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في حرب اأوكرانيا 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

المونديال  مباريات  لمالعب  موازية  منصة  إلى  اإلسرائيلية  التلفزيون  وقنوات  الصحافة  تحّولت 
في قطر، حيث تدور جوالت حاسمة في التنافس المفتوح منذ سنوات بين مسار التطبيع الخليجي 
اإلعالم  نقله  ما  شكل  حيث  بفلسطين،  والتمسك  المقاومة  ومسار  االحللتللالل،  كيان  مع  والعربي 
التي  الشعبي  التطبيع  مهرجانات  لتغطية  قطر  في  نشرهم  تّم  الذين  المراسلين  عن  “اإلسرائيلي” 
توقعها اإلسرائيليون، عبر استضافة مواطنين خليجيين خصوصاً يتباهون بما صنعته حكوماتهم 
في العالقة بالكيان، لتأتي النتيجة محبطة ومخيبة لآلمال تسبب الذعر والقلق على مستقبل الكيان 
ورفض  وقضيتها،  بفلسطين  الشعوب  وتمسك  لبقائه،  المنطقة  شعوب  من  عارم  رفض  وسط  في 
فلسطين  تأهلت  المونديال  وبلغة  ورق.  على  حبراً  وبقي  عهوده  الحكومات  وقعت  الللذي  التطبيع 
بعلمها الذي سيطر على كل المباريات، وباسمها الذي تكرره األلسن في كل مناسبة، لمباراة الدور 
خرجت  بينما  واالحللتللالل،  الفلسطينيين  بين  الصراع  ميدان  سيشهدها  التي  التطبيع  مع  النهائي 
المشجعين  وجماهير  العربية  األصللوات  قالتها  حاسمة  جللزاء  بضربة  األول  الللدور  من  “إسرائيل 

الجنسيات. المتعددة 
الموقف  لربط  الروسية  الدعوات  حيث  السورية،  األراضي  داخل  التركية  العسكرية  العملية  في 
بطبيعة العالقة التي تتجه إليها تركيا نحو الدولة السورية، حيث العملية تصبح عدواناً على السيادة 
السورية،  الدولة  مع  التنسيق  دون  من  تتصرف  تركيا  دامت  ما  أجنبي  الحتالل  وترجمة  السورية 
كالم  جاء  التركية،  القوات  تفتقدها  التي  الشرعية  بوابة  تشكل  معها  عالقة  أي  نطاق  خللارج  ومن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التوجه لتطبيع العالقات مع الدولة السورية، واعتباره أن 

ال خصومة دائمة في السياسة يطرح أسئلة حول ما إذا كان الموقف التركي جزءاً من مسعى روسي 
الكردية واالحتالل  الجماعات  إلى مرحلة جديدة تضع  السورية  التركية  بالعالقات  يهدف لالنتقال 
األميركي أمام تحديات جديدة، خصوصاً أن سورية رفضت سابقاً وال تزال أي تنسيق مع تركيا ما 
لم يسبقه موقف تركي بإعالن العزم على االنسحاب من األراضي السورية، والتسليم بأن ضمان 
ووفقاً  التركي.  االنسحاب  بعد  تحقيقه  السورية  القوات  تستطيع  أمر  السورية  األراضي  من  تركيا 
نحو  التركية  الخطوة  حجم  على  وقفاً  األمر  يبقى  السورية،  التركية  العالقات  مسار  تتابع  لمصادر 
سورية، خصوصاً أن موسكو ودمشق منحتا الجماعات الكردية الكثير من الفرص التي تّمت إذاعتها 

على خلفية الرهانات الكردية على الموقف األميركي وااللتصاق به واعتباره مصدر حماية كافية.
خميس  كل  مشهد  تكرار  وفرضية  أجوبة  دون  بقيت  الرئاسي  االستحقاق  حول  األسئلة  لبنانياً، 
مع تراجع الحضور، وصوالً لفقدان النصاب من الدورة األولى وتعليق الدعوات لجلسات انتخابية 
لفتح الباب أمام المشاورات الداخلية والخارجية للتوافق على اسم مرشح يمكن أن يضمن ترشيحه 
حكومة  لرئيس  المكّرر  الكالم  جاء  وبالتوازي  باالنتخاب،  والفوز  النصاب  تأمين  عليه  والتوافق 
تصريف األعمال نجيب ميقاتي عن دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية يفتح باب التساؤل 
عما إذا كان مجرد موقف شخصي لتأكيد تبني الترشيح أم أنه تعبير عن تقدم يحرزه اسم فرنجية 
ناجحاً  ثنائياً  يشكل  أن  يمكن  فرنجية  أن  نوع  من  إشللارات  مع  والخارجية،  الداخلية  األوسللاط  في 
العربية،  لبنان  عالقات  إصللالح  يستطيع  فرنجية  أن  ومثل  بللري،  نبيه  الللنللواب  مجلس  رئيس  مع 
والتلميح إلى التواصل مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ولو مع إشارة الى ال حديث في 

السياسة.
)التتمة ص6(

فل�ضطين تتاأهل للدور النهائي بوجه التطبيع... و»اإ�ضرائيل« تخرج ب�ضربة جزاء من الدور الأول

اأردوغان: تطبيع العالقات مع �سورية في الم�ستقبل القريب... وال خ�سومة دائمة في ال�سيا�سة 

ميقاتي: فرنجية ي�سكل مع بّري ثنائيًا ناجحًا... وقادر على اإ�سالح عالقات لبنان العربية 

قد  اليوم  خامداً  يداهمنا  خطر  كّل 
يثور غداً.

سعاده

الغربي  الخطاب  دخل  شهر  من  أكثر  منذ   -
واألوكراني تجاه المواجهة مع روسيا مرحلة 
جلللديلللدة، فللغللاب الللحللديللث علللن فللشللل روسلللي 
عسكري، وزاد الحديث عن الحاجة للمزيد من 
األموال واألسلحة لمواجهة روسيا، وبدالً من 
الحديث عن شروط لقبول التفاوض مع روسيا 
صللار الللحللديللث عللن أن روسلليللا ال تللبللدو راغبة 
بالتفاوض. وبالتوازي مع التغيير في الخطاب 
اإلعلللالملللي والللسلليللاسللي للللللغللرب وأوكلللرانللليلللا، 
تغيّرت مواضيع المواد اإلخبارية، حيث طغت 
األخبار التي تشير إلى تقدم روسي في جبهة 
التي  األوكراني  التقدم  أخبار  وغابت  دونباس 
األخبار  وتتالت  سابقة،  شهور  لثالثة  سللادت 
الطاقة  للللملللوارد  منهجي  روسللللي  تللدملليللر  عللن 
اتصاالت  عن  األخبار  وتزايدت  أوكرانيا،  في 

أميركية روسية وأوروبية روسية.
التجاه  البياني  الللخللط  فللي  االنللقللالب  هللذا   -
نهاية  يعني  الللسلليللاسللي،  والللخللطللاب  األخللبللار 
الروسي  االنسحاب  منذ  بللدأت  التي  المرحلة 
الغربي  الللدعللم  تصاعد  وتضمنت  كييف  مللن 
المالي والتسليحي ألوكرانيا، والزج بقوات من 
المتطّوعين ينتسبون ضمناً لمنظمات وجيوش 
في  روسية  تراجعات  من  ذلك  تال  وما  غربية، 
خاركيف وخيرسون وبعض محاور دونباس، 
بدء مرحلة جديدة من  االنقالب  يعني هذا  كما 
سماتها تراجع قدرة الدول الغربية على تقديم 
المال والسالح بسخاء نحو الجبهة األوكرانية، 
الهجمات  احتواء  من  الروسية  القوات  وتمكن 
الهجمات  لتصعيد  واالسللتللعللداد  األوكللرانلليللة 
االقتصاد  علللللى  الللضللغللط  الللمللعللاكللسللة، وتللزايللد 
النزوح  مللن  بموجات  أوروبلللا  فللي  والمجتمع 
ونقص  الشتاء  موسم  تأثير  تحت  األوكللرانللي 
موارد الطاقة.  )التتمة ص6(

 اإلى الحاكمين والمواطنين:

ما نيل المطالب بالتمّني ولكن ُتوؤخذ الكهربا غالبا...

 د. عصام نعمان �

في تقريره عن االقتصاد اللبناني، اعتبر البنك الدولي “أّن تعويم القطاع المالي بات أمراً غير قابل للتطبيق نظراً 
لعدم توّفر األموال العامة الكافية لذلك، فأصول الدولة ال تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقّدرة، 

كما ال تزال اإليرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكدة ويحتاج تحقيقها سنوات”.
 فوق ذلك، تشترط أميركا لتزويد لبنان بمساعداتها المالية وبقروٍض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

عدم استيراد الفيول والمازوت والبنزين من إيران أو روسيا. 
)التتمة ص5(

اللواء  اإلي��ران��ي،  الثورة  ح��رس  لقوات  العام  القائد  ش��ّدد 
سينهار”،  اإلسرائيلي  “الكيان  أّن  على  أمس،  سالمي،  حسين 
مؤكداً أّن بالده “ستحّول الفتنة األخيرة إلى مقبرة لألميركيين 

واإلسرائيليين”.
أضاف اللواء سالمي، في كلمة له في سيستان وبلوشستان، 
على  مشّدداً  كبيرة”،  عالمية  حرباً  اليوم  “تواجه  البالد  أّن 
خلف  والوقوف  األع��داء،  آمال  “بتحقيق  السماح  عدم  ضرورة 

قائد الثورة لمنع تحقيق مخططاتهم”.
وألمانيا  وإسرائيل  وبريطانيا  “أميركا  أّن  من  سالمي  وحّذر 
األرض  هذه  في  التوتر  إث��ارة  يحاولون  سعود  وآل  وفرنسا 
بوسائل إعالمهم المثيرة لالنقسام”، مشيراً إلى قدرة الحكومة 

والشعب في إيران على إحباط تلك المساعي.
اإليراني،  الشورى  مجلس  أعضاء  صّوت  ذللك،  غضون  في 
منظمة  إل��ى  إي��ران  انضمام  قانون  مشروع  تمرير  لمصلحة 

شنغهاي للتعاون، وفق وكالة “تسنيم” اإليرانية.
عبد  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  علّق  جهته،  من 
أنه يدل على  “تويتر”، معتبراً  البرلمان عبر  قرار  اللهيان على 
القرن  واقع  هو  التعددية  نهج  وأّن  آسيا،  نحو  التوجه  “تعزيز 

الحالي”.
وفي 15 أيلول/ سبتمبر الفائت، وّقع وزير الخارجية اإليراني 
واألمين العام للمنظمة تشانغ مينغ وثيقة بشأن عضوية إيران 

الكاملة في المنظمة.

وزير خارجية العراق:

عالقاتنا باإيران قوية 

رئيس  نية  حول  أنباء  مع  بالتزامن 
طهران،  زيارة  الجديد  العراقي  ال��وزراء 
وص��ف وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق ف��ؤاد 
ب�  إيران  مع  بالده  عالقة  أمس،  حسين، 

“القوية”.
وأوضح حسين، في مقابلة صحافية، 
العالقات  لترميم  يسعى  “العراق  أّن 
أمن  ضمان  أج��ل  من  ال��ج��وار  دول  بين 
“األمن  أّن  ع��ل��ى  م���ش���ّدداً  المنطقة”، 
إيجابياً  ينعكس  المنطقة  في  الجماعي 

على الوضع األمني داخل العراق”.
األمم  في  إي��ران  بعثة  إرس��ال  وعقب 
فيها  تطالب  رس��ال��ة  م��ؤخ��راً  المتحدة 
وإغالق  التزاماته،  وفق  بالعمل  العراق 
مقاّر الجماعات اإلرهابية داخل أراضيه، 
العراقية  العالقات  بمتانة  حسين  أشاد 

اإليرانية.
خالل  من  الواقع  في  “نحن  وتابع: 
العالقات  لترميم  نسعى  عديدة،  مرات 
اإليرانية الخليجية ألّن ذلك من مصلحة 

العراق”.
وعن انعكاس األمن الجماعي للمنطقة 
على العراق، أوضح حسين أنه “في هذا 
مشيراً  األول”،  بغداد  مؤتمر  عقد  اإلطار 
مؤتمر  م��ن  الثانية  “النسخة  أّن  إل��ى 
بغداد ستنعقد في األردن، وأّن البحرين 

ستكون حاضرة في ذلك المؤتمر”.
وأفادت وكالة األنباء اإليرانية “ارنا” 
ال���وزراء  رئيس  ب��أّن  الماضي  السبت 
زيارة  يعتزم  السوداني،  محمد  العراقي 
موعد  تحديد  يتم  لم  أنه  إالّ  قريباً،  إيران 

الزيارة بعد.

البرلمان االإيراني يقّر ان�سمام اإيران اإلى منظمة »�سنغهاي«
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 t�  «u�e��«  U�  cOHM�  v�≈  Èd??�_«  WÒO�UO��«
 Î…œÒbA�  ¨“ÊQA�«  «c??�  w�  ÂUF�«  Í√d??�«  ÂU??�√
 —«d�≈  i�—  W�d��  —«dJ�  Âb�  …—Ëd{”  vK�
 Êu�U�  W??�«—œ  ‰ö??�  w�  qB�  UL�  U�uJ�«

ÆådO�_« »U���ô«
 X�cÔ�  w��«  …dO�J�«  œuN��«”  v�≈   —U�√Ë
 Ê√  v??�≈Ë  ¨WÒO�UOM�«  qHD�«Ë  …√dL�«  WM��  w�
 Â“ö�« —bI�U� WI�b� sJ� r� WÒO�UL�d��« W�O��«
 UN�H� ÷dH� WÒOHzUD�«  U�U���« Ê√Ë …√dLK�
 q�  vK�  U�d�√  „d��Ë  ¨w�UL�d��«  qLF�«  vK�
  «bOIF��« Ê√ v�≈Ë ¨U�dO��Ë U�dOG� U�UCI�«
 UN�Ë—–  v�≈  XK�Ë  WÒ�œUB��ô«Ë  WÒO�UO��«
 Î «—U�¬  „d�  U�  WO{UL�«  WKOKI�«   «uM��«  ‰ö�

Æ“ UÒO�UM�K�« ¡U�M�« ŸU{Ë√ vK� …dO��
 WIÒKF��   UODF�  WK�K�”  bM�  XH�u�Ë
 ÊUM��  w�  …«dL�«  Ê√  U�“d�√  ¨WÒO�UM�K�«  …√dL�U�
 WÒO�UL��«Ë WOMN�  «“U��« oOI�� X�UD��«
 sO�«uI�«  sJ�Ë   ôU�L�«  nK���  w�  WÒO�UI�Ë
 s�  WHÒK���  XÒK�  WÒO�UM�K�«   UF�dA��«Ë
  UÒO�UM�K�«  ¡U�M�«  Ê√”  ÎWHOC�  ¨“l�«u�«
 w�e��«Ë  w�UO��«—«dI�«  l�«u�  Ã—U�  sOI�
 WKOK�Ë  WÒOzUM���«   ôU??�  w�  Òô≈  w�UIM�«Ë

 rJ�� WÒO�UO�  UO�¬  d�� …√dL�«  UNO� XK�Ë
 UN�√—  vK�Ë  WÒO�UM�K�«  WÒO�UO��«  …UO��«
 ÊU� ÍÒd� fOzd�« Ê√ v�≈  —U�√Ë Æ“Y�—u��«
 l�uLK�  …«d??�≈  XÒL�  WÒO�UO�  WÒOB��  ‰Ë√

Æ2004 ÂUF�« w� Í—«“u�«
 qHD�«Ë …√dL�« WM�� s� s�b�« e� X�b��Ë
 ÎU�–uL�” UN�d���« w��«Ë UN�√d� w��« WÒO�UOM�«

Æ“ÊUM�� w� wzU�M�« qLFK�

 VzUM�«  d�d���«Ë WOLM��«  WK�� uC� d���«
 ‚UI���ô«  ¡«u�√ò  Ê√  ¨r�U�  r�U�  —u��b�«
 U� «c�Ë W�Ë«dL�«  …dz«œ w� X�«“ U� w�Uzd�«
 ¨w�UOM�«  fK�L�«  w�  ÈuI�«  s�“«u�  t{dH�
 ÂuO�«  v��  »U���ô«   U�K�  X���√  YO�
  U� ÒuJL�«  sO�  o�«u�  v�≈  ‰u�u�«  ÊËœ  Ê√
 WE�� w�Ë ¨w�Uzd�« —uGA�« b�√ dB��� s�
 ÃU���  WÒ�œUB��«  ·Ëd??�Ë  WIO�œ  WÒO�UO�
 …UO��« …œU�ù WIO�œ q� ‰öG��ô UMM�Ë UNO�
 —U�L�  ¡b��«Ë  ¨U??�—Ëœ  c�Q��   U�� Ò�RLK�

Æå…—Ëd{ s� d��√ `��√ Í–UI�≈
 UF��  w??�  t�eM�  w??�   «¡U??I??�  bF�  ‰U??�Ë
 W�«bF�«  tO�  œu��  s??�Ë  v??�≈  lÒKD��  UM�_ò
 Òo�  s�  ¨oÒI���  r�  Íc�«  Ê“«u�L�«  ¡UL�ù«Ë
 o�UML�« ÎU�uB� ¨WOzUM�« o�UML�« w� UMK�√
 k�K�  Ê√  ¨»u�dF�«  w�  WÒO�uM��«  WÒ�œËb��«
 U�  UN�_  WIDML�«   U�U�  dE�MÔL�«  Êu�UI�«

 ÆåÁ—U�¬Ë ‰ö��ô« s� w�UF� X�«“
  U�ÒKD�ÔL�«  t�«¡UI�  ‰ö??�  r�U�  l�U�Ë
 W� Ò�RL�  ÂUF�«  d�bL�U�  qB�«Ë  WÒOzUL�ù«

 ·UB�S�  ÎU��UD�  ¨p�U�  ‰UL�  ÊUM��  ¡U�dN�
Æ—UÒO��U� U�b�Ëe�Ë U�dOG� Î…u�√ WIDML�«

 fOz—”  Ê√  ¨w??�«–≈  Y�b�  w�  r�U�  b�√Ë
 ÎU???�Ëœ  d??{U??�  ÍÒd???�  tO��  »«u??M??�«  fK��
 w�  ÎULz«œ  ÊuJ�  Ê√  V��  —«u��«  Ê√  d��F�Ë
 W�O�d�”   Ê√  v??�≈  Î «dOA�  ¨å U�u��L�«  q�
 q ÒCHÔ�  iF��«  n�ú�Ë  —«u��«  VÒKD��  bK��«

Æ“b�«Ë fOz— vK� ‚UH�ô« ÂbF� —«dL��ô«
 W�UL��  w�  ¡UCO��«  W�—u�«”  Ê√  d���«Ë  

Æ“W�Ë—b� dO�  «—«d� s� bK��«

 ¿GOôM º°SEÉH »eGôc CÉ qæg z»eƒ≤dG{ øe óah
 ¢ù∏HGôW »a Éæ∏gCG ídÉ°üªd kÉ≤«≤ëJ ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ó«cCÉJh

π°UGƒàe πª©dG :áq«fÉªdôH Ihóf »a øjódGõY

QGô≤dG ™bGƒe »a AÉ°ùædG IOÉjõd

 ó∏ÑdG ájÉªëd AÉ°†«ÑdG ábQƒdG :º°TÉg

w�«d� VzUM�« l� w�uI�« b�u�«

kGOƒYh ≈≤∏J Ö«ÑMƒH
¿ÉæÑd IóYÉ°ùªH áq«HhQhCG

 Èb�ML�«  U�UL��« w� VO�� u� tK�«b�� —u��b�« sO�d�GL�«Ë WÒO�—U��« d�“Ë „—U�
 —«u��«Ë  w�Ë—Ë_«  œU��ô«  ‰Ëœ  WÒO�—U�  ¡«—“ËË  j�u�L�«  q�√  s�  œU��ö�  ÍuM��«
 sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  W�Q��  v�≈  UNO�  ‚dD�  WLK�  vI�√Ë  ÆW�uK�d�  w�  ¨w�uM��«
 w�U�_«  q�bL�«  U�—U���U�ò  WÒOMOD�KH�«  WÒOCIK�  Òq�  œU��≈  …—Ëd??{Ë  ÊUM��  w�

Æåj�Ë_« ‚dA�« w� —«dI��ô«Ë s�ú� Í—ËdC�«Ë
 XH�Ë ÆåÕ“U� w�uOK� nOC��� ÊUM��ò Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨Í—u��« ÕËeM�« ‰ËUM� UL� 
 sO�“UM�  «u�O�  sO�—u��«  sO�“UM�«ò  Ê√Ë  WM�  11  v�«u�  cM�  √b�  ÕËeM�«  Ê√  v�≈
 W��UL�« ‰Ëb�« s� W�ÒbIÔL�«  «b�U�L�« s� ÊËbOH��� Êu�œUB��« r� UL�≈Ë sOO�UO�
 Òq�  w�  ULO�ôË  WÒ�b�  o�d�  W�—U�  l{Ë  …—Ëd{ò  Î«b�R�  ¨åw�UO�  Òq�  —UE��U�
 ÎU�uL� j�Ë_« ‚dA�« w�  U�“ú� W��UL�« ‰Ëb�« q�� s� WB ÒB�ÔL�« œ—«uL�« hOKI�

Æå…b�b�  U�“Q� r�UF�« ‰UGA�« ¡«Òd� ÎU�uB� WÒ�—u��« W�“_«Ë
 WÒO�—U� WÒO�U{≈ q�UA� s� vMG� u�Ë  U�Òb���« s� dO�J�« t�«u� ÊUM��” Ê√ b�√Ë
 w�UM�K�« Ã–uLM�« vK� ÿUH�K� ÁËb�U�� Ê√ s� w�Ëb�« lL��L�«Ë W��UL�« ‰ËbK� Òb� ôË

Æ“WÒO�UM�K�« …œ«—ù« l� V�UM�� ‰uK� œU��≈ …—Ëd{ rÒNH�Ë ¡U��_« t��—UA� d��
 s�c�« sOO�Ë—Ë_« tz«dE� s� œb� l� VO�� u� lL��« ¨Èb�ML�« ‰UL�√ g�U� vK�Ë 
 s�b��  ¨“Í—u��«  ÕËeM�«  ¡«Òd�  …dOD�   UO�«b�  s�  ÊUM��  tO�UF�  UL�  ÎUL ÒNH�”  «Ëb�√
 WMJLÔL�«  ‰uK��«  w�   Y��K�  w�UM�K�«  V�U��«  l�   U�UIM�«  WK�«uL�”  r�œ«bF��«

Æ“∫t�F�Ë ÊUM�� W�KB� kH�� UL� ¨ÕËeM�« W�“_
 WÒ�—uNL�K� Ìb�b� ÌfOz— »U���« …—Ëd{ vK�”  ÊuO�Ë—Ë_« Êu�ËR�L�« œ]b� UL� 
 W�“ö�«  U�ö�ùU� ¡b��«Ë sJL Ô� X�Ë »d�√ w�  UÒO�öB�« WK�U� W�uJ� qOJA�Ë
 w�Ëb�« lL��L�« Ê√” s�b�R� ¨“w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� wzUN� ‚UH�« lO�u�� Î «bONL�
 bF�  Î…d�U��  ÊUM�K�   «b�U�L�«Ë  r�b�«  dO�u��  e�U�  ¨w??�Ë—Ëô«  œU��ô«  Î «b�b��Ë

Æ“‚ËbMB�« l� ‚UH�ô«

WO�UL�d��« …ËbM�« w� W�b��� s�b�« e�

*W�N� bL�√ ˝

 ÊQA�  w{UL�«  Ÿu??�??�_«  ÊUM��  ·dB�  ÊUO�  Î «b??�  Î U��ô  ÊU??�
 ·dBL�«  W�e�  w�  œu�uL�«  V�c�«  w�UO��«  w�  oO�b��«  ZzU��
 ‰ULJ��«  bF�ò  ∫w�U��«  ÊUO��«  w�  ¡U�Ë  Æ©WO�bF�  œuI�Ë  pzU��®
 s�  ÊUM��  ·d??B??�  W??�e??�   «œu??�u??�  ÒÊ√  sÒO��  ¨o??O??�b??�??�«  WOKL�
  ö���«  w�  WK��L�«  œuOIK�  Î̈ U�u�Ë  Î U ÒL�  Î̈ U�UL�  WI�UD�  V�c�«

ÆåWO��U�L�«
 oO�b��«  WOKL�  ÒÊ√  v�≈  t�H�  ÊUO��«  dOA�  Ê√  Î UC�√  Î U��ô  ÊU�Ë

Æw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� s� VK� vK� ¡UM� XKB� Ác�
 ÷U�— ÊUM�� ·dB� r�U� ?� …—uB�« pK� ÊUO��« s� Òr�_« UL�—
 ·u�d�« ‚u� W��dL�« W�U ÒLK�« WO��c�« pzU���« sO� Î UIO�√ Î UH�«Ë W�ö�
 ÒÊ≈  sOO�UM�K�  år�U��«ò  ‰uI�  …—U�F�«  `�dB�  wMF�  ¨Êe�L�«  w�
 t�_  ¨WMO�QLDK�  fO�Ë  oKIK�  …U�b�  d??�_«  «c??�Ë  ¨ådO��  V??�c??�«ò
 «c� qO�b� WIOI��U� oDM� sJ� r� UL�≈ ådO�� …dOK�«ò ‰uI� ÊU� sO�
 Èd�J�« WO��UG�« UNF�Ë WOM�u�« WKLF�« tO�≈ XK�Ë Íc�« iOC��«
 rN�«d�Òb�   d Ò���Ë  rNKO�«b�  WLO�  «Ëd��  s�c�«  sOO�UM�K�«  s�

ÆÆÆWO�O��«Ë W�u�d��«Ë WO�B�«Ë WOAOFL�« rN�«u�√ Òq�  —u�b�Ë
 Íc�« bÒO��« qOL� ¡«uK�« VzUM�« t�U� U� bM� n�u��« —b�� UM�Ë

∫ÊUM�� ·dB� ‰«R�� ŸUL��« bIF� W�“«uL�«Ë ‰UL�« WM�� V�U�
øX Ó{UI� r�Ë øWOL�UF�« W�dA�« w�  s�  ?  1

ø…œd��« bF� V�c�« WOL�  w�  U�  ?  2
 ÎôËe???�   —Òu???D???�  n??O??�Ë 1992  W??M??�  W??O??L??J??�«  X??�U??�  r??�  ?  3

 øÎ «œuF�Ë
  U�U�≈  ÂÒbI�  r�Ë  …œUF�U�  Íe�dL�«  ·dBL�«  ågÒM�ò  «–≈  U�√
 b�√  ‰U�  UL�  `�B�  t�S�  ¨W�d�u��«  WK��_«  Ác�  vK�  W�{«Ë
 Ã ÒËe�� ·u� t�√ tI�b� d��√ Íc�« U�� q�� ¡U�dE�« ¡U�b�_«
 «c�  oOI��  o??�d??�  vK�  W�U�L�«  nB�  lD�  b??�Ë  ¨p??K??L??�«  W??M??�«
 øW�U�L�« nBM� U�� ÁbBI� U ÒL� o�bB�« d�H��« UL�Ë Æ·bN�«
 pKL�«Ë ”ËdF�«  o�«u� Ê√ vI��Ë ¨ÊuI�«u� w�√Ë w�√Ë U�√ ∫»U�√

°ÆÆÆWJKL�«Ë
 ÒÍ√  w�  oO�b��U�  oKF��  U�  ÒqJ�  W��M�U�  år�U��«ò  ‰U�  u�  «c�
 oO�b��«  Ë√  wzUM��«  oO�b��«  ¡«u??�  ¨Íe�dL�«  pM��«  Òh��  d??�√
 ¨V�c�«   «œu�u�  w�  oO�b��«  Êü«Ë  ¨WOB�A�«  t�U�U��  w�
 «uFM�I�  Ê√  s�d�ü«  vK�Ë  ¨ZzU�M�«  s�  ÷«—  Î UOB��  t�√  ÒrNL�«
 s�  eÒOL��  u�  q�  ¨åw�UOLF�«  Ÿò  «cJ�  tMKF�Ë  t�uI�  U�  «u�ÒbB�Ë
 wI��L�« W�U�L�« nB� ÒÊQ� U�� ÒdI� ULMO�� Î̈ «b� ÒrN� d�Q� U��
 wHJ� ¨d�¬ b�√ ÒÍQ� år�U��«ò Òr�N� ô ¨UNK�√Ë pKL�« WM�« WI�«u� u�
 s� Êö�ù« ÊËœ s� ZzU�M�U� sOO�UM�K�« d��� v�� o�«u� u� t�√

 w� W�d� Òr�√ ÊuJ� UL�— w��«Ë ¨oO�b��« X�u� w��« W�dA�« r�«
 s Ó� u� Íe�dL�« ·dBL�« w� Ÿœu��L�« sO�√ ÊuJ� UL�— Ë√ r�UF�«

°W�Q�L�« Ác� ÒnK� ÷uLG�« ÒÊ√ UL�U� Í—b� b�√ ô ¨oO�b��U� ÂU�
 ÊUM��  ·dB�  UNF�œ  w��«  m�U�L�«  w�  r�  Í—b??�  b�√  ô  p�c�
 —u�cL�« ÊUO��« ‰U� Íc�«Ë Î̈ «b� ÒrNL�« oO�b��« «c� “U��≈ q�√ s�
 W�d���Ë  WB ÒB���  WOL�U�  W�d�  w�  oO�b��«  W�d�  ÒÊ≈  Áö�√
 W��«dL�«  ÷]uH�  qÓ� �  s�  UNHOKJ�Ë  U�—UO��«  Òr�  ¨‰U�L�«  «c�  w�
 bIM�«  ‚Ëb??M??�  l??�  o??�«u??�??�«Ë  oO�M��U�Ë  ·dBLK�  w??�—U??�??�«
 ÒÊQ�  ¨UN�{UI�  w��«  m�U�L�«  ôË  UNL�«  d??�–  ÊËœ  s�  ¨åw??�Ëb??�«
 W�{«Ë —u�_« ÊuJ� Ê√ »uKDL�« ULO� ¨W�ËuM�« —«d�_« s� d�_«
 vK�  VÒ�dÔ�  U�  «c�Ë  ¨œËb��«  vB�√  v�≈  ‰U�L�«  «c�  w�  W�UH�Ë
 WO�ËR��  »«u??M??�«  fK��  vK�  w�U��U�Ë  W??�“«u??L??�«Ë  ‰UL�«  WM��
 W�—uNL��«  W�Uz—  Èu���  vK�  ⁄«dH�«  Òq??�  w�  W�U�  ¨…dO��
 »uKD� u� UL�  ÂUOI�«  vK� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� …—b� Âb�Ë
 ÒÊ_ rN�Q� ö� ULN� v�Ë_« wH�u� W��U��Ë W�¡U�� w� UNM�
 ‰U�dG�«  ‚u� r� lOL��«Ë ¨WLO� t�√— ‚u� b�√ ô Ê√  u� √b�L�«

ÆÎ «b�√ t��� b�√ s� U�Ë
 w��«  WK�UIL�«  w�  sOO�UM�K�«  år�U��«ò  d��√  bI�  ¨p??�–  s�  d��√
 tÒ�√ ¨WO�dO�_« å…Òd��«ò …UM� vK� U�OK� vM� WO�ö�ù« tF� UN�d�√
 nO� ø°WO�ËR�L�« qÒL�� w� Î U�u� d ÒBI� r�Ë WK�U� t�U��«u� ÂuI�
 «c� Òq� ‚u� fK�� u� ULMO� «cN� ÂöJ� h�� ÒÍ√ Á ÒuH�� Ê√ sJL�
 t� sO�Ò���L�« “d�√ b�√ ÊU� Òq�_« vK� Ë√ ¨t� VÒ��� Íc�« »«d��«
 `�B� ÊQ� t� X�L�Ë ¨U�UD�Ë t�D� WO�UO� WLG� V�U� v�≈
 q�UIL�«  w�Ë  ¨jzU��«  ÷dF�  sO�«uI�«  Òq�  »dC�Ë  ¨åÊu�d�ò  ?�
  U�U�� w� X�ÒbJ� w��«  «—ôËb�«  «—UOKL� bOH��� Ê√ UN� ÕU�√
 w�U�  ULMO�  ¨r�UF�«  ‰Ëœ  nK���  w�  …b�b�  ·—UB�  vK�  W�“u�
 Êu�œu� Î UC�√ rNF�Ë ¨sO�d�GL�«Ë sOLOIL�« sOO�UM�K�« sO�œuL�«
 sO�d�L�« s� WMH� „UM� ÒÊ_ r�—UL�√ vM� «Ëd�� ¨V�U�√Ë »d�
  «—UOK�  U�� vK� uD��« «Ë—Òd� ‚ö�√ ôË dOL{ rN�œd� ô s�c�«

°ÆÆÆÂuO�« v�≈ WM� sO�ö� cM� ÊUM�� v�≈ XK�œ  «—ôËb�«
 W�Ëb�«ò vÒL�Ô� U� w� —c��� l�«u�« «c� ÒÊS� b�bA�« n�_« l�Ë
 bOH���Ë Î̈ UO��c�Ë Î UOHzU� q�«b��Ë VÒFA�� Î UC�√ u�Ë ¨åWIOLF�«
 vK�  dDO�L�«  q�UI�«  w�UO��«  ⁄«dH�«  s�  Òb�  vB�√  v�≈  ÂuO�«
 sJ�Ë ¨⁄«dH�« «c� TKL� Î «b� W�K� X�U� W�U��« ÒÊ√ wMF� UL� ¨bK��«
 —u�_«  ÊuJ� Ê√  V�� q� ¨ÊU??�  U�  nO� p�– qB�� Ê√  “u�� ô
 ÎöF�  w�ö�≈  u�  s?? Ó�  WDK��«  v??�≈  w�Q�  YO��  W�b�  W??�Ë—b??�

ÆÆÆWK� Y��K�Ë ¨…b�UH�« W�uEML�« pK� s� Î «¡e� fO�Ë
w�U�Ë ÍœUB��« dO��*

!?zô«îH ÖgòdG{ GƒqæÄªWG ...ø««fÉæÑ∏d zºcÉëdG{



øWƒdG3 Fourteenth year /Monday / 28  November 2022
 2022 w�U��« s�dA�  28 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

 Ãd�  rO��  w�  «Ëd???�Ë_«   U�b�  d�b�  e�d�  ÂU??�√
 WOMOD�KH�«  …œuF�«  o�  ÊU��  œU��«  rE�  WM�«d��«
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عيد التاأ�سي�س 90 عامًا

الحزب  في  جزين  ـ  الزهراني  ـ  صيدا  منفذية  أحيت 
الحزب  تأسيس  عيد  االجتماعي  القومي  الــســوري 
بعنوان  الغازية  ببلدة  مكتبها  في  محاضرة  فأقامت 
الصحافي  قّدمها  التحوالت«  زمن  في  المقاومة  »دور 

والكاتب السياسي غسان جواد.
السوري  للحزب  السابق  الرئيس  الحضور  تقّدم 
حنا  األعــلــى  المجلس  عضو  ـ  االجتماعي  الــقــومــي 
المنفذ  صالح،  قاسم  األعلى  المجلس  عضو  الناشف، 
علي  األمين  المنفذية،  هيئة  وأعضاء  غدار  محمد  العام 

عسيران وعدد من مسؤولي الوحدات.
أمل  وحــركــة  الــلــه  ــزب  ح عــن  ممثلون  حضر  كما 
والمنظمات  الله  فضل  حسين  محمد  السيد  ومؤسسة 
من  وجمع  وفاعليات  والفلسطينية  اللبنانية  الشبابية 

القوميين والمواطنين.

حديب
بداية النشيدان اللبناني ونشيد الحزب الرسمي، ثم 

ألقى عدنان حديب كلمة قال فيها:
بدم  المعّمدة  شمسنا  تشرين  من  عشر  السادس 
ألمة  والدة  إنه  والــروح.  المادة  فيها  تتعانق  الشهادة 
إنه  الشمس.  تحت  لها  مكاناً  القبر  ترضى  ال  جديدة 
والدة إلنساننا الجديد الذي إذا كان ال بد له من الموت 
فإنه ُيقدم على الموت بجرأة الواثق المؤمن يموت واقفاً 

وال يركع.
من  الفجر  انبثق  الساعة  تلك  منذ  سعاده:  يقول 
الليل، وخرجت الحركة من الجمود، وانطلقت من وراء 
بالفعل  نقضنا  الساعة  تلك  منذ  النظام.  قوة  الفوضى 
حكم التاريخ وابتدأنا تاريخنا الصحيح تاريخ الحرية 
السوري  الحزب  تاريخ  والــقــوة  والنظام  والــواجــب 

القومي االجتماعي.
الحزب  ســعــاده  أنــطــون  ــس  أس  1932 سنة  فــي 
معاكسة  نظامية  كخطة  االجتماعي  القومي  السوري 
الجيش  تأسيس  على  وعمل  الصهيونية،  للخطة 
القوميين  داعياً  فلسطين  األمة  جنوب  لتحرير  القومي 

االجتماعيين لالنخراط في صفوف المقاومة.
ومنذ مطلع الثالثينيات شارك القوميون في العديد 
العديد  للحزب  وسقط  اليهود،  ضد  المواجهات  من 
دور  للحزب  وكــان  فلسطين،  أرض  على  الشهداء  من 
العام  وفي  الصراع.  مراحل  جميع  في  مشّرف  ريادي 
الحزب  أطلق  للبنان  اليهودي  االجتياح  أثناء   1982
شرارة المقاومة مستهدفاً مستعمرات العدو بصلية من 
أجبر  كما  الجليل(،  )سالمة  مقولة  مسقطاً  الصواريخ 
الويمبي  عملية  بعد  بيروت  من  االنسحاب  على  العدو 
دور  للحزب  وكان  العمليات.  سبحة  وكّرت  البطولية، 
في  الوطنية  القوى  مختلف  مع  قيادتها  في  محوري 
مواجهة المحتل حتى إجباره على االندحار من معظم 

األراضي اللبنانية.

غدار
ـ جزين محمد غدار  الزهراني  وألقى منفذ عام صيدا 

جاء فيها:
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  اليوم  يحتفل 
حيث   1932 عام  بدأ  الــذي  التسعين  تأسيسه  بعيد 
فرّسخ  الحقيقة  شعلة  سعاده  انطون  المؤسس  أضاء 
والوسائل  األهـــداف  وبــّيــن  بتحديدها  ــة  األم مفهوم 
القوميون  فاكتسب  الجديد،  اإلنسان  لبناء  لتحقيقها 
في  ووجودية  وصراعية  نضالية  معاني  عقيدتهم  في 
م بالدنا من خالل  وجه المشروع االستعماري الذي قسَّ
عام  المشؤوم  بلفور  ووعــد   1916 عام  بيكو  سايس 

.1917
ظل  وفي  األخطار،  ظل  في  وبالدنا  العيد  هذا  ويطّل 
بكل  والحافلة  والمادية  الروحية  التجزئة  من  حالة 
مهمة  مفاصل  شكلت  التي  والتطورات  األحداث  أنواع 
في تاريخ بالدنا الحديث كان فيها الكثير من الومضات 
أنارتها  والتي  والسياسّية  منها  الثقافّية  المشّعة 
ما  بأجمل  الفداء  قيم  حملوا  الذين  الشهداء  تضحيات 
في  فارقاً  شكلت  عالية  أخالقّية  روحّية  من  إليه  ترمز 
وإن  الــدم  شهادة  الشهادات  أزكــى  ألن  األمــة  مسيرة 

الشهداء هم طليعة انتصاراتنا الكبرى«.
العاصفة،  عين  في  اليوم  أمتنا  زالت  »ما  وأضــاف: 
من  علينا  المطبق  االقتصادي  الحصار  من  وبالرغم 
قبل الواليات المتحدة األميركية وأتباعها في المنطقة، 

الهيمنة  محاوالت  يواجهون  وحلفاءها  المقاومة  فإن 
المقاومين  أبطالنا  وإن  والفساد  واإلرهــاب  والسيطرة 
في فلسطين لم يستكينوا في انتفاضتهم ضد االحتالل 
النوعية  العمليات  وما   1948 منذ  الغاصب  اليهودي 
أن  تأكيد  إال  ــراد  م محمد  البطل  وآخــرهــا  والبطولية 

المقاومة هي الخيار األوحد.
انتخاب  والمطلوب  رئاسي  فــراغ  هناك  لبنان  في 
رئيس للجمهورية يكون ملتزماً بوثيقة الوفاق الوطني 
خصوصاً لجهة العالقة المميزة مع الشام وتحقيق كل 

المندرجات اإلصالحية وفي مقّدمها إلغاء الطائفية«.
ولن  التطويع  على  عصّي  لبنان  »إن  قائالً:  وختم 
الناس  مطالب  مع  ونحن  محاصريه  لمشيئة  يستسلم 
المحقة، فقيام الدولة المدنّية القادرة والعادلة ضرورّي 
الى  وتحويله  التقسيم  فخ  في  الوقوع  لبنان  لتجنيب 
يرّوجه  ما  وهذا  مذهبية  وفدراليات  طائفية  دويــالت 

البعض تحت عناوين ومسّميات مختلفة«.

جواد
ثم تحّدث الصحافي والكاتب السياسي غسان جواد 

فاستهّل محاضرته بالقول: 
الحزب  لتأسيس  التسعين  بالعيد  نحتفي  »ونحن 
السوري القومي االجتماعي، نتوّجه بالتحية إلى روح 
بّين  الذي  الحزب  هذا  مؤسس  سعاده  انطون  الزعيم 
حقيقة هذه البالد وعّين طريق خالصها بوضع أسس 
دفع الويل عن شعبها. وأنتم أيها القوميون درة التاج 
المؤيدة  البطوالت  تبنى  ومعكم  وعليكم  األرض  وملح 

بصحة العقيدة«.
وقال: أقول لكم وللجميع لو لم يكن الحزب السوري 
أن نعمل على  االجتماعي موجوداً وجب علينا  القومي 
لكان  أنطون سعاده موجوداً  فكر  لم يكن  وجوده، ولو 
هنالك نقص كبير في شخصية هذه البالد. ونحن بعد 
نكتشف  والخبرات  التجربة  ومن  النضج  من  سنوات 
لألزمات  حلول  وال  البالد  لهذه  مستقبل  ال  بأنه  اليوم 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية خارج فكر أنطون 

سعاده«.
وأضاف: »قد تكون كيانات »سايكس بيكو« أصبحت 
ال  هذا  ولكن  معها،  نتعامل  وطنية  وهويات  واقعاً  أمراً 
في  االستراتيجي  وعمقنا  جذورنا  الى  نعود  ان  يمنع 
بحيث  المنطقة  كل  وفي  وفلسطين  والعراق  سورية 
اال  تنتهي  لن  فلسطين  باحتالل  بدأت  التي  أزماتنا  إن 
شخصيتنا  وباكتشاف  فلسطين  كل  فلسطين  بتحرير 

الحقيقية«.
التي تستهدف بالد الشام  إلى أن »التحديات  ولفت 
مشاريع  عبر  اليوم  ويتجّدد  قديم  والصراع  قديمة، 
أمن  حماية  إلى  ترمي  أميركية  »إسرائيلية«  غربية 
وهذا  والــثــروات،  النفط  على  والسيطرة  »اسرائيل« 
عنه  وكتب  سعاده،  إنطون  الزعيم  باكراً  إليه  تنبه  ما 
سيما  ال  الطبيعة  سورية  على  المخاطر  بدقة  موصفاً 
الذي  وهو  والوهابية.  والتركية  الصهيونية  االخطار 
أشار الى ان الحركة الصهيونية دائرة على محور غير 
طبيعي، لكن إجراءاتها سائرة على خطة نظامية دقيقة، 
وإذا لم تقم في وجهها خطة نظامية أخرى معاكسة لها 
كان نصيبها النجاح. لذا أسس الحزب السوري القومي 

االجتماعي ليشكل الخطة النظامية المعاكسة«.
دوائــر  وهــي  شخصيتها  لها  الشام  بــالد  إن  ــال:  وق
التي  والحضارات  ــراق  األع كل  من  مزيج  هي  تتسع، 
سعاده  انطون  والزعيم  واحدة،  حضارة  في  انصهرت 
الحضارية  الهوية  شكلت  اجتماعية  قومية  عن  تحدث 

لبالد الشام.
نسمع  أن  جــداً  المضحك  من  قائالً:  جــواد  وأردف 
الى  لبنان  بعودة  الخليج  دول  بعض  مــن   دعــوات 
لبنان  في  فنحن  محلها،  غير  في  دعوات  هذه  عروبته، 
الحقيقية،  العروبة  مع  بل  الوهمية  العروبة  مع  لسنا 

وقلب العروبة النابض هو سورية«.
العرب  بعض  عالقة  انهارت  عندما  قائالً:  وتابع 
بسورية انهارت عالقة لبنان بهم، لذلك نرى أن المدخل 
ترتيب  هي  العالقات،  لهذه  االعتبار  إلعادة  الطبيعي 
وان  والتساند،  التعاون  قواعد  على  العربي  البيت 
لنا هو فلسطين، فمن يتآمر  الحقيقي بالنسبة  المعيار 
على فلسطين ويتخلّى عن قضيتها ال يمت الى العروبة 

بصلة«.
واستطرد جواد: إن سورية هي العمق االستراتيجي 

بقيادة  فسورية  منها،  يتنفس  التي  والرئة  للبنان، 
خاضت  األسد  بشار  الدكتور  والشجاع  البطل  الرئيس 
عن  كونية  ارهابية  حرب  مواجهة  في  حاسمة  معركة 
السوري  الجيش  وبقوة  ــة،  األم كل  ولبنان  فلسطين 
على  انتصرت  وحلفائها  سورية  أصدفاء  ومساندة 
اإلرهاب لتؤكد بأن هذه البالد وعلى مّر التاريخ لن تهزم، 

مهما تعّرضت للحروب واالجتياحات والمؤامرات«.
تستهدف  لم  سورية  على  الكونية  الحرب  إن  وقال: 
وحسب،  للمقاومة  حاضنة  بوصفها  سورية  إسقاط 
لكي  الموقف  وتحضير  المقاومة،  تصفية  استهدفت  بل 
تذهب كل هذه البالد مستسلمة نحو التطبيع مغ العدو 
»االسرائيلي«، غير أن صمود سورية والمقاومة أسقط 
فإن  وانتصرت  سورية  صمدت  ومثلما  الحرب،  أهداف 
وإن  العدو،  مع  الرعب  توازن  معادلة  أرست  المقاومة 
»اسرائيل«  تلقتها  التي  والعسكرية  األمنية  الرسائل 
تحقيق  على  وقدرته  المقاومة  محور  قوة  مدى  تؤكد 

االنتصارات«.
التأسيس وفي سياق الحديث عن  وختم: في ذكرى 
بطوالت الجيش السوري والقوى التي وقفت الى جانبه، 
نتوجه بالتحية الى القوميين الذي قّدموا تضحيات في 

هذه المعركة وفي هذه الحرب عبر نسور الزوبعة الذين 
اصدقاء  شخصياً  ولي  شهداء  وقدموا  يقاتلون  كانوا 

منهم وعلى رأسهم الشهيد البطل أدونيس نصر.

مديرية صيدا
ـ  صيدا  لمنفذية  التابعة  صيدا  مديرية  وأحــيــت 
الزهرانيـ  جزين في الحزب السوري القومي االجتماعي 
حسن  المديرية  عضو  منزل  في  بلقاء  التأسيس  عيد 
والعمل  المالية،  ونظار  العام  المنفذ  حضره  إسماعيل، 

والشؤون االجتماعية والتدريب وجمع من القوميين.
بداية االحتفال كلمة تعريف القاها حسن اسماعيل، 
عز  حسن  المديرية  مدير  ألقاها  صيدا  مديرية  كلمة  ثم 
الدين، فقصيدة من وحي المناسبة القتها الطالبة رازان 
المنفذ  فكلمة  المواطنين،  ألحد  قصيدة  ثم  اسماعيل، 

العام محمد غدار.   
القضية  ميالد  هو  التأسيس  عيد  ان  أكدت  الكلمات 
سبيل  فــي  ونــقــاوم  ونعمل  بها  نؤمن  التي  القومية 

انتصارها.
بعد ذلك، تم تقطيع قالب الحلوى على وقع األناشيد 

التي قدمتها مجموعة من األشبال والزهرات.

منفذية �ضيدا ـ الزهراني ـ جزين في »القومي« اأحيت عيد التاأ�ضي�س بمحا�ضرة عن »دور المقاومة في زمن التحوالت«

جواد: ال م�ضتقبل لهذه البلد وال حلول للأزمات االقت�ضادية واالجتماعية وال�ضيا�ضية خارج فكر اأنطون �ضعاده

ال�سحافي والكاتب ال�سيا�سي غ�سان جواد:

{ اأزماتنا التي بداأت باحتالل فل�سطين لن تنتهي اال بتحرير 
فل�سطين كل فل�سطين وباكت�ساف �سخ�سيتنا الحقيقية

{ �سورية هي العمق اال�ستراتيجي للبنان والرئة التي يتنف�س 
منها وهي مع فل�سطين ومقاومتها. اأما من يتاآمر على فل�سطين 

ويتخّلى عن ق�سيتها فال يمت الى العروبة ب�سلة

 منفذ عام �سيدا الزهراني ـ جزين محمد غدار:

{  بالدنا في عين االأخطار لكن ال�سهداء بقيم الفداء وروحّية 
اأخالقّية عالية �سكلوا فارقًا في م�سيرة االأمة وعبدوا طريق 

انت�ساراتنا الكبرى

 د. عدنان حديب: 

{  للحزب القومي دور محوري في مراحل ال�سراع كافة وهو 
اأطلق مقاومة �سد المحتل حتى اإجباره على االندحار

جواد خالل القاء محاضرتهجانب من مفدم الحضور

من احتفال مديرية صيدا
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اإلى الحاكمين والمواطنين... )تتمة �ص1( 

ال نفط لدينا وال غاز، إذاً ال كهرباء. ما العمل؟
الخيارات  “الفراغ:  موضوعها  بحثية  ن��دوٍة  في 
المركز  نّظمها   “ اإلنتقالية  المرحلة  لتشكيل  السياسية 
حّيان  الدكتور  تقّدم  والتوثيق،  للدراسات  االستشاري 
سليم حيدر بإقتراح جريء للخروج من األزمة: تحّدي 
كهبة  ال��م��ع��روض  وال��م��ازوت  الفيول  بقبول  أميركا 
الكهرباء  توليد  معامل  لتشغيل  روسيا  أو  إي��ران  من 
ومؤّسسات  المصانع  وتشغيل  ل��إن��ارة  المتوّجبة 
الالزمة  النقل  لسيارات  والبنزين  والخدمات،  اإلنتاج 
مضمون  الوطني.  االقتصاد  رواف��ع  مختلف  لتفعيل 
أميركا،  “يا  السريع:  التنفيذ  مستوجب  شعاٌر  االقتراح 

ال كهرباء للبنان يعني ال كهرباء ل�ِ “إسرائيل”.
الدكتور حيدر هو اعتماد موقف مشابه  إليه  ما رمى 
لموقف حزب الله عندما احتدم الصراع مع “إسرائيل” 
المياه  في  والغاز  النفط  مناطق  حدود  ترسيم  بشأن 
الحزب  هّدد  إذ  المحتلة  وفلسطين  لبنان  بين  اإلقليمية 
إذا  النفطي  كاريش  حقل  بتدمير  الصهيوني  الكياَن 
النفط والغاز  التنقيب عن  “إسرائيل” لبنان من  منعت 

في حقل قانا.
على  حملتها  كاريش  تدمير  من  “إسرائيل”  خشيُة 
أميركا  أسعفتها  أن  فكان  لبنان،  لمطلب  ال��رض��وخ 
الطرفين  بين  البحرية  الحدود  لترسيم  اتفاٍق  بتوليف 

المتنازعين.
ثابرت  لو  ماذا  الندوة:  انتهاء  بعد  حيدر  د.  سألُت   
الفيول  هبة  بقبول  للبنان  السماح  عدم  على  أميركا 
وروسيا؟  إي��ران  من  المعروضة  المجانية  والمازوت 
أجاب بأّن على حزب الله في هذه الحالة القيام بضرب 
الرأي  إّن  معامل توليد الكهرباء في “إسرائيل”. قلُت له 

“إسرائيل” مسؤولة عن قيام  العالمي لن يعتبر  العام 
من  مجانية  نفطية  هبة  قبول  من  لبنان  بمنع  أميركا 
عاجزان  الله  وحزب  لبنان  أّن  كما  تلك،  او  الدولة  هذه 
اقتراحك  اعتماد  يمكن  لكن  أميركا.  من  االقتصاص  عن 
أو  اإليرانية  المجانية  النفطية  الهبة  بقبول  الجريء 

الروسية بطريقٍة آمنة وأقل تكلفة على النحو اآلتي:
حكومة  على  والشعبية  السياسية  القوى  تضغط   �
أو  اإليرانية  الهبة  بقبول  ق��رار  التخاذ  ميقاتي  نجيب 
يكون  أن  الله  بحزب  ُيفترض  رفضت  وإذا  الروسية، 
عندما  قالئل  أشهر  قبل  فعل  كما  الستقبالها  مستعداً 
في  اإليراني  المازوت  من  باخرتين  حمولة  بتسلّم  قام 
ميناء بانياس السوري ثم توّلى نقلها براً بصهاريج الى 
لبنان وتوزيعها على مؤّسسات ناهضة بخدمات عامة 

أو مشروعات اجتماعية خيرية.
وغاز  نفط  بإستيراد  سنوات  منذ  تقوم  سورية   �
البحرية  موانئها  طريق  عن  وروسيا  إيران  من  وبنزين 
البحر  في  األميركي  األسطول  اعترض  ان  يحدث  ولم 
العاملة  البواخر  او  الناقالت  من  أّيًة  المتوسط  األبيض 
في هذا المجال، وليس من المعقول ان تتصّرف أميركا 
على نحٍو مخالف في حال قيام الحكومة اللبنانية او أية 
والمازوت  الفيول  بإستيراد  حكومية  غير  لبنانية  جهة 

والبنزين من إيران أو روسيا من خالل موانيء سورية.
� بعد وصول شحنات الفيول والمازوت والبنزين إلى 
الكهرباء  توليد  معامل  الى  تسليمها  الى  ُيصار  لبنان، 
العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان الحكومية لتقوم بتنفيذ 

مهامها بال إبطاء.
صهاريج  عبور  ميقاتي  حكومة  تمنع  أن  ُيستبعد   �
الفيول والمازوت والبنزين اآلتية من سورية إلى لبنان، 

الواليات  ركبت  إذا  ذل��ك.  على  أص��الً  ق��ادرة  غير  وهي 
المتحدة رأسها وقّررت فعالً منع الناقالت والبواخر من 
الى لبنان عبر  المرسل  الفيول والمازوت والبنزين  نقل 
أخرى  لبنانية  جهة  أّي  وحتى  الحكومة  فإّن  سورية 
بإقامة  وروسيا  إي��ران  عرض  قبول  تستطيع  مقتدرة 
في  أو  لبنان  شمال  في  الكهرباء  لتوليد  أكثر  أو  معمٍل 

جنوبه.
� غنّي عن البيان اّن الجهات اللبنانية غير الحكومية 
لتوليد  ال���الزم  ال��وق��ود  توفير  ب��م��ب��ادرة  الناهضة 
جميع  لتأمين  نفسها  أعّدت  قد  تكون  ان  يجب  الكهرباء 
المستلزمات اللوجيستية الالزمة لتنفيذ التدابير سالفة 
وشعبي  سياسي  تحالف  تنظيم  مقدمتها  وفي  الذكر، 
الالزمة  والترتيبات  اإلجراءات  تنفيذ  ومساندة  لرعاية 

للوفاء بمتطلبات المبادرة المذكورة. 
الممكن  والداخلية  الخارجية  االنعكاسات  هي  ما   

حدوثها في سياق تنفيذ هذه المبادرة أو بعدها؟
ما  معمعِة  في  المتحدة  الواليات  تقوم  ان  أستبعُد   
الحرب  زم��ن  في  ومسؤوليات  تحديات  من  تواجهه 
 - “اإلسرائيلية”  والمناوشات  األوكرانية،   - الروسية 
قطع  وتداعيات  الكردية،   - التركية  والحرب  اإليرانية، 
في  الحاصل  واالنقسام  أوروبا  دول  عن  الروسي  الغاز 
والصراع  المشكلة،  هذه  معالجة  طريقة  حول  بينها  ما 
والصين،  أميركا  بين  حالّياً  المتصاعد  االقتصادي 
ضّد  عدائي  تدبير  باتخاذ  واشنطن  تقوَم  أن  أستبعُد 
أن  أتوقع  بالعكس،  اآلون��ة.  هذه  في  وسورية  لبنان 
تسارع واشنطن الى استدراك مفاعيل المبادرة النفطية 
الحكومية او الشعبية اللبنانية سالفة الذكر بالمسارعة 
قانون  المفروض على سورية بموجب  الحظر  الى رفع 

قيصر العقابي لتمكين مصر من تمرير نفطها الى لبنان 
الى  كهربائه  لتمرير  األردن  عن  أيضاً  ورفعه  عبرها، 
لبنان بحسب االتفاق الجاري بين هذه األطراف الثالثة 
والذي كانت واشنطن قد وعدت بتسهيل تنفيذه بتجميد 
النفط  لتمكين  سورية  على  المفروض  قيصر  قانون 

المصري والكهرباء األردنية من العبور الى لبنان.
القوى  جميع  تحاذر  أن  أتوقع  لبنان،  في  داخلياً   
تظهر  أن  المعارضة  ف��ي  كما  الحكم  ف��ي  السياسية 
والبنزين  والمازوت  الفيول  لوصول  المعارض  بمظهر 
الكهرباء والنقل وإعادة تشغيل  البالد لحّل مشكلة  الى 
فإّن  ذل��ك،  الى  واإلنتاج.  الخدمات  ومرافق  المصانع 
المسائل ذات  القوى السياسية من هذه  موقف مختلف 
األهمية اإلستراتيجية والمعيشية سينعكس بالضرورة 
ذلك  للجمهورية.  جديد  رئيس  انتخاب  مسألة  على 
مبادرة  في  والمنخرطة  المؤيدة  السياسية  القوى  اّن 
الفيول والمازوت والبنزين من إيران  االستحصال على 
هذه  في  حظوظها  وتزداد  سياسياً  ستكسب  روسيا  او 

الحالة ليكون رئيس الجمهورية الجديد من حصتها.
هذا  من  استخالصها  الممكن  األب��رز  األمثولة  لعّل   
والمازوت  الفيول  الى  الحاجة  حول  المحتدم  الصراع 
والبنزين وضرورة توفير مصادر الطاقة الالزمة لتوليد 
الكهرباء هي وجوب محاكاة الشاعر أحمد شوقي الداعي 
الى أّن نيل المطالب ال يكون بالتمّني بل بالتغلّب، فنرّدد 

قولته الشاعرية الفّذة بصيغٍة عصرية:
وما نيل المطالب بالتمّني
ولكن ُتؤخذ الكهربا غالبا

*نائب ووزير سابق

أقيمت في مكتبة االسد الوطنية ندوة بعنوان )األهمية 
القديمة  والدوريات  للمخطوطات  والثقافية  التراثية 
الصادرة في بالد االغتراب(، ضمن فعاليات أيام الثقافة 

السورية استضافت مكتبة األسد الوطنية. 
أدارت الندوة زبيدة سقا الله التي أوضحت أن الهدف 
من إقامتها تسليط الضوء على جانب من جوانب اإلبداع 
في إرثنا التاريخي، وهي استكمال لمعرض المخطوطات 

التراثية والدوريات الصادرة في بالد االغتراب.
وتحدث الباحث صبري المعضماني من قسم التزويد 
بمكتبة األسد خالل الندوة عن محور )الدوريات القديمة 
الصادرة في بالد االغتراب(، وعن الدور المهم الذي لعبه 
األرجنتين  في  وخصوصاً  المهجر،  دول  في  المغتربون 
صحافة  تأسيس  في  ومساهمتهم  وأميركا،  والبرازيل 
المهجر، مستعرضاً أبرز الدوريات في أميركا الجنوبية 

والشمالية بحسب توّزعها الجغرافي.
في  أسهمت  االغتراب  صحافة  أن  المعضماني  وأكد 
باألخبار  المغتربين  وربط  العربية  اللغة  على  الحفاظ 
أنها وطدت  إلى  التي تقع في وطنهم، إضافة  واألحداث 
العالقة بين أبناء الجالية السورية في المغترب، وكانت 
المغترب،  أبناء  من  والكتاب  األدباء  إلبداعات  حاضنة 
نتاج  ظهور  إلى  أّدى  أدبي  حراك  خلق  في  ساهمت  كما 

متميز.
أما في محور )األهمية التراثية للمخطوطات( فركزت 
الباحثة هبة المالح معاونة مدير قسم المخطوطات في 
على  الحفاظ  في  استخدمت  التي  الطرق  على  المكتبة 
فكرة  شغلت  حيث  واالندثار،  التلف  من  المخطوطات 
الحفاظ على الكتاب أو المخطوط ذهن الكاتب أو الوراق 
طرائق  عن  بالبحث  منهما  كل  فعمل  يستنسخه،  الذي 
الزمن، مستعرضة طرق حفظ  الكتب من عوادي  لحفظ 
المخطوطات والحفاظ عليها، ومنها تحديد مكان النسخ 

وتاريخه.
إياد  الباحث  الوطنية  األسد  مكتبة  عام  مدير  وقال 
مرشد في تصريح لإعالم إن الندوة جاءت لتعّرف بأحد 
جوانب علم المخطوطات، بهدف التركيز على التقييدات 
الموجودة على هوامش المخطوطات وصفحاتها األولى 
باألشعار  التقييدات  ه��ذه  أهمية  وتكمن  األخ��ي��رة،  أو 
والترجمات وكل المعلومات التي تتعلق بهذا المخطوط، 

فتلك التقييدات تدّرس في أهم الجامعات العالمية.

ندوة في مكتبة الأ�سد 
الوطنّية ت�ضلط ال�ضوء 

على الإرث التاريخي { د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

 أطلقت وسائل اإلعالم األميركية المختلفة العنان لتوقعاتها بفوز مرشحي 
األحمر«،  »اإلعصار  مصطلح  عليها  أطلقت  شاملة،  بصورة  الجمهوري  الحزب 
المجتمع  في  العمودي  االنقسام  بحال  أشبه  بواقع  اصطدم  ما  سرعان 
بين  السياسي  الشلل  حال  لتعيد  النتائج  وأتت  متقاربة،  بنسب  األميركي، 
الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، في رسم سياسات البالد وإنجاز األجندة 
من  الساحقة  الغالبية  بأّن  المتواصلة  الرأي  استطالعات  ورّسختها  المعلنة، 
الشعب األميركي، %75، يعارضون السياسات الراهنة، اقتصادياً واجتماعياً 

وارتفاع معدالت الجريمة، وهي تأتي على رأس أولويات الناخبين.
الحزب  أق��ط��اب  بين  خصوصاً  المتبادلة،  االت��ه��ام��ات  ن���داءات  ارتفعت 
عليها  راهن  انتخابية  ودوائر  واليات  في  مرشحيه  أداء  لتواضع  الجمهوري، 
كثيراً، أبرزها منصب مجلس الشيوخ في والية بنسلفانيا الذي فاز به مرشح 
الحزب الديموقراطي عوضاً عن مرشح الرئيس ترامب، محمد أوز، وذلك على 
المراقبون  التي عّدها  األخير،  أموال كبيرة لإنفاق على حملة  الرغم من رصد 

األضخم في جولة االنتخابات النصفية المنتهية.
وجرى رصد حال من االنتعاش »الخجول« بين قيادات الحزب الجمهوري 
وما  ترامب،  دونالد  السابق  للرئيس  سياسية  هزيمة  ع��ّدوه  لما  التقليدية 
في  للحزب  كمرشح  السياسي،  مستقبله  على  انعكاسات  من  سيتبعها 
ممثالً  الراهن  الوضع  لقيادات  باهت  وانتصار  المقبلة؛  الرئاسية  االنتخابات 
ترامب  الرئيس  من  بعيدة  مسافة  على  حافظوا  الذين  الكبار  الحزب  قادة  في 
ومرشحيه، واصطفوا إلى جانب حاكم والية فلوريدا، رون دي سانتيس، الذي 
بنية  في  ترامب  للرئيس  مناوئاً  قطباً  تشكيله  واحتمال  انتخابه،  بإعادة  فاز 

الحزب وتوجهاته.
غينغريتش،  نيوت  الجمهوري،  الحزب  عن  األسبق  النواب  مجلس  رئيس   
نوفمبر  الثاني/  تشرين   9 في  نيوز«  »فوكس  شبكة  بّثته  برنامج  في  قال 
أّن )رون( دي سانتيس سيصبح نقطة تجّمع لكّل   المؤكد  إّن »من شبه   2022

شخص في الحزب الجمهوري يريد تجاوز ترامب«.
 9 في  قراءها  بّشرت  جورنال«،  ستريت  »وول  واألعمال،  المال  صحيفة   
فلوريدا«،  في  سانتيس  دي  »تسونامي  ب�   2022 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
منافسه  فوز  بحزن«  يراقب  كان  ترامب  أّن  على  تراهن  أن  »يمكنك  وأضافت 
الحزب  ق��ي��ادات  من  والمدعوم  الجمهوري  الحزب  رئاسة  على  المحتمل 

التقليدية.
مديح  في  الديموقراطي  الحزب  قادة  تصريحات  من  عدد  تناغم  ذلك  رافق   
حملة  منذ  خصوصاً  والمستتر،  منها  المعلن  التقليدي،  الجمهوري  الحزب 
خصمه  في  بايدن  جو  الرئيس  قاله  ما  ومنها  الماضية،  الرئاسية  االنتخابات 
 .2022 الجمهوري ميتش ماكونيل من أنه »رجل عاقل« وذلك في أيار/ مايو 
رئيسة مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي أيضاً أشادت بالحزب المقابل 
األهمية«،  في  غاية  أمر  أنه  قوي.  جمهوري  حزب  إلى  بحاجة  »بالدنا  قائلة 

وذلك في شباط/ فبراير 2021.
 جدير بالذكر ما أكده تقرير مستقّل عن الحزبين، »كوك بوليتيكال ريبورت«، 
وفيه أّن أصوات مؤيدي الحزب الجمهوري تجاوزت بنحو 6 ماليبن صوت من 
ما  النواب،  مجلس  انتخابات  سباق  في  الديموقراطي  الحزب  مؤيدي  أصوات 
أسفر عن فوز الحزب الجمهوري بأغلبية »باهتة« من أصوات مجلس النواب، 
وما فرض تراجعاً على منافسته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، التي أعلنت 

عدم ترشحها مجّدداً ألّي منصب بعد تخطيها عتبة 84 عاماً.

الحزبين إرهاصات 
تستدعي  السابقة  االنتخابات  جولة  في  توقعاتهما  لفرط  الحزبين  خسارة 
مراجعة، ولو متواضعة، من قبل استراتيجّييهما، واإلعداد لمرحلة االنتخابات 
أو  العام  المقبلة، وتجّنب ما أمكن من أخطاء سابقة سواء في األداء  الرئاسية 

لناحية تجديد دماء الزخم السياسي.
ترشيح  إعادة  »إمكانية«  في  شائكة  معضلة  الديموقراطي  الحزب  يواجه 
لنائبته  وكذلك  والجسدية،  العقلية  أهليته  خلفية  على  بايدن،  جو  الرئيس 
وتأييدها.  االنتخابية  الحزب  قواعد  دعم  نيل  عن  عجزت  التي  هاريس،  كماال 
ومصيرهما لحين بدء جولة االنتخابات المقبلة أصبحا حديث الشارع الدائم، 
واضطرار  المحظور،  وقوع  قبل  استبدالهما  مؤثرة  انتخابية  قطاعات  وتفّضل 

الشريحة القيادية التدخل في وقت الحق.
نيوسم،  غافين  كاليفورنيا،  والية  حاكم  المتداولة  األسماء  أبرز  بين  من 

من  متعددة  قطاعات  وتأييد  باحترام  ويحظى  هناك،  جديدة  بوالية  فاز  الذي 
الناخبين على خلفية أدائه مهامه بفعالية واقتدار. وذهب البعض إلى اقتراح 
إقدام الرئيس بايدن على تنحية أو إقالة نائبته، كماال هاريس، وتعيين نيوسم 
الرئاسة  منصب  تبوء  لألخير  »دستورياً«  المجال  في  ليفسح  للرئيس،  كنائب 

ودخول السباق الرئاسي مسلّحاً بتجربة ُيبنى عليها في البيت األبيض.
كما يجري تداول حاكمة والية مشيغان غريتشين ويتمر التي فازت بإعادة 
واليات  استقطاب  في  نفوذها  على  يعّول  قد  وما  أيضاً،  للمنصب  ترشيحها 
الحزبين، كمرشحة محتملة لالنتخابات  األميركية بالغة األهمية لكال  الوسط 
أعضاء  منهم  العادة،  هي  كما  مرّشحة،  أخرى  رموز  وبقاء  المقبلة،  الرئاسية 
دخول  واستبعاد  كلوبوشار،  إيمي  و  ووران  اليزابيث  الشيوخ،  مجلس  في 
المتواضع وانقالبه على  أدائه  الرئاسي السابق بيرني ساندرز، بعد  المرشح 

وعوده للتيار التقدمي داخل الحزب إّبان مؤتمره السنوي.
السابق  الرئيس  بقاء  أبرزها  تحديات  جملة  فيواجه  الجمهوري  الحزب  أما 
قواعد  في  معتبرة  بنسبة  ومؤثراً  السياسية،  الحياة  في  فاعالً  ترامب  دونالد 

االنتخابية. الحزب 
األهلية«  »بالحرب  أشبه  حامية  بمنافسة  بّشرت  الحزب  أرك��ان  بعض 
محاصرة  بغية  الكثر  مؤّيديه  وّد  وخطب  ترامب،  السابق  الرئيس  إلقصاء 
نفوذه على أقّل تقدير، لكن »خطاب دونالد ترامب المناوئ للمؤسسة الحاكمة 
أسبوعية  في  جاء  ما  وفق  قبل«،  من  التقليدية  القيادات  على  التغلب  استطاع 

.2022 14 تشرين الثاني/ نوفمبر  »نيو ريبوبليك« المحافظة، في 
الذراع اإلعالمي المهيمن على خطاب الحزب الجمهوري وتياراته المحافظة 
روب��رت  نيوز«،  »فوكس  شبكة  مالك  امبراطورية  في  ممّثلة  والمتشّددة، 
رون  الجديد،  الفائز  تكساس،  والية  حاكم  جانب  إلى  مبكراً  اصطّف  ميردوخ، 
منافسيه  اتهم  الذي  ترامب،  السابق  للرئيس  العداء  ناصبًة  سانتيس،  دي 
اآلخرين بالتواطؤ مع قيادات الحزب التقليدية، وأبرزهم دي سانتيس وحاكم 
الحزب  قوائم  تصدر  عليهما  يراهن  اللذان  يونغكين،  غلين  فرجينيا  والية 

االنتخابية في جولة االنتخابات الر ئاسية.
نيته  بإعالن  ترامب  دونالد  أهلية  على  القفز  السياسة،  علم  في  المبكر،  من 
بضعة  قبل  الحزب  لقيادات  حوارية  جلسات  انعقاد  عشية  رئاسي  كمرشح 
أيام، وظهر منتشياً بفوز مرشحه لمنصب سيناتور عن والية أوهايو، جي دي 
المناوئة  الدعايات  وراء  االنجرار  من  الحزب  قواعد  بدوره  حّذر  الذي  فانس، 
قائالً: »يتكّرر كّل عام اصطفاف اآللة االعالمية إلعالن الموت السياسي لترامب، 
لكنه يبقى أكثر الشخصيات شعبية في الحزب الجمهوري عاماً تلو آخر«، كما 

جاء في يومية »نيويورك تايمز«، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
تأييده  بإعالنه  أوهايو  والية  عن  الفائز  السيناتور  نبوءة  جّسد  ترامب 
المجلس،  رئيس  لمنصب  مكارثي،  كيفن  النواب،  مجلس  رئيس  نائب  ترشيح 
الحزب  لقيادات  الخاطئة  بالمراهنات  ايضاً  مذّكراً  مريحة،  بأغلبية  فاز  الذي 

التقليدية التي »ناصبت دونالد ترامب العداء عام 2016 وخسرت بقوة«.
 ال بّد ألّي قراءة موضوعية ومنصفة لجوالت االنتخابات األميركية، وآخرها 
في  أنها،  في  االنتخابات  نتائج  ُتدرج  أن  الحالي،  للعام  النصفية  االنتخابات 
العموم، تصّب في مصلحة الحفاظ على الوضع القائم، كما يطلق عليه رسمياً، 
رؤوس  من  وممّوليها  الحزبين  كال  في  الحاكمة  السياسية  الطبقة  لمصلحة  أو 
األموال المالية والصناعية، على نحو أدّق، وفي كّل الجوالت التي تشهد تبادل 

مراكز السلطة بينهما حصراً.
أفرع  أداء  في  شلالً  ستشهد  المقبلة  السياسية  المرحلة  أّن  من  يشاع  ما  أما 
لكن  الصحة،  بعض  على  باطنها  ينطوي  وربما  المختلفة،  األميركية  الحكومة 
نفوذها  بسط  إدامة  في  وخصوصاً  االستراتيجية،  وسياساتها  الدولة  أركان 
اليومية  بالتوازنات  عابئة  غير  أدائها  في  تمضي  العالم،  على  وهيمنتها 

والتقلبات المتعّددة في أولويات أجندة الحزبين.
الدفاع وإنتاج  لميزانيات وزارة  متواصالً  البالد دعماً  الصدد، ستشهد  بهذا 
الحروب  ومنها  والفضائية  األرضية  االشتباك  ساحات  في  جديدة،  أسلحة 
»تفّوق  نظرية  تعزيز  على  الحزبين  توافق  استمرار  وكذلك  اإللكترونية، 
الواليات المتحدة، وقيادتها المقبلة للعالم«، على الرغم من التطورات الدولية 
الواليات  تحالفات  بعض  وأفول  العالمي،  السياسي  المشهد  على  طرأت  التي 
وبروز  السبع،  الدول  مجموعة   � الصناعية  المجموعة  مثل  نفسها،  المتحدة 
وتقاطر  شنغهاي«،  »مجموعة  و  »بريكس«  مثل  وأمتن  أقوى  دولية  تحالفات 

عدد من الدول العالمية الواعدة لالنضمام إليها.

فوز باهت للجمهوريين وتحّولت مرتقبة للديموقراطيين
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Æåt�O�ËR��
 ô  WL�U�  W�O�  ö�”  Ê√  v�≈  —U�√Ë
 —«d���ô  w�Ëb�«  pM��«  s�  q�uL�
 s�  “U???G???�«Ë  Êœ—_«  s??�  ¡U??�d??N??J??�«

Æ“dB�
 …UCI�«  ·UJ��«  nK�”  Ê«  d���«Ë
 ‰b??F??�« d????�“ËË Òq??�??�« o??�d??� v??K??�

Æ“ Òq��« w�UD�«
 …UHF Ô�  WOz«cG�«  lK��«”  Ê≈  ‰U�Ë
 U�œb� Ôd�_« «c�Ë w�dL Ô��« —ôËÒb�« s�
 …œu�u�  ÊQA�«  «cN�  `z«uK�«Ë  tOK�

Æ“UN�F�U�� vK� Ì—U� qLF�«Ë
 WOHO�  ”—b???�  W�ö�”  ·U???{√Ë
  UMOL���«Ë  qO�U�d�«  vK�  ÿUH��«
 l�  ·—U??B??L??�«  vK�  d??�R??�  ô  qJA�
 …dOK�U�  ÷ËdI�«Ë  ¨15000?�«  —ôËœ
 —ôuK�U�  ÷Ëd??I??�«Ë  …dOK�U�  vI��
 ÊuJO�  t�«  bI��«Ë  ¨—ôËb�U�  œb��
 d��√  WOM�“  …d��  wMJ��«  Ÿu{uL�U�

Æ“W�ö� t�—b� U� «c�Ë oO�D�K�
 b�d�  VzUM�«  ‰eM�  w�  bI�  ULO�Ë
 s� ‰ËR�L�« lL� ¡UI� Ê“U��« qJO�
 bL�� tK�«  »e� w� w�O�L�«  nKL�«
 w�  w??�ö??�ù«  ‰ËR??�??L??�«Ë  U�M��«
 —œUB�   b??�«  ¨÷UO�  bO�Ë  w�dJ�
 d��√  qÒL Ô� ¡UIK�«  Ê√  å¡UM��«å?�  WFKD�
 fO�Ë w�UL��« ¡UI� u�Ë qL��� UL�
 W��dL�« ¡UL�ô« w� Y��� r� Î «—«u�
 Ê« v�« …dOA� ¨‚ö�ô« vK� W�UzdK�
 p�d� …—U� – w�dJ� j� vK� —u�ô«

 —«u��«  »«u�«  `��  …œU�≈  v�«  ÃU���
 WOMFL�«  ÊU�K�«  sO�  bIF�  ÊU�  Íc�«
 —u�_« W�U��« v�� sJ� ¨sO�dD�« s�
 s�  „UM�  fO�Ë  v�ML�«  «c�  b�Q�  ô
 »«d��U�  w�u�   «d�R�  Ë«   UODF�
 ô Í—Ëd{ u� Íc�« —«u��« «c� …œu�

Æ·ËdE�« Ác� q�� w� ULO�
 w???�Ë—U???L???�« „d???�d???D???�???�« b?????? Ò�√Ë
 w�«d�«  ”dD� …—UA� —U� ‰UM�œ—UJ�«
 ÊË—U�  —U�  W�OM�  s�  b�ô«  WE�  w�
 ô  w�UOM�«  fK�L�«  Ê√  ¨U???�Ë—  w??�
 dO�Q��«Ë  V�ö��«  WK�«u�  ÔlOD���
 W�ËbK�  ÌfOz—  »U���«  w�  b]LF�L�«
 WE�U�L�«Ë  ÊUOJ�«  ÓW�—«dL��«  Ôs =�R�

ÆÂUEM�« vK�
 lOD���  ô  ÊUM��  Ê√  vK�  œb??�Ë
 V��MO�  s??�d??�ü«  ‰u??K??�  —U??E??�??�«
 ÎU�uB�” ∫‚UO��« w� ‰U�Ë ¨t�Oz—
 ÎUL�� bF� ô WIDML�« w� qB�� U� Ê√
 q�  ¨WLzUI�«  q�UALK�  ‰uK�  œU��S�
 »Ëd??�  ¡uAM�  ÎULzU�  dD��«  vI��
 q��«  bIF�  Ê√  UN�Q�  s??�  …b??�b??�

Æw�UM�K�«
 v�Ë_« …—Ëb�« ‰UH�≈ «–UL�” ∫·U{√
 w�  »UBM�«  qODF�Ë  Ÿ«d��«  q�  bF�
 s�  55  …œULK�  ÎU�ö�  WO�U��«  …—Ëb??�«
 lOD��� ô øfK�LK� wK�«b�« ÂUEM�«
 V�ö��«  WK�«u�  w�UOM�«  fK�L�«
 »U??�??�??�« w??� b??L??F??�??L??�« d??O??�Q??�??�«Ë
 W�—«dL��«  s�R�  W�ËbK�  fOz—”
 Æ“ÂUEM�«  vK�  WE�U�L�«Ë  ÊUOJ�«
 Âb�√  øp�–  fJ�√  øœuBIL�«  u�  UL�
 q�UH�«  —Ëb�«  u��√  ø UDK��«  qB�

øW�U� w�Ë—UL�«Ë W�U� w�O�L�«
 Íe??�d??L??�«  fK�L�«  u??C??�  b???�√Ë
 ‚ËËU??�  qO��  aOA�«  tK�«  »e??�  w�
 Êu�—UI�  Á¡U??H??K??�Ë  t??K??�«  »e??�  Ê√
 WO�U��S�  w??�U??zd??�«  ‚U??I??�??�??�ô«
 r�UH��«  Êu�dD�Ë o�«u��«  WO�Ëd�Ë
 sL�R�  fOzd�  bK��«  –UI�ù  —«u��«Ë
 ÆWOM�u�«  …b�u�«  vK�Ë  bK��«  vK�
 fK�L�«  w�  «u�Òd�ò  ∫‚ËËU??�  ‰U??�Ë
 «u���M�  Ê√   «d???�  l��  w�UOM�«
 Ê¬  b�Ë  «uKA�Ë  >b��Ë  WN�«u�  fOz—
 s�—œU�  dO�  rN�Q�  «uFM�I�  Ê√  Ê«Ëü«
 «c�  Ê_  WN�«u�  fOz—  »U���«  vK�
 vHJ� œËb�� o�d� v�≈ q�Ë oDML�«
 Ê√  WIOI�  «uK�I��  Ê√  rNOK�Ë  Î̈ «œUM�
 wM�Ë o�«u�Ë —«u� v�≈ ÃU��� bK��«
 fOz— »U���ô sL{_« o�dD�«  u�Ë

ÆåW�—uNL�K�
 Í—u��«  fOzÒd�«  ‰ËUM�  p�–  v�«
 ÂU Ò�√ q�� Á«d�√ ÌY�b� w� b�_« —UA�
 Î «bOF�  sOÒO�U�B�«  s�  W�uL��  l�
 w�  tM�  »UIÒM�«  nA�Ë  ¡«u??{_«  s�
 l�  W�öF�«  s�  WO{UL�«   U�U��«
 ¨tK�«  »e�  UML Ó�œò  ‰UI�  ¨tK�«  »e�
 tÒ�_ tL�b� vI�M�Ë ¨tL�b� UM�“ U�Ë
 s�  ÎU�dF�  ¨åUM�  w�O�«d��«  nOK�
 w�  tK�I���Ë  ÊUM��  vK�  ÌWOA�ò
 …d�U�  t�uJ�  ¨w�U��«  l�«u�«  Òq�
 tO�  —«dI��ô«Ë  ¨WÒO�U�_«  W�—u�

ÆåW�—u�� Î «b� rN�

äÉªàJ 6
 (1¢U áªàJ) ...»FÉ¡ædG Qhó∏d πgCÉàJ ø«£°ù∏a

 π«°SÉH hCG •ÓÑæL øe Iô¶àæªdG á∏≤ædG

 ¡UIK�«  »«u� w�K�� l� qO�U� Ê«d�� VzUM�«Ë  ◊ö�M� bO�Ë o�U��«  VzUM�«  s� q� qÒJA� ≠
 q� l{uL�� w��« WO�UO��«Ë WO�UOM�« WN���« w� WO�uB� ÍuI�« ÊUM�� q�J�Ë w�«dIL�b�«
 ‚dHL�U� tF�UI� bO�Q� ULNM� qJ� `O�� WO�öI��ô«Ë W�d��« W�d� s� g�U� YO� ¨UNO� ULNM�
 wMF�  ô  w�O�«d��ô«  r�UH��«  Ê≈  ÊôuI�  UL�  Ë√  ¨WKL��U�  rNF�  tF{uL�  Âb�Ë  tzUHK�  l�
 l� w�ö��U� tJ�L� vK� ÂUF�« tD� w� b�R� ◊ö�M� ¨WLNL�«  U�UI���ô« w� v�� o�UD��«
 t�UEH��Ë  ¨W�—u��  tz«b�  vK�Ë  ¨t�«uM�  W�œuF��«  qJA�  w�Ëœ  wLOK�≈  —u��  vK�  tzUHK�
 l� n�U���«Ë W�ËUIL�« Õö�� tJ�L� qO�U� b�R� q�UIL�U�Ë Æt�ö�Ë tK�« »e� vK� …dO�J�«
 WO�uB�� W�U�� ◊ö�M� œdH� UL� sJ� Î̈UO�Oz— ÎUOLOK�≈ ÎUHOK� W�—u�� Á—U���«Ë ¨tK�« »e�
 t��—UI�  WO�uB��  W�U��  qO�U�  œdH�  ¨t�ö�Ë  tK�«  »e�  l�  q�UF��«  WOHOJ�  t��—UI�

ÆWK�UI� WN� s� tK�« »e� ¡UHK��Ë ¨WN� s� »dG�«Ë W�œuF��U� W�öFK�
 —U���« WN�� ¨w�Uzd�«  ‚UI���ô« W�—UI� w� qO�U�Ë ◊ö�M� WOF{Ë w�  ËUH��«  r�— ≠
 ¨b�√  `O�d�  j�  vK�  ‰u�b�«  s�  ◊ö�M�  —c�  sO�  W�—UIL�«  s�U��Ë  ÎUO�O��  ‚UI���ô«
 Í√ vK� u�OH�« o� „ö��« v�œ√ b�� Ë√ `�d� —UO��« Ë« t�O�d� Êö�S� tI�� qO�U� p�L�Ë
 l� ¨UNO� l{uL�� w��« WO�UO��«Ë WO�UOM�« WN���« w� W��d� W�UJ� ULNM� q� pKL� ¨`�d�
 ULNM� Í√ rI� r� U� ⁄«dH�«  —«dL��« ÷d� sJ� ¨UNMOF�  «—UO� ÷d� vK� …—bI�«  bF� rOK���«

ÆtF�uL� rO�d� …œU�≈Ë tH�«u� w� WKIM�
 œULF�« gO��« bzU� u� ◊ö�M� UNO�≈ wL�M� w��« WN��K� wKFH�« `�dL�« Ê√ ÎU�uKF�  U� ≠
 Ác�  vK�  kH��L�«  ◊ö�M�  n�u�  dE�M�  ÎUOL�—  tL�«  Õd�  s�  ÂU��ù«  Ê√Ë  Êu�  ·“u�
 WO��d�  ÊULOK�  o�U��«  d�“u�«  qJA�  YO�  WK�UIL�«  WHC�«  vK�  ‰U��«  u�  UL�  ¨WOL���«
 Êö�S�  qO�U�  ¡UHK�  Y�d��  ¨ULNzUHK�  dzU�Ë  q�√  W�d�Ë  tK�«  »e�  wzUM��  wKFH�«  `�dL�«
 qO�U�Ë ◊ö�M� Ëb�� ULMO� ¨WO��d� r�« vK� tEH�� s� qO�U� wK�� —UE��U� WO��d� `O�d�
 ¨UNCF�  Ë√  WK�UIL�«  WN���«  w�  Îôu��  vIK�  ¡UHK��«  vK�  t{d�  sJL�  `�d�  r�«  s�  ÊU����
 W�U���« W�U���ô qO�U� `�d� s� ‰Ë_« ·bN��L�« ◊ö�M� Ëb�� iF��« s� Y�b��« bM�Ë
 Í√ vK� tK�« »e� WI�«u� j�d� ◊ö�M� `O�d� Í√ s� ‰Ë_« ·bN��L�« qO�U� Ëb��Ë ¨ «uI�«
 ◊ö�M�Ë qO�U� sO� W�U� q� w� UL� sO��U��« w�Ë ¨t�F�UL� Âb� Ë√ qO�U� WI�«uL� `O�d�

ÆÎUO�«e�≈ Î «dL� Íd� tO�� fOzd�« ÊuJ�
 UL�  ÎUO�«e�≈  Î «dL�  Êu�  ·“u�  œULF�«  `O�d��  ◊ö�M�  ‰u��  Ëb��  ÎUC�√  f�UF�  ÁU��U�  ≠
 ¡qL�  ÷ÒuF� ‰UAOL�  X�uB��U�  wCL� w��«  WN���«  s� `O�d�K�  wM���«  Êö�≈  s� d��√  u�
 œULF�« `O�d� WN��� qO�U� »UDI��« vK� ÊU�dK� o�dD�« bNL� ◊ö�M� ‰u�I� ¨lzUC�« X�u�«
 vK�  ÊU�dK�  W�—ËdC�«  …uD��«  WO��d�  `O�d��  qO�U�  ‰u��  qJA�  q�L�U�Ë  ¨Êu�  ·“u�

Æ`O�d��« «c� WH{ v�« ◊ö�M� V��
 s�  qO�U�  Y��  Ë√  ÷uF�  ‰UAO�  `O�d��  ◊ö�M�  wM��  ÂU�√  ÎU�u�H�  g�UN�«  bF�  r�  ≠
 w� l{uL��« ULNM� q� vK� ÷dH� w��« WE�K�« »d�I�Ë WO��d� dO� ¡UHK��« l� „d�A� `�d�

ÆÊu� ·“u� œULF�« gO��« bzU� Ë« WO��d� ÊULOK� o�U��« d�“u�« `O�d� r�œ W�U�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

  U�uIF�«  vK� ÊU�dK� sOO�Ë—Ë_«Ë sOO�dO�_« œUHM��« bF� wMF� UO�Ë— v�≈ Î «œb�� …—œU�L�«  ÂU�“ ‰UI��«  ≠
 tOK� ÊU� w��« W�dHB�«  «—UO��« v�« œU� »dG�« Ê√ ¨WK�UI� WN� s� WO�«d�Ë_« ‰U�I�«  UN�� e�eF�Ë ¨WN� s�
  «—UO��«Ë ¨w�Ëd�« œUB��ô« ◊UI�ù XLL�Ë XOM� w��« WK�UI�«  U�uIF�« WKL�� UO�Ë— ¡«u��« cM� UN�N�«u�
 Ë√ ¨»d��« n�u� ◊dA� w�Ëd�« U{d�« œËb� s� Y���« nI� X�� ÷ËUH��«Ë qAH�U� rOK���« sO� …—uB��
 ULMO�Ë ÆW�Ëu� WN�«u� v�≈ UN�u�� Âb� ÊUL{ Ë√ UN�«—U�L� rJ���« b�√ lOD��� ô …d�U�� WN�«u� w� ‰u�b�«
 UO�Ë— ‰ô–≈ vK� ÂuI�Ë WK�U� WO�Ë— WL�e� sLC�� ô w{ËUH� —UO�� ‰u�I�« W�U���« vK� Î UI�U� eO�d��« ÊU�
 WOL�� vK� eO�d��«  —U� ¨l�U� Õu{u� ÊuO�Ë—Ë_«Ë ÊuO�dO�_« Êu�ËR�L�« Õd� UL� Î̈ U�dJ��Ë Î UO�UO�
 U�dO�√  X�—U�Ë  W�bM�u��«  w??{«—_«  w�  jI�  Íc�«  ŒË—UB�«  W�d��   dN�√  UL�  ¨…d�U�L�«  WN�«uL�«  ÍœUH�

Æ—bBL�« w�Ë— ÊuJ� Ê√ wHM� p�L��«Ë WO�«d�Ë_« W�«Ëd�« V�cJ� v�≈ U�Ë—Ë√Ë
 WO�Ëd�«   «uI�«  …dDO�  ‰ULJ��«  bNA��  ¨WK�I�  Âu�  W�L�  w�“UM�  b�  s�  ”Ëd??�«  Êu�ËR�L�«  ÀÒb���  ≠
  UDK��« tO�UF� w�U�Ë w�OK�� `�Ë ¨U�Ë—Ë√ v�«  w�«d�Ë√ sO�ö� …dA� W�«d� ÕËe�Ë ¨”U��Ëœ o�UM� vK�
 nF{ dO�Q� X�� U�Ë—Ë√ w� W�“_«  U�ö� s� b�eL�«Ë ¨UO�Ëd� W�ÒbIL�« WO{ËUH��« ÷ËdF�« b�«e�Ë ¨WO�«d�Ë_«
 ¡b� vK� WM� —Ëd� Èd�– l� q�� Âu� W�� W�UN� w� uJ�u� w� √b�� bF� UL� dOJH��« Ê≈ Êu�uI�Ë ¨W�UD�« œ—«u�
 ÷u�� UO�Ë— Ê_ ¨WK�IL�« WK�dL�« r�UF� r�—Ë  U�U���« r�uI� …œU�≈Ë  «—U�L�« rOOI� r�O� YO� ¨»d��«
 dO�UF�Ë  WO�Ëb�«   U�öF�«  b�«u�  W�UO�  …œU�S�  qB��  UN�«b�√Ë  UN�u{u�  sJ�  ¨UO�«d�Ë√  UN��U�  Ëb��  Î U�d�
 w�Ëd�«  œUI��ô«  ÊU�  u�Ë  ¨UL�—   «uM�  v�«  ÃU���  q�  —uNA�  r���  ô  »d��«  Ác�  q��Ë  ¨U??�Ë—Ë√  w�  s�_«
 UN��u�  √b� v��  «uM� w�UL�� ÂdI�« …d�e� t�� XL{ U�bM� 2014 ÂU� cM� uJ�u�  dE��« UL� p�– ·ö�
 UO�Ë—Ë ¨ UO�C� X�KD�Ë Î U��Ë X�dG��« u�  v�� ·«b�_«  oOI�� ÊËœ n�u�� s�  w��«Ë ¨WL�U��«Ë WO�U��«
 ·dF�Ë ¨»Ëd��« w�  UO�C��«Ë X�u�« s� Y�b��« bM� ”UO� …«œ√  WO�U��«  WOL�UF�«  »d��« w� UN��—U� qL��
 `�H�Ë W�UNM�« w� ÂeN� ô UN�√ wMF� ô «c� sJ� UO�Ë— oL� v�« qB� Ê√ sJL� ¡«b�_« ‘uO� Ê√ a�—U��« «c� s�
 UNML� ¨UNK� W�dJ�� X�O� W��b��« »Ëd��« w� ‘uO��«Ë ¨U�Ë—Ë√ r�«u� u�� w�Ëd�« gO��« ÂU�√ o�dD�«
 ÊU� Íc�« X�Ë ‰«dM��« qLF� s� »U��� W�UNM�« w� rNL�«Ë ¨lOIB�«Ë œd��« gO� UNM�Ë ¨WO�Ëd�J�ù« ‘uO��«

ÆUO�Ëd� rz«b�« nOK��«

 (1¢U áªàJ) ...»dRÉæàdG ó©dG AóH

Fourteenth year /Monday / 28  November 2022
 2022 w�U��« s�dA�  28 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

Iô≤fCG ™e ÉæJÉaÓN :ƒµ°Sƒe

QGƒëdÉH É¡q∏M øµªj ájQƒ°S ¿CÉ°ûH

É«fGôchCG »a ∫Éà≤dG :zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{

zƒJÉædG{ »a ádhO 20 äÉfhõîe óØæà°SG

 ¨W??O??�Ëd??�«  W??�U??zd??�«  r??�U??�  ÀÒb��L�«  œU???�√
 sO�  U�ö� „UM� ÒÊQ� ¨f�√ ¨·uJ�O� Íd�L�œ
 Î «d��F� ¨W�—u� w� l{u�« ÊQA� UO�d�Ë UO�Ë—
 UNK��  `L��  s�bK��«  sO�   U�öF�«  Èu���  ÒÊ√

Æ—«u��« ‰ö� s�
 UO�d�  l�   U�ö��«  ÒÊQ??�  ·uJ�O�  ÕÒd??�Ë
 œd�L� ¨o�U� X�Ë w� UNBOKI� Òr� W�—u� ÊQA�
 dNE�  Ê√  q��  ¨wA�u�  w�  WO�UH�«  vK�  lO�u��«
 fOzd�« ÊU�� vK� ’uB��« «c� w�  UM�U���«
 ”Ë—  sO�ËR��Ë  ÊU??�Ëœ—«  VO�  V�—  w�d��«

ÆÎUI�ô
 ¨o�U� X�Ë w� UO�d�  —Òc� ¨uJ�u� X�U�Ë
 YO�  W�—u�  ‰UL�  w�  “—«dI��ô«  W�e�“”  s�

Æœd� sOK�UI� vK� W�u�  «—U� …b� …dI�√ XÒM�

 WO{—√  XKÒJ�  wA�u�  WO�UH�«  Ê√  d??�c?? Ô�
 WE�U�� w� w�UO��«Ë w�«bOL�« l{u�« W�u���
 ‰u� Î«dL��� ÎôU��  —U�√Ë ¨W�—u� ‰ULA� V�œ≈

ÆcHM� r� U�Ë U�œuM� s� cHÔ� U�
 q�IL�  WO�Ëd�«  ŸU�b�«  …—«“Ë   œU�√  Î̈UO�«bO�
 100 u��Ë ¨sOO�«d�Ë_« sO�dJ�� 210 s� d��√
 ¨…dO�_«   U�U��«  ‰ö�  V�U�_«  W�e�dL�«  s�
 WF�U��« o�UML�« w� ULO� ô W�ÒdH�� o�UML� p�–Ë

Æp��O�ËœË ¨p��U�u� w��—uNL��
 ¨WO�Ëd�«  ŸU�b�«  …«—“Ë  r�U�  o�UM�«  sK�√Ë
 Ÿœu���  dO�b�  ¨·uJMO�U�u�  —uG�≈  ¡«u??K??�«
 »d�  “”—ULO�”  a??�—«u??�Ë  ¨WOF�b�  dzU�–

Æp��Ëd��Ëd�O�œ WM�b�

 „—u�uO�”  WHO��   œU??�√
 w�  ‰U�I�«  ÒÊQ�  ¨f�√  ¨“eL�U�
  U�Ëe��  ·eM���  UO�«d�Ë√
 ŸU�b�«Ë  …dO�c�«Ë  WOF�bL�«
 …b�R�  ¨“u�UM�«”  ‰Ëb�  Íu��«
 nK��«  ‰Ëœ  w�K�  u??�??�  Ê√
 s�  UN�U�Ëe��   bHM��«  b�

Æq�U� t�� qJA� W�K�_«
 W??H??O??�??B??�« X????�????{Ë√Ë
 q�L�  s??�  Îö??I??�  ¨W??O??�d??O??�_«
 ‰Ëœ v�≈ W��M�U�” t Ò�√ ¨nK��«
 UO�«d�Ë√   œ ÒË“  w��«  u�UM�«
 ¨W??�??K??�_« s???� d??O??�??� œb??F??�
 WN�«uL�«  j�  ‰Ëb�  ÎU�uB�
 ¨oODK��«  ‰ËœË  «bM�u�  q��
 UN�«b���«  ¡V???�  ÒÊ√  s??ÒO??�??�

Æ“qOI�
 ÒÊ√  ¨W??H??O??�??B??�«   œ«“Ë
 nK��«  w�  …dOGB�«  ‰Ëb�«”
 …dOA�  ¨“UN�U�UJ�≈   bHM��«
 30  q???�√  s??�  20”  ÒÊ√  v???�≈
  bHM��«  nK��«  ¡UC�√  s�
 ô  ULO�  ¨“dO��  qJA�  UN�«—b�
 œ ÒËe�  Ê√  ‰Ëœ  10  ÊUJ�S�  ‰«e�
 U??N??� ÒË√ ¨W??�??K??�_U??� U??O??�«d??�Ë√

ÆUO�UD�≈Ë UO�UL�√Ë U��d�

 XMK�√  ¨d???�¬  bOF�  vK�
 WO�dO�_«  “ÊËdHO�”  W�d�
 WO�dO�_«  U�uIF�« nOH�� ÒÊ√
 jHM�« ÃU��≈ o�u��� UN� `L�

Æö�ËeM� w�
 ¨ÊUO�  w�  ¨W�dA�«   b?? Ò�√Ë
 ö�ËeM� w� ÎôUL�√ TAM�� UN�√
 t??�œÒb??� Íc???�« —U????�ù« s??L??{

ÆWO�dO�_«   UDK��«
 ¨WO�dO�_«  …—«œù«   —b�√Ë

 W??B??�— ¨X???zU???H???�« X??�??�??�«
 W??�d??A??� `??L??�??� W???F???�u???�
 jHM�«  œ«dO��U�  “ÊËdHO�”
 W??O??�Ëd??�??�??�«   U??�??�??M??L??�«  Ë√
 UN�U�ËdA�  UN��M�  w??�??�«
 XMK�√  Ê√  bF�  ¨ö??�Ëe??M??�  w??�
 w� W??{—U??F??L??�«Ë W??�u??J??�??�«
  U�œU�L�«  ·UM���«  ö�ËeM�

ÆWO�UO��«



á°VÉjQ7

 ÎUMOL�  Î «“u???�  »dGL�«  V��M�  oI�
 V��M�  t��UM�  vK�  0Ø2  W�O�M�
 ULN�FL�  w��«  …«—U??�??L??�«  w??�  ¨UJO�K�
 W�uL�LK�  W??O??�U??�??�«  W??�u??�??�«  s??L??{
 vG�√Ë  ¨«c??�  Ær�UF�«  ”QJ�  W�œU��«
 ”u�«—  Ë—u�—√  —«eO�  wJO�JL�«  rJ��«
 rOJ�  tK��  »dGLK�  ÎU�b�  ”uK�Ë“ôU�
 w�«b�  …d�U��  …d�  W�d{  s�  ‘U??�“
 ‰œUF��U�  ‰Ë_«  ◊uA�«  wN�MO�  qK���«
 s Ò���  w�U��«  ◊uA�«  w??�Ë  Æw�K��«
 bOL��«b��  q��O�  fK�_«  œu�√  ¡«œ√
 U�bF�  ©73œ®  ÎUI�U�  ÎU??�b??�  Íd??�U??�
 v�d�  w�  ·b�  v�≈  WOM�—  W�d{  ‰ Òu�
 w�Ë  Æ«u�—u�  u�O�  ÂdC�L�«  ”—U��«
 vC�  lzU{  s�  ‰b�  V���L�«  X�u�«
 UJO�K�  ‰U???�¬  vK�  ‰ö??�u??�√  ¡U??�d??�“
 ·bN�«  q��  sO�  ‰œUF��«  „«—œ≈  w�
 ÎöG���  2´90  WIO�b�«  w??�  w??�U??�??�«
 «c�Ë  Æ‘U�“  rOJ�  s�  WO{d�  …d�dL�

 w�  t��—U�  w�  »dGLK�  —UB��«  Y�U�
 vK�  1Ø3  —UB��ô«  bF�  ¨r�UF�«  ”Q�
 «bMK�J�« vK� 0Ø3Ë 1986 w� ‰UG�d��«
 »dGL�« V��M� l�— ¨p�c�Ë Æ1998  w�
 V��M�  VFKO�Ë  Æ◊UI�  4  v�≈  ÁbO�—

 ¨«bM�  l�  …dO�_«  W�u��«  w�  »dGL�«
 sLCO�  YO�  ¨q�IL�«  fOL��«  Âu??�
 sO�  w�  ¨16?�«  —Ëœ  v??�≈  tK�Q�  “uH�«
 w�  UJO�K�  l�  UO�«Ëd�  V��M�  VFKO�

ÆtMO�  XO�u��«

 wJ�—U��uJ�«  V��ML�«  ÂÒb???�
 ¡«Òd�  w�UL�_«  V��ML�«  v�≈  W�b�
 ¡U�Ë ¨w�U�UO�« V��ML�« vK� Á“u�
 d��  ÊUL�ú�  ‰U??�ü«  ‘UF�≈  ·b??�
 vK�  s�  …b�b��  bF�  d�u�  dOAO�
 vK�√  XMJ�  ¡«e��«  WIDM�  œËb??�
 s�  81  WIO�b�«  w�  ¨v�dL�«  sOL�
 ◊uA�«  vN��«  b�  ÊU�Ë  Æ¡UIK�«  dL�
 bNA�  r�Ë  ¨w�K��«  ‰œUF��U�  ‰Ë_«
 ÆsO�dD�«  s??�  …dD�   UL��  Í√
 wJ�—U��uJ�« V��ML�« nD� «cN�Ë
 ÎU��R� l{uL�O� ¨3?�« …«—U�L�« ◊UI�
 W�u��«   bN�Ë  ÆY�U��«  e�dL�«  w�
 W�uL�L�«   U??�—U??�??�  s??�  v???�Ë_«
 vK�  ÊU�UO�«  V��M�  “u�  W��U��«
 ULO�  ¨·b??�  q�UI�  sO�bN�  UO�UL�√
 s�  WKOI�  WL�e�  UJ�—U��u� XIK�

Æœ— ÊËœ ·«b�√ WF��� UO�U��≈

 ÊULK�  V�ö�«  …—œUG�  ¨ÂbI�«  …dJ�  ÍœuF��«  œU��ô«  sK�√
 d��  œU��ô«  …b�dG�  w�  ¡U�Ë  ÆdD�  w�  dC�_«  dJ�F�  ÃdH�«
 ÊULK�� `L�� wM�u�« V��MLK� wMH�« d�bL�«” ∫“d��u�” l�u�
 ÍœuF��«  œU��ô«  `{Ë√Ë  Æ“dC�_« dJ�F�  …—œUGL�  ÃdH�«
 …—b�  Âb�  b�√  Íc??�«  w�D�«  d�dI��«  vK�  ¡UM�ò  ¡U�  —«dI�«  Ê√
 t�uJ�  r�UF�«  ”Q�   U�—U��  s�  vI��  U�  w�  VFK�«  vK�  ÃdH�«
 ÷ÒdF�  b�  ÃdH�«  ÊULK�  ÊU??�Ë  Æåw??�ö??�  Z�U�d��  ÃU���

 sL{ ¨sO�M�—_« vK� 1Ø2  W�œuF��« “u� ‰ö� W�u� W�U�ù
 »U�Ë  ¨qO�u�  œU��  w�  W��U��«  W�uL�LK�  WO�U���ô«  W�u��«
 V��M�  VFK�  Ê√  —dIL�«  s�Ë  Æ«bM�u�  ÂU�√  2Ø0  …—U���«  s�
 qO�u� œU��« vK� q�IL�« ¡UF�—_« Âu� pO�JL�« l� W�œuF��«
 vK�  “uH�«  `MLO�Ë  ÆW��U��«  W�uL�L�«  s�  W��U��«  W�u��«  w�
 16?�«  —Ëœ  v??�≈  q�Q��«  W�UD�  W�œuF��«  V��M�  pO�JL�«

ÆWÒOL�UF�« W�uD�K�

  U�ö�≈ dA� ¨ÊbM� w� qIM�«  ŸUDI� WKGAL�«  W�dA�« dE��
 —uC�  vK�  ”UM�«  l�A�  Ë√  ¨UNO�  ÎU�u�d�  WN�Ë  dD�  — ÒuB�
 dD�  sO�«u�  vK�  Î« Òœ—  2019  w�  c��«  —«d�  V�uL�  ¨‰U�b�uL�«
 qIM�« W�O�” n�u� ÊQ� d�—UI�  œU�√Ë ÆrOL�« lL��L� WKB�L�«
 ”Q�  U��UM� nOC��� w��« W�Ëb�« WEOH� —U�√  “ÊbM� w�
 Ê√  “eL�U�  qA�UM�U�”  WHO��   œ—Ë√  b�Ë  ¨ÂbI�«  …dJ�  r�UF�«
 WJKLL�«  WL�U�  w�  UN�«—UL���«  q�U�  w�  dEM�«  bOF�  W�Ëb�«
 U�«bK� Òh�� w��«  U�ö�ù« Ô‰U�� ¨2019 ÂUF�« cM�Ë Æ…b��L�«
 W�O�” v�≈ ¨sOOK�LK� WO�M�  U�—UL� vK� Â«b�ùU� UNO� rJ�Ô�
 w� UN{d� W�¡ö� ÈbL� WF�«d� Íd�� w��«  “ÊbM� w� qIM�«

Æ ö�«uLK� l�«u�Ë qIMK�  ö�U�Ë  «—UD�
 WOL�UF�«  WLEML�«”  U??N??�Òb??�√  WLzU�  v??�≈  W�ON�«  bM���Ë
 W�uN�« Íd�UG�Ë w�M��« qOL�« w�Ëœe�Ë  UOK�L�«Ë sOOK�LK�
 WOL�U�  WOFL�  1700  s�  d��√  rC�  œU��«  w�Ë  ¨“WO�U�M��«
 …b�«Ë  dD�Ë  Æ©–«u??A??�«®  “rOL�«  lL���”  ‚uI�  s�  ŸU�bK�
 qJA�  o�D�  ¨ «—U�ù«Ë  W�œuF��«Ë  Ê«d�≈  UNMO�  ¨W�Ëœ  11  s�
 ÆWO�M� WOK��  U�—UL� s� Â«b�ù« W�uI� åqL���ò Ë√ åwKF�ò
 Ê≈  ¨“ÊbM�  w� qIM�«  W�O�”  r�U� W�b��� X�U�  ¨p�c�  W�O��Ë

 WF�«d� Èd���” ‰Ëb�« pK� WLzU� v�≈ dOA� WO�ö�≈ WKL� Í√
Æ“…b� vK� W�U� q� ”U�√ vK� UN�QA�

  UOzUN� ‚öD�« q��Ë “ÊbM� w� qIM�« W�O�” Ê√ v�≈  —U�√Ë
  U�ö�Ë  WJ�d�  WO�ö�≈   UN�  XGK�√  ¨dDI�  r�UF�«  ”Q??�
 ÊuJ� Ê√ `�d�  U�ö�≈ ÊQA�  “WO�U{≈  UNO�u�“?�  W�—U��
 w�  qIM�«  W�O�ò   d??�–Ë  Æ“WI�U�L�«  ‰ö�  UN{d�  Îôu�I�”
 w�  W�UO��«Ë  dD�  v�≈  dH�K�  ÃËd�  w��«   U�ö�ù«ò  Ê√  åÊbM�
 w�  W�u�I�  d��F�  ô  ¨UNO�  ÎU�u�d�  WN�Ë  dD�  —uB�  Ë√  ¨dD�

Æås�«d�« X�u�«
 «c�  Ê√  ¨“eL�U�  qA�UM�U�”   d�–  ¨ÍdDI�«  œd�«  ‚UO�  w�Ë
 ÊbM� w� s�dL���L�« d��√ s� …b�«Ë ÒbF� w��« dDI� l�œ n�uL�«
 v�≈ ¨WO�OK��« …—U�û� r�C�« ÍœUO��« —UL���ô« ‚ËbM� d��
 d�b��«  ÆWO�UD�d��«  WL�UF�«  w�  UN�«—UL���«  w�  dEM�«  …œU�≈
 UO�UD�d�  w�  WKzU�  m�U��  oH�√  —UL���ö�  dD�  “UN�  Ê√  Ád�–
  U�dA�«Ë  r�UFL�«  dN�√  s??�  iF�  vK�  –u���«  YO�  ¨
 w�  “œ—U�”  Ãd�Ë  ““œË—U�”  d�U��  p�–  w�  UL�  ¨WO�UD�d��«

ÆÊbM�

16 `dG QhO ≈dEG πgCÉà∏d qó©à°ùJh ø«aó¡H Éµ«é∏H ≥©°üJ Üô¨ªdG

¿ÉªdC’G ¢û©fCG ¿ÉHÉ«dG ≈∏Y ÉµjQÉà°Sƒc Rƒa

áHÉ°UE’G »YGóH zô°†NC’G{ á∏«µ°ûJ êQÉN êôØdG ¿Éª∏°S

ô£b ó°V z¿óæd π≤f áÄ«g{ äGAGôLEG

!zø««∏ãªdG{ ¿CÉ°ûH É¡æ«fGƒb á«Ø∏N ≈∏Y

Fourteenth year /Monday / 28  November 2022
 2022 w�U��« s�dA�  28 Ø 5M�ô« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

áªµëdG ≈∏Y Ö©°U Rƒa ó©H Qó°üJ QÉ°üfC’G

á°ùYódÉY ¬fƒ≤MÓj ó¡©dGh πMÉ°ùdGh êôÑdGh

 ¨lO�U�«  W�ö��  dL��«  n�u�  bF�  Ê«—Ëb�«  v�≈  ÂbI�«  …dJ�  w�UM�K�«  Í—Ëb�«  WK��   œU�
 tO�U�  wK�_«  ¡U�ù«  l�  fK�«d�  ‰œUF�  ¨Í—Ëb??�«  dL�  s�  WF�U��«  W�u��«  qN���  w�Ë
 ÁbO�— tO�U� wK�_« ¡U�ù« l�d� ¨tO�u� w� »UN� œ«R� fOzd�« lL�� VFK� vK� ¨©2≠2®
 wI� tMJ� ¨◊UI� 4 v�≈ ÁbO�— fK�«d� l�— UL� ¨11 ?�«e�dL�« w� dL��O� ¨◊UI� 4 v�≈ p�c�
 Æ11 WIO�b�« w� —bO� wK� d�� ¨dJ�� ·bN� ¡U�ù« qO��� …«—U�L�«  bN�Ë ÆVO�d��« d�¬ w�

Æ66 WIO�b�« w� bO� œ«R� ‰œU� ¨w�U��« ◊uA�« w�Ë
 Ê√ ô≈ ¨w�U��« ·bN�« tKO���� ¨82 WIO�b�« w� ¡U�ù« vK� W�ËUD�« fK�«d� VK� U�bF�Ë

Æ©3 90´® lzUC�« s� Îôb� V���L�« X�u�« w� ¨tI�dH� ‰œUF��« ·b� „—œ√ VON� Í—U�
 vK� ULN�FL� w��« …«—U�L�« w� 1≠1 W�O�M� W�“UG�« »U�A�« l� U�d�“ Âö��« ‰œUF� UL�
 rO�«d�≈ Âö�K� ‰œU�Ë ¨©31® WIO�b�« w� ÍœUL� rOK� W�“UGK� q�� ¨U�d�“ Âö��« VFK�
 l�—  sO�  w�  ¨l�U��«  e�dL�«  w�  ◊UI�  6  v�≈  ÁbO�—  W�“UG�«  l�dO�  Æ©64®  »U�u�«  b��

Æd�UF�« e�dL�« w� ◊UI� 5 v�≈ ÁbO�— U�d�“ Âö��«
 0≠2  W�O�M�  ¡UHB�«  vK�  Á“uH�  …bO��«  t�dO��  q�U��«  »U��  q�«Ë  ¨t�N�  s�Ë
 ©10®  d�M�  qC�  q�U��«  »U�� w�b�  q��Ë  ÆdO�_«  VFK�  vK�   d�  w��«  …«—U�L�«  w�
 w�  ¨w�U��«  e�dL�«  w�  WDI�  21  v�≈  ÁbO�—  q�U��«  »U��  l�d�  Æ©40®  t{«u�  sO��Ë

Æ l�U��« e�dL�« w� ◊UI� 8 bM� ¡UHB�« bO�— bÒL�� sO�
 l�dO� Î̈U�K� bNF�«Ë Ãd��« UI�d� ‰œUF� tO�u� w� »UN� œ«R� fOzd�« lL�� VFK� vK�Ë
 ÁbO�— bNF�« l�— sO� w� ¨VO�d��« W�zô vK� ÎUHO�Ë q��Ë WDI� 22 v�≈ ÁbO�— Ãd��«

Æ l�«d�« e�dL�« w� WDI� 20 v�≈
 …«—U�L�« w� ¨©0≠1® W�O�M� WLJ��« »U�� vK� ÎU�F� Î«“u� —UB�_« oI� ¨t��U� s�Ë

 ¨ÊËbL�� w� —uM�« b�� sO�√ VFK� vK� ULN�FL� w��«
 sO�  w�  ¨WM��«  Ác�  v�Ë_«  …dLK�  Í—Ëb�«  —ÒbB�O�  WDI�  23  v�≈  ÁbO�—  —UB�_«  l�d�

Æs�U��« e�dL�« w� ◊UI� 7 bM� WLJ��« bO�— bL��
 …—«d��«   U�—œ  X�JF�«  YO�  ¨dO�UFL�«  W�UJ�  Î̈UO�K�  ‰Ë√  ÎU�u�  WN�«uL�«  X�d�Ë
 YO� ¨“uH�« qO��� vK� —UB�_« Òd�√ w�U��« ◊uA�« W�«b� l�Ë Æ¡UIK�« dO� vK� WCH�ML�«
 W�u��« XL���«Ë Æ‰U� p�U� ÃU��« w�UGM��« tL�� d�� 80  WIO�b�« w� ÂbI��« ·b� q��

ÆÎU�K� ULN�œUF� s�  dH�√Ë ¨—u� s�UC��«Ë WL�M�« ¡UIK� tO�u� VFK� w� f�√ ¡U��

ähô«H ` hOƒédG »a QÉÑµ∏d É«°SBG ádƒ£H

 OGóM ƒL á£°SGƒH ¿ÉæÑ∏d á«°†a á«dGó«e

 ÂuO�«  w�  WOC�  WO�«bO�  ÊUM��  “d??�√
 åËœu��U� W�u�HL�« UO�¬ W�uD�ò s� ‰Ë_«
 œU��ô«  UNL ÒEM�   w��«   «bO��«Ë  ‰U�dK�
 WM�bL�«  W�U�  w�  t�Ëd�Ë  Ëœu�K�  w�UM�K�«
 ·«d???�≈ X??�??�   Ëd???O???� w??� W??O??{U??�d??�«
 ÆW�FK�  Íu???O???�ü«Ë  w??�Ëb??�«  s??�œU??�??�ô«
 ·UC�� ◊UIM�«  «ezUH�«Ë ÊËezUH�« bB��Ë
 Æw�Ëb�« nOMB��« W�zô vK� r�bO�— v�«
  WOCH�«  WO�«bOLK�  “—_«  s�Ë  “«d??�≈  ¡U�Ë
 ÆmK� 66 ?�« X�� Ê“Ë w� œ«b� u� WD�«u�
 ‰Ëb�«  ÂU�√  W�u�HL�«  W�uD��«  w�  „—UA�Ë
 ¨ÊUM��  ∫WO�U��«  ‰Ëb??�«  ¨ «—U??I??�«  W�U�  s�
 ¨UO�u��«  ¨’d??�??�  ¨p??�d??N??�«Ë  WM�u��«
 ¨ÊU�uO�«  ¨UO�UD�d�  ¨Êu??�U??G??�«  ¨U��d�
 ¨UO�«u�O�  ¨X�uJ�«  ¨Êœ—ô«  ¨«bM�d�≈  ¨sOB�«

 ÆUO�d�Ë W�—u� ¨sOD�K�
 ∫‰Ë_« ÂuO�« ZzU�� ?

 «bO� ?
∫mK� 48 ?�« X�� Ê“Ë ?

©Êu�UG�«® œ—UL�«  UOMO�dO� ≠ 1
©sOB�«® m�ËË w� U� ≠ 2

 u�U�d�O� UM�—U� ≠ 3
∫mK� 52 ?�« X�� ?

©’d��® U��OH�« UO�u� ?1
©sOB�«® u�� w� „u� ≠ 2

©W�—u�® ÊUFM� vKO� ≠ 3
∫mK� 57?�« X�� ?

©UO�d�® „«œu� —uM��«≠ 1
©UO�d�® e�«d� œ«e�u�≠ 2

©sOB�«® m�u� Âô „u�≠ 3
©’d��® uM�“√  UM�—U�≠ 3

∫mK� 63 ?�« X�� ?
©UO�d�® dOL�œ«—U� w�e�«  ?1

©UO�d�® dOL�œ«—U� «b�«  ≠ 2
©UO�d�® s�b�«  —u�«bO� ≠ 3

©’d��® ”u�d�OL�œ U�U�œ ≠ 3
∫‰U�—™

∫mK� 60 ?�« X�� ?
 f??�b??O??�Ëœu??�??�??�d??�  ”Ëd??�??O??�  1≠

©’d��®
©X�uJ�«® wKF�«  qFA� ≠ 2

©W�—u�® w�U�d�«  ÊULOK� ≠ 3
©U��d�® …œUL��«   Ê«u�—≠ 3

∫mK� 66 ?�« X�� ?
©’d��® wKOHAO�—ôU� uO�—u� ?1

©ÊUM��® œ«b� u� ≠ 2
©’d��® f�bO��ôU� uO�—u� ≠ 3

©sOB�«® u� s�—U�≠ 3
∫mK� 73 ?�« X�� ?

©W�—u�® ÊUO� s�� ?1
©«bM�d�«® s�d� «u�u� ≠ 2
©U��d�® wG�U� ÊU�Ë— ≠ 3

©’d��® u�—b�«  ”u�U�d�O� ≠ 3
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 Ö∏≤dG »a lÖ≤K

 Ê«bL� dO�� ˝

rK� W�U� bM� w�d�U�� ô
pNML�« Íb�� s� qO�� d���U�

Î «—«dJ� ‰eG� X�u�« œ«u�
pO�« WO�U� UN�UH�√ XEH� ◊UIM�«Ë

w�b�� v�« Î U�u� lO�d�« XKL� s� U�
lO�UMO�« q�  d Ò��Ë

øøpÓ� Úd� d���� »U�C�« f�K� nO�
wM�CH� wz«œ—Ë

w� —Ëb� sO�
ÎULO�� WE�K�« W�U�� w� „d�� r�

t�«– ‰e��� wC��
p�«e��« ‰ËU�√ U�√Ë

wHJ� Î «—UL� f�_« ÊUM�√ sO� b�√ ô
W��d�« vL� wM�U�M� w�

UN�uK� q�� —U�“_« XDI�
ÎU��UF� ¡U�A�« n�u�Ë

øVO���« t�OL�√ Íc�« „«– s�«
ø U�dD�« vIO�u�Ë

øønO�d�« W��� vK� t�—œ rOG�« QD�√ q�
t�«uD� v�Ë« w� qO�Ë

°°°…b�b� WI�U� o�d�Ë
ÊU��F� „«b� X�«“ ôË dLF�« nB��«

VKI�« w� VI� s� ÊöK���
ÆÆÆwN�M� ô Î «dD� ÊUD��Ë Î ULK� Êö���

 ÓVBM�  tO�u�  ‰ö�Ë  ¨…¡ËdIL�«Ë  …eHK�L�«  t�ö�UI�  w�
 r�dJ�« b�� wK� dOH��« …œUF� ÊU� ÓÊUM�� w� ÓW�—u�� ÌdOH�
 ¨W�UOK�«  s??�??�Ë  ¨WO�U�uK��b�«  w??�  Î U????�Ë—œ  wDF�  wK�
 ªV�UML�« ÊUJL�« w� W��UML�« WLKJ�« ÊuJ� Ê√ w� W�«d��«Ë
 ¨fÒ�b� r�Ë ¨w�UM�K�«  ÊQA�«  w� q�b��«  W�d�� w� lI� rK�
 ¨ Ôq�«uH�«Ë ¨ ÔÿU???H???�_« X??�P??� q??� ¨V??M??D??Ô�  r??�Ë ¨b??�«e??� r??�Ë
 ÂöJ�«  √b��  U�bM�  ULÒO�  ô  ¨n�u�«   U�ö�  q̂??�Ë  ¨ Ô◊UIM�«Ë
 W�—u�  UL�  sOLOL�  s�bK�  sO�  WO�«b�u�«   U�öF�«  vK�

∫s�b�« wI� bOF� ULNO� ‰U� s�bK� ¨ÊUM��Ë
°…d�UJ�« Ë«u�« Ác� ÊUM�� Ë W�—u�

 t��F� w� Ó ËdO�� qL�� Î UO�U� ¨dOH��« …œUF� U� ¨ ÓXM�
 ¨X�—U�Ë√ s� Î U�O� ¨Èœd� ÁUOL� …d ÒDF� Î…—Ë—U� ¨WIO�√ ÎW�b�

ÆZ�—_« Òq�Ë ¨ Ó‚—“√ T�U� s� Î UCF�
  U�öF�« ‰u�√ w� ÎW�—b� ¨Ÿ—U��« V�œ_« X�√Ë ¨ ÓXM�Ë

ÆqFH�«  «Òœ— s� …bOF��« ¨WMO�d�« ¨WzœUN�« WO�U�uK��b�«
Æ“sO��Ëœ w� b�«Ë VFA�” Î «dOH� ¨w�U�√ ôË ¨ ÓXM�Ë

ÆdOH��« …œUF� U� pO�≈ wÒM� VKI�« s� WO��

á«MÉÑ°U á°TOQO

»∏Y ºjôµdG óÑY »∏Y ô«Ø°ùdG IOÉ©°S

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

¬jÉàdG í«ª°S »fOQC’G ¿ÉæØdG
zAÉæÑdG{ äÉëØ°U ∞«°V

2022  w??�U??�??�«  s??�d??A??�  28  s??O??M??�ô«
Monday 28 November 2022

 s?� dÒ ?�?F?�  W?�_«  d?�U?E?� s?� d?NE?� »œ_«
 u?�ËÆÎU?�U?D?�?�«  Ë√  ÎU?O?�—  UN?�UO?�  W?�d?�
 d?Ò ?�Ó ?FÔ ?�  w�?�«  ÊËR??A�«  r?�√  s?�  ÊQ??�  ÎU?C?�√
 ÆU?N?�?O?�?H?�Ë  U?N?�?O?�Ë—Ë  U?N?�?O?K?I?�  s?�
 ÊU?�  ¨WO?�«—  W?O?�«Ë  W?L?OK?�  W?�_«  X?�U?�  «–S�
 f?J?�  w�Ë  Æ Òw�—Ë  w�ËË  Õö?�  »œ√  U?N?�œ√
 ‰u?L?��« s?� W�U?� w� Êu?J?� s?O?� ÎU?�UL?� p�–
 U?N�U?�?�≈ Êu?J?� Y?O� ◊U?D?�?�ô«Ë nK���«Ë

Æ‰u?L?�Ë ◊U?D?��«Ë nÒK�� »œ√ w�œ_«
 oÒ ?�Q?�?�  u?L�«Ë …U?O?��« Ÿ«d� W?�U?� w�Ë
 w�d?�«Ë Âb?I?��« »Ë—œ vK� WO�«d�« W?ÒO?��« r�_«
 t?O?�  d?I?N?I?�?�  Íc?�«  X?�u?�«  w�  ¨w�U?�?��«Ë
 ÍËU?N�  w�  W?O?�?H?M�«  W?�?O?L�«  WK?�e?N�«  r?�_«

Æ‰«Ëe�«Ë ‰ö�L?{ô«Ë n?K?�?��«
 s?� W?�Q?� ‰“«u?M?�«Ë À—«u?J�« q?�?� s?O?�Ë
 œU?L?�?�U?� Òô≈ Êu?J?� ô U?�–U?I?�≈ ÊS� W]O��« r?�_«
 …b?O?I?�  W?�B?�  bÒ ?�R?�  ¨b�b?�  w�u?D?�  »œ√
 w�  dÒ ?�?H?�?�  ¨W�œU�  W?�—UB?�  W?O?�«—  W?OK?I?�
 q?�UA?�Ë  ¨ÿU?I?�≈   «¡«b?�  U?N?zU?�œ√  ”u?H?�
 ¨‚ö?D?�« n�«u?�Ë ¨p?�d?��  «—«d�Ë W?�«b?�
 ¨¡U?I?�—«   UD?D?��Ë  ¨÷u?N�   «—U?�?H?�«Ë

 Æb?�?�Ë Òu?L??�Ë —U?B?�?�« b�U?I?�Ë
 X?�U?�Ë X? ÒD?�?�« w��« pK?� w� r�_« f?F?�√Ë
 r�d?�UA?�  X?D?�?�U?�  UN?zU?M?�√   UO�H?�
 d?Ò ?���Ë ¨‰u?I?F�«  r?N?O?�  XK?D?F?�Ë ¨XK��√Ë
 d?�UI?L�«  s�  ÊËÒb?L���  «u?�«—Ë  ¨r?�d?OJ?H?�
 WM?�?M�«   «u?????�_«   UHK?�?�  s?�Ë  ¨W?M?H?F�«
 Íc?�« À—«u?J�«Ë r?z«e?N�«Ë nK?�?��« »œ√ ‰u�√
 w�  —u?K�?�  UL?�  r?�_«  s?�  W?�√  w�  —u?K�?�?�  r?�
 w��« VÔ ?N?A�« ¡UM?�?�?�U� ¨WO?�d?F�«  UFL��L�«
 d�ü s�“ s� p�U?M?�Ë „U?M?�Ë UM?� o?�Q?�?� X�U�
 W?K�–d?�« V�K�� vK� b?�U??� U?L?� wH?�?�?� r?�
 ¨r?K?F?�« d?N?E?L?� q?N?��«Ë ¨WK?O?C?H�« »U?O?�?�
 ‚U?�?�?�U�  WL?�?F�«Ë  ¨o?��«  ¡«œd?�  q?�U?��«Ë
 —u?B�« X?J?�U?A?�Ë ¨—u?�_« X?DK?�?�U� Æd?�?H�«

 Æo?zU?I?��« X?�U{Ë ¨‰U?J?�_«Ë
 ”u?H?M�«  i?O?�  f?F?��«  »œ_«  ÊU?????�Ë

 s�—b��L�« ¡U?�œ_«  «“«d?�≈Ë R?O?I?�Ë ¨W?�?F?��«
 r?N?F?� s?OK?�U?��« ¨W{d?IML�« Â«u?�_« U?�U?I?� s�
 UN?�?z«Ë—Ë   «u?�_«  Y?�?�  d?B?F�«  «c?�  v�«

 ÆW�?OL?L�« UN?L?O?�«d?� —U?D?�√Ë W?M?�?M�«
 s�Ë  ô  WM?�«d?�«  U?N�?M?�?�  w�  UM?�?�√  Ê≈
 ¨U?N�?M?�� VK?� w� ÊU?� Íc?�« »œ_« U?�c?I?M?�
 ¨WM�L�«  pK?��  ÎU?�?�?�  «u�U?�  s�c�«  ¡U?�œ_«  ôË
 «–≈  Ò  ô≈  ¨UNL�U?F�Ë  U?�œ«b?��«  w�  «u?L?�U�Ë
 nK?���«Ë q?N��« »œ√ s?� Áu��?� U� q?� «u�d�√
 Ê√  vK� «uKL?�Ë ¨WM�L�«  ”U�√ w� ÊU?�  Íc�«
 s?� ÎUO?zU?N?� sO?BK?��� …b?�b?� …œôË «Ëb?�u? Ô�
 Íc�« w�U�_« œu?K?��« ÊuM�Ë V?�?J�« »œ√ ŒU?M?�

 ÆÎU��dI� WO�dF�« WGK�« ¡U?�œ√ r?E?F?� q?L?�
 U�Ë ÁbL�?�« Íc�« Ÿ«b?��«Ë Z?�d?N��« »œ√ Ê≈
 t?O?� «uL Ò�u�Ë UM?�U?�?�Ë U?�ƒ«d?F� ÁbL�?F� ‰«“
 X?�?�√  ¨Âb?I?��«Ë  ÷u?N?M�«  »Ë—œ  v�«  l?�«b�«
 À—«u?J�« q�K?�?� »œ√ t�√ p?A�« q?�?I?� ô UL?�
 b?�eL�« v�« U�œuI� ‰«e� U?�Ë U�œU� b?�Ë Æs?�?L�«Ë

 Æd?I?N?I?��«Ë —UON�ô«Ë ‰ö�?�ô« s�
 «u?E?F?�?� r?� U?�¡U�œ√ Ê√ nO?�?L�« ¡w?A�«Ë
 Àb��  U�  v�«  Êu?NÒ�M?�?�  r?�  ôË  ¨Àb?�  UL?�
 rNÒO�  w�  ÊËdL���  r�  q�  ¨Àb��  ·u�  U�Ë
 Àb?�?�Ë Àb?� U?� ÊQ?�Ë ¨t�H� ‰«uML�« vK�Ë
 Æt?�Ëb?� ”U�√ w� «u?�U� r?� ôË ¨r?N?O?M?F?� ô

 Âö�?��ô«Ë  ‰u?L?��«  w�  t?�u?�√  ÎU?�œ√  Ê≈
 ¡U?M?�_  Î¡«c?�  Êu?J?�  Ê_  `KB?�  ô  »Ëd?N�«Ë
 w� ÎUL?z«œ w� …U?O?��« »œ√ ‰u�√ Ê_ Æ…U?O?��«
 ¨…U?O?��«  d�u�?�Ë  ¨…U?O?��«  r?N?�  w�  Æ…UO��«
 vK�  q?L?F�«Ë  …U??O??�??�«  Èu���  s?O���Ë

Æq?Ô ?�Ô ?L�« vL�√Ë w�«d?L�« v�—√ o?O?I?��
 s?�  r?N?F?�  q?�Q?�  s�c�«   «u??�_«  »œ√  U�√
 Êu?�U?M?�Ë ¨r?N�ËR?� s?� »d?A?�Ë ¨r?N?�u?��
 U?�d?O?J?H?�  w�  Êu?L? ÒJ?�?�?�Ë  ¨U?�d?z«d?�  w�
 h?Ò ?K?�?��«  W?�U??�  X?�U�  b?I?�  UM?�U?�ÒdB?�Ë
 Íc?�«  ¡Íœd??�«  À—ù«  ‚«d?�≈Ë  rN?M?�œË  r?N?M?�
 Èu?� UM?�?F??� vK� «u?�K?�?� r?� r?N?�_ ¨Áu?�d?�

 Æq?�u?�«Ë nK?�?��«Ë ‰c�«Ë q?OK?C?��«

 ¨U?M?�?�√  UN?�   Òd�  w��«  WÒO{dL�«  W�U��«  Ê≈
 d?�b?�?��« ¡U?�œ√ —u?N?� w� ÎU�?�� X?�U?� w��«Ë
 ·u��«Ë  ‚U?H?M�«Ë  WOLF��«Ë  fO?�?O?��«Ë
 U�UI�  œ«dO��«Ë  ‰ö�_«  vK�  ¡UJ��«Ë  »ËdN�«Ë
 r�_«  bM�  UN�O�ö�  WON�ML�«  »«œü«   UHK��
 »uFA�«  vK�  WDÒK��L�«  W�d�L�«  WÒO�«ËbF�«
 d�«u�Ë ¡«—¬Ë  U�dE� s� t����√ U� Ë√ WHOFC�«
 XHA��«  Ë√  XE�ô  ULK�  U�d�b��Ë  UMKOKC��
 Î «b?�√ `?K?B?� ô ¨U�œö� w� WCN� ⁄Ëe� ‰UL��«

ÆU?M?�?F?A� U?�œö� w� WC?N� o?O?I?���
 s�  …œ—u��L�«  d?O?�U?I?F�«  q?�  Ê√  UL?�
 UN?M?J?L?� ô j?D?�Ë r?O?�U?H?�Ë —U?J?�√Ë  U�d?E�
 r?� «–≈ UMO?� WK?O?�_« WO�H?M�« q?�«u?� „d?�?� Ê√
 vK� …—œUI�« UM?�?O�?H?M� WK�U?J�« W?I?��« U?M� s?J?�
 ¨UM?�U?O?� U�UC?� r?N?�Ë ¨U�œu�Ë `�UB� r?N?�
 WFOK?�  w??�  U?MK?Ô ?�Ô ?�Ë  U�b?�U?I?�  l?????{ËË

ÆU?NK?O?�?� w� b?�U�?� Ê√ V?�?� w��«—u?�_«
 vK�  ÊuJ�  Ê√  d{U?��«  U?MK?O?�  vK�  Ê≈
 ¡U�œ_«  U?MKO?�  WFOK�  w�Ë  ÍÒb?�?��«  Èu�?��
 s� ‚öD�ô« w� Î «œ«Ë— «u?�uJ� Ê√  r?NOK� s�c�«
 q�   U?�?M??��«Ë  ¡UO�≈Ë  ‘U?F?�≈Ë  ¨W�U?�ù«
 ÿU?I?�≈Ë  ¨UM?�?�√  U?N?�   e?ÒO?L?�  w��«  qzUCH�«
  ö??�u??�«  W?????�«“≈Ë  ¨ U??�d??I??�??F??�«Ë  V?�«uL�«
 œuO�  dO�J�Ë  ¨UM�F�  s�  W�œUL�«Ë  WO�HM�«
 UMOK� X{d?Ô� w��« WO�«d��« bO�UI��«Ë  «œUF�«
  U�UO��ô«Ë   «Ëe?G�«Ë   U�u�?H�«  q�«uF�
 t�O�Ë—  w�  v�U?F?�  ÎULOK�  UM?�F?�  œu?FO�
 Ád�UA�  u?HB�?�  t�O�H�  w�Ë  t�OKI�  w�Ë
 Èu?I?�Ë  ¨Ád?O?J?H?�  d?N?D?�?�Ë  ¨t�O�U�√Ë
 ¨t�d?E?� l��?�Ë ¨t�«— Òu?B?� wI?�d?�Ë ¨t�d?�«–
 ¨bÒ ?O?��«  r�bI�«  t�œ√  bO?F?��O�  t��U�  uL��Ë
 r??�d?�Ë  ¨œu??�_«  d?{U?��«  »œ_«  Ÿb?�?�Ë
 t?zU?I?�—ô  fO�  Íc�«  q?�?I��L�«  »œ√  j?D?�

 ÆX?U�U?N?� ôË ‚U?�¬
q�“«d��« w� rOI� d�U�Ë Y�U�*

 ójóédG Qƒ©°ûdGh ójóédG ô«µØàdGh IójóédG ájDhôdG ÜOCG ójóédG ÜOC’G
*—UL�L�« n�u� ˝ 

Aƒ°V IòaÉf

 Ê«bL� dO�� ˝
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