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حمليات

فروع «القومي» في الوطن وعبر الحدود تحيي الأول من �آذار

الحاج ح�سن يجول على عدد من م�صانع جبيل:
القطاع ال�صناعي �ضحية ال�سيا�سات الحكومية المتعاقبة

الأحمر :نقاتل قوى ال�شر والإرهاب
دفاع ًا عن �شعبنا و�أر�ضنا وحريتنا

يبرود

الحاج حسن وعدد من الصناعيين خالل الجولة

أقامت مديرية يبرود التابعة لمنفذية
القلممون ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة األول من آذار
عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،في قاعة مكتب المديرية بحضور
وك��ي��ل عميد ال��دف��اع منفذ ع���ام القلمون
زي��ن��ون األح��م��ر وأع��ض��اء هيئة المنفذية،

طاريا

مدير المديرية وأع��ض��اء الهيئة ،ع��دد من
أساتذة مدرسة البلدة ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
وألقى األحمر كلمة بدأها بتوجيه التحية
لشهداء الحزب واألمة ،وتمني الشفاء العاجل
للجرحى ،ثم تحدث عن معنى المناسبة ،الفتا ً
إلى سعاده بفكره والمبادىء التي وضعها،

أيقظ األمة من سباتها ،وخط طريق الصراع
على قيم وقواعد الحرية والواجب والنظام
والقوة ،وها نحن بهدي المبادىء والعقيدة
نتقدم بخطى واث��ق��ة ونقاتل م��ع الجيش
ال��س��وري البطل ،كل ق��وى الشر واإلره��اب
دفاعا ً عن شعبنا وأرضنا وعن حريتنا ،حتى
تبقى بالدنا أمة حرة بين األمم الحية.

وتحدث المنفذ العام في كلمته عن أهمية
التربية والتعليم ،مثنيا ً على جهود المعلمين
في بناء األجيال ،ودورهم الكبير في التربية
والتوعية ونشر المعرفة.
وف��ي نهاية االحتفال تم تكريم ع��دد من
األساتذة ،بتقديم دروع وشهادات تقديرية
لهم ِباسم مديرية يبرود.

مع �سعاده �أدركنا حقيقتنا وق�ضيتنا التي ت�ساوي وجودنا

من لقاءات الوفد في عمان

المنتدون �أكدوا �أهمية دور الطلبة في بناء المجتمع

أحيت منفذية الهرمل في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،عيد مولد باعث النهضة
الزعيم أنطون سعاده ،بندوة في المكتبة
العامة ـ قاعة األس��د ،تحت ع��ن��وان« :دور
الطلبة ف��ي ب��ن��اء المجتمع» ،ت��ح��دث فيها
رئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي
محفوظ ،أمين عام اتحاد الك ّتاب اللبنانيين
الدكتور وجيه ف��ان��وس ،وعضو المجلس
األعلى الدكتور ربيع الدبس.
حضر الندوة عضو الكتلة القومية النائب
الدكتور مروان فارس ،منفذ عام الهرمل محمد
الحاج حسين ،منفذ ع��ام البقاع الشمالي
حسن نزهة ،وعدد من المسؤولين الحزبيين.
كما حضر الندوة رؤساء وأعضاء مجالس
بلدية واختيارية ،وممثلون عن األح��زاب
والقوى ،مدراء المدارس والثانويات الرسمية
وال��خ��اص��ة ف��ي ال��ه��رم��ل ،فاعليات تربوية
وثقافية واجتماعية ،وجمع من القوميين
والمواطنين .والطلبة.
قدّمت للندوة نبال عبد الخالق ،فقالت :إن
باعث النهضة السورية القومية االجتماعية
ال��زع��ي��م أن��ط��ون س��ع��اده أخ��ذ ع��ل��ى عاتقه
النهوض باألمة ،أمة حية فاعلة بين األمم،
الفتة إلى أن مولد سعاده ،هو ميالد اإلنسان
الجديد اإلنسان ،االنسان ـ المجتمع .وقالت:
إن س��ع��اده أول���ى الطلبة أهمية خاصة،
واعتبرهم نقطة االرتكاز في العمل القومي.
ثم ألقى رئيس المجلس الوطني لالعالم
المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ كلمة
فقال« :كل األح��زاب تجعل من الطالب هدفا ً
مركزيا ً لها ،فالمجتمع على ما يقول أنطون
سعاده هو معرفة والمعرفة قوة ،تولد وعي
الجماعة وعيا ً حقيقياً .ومثل هذه المعرفة
الحقيقية تجعلنا نمعن في التفكير القومي
االجتماعي ال��ذي يقوم على معرفة الواقع

ومعرفة الفعل فيه».
وق��ال محفوظ« :لبنان الصغير المقاوم
أخرج االحتالل اإلسرائيلي من لبنان وأسقط
نظرية الجيش الذي ال يقهر .ودعا إلى التالقي
على فكرة الدولة المدنية ال سيما أن الفكر
التكفيري ال يلغي اآلخ��ر فقط إنما يؤسس
لحروب داخلية ال تنتهي وال يستفيد منها إال
العدو اإلسرائيلي».
ب��دوره ،لفت األمين العام التحاد الك ّتاب

الوفد االقت�صادي وا�صل زيارته ل�سلطنة ُعمان

�شقير :ا�ستعداد لتقديم الت�سهيالت للم�ستثمرين

أحيت مديرية طاريا التابعة لمنفذية بعلبك في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
باحتفال حضره منفذ عام منفذية بعلبك علي عرار ،ناظر اإلذاعة
واالعالم في المنفذية اياد معلوف ،مدير المديرية فداء حمية ،عضو
المجلس القومي عباس حمية ،وجمع من القوميين.
تخللت االحتفال كلمات بالمناسبة ،استهلت بكلمة للشبل
محمد حمية ،ثم كلمة الزهرة ربيدة حمية ،فكلمة المواطنين ألقتها
الطالبة هند حمية ،وفيها تحدثت عن معاني األول من آذار ،الفتة
إلى أن حضرة الزعيم هو الضوء الذي شعّ نوره مبدّدا ً عتمة الجهل
والتخلف والخنوع ،فأدركنا نحن حقيقتنا ،وقضيتنا التي تساوي
وجودنا ،واهتدينا إلى صراط الصراع ،دفاعا ً عن حقنا وحقيقتنا،
ولنشر قيم الحق والخير والجمال.
وختمت« :سوريانا ...سوريانا ...لن تكوني لسوانا يا شرايين
دمانا» .هذا عهدنا وهذا وعدنا ،عهد الشهداء وهم يرتقون بالشهادة
قمم المجد ،ووعد القوميين أبناء مدرسة النهضة ،نسور الزوبعة
ّ
ويسطرون مالحم الع ّز.
الذين يحاربون االرهاب
واختتم االحتفال بقطع قالب الحلوى.

الهرمل

جال وزير الصناعة حسين الحاج
حسن على ع��دد م��ن المصانع في
جبيل بدعوة من تجمع الصناعيين
في القضاء ،علما ً أنّ المنطقة تضم
 400مصنع تؤمن فرص عمل لـ15
ألف شخص.
بدأت الجولة من مؤسسة كينغ ـ
جورج وشركة «كابالت لبنان» في
نهر ابراهيم قبل أن ينتقل الحاج
حسن إل��ى «ماتيليك» ف��ي غرفين
حيث اطلع على تفاصيل العمل هناك
مستفسرا ً عن مراحل التصنيع كافة.
وقال الحاج حسن« :هذه الزيارة
ستزيدنا قناعة بأننا ف��ي لبنان
معنيون بدعم الصناعة اللبنانية
وتطويرها ألهداف عدة وأهمها خلق
ف��رص عمل ج��دي��دة ،وخفض عجز
الميزان التجاري حيث في إمكان
مصانعنا تصدير منتجاتها إلى
الخارج بجودة عالية ،من دون أن
يعني ذلك وقف االستيراد من الخارج
إنما العمل على تخفيفه بموازاة رفع
نسبة الصادرات».
وشدّد على «أهمية حرية التجارة
واالقتصاد الحر في لبنان ،وإنما ليس
على حساب الصناعة أو ال��زراع��ة
الوطنية أو اليد العاملة اللبنانية،
سواء كانت من مهندسين أو فنيين أو
عمال ،فالمطلوب في نهاية المطاف
تأمين ف��رص العمل لنحو  40ألف
مواطن لبناني سنوياً ،وعلى وسائل
اإلع�ل�ام والسياسيين زي���ارة هذه
المصانع واإلط�لاع على حجم تطور
الصناعة الوطنية».
وأش��ار إلى أنّ «ه��ذا الموقف كان
يمثل أقلية ف��ي لبنان ،وق��د تطور

ليصبح رأي األكثرية من المواطنين
ك��اف��ة» ،مستشهدا ً في ه��ذا السياق
«بكون ال��دول المتقدمة تعتمد على
ال��ص��ن��اع��ة ف��ي م����وازاة القطاعات
األخرى».
وأق��ي��م��ت م��أدب��ة غ���داء تكريمية
في مطعم «أوري����زون» ش��ارك فيها
النائبان الدكتور وليد خوري وسمون
أب��ي رم��ي��ا ،المهندس ج��ان جبران
ممثالً وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،وفعاليات سياسية
واجتماعية واقتصادية وصناعية،
ورؤس��اء الوحدات اإلداري��ة واألمنية
في قضاء جبيل.
وأل��ق��ى ال��ح��اج حسن كلمة قال
فيها« :لسنا في مرحلة وردي��ة بل
نمر بمرحلة معقدة ودق��ي��ق��ة إلى
أبعد الحدود فنواجه تعقيدات على
مستوى الرئاسة ونعيش شلالً نيابيا ً
وتعثرا ً حكومياً ،ويضاف إلى ذلك
الوضع في المنطقة والجوار .ونحن
نتأثر بك ّل هذه األحداث لكن ال ب ّد لنا
من التشديد على النقاط اإليجابية
إذ ننعم بحد أدن���ى م��ن االستقرار
السياسي واألم��ن��ي بفضل جهود
القوى األمنية وعلى رأسها الجيش».
أض��اف« :ال خيار أمامنا إال األمل
وال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود ف��ي مواقعنا
حتى ح��ص��ول الحلول السياسية
المرتقبة».
وإذ أش���اد «بتشبث اللبنانيين
ب���أرض���ه���م» ،اع��ت��ب��ر أنّ «ال��ق��ط��اع
ال��ص��ن��اع��ي ل��ي��س ضحية اإلغ���راق
والمنافسة األجنبية والعوائق على
الصادرات فقط ،بل يضاف إلى كل
ذلك السياسات الحكومية المتعاقبة

منذ التسعينيات حتى اليوم».
وس����أل« :ل���م���اذا ال نعتمد مبدأ
المعاملة بالمثل اسوة بما تقوم به
الدول األخرى؟».
وأكد الحاج حسن «العمل لزيادة
الصادرات وخفض الواردات».
وعلق على ال��دع��وة إل��ى انضمام
لبنان إلى منظمة التجارة العالمية
بالقول« :إننا في مرحلة نقاش ال
تفاوض وقد طرحت على وفد المنظمة
ال��ذي زارن���ي أسئلة ع��دي��دة تتعلق
بكيفية حماية اإلن��ت��اج الوطني».
وأعطى أمثلة تتعلق بالموانع التي
تتخذ ف��ي ال����دول «فتمنع دخ��ول
منتجاتنا الى اسواقها في حين تغرق
السوق اللبنانية بمنتجاتها».
ودع����ا إل���ى «ال��ع��م��ل وف���ق مبدأ
المصالح الوطنية االقتصادية العليا
وان��ط�لاق��ا م��ن مجموعات الضغط
المؤثرة على القرارات االقتصادية».
وفي الختام ،توجه بـ»اللوم إلى
جمعية الصناعيين ،ألنها ال تحاول
خلق لوبيات أو جماعات ضغط على
الطبقة السياسية اللبنانية كما في
باقي دول العالم» .وقال« :أنا كوزير
صناعة اطالب من يرفض الصناعة
في البلد أن يشرح لي ما هي G8
ول��م��اذا تجتمع ال���دول المنضوية
تحتها ،باعتبارها دوال ً مصرفية أم
سياحية أم خدماتية؟ كال باعتبارها
دوال ً صناعية مسيطرة على اقتصاد
العالم بالصناعة».
بعدها أكمل الحاج حسن جولته
على ك ّل من مصنع المولى ومعمل
«بالستر للدهانات» في بالط.

اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس إل��ى أن
اآلت��ي م��ن ال��زم��ن ه��و للطلبة وأن��ن��ا نستعد
ونهيّئ األم��ر ألن ن��ت��رك الساحة لهم فهم
المؤهلون لها.
واعتبر عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي د .ربيع الدبس
أن دور الطلبة في بناء المجتمع ليس منفصالً
ع��ن مستوى انخراطهم ف��ي استنهاضهم
وال عن إرادت��ه��م وجهوزيتهم ،فهم أعضاء

في الدولة بصفة مواطنين ال بصفة رعاية
طوائف وقبائل ،واألحرى أن يكونوا مواطنين
بمقدار ما هم صالحون بالمعارف والمهارات
والخبرات والقيم التي يحملون.
وخ��ت��م ال��دب��س ق��ائ�لاً :المعركة صعبة
وش��رس��ة وخطيرة لكن خاتمتها معقودة
الظفر لنا ،ألمتنا ووطننا .قال سعادة« :إ ّننا
لو شئنا أن نف ّر من النصر لما وجدنا إلى ذلك
سبيالً».

واص��ل الوفد االقتصادي اللبناني برئاسة رئيس اتحاد
الغرف اللبنانية محمد شقير ،في اليوم الثاني من زيارته
لسلطنةعمان،لقاءاتهواجتماعاتهمعالمسؤولينوالمؤسسات
المعنية بالملف االقتصادي .وزار المؤسسة العامة للمناطق
الصناعية ،والهيئة العامة للترويج واالستثمار وتنمية
الصادرات ،وعقد لقاءات لمتابعة التفاهمات التي ت ّم التوصل
إليها مع رجال األعمال العُ مانيين.
وكان الوفد عقد على هامش عشاء أقامه رئيس غرفة عمان
سعيد بن صالح الكيومي على شرفه ،محادثات مع وزراء
السياحة أحمد بن ناصر المحرزي ،القوى العاملة عبد الله
بن ناصر البكري ،التجارة علي مسعود السنيدي ،البيئة
والشؤون المناخية محمد بن سالم التوبي ورئيس مجلس
ادارة الهيئة االقتصادية الخاصة في الدقم بن سعيد الجابري،
حول آفاق التعاون االقتصادي بين البلدين ،والنتائج التي
حققتها الزيارة.
وأوضح شقير أنّ ال��وزراء «أبدوا ترحيبا ً واهتماما ً خاصا ً
بالوفد اللبناني ،وشجعوا على قيام شراكات عمل بين رجال
األعمال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين .وأكدوا استعدادهم
لتقديم ك ّل التسهيالت الالزمة للمستثمرين اللبنانيين» ،معتبرا ً
أنّ «ق��دوم ال��وزراء العمانيين األربعة ورئيس مجلس إدارة
الهيئة االقتصادية الخاصة في للقاء الوفد اللبناني ّ
يدل بشكل
واضح على مدى حرصهم على تطوير التعاون االقتصادي
الثنائي بين البلدين».
وأكد شقير أنّ «الزيارة حققت نتائج إيجابية جدا ً على أكثر
من مسار» ،مشيرا ً إلى أنّ «التفاهمات التي حصلت ستبصر
النور مشاريع على أرض الواقع».
ولفت إلى أنّ «الكثير من أعضاء الوفد اللبناني أجروا لقاءات
مثمرة مع رجال أعمال عمانيين ،وكذلك في بعض الوزارات،
وقد نتج منها تقدم ملموس لجهة قرب التوصل إلى شراكات
عمل».
وتمنى شقير على القيادات السياسية في لبنان «وقف
خالفاتها والعمل على االهتمام بتطوير البالد والنهوض بها،
ألنّ كل دول العالم القريبة والبعيدة باتت تسبقنا بأشواط،
وه��ذا أمر مؤسف ألننا نخسر ك ّل يوم من رصيد اقتصادنا
وتنافسيته».
وزار الوفد اللبناني صباح أمس الهيئة العامة للمناطق
الصناعية ،وكان في استقباله المدير العام للمؤسسة سيف
بن حمدان الريامي ،وعدد من مديريها ،وتم البحث في الفرص
المتاحة لالستثمار الصناعي في هذه المناطق والقطاعات
المطلوبة.

وجرى خالل اللقاء تقديم عرض مرئي عن المناطق الصناعية
في سلطنة عمان وأهميتها والحوافز التي توفرها الدولة
للمستثمرين في هذا القطاع ،فضالً عن مساهمة المؤسسة في
تصريف االنتاج الصناعي في الخارج.
وبعد استفسارات كثيرة من الوفد اللبناني حول ك ّل جوانب
العمل في المناطق الصناعية ،أكد شقير «اهتمام اللبنانيين
باالستثمار في هذا القطاع ،خصوصا ًأنّ الصناعي اللبناني لديه
خبرة وطاقات كبيرة في ك ّل المجاالت الصناعية المستهدفة».
أما الريامي ،فأكد أنّ «المؤسسة ستكون على أتم االستعداد
لتقديم المساعدة ألي رجل اعمال لبناني يريد االستثمار في
المناطق الصناعية العمانية».
ثم انتقل الوفد إلى الهيئة العامة للترويج واالستثمار وتنمية
الصادرات ،وكان في استقباله المدير العام للهيئة إسحق بن
خلفان البوسعيدي وعدد من مديري الهيئة ،وت ّم البحث في
شروط االستثمار في سلطنة عمان ،وال سيما بالنسبة إلى
األجانب ،وكذلك التسهيالت والحوافز والخدمات التي توفرها
الهيئة.
وخالل االجتماع ت ّم تقديم عرض مرئي لشروط االستثمار
والحوافز التي توفرها الهيئة ،وشرح السياسة التي تتبعها
سلطنة عمان لتنمية الصادرات الصناعية التي بلغت عام
 2014نحو  10مليارات دوالر.
وبعد االنتهاء من العرض ،دار نقاش طويل حول الموضوع،
فيما تولت ادارة الهيئة االجابة عن أسئلة الوفد.
ورحب البوسعيدي بشقير والوفد المرافق ،مؤكدا ً أنّ «زيادة
منسوب التواصل والزيارات من شأنه التقريب بين الجانبين
وتشجيعهما على الدخول في شراكات عمل مختلفة» ،مبديا ً
استعداده «لتقديم ك ّل التسهيالت لرجال األعمال اللبنانيين
إن كان بالنسبة إلى التسهيالت والحوافز والخدمات التي
سنوفرها أو الى فتح أسواق خارجية لمنتجات المؤسسات
الصناية التي ستقام في السلطنة».
أما شقير ،فشكر إدارة الهيئة على «ك ّل هذا االهتمام» ،وقال:
«فوجئنا بحجم اإلمكانات التي تتمتع بها سلطنة عمان،
خصوصا ًبالنسبة إلى المناطق الصناعية واالقتصادية الكبيرة
والواعدة» ،مؤكدا ً وجود رغبة لبنانية أكيدة في االستثمار في
السلطنة ،ومقترحا ً إنشاء مركز للتحكيم ومركز للوساطة ألنهما
يشكالن السبيل األنجع لح ّل النزاعات والخالفات التجارية.
وكان سفير لبنان في عمان حسام دياب قد أقام استقباال ً
على شرف الوفد اللبناني في منزله ،حضره حشد من الجالية
اللبنانية في السلطنة.

