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حمليات

مديرية �صيدنايا في «القومي» تج ّمل �أدراج المدينة التاريخية

 ...بعد

قبل
أقامت مديرية صيدنايا التابعة لمنفذية القلمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،ورش��ة فنية عملت خاللها على
تجميل أحد أدراج المدينة التاريخية ،الذي تح ّول إلى لوحة فنية

بديعة الجمال.
شارك في ورشة الفنّ جمع من القوميين والمواطنين ،وقد القى
عملهم استحسانا ً كبيرا ً من أبناء الم ّتحد.

توجهت مديرية صيدنايا في الحزب السوري القومي
في حين ّ
االجتماعي إلى المواطنين طالبة منهم أن يبدوا مالحظاتهم حول
هذا العمل ليصار إلى أخذها بعين االعتبار في نشاطات مقبلة.

«�أجيالنا» تجمع اللبنانيين في حديقة ال�صنائع

«القومي» ينعى المنا�ضل حبيب �سليمان
(والد ال�شهيد مخايل �سليمان)
نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود ،األمين المناضل والمربّي حبيب ميخائيل
سليمان ،الذي توفي أمس االثنين ( )2016/6/6عن عمر
ناهز  83سنة.
األمين الراحل من مواليد حلبا ـ عكار عام  ،1933انتمى
إلى الحزب السوري القومي االجتماعي عام  .1957وعُ رف
بالتزامه الحزبي ومناقبيته القومية ،وترجم ذلك من خالل
مسيرته الحزبية الحافلة بالنضال ،وقد ا ّتخذ من الحزب
شعارا ً له ولعائلته ،فأنشأ عائلة قومية منها ابنه الرفيق
البطل مخايل سليمان الذي ارتقى شهيدا ً مع كوكبة من
الرفقاء في مجزرة حلبا الوحشية.
ُم��ن��ح رت��ب��ة األم��ان��ة ع��ام  ،2014بعدما ح��از على
«وسام الثبات» عام  ،2010وهو وسام يمنح للقوميين
االجتماعيين الثابتين على مبادئهم وانتظامهم الحزبي
نصف ق��رن وأكثر .وك��ان قد ن��ال «وس��ام ال��واج��ب» عام
.2004
وإلى مسيرته الحزبية ،تميّز من خالل عمله في وزارة
التربية الوطنية ،حيث م ّثل قدوة في المجال التربوي،
وكان محل تقدير واحترام.
يشيّع جثمان األمين الراحل اليوم الثالثاء ،2016/6/7
حيث يُحتفل بالصالة لراحة نفسه عند الساعة السادسة
مساء ف��ي كنيسة القديس باسيليوس الكبير للروم

5

األرثوذوكس في حلبا .وتقبل التعازي في قاعة الكنيسة
قبل الدفن وبعده وأيام األربعاء والخميس والجمعة  8و9
و ،2014/6/10من العاشرة صباحا ً إلى الواحدة ظهراً،
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية السابعة والنصف
مساء.

 ...والرفيق المنا�ضل جورج جوخجي

ّ
نظمت جمعية «أجيالنا» يوما ً ترفيهيا ً في حديقة الصنائع تحت عنوان «نهار في
الصنائع» ،حيث فتحت الحديقة أبوابها أمام الز ّوار من مختلف الفئات واألعمار الذين
أمضوا أجمل األوقات واستعادوا ذكريات مدينة بيروت الجميلة من خالل صندوق الفرجة
ودكانة أبو فؤاد ،وعدد من األنشطة والعروض الفنية والترفيهية .وكانت للصغار حصة
مميزة خالل هذا النهار من خالل تخصيص نشاطات رياضية وفنية وتعليمية لهم ،من
رسم وأشغال يدوية وكرمس .كما حرصت جمعية «أجيالنا» على أن يختبر الجيل الجديد
ألعاب أجدادهم وأهلهم وأتاحت لهم المجال للتعرف إلى تلك األلعاب ومشاركتها مع
أهاليهم.
وخصصت «أجيالنا» هذا اليوم لدعم نشاطاتها وبرامجها الصحية واالجتماعية.
ّ
صحية تربوية ثقافية تدريبية وإنتاجية ،أ ُ ّسست
و«أجيالنا» ،جمعية خيرية اجتماعية ّ
ّ
تتوخى الربح.
عام  1995في بيروت بموجب علم وخبر /41أد ،وهي ذات منفعة عامة ال
منذ انطالقتها ،تسعى إلى تحقيق أهدافها من خالل خدمة المجتمع المحلّي اللبناني
لتحسين المستوى المعيشي على مختلف األصعدة االجتماعية ،الصحية ،الخدماتية،
الثقافية والتعليمية ،إضافة إلى تأمين عمل للفئات المحتاجة.
أما هدفها ،فخدمة المجتمع اللبناني بك ّل فئاته وفي المجاالت كافة ،من الصحة
والرعاية الطبية إلى الخدمات التدريبية ثم الرعاية االجتماعية لألرامل واأليتام والعائالت
المحتاجة والمس ّنين كذلك تمكين المرأة ،دعم الطالب المحتاجين إضافة إلى تأمين فرص
عمل لجميع الفئات المحتاجة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجمعيات والمؤسسات في
لبنان والخارج.
وانطالقا ً من قناعتها وإيمانها ببناء غ ٍد أفضل لألوالد ،بدأت جمعية «أجيالنا» نشاطاتها
في العاصمة بيروت من خالل برامج متواضعة وأصبحت تض ّم اليوم سبعة أقسام تدير
عشرين برنامجا ً خدماتياً.

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وإلى
جميع القوميين في الوطن وعبر الحدود رحيل الرفيق
المناضل جورج جوخجي الذي توفي في السويد عن عمر
ناهز  86سنة.
الرفيق الراحل من قوميي الرعيل األول ،فهو من مواليد
عام  ،1930وانتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي
عام  ،1943وكان مثاال ً للقومي االجتماعي مناقبية وعطاء
والتزاما ً بالعقيدة والنظام ،وقد ب َّر بقسمه فاتخذ من الحزب
شعارا ً له ولبيته وعائلته.
حاز على «وسام الثبات» عام  2010بموجب مرسوم
رئاسة الحزب رقم  78/1262وهو وسام يمنح لك ّل من
يم ّر على انتمائه مدة خمسين سنة.
يوارى الراحل في الثرى يوم الخميس  2016/6/9في
ستوكهولم ،وتتقبل عائلته التعازي قبل الدفن وبعده.
من جهتها ،تقدّمت عمدة شؤون عبر الحدود في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،بالتعزية الحارة من عائلة
الرفيق جورج ،ومن جميع القوميين في منفذية السويد،
ومن أحبائه في الوطن وعبر الحدود ...والبقاء لألمة.

يجددون وقوفهم �إلى جانب الوطن في ّ
المغتربون والطلبة ال�سوريون في عوا�صم عالمية ّ
ت�صديه للإرهاب

بريطانيا

ماليزيا

بولندا

ّ
نظم أبناء الجاليات السورية والطلبة السوريون الدارسون في الخارج بدعوة من االتحاد الوطني
لطلبة سورية وبالتنسيق مع السفارات السورية وقفات تضامنية في عدد من عواصم ومدن العالم
لتأكيد وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب اإلرهابية التي يتعرض لها ،ولتجديد دعمهم
للجيش العربي السوري.
ففي موسكو ،جدّد أبناء الجالية السورية والطلبة السوريون الدارسون في روسيا االتحادية وقوفهم
إلى جانب وطنهم األم سورية وأبناء شعبهم الذي يتعرض إلرهاب ممنهج تش ّنه عصابات مرتزقة
إجرامية حاقدة بتوجيه وإيعاز من قوى غربية وإقليمية باتت واضحة للجميع.
جاء ذلك خالل وقفة تضامنية مع الوطن األم سورية أمام السفارة السورية في موسكو دعا إليها
فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية بالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية السورية ورابطة الجالية
السورية في موسكو أكد خاللها المشاركون افتخارهم بانتصارات الجيش العربي السوري الباسل،
ودعمهم له معلنين إطالقهم «صرخة الثأر» في وجه اإلرهابيين وداعميهم بعنوان «ارفعوا أيديكم عن
سورية».
كما أعرب الطلبة وأبناء الجالية عن تضامنهم مع ذوي الشهداء والجرحى والمصابين من ج ّراء
التفجيرات اإلرهابية في المدن السورية ون ّوهوا بالتعاون األخ��وي القائم بين روسيا وسورية في
التصدّي لتنظيمات اإلرهاب على اختالف مسمياتها.
وندّد أبناء الجالية بالمخططات الغربية واألطلسية بقيادة الواليات المتحدة التي تعطل الجهود
الدولية لتسوية األزمة في سورية وال تف ّوت فرصة إال وتستغلها في وضع العراقيل أمام مساعي روسيا
لتحقيق التوازن الدولي في مواجهة الهيمنة.
بدوره ،أكد سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد أن كل التفجيرات اإلرهابية التي ينفذها
اإلرهابيون النازيون الجدد في سورية محاوالت يائسة لمعاقبة السوريين على رفضهم احتضان
الفكر الوهابي اإلجرامي الذي ال يمتّ إلى اإلنسانية ِبصلة ،وسيكون مصيرها الفشل الذريع .من ّوها ً
باالنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري البطل المك ّون من أبناء شعبنا الصامد من خالل
تصدّيه لهذه الحرب اإلرهابية المفروضة على الوطن.
من جهته ،تعهد ممثل الجالية السورية في روسيا محمد خير العجوز في كلمته خالل الوقفة بمواصلة
النضال وبذل المزيد من التضحيات خدمة للوطن للذود عنه حتى القضاء على اإلرهابيين منوها بصمود
وتضحيات أبناء الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه المخلصين في مواجهتهم أقذر
حرب عرفتها البشرية على مر التاريخ وفي تصدّيهم لإلرهاب ودفاعهم عن وحدة الوطن.
بدوره ،أعرب رئيس فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية رمضان موسى عن تضامن الطلبة وأبناء
الجالية السورية مع ذوى الشهداء ومع الجرحى وتقديرهم الكبير لتضحيات الشهداء من عسكريين
ومدنيين مشيدا ً بتضامن روسيا االتحادية مع سورية في مواجهة اإلرهابيين.
وقال موسى إن جراح ضحايا اإلره��اب في سورية باتت منبرا ً ح ّيا ً يتحدث عن أعمال اإلرهابيين
وأسيادهم في دول الغرب الصهيو ـ أميركية والعثمانيين وبعض الدول األعرابية .مؤكدا ً استحالة النيل
من عزيمة الجيش العربي السوري الباسل وقيادته الشجاعة على تحقيق النصر على اإلرهاب.

الحكيمة وجيشها الباسل.
وندّد المشاركون في الوقفة التضامنية باالعتداءات اإلرهابية الهمجية التي استهدفت بلدنا الحبيب
سورية وشعبنا الصامد في كل أنحاء سورية وبازدواجية الغرب وصمته عن االره��اب المنظم ض ّد
سورية.

السفارة السورية في كوااللمبور للتضامن مع سورية وشعبها وجيشها .وندّد المشاركون بالتفجيرات
اإلرهابية التي تعرض لها الشعب السوري وآخرها في جبلة وطرطوس بدعم وتسهيل من الخارج
وباستمرار الجرائم بحق أبناء حلب بأمر مباشر من نظامي أردوغان وبني سعود.

وارسو وبيالروسيا

ّ
ونظم أبناء الجالية العربية السورية والطلبة الدارسون في بولندا وقفة تضامنية مع وطنهم سورية
في مواجهة اإلرهاب والعدوان الخارجي الذي تتعرض له وذلك في مقر السفارة السورية في وارسو.
وبدأت الوقفة بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً وإكراما ً ألرواح الشهداء وأداء النشيد الوطني السوري.
وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب وطنهم األم سورية ودعمهم للجيش العربي السوري في مواجهة
اإلرهابيين المرتزقة القادمين من أصقاع العالم لتدمير سورية وشعبها بأوامر خارجية.
وأشار القائم باألعمال بالنيابة في السفارة السورية الدكتور إدريس ميا في كلمة خالل الوقفة إلى
أهمية الدور الذي يمكن ألبناء الجالية القيام به في فضح ما تقوم به التنظيمات اإلرهابية المدعومة من
الخارج من استهداف لألبرياء والع ّزل من المدنيين وتدمير البنى التحتية.
إلى ذلك أكد االتحاد الوطني لطلبة سورية في بيالروسيا دعمه للجيش العربي السوري حامي سيادة
ووحدة سورية مشدّدا ً على العمل والنضال من أجل بناء سورية حاضرا ً ومستقبالً تحت راية قيادتها

بوخارست وبرشلونة

ب��دورهّ ،
نظم المكتب اإلداري لالتحاد الوطني لطلبة سورية في رومانيا وبالتعاون مع سفارة
الجمهورية العربية السورية في بوخارست وبمشاركة رابطة المغتربين العرب السوريين وقفة وطنية
تضامنية مع ذوي الشهداء والجرحى.
وأكد المشاركون دعمهم وتقديرهم لبطوالت الجيش العربي السوري في القضاء على اإلرهاب ورفضهم
اإلرهاب والعدوان وكل أشكال التدخل الخارجي مطالبين بوقف العدوان ورفع الحصار الجائر المفروض
على سورية بكل أشكاله.
وفي إسبانيا ،جدّد طلبة سورية وأبناء الجالية السورية وقوفهم وتضامنهم مع وطنهم األم ض ّد
اإلرهاب .واستنكر المشاركون في الوقفة التضامنية التي ّ
نظمها اتحاد الطلبة والجالية السورية في
برشلونة األعمال الوحشية التي ترتكبها التنظيمات اإلرهابية الهمجية ضد أبناء الشعب السوري.

إيران

كما أقام فرع إيران لالتحاد الوطني لطلبة سورية وقفة تضامنية مع الوطن األم سورية في مواجهة
أسر الشهداء الذين ارتقوا من ج ّراء االعتداءات اإلرهابية المدعومة
الحرب اإلرهابية التي تتعرض لها ومع َ
من حكومات دول معروفة للجميع.
وجدّد المشاركون بالوقفة دعمهم للجيش العربي السوري في محاربته لإلرهاب ونددوا بالتفجيرات
اإلرهابية مطالبين ممولي اإلرهاب وداعميه بوقف أعمالهم اإلجرامية الدنيئة التي ال تعبر إال عن سوداوية
أفكارهم.

كييف وبراتيسالفا

وفي أوكرانيا ،أقامت الجالية السورية في كييف بالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية السورية
وقفة تضامنية مماثلة أمام مبنى السفارة ن ّوه خاللها الدكتور عماد ظاظا رئيس الجالية السورية في
كييف بصمود الجيش العربي السوري الذي يحارب دفاعا ً عن سيادة ووحدة األراضي السورية وعن
السالم ليس في سورية فقط ،بل في العالم أجمع ونيابة عن جميع دوله لدحر اإلرهاب التكفيري الذي
قدم إلى سورية من ك ّل بقاع العالم.
وفي براتيسالفا ،أقام أبناء الجالية والطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا وقفة تضامنية في
ساحة الحرم الطالبي تعبيرا ً عن تضامنهم مع وطنهم األ ّم سورية الصامدة في مواجهة اإلرهاب التكفيري
وعن دعمهم للجيش العربي السوري في التصدي لإلرهاب.

كوبا

إلى كوبا ،حيث جدّد أبناء الجالية السورية والطلبة السوريون الدارسون في كوبا تأكيدهم الوقوف
مع وطنهم سورية وجيشها البطل وشعبها الصامد وعبّروا عن اعتزازهم بشهدائها الذين قدّموا أغلى ما
يملكون في سبيل صون سيادتها ووحدتها ومحاربة اإلرهاب وداعميه.

الهند وماليزيا

وفي الهند ،نفذ أبناء الجالية السورية والطلبة السوريون الدارسون فيها وقفة تضامنية أمام مقر
السفارة السورية في نيودلهي تعبيرا ً عن تضامنهم مع وطنهم الصامد في مواجهة اإلرهاب التكفيري
وعن دعمهم للجيش العربي السوري الذي يذود عن تراب وسيادة سورية.
وفي ماليزيا نفذ أبناء الجالية السورية والطلبة الدارسون في ماليزيا وقفة تضامنية مماثلة أمام

التشيك وبلغاريا

كما نظم أبناء الجالية السورية في التشيك والطلبة السوريون الدارسون فيها وقفة تضامنية اليوم
مع سورية وشعبها وجيشها في مواجهة ما تتعرض له من إرهاب تكفيري مدعوم من أنظمة خارجية
وذلك في ساحة القديس فاتسالف وسط العاصمة براغ.
وفي بلغاريا نظم فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية بالتنسيق مع السفارة السورية وقفة تضامنية
مع الشعب والجيش العربي السوري في مواجهة اإلرهاب الذي تتعرض له سورية.

بريطانيا وإيرلندا

كما أقام فرع بريطانيا وإيرلندا في االتحاد الوطني لطلبة سورية وبالتعاون مع الجالية السورية في
بريطانيا وقفة تضامنية مع وطنهم سورية وشعبهم وجيشهم وذلك أمام مبنى السفارة السورية في
لندن.

صربيا وقبرص

كما ّ
نظم فرع صربيا في االتحاد الوطني لطلبة سورية وقفة تضامنية مع ذوي شهداء وجرحى
االع��ت��داءات اإلرهابية التي طالت أبناء الشعب السوري بمشاركة أبناء الجالية السورية وسفارة
الجمهورية العربية السورية في بلغراد.
وفي قبرص أقام فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية وبالتعاون مع الجالية السورية وقفة تضامنية
وفاء لدماء شهداء سورية األبرار وللتنديد بالعمليات اإلرهابية.

إيطاليا وبلجيكا

وفي إيطالياّ ،
نظم فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية وأبناء الجالية السورية وقفة تضامنية مع
وطنهم سورية في قاعة كنيسة سانتا ماريا ان كوزمدين في العاصمة روما ،بمشاركة المطران هيالريون
كبوجي واألب راعي الكنيسة مطانيوس حداد وعدد من أعضاء منظمة سوليد اإليطالية والجبهة االوروبية
للدفاع عن سورية وشخصيات إيطالية وأجنبية.
وفي بلجيكا ،أكد الطلبة السوريون الدراسون وأبناء الجالية فيها إدانتهم للعمليات اإلرهابية الهمجية
الجبانة التي استهدفت الشعب السوري في مختلف المحافظات وآخرها في جبلة وطرطوس.

الجزائر والقاهرة

وفي الجزائرّ ،
نظم أبناء الجالية السورية والطلبة السوريون الدارسون فيها وقفة تضامنية اليوم مع
سورية وشعبها أمام مقر السفارة السورية في الجزائر تعبيرا ً عن الدعم الثابت والراسخ للجيش العربي
السوري وتضامنا ً مع ذوي الشهداء والجرحى.
وأكد ممثل الجالية السورية في الجزائر مازن خياطة أن سورية تقاوم ومنذ أكثر من خمس سنوات
القوى الظالمية اإلرهابية بإرادة ال تلين وعزيمة ال تقهر وتقف صامدة شجاعة في وجه المؤامرات التي
حاكتها ودبرتها قوى اإلرهاب المدعومة من الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها في المنطقة بهدف
النيل من إرادة المقاومة والصمود وتركيع وطن لم يقبل أبدا ً أن يذل.
وفي مصرّ ،
نظم فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية فعالية تضامنية مع الجيش العربي السوري
ووفاء لتضحيات الشهداء وتكريما ً لذويهم ،وذلك في مقر البعثة القنصلية السورية في القاهرة .وأعربت
ممثلة الجالية السورية نور جلوم عن التقدير العالي لتضحيات الشهداء الذين بفضل دمائهم الزكية
سيبقى تراب سورية الغالية مصانا ً محمياً .مؤكدة تمسك كل السوريين بالمقاومة من أجل حماية الوطن
والدفاع عنه وهزيمة اإلرهابيين وداعميهم.

