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العدو يرفع عمود ًا قرب ال�سماقة يحمل �آالت
تج�س�س وي�ضع كاميرا مراقبة مقابل خلة الوادي الح�سنية :حزبنا ّ
يتجدد بطلبته الم�ؤمنين بقيم الحق والخير والجمال
ّ
مرجعيون ـ رانيا العشي
شهدت أج���واء الجنوب تحليقا ً
غ��ي��ر اع��ت��ي��ادي ل��ل��ط��ي��ران الحربي
«اإلسرائيلي» المعادي الذي كثف من
طلعاته االستكشافية طيلة ساعات
ن��ه��ار أم���س ،وع��ل��ى علو منخفض
ف��وق مناطق مرجعيون ،حاصبيا
وال��ع��رق��وب ،وص���وال ً حتى أج��واء
البقاع ومرتفعات جبل الشيخ.
وأط��ل��ق ع��ن��اص��ر ج��ي��ش ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» من موقع رويسة العلم
الساعة الواحدة والنصف ،رشقات
رشاشة ثقيلة باتجاه محيط الموقع
وص��وال ً ال��ى مرتفعات جبل سدانة
المجاورة ،وعلى مدى نصف ساعة.

منفذية المتن ال�شمالي في «القومي» تحيي عيد الت�أ�سي�س باحتفال طالبي � -شبابي

في حين عملت ورشة فنية عسكرية
على رف��ع عمود جديد ق��رب موقع
السماقة ف��ي مرتفعات كفرشوبا
ت��ج��س��س وت��ص��وي��ر
ي��ح��م��ل آالت
ّ
يشرف على مزرعة بسطرة ومنطقة
العرقوب.
وم��ش��ط ج��ن��ود ال���ع���دو محيط
موقع رويسات العلم ال ُمعادي في
مرتفعات كفرشوبا بالرشاشات
الثقيلة والمتوسطة وس��ط تحليق
التجسسي في أجواء مزارع
الطيران
ّ
شبعا والعرقوب.
وأقدمت قوة للعدو على اجتياز
ال��س��ي��اج ال��ت��ق��ن��ي ل��ب��واب��ة الغجر
الجنوبية من دون خرق الخط اﻻزرق
بحماية دبابتي ميركافا وصو ًﻻ الى

تلة تشرف على مجرى ومتنزهات
الوزاني.
وباشرت جرافة عسكرية ضخمة
بأعمال تجريف التراب على تلك التلة
ﻻس��ت��ح��داث استحكمات ومخابئ
للدبابات.
ورف��ع جيش ال��ع��دو مقابل بلدة
بليدا – قضاء مرجعيون ،كاميرا
مراقبة في مقابل خلة ال��وادي عند
الحدود الفاصلة.
في المقابل ،سجل انتشار للجيش
اللبناني وق��وات الـ»يونيفيل» في
الجانب اللبناني ،حيث راقبا باهتمام
بالغ ما يجري في الجانب اآلخر من
الحدود مع فلسطين المحتلة تحسبا ً
ألي طارئ.

جرافة للعدو تعمل قبالة الوزاني بحماية دبابة ميركافا

�أهالي م�شحة عكار يعت�صمون
رف�ض ًا لإقامة مخيم للنازحين
نفذ عدد من أهالي بلدة مشحة  -عكار ،اعتصاما ً أكدوا
فيه رفضهم إقامة مخيم في بلدتهم إلي��واء المزيد من
النازحين السوريين ،والذي تشرف عليه جمعية DRC
وهي إحدى المنظمات الشريكة لمفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،على اعتبار أن البلدة ال تتحمل المزيد

الحضور الطالبي الشبابي الحاشد
بمناسبة العيد الـ 82للتأسيس
أقامت منفذية المتن الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
طالبيا ً وشبابيا ً في مطعم «قصر الدلب»
 بكفيا ،حضره عميد اإلذاعة واإلعالموائل الحسنية ،عضو المجلس األعلى
النائب السابق غسان األشقر ،منفذ عام
المتن الشمالي سمعان الخراط وأعضاء
هيئة المنفذية وج��م��ع م��ن الطلبة
القوميينوالمواطنين.
ألقت كلمة التعريف بترا أبو حيدر
فتحدثت عن معنى التأسيس وأكدت
أن مبادئ النهضة القومية هي مبادئ
الحق والخير والجمال ،الفتة إلى أن
تأسيس ال��ح��زب فعل وح��رك��ة فيهما
النهوض واالرتقاء.
وأشارت إلى أنّ باعث النهضة ك ّرس
مبدأ المواجهة ض�� ّد العدو اليهودي،
ووازى بين خطر ه��ذا العدو والخطر
التركي ال��ذي يحت ّل أج��زاء من أرضنا
القومية ،وأطماعه واضحة باحتالل
المزيد من ارضنا.
وألقت كلمة الطلبة جنى رياشي،
فأشارت إلى أنّ باعث النهضة أنطون
أس���س ال��ح��زب ق��وة نظامية
س��ع��اده ّ
فاعلة وحركة دائمة لتخليص األمة من
آف��ات االحتالل والعبودية والطائفية
والمذهبية ،من أجل أن تكون أمة حرة
موحدة قوية .وهو ال��ذي ق��ال« :إنْ لم
تكونوا اح���رارا ً من أم��ة ح��رة فحريات

من النازحين السوريين ،حيث هناك اآلن أكثر من 3
آالف سوري مقيم في البلدة ،آملين من محافظ عكار وكل
المسؤولين المعنيين التدخل لوقف إنشاء هذا المخيم،
مع إدانة األهالي ورفضهم أي عمل مخ ٍل باألمن كما وأنهم
يرفضون اإلساءة ألي نازح سوري.

األشقر يتسلم الدرع

الحسنية

ابو حيدر

رياشي

األمم عار عليكم».
وقالت :لقد ع ّول الزعيم على الجيل
الجديد ،جيل النهضة والمقاومة ،ونحن
الجيل الجديد نعاهده ونعاهد حزبنا
على أن نكون ق��وة فاعلة ف��ي سبيل
انتصار قضيتنا القومية.

أيها الطلبة ،وباألجيال المتعاقبة التي
تؤمن بمبادئ الحق والخير والجمال.
وق���ال :ف��ي ظ�� ّل تفشي العصبيات
المذهبية والطائفية ،لم َ
يبق إال الحزب
السوري القومي االجتماعي بمناضليه
المقاومين ال سيما الجيل الجديد منهم،
الحزب ال��ذي يعمل من أج��ل الوحدة،
وح���دة ب�لادن��ا ،ووح���دة شعبنا ،في
مواجهة ك ّل أشكال التقسيم والتفتيت
والشرذمة .وفي مواجهة األعداء الذين
يحتلون أرضنا وي��ه��دّدون مستقلبنا
ووجودنا.
وأش���ار الحسنية إل��ى أن��ن��ا حركة
حياة ووح��دة وص���راع ،ثابتون على
المبادئ ،وه��ذا الثبات هو ال��ذي جعل

من حزبنا خيارا ً للجيل الجديد ،فهذا
الجيل يقبل باآلالف على الحزب ...في
الشام ولبنان وف��ي ال��ع��راق واألردن
وف��ي فلسطين المحتلة ،فقبل أي��ام
كنا في العراق مع الرفقاء ،جلّهم من
الشباب ي��ؤدّون التحية ،زاوية قائمة،
هاتفين لتحيا سورية .وفي فلسطين
المحتلة أحيت الوحدات الحزبية عيد
التأسيس ،وأك��د الرفقاء خاللها على
مقاومة العدو اليهودي حتى التحرير،
وكذلك في األردن والشام ولبنان ،وهذا
يؤكد حضور حزبنا على امتداد مساحة
األمة ،حضورا ً يقترن بالعطاء والعزيمة
والتضحية م��ن أج��ل تحقيق غايتنا
النبيلة.

كلمة مركز الحزب

وألقى عميد اإلذاع��ة واإلع�لام وائل
الحسنية كلمة مركز الحزب واستهلها
متوجها ً إلى الطلبة بالقول :أنتم أجيال
النصر اآلت��ي التي خاطبها سعاده،
تحملون ل��واء القضية القومية ،نواة
فاعلة النتصارها ،فحزبنا هو حزب
الصراع ،وهو حزب التجدّد ،يتجدّد بكم

وتابع الحسنية :عندما نرى مشهد
اإلق��ب��ال على ال��ح��زب ،ن��زداد ثقة بأنّ
النصر العظيم آتٍ  ،وبأنّ بيارق الزوبعة
سترتفع خفاقة ،وأنّ االحتالل ومشاريع
األجنبي كلها إلى زوال.
وتطرق الحسنية إلى التحديات التي
تواجه أمتنا ،فأشار إلى أنّ المواجهة
قائمة ،ومهما ك��ان حجم ال��م��ؤام��رة،
سيكون مصيرها الفشل والهزيمة.
فكما ان��دح��ر ال��ع��دو الصهيوني عن
معظم األرض اللبنانية بفعل المقاومة،
وكما صمدت غزة في وجه آلة الحرب
ال��ع��دوان��ي��ة ،ف���إنّ مقاومتنا وصمود
شعبنا وتضحيات الجيش في الشام
والعراق ولبنان ،كلها كفيلة بهزيمة
المشروع المعادي والقضاء على قوى
اإلرهاب والتطرف.
واختتم الحسنية قائالً :إنّ العدو
الصهيوني ال���ذي ق��ال��وا عنه بأنه ال
يُقهر ،تقهقر أم��ام عمليات المقاومة،
فالمقاومة في أمتنا تعملقت ،بدماء
االستشهادية سناء محيدلي وبدماء ك ّل
شهداء المقاومة ،الشهداء الذين أعادوا
إلى األمة وديعتها ،ترجمة لقول باعث
النهضة أنطون سعاده «انّ الدماء التي
تجري في عروقنا ليست ملكا ً لنا بل هي
وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها».
وفي اختتام االحتفال ت ّم تقديم دروع
تكريمية إلى ك ّل من الحسنية واألشقر
والمناضل القومي إميل حبيقة .

وتكريم ًا لل�شهداء
احتفال وم�سيرة لـ«القومي» في طربا ـ ال�سويداء بمنا�سبة الت�أ�سي�س
ّ

الملحم :الطريق م�ش ّرعة نحو الن�صر والغلبة ت�ضمنها عقيدة الحياة وتنيرها دماء ال�شهداء

جعجع يدعو عون �إلى التفاهم على بع�ض الأ�سماء دروي�ش
يعايد فتو�ش

التغيير واال�صالح :البحث في خيارات
ت�أتي برئي�س من ال�صف الثاني مرفو�ض

بعدما دعا رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون الجميع للنزول الى
وجه
ساحة النجمة لالختيار بين اسمه او اسم رئيس حزب القوات سمير جعجعّ .
جعجع ،ندا ًء الى العماد عون قائالً خالل مشاركته في العشاء السنوي لمنسقية
بيروت في حزب «القوات» في فندق «ريجنسي ب��االس»  -ادم��ا« ،ال يمكننا ترك
األمور كما هي ،إن موقع رئاسة الجمهورية يتآكل رويدا ً رويداً ،مهما كانت الظروف
واألسباب والخلفيات ال يمكننا أن نترك موقع الرئاسة األولى فارغاً ،وبالتالي يا
جنرال أمامك خياران :إما أن يتوجه نواب تكتل التغيير واالصالح األربعاء المقبل
الى مجلس النواب وإما الجلوس سويا ً للتفاهم على بعض األسماء ونتوجه بهم الى
مجلس النواب».
أكد النائب فادي كرم «أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل حول رئاسة
الجمهورية سيكون القناع الحزب تأمين النصاب وليس بالضرورة االتفاق على اسم
الرئيس».
وإذ اوضح «أن انفتاح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على رئيس تكتل
التغيير واالص�لاح العماد ميشال عون لم يأتِ خوفا ً من الحوار بين «الحزب» و
«المستقبل» ،دعا العماد عون الى «النزول الى جلسة انتخاب رئيس ألن المنافسة
ستكون بين االقوياء».
وأش��ار وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب «أن موقف العماد ع��ون تماما ً كدور
«داع���ش» .وق��ال في تصريح «كنا نتمنى لو أن العماد عون احتكم إلى اللعبة
الديمقراطية في انتخاب رئيس الجمهورية ،ال كما فعل مثبتا ً مقولة «أنا أو ال أحد»،
وهو ال يعتبر أن الرئاسة تم ّر في الرابية فحسب بل يرى أن رئاسة الجمهورية
هي في الرابية» ،مؤكدا ً «أن البلد لن يستقيم بال انتخاب رئيس جمهورية».
وأوضح «أن العماد عون يُحاول تحويل معركته مع رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع إلى معركة دونكيشوطية» ،مح ّمالً إياه مسؤولية تدمير لبنان ،فال يمكن
ألحد أن يفرض على اللبنانيين «انا او ال احد» ومن يعطل االنتخابات الرئاسية يرتكب
جريمة في حق لبنان».
في المقابل ،أكد عضو تكتل التغيير واالصالح النائب سيمون أبي رميا «موقف التيار
الوطني الح ّر الرافض لإلتيان برئيس ضعيف للجمهورية» ،الفتا ً إلى «اننا وضعنا
مبادرتين لح ّل أزمة الشغور الرئاسي وهي :أوالً ،انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
وهذا يشك ّل حالً نهائيا ًألي تعطيل في المستقبل ويكفل عدم حدوث أي شغور في موقع
الرئاسة،وثانيا ًحصرالمنافسةفيمجلسالنواببينالعمادعونوالدكتورجعجع».
وقال في حديثٍ متلفز «أما البحث في خيارات تأتي برئيس من الصف الثاني أو
الثالث أمر مرفوض ولن نقبل به».

الحركة الديمقراطية :تح�ضيرات لم�ؤتمر
في �سلطنة عمان النتخاب رئي�س
أشار رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر إلى «أن تحضيرات
سرية واتصاالت ومشاورات خالل هذه الفترة تجري بعيدا ً من األضواء ،وأنه
سيكون في سلطنة عمان مؤتمر كبير أشبه بمؤتمر واتفاق الطائف ،ينتج
منه انتخاب رئيس للجمهورية ،كل ذلك في ظل حديث متقدم عن محادثات
ستشهدها روسيا بين النظام السوري وقيادات في المعارضة السورية مما
ينعكس إيجابا ً على الوضع اللبناني».
وأبدى تامر خالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة اللبنانية
الديمقراطية «تفاؤله بالحوار بين تيار المستقبل وحزب الله الذي يلخص
األجواء وخريطة المواقف ،عسى أن تكون خيرا ً لمصلحة األطراف اللبنانية
كافة ،إذ إن النفحة االيجابية للحوار مستمرة بين ايران ومجموعة الدول
 1+5على رغم تمديد المحادثات النووية» ،شاكرا ً «للرئيس بري الذي يعمل
بصمت ويتابع بشكل دقيق وحثيث االجتماعات التأسيسية والتمهيدية
التي تعقد بين وزير المالية علي حسن خليل ونادر الحريري لفتح صفحة
جديدة على صعيد الوضع الداخلي اللبناني والتي تصب في مصلحة تعزيز
المناخات التي تمهد أوال ً للحوار المباشر بين حزب الله وتيار المستقبل،
وصوال ً الى حوار مع بقية األط��راف اللبنانية ،وصوال ً الى انتخاب رئيس
للجمهورية» .وقال« :إن مجرد التئام مثل هذا الحوار يكون لمصلحة لبنان
ويكون للتقريب بين الشيعة والسنة» ،مؤكدا ً «أن رئاسة الجمهورية على نار
حامية».

زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام ي��وح��ن��ا دروي���ش
النائب نقوال فتوش في مكتبه أول من
أمس مقدما ً له التهانئ بمناسبة عيد
شفيعه القديس نيقوالوس.
وراف��ق المطران دروي��ش النائب
األسقفي العام األرشمندريت نقوال
حكيم ،األرشمندريت عبدالله عاصي،
واآلب����اء م����ارون غ��ن��ط��وس واوم��ي��ر
عبيدي.
وك��ان��ت م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ح��دي��ث عن
األوضاع العامة في لبنان عموما ً وفي
منطقة البقاع خصوصاً ،وعن زيارته
األخيرة الى روسيا ومحادثاته مع
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال����روس ح���ول وض��ع
المسيحيين في المنطقة.

حدادة يطرح
مبادرة ال�ستعادة
وحدة ال�شيوعي
طرح األمين العام للحزب الشيوعي
خالد ح��دادة «م��ب��ادرة للخروج من
أزمة الحزب الشيوعي ،مسميا ً إياها
مبادرة حسن اسماعيل وجوهرها
الدعوة لوحدة الحزب وهي بالحد
االدن��ى حق وه��ي ب��االس��اس واجب
على كل شيوعي ،وهي تتضمن ايقاف
النقاش التفصيلي الذي يصل أحيانا ً
الى الخروج عن القيم في كل وسائل
االع��ل�ام ،ودع����وة ك��ل الشيوعيين
االح���ي���اء ح��ت��ى ال��م��ن��ت��س��ب��ي��ن في
الثالثينات والذين خرجوا ألسباب
مختلفة ،العودة الى الحزب للنقاش
داخله ،وتشكيل لجنة تتحاور اليجاد
عوامل سياسية وتنظيمية يستعيد
معها الشيوعيون وحدة حزبهم لكي
يكون قاعدة انطالق لتوحيد اليسار
والقوى الديمقراطية في هذه الحقبة
السوداء.
ورأى ح����دادة ف��ي خ�ل�ال إح��ي��اء
الحزب الشيوعي اللبناني» و»جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية» وأهالي
بلدة زوط��ر الشرقية ،ذك��رى م��رور
اس��ب��وع على وف��اة األس��ي��ر المحرر
حسن محمد اسماعيل ،باحتفال
أقيم ف��ي ال��ن��ادي الحسيني للبلدة
«أن البلد يتعرض لمؤامرة مثلثة
االض�لاع وخانقة»« ،اس��رائ��ي��ل» ما
زال��ت على الحدود تحتل قسما ً من
ال��ب�لاد ،االص��ول��ي��ة اإلره��اب��ي��ة التي
ان��ت��ج��ت ب��االرت��ب��اط م��ع ال��م��ش��روع
االميركي بداية حلقة من التآمر تهدد
ب��أن يكون لبنان مسرحا ً لعملها،
واستمرار النظام الطائفي الذي ابتلع
كل شيء».

جانب من الحضور
بمناسبة عيد تأسيسه وتكريما ً
للشهداء ،أقام الحزب السوري القومي
االجتماعي اح��ت��ف��اال ً نظمته مديرية
طربا التابعة لمنفذية السويداء في
ال��ح��زب ،حضره منفذ ع��ام السويداء
سمير الملحم ،ناموس المنفذية معين
مزهر وعضوا الهيئة حمد حامد ونجيب
األط���رش ،مدير مديرية طربا جميل
الغوطاني ،مدير مديرية أم أرواق مهند
أب��و زي���دان ،وع��دد من أعضاء هيئات
المديريات والمفوضيات.
كما حضر االحتفال معاون
مدير التربية في محافظة السويداء
كمال سالم ،رئيس الهيئة الروحية في
طربا الشيخ ع��ادل الغوطاني ،أمين
فرقة حزب البعث العربي االشتراكي في
طربا نعيم الخطيب ،أمين فرقة حزب
البعث العربي االشتراكي في الكسيب
نبيل المتني ،رئيس مجلس البلدة كيان
صعب ،ممثل أسر الشهداء داود سالم
وعوائل الشهداء ،وحشد من القوميين
والمواطنين.
سبق االحتفال مسيرة نظمها الطلبة
ال��ق��وم��ي��ون ف��ي ش����وارع ال��ب��ل��دة وهم
يحملون صور الشهداء وأعالم الزوبعة
وأع�لام الجمهورية مردّدين الهتافات
القومية ،في حين ت�� ّم تزيين مداخل
بلدتي طربا وكسيب بصور الشهداء.
افتتح االحتفال مذيع مديرية طربا
رافد سالم ودعا الحضور إلى الوقوف
دقيقة صمت إجالال ً ألرواح الشهداء ،ثم
ت ّم عزف نشيد الحزب الرسمي ونشيد
الجمهورية.

مدير مديرية طربا

أل��ق��ى م��دي��ر م��دي��ري��ة ط��رب��ا جميل
الغوطاني كلمة من وحي المناسبة،
رحب في مستهلها بالحضور ،وقال:
احتفالنا اليوم في عيد التأسيس ،أردناه
لتكريم أسر الشهداء ،ألنّ اليوم هو يوم
ال��وف��اء ،ال��ذي يختصر ك�� ّل التواريخ
واألزمنة.

أمين فرقة الكسيب
في «البعث»

وألقى أمين فرقة حزب البعث العربي
االشتراكي في الكسيب نبيل المتني

مقدم المسيرة

الملحم

الخطيب

المتني

الغوطاني

كلمة هنأ فيها الحزب السوري القومي
االجتماعي بعيد التأسيس ،شاكرا ً
مبادرته لتكريم أسر الشهداء في هذه
المناسبة ،وق��ال :اليوم يقف الشرفاء
أمثالكم وقفة رجل واحد ليدافعوا عن
كرامة الوطن وع��زت��ه ،ولتبقى رايته
خفاقة .ووجه التحية إلى رجال الجيش
السوري والقيادة والشعب السوري
الصامد.

منهم نتعلم معنى التضحية وحب
ال��وط��ن ،فهم ق��دم��وا أوالده���م فلذات
أكبادهم لتبقى سورية الغالية صامدة
وأبية وعصية على ك ّل معت ٍد وغاز،
وه��م مستعدون لتقديم المزيد فداء
لتراب سورية وكرامتنا.
وه��ن��أ القوميين بعيد تأسيس
ال��ح��زب ش��اك��را ً باسم أس��ر الشهداء
مبادرة تكريم أبنائهم .وقال إنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي هو من
األحزاب الوطنية الشريفة التي تقاتل
أعداء سورية ،وقدم الكثير من الشهداء
والتضحيات ،فالرحمة لك ّل الشهداء
من شهداء الحزب القومي والمقاومة
والجيش العربي ال��س��وري ،ووج��ه
التحية إل��ى رج��ال الجيش والقيادة
السورية.

مجتمعه وهدف وطنه ،والرسالة في
الحياة أن يذوب اإلنسان بذال ً وعطاء
في خدمة أهله ومجتمعه ،هكذا هم
شهداؤنا ،الذين ستظ ّل ذكراهم خالدة
وحية في وجدان أهلهم ومجتمعهم،
فلوال الشهداء في تاريخنا الطويل لما
نالت بالدنا استقاللها ،وال نال شعبنا
حريته وكرامته ،فشهادتهم هي التي
أن��ارت مشاعل االنتصار ،وهي التي
ستنير لشعبنا ال��س��وري مشاعل
الهدوء واالستقرار ،ألنّ كرامة الوطن
وسيادته ووح��دت��ه وقوته عنوانها
األبرز الشهادة والشهداء ،ألنهم طليعة
انتصاراتنا الكبرى.
وقال الملحم :ولئن كان قدر سورية
هو المواجهة فخيارها دائما ً االنتصار،
في إطار معادلة الحياة والخلود التي
خطها الشهداء عبر تاريخ تضحياتهم،
التي ترجمت تلك المعادلة إلى مقولة
الشهادة أو النصر ،والشهادة أوال ً ألنها
الطريقإلىالنصر،وسننتصروسيدرك
ّ
والذل
العالم أنّ شعبا ً لم يقبل الضيم
يوماً ،وأن العطاء والتضحية عنده
نهج ثابت مستمر عنوانه الشهادة ،هو
شعب ينتصر دائما ً وال يُهزم.
وأض��اف الملحم :عهدنا لشهدائنا
أن نصون األمانة ونحفظ الوديعة
التي تركوها فينا ،وهي أنّ السوريين
هم مجتمع واحد ،فاألمة الواحدة في
المجتمعالواحدهيالقاعدةالصحيحة
ل��وج��ودن��ا ال��ق��وم��ي ،وأس����اس األم��ة
الحقيقي هو وحدة الحياة ،فإذا لم تكن
وحدة لم تكن أمة حقيقية ،وفي وحدة

مجتمعنا يكمن صمودنا وانتصارنا،
ولتكن كذلك مصلحة سورية فوق كل
مصلحة وفوق ك ّل اعتبار فردي وك ّل
مصلحة جزئية ،وسورية هي شرفنا
وعزنا ومصيرنا ،هي الوطن واألمة
ومنها تصدر اإلرادة.
وت��وج��ه بالتحية إل���ى الجيش
السوري البطل في معركته المقدسة
ض ّد اإلرهاب والتكفير ،وقال :الخلود
والمجد لشهدائنا األبرار والعز والفخر
ألبناء الشهداء وأهلهم األع���زاء ،لكم
منا نحن في الحزب السوري القومي
االجتماعي ف��ي عيد التأسيس أح�� ّر
التعازي وأص��دق المواساة ،فمنكم
نستم ّد العزيمة واإلرادة ،وعهدا ً لكم
م��ن القوميين االجتماعيين السير
على طريق شهيدنا سعاده ،وجميع
شهدائنا ،فالطريق مش ّرعة نحو النصر
والغلبة تضمنها وتنيرها عقيدة الحياة
ودماء الشهداء ،وسنبقى على العهد
جنودا ً حتى النصر اآلت��ي ،ولن نقبل
بتدنيس أرضنا من أيّ معتدٍ ،أولم
نقسم جميعا ً «أنّ الدماء التي تجري
ف��ي عروقنا ليست ملكا ً لنا ب��ل هي
وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها.
وف��ي نهاية االحتفال سلم الملحم
والشيخ الغوطاني والخطيب والمتني
أوسمة تقدير باسم منفذية السويداء
ف��ي «ال��ق��وم��ي» إل��ى ع��وائ��ل الشهداء:
عماد أك��رم الغوطاني ،محسن شبلي
س�لام ،رفعت ط��ارش ال��دك��اك ،أشرف
رجا سالم ،سليمان داود سالم ،ويامن
توفيق البيطار.

أمين فرقة طربا
في «البعث»

وج���ه أم��ي��ن ف��رق��ة ح��زب
ب�����دورهّ ،
البعث العربي االش��ت��راك��ي ف��ي طربا
نعيم الخطيب التهنئة بمناسبة عيد
التأسيس ،وقال :يشرفني أن أكون معكم
وأنقل إليكم تحيات قيادتنا الحزبية في
هذه المحافظة ،فأنتم وقفتم منذ بداية
األزم��ة تدافعون عن الوطن ،وقدمتم
ال��ش��ه��داء .ف��ي وق��ت ن��واج��ه ح��رب��ا ً لم
يشهدها التاريخ من قبل ،ولكن سورية
الصامدة والشامخة شموخ قاسيون،
ث��اب��ت��ة ك��ج��ذور ال��س��ن��دي��ان ،بفضل
ثالوث جبار الشعب والجيش والقائد،
فلنحافظ على ه��ذا الصمود بتلبية
الواجب الوطني ،ك ّل من موقعه .وتوجه
بالتحية للجيش السوري وقيادته ال
سيما إلى الشهداء والجرحى.

ممثل أسر الشهداء

وألقى ممثل أسر الشهداء داود سالم
كلمة عن الشهادة والشهداء ،وقال:

منفذ عام السويداء

وألقى منفذ ع��ام السويداء سمير
الملحم كلمة جاء فيها :أحييكم بتحية
ب�لادي ،تحيا سورية ،واستذكر قول
سعاده المؤسس« :قد تسقط أجسادنا
أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على
هذا الوجود».
وأقول في حضرة الشهداء :عندما
تكون للحياة رسالة ،تعنى بالوجود
وتساويه ،يكون الموت لحاملها وهو
يناضل لتحقيقها حياة جديدة ،تستم ّر
في اآلخرين وعبرهم ،لتبقى على الدهر
في المجتمع الذي ال يموت قيَما ً خالدة
تشع بك ّل عظيم وجميل ،والرسالة في
الحياة أن يتحد اإلنسان بقيم ومثل

