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حا�ضر في جامعة ت�شرين ـ الالذقية عن اال�ستحقاق الرئا�سي في �سورية بدعوة من الطلبة

تنظم احتفا ً
الجمعيات اللبنانية في فرن�سا ّ
ال في عيد المقاومة والتحرير

ياغي :الرئي�س الأ�سد الأكثر قدرة على اال�ستمرار
في قيادة الدفة القومية �إلى الن�صر والتنمية والنه�ضة

�أبو فواز :ما�ضون في م�سيرة ال�شهادة
حتى اكتمال االنت�صار وزوال االحتالل والإرهاب

ياغي متحدّثا ً

مقدّم الحضور
أ ّكد عميد الداخلية في الحزب السوري القومي
االجتماعي صبحي ياغي أنّ المرحلتين الحالية
والمقبلة في سورية واألم��ة ،تحتاج إلى قائد
حقيقي يمتلك المق ّومات الالزمة لقيادة الدفة
القومية إلى النصر األكيد والتنمية والتطوير
والنهضة.
وأك��� ّد ياغي على موقف ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ال���ذي ي��رى أنّ الرئيس
الدكتور بشار األس��د هو األكثر كفاء ًة واألكثر
قدرة على تو ّلي القيادة لالستمرار في مواجهة
العدو الصهيوني ،سواء مباشرة أو من خالل
القضاء على قوى اإلرهاب والتط ّرف التي تعمل
في خدمة مشروع العدو و َم��ن معه من قوى
االستعمار القديم ـ الجديد.
م��وق��ف ي��اغ��ي ج���اء ف��ي م��ح��اض��رة ألقاها
بمناسبة االنتخابات الرئاسية السورية ،بدعوة
من المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطلبة
سورية ،وذلك على مدرج جامعة تشرين في

الالذقية ،والتي تأتي في إطار البرنامج الثقافي
واالج��ت��م��اع��ي ال��داع��م لالستحقاق الرئاسي
ولترشيح الدكتور بشار األسد إلى الرئاسة.
وأشار ياغي إلى أنّ البوصلة تبقى فلسطين
وستبقى ،مؤكدا ً أنّ سورية بقيادة الرئيس األسد
تبقى الداعم األبرز والحاضن األوحد للمقاومة
في العالم العربي.
كما تط ّرق إلى دور الرئيس الراحل حافظ
األس��د في دع��م وح��دة لبنان وإس��ق��اط أه��داف
االجتياحات الصهيونية المتك ّررة ،وصوال ً إلى
التحرير عام  ،2000وال��ذي ما كان ليت ّم لوال
الدور الرئيس لسورية وقيادتها.
وتحدّث ياغي عن مرحلة االحتالل األميركي
للعراق ،والضغوط الهائلة التي تح ّملها الرئيس
بشار األسد ،والتي كانت تستهدف إخضاع قرار
سورية الوطني والقومي ،لكنه وقف وقفة الع ّز
وتصدّى لها كلّها ،ولم يساوم ولم يف ّرط بأيّ
حق من حقوق األمة.

واعتبر ياغي أنّ ذلك كان السبب األول واألبرز
لما تتع ّرض له سورية اليوم من تآمر وصل إلى
ح ّد شنّ حرب كونية عليها بغية إلغاء دورها
القومي وموقعها البالغ التأثير في خريطة
القرار العربي ،ال سيما كونها حاضنة المقاومة
في األمة.
وت��وق��ف ي��اغ��ي م��ل� ّي�ا ً عند ص��م��ود سورية
األس��ط��وري ،والتفاف الشعب والجيش حول
الثوابت الوطنية والقومية التي تمثلها قيادة
الرئيس األس��د ،وه��ي الثوابت التي ال ب� ّد من
التمسك بها أكثر فأكثر ،خصوصا ً أنها أثبتت
صوابيتها ونجاعتها في مواجهة ك ّل مَن يتربّص
شرا ً بأمتنا.
ودعا ياغي جميع السوريين إلى المشاركة
ف��ي  3ح��زي��ران ف��ي االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي،
وانتخاب الدكتور بشار األسد رئيساً ،وذلك من
أجل مواصلة المسيرة نحو سورية المتجدّدة
الناهضة القوية المنتصرة.

بعد ذلك ،أجاب ياغي على أسئلة الحضور
ال��ت��ي تمحورت ح��ول دور ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي على الصعد كافة ،والعالقة
مع القوى واألحزاب الوطنية والقومية.
حضر الندوة وكيل عميد التربية والشباب في
الشام عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني
لطلبة سورية ميخائيل شحود ،ووكيل عميد
التنمية اإلدارية أياد عويكي ،ومنفذ عام الالذقية
فريد مرعي ،ومنفذ عام صافيتا اسكندر كباس،
ومنفذ عام الطلبة الجامعيين ـ الالذقية ديب بو
صنايع.
كما حضر أمين ف��رع ح��زب البعث العربي
االشتراكي في الجامعة صالح داود وأعضاء
ق��ي��ادة ال��ف��رع ،وعضو المكتب التنفيذي في
االتحاد الوطني لطلبة سورية باسم سودان،
ورئ��ي��س ف��رع االت��ح��اد ف��ي الجامعة يوسف
شاهين ونواب رئيس جامعة تشرين وحشد من
طلبة الجامعة.

يحيي عيد ال ّأم في كندا بح�ضور عميد �ش�ؤون عبر الحدود
نادي الجيل الجديد في ديترويت ْ

الغريب :بال ّأم نعلو وتعلو المقامات وتنت�صر المقاومات
طه :المر�أة في فكرنا فرد كامل الأهلية والقدرة
أحيى نادي الجيل الجديد في ديترويت،
مناسبة عيد األم في كندا ،بحفل رعاه عميد
شؤون عبر الحدود في الحزب السوري القومي
االجتماعي سامي أبو فواز .وحضر الحفل مدير
مديرية ديترويت صافي طه وأعضاء هيئة
المديرية ،وأعضاء من هيئة مديرية تورنتو،
وجمع كبير من أبناء الجالية والقوميين.
تخلّل الحفل كلمة ِب��اس��م ال��ن��ادي ألقتها
رندى الغريب ،حيّت في مستهلّها الحاضرين،
�ص��ت األ ّم��ه��ات بتحية م��م � ّي��زة ،وق��ال��ت:
وخ� ّ
«وجه أمي وجه أمتي .األ ُّم! كلم ٌة من حرفين
لكنها تحم ُل ك ّل معاني اإلنسانية من محب ٍة
وتضحي ٍة ووف��ا ٍء ونضال وعطاء بال حدود،
وتفانٍ حتى إنكار ال��ذات في سبيل أوالده��ا.
هي ذلك الس ّر من أسرار اآللهة .هي ذلك النور
الذي يقينا ظلمات الحياة ،هي تلك القوة التي
تعيننا في مسيرتنا الشاقة على طريق الحق
والخير والجمال.
ي��ق��ول س��ع��اده« :ال��ن��ب��ت ال��ص��ال��ح ينمو
بالعناية أما الشوك فينمو باإلهمال» ،وتلك هي
حكاية األم التي على كاهلها تلقى مسؤوليات

ّ
بث روح التوعية والثقافة والهداية والمحبة
واألخ�لاق العالية والتر ّفع عن ك� ّل ما يهدّد
مجتمعنا من فساد وضياع وحدود ضيّقة في
التفكير ،وأيضا ً التر ّفع عن الصغائر والجهل
والعنصرية والطائفية التي ُتعمي البصائر».
وتابعت« :األ ّم في مسيرتنا وأمتنا هي
الزوجة والمناضلة ،هي الشهيدة أو أ ٌم الشهيد.
درب ُتعنى بمواكبة النهضة بأجيال
هي رفيقة ٍ
تحمل مشعل النور لتقف وقفة الع ِّز في حياتنا،
وبذلك نكون أو ال نكون في معركة المصير
ه��ذه ،ودو ُر األم ليس ح��ص��را ً على أوالده��ا
وبيتها ،فدو ُرها ،أينما حلّت وكيفما وج ْدتِ ،
فأنت األمة أيتها األم ،بكِ نعلو وتعلو معكِ ك ّل
المقامات وتنتصر ك ّل المقاومات ،وبك تسقط
أكبر األمم وأعظمها ،ألنّ األمم أخالق إن هي
ذهبت أخالقهم ذهبوا».
وأردفت« :من هنا ،من هذه األرض الغريبة
ع ّنا .تحي ُة إكبا ٍر وإج�لا ٍل إلى جميع األمهات
في العالم ،وإل��ى األم��ه��ات الحاضرات ،كما
إل��ى جميع األم��ه��ات في أمتي .إل��ى األمهات
المناضالت ،الصابرات في فلسطين والعراق

ولبنان وسورية الحبيبة التي تقاوم اإلرهاب
والتط ّرف والمتآمرين عليها».
وألقى طه كلمة قال فيها« :إنّ نادي الجيل
الجديد ينادي بشكل كامل بالمساواة بين
ال��م��رأة وال��رج��ل ،ويعتبر أنهما عنصران
متفاعالن ومتكامالن داخ��ل المجتمع ،وكما
ال��رج��ل ف��ال��م��رأة ج��زء م��ن ح��رك��ة المجتمع
التغييرية ،ويعتبرها عنصرا ً ووسيلة أساسية
للتنمية والنمو ،إذ إنّ المبدأ يقول بالمساواة
بين أفراد المجتمع الواحد ،والتفاعل ما بين
األف��راد ،فيجعل من الفرد مشاركاً ،منتجاً،
مستدام التنمية متمكناً ،متفاعالً مع غيره
ومع مجتمعه ومع أرضه ،وهذا التفاعل يكون
أفقيا ً وعموديا ً فتجارب الحياة أثبتت أنّ المرأة
ق��ادرة على المشاركة في صنع القرار ،وفي
ممارسة حقوقها ،والقيام بمسؤولياتها في
تخطيط السياسيات والمشاركة في الحياة
الوطنية والقومية ،كما يمكن تطوير أدوارها
ف��ي المجتمع لتكون األم ومربية األجيال
والقيادية والمقاتلة والمبدعة ،وتشارك
الرجل مشاركة كاملة متكاملة في القرارات

المصيرية الهامة ،خصوصا ً أنّ الفكر القومي
االجتماعي يعتبر المرأة ف��ردا ً كامل األهلية
والقدرة متفاعالً مع غيره في بناء مجتمع
اإلنسان».
وتقدّم طه بالشكر إل��ى ك� ّل َم��ن ساهم في
إنجاح هذا العمل ،معتبرا ً أنّ هذه المشاركة
ه��ي خير دليل على التفاعل لبعث نهضة
قومية اجتماعية.
رحب طه بأعضاء النادي السوري
وختاماًّ ،
الكندي الذين قدموا من تورنتو للمشاركة في
الحفل ،خصوصا ً من خالل اللوحات الفنية
التي ُنحتت بإصرار المرأة ـ المجتمع التي
�ص بالذكر ابتسام
جرى الحديث عنها ،وخ� ّ
رحب بأشبال
شرف الدين وسمر حمادة .كما ّ
فرقة ميسلون للفولكلور وزهراتها.
يذكر أن النادي دع��ا إل��ى الحفل ع��ددا ً من
أبناء الجالية لالحتفال بأمهاتهن ،وتخلل
الحفل توزيع مجموعة من الهدايا التكريمية
على األمهات .كما أقيمت سهرة فنية أحيتها
«ف��رق��ة ميلسون» التي أب��دع��ت بالرقصات
واألغاني الفولكلورية.

ّ
نظم اتحاد الجمعيات اللبنانية
ف��ي فرنسا احتفاال ً كبيرا ً بمناسبة
عيد المقاومة والتحرير ،في «معهد
العالم العربي» في باريس ،بحضور
عميد شؤون عبر الحدود في الحزب
السوري القومي االجتماعي سامي أبو
فواز ،ومنفذ عام فرنسا أنطون األشقر،
وعدد من المسؤولين القوميين.
كما حضر االحتفال ممثلون عن
سفارات :لبنان ،والشام ،وفلسطين،
وإي�����ران ،وم��م��ث��ل��ي ه���ذه ال����دول في
«األونيسكو» ،كما حضر ممثلون عن
التيار الوطني الحر وحركة أمل ،ووفد
من «جمعية الغدير» و«التج ّمع من
أجل لبنان» ،وعضو المكتب السياسي
في تيار المردة فيرا يمين ،وحشد من
أبناء الجالية القوميين.
ق��دّم��ت االح��ت��ف��ال روال السهوي
�رح��ب � ًة ب��ال��ح��ض��ور ،وت��ح��دث��ت عن
م� ّ
معاني عيد المقاومة والتحرير ،ولفتت
إل��ى أن نشيد المقاومة كتب كلماته
الشاعر القومي الراحل محمد يوسف
حمود ،ولحنه الفنان سليم فليفل،
وتب ّناه رئيس الحكومة آنذاك الدكتور
سليم الحص ،وقالت« :أن نستحضر
ف��ي ه��ذا االح��ت��ف��ال نشيد المقاومة،
فإننا نستحضر مسيرة المقاومة بكل
محطاتها ،منذ لحظة انطالقتها في
 21تموز  ،1982يوم أطلق القوميون
صواريخ الكاتيوشا على مستعمرات
الجليل مسقطين ش��ع��ار «س�لام��ة
الجليل» ،ال���ذي أطلقه ق���ادة العدو
الصهيوني على اجتياح لبنان ...إلى
يوم التحرير في  25أيار .»2000
وأضاقت« :المقاومة ليست نشيدا ً
نضالي
ننشده فحسب ،بل هي فعل
ّ
جسده أبطال المقاومة في ميادين
ّ
الصراع بمواجهة المحتل الصهيوني
وعمالئه ،وأضحت المقاومة ثقافة
وضمانة وعنصرا ً أساسيا ً من عناصر
قوة لبنان».
وألقيت في االحتفال كلمات باسم
اتحاد الجمعيات في باريس ،التيار
الوطني الحر ،حركة أمل ،وكلمة باسم
تيار المردة ألقتها ي ّمين.
وألقى أبو فواز كلمة جاء فيها« :ماذا
يقول الحرف في الشفتين إن قال الدّم؟
هكذا اختصر الشاعر الذي وضع نشيد
المقاومة في الثمانينات ،الشاعر محمد
يوسف حمود ،عطاء الفداء األذكى...
هكذا يخرج االنسان خروجا ً عمليا ً
من الـ«أنا» ليعانق المجموع ويفتدي

القضية».
وق����ال« :ن��ح��ن لسنا ف��ي ب��اري��س
ص��دف � ًة ،نحن نحمل إل��ى العاصمة
ال��ف��رن��س��ي��ة وإل���ى س��ائ��ر ال��ع��واص��م
قناعتنا الكلية بقضي ٍة عادل ٍة مح ّقة...
قضية قدّسها ش��ه��داؤن��ا ،وك ّرستها
المواثيق الدولية ،وصانها اإليمان
شعب مقاو ٌم،
العميق بأنّ حقا ً وراءه
ٌ
�ق ال يموت .بل ح� ّ
هو ح� ّ
�ق يحيى في
شرايين أصحابه ،ويتد ّفق عطاؤه متى
طلبته األمة ،وينتصر على رغم اآلالم
والتضحيات والمعاناة ،بل ينتصر بها
ألنها الضريبة التي يدفعها ،راضين،
أصحاب القضية ال مياومو السياسة
االنتهازية».
وت��اب��ع« :ث��م ان االن��ت��ص��ار ال��ذي
تحقق عام  2000ليس يوما ً نعيّده أو
نتعبّد له ...االنتصار هو حال ٌة نفسي ٌة
ـ روحية ال تخالجنا فقط في الخامس
والعشرين من أيار كل سنة ،بل حال ٌة
عليا م��ن الشعور الوطني وال��ق��رار
الوطني اتخذته قيادة المقاومة ون ّفذه
شعبنا بشالل أبطاله وقوافل شهدائه
الذين لوالهم لما كان تحري ٌر وال كان
انتصار».
واعتبر أبو ف��واز أنه من الجيد ان
يتزامن عيد االنتصار اللبناني مع
ذك��رى النكبة الفلسطينية ،وذك��رى
اتفاق  17أي��ار المشؤوم ،ألن تاريخ
شعبنا تاريخ انتفاضاتٍ على الظلم
وتاريخ انتصا ٍر للحق السليب .وهذه
المعرفة الضرورية تستلزم أيضا ً أن
يدرك شعبنا كلّه ال نصفه ،إنّ المشروع
«االسرائيلي» الخطير مستمر ،احتالال ً
واقتالعا ً واضطهادا ً وتهويداً ،وتخريبا ً
ألمننا واستقرارنا ووحدتنا وإفقارا ً
ل��م��واردن��ا ،وح��رب �ا ً نفسي ًة وم��ادي � ًة
على معنوياتنا وإرادت��ن��ا وثرواتنا
ومجمل حياتنا ،وأخيرا ً دعما ً لشراذم
اإلرهابيين المستقدمين من الخارج
لقتلنا وتدميرنا».
وت��اب��ع« :ن��ح��ن ام��ت��داد البطولة

ت��اري��خ ح��اف��ل .ل��ذل��ك ال ننسى
ف��ي
ٍ
شهداءنا ال في لبنان وال في فلسطين،
ال في العراق وال في دمشق ودرع��ا
وصيدنايا وحمص وص��دد وكسب،
وال ف��ي حلبا .إن ش��ه��داءن��ا «حزبا ً
وأمة» هم جسر النصر إلى االنتصار
الكبير ،بفضل وديعة دماء الشهداء
ف��ي ض��م��ائ��رن��ا ...نحن ال ننظر إلى
المجتمع بوصفه تشكيلة مذاهب أو
عشائر أو طبقات ،بل بوصفه جسما ً
واح��دا ً ذا تطلعاتٍ واح��دة ،وإيمانٍ
بمصي ٍر واحد.
ٌ
أش��راف
انتم م��ق��اوم��ون ،اذا ً أنتم
وأص��ح��اب قضية .ال��ش��رف مزيتكم
والمقاومة نهجكم ،وه��ذا هو معنى
العيد ال��ذي يجمعنا اليوم في بال ٍد
قاوم شعبها المحت ّل النازي كما يقاوم
شعبنا المحت ّل الصهيوني .وكال
الشعبين انتصر على المحتل ،وزرع
حق
في التاريخ المعاصر مساحة
ٍ
وقدوة انتصار .وكما قال االديب الكبير
تقي الدين« :إنّ القوة
الراحل سعيد ّ
تجوهر نفسها حين تصبح قدوة»».
وختم أبو فواز كلمته بنقل تحيات
قيادة الحزب ورئيسه النائب أسعد
ح��ردان إل��ى الحاضرين ،متمنيا ً أن
يكون اللقاء المقبل في م��زارع شبعا
وت�ل�ال ك��ف��رش��وب��ا ،ف��ي ال��ق��دس وفي
الجوالن ،حيث نحتفل سويا ً بالحرية
الكاملة والسيادة األكمل.
ف��ي ن��ه��اي��ة االح��ت��ف��ال أق��ي��م حفل
كوكتيل ،وو ّزعَ ��ت دع��وات لمحاضرة
ال��ب��اح��ث أن��ط��وان ب��ط��رس بعنوان:
«أنطون سعاده ...البعد الثالث» التي
تقيمها «جمعية الهالل الخصيب» في
 21حزيران  2014في باريس.
وب��ع��د االح��ت��ف��ال ،ع��ق��د أب���و ف��واز
لقاء مع عضو المكتب السياسي في
تيار ال��م��رده فيرا يمين .كما اجتمع
بالقوميين والمواطنين في مديرية
باريس.

منفذية حماة في «القومي» ت�س ّلم �أو�سمة لمنا�ضلين

تح�صينات لجي�ش العد ّو على جبهة القطاع ال�شرقي تكريم �إعالميين في البقاع
ّ
العشي
الجنوب ـ رانيا
شهدت المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي،
حركة الفتة لدوريات الجيش «اإلسرائيلي» ،على
ط��ول الخط بمحاذاة السياج الشائك ،ما بين
مستعمرة «مسكاف عام» قبالة عديسة غرباً،
ومرتفعات ال��وزان��ي والعباسية شرقاً ،م��رورا ً
بمستوطن َت ْي «المطلة» و«دان» وقرية الغجر ،في
ظ ّل تحليق طائرة استطالع «إسرائيلية» من دون
طيار ،حوالى ساعة من الوقت ،ن ّفذت في خاللها
طلعات استكشافية فوق مناطق العرقوب وجبل
الشيخ ،وص��وال ً إل��ى راشيا والبقاع الشرقي،
تزامنا ً مع تحليق مروحيات معادية فوق مزارع
شبعا.
وفي القطاع الغربي ،تخطت قوة «إسرائيلية»
قوامها  20جندياً ،الخط التقني ووصلت إلى
محلة قطمون قبالة رميش ،مستطلع ًة المنطقة
لمدة نصف ساعة ،وتراجعت بعد ذلك من دون
خرق ما يسمى بـ«الخط األزرق» ،في وقت شهدت
المنطقة الحدودية في الجهة المقابلة لبلدتي
رامية وعيتا الشعب ،حركة ناشطة للدوريات
«اإلسرائيلية» ،ترافقت مع تحليق طائرات في
أجواء بنت جبيل ومرجعيون ،في حين شوهدت

مروحيتان «إسرائيليتان» تحلقان فوق الحدود
مع فلسطين المحتلة قبالة بلدة حوال.
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،س���ي��� ّر ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي
و«اليونيفيل» دوري��ات في الجانب اللبناني،
وراقبا التحركات «اإلسرائيلية» خلف السياج
وأيضا ً الطلعات الجوية.
وعلى جبهة م��زارع شبعا ،استقدم الجيش
«اإلسرائيلي» جرافة عسكرية مدعومة بقوة
مشاة إلى الجنوب من بوابة المزارع المحتلة
ف��ي محيط بركة النقار وال��س��دان��ة ،وباشرت
بإقامة استحكامات عسكرية وتحصينات في
تلة مشرفة على المناطق المح ّررة في مواجهة
وسجل خالل ذلك انتشار لقوة
القطاع الشرقي،
ّ
من الكتيبة الهندية العاملة في «اليونيفيل»
بمحاذاة السياج التقني هناك ،لمراقبة األشغال
«اإلسرائيلية» ،وذل��ك بالتنسيق م��ع الجيش
اللبناني المنتشر في المنطقة.
وق��رب ال��ح��دود مع كفركال ،استأنفت ورشة
«إسرائيلية» فلش األتربة على الطريق العسكرية
بمحاذاة الشريط الشائك ،ب��م��ؤازرة جرافتين
وبحماية آليتين عسكريتين ،فيما تمركزت دورية
«إسرائيلية» مؤللة عند نقطة المراقبة العسكرية
قبالة بلدة عديسة.

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وعيد الصحافة ،ك ّرمت إدارة مستشفى دار األمل الجامعي
الصحافيين في بعلبك ،خالل حفل عشاء أقامته في «أوتيل كنعان» ،بحضور المدير المالي في
المستشفى محمود ركان عالم ،ومنفذ عام بعلبك في الحزب السوري القومي االجتماعي علي
عرار.
وتحدّث عرار ِباسم المستشفى ،مه ّنئا ً الصحافيين بعيدهم ،ورأى أنّ للكلمة دورا ً مهما ً وتأثيرا ً
فاعالً ،في موازاة البندقية التي ح ّررت األرض .وقال« :إنّ هذا التالزم اإليجابي أثمر انتصاراً،
إلى جانب الدور األعظم في اﻻضاءة على هموم الناس ومشاكلهم ،ﻻ سيما اﻻهمال والحرمان.
وكلنا أمل في أن يوصل الصحافيون صوت المنطقة الحقيقي ،لرفع الحرمان عن هذه المنطقة
المحرومة التي قدّمت األنفس والدماء من أجل تحرير وطننا الغالي ،والتي ساهمت مساهمات
سخية في تحقيق النصر على الصهاينة والوصول إلى الى التحرير المبارك في  25أيار».

سلّم منفذ ع��ام حماة في الحزب
السوري القومي االجتماعي غسان
ناصر« ،وسام الثبات» للمناضل عبد
الكريم القاسم ،بحضور ناظر العمل
والشؤون االجتماعية في المنفذية،
وعبد األحد مسقوف.
وأثنى ناصر على نضال المك ّرم
القاسم ،وثباته على المبادئ ،معتبرا ً
أن القوميين ال��ذي��ن ق��ض��وا ِ
�ي
س� ِن� ّ
حياتهم في النضال هم قدوة لألجيال
الجديدة.
وكان أصدر رئيس رئيس النائب
أسعد حردان مرسوما ً منح بموجبه
القاسم «وسام الثبات» ،وهو وسام
يمنح لك ّل قومي اجتماعي مضى على
انتمائه إل��ى الحزب خمسون سنة
وأكثر وبقي ثابتا ً فيه.
كما سلّم ناصر «وس��ام الواجب»
للمناضل ملحم صادر العبد الله في
السقيلبية ،بحضور مفوض مفوضية
السقيلبية وعدد من القوميين ،وغيث
العبد الله.
وأك��د المنفذ العام أن منح العبد
الله «وسام الواجب» من قبل رئيس
ال���ح���زب ،ب��م��ث��اب��ة ت��ق��دي��ر لنضاله
وتضحياته ،وقال« :إن العطاء والبذل
التضحية ،سمات ُتميّز القوميين
االجتماعيين ال��ذي��ن يكافحون في
سبيل قضية تساوي وجودهم».

وسام الثبات لعبد الكريم القاسم

وسام الواجب لملحم العبد الله

لجنة الأ�سير �سكاف وعائلته :لدعم ق�ضيته وك�شف م�صيره
عقدت لجنة عميد األس���رى اللبنانيين ف��ي سجون
االحتالل «اإلسرائيلي» يحيى سكاف وعائلته ،اجتماعا ً
في طرابلس ،طالبت خالله بضرورة توفير الدعم لقضية
األسير يحيى سكاف ،واإلص��رار على كشف مصيره في
تلك السجون المظلمة ،داعي ًة أحرار العالم إلى مناصرة
هذه القضية المرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالصراع مع العدو
الصهيوني الذي يص ّر على معاقبة أسرانا ،وفي مقدّمهم

األسير يحيى سكاف الذي لبّى نداء األمة ونداء فلسطين
التي يغتصبها الصهاينة المجرمون.
وتوقفت اللجنة عند الذكرى  27الستشهاد الرئيس
رشيد كرامي ،واستذكرت مزاياه ومواقفه التي جعلت
منه رجل دولة من الطراز األول ،داعي ًة إلى المشاركة في
االحتفال المركزي الذي سيُقام أمام قصر الرئيس عمر
كرامي الخامسة عصر األحد  1حزيران المقبل.

