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حمليات

تكرم �أُ َ�سر ال�شهداء
مديرية �شهبا في «القومي» ّ

«نور» توا�صل توزيع الهدايا على �أطفال الجنوب
وحردان ّ
تتمنى لهم �أعياد ًا مل�ؤها الفرح والمحبة

الملحم :طريقنا م�ش ّرعة نحو الن�صر بالق�ضاء على الإرهاب

جانب من الحضور

الملحم

مقدّم المسيرة

الشيخ أبو عساف

أق��ام��ت م��دي��ري��ة شهبا التابعة لمنفذية
ال��س��وي��داء ف��ي ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي احتفاال ً في بلدة نمرة ،ك ّرمت خالله
سر الشهداء في البلدة ،وذلك بحضور منفذ عام
أُ َ
السويداء سمير الملحم وأعضاء هيئة المنفذية:
معين مزهر ،زي��اد الزير ،حمد حامد ،نجيب
األطرش ،مدير مديرية طربا جميل الغوطاني،
مدير مديرية أم أرواق مهند أبو زيدان وجمع من
القوميين والمواطنين.
كما حضر أمين فرقة حزب البعث في نمرة
نبيل الجباعي ،رئيس الهيئة الروحية وإمام
بلدة نمرة الشيخ أبو شفيق فايز أبو عساف،
رئ��ي��س الجمعية ال��ف�لاح��ي��ة ف��ي ن��م��رة حمد
سر
الجباعي ،أعضاء مجلس البلدة ،ممثل أ ُ َ
الشهداء مدير مدرسة نمرة الرسمية عساف
ناصر ،ذوو الشهداء :عماد أك��رم الغوطاني،
محسن شبلي س�لام ،رفعت ط��ارش الدكاك،
أشرف رجا سالم ،سليمان داود سالم ويامن
توفيق البيطار ،وفاعليات حزبية وروحية
واجتماعية م��ن بلدة نمرة ف��ي قضاء شهبا
والقرى المجاورة.
سبق االحتفال مسيرة نظمها الطلبة جابت
شوارع البلدة ورفع المشاركون أعالم الزوبعة
والجمهورية وصور الشهداء مردّدين الهتافات
القومية.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح ال��ش��ه��داء ،ون��ش��ي��د ال��ح��زب ونشيد
الجمهورية ثم ألقى راج��ح أب��و فاعور كلمة
تعريف وترحيب وتخلل االحتفال قصيدة
للشاعر يحيى اباظة.

كلمة مديرية شهبا

وألقى أسامة الحسن باسم مديرية شهبا،
رح��ب في مستهلها بالحضور ،وتحدث عن
قيم الشهادة والشهداء الذين قدموا الغالي في
سبيل عزة الوطن وكرامة شعبنا ونالوا شرف
الشهادة بجدارة ومستذكرا ً قول الزعيم« :كلنا
نموت ولكن قليلين م ّنا من يظفرون بشرف
الموت من أجل عقيدة».
وتوجه إلى عوائل الشهداء قائالً :شكرا ً لكم
ّ
على تضحياتكم التي ال تضاهيها تضحية،
لقد قدمتم أغلى ما تملكون ،واستحقيتم لقب
السادة ألنكم كنتم وما زلتم األوفياء لوطنكم،
ونعاهدكم ونعاهد شهداءنا بأننا على خطاهم
سائرون.

كلمة «البعث»

وأل��ق��ى أم��ي��ن ف��رق��ة ح��زب البعث العربي
االشتراكي في بلدة نمرة نبيل الجباعي كلمة ه ّنأ
في بدايتها الحزب السوري القومي االجتماعي
بعيد تأسيسه الذي يصادف مع ذكرى الحركة
التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ االسد،
وأسس الجبهة الوطنية التقدمية التي يشكل
ّ
الحزب السوري القومي االجتماعي أحد أعمدتها
كشريك فاعل فيها في كافة الميادين.
وق��ال :إن سورية تتع ّرض لهجمة كونية
شرسة أدواتها المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
ودول تكالبت لقتل الشعب وتدمير الدولة ،مما
يضعنا أمام تح ّد تاريخي مصيري ،ألنه ال خيار
إال النصر بفضل صمود شعبنا وجيشنا الباسل
وتضحيات الشهداء وق��ي��ادة الرئيس بشار
االسد.
أض���اف :نحن ف��ي ح��زب البعث العربي
االشتراكي والحزب السوري القومي االجتماعي
وك ّل الشرفاء في هذا الوطن نعلن على رؤوس
األشهاد والمنابر في وجه ك ّل من خطط وتآمر
على سورية أننا يد واحدة وقلب واحد وبندقية

ناصر

واحدة تحت راية العز والشموخ ،راية سورية
الحبيبة بقيادة الرئيس المقاوم بشار االسد.
وختم كلمته موجها ً التحية إل��ى الجيش
العربي السوري وجرحاه والشهداء وعوائل
الشهداء ولكتائب البعث ون��س��ور الزوبعة
والدفاع الوطني.

كلمة ذوي الشهداء

س���ر الشهداء غسان ناصر
وأل��ق��ى ممثل أ ُ َ
كلمة تحدث فيها عن قيم الشهادة والشهداء،
وقال :لقد وقفت الدول التي تآمرت على بلدنا
بعد فشل مؤامرتها عاجزة أمام أرادة الشعب
السوري الذي كعادته يذود بدمه فداء ألرضه
وعرضه مقدما ً قوافل الشهداء الذين نحتفي
بتكريمهم اليوم لتبقى الحقيقة ناصعة نقية
من دنس اإلرهاب وداعميه.
وأض����اف :إن ال��ش��ه��داء ه��م ح��م��اة الوطن
وسياجه ودرع���ه الحصين وقلعة صموده
وهم نبراس الشرف ،وقد سطروا أروع مالحم
البطولة وقدموا أرواحهم لينعم الوطن وأهله
األمن واالستقرار.
وإذ شكر ناصر ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ِب��اس��م ذوي ال��ش��ه��داء على هذه
االلتفاتة التكريمية ،ه� ّن��أ ال��ح��زب ف��ي عيد
تأسيسه ،وق��ال :إنّ الحزب السوري القومي
االجتماعي هو من األحزاب الرائدة في تأسيس
المقاومة ونهجها ،وق��دم الكثير من الشهداء
والتضحيات في مواجهته لالجتياح الصهيوني
للبنان ،واليوم يقف دفاعا ً عن وحدة سورية
في وجه العدوان الذي تتع ّرض له وفي وجه
الهجمة التكفيرية الشرسة التي تستهدف
وحدة مجتمعنا وقيمنا وثقافتنا ،فالرحمة لك ّل
شهداء الحزب القومي والمقاومة والجيش
العربي ال��س��وري ،والتحية لرجال الجيش
والمقاومين الثابتين الصامدين في الميدان.

كلمة رئيس
الهيئة الروحية

كما ألقى رئيس الهيئة الروحية وإمام بلدة
نمرة الشيخ أبو شفيق فايز أبو عساف كلمة
توجه فيها بالتهنئة إل��ى ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي بمناسبة تأسيسه ،مشيرا ً
إل��ى أنّ أبطاله لهم الباع الطويل في العمل
لمصلحة بالدنا ،شاكرا ً مبادرته إلى تكريم أسر
الشهداء الذين افتدوا الوطن وارتقوا دفاعا ً عن
األرض والعرض وجبلت بدمائهم ت��راب هذا
الوطن الغالي.
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حردان واألم عون مع أعضاء فرقة «لوال»

الجباعي
كما شكر األم��ه��ات ال��ل��وات��ي ق��دم��ن فلذات
أكبادهم فداء للوطن ،واللواتي كن يستقبلن
أبناءهن الشهداء باألهازيج والزغاريد قائلين:
الولد مولود ولكن إذا خسرنا الوطن فكيف
يعود؟
بالمضي
وختم معاهدا ً الرئيس بشار االسد
ّ
خلف قيادته نحو النصر ،وموجها ً التحية إلى
الجيش السوري الصامد وإلى األبطال.

كلمة المنفذ العام

وألقى منفذ ع��ام السويداء في «القومي»
س��م��ي��ر ال��م��ل��ح��م ك��ل��م��ة ح��يّ��ا ف���ي مستهلّها
الحاضرين ،مستذكرا ً ق��ول باعث النهضة:
«قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت
حقيقتها على هذا الوجود».
وأض��اف :في حضرة الشهداء ،تسقط ك ّل
الكلمات وتنحني القامات فنقف في محرابها
خاشعين لعظمة الشهداء وفيض عطائهم،
مستلهمين من طهر دمائهم ونبل جراحهم
رحمة للضالين والمغ ّرر بهم من أبناء شعبنا،
فالشهيد الذي أراق دمه على مذبح الوطن هو
جسد المحبة
اإلنسان الشجاع المقدام الذي ّ
بأبهى أشكالها ،فمات هو ليحيا من أحبّهم من
أبناء وطنه.
وأك��د ألملحم أنّ س��وري��ة ك��ان��ت وال ت��زال
وستبقى بلد المحبة واالخاء واإلباء والعنفوان،
ولقاؤنا اليوم ليس لنستذكر الشهداء ،فذكراهم
ال تذهب إل��ى عالم النسيان حتى تعود في
المناسبات ،فالشهداء حاضرون دائما ً معنا
خالدين في وج��دان أهلهم ومجتمعهم ألنهم
جسدوا العطاء والبذل ،فهم من ق�دّم الجسد
والروح والدماء من دون تردّد أو إبطاء دفاعا ً
عن كرامة الوطن وسيادته ووحدته وقوته،
لذلك قاربت مرتبة الشهيد مرتبة النبيّين
والصدّيقين لقدسية عطائه وط��ه��ر دمائه
وإنسانية رسالته ،والشهداء عنوان كرامتنا
واستمرار وجودنا وهم أحياء فينا بأخالقهم
ومناقبيتهم وبوقفات العز ،ألنّ الحياة وقفة
عز فقط.
وتابع الملحم :إنّ الشام الرافضة لإلمالءات
األميركية الصهيونية ،والمتمسكة بسيادتها
واستقالها ووحدة أرضها باعتبارها القاعدة
الصلبة ،والعمق االستراتيجي الفعّ ال في
تغيير مجرى الصراع العربي ـ الصهيوني
وإرس��ائ��ه على نقطة االرت��ك��از ال���ذي تمثله
دمشق ،وهي رأس الحربة ومركز القرار القومي
لالنتصار في حرب الوجود والمصير ،تتع ّرض
اليوم لحرب عالمية ولموجة إرهابية ظالمية

أباظة
جمعوا لها العدة والعتاد من ك ّل بقاع األرض،
وحشدوا لها المجموعات االرهابية المتطرفة
من الداخل والخارج ،مستهدفين سورية أرضا ً
وشعبا ً ومجتمعا ً وثقافة ووع��ي�ا ً لمصلحة
وخدمة الكيان الصهيوني العنصري.
أض��اف :المؤامرة كبيرة وحجم التحدي
رص الصفوف وترك ك ّل ما يع ّد
يفرض علينا ّ
أمورا ً جانبية وفرعية ،والتوجه بكليتنا نحو
التوحد في مشروع المواجهة تحت عنوان
ّ
«مصلحة سورية فوق ك ّل مصلحة» ،وفوق
ك ّل اعتبار ف��ردي وك� ّل مصلحة جزئية وعلى
ضوء أنّ العقل هو الشرع األعلى كي نتمكن
من القضاء على المؤامرة وأدواتها الداخلية
على ام��ت��داد ساحة ال��وط��ن حسما ً للمعركة
وتقليالً للخسائر واآلالم عن كاهل الشعب
وم��ن أج��ل انتصار سورية البناء والنهوض
سورية حاملة اله ّم القومي وأعباء الصراع مع
المشروع الصهيوني ،سورية اإلنسان المتجدّد
المنتمي إلى أمته ووح��دة مجتمعه والمؤمن
باستقاللية قضيته وأحقيتها.
وأ ّكد الملحم أنّ نهج الفداء والشهادة قيمة
وفعل راسخ في تاريخنا ،وهو الدواء الوحيد
لك ّل داء في ه��ذه األم��ة .فدماء الشهداء هي
الضمانة التي صانت وتصون حق شعبنا
في الحياة والتقدم والحرية .فلنع ّمد بطوالت
شعبنا بصحة العقيدة التي نحمل وشعبنا
يستحق منا أن نقدّم ك ّل ما هو لخيره ،ناهيك
عن انّ انتصار عقيدة الحياة هو من صميم
واجبنا نحو شعبنا وزعيمنا الفادي صانع
وقفة الع ّز أنطون سعاده ،وواجبنا يقضي
بأن نحارب االنقسامات والمفاسد ،وأن ننشر
عقيدتنا الداعية إلى الوحدة القومية الجامعة
وبناء اإلنسان المناقبي الذي يضع مصلحة
األم��ة فوق ك ّل مصلحة ويحافظ على الوطن
والدولة واألم�لاك العامة والثروات القومية،
ويكون العين الساهرة على سالمة المجتمع
وأمنه واستقراره ومنبّها من الخيانة والخونة
ومن الفساد والفاسدين ومتصديا ً لهم.
وقال الملحم :مسؤولياتنا كبيرة ألنها تعني
مصير بالدنا ونحن كما كنا دائما ً على قدر
المسؤوليات الكبيرة ،وهكذا سنكون لنعمل
جميعا ً من أج��ل أن تحيا سورية ألننا أبناء
الحياة العزيزة الذين «ال يبيعون الشرف
بالسالمة وال الع ّز بتج ّنب األخطار» ،فالطريق
مش ّرعة نحو النصر وعلى العهد المرسوم
سنبقى جنودا ً حتى النصر اآلتي...
وختم الملحم كلمته بتوجيه التحية لرجال
جيشنا السوري البطل وإل��ى ك� ّل المقاومين
وأبطال نسور الزوبعة في المعركة المقدّسة
ض � ّد االره���اب وال��ت��ط��رف ،وال��ش��ف��اء لجرحى
والخلود والمجد لشهدائنا األبرار والعز والفخر
ألس��ر وع��وائ��ل الشهداء ال��ذي��ن نستم ّد منهم
عزيمة الصمود واالنتصار وأننا لمنتصرون...

شهادات تقدير

خالل توزيع شهادات التقدير على ذوي الشهداء

وفي نهاية االحتفال سلّم الملحم والجباعي
والشيخ أب��و عساف شهادات التقدير باسم
الحزب السوري القومي االجتماعي على أسر
الشهداء وه��م :الشهيد المالزم ش��رف وهبي
جاد الله الراشد ،الشهيد المالزم شرف بيان
نصار الراشد ،الشهيد المالزم شرف ماجد كرم
الله دالل ،الشهيد المالزم شرف مخلص جميل
ناصر ،الشهيد المالزم شرف معين مشعل أبو
حسون ،الشهيد المالزم شرف شريف جهاد
ح��دي��د ،الشهيد ال��م�لازم ش��رف مهند سلمان
ن��اص��ر ،الشهيد ال��م�لازم ش��رف بسام سليم
يونس ،الشهيد المالزم يزن نزيه أبو فاعور،
الشهيد المالزم وسام صالح االباظة.

واص������ل������ت ج���م���ع���ي���ة ن����ور
للرعاية الصحية واالجتماعية
نشاطاتها ال��م��ي�لادي��ة ،فأقامت
ع��ل��ى م��س��رح م��درس��ة «راه��ب��ات
القلبين األق��دس��ي��ن» ف��ي جديدة
مرجعيون عرضا ً مسرحيا ً حمل
ع��ن��وان «ل����وال» ،وذل���ك بحضور
رئيسة الجمعية مارلين حردان،
ورئ��ي��س��ة ال��م��درس��ة األخ���ت ريتا
ع��ون ،والراهبات وع��دد من أفراد
الهيئة التعليمية .بحضور مديرة
المدرسة اﻻم ريتا عون والراهبات
المساعدات والهيئة التعليمية
واﻻداري�����ة ،وأع��ض��اء الجمعية،
ومنفذ عام مرجعيون في الحزب
السوري القومي اﻻجتماعي سامر
النقفور ،ومسؤولة مركز الجمعية
ف��ي م��رج��ع��ي��ون نيللي ال��ح��داد،
وطالب من المدرسة األرثوذكسية
في مرجعيون .وحضر المسرحية
ما يقارب خمسمئة تلميذ وتلميذة.
رحبت
وأل��ق��ت األ ّم ع��ون كلمة ّ
فيها بالجمعية ورئيستها مارلين
ح�����ردان ،ش��اك��رة ل��ه��ا نشاطها
المتواصل في كل مناسبة ،وقالت:
«كل سنة تأتي إلينا بنجمة وبفرح
عظيم ،من خ�لال إض��اءة ن��و ٍر في
منطقتنا التي يغلّفها الضباب»،
متمنية ل��ه��ا ول��ل��ن��ائ��ب ح���ردان
والعائلة دوام التوفيق ،وأن تحمل
السنة الجديدة الفرح والسعادة
واألمل بغ ٍد أفضل.

وألقت ح��ردان كلمة نقلت فيها
ت��ح��ي��ات ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح���ردان
ومعايدته .وأملت أن تحمل األعياد
الخير والسالم والطمأنينة لهذه
األرض الطيبة وأهلها.
ث��م ق�دّم��ت فرقة «ل���وال» عرضا
فنيا ً وترفيهيا ً وألعابا ً ومسابقات
ش����ارك ف��ي��ه��ا ال��ط�لاب ال��ص��غ��ار،
إل���ى ج��ان��ب شخصيات محبّبة
ل��دي��ه��م م��ث��ل «ب���ان���دا ،ال��دب��دوب،
البطريق والبقرة» .فغ ّنوا مع هذه
الشخصيات األغاني الميالدية ،ما
أضفى ج ّوا ً من الفرح والسرور.
وفي الختام ،و ّزع «بابا نويل»

الحلوى على الطالب.
كما ق��ام��ت الجمعية بتوزيع
ه��داي��ا ال��م��ي�لاد ع��ل��ى ع���دد كبير
م��ن أط��ف��ال ال��ج��ن��وب ف��ي ب��ل��دات
مرجعيون ودي��ر ميماس وراشيا
الفخار وحاصبيا والماري .وتخلل
النشاطات وتوزيع الهدايا كلمات
لرئيسة الجمعية مارلين حردان،
أعربت فيها عن سعادتها بفرح
التالمذة ،وتم ّنت لهم أعيادا ً مجيدة
ملؤها المحبة واالستقرار ،ونقلت
لهم تهنئة رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان بمناسبة األعياد.

جانب من العرض

حفل فني ـ ترفيهي لأ�شبال
منفذية �سيدني في «القومي»

أقامت منفذية سيدني في الحزب السوري القومي
االجتماعي اح��ت��ف��اال ً ألش��ب��ال المنفذية وزه��رات��ه��ا،
بمناسبة انتهاء السنة ال��دراس��ي��ة وح��ل��ول عيدَيْ
الميالد ورأس السنة ،ونظمت الحفل نظارة التربية
والشباب في المنفذية ،وحضره المنفذ العام أحمد
األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية وجمع من القوميين
والمواطنين.

وألقى ناظر التربية والشباب في المنفذية كلمة ركز
فيها على أهمية التحصيل العلمي والتفوق ،ألن في
ذلك مصلحة لألمة.
ثم أقيم حفل فني ترفيهي لألشبال والزهرات ،وو ّزع
«بابا نويل» الهدايا ،وعبّر األشبال عن أمنياتهم بأن
تحمل السنة الجديدة السالم لألمة ،وأن تحيا حياة
العز في ظل قيم الخير والحق والجمال.

 ....ومديرية مونتريال
ّ
تنظم حفل الع�شاء ال�شهري

نكد ينير تمثال العذراء في زحلة على غرار برج �إيفل
زحلة ـ أحمد موسى
كعادته كل سنة ،أنار مدير عام شركة كهرباء زحلة المهندس أسعد نكد ،برعاية المطران
عصام يوحنا درويش ،وبحضور األساقفة :معوض وسفر وحداد ،مقام سيدة زحلة والبقاع،
بألوان الميالد مع إنارة ل ّفت سماء زحلة والبقاع األوسط ،وتميزت اإلنارة هذه السنة بأحدث
ما توصل إليه عالم الضوئيات ،على غرار إنارة برج إيفل في باريس.
ّ
وموظفي
قص الشريط ،تحدث نكد أمام األساقفة وحشد من أبناء المدينة والجوار
بعد ّ
الشركة وعمالها ومهندسيها ،واعدا ً «بأننا ماضون في مشروع إنتاج الكهرباء وتأمينها
 24\24ساعة بفولتاج منتظم  100في المئة ،وبأسعار تو ّفر على المواطنين  45في
المئة».
وق��ال« :إنّ مشروعنا ليس موجها ً ض ّد أحد ولسنا بصدد اإلض��رار بأحد ،ونحن منذ
ثالثين سنة لم نلحق الضرر بأحد ،وهدفنا الوحيد تخفيف الفاتورة الكهربائية عن كاهل
المواطنين».
ورحب بالمدبر البطريركي جوزف معوض في
المطران درويش عايد الزحليين والبقاعيين ّ
زحلة ون ّوه بجهور المهندس نكد متمنيا ً المزيد من االمن والسالم لزحلة والبقاع ولبنان.
قص الشريط التقليدي ،أطلقت األلعاب النارية في سماء زحلة والبقاع معلنة زحلة
وبعد ّ
«مدينة السالم والمحبة».

أق��ام��ت م��دي��ري��ة م��ون��ت��ري��ال في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
حفل ال��ع��ش��اء ال��ش��ه��ري ف��ي قاعة

«سان ل��وران» ـ مونتريال .حضره
إلى جانب مدير مديرية مونتريال
نزار سلوم وأعضاء هيئة المديرية،

ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ق��وم��ي إن��ع��ام
العدس ،وجمع من القوميين وأبناء
الجالية.

