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حمليات �سيا�سية

م�شاركة قومية وا�سعة في التظاهرات الت�ضامنية في مدن البرازيل ً
دعما لفل�سطين
ش��ه��دت م���دن ب��رازي��ل��ي��ة ع���دّة،
تح ّركات مندّدة بالعدوان الصهيوني
على ق��ط��اع غ��� ّزة ودع��م��ا ً لمقاومة
شعبنا ف��ي فلسطين وص��م��وده.
وش��ارك في هذه التح ّركات الحزب
السوري القومي االجتماعي وحركات
تضامن برازيلية ومؤسسات الجالية
والمجتمع المدني وهيئات نقابية
وشعبية وطالبية ،وسارت تظاهرات
ف��ي ب��رازي��ل��ي��ا ،س��اوب��ول��و ،ري��و دي
جانيرو ،فلوريا نابوليس ،بورتو
اليغري ،فوز دي اغوسو ،اورغوايانا،
سانتانا دو ليفرمنتو ،ريو غراندي.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة
بالمجازر الصهيونية البشعة بحق
إطفال غ ّزة.
وفي العاصمة برازيلياُ ،سلّمت
ممثلية األمم المتحدة رسالة تطالب
بالتحرك السريع لوقف العدوان على
الفلسطينيين.
كما أصدرت قوى وأحزاب برازيلية
عدّة ،بيانات تندّد بالعدوان ،وتعرب
عن تضامنها ووقوفها إل��ى جانب
شعبنا ونضاله م��ن أج��ل الحرية
واالستقالل.

الشمالي باسل أبو شهاب ،وكانت
ال��ك��ل��م��ة االول�����ى ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد
االس�لام��ي ألقاها أب��و سامر قائالً:
«نلتقي ال��ي��وم على وق��ع ال��ع��دوان
الصهيوني الغاشم على فلسطين

وال��ق��دس وغ��� ّزة ،لنؤكد أنّ قضية
فلسطين ه��ي القضية التي يجب
أن ينطلق منها الجميع تحت مظلة
واح�����دة ،وي��ج��ب أن ن��ت��ج��اوز كل
ال��خ�لاف��ات ال��ت��ي ت��ؤس��س الشقاق

�أطباء الأ�سنان يت�ضامنون مع غ ّزة والمو�صل
ويطالبون بالتدخل الفوري لوقف العدوان

ّ
نظم اتحاد أطباء األس��ن��ان العرب ونقابة أطباء
األسنان في لبنان اعتصاما ً في حديقة جبران خليل
جبران ،مقابل بيت االمم المتحدة «اإلسكوا» ـ وسط
بيروت ،شجبا ً واستنكارا ً لما يجري في غ ّزة والموصل،
وذلك بحضور نقيب الصحافة محمد البعلبكي وممثلين
عن الفصائل الفلسطينية.
بداي ًة ،ألقى أمين سر نقابة أطباء األسنان الدكتور
وليد خطار كلمة ق��ال فيها« :م��ن غ�� ّزة ع�� ّزة العرب
وكرامتهم ،إلى الموصل حيث يحاول الظالميون وصل
الخلف بالسلف ،بأسلوب ال يمتّ لله ِبصلة ،ال يمتّ
لألنبياء ِبصلة ،بل عالقته أكيدة ال لبس فيها مع من
يقوم بالمجازر في غ ّزة ،من يقتل األطفال والنساء بدم
بارد ،ويدعم الظالميين على القيام بهذا الدور النتن ،في
كثير من المدن العربية وآخرها الموصل».
ثم ألقى ممثل فلسطين رفعت شناعة كلمة أكد فيها
ضرورة العمل الجاد من أجل وقف العدوان على الشعب
الفلسطيني حتى ال ندفع مزيدا ً من الدماء في غ ّزة.
وشدّد على أنّ نتنياهو من خالل عدوانه على قطاع
غ ّزة ،يسعى إلى تحقيق أهداف لتعزيز وضعه الحكومي
ومنها :زيادة االنقسام الفلسطيني وضرب المصالحة
بين فصائلها ،وتحقيق مشروعه السياسي القائم على
حساب الدولة الفلسطينية وعاصمتها األبدية القدس.
ورأت رئيسة اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان
النقيبة راحيل دويهي أنّ ه��ذه الجرائم تحصل في
ظل صمت دولي وعربي مخيف ومريب .وقالت« :من
هنا كانت وقفتنا اليوم لندين هذه المجازر البشعة
ونستنكرها ،ولنشجب ه��ذا ال��ع��دوان الهمجي على
شعبنا الفلسطيني في قطاع غ � ّزة ،وندعو المجتمع
الدولي وأحرار العالم إلى الوقوف في وجه هذا العدوان
المجرم ،ونطالب األمم المتحدة ومجلس األمن وجامعة
الدول العربية بالتح ّرك لوقف هذه الجرائم ،وأال يبقوا
شهود زور على إراقة الدم الفلسطيني البريء».
وأك��دت الدويهي أنّ فلسطين كانت وستبقى هي

القضية األساس قضيتنا جميعاً ،والشهداء هم شهداء
المقاومة والبطولة.
واستنكرت ما يتعرض له المسيحيون في الموصل،
وقالت« :م��ن غ � ّزة إل��ى الموصل ع��دو واح��د ،فتهجير
المسيحيين يضرب مفاهيم العيش المشترك والتعدّدية
والتعايش بين مختلف الطوائف ،من هنا ندعو أيضا ً
المجتمع ال��دول��ي وأح��رار العالم لمنع ه��ذه الكارثة
وتثبيت الشعب العراقي في مدنه وق��راه ،خصوصا ً
المسيحيين منهم».
وتال نقيب أطباء األسنان إيلي عازر المعلوف مذ ّكرة
موجهة إلى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون جاء
ّ
فيها« :منذ فجر الثالثاء  2014 7- 6-يتع ّرض أهلنا
في الضفة الغربية والقدس والجليل ،وبشكل خاص
قطاع غ�� ّزة ،ألبشع ح��رب إب���ادة ،إذ ترتكب المجازر
والمذابح على مرأى العالم ومسمعه ،وصمت المجتمع
الدولي ،وقد ذهب ضحية هذا العدوان الممنهج على
المدنيين واألطفال حتى اآلن أكثر من  612شهيداً،
جلّهم من األطفال والشيوخ والنساء ،منهم  151طفالً،
و 3700جريح وتدمير ما يزيد عن  500منزل ،وقد شكل
حرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير ،ابن الثماني
سنوات ح ّيا ً من قبل بعض المستوطنين صدم ًة للجميع
من دون أن يح ّرك المجتمع الدولي ساكنا ً حيال هذه
الجريمة البشعة التي تدمى لها القلوب».
وأضافت المذ ّكرة« :بالمنهجية واألسلوب ذاتهما،
تستم ّر قوى الظالمية والعمالة في تنفيذ المشروع
نفسه ض ّد أبناء شعبنا في العراق ،وبالتحديد في
الموصل من الطائفة المسيحية الكريمة وذلك بتهجيرهم
والتنكيل بهم والقيام بأوسع عملية تغيير ديموغرافي
مكملة للمشروع الصهيوني في فلسطين».
وختاماً ،ألقى البعلبكي كلمة قال فيها« :أنا محمد
فلسطيني ،أنت أخي
بعلبكي نقيب الصحافة أقول لكل
ّ
وفلسطين وطني كما هو لبنان وطني.

«القومي» و�أهالي حو�ش الرافقة وبعلبك ي�ش ّيعون م�صطفى يزبك

مهنا :وحدتنا الوطنية والقومية كفيلة
ب�إف�شال الم�ؤامرات وتحقيق االنت�صارات

مقدّم موكب التشييع

م�سيرة جماهيرية حا�شدة في البرج ال�شمالي
أق��ام��ت لجنة مسيرة ال��ع��ودة
إلى فلسطين ،مسيرة جماهيرية
حاشدة في مخيم البرج الشمالي،
إحياء ليوم القدس العالمي ودعما ً
ألهلنا الصامدين ف��ي فلسطين،
وتأييدا ً لمقاومة االحتالل.
احتشد المتظاهرون أمام قاعة
الشهيد عمر عبد الكريم رافعين
األع�ل�ام الفلسطينية وال��راي��ات
ال��ح��زب��ي��ة ،ب��ح��ض��ور أم��ي��ن س � ّر
إقليم حركة فتح في لبنان رفعت
شناعة ،وعضو قيادة اإلقليم اللواء
أب��و أحمد زي��دان��ي وق��ائ��د منطقة
صور في حركة فتح العميد توفيق
عبد ال��ل��ه ،وعضو ق��ي��ادة الجهاد
االس�لام��ي ف��ي لبنان أب��و سامر،
وع��ض��و ال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي في
جبهة التحرير الفلسطينية عباس
الجمعة ،وممثلين عن الفصائل
الفلسطينية وال��ق��وى الوطنية
واإلس�لام��ي��ة ،وجمعية التواصل
اللبناني الفلسطيني ،وجمعيات،
وم��ؤس��س��ات ،وأن��دي��ة ،ول��ج��ان،
وات���ح���اد ال���م���رأة الفلسطينية،
وإعالميين ،وأف��واج كشفية ،وجمع
من أهالي مخيمات الجنوب.
ق��دّم برنامج المسيرة مسؤول
إع�لام حركة فتح في مخيم البرج
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والخالف ،ألننا نرى بوضوح حجم
ال��م��ؤام��رة ال��ت��ي تستهدف شعبنا
الفلسطيني ،ولكن هذه المؤامرات
لن تمر ول��ن يُكتب لها النجاح من
دون تحقيق شروط المقاومة».

وتحدث أبو وسيم جمعة مسؤول
مؤسسة أطفال الصمود في منطقة
صور ،الذي أكد على تماسك الشعب
الفلسطيني ف��ي ظ��ل ه��ذا التخاذل
ال��رس��م��ي ال��ع��رب��ي ،وأنّ الشعب
الفلسطيني ال يراهن على أح��د ،بل
يعتمد على نفسه منذ زمن طويل.
موجها ً
واختتم شناعة الكلمات
ّ
التحية إلى جميع الحضور الذين
دائما ً يخرجون ليالً ونهارا ً لمساندة
شعبنا ال��ع��ظ��ي��م داخ���ل االراض���ي
الفلسطينية .ه��ذا الشعب العظيم
الذي يقدّم الغالي والنفيس ليدافع
ع���ن ال��ك��رام��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وأي��ض��ا ً
ي��داف��ع ع��ن ال��م��ق��دس��ات االسالمية
ووجه شناعة التحية
والمسيحية.
َّ
إل��ى الشهداء واألس���رى والجرحى
والمقاومين ،واعتبر أن المشوار
طويل ،لكنه سيتكلل بالنصر.
ثم انطلقت المسيرة الجماهيرية
لتجوب ش���وارع المخيم تتقدّمها
االف����واج الكشفية وف��رق��ة س��راج
العودة وسيارة االعالم والجماهير
الفلسطينية ال��ت��ي رف��ع��ت االع�لام
الفلسطينية والرايات الحزبية ،وردّد
المتظاهرون الهتافات لفلسطين
وللشهداء وللوحدة الوطنية.

 ...وفي مخيم الجليل ـ بعلبك
وسام درويش
أحيت الفصائل الفلسطينية يوم القدس العالمي في احتفال أقيم في مخيم
الجليل في بعلبك ،بحضور ممثلي الفصائل واللجان الشعبية.
وألقى مسؤول العالقات الخارجية في حزب الله الشيخ سهيل عودة كلمة
دعا فيها إلى عدم تضييع االنجازات ،والخروج بإنجاز سياسي يحفظ دماء
األطفال واألبرياء والنساء والشهداء .وشدّد على بلورة إنجاز سياسي بشروط
المقاومة من دون العودة إلى الوراء وإضاعة الدماء حفاظا ً على كرامة األمة
والشعب الفلسطيني.
وألقى عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وليد أبو سيف كلمة منظمة
التحرير الفلسطينية أكد فيها أهمية يوم القدس العالمي الذي أطلقه االمام
الخميني الراحل ،هذا اليوم الذي ك ّرم فيه القضية الفلسطينية وكانت الخطوة
نحيي فيه يوم
األولى على طريق تحرير فلسطين .وقال« :في هذا اليوم الذي ْ
القدس العالمي يتع ّرض شعب غ ّزة لإلبادة ،ويقابله في غ ّزة إنجاز وإبادة في
آن ،بسبب ضعف العالم العربي ،وليعلم كل الشعب الفلسطيني بأنه غ ّزة».
وألقى عضو قيادة إقليم لبنان في فتح االنتفاضة أبو حسين كايد كلمة رأى
فيها أن يوم القدس العالمي الذي أطلقه االمام الخميني أصبح يوما ً عالميا ً
يحتفل به العالم االسالمي ،بعنوان اليوم إيران وغدا ً فلسطين ،وها هو البعض
اليوم يتآمر على غ ّزة كما تآمر على المقاومة في لبنان ،وكما سعوا إلى إنهاء
المقاومة ،ها هم اليوم يتآمرون على غ ّزة والمقاومة .ولكن بفضل المجاهدين
ستبقى غ� ّزة الصامدة الساهرة الصابرة .وختم مشيدا ً بالموقف اللبناني
المتضامن مع غ ّزة.

 ...وفي النبطية
مصطفى الحمود
ن ّفذت األحزاب الوطنية والقومية ،ولقاء األندية والجمعيات المدنية وبلدية
النبطية ،اعتصاما ً في ساحة المنشية وسط السوق التجارية في النبطية،
تأييدا ً لغ ّزة ودعما ً لها ،واستنكارا ً للعدوان الصهيوني عليها.
ورفع المعتصمون االعالم اللبنانية والحزبية والفتات تندّد بالعدوان ،وتنتقد
الصمت العربي المتخاذل .وألقى ممثل حزب البعث العربي االشتراكي حسين
جرادي كلمة ِباسم األحزاب ،اعتبر فيها أننا كما كنا وما نزال سنبقى إلى جانب
أهلنا في فلسطين ،خصوصا ً في غ ّزة التي يرتكب فيها العدو الصهيوني أبشع
المجازر ،ولكن ،وكما ع ّودتنا غ ّزة ،ستنتصر وستهزم الجبروت الصهيوني.
ثم ألقى عباس وهبي كلمة بلدية النبطية أعلن فيها أن االعتصام هو للتنديد
بالهجمة المتغطرسة على غ ّزة ،مشدّدا ً على توحيد المقاومة في العالم العربي،
وتدعيم حركات التح ّرر ضد من يصطنعون الصراعات المذهبية والطائفية في
المنطقة.

 ...وفي «اللبنانية ـ الدولية» ـ �صور
ّ
نظم مكتب األنشطة في «الجامعة اللبنانية الدولية» ـ فرع صور ،بالتعاون
مع نادي َْي «الوفاء» و«الفلسطيني الثقافي» ،وقفة تضامنية في قاعة الجامعة
في مدينة صور ،بمناسبة يوم القدس العالمي ونصر ًة لغ ّزة الصامدة في وجه
الغطرسة الصهيونية ،بحضور مسؤول التعبئة التربوية في الجنوب موسى
عبد علي ،عضو القيادة السياسية في حركة حماس في لبنان جهاد طه ،المدير
األكاديمي للجامعة الدكتور صالح عبد العال ،إضافة إلى الهيئتين اإلدارية
والتعليمية في الجامعة وحشد من الطالب.
وألقى عبد العال كلمة شدّد فيها على أهمية فلسطين وعلى األهمية للكبرى
للعمل على استئصال «إسرائيل» من الوجود كما قال اإلمام الخميني.
كما ألقى الطالب أسامة عبد الرازق قصيدة أدبية ِباسم طالب الجامعة حاكت
واقع غ ّزة األليم .وشدّد حسن عواضة في كلمة ألقاها ِباسم المنظمات الشبابية
على أهمية المقاومة ودورها في مواجهة العدو الصهيوني.

شيّع ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وأهالي ح��وش الرافقة
ومنطقة بعلبك األم��ي��ن المناضل
مصطفى يزبك بمأتم حزبي وشعبي،
ح��ي��ث رف���ع ال��ن��ع��ش م��ل��ف��وف�ا ً بعلم
ال��زوب��ع��ة ،وت��ق �دّم موكب التشييع
حَ مَلة األعالم واألكاليل ،ومنها إكليل
لرئيس الحزب النائب أسعد حردان
وآخر ِباسم منفذية بعلبك.
شارك في التشييع وفد مركزي من
قيادة الحزب تقدّمه رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،عضو المجلس األعلى وليد
زيتوني ،عضو المحكمة الحزبية
د .أسامة سمعان ،منفذ عام بعلبك
علي ع��رار وأعضاء هيئة المنفذية
ومسؤولو الوحدات الحزبية وحشد
من القوميين.
ك��م��ا ح��ض��ر وف���د م��ن ح���زب الله
تقدّمه رئيس الهيئة الشرعية الشيخ
محمد ي��زب��ك ،قائد الجيش العماد
جان قهوجي ممثالً بالعقيد محمد
شميطلي على رأس وفد من القيادة،
وفد من األمن العام برئاسة النقيب
علي مظلوم ،ممثل مديرية أمن الدولة
حسن سلمان وفاعليات ووف��ود من
أبناء المنطقة.
قدّم الخطباء ناظر اإلذاعة واإلعالم
ف��ي منفذية بعلبك إي���اد معلوف
بكلمة ت��ح��دث فيها ع��ن ن��ض��االت

يزبك :فل�سطين
ال ينق�صها رجال
بل ت�ضامن وم�ؤازرة
الراحل ومسيرته الطويلة في العمل
الحزبي.
وأل��ق��ى رئيس الهيئة الشرعية
في ح��زب الله الشيخ محمد يزبك
كلمة استهلها بتقديم التعزية إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي
وإلى عائلة المناضل الراحل ،وأكد
على التحالف مع األح��زاب والقوى
ال��وط��ن��ي��ة وف���ي طليعتها ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي الحزب
المقاوم منذ نشأته.
وح��� ّذر م��ن خطر ق��وى اإلره���اب
ودوره��ا في إحداث الفتنة لمصلحة
القوى االستعمارية الساعية إلى
تفتيت دول المنطقة .وإذ أدان العدوان
الصهيوني على قطاع غ ّزة والمجازر
التي ترتكب بحق الفلسطينيين ،لفت
الشيخ يزبك إلى أنّ غ ّزة ال ينقصها
رجال ،بل يلزمها تضامن من العرب
والمسلمين .وانتقد أداء قوى  14آذار،
معتبرا ً أنّ هذه القوى ال تريد رئيسا ً
للجمهورية ،ألنها تنتظر األوامر التي
تأتيها من الخارج.
وألقى نائب رئيس الحزب السوري

القومي االجتماعي توفيق مهنا كلمة
استعاد فيها محطات نضالية شارك
فيها األم��ي��ن ال��راح��ل ،ال���ذي تو ّلى
مسؤوليات ع �دّة في الحزب وكان
مثاال ً للقومي االجتماعي المستعد
للتضحية وم��م��ارس��ة ال��ب��ط��ول��ة
المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة.
وذ ّكر مهنا بمشاركة األمين مصطفى
ف��ي ال��ث��ورة االنقالبية ض � ّد النظام
سجن على
الطائفي الفاسد ،والتي ُ
إثرها ألكثر من خمس سنوات ،تح ّمل
في خاللها كما المئات من المناضلين
القوميين عذابات السجن وظلماته،
بقي صلبا ً ثابتا ً
وعلى رغ��م ذل��ك
َ
على التزامه مبادئ الحزب وعقيدته
التي آمن بأنها خالص لبنان واألمة
بأسرها وطريقها إلى الع ّز والوحدة
والحرية.
واعتبر مهنا أنّ التصدي لقوى
اإلره��اب والتط ّرف هو الوجه اآلخر
لمقاومة االحتالل ،ولذلك نقول إنّ
الحرب واح��دة في العراق والشام
ولبنان وفلسطين ،ألنّ المؤامرة ض ّد
أمتنا واحدة ،ولذلك نرى أنّ الصراع
الذي يخوضه اليوم شعبنا المقاوم
في فلسطين يتطلب وح��دة وطنية
وقومية شاملة ،ألنّ ال��ع��دو يريد
تف ّرقنا ملالً وطوائف ومذاهب ،حتى
يتمكن من تحقيق أهدافه ،أما وحدتنا
فهي الكفيلة بإفشال هذه المخططات
وتحقيق االنتصارات.

«القومي» في �سان باولو
يحتفل بذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
أح��ي��ت م��دي��ري��ة س��ان ب��اول��و في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ذك���رى اس��ت��ش��ه��اد ب��اع��ث النهضة
ال��س��وري��ة الزعيم أن��ط��ون سعاده،
باحتفال حضره ناظر االذاعة واالعالم
في منفذية البرازيل يوسف السمار،
عضو المجلس القومي د .فادي عبد
الخالق ،مدير المديرية عماد مخول،
وأعضاء هيئة المديرية ،وع��دد من
ال��م��س��ؤول��ي��ن ،ورؤس����اء جمعيات
وطنية وأهلية في سان باولو وجمع
من القوميين والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح ش��ه��داء األم���ة ف��ي فلسطين
والعراق والشام ولبنان ،ألقى عبد
رح���ب ف��ي مستهلها
الخالق كلمة ّ
بالحضور ،وأش��ار إلى أنّ االحتفال
بيوم الفداء تأكيد على التمسك بخيار
المقاومة وإرادة الصراع.
وق��ال :يستحق الشاعر القومي
شفيق عبد الخالق أن ُي ّكرم في هذه
المناسبة ،فهو المناضل في شعره
وإبداعه والمقاوم في سبيل القضية
القومية.
وأل��ق��ى رئ��ي��س ال��م��رك��ز الثقافي
العربي السوري اياد مرشد كلمة أشاد
فيها بنضال المقاومين الشرفاء الذين
يواجهون ق��وى اإلره��اب والعدوان
التي تعبث بأمن واستقرار بالدنا.

 ...وفي �أبيدجان
وأح��ي��ت م��دي��ري��ة أب��ي��دج��ان في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ي��وم ال��ف��داء باحتفال حضره جمع
من القوميين والمواطنين ،وتخلل
االحتفال كلمة لمدير المديرية ساسين
بو شبل فاعتبر أن اغتيال سعاده
ع��ام  1949استهدف الوصول إلى
الحالة الراهنة التي نرى فيها انتشار
الفوضى والقتل واإلرهاب والطائفية
والمذهبيّة ،ألنهم يريدون أن يقتلوا
سوريانا.
وقال :علّمتنا يا زعيمي أن ننهض
ب��أم��ت��ن��ا ف��ي سبيل ب��ل��وغ النصر،
وعلمتنا أن نحمل شعلة الفكر التي
تسحق الجَ هَلة وأص��ح��اب القلوب
السوداء .إن الحال التي وصل إليها
مجتمعنا تنذر بالخطر ،لكننا على
عهدنا ووعدنا ،ماضون في مواجهة
الخطر واالحتالل واإلره���اب ،نقاتل
ون��ق��اوم م��ن فلسطين إل���ى ال��ش��ام
ولبنان لتحيا سوريا.

كما ألقى المسمار كلمة عن معاني
يوم الفداء ،مؤكدا ً أن المقاومة التي
أطلق شعلتها أنطون سعاده ،أنهت
زمن زمن الهزائم والنكبات ورسمت
زمنا ً جديدا ً هو زمن االنتصارات.
وأض��اف :بالفداء تكبر المقاومة،
وب��ال��م��ق��اوم��ة تعظم قيمة ال��ف��داء،
وب��ال��ف��داء ال��م��ت��واص��ل وال��م��ق��اوم��ة
المستمرة يكون االنتصار ..ونحن في
الحزب السوري القومي االجتماعي
لسنا بمتنازلين عن المقاومة والفداء
ألنهما السبيل لبلوغ النصر وتحقيق

عزة أمتنا.
وق��ال إن تكريم الشاعر القومي
شفيق عبد الخالق في مناسبة يوم
الفداء ،هو تكريم لمسيرته الحافلة
بالعطاء ولشعره الذي ينادي بقيم
والرقي لألمة
الحق والخير والجمال
ّ
والوطن.
وختم كلمته بإلقاء قصيدة أعدّها
للمناسبة ،ث ّم ُقدّمت هدية تكريمة
للشاعر عبد الخالق ،ال��ذي ب��دوره
أل��ق��ى قصيدة قومية تحدثت عن
الوطن والمقاومة والفداء.

