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حتية لبنانية لـ«مالئكة االأر�س» �نقابة املم ّر�سني تطالب بحقوقهم

ف���ي ي���وم ال��ت��م��ري��ض ال��ع��امل��ي،
س��ل��س��ل��ة م���واق���ف رس��م��ي��ة ُت��ش��ي��د
ب�����»م����الئ����ك����ة االرض» ال����ذي����ن

يخوضون شتّى انواع التحديات
أب��رزه��ا ح��ال��ي� ًا م��واج��ه��ة فيروس
كورونا املستج ّد.

{ ف���ي ال���س���ي���اق ،غ���� ّرد رئ��ي��س
���س����ان دي������اب ع��ب��ر
احل���ك���وم���ة ح� ّ
«ت��وي��ت��ر» ق��ائ � ً
ال« :ننحني تكرمي ًا
ل����«م���الئ���ك���ة األرض» ،مم��رض��ات
ومم����رض����ني ،ال���ذي���ن ي��خ��وض��ون
حت��دي��ات ك��ب��ي��رة مب��واج��ه��ة وب��اء
ك���ورون���ا ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��س��م
الطبي ،واإلداري��ني ،والعاملني في
مختلف املجاالت».
{ وغ��� ّرد ق��ائ��د اجل��ي��ش العماد
ج��وزاف عون قائ ً
ال« :حتية تقدير
وإج���الل لشركائنا ف��ي التضحية
والعطاء ،مالئكة الرحمة ،الذين
يعملون بصمت وت��ف��ان م��ن أجل
خ���دم���ة امل����رض����ى ،وب���خ���اص���ة من
ه��م على مت��اس مباشر حاليا مع
م���رض���ى ك����ورون����ا .ك���ل االح���ت���رام
والتقدير لهم في عيدهم».
{ ب��دوره ،غ ّرد النائب ابراهيم
امل��وس��وي ق��ائ� ً
ال« :مالئكة الرحمة
م��ن ب��ن��ي ال��ب��ش��ر ،ل��ك��م ف��ي يومكم
ك��ل احمل��ب��ة وال��ت��ق��دي��ر لعطاءاتكم
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال���ت���ي ال ي���وازي���ه���ا أج��ر
وشكر».
{ أما النائب فادي عالمة فكتب
على صفحته الرسمية« :لنلتقي
ج��م��ي��ع��ا ح�����ول دع�����م امل��م��رض��ني
وحمايتهم وحتصني مهنتهم».
ووج��ه��ت «الهيئة الوطنية
{
ّ
ل��ش��ؤون امل���رأة اللبنانية» رسالة
تقدير واحترام ،في «اليوم العاملي
للتمريض ف��ي  12أي���ار وال��س��ن��ة
الدولية لكادر التمريض والقبالة»،
«إل��ى أصحاب واح��دة من أصعب
املهن في العالم وأكثرها إنسانية،
إلى املمرضات واملمرضني الذين
ي��ك��رس��ون حياتهم لتخفيف آالم
املرضى وتأمني الرعاية الصحية

ل��ه��م ودع��م��ه��م نفسيا وع��اط��ف��ي��ا،
خ��ص��وص��ا ف��ي م��واج��ه��ة ف��ي��روس
كورونا املستجد املليء باملخاطر
والتحديات».
واع��ت��ب��رت ال��ه��ي��ئ��ة أنّ «ت��ص��در
ال��ن��س��اء ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة في
م��واج��ه��ة األزم������ات ف���ي م��ج��االت
عدة منها مجال التمريض ،يؤكد
م���رة ج��دي��دة ع��ل��ى م��واط��ن��ة امل���رأة
ال��ك��ام��ل��ة وش��ج��اع��ت��ه��ا ف���ي حتمل
املسؤوليات ،وعلى ضرورة إزالة
كل أشكال التمييز ضدها إنطالقا
م���ن م���ب���دأ امل����س����اواة ب���ني جميع
املواطنات واملواطنني الذي كرسه
الدستور اللبناني».
{ م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ع��ق��دت نقيبة
املم ّرضني واملم ّرضات الدكتورة
ميرنا ابي عبدالله ضومط مؤمترا
ص��ح��اف��ي��ا ب���ع���ن���وان#« :ح��ق��ن��ا_
ن��اخ��د_ح��ق��ن��ا» ،م��ش��ي��رة ال���ى ان
«ق��ط��اع ال��ت��م��ري��ض ب��ره��ن م��ا كنا
ن���ردده س��اب��ق��ا ،أن���ه رك���ن أس��اس��ي
م��ن أرك���ان ال��ن��ظ��ام ال��ص��ح��ي ،لكن
ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه اإلي��ج��اب��ي��ات
وامل��ع��ن��وي��ات وت��ض��ام��ن املجتمع
م��ع��ن��ا ،وب����دال م��ن أن ن��ح��ت��ف��ل مبا
أجن��زن��اه ،ونحتفل وق��د وصلتنا
حقوقنا ،ن��رى أنفسنا مضطرين
ال�����ى دق ن����اق����وس اخل���ط���ر م���رة
جديدة ،فما نخسره في التمريض
ال ميكن أن نعوضه ف��ي أي ظرف
آخ������ر» ،م���ح���ذرة «إم�����ا أن ت��ك��ون
ح��ق��وق��ك��م م��ؤم��ن��ة وم��ح��ت��رم��ة وإال
فليتحمل اجل��م��ي��ع م��س��ؤول��ي��ة ما
ستؤول إليه األوض��اع .التمريض
في خطر وصحة الناس ستصبح
في خطر».

