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حمليات �سيا�سية

والتم�سك بالحق والواجب
الإقبال الكثيف يوم االنتخابات كان نتيجة ال�شعور بالم�س�ؤولية
ّ
الأحزاب في را�شيا ت�ستنكر قرار الم�شنوق
«القومي» :انتخبنا الرئي�س الأ�سد كونه رمز �صمود �سورية و�صاحب م�شروع الإ�صالح والتطوير وت�ضعه في خانة ال�ضغط والترهيب

الحاج

ناصر

ضعون

لم تكن مشاركة السوريين القوميين االجتماعيين من أبناء
عاطفي ،بل إن هذه
دفق
سورية في االنتخابات األخيرة ،مج ّرد ٍ
ّ
المشاركة كانت عن إيمان راسخ بأن سورية تتع ّرض لمؤامرة
الصهيوني من
كونية بغية إضعافها إلتاحة الفرص أمام العدو
ّ
التوسع بإجرامه أكثر وأكثر .وهذه المشاركة كانت أيضا ً
أجل
ّ
عن إيمان قويّ بأن الرئيس الدكتور بشار األسد هو رمز صمود
سورية وصاحب مشروع اإلصالح والتطوير ،وهو األقدر على أن
ينتشل سورية من تحت الدمار إلى «ه ّمة» اإلعمار.
وف��ي ه��ذا السياق ،تتواصل تصريحات مسؤولي الحزب
السوري القومي االجتماعي حول االنتخابات الرئاسية في
سورية ،والتي فاز بها الرئيس األسد فوزا ً ساحقاً ،مكتسبا ً ثقة
وموجها ً صفع ًة قويّة للغرب وأدوات��ه من
الشعب ال��س��وريّ ،
ّ
العربان والتكفيريين.

إعالن النتائج وتتويج الرئيس الدكتور بشار األسد لوالية رئاسة
جديدة ،من خالل استحقاق ديمقراطي استثنائي.
وكان الحاج أدلى بصوته في العملية االنتخابية ،والتقى
في دار البلدية بالعميد مدير المنطقة ورئيس المجلس البلدي
وأعضاء من قيادات األح��زاب المحلية ورج��ال الدين وبعض
الوجهاء ،وجال مع بعض مسؤولي األحزاب ورجال الدين على
عدد من المراكز االنتخابية ،والتقى القوميين الذين كانوا أشبه
بخاليا النحل يقومون بأدوارهم تجسيدا ً لتطلعاتهم وموقف
حزبهم وقرار قيادتهم.

وكان ناصر وأعضاء هيئة المنفذية قد أدلوا بأصواتهم وجالوا
على مراكز االقتراع والقوميين في محردة وسلحب وبرشين
السقيلبية وعد ٍد من البلدات والقرى ،حيث كانت حركة القوميين
االجتماعيين بارزة وسط ارتفاع أعالم الزوبعة وأجواء الفرح
والحماس متحدّين تهديدات اإلرهابيين.

الحاج

اعتبر عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي
االجتماعي العميد محمد الحاج أنّ إقبال السوريين على المشاركة
وتمسك
الكثيفة في االنتخابات الرئاسية هو شعور بالمسؤولية
ّ
بالحق وممارسة للواجب.
وق���ال العميد ال��ح��اج ف��ي تصريح أم���س« :إنّ القوميين
االجتماعيين ترجموا موقف حزبهم وانتخبوا الدكتور بشار
األسد رئيسا ً ألنه رمز صمود سورية في مواجهة الحرب الكونية
اإلرهابية .وألنه صاحب مشروع اإلصالح والتطوير والحداثة،
ال��ذي يحقق طموحات السوريين ويشكل ضمانة للوحدة
واالستقرار».
وأكد الحاج أنّ النسبة العالية التي اقترعت في االنتخابات
السورية ،وأصوات السوريين التي صبّت كلها لمصلحة الرئيس
األسد ،تؤشران إلى فشل ذريع للمخطط الغربي الصهيوني الذي
استهدف الدولة السورية ،وأنّ سورية مع الرئيس األسد ستدخل
مرحلة ج��دي��دة ،عنوانها استكمال معركة اجتثاث اإلره��اب
والتط ّرف وبناء سورية المتجدّدة وترسيخ ثوابتها وخياراتها
ونهجها المقاوم وتكريس دوره��ا العبا ً مؤثرا ً وفاعالً في ك ّل
المعادالت.
ولفت الحاج إلى أنّ االنتخابات السورية تح ّولت إلى احتفاالت
فرح تحدّى من خاللها السوريين تهديدات قوى اإلرهاب والدول
التي تدعمها وتم ّولها ،وفرح السوريين ال يوصف ،خصوصا ً بعد

ناصر

وأك��د عضو المكتب السياسي منفذ ع��ام حماه في الحزب
السوري القومي االجتماعي غسان ناصر أنّ االنتخابات الرئاسية
السورية شكلت حدثا ً ديمقراطيا ً فريداً ،وأثبت السوريون من
خاللها أن الديمقراطية هي فعل وإرادة ،وأقبلوا على االنتخابات
غير عابئين بك ّل التهديدات اإلرهابية التي استهدفت ثنيهم عن
ممارسة الديمقراطية.
وشدّد ناصر في تصريح له ،على ضرورة أن يشكل هذا الحدث
الديمقراطي المميّز عامل دفع للسوريين من أجل وضع ك ّل
طاقاتهم في استكمال المعركة ض ّد اإلرهاب والتطرف ،ومن أجل
المساهمة في تحصين الوحدة وإعمار ما هدمه اإلرهاب بسواعد
السوريين وإمكانياتهم.
واعتبر ناصر انّ انتخاب الرئيس بشار األسد لوالية رئاسية
جديدة يكشف للعالم بأسره ،أنّ ارادة السوريين غالّبة ،وأنّ
المشروع المعادي بك ّل أدواته المالية والتسليحية واإلعالمية
سقط أمام امتحان الديمقراطية السورية الملتزمة بالثوابت
والخيارات الوطنية والقومية.
وق��ال ناصر إنّ السوريين في مدينة حماه وبلداتها قالوا
كلمتهم الفصل ،ومنحوا ثقتهم للرئيس الدكتور بشار األسد ،فهو
المؤتمن على سورية ووحدتها وتاريخها ومستقبلها ،وهو من
حفظ كرامة السوريين وإباءهم وع ّزتهم.
ولفت ناصر إلى أنّ القوميين في حماه ،تح ّولوا إلى خاليا نحل
للوصول إلى نسبة اقتراع كبيرة وكبيرة جداً ،وهذا مصدر فخر
لنا ،ألننا ترجمنا في مدننا ومناطقنا قرار قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي الذي رشح الرئيس األسد ودعا إلى تأييده
وانتخابه.

ضعون

ورأى عضو المكتب السياسي منفذ عام سلمية في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ع��دن��ان ضعون أنّ القوميين
االجتماعيين يؤمنون بأنّ واجبهم الوطني والقومي يقضي بأن
يكونوا في ك ّل ميادين العمل إلنقاذ سورية وأبنائها اجتماعيا ً
وسياسيا ً وعمرانياً ،وق��د قاموا بهذا الواجب خ�لال العملية
االنتخابية وم��ا سبقها م��ن تحضيرات ،فنفذوا سلسلة من
الفعاليات السياسية واإلعالمية ،ودعوا المواطنين في السلمية
إلى اإلقبال على صناديق االقتراع بك ّل اندفاع ،باعتبار ذلك ردا ً
حازما ً على أعداء سورية وعلى الدول التي تقوم بتمويل الحرب
اإلرهابية وت��ر ّوج لسقوط الدولة وتقسيم سورية وإلغاء أي
إمكانية لنهوضها.
وأض��اف« :إنّ نتائج االنتخابات قد شكلت صدمة لهؤالء
األعداء الذين وجدوا أنّ التخريب والحصار والقتل الذي مارسته
العصابات اإلرهابية لم يحطم عزيمة السوريين ومناعتهم وقوة
إرادتهم ،بل استنفر فيهم الروح الوطنية وروح الوفاء لجيشهم،
ولرئيسهم ال��ذي يقود الحرب وال يتنازل عن ذ ّرة من سيادة
سورية وكرامتها في الداخل والخارج وفي المسائل القومية،
فجاء تأييدهم الكاسح للرئيس بشار األسد ليشكل صفعة للدول
المتآمرة وقوة للدولة السورية والجيش من أجل إكمال الحسم
العسكري والسياسي وإنهاء الحرب».
وك��ان ضعون قد أدل��ى بصوته في أحد مراكز االقتراع في
السلمية وج��ال م��ع أع��ض��اء مجلس المحافظة على المراكز
االنتخابية في المركز الثقافي العربي ومدرسة زينب ،كما زار
بلدة المبعوجة واجتمع مع القوميين.
وتح ّولت مكاتب الحزب في السلمية إلى خلية عمل ،وأطلقت
تشجع المواطنين على
المنفذية حملة إعالمية وسياسية
ّ
ممارسة حقهم االنتخابي ،ألنّ االستحقاق واجب وطني ،و ُو ّزعت
الفتات بهذا المعنى في قرى تلدرة ،وعقارب ،والمبعوجة ،وبري
الشرقي وبعض القرى األخرى.

من االجتماع في مركز «القومي» ـ راشيا

أحمد موسى
عقدت األحزاب والتيارات والقوى الوطنية والقومية في
البقاع الغربي وراشيا ،اجتماعها الدوري في مكتب منفذية
راشيا في الحزب السوري القومي االجتماعي ،بحضور
ممثلين عن «القومي» وحزب الله ،وحركة أمل ،والتيار
الوطني الحر ،و«الديموقراطي اللبناني» ،و«البعث
العربي االشتراكي» ،وحركة النضال اللبناني العربي،
و«االتحاد» ،وتيار العروبة.
وتوجه المجتمعون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير
ّ
إلى الشعب اللبناني ومناصري المقاومة أينما وجدوا،
بأسمى عبارات التهنئة والتبريك .مؤكدين أن النهج
المقاوم لن يهدأ ول��ن يستكين ،إالّ باجتثاث اإلره��اب
الدخيل على مجتمعنا ،واسترجاع كامل أرضنا وحقوقنا
المغتصبة.
واستنكر المجتمعون القرار الصادر عن وزير الداخلية
اللبناني نهاد المشنوق« .والذي يندرج في خانة الضغط
والترهيب ،وتخويف األخ��وة المقيمين في لبنان من
السوريين ،الذين يرغبون بممارسة حقهم المشروع
وقرارهم الحر بانتخاب رئيسهم وتقرير مصيرهم» .ورأى
المجتمعون أن هذا القرار ،يع ّري كل ادّعاءات الفريق اآلخر
بالح ّرية والديمقراطية ،التي لطالما ن��ادى بها وادّع��ى
الحرص عليها.

وتوقف المجتمعون إجالالً ،أمام ذكرى اغتيال الرئيس
الشهيد رشيد كرامي .مطالبين بإعادة تصويب القرارات
الجائرة ،التي أخرجت والمجرمين من زنازينهم .وأن تكون
وطني ورسمي.
الذكرى أسوة بغيرها ،يوم عطلة وحداد
ّ
كما قدّر المجتمعون عاليا ً المشاركة الكثيفة ألهل طرابلس
خالل المهرجان الذي أقيم بالمناسبة ،والذي يؤكد أصالة
المدينة وتاريخها المقاوم.
وبمناسبة ذكرى االجتياح الصهيوني الغاشم للبنان،
في حزيران من عام  .1982استذكر المجتمعون تضحيات
الجيشين اللبناني وال��س��وري ،والمقاومة البطلة على
اختالف أطيافها .ودم��اء الشهداء التي أثمرت اندحارا ً
للغزاة ونصرا ً مؤزراً.
توافقي
رئيس
انتخاب
ضرورة
على
وأكد المجتمعون
ّ
للجمهورية اللبنانية ،قادر على قيادة السفينة إلى ب ّر األمان
رئيس
خالل هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخنا.
ٍ
الذهبي «الجيش والشعب والمقاومة».
يحمي الثالوث
ّ
كما أ ّكد المجتمعون على ض��رورة بتّ سلسلة الرتب
والرواتب ،التي تطاول الشريحة األكبر من اللبنانيين .في
ظل الغالء الفاحش ،وسياسة إفقار المواطن.
وج �دّد المجتمعون تأكيدهم الوقوف خلف الجيش
اللبناني ،في تصدّيه لإلرهاب الدخيل على بالدنا ،وضرب
أوك��اره أينما ُوج��دت .والحفاظ على لبنان وطنا ً لجميع
أهله.

حزب اهلل يك ّرم في م ْعلم مليتا
مدراء مواقع �إلكترونية في �صور

ت�ضامني في مخ ّيم البدّ اوي
احتفال
ّ

جمال �سكاف :لت�شكيل ق ّوة �ضغط لمنا�صرة الأ�سرى

محمد أبو سالم

جمال سكاف يلقي كلمته
أق��ام��ت حركة فتح اح��ت��ف��اال ً تضامن ّيا ً مع
األس��رى في السجون «اإلسرائيلية» ،ودعما ً
لألسرى اإلداريين المضربين عن الطعام ،وذلك
في مج ّمع الرئيس ياسر عرفات في المخيم،
حضره ممثلون عن األحزاب الوطنية اللبنانية
والفصائل الفلسطينية ووفد من لجنة أصدقاء
األسير يحيى سكاف.
وأل��ق��ى جمال سكاف كلمة لجنة أصدقاء
األسير يحيى سكاف قال فيها« :نؤكد اليوم من
مخيّم البدّاوي ،من مخيمات النضال ،مخيمات
البؤس وال��ح��رم��ان ،مخيمات الع ّز والكرامة
والعنفوان ،التي علّمت مناضلين لبنانيين
وفلسطينيين وع��رب�ا ً ود ّربتهم على مقاومة
االحتالل البغيض الذي يحتل فلسطين وين ّكل

 ...وجانب من الحضور
دولي ظالم يقف
بشعبها على مرأى من مجتمع
ّ
إلى جانب المعتدي في وجه شعب أعزل قدّم و
يقدّم اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى من
أجل عودته إلى دياره.
سنبقى مع األسرى حتى نيلهم حقوقهم التي
تكفلها ك ّل المواثيق الشرعية والدولية المتعلقة
بحقوق اإلن��س��ان ،ه��ذا اإلنسان المعتقل لدى
جيش محتل.
نجدّد عهدنا ووعدنا لألسرى أن نبقى أوفياء
لهم رافعين الصوت دعما ً لحريتهم ،وحرية
فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها.
ونبارك للشعب الفلسطيني تشكيل حكومته
الجديدة التي ندعوها إلى تح ّمل مسؤؤلياتها
إزاء قضية األس���رى ،والعمل على مساندة

عائالتهم في نضالهم المشروع من أجل تحرير
أبنائهم ألن أسرانا أمانة في أعناقنا».
وختم« :كما نناشد فصائل المقاومة لتشكيل
ق� ّوة ضغط لمناصرة األس��رى ودع��م قضيتهم
وصوال ً إلى تحريرهم من السجون المظلمة».
واعتبر القياديّ في حركة الجهاد اإلسالمي
بسام موعد ،أنّ األسرى في سجون العدو ،دفعوا
أجسادهم وأعمارهم لتثمر قضيتنا مشعالً ينير
درب شعبنا وأمتنا في معركة الحرية والتحرير
والعودة.
وأش��ار إلى أن قضية األس��رى من أولويات
مل ّفات القضية الفلسطينية ،وحقهم علينا نحن
الفصائل أالّ نقصر في بذل كل الوسائل إلطالق
سراحهم.

وأ ّك��د ممثل حركة الناصريين المستقلين
ـ المرابطون عبد الله الشمالي أنّ أسرانا رمز
ع ّزتنا وكرامتنا ،وعلى ك ّل األحرار دعم ح ّريتهم.
ووجه التحية إلى عميد األسرى يحيى سكاف،
ّ
وإلى المرأة الفلسطينية المناضلة.
وق���ال أم��ي��ن س��ر ح��رك��ة ف��ت��ح ف��ي منطقة
الشمال أبو جهاد فياض في كلمته« :سنبقى
أوفياء لشهدائنا وألسرانا ،على رأسهم عميد
األس���رى يحيى س��ك��اف وم���روان البرغوثي
وأحمد سعدات وك ّل األسرى في سجون العدو
ونخص األس��رى المضربين عن
الصهيوني،
ّ
الطعام بالتحية المملؤة فخرا ً واعتزازاً ،ألنهم
يعلّمون العالم كيفية ال��دف��اع ع��ن الكرامة
والح ّرية الحقيقية».

جائزة لـ«الوطنية للإعالم» في دبي
تسلّمت الوكالة الوطنية لإلعالم ممثل ًة بمديرتها لور سليمان
اإللكتروني سامر سمعان ،جائزة اإلبداع
صعب ،ومص ّمم موقعها
ّ
البنيوي عن فئة مواقع الهيئات والدوائر الحكومية في الجمهورية
اللبنانية ،التي ّ
نظمتها المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية،
وأكاديمية جوائز اإلنترنت في المنطقة العربية ،في احتفال أقيم
في فندق «البستان روتانا» ـ المركز اإلقليمي للمؤتمرات في دبي
ـ صالة الرشدية ،بحضور رئيس أكاديمية جوائز اإلنترنت في
المنطقة العربية بيار مكرزل ،وسفير شؤون التعاون العربي في
المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية الدكتور محمد عيسى
العدوان ،وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى اإلمارات
العربية المتحدة ،وع��دد من الشخصيات الحكومية والقيادية
واإلداري��ة على مستوى المنطقة العربية ،ومشاركين من دول:
اإلم���ارات وقطر وسلطنة عمان والمملكة األردن��ي��ة الهاشمية
والمملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية وجمهورية
مصر العربية ،والبحرين والكويت ،ووفد من مجلس رجال األعمال
اللبناني ـ اإلماراتي.
رحب مكرزل بالحضور ،وقال« :إنّ األكاديمية التي تحتفل
بداي ًةّ ،
اليوم بالدورة الخامسة من مسابقة درع الحكومة اإللكترونية ،تلفت

إلى أنّ مستوى تطبيق نظريات أفضل الممارسات التكنولوجية
تط ّور بشكل كبير حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة تجاوزنا فيها
نظرية تقويم أفضل األداء ،إلى مرحلة تقويم التميّز».
ثم قدّم نائب الرئيس التنفيذي المدير العام للجودة الشاملة
المهندس سيزار مكرزل ومق ّرر لجنة التحكيم للجوائز الحكومية
روالن أب��ي نجم عرضا ً شامالً ألعمال لجنة التقويم ومهامها،
وتعتمد هذه اللجنة المعايير الدولية الم ّتبعة في نظام األمم
المتحدة لتقويم جودة األداء والتميّز.
ث ّم تحدّث سفير شؤون التعاون العربي في المنظمة العربية
الدكتور محمد عيسى ال��ع��دوان مث ّمنا ً اإلن��ج��ازات التي قامت
بها ال���وزارات والهيئات الحكومية الفائزة في مجال اهتمامها
بالمسؤولية االجتماعية ،التي تتماشى مع أهداف المنظمة العربية
وتطلعاتها ،داعيا ً إلى تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في
المجاالت ذات الصلة.
بعدئذٍ ،ألقى مدير عام العالقات الحكومية في «مايكروسوفت»
ابراهيم يسري الخليج كلمة عبّر فيها عن سعادته بشراكة
«مايكروسوفت» مع األكاديمية التي امتدت على مدى  11سنة،
«ما أسفر عن مواكبتنا التط ّور الهائل الذي حصل على مستوى

استخدام التكنولوجيا ،والتط ّور غير المحدود في العالم ،خصوصا ً
في منطقتنا العربية وقدرتنا على متابعة احتياجات متطلبات
المستخدمين ،ما م ّكن مايكروسوفت من تطوير برامجها المواكبة
احتياجات الحكومات العربية ذات الصلة».
وأشاد المدير العام األسبق لحكومة اإلمارات اإللكترونية ،رئيس
مجموعة «الشاعر لالستشارات» سالم خميس الشاعر ،بدور
الحكومات العربية وإنجازاتها في مجال الخدمات اإللكترونية
وانتقالها تدريجيا ً من خدمات الحكومات اإللكترونية في تعزيز
قدراتها ،لالنتقال إلى الحكومة الذكية ،بحيث يصبح لكل إنسان
من أي مكان ،إجراء أيّ معاملة حكومية عبر هاتفه الن ّقال.
ُث ّم ُو ّزع��ت الجوائز على الفائزين من الدول العربية ،و ُمنحت
رئيسة مكتب حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم اإلنترنت في
لبنان الرائد سوزان الحاج حبيش درعَ الريادة في مجال اإلدارة
الحكيمة.
وكانت كلمة لمديرة الوكالة الوطنية لإلعالم لور سليمان صعب
شكرت فيها اللجنة على اختيار الوكالة لنيل الجائزة ،وتحدّثت
عن تط ّور الوكالة ومشاريعها المستقبلية ،وأهدت الجائزة إلى
العاملين في الوكالة على تعاونهم.

أقامت وح��دة األنشطة اإلعالمية المركزية في حزب
الله ،لقا ًء تكريميا ً لعد ٍد من المواقع اإللكترونية اإلعالمية
في منطقة صور ،وذلك في معْ لم مليتا السياحي ،بحضور
مسؤول الوحدة ورئيس إدارة معلم مليتا السياحي الشيخ
علي ضاهر ومعاونه أحمد زين الدين ،مدير معْ لم مليتا
السياحي أبو مصطفى حجازي ،مسؤول المعْ لم اإلعالمي
أحمد منصور ،مسؤو َل ْي العالقات الصحافية في منطقة
الجنوب في ح��زب الله عماد عواضة ويوسف مغنية،
ومدراء المواقع اإللكترونية« :صوت الفرح» علوان شرف
الدين« ،يا صور» ممثالً بعلي كردي« ،مجموعة الوادي
اإلعالمية» محمد السيد »sour lb« ،أش��رف عكنان،
«بنت جبيل» حسن بيضون ،إضافة إلى عدد من مراسلي
المواقع.
ورحب ضاهر بالحضور ،مبديا ً سعادته بهذا اللقاء
اإلعالمي ،وقال« :إن هذا المعْ لم أمانة ِبيد الجميع ويجب
المحافطة عليه من خالل العمل على إيصال الرسالة عن
هذا المعْ لم الذي ارتوت أرضه بدماء الشهداء الذين ضحوا
بالغالي والنفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن ونعيش بع ّز
وكرامة».
وطالب ضاهر مدراء المواقع اإللكترونية بالعمل على
الترويج لهذا المعْ لم لكي يعرف الجميع ،العد ّو والصديق،
حقيقته وأهميته الجهادية في حرب تموز عام 2006
والسياحية ما بعد تلك الحرب ،مشيرا ً إلى أنّ هذا المعْ لم

زاره أكثر من مليون شخص طوال السنوات الماضية،
وأبدوا جميعا ً إعجابهم ودهشتهم لما رأوه فيه.
وأكد أنّ ما صنعته المقاومة من إنجازات كان بفضل
�ي إزاء المعاناة التي
دماء الشهداء ،وصبر الشعب األب� ّ
رافقته أثناء االحتالل والحروب «اإلسرائيلية» التي ُش ّنت
على لبنان ،مشيرا ً إلى أنّ هذا المعْ لم في حال من التط ّور
واالزدهار واإلنماء ،فقد اعتمد مركزا ً ومحطة للتعريف عن
الجنوب وعن تاريخه المقاوم ،كما اعتمد رمزا ً من رموز
الع ّزة واإلباء.
وشدّد على ضرورة تعزيز العالقة والتواصل المتبادل
بين إدارة المعْ لم من جهة ،وم��دراء المواقع اإللكترونية
من جهة أخرى ،وذلك بهدف إظهار أفضل صورة ممكنة
السياحي.
ومميزة عن هذا المعْ لم
ّ
وألقى مدير موقع وإذاع��ة صوت الفرح علوان شرف
الدين كلمة شكر فيها ِباسم الجميع «اإلخ��وة في وحدة
األنشطة اإلعالمية المركزية في حزب الله على هذه الدعوة
الكريمة ،وق��ال« :الوسائل اإلعالمية ستبقى واقفة إلى
جانب المقاومة بكل ما يلزم سواء على المستوى اإلعالمي
أو في غيره على كافة الصعد ،وستعمل على تسليط
الضوء بشكل كبير على هذا المعْ لم السياحي الذي لما ك ّنا
فيه نحن اليوم لوال دماء الشهداء التي روت أرضه وأعطتنا
الع ّزة والكرامة».
ختاماً ،جال الجميع في أرجاء المعْ لم ،ثم أقيمت مأدبة
غداء على شرف الحاضرين.

