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الوطن 2
 �سورية... ال بواكي لها

{ سعاده مصطفى أرشيد*

الذي  ال��زل��زال  مع  المئوي  موعدها  على  بالدنا  كانت 
ضربنا بال سابق إنذار، ولم تعترف الطبيعة الجيولوجية 
الشمال  منحت  التي  األنغلوفرنسية  اإلتفاقية  بنتائج 
الالحقة  ريمو  سان  إتفاقية  ثم   1916 عام  لتركيا  السوري 
عام  اإلسكندرون  لواء  بسلخ  تعترف  لم  كما   ،1920 عام 
للحدود  االكتراث  دون  ضربتها  الطبيعة  فضربت   ،1939
داخل  تقع  التي  السورية  المناطق  فأصابت  المصطنعة، 
الحدود الدولية التركية، والتي كانت أنقرة قد حشدت بها 
النصرة وداعش وغيرها، كما ضربت  التكفير من  جماعات 
تخضع  والتي  لسورية،  الدولية  الحدود  داخ��ل  مناطق 
الحتالل الجيش التركي وتقيم بها الحكومة التركية إدارات 

تابعة لها.
في  خيمته  أم  حلب  في  بيته  نزيل  السوري  المواطن 
اثني  منذ  بالده  على  الكونية  الحرب  تكِفه  لم  وكأنه  إدلب، 
عشر عاما، وما ترافق معها من قتل ودمار وتهجير واحتالل، 
الدمار  مشاهد  وآالم��ه،  مأساته  من  ليفاقم  الزلزال  فجاء 
القلب، فيما تزداد أعدادها طردياً  القتلى ينفطر لها  وأشالء 
مع كّل نشرة أخبار وحسب جهود فرق اإلنقاذ العاملة في 

ظروف جوية ماطرة وباردة.
حالة  عن  أعلن  أردوغ��ان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
نظريا  وهو  والي��ة،  عشر  أحد  في  شهور  لثالثة  الطوارئ 
مسؤول عن إغاثة ماليين السوريين الذين استضافهم في 
تركيا ألسباب تركية ال إنسانية، فاستخدمهم ضّد بالدهم 
ودولتهم من جانب، ثم استخدمهم مرة ثانية لتهديد أوروبا 
المناطق  في  آخرين  ماليين  وعن  إليها،  للهجرة  بإطالقهم 
التي احتلها في الشمال السوري، وحسب ما تقول منظمات 
اإلغاثة الدولية إّن ثالثة وعشرين مليون مواطن في سورية 

وتركيا قد أصبحوا في أمّس الحاجة لإلغاثة العاجلة.
كيف  أردوغ��ان  يعرف  وال��ذي  المنافق  العالم  انتفض 
الجوية  الجسور  وانطلقت  واعتداد،  بفوقية  معه  يتعامل 
ومعها  والغذائية،  الطبية  اإلغاثات  لنقل  البرية  والقوافل 
صور  وتنتشر  التركية،  المناطق  إلى  المدني  الدفاع  فرق 
الطائرات المزدحمة في السماء التركي فيما تعيش سماؤنا 
أجواء الحصار الظالم، فالسوري ال بواكي له، ال من جسور 
جوية حقيقية وال قوافل إال من روسيا وإيران وبعض الدول 
العربية ومن بعض أبناء أمته، أما العالم الغربي وعقوباته 
والذي طالما أرسل لسورية أدوات القتل والدمار، فإنه وكما 
أثبتته هذه الكارثة يستنكف عن إرسال المواد اإلغاثية، فهو 
ال يعترف ال بالدولة السورية وحقوقها وال حتى بإنسانية 

المواطن السوري.
األرواح  في  وأذى  دمار  من  الكارثة  هذه  أحدثت  ما  على 
على  فقط  العاجلة  باإلغاثة  عالجه  يمكن  ال  ما  والماديات 
إعمار  بورشة  التفكير  يستدعي  وإنما  الملحة،  ضرورتها 
تحتاج  ملّح  وبشكل  ولكن  ومكلفة،  طويلة  بناء  وإع��ادة 

سورية لكل أبناءها للعمل السريع على ثالثة ملفات :
أوال: تطوير الحملة الشعبية � القومية التي انطلقت لتعّم 
سائر المدن في الكيانات السورية حتى لو أّدت إلى تحطيم 
الحدود المصطنعة التي أثبتت الطبيعة تهافتها وبطالنها.

لرفع  العالمي  المستوى  على  شعبية  حملة  ثانيا: 
من  نفاق  وكشف  وفضحه  سورية  عن  المجرم  الحصار 
وبتوقيع  بالدهم،  سفارات  أمام  بالتظاهر  ذلك  يحاصرنا، 
العرائض التي يشارك بها األفراد من سياسيين ومثقفيين 
وأكاديميين، وإجراء اإلتصاالت مع جهات غربية مؤيدة لنا 

لعمل ذات اإلجراء في المدن األوروبية واألميركية.
ثالثاً: وهو األهّم الطلب الرسمي والشعبي على الحلفاء 
بوساطة  القيام  أج��ل  م��ن  وذل��ك  وم��وس��ك��و،  ط��ه��ران  ف��ي 
مزدوجة، الجزء األول منها ما بين الدولة السورية واألتراك، 
الزلزال  أحدثه  ما  ض��رورات  أم��ام  أردوغ��ان  ي��درك  بحيث 
انسحابه  السورية  الدولة  مصلحة  من  كما  مصلحته  أّن 
إلغاثة  وتفّرغه  وج��واره��ا(،  )إدل��ب  السوري  الشمال  من 
لفرض  السورية  الدولة  عودة  وأّن  عشر  اإلحدى  محفظاته 
وإنما  حقوقها،  من  حقاً  فقط  ليس  أرضها  على  سيادتها 
الدولة  بين  ما  أخرى  ووساطة  أيضاً،  تركية  مصلحة  هو 
السورية والمعارضات غير المتوّرطة في اإلرهاب والتكفير 

وفتح مجال العودة لهم إلى حظيرة وطنهم.
سورية تحتاج اليوم إلى من يحبها وينتمى إليها.

*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ 
فلسطين المحتلة

{ شوقي عواضة

لم يهتّز ضمير الغرب )الّسامي( جراء الّزالزل التي ضربت المناطق الّسورية 
وسنوات  مراحل  على  األعاصير  اجتاحتها  عندما  ألميركا  اهتّز  مثلما  والّتركّية 
أصاب  ما  واحدٍة  بعيٍن  إاّل  تَر  لم  التي  المتحدة  العوراء  األمم  تجرؤ  لم  متعّددة. 
تركيا من دماٍر وسقوط ضحايا في حين كّفت عينها األخرى عن مشاهدة ما حّل 
العربّية( متسابقة  الّزالزل نفسها. ولم تثر )الّنخوة  بسورية من كوارَث نتيجة 
تبارز  حين  فعلوا  كما  سورية.  وقلبها  العروبة  قلعة  جراح  لتضميد  بشهامتها 
في  األولى  المراتب  ويحتلّون  األميركّي  سّيدهم  رضا  لكسب  سعياً  )النشامى( 
أثر إعصار ماثيو  المتحدة األميركّية على  تقديم المساعدات اإلنسانّية للواليات 
أو كاترينا وفلورانس عام 2018 حيث صّنفت الّدول العربّية باألولى في تقديم 
سورية  في  أّما  أميركا.  األعاصير  ضربت  التي  الّسنوات  مدار  على  المساعدات 
العربي(  )الّربيع  في  بأموالهم  ج��ادوا  من  عيون  وكّفت  العربّية  اآلذان  صّمت 

وسخوا بهباتهم من انتحاريين ومرتزقة لتدمير سورية.
أّما إنسانّية أوروبا االستنسابّية والمجتزأة فقد عصف بها الّزلزال الذي حّطم 
العقوبات األميركّية وحطم هامة قيصر األميركي على أعتاب دمشق، ومعه فقد 
ذلك الغرب وفي مقّدمته أميركا وأوروبا إنسانّيته التي تتوّهج تضامناً مع تل أبيب 
في مواجهة الّشعب الفلسطيني األعزل وتزداد شعلتها توّهجاً في تركيا ومع كّل 
من يتحالف مع الكيان الّصهيوني أو يسّخر نفسه لخدمة المشاريع األميركّية في 
المنطقة. بالّرغم من ذلك لم يخُل األمر من وقوف الّشرفاء إلى جانب سورية التي 
وفي  والمسلمين  العرب  قضايا  جانب  إلى  وحزٍم  بعزٍم  زالت  وال  تاريخّياً  وقفت 
مقّدمتها القضية الفلسطينّية التي ال زالت حتى اليوم تدفع ثمن تبّنيها للقضية 
واألحرار  الّشرفاء  حّطمها  التي  األميركّية  والحصارات  العقوبات  بكّل  آبهة  غير 
وفرق  المساعدات  إلرسال  المبادرين  أّول  كانت  التي  طهران  من  بدءاً  األمة  من 
اإلنقاذ وفتح جسٍر جوي بين طهران ودمشق مروراً بالعراق ولبنان الذي يواجه 
عقوباٍت أميركّيًة لم تمنعه من اتخاذ قراٍر رسميٍّ عّبر عنه رئيس حكومة تصريف 

إلى  اللّبناني  والجيش  األحمر  الصليب  من  فرقاً  بإرساله  ميقاتي  نجيب  األعمال 
العاّمة  األشغال  وزير  تكليف  إلى  إضافًة،  اإلنقاذ  عملّيات  في  للمشاركة  سورية 
حبيب،  بو  عبدالله  والمغتربين  الخارجية  وزراء  ضّم  وفد  بتشكيل  حمية  علي 
األشغال العاّمة والنقل علي حمية، الّشؤون االجتماعّية هكتور حجار، والّزراعة 
عباس الحاج حسن، األمين العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير ومدير 
التباحث  أجل  من  دمشق  لزيارة  حلو  جوزف  الّصحة  وزارة  في  الّطبية  العناية 
في المساعدات وعملّيات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانّية التي بادرت إليها بعض 
الجمعّيات األهلّية والمؤّسسات الّرسمية في لبنان. إضافًة إلى تكليف وفٍد آخر 

الذهاب إلى تركيا والمساعدة في عملّيات البحث وتقديم المساعدات. 
رغم كبر المأساة في سورية وتركيا ثّمة ازدواجّية في المعايير على المستوى 
الّدولي واإلقليمي في الّتعاطي بين البلدين اللذيِن جمعتهما كارثة الزالزل فالّدول 
العربية والغربّية التي قّدمت الماليين من الّدوالرات لتمويل المنظمات اإلرهابّية 
على  والعقوبات  الحصار  تؤّيد  التي  ذاتها  هي  وغيرها  داعش  من  سورية  في 

سورية التي أفشلت مشروعها اإلرهابي وخرجت منتصرة.
رغم كّل ذلك فإّن صعوبة الوضع اإلنساني نتيجة حصار قيصر والّزالزل تضع 
الملتزمة بقانون قيصر أمام موقٍف تاريخيٍّ يدفعها لتأكيد إنسانّيتها  الدول  كّل 
األوروبّية  الّدول  سّيما  ال  المساعدات  من  المزيد  إرسال  إلى  المبادرة  خالل  من 
وبعض الّدول العربية التي ألزمت نفسها بقرار العقوبات األميركّية على سورية 
لعدم إدراكها أّن اإلنسانّية استثناء في الحروب ال تخضع لحصاٍر أو عقوباٍت وأّن 
المبادرة للعمل اإلنسانّي ال يحتاج إلى توقيع بروتوكوالٍت أو اتفاقياٍت فهو خارج 
عن إطار التبعية ألميركا وغيرها وإاّل فليعلم الجميع أّنه ال معنى إلنسانّيٍة ممهورٍة 
بختم البيت األبيض وال قيمة لها إْن لم تغث ملهوفاً وتضمد جراحاً وترسم بسمًة 

على وجه منكوٍب وبائٍس.
تلك هي إنسانّية سورية التي فاضت على العرب والعالم ودونها تسقط كّل 
أشالء  على  يتراقص  سمفونية  الغرب  ينشدها  التي  المزيفة  اإلنسانّية  معايير 

ضحايا كّل الظالمين.

�سورية واإن�سانّية المطّبعين )ال�ّسامية(!

خفاياخفايا

يتوّقع خبراء درسوا حاالت الزالزل المشابهة 
لزلزال تركيا وسورية أن يصل مجموع الضحايا 

والمصابين الى مئة ألف وأن تستمّر إزالة األنقاض 
ثالثة شهور وأن يحتاج تأمين اإليواء وانتظام اإلغاثة 

إلى سنة وتوقعوا أن تبلغ الخسائر وأكالف اإلنقاذ 
واإلعمار أكثر من 200 مليار دوالر.

يقول مسؤول كنسي إن هناك مقترحاً إلعداد آلية 
تقوم على اختيار الئحة من أربعة إلى خمسة أسماء 

من المرشحين يعتمدها النواب المسيحيون بالتراضي 
ويلتزمون بالتصويت لها بالتوازي مع عدم تعطيل 

النصاب في جلسات االنتخاب على أن ينسحب في كل 
دورة من الدورات االنتخابية صاحب األصوات األقل.

كوالي�سكوالي�س

التحركات  ع��ن  »بمعزٍل  للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  أّك���دت 
واللقاءات الدولّية واإلقليمّية التي ُتناقش الوضع في لبنان«، 
لبناني  وطنّي  استحقاٌق  هو  الجمهورّية  رئيس  »انتخاب  أّن 
إلى  التوّصل  أجل  من  جهودها  السياق  هذا  في  ُتتابع  وهي 
هذا  إنجاز  إلى  ضوئه  على  لُيصار  عليه  ُيراَهُن  وطني  تفاهم 
االستحقاق في أسرع وقٍت من أجل التوّجه إلى مقاربة الحلول 
المتداعية،  ولمؤّسساتها  المأزوم  الدولة  لواقع  المطلوبة 
وكذلك إلعادة ضبط األداء في السلطة واإلدارة وفق الدستور 

والقوانين المرعّية اإلجراء«.
الشعب  إلى  بالتبريك  الكتلة  توّجهت  آخر،  صعيد  وعلى 
مسؤوليه،  وإلى  الخامنئي  علي  السيد  قائده  وإلى  اإليراني 
وجيشاً،  ثورّياً  وحرساً  نيابّياً  ومجلساً  وحكومًة  رئيساً 
بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين النتصار الثورة اإلسالمّية  
»وأصبحت  الخميني  اإلمام  ومواقف  مبادئ  استلهمت  التي 
المناِهضة  الحّرة  الشعوب  لثورات  متألقاً  نموذجاً  ُتمثِّل 

لسياسات التسلّط العدواني األميركي«.

وإذ رأت أنَّ »إيران لها كامل الحّق في بناء قوتها وتجربتها 
من دون تدخل أجنبي في شؤونها«، أدانت »سياسة الحصار 
والعقوبات التي ُتمارسها ضّدها وضّد شعبها اإلدارة األميركّية 
م بمصائر  والمحور الدولي الساعي إلى فرض الهيمنة والتحكُّ

الدول والشعوب«.
شهداء  قادة  ذكرى  شباط  من  عشر  السادس  وبمناسبة 
»المقاومة اإلسالمّية« السيِّد عباس الموسوي والشيخ راغب 
المقاومة  بالتزام  »عهدها  الكتلة  جدَّدت  ُمغنّية،  وعماد  حرب 
من  عليه  ُنراهن  ومجدياً  جدّياً  خياراً  الصهيوني،  العدو  ضّد 
من  بلدنا  وحماية  أرضنا  بقّية  وتحرير  عدونا  إخضاع  أجل 

الضغوط ومحاوالت االبتزاز أو إمالء السياسات«.
كما توّجهت إلى »قيادة المقاومة وجمهورها والمنخرطين 
جميعاً«  أيديهم  على  لتشّد  فّعاليتها،  وتعزيز  نصرتها  في 
دًة »أّن خيار المقاومة يحمي السيادة الوطنّية كما ُيعزِّز  مؤكِّ
قواعد  على  مؤّسساتها  لتقوم  الدولة  بناء  خطوات  وُيصوِّب 
سيادّية صحيحة ُبغية تحقيق األهداف الوطنّية المنشودة«.

»الوفاء للمقاومة«: انتخاب الرئي�س ا�ستحقاٌق وطني لبناني
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رفع الح�سار

عن �سورية االآن

{ د. عمر محمد*

الــمــعــيــب على  ألـــيـــس مـــن 
يفرض  أن  الــدولــي  المجتمع 
عــقــوبــات عــلــى دولــــة حصل 
ضحيته  ذهـــب  ــــزال  زل فــيــهــا 
وآالف  الـــــشـــــهـــــداء  ــــات  مــــئ
الذي  هذا  يفكر  لم  الجرحى؟ 
يـــّدعـــي الــحــضــارة والـــرقـــّي 
بــــرفــــع الـــحـــصـــار عــــن هـــذا 
الشعب الذي ُدّمر وُقتل بالفخ 
الذي ُنصب له بحجة الحرية 
النظام  والديمقراطية وتغيير 
تافهة!  أخـــــرى  وشــــعــــارات 
كّل  اللصوص  ســرق  بعدما  
من  السورية  الدولة  مقدرات 
والمزروعات  والقمح  النفط 
ــمــواد بـــإدارة  وغــيــرهــا مــن ال
المخطط  أصحاب  وإشــراف 
الـــجـــهـــنـــمـــي تــــجــــاه الــــدولــــة 

السورية...
الشعب  هـــذا  يستحق  أال 
للعيش بكرامة على  أن يعود 

أرضه؟
حصار  يرفع  ان  يجب  أال 
من  يتمكن  حتى  عنه  قيصر 

النهوض من جديد؟
نــعــم لــرفــع الــحــصــار عن 
الشقيقة  الــســوريــة  الـــدولـــة 
وشعبها الشقيق في العروبة 

واالنسانية...
*تكتل الشباب اللبناني

بّري دعا مكتب المجل�س

لالجتماع الإثنين

النّواب  مجلس  رئيس  استقبل 
نبيه بّري في مقّر الرئاسة الثانية 
البرازيل  سفير  التينة،  عين  في 
تــارســيــزيــو كــوســتــا فـــي زيـــارة 
مهامه  تسلّمه  بعد  بروتوكوليّة 
الـــجـــديـــدة كــســفــيــر لـــبـــالده لدى 
ــان. وكـــانـــت مــنــاســبــة جرى  ــن ــب ل
العاّمة  لألوضاع  عــرض  خاللها 

والعالقات الثنائيّة بين البلدين .
الرئيس   دعا  آخــر،  صعيد  على 
إلى  المجلس  مكتب  هيئة  بـــّري، 
اجتماع، في  الثانية من بعد ظهر 

يوم اإلثنين الُمقبل.

ن�شاطات

} استقبل وزير الداخليّة والبلدّيات في حكومة 
سفير  مــولــوي،  بّسام  القاضي  األعــمــال  تصريف 
مكتب  وممثِّل  يتيرفيك  مــارتــن  لبنان  فــي  الــنــروج 
الدكتور  باإلنابة  لبنان  في  العالميّة  الصّحة  منّظمة 
وجرى  بالوزارة،  مكتبه  في  بكر،  أبو  الناصر  عبد 
البحث في المرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف 
إلى تعزيز النظام الصّحي في السجون والوصول 
المركزّية  الــســجــون  فــي  الــصــحــيـّـة  الــخــدمــات  إلـــى 
وسجون النساء في لبنان. والتقى  مولوي رئيس 
بلدية جبيل وسام زعرور على رأس وفد من البلدية 

جبيل وعرض له مطالبهم.
الخارجيّة  الـــشـــؤون  لــجــنــة  ــس  ــي رئ عـــرض   {
والمغتربين النائب الدكتور فادي عالمة في مكتبه 
مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، 
والمعيشيّة.  واالقــتــصــادّيــة  السياسيّة  األوضـــاع 
أجواء  في  عالمة  النائب  بومباردييري  ووضعت 
التحضير لزيارة مرتقبة لوفد من مجلس الشيوخ 

اإليطالي إلى لبنان في آذار المقبل.

} بــحــث قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزاف عــون، 
القّوات  قائد  بــالــيــرزة،  مكتبه  فــي  استقباله  خــالل 
 Bertrand الجنرال  الفرنسي  الجيش  في  البرّية 
عالقات  مرافق،  وفد  رأس  على    TOUJOUSE

التعاون بين جيشي البلدين.

قائد الجيش مجتمعاً إلى قائد القّوات البرية في الجيش الفرنسي  )مديرية التوجيه(

عالمة مستقبالً سفيرة إيطاليا في مجلس النواب أمس
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إنفاذاً لتعليمات رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين أسعد 
وفصائل  الحزبية  الوحدات  باستنفار  المركزية،  الحزب  وقيادة  حردان 
المواطنين  ومساعدة  االنقاذ  عمليات  في  للمشاركة  الزوبعة،  نسور 
المتضررين من جراء الزالزل في عدد من مناطق الشمال السوري، سارعت 
المنفذيات والوحدات الحزبية الى تشكيل لجان طوارىء، والقيام بالمهام 

المطلوبة ومؤازرة مؤسسات الدولة.
من  وع��دد  مرعي  أحمد  د.  الشعب  مجلس  عضو   � العميد  توّجه  وقد 
تنفيذ  لمتابعة  حلب،  مدينة  الى  الفصائل  من  ومجموعات  المسؤولين 
وهيئة  حلب  في  المركزية  للقوة  إجتماعاً  مرعي  عقد  وهناك  المهام. 

المنفذية، بحضور منفذ عام حلب طالل حوري، وعدد من المسؤولين.
والقوة  للمنفذية  العالية  بالجهوزية  االجتماع  خالل  مرعي  وأش��اد 
مؤسسات  بمؤازرة  المركزية،  للتوجيهات  السريع  والتنفيذ  المركزية 

الدولة والوقوف الى جانب أهلنا المتضررين.
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  يؤديه  الذي  الدور  ان  إلى  واشار 
مواجهة  في  وتضحياته  دوره  عن  أهمية  يقل  ال  والمساعدة،  المؤازرة  في 
ببذل  معنيون  نحن  وق��ال:  االره��اب.  ودح��ر  الكونية،  االرهابية  الحرب 
قصارى جهدنا لمساعدة أهلنا، فالزلزال الذي ضرب هذه المناطق كارثي، 
والمسؤولية كبيرة. خصوصاً أن هناك حصاراً ظالماً تتعرض له سورية، 
وستلملم  وأصلب  اقوى  واألمل،  والعمل  واالرادة  بالصمود  سورية،  لكن، 
من  سقطوا  فقد  عليها  الحصار  هذا  يفرضون  الذين  أما  النازفة.  جراحها 

عالم االنسانية ال بل يرتكبون جريمة ضد االنسانية.
إلى  وادل��ب،  وحماة  الالذقية  منفذيات  كما  حلب  منفذية  ان  إلى  ولفت 
المساعدات  لتوزيع  فرقاً  شكلت  والمساعدة،  االنقاذ  عمليات  في  دورها 
وعبر  الوطن  في  الحزبية  المناطق  من  تباعاً  ستصلها  التي  المختلفة 

االسعاف  وفرق  سيارات  وإلستقبال  المركزية،  الحزب  قيادة  عبر  الحدود 
من لبنان. مشيراً إلى وصول كوادر طبية ومساعدات انسانية الى المناطق 
تصل  التي  الدم  وحدات  الى  اضافة  الشام،  في  المنفذيات  من   المتضررة 

عبر مؤسسات الدولة.
حلب  عام  ومنفذ  مرعي  العميد  زار  والمتابعة،  التنسيق  سياق  وفي 
طالل حوري وعدد من المسؤولين الحزبيين مقر محافظة حلب وكان لقاء 
رئيس مجلس المحافظة ووضع  كل امكانيات الحزب بتصرف مؤسسات 

الدولة.
ادلب،   � النعمان  معرة  مدينة  إلى  وفد  رأس  على  مرعي  العميد  وتوجه 
حيث عقد لقاء مع هيئة منفذية ادلب في مكتب المنفذية، مشدداً على اهمية 

الجهود التي يبذلها القوميون في التعامل مع تداعيات الزلزال.
كما عاد مرعي والمسؤولين الحزبيين عدداً من المصابين. 

الوطن 4
»القومي« على الأر�ض في المناطق التي �سربها الزلزال.. اغاثة وم�ساعدات..

وزيارة لمقر محافظة حلب وو�سع المكانات بت�سرف موؤ�س�سات الدولة

العميد اأحمد مرعي: نحن معنيون بموؤازرة موؤ�س�سات الدولة

وبذل كل الجهود لم�ساعدة اأهلنا وا�ستمرار الح�سار الظالم على �سورية جريمة �سد الن�سانية
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في مقر محافظة حلب من الجولة الميدانية

من االجتماع في مكتب منفذية حلب

من الجولة المدانيةفي مكتب منفذية إدلب في معّرة النعمان في منزل أحد الجرحى



5الوطن

منفذية ال�سنية في »القومي« ت�ستخدم الجرافات

لفتج الطرقات واإزالة الثلوج من اأمام المنازل 

الحزب  في  حرمون  لمنفذية  وأشرفيتها التابعة  صحنايا  مديرية  نظمت 
السوري القومي االجتماعي حملة تبرع بالدم، لجرحى الزلزال الذي ضرب 

عدداً من مناطق الشمال السوري.
وتوجهت أعداد كبيرة، من القوميين االجتماعيين ومقاتلي نسور الزوبعة 
الباصات  بواسطة  المتحد،  أبناء  ومن  التنموي  الحياة  ابناء  فريق  وأعضاء 
والسيارات الى بنك الدم في منطقة المزة بدمشق، حيث استمر التبرع بالدم 

لساعات طويلة.
محمد  الدكتور  الدم العميد  بنك  مدير  الحملة،  استقبال  في  وك��ان  هذا 

شيحا والكادر الطبي. وقد اثنى شيحا على المبادرة.
بدوره شّدد مدير مديرية صحنايا وأشرفيتها في »القومي« رياض حداد، 
على واجب الوقوف الى جانب أهلنا في المناطق التي ضربها الزلزال، الفتاً 
إلى أن المديرية كما سائر الوحدات الحزبية في نطاق منفذية حرمون، شكلت 

لجنة طوارىء بهدف المؤازرة والمساعدة.

القومي  السوري  الحزب  في  الضنية  منفذية  قامت 
المواطنين  منازل  أمام  من  الثلوج  بإزالة  االجتماعي 
وفتج الطرقات العامة، بواسطة الجرافات، وذلك بعد 

أن تسببت العاصفة بتراكم الثلوج وقطع الطرقات.

منفذية  أّن  هرموش  منهل  الضنية  عام  منفذ  وأكد 
ولن  ألهلنا،  مصلحة  فيه  عمل  بكل  معنية  الضنية، 
الصالح  في  تصب  م��ب��ادرة   ب��أي  القيام  عن  تتأخر 

العام.

مديرية �سحنايا واأ�سرفيتها في »القومي« نظمت حملة تبرع بالدم لجرحى الزلزال 
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منفذ عام القنيطرة في »القومي« التقى رئي�س فرع الجبهة 

الوطنية واأمين فرع القنيطرة في »البعث«:

تن�سيق الجهود لإي�سال الم�ساعدة اإلى المناطق المت�سررة 

السوري  ال��ح��زب  ف��ي  القنيطرة  ع���ام  منفذ  زار 
القومي االجتماعي محمود بكار مقر الجبهة الوطنية 
القنيطرة، والتقى رئيس فرع  التقدمية في محافظة 
الجبهة الوطنية التقدمية � امين فرع القنيطرة لحزب 
البعث العربي االشتراكي الدكتور خالد أباظة وجرى 
خالل الزيارة تنسيق الجهود إليصال المساعدة إلى 

المناطق المتضررة نتيجة الزلزال.

السوري  الحزب  في  القنيطرة  منفذية  أن  ُيذكر 
القومي االجتماعي شكلت لجنة طوارىء لمساعدة 
المتضررين على الصعد كافة. وعممت أرقام: هاتف 

أو وتساب للتواصل.
 0935412577
0930884262
القنيطرة لقاء بين القومي والبعث0947314968



حقها  لتثبيت  التفاوضي  الحاصل  مستقبل  الوحيد، 
دون  بالمتاجرة  وحقها  السلمية،  النووية  بالتقنية 
الذي  الوظيفي  التقسيم  خ��ارج  حقوق  وه��ي  قيود، 
إلي��ران،  الدولية  بالعالقات  المتحكم  القوي  رسمه 
تستحق أن تكون أهدافا مشروعة وشرعية للتفاوض 
بل  وثقافتها،  اإليرانية  الدبلوماسية  فلسفة  وف��ق 
التفاوض  عبر  ألن��ه��ا  اي��ض��اً  ال��م��ف��اوض��ات  ت��خ��وض 
تترافع عن هذه الفلسفة وهذه الثقافة وتعمم مفاهيم 
تقيس  ال  لذلك  وه��ي  الدولية،  العالقات  في  جديدة 
من  العملية  الجدوى  بدرجة  المفاوضات  في  البقاء 
التفاوض  هذا  مساهمة  بقياس  بل  فقط،  مواصلتها 
للعالقات  الجديدة  المفاهيم  هذه  وتعميم  نشر  في 
الدولية، وجعلها قواعد غير قابلة لإلنكار على طاولة 
الذين  أنفسهم  األقوياء  الخصوم  من  حتى  التفاوض، 

رسموا التقسيم الوظيفي ألدوار األقل قوة.
الدبلوماسية  عبر  اإلسالمية  إي���ران  تخوض   -
تنتظر  ال  ط��وي��الً،  تاريخياً  م��ش��واراً  وال��ت��ف��اوض، 
طوال  ترسيخه  تّم  ما  ألن  فيه،  السريعة  التغييرات 
قرون وعقود من العالقات الدولية، وارتكز الى موازين 
وأحاطت  وعسكرية،  وعلمية  ومالية  اقتصادية  قوى 

التسليم  يتم  لن  وثقافات،  وقيم  مفاهيم  منظومة  به 
مستعجلة،  ليست  اي��ران  ولذلك  بسهولة،  بتغييره 
وهي ليست مستعجلة للوصول بالتفاوض الى نهايته 
التفاوض  من  لليأس  مستعجلة  وليست  اإليجابية، 
في  التفاوض  يبدو  عندما  فحتى  إنهائه،  الى  وصوالً 
حالة خمود تحرص إيران على إبقائه على قيد الحياة، 
صراعها  في  تحققه  الذي  التقدم  درجة  عبره  وتقيس 
نحو المفاهيم الجديدة للعالقات الدولية، وهي تسعى 
يسلم  أحادياً  طريقاً  التفاوض  يصبح  مرحلة  لبلوغ 
ال  خيار  وأن��ه  س��واه،  أيديهم  بين  ليس  أن  خصومها 
تنجزه،  ما  وحجم  بتقدمها  إي��ران  ألن  تفاديه،  يمكن 
غير قابلة للتجاهل، وغير قابلة للكسر أو للعصر، وال 
معها؛  التفاوض  عن  بديل  وال  معها،  التفاوض  من  بّد 
وبالتوازي مرحلة يكون فيه التفاوض خياراً بالنسبة 
تريد  ألنها  تفاوض  فتبقى  إلزامياً،  ممراً  وليس  إليران 
البقاء، وليس ألن ليس لديها بديل عن البقاء. وإيران 
بلغت هذه المرحلة أو تقترب من بلوغها، ولهذا ليست 
مستعجلة على بلوغ التفاوض نتائج عملية، وال هي 

مستعجلة للحكم على التفاوض بالفشل.
مكّون  هي  اإلسالمية  إلي��ران  بالنسبة  المقاومة   -

لتغيير  الشعوب  تخوضه  الذي  الصراع  في  عضوّي 
التي  المساحة  وه��ي  الدولية،  العالقات  منظومة 
الحياة،  ف��ي  حقها  ال��ش��ع��وب  خاللها  م��ن  تتنفس 
ثقافّية  محاولة  بين  وم��ري��ر،  صعب  هنا  وال��ص��راع 
موحشة  ستكون  حياتها  أن  لشعوب  تقول  أن  تريد 
المقاومة، ومشروع يريد أن  وصعبة وقاسية في ظل 
يقول للشعوب أن كلفة المقاومة مهما بلغت تبقى أقل 
التراجع والهزيمة واالستسالم، وألن رسالة  من كلفة 
ليست  فهي  السمّو  من  الدرجة  هذه  على  المقاومة 
بتقييدها  القبول  أو  عنها  التنازل  ألن  للتفاوض،  أداة 
إعالن انتصار لثقافة الهزيمة واالستسالم، والمكاسب 
التي  للثقافة  إثبات  هي  التنازل  هذا  مقابل  المحققة 
وما  لالزدهار،  مصدر  المقاومة  عن  التخلي  إن  تقول 
تزّود به المقاومة ثقافة الدبلوماسية والتفاوض، هو 
يفهم  حتى  وتزدهر،  وتنمو  تكبر  أن  يجب  حية  وقائع 
أن  من  وأعقد  أكبر  العالم  أن  القوي،  أو  األقوياء  عالم 
يوضع في علبة، وأن الشعوب تتنفس في هواء طلق 
المعاندة،  تقبل  ال  وقائع  وتصنع  للتقييد،  قابل  غير 
وال اإلنكار، تتحّدى العقول إلنتاج معادالت للعالقات 
التي  الحقائق  ومساكنة  استيعاب  تستطيع  الدولية 

التقدم  يؤّديه  ما  إلى  أق��رب  وهي  المقاومة،  تنتجها 
العلمي في مسيرة الصراع، حيث المضي قدماً في سلم 
الصعود العلمي للشعوب، وهو ما تفعله إيران، طريق 
الطاولة  على  لوضعه  قابل  وغير  للرجعة،  قابل  غير 
عقول  في  موجود  ألنه  الحرب،  ساحة  في  إلغائه  أو 
العلماء، والمقاومة كذلك حالة روحية وذهنية، وإرادة 
مزروعة  عميقة،  إنسانية  ثقافة  على  مؤسسة  صلبة 
دائرة  اتسعت  وكلما  واألرواح،  والقلوب  العقول  في 
انتشارها صارت أكبر من أن يحيط بها أحد، أو يتوهم 
احتواءها، أو القدرة على إلغائها، أو المطالبة بالتخلي 

عنها. وهذا هو المشهد الذي تقّدمه فلسطين اليوم.
بروسيا  عالقتها  إي���ران  ت��ق��ارب  الثقافة  بهذه   -
محورها  دولية  عالقات  تحكمه  عالم  نحو  والصين، 
تقف  الثقافة  وبهذه  والعدالة،  والواجبات  الحقوق 
الثقافة  وبهذه  المنطقة،  وشعوب  سورية  مع  إي��ران 
تحرص إيران على النجاح في بناء عالقاتها بجيرانها 
وفي مقّدمتهم السعودية، وهي كما في الملف النووي 
غير  مستعجلة،  غير  أي��ض��اً  هنا  مستعجلة،  غير 
وغير  عملية،  نتائج  الى  السريع  للوصول  مستعجلة 

مستعجلة لليأس من مواصلة السعي.
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الكارثة تطلق ... )تتمة �ص1( 

باقري �صخ�صية ... )تتمة �ص1( 

نداء  الى  الحصار  وفك  العقوبات  لرفع  الداعية  ال��ن��داءات  وسورية، 
إنساني عاجل، فرض حضوره على مواقف حكومات ودول، وعلى 
المنظمات األم��م��ي��ة، وب��ال��رغ��م م��ن ع��دم ظ��ه��ور ت��ح��ّوالت ب���ارزة في 
في  كانت  الكالمية،  االستعدادات  ح��دود  تتجاوز  الدولية  المواقف 
المنطقة صورة جديدة تقول إن مفاعيل قانون قيصر عاجزة عن تقييد 
حركة التضامن مع سورية، وإن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
العقوبات،  اإلنسانية في تمسكها بقوانين  تلبس ثوب اإلجرام بحق 
أمام مشهد إنساني بالغ التأثير، وغير قابل للتجاهل. وبدت مشاهد 
الطائرات التي تحمل المساعدات الى سورية كرة ثلج تكبر، لتشمل 
المزيد من الدول، ومثلها االتصال بالرئيس السوري بشار األسد بدا 
مرشحاً لالتساع ليشمل المزيد والمزيد من الرؤساء وقادة الدول. 
الدينية  الكنائس والمراجع  وصدرت مواقف روحية جمعت رؤساء 
اإلسالمية تدعو لفك الحصار ورفع العقوبات، وفتح باب المساعدة 
والتبرعات لصالح سورية، وخرجت قيادات شعبية عربية وازنة في 
التبّرعات،  وجمع  التضامن  حمالت  تقود  العربية  ال��دول  من  العديد 
الكثير من  العالقة مع سورية، تحتزن  ولبنان كخاصرة حرجة في 
عالمات وعناصر التأثير الدولية والعربية، كان بذاته مصدراً لمشهد 
وعابرة  المناطق  كل  تشمل  والتطوع  التبرع  فحمالت  استثنائي، 
مالقاة  الحكومية  والمواقف  إيجاباً،  تتصاعد  والمواقف  للطوائف، 
الوفد  وزي��ارة  االتساع،  في  اآلخذ  الشعبي  المزاج  هذا  عن  تعبير  أو 
والموانئ  ب��ي��روت  مطار  لفتح  االس��ت��ع��داد  بحجم  وق���رار  الحكومي 
اللبنانية أمام الطائرات والسفن التي تحمل المساعدات لسورية، رغم 

العقوبات يختصر هذه الحقيقة.
وزير  برئاسة  دمشق  إلى  الحكومي  الوفد  زيارة  جاءت  سياسياً، 
الخارجية عبد الله بو حبيب، ولقاءاته مع الرئيس السوري الدكتور 
المقداد،  فيصل  الدكتور  السورية  الخارجية  ووزي��ر  األس��د  بشار 
مع  البلدين،  بين  األخوية  العالقات  في  جديدة  صفحة  لفتح  فرصة 
تعبير الوفد اللبناني عن استعدادات عالية للمشاركة مع سورية في 

مواجهة الكارثة، وتقدير سورّي لحجم ما يتضمنه هذا الموقف.
سورية  في  اإلنقاض  تحت  العالقين  إغاثة  عمليات  تتواصل  وفيما 
 – وتركيا إثر الزلزال المدمر، فرض الحدث نفسه على العالقات اللبنانية 
السورية وتمكنت الطبيعة بإعادة التواصل بين المسؤولين في الدولتين 
بعد سنوات من القطيعة، فبرزت زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سورية 
الخارجية  وزي��ر  برئاسة  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  من  بتكليف 
وزراء  وضّم  حبيب،  بو  عبدالله  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمغتربين 
عباس  الزراعة  حجار،  هكتور  االجتماعية  الشؤون  حمية،  علي  األشغال 

الحاج حسن ومستشارين ومسؤولين في الوزارات األربع.
واستقبل الرئيس السوري بشار األسد الوفد اللبناني في قصر تشرين 
لمدة 45 دقيقة. وقد نقل الوفد رسالة تعزية واحترام وصداقة باسم رئيس 

حكومة تصريف األعمال. 
جميع  في  وسورية  لبنان  بين  التعاون  أهمية  على  للوفد  األسد  وأكد 
المجاالت انطالقاً من اإلمكانيات التي يمتلكها البلدان والمصالح المشتركة 

التي تجمعهما.
التي  العملية  اإلج��راءات  على  الوفد  لقائه  خالل  األسد  الرئيس  وشكر 
المساعدات  اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول  الحكومة  بها  قامت 
إلى سورية، والتي تحقق آثاراً فعلية على األرض وتترك أثراً معنوياً لدى 

الشعب السوري.
التي  والقرارات  اإلجراءات  األسد  للرئيس  الوفد  أعضاء  استعرض  كما 
مع  والتنسيق  المساعدة  تقديم  أجل  من  اللبنانية  الحكومة  اتخذتها 
وأشاروا  واإلغاثة،  لإلنقاذ  األرض  على  تعمل  التي  السورية  المؤسسات 
التي  المساعدات  الستقبال  والموانئ  المطارات  لفتح  لبنان  استعداد  إلى 

ترد إلى سورية من أّي دولة.
تناولت  السوريين  المسؤولين  مع  لقاءات  عقد  اللبناني  الوفد  وكان 
الشؤون اإلنسانية وتداعيات الزلزال المدّمر الذي تضّررت بسببه مناطق 
والمغتربين  الخارجية  مع وزير  لقاء عقده  ضمنها  ومن  سورية،  في  عدة 
السوري فيصل المقداد، معلنين »تضامنهم مع الشعب السوري في هذه 

المحنة باإلمكانات المتاحة للمساعدة في مجاالت اإلغاثة«. 
الى  اللبناني  الوفد  زي��ارة  كانت  وإن  أنه  الى  سياسية  مصادر  ورأت 
سياسية،  أبعاداً  تحمل  لكنها  الزلزال،  فرضه  إنساني  طابع  ذات  سورية 
إلعادة  ونافذة  فرصة  اإلنسانية  الزيارة  تشكل  أن  »البناء«  عبر  وأملت 
العالقات الى طبيعتها وتفعيلها على كافة المستويات االقتصادية واألمنية 

والسياسية، ال سيما في مسألة أزمة النازحين والتجارة الخارجية.
الدول  وتركيا،  سورية  في  التاريخية  الطبيعية  الكارثة  تدفع  لم  وإذ 
على  سورية  على  المفروض  الحصار  فك  الى  والعربية  الغربية  الكبرى 
األميركي قيصر، ولو بفك  العقوبات  المستويات ال سيما عبر قانون  كافة 
الوطني  »التيار  ل�  السياسية  الهيئة  دعت  إنسانية،  دواٍع  تحت  جزئّي 

باسيل،  جبران  النائب  برئاسة  ال��دوري  اجتماعها  بعد  بيان،  في  الحر« 
الدول الخارجية الى »رفع الحصار والظلم ألن المسألة لم تعد استهدافاً 
الشرائع  ترفضه  ما  وهو  لشعب،  قاتالً  استنزافاً  أصبحت  بل  لنظام، 

السماوية والوضعية«.
برئاسة  الدوري  اجتماعها  بعد  بيان  في  للمقاومة  الوفاء  كتلة  ودعت 
التي  تلك  خصوصاً  والدول  الشعوب  »كل  الزلزال  أن  رعد  محمد  النائب 
المنظمات  من  وكذلك  اإلنسان،  حقوق  بحماية  وتتغّنى  القدرات  تمتلك 
جهود  وتضافر  ومسؤولة  جاّدة  تضامنّيًة  وقفًة  الدولية،  والمؤسسات 
ومساعدات الستنقاذ ما يمكن استنقاذه من تحت الركام ولبلسمة جراحات 

المنكوبين وإيواء المشردين فضالً عن إعادة البناء والتعمير«.
أزمة مريرة على مدى سنواٍت  إلى أن »سورية تحّملت معاناة  ولفتت، 
من االستهداف للدور والموقع وللخيار الوطني والقومي المناهض للتسلط 
واالستكبار، وكذلك تركيا التي نسّجل لشعبها وقفاته التضامنّية والتزامه 
الدائم بنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، يستحقان من كل دول 
كل  واالستعمار  للعنصرية  المناهضة  والدول  واإلسالمي  العربي  العالم 

دعم ومساندة«.
وانتشال  اإلنقاذ  بأعمال  مشاركتها  اللبنانية  اإلغاثة  فرق  وواصلت 
وعلمت  وتركيا،  سورية  في  المنكوبة  المناطق  في  الركام  من  الضحايا 
عمليات  في  بفعالية  تشارك  أمل  وحركة  الله  حزب  فرق  أن  »البناء« 
االنقاذ. بدوره أعلن الجيش اللبناني أن »عناصر المجموعتين التابعتين 
في  المنكوبة  المناطق  في  واإلنقاذ  البحث  أعمال  تواصل  الهندسة  لفوج 
من  عناصر  مع  بالتعاون  السورية،  والعربية  التركية  الجمهوريتين 

الصليب األحمر والدفاع المدني«.
فرق  تمكنت  فقد  وسورية،  تركيا  في  العالقين  اللبنانيين  صعيد  على 
اإلنقاذ من العثور على باسل حبقوق من بلدة مغدوشة وسحبه من تحت 
أنقاض فندق في أنطاكيا وهو بحالة جيدة، فيما تحاول فرق اإلنقاذ انتشال 
استغاثة،  صوت  عنه  صدر  بعدما  الركام،  تحت  من  حداد  الياس  الشاب 

اضافة الى محمد المحمد.
وأكد السفير اللبناني في تركيا غسان المعلّم أننا »تبلغنا بوجود حوالى 
10 إلى 15 لبنانياً معظمهم في حالة جيدة، ونجحنا في التواصل معهم، 
في حين هناك حوالى 4 إلى 5 أشخاص تحت األنقاض. علماً ان ال إحصاء 
دقيقاً لعدد اللبنانيين الموجودين في تركيا، ألن بعضهم غير مسّجل وهو 

في رحلة سياحة أو عمل«.
مساء  متالحقة  هزات  سلسلة  الى  وفلسطين  وسورية  لبنان  وتعّرض 
أمس، ما يحمل مؤشرات خطيرة عن تعّرض المنطقة الى مزيد من الهزات 
والزالزل ال سيما أن الهزة األخيرة التي ضربت لبنان أمس قريبة من فالق 

اليمونة في البقاع.
وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني 
للبحوث العلمية أنه عند الساعة 20،58 بالتوقيت المحلي )أمس( وقعت 
هزة بقوة 4،2 درجات على مقياس ريختر على بعد 5 كيلومترات من الهرمل 

جنوباً، وشعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت. 
على الخط الرئاسي، ُسجلت حركة ناشطة أمس، فقد زار وفد من »اللقاء 
أبو  وائل  النائب  وأشار  بعبدا.  في  معّوض  ميشال  النائب  الديمقراطي«، 
فاعور بعد اللقاء إلى أنه »ال تبدو األمور رئاسّيًا واعدة حتى اللحظة وليس 
لدينا أي مرّشح آخر ولكّننا نسعى ونبحث عن حّل وتسوية وكّل تأخير 

يحّمل المواطن المزيد من األعباء«.
الصعيد  على  بكركي  تطرحها  قد  ما  مبادرة  إلى  األنظار  تتجه  وفيما   
المسيحي، تردد أن أحد المطارنة كلف إجراء اتصاالت مع االقطاب االربعة 
وسليمان  الجميل  سامي  باسيل،  جبران  جعجع،  سمير  المسيحيين 
فرنجية لسؤالهم عن مدى قابليتهم لعقد اجتماع رباعي في بكركي، وقد 
جاءه الجواب سلبياً، ومدى استعدادهم لعقد االجتماع النيابي المسيحي 

الموّسع فسمع قبوالً ولكن بشروط. 
وزار وفد من حزب الله بطريركية األرمن الكاثوليك في االشرفية حيث 
باسم  السيد  أمين  ابراهيم  أشار  اللقاء،  بعد  ميناسيان.  البطريرك  التقى 
الوحيد  »الخيار  أن  الى  الخماسي  باريس  لقاء  عن  سؤال  على  رداً  الوفد، 

أمام اللبنانيين هو أن يجلسوا ويتحاوروا إلنجاز االستحقاق الرئاسي«. 
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في تصريح  بدوره شدد نائب األمين 
يعقِّد  بل  رئيساً  ينتج  أن  يمكن  ال  الخارجي  التدخل  »استجداء  أن  على 
التدخل  أدوات  التدخل، ألنَّ  الخارج منكفئ عن هذا  األمور، وأغلب من في 

بالنسبة إليه قاصرة عن أن تؤدي إلى تحقيق ما يريد«.
يقوم  بري  نبيه  »الرئيس  أن  إلى  ل�»البناء«  مطلعة  أوساط  وأش��ارت 
الرئاسي  بالجدار  خرق  إلح��داث  ومشاورات  ولقاءات  اتصاالت  بحركة 
على  فسيعمل  ذلك،  تعذر  حال  وفي  موحد  مرشح  على  االتفاق  خالل  من 
المعضلة  لكن  المردة سليمان فرنجية،  تيار  لرئيس  أغلبية نيابية  تأمين 
إذا استطاع  إال  القوات،  التيار  الكتلتين المسيحيتين  وفق المصادر موقف 
فرنجية جذب بعض أصوات تكتل لبنان القوي الذين هم على خالف مع 
باسيل في الملف الرئاسي، ونواب آخرين من تكتل التغيير والمستقلين، 
 - الفرنسية  سيما  ال  الخارجية  المشاورات  تثمر  أن  فهو  الثاني  الحل  أما 
الجلسة  القوات  كتلة  بحضور  تترجم  سعودية  باط«  »قبة  السعودية 
أصبح  الذي  فرنجية  وينتخب  المسيحية  والميثاقية  النصاب  وتؤمن 

رصيده حتى اآلن أكثر من 65 صوتاً«. 
إال أن مصادر التيار الوطني الحر نفت أن يكون هناك انقسام بين التكتل 
وتوّجه بعضه الى التصويت لفرنجية، مشيرة ل�»البناء« الى أننا »ننتظر 
آلية االجتماع الذي ستدعو اليه بكركي لكي نبدي رأينا ونريد له أن يكون 
الى  المسيحية،  المسألة  تتجاوز  الرئاسة  »مسألة  أن  موضحة  منتجاً«، 
ولفت  التوافق«،  والمسلمة  المسيحية  القوى  وعلى  صوتاً  ال�86  أكثرية 
الى أننا نختلف مع حزب الله على المقاربة الرئاسية لكونه يطرح مرشحاً 
الموقع  اي  الجمهورية  برئاسة  يتعلق  األم��ر  لكن  علينا،  فرضه  ويريد 
الماروني االول والكتلة المسيحية األكبر معنية فيه، وبالتالي هي تطرح 

المرشح وعلى الحزب أن يدعمه وليس العكس«.  
المكلفة  الوزارية  للجنة  اجتماعاً  ميقاتي  رأس  الكهرباء،  صعيد  على 
الطاقة  وزير  وقال  الحكومي.  السراي  في  الوطنية  الكهرباء  خطة  بتقييم 
وليد فياض بعد االجتماع »مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة 
التغذية وستصدر بياناً يوم الجمعة المقبل تعلن فيه بأن التغذية ستصبح 
4 ساعات تغذية يومياً«، وأعلن  بحجم 500 ميغاوات اي ما يعادل نحو 
فياض عن الشروع بالجباية على اساس التسعيرة الجديدة خالل األيام 
هذا  قبل  التغذية  في  بالفرق  الناس  يشعر  ان  متوقعاً  المقبلة،  العشرة 

التاريخ«. 
االثنين  اجتماع،  الى  النواب  مجلس  مكتب  هيئة  بري  الرئيس  ودعا 

المقبل، كمقدمة للدعوة الى جلسة تشريعية األسبوع المقبل. 
بالجلسة  الحر  الوطني  التيار  يشارك  أن  »البناء«  مصادر  ورّجحت 
التشريعية وأن يصّوت على قانون التمديد للمدير العام لألمن العام اللواء 

عباس إبراهيم.
وواصل التيار الوطني الحر هجومه على ميقاتي وقال في بيان: »تحت 
وطأة الزلزال وسيطرة أخباره، دعا رئيس الحكومة المستقيلة والمصرفة 
لألعمال إلى جلسة خرق فيها مرة جديدة الدستور والميثاق. وكان واضحاً 
أن هدف الجلسة هو اإلمعان في االستفزاز، فال شيء في جدول األعمال يبرر 
الجلسة وال أمور طارئة ليست لها حلول دستورية كانت تستدعيها، ال بل 
تّم افتعال بنود لتبرير عقد الجلسة، وهذا أمر مرفوض. ومن المؤسف أن 
المشاركين في تغطية هذه المجزرة الميثاقية يساهمون في تسبب مزيد 
والميثاقية،  الشراكة  ضرب  في  ويمعنون  الوطني،  والشرخ  االنقسام  من 

وهذا ما ال يمكن السكوت عنه أو القبول به«.
في المقابل لفتت أوساط محسوبة على ميقاتي ل�»البناء« الى أن »جميع 
األطراف اقتنعت بتجنيب أمور الناس الحيوية عن التجاذبات السياسية، 
دستورية  عناوين  تحت  الجلسات  عقد  معارضة  بمسار  مصّر  التيار  لكن 
قرار  اتخاذ  دون  من  خطيرة  ملفات  تجاهل  يمكن  هل  وتساءلت  ع��دة، 
واألمن  التربوي  القطاع  وانهيار  السرطان  أدوية  عن  الدعم  كرفع  بشأنها 
الغذائي فضالً عن الحدث الكبير المتمثل بالزلزال الذي ضرب تركيا وألقى 
بتداعياته الكبيرة والهائلة على سورية ولبنان؟ علماً أن خطر وقوع زالزل 
الوزراء  مجلس  على  وبالتالي  والمنطقة  لبنان  يغادر  لم  أرضية  وهزات 
الجهوزية لمواجهة  أتم  البقاء على  والوزارات واإلدارات والقطاعات كافة 

أي حدث«. 
دعت  كلما  للحكومة  جلسة  الى  سيدعو  »ميقاتي  أن  األوساط  وأكدت 
وبالتالي  كافة،  ال��وزراء  مع  بالتشاور  أعمالها  جدول  وسيضع  الحاجة 
وفق  للحكومة  جلسات  بعقد  تم  ال��ذي  االت��ف��اق  عن  يخرج  لم  ميقاتي 

الضرورة«. 
اللبنانية بسبب موقفة  إال أن األوساط حملت بشدة على حزب القوات 
المتناقض والموجه بحسب مصلحته من انعقاد الحكومة، ووفق األوساط 
القوات  فإن  الجلسات،  عقد  برفض  البداية  منذ  واضحاً  التيار  كان  فإذا 
سمير  القوات  رئيس  أعلن  حين  ففي  الحكومة،  اجتماعات  على  تساوم 
جعجع منذ أسبوع أن اجتماع الحكومة دستوري وقانوني وأن ميقاتي ال 
يستهدف حقوق المسيحيين، لكنه عاد وأعلن منذ أيام بأن انعقاد الحكومة 

غير قانوني، ما يفضح موقف القوات بأنها تمارس االبتزاز مع ميقاتي. 
على صعيد آخر، علمت »البناء« أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر 
الوقائع  كل  بموجبه  يشرح  المالية  وزارة  إلى  إلرساله  كتاباً  يحضر 
والمعطيات وما جرى معه منذ توقيفه حتى إخالء سبيله ومسار التحقيقات 

معه قبل وخالل توقيفه من قبل المحقق العدلي الحالي والسابق.
للشحنة  المخبرية  التحاليل  نتائج  أن  الزراعة  وزارة  أعلنت  ذلك،  الى 
العائدة لشركة »N.R&S Trading CO«، التي يملكها شخص من آل 
الرفاعي، جاءت مطابقة لما هو مصرح عنه، أي سيلفات األمونيوم وليس 

كما أشيع نيترات األمونيوم.
السالمة  ش��روط  جميع  تطبيق  في  الشديد  حرصها  ال��وزارة  وأك��دت 
العامة وسالمة الغذاء في عمليات إدخال المنتجات الزراعية ومدخالتها، 
كما حرصها على األمن الوطني واألمن الغذائي وذلك بالتنسيق التام مع 

جميع الوزارات المعنية واألجهزة األمنية المختصة.
وأشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بتوقيف رئيس 
المركزية  المباحث  قسم  من  معه  التحقيق  بعد  كركور  أيمن  بيروت  مرفأ 
على خلفية دخول الباخرة »سكاي اليت« الى مرفأ بيروت ومخالفة إشارة 
النيابة العامة التمييزية بعدم دخولها الى المرفأ. وقرر القاضي الخوري 

التوّسع بالتحقيق باالستماع الى موظفين آخرين في المرفأ.



7ريا�ضة
تراجع لبنان مركزاً واحداً وحّل في الموقع الـ 100 في 
 206 يشمل  الذي  السنوي  الدولي  الرياضي  التصنيف 
لعبة  و115  الدولية  األولمبية  اللجنة  في  أعضاء  بلدان 
صيفية وشتوية، وقد صدرت نسخته الثامنة والخاصة 
بالعام 2022. وحافظت الواليات المتحدة على الصدارة، 
وتقّدمت فرنسا مركزاً واحداً وحلّت ثانية أمام بريطانيا 
في   .)+3( أستراليا  وخلفها  واحداً(  مركزاً  )المتراجعة 
تغيير(،  دون  )من  الـ38  المركز  في  مصر  حلّت  المقابل، 
المغرب  أمام  النسخة،  هذه  في  عربي  موقع  أفضل  وهو 
)المركز  وتونس  أيضاً(  تغيير  دون  من  الـ61  )المركز 

الـ63، تقّدمت 3 مواقع(.
ويعكف على إعداد هذا التصنيف الباحث الدكتور نديم 
ناصيف، األستاذ في قسم التربية الرياضية والبدنية في 
جامعة سيدة اللويزة، مع مساعديه أندرو النغيوي ومايا 
غابرييل. ويتطلّب ذلك متابعة دؤوبة على مدار الساعة 
موثوق  مرصد  بمثابة  وبات  دقيقة،  حسابية  ومعادالت 
النتائج  خــال  من  الرياضية  الحركة  لتطور  ومعتمد 
المسّجلة في المنافسات على أنواعها وأدوارها التأهيلية 
وبطوالتها القارية والدولية، والتي تنعكس نتائجها على 
تقّدم موقع البلدان أو تراجعها على هذا »السلّم«، مواكبة 
الدولية في ضوء مسابقاتها  أيضاً تصنيفات االتحادات 
في  حوله  ندوات  نّظمت  وقد  أنواعها.  على  ومبارياتها 
آليات  على  أضــاءت  دولية،  رياضية  علمية  مؤتمرات 

التدقيق ومقاييس االختيار الرصد.
ومفاعيلها،  النتائج  رصــد  في  التوّسع  ــار  إط وفــي 
في  استندت  أخرى  ثاثة  العام  التصنيف  عن  تفّرعت 
بنودها وشروطها على تفاعل الرياضة وانعكاساتها مع 
التأثيرات االقتصادية واالجتماعية واإلعامية والتقنية، 

وهي: 
البلدان  لمكافأة  أطلق  الــذي  الــجــدارة«  »تصنيف  ـ 
حلّت  وقد  الدولية.  الرياضة  في  إمكاناتها  تتخّطى  التي 
جامايكا في المركز األول وسورية أول العرب في المركز 

الـ19 أمام تونس )الـ27( ولبنان )الـ56(.
حول  ويتمحور  العالمية«  الرياضية  القوة  »مؤّشر  ـ 
تأّلق  )أداة  للدول  الناعمة  القوة  على  الرياضة  تأثير 
الواليات  وتصّدرته  الــدولــيــة(،  الساحة  على  وبــروز 
تليها  الـ19(،  )المركز  عربياً  وقطر  دولــيــاً،  المتحدة 
اإلمارات )الـ21( ومصر )الـ44(. وحّل لبنان في المركز 

الـ100.
توّفر  مكونات  وفــق  لياقة«  األكثر  ــدول  ال »مــؤّشــر  ـ 
المائمة  السياسات  لتنفيذ  دقيقاً  مسحاً  للحكومات 
جاءت  وقــد  مواطنيها.  عند  البدنية  اللياقة  لتحسين 
اليابان أولى أمام الصين وكوريا الجنوبية. وحلّت مصر 
األولى بين البلدان العربية )المركز الـ62 عالمياً(، تلتها 
المركز  في  ولبنان  )الـ79(...  وتونس  )الـ78(  سورية 

الـ127.

أول(  )مستوى  المدربين  دراســـة  دورة  اخُتتمت  
مدرسة  في  ايام  ستة  مدى  على  أقيمت  التي  السلة  بكرة 
الدولي  االتحاد  إشراف  تحت  المحدي(  )ديك  الشانفيل 
السلة. حاضر  اللبناني لكرة  االتحاد  للعبة وبتنظيم من 
الصربي ميان كوتاراش. وفي ختام  المدرب  الدورة  في 
الناجحين  المدّربين  على  الشهادات  ــت  ُوّزع الدراسة، 
ورئيس  اآلسيوي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  بحضور 

ألقى كلمة  الذي  أكرم حلبي  السلة  اللبناني لكرة  االتحاد 
التدريبية  مسيرتهم  في  للمدّربين  التوفيق  فيها  تمّنى 
سنوات  منذ  خطة  وضع  اللبناني  االتحاد  أن  ومضيفاً 
من  العديد  الـــدورة  وستلي  التدريبي  السلك  لتطوير 
ــدوره، وضــع عضو  الـــدورات )مستوى ثــان وثــالــث(. ب
االتحاد طوني ديب، الذي شارك في دورة الدراسة، رئيس 

االتحاد في أجواء الدراسة ومراحلها وما تضمنته.

القائمة  عن  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  كشف 
مرمى  حارس  أفضل  بجائزة  للفوز  للمرشحين  النهائية 
ضّمت  التي  القائمة  وشهدت   .2022 لعام  العالم  في 
بونو،  ياسين  المغربي  الحارس  تواجد  حــراس،  ثاثة 
في  تألقهما  بفضل  مارتينيز  إيميليانو  واألرجنتيني 
مونديال قطر الذي تّوجت به األرجنتين وبلغ فيه المغرب 
الدور نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية 

البلجيكي تيبو  أيضاً  الجائزة  على  وينافس  واألفريقية. 
بشكل  بــاده  منتخب  خــروج  من  الرغم  فعلى  كــورتــوا. 
تألق  فإن  قطر،  لمونديال  المجموعات  دور  من  مفاجئ 
بثنائية  معه  وتتويجه  مدريد  ريــال  فريقه  مع  كورتوا 
الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا، مّكنه من التواجد 
في القائمة النهائية. وسيعلن »الفيفا« عن الفائز بجائزة 

أفضل حارس خال حفل سُيقام في 27 شباط الحالي.

رسمياً،  الــقــدم،  لكرة  البلجيكي  االتــحــاد  تعاقد 
ـــدرب اإليـــطـــالـــي األلـــمـــانـــي دومــيــنــيــكــو  ـــم مـــع ال
»الشياطين  منتخب  على  لــإشــراف  تيديسكو، 
ونشر  مارتينيز.  روبرتو  لإسباني  خلفا  الحمر« 
صورة  تويتر  على  صفحته  في  البلجيكي  االتحاد 
إياها  مرفقاً  وسها«،  »أهــا  عليه  كتب  لتيديسكو 
الجديد  المدرب  هو  تيديسكو  »دومينيكو  بتعليق: 
المدرب«! أيها  سعيداً  حظاً  لك  نتمنى  لشياطيننا،  

 

وسائل  تناقلته  ما  البلجيكي  االتحاد  أكد  وبذلك، 
للتعاقد  الــتــوّجــه  األخــيــرة عــن  األيـــام  فــي  اإلعـــام 
فيركاوترين  فرانك  سيرافقه  الــذي  تيديسكو  مع 
للمنتخب.  الجديد  الرياضي  المدير  منصب  فــي 
بعد  عاما   37 البالغ  الــمــدرب  مع  التعاقد  ويأتي 
السابق  ناديه  مع  ارتباطه  لفك  اتفاق  الى  التوّصل 
منصبه  مــن  أقــالــه  ــان  ك الـــذي  األلــمــانــي،  اليبزيغ 
راتبه.  يدفع  ــزال  ي ال  لكنه  الماضي  سبتمبر  فــي 
على  ــــراف  اإلش مهمة  ــي  ف تيديسكو  وســيــخــلــف 
خروج  بعد  المنصب  ترك  الذي  مارتينيز  المنتخب، 
قطر. في   2022 لمونديال  األول  الــدور  من   بلجيكا 
لشالكه  السابق  الــمــدرب  تيديسكو،  اســم  وظهر 
موسكو  وســبــارتــاك   )2019-2017( األلــمــانــي 
في  المرّشحين  أبرز  بين   ،)2021-2019( الروسي 
البلجيكي.  االتحاد  عمل  لمجموعة  األخيرة  ــام  األّي
وكان الهولندي بيتر بوس الذي كان حّراً منذ رحيله 
الماضي، هو  أكتوبر  الفرنسي في  أولمبيك ليون  عن 
المحلية  اإلعام  وسائل  ذكرت  الذي  اآلخر  المرشح 
اسمه في األيام األخيرة، بينما تم استبعاد الفرنسي 
بعدما  خال  فان  لويس  والهولندي  هنري  تييري 

مباراة  أول  بلجيكا  وتخوض  الائحة.  ضمن  كانا 
في  آذار   24 في   2024 ــا  أوروب كأس  تصفيات  في 
أيام.  4 بعد  ألمانيا  أمام  ودية  مباراة  قبل   السويد، 

خلفاً  البرتغال  معه  تعاقدت  الذي  مارتينيز  وكان 
الثالث  المركز  إلى  بلجيكا  قاد  سانتوس،  لفرناندو 
2018 وإلى صدارة التصنيف العالمي  في مونديال 

لمدة 3 سنوات.

الدكتور جورج كاس  الشباب والرياضية  نّوه وزير 
الرسالة  كشافة  جمعية  تبذلها  التي  اإلغاثية  بالجهود 
اتصال  ــي  وف ســوريــة.  فــي  األشــقــاء  تجاه  اإلســامــيــة 
عبيد،  قاسم  القائد  للجمعية  العام  المفوض  مع  هاتفي 
»إني  قائاً:  وأفرادها  الجمعية  قيادة  إلى  كاس  توّجه 
إذ اشكركم على مبادرتكم الطيبة، بناء لتوجيهات دولة 
الرئيس نبيه بري، بالتوّجه إلى إغاثة أهلنا المنكوبين 
ُه  في سورية، جّراء الزلزال المدمر الذي تعّرضت له، أَنوِّ
بجهود الكشاف اإلنقاذية الرائدة، وبمواقفكم اإلنسانية 
وتعكس  االيمانية،  والروحانيات  الِقَيَم  تحمل  التي 
التي  الكشفية،  جمعيتكم  عليها  تقوم  التي  التعاليم 
والمجتمع  الشباب  خدمة  في  الدائمة  جهوزيتها  أثبتت 
شباب  وحمى  مهامكم،  في  الله  وفقكم  ظــرف..  كل  في 

الرسالة في مهمتهم وأعادهم لنا سالمين«.

عن  اعتذارها  جابر،  أنس  التونسية  البطلة  أعلنت 
ذلك  وجاء  للتنس،  ودبي  قطر  بطولتي  في  المشاركة 
جابر،  أنــس  وودعــت  جراحية.  عملية  إجــراء  بسبب 
بطولة  التنس،  لمحترفات  عالميا  الثالثة  المصنفة 
خسارتها  بعد  الثاني  ــدور  ال من  المفتوحة  أستراليا 
فوندروسوفا.  ماركيتا  التشيكية  يد  على  المفاجئة 
»إنستغرام«:  على  الرسمي  حسابها  عبر  وكتبت جابر 
الطبي  فريقي  قرر  الصحي.  بوضعي  العناية  أجل  »من 
حتى  بسيطة  جراحية  عملية  إجراء  إلى  بحاجة  أنني 

أتمكن من العودة إلى الساحات وتقديم أداء جيد«.
الدوحة  من  االنسحاب  إلــى  »سأضطر  وأضــافــت: 
لجميع  أسفي  عن  أعبر  أن  أوّد  قلبي،  يكسر  وهذا  ودبي 
الذين  األوســط  الشرق  في  الموجودين  المشجعين 
أقوى  إليكم  أعــود  أن  أعدكم  هــذا.  الشمل  لم  انتظروا 
وأكثر صحة«. يذكر أن أنس جابر هي أول العبة عربية 
ويمبلدون  بطولتي  لنهائي  تصل  محترفة  وأفريقية 

وبطولة أميركا المفتوحة للتنس.

لم يتمكن نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم، حتى 
اآلن من تحديد مكان نجمه الغاني كريستيان أتسو، بعد 
الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية. وبعد ساعات 
من اإلعان عن إنقاذ أتسو ونقله إلى المستشفى لتلقي 
المبنى  أنقاض  تحت  الزلزال  جراء  سقوطه  إثر  العاج، 
على  العثور  تنفي  تصريحات  جاءت  فيه،  يعيش  الذي 
الاعب وتؤكد أنه ال يزال مختفياً بالرغم من تأكيد ناديه 
المراسل  آرات  سليمان  ونشر  إنقاذه.  سابق  وقت  في 
الصحافي والمدون عبر حسابه الشخصي على »تويتر« 
ديميريل  فولكان  إلى  تحدثت  »لقد  فيها:  كتب  تغريدة 
مدرب هاتاي سبور وال توجد لديه أخبار عن أتسو وتانر 
وبمجرد  اآلن،  حتى  للنادي(  الرياضي  )المدير  سافوت 
قهوجي  جوربي  قال  كما  سأشاركها«.  األخبار  ورود 
طبيب نادي هاتاي سبور: »لقد ذهبنا بشكل خاص إلى 
المستشفيات لكنه لم يكن هناك لسوء الحظ... ولم يتم 
العثور على تانر وكريستيان أتسو في الوقت الحالي«. 

عبر  أتسو  أعمال  وكيل  سيشير  نانا  غّرد  المقابل،  في 
األمس  تحديث  »بعد  »تويتر«:  على  الشخصي  حسابه 
الحياة،  قيد  على  ُسحب  قد  كريستيان  بأن  النادي  من 
لم نحدد بعد مكان كريستيان ويمكنك أن تتخيل بأنه ال 
يزال اختفاؤه مدمراً لعائلته ونحن نبذل قصارى جهدنا 

لتحديد موقعه«.

م�صر اأولى العرب وقطر تتقّدم »القوى الناعمة«

لبنان الـ 100 في الت�صنيف الريا�صي الدولي 

اإختتام دورة مدربي �صلة م�صتوى اأول

 بح�صور رئي�س االتحاد اأكرم حلبي 

الفيفا يك�صف عن اأ�صماء ثالثة حّرا�س

الختيار االأف�صل بينهم للعام 2022

بلجيكا تعلن عن مدربها الجديد

االألماني تيدي�صكو خلفًا لمارتينيز

كال�س ينّوه بجهود ك�صافة الر�صالة االإغاثية في �صورية

اأن�س جابر تن�صحب من بطولتي قطر ودبي للتن�س

النجم الغاني اأت�صو مفقود في تركيا!

Fourteenth year /Thursday / 9 February 2023
2023 شباط   9  / اخلميس   / عشرة  الرابعة  السنة 
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