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 وقع الزلزال...

والتوقيت المنا�شب لل�شجعان فقط!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي

ما يصفه علماء الجيولوجيا بانفجار الفالق الزلزالي هو ما حدث أمس مع فالق األناضول الذي أنتج أكثر 
من اثني عشر زلزال، بقوة تراوحت بين 6.5 درجات و 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأكثر من مائة هزة 
ارتدادية بقوة بين 3.5 درجات و 6 درجات على مقياس ريختر خالل أقّل من عشرين ساعة، وتركزت آثاره 
الكارثية في جنوب تركيا وشمال سورية ضمن دائرة شعاعها 15 كلم، على طرفي الحدود السورية التركية، 

مخلفاً انهيار أكثر من خمسة آالف مبنى، و25 ألف ضحية ومصاب ومفقود، مع احتمال زيادة العدد.
تركيا بحجم إمكاناتها الكبيرة كبلد ودولة، عجزت عن مواجهة نتائج الكارثة التي خلفها الزلزال، فتوجهت 
لمناشدة العالم للمساعدة، الذي بدت تلبيته خجولة قياساً بما يتّم إنفاقه على التسلح والحروب، أو ما ينفقه 
األثرياء على الرفاه والترف، أما الكارثة التي تحّولت الى مأساة فكانت في سورية، التي تنوء تحت أثقال 
أبنائها، وتكبّلها  التحتية، وقتلت عشرات اآلالف من  العمران والبنى  الكثير من  عشر سنوات حرب دّمرت 
عقوبات قاسية وحصار ظالم، وتعاني شّح الوقود والدواء وضعف موارد الدولة وتراجع أداء االقتصاد، 
فقد أطلقت نداء مناشدة واستصراخ للضمائر الحية في العالم، للتحرك تضامناً معها طلباً لرفع العقوبات 
وفك الحصار، أو تقييدهما على األقّل بما يتيح تدفق المساعدات اإلنسانية، من وقود وآليات ثقيلة ومعدات 
طبية ووسائل إيواء وتدفئة، بينما كانت الدول التي استجابت لنداء المساعدة تواجه مشاكل هبوط طائراتها 
في مطارات سورية ووصول سفنها إلى الموانئ السورية، بفعل العقوبات، وكانت سورية تستصرخ وال 
تتسّول، األشقاء العرب الذين ظلموها مراراً، عبث كثير منهم بدماء أبنائها، تمويالً لإلرهاب وتحريضاً على 
القتل، ليتخذوا من الكارثة سبباً لطّي صفحة الكراهية والقطيعة التي لم تشارك بها سورية وأبقت أبوابها
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25 األف �شحية وم�شاب ومفقود في تركيا و�شورية... مغ انفجار فالق الأنا�شول الزلزالي

�سورية ت�ست�سرخ ول تت�سّول: رفع العقوبات و�سجاعة الأ�سقاء... وحردان يعزي الأ�سد

البيطار يتراجع طلبًا للتفاهم مع النيابة العامة والبّت بو�سعه... فماذا عن النواب الذين اأّيدوه؟

غاية،  ن��خ��دم  أن  عندنا  السياسة 
حاربنا  وقد  قّررناها  فقد  الغاية  أما 
ونحن  م��وج��ودة  وه��ي  سبيلها  ف��ي 
وال  م��راوغ��ون  ال  سياسيون  فيها 

متالعبون.
سعاده

-الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية وأسقط 
آالف الضحايا والمصابين وخلّف عشرات آالف 
المشّردين بال مأوى، كارثة إنسانية موصوفة، 
ال��دوالرات  من  تريليونات  ينفق  ال��ذي  والعالم 
على التسلح والحروب يرسل القروش لتركيا، 
سورية،  ال���ى  ش���يء  إرس����ال  ع��ن  يحجم  لكنه 
ال��م��ك��ر وال��خ��ب��ث وال��ك��ي��د والحقد  ب��ل ي��واص��ل 
بيانات  ت��ق��ول  كما  وال��ح��ص��ار،  العقوبات  عبر 
ب��ال��ح��دي��ث ع��ن مساعدة  ال��م��خ��ادع��ة  ال��ت��ض��ام��ن 
الشعب السوري، بدالً من القول سورية، وعبر 
عبر  وليس  يقولوا  كي  اإلنسانية،  المؤسسات 
الحكومة السورية، وكي يقولوا ضمناً ال شيء، 
المؤسسات  ه��ذه  صناديق  أّن  يعلمون  ألنهم 
مساعداتها  ف��ي  بالتقشف  ب���دأت  وق��د  خ��اوي��ة 
ولحق  الماضي،  العام  في  تقّدمها  كانت  التي 
التقشف،  هذا  من  نصيب  السوريين  النازحين 
وبالمقارنة بين العالم ما قبل الحضارة المدينة 
المسّمى  أّن  بسهولة  نكتشف  ال��ي��وم،  وع��ال��م 
أشّد رحمة  المدنية كان  الحضارة  عالم ما قبل 
األمر  يتعلق  وأكثر شهامة، وأشّد كرماً، عندما 
بالكوارث الطبيعية، حتى في حاالت الحروب، 
لدرء  الجهود  وتتحد  جانبا  الخالفات  فتوضع 
المّدعي  ال��ع��ال��م  جفن  ي���رّف  ال  بينما  ال��ك��ارث��ة، 
العقوبات  رفع  والمطلوب  قلب،  وال  للحضارة 

والحصار، وتخفيف وطأة الكارثة.
السورية  الحقيقة  من  يتهّربون  الذين  -كّل 
يعلمون  سّرهم  في  وه��م  أنفسهم،  يخادعون 
عندها  الزلزال  كارثة  انتهت  س��واء  سورية  أّن 
ضحية،  آالف  عشرة  أو  ضحية   2000 برقم 
قدميها،  على  وت��ق��ف  وتتعافى  ستعود  فهي 
الفارق  هذا  وأرواح  دماء  لكن  دائماً،  دأبها  كما 
سوف يتّم تقييدها في حساب ال يقفل على ذمة
)التتمة ص6(

ضحايا بالمئات وخراب هائل خلفه الزلزال المدمر

»القومي« حيا �سهداء اأريحا الأبطال: �سعبنا المقاوم

يتابع وقفات العّز حتى اإنجاز التحرير وزوال الكيان
بذلها  التي  الزكية  ال��دم��اء  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  حيا 
أريحا  مدينة  ف��ي  جبر  عقبة  مخيم  م��ن  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  األب��ط��ال  ال��ش��ه��داء 

الفلسطينية.
وائل  رأف���ت  األب���ط���ال،  ال��ش��ه��داء  دم���اء  أّن  ب��ي��ان  “القومي” ف��ي  وأك���د 
ع��وي��ض��ات، م��ال��ك ع��ون��ي الف���ي، أده���م م��ج��دي ع��وي��ض��ات، إب��راه��ي��م وائل 
امتزجت  وقد  والفخار،  العز  عبق  منها  يفوح  عويضات  وثائر  عويضات 
بمواجهة  والوجود  المصير  معركة  في  ارتقوا  الذين  الشهداء  كّل  بدماء 

العدو الصهيوني الغاصب ألرضنا في فلسطين.

المجرمين  وس��اس��ت��ه  الصهيوني  ال��ع��دو  أّن  إل��ى  “القومي”  وأش���ار 
لن  شعبنا،  ألبناء  وقتالً  ومخيماتنا  وقرانا  مدننا  في  إرهاباً  عاثوا  مهما 
على  والجواب  الجهاد.  طريق  متابعة  عن  المقاوم  شعبنا  ثني  يستطيعوا 
فيها  يسجل  التي  القتال  جبهات  باتساع  يوم  بعد  يوماً  يتكّرر  العدوان 
بإنجاز  إال  تنتهي  لن  متتالية  عز  وقفات  فلسطين  في  المرابطون  أهلنا 

التحرير الكامل وزوال كيان العدو عن كّل أرضنا القومية.
األبرار،  الشهداء  بتضحيات  اإلعتزاز  كّل  بالقول:  بيانه  القومي  وختم 

الذين بجهادهم بات النصر على مرمى حجر.

رئي�سي يزور ال�سين قريبًا

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  كشف 
“تخطط  طهران  أّن  كنعاني  ناصر  اإليرانية 
إبراهيم  الرئيس  بها  يقوم  قريبة  لزيارة  حالياً 

رئيسي إلى بكين”.
من جهة أخرى قال كنعاني، أمس، إّن بالده 
البنوك  في  المالية  المطالبات  بجدية  “تتابع 
األموال  مسألة  أّن  مضيفاً  الجنوبية”،  الكورية 
المجمدة العائدة إليران في تلك البنوك “سُتتابع 

حتى تحصيل جميع األصول الوطنية”.
تظهر  لم  الحظ،  “لسوء  أنه  كنعاني  وتابع 
الحكومة الكورية اإلرادة الالزمة لحل المشكلة”، 
بشأن  قراراً  “ستتخذ  بالده  حكومة  أّن  كاشفاً 

الشكوى، وستتخذ الخطوات الالزمة”.
وتطرق كنعاني إلى تصريحات رئيس كوريا 
إلي��ران،  المعادية  ي��ول  س��وك  ي��ون  الجنوبية 
“إذا لم نتلقَّ إجابة واضحة ومقنعة  موضحاً: 
)من سيول(، فسنعتبر ذلك من األمور الرسمية 
للحكومة الكورية، التي قد يكون لها المزيد من 

اآلثار السلبية على العالقات الثنائية”.
مع  اإلي��ران��ي��ة  ال��ع��الق��ات  إل��ى  وبالنسبة 
الحكومة  لقرار  أسفه  كنعاني  أبدى  أذربيجان، 
األذربيجانية تعليق نشاط سفارتهم في إيران، 
مشيراً إلى أّن تمسك بالده بالعالقات مع باكو.

للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  العالقة  وعن 
الوكالة  مع  “المحادثات  أّن  إلى  لفت  الذرية، 

الدولية ستتواصل في اإلطار الفني”.

 استقبل وزير األشغال العاّمة والنقل في حكومة تصريف 
صالون  في  أمس،  ظهر  بعد  حمّية،  علي  الدكتور  األعمال 
السوري  الصّحة  وزي��ر  الدولي،  بيروت  مطار  في  الشرف 
الدكتور حسن الغباشي، في طريق عودته من الخارج إلى 
سورية عبر األراضي اللبنانّية. وحضر القائم  باألعمال في 

السفارة السورّية في لبنان علي دغمان ووفد من السفارة.
ال��وزراء  ومجلس  الحكومة  رئيس  “باسم  حمّية  وق��ال 
بالضحايا  السوري  الشعب  إلى  بالتعازي  نتقدم  اللبناني، 
الذين سقطوا من جّراء الزلزال الذي حصل في شمال سورية. 
وباسم مجلس الوزراء اللبناني وبقرار اّتخذه المجلس اليوم 
أّي  لعرض  والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  بتكليف  )أمس(  

مساعدة على الجانب السوري على المستويات كاّفة«.
عن  يوماً  تتخلّف  لم  شقيق،  بلد  سورية  “إن  أض��اف 
وبالتالي،  سنوات.  منذ  الظروف  أشّد  في  لبنان  مساعدة 
نحن نقف بجانب الشعب السوري والحكومة السورية في 
“هذه كارثة طبيعّية، وإن شاء الله  أّي أمر”، مشيراً إلى أّن 

تمّر على خير”.
الحكومة  وب��اس��م  “باسمي  الغباشي  ق��ال  ب����دوره، 
اللبنانّية والشعب  السورّية، أشكر الوزير حمّية والحكومة 
اللبناني الصديق. تلقّيُت اتصاالً أثناء قدومي من جنيف من 
اجتماعات منظّمة الصّحة العالمّية كون سورية عضواً في 
مجلسها التنفيذي، وهذا ما غّير في جدول المواعيد، والحمد 
فدمشق،  بيروت  بإّتجاه  سريعاً  االنتقال  استطعت  لله 
وكان في استقبالي بالمطار الوزير حمّية وهو كان تواصل 
الحكومة  تحّيات  وأبلغني  جنيف،  في  وجودي  خالل  معي 

من  ممكنة  مساعدة  أّي  تقديم  وعرض  مجتمعة،  اللبنانّية 
قبل الحكومة والشعب اللبناني”.

وكانت  تاريخّية،  وسورية  لبنان  بين  “العالقة  أّن  وأكد 
وقال  اللبنانيين”،  األشّقاء  “جميع  شاكراً  كذلك”،  وستبقى 
المناسبة، ألعبِّر عن شكري كوزير للصّحة في  “أنتهز هذه 
الجمهورّية العربّية السورّية إذ تلقّيُت الكثير من االتصاالت 
البحرين  ومملكة  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  سفيري  من 

ودول عّدة أخرى”.
وأضاف   سورية”  في  موجودة  أزمة  “خلّية  عن  وأعلن 
الله  شاء  وإن  بها،  وألتحق  واجبي  ألؤّدي  سريعاً  “عدُت 
تكون األضرار محصورة ما أمكن ونتمّكن من تضميد الجراح 

بمساعدة الجميع”.

حمّية ا�ستقبل الغبا�سي: نقف بجانب �سورّية في اأّي اأمر

الوزير حمية متحدثاً في مطار بيروت وإلى جانبه وزير الصحة السوري
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Æt� uK�� U� ‰uI� Ê√Ë ¨WO�«d�ù«
 °WO�UM�K�«   U�uJL�«  Òq�  l�  ‚öD�U�  œÒbN�  Ê√  U�√  
 qN�  q�  ¨W??�b??�ËË  dE�  dB�Ë  WI�«d�  X�O�  ÁcN�
 »UO�  w??�  d ÒB���«  v??�«  t??�??�U??�Ë  w�UM�K�«  l??�«u??�U??�
 s� fO� –≈ ¨‚bB�«Ë WLJ��« tM� rKF�� bO�— q�—
 W�d��_«  q�L�  »e�  l�  ‚öD�«  s�  Àb���  Ê«  tI�
 s�b�RL�«  sOO�UM�K�«  sOO�O�L�«Ë  sOLK�L�«  s??�
 s�  rNM�Ë  ¨s�u�«  W�U��  W�U�  vK�  sOH�UF�L�«Ë
 ËbF�«  W??N??�«u??� w??� ÊUM�� s??� Î U??�U??�œ ¡«b??N??A??�«  ÂÒb???�
 U�œËb�  v??K??�  W�dOHJ��«  q??�U??�??�??�«Ë  ¨w??�u??O??N??B??�«
 WM�R� X�«“ U� sOO�UM�K�« s� W�d��_« Ác� ¨WO�dA�«
 bO�_«  g�UF��«Ë  w�UI��«Ë  Í—UC��«  ŸÒuM��«  …œ«dH�
 ÒÍ«  »UOG�  gOF�«  sJL�  ô  w��«   U�uJL�«  lOL�  sO�
 Ïh=�ÓdÓ��̂ yq Ô� Úq Ô�ò w�UM�K�« »«d��« s� …—– Òq� vK� UNM�
 =Èu ]��«  ◊« Ód =B�«  Ô»U Ó� Ú�Ó√  Ús Ó�  ÓÊuÔLÓK ÚFÓ� Ó�Ó�  Ú «u ÔB]�ÓdÓ� Ó�

åÈÓbÓ� Ú�« s Ó� ÓË
ÍËb�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« fOz—*

Fourteenth year /Tuesday / 7  February 2023
 2023  ◊U��  7  Ø  ¡U�ö��«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 ŸUDI�U� WD��dL�« œuM��« VK�√ ¡«—“u�« fK�� Òd�√
 w�  …c�U�_U�  Ôj��d�  w��«Ë  ¨wLOKF��«Ë  Íu�d��«
 w�U�_«Ë  Íu�U��«®  t�Ëd�  ÒqJ�  wL�d�«  rOKF��«
 w�  sOLKFLK�  b�UF��«  ‚ËbMB�  ÎUC�√Ë  ¨©wMNL�«Ë

Æ’U��« rOKF��«
 8  WLOI�  `LI�«  r�b�   «œUL��«  `��  Òd??�√  ¨p�c�
 mK��  ÊUM��  l??�œ  bM�  ÒÊ√  sO�  w??�  ¨—ôËœ  sO�ö�
 mK�L�« «c� ÒÊ√ Òô≈ ¨ÒdÓI Ô� r� …b��L�« r�_« w� WL�U�L�«
 WHK�  ¡«—“u??�«  fK��  Òd??�√Ë  ÆÎU��d�  l�bÔO�  mK�L�«
 ·d�  dF�  vK�  ÊU�d��«  W??�Ëœ√  dOF���  WM�e�

 ÆWÒO�UM�� …dO� 1500?�«
  U�U���ôU� o=KF�L�« bM��U� Y���« fK�L�« Q�—√Ë
 ¨—ôËœ sO�ö� 8 u�� U�“U��≈ WHKJ� mK�� w��« WÒ�bK��«
 …dO� —UOKL�« ‚uH� WLOI� WÒO�U�  «b�U�� —«d�≈ Òr� ULO�
 ÏmK��  „UM�  ÊuJO�  UL�  ¨ ÒqJ�  ÂUF�«  ŸUDIK�  WO�UM��

ÆWO�d��« …—«“u� q�UL�
  ¨WÒO�uJ��« U�«d��« w� f�√ bIF�« fK�L�« ÊU�Ë
 w�UIO� VO�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� fOz— W�Uzd�
 …œUF�  W�uJ��«  fOz—  VzU�  W�K��«  w�  „—U??�Ë
 ¨Íu�u� ÂU Ò��  UÒ�bK��«Ë WÒOK�«b�«  ∫¡«—“ËË ¨w�UA�«
  ôUB�Òô«  ¨w�K��«  ”U��  w�UF�«  rOKF��«Ë  WO�d��«
 W�UMB�« ¨iO�_« ”«d� W Ò�UF�« W�B�« ¨ÂdI�« w�u�
 ¨”Òö�  Ã—u�  W{U�d�«Ë  »U�A�«  ¨ÊUOJ�u�  Ã—u�
 wK�  qIM�«Ë  W Ò�UF�«  ‰UG�_«  ¨Í—UJL�«  œU�“  Âö�ù«
 bL��  W�UI��«  ¨s��  ÃU��«  ”U��  W�«—e�«  ¨WÒOL�
 d�U�  W�O��«  ¨qOK��«  n�u�  WÒO�UL�«  ¨vC�d�
 WOLM��«  ¨Âö??�  sO�√  …—U���«Ë  œUB��ô«  ¨sO�U�
 d�bL�«  ¨ÂdO�  vHDB�  qLF�«  ¨w�U�—  ö��  W?? Ò�—«œù«
 ÂUF�« sO�_«Ë dOI� Ê«uD�√ WÒ�—uNL��« W�Uzd� ÂUF�«

 ÆWÒOJ� œuL�� ¡«—“u�« fK�L�
 W�K��«   «—d??I??�  Í—U??J??L??�«  ö??�  ŸU??L??�??�ô«  bF�

 ÀÒb��  W�B�«  …—«“u??�  WIÒKF�L�«  œuM��«  ÒÊ≈”  ‰U??�Ë
 d�“Ë  v�≈  W��M�U�  d�_«  p�c�  ¨iO�_«  d�“u�«  UNM�
 d�“Ë  UL�  `LI�«  Ÿu{u�  s�  ÀÒb��  Íc�«  œUB��ô«
 ¡«d�«  ŸËdA�  q�uL�  vK�  WI�«uL�«  XÒL�Ë  ¨W�«—e�«
 r�eK��  w�bL�«  Ê«dOD�«  WLEM�  d��  WÒOL�U�  WB�UM�
 dLD� W�«d�Ë W�UO� bI� b�bL� r� UL� ¨—«œ«— ¡«d�
 WHK��«  —«d??�≈  Òr�  WÒO�B�«  ÊËRA�«  w�Ë  ÆWL�UM�«
 WHK�Ë  WÒO�UL��ô«   «b�U�LK�  W�B�«  …—«“u???�
 ¨WM�eL�«Ë WÒOBF��L�«Ë WÒO�U�d��« ÷«d�ú� Èd�√
 WÒ�—uNL��« sO� ÷d� WÒO�UH�« Âu�d� ŸËdA� „UM�Ë
 e�eF� ŸËdA� cOHM�Ë ¡UA�ù w�Ëb�« pM��«Ë WÒO�UM�K�«

 Æ“19 bO�u�” W�zU�� ÊUM�� W�U���«
 ŸËdA� —«d�≈ Òr�� ¨WÒO�UL�« ÊËRA�« w� U Ò�√” ·U{√
 UL� ¨ «œ—«u�« W�U�� …“U�≈  v�≈ w�d� q Ò�F� Êu�U�
 ◊U��  ‰Ë√  s�  Î «—U���«   UIHM�«  ·d�Ë  ¨o�U��«  w�
 ”U�√  vK�  2023  W�“«uL�«  —Ëb�  W�UG�  2023
 sK�√ ¨WÒ�u�d��« ÊËRA�« w�Ë ÆWÒ�dA� wM�ù« …b�UI�«

 ÊuOK�  50Ë  —UOKL�  …b�U�L�«  —«d??�≈  WO�d��«  d??�“Ë
 …dO� ÊuOK� 500Ë —UOKL� p�c� ¨WO�d��« …—«“u� …dO�
 WÒO�UM�K�«  WF�U��«  Ÿu{u�  w�Ë  ÆqÒJ�  ÂUF�«  ŸUDIK�
 Êu{UI�� «u�U� W�U��« w� ÊËb�UF�� Êu�—b� „UM�
 r�œuI� rOEM� v�≈ —UBO�Ë WM��« d�¬ w� rN�UF�√

 Æ“WM��« W�«b� w� rN��«Ë— «uC�IO�
 UOKF�«  W�ON�«  nOKJ�  r�”  t Ò�√  v�≈  Í—UJL�«  —U�√Ë
  ËdO� w� sO�bMNL�« w��UI� l� ÊËUF��U� W�U�û�
 ¡«d�S�  ¨WÒOM�_«  …eN�_«  l�Ë   UÒ�bK��«Ë  fK�«d�Ë
 w��«  …ÒeN�«  ¡«Òd�  s�  W�bB�L�«  WOM�ú�  q�U�  `��
 ¨W Ò�UF�«   U�dD�«  vK�  W�d��«  ·«d??�??�«Ë  XKB�
 Ÿu{u�  w�Ë  Æ¡«—“u??�«  fK�L�  q ÒBH�  d�dI�  l�—Ë
 WHKJ�« X�U� YO� bM��« qO�Q� r� WÒ�bK��«  U�U���ô«
 WÒOK�«b�«  d�“Ë ÒÊQ�  ÎULK� ¨—ôËœ n�√  900Ë sO�ö� 8

Æ“ U�U���ô« ¡«d�ù W�uJ��«Ë …—«“u�« W�“uN� b�√
 qO�Q��  WÒO�UJ�≈  „UM�  rF�”  ‰«R�  vK�  Î« Òœ—  ‰U�Ë

 Æ“WÒ�bK��«  U�U���ô« b�u�

á qjƒHôJ kGOƒæH qô≤ oj AGQRƒdG ¢ù∏ée

¿ÉWô°ùdG ájhOC’ áØ∏°Sh íª≤∏d äGOÉªàYGh

©«dN�Ë w�ô«œ®   f�√ WO�uJ��« U�«d��« w� Î UFL��� ¡«—“u�« fK��

 n�u�  wK�  ÊUM��  wH�  w�«d��ô«  w�dF�«  YF��«  »e��  ÂUF�«  sO�_«  b?? Ò�√
 o�UML�« ¡UM�√ ÒqJ� Î «b�b��Ë ¨sOO�UM�K�« ÒqJ� …œËbL� W�—u� w� ÒbO�«ò ÒÊ√ ¨Í“U��
 w��« W�eF�« Ê«—b� “ËU��Ë s�bK��« sO� q�u�«Ë j�d�« …œU�≈ —U�≈ w� ¨WÒ�œËb��«

ÆåWI�U��« WK�dL�« w� UNF�d� —«dD{« „UM� ÊU�
 WÒ�bK��«  UN�UÒOK�U�Ë  Êu�dF�  …bK�  w�U�_  t�U�√  wL�dJ�  Ì¡«b??�  ‰ö�  ‰U??�Ë  
 …dO�J�« W�U��« Î «b=O� Í—b� s��” p�KF� w� WÒO�UL��ô«Ë WÒ�u�d��«Ë WÒ�—UO��ô«Ë
 w�  oLF�«  l�  W�OD�«Ë  WKN��«Ë  W�dL�«  W�öF�«  v�≈  …œuFK�  Êu�dF�  …bK�  ¡UM�_
 w�UM�K�«  sOAO��«  U�c�Ò��  w��«   «¡«d??�ù«  r ÒNH��  ¨t�H�  X�u�«  w�Ë  ¨W�—u�
 ‰uIM� WO�UJ�« …√d��« pKL� Ê√ UMOK� sJ�Ë ¨XI�� w��« WK�dL�U� ÎUD�— ¨Í—u��«Ë
 «u�U� ÁbK��« Ác� ¡UM�√ Ê√ X��√ W�—u� w� »d��« l� w�UF��« w� …bK��« a�—U� ÒÊ≈
 W�ÒOD�« W�öF�« vK�Ë … ÒœuL�«Ë WÒ��L�«Ë —«u��« s Ú� Ô� vK� ÊuB�d� Î̈«b�√Ë ÎULz«œ
 WK�dL�« w� …bK��« VÒM� U� «c�Ë ¨W�—u� w� Ë√ ÊUM�� w� ÊU�√ ¡«u� ¨—«u��« l�

Æ“W�—u� w� W�Ëb�« ·«bN��« v�≈ ·œUN�« ŸËdAL�« w� ◊«d��ô« WI�U��«
 w�  ÎUC�√Ë  ¨»U��ù«  u��  W�—u�  w�  WÒOM�_«  ŸU{Ë_«  — ÒuD��  ÎUD�—”  ·U{√Ë  
 w� Ÿu{uL�« W�—UI� ¨w�UM�K�« gO��« vK� ÎUC�√Ë W�—u� vK� ÎU�«e�  U� ¨ÊUM��
 W�ö� t� W�—u� w� …œUOI�« l� ÎU�UI� X��� b� XM� U�√Ë ¨WHK��� WI�dD� Êu�dF�
 Ác� j�d� UL� ¨U�U�d� v�≈ v�œ_« Òb��« w� Êu�dF� …bK� ¡UM�√ —u�� qON�� …œU�S�
 b�√ W��UML�U�Ë ¨WÒO��—U�  U�ö�Ë …d�UB�Ë —«u� s� U�U�d� ¡UM�√ l� …bK��«

Æ“U�U�d� WÒ�bK�� ÎU�Oz— ÊU� Êu�dF�  UÒ�bK� ¡U�ƒ—
 

 Ÿu{u� W�—UI� …œU�≈ s� Òb� ô tÒ�√ WN��” ÎUÒO�U��≈ ÊU� W�—u� w� Òu��« ÒÊ√ b�√Ë
 s� u�Ë — ÒuD� ‘UIM�« «c�Ë ¨WHK��� WI�dD� W�—u� s� V�dI�« —«u��« l� W�öF�«
 w�Q� s� sO� eOOL��«” Êu�dF� w�U�√ vK� ÎUOÒML�� ¨““U��ù« bO� WÒ�—u��« WO�UM�«
 W�b�� tHO�u�� ÂU� Òu� vK� qLF� s� sO�Ë ¨t��KBL� tHO�u�Ë ÂU� Òu� nD��

Æ“…bK��« ¡UM�√
 ¨WÒO�UO��«  ÈuI�«  Òq� sO� —«u��«  …—Ëd{”  Í“U�� b Ò�√  ¨wK�«b�«  ÊQA�«  w�Ë
 fO� ”UM�« Òr� ¨Í—uNL��« dBI�« w� …—uB�« V�U� u� s� Èd� ÊQ� ÎUÒ�� fO�
 q�  ¨UNOMF�  ô  ”UM�«  v�≈  W��M�U�  dL�  Ë√  b�“  ¨fOzd�«  W�U��  tOK�  oKDÔO�  s�
 sJ�Ë ¨bK��« w� Òq� u�� ÎUIKDM Ô� WÒ�—uNL��« fOz— »U���« ÊuJ� Ê√ UNOMF� Íc�«
 fOz—   UH�«uL�  WÒO�dO�_«  dO�Ë  WÒO�dO�_«  ◊ËdAK�  WO�K��«  …b�U�  vK�  fO�
 ¨W�ËUIL�U�  bK��«  «c�  a�—U�  wGKÔ�  Ê√  lOD���  ô  UM Ò�√”  vK�  Î «œ=bA�  ¨“WÒ�—uNL��«
 v�≈ —UB��« «c� W�O�� UMF�œË bK��« «c� d�U�Ô� s�  U��— wÒ�K Ô� Ê√ lOD��� ôË

Æ“tO�≈ UMK�Ë U�
 s�R�Ë ¨WHK��� WI�dD� œUB��ô« w�  d=JHÔ� W Ò�—uNL� fOz— b�dÔ�”  UM Ò�√ sK�√Ë 
 l� W�O� t�ö� vK� ÊUM�� vI�� ÊQ� W�KBL�« UL� ÆW�—u� l� W�ÒOD�« W�öF�U�
 s�√  s� UMM�√  ¨W�—u� l� W�ÒOD�«  W�öF�U� sO�—«eLK� v�Ë_« W�KBL�«Ë ¨W�—u�

Æ“W�—u� W�«— s� UM��«—Ë ¨W�—u�

 ¨WMO��« sO� w� WO�U��« W�Uzd�« ÒdI� w� ÍÒd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— q�I��«
 Èd� YO� ¨”U�—œ bO�— o�U��« d�“u�«Ë ÍbHB�« bL�� o�U��« VzUM�«Ë d�“u�«

Æ WÒO�UO��«  «Òb���L�« d�¬Ë W Ò�UF�« ŸU{Ëú� Ï÷d�
 —u��b�« ‰ULA�«Ë fK�«d� ¡U��√ VOI� t�U�I��« ‰ö� ¨fK�L�« fOz— Y��Ë
 vI��«ËÆ WÒO�KD�Ë WÒO�UI� ÎU�ËR� ¨W�UIM�«  fK�� s� Ìb�Ë ”√— vK� w�U� bL��
  Íc�« ‰UÒI��« bF�« W�Uzd� w��uJ�« w�UM�K�« ‰UL�_« ‰U�— fK�� s� Î «b�Ë Î̈UC�√

Æ WÒOK�I��L�« tKL� Z�«d�Ë fK�L�« WDA�√Ë qL� ¡«u�√ w� ÍÒd� fOzd�« l{Ë

√QG qhR ™e ¢VôY … qôH
áq«HÉ≤f kÉfhDƒ°Th ´É°VhC’G

 :¿ƒHô©e »dÉgCG Ω qôc …RÉéM
 qπë∏d kÉ≤∏£æ oe ¢ù«FôdG ÜÉîàfG øµ«d

•ÉÑ°T 6 á°VÉØàfG iôcP â«MCG zπeCG{
¿ÉæÑd ¿ƒ°U ≈∏Y ¿ƒàHÉK :≈°†JôªdG

 vC�dL�« ÂU�Ë bL�� w{UI�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� W�UI��« d�“Ë œÒb�
Æås�H�« ÒY� w�U��Ë W�–dA�«  «d�«R� lOL� ◊UI�≈Ë ÊUM�� Êu� vK� UM�U��ò

 ÒÊ√  v�≈  ¨1984  ◊U��  6  W{UH��«  Èd�–  W��UML�  ÊUO�  w�  vC�dL�«  —U�√Ë
 oH�  s�  UM��d�√Ë  WÒO�UM�K�«  W Ò�uN�«  X�U�Ë  Ò‰Ôc??�«  ‚UHÒ�«  XDI�√ò  W{UH��ô«
 ÷—_« d�d���  bÒN�Ë W�«dJ�«Ë …ÒeF�« nM� v�≈ s�u�«  œU�√Ë wKOz«d�ù« dBF�«
 ÍdOHJ��«  vK�  —UB��ö�Ë  2006  ÂUF�«  w�  WM�UNB�«  d�b�Ë  2000  ÂUF�«  w�

Æå U�ÒbIÔL�«Ë ÷—_« s� t��� œUF�≈Ë tOK ÒGAÔ�Ë
  «d�«R�  lOL�  ◊UI�≈Ë  ÊUM��  Êu�  vK�  UM�U��  œÒb�Ô�  UN���UML�”  ·U{√Ë
 ÊË“ËU���  ·u�  ÊuO�UM�K�«  ¨ Ì‚U�  ÊUM��”  r��Ë  “s�H�«  ÒY�  w�U��Ë  W�–dA�«

Æ“‰U�u�« Òô≈ UN�U��√ vK� Òd�� sK� s�H�«Ë  «d�«RL�« U Ò�√ ¨rN�U�“√
 ¨◊U�� s� ”œU��« W{UH��« Èd�– W�“UG�« W�F� “q�√” W�d� XO�√ ¨U�—Ëb� 
 uC� `KOBL�« w� »« ÒuM�« fK�� fOz— V�J� d�b� ÁdC� ¨…bK��« w� ‰UH��U�
 ‰ËR�L�« ¨ÊuCO� ·d�« VzUM�« ¨w�O�� w�U� VzUM�« “d�d���«Ë WOLM��«” WK��
 …œUO� s� Ìb�Ë ”√— vK� jOD� ‰UC� —u��b�« »uM��« rOK�≈ w� W�d�K� wLOEM��«
 œuA�Ë WÒ�—UO��«Ë WÒ�bK�  UÒOK�U�Ë “WÒO�ö�ù« W�U�d�« W�U ÒA�”  …œUO�Ë rOK�ù«

Æ—«u��«Ë …bK��« s� WÒO�F�
 s�  ”œU��«  W{UH��«  s�  UNKN���  w�  ÀÒb��  W�d��«  WLK�  w�O��  vI�√Ë
 X�Òd�Ë  w�dF�«  dBF�«  v�≈  wKOz«d�ù«  dBF�«  s�  ÊUM��  X�d�√”  w��«  ◊U��
 ·bN� —UB�Ë ·«bN��ô ÷ÒdF�� ÊUM��”  ÒÊ√ v�≈ ÎU��ô ¨“t� Òu� s�ËUM�Ë t�b�Ë

ÆåWIDML�«Ë ÊUM�� w� wKOz«d�ù« ŸËdALK� t�L�e� sL� l�b� tKF�Ë t�UC�≈
 ÒÊ√  vK�  w�O��  œÒb??�  ¨WÒ�—uNL��«  W�Uz—  ‚UI���U�  qBÒ�L�«  ÊQA�«  w�Ë
 lL�  vK�  —œU�  ¨WÒ�—uNL�K�  ÌfOz—  »U���«  “U��ù  ”U�√  q�b�  u�  o�«u��«”

Æ“ÊUM�� …b�Ë Êu�Ë sOO�UM�K�«

f�√ WMO��« sO� w� ”U�—œË ÍbHB�« Îö�I��� Íd� W�d�bI� Î U�—œ rK��� Í“U��



3 الوطن Fourteenth year /Tuesday / 7  February 2023
 2023 شباط   7  / الثالثاء   / عشرة  الرابعة  السنة 

حردان عزى الرئي�س الأ�ضد والقيادة ال�ضورية ب�ضحايا الزلزال: 

ن�ضع كّل طاقاتنا الى جانب موؤ�ض�ضات الدولة في عمليات النقاذ وا�ضعاف الم�ضابين وم�ضاعدة اأهلنا
قّدم رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين أسعد 
من  ع��دداً  ضرب  ال��ذي  الزلزال  بضحايا  التعازي  أح��ّر  ح��ردان 

السورية. المناطق 
 وت��واص��ل رئ��ي��س ال��ح��زب، م��ن��ذ س��اع��ات ال��ف��ج��ر م��ع رئيس 
موجهاً  المناطق،  وم��س��ؤول��ي  ال��ش��ام  ف��ي  السياسي  المكتب 

في  الدولة  مؤسسات  جانب  إلى  الفاعلة  المشاركة  بضرورة 
الى  والوقوف  المواطنين  ومساعدة  واإلغاثة  اإلنقاذ  عمليات 

جانبهم.
الجمهورية  السيد رئيس  »نتقّدم من  بيان:  وقال حردان في 
السورية  وال��ق��ي��ادة  األس���د  ب��ش��ار  ال��دك��ت��ور  ال��س��وري��ة  العربية 

طاقاتنا  كّل  ونضع  التعازي،  بأحّر  الزلزال  ضحايا  وعائالت 
وإسعاف  اإلن��ق��اذ  عمليات  ف��ي  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  ج��ان��ب  ال��ى 

أهلنا. المصابين ومساعدة 
وختم حردان قائالً: إننا إذ نترّحم على أرواح ضحايا الزلزال 

وكّل الشهداء، نتمنّى الشفاء العاجل للمصابيين.

على أثر الزلزال الذي ضرب عدداً 
وبتوجيه  السورية،  المناطق  من 
القومي  السوري  الحزب  رئيس  من 
ح��ردان  أسعد  األم��ي��ن  االجتماعي 
المناطق  أعلنت  ال��ح��زب،  وق��ي��ادة 
ال��ح��زب��ي��ة ع���ن ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان 
المنفذيات  هيئات  تضّم  ط���وارئ 
وال��م��دي��ري��ات وم��ج��م��وع��ات من 
وفصائل  االجتماعيين  القوميين 
نسور الزوبعة، وذلك للمساهمة في 
ومساعدة  واإلغاثة  اإلنقاذ  عمليات 

المواطنين. 
وكان رئيس الحزب األمين أسعد 
ساعات  منذ  ت��واص��ل  ق��د  ح���ردان 
السياسي  المكتب  رئيس  مع  الفجر 
المناطق،  وم��س��ؤول��ي  ال��ش��ام  ف��ي 
الفاعلة  المشاركة  بضرورة  موّجهاً 
في  ال��دول��ة  مؤّسسات  جانب  إل��ى 
عمليات اإلنقاذ ومساعدة المواطنين 

والوقوف الى جانبهم.
المكتب  رئ���اس���ة  وص���در ع���ن 
القومي  السوري  للحزب  السياسي 

االجتماعي في الشام ما يلي :
الحزبية  الوحدات  جميع  توضع 
للمشاركة  تامة  جهوزية  حالة  في 
الفورية في عمليات اإلغاثة واإلنقاذ 
الجارية في المناطق المنكوبة جراء 
األرض  ضرب  الذي  المدّمر  الزلزال 

واإلهتزازات  فجر اليوم،  السورية 
اإلرتدادية التالية لحدوثه.

المكاتب  جميع  فتح  ي��ت��ّم  كما 
والمشاركة  لإليواء  كنقاط  الحزبية 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ب����إج����راءات اإلغ���اث���ة؛ 
المؤسسات  م��ع  ال��ت��ام  بالتعاون 
الرسمية المعنية واإلدارات المحلية 

واإلدارات الصحية،
وتقوم هيئات المنفذيات بتشكيل 
المكلفة  العمل  وفرق  لجان  وتنظيم 
الميداني  بالعمل  المتعلقة  بالمهام 
المتحدات  مختلف  ف��ي  اإلغ��اث��ي 

والمناطق المتضررة.
أرقاماً  المشكلة  اللجان  وعّممت 
الوتسآب،  أو  الهاتف  عبر  للتواصل 

وتوزعت على الشكل التالي:

إدل��ب  منفذية  ط���وارئ  لجنة   �
في  المنفذية  مكتب  ف��ي  وم��ق��ره��ا 

مدينة معرة النعمان.
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0947261324
0993251124
0940800220
0951595309

� لجنة طوارئ منفذية حماة 
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0938774485
0956600576
0991410827
0968916437
0991089974

� لجنة طوارئ منفذية دمشق 
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0933381115
0933678030
0981354575

 
ريف  منفذية  ط���وارئ  لجنة   �

دمشق 
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0954313121
0949907337
0967709709
0938337745
0950007016
0950065008
0939885766

� لجنة طوارئ منفذية حلب 
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:

0937408888
0933145639
0993251124
0993175050
0933145639
0933112769
0937388893
0985566972

لجنة طوارىء منفذية الحصن
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0933123589
0933877708
0988565999
0992851533
0934429449

منفذية  ف���ي  ط�����وارئ  ل��ج��ن��ة   �
القلمون 

أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 
وتساب:

0944535082
0944324437
0994416469
0932878699

� لجنة طوارئ منفذية طرطوس
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0936668637
0995225566

0981500056
0962008274

� لجنة طوارئ منفذية حرمون 
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0933665409 
0954186349 
0991700892 
0932625831 
0981877186 
0993679644 
0942333185 
0949200550 
0934984996 

� لجنة طوارىء منفذية القنيطرة 
أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
 0935412577
0930884262
0947314968

م��ن��ف��ذي��ة  ط�������وارىء  ل��ج��ن��ة   �
السويداء

أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 

وتساب:
0934006922
0994282951
0992825032
0937349662
0995155065

الميدان  مديرية  طوارىء  لجنة   �
المستقلة  

أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 
وتساب:

0112241337
0112243094
0996798565
0997256723
0992056509
0966411805

الزبداني  مديرية  طوارئ  لجنة   �
المستقلة

أو  هاتف  األرق��ام:  على  االتصال 
وتساب:

0932020394
0992085446
0998941496
0935185665
0992122338

أمس  فجر  ضرب  الذي  ر  الُمدمِّ الزلزال  فاجعة  هّزت    
سورية وتركيا، لبنان الرسمي والشعبي الذي سارع إلى 
اإلعالن عن استعداده لمساعدة البلدين المنكوبين. وكلّف 
العاّمة  األشغال  وزير  أمس،  جلسته  في  ال��وزراء  مجلس 
والنقل الدكتور علي حمّية، التواصل مع الجانب السوري 
ووزير البيئة ناصر ياسين بالتواصل مع الجانب التركي.

مع  بالتواصل  مباشرًة  »قمُت  تكليفه  بعد  حمّية  وقال 
وزيرّي الصحة والنقل في سورية، وتقدمت باسم رئيس 
اللبناني  والشعب  ال��وزراء  ومجلس  اللبنانّية  الحكومة 
استعدادنا  عن  له  وأعربنا  السوري،  للجانب  بالتعازي 
الواجب  من  ألّن  السوري،  للشعب  مساعدة  أّي  لتأمين 
علينا أن  ُنساند من يقف مع لبنان في أشّد أزماته، وواجب  
علينا أن نقف مع سورية اليوم في هذه األزمة الكبيرة جّداً 

على المستوى اإلنساني وعلى كّل المستويات«.
التركي  بالجانب  اّتصل  أّن��ه  ياسين  أعلن  ب���دوره، 
إنقاذ بحري لرفع األنقاض مؤّلف من  فريق  “وسُيشكَّل  
الجيش والدفاع المدني وبعض المتخّصصين وسينطلق 
وأّمنت  مباشرّة،  أضنة  إلى  )أمس(  مساء  السادسة  عند 
الطائرة،  التركّية  السفارة  مع  التركّية  الجوّية  الخطوط 
وهذا أقّل ما ُيمكن أن نقوم به للوقوف إلى جانب الشعب 

التركي في هذه الظروف الصعبة”.

مواقف ُمتعاطفة
 وعّمت لبنان موجة عارمة من التضامن والتعاطف مع 
سورية وتركيا والُمصابين بالزلزل. وفي هذا اإلطار،  توّجه 
الرئيس العماد إميل لّحود بالتعزية إلى “الدولة السورية، 
بشخص الرئيس بّشار األسد، وإلى الشعب السوري بعد 
الكارثة الطبيعّية التي تعّرضت لها مدن سورّية  عّدة”، 
من  عاناه  ما  عانى  السوري  الشعب  “إّن  بيان  في  وقال 
الحربين اإلرهابّية واالقتصادّية، وقد خرج منتصراً بفعل 
نفسها،  ب��اإلرادة  وسيتمّكن،  جيشه،  وتضحيات  إرادت��ه 
إمكاناته  على  معتمداً  الكارثة،  هذه  على  االنتصار  من 
ومساعدات أصدقائه في العالم الحّر، في مواجهة غطرسة 
األميركّية  المّتحدة  الواليات  رأسه  وعلى  الغرب،  بعض 

التي تقف وراء الحصار المفروض على الشعب السوري 
والذي يتسّبب بإفقاره ومعاناته”.

إلى  ب��ّري  نبيه  ال��ن��ّواب  مجلس  رئيس  أب��رق  ب��دوره، 
برقّيته  في  وقال  الزلزال  بضحايا  معزّياً  األسد،  الرئيس 
النتائج  زلنا  وم��ا  واكبنا  وال��م��واس��اة،  الحزن  “ببالغ 
عّدة  محافظات  ضرب  الذي  ر  المدمِّ الزلزال  عن  الناجمة 
في الجمهورّية العربّية السورّية الشقيقة متسبِّباً بسقوط 
عدد كبير من الضحايا والجرحى ودمار هائل في المنازل 
والمؤّسسات والمنشآت. وإزاء هذا المصاب الجلل أتقّدم 
باسمي الشخصي، وباسم الشعب اللبناني من سيادتكم 
ومن خاللكم بأسمى آيات العزاء لذوي الضحايا وبالدعاء 
وأنتهزها  الفرج،  وللمفقودين  العاجل   بالشفاء  للجرحى 
إلى  ووقوفنا  ومؤازرتنا  تضامننا  عن  لُنعِرب  مناسبة 
جانب سورية، قيادًة وحكومًة وشعباً في هذه اللحظات 
العصيبة التي تستدعي حشداً إنسانّياً عربّياً ودولّياً إلى 

جانب سورية في بلسمة جراحاتها”. 
كما أبرق الرئيس بّري إلى الرئيس التركي رجب الطيب 
وباسم  “باسمي  البرقّية   في  وج��اء   . معزّياً  أردوغ��ان، 
من  أتقّدم  اللبناني،  الشعب  وباسم  النيابي  المجلس 
سقطوا  الذين  الضحايا  ذوي  من  خاللكم  ومن  فخامتكم 
بفعل الزلزال الذي ضرب بعض المناطق والمدن  التركّية 
الرحمة  لهم  تعالى،  الله  سائلين  العزاء،  آيات  بأسمى 
وللجرحى الشفاء العاجل وأن يمنحكم والشعب التركي 
لهذه  األليمة  التداعيات  تجاوز  على  القدرة  الصديق، 

الكارثة. إنه سميع ُمجيب«.
وأجرى رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي 
حسين  السوري  ال��وزراء  مجلس  برئيس  هاتفّياً  اتصاالً 
الذين  بالضحايا  تعازيه  له  قّدم  كما  متضامناً.  عرنوس 
نظيره  ميقاتي  وأبلغ  عائلته.  من  أف��راد  ومنهم  سقطوا، 
المتاحة في لبنان  اللوجستّية  اإلمكانات  السوري وضع 

في خدمة جهود اإلغاثة الجارية.
وأعرب حزب الله في بيان، عن تضامنه وتعاطفه مع 
الشعبين السوري والتركي في المصاب الكبير الذي نزل 
الدولّية  والمنظمات  والحكومات  ال��دول  “كّل  ودعا  بهم 

العون  يد  بتقديم  الفورّية  المبادرة  إل��ى  واإلنسانّية 
والمساعدة بكّل المجاالت الممكنة إلنقاذ المحتجزين تحت 
وإيواء  الضحايا  وانتشال  الجرحى  وإسعاف  األنقاض 
من  للتخفيف  الُمتاحة  اإلمكانات  كل  ووضع  الُمشّردين، 
جّراء  البلدان  يعيشها  التي  الصعبة  والظروف  المعاناة 

هذه الكارثة”.
األعمال  تصريف  حكومة  ف��ي  الثقافة  وزي��ر  ووّج���ه 
الشعبين  إلى  التعزية  المرتضى  وسام  محمد  القاضي 
بيان  في  وأضاف  الجلل”  ب�”المصاب  والتركي  السوري 
في  قصدوا  ربما  تجمع.  المصيبة  بالدنا:  في  “ويقولون 
ذلك مصيبة القدر أو كارثة الطبيعة لكْن لماذا ال تجمعنا، 
التي  المصائب  أطيافنا  تنّوع  على  اللبنانيين،  نحن 
بعض  الوطن،  بحق  بأيديهم  يفعله  ما  بسبب  بنا،  تنزل 
أبنائه؟«. وتابع “في زلزال األمس عبرٌة يجب أن ُتستَقى: 
وطني  فالٍق  على  برحنا  ما  لكّننا  الله  من  برحمٍة  نجونا 
سياسي ُيهدِّد بزحزحة الوطن، فلنّتحد لمجابهته، بالعمل 
ال  بالتضحية  باالرتجال،  ال  بالتخطيط  بالشعارات،  ال 

باألنانّية، وخصوًصا بالوحدة ال بالتشرذم”.
األعمال  تصريف  حكومة  في  المهّجرين  وزير  وأب��رق 
اللواء  السوري  الداخلّية  وزراء  إلى  الدين  شرف  عصام 
محمد الرحمون، اإلدارة المحلّية والبيئة المهندس حسين 
محمد  المهندس  الزراعي  واإلص��الح  والزراعة  مخلوف 
حسان قطنا، معرباً عن ألمه الشديد وحزنه “بعد الكارثة 
التي حلّت علينا جميعاً من جّراء الزلزال األخير”، مؤكداً 
الطيب  وشعبها  بقيادتها  الحبيبة  سورية  “مع  تضامنه 
ومعكم شخصياً”. وختم  “حمى الله لبنان وسورية من 
كّل شٍرّ وأذى، وسنبقى في الظروف كاّفة ومهما اشتّدت، 

شعباً واحداً في دولتين”.
األعمال  تصريف  حكومة  في  السياحة  وزير  وأج��رى 
المهندس  السوري  بنظيره  هاتفّياً  اتصاالً  نّصار،  وليد 
الكامل  “تضامنه  عن  خالله  أعرب  مرتيني،  رامي  محمد 
جّراء  من  المتضرِّرة  بالمحافظات  وشعبها  سورية  مع 
إخوتنا  سالمة  من  “سالمتنا  أّن  داً  مؤكِّ المدّمر”،  الزلزال 
في  التركي  بالسفير  نّصار  اتصل  كذلك،  سورية”.  في 

لبنان علي باريش أولوصوي، مقدِّماً التعازي ومعرباً عن 
تضامنه مع تركيا وشعبها.

تصريف  حكومة  في  والرياضة  الشباب  وزير  واّتصل 
فراس  السوري  بنظيره  ك��الّس  ج��ورج  الدكتور  األعمال 
معزّياً  أوغلو  كاساف  محمد  الدكتور  والتركي  المعال 

ر. بضحايا الزلزال الُمدمِّ
  وأعربت وزارة الخارجّية والمغتربين في لبنان في بيان 
“عن عميق تعاطفها وتضامنها” مع سورية  وتقّدمت بأّحر 
التعازي للحكومة والشعب السوريين بالضحايا،متمنيًة 
الشفاء العاجل للمصابين. وأبدت استعداد لبنان لتقديم 
يد العون والمساعدة. كذلك تقّدمت الوزارة بأّحّر التعازي، 
استعداد  مبديًة  التركّية،  الجمهورية  وشعب  لحكومة 

لبنان لتقديم يد العون والمساعدة.
عدنان  م��راد،  حسن   ، كرامي  فيصل  النّواب:   وأص��در  
بياناً،  يحي  محمد  و  ناجي  طه  ناصر،  حيدر  طرابلسي، 
ع��دداً  ضربت  التي  الطبيعّية  الكارثة  أّن  فيه  اعتبروا 
بأّننا  جميعاً  لتذكّرنا  “أتت  أمس  فجر  المنطقة  دول  من 
أنواع  كّل  من  بالرغم  مشتركة  ومصائر  أق��داراً  نتشاطر 
الخالفات السياسّية بل وحّتى بالرغم من كل التقسيمات 
والعرب  العربية  ال��دول  جامعة  مناشدين  الحدودّية”، 
التركي  الى الشعبين  العون  يّد  العالم مّد  واألصدقاء في 

والسوري لمواجهة نتائج هذه الكارثة.
الجنوب  أقصى  من  اللبنانيون،  أمضى  “لقد  وتابعوا 
إلى أقصى الشمال ليلة مرعبة نتيجة الهلع والخوف من 
الطبيعة  بأن  تذكرنا  المحنة  هذه  ولعّل  ارتدادّية.  هّزات 
لمعالجة  معاً  العمل  يتطلّب  وهذا  المناطق  بين  ُتميِّز  ال 
تداعيات الكوارث الطبيعّية وحماية وطننا مما يلحقه به 
“إلى  الحكومة  البشر من نكبات وأزمات”. ودعوا  بعض 
اّتخاذ القرارات العاجلة واالستثنائّية لمسح األضرار التي 
أصابت المواطنين وإقرار التعويضات خصوصاً أّننا في 
“أّن  رأوا  كما  التأجيل”.  تحتمل  ال  واألمور  الشتاء   فصل 
الكشف الجّدي على األبنية المتصدِّعة في كّل لبنان بات 

ضرورّياً وملّحاً تفادياً ألّي كارثة محتملة”.
)التتمة ص6(

»القومي« يجّند م�ضوؤوليه في الوحدات الحزبية كافة وف�ضائل ن�ضور الزوبعة في ال�ضام

ويطلق لجان طوارئ للم�ضاهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وم�ضاعدة المواطنين

ر  ت�ضاُمن لبناني عارم مع �ضورية وتركيا بعد الزلزال الُمدمِّ

وُمطالبة اأميركا باإلغاء قانون قي�ضر الجائر لتقديم الُم�ضاعدات لدم�ضق
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 مي �صايغ والقلق الجميل

{ معن بشور

 ما ان وصلني خبر وفاة الشاعرة والمناضلة العروبية، ابنة غزة 
أيام  ذهني  الى  قفزت  حتى  عّمان  في  المستشفى  في  الفلسطينية، 
التي  والنقاشية  والثقافية  والشعرية  النضالية  الجميلة،  األحالم 
شاكر  أبي  محلة  في  القديم  منزلنا  في  صايغ  مي  مع  تجمعنا  كانت 
في الطريق الجديدة في بيروت، حيث كان حضورها شبه يومي قبل 
الغزو الصهيوني عام 1982 لبحث شؤون المرأة الفلسطينية حيث 
كان يجمعها مع زوجتي الدكتور نجال نصير عضوية األمانة العامة 

لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
القلق  ذلك  مي  عيني  في  تلمح  أن  صعباً  يكن  لم  األي��ام  تلك  في 
تحرير  إلى  الطريق  وعلى  والقضية  الثورة  مستقبل  على  الجميل 
فلسطين، وهو قلق رافقها منذ ان كانت طالبة في المرحلة الثانوية 
القومي  البعد  ثم  الشيوعي،  الحزب  عبر  األممي  البعد  اختارت  حين 
عبر حزب البعث، ثم البعد الوطني الفلسطيني عبر حركة فتح لتصل 

الى ضرورة تكامل كّل األبعاد في مسيرة التحرير..
سلوكها،  في  هادئة  داخلها،  في  الدفين  القلق  رغم  وائل،  أم  كانت 
أمينة  مبادئها،  في  ثابتة  قناعاتها،  في  صلبة  عالقاتها،  في  ودودة 
لعروبتها، تقدمية في تطلعاتها، متمسكة بكّل حبة تراب من أرضها، 

متدفقة في عطائها، صافية في مواقفها، نقية في عاطفتها...
إلى  الدعوة  ن��داء  الفايسبوك  في  صفحتي  على  وضعت  وحين 
الوطن  أنحاء  كّل  من  المتجاوبين  من  الهائل  العدد  أذهلني  شفائها، 
الشعب  أبناء  ل��دى  مكانة  من  صايغ  مي  ل�  ما  يؤكد  بما  العربي 

الفلسطيني، واألمة العربية.

وداعًا... ليندا مطر
{ عدال سبليني زين*

اإلنسان  وقضايا  المرأة،  حقوق  أجل  من  المناضلة  مطر  ليندا   
الرسالة،  لبنان  ب��دور  مؤمنة  ولبنانية  رائ��دة،  بيروتية  والوطن. 
المرأة، وعالمية  التمييز ضّد  وعربية عاملة على محاربة كّل أشكال 

لتحرير المرأة بل اإلنسان على هذه البسيطة.
غادرتنا الرئيسة والقائدة الفّذة من دار الفناء الى دار البقاء، بعد 
نضاٍل طويٍل ضّد الطائفية والمذهبية، فكانت المثل والمثال بالسمعة 
الطّيبة ونظافة الكّف والنضال من أجل الحّق وكرامة اإلنسان. عشقت 
العمل المنّظم البعيد عن الفردية حيث كان لها الدور والحضور الممّيز 
اللبناني  النسائي  المجلس  وفي  اللبنانية،  المرأة  حقوق  لجنة  في 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  المرأة  حقوق  أجل  من  للعمل 

وصيانة وسيادة لبنان واستقالله وازدهاره.
نجحت الراحلة العزيزة برئاستها للمجلس النسائي اللبناني في 
توجيه جمعياته، التي تتجاوز ال�� 150 والمنتشرة في كّل المحافظات 
ضّد  التمييز  أشكال  وإلغاء  المواطنة،  أجل  من  للنضال  اللبنانية، 
واحترام  اإلنسان  حقوق  واحترام  بالمرأة،  المرأة  ثقة  وتأكيد  المرأة 
اآلخر أياً يكن رأيه، بل عملت أكثر من ذلك على توحيد الجهود فكان 
للتشبيك الذي قادته داخل مكونات المجلس األثر الطّيب في تحويله 
الى كتلة متضامنة لتحقيق التغيير المنشود والذي يستحقه لبنان 

واللبنانيون.
الهيئة  مع  وإخالص  أمانة  بكّل  الرسالة  هذه  نحمل  اليوم  ونحن 

االدارية للمجلس لتحقيق أهدافه.
لقد كانت الراحلة بالفعل واحدة من مائة سّيدة كّن يحّركَن العالم 
في العام 1995، وهي المشاركة في ستين مؤتمر عربي وعالمي منها 
المؤتمرات التي نّظمتها هيئة األمم المتحدة في مكسيكو وكوبنهاغن 

ونيروبي وبكين واختيرت رائدة العمل النسائي للعام 2002.
التي  اللبنانية  المرأة  ضمير  تمّثل  إنسانة  برحيلها  افتقدنا  لقد 
تمّيزت باألصالة، وسمو األخالق والوطنية الصافية، والقادرة على 

تحّمل المسؤولية، والثبات على الموقف، والوفاء حيث قّل الوفاء.
العطرة  النضالية  سيرتك  وستبقى  رحمته،  بواسع  الله  تغّمدِك 
الكريمة من بعدِك جميل الصبر والسلوان،  واعتزازاً، وللعائلة  فخراً 

لنفسِك الرحمة ولروحِك السالم.
*رئيسة المجلس النسائي اللبناني

الراحلة ليندا مطر

الشاعرة الراحلة مي صايغ

{ العميد د. أمين محمد حطيط*

لتدميره وللتمكن  “خطة بومبيو األميركية”  بـ  لبنان مستهدفاً  ال يزال 
في  اللبنانية،  الهوية  يحملون  أطــراف  ويستمّر  فيه،  المقاومة  تدمير  من 
اللبنانية  المعادلة  من  المقاومة  لشطب  الخارجي  التدخل  على  رهانهم 
ضرورياً  الــدور  هذا  كان  مهما  تمارسه  دور  او  موقع  أّي  عن  وإقصائها 
لمصلحة لبنان وشعبه ودولته وحقوقه السيادية، فذهنية “قوة لبنان في 
التي أطلقها اليمين اللبناني ال تزال هي التي يعمل بها أحفاد من  ضعفه” 
أطلقها، و”يهّددون اللبنانيين بالطالق”، أّي بالتقسيم اْن تّم الخروج عليها، 
التقسيم الذي حلموا به او عملوا له منذ ان أطلق حزبهم الرصاصة األولى 
في 13 نيسان 1975 في عين الرمانة، الرصاصة التي أضرمت النار في 
“لنا او  الجسد اللبناني، النار التي شاءها رئيس حزبهم يومها حيث قال 
إما أن يكون لبنان لهم يحكمونه بما يوافق السياسة واإلمالء  أّي  للنار” 
او  الوطن،  بخيرات  مستأثرين  الخارج  هــذا  أدوات  هم  ويكونوا  الغربي 

فليُحرق وتلتهمه النار!
وبهذه الذهنية ينتظر ممثلو تلك األطراف او يترقبون ما يمكن ان يصدر 
عن االجتماع الخماسي الذي تداعى اليه كّل من الواليات المتحدة األميركية 
وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، وهو اجتماع قيل إنه مخصص للبحث 
في األزمة اللبنانية التي تسبّب بها التدخل ال بل العدوان الخارجي الذي 
المأساة  الذي تتكئ أميركا عليه إلحداث  الداخلي  تقوده أميركا، والفساد 
التي يتخبّط بها لبنان منذ سنوات والتي بلغت اليوم مرحلة الفقر والجوع 
اّن  اللبنانيين، وهنا ُيطرح السؤال المركزي هل  لدى الغالبية العظمى من 
ان  يمكن  حــّل  أّي  ثم  للحّل؟  فعالً  يسعون  لبنان  حــول  المؤتمرين  هــؤالء 
التنفيذ  او يضعوا حلهم موضع  ان يفرضوا  به؟ ثم هل بمقدورهم  يأتوا 

في الساحة اللبنانية؟
قبل اإلجابة وبدون أّي مكابرة نقول اّن لبنان لم يدخل منذ إنشائه في 
العام ١٩٢٠ بقرار من المفوض السامي الفرنسي )القرار ٣١٨( لم يدخل 
إقليمية”  “معادلة  أو  “تدخل خارجي”  الى  إال وكان بحاجة  أزمة ما،  في 
للخروج منها وكان اللبنانيون يقومون بلعب األدوار  “تسوية دولية”  أو 
التي ُترسم لهم من قبل الخارج من أجل إخراج الحّل الذي ُيتفق عليه خارج 
الحدود، ومع إقرارنا بهذه الحقيقة نسجل بأّن مشهد لبنان اليوم يختلف 
عن ماضيه بشيء جوهري وأساسي من حيث المكونات التي يتشكل منها 
بلورة مواقف  يمكنه من  ما  القوة  يملك من  لبنان مكون  الواقع، ففي  هذا 
في  الحرة  إرادتــه  ممارسة  من  تمكنه  فعلية  واستقاللية  حقيقة  سيادية 
رفض اإلمالء الخارجي الذي ال يتناسب مع نظرته الى لبنان وموقع لبنان 

االستراتيجي في االقليم، 
لم  ام  أخصامها  شــاء  وتشكل،  الــداخــل  فــي  تشكلت  التي  فالمقاومة 
يمكن  ال  واإلقليمية  الوطنية  المعادلتين  في  صعباً  رقماً  تشكل  يقبلوا، 
ألحد تجاوزها، وهي لن تتنازل عن دورها في حماية لبنان والدفاع عن 
هذه  عناوينها،  بكّل  والمادية  المعنوية  شعبه  وحقوق  وحقوقه  وحدته 
يتوقعه  يكن  لم  ما  الماضية  األربعة  العقود  خالل  حققت  التي  المقاومة 
اإلرهاب  المحتّل ومنع  التحرير وحماية األرض والشعب وطرد  أحد في 
األشهر  في  محورياً  دورها  كان  ثم  اللبناني  الوطني  باألمن  اإلخالل  من 
والغازية، هذه  النفطية  لبنان  الكبير من حقوق  القدر  الماضية في حماية 

واطمأّنت  بأدائها  ووثــقــت  بها  آمنت  جماهير  مــن  المحتضنة  المقاومة 
لمفاعيل سياستها لن تتنازل ألّي خارج كان، لن تتنازل عما حققت ولن 
تتوقف عند صراخ او عويل ولن يثنيها فجور إعالمي، او تلفيق مسرحي 

عن االستمرار في دورها الوطني النبيل، 
ثم اّن هذه المقاومة ومعها بيئتها الحاضنة، تملك من القدرة والمناعة 
ما يمكنها من االضطالع بالمهام التي ندبت نفسها لها واحتضنها الشعب 
على أساسها ولتمارس دورها من أجل الوطن مع تجاوز المصالح الذاتية 
فهي تميّز بين استعمال القوة من أجل الوطن وتتمسك به، وبين استعمال 
بأّن  قناعة  بل  عجزاً  ليس  عنه،  وتحجم  الذاتية  المكاسب  أجل  من  القوة 
قّوتها مخصصة للوطن وليس من أجل االستقواء على الشريك في الوطن 

أو من أجل االستئثار بما هو شراكة بين المواطنين.
فإذا كان المؤتمرون في الخارج يسعون الى حّل لشطب هذه المقاومة، 
جاؤوا  يوم   ٢٠٠٤ العام  منذ  أقله  عليه  دأبوا  الذي  والسلوك  الهدف  وهو 
تطيح  التي  التدابير  من  رزمــة  فيه  وحــزمــوا   ١٥٥٩ رقــم  البدعة  بالقرار 
او  ارتكبت  جرائم  من  ذلك  تلى  وما  مقاومته،  على  وتجهز  لبنان  بسيادة 
حروب اندلعت من أجل تنفيذه، اذا كان هؤالء يبحثون عن محطة جديدة 
على هذا المسار فإننا من اآلن نقول لهم إنكم ستفشلون كما فشلتم في 
القوى  تلك  على  المراهنين  الداخل  أطــراف  كان  وإذا  الماضيين،  العقدين 
سيطول،  وانتظاركم  خاسر  رهانكم  اّن  لهم  نقول  فإننا  الغرض  لتحقيق 
الرئيس  الجنرال  يوماً  به  قال  بما  نرّد  فإننا  بالتقسيم  تهّددون  كنتم  وإذا 
من  لبنان  في  واّن  ُيقّسم”،  ان  من  أصغر  لبنان  “اّن  الوطني  التيار  قائد 
ومهما  المخاطر  كانت  مهما  وثــرواتــه  حــدوده  يحمي  كما  وحدته  يحمي 
أو  لبنان  استعمار  زمن  بأّن  ونؤكد  ونعود  تضحيات،  من  األمر  استلزم 
الوصاية واالنتداب عليه زمن ولّى ولن يعود بعدما حّل زمن االنتصارات، 
بمنطق  المسألة  قــاربــوا  نقول  للطريق  واخــتــصــاراً  للوقت  وحفظاً  لذلك 

وموضوعية وعقالنية فتنجحوا في المسعى.
حوار  الى  تقود  التي  فهي  بها  نقول  التي  والموضوعية  العقالنية  أما 
وقوته  وحــدتــه  فــي  لبنان  يحفظ  حــّل  الــى  يفضي  وطني  وتفاهم  داخــلــي 
استفزازاً  الــحــّل  هــذا  يشكل  ان  غير  مــن  وثــرواتــه،  واستقالله  وسيادته 
القول  مجرد  قبيل  من  المكابرة  على  االستمرار  أما  ألحــد،  استسالماً  أو 
بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية أّي رئيس، او المواقف االستعراضية، 
او البيانات والمواقف التهديدية، من غير األخذ بالحقائق التي تقّدم ذكرها 
وبالوقائع التي تحكم المشهد اللبناني فإنه لن يكون إال عمالً غير مسؤول 
او  بحصار  لبنان  على  يعتدي  لمن  واستجابة  األزمــة  أمد  إطالة  شأنه  من 

تدخل غير مشروع في شؤونه. 
وخطابات  ومسرحيات  مؤتمرات  من  اآلن  ينفذ  ما  كّل  اّن  نقول  وعليه 
التدخل  هــدف  تحقيق  الــى  يفضي  لن  هــذا  كــّل  و...،  و...  ووعيد  وتهديد 
األجنبي في لبنان، ألن في لبنان من يملك القوة الدفاعية الكافية لحمايته، 
بالموقع  الــمــتــبــادل  ــــرار  الــوطــنــي واإلق والــتــفــاهــم  الــحــوار  ويبقى وحـــده 
والحقوق والشراكة الوطنية هي الطريق القويم للحّل وبناء لبنان لجميع 
من  المزيد  أنفسنا  وعلى  لبنان  على  ونوفر  سلوكها  الى  فلنسارع  أبنائه، 

المعاناة.
*أستاذ جامعي ـ خبير استراتيجي

الخارج لن يحّل اأزمة لبنان... فما دور الداخل؟

{ د. جمال زهران*

»مخيم جنين«، هو رمز للمقاومة الفلسطينية، ورمز الستمرار القضية 
بكّل جوانبها، ورمز للتضحية، حيث يتحّمل اعتداءات وسخافات العدو 
الصهيونية باستمرار، إال أّن المخيم وسكانه، صامدون، وال ييأسون أو 

يستسلمون.
لذلك فإّن أول رّد فعل بطولي على العدوان الصهيوني على المخيم، 
يثأر  سنة،   )21( ال�  وصاحب  عمره  ربيع  في  فلسطيني  شاب  قيام  هو 
لجنين، وشهدائها العشرة في آخر هجوم صهيوني، بالمبادرة بالقيام 
من  أكثر  وأصاب  وقتل  القدس،  قلب  في  الصهاينة  ضّد  فدائية  بعملية 
من  القدس  عملية  حصاد  يكون  أن  أراد  القدر  وكأّن  صهيونياً،  عشرين 
الصهيوني  العدوان  ضحية  راح  الذي  العدد  نفس  هو  وجرحى،  قتلى 
على مخيم جنين، وقبلها بساعات! وفي نفس الوقت فإّن عملية القدس، 
بقيادة الشاب المناضل الشهيد/ خيري علقم، كان ثأراً لجّد هذا المناضل 

الذي قتله مستوطن صهيوني طعناً بالسكين منذ أكثر من 25 سنة!
وال  الوقت.  طال  واْن  الثأر،  في  حقهم  يتركون  ال  الفلسطينيون،  إذن، 
المحتلة، في  العربي في أرض فلسطين  زلنا نثق، وسنظّل، في شعبنا 

أنهم سيظلوا يقاومون حتى تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر.
ونحن كمناصرين للعروبة والمقاومة، باعتبار أّن خيار المقاومة هو 
وإلى  مع  العهد  على  سنظّل  فلسطين،  تحرير  أجل  من  الوحيد،  الخيار 
قومي  أمن  هو  فلسطين  تحرير  أّن  خاصة  الفلسطينيين،  ووراء  جانب 
واالستعمار  العرب  بين  الحضاري  الصراع  قلب  وهو  أساساً،  عربي 
إّن  الناصر،  عبد  جمال  الزعيم  قال  حيث  التقّدم.  معركة  في  الغربي، 
الصراع العربي الصهيوني، هو صراع وجود وحقوق وليس صراع على 

حدود.
الكيان  مع  التطبيع  مناهضة  معركة  ف��إّن  اآلخ��ر،  الجانب  وعلى 
الصهيوني، ال تزال مستمرة، بعد سقوط متتاٍل من بعض األنظمة العميلة 
الصهيوني  الكيان  التقى وزير خارجية  لالستعمار والصهيونية. حيث 
العاصمة الخرطوم، وفي  السودان، في  المجلس العسكري في  برئيس 

زيارة رسمية، بهدف تفعيل التطبيع، الذي عقد اتفاقية بشأنه منذ عام!
عربية،  أرض  على  الكيان،  خارجية  وزير  مع  البرهان  لقاء  كان  فقد 
رفض  وسط  استفزازياً،  لقاًء  السودانية،  الدولة  عاصمة  الخرطوم  هي 
السودان  في  والتغيير  الحرية  جبهة  وأعلنت  السودانيين،  من  شعبي 
فض التحالف مع السلطة الحاكمة برئاسة البرهان، وأعلنت العصيان 

المدني، وأعطت تعليمات لجميع أئمة المساجد في السودان بأن تكون 
خطبة الجمعة ضّد لقاء البرهان مع وزير خارجية الكيان، وإعالن رفض 
التطبيع، حتى أّن التيار اإلسالمي العام في السودان أعلن رفضه لهذه 
الزيارة، على خلفية أّن اليهود أهل خزي وعار، وأنهم غير مؤتمنين. كما 

أعلنوا مناصرتهم للقضية الفلسطينية.
ورئيس  البرهان،  وضّد  التطبيع،  ضّد  كله  السوداني  الشعب  إذن 
باعتباره  البالد،  في  السلطة  على  والقابض  المؤقت  السيادي  المجلس 

يمتلك أدوات القوة متمثلة في الجيش السوداني.
ضّد  فصائله  بجميع  كله.  السوداني  الشعب  كان  إذا  هنا:  والسؤال 
التطبيع،  ذلك  البرهان  يفعل  فلماذا  الصهيوني،  العدو  مع  التطبيع 
بقبول زيارة وزير خارجية هذا الكيان الغاصب لألرض الفلسطينية منذ 
السوداني  النظام  أّن  الحاسمة، هي:  اإلجابة  اآلن؟!  1948، وحتى  عام 
الحاكم بالقوة العسكرية، يعاني من فقدان الشرعية السياسية، والتي 
عبد  برئاسة  الحاكم  السيادي  المجلس  لهذا  الشعبي  القبول  في  تتمثل 
البرهان، ومن ثم يسعى لالستقواء بالخارج مثلما تفعل أنظمة  الفتاح 
عربية أخرى، ويحاكيها. ويتمثل هذا الخارج في السعي للحصول على 
الصهيوني،  الكيان  مع  بالتطبيع  العالقات  تقوية  عبر  األميركي  الرضا 

وتلك هي المعضلة الكبرى في السودان.
لكن لو يعلم هؤالء، أّن هذا الخيار، هو خيار فاشل، وأثبت فشله ألنظمة 
االنبطاح  هذا  أّن  هو  الخطورة  لكن  الشرعية.  انعدام  إلى  تفتقر  عربية 
الصهيوني  الكيان  ُعمر  إطالة  إلى  يؤّدي  العربية،  األنظمة  بعض  من 
دعم  على  العربية،  غير  األنظمة  بعض  تشجيع  إلى  ويؤّدي  جانب،  من 

عالقاتها والتطبيع مع الكيان الصهيوني، مثلما تشاء من جانب آخر!
لذلك فإّن على المثقفين في الوطن العربي، مقاومة الفكر التطبيعي مع 
الكيان الصهيوني، بالمواجهة وكشف المستور، وفضح النظم العميلة، 
الوجود الصهيوني  وتلك هي معركة الحاضر والمستقبل، حتى ينتهي 
النهر،  إلى  البحر  من  كاملة  فلسطين  وتحرير  كلها  العربية  المنطقة  في 

بال نقصان.
كما أّن إشعال »االنتفاضة« الجديدة في أرض فلسطين المحتلة هي 
النهاية في الصراع مع  الذي ال نكوص عنه، ألنها تمثل معركة  الخيار، 
تدعم  والدولية،  واإلقليمية  الداخلية  العوامل  وكّل  الصهيوني،  الكيان 
هذا الخيار. تلك هي رسالتي لكّل من بيدهم أمر دعم المقاومة، وتحرير 

فلسطين، والله الشاهد...
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة

جنين وعملية القد�س...

والمقاومة بين االنتفا�صة ومناه�صة التطبيع
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الواردة  األولية  التقارير  أفادت 
للمديرية العامة لآلثار والمتاحف 
السورية  المحافظات  بعض  من 
المواقع  بعض  ط��ال��ت  ب��أض��رار 

األثرية نتيجة الهزة األرضية.
حلب  ف��ي  القلعة  وت��ع��رض��ت 
منها  ومتوسطة،  طفيفة  ألض��رار 
الطاحونة،  م��ن  أج���زاء  س��ق��وط 
وسقوط  وتصدع  تشقق  وحدوث 
أج����زاء م��ن األس����وار ال��دف��اع��ي��ة 

الشرقية. الشمالية 
كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة 
وتضررت  األيوبي،  الجامع  منارة 
أج��زاء  وسقطت  القلعة،  مداخل 
البرج  مدخل  ومنها  الحجارة،  من 
وتعرضت  المملوكي،  الدفاعي 

واجهة التكية العثمانية ألضرار.
األثرية  القطع  وتضررت بعض 
العرض،  خ��زن  داخ��ل  المتحفية 
وتشققات  ت��ص��دع��ات  وظ��ه��رت 
في  الوطني  المتحف  واجهة  على 

حلب.
ويقوم الفنيون في مديرية آثار 
القديمة  المدينة  بمعاينة  حلب 
وانهيارات  ألضرار  تعرضت  التي 
المباني  الكثير من  وتصدعات في 
تعرض  حيث  الخاصة،  السكنية 
المتاخم  التاريخي  العقبة  حي 
ألض��رار  الغربي  المدينة  لسور 
عن  بعيد  غير  وه��و  وان��ه��ي��ارات، 

حي  في  األمر  كذلك  أنطاكيا،  باب 
أضرار  حدثت  التاريخي،  الجلوم 
سقوط  منها  ب��ال��غ��ة  إن��ش��ائ��ي��ة 
من  وأجزاء  وجدران  غمس  أسقف 

واجهات.
ك��م��ا ت���أث���رت ب��ي��وت خ��اص��ة 
ت��اري��خ��ي��ة ف��ي ج����ادة ال��خ��ن��دق 
وكما  وطفيفة،  متوسطة  بأضرار 
عدد  بسقوط  المعلومات  تفيد 
في  التاريخية  الجوامع  مآذن  من 

حلب.
في  تاريخية  م��ب��ان  وت��أث��رت 
محافظة حماة، ما أدى إلى سقوط 
أج�����زاء م���ن ب��ع��ض ال��واج��ه��ات 
ومنها  المباني،  لهذه  التاريخية 
عقار  واج��ه��ة  م��ن  9م2  س��ق��وط 
تاريخي أثري على ارتفاع طابقين 
م��ن ش��ري��ح��ة ال��ج��اء، وح���دوث 
واجهات  في  وتصدعات  تشققات 

وجدران مبان أخرى تاريخية.
التاريخي  الباشورة  حي  وفي 
 982 ال��ع��ق��ار  ت��ض��ررت واج��ه��ة 
الثانية  العقارية  المنطقة  م��ن 
من  10م2  ح���وال���ي  ب��س��ق��وط 
وتصدعه،  الرئيسية  واج��ه��ت��ه 
وم���ن م��دي��ن��ة ال��س��ل��م��ي��ة أف���ادت 
اآلثار  لمديرية  ال��واردة  التقارير 
العلوي  ال��ج��زء  م��ن  1م  بسقوط 
ما  إسماعيل،  اإلمام  جامع  مئذنة 
الجامع  واجهة  تصدع  إل��ى  أدى 

المذكورة  األج��زاء  سقوط  بسبب 
عليها، وشوهدت أجزاء متساقطة 
لقلعة  الخارجية  ال��ج��دران  م��ن 

10م2. شميميس وقدرت 
وردت  ط���رط���وس،  ف���ي  أم����ا 
تضرر  ع��ن  للمديرية  معلومات 
بعض المباني داخل قلعة المرقب، 
منها  ومتوسطة  طفيفة  وأض��رار 
بعض  حجارة  من  أج��زاء  سقوط 
المباني،  واج��ه��ات  أو  ال��ج��دران 
ومنها سقوط كتلة من برج دائري 
في الجهة الشمالية، حيث األبراج 

الشمالية. الدائرة 
سقوط  إل���ى  ال��ه��زة  أدت  ك��م��ا 
الجرف الصخري في محيط قلعة 
المباني  بعض  وانهيار  القدموس 
حرم  ف��ي  المتوضعة  السكنية 

القلعة.
حتى  ح��م��ص،  محافظة  وف��ي 
معلومات  أي  تصل  ل��م  تاريخه 
المواقع  في  أضرار  أي  عن  دقيقة 
األث��ري��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة، وك��ذل��ك 
والمعلوم  األث��ري��ة،  تدمر  مدينة 
حتى اآلن أن مئذنة الجامع الكبير 

في القصير سقطت بالكامل.
تحتاج  المسح  أعمال  أن  يذكر 
بسبب  ال���وق���ت  م���ن  م��زي��د  إل���ى 

أقامت مطرانية حلب وتوابعها للسريان األرثوذكس الظروف الجوية السائدة.
السن  كبار  من  مشاركاً   150 فيه  كرمت  حفل  خ��ال 
بعنوان  الشعبي  السرياني  التراث  إحياء  مشروع  في 
صالة  في  وذل��ك  السريانية(  األص��ال��ة  إل��ى  )ال��ع��ودة 
مدينة  في  السليمانية  حي  في  إبراهيم  يوحنا  المطران 

حلب.
وتضمن الحفل تقديم فقرات فنية من التراث والفلكلور 
الدينية  واألناشيد  التراتيل  بين  تنوعت  السرياني 
واألغاني واألهازيج الشعبية التي تغنى في المناسبات 
والعادات  التقاليد  تحاكي  والتي  واألعراس  االجتماعية 
ألغان  إضافة  السن،  كبار  قدمها  القديمة  االجتماعية 

وطنية تعزز الشعور باالنتماء لألرض والوطن.
وتم عرض منتجات من المشغوالت اليدوية التراثية 
واللوحات  الخشبية  واألعمال  والمطرزات  األلبسة  من 

الفنية وبعض أنواع الحلويات والمأكوالت.
للسريان  حلب  مطران  قسيس  بطرس  المطران  وقال 
األرث��وذك��س أن ه��دف ال��م��ش��روع ه��و إح��ي��اء ال��ت��راث 
السرياني السوري المحكي وحفظه من الضياع وتعزيز 
الديانات  أرض  هي  سورية  لكون  للوطن،  االنتماء  روح 
أبناء  من  مهمة  بشريحة  لاهتمام  إضافة  والقديسين، 
الكنيسة  أبناء  من  السن  كبار  وهي  السوري  الشعب 

الذين يحفظون كنزاً مخفياً بداخلهم تم العمل على إعادة 
إحيائه من جديد وإخراجه للعلن.

التراث  وأوضحت مايا عيسى منسقة مشروع إحياء 
السرياني الشعبي أن المشروع الذي انطلق منذ أربعة 
أشهر ويشمل محافظات حلب وحمص والحسكة تضمن 
الكنائس  حول  تمحورت  السن،  كبار  مع  لقاءات  إجراء 
والتقاليد،  ال��ع��ادات  وع��ن  وإدل��ب  حلب  بين  المنسية 
واللغة  الشعبية  واألمثال  التراثية،  األف��راح  وأج��واء 
واأللحان السريانية، والمطبخ السرياني، والشخصيات 
الريادية، بهدف إعادة إحياء التراث المحكي والامادي، 
مبينة أن احتفال اليوم هو تقييم لما تم تنفيذه بالمشروع 

والتفكير بما سيتم عمله في هذا المجال مستقباً.
على  اطلع  إن��ه  كياجين:  جوزيف  المشارك  وق��ال 
معلومات قيمة عن التراث السرياني خال مشاركته في 
وشعبية  فلكلورية  سريانية  معزوفات  وقدم  المشروع، 

على آلة األورغ القت استحسان الحضور.
أتيحت  التي  الفرصة  أهمية  إلى  بيطار  نبيل  ولفت 
الذي  السرياني  التراث  إحياء  إعادة  في  بالمشاركة  له 
الدينية  واألناشيد  التراتيل  تقديم  خال  من  به  يفتخر 
هذا  لحماية  داعياً  الفلكلورية،  والرقصات  والسريانية 

التراث وإعادة إحيائه.

أحيا 50 شاباً وشابة من كورال المشرق العربي اللبناني أمسية كورالية بعنوان )أمسية ذهبية( بقيادة المايسترو 
إبراهيم البمباشي على خشبة مسرح األوبرا بدار األسد للثقافة والفنون في دمشق.

ويركز الكورال منذ تأسيسه في بيروت عام 2017 على األداء المحترف والحفاظ على التراث مع إدخال الحداثة 
إليه بتوزيع جديد، كما أنه يسعى إلقامة األمسيات في دور األوبرا العربية وعلى مسارح عالمية ومنها مسرح األوبرا 

في دمشق.
التراث  من  جلها  وبأغان  احترافي  بأداء  األسد  دار  جمهور  مسامع  البمباشي  المايسترو  بقيادة  الكورال  وأطرب 
السوري والمصري واللبناني، فكانت البداية مع أغنية )قلت لما( تاها أداء أعمال من التراث القديم )بهوى الهادي( 
وزارني المحبوب )وبدنا نعشق( وسبحان من صور )ويامحا الفسحة(، أضاف إلى أغان وطنية واجتماعية وعدد 
من المقطوعات الفلكلورية والروحانية )يارسوالً جاء يبشرنا( و)طلع البدر( ليطرب الجمهور في مسك الختام مع 

)منيتي( و)موعدنا أرضك( و)أهل الراية( وبالفرح بالعز.
حبه  عن  البمباشي  المايسترو  أعرب  الكلمات  بهذه  الكبير«  حلمي  هو  دمشق  في  األوبرا  مسرح  على  »وجودي 
وشغفه بالقدوم إلى سورية واعتاء خشبة مسرح األوبرا لتقديم أجمل ما يمكنه مع الكورال، موضحاً أن الدافع الذي 
جعله يصبو إلى زيارة سورية هو ثقافة الشعب السوري علمياً وفنياً، إضافة إلى أنه كان يحلم منذ انطاقة الكورال 

بتقديم أمسية مميزة على أعرق وأرقى مسارح دمشق.
كما رأى أن دمشق كانت منطلقاً وبداية الكثير من الفنانين والمثقفين العرب الذين وصلت شهرتهم إلى مسارح 
عالمية، الفتاً إلى صبرهم الجتياز كافة الصعوبات والظروف القاسية التي اعترضت مسيرتهم الفنية منذ عام 2017 

وذلك لتحقيق حلمهم في الوصول بأصوات الكورال إلى خشبات المسارح العربية والعالمية.
يذكر أن كورال المشرق العربي انطلق من مسارح الجامعات في بيروت ومسرح الجامعة اليسوعية والجامعة 

األمريكية ومسرح تياترو والمدينة، وأقام أمسيات في طرابلس وصيدا أيضاً.

الفنانين  ات��ح��اد  ف��رع��ا  ن��ظ��م 
ال��ك��ت��اب  وات���ح���اد  التشكيليين 
بالتعاون  طرطوس،  في  العرب 
فنياً  معرضاً  الثقافة  مديرية  مع 
نشاط  رافقه  “النور”،  بعنوان 

أدبي وموسيقي.
وش����ارك ف��ي ال��م��ع��رض ال��ذي 
بمقر  المعارض  صالة  ف��ي  أقيم 
التشكيليين  الفنانين  اتحاد  فرع 
الموهوبات  الشابات  من  خمسة 
ب��ال��ف��ن ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي، ت��راوح��ت 
وهو   ،19 إل��ى   10 م��ن  أعمارهن 
لهن،  األول  الجماعي  المعرض 
نماذج  لوحة   30 عبر  قدمن  حيث 
فنية متعددة األساليب والمدارس 
والواقعية  والتعبيرية  التجريدية 

واالنطباعية.
ويستمر المعرض لمدة أسبوع، 
رئيسة  محمد  سعاد  عنه  وقالت 
التشكيليين  الفنانين  اتحاد  فرع 
“إنه يأتي في إطار  في طرطوس: 
الشابة  للمواهب  االت��ح��اد  دع��م 
ومتابعتها، وإقامة أنشطة خاصة 
للمرة  وي��ق��ام  عليها،  ل��إض��اءة 
األولى بالتشارك مع اتحاد الكتاب 
العرب ومديرية الثقافة عبر فريق 

مهارات الحياة”.
رئيسة  أس��ع��د  م��ن��ى  وق��ال��ت 
مهارات  وفريق  الثقافي  المركز 
الحياة أنه إيماناً بمبدأ التشاركية 
تأتي  الثقافية،  المؤسسات  مع 
ل��وزارة  التابع  الفريق  مشاركة 
قدمها  غنائية  لوحة  عبر  الثقافة 
الموهوبين  ال��ش��ب��اب  م��ن  ع���دد 
الفنان  بإشراف  والغناء،  بالعزف 
“إن  بدوره:  قال  الذي  كابر  غياث 

العزف  في  الموهوبين  من  ستة 
األغاني  من  باقة  قدموا  والغناء 

التراثية وأغاني السيدة فيروز”.
ورات الكاتبة لينا حمدان عضو 
اتحاد الكتاب أن المواهب الجديدة 
الفنية  ال��م��ج��االت  مختلف  ف��ي 
إضافة  ه��ي  والثقافية  واألدب��ي��ة 
الثقافية،  الحركة  تغني  جديدة 
لهم  وتقدم  الهواة  تستقطب  التي 
الرعاية واالحتضان للوصول إلى 

الفنية. غايتهم 
التشكيلية  الفنانة  واعتبرت 
تدريب  على  المشرفة  حسين  نور 
اختيار  أن  بالمعرض  المشاركات 
ال��ع��ن��وان ن��اب��ع م��ن ب��ري��ق األم��ل 
االنطاقة  ليكون  الكامن بداخلهن، 

األولى لهن.
المشاركين  م��ن  ع���دد  ورأى 
جيدة  فرصة  أن��ه  النشاط  بهذا 
حيث  الفنية،  بأعمالهم  للتعريف 

الصف  في  العزاوي  دلع  شاركت 
9 ل��وح��ات  ال��ث��ان��ي ال��ث��ان��وي ب��� 
في  جسدت  وتجريدية،  واقعية 
التقليدي  التراثي  اللباس  بعضها 
وال��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة األص��ي��ل��ة، 
إض��اف��ة إل���ى ل��وح��ات ب��ورت��ري��ه 

لحاالت أنثوية شتى.
أم��ا روج��ي��ن��ا أح��م��د م��ن طاب 
الصف الثامن فغلب على لوحاتها 
رس����م ال��ب��ورت��ري��ه وال��ط��ب��ي��ع��ة 

الصامتة.
الصف  من  خلوف  لؤي  واعتبر 
مشاركته  أن  ال��ث��ان��وي  ال��ث��ال��ث 
قربي  وأن��ت��ي  نسيت   ” بقصيدة 
ف��رص��ة  ال��غ��زل��ي��ة  ناسي”  ك���ل 
ل��ت��ق��دي��م م��وه��ب��ت��ه ف���ي ك��ت��اب��ة 
سبقتها  والتي  العمودي،  الشعر 
الشبيبة  فرع  مع  عدة  مشاركات 

حائز خالها جوائز عدة.

معرض  في  المشاركون  السوريون  الناشرون  نوه 
القاهرة الدولي للكتاب بأهمية هذه المشاركة التي تحمل 
الجماهيري  التفاعل  إلى  الفتين  والثقافة،  العلم  رسالة 

مع اإلصدارات السورية في مختلف المجاالت.
إن  المستقبل:  زهرة  دار  من  نكمة  الدين  صاح  وقال 
معرض القاهرة يعد من المعارضة المهمة لدور النشر في 
العالم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من دور النشر السورية 
تشارك فيه بإصدارات غنية ومتنوعة بالعلوم والمعرفة 
القت تجاوباً وإعجاباً كبيراً لدى زوار المعرض، وقدمت 

رسالة محبة لجميع الشعوب بمختلف اللغات.
من جهته أوضح عماد الرفاعي من دار العماد للنشر 
أن مشاركة دور النشر السورية في المعرض مهمة جداً 
تعتبر  ألنها  المشاركة،  على  منها  دائم  إص��رار  وهناك 
الدولية،  المعارض  في  السورية  ال��دور  لتواجد  منفذاً 

منوها باإلقبال الجماهيري الكبير على المعرض.
إن  أمينة عثمان من دار تموز ديموزي:  بدورها قالت 
والدولية  العربية  المعارض  بكل  للتواجد  تسعى  الدار 
إلى  مشيرة  الجميع،  إلى  والثقافة  العلم  رسالة  لتحمل 
أن معرض القاهرة يعتبر من أهم المعارض، وهناك نية 

للمشاركة الغنية والفاعلة فيه دائماً.

وقال هيثم الغزالي من دار نينوى: إن الدار تشارك في 
المعرض منذ 23 عاماً من دون انقطاع، وتقدم إصداراتها 
من  تحتويه  لما  والعالمية  العربية  المكتبة  تثري  التي 
ثقافة وعلوم وآداب، الفتاً إلى أن معرض القاهرة من أهم 

المعارض العالمية لما فيه من تاقي الثقافات.
إن  العصماء:  دار  من  المخلاتي  زياد  قال  جهته  من 
مستمرة  الدولية  الفعاليات  في  السورية  المشاركة 
للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  وخاصة  بازدياد  وهي 
من خال إصدارات متنوعة في مجاالت مختلفة كاألدب 

والتاريخ والكتب التربوية.
المشاركة  إن  اليمامة:  دار  م��ن  ق��دور  وائ��ل  وق��ال 
وإعجابهم،  الجميع  بإقبال  حظيت  بالمعرض  السورية 
من  وحملت  بكثافة  السورية  النشر  دور  تواجدت  حيث 
اإلصدارات والعناوين ما أثار شهية القارئ العربي الذي 
يتطلع للحصول على اإلصدارات السورية، لما تحتويه 

من مواد ثقافية قيمة.
في  يعقد  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  أن  يذكر 
الثاني  كانون  من   25 ال�  من  الفترة  خال   54 ال�  دورته 
ويشارك  الجاري،  الشهر  من  السادس  وحتى  الماضي 

فيه 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً من 53 دولة.

اأ�ضرار طالت بع�ض الآثار في حلب وحماة 
وطرطو�ض نتيجة الهزة الأر�ضية

تكريم 150 م�ضاركًا في م�ضروع اإحياء
التراث ال�ضرياني ال�ضعبي في حلب 

اأم�ضية ذهبية لكورال الم�ضرق العربي اللبناني في دم�ضق

ن�ضاط ثقافي منوع ومعر�ض ت�ضكيلي
بعنوان )النور( في طرطو�ض

نا�ضرون �ضوريون في معر�ض القاهرة للكتاب: 
نحمل ر�ضالة العلم والثقافة



 مفتوحة أمامهم، عساهم يسمعون النداء ويستجيبون، وتتحرك ضمائر الحكام 
الكارثة،  ظّل  في  الموت  خطر  يواجهون  أخوتهم  يرون  وهم  فيهم،  والمسؤولين 
القليعات  في  شماالً،  تأمينهما  فرصة  لبنان  يملك  ومرفأ  مطاراً  تحتاج  وسورية 
وطرابلس، ولو اقتضى األمر التحرك العاجل على األمم المتحدة للتعاون معها في 
هذا الشأن، خصوصاً أّن المبّرر اإلنساني يعطل أّي ذريعة إللحاق األذى بلبنان من 
أصحاب العقوبات، بل ربما يجدون في استثناء المطار والمرفأ اللبنانيين فرصة 

للظهور بمظهر بعض اإلنسانية تجاه ما تفرضه الكارثة من موجبات.
والجزائر  وإيران  روسيا  تحركت  سورية  نحو  للمساعدة  األولى  الخطوات  في 
والنقل  األشغال  واإلمارات والعراق والصين واألردن ولبنان، حيث يشرف وزير 
في  للمساهمة  آليات  ومجموعة  مساندة  فريق  إرس��ال  على  اليوم  حمية  علي 
عمليات اإلنقاذ، بينما اتصل رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي برئيس 
الحكومة السورية حسين عرنوس، وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد 
من القيادات اللبنانية يتقّدمهم رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي أسعد 

حردان الى الرئيس السوري بشار األسد للتعزية التضامن.
في الشؤون اللبنانية، انتهى مساء أمس االجتماع الدبلوماسي الدولي اإلقليمي 
في  وشاركت  ش��يء،  عنه  يصدر  أن  دون  لبنان  حول  باريس  استضافته  ال��ذي 
االجتماع مساعدة وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق االدنى باربرا ليف، 
ونزار العلوال مستشار الديوان الملكي السعودي، ومساعد وزير الخارجية القطري 
محمد الخليفي والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق األوسط باتريك دوريل 
في  مصر  ومّثل  الفرنسية.  الخارجية  في  األوسط  الشرق  قسم  مديرة  غيغن  وآن 
االجتماع سفيرها في باريس عالء يوسف، باإلضافة الى كّل من سفيرة الواليات 
المتحدة في بيروت دوروثي شيا وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وبينما قيل 
إّن البيان الختامي سوف يصدر خالل الليل، لم يكن مع منتصف ليل أمس قد صدر 

شيء بعد.
الذي سبق وبشر  البيطار تجميد مساره  العدلي طارق  المحقق  أعلن  قضائياً 
التعاون مع  المضّي قدماً دون استعادة  باستحالة  بانطالقه دون قيود، متذّرعاً 
النيابة العامة التمييزية، متحدثاً عن الحاجة لجواب قضائي على اتهامه باغتصاب 
السلطة والبّت به سلباً كي يتمكن من استئناف مهامه، ما يعني أنه يعود لإلذعان 
بمعادلة ال قانونية اجتهاده بأّن صالحياته مطلقة وأنه ال يقبل الرّد، واّن ما قاله 
يصلح بأحسن األحوال لتقديمه أمام هيئة قضائية ذات صفة لتبّت به، تاركاً وراءه 
النواب الذين استنفروا لدعمه وتأييده واإلعالميين الذين احتشدوا لتبرير كالمه، 
والجمعيات التي تحمل اسم أهالي الضحايا والجمعيات الحقوقية الذين تشاركوا 
الشارع وكادوا يتسّببون بفتنة طلباً لتأييده ودعمه، فهو كما استفاق وقّرر أنه عاد 
بعد ثالثة عشر شهر من الرّد، استفاق أمس وقّرر أنه ال يحّق له فعل ما يفعل، تاركاً 

من دعموه يعيشون شعور القطيع األعمى.

وشمال  تركيا  جنوب  ضرب  الذي  المدّمر  الزلزال  تأثير  تحت  المنطقة  تزال  وال 
بشرية  ضخمة  أض��راراً  ألحق  ما  عدة،  ارتدادية  بهزات  لبنان  الى  وامتّد  سورية 
عمليات  استمرت  فيما  وسورية  تركيا  في  األشخاص  آالف  أصيب  حيث  ومادية، 
كبيرة  صعوبة  ظّل  في  األنقاض  تحت  من  والجرحى  الضحايا  وانتشال  اإلغاثة 
تواجهها فرق اإلغاثة بسبب ضعف القدرات واإلمكانات وسوء األحوال الجوية إثر 

العاصفة المناخية التي تضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط. 
طلب  يشمل  وهو  الرابع،  المستوى  إلى  اإلنذار  حالة  التركية  السلطات  ورفعت 
 7.4 بقوة  زل��زاالً  إّن  التركية  والكوارث  الطوارئ  إدارة  وقالت  الدولية.  المساعدة 
درجات على مقياس ريختر ضرب ناحية بازارجيك من والية كهرمان مرعش جنوب 

تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اإلثنين.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها سجلت حتى اآلن 78 هزة ارتدادية. 
وباإلضافة إلى كهرمان مرعش، ضرب الزلزال واليات غازي عنتاب وأضنة ومالطيا 
وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسّبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد 
تحت األنقاض. وأظهرت مقاطع مصّورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء 

باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في األيام الماضية.
وقال رئيس مرصد الزالزل في تركيا إّن هذا الزلزال هو األكبر منذ زلزال آب 1999 

الذي تسّبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.
أما في سورية فضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة والالذقية وطرطوس، 

ورفع عدد القتلى الى أكثر من 1000 وآالف الجرحى والمفقودين.
وإذ أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيسين التركي رجب أردوغان 

والسوري بشار األسد معزياً بضحايا الزلزال، عزى رئيس حكومة تصريف األعمال  
السوري   حسين  ال��وزراء  رئيس  مجلس  مع  هاتفي  اتصال  خالل  ميقاتي   نجيب 
عرنوس ، بالضحايا الذين سقطوا، ومنهم أفراد من عائلته، معّبراً عن “تضامنه بعد 

الزلزال المدّمر الذي اصاب مناطق سورية وتسّبب بسقوط ضحايا وأضرار”.
وأبلغ ميقاتي نظيره ب�”وضع اإلمكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة 
جهود االغاثة الجارية”. وقد كلف ميقاتي وزير األشغال العامة والنقل علي حمّية 

متابعة الملف وتقديم ما يلزم.
وقّدم رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين أسعد حردان أحّر التعازي 

بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق السورية.
وتواصل رئيس الحزب، منذ ساعات الفجر مع رئيس المكتب السياسي في الشام 
ومسؤولي المناطق، موجهاً بضرورة المشاركة الفاعلة إلى جانب مؤسسات الدولة 

في عمليات االنقاذ ومساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم.
السورية  العربية  الجمهورية  رئيس  السيد  من  “نتقّدم  بيان:  في  حردان  وقال 
التعازي،  بأحّر  الزلزال  ضحايا  وعائالت  السورية  والقيادة  األسد  بشار  الدكتور 
وإسعاف  اإلنقاذ  عمليات  في  الدولة  مؤسسات  جانب  الى  طاقاتنا  كّل  ونضع 

المصابين ومساعدة أهلنا”.
الله عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي  بدوره، أعرب حزب 
في المصاب الكبير الذي نزل بهم جراء الزلزال المدّمر، ودعا كّل الدول والحكومات 
والمنظمات الدولية واإلنسانية الى المبادرة الفورية بتقديم يد العون والمساعدة 
بكّل المجاالت الممكنة إلنقاذ المحتجزين تحت األنقاض وإسعاف الجرحى وانتشال 
المعاناة  من  للتخفيف  المتاحة  اإلمكانات  كّل  ووضع  المشّردين،  وإيواء  الضحايا 

والظروف الصعبة التي يعيشها البلدان جراء هذه الكارثة.
وأعلن الجيش اللبناني إرساله 20 عنصراً من فوج الهندسة إلى تركيا للمساهمة 
ل�”اللجنة الوطنية إلدارة  في أعمال البحث واإلنقاذ، ورأس ميقاتي اجتماعاً طارئاً 
االج��راءات  لمتابعة  السرايا  في  الحكومة  لرئاسة  التابعة  واألزمات”  الكوارث 

المتعلّقة بالهّزة األرضية.
اللبنانية  الجالية  أبناء  من  “اثنين  أّن  والمغتربين ،  الخارجية  وكشفت  وزارة 
الخارجية  وزير  وكشف  الزلزال”.  جراء  تركيا  جنوب  في  األنقاض  تحت  يزاالن  ال 
مع  اتصال  “ال  أن  بوحبيب ،  األعمال  عبدالله  تصريف  حكومة  في  والمغتربين 

اللبنانَيين المفقوَدين في جنوب  تركيا  بسبب توقف االتصاالت في المنطقة”.
االثنين على هزة أرضية قوية شعر بها سكان  اللبنانيون استفاقوا فجر  وكان 
البالد من شمالها الى جنوبها، مصدرها الزلزال التركي � السوري. واذا كانت الدولتان 
سجلتا سقوط ضحايا باآلالف ودماراً هائالً، اال اّن العناية اإللهية حالت دون سقوط 
ضحايا من اللبنانيين. وفي وقت ُسجلت هزات ارتدادية في لبنان أمس وزلزال آخر 
في تركيا، استنفرت األجهزة اللبنانية واإلدارات المعنية لمواكبة الوضع المستجّد، 

فأقفلت المدارس اليوم وغداً.
3.3 درجات  “لبنان تعّرض لهّزة بقوة  وأعلن مركز بحّنس لرصد الزالزل، بأّن 
منذ ثالث ساعات مركزها المتن األعلى وتحديداً بلدة المتين، وتركيا تعّرضت لهّزة 
الى  ربع  كّل  لهزة  تتعّرض  وهي   4.03 بقوة  7:13 دقيقة  الساعة  جديدة حوالى 

نصف ساعة تقريباً”.
هزتين  أّن  براكس،  مارلين  للجيوفيزياء  الوطني  المركز  مديرة  أعلنت  بدورها، 

حصلتا أمس منفصلتان عن الزلزال الذي حصل في تركيا ولكنهما تزامنا بالصدفة.
وكشفت البراكس أن “ال تسونامي آٍت ويجري التداول بتسجيل صوتي منسوب 

لي وهو مزّور ومفبرك”.
أرفقه  قراراً  المولوي  بسام  األعمال  تصريف  حكومة  في  الداخلية  وزير  وأصدر 
بعبارة “عاجل جداً”، وفيه يطلب إعالن حال طوارئ بلدي وإجراء مسح باألضرار 
الناتجة عن الهزة األرضية التي ضربت لبنان. ولفت مولوي الى أن “ال أضرار بشرية 
في لبنان وهناك بعض األبنية المتضّررة وتّم استنفار جميع طاقات الدولة كي نكون 

إلى جانب المواطنين”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة “إقفال دور الحضانة الخاصة كافة، يومي الثالثاء 
واالربعاء 7 و 7 شباط، بسبب الهزة األرضية، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية 
السائدة في  المناخية  الثلجية وسوء األحوال  العاصفة  جديدة، فضالً عن اشتداد 

لبنان. وذلك حفاظاً على صحة وسالمة األطفال والحاضنات”.
عقد  واالجتماعية،  االقتصادية  األوضاع  وترّدي  الطبيعة  انتفاضة  وقع  وعلى 

مجلس الوزراء جلسة في السرايا برئاسة ميقاتي. 
الكوارت  إدارة  لهيئة  اجتماع  اليوم  “انعقد  ميقاتي:  قال  الجلسة،  بداية  وفي 

وأعطيت التوجيهات الالزمة في ما يتعلق بمواكبة كّل ما يحصل وتزويد المواطن 
باإلجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول اّي هلع، واالستعداد، ال سمح الله، 
ألّي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي ُيقال إنها أصيبت بأضرار، 

وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول اي تصّدع”.
الملفات  معالجة  سبيل  في  والتالقي  للتعاون  للجميع  دعوته  ميقاتي  وجدد 

الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة.
بال  في  ك��ان  األع��م��ال،  تصريف  مرحلة  عن  الدستور  تحدث  “عندما  وق��ال: 
في  االنتظام  بعدها  يعود  قصيرة،  لفترة  سيكون  الرئاسي  الشغور  أّن  المشترع 
وها  بعد،  إلنهائه  واضحاً  أفق  ال  الحالي  الشغور  أّن  يبدو  ولكن  المؤسسات،  عمل 
نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع 
أنفسنا  وجدنا  الواقع  هذا  وإزاء  الخطورة.  غاية  في  واجتماعي  واقتصادي  مالي 
أمام كّم هائل من المشكالت والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل 
واالجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال أمد الشغور 

كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات”.
أدوية  للدعم عن  “ال رفع  انه  األبيض  الصحة فراس  أعلن وزير  الجلسة،  وبعد 
السرطان وتّم إقرار سلفة خزينة لتسعير األدوية على سعر صرف 1500”. بدوره، 
من  خطر  أّي  هناك  يكون  لن  أسبوعين  “خالل  انه  سالم  أمين  االقتصاد  وزير  أكد 
حصول أزمة قمح”. وأعلن سالم انه “تّم إقرار اعتمادات خالل الجلسة لدعم القمح 

بقيمة 8 مليون دوالر”. وتّم إرجاء البحث في مخصصات االنتخابات البلدية.
بدوره، قال وزير التربية عباس الحلبي “إّن حّيزاً كبيراً من الجلسة كان للقطاع 
التربوي وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي”. وقال وزير 
اإلعالم زياد المكاري خالل تالوته المقّررات: ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة 
لوزارة  مماثل  مبلغ  هناك  سيكوُن  كما  ككّل  العام  للقطاع  ليرة  مليون  و500  مليار 

التربية.
وفي ظّل هذه األوضاع الكارثية على كافة المستويات، وبدل أن تقف المصارف 
الى جانب الدولة والحكومة والمؤسسات لمواجهة الظروف القاسية التي تضرب 
البالد، فاجأت جمعية المصارف اللبنانيين بإعالنها االضراب العام، مشيرة في بيان 

الى أن “ال يمكن حّل األزمة النظامية عن طريق االستدعاءات التعسفية بحقنا”.
وتوقع خبراء ل� “البناء” أن يؤدي هذا القرار الى تسجيل المزيد من االرتفاع بسعر 

صرف الدوالر.
ولم يسجل المشهد الرئاسي أّي جديد، في وقت كانت العيون السياسية اللبنانية 
للبحث  أمس  فرنسا  في  عقد  الذي  الخماسي  اللقاء  ونتائج  وقائع  وتتابع  ترصد 
إّن اجتماع  اللبناني، ونقلت مصادر إعالمية لبنانية عن مصادر فرنسية،  بالملف 

باريس الخماسي انتهى مساء أمس ومن المتوقع صدور بيان.
وشاركت في االجتماع مساعدة وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى 
باربرا ليف، نزار العلوال مستشار الديوان الملكي السعودي، مساعد وزير الخارجية 
القطري محمد الخليفي والمستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق األوسط باتريك 
دوريل وآن غيغن مديرة قسم الشرق االوسط في الخارجية الفرنسية. ومّثل مصر 

في االجتماع سفيرها في باريس عالء يوسف.
شيا  دوروثي  بيروت  في  المتحدة  الواليات  سفيرة  أيضاً  االجتماع  في  وشارك 

وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
على صعيد آخر، وفي خطوة تراجعية، قّرر المحّقق العدلي في الملف القاضي 

طارق البيطار، تأجيل جلسات الّتحقيق المحّددة خالل شهر شباط. 
أّجلت  “أّنني  في”  تي  “أم  قناة  عنه  قناة  نقلت  ما  بحسب  البيطار،  وأوض��ح 
الجلسات ألّن مصلحة ملف الّتحقيق العدلي تقتضي حصول تعاون بين المحّقق 
والّنيابة العاّمة الّتمييزية، وحالّياً هذا الّتعاون غير قائم، وُيفترض أن ُيحّل، وعندها 

نستأنف العمل”.
من  تأِت  لم  بيطار  خطوة  أّن  “البناء” الى  ل�  الملف  على  مطلعة  مصادر  ولفتت 
حرصه على البلد وعلى ملف التحقيقات في ملف المرفأ، وال انطالقاً من التعاون مع 
السلطات القضائية األخرى، بل خوفاً من الرسائل الحاسمة التي تلقاها بيطار من 
القاضي غسان عويدات ومفادها بأنه في حال أصدر بيطار مذكرات توقيف بحّق 
سيصدر  عويدات  القاضي  فإن  زعيتر  وغازي  المشنوق  نهاد  السابقين  الوزيرين 

مذكرة إحضار بحق البيطار. 
وأبدت مصادر أمنية مخاوفها من احتمال اشتعال العدلية من خالل تصادم بين 
أمن الدولة التي ستنّفذ مذكرة إحضار البيطار في حال أصدرها عويدات وبين قّوة 

من الجيش المولجة حماية البيطار.
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وضمائر كّل الذين كان بوسعهم فعل شيء، ولم يفعلوه، ولنبدأ باألمين العام للجامعة العربية مكتوم 
الصوت، ليكّفر عن جريمة رئاسته للوفد الذي ذهب يدعو لشّن الحرب عليها، بعد قرار الجامعة تعليق 
عضويتها، لم ال يكون أول الواصلين الى دمشق يشرف بنفسه على االتصاالت الهادفة لحث الحكومات 
العربية على تسيير جسور جوية وقوافل بحرية وبرية لكّل ما تحتاجه سورية في زمن الكارثة، سفن 
الوقود والمعدات الطبية واألدوية والمستشفيات الميدانية، واآلليات الثقيلة لدعم جهود البحث واإلنقاذ، 
والبيوت السريعة اإلنشاء إليواء المشّردين، وأدوات التدفئة واأللبسة والمطابخ الضخمة لتأمين الطعام، 
ومثله السؤال لكّل حاكم عربي قادر ولم يفعل شيئا، خصوصاً في الدول العربية الغنية، وباألخص في 
الخليج، وفي الطريق سؤال للحكومة اللبنانية، أليس ما تحتاجه سورية اليوم أكثر من وفد استكشافي 
للحاجات، هو إعالن تخصيص مطار القليعات ومرفأ طرابلس الستقبال السفن والطائرات التي تحمل 
أّن لبنان  العقوبات، ومعلوم  التوجه إلى مطاراتها ومرافئها بسبب  اإلغاثة لسورية، والتي ال تستطيع 
عندما يفعل ذلك لن يتعّرض ألّي مساءلة أو أذى، وهو قادر ان يطلب من األمم المتحدة تولي اإلشراف 

على ما يصل عبر المطار والمرفأ نحو سورية، وربطه بزمن الكارثة.
ماذا  فالسؤال  ذلك،  يعرفون  وألنهم  أعدائها،  أنوف  عن  رغماً  تتعافى  وسوف  عائدة  سورية  -ألّن 
الميتة، للتذّرع بالزلزال  التوقيت مناسباً، بلغة المصالح بعيداً عن الضمائر  عن أميركا وأوروبا، أليس 
يتصل  وما  الوقود  ومنه  وغذائي  وإنساني  وطبي  إغاثي  هو  ما  كّل  الستثناء  مناسباً  توقيتاً  واعتباره 
لألميركيين  سبق  وقد  بالعقوبات،  صلة  له  ما  كّل  من  والمشّردين،  النازحين  وإي��واء  التحتية  بالبنى 
واألوروبيين أن كتبوا وحللوا عن مشاريع تفاوض مع سورية بفعل ذلك مقابل أثمان سياسية، فماذا 
سوف يخسرون إْن فعلوا ذلك دون مقابل، وهم يعلمون أنهم سوف يربحون وضع القطار على السكة، 

لكسر الجليد وبدء الحديث مع سورية؟
لبناء جسر جديد  اللتان تبحثان عن مدخل  أليست فرصة للسعودية ومصر  المصلحة أيضاً  -بلغة 
للعالقة مع سورية، أن تصل وفود وزارية منهما على رأس قوافل الدعم والمستشفيات الميدانية، وقد 
سبق لهما خالل محنة مرفأ بيروت أن فعال شيئاً مشابهاً، واعتبار التوقيت المناسب لفعل ذلك هو هذه 

البوابة اإلنسانية؟
السورية،  للدولة  سيطرتها  مناطق  لتسلم  لتركيا  مناسب  توقيت  هو  المناسب،  التوقيت  -بمفهوم 
وهي تحتاج كّل مقدراتها داخل تركيا في مواجهة الكارثة، وتحت إشراف لجنة رباعية سورية روسية 
إيرانية تركية تقام غرفة عمليات مشتركة، تفتح الطرق، وتدير فرق اإلغاثة، في كّل المناطق السورية، 
وهي فرصة للذين توّرطوا في الخروج عن حضن الوطن ليعودوا ويظهروا بعضاً من وطنية في زمن 

الكارثة.
-التوقيت المناسب للشجعان فقط!

وقع �لزلز�ل... )تتمة �ص1( 
وسورية  لبنان  في  أهلنا  لكّل  نقول  “مجّدداً،  وختموا 
والتكاتف  بالصبر  عليكم  وتركيا  واألردن  وفلسطين 

للخروج من هذه المحنة”.
“أصدقاء  أّن  إل��ى  الحجيري  ملحم  النائب  ول��ف��ت  
معها  التضامن  ويبدون  ُكُثر،  العالم  امتداد  على  سورية 
جانبها  إلى  الوقوف  في  يرغبون  وهم  مأساتها  حيال 
والمساعدة  العون  يد  ومّد  الكارثّية،  اللحظة  هذه  في 
المستعمر  الغرب  أّيها  “فيا  وقال  والفورّية”  العاجلة 
والناهب الدولي وعلى رأسكم أميركا الشّر األكبر، ارفعوا 
ألصدقائها  يتسّنى  لكي  سورية  عن  الجائر  حصاركم 
وإعانة  والجرحى  المصابين  إلنقاذ  المساعدات  إرسال 

المنكوبين”.
 وأبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق 
وأردوغ��ان،  األسد  الرئيسين  من  كّل  إلى  الخازن  وديع 
العاجل  الشفاء  متمّنياً  ال��زل��زال،  بضحايا  م��ع��زّي��اً 

للجرحى.
كذلك، توّجه النائب السابق إميل لّحود بالتعزية إلى 
الشعب السوري، آمالً أن يتّم إنقاذ جميع العالقين تحت 
سورّية  مدناً  أصابت  التي  األرضّية  الهّزة  بعد  الركام 

عّدة.
وأضاف لّحود في بيان “مّرت عشر سنوات ثقيلة على 
الشعب السوري، من الحرب العالمّية عليه إلى الحصار 
عيشه،  لقمة  من  حرمانه  ح��ّد  بلغ  وال��ذي  المفروض 
الكارثة  هي  وها  ذلك،  من  الرغم  على  صامداً  بقي  وقد 
الطبيعّية ُتصيبه أيضاً وتزيد من مآسيه، ولكّننا كلّنا ثقة 
إرادته وعنفوانه  بأّنه سيخرج من هذه المصيبة بفضل 

وصالبته«.
المسّبب  الغرب  فعل  رّدة  هو  فعالً  “المؤسف  وتابع 
لهذه المآسي والُمتفرِّج اليوم على األضرار التي تسّببت 
بها هذه الكارثة الطبيعّية، والمطلوب منه ليس المساعدة 
الذي يفرضه، لكي يتمّكن  بل فّك الحصار غير اإلنساني 

هذا الشعب المظلوم من بلسمة جراحه«.
في  والقومّية  الوطنّية  والقوى  األحزاب  لقاء  وأعرب 
التي  المأساة  حيال  وتعاطفه  حزنه  عميق  عن  البقاع 
“أوسع  إلى  داعياً  والتركي،  السوري  بالشعبين  حلّت 
المنكوبين  الشعبين  مع  وعربّية  دولّية  تضامن  حملة 

المتمثلة  الظالمة  )البيت األسود(  قرارات حّكام  وتجاوز 
والعدوان  والجور  البغي  درج��ات  أعلى  قيصر  بقانون 
وال  الالإنسانية،  بترّدداته  الطبيعة  زلزال  يوازي  الذي 
اإلغاثّية  المساعدات  على  حّتى  قيوداً  يضع  أّنه  سّيما 

ويمنع التواصل مع المؤّسسات الرسمّية السورّية”.
لرفع  والدولّية  العربّية  الشعبّية  “الحملة  وأك��دت 
الحصار عن سوريا” في نداء، أن “سورية بأمّس الحاجة 
كي  عليها،  الجائر  األميركي  الحصار  رف��ع  إل��ى  اليوم 
تحرير  ضرورة  عن  فضالً  واإلغاثة،  المساعدات  تصلها 
األميركان  يّد  برفع  والقمح  النفط  من  الطبيعية  ثرواتها 
وحلفائهم عنها”، الفتًة إلى أّن “الشعب السوري يعاني 
إلى  ودعت  الصعب”.  االقتصادي  الوضع  من  األمرَّْين 
على  الدولي  الظلم  ه��ذا  بوجه  عالياً  أصواتنا  “رفع 
سورية وإنهاء الحصار الجائر بحّق شعبها”. كما دعت 
والدولّية  واإلسالمّية  العربّية  اإلنسانّية  المنظمات  “كّل 
تقديم  في  اإلسراع  إلى  والجمعّيات  واالّتحادات  والقوى 
يد  مّد  في  يوماً  بخل  ما  ال��ذي  السوري  للشعب  العون 

العون عربّياً كان أم غير عربي”.
مطارنة  إلى  ن��داء  العاشر  يوحنا  البطريرك  ووّج��ه 
الكرسي األنطاكي عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر 
باتوا  الذين  المشرّدين  المنكوبين  إغاثة  فيه  طلب  أمس 

بال سقٍف يأويهم”.
الشيخ  الدروز  الموحّدين  لطائفة  العقل  شيخ  وأعرب 
للضحايا  العميق  “ألمه  عن  المنى  أبي  سامي  الدكتور 
التي سقطت بفعل الزلزال المدّمر الذي ضرب تركيا”، كما 
الزلزال  جّراء  من  المتضّررين  جميع  مع  “تعاطفه  أعلن 
“يكون ما حصل  أن  المدّمر في سورية ولبنان”، متمنِّياً 
الخالفات  معالجة  لضرورة  والمسؤولين  للدول  عبرة 
ال��ك��وارث  مواجهة  ف��ي  والتضامن  األزم���ات  وت��ج��اوز 

والتحديات المتتالية والتخفيف من تداعياتها”.
األعلى  الشيعي  اإلسالمي  مجلس  رئيس  نائب  وتقّدم 
المسلمين”  العلماء  و”تجّمع  الخطيب  علي  الشيخ 
والفاعلّيات  السياسّية  والقوى  األح��زاب  من  والعديد 
بالتعازي والمواساة من الحكومتين والشعبين السوري 

والتركي وذوي ضحايا الزلزال في البلدين.
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أطلقت جمعية بيروت ماراثون في 
البرنامج  فعاليات  صحافي  مؤتمر 
تحضيراً  المجاني   510 التدريبي 
السيدات  س��ب��اق  ف��ي  للمشاركات 
تنظمه  ال����ذي  قرارك”  “طريقك 
الشهر  آذار   19 األح��د  يوم  الجمعية 
القدرات  تعزيز  إل��ى  ويهدف  المقبل 
كلم   10 ال���  مسافة  لركض  البدنية 
الناحيتين  من  اإلرش����ادات  وتقديم 
المؤتمر  حضر   . والغذائية  النفسية 
الذي عقد في قاعة اإلحتفاالت لمجمع 
بيروت  منطقة  في  الناشئة  الشركات 
جمعية  رئ��ي��س��ة   BDD ال��رق��م��ي��ة 
ونائب  الخليل  مي  ماراثون  بيروت 
الرئيس األمين العام للجنة األولمبية 
حسان  المتقاعد  العميد  اللبنانية 
رستم وأمين السر المستشار اإلعالمي 
الهيئة  وعضوا  الدين  محيي  حسان 
اإلدارية أمين الصندوق إلهام حميدان 
العامة  العالقات  وم��س��ؤول  الفقيه 

وعدائين  أندية  ورؤساء  السّقا  بشير 
وعداءات .

ب��ع��د ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي رح��ّب��ت 
العدائين  شاكرة  بالحضور  الخليل 
بجمعية  ثقتهم  ع��ل��ى  وال���ع���داءات 
خالل  من  المترجمة  ماراثون،  بيروت 
 510 التدريبي  البرنامج  على  اإلقبال 
رقما  سّجل  حيث  السيدات  لسباق 
لهذا  المشاركين  عدد  لجهة  قياسياً 
810 عداءة وعدائين  العام حيث بلغ 
يمثلون مختلف المناطق اللبنانية بما 
فيهم عداءون وعداءات من دول عربية 
وأجنبية وسيقوم باإلشراف عليهم 56 
مدرباُ ومساعد مدرب حيث يخوضون 
حصصاً تدريبية على مدى 5 أسابيع 

قبيل السباق . 
الخليل أعضاء فريق  بعدها قّدمت 
إضافة  ماراثون  بيروت  جمعية  عمل 
من  لكل  مداخالت  كانت  ثم  للمدربين 
إعرابي  الجمعية  في  السباقات  مدير 

ن��ائ��ل ال���ذي ت��ح��دث ع��ن ال��ج��وان��ب 
للبرنامج  والتقنية  اللوجستية 
ونتالي  رم��ض��ان  وك��ري��م  التدريبي 
حيث  النفسي  الجانب  ع��ن  جبيلي 
شددا على أهمية الصحة النفسية من 
تساعد  قواعد  مجموعة  إلتزام  خالل 
العصبي  التوتر  من  التخفيف  على 
وأخذ  الرياضة  التمارين  مقدمها  وفي 
القسط الوافر من النوم وإعتماد نظام 
كميات  بشرب  يوصي  صحي  غذائي 
النشويات  وت��ن��اول  الماء  من  واف��رة 
وتحاشي  السباق  عشية  خصوصا 

الفيتامينات أو المنشطات.
البرنامج  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
عام  مّرة  ألول  إنطلق   510 التدريبي 
وقد أجريت الحصة التدريبية   2014
األحد  أمس  العام  هذا  لنسخة  األولى 
البحرية  بيروت  واجهة  منطقة  في 

إنطالقاً ووصوالً. 

تعليق  ال��ع��ام،  ال��س��وري  الرياضي  االت��ح��اد  أعلن 
بسبب  مسمى  غير  ألجل  البالد  في  الرياضي  النشاط 
شرق  ومنطقة  تركيا  جنوبي  ض��رب  ال��ذي  ال��زل��زال 
االت��ح��اد  وق���ال  س��وري��ة.  منه  وت��ض��ررت  المتوسط 
موقع  ف��ي  حسابه  على  ب��ي��ان  ف��ي  ال��ع��ام  ال��ري��اض��ي 
جميع  يعلق  العام  الرياضي  “االتحاد  “فيسبوك”: 
آخر  إش��ع��ار  حتى  الرياضية  والفاعليات  األنشطة 
المتضررين  المواطنين  لمساعدة  الجهود  كل  ويكرس 

وأف���ادت  سورية”.  ل��ه  تعرضت  ال���ذي  ال��زل��زال  م��ن 
ضحايا  بوقوع  سوريا  في  الرسمية  اإلع��الم  وسائل 
جراء  سورية  في  متفرقة  مناطق  في  كبيرين  ودم��ار 
الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق 
ارتفاع  السورية،  الصحة  وزارة  وأعلنت  المتوسط. 
إصابة   639 و  وفاة   237 إلى  الزلزال  ضحايا  حصيلة 
جراء  طرطوس  حماه،  الالذقية،  حلب،  محافظات  في 

الزلزال المدمر.

البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة  انهيار  إثر  45 عاماً  الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن  توّفي الالعب 
االتحاد  وكتب  القدم.  لكرة  السوري  االتحاد  أعلن  ما  حسب  البالد،  ضرب  الذي  القوي  الزلزال  نتيجة  الساحلية، 
“االتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء ألسرة  السوري في حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: 
الشفاء  ويتمنى  البالد،  ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  ضحايا  ولعائالت  جوخدار  نادر  األسبق  سورية  منتخب  نجم 
العاجل لكل المصابين”. وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة ثم احترف مع الفيصلي والوحدات األردنيين 
حتى انتهاء مسيرته في العام 2008. كما دافع جوخدار عن ألوان منتخب سورية بين 1995 و1997 وشارك معه 

في كأس آسيا 1996، ودّرب نادي السالم زغرتا اللبناني العام الماضي ولعب في صفوف نادي األنصار.
“تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة  ونعت إدارة نادي الوثبة العب الفريق السابق الذي حمل ألوانه في فترتين 
السورية العبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهم المنية على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا 

وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين”.

أعلن قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا، عن إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، ألجل 
غير مسمى بعد الزلزال. وأعلنت الحكومة تفعيل درجة اإلنذار إلى الرابعة، والتي تعني طلب مساعدات دولية وتدخال 
من الجيش التركي لمساعدة الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة. وقال وزير الرياضة التركي »بسبب الزلزال الذي 
ضرب البالد، تم اإلعالن عن تأجيل جميع المباريات التي ستقام، وكذلك المباريات التي ستقام في الدوري الممتاز«. 
وتابع في بيان له: »تّم تعليق جميع المنظمات الرياضية الوطنية التي ستعقد في بالدنا حتى صدور بيان ثان، وجميع 
وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ«. وكتب المصارع األولمبي التركي طه أجو، 
أن هناك بين 30 و40 مصارعاً، محتجزون تحت األنقاض، حيث طلب توّجه عاجل إلى نادي المصارعة حيث وقعت 
الحادثة لمساعدة هؤالء الرياضيين. وقال نادي يني مالطيا سبور التركي إن االتصال انقطع مع حارس مرمى فريقه 

أحمد أيوب ترك أصالن بعد انهيار المبنى الذي كان يقطن فيه وأن عمليات البحث عنه ما تزال جارية.

بيروت ماراثون اأطلقت البرنامج 510 

تح�سيرًا ل�سباق ال�سيدات »طريقك قرارك« 

تعليق الن�ساط الريا�سي في �سورية

 لأجل غير م�سمى ب�سبب الزلزال

وفاة الالعب ال�سوري نادر جوخدار

 جراء الزلزال المدّمر في جبلة

40 م�سارعا تركيا تحت الأنقا�ض

اإحالة »ال�سيتي« اإلى لجنة م�ستقلة

 ب�سبب انتهاكات مالية �سابقة
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، إحالة نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة، بسبب 
و2018-2017.   2010-2009 موسمي  بين  الفترة  إلى  المزعومة  االنتهاكات  وتعود  المالية.  للقواعد  مزعومة  انتهاكات 
وأوضحت الرابطة أن حامل لقب الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري التي تتطلب “توفير، بحسن نية، معلومات مالية دقيقة 
تعطي رؤية حقيقية وعادلة للوضع المالي للنادي”. وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة المطلوبة تتعلق “باإليرادات 
)بينها إيرادات الرعاية( واألطراف ذات الصلة وتكاليف التشغيل”. وتابعت أن الجزء الثاني من االنتهاكات المذكورة يتعلق 
بخرق القواعد “التي تتطلب من النادي العضو تضمين التفاصيل الكاملة لمكافأة المدير الفني في العقود ذات الصلة” المتعلقة 
بالفترة بين موسمي 2009-2010 و2012-2013. وكان المدير الفني لمانشستر سيتي بين كانو األول 2009 وأيار 2013 
بالمتطلبات  المزعومة  االنتهاكات  من  الثاني  الجزء  يتعلق  كما  حاليا.  بالده  منتخب  مدرب  مانشيني  روبرتو  اإليطالي  هو 
المفروضة على األندية “لتضمين التفاصيل الكاملة ألجور الالعبين في العقود ذات الصلة”. ويتناول الجزء الثالث االنتهاكات 
المزعومة لقواعد الدوري الممتاز التي تتطلب من األندية االمتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة باالتحاد األوروبي 
مزعومة  انتهاكات  بسبب  عامين  لمدة  مسابقاته  في  المشاركة  من  سيتي  مانشستر  وكان ال�”يويفا” منع  “يويفا”.  للعبة 

للوائحه في شباط 2020، ولكن تم إلغاء العقوبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية في تموز من العام ذاته.

دعت الهيئة االدارية لالتحاد اللبناني للكرة الطائرة رجال الصحافة واالعالم الى حضور حفل افتتاح بطولة لبنان 
للدرجة األولى للرجال في الكرة الطائرة لموسم 2022-2023 والتي ستقام عند الساعة السابعة من مساء الجمعة 
ملعب  على  وذلك  والنجوم)جونية(  لبنان(  )بطل  شكا  سبيدبول  ناديي  بين  الجاري  شباط   10 فيه  الواقع  المقبل 

نادي شبيبة حامات ، وبرعاية وزير الشباب والرياضة  الدكتور جورج كالّس.

اإفتتاح بطولة »الطائرة« برعاية وزير الريا�سة
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