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مالوس زار اإلتحاد العمالي وتف ّقد النازحين وحاور طالب اليسوعية
زار رئيس المجلس االقتصادي مالوس
واالجتماعي االوروبي هنري مالوس من جهته ،أكد مالوس على أهمية
يرافقه رئيس المجلس االقتصادي المجالس االقتصادية واالجتماعية
وتالق بين
واالجتماعي في لبنان روجيه نسناس «باعتبارها منصة حوار
ٍ
ّ
ّ
مقر االتحاد العمالي العام حيث كان
التجمع المدني حول المسائل
في استقباله رئيس االتحاد غسان االقتصادية واالجتماعية التي تهمّ
غصن واعضاء المكتب التنفيذي ،هذا المجتمع» .ولفت الى ان «لبنان
وتمحور اإلجتماع حول التعاون ما يتمتع برئيس للمجلس االقتصادي
بين المجلس االقتصادي اللبناني نشيط وديناميكي وهو شريك
ّ
يضم االتحاد في عداده استراتيجي لنا ،وبالتالي نريد ان
الذي
نعزز دور هذا المجلس انطالقا من
والمجلس اإلقتصادي األوروبي.
وأعلن غصن «رغبة االتحاد في ايماننا بأن لبنان يشكل صلة وصل
المجلس االقتصادي بين الشرق ً والغرب ،لكنه يتحمل
تفعيل
ً
االجتماعي برئاسة نسناس رغم عبئا متزايدا جراء عدد النازحين
غياب الحكومة ،مع اننا ارسلنا اكثر السوريين ،وبالتالي عندما سأعود
من مرة اسماء مندوبينا الى الجمعية الى بروكسيل في اليومين المقبلين،
العمومية للمجلس ،وال تزال الدولة سأحاول تسليط الضوء على معاناة
تتلكأ في إصدار المراسيم الالزمة لبنان والبحث في امكان مساعدته
لذلك».
ومساعدة اقتصاده وبيئته التحتية».
واعتبر غصن ان االتحاد العمالي
واعتبر مالوس أنه «لو كان المجلس
ً
ّ
المكونات االساسية فاعال لكان اضطلع بدور كبير في
العام هو أحد
للمجلس االقتصادي «ولهذا السبب وضع الدراسات واالستثمارات حول
نحن ندعمه وندعم رئيسه الذي لم مواضيع العمالة السورية واللبنانية
َ
يتوان عن العمل في سبيل ابقائه وغيرها من التحديات الخطيرة التي
ضمن التفاعل في المجتمع المدني» .تواجه المجتمع اللبناني».

مالوس ونسناس في المجلس االقتصادي (جوزف براك)

السياسية والمجتمع الدولي على
تكثيف الدعم السياسي والمالي
والمادي للبنان».

لقاء طالبي

وفي لقاء حواري جمع مالوس مع
طالب كلية العلوم االقتصادية في
«جامعة القديس يوسف» في بيروت
مخيمات النازحين
نسناس
 ،USJدعا نسناس الى «تفعيل دور
ً
اعضاء الهيئة
تعيين
عبر
المجلس
مخيمات
متفقدا
زار
مالوس
وكان
ان
الى
نسناس
لفت
بدوره،
ً
«المجالس االقتصادية واالجتماعية النازحين السوريين في منطقة صيدا العمومية وذلك تحقيقا للمشاركة
وضعت بدعم من المجلس االوروبي ،يرافقه نسناس ،واطلع على احوالهم الفعالة ومساعدة الطالب اللبناني
مشروعا النشاء المجلس االقتصادي وظروف معيشتهم الصعبة.
على االنخراط في سوق العمل».
وقال مالوس «إن قمة المجالس
واالجتماعي المتوسطي ،من اجل
بدوره ،أوضح مالوس ان دور
زيادة اللحمة بين مختلف اعضاء االقتصادية
واالجتماعية المجلس االقتصادي واالجتماعي
المجالس في هذه المنطقة» ،مشيرا االورومتوسطية االخيرة والتي األوروبي ،يتخطى الدور االستشاري،
«المجلس ًاالقتصادي اللبناني حضرها رئيس المجلس االقتصادي «فال يمكن لالتحاد األوروبي ان يصدر
الى ان ً
يلعب دورا ناشطا في هذا المشروع اللبناني روجيه نسناس ،حثت قراراته من دون التوقف عند آراء
بواسطة إعالنها الختامي السلطات المجلس واقتراحاته».
ألنه المجلس االقدم في المنطقة».

