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حمليات

�أ�شبال وزهرات منفذيات المتن ال�شمالي وبيروت وال�شوف في «القومي»
يزورون المعالم الحزبية في �ضهور ال�شوير

نظمت نظارات التربية والشباب التابعة لمنفذيات المتن الشمالي والشوف وبيروت في الحزب
السوري القومي االجتماعي نشاطا ً مشتركا ً في ضهور الشوير ،تخللته محطات عند المعالم
الحزبية ،بدأت بوقفة عند تمثال الشهداء ،في شارع االستشهادية سناء محيدلي ،ث ّم مسيرة إلى
نصب الزعيم ،حيث أدّى الطلبة المشاركون التحية ووضعوا إكليالً من الزهر ،كما زاروا دار سعاده
الثقافية االجتماعية ،وزاروا عرزال المعلم.
وشارك في النشاط منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط ،ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية
المتن الشمالي هشام الخوري حنا ،ونظار التربية والشباب في منفذيات المتن الشمالي وبيروت
والشوف عمر طعمة ،نور بو صنايع ونجاد األحمر ،ومدير مديرية الشوير نبيل أبو سمرا.
وقد القى الخوري حنا كلمة ترحيب بالمشاركين ،وأشار إلى رمزية تمثال الشهداء الذي يخلدهم
جميعاً ،فهم قاوموا المحت ّل اليهودي ،وحاربوا مشروع الفتنة والتفتيت ،وبنضالهم وتضحياتهم
ودمائهم الزكية هزموا العدو وأسقطوا مشروع التقسيم الذي حملته القوى الطائفية.
وعند تمثال الزعيم قال الخوري حنا :من هنا انطلقت النهضة التي غيّرت وتغيّر وجه التاريخ،
فتحية لكم أيها الجيل الجديد ،البعيد عن المفاسد ،والذي يتمتع بالنقاء والصفاء ،ويمتلك إرادة

يجسد وقفة العز ،وقيم الحرية والواجب
التغيير ،والقلوب الشجاعة ،وأمام هذا النصب الذي
ّ
والنظام والقوة ،أقول لكم اعتصموا بالمعرفة ،فقد رأى سعاده أنّ المعرفة قوة ،وتسلحوا بمبادئ
الحزب وفكره.
أضاف :لقد حدّد زعيمنا أعداء هذه األمة ،فهم اليهود في جنوبها ،واألتراك في شمالها ،وص ّنفنا
حركة هجومية على المفاسد والطائفية واإلقطاعية ،لذا نحن حركة مقاومة من أجل سيادة وحرية
واستقالل أمتنا ،وال ب ّد أن تنتصر إرادتنا.
وأشار الخوري حنا في كلمته في دار سعاده الثقافية االجتماعية إلى أنّ قوى االنعزال د ّمرت هذه
يجسد قيم ومبادئ وثقافة تسعى لمحو الجاهلية
الدار ،لكن القوميين حولوا الركام إلى صرح كبير
ّ
والرجعية التي كانت وال تزال متفشية في نفوس القوى الطائفية.
وعند عرزال الزعيم تحدث عضو المجلس القومي إيلي عون عن رمزية العرزال عند القوميين،
ودعا الطلبة إلى التسلح بفكر سعاده ألنّ في هذا الفكر عالجا شافيا ً من ك ّل األمراض والعلل التي
تسود مجتمعنا.
واختتم النشاط بمأدبة غداء.

لبنان ي�شارك في م�ؤتمر «ا�ستقالل الجامعات في المرحلة االنتقالية»

لور �أبي خليل في اللجنة التنفيذية والأمانة العامة
للجمعية العربية للحريات الأكاديمية
عقدت الهيئة العامة للجمعية العربية للحريات
األكاديمية اجتماعها الرابع في تونس بتاريخ  15تشرين
األول  ،2015على هامش مؤتمر «استقالل الجامعات في
وجه المجتمعون تهنئة إلى
المرحلة االنتقالية» .وقد ّ
رئيس جامعة منوبة أ .د .شكري المبخوت لحصوله على
جائزة بوكر للرواية العالمية ،كما شكروا جامعة منوبة
وطاقمها العلمي واإلداري على جهودهم الكبيرة في
استضافة وإنجاح أعمال المؤتمر «استقالل الجامعات
في المرحلة االنتقالية :تونس نموذجاً».
واستعرض االجتماع واقع الجمعية ونشاطاتها خالل
العامين الماضيين ،كما ناقش وأق ّر خطة العمل للعامين
 2016و ،2017وت ّم انتخاب لجنة تنفيذية (تسييرية)
تض ّم :أ .د .عامر فياض و د .شيرزاد النجار (العراق)،
أ .د .إمحمد المالكي (ال��م��غ��رب) ،د .ن��ورة الصويان
(السعودية) ،أ .د .الطيب محمدين (السودان) ،د .فائزة
الباشا (ليبيا) ،د .ثروت عبد العال (مصر) ،د .نايف
جراد (فلسطين) ،د .مصطفى كرغلي (الجزائر) ،د .طاهر
بن يحيى و د .نبيلة حمزة (تونس) ،د .ع��ادل شجاع
(اليمن) ،د .لور أبي خليل (لبنان) ،د .هيله المكيمي
(الكويت) ،د .محمد الطراونة ود .لبنى بايوق ود .نظام
عساف (األردن).
وبعد انتخابها عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا ً ناقشت
فيه توزيع المهام على أعضائها في ضوء خطة العمل

للعامين القادمين ،وتم اختيار د .نظام عساف رئيسا ً ود.
طاهر بن يحيى نائبا ً للرئيس ،وتشكلت أمانة عامة مؤلفة
من الرئيس ونائب الرئيس وك ّل من :د .ثروة عبد العال ،د.
نايف جراد ،د .لور أبي خليل ،د .هيلة المكيمي ،د .شيرزاد
النجار ،و د .محمد الطراونة ود .لبنى بايوق.
هذا وقد أصدر المؤتمر السادس للحريات األكاديمية
في الجامعات العربية المنعقد في تونس تحت عنوان
«مؤتمر استقاللية الجامعات في المرحلة االنتقالية:
تونس نموذجاً» بيانا ً ختاميا ً وتوصيات ،شدّدت على
ض��رورة ترسيخ ثقافة الحريات األكاديمية باعتبارها
جزءا ً متميّزا ً عن الحريات العامة ،يحتاج إليها المجتمع
األكاديمي ،ودعوة النخب الجامعيّة إلى صياغة مفاهيم
الحريات األكاديميّة واستقالليّة الجامعات صياغة
إجرائيّة تم ّكن من تحويلها إلى سلوكيّات ،والسعي إلى
تطوير القوانين واللوائح الداخليّة في الجامعات العربيّة
خاصة بما يتوافق مع مفاهيم
سواء أكانت حكوميّة أو
ّ
الحريات األكاديميّة واستقالليّة الجامعات ،والعمل على
إدراج مفهوم الحريات األكاديمية في دساتير البلدان
العربية باعتبارها ضمانة تشريعية الستقاللية الجامعة
اقتداء بالنموذج التونسي ودعوة المحاكم الدستور ّية
وما يناظرها إلى اعتبار الحريات األكاديميّة المنصوص
عليها في المواثيق الدوليّة واإلقليميّة أصالً يحتكم إليه
في تناول حقوق الفاعلين الجامعيّين.

حفل تكريم للعميد الركن �سمحات في م�شغرة

منعم :م�ؤ�س�سة الجي�ش ت�شكل �ضمانة وحدة لبنان
«القومي» و�أهالي عرمون والجبل ي�ش ّيعون المنا�ضل �سميح دقدوق

نادر :الح�سم ّ
�ضد الإرهاب جا ٍر والن�صر قريب

سمحات يتسلم الدرع التقديرية من منعم وسيف الدين

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
نادر

دقدوق

البنا

التحية الحزبية للراحل

ش � ّي��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وأهالي بلدة عرمون والغرب
الرفيق المناضل سميح دقدوق في مأتم
حزبي وشعبي ،حضره إل��ى جانب
عائلة الراحل المندوب السياسي لجبل
لبنان الجنوبي حسام العسراوي ممثالً
رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان،
مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر ،منفذ
ع��ام ال��غ��رب ب���دري شهيب وأعضاء
هيئة المنفذية ،ممثل عن رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل

أرس�لان ،وفاعليات ومشايخ وجمع
كبير من القوميين والمواطنين.

األرب����ع ،فمن زاوي���ة الحرية دخلت
رح��اب النهضة ،وب��ال��واج��ب أعلنت
النهوض بشعبك وأم��ت��ك ،وأسست
عائلتك القومية االجتماعية على مبادئ
العز والفخار ،وبنظامها أعدمت فساد
النفوس وال��ف��وض��ى ،وأق��م��ت بنيان
النهضة على صخور صوانها ،وبقوتها
فجرت في ع��دوك اعتقادك أنّ «القوة
ه��ي ال��ق��ول الفصل ف��ي إث��ب��ات الحق
القومي »...فكانت لك ساحات الصراع
على امتداد الوطن.

وختم كلمته بالتأكيد أنّ عائلة
الراحل وأبناءه ،وليد وعمر وسومر،
س��ائ��رون ع��ل��ى درب����ه ،ون���رى فيهم
استمرار مسيرته ،رحيله يؤلمنا لكنه
ال يضعف ه ّمتنا في ساحات النضال
والعز ،بل يزيدنا صالبة وتصميما ً على
بلوغ الغاية األسمى.

كلمة األصدقاء

ألقى مهنا البنا كلمة باسم أصدقاء
ال���راح���ل ،ب���دأه���ا ب��أب��ي��ات شعرية
وج��دان��ي��ة ،ث��م ت��ح��دث ع��ن صفاته
مذكرا ً بمواقفه النضالية خالل مرحلة
انطالق المقاومة الوطنية ض ّد االحتالل
الصهيوني ،وقال :اليوم تلفك الزوبعة
ال��ت��ي أقسمت على حماية زواي��اه��ا

انتخابات نقابية
{ عقد المجلس التنفيذي التحاد النهضة العمالية في لبنان جلسة إستثنائية بحضور كامل أعضائه بإستثناء
الزميل فادي عمار وذلك بسبب وفاته وقرر باإلجماع إجراء إنتخابات عامة لالتحاد في مقر االتحاد العمالي العام
وذلك بتاريخ  2015/11/9من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السادسة مساء ،وفي حال عدم إكتمال
النصاب تجري االنتخابات في  2015/11/16بمن حضر .وتقدم طلبات الترشيح بواسطة رئيس النقابة أو
أمين السر على أن ينشر اإلعالن عن االنتخابات في جريدتين محليتين مقروئتين.
{ عقد المجلس التنفيذي التحاد جامعة نقابات العمال والمستخدمين في الجمهورية اللبنانية جلسة
إستثنائية بحضور كامل أعضائه بإستثناء الزميل نبيه عوكل وذلك بسبب وفاته وقرر باإلجماع إجراء إنتخابات
عامة لالتحاد في مقر االتحاد العمالي العام وذلك بتاريخ  2015/11/9من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة
السادسة مساء ،وفي حال عدم إكتمال النصاب تجري االنتخابات في  2015/11/16بمن حضر .وتقدم طلبات
الترشيح بواسطة رئيس النقابة أو أمين السر على أن ينشر اإلعالن عن االنتخابات في جريدتين محليتين
مقروئتين.
{ تدعو نقابة مستخدمي وع ّمال المفروشات في لبنان إلى انتخاباتها العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه
 2015/10/30في مقر االتحاد العام من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر
{ تدعو نقابة مستخدمي وع ّمال المعلبات والتبريد في لبنان إلى انتخاباتها العامة وذلك نهار الجمعة الواقع
فيه  2015/10/30في مقر االتحاد العام من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الواحدة.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر
{ تدعو نقابة مستخدمي عمال المفروشات في لبنان إلى انتخاباتها العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه
 2015/10/30في مقر االتحاد العام من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر
{ تدعو نقابة عمال الحالقة في بيروت إلى انتخاباتها العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 2015/10/30
في مقر االتحاد العام من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر

كلمة مركز الحزب

كلمة مركز الحزب ألقاها مدير الدائرة
االذاعية كمال نادر ،وقال فيها :سميح
هو من الجيل المخضرم في الحزب،
جيل الصراع ضد النظام القمعي الذي
س��اد لبنان في الستينات ،وه��و من
جيل المقاومة الوطنية في وجه العدو،
عامالً للخير العام ،وإلصالح المجتمع،
ومؤمنا ً صلبا ً بالعقيدة القومية ،وكان
معطا ًء كريماً ،ورب��ى عائلة قومية
اجتماعية وح��از وس��ام الواجب ،ولم
يحن جبينه أمام سلطان ،أو جبار.
أض��اف ن��ادر إنّ الحرب التي م ّرت
على لبنان منذ سنة  1975كانت
كارثية ويجب أال تعود ،وعلى القيادات
السياسية أن تعمل بحكمة وق��وة
لكي تج ّنب البلد م��زي��دا ً من الخراب
والموت ،لكي نجتاز هذه المرحلة بأق ّل
الخسائر ،وسط هذا الخراب والحرائق
التي تجتاح أمتنا بك ّل كياناتها ،وقال
إنّ الحسم ضد االره��اب جار والنصر
قريب ،وحيا بلدة عرمون وشهداءها
وش��ع��راءه��ا ،ث��م ق��دم التعزية باسم
قيادة الحزب ورئيسه النائب أسعد
حردان لعائلة الراحل ورفقائه.

كلمة العائلة

وألقى نجل الفقيد وليد دقدوق كلمة
باسم العائلة عدّد فيها مزايا الراحل
وتاريخه النضالي ،وعاهده على السير
في الطريق الذي اختاره ،وبالتربية
التي أنشأ عائلته عليها ،مؤكدا أنه
سيظ ّل فخورا ً بأنه ابن هذا األب المثقف
والخلوق والمناضل.
وقال في كلمته :عشت يا والدي حياة
كريمة صادقة عزيزة ومحبة ،وكنت

صاحب مبادئ والتزمت بها وتفانيت
لتحقيقها ،وكنت صادقا ً مقداما ً صارما ً
في معتقداتك ليّنا ً قي مقاربتك ،صاحب
منطق وعقل وكلمة فالعقل عندك هو
الشرع األعلى.
أض���اف :لقد بنيت أس���رة كريمة
مع شريكة حياتك األمينة القديرة،
عائلة مناقبية متعلمة ،ونفتخر بأننا
أبناء رجل مثقف (آدمي) ناضل دائما ً
لنشر الفكر الذي آمن به بين الناس،
وقد تعلمتنا منك الصدق والتواضع،
والمواجهة ،وكيف نقف إل��ى جانب
شعبي وأمتي.
وختم بتوجيه الشكر إل��ى ك� ّل من
واسانا بفقدان والدي.
وبعد الكلمات أدّى القوميون التحية
الحزبية للرفيق الراحل قبل أن يوارى
الثرى.

نبذة

وك����ان ال��ح��زب ق��د ن��ع��ى الرفيق
المناضل سميح دق��دوق ال��ذي غيّبه
ال��م��وت ي���وم األرب���ع���اء ال��واق��ع فيه
 2015/10/22عن عمر ناهز 72
عاماً .وهو من مواليد  ،1943انتمى
إل��ى ال��ح��زب ع��ام  ،1967تولى عدة
مسؤوليات في منفذية الغرب ،فكان
ناظرا ً لإلذاعة ،وناظرا ً للمالية ،شارك
في مقاومة العدو «اإلسرائيلي» خالل
اجتياحه للبنان عام  ،1982كما كان
مقاوما ً شرسا ً للمشاريع التقسيمية
خالل الحرب األهلية اللبنانية.
عُ ���رف ال��راح��ل ب��ص��دق ال��ت��زام��ه،
وتمسكه بالعمل النهضوي ،كان واسع
الثقافة ومثاال ًيُحتذى في محيطه ،وبين
أهل منطقته وبلدته ،اتخذ من الحزب
شعارا ً له ولعائلته ،واستحق وسام
الواجب الذي منحه إياه رئيس الحزب
النائب أسعد حردان سنة .2009
درس في الجامعة اللبنانية ،ثم
تابع دراسته في ألمانيا ،وكان ناشطا ً
في العمل الطالبي ،وعمل في قطاع
البناء ،وك��ان مشهودا ً ل��ه بالصدق
واالستقامة.

أق��ام الدكتور نضال منعم وأحمد سيف الدين حفل
غ��داء تكريمي لرئيس فرع البقاع في مخابرات الجيش
العميد الركن عبد السالم سمحات في صالة «المرام» في
مشغرة ـ البقاع الغربي ،وحضر الحفل عميد الدفاع في
الحزب السوري القومي االجتماعي زياد معلوف وعدد من
مسؤولي «القومي» ،رئيس حركة النضال اللبناني العربي
النائب السابق فيصل ال���داوود ،النائب السابق ناصر
نصرالله ،عبد الكريم عبد الفتاح ممثال رئيس حزب االتحاد
النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد ،قائمقام راشيا
نبيل المصري وقائمقام البقاع الغربي وسام نسبين.
كما شارك في الحفل محمد الخشن ممثالً عضو هيئة
الرئاسة في حركة أمل الدكتور قبالن قبالن ،مسؤول حركة
أمل في البقاع الغربي الشيخ حسن اسعد ،عن حزب الله
سليمان فاضل ،رئيس دائ��رة راشيا والبقاع الغربي في
الحزب الديمقراطي اللبناني مفيد سرحال ،مسؤول الجماعة
اإلسالمية في البقاع الغربي وراشيا علي أبو ياسين ،األب
إدوار شحادة ممثالً المطران الياس كفوري ،األب ابراهيم
كرم ،المفتي الشيخ خليل الميس ممثالً بالمستشار الشيخ
على الجناني ،عضو المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
القاضي أسدالله الحرشي ،رئيس اتحاد بلديات البحيرة
طوني أبو عزي على رأس وفد من بلديات البقاع الغربي،
رئيس رابطه المخاتير في البقاع الغربي صالح صالح
على رأس وفد من مخاتير البقاع الغربي وراشيا ،مدراء
مدارس وفاعليات حزبيه واجتماعية.
كما حضر الحفل العميد خليل ناصر ،رئيس فرع
مخابرات شتورا المقدم فخري شقير ،رئيس فرع مخابرات
راشيا المقدم جان غنطوس ،رئيس فرع مخابرات البقاع
الغربي المقدم عاصم الشحيمي ،رئيس قسم التحقيق
المقدم هيكل منصور ،رئيس مكتب أمن الدولة في البقاع

جانب من الحضور

الغربي النقيب مروان منصور ،رئيس مكتب المصنع في
االمن العام النقيب علي مظلوم ،رئيس مكتب األمن العام
في البقاع الغربي المالزم أول جوزف شديد ،آمر فصيلة
جب جنين المالزم أول بشير ابو شاهين ،وآم��ر فصيلة
راشيا المالزم أول أيمن الورداني.
وألقى الدكتور نضال منعم ،كلمة رحب فيها بالمك ّرم
العميد الركن عبد السالم سمحات والحضور ،وقال :نشعر
بالفخر واالعتزاز بتكريم ابن مؤسسة وطنية استثنائية في
زمن استثنائي ،إنه العميد والصديق عبد السالم سمحات،
فالمؤسسة العسكرية هي اليوم صمام أمان حقيقي لهذا
البلد .وهي بعقيدتها وتوجهاتها تشكل الضمانة األساسية
لوحدة لبنان ،ال سيما في ظ ّل قيادة استطاعت أن تحافظ
على وح��دة المؤسسة في ظ ّل أج��واء االنقسام الخطيرة
التي عصفت بلبنان ،وهي اليوم تتصدّى بك ّل قدراتها
لإلرهاب الذي يشكل خطرا ً على لبنان ال يق ّل عن خطر العدو
الصهيوني.
وتابع الدكتور منعم قائالً :المك ّرم هو ابن مؤسسة
الشرف والتضحية والوفاء ،استثنائي في موقعه القيادي،
معطاء ومتعاون ،ال يف ّرق بين منطقة وأخ��رى وال بين
شريحة وأخرى ،فالقانون معيار تعامله ،وأخالقه حدود
تعاطيه ،وحب الوطن ديدنه.
وختم منعم كلمته موجها ً التحية إل��ى المؤسسات
العسكرية واألمنية ،ون ّوه بتضحياتها وبشهدائها الذين
افتدوا الوطن بالدماء الزكية ،وجرحاها الذين نتمنى لهم
الشفاء العاجل.
وفي ختام حفل التكريم قدم الدكتور نضال منعم وأحمد
سيف الدين درعا ً للعميد الركن عبد السالم سمحات تقديرا ً
له.
كما تحدث في الحفل الشيخ الحرشي والشيخ الجناني
فأثنيا على دور مؤسسة الجيش وعلى صفات المك ّرم
ومزاياه القيادية واألخالقية.

