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منفذية ملبورن في «القومي» ّ
تنظم �سهرتها ال�شهرية

عبد اهلل :بف�ضل دماء ال�شهداء �سيك ّلل الن�صر جبين ال�شام د ّرة ال�شرق وقلب الأمة الناب�ض

أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي سهرة شهر أيار،
بحضور المنفذ العام صباح عبد الله وأعضاء هيئة المنفذية وجمع من القوميين
واألصدقاء.
وألقى عبد الله كلمة قال فيها :إننا شارفنا على نهاية شهر أيار الذي كان أوله
ذكرى عيد العمل ،عيد المنتجين فكرا ً وصناعة وغالالً .وفي شهر أيار أيضا ً وقعت
مجزرة حلبا اإلرهابية ض ّد كوكبة من القوميين األبطال ،وكانت ذكرى دماء روت تراب
عكار األبية التي رفضت اإلرهاب ،عكار البيت القومي الدافئ للمواقف الوطنية.

وأض��اف :وفي أي��ار ،تاريخ مؤلم ،ففي الخامس عشر منه وقعت النكبة في
فلسطين ،وكانت بداية المؤامرة على أمتنا ،الناجمة عن تعاون أع��داء الداخل
والخارج ،حيث أتت قواف األشرار من كل العالم لالستيطان على أرض جنوبنا
السوري في فلسطين ،فكان لحزبنا شرف الدفاع عنها وقدّم الشهداء ،الذين لم
يبخلوا بالدماء التي تجري في عروقهم.
ورأى عبد الله أن الخامس والعشرين من أيار ش ّكل عالمة فارقة في تاريخ أمتنا،
عندما ُح ّررت أرض الجنوب اللبناني على أيدي المقاومين األبطال ،وكان لحزبنا

المتفوقين درا�سي ًا
تكرم �أ�شبالها
ّ
مديرية �أم �أرواق في «القومي» ّ

ّ
�سري الدين :النجاح والتف ّوق
نوع من �أنواع مواجهة �أعداء الأمة

أق��ام��ت م��دي��ري��ة أم أرواق التابعة لمنفذية
السويداء في الحزب السوري القومي االجتماعي
حفالً تكريميا ً لألشبال المتف ّوقين م��ن الحلقة
المدرسية اﻷولى ،بحضور ناظر التربية والشباب
نجيب اﻷطرش ،المدير سالم سريّ الدين وأعضاء

هيئة المديرية.
وألقى المدير سريّ الدين كلمة ه ّنأ فيها األشبال
على نجاحهم المتميّز ،على رغم الظروف القاسية
التي يم ّر بها الوطن ،كما ح ّثهم على االستمرار في
الج ّد واالجتهاد في كل مراحل دراستهم ،ليكونوا

مديرية الطلبة الثانويين التابعة لمنفذية
ً
ً
ترفيهيا
ن�شاطا
�سلمية في «القومي» تقيم
أقامت مديرية الطلبة الثانويين التابعة لمنفذية سلمية في الحزب السوري القومي
االجتماعي نشاطا ً ترفيهيا ً شارك فيه جمعٌ من الطلبة القوميين والمواطنين اإلذاعيين.
تض ّمن النشاط مجموعة من األلعاب الرياضية والذهنية ،كما تخلّلته فقرات إذاعية
ر ّكزت على كيفية المقاومة في مختلف ظروف الحرب ،ومواجهة المخاطر.

المثل الصالح للجيل الجديد ،والقدوة ألترابهم.
ورأى أنّ النجاح والتف ّوق نوع من أنواع مواجهة
أعداء األمة.
ث ّم قدّم سريّ الدين لألشبال المتف ّوقين شهادات
تقدير لنجاحهم ،و ُو ّزعت الحلوى على الحضور.

شرف العطاء واالستشهاد في مقدّمة الجبهات.
وأشار إلى الحرب الكونية اإلرهابية على الشام ،التي هدفت إلى تدمير آخر معقل
للمقاومة القومية ،لكن صمود الشام كيانا ً وقيادة وجيشا ً وشعباً ،وإلى جانبهم
نسور الزوبعة األبطال ،والحلفاء المؤمنون بصوابية قرار المقاومة ،جعلت قلعة
الصمود تستمر في المواجهة ،وال شك في أنه وبفضل دماء الشهداء سيكلّل النصر
جبين الشام د ّرة الشرق وقلب األمة النابض.
وختم عبد الله كلمته بتوجيه التحية إلى الجيش السوري وقيادته الشجاعة،

وإلى نسور الزوبعة األبطال ،كما حيّا جميع الشهداء ،خصوصا ً الذين قضوا في
التفجيرات األخيرة.
وتوجه بالشكر إلى جميع الحاضرين لمثابرتهم في الوقوف الدائم إلى جانب
ّ
الحزب السوري القومي االجتماعي.
وختاماً ،كانت سهرة الفنية أدّى فيها الفنانون ناصر المصري ،عبد القادر
المصري ،وسيمون كرم األناشيد واألغاني القومية والوطنية ،وعقدت على أنغامها
حلقات الدبكة.

وفد من مجل�س �سلمية البلدي
يزور مكتب منفذية «القومي» في المدينة

زار رئيس وأعضاء المجلس البلدي في سلمية
مكتب منفذية سلمية في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وكان في استقبالهم المنفذ العام عدنان

ضعون وعضو مجلس الشعب مازن عزوز.
وج��اءت الزيارة في سياق التواصل ال��دوريّ
بين المنفذية والبلدية للتداول في أوضاع المدينة

واحتياجات أهلها .كما قدّم الوفد البلدي التهنئة
القومي عزوز لمناسبة فوزه في االنتخابات
للنائب
ّ
األخيرة.

