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حمليات

ً
درعا تقديرية
تكرم و�سائل �إعالمية ...و«البناء» تت�س ّلم
مديرية التوجيه ّ

5

«القومي» ينعى المنا�ضل �أحمد �صبحي مهدي:
كان مثا ًال في االندفاع والعطاء والمناقبية

أهم من � ّأي تف�صيل
خمي�س :لبنان والجي�ش اللبناني � ّ
أي تفصيل تماما ً كما لبنان ،وأل ّنه الشرف الشرف،
أل ّنه أه ّم من ّ
والسخي تضحياتٍ  ،والفائض وفا ًء ،كان ال ب ّد لإلعالم أن يفيه جزءا ً من
ح ّقه .ألنّ الجيش اللبناني هو رمز الوطن ،كان ال ب ّد لإلعالم أن يساهم
اللبناني هو الحامي
في التفاف الشعب حول هذا الرمز .وألنّ الجيش
ّ
والساهر والمضحي والباذل والمستشهِد ،وذو العين الساهرة أبداً ،واله ّمة
المستنفرة دائماً ،وألنّ أرواح جنوده البواسل على كفوفهم ،ودماءهم بطول ٌة
في شرايينهم اليوم وشقائق نعمان في تراب الوطن غداً ،ألجل كل ذلك ،كان
ال ب ّد لإلعالم أن يقف مع الجيش.
الوقفة الداعمة هذه ليست منّة ،وال جميالً يغدق به اإلعالم على الجيش
الوطني ،بل واجب ومسؤولية ،وما عدا ذلك باطل.
ّ
إال أن صاحب الوفاء في شعاره ،أبى إلاّ أن يفيض وفا ًء ،فارتأت قيادة
الجيش تكريم اإلعالم الواقف سندا ً للعسكريين في الجبهات وفي خض ّم
األزمات .ولعمري أنّ خطوة قيادة الجيش هذه ،وإن كانت تد ّل على صدق
وفائه ،فإنها تد ّل على مدى التقصير الذي نقترفه يومياً .إذ إنّ أمام تضحيات
الجيش الجسام ،وخطوته األخيرة في تكريم اإلعالم ،نرى وبحق ،أنّ ما
نفعله ...قليل.
اللبناني «شكراً» جديدة تضاف إلى تلك الكبيرة التي نقولها له
للجيش
ّ
ك ّل يوم تقديرا ً لتضحياته .أ ّما «شكراً» الجديدة اإلضافية ،فننطق بها تقديرا ً
لهذه االلتفاتة العظيمة في تكريم اإلعالم .وحتما ً ستكون الدروع التقديرية
التي تسلّمتها المؤسسات اإلعالمية ،ومنها «البناء» بشخص مديرها
اإلداري زياد الحاج ،ستكون أوسمة ال تقارن بثمن.

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود ،المناضل أحمد صبحي مهدي الذي توفي وهو في
أ ّوج العطاء ،عقب تع ّرضه ألزمة قلبية.
انتمى الرفيق الراحل إلى الحزب في مديرية الجامعة
اللبنانية ـ ال��ح��دث ع��ام  ،2000وك���ان م��ث��اال ً للقومي
االجتماعي المندفع والمعطاء ،وقد تو ّلى مسؤولية مذيع
لمديرية المريجة التابعة لمنفذية المتن الجنوبي.
سافر إلى ألمانيا قبل أن ينتقل إلى الخليج العربي،
ولم ينقطع عن القيام بواجباته الحزبية .وتميّز بثقافته
العقائدية ،وصالبة إيمانه ،واندفاعه ومناقبيته.
ال���راح���ل م��ن م��وال��ي��د ب��ل��دة ح��ج��وال ـ ق��ض��اء جبيل
 ،1977/1/10وح��ائ��ز ش��ه��ادة ال��م��اج��س��ت��ي��ر في
الرياضيات.
تتقبّل عائلته التعازي في منزلها الكائن في منطقة
الكفاءات ،المتن الجنوبي ،وسيحدّد موعد وصول الجثمان
والدفن الحقاً.

ً
ً
مديرية �أوتاوا في «القومي» ّ
دعما ل�صمود �أبناء �شعبنا في ّ
غزة
حفال
تنظم
(أكرم عبد الخالق)

الدرع التقديرية لـ «البناء»
ك ّرمت قيادة الجيش ومديرية التوجيه عددا ً من وسائل اإلعالم
من وكاالت أنباء وقنوات تلفزيونية وصحف لبنانية وعربية،
خالل مأدبة عشاء أقيمت في «مطعم ست الحسن» ـ عين المريسة،
بحضور رئيس فرع مخابرات بيروت العميد جورج خميس ،مدير
التوجيه العميد علي قانصو ،رئيس مكتب أمن منطقة الحمرا في
مخابرات بيروت العميد بهاء حالل ،مديرة «الوكالة الوطنية
لإلعالم» ل��ور سليمان صعب ،كما حضر ممثلون عن وسائل
اإلعالم وعدد كبير من الصحافيين.

الغريب :ال ّ
بد �أن تنتهي الحرب على الإرهاب
لم�صلحة �أ�صحاب ّ
الحق والأر�ض

خميس

بعد النشيد الوطني ،ودقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء
الجيش ،ألقى العميد خميس كلمة قال فيها« :جتماعنا اليوم تحت
عنوان واحد ،عنوان ش ّكل في األيام الماضية تجسيدا ً ح ّيا ً لمعنى
الشرف والتضحية والذود عن الوطن».
وأضاف« :إنّ ما يجمعكم ويجمعنا ويجمع ك ّل اللبنانيين ك ّل
المؤسسة العسكرية الوطنية ،التي أثبتت في التجربة
يوم ،هي
ّ
األخيرة كما في كل التجارب السابقة التي واجهت فيها ك ّل أنواع
موحدة أكثر ومتماسكة أكثر،
اإلره��اب واإلخ�لال باألمن ،أ ّنها
ّ
ومستعدة ك ّل يوم أكثر ألغلى التضحيات في سبيل الدفاع عن
الوطن وعيشه المشترك ووحدته الوطنية وسلمه األهلي .ألنّ أيّ
ثمن ندفعه نحن ،يظ ّل أرخص من أيّ ثمن يدفعه لبنان ،إذا تم ّكنت
ّ
مخططاتها».
الجماعات اإلرهابية من تنفيذ
لنوجه الشكر والتقدير لك ّل وسائل
وتابع« :نحن معكم اليوم
ّ
اإلعالم والمذيعين والمندوبين ،الذين واكبوا المعركة األخيرة،
من قلب ساحة الشرف ومن داخل محطاتهم وكانوا صوت الناس
ونبضهم ،ونقلوا صورة اإلره��اب الحقيقية وخاطروا بحياتهم
المخطط الذي كان ي ّ
ّ
ُحضر للبنان .والشكر والتقدير
إلظهار واقع
موجه إلى الجميع».
ّ
وأضاف« :نحن معكم اليوم لنقول إنّ أبوابنا مفتوحة ،وهواتفنا
مفتوحة وقلوبنا مفتوحة لكم ،ألنه بغير التعاون لن نوصل
الحقيقة إلى الناس ،نحن معكم كمديرية مخابرات ومديرية
التوجيه تحت سقف قيادة الجيش لنكون يدا ً واحدة وقلبا ً واحداً،
ه ّمنا الوحيد لبنان ووحدته وتماسكه ،فعلينا في هذه الظروف
التعالي عن أيّ تفاصيل ألنّ لبنان والجيش اللبناني أه ّم من أيّ
تفصيل».

العميد قانصو

العميد خميس

قانصو

ثم ألقى العميد قانصو كلمة شكر فيها وسائل اإلعالم المحلية
والعربية واألجنبية على تلبيتها الدعوة« ،والتي لها الدور
الحساس في أيّ حدث تغطيه ،ألنها عيون الرأي العام وآذانه».
وتابع« :كما تعلمون ،ما زالت أحداث عرسال ماثلة أمامنا ،هذه
المنطقة العزيزة والغالية على كل لبنان ،فرضت عليها الظروف
واألحداث التي تمر ،أن تكون في قلب عاصفة التهجير وانتقال
التكفيريين اإلرهابيين إلى جرودها ،فبعد أن احتضنتهم كالجئين
وقدّمت لهم المساعدة غدروا بها .األحداث األليمة في الثاني من
آب أدّت إلى استشهاد تسعة عشر من ضباط وعسكريي الجيش
اللبناني ،وجرح  209عسكريا ً وعشرين عسكريا ً بين مخطوف
ومفقود ،إضافة إلى عد ٍد من زمالئنا في قوى األمن الداخلي».
وأض��اف« :عرسال الشهداء والجرحى والمفقودين ،عرسال
الشهيد ابنها البار ال��ذي سقط فيها دفاعا ً عن أحد مراكز قوى

األم��ن ،تأبى إلاّ أن تبقى منطقة لبنانية رم��زا ً للوحدة الوطنية،
ولوال العناية اإللهية ،ل ُكتب للتكفيريين السيطرة عليها وإعالنها
إم��ارة ينطلقون منها كالسرطان إلى باقي المناطق اللبنانية،
ولكان لبنان غرق في بحر من الدماء ،ولكن الجيش اللبناني
بقتاله للقضاء عليهم والمعارك الطاحنة التي خاضها في سبيل
انكفائهم ،أفشل مخطط اإلمارة ،وبالتالي كل ما كان سيتبعه من
تكفير ومجازر بغية تذكية الفتنة الطائفية .والجيش من خالل
هذه العملية التي قام بها وأد هذه الفتنة وثبت إحدى دعائم اتفاق
الطائف المتمثة بالعيش المشترك والوحدة الوطنية».
وختم«:أنتم أيها اإلعالميون واكبتم هذه العملية مضيئين على
كافة جوانبها ،فنرجو أن تكونوا وتبقوا دائما ً سلطة رابعة شفافة
وواقعية».
ثم عُ رض فيلم قصير عن المواجهات العسكرية التي خاضها
الجيش مع المجموعات اإلرهابية في عرسال.

«ال�صفدي» تختتم البرنامج ال�صيفي للأطفال في «مكتبة المنى»
اخ��ت��ت��م��ت «م��ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي»
البرنامج التربوي والثقافي السنوي
الصيفي ل��ع��ام  2014ف��ي «مكتبة
��ص��ص لألطفال،
ال��م��ن��ى» ،وال���ذي ُخ ّ
ب��م��ش��ارك��ة م��م��ي��زة ل��ه��ذا ال��ع��ام مع
المتخصص في
طي
ّ
الحكواتي أحمد ّ
أنشطة األطفال وفنّ الحكاية ،والذي
قص لألطفال المشاركين في البرنامج
ّ
( 25طفالً وطفلة بين  6و 12سنة)،
وبحضور ذوي��ه��م ،قصة م��ن تأليفه
بعنوان «ل��و ك��ن��ت» .إلاّ أنّ األط��ف��ال
مسرحي
فاجأوه بتحويلها إلى عمل
ّ
وتمثيلها أمام الحضور ،بعد أن تدربوا
عليها ضمن أنشطة المسرح التي
طي تأثره
تضمنها البرنامج ،فأبدى ّ
برؤيته األطفال يح ّولون إحدى قصصه
إلى عرض مسرحي بأسلوبهم الخاص
والعفوي والصادق.
كما تضمن الحفل معرضا ً ض ّم أكثر
من  300عمالً من إب��داع��ات األطفال،
وال��ت��ي ص��ن��ع��وه��ا م��ن خ�ل�ال ورش
التدريب المتنوعة التي شاركوا فيها
خالل أنشطة البرنامج.
ورحبت سمر جمول من مكتبة المنى
ّ
بالحكواتي أحمد طي وبأهالي الطالب،
وعبّرت عن فخرها الكبير بما أنجزه

جولة في المعرض
األطفال من أعمال جميلة ،وقدّمت عرضا ً
ملخصا ً عن مكتبة المنى :التعريف
واألهداف واألنشطة والبرامج التربوية
والثقافية.
وبعد العرض المسرحي وق��راءة
القصة ،انتقل الجميع إلى قسم مكتبة
األط��ف��ال ،حيث ت��زيّ��ن ف��ي ه��ذا اليوم

وبشكل استثنائي بأعمال األطفال
وأشغالهم اليدوية المتنوعة ،إذ تولى
األطفال تقديم الشروحات لذويهم عن
إبداعاتهم ،والتي تنوعت بين :صناعة
مدينة كاملة من الكرتون ،تنفيذ شجرة
من أوراق الصحف القديمة ،صناعة
س��اع��ات لليد م��ن ال�����ورق ،صناعة

«غدي» تزور الوكالة الوطنية للإعالم
زار وفد من جمعية «غدي» وموقع
«غدي نيوز» ،يتقدّمه رئيس الجمعية
فادي غانم ،مديرة الوكالة الوطنية
لإلعالم لور سليمان في مكتبها في
بيروت.
وج��اءت ه��ذه ال��زي��ارة تقديرا ً من
الجمعية ل���دور ال��وك��ال��ة اإلع�لام��ي
ال���رائ���د ،وم���ا ح��ق��ق��ت��ه ص��ع��ب من
خطوات مهمة تجلّت في ما وصلت
إليه الوكالة الوطنية لإلعالم من
موقع يمثل الوجه الحقيقي لإلعالم
ال��وط��ن��ي ،واستحقت معه جوائز
تقديرية ،خصوصا ً على مستوى
االرت��ق��اء بهذه المؤسسة الوطنية
إلى تحدّيات العصر ومواكبة اإلعالم
اإللكتروني في فضاء إعالمي مفتوح،
مع تطور تكنولوجيا االتصاالت.
ب��داي�� ًة ،رحبت سليمان بالوفد،
ون ّوهت بالجمعية وما تقوم به من
نشاطات بيئية وتنموية .ث�� ّم شكر
غانم لسليمان دوره��ا في االرتقاء
بهذه المؤسسة الوطنية إلى مصاف
المؤسسات اإلعالمية العريقة ،وما

ص��ن��دوق للمجوهرات على طريقة
االوريغامي ،صناعة منازل من خالل
استعمال العصا المخصصة للجيالتي
والشليمون «ال��ق��ش» ،إض��اف��ة إلى
صناعة دم��ى مسرح ُن�� ّف��ذت بعبوات
بالستيكية ،ورسوم للشخصيات التي
تمثلاالطفال،وأقنعةللوجوه،وصناعة

دمى من خالل استعمال اكياس الورق،
إضافة إلى إبداعات أخرى.
وانطالقا ً من التدريبات لمجموعات
األطفال في ورشة صناعة الكتاب ،إذ
اختاروا الفينيقيين كموضوع للبحث،
أع�� ّد األط��ف��ال قصصهم واختراعاتهم
وتعريفهم باألحرف الفينيقية ،نتج
عنها صناعة كتاب عن الفينيقيين
ُز ّي���ن ب��رس��وم��ات األح���رف الفينيقية
كاملة ،كما صنعوا المركب الفينيقي.
وتض ّمن الكتاب أيضا ً معلومات قيّمة
عن الحضارة الفينيقية ،والتي جمعها
األطفال الفينيقيين من خالل بحوثهم
وقراءاتهم.
وعبّر األهل عن سعادتهم العارمة
باألعمال التي قام بها أطفالهم والتغيير
الواضح في ردّود فعلهم وتصرفاتهم،
خصوصا ً البعض منهم الذين كانت
شخصيتهم انطوائية إلى ح ّد ما .كما
أعجب األه��ل بالنتائج المذهلة التي
حققتها ورش���ة صناعة ال��دم��ى ،من
خ�لال أعمال أبنائهم التي كانت لها
حصة كبيرة من المعرض ،وشكروا
ومؤسسة الصفدي على
مكتبة المنى
ّ
ه��ذا النشاط ال��ذي ص��اروا ينتظرونه
وأطفالهم ك ّل سنة.

بلدية م�شغرة تحْ يي
�أ�سبوع البيئة والنظافة
البقاع الغربي ـ أحمد موسى

أحدثته من نقلة نوعية ،وص��ارت
المؤسسة اإلعالمية األ ّم والمرجع
الموثوق الذي ي ّتسم بمهنية عالية.
وانتقد غانم ما تتع ّرض له الوكالة
من قرصنة من قبل مواقع إعالمية
خ��اص��ة ،ت�� ّدع��ي زورا ً م��ا ليس لها،
ورأى أنّ االستشهاد بأخبار الوكالة

ومصادرها يقدّم إضافة مهمة إلى
هذه المواقع ،أكثر من ادّعائها أنها
هي من حصل على المعلومة ،بحيث
تفقد مصداقيتها مع الوقت.
ً
بعدئذٍ ،ق��دّم غانم درع��ا تقديرية
لسليمان ي��م�� ّث��ل ش��ع��ار الجمعية
منحوتا ً على قطعة من الصخر.

تستمر فعاليات مئوية بلدية مشغرة ،والتي انطلقت مع السوق الشعبية التي
ُتفتتح كل أسبوع ،وكان «البيئة والنظافة» شعار هذا األسبوع ،ون ّفذت البلدية
نموذجا ً مصغرا ً شرحت من خالله أهمية النظافة وتدوير النفايات وفرزها المسبق،
كما ّ
نظمت البلدية فقرات فنية أبرزها فقرة التمثيل اإليحائي التي استهوت الكبار
والصغار ،وأقيم أيضا ً حفل زفاف ضمن السوق الشعبية ،وكذلك سحب تومبوال
وتوزيع هدايا وجوائز على الرابحين.
رئيس بلدية مشغرة المحامي جورج الدبس قال« :تستمر االحتفاالت بمناسبة
المئوية لبلدية مشغرة بأنشطة جديدة ،وهناك مشاركة هامة من قبل األهالي ،إذ إن
السوق أحيت التراث القديم ،ال سيما أنّ لسوق مشغرة قصة قديمة جدا ً مع األجداد».
وتستمر االحتفاالت وفعاليات مئوية بلدية مشغرة خالل األسابيع المقبلة
بأنشطة متنوعة.
لقاء في مستشفى بعلبك الحكومي حول الوقاية من األمراض
ّ
نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليونيسف،
ً
لقاءا ً طبيا في مستشفى بعلبك الحكومي ،بحضور طبيب القضاء الدكتور محمد
الحاج حسن ،ممثلين عن الهيئة الصحية اإلسالمية ،مركز الخدمات الصحية في
حركة أمل ،ومراكز الشؤون االجتماعية ومستوصفات.
وتخلل اللقاء محاضرة حول االمراض السارية والمعدية ،وتناولت الدكتورة
نتالي الديراني الحديث عن طرق الوقاية ،والحد من انتشار األمراض المعدية في ظل
كثافة النزوح وانتشار االوبئة .

أقامت مديرية أوت��اوا في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،حفالً
ف��ي «ص��ال��ة ماريوليس» ـ أوت���اوا،
حضره إل��ى جانب مدير المديرية
ي��وس��ف ال��غ��ري��ب وأع���ض���اء هيئة
المديرية ،أعضاء المجلس القومي
حبيب حجار ،نور القادري ،وعيسى
حاماتي.
ك��م��ا ح��ض��ر وف���د م���ن الجمعية
السورية الكندية ،وفد من مركز أهل
البيت ف��ي أوت���اوا ،وف��د مثل جامع
اإلمام علي ،وفد من الجمعية الكندية
الفلسطينية ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
تخلل الحفل كلمة لمذيع المديرية
رحب فيها بالحاضرين،
أحمد الحاج ّ
وتناول األوضاع التي تم ّر بها أمتنا،
خصوصا ً م��ا تشهده فلسطين من
احتالل منذ نحو سبعين سنة ،ومن
اعتداءات وحشية إرهابية صهيونية،
كان أشدّها عنفا ً وإرهابا ً ما شهدته
غ ّزة في الشهرين الماضيين من قتل
للبشر وتدمير للحجر.
وألقى ف��راس أي��وب كلمة باللغة
االنكليزية ،أدان فيها موقف حكومة
المحافظين الداعم للعدو الصهيوني.
وانتقد موقف المعارضة الكندية
وصمتها ال��م��ري��ب إزاء م��ا تشهده
الساحة الفلسطينية.
ث��م ألقى الغريب كلمة حيّا في
مستهلّها ص��م��ود أهلنا ف��ي غ�� ّزة،
وإرادتهم التي ال تتزعزع في الدفاع
ع���ن األرض وال���وط���ن وال��ت��ص��دي
البطولي لغطرسة العدو الصهيوني
ووحشيته ،فهذا العدو يقتل ويد ّمر
ويهجر ،وال أحد يتصدّى له
ويقصف
ّ
سوى المقاومين والصامدين.
وأش����ار ال��غ��ري��ب إل���ى أن ال��ع��دو
الصهيوني ول��ي��د االس��ت��ع��م��ار في

ب�لادن��ا ،وأن��ه األداة االرهابية لقتل
شعبنا ،ولتنفيذ مخطط ال��ق��وى
االس��ت��ع��م��اري��ة ب��إض��ع��اف ب�لادن��ا
وتفتيتها وتشظيتها.
وح��� ّذر م��ن خطر اإلره����اب ،الفتا ً
إلى أنّ اعتداء المجموعات االرهابية
على الجيش اللبناني في عرسال
أم���ر خ��ط��ي��ر .ودع����ا إل���ى االل��ت��ف��اف
ح��ول الجيش ال���ذي ت��ص��دّى لهذه
المجموعات اإلرهابية.
وأردف« :أم���ا ال��ش��ام ،ف�لا ي��زال
جيشها الباسل يواجه اإلرهابيّين
ال َقتلة ،وال ب ّد أن تنتهي الحرب المعلنة
على اإلرهاب لمصلحة أصحاب الحق
واألرض ،لمصلحة الدولة المدنية
التي يتساوى فيها جميع الناس أمام
القانون في الحقوق والواجبات».
واستنكر الغريب الصمت العالمي
المريب إزاء سوق أقيمت شمال غرب
ال��ع��راق لبيع النساء السبايا لمن
يدفع الثمن ،ولم ّ
يرف جفن لمنظمات
ح��ق��وق اإلن���س���ان وال للمنظمات
النسائية التي ت�� ّدع��ي ال��دف��اع عن
حقوق المرأة وال في أيّ دولة تدّعي
الحرية وت��رف��ع ش��ع��ارات مساندة
لحقوق اإلن��س��ان .وت��س��اءل« :أي��ن
هي الحرية التي يتغ ّنى بها الغرب

وأوروب�����ا؟ أي��ن المحاكم الدولية
العالمية؟ ل��م��اذا ال تقاضي ه��ؤالء
المجرمين ال��ذي��ن يقتلون الناس
بالمئات ك�� ّل ي��وم ،وأم���ام عدسات
الكاميرات ويراها ك�� ّل الناس على
شاشات التلفزة العالمية؟».
وقال الغريب« :أمام هذا الصمت
المخيف م��ن دول العالم الغربي،
وح��ي��ال م��ا ي��ح��دث ف��ي فلسطين،
خ��ص��وص��ا ً ف��ي غ����زة ،وم���ا يحدث
في لبنان والشام وال��ع��راق وليبيا
وتونس ومصر ،ال يسعنا إال أن نقول،
بك ّل تأكيد ،إنّ الغرب هو الحامي
والمخطط والمنفذ لهذه المشاريع
المد ّمرة لمنطقتنا ،نعم ،إنهم أصحاب
نظرية الفوضى الخالقة ،بحسب
تسميتهم ،والتي سيخجل التاريخ
من قسوتها ووحشيتها».
وختم :لن نكون نعاجا ً صاغرة
ُت��ذب��ح و ُت��ق��ت��ل ،ب��ل سنكون نسورا ً
جارحة ،تم ّزق من يريد األذى ألمتنا
وشعبنا ،ألنّ فينا قوة تفعل وستغيّر
وجه التاريخ».
الحفل الذي تخلله قصيدة لإلعالمي
أحمد هريش ،أقيم لدعم صمود أبناء
شعبنا في غ ّزة في مواجهة العدوان
الصهيوني العنصري اإلرهابي.

 ...وتقيم مخ ّي ً
ما للطلبة والأ�شبال
أقامت مديرية أوتاوا في الحزب السوري القومي االجتماعي مخيّما ً صيفيا ً في
منطقة «سان إيفان» ـ مقاطعة كيبك الكندية ،شارك فيه عدد كبير من القوميين
والطلبة واألشبال واستم ّر لخمسة أيام.
تضمن المخيم نشاطات رياضية وترفيهية ،وفقرات إذاعية ،تربوية وثقافية،
المؤسس المعلّم
وحلقات تعريفية عن الحزب وفكره وعقيدته ،وعن الزعيم
ّ
أنطون سعاده ،ومواقفه ونضاله في مواجهة االستعمار والعدو الصهيوني.

احتفال في برانزويك ـ �أ�ستراليا
برعاية المندوبية ال�سيا�سية لـ«القومي»
ضمن فعاليات دعم صمود شعبنا في
فلسطين والشام في مواجهة العدوان
واإلره��اب ،رعت المندوبية السياسية
للحزب السوري القومي االجتماعي في
أستراليا حفالً أقيم في «قاعة أورورا»
ـ منطقة ب��ران��زوي��ك ،حضره ناموس
المندوبية السياسية سايد النكت ومنفذ
عام ملبورن صباح عبد الله وعدد من
مسؤولي الوحدات الحزبية.
كما حضر الحفل وف��د م��ن التيار
منسق التيار
الوطني الح ّر برئاسة
ّ
في أستراليا روبير بخعازي ،وفد من
ال��ح��زب الشيوعي اللبناني برئاسة
خليل الراسي ،مسؤول حركة أمل علي
األم��ي��ن ،صافي عيوش ممثالً وكالة
األنباء السورية «سانا» ،فيليب السقا
م��م��ث�لاً جمعية «ب��ي��ت ج����اال» ،راس��م
الباشا ممثالً المركز اإلسالمي العلوي
االجتماعي ،بسام أبو دحو على رأس
وفد من أبناء رام الله ،رئيس جمعية
عدبل الخيرية فايز النبوت ،رئيسة
تج ّمع النهضة النسائي في أستراليا
جنى دياب ،وعدد من ممثلي الجمعيات

واألندية االغترابية وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
تخلل الحفل كلمة للنبوت أشار فيها
إلى المخاطر التي تتهدّد بالدنا من ج ّراء
األعمال اإلرهابية والمجازر البشعة التي
ترتكب بحق أبناء شعبنا ،من فلسطين
إلى سورية والعراق ولبنان ،معتبرا ً
أنّ ال��ع��دو الصهيوني والمجموعات
التكفيرية وجهان إلرهاب واحد.

ولفت النبوت إلى أنّ اإلره��اب يقتل
األطفال في غ ّزة ،ويعمل لقتل الحياة في
بالدنا ،ولذلك ال ب ّد من إعالء الصوت في
وجه هذا اإلرهاب الذي يشكل خطرا ً على
اإلنسانية جمعاء.
كما تخلّل الحفل كلمات للزهرتين
مريم وس���ارة ،وبرنامج فني أحياه
الفنانان فهمي بركات وربيع السكماني
وعازف األورغ عمر ملكي وفرقته.

