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واح��د  بخطر  نتلّهى  أن  يمكننا  ال 
القومي  ال��وع��ي  األخ��ط��ار،  بقية  ع��ن 
يتطلّب منا أن ندرك كّل ما يتعلّق بنا 

وبمصيرنا.
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

المغرب اآخر العرب في الطريق اإلى الثمانية الأوائل في المونديال… يرافقه علم فل�سطين

التوافق ال يحقق االأغلبية في جل�سة االنتخاب… وداعمو معّو�ض يخ�سرون الثلث المعطل

حردان في تكريم ال�سفير علي: ال نحّبذ ال�سفارات بيننا لكنكم خير ممثل ل�سورية ورئي�سها

عادت  األميركية  القوات  أن  المعلوم  من  ــ 
سورية،  في  بالتوازي  ودخلت  الــعــراق  إلــى 
مزدوجة  استراتيجية  سياق  في   2014 عام 
نسخة  داعــش  تنظيم  موجة  بإطالق  تمثلت 
اإلعالن  وبالتوازي  القاعدة،  لتنظيم  منقحة 
عن حلف دولي لمقاتلة داعش، التنظيم الذي 
بشر الرئيس األميركي باراك أوباما بأن قتاله 
المعلوم  ومــن  السنين.  عــشــرات  يستدعي 
بهدف  جــاء  االستراتيجي  التصور  هــذا  أن 
لتحقيق  ســوريــة  على  الــحــرب  قــرار  تزخيم 
إلى  وتفتيتها  أعــلــى،  كحد  عليها  السيطرة 
السيطرة،  مشروع  فشل  إذا  متحاربة  أجزاء 
لكن من المعلوم أن هذا المشروع تهاوى عام 
2016 مع تحرير حلب وبدء انهيار مشروع 
داعش تحت ضربات محور المقاومة بقيادة 
العراق  جبهات  فــي  سليماني  قــاســم  القائد 
السوري  الــجــيــش  وأن  ولــبــنــان،  وســـوريـــة 
كانوا  الشعبي  والحشد  الله  حزب  ومقاتلي 
القوة التي نفذت المهمة التي تباهى األميركي 
سؤال  على  يجب  لم  ذلك  مع  لكنه  بتنفيذها، 
الجديدة  االستراتيجية  الوظيفة  طبيعة  حول 
القوات األميركية  التي يقوم عليها قرار بقاء 

في سورية.
ــ إذا قمنا بتقليب واختبار الفرضيات، نبدأ 
بفرضية اعتبار التمركز األميركي في سورية 
في  األميركية  الــقــوات  ميمنة  لتأمين  يهدف 
القوات  هذه  عديد  ان  نكتشف  لكننا  العراق، 
تأدية  تستطيع  وال  جــنــدي،   1000 الـــ  دون 
االستعانة  دون  قتالي  طابع  ذات  مهمة  أي 
حماية  وأن  العراق،  في  الموجودة  بالقوات 
هذا الوجود هي أحد األعباء التي يجري تبرير 
بسببها،  العراق  في  األميركية  القوات  عديد 
لــنــاحــيــة شرعية  ولـــو كـــان األمــــر مــعــكــوســاً 
سورية  بين  الــقــوات  لهذه  بالنسبة  الــوجــود 

{ كتب المحّرر السياسّي

الدور  من  وقطر  وتونس  السعودية  خــروج  بعد 
مقعده  بحجز  المغرب  نجح   2022 لمونديال  األول 
في منافسات الستة عشر فريقاً نحو األوائل الثمانية، 
األربعة  الــمــتــنــافــســون  بينهم  مــن  ســيــخــرج  الــذيــن 
بهدفين  كندا  على  المغرب  فوز  وجــاء  الكأس،  على 
الذين  العرب  لهدف واحد ليثير حماسة المشجعين 
لتقّدم  فرصة  كآخر  المغربي  الفريق  حول  تجمعوا 
فريق عربي في مسار التأهيل للبطولة، وكان العالم 
بلغات  لفلسطين  الــحــريــة  ــارات  ــع وش الفلسطيني 
عدة الحاضر األكبر في الملعب وساحات االحتفال 

بالفوز.
فرنسية  أميركية  اجتماعات  بــدأت  واشنطن  في 
ماركون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  وصــول  مــع 
ولقائه األول بالرئيس األميركي جو بايدن، وتحدث 
الفرنسية  والجالية  الكونغرس  لجان  أمام  ماكرون 

بالتخلي  خصوصاً  وفرنسي  أوروبـــي  شعور  عن 
جملة  باتخاذها  اقــتــصــاديــاً  أوروبــــا  عــن  األمــيــركــي 
تداعيات مؤلمة  التي تعيش  أوروبــا  تــؤذي  قــرارات 
الطاقة  كلفة  فـــوارق  الــى  مشيراً  أوكــرانــيــا،  لــحــرب 
ـــى إجــــراءات  ـــة، وإل ـــي بــيــن أمــيــركــا والــــدول األوروب
اميركا  الى  لالنتقال  األوروبــيــة  للشركات  التحفيز 
وإجراءات الحماية العالية للصناعات األميركية التي 
لم  ماكرون  كالم  لكن  األوروبية،  الشركات  تنافس 
سيرغي  الروسية  الخارجية  وزيــر  استنتاج  يغير 
الى  قادتها  بتخاذل  تحّولت  أوروبـــا  بــأن  الفـــروف 
السيد األميركي، وأن ال جدوى من  مجرد عبد عند 
الرهان على موقف أوروبي مستقل عن السياسات 
األميركيين  مــن  المتمادي  اإلذالل  رغــم  األميركية 
لألوروبيين، وكالم الفروف جاء في سياق إعالنه 
عن نية موسكو إعادة النظر بالبقاء في منظمة األمن 
)التتمة ص 6(

)التتمة ص 6(

القوات الأميركية في �سورية: 

نموذج ال�ستراتيجية

Friday 2 December 2022

دم�سق: الغرب والمجموعات االإرهابية

هم من ا�ستخدموا االأ�سلحة الكيميائية 
�سجال اأوروبي ـ اأوكراني

ب�ساأن ح�سيلة قتلى الحرب 

المفوضية  ب��اس��م  المتحدثة  ش���ّددت 
أّن  على  أمس،  سبينانت،  دانا  األوروبية، 
بعد  لكييف  االع��ت��ذار  تنوي  ال  المفوضية 
جندي  ألف   100 مقتل  عن  معلومات  نشر 

أوكراني خالل النزاع األخير.
في  األوروب��ي��ة،  المسؤولة  وأوض��ح��ت 
تكن  »لم  أنه  بروكسل،  في  صحافي  مؤتمر 
هناك حاجة لالعتذار، وقد أوضحنا السياق 
منصات  ع��ب��ر  )ل��ل��ت��ص��ري��ح(  واألس���ب���اب 

االجتماعي«. التواصل 
األوروب��ي��ة،  المفوضية  رئيسة  وكانت 
أورس����وال ف��ون دي��ر الي���ن، ي��وم األرب��ع��اء 
أّن  إلى  فيه  أشارت  بياناً  أصدرت  الفائت، 
أوكرانيا(  )في  قتل  اآلن،  حتى  »التقديرات 

أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف جندي«.
وفي وقٍت الحق، تّم حذف الفقرة الخاصة 
فون  بيان  وتسجيل  نّص  من  القتلى  بعدد 
الصحافي  المكتب  أوض��ح  فيما  الي��ن،  دير 
أّن ما ورد في  األوروبية  المفوضية  لرئيسة 

التصريح »غير دقيق«.
خارجية  وزي��ر  دع��ا  آخ��ر،  صعيد  على 
خالل  بوريل،  جوزيب  األوروب��ي،  االتحاد 
اجتماع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
المصادرة  الروسية  األم��وال  استخدام  إلى 

إلعادة إعمار أوكرانيا.
األم���وال  ح��ج��م  أّن  إل���ى  ب��وري��ل  ول��ف��ت 
مليار   20 نحو  تبلغ  المص��ادرة  الروس��ية 
نحو  في  نتحكم  »)إننا(  موضح��اً  ي��ورو، 
المركزي  البنك  أص��ول  م��ن  مليار   300

الروسي«.

اأنقرة: االأميركيون طلبوا منا اإعادة النطر

بالعملية الع�سكرية البرية المحتملة في �سورية

السورية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  دان��ت 
لالتحاد  األعلى  الممثل  عن  الصادر  البيان  أم��س، 
األمنية  والسياسة  الخارجية  للشؤون  األوروب��ي 
في  »إمعان  أنه  مضيفة  الكيميائية،  األسلحة  حول 

الدولي«. المجتمع  تضليل 
الغربية  المزاعم  أّن  بيان،  الوزارة، في  وأوضحت 
لألسلحة  وروسيا  سورية  مثل  دول  استخدام  بشأن 
الكيميائية، تهدف إلى »تشويه صورة هذين البلدين 
خدمة  الملف  هذا  لمثل  استغاللها  على  والتغطية 

االستعمارية«. ألهدافها 
»تّم  أنه  إلى  السورية  الخارجية  وزارة  ولفتت 
أنه  موضحة  أوروب��ا«،  في  األسلحة  هذه  اختراع 
األوروبية  ال��دول  بعض  قبل  من  استخدامها  »ت��ّم 
من  كثيرة  أماكن  في  األميركية  المتحدة  والواليات 

العالم«.
االتح��اد  لممثلي  يمكن  »ال  أن��ه  إل��ى  وأش���ارت 
األوروبي التلّطي وراء هذه األكاذي��ب ألّن استخدامهم 
بش��كل  والن��ووي  خ��اص،  بشكٍل  األسلحة  لهذه 
تزييفهم  يكشف  العالم،  أنحاء  مختلف  في  ع��ام، 

للحقائق«.
تستخدم  ول��ن  لم  »س��وري��ة  أّن  ال���وزارة  وأك��دت 
»من  أّن  مضيفًة  تاريخها«،  في  األسلحة  هذه  مثل 
اإلرهابية  المجموعات  هو  سورية  في  استخدمها 

وأجهزة االستخبارات الغربية«.
هذه  استخدام  رفضها  على  ال���وزارة  وش���ّددت 

األسلحة في أّي مكان وأّي زمان.

أن  أم��س،  أك��ار  خلوصي  التركي،  الدفاع  وزي��ر  أّك��د 
في  النظر  إع��ادة  ب��الده  من  طلبت  المتحدة،  ال��والي��ات 
ما  عناصر  ضد  المحتملة  البرية  العسكرية  عمليتها 

ُيعرف ب� »قسد«، شمالي سورية.
التلفزيون  نقلها  تصريحات  ف��ي  أك���ار،  وأض���اف 
الرسمي، أن تركيا طلبت من الواليات المتحدة »االلتزام 
»تفهم  إلى  األميركيين  المسؤولين  داعياً  بتعّهداتها«، 

الوضع« فيما يتعلق بسورية.
الوزير  أّن  األميركية  الدفاع  وزارة  ذكرت  جهتها،  من 
لويد أوستن أبلغ نظيره التركي خلوصي أّكار أّن غارات 
أنقرة األخيرة على سورية ُتهدد القوات األميركية، معرباً 

عن قلقه من التصعيد في شمالي سورية.
التركي:  بنظيره  هاتفي  ات��ص��اٍل  في  أوستن  وق��ال 
»واشنطن ُتعارض العملية العسكرية التركية الجديدة 
في سورية، ال سيما الضربات الجوية األخيرة التي هّدد 
مع  يعملون  الذين  األميركيين  سالمة  مباشرًة  بعضها 

شركاء محليين في سورية لهزيمة داعش«.

ُيشار إلى أّن القوات التركية تواصل، منذ 20 تشرين 
صاروخية  هجمات  ش��ّن  ال��ج��اري،  نوفمبر  الثاني/ 
ذريعة  تحت  سورية،  شمالي  جوي  بإسناد  ومدفعية 
على  التركية  الضربات  وتتركز  اإلره���اب«،  »مكافحة 
شمالي  وعلى  ومحيطها،  )كوباني(  العرب  عين  مدينة 

العراق كذلك.

حردان يسلم علي عبد الكريم الدرع التقديرية يحيط به سعد ورفعت ومالعب والناشف ودغمان وقنديل وأعضاء من السفارة ومن قيادة الحزب



تكرمي 2
»القومي« يكّرم �سفير �سورية بحفل ع�ساء ح�سرته قيادة الحزب واأع�ساء من طاقم ال�سفارة ال�سورية

حردان: مثلتم �سورية ورئي�سها اأف�سل تمثيل... وحر�ستم على لبنان حر�سكم على �سورية

لسفير  تكريمياً  عشاء  حفل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أقام 
الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي، في مطعم سبورتنغ 
دغمان  علي  باألعمال  القائم  جانبه  وإلى  المكّرم  حضر  حيث  الروشة،  ـ 

والملحق الثقافي علي ضاهر وعدد من طاقم السفارة.
أسعد  الحزب  رئيس  يتقّدمها  »القومي«،  قيادة  الحفل  وحضرت 
الحزب  رئيس  نائب  رفعت،  سمير  األعلى  المجلس  رئيس  ــردان،  ح
حنا  األعلى  المجلس  وعضوا  السابقان  الحزب  رئيسا  الحسنية،  وائل 
رئيس  روحانا،  نزيه  العمد  مجلس  ناموس  سعد،  وفــارس  الناشف 
المجلس القومي عاطف بزي، وعدد من أعضاء مجلس العمد والمجلس 

والمسؤولين. األعلى 
كما حضر الحفل، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، رئيس تحرير 
صحيفة »البناء« النائب السابق ناصر قنديل، مدير التحرير المسؤول 

رمزي عبد الخالق ومديرة العالقات العامة اعتدال صادق.

كلمة رئيس الحزب
بداية، ألقى رئيس الحزب األمين أسعد حردان كلمة جاء فيها:

سعادة السفير الصديق علي عبد الكريم علي
إّن قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي، حاضرة في هذا الحفل، 
تعزيز  أجل  من  بذلتموها  لجهود  وتقديراً  تمثلون،  وما  لكم  تكريماً 
العالقات بين سورية ولبنان ولترسيخها في وجه محاوالت تصديعها 

وما تشكله من مصلحة للشعب والبلدين.
ورئيسها  لسورية  ممثالً  بيروت،  إلى  جئتم  يوم  السفير...  سعادة 
ـ الغربي على أشّده، وكان  الدكتور بشار األسد، كان الضغط األميركي 
القرار  حزب  في  ومنضوياً  والكراهية،  باألحقاد  معّبأً  اللبنانيين  بعض 
الذي استهدف اإلطاحة باستقرار لبنان وتقويض سلمه األهلي،   1559

ومناصبته العداء لسورية.
وحنكة  وثقافة  رصانة  من  امتلكتم  بما  لكنكم  صعبة،  مرحلة  هي 

اجتماعية  عالقات  نسج  في  السفارة  وطاقم  نجحتم  دبلوماسية، 
وثقافية وسياسية على أوسع نطاق، واالنفتاح حتى على الخصوم، ما 

أربكهم وأسقط من بين أيديهم ذرائع الخصومة الواهية.
القلوب،  أغــالل  فككتم  فـ  مهمتكم،  أداء  في  واجتهدُتم  جهدُتم  لقد 
رأي  له  لمن  وأكدتم  والشام،  لبنان  بين  الكافرة  الواو  مفاعيل  وألغيتم 
لبنانّي  هو  السورية،  العربية  الجمهورية  الى  نسبًة  السوري  أّن  آخر، 

في الصميم كما هو فلسطينّي وعراقّي وأردنّي في الصميم.
بوصفكم  ليس  علي،  الكريم  عبد  علي  الصديق  سعادة  أحببناكم 
سفيراً لسورية في لبنان، فنحن ال نستسيغ السفارات بين شعب واحد 

في دولتين. 
وقد  ال  كيف  تمثيل،  أفضل  ورئيَسها  سورية  مثلتم  ألنكم  أحببناكم 
أن  دائماً  وحرصتم  مستفّز،  يستفزكم  فلم  والرزانة،  بالهدوء  تحلّيتم 
توّحدوا  بأن  واللبنانيين  لبنان  إلى  والسوريين  سورية  رسالة  تحملوا 

وتكاتفوا وتعاونوا في سبيل حماية بلدكم من األخطار والتحديات.
نعم، نحن نقّدركم، على كّل ما قمتم به خالل فترة وجودكم في لبنان، 
الشعب  أبناء  بين  المشتركة  القيم  لترسيخ  وجهدكم  سعيكم  ونشكر 
الواحد في سبيل تعزيز العالقات بين لبنان والشام. وهو شكر لسورية 
على صالح مواقفها الثابتة الراسخة مع الحّق، ووقوفها حاضناً وسنداً 
ولبنان  ولفلسطين  شعبنا،  كّل  ولمقاومة  ولمقاومتنا،  لحزبنا،  وظهيراً 

والعراق واألمة كلها.
فإني  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  نحن  يعنينا  بما  أما 
على  وعــرفــان  شكر  بتحية  إليكم  أتــوّجــه  الحزبية  القيادة  وبإسم 
متابعتكم وسهركم وتعبكم مجّسدين بأمانة ومسؤولية حرص القيادة 
السورية وعلى رأسها الدكتور بشار األسد على وحدة الحزب وفاعلية 

دوره وحضوره، 
إْن دّل على شيء فهو يدّل على احتضان سورية لمن تشاركْت  وهذا 
معهم معموديًة الدم في كّل الجبهات، قتاالً ومقاومًة، في معركة المصير 

والوجود ضّد االحتالل الصهيونّي واإلرهاب المتعّدد الجنسيات.
من  وتقدير  وفــاء  عربون  بل  وداعياً،  ليس  اللقاء  هذا  الختام،  في 
فقد  تمثلون،  ومــا  لسعادتكم  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 
تفّضالً  أفضالكم  وعظيم  تخلّقاً  أخالقكم  برفعة  التمثيل  أحسنتم 
دائماً  سنذكركم  ونحن  والمسؤولية،  والحصافة  بالرصانة  وزّينتموه 

بجميل سعيكم وأعمالكم.

كلمة السفير السوري
ثم القى السفير علي عبد الكريم علي كلمة قال فيها:

اإلعمار  خط  في  والمــواجهة،  البناء  خط  في  والشركاء  الرفقاء 
أْشرُف  ونواجــهها،  تواجــهونها  التي  التهديم  صنوف  لكّل  والتصّدي 
وطن  في  األســد  بشــار  الرئيــس  ورئيسي  سورية  بلدي  مثلت  أني 
الصــديق  أيها  قلــت  وكما  سورية.  في  للشعب  امتداد  هو  شعب  فيه 
يقــف  الذي  حتى  كافرة،  هي  حقيقة  كافرة،  الواو  حليم...  أبو  العزيز 
على الرصيف اآلخر وفي موقف آخر وفي عدائية معلنة وسافرة، أنا لم 
أتعاون  إال أنه مريض أرجو عافيته وشفاءه ليكون مواطناً  أشعر يوماً 

معه.
وهي  ممتّدة  جغرافيا  هي  لكم  بالنسبة  وسورية  قوميون  كلكم  أنتم 
التي  التحديات  وتفرضها  المصالح  وتؤكدها  التاريخ  يؤكدها  حقيقة 

يجب ان نتوّحد من أجل تحقيقها.
معاناة  فيها  كثيرة،  جروح  فيها  كثيرة،  مطبات  فيها  طويلة  تجربة 
رفاقاً  بهم  واستقويت  فيهم  استعنت  ممن  وكلكم  فيها  تعلّمت  صعبة 
الحزب القومي وخارج األحزاب  ومثقفين وكتاباً وأصدقاء خارج أيضاً 
مع  حتى  التواصل  حاولت  أني  إلى  أســعد  األستاذ  أشار  وقد  الحليفة، 
وال  سورية  يحّب  ال  فكراً  يحملون  وربما  أخرى  ضفة  على  يقفون  من 
عن  الدفاع  وفي  الفلسطينية  للقضية  تبّنيها  في  سورية  موقف  يبارك 
مصلحة   أَر  لم  أنا  هؤالء  حتى  التفريط،  أشكال  كّل  رفضها  وفي  الكرامة 
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حردان يلقي كلمته في حفل التكريم 

حردان األول من اليسار والى جانبه رفعت وغسان الشامي

من حفل التكريم

حردان يتوسط من اليمين اعتدال صادق،  حسام العسراوي، فارس سعد، حنا الناشف وسعيد قزي

ناصر قنديل، حنا الناشف، وائل الحسنية ونزيه روحانا

فارس سعد، حنا الناشف، وائل الحسنية، سمير رفعت وربيع األعور



3تكرمي
علي عبد الكريم: �ضَمدنا واإياكم للو�ضول اإلى الم�ضتقبل الأف�ضل 

وواثقون اأننا اأمام قطاف نجاحات وانت�ضارات واأمان ووحدة

في القطيعة معهم، حاولت ان أمّد الجسور ما استطعت 
أحياناً  واأللغام  والجروح  والكدمات  اللكمات  أتحّمل  وأن 
في  أرباحاً  حققنا  أننا  أزعم  وأحياناً  الخسائر  أخفف  لكي 

تفادي مطبات كثيرة.
عيون  في  حقاً  الجميلة  سورية  ص��ورة  نقلت  أض��اف: 
ُوّفقت،  قد  أكون  أن  أرجو  الجمال،  الذين كانوا ال يرون هذا 
حيوياً  رصيداً  أراه  الذي  القومي  الحزب  يوّفق  أن  وأرجو 
يتوّحد  وأن  والمنطقة،  وسورية  لبنان  لنهوض  وضرورياً 
القوميون على صورة المستقبل التي يجب أن نعمل ألجله 
مليئة  جداً  ساخنة  سنوات  صمدت  التي  وسورية  جميعاً، 
العدوان والتزوير والهجمة الشرسة، سورية  بكّل صنوف 
ان  نرجو  نراه،  بتدّرج  وتتعافى  وانتصرت  صمدت  التي 
يكون متسارعاً وكبيراً وأن يتكامل في ذلك مع األشقاء في 

هذا البلد العزيز.
أراد  ولو  وسورية  لبنان  الكريم:  عبد  علي  السفير  وقال 
البعض أن يقولوا بأنهم ينأون بأنفسهم ال يستطيع اّي من 
الشقيقين أن ينأى بنفسه عن اآلخر، لبنان أحوج لسورية 

فيها  الخاصرة  هذه  تكون  أن  على  حريصة  سورية  ولكن 
اقتصادي  تعاٍف  هناك  يكون  أن  ونرجو  واستقرار،  أمان 
المستقبل  أّن  واثقون  نحن  واجتماعي،  وأمني  وسياسي 
فيه،  ص��ورة  أفضل  ال��ى  الوصول  أج��ل  من  صمدنا  ال��ذي 
بأمل،  فقط  وليس  بيقين  إليه  ماضية  سورية  بأن  واثقون 
وانتصارات  نجاحات  قطاف  أمام  نكون  أن  جميعاً  ونرجو 

وأمان.
وتابع قائالً: هذا العالم الذي يتشكل نرجو أن يكون لنا 
هذه  ونشكر  ونشكركم،  خيراً  ونستبشر  فيه  وازنة  حصة 
ال��وداع  من  أتخفف  أن  أتمنى  كنت  ال��ذي  الكريمة  الدعوة 
)األمين  العزيز  الصديق  قال  وكما  ال��وداع،  أحب  ال  ألني 
واحد  شعب  ولبنان  فسورية  أوّدع،  ال  أنا  ح��ردان(  أسعد 
أجله  من  لنعمل  علينا  يتوّجب  وما  كثيرة،  والتحديات 

ولنصنع كّل اإلنجازات التي تحقق ما نصبو اليه.
اشكركم واحييكم.. 

بعدها سلم حردان درعاً تقديرية للسفير علي عبد الكريم 
علي عربون وفاء وتقدير.

حردان يسلم علي عبد الكريم الدرع التقديرية يحيط به سعد والناشف وقنديل وأعضاء من السفارة ومن قيادة الحزب

حردان، مأمون مالعب، حسام العسراوي وساسين يوسف

داليدا المولى، شادي بركات، إيهاب المقداد، بطرس سعادة وسمير عون
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سعيد قزي، ريشار رياشي، فادي داغر، واجب قانصو وجورج جريج

علي الحاج حسن،زاهر، معن حمية، اعتدال صادق ورمزي عبد الخالق غسان الشامي، عاطف بزي، فادي سنان، وقاسم صالح

فارس سعد، حنا الناشف، علي الحاج حسن، علي عرار، عبد الباسط عباس ووائل الحسنية

نضال منعم، علي ضاهر،علي عرار، علي الحاج حسن، معن حمية، اعتدال صادق ورمزي عبد الخالق

السفير علي عبد الكريم يلقي كلمته
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ايهاب المقداد، ناصر قنديل، سمير عون، نزيه روحانا ورمزي عبد الخالق

حردان وعلي عبد الكريم يتوسطان فارس سعد وعلي دغمان

كمال الجمل، حسام العسراوي، عبد الباسط عباس، ساسين يوسف وسعيد قزي

تحية �سكر وعرفان على متابعتكم و�سهركم وتعبكم مج�ّسدين باأمانة وم�سوؤولية حر�ص القيادة ال�سورية 

وعلى راأ�سها الدكتور ب�سار الأ�سد على وحدة حزبنا وفاعلية دوره وح�سوره

حردان يتوسط من اليمين معن حمية، نزيه روحانا، علي الحاج حسن، قاسم صالح وربيع األعورحردان يتوسط من اليمين معن حمية، ناصر قنديل، فادي سنان، قاسم صالح،و ربيع األعور

مأمون مالعب، ربيع األعور، غسان غصن، ود. بيار حداد

) تصوير مخايل شريقي(

حردان وعلي عبد الكريم يتوسطان من اليمين عباس، رفعت، مالعب، الحاج حسن، جريج، رياشي، منعم وضاهرحردان وعلي عبد الكريم ودغمان يتوسطون من اليمين يوسف، عباس، سعد، رفعت، األعور، رياشي، جريج، ضاهر ، وعبد الخالق
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 tFO�A�  ‰ö�  s�  ÁbOH��  ÕU�M�«  o�d�
 WOL�√  v??�≈  ÎU??�??�ô  ¨rKF��«Ë  W??�«—b??�«  vK�
 Î «d�F� ¨Áœ«d� v�≈ qB� wJ� ÊU��û� ÕuLD�«
 Ãd�L�«  «dO�U�  ÂU�√  ·u�u�U�  t�œUF�  s�
 tF� qLF�« ÎUH�«Ë ¨bOL��« b�� nODK�« b��

Æl�LL�U�
  b��  w��«  r�U�  d{UL�  WK�LL�«  U??�√
 v�Ë_« …dL�« UN�√ v�≈ X�H� qOL� Â√ WOB��
 b�� nODK�« b�� Ãd�L�« «dO�U� ÂU�√ nI� w��«
 Ÿb�L�«Ë eOLL�« Ãd�L�U� ÁU�≈ WH�«Ë ¨bOL��«

 ULMO�K�  WOML��  ¨dO�J�«  tM�  XLKF�  Íc??�«
Æ—U�œ“ô«Ë o�Q��« s� b�eL�« W�—u��«

 w�  ez«u�  Àö??�  ‰U??�  Íc??�«  o�dD�«  rKO�
 tO�  „—U�  ¨wzULMO��«  ÃU�d�  ÂU�√  ÊU�dN�
 rNMO�  s�  sO�—u��«  sO�UMH�«  s�  W�uL��

 VOD��« Êu�Q�Ë d�U{ YO�Ë bL�_« o�u�
 ”U��  b??�—Ë  ÊUFM�  bL�√Ë  Z�d�  »U??�—Ë
 s�e�«  U??�«—Ë  v�O�  b�U�Ë  r�U�  d{UL�Ë
 ‚“—  b�U�Ë  ‰«e�  r�U�Ë  s�b�«  d�“  ¡ö�Ë

Ær�dO�Ë

 »U�J�«  œU��«  Ÿd�  w�  w�UI��«  »U�A�«  ÍœU??�  rE�
 WO�d��«  bNF�  l�  ÊËUF��U�  ¨¡«b??�u??�??�«  w�  »dF�«
 ÊËRA�« W�d�bL� l�U��« WOM�c�« W�U�ù« ÍËc� W�U��«
 ©…¡«dI�U�  ÃöF�«®  Ê«uMF�  WO�UF�  qLF�«Ë  WO�UL��ô«

ÆbNFL�« ‰UH�√ X�bN��«
 ÍœUM�«  ¡UC�√  s�  hB�  …¡«d??�  WO�UFH�«  XMLC�Ë
 …¡«dI�«  d�√  ÊUO��  Î̈UI�uA�  d��√  ¡«u??�√  sL{  ‰UH�ú�
 d�Q�L�« qHDK� W�—uFA�« W�U��« w� dO�Q��« w� ‰UO��«Ë
 WOzUM�  «dI�Ë dOB� w�d�� bNA� r�bI�� W�U{≈ Î̈UOM�–
 ‰UH�_« vK� U�«b� l�“u� p�c�Ë ¨ÍœUM�« W�dH� WOIO�u�Ë

ÆrN�uK� v�≈ ÕdH�« ‰U�œù q�u� U�U� WOB�� d��
 w�  »d??F??�«  »U�J�«  œU??�??�«  Ÿd??�  W�Oz—   —U???�√Ë
 …b�b� bF� WO�UFH�« Ê√ v�≈ œuL�� u�√ Ê«b�Ë ¡«b�u��«
 W�UI� dAM� ÍœUM�« qL� WD� sL{ Ã—bM�Ë ¨UN�u� s�
 dO� ‰UH�√ vK� …¡«dI�« …dJ� V�d��Ë ÕdH�U� W�ö� UN�
 sO��U��« i�d��Ë ¨q�u� X�u� eO�d��« vK� s�—œU�

ÆrN�b� W�dB��«Ë WOFL��«
 WOM�c�«  W�U�û�  W�U��«  WO�d��«  bNF�  d�b�  d�–Ë

 cHM�Ë  ¨…b�d�  …uD�  qJA�  …—œU�L�«  Ác�  Ê√  œ«b�  rN�√
 s� b�bFK� W�U�� r� s�c�« bNFL�« ‰UH�_ v�Ë_« …dLK�

ÆrN� WL�«b�« WDA�_«Ë  UO�UFH�«
 WO�UFH�«  Ê√  v�≈  ”Ë_«  b��  ÍœUM�«  ‰ËR��  XH�Ë
 ÍœUM�«  ¡UC�√  l�  ‰UH�_«  q��  s�  q�UH�  W�U�   bN�
  UOB�A�« ¡UL�√ kH� vK� …—bI� rN�b� X�U� s�c�«
 ÍœUM�«  uC�  XMO�  ULO�  ¨UNL�bI�  r�  w��«  hBI�«  w�
 rNMJ� ¨W�U���« «ËdN�√ ‰UH�_« iF� Ê√ VOD��« ÁËd�
 v�≈ …dOA� ¨WK�IL�« …d�H�U� d��√ qL�Ë X�u� Êu�U���

ÆrN�U���« vK� hBI�U� W�{«u�« —uB�« dO�Q� Èb�
 œU��«  Ÿd??�  w??�  w�UI��«  »U�A�«  ÍœU???�  Ê√  d??�c??�
 W�ö�  u��  q��  Á—UN�≈  r�  ¡«b�u��«  w�  »dF�«  »U�J�«
 WOLM�Ë  sO�u�uL�«  »U�A�«  r�œ  v�≈  ·bN�Ë  ¨dN�√
 rNKI�  vK�  qLF�«Ë  r�dJH�  ¡UI�—ô«Ë  WO�UI��«  rN�Iz«–
 f�Q� ULO� ¨¡«dF�Ë »U��Ë ¡U�œ√ ·«d�S� r�d�uD�Ë
 ¨2002  ÂU�  WOFL��«  W�U�û�  W�U��«  WO�d��«  bNF�
 u��  w�U��«  ÂUFK�  tO�  sOK��L�«  »öD�«  œb�  mK��Ë

ÆÎU��U� 60
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 2022  ‰Ë_«  Êu�U�  2  Ø  WFL��«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

:á«£Y Oƒ∏c .O z»eƒ≤dG{ »a á∏«ªédG ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ó«ªY

™ªLCG ºdÉ©dG ≈∏Y AÉ q°VƒdG QƒædG á∏©°T ≈≤Ñà°S ÉæàeCG

É¡JQÉ°†M π«¡éJh É¡à qjƒg ¢ùªW ä’hÉëe ≈∏Y á«°üYh
 w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« w� WKOL��« ÊuMH�«Ë W�UI��« bOL� d���«
 WLzU� vK� UNOK� ·eF�«Ë œuF�« W�¬ W�UM� Òs� Ã«—œ≈ ÒÊ√ò WOD� œuK� —u��b�«
 w��«  UM��√  ÒÊ√  vK�  b�b�  w�U{≈  qO�œ  ¨uJ�O�uO�«  WLEML�  w�U��ù«  À«d��«
 ¡U Ò{u�«  —uM�«  WKF�  q�L�  ¨WO�U��ô«  …—UC��«  qzu�Ë  ·Úd Ó��«  —bB�  w�

ÆålL�√ r�UF�« vK� ÎôUL�Ë Î«dO�Ë ÎUI�Ë ÎU�uM�Ë ÎU�uK� ÒlA� Íc�«
 Òq�  vK�  WOB�  vI���  W�_«  Ác�  ÒÊ≈ò  f�√  ÊUO�  w�  WOD�  bOLF�«  ‰U�Ë
 —ULF��ô«  U�Òb{  bA��«  ULN�  ¨UN��—U�  qON��Ë  UN��u�  fL�   ôËU��

Æå «d�«RL�« UNOK� XL�UF�Ë ¨‰ö��ô«Ë
 w�uI�« Í—u��« »e��« w� WKOL��« ÊuMH�«Ë W�UI��« …bL� ÒÊ≈ò ∫ÎözU� l�U�Ë
 bÒ�√ s Ó� Òq� dJA� UN�S� ¨WO�U��ù« rOIK� Î «—UB��« Àb��« «c� d��F� –≈ ¨w�UL��ô«
 À«d��« WLzU� vK� UNOK� ·eF�«Ë œuF�« W�¬ W�UM� Òs� Ã«—œ≈ V�U� v�« n�ËË
 THDM�  s�  ÊuMH�«Ë  W�UI��«  ‰UFA�  ÒÊ√  b�R�Ë  ¨uJ�O�uO�«  WLEML�  w�U��ù«
 rOLB��«Ë …œ«—ù« ÊuJK�L� W�_« Ác� ¡UM�√ Â«œ U� ¨d�bM� s� U�œö� …—UC� ÒÊ√Ë

Æåa�—U��«Ë …—UC��« W�√ w� rN��√ ÒÊ√ WIOI� aO�d�� WL�eF�« ¡UC�Ë



äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) …ø«£°ù∏a º∏Y ¬≤aGôj …∫ÉjófƒªdG »a πFGhC’G á«fÉªãdG ≈dEG ≥jô£dG »a Üô©dG ôNBG Üô¨ªdG

(1  ¢U  áªàJ) … á«é«JGôà°S’G êPƒªf :ájQƒ°S »a á«cô«eC’G äGƒ≤dG

 äGOQƒà°ùªdG øY IQhõe ΩÉbQCG
 WOL�—  d�—UI�  s�  ÎöI�  “¡UM��«”  UN�dA�  w��«  ÂU�—_«  V���  ·—UBL�«  »e�  X�U�√  W�b�  Ê√  Ëb��
 ¨…œdHM� U�dA� Òr� UL� ¨W�FB�«  öLF�« s�  «œ—«u�« ‰u� ·—UBL�« WOFL�Ë ÊUM�� ·dB� s� …—œU�
 ÂuI�  ÎU�uM�  —ôËœ   «—UOK�  5  s�  b�e�   U�u�bL�«  Ê«eO�  w�  izU�  œu�Ë  dNE��  UNFL��  ¡UM��«  X�U�Ë
 WOL� s� d��_« W��M�« q�u�� bOFÔ�Ë ¨W�u�DL�«  «dOK�« s�  U�uOK�d� a{ d�� t���� ÊUM�� ·dB�
 t�U���  qLF�  UN�√   U�uKF�   U�   U�d�  WD�«u�  Ã—U��«  v�≈  ‚u��«  s�  UN�d�A�  w��«   «—ôËb??�«
 jO�� Êu�U� —«d�≈ lML� w�UOM�« ·dBL�« »e� tM� d�F� Íc�« XOL��L�« ‰U�I�« d�H� UL� ¨W�uL� q�UI�

Æ‰Ëd��u� ‰U�O�UJK� dB���Ë
 2022  ÂU�  «œ—u��L�« WLOI� T�UH� ŸUH�—« s� ÀÒb��� d�—UI� Z�Ëd� d�� ¡U� W�bB�« s� dO�F��«
 —ôËœ  «—UOK� 3  ?�« “ËU��� r� WODHM�« …—u�UH�U� Æo�bB�K� q�U� dO� d�√ u�Ë ¨—ôËœ —UOK� 16  v�« 8  s�
 r�œ Í√ »UO�Ë ‚u��« d�d�� l� UN�«—d��  bI� V�dN��« ÈËb� Ê√ ÎU�uB� ¨jHM�« —UF�√  U�UH�—« r�—
 ¨lzUC��« q�UI� q�b� w�Q� W�FB�« WKLF�U� r�� …—U�� œd�� V�dN��« `�B�Ë ¨ Ë“UL�«Ë s�eM��« dF��
 lK�� V�dN� Í√ w� `O�� «c�Ë ¨`�d�« …œU�“ l� ¨œ«dO��ô« b�e� ULK�� d�bB��« b�e� V�dN��« œu�ËË
 W{d� X�U� «–≈ UNK� ¨¡«Ëb�«Ë  U�ËdAL�«Ë ÊU�b�« ¨ÊUM�� w� W�u�b� lK�� bF� œu�Ë ôË ¨W�u�b� dO�
 w� p�c�Ë „—UL�Ë Vz«d{Ë ÎU�u�— UNOK� W�Ëb�« v{UI�� ô W�FB�« WKLF�U� …—U��� r�� wN� V�dN�K�

ÆÎULJ� UN�HK� s� d��√ U�bzU� W�FB�« WKLF�U� r�� …—U�� ÎUO�U�Ë ÎU�œUB��« UNMJ� ¨V�dN�
 ÎU�U���«  lzUC��«  s�e���  —U���«  ÂUO�Ë  w�dL��«  —ôËb�«  l�d�   «œ—u��L�«  …œU�“  d�d��  s�  Y�b��«
 ¡UI� UNF�œ r�  «—UOK� 8  WLOI�  «—ôËœ „UM� Ê√ wMF� ÕU�—_« s� b�eL�« oOI�� ·bN� ¨…œU�e�« oO�D��
 q� rKF� Ê√ lOD���Ë ¨ «—ôËœ t�b� fO� ÊQ� v�U��� u�Ë ¨ «—ôËb�U� ÊUM�� ·dB� UN� Òu� ¨…œU�e�« Ác�
 ¨Ã—U�K� d�bB�K� …bF� UN�≈ ‰UI� w��«  «—UO�K� W��M�U� ÎU�uB� ¨UNO�≈ W�U��« W�—œË UN�N�ËË …œU�“
 q�u��  l�  ÊUM��  ·dB�  q�U��  «–≈  ô≈  ¨—ôËb�U�  bzU�Ë  WO��—   «–  d�bB�  …œU�≈  …—U��  UNKF��  «c�Ë
  ö�u��  vK�  WODG�K�  w�   «œ—u��L�«  …œU�“  W�œd�  q�  Ê≈  ‰uI�U�  ÁbBI�  U�  «c�Ë  ¨Ã—U�K�  UN�«bzU�

ÆW�ËdA� dO�
 V�d� Ë√ V���� b�√ ôË ¨r�U��«Ë rJ��«Ë rB��« u�Ë ¨ÂU�—_« —bB�Ë —dI�Ë rJ�� ·—UBL�« »e�

°sO�œuL�« ‰«u�Q� ÂUL��ô« WF�—c� ¨V�U�� ÊQ�

 äGOQƒà°ùªdG øY IQhõe ΩÉbQCG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 w� œu�u�« Ê« u� Í√ Î̈ U�uNH� d�_« ÊUJ� ¨‚«dF�«Ë
 W�—u��« W�Ëb�« s� ‰u�I�« WO�dA� vE�� W�—u�
 e�dL��«  d�d��  ÊUJ�  ‚«dF�«  w� UNK�L�  vE�� ôË
 sJ� ‚«dF�« w� œu�uK� Î UO�UO� Î «dON� W�—u� w�

øÊ–≈ WHO�u�« w� UL� ¨p�– fJ� d�_«
 ·bN�«  ÊQ??�  ‰u??I??�  Èd???�√  WO{d�  U??�c??�√  «–≈  ????
 lM�Ë WO�«dF�«  W??�—u??�??�«  œËb??�??�U??�  „U??�??�ù«  u??�
 o�d�  œu??�Ë  lML�  Î UD�—  ¨s�bK��«  sO�  q�«u��«
 Î U�uB�Ë ¨W�ËUIL�« —u�� ‰ËœË Èu� sO� Íd�
 ‰ËU��  UL�  ¨W??�—u??�  d��  tK�«  »e??�Ë  Ê«d???�≈  sO�
 b�«uI�« —U���U� ‰uI� Ê√ w�dO�_« —UA��ô« WD�d�
 ¨WO�«dF�« W�—u��« œËb��« vK� l{uL�� WO�dO�_«
 Í√  t�dD�  Íc??�«  w�O�«d��ô«  ‰«R??�??�«  ÊuJO�
 bzUF�«  WFO��  u�  UN�H�  vK�  UOK�  W�dJ��  …œUO�
 W�œUL�«  WHKJ��U�  Î U�UO�  e�dL��«  «c�  vK�  V�d�L�«
 w�dO�√  ·«d��«  q�  w�  ¨WO�UO��«Ë  W�dJ�F�«Ë
 r� tK�« »e� `�UB� w�uM�« Õö��« o�b� ÊQ� wMK�
 ¨WOKOz«d�ô«  «—UG�« q�� tK�� ¨e�dL��« «cN� d�Q��
 wL�� UL� Ê“«u�K�  d�UJ�«  Õö��«  Ê√  Î U�uB�
 tK�« »e??� „ö??�??�« Êu??O??K??O??z«d??�ù«Ë Êu??O??�d??O??�_«
 Í√ ¨e�dL��« «c� q� w� Òr� b� ¨WIO�b�« a�—«uB�«
 WO�dO�_«  U��dB��« ‰uI� UL� ¨2017 ÂUF�« cM�

ÆWOKOz«d�ô«Ë
 e�dL��« ·b� ÊQ� ‰uI� w��« WO{dH�« U�c�√ «–≈ ??
 ÂUO�  W�U�—  u�  W�—u�  w�  w�dO�_«  ÍdJ�F�«
 W�UL��« UN�M�Ë Õö��U� U�e�eF�Ë W�œd� WK�Ëœ
 ÍdJ��  w�dO�√  œu??�Ë  UN�bI�  w��«  WO�UO��«
 U�bM� U�dO�√ Ê≈ ¨‰uI� ‰Ë√ ‰«R� UMN�«Ë ¨d�U��
 —«dJ�K� WK�U� dO� WO��– W�d� ÂU�√ UN�H�  b�Ë
 ·Ëd� w�Ë ¨‚«dF�« ‰UL� w� W�œd� W�Ëœ ÂUOI�
 ¨WO�«R�  WO�«dG�Ë  WO�F�Ë  WO�UO�Ë  W�—u��œ
 ¡U�H��ô« d�� ‚«dF�« ‰UL� w� œ«d�_« d�√ U�bM�
 XGK�√Ë WO�K��« s� X�d� ¨2017 ÂU� ‰UBH�ô« —«d�
 Ë√ w�UO� r�œ Í√ r�bI� s� U�—«c��« œ«d�_« …œU�
 vK� ŸËdAL�« «cN� d�U�� Ê√ qIF� qN� ¨ÍuMF�
 b�Ë  ¨W??�—u??�  w�  …UO�K�  Z{U�  dO�  a��  qJ�
 r� ¨‚«dF�« w�  UH�«uL�« q�U� œu�u� s� XK��
 b�bN��« l� WM�«d�« À«b�_« t�dD� ÊU� ‰«R� w�Q�
 …dDO� o�UM� b{ W�d� W�dJ�� WOKLF� w�d��«
 W�U�d�U� vE�� w��« ¨W�K�L�« W�œdJ�«  U�UL��«
 sK�√  Íc??�«  w�dO�_«  ¡«œ_«  ‰uI�  qN�  ¨WO�dO�_«
 W�œUB� Í_ Î UFM�  U�—Ëb�« n�ËË  «uI�« lOL��

 ¨WO�d��«   «uI�«Ë  WO�dO�_«   «uI�«  sO�  WO�«b�
 W�UL��  œu�u�  w�dO�_«  ÍdJ�F�«  e�dL��«  Ê≈

øÍœdJ�« Êu��UJ�«
 w� w??�d??O??�_«  ÍdJ�F�«  œu??�u??�«  Ê√  b??O??�_«  ????
 ¨…—u�cL�«  U�U��ô« q� w� Î «—«Ëœ√ ÍœR� W�—u�
 ¨UN�O�H� l??�??A??�Ë ¨W???�—u???� …b???�Ë q??�d??F??� u??N??�
 œËb��« d�� WOFO�D�« W�d��« vK� WK�d� ÷dH�Ë
 ¡UI��  Â“ö???�«  ¡«d???�ù«  Âb??I??�Ë  ¨WO�«dF�«  W??�—u??�??�«
 r�UH�K� Íb� ŸËdA� Í√ Ã—U� W�œdJ�«  «œUOI�«
 s� Í_ Î «œu�u� fO�  tMJ�  ¨W�—u��«  rN��Ëœ l�
 b�U�Ëœ o??�U??�??�« f??O??zd??�« Áb???�ËË ¨·«b????�_« Ác??�
 ‰u� t�I�d� vK� ZH�« ‰uI�« W�U�Ë pK��« V�«d�
 w�dO�_« ÍdJ�F�« e�dL��« ¡UI�� wIOI��« ·bN�«
 tFL� ¡UI� bF�Ë 2019≠12≠3 wH� ¨W�—u� w�
 ¨ÊbM� w� ¨⁄d�M��u�� fM� ¨u�UMK� ÂUF�« sO�_« l�
 w�K�_« ‰UL� nK� WL� ‰UL�√ ÕU���« »«u�√ vK�
 ‰ËU�  bI�”  ∫V�«d�  ‰U�  ¨WO�UD�d��«  WL�UF�«  w�
 UM���Q� Êü« U�√ ¨jHM�« vK� t�dDO� kH� g�«œ
 qJ� ‰u??�√Ë Æq�U� qJA� tOK� dDO�� s�c�« s��
 dO�� œb� r�b� ÊQA�« «c� w� l�L�� UM�≈ W�«d�
 w� o�� r� ¨d�_« WIOI� w�Ë ÆsOHK��L�« ”UM�« s�
 s� Èu� UMO�dJ�� s� ©W�—u��«® w{«—_« Ác�
 t� qFH� Ê√ UMMJL�Ë UM�b�√ w� jHM�« ÆjHM�« ÊuL��

Æ“¡UA� U�
 s�  V�u�  dOO���  ÊuO�dO�_«  d�U��  Î UO�u�  ??
 W�—u� sO� œËb��« d�F� jHM�U� WKL�L�«  UM�UA�«
 qO�d�  n??�√  200  »—U??I??�  U??�  Êu�NM�Ë  ¨‚«d??F??�«Ë
 Î̈ U�uM� qO�d� ÊuOK� sOF�� s� b�e� U� Í√ Î̈ UO�u�
 w� ŸU�� ¨—ôËœ  «—UOK� 7Ë 4 sO� UN�LO� ÕË«d��
 WJ�� UN�u� s� ÂuI�Ë ¨¡«œu��« WO�d��«  ‚u��«
 ŸU�� ô U�—U���U� WO�d�Ë W�œd�Ë WO�dO�√  UO�U�
 Í√  U�“«u� w� UN�«bzU� q�b� ôË w�UE� qJA�
 œUB��ô« qJA�Ë ¨WO�d��«Ë WO�dO�_« sO��Ëb�« s�
 dO�H��« ÂÒbI�Ë ¨W�—u� w� ¡UI��« —«dI� w�UO��«
 „«d???�_«Ë  œ«d???�_«  s�  ¡UI��«  «c??�  Íb�R�  n�«uL�

ÆsOO�dO�_«Ë
 ◊UD��« Èu��� vK� ¡uC�« wIK� Ã–uL� «c� ??
 d�H�Ë ¨vLEF�« W�Ëb�« w� WO�O�«d��ô« W�UM�
  U��RL�« ‰ö��« s�“ w� W�UO�ö�« s� dO�J�«
 ‰UL�« w?? ÓL??K??� œu??F??�Ë  U??O??�??O??�«d??�??�ô« »U??O??�Ë
 vK�  WO�dO�_«  »d??�??�«  t??�d??N??�√  UL�   U??�d??A??�«Ë

ÆÂuO�« UO�«d�Ë√ »d� ÁdNE�Ë ¨‚«dF�«

ÆU�Ë—Ë√ l� ÊËUF��«Ë
 qAH�« WM�U��« w�Uzd�« »U���ô« W�K�  —d� Î̈ UO�UM��
 X�uB��« sO� f�UM��« wI�Ë ¨WI�U��«  U�K��« o�«— Íc�«
 `�dL�«  vK�  —«d???�ù«Ë  o�«u�K�  Î U�K�  ¡UCO��«  W�—u�U�
 r� ULO�Ë ¨ÍœUO��« `�dL�« —UF� X�� ÷uF� ‰UAO�
 65 ?�« W��� v�« ‰u�u�U� ¡UCO��« W�—u�« X�uB� `�M�
 ¨fOzd�« »U���ô W�“ö�« WO�K�_« „ö��« s� Î «dO�F� Î U�u�
 »UBM�«  oOI���  Â“ö??�«  sO�K��«  sO�Q�  WOHO�  s�  Î U���Ë
 W�d�  ÷Òu??F??�  `O�d�  nK�  d��  ¨»U??�??�??�ô«  W�K��
 UN��ô U�bF� Î U�u� 43 ?� q�L�L�« qDFL�« YK��« „ö��«
 Î̈ U�zU�  52  ¡UCO��«  W�—uK�   ÒuB�  ¨WI�U�   U�K�  w�
  «—UO� sO� Î U�u� 22 Ÿ“u�Ë Î̈ U�zU� 37 ÷uF� ‰UAO�Ë

Æs�“—U��« s�—UO��« s� eOL��« ·bN� Èd�√
 wK�  ÊUM��  w�  Í—u��«  dOH��«  WLN�  ¡UN��«  W��UML�
 w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« ÂU�√ wK� r�dJ�« b��
 ¨WO�e�   «œU???O???�  t??�d??C??�  ¨w??K??�  dOH�K�  r??�d??J??�  q??H??�
 W�—u� ÁbK� qO�L�� Á—U���« s� wK� dOH��« tO� Àb��Ë
 »e��«  fOz—  ‰U??�  ULO�  ¨b??�_«  —UA�  —u��b�«  UN�Oz—Ë
 rJ�_ rJ�U���√ Ê«œd� bF�√ w�UL��ô« w�uI�« Í—u��«
 mO���� ô UM�√  r�— qO�L� dO� UN�Oz—Ë W�—u� r�K��

ÆUMMO�  «—UH��«
 ÎUOL�dJ� ¡UA� qH� w�UL��ô« w�uI�« Í—u��« »e��« ÂU�√Ë
 ¨wK�  r�dJ�«  b��  wK�  W�—u��«  WO�dF�«  W�—uNL��«  dOH��
 bF�√ »e��« fOz— UN�ÒbI�� ¨åw�uI�«ò …œUO� qH��«  dC�Ë

ÆÊ«œd�
 s��”  ∫ÎözU�  Í—u��«  dOH�K�  Ê«œd??�  t Ò�u�  t�LK�  w�Ë
 ¨ÊUM��  w�  r�œu�Ë  …d��  ‰ö�  t�  r�L�  U�  Òq�  vK�  ¨r�—ÒbI�
 ¡UM�√  sO�  W�d�AL�«  rOI�«  aO�d��  r�bN�Ë  rJOF�  dJA�Ë
 ÆÂUA�«Ë ÊUM�� sO�  U�öF�«  e�eF� qO�� w� b�«u�«  VFA�«
 l�  W��«d�«  W��U��«  UNH�«u�  `�U�  vK�  W�—u��  dJ�  u�Ë
 ¨UM��ËUIL�Ë  ¨UM�e��  Î «dON�Ë  Î«bM�Ë  ÎUM{U�  UN�u�ËË  ¨ Òo��«

Æ“UNK� W�_«Ë ‚«dF�«Ë ÊUM��Ë sOD�KH�Ë ¨UM�F� Òq� W�ËUIL�Ë
 w�uI�«  Í—u??�??�«  »e??�??�«  w�”  U??M??�√  v??�«  Ê«œd???� X??H??�Ë
 WO��� rJO�≈  t Ò�u�√  WO�e��«  …œUOI�«  r�U�Ë w�S� ¨w�UL��ô«
 W�U�Q� s�b Ò��� rJ�F�Ë r�dN�Ë rJ�F�U�� vK� ÊU�d�Ë dJ�
 —UA� —u��b�« UN�√— vK�Ë W�—u��« …œUOI�« ’d� WO�ËR��Ë
 Ò‰œ ÚÊ≈ «c�Ë ¨Á—uC�Ë Á—Ëœ WOK�U�Ë »e��« …b�Ë vK� b�_«
 rNF� ÚX�—UA� sL� W�—u� ÊUC��« vK� Ò‰b� uN� ¡w� vK�
 W�dF�  w�  ¨ ÎW�ËUI�Ë  ÎôU��  ¨ UN���«  Òq�  w�  Âb??�«  ÎW�œuLF�
 œÒbF�L�«  »U�—ù«Ë  Òw�uONB�«  ‰ö��ô«  Òb{  œu�u�«Ë  dOBL�«

Æ“ UO�M��«
 »e��« oÒ�u� Ê√ u�—√” ∫r�dJ�« b�� wK� dOH��« ‰U� Á—Ëb�
 ÊUM��  ÷uNM�  ÎU??�—Ëd??{Ë  ÎU�uO�  Î«bO�—  Á«—√  Íc??�«  w�uI�«
 q�I��L�« …—u� vK� ÊuO�uI�« b Ò�u�� Ê√Ë ¨WIDML�«Ë W�—u�Ë
  «uM�  bL� w��« W�—u�Ë Î̈UFOL� tK�_ qLF� Ê√ V�� w��«
 WL�N�«Ë  d�Ëe��«Ë  Ê«ËbF�«  ·uM�  ÒqJ�  W�OK�  Î «b�  WM�U�
 ¨Á«d� ÃÒ—b�� v�UF��Ë  dB��«Ë  bL� w��« W�—u� ¨W�dA�«
 ¡UI�_« l� p�– w� q�UJ�� Ê√Ë Î «dO��Ë ÎU�—U��� ÊuJ� Ê√ u�d�

Æ“e�eF�« bK��« «c� w�
 rN�Q� «u�uI� Ê√  iF��«  œ«—√  u�Ë W�—u�Ë ÊUM��”  Ê√  b�√Ë
 t�HM�  ÈQM�  Ê√  sOIOIA�«  s�  ÒÍ«  lOD���  ô  rN�H�Q�  ÊËQM�
 Ê√ vK� WB�d� W�—u� sJ�Ë W�—u�� Ãu�√ ÊUM�� ¨d�ü« s�
 „UM� ÊuJ� Ê√ u�d�Ë ¨—«dI��«Ë ÊU�√ UNO� …d�U��« Ác� ÊuJ�
 ÒÊ√ ÊuI�«Ë s�� ¨w�UL��«Ë wM�√Ë w�UO�Ë ÍœUB��« Ì·UF�
 ¨tO� …—u� qC�√ v�« ‰u�u�« q�√ s� U�bL� Íc�« q�I��L�«
 u�d�Ë ¨q�Q� jI� fO�Ë sOIO� tO�≈ WO{U� W�—u� ÊQ� ÊuI�«Ë

“ÆÊU�√Ë  «—UB��«Ë  U�U�� ·UD� ÂU�√ ÊuJ� Ê√ ÎUFOL�
 WB� UM� ÊuJ� Ê√ u�d� qJA�� Íc�« r�UF�«  «c�”  ∫l�U�Ë
 WL�dJ�« …u�b�« Ác� dJA�Ë ¨r�dJA�Ë Î«dO� dA����Ë tO� W�“«Ë
 UL�Ë ¨Ÿ«œu�« V�√ ô w�_ Ÿ«œu�« s� nH��√ Ê√ vML�√ XM� Íc�«
 W�—u�� ¨ŸÒœË√ ô U�√ ©Ê«œd� bF�√ sO�_«® e�eF�« o�bB�« ‰U�
 qLFM� UMOK� V Ò�u�� U�Ë ¨…dO��  U�b���«Ë b�«Ë VF� ÊUM��Ë

Æ“tO�« u�B� U� oI�� w��«  «“U��ù« Òq� lMBM�Ë tK�√ s�
 r�Ë   UF�u��«  WM�U��«  WO�U���ô«  W�K��«  n�U��  r??�Ë
 l� WI�U��«  W�K��«  UL� UN��O��  ¡U�� ¨ P�UH� Í√  qL��

 v�« w�«d� qBO� VzUM�« …œuF� h�K�� w��« ‚—«uH�« iF�
 w�U��«Ë ¨ZM� w�«— W�UOM� sFD�U� Á“u� bF� WO�UL�d��« …ËbM�«
 bF� U� 37  v�«  42  s� ÷ÒuF� ‰UAO�  «u�√ œb� ÷UH��«
  «u�√ iF� t�—U��Ë t�uE� l�«d� vK� ÎUO�UO� Î«d�R�
 X�uB�  r�—  WO{UL�«  W�K��«  w�  wM�u�«  ‰«b��ô«  q�J�
 vK� WO�U��«  …dLK� ÷uFL� U�OK� …U��Ë u{ „—U� sO�zUM�«
 WO�UM�K�«  «uI�« w�e�� “‰«b��ô«” s� W�U�— bF� UL� ¨w�«u��«
 ÍÒb���« `�d� s� wK��K� Ê«Ë_« Ê¬ ÊQ� œb�� WK��Ë VzU�J�«Ë
 o�«u�  l�ËQ�  ÊuE��  sO��d�  vK�  —«u��«  v�«  …œuF�«Ë
 fK�L�« —«dI� sOÓ�u� t�—U�� V�� ÷uF� «e� b�Ë ¨wM�Ë
 ‚—UH�« U�√ ÆÈd�√  «u�√ 3  …—U�� v�« W�U{ùU� Í—u��b�«

Æ¡UCO��« W�—u�« WK��  «u�√ …œU�e� q�L� Y�U��«
 UN�«u�√ s� ÎU�√ `ML� s� ‰«b��ô« WK�� Ê√ “¡UM��«” XLK�Ë
 sO��K��«  w�  sO�u�  t��M�  U�bF�  ¨Êü«  bF�  ÷uF�  v�«

ÆsO�O{UL�«
 fOz— »U���« s� e�U� w�UOM�« fK�L�« ÊS� W�O�M�« w�Ë
 U�  ¨WLzUI�«  X�uB��«  WD�d�Ë  n�«uL�«Ë   U�“«u��«  q�  w�
 sO��K� v�« u�bO� Íd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— Ê√ wMF�
 œUO�_«  V���   U�K��«  oOKF�  q��  sOK�IL�«  sO�OL��«  w�
 WKD� qG��� Ê√ vK� “¡UM��«“?� WO�K�� —œUB�  b�√ U� o�Ë
 l�  WOzUM�   «—«u??�  v�«  …u�b�U�   U�K��«  oOKF�Ë  œUO�_«
 v�« q�u��« W�ËU�L� WO�UO��« ÈuI�«Ë WO�UOM�« q�J�« ¡U�ƒ—
 sO�Q�  lOD��� WOI�«u� ¡UL�√ W�uL�� vK� o�«u� Ë«  r�UH�
 ÎU�Oz—  U�b�√  »U���ô  ÎU�u�  65?�«  W�d��√Ë  œUIF�ô«  »UB�

 ÆW�—uNL�K�
 ¡UN��« bF�Ë v�Ë_« …—Ëb�« w� rN�«u�Q� ÎU�zU� 111 v�œ√Ë
 ‰UAO� ∫w�ü« qJA�« vK� ZzU�M�«  ¡U� ¨ «u�_« “d� WOKL�
 ∫¡UCO�  W�—Ë  ¨4  ∫WHOK�  ÂUB�  ¨2  ∫œË—U�  œU�“  ¨37  ∫÷uF�
 w�√  …—UA�  ¨1  ∫n�«uL�«  ¨1  ∫X�«u��«  ¨9  ∫b�b��«  ÊUM��  ¨52
 ¨1 ∫UHKO� Íœ ôu� ¨1 ∫ÊUM�� q�_ ¨1 ∫d�U{ Í—b� ¨1 ∫f�u�
 v�« W�K��« Íd� fOzd�« l�— »UBM�« Ê«bI� bF�Ë Æ1 ∫o�«u��«

Æq�IL�« fOL��«
 Ê«uD�√  VzUM�«  “W�uI�«  W�—uNL��«”  q�J�  uC�  ÊU??�Ë
 »«uM�« vK� ‚«—Ë_« l�“u� qG��« W�K��« qN��� w�Ë wA��
 fOz— l� ‰U�� v�« ÈÒœ√ U� ¨ÂUEM�« Ã—U� s� WK�«bL� v�œ√Ë

ÆfK�L�«
  U�—ULL�«Ë UÎ���J� UÎI� fO� qODF��«” ÒÊ√ wA�� d���«Ë
 t Ò�u�Ë Æ“Á—Ëœ —U�≈ Ã—U� »«uM�« fK�� lC� qB�� w��«
 Ê_  ÎU�uB�Ë  —u��b�«  oO�D��  „bM�  WBI�«”  ∫ ÎözU�  Íd��
 …u�œ pOK� vML��Ë ¨pO�≈ sO�dIL�« »d�√ r� sOKDFL�« s� Î «¡e�
 ∫Íd� Òœd� ¨“WO�«dIL�b�« oO�D�� fK�L�« w� ¡UI��« v�« »«uM�«
 f�√” W�—uNL�K� fOz— »U���« vK� ÎU�d� ”UM�« d��√ U�«”

Æ“w� t�uÔ� ô ÂöJ�« «c�Ë “ÂuO�« q��
 o�«u��« l� UM�Òu�” ∫w�«d� qBO� VzUM�« ‰U� W�K��« bF�Ë
 W�—uNL�  fOz—  »U���U�  ô≈  W�“_«  Ác�  s�  UM�b�  Ãd��  ôË
 Æ“UNM�  w�UFÔ�  w��«  q�UALK�  wIOI��«  Òq��«  v�≈  qB�  p�c�Ë
 ÊULOK�Ë  ¡UL�√  ‚d�  fO�Ë  ` Ò�d�  ‰UB�≈  w�b�”  ∫l�U�Ë
 vÒ��Ë  t�d��Ë  tL�U�  d�U�Ô�  Ê√  s�  vK�√Ë  Òe�√  u�  WÒO��d�

Æ“ >b��  U�Ëd� w� ÷ÒuF� ‰UAO�  U�Ëd� WE�K�«
 WM�U��«  W�K��«  Ê√  v�« “¡UM��«“?�  WO�UO�  —œUB�   —U�√Ë
 `�d�  ÷d�  vK�  …—b�  pKL�  ·d�  ô  ÊQ�  …b�b�  …d�  X���√
 œUF��ô«Ë  o�«u��«Ë  —«u��«  VKD��  d�_«Ë  Èd�_«  ÈuI�«  vK�
 WKÒL�� ¨“WOzuC�« Ã—U��«  «—U�≈ —UE��«Ë w�UO��« bJM�« s�
 ÷uF�  `O�d��  WJ�L��  ‰«e�  ô”  w��«  ·«d�ú�  WO�ËR�L�«
 t�  X�u�«  ‚d��Ë  q�√  ôË  d��√  ô  WO�UO��«  …—ËUML�«  »U�  s�
 WOLOK�ù« ·ËdE�« ÃuC�Ë Íb��« ÷ËUH��« WE�� sO�� v��
 “¡UM��«” d�� d��« wM�u�« —UO��« w� —bB� qÒL� UL� Æ“WO�Ëb�«Ë
 ·«d�_«Ë  —UO��«  l�  —«u��«  »«u�√  b��  w��«  WO�UM�K�«   «uI�«
 ≠  w�O��  —«u??�  Í«  oOF�  U�  ÷uF�  vK�  dB�Ë  Èd??�ô«
 ”U�_« qJA� b�b� fOz— vK�Ë WK�IL�« WK�dL�« vK� w�O��
 r�UH��« Ã—U� fOz— Í« Ê« vK� Î «œbA� ÆwM�u�« r�UH�K� VKB�«

ÆWO�U�OL�«Ë o�«u��« sO�Q� lOD��� s� w�O�L�«
 r�U� rOF� aOA�« “tK�« »e�“?�  ÂUF�« sO�_« VzU� XH�Ë
 ¨ÊUM��  W�KBL�  …œb��   UH�«u�  t�b�  ÎU�Oz—  b�d�  UM�√  v�≈
 r̂N�«Ë Î̈U�œUB��« bK��« –UI�≈ ‰Ë_« r̂N�« ¨sOO�U�√ sOL� qL��
 s� rNFL�O� ·«d�_« q� l� —«u��« vK� Î «—œU� ÊuJ� Ê√ w�U��«
 ‰U�Ô� Ê√ vK� ¨WOK�I��L�«Ë WO�ö��« U�UCI�« w� Y�U���« q�√
 U�UCI�«  Ác�  s�Ë  ¨—«u��«  v�≈  WO�UO��«  WO�ö��«  U�UCI�«

Æ“–UI�ù« q�� …—bB�� ÊuJ� Ê√ ô “WO�U�b�« WO�O�«d��ô«”

ÉjÉØNÉjÉØN

 Z�Ëd�K�  WO�ö�≈  WKL�  W�«b�  WO�U�  —œUB�  XE�ô
 ¡UH�ù  ÊUM��  ·dB�  Èb??�  W�FB�«   öLF�«  hIM�
 n�UC�� Ÿ—c???�???�«Ë W??�Ëd??A??L??�«  d??O??�  ö??�u??�??�??�«
 s� UNM� ÂU�—√ l�“u� r�� —ôËœ —UOK� 16 v�« œ«dO��ô«
 r�  «œ—u��LK� wIOI��« r�d�« ULMO� ·—UBL�« WOFL�

 ÆÂUF�« «c� —ôËœ  «—UOK� 8 ?�« “ËU���

 sO� w�ö�_«Ë wLOI�« f�UM��« Ê≈ w�ö�≈ dO�� ‰U�
 w� ÍËd??J??�«  f�UM��«  s� Òb??�√ ÊU??� »d??G??�«Ë ‚dA�«
 WLOI�«  UNLK�Ë  sOD�K�  XKJ�  YO�  ¨dD�  ‰U�b�u�
 WOK�L�« X�U� ULMO� UN��«—Ë ‚dA�« »uFA� WO�ö�_«
 dO�F�  «c??�  Ë  Æt??�??�«—Ë  WO�ö�_«  »dG�«  WLO�  UNLK�Ë
Æw�ö�_«Ë Í—UC��«Ë wLOI�« Èu��L�« s� `{«Ë

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 s�Ë ¨–UI�ù« q�� WO�U�b�« WO�O�«d��ô« lC� s�” ÒÊ√ È√—Ë
 bK��«  q =DF�  Ê√  b�d�  t]�√  wMF�  «c�  –UI�ù«  q��  W�ËUIL�«  lC�
 ÎU�«b�√  oI�O�  ”UM�«  Ÿu�  »U��  vK�  ÎU�uG{  ”—UL�  Ê√Ë
 fOz—  vK�  o�«u�  s�Ë  ¨t�  q�I�  s�  «c�  ¨WO�—U�  WO�UO�
 —=bI� ôË ¨’ö��« u�� bK��« œuI� Ê√ vK� Ô—bIÓ� ôË s�H�« V���
 w�dO�_« ŸËdALK� ÎU�œU� ÊuJ�Ë ¨¡«bNA�« ¡U�œË d�d���« WLF�

Æ“wKOz«d�ù«
 W�œuF��«  s�  W�ÒdI�  WO�UO�  ◊U??�Ë√  dOA�  q�UIL�«  w�
 v�� W�œuF��« ÊËœ s� WOK�«œ W�u�� ô” Ê√ v�« “¡UM��«“?�
 ÍœuF��« dO�Q��«Ë —Ëb�U� ¨ÊuO�dO�_«Ë ÊuO��dH�« o�«u� u�
 ¨ÁœUF���« sJL� ôË ÎUO�U�Ë ÎUO�UO�Ë ÎUO��—U� œu�u� ÊUM�� w�
 …b�U�L�« b� r�bI� b�d�Ë ÊUM�� vK� WB�d� WJKLL�« Ê√ ULO� ô
 W�—U�� WN�� wK�«b�« w�UO��« ¡«œ_« vK� ô WO{«— dO� UNMJ�
  UN��«Ë  bIM�«  ‚ËbM�  UN�KD�  w��«   U??�ö??�ù«Ë  œU�H�«
 oO�D� s� e�F�« q� w� ¨WO�—U��« W�UO��« vK� ôË ¨W��UL�«
 U�—«d�Ë  UNO{«—√  vK�  UN�œUO�  W�Ëb�«  j��Ë  nzUD�«  ‚UH�«
 v�« W��ô ¨“WO�dF�«Ë WO�OK��« ‰Ëb�« s�√ b�bN� n�ËË wM�u�«
 l{u�U� WOMF� W�Ëœ Í√ l� —«u��« vK� W��HM� W�œuF��«” Ê√
 Í√ s� w�U�√ ¡e� w�Ë q�IL�« fOzd�U� ¡«—¬ UN�b�Ë w�UM�K�«
 WODG� ÊËœ s� qB�� W�u�� Í«Ë ¨WO�Ëœ –  WOLOK�≈ W�u��

Æ“ÕU�M�« UN� V�J� sK� W�œuF�
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7 ريا�ضة

غولف لبنان اإلى البطولة العربية في تون�س

في  للمشاركة  التونسية  طبرق  مدينة  إلى  اللبناني  الغولف  لجنة  بعثة  غادرت 
منافسات البطولة العربية الـ 41 لمنتخبات الرجال، والتي سُتقام خالل الفترة من 
رئيس  إدارياً  تضّم  وهي  المقبل  األول  كانون   4 ولغاية  الحالي  الثاني  تشرين   29
االتحاد كريم سليم سالم وكالً من الالعبين كارل طرابلسي وجاد حمزة ورشيد عقل 
والسعودية  اإلمارات  هي:  دولة   13 منتخبات  البطولة  في  وتشارك  غندور.  وبالل 
ومصر  وفلسطين  وليبيا  ولبنان  والعراق  عمان  وسلطنة  والبحرين  والكويت  وقطر 

والصومال إضافة للبلد المضيف تونس .
المكتب  اجتماعات  في  البطولة  هامش  على  سالم  يشارك  أن  المقّرر  ومن  هذا 
أعمال  في  وكذلك  المكتب  في  عضواً  بصفته  للغولف  العربي  لالتحاد  التنفيذي 

الجمعية العمومية بصفته رئيساً لالتحاد اللبناني للعبة .
تجدر اإلشارة إلى أن لبنان كانت له األيادي البيضاء على صعيد تأسيس االتحاد 
اللبناني  االتحادين  رئيس  خالل  من  العربية  بطوالته  وتنظيم  للغولف  العربي 
والعربي السابق سليم علي سالم كما أن لبنان سبق له واستضاف البطولة العربية 

للغولف في عدة نسخ أعوام 1974 / 1978 / 1985 / 1994 / 1998.

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس 
العالم 2022 في قطر، بعد فوزه الثمين على كندا 
بنتيجة 1/2، في الجولة الثالثة من المجموعة 
المحيط  من  العرب  قلوب  أثلج  فوز  السادسة. 

إلى الخليج. 
تقدم  الثمامة  ستاد  فعلى  التفاصيل،  وفي 
حكيم زياش للمغرب بتسديدة من خارج منطقة 
الخطأ الذي ارتكبه حارس كندا  الجزاء مستغالً 
أسرع  فكان  الرابعة،  الدقيقة  في  بوريان  ميالن 
في  العربية  المشاركات  تاريخ  في  عربي  هدف 
الهدف  النصيري  يوسف  أضاف  ثّم  المونديال. 
من  بتسديدة   23 الدقيقة  في  للمغرب  الثاني 

من  طولية  تمريرة  بعد  الــجــزاء  منطقة  ــل  داخ
أشرف حكيمي. 

النتيجة  40 قلص منتخب كندا  الدقيقة  وفي 
هدفا  المغرب  العــب  ــرد  أك نايف  سجل  بعدما 
رصيد  الفوز  ورفــع  الخطأ.  طريق  عن  عكسياً 
بلجيكا  )على  فوزين  من  نقاط   7 إلى  المغرب 
وكندا( وتعادل )مع كرواتيا(. ليتصّدر »األسود« 
في  كرواتيا  منتخب  ويأتي  المجموعة  ترتيب 
وسيلعب  هذا،  نقاط.   5 برصيد  الثاني  المركز 
في  )الثالثاء  الـ16  دور  في  المغرب  منتخب 
في  الثاني  المركز  صاحب  مع  األول(  كانون   6
إسبانيا  تضم  والــتــي  الخامسة،  المجموعة 

وألمانيا واليابان وكوستاريكا.
عينها  المجموعة  في  الثانية  المباراة  وفي 
ليتأهل   0/0 وبلجيكا  كرواتيا  منتخبا  تعادل 
منتخب كرواتيا إلى دور الـ16 كثاني المجموعة، 
الدور  من  وكندا  بلجيكا  منتخبا  ودع  حين  في 
األول. وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب المغرب 
إلى الدور الثاني في سادس مشاركة له في كأس 
العالم، حيث سبق أن فعل هذا في نسخة 1986 

ووّدع حينها أمام ألمانيا. 
وبات المنتخب المغربي الممثل العربي الوحيد 
في كأس العالم 2022 بعد خروج منتخبات قطر 

وتونس والسعودية من الدور األول.

تبقى  لما  منديش  نونو  الشاب  ظهيره  جهود  البرتغالي  المنتخب  خسر 
من نهائيات مونديال قطر في كرة القدم، وذلك وفق ما أفاد االتحاد البرتغالي 
الفرنسي،  البرتغالي أن ظهير باريس سان جرمان  للعبة. وكشف االتحاد 
البالغ من العمر 20 عاماً، يعاني من إصابة في الفخذ تعّرض لها خالل الفوز 
2 - صفر في الجولة الثانية لدور المجموعات وسيكون  على األوروغــواي 

“غير متوفر للمشاركة في نشاطات المنتخب الوطني«.
رونالدو  كريستيانو  مع  المشوار  إكمال  من  تمكنه  وعدم  اإلصابة  ورغم   
العمل  سيبدأ  حيث  الوطني  المنتخب  وفد  »ضمن  منديش  سيبقى  ورفاقه، 
من أجل التعافي« وفق بيان االتحاد. وغاب منديش عن المباراة األولى في 
النهائيات أمام غانا )3-2( بسبب إجهاد عضلي، ثم شارك في اللقاء الثاني 
ضد األوروغواي حيث تعّرض لإلصابة قبيل انتهاء الشوط األول، ليخرج 
من الملعب وهو يبكي. وضمنت البرتغال تأهلها الى ثمن النهائي قبل مباراة 

الجولة األخيرة التي ستجمعها بكوريا الجنوبية حيث ستكون بحاجة الى 
نقطة التعادل لضمان الصدارة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين 

غانا واألوروغواي.

المغرب يوا�شل م�شواره في المونديال 

وتاأهل م�شتحق لكرواتيا على ح�شاب بلجيكا

البرتغالي نونو مندي�س خارج المونديال

عقوبات مالية بحق لعبي الأندية ال�شورية 

بيروت يهزم المريميين ويوا�شل مت�شّدرًا

وتغييرات في دينامو وهوب�س وهومنتمن 

عدة  السلة،  لكرة  السوري  االتحاد  أصــدر 
دوري  أندية  بحق  وعقوبات  تأديبية  قــرارات 
الدرجة األولى. ففي جلسته األخيرة قرر االتحاد 
السوري، بناء على تقرير مراقب مباراة فريقي 
مباريات  مراقبي  وتقارير  والجيش  الحرية 
على  بناء  العام،  ــدوري  ال من  األول  األسبوع 
العقوبات  من  مجموعة  االنضباطية،  الالئحة 
المالية على األندية. وجاءت العقوبات كاآلتي:
 ـ تغريم ُبشر اإليتوني مدير فريق الجيش، 
بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، بسبب نيله خطأ 

فنياً خالل مباراة فريقه مع الحرية.
فريق  العب  قصبلي  الدين  محيي  تغريم   ـ 
الجيش، بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، بسبب 

نيله خطأ فنياً خالل مباراة فريقه مع الحرية.
فريق  العــب  نرسيسيان  مهران  تغريم   ـ 
الحرية، بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، بسبب 

نيله خطأ فنياً خالل مباراة فريقه مع الجيش.
 ـ تغريم زكريا الحسين العب فريق الكرامة 
بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، بسبب نيله خطأ 

فنياً خالل مباراة فريقه مع الجالء.
الوحدة  فريق  العب  جنبالط  كمال  تغريم   ـ 
بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، بسبب نيله خطأ 

فنياً خالل مباراة فريقه مع حطين.

حساب  على  مــثــيــراً  ـــوزاً  ف بــيــروت  حقق 
المباراة  في   )85-89( بنتيجة  المريميين 
ضمن  الــمــركــزيــة،  ملعب  على  ــرت  ج الــتــي 
الدوري  من  الثامنة  الجولة  ختام  منافسات 

اللبناني لكرة السلة. 
نقطة   16 إلى  رصيده  بيروت  رفع  وبذلك، 
في  البطولة،  فرق  جدول  ترتيب  صــدارة  في 
حين تجمد رصيد المريميين عند 12 نقطة في 

المركز الخامس. 
في  المريميين  تفّوق  المواجهة  وشهدت 
عاد  ثــّم   ،)23-29( بنتيجة  األول  الربع 
ويتفوق  الثاني  الربع  على  ليسيطر  بيروت 
بيروت  وتــابــع   ،)44-45( نقطة  بــفــارق 
-73( أنهاه  حيث  الثالث  الربع  في  تفّوقه 

 .)61
نقطة   29 حيدر  علي  بيروت  نجم  وسجل 
متابعات،   8 مع  اللقاء  في  مسجل  كأفضل 
نجم  سجل  جهته،  من  حاسمة.  تمريرات  و3 
كأفضل  نقطة   18 سالم  جيمي  المريميين 
مسجل في فريقه مع 6 متابعات، و4 تمريرات 

حاسمة.
لكرة  دينامو  نــادي  أعلن  ثانية،  جهة  من 
السلة، تعاقده مع عمر الترك، ليصبح المدرب 

المساعد لجاد الحاج المدير الفني للفريق.
النادي  العبي  أبرز  من  الترك  عمر  ويعتبر   
الرياضي بيروت، وسبق أن حقق معه الكثير 

من األلقاب. 
هوبس،  ــادي  ن أعلن  ــر،  آخ صعيد  وعلى 
للفريق،  جديداً  مدرباً  الناطور  زيــاد  تعيين 

نادي  أعلن  كما  فيليبوفيتش.  لماركو  خلفاً 
مدرباً  فيليبوفيتش  ماركو  تعيين  هومنتمن، 
هذه  وتأتي  زلعوم.  الله  لرزق  خلفاً  للفريق، 
مرحلة  نهاية  اقتراب  مع  الفنية  التغييرات 
الحاسمة  اإلياب  لمرحلة  والتحضير  الذهاب، 

قبل الفاينال 8.

�شحر كرة القدم ... م�شجعون يتحّدون الإعاقة 

عشق كرة القدم ال يقتصر على من يرى ويتابع ويسمع المباريات، فمشجعو الكرة 
المستديرة من ذوي االحتياجات الخاصة يجدون الطرق ويتحدون اإلعاقة لعيش 

لحظات اإلثارة ومتابعة نجومهم المحبوبين. 
قدم  كرة  لمشجع  فيديو  مقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتــداول  هذا، 
المشجع  وظهر   .2022 قطر  العالم  كأس  في  بالده  منتخب  مباراة  يتابع  برازيلي 
السامبا  نجوم  أهداف  أحد  مع  يتفاعل  وهو  والعمى،  والبكم  الصم  من  يعاني  الذي 

في المونديال.
 وأظهر الفيديو، كيفية مساعدة أشقاء المشجع له، من أجل نقل أحداث وفعاليات 
المباراة له لمتابعتها بشكل جيد. وفي األرجنتين برز الصبي الكفيف يونغ فيلورامو 
وهو معجب بنجم منتخب “راقصي التانغو” ليونيل ميسي ويشجع منتخب بالده 

بإخالص في كأس العالم. 
أصابع  بأخذ  األرجنتيني  المنتخب  مباريات  في متابعة  والــده  ويساعده 
ابنه ليشرح تحركات الالعبين على لوح صغير يشبه الملعب. ويظهر في الفيديو رد 

فعل فيلورامو على هدف ميسي.

نجم فرن�شا ال�شابق لوبوف يعتذر من المغاربة

عندما  للمغاربة،  اإلســاءة  عن  لوبوف،  فرانك  السابق  الفرنسي  الدولي  اعتذر 
تحّدث عن أن المغرب بلد صغير وفقير والعبيه يحملون الجنسية المزدوجة، وذلك 

قبيل لقاء المغرب مع كندا. 
تّم  ما  يقصد  لم  أنه  »إنستغرام«،  موقع  على  نشره  فيديو  في  لوبوف  وكشف 
فهمه خالل حديثه عبر شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية األميركية »إي آس بي 
المجموعات  المغربي على بلجيكا بهدفين دون رد في دور  المنتخب  آن« عقب فوز 
لمونديال قطر، حيث أبرز أن مقصده بأن المغرب دولة صغيرة، فقط في كرة القدم 

وال يتوفر على تجربة كبيرة في كأس العالم.
جيداً  يعرفه  بلد  فهو  للمغرب،  اإلســاءة  في  يرغب  يكن  لم  أنه  لوبوف،  وأوضح 
فكرته  شرح  عدم  على  ويعتذر  البعض،  فهم  كما  منه  التقليل  في  النية  له  تكن  ولم 
“كنت أتحّدث فقط عن كرة القدم، وأن مجموعة من  بالطريقة الصحيحة. وأضاف: 
األشخاص الذين لن يتمكنوا من معرفة المغرب على الخريطة، فها هو صنع المجد 

وتمكن من اإلطاحة ببلجيكا بهدفين نظيفين”.
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 rOOI��«   U�UL�Ë  w�UO��«  dJH�«   U�b�M�  w�  ÎU�{«Ë  ÊU�Ë
 vK�  ¡UI�ù«  ¨QD��U�  —uFA�«  oOL�  u�  r�  w�uONB�«  dOJH��«Ë
 q�UF�«  ÒÊ«  nO�Ë  ¨W�JM�«  bF�  åqOz«d�≈ò  w�  sOOMOD�KH�«
 ¨WO�uONB�« W�ËbK� W��M�U� W�œu�Ë W�Q�� `��√ w�«d�uL�b�«
 ÒÊS� bO�Q��U�Ë ¨q�UI�« QD��« Èu��� v�« v�d� rNzUI�≈ QD� ÒÊ√Ë
 wÒOMOD�K� s� hK���«  ÒÊQ�  W�O�� v�«  XBK�  U�b�ML�«  Ác�
 wFO�D�« sL� p�c�Ë ¨‰ö�û� W��M�U� W�œu�Ë W�Q�� u� WHC�«
 b�d� w��« WO�U��« WK�dL�« ÒÊ« Z�M��� Ê« UM� ÊU��≈ ÒÍ_ W��M�U�
 —bB��� ÊQ� Àb�� ô Ác�Ë ¨m�dH��« WK�d� w� U�cOHM� ‰ö�ù«
 sOOMOD�KH�«  tO�  V�UD�  ÎUF�dA�  åwKOz«d�ù«ò  X�OMJ�«

 b�e�Ë ¨‰ ÒuG��« s� b�e�Ë ¨q�I�« s� b�eL� Àb�� «c� ¨…—œUGL�U�
 ÊUFD�Ë s�_« Èu�Ë åwKOz«d�ù«ò gO��« q�� s� g�u��« s�

ÆsOM�u��L�«
 r�  ¨sO�u��«  Òq�  Ë√  dN�  Òq�  wMOD�K�  bONA�  lL��  UM�
 Ë√ sO�u� Òq� r� ¨Ÿu��√ Òq� bONA� lL�� UM���Q� ¨d�_« b�UB�
 s� ¨b�«u�« ÂuO�« w� ¡«bN� W�L� ¨Êü« r� ¨Âu� Òq� r� ¨ÂU�√ W�ö�
 ¨UN�UJ�√ ÒqJ� W�K�L�« W�ËUIL�«  u� qFH�«  Òœ— ÊuJ� Ê« wFO�D�«
 sJ�Ë ¨q�UI�« ËbF�« «cN� dzU���« Õb�√ ‚U��≈ ·bN�Ë ¨…œ«u� ö�Ë
 UNO� f�� ô W�Ëb� W�U�— ËbF�« «c� lL�� Ê« V�� ¨wHJ� ô «c�
 ÌY�U�Ë  ÌÊU�  ”b�  nO�Ë  Î̈«bO�Ë  VFA�«  «c�  „d��  s�  ¨…e�  s�

ÆÂd�L�« ËbF�« «c� u�d� r� ÚÊ« ‚öD�ô« p�Ë vK� l�«—Ë

t�U��« `OL�

∑ôëàJ ¿CG Iõ¨d ¿BG

?ìƒf áæ«Ø°S äOÉY ƒd GPÉe

wKF�« ÕU�� ˝

 Êu�—b� ô ¨WÒO�— Â√ Î U�UJ� «u�U�√ ¡«u� ÎUFOL� ”UM�« ÒÊ√ Ëb��
ÆlzUC�« X�u�« w� Òô≈ UO�b�« WIOI�

 bF� a�—U��« w� WMOH� dN�√ w�U� ©pO�U��U��« WMOH�® X�U�
 Î UI��Ë W�dA� …e�F� ÊU� U�ƒUM�� ¨Âö��« tOK� Õu� WMOH�

ÆW�d���« W�öL�« ‰U�� w� Î U�—UC�
 …Òu� s� “Ë—b�√ ”U�u� WMOH��« p�U� r�b�√ ‰Q� U�bM�Ë
 WK�U�  dO�  WMOH��«  Ác�ò  ∫»U�√  W�öLF�«  WMOH��«  Ác�  ÊU�√Ë

ÆåUN�«d�≈ lOD��� ô t�H� tK�« vÒ�� ¨‚dGK�
 tK�« q Ò�R�Ë w�UFL�« VJ�d� Íc�« ÊU��ù« bI�F� q� ÈdÔ�

°UNO� U�Ë UO�b�« ‰UMO� tÒ�√ t�U��
 ÷«d�_« pN�M�Ë ”UM�« »U�G�Ë VNM�Ë ‚d�� s� bI�F� q�

°Âu�  «– t�UI� ‰UM� s� tÒ�√Ë tOK� ‰ÒeM� dO� tK�« ‰b� ÒÊ√
 Èb�  ÊËbÒK�O�  rNÒ�√Ë  UO�b�«  «uKF��«  rN�√  «ËbI��«  ÊËdO� Ô�
 ÊË—U�Ë Êu�d� ÂU�√ s� rNKLA� ô WON�ù« W�U�d�« ÒÊ√Ë ¨…UO��«
 ‰uD�Ë  «c??�  UM�u�  v??�≈  ¨dO�J�«  r�dO�Ë  ◊u??�  Âu??�Ë  œËdL�Ë

ÆWLzUI�«
 n� w??� p�H�  b???�Ë «–≈ò  ∫Âu???�   «– s??�u??�  „—U???�  ‰U??�

ÆådOOG��« X�Ë ÊU� bI� WO�K�_«
 s�  …Òd??�  n??�√  dO�  ¨‚bB�U�  U??�  Î UB��  UM�d�  u??�  v��
 t�H�  l�  Î U�œU�  ÊuJ�  Ê√  V��  ‚œUB�U�  Æ»cJ�U�  ÁœUF�≈

Æs�d�ü« l� Î U�œU� ÊuJ� Ê√ q��
 fOMO� W�uL�� q�b� Ê√ bK��« «cN� —Òb Ô�Ë —«b�_«  ¡U� u�
 w� U� ÈdÔ� ¨ÁbK� w� …—uNA� WH� d��√ s� WO�UOI�« ÂU�—ú�

øw�U��« X�u�« w� UM�F� WO�K�√ UN� l�L�� WH� d��√
 vK� `LI�« «Ëd��« ∫Âu�  «– «u�U� s�c�« sO� ÒË_« s� s�� s�√

°œö��« Ác� w� ÏdO� ŸU� ‰UIÔ� ô w� ‰U���« ”Ëƒ—
 v�� ¨ ÒdA�« s� mK� ULN� ÊU��≈ Òq� q�«œ w� dO� …—c� W ÒL�
 UN��UI� ŸUD��ÔL�« —b� UM�ËU�Ë …—c��« Ác� vK� UM�b�√ UMF{Ë
 ¨”UM�«  ‰U�  VKIM�  vÒ��  l{«u��«Ë  WL�d�«Ë  ÂUL��ô«  ¡UL�
 vK� ¡UOI�√ ¡UOI�√ ”UM�« Òq� ÊU� uK� lOL��« s� »uKD� «c�Ë

Æ¡UO��_« ÊU� UL�Ë WÒ�ËUL��«  ôU�d�« X�U� UL� ¨Â«Ëb�«
 ÒdA�« o�d� p�c�Ë ¨`{«Ë dO��« o�d� ÆÆÆ`{«Ë ¡w� Òq�
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