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خيارات با�سيل الرئا�سية... 

وجنبالط!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

انشغلت المنطقة والعالم بقراءة وقائع وخلفيات وتداعيات ما وصفته صحيفة وول ستريت 
محافظة  في  اإليرانية  الدفاع  وزارة  معامل  أحد  استهدفت  التي  اإلسرائيلية  بالعملية  جورنال 
أصفهان، بواسطة طائرات مسيرة صغيرة، قالت إيران إنها أسقطت عدداً منها وإن النتائج التي 
ترتبت على الطائرة التي وصلت الى سطح أحد المباني كانت مجرد فرقعة إعالمية، وفيما تحّدثت 
نقل  بنجاح،  مهمتها  نفذت  الطائرات  أن  اسرائيلية  عسكرية  مصادر  قول  عن  اسرائيلية  مواقع 
التلفزيون اإليراني صوراً لسطح المبنى المستهدف، حيث آثار بعض الشظايا على السطح بمثابة 
خدوش، وصوراً أخرى لطائرة مسيّرة تم إسقاطها، وقرأت مصادر تتابع زيارة وزير الخارجية 
األميركية أنتوني بلينكن الى المنطقة وجدول أعماله مع قادة الكيان، في العملية محاولة للتأثير 
على جدول األعمال للملفات التي سيبحثها بلينكن، بحيث يتم التركيز على ملف إيران الذي تخشى 
تل أبيب ان تكون المعلومات التي تحدث عنها وزير الخارجية االيرانية حسين امير عبد اللهيان 
بحضور وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسائل حملها الوزير القطري 
حول االستعداد الغربي للعودة الى مفاوضات الملف النووي، مقدمة للعودة األميركية الى التفاهم 
النووي بعدما سقطت الرهانات على االضطرابات في إيران، بينما قرأت إيران في العملية عمالً 
استعراضياً عشية زيارة بلينكن للقول إن “اسرائيل” جاهزة للشراكة في العمل المشترك ضد 
المشهد  الكيان عن  إسرائيلياً لصرف األنظار داخ��ل  أخ��رى إن سعياً  إي��ران من جهة، ومن جهة 
المتفجر سواء داخل المعسكر الصهيوني نفسه تظهره مشاهد االحتجاجات في تل أبيب، او بين 
)التتمة ص6( االحتالل والفلسطينيين، كما تقول عمليات القدس.  

عملية اإ�سرائيلية ع�سية و�سول بلينكن... واإيران ت�سفها بـ ال�ستعرا�سية ل�سرف الأنظار عن فل�سطين 

�سركة قطر للغاز تن�سّم لتحالف توتال وايني في البلوك 9... وبدء العمل الأ�سبوع المقبل

با�سيل: للتوافق على ا�سم جديد... اأو التغا�سي عن ال�سم مقابل الم�سروع... اأو اأتر�ّسح

ال  حمل  ولكنه  ثقيل،  حمل  الحرية 
الكبيرة،  النفوس  إال ذوو  يضطلع به 
أما النفوس العاجزة فتنوء وتسقط.
سعاده

الوطني  التيار  لرئيس  المطّولة  الكلمة  - في 
المواقف  من  كثير  أم��س،  باسيل  جبران  الحر 
يطال  م��ا  م��ن��ه��ا  وال��ن��ق��اش،  ال��ت��وق��ف  تستحق 
المسائل الوطنية الكبرى المتصلة بمفهوم بناء 
واالقتصادي،  السياسي  واإلص���الح  ال��دول��ة 
الوطنية  ال��ش��راك��ة  بمفهوم  يتصل  م��ا  ومنها 
التفاهم  يطال  ما  ومنها  وش��روط��ه،  وق��واع��ده 
األهم  لكن  ومستقبله،  الله  وح��زب  التيار  بين 
سيبقى في كالم باسيل عن الخيارات الرئاسية 
الكلمة  من  الجانب  هذا  يطال  قد  ما  رغم  للتيار 
باحتمال  تلويحه  أمام  التوقف  يريد  تأويل  من 
آخر  باب  من  الخيار  هذا  ورود  رغم  الترشح، 
رئيساً  توصل  ال  التي  العملية،  غير  الخيارات 
الرئيس  إن  للقول  الترشح  ح��ق  تحفظ  لكنها 
يجب أن يمثل شريحة واسعة من المسيحيين، 

وفقاً لصيغة ورود األمر في الكلمة.
باسيل،  ع��رض��ه  ال���ذي  للتسلسل  وف��ق��اً   -
صغير  برنامج  على  “توافق  لل�  هي  األول��وي��ة 
التطبيق، وتوافق على الئحة مصغّرة  وسريع 
اقلّه  أو  منها،  واح��د  على  لالتفاق  األسماء  من 
باسم  اختصارها  ت��ع��ّذر  إذا  عليها  للتصويت 
واحد، وإذا لم نلق نتيجة”. والمقصود السعي 
تستطيع  التي  النيابية  الكتل  م��ن  ع��دد  إلق��ن��اع 
وتتفق  نائباً،   86 ال�  نصاب  تأمين  بمجموعها 
على اسم جديد من خارج الئحة األسماء الثالثة 
والوزير  م��ع��ّوض،  ميشال  النائب  المتداولة، 
السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش جوزف 
عون، وصوالً لمنح هذا المرشح حداً أدنى هو 
الحاجة  دون  بسيط،  وبحساب  صوتاً،   65 ال� 
باسيل  م��غ��ازل��ة  ورغ���م  بالتفاصيل،  ل��ل��دخ��ول 
رئيسّي  كمرشح  جنبالط  وليد  السابق  النائب 
لهذا التوافق، فمعلوم أن عين جنبالط هي على
)التتمة ص6(

اإلي��ران��ي  ال��ش��ورى  مجلس  رئيس  ش��ّدد 
يتعّين  أّنه  على  أمس،  قاليباف،  باقر  محمد 
على  تتجرأ  أال  اإلسالمية  الحكومات  »على 
إلى  إش���ارة  ف��ي  الصهاينة«،  م��ع  التواصل 

اتفاقات »أبراهام«.
الدورة  في  مشاركته  خالل  قاليباف،  وأمل 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة   17 ال�  البرلمانية 
توسع  ي����ؤّدي  أن  ال��ج��زائ��ر،  ف��ي  ال��م��ق��ام��ة 
العالقات بين البلدين في المجالين الحكومي 
والبرلماني إلى توسع العالقات في المجاالت 
االقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أهمية وحدة 
العالم اإلسالمي، ومحاربة الكيان الصهيوني 

والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وحّث قاليباف الدول اإلسالمية على إدراك 
إخ��راج  إل��ى  يسعى  الصهيوني  “الكيان  أّن 
قضية فلسطين من أجندة العالم اإلسالمي”، 
زعزعة  إلى  “يسعون  الصهاينة  أّن  موضحاً 

الوحدة بين الدول اإلسالمية”.
الجزائري،  البرلمان  رئيس  لفت  ب��دوره، 
القضية  “إعادة  ضرورة  إلى  بوغالي  إبراهيم 
باعتبارها  األصلية  مكانتها  إلى  الفلسطينية 
مؤكداً  اإلسالمي”،  للعالم  الرئيسية  القضية 
عضواً  فلسطين  تصبح  أن  “تحاول  بالده  أّن 

كامل العضوية في األمم المتحدة”. 
في غضون ذلك، طالب الفصائل الفلسطينية 
أن تتحد، ما يمنحها القوة للوقوف ضد الكيان 

الصهيوني.
وشّدد على أّنه ما دامت إيران والجزائر في 
من  فلسطين  قضية  حذف  يتّم  فلن  مكانهما، 

أجندة الدول اإلسالمية.

بوغالي لقاليباف:

ما دمنا معًا

فلن ُتحذف فل�سطين
ال��دي��ن  ع��ز  الشهيد  ك��ت��ائ��ب  أك���دت 
لحركة  العسكري  الجناح  القس�ام، 
“حماس”، أمس، سيطرتها على مسّيرة 
تابعة للعدو خالل العدوان األخير على 

غزة.
وأوض���ح���ت ال��ك��ت��ائ��ب، ع��ب��ر ب��الغ 
حوامٍة  على  السيطرة  “تّمت  عسكري: 
مهمٍة  ف��ي  ك��ان��ت  ُم��س��ّي��رة  صهيونيٍة 
وتمّكن  غ���زة،  ق��ط��اع  داخ���ل  خ��اص��ة 
مهندسو كتائب القسام من التعامل مع 
مهمٍة  معلوماٍت  واستخراج  الحوامة 

وحساسة تخص قوات العدو منها”.
هذا، وأقّر “جيش” االحتالل بسقوط 
طائرة ُمسّيرة تابعة له نهاية األسبوع 
في قطاع غزة، مضيفاً أّن “الحادثة قيد 

التحقيق”.
قناة  أف���ادت  متصل،  صعيد  على 
شاب  باستشهاد  العبرّية،  “كان” 
فلسطيني على يد قوات االحتالل، بزعم 
مستوطنة  في  عملية  تنفيذ  محاولته 

أّن  مضيفة  قلقيلية،  شرق  “كدوميم” 
“تحركاً،  رص��دت  المستوطنة  شرطة 
ببندقية  مسلحاً  شخصاً  وضبطت 

حاول اختراق المستوطنة”.
في  مشاهد  ان��ت��ش��رت  اإلث���ر،  وف��ي 
تظهر  اإلجتماعي  التواصل  منصات 
على  النار  تطلق  وهي  االحتالل  قوات 

سلمان  علي  كرم  الفلسطيني  الشاب 
بالقرب من مستوطنة “كدوميم”.

وسائل  قالت  متصل،  سياق  وف��ي 
فلسطينيين  شباناً  إّن  ال��ع��دو  إع��الم 
على  االحتالل  قوات  تجاه  النار  أطلقوا 
الجلمة شرق جنين، دون وقوع  حاجز 

إصابات.

أعلنت وسائل إعالم “إسرائيلية”، أمس، تجدد التظاهرات 
السبع  وبئر  و”هرتسيليا”  وحيفا  أبيب”  “تل  في  الحاشدة 
والقدس المحتلة، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية 
تركيزه السلطة في يده، وأيدي حلفائه، وعلى قوانين قضائية 

تعتزم إقرارها.
وفي هذا السياق، بدأ اآلالف من المتظاهرين يتوافدون إلى 
أمام مباني الحكومة في شارع “كابالن”، وساحة “هابيما” 
انطالق  االح��ت��الل  شرطة  استبقت  فيما  أبيب”،  “تل  ف��ي 
حركة  أمام  أبيب”  “تل  في  شوارع  عدة  وأغلقت  التظاهرة، 

السير.
وفي مدينة حيفا المحتلة، تظاهر أكثر من 12 ألف شخص 
تطالب  شعارات  مرددين  نتنياهو،  حكومة  على  احتجاجاً 

باستقالته.

األم��ن  لجهاز  السابق  الرئيس  رأى  س��اب��ق،  وق��ت  وف��ي 
تقود  نتنياهو  حكومة  أّن  ديسكين،  يوفال  )الشاباك(  العام 

“عاصفة مدوية”. “إسرائيل” إلى 
المنطقة  قائد  أّن  العبري،  “والال”  موقع  نقل  بالتوازي، 
األخيرة  الساعات  في  صاَدق  فوكس،  يهودا  اللواء  الوسطى 
على نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية المحتلة بهدف 
تحسين حماية المستوطنات، كاشفاً أّن “الكتائب تضم نحو 

ألف مقاتل.
في  السابق  القومي  األم��ن  مجلس  رئيس  أك��د  ب���دوره، 
ناجع  حّل  وجود  عدم  عميدرور،  يعقوب  االحتالل  “جيش” 

لوقف العمليات الفلسطينية.

المقاومة الفل�سطينية تعلن �سيطرتها
على ُم�سّيرة للعدو خالل عدوان غزة

م�سوؤولون اأمنيون �سابقون في الكيان:
ل حّل ممكنًا لوقف العمليات الفل�سطينية

)داالتي ونهرا( ميقاتي مجتمعاً إلى الوزير القطري ومديَري شركتي توتال وإيني بحضور فياض  
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 UM�� UM�√ v�� ¨bz«uH�«Ë Êu�b�« w� d��Q� d��√ UM�dGÔ�Ë  «b�U�L�« s� WKOK� n�M�

°w�uO�« U�e�� sL� w�Ëb�« pM��« s� s�b���
 ‰uOH�«  W��  «uC�d�  Ê√  sJL�  ÊU�  q�  ÎöF�  ÊuKI���  Êu�ËR��  „UM�  ÊU�  u�
 ?  ÂuKF�  —«dI�  sOO�UM�K�«  s�  W�ÒOG Ô�  Ë√  W�zU�  ¡U�dNJ�«  ULO�  ¨Ê«d�≈  s�  w�U�L�«

ø‰uN��
 WOzUL�≈  l�—UA�  W�U�S�  WO�«d�ù«Ë  WOMOB�«Ë  WO�Ëd�«  ÷ËdF�«  ÎUC�√  „UM�Ë

 f�√  vK�  oKDM�  –UI�ù«  WOKL�  qF��Ë  wM�u�«  œUB��ô«  …—Ëœ  „Òd��  WO�U��≈
ÆÆÆW��U� W�K�

  U�dD�«Ë  b�b��«  pJ��  oKF��  Î̈ «b??�  W�U�  W�—UL���«  l�—UA�  UN�_  ÎôË√
 ÊUM��  W�U�  wDG�  jH�  …UHB�  ¡UA�≈Ë  ¨«—u��  ?  U�UL�  oH�  ULO�  ô  ‚UH�_«Ë
 ¨¡U�dNJ�« ÃU��≈ q�UF� W�U�≈Ë ¨…bOF��«Ë W��dI�« ‰Ëb�« v�≈ w�U��« d�bB� bOF�Ë

ÆW�Ë“Q� Èd�√  U�UDI� ‰uK� s� p�– dO�Ë  U�UHM�« Ÿu{u� W��UF�Ë
 s�c�« UN�d�√ w��« WO�UM�K�« WM�e��« s� q�uL� v�≈ ÃU��� ô l�—UA� UN�_ ÎUO�U�
 ‰Ëb�«  s�  BOT  WI�d�  vK�  W� ÒuL�  l�—UA�  w�  q�  ¨Ã—U��«   «bM�√  ÊËcHM�
 ÊuOMOB�«Ë ¨jHM�« …UHB� ¡UA�≈ Êu� ÒuL� ”Ëd�U� ¨UN�QA� ÷ËdF�« X�Òb� w��«
 ¡U�dN�  wKLF�  W�U�≈  Êu� ÒuL�  ÊuO�«d�ù«Ë  ¨‚UH�_«Ë   U�dD�«  l�—UA�  Êu� ÒuL�
 V��  ©fresh®  W�“U�  Îô«u�√  „UM�  ÒÊ√  wMF�  UL�  ¨ «ËUGO�  2000  u��  ÃU��ù
 Ê√  v�≈  —ôËœ  —UOK�  sOF�—√  u�M�  —ÒbI�  ÊUM��  v�≈  q�b��  ¨ÂuO�«  Ã—«b�«  dO�F��«
 qJA�  Ê√  ÊËœ  s�  Æ «uM�  Àö�  ‰ö�  ÎU�U��  l�—UAL�«  Ác�  w�  ‰UG�_«  wN�M�
 UMK� UL� UN�_ ÊUM�� vK� ÎUM�œ fO� q�uL��« ÒÊ_ W�UF�« WO�UL�« vK� ¡V� ÒÍ√ p�–

ÆBOT WI�d� vK� ‰]uLÔ�
 s�c�«Ë  ¨W�U��«  rN��UB�  vK�  ÊuHzU��«  t�  dO��«  lOD���  ô  —U�L�«  «c�
 rN� Ò·d� Ê√ ÊËœ s� úL�« vK� p�– ÊuMKF� r�Ë ¨Ã—U��« s�  ULOKF��« ÊuIK��

 ÆsH�
 vK� ÊuHzU��« ÊU� YO� ¨Íd���« rO�d��« u� p�– vK� Î«b� `{«Ë ‰U�� „UM�
 ÊU� åwKOz«d�ù«ò ËbF�« ÒÊ√ ÒÍ√ ¨1 r�— j��« vK� 2007 ÂU� «uFÒ�Ë b� rN��UB�
 W�U� `�UB� ô s�c�« ULMO� ¨«bO� d�� w� “UG�«Ë jHM�« s� VÒIMÔ� Ê√ t�UJ�S�
 “U��ù«  oOI��  «u�UD��«  WO�—U�  ·—UB�  w�   U�U��  rN�b�  X�O�Ë  rN�
 Âb� «u{d� rN�√ Òr�_«Ë ¨ÊUM�� Áb�d� U� Òq� tHK� nI� s�Ë ËbF�« vK� «u{d�Ë

Æw�UM�K�« V�U��« s� dH��«Ë ·UAJ��ô«Ë VOIM��« WK�d�
 qB� Íc�« lO�u��« qO�b� ¨Êü« v�� ‰u�IL�« Á—U�� c�Q� t�√ Ëb�� d�_« «c�
 bO�Ë —u��b�« o�bB�« W�UD�« d�“Ë s� W�O�� ÌŸU�L� WO�uJ��« U�«d��« w� f�√
 WO��dH�« åeO�dO�≈ ‰U�u�ò l� p�dA� åW�UDK� dD�ò W�d� XK�œ YO� ¨÷UO�
 WOLOK�ù«  ÁUOL�«  w�  “UG�«  ÃU��≈Ë  ·UAJ��«  WO�UH�«  sL{  ¨WO�UD�ù«  åwM�≈åË
 vK� ÊUM�� l�u� XO��� w� r�U�� …b�b� WK�dL� W�öD�« qJAÔO� U� ¨WO�UM�K�«

ÆWO�Ëd���« W�—U��«
 vK�  WO�UH�ô«  Ác�  dO�Q�  Âb�  u�  sO�œUB��ö�  W��M�U�  Î «b�  »dG��L�«  sJ�
 WKLF�«  WLO�  “ÒeFÔ�  Ê√  ÷d�HÔ�  ŸuM�«  «c�  s�  ÎU�b�  ÒÊ«  –≈  ¨ÊUM��  w�  lDI�«  ‚u�
 Ã—U�K� sOMN�dL�« p��Ë√ sJ� ¨…bO� W��M� —ôËb�« ·d� dF� iH�Ô�Ë WOM�u�«
 WOM�u�«  rN��«d�  s�  «uK��  «–≈  ô≈  q�√  hOB�  ÒÍ√  «Ëd�  Ê√  sOO�UM�K�  ÊËb�d�  ô

°ÆÆÆb�d� U� ÁuD�√Ë ËbF�« ÂU�√ «u�“UM�Ë
  U�“√  Òq��  wK���«Ë  ‰“UM��«  ÒÊ«  q�  w�  UM�  UNO�≈  dEM�«  V��  w��«  W�Q�L�«Ë
 X�“UM�  Èd�√  WO�d�  ‰Ëœ  w�  U�«d�  w��«  WK��_«  s�  `{«u�«  øWL�«d�L�«  ÊUM��
 ô w�“UM��« —U�L�« «c� ÒÊ√ U�Ë—Ë√Ë U�dO�√ W�U�d� ËbF�« l� Âö�  U�UH�« X�d�√Ë

ÆÆÆÃ–uL� “d�√ ÂuO�« UNO� qB�� U�Ë dB� Ác�Ë ¨WKJA� ÒÍ√ Òq��
 «c� ÆÆÆ U�«dJ�«Ë ‚uI��« kH��Ë ‰uK��« ÷dH� Íc�« uN� ÂËUIL�« —U�L�« U�√
 sOD�K� WI�UL� tKFH� U� «c�Ë ¨W�—u� tKFH� U� «c�Ë ¨ÊUM�� w� W�ËUIL�« tKFH� U�

ÆÆÆV�d� Ád�UM� Î «b� ÒÊ«Ë ¨`O�B�« ÁU��ô« v�≈ WK�u��« «ËœU�√ s�c�«
 w�U�Ë ÍœUB��« dO��*

 ...í«ë°üdG √ÉéJ’G ≈dEG á∏°UƒÑdG GhOÉYCG ø«£°ù∏a á≤dÉªY
ó«¡°ûdG ó«ØM º≤∏Y ó«¡°ûdG

ø«£°ù∏a AÉª°S A»°†j
*—ËbM� —œUI�« b�� dL� ˝

 sOOK� v�« vI�—« sOD�K� s� d�¬ qD� «c�Ë ÆÆÆ
 vB�_«  b��L�«  w�  WFL��«  …ö�  vÒK�  Ê«  bF�
 l�d�  ô  s��ò  ∫„u??�  pO�  vK�  t�U��  w??�  V��Ë
 ‰u�— ô≈ lL�� ôË tK� ô≈ b��� ôË tK� ô≈ UM�b�√
 Ê√  q��  ¨vB�_«  b��L�«  w�  t�  …—u??�  l�  åtK�«
 W�UIL�« »uIF� w�M�« WM�u��� v�« t�—UO�� oKDM�
 s� bA� ÃËd� dE��«Ë ¨sOM� XO� w{«—√  vK�
 …dA� q�I� t�b�� —U� rNOK� `��Ë sOM�u��L�«
 vK�  Ÿu��«  s�  q??�«  bF�  ¨s�d�«  WO�UL�  »U??�«Ë
 sOM�  rO��  w�  WM�UNB�«  UN�J�—«  w��«  …—e�L�«

ÆrO�L�« ÊUJ� s� «bON� 12 UNO� vI�—«Ë
 rIK� bONA�« Áb� bOH� u� bONA�« qD��« «c�Ë 
 w�uON�  s�u��L�  sOJ��  UMF�  bNA��«  Íc�«

Æ1998 ÂU�
 WOKLF�« bF� bONA�«  œ—U� WOKOz«d�ô« W�dA�«
 U�  ‰U??�Ë  vI�—U�  Ê«dOM�«  s??�  q??�«Ë  tOK�  XIK�«Ë
 ÁœUNA��«  q��  UNO�  ‰U�  W�U�—  o�Ë  ÁUML��  ÊU�
 oI�  b�Ë  ò  «uML�  U�  «u�U�  s�c�«  s�  UMKF�«  rNK�«ò
 ÓÊuÔKÓ�UÓIÔ� Ós�c]K� ÓÊ–Ô √ò t�U��� qzUI�« u�Ë t�OM�« tK�«

åd�bÓIÓ� Úr �d ÚBÓ� vÓK Ó� Ót]K�« ]Ê ≈ ÓË  «u ÔLK Ô� Úr ÔN]�ÓQ�
 ÁœöO�  bO�  w�  UN�U�  rIK�  ÍdO�  bONA�«  WOM�«

Æw{UL�« ‰Ëô« s�dA� ±π w� 21 ‰«
 WKO� U??N??�U??�« U??� Ê« ‰ö??�??�ô« W???�Ëœ  d??�??�??�«Ë
 w�  WM�UNB�«  Íb�«  w�   dN�Ë  «b�  ”U�  X���«
 ¨dOH� s� WL�U�L� V�UD� WD�U� WO{UL�«  U�U��«
 ÂU�ô«  w�  W�dAK�  wG�M�  ÊU??�  U??�ò  ‰uI�  Èd??�«Ë
 fOzd�« Ÿ—U� b�Ë ådO�U�b�« g� k�u� Ê« WO{UL�«
 b�«Ë WM�UNB�U� ‰UB�ô« v�« Êb�U� u� w�dO�ô«
 W�UL��  WOMF�  …b��L�«   U�ôu�«  Ê«  b�b�  s�  rN�

 åqOz«d�«ò
 s� rNL�b� s�Ë WM�UNB�« rNH� v�� ¨Í—b� ôË
 w�U�L�« q�I�« W�uEM� Ê« ¨v�dI�« ÍË– Ë »«d�ô«
 ÊËœ  s�  vI��  Ê«  sJL�  ô  sOOMOD�KHK�  w�uO�«
 vK�Ë  sOOMOD�KH�«  Ê«  lOL�K�  b�Q�  b�Ë  ¨»U��
 ¨qO� bF� öO� rN�OC� X�U� U� U�U� 80 W�U��
 Ôt ÓF Ó�  ÓqÓ�U Ó�  >w�Ó�  Ús �  Ús=�ÓQ Ó� ÓËò  tK�«  »U��  rN�b�«  sO�Ë
 t]K�«  qO� Ó� w�  Úr ÔNÓ�U Ó�Ó √  U ÓL�  «uÔM Ó� ÓË  U ÓL Ó�  ÏdO� Ó�  ÓÊuÔ=� —
 ¨ å Ós�d�U ]B�« V̂ �Ô� Ôt]K�« ÓË «uÔ�U ÓJÓ� Ú�« U Ó� ÓË «uÔH ÔF Ó{ U Ó� ÓË
 Úr Ô� Úd ÔBMÓ� ÓË Úr �e Ú�Ô� ÓË Úr ÔJ�bÚ�ÓQ� Ôt]K�« Ôr ÔNÚ�=c ÓFÔ� Úr Ô�uÔK�U Ó�ò
 Ót]K�«  ]Ê ≈ò  ¨  å ÓsOM � ÚR�̂  ÌÂ Úu??? Ó�  Ó—ËÔb??? Ô�  n?? ÚA??Ó� ÓË  Úr NÚOÓK Ó�
 Ôr ÔNÓ�  ]ÊÓQ�  r ÔNÓ�« Óu Ú�Ó √ ÓË  Úr ÔN Ó�ÔH�Ó √  ÓsOM � ÚR ÔLÚ�«  Ós �  ÈÓdÓ� Ú�«
 «Îb Ú� ÓË ÓÊuÔKÓ�ÚIÔ� ÓË ÓÊuÔKÔ�ÚIÓO Ó� t]K�« qO� Ó� w� ÓÊuÔK�UÓIÔ� ÓW]M Ó�Ú�«
 vÓ� ÚËÓ √ Ús Ó� ÓË Ê¬ ÚdÔIÚ�« ÓË qO �� Úù« ÓË …« Ó— Úu]��« w� UÎÒI Ó� tÚOÓK Ó�
 t�  rÔ� ÚFÓ�UÓ�  Íc]�«  Ôr ÔJ FÚOÓ��  «ËÔd AÚ�Ó� Ú�UÓ� t]K�«  Ós � Áb ÚN ÓF�
 Ús � ÚXÓK Ó� Úb Ó� w�]�« t]K�« ÓW]M Ô�ò ¨å ÔrO EÓFÚ�« Ô“ ÚuÓHÚ�« Óu Ô� Óp� Ó– ÓË

å Îö�bÚ�Ó� t]K�« W]M Ô�� Ób �Ó� ÚsÓ� ÓË ÔqÚ� Ó�
ÍËb�u�« w�ö�ô« ¡UIK�« fOz—*
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 2023 w�U��« Êu�U�  30 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

 ø£æ°TGh ≈dEG Ö©°U ƒH
  

 ÊUM��  VF�  u�  ”UO�≈  »« ÒuM�«  fK��  fOz—  VzU�  —œU??�  
 s� œb� l� …Òb�  «¡UI� UNKÒK��� …—U�“ w� sDM�«Ë v�≈ ÎUN Ò�u��
 ŒuOA�«  w�K��  s�  ¡UC�√Ë  WÒO�dO�_«  …—«œù«  w�  sO�ËR�L�«
 bIM�« ‚ËbM�Ë pM��« w� sO�ËR�L�« —U�� l� UL� ¨”dG�uJ�«Ë

ÆsOO�Ëb�«
 bNA��  …—U�e�«”  ÒÊ√  ¨“Âö�û�  WÒOM�u�«  W�U�u�«”   d??�–Ë  
 VF�u� UNO� „—UAÔO� w��«Ë W�d�AL�«  U�UL��ô« iF� vK�
  Æu{  „—U??�Ë  sO�U�  sO�U�  ¨Â«d??�≈  WLF�  ∫»« Òu??M??�«  V�U�  v�≈
 ¡UIK�  …—U�e�«  s�  ‰Ë_«  t�u�  VF�u�  ÒqN���  Ê√  lÒ�u�L�«  s�Ë
 qz«Ë WÒO�UM�K�« …—UH��« w� ‰UL�_U� rzUI�« tL =EMÔ� ¡UA�Ë Í—«u�
 w�dO�_« w�Uzd�« o =�MÔL�« —uC� w� ¨…—UH��« vM�� w� ¨r�U�
 l�  W�d�A�  WLK�  t�  ÊuJ��  Íc�«Ë  sO�A�u�  ”u�¬  Ò’U��«
 WÒ�d���«  œËb��«  rO�d� WÒO�UH�«  bF� U� WK�dL�«  ‰u� VF�u�
 s�  œb�Ë  sOO�UM�K�«  »«uM�«  —uC�  w�  ¨ÊUM��  vK�  UN�UJF�«Ë
 …—«œù«  s�  sO�ËR��Ë  ”dG�uJ�«Ë  ŒuOA�«  w�K��  ¡UC�√

Æ“s�u�bL�« s� œb� v�≈ ÎW�U{≈ WÒO�dO�_«

á qjQòL äGô««¨àd :¿RÉîdG
ó©°üdG qπc ≈∏Y

 l�œË  o�U��«  d�“u�«  åw�Ë—UL�«  ÂUF�«  fK�L�«ò  bOL�  —Òd�
 ¨ål�U��«  qBH�«  v�≈  ÊUM��  c Ó�R�  Ê√ò  s�  t� Òu��  ¨Ê“U��«
 vK� b�U�Ô�  U�ËdD� dO��«Ë œœ̂d��« ‰U� s� ÃËd��«ò ÎU��U�
 q�UH�« Òb��«ò ÊUO� w� ‰U�Ë ¨å…cIM Ô�  U�U�Ò�≈ w� —u�_« l�œ
 U Ò�≈Ë  ¨…cIMÔL�«  ‰uK��«  v�≈  ÎU�√—  »U�c�«  U Ò�≈  ¨WE�K�«  Ác�  w�

Æåq�UA�«  —UON�ô«
 ¨Êü«  l�d��«  „d̂���«  w�  q??�√  hOB�  WÒL�”  ÒÊ√  È√—Ë
 ¨WIÒOC�«   U�–U���«Ë  WFzUC�«   U�U�L�«  w�  Ãu�u�«  q��
 eHI�«  UÒM�  VÒKD��  w��«  ¨WK�dL�«  Ác�  Èu���  v�≈  ŸUH�—ö�
 ¨WÒO�e��«  Ë√  WÒ�u�H�«  `�UBL�«Ë  WÒOB�A�«   U�U���«  ‚u�
 ’ö��«  fÒLK��Ë  ¨ U�dD�«  vK�  ÎöF�  WNzU�  ”UM�«  ÒÊ_
 l�œ  vK�  …b�U�L�«  q�   UÒOM�«  wHJ�  ô  –≈  ¨WO�œ_«Ë  …öB�U�
 `��√  X�u�U�”  ·U??{√  Æ“ÎöF�  …cIM Ô�   U�U��«  w�  —u??�_«
 ¨bFB�«  nK���  vK�  WÒ�—c�   «dOOG��  Òô≈  ‰U��  ôË  Î̈UL�«œ
 Êu�ËR�L�«  sÒJL��  r�  ‰U�  w�Ë  Î̈UÒO�U�Ë  ÎU Ò�œUB��«  Î̈UÒO�UO�
 Òb� ö� ¨rNOK� ÷ËdH�Ë rNM� »uKD� u� U� oOI�� s� U�bM�
 ÒbL� q�UI�« œ Òœd��« «c� s� hK̂���« WOGÔ� qz«b��« s� Y���« s�

Æ“…b�U�L�« b�
 Ìb�b�  ÌfOz—  »U���«  w�  d�̂F��«  «b�  U�bF�”  ÎözU�  r��Ë
 WÒO�UO��«  ÈuI�«  W Ò�d��√  ¡U�Ë Âb� bF�Ë Î̈U�{«Ë WÒ�—uNL�K�
 ‰U�H��« l�Ë ¨w�«d�« „d�dD��« ÂU�√ U�uFD� w��« r�œu�u�
 ÊUM��  c Ó�R�  Ê√  s�  w�u�  —=d�√Ë  œu�√  ¨X�u�«  oO{Ë  W�“_«

Æål�U��« qBH�« v�≈

 WOLM��«  WK��  uC�  b??? Ò�√  
 r�U� —u��b�« VzUM�« d�d���«Ë
 WM�K�«  ŸUL��«  ‰ö�  ¨r�U�
 WÒO�ö�ù«   U�UL�d�K�  W Ò�UF�«
 U�  ÒÊ√  ¨dz«e��«  w�  …bIFMÔL�«
 sOO�Ëb�«  s??�_«Ë  rK��«  œ=bNÔ�
 t�—ULÔ� ‰«“ U� Íc�« rKE�« u�
 VFA�« Òo�� wKOz«d�ù« ËbF�«
 tI��� r� Íc�«Ë” wMOD�KH�«
 ¨t�ÒO�L�Ë t�ÒO�«Ëb� w� qO��
 sOD�KH� t�ö��U� n�J� r� –≈
 UM{—_  t�ö��U�  —«dL��ô«Ë
  «Ëd�  w�  t�UL�√Ë  WÒO�UM�K�«
 t�U�UN��«Ë  t��O�d�Ë  UMM�Ë
 t�ö��«  v�≈  ÎW�U{≈  WÒO�uO�«
 vF��Ë q� ¨Í—u��« Êôu��«
 w�Ëœ r�œË ¡UD� s� ÁUIK� UL�
 WÒOMOD�KH�«  WÒOCI�«  WOHB��
 Ÿö???�???�«Ë d??�??�??�« t??�b??N??�

Æ“dA��«
 WO�ËR��  Ác??�  ÒÊ√  È√—Ë
 w�ö�ù«Ë  w�dF�«  sOL�UF�«
 l{u�”  r??�U??F??�«  —«d??????�√Ë
 ‚U??I??�≈Ë W?? Ò�“U??M??�« Ác??N??� >b??�
 wMOD�KH�«  VFAK�  Òo??�??�«
 q�U�L�«  Òq�  Èb�  t�b�U��Ë
 ÒÊ√  v??�≈  ÎUNÒ�M�  ¨“»uFA�«Ë
 U�— ÒuD�Ë  lzU�u�«  Ác�  ¡UI�”

 W�ÒO��« Á—U�¬ „d�O� ¨w�K��«
 ¨r�UF�«Ë WIDML�« —«dI��« vK�
 Ì «uD�  –U??�?? Ò�«  Òô≈  “u��  ôË
  «—«d???I???�«  cOHM��  W??�??�d??�
 r�bI�Ë  WÒO�Ëb�«  oO�«uL�«Ë
 wMOD�KH�«  VFAK�  r??�b??�«
 t��Ëœ W�U�S� tÒI� v�≈ Îôu�Ë
 ¡UN�≈Ë  sOD�K�  ÷—√  vK�
 ‰ö??�Ë  UF��  Ÿ—«e???�  ‰ö??�??�«
 w{«—_« s� U�dO�Ë U�u�dH�
 p�c�Ë  ¨WÒK��L�«  WÒO�UM�K�«
 ÂUN�≈ «c�Ë ¨Í—u��« Êôu��«
 w�  …b??�b??�  WK�d�  ¡UM�  w??�
 s� W�uKDL�« WÒO�Ëb�«  U�öF�«
 ÊU��ù«  ‚uI�Ë  W�«bF�«  q�√
 w��«  W�ËœeL�«  dO�UFL�«  ‰b�
  UL ÒEML�«  rO�UH�  w�   œU�
  «uM��  w??�Ëb??�«  lL��L�«Ë
 rKE�« Â√ ÊuK�U� r� qN� ¨XK�
 r�UF�«  b??B??�??�Ë  ÒdL��O�

Æ“øW�«ÒbN�« t�zU��
 tzUI� bF� ¨œÒb� r�U� ÊU�Ë
 WMDK�  s�  W�—UAÔL�«  œu�u�«
 w�  W�—u�Ë  ‚«d??F??�«Ë  ÊUL Ô�
 …—Ëd{Ë WÒOL�√ò vK� ¨dL�RL�«
 WÒO�UL�d��«   U�öF�«  e�eF�
 f�U��  œU�Ò�«   U�UL�d�  sO�
 w??�ö??�ù«  ÊËU??F??�??�«  WL ÒEM�

 e�eF��   UF�dA��«  —«d???�≈Ë
 UM�«bK�  W�KB�  Âb��  U�  Òq�
 qC�√  ‰ö??�  s??�  UM�uF�Ë
 Òq�  vK�  U�d�uD�Ë   U�öF�«
 q�UJ��« ÎU�uB�  U�u��L�«
 tO�UFÔ� U� Òq� w� ¨ÍœUB��ô«
 ¨WÒ�œUB��«  W??�“√  s�  r�UF�«
 vK�  WÒO�K��«  U??�—U??�¬  X�d�

ÆåUN�uF�Ë ‰Ëb�« qL��
 ÊËUF��«  ÒÊS�  p�c�ò  r��Ë
 …Òb�  s�  nOH�Ò�K�  tM�  Òb�  ô
 ¨UM�UFL��� ‰UD� w��«  U�“_«
 l�  tOK�  U??M??I??�«u??�  U??�  «c???�Ë

ÆåW�—UAÔL�«  U�UL�d��«
 ¡U??C??�√ q???�√ ¨r???�—Ëb???� 
  UÒO�¬ d�uD�� ]wF��«ò œu�u�«
 ÊËUF��«  WL�d�Ë   «—«d??I??�«
 ÎW�b�  ¨WÒ�cOHM�   U�ö�  v�≈
 s??�b??�??� ¨åU????M????�Ëœ ÊU???�???�ù
  U??�ö??F??�«ò v??K??� r??N??�d??�
 ÎU�UL�d�  ¨ÊUM��  l??�  W�ÒOD�«
 ÊUM��  ÒÊ_  Î̈U�F�Ë  ÎW�uJ�Ë
 Á—uC�Ë  rN�«b�Ë  w�  vI��
 …—Ëd???{ s??� d??�??�√ e??]O??L?? ÔL??�«
 t��d��Ë  W�U ÒFH�«  t��—UAL�

ÆåW�=bI�ÔL�« WÒO�UL�d��«

:áq«eÓ°SE’G äÉfÉªdôÑdG ´ÉªàLG »a º°TÉg

»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d ºYódG ºjó≤àd

dz«e��« w� WO�ö�ô«  U�UL�d��« ŸUL��« w� Î U�—UA� r�U�
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 2023 w�U��« Êu�U�  30 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

bO�� r�—

 ¡UIK�«  rE� ¨åUN�UH�√  ¡ö�Q� ÂËUI�Ë ‰ö��ô« ÂeN� sOM�ò —UF� X��
 ¨wMODK�H�«  VFA�«  l�  WOM�UC�  WH�Ë  ¨ ËdO�  w�  ¨wM�u�«  w�ö�ù«
 ÊbL�«  w�U�Ë  sOM�  rO��  UN�ÒbI�  w��«   UO�C�K�  ÎU??L??�œË  Î «—UB��«
 w�Ëb�«  XLBK�  Î «—UJM��«Ë  ¨t��dD�Ë  ‰ö��ô«  t�Ë  w�  WOMOD�KH�«

ÆWO�uONB�«  U�UBF�« rz«d� ÂU�√ w�dF�«Ë
 W�uJ�  w�  qLF�«  d�“Ë  UNO�  „—U�  w��«  WO�UFH�«   √b�  XL�  WIO�b�
 »e�  w�  wMOD�KH�«  nKL�«  ‰ËR��  ¨ÂdO�  vHDB�  Æœ  ‰UL�_«  n�dB�
 s�  ÊuK�L�  ¨wM�u�«  w�ö�ù«  ¡UIK�«  ¨tK�«  V�  s��  o�U��«  VzUM�«  tK�«
 sOK{UML�«  s�  lL�Ë  WO�ö�≈Ë  WO�UO�  Áu�Ë  ¨WOMOD�KH�«  qzUBH�«

ÆWOMOD�KH�«  WOCIK�  s�b�RL�«Ë
 rN�√  Î «b�R�  ¨sOM�  ‰UD�√  UO�  Íc�«  qLF�«  d�“u�  X�U�   ULKJ�«  v�Ë√
 W�«dJ�« …—c� ÒÊ√ v�« Î «dOA� ¨W�«dJ�«Ë …eF�« WM�√ ÷—_« w� Êu�—e� s�c�«
 jGC�«Ë —UB��« r�— Òw�« Òq� UNHIK�O� U�«c� d�M� Î «œË—Ë `�H�� Ê« U�—b�

ÆÆ b�dA��«Ë
 ¨åWOCI�U�  ÊUL�ù«Ë  ¨dB�M�  s�  w�  W�ËUIL�«  …œ«—≈ò  ∫ÂdO�  ·U??{√
 u� sOD�K� WOC� v�MO� bOH��« ÒÊ« vK� sOOKOz«d�ù« ÊU�— ÒÊ√ò Î «d��F�

Æå…—“R� …œuF� f Ò�R� u� U� œUH�_« qO� ÒÊ_ ¨VzU� ÊU�—
 «ËdE�M�  r�  UN�UD�√Ë  ¨W�«dJ�«Ë  W�uD��«  Ê«uM�  sOM�ò  ∫ÎözU�  ·œ—√Ë
 Ác� q�√ r� sO�ËUIL�« ÒÊ√ v�« ÎU��ô ¨rN�b�Q� rNI� ÊËc�Q� Êü« r�Ë Î̈ «b�√

ÆÆÆsOM�� dBM�«Ë ¨o��« q�√ r�Ë ¨÷—_«
 V�  s��  o�U��«  VzUM�«  tK�«  »e�  w�  wMOD�KH�«  nKL�«  ‰ËR��  
 ‰ Òu�O� Íc�« w�uONB�« oL��«Ë ¡U�G�« vK� u� ÂuO�« ÊU�d�« ÒÊ« b�√ tK�«

Æ W�ËUIL�« ‰UD�«  U�d{ ÂU�√ WHOF{ W�Ëœ v�« W�u� W�Ëœ s� ÊUOJ�«
 ÒÊ«  –«  ¨VJ�d�  WL�d�  ‰Ë√  fO�  sOM�  w�  qB�  U�  ÒÊ√  ¨tK�«  V�  b�√Ë

ÆÆÆ—“U�L�« s� a�—U� u� åwKOz«d�ô«ò ÊUOJ�« a�—U�
 w�Q� Ê√ ÊU��ù« ‚uI� s� ŸU�b�« w�Òb� w��« ‰Ëb�« Òq�ò tK�« V� U�œË
 w�  WLzUI�«  W�dFL�«  ÒÊ«ò  Î «d��F�  ¨åqOz«d�≈  rz«d�  V�d�Ë  sOD�K�  v�«
 qOz«d�«  Òb� ULK� t�√ Î «b�R� ¨d�d���« W�dF� W�«b� w� ¨U�d�d��� WHC�«

Æåd�d���« »d��« ULK� UNMO�Ë W�ËUIL�« sO� fO�u�« Òb��«Ë
 ·«bN��ô  t�UO�UJ�≈  Òq�  Âb����  wKOz«d�ô«  ÒÊ«ò  ‰uI�U�  t�ö�  r��Ë
 UL�Ë ¨WO�dG�« WHC�« —Òd���� ÊUM�� —Òd�� ULJ� ¨dO� d�R� «c�Ë ¨WHC�«

ÆsOM� —Òd���� …e�  —Òd��
 ∫t�LK�  w�  ‰U�  ¨bOF��«  dO�“  aOA�«  w�ö�ô«  qLF�«  WN��  ÂU�  sO�√
 ¨wJ�A�  sOM�Ë  ¨ÊUJL�«  fHM�  UMK�Ë  ¨qOD�  ö�  WGK�«  fHM�  rKJ��  UMK�ò

ÆåW�Ëd�� w�Ë ¨r�Q��
 VFA�« Êu��c�Ë ÊuFÒ�D� Íc�« ÂuO�« ÊU�dF�« Òq� ÒÊ√ v�« ¨bOF��« XH�Ë
 t�UM��Ë ¨—u�L�« «c� q�√ ÒÊ√ Î «b�R� ¨rNM� UM��Ë UM� «u�O� r� wMOD�KH�«
 W�—u�Ë  ¨w�FA�«  bA��«  v�«  sLO�«  v�«  ¨W�ËUIL�«  ‰u�  Òn�KL�«  t�F�Ë

ÆåÂËUIL�« wMOD�KH�« VFA�« s� ¡e� r� ¨ö�ËeM�Ë Ê«d�≈Ë
 t�LK�  w�  ÍbO�U�K�«  bL��  aOA�«  w�ö�ô«  e�dLK�  ÂUF�«  sO�_«  œÒb�Ë
 ÒÊ√  p�–  ¨sOM�  l�  w�  Êü«  WH�u�«  ÒÊ«  ÒsE�  sO�  TD��  iF��«  ÒÊ√ò  vK�
 s�b�U�L�«  »U�A�«  ¡ôR�  ÒÊ«  v�«  Î «dOA�  ¨lOL��«  l�  nI�  s�  w�  sOM�
 V�  rN�UN�√  VOK�  l�  «uF{—Ë  «uÒ�d�Ë  «uL�  b�Ë  ¨W�_«  Ác�  ¡«bN�  r�

ÆÆÆW�_«
 s�c�«  sOM�  w�ËUI�  ÍËU�d��«  d�U�  w�dF�«  —UO��«  fOz—  UO�Ë
 ÂUEM�« Èb� …—ËbNL�« W�«dJ�« «ËœUF��«Ë r�öL�« ŸË—√ r�œU��Q� «ËdD�

Æw�dF�«
 sOM��  iH�M�  …e??�Ë  ¨U??�b??�Ë  X�O�  sOM�  ÒÊ≈ò  ∫ÍËU�d��«  ‰U??�Ë
 v�«  ‚«dF�«  v�«  sLO�«  s�  Òb�L�  W�ËUIL�«  —u��  ÒÊ√  v�«  Î «dOA�  ¨U�dBM�Ë
  U�d��«  …d�U��  ŸUD��«  ÊuJ�  b�  ÊUOJ�«  «c�  ÒÊ√ò  Î «b�R�  ¨åW�—u�
 s��  bO��«  t�√d�  Î «—u��  ÒÊS�  Êü«  U�√  ¨»dF�«  l�  X�U�  sO�  W�ËUIL�«

Æåd Ó�U�� Ê√ sJL� ô tK�«dB�
 »e��«  w�  vK�_«  fK�L�«  ”u�U�  U�UI�√  WO�UM�K�«  »«e??�_«  WLK�

∫‰U� Íc�« ÍbN� ÕUL� w�U�L�« w�UL��ù« w�uI�« Í—u��«
 „—U�L�« bA��« «c� lL�� Ê√  ËdO� W�ËUIL�« WL�U� vK� ÎU��d� fO�
 W�UI�Ë  ÎU��—U�Ë  ÎU�F�Ë  ÎU{—√  sOD�KH�  ÊËdB�M�  s�c�«  sOO�ö�ù«  s�

Æ…—UC�Ë
 ¡UM�√  ÒÊ√  rN�«d�c�  w�  «Ëœ—u�  Ê√  ‰ö��ô«   U�UB�  ÊUO�  W�U�  œU��«
 ÒÊ√ X�U��« sJ� ÆUN�«– ¡UD�_« w� ÊuFI�Ë ¨a�—U��« …¡«d� ÊËbO�� ô UM��√

ÆW�U��« p��Ë√ vK� ô≈ o�DM� ô n�u�« «c�
 u�  rN�_  ÆQD��«  VFA�«  «Ë—U��«  ¨sOD�K�  w�  UMK�√  vK�  rN�«Ëb�  wH�
 r�  u�ò  ‰uI�  tO�  œd�  Òq�  ÎU�F�  ÊuK�UI�  rN�√  «uLKF�  ¨«bO�  a�—U��«  «Ë√d�

Æåq�U�Q� ¨Í«u� Óo��
 jI�  sOM�  s�  Àb��√  UM�Ë  ÆQD��«  ÷—_«  W�U��«  ¡ôR�  —U��«  UL�

ÆWOMOD�KH�« UM{—√ w�U� o� s� ’UI��« ÊËœ
 ÈbG��  w��dH�«  ‰ö��ô«  gO�  ÊU�  ¨UM{—√   d�U�u�  ÕU��«  U�bMF�
 v�� `LI�« qO�U�� ‚d� vK� UNK�√ Âb�Q� ÆsOM� w� ŸË—eL�« `LI�« s�

Æb�«Ë nO�— q�√ s� ËbF�« gO� sÒJL�� ô
 œu�u�«  »d�  WK��L�«  ÷—_«  q�«œ  UM�F�  ¡UM�√  ÷u��  ÊUL�ù«  «cN�
 sOD�K� s� Óo�� r� u�ò V�UGK� Êu�uI�Ë ÆvMF� s� WLKJ�« t�u�� U� ÒqJ�
 “U��≈  v��  Õö��«  U�b�  s�  „d��  sK�  ¨»uJ�  ”√—  Èu�  ‰ö��ù«  X��

Æåq�UJ�«  d�d���«
 UL�Ë s�� UL�Ë ÆÊuJM� U� s�� ÊUL�ù« «cN�Ë ¨s�� U� s�� ÊUL�ù« «cN�

ÆåsOD�K� w���ò …b�«u�« UM�O�bM�� b�«u�« UM�U�� ÒqEO� ÊuJM�
 u�«  r�O�  sOD�K�  w�  w�ö�ù«  œUN��«  W�d�  q�L�  —U�√  ¨t�N�  s�
 Ê«uM�  vI���Ë  ¨W�ËUIL�«  Ê«uM�  w�Ë  Àb��«  w�  sOM�  ÒÊ√  v�≈  ÊôeG�«
 Î «dB�  ÊuJ��  w��«  WK�IL�«  WK�dL�«  `�ö�  r�d��  ¡«bNA�U�Ë  ¨Ÿ«dB�«

ÆUMzUM�_ Î «e�Ë

 ¨ÊUM��  s�  …—u�b�  Ãd���  qOz«d�«  ÒÊ«  ‰uI�  ÊU�  s�ò  Î̈özU�  ·œ—√Ë
 f�_« w� w�uONB�« U�œ«—√ w��« ·«b�_« ÒÊ« v�« Î «dOA� ¨X�d� w� U�Ë
 Ãd��  Ê«  UNM�  wG���  ÊU??�  ¨sOM�  s�   UOKL�  Ãd��  Ê«  b�d�  ô  t�Q�
 qzU�—  sJ�Ë  ¨48  v�«  qI�M��  Ê«  vA��  ÊU�Ë  ¨sOM�  s�  W�ËUIL�«  ÕË—
 dBM�«Ë  ÆWK�IL�«  WK�dL�«  ÊuL�d�  rNzU�b�  r�  U�Ë  ¨XK�Ë  s�b�U�L�«

ÆsOD�K� qJ� UL�≈Ë sOM�� fO�
 UN�LN�  W�U�—   U�U��«  …b�Ë  W�dF�  w�  ÁU�bN�  U�ò  ∫ÎözU�  l�U�Ë
 s�  ô  UNK�√  UN�d��  s�Ë  Òb��Ë  œuL�  Ê«uM�  q�L�  sOM��  Î̈«bO�  qOz«d�≈
 qO�œ  ô≈  WO�UFH�«  Ác�  U�Ë  ¨ U�A�«  w�  ôË  48  s�  ôË  WHC�«  s�  ôË  …e�

ÆÆÆU�b�Ë X�O� sOM� ÒÊ« vK�
 vK�  s�b�U�L�«  Òq�Ë  W�ËUIL�«  Òq�  W�ËUIL�«ò  ÒÊ√  Î «b�R�  t��b�  r��Ë

ÆÆd�d���« v�� sOM� l� W�ËUIL�« —u�� œ«b��«
 s� ¡U� t�√ v�« —U�√ ¨sOM� s�« u�Ë ¨…e� u�√ `�U� Y�U��«Ë V�UJ�«
 sJ�  ¨ÂeN�  d�U��  ULMO�  ÊbL�«Ë  ¨d�JM�  ÊbL�«ò  ∫‰U�Ë  ¨dN�√  cM�  sOM�
 WL�U�  U�b��  UN�—«u�  v�«  dEM�  ¨Õ«d��«Ë  r�_«Ë  —UB��«  r�—  sOM�
 »dF�« Êb� sO�Ë ¨sOD�K� Èd�Ë Êb� sO� ÎUO�U� lH�d� UNL�« ÒÊ_ …d��H�

Æår�UF�« «c�Ë Âö�ù«Ë
 Èd� Ê√ b�d� t�_ r�Q�� UL�≈Ë Î̈UF�Ë r�Q�� s� UN��Ë—√ w� b�� ôò ∫·U{√

ÆÆÆœö��« t�bN� ‰ö��« √u�√ WN�«u� w� ¨d�H�« «c� Êu�—UA�� »dF�«
 s�Ë ¨UNF� nI� s� sO�Ë UN�c�� s� sO� eÒOL� sOM� ÒÊ√ ¨…e� u�√ b�«Ë
 v��  p�c�  vI���Ë  bNF�«  vK�  X�«“  U�  sOM�Ë  ¨d��  Íc�«  u�  UN�c��

ÆsOD�K� v�« UNzUM�≈ …œu� v��Ë ¨wMOD�KH�« »«d��« q�U� d�d��
 w�U�B�«  U�UI�√  WLK�  ¨wM�u�«  w�ö�ù«  ¡UIK�«  ¨WO�UFH�«  rEML�  X�U�Ë
 s�  rJO�«  qL�√ò  ∫‰U�  Íc�«  ¨UH�√  w�Ë—  ¡UIK�«  uC�Ë  w�UO��«  V�UJ�«Ë
 s� ÈbNÔ� r�d� U� œ—u�« pO�≈ w�ö� s�Ë  «ËUL��« w� Íc�« U�U�√ w�ö�
 Íc�«  ÂËUIL�«  «c�  ¨‰Ë_«  ÂËUIL�«  `O�L�«  bO��«  Âö�  rJO�«  qL�√  ¨UM�œU�√

Æå‰Ë_« ÍœUNA��ô« ÊU�Ë ¨r�UF�« VK�Ë ¨t�bNDC� VK�
 sOD�K� ÊË—d�� ô nO�Ë Êu�ËUI� ô nO�Ë ÊËbNA��� ô nO� —U�√Ë

ø‰Ë_« ÂËUIL�«Ë rKFL�U� ÎUMLO�
 ÂUF�« s� ÂËUI� UN�√ ÊuKN�� rN�√ Ëb�� sOM� s� Y�b��« w�ò ∫·U{√
 UL�≈Ë  ¨ uL�  ô  sOM��  WM�b�  ÒÊ«  Î «b�R�  ¨WM�  ≤≤∞  s�  d��√  ÒÍ√  ¨1799

ÆdB�M�Ë ÂËUI� bNA���
 Ê«  vML��  UM�Ë  ¨»UD��  ‰UIL�  n�uL�  Y��M�  UM�  UM�√ò  ÎUH�√  d���«Ë

ÆÆ U�UM�Òb� UMJ� ¡U�b�« WO�� UMOK� ÷dF�
 w� jI� X�O� W�ËUIL�«  ÆÆrJF� ÊUM��ò ∫ÎözU�  sOM� ‰UD�√  v�«  t�u�Ë
 ¨ÊU�e�« d�¬ v�« ¨ö�ËeM�Ë sLO�«Ë ‚«dF�«Ë W�—u�Ë ÊUM�� w� UL�≈Ë sOM�

Æ”bI�« w� wKBM� jI�  «uM� lC� XOI� b�Ë
 ¨sO�ËUIL�« wÒO�� wM�u�« w�ö�ù« ¡UIK�« ÒÊ√ vK� bO�Q��U� t�LK� r��Ë
 s� Èu�√ WLKJ�« ÒÊ« vK� bO�Q�K� ÎU�U��  UO�UFH�« Ác� rEM� t�√ rN� b�R�Ë

ÆÆÆœ Òœd�� s�Ë t�b���M� nO��« Â«b���« UM� VK� «–≈Ë ¨nO��«

QÉ©°T âëJ á«æeÉ°†J áØbh º¶f z»æWƒdG »eÓYE’G AÉ≤∏dG{

zÉ¡dÉØWCG AÓ°TCÉH ΩhÉ≤Jh ∫ÓàM’G Ωõ¡J ø«æL{

 dL�RLK� W�UF�« W�U�_«  œU�√  
 WOKLF�  WO�dF�«  »«e�ú�  ÂUF�«
 w�  w�Q�  w��«  WO�uD��«  Ê«uK�
 rIK� ÍdO� bONA�« WOKL� »UI�√

ÆW�ÒdAL�«
 dL�RLK�  ÂU??F??�«  s??O??�_«  b??�√Ë  
 r�U�  WO�dF�«  »«e??�ö??�  ÂUF�«
 rIK�  bONA�«  WOKL�”  ÒÊ«  `�U�
 VK�  s??�   ¡U???�  w??�??�«  WO�uM�«
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ترتكبها  التي  للمجازر  واستنكاراً   رفضاً 
جنين  ف��ي  الصهيوني  االح��ت��ال  ق���وات 
على  عاماً   36 م��رور  ولمناسبة  الصمود، 
طوق  أبو  علي  الفلسطيني  القائد  استشهاد 
ورفقائه األبطال الذين استشهدوا دفاعاً عن 
الفلسطينية  الفصائل  نّظمت  شاتيا،  مخيم 
في  ألهلنا  دع��م  وق��ف��ة  شاتيا  مخيم  ف��ي 
ذكراهم  للشهداء لتبقى  ووف���اًء  فلسطين 
الشعب  ساحة  في  وذل��ك  خالدة،  العطرة 
تخللها   ،2023-01-27 شاتيا،  مخيم   �
وضع أكاليل من الورد على أضرحة الشهداء 

في مأوى شهداء المخيم.
شارك في الوقفة ناموس المجلس األعلى 
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  في 
األح��زاب  وممثلو  مهدي  سماح  المحامي 
والفصائل  اللبنانية  الوطنية  وال��ق��وى 
الفلسطينية، وقيادات حركة فتح في بيروت 
وأهالي  الشعبية،  واللجان  ومخيماتها، 

المخيم.
كلمة الحزب السوري القومي اإلجتماعي 
ألقاها ناموس المجلس األعلى سماح مهدي 

الذي قال:
ال��س��ادس��ة  ال��ذك��رى  ف��ي  ال��ي��وم  نلتقي 
البطولية  الماحم  من  لواحدة  والثاثين 
أهلنا  أبناء شعبنا دفاعاً عن  التي خاضتها 

المقيمين في مخيم شاتيا.
علي  للشهيد  الزاكي  للدم  انتصاراً  نلتقي 
أبو طوق والثلة المقاومة التي خاضت وقفة 
مجزرة  شعبنا  عن  لتمنع  العز  وقفات  من 

جديدة كانت تستهدف.
ون��ق��ف ان��ت��ص��اراً أله��ل��ن��ا ال��م��ق��اوم��ي��ن 

أّن  لنثبت  فلسطين  أرض  في  والمرابطين 
أو  المحتلة  األرض  داخل  كان  سواء  شعبنا 
الدم  م��داد  وأّن  واح��د،  شعب  فهو  خارجها 
فهو  خارجها  أو  فلسطين  داخل  بذل  سواء 

دم واحد.
كما أردنا أن نؤكد على وحدة الموقف بين 
كّل فصائل المقاومة التي حسمت قرارها بأّن 
البندقية واحدة وأّن لنا نظرة واحدة تنطلق 
الشعيرة  إلى  الفرضة  إلى  واحدة  عين  من 
باتجاه عدونا في الوجود الذي يحتّل أرضنا 
في فلسطين والجوالن السوري وأجزاء من 

جنوب لبنان.
ن��ح��ن ح��س��م��ن��ا خ��ي��ارن��ا ب��ال��م��ق��اوم��ة، 
الشهداء  مخيم  من  أوجه  بأن  لي  واسمحوا 

كيان  أق��دام  عند  الزاحفين  المطبعين  إلى 
فلسطين  من  يبَق  لم  “لو  مفادها  االحتال 
خلطة  داخل  سمسم  حبة  إال  االحتال  تحت 
زعتر، فلن نترك البندقية حتى إنجاز تحرير 
أ  سواء  الشهداء  وجثامين  واألسرى  األرض 

كانت في مقابر األرقام أو ثاجات العدو”.
مسيرة  معنا  ي��ت��اب��ع  ب���أن  رغ���ب  ف��م��ن 
لم  ومن  أكتافنا،  إلى  كتفه  فليضع  التحرير، 

يعجبه قرارنا فليشرب من بحر غزة.
واح��دة،  مقاومة  سنبقى  اإلي��م��ان  بهذا 
حاملين  أرضنا  إلى  ونعود  سننتصر  وبه 
بكوفية.  متزّينا  أربعة  ألوان  ذا  واحداً  علماً 
سنرفعه فوق أسوار القدس، وسيظّل هتافنا 

الواحد دائماً “لتحي فلسطين”...

وكانت كلمة لعضو قيادة حركة فتح في 
المخططات  فشل  أكد  عبادي  خالد  بيروت 
لم  الفلسطيني  الشعب  ألّن  الصهيونية 
يتنازل عن قضيته، مثنياً على المواقف التي 
اعتبارها  على  الفلسطينية  القيادة  اتخذتها 
ف��ي نهج  االس��ت��م��رار  واض��ح��اً على  خ��ي��اراً 

المقاومة.
فصائل  بين  الوحدة  إل��ى  عبادي  ودع��ا 
الفلسطيني  الخيار  ألّن  الفلسطينية  الثورة 
واضح وال يحتاج إلى أّي تفسير، وقد تجلّى 
ذلك بطلب الرئيس محمود عباس إلى وضع 
تحتاج  الدعوة  وهذه  وطنية  استراتيجية 
تحمي  واضحة  صيغة  وإيجاد  الجهد  إلى 

المقاومة وتطّورها.

الوطنية  ال��ق��وى  تحالف  كلمة  وأل��ق��ى 
اإلسامي  الجهاد  حركة  ممثل  الفلسطينية 
الدم  أّن  في مخيم شاتيا علي عثمان، فأكد 
وإلى  غزة  إلى  جنين  من  واحد  الفلسطيني 
الفلسطيني،  الشعب  تواجد  أماكن  كافة 
للقضية  وال��خ��ون��ة  المطعّبين  وان��ت��ق��د 
وشعبها  فلسطين  أّن  مؤكداً  الفلسطينية، 
ومقاومتها ستنتصر، خاتماً بتوجيه التحية 

إلى الشعب الفلسطيني.
مأوى  باتجاه  مسيرة  انطلقت  بعدها 
“المكتب  ط��اب  تقّدمها  المخيم،  ش��ه��داء 
شاتيا،  مخيم  ف��ي   الحركي”  ال��ط��اب��ي 
أضرحة  على  ال���ورد  م��ن  إكلياً  ووض��ع��وا 

الشهداء.

رف��ض��اً ل��س��ي��اس��ة اإلج�����رام وال���ع���دوان 
جنين،  مخيم  على  المتواصل  الصهيوني 
مواجهة  ف��ي  الفلسطيني  لشعبنا  ودع��م��اً 
العمل  هيئة  نّظمت  ال��غ��اش��م،  ال��ع��دوان 
الشعبية،  واللجان  المشترك  الفلسطيني 
لجرائم  واستنكارا  لحنين  انتصار  وقفة 
برج  مخيم  في  الفرقان  مسجد  أمام  العدو، 
-27 بيروت،  العاصمة  جنوب  البراجنة 

.2023-01
شارك في الوقفة ناموس المجلس األعلى 
في الحزب السوري القومي االجتماعي سماح 
الوطنية  وال��ق��وى  األح���زاب  وممثلو  مهدي 
اللبنانية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك 
الفلسطينية،  الفصائل  كافة  تضّم  التي 

واللجان الشعبية وأهالي المخيم.
كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
ألقاها أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة 
وّجه  عفش،  أبو  سمير  العميد  بيروت  في 
الفلسطيني  الشعب  إلى  التحية  بدايتها  في 
وال��ع��دوان  االح��ت��ال  مواجهة  في  الصامد 
وكافة  جنين  على  المستمرين  اإلسرائيليين 
ضرورة  على  مشّدداً  الفلسطينية،  األراضي 
الصعبة،  الظروف  الساحات في هذه  وحدة 
لمواجهة العدو المتغطرس المتعطش لدماء 

الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو عفش في كلمته جميع فصائل 
الشعار  توحيد  إل��ى  الفلسطينية  ال��ث��ورة 
التي  ال��دم��اء  أّن  م��ؤك��داً  المرحلة،  ه��ذه  في 
من  القدس  ستحّرر  التي  هي  اليوم  تسقط 
دور  على  مثنياً  الصهيوني،  االحتال  دنس 
في  شبابها  تساند  التي  الفلسطينية  المرأة 
ودعا  “اإلسرائيلي”.  لاحتال  مقاومتهم 
أبو عفش الفصائل الفلسطينية إلى التعاون 

لمواجهة  فلسطينية  استراتيجية  لبناء 
الوحدة  تستحق  فلسطين  ألّن  االح��ت��ال، 

ألجلها.
الفلسطيني  التحالف  لقوى  كلمة  وكانت 
أبو  بيروت  في  حماس  حركة  ممثل  ألقاها 
االح��ت��ال  أّن  فيها  اعتبر  مشهور،  العبد 
وال  الفلسطيني  الشعب  يخيف  ال  المجرم 
اإلحتال  اليوم  يواجهون  الذين  المقاومين 

بعدالة  ومؤمنون  الله  على  متوكلون  ألنهم 
القضية الفلسطينية.

ارتقوا  الذين  الشهداء  أّن  مشهور  ورأى 
هم الطريق لانتصار والسبيل للوحدة، وأّن 
دماءهم التي تسقط توجع العدو، ألّن العدو 
أّن  مؤكداً  والمقاومة،  القوة  لغة  إاّل  يفهم  ال 
االحتال يخشى اليوم من امتداد المواجهات 
الشعب  ألّن  الفلسطينية  المدن  كافة  إل��ى 

والمؤمن  ال��ح��ّق  صاحب  ه��و  الفلسطيني 
عن  الحصار  رفع  إلى  داعياً  قضيته،  بعدالة 

غزة ودعمها وحماية المقاومة فيها.
وأثنى مشهور على خطوة وقف التنسيق 
الوطنية  السلطة  اتخذتها  ال��ت��ي  األم��ن��ي 
من  تزيد  خطوة  أنها  مؤكداً  الفلسطينية، 
وتّعزز  الفلسطينية  فصائل  بين  ال��وح��دة 

القضية الفلسطينية.

تضامنية  وقفة  أقيمت  والجوار،  صيدا  في  والفلسطينية  اللبنانية  والشبابية  الطابية  المنظمات  من  بدعوة 
للمجازر الصهيونية،  في ساحة النجمة في صيدا تحت عنوان: »مقاومة مقاومة.. بالنار ال مساومة«، »رفضاً 
وتضامناً مع أهلنا الصامدين في جنين، ودعماً للمقاومين في فلسطين المحتلة«، شارك فيها منفذ عام الشوف 
وعضو هيئة منفذية صيدا � الزهراني في الحزب السوري القومي االجتماعي مازن العماد على رأس وفد، وممثلو 
وأطلقوا  الفلسطينية،  األعام  المشاركون  ورفع  الشباب.  من  وجمع  الفلسطينية،  والفصائل  اللبنانية  األحزاب 
الهتافات  وحّيت  الفلسطيني،  الشعب  بحق  الصهيونية  والمجازر  بالجرائم  ومنّددة  لفلسطين،  مؤيدة  هتافات 

العملية البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقم.
وتحدث أمين سر المنظمات الشبابية والطابية اللبنانية والفلسطينية أحمد البني فحيا منفذ عملية القدس 

الشهيد خيري علقم، وكل الشهداء األبرار.
قضية  أّن  نؤكد  والجوار  صيدا  في  والفلسطينية  اللبنانية  والطابية  الشبابية  المنظمات  في  »إننا  وتابع: 
فلسطين ستبقى القضية المركزية واإلنسانية لكّل األحرار والشرفاء.. والقدس الشريف ستبقى عاصمة الدولة 
األبدية الفلسطينية، وهي ستبقى بوصلة الصراع العربي اإلسرائيلي مهما حاول البعض طمس هوية هذا الصراع 
المقاومين والمنتفضين في الضفة  أنه »مع نبضات  الوجود ال على أساس الحدود، واعتبر  القائم على أساس 

الغربية والقدس وغزة األبية وتضحياتهم الزكية تاشت أحام المطبعين، وهوت اتفاقيات الذل والعار«.
وحيا الدكتور خالد أبو المجد باسم الجبهة الديمقراطية »أبطال فلسطين وأسراها، مطالباً بوقف التنسيق 
األمني مع العدو الصهيوني. كما طالب الحكومات العربية وقف التطبيع مع العدو الصهيوني قائا: »ال تكونوا 

شركاء في إراقة دم الفلسطينيين«.
حسن  رزان  الزهرة  وألقت  قصيدة،  اإلبريق  نضال  فألقى  القدس  عن  قصائد  التضامني  التحرك  وتخللت 
إسماعيل قصيدة باسم أشبال وزهرات الحزب السوري القومي االجتماعي أكدت فيها أّن فلسطين كّل فلسطين 

لنا، واننا على عهد المقاومة لمستمرون.

وقفة انت�شار لجنين في مخيم �شاتيال  

مهدي: لت�أكيد وحدة الموقف والبندقية 

وقفة انت�شار لجنين في مخيم برج البراجنة  

المنظم�ت الطالبية وال�سب�بية اللبن�نية والفل�سطينية نظمت

وقفة في �سيدا تحت �سع�ر »مق�ومة مق�ومة... ب�لن�ر ال م�س�ومة«

خالل الوقفة في صيدا
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�أناديِك ِفِل�سِطين

ِك َت�سَتِجيبِين َو�أعلُم �أَنَّ

{ زاهر الخطيب*

َوِمن  َوُشُيْوخاً،  ِرجاالً  َونساًء،  َصبايا  َوشباباً،  أطفاالً 
ِة َجْمعاء.. َعلياِئهم ُشهداء األُمَّ

أَطفاُلِك ِفلِسِطيَن أَطفاُلَنا: »َبَهروا الدُّنيا، ما في َيدِهم إالّ 
الِحجارة.. فأَسَمْوُهم »أطفاَل الِحجارة«..

قهٍر  من  ُع��ص��وٍر  َبعد  َواألَم���ل«  لنا  مَس  الشَّ »َحَملوا 
واْنكساٍر َوأَلْم..

ِسكيِّناً..  ل  َتحوَّ الْغاضبوَن  شباُبنا  ِفلِسطين:  َشباُبِك 
مغروَزًة في َبطِن ِتمساٍح )ُصهيونّي(،

أَْنَعْشَت قلُوَبنا َفخراً َواعِتزازاً..
َوِمنُهم  َجميَعُهم،  َنْنَسُهم..  لْم  ِة،  األمَّ ُشهداُء  فعَل  هكذا 

قائُد االْنتصاريِن »ِعماد«.
»هاَدي بُن نصِر الله ُيسَتْشَهُد ِبشرٍف َرفيع.. في الَجبِل 

الرَّفيع.
»ظاِفر«: ِلفِكّ الِحصاِر عن »َتلِّ الزَّعتر«، َينُثُر ِدماُه على 

الدَّرب في ُتراِب الِشيَّاح.
الَوْغد،  الُصهيونيَّ  ُت��ِذلُّ  ِبقبضِتها  التميميَ«  »َعهد 

ُث تراِب ِفلِسطين. الح ُيلَوِّ جاً بالسِّ ُمدجَّ
في  ِدماها  م��زروَع��ٌة  الُخلُق  حسناُء  صبيٌة  »سناء« 

َجنوِب ُلبنان عربيُّ الهوية واالنتماء.
 ُدرٌة في َتاِج الُبطوالت...

أُُمهاُتُكم، أُمهاُتنا ُينِجبَن البناِت »الُمقاِومات«.. أَهو َردٌّ 
العتبار 

ِنصُفُه  ُمعِجزات،  ُمجتمِع  في  كامالً  إنساناً  »المرأة« 
ُشهداء، َوالنصُف اآلخُر َشهيدات؟

ِلَتَتَحقََّق، في ِفلِسطيَن الُمساواْة، بيَن ِطفٍل َوِطفلة، بيَن 
أمٍّ و أب.. بين شهيدٍة َوشهيد؟ 

ِمَن  أُنبيِك  قريب،  قريٌب  منِك  َوأن��ا  ِفلِسطين،  أُناديِك 
الُقدس أن مهما »أبطأ التاريخ«...

الحجارة«  »أطفاِل  َمَع  يوماً،  ستجتاُح  األح��راِر  ُة  فأُمَّ
بيوتاِت االْحِتالل، وهي »أَوهُن من بيِت العنكبوت«.
ٍة عريقة،  مِس ِلُنهوِض أُمَّ أََو لْم َيْبُزْغ بعُد نوُر الشَّ

هاِيَنِة  الصَّ ُر األرض، من ِرجِس  ُتطهِّ ماء،  السَّ ُتحرُِّر  ٍة  أُمَّ
الغادرين.

مَّ الزُّعاف. ٍة َتقطُع رأَس األفعى، ُتذيُق األعداَء السُّ أُمَّ
َعالُمُهم الُمَتكبُِّر الُمتجبُِّر على َطريِق الزَّوال.

»َوَلن يسَتجيَب الَقدر، إالّ ِلَشعٍب أراَد الحياة«،
»فال ُبدَّ ِللَّيِل أَن َينجلي

َوال ُبدَّ ِللقيِد أَن َيْنَكِسر«...
*أمين عام رابطة الشغلة

�لإجماع �لفل�سطيني
وعملية �لقد�س

{ حمزة البشتاوي*

أو  ح��رب  ك��ّل  عند  دائماَ  “اإلسرائيليون”  يستغرب 
لخالفاتهم  الفلسطينيين  ترك  فدائية  عملية  أو  مواجهة 

واإلجماع والتأييد العارم من قبلهم للمقاومة.
وال يمتلك “اإلسرائيليون” اإلجابة الكاملة عن هذا األمر 
وقد يحصلون على اإلجابة الكاملة خالل األسبوع األخير 

من شهر رمضان القادم في تقدير أكيد.
وقد الحظ “اإلسرائيليون” بعد عملية القدس مباشرة 
إجماع من قبل 400 ألف فلسطيني في القدس ومن ثالثة 
ماليين فلسطيني في الضفة الغربية ومليونين فلسطيني 
في قطاع غزة إضافة لثمانية ماليين فلسطيني من أبناء 
التي  القدس  عملية  اعتبروا  جميعهم  والشتات،  الداخل 
نفذها الشهيد خيري علقم هي الرّد الطبيعي على جرائم 
في  االحتالل  ارتكبه  ما  آخرها  وليس  ومجازره  االحتالل 

مخيم جنين.
على  واالع��ت��داءات  والمجازر  اإلره��اب  هذا  شكل  وقد 
القدس  مدينة  إلبن  دافعاً  والمقدسات  األقصى  المسجد 
على  مباشرة  ي��رّد  ألن  العتيقة  وشوارعها  وأحيائها 
“اإلسرائيلية”  األمنية  واألجهزة  “اإلسرائيلي”  الجيش 
الذي  العالم  أمام  أضحوكة  إلى  فائقة  ببراعة  ويحّولهم 
لضعف  نتيجة  “اإلسرائيليين”  مع  تتأثر  عالقاته  باتت 
أمام  تتهاوى  والتي  لديهم  األمنية  المنظومة  وهشاشة 
ويتصّدى  يتحّدى  ال��ذي  الفلسطيني  الفدائي  العمل 

ويحرس األرض والمقدسات.
وقد أكدت عملية القدس على قدرة الشباب الفلسطيني 
أرضه  عن  والدفاع  والمعوقات،  المستحيل  كسر  على 
وحقوقه بيديه وبدعم من المؤمنين بعدالة قضيته، وأنه 
مستمّر في المعركة رغم كّل اإلجراءات العسكرية واألمنية 
تشّن  التي  والحرب  التطبيع  وعمليات  واالعتقال  والقتل 
الناس  لتجويع  واإلسالمية  العربية  الدول  من  عدد  على 
وجعلهم يبحثون عن حاجاتهم الخاصة ونسيان القضايا 
الكبرى التي عادت لتأخذ مكانها بعد عملية القدس التي 
المؤيدة  الشعوب  قبل  ومن  فلسطيني  بإجماع  حظيت 
واالحتفاالت  بالمسيرات  ذلك  وتجلى  قضيته،  لعدالة 
بعملية القدس وخالل تشييع جثامين الشهداء في مخيم 
قاله  ما  على  تأكيد  ومنها  كثيرة  رسائل  ذلك  وفي  جنين، 
مئات  ستجلب  رصاصاته  ب��أّن  التميمي  عدي  الشهيد 

الفلسطينيين للدفاع عن الوطن واألرض.
*كاتب وإعالمي

{ د. عصام نعمان*

بعد  يقولون  ومواطنين،  وقياديين  مسؤولين  اللبنانيين،  معظم  كاد 
االنهيار السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي عصف بالبالد والعباد، 

إننا جميعاً قد أصبحنا في مهّب القضاء والقدر.
في لبنان، “القدر” ليس قوة ماورائية روحية أو مادية بل هو متحد قوى 
وخارجية،  داخلية  وعسكرية،  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  بشرية 
جيوسياسية  وتحّوالت  وتداعيات  واقعات  فتصنع  وتتصارع  تتنافس 
لم  متصارعين  معسكرين  الى  القضاء  انشطار  وبعد  وجواستراتيجية. 
بال  بهم  ويتالعب  يلعب  الوجوه،  يبَق أمام اللبنانيين إالّ “القدر” المتعّدد 

رحمة.
في  تتجلّى  عارمة  فوضى  متاهة  في  أمسى  لبنان  إّن  القول  في  غلّو  ال 
نظرياً،  تتولى،  مستقيلة  حكومٍة  وتعثر  الجمهورية،  رئاسة  سّدة  شغور 
جعلته  فسيفسائية  تركيبة  ذي  نيابي  مجلس  وشلل  األعمال،  تصريف 
عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فوق ذلك كله، تبدو األطراف 
بينها  ما  في  ُمجٍد  وطني  حواٍر  إجراء  عن  عاجزة  المتصارعة  السياسية 
المزمنة  األزمة  تفاقم  الى  أّدى  ما  وتسويات  مخارج  الى  التوّصل  بغية 

واشتداد الصراع وتمديد متاهة الفوضى.
الى أين من هنا؟

فضاء  في  تلوح  أفعال،  وردود  أفعال  من  ويجري  جرى  ما  ضوء  في 
“القدر”  يكشفها  أن  يمكن  محتملة  خمسة  مسارات  السياسية  التطورات 

الغاشم:
المسار األول، المزيد من الفوضى وتمديد زمن المتاهة، من حيث:

� استمرار العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
منهما  كّل  متنابذين،  معسكرين  الى  القضاء  في  االنشطار  اشتداد   �

مدعوم بقوى سياسية متصارعة في الحكم والمعارضة.
وللقضاة  السلطة  وأله��ل  للحكومة  المعارضة  التظاهرات  ازدي��اد   �
تنظيم  بأنه  زوراً،  المتهم،  الله  لحزب  المعادين  والسياسيين  المتنازعين 
الى  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  األمن  عام  مدير  حمل  الذي  األمر  إرهابي 

التحذير قائالً: “بيروت هي أّم الشرائع فال تجعلوها أم الشوارع”.
واقع  أم��ر  ال��ى  واألم��ن��ي  السياسي  الوضع  تدحرج  الثاني،  المسار 

تقسيمي، من حيث:
� انحسار سلطة الحكومة على المناطق إدارياً وأمنياً.

المحافظات  كّل  في  ونفوذاً  شعبياً  األق��وى  الفئة  او  الحزب  إمساك   �
واألقضية بالسلطة والدوائر اإلدارية واألجهزة األمنية في نطاقها.

� حصول تباعد بين فئات السكان ُينذر بصدامات أهلية.
السياسية  األط��راف  بين  التوفيق  مساعي  انتعاش  الثالث،  المسار 

المتصارعة، من حيث:
� تحقيق تقارب بين حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي االشتراكي 
جهة  من  باسيل(  )جبران  الحر  الوطني  والتيار  جهة  من  جنبالط(  )وليد 

السياسية  األط��راف  عن  مستقلة  وطنية  شخصية  انتخاب  على  أخرى 
المتنافسة على رئاسة الجمهورية.

والتيار  أمل  وحركة  الله  لحزب  المعارضة  السياسية  القوى  عجز   �
وطنية  شخصية  انتخاب  دون  تحول  أكثرية  توليف  عن  الحر  الوطني 
في  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الواليات  لسياسة  موالية  غير  توافقية 

لبنان واإلقليم.
تسوية،  اي  الى  التوصل  في  المتصارعة  األط��راف  إخفاق  احتمال   �
خشيته  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  ع��ن  ُنقل  بعدما  خصوصاً 
القدرة  دون  من  الحالي  المجلس  والية  تنقضي  أن  احتمال  من  الضمنية 
على انتخاب رئيس جديد يمأل الشغور المستمر منذ نهاية تشرين األول/ 

الماضي. أكتوبر 
المسار الرابع، مبادرة السعودية وقطر وفرنسا مجتمعين او منفردين 

للتوفيق بين األطراف اللبنانية المتصارعة، بما يؤدي الى:
� عقد حوار في الرياض او الدوحة بقصد التوصل الى مخرج من حالة 

القائمة. االستعصاء 
جديد،  رئيس  انتخاب  حول  الجوانب  متعددة  تسوية  الى  التوصل   �
المقاومة  ودور  الوطني  للدفاع  واستراتيجية  جديدة،  ائتالفية  وحكومة 
العامة  واألم���وال  المرفأ،  تفجير  قضايا  في  التحقيق  ومتابعة  فيها، 
من  المودعين  أموال  واستعادة  كونترول،  الكابيتال  وقانون  المنهوبة، 

المصارف.
� احتمال إخفاق الحوار المشار اليه آنفاً ما يؤّدي الى تفاقم األزمة وما 

قد ينشأ عنها من تداعيات سياسية وأمنية.
المقاومة في لبنان في  “إسرائيلي” يستهدف  الخامس، هجوم  المسار 

نطاق المخطط الصهيو� أميركي الحتواء ايران وحلفائها، من حيث:
� محاولة تدمير قدرات المقاومة ومقاتليها او إضعافها في األقّل.

حزب  وتحميل  لبنان  في  الحيوية  المرافق  من  تبّقى  ما  بعض  تدمير   �
الله مسؤولية ذلك في سياق الحرب.

سياق  في  بعضاً  بعضها  على  اللبنانية  السياسية  القوى  تأليب   �
كيانات  الى  والعراق  وسورية  لبنان  لتفتيت  الجديد   � القديم  المخطط 

متنازعة لدواٍع َقَبلية أو مذهبية أو إثنية.
هذه المسارات الخمسة المحتملة قد يتحقق بعض من جوانبها أو قد ال 
وسائر  لبنان  في  الحّية  الوطنية  القوى  على  يتعّين  انه  غير  أبداً.  يتحقق 
دول المشرق العربي أن تتحّوط وتتوّحد إلحباطها من خالل بناء تحالف 
وبرنامج  مساٍر  التزام  على  القادرة  الحّية  الوطنية  للقوى  عريض  شعبي 
عمل نهضويين يتوخّيان إعادة تأسيس الدولة الوطنية القادرة والعادلة 

في كلٍّ منها.
*نائب ووزير سابق

{ محمد صادق الحسيني

في  لتصبح  وتقاطعت  تدافعت  والوقائع،  واألدوات  والظروف  العوامل  كّل 
لحظة في خدمة الفدائي الفلسطيني، كما سّخرت الريح لسليمان…

وفي ظرف استثنائي تماماً، وفي تشابك خطوط الصراع اإلقليمي والعالمي 
المقدسيون  ويقّرر  األخير،  الرمق  حتى  القتال  فتقّرر  الفلسطينية  الروح  تقفز 
اقتحام نادي الصراع الدولي ليضعوا قضيتهم المقدسة فوق الطاولة، كما لم 

توضع منذ عقود…
من جهتها، حكومة أقصى اإلجرام وأقصى الفساد وأقصى الجنون والتطّرف 
تمسك بتالبيب الحكم في تل أبيب وترفع شعارها األخطر في تاريخ الحراك 
المتطرفة  الندفاعتها  سيرضخ  العالم  أّن  منها  ظناً  فلسطين،  في  الصهيوني 
ألنه مشغول عنها، فتريد أن تخطف منا األقصى والمسجد المبارك في لحظة 

غفلة أخرى!
لكن الفلسطيني المبدع دوماً، يقفز الى الواجهة من دون استئذان من أحد، 
أّي أحد، منفرداً، متئداً، حازماً، جازماً، واثقاً، ومن شمال القدس وجنوبها وفي 
أقل من 24 ساعة، ليعيد حسابات العالم كله رأساً على عقب، ويضع قضيته 

في صدر أولويات الدنيا...
قواكم،  نشّتت  أن  ونستطيع  لنا،  وفلسطين  لنا  والقدس  هنا  ها  نحن 
ذهبتم  إذا  فكيف  فقط،  وشابين  بمسدسين  العسكرية  ثكنتكم  بأمن  ونعصف 
بعيداً وتجاوزتم حدود قواعد االشتباك وتوازن الردع التي سبق أن صنعتها 

ونسجتها معارك و«حدة الساحات« و«سيف القدس«؟
العالقات  أيامه في  المؤقت واحدة من أسوأ  الكيان  األثناء يعيش  في هذه 

الدولية:
سّيدته أميركا غارقة في أوحال أوكرانيا، وترتعب خوفاً من اآلتي من صوب 

غوام والمحيط الهادئ وبحر الصين،
عام  الصين  مع  للحرب  عنده  لمسؤولين  تصريحات  حسب  يستعّد  وهو 
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وقّرر دعم منظومته الحربية في بوينغ ب� 10 آالف عامل جديد..

لتأخير  األوكراني  المستنقع  في  أكثر  لالنخراط  دفعاً  حلفائه  بكّل  ويدفع 
الهزيمة ولو بضعة أشهر ليعيد ترتيب أوراقه...

حاضنته األوروبية، تترّنح تحت ضربات الروسي ألسلحتها وجيوشها في 
معارك الطحن بالوكالة التي تخوضها واشنطن ضّد مثلث الشرق الصاعد من 

تشانغهاي الى طهران، مروراً بالدونباس...
روسيا المتخلية عنه ديبلوماسياً والتي تحذره منذ بدء الحرب األوكرانية، 
باالبتعاد عن الحرب المباشرة معه في أّي ساحة من ساحات الصراع، ألنه قد 
يعني ذلك في لحظة ما، االنقالب عليه لصالح أعدائه التاريخيين من العرب 

والمسلمين والفلسطينيين...
حتى بالمباشر وهو يخوض حرب االستنزاف القاتلة في الضفة الغربية، 
مترّدداً  األميركي  سّيده  ترى  جيشه،  من  المئة  في   60 نحو  فيها  يزّج  والتي 

بشكل يحصل للمرة األولى في تاريخ الكيان:
هجوم ديبلوماسي من اإلدارة األميركية على تل أبيب يحصل للمرة األولى:

سوليفان كان عنده قبل أسبوع، ووليام بيرنز قابع فيه منذ أيام، وبلينكن 
ولنتن  للمستوطنين  ليقولوا  وأتوا  قدموا  وثالثتهم  المقبل،  األسبوع  يزوره 

ياهو وبن غفير كالماً واحداً:
يهّدئوا  وحتى  التصعيدية،  معارككم  من  معركة  أّي  معكم  نخوض  لن 

خواطرهم ويقللوا من رعبهم، عملوا لهم مناورات مشتركة...
في  مواقعهم  يتوزعون  أميركياً  جنراالً   17 بأّن  تفيد  المؤكدة  المعلومات 
مختلف قطاعات الجيش الصهيوني ليشرفوا بأنفسهم ويضبطوا أّي تصعيد 

ضّد الفلسطينيين، أو أّي طرف إقليمي،
لكن قبل ذلك وبعده ستكون الكلمة الفصل هي هي:

الفلسطينيون  يشتهيها  التي  الكبرى  المعارك  فخاخ  في  الوقوع  اح��ذروا 
واللبنانيون واإليرانيون والسوريون واليمنيون، وساعتئٍذ قد تخسرون هذه 

المرة كّل شيء...
ألننا لن نستطيع أن نكون معكم، فالقوقاز وأوكرانيا والمحيط الهادئ أهّم 

عندنا من كّل »الشرق األوسط«...
لسان حال األميركيين يقول وكما أرسلوا ذلك عبر سمسارهم القطري:

ال حرب ضّد إيران، ونتمّنى منها العودة إلى طاولة المفاوضات،
قواعد  تخّطي  في  المتطرفة  لحكومته  نسمح  ولن  ملجوم  واإلسرائيلّي 

االشتباك أو توازن الردع القائم…
أبيب  تل  في  المتطرفون  يقف  نوعها  من  األول��ى  هي  سابقة  وفي  لذلك، 

جميعهم عاجزين عن الرّد،
كبيرهم يعلن أنه لن يذهب الى التصعيد،

وعملياً ال قصف على غزة، وال اقتحام مدن أو مخيمات،
ويكتفون بعملية فاشلة من بعض عمالئهم في إيران

ثالث درون تحاول قصف مصنع للذخيرة
تذروها  كالهشيم  المنشأة،  سقف  على  صريعة  فتقع  صّدها  يتّم  واح��دة 

الرياح،
وثانية تدوخ فتقع في شباك الدفاع المسّددة سيتّم عرضها قريباً،

وثالثة فّجرت نفسها خارج المحيط خوفاً...
وهكذا يكون الفدائي الفلسطيني العباً إقليمياً ودولياً بامتياز…

القرار لك يا ابن فلسطين
زدنا حباً زدنا عشقاً 

واألمر لك.
بعدنا طيبين قولوا الله...

لبنان في متاهة �لفو�سى:
بعد �ن�سطار �لق�ساء... بماذ� يلّوح »�لقدر«؟

 م�سد�س �لمقد�سيين يخلط �لأور�ق
وينتزع �لمبادرة من جنر�لت �أميركا
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 s�  ‰Ëô«  Ÿu��ô«  w�  WO��dH�«  WL�UF�«  bNA�  p�–  v�≈
  U�ôu�«  ¨U��d�  v�«  ÒrC�  Íc�«  w�UL��«  ŸUL��ô«  ◊U��
 ·u� ¨s�—UA��L�« Èu��� vK� dB�Ë dD� ¨U��d� ¨…b��L�«
 ÊUM��  ÁU��  rNM�  —bB��  w��«  W�—u�«  w�  ÊuFL��L�«  e�d�
 »uKD� u� U� “U��≈Ë w�Uzd�« ‚UI���ô« “U��≈ …—Ëd{ vK�
 l�  ¨WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   U�ö�ù«  Èu���  vK�  ÊUM��  s�
 U�u�u�  s�d�U�  WO��dH�«  WO�—U��«  …d??�“Ë  Ê√  v�≈  …—U??�ù«
 Ê√ sO� w� ¨ŸUL��ô« œUIF�« q��  «—U�ù«Ë W�œuF��« —Ëe��
 ÊUM�� v�« WO�Ëb�«  «b�U�L�« oO�M�� nKJL�« w��dH�« b�uL�«
 fOz—  wI�KO�  YO�  ¡UF�—_«  Âu�  ÊUM��  —ËeO�  ÊU�Ëœ  —UO�
 ¨w�UA�« …œUF� t�zU� ¨w�UIO� VO�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ�
 wK�  qIM�«Ë  W�UF�«  ‰UG�_«  d�“ËË  ÷UO�  bO�Ë  W�UD�«  d�“Ë

ÆWOL�
 —«–¬ w� ÊUM�� v�≈ ¨w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� s� b�Ë qB�Ë «c�
 ◊Ëd�  UNO�≈  XK�Ë  w�Ò�«  q�«dL�«  ŸöD��«  t�ÒLN�Ë  ¨q�IL�«
 W�d��« Êu�U� l{Ë Í√ ¨tF� ‚UH�ô« lO�u�� WF�—_« ‚ËbM ÒB�«
 —«d�≈Ë ·—UBL�« WKJO� …œU�≈Ë ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�«Ë WO�dBL�«

Æ2023 ÂUF� W�UF�« W�“«uL�«
 vK� qO�U� Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�« —UO��« fOz— œÒb�Ë
 sOO�O�L�«  ÊËœ  s�  W�—uNL�  fOz—  »U���U�  dOJH��«”  ÒÊ√
 sOO�O�L�« vK�” ÒÊ√ Î «d��F� ¨“w�UO�Ë wM�Ë ÊuM� »d{”
 rN�«—UO�  oOI��  ÊuFOD���  rN�UH�U�  Ê_  ‚UHÒ�ô«  WO�ËR��

Æ“wM�Ë r�—UO� ÒÊ√ UL�U� ÂUEM�« «c� Òq� w�
 UMN�A�  fOz—  ‰u�u�  qLF�”  ∫w�U��  dL�R�  w�  ‰U�Ë
 ÊËœ  s�  ¡UL�Q�  WO�Ë√  W�zô  …œu��  “—UO��«”  w�  UMF{ËË
 sJ�Ë  ¨UNM�  b�«Ë  ÍQ�  p Ò�L��«  ÊËœ  s�Ë  UN�O�d�  Ë√  UNOÒM��
 u� UL� qC�√ tÒK�√  U�dO� s� qC�√ UNÒ�√  …b�U� vK� U�U�d��«

Æ“q��Ë »«u� l�  ôUB�« W�u� U�√b�Ë ÕËdD�
 cOHM�  bNF�«  W�UN�  l�   √b�  W�uEML�«”  ÒÊ√  qO�U�  È√—Ë
 ÒÊ√  `O��”  ∫ÎUHOC�  ¨“W�«dA�«  »d??{Ë  ¡UB�û�  UND ÒD��
 t�eK�  q�  wHJ�  ô  d??�_«  «c�  sJ�  ¨fOzd�«  »U���ô  W�u�Ë_«
 W�uJ��«  l�  fOzd�«  ÁcÒHM�  “WO�Uzd�«   UÒ�u�Ë_«”  Z�U�d�
 W�«d�Ë ÎU�U�Ë VÒKD�� U� u�Ë w�UOM�« fK�L�« l� ÊËUF��U�Ë
 ‰U� ¨“tK�« »e�” l� W�öF�« s�Ë Æ“ Òq� ôË o�√ ô ULN�Ëœ s�Ë
 ÊuHK��� UMMJ� W�ËUIL�« vK� “»e��«” l� ÊuL�UH��” ∫qO�U�
 „uK��« ‰u� ÂUNH��«  U�ö� „UM�Ë W�Ëb�« ¡UM� W�u�Ë√ vK�
 n�U��  gO��«  bzU�”  ÒÊ√  d���«Ë  Æ“W�«dA�«  Â«d��U�  oÒKF�L�«
  UO�ö� …ÒuI�U� c�Q�Ë WO�uLF�« W��U�L�«Ë ŸU�b�« sO�«u�
 ‰«u�ú� ‚ËbMB� sO�öL�U� Á«u� vK� ·ÒdB��Ë ŸU�b�«  d�“Ë
  «—«d�  —b�√  W�uJ��«  fOz—Ë  gO��«   UJK�LL�Ë  W�U��«

Æ“·ÒdB��U� sO�U� ¡«—b� l{Ë U�d�¬Ë WO�u�U� dO�
 ÒÊQ�  bK��«  rJ��  ¡«d��Ë  …e�U�  W�uJ�”  ∫qO�U�  ‰U??�Ë
 “ÁU� U�Òb� wÒK� fOzd�« VO�� U� Òô≈ `�eM� U�Ë” wFO�� l{u�«
 s�  ÎUO�UO�  rJ��  t�ö�≈  i�d�  bK��U�  WLÒJ���  W�uEM�Ë

Æ“sO�«uI�«Ë —u��b�U� n�F��« ‰ö�
 W�—uNL��« W�Uzd� `�d��U� ÎU�b�” dJH� tÒ�√ qO�U� nA�Ë

Æ“qO�L��« W�� √b�� vK� ÿUH��« q�√ s�
 w�«d�« ”dD� …—UA� —U� w�Ë—UL�« „d�dD��« l Ò�� p�– v�«
 q�√ s� jGCK� fK�L�« W�U� w� sOFL��L�« »«uM�« …—œU��
 r��Ë  »UBM�«  v��  ÔœbF�«  ÓqL�JÓ�  Ê√  vML��  ¨ ÌfOz—  »U���«
 ÎWÒOLOK�≈   U�Òb��  ]Ê√  UM�U�  s�  VOG�  ôË  ÆWO�U���ô«  WOKLF�«
 ‚d�H� vK� WIDML�U� ¨t��uJ�Ë t�Ozd� ÊUM�� d�U�� ÎWÒO�ËœË
 UN�U�UJF�«Ë UN�zU�M� RÒ�M��« VFB�Ë W�UGK� …dOD� À«b�√
 u�� l�bK� w�U�L�«Ë  ôUB�ô« q�«u�” UM�√ b�√Ë ÆÊUM�� vK�
  UOF �dL�« dzU� l� oO�u�« oO�M��U� ¨Ìb�b� ÌfOz— »U���«
 w�  UMzU�d�  lOL�  l�  o�«u��«  sOK�¬  WO�UO��«Ë  WO�Ëd�«

Æ“s�u�«
 ‚—U�  w{UI�«  ]w�bF�«  ô=I�L�«  q�«u�  Ê√  u�d�”  ∫‰U??�Ë
 W�UF��ô«Ë  wÒME�«  —«dI�«  —«b�≈Ë  WIOI��«  ¡ö�ù  tÓKL�  —UDO�
 WIOI��«  nA�  vK�  Ób�U��  Ê√  sJL�  ÌW??ÒO??�Ëœ  ÌWÒOF �d�  ÍQ??�
 WL�UF�«  nB�   uO�  »«d�Ë  WÒO�{  245  U�dzUL{  ÂU�√Ë

Æ“UN�U� Ò�R�Ë
  U�UL��«  ‰UD�  »UBM�«  ÓÊ«bI�  Èd�  ÚÊ√  d��√  UMH�R�  U�Ë
 w ÒD��  vK�  Êu =�U�  Êu�Òb Ô�Ë  Ï…UC�  ÔÂbIÔO Ó�  ¨WOzUCI�«   U�ON�«
 —uC�  s??�  ÊuFM�LÓ�Ë  t?? �??O??z—Ë  v??K??�_«  ¡U??C??I??�«  fK��

Æ“t�ÒO��«d�Ë t�ÒO�¬ ¡UCIKK� °‰u�I� dO� «c�Ë Æ U�UL��ô«
 W�I�dL�« ¡«—“u�« fK�� W�K� ÊS� ¨w�uJ��« j��« vK�Ë
 w��« WO�UM�K�« WF�U��« V�UDL� WIKF�L�« W�«—b�« “U��≈ dE�M�
 V�UDL� WIKF�L�« —u�_« ”—b� Î «bONL� ÂuO�« e�M� Ê« ÷d�H�
 fK�L�  W�K�  bI�  r�O�  ¨»uKDL�«  “U��≈  bM�Ë  ¨WF�U��«
 d�“Ë  ÊU??�Ë  ÆwL�d�«  rOKF��«Ë  WF�U��«  ÍbM�  X��  ¡«—“u??�«
 WO�d��«  ÒÊ≈  w�u�eHK�  `�dB�  w�  ‰U�  w�K��«  ”U��  WO�d��«
 e�M� WF�U��« ÊQA� W�«—b�«Ë ¨d�¬ ¡w� Í√Ë ¡U�dNJ�« s� r�√
 wL�d�«  rOKF��«Ë  WF�U�K�  qIM�«   ôb��  ÒX�M�  UM�Ë  ¨ÂuO�«

Æ“s�b�UF�L�«Ë „öL�« …c�U�√ V�«Ë— ·d�Ë
 ÊuJ� Ê√ tOI� s�� ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« fOz— VzU� vH�Ë

 ÆÂuO�« »«d{≈ Ë√ „Òd�� Í√ v�« U�œ b� œU��ô«
 q�«u��« l�«u� vK� t�Ë«b� r�� U� ÒÊ≈” ∫‰U� t� `�dB� w�Ë
 „Òd�� v�≈ …u�b�« œb� w� œU��ô« ÒÊ≈ Æ`O�� dO� w�UL��ô«
  «—ËUA� w� Y��� Êü« t�_ bF� ÊU�e�« œb�� r� sJ�Ë w�UI�
 v�≈ …u�b�« WOHO� ”—b�  UOK�UH�«Ë  U�UIM�« l�  U�UL��«Ë

Æ U�d���« Ác�

äÉªàJ 6
 (1¢U áªàJ) ...øµæ«∏H ∫ƒ°Uh á«°ûY á«∏«FGô°SEG á«∏ªY

 ‰u��  vK�  n�u��  l�«d�«  r�ôU�  w�Uzd�«  —UO��«  «cN�  ‰«u??�_«  qJ�  w�«e�ù«  ÒdLL�«  Ê√Ë  ¨tK�«  »e�
 wC� qO�b� Î̈ U��d� qO�U�� W��M�U� Ëb�� ô U� u�Ë ¨WO��d� `O�d� r�œ s� wK���U� tK�«  »e�

ÆÈËb� ÊËœ W�ËU�L�« Ác� vK� —uN�
 ¨q�K���U�  dO�√ —UO� u�Ë b�√ vK� ÕËdD� dO� ¨t�H� `O�d�� Y�U��«  qO�U� —UO� ÊU� «–≈  ≠
 WIKDM� UMH�«u�  d���«Ë ¨w�U��«Ë ‰ ÒË_« vF�L�« qA� ‰U��”  t�uI� ¨tH�Ë UL� o��« kH� ·bN�
 dEM�« iG� W�—uNL��« W�Uzd� ` Ò�d��U� Î U�b� dJ�Q� ¨’d��« s� WIKDM� U�—U���« ‰b� nFC�« s�
 vI�� t�d� Íc�« w�U��« —UO��« ÊS� ¨“qO�L��« WÒOI�√ √b�L� UMEH��« tÒK�√ ÊuJM� ¨`�d�«Ë …—U���« s�
 ¨‰Ë_« —UO��« ’d� ‰u� —Ëb� qO�U�� W��M�U� t�M� r�  «—U���« dE�M�Ë —uK��� r� Î UO{ËUH� Î «—UO�
 Z�U�d� œuM�Ë …dGB� W�zô vK� wI�K� tF� wzUM� qOJA�� W��d�«Ë ¨◊ö�M� dE�M� UN�√  `�—_«Ë
 Ác�  ”U�√  vK�  s�d�ü«  l�  —ËUA��«  vK�  qLF�«  qO�U�  ◊ö�M�  wzUM��«  v�u�O�  ¨WO�Uz—  s�ËUM�
 bzU� r�« qJA� W�zô o�u��� vF�� Î UC�√ ◊ö�M� Ê_ ¨t�Ëb� ÊËdO�J�« bF���� U� u�Ë ¨W�zö�«
 q�bF�� V�c� Ê√ q�� ¨tK�« »e� l� UNOK� r�UH��« ’d� —U���ô vF��Ë UNO� ¡UL�_« “d�√ gO��«

ÆW�zö�«
 l�  Î U�d�A�  Î U�ËdA�  qJAO�  t�d�  Íc??�«  w�U��«  —UO��«  d�uD�  lOD���  qO�U�  Ê√  `??�—_«  ≠
 bM� UL�—Ë ¨qO�U� bM� q�RL�« —UO��« «c�Ë ÆWO�Uzd�« W�dFL�«  U�U� l� Î UOF�«Ë V�UM�� ¨◊ö�M�
 q��  t??Ò�«  ¨◊dA�  qB�  ` Ò�d�  Í√  vK�  WI�«uL�«”  ?�  ‰uI� “t�—bM�”  qO�U�  ‰U�  Íc??�«Ë  ¨◊ö�M�
 qJ� dO� UNO� q� ¨WB�U�L� ôË —UO��U� oÒKF�� ô WO�ö�≈ V�UD� cÒHM� t� …bÒ�RL�«  q�J�«  ¨t�U���«
 UML{ wMF� «c�Ë Æ“ÁdO�Ë W� Òu�L�« ‰«u�_« …œUF��« Êu�U�Ë W�e�d�ö�« Êu�U� U�“d�√Ë ¨sOO�UM�K�«
 s�U{ œu�ËË w�UO� n�U�� sL{ sJ� ¨◊ËdA�« Ác� sL{ ÎU��d� Á«u� Ë√ WO��dH� qO�U� ‰u��

Æ‚u�u�Ë —œU�
 lL��  Îôu�Ë  ¨“sO��«d�«  nK�”  qOJA��  w�Uzd�«  —ËUA�K�  WOF�«u�«Ë  W�uIFL�«  o�dD�«  WD�d�
 q�J�«  lL�� ŸËdA� s�ËUM� vK� —ËUA��«  w� Î̈ «b�«Ë Î UL�« Êu���M� q�_« vK� 65  rNM� Î U�zU� 86
 w� Î UF�«Ë Î UA�U� sOM�UC�« `M� r� ¨ÁœuM�� Î UI�Ë ŸËdALK� sOM�UC�« b�b�� tOK� ¨WOMFL�«  WO�UOM�«
 W�e�d�ö�«  sLC�  Íc??�«  ŸËdAL�«Ë  ¨ŸËdAL�U�  t�«e��U�  ‚u�u�«  ÊuFOD���  Íc??�«  fOzd�«  r�«
 t�KD�  U�  œËb�� WO�U�b�«  WO�O�«d��ô«Ë ¨qO�U�  t�KD�  U�  u�Ë ¨nzUD�«  ‚UH�«  tOK� Òh� U�  œËb��
 b�b�� w� Á«u� s� l�Ë√ W�U�� t�M� wMF� U� ¨s�UC�« tKF�Ë tK�« »e� WI�«u� ÊU�KD� ¨◊ö�M�
 dE�M� UN�√ `�—_«Ë ¨ZC� b� UN�O�u� Ê√ Ëb�� ô ¨WO��d� ‰u�u� o�d� WD�d� Ác�Ë ¨fOzd�« r�«
 W�zô WO{dH� …b� vK� ULNM� q� —U���« bF� ¨◊ö�M�Ë qO�U� s� qJ� W��M�U� ¨X�u�« s� b�eL�«

Æl�«d�« r�ô« w��d� ÒrC�

 (1¢U áªàJ) ...á«°SÉFôdG π«°SÉH äGQÉ«N

 á≤£æªdG äÉØ∏e ≈∏Y É¡YÉ≤jEG ¢VôØJ ø«£°ù∏a

  UOKL�  q��  v�≈  ·UC�  WO�uD�  WOKL�  œd��  rIK�  ÍdO�  qD��«  bONA�«  WOKL�  sJ�  r�  ≠
 ÊË—œU�  rN�≈  ÊuOMOD�KH�«  UNO�  ‰uI�  …b�b�  WK�d�  Êö�≈  w�  U�  —bI�  ¨WOMOD�KH�«  W�ËUIL�«
 Ê≈Ë  ¨‰ö��ô«  ÊUO�  w�  rJ��«  v�≈  ·dD�L�«  sOLO�«  ‰u??�Ë  ZzU��  l�  s�œdHM�  q�UF��«  vK�
 l� WN�«uL�«  s�“«u� w� d�R� r�Ë ÂbI� r�  ÊUOJ�«  l� WO�d�  U�uJ� t� X�U� Íc�«  lO�D��«
 ¨W�ËUIL�« v�« q� ”QO�« v�« sOOMOD�KH�« l�b� r�  U�u���«Ë ÷ËUH��« —UO� ◊uI� Ê≈Ë ¨ÊUOJ�«
 ¨ÂËUIL�«  qLF�«  œUL�  ÊuKJA�  wMOD�K�  rOEM�  Í√  v�≈  ÊuL�M�  ô  s�c�«  œ«d�_«  sO�ËUIL�«  Ê≈Ë

Æ…œUO� ôË Î UOLOEM� ÎöJ� ôË Î U�ö� ôË ÎôU� Êu�U��� ô r�Ë
 uLM�« vK� —œU� u�Ë ¨t�«– w� Á—ÒuD�Ë Á—«dL��«  «Ëœ√ pK�L� b�b��« wMOD�KH�« —U�L�« ≠
 ¨Áb�UB�Ë ÁuL� »U��√ q�I�«Ë bOFB��«Ë —UB��« Ê≈ q� ¨‰ö��ô«Ë —UB��« q� w� b�UB��«Ë
 WN�«uL�« Ëb�� p�c�Ë ¨l�«d��« Ë« n�u��« vK� Ë« …—«b��ô« vK� —œU� ÊUOJ�« Ê√ Ëb�� ô Í“«u��U�Ë
 tF�UI�Ë ÊUC�— dN� ÂËb� l� Î U�uB� ¨ÊUOKG�« WK�d� lO�U�√ Èb� w� mK�� b� b�UB� v�«
 t��e�—  lH�d�  Íc??�«  ¨vB�_«  b��L�«  w�  ÊUOJ�«  w�  ÊuOM�b�«  Êu�dD�L�«  UNOO��  œUO�√  l�

ÆWK�I� WOL�� W�O�� W�u�b�«  UN�«uL�« qF�� U� ¨ÊUC�— w�UO� l� W�bIL�«
 WN� s� WO�dO�_« …—«œù«Ë WN� s� UN�U�uJ�Ë UN�uF� sO� lI� WM�U��« WIDML�«  UHK� ≠
 Ë«  ¨UNOK�Ë  UNF�Ë  W�—u�  w�  Ÿ«dB�«  Ë√  w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�«  vK�  ÷ËUH��«  ¡«u�  ¨WK�UI�
 q�I��� Ë« ¨W�—u�Ë ‚«dF�« w� w�dO�_« ‰ö��ô« q�I��� Ë√ ¨ÊUM�� w� w�Uzd�« ‚UI���ô«
 Í√ ¨UN�«u� W�—UIL� Î UI�Ë  UHKL�« Ác� q� s� UNH�«u� fOI� ·u� sDM�«ËË ¨sLO�« w� »d��«
 ¨qC�√ W�UL� ÊUOJK� d�u�  «—UO��« Í√Ë ¨dD��« s� b�eL� ‰ö��ô« ÊUO� s�√ ÷ÒdF�  «—UO��«
 f�_« v�� …bF���� X�U� U�bF� »U��« «c� s� Èd�J�«  U�u���«Ë Èd�J�« »Ëd��« œd� b� p�c�

ÆV�dI�«

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Fourteenth year /Monday / 30  January 2023
 2023 w�U��« Êu�U�  30 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

»fÉæÑ∏dG ¿ƒ«©dG ⋲Ø°ûà°ùe 

¬«dÉY »a

¢†jôªJ äGóYÉ°ùeh äÉ°V qôªe ≈dEG êÉàëj

≈Ø°ûà°ùªdG »a áæeDƒe áeÉbE’G

25 /554449 :∫É°üJÓd

 W�I�dL�« ¡«—“u�« fK�� W�K� ÊS� ¨w�uJ��« j��« vK�Ë
 w��« WO�UM�K�« WF�U��« V�UDL� WIKF�L�« W�«—b�« “U��≈ dE�M�
 V�UDL� WIKF�L�« —u�_« ”—b� Î «bONL� ÂuO�« e�M� Ê« ÷d�H�
 w��« WO�UM�K�« WF�U��« V�UDL� WIKF�L�« W�«—b�« “U��≈ dE�M�
 V�UDL� WIKF�L�« —u�_« ”—b� Î «bONL� ÂuO�« e�M� Ê« ÷d�H�
 w��« WO�UM�K�« WF�U��« V�UDL� WIKF�L�« W�«—b�« “U��≈ dE�M�

 fK�L�  W�K�  bI�  r�O�  ¨»uKDL�«  “U��≈  bM�Ë  ¨WF�U��«
 d�“Ë  ÊU??�Ë  ÆwL�d�«  rOKF��«Ë  WF�U��«  ÍbM�  X��  ¡«—“u??�«
 WO�d��«  ÒÊ≈  w�u�eHK�  `�dB�  w�  ‰U�  w�K��«  ”U��  WO�d��«
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المباراة  في  سلبيا  والعهد  األنصار  فريقا  تعادل 
التي أجريت عصر االحد على ملعب مجمع فؤاد شهاب 
من  الرابعة  الجولة  باختتام  جونية،  ف��ي  البلدي 
سداسية االوائل ل�«سنيبس« بطولة لبنان لكرة القدم.

لم  الفريقين،  لمناصري  كبير  جماهيري  حشد  وامام 
كم  رغم  االخ��ر،  شباك  إصابة  الفريقين  من  أي  يتمكن 
الفرص التي اهدرت، كما تبقى اإلشارة للخشونة التي 
مصابا  العب  من  أكثر  لخروج  وادى  اللقاء،  بها  حفل 

على حمالة الصليب االحمر.
بنتيجة  الساحل  شباب  نظيره  النجمة  فريق  وهزم 
السبت  عصر  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في   )0-2(

على الملعب نفسه.
وخاض فريق النجمة مباراته األخيرة بغياب جمهوره 

مع استيفاء العقوبة االتحادية، وهو نجح بالتقدم عبر 
البرازيلي جيفينيو فييرا في الدقيقة 16، وحرم الحارس 
إدراك  من  الساحل  شباب  فريق  السبع  علي  النجماوي 
التعادل بتصديه لكرة زين فران من عالمة الجزاء )65( 

قبل أن يضاعف جيفينيو تقدم فريقه بالدقيقة 76.
 22 برصيد  متصّدرا  األنصار  بقي  النتائج  وبهذه 
فريق  وبات  العهد،  على  نقطتين  بفارق  ومتقّدماً  نقطة 
النجمة قريبا حيث تساوى مع العهد نقاطا، وال يتأخر 
شباب  على  ف��وزه  بعد  األه���داف  ب��ف��ارق  س��وى  عنه 
نقطة   17 وله  األخير  تراجع  فيما  امس،   0-2 الساحل 
الى المرتبة الرابعة ومتقدما على البرج بنقطة واحدة، 
بنقاطه  السداسية  هذه  الغازية  الشباب  يتذيل  بينما 

ال�6.

اإلسباني  برشلونة  فريق  تلقى 
صدمة جديدة، األحد، بشأن إصابة 
ديمبلي  عثمان  الفرنسي  نجمه 
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وفق 

اإلسبانية.
وقال برشلونة في بيان مقتضب: 
أُجريت  التي  الفحوصات  »أظهرت 
عثمان  األول  ال��ف��ري��ق  الع��ب  على 
المستقيم  ف��ي  إصابته  ديمبلي، 

األمامي من فخذه األيسر«.
أشارت  صحافية  تقارير  وكانت 
إلى أن االنطباع األول للجهاز الطبي 
وأف��ادت  جيًدا،  يكن  لم  لبرشلونة 
ديمبلي  بغياب  األولية  التقديرات 

لمدة 3 أسابيع.
اإلسبانية،  للصحيفة  ووف��ق��ا 
سيئة  أخبارا  تلقى  برشلونة  فإن 
تبين  حيث  ديمبلي،  إصابة  بشأن 
أسابيع،   5 ستكون  غيابه  مدة  أن 
عن  مؤكد  بشكل  سيغيب  وبالتالي 
في  يونايتد  مانشستر  م��ب��ارات��ي 
يخوض  والتي  األوروب��ي،  ال��دوري 
ترضية  كجائزة  كالهما  منافساتها 
وهي  األهم  المسابقة  عن  لغيابهما 

دوري االبطال.
م��س��ؤول��ي  أن  إل����ى  وأش������ارت 
يتعافى  أن  ي��ري��دون  ب��رش��ل��ون��ة 
كامل،  بشكل  اإلصابة  من  ديمبلي 
المخاطرة  يرفضون  باتوغ  لذلك 

بعودته سريعا إلى المباريات.
سيغيب  الجديدة،  للمدة  ووفقا 

ع��ث��م��ان ف��ي ال��ل��ي��غ��ا ض��د »ري���ال 
بيتيس وإشبيلية وفياريال وقادش 

وألميريا«.
وأوضحت أن ديمبلي مهدد أيًضا 
األسبوع  في  فالنسيا  أمام  بالغياب 
المقبل،  م��ارس/آذار  األول من شهر 
وس��ت��ك��ون ع��ودت��ه ال��م��ؤك��دة ضد 

أتلتيك بيلباو.
وشعر ديمبلي بآالم في عضالت 
ال��ف��خ��ذ ال��ي��س��رى، خ���الل ال��ش��وط 
أمس  جيرونا،  مواجهة  من  األول 
السبت، بعد سباق سرعة مع أرناو 
ال  حتى  التغيير  وطلب  مارتينيز، 

تتفاقم اإلصابة.

تّوج فريق »الصفاء« بلقب بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم تحت ال�16 عاما بفوزه األحد، على فريق »الهدى« 
بنتيجة 1-0 في المباراة الثالثة األخيرة من دورة التصفية الرباعية الختامية التي أقيمت على ملعب العهد.

والعهد  أتلتيكو  على  السابقتين  المباراتين  في  تغلب  الصفاء  وكان  الموسوي،  محمد  الالعب  الفوز  هدف  وسجل 
النادي رياض عطالله ونائبه األول، مدير األلعاب رامي بيطار وحشد من  اللقاء رئيس  3-1، وتابع  تواليا بنتيجة 
أهالي الالعبين، وقام أمين عام االتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف بتتويج الفريق الفائز، ونال كل من راشد 
رامي بيطار من الصفاء وحسين قدوح من العهد جائزة أفضل حارس مرمى  وتسلماها من قائد منتخب لبنان السابق 

عباس عطوي والحارس الدولي السابق وحيد فتال.

»الملك«  ونجمه  ليكرز  أنجليس  لوس  ضيفه  سلتيكس  بوسطن  أحبط 
ليبرون جيمس صاحب 41 نقطة عندما حسم »الكالسيكو« لصالحه 125-

121 بعد التمديد في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
الدوري  تاريخ  في  تتويجا  األكثر  الفريقين  بين  الساخنة  القمة  ووفت 
برصيد 17 لقبا لكل منهما، بوعودها، وتبادل الفريقان السيطرة على نتيجتها 
19 مرة. تقدم ليكرز بفارق سبع نقاط في منتصف الربع األخير، لكن جايلين 

براون سجل ثالثية مدركا التعادل 105-105 مع تبقي 4.1 ثوان.
 9( جيمس  على  خطأ  متابعة(   11 نقطة،   30( تاتوم  جايسون  وارتكب 
تسجيل  الى  طريقه  في  االخير  كان  عندما  حاسمة(  تمريرات   8 متابعات، 
سلة قبل الصفارة النهائية لكن الحكم لم يحتسبه ما فجر غضب الملك وتم 
احتساب خطأ فني ضد زميله باتريك بيفيرلي بسبب إحضاره كاميرا للحكام 

ليظهر لهم الدليل على قرارهم السيئ.
وكان بيفيرلي، صاحب 15 نقطة، قاب قوسين أو أدنى من أن يكون بطل 
وسلة  ثالثية  بتسجيله  وذلك  األخيرة  الدقيقة  في  األمسية  في  كاليفورنيا 
ساحقة »دانك« قبل يرتكب خطأ بحق براون استغله االخير إلدراك التعادل.

واصل براون تألقه في الشوط اإلضافي بتسجيله 11 نقطة رافعا غلته في 
المباراة الى 37 نقطة، وأضاف مالكولم بروغدون 26 نقطة.

ال  كثيًرا!  تؤلم  »هذه  قائال  الحكام  قرار  على  المباراة  عقب  »الملك«  وغرد 
أفهم« وفق ما نقلته فرانس برس.

القاضية  الضربة  لتوجيه  زمالئه  من  الكافية  المساندة  جيمس  يجد  لم 
اكتفى  حيث  الماضي،  الموسم  بطل  ووصيف  الشرقية  المنطقة  لمتصدر 
أنتوني ديفيس بتسجيل 16 نقطة فقط مع 10 متابعات، وراسل وستبروك 
117 نقطة من تحطيم  أنه بات على بعد  الملك  ب�12 نقطة، لكن يبقى عزاء 
الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري المسجل باسم حكيم عبد 

الجبار.
ثاني  سيكسرز،  سفنتي  فيالدلفيا  فريقه  إمبيد  جويل  الكاميروني  وقاد 
الثانية على حساب ضيفه دنفر ناغتس  المنطقة الشرقية، الى حسم القمة 

متصدر الغربية 119-126.
إمبيد  االول لكن  الشوط  15 نقطة في نهاية  وكان ناغتس متفوقا بفارق 

ورفاقه قلبوا الطاولة في نهايتها وخرجوا منتصرين بفارق سبع نقاط.
حيث  واألمريكية  الفرنسية  الجنسيتين  يحمل  الذي  الكاميروني  فرض 
 2023 العالم  بطولة  في  الوانهما  عن  يدافع  أن  األخيران  البلدان  يأمل 
متابعة   18 مع  نقطة   47 بتسجيله  للمباراة  نجما  نفسه   ،2024 وأولمبياد 

وخمس تمريرات حاسمة.

وتوبياس  حاسمة،  تمريرة   13 مع  نقطة   17 ه��اردن  جيمس  وأض��اف 
هاريس 14 نقطة على غرار جورج نيانغ في الفوز السابع تواليا لسيكسرز 

وال�32 هذا الموسم.
في المقابل، برز الرباعي الصربي نيكوال يوكيتش وجمال موراي ومايكل 
و20  و22   24 بتسجيلهم  ناغتس  دنفر  صفوف  في  غوردون  وآرون  روبتر 
و18 نقطة تواليا دون تفادي الخسارة الثانية تواليا والثالثة في المباريات 

االربع االخيرة لفريقهم وال�16 هذا الموسم.
خسارتين  بعد  توازنه  الشرقية  المنطقة  رابع  نتس  بروكلين  واستعاد 
 32 بفضل   115-122 نتس  نيويورك  ضيفه  على  بفوزه  وذلك  متتاليتين 

نقطة لكايري إرفينغ.
في أتالنتا، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الخامس تواليا عندما تغلب 
 32 صاحب  لينرد  كواهي  نجمه  بفضل   ،113-120 هوكس  مضيفه  على 

نقطة، فارتقى الى المركز الرابع في المنطقة الغربية
غريغ  سبيرز  م��درب  احتفال  صنز  فينيكس  أفسد  أنطونيو،  سان  وفي 
التمديد،  بعد   118-128 عليه  تغلب  عندما  ال�74  ميالده  بعيد  بوبوفيتش 
في مباراة تألق فيها كريس بول بتسجيله 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

إثر  العاشرة في مسيرته،  المفتوحة للتنس للمرة  توج الصربي نوفاك جوكوفيتش األحد بلقب بطولة أستراليا 
فوزه على اليوناني إستيفان تسيتسيباس بثالث مجموعات لواحدة )3-6، 7-6 و7-6(، في المباراة النهائية في 

ملبورن. 
باسم  المسجل  القياسي  الرقم  معادال  سالم«،  »الغراند  الكبرى  البطوالت  في  ال�22  اللقب  جوكوفيتش  وحقق 

اإلسباني رافايل نادال. 
في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول ألقابه الكبرى للمرة الثانية في مسيرته، بعد األولى عندما خسر 

أمام جوكوفيتش بالذات في روالن غاروس عام 2021.
وانهار جوكوفيتش باكيا معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على أرضية الملعب متأثرا بمعاناته العام 
ظهوره  جدل  بعد  سردجان  والده  غاب  فيما  كورونا،  فيروس  ضد  اللقاح  تلقي  لرفضه  ترحيله  تم  عندما  الماضي 

بجانب مشجعين يحملون علما روسيا عليه صورة الرئيس فالديمير بوتين.

النجمة يقترب من ال�صدارة بعد تعادل الأن�صار والعهد

ال�صفاء يتّوج بطاًل للبنان تحت الـ16 عاما كرويًا �صربة قا�صية لبر�صلونة.. ديمبلي خارج الخدمة لفترة طويلة

 جيم�س يحّمل الحكام م�صوؤولية خ�صارة ليكرز بالكال�صيكو

 جوكوفيت�س يتّوج بلقب بطولة اأ�صتراليا للتن�س

مدافعو األنصار يحاولون ايقاف مهاجم العهد حيدر

ديمبلي يغادر الملعب مصاباً

الصفاويون بعد التتويج بلقب دون الـ 16 عاماً

الصربي نوفاك جوكوفيتش يقبل الكأس
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