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حمليات

وتكرم � َأ�سر ال�شهداء
مديرية عناز في «القومي» تحتفل بعيد الجالء
ّ

5

�سلمان :ال�شهداء �أعطوا كلمة ال�س ّر ل�صناعة االنت�صار ومنحوا المجتمع الأمل الحقيقي ب�إمكانية بلوغه

أقامت مديرية عناز ـ التلّة ـ ّ
عش الشوحة ،التابعة لمنفذية الحصن في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،احتفاال ً لمناسبة عيد الجالء ،وذلك في
أسر شهداء الحزب ،وافتتحت مكتبها
صالة الشهداء ـ عناز ،ك ّرمت خالله َ
الجديد.
أسر الشهداء العميد بشار يازجي ،عضو المجلس
حضر االحتفال إلى جانب َ
مؤسسة
األعلى د .صفوان سلمان ،عضو المجلس األعلى بشرى مسوح ،رئيسة ّ
أسر الشهداء نهال رياشي ،منفذ عام الحصن غطفان عبود وعدد من
رعاية َ
أعضاء هيئة المنفذية وأعضاء المجلس القومي ،إضاف ًة إلى مسؤولي الوحدات
الحزبية.
كما حضر االحتفال عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في حمص،
أمين شعبة تلكلخ في حزب البعث العربي االشتراكي وأعضاء قيادة الشعبة،
وعدد من ممثلي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ،ضباط عسكريين وأمنيين،
مدير ناحية الحصن ،مدير ناحية الناصرة ،رؤس��اء بلديات وفاعليات
اقتصادية واجتماعية وثقافية ،ممثل عن أسقف الحصن المطران إيليا طعمة،
ضباط متقاعدون ،وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
ب��دأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت تحية لشهداء ال��ح��زب وال��وط��ن،
فالنشيدان السوري والحزبي ،وألقى ناموس المديرية أنطون خليل كلمة
تعريف وترحيب.
وألقى منفذ عام الحصن غطفان عبود كلمة المنفذية فتحدّث عن معنى
المناسبة ودالالتها ،في ظ ّل ما تتع ّرض له الشام على وجه الخصوص ،وأكد أن
القوميين االجتماعيين سيكونون دائما ً رأس الحربة في مواجهة اإلرهاب حتى
تحقيق النصر.

ثم ألقى أمين شعبة تلكلخ في حزب البعث العربي االشتراكي كلمة تحدث
فيها عن معاني الجالء ،وعن خوض المعركة الحالية إلى جانب القوى الحليفة
وفي مقدّمها الحزب السوري القومي االجتماعي.
وألقى كمال كرم ثالث قصائد من وحي المناسبة موجهة إلى الشهداء وأبطال
نسور الزوبعة.
ث ّم ألقى مدير مديرية عناز ـ التلّة ـ ّ
عش الشوحة جورج سليم كلمة تحدّث
فيها عن انخراط الحزب السوري القومي االجتماعي في محاربة اإلرهاب،
ودوره الفاعل إلى جانب الجيش السوري والقوى الحليفة ،وشدّد على أهمية
تفاعل أهالي المتحد مع مكتب المديرية لما فيه خير المجتمع.

سلمان

وألقى عضو المجلس األعلى الدكتور صفوان سلمان كلمة مركز الحزب
فتحدّث عن أبعاد هذه االحتفالية ومدلوالتها ،ورأى أنّ البعد األول يتمثل في
ذكرى الجالء وما تتبوأه هذه المناسبة في الذاكرة الجمعية والوطنية السورية
وما تحمله من دالالت ،أهمها أن هذه األرض بما تختزنه من سقيا الفداء والفكر
ال تطيق أن تجثم عليها قدم محت ّل أو غا ٍز .وأنّ السوريين قد أزاحوا المحت ّل عن
أرضهم بمقاومة وثورة عبّرتا عن وحدة المجتمع السوري .إن المخاطر التي
نبّه منها أنطون سعاده ودعا إلى مواجهتها في بدايات القرن الماضي ،تجتمع
اليوم في خطر واحد وفي معركة واحدة.
أسر شهداء للحزب
وأضاف سلمان :وفي البعد الثاني حيث نك ّرم اليوم َ
والوطن فإن هؤالء الشهداء قد منحونا كلمة الس ّر لصناعة االنتصار .فهم لم
يطردوا إرهابا ً ويح ّرروا أرضا ً فقط ،بل أعطوا المجتمع السوري األمل الحقيقي

بإمكانية االنتصار.
أما البعد الثالث لهذه االحتفالبة ،فيكمن في تأسيس مكتب جديد هنا للحزب
السوري القومي االجتماعي وافتتاحه ،وانطالق عمل مديرية جديدة ،وهذا
ّ
ويدل على نم ّو وتجدّد لطاقة الحزب في م ّتحد هذه المنفذية العريقة ،في
يعني
احتضانها للحزب والمسكونة بحكايات النضال ِ
وسيَره ،والعمل الذي جسده
القوميون االجتماعيون ،وهذا النمو ال يأتي في سياق المنافسة ،إال إذا كانت
منافسة على من يقدّم أكثر لمصلحة سورية العليا ،وهذه القاعدة يجب أن
تكون منطلقا ً للعمل في حياة السوريين عموماً.
وفي ختام كلمته ،نقل سلمان التهنئة بعيد الجالء ِباسم قيادة الحزب وسائر
القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،إلى مقام رئاسة الجمهورية،
وإلى جميع الهيئات الرسمية والسياسية واالجتماعية السورية.
وفي ختام االحتفال ،تم تكريم عوائل الشهداء في نطاق منفذية الحصن
وعوائل جميع الشهداء في م ّتحدات عناز ـ التلّة ـ عش الشوحة ،حيث قام عدد
من المسؤولين بتوزيع شهادات تقدير ومبلغ نقديّ لك ّل عائلة شهيد.
وقد سبق االحتفال افتتاح مكتب مديرية عناز ـ التلّة ـ ّ
عش الشوحة ،وكانت
كلمة لمنفذ عام الحصن غطفان عبود أكد فيها أن مكتب المديرية سيكون مركزا ً
لإلشعاع الثقافي والحراك االجتماعي ،بالتعاون مع كل القوى الوطنية ،بما
يؤدّي إلى تقديم العون ألهالي المنطقة والعمل على تثبيتهم في أرضهم.
وتخلّل االحتفال عرض على المسرح قدّمه أشبال المديرية ،وتض ّمن حمل
صوَر بعض شهداء الحزب وأقوال لحضرة الزعيم تتناسب مع معاني الشهادة
واالستشهاد.

سلمان

اجتماع في �سفارة فل�سطين :ال�ستمرار التح ّركات ال�سلمية في مواجهة �سيا�سة «�أونروا» الكتيبة الكورية ّ
تقدم
مو ّلد كهرباء لبلدة البرغلية
عُ قد أمس اجتماع في سفارة دولة
فلسطين في بيروت ،حضره عضو
اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير
الفلسطينية أمين عام جبهة النضال
الشعبي أحمد مجدالني ،وأمين س ّر
قيادة حركة فتح وفصائل منظمة
التحرير والفصائل الفلسطينية في
لبنان فتحي أب��و ال��ع��ردات ،وق��ادة
وممثلو الفصائل الوطنية واإلسالمية
الفلسطينية ،وع���دد م��ن أع��ض��اء
خلية األزمة مع «أون��روا» ومسؤولو
اللجان الفنية للحوار مع «أون��روا»
التي ُش ّكلت من قبل قيادات الفصائل
السياسية.
وتم خالل االجتماع بحسب بيان،
استعراض األوضاع السياسة العامة
في فلسطين ،وال��ت��ط�� ّورات األخيرة
المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

مجدالني

وأك���د مجالدني تمسك الرئيس
أب��و م���ازن وال��ق��ي��ادة الفلسطينية
بالثوابت الفلسطينية المتعلقة
برفض االستيطان وإط�ل�اق س��راح
األس��رى والمعتقلين الفلسطينيين
ف��ي س��ج��ون االح���ت�ل�ال ،وض���رورة
إن��ه��اء االح��ت�لال وتحقيق الحقوق
الوطنية الفلسطينية بالسيادة
والحرية واالستقالل ،وإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس ،وعودة الالجئين .وأكد على
أهمية إن��ج��از المصالحة الوطنية
الفسطينية.
وبحث المجتمعون في الحلول
المالئمة التي تتناسب مع مصلحة
الالجئين الفلسطينيين لموضوع
التقليص في الخدمات االستشفائية

والتربوية التي كانت قد اعتمدتها
الوكالة منذ مطلع السنة الحالية.
وأثنى مجدالني على دور القيادة
السياسية في لبنان وتح ّركاتها في
مواجهة سياسة «أون����روا» والتي
ت��م��ي��زت ب��االح��ت��ج��اج��ات السلمية
والهادئة ،مؤكدا ً على ضرورة الحوار
م��ع «أون����روا» للوصول إل��ى حلول
مناسبة تحقق المطالب المحقة
والمتعلقة بالطبابة واالستشفاء،
والتربية والتعليم وك��ل قطاعات
الخدمات المترتبة على «أونروا» إزاء
أهلنا وشعبنا في لبنان.

أبو العردات

ب���دوره ،أك��د أب��و ال��ع��ردات على

أهمية التح ّركات واالحتجاجات
الهادئة والسلمية التي يخوضها
أبناء شعبنا في لبنان في مواجهة
سياسة التقليصات التي اعتمدتها
«أون��روا» هذه السنة على الصعد:
الصحي والتربوي واإلغاثي.
واستعرض أبو العردات طبيعة
التح ّركات التي قامت بها القيادة
السياسية وخلية األزم��ة واللجان
الشعبية الفسطينية ،م��ؤك��دا ً في
الوقت ذات��ه على أهمية الحوار مع
«أون��روا» للوصول إلى نهايته بما
يحقق تأمين احتياجات شعبنا على
المستويات الصحية واالستشفائية
والتربوية وإغاثة نازحي مخيم نهر
البارد والنازحين الفلسطينيين من

سورية إلى لبنان.
وع��رض أبو العردات التط ّورات
توصلت
والمستجدات األخيرة التي
ّ
إليها القيادة السياسية مع «أونروا»،
وهي تشكيل لجان فنية للحوار مع
الوكالة والتي بدأت عملها ،وسيكون
لها غ��دا ً أول لقاء ح��وار ف��ي مكتب
لبنان مع الجهات المتخصصة في
«أونروا».
وث ّمن أبو العردات مواقف رئيس
الحكومة اللبنانية تمام سالم وكافة
ال��وزراء اللبنانيين ،وكذلك موقف
رئيس المجلس النيابي اللبناني
ن��ب��ي��ه ب���ري وك���اف���ة ال��م��رج��ع��ي��ات
السياسية والحزبية والروحية
والدينية ال��ت��ي ع��بّ��رت ع��ن دعمها

وتأييدها للمطالب الفلسطينية في
مواجهة سياسة «أونروا».
كما أثنى على الجهود التي بذلها
م��دي��ر ع��ام األم���ن ال��ع��ام اللبناني
اللواء عباس ابراهيم الذي أكد على
وقوفه إلى جانب حقوق الالجئين
الفلسطينيين في لبنان ،والذي أطلق
مبادرة للحوار بين الفلسطينيين
و«أون���روا» برعايته والتي عقدت
أول��ى جلساتها اإلثنين  18نيسان
وشارك فيها ممثلو الفصائل والقوى
اإلسالمية الفلسطينية م��ن جهة،
والمدير العام لوكالة غوث الالجئين
الفلسطينيين ف��ي لبنان ماتياس
شمالي ف��ي مقر المديرية العامة
لألمن العام في بيروت.
كما ث ّمن أب��و ال��ع��ردات الجهود
التي بذلها الرئيس أب��و م��ازن في
هذا الشأن على المستويين الدولي
والعربي ومع الدول المانحة ،مشيرا ً
إلى الرسالة التي بعث بها أبو مازن
ألمين ع��ام األم��م المتحدة ف��ي هذا
الخصوص.
كما أش��اد ب��دور وجهود اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير ،ورئيس
دائ��رة شؤون الالجئين في لمنظمة
زك���ري���ا اآلغ����ا ب��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��أزم��ة
التقليصات التي أقرتها «أون��روا»
هذه السنة.
وأك��د أبو العردات على استمرار
ال��ت��ح�� ّرك��ات السلمية ف��ي مواجهة
سياسة «أونروا» ،وضرورة استكمال
الحوار معها للوصول إلى الخواتيم
المرجوة بما يحفظ مصالح وحقوق
شعبنا بالعيش الكريم حتى تحقيق
عودته إلى أرضه ودياره.

صور :محمد أبو سالم
قدّمت الكتيبة الكورية العاملة في إطار قوات األمم
المتحدة «يونيفيل» ،هبة هي عبارة عن مو ّلد كهرباء
ّ
مضخة المياه للبئر اإلرت��وازي��ة ف��ي بلدة
لتشغيل
البرغلية في قضاء صور ،بحضور رئيس األركان المقدّم
بارك كيون باي ،رئيس البلدية غالب الداود وأعضاء
المجلس البلدي وضباط كوريين.
بلغت كلفة المو ّلد  12ألف دوالر أميركي ،بتمويل من
الكتيبة الكورية ،وذلك في إطار الدعم وااللتزام لفائدة
 450أسرة ،أي ما يقارب  2200شخص وتمكينهم من
التز ّود بالمياه بشكل متواصل.
وشكر ال���داود ق��وات «يونيفيل» عموما ً والكتيبة
ال��ك��وري��ة خ��ص��وص��ا ً ع��ل��ى ال��م��ب��ادرة ،وع��ل��ى ال��دع��م

المتواصل .من ّوها ً بالتعاون المثمر بين «يونيفيل»
والسلطات المحلية في جنوب لبنان.
وأعرب المقدّم كيون بارك عن سروره إلنجاز المشروع
البيئي في البرغلية وال��ذي سوف يساهم في تلبية
جزء من حاجيات السكان ،من أجل تحسين الظروف
الحياتية والمعيشية في البلدة .مشدّدا ً على عالقة
الصداقة واالحترام المتبادل بين جنود حفظ السالم
في «يونيفيل» وأهالي القرى والبلدات الجنوبية.
وت��واص��ل الكتيبة ال��ك��وري��ة ال��م��ش��ا ِرك��ة ف��ي مهمة
«يونيفيل» منذ ع��ام  ،2007إن��ج��ازه��ا المشاريع
الخدماتية واإلنمائية التي تهدف إلى تحسين الظروف
الحياتية ألهالي القرى الجنوبية الواقعة في منطقة
عملها ،إضافة إلى دعمها ومساندتها كافة السلطات
المحلية والعسكرية في جنوب لبنان.

