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حمليات

منفذية المتن الجنوبي في «القومي» �أحيت ذكرى �أ�سبوع الرفيق المنا�ضل م�صطفى فخر الدين

5

والتم�سك بمعادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة في مواجهة العد ّو
ب ّزي :لإتمام اال�ستحقاقات
ّ

أقامت منفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
تأبينيا ً لمناسبة مرور أسبوع على وفاة الرفيق المناضل مصطفى فخر الدين،
وذلك في مج ّمع اإلمام الصادق ـ صحراء الشويفات ،حضره إلى جانب عائلة
الراحل ،عميد الداخلية في الحزب عاطف ب ّزي ،وكيل عميد الخارجية عباس
حمية ،عدد من أعضاء المجلس القومي وأعضاء هيئة المنفذية ،مسؤولو
الوحدات الحزبية ،وممثلون عن حزب الله وحركة أمل ،وجمع كبير من القوميين
والمواطنين.
بعد آيات قرآنية تالها الشيخ باقر ،تحدّث ناظر المالية في منفذية المتن
الجنوبي ربيع جابر ،فعدّد صفات الراحل ومواقفه البطولية ،ورأى أنه كان
الرفيق الصلب على مدى أربعين سنة من انتمائه إلى الحزب ،وكان مثاال ً
جسد بحق البطولة المؤيدة بصحة
للقومي المثقف المتسلّح بالمعرفة ،وقد ّ
العقيدة ،وقد زرع قيم النهضة في نفوس أفراد أسرته الصغيرة ،فكان الحزب
شعارا ً له ولعائلته.

ب ّزي

ثم ألقى العميد عاطف ب�� ّزي كلمة مركز الحزب ،فتحدث فيها عن نضال
الراحل ،الذي تح ّمل عددا ً من المسؤوليات الحزبية المحلية ،وعرفته معظم
مواقع الحزب في مواجهة التقسيم ،وفي التصدّي لالجتياح الصهيوني عام
.1982
وقال ب ّزي :ألنك من أبناء الحياة هزمت الموت مرات عدّة ،واليوم رحلت
بحب الوطن ،رحلت وأنت تتطلّع إلى وحدة األمة وانتصارنا
باكراً ،وقلبك طافح
ّ
في الشام على قوى اإلرهاب والتط ّرف ،كما انتصرنا في لبنان على أسيادهم

الصهاينة ،بفعل إرادة األبطال ودماء الشهداء الزكية ،وبفعل اإلرادة المؤيدة
بصحة العقيدة.
وأشار إلى أن الحرب الكونية التي ش ّنت على سورية لم تح ّقق أهدافها ،وها
هي بشائر االنتصار تلوح على أرض الشام بفضل بطوالت الجيش السوري
ونسور الزوبعة وك ّل القوى الحليفة.
وشدّد ب ّزي على أهمية تحصين لبنان وحماية استقراره وسلمه األهلي،
الفتا ً إلى أن التحدّيات التي تواجه لبنان وعموم المنطقة كبيرة ،ومواجهة
هذه التحدّيات تتطلّب بذل الجهود من أجل إخراج لبنان من أزمته السياسية
المستحكمة ،وال��ت��ف�� ّرغ إل��ى ح�� ّل مجمل األزم���ات والمشكالت االقتصادية
واالجتماعية والبيئية التي تثقل كاهل اللبنانيين.
وأك��د ب�� ّزي أن المدخل الصحيح لبداية تلمس طريق الحلول هو بإتمام
االستحقاقات الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية ،ووضع قانون انتخاب
عصري على أس��اس النسبية ولبنان دائ��رة انتخابية واح��دة خ��ارج القيد
الطائفي.
وح�� ّذر ب ّزي من أن الخروقات التي ين ّفذها العدو الصهيوني واعتداءاته
المتواصلة على لبنان ،تؤكد نوايا هذا العد ّو التي تتربص بلبنان ش ّرا ً وإرهابا ً
وتستهدف زعزعة أمنه واستقراره .داعيا ً إلى التفاف اللبنانيين جميعا ً حول
معادلة الجيش والشعب والمقاومة بوصفها معادلة ردع وق��وة بمواجهة
العدو.
وختم كلمته بتوجيه التحية إلى الراحل وإلى شهداء الحزب واألمة.
وألقى حسين فخر الدين كلمة ِباسم العائلة شكر فيها كل من شاركهم في
مصابهم األليم.

بزّي

جابر

فخر الدين

ال�سنوي
مديرية ب�سكنتا في «القومي» �أقامت حفل ع�شائها
ّ

متم�سكون بخياراتنا في مواجهة العد ّو ال�صهيوني وقوى الإرهاب والتط ّرف
الخوري ح ّناّ :

جانب من الحضور
أقامت مديرية بسكنتا التابعة لمنفذية المتن الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي حفل عشائها السنوي في مطعم «ع��رزال
صنين» ،بحضور عميد القضاء ريشار رياشي ،عضو المجلس األعلى
نجيب خنيصر ،عدد من أعضاء هيئة المنفذية والمجلس القومي ،مدير
مديرية بسكنتا بطرس أبو حيدر وأعضاء هيئة المديرية ،رئيس بلدية
بسكنتا الدكتور إيلي كرم وأعضاء المجلس البلدي ،وفد من التيار الوطني
الح ّر وآخر من حزب الوعد ،وحشد من القوميين والمواطنين.
بعد النشيدين اللبناني والحزبي ،ألقت المواطنة سنا أبو حيدر كلمة

...وجانب آخر
رحبت فيها بالحضور ،ثم ألقى ناظر اإلذاع��ة هشام الخوري ح ّنا كلمة
تحدّث فيها عن وقفات ع ّز القوميين على قمم جبل صنين.
وتحدّث الخوري ح ّنا عن حال األمة وما تتع ّرض له من حرب إرهابية
كونية ،مؤكدا ً أن الدفاع عن الشام قلب األمة النابض بالحياة ،وعن كل
قومي يؤدّيه الحزب السوري القومي االجتماعي ،مقدّما ً
بالدنا ،واجب
ّ
التضحيات والشهداء.
وتوجه الخوري ح ّنا بالتحية إلى شهدائنا الذين ارتقوا في مواجهة
ّ
اإلرهاب والتط ّرف ،وعاهدهم على االستمرار في مسيرة الصراع حتى دحر

الخوري حنّا
اإلره��اب ،وأكد أن تضحيات القوميين االجتماعيين الذين يقاتلون ضمن
تشكيالت نسور الزوبعة وبطوالتهم في صدد وصيدنايا وجسر الشغور
وحمص والالذقية والسويداء وحلب ،وغير منطقة ،هي مح ّل فخر واعتزاز،
وسنستم ّر على هذه الطريق الى جانب الجيش السوري والقوى الحليفة
حتى تحقيق النصر.
ولفت الخوري ح ّنا ،إلى أنّ لبنان الذي أراده سعاده نطاق ضمان للفكر
الح ّر ،ومنارة لألمة ،قدّمنا في سبيل وحدته الدماء والتضحيات ،ونحن
ومتمسكون بمعادلة
ماضون في خيار الدفاع عن وحدة لبنان واللبنانيين،
ّ

�شجرة دلب عين الكرم في �سورية ...تجويفها كان مقر ًا لتعليم الأطفال القراءة والكتابة
تتربّع شجرة دلب عمالقة على أحد السفوح الجبلية في قرية
عين الكرم قرب مدينة وادي العيون في محافظة حماة السورية،
وتعتبر كنزا ً طبيعيا ً تصيب المرء بالذهول لمجرد أن يراها ،نظرا ً
إلى حجمها الكبير وطريقة تف ّرع أغصانها الضخمة.
ويفوق محيط ساق هذه الشجرة  15متراً ،كما يزيد طول قطر
تاجها على  70متراً ،أما ارتفاعها فيصل إلى  50متراً.
ويَذكر علي اسماعيل مختار قرية عين الكرم أنّ أبناء المنطقة
ال يعرفون هذه الشجرة إال بشكلها الراهن ،الفتا ً إلى أنه كان يتم
قديما ً تعليم األطفال القراءة والكتابة داخل تجويفها الذي كان
ي ّتسع ألكثر من  30شخصاً.
ويضيف اسماعيل أنّ قسما ً كبيرا ً من هذا التجويف زال بسبب
عوامل الطبيعة ،ولكن الشجرة بقيت في ذاكرة الطالب الذين
تعلّموا بداخلها .
من جهته يقول المهندس صالح ابراهيم إنّ هذه الشجرة
العمالقة هي واح��دة من أق��دم األشجار في سورية من نوع
الدلبيات الشرقية الكبيرة التي يكثر نم ّوها في المناطق الرطبة
على الشريط الساحلي والمناطق الجبلية ،مبيّنا ً أنّ هذا النوع
من األشجار يمتاز بسرعة نم ّوه ،خصوصا ً في سنواته األولى.
كما يمتاز بمتانة أخشابه إضافة إلى جذوعه الدائرية وثماره
الكروية المستديرة.
ويلفت ابراهيم إل��ى أنّ ه��ذه الشجرة تدخل ضمن قائمة
األشجار الضخمة التي يتجاوز طولها  45متراً ،كما أنها على
رأس قائمة األشجار المع ّمرة في العالم حيث يتراوح عمرها
الوسطي  400سنة.
ويتم الوصول إلى الشجرة من مدينة وادي العيون باتجاه
الطريق الصاعد إلى قمم الجبال وصوال ً إلى قرية عين الكرم التي
تنتشر فيها أشجار الجوز والتين والتوت والقطلب والحور.

سنا أبو حيدر
الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة العد ّو الصهيوني وفي مواجهة
ق��وى اإلره��اب والتط ّرف ،وحريصون على أن يخرج لبنان من أزماته
ومن الفساد المستشري ،وأن تندثر الطائفية والمذهبية ،وأن تتحمل ك ّل
القوى مسؤولياته وتدفع باتجاه إنجاز االستحقاقات وانتخاب رئيس
للجمهورية.
وختم الخوري ح ّنا مؤكدا ً ضرورة تأمين مصالح الناس وبناء الدولة
المدنية العادلة ،عبر سنّ قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة على
أساس النسبية ومن خارج القيد الطائفي.

