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حمليات

الم�شرفة والثابتة في مقاومة الإرهاب وال�صهيونية
خم�س �صحف برازيلية تمنح الأ�سد �شهادة تكريم تقديراً لمواقفه
ّ

ال�سفير ال�سوري :ال�سوريون يعرفون كيف ينت�صرون على الأزمة ويعيدون بناء ّ
كل ما ّ
تهدم

«القومي» ّ
ينظم دورة
�إ�سعافات �أ ّولية في الالذقية

5

أقامت مديرية الحقوق والزراعة التابعة لمنفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،دورة في اإلسعافات األ ّولية استم ّرت
لمدّة ثالثة أيام ،وتخلّلتها مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية ،قدّمتها
رئيسة شعبة اإلسعاف في الشام منى الخطيب وناموس الشعبة يوسف
الحايك ،وذل��ك بحضور مدير المدير ج��ورج بو صنايع وأعضاء المديرية
ومجموعة من المواطنين.
وإذ القت الدروس استحسانا ً من قبل المتد ّربين لما تحتويه من معلومات
مهمة على اإلنسان أن يدركها ويل ّم بها ،عبّر المشاركون عن شكرهم لمديرية
الحقوق والزراعة وللخطيب والحايك ،آملين مواصلة دورات كهذه تكسب
الشباب مهارات أساسية في الحياة.

الشهادة المو ّقعة من الصحف الخمس
منحت خمس صحف برازيلية الرئيس السوري الدكتور
بشار األسد شهادة تكريم ،تقديرا ًلمواقفه المش ّرفة والثابتة في
مقاومة اإلرهاب والصهيونية واالستعمار .والشهادة مو ّقعة
من قبل رؤس��اء صحف« :جورنال آغوا فيردي»« ،غازيتا
سانتا كانديدا»« ،جورنال سنترو سيفيكو»« ،جورنال أو
بورتاون» ،و«جورنال دا سيدادي إندوستريال».
وخالل حفل كوكتيل أقامته الجالية السورية في القاعة
االجتماعية التابعة لكنيسة القديس جورج األرثوذكسية
في مدينة كوريتيبا ،سلّم عضو المجلس القومي في الحزب
السوري القومي االجتماعي الشاعر يوسف المسمار الشهادة

السفير السوري يلقي كلمته
إلى سفير سورية في البرازيل الدكتور غسان نصير ،بحضور
عقيلة السفير والقنصل السوري الفخري الدكتور عبدو
عباجي وجمع كبير من فاعليات الجالية.
وألقى السفير نصير كلمة شكر فيها مبادرة القيّمين على
الصحف ،وقال« :إنّ األصدقاء البرازيليّين يمكنهم أن يدعموا
الشعب السوري في نواح وأشكال كثيرة ،ومن أشكال الدعم
المهمة ،توضيح الحقيقة ،فقد نشرت صحف ومجالت كبيرة
ومؤثرة الكثير من األكاذيب عن سورية وع ّما يحدث فيها
محاول ًة تبرير الحرب العدوانية التي تخوضها حكومات
البلدان األجنبية ض ّد سورية .بينما الحقيقة الواضحة أن

جانب من الحضور
ال أحد يحمل الحرية إلى بلد من البلدان بالقنابل والدمار
وباإلرهاب والهمجية».
وي��ف��ج��ر ال��م��دارس
وأض�����اف« :إنّ م��ن ي��د ّم��ر ال��م��دن
ّ
والمستشفيات ال يدافع عن الديمقراطية ،بل يمارس اإلرهاب
واإلج��رام» .مشيرا ً إلى أنّ من يدعم اإلرهابيين ويم ّولهم،
حكومات معروفة بينها ال��والي��ات المتحدة األميركية
و«إسرائيل» وفرنسا وانكلترا وتركيا وقطر والسعودية ،إذ
تسبّب هؤالء اإلرهابيون بدمار أكثر من  4000مدرسة و700
مستشفى.
وقال« :إنّ ما حصل كارثة حقيقية ،ولكن الشعب السوري

يعرف كيف يتح ّملها ويتغلّب عليها وينتصر ويعيد بناء ك ّل
ما تهدّم».
وص�� َّرح الدكتور ج��وزي جيل صاحب ورئيس تحرير
صحيفة «آغ��وا ف��ي��ردي» ،أنّ صحفا ً في كوريتيبا تنادت
وبدأت تنظيم حملة إلعادة بناء مدرسة د ّمرها اإلرهاب في
مدينة حلب .وسيتوجه وفد في األشهر القريبة المقبلة يض ّم
مجموعة من أبناء كوريتيبا إلى سورية من أجل إعادة بناء
الحي لك ّل شعوب العالم أنه حيث
المدرسة ،ليعطوا المثال
ّ
يح ّل اإلره��اب يحمل معه الخراب ،وحيث يكون التضامن
يحمل المحبة وإعادة البناء.

الخطيب خالل إعطاء الدروس

يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ
الغو�س

�سلمية

ع ّقاد :حزبنا يزداد �شباب ًا
وح�ضور ًا فاع َل ْين في ّ
كل الميادين

الطلبة

تلدرة

السيدات

أحيت منفذية سلمية في الحزب السوري القومي االجتماعي عيد تأسيس
الحزب باحتفاالت ع��دة .فأقامت مديرية سلمية األول��ى احتفاال ً في مكتب
المنفذية ،حضره المنفذ العام عدنان ضعون وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير
المديرية زياد عزوز وأعضاء هيئة المديرية ،إضافة إلى جمع من القوميين
والمواطنين.
ع ّرفت االحتفال جوالن عزوز ،وألقى المدير زياد عزوز مقتطفات شعرية
الزهرة يافا السامح قصيدة بالمناسبة ،في حين ألقى كلمة المديرية حسن
شحود ،وكلمة المنفذية المنفذ العام عدنان ضعون.

وتخلل االحتفال عرض فيلم وثائقي عن التأسيس وأب��رز المحطات في
مسيرة النضال القومي.
وأقامت مديرية سلمية الثالثة احتفاال ً في مكتب المنفذية بحضور المنفذ
العام وأعضاء هيئة المنفذية وجمع من القوميين والمواطين وألقيت كلمات
بالمناسبة.
بدورها ،أقامت مديرية تلدرة احتفاال ً في ساحة حديقة الزهور في بلدة
تلدرة ،حضره وفد من هيئة المنفذية وأعضاء المديرية والفاعليات السياسية
واألهلية في البلدة وجمع من القوميين والمواطنين.

وأحيت مديرية الطلبة الثانويين المناسبة بحضور ناموس المنفذية غسان
قدور وناظر التربية والشباب سومر شقرة وجمع من القوميين والمواطنين
وتميّز االحتفال بالفقرات الثقافية واإلذاعية والترفيهية ،إذ قدّمت الطالبات
سهر وأليسار ونوس وبتول شقرة شرحا ً حول مواضيع عدة .وقدّم ناموس
المنفذية شرحا ً عن الزوبعة ...وألقت الطالبة هنادي ونوس قصيدة شعرية
من وحي المناسبة ...كما كانت للطالب أسعد خلف مشاركة فنية.
كما أقامت مديرية السيدات احتفاال ً في المناسبة تخلله كلمات وقطع قالب
الحلوى.

�سدني

لو�س �أنجلو�س

ّ
والت�صدي للهجمة الوح�شية
لر�ص ال�صفوف
ّ
الممعنة في تمزيق �أمتنا

الأيوبي :ال مكان لأ�صحاب
المواقف الرمادية في معركة الم�صير

أحيت مديرية الغوس ـ إيبادان التابعة لمنفذية نيجيريا في الحزب
السوري القومي االجتماعي عيد تأسيس الحزب ،فأقامت مأدبة غداء
في مج ّمع « »VGCبحضور مدير المديرية غسان ع ّقاد وأعضاء الهيئة
وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
وألقى ع ّقاد كلمة تحدث فيها عن معنى المناسبة ،مؤكدا ً أننا حزب
ال يشيخ ،بل هو يزداد شبابا ً وحضورا ً فاعلَ ِْين في ك ّل الميادين .ولفت
الشاب على الحزب وفكره .مؤكدا ً أن النهضة السورية
إلى إقبال الجيل
ّ
القومية االجتماعية هي طريق خالص أمتنا.
وأضاف« :إنّ فعل التأسيس مستم ّر مع ك ّل مقبل على هذا الحزب ،ومع
كل شهيد يرتقي إلى المجد ،ومع كل كتاب يصدر».
وتط ّرق عقاد إلى الوضع في لبنان ،والنزف في الشام والعراق واالرهاب
الذي يتهدّد كل أمتنا ،في وقت يستمر العدو الصهيوني في تهويد فلسطين
وقتل أبناء شعبنا ،مؤ ّكدا ً ألاّ خالص لهذه األم��ة إلاّ بالنهضة القومية
االجتماعية.
وتخلّل المأدبة قطع قالب الحلوى.

�أدياليد

أقامت منفذية سدني في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة
عيد التأسيس حضره إلى جانب منفذ عام سدني أحمد األيوبي وأعضاء هيئة
المنفذية ،المندوب السياسي للحزب في أستراليا ع��ادل موسى وناموس
المندوبية سايد النكت.
كما حضر االحتفال النائب األسترالي طوني عيسى ،القنصل السوري ماهر
دب��اغ ،القنصل اللبناني ممثالً بالدبلوماسي جورج خ��وري ،التيار الوطني
الحر ممثالً بأمين سر التيار الفيدرالي نهاد شهدى ،الدكتور غسان العشي
عن المجلس الوطني ،وممثلون عن تيار المردة ،حزب الديمقراطيين األحرار،
حزب البعث العربي االشتراكي ،حركة أمل ،النادي الفلسطيني ،اتحاد عمال
فلسطين ،األح��زاب الكلدانية ،الجمعيات األهلية واالجتماعية ،رابطة أبناء
المنية الثقافية ،االسرة االردنية ،إضافة إلى رئيس تحرير جريدة «تلغراف»
طوني القزي ،رئيس تحرير جريدة األنوار ومدير مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم
سايد ميخائيل ،واالعالميين عباس مراد وأكرم مغوش.
افتتح االحتفال بنشيد الحزب الرسمي والنشيد األسترالي ،ثم ألقى محمد
أزعر كلمة ِباسم الطلبة القوميين تحدث فيها عن معنى المناسبة.
وألقى المنفذ العام أحمد األيوبي كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا ً تمسك
الحزب بمواقفه القومية وبحق األمة في فلسطين ولواء اإلسكندرون السليب،
ودعا الجميع إلى الدفاع عن حق امتنا في الحياة ،إذ إن الحرب التي تخاض
ضدنا هي ح��رب وج��ود ،وال مكان ألصحاب المواقف الرمادية في معركة
المصير.
تخلل االحتفال رقصات من التراث السوري ،قدمها األشبال والزهرات ،كما
تم تقديم مقطع مسرحي للحظات االخيرة من حياة الزعيم ،واختتم االحتفال
ببرنامج فني.

أقامت مديرية ل��وس آنجلوس في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة
عيد التأسيس ،في منزل عبد ال��رزاق حبلص.
حضره مدير المديرية وأعضاء الهيئة ،وأعضاء
لجنة «العرب األميركيون للدفاع عن سورية»،
وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
بعد دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء األمة،
افتتح االحتفال بالنشيد الرسمي للحزب ،وألقى
مذيع المديرية رام��ي بركات كلمة شرح فيها
معنى التأسيس ورؤي��ة سعاده المستقبلية
التي وضعها في المبادئ.
ورأى المذيع أن التأسيس في ح ّد ذاته حدث
ثقافي نهضوي ،وتحدّث عن األس��اس العلمي
في عقيدة الحزب ،التي تشكل فلسفة الحياة
الجديدة.

واختتم المذيع كلمته قائالً« :لم يكن سعاده
الفيلسوف الوحيد في عصره ،لكنه الفيلسوف
ّ
ولخصها
األ ّول ال���ذي دع��م فلسفته بالعلم
بالمبادئ وقدّمها لعامة الناس».
ثم ألقى يوسف اسماعيل عضو لجنة «العرب
االميركيون للدفاع عن سورية» كلمة شدّد فيها
على وح��دة الصف م��ع السوريين القوميين
االجتماعيين ،ألنّ االه���داف واح��دة واإليمان
واحد ،والكل يعمل في االتجاه الصحيح لخدمة
األغراض القومية الواحدة.
ثم ألقـــى المدير كلمة رحب فيها بالحضور،
وق��ـ��ـ��ـ��ال« :إنّ ج��م��ال ه���ذه المناسبـــة في
اجتماعنـــا وتأكيدنـــا على هويتنا ووحدتنـــا
��رص
القوميـــة ،وك��م ه��ي حاجتنا
ملحـــة ل ّ
ّ
الصفوف والتصدّي للهجمة الوحشية الممعنـــة

في تمزيق أمتنا وطمس حضارتها وتراثها
ونهب ثرواتها».
وأض���اف« :يجب علينا أن نعي أنّ عدونا
هو هو لم يتغير ،وهدفه القضاء الكامل على
المسألة الفلسطينية ،والسيطرة على ك ّل
مقدرات األ ّمة .فالغرب وإسرائيل وقوى اإلرهاب
والتط ّرف والدولة العثمانية وبعض العرب،
اتحدوا جميعا ً ضد أمتنا».
ووج���ه المدير التحية للجيش ف��ي الشام
ّ
ولبنان وللمقاومة وحيّا االنتفاضة الفلسطينية
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ي��ج��ب ألاّ تنتهي إلاّ بإنهاء
االحتالل.
وتخلل االحتفال قصائد ألقاها الشاعر جوزف
دانيال ،ومجموعة من األغاني قدّمها الفنان ح ّنا
دهيني والفنان جورج صيقلي.

أقامت مديرية أدياليد ـ أستراليا في الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً بمناسبة عيد التأسيس حضره ناموس المندوبية السياسية للحزب
في أستراليا سايد النكت ،منفذ عام منفذية سدني أحمد األيوبي ،عضو المجلس
القومي محسن صفي الدين ومدير المديرية ج��ورج األشقر وأعضاء هيئة
المديرية وجمع من القوميين.
تخلل االحتفال تأكيد على أهمية معاني العيد ،ومواصلة النضال بهدي
المبادئ حتى تحقيق غاية الحزب.

