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حتقيقات
�أفرام الثاني لـ«البناء»:
ذكرى �سيفو لي�ست لالنتقام �إنما للت�سامح

ال�سوري
«زنوبيا» ...قناة تلفزيونية جديدة في الف�ضاء
ّ

الزعبي :ك ّلنا نقاتل �سو ّي ًا وفي جبهة واحدة
بلبي�سيٌ :
قناة متوا�ضعة ال�شكل ّ
لكل ال�سوريين

5

نيرمين فرح
ب��ع��د آالف ال���س���ن���واتُ ،ت���خ���رج ال��ث��ورة
التكنولوجية ملكة تدمر «زنوبيا» إلى الفضاء
اإلعالمي ،لتتحدّث عن سورية األ ّم والحضارة
والحداثة بكل تفاصيل مك ّوناتها البشرية،
وتحمل هموم شعبها السوري المتجذر في
تاريخ ضارب في القِدم.
حضور «زنوبيا» كان واضحا ً أمام الحضور
مؤخرا ً
ّ
عالي المستوى ،بعد ضربة تل ّقتها
في عقر تدمرها ،من إره��اب س��وداوي يحاول
أن يلغي حضورها الماديّ  ،في ظل صعوبة
إخراجها من منظومة التاريخ والذاكرة غير
للمس.
القابلة
ّ
«زنوبيا» ،قناة فضائية سورية جديدة،
تبحث عن إعمار قريب ،وربما تكون متواضعة
في بدايتها ،إال أ ّنها تشي بإعالم يبحث عن
التميّز.
أس���رة اإلع�ل�ام ال��س��وري استقبلت واف���دا ً
جديدا ً تمثل بـ«قناة زنوبيا الفضائية» التي
مخصص لهذه الغاية،
أُعلِن إطالقها عبر حفل
ّ
أقيم في قاعة «أميس» في فندق «شيراتون
دمشق» مساء السبت .وذل��ك بحضور وزير
اإلعالم السوري عمران الزعبي ،الدكتورة كندة
الشماط وزيرة الشؤون االجتماعية ،والياس
مراد رئيس اتحاد الصحافيين ،ومحمد رزوق
رئيس المجلس الوطني ل�لإع�لام ،ومديري
المؤسسات اإلعالمية ،وحشد من الشخصيات
اإلعالمية والفنانين.

الزعبي

وألقى الزعبي كلم ًة أكد فيها أن «قناة زنوبيا»
تحصل على دع��م ك��ام��ل م��ن وزارة اإلع�لام
ومن الجهات المعنية في اتحاد الصحافيين
والمجلس الوطني ل�لإع�لام ،لتكون محطة
تلفزيونية سورية تبث للعالم من دمشق.
مشيرا ً إلى أن «زنوبيا» ستبدأ بثها على شكل
محطة «ساليد تي ف��ي» ،ثم ستتطور خالل
فترة قريبة وبمساعدة وزارة اإلعالم والجهات
الوصائية إلى البث الفضائي المباشر والحي.
وعن تفاصيل العمل اإلعالمي السوري وما
يواجهه من تحدّيات ونواقص قد تكون تقنية
أحياناً ،اعتبر الزعبي أن اإلع�لام السوري
مقارن ًة بالمنظومات اإلعالمية ف��ي العالم
العربي والعالم ،التي تتقدم عليه بالتقنيات
وب�����األداء ،ف���إن م��ا ي��م��ي��زه م��س��ت��وى ال��وع��ي
الوطني ووضوح الرؤية والمصداقية .ولفت
إلى أن اإلعالم الوطني السوري بش ّقيه العام
والخاص أثبت خ�لال أرب��ع سنوات من عمر
األزمة ،أنه إعالم يستحق االحترام ،وأنه إعالم
مقاوم ومقاتل ،ق�دّم ع��ددا ً من الشهداء الذين
ارتقوا وهم ينقلون ما تشهده مواقع القتال مع
الجيش السوري».
وأش��ار وزي��ر اإلع�لام إلى ض��رورة مساندة
اإلع�لام الوطني واعتماد النقد ال��ه��ادف عبر
الوسائل واألدوات السليمة التي تساعد في
تطويره .مؤ ّكدا ً ضرورة مساعدة مؤسساتنا
الوطنية والثقافية والفكرية ،ال سيما في هذه
المرحلة التي تم ّر بها البالد.
ينس الزعبي تقديم التحية للشهداء
ولم
َ
من الطاقم اإلعالمي السوري ،ليضيف ذكرهم
إلى الحفل قدسية ،فقال« :نفتخر بأن لإلعالم
شهداء سقطوا في مواقع القتال مع الجيش،
ومن أجل هؤالء وذويهم علينا جميعا ً أن نقف
ونساند اإلعالم الوطني».

نف

الزعبي وبلبيسي وعدد من الحضور
عالمي ٍة ترصد للخالص منه مئة مليار دوالر،
وتحشد ك� ّل الجيوش واالستخباراتِ للنيل
منه ...وينتصر».
ورأى بلبيسي أن «قناة زنوبيا» ستكون
صوتا ً جديدا ً يضاف إلى جوقة اإلعالم السوري،
وحلقة وصل بين المواطن والمسؤول ،وبين
المغترب والوطن ،لتعبّر عن صوت الشعب
وإرادة الحياة ل��دى السوريين .وأش��ار إلى
أنّ القناة ستركز على األخ��ب��ار السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وستعمل
على إع��داد الكوادر اإلضافية والمختصة في
العمل اإلعالمي ،إلطالق البرامج التي تتناغم
الماسة
مع المواطن السوري .مشيرا ً للحاجة
ّ
إلى أصوات إعالمية واعدة تتحدّث عن سورية
الحضارة والتاريخ ،وتنقل الحقائق بعيدا ً عن
التضليل اإلعالمي الذي يما َرس ض ّد الشعب
السوري في أزمته التي استمرت أكثر من أربع
سنوات ،والوصول إلى المواطن السوري بكل
ما يعانيه من آالم نتيجة الحرب اإلرهابية
التي تما َرس ضده .ومن أجل إتمام الرسالة
اإلع�لام��ي��ة التي تهدف إل��ى توعية الشباب
السوري حول قضايا الوطن ،وضرورة مكافحة
اإلرهاب والفساد.

وأض��اف بلبيسي« :سورية أق��دم كلمة في
التاريخ أظ ّنها ،ألنّ االس��م األول ال��ذي ننطقه
هو ن��داء األ ّم ،و سورية أ ّم البشرية وولاّ دة
الحضارة .سورية هي زنوبيا ،التي اتخذناها
شعارا ً وعنوانا ً لما نظنه منبرا ً مفتوحا ً لك ّل
السوريين».
واستطرد بلبيسي قائالً« :في حرب العقول،
أردنا الكلمة أن تكون زنوبيا ...زنوبيا ملكة
الحب والحرب ،رمز الحضارة الم ّتصلة ،عنوان
ّ
الع ّزة واإلب��اء ،اس ٌم يتغ ّنى به السوريون من
أط��راف الجنوب ...من درعا والسويداء ،إلى
شمال الشمال في إدلب وحلب الشهباء .زنوبيا
رم�� ٌز ل��زوج��ات ال��ش��ه��داء وأمهاتهم وبناتهم
وأبنائهم .زنوبيا قنا ٌة متواضعة ّ
الشكل بال
إبهار ،ال ملح وال بهار ،تشبهنا ونحن نصحو
م��ن ال��ن��وم قبل مساحيق التجميل وفنجان
القهوة ،أردناها أن تكون لكم منبركم ،كلّكم
ولكم».

تعويض عن نقص

خالل حفل االطالق ،كان لصحيفة «البناء»
لقاء مع الدكتور علي قاسم ال��ذي اعتبر أن
االنطباع األول عن أيّ مولود إعالمي جديد في

بلبيسي

وجه رئيس مجلس إدارة «قناة
وفي كلمتهّ ،
زنوبيا» تامر بلبيسي التحية إل��ى شهداء
س��وري��ة والرئيس بشار األس��د ال��ذي يرسم
لسورية طريق النصر والعزة والكرامة .وقال:
«تعيا عقول األع���داء ف��ي فهم أل��غ��از قيادته
�رب
وسحرها وشجاعته وحكمته ،إزاء ح� ٍ

الدكتور علي قاسم

ه��ذه الظروف واألوض���اع ،وضمن المعطيات
التي تم ّر بها سورية ،يُعتبر إنجازا ً حقيقياً.
وتابع« :السوق السورية تحتاج إلى المساحات
اإلعالمية وقنوات العمل اإلعالمي بهذا المحتوى.
المضمون الوطني بحاجة إلى مساحات كبرى
لسد فراغات حقيقية وموجودة».
وتمنى قاسم أن تكون انطالقة «قناة زنوبيا»
تعويضا ً عن ح��االت نقص في ه��ذا المجال،
وأن تكون بهذا المعنى وهذا الوضوح خطوة
نحو إضافة المزيد من العمل النوعي والقيمة
المضافة إلى العمل اإلعالمي في سورية.

رديف حقيقي

واعتبر اإلعالمي توفيق أحمد اإلعالم الخاص،
الرديف الحقيقي لإلعالم العام ،وقال« :أصبحنا
ال نميّز بين اإلعال َم ْين ألن القضية الوطنية
استطاعت أن تكون رافعة لك ّل اإلعالم ،الخاص
والعام .بكل األحوال ،اإلعالم السوري الخاص
حقيقي ذو رسالة حضارية وأخالقية
إع�لام
ّ
ومهنية ،وذو رسالة مسؤولة ج ّداً».
وأضاف«:نتم ّنى أن تلعب قناة زنوبيا دورا ً
مهماً ،وأن تنهض مع أخواتها القنوات األخرى.
وأن تكون سورية ق��ادرة دائما ً على أن تنتج
إعالما ً ووسائل إعالمية مختلفة تؤدي األغراض
وصحة».
المنشودة ،فهذا دليل عافية
ّ
وت��وج��ه أح��م��د إل��ى ط��اق��م «ق��ن��اة زنوبيا»
بالنصيحة قائالً« :المطلوب ،اليقظة في العمل،
خصوصا في األي��ام االول��ى ،والمطلوب أيضا ً
الد ّقة والمتابعة الب ّناءة على أسس سليمة كي
تكون النتائج في المستقبل عظيمة».
واعتبر مدير «قناة اإلخبارية السورية» عماد
سارة أن اإلعالم السوري بحاجة إلى كلمة حق.
وق��ال« :سورية تتع ّرض للكثير من التضليل
والدجل والكذب ،ونحن بحاجة إلى قناة وطنية
صادقة للوقوف إلى جانب الوطن والشعب
السوري في مواجهة هذا اإلرهاب الذي يعاني
منه الجميع يومياً».
وانطلقت «زنوبيا» على التردّد  12034على
الصناعي «نايل سات» ،وفي إطالقها من
القمر
ّ
أرض الوطن تخبر العالم أن الوطن هو األساس
في كل ما يفعله أبناؤه الشرفاء داخل سورية
أو خارجها .و في نهاية الحفلُ ،قدّمت أوبريت
«س��وري��ة ال��س�لام» ،من كلمات الشاعر هيثم
ترشيشي ،وألحان وتوزيع ناصر األسعد.

لم تعد تلك المجازر التي أرتكبها
ال��ع��ث��م��ان��ي��ون م��ن��ذ م��ئ��ة س��ن��ة قيد
النسيان ،فبعد إع�لان الكنيستين
السريانية واألرمنية في كافة أنحاء
ال��ع��ال��م ،ع��ام  2015ذك��رى مئوية
ل�لإب��ادة التي تعرض لها المك ّون
المسيحي ف��ي تلك ال��ف��ت��رة ،وبعد
اع��ت��راف ع���دد م��ن أص��ح��اب الثقل
السياسي والدولي بها ،أضحى األمر
الدولي
بمثابة مطالبة باالعتراف
ّ
الشامل بتلك الجريمة ،ومطالبة
بمحاسبة القاتل على فعلته.
«البناء» التقت بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للسريان األرثوذكس
أغناطيوس أفرام الثاني ،على هامش
افتتاح النصب التذكاري لشهداء
المجزرة التي أطلقت عليها الكنيسة
السريانية اسم «سيفو» ،ومعناها
«ال��س��ي��ف» ف��ي اللغة السريانية،
تعبيرا ً عن هول ما تع ّرض له الشهداء
في تلك الفترة من قتل بطرق وحشية
ودموية.
وأوض��ح اف��رام الثاني أن إطالق
الكنيسة السريانية لهذه الذكرى
األليمة لم يكن بقصد الحقد واالنتقام،
إن��م��ا للمسامحة ال��ت��ي ي��ن��ادي بها
جوهر الدين المسيحي ،ولتخليد
ضحوا
ذك��رى ه��ؤالء الشهداء الذين
ّ
بأرواحهم مقابل الثبات في أرضهم
وبقاء المك ّون المسيحي في سورية.
وأشار افرام الثاني إلى أن الشعب
ومحب ،على
التركي شعب صديق
ّ
رغم أن ممارسات حكومته تذ ّكرنا بما
حدث منذ مئة سنة ،مطالبا ً التزامها
ب��االت��ف��اق��ي��ات وال��ق��وان��ي��ن الدولية
واإلنسانية.
وفي هذه الذكرى ـ «سيفو» ـ تقيم
الكنيسة السريانية فعاليات لتذ ّكر
بهذه المجزرة ،ولتقدم تفاصيلها
للمجتمع الدولي ،إذ ت ّم مؤخرا ً تدشين
حديقة شهداء السريان في منطقة باب
توما ،وإقامة نصب يمثل هذه الذكرى
ويخلّد شهداءها بعد مسيرة شموع

لقاء المجمع ال�سرياني
مع الرئي�س الأ�سد مم ّيز و�إيجابي
و� ّأكد فيه على الوجود الم�سيحي
الفعال في �سورية
ّ
حضرها عدد من الفاعليات الثقافية
والحكومية والكنسية السورية ،منهم
وزيرة الشؤون االجتماعية وممثلون
حزبيون وحكوميون ،إضافة إلى
مطران الكنيسة األرمينية ومطارنة
المجمع السرياني الذين اجتمعوا
م��ؤخ��را ً ف��ي س��وري��ة لمناقشة أم��ور
المسيحي في
كنسية ،وهموم المك ّون
ّ
المنطقة.
وعن المشاركة األرمينية في هذه
المسيرة ،أشار مطران أبرشية دمشق
لألرمن األرثودكس آرماش نلبديان
إلى أنّ شراكة الكنيستين السريانية
واألرمينية بالتاريخ والتعاليم وبالدم
وال��ش��ه��ادة وط��ي��دة بهذه المجزرة.
مشيرا ً إل��ى ما يعايشه المواطنون
السوريين حديثا ً من مجازر مشابهة،
يحاسب مرتكبوها الذين لم
يجب أن
َ
يحاسبوا من مئات السنين.
َ
الجدير ذكره أنّ المجمع المقدّس
للكنيسة السريانية األرثوذكسية عقد
بطرح من
اجتماعه مؤخرا ً في سورية
ٍ
البطريرك أفرام الثاني الذي أوضح
أن ط��رح إق��ام��ة ه��ذا االج��ت��م��اع في
سورية ،جاء لنبيّن إرادة العيش في
سورية على رغم كل االحداث األليمة
التي نشهدها ،والدعاية السلبية التي
تحارب السلم فيها ،ولندع ال��زوار
يلمسون الوجه الطبيعي لسورية
والحياة فيها.
ووصف أفرام الثاني اللقاء الذي
عُ قد بين المجمع السرياني والرئيس
بشار األسد منذ أيام بالمميّز ،إذ تم
فيه تبادل اآلراء والتركيز على هموم
المواطن السوري عموماً ،والمسيحي
على خصوصاً .وقال« :أكد الرئيس

ب��ش��ار األس���د على أهمية ال��وج��ود
المسيحي الفعّ ال في سورية ،واهتمام
المسيحي.
الدولة السورية بالمك ّون
ّ
وق����دّر ال��ح��ض��ور م��ق��ارب��ة ال��وج��ود
المسيحي ال��ت��ي طرحها الرئيس،
وخرجوا بانطباع جيد ج ّداً».
وتابع« :كانت فرصة للتأكيد على
ثوابت الكنيسة المسيحية السريانية
وهي الحل السلمي لالزمة السورية
ووجود فعّ ال للمك ّون المسيحي في
المنطقة والتعاون مع كافة أطياف
المجتمع السوري للوصول إلى ب ّر
األمان».
وعن هذه الزيارة ص ّرح المطران
م���ار ن��ي��ق��والوس م � ّت��ى ع��ب��د األح���د،
النائب البطرياكي في إسبانيا« :كان
قدومنا إلى سورية عبارة عن تح ٍّد
لإلعالم ال��ذي ش � ّوه ص��ورة سورية
في الخارج ،وكان تأكيدا ً أنّ بلدنا أ ّم
السالم على رغم ما تعانيه من إرهاب
وقتل» .معتبرا ً أنّ الحرب في سورية
خارجية بامتياز.
وأشار عبد األحد إلى تزايد أعداد
المهاجرين السوريين إلى إسبانيا،
يشجع على الهجرة أبداً،
وأ ّكد أ ّنه ال
ّ
بل على الثبات في األرض وع��ودة
النازحين والمهاجرين إلى الوطن.
مضيفاً« :ال نستطيع إال مساعدة كل
المواطنين الهاربين م��ن اإلره��اب
والقتل ب��أيّ طريقة ممكنة ،أكانت
مادية أو معنوية».
وعن المشاركة في مسيرة الشموع،
قال عبد األحد« :أن نشعل شمعة في
سورية ،أفضل من أن نلعن الظالم.
ونحن بإشعال شمعة لن تقدر علينا
جيوش الظالم».

زغرتا تح ْيي ال�سنوية الأولى
لرحيل رئي�س البلدية توفيق مع ّو�ض

تظاهرة في باري�س ّ
�ضد �سيا�سات هوالند ونظام �آل �سعود الداعمة للإرهاب
ّ
ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة «س��ي��ف��ي��ت��ا»
الفرنسية ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية
«تجمع المغتربين من أجل سورية»
وجمعية «اتحاد الوطنيين السوريين
ف��ي ف��رن��س��ا» ،بمشاركة حشد من
المواطنين الفرنسيين وأبناء الجالية
السورية في فرنسا وبلجيكا مساء
ال��س��ب��ت ،ت��ظ��اه��رة أم���ام ال��س��ف��ارة
السعودية في العاصمة الفرنسية
ب��اري��س ،احتجاجا ً على سياسات
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
وحكومته ،ونظام آل سعود الداعمة
للتنظيمات اإلرهابية المسلحة في
س��وري��ة وال���ع���راق وم��ص��ر وع��م��وم
منطقة الشرق األوسط.
وح ّمل المشاركون في التظاهرة
ن��ظ��ام آل س��ع��ود وح��ك��وم��ة هوالند
مسؤولية ما يشهده العالم من جرائم
إبادة بحق شعوب الشرق األوسط.
مطالبين بمحاكمة دولية لهم ولك ّل
من يتعامل مع التنظيمات اإلرهابية
من أفراد ومنظمات وحكومات حول
العالم ،على ما يرتكبونه من جرائم
وانتهاكات كارثية لحقوق اإلنسان
وتدمي ٍر لقيم الحضارة اإلنسانية.
وأدان ال��م��ش��ارك��ون س��ي��اس��ات
الرئيس الفرنسي ورئيس حكومته
مانويل فالس ووزير خارجيته لوران
فابيوس النتهاكهم قيم المجتمع
الفرنسي ومشاركتهم نظام آل سعود
جرائمه ،ونشرهم آف��ات الكراهية
والطائفية بين شعوب المنطقة.
وح��م��ل ال��م��ت��ظ��اه��رون األع��ل�ام
الفرنسية والسورية وصورا ً للرئيس
ب��ش��ار األس����د ،م���ردّدي���ن الهتافات
الداعمة لسورية وصمودها في وجه
اإلرهابيين ،وال��م��ن�دّدة بممارسات
التنظيمات اإلرهابية وداعميها.
وأك��د آالن إسكادا رئيس جمعية
«سيفيتا» ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا خالل
التظاهرة أن الجرائم والمجازر التي
نشهدها في سورية وع��دد من دول

المنطقة على يد التنظيمات اإلرهابية،
إنما هي نتيجة لسياسات المحور
الممتد من واشنطن إلى «تل أبيب»
وال���ذي يم ّر عبر السعودية وقطر
والكويت والبحرين وتركيا ويهدف
إل��ى إنشاء نظام عالمي جديد يتم
خالله إخضاع الدول وإذاللها وفرض
قيادات كالدمى يمكن لهذا المحور من
خاللها ضمان التبعية التي تسمح
لهم بالحفاظ على مصالحهم.
ول��ف��ت إس��ك��ادا إل��ى أن ال��والي��ات
المتحدة لطالما كانت تريد أن تلعب
دور الشرطي في العالم ،وأن تملي
على جميع ال���دول طريقة عيشها
القائمة على النمط االستهالكي
والمادي ،وتحويل الشعوب إلى عبيد
للشركات متعدّدة الجنسيات من
دون إيمان بالوطن واألسرة ووحدة
المجتمعات .م��ش �دّدا ً على أن هذا
النظام الجديد الذي تحاول الواليات
المتحدة وحلفاؤها فرضه من خالل
ما يسمى بالعولمة ،هو مصدر كل

شر وخ��راب ونحن لن نقبل به ولن
نخضع لشروطه.
من ناحيتها ،قالت ماري ديربيه،
السياسية والصحافية الفرنسية في
كلمتها ،إن هوالند وحكومته أصبحوا
عبيدا ً للواليات المتحدة و«إسرائيل»،
يعملون لخدمتهم ولخدمة مصالحهم
في مقابل الالمباالة تجاه معاناة
ال��ش��ع��وب المضطهدة ف��ي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،ألن الوقوف
إلى جانب هذه الشعوب ال قيمة له في
سوق المصالح مهما نزفت دماؤهم.
ولفتت ديربيه إلى النشاطات التي
تقوم بها جمعية «سيفيتا» وغيرها
من الجمعيات العاملة على تقديم
الدعم لتخفيف المعاناة عن شعوب
الشرق األوسط ورفع مستوى الوعي
لدى ال��رأي العام الفرنسي وإحداث
تغيير ف��ي توجهاته تجاه قضايا
هذه الشعوب المظلومة ،موضحة
أن النشاطات التي تتم تهدف ـ ومن
خالل شبكات التواصل االجتماعي

ـ إلى ّ
بث رسائل توضح مدى بؤس
هذه الشعوب وللقول إلخواننا في
العراق وسورية والشرق األوس��ط
أنهم ليسوا وحدهم… «ونحن نعلم
أنهم خسروا ك ّل شيء والجميع تخلوا
عنهم ،ولكننا نعتبرهم أخ��وة لنا،
ونحن لن نخذلهم ولن ننساهم».
وق���ال ع��م��ران ال��خ��ط��ي��ب ،رئيس
«تج ّمع المغتربين من أجل سورية»:
«إن مشاركتنا ف��ي ه��ذه التظاهرة
تهدف إل��ى مطالبة شعوب العالم
وحكوماته بالوقوف بحزم في وجه
إج���رام نظام آل سعود ال��ذي أنشأ
اإلرهاب بأشكاله المختلفة بالتعاون
مع االستخبارات األميركية ،وم ّول
هذا اإلره��اب منذ عقود في كل مكان
في العالم حيثما طلبت منه اإلدارة
األميركية».
من ناحيته ،قال م ّتى بعصوص،
وهو سوري مغترب في بلجيكا قدِم
إلى باريس للمشاركة في التظاهرة،
إن هذه المشاركة من قبل السوريين

في بلجيكا وغيرها تهدف إلى إعالء
الصوت ،والتعبير عن رفضنا اإلرهاب
الذي يتع ّرض له شعبنا في سورية
وال��ع��راق واليمن بدعم من حكومة
فرنسا ومشيخات الخليج وممالكه.
مشيرا ً إلى ض��رورة وقف كل أشكال
الدعم للتنظيمات اإلرهابية والتعامل
معها ،والوقوف إلى جانب سورية
في معركتها ضد اإلرهاب وداعميه.
وقال إدريس الجمعة ،وهو سوري
مغترب ف��ي بلجيكا ،إن��ه ق���دِم من
بلجيكا ليكون مع أخوته السوريين
في تظاهرتهم هذه ض ّد دعم الحكومة
الفرنسية اإلره���اب ،وللتعبير عن
الوقوف إلى جانب جيشنا والرئيس
بشار األسد في معركتهم ض ّد اإلرهاب
الذي يمثل تنظيم «داعش» اإلرهابي
أبشع صوره ،ويدعمه نظام آل سعود
وحكومة هوالند والنظام التركي.
وقال خاجك جورج إبراهيم ،وهو
س��وري مغترب في بلجيكا« :أتينا
من بلجيكا ِباسم التج ّمعات السورية
في بروكسل لنقف مع أخوتنا وقفة
ح��ق ض��د اإلره���اب وض��د ع���دوان آل
سعود على الشعب السوري ،وضد
التنظيمات اإلرهابية المدعومة من
حكومات االتحاد األوروب��ي واإلدارة
األميركية ،ولنعلن دعمنا وتحياتنا
لجيشنا ال��س��وري ال��ب��اس��ل ُحماة
الوطن الذين ندعو لهم بالنصر في
معركتهم».
وأوضح الدكتور غيث أبو حمود،
وهو طبيب أسنان سوري في فرنسا
أن المشاركة في هذه التظاهرة تهدف
إلى التعبير عن رفض اإلره��اب ضد
س��وري��ة وش��ع��وب المنطقة ،ذل��ك
اإلرهاب الذي أنتجه وم ّوله آل سعود
لنشر الخراب في المنطقة والعالم.
معتبرا ً أن��ه م��ن ال��ض��روري كشف
حقيقة هذا النظام القبيح لمن لم يعلم
حقيقته بعد ،ولحماية شعوب العالم
من أمراضه.

أحيت مدينة زغرتا وقرى القضاء وبلداته ،الذكرى األولى
لرحيل رئيس بلدية زغرتا المهندس توفيق معوض ،خالل
ق�دّاس أقيم في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في وسط
المدينة ،ترأسه النائب البطريركي على رعية زغرتا ـ إهدن
المطران م��ارون العمار ،بمشاركة المطران بولس إميل
سعاده ،رئيس دير مار سركيس وباخوس األب ابراهيم أبو
راجل ،بمعاونة خادم رعية زغرتا ـ إهدن الخوري اسطفان
فرنجية واألب جان مورا ولفيف من الكهنة.
حضر القداس وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي،
الوزير السابق يوسف سعادة ،النائبان السابقان قيصر
معوض وجواد بولس ،رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا
زعني مخائيل خير ،رئيس بلدية زغرتا ـ إهدن شهوان الغزال
مع ّوض ،طوني سليمان فرنجية ،قنصل سيراليون في لبنان
دونالد عبد ،المحامي توفيق معوض ،وعدد من رؤساء

بلديات القضاء ومختاريه وفاعليات أمنية ،اقتصادية،
تربوية ونقابية وأهل الراحل وحشد من المؤمنين.
بعد اإلنجيل ،ألقى عمار عظة قال فيها« :اليوم ونحن
نتذكر مرور سنة على وفاة رئيس بلديتنا الغالي ،المرحوم
توفيق معوض ،هذه الحادثة التي حصلت منذ سنة ،وأنا
أشهد عليها ،آلمت الجميع ،لم تؤلم فقط األهل واألق��ارب
والمعارف ،وأهل المدينة ،إنما آلمت كل من عرف توفيق،
إن كان من خالل رئاسته بلدية زغرتا ـ إهدن ،أو من خالل
عالقاته مع اآلخ��ري��ن ،أو من خ�لال عالقاته بالكنيسة،
والمؤسسات .لم يكن أمامه إلاّ أن يحزن على فراق المرحوم
توفيق السريع».
في ختام القداس ،تقبلت العائلة التعازي ،وو ّزعت بلدية
زغرتا ـ إهدن عددا ً خاصا ً من مجلة «خطوات» ،عن حياة
الراحل توفيق معوض.

تخريج دورة تن�شئة مغوار
ِبا�سم النقيب ال�شهيد �أحمد طبيخ
احتفلت ق��ي��ادة م��درس��ة ال��ق��وات
الخاصة ـ ح��ام��ات ،بتخريج دورة
تنشئة مغوار الخامسة والخمسين،
ال��ت��ي حملت اس��م النقيب المغوار
الشهيد أحمد طبيخ.
حضر حفل التخريج قائد المدرسة
العقيد الركن فادي مخول ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،وحشد
من الضباط أعضاء فريقي التدريب
األميركي والبريطاني ،وم��دع��وون

وذوو المتخ ّرجين.
وألقى مخول كلمة بالمناسبة ،نوه
فيهابمستوىالدورةوجهودالمد ّربين،
وقال« :لقد خضعتم خالل هذه الدورة
ألهم نوع من أنواع تدريب الوحدات
الخاصة ،فتمرستم بحرفية وشجاعة
ورب��اط��ة ج���أش ،لكن ه��ذا التدريب
وعلى أهميته ،ال يكتمل ويحقق أهدافه
المنشودة ،إال إذا اقترن دائما ً بالتزامكم
رسالة الجندية ،وبوعيكم جسامة

المسؤوليات والتضحيات الملقاة
على عاتق كل واح��د منكم ،فقدركم
تضحوا بمباهج العيش وشغف
أن
ّ
الحياة ،لتزرعوا األمل والطمأنينة في
نفوس أبناء الوطن جميعاً.
ب��ع��دئ��ذ ،ك��ان تسليم ال��ش��ه��ادات
للمتخ ّرجين ،وتقديم درع ال��دورة
لعائلة الشهيد طبيخ ،كما ن ّفذت
الوحدات المتخ ّرجة عرضا ً عسكريا ً
وتمارين قتالية متن ّوعة.

