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حمليات

ت�شييع حا�شد للمنا�ضل القومي عفيف النجار في بترومين ـ الكورة

كرم :ندعو �إلى ت�سليح الجي�ش لقتال المجموعات االرهاب ّية التكفيرية
شيّعت مديرية بترومين التابعة لمنفذية
الكورة في الحزب السوري القومي االجتماعي،
وأه��ال��ي البلدة وال��ك��ورة ،المناضل القومي
وشعبي مهيب.
حزبي
عفيف ال ّنجار ،في مأتم
ّ
ّ
شارك في التشييع منفذ عام الكورة الدكتور
باخوس وهبة وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ
ع��ام عكار ممتاز الجعم ،وع��دد م��ن أعضاء
المجلس القومي والمسؤولين ،ورئيس بلدية
بترومين لويس قبرصي وأعضاء المجلس
البلدي وجموع من القوميين والمواطنين.
بعد القدّاس الذي ترأّسه مطران طرابلس
وال��ك��ورة وت��واب��ع��ه��م��ا ل��ل��ل��روم األرث��وذك��س
المطران افرام كرياكوس ،ألقى نجل الراحل،
وليد نجار (ناموس مديرية بترومين) كلمة
ِباسم العائلة جاء فيها« :أصعب ما واجهته
في حياتي ،خسارتي الكبيرة لوالدي ،ولكن
عندما أقف أمامكم اليوم ،رفقاء وأصدقاء ،أرى
في عيونكم عمق محبتكم لوالدي ،أدرك كم أنا
محظوظ .كل من عرف والدي وجد فيه رجالً
سريع البديهة ،متواضعاً ،أصيالً في محبته
للجميع .لقد شجعنا على أن نكون قدوة دائما ً
وأن نقف بشجاعة ثابتين على ما نؤمن به.
علي التعبير عن
وف��ي ي��وم ال��وداع ،يصعب
ّ
خلجات النفس ،في يوم ال��وداع أحبّك أكثر،
أعانق روحك ،وأعاهدك أن نحمل اسمك عاليا ً
بفخر وع ّز وشرف».
بعد ذل��ك ،ألقى ناظر اإلذاع��ة واالع�لام في
منفذية الكورة هنيبعل كرم كلمة مركز الحزب،
ّ
«جف سراج العمر ،وأطفأ الزمن
وجاء فيها:
عينيه الم ّتقدتين .إنها حقيقة ال مف ّر منها ،لكنّ
ّ
يجف ال ّن ُ
سغ
ال ّزرع الذي غرسته يداه لم ولن
فيه يوماً .هو سنديانة عتيقة من سنديانات
بترومين والكورة ،عمره الطويل وما م ّر عليه
يجعالنه من أولئك ال��رج��ال الذين نحتذي
بما فيهم من إرادة الحياة وعنفوان األرض
الطيبة.
غادر الرفيق عفيف تاركا ً وراءه عائلة قومية
مباركة ،معطاءة بانتمائها إلى االرض التي
أحبها وأفنى حياته في خدمة قضيتها .انتمى
إلى الحزب عام  1955وكان قبل ذلك في سلك
الجندية منذ سنة  ،1949وأقسم على أن ك ّل
ما فيه هو لهذه االمة المعذبة ،وأنّ كل ما فيه
هو من هذه األمة العريقة .أصيب في أحداث
طرابلس عام  1958و ُمنح وسام الشرف من
الدرك اللبناني.
خدم الحزب بكل ما أوت��ي من ه ّمة وقدرة
وطاقة ،مدافعا ً عن مبادئه ،مقاتالً في صفوفه،
رافعا ً رايته في قلبه وبيته وأينما ح ّل .عاش
أزمنة صعبة بسبب إيمانه بالقضية التي
ت��س��اوي وج����وده ،وذاق األم��� ّري���ن ،فسجن

قرطا�سية من «نور للرعاية ال�صحية
واالجتماعية» لمدار�س م�شغرة
ضمن سياق حملة التقديمات والمساعدات التربوية
التي تن ّفذها جمعية «نور للرعاية الصحية واالجتماعية»،
زار وفد من الجمعية بلدة مشغرة البقاعية لتوزيع مئات
الحصص والمساعدات ،من قرطاسية وإسعافات أولية
لمدارس البلدة.
وك���ان ف��ي استقبال وف��د الجمعية ،م��دي��ر مديرية
مشغرة في الحزب السوري القومي االجتماعي وسام
غزالي وأعضاء هيئة المديرية .وبعد توزيع القرطاسية
توجه غزالي
والمساعدات على الطالب وال��م��دارس.
ّ
بالشكر إل��ى «جمعية ن��ور» معتبرا ً أن م��ا تقدّمه في
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المجاالت االجتماعية والتربوية والصحية وكل ميادين
الحياة ،ينطلق من إيمانها الراسخ بقيم الحق والخير
والجمال ،وب��ض��رورة النهوض بالمجتمع واالهتمام
بالجيل الجديد.
يذكر أن رئيسة جمعية «نور» مارلين حردان كانت
قد أطلقت حملة توزيع آالف الحصص من المساعدات
والقرطاسية على الطالب والمدارس في مناطق حاصبيا
وراشيا ومرجعيون والبقاع الغربي منذ ب��دء السنة
الدراسية ،وهي حملة سنوية ّ
تنظمها الجمعية لتخفيف
األعباء عن ذوي الطالب في هذه المناطق.

مقدم موكب التشييع
عام  1962وتح ّمل ما ال يتح ّمله إال الرجال
المجبولون بالكرامة وع ّزة النفس والشرف».
وت��اب��ع ك��رم« :ك � ّرم��ه ال��ح��زب لثباته على
مبادئ النهضة ،فمنحه وسام الثبات لمرور
أكثر من خمسين سنة على انتمائه .وقدّم ك ّل
ما لديه وأغلى ما يملك من أجل هذه النهضة،
لقد قدّم حتى بيته ،ليكون مركزا ً دائما ً لمديرية
ب��ت��روم��ي��ن .ع��اش رج�ل� ًا م��ق��دام �ا ً متواضعا ً
وم��ج��اه��داً ،وتوفي على ذل��ك ،وم��ن ك��ان هذا
شأنه في الحياة ،وشأنه عند ال��م��وت ،فإن
ذكراه تبقى مخلّدة إلى األبد».
وقال كرم« :يودّعنا الرفيق عفيف وهو على
يقين بأننا هؤالء الرجال الذين لن يبدّلوا أبداً.
يودّعنا واألم��ة تنزف من ك ّل ص��وب ،وتلملم
جراحاتها النازفة لتنزف من جديد .لك ّنها
أ ّم��ة تحترف األل��م وتعرف كيف تصنع ،من
نزيف الجراح ،انتصاراتِها الكبرى .هذه األمة
ت��دور على أرضها اليوم حرب عالمية ثالثة
أشعلها األميركيون والصهاينة اللذين يقفون
وراء حركات االره��اب والتط ّرف في العالم
العربي».

وتابع« :إننا نواجه اليوم إرهابا ً ال مثيل
له في التاريخ الحديث .نقف على جبهات
م��ت��ع��ددة :جبهة ق��ت��ال ع��د ّون��ا المصيري،
العدو الصهيوني ،وجبهات قتال االرهابيين
المتط ّرفين المجرمين الذين ين ّفذون األحالم
والمصالح الصهيونية االميركية.
إننا في عين العاصفة ،وفي خض ّم معركة
ال يصمد فيها إال األق��وي��اء ،فإ ّما أن نتشبث
بأرضنا وتاريخنا وهويتنا وتراثنا القومي،
فنكون رجاال ً على قدر ما تتطلب المرحلة من
مهب الرياح .ال ح ّل
الرجولة ،وإما أن نذهب كلّنا ّ
ثالث بينهما .ونحن ،القوميين االجتماعيين،
اخترنا الموقف األول :أن نصمد في أرضنا
ونقاتل دفاعا ً عن وجودنا وعن حقنا بالحياة
الجميلة ال��ع��زي��زة .ن��داف��ع ع��ن أرض��ن��ا وعن
أوالدنا وأحفادنا ونقطع دابر الفتن والمكائد
التي ُتع ُّد لهذا الوطن».
بالمؤسسة العسكرية
وقال كرم« :نحن نثق
ّ
ون��ق��ف إل��ى جانبها ف��ي م��واج��ه��ة االره���اب،
وندعو إلى تسليح الجيش بما هو مفيد لقتال
المجموعات االرهابية والقضاء عليها .نحن

مع الجيش ،ألنه جيش كل لبنان ،وليخرس
كل مَن يتطاول على كرامة الجيش ووظيفته
النبيلة ،إن زيّ الجندية هو زيّ التضحية
النبيلة ،وأيّ كالم آخر هو كالم مشبوه.
إننا في ه��ذه المناسبة الحزينة ،نعاهد
رفيقنا أنّ تعبه لن يذهب سدى ،ألن الحياة
العزيزة المشرقة ستكون لنا ،لهذا الوطن
الغالي على قلوبنا .نعاهد أبناء أمتنا أن نكون
دوما ً حما َة الدّيار األوفياء ،وأن نقف كما وقف
سعاده العظيم هازئا ً بالموت بابتسامة بط ٍل
جبّار ،أن نقف في عين العاصفة رجاال ً أشدّاء
على قدر ما تتطلّبه البطولة والتضحية من
الشدّة والبأس .نعاهد زعيمنا أننا ،فدى األمة،
فدى ع ّزتها وكرامتها وشموخ األرز فيها ،لن
نموت ،وال أيّ واح � ٍد م َنا ،ميت ًة عاديّة على
االطالق».
وختم ك��رم ق��ائ�لاًِ « :ب��اس��م قيادة الحزب،
و ِباسم منفذية الكورة ،نتقدّم من عائلة الراحل
الكبير ومن رفقائه ومن أهلنا في بترومين،
بأح ّر التعازي».

«النه�ضة الن�سائي» يفتتح معر�ضه ال�سنوي «مونة �شغل البيت»
في الكورة بح�ضور �شخ�صيات وملكة جمال لبنان

منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في «القومي»
تنظم ندوة عن «دوافع الت�أ�سي�س ومعنى االنتماء»

أقامت منفذية الطلبة الجامعيين
ـ ال�لاذق��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي ،ندوة عنوانها:
«دواف���ع تأسيس ال��ح��زب ومعنى
االن���ت���م���اء» ،ت��ح��دث ف��ي��ه��ا عضو
ال��م��ج��ل��س ال��ق��وم��ي أن����ور ج��دي��د،
وقدّمت لها ناظر اإلذاع��ة واإلعالم
في المنفذية روزيت موراني التي

أك���دت أنّ إق��ام��ة ال��ن��دوة ،فاتحة
لسلسلة ن��دوات دوري��ة ستقام ك ّل
 15يوما ً بإشراف نظارة اإلذاع��ة
واإلعالم ،وتتناول مواضيع فكرية
وعقائدية وثقافية.
حضر الندوة منفذ ع��ام الطلبة
الجامعيين في الالذقية دي��ب بو
صنايع وأع��ض��اء هيئة المنفذية

ومديرو المديريات وجمع من الطلبة
القوميين والمواطنين ،وتميّزت
الندوة بغنى المضمون الذي أضاء
على أهمية تأسيس الحزب ودوره
ونضاله ومواقفه المستندة إلى
مبادئ وعقيدة يتأكد يوما ً بعد يوم
ألاّ خالص لألمة إال بها وال نهضة
لشعبنا إال من خاللها.

...ومنفذية ملبورن ْ
تحيي �سهرتها ال�شهرية

فارس متوسط ًة جريج وعدد من الحضور

قص شريط االفتتاح
ّ
افتتح «تج ّمع النهضة النسائي» ـ
الكورة ،بالتعاون مع وزارة الزراعة،
معرضه السنوي «مونة شغل البيت»،
خالل حفل أقيم في قاعة نشاطات
«ليسيه القديس بطرس» في أميون،
بحضور رئيسة التج ّمع في لبنان
منى فارس ،ملكة جمال لبنان سالي
جريج ،منفذ عام الكورة في الحزب
السوري القومي االجتماعي الدكتور
ب��اخ��وس وه��ب��ة وع���دد م��ن أعضاء
الهيئة والمسؤولين ،عضو المجلس
ال��س��ي��اس��ي ف��ي ح���زب ال��ل��ه محمد
صالح ،عضو الهيئة التأسيسية في
التيار الوطني الحر المحامي جورج
عطا ال��ل��ه ،رئ��ي��س مصلحة زراع��ة
لبنان الشمالي الدكتور محمد إقبال
زي��ادة ،رئيس اتحاد بلديات الكورة
المهندس كريم بو كريم ،رئيس بلدية
أميون غسان كرم ،كاهن البلدة ومدير
المدرسة األب نقوال مالك ،رئيسة

دي��ر وم��درس��ة القديسة تيريزا األم
تيريز صقر ،رئيس دائرة الدراسات
والتنسيق في الشمال الدكتور خليل
ع���ازار ،رئيسة الصليب األحمر في
الكورة دورا حيدر ،رئيسة مجلس
إنماء الكورة واألعضاء ،رؤساء أندية
وجمعيات ،ومختارين وشخصيات
وحشد من أبناء المنطقة.
اس��ت��ه � ّل ال��ح��ف��ل بكلمة ترحيب
من رئيسة التج ّمع في الكورة إيفا
الشماس ،وصفت خاللها معرض
السنة الحالية بالمميز لحضور
ملكة جمال لبنان .ثم تناولت أبرز
نشاطات التج ّمع لهذه السنة .شاكرة
كل من يساهم في ه��ذه النشاطات
ويعمل على إنجاحها.
وأل��ق��ت ف��ارس كلمة قالت فيها:
«ن��ت��ش��ارك ال��ي��وم ف��ي اف��ت��ت��اح ه��ذا
المعرض في مرحلة حرجة من تاريخ
بالدنا ،إذ تضيع البوصلة وتختلط

المفاهيم لدى البعض ،ولم يعد العقل
والمنطق المرجعية».
وأض��اف��ت« :ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف،
يش ّكل العمل التط ّوعي االجتماعي،
وم����ن ن��م��اذج��ه ت��ج � ّم��ع ال��ن��ه��ض��ة
النسائي ،بقعة ضوء معبّرة تقودنا
إلى الحقائق التالية:
 1ـ إن المرحلة الخطيرة التي
نعيش ،حيث تسود غرائز التط ّرف
والعصبيات المذهبية ،هي مرحلة
عابرة بال ش��ك .وه��ذه السلوكيات
هي سلوكيات همجية غريبة على
أمتنا التي تملك قيم الحق والخير
والجمال.
 2ـ ث ّمة محاوالت للنيل من المقاومة
تحت عناوين عدّة ،لكننا واثقون من
أنّ روح المقاومة موجودة في عقل ك ّل
إنسان شريف أدرك في تربيته وعقله
المنهجية واختار االتجاه الصحيح.
أم���ا ال��خ��ل��ل ال���ذي أص���اب بوصلة

من المعروضات

البعض ،فهو نتاج الحقد األعمى
والتط ّرف األرع��ن ،وه��ذا البعض لم
يعد يرى مَن العدو الحقيقي ،العدو
العنصري الصهيوني ال��ذي سعى
إلى خلق نماذج عنصرية ود ّربها،
وغزا بها بالدنا تحت عناوين أبعد ما
تكون عن الدين والشرف واألخالق».
وسألت فارس« :أين تقع مسيرة
العمل التط ّوعي في خريطة األوضاع
المتخبطة ه���ذه ،وم���ا دوره����ا؟»،
مشدّدة على أنّ العمل التط ّوعي دليل
رقي وكرم لدى المتط ّوع الذي يك ّرس
ّ
ج��زءا ً من وقته والكثير من ثقافته
ومعرفته للخدمة العامة .ويقوم
بهذه الخدمة بالكثير م��ن اإليمان
وال��ف��رح والحماسة .وه��ذا ما يعبّر
عنه هذا المعرض ال��ذي هو حصاد
جهد سيدات ومثابرتهن وتفانيهن،
خصصن جزءا ً من وقتهنّ لخدمة
إذ ّ
الجماعة م��ن جهة ،وللتأكيد على

قدرتهن في االنتاج حتى في ظروف
وإمكانيات مادية محدودة».
وأ ّك���دت ف��ارس أنّ ه��ذا المعرض
التراثي الفني تأكيد على إصرارنا
على االستمرار وعلى حيوية شعبنا
وديناميته وتقديره الجمال في وجه
ثقافة الموت والترهيب والتشويه.
وأع��رب��ت ع��ن محبتها وتقديرها
للسيدات ألنهن يك ّرسن أصالتهن
ويبرزنها .وش��ك��رت ك � ّل م��ن ساهم
في تنظيم ه��ذا النشاط وإنجاحه،
كما شكرت األب نقوال مالك ال��ذي
استضاف المعرض في المدرسة.
وختمت« :سيبقى التج ّمع يعبّر دائما ً
عن نبض أهلنا وشعبنا».
وكانت كلمة لألب نقوال مالك أ ّكد
فيها أنّ معرض السنة الماضية كان
ناجحاً ،وتم ّكن م��ن تحقيق خبرة
ناجحة لتالمذة المدرسة« ،إذ إننا
نوجههم إلى االهتمام بقطاع الزراعة
ّ
والمؤونة البيئية والمحافظة على ك ّل
التراث القديم» .وتم ّنى على السيدات
التمسك ب��ال��ع��ادات التقليدية من
حيث إعداد المؤونة البيتية نظرا ً إلى
الصحية وتد ّني كلفتها في
أهميتها
ّ
هذه الظروف االقتصادية الصعبة.
قص شريط االفتتاح ،جال
وبعد ّ
الجميع في أرج��اء المعرض الذي
تضمن م��ؤون��ة بيتية م��ن ال��زي��ت
وال��زي��ت��ون وال��ص��اب��ون وال��ك��ش��ك
والشنكليش والزعتر والمربّيات
وماء الزهر وماء الورد وكافة أصناف
الكبيس وغيرها ،إضافة إلى الخبز
على الصاج.
ال��م��ع��رض ال���ذي اس��ت��م��ر لثالثة
وسجل
أي��ام حظي باهتمام بالغ،
ّ
نسبة زيارات مرتفعة من قبل أبناء
المنطقة.

جانب من الحضور
أحيت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي السهرة القومية التي تقيمها كل شهر في قاعة
مكتب المنفذية ،بحضور ناموس المندوبية السياسية
للحزب في أستراليا سايد النكت ،وأعضاء هيئة المنفذية،
وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
وألقت ناظرة التربية والشباب في المنفذية ربى دياب
رحبت فيها بالحضور ،ون ّوهت بأهمية اللقاءات
كلمة ّ

الجامعة في بالد االغتراب ،وأشادت بالجهد الذي تبذله
ناظر العمل والشؤون االجتماعية جومانا بربر إلنجاح
السهرات ونشر روح المحبة والتعاضد.
تخلل االحتفالية تكريم المواطنة مريم رزق الله التي
ص��ادف عيد ميالدها ،و ُقدّمت لها هدية رمزية ،وألقت
كلمة شكر وقصيدة بعنوان« :أنا شمعة ال تنطفئ ...أنا
الشام».

ّ
قدا�س في الذكرى ال�سنوية الأولى
لرحيل وديع ال�صافي
أحيت عائلة الفنان وديع الصافي الذكرى السنوية األولى
لرحيله ،خالل قدّاس ترأسه رئيس رعية مار روكز الخوري
أنطوان مقصود ،وذل��ك ظهر أم��س في كنيسة م��ار روك��ز ـ
الحازمية ،بحضور أفراد العائلة ورئيس بلدية الحازمية
جان األسمر وأصدقاء.
بعد تالوة اإلنجيل ،ألقى الخوري مقصود عظة جاء فيها:
«التقينا في هذه الكنيسة التي اعتاد فقيدنا أن يتردّد إليها
لمدة  50سنة ،كونه من أبناء الرعية .وفي ذكراه السنوية
نتذكر أبا فادي ،هذا الفقيد الكبير ،ألنه مأل لبنان بل مأل الشرق
والعالم .ولكن يا لضعف الكلمات ،فمن يستطيع أن يفيه حقه
في ما كان هو عليه من مقام وإبداع؟».
وأضاف«:نعلمجميعا ًكمأحبراحلناالكبيروطنهوعائلته

وأصدقاءه ،ففرض محبة الجميع واحترامهم وتقديرهم له.
إنه بحر ال يُسبر غوره ،بحر من اإلبداع والفن ،كما هو كبير في
إيمانه بالله وبلبنان ،ونتذكره مع عائلته وأبنائه اليوم ،وكم
تغ ّنى لخالقه بصمته الصافي الخاشع المنطلق كشالل عظيم
من الجبال العالية إلى األودية السحيقة».
وختم مقصود« :لقد كان وديع الصافي كبيرا ً في حياته
ومماته ،في دنياه وآخرته ،وترك سلسلة من األعمال الفريدة
في الدين واالنسانية والوطنية ،ويحق له كل التكريم
وسيحفظ اسمه ويتك ّرر جيالً بعد جيل ،وهو يرقد بسالم في
بلدته نيحا الشوف».
وف��ي ال��خ��ت��ام ،تقبّلت العائلة ال��ت��ع��ازي ف��ي صالون
الكنيسة.

