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حمليات

تكرم الوفد ال�سوري المفاو�ض في جنيف
مديرية �سوي�سرا في «القومي» ّ

ّ
زف الرفيق البطل نذير قويدر �شهيداً

الجعفري :ح�ضارتنا عمرها ع�شرة �آالف عام ولن ن�سمح بتحويلنا دولة فا�شلة
ديب :نخو�ض معارك الع ّز لحماية مجتمعنا ووحدة بالدنا وموقع �سورية اال�ستراتيجي

«القومي» :قرارنا وخيارنا محاربة االرهاب
و�صون وحدة الأر�ض وال�شعب

أقامت مديرية سويسرا في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،حفل عشاء تكريما ً للوفد
السوري المفاوض في جنيف ال��ذي يرأسه
مندوب سورية الدائم في األمم المتحدة السفير
الدكتور بشار الجعفري ،وحضر الحفل إلى
ج��ان��ب الجعفري وأع��ض��اء ال��وف��د ،السفير
السوري في جنيف حسام آلة وأعضاء السلك
الديبلوماسي في جنيف.
وك��ان في استقبال المدع ّوين ،إلى جانب
مدير مديرية سويسرا ط�لال دي��ب وأعضاء
الهيئة ،عضو المجلس القومي قسطنطين
الصايغ وجمع من القوميين.
وألقى مدير المديرية طالل ديب كلمة ترحيب
أرح��ب بكم في جنيف وأنتم منهمكون
وق��الّ :
في مهمة وطنية حساسة تستكملون بها ما
يقوم به شعبنا في الوطن لمواجهة اإلرهاب
المدعوم من قوى إقليمية وعالمية.
ومؤسس
أض��اف :علّمنا سعاده ،زعيمنا
ّ
حزبنا ،أنّ المواجهات تكون ب��اردة أحيانا ً
وحامية أحيانا ً أخرى .وأنتم اآلن في جنيف
تتن ّكبون مسؤولية المواجهة السياسية
والديبلوماسية واإلعالمية التي تواكب معارك
الشرف والبطولة التي يخوضها أبطال الجيش
السوري ورج��ال المقاومة ونسور الزوبعة
الحمراء فوق ك ّل ذرة من تراب سوريا الحبيبة.
إنها معارك العز القومي لحماية نسيجنا
االجتماعي ووح���دة ب�لادن��ا وم��وق��ع سوريا
اإلستراتيجي في صميم العالم العربي.
وتابع ديب :نحن أمة حية ،وقد أثبت شعبنا
السوري على مدى سنوات المحنة أنه يمتلك
خزانا ً ال ينضب من العطاء .ونحن نمتلك أيضا ً
تفجر في ك ّل واحد منا
العقيدة الصحيحة التي ّ
البطولة المؤمنة .وبهذا اإليمان المطلق إننا
لمنتصرون .ولتحيا سورية.
ثم القى الجعفري كلمة شكر فيها المدير على
الترحيب وأثنى على عمق كلمته ،وما تض ّمنته

ي� ّ
��زف ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل����ى األم�����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود خبر ارتقاء
ال��رف��ي��ق البطل ن��ذي��ر راش���د قويدر
شهيداً ،وذل��ك أثناء قيامه بواجبه
القومي.
وال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ،م��ن مواليد
البطيحة  ،1985انخرط في تشكيالت
«نسور الزوبعة» في العام ،2013
بعد أن أت�� ّم ع��دة دورات عسكرية،
وشارك في العديد من المعارك ضد
المجموعات االرهابية المتطرفة،
وتميز بشجاعته واقدامه ومناقبيته
القومية.
استشهد بتاريخ  23آذار ،2016
على م��ح��ور دوم���ا ـ حرستا بريف
دمشق.
انّ ال��ح��زب ال���س���وري القومي
االجتماعي ،إذ يؤكد اعتزازه بأبطاله
المضحين ،وال سيما الشهداء منهم،
الذين يبذلون الدماء دفاعا ً عن ارضنا
وشعبنا ،فإنه يعاهد الشهداء على
االستمرار في خوض معركة القضاء
على االره���اب وال��ت��ط��رف ،واف��ش��ال
مشاريع ال��دول التي تدعم االره��اب
واالرهابيين.
إن خيار الحزب السوري القومي
االجتماعي ،صلب ،ثابت ،راس��خ،
وهو خيار محاربة االحتالل واالرهاب
وال��ت��ط��رف ،وال��ت��ص��دي بقوة وع��زم
لكل مشاريع التفتيت والتقسيم،
ألن ص��ون وح��دة األرض والشعب،
ومحاربة التقسيم والتفتيت هو قرار
استراتيجي نابع من صلب العقيدة
القومية.
وي��ؤك��د ال��ح��زب أنّ تضحيات
وب��ط��والت القوميين والمقاومين

ديب والصايغ يستقبالن الجعفري
من تعابير دقيقة نستخدمها كلنا في معرض
حديثنا عما يجري في وطننا الغالي سورية.
وشدّد على أهمية ما يقوم به وفد الجمهورية
العربية السورية في جنيف باسم شعبنا
ودفاعا ً عن مصالح شعبنا ،وباسم حكومتنا
وقائدنا الرئيس بشار االسد.
وق��ال :نشعر في ه��ذا اللقاء ،بقيمة الفكر
السوري القومي وك��أنّ التاريخ يعيدنا الى
م��راح��ل حساسة م��ن ت��اري��خ وطننا سورية
ويؤكد بما ال يقبل الشك بأننا وطن يستحق
الدفاع عنه ،وطن وفيه شعب يدافع عنه وفيه
قيم يدافع عنها.

وأض��اف :أه ّنئ ك ّل س��وري قومي ،وطبعا ً
ل��ديّ أص��دق��اء كثر بين رفقائكم في أميركا،
وأنا أفتخر بهم حيثما اجتمعت بهم وحيثما
سمعتهم ،وحيثما رأيتهم في ميدان الوطن
شركاء في ص ّد العدوان وص ّد اإلره��اب وفي
رسم بصمات «صبّاط» الجندي السوري فوق
رؤوس اإلرهاب واإلرهابيين.
وأكد السفير الجعفري أننا ما كنا لنصل إلى
هذه المرحلة بعد خمس سنوات لوال صمود
الجيش ولوال حلفاؤنا الذين وقفوا معنا في
السراء والضراء ،وطبعا ً لوال القيادة الحكيمة
التي تقود البالد.

وت��اب��ع :إنّ أح��دا ً من السوريين الشرفاء
ال يمكن أن يفكر ف��ي لحظة م��ن اللحظات
أن ينتحر وينحر معه ال��ب�لاد .ال��س��وري لن
يسمح بعد حضارة عمرها عشرة آالف عام
أن تتح ّول سورية دولة فاشلة ،وهذا الكالم
بالمطلق.
وخ��ت��م السفير الجعفري كلمته ش��اك��را ً
القوميين على الدعوة إلى هذا اللقاء ،مؤكدا ً أن
لنا لقاءات مقبلة في دمشق ،وحلب وحمص،
وإدل��ب ،ودير ال��زور ،والبو كمال ،والحسكة،
والالذقية ،وط��رط��وس ،والقامشلي ،ودرع��ا
والسويداء.

وجنود الجيش السوري وضباطه،
تعبر ع��ن ارادة االح����رار الشرفاء
الذين يقاتلون االره��اب ،ويحققون
االنجازات واالنتصارات.
التحية لكل شهداء حزبنا وشهداء
الجيش السوري وشهداء المقاومة،

فدماء هؤالء الشهداء األبطال ،سبيلنا
إلى بلوغ النصر األكيد.
وتحية العز والفخر للشهيد البطل
الرفيق نذير قويدر ،لدمه الزكي الذي
روى ارض بالدنا ،ولبطولته المؤيدة
بصحة العقيدة.

المياومون يقفلون �أبواب ال�شركة في كورني�ش النهر

كهرباء لبنان :لوقف ال ُممار�سات
ال ُم�ض ّرة بم�صالح المواطنين
الجعفري متحدثا ً خالل الحفل

بعد أن قام المياومون في كهرباء
لبنان بإقفال أب���واب الشركة في
كورنيش النهر ،وه��ددوا بتصعيد
تحركاتهم .أكدت مؤسسة كهرباء
لبنان في بيان ،تعقيبا ً على «ما
ح��ص��ل ص��ب��اح ف��ي ح���رم المبنى
ال��م��رك��زي ل��ل��م��ؤس��س��ة م��ن إق��ف��ال
للمداخل وإحراق للدواليب من قبل
غ��ب الطلب وجباة
بعض ع��م��ال
ّ
اإلك���راء السابقين ف��ي المؤسسة،
احتجاجا ً على ما أسموه «التفاف
المسؤولين على االتفاق معهم»،
التزامها تنفيذ القانون  287تاريخ
 2014/4/30لجهة مواصلة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستكمال
نص
ال��م��ب��اراة ال��م��ح��ص��ورة ال��ت��ي ّ
عليها هذا القانون للفئات الخامسة
وما دون» ،مشدّدة على «التزامها
باالتفاق السياسي الذي تم بموجبه
إنهاء االعتصام ال��ذي استمر مدة
أربعة أشهر في صيف عام ،2014
وال��ذي كان من أبرز بنوده تطبيق
القانون .»287
وإذ أسفت المؤسسة «لعودة هذه
الممارسات التي ثبت أكثر من مرة
أنها ال ت��ؤدي إلى أي نتيجة سوى
عرقلة سير العمل في مرفق عام
حيوي وإل��ح��اق ال��ض��رر بمصالح
المواطنين» ،دعت «العمال الذين
ي��ق��وم��ون ب��ه��ذه ال��م��م��ارس��ات إل��ى
ّ
الكف عنها ،خصوصا ً أنّ اإلدارة لم
ولن تقفل يوما ً األبواب في وجههم
بل كانت وستبقى دوم �ا ً متعاونة
ومتفهمة ألوضاعهم ولمطالبهم،
وق���د حققت وس��ت��واص��ل تحقيق
أقصى م��ا يمكن منها تحت سقف
القانون .كما أنها لم تعمد يوما ً إلى
إعطائهم وع���ودا ً واه��ي��ة ب��ل كانت
واضحة معهم إلى أقصى الحدود
في ك ّل المسائل التي طرحوها وقد
ناقشتها معهم بك ّل شفافية وانفتاح
بغية إي��ج��اد ال��م��خ��ارج والحلول
الممكنة وال��ت��ي ال ت��ت��ع��ارض مع
القانون».
وكان المياومون وجباة اإلكراء

 ...وديب يلقي كلمته

الجعفري وعدد من الحاضرين

م�ساعد وزير الخارجية الم�صري لل�ش�ؤون القن�صلية

يبحث مع قزي وجمعة وب�صبو�ص �أو�ضاع الجالية

ج���ال م��س��اع��د وزي���ر الخارجية
ال��م��ص��ري ل��ل��ش��ؤون القنصلية
والمصريين في الخارج هشام النقيب
على ع��دد م��ن المسؤولين وبحث
معهم ش��ؤون الهجرة والتجربتين
اللبنانية والمصرية في هذا الصدد.
وف��ي السياق ،زار النقيب ،على
رأس وف���د رس��م��ي راف��ق��ه السفير
المصري الدكتور محمد بدر الدين
زايد ،وزير العمل سجعان قزي وت ّم
البحث في موضوع العمالة المصرية
في لبنان من مختلف جوانبه.
وقال قزي بعد االجتماع« :تطرقنا
إل��ى المشاكل ال��ت��ي يتعرض لها
بعض العمال المصريين في لبنان
كما يتعرض أي عامل أجنبي في
أي دول���ة ،وتبين أنّ غالبية هذه
المشاكل ت��ع��ود إل��ى ع��دم معرفة
العامل المصري لحقوقه من جهة،
ول��م��ح��اول��ة ب��ع��ض أرب����اب العمل
في لبنان استغالل حاجة العامل
المصري للعمل لكي يدفع العامل
رس����وم إج����ازة ال��ع��م��ل وال��ت��أم��ي��ن
والضمان في حين أنها قانونا على
عاتق رب العمل».
وأك���د النقيب ،م��ن ناحيته ،أنّ
العالقات التي تربط لبنان بمصر
لها جذور تاريخية ،حيث أنّ الجالية
المصرية في لبنان لها عقود طويلة
وال يقتصر وجودها على العمل فقط،
بل هناك حالة تزاوج بين اللبنانيين
والمصريين».
أضاف« :رأينا ك ّل تعاون أيجابي
من الجانب اللبناني .وق��د أك��د لنا
وزير العمل أنّ ك ّل المطالب المتعلقة
بالعمالة المصرية مستجابة ،ونحن
ننتظر االجتماع الذي سيعقد للخبراء
في الوزارتين في مصر لتفعيل ما تم
التوصل إليه في هذا االجتماع».

إقفال مكاتب الشركة في راشيا
وجب
في مكاتب الشركة في مشغرة
ّ
جنين في البقاع الغربي وشتورا
وراشيا على إقفال المكاتب قاطعين
ال��ط��رق��ات ب���اإلط���ارات المطاطية
المشتعلة لساعات.
وط��ال��ب وس��ي��م خميس ،باسم
ال��م��ي��اوم��ي��ن ف��ي راش��ي��ا «ب��إق��رار
�ب الطلب ال��ذي أُق�� ّر في
مشروع غ� ّ
مجلس ال��ن��واب لتثبيتهم وإج��راء
مباراة مجلس الخدمة المدنية لملء
الشغور الوظيفي من المياومين

الحاج ح�سن يبحث تح�ضيرات
الم�ؤتمر العلمي الدولي

جمعة والوفد المصري
وف��ي قاعة المغتربين ،اجتمع
الوفد إلى مدير عام المغتربين هيثم
جمعة في المديرية العامة بحضور
السفير المصري في لبنان محمد بدر
الدين زايد ورئيس مصلحة العالقات
العامة للشؤون االغترابية أحمد
عاصي والقنصل أحمد سويدان.
وجرى خالل اللقاء التداول وتبادل
وجهات النظر في كيفية التعاون،
خ��ص��وص �ا ً أنّ ف��ي ك�لا ال��دول��ت��ي��ن
جاليتين كبيرتين ،واتفق الجانبان
ع��ل��ى اس��ت��م��رار ال��ت��واص��ل ت��ع��زي��زا ً
للعالقات ف��ي مختلف المجاالت،
ال سيما ف��ي م��ج��ال ال��ه��ج��رة .كما
جرى خالل اللقاء عرض نشاطات
المديرية مع  UNDPضمن مبادرة

إقفال أبواب الشركة باإلطارات المشتعلة في كورنيش النهر

«ع��ي��ش لبنان» وال��ت��ي ت��ه��دف إلى
تشجيع المغتربين على المساهمة
في التنمية المحلية.
ورح���ب جمعة ب��ال��وف��د م��ش �دّدا ً
ّ
على «متانة العالقة بين البلدين
الشقيقين ،منوها ً بالخبرة لكليهما
ف��ي م��ج��ال ال��ه��ج��رة واالغ���ت���راب».
وقدم شرحا ً عن االغتراب اللبناني
في الخارج ،ال سيما في مصر وعن
مساهمات الجالية اللبنانية في
الصحافة ،مؤكدا ً «أنّ شعب مصر
لم يبخل على اللبنانيين بأي شيء
كما على ك ّل الشعوب العربية .كما
قدم جمعة عرضا ً وافيا ً عن تجربة
الجامعة اللبنانية الثقافية في
ال��ع��ال��م» ،مثنيا ً على ري��ادت��ه��ا في

تصديها للمشكالت التي تعترض
الجاليات اللبنانية ف��ي ال��خ��ارج،
م��رك��زا ً على أنّ عملها ف��ي البلدان
المضيفة ينطلق م��ن مبدأ احترام
القانون.
ولفت النقيب ،ب���دوره ،إل��ى «أنّ
الجالية المصرية في لبنان اختارت
طوعا ً التواجد في هذا البلد الشقيق
م��ن��ذ ع��ق��ود ون��ح��ن نطمح بتعزيز
ه��ذا الوجود ألننا كلنا أم��ل بلبنان
وبمسؤوليه» ،مثنيا ً «على السلطات
اللبنانية التي تهتم بالمصريين في
لبنان وكأنهم أبناء الوطن» ،مؤكدا ً
«أنّ أبناء الجالية المصرية هم تحت
القانون».
وأق��ام جمعة مأدبة على شرف

الوفد الضيف بحضور األمين العام
ل����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين
ال��س��ف��ي��ر وف��ي��ق رح��ي��م��ي ورئ��ي��س
المجلس ال��ق��اري األفريقي عباس
فواز والنائب األول لرئيس المجلس
ع��اط��ف ي��اس��ي��ن ورئ��ي��س الجالية
ف��ي غانا رئيس المجلس الوطني
للجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم عضو المجلس القاري القنصل
سعيد فخري وعضو المجلس علي
النسر ومسؤول  UNDPالدكتور
راغد عاصي وأعضاء الوفد المصري
المرافق.
وك��ان الوفد المصري زار أيضا ً
المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص.

عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعا ً
مع رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم الدكتور نعيم
عويني ون��ائ��ب الرئيس الدكتور نشأت منصور وعضو
الهيئة اإلداري��ة الدكتور حسن الشريف ،في حضور المدير
العام لوزارة الصناعة داني جدعون .وعرض المجتمعون
للتحضيرات القائمة للمؤتمر السنوي العلمي الدولي الثاني
والعشرين الذي تقيمه الجمعية في جامعة الروح القدس -
الكسليك ،بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية.
وسيحمل عنوان «السبل االجتماعية لألبحاث» في  14و 15
نيسان المقبل.
وشكر عويني كالً من الوزير الحاج حسن وجدعون على
«الدعم الذي يقدمانه لكافة نشاطات الجمعية» منوها بدور
وزارة االصناعة ومشاركتها الفعالة في المؤتمر المقبل
للجمعية.
وأثنى الوزير الحاج حسن على دور الجمعية ،معتبرا ً
أنّ «مؤتمرها السنوي مهم جدا على صعيد توطيد العالقة
بين الباحثين المقيمين في لبنان وخارجه من جهة ،وبين
مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة من جهة أخرى».

(أحمد موسى)
وليس بإدخال آخرين من الخارج».
ول���ف���ت خ��م��ي��س ف����ي ح��دي��ث
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ،إل��ى «أنّ هناك عماال ً
ومياومين قضوا حياتهم في الشركة
وأق � ّل عامل مياوم تتراوح خدمته
بين  15و 20سنة ومنهم من أُصيب
في عمله ،في وقت لم ُتج َر امتحانات
الفئة الخامسة لنتفاجأ بدخول نحو
 50مياوما ً جديدا ً إل��ى المؤسسة
محسوبين على أح��د ال���وزراء من
دون االكتراث لمن ضحى».

مزارعو القمح:
دفع التعوي�ضات
يف ّعل الدورة االقت�صادية
أعلن مزارعو القمح في لبنان ،في بيان أم��س ،أنهم
وجهوا «كتاب شكر إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سالم
وإلى الوزراء آالن حكيم ،وائل أبو فاعور ،علي حسن خليل،
وال��وزي��ر السابق خليل ال��ه��راوي ون��واب منطقة البقاع
الغربي على جهودهم التي أثمرت عن ح ّل موضوع موسم
القمح للعام الماضي».
ولفتوا إلى أنّ «القرار بدفع التعويضات التي باتت
جاهزة أعاد إنعاش أكثر من  200الف بقاعي يستفيدون
من زراعة القمح في ك ّل لبنان ،كما أنّ دفع التعويضات
المالية يؤدي إلى تفعيل الدورة االقتصادية في المنطقة ،ال
سيما أنّ العشرات من المؤسسات تنتظر هذه التعويضات
من أج��ل استيفاء ديونها من م��زارع��ي القمح ب��دءا ً من
المدارس إلى المؤسسات الزراعية واالقتصادية.
وأمل المزارعون «اإلسراع ببت موضوع الموسم الحالي
حتى ال تتكرر أشهر االنتظار كما عشناها في الموسم
الماضي».

