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احتفال لمديرية البطيحة في «القومي» احتفاء بالإنجاز الديمقراطي وفوز الرئي�س الأ�سد ودعم ًا للجي�ش ال�سوري

خالل افتتاح «منتجع الميرامار ال�سياحي»

حاماتي :انت�صار مد ّو لم�شروع ال�صمود والمقاومة
في مواجهة الم�شروع الإرهابي المتطرف وداعميه

فرعون :لنن�س الم�شاكل ونفرح بهذا المجمع
الذي يعك�س جمال مدينة طرابل�س وح�ضارتها

أق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ب��ط��ي��ح��ة في
الحزب السوري القومي االجتماعي
اح��ت��ف��اال ً خطابيا ً ف��ي ق��اع��ة مجمع
ال��ش��ام ل�لأف��راح بمخيم ال��واف��دي��ن
شرق دمشق ،دعما ً للجيش السوري
واحتفاء باإلنجاز الديمقراطي المميّز
وانتخاب الدكتور بشار األسد رئيسا ً
للجمهورية ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة،
وذل��ك وسط انتشار أع�لام الزوبعة
وال��ي��اف��ط��ات وأع��ل�ام الجمهورية
على الطرقات المؤدية إل��ى مكان
االحتفال.
تخلل االح��ت��ف��ال قصيدتان من
وح��ي المناسبة للشاعر القومي
مأمون علوش وفقرات عن الشهداء
والوطن وأغان وطنية قدمها أشبال
وزه���رات مديرية البطيحة وكلمة
باسم األشبال ألقتها كوثر نبوت.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال وك��ي��ل عميد
الداخلية إسبر حالق ووكيل عميد
اإلذاعة واإلعالم سمير حاماتي ومنفذ
عام حرمون أسعد البحري وناظر
المالية في منفذية ريف دمشق جهاد
شاهين وم��دي��ر مديرية البطيحة
المستقلة صالح حسين وأعضاء
هيئة المديرية ،مدير مديرية النبك
مأمون علوش وعدد من المسؤولين
الحزبيين.
كذلك حضر رئيس شعبة الهالل
األحمر سعيد سويد وعدد من أمناء
فرق حزب البعث العربي االشتراكي،
وممثلون عن الفصائل الفلسطينية
ومنظمة ال��ه�لال األح��م��ر ،وع��دد من
رجال الدين ،وممثلون عن الجيش
ال��ع��رب��ي ال��س��وري وق���وات ال��دف��اع
الوطني ونسور الزوبعة وجمع كبير
من القوميين والمواطنين واألصدقاء
غصت القاعة بهم.
الذين ّ
بدأ االحتفال بنشيدي الجمهورية
العربية السورية والحزب السوري
القومي االجتماعي ودقيقة صمت
إجالال ً ألرواح الشهداء ،ثم كلمة لمنفذ
عام حرمون أسعد البحري استهلها
بتحية الشهداء الذين قدموا دماءهم
الزكية في مواجهة اإلرهاب.
ثم ألقى مدير مديرية البطيحة
المستقلة صالح حسين كلمة عبّر
فيها عن فرحة القوميين االجتماعيين
ب��اإلن��ج��از ال��دي��م��ق��راط��ي وبتميّز
السوريين في التعبير عن إرادتهم
ال��ح��رة ،م��ؤك��دا ً أنّ الثقة بالدكتور
بشار األسد تؤكد تمسك السوريين
بالدولة ومؤسساتها ،وإصرارهم
المضي قدما ً في مواجهة قوى
على
ّ
اإلرهاب والتطرف وداعميها.
وحيّا حسين بطوالت الجيش
والقوى المقاومة مؤكدا ً أن صمود
س��وري��ة ق��ي��ادة وج��ي��ش �ا ً وش��ع��ب�ا ً
أح��ب��ط ال��م��ؤام��رة ،وب��ه��ذا الصمود
سنحقق االن��ت��ص��ار تلو االنتصار
على اإلرهاب والتطرف .مضيفا ً أننا
أصحاب إرادة قوية ومصممون على
مواصلة المعركة ضد قوى اإلرهاب
والتطرف.
وأكد حسين استمرار القوميين
االج��ت��م��اع��ي��ي��ن ف���ي أداء دوره���م
النضالي ،مثنيا ً على أه��ل مخيم
الوافدين الذين تعاونوا مع القوميين
ف��ي تحصين ه��ذه المنطقة بوجه
اإلرهاب والتطرف.
وألقى سعيد صالح سويد كلمة
ح��زب البعث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي
والمنظمات األهلية ومنظمة الهالل

خالل افتتاح المنتجع...

مقدّم الحضور

جانب من الحضور
األحمر ،فاعتبر أن إنجاز االستحقاق
الديمقراطي ال��ذي عبر من خالله
ال��س��وري��ون ع��ن إرادت���ه���م ،وف��وز
الرئيس الدكتور بشار األسد ،انتصار
كبير لسورية المتجددة.
وأش��اد سويد بالحزب السوري
القومي االجتماعي ،ودوره ومواقفه
المش ّرفة ،مشددا ً على أهمية ثقافة
الوحدة والتعاون بين الجميع لدحر
اإلرهاب والتطرف.
م���ن ج��ه��ت��ه أش����اد ال��ش��ي��خ
حسن حمدان بمواقف أهل المخيّم
وم��ق��اوم��ت��ه��م ل�ل�إره���اب ورف��ض��ه��م
المساومة تحت أق��س��ى ال��ظ��روف،
وت��وج��ه ب��ال��ش��ك��ر إل���ى القوميين
االجتماعيين عموما ً ونسور الزوبعة
خصوصا ً الذين تميزوا بالموقف
ال��ش��ج��اع وال��ب��ط��والت المشهودة.
وه��ن��أ ال��س��وري��ي��ن ب��االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي وفوز الرئيس األسد ،وشدد
على أهمية دور األح���زاب الوطنية
والمنظمات األهلية في نشر ثقافة
ال��وح��دة والتآخي .واختتم كلمته

مؤكدا ً أنّ الرئيس بشار األسد يمثل
اليوم رم��زا ً للمقاومة والصمود في
األمة.
ثم ألقى ممثل الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين «القيادة العامة»
ش��ح��ادة ال��خ��ل��ف ك��ل��م��ة أش����ار في
مستهلها إلى عمق العالقة النضالية
المتجذرة مع الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وأكد وقوف الفلسطينيين
مع الرئيس بشار األسد ومع سورية
ق���وال ً وف��ع�لاً .واع��ت��ب��ر أن مشاركة
السوريين الواسعة في االستحقاق
الديمقراطي شكلت رس��ال��ة قوية
ألع��داء س��وري��ة ،واختتم ق��ائ�لاً :إن
االنتخابات وف��وز الرئيس الدكتور
بشار األسد انتصاران لسورية على
المؤامرة.

كلمة مركز الحزب

وأل��ق��ى كلمة ال��ح��زب ال��س��وري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي وك��ي��ل عميد
اإلذاع��ة واإلع�لام سمير حاماتي أكد

فيها أنّ ي��وم الثالث م��ن ح��زي��ران
شكل حدثا ً نوعيا ً سوريا ً وأساسا ً
ومنطلقا ً لبناء سورية المتجددة،
وأثبت السوريون من خالله تمسكهم
بسيادة القرار السوري واستقالله،
وأسقطوا كل المحاوالت والمزاعم
التي كان ي��راد من خاللها الوصول
إل��ى ف��راغ سياسي لتبرير تصعيد
الحرب العدوانية على سورية.
وت���اب���ع ح��ام��ات��ي :ل��ق��د ش��ه��دت
ال��س��اح��ات ف��ي ال��س��وي��داء ودرع���ا
ودم���ش���ق وري��ف��ه��ا وح��ل��ب م����رورا ً
بحمص وح��م��اة وك��� ّل ق��ري��ة وبلدة
ف��ي ال��ش��ام أع��راس �ا ً وطنية ،تجمع
فيها السوريون وتحدوا تهديدات
ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة المتطرفة
وأدوات إج��رام��ه��ا ،ب��اإلص��رار على
التعبير عن إرادتهم الحرة.
ولفت حاماتي إل��ى أنّ مشاركة
ماليين السوريين في االستحقاق
االنتخابي داخل سورية وفي لبنان
ودول االغ��ت��راب إن��ج��از وانتصار،
ت��ض��اف إل���ى ان��ت��ص��ارات الجيش

ال��س��وري ف��ي ال��م��ي��دان .فقد تجلى
ال��ت�لاح��م ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال��ش��ع��ب
والقيادة بأسمى معانيه ،وأثبتنا
للعالم أنّ اليد التي تحمل السالح
دف��اع�ا ً عن سورية هي اليد نفسها
التي انتخبت وهي اليد نفسها التي
ستحمل المعول لتزرع وتبني.
وأش����ار ح��ام��ات��ي إل���ى أنّ ه��ذه
ال��م��ش��ارك��ة ال��ك��ث��ي��ف��ة للقوميين
االج��ت��م��اع��ي��ي��ن ف���ي االن��ت��خ��اب��ات
واالقتراع للدكتور بشار األس��د هي
ترجمة لقرارات القيادة الحزبية التي
رشحت الدكتور بشار األسد ودعت
إلى تأييده ،فكانت المشاركة تعبيرا ً
صادقا ً عن قناعة ك ّل قومي اجتماعي
ب��أن المشاركة في ه��ذا االستحقاق
هي شكل من أشكال المقاومة ال يق ّل
أهمية عن حمل السالح في مواجهة
ق��وى اإلره���اب وال��ت��ط��رف ،ألنّ ك ّل
ص��وت وض��ع في صندوق االقتراع
كان بمثابة طلقة موجهة إلى صدور
أعداء األمة والوطن.
وأردف ح���ام���ات���ي :ل��ق��د أث��ب��ت
القوميون االجتماعيون ممارستهم
للفعل ال��م��ق��اوم ق���وال ً وف��ع�لاً ،وما
كانت مشاركتهم ف��ي االنتخابات
إال تتمة لإلنجازات البطولية التي
تعملق فيها رفقاؤهم المقاتلون على
الجبهات كافة ،والذين لم يبخلوا
ببذل دمائهم الزكية دفاعا ً عن األمة
وإبائها وعزتها.
وأكد حاماتي أنّ فوز الرئيس بشار
األسد في االنتخابات شكل انتصارا ً
مدويا ً لمشروع الصمود والمقاومة،
ف��ي م��واج��ه��ة ال��م��ش��روع ال��غ��رب��ي ـ
الصهيوني وأدواته من دول األعراب
النفطية وأردوغ�����ان السلجوقي
والمجموعات اإلرهابية.
واختتم موجها ً التحية للشهداء
والجرحى العسكريين والمدنيين،
وللجيش السوري الباسل ،ونسور
الزوبعة وك��ل القوى المدافعة عن
سورية ،وللسوريين الشرفاء وأهل
مخيم الوافدين ،مؤكدا ً أن سورية
بقائدها وجيشها ستنتصر على
المؤامرة واإلرهاب.

رعى وزير السياحة ميشال فرعون
افتتاح «مجمع ومنتجع الميرامار
السياحي» في طرابلس ،بحضور
النائب أحمد فتفت والرئيس فؤاد
السنيورة ووزير العدل أشرف ريفي،
والنواب :قاسم عبد العزيز وخضر
حبيب وإسطفان الدويهي وكاظم
الخير وأحمد الصفدي ممثالً النائب
محمد الصفدي والوزيران السابقان
فيصل كرامي وسامي منقارة ولبنة
عبيد ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء
الدكتور ن��ادر الغزال ورئيس غرفة
التجارة في الشمال توفيق دبوسي
ون��ق��ي��ب المهندسين ف��ي الشمال
ماريوس بعيني ورئيسة المنطقة
التربوية في الشمال نهال حاماتي
وشخصيات.
ألقى رئيس مجلس إدارة المنتجع
محمد أديب كلمة حيا فيها أبناء مدينة
طرابلس والشمال وكل لبنان مؤكدا ً

أن «بافتتاحنا ال��ي��وم ل��ه��ذا المعلم
السياحي ،نؤكد أن طرابلس تسقط
كل التهم بأنها مدينة تأوي اإلرهاب
والتطرف ،وأه��ل طرابلس يؤكدون
ي��وم �ا ً بعد ي��وم أن��ه��م س��ب��اق��ون إلى
التطور والبناء واالزدهار» ،متمنيا ً من
وزير السياحة أن يضع طرابلس في
أولويات الخطة اإلنمائية السياحية
ألن طرابلس عانت كثيرا ً وعلى الدولة
أن تلتفت إليها».

ريفي

بعدها ،ألقى ريفي كلمة أكد فيها
أن «إرادة الحياة في مدينة طرابلس
تتغلب على إرادة الموت ،وأن طرابلس
باتت واح��ة أم��ان بكل ما للكلمة من
معنى على رغ��م كل التطورات التي
تحيط بلبنان» ،داعيا ً إلى «عدم الخوف
من تداعياتها» ،آمالً من كل اللبنانيين
أن يكونوا على قدر المسؤولية في هذه

المرحلة الصعبة».

فرعون

وقال فرعون« :األم��ن هو بالطبع
واجب الدولة وحق المواطن ،واألمن
في خدمة السياسة والمجتمع في
خدمة السياسة كي تبقى السياسة
تحت سقف األم���ن وال��دس��ت��ور ،في
خدمة إدارة خالفاتنا السياسية،
واألمن طبعا ً يفتح الباب على ضوء
مشاكلنا الحياتية واالجتماعية
واالقتصادية والقضائية والسياحية،
إنما في الوقت نفسه يفتح الباب
على الفرص لالقتصاد والسياحة».
وأض���اف« :لننس المشاكل ونفرح
اليوم بهذا المجمع ،الذي يضاهي أهم
المجمعات على الشاطئ اللبناني
والعربي ،وهو يعكس جمال مدينة
طرابلس والحضارة الموجودة فيها
والضيافة وكل ميزات المدينة».

محا�ضرة طبية حول «فيرو�س الكورونا»
ألقى الدكتور عبد الرحمن البزري،
بدعوة من اللجنة الطبية لـ»جمعية
جامع البحر الخيرية» ف��ي صيدا،
محاضرة علمية طبية حول فيروس
الكورونا الجديد المسبب «لمتالزمة
الشرق األوسط التنفسية» ،حيث شرح
أسباب ظهور هذا الفيروس الجديد
وآل��ي��ة ت��ط��وره م��ن ف��ي��روس مسبب
للمرض عند ال��ح��ي��وان والنظريات
المتعلقة بكيفية انتقاله إلى اإلنسان.
واعتبر أن ه��ذا الفيروس «يشكل
تحديا ً جديدا ً لألطباء ألنه يثبت مرة
أخ��رى ق��درة الفيروسات خصوصا ً
والميكروبات عموما ً على التطور
والتكيف واكتساب خصائص مميزة
تعطيها ال��ق��درة ع��ل��ى االن��ت��ق��ال من
الحيوان إلى البشر والظهور بمظهر
ج��دي��د ي��رب��ك ال��ج��ه��از المناعي لدى
اإلنسان».
كذلك أكد «أن انتشار الوباء ما زال
قليالً نسبيا ً على رغ��م ظهور حاالت
جديدة بشكل مستمر» ،وأن «نسبة
الوفيات من المصابين تقدر بحوالى
 30في المئة ،وأن معظم الذين توفوا
بفعل ال��ف��ي��روس ه��م م��ن المسنين
واألشخاص الذين يعانون من أمراض
مزمنة متعددة».
وأك��د بالنسبة للوضع في لبنان

«وج���ود إص��اب��ة واح���دة ف��ق��ط ،وأن
المريض شفي تماما ً وال توجد أي
إصابة مؤكدة أخرى في لبنان ،وأن
وزارة الصحة تتعاون بشكل مستمر
ول��ص��ي��ق م���ع ل��ج��ان االخ��ت��ص��اص

وال��خ��ب��راء م��ن األط��ب��اء إض��اف � ًة إلى
«منظمة الصحة ال��ع��ال��م��ي��ة» ،وأن
اإلج������راءات اللبنانية ال��م��وج��ودة
استعدادا ً الحتواء هذا الفيروس هي
جيدة وكافية في الوقت الراهن».

البزري محاضرا ً

متفرقات
«الكورية» تتبرع ب�أجهزة كمبيوتر
للمدر�سة الر�سمية  -برج رحال
تب ّرعت الكتيبة الكورية العاملة في إطار «اليونيفيل» بأجهزة كمبيوتر وأدوات تعليمية أخرى للمدرسة
الرسمية في برج رحال التي تقع ضمن نطاق منطقة عملياتها .ونظرا ً للظروف المادية المتدنية للمدرسة
تقدم مديرها أحمد عطوي بطلب من الكتيبة الكورية من أجل تجهيز مدرسته ،التي تضم  300تلميذ ،بأجهزة
كمبيوتر بهدف رفع المستوى التعليمي.
وأقيم حفل تسليم أجهزة الكمبيوتر و 385مادة أخرى في  13حزيران ،بحضور رئيس بلدية برج رحال
حسن حمود وعطوي وبعض األهالي والسكان المحليين وقائد الكتيبة الكورية الكولونيل هاي أيل جونغ
إضاف ًة إلى بعض أفراد الكتيبة.
وشكر مدير المدرسة الكتيبة الكورية على دعمها المستمر لمدارس البلدة ،قائالً« :إنها تسهم في دعمها من
أجل تحسين الوضع التعليمي للتالميذ» .فيما تمنى قائد الكتيبة «أن يستفيد التالميذ من هذه األجهزة التي
تساعدهم في التطور التعليمي لكي يبرعوا في كل ما يطمحون إليه».
والجدير بالذكر أن الكتيبة الكورية لم تتردد يوما ً بتحقيق مطالب المدارس في برج رحال ،إذ بلغت قيمة
المساعدات التي قدمتها منذ عام  2008حتى عام  2012حوالى أربعين ألف دوالر أميركي.

ع�شاء لـ «جمعية قل» في ق�ضاء جبيل
أقامت «جمعية قل» في قضاء جبيل حفل عشاء ،لمناسبة الذكرى الثامنة على والدتها والعاشرة على

تأسيس جوقة أطفال القديسة أكويلينا والتاسعة على افتتاح مدرسة «قل» للموسيقى والفنون والسابعة
عشرة على انطالقة جوقة «الصوت العتيق» ،في مجمع أوري��زون حبوب جبيل ،بحضور النائب وليد
الخوري والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية األباتي طنوس نعمه وراعي أبرشية أوستراليا
المارونية المطران أنطوان شربل طربيه وممثل المطران ميشال عون المونسنيور جورج أبي سعد وممثل
رئيس جامعة الروح القدس الكسليك األب ميشال أبو طقه وقائمقام جبيل نجوى سويدان فرح وعدد من
اآلباء المدبرين العامين والكهنة والمجلس البلدي لمدينة جبيل وحشد من المدعوين.

طربيه

ألقى رئيس الجمعية األب ميالد طربيه كلمة أوجز في مستهلها مراحل نشأة الجمعية ،مشيرا ً إلى أن
«أول إطاللة لها كانت تحت اسم الصوت العتيق عام  1997في كنيسة مار شربل  -عنايا في ذكرى
المئة عام على وفاة األب الحبيس القديس شربل مخلوف» ،مؤكداً« :أن جوقة الصوت العتيق هو
الصوت المتجذر في الهوية المسيحية الشرقية ،بخاصة وأنها تلتزم نشيدا ً مشبعا ً بعتق العقد
والخوابي وتنضح انتماء لتاريخ شهادة وروحانية عميقة وتغوص في الكتاب واآلباء فتجمع أفرام
السرياني بروفايل مطر اللبناني ،وتتشكل من مجموعة من الشباب الفنانين المؤمنين بأن اإلنسان خلق
للخالص بنعمة من الله ،وهي تشهد إليمانه في مكان وزمان شاءهما الله نفسه ،وتلبس المكان وتتطبع
بالزمان وبذلك تكون هوية والتزاماً».
ولفت إلى أن الجمعية بواسطة جناحها الموسيقي جالت لبنان والعالم وغنت في حوالى  10بلدان
وستتوج نشاطات هذا العام بحفل عنوانه ألحان المجد في دار لـ» »OPERA HOUSEفي مدينة

سيدني األوسترالية في  30تشرين األول  ،2014في إطار زيارة أبينا البطريرك مار بشاره بطرس
الراعي إلى أوستراليا».

ندوة في ال�سلطانية حول كتاب
«ا�ستراتيجية الحرب «الإ�سرائيلية»»
أقامت الحركة الثقافية في لبنان ندوة حول كتاب «استراتيجية الحرب «اإلسرائيلية» مسار وتطور»،
للباحث عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» محمد خواجة ،في قاعة ثانوية مجمع التحرير التربوي
 السلطانية  -قضاء بنت جبيل ،بحضور رئيس الحركة الثقافية في لبنان بالل شرارة والعميد تحسينعباس والعميد الركن المتقاعد الياس فرحات ومدير مكتب بنت جبيل حسان جوني وعدد من مسؤولي
إقليم ومناطق في حركة أمل وقائد الكتيبة الماليزية بالوكالة المقدم زاكي وعدد من الجنود والضباط
الماليزيين.
ألقى العميد فرحات قراءة موسعة وشاملة للكتاب ،منذ عهد العصابات الصهيونية في الثالثينات
واألربعينات إلى أيامنا هذه ،وكيف «وضع العدو مبادئه االستراتيجية والعسكرية وطورها مع مرور
الزمن وتقدم التكنولوجيا ودراسة الخبرات القتالية في جميع دول العالم لكيانات تشبه «إسرائيل»،
ونظريات الحرب الخاطفة «اإلسرائيلية» التي تحولت إلى تطبيقات عام  1948و 1956عام 1967
واالعتماد على الصناعة العسكرية في تحقيق االكتفاء والتطوير ،إلى تحسين عالقاتها السياسية مع
العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية وصوال ً إلى حرب لبنان الثانية عام  ،2006التي
أشار إليها بأن «إسرائيل» لم تحقق أهدافها بفضل قوة المقاومة» .وخلص إلى أن الكتاب هو «عمل جامع
وضروري للمهتمين بمتابعة أخبار العدو «اإلسرائيلي» وهو مختصر ومكثف ويحتوي معلومات شاملة
وموجزة تتيح للقارئ تفهم االستراتيجية العسكرية «اإلسرائيلية» بشكل واضح وعملي ومن دون ترف
نظري.

خواجة

وألقى الكاتب خواجة كلمة وقال« :إذا عدنا بالذاكرة إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي ،نجد
غزارة في اإلنتاج الفكري المتخصص بالمسائل االستراتيجية والعسكرية ،أما اليوم فقسم وازن من
العرب أداروا الظهر كليا ً لقضية فلسطين ،ولم يكتفوا بهذا القدر من االرتهان ،بل يعملوا جاهدين الستبدال
الصراع مع العدو الحقيقي «إسرائيل»».
وأضاف« :هذا األمر المستفز ،يدفعني لإليغال أكثر تفكيرا ً وبحثا ً في المسار المشار إليه ،فعلى رغم
المشهد السوداوي القاتل الذي يلف واقعنا العربي من مغربه إلى مشرقه ،سنبقى على اعتقادنا بأن
تفوق «إسرائيل» على ضعفنا اآلني ،ليس قدرا ً محتوماً ،وإن الصراع لم ينته ،والتاريخ لم يقل كلمته
األخيرة بعد».

ور�شة عمل في �صريفا حول الحد من مخاطر الكوارث
الكورية خالل حفل تسليم أجهزة الكومبوتر للمدرسة الرسمية ـ برج رحال

من الندوة

أقيمت في مبنى بلدية صريفا ورشة عمل تدريبية بين البلدية وأجهزتها والصليب األحمر اللبناني
والصليب األحمر األلماني وقد هدفت الورشة إلى دراس��ة الحد من مخاطر وتداعيات الكوارث ،وقد
حضر الورشة رئيس بلدية صريفا محمد ديب نزال وعدد من األعضاء وممثلون عن جمعيات إسعافية
وإنقاذية.

