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حمليات

ّ
�سوري
علني لإك�ساء �ألف طفل
«�شروال غوار» في مزاد ّ

سلوى صالح
تب ّرع الفنان الكبير دريد لحام ،بالقطعة األولى من لباس «غوار
الطوشة» ،الشخصية الكوميدية المشهورة التي نجح بأدائها منذ
خمسين سنة ،وما زالت تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة حتى اآلن.
فقدّم لحام «شروال غوار» لحملة «دفانا محبتنا» التي أطلقها
ناشطون على صفحات التواصل االجتماعي.
وق ِبل الفنان لحام التحدّي القائم على اختيار قطعة من
المالبس وتقديمها لمن يحتاجها عن طيب خاطر ،فقام أعضاء
علني ،بدأ باستبداله بكسوة
الحملة بعرض «الشروال» في مزاد
ّ
ثالثمئة طفل ،ليرتفع العدد إلى ألف طفل خالل ساعات.

وفي تصريح لـ«سانا الثقافية» ،قال بطل «كاسك يا وطن»
إن في حياتنا أشياء تفقد قيمتها أمام أمور أكثر أهمية .فما قيمة
شروال غوار إذا كان هناك طفل سوريّ يشعر بالبرد سواء كان
مهجر.
مهجرا ً أم غير ّ
ّ
وأوضح أنه يشعر بالراحة لكونه استطاع تقديم شيء بسيط
ألطفال بلده سورية ،مشيرا ً إلى عدم ج��دوى االحتفاظ بهذه
الثياب لوضعها في متحف مثالً ،لعدم وجود مثل هذه المتاحف
في سورية .فمن األفضل االستفادة منها لمصلحة أطفال يشعرون
بالبرد.
وأضاف صاحب مسلسل «ح ّمام الهنا» أن هناك من يطلب منه
نظارات غوار أيضاً ،وما زال لديه «الجاكيت» و«القبقاب» ،الفتا ً
ّ

مجدلبعنا ت�ش ّيع فقيدها البروف�سور رجا فيا�ض
وكلمات �أ�شادت بتم ّيزه و�إنجازاته الط ّبية

إلى أنه اشترى هذه الثياب ببضع ليرات منذ ما يقارب خمسين
سنة ،وق��ال« :فليأخذوا غ��وار كله من أج��ل أن يشعر الصغار
بالدفء».
ويتابع الفنان القدير أن أحلى هبات الله لإلنسان القدرة على
مالمسة قلوب اآلخرين ،ومن لم يستطع القيام بهذا العمل اليوم
بإمكانه القيام به غدا ً وألننا جميعا ً سوريون ،فيجب أال يبقى
هناك سوري واحد يشعر بالبرد.
«صح النوم» إلى المشاركة في هذه
ودعا صاحب مسلسل
ّ
الحملة والتحدّي من أجل عمل الخير .قائالً« :لقد تحدّوني وقبلت
التحدي ...وأنا بدوري أتحدّى زوجتي وأبنائي وأصدقائي لتقديم
ما يستطيعون تقديمه لكي ال يبقى طفل سوري يشعر بالبرد».

�إطالق درا�سة عن �أطفال ال�شوارع في لبنان
رع����ى وزي�����ر ال��ع��م��ل س��ج��ع��ان
ق�� ّزي حفل إط�لاق دراس���ة بعنوان
«األط��ف��ال المتواجدون والعاملون
في ال��ش��وارع في لبنان :خصائص
وح��ج��م» ،ال��ت��ي أع��دّت��ه��ا مؤسسة
البحوث واالستشارات بالتعاون مع
وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية
وص��ن��دوق االم��م المتحدة للطفولة
وجمعية «إن��ق��اذ الطفل» الدولية،
وذلك في فندق «روتانا ـ جفينور»
في بيروت ،بحضور سفراء فرنسا
وبلجيكا وك��ن��دا ،ودبلوماسيين
وم��م��ث��ل��ي��ن ع���ن م��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة
و«يونيسف» وجمعيات أهلية.
قدّمت الحفل االختصاصية حياة
مرحب ًة بالحضور ،وشاكر ًة
عسيرانّ ،
ك��ل م��ن دع��م ال��دراس��ة ،وس��اه��م في
إع��داده��ا وإص��داره��ا .وتحدّثت عن
الدراسة قائل ًة إنها تلقي الضوء على
محنة األطفال العاملين في شوارع
لبنان .وه��ي األول��ى من نوعها في
لبنان لتقييم حجم ه��ذه الظاهرة
المتزايدة بشكل واضح وخصائصها،
والتي تش ّكل واحدة من أسوأ أشكال
عمل األطفال.
وقالت« :بنا ًء على طلب وزارة
العمل ،تم تكليف الدراسة من قبل
منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة ـ يونيسف ،ومنظمة
إنقاذ الطفل الدولية ،لفهم األسباب
وراء عيش و/أو عمل األط��ف��ال في
الشوارع ،كالتس ّول والتجارة وتقديم
ال��خ��دم��ات ف��ي ال��ش��ارع ،ف��ض�لاً عن
أشكال من األنشطة غير المشروعة
وغيرها».

هاغمان

وبعد ع��رض فيديوات تض ّمنت
شهادات ألطفال يعملون في الشوارع،
ورس���وم���ا ً اب��ت��دع��وه��ا بأنفسهم،
متحدّثين عن معاناتهم وأحالمهم،
كانت كلمة لنائب المدير اإلقليمي
لمنظمة العمل الدولية ـ مكتب الدول
العربية فرانك هاغمان ،أكد فيها أنّ
األه��داف األساسية للدراسة ترمي
إلى تعزيز قدرات الدول لح ّل ظاهرة
تس ّول أطفال الشوارع .مشيرا ً إلى
أنّ ه��ذه اآلف��ة تفاقمت م��ع النزوح
السوري إلى لبنان.
وق��ال« :بدعم من منظمة العمل
الدولية لوزارة العمل والمؤسسات
الحكومية وغير الحكومية األخرى،
تم تحديد عمل األطفال في الشوارع
كأولوية للتدخل .وعلى رغم أنّ ما
يقارب ثالثة أرب��اع ه��ؤالء األطفال

متوسطا ً هاغمان ولوران ورودجرز
قزي
ّ
ي��أت��ون م��ن س��وري��ة ،ف��إن انتشار
األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون
في الشوارع ،يش ّكلون تحدّيا ً على
المدى الطويل في لبنان .إن نتائج
ه��ذه ال��دراس��ة ال��ج��دي��دة ستسمح
لمنظمة العمل الدولية العمل بشكل
أك��ث��ر فاعلية م��ع شركائها إلبعاد
األطفال عن الشوارع وتوفير مستقبل
أفضل لهم».
وت��اب��ع« :ت��ح��دّد ال��دراس��ة أربعة
عوامل رئيسة تؤدي إلى عيش أو عمل
األطفال في شوارع لبنان :االستبعاد
االجتماعي ،وهشاشة وضع األسرة،
وت��دف��ق الالجئين السوريين إلى
ّ
المنظمة
لبنان ،وأخ��ي��را ً الجريمة
واستغالل األطفال».
ولفت هاغمان إل��ى أنّ الدراسة
تك ّمل المسح الوطني لعمل األطفال،
وهي مستندة إلى مسح قام به مركز
االس��ت��ش��ارة بالتعاون م��ع منظمة
العمل الدولية و«يونيسف» ،وتحدّد
أكثر من  1500طفل في أكثر من 18
منطقة .م��ش��دّدا ً على وج��وب إع��ادة
دمج األطفال في نظام التعليم.

ق ّزي

وأكد وزير العمل سجعان قزي أنّ
ح ّل مشكلة أطفال الشوارع مسؤولية
جماعية تتح ّملها مجموعة وزارات
م��ع األج���ه���زة األم��ن��ي��ة المختصة
وجمعيات المجتمع االهلي.
وإذ أيّ��د وض��ع دراس���ات لتكون

مرجعية في هذا الشأن ،لفت ق ّزي إلى
تخصص لهذه الغاية
أنّ األموال التي
ّ
ُخصص القسم االكبر منها
يجب أن ي ّ
إلنشاء مؤسسات اجتماعية تعنى
بالطفولة أيضاً.
ورأى ق ّزي في كلمته أنّ التطرف
الديني ليس وحده ما يو ّلد اإلرهاب،
إنما التعاسة والمأساة والحقد على
المجتمع ،ك�� ّل ذل��ك ي��و ّل��د المشاعر
السلبية لدى الطفل لتتح ّول الحقا ً
إلى جنوح فكري وعقائدي يترجم
أحيانا ً إلى أعمال إرهابية .مشدّدا ً
ع��ل��ى أنّ م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب تبدأ
باحتضان الطفولة.
وقال« :إذا كان ليس باستطاعتنا
جميعا ً أن نقضي حياتنا للعمل
االن��س��ان��ي ومكافحة الفقر مثلما
فعلت األم تيريزا واالخت إيمانويال،
فليخصص ك��ل إن��س��ان ي��وم��ا ً في
حياته كاألم تيريزا ،فال يعود هناك
من شقاء وتعاسة لدى األطفال».
وأضاف« :في لقاء من هذا النوع،
تظهر السياسة تافهة وحقيرة،
فكما ه��ن��اك أط��ف��ال ي��ت��س�� ّول��ون في
الشوارع ،هناك بعض السياسيين
يتس ّولون على أب���واب السفارات
واألن��ظ��م��ة ،وعندما ال يعود عندنا
سياسيون يتس ّولون على أب��واب
بعض السفارات ،تصبح لدينا دولة
ال أطفال متس ّولين فيها».
وأ ّكد ق ّزي وقوف وزارة العمل إلى
جانب كل من يسعى من المنظمات

الدولية لمعالجة هذه الظاهرة .الفتا ً
إلى أنّ هناك لجنة وزارية برئاسته
لمناقشة مشروعَ ي ق��ان��ون ،األول
ل��وق��ف االت��ج��ار بالبشر ،والثاني
لمكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال.
وكشف أنّ ال��دراس��ة التي أعِ ��دّت
بيّنت أنّ ه��ن��اك نحو  1500طفل
مش ّرد على الطرقات ،ومن أصلهم 73
في المئة من النازحين السوريين،
و 27في المئة من اللبنانيين .ومن
بين ه��ؤالء  43في المئة يتس ّولون
ف��ي ال��ش��ارع ،و 37ف��ي المئة منهم
يعملون في أعمال «حقيرة» .داعيا ً
إل���ى ت��رج��م��ة األع���م���ال إل���ى أف��ع��ال
على األرض ،بحيث يتم التفتيش
ع��ن طريقة أخ��رى غير ال��دراس��ات
من أج��ل العمل على تخفيض عدد
األطفال المتس ّولين .كما أألأألأش��ار
إل���ى أن���ه ك���ان ق���د اق���ت���رح إن��ش��اء
مختصة الستقبال األطفال
مؤسسة
ّ
المش ّردين في الشوارع ووضعهم في
هذه المؤسسة وعرضهم على طبيب
نفسي ومساعدة اجتماعية ،متمنيا ً
ب��ن��اء ه��ذه المؤسسة لنلتقي م�� ّرة
أخرى ويكون عدد أطفال الشوارع قد
انخفض.

لوران

وتحدثت آنا ماريا ل��وران ِباسم
«ي��ون��ي��س��ف» ،ف���رأت أنّ األط��ف��ال
ف��ي ال��ش��وارع ه��م األك��ث��ر استغالالً،
ويعملون بنسبة خطرة ،ويفتقدون

للحماية والتوجيه.
وق��ال��ت« :ي��ت��ع�� ّرض األط��ف��ال في
الشوارع لجميع أشكال االستغالل
واإلي��ذاء في حياتهم اليومية ،فضالً
عن المخاطر المهنية .وإنّ أولوية
يونيسف خلق بيئة تو ّفر الحماية،
إذ ُت��خ��ف��ف ال��ق��وان��ي��ن وال��خ��دم��ات
والممارسات م��ن ت��ع�� ّرض األطفال
للخطر .وتلتزم يونيسف بالعمل
م��ع ال��ج��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة الرئيسية
والحكومية في معالجة القضية».
وتابعت« :أُج��ري��ت مقابالت مع
 700طفل في الشوارع من مجمل
م��ا ي��ق��ارب  1510أط��ف��ال ف��ي عيّنة
ال��دراس��ة التي تغطي  18قضاء.
وعُ ��ث��ر على الغالبية العظمى من
األط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ي��ش��ون و/أو
يعملون في الشوارع في المدن ،ال
سيما ف��ي ب��ي��روت وط��راب��ل��س .فقد
أظهرت الدراسة أن ثلثي األطفال في
الشوارع في لبنان هم من الفتيان،
تتراوح أعمار أكثر من نصفهم بين
 10و 14سنة.
وعلى رغ��م أنّ األرق���ام موجودة
على نطاق من الممكن التحكم به ،إن
المسألة ُتعتبر معقدة للغاية ،نظرا ً
إلى ارتباطها بقضايا االتجار بالبشر
واألنشطة غير المشروعة األخرى،
ف��ض�لاً ع���ن ال���وض���ع االج��ت��م��اع��ي
واالق��ت��ص��ادي والقانوني لألطفال
المتض ّررين».

رودجرز

وألقى مم ّثل منظمة «إنقاذ الطفل
الدولية» في لبنان إيان رودجرز كلمة
جاء فيها« :إن انتشار األطفال الذين
يعيشون أو يعملون في الشوارع،
قضية طويلة األم��د وتشكل تحدّيا ً
مستمرا ً مرتبطا ً بقضايا اجتماعية
واق��ت��ص��ادي��ة أك��ب��ر ف���ي ل��ب��ن��ان».
وأض��اف« :نحن ملتزمون باتفاقية
حقوق الطفل ،خصوصا ً حق األطفال
ف��ي التعليم والحماية م��ن العمل
الضار .وستستمر منظمتنا بالعمل
مع الحكومة والمجتمع المدني لعدم
ترك األطفال في الشوارع».
ولفت رودجرز إلى أن وزارة العمل
ف��ي لبنان سعت بجهد لمواجهة
مشكلة تس ّول األطفال ،وهي خطت
خطوات جيدة في هذا المجال ،غير
أنّ األزمة السورية ألقت بثقلها على
الهش أصالً في لبنان .الفتا ً
ّ
الوضع
إلى أنّ أكثرية أطفال الشوارع هم
بين  10و 14سنة ،ويعملون بمعدل
عشر ساعات في اليوم.

 239عن�صراً من الأمن العام ي�ؤدّ ون اليمين القانونية

عطية :لعدم ا�ستخدم الوظيفة في غير ما يحقق م�صالح النا�س
أقسم  239عنصرا ً من األم��ن العام أمس،
اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد الجزائي
في بيروت جورج عطية ،بحضور العقيد في
األمن العام وديع خاطر والنقباء :داود فياض،
زاهر يحيى ،وديب يوسف افرام.
القسم ،ألقى القاضي عطية كلمة
وبعد أداء
َ
جاء فيها« :أخاطبكم اليوم وأنتم على مشارف
الولوج في خدمة عامة أنيطت بكم بعدما صار
التقاؤكم استنادا ً إلى معايير الكفاءة والقدرة
على االلتزام.
تكتمل اآلن مراسم انتمائكم في سلك األمن
ال��ع��ام ،مت ّوجة بيمين حملت في مضامينها
بعضا ً من القواعد األصلية ألخالقيات القوى
األمنية .فما أعظم أن تقسموا اليمين اليوم ،على
أن تطيعوا رؤساءكم في كل ما يتعلق بالخدمة
التي تدعون إليها ،وأال تنتهكوا حرمة الشرف
وألاّ تستخدموا الوظيفة التي أعطيت لكم لغير
ما يحقق مصالح الناس في تنفيذ القانون.
فطاعة الرؤساء في الخدمة إخالص في العمل
وتفان في االلتزام ،وعدم انتهاك حرمة الشرف
أمانة على كرامات الناس ،مهمة تستلهم اديان
السماء وال تلقى اال على عاتق االنقياء والشرفاء.
إن اليمن وعد امام الله والشعب والذات ،والوعد
التزام ووفاء.
من هنا ،أن تكون في مسؤولية الوظيفة،

فذلك أبعد من أن يكون لك موقع حصين في
الدولة ومكانة مرموقة في المجتمع .أن تكون
ف��ي مسؤولية ال��وظ��ي��ف��ة ،فمعناه أن تعمل
باستمرار على تنشئة ذاتك وتحويلها إلى مثال
يرضيك ،عبر اتصافك بمزايا الشجاعة والصدق
وحرية الضمير ،ومحاربة التراضي والتباطؤ،

والتأفف والتكاسل ،أن تكون مسؤوال ً فمعناه أن
تحافظ على القيم االنسانية السامية ،ال سيما
التوق إلى التمسك بالحريات العامة واجتناب
كل ما هو نفعي وشخصي ،وه��ذه مزايا وقيم
وم��ب��ادئ قائمة في صلب مؤسستكم ينقلها
السلف إلى الخلف .وأنتم الدم الجديد والجيل
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الواعد تتابعون الرسالة بكل حزم وعزم ودراية
وعلم ،فتكونون في خدمة المواطنين ،حتى
التضحية .وها أنتم اليوم تقفون صدورا ً عامرة
بالعزة والكرامة ورؤوسا ً شامخة شموخ األرز
يفخر بنجاحكم أهلكم ،ويطمئن لحسن أدائكم
المواطنون ،ويعت ّز بصدق والئكم الوطن».

خالل الصالة على جثمان الراحل
شيّعت بلدة مجدلبعنا أمس ،في
مأتم مهيب ،البروفسور رجا أنيس
فياض ،الذي ُقتل قبل أيام في الواليات
المتحدة األميركية .وأقيم المأتم في
قاعة «جمعية الرابطة األخوية» في
البلدة ،وشارك فيه الشيخ أبو عزام
أمين يحيى ممثالً شيخ عقل طائفة
��وح��دي��ن ال����دروز الشيخ نعيم
ال��م ّ
حسن ،رئيس المجلس األعلى في
الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير األسبق محمود عبد الخالق
على رأس وفد من الحزب ،الدكتور
سالم األعور ممثالً نقيب أطباء لبنان
البروفسور أنطوان بستاني ،رئيس
اتحاد بلديات الجرد األعلى ـ بحمدون
يوسف شيّا ،رئيس بلدية مجدلبعنا
محمد عبد الخالق ،قضاة المذهب
ال��درزي .كما حضر رؤس��اء بلديات
ومختارو المنطقة وفاعليات روحية
وحزبية واجتماعية ،ووفود شعبية
من كافة قرى الجبل وبلداته.
ث ّم أقيم حفل خطابي تحدّث فيه
مع ّرفا ً بالل عبد الخالق ،وألقى رئيس
الرابطة األخوية جعفر عبد الخالق
كلمة ق��ال فيها« :نقف اليوم إج�لاال ً
ّ
الحق،
وخشوعا ً أم��ام رهبة الموت
لزميل ك��ري��م وكبير أم��ض��ى ربيع
حياته في تحصيل العلم والمعرفة،
ف��ت��رك أه��ل��ه وأق��ارب��ه كما كثيرين
م��ن أب��ن��اء وط��ن��ن��ا ،ق��اص��دا ً أميركا
ليكتسب العلوم ،متميّزا ً بالمثابرة
والشغف والنجاح لحين التخ ّرج

في اختصاص الطب ،فانطلق باحثا ً
ومستكشفا ً ومعطاء ف��ي األم��راض
السرطانية ،ومديرا ً مركز االبحاث
في جامعته .وبجهده الذي ال ينضب،
ارتقى إلى بروفسور ،إذ بدأ يتسلق
بثبات سلّم العلم وبراءات االختراع
فعاد إلينا في كفن».
األعور
ثم ألقى األعور كلمة البستاني فذكر
أنّ الفقيد درس الطب في جامعة حلب
حيث تميّز ،ثم غادر إلى أميركا حيث
تخصص في الجهاز الهضمي فتميّز
ّ
وأجرى أبحاثا ً علمية قيّمة تساهم في
شفاء المرضى المصابين باألمراض
الخبيثة ،لع ّل آخرها البحث القيّم عن
األورام الخبيثة في القولون.
وأض��اف« :كم ساهمت بكل أسف
أوضاع هذا البلد في خسارتنا عقوال ً
نيّرة متميّزة اضطرت للمغادرة في
سبيل التط ّور والتحصيل العلمي».
هادي فياض
وأل��ق��ى ال��ش��اع��ر فيصل الصايغ
قصيدة رثاء ،تاله هادي فياض الذي
ق��دّم نبذة عن حياة الفقيد ،إذ ُولد
في الكويت في  17كانون األول عام
 ،1969وتلقى تعليمه في مدارسها
لينال شهادته الثانوية العامة عام
 1987بتقدير ممتاز ،ثم التحق بكلّية
الطب البشري في جامعة حلب ،ونال
ّ
شهادة البكالوريوس ث ّم الماجستير
ليعود بعدئ ٍذ إلى لبنان ليعمل في
اختصاصه في مستشفى عين وزين.

غادر بعد ذلك إلى الواليات المتحدة
األميركية ليتابع اختصاصه في
الطب في
الطب الباطني وتدريس
ّ
ّ
أرق��ى جامعات شيكاغو ،وليتابع
الباطني
��ب
أبحاثه ف��ي مجال ال��ط ّ
ّ
والتشريح وسرطان القولون».
كلمة العائلة
وأل��ق��ى ك��ل��م��ة ال��ع��ائ��ل��ة محافظ
الجنوب األسبق حليم فياض فقال:
«عالِم من لبنان ،هكذا نعته ُكبريات
الصحف ومحطات التلفزة في لبنان
والعالم .عالِم بكاه اآلالف من طلاّ به
وزم�لائ��ه ،وأض���اؤوا الشموع حزنا ً
عليه ،وتحدثوا عن صفاته المشعّ ة
بالمحبة والتواضع والعطاء».
وأض���اف« :ف��ي عمله المتواصل
على مدى عقدين من الزمن ،بعدما
أتيحت له ك ّل وسائل البحث العلمي
ف���ي ال��ج��ام��ع��ات والمستشفيات
األميركية ،ح ّقق اإلنجازات الباهرة
التي أوصلته إل��ى رئاسة أح��د أه ّم
م��راك��ز األب��ح��اث السرطانية .إنها
كارثة أن تح َرم اإلنسانية من مجاهد
يعمل على تط ّورها ورقيّها وتقدّمها.
وإنها كارثة أن تمت ّد يد الغدر فتخطف
عزيزا ً في أوج عطائه ،وفي غربة ٌّ
كل
يم ّني النفس بالعودة منها إلى ربوع
الوطن واألهل واألحباء».
بعد ذلك أقيمت الصالة عن روح
الفقيد ل��ي��وارى جثمانه ف��ي مدافن
البلدة.

«القومي» و�أهالي النبطية
ي�ش ّيعون المنا�ضل زكي يا�سين
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي مدينة
النبطية في مأتم حزبي وشعبي ،المناضل القومي زكي رامز
ياسين ،بحضور عد ٍد من المسؤولين الحزبيين في منفذية
النبطية وفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين.
الراحل من مواليد النبطية  ،1933انتمى إلى الحزب عام
 ،1949وكان مثاال ً للقومي االجتماعي الملتزم والمعطاء.
اع ُتقل عام  1962عقب المحاولة االنقالبية ،وعلى رغم
قساوة االعتقال ،بقي على عزيمته متمسكا ً بمبادئه
وعقيدته القومية.
تح ّمل مسؤوليات محلية ،منها مسؤولية مدير مديرية
النبطية عام  .2000و ُمنح «وسام الواجب» عام ،1997
و«وس���ام الثبات» ع��ام  .2010وك��ان له حضور وازن
وسمعة عطرة في مدينة النبطية ،نظرا ً إلى مناقبيته.
وجسد هذه المناقبية خالل فترة وظيفته في مؤسسة
ّ
«الريجي».
وبمناسبة مرور أسبوع على وفاته ،يقيم الحزب وعائلة
الراحل حفالً تأبينيا ً في حسينية النبطية يوم الجمعة
المقبل  2015/2/20الساعة العاشرة صباحاً.

تكريم ع�شر �سيدات من � َأ�سر �شهداء الجي�ش ال�سوري
مي عثمان

ضمن برنامج «سيريتل لدعم
أس���ر ش��ه��داء ال��ج��ي��ش ال��س��وري»،
َ
ومبادرة دعم المرأة ،اف ُتتحت دورة
لتدريب السيدات على الخياطة،
وتخريج عشر سيدات بالتعاون مع
االتحاد العام النسائي ،وذلك بهدف
تمكين السيدات من زيادة خبراتهن
واالستفادة من البرنامج في القيام
بمشاريع صغيرة ت��دع��م عملهن،
وذلك في رابطة االتحاد النسائي في
الميدان.
وق��ال��ت م��اج��دة ص��ال��ح��ة ،عضو
المكتب التنفيذي في االتحاد العام
النسائي ،إن ه��ذه ال��م��ب��ادرة التي
ت��ق��وم على ت��دري��ب أل��ف ام���رأة من
ذوي ش��ه��داء ال��ج��ي��ش ال��س��وري،
وطنية بامتياز ،وهي عمل مشترك
بين االتحاد العام النسائي وشركة
«سيريتل» .مشير ًة إلى أن هذا العمل
انطلق منذ عدة أشهر ،ويأتي متابع ًة
لما سبقه من تنفيذ دورات تأهيل
وتدريب لذوي الشهداء.
وتتابع صالحة إنّ عشر سيدات
ُك ّرمن وتخ ّرجن من الدورة السابقة،
و ُق��دّم��ت ماكينات خياطة لمن كنّ
ج��دي��رات بالحصول على شهادة
تدريب الخياطة ،إضافة إلى افتتاح
دورة جديدة في مقر رابطة الميدان
لتدريب النساء المشاركات من كل
المحافظات على مهن متعدّدة ،بدأت
بالخياطة لكونها أكثر خصوصية
للمرأة وتساعدها في القيام بمشاريع

خالل حفل التكريم
صغيرة إلث��ب��ات ذات��ه��ا ومساعدة
أسرتها ودعم االقتصاد الوطني.
وقالت حنان جاموس ،مسؤولة
أسر الشهداء المتعلقة بدعم
مبادرة َ
المرأة ـ قسم ال��م��وارد البشرية في
شركة «سيريتل» ،إن «سيريتل»
تتطلع إلى إقامة مشاريع مستقبلية
ضمن خطة طويلة األم��د ال تقتصر
فقط على وقت األزم��ة التي تمر بها
سورية ،خصوصا ً في هذه الدورات
المتتابعة التي ستؤهل السيدات
للعمل في مهن والقيام بمشاريع
مستقبلية.
وتابعت جاموس أن هذه المبادرة

تهتم بالمرأة من حيث إقامة دورات
خ��ي��اط��ة ب��ه��دف ت��أه��ي��ل��ه��ا ،حتى
تستطيع تأمين حياة كريمة لعائلتها
وتعتمد على نفسها.
وق��ال ع�لاء سلمور ،رئيس قسم
اإلع�ل�ام ف��ي شركة «سيريتل» ،إن
مبادرة دعم المرأة ت ّوجت بتخريج
عشر سيدات وجمعهن مع متد ّربات
جديدات إلعطائهن دفعة إيجابية،
تساعدهن في االستمرار والعطاء.
خ��ت��ام��اً ،أع��رب��ت ال��م��ك�� ّرم��ات عن
سعادتهن في المشاركة وحصولهن
على ال��ش��ه��ادة وال��خ��ب��رة والهدايا
المقدّمة.

