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حمليات

يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ
و�سام قان�صو :ثابتون على خياراتنا
ومتم�سكون بمعادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة
ّ

النبطية
أحيت منفذية النبطية في الحزب
السوري القومي االجتماعي العيد
الـ 82لتأسيس الحزب فأقامت حفل
عشاء في قاعة «قصر الملوك» في
النبطية ،بحضور عضو المجلس
األع��ل��ى ق��اس��م ص��ال��ح ،ال��م��ن��دوب
السياسي للحزب في الجنوب حنا
الناشف ،منفذ عام النبطية فخري
طه وأعضاء هيئة المنفذية ومسؤولو
ال��وح��دات الحزبية وجمع كبير من
القوميين والمواطنين.
كما حضر رئيس اتحاد بلديات
الشقيف الدكتور محمد جميل جابر،
رئيس بلدية الدوير المحامي محمد
قانصو ،رئيس جمعية تجار النبطية
وسيم ب��در ال��دي��ن ،مدير المدرسة
االنجيلية في النبطية شادي الحجار،
وم��م��ث��ل��ون ع��ن األح�����زاب وال��ق��وى
الوطنية وشخصيات وفاعليات.

كلمة المنفذية

ب��ع��د ن��ش��ي��د ال���ح���زب ال��رس��م��ي
والنشيد اللبناني ،ألقى ناظر اإلذاعة
واإلع��ل�ام ف��ي المنفذية المهندس
وسام قانصو كلمة قال فيها« :نحيي
اليوم مناسبة تأسيس الذي ولد من
رحم تاريخ هذه األمة وجغرافيتها
وتراثها ،الحزب الذي آمن أنّ النضال
سبيل الى صون هذه األمة ومقدراتها
ووجودها وارتقاء شأنها».
وق��ال« :لقد أدرك باعث النهضة
أنطون سعاده بوعي علمي وعملي
األخطار المحدّقة بهذه االمة وكيفية
مواجهتها ،فكان الحزب بدستوره
ومبادئه ونظامه وأعضائه ومناصريه

وشهدائه وجرحاه حزب األمة ،حزب
الحاضر والمستقبل».
وأض��اف« :ليس من حق جمعية
األمم المتحدة كلها أن تتع ّمد إلغاء
حق األمم الحرة في تقرير مصيرها
بنفسها ،ه��ذا ما أعلنه سعاده بعد
معاهدة سايكس ـ بيكو التي مهّدت
لوعد بلفور بقيام الكيان اليهودي
الغاضب .لقد وع��ى سعاده مبكرا ً
خطورة المشروع الصهيوني ،ودعا
إل��ى مواجهته بخطة نظامية على
ق��اع��دة ال��وع��ي القومي ورف��ض ك ّل
أشكال الحواجز المصطنعة التي

مزقت وحدة األمة».
التأسيس
وتابع قانصو« :لقد كان
ُ
مبني على
ثمر َة جه ٍد علمي وفلسفي
ّ
التاريخ والجغرافيا ،فكان الحزب
حزب األمة السورية صاحبة السيادة
على نفسها وعلى ثرواتها ومقدراتها،
والمنتصرة بشعبها على عوامل
التخلف في المجتمع ،والالغية لك ّل
ما من شأنه أن يحول دون تبوؤها
الموقع المتقدم بين األمم».
وأش����ار ق��ان��ص��و إل���ى أنّ أمتنا
تعيش حالة من التخبّط والتشرذم،
بسبب المؤامرة المستمرة بحلقاتها

المتسلسلة ،وآخ���ر فصولها ه��ذا
اإلرهاب الذي يُصدّر إلينا لضرب ك ّل
عوامل القوة في مجتمعنا ،بهدف
ت��م��ري��ر ال��م��ش��روع الصهيوني في
إقامة «الدولة اليهودية العنصرية»
وتصفية مسألة فلسطين وتهجير
أبناء شعبنا من أرضهم وتاريخهم
ومستقبلهم.
وق����ال ق��ان��ص��و« :ف���ي م��واج��ه��ة
المخاطر والتحديات ،نؤكد تمسكنا
بالمقاومة خيارا ً وحيدا ً في مقاومة
االحتالل والعدوان واالرهاب ،ونحن
ثابتون على هذا الخيار ومستمرون

5

�أكرا

ب��ه .كما ندعو شعبنا بكل هيئاته
ومؤسساته إلى أن يكون ج��زءا ً من
جبهة شعبية ل��م��ق��اوم��ة االره���اب
والتط ّرف ،دع��ا حزبنا إل��ى قيامها،
وندعو إلى تكامل على المستويات
كافة بين كيانات أمتنا».
وش���دّد قانصو ف��ي كلمته على
التمسك بخياراتنا وثوابتنا القومية،
خصوصا ً المعادلة الذهبية :الشعب
والجيش والمقاومة ،في مواجهة
أع���داء األم���ة .وع��ل��ى على ض��رورة
انتخاب رئيس للجمهورية تكون
أولويته حماية هذه المعادلة التي ال
بديل منها في ُح ّمى هذا الصراع.
ودعا إلى االسراع في وضع قانون
انتخابات عصري يلبّي طموحات
اللبنانيين على ق��اع��دة النسبية
وال��دائ��رة ال��واح��دة ،وغلى تنفيذ ك َل
ب��ن��ود ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف اإلص�لاح��ي��ة
وتعين الهيئة الوطنية وأولها تشكيل
الهيئة الوطنية إلل��غ��اء الطائفية
التي أثبتت ك ّل الوقائع واألحداث أنّ
علّة هذا النظام اللبناني تكمن في
الطائفية التي يجب التخلص منها
إذا أراد اللبنانيون فعالً الخروج
من دولة المزارع والتطلع إلى بناء
دول��ة المواطنة التي توفر ألجيالنا
المستقبل األفضل والغد المشرق.
وختم قانصو موجها ً التحية الى
ك � ّل ق��وى المقاومة ف��ي األم��ة وإل��ى
الجيش في لبنان والشام والعراق
األخص
قياد ًة وضباطا ً وأفراداً ،وعلى
ّ
الشهداء الذين يسطرون أروع مالحم
البطولة في المعركة القومية ضد
االرهاب والتط ّرف.

عرى

معتوق :لنج ّند ّ
كل القدرات والإمكانات
االغترابية في خدمة المعركة القومية

أح��ي��ت م��دي��ري��ة أك���را ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي العيد الـ 82لتأسيس الحزب ،فأقامت حفل
عشاء في منزل نديم غانم حضره مدير المديرية أنور
حاطوم وأعضاء هيئة المديرية وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
ألقى كلمة المديرية مصطفى معتوق فتحدّث عن معاني
التأسيس ،وأك��د أنّ القوميين في االغ��ت��راب يتح ّملون
مسؤولياتهم القومية من خالل كشف ما تتع ّرض له بالدنا
من احتالل وعدوان وإرهاب ،وتوضيح الحقائق أمام الرأي

العام العالمي ،وهو دور أساسي ال ب ّد منه في خض ّم هذه
المعركة التي يوظف فيها األعداء ك ّل الوسائل واألساليب،
ّ
الضخ الدعائي واإلعالمي
ال سيما هذا الك ّم الهائل من
لتزوير الوقائع واألحداث خدمة ألجندات التآمر الخارجي
الذي يستهدف بالدنا وشعبنا أرضا ً ووحدة وثروات.
ودعا معتوق المغتربين كافة إلى االنخراط في المعركة
القومية ،والتعبير بمختلف السبل والوسائل عن عمق
انتمائنا الوطني والقومي ،وتوظيف ك ّل القدرات واإلمكانات
دفاعا ً عن األمة وحضارتها ومستقبلها.

العمرو�سية

أحيت مديرية عرى التابعة لمنفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي العيد الـ 82لتأسيس الحزب ،باحتفال حضره منفذ
عام السويداء سمير الملحم ،وأعضاء هيئة المنفذية :رعد األطرش،
حمد حامد ،دنيا حامد ،نجيب األطرش ،وناموس نظارة التدريب ماجد
الباروكي وجمع من القوميين والمواطنين.
وحضر عضو قيادة الشعبة الغربية في حزب البعث العربي االشتراكي
جمال حداد ،أمين فرقة حزب البعث في عرى بشار الشبل ،رئيس مجلس
بلدة عرى سمير حامد ونائبه كمال األعور وأعضاء المجلس البلدي،
رئيس شعبة الهالل األحمر في عرى صابر الشبل ،رئيس الجمعية
الفالحية في عرى عاطف دروي��ش ،القاضي نمر الفريحات وفاعليات
وشخصيات حزبية واجتماعية.
وألقى الملحم كلمة من وح��ي المناسبة ،تحدث فيها عن معاني
التأسيس ،مشيرا ً إلى أنّ ك ّل األحداث والوقائع التي تشهدها أمتنا تؤكد
دقة استشراف باعث النهضة وترسخ فكرة أن المبادئ والعقيدة القومية
االجتماعية هي التي تمثل طريق الخالص لألمة.
وألقيت خالل االحتفال قصيدتان من وحي المناسبة ،لدنيا حامد
والزهرة ليلى الحجار .كما ُك� ّرم نائب رئيس مجلس بلدة عرى كمال
األعور.
وسبقت االحتفال مسيرة في ش��وارع البلدة تحية للشهداءّ ،
نظمها
طلبة الحزب في ع��رى ،رفعوا خاللها ص��ور الشهداء وأع�لام الحزب
والجمهورية ،وردّدوا الهتافات القومية ،كما زيّنوا مدخل بلدة عرى
بصور الشهداء.

يزبك :ما�ضون قدم ًا في دروب ال�صراع
لتحقيق غايتنا النبيلة
أقامت مديرية العمروسية التابعة لمنفذية المتن
الجنوبي في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة عيد التأسيس ،حضره عضو المجلس القومي
يوسف فضول ،ناظر اإلذاعة واإلعالم في المنفذية حافظ
يزبك ،مدير المديرية محمد منى وأعضاء هيئة المديرية
وجمع من القوميين والمواطنين.
بداي ًة ،رحب مدير المديرية بالحضور ،ثم تحدث مذيع
المديرية ابراهيم الضيقة عن معاني التأسيس وأهميته
وضرورته لتحقيق نهضة األمة.
وألقى يزبك كلمة المنفذية فأكد تصميم القوميين
المضي قدما ً في دروب الصراع لتحقيق
االجتماعيين على
ّ

الغاية النبيلة التي كان من أجلها التأسيس ،غاية نهضة
األمة ووحدتها وتقدمها.
وجه يزبك التحية إلى شهداء الحزب واألمة ،وإلى
وإذ ّ
ك ّل المناضلين في مواقع المواجهة والمقاومة ض ّد أعداء
األمة ،حيّا الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً وأفراداً ،على
التضحيات الكبيرة التي يبذلونها ،ودعا إلى الضرب بيد
من حديد وعدم التهاون مع قوى االرهاب والتط ّرف التي
تهدّد استقرار لبنان وحدة اللبنانيين.
وجه التحية إلى البطلين أبو جمل اللذين ن ّفذا عملية
كما ّ
القدس األخيرة ،وإلى شهداء المقاومة التي تعمل على
حرية شعبنا واستقالله.

�ساعات على اختتام الن�سخة الثامنة والخم�سين من معر�ض بيروت العربي الدولي للكتاب� ...إقبالٌ على رغم تذمّر بع�ض العار�ضين
حفل «دار الفارابي»

يختتم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في تمام الساعة العاشرة من
مساء اليوم ،نسخته الثامنة والخمسين ،وسط إقبا ٍل كثيف من الر ّواد والطالب،
في مشه ٍد ع ّز نظيره في السنوات القليلة الماضية ،إذ ال عواصف ير ّوج لها بعض
ّ
ويضخمها ،ويمنحها أسماء مثل« :آلكسا» ،و«ميشا» و«نانسي».
اللبناني
اإلعالم
ّ
اإلقبال استمر كثيفاً ،على رغم تذ ّمر المسؤولين عن بعض دور النشر ،الذين
تراهم هم هم يتذ ّمرون في أيّ معرض ،محليا ً وعربياً ،وذلك من خالل دردشات
معهم .فال تجدهم يقيّمون إصداراتهم أو تجهيزهم للمعرض ،وال ح ّتى السبل
مربح لهم .بل تجدهم
الدعائية التي يجب اتبّاعها كي يحظوا بمعرض كتاب
ٍ
جالسين في كراسيهم ،يتأملون الز ّوار تأمالً ،من دون أن يح ّفزوا هؤالء الزوار
على شراء الكتب.
حصة األسد من
وبالعودة إلى اليوم ما قبل األخير من المعرض ،نال األطفال ّ
غص المعرض بهم ،واستمتعوا بالنشاطات التي
نشاطات ما قبل الظهر ،إذ ّ
تقدّمها مجانا ً دور نشر عدّة ،ال سيما «دار أصالة» التي استاضفت أمس مئات
التالمذة من مدرسة «البيادر عرمون» ،وذلك في لقا ٍء مع الكاتبة سناء شبّاني،
قصة «عازفة
قصت عليهم بأسلوبها المميز عددا ً من قصصها ،ال سيما ّ
التي ّ
الكمان تتحدّى عازف الناي».

وبمناسبة نيلها جائزة أفضل دار نشر عربية لعام  2014في معرض
ورحب مدير
الشارقة الدولي للكتاب ،أقامت «دار الفارابي» حفالً في جناحهاّ .
عام الدار الدكتور حسن خليل بالحضور ،ث ّم ألقى نائب رئيس النادي الثقافي
العربي مدير عام المعرض فادي تميم كلمة قال فيها« :معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب ودار الفارابي توأمان ...فكرا ً وروحا ً ومنهجاً .دار الفارابي ونحن
شريكان في اله ّم وفي التحدّي،ألننا معنيان سويا ً بالثقافة ،بجذوة اإلبداع فيها،
وبخمودها أحيانا ً الذي يسلب م ّنا قيمة الحياة وقيمة اإلنسان».

ندوات

ّ
ونظمت «دار سائر المشرق» ندوة حول كتاب «الالمركزية الشاملة الباب إلى
اإلنماء واالستقرار» للمؤلف زكريا حمودان ،شارك فيها كل من الدكتورة ريان
عساف وشارل عربيد ،وأدارها الدكتور ألفرد رياشي وألقى محمد قدوح كلمة
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي تغيب بداعي السفر.

تواقيع

أمسيات شعرية وغناء

وضمن إطار نشاطاتها للسنة الحاليةّ ،
نظمت «الدار العربية للعلوم ناشرون»
أمسية شعرية ألقى خاللها الشاعر األردني أنور األسمر مقتطفات من قصائد
ديوانه الجديد «أبابيل الغياب» ،بحضور حشد من المهتمين والمثقفين.
قدّم األمسية صاحب الدار ومديرها العام خالد ناصر ،فيما قال الشاعر شوقي
نص مضاف إلى الشعر هو عبء بنفسه ،أنا لست محبوبا ً من
بزيع « :فعالً ،أيّ ّ
الن ّقاد ،فهم يأتون بعد نهاية القصيدة ،لكن األهم الحرب مع هذه اللغة ،وما أريد
قوله أنّ أنور يتقدم إلى قصيدة النثر من روحية التفعيلة ،سطر موزون وسطر
ال ،وواضح وجود النبض التفعيلي بامتياز».
وأقامت «دار الرمك» أمسية شعرية شارك فيها الشعراء :من السعودية عبير

روكز اسطفان

جومانة عيتاني

اّ
طلب «البيادر ـ عرمون» ولقاء مع الكاتبة سناء شبّاني
السمكري ،شذا عزوز ،صباح فارسي ونوال سروجي ،من لبنان باسكال بالن
نشار ومن األردن ريمان المصري وغدير حدادين ،ومن سورية نهى غطاس،
وأدارتها إكرام حسيب زين الدين.

فوزي العوجي

كاترين معوض

وضمن إطار نشاطات النادي الثقافي العربي ،قدّمت هدى جعفر العريس
وصلة غنائية في جناح النادي في المعرض ،وذلك بحضور حشد من المهتمين
ومتذوقي الغناء.

نادين ضاهر

وفي ما يلي ،جولة على أه ّم الكتب التي ُو ّقعت أمس في المعرض:
«زواية النسيان» للكاتب روكز أسطفان (الدار العربية للعلوم ناشرون)،
«دمع القمر وب��ال» ،للكاتب فيصل أم��ان الدين (ال��ن��ادي الثقافي العربي)،
«اإلتيكيت» لإلعالمية نادين ضاهر (دار مكتبة المعارف)« ،مسار نساء
وأمهات» للكاتبة ليلى شيخاني والكاتب فيليب عرقتنجي (النادي الثقافي
العربي)« ،لؤلؤة» للكاتبة جومانة عيتاني (الدار العربية للعلوم ناشرون)،
(دار
«الالمركزية الشاملة الطريق إلى اإلنماء» للكاتب زكريا حمودان
سائر المشرق)« ،موقف لحظة ...حتى نلتقي» للدكتور فوزي العوجي (دار
النهضة العربية) .و«بعض م ّني» للكاتبة كاترين مع ّوض (النادي الثقافي
العربي).

فيليب عرقتنجي وليلى شيخاني

