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حمليات

وفد من قيادة «القومي» ّ
تفقد مقاتلي الحزب في ال�سويداء وزار عائالت ال�شهداء وم�شايخ العقل وفاعليات المحافظة

معلوف :في مواجهة الإرهاب نقاتل م�شاريع غربية ا�ستعمارية و�صهيونية وخالفة عثمانية �إخوانية و�أ�شباه دول

الوفد القومي مع عائلة الشهيد فيصل االطرش في ام الرمان

...وفي منزل الشهيد رشوان في شقا

...ومع عائلة الشهيد فرزان ابو حسون في شهبا

...ومع عائلة الشهيد ضياء مراد في بلدة بكا

الوفد القومي في شقا

 ...وفي ام الرمان

قام وفد من قيادة الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي بجولة ف��ي محافظة ال��س��وي��داء
وزي����ارات تفقدية لفصائل ن��س��ور الزوبعة
في المواقع العسكرية ،وكذلك زي��ارة عوائل
الشهداء.
ض ّم الوفد القومي عميد الدفاع زياد معلوف،
العميد بشار يازجي ،عضو المجلس األعلى
ص��ف��وان س��ل��م��ان ،ع��ض��و المكتب السياسي
المركزي حسام العسراوي ،المنفذين العامين
لك ّل من منفذيات :السويداء ،الغرب ،المتن
األعلى ،وبعلبك :سمير الملحم ،بدري شهيب،
ع���ادل ح��اط��وم ،وع��ل��ي ع����رار ،رئ��ي��س هيئة
األسرى سمير خفاجة ،وعدد من أعضاء هيئات
المنفذيات ومسؤولي الوحدات.

عائلة الشهيد فيصل األطرش

استه ّل الوفد جولته في السويداء بزيارة
عائلة الشهيد البطل فيصل األط��رش في بلدة
أم الرمان ،وكان في استقبال الوفد إلى جانب
عائلته وج��ه��اء وفاعليات .وق��د أش��اد الوفد
بمواقف الشهيد البطولية ،والتي يشهد عليها
حزبه ورفقاؤه وأصدقاؤه ،كما تشهد البلدات
والقرى التي ذاد عن حياضها ،واألرض التي
ارتوت بدمائه الطاهرة ،فهو الذي التزم بقسمه
وباألخالقيات التي نشأ وترعرع عليها في بيته
وحزبه ،لذا لم يتوان عن مواجهة قوى اإلرهاب
التي تتر ّبص ش��� ّرا ً بوطنه وأم��ت��ه ،واستم ّر
بالمواجهة حتى أعاد وديعة الدم.
وشكرت العائلة ،بدورها ،الوفد القومي على
زيارة المواساة ،مؤكدة االستمرار في مواجهة
أعداء الوطن ،ومواصلة المسيرة المش ّرفة التي
انتهجها الشهيد البطل.

عائلة الشهيد ضياء مراد

كما زار الوفد عائلة الشهيد البطل ضياء مراد
في بلدة بكا ،وك��ان في استقباله ،إلى جانب
العائلة ،األقارب وبعض أبناء البلدة.
وتحدّث الوفد عن مواقف الشهيد البطولية
واستبساله في مواجهة اإلرهابيين ،وعاهد
الحضور العائلة على العمل لتحقيق ك ّل األهداف
التي كان شهداؤنا يعملون من أجل تحقيقها.
كما شكرت عائلة الشهيد الوفد على هذه
الزيارة ،مؤكدة متابعة مسيرة الشهيد.

عائلة وضريح
الشهيد رشوان مشرف

وزار الوفد عائلة الشهيد البطل رشوان مشرف
في بلدة شقا ،كما زار ضريح الشهيد حيث أدّى
له التحية الحزبية .وأكد الوفد أنّ دماء الشهداء
وتضحياتهم تحفزنا على المزيد من التضحية
والعطاء في سبيل أرضنا وحقنا وكرامتنا.

عائلة الشهيد فرزان أبو حسون

كذلك زار ال��وف��د عائلة الشهيد ف���رزان أبو
حسون في شهبا ،حيث ت ّم التأكيد على مواصلة
المسيرة النضالية التي أعطاها الشهداء دماءهم

الوفد عند بطل الجمهورية

لتشكل منارات تضيء ال��دروب إلى االنتصار
األكيد على قوى اإلرهاب والتطرف التي تعمل
في خدمة العدو الصهيوني.

جولة ميدانية
على المواقع العسكرية

وتف ّقد الوفد القومي المقاتلين القوميين
المرابضين في المواقع العسكرية بمنطقة
ال��س��وي��داء ،ال��ذي��ن أك���دوا أنهم على جاهزية
أي مه ّمات استثنائية ُتطلب منهم،
تامة لتنفيذ ّ
دفاعا ً عن أرضنا وبالدنا في مواجهة اإلرهاب
والتطرف وداعميه.

معلوف

وأث��ن��ى عميد ال��دف��اع ف��ي «ال��ق��وم��ي» زي��اد
معلوف على بطوالت القوميين وتضحياتهم في
ساح الصراع والمواجهة ،وخاطب المقاتلين
بالقول :أنتم ف��ي ه��ذه المعركة المصيرية،
تقاتلون مجموعات إره��اب��ي��ة متطرفة هي
كناية عن نفايات بشرية حاقدة ومجرمة...
وتقاتلون ع��دوا ً يهوديا ً م��وغِ �لاً ف��ي احتالله
وع��دوان��ه وعنصريته ،وتقاتلون مشاريع
غربية استعمارية ،وخالفة عثمانية إخوانية،
وتواجهون أشباه دول عربية ،ارتضت على
نفسها أن تدعم اإلرهاب والتطرف ض ّد بالدنا
وشعبنا ولمصلحة العدو اليهودي.
وأض��اف :أنتم أيها القوميون االجتماعيون
تقاتلون وتبذلون ال��دم��اء ،دفاعا ً عن أرضنا
القومية وع��ن ال��ك��رام��ة وال��س��ي��ادة القومية،
وت��أك��دوا أنّ ثباتكم وصمودكم وتضحياتكم
وأقدامكم ،تصنع النصر وتصنع المستقبل.
وأمتنا تع ّول عليكم أنتم ،ألنكم أنتم الضمانة
ص ّناع النصر.
وأنتم ُ
وق��ال معلوف :إنّ قوى اإلره��اب والتطرف
التي تقتل شعبنا وتد ّمر بالدنا ،مدعومة من
“إسرائيل” وتركيا ودول غربية وعربية ،لكن
مهما تعاظم هذا الدعم للقوى اإلرهابية ،فإننا
قادرون على هزيمة اإلرهاب بإرادتنا المص ّممة
على العطاء والبذل في سبيل قضية عادلة
ومحقة ،ومنتصرة ال محال.
وختم محييا ً المقاتلين القوميين ،وشهداء
الحزب الذين ّ
سطروا أروع مالحم البطولة.

مشايخ العقل

وف��ي إط��ار جولته في محافظة السويداء،
زار الوفد مشايخ العقل في السويداء ،فالتقى
الشيخ أبو أسامة يوسف جربوع ،ثم الشيخ
أب��و وائ��ل حمود ال��ح��ن��اوي ،والشيخ حكمت
الهجري.
وأجمع المشايخ على تثمين ال��دور المميّز
الذي يؤدّيه القوميون االجتماعيون في الدفاع
ع��ن س��وري��ة ف��ي مواجهة ال��ذي��ن يستهدفون
شعبها وموقعها ودورها .كما شدّدوا على أهمية
الوحدة والصمود في مواجهة ك ّل التحديات
التي تتربّص بسورية.
وشكر ال��وف��د القومي مشايخ العقل على

مواقفهم ،وأكد أنّ بالدنا تم ّر بمرحلة مصيرية،
والمطلوب حشد ك ّل الطاقات في المواجهة التي
نخوضها ض ّد اإلرهاب والتطرف.
وأكد أعضاء الوفد أنّ الحزب السوري القومي
طليعي في هذه المواجهات ،يدافع
االجتماعي
ّ
عن شعبنا وأرضنا ،جنبا ً إلى جنب مع الجيش
السوري ،الذي يشكل ضمانة حقيقية لوحدة
سورية وانتصارها على اإلره��اب والتطرف
والمؤامرات.
وشدّدوا على أنّ المواقف الوطنية والقومية
المش ِّرفة ف��ي ه��ذه المرحلة ،ترفع م��ن شأن
أصحابها ،فالمواقف الصادقة والمعبّرة عن
االنتماء هي التي تخلد في التاريخ ،مثلما
رس��خ��ت ف��ي ال��ت��اري��خ م��واق��ف وتضحيات
وبطوالت سلطان باشا األطرش وسائر الذين
قاوموا االحتالل واالستعمار.

دائرة األوقاف اإلسالمية

كما زار الوفد القومي دائرة األوقاف اإلسالمية
في السويداء ،حيث استقبله مسؤول الدائرة
الشيخ نجدو العلي مرحبا ً ومشيدا ً بتضحيات
القوميين دف��اع �ا ً ع��ن س��وري��ة وك�� ّل نسيجها
االجتماعي.
وأكد الوفد القومي ،من جهته ،االستمرار في
العطاء والنضال لر ّد أيّ عدوان يستهدف سورية
والسوريين ،وشدّد على ضرورة صون الوحدة
الروحية واالجتماعية ،الفتا ً إلى أنّ ما تتع ّرض
له سورية مؤامرة عدوانية وهذه المؤامرة تقوم
على الفتن بين مكونات شعبنا ،وهذا ما يجب
أن نتنبّه إليه ونتصدّى له بالوحدة والقوة.

الشيخ أبو سعيد
أيمن أبو خليل

وزار الوفد القومي دارة الشيخ أبو سعيد
أيمن أبو خليل في بلدة سهوة بالطة ،حيث أولم
الشيخ أبو سعيد على شرف الوفد بحضور
عدد من المشايخ والفاعليات.
وألقى أب��و سعيد كلمة ترحيبية بأعضاء
الوفد ،مؤكدا ً أنّ الحزب القومي ترجم على
أرض الواقع عقيدته ومبادئه ،من خالل تن ّكبه
مه ّمة الدفاع عن األرض والعرض والكرامة ض ّد
االحتالل واإلرهاب والتطرف.
وف��ي ر ّد على الترحيب ،أك��د الوفد القومي
أننا في الحزب معنيون بالقيام بواجباتنا،
والعمل على حماية بالدنا ونصرة شعبنا،
فكيف والحال على ما هو عليه من هذه الهجمة
الكونية على أمتنا؟ فالمعركة مصيرية ولن
نتقاعس أو نتوانى حتى تحقيق النصر الكامل.

مضافة سلطان باشا األطرش

وزار الوفد القومي مضافة القائد سلطان
باشا األط��رش في بلدة القريا ،حيث استقبله
المهندس ث��ائ��ر منصور األط����رش ،بحضور
اللواء فوزات شقير ،رئيس شعبة الهالل األحمر
الدكتور عصام شلهوب ،الشيخ فياض غبرة،
المختار ري��اض أبو هدير ،عميد كلية اآلداب

تسليم المناضلة القومية دنيا حامد وسام الواجب

الدكتور نايف شقير ،األب محمود العوابدة،
رئيس مجلس البلدة م��ازن شقير ،وجمع من
األهالي.
ورح��ب المهندس األط��رش بالوفد القومي،
ّ
وأثنى على حضور القوميين وما يقومون به
من أدوار نضالية لمصلحة الوطن.
وأكد أنّ الحزب القومي يشكل بفكره وعقيدته
وم��ب��ادئ��ه صمام للوحدة ف��ي ب�لادن��ا .ونحن
نحتاج إل��ى الوحدة وفكر الوحدة ومبادىء
ال���وح���دة ح��ت��ى ننتصر ف��ي م��ع��ارك��ن��ا على
اإلرهاب والتط ّرف واالحتالل ومشاريع الفتن
االستعمارية.
وش��ك��ر ال��وف��د ال��ق��وم��ي ل�لأط��رش ح��ف��اوة
االس��ت��ق��ب��ال ،وأث��ن��ى ع��ل��ى م��واق��ف��ه الوطنية
والقومية.

المهندس شبلي األطرش
يولم للوفد

وانتقل الوفد إلى بلدة عرى حيث زار دارة
السيد شبلي األطرش ،الذي كان في استقبالهم
وإلى جانبه رئيس مجلس البلدة سمير حامد،
ونائبه كمال األعور ،رئيس شعبة الهالل األحمر
صابر الشبل ،رئيس الجمعية الفالحية عاطف
دروي��ش ،وقد أول��م األط��رش على شرف الوفد
واستبقى الجميع إلى مائدته التي شارك فيها
أيضا ً عدد من فاعليات البلدة يتقدّمهم ثائر
منصور األط��رش ،األب بيار الرمحين ،العميد
المتقاعد جواد األطرش ،وجمع من أهالي بلدة
عرى.
رحب فيها
وألقى السيد شبلي األطرش كلمة ّ
بالحضور ،وتحدث عن أهمية دور القوميين في
معركة التصدّي لقوى اإلرهاب والتطرف ،وعلى
مواقفهم البطولية في ساحة المعركة التي
يخوضها وطننا ض ّد قوى اإلرهاب والتطرف.
كما أثنى على ال��دور الجامع ال��ذي يقوم به
الحزب بين شرائح المجتمع ،لنشر الوعي،
وإبعاد شبح الفتن بين أبناء الشعب الواحد.
وشكر الوفد القومي ،من جهته ،األط��رش
ووج��ه��اء البلدة وأب��ن��اءه��ا على م��ا الق��وه من
ترحيب وحفاوة ،معاهدين الجميع االستمرار
ف��ي نهج التضحية وال��ف��داء حتى االنتصار
على جحافل اإلرهاب القادمة من مختلف بقاع
األرض وتستعيد سورية أمنها واستقرارها.

بطل الجمهورية

وأثناء جولتهم في بلدة ع��رى ،زار أعضاء
الوفد منزل بطل الجمهورية اللواء المتقاعد
مجيد الزغبي الذي رحب بزائريه ،مؤكدا ً على
احترامه للحزب واعتزازه بمواقفه التي تن ّم عن
والتمسك بالحقوق القومية ،وهذا
عمق االلتزام
ُّ
أي وقت مضى.
ما نحتاجه اليوم أكثر من ّ
وأكد الوفد ،من جهته ،على تقديره الكبير
لبطوالت ال��ل��واء ال��زغ��ب��ي ،وه��ذا ال��ذي تعلم
دروس الشجاعة واإلقدام من أب شارك وأصيب
ب��ال��ج��راح ف��ي ال��ث��ورة السورية الكبرى ،فال
عجب أن يمارس البطولة والتف ّوق في سالح
ّ
يستحق عن ج��دارة
الطيران ال��س��وري حتى

تسمية بطل الجمهورية.

وسام الواجب
للمناضلة دنيا حامد

وفي بلدة عرى أيضاً ،زار الوفد دارة المناضلة
القومية دنيا حامد خطار ،وت ّم تسليمها «وسام
الواجب» الذي منحها إياه رئيس الحزب تقديرا ً
لدورها ونضالها ولنجاحها في المسؤوليات
الحزبية.

محافظ السويداء
وتسليمه وساما ً

وزار الوفد القومي مبنى محافظة السويداء،
والتقى المحافظ الدكتور عاطف نداف حيث
جرى التداول في عدد من المواضيع.
وث� ّم��ن ال��وف��د القومي دور المحافظ لجهة
االهتمام بشؤون الناس ،وأكد ضرورة أن يعمل
الجميع من أجل تحصين الصمود في مواجهة
التحديات.
وس��ل��م ال��وف��د ال��ق��وم��ي ال��م��ح��اف��ظ «وس���ام
الصداقة» الذي منحه إياه رئيس الحزب النائب
أسعد حردان.
وشكر نداف ،من جهته ،رئيس الحزب على
منحه الوسام وأعضاء الوفد على المبادرة
وال��زي��ارة ،وأك��د أنّ هذه المرحلة تحتاج إلى
تضحيات كبيرة ،وك ّل من موقعه يستطيع أن
يقدم للوطن ووحدته.

درع تقديرية لماهر عمرو

وف��ي مبنى المحافظة ،سلم الوفد القومي
درعا ً تقديرية إلى عضو المكتب التنفيذي ماهر
عمرو ،بحضور نائب المحافظ أنور زين الدين
وعضوي المكتب التنفيذي س��وري الشوفي
وبشار نصار .وكانت كلمة من الوفد أشادت
ب��دور ع��م��رو ،وكلمة شكر م��ن ع��م��رو للحزب
القومي.

الوفد في مجلس المدينة
ويتسلم درعه

وزار ال��وف��د ال��ق��وم��ي م��ق � ّر مجلس مدينة
ال��س��وي��داء ،حيث ك��ان ف��ي استقباله رئيس
مجلس المدينة المهندس وائل جربوع ،الذي
ألقى كلمة رحب خاللها بأعضاء الوفد مؤكدا ً
مدى تقديره للبطوالت التي يمارسها القوميون
االجتماعيون في الحرب ض ّد اإلرهاب.
وق��دم المهندس جربوع إلى الوفد القومي
درع مجلس مدينة السويداء.
وشكر الوفد ،من جهته ،جربوع على مواقفه
تمسك الحزب بحقوقنا القومية،
ولفتته ،وأكد
ُّ
واستمرار الصراع حتى تحقيق األهداف.

وسام الصداقة لشكيب رضوان

وفي مجلس المدينة أيضاً ،سلم الوفد القومي
«وسام الصداقة» لعضو مجلس المدينة شكيب
رض��وان بحضور المهندس جربوع وأعضاء

الوفد في دارة المهندس شبلي األطرش

مجلس المدينة نسيب كرباج وصفاء رحروح،
إحسان زينينة وفيصل الشعار.
وكانت كلمة شكر لرضوان ،وتأكيد من الوفد
القومي أنّ العاملين بدأب وجهد وصدق وتفان
يستحقون التقدير ،ألنهم يحفزون الناس على
العطاء.

أمين فرع السويداء
في حزب البعث

وزار الوفد أمين فرع حزب البعث العربي
االشتراكي في السويداء شبلي جنود وتخلل
اللقاء عرض للمستجدات على أكثر من صعيد،
وتشديد على أهمية التعاون المشترك في
السويداء.
وسلم الوفد القومي جنود «وسام الصداقة»
ال��ذي منحه إي��اه رئيس الحزب النائب أسعد
ح���ردان ،وأك���د أنّ ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي حريص على تعزيز العالقة مع
حزب البعث العربي االشتراكي وتطويرها على
أكثر من صعيد ،ألننا نخوض حربا ً واحدة ض ّد
االحتالل واإلرهاب والتطرف ،ودفاعا ً عن بالدنا
ووجودنا ومصيرنا.
وشكر جنود ،بدوره ،رئيس الحزب والقيادة
على منحه الوسام ،معتبرا ً أنها مبادرة عزيزة،
ومن ّوها ً بدور القوميين في معركة المواجهة
ال��ت��ي تخوضها س��وري��ة ف��ي م��واج��ه��ة ق��وى
اإلرهاب والقتل واإلجرام.
وقال جنود :نحن نتطلع إلى توحيد الجهد
وإل��ى ش��راك��ة حقيقىة م��ع القوميين ،وه��ذا
م��ا يتطلبه ال��واق��ع ،إذ أنّ القوميين أظهروا
بسالة وشجاعة وإقداما ً وانضباطية عالية،
وق��د امتزجت دماءهم بدماء شهداء الجيش
السوري.
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عبد المجيد ،الذي رحب بالوفد ،مبديا ً اعتزازه
بالبطوالت التي يقدمها القوميون في ساحة
مضي
المواجهة اليومية ،ومن جهته أكد الوفد
ّ
ال��ح��زب ف��ي معركة المواجهة حتى تحقيق
االنتصار.

قسم المخابرات الجوية

كما زار الوفد قسم المخابرات الجوية في
السويداء والتقى رئيسه العقيد عمار .وقد قدّم
الوفد التعزية بالرئيس السابق للقسم العميد
لؤي المسلم الذي استشهد دفاعا ً عن األرض
والعزة والكرامة ،وأشاد الوفد بدور الشهيد وما
قدمه في سبيل الوطن.

درع الوطن

وفي مكتب منفذية «القومي» في السويداء،
اجتمع ال��وف��د إل��ى رئ��ي��س ل���واء درع الوطن
العميد نايف العاقل والعقيد م��م��دوح ،وت ّم
خالل االجتماع التداول في عدد من الشؤون
والمواضيع.

