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حمليات

«القومي» ينعى الرفيق المنا�ضل محمد خليفة
ينعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود الرفيق المناضل محمد خليفة ـ (أبو مازن) الذي
وافته المنية عن عمر ناهز  76عاماً.
الراحل من مواليد بلدة قناريت قضاء صيدا ،انتمى إلى
الحزب عام  ،1956حيث نذر نفسه للعطاء في إطار حركة
الحزب على المستويات كافة ،انطالقا ً من إيمانه بالفكر
والعقيدة والمبادئ ،طريقا ً لخالص األمة من ك ّل الويالت
الخارجية ومن األمراض الداخلية ،من طائفية ومذهبية
وإقطاعية وعشائرية وقبلية.
أوائل الخمسينات نشط في المجال الطالبي على صعيد
مخيمات الحزب وعلى الصعيد العام.
عمل في جريدة «البناء» أيام صدورها في ستينيات
القرن الماضي ،وكلف بالعديد من المهام في المجال
اإلعالمي وفي مجاالت النشر.
اعتقل في العام  1961على اثر المحاولة االنقالبية
السجان ثابتا ً على
وسجن ،فكان كما رفقائه عصيا ً على
ّ
مبادئه.
آم��ن بالمعرفة والثقافة سبيالً للوعي االجتماعي،
فأسس دارا ً للنشر حملت اسم «منريخ» ،وأش��رف على
ّ
إصدار عشرات الكتب والمؤلفات.
وخالل مسيرته الحزبية ،تميّز بمناقبيته والتزامه.
حائز على العديد من التنويهات واألوس��م��ة ،آخرها
«وس���ام ال��ث��ب��ات» وه��و وس���ام يمنحه رئ��ي��س الحزب
للمناضلين القوميين الذين مضى على انتمائهم إلى الحزب
نصف قرن وأكثر ،ولم ينقطعوا عن العمل الحزبي.
يشيّع الرفيق الراحل في مأتم حزبي وشعبي يوم غد
الجمعة الواقع فيه  24تموز  2015عند الساعة الثالثة

والنصف من بعد الظهر في بلدته قناريت ـ قضاء صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ،وي��وم السبت ،في
منزله ببلدة قناريت ،وتقام ذكرى الثالث يوم األحد في
 ،2015/7/26في البلدة.
تقبل التعازي يوم األربعاء  ،2015/7/29من الساعة
الثالثة وحتى السادسة ع��ص��راً ،ف��ي مبنى الجمعية
اإلسالمية للتوجيه والتخصص العلمي ـ الرملة البيضاء
خلف مركز أمن الدولة .والبقاء لألمة.

جنبالط يزور «ميدل �إي�ست»:
ال ّ
بد من تخ�صي�ص المطار
زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،يرافقه النائب غازي العريضي،
مق ّر االدارة العامة لشركة طيران الشرق األوسط ،تلبية لدعوة من رئيس مجلس
اإلدارة محمد الحوت ،وجاال في منشآت الشركة في مطار بيروت الدولي.
بدأت الجولة في مركز الشحن الجوي الجديد  ،Center Cargoحيث شرح
الحوت لجنبالط أهداف بناء هذا المركز الجديد الذي جهز بتقنيات حديثة ومتطورة
تلبي الشروط وفق المعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال ،منوها ً بدور المركز في
تأمين خدمات الشحن الجوي بين لبنان والخارج ،وبالعكس.
ثم انتقل الجميع إلى مركز التدريب في أكاديمية الشرق األوسط للطيران الذي
واطلع جنبالط على أهم التقنيات المتوافرة في المركز ،وخصوصا ً
أنشئ حديثاًّ ،
جهاز التدريب التشبيهي  ،Similatorومدى أهمية هذا المركز الجديد في إعادة
الدور الريادي إلى بيروت ومطار بيروت الدولي في مجال النقل الجوي في المنطقة.
وتفقد الجميع دائرة الحجوزات في شركة طيران الشرق األوسط ،واطلع جنبالط
من المعنيين باألمر على سير العمل في هذا المركز ،خصوصا ً لجهة تقديم أفضل
الخدمات والتسهيالت في مجال الحجوزات للمساقرين عبر المطار وعلى متن
طائرات شركة طيران الشرق األوسط.
وبعد انتهاء الجولة ،تحدث جنبالط فقال« :ال ّ
شك في أنّ ما تقوم به شركة
ميدل إيست برئاسة السيد محمد الحوت هو إنجاز كبير ،ونتمنى أن يستكمل هذا
اإلنجاز لكي يعود لبنان ومطار بيروت الدولي في بيروت مركز استقطاب ،ولكن
هذا ليس باألمر الكافي ،ألنه عندما يجول المرء أحيانا ً في المطار ،وإذا ما صدقت
بعض المالحظات من بعض الموظفين في الطيران المدني ،يجد أنّ هناك تراجعا ً
كبيرا ً في عدد المراقبين الجويين ،وتراجعا ً أحيانا ً في خدمات شركة «ميز» ،لذلك
ال ب ّد أن يكون هذا اإلنجاز كامالً في بالد مختلفة ،وربما ال ب ّد من تخصيص المطار،
وهذه الفكرة قديمة كان قد طرحها الرئيس رفيق الحريري .وهنا نتساءل :لماذا ال
تنشأ هيئة لمطار بيروت الدولي وتكون مستقلة وتتحمل وحدها مسؤولية ك ّل شيء
في المطار»؟
بعد الجولة توجه الجميع إلى مكتب الحوت في مق ّر اإلدارة العامة للشركة ،حيث
عقدوا اجتماع عمل.

وزارة االقت�صاد تعلن
تجديد ح�صولها على «�أيزو»

لقاء الندوة الثقافية المركزية في «القومي»

ع ّبود يك�شف من وجهة قومية اجتماعية
الأ�ضاليل في تف�سير الن�ص الديني

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة تجديد حصولها على شهادة «أيزو» ISO
 ،9001:2008بعد نجاحها مرة أخرى في تطبيق نظام إدارة الجودة ،بعد أكثر
من عام ونصف على بدء تحديث نظام إدارة الجودة في الوحدة.
وذكر المكتب االعالمي للوزارة أنّ «وحدة الجودة كانت أول إدارة عامة تطبق
نظام إدارة الجودة وتحصل على شهادة أيزو عام .»2008
وأصدر وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم توجيهات بض ّم ك ّل من مديرية
حماية المستهلك ومصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة
إلى اإلدارات التي تتلقى الدعم الفني والتدريبي واالستشاري ،وقد بدأت وحدة
الجودة بتطبيق نظام إدارة الجودة في هاتين اإلدارتين.

دبو�سي :الغرف التجارية
معن ّية بالإنماء ال�سياحي

من لقاء الندوة الثقافية
نظمت الندوة الثقافية المركزية في الحزب السوري
القومي االجتماعي لقا ًء مع عضو المجلس القومي الدكتور
عبود عبود بعنوان« :نسف األضاليل في تفسير النص
الديني من وجهة قومية اجتماعية» ،حضر اللقاء نائب
رئيس الحزب توفيق مهنا ،وع��دد من أعضاء مجلس
العمد والمجلس األعلى والمكتب السياسي ،إضافة إلى
أعضاء الندوة الثقافية المركزية وعدد من الطلبة القوميين
االجتماعيين.
افتتح اللقاء رئيس الندوة الثقافية المركزية ،عضو
المكتب السياسي المركزي د .زهير فياض بكلمة أشار
فيها إلى أهمية الموضوع وعالقته بالجانب الثقافي من
الصراع مع القوى اإلرهابية المتطرفة التي تش ّوه صورة
ومضمون الدين في سياق خدمة المشاريع االستعمارية ـ
الصهيونية ،التي تتمحور في هذه المرحلة حول مشروع
التقسيم والتفتيت والشرذمة وتشظية مجتمعنا من
الداخل ،على قاعدة طائفية مذهبية عشائرية إثنية قبلية
إلضعاف جبهة المقاومة والممانعة للكيان االغتصابي
االستيطاني في فلسطين ومحيطها القومي .وهذا يفترض،
إضافة إلى الميدان ،عمالً ثقافيا ً نهضويا ً تنويرياً ،يرتكز
على قواعد الفكر القومي االجتماعي لنربح معركة الحاضر

والمستقبل.
بعد ذلك ،كانت قراءة مع ّمقة للباحث القومي د .عبود
عبود في النص الديني د ّلل من خاللها على التفسيرات
الخاطئة للنصوص الدينية وبترها عن السياق التي
وردت فيه واالستناد عليها في عملية تشويه المفاهيم
الدينية الصحيحة وصوال ً إلى التأسيس للفكر المتطرف،
والنظرة اإللغائية إلى اآلخر.
وتط ّرق عبود إلى بعض النصوص التي استندت عليها
التنظيمات االرهابية المتطرفة «داع��ش» و«النصرة»،
وكيفية إخراجها من سياقها ،وإعطائها مضامين تتناقض
مع جوهر الدعوة اإلسالمية ـ المحمدية ،وال سيما سورة
السيف وسورة القتال.
واستعرض عبود من النص القرآني جملة من السور
القرآنية التي تحسم في وح��دة المفاهيم الدينية في
الرسالتين المسيحية ـ والمحمدية ،وتفيد وحدة الغرض
الروحي في كلتا الرسالتين ،كما تؤكد وحدة المفاهيم
األخالقية والقيم االجتماعية والمناقب السامية.
ودعا عبود إلى إعادة قراءة التراث الديني على قاعدة
العقل باعتباره الشرع األعلى في المجتمع ،وتفعيل دور
هذا العقل في مقاربة المسائل االجتماعية.

التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ،وفدا ً ض ّم ناشطين
من رؤساء جمعيات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني ،وتمحور اللقاء حول كيفية
النهوض بمدينة طرابلس والبحث بالوسائل والسبل اآليلة إلى وضع مختلف الخطط
االستراتيجية المتعلقة بتطبيقات التنمية السياحية المستدامة والعائدة للمدينة،
وكذلك التداول بالمساعي الهادفة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المرافق السياحية
والحيوية فيها ،والمعوقات التي تحول دون تطبيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وض ّم الوفد كالً من النقيبة مها المقدم ،هندالصوفي ،فادي عبيد ،ندى الشهال،
واثق المقدم ،محمد المجذوب ،أحمد المغربي.
وقد سلم دبوسي رسالة تضمنت «توجيه الشكر ألعضاء مجلس االدارة لرعايتهم
المشكورة لزيارة وزير السياحة ميشال فرعون لمدينة طرابلس ،والتي كان لها
األثر الكبير في دعم القطاع السياحي في طرابلس ،وساهمت إلى ح ّد بعيد في كسر
الصورة السلبية المأخوذة عن المدينة ،وضرورة إدراجها على الخارطة السياحية
اللبنانية».
وأكد دبوسي خالل اللقاء «أنّ الغرف التجارية معنية بشكل أساسي بمسألة
اإلنماء السياحي».

كهرباء لبنان :تعطل كابل
جية ـ �سبلين  66ك.ف
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ،في بيان« ،أنّ عطالً طرأ يوم األربعاء الماضي
الواقع فيه  2015/7/22على كابل جية ـ سبلين  66ك.ف ،األمر الذي أدى
إلى انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدودها الدنيا في المناطق التي
تتغذى من محطة سبلين الرئيسية.
وقد باشرت الفرق الفنية في المؤسسة على الفور باإلجراءات الالزمة لتصليح
العطل وإعادة التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن».

خرجت مخيمها ال�صيفي
مديرية ميم�س في «القومي» ّ

ياغي :نواجه الجهل والتخ ّلف بالعلم والمعرفة والنه�ضة

ي�ضم � 200شاب و�شابة يزور لبنان
وفد اغترابي
ّ

زمكحل :لتكن هجرتكم ب ّناءة و�إيجابية
ك�سفراء لالقت�صاد اللبناني في العالم

بزي وزمكحل وخوري والشباب المغتربين داخل القاعة العامة للمجلس النيابي
نظم تج ّمع رجال األعمال اللبنانيين
برئاسة الدكتور ف��ؤاد زمكحل أمس،
زي��ارة رمزية إلى البرلمان اللبناني
ومن ث ّم مأدبة غداء على شرف وفد من
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
 ،ULCMفي مطعم «عنب» في مار
مخايل.
وض�� ّم ال��وف��د مئتي ش��اب وشابة
مغتربين لبنانيين مقيمين في أميركا
الالتينية (تتراوح أعمارهم بين 20
و 30سنة) ،أكثرهم يزور لبنان للمرة
األولى بمساعدة وتنظيم التجمع.
وحضر اللقاء عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي ب��زي ،المدير
العام للمغتربين هيثم جمعة ،رئيس
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
 ULCMأليخاندرو خوري فارس،
األمناء العامون للجامعة بيتر األشقر
وط��ون��ي ق��دي��س��ي ،رئ��ي��س جمعية
رج��ال األعمال اللبنانيين في فرنسا
منسى ،مديرة
( )HALFAطوني
ّ
الوكالة الوطنية لإلعالم لور سليمان
ص��ع��ب وح��ش��د م��ن رج���ال األع��م��ال
اللبنانيينوالصحافيين.
استه ّل اللقاء بكلمة لزمكحل اعتبر
فيها «أنّ أه � ّم م��وارد لبنان ،األغلى،
واألقوى ،واألكثر إنتاجية هي الجالية
اللبنانية من المغتربين الموزعين عبر
العالم أجمع ...هذا المجتمع الذي حفر
بصماته وزرع العلم اللبناني في ك ّل
ركن من أركان الكرة األرضية .تركت
عائالتكم لبنان مع م��وارد ضئيلة أو
معدومة ،وب���دأت صغيرة ونجحت
في إنشاء وتطوير شركات ضخمة.
تميّزت ولمعت في جميع المجاالت
االق��ت��ص��ادي��ة :المالية والصناعية
والتجارية والسياحية والتكنولوجية
والطبية ،وعلى صعيد الخدمات».
وأض��اف« :إنّ النزاعات الداخلية

غير المجدية واالنقسامات الحزبية
أو اإلقطاعية غير المفهومة تذكر
عائالتكم يوميا ً وجميع المغتربين
اللبنانيين باألسباب التي دفعتهم إلى
هجرة البالد ،وبناء مستقبلهم وتعليم
أوالده���م خ��ارج ح��دود ال��وط��ن .أن��ا ال
أعدكم بأنّ طبقتنا السياسية ستكون
حكيمة وناضجة بما فيه الكفاية لبناء
قواعد لبنان الذي نحلم به كلنا :لبنان
الدولة الديمقراطية القوية والمستقلة،
التي أولويتها المطلقة هي المصلحة
الوطنية .ولكن أنا أضمن لكم وأعدكم
بأنّ القطاع الخاص اللبناني سيواصل
الكفاح روح��ا ً وجسدا ً للحفاظ على
اقتصادنا الذي سينمو في جميع أنحاء
العالم بفضل دعمكم ،كما وسيبقى
مستقالً ع��ن أي ت���وت���رات داخلية
وسيثابر من أجل البقاء واالستمرار
ضمن هذه البيئة غير المستقرة ،مهما
كانت المخاطر والصعوبات».
ول��ف��ت إل���ى أن���ه «ي��ج��ب االعتماد
واالس��ت��ف��ادة م��ن الهجرة اإلنتاجية
والفعالة التي كانت نتيجتها سفر
شبابنا واكتسابهم الخبرة فيعودون
لالستثمار في لبنان».
وق����ال« :ه��ج��رة ب��ن��اءة ي��ت � ّم من
خاللها جلب قسم كبير من األم��وال
واألرب��اح إلى الوطن .هجرة إيجابية
حيث يحافظ المغتربون اللبنانيون
على هويتهم ،وجنسيتهم األصلية،
ويصبحون سفراء االقتصاد اللبناني
في جميع أنحاء العالم».
وت��اب��ع« :ل��ق��د قمنا ه��ذا الصباح
بزيارة رمزية إلى مق ّر مجلس النواب
اللبناني في ساحة النجمة :بالفعل،
من الضروري أن يشارك المغتربون
اللبنانيون ف��ي الحياة السياسية
اللبنانية .منحهم ح��ق التصويت
النتخاب ممثليهم هو أمر بالغ األهمية،

�أزعور :االنفتاح االقت�صادي الإيراني
واعد للقطاع الخا�ص اللبناني
رأى الوزير السابق جهاد أزعور أنّ «عودة االقتصاد
اإليراني إلى االنفتاح ،مسألة أساسية يمكن أن تكون
واعدة للقطاع الخاص اللبناني».
وقال في حديث لـ«المركزية»« :السوق اإليرانية كبيرة
وهي األكبر في المنطقة تشمل نحو  80مليون نسمة ،وفي
خالل مرحلة العقوبات ُسجل تراجع كبير في الوضعين
االقتصادي واإلنتاجي في إي��ران ،لذلك في حال أزيلت
العقوبات من اليوم وط��وال فترة الستة أشهر المقبلة،
وتح ّررت الودائع اإليرانية في الخارج ومن جهة أخرى ت ّم
السماح للشركات بالعودة إلى االستثمار في إيران ،فيُتوقع
عندها أن تكون هناك حركة اقتصادية وتجارية كبيرة.
فالشركات العالمية تتموضع اليوم تمهيدا ً للمنافسة في
السوق اإليرانية ،وال سيما في القطاعات األساسية كقطاع
النفط والبتروكيمائيات ،وك ّل البنى التحيتة التي تراجعت

اختتمت مديرية ميمس التابعة لمنفذية
ح��اص��ب��ي��ا ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي مخيّمها الصيفي الذي شارك فيه
عشرات الطالب والنسور واألشبال الزهرات،
وذلك بحفل تخ ّرج حضره حفل ناموس عمدة
التربية والشباب في الحزب جمال ياغي،
منفذ عام حاصبيا لبيب سليقا وأعضاء هيئة
المنفذية ،عدد من أعضاء المجلس القومي،
مسؤولو ال��وح��دات الحزبية ،م��دراء م��دارس
وأساتذة وفاعليات ،وفد من جمعية الكشاف
التقدمي ،وعدد من القوميين والمواطنين.
بعداعطاء االذن ،افتتح الحفل بنشيد الحزب
والنشيد اللبناني ،ثم ألقى كلمة المخيم غيث
م��داح ،وج��اء فيها :زوابعنا على صدورنا،
يترسخ جيالً بعد جيل ،أشباال ً
إيماننا بعقيدتنا
ّ

ونسورا ً وطلبة .كلّنا متأهبون رافعون إيماننا
بصرخة واحدة لتحي سورية.
ك � ّل المراسم اكتملت ،وح��ده وهجك أيها
العميد صبحي ياغي نفتقده ،إليك يا رجل
المخيمات ،إليك يا عميد النهضة .أنت حاض ٌر
دوماً ،لم ولن تغيب .لك منا ألف تحية ،وإليك
ُتقدّم هذه الدورة.

كلمة المركز

وألقى ناموس عمدة التربية والشباب جمال
ياغي كلمة مركز الحزب ,حيا في مستهلها
روح العميد ال��راح��ل األم��ي��ن صبحي ياغي
الذي انخرط في المسيرة النضالية للحزب،
وساهم في إعداد وتأهيل عدد كبير من الطلبة،
واألشبال ،والشباب في مخيمات تربوية شملت

بشكل ملحوظ في إيران من مطارات ومرافئ ،وفي المقابل
سيُسجل طلب استهالكي كبير في الداخل اإليراني ،ما
يؤدي إلى حركة اقتصادية يمكن اإلفادة منها».
وأض��اف« :القطاع الخاص اللبناني كعادته ،سريع
تحسسه بوجود فرص اقتصادية سانحة
المبادرة فور
ّ
في أي بلد .لكنّ السوق اإليرانية تختلف عن غيرها لكونها
بعيدة جداً ،وخصوصا ً أنّ العالقات التجارية بين إيران
ولبنان تاريخيا ً لم تكن بالحجم المطلوب ،إنما اليوم
هناك بالطبع فرص متاحة للبنان ،إن للشركات أو التجار
وغيرهم .أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي ،فال نعلم
إلى أي مدى ستستطيع المصارف اللبنانية أن تنافس
المصارف الكبرى ،ألنّ السوق اإليرانية بحجم السوق
التركية .لكنّ تمويل الحركة التجارية والتبادل االقتصادي
قد يخلق فرصا ً للقطاع المصرفي اللبناني».

رقم قيا�سي لحركة الحاويات عبر مرف�أ بيروت
أعلنت الغرفة الدولية للمالحة في بيروت أنّ «حركة
الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية عبر مرفأ بيروت
سجلت رقما قياسيا ً في شهر حزيران الماضي هو األكبر
حتى تاريخه .فقد بلغ مجموعها  9920حاوية نمطية مقابل
 5481حاوية للشهر ذاته من العام الماضي ،أي بارتفاع
كبير قدره  4439حاوية نمطية ونسبته  81في المئة».
وأوضح رئيس الغرفة إيلي زخور ،في بيان« ،أنّ هذه
الزيادة الكبيرة بالصادرات بواسطة الحاويات عبر مرفأ
بيروت يعود إلى إقفال المعابر البرية أم��ام الصادرات
الصناعية والزراعية اللبنانية الى الدول العربية ،ما دفع
الصناعيين والمزارعين إلى تأمين صادراتهم بواسطة
الحاويات العادية أو المبردة».
وأشار «إلى أنّ الصادرات الزراعية اللبنانية بالحاويات

الكيانين اللبناني والشامي.
وخاطب جمال ياغي المتخ ّرجين بالقول:
انشروا فكر سعاده في وسط الجيل الجديد،
واحملوا راية العلم والمعرفة ،وكونوا القدوة
في مدارسكم وتعاملكم في المجتمع ،فأنتم
أبناء الحياة المواجهين ألعداء األمة الصهاينة
في فلسطين ،وفي ك ّل بقعة من هذه األمة .أنتم
من سيواجه الجهل والتخلف بالعلم والمعرفة.
أنتم من يرفض عقلية المذهبية والطائفية .أنتم
طليعة المواجهة مع اإلرهابيين المتطرفين
ال��ذي��ن يقتلون ال��رج��ال والنساء واألط��ف��ال،
ويد ّمرون المعالم الثقافية والحضارية.
أضاف :شهر تموز هو شهر الفداء ،هو ذكرى
استشهاد م��ؤس��س ال��ح��زب أن��ط��ون سعاده
الذي ع ّزز مفهوم الصراع والمقاومة ،كما دعا

وشرعي ،وحق أساسي نحرص عليه
ّ
المحق
جميعا ً وسنتابع هذا النضال
سوياً .من جهة أخرى ،نحن نطلب من
شركة طيران الشرق األوسط ،MEA
التي نجحت على العديد من الجبهات،
تأمين رح�لات مباشرة إل��ى أميركا
الالتينية».
وختم زمكحل« :أؤمن بقوة بأهمية
إنشاء صندوق مالي مشترك يجمع
المستثمرين اللبنانيين في جميع
أنحاء العالم لالستثمار المشترك في
مشاريع إنتاجية في لبنان أو في أي
بلد وسوق آخر يتطور .علينا اختراق
أس��واق جديدة معاً ،عبر مجموعة،
تخصصه في
ك�� ّل واح���د منا ضمن
ّ
العديد من القطاعات لنكون أكثر كفاءة
وإنتاجية».
ث��م تحدثت نسرين إس��ب��ر باسم
الوفد الزائر وقالت« :بفضل مجلس
الشباب للجامعة اللبنانية الثقافية
ف��ي العالم وب��دع��م م��ن تجمع رج��ال
األعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور
ف��ؤاد زمكحل نحن هنا اليوم برفقة
 200شاب وفتاة من الجالية اللبنانية
القادمة من  20دولة مختلفة من جميع
القارات ،وخصوصا ً أميركا الالتينية.
والغرض الرئيسي من هذا الحدث هو
قضاء  10أيام في وطننا األم الذي لم
يكن معظم هؤالء الشباب يعرفه لغاية
اآلن».
وأش�������ارت إل����ى أنّ «ب��رن��ام��ج
 LEBolutionيسعى إلى خلق تأثير
كبير وإيجابي في لبنان ،مع وجود
وطاقة ك ّل هؤالء الشباب القادمين من
الخارج .لذا ،قمنا بإنشاء جدول خاص
بالتعاون م��ع ك � ّل م��ن تجمع رج��ال
األعمال اللبنانيين ووزارة السياحة
وسلطات أخرى التي تفهم تماما ً روح
هذه الثورة اإليجابية».

إلى العلم والمعرفة ،وها هم شهداؤنا طليعة
انتصاراتنا يسجلون أس��م��ى آي���ات العزة
والكرامة.
ون ّوه جمال ياغي بهيئة المخيم ،والمشاركين
فيه على نشاطهم وجهدهم طيلة فترة المخيم،
مؤكدا ً أنّ عمدة التربية والشباب مستم ّرة في
إقامة المخيمات التربوية والثقافية لتعزيز
والتمسك بنهج
ال��ق��درات للطلبة واألش��ب��ال،
ّ
المقاومة لنربح األرض واإلنسان.
بعدها ت َّم تقديم عروض من النظام المنض ّم
وحلقات األشبال ،و ُقدِّم عمل مسرحي مستوحى
من حدث محاكمة واغتيال الزعيم ،كما عقد
الطلبة حلقات الدبكة على أنغام األناشيد
القومية ،واخ ُتتمت الدورة بتوزيع الشهادات
على المشتركين.

المبردة حققت أيضا ً رقما ً قياسيا ً حيث بلغ مجموعها 4582
حاوية نمطية في حزيران الماضي ،مقابل  2576حاوية
لحزيران  ،2014أي بارتفاع ضخم قدره  2006حاوية
نمطية مبردة ونسبته  78في المئة».
وت��اب��ع« :إنّ وج��ود محطة ح��اوي��ات حديثة في مرفأ
بيروت ساهم في استقطاب أهم الشركات البحرية العالمية
للتعامل مع المرفأ ،وبالتالي ربطه بمعظم المرافئ العالمية
ومن ضمنها المرافئ العربية ،ما أتاح للمصدرين اللبنانيين
من صناعيين ومزارعين ،شحن إنتاجهم بحرا ً إلى الدول
العربية».
وختم زخور متوقعا ً «أن تواصل حركة التصدير بواسطة
الحاويات نموها عبر مرفأ بيروت مع استمرار إقفال المعابر
البرية».

نقابة ال�صاغة ت�شيد ب�إعادة العمل
بالبرنامج الأميركي لنظام الأف�ضليات
أشاد نقيب الصاغة والجوهرجية أنطوان مغني ،في بيان،
بإعادة العمل بالبرنامج األميركي لنظام األفضليات ،في إطار
تعزيز العالقات االقتصادية اللبنانية ـ األميركية.
وأكد مغ ّني أنّ «من شأن هذه الخطوة ،إذا أحسن تثميرها،
أن تؤدي إلى تفعيل العالقات التجارية والنمو االقتصادي
أمس الحاجة إليه اليوم
واالستقرار على أنواعه ،إذ إنّ لبنان في ّ
في ظ ّل ما تشهده دول المنطقة ،وتحديدا ً العربية من أحداث
مؤلمة ومؤسفة».
وأشار إلى أنّ «هذا البرنامج الطويل األمد يوفر إعفاءات
خاصة من الرسوم والضرائب على المنتجات اللبنانية المطابقة

للمواصفات ومثيالتها المصدرة إلى الواليات المتحدة ،وهو
كان معموال ً به عام  ،2013وسيُعمل به مجدّدا ً حتى .»2017
وإذ ث ّمن مغ ّني «جهود الوزير حكيم لتحقيق هذا اإلنجاز
األميركي» ،تمنى «خطوات مماثلة في اتجاه أوروب��ا والدول
الالتينية» ،معتبرا ً أنّ «نقابة الصاغة والجوهرجية ترى في
إعادة العمل ببرنامج نظام األفضليات جرعة إنعاش لقطاع
الصاغة والمجوهرات ال��ذي هو في حالة اختناق وموت
سريري للسنة الثالثة على التوالي ،نتيجة الشلل الذي يصيب
القطاعات االقتصادية ،ومنها بالطبع المؤسسات السياحية
والخدماتية».

