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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن �سبب ت�أخر التدخل الرو�سي هو التوازنات الدولية وف�شل التحالف

�صطوف :رو�سيا قر�أت تجربة حزب اهلل في الدفاع اال�ستباقي �سوري ًا
حاوره سعدالله الخليل
رأى عضو مجلس الشعب السوري علي
صطوف «أنّ الحدث السوري ،منذ بداية
األزم���ة ،ب��دا أن��ه سيغير المشهد ال��دول��ي،
لكنّ التدخل الروسي بعد خمس سنوات
رس��م ب��داي��ة ج��دي��دة للعالقات السياسية
الدولية».
ورأى ص��ط��وف ف���ي ح��دي��ث م��ش��ت��رك
لصحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز» أنّ
ما تتعرض له سورية «مخطط ومرسوم
ضمن نهج السياسة األميركية والمخططات
المرتبطة به من تفتيت وتدمير لموقفها من
المشاريع األميركية في المنطقة وانتهاج
السياسة المقاومة» .وأض��اف« :بالرجوع
إل���ى ال����وراء وك��ت��اب ص���راع ال��ح��ض��ارات
وح��دي��ث السياسيين األميركيين يتضح
لنا أنّ السياسة الحمراء ،أي السوفياتية،
ستتبعها السياسة الخضراء أي اإلسالم،
وسنتجه الح��ق �ا ً إل��ى السياسة الصفراء
أي الحضارة الصينية .ه��ذا ي��دل على أنّ
السياسة األميركية تستهدف المنطقة في
اإلنسان والحضارة والثقافة والثروات أوالً،
والحفاظ على الكيان الصهيوني مستقرا ً
وآمنا ً ثانياً ،ألنّ مراكز الدراسات األميركية
ح��دّدت ع��ام  2009سنة  2020النهيار
الكيان اإلسرائيلي ومن هنا جاء المشروع
األميركي باستهداف سورية».

دور روسي عاقل

ووص���ف ص��ط��وف ال����دور ال��روس��ي في
المنطقة بـ«العاقل والمتزن واألخالقي في
الوقت ذات��ه» ،وق��ال« :أعطت موسكو سنة
وأكثر للتحالف الدولي الذي يدّعي محاربة
تنظيم داع��ش ،والح��ظ الجميع خالل هذه
المدة تمدّد داعش بالمساحة والقوة ،وفي
بعض األحيان أُثبت بالوقائع أنّ التحالف
يم ّد التنظيم اإلرهابي لوجيستيا ً عبر الطيران
س��واء ف��ي ال��ع��راق أو س��وري��ة .لقد فضح
التدخل الروسي مخططات التحالف الدولي
في موضوع محاربة اإلره��اب ،وبالعودة
إلى التاريخ نجد أنّ األميركيين والسعودية
وفي بعض األحيان الباكستانيين ،هم من
صنعوا ه��ذا اإلره��اب إب��ان وج��ود االتحاد

الوجود الرو�سي
في �سورية لي�س
احتال ً
ال بل تحالف
بين دولتين
�صديقتين
السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي
ليتطور من تنظيم القاعدة إلى طالبان واآلن
داعش ،بمسمياته المختلفة ،كامتداد لفروع
هذا اإلره��اب ال��ذي أوجدته أميركا إلنجاز
مشروع الشرق األوسط الكبير الذي يهدف
إل��ى تقسيم المنطقة إل��ى كيانات طائفية
وإقليمية متقاتلة ومتحاربة لعملقة الكيان
الصهيوني».
وذ ّك��ر صطوف بالتجربة الروسية مع
اإلره��اب ،وخصوصا ً في تسعينات القرن
ال��م��اض��ي عندما ح��رك األم��ي��رك��ي��ون ملف
اإلره��اب في الشيشان لسنوات عدة ،حتى
ت ّم القضاء عليه ،حيث أدرك��ت روسيا أنّ
األميركيين واألوروب��ي��ي��ن ،وبعض ال��دول
اإلقليمية المتحالفة معهم ،يريدون تفتيت
حتى االتحاد الروسي .وعملت واشنطن على
ذلك خالل عهد االنحدار السياسي ،إلى أن
تقلد الرئيس فالديمير بوتين مقاليد الحكم،
فمارس سياسة عاقلة وحكيمة ووطنية كان
لها دور في صعود روس��ي��ا ،كدولة ندية
للواليات المتحدة األميركية ،ذلك الصعود
الذي تزامن مع انحدار الدور األميركي.

تحالف ال احتالل

وأك��د صطوف «أنّ الوجود الروسي في
سورية ليس احتالال ً بل تحالف بين دولتين
صديقتين ،وه��و أم��ر طبيعي ف��ي ح��االت
الحروب ول��ه مب ّرراته ومصادر قوته .إنّ
صمود سورية شجع الروسي على الدخول
ف��ي م��ع��رك��ة ي���درك أن��ه سينتصر فيها».

صطوف متحدثا ً إلى الزميل الخليل

ما يجري من ممار�سات �إ�سرائيلية
في الأق�صى هدفه �إي�صال الم�سلمين
�إلى تق ّبل هدم الم�سجد وهو ما يخطط له
مع �آل �سعود
وقال« :ال أحد يقف مع مهزوم فإيران وروسيا
ودول بريكس تقف مع سورية الصامدة في
الدفاع عن كيانها وأرضها ووجودها».
وأض��اف« :إنّ ال��والي��ات المتحدة وعبر
تحالفها المزعوم لم تكن صادقة في محاربة
اإلرهاب ،فواشنطن تريد إدارة داعش وليس
القضاء عليه ،وه��ذه المجاميع اإلرهابية
المنتشرة ف��ي المنطقة أدوات لتحقيق
المشروع األميركي .هذا ما فضحه التحالف
الروسي الذي يعتبر تدخالً حقيقيا ً من أجل
مكافحة اإلره��اب ويمكن أن نسميه براءة
اختراع لحزب الله عبر تدخله في سورية،
كضربة استباقية تمنع تلك التنظيمات
من التوجه إلى لبنان وهو ما قرأته روسيا
بعناية ،واتخذت قرارها دفاعا ً عن أمنها
القومي أوالً ،فاإلرهاب ،فإذا انتصر اإلرهاب
ف��ي س��وري��ة سيتوجه إل��ى أوروب���ا ودول
الخليج التي صرفت أكثر من مئة مليار
دوالر لدعمه ،وح��ت��ى تركيا ال��ت��ي فتحت
حدودها مع سورية لم تكن بمنأى عنه».

رسائل قزوين

ورأى ص��ط��وف «أنّ ق��ص��ف ال��ط��ائ��رات
األم��ي��رك��ي��ة لمحطتي ال��ك��ه��رب��اء ف��ي شرق
حلب يندرج ضمن استهداف باقي األهداف
التي دمرها التحالف من بنى تحتية في
ال��رق��ة ودي��ر ال���زور وغيرها م��ن المناطق
التي استهدفها ،وهو يعتبر عامالً تخريبيا ً
استفزازيا ً كر ّد فعل على اإلنجازات الروسية
في سورية ،ضمن حملة لتشويه التدخل
الروسي في سورية» .وأضاف« :الصواريخ
الروسية من بحر قزوين وم��ا قطعته من
مسافة وما مثلته من دقة في الهدف تحمل
رس��ال��ة سياسية وعسكرية ف��ي آن واح��د
مفادها أننا موجودون وبقوة وعندما تعبر
صواريخنا األراض��ي العراقية واإليراينة
فهي رسالة سياسية أنهم حلفاؤنا» .وتابع:
«ننتظر من الحكومة العراقية خطوة جريئة
باالنضمام ،فعلياً ،إل��ى التحالف وطلب
التدخل ال��ج��وي م��ن الحكومة الروسية،
لك ّننا نعلم أنّ المشكلة تكمن في الحكومة
العراقية ومجلس النواب والتجاذب بين
القوى السياسية .نتمنى الخير للعراق
وعلى الجميع تغليب مصلحته على أي
ّ
بغض النظر عن الدور األميركي
قوة أخرى،
الضاغط على بعض األطراف».
ورأى أنّ الواليات المتحدة «ال تزال قوية
في المنطقة عبر تحالفاتها وإمكانياتها
وح��ض��وره��ا العسكري ف��ي دول اإلقليم،
لكنّ المشجع في األم��ر هو أنّ روسيا في
حالة صعود ،ما يضاعف اآلمال بمستقبل
أفضل ،رغ��م ع��دم إنكار أنّ ال��دور الروسي
يخدم مصالح موسكو ،فالعالقات الدولية

ال تحكمها العواطف ولكن هناك مصالح
تتحقق ض��م��ن س��ي��اس��ة أخ�لاق��ي��ة راق��ي��ة
ومصالح تتحقق ضمن سياسة ال أخالقية،
كما تفعل أميركا وال��دول الغربية في ك ّل
س��ي��اس��ات��ه��ا .ل��ق��د أب���دى ال���روس سياسة
أخالقية في المنطقة س��واء حيال سورية
أو مصر منذ عهد االتحاد السوفياتي .وما
نشهده اليوم من عالقات روسية ـ سورية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى دول بريكس المتفقة مع
السياسة الروسية حيال ك ّل قضايا العالم،
يظهر تباين السياسات بين روسيا والغرب
وما حدث في ليبيا والعراق مثال ال يزال
حاضراً».

معارضة معتدلة وهمية

تعليقا ً على الموقف األميركي حيال ما
تصفه بالمعارضة المعتدلة وإيقاف برامج
التدريب لمسلحيها ،قال صطوف« :تعلم
ال��والي��ات المتحدة أن ليس ه��ن��اك شيء
اسمه معارضة مسلحة معتدلة ،فما يسمى
الجيش ال��ح��ر سلم س�لاح��ه ال���ذي قدمته
له البنتاغون إل��ى جبهة النصرة ع��دا عن
انضمام قسم كبير من عناصره إلى النصرة
و داع��ش» .وت��س��اءل« :ه��ل تقبل الواليات
المتحدة والغرب بوجود معارضة مسلحة
في بالدهم؟ هم أصالً غير مقنعين بواقعية
وج��ود معارضة مسلحة ومعتدلة في آن
واحد «.
ول��ف��ت ص��ط��وف إل��ى أنّ ت��أخ��ر التدخل
الروسي عسكرياً ،يعود «إل��ى التوازنات
ال��دول��ي��ة وال��ع�لاق��ات ال��روس��ي��ة اإلقليمية
وانتظار فشل التحالف األميركي الذي وصل
إلى التوقعات الروسية لذلك كان توقيت
دخولها بناء على علمها ب��ق��درة الجيش
السوري على الصمود حتى اآلن».
وأض���اف« :ال���دور األس��اس هو للجندي
السوري وهو حجر األساس في أي معركة.
وأه���م م��ا ف��ي األم���ر أنّ م��ح��ارب��ة اإلره���اب
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى إرادة ال��س��وري��ي��ن ال��ت��ي هي
األساس ،فالمعركة معركة سورية بشعبها
وجيشها».

تدخل حكيم

وأش��ار صطوف إل��ى «أنّ ق��رار الرئيس
بوتين اليوم بعدم التدخل بر ّيا ً قرار حكيم
ودقيق من باب أنه يترك المجال مفتوحا ً
لحوار سوري ـ سوري مع معارضة وطنية
تقف إلى جانب الدولة للوصول إلى ح ّل
سياسي ما زال مطروحا ً منذ عام ،2012
وال��رئ��ي��س األس���د ط��رح ال��م��وض��وع ضمن
منهجية راقية وحريصة على هذا الموضوع،
كحرصه على المواطن والدولة منذ طرح
الميثاق الوطني عام  ،2012مرورا ً بإعداد

الدستور واالنتخابات البرلمانية وهي أطر
ال يمكن مناقشتها مع من اعتمد التفاوض
مع الواليات المتحدة وإسرائيل وأردوغان
ويُطالب أن يكون شريكا ً في مناقشة مصير
س��وري��ة» .وأض���اف« :الشعب ال��س��وري ال
يقبل بحكومة فيها وزراء يتبعون تحالفات
دولية وإقليمية والتحدث عن تنحي الرئيس
ّ
ح��ق أح��د أن ي��ب��رزه أم���ام إرادة
ليس م��ن
الشعب السوري .المرحلة االنتقالية قبل
االنتخابات القادمة يسبقها القضاء على
اإلره���اب وام��ت��ن��اع ال���دول ال��داع��م��ة ل��ه عن
تزويده بالمال والسالح من تركيا والدول
الخليجية وأميركا .عندها يمكن الذهاب
إلى عملية سياسية ،وقد أعلنت سورية أنها
منفتحة على الجميع وط��رح حزب البعث
العربي االشتراكي هذه المنهجية الواضحة
قبل األزمة».
ولفت صطوف إلى «أنّ الجبهة الوطنية
التقدمية حالة من المشاركة الوجدانية
الشعبية مع حزب البعث في تشاركية مدنية
علمانية لقيادة ه��ذا البلد» .وق��ال« :حتى
ال��م��ادة الثامنة التي شكلت م��ادة خالفية
والتي وضعت في مرحلة كانت فيها األحزاب
اليسارية متشابهة في ممارسة السياسية
في أغلب دول العالم ،قد ألغيت من الدستور.
فاليوم اختلف المشهد ولدينا تعدّدية حزبية
وقانون أحزاب عصري ال يضاهيه أي قانون
عالمي ،فأميركا التي تضم  300مليون فيها
حزبان فقط ال ثالث لهما ،يتناوبان على
الحكم .أما في بريطانيا التي يرى كثيرون
أنها مثال ديمقراطي ،فهناك حزبان أيضاً.
الغرب يمارس علينا ديمقراطية مزيفة .وإنّ
توجيهات الرئيس بشار األسد فيها إصرار
على مشاركة ك ّل االحزاب الوطنية في إدارة
البالد ،وهو حريص على ك ّل مواطن أن يكون
فاعالً في إدارة بلده».
ووص���ف ص��ط��وف ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي
بـ«النظام الطائفي األقرب إلى العصابة من
الدولة وهو ينفذ ما تمليه عليه واشنطن من
أوامر» .وأضاف« :السعودية تأخذ موقفها
من سورية ،بناء على أه��واء شخصية مع
شخص الرئيس بشار األسد وذهاب محمد
بن سلمان والجبير إلى موسكو هو لتسهيل
االلتفاف السعودي».

النظام ال�سعودي
طائفي و�أقرب �إلى
الع�صابة منه �إلى
الدولة وينفذ ما تمليه
عليه وا�شنطن
ووج���ه ص��ط��وف التحية إل���ى الشعب
الفلسطيني «الذي يناضل ويقاوم في ظ ّل
التراجع العربي» .وق��ال« :لقد دعا علماء
آل سعود الوهابيين إلى الجهاد في سورية
ض ّد التدخل الروسي ،أما حيال ما يجري
م��ن اع���ت���داءات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى الشعب
وال��م��ق��دس��ات ف��ي فلسطين ،فهناك حالة
تخاذل واضحة تجاه القضية الفلسطينة.
إنّ ما يجري في فلسطين طبيعي أمام الكذب
والرياء العربي تجاه ما يسمى مفاوضات،
حتى حماس التي يأمل ك ّل مواطن فلسطيني
خروجها من تحت عباءة اإلخوان المسلمين
وال��ت��ي ال تعمل حتى ال��ي��وم تحت عباءة
وطنية رغم ك ّل ما تحملته الدولة السورية
من أعباء تواجد قادتها في دمشق منذ زمن
كولن باول عام  ،2003فإنّ ذهابها إلى قطر
صديقة إسرائيل يضع عالمات استفهام
كبيرة».
وأم��ل ص��ط��وف «أن تنطلق االنتفاضة
الثالثة في األراض��ي الفلسطينية» ،الفتا ً
إلى أنّ «ما يجري من ممارسات إسرائيلية
هدفه إيصال المسلمين إلى فكرة مفادها أنّ
هدم المجسد األقصى أمر عادي وهو ما يتم
بالتعاون مع آل سعود ،بالتزامن مع مخطط
سعودي لهدم مسجد القبلتين في مكة والذي
يحوي منبرين أحدهما باتجاه القدس وهو
ما يتناغم مع األهداف الصهيونية على أنّ
األراض��ي المقدسة ال عالقة للمسلمين بها.
وفي هذا السياق نحذر العرب والمسلمين
م ّما هو مقبل على المنطقة من مخططات».

تج ّمع النه�ضة الن�سائية ـ الكورة
ينظم معر�ضه ال�سنوي للمونة والحرف

«الهيئات» :لتتح ّمل القوى ال�سيا�سية
م�س�ؤوليتها عن معالجة الأزمات الطارئة
عقدت الهيئات االقتصادية ،اجتماعا ً استثنائيا ً بحثت
خالله ،بحسب بيان« ،آخر التطورات والمستجدات على
الساحة الداخلية ،وال سيما ما يتصل منها بأحداث العنف
والشغب التي رافقت التظاهرات األخيرة في وسط بيروت،
والشلل الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية وآثارها
السلبية المستمرة على واقع االقتصاد الوطني».
وأكدت الهيئات أنها «تؤيد مبدأ التظاهر السلمي المكفول
في الدستور اللبناني ،وخصوصا ً في ما يتصل بمعالجة
القضايا المحقة والحياتية مثل ملف النفايات والكهرباء».
كما أكدت «وحدتها في رفضها المطلق لك ّل أشكال الفساد،
إال أنها في المقابل ترفض خ��روج التظاهرات عن واقع
اإلطار السلمي ،وتعريض االستقرار األمني إلى أي اهتزاز
لما لذلك من آثار سلبية تضاف إلى سلسلة األزمات التي
تشهدها البالد منذ أكثر من سنة ونيف بفعل عدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية».
ودعت الحراك المدني «إلى التزام السلمية في تحركاتها
وعدم تشويه أهداف هذه التحركات» ،معربة عن أسفها
«للظروف االقتصادية التي تعانيها البالد ،والتي زادت
كارثيتها اليوم بفعل أعمال الشغب المتنقلة التي يشهدها
وسط العاصمة ،حيث لألسف خسر لبنان منذ شهرين
ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات االقتصادية البارزة،
وهو ما كان سينعكس في حال انعقادها في العاصمة
بيروت على الواقع االقتصادي بشكل إيجابي .إلى جانب
إقفال عشرات المؤسسات السياحية والتجارية سواء في

وسط العاصمة أو على كامل األراضي اللبنانية .كذلك إزاء
التطورات الدراماتيكية خسر لبنان قدوم اآلالف من األشقاء
العرب واألجانب بفعل الخوف والتحذيرات األمنية التي
تطلقها الدول إلى رعاياها .هذا من دون أن نتغافل عن فشل
الموسم االصطياف للسنة الرابعة على التوالي ،حيث أدى
ك ّل ذلك إلى تراجع جميع المؤشرات االقتصادية وحرم
مرة جديدة لبنان فرصة االستفادة من الظروف األمنية
المستقرة نسبيا ً لتحسين واقعه االقتصادي».
واعتبرت أنّ «القوى السياسية مدعوة إلى أن تكون
على ق��در وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها
الوطن ،وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية ،ومن هنا
عليها إنجاح الحوار وعدم الدوران في الحلقة المفرغة،
وبالتالي اجتراح الحلول المنشودة ،بهدف معالجة
األزمات الطارئة».
وشدّدت على أنه «طالما ال يوجد اتفاق على ح ّل أزمة
رئاسة الجمهورية ،فالمطلوب تفعيل عمل السلطتين
التنفيذية والتشريعية ،تحت عنوان تشريع الضرورة
والملفات الضاغطة على اعتبار أنّ هناك ملفات حياتية
واجتماعية ومعيشية واقتصادية تحتاج إلى المعالجة
الفورية ،وخصوصا ً في ظ ّل االرتفاع المقلق للدين العام،
وت��زاي��د عجز م��ي��زان المدفوعات ،وت��راج��ع ال��ص��ادرات
الزراعية والصناعية ،وهذا ما سوف تكون له تداعيات
خطيرة ال يستطيع لبنان أن يتحملها تحت أي شكل من
األشكال».

نقابة موظفي وع ّمال «الأميركية» تزور «القومي»

روحانا مجتمعا ً إلى وفد النقابة
ال��ت��ق��ى عميد ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االجتماعية في الحزب الحزب السوري
القومي االجتماعي نزيه روحانا ،في
مركز الحزب ،وفدا ً من نقابة موظفي
وعمال الجامعة األميركية في بيروت،
ب��رئ��اس��ة النقيب ج���ورج ال��ج��ردي
وعضوية أعضاء المجلس ،بحضور
مدير الدائرة العمالية في «القومي»
عضو المجلس التنفيذي لالتحاد

ال��ع��م��ال��ي ال��ع��ام ب��ط��رس س��ع��اده،
والناموس المساعد في عمدة العمل
والشؤون االجتماعية جورج مخول.
وقدّم الوفد شرحا ً عن وضع النقابة
ونشاطها وأه ّم الخطوات التي قامت
بها ،وسلسلة المطالب التي تعدّها
من أجل إقرار الحقوق والمكتسبات
للعمال والموظفين ،ومن أه ّمها إنشاء
ص��ن��دوق التعاضد والسلفة على

الراتب ،وزي��ادة الرواتب بالتناسب
مع مؤشر الغالء تلقائياً ،وإقرار العقد
الجماعي ال��ذي يضمن المساعدات
التعليمية.
من جهته أكد روحانا تأييد الحزب
لمطالب النقابة ،وأش���اد ب��دوره��ا،
معتبرا ً أنها تشكل مثاال ً يُحتذى،
في سعيها لتحقيق مطالب العمال
والموظفين ،على قواعد سليمة.

مياومو ال�ضمان يطالبون بتثبيتهم
وجه مياومو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ّ
كتابا ً إلى ك ّل من المدير العام للصندوق محمد كركي،
رئيس مجلس اإلدارة طوبيا زخيا ،رئيس االتحاد العمالي
العام غسان غصن ،وممثلي العمال في مجلس اإلدارة،
مطالبين بحقهم في التثبيت.
وجاء في نص الكتاب« :نحن المياومين العاملين في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،أو ما يسمينا
البعض عمال الفاتورة ،نتقدم من حضراتكم ،أوال ً الرأفة
بأوضاعنا االجتماعية والمعيشية ،في ظ ّل الهواجس
واألزمات التي نعانيها يوميا ً ال بل ساعة بساعة ،ونطلب
منكم توسيع ص��دورك��م بعدما ضاقت ص��دورن��ا جراء
المطالبات بإنصافنا بسوانا م ّمن كانوا في وضعنا ،واتخاذ
القرار الصائب بض ّمنا الى األسرة الدائمة في الصندوق.
نتوجه إليكم باعتباركم أصحاب قرار وتدافعون عن
إننا
ّ
الحق ،ونحن أصحاب حق ،لذلك سنقدّم شرحا ً تعرفونه
حق المعرفة:
 أوالً ،مضت سنوات على االكثرية الساحقة منا ،ونحننقوم بواجبنا تجاه المؤسسة التي نعمل فيها ،وحتى
اليوم لم يصدر قرار يؤ ّمن لنا االستقرار االجتماعي.
 -ثانياً ،من المياومين مَن دخل العمل في الصندوق

يافعاً ،نظرا ً إلى انعدام فرص العمل ،فكيف إذا انعدمت
فرص البقاء فيه .ومنا مَن بنى عائلة واستأجر مسكناً،
وبلغ من العمر ما يقفل امامه ال��درب ليحظى بعمل آخر
يقيه شظف العيش الكريم.
 ثالثاً ،نعلمكم بأنّ المياومين يعالجون المعامالتالصحية للمواطنين ،ومعامالت الصحة واالستشفاء
وهم محرومون من تقديمات الضمان ،فهل تتص ّورون أي
شعور ينتابهم لدى إصابة أي منهم بمرض واحتاج إلى
مستشفى؟
 رابعاً ،لن نسترسل في شرح أوض��اع المياومين،بل نجزم ونؤكد أن مَن يأكل منا ،ال يشبع ،وإذا داهمه
النعاس ال ينام ،وإذا نام تجتاحه كوابيس التفكير بالغد،
وما بعد الغد ،فكيف إذا كان مجموع الغد وما بعده ،يعني
المستقبل ،وهذا المستقبل بالنسبة إلينا االستقرار في
العمل.
نسأل :هل حان الوقت إلنصافنا بحقنا في التثبيت؟
وختم :لن نستجدي أح��داً ،إننا نطلب بااللتفات إلينا
وليس إدارة الظهر ،نو ّد أن نرى نتائج إيجابية كما رآها
مياومون قبلنا كالريجي مثالً وغيرها ،بعيدا ً من مختلف
االعتبارات».

�إقفال مع َمل ْين في �صيدا
ف��ي إط���ار اس��ت��م��رار حملة سالمة
ال��غ��ذاء ،أقفل مراقبو وزارة الصحة
العامة معمل م��ي��اه «ح���ور العين»
لصاحبه ل��ؤي منصور ف��ي صيدا،
بسبب أوض��اع��ه الصحية والبيئية
وعدم وجود ترخيص لديه.
كما أقفلوا معمل م��ي��اه «أس��ي��ل»

لصاحبه عزت محمود السودا لعدم
وجود ترخيص.
وف��ي محافظة بعلبك ـ الهرمل،
واصل مراقبو ال��وزارة حملة الكشف
الصحي على المؤسسات التجارية
التي تبيع المواد الغذائية والحلويات.
وأشرف رئيس قسم الصحة في بعلبك

الدكتورمحمدالحاجحسنوالمراقبتان
الصحيتان ليلى عون ووسام دياب،
على الكشف الصحي على المحال في
بلدة دوريس .كما وجه الحاج حسن
إنذارات خطية وشفهية لبعض المحال
التي تبين أنها لم تستكمل كافة شروط
الوقاية الصحية.

جمعية المعار�ض والم�ؤتمرات
تفتتح مكاتبها في «بيال»

تحت شعار «ويل ألمة تأكل مما ال تزرع»
أق��ام تجمع النهضة النسائية ـ ف��رع الكورة
وللسنة الثالثة على التوالي معرض المونة
البيتية ،وذل���ك ف��ي ق��اع��ة ليسيه القديس
بطرس ـ أم��ي��ون ،بحضور أمينة س � ّر هيئة
التجمع المركزية داليدا المولى ،رئيسة الفرع
إيفا شماس والسيدات المشاركات اللواتي
قدمن منتجات منزلية للمونة وأشغاال ً يدوية
وحرفية وتراثية.

وخالل جولة في المعرض تحدّثت شماس
عن التن ّوع ال��ذي يعطي هذا الجهد السنوي
قيمة إضافية ،ويشجع السيدات على اإلبداع
والمشاركة ،وشكرت الليسيه على استضافتها
السنوية للمعرض ،معتبرة أنّ هذا النشاط
هو مساهمة في تنمية المتحد ضمن األهداف
التي وضعها التجمع منذ تأسيسه ،ومن هذه
األهداف دعم المرأة وتنمية قدراتها.
ب��دوره��ا اعتبرت دال��ي��دا المولى أنّ هذه

األعمال تساهم إلى جانب دعم المرأة ،في نشر
ثقافة الغذاء الصحي ،وإحياء هذه المأكوالت
التراثية والمنزلية والتعريف عنها ،وشكرت
فرع الكورة على هذا النشاط الذي يعطي للمرأة
الفرصة لتنمية قدراتها وتمكينها اقتصادياً.
وتميّز المعرض بالعديد من المنتجات التي
تساهم في تنمية عمل النساء في األري��اف،
وكانت هناك مشاركة الفتة لجمعية «واحة
الفرح» التي تعنى برعاية ذوي االحتياجات

الخاصة ،وتصريف المصنوعات الحرفية
التي يقومون بإعدادها في الجمعية ،كما
شارك محترف «آسيا للفخار الصحي» والذي
ينتج الفخار بالطريقة القديمة اعتمادا ً على
المهارة اليدوية.
إل��ى ج��ان��ب ذل���ك ،ك��ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
المنتجات الغذائية والمشروبات :كالطحينة،
والنبيذ ،وزيت الزيتون ،والمربيات والكبيس
على أنواعه.

برعاية وزي��ر االقتصاد والتجارة أالن حكيم ووزي��ر
السياحة ميشال فرعون ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية
محمد شقير وحضورهم ،ت ّم أمس افتتاح مكاتب «جمعية
المعارض والمؤتمرات في لبنان» في مج ّمع «بيال»،
في حفل أقامته الجمعية بمشاركة رئيسها إيلي رزق
واألعضاء ،وحشد كبير من رؤس��اء الهيئات االقتصادية
وكبار المسؤولين الرسميين والمعنيين بالشأن االقتصادي
ورجال أعمال.
وتتشكل الهيئة اإلدارية للجمعية ،من :رئيس الجمعية
إيلي رزق ،نائبا الرئيس محمود جويدي وجومانا دموس
سالمة ،األمين العام للجمعية مارون البلعة ،ممثلة الجمعية
لدى الحكومة باتي هندي ،واألعضاء رفيق زنتوت ونبيل باز
ورامي جويدي.
وف��ي كلمة ألقاها خ�لال االفتتاح لفت حكيم إل��ى أنّ
«افتتاح مكاتب جمعية المعارض والمؤتمرات هو دليل
على صمود االقتصاد الوطني ،وداللة على نشاط غرفة

بيروت وجبل لبنان وتفاؤلها بمستقبل لبنان».
وقال« :المعارض والمؤتمرات ليست فقط إحدى الركائز
االساسية لتحقيق النمو االقتصادي ،إنما أيضا ً لنمو التبادل
االقتصادي والتجاري مع الخارج».
كما تحدث الوزير فرعون ،فأكد «أنّ في إمكان لبنان أن
يلعب دورا ً اكبر في سياحة المعارض والمؤتمرات ،كما في
إمكانه أن يشكل مركزا ً للمؤتمرات والمعارض في المنطقة
ونقطة ربط اقتصادي بين الشرق والغرب».
ولفت شقير إل��ى أنّ «ق��ط��اع المعارض والمؤتمرات
ينتظره الكثير ،وهناك مشاريع ضخمة في لبنان ،تطوير
البنية التحتية واستخراج النفط والغاز وما يرافق ذلك من
صناعات».
كما تحدث رزق فقال« :أصبح للقطاع صوته ليعكس
للرأي العام اللبناني دوره في تكبير حجم اإلقتصاد
ودوره في تأمين فرص عمل وتأكيد دور لبنان السياحي
واالقتصادي والخدماتي على الخارطة اإلقليمية والدولية».

