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حمليات

«القومي» طرح ورقة �سيا�سية ترتكز �إلى ثوابت وحدة �سورية ومدنيتها ودورها المقاوم

التو�صل �إلى حلول �سيا�سية
الأحمد لـ«البناء» :ن�ؤكد �ضرورة
ّ
بموازاة اال�ستمرار ب�أداء الواجب القومي في مواجهة الإرهاب
آرام ع ّبود
رأى عضو المكتب السياسي
ال��م��رك��زي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي عضو وفد قوى
الداخل الى لقاء «جنيف  »3طارق
األحمد ،أنّ األم��م المتحدة تسعى
إلطالق عملية سياسية في سورية
بالح ّد األدن��ى ،الفتا ً إل��ى أنّ الح ّل
السياسي ال��س��وري سيتبلور من
خ�لال عملية مباحثات سياسية
متراكمة ،تبدأ بوضع أسس الحوار
بين األط��راف المختلفة ،بالتزامن
مع ضغط دولي على تركيا ودول
الخليج وعلى رأسها السعودية
لكبح جماح هذه ال��دول ،بالتوازي
مع بناء منظومة أمن إقليمي جديدة
ف��ي المنطقة ،يعترف م��ن خاللها
ب��أه��م��ي��ة دور ال��ج��ي��ش ال��س��وري
وال���دول���ة ال��س��وري��ة ف��ي مكافحة
اإلره���اب والتنسيق معها لتكون
األرض الصلبة التي ستبنى عليها
أيّ أسس اتفاق سياسي مقبل.
وأش����ار األح��م��د ف��ي ح��دي��ث مع
«البناء» إلى أنّ المبعوث األممي
ال��خ��اص ستيفان دي ميستورا
ي��رى أنّ ما حصل في «جنيف »3
هو تحضيرات للمباحثات المقبلة
ال��ت��ي م��ن المفترض أن تتواصل
مدة  6أشهر وربما أكثر ،وستشهد
انسحاب بعض القوى وانضمام
أخرى الى هذه العملية التراكمية،
موضحا ً أنّ عملية جنيف عبارة
عن محطات متوافق عليها من قبل
الروس واألميركيين.
وأك��د األحمد أنّ «جنيف »1كان
ع��م�لاً شكليا ً ال��ى درج���ة كبيرة ال
يحمل في طياته أيّ حلول لوقف
الحرب على الدولة السورية ،في
ح��ي��ن يعتبر «فيينا  »1بمثابة
اعتراف دولي بفشل عملية إسقاط
ال��دول��ة ال��س��وري��ة وتغيير رئيس
الجمهورية ،وه��ذا ثمرة العملية
العسكرية السورية التي تحقق
إنجازات كبيرة في الميدان بدعم
ومؤازرة حلفاء سورية.
ول��ف��ت األح��م��د ال���ى أنّ نتائج
ل��ق��اءات فيينا أت���ت بسبب فشل
ال��دول الداعمة لإلرهاب في تنفيذ
أج��ن��دت��ه��ا ف��ي س��وري��ة ،ل��ك��ن ه��ذه
الدول المعادية ،ال سيما السعودية
وت��رك��ي��ا ،ال ت���زال ت��ح��اول تحقيق
أهدافها من خالل فكرة المحاصصة
والضغط باتجاه فرض وفد واحد
للتفاوض مع الحكومة السورية،
ف��ه��م ي��ري��دون اخ��ت��ص��ار العملية
السياسية بوفد الرياض ،للدخول
في عملية محاصصة ،على شاكلة
ما حصل في ال��ع��راق ،وه��ذا خيار
أسوأ.

الدول المعادية ل�سورية ال تزال
تحاول تحقيق �أهدافها من خالل
فكرة المحا�ص�صة التي تحقق
جزءاً كبيراً من �أهداف العدوان
واتهم األحمد السعودية بمحاولة
تعطيل المسار السياسي السوري
م��ن خ�لال ال��دف��ع بأكثر األط���راف
ت��ط��رف�ا ً ال��ى العملية السياسية،
وظهر هذا واضحا ً من خالل وضع
اسم محمد علوش على رأس قائمة
وفد معارضة الرياض الى جنيف،
ّ
الضخ التسليحي
وس��ط استمرار
والبشري للمسلحين عبر تركيا.
وش���دّد األح��م��د على أنّ الورقة
السياسية ال��ت��ي أعلنها الحزب
السوري القومي االجتماعي ترتكز
إلى ثوابت وحدة الدولة السورية،
ومدنيّتها والحفاظ على مؤسساتها،
خاصة الجيش والقوات المسلحة

تشارك فيه جميع القوى السياسية
م��ا ع��دا المتو ّرطين ف��ي اإلره���اب.
وأنّ ال��ح��زب ي��رف��ض أيّ عملية
محاصصة ،ألنّ المحاصصة تحقق
جزءا ً كبيرا ً من أهداف العدوان على
سورية.
وأكد األحمد سعي الحزب القومي
وقوى الداخل إلى تشكيل تحالفات
وتفاهمات مع عدد من القوى الفاعلة
الوطنية والمشكلة حديثا ً في الشام
وقوى المجتمع المدني لتكون نواة
ق��وة فاعلة لها وزن وق���ادرة على
إي��ص��ال صوتها ف��ي ال��داخ��ل وفي
أيّ مباحثات سياسية مقبلة على
قاعدة وطنية ،مشيرا ً إل��ى وجود

ال�سعودية �أرادت تعطيل م�سار
ّ
الحل ال�سيا�سي بت�سمية محمد
علو�ش على ر�أ�س وفد «معار�ضة
الريا�ض» �إلى «جنيف »3
الرسمية ،والحفاظ على العقيدة
القتالية لهذه القوى ،وعلى موقع
سورية المقاوم ودوره��ا األساسي
في مقاومة االحتالل «اإلسرائيلي»
وس��ي��اس��ات ال��ه��ي��م��ن��ة ،وم���ن ه��ذا
المنطلق ش �دّدن��ا على أنّ الحوار
ال يمكن أن يكون إال سوريا ً صرفا ً

اتصاالت وتنسيق مع حزب الشعب،
وح��زب الشباب الوطني للتنمية
والمجتمع المدني والعلمانيين،
إلط�لاق هذه التفاهمات ،الفتا ً إلى
وج���ود م��ش��ت��رك��ات أس��اس��ي��ة بين
هذه القوى الوطنية ،وموضحا ً أنّ
وينسق مع جميع
الحزب يتحالف
ّ

المك ّونات السياسية السورية على
أساس المصلحة القومية والوطنية
وبـ»القطعة» ،وي��دع��و ك � ّل القوى
الفاعلة الوطنية للمشاركة في ما قد
يتح ّول الى جبهة شعبية واسعة
ض ّد اإلرهاب كما نصت عليه الورقة
السياسية التي أعلنها حزبنا.
وردا ً على س��ؤال ح��ول مجلس
س��وري��ة ال��دي��م��ق��راط��ي وم���ا م��دى
ال��ت��واص��ل م��ع ال��ق��وى ال��ك��ردي��ة...
ق���ال األح��م��د إنّ مجلس س��وري��ة
الديمقراطي يرتكب عدة أخطاء منها
العالقة مع األميركان ،ونعتبر أنّ
التصريحات األخيرة التي صدرت
ع��ن ال��دك��ت��ور هيثم ال��م��ن��اع حول
سيطرة قوات سورية الديمقراطية
على  16%م��ن مساحة س��وري��ة،
تصريحات غير مناسبة.
وأكد األحمد أنّ الحزب السوري
القومي االجتماعي ونتيجة النتشاره
في مختلف البيئات والمحافظات
ف��ي ال��ش��ام ه��و على ت��واص��ل دائ��م
مع وحداته الحزبية في المنطقة
الشمالية من سورية ،ونرى أهمية
في ال��ح��وار والتفاعل األوس��ع مع
مجلس سورية الديمقراطي وحزب
االت��ح��اد ال��دي��م��ق��راط��ي ومختلف
المك ّونات السورية ،مؤكدا ً رفض
الحزب أليّ صيغة تقوم على تقسيم
سورية.
وأش����ار األح��م��د ال���ى أنّ الفكر
السوري القومي االجتماعي قادر
على إي��ج��اد حلول لك ّل المشاكل
المجتمعية المرتبطة بالمذاهب
والطوائف واالثنيات ،ودعا من باب
الحرص السوريين األكراد الى نبذ
مشاريع التقسيم واالنفصال.
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول قيام
ح��زب البعث العربي في سورية
بح ّل قيادته القومية ،ورأي الحزب
السوري القومي االجتماعي بهذه
الخطوة ،أش��ار األحمد إلى أنّ هذا
�ص ح��زب
األم���ر ش��أن داخ��ل��ي ي��خ� ّ
البعث وحده.
وأكد األحمد أنّ الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ي��ش �دّد على
ض������رورة ال��ت��وص��ل ال����ى ح��ل��ول
سياسية ،ف��ي م���وازاة اس��ت��م��راره
في أداء واجبه القومي الى جانب
الجيش السوري والقوى الحليفة
في المعركة المصيرية ض ّد اإلرهاب
وداعميه.
وختم قائالً :األولوية هي القضاء
على اإلره��اب ،وسنسعى من خالل
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ح��وار الوطني
ال���س���وري ـ ال���س���وري ،ل��ل��وص��ول
إل��ى قوانين ج��دي��دة ،منها قانون
األح��زاب ،وإل��ى تعديل العديد من
يصب
القوانين والتشريعات بما
ّ
في مصلحة سورية والسوريين.

خليل يفتتح المنتدى الم�صرفي العربي :لتنظيم
الت�شريعات وا�ستكمال المعركة ّ
�ضد تمويل الإرهاب
افتتح وزي��ر المالية علي حسن
خ��ل��ي��ل ص��ب��اح أم����س ،ف��ع��ال��ي��ات
«المنتدى المصرفي العربي» الذي
نظمه االتحاد الدولي للمصرفيين
العرب في فندق فينيسيا ـ بيروت،
بعنوان «ماهية العقوبات والغرامات
الدولية :آثارها وانعكاساتها على
اقتصاداتنا ومصارفنا العربية»،
في حضور رئيس جمعية المصارف
اللبنانية رئ��ي��س االت��ح��اد ال��دول��ي
للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف
ط��رب��ي��ه ،األم���ي���ن ال���ع���ام الت��ح��اد
ال��م��ص��ارف العربية وس��ام فتوح،
مدير مكتب سياسات االستراتيجية
لتمويل اإلره��اب والجرائم المالية
السابق في وزارة الخزانة األميركية
شيب بونسي وممثلين عن  13دولة
وحشد من الشخصيات الدبلوماسية
والمصرفية والقضائية و األمنية
ونخبة من الخبراء العرب واألجانب
في مجالي التحقق وااللتزام.
ب���داي���ة ،ت��ح��دث ف��ت��وح م��رح��ب�ا ً
براعي الحفل ال��وزي��ر علي الخليل
وب��ال��ض��ي��وف ،وأك���د «اس��ت��م��راري��ة
اتحاد المصارف العربية واإلتحاد
ال���دول���ي ل��ل��م��ص��رف��ي��ي��ن ال���ع���رب،
بالمضي قدما ً في التواصل والسعي
بالجهود وبااللتزام بإعداد منصة
لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي
العربي ،خصوصا موقف القطاع
المصرفي اللبناني من العديد من
المسائل بكل صراحة وشفافية ،في
ظ ّل الضغوطات التي تتعرض لها
المصارف اللبنانية والعربية من قبل
الجهات المالية األميركية والسلطات
األميركية ،ال سيما من قبل البنوك
المراسلة».
ولفت طربيه إلى «أنّ هذا الملتقى
سوف يتناول حزمة من المواضيع
القديمة والمستجدة والتي تحمل
دائما ً نكهة خاصة ،نظرا ً للظروف
ال��ت��ي ت��ف��رض على ال����دوام تطوير
أس��ال��ي��ب معالجتها .وي��أت��ي من
ضمن ه��ذه المواضيع الموضوع
ال��ذي يشغل ب��ال المصارف اليوم،
وهو ظاهرة تجنب المخاطر De-
 ،Riskingهذه الظاهرة التي أخذت
تنتشر في أوساط المصرفيين العرب
وغير العرب نتيجة الحتمال عدم
تمكن المصارف أحيانا من االلتزام
بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية
ال��واج��ب��ة Enhanced Due-
 Diligenceالتي تفرضها السلطات
الرقابية ،مثل التشدد بالحصول
على المعلومات الواجبة عن الزبائن
( )KYCوغ��ي��ره��ا م��ن إج����راءات

خليل متوسطا ً فتوح وطربيه وبونسي خالل االفتتاح في فندق فينيسيا
التحقق ع��ن ال��ع��م�لاء والعمليات
المصرفية والمالية .هنا قد يلجأ
المصرف إل��ى االبتعاد ع��ن بعض
الزبائن أو العمالء ،أو القطاعات ،وقد
يفضل عدم التعامل مع هذه األنواع
من الزبائن والعمليات وهذا ما يعرف
بظاهرة «.»De-Risking
ث��م ت��ح��دث بونسي م��ش��ي��را ً إلى
«ضرورة العمل بيد واحدة لمواجهة
ظاهرة اإلره��اب إلح��راز تقدم سريع
وناجز» ،مؤكدا أن «اتحاد المصارف
العربية كان وال يزال في قلب الحدث
ع��ل��ى م��س��ت��وى م��ح��ارب��ة عمليات
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب».
وختاماً ،تحدث راع��ي المنتدى
الوزير خليل فقال« :لم يكن لبنان
هدفا ً لإلرهاب الدولي كما هو عليه
حالياً ،ولم يكن في المقابل قرار لبنان
السياسي والمصرفي واالقتصادي
في مواجهة هذه الظاهرة أكثر عزما
وثباتا في مواجهة االره���اب ودرء
مخاطره ،إال أنه إذا كانت مواجهة
اإلره����اب ومكافحة سبل تمويله
تحتاج إل��ى ب��ن��اء ق���درات متنوعة
وذات فعالية للقضاء عليه والحد من
قدراته وقدرات داعميه عبر الحدود
ف���إنّ ش���روط رب���ح ه���ذه المعركة
تفترض التعاون الوثيق بين كل
الهيئات على المستوى ال��دول��ي
والمحلي وعلى مستوى كل العاملين
في هذه القطاعات ،ألنّ المعركة هي
معركة واح���دة تستهدف الجميع
وال تستثني أح���دا ً على االط�ل�اق،
وباعتبارنا في عين عاصفة اإلرهاب
هذا فإننا معنيون بدرجة كبيرة في

ُكرم الم�ؤ�س�سات والجمعيات النا�شطة
م�ست�شفى «تل�شيحا» ي ِّ
في حقل الطوارئ والإغاثة في البقاع

رئي�س الغرفة العراقية ـ البرازيلية يجول في را�شيا

البقاع ـ أحمد موسى

ال�صباغ :ن�سعى �إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
ّ

كرمت إدارة مستشفى «تلشيحا» المؤسسات
والجمعيات العامة والخاصة الناشطة في حقل
الطوارىء واإلغاثة في منطقة البقاع ،وذلك بمناسبة
افتتاح قسم الطوارىء بعد تجديده وتأهيله.
وأق��ام��ت اإلدارة احتفاال ً بالمناسبة في قاعة
المحاضرات في المستشفى ،في حضور المطران
عصام يوحنا دروي��ش ،مديرة المستشفى ماريزا
مهنا ،ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات المكرمة،
األط��ب��اء والممرضين وال��م��م��رض��ات والمهتمين
بالشأن الطبي.
ب���داي���ة ،أش���اد ع��ري��ف ال��ح��ف��ل ج���وزف نجار
بـ«النهضة التي يشهدها مستشفى تلشيحا في عهد
المطران عصام يوحنا درويش» ،منوها ً بـ«التعاون
القائم بين المستشفى والجمعيات في البقاع».
وق��ال��ت مهنا« :إن نقف ف��ي ح��ض��رة الجنود
المجهولين الفاعلين في مجتمعنا ،أمنا ً وأمانا ً
وغوثا ً وسندا ً لك ّل محتاج ،هو الفخر بعينه .أن نقف
أمام هذه الحلقة الحاضنة ألهلنا دونما تمييز ،يثير
فينا الرهبة والرغبة .الرهبة من حجم ما نقدم إزاء
تقديماتهم وتضحياتهم ،والرغبة الدائمة بأن نكون
الجزء من هذه الحلقة وأساسا ً مكمالً لها».
أضافت« :أنتم الجنود الذين يحرسون يقاتلون
ويستشهدون ،نسور يعبرون النار إلخمادها،
مسعفون ي��ن��ق��ذون وي��ن��ق��ل��ون ،ه��ي��ئ��ات صحية
وجمعيات ومستوصفات وصناديق ترفد بالخير
وتؤمن لمن ال حول لهم السند والعون .أما نحن
فأبواب مشرعة ،وقلوب نابضة ،ومعا نشكل تلك
الحلقة التي تجعل محيطنا وأهلنا ضمن دائرة
الحماية والعناية واألمن واألمان».
وختمت« :وما تكريمكم اليوم إال وردة بيضاء علها
تكون نفحة من شكر متواضع لما تبذلون ودعوة
لتعاون أكبر في سبيل أبناءنا وأهلنا ،ونعدكم بأن
مشاريع التطوير والتحديث في مستشفى تل شيحا
لخدمة اإلنسان والحفاظ على كرامة اإلنسان سوف

بدعوة من رجل األعمال أسد قماش ونجله نادي،
جال وفد من غرفة التجارة والصناعة العراقية ـ
البرازيلية برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة
العراقية ـ البرازيلية الحاج نوفل الصبّاغ في منطقة
راشيا ،وزار عددا ً من المصانع والمعامل الصناعية
واإلنتاجية في المنطقة ،مبديا ً إعجابه بالصناعات
في راشيا.
وبعد الجولة أقام قماش حفل غداء تكريمي للوفد
في «مجمع الكنز السياحي» في راشيا ،في حضور
وزير الصحة وائل أبو فاعور ،منفذ عام راشيا في
عساف،
الحزب السوري القومي االجتماعي كمال ّ
قائمقام راشيا نبيل المصري ،الرائد في األمن العام
محمود العيسمي ،آمر فصيلة راشيا النقيب أيمن
الورداني ،رئيس اتحاد بلديات «قلعة االستقالل»
عصام الهادي على رأس وفد من بلديات راشيا،
وحشد من رجال األعمال والمغتربين.
ب��ع��د كلمة ت��رح��ي��ب ب��رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة
والصناعة العراقية ـ البرازيلية الحاج نوفل الصبّاغ
والوفد المرافق وبالوزير أبو فاعور والحضور،
قال نادي قماش« :في بلد عجز وفشل عن معالجة
نفاياته ،وفي انتخاب رئيس للجمهورية ،وانتخاب
مجلس نيابي ،وراشيا لعقود خلت محرومة من
التنمية االقتصادية والصناعية والزراعية وك ّل ما
هو متصل بالتنمية المستدامة ،ج��اءت مبادرتنا
هذه ومن موقعنا كرجال أعمال في محاولة منا
«لتحفيز العمل االستثماري والدفع باتجاه التنمية
االقتصادية والصناعية والزراعية لراشيا ،فكان
حضور رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية
ـ البرازيلية الحاج نوفل الصبّاغ والوفد المرافق
له وإطالعه عن قرب على المؤسسات الصناعية
واالقتصادية وإمكانية التعاون االستثماري بين
رجال األعمال اللبنانيين والعراقيين بهدف توفير
العمل االستثماري التشاركي وتبادل الخبرات
االقتصادية والصناعية بين البلدين» .وطالب
قماش الوزير وائل أبو فاعور بتكثيف الجهود لدى
الحكومة اللبنانية والرامية إلى رفع مستوى العمل

(أحمد موسى)

قماش يلقي كلمته
واالستثمار بهدف تحفيز االقتصاد والصناعة في
راشيا.
وجدّد أبو فاعور ،من جهته ،دعوته باسم رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط بـ«إنشاء
خلية طوارئ اقتصادية لتق ّر مجموعة من الخطوات
واإلج��راءات التي تنهض باالقتصاد اللبناني ،وإذا
تع ّذر ذلك ،فبالح ّد األدن��ى ندفع المخاطر المقبلة
علينا».
أض��اف« :بعد استعادة الحكومة عملها ،نحن
ندعو إل��ى أن تكون هناك ج���داول أعمال توعية
محضرة سلفا ً للنهوض بالوضع االقتصادي لجهة
اإلنفاق العام وبعث الروح والحياة في االقتصاد
اللبناني» ،متعهدا ً بنقل هذا الملف إلى وزير االقتصاد
المعني به.
وختم أبو فاعور مشيدا ً بالخطوة التي خطاها
صاحبا الدعوة أسد قماش ونجله نادي من أجل

تحفيز التنمية على الصعد التنموية كافة في
راشيا.
وأع��رب الصباغ ،ب��دوره ،عن إعجابه «بالثورة
الصناعية» .وق��ال« :نحن كرجال أعمال عراقيين
منتشرين بين العراق والبرازيل ،وكغرفة تجارة
مشتركة على استعداد لوقفة تشاركية عملية بين
ال��ع��راق ولبنان عامة ومنطقة راشيا على وجه
الخصوص».
أض��اف« :نحن على استعداد لمد اليد من أجل
التعاون في مجال االستثمار في قطاعات الصناعة
والزراعة والمشاريع التنمويةكافة في المنطقة».
وختم« :نحن حاضرون للتعاون وتبادل الخبرات
بين رجال األعمال العراقيين واللبنانيين ،خاص ًة أنّ
العراق سيصبح آمنا ً بعد القضاء على ما تبقى من
الجماعات المسلحة اإلرهابية ،وقد أصبحت غالبية
المدن والمحافظات العراقية آمنة».

ندوة طبية حول الوقاية من الأمرا�ض الجلدية
في م�ؤ�س�سات الغد الأف�ضل
برعاية مدير عام مؤسسات الغد
األفضل حسن م��راد  ،أق��ام الكشاف
العربي ـ مفوضية البقاع بالتعاون
م��ع مؤسسات ال��غ��د األف��ض��ل ن��دوة
توجيهية طبية للوقاية من األمراض
الجلدية خاصة القمل ،في قاعة أم
كلثوم في مركز عمر المختار التربوي.

حضر ال��ن��دوة م��دي��ر المركز محمد
نجم ال��دي��ن ،ممثالً المدير اإلداري
هيثم العرة ،وعدد من أولياء األمور
والمهتمين بالشأن الطبي وأساتذة
وأمهات.
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني
اللبناني ثم كانت كلمة ترحيب من

مفوض الكشاف العربي في البقاع
لينا خوري.
بعدها ق��دم الدكتور سامر حرب
االختصاصي في األم��راض الجلدية
شرحا ً عن أسباب وجود الطفيليات
والحشرات في الجلد ،خاصة في
الرأس ،مطمئنا ً أن ال خوف من انتشار

هذه العدوى إذا ما سلكنا سبل العالج
والوقاية الالزمة وأبرزها النظافة.
كما قدمت مديرة إحدى الشركات
الطبية شرحا ً عن األدوي���ة الالزمة
للعالج .
وف��ي ختام الندوة ق��دم الكشاف
العربي أدوية مجانية لعالج القمل

تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا
القانونية والسياسية واألمنية من
أجل استكمال هذه المعركة وتأمين
كل شروط نجاحها».
أض���اف« :إن��ن��ا ف��ي لبنان ورغ��م
تعقيدات الوضع السياسي واألزمة
المتفاقمة والتي أدت بشكل أو بآخر
إلى تعطيل المؤسسات السياسية
( )...استطعنا أن نلتقط اللحظة
وأن نقدم المصلحة الوطنية على ما
عداها وبجهد استثنائي استطعنا
أن نق ّر جملة م��ن التشريعات في
المجلس النيابي ساعدت بل ومكنت
لبنان وإدارته الحكومية والسياسية
والقطاع المصرفي من أن يخاطب
العالم والهيئات الدولية وال��دول
التي أص��درت تشريعات وقوانين
ليقول لها إن لبنان ما زال ملتزما ً
في إطار القوانين والشرائع الدولية،
وفي إطار كل ما ينظم عملية مكافحة
اإلرهاب وتمويله ومكافحة تبييض
األم����وال وغ��ي��ره��ا م��ن األم���ور التي
تساعد على تعزيز مناخات هذا
اإلرهاب على مستوى العالم».
وتابع« :نحن على ثقة كبيرة بأنّ
قطاعنا المصرفي والمالي مارس
رقابة ذاتية خالل العقود الماضية
ع���ززت ث��ق��ة المستثمر اللبناني
وع�����ززت ث��ق��ة ال���م���ودع اللبناني
والعربي والعالمي .وساهمت هذه
الثقة في تطور قطاعنا إلى الحد الذي
أصبح يشكل الركيزة األساسية في
اقتصادنا الوطني وربما اقتصاديات
أخرى».
وأك��د «أنّ الدولة اللبنانية على

مستوى المجلس النيابي وعلى
مستوى الحكومة وعلى مستوى
القطاع الخاص ،قد بادرت إلى اطالق
تحرك على المستوى الدولي من أجل
توضيح موقفها وموقعها في معركة
مكافحة اإلره����اب وت��م��وي��ل��ه ،وهو
تحرك ال يستهدف أحدا ً وال يستهدف
قانونا ً أو تشريعا ً بعينه بقدر ما
ي��ري��د أن يصل إل��ى حقيقة األم��ور
وي��ري��د أن ي��وص��ل حقيقة الموقف
اللبناني بشكل واضح في االنخراط
في معركة منع تمويل اإلره��اب أو
تبييض األم��وال ،وهذا أمر في غاية
األهمية خالل المرحلة التي نعيش».
وختم خليل« :نحن نعيش في
أج��واء اقتصادية ومالية صعبة،
ولقد عبرت في اليومين الماضيين
في مجلس ال��وزراء عن طبيعة هذه
األزم��ة ،لكنني في نفس الوقت قلت
أننا لسنا أم��ام انهيار في الوضع
المالي وأنّ األم���ور م��ا زال��ت تحت
السيطرة على ه��ذا الصعيد ،لكن
األم���ر يحتاج إل��ى جملة إج���راءات
اصالحية جدية تجعلنا نحافظ على
قانونية إدارتنا المالية ،وفي الوقت
نفسه على ال��ت��وازن ال���ذي يحفظ
استقرارنا ،وهذا األمر يتطلب إرادة
سياسية جدية ويتطلب في الوقت
عينه إح��س��اس�ا ً ب��درج��ة عالية من
المسؤولية تجاه خطورة األوضاع.
إذا كان هناك من فرصة لإلنقاذ اآلن،
علينا أال نفوتها وأن نساهم في إقرار
سلسلة م��ن األم���ور ال��ت��ي يمكن أن
تحصل إال بإعادة إحياء مؤسساتنا
الدستورية».

درويش خالل حفل التكريم
تستمر ضمن رؤية وقيم رئيس المستشفى المطران
عصام يوحنا درويش».
وألقى دروي���ش ،من جهته ،كلمة «شكر فيها
الجميع على حضورهم ومشاركتهم فرحة تدشين
قسم ال���ط���وارىء» ،وق���ال« :أرح���ب بكم جميعا ً
وأشكركم على حضوركم لكي تشهدوا على خطة
جديدة بدأناها في مستشفى تلشيحا».
أضاف« :الشراكة بين تلشيحا والجمعيات هي
شراكة قديمة جدا وليست بنت اليوم .وتجديد قسم
الطوارىء يندرج ضمن هذه الشراكة وضمن خطة
عمل لتحسين آداء المستشفى ومتابعة التطور
الحاصل في العالم في مجال االستشفاء».
وتابع« :في تلشيحا نركز على عاملين اثنين:
البناء ال��ذي هو مهم ،وتعرفون أن بناء تلشيحا
يعود إل��ى العام  1906وه��و بحاجة إل��ى إع��ادة
تأهيل وتجديد .والعامل الثاني واألهم هو نوعية
الخدمات ،لذلك هناك دورات تدريبية للعاملين

في المجال الصحي بشكل مستمر .واليوم بواسطة
شراكتنا وتعاوننا مع جامعة مونبلييه ،أصبح
لدينا  15مقعدا ً دراسيا ً
مخصصين لمستشفيي
ّ
تلشيحا وال��م��ش��رق إلرس���ال أط��ب��اء وممرضات
وممرضين ومتخصصين يعملون في تلشيحا».
وأشار إلى أنّ «نوعية الخدمات في العالم تتطور
وتتغير» ،وقال« :األسبوع الماضي زارنا رئيس قسم
أمراض السرطان في جامعة مونبليين البروفسور
باسكال بوجول وبدأنا معه مشروعا ً جديدا ً لم
يتواجد في لبنان من قبل ،وهو تبادل الخبرات بين
مونبلييه وتلشيحا والمشرق بشكل متطور وسريع
بهدف تشخيص حالة المريض وإعطائه العالج
المناسب .فخدمة المريض تهمنا ،كما تهمنا صحته
الجسدية وصحته النفسية ،لذلك أنشأنا منذ سنتين
راعوية الصحة لكي ترافق المريض وأهله ،وهي
تعمل بطريقة جيدة جداً ،وإن شاء الله يتطور عملها
لكي تقدم سندا ً روحيا ً لكل مريض».

لقاء في جمعية ال�صناعيين لبحث
�شروط العمل والفر�ص ال ُمتاحة في �إيران
عقد في مق ّر جمعية الصناعيين
اللبنانيين لقاء ،بدعوة من رئيس
الجمعية الدكتور فادي الجميل ،ضم
عددا ً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية
وصناعيين من مختلف القطاعات ،مع
الشريك التنفيذي للشركة اإليرانية
الس��ت��ش��ارات االستثمار الصناعي،
اللبناني ـ اإليراني المتجذر في إيران
باتريك الجميل ،يرافقة المستشار
ال��ق��ان��ون��ي ف��ي مؤسسة «دن��ت��ون��ز»
لالستشارات الدولية باقي مانيش».
بداية ،رحب الجميل بالوفد ،وأشار
إلى أنّ «هذا اللقاء يأتي بعد قرار رفع
العقوبات الدولية عن إيران ،ويهدف

إلى اط�لاع الصناعيين على شروط
العمل وال��ف��رص المتاحة أمامهم
في السوق اإلي��ران��ي وسبل تسهيل
التبادل التجاري بين البلدين ورفع
حجم الصادرات الصناعية اللبنانية
إل���ى إي������ران» ،م��ش��ي��دا ً ب���ـ«ق���درات
الصناعي اللبناني ومرونته التي
مكنته من التواجد في كل دول العالم
وإيصال الصناعة اللبنانية اليها.
ونتطلع إلى إبراز دوره وكفاءاته في
السوق اإليراني ال��ذي يشكل اليوم
مجاال ً جديدا ً لتثبيت هذه المقدرة مرة
أخ��رى من خالل اإلف��ادة من الوجود
اللبناني ف��ي إي���ران وال���ذي يشكل

باتريك الجميل مثاال ً يحتذى ،بعدما
مضى على وج��وده أكثر من ثمانين
عاماً ،تمكن خاللها من إبراز النموذج
اللبناني الرائد في عالم الصناعة ،بما
يفتح المجال واسعا ً أمام الصناعيين
اللبنانيين الراغبين في االنفتاح على
ال��س��وق اإلي��ران��ي الخصب ،بحيث
يسهل تأمين موطئ قدم لهم» ،معتبرا ً
أنّ «عناصر ه��ذا االنفتاح تتكامل
م��ع اإلف���ادة م��ن االنتشار اللبناني
في طهران وال��دور الذي يضطلع به
المغتربون».
ث��م ت��ح��دث م��ان��ي��ش ع��ن «وض��ع
ال��س��وق اإلي���ران���ي ،خ��ص��وص�ا ً بعد

رف���ع ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة عنها»،
معتبرا ً أنّ «الفرصة باتت سانحة
اليوم لالستثمار فيها ،استنادا الى
ع��دد من الحوافز التي تقدمها إلى
المستثمرين».
وإذ ّ
حث مانيش الصناعيين على
«االنفتاح بقوة على ه��ذه السوق،
حيث م��ج��االت العمل واس��ع��ة أم��ام
رجال األعمال اللبنانيين» ،نبه إلى
«ضرورة التأني والحذر في اختيارهم
الجهات اإليرانية ألنّ بعضها ال يزال
ُمدرجا ً على الئحة العقوبات الدولية
التي ترفع تدريجيا ،وذلك تجنبا ً ألي
مخاطر أو عثرات».

