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حمليات

«القومي» و�أهالي مجدلبعنا ومنطقة عاليه والجبل ي�ش ّيعون الأمين المنا�ضل كميل عبد الخالق

مهنا :لت�سقط �سيا�سة الن�أي ولننخرط جميع ًا في المعركة ّ
�ضد الإرهاب

ش ّيع الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي مجدلبعنا ومنطقة عاليه والجبل األمين
المناضل كميل عبد الخالق (عضو هيئة منح
وشعبي حاشد
حزبي
رتبة األم��ان��ة) بمأتم
ّ
ّ
ح��ض��ره رئ��ي��س المجلس األع��ل��ى ف��ي الحزب
ال��وزي��ر السابق محمود عبد الخالق ،نائب
رئيس الحزب توفيق مهنا ،العمد :نزيه روحانا،
فارس سعد ،جورج ضاهر ،معن حمية ،أعضاء
المجلس األعلى :وليد زيتوني ،رياض نسيم،
د .خليل خير الله ،وبشارة حداد ،رئيس هيئة
منح رتبة األمانة كمال الجمل وعضوا الهيئة
ص�لاح دب��ا وعباس صالح ،وع��دد من وكالء
العمد ونواميس العمدات ،المندوب السياسي
لجبل لبنان الجنوبي حسام العسرواي وعدد
من أعضاء هيئة المندوبية السياسية ،منفذ
ع��ام الغرب ربيع صعب ،منفذ ع��ام الشوف
نسيب أبو ضرغم ،منفذ عام المتن األعلى عادل
حاطوم ،منفذ عام بيروت بطرس سعاده ،وعدد
من أعضاء المجلس القومي وأعضاء هيئات
منفذيات ومسؤولي وحدات حزبية.
كما حضر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ممثالً بوكيل الجرد في الحزب
التقدمي االشتراكي زياد شيا على رأس وفد،
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن ممثالً بمدير مكتبه أكرم مشرفية على
رأس وفد ،وزير الزراعة أكرم شهيّب ،النائب
فؤاد السعد ،النائب السابق مروان أبو فاضل،
وفد من التيار الوطني الحر برئاسة سيزار أبي
خليل ،ممثل حزب البعث العربي االشتراكي
أسد سويد ،وفد من حركة أمل برئاسة حسين
ناصر الدين ،وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء
المجالس البلدية ومختاري المنطقة وفاعلياتها
ووفد كبير من المشايخ.
بدأ التشييع بتوافد المشاركين من المنطقة
وس��ائ��ر المناطق اللبنانية ،وألقيت كلمات
استهلّت بنبذة موجزة عن األمين الراحل قدّمها
عصام عبد الخالق .ثم ألقى الشاعر فرحان
حيدر قصيد ًة شعرية ،وقدّم الخطباء بالل عبد
الخالق.

كلمة مركز الحزب

وألقى مهنا كلمة مركز ال��ح��زب ،استهلّها
قائالً« :األمين كميل عبد الخالق قامة من قامات
النهضة أض��اءت أن��واره��ا على م��دى أكثر من
نصف قرن في ساح الصراع والجهاد ،وضاءة
بأنوارها حملت مشعالً إلنارة درب الحياة ألمة
جسدها باعث نهضتنا سعاده بأنها األمة
حية ّ
المؤهلة والرائدة والقائدة والحضارية.

تكرم المطران عطا اهلل ح ّنا
مديرية لو�س �أنجلي�س في «القومي» ّ

المطران ح ّنا :مَن قتل �سعاده
ي�سعى هو نف�سه �إلى تدمير �سورية

المطران حنّا يتسلّم الدرع التقديرية

جانب من الحضور في المأتم

حردان يعزّي
توجه رئيس الحزب السوري القومي
فور تبلّغه نبأ وف��اة األمين كميل عبد الخالق،
ّ
االجتماعي النائب أسعد حردان على رأس وفد من قيادة الحزب وعدد من المسؤولين إلى دارة
الراحل في مجدلبعنا ،مقدّما ً التعازي إلى عائلته .وقد وصف الرئيس حردان ،األمين الراحل
بالمناضل القومي المعطاء ،الذي نذر نفسه لخدمة القضية القومية.

واالص��ط��ف��اف��ات لمصلحة م��ع��رك��ة واح���دة
م��ح �دّدة ه��ي مقاومة اإلره���اب ال��ذي يضرب
لبنان ويستهدف وحدته وجيشه ومقاومته
ومواطنيه ،ونحن نريد أن تتط ّور الدولة وأن
تكون دول��ة مدنية ال دول��ة رعايا وال طوائف
وال أمراء مذاهب ،بل دولة المواطن الذي يعت ّز
باالنتماء إلى هذا البلد وإلى هذه الدولة».

كلمة العائلة

مهنا

غسان عبد الخالق

كميل عبد الخالق مشعل من مشاعل هذه
النهضة ُجبل بالثقافة والمعرفة وااللتزام،
وجبل باإلخالق واألخ ّوة والمحبة ألبناء أمته
ُ
ورفاقه في األحزاب ورفقائه في حزب سعاده،
الحزب السوري القومي االجتماعي.
وتابع« :كما حاربنا الصهيونية البربرية
اإلرهابية ،نحن اليوم في موقع محاربة هجمة
متعصبة ذ ّم��ي��ة ال
إرهابية ج��دي��دة متخلّفة
ّ
تنتمي إلى روح العصر وال إلى روح اإلنسان
والتمدّن والحضارة ،هذه الهجمة اإلرهابية
التي تأتي من أصقاع األرض لتعبث بأرضنا
في ال��ع��راق وف��ي الشام وف��ي لبنان ،في ك ّل
أرضنا القومية ،تعبث بوحدتها وبهويتها
وبمقدساتها علها تنال من إرادة المقاومة،
لكن ل��م يعرفوا أب���دا ً أنّ ه��ذه األم��ة كما قال
سعاده عرفت فتوحات وغزوات كثيرة وجاءت

النهضة ورجال المقاومة والشرفاء ليضعوا
ح ّدا ً لكل الفتوحات.
اإلره��اب يضربنا ونحن بالمرصادِ ،باسم
روحك المجاهدة المقاومة نحيّي كل المقاومين
في الجنوب وفي الشام والعراق لهذه الغزوة
تتكسر أحالمها في عواصمنا،
اإلرهابية التي
ّ
من بغداد إلى دمشق إلى بيروت ،لتبقى األمة
أمة نوارة وأمة الحضارة».
وختم« :في وداعك نرفع الصوت ألن تسقط
هذه السياسة ،سياسة النأي بالنفس ،أيّ نأي
بالنفس إذا كانت وحدتنا مهدّدة ومستقبل
أبنائنا وأجيالنا مهدّداً؟
نؤكد أنّ االل��ت��زام الحقيقي تجاوز للنأي
بالنفس باالنخراط في الصراع ،لذلك ندعو
ه��ذه الحكومة وكافة القوى إل��ى أن تتجاوز
االعتبارات وتعيد النظر بالحسابات الداخلية

وأل��ق��ى القنصل وعضو المجلس القومي
غسان عبد الخالق كلمة ِباسم عائلة الراحل
قال فيها« :أبو جهاد ،رجل من طينة مختلفة،
كما ك ّل أبناء جيله الذين خبروا حياة هذا البلد
الذي منذ إعالنه وهو في عين العاصفة .اختار
كما الكثيرين من أترابه أن يشارك في تضميد
جراح وطنه وأمته البالغة ،عرفته مجدلبعنا
كما الجرد كما الغرب رجل المواقف المؤمن
بقيم الحق والخير والجمال.
حمل المسؤولية طوال الحرب المشؤومة
التي عصفت بالوطن ،فكان أقرب إلى اإلطفائي
منه إلى مهووسي الثورة الذين اعتبروا أنّ
ال��ح��رب إن��م��ا ه��ي ف��رص��ة لتحسين العيش
واالنتقام من التاريخ.
تحلّى بمناقبية الثائر وكان كثيرون يعيبون
عليه النهج التسامحي السلمي ال��ذي اتبعه
طوال تسلّمه المسؤوليات ...أبو جهاد لم يكن
فقط أخا ً لهدى وبهيج واملي ،بل لك ّل من عرفه،
كما لم يكن فقط أبا ً لجهاد وليندا بل لك ّل أبناء
جيلي والجيل الذي سبقني وللجيل الطالع،
فكان الناصح والحنون وصاحب القلب الكبير
الذي خذله في النهاية على ما يبدو لسبب أو
آلخر».
وختم بتقديم الشكر إلى ك ّل الذين شاركوا
العائلة في مصابها الجلل ،سواء بحضورهم
في يوم التشييع أو بتقديم التعزية فور سماع
النبأ األليم.
وبعد الكلمات وال��ص�لاة وت��أدي��ة التحية
الحزبيةُ ،حمل نعش ال��راح��ل ملفوفا ً بعلم
الزوبعة ،يتقدّمه حَ مَلة أكاليل الزهر ،بينها
أكاليل ِباسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان
ورئيس المجلس األعلى وأعضاء المجلس،
ورئيس هيئة منح رتبة األمانة وأعضائها.

حيدر

بالل عبد الخالق

علي عبد الخالق

كلمة مديرية مجدلبعنا

وألقى كلمة مديرية مجدلبعنا عضو المجلس
القومي علي عبد الخالق واستهلّها قائالً« :الموت
حق ،ومع ذلك فهو قاهر ،إذ يختطف من بيننا
أحبّة خ ِبرنا معهم الحياة وقفة ع ّز .وبرحيل من
نودّع اليوم ،األمين كميل عبد الخالق ،تختلج
في النفس آالم ال ب ّد أن نقوى على تح ّملها على
رغم لوعة الفراق».
وأض��اف« :فقيدنا الغالي األمين أبو جهاد،
ي��وم وداع���ك ي��وم ح��زي��ن على عائلتك وأه��ل
بيتك وحزبك وأحبائك ،ومن واجبنا أن نفيك
بعض حقك ،تكريما ً لعطاءاتك خالل مسيرتك
النضالية التي بدأت عام  1957بانتمائك إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي .ومنذ ذلك
التاريخ وحتى الرمق األخير لم توفر أيّ جهد في
سبيل إبقاء راية الحزب مرفوعة في قلبك وبيتك
ومنطقتك ،متخذا ً مبادئ الحزب ش��ع��ارا ً لك
ولعائلتك ،وأنت الذي ناضلت لترسيخ مفاهيم
النهضة في المجتمع».

تلكي :منا�ضل ومقاوم و�صاحب م�سيرة حافلة
بالدفاع عن فل�سطين والأمة
ك ّرمت مديرية لوس أنجليس في الحزب السوري القومي
االجتماعي رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في
مدينة القدس المطران عطا الله ح ّنا ،فأقامت مأدبة عشاء
حضرها مدير هيئة المديرية وأع��ض��اؤه��ا ،وجمع من
القوميين والمواطنين.

تلكي

وألقى مدير المديرية رودولف تلكي كلمة ترحيبية ،دعا
في مستهلّها إلى الوقوف دقيقة صمت تحي ًة للشهداء،
وقال« :نك ّرم اليوم رجالً من رجاالت أمتنا النادرين ،وهو
الذي نذر نفسه لنصرة الحق والعدالة واإلنسانية ،وفي
تكريمه نك ّرم أمة أنجبت رجاال ً ال يرتضون إال حياة األحرار
وأخالق األحرار.
المطران الجليل عطا الله ح ّنا ،مناضل ومقاوم ،ليس
دفاعا ً عن فلسطين فحسب ،بل عن الشام وعن ك ّل أمتنا.
ومسيرته حافلة بالمواقف وهو الذي واجه بك ّل شموخ
وصالبة ك ّل محاوالت اقتالعه من أرضه».
وتابع« :مواقفكم يا سيادة المطران تذ ّكرنا بمواقف
مطران المنفى المقاوم إيالريون كبوجي الذي وقف مع
خيار المقاومة ورفض االحتالل االسرائيلي وحافظ على
هويته ،فها أنتم تحملون الشعلة ذاتها ،وتسيرون على
طريق الجلجلة كما سار عليها السيد المسيح ،حاملين
على أكتافكم صليب اإلنسانية إلكمال المسيرة الشاقة ،من
أجل تحرير فلسطين ،ك ّل فلسطين».
وأشاد تلكي بمواقف المطران ح ّنا الثابتة والراسخة
دفاعا ً عن الشام والمقاومة في فلسطين واألمة ،متحدّيا ً
بمواقفه الضغوط وحمالت الترهيب والتهديد التي مارسها
االحتالل ضدّه.
وأض��اف« :نعلم أنّ أصحاب المواقف يدفعون أثمانا ً
باهظة ،لكن مواقفكم هي جزء من المعركة المفتوحة ،وفي
سبيل بالدنا ترخص التضحيات.
إنّ الصراع مع كيان االحتالل المغتصب أرضنا ،مصيري
وحادّ ،ونحن معا ً في هذا الصراع ،ألننا تعلّمنا في مدرسة
باعث النهضة القومية الزعيم أنطون سعاده ،أنّ أزمنة
مليئة بالصعاب والمحن تأتي على األمم الحية فال يكون
لها إنقاذ إال بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة».
وختم تلكي كلمته بنقل تحيات قيادة الحزب إلى
المطران ح ّنا ،كما أثنى على دور لجنة العرب األميركية
للدفاع عن سورية والجهود التي بذلتها عبير زويدي من
أجل إنجاح الحفل.

طوبيا

عصام عبد الخالق

متفرقة
�أخبار
ّ
«الإيطالية» ت�ست�ضيف المطران الأبر�ص

استضافت الوحدة اإليطالية العاملة ضمن إطار ق ّوات األمم المتحدة المو ّقتة في جنوب لبنان
«اليونيفيل» في مق ّرها في شمع ،راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل
األبرص .وكان في استقباله قائد القطاع الغربي في «اليونيفيل» الجنرال اإليطالي فابيو بوللي
والضباط اإليطاليون الكبار.
بعد التحية من ثلة من الحرس العسكري اإليطالي ،استمع المطران األبرص من الجنرال بوللي عن
سير مهمة «اليونيفيل» وشرح مفصل عن طبيعة عمل الجنود اإليطاليين ،ال سيما المشاريع الكثيرة
التي ين ّفذها مكتب التعاون المدني العسكري اإليطالي لمصلحة أهالي الجنوب.
وشكر المطران األبرص الجنرال بوللي على االستقبال الحار ،ون ّوه بدور الوحدة اإليطالية في
سبيل األمن واالستقرار في جنوب لبنان.
وخالل زيارته ،ترأس المطران االب��رص قداس األح��د ،بحضور بوللي وعدد كبير من الجنود
اإليطاليين.

وحدات �إنتاج الزوباع في  16بلدة عكارية

انتهت مرحلة إنشاء وحدات الزوباع ضمن تنفيذ التدريبات ،وفي المرحلة الثانية من مشروع
«مؤسسة الصفدي»
استغالل الموارد المحلية لتنمية االقتصاد الريفي في منطقة عكار ،الذي تن ّفذه
ّ
بالتعاون «مع مؤسسة  »AIDAاإلسبانية ،ضمن برنامج «أفكار ـ  ،»3الممول من االتحاد األوروبي
بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية .استكمل فريق عمل المشروع مرحلة إنشاء وحدات
إنتاج الزوباع ،التي شملت زيارات ميدانية لكل مستفيد بهدف تحديد األرض وقياسها من أجل
ّ
وغطت الزيارات مناطق :جديدة القيطع ،قبعيت ،حرار ،الحويش،
تسهيل عملية تركيب نظام الريّ .
بقرزال ،جبرايل ،تكريت ،بيت مالت ،ممنع ،بزبينا ،خربة شار ،دوير عدوية ،سفينة الدريب ،شربيال،
كفر حرة والقشلق.
ولفت مدير المشروع الدكتور غسان سرور ،إلى أن هذه المرحلة التي ين ّفذها فريق من المهندسين،
تشمل أيضا ً تركيب نظام الريّ بالتعاون مع كل مستفيد وشرح كيفية استعماله ،وتوزيع شتول
الزوباع والعمل على إعطاء اإلرشادات الالزمة حول كيفية زراعتها والعناية بها ،وصوال ً إلى المراقبة
والرعاية الدورية للمستفيدين (بمعدل م ّرة كل أسبوع) للتأكد من تطبيق كافة اإلرشادات الزراعية.

بعد ذلك ،ألقى مسؤول « ADCض ّد التمييز العنصري»
في والية كاليفورنيا ،الدكتور القومي سهيل طوبيا ،كلمة
أشار فيها إلى تكريم سابق أقامته منظمة ض ّد التمييز
للمطران ح ّنا ،مؤكدا ً أنّ التكريم م��ردّه إلى أنّ القوميين
االجتماعيين يقدّرون مواقف المطران الصلبة ويلتزمون
بها.

المطران ح ّنا

ثم ألقى المطران عطا الله ح ّنا كلمة استهلها بالقول:
«نحن هنا ألجل سورية ،وعندما ندافع عن سورية ندافع
عن فلسطين كما ندافع عن حريتنا وكرامتنا وإيماننا
وتراثنا».
وقال متوجها ً إلى القوميين في مديرية لوس أنجليس:
«أشكركم وأفتخر بدعوتكم لي ألنها أتت من حزب رفع
راية الوحدة ودافع عنها وبذل في سبيلها التضحيات،
وأنا أعتقد ،وأظن بأنكم تشاطرونني االعتقاد ،بأنّ من
حكم باإلعدام على سعاده هو نفسه من يسعى إلى تدمير
سورية وتدمير العالم العربي من المحيط إلى الخليج».
وأضاف :إنّ الذين قتلوا أنطون سعاده ،هذا المعلّم وهذا
المف ّكر وهذه الشخصية الوحدوية السورية المتميّزة،
إنما أرادوا أن يقتلوا هذه النهضة التي جاء بها .إنّ إعدام
سعاده وصمة عار في جبين اإلنسانية ،إنه إعدام رجل
أراد الخير والوحدة ألمته ،ودافع عنها وعن هويتها فكان
عقابه الموت ،إنما موت سعاده هو حياة ،إنه مات في

«ك�شافة البيئة» تحتفل باليوم العالمي لل�سالم

لمناسبة اليوم العالمي للسالم ،وتحت شعار «السالم يبدأ معنا»ّ ،
نظمت جمعية كشافة البيئة
في لبنان نشاطا ً رمزيا ً لمجموعة من المنتسبين إليها ض ّمت إضافة إلى األطفال اللبنانيين ،مجموعة
من األطفال السوريين النازحين ،إذ قام المشاركون ومن مختلف األعمار برفع الفتة كبيرة في
وسط مستديرة البيئة في مدينة الميناء ـ طرابلس تحمل عبارة «السالم يبدأ معنا» بعد أن مهرها
المشاركون بأك ّفهم الملونة بألوان الحياة والفرح .ث ّم أقيمت عدّة نشاطات أضفت ج ّوا ً من البهجة
لدى المشاركين .وفي الختام ،زرع المشاركون شجرة زيتون تذكارية للمناسبة.

لبنانيات �شاركن في م�ؤتمر �إيطالي
عن مكافحة العنف �ضدّ المر�أة

المطران األبرص خالل زيارته الوحدة اإليطالية في شمع
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بدعوة من وزيرة الخارجية اإليطالية وضمن مشروع مشاركة المرأة في الحكم والتنمية الذي
أطلقته السفارة اإليطالية في لبنان بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ،شاركت منسقة مشروع
«مشاركة المرأة في الحكم والتنمية» زينة عبد الخالق ،وآنجليك خليل ،والمحامية مريم الشامي،
في جلسات المؤتمر المنعقد في البرلمان اإليطالي في روما ،والذي تمحور حول دخول «اتفاقية
اسطنبول» المتعلّقة بمكافحة العنف ض ّد المرأة حيّز التنفيذ.
وتخلّل الجلسات مداخالت شجبت العنف ض ّد المرأة ،وأجمع الحضور على ض��رورة اتخاذ
الحكومات ك ّل التدابير لوقف وتيرة العنف.

من حفل لجنة العرب األميركية للدفاع عن سورية

سبيل المبادئ التي نادى بها ،ولذلك فإنّ استشهاده كان
حيا ًة جديدة وانطالقة جديدة للفكر النهضوي الذي نادى
به ،وأنا إذ استحضر هذه الشخصية التي احترمها ،فألني
قرأت كتب سعاده وبعضها قرأته م ّرات عدّة».
وتط ّرق المطران ح ّنا إلى اإلرهاب الذي تتع ّرض له سورية
والسوريون بك ّل شرائحهم ،ودعا اإلكليروس المجتمِع في
واشنطن إلى أن يقولوا لباراك أوباما بأن يكف عن دعم
اإلرهابيين الذين يعيثون فسادا ً وقتالً وتدميرا ً في ك ّل األمة
السورية .وقال« :أو ّد أن أنقل إليكم تحية القدس ،فأنا ساكن
في القدس ال بل القدس ساكنة في قلبي وحيثما أذهب أحمل
معي القدس ،أحمل آالمها ومعاناتها وجراحها ،أحمل معي
صليب مسيحها السائر في طريق آالمها على رجاء قيامة
الحرية وإنهاء االحتالل العنصري وتحرير فلسطين».
وتابع« :نحن نحمل في قلوبنا صليب المسيح رمزا ً
للفداء والتضحية والمحبة ،ولكنه في الوقت نفسه هو رمز
القيامة واالنتصار على الموت وعلى الظالمين.
الفلسطينيون كافة ،مسيحيّين ومسلمين ،يحملون
صليب مواجهة االح��ت�لال والعنصرية والصهيونية،
ويسيرون في طريق الجلجلة وهم على قناعة تامة بأنّ
بعد الموت قيامة ...نحن متفائلون بالمستقبل ،وهنالك
من يسعون إلى ّ
بث القنوط واليأس في قلوبنا وفي حياتنا
وفي ثقافتنا».
وحمل المطران ح ّنا على الفضائيات التي ّ
تبث سمومها
لتبقينا في حالة يأس وقنوط واستسالم وقال« :جوابنا
لهم ،لن نيأس ولن نتراجع قيد أنملة إلى الوراء ،وسنبقى
متمسكين بحقنا الوطني والقومي والديني واإلنساني في
ّ
فلسطين التاريخية ،لن نتنازل عن ذ ّرة تراب واحدة من
أرض فلسطين ،وستبقى فلسطين حاضرة ألنّ أبناءها
متمسكون بها».
وحيّا المطران ح ّنا المقاومة الباسلة في غ ّزة وفلسطين
التي ل ّقنت العدو «اإلسرائيلي» درسا ً لن ينساه ،كما حيّا
المقاومة الباسلة في لبنان وك � ّل مقاومة تعمل ألجل
انتصار أمتنا لكي تبقى عصيّة على التقسيم.
أحب فلسطين وقد استشرف
وق��ال« :أنطون سعاده ّ
معاناتها وخطر اليهود عليها ،وكأن لسان حاله اليوم
يقول :يا أيها الفلسطينيون تمسكوا بهذا الحق فلن
يموت».
وختم قائالً« :غذاؤنا هذه الليلة آت من أنطون سعاده،
وهو حاضر في مأدبتنا بروحه ومواقفه ورسالته ،فتحيّة
لمريديه ولك ّل أعضاء الحزب السوري القومي االجتماعي
بمسؤوليه وكوادره».
وبعد حوار بين المطران والحضور ،دعا المدير تلكي،
الفنان أسامة حسن لتسليم المطران درع تقديرية ،والدرع
تحمل رسما ً لخريطة األم��ة السورية وشعار الزوبعة،
وقد ص ّممه الفنان حسن خصيصا ً للمناسبة .كما أهدى
المدير المطران ح ّنا كتاب سعاده «اإلسالم في رسالتيه
المسيحية والمحمدية».

 ...ولجنة العرب األميركية
للدفاع عن سورية

إل��ى ذل���ك ،ش���ارك م��دي��ر مديرية ل��وس أنجليس في
«القومي» على رأس وفد من القوميين االجتماعيين في
الحفل ال��ذي أقامته لجنة العرب األميركية للدفاع عن
سورية على شرف المطران عطا الله ح ّنا.
قدّمت للحفل اإلعالمية فاطمة عطية ،وق��رأت أ .عبير
الزويدي قصيدة مؤثرة للشاعر سميح القاسم ،ثم ألقى
المهندس يوسف اسماعيل كلمة ترحيب ،بعدئ ٍذ ألقى
مفتي الجمهورية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين
حسون كلمة عبر «سكايب» ،ثم كلمة المطران ح ّنا الذي حيّا
ّ
حسون ،وتحدّث عن األوضاع في فلسطين
مواقف المفتي ّ
والشام والعراق ولبنان ،الفتا ً إلى أنّ اإلرهاب الذي يتهدّد
بالدنا يما َرس من قبل  80دولة تدعم المجموعات اإلرهابية
التكفيرية المتط ّرفة.
وتخلل اللقاء حوار بين الحضور والمطران ح ّنا ،وكان
الفتا ً إسهاب المطران ح ّنا في الحديث عن «الرجل العظيم
أنطون سعاده».

