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حتقيقات
الجالية ال�سورية في �إيطاليا:
ل�ضرورة وقف دعم الإرهاب

الآ�شوريون ...ويتك ّرر م�شهد التهجير والمذابح
لورا محمود
تعتبر بالد ما بين النهرين من أقدم
المراكز الحضارية في العالم القديم،
وتمت ّد أراضيها بين نهري دجلة
والفرات .ومنذ فجر التاريخ ،أقام
فيها اآلش��وري��ون المدن ،وانتشرت
حضارتهم التي ازدهرت في مناطق
واسعة من الهالل الخصيب وبالد
الشرق .فمن هم اآلشوريون ،ولماذا
ويهجرون؟ وما هي
يضطهدون اليوم
ّ
المجازر التي تع ّرضوا لها وال يعرف
عنها كثيرون؟

5

تاريخ اآلشوريين
وانتشارهم

ينتسب اآلش��وري��ون إل��ى آش��ور
بانيبال ،ال��ذي أس��س مملكته بعد
تغلّبه على كل الممالك المدن التي
كانت منتشرة على ضفاف دجلة
والفرات آنذاك ،أي أواخر األلف الثالث
قبل الميالد.
اآلش��وري��ون بالسريانية تعني
«آشورايي» ،وهذه التسمية مأخوذة
م��ب��اش��ر ًة م��ن اآلش��وري��ي��ن القدماء
الذين عاشوا شمال ما بين النهرين،
وأس��س��وا االمبراطورية اآلش��وري��ة.
ّ
وقد ورد ذكر اآلشوريين في عدة كتب
ومخطوطات عربية وإسالمية.
يتكلّم اآلشوريون اللغة السريانية
اآلرامية الممزوجة بكثير من الكلمات
وال��ت��ع��اب��ي��ر ال��ك��ردي��ة واألرم��ي��ن��ي��ة
والتركية والعربية ،بحكم اختالطهم
بشعوب المنطقة .وتتبع غالبيتهم
الكنيسة السريانية األرثوذكسية.
وي��ع��دّون م��ن أق���دم الشعوب التي
اعتنقت المسيحية.
ينتشر اآلشوريون بشكل أساسي
ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ،إض��اف��ة إلى
أع��داد أق��ل في لبنان ،وإي���ران حول
مدينة أورميا (شمال غرب إي��ران)،
وف��ي وتركيا (منطقة طورعابدين
وكذلك في اسطنبول).
أم���ا ف��ي س���وري���ة ،ف��ي��ت��واج��دون
بشكل م��ل��ح��وظ ف��ي أق��ص��ى شمال
ش��رق س��وري��ة ،وبشكل رئيسي في
الحسكة ومدن القامشلي ،المالكية،
رأس العين ،والقحطانية ،وكذلك
في حلب ودمشق .أكبر تجمع لهم
يتركز في مدينة تل تمر الواقعة بين
مدينتي رأس العين والحسكة على
ضفاف نهر الخابور ،إذ تمتد منطقة
انتشارهم بين قري َتي أم غركان وتل
هرمز ،مرورا ً ببلدة تل تمر إلى قرية
ت��ل طويل باتجاه رأس العين في
الشمال الغربي .وكانوا قد استقروا
على ضفاف نهر الخابور بعدما ف ّروا
من مذابح اإلبادة الجماعية .وتو ّزعوا
ع��ل��ى ح��وال��ى  30ق��ري��ة م��ن��ه��ا :تل
الطويل ،تل باز ،تل هرمز ،تل نصري،
ت��ل غ���وران ،ت��ل وردي���ات ،والبريج
وغيرها.

ألغى اآلشوريون السوريون هذه السنة احتفاالت عيد «أكيتو» تضامنا ً مع شركائهم السوريين
حلف ،واستبدل الرأس بشعلة تمثل
الروح القدس .كما تب ّنى بعض أبناء
الكنيسة الكلدانية علما ً
يتوسطه
ّ
شعار إله الشمس مع ّ
خطين أزرقين
على اليمين واليسار ،يشيران إلى
دجلة والفرات.

اآلشوريون
في مواجهة «داعش»

ال��ح��رب على س��وري��ة شملت كل
أط��ي��اف الشعب ال��س��وري ،ال سيما
األقليات منهم .ومنذ سنتين تقريباً،
دخ��ل مسلّحو م��ا يسمى «الجيش
الحر» مدينة رأس العين التي تبعد
عن بلدة تل تمر حوالى  40كيلومتراً،
ث��� ّم ه��اج��م تنظيم «داع����ش» ق��رى
ووج��ه لهم تهديدات بنزع
آشورية،
ّ
صلبان الكنائس أو حرقها وتهديمها،
إذ ي��وج��د ف��ي منطقة ال��خ��اب��ور 33
كنيسة تعرضت للتخريب واإلجرام
«ال��داع��ش��ي» ،فقد أح��رق��وا كنيسة
ت��ل هرمز التاريخية وكنيسة مار
يونان في قرية تل جزيرة ،إضافة
إلى استهدافهم كنيسة القديس توما
في قرية أم الكيف ،وفجروا كنيسة
ال��س��ي��دة ال���ع���ذراء ف��ي ت��ل نصري
صبيحة عيد الفصح الماضي ،والتي
تع ّد من الكنائس األساسية الثالث

في قرية تل نصري التي بُنيت عام
 ،1934ث ّم ر ّممت وأعيد بناؤها على
الطراز العمراني الحديث ،واف ُتتحت
عام .2005
كما أحرق «داع��ش» جميع الكتب
ال��م��ق��دس��ة واألن���اج���ي���ل واخ��ت��ط��ف
ال��ع��ش��رات م��ن أه��ال��ي ق��ري��ت��ي تل
ش��ام��ي��رام وت��ل ه��رم��ز ،وق��ت��ل ع��ددا ً
م��ن االب��ري��اء ود ّم���ر ال��رم��وز الدينية
والمنازل.

هجرة اآلشوريين

م��ض��ت س��ن��ت��ان ت��ق��ري��ب�ا ً م��ن��ذ ب��دأ
أهالي بلدة تل تمر الواقعة في ريف
محافظة الحسكة الغربي ،والبالغ
ع���دده���م ح���وال���ى  30أل���ف نسمة
(أكثر من ثلثيهم من اآلشوريين)،
بهجرتها تباعاً .واكتمل التهجير مع
سيطرة «داعش» على أكثر من عشر
بلدات وق��رى ،يسكنها المسيحيون
اآلشوريون ،األمر الذي تسبب بهجرة
أكثر م��ن خمسمئة عائلة آشورية
توجهت إلى لبنان والسويد وأميركا
ّ
ودول أوروب��ي��ة .فيما اخ��ت��ارت قلة
منهم المناطق الساحلية السورية
مستقرا ً على أمل العودة إلى بلدتهم.
وع��ب��ر ال��ت��اري��خ ،ب����دأت هجرة
اآلش��وري��ي��ن إل��ى األميركيتين منذ

ثمانينات القرن التاسع عشر ،وذلك
بسبب الظروف االقتصادية وتوفر
فرص العمل .أما الوجود اآلش��وري
الفعلي في أوروب��ا فيعود إلى فترة
السبعينات من القرن الماضي ،عندما
ب��دأ س��ري��ان طورعابدين بالهجرة
الجماعية إل��ى ال��س��وي��د وألمانيا
تحت وط��أة ال��م��ع��ارك ال��دائ��رة بين
حزب العمال الكردستاني والجيش
التركي .كما لحق بهم سريان شمال
شرق سورية ابتداء من الثمانينات،
واآلشوريون الكلدان العراقيون منذ
التسعينات ،وقد فتح العالم الغربي
لهم باب الهجرة ولم يغلقه .وكان
ال��م��رء ي��رى ف��ي ساحة المرجة في
دمشق ملصقات باللغة اإلنكليزية
والفرنسية مكتوب عليها «مطلوب
م��ه��اج��رون س��ري��ان ـ آش��وري��ون».
واس��ت��م��رت ه��ج��رات��ه��م ف��ي ال��ق��رن
العشرين.

اآلشوريون
واألتراك والمذبحة

من هنا ،م ّر األتراك أعداء اإلنسانية
والحضارة .فمن المذابح التي ترتكب
ال��ي��وم ب��ح��ق ال��س��وري��ي��ن ع��ل��ى يد
«داع��ش» بدعم كبير من تركيا ،إلى

العلم اآلشوري

تم تب ّني العلم األول بطريقة شبه
رسمية سنة  ،1969وذل��ك عندما
اتفقت الهيئات السياسية المك ّونة
ل�لات��ح��اد العالمي اآلش����وري على
شكل العلم ،وه��و راي��ة تتوسطتها
«نجمة آش��ور» ،تنطلق منها ثالثة
خ���ط���وط م��ت��م��وج��ة وت��ش��ي��ر إل��ى
ال��ف��رات باللون األزرق ،ويرمز إلى
الوفرة ،والزاب باللون األبيض ويرمز
إلى السالم ،ودجلة باألحمر ويرمز
إل��ى االفتخار .كما يعلو العلم رمز
اإلله آشور .وفي أواسط الثمانينات
من القرن الماضي ،تب ّنى السريان
علما ً آخ��ر ،وه��و ع��ب��ارة ع��ن ص��ورة
لنقش نسر اكتشف في منطقة تل

مذابح األرمن واآلشوريين .فقد بدأت
أولى عمليات اإلبادة التركية لهم على
نطاق واس��ع سنة  1895أث��ن��اء ما
س ّمي بمجازر الحميدية ،عندما قتل
مئات اآلالف من األرمن واآلشوريين
ف��ي م��دن جنوب تركيا ،خصوصا ً
أضنة وآمد ،وذلك بعد اتهام األرمن
بمحاولة اغتيال السلطان عبد الحميد
الثاني .غير أن السبب الرئيس من
وراء هذه المجازر ،خشية العثمانيين
من انضمامهم إل��ى ال��روس والثوار
األرم���ن ،خصوصا ً بعد فشل حملة
القوقاز األولى في شتاء .1914
لم يكن هناك اهتمام دولي بمذبحة
سميل ع��ام  1933ومذبحة سيفو
 1915بحق اآلشوريين على غرار
االهتمام الدولي بالمذابح األرمينية.
كما لم تعترف تركيا رسميا ً بحدوث
ذل��ك ،إال أن��ه في السنوات األخيرة
ّ
ومنظمات عدّة بالمجازر
اعترفت دول
التي حدثت لآلشوريين/السريان
ع��ل��ن �اً ،وآخ��ره��ا ف��ي ك��ان��ون األول
 2007حيث أصدر المؤتمر الدولي
ل��دارس��ي اإلب����ادات ،وه��ي المنظمة
األكاديمية الرئيسية دوليا ً المهتمة
ص � ّوت
ب��اإلب��ادات العرقية ،وثيقة ُ
عليها باإلجماع ،وتدعو إلى االعتراف
بالمجازر اآلشورية.
ال��ج��دي��ر ذك���ره أن ل�لآش��وري��ي��ن
عيد يدعى عيد «أك��ي��ت��و» ،وه��و من
أب��رز أعيادهم القومية ،ويُع ّد إرث�ا ً
عريقا ً يمتد آلالف السنين ،توارثه
اآلشوريون من الحضارات السورية
ال��راف��دي��ة القديمة ف��ي زم��ن سومر
وبابل وآشور ،حيث ُت ّ
لخص طقوس
وشعائر ه��ذا العيد رؤي��ة آشورية
(أك��دي��ة ـ بابلية) متكاملة للحياة
وال��ك��ون واإلن��س��ان كمحور الكون
وغاية الوجود .وقد ألغى اآلشوريون
السوريون (سريانا ً وكلدناً) هذه
السنة ،مظاهر االحتفاالت ومراسيم
عيد «أكيتو» الذي يصادف في األول
م��ن نيسان ب��داي��ة ال��ع��ام اآلش��وري
الجديد ،تضامنا منهم مع شركائهم
ال��س��وري��ي��ن ف��ي محنتهم الناجمة
ع��ن ال��ح��رب على س��وري��ة ،وكذلك
لالحتجاج على االع���ت���داءات التي
لحقت بهم كآشوريين ومسيحيين
مؤخرا ً على أي��دي ما يسمى تنظيم
«داعش».

م�شروع درب ...دعم ورعاية وبناء
رانيا مش ّوح
خمس س��ن��وات م��ن ال��ح��رب على س��وري��ة،
طاولت نيرانها الماضي والحاضر ،لكنّ شباب
الوطن وقفوا س ّدا ً منيعا ً في وجه اللهب ،ونحتوا
من رماد الحرب واقعا ً أفضلّ ،
مبشرين بمستقبل
يليق بحضارة بالدهم.
«مشروع درب» ،أحد أهم المشاريع الشبابية
التط ّوعية التي تك ّونت في ظل الحرب في مدينة
الالذقية السورية ،وكانت لها بصمة واضحة
ومؤ ّثرة في إع��ادة بناء اإلنسان السوري ،من
خالل عدد من المساهمات والمشاريع.
وللتعريف أكثر عن «درب» ،التقت «البناء»
المحامي عصام إبراهيم ،محامي المشروع
وأحد مؤسسيه ،وقال« :مشروع درب بدأ منذ
بداية األزمة السورية إنما بصفة فردية ،واتخذ
شكل الجمعية التط ّوعية في 2014/3/15
بشكل نظامي من خالل فعالية أمي سورية،
التي ُك ّرمت من خاللها أمهات الشهداء األبرار.
مشروع درب يعتمد على ثالثة محاور :دعم،
أسر الشهداء ماديا ً ومعنوياً،
رعاية ،بناء .دعم َ
رعاية جرحى الجيش السوري ،وبناء اإلنسان
أوال ً والحجر ثانياً».
وع��ن آلية التط ّوع المعتمدة في «مشروع
درب» قال إبراهيم« :نحن في مشروع درب 11
مؤسس و 50متط ّوعا ً من جميع الفئات العمرية
والطبقات االجتماعية والشرائح التعليمية ،من
محامين ودكاترة وأساتذة وطالب جامعات.
والمشروع ال يزال يفتح ذراعيه للمتطوعين،
وحب
�ب الوطن
ّ
وال ش��روط للتطوع س��وى ح� ّ
العمل التط ّوعي والقناعة به واإليمان بالقدرة
على تقديم ش��يء في سبيل الوطن من خالل
التط ّوع».
أما عن الفعاليات والمشاريع والمبادرات التي
أطلقها «مشروع درب» ،فحدّثنا إبراهيم في هذا
اإلطار قائالً« :بشكل مستم ّر ،نسعى إلى إقامة
أسر الشهداء وتكريم جرحى
فعاليات لتكريم َ
الجيش .وال��س��ؤال عن حاجاتهم ،ولقد قمنا
بعدة أعمال جراحية لمن هو بحاجة إليها من
خالل التب ّرعات التي تصلنا .وأيضا ً كمساهمة
من األط��ب��اء الذين كانوا غالبا ً ما يتنازلون

ابراهيم متحدّثا ً إلى «البناء»
ع��ن أج��وره��م وي��ق�دّم��ون لنا تسهيالت س��واء
من األطباء أو المستشفيات الخاصة .ولدينا
فعاليات سنوية منها فعالية الحياة إرادة .ومن
خالل هذه الفعالية نستقبل عدداص من أبطال
الجيش ال��س��وري مبتوري األط���راف ،أو م ّمن
يعانون حاالت شلل ،ونعمل على تهيئهم نفسيا ً
لالنتقال بهم إلى الحياة الطبيعية ،بمساعدة
أطباء نفسيين ومعالجين فيزيائيين».
وأضاف« :ومن فعالياتنا المستمرة ،فعالية
التب ّرع بالدم التي تت ّم بالتنسيق مع بنك الدم
في مدينة الالذقية .كما أن غالبية مشاريعنا
اإلنمائية والتطويرية تتم بالتعاون مع وزارة
السياحة التي تقدّم تسهيالت ومساهمات كبيرة
مشكورة عليها ،كمشاريع التنمية الريفية،
أس��ر الشهداء.
تكريم جرحى الجيش ،تكريم َ
ودائما ً هناك حرص من وزارة السياحة على
إشراك أبطال الجيش السوري في ك ّل الفعاليات
التي تقوم بها».

ي�����ع�����ت�����م�����د
«م��ش��روع درب»
ف������ي غ���ال���ب���ي���ة
ف��ع��ال��ي��ات��ه على
ألسر
تقديم الدعم َ
الشهداء وجرحى
الجيش السوري.
إال أنه مؤخرا ً بدأ ينخرط في دائ��رة المجتمع
المدني .وعن هذا قال إبراهيم« :للمجتمع المدني
ّ
نتوجه
حق على مشروع درب .وهذا ما جعلنا
ّ
ً
إليه مؤخرا .فبدأنا بمستشفى سرطان األطفال
حيث قمنا بزيارة المرضى وقضاء الوقت معهم،
وو ّزعنا عليهم الهدايا وقدّمنا ال��دواء للحاالت
ماسة إليه .كما أن المجتمع
التي كانت بحاجة ّ
المدني يعاني م��ن ال��واق��ع وال��ظ��روف التي
التوجه إليه والوقوف
نحياها ،فكان ال ب ّد من
ّ
على حاجياته».
وأش��ار إبراهيم إلى شخصيات المتب ّرعين

قائالً« :ال ّ
مؤسسة ترعى المشروع أو
منظمة أو
ّ
تقدّم التب ّرعات .فالتب ّرعات كلها من أشخاص
وم��ب��ادرات ف��ردي��ة م��ن محبّي ال��وط��ن وذوي
اإلحساس الوطني العالي فقط .وأريد أن أتوجه
بالشكر إلى بطريركية الروم األرثوذكس التي
تدعم مشاريعنا كافة وتقدّم العون الدائم لنا
ولغيرنا».
ال تقتصر المساعدات التي يقدّمها «مشروع
درب» على المقيمين في مدينة الالذقية فقط.
ف��ال��م��ش��روع س��اه��م ف��ي ع���د ٍد م��ن ال��م��ب��ادرات
ضمن حدود الوطن كامالً .وفي هذا اإلطار قال
إبراهيم« :في حال لمسنا أي حاجة للمشروع
خ��ارج مدينة الالذقية ،فإننا نقوم بواجبنا
ف����وراً .وك��م��ث��ال ع��ن ه���ذاّ ،
نظمنا ف��ي مدينة
ً
ألسر
طرطوس تكريما َ
ال��ش��ه��داء ول��ج��رح��ى
ال��ج��ي��ش ال���س���وري.
وذه��ب��ن��ا إل���ى حمص
للمساعدة عندما كانت
األح��داث قائمة هناك.
وقمنا بحملة عطشنا
توجهنا
واح���د ال��ت��ي
ّ
بها إل��ى مدينة حلب
عندما ُقطعت المياه
عن المدينة ،وأوصلنا
ع����ددا ً م��ن ال��س��ي��ارات
ال��م��ح � ّم��ل��ة ب��ع��ب��وات
ال��م��ي��اه ال��ت��ي ُو ّزع���ت
على المناطق األش�� ّد
حاجة إليها».
م���ن «م����ش����روع درب»
وف���ي رس��ال��ة
للوطن وأهله ق��ال إبراهيم« :ك��ل ما نقدّمه ال
يساوي ج��زءا ً صغيرا ً من تضحيات شهدائنا
األب��رار أو جرحانا من الشهداء األحياء الذين
بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن .ندعو
بالشفاء القريب لهم والرحمة ألرواح شهدائنا
والنصر للوطن».
أع��ادوا نشوة الحياة لكثيرين م ّمن ك��ادوا
يفقدونها ،عبّدوا دروب الحرب الوعرة ليصلوا
إلى درب واحد هو درب الوطن ،فكانوا شبابا ً
يتقنون إرادة الحياة.

دعت الجالية السورية في إيطاليا برلمانيين أوروبيين
إلى الضغط على حكوماتهم وعلى البرلمان األوروب��ي
لوقف دعم دول أوروبية وغيرها التنظيمات اإلرهابية في
سورية والتي أصبحت تهدّد العالم بر ّمته.
جاء ذلك خالل لقاءات عقدها ممثلو الجالية السورية مع
عدد من أعضاء البرلمان األوروبي في بروكسل بمشاركة
أعضاء من الجبهة األوروبية للدفاع عن سورية عرضوا
خاللها حقيقة ما تتعرض له سورية من حرب شرسة
تنفذها تنظيمات إرهابية مدعومة من دول غربية وإقليمية
وم��ا خلفته من قتل ودم��ار لإلنسان وللتراث السوري
إضافة إلى اآلثار السلبية للحصار االقتصادي المفروض
على الشعب السوري.
وشدّد ممثلو الجالية على ضرورة العمل على حماية
التراث السوري النادر والمسجل في قائمة التراث العالمي
وانقاذه من الدمار ومن استهدافات التنظيمات اإلرهابية
المدعومة من ال��والي��ات المتحدة ودول غربية وأنظمة
اقليمية في تركيا والسعودية وقطر.
كما دعا ممثلو الجالية السورية البرلمانيين األوروبيين
الذين التقوهم إلى زيارة سورية لالطالع عن كثب على
حقيقة م��ا يجري فيها ونقله إل��ى حكوماتهم .الفتين
إل��ى أهمية إع��ادة العالقات الدبلوماسية مع سورية
وانعكاساتها اإليجابية على الجميع.
بدورها ،عبّرت ماريا كرستينا أرناوتو عضو البرلمان

األوروبي ونائب رئيس حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي
عن رغبتها بزيارة سورية.
كما التقى ممثلو الجالية برئاسة الدكتور جمال أبو
عباس رئيس رابطة الجالية السورية في إيطاليا عضو
البرلمان البلجيكي فالمنغو غرولف إنناميتيس وعضوي
البرلمان االوروب��ي لودوفيك دي دان وإدوارد فيرراند،
إضافة إلى أعضاء في حزب «الفجر الساطع» اليوناني،
الذين أك��دوا تضامنهم مع سورية في مواجهة الحرب
اإلرهابية التي تتعرض لها .وعبروا عن تأييدهم عقد
مؤتمر داخل البرلمان األوروبي حول المؤامرة على سورية
ونتائجها على العالم .ومساهمتهم في التحضير لهذا
المؤتمر مع رابطة الجالية السورية.
ومثل الحزب اليوناني في هذه اللقاءات كل من جرجس
إيتيدوس عضو البرلمان األوروبي والمبروس فونتوليوس
وإليتيروس سينادينوس.
وكانت الجالية السورية في إيطاليا و«منظمة سوليد»
نظمتا في وق��ت سابق مؤتمرا ً ومعرضا ً
اإليطالية قد ّ
للصور الضوئية ف��ي العاصمة البلجيكية بروكسل،
تم خالله تسليط األض��واء على الجرائم التي يرتكبها
اإلرهابيون المدعومون من دول غربية بحق الشعب
السوري وحضارته ،واستعراض حالة التدمير الممنهج
للمواقع األثرية والكنائس والجوامع التي يقوم بها هؤالء
اإلرهابيون.

دورات تدريبية للدفاع المدني
حول الإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف
ص����در ع���ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع
ال��م��دن��ي ب��ي��ان ج���اء ف��ي��ه« :نظمت
المديرية العامة للدفاع المدني خالل
شهر ح��زي��ران المنصرم  14دورة
تدريبية حول أسس عمليات االطفاء
واإلنقاذ واإلسعاف ومفاهيمها ،في
مدرستين وست شركات ومستشفى
وم��ؤس��س��ت��ي��ن ل��ل��رع��اي��ة الصحية
وجمعيتين متخصصتين في القضايا
االجتماعية .وقد بلغ عدد الذين تابعوا
هذه الدورات  898مواطناً.
ّ
ونظمت إح��دى هذه ال��دورات في

مبنى المديرية العامة للدفاع المدني
ف��ي عين ال��رم��ان��ة وح��ض��ره��ا 209
موظفين ينتمون إلى سلسلة مطاعم
 Roadsterفي لبنان .وتناولت
أع��م��ال ه��ذه ال���دورة التي استمرت
لعشرة أي��ام على التوالي المبادئ
األس��اس��ي��ة لمهمة إخ��م��اد الحرائق
تشب داخل
ومكافحة النار التي قد
ّ
المطاعم والفنادق ألسباب مختلفة،
بوساطة المطافئ اليدوية.
واس��ت��ك��م��ل��ت ال�����دروس النظرية
بتطبيقات عملية ف��ي مركز الدفاع
ال��م��دن��ي ف��ي ال��ت��ح��وي��ط��ة ،إذ برهن

المشاركون عن حماسة كبرى في تعلم
أساسيات مهمة اإلطفاء للتمكن من
تدارك أي خطر قد يداهمهم في مراكز
عملهم والتعاطي مع المسألة بحرفية
إلى حين وصول رجال اإلطفاء.
هذه ال��دورة كسواها من ال��دورات
التي تنظمها المديرية العامة للدفاع
المدني مجاناً ،تلبية لطلب أصحاب
المؤسسات والمدارس والجامعات
والمستشفيات ،بغية نشر ثقافة
التوعية بين ص��ف��وف المواطنين
وتقليص حجم األضرار التي تنتج عن
اندالع الحرائق».

