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حمليات
�أكثر من  1800م�شارك في «كرم�س خبرات �سوريّة»

م� ّؤ�س�سة رعاية � َأ�سر ال�شهداء في «القومي»
تزور عائالتهم في ال�سويداء

المؤسسة عند عائلة الشهيد األطرش
وفد
ّ
زار وف���د م���ن م��ؤس��س��ة رع��اي��ة
أس��ر ال��ش��ه��داء وذوي االحتياجات
َ
الخاصة في الحزب السوري القومي
االجتماعي عوائل عدد من الشهداء
القوميين في مدينة السويداء ،وض ّم
الوفد رئيسة المؤسسة نهال رياشي
وعددا ً من أعضاء المؤسسة.
استهل الوفد زياراته بلقاء عقده

ف��ي مكتب منفذية ال��س��وي��داء مع
المنفذ العام سمير الملحم وأعضاء
هيئة المنفذية ،معين مزهر ،نجيب
اﻷط��رش ،وماجد الباروكي .ثم زار
الوفد عائالت الشهداء فيصل جواد
اﻷط��رش ،ضياء علي مراد ،ورشوان
جاد الله مشرف .وقدّم المنفذ العام
ورئيسة المؤسسة رياشي ومدير

...وعند عائلة الشهيد مشرف

مديرية الجنينة والرضيمة الشرقية
دروعا ً تقديرية.
رئيسة المؤسسة نهال رياشي
حيّت إرادة عوائل الشهداء وصبرهم
وصمودهم ،وأكدت على أهمية قيمة
الشهادة ،وأن دم��اء الشهداء التي
روت أرضنا ستثمر انتصارا ً أكيدا ً على
اإلرهاب والتط ّرف.

عائالت الشهداء أك��دت بدورها،
أنّ سورية ستنتصر على اإلره��اب
بصمود شعبها وتضحيات الشهداء،
ﻷنّ معركتنا معركة حق ،ندافع فيها
عن اﻷرض والعرض.
وحضر وف��د المؤسسة جلسات
َق َسم لمنتمين ج��دد ،بينهم شقيقة
الشهيد رشوان مشرف.

أنشطة متنوعة ومحطات تفاعلية اجتمعت في
حدث واحد ّ
أطرته فعالية «كرمس خبرات سورية»
ّ
مؤخرا ً في
التي أقامها مشروع «خبرات سورية»
كنيسة سيدة دمشق ،بمشاركة أكثر من  1800شاب
وشابة على مدار يومين متتاليين ،إذ تض ّمن الحدث
عددا ً من الفعاليات التنموية ذات الطابع الجماعي،
إضافة إلى أنشطة فنية وثقافية وترفيهية متعدّدة.
أما األبرز في هذه االحتفالية ،فهو تأمين عدد من
فرص العمل للشباب المشاركين.
في ه��ذا الجانب ،أوض��ح ع�لاء العائدي مدير
المشروع ،أنّ هذه الفعالية واحدة من الفعاليات
النوعية التي تستهدف مساعدة الشباب السوريين
لنيل فرص عمل بطريقة جديدة من نوعها ،تظهر
قدرات األفراد وإمكاناتهم العملية من خالل نشاطات
تجمع بين التسلية والترفيه والعمل ،إضافة
إل��ى وج��ود محطات متنوعة تساعد في إكساب
المشاركين قيما ً اجتماعية تمهّد لهم خطواتهم نحو
المستقبل.
من جهتها ،أوضحت مجدولين محمود المنسقة
اإلعالمية في فريق «خبرات» ،أن الفعالية تتضمن
مجموعة من االختبارت العملية واستبيانات
لتحديد الميول الشخصية يخضع لها الشباب،
إضافة إلى إجرائهم مقابالت شخصية مع ضيوف
الفعالية ،من خبراء الموارد البشرية العاملين
ضمن بنوك وشركات اقتصادية كبرى وذلك قبل
ترشيحهم للعمل.
وأش��ارت إل��ى أن��ه ت� ّم تعريف الشباب بكيفية
تحقيق معايير القبول في السيرة الذاتية ومقابلة
العمل النتقاء الشخص المناسب للعمل ضمن إحدى
الشركات المشاركة في الحدث ،والتي لديها بالفعل
فرص عمل أو تدريب خاص بالشباب .من ّوهة بأن
مهمة مشروع «خبرات» تتمثل في تنظيم أفكار
الشباب السوريين قبل إجراء المقابالت الشخصية
والحصول على الشاغر الوظيفي المناسب ،ك ّل
بحسب قدراته وموهبته ودراسته األكاديمية.

وعن االختصاصات التي تقوم الفعالية بالتدريب
عليها ،قالت محمود إنها تض ّم حقول اإلع�لام
والحقوق واالقتصاد والمحاسبة والمعلوماتية.
بدورها ،اعتبرت الشابة المشاركة عال سليمان،
وه��ي م��د ّرس��ة ،أن مشاركتها في الفعالية تأتي
تجسيدا ً للروح الجماعية التي يتمتع بها الشباب
السوري عموماً ،وهي روح نحتاجها اليوم بشكل
ملح.
ّ
أم��ا ال��ش��اب المشارك حسام سعيد ف��ق��ال :إن
فعالية «كرمس» هي إحدى الفعاليات المهمة لدعم
الشباب ،والتي ستكون لديها بصمة واضحة في
مستقبل سورية من خ�لال تحقيق ف��رص العمل
التي يقدمها الفريق لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم
االبداعية.
األمر نفسه أ ّكد عليه الشاب المشارك فراس طه،
طالب في كلية الصيدلة السنة الخامسة ،الفتا ً إلى
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أن مشاركته جاءت على خلفية سعي الفعالية إلى
تنمية الحاجات األساسية لدى الشباب عبر أنشطة
تساعدهم في تحقيق التميّز واالن��ف��راد باألفكار
واألعمال التي من شأنها المساهمة في تأسيس جيل
شاب واع قادر على دخول سوق العمل بنجاح.
من جهته ،رأى المد ّرب هشام خياط مستشار
تطوير األعمال الرئيسي في مركز األعمال السوري،
أن الهدف من الفعالية تطوير مهارات الشباب
وإي��ج��اد ف��رص عمل لهم ف��ي م��ج��االت التسويق
والمبيعات م��ن خ�لال ب��رام��ج لتشغيل الطالب
الجامعيين غير الخريجين لصقل الخبرات ودورات
تدريب مجانية يتم من خاللها تقديم فرصة عمل
في حال اجتياز الطالب االختبار المخصص في هذا
الشأن.
كما تعتمد الفعالية وف��ق رواد النعمة ،مدير
الموارد البشرية في فريق «خبرات سورية» ،على
محطة تحديد الميول المهنية بحسب بيئات األعمال
المختلفة .مبيّنا ً أنه تم العمل لمدة سنة ونصف
السنة على استبيان خاص بالشباب السوريين
لتحديد ميولهم والمهن التي تناسبهم.
وأوضحت رين الميلع ،مذيعة في قناة «تالقي
الفضائية» أن ال��ه��دف م��ن مشاركتها ف��ي هذه
الفعالية توعية الشباب وتمكينهم من الظهور أمام
وسائل اإلعالم وكسر حاجز الخوف من الكاميراK
والتركيز على اآلليات والتقنيات التي تساعدهم في
اكتساب الخبرة العملية.
يشار إل��ى أن «خ��ب��رات س��وري��ة» ه��و مشروع
شبابي تنمويّ يعمل على تطوير مهارات الشباب
ّ
وتعزيز إمكانياتهم وتوعيتهم لدخول سوق العمل
من خالل برامج تدريبية وورشات عمل متنوعة،
إذ يض ّم فريق العمل في المشروع الذي انطلق مع
بداية األحداث في سورية 30 ،متط ّوعا ً يعملون في
عدة أقسام إدارية ،ويقدّم المشروع خبراته ألكثر
من  150متدربا ً في مجاالت متن ّوعة.

الجاليات ال�سورية في المغتربات ت�ؤ ّكد دعمها الجي�ش في حربه ّ
�ضد الإرهاب والم�ستعمرين الجدد
ال ت��زال الجاليات السورية ف��ي المغتربات،
من أوروب��ا إل��ى القارة األميركية ،م��رورا ً ببعض
البلدان العربية واألفريقية ،نابض ًة بالوطنية،
وتؤ ّكد باستمرار دعمها القيادة السورية الحكيمة،
وال��ج��ي��ش وال��م��ق��اوم��ة ،ف��ي ال��ت��ص �دّي ل�لإره��اب
والمستعمرين الجدد.
ولمناسبة عيد الجيش في األول من آب الجاري،
ّ
نظمت تلك الجاليات فعاليات ع �دّة في عواصم
ومدنٍ عدّة .وفي التقرير البانورامي التالي ،جولة
على أبرز تلك الفعاليات.

تشيكيا

ج �دّد أعضاء االتحاد الوطني لطلبة سورية ـ
فرع تشيكيا ،العهد على متابعة مسيرة الكفاح
والنضال والتحصيل العلمي في مواجهة األجندات
والمخططات االمبريالية والصهيونية العالمية،
وم��ن ي��دور في فلكهما من دول إقليمية وعربية،
حتى تحقيق أماني الشعب السوري وطموحاته
في إحباط مشاريع الفتنة والمشاريع اإلرهابية
االستعمارية.
وقال االتحاد في بيان أصدره بمناسبة الذكرى
السبعين لتأسيس الجيش السوري :إن تضحيات
أب��ط��ال الجيش ال��س��وري تكتب صفحات الع ّزة
والمجد والحرية واالع��ت��زاز ف��ي مواجهة أع��داء
الوطن .مشيرا ً إلى أن الجيش السوري يخوض
معركة مصير األمة ومستقبل أجيالها في مواجهة
الفكر الظالمي واإلرهاب واإلرهابيين ،بخطى واثقة
وإيمان بعدالة معركته وحتمية االنتصار على قوى
الشر والغدر والعمالة حتى تحقيق النصر النهائي.
وأك���د ال��ب��ي��ان أن س��وري��ة ستستعيد دوره��ا
التاريخي المحوري إقليميا ً ودوليا ً وستتمكن من
إع��ادة االم��ن واالم��ان واالستقرار والبناء مجدّدا ً
الثقة بقدرة سورية على تحقيق االنتصار على هذه
المؤامرة الدولية.
ولفت البيان إلى أن سورية ستبقى كما يعرفها
العالم تاريخياً ،قلعة عص ّية المنال ومثاال ً للنضال
والمحبة والوحدة الوطنية بين جميع ابنائها.
متوجها ً في ختامه بأرفع آيات التقدير واالجالل إلى
أرواح شهداء الجيش والوطن كونهم رمز قدرة هذا
الشعب على التضحية غير المحدودة في الدفاع عن
تراب الوطن وكرامته وسيادته.

كوبا

وفي كوبا ،أكد الطلبة السوريون أن الجيش
ال��س��وري أصبح ف��ي قلوب ك��ل السوريين أينما
وجدوا داخل الوطن وخارجه ،من ّوهين بتضيحات
هذا الجيش الذي يقدّم الغالي والنفيس دفاعا ً عن
األرض والعرض.
ولفت الطلبة ف��ي بيان أص���دره ف��رع االتحاد
الوطني لطلبة سورية في كوبا بهذه المناسبة،
أنّ الجيش السوري انتشر في كل شبر من أرض
سورية الحبيبة ليطهّرها من رجس اإلرهاب الذي
يسعى الغرب وحلفاؤه وأدوات��ه في المنطقة إلى
نشره فيها.
وأكد الطلبة أنه في الذكرى السبعين لتأسيس
الجيش السوري نقول ألبطاله في عيدهم أنتم
العيد وما يرمز إليه من معانٍ عظيمة .وأنتم الشرف
والوطن واإلخ�لاص .أنتم أحجار الصوان التي ال
تهاب الشمس الحارقة والعواصف الباردة ،وكل
الكلمات تبدو خجولة أمامكم.
وعبّر الطلبة عن ثقتهم بالنصر مشدّدين على
أن من لديه قائدا ً حكيما ً شجاعا ً وجيشا ً ّ
سطر أروع
مالحم الشجاعة والبطولة ليبقى الوطن شامخاً،
فقدره النصر ال محال ألننا أصحاب حق.

فرنسا

وأع���رب أب��ن��اء الجالية ال��س��وري��ة ف��ي فرنسا
بمناسبة ال��ذك��رى السبعين لتأسيس الجيش
السوري عن رفضهم الكامل أي محاوالت للنيل من
وحدتنا الوطنية وزعزعة استقرار بلدنا.
وأكد أبناء الجالية في بيان لهم بهذه المناسبة
أنهم يستذكرون بكل فخر وكبرياء أياما ً خالدة في
تاريخ سورية صنعها حماة الديار أبناء هذا الوطن
وسطروها في وجداننا وتاريخنا المجيد .مشيرين
إل��ى ان حماة ال��وط��ن ي��واص��ل��ون ال��ي��وم مسيرة
التضحية والدفاع عن هذه االم��ة وشعبها التي
بدأوها منذ أكثر من أربع سنوات مثبتين للعالم
اجمع انهم السور الذي تتكسر عليه آلة اإلرهاب
والبغي والعدوان.
وأش��ار أبناء الجالية إلى أن حجم التحديات
التي فرضها العدوان اإلرهابي كان كبيراً ،وأنّ
ابطال الجيش السوري ال يزالون على قدر التحدي
حاضرين بقوة في كل مواجهة مع العدو يقدمون
النموذج األرقى في البطولة والتضحية والدرس
تلو اآلخر في الرجولة واالنتماء والوالء.
وأعربوا عن ثقتهم بأن أبطال جيشنا البواسل
الذين تمرسوا في الكفاح واكتسبوا خبرة ال تضاهى
في مقارعة العدو أي�ا ً كانت أساليبه ومؤامراته
قادرون على مواصلة النضال والعطاء بما تقتضيه
مصلحة الوطن واألمة.

مصر

وجدّد طلبة سورية الدارسون في مصر وأبناء
الجالية خ�لال وقفة تضامنية أقامتها البعثة
القنصلية ال��س��وري��ة ف��ي ال��ق��اه��رة ،افتخارهم
واع���ت���زازه���م ب��ان��ت��ص��ارات ال��ج��ي��ش ال��س��وري
وتضحياته في مواجهة الحرب اإلرهابية التي
تتعرض لها سورية.
وأقيمت الوقفة بالتعاون مع االتحاد الوطني
لطلبة سورية ـ فرع مصر وممثلي الجالية إحياء
للذكرى السبعين لتأسيس الجيش السوري .
ون ّوه الدكتور رياض سنيح القائم بأعمال البعثة
القنصلية باالنتصارات العسكرية الملحمية التي
يحققها بواسل الجيش السوري ضباطا ً وجنوداً،
ه��ذا الجيش ال��ذي دح��ر عصابات اإلره���اب على
مدى أـربع سنوات ونصف السنة .مؤكدا ً أن تلك
االنتصارات تشكل وساما ً على صدر كل سوري
يعت ّز بوطنه وبتراب بالده.

تشيكيا

وشدد الدكتور سنيح على أن القيادة والشعب
وال��ج��ي��ش ف��ي س��وري��ة ي��خ��وض��ون ال��ح��رب ضد
اإلره��اب الذي يتعرض له العالم العربي بكامله
ويستهدف تفتيت األوطان.
وقالت غيداء السياف في كلمة لها ِباسم الجالية
السورية في مصر :نوجه التحية لرجال الشمس
والكرامة والشموخ الجيش المغوار وال يسعنا إال
ان ننحني امام بطوالته العظيمة ،وأن نحيي القائد
العام للجيش والقوات المسلحة الرئيس بشار
األسد.
وأكدت السياف أن السوريين يستلهمون العزة
وال��ف��خ��ار م��ن ب��ط��والت ج��ن��ود الجيش ال��س��وري
االبطال .موجهة التحية ألرواح شهداء جيشنا
األبرار.
وفي بيان ُو ّزع بالمناسبة ،حيّا المشاركون
في الوقفة الجيش السوري الباسل الذي انحنت
امام عقيدته النضالية دول العالم اجمع وتكسرت
امام عرشه القتالي المدافع عن كرامة العرب عامة
والسوريين خاصة ،عروش كل المتآمرين دوليا ً
سيسجل في
وإقليميا ً وعربياً ،معتبرين أن التاريخ
ّ
صفحاته قصص انتصار سورية بقائدها وجيشها
وشعبها على رغم تآمر المتأمرين وحقد الحاقدين.
وجاء في البيان :نقف اليوم في الذكرى السبعين
لتأسيس جيشنا البطل بكل فئات الشعب خلف
قيادة الرئيس بشار االسد ووراء رؤيته وشجاعته.
مؤكدين أن أبناء الجالية يستمدون العزة والفخار
من صمود الجيش السوري وتضحياته.
ووجه المشاركون في ختام الفعالية تحيات
اإلج�لال واإلكبار ألرواح شهدائنا األب��رار قرابين
الشرف والكرامة واإلب��اء ،ولجرحى حماة الديار
متمنين الشفاء العاجل لهم.

رومانيا

أكد االتحاد الوطني لطلبة سورية ـ فرع رومانيا
أن المؤامرة الكونية التي تدار ضد سورية تستهدف
بالدرجة االول��ى جيشها الباسل ألنه يشكل مع
المقاومات التي ترعاها سورية وتحتضنها ،مصدر
القلق األكبر لمن يريد النيل من األمة والسيطرة
على مقدراتها .مشيرين إلى أن الهجمة اإلعالمية
التي تستهدف الجيش من خالل الترويج ألكاذيب
وادّعاءات بحقه ،خير دليل على ذلك.
وقال الطلبة في بيان و ّزعوه بمناسبة الذكرى
السبعين لتأسيس الجيش :إن الجيش السوري
هو المؤسسة الضامنة والحافظة لسورية أرضا ً

وشعبا ً ترعى أم��ن البالد وتسهر على سالمتها
وترسم في تنوعها وغناها صورة بهية للنسيج
الوطني ال��س��وري المتميز والمتناغم .من ّوهين
بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش منذ
استقالل سورية وليومنا هذا من أجل حماية الوطن
وتحرير األرض المغتصبة والحفاظ على وحدة
سورية أرضا ً وشعباً.
وأض���اف ال��ب��ي��ان :إن جيشنا البطل ،يحتفل
اليوم بالذكرى السبعين لتأسيسه ورجاله من
جنود وض��ب��اط يسجلون ساعة بساعة أروع
ال��ب��ط��والت وال��ت��ض��ح��ي��ات وه���م ي��دك��ون معاقل
اإلرهاب الوهابي والصهيوني والتي لم تعد تكفي
الشاشات والصحف لحصرها ،األمر الذي جعل من
حماة الديار الرقم الصعب في معادالت المنطقة
العسكرية والسياسية.
ووجه البيان التحية لرجال الجيش والقوات
ّ
المسلحة ،رمز سورية وكرامتها وعزتها.
وأع��رب��وا في ختام بيانهم عن ثقتهم األكيدة
بالجيش ال��س��وري وق��درت��ه على دح��ر اإلره��اب
وتحرير الجوالن السوري المحتل من نير االحتالل
«اإلسرائيلي» وإعادته إلى أرض الوطن سورية،
ورف��ع العلم السوري فوق ترابه الطاهر .داعين
بالرحمة لشهداء الجيش األبرار والشفاء العاجل
للجرحى ،والخزي والعار لكل من عادى سورية
وشعبها.

إيطاليا

وفي إيطاليا ،جدّد أبناء الجالية السورية العهد
للجيش والقوات المسلحة وللرئيس بشار األسد،
مؤكدين وقوفهم إلى جانب الوطن األم سورية في
ظل ما يتعرض له من هجمة إرهابية شرسة.
وهنأ ابناء الجالية في بيانهم كل فرد من أفراد
الجيش وال��ق��وات المسلحة بمناسبة الذكرى
السبعين لتأسيس الجيش السوري العقائدي
البطل ال��ذي أذه��ل العالم بشجاعته وبسالته
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ت��راب ال��وط��ن الغالي .من ّوهين
باالنتصارات التي حققها الجيش وصموده في
وجه التنظيمات اإلرهابية التكفيرية المدعومة
من نصف دول العالم االستعماري وما يزال يقاتل
على جميع األراضي السورية لتطهيرها من رجس
التنظيمات المجرمة.
وأعرب البيان عن أمل أبناء الجالية في تحرير
جميع األراضي السورية ودحر التنظيمات اإلرهابية
المدعومة بأحدث األسلحة لمحاولة تقسيم البالد

كوبا

ونهب ثرواتها لمصلحة العدو الصهيوني.

سلوفاكيا

كما أكد االتحاد الوطني لطلبة سورية ـ فرع
سلوفاكيا أن الجيش السوري يخوض معركة
الوطن ،معركة السيادة والكرامة ،في مواجهة
اإلره��اب التكفيري الوهابي التركي بخطى واثقة
من االنتصار وإحباط مشاريع الفتنة اإلرهابية
االستعمارية ،وأعطى على مر التاريخ ،خصوصا ً
في مرحلة األزم��ة التي تعيشها حاليا ً سورية
المقاومة ،دروس �ا ً وعبرا ً ال مثيل لها في التاريخ
والنضال والتضحية فداء لتراب الوطن.
وجدّد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا
في بيان أص���دروه بمناسبة ال��ذك��رى السبعين
لتأسيس الجيش السوري ،العهد على متابعة
مسيرة النضال والكفاح بقيادة الرئيس بشار األسد
في مواجهة االمبريالية والصهيونية العالمية
وأدواتها اإلرهابية الصهيونية والتركية واألعرابية
الغاشمة التي حاولت النيل من وطننا وكرامته
وعزته خدمة ألجندات خارجية عميلة.
وتوجه الطلبة السوريون في بيانهم بالتهنئة
إلى الجيش السوري بالقول :تحية
وجدد الطلبة في ختام البيان التأكيد على أن
سورية ستبقى م�لاذ األح���رار في العالم وقلعة
الحرية والسيادة والكرامة الحقيقية .وسيبقى
شعبها ن��م��وذج�ا ً للوحدة الوطنية والصالبة
والثبات .وسيبقى جيشها وقائدها خير مثال على
وطنية اإلنسان السوري وشجاعته عبر التاريخ.

أوكرانيا

وأقام أبناء الجالية السورية في أوكرانيا احتفاال ً
في العاصمة كييف لمناسبة الذكرى السبعين
لتأسيس الجيش السوري.
وقال رئيس الجالية السورية في مدينة كييف
ع��م��اد ظ��اظ��ا :بفضل تضحيات أب��ط��ال الجيش
السوري األشاوس الذين يروون بدمائهم الطاهرة
أرض سورية ،ما زالت الحبيبة صامدة ممانعة
ضد اإلره��اب القادم من كل أنحاء العالم مق ّنعا ً
بقناع اإلسالم حامالً الرايات السوداء بهدف إعادة
اإلنسانية إلى عهود الذل والعبودية والتخلف.
بدوره ،قال السكرتير الثاني قنصل الجمهورية
السورية ف��ي كييف عصام شاهين إن سورية
ستخرج منتصرة بقيادتها وشعبها وستبقى

القلب النابض للعروبة تقف في مقدمة الصفوف
كما كانت على الدوام دفاعا ً عن أمتها .مؤكدا ً تمسك
الشعب السوري باستقالله وسيادته ووحدته.
من جهته ،ق��ال رئيس مجلس إدارة الجالية
السورية في أوكرانيا والقنصل الفخري للجمهورية
السورية في مدينة أوديسا المهندس علي عيسى:
األول م��ن آب م��ن ك��ل سنة ،ي��وم وف��اء وعربون
محبة م ّنا إلى جيشنا الباسل حامي عرين الوطن
والعرض والكرامة الذي ّ
سطر عبر تاريخه أروع
صفحات البطولة وااللتزام بقضايا الشعب واألمة
فكان الدرع الحصينة لسورية ،يقيها من أي خطر
خارجي أو داخلي.
وع� ّب��ر أب��ن��اء الجالية السورية ع��ن تقديرهم
وامتنانهم ألبطال جيشنا السوري ووجهوا تحية
احترام ومحبة للرئيس الصامد والمخلص المحب
لبلده الرئيس بشار األسد وتحية إكبار وإجالل
ألرواح شهدائنا أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر
وتحية تقدير وعرفان بالجميل لكل أصدقاء وطننا
ممن يقف معه من مقاومة ودول وأشخاص.
حضر االحتفال عبير سلوم السكرتير األول القائم
بالنيابة بأعمال سفارة الجمهورية السورية في
أوكرانيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية للجمهورية
السورية في أوكرانيا.

المجر

أما في المجر ،فجدّد أبناء الجالية السورية
وقوفهم إلى جانب وطنهم األ ّم سورية والجيش
السوري في مواجهة الحرب الكونية التي تتع ّرض
لها سورية.
وأعرب أبناء الجالية في بيان و ّزعوه بمناسبة
الذكرى السبعين لتأسيس الجيش السوري ،عن
فخرهم واعتزازهم بأفراد القوات المسلحة والجيش
السوري لتضحياتهم الجسام من اجل الدفاع عن
الوطن وص��ون االم��ان��ة وال��وق��وف في وج��ه اكبر
هجمة بربرية يتعرض لها الوطن وأبناؤه ،قائلين:
نؤكد فخرنا بأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بمن
حملوا أرواحهم على أكفهم و قدموها قربانا ً مقدسا ً
على مذبح الوطن ،وجعلوا من أنفسهم شموعا ً تنير
وتفنى من أجل أن يبقى مشعل الحضارة السورية
مضيئا ً يهتدي بنوره أبناء سورية الحبيبة .فكم
قدّم هذا الجيش من تضحيات من أجل فلسطين
ومن أجل الدفاع عن مقدسات األمة وصون كرامتها
القومي المستقل.
والحفاظ على قرارها
ّ
وجاء في البيان :إن «منتدى من أجل سورية» في
هنغاريا والمخلصين من ابناء الجالية السورية في
المجر ،يتقدمون بهذه المناسبة من الرئيس بشار
حافظ األسد ومن قيادة جيشنا البطل ومن ضباطه
وصف ضباطه األش��اوس ومن جنوده المغاوير
والمقاومة ،بأسمى آيات التهنئة والتبريك ألولئك
األبطال الميامين حماة الديار الذين وبجهودهم
الجبارة وتضحياتهم التي ال تقاس بثمن ،حافظوا
على األرض وال��ع��رض وص��ان��وا األم��ان��ة ووقفوا
في وجه أكبر هجمة بربرية يتعرض لها وطننا
الحبيب منذ االستقالل وحتى اليوم.
ون�� ّوه أبناء الجالية في بيانهم بانتصارات
الجيش السوري على اإلرهاب وتنظيماته المختلفة
وتسطيره أروع مالحم البطولة في الدفاع عن
الوطن ومواجهة اع��داء الدين القويم والحضارة
السورية العريقة موضحين أن��ه منذ م��ا يزيد
ّ
يسطر أطهر
على سنوات خمس وجيشنا الباسل
المالحم في الدفاع عن الوطن ويرد كيد المعتدين
إلى نحورهم ،ويل ّقن خونة الوطن ومن آزرهم من
شذاذ االفاق ،صهاين ًة وأعرابا ً ومستعمرين غربيين
وعثمانيين جددا ً دروسا ً لن ينسوها أبد الدهر.

