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حمليات

اختتام فعاليات م�ؤتمر المقاومة ...ثقافة وانتماء

تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
مديرية �صحنايا في «القومي» ْ

رانيا مش ّوح
اخ�� ُت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ؤت��م��ر
المقاومة ...ثقافة وانتماء ،الذي
عُ قد في مكتبة األس��د في العاصمة
ال��س��وري��ة دم��ش��ق ،ب��رع��اي��ة وزي��ر
ال��ث��ق��اف��ة ع��ص��ام خ��ل��ي��ل ،إذ ناقش
المؤتمر خ�لال يومين ،دور محور
المقاومة كقطب جديد على الساحة
الدولية ومنعكسات توقيع االتفاق
النووي على دول محور المقاومة،
ودور اإلع��ل�ام ف��ي ت��ع��زي��ز ثقافة
المقاومة والحفاظ على هويتها.
وتحدث توفيق اإلمام معاون وزير
الثقافة لـ«البناء» عن المؤتمر قائالً:
المقاومة ثقافة وانتماء وانتصار
أيضاً ،فاإلعالم المقاوم هو من يحقق
االن��ت��ص��ارات ويسجلها للجيش
ال��س��وري والمقاومة اللبنانية في
أرض المعركة ،هذه المعركة التي
خطط لها على مستوى دول��ي من
قبل أميركا وبعض ال��دول العربية
وتركيا و«إس��رائ��ي��ل» لضرب طوق
المقاومة .إال أن المقاومة صمدت وما
زال��ت صامدة وستصمد وتنتصر.
ف���اآلن نحن ن��رى ونسمع ك��ل يوم
ع��ن ان��ت��ص��ارات الجيش ال��س��وري
والمقاومة اللبنانية على امتداد
أرض المعركة.
وأضاف :اإلعالم جزء من المقاومة
كما مقاومة السالح ،فهو يرسل رسائل
ثقافية م��ق��اوم��ة لحث المواطنين
على الصمود وال��ت��ص��دي للهجمة
االس��ت��ع��م��اري��ة ال��ش��رس��ة ،إعالمنا
وعلى ما يتوافر له من إمكانيات قد
صمد صمودا ً جيدا ً بدليل أن هناك
آليات حديثة وتقنية ومتطورة كما
ن��رى اإلع�ل�ام ال��ح��رب��ي بمساندته
يسجل
الجيش في أرض المعركة ،إذ
ّ
األحداث ويوثقها كما هي وينقلها إلى
المشاهد.
وعن آليات تعزيز ثقافة المقاومة
من خ�لال اإلع�لام ال��س��وري ،حدّثنا
الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة
القطرية في ح��زب البعث العربي
االش���ت���راك���ي :ن��ح��ن ن��ت��ح��دث عن

منظومة مقاومة واإلع�ل�ام يتشكل
م��ن ث�لاث��ة عناصر أساسية أولها
التقانة وأهمية امتالكها فربما نحن
نعاني من نقص في هذه اإلمكانات
فاليوم هناك أقمار صناعية وحدث
وإمكانات مالية لذا يجب أن نمتلك
تقانة عالية وأي��ض�ا ً امتالك ك��وادر
عالية التأهيل ،لدينا ك��وادر جيدة
لكن علينا أن نتحدث عن مشروع
متكامل وأيضا ً هناك أهمية للخطاب
والمضمون فكيف لنا أن نظهر هذا
الخطاب المقاوم وبالتالي نكسب
الجمهور ون��خ��دم االستراتيجية
العامة ،وهذا يستدعي الحديث عن
منظومة إعالمية مقاومة.
وأض���اف :ل�لإع�لام الوطني دور
كبير في هذا المجال ،وواجه ونجح
بخبراته وانتمائه ،لكننا اليوم أمام
حرب ذات طابع كوني تحتاج إلى
طاقات هائلة ومن هنا تأتي أهمية
هذا المؤتمر الذي انعقد في دمشق
قبل عدة أيام وتوصل إلى مجموعة

م��ن ال��ت��ص��ورات وم��ش��روع متكامل
وال��م��ط��ل��وب تفعيل ه��ذا المشروع
وتعزيز ه��ذه المنظومة المقاومة
المتكاملة وتكريس استراتيجية
في المواجهة .والرئيس أوضح هذا
في خطابه واعتبره فيصالً في هذا
المجال ،وفيصالً ف��ي االنتقال من
الثقافة المقاومة إلى ثقافة االنتصار.
فكيف يمكن أن نكرس ثقافة االنتصار
فالشعب ال��س��وري كله ي��ق��اوم لذا
يجب أن نفسح المجال لكل القوى
أن تعمل في إطار اللعبة اإلعالمية
سواء في الحروب النفسية والحروب
اإلعالمية ألن هناك حصانة وشعورا ً
وطنيا ً عاليا ً ومعرفة دقيقة .فالجاهل
هو من يُم ّكن اإلعالم اآلخر من التحرك
في ساحاتنا .لكن كلما غطينا هذه
الساحات ونقلنا الصورة من الميدان
كلما استطعنا تحصين المواطن بما
يحول دون حصول أي غزو أو تأثير
يستهدف الجمهور السوري وجمهور
المقاومة.

وحول مفهوم ثقافة المقاومة في
الدين اإلسالمي والمفاهيم الخاطئة
التي يك ّرسها اإلره���اب ،أوض��ح لنا
الشيخ ف��ادي برهان نقيب أش��راف
ري��ف دمشق ع��ن ه��ذا ق��ائ�لاً :دوائ��ر
االستخبارات الغربية ت��ح��اول أن
تجعل من اإلسالم واإلرهاب وجهان
ل��ع��م��ل��ة واح�����دة .ل��ك��ن ال��ض��واب��ط
اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي ش � ّرع��ه��ا ال��ق��رآن
والشريعة اإلسالمية تف ّرق تماما ً
بين اإلسالم واإلرهاب .فاإلسالم فيه
من ثقافة المقاومة للشر والمقاومة
لكل المفاهيم التي ال تنسجم مع
اإلنسانية ،ثقافة مقاومة يحاول
من خاللها اإلس�لام أن يكون ناشرا ً
ومنبرا ً ونبراسا ً للفضيلة واألخالق
وال��م��ح��ب��ة وال��س�لام ب��ي��ن ال��ن��اس،
ومقاوما ً لكل الشرور وكل ما يف ّرق
الناس ويبعد الناس عن مبادئهم
اإلنسانية األصيلة .وفي هذا اإلطار
أكد النبي محمد في أكثر من موقع
على المقاومة ،فالرسول م � ّر على

بقعة كان الصحابة يتدربون فيها
ع��ل��ى ال��رم��ي فخلع نعليه وق���ال:
روضة من رياض الجنة .أي المكان
ال��ذي يتدرب فيه اليوم أي تشكيل
من الجيش السوري على الرمي هو
روضة من رياض الجنة.
وأض��اف :علينا أن نولي اهتماما ً
دينيا ً وأن نؤكد على المفاهيم الدينية
التي تكرس وت��ؤص��ل ف��ي نفوسنا
قناعات مقاومة الشر واالستبداد
وك��ل م��ا يتربص بنا نحن خلقنا
أحرارا ً ونبقى أحرارا ً والشعب هومن
يقرر مصير بالده من دون أي تدخل
خ��ارج��ي وواجبنا ك��رج��ال دي��ن أن
نؤصل في نفوس الناس هذه القناعة
وأن نؤكد أن اإلسالم جعل من الناس
أحرارا ً ولم يجعل للظالمين علينا من
سبيل.
أما عن رأيه في ما ينقص اإلعالم
السوري اليوم حتى يصل إلى حجم
المؤامرة المحاكة ضد سورية ،فقال
اإلعالمي نضال زغبور :ينقصنا اإلرادة
ألن المقاومة خيار وقدر .فقدرنا أن
نكون مقاومين وأن يكون هناك إعالم
مقاوم ووطني وباعتقادي أنه كل ال
يتجزأ وطالما أنه إعالم وطني فهو
معني بكل تفاصيل الحياة .أنا ضد
هذه التقسيمات لكني مع التخصص
والتأهيل والتدريب والتوجه ،يجب
تأهيل كادر يوصل رسالته فعدونا
ش��رس ج��دا ً ول��دي��ه أدوات���ه فهومن
أوجد التقانة وأوجد فلسفة ما حول
التقانة واهتم باإلعالم وسيطر عليه
م��ن هنا يجب أن ن��ع��رف إل��ى أين
نحن ذاهبون ،فهذه الملتقيات تحفز
وتذكر الناشئة وتذكر من لديه فتوق
ورتوق في ثوبه السياسي والفكري
واالنتماء والعقيدة أنه لم يعد لديه
خيار إال أن يكون مقاوما ً بشكل أو
بآخر ،فالمقاومة ليست مجرد قتال
بالسالح إنما صمودنا واجتهادنا
بعملنا وت��م��ي��زن��ا وح��ف��اظ��ن��ا على
البنية االجتماعية وعلى مجموعة
معطيات وق��ي��م أخ�لاق��ي��ة وثقافية
وتراثية ودينية هذه هي المقاومة
واالستمرارية.
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البحري :حزبنا ثابت في موقع المقاومة
والدفاع عن �أر�ضنا و�شعبنا
أقامت مديرية صحنايا وأشرفيتها
التابعة لمنفذية حرمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة ذك���رى استشهاد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،في
مكتب المديرية.
حضر االحتفال المنفذ العام أسعد
البحري وأع��ض��اء هيئة المنفذية،
م��دي��ر ال��م��دي��ري��ة ع��ض��و المجلس
القومي مصطفى الغوثاني وأعضاء
هيئة المديرية ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت تحية
للزعيم وشهداء الحزب واألم��ة ،قدم
لالحتفال م��ذي��ع المديرية الياس
العبدة ،وألقى مدير المديرية مصطفى
الغوثاني كلمة بالمناسبة ،ثم ألقت
إيناس الحموي قصيدة ،وتحدثت
الكلمات عن معاني الثامن من تموز.
وأل��ق��ى البحري كلمة المنفذية،
أشار فيها إلى أن قرار اغتيال سعاده
هو قرار دولي ـ صهيوني نفذته أدوات
داخلية بهدف القضاء على حزب
س��ع��اده ،لكن س��ع��اده انتصر على
القتلة بوقفة العز ،واستمر حزبه
حزبا ً مقاوما ً يقاتل يهود الخارج
والداخل.
واعتبر البحري أن الحرب التي
ت��ش��ن ع��ل��ى ب�لادن��ا ه��ي استكمال
للمشروع الصهيوني الغربي ،الهادف

البحري يلقي كلمته
إلى تدمير فكرة المجتمع الواحد الذي
ن��ادى به س��ع��اده ،وتجزئة المجزأ
وإق��ام��ة إم���ارات طائفية ومذهبية
يصب في مصلحة الكيان
ضعيفة بما
ّ
الصهيوني وأمنه.
وأكد البحري أن الحزب السوري
القومي االجتماعي ثابت في موقع
المقاومة والدفاع عن أرضنا وشعبنا،
وأن القوميين االجتماعيين منخرطون
إل���ى ج��ان��ب ال��ج��ي��ش ال��س��وري في
مواجهة االرهاب والتط ّرف.
وشدد البحري على التمسك بفكرة

الوحدة ق��وال ً وفعالً ،وأننا نخوض
معركة مصيرية لتحصين الوحدة
في مواجهة مشاريع التفتيت.
وخ��ت��م كلمته بتوجيه التحية
للجيش ال��س��وري وق��ائ��ده ال��ع��ام
الرئيس بشار األسد ،ولكافة الفصائل
المنضوية ت��ح��ت سلطة ال��دول��ة،
وخ���ص بتحيته ن��س��ور ال��زوب��ع��ة
الذين يسطرون أعلى قيم البطولة
واالستبسال .كما حيّا أرواح الشهداء،
وفي مقدّمهم الشهيد الرمز الزعيم
أنطون سعاده.

 ...ومنفذية الأرجنتين

ور�شة عمل في �سورية حول �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي يقيمها المعهد العربي
للصحة والسالمة المهنية تحت عنوان «معا ً لمكافحة أسوأ أشكال
عمل األطفال» ،مخاطر ظاهرة عمل األطفال الصحية واالجتماعية
والنفسية وآثارها السلبية على نموهم أضافة إلى تسليط الضوء
على التشريعات السورية الناظمة لعمل األطفال واالتفاقيات
العربية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكدت القائم بأعمال المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية
الدكتورة رانيا رشدية أن األزمة التي تواجه سورية منذ خمس
سنوات أدّت إلى وجود أطفال يعملون في أسوأ أشكال العمل،
من بيع واتجار وتجنيد قسري ،إلى جانب األعمال الخطرة التي
يزاولونها نتيجة الفقر واليتم والتس ّرب .مشيرة إلى أنه من
الصعب تقدير أعداد هؤالء األطفال.
وأشارت رشدية إلى ضرورة توفير الرعاية الالزمة لألطفال
وحمايتهم من األضرار المحتملة التي تؤثر على نموهم الجسدي
والذهني والنفسي واالجتماعي والمعرفي وتحسين ظروف
وشروط العمل والنهوض بمستوى الصحة والسالمة المهنية
على المستوى العربي .مستعرضة عددا ً من االتفاقيات واألحكام
التي صدرت عن منظمة العمل العربية في هذا الصدد ،والجهود
المبذولة في مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال من قبل المنظمات
الدولية العاملة في سورية وعلى رأسها منظمة «يونيسف»
بالتعاون مع وزارت��ي العمل وال��ش��ؤون االجتماعية والهيئة
السورية لشؤون األسرة والسكان ،ومؤسسات المجتمع المدني
والجمعيات األهلية.
ب���دوره ،وص��ف رئيس االت��ح��اد ال��ع��ام لنقابات العمال في
سورية جمال القادري ظاهرة عمل األطفال بأخطر اآلفات التي
تواجه المجتمع .مبيّنا ً النتائج الكارثية لهذه الظاهرة والمتمثلة
بحرمانهم من النمو بشكل طبيعي أضافة إلى حرمان مجتمعاتهم
من الطاقات الواعدة التي يمكن استثمارها مستقبال في كل مراحل
التنمية.
وح�� ّذر ال��ق��ادري من قيام التنظيمات اإلرهابية التكفيرية
باستقطاب األطفال في سورية وتجنيدهم بأعمال العنف والقتل
واإلج��رام ومنعهم من الذهاب إلى مدارسهم في المناطق غير
اآلمنة .مستغربا ً صمت المنظمات الدولية ،ال سيما العمل العربية
وعدم إدانتها هذه األعمال.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها
محمد كامل سحار إلى دور الغرفة في مكافحة هذه الظاهرة

بمناسبة ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعادهّ ،
نظمت منفذية األرجنتين في الحزب السوري
القومي االجتماعي لقا ًء لمجموعة من الشباب السوري
الذين وفدوا إلى االرجنتين مؤخراً.
تخلل اللقاء كلمة لمنفذ عام االرجنتين في الحزب انطون
كسبو تحدث فيها عن أهمية حمل قضية الوطن ،وعن

منفذية �سدني في «القومي» ّ
تنظم ندوة
«فل�سطين بين النظرتين الدينية والقومية االجتماعية»
انطالقا ً من عملها في تمثيل القطاع الصناعي المنظم في دمشق
وريفها والدفاع عن مصالحه من خالل المشاركة في مؤتمرات
العمل الدولية وعضويتها في لجان تعديل قانوني العمل
والتأمينات االجتماعية والمجلس االستشاري للعمل والحوار
االجتماعي ب��إب��داء ال��رأي وتقديم المقترحات في المواضيع
المتعلقة باتفاقيات العمل العربية والدولية إلى جانب توقيع
الغرفة مذكرة تفاهم مع وزارة التربية للسعي إلى الربط بين
مخرجات التعليم وحاجات المجتمع وسوق العمل بما يضمن
زيادة فعالية نظام التعليم والحد من التسرب.
واستعرض المشاركون في الورشة أسباب ظاهرة عمل
االطفال وآثارها ،والتي تعتبر من المشاكل المهمة التي تطرح
نفسها بقوة على مستوى العالم في الدول الصناعية والنامية
على حد س��واء .مبيّنين أن أب��رز مخاطرها تتمثل بالتأثير

على التحصيل المعرفي وعمليات النمو والتطور والحوادث
واألمراض المهنية ،إضافة إلى المخاطر النفسية والسلوكية.
مشيرين إلى ان العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والقانونية تع ّد من أبرز األسباب المؤدية إلى انخراط األطفال
في العمل.
وتستمر فعاليات الورشة التي تقام في مبنى االتحاد العام
لنقابات العمال بالتعاون مع منظمة العمل العربية حتى اليوم
الخميس ،ويشارك فيها ممثلون من وزارات التربية والصحة
والعمل والشؤون االجتماعية ومنظمات شعبية وجمعيات أهلية
ودولية.
يشار إلى أن  168مليون طفل عامل بينهم  115مليونا ً حول
العالم يعملون في ظروف خطرة على صحتهم وسالمتهم وفق
اإلحصاءات األخيرة لمنظمة العمل الدولية.

«الوحدة الكورية» تحتفل بتقديمها الرعاية الطبية للمري�ض رقم � 80ألف ًا
صور ـ محمد أبو سالم
احتفلت الوحدة الكورية العاملة في إطار
ق��وات «يونيفيل» في جنوب لبنان ،بتقديم
الرعاية الطبية للمريض رقم  .80.000وذلك
لمناسبة م��رور ثماني سنوات على انتشار
ال��وح��دة ف��ي ج��ن��وب ،وب��ه��ذا ت��ك��ون ال��وح��دة
الكورية في «يونيفيل» قد حققت إنجازا ً تخطت
فيه المعاينة الطبية هذه.

أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المغتربين ،خصوصا ً
في هذه المرحلة ،حيث تتعرض أمتنا ،خصوصا ً الكيان
الشامي ألشرس هجمة إرهابية.
وشدّد كسبو على ضرورة ترسيخ قيم الوحدة واالنتماء،
مستعرضا ً في السياق ما تدعو اليه عقيدة الحزب السوري
القومي االجتماعي ومبادؤه.

أقيم االحتفال في «مركز فاطمة الزهراء
الصحي االجتماعي» في بلدة العباسية في
قضاء ص��ور ،حضره رئيس مصلحة الصحة
في الجنوب الدكتور حسن علوية ممثالً وزير
الصحة وائ��ل أب��و ف��اع��ور ،محافظ الجنوب
منصور ضو ،قائد قطاع جنوب الليطاني العميد
الركن شربل أبو خليل ،قائد القطاع الغربي في
«يونيفيل» الجنرال كوتشي ،قائد الوحدة
الكورية الكولونيل لي يون سوك ،كبار الضباط

الكوريين ،ممثلين عن السفارة الكورية ورؤساء
بلديات وفاعليات روحية ومحلية وأهلية.
بعد النشيدين اللبناني وال��ك��وري ،شكر
رئيس بلدية العباسية علي عز الدين الكتيبة
الكورية لوقوفها إلى جانب البلديات والمجتمع
المدني ،وقال« :إننا نحيّي الدور الكوري في
عملية السالم ونحن ممتنون كثيرا ً لدولة كوريا
وشعبها ورجالها في القوات الدولية».
ب��دوره ،قال علوية« :إننا في جنوب لبنان

نؤكد على الدور االنساني والصحي واالنمائي
الذي تقدمه الوحدة الكورية ألهلنا في منطقة
عمليتها ،ونحن ِب��اس��م وزي��ر الصحة نشكر
جهودكم».
وألقى الكولونيل سوك كلمة أكد فيها «أن
وحدة بالده كسبت ثقة سكان المنطقة ودعمهم
وتمكنت من تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل
االمم المتحدة من دون أي مشكلة ،وتكللت هذه
المهام بالنجاح وذل��ك بفضل سكان المنطقة
الذين أحاطوا أفراد الوحدة الكورية ورحبوا بها
بحرارة ومحبة.
ويقصد الفريق الطبيي يوميا ً قرية من القرى
الخمس الواقعة ضمن نطاق عمل الوحدة
الكورية ،وهي برج رحال والعباسية وطير دبا
والبرغلية والشبريحا من أجل تقديم الرعاية
الطبية للسكان.
إضافة إلى ذلك ،تستقبل الوحدة في مق ّرها
الكورية على مدار الساعة الحاالت الطارئة.
وتقدّم الرعاية الطبية للذين يحتاجون رعاية
طبية فورية .ويقصد الكتيبة الكورية حوالى
 60أو  70مريضا ً شهريا ً بهدف الحصول على
الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.
وأوضحت الدكتورة النقيب «لي» ،أنها تقوم
فقط بتأدية واجبها في الرعاية الطبية األولية
للمريض .وتابعت« :ال ّ
يكف سكان المنطقة عن
التعبير عن امتنانهم تجاه عملنا».
واختتم الحفل بتقديم عناصر ال��وح��دة
الكورية نشاطات ترفيهية وألعابا ً قتالية
كالتايكواندو وال��ع��رض ال��ك��وري التقليدي
لقرع الطبول وبعض المعزوفات الموسيقية
الكورية.

جانب من الحضور
ّ
نظمت منفذية سدني في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ندوة
حملت عنوان «فلسطين بين النظرتين
الدينية والقومية االجتماعية» ،تحدث
فيها الباحث الدكتور إدمون دافش.
حضر الندوة إلى جانب منفذ عام
سدني أحمد األيوبي وأعضاء هيئة
المنفذية ،المندوب السياسي عادل
موسى ،وع��دد من أعضاء المجلس
القومي والمسؤولين الحزبيين .كما
حضر عضو المجلس ال��ب��ل��دي في
منطقة ماركفل سام اسكندر ،ممثلو
األحزاب والتيارات الوطنية ،وممثلون
عن الصحف العربية ال��ص��ادرة في
س��دن��ي وج��م��ع م��ن أب��ن��اء الجالية
السورية (فلسطينيون ،شاميون،
لبنانيون وع��راق��ي��ون) ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
قدّم للندوة ناموس نظارة اإلذاعة
واإلع�ل�ام شحادي ال��غ��اوي ،فأوجز
سيرته الذاتية ،واستعرض عناوين
أبواب المحاضرة.
�س��م
ال��دك��ت��ور إدم�����ون داف����ش ق� ّ
محاضرته إلى ثالثة أقسام ،وتضمن
القسم األول تعريفا ً بموقع فلسطين
الجغرافي الطبيعي ،في جنوب األمة
السورية متناوال ً حدودها ومياهها
وخيراتها ،وتحدث في القسم الثاني
ع��ن التسلسل التاريخي لألحداث
ف��ي ف��ل��س��ط��ي��ن ،م��ن��ذ ال��ع��ث��ور على

دافش والغاوي
آث���ار للنشاط اإلن��س��ان��ي األول في
العصر الحجري المتأخر ،إلى اليوم
م��رورا ً بمراحل األح��داث التاريخية
المفصلية ،خصوصا ً مراحل اغتصاب
فلسطين .واس��ت��ع��راض اتجاهات
ث�لاث ه��ي :العروبية ـ اإلسالمية،
والوطنية الفلسطينية المستقلة،
واالت��ج��اه القومي االجتماعي .الفتا ً
إلى أن الزعيم أنطون سعاده هو من
أسس نهضة وحزبا ً ليكونا الخطة
النظامية الدقيقة التي تواجه الخطة
الصهيونية ،وه��و ال���ذي ح��� ّذر قبل
تأسيسه الحزب بثماني سنوات من
خطر الحركة الصهيونية وق��ال :كل
س��وري أينما ك��ان وحيثما وج��د هو

مسؤول عن الذل الضارب أطنابه في
بالده والعبودية الواضعة نيرها على
عنقه وأعناق مواطنيه ،لذلك يجب
على كل س��وري أك��ان في الوطن أو
المهجر أن يعمل إلنقاذ وطنه وأمته.
وأسهب المحاضر بشرح الخطوات
العملية التي اتخذها سعاده للدفاع
عن جنوب األمة.
وتضمن القسم الثالث مجموعة
كبيرة وه��ام��ة م��ن ال��وث��ائ��ق ،وق��دم
معلومات عنها.
النص
وف��ي نهاية ال��ن��دوة ُو ّزع
ّ
على الحضور ،ضمن ك��راس أعدّته
نظارة اإلذاعة يشمل رسوما ً وخرائط
توضيحية.

