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حمليات

�شخ�صيات �سيا�س ّية وحزب ّية تع ّزي بالمنا�ضل القومي محمود �صالح

ومقاومة وفاعلة
حا�ضرة في التاريخ منا�ضلة
ِ

5

نازك العابد ...قاومت الم�ستعمِ ر
و�شاركت في �صنع مجد بالدها
دمشق ـ لورا محمود

يتوسطان عبد الخالق ومهنّا وصالح
حردان ومراد
ّ
أ ّمت قاعة الشهيد خالد علوان في بيروت ،شخصيات سياسية
وحزبية ع ّزت بالمناضل القومي محمود علي صالح .وكان في
استقبال المع ّزين أبناء الراحل :عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي أمين عام مؤتمر األحزاب العربية قاسم
صالح ،وعضو هيئة منح رتبة األمانة عباس صالح ،والرفيقان
حسين وحسن صالح ،وإلى جانبهم رئيس الحزب النائب أسعد
حردان ،رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق،
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،عضو الكتلة القومية النائب د.
مروان فارس ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل وعدد من
المسؤولين المركزيين.
وحضر مع ّزيا ً رئيس حزب االتحاد الوزير والنائب السابق عبد
الرحيم مراد وعضو قيادة الحزب هشام طبّارة ،الوزراء والنواب
السابقون :بشارة مرهج ،عصام نعمان ،د .محمد جواد خليفة،

(أكرم عبد الخالق)

وفد حزب الله
الحص ،وفد من
أمين ش � ّري ،رفعت بدوي ممثالً الرئيس سليم
ّ
حزب الله ض ّم نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي
ومسؤول العالقات العربية الشيخ حسن ع ّز الدين ومسؤول الملف
حب الله ومستشار السيد حسن
الفلسطيني النائب السابق حسن ّ
نصر الله اإلعالمي محمد عفيف ،وفد من حركة أمل ض ّم رئيس
المكتب السياسي جميل حايك ونائبه الشيخ حسن المصري،
وعضوي هيئة الرئاسة النائب علي خريس وخليل حمدان ورئيس
الهيئة التنفيذية أبو جعفر محمد نصر الله ،أمين الهيئة القيادية
في «حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون» العميد مصطفى
المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط
حمدان على رأس وفد،
ّ
منسق المؤتمر القومي اإلسالمي منير شفيق،
الشعبية معن بشورّ ،
أمين عام الحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات وعضو المجلس
منسق لقاء األحزاب والقوى الوطنية
السياسي عماد العماد ،نائب ّ

فؤاد حسن والمق ّرر سمير شركس ووفد من اللقاء ،رئيس حزب
الطالئع يوسف صفوان ،وفد من قيادة جمعية المشاريع ض ّم
د .بدر الطبش والشيخ عبد القادر فاكهاني ،عضو قيادة رابطة
الشغيلة حسين عطوي ،نائب أمين عام التنظيم الشعبي الناصري
خليل الخليل ،أمين عام الحزب الديمقراطي الشعبي نزيه حمزة،
عضو قيادة الحزب العربي الديمقراطي مهدي مصطفى ،خليل فهيم
عن االتحاد البيروتي ،عضو جبهة العمل اإلسالمي الشيخ شريف
صفي الدين
توتيو ،مصباح اآلغا عن الحزب الوطني ،العميد ماهر
ّ
على رأس وفد من العائلة.
كما توافد المع ّزون إلى منزل العائلة في الصرفند ،إذ حضر
الن ّواب :علي عسيران ،عبد المجيد صالح ،د .ميشال موسى ،فادي
األعور ،وعدد من رؤساء المجالس البلدية واالختيارية والجمعيات
األهلية وفاعليات.

تطوعية م�ضيئة في ّ
المحن
«�سورية بتجمعنا» ...مبادرة �شبابية
ظل ِ
ّ

الحلبي� :إنقاذ �سورية هدفنا
حوار :رانيا مشوِّح

الفريق ،وبالتالي خدمة الوطن أكثر من االعتماد على العدد.

ّ
اصطف شبابها
بعد أن اجتاحت سورية في السنوات األخيرة عاصفة و ّرثتها أوراما ً خبيثة،
شاب تط ّوع
جراح وآالم ،فك ٌل ج ّند نفسه على طريقته.
يدا ً ِبي ٍد لمواجهة ما أصاب وطنهم من
ٌ
ٍ
في جيش بالده للذود عنها وحمايتها ،وآخر ك ّرس ما تعلّمه لمواجهة الحمالت الشرسة التي
ش ّنها األعداء ،وآخرون وهبوا وقتهم وإمكانياتهم لخدمة أهلهم.
أهلي تط ّوعي ،يض ّم في حناياه مجموعة من شباب
وطني
«سورية بتجمعنا» ،فريق
ّ
ّ
سورية وشاباتها ،من مختلف المحافظات السورية ،استوعبوا حجم المؤامرة المحاكة
ض ّد وطنهم ،وص ّمموا على الدفاع عنها إعالميا ً وفكريا ً وسياسيا ً وإنسانيا ً واجتماعياً ،داخل
الوطن وخارجه.
وفي لقاء أجرته معه «البناء» ،أوضح رئيس مجلس إدارة «سورية بتجمعنا» رامي الحلبي
أهداف الفريق قائالً« :من أبرز أهدافنا أن يكون الفريق رديفا ً للجيش السوري والقوى المدافعة
عن الوطن ،والعمل ليالً ونهارا ً لخدمة قضايانا العادلة ،في ظ ّل الهجمات الشرسة التي تتع ّرض
لها سورية .إضاف ًة إلى العمل التوعوي الثقافي لنقف في وجه اإلعالم المضاد الذي يعمل على
هدم الروح المعنوية لدى شعبنا ،وبث الفتن وإذكاء الطائفية داخل نسيجه الوطني».
وأضاف الحلبي« :كما نعمل على تأسيس نواة المجتمع األهلي الفاعل والمتماسك قلبا ً مع
جيشنا ،وعينا ً على عيوب اإلدارات التي غاصت في وحل الفساد الذي كان له دوره السلبي
في أزمة الوطن».

ـ المستهدفون خالل السنوات الثالث الماضية كانوا أهالي الشهداء ،الجرحى ،المصابون،
المفقودين من رجال الجيش السوري والمدنيين .إضافة إلى مساعدة المهجرين وأطفالهم
سواء في أماكن تواجدهم بعد التهجير أو في مراكز اإليواء.

{ ما هي االستراتيجية التي يعتمدها فريق «سورية بتجمعنا»؟

ـ الوطن السوري أوال ً والمواطن السوري أوال ً والسيادة والقانون أوالً ،والديمقراطية أوالً .وفي
كل عنوان من هذه االستراتيجية منهج وخطط عمل وتقييم وإجراءات تصحيحية وتخطيط
متط ّور مرتبط باإلنجازات ،وبمتطلبات كل مرحلة من مراحل نم ّو مجتمعنا ووطننا.

{ كم يبلغ عدد المتط ّوعين في الفريق وكيف تنظرون إلى اإلقبال على التط ّوع؟

تأسس في محافظة دمشق ،ويبلغ
ـ فريق «سورية بتجمعنا» ينطلق من مركزه الرئيس ،إذ ّ
عدد المتط ّوعين  250متطوعا ً ومتط ّوعة 150 .منهم متواجدون في مدينة دمشق ،والباقون
مو ّزعون على محافظات القطر .ليس بالضرورة أن يتزايد العدد شهرياً ،فهناك شروط
لالنضمام إلى الفريق ،ونعتمد على اإلمكانيات التي يستطيع كل متط ّوع أن يقدّمها لخدمة

من المتط ّوعين في الفريق

أي الشرائح االجتماعية يستهدفها الفريق؟
{ ّ

{ ما اإلنجازات التي ح ّققها الفريق حتى اآلن؟

ّ
مرخص رسميا ً من ِقبَل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل (كجمعية أهلية
ـ كفريق
وطنية) ،قمنا بمبادرات عدّة أهمها :تقديم وجبات الطعام واألدوية للمهجرين بشكل مستم ّر
ودوريّ  ،وتقديم المساعدات المادية والعينية للجرحى وألهالي الشهداء ،إضافة إلى تقديم
سر الشهداء ،والقرطاسية والحقائب المدرسية.
المالبس المستعملة والجديدة للمهجرين وأ ُ َ
ونشدّد هنا على تركيز المبادرة على نشر ثقافة العمل التط ّوعي في المجتمع السوري وداخل
المدارس والمعاهد .وتقديم مشاريع صغيرة لعائالت الشهداء للتخفيف من العبء على
الدولة ،ولتحفيز ثقافة االعتماد على الذات .وفي هذه المناسبة ،نلفت إلى الحملة التي ن ّفذها
الفريق خالل عيد األضحى ،وهي حملة «العيد مع ابن الشهيد» ،إذ ك ّرم الفريق أبناء الشهداء
المتف ّوقين والمبدعين ،وقدّم ثياب العيد لعائالت الشهداء ،وشاركهم فرحة العيد التي فقدوها
بفقدان اآلباء .هي محاولة لتعويضهم ع ّما فقدوه ليبقى الوطن ونبقى نحن ،وهذا غيض من
فيض ،فالعمل مستم ّر لمساعدة أهلنا في أيّ مكان في سورية ،والوقوف إلى جانبهم على رغم
الصعاب.
كما هناك حملة يستع ّد الفريق إلطالقها تحت عنوان «لمسة وفا» ،والتي ستقدّم كراسي
متح ّركة لمن تع ّرض إلعاقة خالل الحرب الكونية على سورية.
شباب وعدوا وصدقوا ،عاهدوا ون ّفذوا ،حملوا سالحهم السلمي واضعين أرواحهم على
ٌ
أكفهم ،مواجهين التهديدات والصعوبات والمخاطر األمنية .اجتاز الشاب منهم الخطر حامالً
كفنه ِبيدٍ ،والوفاء لوطنٍ أعطاه الكثير ِبي ٍد أخرى.
فريق «سورية بتجمعنا» ،ليس إلاّ ـ كما غيره من المبادرات الشبابية ـ س ّدا ً منيعا ً في
وجه من أراد تخريب الوطن وإذالل السوريين ،هبّوا ولبّوا نداء سورية في محاول ٍة منهم لر ّد
الجميل والوديعة ،ك ٌل على طريقته .هدفهم معانقة جراح الوطن ومداواتها ،لتبقى سورية...
تجمعنا.

هدية وبسمة على ثغر ابنة شهيد

محا�ضرة لـ«�أن�صار الوطن»
عن ّ
تحديات الجي�ش في مكافحة الإرهاب
ّ
نظمت «جمعية أنصار الوطن»
محاضرة عن التحدّيات التي يواجهها
الجيش في مكافحة اإلرهاب ،وذلك في
بلدة عبادات في جبيل ،بالتعاون مع
قيادة الجيش ،وتحدّث فيها العميد
ال��رك��ن ج���وزف عيد ع��ن المحطات
التاريخية في مواجهة اإلره��اب في
الضنية م���رورا ً بنهر ال��ب��ارد وعبرا
ووصوال ً إلى عرسال.
وأك��د عيد أنّ الجيش هو الحل،
ودائما ً المنتصر في أيّ معركة .معلنا ً
حرص القيادة على سالمة المدنيين
في أيّ مهمة يقوم بها ،ول��وال ذلك
لكانت بعض المهمات العمالنية
اختلفت .الفتا ً إل��ى أنّ الجيش من
لبنان ولكل لبنان.
ث ّم تحدّث رئيس الجمعية ميشال
الحاج ،فشكر لقيادة الجيش السياسة
الحكيمة الم ّتبعة في تعزيز التواصل
مع المجتمع المدني ،مجدّدا ً التأكيد
أنّ «أنصار الوطن» باقية جنبا ً إلى
المؤسسة العسكرية في
جنب مع
ّ
ه��ذه المرحلة الدقيقة ،مهما غلت
التضحيات.

مقدّم الحضور

بعد أن فرضت الحرب الكونية
نفسها على الشعب ال��س��وري في
سيادته واستقالله وح ّرية ق��راره،
ك���ان ال ب��� ّد للشعب ال���س���وري أن
يهب للدفاع عن أرض��ه وفكره ض ّد
ّ
العقل المتط ّرف الصهيو ـ أميركي،
فكانت مشاركة المرأة السورية في
ص� ّد ه��ذه الحرب فعّ الة على كافة
الصعد ،إذ انخرطت في الدفاع عن
الوطن ،وتط ّوعت إلسعاف الجرحى
والمصابين ،وشاركت على جبهات
القتال األمامية إلى جانب الجيش
ال��س��وري ،وخضعت لكافة أن��واع
التدريب التعبوي وحَ � ْم��ل السالح
واإلسعاف ،الضرورية أليّ مقاتل في
ساحات القتال.
ف��م��ن ال���ث���ورة ال���س���وري���ة ض�� ّد
االستعمار الفرنسي ،إلى ثورة الثامن
م��ن آذار ع��ام  ،1963إل��ى الحركة
التصحيحية المجيدة ،وإلى اليوم،
حاولت المرأة السورية تن ّكب الدور
الريادي في المقاومة ،سواء بالسالح
أو بالقلم أو بنشر الوعي والقدرة على
االنتاج والعطاء.
كان للمرأة السورية عبر التاريخ
دور ف��عّ ��ال ف��ي م��ج��ري��ات األح���داث
الوطنية ،فكانت سائرة نحو الحرية
ّ
وتحث
تتح ّمل المنفى والحرمان،
ال��م��ق��ا ِوم��ي��ن ع��ل��ى ال��ص��م��ود .وم��ن
النساء الماجدات اللواتي سطعن في
سماء سورية :ماري العجمي ،وقمر
كيالني ،وسلمى الكزبري ،ومقبولة
شلق ،وأيضا ً نازك العابد الرائدة في
تح ّرر المرأة في سورية .والسورية
األول��ى التي تنزع الحجاب وتدعو
إلى تح ّرر المرأة ،وتفتح األبواب على
مصراعيها أمام نساء سورية .نازك
العابد امرأة سورية ال ب ّد من اإلضاءة
على مقاومتها وإصرارها على الدفاع
عن سورية ض ّد االحتالل الفرنسي،
ال سيما أننا اليوم نعاني احتالال ً
يشبه االستعمار الفرنسي من حيث
التقسيم ونهب الثروات والسيطرة
على الح ّريات.
نازك العابد ،ابنة دمشق ،المقاتلة،
والكاتبة ،والثائرة ،وصاحبة اله ّم
المجتمعي والسياسي والثقافي.
هي رائدة من ر ّواد المجتمع المدني
واأله��ل��ي ف��ي س��وري��ة ،وواح���دة من
م��ؤس��س��ات الجمعيات
أو َل���يَ���ات
ِّ
ّ
والمنظمات ،وشاركت في تأسيس
الهالل األحمر السوري.
ولدت نازك العابد في دمشق عام
 1887من أس��رة دمشقية عريقة،
وال��ده��ا مصطفى باشا العابد من
كبار دمشق ،متص ّرف الكرك ،ووالي
الموصل في أواخر العهد العثماني.
أما والدتها ،فهي فريدة الجالد من
النساء الفاضالت.
عاشت نازك حياة رفاهية وغنى،
ال توحي بأيّ دافع أليّ ثورة أو تم ّرد
من أيّ ن��وع .لك ّنها على رغ��م ذلك،
ّ
فضلت االنحياز إلى شعبها للتعبير
عن معاناته والعمل في سبيله.
درست نازك العابد مبادئ اللغتين
العربية والتركية ف��ي «المدرسة
ال��رش��ي��دي��ة» ف��ي دم��ش��ق ،وك��ان��ت
تنفر من المعلّمات المتعاليات على
اللغة العربية .ث ّم درست الفرنسية
واإلنكليزية واأللمانية في معاهد
خاصة ،وأخذت تتردّد على «فطاحل»
اللغة العربية وأئمتها ،فتعلّمت منهم
النحو وال��ص��رف وأص��ول الكتابة،
وكتبت ف��ي م��ج�لات عربية رائ��دة
كمجلة «ال���ع���روس» (لصاحبتها
ماري عجمي) ،ومجلة «الحارس»،
مقاالت نشرت فيها أفكارها التنويرية
ودعواتها إلى تح ّرر المرأة.
أ ّرقها الشأن االجتماعي العام،
وشغل بالها وضع المرأة في زمانها،
ولكن ف��وق كل ه��ذا ،ع ّذبها أن ترى
بالدها ترزح تحت نير االحتالل.
أرادت نازك أن يكون لها دور في
مجريات ال��ث��ورة العربية الكبرى
التي ق��اده��ا الشريف حسين ض ّد

فأسست
العثمانيين ع��ام ،1916
ّ
«جمعية ن��ور الفيحاء» لمساعدة
ضحايا ال��ث��ورة .ث� ّم أص��درت مجلة
ن��س��ائ��ي��ة ت��ح��م��ل اس���م الجمعية،
وخصصتها ل��ل��دع��وة إل��ى نهوض
ّ
أسست
المرأة وتثقيفها .وبعد ذلك ّ
النادي النسائي الشامي الذي ض ّم
نخبة نساء دمشق.
شاركت نازك العابد في تأسيس
��رع للصليب األح��م��ر ال��دول��ي في
ف� ٍ
س��وري��ة ِب��اس��م «جمعية النجمة
الحمراء» ،والحظت الحكومة جهدها
المستمر وال���دؤوب ،فأسندت إليها
إدارة ملجأ اليتامى .بعد ذلك وضعت
نازك العابد حجر األس��اس لمشفى
ي��ض� ّم مئة س��ري��ر ،وراح���ت تختار
ّ
وموظفيه .منحها
أطبّاءه ومم ّرضيه
الملك فيصل رتبة نقيب فخرية في
الجيش ،وبذلك ،كانت نازك العابد
المرأة السورية األولى التي تحارب
مع الجيش السوري وترتدي الب ّزة
العسكرية ،وت��ش��ارك ف��ي معركة
ميسلون ض � ّد االح��ت�لال الفرنسي،
وتنقذ مصابين ف��ي المعركة من
رفاقها ،ولتكون شاهدة على لحظة
استشهاد وزير الدفاع البطل يوسف
العظمة أثناء محاوالتها إلنقاذه.
بعد انتهاء معركة ميسلون ،أصدر
الفرنسيون قرارا ً بنفي نازك العابد
إلى اسطنبول لمدة سنتين .ولدى
عودتها إلى أرض الشام ،استأنفت
عملها النضالي ،فنفاها الفرنسيون
م��� ّر ًة أخ���رى إن��م��ا إل��ى األردن ،ولم
يسمحوا لها بالعودة إال بعد تعهّدها
باعتزال العمل السياسي ،فتظاهرت
بالقبول ،وأ ّك���دت أنها ستعمل في
ال��زراع��ة ف��ي ال��غ��وط��ة .ل��ك��نّ ن��ازك
ل��م تسأم النضال ض � ّد المستعمر
الفرنسي ،واختلطت بالفالحين
ّ
وتحضهم على
وراح��ت تح ّرضهم
الثورة ض ّد المستعمر الفرنسي.
عام  ،1925عندما اندلعت الثورة
السورية الكبرى ،كانت ن��ازك من
الثائرات في صفوفها ،وقدّمت الكثير
للثورة وهي متن ّكرة ب��زيّ الرجال،
وساعدت ث ّوار الغوطة كونها كانت
خبيرة في جغرافيا المنطقة التي

كانت تقيم فيها.
ع��ام  ،1929ت��زوج��ت ن���ازك من
اللبناني محمد جميل بيهم ال��ذي
ّ
ك��ان معجبا ً بنشاطها ووطنيتها.
بعد الزواج ،لم تتوقف عن نشاطها
فأسست
االج��ت��م��اع��ي وال��وط��ن��يّ ،
في بيروت جمعية «عصبة المرأة
العاملة» ،ث ّم «جمعية إخوان الثقافة»
باالشتراك مع زوجها .وبعد نكبة
أسست جمعية
فلسطين عام ّ ،1948
«تأمين العمل لالجئي فلسطين»،
أسست ميتما ً لبنات الشهداء في
ث ّم ّ
لبنان ،يتعلّمن فيه العلوم االبتدائية
والخياطة والتطريز ،ويحوي هذا
الميتم مكتب ًة وناديا ً أدبياً.
ع��ام  .1957وعندما أصبحت
نازك العابد في السبعين من عمرها،
أسست لجنة لألمهات تعمل على
ّ
رفع مستوى األ ّم اللبنانية في كافة
مجاالت الحياة .وعام  1959ان ُتخبت
رئيس ًة لها.
ف��ي السنة ذات��ه��ا ،توفيت ن��ازك
العابد في بيروت عن اثنين وسبعين
سنة قضتها في النضال والدفاع عن
الوطن ،ورفع شأن المرأة ومحاولة
فتح عيون بنات جيلها على الحياة
والثقافة ،والسعي إل��ى المساواة
م��ع ال��رج��ل .فكانت ق��ائ��دة الحركة
النسوية ف��ي س��وري��ة .وه��ذا يؤكد
أنّ المرأة السورية في تلك الحقبة
التاريخية ،لم تكن نموذجا ً للمرأة
الجاهلة الضعيفة المختصرة حياتها
على ال��زواج ،بل كانت مناضلة بك ّل
المعاني ،مناضلة ض � ّد االحتالل،
ومناضلة في مجال حقوقها ،وفي
مجاالت النهضة واألدب واإلعالم.
وال ننسى أنّ ن��س��ا ًء س��وري��ات
كثيرات قضين على درب الصمود،
ي��ح��ل��م��ن ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر واالن��ت��ص��ار،
واستطعن رس��م ط��ري��ق الحرية،
وافتدين الوطن بأنفسهن وفلذات
أكبادهن .وإلى اليوم ،ما زالت المرأة
السورية تصدم العالم بعزيمتها
وق � ّوت��ه��ا ،فهي معنيّة بما يجري
حولها ،لذا ،عملت وستعمل لتكون
كغيرها من الخالدات في التاريخ
السوري.

نقابة �أطباء الأ�سنان في طرابل�س ّ
تنظم يوم ًا علمي ًا وبيئي ًا
ّ
نظمت نقابة أطباء األسنان في طرابلس،
يوما ً علميا ً وبيئيا ً في قرية بدر حسون البيئية
في منطقة ضهر العين ،برعاية وزير الصحة
العامة وائ��ل أب��و ف��اع��ور ممثالً بمدير عام
العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف
الحلو ،وبحضور المهندس عمر الهوز ممثالً
رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال،
رئيس بلدية زغرتا ـ إهدن شهوان معوض،
أمين عام اتحاد أطباء األسنان العرب نقيب
أطباء األسنان في لبنان ـ بيروت البروفسور
إيلي معلوف ،نقيبة أطباء األسنان في دولة
اإلم���ارات رئيسة اإلت��ح��اد اآلس��ي��وي ألطباء
األسنان الدكتورة عائشة سلطان السويدي،
نقيب المهندسين ف��ي طرابلس م��اري��وس
البعيني ممثالً بالدكتورة ربى داالتي رافعي،
نقيب أطباء الشمال الدكتور إيلي حبيب،
نقيبة أطباء األس��ن��ان في لبنان ـ طرابلس
الدكتورة راحيل الدويهي ،وعمداء كلّيات
ط��ب األس��ن��ان ف��ي ال��ج��ام��ع��ات :اللبنانية،
ّ
واليسوعية ،وبيروت العربية ،القاضي البيئي
نبيل صاري ،رئيسة فرع الصليب األحمر في
الشمال مها قرحاني ،الرئيس السابق التحاد
بلديات زغرتا طوني سليمان ،وحشد من
أطباء األسنان من مختلف المناطق اللبنانية
وهيئات ثقافية واجتماعية.
وللمناسبة ،أقيم احتفال ع ّرفته الدكتورة
مايا غريب ،وألقت الدكتورة الدويهي كلمة

أك���دت فيها أنّ «ل��ق��اءن��ا مجتمعين م��ن كل
المناطق اللبنانية والجنوب الصامد ،البقاع،
جبل لبنان وبيروت ،خير دليل على أنّ هذا
الوطن سينتصر ب��إرادة أبنائه المخلصين
وب��دع��م الجيش اللبناني وال��ق��وى األمنية

الدويهي تقدّم درعا ً تذكارية للسويدي

كافة».
وأشارت إلى السعي لتوثيق العالقات مع
النقابة التوأم في بيروت ،وكان آخرها تفعيل
بروتوكول التعاون بين النقابتين ،شاكرة
النقيب معلوف وأعضاء مجلس النقابة.

يخص نقابتنا ،فقد
وختمت« :أم��ا في ما
ّ
ح ّققنا إنجازات كثيرة ووصلنا إلى ما وصلنا
إليه بضمير مرتاح وسنسلّم األمانة للنقيب
الجديد متم ّنين له النجاح ومتابعة ما قمنا
به».
وألقى الدكتور الحلو كلمة أبو فاعور فقال:
«عملت الوزارة منذ عشر سنوات على مقاربة
مشاكل الفم واألسنان وأنشأت وبالتعاون مع
شركائنا في الصحة ،خصوصا ً في مستويات
الرعاية األولية ،الهيئة الوطنية لصحة الفم
واألسنان ،وتمثل فيها وزارة التربية ونقابة
أطباء األسنان وممثلين عن القطاع األهلي
ومنظمة الصحة العالمية ،وعمل الجميع على
صوغ استراتيجية وطنية تهدف إلى خفض
معدّالت اإلصابة بتس ّوس األسنان وحماية
الفم».
لمؤسس القرية البيئية في ضهر
وبعد كلمة
ّ
العين والقيّم على صناعة الصابون في خان
الصابون في طرابلس الدكتور بدر حسون،
تحدّث البروفسور معلوف فأكد أنّ لبنان
المؤسسة
بوحدة أبنائه وفي الوقوف وراء
ّ
العسكرية واألجهزة األمنية اللبنانية كافة،
بإمكانه أن يحبط كافة المشاريع التقسيمية
ومحاوالت التخريب التي تسعى إليها القوى
المتط ّرفة ،وأن لبنان باق بلدا ً واحدا ً لجميع
أبنائه ال تفرقة بين طائفة وأخ��رى أو بين
مذهب وآخر.

