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حمليات

الجميل يلتقي المدير الإقليمي
لمنظمة العمل الدولية

في يوم الأر�ض ...انت�صار �سورية ي�صنع م�ستقبل الأمة والعالم
لورا محمود
يُ��ح��ي��ي ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي «ي���وم
األرض»  ليك ِّذب العدو «اإلسرائيلي» وافتراءاته
عندما قال إنّ فلسطين هي «أرض بال شعب»،
وليثبت للعالم أجمع أنّ فلسطين هي أرض
يعمرها شعبها ال���ذي  ق���دم وم���ا زال يقدم
التضحيات ويدافع عن أرضه ومقدساته.
هذا ما أكده مجلس أمناء «مؤسسة القدس
الدولية» في المؤتمر الصحافي الذي عقد في
فندق «دام��ا روز» في دمشق عقب االجتماع
ال��س��ن��وي ال����دوري لمجلس أم��ن��اء لمؤسسة
«القدس الدولية ـ سورية» في ذكرى يوم األرض،
في حضور المستشارة السياسية واإلعالمية
في رئاسة الجمهورية ورئيسة مجلس أمناء
مؤسسة القدس الدولية فرع سورية الدكتورة
بثينة شعبان التي أك��دت أنّ الشعب السوري
بر ّمته يعتبر القضية الفلسطينية قضيته وأنّ
اإلره���اب ال��ذي يستهدف حضارتنا وهويتنا
وتاريخنا هو واح��د من فلسطين إلى سورية
والعراق واليمن.
أضافت شعبان«  :نحن نحيي يوم األرض
لنذ ّكر العالم كله ب��أنّ ال��ص��راع في منطقتنا
هو صراع على األرض وعلى الهوية والثقافة
والحضارة» ،مبينة «أنّ األساليب الوحشية
التي يستخدمها العدو اإلسرائيلي في قتل
الفلسطينيين األب��ري��اء ه��ي نفسها أساليب
اإلرهابيين والتكفيريين في سورية .لذلك يجب
أن يكون هناك موقف واحد للعمل جميعا ً في
هذا اليوم من أجل استعادة األرض» ،الفت ًة إلى
«أنّ المقاطعة الدولية للمنتجات اإلسرائيلية
القادمة من المستوطنات المقامة في األراضي
الفلسطينية المحتلة هي مقاطعة حقيقية في
معظم الدول األوروبية».
وأكدت «أنّ الشعور في العالم مختلف تماما ً
عن شعور من يصنف حزب الله بأنه إرهابي
وعن شعور من يبيع القضية الفلسطينية ويقف
في الخانة ذاتها مع العدو اإلسرائيلي».
ولفتت شعبان إلى «أنّ العالم كله أصبح
اليوم أكثر وعيا ً بقضيتنا وأنّ تحرير تدمر من
دنس اإلره��اب أظهر للعالم أجمع أنّ الجيش
العربي السوري والمقاومة في فلسطين ولبنان
والحلفاء في إيران وروسيا يقفون قلبا ً وقالبا ً
ض ّد اإلره��اب وأنهم مع حقوق الشعوب ومع
سيادة ال��دول ومستقبلها» ،مؤكدة «أنّ هذه
االنتصارات اليوم تخط مستقبالً عظيما ً لهذه
األمة والعالم».
وتساءلت شعبان« :لماذا تحتل تدمر وتحتل
نمرود وتدمر بوابة اليمن كما تدمر اآلث��ار في
ليبيا؟ أال ت��رون أنّ ه��ذا كله منسق ومنسجم
مع تدمير آثار القدس ومع انتهاكات المسجد
األقصى وبالتالي كلها معركة واحدة وال يمكن
أن نفصل بين معاركنا التي نخوضها في ك ّل
بلداننا العربية وبين المعركة التي خاضها
أهلنا في فلسطين منذ االحتالل اإلسرائيلي إلى
اليوم».
وأشارت شعبان إلى «أنّ االستهداف اليوم
ليس احتالال ً مباشرا ً وإنما هو احتالل اإلرادة
والفكر لتطويع الناس كي يكونوا في قارب
األعداء وبالتالي هي معركة اإلرادة واستقالل
ال��ق��رار» ،مشيرة إل��ى «أنّ هناك أم���راء ودوال ً
وإمارات تقف ض ّد هذه األمة مع أعدائها».
وأكدت شعبان «أنّ سورية كانت دائما ً وال
تزال رائدة وحاضرة في قرارها المستقل ومن
األهداف األساسية للحرب عليها مصادرة القرار
السوري وحرية الفكر وال��رأي لكنهم لم ولن
يتمكنوا».
ورأت «أن الوضع اليوم هو أفضل بكثير
بفضل صمود الجيش والشعب السوري ،كما أنّ
المقاومة بك ّل أطيافها والحلفاء هم جزء أساسي
من هذا االنتصار والتحرير واضافت سنكون
سويا ً نحمل قضية فلسطين ألنها البوصلة
الصادقة والصحيحة التي ال تخطئ فهدف كل
ما جرى في منطقتنا هو تذويب الصراع العربي
اإلسرائيلي وإلغاء ّ
حق العودة للفلسطينيين
وتهويد القدس».
وفي تصريح للصحافيين أكدت شعبان «أنّ
انتصارات الجيش العربي السوري ستكون
مقدمة إلعادة إطالق عمل عربي مشترك يليق
بتضحياته وصنع مستقبل لألمة مختلف عما
أرادت��ه بعض الحكومات العربية التي تصب
قراراتها في مصلحة العدو الصهيوني وليس

الجميل مستقبالً جرادات والوفد

االجتماع السنوي الدوري لمجلس أمناء لمؤسسة القدس الدولية ـ سورية
حرية الفكر وحرية اإلرادة وحرية القرار فحرية
الفكر والقرار لم يعد بيد الحكومات بل أصبح
بيد الشعوب وال شك أنّ هناك تغييبا ً حقيقيا ً
للقضية الفلسطينية إعالميا ً وسياسيا ً وعربياً».
وأض��اف« :إنّ يوم األرض أصبح يوما ً شعبيا ً
وجماهيريا ً وقيميا ً أكثر من السابق».

القادري

وأك��دت وزي��رة الشؤون االجتماعية عضو
مجلس األم��ن��اء ريما ال��ق��ادري ،ب��دوره��ا ،على
محورية القضية الفلسطينية وم���دى عمق
ارتباطها وتجذرها في قلوب السوريين
ولفتت إل��ى التعاون الوثيق بين ال��وزارة
وهيئة شؤون الالجئين الفلسطينيين العرب،
معربة عن ثقتها األكيدة «بأنّ تضافر الجهود
السورية ـ الفلسطينية في نصرة صوت الحق
سيؤدي إلى عودة القدس إلى أهلها قريباً».

شعبان متحدثة خالل المؤتمر الصحافي
في مصلحة العرب والعروبة».

ناجي

وقال األمين العام المساعد للجبهة الشعبية
القيادة العامة ط�لال ناجي ،ب���دوره« ،أنّ ما
تتعرض له سورية من مؤامرة كونية هو بسبب
القضية الفلسطينية وموقفها الداعم للشعب
الفلسطيني تاريخيا وتمسكها بالحقوق الثابتة
لألمة العربية في فلسطين وفي ك ّل شبر من
الوطن العربي».
وأكد «أنّ سورية صمدت خالل خمس سنوات
وحققت االنتصارات بفضل جيشها العربي
السوري وشعبها الصامد» .وأض��اف ناجي:
«إن يوم األرض الذي وقع في الثالثين من آذار
هب فيه شعبنا في
عام  1976هو اليوم الذي ّ
األراض��ي المحتلة للتصدي لمخططات العدو
الصهيوني االستعمارية التخريبية فهم أرادوا
أن يهوِّدوا الجليل بمصادرة عشرين ألف دونم
من أراض��ي أهلنا في فلسطين إلقامة ثماني
مدن صناعية حتى يغلب الطابع اليهودي على
الجليل فتصدى أهلنا لهذا المخطط االستعماري
وع ّمت اإلضرابات ك ّل األراضي الفلسطينية».
وتابع« :ه��ذه المناسبة أصبحت مناسبة
تخص ك ّل الشعب الفلسطيني وأحرار
وطنية
ّ
األم��ة العربية والعالم للتضامن مع الشعب
الفلسطيني الصامد الذي يكمل اليوم انتفاضته
التي ندعمها ونعمل على استمرارها ليحقق
شعبنا أهدافه في تحرير ك ّل فلسطين من دنس
االحتالل وتعود فلسطين حرة عربية مستقلة
إلى جانب شقيقتها سورية تدافع عن وحدة
التراب العربي».

خليل

ولفت وزي��ر الثقافة عضو مجلس األمناء

عصام خليل ،من جهته ،إل��ى أن��ه تقدم خالل
االجتماع باقتراح وت� ّم إق��راره بأن يكون يوم
األربعاء األخير من ك ّل شهر يوما ً للقدس لتبقى
القضية الفلسطينية حاضرة في ذاكرة األجيال.
وقال خليل« :إننا  نخوض معركة على جميع
المستويات والمستوى الثقافي هو أبرزها
ويجب أن نحيي ف��ي ذاك���رة أجيالنا حقيقة
الصراع مع العدو الصهيوني وتفرعاته».

يازجي

أم��ا وزي��ر السياحة عضو مجلس األمناء
بشر يازجي فقال« :إنّ ك ّل ما حدث في سورية
اليوم لن يحيد المواطن السوري عن البوصلة
األساسية وه��ي ال��ق��دس فكل م��ا تعرضت له
الدولة السورية من حرب إعالمية وسياسية
وعسكرية كان هدفه تحييد سورية عن بوصلة
القدس».

الجراد

وفي تصريح لصحيفة «البناء» قال مديرعام
مؤسسة القدس الدولية في سورية الدكتور
سفير أحمد ال��ج��راد« :إنّ ماحدث في سورية
من انتصارات ظاهرة وملموسة على أرض
الواقع أربك القرار اإلسرائيلي والدليل على ذلك
الصحف التي عبرت عن هذه االنتصارات مثل
«يديعوت أحرنوت» التي ذكرت بشكل واضح
وصريح أنّ هذه االنتصارات هي مقدمة لتشكيل
محور جديد وإعادة فهم القضايا العربية وإعادة
إحياء مفهوم القضية الفلسطينية وإعادتها
إل��ى ال��واج��ه��ة م��ن جديد  فال ش��ك أنّ تشكيل
محور مقاوم هو فقط القادر على إرباك الكيان
الصهيوني بشكل كبير».
ولفت إلى «أنّ انتصار سورية سينعكس على
القضية الفلسطينية من خالل ثالث محاور وهي

الجدعان

أما نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس
الدولية سورية باسل جدعان فقال لـ»البناء» :ال
يوجد أحد أكثر سعادة باألحداث التي مرت على
سورية مثل العدو اإلسرائيلي رغم أننا نعلم
جميعا ً أنّ هذه األحداث من صنعه وتخطيطه».
وأكد جدعان «أنّ العدوان اإلسرائيلي مستمر
على شعبنا الفلسطيني ودائم ولم تخف وتيرته
يوما وك ّل بادرة مقاومة من شعبنا تقمع من قبل
العدو اإلسرائيلي ،والجميع شاهد كيف يتعامل
المحتل الصهيوني بوحشية ودون رحمة مع
أهلنا في فلسطين».
وأض���اف« :نحن ن��رى م��اح��دث ف��ي العالم
العربي والكل يعلم أنه من صنع دوائر صهيونية
وعالمية تريد تفتيت المنطقة وتجزئتها والهيمنة
عليها والقضاء على ثقافتها وتاريخها فالمعركة
مستمرة وهي معركة واحدة وستنتهي بتحرير
القدس وك ّل شبر من فلسطين».
وأش��ار جدعان إل��ى «أنّ هناك مصطلحات
تستخدم وفق المصالح مثالً (القاعدة) التي
صنعتها أميركا وأتباعها م��ن األع���راب في
أفغانستان كانوا يسمونهم مقاتلين من أجل
الحرية ،وبعد ذلك كان من مصلحتهم االبتعاد
ظ��اه��ري�ا ً ع��ن ه��ذا الفكر واالت��ج��اه وأصبحوا
يسمونهم إرهابيين».
في  30اذار من عام  1976صادرت حكومة
االحتالل «اإلسرائيلية» عشرات آالف الدونمات
من أراض��ي المواطنين العرب الفلسطينين ،
ضمن خطة منهجية ومبرمجة لالستيالء على ما
تبقى من األراضي العربية الفلسطينية وتهويد
الجليل ،ما أثار حفيظة الشعب الفلسطيني الذي
هب لمقاومة المحتل الغاصب وكان الر ّد عنيفا ً
ّ
جدا ً من قبل االحتالل «اإلسرائيلي» ،ما أسفر
عن سقوط ستة شهداء فلسطينيين ومن هنا
انطلقت ذكرى إحياء «يوم األرض».

ال�سلطة الت�شريعية ت�ستوفي ال�شرعية!

مهب الحرب
�أع�ضاء مجل�س ال�شعب على �أه َّبة المناف�سة وال�شعب في ّ
الفوتو�شوب بطل الحمالت االنتخابية والبيانات غائبة
رانيا مشوِّح
قبة جمعت بين جدرانها ممثلي الشعب فهل ح��وت آمال
وتطلعات ال ُمم َثلين وطموحاتهم بمستقبل آمن في وطنهم .نحن
اليوم في خضم العملية الترشيحية ألعضاء مجلس الشعب التي
لن تكون كسابقاتها ،وعلى ما يبدو فإنّ ما تم ّر به البالد أ ّثر حتى
على ما اعتدنا عليه سابقا ً في مثل هذا التوقيت .فالمرشحون
غائبون عن القاعدة الشعبية والجماهيرية ،وهم حاضرون
إلكترونيا ً فقط! فحتى يومنا هذا لم نشهد بيانات انتخابية،
كالتي اعتدناها للمرشحين ،فهل باتت التكنولوجيا العلمية
بوابة مرضية وأكثر شعبية وقادرة على أن تغني عن الحضور
الجماهيري الفاعل على أرض الواقع؟
نشهد اليوم حمالت انتخابية على مواقع التواصل االجتماعي
من المرشحين ورجالهم ،فهل أوقعتنا التعدّدية الحزبية أوقعتنا في
المحظور وأخذتنا إلى عالم آخر ووجوه جديدة غير مفيدة؟ األهم من
ّ
يحق لمن لم يحي معنا حربنا أن يأتي اليوم لينخرط
هذا وذاك ،هل
بنا ويمثلنا؟ أسئلة تدور في أذه��ان السوريين منذ بدء الحمالت
االنتخابية النتخابات مجلس الشعب ،أسئلة تنتظر أجوبة وتنتظر
ناتج الصبر تحت القبّة المقدسة للمرشحين.
وانطالقا ً من هذه التساؤالت كان لـ»البناء» دور في البحث عن
اإلجابة
وعن الحالة الراهنة للعملية االنتخابية .وفي ظ ّل غياب البيانات
االنتخابية للمرشحين تحدث عصام حبّال المرشح لعضوية مجلس
الشعب لـ»البناء» فقال :االنتخابات حالة شرعية ومشروعة لك ّل
مواطن سوري ليس عليه أي جرم مشين في ّ
حق الوطن والمواطن».
وقال اإلعالمي جورج غرام« :نرى صورا ً وفوتوشوب فقط ،وال
توجهات ،نرى فقط
نرى ترشيحا ً جديا ً لك ّل المرشحين ،ال بيانات ،ال ُّ
صورا ً والفتات».
وقال الناشط االجتماعي جهاد الذقاني« :في ك ّل أنحاء العالم يتم
انتخاب أي مرشح استنادا ً إلى بيانه االنتخابي الذي يكون مالمسا ً
للواقع ويحمل قضايا وهموم الفئة التي سيمثلها ،إال أننا نجد أغلب
المرشحين من دون بيانات وبصور ملونة ببرنامج الفوتوشوب ،قلة

كانوا جادين في طرح بياناتهم ومشاريعهم االنتخابية ،األمر الذي
نحن في حاجة إليه في هذه المرحلة».
وعن الوجوه الجديدة التي ال يعرف عنها الشعب السوري أي
خلفية سياسية أو اجتماعية أو علمية وعن الوجوه القديمة التي لم
يكن تواجدها تحت قبة البرلمان ناجعا ً قال حبال« :مع احترامي
للجميع وتقديري ألعمالهم االقتصادية كانت أو اإلنسانية الجميع
مؤهل ليقدّم للوطن والجميع عليه مسؤولية ويجب علينا جميعا ً
التكاتف لمساعدة هذا المجتمع الذي عانى الكثير من هذه األزمة».
وأشار غرام إلى أنه ال يعرف من المرشحين الذين ترشحوا بشكل
شخصي «سوى  3أسماء فقط ،وهم من األسماء الجديدة التي تعمل
في المجتمع المدني .هم يحاولون الدخول إلى المجلس وأعتقد أنّ
دخولهم سيفيد إلى ح ّد بسيط مطالب البعض ،ولكن هناك موجة
سلبية من الشارع السوري تجاه هذه االنتخابات النعدام الثقة بعدد
كبير م ّمن دخلوا المجلس سابقاً».
وعن رأي الذقاني في هؤالء المرشحين ،قال« :أي مرحلة وفي
أي مكان هناك من يزايد وهناك من يج ّد ويعمل بصمت .في النهاية
الشعب السوري يتحلى بالوعي وال أعتقد أنّ المزايدين والمنافقين
سيتمكنون من الوصول ألنّ المواطن السوري بات قادرا ً على اختيار
من يدافع عنه ويمثله».
كان للتعدّدية الحزبية الجديدة على الواقع السوري دورها أيضاً،
فهل تعتبر حالة صحية في هذا الوقت أم أنها أدت إلى زيادة في
العجز التمثيلي الشعبي؟ وفي هذا السياق ،رأى حبال «أنّ األحزاب
الجديدة هي حالة صحية وهي تجربة بحاجة إلى النضوج أكثر
لتعبر عن نبض الشارع الحقيقي كونها الممثل األهم له في مجلس
الشعب أو البرلمان الذي يحمل داخل جدرانه هموم ومستقبل الشعب
بتشريعاته وتوصياته والذي كان عليه مه ّمة سابقة وهي تقوية
العقد المجتمعي السوري ،وسنعمل بالتأكيد لعودة هذا الدور».
واستغرب غ��رام ،من جهته ،وج��ود تعدّدية حزبية ،قائالً« :ال
أرى سوى حزبا ً واحدا ً بطيف أحزاب غير فاعلة أصالً على األرض،
فاألحزاب الجديدة هي عبارة عن أحزاب مه ّمشة ،أوباألحرى ه ّمشت
نفسها خالل سنوات الحرب على سورية ،في حين أنها أُعطيت من
القيادة فرصة ذهبية إلثبات وجودها ،لكنها كانت في الظاهر شيء

وفي العمق ال شيء».
أما الذقاني فاعتبر «أنّ التعددية الحزبية لم تنضج بعد في
مجتمعنا وال تعدو كونها تشكيالت صغيرة محدودة ال يمكن لها
المنافسة أوالحضور».
أما عن الراغبين في تمثيل الشعب السوري والذين لم يشاطروه
آالم الحرب ولم يتواجدوا معه تحت مرمى النيران والموت فهل
يفرقون كثيرا ً عن من ينادون بحريته من فنادق الغرب؟
عن رأي��ه بالمرشحين الغائبين عن أرض الوطن وع��ن دوره
ّ
يحق له
كمرشح لعضوية المجلس ،قال حبال« :أي مواطن سوري
ُّ
الترشح لمجلس الشعب ونرحب به بالتأكيد ولو كان خارج القطر
وتبقى صناديق االنتخابات هي الحكم».
وأض��اف« :عار علينا أن تكون عضوية مجلس الشعب منصبا ً
تشريفياً .هذا المنصب هو تكليف من الشعب للشعب ومن ينظر
إلى المنصب على أنه يبعده عن الشعب فهو واهم .تطلعاتي إلى
وجودي في المجلس هي خدمة المجتمع من خالل عملي في المجلس
وتقديم مبادرات تساهم في تخفيف األذى الذي لحق بنا خالل األزمة.
كرامة المواطن من كرامة الوطن واجب علينا العمل على حمايتها
وتعزيزها».
وفي رأي مغاير لغرام قال« :ال يجب أن ُنخفي الشمس بإصبعنا،
فالمتحكم منذ فترة بهذا المجلس هي رؤوس األم��وال وأصحابها
الذين كانوا الخارج ،علما ً أنّ هناك وجوها ً هي في الواقع صو ٌر فقط
عن داعميها .الحالة االقتصادية هي الهم واالهتمام للشارع السوري،
واالنخراط في المجتمع المدني أصبح حالً لهم» .وأضاف« :لكنّ لعبة
مجلس الشعب لن تنتهي بالنسبة إلى الشارع السوري ما لم يلمس
تغييرا ً واضحا ً وجلياً ،وي َرى بأم العين من يمثل صوته الحقيقي
تحت قبة المجلس».
وفي التوجه ذاته ،رأى الذقاني أنّ المواطن السوري بعد هذه المدة
من الحرب والمعاناة التي عاناها بات مطلبه أكثر وضوحا ً وأصبح
أكثر تصميما ً وإرادة على الوصول إلى ما يطلبه المجتمع السوري
كك ّل وأعتقد أنّ من ترشح في هذه المرحلة الحرجة بات مدركا ً أنّ
الشعب لن يقف موقف المتفرج منه ولن يعطي صوته وثقته إال لمن
يستحقها».

استقبل رئيس جمعية الصناعيين
ال��دك��ت��ور ف���ادي ال��ج��م� ّي��ل ف��ي مق ّر
الجمعية ،المدير االقليمي لمنظمة
العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات،
ترافقها السيدة لما عويجان ،في
زي��ارة هي األول��ى لها بعد تعيينها
في منصبها الجديد .شارك في اللقاء
األمين العام للجمعية الدكتور خليل
ش��ري وال��م��دي��ر ال��ع��ام سعد الدين
العويني.
وشكر الجميل ،خالل اللقاء ،منظمة
العمل الدولية على تعاونها الالفت
ف��ي تنفيذ بعض ال��م��ش��اري��ع التي
ته ّم الجمعية ،ومنها دراسة أعدتها
المنظمة بالتعاون مع الجمعية حول
دور الصناعة اللبنانية في االقتصاد
الوطني وبرنامج  CRMودراس��ة
تقييم عمل الجمعية ،إض��اف��ة إلى
ورش العمل التدريبية التي أقامتها
المنظمة داخ���ل ل��ب��ن��ان وخ��ارج��ه
ب��م��ش��ارك��ة ب��ع��ض أع��ض��اء مجلس

اإلدارة وكوادر الجمعية.
ثم عرض الجميّل لبعض النقاط
التي يمكن للمنظمة المساهمة في
إع��داده��ا والمتعلقة ببيئة العمل،
التقديمات االجتماعية للعمال،
البطالة ،المناطق الصناعية ،األكالف
في الشحن والطاقة ،خلق فرص عمل
للشباب اللبناني ولبننة العمالة
الصناعية ،كاشفا ً أنّ الجمعية أعدت
ورقة عمل في هذا الخصوص.
وش��دّد الجميل على ال��دور الهام
الذي يلعبه القطاع الصناعي في نمو
االقتصاد الوطني ،وأش��اد بصمود
الصناعي اللبناني ونجاحه رغم
المعاناة والظروف المحيطة .وأكد
مشاركة الجمعية ف��ي اجتماعات
منظمة العمل العربية التي ستعقد في
القاهرة بين  10و  18نيسان المقبل،
إلى جانب التحضير للمشاركة في
مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي
سيعقد في مطلع حزيران المقبل في

جنيف بمشاركة وفد نسائي.
ون�� ّوه��ت ج����رادات ،م��ن جهتها،
«ب����ال����دور ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه جمعية
ال��ص��ن��اع��ي��ي��ن ف���ي س��ب��ي��ل تنمية
واس��ت��م��راري��ة ال��ق��ط��اع وص��م��وده».
وأش����ادت «ب��ت��ع��اون الجمعية مع
منظمة العمل الدولية» ،الفتة إلى أنّ
زيارتها إلى الجمعية «تأتي في إطار
التعارف» ،خصوصا ً بعد تسلمها
منصبها الجديد في المنظمة.
وب��ع��د ّ
اط�لاع��ه��ا على التحديات
التي يواجهها القطاع الصناعي،
اقترحت جرادات أن يحذو لبنان حذو
األردن ويطلب من االتحاد األوروبي
يخصصه ببعض التسهيالت
أن
ّ
في القيود المتعلقة بالتصدير ،عبر
اعتماد قواعد المنشأ المسهّلة بما
يتماشى مع متطلبات االتحاد.
وقد اتفق الطرفان على مواصلة
ال���ل���ق���اءات ل���ب���ل���ورة ال��م��ش��اري��ع
المشتركة.

وفد رو�سي يتابع م�س�ألة القمح
مع وزارة االقت�صاد
أعلنت المديرية العامة للحبوب
وال��ش��م��ن��در ال��س��ك��ري ف���ي وزارة
االقتصاد وال��ت��ج��ارة ،أنّ مدير عام
الحبوب والشمندر السكري حنا
العميل استقبل أم���س «وف����دا ً من
السفارة الروسية ،ض� ّم السكرتير
األول في السفارة في القسم التجاري
واالقتصادي يرافقه خبراء من مركز
المراقبة البيطرية والصحة النباتية
في روسيا االت��ح��ادي��ة ،حيث جرى

التداول حول ما أثير مؤخرا ً في قضية
القمح ال��روس��ي و»ع���دم مطابقته
للمواصفات المعتمدة لبنانياً».
وبحسب ال��ب��ي��ان ،ط��ال��ب الوفد
«بإيضاحات حول هذه القضية وقد ت ّم
إعالمه بأنّ الفحوصات التي أجرتها
وزارة االقتصاد والتجارة لعينات
ت� ّم أخذها من كافة الصوامع التي
تحوي قمحا ً متعدّد المنشأ (روسي،
أوكراني ،كندي) ،قد جاءت نتائجها

مطابقة للمواصفات اللبنانية ،كما
ت ّم إبالغ الوفد أنّ ال��وزارة طلبت من
النيابة العامة التمييزية في وزارة
العدل اإلشراف على أخذ عينات من
القمح المخزن في األهراء وتحليلها،
وعند ص��دور النتائج سيصار إلى
إبالغ السفارة بها».
كما جرى التطرق خالل اللقاء إلى
موضوع «تبادل الخبرات في مجال
زراعة القمح وإدارة األهراءات».

دورة تدريبية لـ«ليبنور»
حول «تطبيق نظام �إدارة الجودة»
نظمت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
(ليبنور) دورة تدريبية وطنية على مدى يومين حول
«تطبيق نظام إدارة الجودة أيزو  »9001 :2015تحت
إش��راف خبير الجودة رئيس مصلحة الخدمات محمد
شمص المعتمد م��ن قبل منظمة «Professional
Evaluation and Certification Board» PECB
الدولية.
ش��ارك في ه��ذه ال��دورة ممثلون عن القطاعين العام
والخاص والمجتمع المدني والمديرية العامة لألمن العام
ومؤسسات اعالمية وشركات تجارية ومصانع .وأشار
شمص إلى أنّ «هذه ال��دورة ستساعد المؤسسات على
تطوير أدائها ورفع إنتاجيتها وتحسين جودة خدماتها

وبناء الثقة مع المواطن والمستهلك».
وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من البرامج والندوات
التدريبية المعدة من قبل ليبنور للعام  ،2016التي
ستتناول مواضيع عديدة تعنى بالجودة والمواصفات
وترشيد استهالك الطاقة والبيئة واالعتماد والمسؤولية
المجتمعية وسالمة الغذاء وإدارة المشاريع ،وهي في إطار
السياسة العامة التي تنتهجها «ليبنور» في سبيل بناء
القدرات في القطاعين العام والخاص ،ومساعدة القيمين
والعاملين في المؤسسات على االلتزام بأعلى المواصفات
والمعايير الوطنية والدولية وأفضل الممارسات مما
يساهم في تحسين مستوى األداء والخدمات وخلق فرص
جديدة وتخفيض كلفة اإلنتاج.

�إنماء طرابل�س :لو�ضع
حلول جذرية لمكب النفايات
ش���دّدت جمعية إن��م��اء طرابلس
وال��م��ي��ن��اء ف��ي ب��ي��ان ب��ع��د اجتماع
ل��ه��ا ب��رئ��اس��ة روب��ي��ر أل��ف��رد حبيب
ع��ل��ى «ض�������رورة ب���ل���ورة ح��ل��ول
ج��ذري��ة ل��م��ك��ب ن��ف��اي��ات ط��راب��ل��س
ال���ذي أص��ب��ح ي��رت��ف��ع م��ن دون أي
التفاتة إل��ى مخاطره وتداعياته».
ودع�����ت ال��ج��م��ع��ي��ة إل����ى «ت��ن��ف��ي��ذ
االق��ت��راح��ات المطروحة حيال هذا

المكب وعدم االكتفاء بالكالم فقط عن
الحلول ،فالمطلوب ترجمة االقتراحات
إلى خطوات عملية تساهم في ترييح
عاصمة الشمال من مخاطر المكب
الذي بات عبئا ً على المدينة وأهلها،
وم��ا ق��د يخلفه م��ن تبعات صحية
وبيئية والتأثير على السياحة في
طرابلس ،ما يتطلب معالجات جدية
وإجراءات سريعة وخطوات ملموسة

ت��ؤدي إل��ى حلول لهذه المعضلة».
وأس��ف��ت الجمعية «ل��ع��دم وض��ع
طرابلس على خريطة الخطة الوطنية
لمعالجة النفايات وإدخ��ال المكب
ضمن الخطة ،إذ أنّ المطلوب معالجة
ه��ذه المشكلة بشكل كامل وف��ي ك ّل
المناطق ،ألنّ الخطة المقترحة وطنية
وشاملة وال يجب أن تكون مناطقية أو
مجتزأة».

هيئة �إدارية جديدة لجمعية تجار �صور
عقدت الهيئة اإلداري��ة الجديدة لجمعية تجار صور
وضواحيها ،جلستها األولى بعد االنتخابات التي حصلت
ي��وم األح��د الماضي وف��ازت فيها بالتزكية ،في حضور
رئيس اللجنة االنتخابية يوسف فردون ومسؤول مكتب
المهن الحرة لحركة «أمل» في إقليم جبل عامل الدكتور
موسى عباس.
بعدما افتتح الجلسة أكبر األعضاء سنا حنا لطفي،
جرت عملية انتخاب هيئة المكتب وقد فاز بالتزكية ك ّل

من  :ديب بدوي (رئيساً) ،حسن ضاهر (نائبا ً للرئيس)،
مصطفى عفريتي (أمينا للسر) ،جهاد يزبك (أمينا ً
للصندوق) ،هيثم زي��دان (محاسباً) ،حنا لطفي (ممثالً
للجمعية أم��ام الحكومة) ،علوان ش��رف الدين (أمينا ً
لإلعالم) ،حسين خاطر (عضواً) ،خليل فردون (عضواً)،
داني خياط (عضواً) ،عصام عجمي (عضواً) ،علي بزون
(عضواً) ،علي سليمان (عضواً) ،غزوان حلواني (عضواً)،
غسان قرعوني (عضواً) ،ماهر طاهر (عضواً).

