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الحرية حمل ثقيل، ولكنه حمل ال يضطلع 
النفوس  أما  الكبيرة،  النفوس  ذوو  إال  به 

العاجزة فتنوء وتسقط.
سعاده

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

�إير�ن قررت �لرد على �لعملية �ال�صر�ئيلية في �أ�صفهان… ومالي: متم�سكون بالتفاو�ض

م�ضرف لبنان يف�ضل بو�ضع خطة �ضبط ل�ضعر ال�ضرف… والق�ضاء يملأ الفراغ

جوابًا على مبادرات جنبلط وبا�ضيل… الثنائي ال يقبل مقارنة معو�ض بـ فرنجية

الوطني  التيار  رئيس  كلمة  تكون  ربما  ــــ 
يبدو  التي  الهامة  الكلمات  من  األخيرة  الحر 
أنها  خصوصاً  بعناية،  درسها  أّنــه  واضحاً 
البلد والتيار صعوبة،  تأتي في أشد لحظات 
ملفين  أن  خصوصاً  ضيقاً،  خياراتها  وأكثر 
التيار وقيادته بما يشبه  كبيرين على طاولة 
لالرتباك،  منهما  واحــدة  تكفي  االستعصاء، 
مع  التفاهم  ومستقبل  الجمهورية  رئــاســة 
ــه، ورغــــم أن إســهــاب بــاســيــل في  ــل حـــزب ال
التيار  موقف  تفسر  التي  المقدمات  عــرض 
قد  قسوة،  التوصيفات  أكثر  منتقياً  الراهن، 
أتاح للكثيرين ممن ال يحبون التيار وباسيل، 
ويرغبون لهما الوقوع في السلبية، بما تعنيه 
للملفين  الواقعية  الحلول  أمــام  الباب  إقفال 
انتقاله  أن  إال  والتفاهم،  الرئاسة  الكبيرين، 
االستنتاجات  إلـــى  الــمــقــدمــات  عـــرض  بــعــد 
عرض لفرضيات تتصل بالملفين، تسلسلت 
األبعد، بصورة ال تخلو من  إلى  األقــرب  من 
ألي  التمهيد  في  منه  مفر  ال  الــذي  الغموض، 
للخطاب  األعــلــى  السقف  تحقق  ال  خــيــارات 
السياسي الذي طبع مواقف التيار منذ شهور 
طويلة في مقاربته للملفين، لكن هذا الغموض 
فرضيات  على  واضــحــة  إضــــاءات  يتضمن 
بثقة  بالقول  الكثيرون،  إليه  ذهب  ما  تعاكس 
أنه  هــو  الرئاسة  عــن  باسيل  قاله  مــا  أهــم  إن 
التفاهم  سوف يترشح، وإن أهم ما قاله عن 

هو أنه في طريق النهاية.
الرئاسة قد فتح كوة  إذا كان باسيل في  ــ  
ضيقة نحو التوصل لحل توافقي، عنوانه في 
على  سيصبح  الذي  الثاني  الخيار  أسماه  ما 
المتمثل  الخيار األول  الطاولة في حال فشل 
بالسعي للتوافق على اسم من خارج األسماء 
وسليمان  معوض  ميشال  المتداولة،  الثالثة 

{ كتب المحّرر السياسّي 

مـــع مــعــطــيــات تــشــيــر إلــــى تـــــورط أوكـــرانـــي 
أذربــيــجــانــي مــع مــخــابــرات االحــتــالل فــي عملية 
الدفاع  لــــوزارة  تــابــع  صناعي  مــوقــع  اســتــهــداف 
طهران  تــبــدو  اإليــرانــيــة،  أصــفــهــان  محافظة  فــي 
على مسافة قريبة من قرار نوعّي بتحديد نوعية 
للموقف  متابعة  مصادر  تؤكد  الــذي  الــرد  ومكان 
اإليـــرانـــي أنـــه اتــخــذ وال رجــعــة عــنــه، بــمــعــزل عن 
الطابع االستعراضي للعملية وفشلها في تحقيق 
أي هدف عملي، ووظيفتها السياسية عشية زيارة 
الى  بلينكن  أنتوني  األميركية  الخارجية  وزيــر 
المنطقة، وسط رسائل أميركية واضحة ورسمية 
الى طهران تدعو الى استئناف المفاوضات حول 
الملف النووي، ألن طهران تعتبر أن المواجهة مع 
التأكيد  التي تستدعي  الثوابت  كيان االحتالل من 

يقترب،  واشنطن  مع  التفاوض  زمن  أن  بدا  كلما 
وهذا أحد أبرز أسباب الرد اإليراني المتوقع على 
على  الطريق  لقطع  إضافة  االسرائيلية،  العملية 
التفاوضية  القوى  بموازين  يتصل  فهم  سوء  أي 
طهران  فإن  للمصادر  ووفقاً  الــرّد،  عدم  حال  في 
قــرارهــا وتوفير  بــدأت بجولة مــشــاورات إلبــالغ 
ووضعت  ــيــاً،  ودول إقليمياً  لــه  السياسي  الغطاء 
سيرغي  روسيا  خارجية  وزير  تحذير  المصادر 
الفروف من تسبب العملية اإلسرائيلية بتعريض 
اإلطــار،  هــذا  فــي  للخطر  المنطقة  فــي  االســتــقــرار 
الخاص  األمــيــركــي  الــمــبــعــوث  حـــوار  جـــاء  بينما 
بإيران وملفها النووي روبرت مالي على قناة بي 
للتفاوض  العودة  إلــى  بــاإلشــارات  مليئاً  سي  بي 
عقده  نفي  اللقاء  خــالل  مالي  ورفــض  إيـــران،  مع 
ثالثة اجتماعات مع السفير اإليراني في نيويورك 
مصير  ربــط  رافــضــاً  األخيرين،  الشهرين  خــالل 

بالرهانات  حولها  والمفاوضات  النووي  الملف 
على األحداث الداخلية في إيران، وضغوط بعض 
لجعل  لواشنطن  األميركية  الحقوقية  الجمعيّات 

األولوية لمساندة االحتجاجات.
ــمــركــزي لمصرف  ال الــمــجــلــس  فــشــل  لــبــنــانــيــاً 
وقدرتها  بجديتها  مقنعة  قــرارات  بإصدار  لبنان 
مكرراً  الــــدوالر،  صــرف  بسعر  العبث  لجم  على 
يحاول  القضاء  أن  بــدا  بينما  السابقة،  تعاميمه 
الصرافين  لبعض  مالحقة  بإجراءات  الفراغ  ملء 
الليرة  أمال بأن تؤثر على حجم المضاربات على 
اللبنانية، بينما بقي اللغز المحيّر هو سبب العجز 
بالتطبيقات  العمل  وقــف  عــن  والقضائي  األمــنــي 
التي تتولى تسعير الليرة مقابل الدوالر، رغم أن 
عمليات تتبع هذا النوع من التطبيقات بالتعاون مع 
أجهزة قضائية وأمنية دولية قد قامت به دول مثل 

اليونان سابقاً.

دائرة  فــي  الــرئــاســّي  المسار  يــزال  ال  سياسياً 
التوافق  دعـــــوات  تــصــاعــد  رغــــم  االســـتـــعـــصـــاء، 
واحدة  حواريتان،  مبادرتان  وتتقّدم  والــحــوار، 
لرئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب السابق 
الــتــيــار الوطني  لــرئــيــس  ــيــد جــنــبــالط وثــانــيــة  ول
باألسماء  تختلفان  باسيل،  جبران  النائب  الحر 
عن  للبحث  الــدعــوة  عند  وتتقاطعان  الــمــتــداولــة، 
بديل للمرشحين النائب ميشال معوض، والوزير 
متابعة  مصادر  ورأت  فرنجية.  سليمان  السابق 
المعني  الــلــه،  وحـــزب  أمــل  حــركــة  ثنائي  لموقف 
بقوة  يرفض  الثنائي  أن  الدعوات،  بهذه  الرئيسي 
أي محاولة لوضع ترشيح فرنجية الذي لم يعلن 
من  عالياً  وقــدراً  واقعية،  مواصفات  يملك  والــذي 
الــقــبــول الــدولــي واإلقــلــيــمــي، فــي كفة واحـــدة مع 
مواصفات  عليه  تنطبق  الــذي  معوض،  المرشح 
)التتمة ص 6(

)التتمة ص 6(

ماذ� قال با�صيل عن �لتفاهم 

مع حزب اهلل؟ 

الدفاع  وزارة  باسم  المتحّدث  نفى 
ضلوع  أمس،  راي��در،  باتريك  األميركية، 
مدينة  على  الُمسّيرات  هجوم  في  بالده 

أصفهان اإليرانية مؤخراً.
لوكالة  ح��دي��ث  ف��ي  راي����در،  ورف���ض 

»رويترز«، اإلدالء بمزيد من التفاصيل.
صحيفة  نقلت  س��اب��ق،  وق���ت  وف���ي 
عن  األميركية،  جورنال«  ستريت  »وول 
مطلعة،  ومصادر  أميركيين  مسؤولين 
تأكيدها أّن »إسرائيل« هي من نّفذ هجوم 

إيران.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، ك��ش��ف ال��م��ق��دم 
أّن  ديفيس  دانيال  األميركي،  بالجيش 
أوكرانيا،  إلى  الغربية  الدبابات  إرسال 
»لن يغير الوضع الحقيقي على األرض«، 
معتبراً أّن األمر عبارة عن »عملية إعالمية 

بحتة«.
لموقع  حديث  ف��ي  ديفيس،  وأع���رب 
في  شكه  عن  األميركي،   »Breitbart«
التي  ال��دب��اب��ات  ه��ذه  ونجاعة  فعالية 

ستحصل عليها أوكرانيا، قائالً: »يمكنني 
دبابات  ام��ت��الك  مجرد  أّن  أخبركم  أن 
ساحة  في  النجاح  بتاتاً  يعني  ال  الناتو، 

المعركة«.
في  واشنطن  تصرفات  أّن  رأى  كما 
تفاقم  إل��ى  فقط  ستؤدي  نفسه  الوقت 
ال��وض��ع وإث�����ارة ص���دام ب��ي��ن روس��ي��ا 
حرب  إلى  يتحول  قد  والذي  و»الناتو«، 

نووية.
عسكري  دع��م  بوجود  ديفيس  وأق��ر 
لكييف،  واس��ع  أميركي  واستخباري 
»ليس  المتحدة  ال��والي��ات  أن  موضحاً 

لديها خطة« للنزاع في أوكرانيا.
من جهتها أدانت الخارجية الروسية، 
أم��س، ب��ش��ّدة »ال��ه��ج��وم االس��ت��ف��زازي« 
المنشآت  إح��دى  على  ُمسّيرة  بطائرات 

الدفاعية في مدينة أصفهان اإليرانية.
وزارة  باسم  المتحّدثة  وأوض��ح��ت 
أّن  زاخاروفا،  ماريا  الروسية  الخارجية 
»مثل هذه الهجمات قد تؤّدي إلى عواقب 

»يمكن  أّنه  معتبرة  بها«،  التنّبؤ  يمكن  ال 
عواقب  المدمرة  األعمال  لهذه  تكون  أن 
للسالم  بالنسبة  بها  التنبؤ  يمكن  ال 

واالستقرار في منطقة الشرق األوسط«.

كّل  على  »ي��ج��ب  أّن���ه  إل��ى  وأش����ارت 
ورعاتهم،  الجريئة  العملية  هذه  منظمي 
وكذلك أولئك الذين يشمتون بها ويأملون 

بإضعاف إيران عبثاً، أن يفهموا ذلك«.

وا�ضنطن تنفي �ضلوعها وزاخاروفا تدين الهجوم بالُم�ضّيرات على اأ�ضفهان
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خفاياخفايا

قال مرجع حقوقي إن الذين يقولون بأن 
المطلوب ترك المحقق العدلي المكفوفة 

يده يفعل ما يشاء وإن البّت بما يصل إليه 
منوط بالمجلس العدلي يتجاهلون أنهم 

يطلبون تأجيل المسار القضائي الى ما بعد 
االنتخابات الرئاسية حتى صدور مرسوم 

تشكيل المجلس العدلي من حكومة كاملة 
الصالحيات.

قالت مصادر خليجية إن ما يجري على مسار 
االتصاالت األميركية اإليرانية نحو العودة 

إلى التفاوض يفّسر التحرش اإلسرائيلي 
عشية وصول وزير الخارجية األميركية الى 

المنطقة، بعدما تأكد أن العملية التي استهدفت 
أصفهان أقرب لالستعراض اإلعالمي منها 

للعمل العسكري رغم إصرار إيران على الرد 

كوالي�سكوالي�س

�صورية وتحديات الح�صار االقت�صادي الدوالر جعل اللبنانيين

فقراء معدمين!
{ عمر عبد القادر غندور*

2023 وهو يئّن ويتوّجع  استقبل لبنان العام 
العام  منذ  التصاعدي  ال��دوالر  صرف  سعر  من 
2019 بالتزامن مع ما ُسّمي زوراً وبهتانا »ثورة 
التي  التجليطة  الثورة  وهي  األّول«  تشرين   17
جنونية  بأرقام  ال��دوالر  سعر  فلتان  فيها  تمثل 
وحّولت  اللبنانية،  الليرة  قيمة  انعدام  مقابل 
الطبقة  مسحت  م��آٍس  ال��ى  اللبنانيين  ح��ي��اة 
فقراء  أو  أغنياء  إما  اللبنانيون  وبات  المتوسطة 

معدمين !!
2020 كان عام النكبات المالية بامتياز    عام 
فعاليتها  من   80% اللبنانية  الليرة  وخسرت 
قبل  السياسية  الطبقة  فساد  نتيجة  الشرائية 
كورونا  وباء  تفشي  بلّة  الطين  زاد  وما  غيرها، 
من  آب  شهر  في  المرفأ  انفجار  ي��ؤازره  ان  قبل 

العام2020!
تشرين  يوم17  يتذكروا  ان  اللبنانيين  وعلى 
المصارف  جمعية  أعلنت  يومها  األول2019، 
من  التهنئة  وتلقت  البنوك  إقفال  »المحترمة« 
لبنان  مصرف  حاكم  بقيادة  المتحدة،  الواليات 
ري���اض س��ام��ة )وه���و خ��ط أح��م��ر(! وف��ي هذه 
وتولى  ال��خ��ارج،  ال��ى  المليارات  ُهّربت  الفترة 
بإغداق  اللبنانيين  إتحاف  سامة  بأمره  الحاكم 
ال��دوالر!  صرف  سعر  خفض  بذريعة  التعاميم 
وال  وحلق  قادر  بقدرة  السوق  من  الدوالر  اختفى 

يزال يحلق !!
المرفأ  انفجار  كان   2020 آب  من  الرابع  وفي 
ثم  دياب  حسان  حكومة  استقالة  الى  أّدى  الذي 
ُسمي بعده في ٢٢ تشرين األول سعد الحريري، 
حول  مشبوهة  تداعيات  حدثت  اعتذاره،  وبعد 
ال���دوالر ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء مع  سعر ص��رف 
الثقة  المتداولة وانعدام  الدوالرات  تناقص كمية 
ودائع  مصادرة  من  والمخاوف  اللبنانية  بالليرة 
بلغ  حتى  باالرتفاع  الدوالر  سعر  بدأ  اللبنانيين 
فقدت  حيث  ليرة  أل��ف   46  )2022( نهاية  في 
كانت  التي  القيمة  من   90% الوطنية  العملة 
الناهبة  المصارف  اّن  كما  األزم��ة،  قبل  عليها 
على  قراقوشية  اعتباطية  تعّسفية  قيوداً  فرضت 
السحب من الودائع مما أوصل سعر الدوالر هذه 

األيام الى حوالي 60 ألف ليرة لبنانية.
ما الحّل لانهيار العام في لبنان؟

سؤال يبحث عن جواب؟
بالحّد  ولو  يطمئن  ما  األفق  في  اّن  نعتقد  وال 

األدنى؟ 
السياسية  الطبقة  هذه  من  خاص  من  وهل 
ال��ف��اس��دة وال��م��ت��م��ت��رس��ة خ��ل��ف ش��ه��وات��ه��ا من 

خاص؟
والله سبحانه وتعالى يقول »إِنَّ اللَّهاَ الاَ ُيْصلُِح 
ْيًرا  خاَ ِفيِهْم  اللَُّه  لِماَ  عاَ لاَ��ْو  »واَ  ،» اْلُمْفِسِديناَ ماَلاَ  عاَ

ُهْم« اَْسماَعاَ ألَّ
نسأل الله أن يرفع عن وطننا هذا الباء والفقر 

ز، وأن ينقذه من جاديه . والعواَ

* رئيس اللقاء اإلسامي الوحدوي

{ م. مدحت أبو الرب

تحت  مجبرة  ال��ع��راق  م��ن  أميركا  انسحاب  بعد 
من  المذّل  االنسحاب  رأينا  العراقية  المقاومة  ضربات 
كابول.  مطار  في  الكبير  الهروب  ومشهد  أفغانستان 
هذه االنسحابات دلت على عدم قدرة الواليات المتحدة 
العسكرية  السيطرة  خ��ال  من  مصالحها  بتحقيق 
التواجد  بأّن  سياسيوها  عليه  أكد  ما  وهو  المباشرة. 
يحقق  لم  أفغانستان  في  سنة  لعشرين  العسكري 
األهداف والتواجد لعشرين سنة أخرى سيكون له نفس 

النتائج .
تقم  فلم  مختلف،  سورية  ضّد  النهج  أّن  رأينا  لذلك 
الواليات المتحدة بالتدخل مباشرة، رغم وجود فرص 
سانحة للتدخل، ومنها يوم كان انتشار الجيش السوري 
فرضته  السورية  الجغرافيا  من  ضيقة  مساحة  في 
طبيعة المعركة والصراع. في تلك الفترة كانت معظم 
سيطرة  تحت  جغرافية  كمساحة  السورية  األراض��ي 
أجزاء  تحتّل  الجماعات  وكانت  اإلرهابية،  الجماعات 
وكانت  السورية  والبادية  وحمص  وحماة  حلب  من 
أقرب ما يكون لدمشق من خال تواجدها في الغوطة. 
رغم ذلك لم تتدخل أميركا بشكل مباشر، واعتمدت على 
الوكاء وعلى كّل أدواتها في المنطقة سواء أدواتها في 
المنطقة أو من خارجها. فتّم فتح الحدود بين سورية 
واألسلحة  اإلرهابية  الجماعات  إلدخال  محيطها  وكّل 
مختلف  من  المرتزقة  من  جمعة  أمكن  وم��ا  واألم���وال 
حّد  إلى  الدول  ببعض  األمر  وصل  حتى  العالم  أنحاء 
ومهّربين  مجرمين  من  توفر  ما  وإرسال  السجون  فتح 
وقتلة للمساهمة في المشروع الغربي الصهيوخليجي 

إلسقاط الدولة السورية.
قرأت سورية وحلفاؤها الموقف بشكل سليم فكانت 
مجرى  في  حاسمة  نقطة  شكلت  التي  حلب  معركة 
الدولة  وتستعيد  تتدحرج  األم���ور  وب���دأت  ال��ص��راع 

الجغرافيا  من  كبير  قسم  على  السيطرة  السورية 
السورية.

تكاد  فهي  اإلقليم  في  عادية  دول��ة  ليست  سورية 
الهيمنة  لمشاريع  تصّدت  التي  الوحيدة  الدولة  تكون 
السام  ومشاريع  التطبيع  رفض  خال  من  األميركية 
العدو  سورية  تعتبره  الذي  المؤقت  الكيان  مع  المذلة 
إضافة  فيها.  التنمية  ولمشاريع  وللمنطقة  لها  األول 
في  ففضلها  المنطقة،  مقاومات  كّل  دعم  في  لتفّردها 
المقاومة  سيد  سماحة  عنه  أخبرنا  تموز ٢٠٠٦  حرب 
السيد حسن نصرالله، ومساهمتها في غزة حاضرة من 
خال تزويد المقاومة بالصواريخ ومضادات الدبابات 
التي منعت لآلن قوات االحتال من الدخول البري الى 
غزة، عدا عن توفير مأوى مراكز تدريب لكوادر المقاومة. 
المقاومة  األكبر في دعم  الدور  لها  العراق فكان  أما في 
وتزويدها  السورية  األرض  على  وتدريبها  العراقية 

بالساح وإدخالها للعراق.
كّل هذا جعل من سورية هدفاً لقوى الهيمنة وحلفائها 
سورية  صمود  بفضل  مشروعهم  تعثر  المنطقة،  في 
وبدأت تستعيد عافيتها. فانتقلت الحرب لتأخذ أشكاالً 
أخرى ال تقّل ضراوة عما حصل من تدمير وتهجير وقتل 
الهجمة اإلجرامية  بحق كّل من وقف في مواجهة هذه 
الظالمة. يتّم اآلن محاصرة سورية اقتصادياً بعقوبات 
أممي  أو  قانوني  سند  لها  ليس  غربية  أميركية  جائرة 
اّي دولة  تّوجت بمشروع قيصر الذي يقضي بمعاقبة 

تتعامل مع سورية اقتصادياً.
وحتى يحكم الحصار االقتصادي وتسّد اّي ثغرة في 
جدارة تّم إصدار قانون جديد سّمي قانون الكبتاغون: 
اإلدارة  الكونغرس  فيه  يطالب  ال��ذي  القانون  وه��و 
أشهر  ستة  خ��ال  محددة  آليات  تضع  ان  األميركية 
بزعم  الكبتاغون  تجارة  لمحاربة  إق��راره  تاريخ  من 
اربعمائة  القانون  هذا  يخّصص  سورية،  مصدرها  اّن 
مليون دوالر أميركي لتعزيز سلطة الدول على حدودها 

منعاً لتهريب الكبتاغون كما تّدعي. وفي الحقيقة يهدف 
هذا القانون لمحاصرة اّي دولة تفكر في اعادة العاقات 

مع سورية وتنشيط الحركة التجارية السورية.
تضمن أميركا فعالية هذا الحصار من خال تواجدها 
القواعد العسكرية في الشرق السوري وسيطرتها  في 
الدولة  آبار الطاقة من نفط وغاز، وبالتالي تمنع  على 
السورية من أهّم مصدر من مصادر اإلنتاج وهو الطاقة. 
إضافة لتواجدها في قاعدة التنف على الحدود السورية 
األردنية العراقية التي تزّود المنطقة باإلرهابيين بعد 
تدريبهم فيها وتزويدهم باألسلحة، وتمنع من خالها 
خال  من  حصل  كما  وسورية  العراق  بين  التواصل 
العراقية  السورية  الحدود  على  النفط  قافلة  ضرب 

المتجهة الى سورية قبل أشهر قليلة.
عسكرياً  سورية  دع��م  سورية  حلفاء  من  مطلوب 
سورية  شرق  تحرير  أجل  من  عسكرياً  واقتصادياً... 
غني  ال��س��وري  الشرق  فهذا  األميركي،  االح��ت��ال  من 
سورية  يساعد  مما  الزراعي  واإلنتاج  الطاقة  بمصادر 
يغنيها  ما  المصادر  من  ففيها  عافيتها،  استعادة  على 
عن المساعدات الخارجية وكذلك دعمها للتخلص من 
قاعدة التنف في الجنوب ليتّم فتح الحدود مع العراق 
وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين لما فيه مصلحة 
لكليهما. هذا الدعم العسكري يسمح لسورية باستغال 
الضغط  ويخفف  القتصادها  النشاط  ويعيد  مواردها 

االقتصادي على الحلفاء من أجل دعمها اقتصادياً.
أما على المستوى االقتصادي فمطلوب دعمها التاّم 
حتى تتحقق نتائج الدعم العسكري ببناء مقاومة فاعلة 
السوري.  الشرق  في  المحتلة  األراض��ي  تحرير  تتيح 
والمقاومة  وإي���ران  سورية  هنا  بالحلفاء  المقصود 

العراقية.
س��وري��ة ال��ع��روب��ة، س��وري��ة ال��ن��م��وذج ف��ي مفهوم 
المواطنة والنموذج في التعايش بين الطوائف تستحق 

منا الدعم بكّل أشكاله.
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ب�ضمات اإيرانية وا�ضحة

ورّد فعل »اإ�ضرائيلي« محدود!
{ د. علي أكرم زعيتر*

لم يعد خافياً على أحد، أّن العمليات البطولية التي شهدتها أراضي 
الضفة الغربية والقدس مؤخراً، ممهورة بتواقيع إيرانية واضحة.

الصهيوني  الكيان  فعل  رّد  هو  الحقيقة  هذه  عن  يعّبر  ما  خير  لعّل 
الذي أعقب عملية الشهيد خيري علقم، والتي أودت بحياة نحو تسعة 

مستوطنين، بناًء على اعتراف وسائل اإلعام »اإلسرائيلية« نفسها.
العمليتان البطوليتان للشهيد علقم، والشهيد عليوات، بدت البصمات 
اإليرانية واضحة عليهما، ما حدا بحكومة نتنياهو إلى الرّد، عبر قصف 
إحدى منشآت التصنيع العسكري في أصفهان، بواسطة ثاث ُمسّيرات 

دقيقة التوجيه.
األيام،  أْوجها هذه  في  الصهيونية   � اإليرانية  االستخباراتية  الحرب 
ومع ذلك ال يزال بعض الحمقى والمضللين من العرب يرّوجون للفكرة 
الظاهر،  في  ع��دوان  الصهيوني  والكيان  إي��ران  إّن  تقول،  التي  البالية 

وحليفان تحت الطاولة!
السعودية  اإلعام  أجهزة  خلفها  تقف  التي  الممجوجة  الفاَِريَّة  هذه 
واإلماراتية، ال يزال بعض الحمقى من أبناء جلدتنا � أمثال الدكتور فارس 
سعيد � يرّوجون لها، ويجاهرون بها عند كّل مفترق، وأمام كّل منعطف، 

فإلى متى يبقى هؤالء في سذاجتهم يعمهون؟
هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى أّن الجمهورية اإلسامية تمّكنت 
في اآلونة األخيرة من إيصال أسلحة فردية إلى أراضي الضفة، تمهيداً 

الستخدامها الحقاً في عمليات فدائية جريئة كالتي شاهدناها مؤخراً.
مكثف  نشاط  عن  »اإلسرائيلي«  الكيان  من  مقّربة  أوس��اط  تتحّدث 
لعناصر حزب الله في هذه الحرب االستخبارية المستعرة، حيث تنقل 
تلك األوساط عن بعض الجهات علمها بوجود حركة نقل أسلحة نشطة 
عبر الحدود الشمالية، يقوم بها أفراد منظمون داخل صفوف حزب الله 

من خال بعض المتعاونين »اإلسرائيليين«.
مع  تتقاطع  صحتها،  من  التأكد  لنا  يتسنَّ  لم  التي  المعلومات  هذه 
في  العسكرية  الصناعية  المنشآت  إلحدى  قصف  من  باألمس  جرى  ما 
الذي  فما  وإال  بها،  والتصديق  تبنِّيها  إلى  ميالين  يجعلنا  ما  أصفهان، 
أمر  إصدار  إلى  بالذات  الحِرج  الوقت  هذا  في  نتنياهو  حكومة  يدفع  قد 
عمليات من هذا النوع، لجواسيسها داخل إيران وكردستان العراق؟ أال 

ُيعّد هذا السؤال مشروعاً في الوقت الراهن؟
من الواضح أّن كام نتنياهو القديم الجديد حول نية حكومته مهاجمة 
المنشآت النووية اإليرانية، خال هذا العام أو العام المقبل متى ما نجح 
األخير في تبوء رئاسة الحكومة، ال يعدو أن يكون مجرد تهديدات واهية 
لفريق  التصويت  على  وحثِّه  »اإلسرائيلي«،  الناخب  معنويات  لرفع 

نتنياهو االنتخابي. 
إيران  قيام  فرصة  الستغّل  تهديداته  في  جدّياً  نتنياهو  كان  لو  وإال 
بالعبث داخل كيانه، وألعطى لنفسه المسوغ، وهاجم منشآتها النووية 

على الفور!
إّن اكتفاء حكومة نتنياهو بمهاجمة مصانع أصفهان العسكرية، رّداً 
على عمليتاَي علقم وعليوات البطوليتين، لهو دليل كاٍف برأينا على عدم 
جديتها في شّن حرب على إيران، وعدم جرأتها في األصل على القيام بأّي 

رّد فعل من هذا القبيل!
فإذاً، أقصى ما يمكن أن يصل إليه نتنياهو في رّده على إيران هو ما 
شاهدناه في أصفهان باألمس، وعليه نسأل، أما آن لمن تبقى من مهّرجي 
الرابع عشر من آذار في لبنان، وأشياعهم من التغييريين الجدد، أن يكفوا 
إيران  على  خليجية   � أميركية   � »إسرائيلية«  بحرب  النفس  تمنية  عن 

تضعف حزب الله، وتحّد من نفوذه في الداخل اللبناني؟ 
*مؤرخ وباحث لغوي وسياسي

 �ضيناريوات الّرّد االإيرانّي

على عدوان اأ�ضفهان 
 { شوقي عواضة
في الّثاني من الّشهر الحالي حّدد رئيس حكومة العدّو بنيامين نتنياهو ثاثة أهداف 
وزارة  طلبت  حين  وفي   . نوويٍّ ساٍح  امتاك  من  إيران  منع  بينها  من  الجديدة  لحكومته 
)الحرب اإلسرائيلّية( رفع ميزانّيتها تمهيداً للقيام بعملّياٍت تستهدف إيران التي أّكدت بأّنها 
سترّد على أّي اعتداء يقدم عليه العدّو »اإلسرائيلّي«. في حين نقلت مصادر العدّو حينها 
أّنها بصدد الّتحضير لشّن عملّياٍت عسكرّيٍة ضّد إيران أّكد قائد أركان جيش العدّو أفيف 
كوخافي أّن قّواته طّورت قدراتها بشكٍل كبيٍر وأصبحت جاهزًة لتوجيه ضرباٍت ألهداٍف 
تكثيف  على  الحّث  خال  من  للعدّو  األمنّية  المنظومة  به  أْوصت  أمر  وهو  إيرانّية.  نووّيٍة 
الّنشاطات العسكرّية ضّد إيران على مستوى الملّف الّنووي باإلضافة إلى تحديد أهداف 

أخرى في سورية.
المنشأة  استهداف  تهمة  إبعاد  الّصهيوني  الكيان  يحاول  الّتصريحات  كّل  من  بالّرغم   
اإليرانّية في أصفهان بثاث طائراٍت ُمسّيرة رغم تأكيد  الّدفاع  التابعة لوزارة  العسكرّية 
مسؤولين  عن  نقاً  أمس   )Wall Street Journal( جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة 
أميركيين قولهم إّن الغارة بالُمسّيرات التي استهدفت الليلة الماضية منشأًة عسكرّيًة في 
أصفهان )وسط إيران( نفذتها )إسرائيل( وهو ما أّكده مسؤوٌل إيرانيٌّ مرّجحاً توّرط الكيان 
الّصهيوني في الهجوم على منشأٍة عسكرّيٍة بإقليم أصفهان وسط الباد بشراكٍة أوكرانّيٍة 
أّكدها تصريح مستشار الّرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخائيل بودولياك الذي 
الحرب  إّن  بالقول  أصفهان  في  عسكريٍّ  لمصنٍع  الُمسّيرات  استهداف  عملّية  على  علّق 

ستحاسب المتوّرطين والمتواطئين بشكٍل صارٍم.
إيران، في ظّل تنامي  أوكراني )إسرائيلي( ضّد  أّكد وجود شراكٍة وتعاون  ... تصريح 
واالقتصادّي  العسكرّي  التعاون  اتفاقيات  من  المزيد  وتوقيع  الروسي  اإليراني  التعاون 
بين البلدين، وهو أمر أزعج كييف وتل أبيب التي وضعت طهران ضمن دائرة استهدافاتها 
المباشرة، وهو ما أشار إليه أفرايم هيلفي الّرئيس السابق لجهاز الموساد ومجلس األمن 
القومي )اإلسرائيلي( خال سؤاله في مقابلٍة مع إذاعة العدّو عن دور جهاز الموساد في 
الهجوم على المصنع العسكرّي بمدينة أصفهان مجيباً إّن وحدة االستخبارات )الموساد( 

قادرة على تنفيذ أّية مهمٍة تكلف بها وفي أّي مكان.
وفقاً لهذه المعطيات على ما يبدو فإّن العملّية لم تكن نتاج تعاوٍن )إسرائيلّي أوكرانّي( 
سّيما  ال  أخرى  ودول  جهات  توّرط  المقبلة  األّيام  في  التحقيقات  تكشف  لربما  بل  فحسب 
أمنيٍّ  تعاوٍن  إلى  إضافة  »اإلسرائيلّي«  للعدّو  عسكرّيٌة  قاعدٌة  فيها  توجد  التي  أذربيجان 
واستخبارّي إلقليم كوردستان العراق بالتعاون مع بعض دول الخليج وعناصراَ تخريبّيٍة 
في الّداخل. وبالتالي فإّن ما ستكشفه الّتحقيقات سيضع جميع المتوّرطين أمام احتماالٍت 

مفتوحٍة كما يلي:
العدوان وحجمه ونوعيته في عمق الكيان الّصهيوني أوالً وعلى  على  اإليرانّي  الّرّد   �  1

كييف وشركاء العدوان ثانياً.
»اإلسرائيلّي«  العدّو  كيان  مع  المواجهة  في  نوعّيٍة  نقلٍة  إلى  اإليراني  الّرد  تحّول   �  2
وتطوير أساليب المواجهة في الّداخل التي قد تتضّمن إدخال الّطائرات الُمسّيرة كمنظومٍة 

في المواجهة.
3 � تعّدد جبهات الرّد وتنّوعها وفرض معادلٍة جديدة في المواجهة تجبر الكيان على 

االنكفاء ودفع ثمن حماقاته.
في الّتقديرات العسكرّية يبدو أّن الّرد اإليرانّي المباشر وغير المباشر حتميٌّ وال تراجع 
عنه تحت أّي ظرٍف ال سّيما على مستوى الّرد على الكيان الّصهيوني وبانتظار ما سيكشف 
عنه التحقيق فإّن اآلتي من األّيام ينبئ بالمزيد من الّتصعيد في عمق الكيان الذي تهّشمت 
صورته بعد عمليتي القدس اللتين نّفذهما االستشهادّي خيري علقم والفتى المقاوم محمد 
واالستخباري  األمنّي  وفشله  العدّو  وهن  عن  كشفت  العملّيات  تلك  كانت  فإذا  عليوات. 
سيشّكل  الذي  إيران  من  اآلتي  الّرد  يتحّمل  أن  بمقدوره  فهل  نتائجها  تحّمل  عن  وعجزه 
نقلًة نوعّيًة في أسلوب المواجهة مع العدّو« اإلسرائيلي« الذي لم يتحّمل إلى اآلن جبهة 
جنين ونابلس فكيف به إذا تعّددت سيناريوات الّرّد وساحات المواجهة بدءاً من الّداخل 
الفلسطيني المحتّل وعلى امتداد فلسطين وخارجها، وهل ستكون حكومة نتنياهو قادرًة 
على امتصاص الّضربة في ظّل تفاقم حركة االحتجاجات على سياساته أم أّنها ستعمد إلى 
الّدخول في معركٍة متعّددة الجبهات هي أعجز عن خوضها أو اتخاذ قراٍر بدخولها الذي إْن 

تّم فإّنه لن يكون سوى بدء العّد العكسي لزوال الكيان الّصهيوني المحتّل...



3 الوطن

رئي�س »القومي« اأ�شعد حردان واأع�شاء القيادة وعائلة الراحل تقّبلوا التعازي في دم�شق بالأمين د. نذير العظمة

�شخ�شيات ر�شمية وحزبية وثقافية واإعالمية قّدمت العزاء والرئي�س ال�شابق لتحاد الكتاب العرب ا�شتذكر ماآثره 

متتالين،  يومين  م��دى  على  دمشق،  في   � المزة   � السعادة  دار  أّم��ت 
واجب  قّدمت  واجتماعية،  وثقافية  وإعالمية  وحزبية  رسمية  شخصيات 
الراحل  األمين  ااألسبق،  الحزب  رئيس  نائب  واألدي��ب،  بالشاعر  العزاء 

الدكتور نذير العظمة.
دمشق  عام  ومنفذ  الحزب  قيادة  من  أعضاء  المعزين  استقبال  في  وكان 

الدكتور مجد كيالي وأعضاء هيئة المنفذية الى جانب العائلة. 
القومي  السوري  الحزب  رئيس  التعازي،  من  الثاني  اليوم  في  وحضر 
االجتماعي األمين أسعد حردان، على رأس وفد ضّم: نائب رئيس الحزب وائل 
الحسنية، رئيس المكتب السياسي � عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية 
التقدمية الدكتور صفوان سلمان، وزيرة الدولة العميدة دياال بركات، العُمد: 
معن حمية، نهاد سمعان، طارق األحمد، عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد 
األحزاب  مؤتمر  عام  أمين  األعلى:  المجلس  وأعضاء  يازجي،  شادي  مرعي، 
الدكتور  الدكتور سمير حجار،  العربية قاسم صالح، عضو مجلس الشعب 
عميد  وكيل  البحري،  أسعد  الشام  في  الداخلية  عميد  وكيل  جريج،  جورج 
والشؤون  العمل  عميد  وكيل  الشامي،  حسام  الدكتور  الشام  في  اإلذاع��ة 
االجتماعية في الشام محمود بكار، الخازن العام خليل الخضري، وعدد من 

المسؤولين.
المنفذيات، وحشد  العامين وأعضاء هيئات  المنفذين  كما حضر عدد من 
من القوميين من مختلف الوحدات الحزبية التابعة لمنفذيات: دمشق وريف 

دمشق وحرمون والقنيطرة والقلمون ومديرية الميدان. 
االشتراكي  العربي  البعث  لحزب  المركزية  القيادة  عضو  المعزين،  ومن 
الوزير السابق الدكتور مهدي دخل الله ممثالً األمين العام المساعد المهندس 
الجمهورية  رئيس  نائب  العطار  نجاح  الدكتورة  مكتب  من  وفد  هالل،  هالل 
للشؤون الثقافية، رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني ووفد 
الوطنية  السيمفونية  الفرقة  قائد  الحسن،  تركي  اللواء  االتحاد،  هيئة  من 

السورية ميساك باغبودريان، الشاعر والناقد الدكتور نزار بريك، الشاعر راتب 
سكر، الشاعر الدكتور نزار بني المرجة، الدكتور سليم بركات، وعدد كبير من 

األدباء والشعراء، وفاعليات ثقافية واجتماعية وإعالمية ووفود شعبية. 
الدكتور  العرب  الكتاب  التحاد  السابق  الرئيس  ألقى  التعازي  وخالل 
حسين جمعة كلمة تحدث فيها عن مآثر ااألمين الراحل، وقال: لألمانة اليوم، 
كان يقول لنا الدكتور نذير العظمة، »سترجعون ذات يوم في أفكاركم الى ما 
نؤمن به نحن، من اّن التدرج الى العروبة ال يمّر إال بالحزب السوري القومي 

االجتماعي«.
أضاف جمعة: عرفتك أيها الراحل، كاتباً وعرفتك مناضالً وعرفتك صديقاً 

فأنا ممن أصيبوا بفقدك... كما حزبك الذي خسر شخصية ثقافية وزانة.
وتابع جمعة: يوم وقفت في وزارة الثقافة في اللجنة التي تمنح الجوائز 
الجائزة  يستحق  ال��ذي  من  زمالئي  مع  ألختار  والتشجيعية  التقديرية 
فما  الجمهورية  رئيس  السيد  باسم  الثقافة  وزارة  تمنحها  التي  التقديرية 
اختلف اثنان على اسم نذير العظمة، لذلك أنت تستحّق منا أن نبكيك كلمات 

وان نبكيك روحاً.
يقول العلماء: إذا فقد عالم ثلم ثلمه ونقول نحن ثلم ثلماك اليوم بفقد عالم 

وأديب وشاعر ومسرحي ورائد من رواد الحداثة.
وختم: أعزيكم باألصالة عن نفسي، وأعزيكم باألصالة أيضاً عن كّل كاتب 
في سورية وخارجها، فنحن مصيرنا واحد ألننا نناضل في خندق واحد. لقد 
كنتم األوفياء وكان الوفي ما تغّير وما تبّدل وهكذا أنتم، رحمه الله وأسكنه 

فسيح جنانه.
وكان الحزب السوري القومي االجتماعي شّيع األمين الراحل بمأتم مهيب، 
انطلق من دارة الراحل، الى جامع األكرم حيث أقيمت الصالة على جثمانه، 
الثرى  جثمانه  ووري  الحزبية  التحية  االجتماعيون  القوميون  له  أّدى  ثم 
في مقبرة العائلة في ركن الدين. وتقّدم موكب التشييع حملة أعالم الحزب 

السوري القومي االجتماعي والعلم السوري، ورفع النعش على أكّف ثلة من 
نسور الزوبعة. 

السوري  البرلمان  في  القومية  الكتلة  عضوا  العُمد:  التشييع  في  وشارك 
العميدان نهاد سمعان والدكتور أحمد مرعي، وطارق األحمد وشادي يازجي 
ووكيل عميد الداخلية أسعد البحري، الخازن العام خليل الخضري، ومنفذ 
عام دمشق الدكتور مجد كيالي، وأعضاء هيئة المنفذية ومسؤولو الوحدات 

الحزبية وجمع من القوميين وعائلة الراحل وأصدقاؤه. 
البقاء لألمة
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الدكتور حسين جمعة
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الت�صّدي للنهج الطائفي ممّر اإلزامي لإنقاذ لبنان

عملية خيري علقم زلزال �صرب »اإ�صرائيل« وك�صفت حقائق هامة

{ بشارة مرهج*

البالد،  تشهدها  التي  الداخلية  النزاعات  معظم  في 
نجد  اجتماعية،  أو  اقتصادية  أو  سياسية  كانت  سواء 
الطائفي  العامل  المتنازعين الستخدام  لدى معظم  ميالً 

في النزاع واستغالله بشتى الوسائل لتحقيق المبتغى.
فعندما يكون النزاع سياسياً وتنقسم األجواء بسبب 
أطراف  يقوم  مختلفة  سياسية  معتقدات  أو  منطلقات 
النزاع، عادة، باللجوء إلى مرجعياتهم الطائفية لتعزيز 
مواقعهم في النزاع، أو تعطيل المالحقة القانونية عندما 
طوق  ومرجعياتها  الطائفة  تبرز  فجأة  خطرها.  يلوح 

نجاة لتفادي اإلدانة واإلفالت من العقاب.
حتى في النزاعات االجتماعية والتجارية والعقارية 
أبواب  دّق  عن  أفرقاء  يتوّرع  ال  النزاعات  من  وسواها 
الطائفية واستخدامها لتحقيق األرباح أو التلطي خلفها 

طلباً للحماية.
عميقة  العامة  حياتنا  في  طاغية  تزال  ال  فالطائفية 
تعطيل  في  ملموساً  دوراً  تلعب  مجتمعنا  في  الجذور 
في  الفوضى  وإش��اع��ة  المحاسبة  وعرقلة  القانون 
المجتمع، خاصة عندما يعمد أحد األطراف إلى التركيز 
له دونما  أو ما يعتبرها حقوقاً مكتسبة  امتيازاته  على 
العامة  الحياة  ترعى  التي  الميثاقية  أو  للعدالة  اعتبار 
بين  ال��م��س��اواة  الميثاقية  ه��ذه  وج��وه��ر  للبنانيين. 
البيت  أهل  تعاون  بينهم  ما  في  والتعاون  المواطنين، 
الشديد  والحرص  بالخارج،  االستقواء  وحظر  الواحد، 
على نمو واستقرار العالقات مع الدول العربية الشقيقة، 
خاصة سورية الجارة األقرب، والنضال الدؤوب لحماية 
استقالل لبنان وحريته، ومحاربة أّي نزعة العتباره ممراً 
تمسك  مع  ومناوراته،  االستعمار  لتحركات  مستقراً  أو 
الفلسطيني  الشعب  وحقوق  العربي  بالتضامن  مطلق 
ومقاومة كّل عدوان صهيوني يستهدف لبنان سواء كان 

عسكرياً أو اقتصادياً أو ثقافياً.
عن  يخرج  ال  الطائفية  بالعصبيات  والمستجير 
جوهر الدستور والميثاق فحسب، وإنما يخرج أيضاً عن 
تقضي  التي  العربية  والوشائج  الوطنية  الوحدة  روح 
من  ويجعل  عنوة  فلسطين  أرض  يحتّل  من  بمناهضة 
اضطهاد شعبها وانتهاك مقدساتها عمله اليومي بغية 
العنصرّي  مشروعه  في  متقّدمة  مراحل  إلى  الوصول 
شعبها  م��ن  المقّدسة  األراض����ي  إف���راغ  إل��ى  ال��ه��ادف 
العداء  تحترف  خاصة  يهودية  مملكة  إلى  وتحويلها 

لمحيطها وتعمل إلخضاعه واستتباعه.
للعصبيات  العنان  إطالق  إّن  القول  يصّح  هنا  ومن 
الطائفية وتذخير المواقف السياسية بشحنات طائفية 

الفاعل  إيمان  ضعف  على  ي��دالن  مستترة  أو  مكشوفة 
كما  عليها،  ينبني  التي  األخالقية  والمبادئ  بوطنه 
يدالن على استخذاء أمام عدو يباهي بتفّوقه »وحقوقه« 
المزعومة في قهر الشعوب وانتهاك استقاللها والسيطرة 
على مصالحها. وكّل ذلك ليس من صفات اللبناني الذي 
ألرضه  إخالصه  ويعتبر  وأّم��ت��ه  وأهله  ببالده  يعتز 
مخزية  عابرة  عالقة  أّي  من  أغلى  وسمعته  وت��راث��ه 
االنكسار  جرائها  من  والقوا  البعض  اختبرها  أن  سبق 
لألجنبي،  الخضوع  فإّن  ذلك  على  وع��الوة  والخذالن. 
و«اإلسرائيلي« خاصة، لم يثبت مرة أنه خدم لبنان أو 
استخدام  إلى  دائماً  أفضى  وإنما  شعبه،  مصالح  راعى 
لبنان ورقة في الصراع المحتدم في المنطقة مثلما أّدى 
للعالقات  خطير  وتسميم  داخلي  لبناني  انقسام  إلى 

اللبنانية العربية.
فاالستعمار الذي اغتال الماليين في الجزائر والعراق 
وسورية وفلسطين وسائر الدول العربية ال يهّمه سوى 
مصالحه، فيما الكيان الصهيوني يناصبنا العداء ويشّن 
علينا الحروب منذ كان جنيناً تنمو مخالبه في أحضان 

االنتداب البريطاني لفلسطين.
التصورات  من  بكثير  أفضل  هو  كما  الواقع  رؤية  إّن 
الوردية واآلمال الكاذبة. والقفازات الناعمة التي يبرزها 
العدو أحياناً لتضليل األنظمة العربية وفرض التطبيع 
عاجزة  حتماً  ولكنها  للبعض،  جذابة  تكون  قد  عليها 
أطفال  لمالحقة  المتحفزة  الطويلة  الحراب  م��واراة  عن 
فلسطين وزّجهم في السجون. وال يمكن أن ُتخفي نزعة 
الفلسطينية  والمؤسسات  المقدسات  لتدمير  العدو  هذا 
لهم  مؤسسات  وجود  عن  والمزاعم  االفتراضات  وزرع 
كّذبتها كّل الحفريات التي قاموا بها منذ عشرات السنين 

حتى اآلن.
وبيوتهم  أرض��ه��م  م��ن  الفلسطينيين  تشريد  إّن 
التي عملوا عشرات  ومدارسهم ومالعبهم ومؤسساتهم 
فلسطين  لتصبح  أدائها  وتحسين  بنائها  على  السنين 
والزراعي  والصناعي  التربوي  أدائها  في  األنظار  قبلة 
إذ  اإلب���ادة،  جرائم  إل��ى  ترقى  جرائم  هي  والسياحي، 
والسالم  األمن  على  المناضل  الشعب  هذا  اعتدى  أين 
اإلقليميين حتى يستحق هذه الحرب الوحشية الضارية 
وتراثه  بأهله  الوجود  من  حذفه  بهدف  عليه  المستمّرة 

وراياته وإنجازاته النوعية في عالم التربية والمعرفة.
الصهيونّي  الظلم  ف��إّن  يتجاهل  أو  يعرف  ال  ولمن 
المتعاظم للشعب الفلسطيني لن يكون لبنان بمنأى عنه 
مستقبالً مهما حاول أو ناور أو اتصل بالعواصم الكبرى 
التي تعّودت على مداواة الوضع بالفتات أو االستيعاب 
يمكن  ال  ال��ذي  الصهيوني  المشروع  استمرار  لتسهيل 

فصله إطالقاً عن المشروع االستعماري الذي تقوده هذه 
العواصم ذاتها في منطقتنا العربية المليئة بالخيرات. 
� في  الله  � ال سمح  بأّن العدو الصهيونّي إذا نجح  علماً 
تشريد الفلسطينيين من جديد فليس أمامه سوى الدول 
العربية المحيطة، ومن بينها لبنان، لدفع الفلسطينيين 
إليها دفعاً كما جرى عام 1948 وعام 1967 وعام 1992 
حينما تّم ترحيل حوالي 416 شخصية فلسطينية من 

قطاع غزة الى لبنان، )مرج الزهور في البقاع الغربي(.
ولبنان الضعيف، الممزق المسلوب اإلرادة، سيكون 
إال  الفلسطينيين من بالدهم،  األول من تهجير  المتضّرر 
إذا حزم أمره وقّرر التصّدي للنهج الطائفي ونهج الفساد 
ومنظومته العاتية، وقّرر أن يستعيد قراره ومؤّسساته 
ودولته القادرة على مقاومة الضغوط وإسقاط الخطط 

المعادية.
النهج  رف��ض  اللبنانيين  من  يستدعي  ذل��ك  ك��ّل  إّن 
أوضاعهم  وتحصين  اآلتي  الخطر  واستشعار  الطائفي 

لصّده كما حصل عام 2000 وعام 2006. 
على  أو  بينهم،  الحوار  حركة  تعزيز  يجب  ولذلك 
األقّل العمل على تنظيم الخالفات وتفكيكها على قاعدة 
وعلى  الديمقراطي،  ونظامها  البالد  وحدة  على  الحفاظ 
استقاللية  وتحقيق  المدنية  الدولة  تكريس  أس��اس 
المنهوبة  األموال  واستعادة  االقتصاد  وإصالح  القضاء 
ومحاربة الفساد ومحاسبة أركانه وإعالء شأن الكفاءة 
في  واألتمتة  المكننة  واعتماد  الرقابة  أجهزة  وتعزيز 
الطائف  أحكام  تنفيذ  على  والعمل  الدولة  أجهزة  سائر 
بروح  والقانونية  الدستورية  المهل  ثغرات  ومعالجة 
أو  المزايدين  أم��ام  الطريق  يقطع  بما  جماعية  وفاقية 

االنفصاليين.
إّن هذه اإلجراءات والتحوالت من شأنها المساهمة في 
وضع لبنان على سكة الحّل وتحويل الخطة الصهيونية 
العدو  يضير  شيء  ال  إذ  أح��الم،  أضغاث  إلى  المبيتة 
الصهيوني ويرّده خائباً إال المجتمع اللبناني المتماسك 
الذي يتحّصن بالجيش والمقاومة ويعرف بالعمق حدود 
الخالفات والخصومات السياسية، ويدرك بالعمق أيضاً 
بالتضحيات  رسمت  التي  الحدود  هذه  تجاوز  خطورة 

الغالية.
المتعّددة  لبالدنا  األمان  صمام  هي  المعرفة  هذه  إّن 
األطياف ودولتنا المهددة بالزوال. والسياسي اللبناني 
السقف  ه��ذا  تحت  وي��ن��اور  ينشط  ال��ذي  هو  الحقيقي 
وضمن هذه الحدود اآلمنة فال يخطو خطوة واحدة تهّدد 

وحدة بالده الداخلية أو أمنها أو استقاللها.

*نائب ووزير سابق.

{ العميد د. أمين محمد حطيط*

عندما شّكل نتنياهو حكومته إثر االنتخابات اإلسرائيلية 
تلك  وصفت  سنتين  غضون  في  ج��رت  التي  الخامسة 
الكيان  حكومات  تاريخ  في  تطرفاً  األكثر  بأنها  الحكومة 
وسلوكاً  لفظاً  يتبارون  أعضاءها  أّن  خاصة  الصهيوني، 
وأعماالً إليجاد وتنفيذ خطط تصفية القضية الفلسطينية 
والنيل من الفلسطينيين في وجودهم وأمنهم ومعيشتهم 
دون أن ُيفسحوا بالمجال لتحقيق أّي مقدار من حقوقهم، 
ومعظم الوزراء يتنافسون في ممارسة الوحشية واإلجرام 
واغتصاب حقوق الفلسطينيين من غير وازع او رادع ذاتي 
الحالية  نتنياهو  فحكومة  دولي.  او  إقليمي  او  داخلي  او 
هي عصابة من اليمين المتطرف ومن المتوّحشين الذين 

ال يقيمون وزناً لحق او كرامة إنسانية. 
لقد كان واضحاً منذ اليوم األول لتشكيل تلك الحكومة 
والقوة  الرعب  »استراتيجية  اعتمدت  األخيرة  هذه  اّن 
أن  دون  االستسالم  على  الفلسطينيين  لحمل  المفرطة« 
ينالوا شيئاً من الفتات الذي ُوعدوا به في اتفاقات أوسلو، 
والهدم  والقتل  بالعنف  اإلفراط  اّن  الحكومة  تلك  وظّنت 
سيحقق ل� »إسرائيل« ومن غير مقابل، األمن الذي تّدعي 
الفاعل  الرتباطه  نظراً  األول  االستراتيجي  هدفها  أن��ه 

بوجودها واستقرارها واستمرارها.
لكن هذه الحكومة غفلت عن حقيقة كان يجب أن تتنّبه 
العقود  تنِسه  لم  الذي  الفلسطيني  الشعب  أّن  وهي  لها، 
حقوقه  عن  يتنازل  ول��م  قضيته  المنصرمة،  الثمانية 
الحقوق  بهذه  تمسكاً  أشّد  اليوم  هو  الضغوط،  كّل  رغم 
والمواجهة.  التصدي  على  عزيمة  وأمضى  إرادة  وأصلب 
واّن »صفقة القرن« التي خطها ترامب ودخل فيها بعض 
المبتغى بعد  القضية فشلت في تحقيق  العرب لتصفية 
أن ووجهت بالرفض الفلسطيني المحتضن من قبل محور 
إقليمي قوي هو محور المقاومة الذي أفشل معظم خطط 
الصهاينة وأميركا معهم. لذلك كان منطقياً القول إّن مزيداً 
لن  الفلسطينيين  بحق  الجرائم  وممارسة  التطرف  من 
يؤّدي الى االستسالم بل على العكس تماماً سيؤّدي الى 
انفجار شعبي مقاوم يجهض آمال المتطرفين ويرّد على 

جرائمهم بما تستوجب.
وعلى المقلب الصهيوني اليهودي ظهر من الصهاينة 
خشية  بسبب  واستراتيجيتها  الحكومة  هذه  يرفض  من 
هؤالء من ان تتسّبب هذه الحكومة باستفزاز الفلسطينيين 
انتفاضة  وإط���الق  المقاومة  تزخيم  إلع���ادة  ودفعهم 
في  حصل  ما  على  ومفاعيلها  أساليبها  في  تتقّدم  ثالثة 
المظاهرات  خرجت  ولذلك  السابقتين،  االنتفاضتين 
الرافضة لحكومة نتنياهو في أكثر من مكان في فلسطين 

المحتلة تدعو إلسقاط هذه الحكومة.

هذه  اّن  السليم  المنطق  ألصحاب  واضحاً  كان  لقد 
الحكومة وضعت فلسطين المحتلة والمنطقة أمام واحد 
فلسطيني  شعبي  انفجار  معاً:  االثنين  او  انفجارين  من 
مقاوم بكّل ما أوتي او أتيح للفلسطينيين من قوة للحؤول 
دون نجاح هذه السلطة الصهيونية المجرمة في ضّم ما 
تبقى من فلسطين واإلجهاز على آمالهم باستعادة شيء 
من حقوقهم الوطنية، و/أو انفجار داخلي يتمثل بانفجار 
الحكومة من الداخل او انفجار صهيوني بوجهها لمنعها 
من فتح باب الشّر على »إسرائيل«، وتهديد الكيان في أمنه 

ووجوده. 
يبدو  كما  اهتماماً  تعر  ل��م  الحكومة  ه��ذه  أّن  بيد 
في  تتأخر  ولم  والتوقعات  والهواجس  المخاوف  لتلك 
ضّد  واإلجرامية  الوحشية  ونزعتها  عدوانيتها  إثبات 
الفلسطينيين، إذ إنها ومن غير سبب مباشر او تبرير مقنع 
عسكرية  عملية  في  جنين  ومخيم  مدينة  باقتحام  قامت 
ان تفتتح  أن حكومة نتنياهو شاءت منها  وحشية يبدو 
العنف  بل  ال  والحزم«  »الشدة  تسّميه  ما  استراتيجية 
المفرط الذي يزرع الرعب في نفوس الفلسطينيين لردعهم 
إسرائيل«،  »أمن  يسّمى  ما  ينتهك  او  يمّس  عمل  أّي  عن 
وبالفعل نفذ االقتحام بأقصى درجات الوحشية والعنف 
واستهدف الحجر والبشر معاً فهدمت المنازل وقتل وجرح 
او اعتقل فلسطينيون تجاوزوا في مجموعهم ال� 30 في أقّل 
من 48 ساعة انسحبت بعدها قوات العدو مخلّفة وراءها 
والغضب  النقمة  من  خلّفته  ما  منها  وأهّم  تلك  الخسائر 

الفلسطيني. 
أنها  التطرف  الشديدة  نتنياهو  حكومة  ظّنت  لقد 
المفرط  العنف واإلجرام  افتتاح استراتيجية  نجحت في 
بحق الفلسطينيين، إال اّن ظّنها خاب وانهار دفعة واحدة 
مسلح  واح��د  فلسطيني  ش��اب  نفذ  عندما  م��دّو  وبشكل 
شمال  في  انتقامية  بطولية  عملية  فقط  واحد  بمسدس 
100 كلم من جنين،  القدس المحتلة وعلى بعد أكثر من 
فجاءت  وجرائمها،  مجزرتها  »إسرائيل«  ارتكبت  حيث 
توخته  ما  لكّل  مدّمرة  صاعقة  علقم  خيري  البطل  عملية 
»إسرائيل« من جريمتها في جنين. حيث إّن مقاوماً واحداً 
استطاع ان يقتل او يجرح أكثر من ١٧ صهيونياً في أقل 
من 10 دقائق ولم يقَو عليه أحد إال بعد أن فرغت مخازن 
البطولية  العملية  أتّم  أن  الذخيرة. لكن بعد  مسدسه من 
كيان  في  زل��زاالً  أحدثت  التي  العملية  م��دّو،  كلي  بنجاح 
الصهاينة وجعلتهم يشعرون بالعجز والهوان والذّل أمام 
 ٢٥ قبل  صهيوني  بيد  جّده  قتل  واحد  فلسطيني  بطولة 
عاماً أّي قبل أن يولد ب� 4 سنوات فانتقم له ولشهداء جنين 
في عملية رسمت صورة بليغة تجهض مزاعم »إسرائيل« 
الفلسطينية  »القضية  اّن  فيها  الفكر  ارب��اب  قال  عندما 
يموتون،  الكبار  »إّن  حيث  والوقت«  الزمن  سيصفيها 

والصغار ينسون«، فإذا بالمشهد ينقلب خالفاً للظّن، واّن 
موت الكبير لم يترافق مع نسيان الصغير بل سيولد من 
تمسكاً  أشّد  هو  من  الفلسطينية  األرح��ام  وفي  األص��الب 
عزيمة  وأكثر  استعادتها  على  مقاومة  وأقوى  بالحقوق 

على االستمرار في المواجهة حتى النصر.
لقد أكدت عملية البطل خيري علقم والتي تلتها عمليات 
منهم  آخرون  أبطال  نّفذها  ساعة   42 غضون  في  أخرى 
العمليات حقائق  أكدت هذه  من لم يتجاوز ال� 13 ربيعاً، 

هامة منها:
األمن  منظومة  الى  الوصول  عن  »إسرائيل«  عجز   �  1
الوقائي الفاعل التي تحول دون تنفيذ مثل هذه العمليات 
في  النجاح  دون  تحول  أو  نوعها،  من  الفريدة  النوعية 
أّن الشهيد »خيري« بطل  اْن وقعت، حيث تبّين  تنفيذها 
بمفرده  وقتل  واستعّد  وأع��ّد  وت��دّرب  وتجهز  خطط  فرد 
وظهر أنه بمثابة »جيش في فرد« عصّي عن االكتشاف، 
المعالجة، واّن عمليته تلك ال يمكن ألحد في  عصّي على 

الكون أن يكشفها او يمنعها او يفشلها.
القائمة  نتنياهو  حكومة  لسياسة  مبكر  فشل   �  2
ب�  أو لما تصّح تسميته  المفرط«،  على »العنف واإلجرام 
»إرهاب الدولة« الذي تمارسه حكومة نتنياهو، فبدل أن 
العكس  حدث  جنين  مجزرة  بعد  الفلسطينيون  يرتعب 
حيث إّن دماء شهداء جنين وأحجار منازلها شحذت الهمم 
ودفعت البطل خيري علقم الى الرّد السريع في أقل من 24 
ساعة وقتل 9 صهاينة مقابل 9 فلسطينيين قتلهم اإلجرام 

»اإلسرائيلي« في جنين.
ُيسّمى »أمن إسرائيل« الذي تّدعي  ما  وهن  تأكيد   �  3
من  يستتبع  ما  أولوياتها،  رأس  في  أنه  نتنياهو  حكومة 
تفّشي الشعور بالخوف لدى الصهاينة الذين ستتراجع 
ثقتهم بجيشهم وقواتهم األمنية التي عجزت عن منع مثل 

هذه العمليات.
الوقت ال يعمل لصالح »إسرائيل«  أّن  على  التأكيد   �  4
وان مقولة »تصفية القضية بالموت والنسيان« مقولة غير 
واقعية، كما أّن مقولة »فرض االستسالم باإلجرام« مقولة 
عقيمة في ظّل إرساء معادلة فلسطينية هامة مفادها »ال 
جريمة صهيونية بدون عقاب فلسطيني«، ما يعزز الردع 
معركة  بعد  نشأ  الذي  للواقع  زخماً  ويعطي  الفلسطيني 

سيف القدس.
وبعد هذه الحقائق يبقى أن تستثمر النتائج بدءاً من 
الساحة الفلسطينية حيث يجب أن يلغى نهائياً التنسيق 
دون  المقاومة  حول  الفلسطينية  اإلرادة  وتتوحد  األمني، 
أّي شأن آخر وتحتضن هذه اإلرادة كما هو قائم من قبل 
محور المقاومة الذي تتحّطم على أسواره موجات العدوان 

بقيادة أميركية صهيونية.
*أستاذ جامعي � خبير استراتيجي.

 مقاومة جنين

واندالع انتفا�ضة جديدة حتمية

{ د. جمال زهران*

الكيان  سلوكيات  من  بمفاجأة  وليس   � فوجئنا 
جنين  على  جديد  باعتداء   � العدوانية  الصهيوني 
»درة فلسطين ورمز المقاومة األبية«، من عصابات 
التمييزي،  االستيطاني  االستعماري  الكيان  هذا 
فتمخض عن ذلك ارتقاء 9 شهداء مرشحين للتزايد، 
وأقرب  خطيرة،  بحالة  هو  من  المصابين  من  ألّن 
إلى االستشهاد، فضالً عن إصابة العشرات، بينهم 

إصابات خطيرة!
بالضفة  جنين  ف��ي  ال��ع��رب��ي  الشعب  وق���ّدم 
من  ج��دي��داً  فصالً  المحتلة،  لفلسطين  الغربية 
األرض  عن  دفاعاً  االستشهادية،  المقاومة  فصول 
الصهيوني،  العدوان  أدوات  لتنكسر  والعرض، 
ال��ع��دوان  ويفشل  المنطقة،  ه��ذه  عتبات  على 
شوكة  كسر  مقّدمتها  وف��ي  أه��داف��ه،  تحقيق  في 
وأبنائه  جنين  مخيم  اقتحام  ومحاولة  المقاومة، 
الهزيمة  أذيال  العدو، يجّر  األبطال، ويرجع جيش 
في  وشعبنا  أهلنا  صدور  أمام  وال��ذّل،  واالنكسار 

جنين، رمز البطولة والمقاومة.
فالذي وراء العدوان، هو تكوين حكومة نتنياهو 
إجرامية  شخصيات  يتضّمن،  ال��ذي  ال��ج��دي��دة، 

أضحت مسؤولة عن األمن الداخلي والدفاع.
برسالة  يبعثوا  أن  المجرمون،  هؤالء  أراد  وقد 
للفلسطينيين  واإلره��اب  والعنف  بالدم  مفخخة 
ال  بأنه  رسمياً،  تمثلهم  التي  وسلطتهم  جميعاً 
بديل عن االستسالم، وإتمام المشروع الصهيوني، 
للكيان  عاصمة  ال��واح��دة  القدس  خيار  وف��رض 
إلى  الصهيوني  النفوذ  امتّد  أن  بعد  الصهيوني، 
مع  التطبيع  أب��واب  بفتح  جديدة  عربية  عواصم 
اإلم��ارات،  وهي  الشرعية،  إلى  تفتقر  حكم  أنظمة 
إلى  باإلضافة  والسودان،  والمغرب،  والبحرين، 
ممتّدة  العالقات  بينما  رسمياً.  واألردن،  مصر 
وقطر  السعودية  عواصم  إلى  رسمي  غير  بشكل 

وعمان، وأطراف لبنانية!
وال شك في أّن هذا شيء مؤسف، ولم يكن يجرؤ 
األعمال  ه��ذه  ممارسة  على  الصهيوني  الكيان 
الكيان  لهذا  الجغرافي  االمتداد  هذا  لوال  اإلجرامّية، 
خارج األراضي المحتلة في فلسطين، ومحاوالتهم 
الدؤوبة في تجسيد المشروع الصهيوني من النيل 
لدى  واليأس  اإلحباط  غرس  بهدف  الفرات،  إلى 
العربية في كّل األقطار! ولن ينجحوا في  الشعوب 
ذلك أبداً، طالما ظلت المقاومة حّية، وتجري الدماء 
رموزها،  في  القلب  شرايين  وتنبض  عروقها،  في 

مدعومة بإرادة الله ومشيئته بال شك.
ومن أسف أن يتّم هذا العدوان الصهيوني، على 
كانون  يناير/  وط��وال  جنين  في  العربي  شعبنا 
كانون  ديسمبر/  شهر  قبل  وم��ن   ،2023 الثاني 
األول الفائت، وسط صمت عربي ودولي مخٍز، وكأن 
هذا الكيان يتحّكم في إرادة ومفاصل النظم العربية 
العالمية،  ومنظمته  الدولي  والنظام  وجامعتهم، 
واألخ��ط��اء،  والجرائم  ال��زالت  من  عليهم  ويمسك 
الكيان  ب��ه  يقوم  لما  قوية  إدان���ة  دون  يحول  م��ا 
وحكومته  )نتنياهو(  عصابته  وزعيم  الصهيوني، 

اإلرهابية!
فلسطينيين  أسيرين  عن  مؤخراً  اإلفراج  تّم  ولقد 
عليهما  مرَّ  يونس(،  ماهر  عمه  وابن  يونس  )كريم 
هناك  إّن  بل  الصهاينة!  سجون  في  سنة   )40(
في  ونوابه  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  اآلالف 
الغاصب،  المحتّل  الكيان  سجون  في  البرلمان، 
متى  فإلى  هؤالء!  عن  لإلفراج  أحد  يتحرك  أن  دون 
الفلسطيني  شعبنا  أبناء  على  الظلم  هذا  سيستمّر 

في أرضه المحتلة؟!
ولقد أحسنت السلطة الفلسطينية � رغم محدودية 
الصهيوني  العدوان  فور  ب��ادرت  عندما   � التأثير 
الكيان  هذا  مع  األمني  التنسيق  بوقف  جنين،  على 
الغاصب، ولكن هذا ال يكفي. فعلى السلطة أن تدعم 
االنتفاضة  تنشيط  على  وتحّض  المقاومة،  خيار 
أبناء  بتسليم  تقوم  أن  ال  الفلسطينية،  الشعبية 
مطلوبون  أنهم  بسبب  الصهيوني  للكيان  الشعب 
لقيامهم بأعمال عنف!! هي في األصل أعمال مقاومة 

ضّد هذا الكيان!
لم يُعد هناك من خيار � تؤكده األيام بالتتابع � إال 
خيار المقاومة، والمقاومة المسلحة ضّد هذا الكيان، 
في  الداخلية  العوامل  أّن  ولنتأكد  يرحل.  حتى 
الكيان الصهيوني أضحت مالئمة لتحريك المقاومة 
لم  الفلسطيني،  فالشعب  الشعبية.  واالنتفاضة 
للحركة  جاهز  وهو  يحدث،  مما  أكثر  يحتمل  يعد 
تكّرر  أن  المقاومة  وعلى  الكيان.  ضّد  واالنتفاضة 
الفصائل،  القدس«، مجتمعين بكّل  مواجهة »سيف 
الحسم  لمعركة  مناسبة  والظروف  واحد،  آن  وفي 
والمقاومة،  الشعبية،  االنتفاضة  محورين:  على 
الجوالن،  هضبة  في  الخارجية  الجبهات  وتحريك 
النتهى  اجتمع،  لو  الذي  األمر  وهو  لبنان،  وجنوب 
ظروف  وس��ط  المنطقة،  من  الصهيونّي  الوجود 

دولية مالئمة بال شك.
المقاوم،  جنين  مخيم  ألبناء  تحية  وختاماً: 

والنصر قريب بإذن الله.

الدولية،  والعالقات  السياسية  العلوم  *أستاذ   
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار 

المقاومة.
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تمثال للفنان العراقي الراحل يو�سف العاني في بغداد

�ستون كتابًا من �سبع لغات رئي�سة في خطة الم�سروع الوطني ال�سوري للترجمة عام 2023

�سوقي بغدادي ... الح�سور الآ�سر 

لقاء �سعري في القام�سلي

افتتحت نقابة الفنانين العراقيين في مقرها في بغداد 
للنحات  العاني  يوسف  الراحل  العراقي  الفنان  تمثال 
للفنانة  بغداد  الى  ترمز  وجدارية  مسير  فاضل  العراقي 
الثقافة  وزي��ر  بحضور  المشايخي،  ساجدة  التشكيلية 
الفنانين  ونقيب  البدراني  فكاك  أحمد  الدكتور  العراقي 
الفنانين  م��ن  وع��دد  ج��ودي  جبار  الدكتور  العراقيين 

واإلعالميين.
في  البدراني  فكاك  أحمد  العراقي  الثقافة  وزير  وقال 
نقابة  من  ون��رى  نسمع  ان  »تعّودنا  لإلعالم:  تصريح 
يخدم  هو  ما  كل  تأريخها  مدى  على  العراقيين  الفنانين 
الحركة الفنية عبر نشاطاتها الفنية واالجتماعية وموقفها 

المؤثر في المجتمع العراقي«.
العراقيين  الفنانين  نقابة  مقر  في  »افتتحنا  وأضاف: 
يوسف  الراحل  الكبير  العراقي  للفنان  تذكارياً  تمثاالً 
وبصماته  بأعماله  الفن  رفد  لطالما  الفنان  هذا  العاني. 

الفنية التي ما زالت راسخة في ذاكرة الفن«، الفتاً إلى »أن 
العاني أمضى حياة طويلة وهو يقدم نتاجه الفني الزاخر 
بشكل  والتمثيل  والتأليف  اإلخ��راج  مجال  في  باإلبداع 

موسوعي كبير«.
الناس  قلوب  يدخل  أن  استطاع  »العاني  أن  وأوضح 
للراحل  قرأ  او  وشاهد  اال  عربي  او  عراقي  لفنان  يمكن  فال 
التلفزيونية  المكتبة  اث��رت  التي  الفنية  اعماله  العاني 
العراقية بأعماله الخالدة«، مشيرا الى ان »جدارية الفنانة 
التي  ورائعة  معبرة  كانت  المشايخي  ساجدة  التشكيلية 
ترمز الى بغداد السالم عبر ألوانها الشذرية الجذابة التي 

تدل على الهوية البغدادية عموماً«.
من جهتها، قالت الفنان التشكيلية ساجدة المشايخي 
في تصريح لإلعالم: »سعادتي كبيرة بهذا المحفل الفني 
نقابة  الى  وأهديتها  بغداد  جدارية  بعمل  ساهمت  لكوني 
تسّر  الكبرى  قاعاتها  إحدى  لتتوسط  العراقيين  الفنانين 

الناظرين«.
وأهميتها  وقعها  لها  الجدارية  ه��ذه  »إن  وأض��اف��ت: 
الخاصة لدى كونها قد تصبح مسك الختام آلخر اعمالي 
الفنية التي افتخر بها لكونها تتحّدث وترمز الى بغداد على 

الرغم من انني أترك تفسير اللوحات للجمهور دائماً«.
الفنان  العراقيين  الفنانين  نقابة  سر  أمين  أشار  بينما 
للفنان  )بورترية(  تمثال  افتتاح  »ان  الى  وتوت  فاضل 
نقابة  خطة  ضمن  إال  هو  ما  النقابة  في  العاني  يوسف 
الفنانين العراقيين في إنشاء عدد من التماثيل البرونزية 
لعطائهم  استذكاراً  الكبار  العراقيين  الفنانين  من  لعدد 
والسينما  والموسيقى  والمسرح  التمثيل  مجال  في  الثر 

والتشكيل«.
وأضاف، ان »هناك عدداً من االعمال الفنية سواء كانت 
النقابة ستكون محط  الى  إهداؤها  تّم  ام خزفية  برونزية 
تقدير وإعجاب كبيرين عبر عرضها في أروقة النقابة كما 

هو حاصل مع جدارية الفنانة الرائعة ساجدة المشايخي 
التي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من نقابة الفنانين العراقيين 

في حفل اليوم«.

خطة  عن  للكتاب  السورية  العامة  الهيئة  أعلنت 
يلبي  بما   ،2023 لعام  للترجمة  الوطني  المشروع 
المؤسسات  وحاجة  معاً،  والباحث  القارئ  احتياجات 
عالمية  واتجاهات  جديدة  رؤى  معرفة  إلى  الوطنية 
والفني  واألدب���ي  والعلمي  الفكري  العمل  حقول  ف��ي 

والمعرفي.
موقعها  عبر  الهيئة  أعلنتها  التي  الخطة  وتضم 
األكاديميين  من  اختارتها  لجنة  وصاغتها  اإللكتروني 
من  كتاباً  ستين  نحو  المتخصصين  والمترجمين 
والروسية،  والفرنسية،  اإلنكليزية،  وهي  لغات  سبع  
حيث  والفارسية،  والتركية،  واإلسبانية،  واأللمانية، 
أجناسها،  بمختلف  اآلداب  بين  موضوعاتها  تتنوع 
والعلوم اإلنسانية، والعلوم الطبيعية والصحة العامة، 
لتشمل ميادين المعرفة جميعها، أدباً وفكراً وعلماً وفناً، 
داعية المترجمين والمترجمات إلى المشاركة في إغناء 

المكتبة العربية استجابًة لحاجة المجتمع إلى الكتاب.
المشروع  أهمية  على  خطتها  ف��ي  الهيئة  وأك���دت 
الوطني للترجمة وضرورة زيادة أجور الترجمة، لما في 
ذلك من أهمية الستقطاب مترجمين أكفاء والتركيز على 
المحتوى المعرفي والثقافي اإلنساني التقدمي الذي هو 
المعيار في انتقاء الكتب، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل 

وندوات على مستويات مختلفة.
التي  الكتب  من  الكبرى  الحصة  أن  الهيئة  وأوضحت 
اإلنكليزية  الثالث،  اللغات  نصيب  من  ترجمتها  ستتم 
عن  المؤهلين  المترجمين  لتوفر  والروسية،  والفرنسية 
العالم  إلى اإلحاطة بآداب شعوب  اللغات، إضافة  هذه 
أبقت  حين  في  وعلومه،  ومعارفه  وثقافاته  المعاصر 
الخطط  في  تنجز  لم  التي  المهمة  الكتب  بعض  على 

السنوية السابقة.
عملية  للترجمة  الوطني  المشروع  أن  الهيئة  وأكدت 
على  التركيز  هدفها  سنوية،  بخطط  ينفذ  مستمرة 
وللمؤسسات،  للقارئ  وفائدته  المختار  الكتاب  جودة 
والتخلص من العفوية في الترجمة والعمل مع الجهات 
المعنية على بلورة خطط وطنية وتأهيل المترجمين في 
النشر  دعم  الى  إضافة  المعاصرة،  الحية  اللغات  شتى 
أوسع  الى  المعرفة  إليصال  اإللكتروني  بالنشر  الورقي 

قاعدة قراء في الوطن العربي والعالم.
في  الياسين  نايف  الدكتور  الهيئة  عام  مدير  وأشار 
مواضيع  تشمل  الكتب  أن  إلى  سانا  لمراسلة  تصريح 
وتحاول  واألدب،  والفكر  المعرفة  جوانب  في  مختلفة 
بما  المعاصرة،  العالمية  الفكرية  االتجاهات  رص��د 
الحركة  وإغناء  معاً  والباحث  القارئ  لحاجة  يستجيب 

الهيئة  أن  إلى  مشيراً  التنمية،  في  والمساهمة  الثقافية 
أن  بشرط  الخطة،  خ��ارج  من  مترجمة  كتباً  تستقبل 
تحقق المعايير المطلوبة من حيث أهمية الكتاب وجودة 
الخطة  في  المدرجة  الكتب  تعطى  أن  على  الترجمة 

األولوية بالنشر.
الهيئة  استعرضت   2022 عام  الخطة  مراجعة  وفي 
كتاباً   36 أصدرت  حيث  فيه،  المنجزة  األعمال  من  عدداً 

ورقياً و37 كتاباً إلكترونياً، وأقامت العديد من الندوات 
في مجال الترجمة مع استمرار جائزة )سامي الدروبي 
صعوبات  إلى  مشيرة  السابعة،  بنسختها  للترجمة( 
المختارة  الكتب  جميع  تأمين  صعوبة  منها  واجهتها 
المترجمين  ونقص  سورية،  على  العقوبات  جراء  من 
وندرتهم في بعض اللغات، ما انعكس على إتمام العمل 

الترجمي وإظهاره بالشكل األمثل.

{ عبير حمدان

مشبعاً  القلم  وكان  البالد  حكايا  بحجم  الحرف  كان 
اللغة  إحتراف  يقرر  من  يخشى  حيث  المسؤول  بالحبر 
محسوب  فالخطأ  الركاكة،  متاهة  في  سهواً  يسقط  أن 
المفردات  طريق  على  التشكيل  أول  في  المنبر  ورهبة 

تبعث على الخوف. 
الشعراء  إجتمع   2002 عام  الرافدين  بالد  في  هناك 
من كل الوطن قبيل الحرب االميركية على العراق، كنت 
بينهم وحضرت سورية شعراً وأدباً لكن حضوره اآلسر 
الذي  بغدادي،  شوقي  الكبير  ذاكرتي،  في  محفوراً  بقي 
خاض مع جيل شاب في حينه حوارات عميقة في األدب 
والثقافة والشعر والسياسة، وُكثٌر من الشباب العراقي 
من  خشية  معه  حوارية  جلسة  من  انسحبوا  المثقف 
اليوم يذكرون تلك الجلسات بين بغداد  الرقابة، لعلهم 
ووهم  المتعاقبة  الخيبات  سرقتهم  ربما  أو  والبصرة 
من  االفتراضية،  السرعة  عالم  إلى  المستوردة  الحرية 

يدري.
التقيت   2002 ع��ام  الشعري  المربد  مهرجان  في 
الشاعر شوقي بغدادي وأنا في أولى خطواتي ضمن عالم 
المسبقة  واألحكام  واالستنسابية  بالتناقضات  يضج 
أحياناً، حيث أن »نخبة« تلك الحقبة كانت تقّيم النص 
الداعية  الخلفية  ووفق  تارة  الوالدة  قيد  وفق  الشعري 
من  الجرأة  هذه  تحمله  وما  األداء  في  والجرأة  لالنفتاح 
أتقنت  الثناء ربما ألني  معاٍن مستترة، وهناك نلت منه 
الذي  الغرب  من  المقبل  الدمار  واق��ع  وق��رأت  اإلصغاء 
تمهيداً  »الحرية«  بإسم  الشرق  وكل  العراق  تدمير  قرر 
لسرقة خيرات بالدنا، وحين زار بيروت الحقاً بحث عن 
تلك »الشاعرة الصغيرة« وفق تعبيره حينها وكان بيننا 

لقاء ثاٍن دعاني خالله إلى الشام ولالسف لم انل شرف 
تلبية الدعوة...

المربد  اي��ام  إلى  الزمن  بي  وع��اد  رحيله  خبر  ق��رأت 
الواقع بحلوه ومّره، وحزنت  حين كنا نعيش في عالم 
هول  وأصابني  تباعاً  مبدعيها  تودع  التي  بالدنا  على 
الفراغ الذي من الصعب أن يعّوضه كل ما يتم رصفه من 
سطور تحت خانة القصيدة ونصوص يكثف أصحابها 
صنعة  اللغة  اصبحت  بحيث  متصاعد  بشكل  إصدارها 

بال أي روح ابداعية..
مكثفاً  أت��ى  ول��و  قليلة  بسطور  ن��ص  يكفي  ال  ق��د 
احترفوا  كبار  مسيرة  يختصر  أن  والمعنى  بالتفاصيل 
وصمدوا  واالنكسارات  النكبات  رغم  وعمموه  الوعي 
دواوينه  آخر  عنوان  األوان«  فوات  »بعد  ولو  بحرفهم 
االسم  حملت  بقصيدة  استهله  الذي   2021 العام  في 

نفسه:
»سأعتذر اآلن، بعد فوات األوان، أنا لم أجدد حقولي، 
ولم أتفق والزمان، وحين عشقت النساء وكنت صغيراً، 
الحصان،  ركب  يجيدون  ممن  أك  ولم  حصاني  تركت 
كبرت على ظهر قافلة صنعت شاعراً ورمت آخر فتخيلت 

عندئذ أنني حامل الصولجان«.
الكتاب  واتحاد  السورية  الثقافة  وزارة  نعت  وقد 
 93 عمر  عن  بغدادي  شوقي  والشاعر  الكاتب  العرب 

عاماً.
1928م، شارك  الذي ولد في بانياس عام  البغدادي 
عضواً  وكان  الحالي  العرب  الكتاب  اتحاد  تأسيس  في 
في مجلس االتحاد في معظم دوراته إلى أن اختير بعد 
انتخابات االتحاد عام 1995 عضواً في المكتب التنفيذي 
وأسند إليه منصب رئاسة تحرير مجلة »الموقف األدبي« 

الشهرية الصادرة عن االتحاد.

اللغة  في  إج��ازة  حامالً  دمشق  جامعة  من  وتخرج 
عمل   – والتعليم  التربية  في  ودبلوماً  وآدابها،  العربية 
مدّرساً للعربية طوال حياته في سورية وخمس سنوات 

في الجزائر.
حب  »لكل   ،1955 واحد  قلب  من  »أكثر  مؤلفاته:  من 
بحجم  »ص��وت   ،1968 تحب  ال  أشعار   ،1962 قصة 
الفم«، »بين الوسادة والعنق 1974«، »ليلى بال عشاق، 
بستان  كل  »من   ،»1981 جداً  قصيرة  شعرية  قصص 

الطفل  »عودة   ،»1982 شعرية  مختارات  مجموعة   –
الجميل 1985«، »رؤيا يوحنا الدمشقي 1991«.

منها:  لألطفال  الشعرية  المؤلفات  من  عدد  له  كما 
 ،1982 لألطفال  وأناشيد  حكايات   – الجنة  »عصفور 
القصيرة:  القصة  وفي   ،»1984 السطوح  فوق  القمر 
 ،1954 دماً  يبصق  حيناً   ،1986 الحلم  اسمها  »مهنة 
وفي  القمة«،  إلى  درب   ،1978 الجبل  سفح  في  بيتها 

الرواية: »المسافرة 1994« وغيرها الكثير.

مدينة  في  العربي  الثقافي  المركز  أق��ام 
خمسة  فيه  ش��ارك  شعرياً  لقاء  القامشلي 
متنوعة،  شعرية  قصائد  قدموا  ش��ع��راء، 
للمطرب  غنائية  فنية  وصالت  إلى  إضافة 
الباقي  عبد  والعازف  عطية  داوود  الشعبي 

شيخ محمد.
المركز  رئيسة  ال��ق��ادري  فائزة  وبينت 
بتقديم  تميز  الشعري  اللقاء  أن  الثقافي 
وجدانية  مواضيع  ذات  منوعة  قصائد 
رافقها  مبدعين،  لشعراء  وغزلية  ووطنية 
لفنانين  وغنائية  فنية  وص���الت  تقديم 
الحراك  تنشيط  إط��ار  في  وذل��ك  مميزين، 

الثقافي في المدينة.
عطية  داوود  الشعبي  الفنان  وأش���ار 
الغنائية  اللوحات  من  ع��دداً  ق��ّدم  أن��ه  إل��ى 
الجزيرة  تراث  من  مواويل  منها  الشعبية، 
السورية، الفتاً إلى أن الفن الشعبي يحتاج 
بالحركة  المهتمين  قبل  من  وتشجيع  لدعم 

الثقافية والفنية في المحافظة.
محمد  شيخ  الباقي  عبد  العازف  وأعرب 
عن سعادته بمشاركته اليوم إلى جانب عدد 
من الشعراء الذين قدموا قصائد معبرة عن 
الثقافية  النشاطات  هذه  أن  مؤكداً  الواقع، 
تعيد الحياة إلى نفوس عشاق األدب والفن 

من أبناء القامشلي.
وق���ال���ت ال��ش��اع��رة غ����ادة م��ي��رو إن��ه��ا 
الوطنية  بين  م��ا  متنوعة  قصائد  قدمت 
تواجهه  عما  فيها  تحدثت  واالجتماعية، 
فيما  الحياة،  في  صعبة  ظروف  من  المرأة 
أّنه  الله إلى  الباقي العبد  أشار الشاعر عبد 
وأخرى  وجدانية،  إحداهما  قصيدتين  قّدم 

بالشعر الشعبي.
وقدم الشاعر مصطفى سينو قصائد منها 
قصيدة باللغة الفصحى وبالشعر الشعبي، 
الخليف  أحمد  الشاعر  قصائد  تطرقت  فيما 

إلى مواضيع وجدانية وغزلية.
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äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) …¢VhÉØàdÉH ¿ƒµ°ùªàe :»dÉeh …¿É¡Ø°UCG »a á«∏«FGô°S’G á«∏ª©dG ≈∏Y OôdG äQôb ¿GôjEG

(1  ¢U  áªàJ) … ?ˆG ÜõM ™e ºgÉØàdG øY π«°SÉH ∫Éb GPÉe

 É«fGôchCG »a π°ûØdG ™bƒàj ¿ƒZÉàæÑdG
 WO�O�«d��« WK��√ WO�dO�_« ŸU�b�« …—«“u� WF�U��«  U�«—bK� b�«— W��R� s� ÂU�√ q�� …—œU� W�«—œ w�

ÆUNOK� W�u�√ r�bI� W�ËU��Ë UO�«d�Ë√ w� »d��« q�I��� ‰u�
 t�A� Îôu�Ë WO�«d�Ë_« w{«—_« q�U� …œUF��« Ÿu� s� »d�K� ·uI� l� q�UF��« ‰u�� Ê≈ W�«—b�« ‰uI�
 UL� ¨UO�Ëd� WO�O�«d��« WL�eN� …u�b�« Ë√ ¨»dG�« …œU� U�d�U��Ë WO�«d�Ë_« …œUOI�« ‰uI� UL� ¨ÂdI�« …d�e�
 b�√ v�≈ ÍœR� «c�Ë ¨UO�Ë— l� W�œu�Ë »d� w� ‰u�b�« wMF� ¨u�UM�« ‰Ëœ w� Êu�ÒL��� Êu�ËR�� ‰uI�
 wJO�J��« ÍËuM�« Õö��« s� qO� ULN� W��U� WOL�U� »d� v�« l Ò�u�� W�Ëu� »d� u�� ‚ôe�ô« U�≈ ¨s�d�√

Æ «uM�� Òb�L� WK�u� ·«eM��« »d� w� ◊—u��« ‰u�� Ë√ ¨‚ÒuH��« sOI�dH�« s� o�d� tO� r��� ô Íc�«
 UN� WL�eN�« tK�L� Íc�« Íœu�u�« l�UD�« rJ�� ¨WK�u� ÎU�d� qL�� lOD��� UO�Ë— Ê√ W�«—b�« d��F�
 ¨W�dA��« œ—«uL�« V���Ë Î̈UO�«dG� WN���« s� »dI�« V���Ë ¨2014 q�� U� UO�«dG� v�« …œuF�« tK�L� Ë√
 ‘uO�Ë  «œUB��« pJH�Ë —UON�« W�«b� WK�uD�« »d��« wMF� ULMO� ¨—UF�_« ‚d� V��� WO�UL�« ·ö�_« WK�Ë

Æt�UFL���Ë »dG�«
 dBM�« WO�U� b�b�� s� b� ô  t�√ „«—œ≈ WOL�√Ë ¨»d��« n�Ë vK� …—bI�« WOL�Q� ŸUM��ô« v�« W�«—b�« u�b�
 qI�Ë ¨UO�Ëd� UO�«d�Ë√ s� UNM� wK���« sJL� w��« UO�«dG��« œËb� tF�Ë ¨UO�Ë— `�UB� tKL�� sJL� Íc�«
 sO��Q�� v�« ¨WO�«d�Ë_« UO�«dG��« q�U� …œUF��«Ë UO�Ë— WL�e� ¨sO��Q�L�« sO�U� s� w�O�«d��ô« ‘UIM�«
 UN�œUO� Â«d��U� UO�«d�Ë_ W�uKDL�«  U�ULC�«Ë ¨UO�«d�Ë√ œUO�� UO�Ëd� W�uKDL�«  U�ULC�« ¨sO�HK���

Æ…b�b��« UO�«dG��« vK�Ë œUO��« q� w� w�UO��« UN�öI��«Ë
 qIM� —«dL��ô« s� Y�b��« Ê√Ë ¨W�UNM�« WDI� XGK� WO�«d�Ë_«  U�KD�« WO�K� Ê≈ ‰uI�U� W�«—b�« r���

ÆUO�Ë— bO� W�K�_« Ác� Ÿu�u� wN�M�� …dD� WOKL� w� ‰u�b�« wMF� W�ÒbI�� W�K�√

 É«fGôchCG »a π°ûØdG ™bƒàj ¿ƒZÉàæÑdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 dO�UF�� w�U��« —UO��«Ë ¨Êu� ·“u�Ë WO��d�
 Â«e��«  q�UI�  fOz—  ÍQ??�  ‰u�I�«  u�  ¨qO�U�
 —UO��« vK� UNF� ‚UH�ô« r�� w��« WO�UOM�« q�J�«
 ¨UNM� d�– W�d�u�  U�ö�≈ cOHM�� w�Uzd�«
 vK�  œÒb???�Ë  ¨‰«u???�_«  …œUF��«Ë  W�e�d�ö�«
 WO�uJ�  dO�  Ë«  WO�uJ�  V�UJ�  X�O�  UN�√
 »U� s� t�H� `O�d�� q�Ë U�bM�Ë Æ—UO�K�
 Î UO�UO�  Î U???�“Ë  q�L�  sL�  o��«  kH�  ÁU??L??�√  U??�
 —Ëœ  t�  ÊuJ�  ÊQ??�  Î UO�U�√  Î UO�O��  Î UO�F�Ë
 Ê_Ë ¨W�—uNL��« W�Uz— ‚UI���« w� r�U�
 ô  Y�U��«  —UO��«Ë  ¨U�F�  Ëb��  ‰Ë_«  —UO��«
 dEM�«  V�O�  ¨`??�d??�«   UO{d�  vK�  ÍuDM�
 s� —«b��«  w� …u� `�� t�HB� w�U��«  —UO�K�
 ‰Ë_« —UO��« ÕU��≈ w�U�� ⁄uK� bF� ô≈ d�J�
 V�d� ô b� WO�U��ù« Ác??�Ë Î̈ «œËb??�??� Î UI�d�
 t�_  ¨qO�U�  n�«u�  w�  UN�¡«dI�  ÊËdO�J�«
 ¨nB�«  Ã—U�  V�UF�  cOLK��  t��ƒ—  ÊËb�d�
 Õu�  vK�  vI��  V�UA�  cOLK��  rN�F�√  U�bF�

ÆnB�«
 w� t�U�U���« r??�√  U??�√  t??�√  qO�U� ·dF�  ????
 ¡w� «c????�Ë ¨W??�u??F??� W??�U??O??�??�« W??�—U??L??�
 ¨UN�«c�   U�UI���ô«  W�uF�  s??�  nK���
 sLJ� WO�«c�« W�uFB�« Ê_ ¨r�UH��«Ë W�Uzd�«
 UNO�  lL��� WE�� w� lL��«  vK� …—bI�«  w�
 s�  WO�U�  W??�—b??�  W�u�A�  W�dOB�   UHK�
 n�u� s??O??� ¨W??�d??H??� ôË W??�b??�??�«  n??�«u??L??�«
 vK� ÿUH��« vK� —œU�Ë Î̈ UOF�«Ë oI��K� q�U�
 UL�—Ë  ¨Á¡«—Ë  W??O??�e??�??�«  b??�«u??I??�«  ·U??H??D??�«
 t�b���«  Íc??�«   ôUL��ô«  ZNM�  d�H�  «c??�
 w�  dO�√  —UO�Ë  ‰Ë√  —UO��  ÷dF�  ¨qO�U�
 Æ…b�UI�«  `??�d??�  U??�  ¨r??�U??H??�??�«Ë  W??�U??zd??�«  wHK�
 ¨` Ò�d��«Ë W�ö��« dO� fOz— W�Uzd�« w� ‰UI�
 ‚UH�ô« ◊d� fOz— ÍQ� ‰u�I�« —Òd� ULNMO�Ë
 ¨tK�«  »e??�  l�  r�UH��«  w??�Ë  ¨ŸËdAL�«  vK�
 p�Ë  —U??O??�??�«  Áb??�d??�  U??�  t�A�  tKF��  ÕU??�??M??�«
 ULNMO�  s??J??�  ¨Y???�U???�Ë  ‰Ë√  Ê«—U???O???�  ¨r??�U??H??�??�«
 U� u� ¨w�Uzd�« w�U��« —UO��« t�A� ÌÊU� —UO�
 nI�  w��«  Ê«—b��«Ë  rz«uI�U�  ¨qO�U�  tH�Ë
 Í—UOF� ◊uI�� ¨UNO�≈ bM���Ë r�UH��« UNOK�
 vK�  r�UH��«  ¡UI�  wMF�  W�Ëb�«  ¡UM�Ë  W�«dA�«
 …b�u�«  —«b??�  v�«  Î «bM���  sJ�  ¨…b??�«Ë  WLzU�
 lM�  —«b??�  u�  ÌÊU??�  —«b��  W�U��«Ë  ¨WOM�u�«
 ôË Î UO�U��≈ ÎöL� fO� «c� Ê√ Î «œdD��� ¨WM�H�«
 ÕU�M�U�  ö�u�  qLJ�  Ê«  lOD���  ôË  Î «“U��≈

 U� sL{ wMF� «c�Ë Æ“U��≈ ÊËœ w�K� lML�
 r�UH��U� dL��� —UO��« Ê√ ¨W�Uzd�« ‰u� o��
 ’d� —U���« sLC�� w��« WM�«d�« WK�dL�« w�
 ¨b�b� r�« vK� o�«u�K� ‰Ë_« w�Uzd�« —UO��«
 ¨r�UH��«  s??�  —UO��«  t��d�  U??�  oI���  r??�  u??�Ë
 —UO��«  WLzU�  vK�  r�UH��«  œUM��«  …b�U�  vK�
 œUM��ô«Ë ¨W�ËUIL�« tK�L� Íc�« w�O�«d��ô«
 ¨WM�H�«  lM�Ë WOM�u�«  …b�u�«  UL� s�—U� v�«
 ¨w�U��≈ r??�U??H??� v???�« q??�u??�??�« —U??E??�??�U??� s??J??�
 ¨w�U��« w�Uzd�« —UO��U� sLC�� t�« ÷d�H�
 vK� r??�U??H??�??�« q??�U??I??� f??O??z— ÍQ???� ‰u??�??I??�« Í√
 —UO�K�  …b�RL�«  WO�UOM�«  q�J�«  l�  ŸËdAL�«
 W�d�  r�UH��«  v??�«  œuF��  ¨b??�«u??�«  w�Uzd�«
 w�O�«d��ô« —UO��«  ¨Àö��«  tLz«u� …œUF��«

ÆW�Ëb�« ¡UM�� dO��«Ë W�«dA�« W�UL�Ë
 Î «bONL� qO�U� Âö� w� «Ë√d� s�cK� Î U�ö� ??
 Î «dO�F�  WLKJ�«  w�Q�  ¨r�UH��«  s�  »U���ö�
 `�H�Ë  ¨r�UH��«  wL��  Ãd�L�  W�U��«  s??�
 Í√dK�  tL�bI�  sJL�  w�Uz—  o�«u��  o�dD�«
 Ê«uM�  X��  —UO��«  …b�UI�Ë  w�O�L�«  ÂUF�«
 ¨nzUD�«  nI�  X��  ¨W�e�d�ö�«  “U��≈  q��
 dzU�Ë  ¨W??�e??�d??�ö??�«  »u��  WO�«—bH�«  fO�Ë
 ‚ËbM� Z�U�d� qJA� w��« WO�ö�ù« œuM��«
 ‚UH�ô«  W�uF�  vIK�  s�  w��«Ë  ¨w�Ëb�«  bIM�«
  U�uJL�«  dzU�  l??�  W�e�d�ö�«  œËb??�  vK�
 W�d�Ë  tK�«  »e�  wzUM�  Î U�uB�Ë  ¨WO�UOM�«
 o� s� ‰“UM��« o���� “U��ù« «c� q��Ë Æq�√
 ÊU� U� q�L� ¨w�Uz— `�d� r�« vK� u�OH�«
 o���� ¡UCI�« ”U�√ vK�  U�U���ô« Êu�U�
 ‰UAO� œULF�« `O�d� vK� u�OH�« s� ‰“UM��«
 —UO��«Ë qO�U� `ML� UL� ¨2008  ÂU� ÊULOK�
 sO�«u�  Ê≈  w�O�L�«  ÂUF�«  Í√dK�  ‰uI�«  …—b�
 ÊuÒO�O�L�«  U�d��  sJL��  w��«   U�U���ô«
 w� ¨rN�«u�√ d�� rN�«u� WOL��� rJ���« s�
 WO�Uz—Ë  WO�«–  V�UJL�  —UO��«  WO�C�  ÃU��
 t�uB�Ë t� UNOK� ‰uB��« q�UI� Î̈ U�uB�
 dOJH��« ÎöO���� ÊU� «–≈ t�√Ë ¨¡«u� b� vK�
 —UO��«  ÊS�  ¨nzUD�«  ‚UH�«  q��  U�  v�«  …œuF�U�
 nzUD�« oO�D� v�≈ …œuF�« ÂbF� W�ULC�« qJ�
 `��  —UO��«  Ê≈Ë  ¨2005  q�� U� W��M� Î UI�Ë
 Íc�« ¨tK�«  »e� l� r�UH��«  qCH� p�– qFH�
 t�uB� U??N??�U??�√  w??�??�«   U??H??�U??�??�??�«  t??�??A??�  ô
 ô sOO�O�LK�  Áu�K� U� Ê√  UL� ¨ÊuO�O�L�«

Æ—UO��« t�K� U� t�A�

 s�  wzUM��«  Ê≈  —œUBL�«  ‰uI�Ë  ÆÍÒb���«  `�d�
 wK���« q�UI� ÷uF� V��� «u�UF� W�œUF� q�I�
 q�U� r�« œU��≈ WO�UJ�≈ Èd� ô UN�_ ¨WO��d� s�
 q��  wI�«u�  `�dL�  Î UO�—U�Ë  Î UOK�«œ  o�u��K�
 ÷uF�  `O�d�  WOKL�  X�U�  «–≈  ‰uI�Ë  ¨WO��d�
 VK� sJL� ö� ¨UN�LN� XN��«Ë  UNOK� U�   œ√  b�
 l{u�  r�  WO��d�  Ê_  ¨‰Ë«b��«  s�  UN���  sL�
 iF��« Õd�I� Ê√ Îö�� sJL� nO�Ë ¨bF� ‰Ë«b��U�
 Êu� ·“u� œULF�« gO��« bzU� `O�d� WA�UM�
 ¨—u��bK� q�bF� v�« ÃU��� t�√ r�— ¨wI�«u� q��
 ¨Ê«uMF�«  «c�  X��  WO��d�  r�«  ‰Ë«b??�  i�d�Ë
 ·«d�_« bM� Îôu�I� Î U��d� ÊU� WO��d� Ê√ r�—

Æ «uM� X� q�� UN�«– WO�—U��«Ë WOK�«b�«
 W�dFL�«  bF�  œö��«  œU??�  Íc??�«  ¡Ëb??N??�«  Ê√  Ëb��  ô
 q� Î̈ö�u� dL��O� ‰bF�« dB�Ë WO�bF�« w� WOzUCI�«
 qB�  U�  ÊQ�  —cM�Ë  d�R�   U�uKFL�«Ë   UODFL�«  Ê≈
 »d��«  ôu� s� W�u� Èu� fO� w{UL�« fOL��«
 j�Ë  ¨q�IL�«  Ÿu��_«  ‰ö�  Èd??�√   ôu??�  bNA��
 w�u�U�  Ãd��  œU��ù  WO�UO�  WODG��  wzUC�  t Ò�u�
 Q�dL�«   UIOI�� nK� s� —UDO� ‚—U� w{UI�«  WO�M��
 b��U�  Ë√  ¨å¡UM��«ò  XLK�  U�  o�Ë  d�¬  ÷U�  sOOF�Ë
 fK�L�«  v??�«  wME�«  Á—«d??�  l??�—  vK�  Á—U��≈  v??�œ_«
 v�«  U�bF�  nKL�«  „d�Ë  …œb��  …bL�  ÁbOOI�Ë  w�bF�«

 ÆwzUCI�« —U�L�« ‰ULJ��ô w�bF�« fK�L�«
 ÊËbF���  ·«d??�_«  lOL�  ÊS�  ¨ U�uKFL�«  o??�ËË
 w{UI�«  WN�  sL�  ¨W�dFL�«  s??�  …b�b��«  W�u�K�
 WO�Ë—Ë_«  ‰Ëb??�«  iF�Ë  sDM�«Ë  s�  Âu�b�  —UDO�
 nKL�U�  —«dL��ô«  vK�  ÒdB�  WOK�«œ  WO�UO�  ·«d�√Ë
 eOOL��«  ÂU�  w�b�  b{  t�«¡«d�≈Ë  t�UIOI��  ‰ULJ��«Ë
  «b�u� w{UI�« q�UIL�« w�Ë Æ «b�u� ÊU�� w{UI�«
 VO��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  s�  Âu�bL�«
 ÎUC�√ ÒdL��� Íd� tO�� w�UOM�« fK�L�« fOz—Ë w�UIO�
 v�� tKL� bOOI�Ë —UDO� o�uD�� t�«uD�Ë t�«¡«d�S�
 ŸUL��ô« v�« —UE�_« t��� ULO� ÆnKL�« s� ÎUOK� Áb� n�
 p�–Ë  ¨nKL�U�  ÒX�K�  vK�_«  ¡UCI�«  fK�L�  VI�dL�«
 w{UL�«  fOL��«  ŸUL��ô«  s�  fK�L�«  e��  U�bF�
 d�“Ë  V�J�  w�Ë  Ÿ—UA�«  w�  WOM�_«   «d�u��«  V���

 Æ‰bF�«
 ÎUM�R�  ÊU�  »UBM�«  ÊS�  å¡UM��«ò   U�uKF�  o�ËË
 fK�L�« fOz— sJ� ¨w{UL�« fOL��« fK�L�« œUIF�ô
 Ÿ—UA�« w� WOM�_« À«b�_U� ŸÒ—c� œu�� qON� w{UI�«
 ¨fK�L�« Ác��� w�K� —«d� Í√  UO�«b� s� ·ËU�L�«Ë
 ¡UC�_«  q�  œu�Ë  r�—  ŸUL��ô«  ‰uB�  Âb�  q ÒC�Ë
 œu�ËË ¨fOzd�« V�J� s� W�dI� vK�Ë ‰bF�« dB� w�
 U�U�{ w�U�√ ‰öG��« Èd� sJ� ¨—UDO� WO�M�� WO�K�√
 w{UI�«  b{  Ÿ—UA�«  w�  rN�“Ë  rNKOKC�Ë  —U�H�ô«
 dOOG��« WK��Ë  «uI�«Ë VzU�J�« »«u� Â«bI��«Ë  «b�u�
 jGCK�  ‰UJ�ù«  ‰UF��«Ë  ‰bF�«  d�“Ë  V�J�  ÂU���ô
 œu��  w{UIK�  WF�—–  qÒJ�  U�  ¡UCI�«  fK��  vK�

ÆfK�L�« ŸUL��« dOOD��
 WO�bF�«  w�  qB�  U�ò  Ê√  v�«   U�uKFL�«  dOA�Ë
 l�  ULO�  ô  WE��  Í√  w�  —ÒdJ�O�  w{UL�«  fOL��«
 s� œbF� —UDO� UNN�Ë w��«  «¡U�b��ô« bO�«u� ‰uK�
 sO� WN�«u� l�bM� b�Ë ¨WOM�_«Ë WO�UO��«  UOB�A�«
 Èu�� s�  U�uKF� j�Ë ‰bF�« dB� w� …UCI�« —U��
 s� ‰UI��ôU� —UDO� w{UIK�  …“U�û� U�dOC�� Íd��
 tKL� ‰ULJ��«Ë s�L�«  ‰b� dB� v�«   ËdO� ‰b� dB�
 p�c�Ë  ¨t�I�ö�Ë  t��U�≈  ‰U��  WO�U���«  …uD��  tM�
 v�«  ÍœRO�  U�  ¨WK�d�Ë  WI�ö�  Í«  s�  ÈQML�  ÊuJ�

  ÆåwzUCI�« r���« w� dO�� —UDA�«
 d ÒD��  b�Ë  —UDO��  t�I�öL�  dL��O��   «b�u�  U�√
 v�« q�� r�Ë t�U�√ q�L� r� ‰U� w� tI�� nO�u� …d�c�
 Êu�b��L�« U�√  ÆnKL�«  s� v Ò�M��Ë wzUCI�« gO�H��«

 Æ—UDO� b{ …dO�� WO�u�U� WL�N� ÊËd ÒC�O� oOI��K�
 qOK�  s��  wK�  VzUM�«  Âb̂I�   «uD��«  Ác�  v�Ë√Ë
 dO�H� WL�d� w� w�bF�«  oI�L�«  b{ WOz«e� ÈuJA�
 eOOL��« ÂU� w�b� ÂU�« —UDO� ‚—U� w{UI�«   ËdO� Q�d�
 wzUCI�«  gO�H��« ÂU�√ Èd�√Ë  «b�u� ÊU�� w{UI�«

  Æ —UDO� UN�J�—« WOJK�� ¡UD�√ Ád���« U� ÊQ� w�
 jD��  s�  å¡UM��«ò  d��  WO�UO�  ◊U�Ë√   —c�Ë
 nK�  s�  Ÿ—UA�«  w�  wM�_«Ë  wHzUD�«  l{u�«  dO�H��

 œö��«  d��  ·bN�  ÊU�  WO�bF�«  w�  qB�  U�Ë  ¨Q�dL�«
 WO�UO��«  ÈuI�«  WO�«œ  ¨å2  r�—  W�uO�ò  W�œU�  v�«
 …eN�_«Ë  ¨¡«œu��«  ·dG�«  w�  „U�Ô�  UL�  t�M�K�  W�U�
 s�_U� Y�FK� W�ËU�� Í√ j�C� ÎUF�d� „d��K� WOM�_«
 Àœ«u??�  ‰uB�  s�  ◊U??�Ë_«  X�Òu��Ë  ¨—«dI��ô«Ë
 w�uJ��«Ë  w�Uzd�«Ë  w�UO��«  ⁄«dH�«  q�  w�  WOM�√
 W�—u��b�«   U��RL�«  W�U�  VOB�  Íc??�«  qKA�«Ë

ÆW�Ëb�« q�UH�Ë
 b�—  q�  w�  ¨b�b�  Í√  w�Uzd�«  nKL�«  bNA�  r�Ë
 Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�« —UO��« fOz— n�«uL� …¡«d�Ë
  «—U�« s� tKL�� U�Ë ¨w{UL�« b�_« t�LK� w� qO�U�
 ¡UL�√ v�« q�u��« ÁU��U� UN�U�√ vK� „d���« Íd��

 ÆU�b�√ »U���« Íd�� WOI�«u�
 w�bI��« »e��« fOz— ÊS� å¡UM��«ò  U�uKF� o�ËË
 j�  vK�  Í—u��  —Ëb�  ÂuI�  ◊ö�M�  bO�Ë  w�«d��ô«
 Íd�  fOzd�«  l�  oO�M��U�   UL�UH�  v??�≈  q�u��«
 ¨‚UO��« «c� w� …b� ·«d�√ l� q�«u��U� tO�ö� Íc�«
 sO�  Î «—ÒdI�  ÊU�  Íc�«  ¡UIK�«  Ê√  WO�ö�≈  —œUB�   œU�√Ë
 v�« q�Q� qO�U� Âö� bF� w{UL�« b�_« ◊ö�M�Ë Íd�

 Æ◊ö�M� vK�  √d� WO�� »U��_ ÂuO�«
 ◊ö�M�  ÊS??�  å¡UM��«ò  —œUB�  dOA�  U�  V���Ë
 ◊dA� ÷uF� ‰UAO� VzUM�« r�œ s� l�«d�K� bF���
 »UBM�«Ë  WO�UOM�«  WO�K�_U�  vE��  r�«  vK�  o�«u��«
 wzUM�  ÊS�  W�U��«  v��  sJ�  ¨W�K��«  œUIF�ô  Â“ö??�«
 …œdL�«  —UO�  fOzd�  p�L��  tK�«  »e??�Ë  q??�√  W�d�
 s�  ‰eFL�  t�  WO�K�√  sO�Q��  qLF�Ë  ¨WO��d�  ÊULOK�
 WOLOK�ù«  ·ËdE�«  —UE��U�  ¨VzU�J�«Ë   «uI�«  w�K��
 vK�  —œUBL�«   œb�Ë  Æt�U���ô  WOK�«b�«Ë  WO�Ëb�«Ë
 tF�b�  ·«d�_«  iF�  jD��  v�«  Òd�M�  s�  wzUM��«  Ê√
 q�UI�  ÷uF�  ‰UAO�  …b�U�  vK�  WO��d�  s�  wK��K�

ÆWO��d�
 Ê√  sJL�  …dG�  qO�U�  Âö??�  w??�  —œUBL�«   √d???�Ë
 ·«d�_« UN�HIK� ‰U� w� oKGL�« w�Uzd�« —«b��« ‚d��
 o�«u�K� ÎU�u�H� »U��« „d� qO�U� Ê√ ULO� ô ¨WOMFL�«
 U� ¨fOzd�« vK� ‚UH�ô« —ÒcF� «–≈ w�Uzd�« ŸËdAL�« vK�
 WO�K�_« ‰UM� `�d� Í√ vK� o�«u� Ê√ sJL� t�√ wMF�
 nO�Q�� o�d� WD�d� vK� tF� r�UH��« r� «–≈ WO�UOM�«
  U�ö�ù«  “U��≈Ë  W�Ëb�«  …—«œ«  vK�Ë  …b�b�  W�uJ�
 dL���  Ê√  l�u��  —œUBL�«  sJ�  ÆW�Ëb�«  ¡UM�  …œU??�«Ë
 w�UM�K�«  nKL�«  ÊuJ� WO�U{« dN�_ WO�Uzd�«  W�dFL�«

   ÆWIDML�« w�  «—uD��U� ÎUD��d�
 fK�L� W�K�� …u�œ v�« Íd� fOzd�« bM� t�u� ôË
 ‰uF�Ë  ¨å¡UM��«ò   U�uKF�  o�Ë  ¨fOL��«  «c�  »«uM�«
 „«d��«Ë ·«d�_« l� UN�d�� w��«  ôUB�ô« vK� Íd�
 WO�UM�K�«   «u??I??�«  l�  ULO�  ô  ◊ö�M�  ÁœuI�  Íc??�«

 ÆdOOG��« Èu�Ë VzU�J�«Ë
 vK�  å¡UM��«å?�  d��«  wM�u�«  —UO��«  —œUB�  œÒbA�Ë
 s�  WLzU�  qO�U�  VzUM�«  UNMK�√  w��«   «—UO��«  Ê√
 Ê≈Ë  ¨…—ËU??M??�  fO�  «c??�Ë  Î̈UOB��  t�O�d�  UNML{
 `�d�  vK�  o�«u�K�  ·«d�_«  vK�  jG{  WKO�Ë  ÊU�
 ô  —UO��«  Ê√  v�«  …dOA�  ¨W�Ë«b�L�«  ¡UL�_«  Ã—U�  s�
 ·«“u� gO��« bzU� `O�d�� ◊ö�M� Õd� vK� o�«u�
 nK���  sO�  WOI�«u�  ¡UL�√  s�  Y��K�  u�b�Ë  ¨Êu�
 bF� ô WO�UO� WO�K�Q� vE�� ô r�« Í√ Ê√ UL�U� q�J�«

ÆÎUOI�«u�
 w�  WO�d��«  d??�“Ë  nA�  ¨w�uJ��«  bOFB�«  vK�
 t�b�  Ê√  s�  ¨w�K��«  ”U��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�
 ÂU�_«  w�  bIF��  ¡«—“u�«  fK�L�  W�K�  ÊQ�   «bO�Q�
 U�d ÒC�ò ∫·U{√Ë ÆÍu�d��« nKL�« Y��� WK�IL�« WKOKI�«
 WF�U��«  s??�Ë  WO�d��«  …—«“Ë  s�  »uKD�  u�  U�  q�
 «c� ÁœUIF�«  q�Q�Ë ¡«—“u�«  fK�� w� t���� WO�UM�K�«

ÆåŸu��_«
 WO�U���   «—UON�«  j�Ë  WOAOFL�«  ŸU{Ë_«  r�UH�Ë
 ‚u���  dO�  ŸUH�—«  q�  w�  ¨ U�UDI�«Ë   U��RLK�
 l�œ U� ¨ U�Ëd�L�«Ë WOz«cG�«  œ«uL�«  —UF�Q� Òw�uM�Ë
 t Ò�u�Ë  ¨bOFB��«  Êö�≈  v�«  ÂUF�«  w�ULF�«  œU��ôU�
 l� s�«e��U� q�IL�« ◊U�� 8 w� »«d{û� qIM�«  U�UD�
 wL�d�«  rOKF��«  wLKF�Ë  ÂUF�«  ŸUDI�«  wH�u� »«d{≈
 ’U��«  rOKF��«  …c�U�√  ÒbF���  ¨lO�U�√  cM�  dL��L�«

 ÆÎU��d� rNO�« ÂULC�ö�
 —ôËb�«  ·d�  dF�  r��  ÊUM��  ·dB�  lD���  r�Ë
  «¡«d�ù«  WK�K�  s�  r�d�«  vK�  ¡«œu��«  ‚u��«  w�
 Íe�dL�«  fK�L�«  ŸUL��«  bF�  ¨U�c��«  w��«  WO�UL�«

 Æ·dBLK�

ácôà°ûªdG ™jQÉ°ûªdG á©HÉàªd á«fÉªdCG á«bGôY áæéd

 oO�M�K� WM�� qOJA� ¨f�√ ¨WO�«dF�« W�uJ��« XMK�√
Æs�bK��« sO� W�d�AL�« l�—UAL�« ÊQA� w�UL�_« V�U��« l�
 ¡«—“u�« fOz— ÒÊ√ ¨©Ÿ«Ë® WO�«dF�« ¡U��_« W�U�Ë XHA�Ë
 —UA��L�«  s�  WOD�  W�U�—  vIK�  w�«œu��«  ŸUÒO�  bL��
 Èb�  Áœö�  dOH��  dO�_«  UNLÒK�  ¨f��u�  ·ôË√  w�UL�_«

ÆdGO� sO�—U� ‚«dF�«
 ÁdJ� s� t��U�— ÊuLC� w� ¨w�UL�_« —UA��L�« dÒ��Ë
 w� ‚«dF�« ¡«—“u�« fK�� fOzd� tFL� Íc�« dL�L�« ¡UIÒK�

Æw�U��« Êu�U� Ød�UM� 13
 s�  tOK�  ‚UH�ô«  Òr�  UL�  t�œUF�  s�  f��u�  »d??�√Ë
 oO�M� sO�d� WK�«u� v�≈ ÎU��ô ¨s�bK��« sO� qL� Z�U�d�
  «—œU��Ë  l�—UA�  vK�  qLF�«  ‰ULJ��ô  œ«bG�  l�  qLF�«

ÆW�d�A�
 —UA��LK� dJA�« w�«dF�« ¡«—“u�« fOz— t�Ë ¨t�N� s�
 w�  Áœö�  W��—Ë  W�b�  vK�  Î«œÒbA�  ¨t��U�—  vK�  w�UL�_«

ÆUO�UL�√ l� „d�AL�« qLF�«
 ¨sO�d� v�≈ w�«œu��« UN� ÂU� WOL�— …—U�“ bF� ¨p�– w�Q�

 w�UL�_«  ÍuLM��«Ë  Í—UA��ô«  ÍdJ�F�«  r�b�«  UNO�  sÒL�
 Æœ«bG��

 WO�UH�«  WO�«dF�«  W�uJ��«  lO�u� s� ÂU�√  bF� w�Q� UL�
 U�“d�√   ôU��  …b�  XKL�  WO��dH�«  W�uJ��«  l�  W�«d�
 ÊËUF�  ‚U�¬  œU��ù  vF��  œ«bG�  w�U��  j�Ë  ¨WOM�_«
  U�UDI�« rEF� vK� WO�dO�_« …dDO��« s� Î«bOF� ¨Èd�√

Æœö��« w�

 ¡UG�S�  vC�  Î«b�b�  ÎULOLF�  ÊUM��  ·dB�  —b??�√Ë
 ÊQA�  13384  r�—  w�U�_«  —«dI�«  s�  WF�«d�«  …œUL�«
 Á—Ëb� —u� —«dI�U�  qLF� Ê«  vK�  ¨W�bIM�«   U�u���«

 Æb�b��K� WK�U� 2023 ◊U�� 28 …bL�
 fK�L�« ŸUL��«ò ÊQ� ¨åOTVò ?�«  U�uKF�  œU�√Ë
 b�b� —«d� Í« –U��« ÊËœ s� —UJ�√ WKL� g�U� Íe�dL�«
 ¨å—ôËb�« Òr�K� q�b��U� Ë√ W�dO� WBML� oKF�� ¡«u�
 WI�UF�« ‰«u�ô« Ÿu{uL� ‚dD� ŸUL��ô«ò Ê√ v�« X�H�Ë
 dF�  vK�  UNKOB���  ÊuM�«uL�«  UN�  ÂbI�  ÊU�  w��«Ë
 ◊ËdA�« WO�u��L�«  UHKL�« q� ÊQ� bO�Q� ÊUJ� ¨W�dO�
 38  dF�  o�Ë  WBML�«  dF�  vK�  UN�U��«  UNK ÒB�O�

ÆåÎUH�«
 ÊU��  w{UI�«  ÍeOOL��«  ÂU??F??�«  w�bL�«  t??? Ò�ËË
 wK�  w{UI�«  w�UL�«  ÂUF�«  VzUM�«  v�«  ÎU�U��   «b�u�
 W�—u�  WOzUC�   U�UM��«  dOD��  tO�  VK�  ¨rO�«d�≈
 ≠ wK�«b�« s�_« Èu�® ÎW�U� WO�bF�« WD�UC�« œ«d�√  v�≈
 ©gO��«  «d�U��  ≠ „—UL�≠ W�Ëb�« s�√ ≠ ÂUF�« s�_«
 qLF�«Ë ÎW�U� WO�Ë_«  UIOI���«Ë  U�ÒIF��« ¡«d�≈ WOG�
 WKLF�«  vK�  sO�—UCL�«Ë  sO�«ÒdB�«  nO�u�  vK�
 v�≈ s�—uH�� r�œUO��«Ë ¨U�—UON�U� VÒ����«Ë WOM�u�«
 w�u�UI�«  vC�IL�«  ¡«d�ù  WO�UL�«  W�UF�«  W�UOM�«  …dz«œ 

 Æ WMJLL�« W�d��U� W�O�M�U� t�œU�≈Ë
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7 ريا�ضة

�شون داي�ش خلفًا لفرانك المبارد

مدّربًا الإيفرتون حتى العام 2025
رسمياً  اإلنكليزي  إيفرتون  ن��ادي  أعلن 
للفريق  امس عن تعيين شون دايش مدرباً 

حتى حزيران 2025 خلفاً لفرانك المبارد. 
لعامين  يمتد  عقد  على  داي��ش  وواف���ق 
للمرة  مهماته  وسيتولى  ال��ع��ام،  ونصف 
ن��ادي  إي��ف��رت��ون  سيواجه  عندما  األول���ى 
»غوديسون  ملعب  على  المتصدر  أرسنال 

بارك« السبت المقبل. 
ونقل بيان للنادي عن دايش قوله »أعرف 
ومدى  الشغوفة  إيفرتون  جماهير  قاعدة 
وأضاف  لهم«.  بالنسبة  النادي  هذا  قيمة 
»نحن جاهزون للعمل ومستعدون لمنحهم 

ما يريدون. 
والجهد  القميص  على  بالعرق  ذلك  يبدأ 

والعودة إلى بعض المبادئ األساسية التي التزم بها نادي إيفرتون لكرة القدم لفترة 
طويلة«. وتابع »نريد استعادة الشعور الجيد. نحن بحاجة إلى الجماهير، نحتاج 

إلى الوحدة ونريد أن يكون الجميع متحالفين. هذا يبدأ بنا كطاقم عمل والعبين«.
من جهته، قال بيل كينرايت رئيس إيفرتون »لقد أقنعني سريعاً أن لديه السمات 
قاعدتنا  يلهم  أن  يمكن  ورجل  إليفرتون،  رائعاً  مدرباً  نفسه  لجعل  تماماً  الصحيحة 

الجماهيرية«. 
النادي.  هبوط  قبل  الماضي  نيسان  في  بيرنلي  تدريب  من  أقيل  قد  دايش  وكان 
وسيحّل بدالً من المبارد الذي أقيل بعد أقل من سنة في منصبه، عقب الخسارة أمام 

وستهام الجريح.

البرتغالي كان�شيلو معارًا من ال�شيتي اإلى البايرن
مدافع  اقتراب  مصادر  عّدة  أكدت 
البرتغالي  الدولي  سيتي  مانشستر 
إلى  االن��ت��ق��ال  م��ن  كانسيلو  ج���واو 
سبيل  على  ميونيخ  بايرن  صفوف 
اإلعارة. هذا، وأوردت تقارير صحافية 
بايرن  مع  اتفاقه  أت��ّم  كانسيلو  أن 
ميونيخ على أن يجري الكشف الطبي 
تمهيداً  المقبلة  القليلة  الساعات  في 

النتقاله إلى العمالق البافاري. 
العمر  من  البالغ  كانسيلو  وخاض 
ال��دوري  في  الموسم  ه��ذا  عاماً   28

اإلنكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي 
17 مباراة سجل خاللها هدفين ومنح تمريرة حاسمة وحيدة.

نهائي مبكر بين الريال والبر�شا في م�شابقة كاأ�ش ملك اإ�شبانيا

كاأ�ش ديفي�ش: لبنان يواجه اأوكرانيا 

والعبوه بداأوا ا�شتعداداتهم في بولندا

الدوري االأميركي بكرة ال�شلة للمحترفين

مورانت يعيد غريزليز ل�شّكة االنت�شارات

لمسابقة  النهائي  قبل  الدور  قرعة  أسفرت 
في  سحبها،  جرى  التي  إسبانيا،  ملك  كأس 
مدريد،  العاصمة  في  اإلسباني  االتحاد  مقر 
ريال  الغريمين  بين  سيجمع  مبكر  نهائي  عن 

مدريد وبرشلونة. 
ريال  بين  األول��ى  المباراة  وستقام  ه��ذا، 
شباط   8 األرب��ع��اء  ي��وم  وبرشلونة  م��دري��د 
في  برنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  على  المقبل، 
 1 يوم  اإلياب  لقاء  ويجري  مدريد،  العاصمة 
كامب  »سبوتيفاي  ملعب  على  المقبل،  آذار 
نو« معقل برشلونة. أما المواجهة الثانية في 
الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا 
أوساسونا  فريقي  فستجمع  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
وأتلتيك بيلباو، وستجري مباراة الذهاب يوم 
الخميس 16 شباط المقبل، على ملعب األول، 
الثاني.  ملعب  على  آذار،   2 يوم  اإلياب  ولقاء 
وهذه نتيجة قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة 

كأس ملك إسبانيا:
� أوساسونا – أتلتيك بيلباو

� ريال مدريد – برشلونة
مواجهتي  مواعيد  تختلف  أن  المنتظر  ومن 
بين  اإلسبانية  الكرة  قطبي  بين  »الكالسيكو« 

ريال مدريد وبرشلونة، بسبب مشاركة الفريق 
الملكي في كأس العالم لألندية بالمغرب خالل 

شهر شباط  2023.

وصلت بعثة لبنان لكأس ديفيس بالتنس 
لمواجهة  البولندية  ليسزينو  مدينة  إل��ى 
 3 في  المقبلين  والسبت  الجمعة  أوكرانيا 
من  اإلقصائي  الدور  ضمن  الحالي  شباط  و4 
المجموعة العالمية األولى للمسابقة العريقة. 
اللبناني  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د  البعثة  وت��ض��ّم 
بنجامين  والالعبين  يوسف  ف��ادي  المدرب 
حبيب  وهادي  عالمياً(   298 )تصنيفه  حسن 
تصنيف  )ال  إبراهيم  وحسن  عالمياً(   450(
دولياً له( والمعالجة الفيزيائية الرا معّوض. 
كالً  األوك��ران��ي  الفريق  يضم  المقابل،  وف��ي 
 378( اوفشارنكو  ألكسندر  الالعبين  م��ن 
عالمياً(   387( اورلوف  وفالديسالف  عالمياً( 
عالمياً(   619( بييلينسكي  وفيسيسالف 
بقيادة  عالمياً(   832( بيلوبوردوتكو  وايليا 

مدربهم اوريست تيريشوك. 
على  ل��ل��ف��وز  األرز  منتخب  وس��ي��س��ع��ى 
ل��ل��ع��ودة ال��ى مصاف  األوك��ران��ي��ي��ن س��اع��ي��اً 
مجموعة  أي  األول���ى  العالمية  المجموعة 
المكان  وه��و  ال��ع��ال��م  ف��ي  بالتنس  النخبة 
الطبيعي للبنان، أما الخسارة فتعني السقوط 

الى المجموعة العالمية الثانية.
وُبعيد وصول البعثة اللبنانية الى بولندا، 
تدريبات  في  اللبنانيون  الالعبون  انخرط 
لمدة أربع ساعات يومياً تحت إشراف المدرب 
إلى أن معنويات العبيه  يوسف، والذي أشار 

مرتفعة وانه متفائل بتحقيق لبنان فوز جديد 
ضمن المسابقة شاكراً رئيس االتحاد اللبناني 
لحظة  البعثة  ومواكبته  دعمه  على  للتنس 

بلحظة. 
ولبنان  اوكرانيا  أوقعت  قد  القرعة،  وكانت 
لكن  األوك��ران��ي��ة،  األراض����ي  على  للتواجه 
روسيا  بين  حالياً  ال��دائ��رة  الحرب  وبسبب 

مدينة  للتنس  الدولي  االتحاد  حّدد  وأوكرانيا 
أرضية  على  اللقاء  إلقامة  البولندية  ليسزينو 
صلبة. وبالنسبة للتصنيف، فأوكرانيا )التي 
ديفيس  ك��أس  مسابقة  في  مشاركتها  ب��دأت 
تصنيف  بينما   ،37  )1993 ع��ام  م��رة  ألول 
المسابقة  في  مشاركته  استهل  )الذي  لبنان 

في العام 1957( فهو 43.

أعاد جا مورانت فريقه ممفيس غريزليز إلى 
سكة االنتصارات عندما قاده للفوز على ضيفه 
محققاً   )100-112( بنتيجة  بايسرز  إنديانا 
باكس  ميلووكي  واص��ل  فيما  داب��ل،  »تريبل 
أورليانز  نيو  ضيفه  على  بتغلبه  صحوته 
لنجمه  نقطة   50 بفضل   110-135 بيليكانز 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفين. 
نفسه  مورانت  فرض  األول��ى،  المباراة  في 
تمريرة   15 م��ع  نقطة   27 بتسجيله  نجماً 
الى  غريزليز  وأع��اد  متابعات  و10  حاسمة 
متتالية.  هزائم  خمس  بعد  االنتصارات  سكة 
فيها  يحقق  التي  توالياً  الثانية  المرة  وهي 
سلة  في  األول��ى  بعد  داب��ل«  »تريبل  مورانت 
هذا  والخامسة  السبت،  تمبروولفز  مينيسوتا 

الموسم. 
وساهم جاكسون جونيور في فوز غريزليز، 
ثاني المنطقة الغربية، بتسجيله 28 نقطة مع 
 13 ثماني متابعات، وأضاف براندون كالرك 

نقطة.
الشوط  في  االفضلية  صاحب  إنديانا  كان 
 )50-62( نقطة   12 بفارق  تقّدم  حيث  األول 
 )23-32( األول  ال��رب��ع��ي��ن،  كسب  بعدما 
والثاني )30-27(، لكن غريزليز قلب الطاولة 
نقطة   13 بفارق  وكسبه  الثالث  الربع  في 
نقطة  بفارق  نهايته  في  فتقدم   )17-30(
سيطرته  يواصل  أن  قبل   ،)79-80( واحدة 
المباراة  منهياً   )21-23( األخير  الربع  في 

لمصلحته بفارق 12 نقطة )100-112(.
 وبرز في صفوف الخاسر البديل بينيديكت 
ثماني  م��ع  نقطة   27 بتسجيله  م��اث��وري��ن 
متابعات لم تكن كافية لتجنيب فريقه صاحب 

الشرقية،  المنطقة  في  عشر  الحادي  المركز 
الخسارة الثالثة توالياً وال� 28 هذا الموسم.

الفوز«،  إلى  حاجة  في  »كنا  مورانت:  وقال 
المباراة:  عقب  تلفزيونية  مقابلة  في  مضيفاً 
نلعب  كنا  نقاتل.  أن  علينا  يتعين  »ك���ان 
بالطاقة، لكن تركنا لهم مساحات للعب. كانوا 
يسجلون بسهولة وكان يتعين علينا أن نقلب 

األمور«.
باكس،  ميلووكي  واص��ل  الثانية،  وف��ي 
المنطقة  وثالث  الماضي  قبل  الموسم  بطل 
تواليا  الرابع  فوزه  وحقق  صحوته  الشرقية، 
عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 

 .110-135

وقدم أنتيتوكونمو، أفضل العب في الدوري 
 13 50 نقطة مع  أداء فعاال بتسجيله  مرتين، 

متابعة واربع تمريرات حاسمة.
المباراة  بداية  في  بقوة  ميلووكي  وضرب   
وحسم الربع االول بفارق 18 نقطة )19-37( 
مقاومة  واجه  لكنه  ألنتيتوكونمبو،   29 بينها 
الثاني  الربعين  ف��ي  ال��ض��ي��وف  م��ن  كبيرة 
والثالث حيث فرضوا التعادل 25-25 و44-
44 تواليا، قبل أن يستعيد سيطرته في الربع 
االخير ويحسمه في صالحه 29-22. وسجل 
17 هدفاً، وأضاف بروك لوبيز  جرو هوليداي 
 130 15 نقطة لباكس الذي وصل إلى حاجز 

نقطة في خمس من مبارياته السبع االخيرة.

الم�شرية ميار �شريف ت�شتهل

م�شاركتها في ليون بالفوز

استهلت النجمة المصرية، ميار شريف، بنجاح مشوارها في بطولة ليون المفتوحة 
للتنس، بتأهلها إلى الدور الثاني على حساب الكرواتية آنا كونيوخ. وحسمت ميار 
األولى لمصلحتها بستة أشواط مقابل شوطين، وتقّدمت  المجموعة  شريف نتيجة 

في الثانية بثالثة أشواط مقابل شوطين، قبل أن تعلن الالعبة لكرواتية انسحابها. 
الثاني  الدور  الموعد في  26 عاماً، على  العمر  البالغة من  وستكون ميار شريف، 
مع الفائزة من المباراة التي ستجمع الالعبتين التشيكية ليندا نوسكوفا واإلسبانية 

غاربين موغوروزا بالنكو في وقت الحق.

اللبناني داني عّمو�ش مدّربًا للكرامة ال�شوري
أمس  ال��س��وري،  الكرامة  ن��ادي  أعلن 
داني  اللبناني  المدرب  تعيينه  اإلثنين، 
لكرة  األول  للفريق  فنياً  مديراً  عّموس، 
ع��زام  ال��س��اب��ق  ل��ل��م��درب  خلفاً  ال��س��ل��ة، 

الحسين.
بالشكر  الكرامة  نادي  إدارة  وتوجهت   
للمدرب السابق، على مجهوداته متمنية له 
صفحة  وكانت  والصحة.  التوفيق  دوام 
الكرامة الرسمية عبر »فيس بوك« نشرت 
الشفاء  تتمنى  الكرامة  نادي  أمس »أسرة 
الحسين  ع��زام  الفريق  لمدرب  العاجل 
التمنيات  كل  قلبية،  لنوبة  تعّرضه  إثر 

بالصحة والشفاء«. 
الكرامة  سلة  رج���ال  خ���اض  وأم���س 
رقم  ص��ال��ة  على  حطين،  م��ع  مباراتهم 

واحد في الالذقية، وذلك ضمن الجولة السادسة من مرحلة الذهاب للدوري السوري بكرة 
السلة.
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 W�—UL�Ë w�Ë WO�«d�« rO�UF��«
 «—«d��« X�O�Ë

 ¡U??L??J??�??�«Ë  ¡U??O??�??�_«  Êu??�??�??�  ”U??M??�«  rEF�
 ¨¡UO��_«  rO�UF��  ÊuKLF�  ô  rNMJ�Ë  ¨sO��UB�«Ë
 V��« Ê_ sO��UB�« ‰UF�Q� ôË ¨¡ULJ��« WLJ�� ôË
 fO� ⁄—UH�« ¡U�œô«Ë ÆÎU�� d��F� Ê√ sJL� ô »–UJ�«
 ÊU�  r�Ë  ÆÎUL�  ô≈  fO�  ÂuL�L�«  oAF�«Ë  ÆWIOI�

∫‰U� sO� ÎUGOK�Ë ÎULOJ� V�U� w�√ s� ÒwK� ÂU�ù«
 qO�� vK� rKF��Ë ¨w�UÒ�— r�UF� ÆW�ö� ”UM�«ò
 q� l� ÊuKOL� o�U� q� ŸU��√ ŸU�— ÏZL�Ë ¨…U�M�«

 ÆåÆÆÆ`�—
 Ÿu��  r�UF�«  v�«  W��L�«  ‰u??�—  ŸUD��«  bI�
 dA�  wM�«  q�R�  Ê√  ÷—_«  vK�  t�UO�  ‰«u??�
 t�U�� ¨ÁbF� s� WLOEF�« t��U�— rNKÒL�O� ÎUB��

 ¨ÊU���«  ‰Ë√  bM�  iF��«  t�  dJM�Ë  rNM�  b??�«Ë
  «—UOK�  Ê«  o�bB��«  UMMJL�  qN�  ÆÊËd�ü«  sÔ��Ë
 ÎUI�  r�  r�UF�«  w�  ÂuO�«  sOO�u�O�«  sOO�O�L�«
 U�d�c��  v�«  vF�Ë  U�œ«—√  w��«  W��L�«  ÊuAOF�

 ørOEF�« ‰u�d�« p�– ”UM�« »uK� w�
 r�  b ÒL��  ”UM�«  v�«  WL�d�«  ‰u�—  ÊS�  p�c�Ë
 UM�R� ÎUB�� dA� W�� s� d��√ dO ÒC�� s� sJL��
 rN�U�—≈  v�«  dD{«  t�u�œ  s�  v�Ë_«  WK�dL�«  w�
 wJ�  ‰œU�  pK�  b�u�  ÊU�  YO�  ¨WA���«  œö�  v�«
 w� p�– bF� w�M�« sJL�� r�Ë ¨ uL�« dD� rN�ÒM��
 ¡wKL�«  q�uD�«  t�UC�Ë t�UO� s� WO�U��«  WK�dL�«
 —UI��ô«Ë  ¡«—œ“ô«  d�UE�  q�Ë  »«cF�«Ë  È–_U??�

 lL��  Ê√  ¨r��U�  q�I�«  …d�«R�  Î «dO�√Ë  ¨rzU�A�«Ë
 Î «—U�� ¨ Î¡U��Ë ÎôU�— ÎUB�� sO�UL�Ë W�ö� s� d��√
 v�« WJ� s� rN� ÎUOH��� …d�N�« vK� d��√ Î «—UG�Ë
 Íc�«  V�U�  w�√  s�  wK�  v�H�«  tHK�  ÎU�—U�  WM�bL�«
 UH��  QH��Ë  U�—≈  ÎU�—≈  l ÒDÔI�  rOEF�«  tK�«  W�UM�  ôu�
 d�√Ë  –U��√Ë  dzUAF�«Ë  qzU�I�«  wA�u��  ·uO��

 Æ»«d�_«  UOK�U�
 nB�Ë —UOK� s� d��√ Ê√ ŸUM��ô« UMMJL� ÎUI� qN�
 »d� ÊuLK�� qFH�U� r� s�e�« «c� ”U� s� —UOKL�«

øsO�_« WL�d�« ‰u�— rO�UF�� ¡UO�Ë√Ë sOL�UF�«

Æq�“«d��« w� rOI� w�u� d�U�Ë Y�U�*
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