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حمليات

حفل ت�أبيني في النبي عثمان لمنا�سبة مرور �أ�سبوع على رحيل المنا�ضل القومي ح�سين نزها

نادر :م�ستم ّرون في محاربة الإرهاب حتى الق�ضاء عليه

نادر

جانب من الحضور
أحيت منفذية البقاع الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي ذكرى مرور أسبوع على وفاة الرفيق المناضل حسين
عباس نزها (شقيق منفذ عام البقاع الشمالي حسن عباس نزها
وعضو المجلس القومي األمين محسن نزها) ،فأقامت حفالً تأبينيا ً
في حسينية بلدة النبي عثمان ،حضره إلى جانب عائلة الراحل
وأشقائه ،عضو الكتلة القومية النائب الدكتور مروان فارس ،مدير
الدائرة اإلذاعية كمال نادر ،وعدد من أعضاء المجلس القومي
وأعضاء هيئات منفذيات البقاع الشمالي ،الهرمل وبعلبك.
وشارك في الحفل التأبيني ،عضو القيادة القطرية في حزب
البعث أديب الحجيري ،عضو األمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية
سعد فوزي حمادة ،مسؤول سرايا المقاومة في رأس بعلبك رفعت
نصر الله ،رؤساء بلديات ومخاتير ومدراء ثانويات العين ورأس
بعلبك وفاعليات وعدد كبير من القوميين والمواطنين.
بدأ الحفل بكلمة تعريف ألقاها وسيم نزها ،تحدّث فيها عن
مزايا الراحل ونضاله ،ثم ألقى إم��ام البلدة كلمة عن الراحل
وختمها بالحديث عن الشهداء ،وأهميتهم في الدفاع عن الوطن.

كلمة «القومي»

وألقى مدير الدائرة اإلذاعية في «القومي» كمال ن��ادر كلمة
مركز الحزب متحدثا ً عن مسيرة الراحل وبطولته في ك ّل مراحل
حياته الحزبية ،منذ انتمائه في الخمسينات من القرن الماضي،
خصوصا ً مشاركته في الثورة االنقالبية ،وقد تحمل نتيجة ذلك
حكما ً بالسجن لمدة عشر سنوات.
وقال نادر :إنّ جيل المناضلين القوميين في البقاع وفي النبي
عثمان ترك لنا إرثا ً من البطولة والقدوة الحسنة ،وال يمكننا أن
ننساه أو ننسى رموزه أمثال المناضلين :ديب كردية ،محسن
ن��زه��ا ،مصطفى عبد الساتر ،يوسف ال��دب��س ،محسن أمهز،
ومشهور وحسن دندش ،عباس ياغي ،شفيق وزكي ناصيف،
إميل رفول ،وأخيرا ً العميد صبحي ياغي ،وغيرهم كثيرون ،ممن
آمنوا بالنهضة القومية االجتماعية وسعوا إلى إقامة النظام
الجديد الذي يرفع مستوى حياة الشعب ويكفل مصالحه ويؤ ّمن
له االستقرار واالرتقاء.

الرفيق الراحل حسين نزها
وأضاف :إنّ األمة السورية هي من وضعت أساسات التمدّن
البشري ،ففيها نشأت األبجدية األولى ،ومنها ظهر التنظيم األول
للزمن منذ  6766سنة ،ألن علماء الحضارة والفلك عندنا أدركوا
فقسموا دورتها إلى أشهُر وأعطوها
أن األرض تدور حول الشمسّ ،
أسماءها السورية السريانية ،وأعطوا لك ّل يوم من أيام األسبوع
اسما ً من أسماء الكواكب التي كانوا قد اكتشفوها في المجموعة
الشمسية ،وما زالت هذه األسماء مستعملة إلى يومنا هذا في
اللغات األوروبية والالتينية.
وتحدّث نادر عن األوض��اع الراهنة فقال إنّ النظام الطائفي
في لبنان لم يصنع دولة حديثة ،بل صنع بلدا ً تتج ّمع فيه ٌ
فرق
متنافسة متعادية ومتعايشة اسمها الطوائف والمذاهب ،وهو

مهدّد بشكل دائم باالنفجار األمني واالجتماعي ،ويعجز حاليا ً عن
انتخاب رئيس أو مجلس نيابي أو ح ّل أيّ مشكلة ،حتى مشكلة
النظافة والنفايات! ولذلك ،دع ْونا وندعو إلى قيام النظام الجديد
ّ
بأدق تفاصيلها باتت
المبني على العلم والعلمنة .فحياة األوطان
ّ
قائمة على العلم ،وال يجوز ألرباب الطائفية وتجارها مهاجمة
العلم والعلمانية.
وتط ّرق نادر إلى األوضاع في الشام وفلسطين والعراق ،فرأى
أن تصريحات نتانياهو عن الجوالن ،تشير إلى نواياه شنّ حرب
عدوانية تستهدف قوى المقاومة ،فهو يظنُ أن هذه هي اللحظة
التاريخية المناسبة ل��ه ،خصوصا ً أن بعض ال��دول العربية
واإلسالمية ومؤسساتها تشنّ حملة على المقاومة وتص ّنفها
إرهابية.
ولفت نادر إلى أن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
وجه في مقابلته التلفزيونية األخيرة رسائل حازمة يفهمها
الله ّ
جيدا ً العدو الصهيوني ،وفحوى هذه الرسائل أن المقاومة قادرة
على إلحاق الهزيمة بالعد ّو ،وأن صواريخها تطال ك ّل شبر في
فلسطين المحتلة ،بما في ذلك المصانع الكيماوية والنووية
والمخازن االستراتيجية وخزانات األمونيا في حيفا.
وأكد نادر أن الحرب مستم ّرة ضد اإلرهاب في سورية إلى أن
يتم القضاء عليه وعلى أصابع رعاته .ولن تعطي دمشق إلى
أعدائها في المفاوضات ما عجزوا عن أخذه بالحرب.
وشدّد على أهمية تالحم الجيش والشعب والمقاومة ونسور
الزوبعة في الميدان ،وهم بذلك ش ّكلوا القوة القادرة على منع
اإلره��اب من الوصول إل��ى أماكن في لبنان أو في عموم األمة
السورية .وحيّا الشهداء الذين يصنعون النصر.
وشدّد نادر على ضرورة مواجهة الفتنة المذهبية ،وتحصين
الساحة الداخلية بالوعي الوطني والقومي.
وفي الختام ،ق �دّم واج��ب العزاء إلى أس��رة الراحل والمنفذ
العام ،وعموم أهالي النبي عثمان ِباسم رئيس الحزب النائب
أسعد حردان والقيادة المركزية ،متم ّنيا ً لهم دوام الع ّزة والكرامة،
والنصر لألمة كلّها.

رندة ب ّري :الواقع الم�أ�سوي الذي يعي�شه لبنان يح�صد ال�شباب نتائجه وتداعياته

الصرفند ـ مصطفى الحمود
رعت عقيلة رئيس مجلس النواب ،رئيسة «الجمعية اللبنانية
لرعاية المعوقين» رندة عاصي ب� ّري ،حفل تخريج طالب معهد
«الوفاء للتعليم المهني» التابع للجمعية.
أقيم االحتفال في قاعة االحتفاالت في مج ّمع نبيه ب ّري لتأهيل
المعوقين في الصرفند ،وحضره إلى جانب ب ّري ،مدير عام التعليم
المهني والتقني أحمد دياب ،المسؤول التربوي في حركة أمل في
الجنوب الدكتور محمد توبة ،رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني
علي مطر ،م��دراء ع��دد من المعاهد المهنية والتقنية الرسمية
والخاصة ،وفاعليات تربوية وبلدية واختيارية ،وحشد من أهالي
الطالب المتخ ّرجين.
استه ّل االحتفال بدخول موكب المتخ ّرجين ،ثم بالنشيد الوطني
اللبناني ،ث ّم ألقت الطالبة عليا خليفة كلمة المتخ ّرجين.
وألقى مدير معهد «الوفاء» نبيه مراد كلمة تحدّث فيها عن نسبة
النجاح والتف ّوق التي ح ّققها طالب المعهد في االختصصات كافة
في الشهادات الرسمية .وأشار إلى استحداث اختصاصات جديدة،
ال سيما اختصاص صناعة األطراف االصطناعية.
ث ّم ألقى دي��اب كلمة استهلها بالتنويه بالدور الكبير لرئيس
مجلس النواب في إرساء قواعد تنمية األرض واإلنسان ،وتوجيه
التهنئة للطالب الناجحين .وأ ّكد أنّ المديرية العامة للتعليم المهني

مكرم ًا في النبطية
دريد ّ
لحام ّ
النبطية ـ م .ح.
بدعوة من نادي الشقيف ،والنادي األهلي الرياضي
لحام،
في النبطية ،أقيم حفل تكريمي للفنان الكبير دريد ّ
تقديرا ً لعطاءاته الفنية المبدعة ،وإجالال ً اللتزامه بالنهج
المقاوم .وذلك بحضور الدكتور محمد قانصو ممثالً
النائب اني قبيسي ،علي قانصو ممثالً النائب محمد
رعد ،المحامي جهاد جابر ممثالً النائب ياسين جابر،
سعد الزين ممثالً النائب عبد اللطيف الزين ،منفذ عام
منفذية النبطية في الحزب السوري القومي االجتماعي
فخري طه ،رئيس جهاز أمن السفارات العميد وليد
جوهر ،المسؤول السياسي لحزب البعث في الجنوب
فضل الله قانصو ،مسؤول الشباب والرياضة في حركة
أمل في منطقة النبطية حسن بعلبكي ،رئيس نادي
الشقيف الدكتور علي سلوم ،الدكتور عباس وهبي
ممثالً بلدية النبطية ،رئيس النادي األهلي الرياضي

محمد بيطار ،رئيس بلدية النبطية الفوقا راشد غندور،
وإمام البلدة الشيخ عباس غندور ،مدير ثانوية حسن
ك��ام��ل الصباح األس��ت��اذ ع��ب��اس شميساني ،وأمين
الشؤون الثقافية في النادي الدكتور علي وهبي ،إضافة
إلى عدد من الوجوه السياسية والبلدية واالختيارية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ،ومهتمين.
بعد النشيد الوطني اللبناني ،كانت كلمة ترحيبية
ألقاها رئيس النادي األهلي الرياضي محمد بيطار ،ث ّم
كلمة لنادي الشقيف ألقاها المخرج حسام الصباح،
وقصيدة ترحيبية من وحي المناسبة ألقاها محمد
حسين معلّم.
لحام
دريد
القدير
الفنان
به
المحتفى
ألقى
بعد ذلك،
ّ
كلمة وجدانية مؤ ّثرة ،مشيدا ً بالمقاومة ،ألنها الثقافة
والتاريخ.
ثم شكر نادي الشقيف والنادي األهلي والحضور على
لحام درعا ً تقديرية.
هذا التكريم .وفي الختام ،تسلّم ّ

م�ؤ�س�سة رعاية � َأ�سر ال�شهدء ت�ضع �إكليل زهر
على ُن�صب اال�ست�شهادي مالك وهبي

نزها

رعت حفل تخريج طالب معهد «الوفاء للتعليم المهني» التابع لـ«الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين»

والتقني بصدد اعتماد مناهج تتالءم مع الحداثة ،معتبرا ً أنّ التخ ّرج
يجب أال يكون نهاية المطاف بالنسبة إلى الطالب .مشدّدا ً على
أهمية مواصلة التحصيل العلمي.
ودعا دياب إلى ض��رورة تحويل المجتمع المدني إلى مجتمع
مهني ،الفتا ً إلى أنه من خالل تعميم التدريب المهني ،يمكن الح ّد من
البطالة.
ث ّم ألقت ب ّري كلمة قالت فيها :لقد ع ّودتكم في ك ّل مناسبة نخ ّرج
فيها دفعة من الطالب على المصارحة والشفافية .واليوم ربما هي
الم ّرة األولى التي أجد فيها صعوبة في اختيار الكلمات والمواقف
التي يتوجب أن أخاطب بها هذه الباقة من الشباب المتعلّم المتوثب
لدخول سوق العمل ،والمتأهب الستكمال مسيرة التحصيل العلمي.
وم��ر ّد هذه الصعوبة حالة التردّي والفساد واإلفساد والتعطيل
والفراغ والمراوحة التي تفتك بكل ش��يء ،خصوصا ً بالمفاصل
الرئيسة للدولة والمؤسسات في لبنان .إن هذا الواقع المأسوي
الذي نعيشه في لبنان ،أول مَن يحصد نتائجه وتداعياته ،الشباب
الت ّواقون إلى المشاركة في بناء لبنان ،وصناعة نهضته وقيامته
من بين ركام األزمات التي يتف ّنن السياسيون في صناعتها.
وأضافت ب ّري :لكنني كلّما أنظر في عيون هذه القامات المفعمة
باألمل والمجبولة بعزيمة وإرادة ال تعرفان الهزيمة واالنكسار،
أدرك حقيقة ال ُلبس فيها ،أن ما يم ّر به وطننا من أزمات وتحدّيات
هو االستئثاء ال القاعدة .وأنّ قدر لبنان االنتصار دائما ً على كل
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التحدّيات .ومستقبله ال يصنعه إال شباب مثلكم لم َتل ِو عزيمتهم
ولم تكسِ ر إرادتهم أيّ قوة ش ّريرة .فكما انتصرتم على عدوانية
الصهاينة ،أنتم ق��ادرون على االنتصار في أيّ استحقاق عابر
وط��ارئ .نحن وإياكم معنيون ومطا َلبون بمواجهة هذه الوقائع
الشاذة التي يحاول البعض جعلها ق��درا ً متح ّكما ً بحياة وطننا
وإنساننا.
وتابعت ب� ّري :نحن وإياكم ملزمون بمضاعفة الجهد والعمل
أكثر من أيّ وقت مضى على تحصين إرادة التعلّم ،والسعي من
أجل تطوير الرؤى والخطط بما يتالءم مع الظروف التي نم ّر بها،
وفي المقدّمة إيجاد المناخات المالئمة لخلق فرص عمل جديدة
للخ ّريجين ،خصوصا ً أولئك الذين يحملون الشهادات المهنية،
وأنتم جزء أساس منهم.
وختمت ب ّري كلمتها قائل ًة :ال ب ّد من التأكيد على ضرورة أن تحذو
الدولة أو السلطة المعنية في لبنان حذو الدول التي م ّرت بظروف
مماثلة مر بها لبنان وال يزال .فكان اللجوء إلى دعم التعليم المهني
انطالقا ً من أهميته وباعتباره أحد أه ّم المظاهر الرئيسة للعملية
التعليمية في العالم نظرا ً إلى تأثيره على عملية التنمية المستدامة
في المجتمعات ،خصوصا ً في ظل تنامي ظاهرة البطالة في أوساط
الخ ّريجين من حملة الشهادات األكاديمية العليا.
واخ ُتتم االحتفال بتقديم درع تقديرية من إدارة المعهد لب ّري
ودياب اللذين و ّزعا الشهادات على الطالب المتخ ّرجين  .

عند النصب التذكاري
لمناسبة الذكرى الـ 31للعملية
االستشهادية ال��ت��ي ن ّفذها البطل
القومي مالك وهبي ،وضع وفد من
أس��ر ال��ش��ه��داء في
مؤسسة رع��اي��ة َ
الحزب السوري القومي االجتماعي
إكليل زهر على ُنصب االستشهادي
مالك وهبي في بلدته النبي عثمان.
وشارك في وضع اإلكليل إلى جانب
رئيسة المؤسسة نهال رياشي ووفد

الهيئة ،عدد من المسؤولين الحزبيين
والقوميين.

حاجز محبة

وأح��ي��ت مديريات النبي عثمان
التابعة لمنفذية البقاع الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ذك���رى االس��ت��ش��ه��ادي م��ال��ك وهبي
وعمليته البطولية التي ن ّفذها ضد

ق��وات االحتالل اليهودي .وفي هذه
المناسبة ،أقيم حاجز محبّة على
الطريق ال��دول��ي��ة ،و ُو ِّزع���ت ال��ورود
والحلوى على المواطنين ،كما ُو ِّزع
بيان تض ّمن نبذة عن االستشهادي
مالك وهبي ال��ذي آم��ن ب��أن الحياة
ال تكون إال بالع ّز وال��ك��رام��ة ،وعن
العملية النوعية التي ن ّفذها ض ّد
االحتالل.

حاجز المحبة

تكريم � َأ�سر ال�شهداء في ح�ضر ـ القنيطرة

وف��ا ًء لتضحياتهم في سبيل الوطن ،ك ّرمت محافظة
أسر الشهداء العسكريين والمدنيين
القنيطرة أمس عددا ً من َ
من أهالي قرية حضر في ريف القنيطرة الشمالي ،وذلك في
المركز الثقافي العربي في القرية.
وعبّر ذوو الشهداء عن افتخارهم واعتزازهم ببطوالت
ذوي��ه��م ال��ذي��ن ق �دّم��وا أرواح��ه��م ف��ي سبيل ع�� ّزة سورية
وك��رام��ت��ه��ا ،م��ؤ ّك��دي��ن اس��ت��ع��داده��م لتقديم ال��م��زي��د من
التضحيات من أجل الوطن.

محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد ال��ق��ادر لفت إلى
المعاني السامية والقيم النبيلة للشهادة والشهداء الذين
ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى سورية ح ّرة مستقلة تنعم
بالسيادة والقرار الوطني الح ّر.
حضر حفل التكريم عدد من أعضاء قيادة فرع القنيطرة
في ح��زب البعث العربي االشتراكي وأع��ض��اء مجلس
الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي وفاعليات رسمية
وشعبية من المحافظة والقرية.

توزيع م�ساعدات غذائية وط ّبية رو�س ّية
مهجرة من َ
بلدتي كفريا والفوعة
لعائالت ّ
ُو ّزع���ت أم��س مساعدات غذائية
مقدّمة من روسيا االتحادية لعدد من
المهجرين بفعل
أهالي كفريا والفوعة
ّ
إجرام التنظيمات اإلرهابية ،وذلك في
عدد من مراكز
تخصصها
اإلقامة الموقتة التي
ّ
لهم محافظة الالذقية.
وق���ال العقيد فيتالي م��ن مركز
التنسيق الروسي في حميميم« :نقدّم
م��واد غذائية للذين عانوا الحصار
لفترة طويلة في بلد َتي الفوعة وكفريا،
تتض ّمن أر ّزا ً ومعكرونة وبقوليات
إضافة إلى أغذية لألطفال».
ُو ّزع����ت ال��م��س��اع��دات بالتعاون
م��ع مجمع «ال��رس��ول األع��ظ��م» في
المحافظة ،وذلك بالتوازي مع تقديم
صحية عبر نقطة طبّية
خ��دم��ات
ّ
لفحص المرضى وتأمين العالج
واألدوية المناسبة لهم.
ودع���ا ع��دد م��ن أه��ال��ي البلدتين
خ�لال توزيع المساعدات إل��ى بذل
ك ّل الجهود ّ
لفك الحصار عن بلد َتي
كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل
التنظيمات اإلرهابية .من ّوهين بأهمية
هذه المبادرة لتوزيع المساعدات في
التخفيف من معاناتهم.

وتحدثت منال عبد الحميد حسين
م��ن بلدة الفوعة التي وصلت إلى
الالذقية مع أطفالها الستة وأصغرهم
م��ص��اب ب��م��رض ان��ح�لال ال���دم ،عن
معاناة أه��ال��ي كفريا والفوعة من
ج � ّراء حصار التنظيمات اإلرهابية
واع��ت��داءات��ه��م ال��م��س��ت��م� ّرة عليهم
بالقذائف وال��ق��ن��ص ،رغ��م سريان
اتفاق وقف األعمال القتالية .إذ تفتقد
البلدتان لمق ّومات الحياة من مياه
وغذاء وأدوية .ودعت إلى ّ
فك الحصار
وإيصال المساعدات الغذائية والطبية

ل�لأه��ال��ي ال��م��ح��اص��ري��ن ،واألغ��ذي��ة
المناسبة لألطفال وفق احتياجاتهم.
بدورها ،قالت حميدة سكيف التي
وصلت مع زوجها المصاب وابنتها
التي فقدت ال��رؤي��ة« :اإلره��اب��ي��ون
استهدفوا البلدتين بقذائف تحوي
غازات سامة أدّت إلى إلحاق أضرار
جسدية كبيرة باألهالي ،منها حاالت
عمى .ول��م نكن نستطيع الخروج
من منازلنا بسبب رص��اص القنص
والقذائف ،رغم اتفاق وقف األعمال
القتالية».

