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حمليات

مديرية �شرق ملبورن في «القومي» ّ
تنظم حفل «باربكيو»

م�سيرة ال�سالم للدراجات تنطلق في �أحياء حم�ص
بم�شاركة مئات ال�شباب من محافظات ّ
عدة

�سارة :نحن حركة �صراعية نه�ضوية م�ستم ّرة ومت�صاعدة
حتى جالء ّ
كل عوامل الرجعة عن �أمتنا
ّ
نظمت م��دي��ري��ة ش��رق م��ل��ب��ورن ،التابعة
لمنفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي« ،باربكيو» شارك فيه إلى جانب
منفذ ع��ام ملبورن صباح عبد الله وأعضاء
هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية السياسية
للحزب في أستراليا مدير مديرية شرق ملبورن
سايد النكت وأعضاء هيئة المديرية ،أعضاء
المجلس القومي اسكندر سلوم ،قيصر عيسى،
أيمن س��ل��وم ،حبيب س���ارة ،ن��ام��وس منفذية
ملبورن ومدير مديرية داندينوغ إدمون ملحم،
مدير مديرية كوبرغ نهاد ملحم ،رئيسة تج ّمع
النهضة النسائي م��اري فرنسيس وجمع من
القوميين وأبناء الجالية.
كما ش��ارك في النشاط قنصل لبنان العام
غ��س��ان الخطيب ،رئ��ي��س مؤسسة «ال��ح��وار
منسق
اإلنساني» العراقية كامل الكاظمي،
ّ
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح � ّر ف��ي أس��ت��رال��ي��ا روبير
بخعازي ،مسؤول التيار في ملبورن شربل
منسق تيار المردة في ملبورن نبيل حنا
راضيّ ،
وعقيلته ،مسؤول حركة أمل علي األمين ،رئيس
«دار العودة االجتماعي» طوني الحلو.
ناموس المديرية جوزف سكاف قدّم للحفل
بكلمة ترحيبية ،تناول فيها أهمية هذه اللقاءات
في بالد االغتراب.
وألقى مذيع مديرية ش��رق ملبورن حبيب
س��ارة كلمة المديرية ،عبّر فيها عن سعادة
القوميين بتزامن اللقاء مع ذكرى جالء الجيوش
األجنبية عن أمتنا ،وإن لم يكن جالء كامالً ،إال
أننا نعتز به ونقدر تضحيات آالف السوريين
في الشام ولبنان خاصة.
وقال :إن جالء جيوش المستعمر كان يجب
أن يترافق مع جالء ما زرعه في مجتمعنا من فكر
رجعي كياني مذهبي طائفي ،وأخطر من كل هذا
جسم سرطاني ما زال جاثما ً في جنوبنا ،وليس
ما نتعرض له اليوم من ح��رب على أمتنا إال
لخدمة هذا السرطان الخبيث دولة االغتصاب.
وأض���اف :نعم ،لقد تم ج�لاء الجيوش عن

أرضنا وكان علينا أن نجلي ما خلفه المستعمر
من مناهجنا التربوية ،وك��ان علينا أوال ً أن
ننسف كل مخلفات االحتالل العثماني والتي
نلمس اليوم أنها ما زالت بغطاء الدين فاعلة
بيننا وفي مناهجنا.
وأض��اف س��ارة :نحن في الحزب السوري
القومي االجتماعي ومنذ تأسيس الحزب في
حركة صراعية نهضوية مستمرة ومتصاعدة
لجالء كل عوامل الرجعة عن أمتنا ،إننا نخوض
معركة الجالء التام ،في الشام وإل��ى جانب
جيشها البطل نتصدى ل�لإره��اب والتط ّرف،
ونزرع أجساد نسورنا في أرض سورية لتزهر
مجسدين بالفعل قول المعلّم القدوة
ياسميناً،
ّ

أن الدماء التي تجري في عروقنا ...وديعة األمة
متى طلبتها وجدتها ،وشهادتنا ليست لمكاسب
خاصة أو ج ّنة موعودة وحوريات ...بل نرحب
بالموت عندما يكون الموت طريقا ً للحياة ،حياة
األم��ة والمجتمع ،حياة الفرد في سبيل حياة
الجماعة ،هذه هي شهادتنا وسبيل حياتنا،
ولنا بوصلة واح���دة وه��ي مصلحة سورية
فوق كل مصلحة ،نحن أبناء حزب نعتز بآالف
الشهداء م ّنا ،وبآالف القوميين الذين يتوقون
إلى الشهادة في سبيل حياة األمة.
وت��ح��دّث س���ارة ع��ن ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات
البرلمانية في ال��ش��ام ،فقال :لن أق��ول نه ّنئ
السوريين بإتمام ه��ذا االستحقاق فقط ،بل

نه ّنئ أنفسنا وأبناء األمة في ربوع الشام ،نه ّنئ
القوميين الذين نالوا ثقة م ّتحداتهم ،إن لنا
اليوم كتلة قومية اجتماعية تحت قبة المجلس
في دمشق .إنها فقط نقطة البداية في تعبيد
طريق ثقافة الديمقراطية والتمثيل الصحيح
لقضية األمة.
وتخللت النشاط مجموعة قصائد ألقاها
الشاعر القومي إبراهيم موسى ،وتكريم للقومي
رئيف قربان ،وقد تحدث مدير مديرية شرق
ملبورن سايد النكت عن مزايا قربان ومثابرته
وتفانيه ،وشكر كل الذين عملوا على إنجاح هذا
النشاط ،ثم قدّم المنفذ العام لقربان لوحة َق َسم
الزعامة.

بمشاركة مئات الشباب ،انطلقت
أمس مسيرة السالم للدراجات في
ّ
تنظمها
أحياء مدينة حمص ،التي
محافظة حمص بالتعاون مع فريق
«حلم ك��ون» ،و«الجمعية السورية
للتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة» و«ملتقى
المجتمع المدني السوري».
انطلقت المسيرة التي شارك فيها
عدد من المبادرات والفرق الشبابية
من عدة محافظات ،منها فريق «يال
عالبسكليت» و«دع��س��ة بسكليت»
إضافة إلى شباب فريق «حلم كون»،
وبعض هواة الدراجات من مختلف
االعمار ،من ش��ارع الوحدة في حي
ك��رم الشامي من أم��ام كلّية اآلداب
ف��ي جامعة البعث ،م���رورا ً بشارع
البرازيل في حي اإلنشاءات ،والحمرا
وحتى مركز المدينة ساحة الساعة
الجديدة ،حيث توقف المشاركون
لدقائق وطيّروا حمام السالم.
وتابعت المسيرة رحلتها حتى
ساحة الساعة القديمة حيث وقف
المشاركون دقيقة صمت إجالال ً ألرواح
شهداء سورية األبرار ،ث ّم توجهوا إلى
حي الحميدية مرورا ً بأحياء الزهراء
والنزهة وعكرمة ،والعودة إلى نقطة
االنطالق.
وأك���دت زب��ي��دة جانسيس عضو
المكتب التنفيذي المختص في
قطاع الرياضة في مجلس محافظة
حمص ،أن المسيرة تأتي بعد عودة
األمن واالستقرار إلى أحياء المدينة،
وتهدف إلى تعزيز اللُحمة الوطنية.
مشيرة إل��ى أنّ حمص ع��ان��ت من
وي�لات اإلره���اب وان��ت��ص��رت بفضل
تضحيات الجيش العربي السوري
وبإرادة أهلها وصمودهم.
ب����دوره ،أوض���ح ف���ارس الخضر
عضو مؤسس في فريق «حلم كون»
أن ه��ذه الفعالية الشبابية تأتي
تعزيزا ً أله��داف الفريق ال��ذي أ ُ ّسس

«القد�س بين قوة الحقيقة ووهم الأ�سطورة» ...محا�ضرة في مكتبة الأ�سد
الوحدة العربية .ل��ذا ،يجب أن توجه االم��ة بوصلتها
الحقيقية للجهاد والنضال باتجاه القدس وباتجاه قضية
فلسطين ألن��ه عند انتهاء قضية فلسطين وتحريرها
وعودتها إلى أهلها ،ستنتهي كل شرور المنطقة.
وأض��اف جدعان :ال تجرؤ مدينة عربية أو عالمية
أن تعقد مثل هذه الفعالية بشكل دوري وفي أه ّم صرح
ثقافي ـ مكتبة االسد ـ وأن ُتنقل على اإلعالم مباشرة إال في
سورية .وهذا مدعاة فخر لك ّل عربي وسوري ولك ّل إنسان
متمسك بعروبته ومقاومته وبحقوق الشعب الفلسطيني
وبالقدس .وهذا مؤشر إلى أن سورية لن تنسى قضيتها
المركزية وستبقى هي بوصلتها وبوصلتنا الحقيقة
للجهاد والنضال.

دمشق ـ لورا محمود
ألنّ دمشق لن تتخلّى عن عروبتها المغتصبة وقدسها
ومتمسكة بالهوية
المسلوبة ،قاومت وما زالت صامدة
ّ
القومية والقضية المركزية المتمثلة بفلسطين .فهي
تعتبر أنّ فلسطين قدرها وأرضها التي ال تساوم عليها
ب��أيّ ح��ال من األح���وال ،فكيف تساوم على حبّة تراب
فلسطينية ممزوجة بدماء سوريين .هذا فكرها ونهجها،
تحيي دمشق هذا الفكر
وهذه ثقافتها .لذلك ،كان ال ب ّد أن ْ
من جديد ،لتفهمه األجيال القادمة .ففلسطين ال يمكن
اختزالها في قطعة جغرافية يساوم عليها األعراب الذين
يقاتلون اليوم على أبواب دمشق ،وقاتلوا سابقا ً على
يصب في خدمة العدو
أب��واب بيت المقدس ،وهذا كلّه
ّ
الصهيوني.
«مؤسسة القدس الدولية» ـ فرع سورية،
لذلك ،أطلقت
ّ
فعالية «يوم القدس الثقافي» في قاعة المحاضرات في
مكتبة األس��د الوطنية ،والتي ستقام بشكل دوري في
األربعاء األخير من ك ّل شهر.
تخلّلت الفعالية محاضرة حملت عنوان «القدس
بين قوة الحقيقة ووهم األسطورة» ،ألقاها األمين العام
المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة
العامة ط�لال ناجي ،وت��ح�دّث فيها عن تاريخ مدينة
القدس ونشأتها والعصور التي م ّرت بها والحضارات
التي تعاقبت عليها.
وأض��اف ناجي أن الصهيونية حاولت عبر سنوات
طويلة من خالل تزوير التاريخ واآلثار ،أن تجد دليالً على
أيّ أثر يهوديّ ملموس في القدس ،إنما من دون جدوى.
مؤكدا ً أن ك ّل الحفريات التي أش��رف عليها كبار قادة
االحتالل الصهيوني من موشيه دايان وحاييم هيرتزوغ
وغيرهما تحت بناء المسجد األقصى ،لم تعثر على إشارة
توحي بوجود هيكل سليمان المزعوم ،وكانت اللقى
األثرية التي وجدتها بعثات التنقيب الصهيونية تعود
إلى العصور الرومانية واإلسالمية.
واعتبر ناجي أن األسماء التي حملتها القدس منذ
آالف السنين تؤكد مجدّدا ً غياب أيّ وجود يهوديّ فاعل
فيها عبر التاريخ .إذ إن اسم أورشليم كنعاني أطلق على
المدينة منذ القرن التاسع عشر قبل الميالد .كما أن اسم
يبوس نسبة إلى اليبوسيين وهم من القبائل الكنعانية.
أما إيلياء وهو اسمها األخير الذي عرفت به قبل الفتح
العربي اإلسالمي ،فهو مشتق من عبارة إيليا كابيتولينا
التي أطلقها على المدينة اإلمبراطور الروماني هدريان.
وأش��ار ناجي إل��ى المحاوالت الصهيونية لتغيير
التركيبة السكانية ف��ي ال��ق��دس ال��ت��ي ش��رع��ت بها
الصهيونية وداعموها في الغرب األوروبي منذ النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ،مبيّنا ً أن عدد اليهود في
القدس عام  1806لم يكن يتعدّى ألفي شخص ،ليتزايد
عددهم بصورة ّ
مطردة نتيجة الهجرة اليهودية المنظمة
وتشجيع سلطات االستعمار البريطاني.
وتط ّرق ناجي إلى المجازر التي ارتكبتها العصابات
الصهيونية ،خصوصا ً في قرية دير ياسين القريبة من
القدس ،إلرهاب الفلسطينيين ودفعهم إلى النزوح عن
وطنهم.
وأش���ار ناجي إل��ى واق��ع ال��ق��دس الديمغرافي بعد
غربي تحت االحتالل
نكبة  1948عندما ُق ّسمت لجزء
ّ
الصهيوني وش ّكل ما نسبته  84في المئة من مساحتها
اإلجمالية ،وجزء شرقي تحت السيطرة األردنية وبلغت
نسبته  11في المئة ،إضافة إلى قسم صغير تحت إشراف
��ي .مستعرضا ً اإلج���راءات التي اتخذتها سلطات
دول� ّ

رجا

االحتالل لتثبيت القدس كعاصمة لها عبر نقل الوزارات
و«الكنيست» إليها.
وقال ناجي إنّ تهويد القدس أخذ طابعا ً أوسع بعد
احتالل قسمها العربي أعقاب نكسة  ،1967عبر هدم
األحياء والقرى المحيطة ب��ه ،ال سيما حي المغاربة.
وإقامة مستوطنات لالحتالل على أنقاضها وصوال ً إلى
إقامة جدار الفصل العنصري.
وح�� ّذر ناجي من أن ضعف الدعم العربي للقدس
ولصمود أهلها ،سيسهّل سعي الصهيونية المحموم
للقضاء على طابعها العربي .مشيرا ً إلى أن «مؤسسة
القدس الدولية» اتخذت جملة توصيات لدعم أبناء
القدس في وجه محاوالت تهويدها ،تشمل الدعوة إلى
احتضان انتفاضة القدس ودعوة السلطة الفلسطينية
إلى وقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل ،وحث
أسر القدس
الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجان لدعم َ
ودعم عائالت الشهداء واألسرى.

شعبان

ب��دوره��ا ،قالت المستشارة السياسية واإلعالمية
في رئاسة الجمهورية السورية ورئيسة مجلس أمناء
«مؤسسة القدس الدولية» ـ فرع سورية الدكتورة بثينة
شعبان في تصريح صحافي ،إن هذه المحاضرة تأتي
ضمن «أربعاء القدس الثقافي» الذي أقره مجلس أمناء
«مؤسسة القدس الدولية» كنشاط شهري ذي طابع
ثقافي وفكري يدعم قضية القدس ويلفت األنظار إلى
ضرورة الوقوف مع القدس في وجه محاوالت التهويد
لهذه المدينة العظيمة .آملة أن ي��واص��ل المف ّكرون
والباحثون جهودهم في وض��ع دراس��ات تظهر الحق
لألجيال الشابة وتتصدى لألساطير الصهيونية التي
انتهكت حقوق الشعب الفلسطيني وأخذت أرضه.
ولفتت شعبان إل��ى أن اهتمام «مؤسسة القدس
الدولية» بهذا النشاط الثقافي يعتبر جزءا ً من مقاومة
المشروع الصهيوني الذي يستهدف كل أج��زاء العالم
العربي من العراق إل��ى سورية واليمن للقضاء على
الحضارة وال��ت��اري��خ .معتبرة أن وع��ي ه��ذه الحقيقة
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ضرورة لمقاومة هذا المخطط الصهيوني.

الخالدي

أما سفير فلسطين في سورية محمود الخالدي فقال
في حديث إل��ى «ال��ب��ن��اء» :رئيس ال���وزراء الصهيوني
نتنياهو عمل ويعمل على إشغال الفلسطينيين ببعضهم
في ال��داخ��ل ،وإشغالهم عن كل ما تفعله «إسرائيل»
طي القضية الفلسطينية ،وهذا له نسقان
من محاولة ّ
متوازيان .االول :تهويد القدس بما تعنيه لنا جميعاً ،فهي
ليست مجرد قطعة أرض بل هي تاريخ عربي إسالمي
ومسيحي .أم��ا النسق الثاني فهو عملية االستيطان
ومصادرة األراضي وتهويد كامل الضفة.
وأض��اف الخالدي :لألسف ،العالم العربي منشغل
بنفسه ،وم��ا يجري من نزاعات داخ��ل أراض��ي��ه ،وهذا
يعتبر فرصة تاريخية لـ«إسرائيل» إضافة إلى التصادم
السياسي بين الفلسطينيين الذي نتم ّنى أن يلقى حلاّ ً
قريباً.
ولفت الخالدي إلى أن القدس تتأثر بكل ما يجري في
العالم العربي من عدم استقرار .وهذا من العوامل التي
تصب في مصلحة العدو الصهيوني .فالقدس اليوم
ّ
مهدّدة ،وإذا لم يتدارك العرب هذا الموضوع أعتقد أنهم
سيفقدون أقدس مكان لهم في المشرق العربي.
ورأى الخالدي أن هذه الفعالية مهمة لتبقى القدس
موجودة وحاضرة في العقل العربي ،وتم ّنى أن يصحو
العرب لكون للقدس مكان على أجندتهم.

جدعان

أما نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية
سورية باسل جدعان فقال إن فعالية كهذه مهمة ج ّداً،
خصوصا ً أننا سنحاول في كل مرة أن نقدّم محاضرات أو
تخص القدس .فالمهم أن تبقى
أبحاث ألو أفالم وثائقية
ّ
القدس حاضرة ولها االولوية فهي القضية المركزية.
وأكد جدعان أنّ كل ما هو ش ّر سببه وجود «إسرائيل»
في المنطقة ومحاربتها أيّ محاولة للتقدم العربي أو

من ناحيته ،تحدّث المسؤول اإلعالمي المركزي في
الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أنور رجا إلى «البناء»
قائالً :إن القدس هي البعد الرمزي لفلسطين والبعد
التاريخي لطبيعة الصراع بأبعاده الدينية والتاريخية
والسياسية والجغرافية .فالقدس بقوة الواقع والتاريخ
والحقيقة هي فلسطين .وعندما نتحدث عن القدس
نعني كل القدس بقدسيتها وموقعها الديني .فكل ذ ّرة
في فلسطين مقدّسة وكل ذ ّرة في بالد الشام مقدّسة .لذا
فإنه في البعد الثقافي والسياسي ،القدس يجب أن تبقى
حاضرة في الذاكرة وحاضرة في ثقافتنا اليومية كفعل
ال مجرد تراث أو فولكلور .فأن تكون القدس حاضرة في
الذاكرة هذا يعني أن تبقى دائما ً وكل يوم ضمن منهج
عملنا ،وأن تكون فهما ً متج ّذرا ً في أنفسنا ولدى أجيالنا.
تحرير فلسطين سيكون تحريرا ً ل�ل�ارادة العربية
والمنطق العربي .فكل استقالل للدول العربية ،والحرية
التي يتحدث عنها البعض ،استقالل نسبي وحرية
نسبية في ظل الحرية المطلقة التي ال يمكن أن تتحقق
إال بزوال الكيان الصهيوني .وبالتالي الحرب التي تشنّ
على العالم العربي اليوم ليست سوى محاولة للتقسيم،
كدليل على فشلهم في إعادة «سايكس بيكو» وتقسيم
الجغرافيا وفشلهم في استمرار «وعد بلفور» ،والدليل
على ذلك االنتفاضات المتعاقبة والمقاومة التي فعالً
تثبت أن العين قادرة على مقاومة المخرز ،في ظل حالة
االنهيار والتواطؤ على المستوى الرسمي العربي .اذاً ،هي
ليست دعوة لالحتفال أو إيقاظ العقل ،بقدر ما هي دعوة
إلى مواكبة العقل والسلوك والممارسة على االرض بشكل
ممنهج واستراتيجي.

فاكوش

أم��ا عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي
االشتراكي الدكتورة شهيناز فاكوش ،فقالت :يحاولون
محو الذاكرة القدسية من أدمغة االجيال .لكننا في يومنا
الثقافي هذا نجيب هذه الذاكرة بأننا لن نقبل إال أن تبقى
القدس حيّة.
ال ب ّد أن نذكر أن مدينة القدس حظيت بمكانة عظيمة
في التاريخ اإلنساني ،وتميزت بخصوصية الزمان
والمكان .فهي ملتقى االتصال والتواصل بين ق��ارات
العالم القديم وتعاقبت عليها حضارات كثيرة .تعرضت
للنكبات والحروب التي أدّت إلى هدم المدينة وإعادة
بنائها  18م��رة عبر التاريخ .فمنذ أن قامت (القدس
األول��ى) الكنعانية قبل نحو  6000سنة ،وهي محط
أنظار البشرية .وفي عام  1981تم إضافة البلدة القديمة
إلى قائمة مواقع التراث العالمي المهدّدة بالخطر.

خ�لال السنة الحالية ف��ي السعي
إل��ى إح���داث ال � ِف��رق التطوعية في
المجتمع ،وإطالق الفعاليات الثقافية
والرياضية والخدمية والبيئية التي
تصب كلها في ترسيخ االنتماء إلى
ّ
سورية الوطن.
وأوض������ح ي���ام���ن رزوق م��دي��ر
العمليات في «الجمعية السورية
للتنمية االجتماعية» في حمص أن
المسيرة تهدف إلى لفت نظر الشباب
إل���ى ض����رورة اس��ت��خ��دام ال��دراج��ة
الهوائية كونها صديقة للبيئة ،وإلى
تعزيز ثقافة السالم واألمان والمحبة
بين جميع السوريين الصامدين في
وجه اإلرهاب.
ولفتت ري��ان��ة ش��دود المتط ّوعة
ف��ي «الجمعية ال��س��وري��ة للتنمية
االجتماعية» إلى أنه لدى الجمعية
مجموعة م��ن البرامج التي تهدف
إلى دعم جميع شرائح المجتمع من
الشباب والطلبة وذوي االحتياجات
الخاصة وغيرها .مشيرة إل��ى أن
المسيرة رسالة محبة وسالم لحمص
وأحيائها التي أعيد األمن واالستقرار
إليها.
بدورهم ،لفت كل من المشاركين في

المسيرة محمد ذنطح وعبد الرحمن
غربال ورام��ي فاعور ون��ور الجندي
ومريم عشيرة وساندرا عشيرة وفايز
الشامي ،من أبناء حمص ،إل��ى أن
مشاركتهم تجسيد إلرادة الصمود
ومتابعة الحياة الطبيعية والعيش
أسرة واحدة.
وأش������ار ج�����ورج ط��ع��م��ة م��دي��ر
«ال��ج��م��ع��ي��ة ال���س���وري���ة للتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة» ف��ي ح��م��اة إل���ى أن
ف��رع الجمعية ف��ي حماة دأب على
المشاركة في جميع الفعاليات التي
تقيمها الجمعية ف��ي المحافظات،
للتأكيد على أنّ السوريين أس��رة
واحدة .ورسالة اليوم هي دعوة لكل
من هُ ّجر من بيته بالعودة إليه.
وأوض��ح كرم كحلة رئيس فريق
«دع��س��ة بسكليت» ف��ي سلمية أن
المشاركة في مسيرة السالم تهدف
إلى تعزيز ثقافة الحياة والسالم أمام
ما يواجه اليوم الشباب السوري من
محاولة النيل من إرادته وصموده من
خالل ما تمارسه التنظيمات اإلرهابية
من جرائم .مبيّنا ً أن الفريق أ ُ ّسس منذ
نحو سنة ،ويض ّم حاليا ً نحو 150
شاباً.

الجالية ال�سورية في فرن�سا تدين
االعتداءات الإرهابية على حلب
شجبت رابطة الجالية العربية السورية في فرنسا األعمال اإلجرامية التي
تقوم بها التنظيمات اإلرهابية في سورية ،ال سيما استهدافها العشوائي لألحياء
السكنية اآلمنة في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية ،ما أسفر عن ارتقاء عشرات
الشهداء معظمهم نساء وأطفال.
وأكدت الرابطة في بيان أن اعتداءات اإلرهابيين على األحياء السكنية في
مدينة حلب ،ما هي إال محاولة للنيل من صمود أهالي المدينة الصامدين ،مع
باقي أبناء الشعب السوري في وجه المؤامرة الدولية التي تستهدفه.
وطالب البيان األمم المتحدة ومجلس األمن بإدانة الدول التي تم ّول هذه
التنظيمات االرهابية بالمال وتمدّها بالسالح والمعلومات ،وتدعمها أحيانا ً
بالتدخل المباشر إلى جانبها ،كما طالب الرأي العام العالمي بإدانة جرائم هذه
التنظيمات.
وح ّمل البيان األمم المتحدة مسؤولية استمرار جرائم التنظيمات اإلرهابية
بحق السوريين من ج ّراء تغاضيها عنها.
وكان قد ارتقى  16شهيدا ً وأصيب عشرات االشخاص غالبيتهم من األطفال
والنساء أمس ،نتيجة استهداف تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي والمجموعات
المسلحة التابعة له بعشرات القذائف الصاروخية األحياء السكنية في مدينة
حلب .بينما وصلت حصيلة ضحايا االعتداءات اإلرهابية بالقذائف الصاروخية
ورصاص القنص على أحياء سكنية في حلب منذ يومين إلى  33شهيدا ً وأكثر
من  165جريحاً.

هبة ط ّبية �إيطالية
لل�صليب الأحمر في تبنين
قدّمت الوحدة اإليطالية في «يونيفيل» هبة للصليب األحمر اللبناني في
تبنين ،وهي عبارة عن معدّات طبّية ومساعدات إنسانية .وتسلّم ممثل الصليب
األحمر في تبنين علي سعد الهبة من مسؤول الوحدة اإليطالية ،بحضور عدد
من الضباط اإليطاليين وعناصر من الصليب األحمر.
وشكر سعد رجال حفظ السالم واللواء «ساساري» على مبادرتهم ،وأثنى
على دور الكتيبة اإليطالية في «يونيفيل» ،ال سيما على صعيد األعمال اإلنسانية.
ث ّم قال :لطالما تميّز الجنود اإليطاليون بالمبادرات الشخصية اإلنسانية والتي
تضاف إلى نشاطات مكتب التعاون المدني ـ العسكري الذي يواصل من دون
انقطاع إنجازه المشاريع الحيوية لمصلحة أهالي الجنوب.
وتأتي مبادرة مكتب التعاون المدني ـ العسكري اإليطالي في سياق الحمالت
والمؤسسات التي تعنى
التي تقوم بها الوحدة اإليطالية لفائدة الجمعيات
ّ
بصحة الجنوبيين وسالمتهم ،والتي تضاف إلى عد ٍد من المشاريع الخدماتية
والحياتية في مختلف القرى والبلدات في منطقة عملها.

