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هل يذهب لبنان اإلى االنهيار 

في ظل الفراغ؟ 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

التسخين  ب��ع��د  س��ي��اس��ي��اً  ال��ت��ط��ورات ش��م��ال س��وري��ة ج��دي��داً  حملت 
العسكري الذي بدأه الرئيس التركي على خلفية تحميله الجماعات الكردية 
المسلحة العاملة تحت الرعاية األميركية مسؤولية التفجير اإلرهابي في 
اسطنبول، وتاله بكالم سياسي عن مصالحة تركية سورية بتصريح 
األخيرة  األي���ام  ف��ي  تبلورت  دائ��م��ة  روس��ي��ة  م��ب��ادرة  محور  ك��ان  علني، 
العسكرية  الوحدات  انسحاب  بخطوات عملية تقترحها روسيا تتضمن 
السوري  الجيش  وتولي  ومنبج  رفعت  وت��ل  العرب  عين  من  الكردية 
المسؤولية الحصرية عنها عسكرياً وعن خط الحدود مع تركيا، مقابل 
واإلعالن  أراضيها  ووحدة  سورية  سيادة  احترام  بقواعد  تركيا  التزام 
تحقيق  مع  بالتزامن  السورية  األراض��ي  من  لالنسحاب  االستعداد  عن 
الشروط الضامنة ألمنها من الجانب السوري، وتمهيد الطريق لتطبيع 
اتفاقية  أرضية  على  المباشرة  المفاوضات  وفتح  البلدين  بين  العالقات 
الكسندر  سورية  في  الروسي  الرئيس  مبعوث  كان  وبالتوازي  أضنة. 
حول  أميركي  روس��ي  لحوار  بعد  تظهر  لم  آف��اق  عن  يتحّدث  الفرنتيف 
وكالم  األم��ي��رك��ي،  الجانب  م��ن  االت��ص��االت  تعليق  ت��م  بعدما  س��وري��ة، 
الجدوى  ع��ن  متصاعدة  أميركية  أح��ادي��ث  خلفية  على  ج��اء  الفرنتيف 
في  قال  كما  السورية،  الدولة  مع  للتفاهم  والحاجة  سورية،  في  البقاء 

والسفير  فيلتمان  جيفري  السابق  الدبلوماسي  من  كل  مختلفة  مقاالت 
السياسي  والمستشار  ف��ورد،  روب��رت  سورية  في  السابق  األميركي 
للقوات األميركية في العراق وسورية كريستوفر الخوري، وتبدو قيادة 
الجماعات الكردية التي أضاعت فرص الحوار والتفاهم مع دمشق عدة 
وسورية  تركية  سورية  مباشرة  تفاهمات  من  األكبر  الخاسر  م��رات، 
بتلقفها، كما  أميركية برعاية روسية، كانت معروضة عليها ولم تنجح 

تقول المصادر الروسية.
لبنانياً، لفت االنتباه ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز في عدد أمس 
عن تطورات أوروبية قضائية تمثلت بنجاح لوبيات حقوقية باستصدار 
حكم قضائي بتعليق أحكام نشر قاعدة بيانات الشركات واألعمال تحت 
عنوان الشفافية وحق الوصول الى المعلومات، تحت شعار حماية حقوق 
الخصوصية، وقالت الفايننشال تايمز، إن حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة يعتبر من أول المستفيدين من هذا التعليق، انطالقاً من كون نشر 
قواعد البيانات كان المدخل الذي استندت إليه جماعات حقوقية في فتح 

ملف تبييض األموال بحقه أمام عدد من المحاكم األوروبية.
اللواء  العام  لألمن  العام  المدير  لّوح  السياسي  الصعيد  على  لبنانياً، 
يخوضون  الذين  بحق  القضائية  المالحقة  الى  باللجوء  إبراهيم  عباس 
معركة تستهدفه، على خلفية تداول معلومات مسّربة على لسان المحقق 
إبراهيم  تتهم  بيطار،  ط���ارق  ب��ي��روت  م��رف��أ  تفجير  قضية  ف��ي  العدلي 

يخصه،  إماراتي  حساب  الى  المبالغ  وتحويل  األمونيوم  ببيع  بالتورط 
العماد ميشال  للجمهورية  السابق  الرئيس  بين  اندلع سجال حاد  بينما 
عون ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي، عقب كالم ميقاتي 
التجنيس واتهام رئيس الجمهورية وفريقه بالسعي لتجنيس  عن ملف 
اآلالف دون معايير قانونية ورّد عون عليه لجهة أن الرقم مبالغ به وأن 
هناك معايير تم وضعها وأن اللوائح كانت سوف تخضع لتدقيق األمن 

العام واألحوال الشخصية في وزارة الداخلية.

فيما ينشغل اللبنانيون كسائر شعوب العالم بمشاهدة مباريات مونديال 
2022 لكرة القدم في قطر، ويستعدون الستقبال أعياد الميالد ورأس السنة، 
وملء  الوقت  تضييع  في  ومؤسساتها  ومسؤولوها  الدولة  أرك��ان  يمضي 
عقيمة  سياسية  بسجاالت  الحكومي  والفراغ  الرئاسة  سدة  في  الشغور 
مجحفة  واجتماعية  ومصرفية  مالية  وق��رارات  مبتذلة  متبادلة  واتهامات 
وإفقار  األزم��ات  تفاقم  من  مزيد  إلى  إال  ت��ؤدي  لن  وعشوائية،  واعتباطية 
سياسية  مراجع  منها  تحذر  مخاطر  وسط  عموماً،  والمواطنين  الموظفين 
الفقر  نسب  ارتفاع  وصول  من  المغلقة  االجتماعات  في  ومالية  واقتصادية 
والجوع والجرائم على أنواعها في المقبل من األيام واقتراب البالد من حافة 
ضوء  في  المقبل،  العام  أشهر  أول  في  األخطر  واالنفجار  األوس��ع  االنهيار 
تحذير وزيري الشؤون االجتماعية والمهّجرين من مخاطر أزمة النزوح على 

كافة الصعد في الداخل واقتراب نارها من أوروبا قريباً.
)التتمة ص6(

�سباق تركي اأميركي على التفاهم مع الدولة ال�سورية... وم�ساع رو�سية على الجبهتين 

�سجال عون وميقاتي حول التجني�س... واإبراهيم يلّوح بالمالحقة الق�سائية لت�سريبات بيطار

لوبي حقوقي ينجح بتعليق قانون ال�سفافية الأوروبي... وفاينان�سال تايمز: �سالمة اأول الم�ستفيدين

وأبناء  فباق..  حزبي  أما  أموت  أنا 
وسيجيء  سينتصرون،  عقيدتي 

انتصارهم انتقاماً لموتي.
سعاده

- يعرف اللبنانيون الذين يتحدثون عن الفراغ 
الرئاسي أو الفراغ الحكومي بفعل وجود حكومة 
بخطورة  يقولون  عندما  أنهم  أعمال،  تصريف 
الذي  البلد  أن  نتائجه  الواقع ويحذرون من  هذا 
يتحدثون عنه هو البلد الذي تشكل مجموع أيام 
الفراغ فيه، إذا جمعت أوقات حكومات تصريف 
عامي  بين  الرئاسي  الفراغ  أوق��ات  الى  األعمال 
2005 و2022، لظهر أنها تعادل أيام اجتمع فيها 
رئيس جمهورية مع حكومة كاملة الصالحيات، 
أشد  الحالي  ال��ف��راغ  أن  يقصدون  كانوا  إذا  إال 
خطورة عطفاً على األوضاع المالية التي يمر بها 
لبنان، وهم سوف يسارعون للقول نعم إن هذا 

هو المقصود، فهل هذه هي الحقيقة؟
قدرة  يملكون  لمن  السياسي  األداء  يقول   -
أوضاعهم  ال��ى  م��رت��اح��ون  إنهم  وال��رب��ط  الحل 
مع الفراغ، وإن القلق الذي يبدونه في مواقفهم 
المعلنة إعالمي أكثر مما هو سياسي أو واقعي، 
فعندما يكون خطر االنهيار حقيقياً في قراءاتهم 
يجب أن يظهر هذا الشعور بالخطر بديناميكية 
التموضعات،  في  تغييرات  تجسدها  سياسية 
وح�����راك س��ري��ع وان��ق��الب��ي أح��ي��ان��اً ب��ح��ث��اً عن 
مثل  سمة  هو  المألوف  عن  والخروج  مخارج. 
ف��ي سياسات أي  ال��ح��االت، وه��و ال يبدو  ه��ذه 
من هؤالء، والتشبث بالخيارات، بما فيها الذي 
يشكل تكتيكاً مؤقتاً أو مناورة تفاوضية، يعني 
االطمئنان الى أن البلد يتحمل المزيد من الفراغ، 
وأن المسألة هي أن التصريح بذلك يمثل فضيحة 

سياسية لن ُيقدم على ارتكابها أحد.
- الحديث يدور هنا حول الشأن المالي ال عن 
الشأن االقتصادي األوسع مدى، أي عن أمرين 
لبنان  مصرف  احتياطات  هو  األول  محّددين، 
التمويل متطلبات  تلبية  أم��ام  صمودها  وم��دى 
)التتمة ص6(

تبون: الت�سامن مع فل�سطين

ل يكون بالخطابات 
الشعب  مع  “التضامن  أّن  على  أمس،  تبون،  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  شّدد 
واإلج���راءات  العملية  بالخطوات  وإنما  بالخطابات،  يكون  ال  أن  يجب  الفلسطيني 

التنفيذية”.
ووّجه الرئيس تبون رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
الجزائر  “موقف  مؤكداً  الثاني/نوفمبر،  تشرين   29 في  المتحدة  األمم  أقرته  وال��ذي 
َتْكفلُها  التي  المغتصبة،  حقوقه  استرجاع  أجل  من  لنضاله  والداعم  والثابت  المبدئي 

الشرعية الدولية”.
الفلسطيني غير  اليوم، هو تأكيد صريح لحقوق الشعب  “إحياء هذا  أَن  وأّكد تبون 
القابلة للتصرف، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفرصة لتذكير ال�مجتمع 

الدولي بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية واألخالقية واإلنسانية ُتجاهه”.
والقرارات  بالشرعية  االلتزام  وَرْفِضِه  االحتالِل  لَتعُنِّت  َحد  “َوْضع  إلى  تبون  ودعا 
لما يقوم به  القضائية والجنائية  الالزمة للمالحقة  اآللياِت  “بتفعيِل  الدولية”، مطالباً 

االحتالل من انتهاكات متزايدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل”.
جوالت  وباستضافة  الفلسطيني،  للشعب  الداعمة  الجزائر  بمساعي  تبون  وذّك��ر 
“ إعالن الجزائر”، مشيراً  “تكلَّلْت باعتماد  المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، التي 
إلى أن اإلعالن “يهدف إلى التأسيس الفعلي ألرضية حقيقية ُتنهي االنقسام، وتقود إلى 

إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده لحريته وسيادته المسلوبتين”.

طهران: المحادثات النووية

و�سلت اإلى طريق م�سدود
أّكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني، أمس، أّن مفاوضات 
االتفاق النووي وصلت إلى “طريق مسدود”، الفتاً إلى أّن أوروبا تتقاعس عن الوفاء 

بالتزاماتها في االتفاق النووي.
اإلنسان  حقوق  مجلس  عن  الصادر  إليران،  المناهض  القرار  على  كنعاني  وعلّق 
المسماة  السياسية  اللجنة  مع  تتعاون  “لن  بالده  أن  مضيفاً  المتحدة،  لألمم  التابع 

لجنة تقصي الحقائق”.
معتبراً  اإلنسان”،  حقوق  آلليات  المتسّرع  “االستخدام  أسماه  ما  كنعاني  وانتقد 
في  يساهم  وال  ومدان  مرفوض  أمر  المستقلة  الدول  ضد  اآلليات  هذه  “استخدام  أن 

النهوض بحقوق اإلنسان”.
الحكومة األميركية وبعض الحكومات  “أّن الحكومات الغربية، وخصوصاً  وتابع 
“جرى  أنه  كاشفاً  إيران”،  داخل  الشغب  أعمال  إثارة  في  دوراً  أدت  معها،  المتحالفة 

تقديم هذه المعلومات إلى السفراء المقيمين في طهران في أطر مختلفة”.
مختلف  من  المواطنين  من  كبير  عدد  على  القبض  “جرى  أنه  إلى  كنعاني  ولفت 

البلدان لدورهم في التحريض على الشغب”.
إّن  كنعاني  قال  “إسرائيلية”،  نفط  ناقلة  على  الهجوم  حول  ُيشاع  ما  وبشأن 
“توجيه االتهامات الكاذبة إلى إيران هدف يسعى له االحتالل اإلسرائيلي وحلفاؤه”، 

مؤكداً شجاعة بالده لالعتراف بنشاطاتها.

حّمه  التونسي،  العمال  لحزب  العام  األمين  كشف 
“اإلسرائيلي”  االحتالل  مع  التطبيع  إّن  أمس،  الهمامي، 
المالي الدولي  هو شرط من الشروط التي ترافق الدعم 

لتونس، مؤكداً وجود لوبيات تدعم هذا التوجه.
قناة  م��ع  تلفزيونية  مقابلة  ف��ي  الهمامي،  ولفت 
الشارع  لدى  حماسة  توجد  “ال  أّنه  إلى  “الميادين”، 
التونسي لالنتخابات”، مشيراً إلى أن غالبية التونسيين 

ستقاطعها.

سياسية  مهزلة  يعدو  ال  سيحصل  “ما  أّن  واعتبر   
وحلقة من حلقات االنقالب الذي قام به )الرئيس( قيس 
سعّيد”، الفتاً إلى أّن “القانون االنتخابي الحالي يقصي 
عن  والحديث  والشباب  والنساء  السياسية  األح��زاب 

تصورات وبرامج وطنية”.
االقتراض  برامج  إل��ى  اللجوء  من  الهمامي  وح��ّذر 
“الصندوق  أن  على  م��ش��ّدداً  ال��دول��ي،  النقد  صندوق 
مؤسسة تهيمن عليها الدول الكبرى وال ُتقرض من دون 

أي شروط”.
للشغل  التونسي  العام  االتحاد  “موافقة  أّن  أضاف 
على قرارات الحكومة االقتصادية ستضعه في مواجهة 

مع قاعدته الشعبية”.
عن  ع��ب��ارة  تونس  ف��ي  “المعارضة  أّن  إل��ى  ولفت 
معارضات”، مؤكداً أنه “ال يمكن لحزب العمال أن يضع 
يده في حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية كبرى عن 

الفشل في السنوات العشر الماضية”.

�سندوق النقد ي�سترط على تون�س التطبيع مع الكيان »الإ�سرائيلي«
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كيف يخرج لبنان من ماأزق الفراغ ومخاطر االنهيار؟
{ العميد د. أمين محمد حطيط*

انتخاب  في  اللبناني  النواب  مجلس  فشل  يتكّرر  تقريباً  شهرين  منذ 
مألوفاً  بات  رئاسي  فراغ  في  الدولة  أدخل  ما  لبنان  في  جمهورية  رئيس 
2007، فراغ ال يبدو أّن حّل  ويتكّرر للمرة الثالثة على التوالي منذ العام 
معضلته ممكن في المدى المنظور نظراً لطبيعة النظام اللبناني وتعقيداته 
التي تمنع االنسياب السلس لعمليات إعادة تكوين السلطة او إصالحها 
األسئلة  يطرحون  بالشأن  المهتّمين  جعل  واقع  عوائق.  دون  هّين  بشكل 
حول طبيعة العوامل األساسية المعتَمدة في إعادة تشكيل السلطة وحول 
دولة  لبناء  الالزم  اإلصالحي  المسار  لمقتضيات  الحّل  استجابة  إمكانية 

عصرية متطورة قادرة وعادلة. فما هي اإلجابات على هذه التساؤالت؟
الصحيحة  والسياسية  الدستورية  واألص��ول  القواعد  الى  عدنا  لو 
لوجدنا اّن األصل في تشكيل السلطة في بلد مستقّل متجانس ديمقراطي 
النظام يكون باالحتكام الى إرادة الشعب عبر االنتخاب الختيار أشخاص 
الحكام وعبر االستفتاء في القضايا الهامة لتحديد طبيعة وهوية النظام 
والعناوين الكبرى واألساسية فيه، لكن غياب التجانس الشعبي وتخلف 
إرادة االستقالل الحقيقي وتشكل التعددية وقيام التبعية للخارج كما هو 
حال لبنان في ظّل نظامه المماَرس القائم، يجعل من الديمقراطية الُمّدعاة 
شعاراً فارغ المضمون ويجعل من اإلرادة الشعبية عامالً محدود التأثير 
وليس عامل الحسم في المسألة وباتت إعادة تشكيل السلطة في لبنان 
في الواقع خاضعة لقرار وتأثير فئتين من العوامل: فئة العوامل الداخلية 

وظروفها وفئة العوامل الخارجية وحيثياتها وقدراتها.
ولكّل من الفئتين ورغم تفاوت التأثير في الواقع اللبناني وتبّدله وفقاً 
للظروف، لكّل منهما دور مؤكد الوجود والفعالية كما أنه من المؤكد اّن أّياً 
او تلغي او تحجب األخرى فال العوامل  الفئتين ال تستطيع ان تنفي  من 
تشكيل  او  الداخل  كّل  عن  استقالالً  الحاكم  فرض  على  قادرة  الخارجية 
الداخل  في  اللبنانية  الفئات  وال  الداخل،  اتجاهات  عن  بمعزل  السلطة 
قادرة راهناً على التخطي الكلي للمؤثرات الخارجية في تشكيل السلطة 
واالطمئنان الى حكم آمن مستقّر، وهنا يكمن مأزق لبنان الحقيقي ويشتّد 
المؤثرة  الخارجية  المأزق عندما نجد قسماً كبيراً من األطراف  هول هذا 
يجد مصلحته في تعطيل السلطة والدفع نحو االنهيار متكئاً في ذلك أو 
يعاونه أو يسّهل لسياسته أطراف في الداخل يحملون الجنسية اللبنانية 

ثم يّدعون أنهم سياديون.

اللبنانية  األطراف  عند  القدرة  انتفاء  هذا  الموقف  حراجة  من  ويزيد 
هو  كما  الشعبية  األكثرية  الى  واالحتكام  الفئة  تلك  تجاوز  على  األخرى 
من  األطراف  أحد  تمكن  إذا  هذا  السليمة،  الديمقراطية  األنظمة  في  الحال 
الحوار  من  الحالة  هذا  في  مناص  يكون  ال  لذلك  األكثرية.  هذه  امتالك 
اللبنانيين  لم يكن جميع  اْن  األكبر  القسم  به  والتفاهم حول حّل يرضى 
المنال ألّن  النافذ، وهو حوار يبدو لألسف بعيد  الدستور  في ظّل أحكام 
تريد  ال  االنحالل  نحو  وتدفع  بالفراغ  تستثمر  التي  الخارجية  األطراف 
الحوار اآلن وال تريد حّل معضلة إعادة تشكيل السلطة إال وفقاً لما تريد 

هي أو تؤّجل الحّل حتى إشعار آخر يكون لها مناسباً بشكل أفضل.
يتشّكل هذا الواقع أو لنقل تلك المخاطر بسبب طبيعة النظام اللبناني 
الذي هو في الحقيقة قائم على فيدرالية الطوائف، يرّوج لها بالديمقراطية 
توافقية  بالميثاقية.  القول  قبيل  من  ضوابط  لها  يبتدع  او  التوافقية 
وميثاقية كلها تفرغ النظام الديمقراطي من محتواه وتعطل قرار األكثرية 
الشعبية وتمنح لكّل مكّون طائفي حّق الفيتو مهما كان حجمه عمالً بالنص 
الدستوري الملزم بعدم شرعية أّي سلطة اْن لم تراِع مقتضيات العيش 
المشترك. ما يعني اّن أّي حّل او أّي إعادة تشكيل السلطة يستوجب رضا 

الجميع واستبعاد الفيتو من أّي مكّون طائفي لبناني.
ثم  القائم الذي يجب ان نعمل به اآلن كما هو مرحلياً  النظام   هذا هو 
منه  بّد  ال  تطوير  واالستقرار،  االستمرار  في  رغبة  هناك  كانت  إذا  نطّوره 
ألّن النظام القائم هو نظام منتج للمشاكل والتعقيدات ومعطل ألّي نهج 
وسيستمّر  األزم��ات  إنتاج  سيستمّر  استمراره  ومع  حقيقي  إصالحي 
للعوامل  المتقّدم  الدور  وتأكيد  الخارجي،  التدخل  أمام  األبواب  تشريع 
الخارجية تقّدماً على ما في الداخل. وهنا يطرح السؤال الثاني ما الحّل 
المقبول الذي يمكن أن يشكل المخرج � التسوية ثم يكون جزءاً من مسار 

إصالحي؟
بأنه  نعترف  ان  يجب  الطائفية  الفيدرالية  على  القائم  النظام  ظّل  في 
تبعد  او  فيه  هو  مما  وتنقذه  لبنان  تحكم  سلطة  تشكيل  إعادة  وال  حّل  ال 
المأزق  هذا  من  مخرج  وال  حّل  ال  به.  المحدقة  األخطار  تأثير  من  تحّد  او 
الفدرالي الطائفي إال عبر تفاهم وحوار وطني يفضي  في ظّل هذا النظام 
األطراف خاصة  أو يقبل بها معظم  أمكن  إذا  الجميع  الى تسوية ترضي 
هؤالء  من  مذهب  أو  طائفة  أّي  رفض  ألّن  األساسية  الطائفية  المكّونات 

للتسوية يؤّدي الى تعطيلها.
في  مبتدعاً  او  جديداً  ليس  التسوية  مفهوم  او  منطق  بأّن  نذكر  وهنا 

وما  استقالله  نال  لبنان  اّن  زعم  ان  منذ  فيه  مألوف  أمر  هو  بل  لبنان 
قاعدة “التفّهم والتفاهم” التي كان يرّددها أحد أركان الطبقة السياسية 
أنه  نجد  الماضي  الى  عودة  وفي  بعيد،  بأمر  االستقالل  منذ  اللبنانية 
مقّر(  وال  ممّر  “النفيين” )ال  على  قائمة  التسوية  كانت   1943 العام  في 
العام  وفي  للغرب،  ممراً  يكون  ولن  للشرق  مقراً  يكون  لن  لبنان  اّن  أّي 
تسوية  كانت   1989 العام  وفي  مكرر،  و6   6 ب�  التسوية  كانت   1958
الطائف وإعادة توزيع صالحيات الحكم، وفي العام 2008 كانت تسوية 
إال  الحالي  المأزق  من  خروج  هناك  يكون  ان  أتصّور  ال  واآلن  الدوحة، 
عبر تسوية جديدة تراعي هواجس الجميع وتضمن القدر األساسي من 
حقوق المكونات األساسية وتشمل بشكل أساسي الموقف من بناء دولة 
إقامتها الى سلطة تنفيذية  القادرة والعادلة ويوكل أمر  القوية  المواطن 
“سلطة مهمة” ويتفق على أشخاصها األساسيين مع مهّمتهم في  تكون 
التفاق  تكريساً  التعيين  او  التكليف  او  االنتخاب  ويكون  واح��دة،  سلة 
ان يطرح اتفاق الطائف على البحث الجدي  سابق، وهنا قد يكون ملحاً 
من  فيه  تبّين  ما  أو  شاَبُه  ما  وتصويب  الشاملة  للمراجعة  إما  اإليجابي 
ثغرات، او لالتفاق على آلية تنفيذ كامل بنوده بدون استثناء وفقاً للروح 
التي حكمت اعتماد نصوصه وأن يوضع لذلك جدول زمني ال يتعّدى ال� 6 

سنوات هي مدة والية الرئيس الجديد للجمهورية.
النظام  مؤسسات  من  تنطلق  ان  يجب  بها  نقول  التي  التسوية  إّن 
ذاته حتى ال تشكل انقالباً يخيف البعض، وهنا قد يكون العمل الفوري 
بمجلس الشيوخ المنصوص عليه في الدستور حالً مناسباً عبر تعيينه 
وبشكل استثنائي من قبل مجلس النواب القائم وتكليفه بعملية الحوار 
مرحلتين...  على  تكون  تسوية  الواحدة،  السلة  تسوية  إلنتاج  الوطني 
المرحلة الفورية التي تشكل درءاً للمخاطر الداهمة ومنعاً النحالل الدولة 
ورفعاً لألعباء التي تثقل كاهل المواطن أّي تسوية مرحلية لمنع التحلل 
الذي  الدائم  الحّل  مرحلة  وهي  النهائية  المرحلة  تلك  وتلي  االنفجار،  او 
فيه  الخارج  تأثير  من  ويحّد  والمحاصصة  الطائفية  من  لبنان  يخرج 
ويقيم دولة العدالة والقدرة، أما المكابرة والتحدي فإنها لن تزيد الوضع 
إال سوءاً ولن تقّدم لمن يتمّسك بها إال الخسارة، في حين اّن الدعوة الى 
الوطني  والتيار  الوطني  الثنائي  يدعو  كما  والتسوية  والتفاهم  التوافق 
الحر وحلفاؤهما هي دعوة تستحق االستجابة لها ألّن في التوافق وحده 

يتشكل المخرج.
*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

الحملة  عقدت  لبنان،  الستقالل  والسبعين  التاسع  العيد  بمناسبة 
الشهيد  الدوري في قاعة  األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة اجتماعها 
خالد علوان، بحضور ناموس المجلس األعلى في الحزب السوري القومي 
رامي  اإلداري��ة  التنمية  شؤون  عمدة  ناموس  مهدي،  سماح  اإلجتماعي 
شحرور إلى جانب منّسق عام الحملة معن بشور ومقّررها د. ناصر حيدر 

الحملة. وأعضاء 

بشور
افتتح االجتماع بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ثم تحدث 
به  نحتفل  الذي  االستقالل  بعيد  الحاضرين  إلى  التهنئة  موجهاً  بشور 
عملية  بطل  علوان  خالد  الشهيد  باسم  المسّماة  القاعة  هذه  في  اليوم  هذا 
بثالثية  محّصن  لبنان  أّن  على  دليل  فهذا  الصهاينة،  وجه  في  الويمبي 

الشعب والجيش والمقاومة.
القوات  بوجه   1982 ع��ام  ف��ي  ب��دأت  التي  المقاومة  ه��ذه  وت��اب��ع: 
»ال  الصوت  بمكبرات  تنادي  وهي  العاصمة  من  خرجت  التي  الصهيونية 
بمثابة  وهو   2000 عام  بتحرير  وُتّوجت  منسحبون«  إننا  النار  تطلقوا 

الثاني. االستقالل 

القومي االجتماعي  الشهيد  وذكر بشور بشهداء االستقالل وفي مقّدمهم 
.14 سعيد فخر الدين والشهداء المنسّيون من طرابلس وعددهم 

الشهيد معروف سعد في   أضاف بشور: كذلك في مدينة صيدا، أصيب 
الذين  المتظاهرين  على  الفرنسي  االحتالل  من  النار  إطالق  جراء  من  كتفه 

كانون يطالبون باالستقالل.
في  تجري  التي  الشعبية  االنتفاضة  مع  يترافق  اليوم  لبنان  واستقالل 
تحرير  سبيل  في  يوم  كّل  الشهداء  فيها  يرتقي  والتي  الفلسطيني  الداخل 
التي  االنتفاضة  وهذه  ومستوطنيه.  الصهيوني  العدو  براثن  من  فلسطين 
تتصاعد كّل يوم لتصل إلى انتفاضة شاملة تعم كل األراضي الفلسطينية.

مهدي
كلمة الحزب السوري القومي اإلجتماعي ألقاها ناموس المجلس األعلى 

سماح مهدي الذي قال:
قاعة  في  اليوم  نلتقي  لبنان،  الستقالل  والسبعين  التاسع  العيد  في 
الشهيد خالد علوان في عاصمة المقاومة بيروت لنوجه تحية إلى الشهداء 

الذين - ولألسف الشديد - هناك من ُيصّر على بخسهم حقوقهم.
سبقني األستاذ معن بشور فتحدث عن رفيقي الشهيد سعيد فخر الدين، 

مع  المسلح  المباشر  االشتباك  خالل  شهيداً  ارتقى  الذي  عنوب،  عين  ابن 
قوات االحتالل الفرنسي.

السوري  الحزب  من  آخرين  شهداء  دور  على  نضيء  أن  أيضاً  يهّمنا 
القومي اإلجتماعي ساهموا في حماية استقالل لبنان، ومنهم رئيس الحرس 
الوطني الذي كان يتولى حراسة مقّر رئاسة الجمهورية في بيروت، وارتقى 

شهيداً أثناء قيامه بواجبه عنيُت به الرفيق أديب البعيني.
ارتقى  الذي  الساتر  عبد  موسى  حسن  الشهيد  للرفيق  تحية  نسجل  كما 
أثناء دفاعه عن العلم اللبناني المرفوع فوق قبة مجلس النواب في ساحة 

النجمة، مواجهاً قوات االحتالل الفرنسي.
أرادها  كما  هي  دماءهم  أّن  اإلجتماعيون  القوميون  السوريون  أثبت  لقد 
مواجهة  في  السورية  األمة  لكّل  فداء  هي  سعاده،  أنطون  القدوة  الشهيد 

االحتالل الفرنسي والعدو اليهودي »اإلسرائيلي« والعدو اإلرهابي.
مواجهة  في  يختلف  ال  ذاته  هو  االجتماعيين  القوميين  السوريين  موقع 
والعراق  الشام  إلى  وصوالً  فلسطين  إلى  لبنان  من  باألمة  يحدق  خطر  كّل 

وكّل بقعة من سورية الطبيعية.
الدم  وديعة  لرّد  دائماً  حاضرون  االجتماعيون  القوميون  فالسوريون 

إلى األمة، متى طلبتها وجدتها.

الحملة االأهلية لن�شرة فل�شطين وق�شايا االأمة تعقد اجتماعها الدوري في قاعة ال�شهيد خالد علوان

 مهدي: دماوؤنا هي كما اأرادها ال�شهيد القدوة اأنطون �شعاده فداء لكّل االأمة ال�شورية في مواجهة االحتالل واالإرهاب 

ب�شور: ا�شتقالل لبنان بذكراه الـ 79 يتزامن وانتفا�شة �شعبية فل�شطينية �شتكن�س االحتالل وم�شتوطنيه وتحّرر فل�شطين
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التابعة  مشغرة  مديرية  احتفلت 
الحزب  في  الغربي  البقاع  لمنفذية 
بالعيد  االجتماعي  القومي  السوري 
قاعة  في  الحزب،  لتأسيس  التسعين 
مكتب  ف��ي  محسن  عبدالله  األم��ي��ن 
المجلس  ناموس  بحضور  المديرية، 
األعلى سماح مهدي، عميد الدفاع علي 
عرار، عضو هيئة عمدة الدفاع الدكتور 
نضال منعم، منفذ البقاع الغربي وسام 
غزالي، ناموس المنفذية عمر الجراح، 
ناظر  س��ل��وان،  أنطون  اإلذاع���ة  ناظر 
ناظر  توما،  هشام  والشباب  التربية 
محمد  االجتماعية  وال��ش��ؤون  العمل 
محمد  مشغرة  مديرية  مدير  زغلوط، 
مديرية  مدير  المديرية،  وهيئة  مهدي 
من  وع���دد  ال��ح��رش��ي  غ��س��ان  سحمر 
مديرية  مدير  المديرية،  هيئة  أعضاء 
أعضاء  من  وع��دد  عقل  عباس  لبايا 
القوميين  من  وجمع  المديرية،  هيئة 
واألش��ب��ال  وال��ط��ل��ب��ة  االجتماعيين 

والمواطنين.
الرسمّي  النشيد  مع  كانت  البداية 
االجتماعي،  القومي  السوري  للحزب 
تمار  للطالبة  تعريفية  كلمة  ثم  ومن 

مرعي.

كلمة الطلبة
ألقتها  مشغرة  مديرية  طلبة  كلمة 

الطلبة سيلدا حسن ومما جاء فيها:
إن الحياة كلها وقفة عٍزّ فقط.

في  ع��ز  وق��ف��ة  وق��ف��وا  لمن  فهنيئاً 
قاوموا،  بعقيدتهم،  آمنوا  حياتهم، 
سعوا، نجحوا، واستبسلوا في الدفاع 

عن أرضهم وعقيدتهم.
شامخون  وه��م  رحلوا  لمن  هنيئاً 
سورية  سبيل  في  مثابرون  مضّحون 
بين  وم��ن  جمعاء،  السورية  واألم���ة 
محمود  األمين  ك��ان  الراحلين  ه��ؤالء 
وأخاً،  أميناً  كان  لطالما  الذي  غزالي 
صديقاً ورفيقاً نفتقده اليوم في إحيائنا 
هذه الذكرى.. لكن وإن كنَت قد بَتّ من 
فكراً،  بيننا  زلت  ما  أنك  إال  الراحلين، 
عقالً، روحاً، وإيماناً بالقضية القومية.

بيده  ح��ام��الً  تشرين،  علينا  أط��ل 
على  قامت  اجتماعية  قومية  نهضة 
التاريخ  يد رجٍل حفر اسمه بين ثنايا 
مخلًّدا نهضته وفكره وعقيدته فانبثق 
الفجر ليعلن عن رجل عظيم بحجم أمة 

أال وهو أنطون سعاده. 
تدعونا  العظيمة  المناسبة  هذه  إن 
وحمل  الصفوف  ورص  التكاتف  إلى 
ومسيرتنا  لسبلنا  منارة  سعاده  فكر 
مسيرة  في  يؤثر  قد  خ��الف  كل  لنبذ 

الحزب وتاريخه وتضحياته. 
في  تغلغل  ال��ذي  س��ع��اده  أن��ط��ون 
الظلم  سادها  التي  األم��ة  هذه  تاريخ 
كسر  وَع���َزم  َرَفضها،  قد  والعبودية 
قوة  ضد  الصراع  أّن  ُم��درًك��ا  قيودها 
الظالم، والعدوان هو سبيل لحياة العز 
إذ أننا قوم ال نرضى إالّ حياة األحرار، 
وال نرضى إالّ أخالق األحرار، فإذا كان 
ال بّد من هالكنا يجب أن نهلك كما يليق 

باألحرار ال كما يليق بالعبيد.
على  بالتشديد  هذه  كلمتي  أختتم 
ليكون  س��ع��اده  عقيدة  نشر  أهمية 
حياتنا  موّجه  الجّبار  القومي  فكره 
مشعااًل  كان  لطالما  الذي  ومسيرتنا، 
منه  لنا  ليس  نصر  نحو  دربنا  ينير 

مناص.
كلمة المديرية

مدير  ألقاها  مشغرة  مديرية  كلمة 
المديرية محمد مهدي ومما جاء فيها:

مشغرة، التي حجزت لنفسها مكاناً 
وتاريخه.  الحزب  أدبيات  في  مميزاً 
الحزب  مؤسس  ذكرها  على  جاء  فقد 
الشهيد أنطون سعاده مرتين في كتابه 

المرجع »نشوء األمم«. وهو زارها غير 
منزل  في  فيها  بالرفقاء  ليجتمع  مرة 

الرفيق المرحوم محمد أمين منصور.
م��ش��غ��رة ال��ت��ي ش��ه��دت أرض��ه��ا 
القومية  الثورة  أهم معارك  واحدة من 
االجتماعية األولى في شهر تموز الفداء 
شهيداً  ارتقى  حيث   ،1949 العام  من 
في تلك المعركة القائد الصدر عساف 

كرم. 
الحياة  وحدة  شكلت  التي  مشغرة 
الحزب  النتشار  خصبة  أرض��اً  فيها 
السوري القومي االجتماعي باالستناد 
أرساها  التي  الذهبية  القاعدة  إل��ى 
الواحد  المجتمع  أبناء  بين  مؤسسه 
وهو  إال  سوري  من  »ليس  قال:  عندما 
مسلم لرب العالمين. منا من أسلم لله 
بالقرآن،  لله  باإلنجيل، ومنا من أسلم 

ومنا من أسلم لله بالحكمة«.
 وقال: كان سعاده – القائد والشهيد 
القدوة يستفيد من المناسبات ليحّولها 
أوض��اع  فيها  يستعرض  فرصة  إل��ى 
والمصاعب  وأحوالها،  السورية  األمة 
التي تعانيها واألخطار التي تحيط بها. 
العيد على  وكان يحرص في مثل هذا 
االجتماعيين  القوميين  جهاد  إظهار 
وإب���راز األع��م��ال واالن��ت��ص��ارات التي 
والمصاعب  المحن  تزال  فال  حققوها. 
وحقنا  وج��ودن��ا  تتحدى  واألخ��ط��ار 
وكبرياءنا  وعزتنا  ونهضتنا  وحريتنا 
من كل حدب وصوب، إال أن أرضنا في 
سورية الجنوبية – فلسطين، وبالرغم 
ت��ؤازره  ال��ذي  اليهودي  االحتالل  من 
كل قوى الشر في العالم، مضافا إليها 
اليوم كل األنظمة المطبعة، ال تزال أرضاً 
تبتدع يوماً بعد يوم أساليب مقاومة ال 
حتى  المحتل،  العدو  بال  على  تخطر 
بات يؤمن ويجاهر باقتراب زواله عن 

أرضنا.
خوض  ف��ي  فتستمّر  شامنا  أم��ا 
ضد  الوجود  حرب  معارك  من  معركة 
العدو اإلرهابي الذي بات قاب قوسين 
ليتابع  النهائي.  االندحار  من  أدنى  أو 
جيشنا القومي – جيش تشرين تحرير 
االحتالل  تحت  أراض  م��ن  تبقى  م��ا 
األميركي والتركي، فضالً عن استمراره 
في التصدي لعدونا الوجودي – كيان 
العدو الصهيوني، ذاك العدو اإلرهابي 
ذاته ال يزال يضرب بين الحين واآلخر 
العراق،  – أرض  الشرقية  سورية  في 
تصّديه  الرافدين  جيش  يتابع  حيث 
وص��والً  الشعبي  بالحشد  مدعوماً 
من  ظاهرة  على  القضاء  إنجاز  إل��ى 
األمة  وح��دة  استهداف  ظواهر  أخطر 

واستقرارها.
ال��ع��زم،  أرض   – األردن  وف����ي 
إضافية  ق��وة  هناك  شعبنا  يستمد 
ليواجه  ومقاومتنا،  صمودنا  قوة  من 
العدو  م��ع  التطبيع  م��ح��اوالت  كافة 
اتفاقيات  عبر  تجري  التي  الصهيوني 
الغاز والمياه. فيتمسك نشامى األردن 
بقواعد االشتباك مع العدو، وُيصرون 
على تسمية »اتفاق غاز العدو ومائه« 

باالحتالل. 
أي  من  أكثر  تتجذر  الكويت،  وفي 
الشرسة  المقاومة  حالة  مضى  وقت 
نوع  أي  م��ن  تطبيعية  محاولة  لكل 
الرسمي  الصف  وحدة  فشكلت  كانت. 
كل  عندها  تتحطم  صخرة  والشعبي 
موقفها  عن  الكويت  ح��رف  محاوالت 

القومي الثابت.
ال��ف��راغ  حيث  ل��ب��ن��ان،  إل���ى  نصل 
واالنهيار  ال��م��وق��ف.  سيد  ال��رئ��اس��ي 
مقيماً.  أو  مواطناً  يوفر  لم  االقتصادي 
أرقام  مجرد  المودعين  أعمار  وجنى 
المصارف.  حواسيب  شاشات  على 
االستشفاء بات ترفاً، والحصول على 

والتغذية  النفس.  بشق  صار  ال��دواء 
بالتيار الكهربائي بلغت حدود الصفر 
األراض��ي  م��ن  العظمى  الغالبية  ف��ي 
اللبنانية. ضغوط تمارس على لبنان 
إجباره  بهدف  وص��وب  حدب  كل  من 
الصمود  في  ثوابته  عن  التخلي  على 
اخ��ت��ار  شعبنا  أن  إال  وال��م��ق��اوم��ة. 
المواجهة بكل أشكالها، وفضل خوض 
االستسالم  على  الجديدة  المعركة 
الحياة  مسار  تحويل  من  تمكن  بعدما 

باتجاه االنتصارات المتتالية.
الهجمات  كل  على  ال��رد  إن  وق��ال: 
بمكافحة  يكون  أمتنا  تستهدف  التي 
كل عوامل التفرقة الطائفية والمذهبية 
عوامل  ك��ل  وبمجابهة  وال��ع��رق��ي��ة. 
المجتمع  في  والظلم  والتنابذ  التناحر 
تعلّمت  فاألمة  ومؤسساتهما،  والدولة 
معين  خير  أن  السابقة  تجاربها  من 
لها على المخاطر المحدقة بها إنما هو 
في االعتماد على نفسها، وعلى قدراتها 
لبذل  واستعدادها  عزيمتها،  ورسوخ 
المعتدين  ل��ردع  وال��دم  والمال  الجهد 
وإنقاذ الحقوق القومية وارتقاء النصر 

والمجد. 
التسعين  ال��ع��ي��د  وف���ي  وع��ل��ي��ه، 
القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  لتأسيس 
اإلج��ت��م��اع��ي، ن��وج��ه ت��ح��ي��ة إك��ب��ار 
والشام  لبنان  في  القومية  لجيوشنا 
والعراق التي تخوض معركة المصير 
الظالم  ق��وى  ضد  الحياة  معركة   –
إلى  موصولة  والتحية  واالحتالالت. 
الزوبعة  نسور  في  البواسل  رفقائنا 
بذلوه  ما  كل  على  المقاومة  قوى  وكل 

ذوداً عن األمة السورية وشعبها.
في  مشغرة  مديرية  باسم  وختم: 
االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 
الله  وعبد  ناصيف  شفيق  مديرية 
مهدي،  ونظير  رف��ول  وإميل  محسن 
وعلي  منصور  وأمين  ناصيف  وزكي 
عمر، أشكر لكم مشاركتنا احتفال عيد 
التأسيس، وإلى لقاء قريب نحتفل به 
على  األمة  هذه  نصر  بتحقيق  جميعاً 

كل أعدائها.

كلمة المنفذية
ألقاها  الغربي  البقاع  منفذية  كلمة 
ناظر اإلذاعة أنطون سلوان ومما جاء 

فيها:
مّرت األمة السورية خالل تاريخها 
وحقبات  ك��ث��ي��رة  ب��م��راح��ل  ال��ط��وي��ل 
اتسمت  م��راح��ل  بينها  م��ن  مختلفة 
بحال من القوة والثبات واالنتصارات 
من  ب��ح��ال  تميزت  أخ���رى  وم��راح��ل 
الضعف والوهن واالنكسارات. وإن من 
مكانة  عززت  التي  القوة  عناصر  أهم 
القديم،  العالم  أمم  األمة السورية بين 
الملك  حققها  التي  الوحدة  عامل  كان 
حكمه  فترة  ط��وال  األك��ادي  سرجون 
قبل  سنة  الخمسين  قرابة  دامت  التي 
أكثر من أربعة آالف سنة. وفي المقابل، 
ورغم فائض القوة التي كانت متوفرة 
لدى أعداء سورية، لم تتراجع زنوبيا 
قائد  هنيبعل  وال  م��ث��الً،  ت��دم��ر،  ملكة 

قرطاجة، عن المواجهة، بل قاتلوا عدو 
وبسالة  بشجاعة  وواجهوه  بالدهم 
مميزتين، ورغم أنهم لم يحققوا النصر 
في  دروس���اً  العالم  أعطوا  المنشود، 
والكرامة  والقوة  والشجاعة  الثبات 
القومية والتخطيط العسكري ووقفات 

العز.
لسورية،  المجيد  التاريخ  هذا  من 
القومي  ال���س���وري  ال��ح��زب  اس��ت��م��د 
في  سعاده  اسسه  الذي  االجتماعي، 
الثاني  تشرين  م��ن  عشر  ال��س��ادس 
1932 روح نهضته، من هذه المواهب، 
ومن هذه الدروس ومن مثيالتها التي 
التأسيس،  ي��وم  تحصى.  وال  تعد  ال 
بالعز  كتب  تاريخ  بين  سعاده  وقف 
جديد  وتاريخ  والدماء،  والتضحيات 
والتضحيات  بالعز  أيضاً  سيكتب، 
وال���دم���اء، ت��اري��خ ق��د ال ي��خ��ل��و من 
سيكون  حتماً  ولكنه  االن��ك��س��ارات، 
واإلنتصارات.  العز  بوقفات  مفعما 
ألن أنطون سعاده كان على يقين بأن 
عقيدة  على  المبنية  النظامية،  القوة 
جلية، وأخالق عالية، وأهداف واضحة 
قادرة أن تكتب التاريخ الصحيح أو أن 
تغير وجهه عند كل منعطف خطير من 
تاريخ سورية وهو ما حصل فعالً مرات 

ومرات منذ التأسيس وحتى اليوم.
اض����اف: م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ات األول���ى 
أعداء  مع  المواجهة  بدأت  للتأسيس، 
الذي  األكبر  الخطر  كان  حيث  األم��ة، 
حين  فلسطين،  جنوبها،  من  يتهددها 
داعميهم  مع  المحتلين  جهود  تكاتفت 
كيانهم  ليزرعوا  االستعماريين  من 
الغاصب في أرض ليست لهم. فكانت 
األرض،  تحرير  أجل  من  الجهاد  بداية 
عشرات  وبعد  وتواصل،  استمر  جهاد 
السنين، لم يتراجع شعبنا في فلسطين 
عن الدفاع عن حقه وأرضه ومقدساته 
وتهديم  والقتل  واالعتقال،  القمع  رغم 
وبقيت  الممتلكات.  وتدمير  البيوت، 

وتناقلتها  مستمّرة،  المقاومة  شعلة 
الى  وصوالً  جيل  الى  جيل  من  األيدي 
وعدي  النابلسي  إبراهيم  المقاومين 
أك��دوا  ال��ذي��ن  م��ن  وغيرهم  التميمي 
للعدو بأنه مهما طال الزمن فإن الحق 
سيعود ألصحابه الذين لن يتخلوا عن 
فلسطين  أرض  من  واح��دة  ت��راب  ذرة 
وبأنه لو طّبع العالم أجمع عالقاته مع 
اليهود المحتلين، لن يكون بيننا وبين 
يفهمها  التي  هي  واحدة  لغة  اال  العدو 
الحديد  »لغة  غيرها،  يفهم  وال  جيداً 
المقاومة  لغة  بالنار،  والنار  بالحديد 
هذه  األب��ط��ال«.  االستشاديين  ولغة 
االحتالل  جبروت  دم��رت  التي  اللغة 
في بيروت وفي جنوب لبنان فاندحر 
شر  هزمته  التي  اللغة  ه��ذه  خائباً، 
وأفشلت   2006 ت��م��وز  ف��ي  ه��زي��م��ة 
م��خ��ط��ط��ات��ه وم��خ��ط��ط��ات داع��م��ي��ه، 
وخيبتهم  هزيمتهم  تعويض  فحاولوا 
باستهدافهم الشام بحرب سخروا لها 
والعسكرية  المالية  امكانياتهم  كل 
الشام  صمدت  ذلك  ورغ��م  والبشرية 
تجِن  فلم  عدوانهم  على  وانتصرت 

أيديهم سوى هزيمة جديدة نكراء. 
مراحل  من  الحالية  المرحلة  أم��ا 
ال���ص���راع، ف��ه��ي األخ���ط���ر، ح��ي��ث أن 
غير  مختلفاً،  منحى  أخذ  قد  الصراع 
درجة  ال��ى  يحتاج  منحى  عسكري، 
فهم  ومن  والحكمة،  الوعي  من  عالية 
أخذ  ال��ذي  الجديد  العدوان  تفاصيل 
طابعاً اقتصادياً، ومالياً حيث تم قطع 
وتقطيع  األمة  عن  الحيوية  العناصر 
بعض،  ع��ن  بعضها  األم���ة  أوص����ال 
معاكسة  بخطة  العمل  يستدعي  ما 
عنوانها المزيد من التعاون االقتصادي، 
وغير االقتصادي بين كيانات األمة ومع 
دول حليفة وصديقة. كما تتطلب هذه 
وأخالقنا  بمفاهيمنا  التمسك  المرحلة 
الجديدة  أجيالنا  وتحصين  وقيمنا 
لمواجهة غزو ثقافي مستمر ومستجد 

يهدف الى القضاء على روح المواجهة 
روح  وتعزيز  شعبنا  في  والمقاومة 
أفكار  وتبني  الواقع  لألمر  االستسالم 
غريبة وخطيرة تحت عناوين تجميلية 
بالرقي  وال  بالحضارة  لها  عالقة  ال 

اللتين تّدعيانهما.
الحزب  تأسيس  إن  قائالً:  وتابع 
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي كان 
محطة مفصلية في تاريخ األمة، محطة 
على  وال��خ��م��ول،  ال��ي��أس  على  قضت 
نحو  الطريق  وشقت  والظالم،  الظلمة 
مفعم  والعمل،  باألمل  مفعم  مستقبل 

بالنور والوضوح. 
ال��س��وري  ال���ح���زب  ت��أس��ي��س  إن 
أن  على  تأكيد  هو  االجتماعي  القومي 
طريق الصراع والنضال، على مختلف 
للحياة  الوحيد  الطريق  هو  أشكالهما، 
من  معركة  نخسر  قد  الكريمة،  الحرة 
حتما  ولكننا  هناك،  من  أخرى  أو  هنا 
في  السامي  هدفنا  ونحقق  سننتصر 
هنا  بنكبة  نصاب  قد  المطاف،  نهاية 
أو أخرى هناك، ولكن النكبات ما كانت 
يوماً اال لتزيدنا إصراراً على االستمرار 
سعاده،  قال  فكما  الجهاد،  طريق  في 
"األمة العظيمة يبرهن انكسارها عما 
أن  وق��ادرة  نفسها  في  قوية  كانت  إذا 
تثبت للنكبات. واألمة العظيمة ُتعرف 

بصعودها بعد هبوطها«.
القومية  النهضة  روح  ه��ي  ه��ذه 
تحرق  ج����اءت  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
المدمرة،  المثالب  تحرق  وتضيء... 
تحرق العقبات والمصاعب التي تقف 
في طريقها نحو الفالح، وتضيء ألمة 
ظنها أعداؤها منقرضة، أمة حية بين 
وفي  جديدة  ب��روح  قوية  أم��ة  األم��م، 
عروقها دماء جديدة وتتململ في نفسها 
عالم  سفسطة  تعطل  جديدة  فلسفة 
متفسخ العقلية، متهدم الروحية، عديم 
أمة  حقيقته،  من  يائس  بنفسه،  الثقة 
مهما طال مسيرها على طريق الصراع 
كل  وستواجه  المسير  هذا  ستواصل 
للعالم  قوتها  وستثبت  التحديات 
أجمع وتحقق نصراً مدوياً ظنه العالم 
بعيد المنال، »ألننا حركة صراع وتقّدم 
حركة  وق��ن��اع��ة.  استسالم  حركة  ال 
ليست مستعدة أبداً للتنازل، بل عازمة 

دوماً على االنتصار«.

مقاطع فيديو
من  ع��دد  ع��رض  االح��ت��ف��ال  تخلل 
األول  مختلفة  بعناوين  فيديو  مقاطع 
مقابالت  عرض  »الراحلون«  بعنوان 
مع عدد من رفقاء وأمناء مشغرة الذين 
رحلوا والثاني بعنوان »كبارنا« عرض 
عشر  ال��س��ادس  بمناسبة  معايدات 
مديرية  رفقاء  من  لعدد  تشرين  من 
مشغرة القدامى، وثالث بعنوان »برعم 
لطلبة  م��ع��اي��دات  ع��رض  النهضة« 

ورفقاء جدد في مديرية مشغرة.
قالب  بقطع  االح��ت��ف��ال  واخ��ت��ت��م 

الحلوى بالمناسبة.

مديرية م�سغرة في منفذية البق�ع الغربي في »القومي« تحتفي ب�لعيد الت�سعين لت�أ�سي�س الحزب

ن�ظر الإذاعة اأنطون �سلوان: القوة النظ�مية الموؤ�س�سة على عقيدة جلية واأخالق عقلية 

واأهداف وا�سحة ق�درة اأن تكتب الت�ريخ ال�سحيح واأن تغير وجهته نحو الظفر والنت�س�ر

سيلدا حسنأنطون سلوان تمار مرعيمحمد مهدي

مدير المديرية محمد مهدي:

{  الرد على ا�ستهداف اأمتنا باالهتداء 
بالنه�سة القومية االجتماعية واعتمادنا 

على اأنف�سنا وبمكافحة عوامل التفرقة 

الطائفية والمذهبية والعرقية والتناحر 

والتنابذ والظلم

الطالبة �سيلدا ح�سن:

{  فكر الزعيم �سعاده القومي موّجه 
حياتنا وم�سيرتنا وم�سعال ينير دربنا نحو 

ن�سر لي�ص لنا منه منا�ص
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أحَيت منفذية حمص في الحزب السوري 
القومي االجتماعي العيد التسعين لتأسيس 
سورية  موسيقية  أمسية  فأقامت  الحزب، 
»دار  مسرح  على  »موزييك«  فرقة  أحيتها 
الحزب  رئيس  بحضور  حمص  في  الثقافة« 
أسعد  األمين  االجتماعي  القومي  السوري 
السياسي  المكتب  برئيس  ممثالً  ح���ردان 
للجبهة  المركزية  القيادة  عضو   � الشام  في 
سلمان،  صفوان  الدكتور  التقدمية  الوطنية 
بركات،  دي��اال  الدكتورة  والوزيرة  العميدة 
مجلس  وعضو  حمص  ع��ام  منفذ   � العميد 
التربية  عميد  وكيل  سمعان،  نهاد  الشعب 
عام  منفذ  جلقان،  براء  الشام  في  والشباب 
العاصي  عام  منفذ  ستوت،  حاتم  حرمون 
فارس حالق، منفذ عام البقاع الشمالي محمد 
الجبلي، وأمناء ،اعضاء هيئة منفذية حمص 
وعدد من أعضاء هيئات المنفذيات المجاورة 

ومسؤولي الوحدات الحزبية.
أمين فرع حمص في حزب البعث العربي 
المحكمة  عضو  ح��وري��ة،  عمر  االش��ت��راك��ي 
رئيس  سطوف،  ف��ارس  العليا  الدستورية 
الهاشمي،  ف��واز  حمص  محافظة  مجلس 

رئيس مجلس مدينة حمص عبدالله البواب، 
شيخ عشيرة التركي الشيخ خالد التركاوي، 
ممثلي رؤساء األفرع األمنية، عدد من أعضاء 
الشعبية  المنظمات  ق��ادة  الشعب،  مجلس 
أحزاب  قيادات  وأعضاء  أمناء  والفلسطينة، 
غرف  رؤس��اء  التقدمية،  الوطنية  الجبهة 
المهندسين  نقباء  وال��ص��ن��اع��ة،  ال��ت��ج��ارة 
واألطباء والمهندسين الزراعيين والمحامين 
حسان  حمص  في  الثقافة  مدير  والصاغة، 
الدكتور  ال��ع��ادي��ات  جمعية  رئيس  ل��ب��اد، 
وسياسية  حزبية  وفعاليات  ب��دور،  نزيه 
القوميين  من  وحشد  واجتماعية  وثقافية 

والمواطنين.

كلمة المنفذ العام
وألقى منفذ عام حمص نهاد سمعان كلمة 
عن  سنخرج  اليوم  احتفالنا  “في  فيها:  قال 
المألوف قليالً فنسلط الضوء على عّينات من 
أعمال بعض من المسهم فكر سعاده فأبدعوا 
وأنتجوا فكراً وشعراً وأدباً وموسيقى، فأحيوا 
أرواحنا بأعمال جعلتنا نصبح في حالة حب 
عظيم دائم ألرضنا سورية، فّن جعل من حبنا 

لسورية يصل إلى حّد الوله”.
التي تعّهدت  “شكراً فرقة موزاييك  وقال: 
أغانينا،  من  عّينات  وتقديم  فكرتنا  بتجسيد 
إنها أغانيكم في الواقع، وآَن أن نتعّرف معاً 
إبداعه. هذا  اإلبداع وظروف  على دوافع هذا 
لحظة  نفوسنا  في  فعل  ال��ذي  الراقي  الفن 
إنتاجه وما زال يفعل... ثباتنا بأرضنا جعلنا 
نهاجم،  نصمد،  جعلنا  ح��دود،  بال  نعطي 
الشعراء  ك��ل  م��ن  وع���ذراً  لنحيا...  ن��ق��اوم، 
واألدباء والموسيقيين القوميين االجتماعيين 
أن  القصيرة  الساعة  هذه  لنا  تتح  لم  الذين 

نقّدم حتى عّينات من إنتاجهم الوفير”.
معاً،  المتعة  رحلة  نبدأ  أن  “قبل  أضاف: 
أوّد أن أشكر األصدقاء الذين ساعدونا إلعداد 
بحسب  أسماءهم  رتبت  الحفل،  هذا  وإقامة 
الكنعانية  األبجدية  السورية  أبجديتنا 
وليس  كلمن(  حطي  ه��وز  )أبجد  األرام��ي��ة 
بحسب أبجدية الخطاطي. السادة مع حفظ 
وليد  داوود،  أنطون  نورية،  أك��رم  األلقاب: 
منير  صباغ،  ماجد  االخ��وان،  لبيب  لياس، 
سمعان، مفلح الجندلي، سرمد حلبي، عادل 
وأيضاً  سفر.  فاضل  أنبوبا،  عصام  طيارة، 

المناسبة  ه��ذه  في  للرفقاء  كلمة  من  ب��ّد  ال 
المجيدة:

رف��ق��ائ��ي، ل��ق��د أث��ب��ت��ت األح����داث صحة 
بالعطاء  واستمّروا  بأنفسكم  فثقوا  عقيدتكم 
في كّل الميادين، مارسوا البطولة وال تخافوا 
أعدائها  ص��در  في  األم��ة  حربة  رأس  فأنتم 
التي ستشعل نار  ودرعها الصلب والبصمة 
دائماً  أختم  كنت  وكما  جديد  من  حضارتها 
سأختم: ال تقولوا فعلنا إّن سعاده قد فعل... 
إنه  السليم،  والمنطق  والرابط  الحجة  إنه 
وليحي  سورية  لتحي  والُمنذر.  الُمذّكر... 

سعاده”.

الفرقة الموسيقية
وعزفت فرقة موزاييك مقطوعات موسيقية 
والسيدة  ناصيف  زكي  للموسيقار  مختلفة 
قومية  وأناشيد  بطرس  وجوليا  وف��ي��روز 
ذا  يا  شآم  الصوان،  جبال  ومنها:  متنوعة 
التاريخ، أذكر يوماً  السيف، موطني يا توأم 
زهر  مثل  بيبقوا  وحدن  بالحراب،  بيافا،  كنا 
وفيروز،  سنابل  يا  هلي  ميدلي  البيلسان، 

مدلي جوليا، بلديات.

وتّم  غنوم،  دالم��ة  الرفيق  الحفل  ع��ّرف 
على  لحصوله  ملوك  ابراهيم  الطالب  تكريم 
الرسمية،  الشهادات  في  الكاملة  العالمات 

بدرع تقديرية من عمدة التربية والشباب.
وكان في استقبال الحضور فرقة منفذية 

حمص النحاسية.

منفذية حم�س في »القومي« تحتفل بعيد ت�أ�سي�س الحزب ب�أم�سية مو�سيقية لفرقة »موزييك«

المنفذ الع�م العميد نه�د �سمع�ن: اأثبتت الأحداث �سحة عقيدتن� فلنثق ب�أنف�سن� ون�ستمّر ب�لعط�ء

نهاد سمعان

دالمة غنوم

Fourteenth year /Tuesday / 29  November 2022
السنة الرابعة عشرة / الثالثاء / 29  تشرين الثاني 2022 
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بع�ض من الم�ضهم فكر �ضعاده فاأبدعو� و�أنتجو� فكرً� و�ضعرً� و�أدبًا ومو�ضيقى

Fourteenth year /Tuesday / 29  November 2022
السنة الرابعة عشرة / الثالثاء / 29  تشرين الثاني 2022 
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Æ“bK��« «c� w�  U�uI� s�
 »U��√ b�√ Ê√ v�« Êö�� XH�Ë
 w� f??O??zd??�« »U??�??�??�« W??K??�d??�
  U�uIF�«Ë  —UB��«”  WO�—U�
 w��«   ôËU�L�«  q�Ë  ¨jGC�«Ë
 WO{UL�«   «uM��«  ‰ö??�   d??�
  ô“UM�  ÊUM��  ÂbI�  Ê√  q�√  s�
 Ê√  ÊUM��  lOD���  ô  WO�UO�
 ÂbI�  Ê√  s�  e��√  u??�Ë  ¨UN�bI�
 W�UO��«  Èu���  vK�   ô“UM�
 jGC�«  V�c�  ¨»uKD�  u�  UL�
 ÎUO�UL��«Ë ÎU�œUB��« s�«uL�« u��
 q� X??�U??�  U??�u??I??F??� ÎU??O??�U??�Ë
 WK�d� v�≈  qB� v�� ¨ U�UDI�«
 l{u�Ë  qL���«  s�  UNO�  e�F�
 W??�—Ë   U{ËUHL�«  W??�ËU??�  vK�
 V��  w��«  ¨WO�UO��«  ◊ËdA�«
 lOD���  v��  ÊUM��  UN�e�K�  Ê√

Æ“W�“_« Ác� s� ÃËd��«
 WO�UO� ◊U�Ë√ ‰uI� U� o�ËË
 W�—uNL�K� fOz— ô ÊS� “¡UM��«“?�
 ¨WIDML�«  w�  bNAL�«  —uK��  q��
 sO�  WO�UO�  W�u��  bI�  q��Ë
 ÊUM��  w�  …d�R�  WO�—U�  Èu??�
 vK�  q�«b�«  w�  UN�L�d�  Íd��Ë
 WO�UO�  Èu??�  sO�  r�UH�  qJ�
 ¨fOz—  »U���U�  WO�UO�  q��Ë
 s�  r??�—u??�??�Ë  sOO�dO�_«  sJ�
 ÈuIK�  WO�U���ô«  W�—u�«  «u�bI�
 Ê≈ q� ¨WC� s� o�� vK� Èd�_«
 ÍœUB��ô«Ë  w�UO��«  jGC�«
 WK�IL�«  d??N??�_«  ‰ö??�  Òb�AO�
 ÷dH� W�ËUIL�« Èu�Ë ÊUM�� vK�

 W�u��  Í√  w??�  WOMF�   ô“U??M??�
 fOz— bOF� vK� ¨WK�I� WO�Uz—
 W�uJ��«  W??F??O??�??�Ë  W??�u??J??�??�«
 W�œUO��«  UN�«—«d�Ë  UN�U�UO�Ë

ÆW�œUB��ô«Ë  WO�UL�«Ë
 ÊËR????A????�« d???????�“Ë o????K????�√Ë
 n�dB�  W�uJ�  w�  WO�UL��ô«
 Î «d�c��  ¨—U��  —u�JO�  ‰UL�_«
 ÕËeM�«  W??�“√   UO�«b��  lOL�K�
 w� XL�U� Èd�√ ‰ËœË ÊUM�� w�
 w�Ë  »d��U�  sO�—u��«  dO�N�
 dA�  s�  d��√  ÊUM��  w�  rNzUI�

Æ «uM�
 ÂU�√  UM�√  Ëb��”  ∫—U��  ‰U??�Ë
 WMO�— sO�“UM�«  ¡UI�ù ÂU� t Ò�u�
 sO��  Ê√  —UE��U�  sOF�  —«d??I??�
  U�U��U�  r??N??�«b??�??�??�«  X???�Ë
 t�u�Ë  Æ“WIDML�«  w??�  WMOF�
 v�«  “…d��«”  …UMI�  Y�b�  ‰ö�
 Íc�«” U�Ë—Ë√ ‰ËœË …b��L�« r�_«
 “—«dI�«  «cN�  r�U��  UN�«  d���«
 W�u�u�  WK�M�  Êu�“UM�«”  ∫ÎözU�
 Âu�  w�QO�  ¨r??�b??M??�  `�B��
 w�  gOF�«  s�  ¡ôR??�  tO�  e�F�
 Òb�LL�« d���« s� Êu�d�O� ÊUM��
  «d��uKO�  210  ‰uD�  ÊUM��  w�
 U??�b??M??�Ë r??�u??�??� Êu???�???�c???�Ë
 ¨ÂuO�«  tM�  uJA�  U�  ÊuLNH��

Æ“ÊËUF�� «u�UF� p�c�
 Êu�U�  ‰u??�œ  bF�Ë  ¨p??�–  v??�«
 cOHM��«  eÒO�  2022  ÂUF�«  W�“«u�
  √b??�  ¨w??�U??�??�«  dNA�«  nB�M�
 ¨sKF�«  v�«  dNE��  ÁœuM�  U�UH�
 vK�  q�b�«  W��d{  bM�  ULO�  ô
 ÊuC�I�  s�c�«  sOH�uL�«  V�«Ë—
 w�  25  v�«  qB�  w��«Ë  —ôËb�U�
 sOH�uL�«  sO�   ËU???�Ë  ¨W�L�«
 ¡«d??�??�??�« `???{u???�Ë Æ—U???�???�???�«Ë
 W��dC�«  Ác??�  Ê√  Êu�œUB��ô«
 ‰ö??� s??�Ë W??�b??�U??B??� Êu??J??�??�
 w�  2  s�  UN����  √b��Ë  —uDA�«
 qB��  ÎUO��—b�  b�UB��Ë  W�L�«
 1000  V???�«—  WLOI�  ¨25  v???�«
 ÊuJ��  W��dC�«  W���  —ôËœ
 60  Í√  …dO�  n??�√  1800  w�«u�
 ÆW�dO�  WBM�  —ôËœ  vK�  Î«—ôËœ
 V??z«d??{ W???�“«u???L???�« s??L??C??�??�Ë
 w��«  ¡U��_«  w�  b�e��  WHK���
 ULO�  ô  ÊuM�«uL�«  U�bÒ�J�O�
 q�  w??�  ¨œËb??�??L??�«  q??�b??�«  ÍË–
 —UF�_  w�uO�«  w�U{ù«  ŸUH�—ô«
 dF�Ë  UN�«u�√  vK�   U�Ëd�L�«
 u��  t���  Íc??�«  —ôËb???�«  ·d??�
 ‰ö�  ¡«d���«  o�Ë  …dO�  40100
 ÊUM��  ·dB�  q�b��  r�  «–≈  ÂU�√

ÆtL�K�
 2018 ÂUF�« ‰U�b�u� rK�� r�Ë
 s�   ôƒU��  q�  w�  œU�H�«  s�
 r�  WFzU{  —ôËœ  sO�ö�  5  dOB�
 s� ¨UN�d� WN�ËË WFO�� ·dF�
 W�dA� l�œ —ôËœ sO�ö� 10 mK��
 w�  ¨‰U??�b??�u??L??�«  qIM�  WO�M�√
 Íd�d��«  bF�  fOzd�«  W�uJ�
 r�K�  „«c??�¬  Âö??�ù«  d�“Ë  w�u�Ë
 «cN�  tLK�  v??H??�  Íc???�«  w??�U??�—
 X�U�  w??�??�«  WM�K�«  ôË  mK�L�«
 XL{Ë ¨nKL�«  «cN� UNMO� WOMF�
 w??�U??�—Ë Íd??�d??�??�« V??�U??� v??�«

ÆÕ«d��« ‰UL� d�“u�«
 Èd��  YO�  dD�  V�ö�  w�Ë
 œ«Ë—  ‰Ë«b�  ¨‰U�b�uL�«   U�—U��
 w??�U??L??�??�ô« q??�«u??�??�« l??�«u??�
 …Òb�   «u�bO�  ¨W�—U��≈  l�«u�Ë
 WM�UNB�«  sOO�U�B�«  ÷dF��
 iF� w??�  W??�U??�û??�Ë Ã«d??�û??�
 ¡«d�≈  rN��ËU��  ‰ö�  ¨ÊUO�_«
 sOF Ò�AL�«  l�  WO�U��   «¡UI�

Æ»dF�«
 »e�� ÂUF�« sO�_« VzU� oK�Ë
 vK�  ¨r??�U??�  rOF�  aO ÒA�«  ¨t??K??�«
 bNA�”  ÒÊ√  v�≈  Î «dOA�  d??�_«  «c�
 ‰U�b�u�  w�  »dF�«  sOM�«uL�«
 l�  ö??�U??I??L??�« Êu??C??�d??� d??D??�
 Ïd Ò�R�  ¨sOÒOKOz«d�ù«  sOK�«dL�«
 lO�D��  »u??F?? ÒA??�«  i???�—  v??K??�

 Æ“ËbF�« l� WLE�_«
 l�«u�  vK�  `�dB�  w�  ¨b?? Ò�√Ë
 W�ËUI�”  ÒÊ√  ¨w�UL��ô«  q�«uÒ��«
 s�  dO�F�  ¨lO�DÒ�K�  »U??�?? ÒA??�«
 ÊUOJ�«  œu�u�  ÍuOM��«  i�Òd�«
 « Îœ ÒbA�  ¨“UM�IDM�  w�  wKOz«d�ù«
 W�ËUIL�«  œuN�  d�UE�”  ÒÊ√  vK�
 WÒO�ö�ù«Ë  WÒO�UIÒ��«Ë  WÒ�dJ�F�«
 d??B??ÒM??�« o??ÒI??�??� ¨W??ÒO??�U??�?? ÒA??�«Ë

Æ“W�O���«  sOD�KH�  d�d�Ò��«Ë

äÉªàJ 6
 (1¢U áªàJ) ...ºgÉØàdG ≈∏Y »cô«eCG »côJ ¥ÉÑ°S

ƒgÉ«æàf ¥RCÉe

 ÂbI� ¨WB�U� WOML� WO�uJ� …dJ� tOM�� d�� WO�d��« WGK� ÊUOJ�« Ãd�� t�Q�Ë u�UOM�� sO�UOM� dNE� ≠
 …—«“ËË  wK�«b�«  s�_«  …—«“Ë  q��  ¨WOzUM���«   UO�ö�Ë  WO�U�√  VzUI�  wM�b�«  ·dD��«   U�UL��  UNML{
 s�  sO�Òd�L�«  s�  UOAOKO�  `OK��  o�Ë  WO�dG�«  WHC�«  w�  œËb��«  ”d�  vK�  ·«d??�ù«  ULNF�Ë  WO�UL�«
 ¡UM��«  hO�«d� V��Ë `M� v�u�� w��«  WO�bL�«  …—«œù« vK� ·«d�ù«Ë ¨sOM�u��L�«  s� W�dA�«Ë gO��«
  UM�u��L�« ¡UM�Ë ÊUDO��ô« WOKL� w� WOKBHL�« d�UMF�« s� U�«u�Ë ÁUOL�«Ë ¡U�dNJ�«  UD�� jOD��Ë

ÆW�“«u� WN� s� WOMOD�KH�« ÊbL�«Ë  «bK��« vK� —UB��« w�Ë ¨WN� s�
 Ê√ tM� b�d� t�√ ÷d�H� Íc�« ·dD�U� ULN� W�ö� ô sOI�d� nO�� b� tKFH� U� Ê√ u�UOM�� ·dF� ÎUOKL� ≠
 UNK�L�  w��«  ÊUOJK�  WIOLF�«  W�Ëb�«  rNF�Ë  wKOz«d�ù«  q�«b�«  w�  u�UOM��  ÂuB�  u�  ‰Ë_«  nzU��«  ¨·U��
 ÊËd�Ë ¨UN�U�Ë Êö�≈ ·dD��«  U�UL�� UN�U��R�Ë rN��Ëœ rOK�� w� ÊËd� Íc�« ¨ «d�U�L�« …eN�√Ë gO��«
 WO�FA�«  WO�K�_«  »c� v�u�� U� ÊU�d� sOOMOD�KH�«  l� j�«u{ ö� W�u�H� »d� ‰UF�≈ Êö�≈ p�– w�
  U�dD�« v�« sO�K�L�« sOM�u��L�« ÊUFD� Ãd��Ë ¨W�uN�« vK� q�I�« √b�� U�bM� ¨UN�N�� v�« WOMOD�KH�«
 ÊUOJ� WL�«b�«   U�ON�«  u� —u�cL�«  w�U��«  ·dD�«Ë Î̈U��d��Ë Î «œU�� tO� YOF� vB�_« b��L�«  bBI� UL�—Ë
 w�  ‘uO��«Ë  W�dJ�F�«  d�_«Ë  WO�U�uK�b�«   ULEML�«Ë  WO�uJ��«   U��RL�«  ¡«u�  ¨»dG�«  w�  ‰ö��ô«
 ¨ÊUOJK� WL�«b�« WOL�UF�« W�œuNO�«  U�ON�« Í“«u��U�Ë ¨UO�UD�d�Ë U�dO�√ ÎU�uB�Ë ¨ÊUOJ�« vM��� w��« ‰Ëb�«
 —«bIL�U� ÊUOJ�« vK� rMN� »«u�_ ÎU��� vIL��« s� W�uJ� qOJA�� u�UOM�� —uN� ÍœR� Ê√ vA�� ULNM� q�Ë

ÆsOOMOD�KH�« vK� »«u�_« Ác� `�H� ÊQ� UN�U��√ V�d� U� t�«–
 nOKG� X�ËU� w��« WO�uONB�« W�Ëb�«  U��R� ”ö�≈ Êö�≈ Á—U���U� Íd�� UL� ÊËdEM� ÊuOMOD�KH�« ≠
 W�� vK� W�ö� Íd�� U� Ê√  ÊËd�Ë ¨ÊUOJ�«  X��√ w��«  W�UBF�«  qIF� œuF� ÂuO�«  w�Ë ¨Êu�UI�U� q�I�«
 W�b�Ë  uK�Ë√  ‚UH�«  ÂU�¬  s�  hK��K�  W�d�Ë  ¨ÊUOJ�«  l�  W�UO��«  »U�  œ«b��«Ë  W�ËUIL�«  —UO�  »«u�Ë
 œ«bF��ô«  V��  WK�I�  Èd��  WN�«u�  W�u�  Ê≈  ‰uI�  n�uL�«  d�bI�  W�ËUIL�«  qzUB�  w�Ë  ÆwM�_«  oO�M��«
 r�Ë tKF� lOD��� Íc�« ¡wA�« u� U� Êu�Q��Ë ¨W�uJ�K� ÎU�Oz— u�UOM�� ÊU�Ë …d�«c�« w� ”bI�« nO�Ë ¨UN�

ø…dL�« Ác� tKFH� ·u�Ë UN�u� tKFH�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 q�� W Ò�KL�«  U�U��« Áu�Ë dzU� Ë√ W�Ëb�«  UIHM� Ë« œ«dO��ö� ¡«u�  «—ôËb�U� ‚u��« W�cG�� »uKDL�«
 …—uB�«Ë ¨…b�b�  U�UH�—« s� tKL�� sOO�UM�K� sJL� Íc�« ÈbL�«Ë ·dB�« dF� u� w�U��«Ë ¨rOKF��«Ë W�U�D�«
 ·dBL�«   U�UO��«  dLC�  U�bM�  t�_  ¨ULNCF��  Î U�uC�  ÊUD��d�  s�d�_«  Ê√  w�  UNLOLF�  Íd��  w��«
 U� ·dB�« dF� w� l�u�L�« dO� ŸUH�—ô« vK� V�d��Ë ¨—ôËb�« ÊuM� s�O�  «—ôËb??�« `A�Ë Íe�dL�«

ø‰U��« w� Ác� qN� ¨…dDO��« s� —u�_« Ãd��
 WN� s� ÊUM�� ·dB� r�U� t�ÒbI� Íc�« ÒdL��L�« sOLD��«Ë ¨WN� s� ⁄«dHK� w�UO��« ÊUM�L�ô« dO�� ≠
 WN� s� sOO�UO��« sOLD�Ë ¨WN� s� ”UMK� Î UMOLD� r�d�� Íc�« r�U��« ÊUM�L�« d� W�dFL� ‰uCH�« ¨W�“«u�
 »U�√ Íc�« l�«d��« Ê_ ¨t��Ëd� Íd�� U� fJF� …dDO��« s� Ãd�� s� l{u�« Ê≈ ‰uI� ÂU�—_«Ë ¨WK�UI�
  ö�u�� XE�U� q�UIL�U�Ë Î̈ U�uM� —ôËœ  «—UOK� 8 r�— bM� Á«b� mK� 2020  ÂU� cM� œ«dO��ô« …—u�U�
  «—UOK� 3.7 v�« 2 s� d�bB��«  «bzU�  œ«“Ë Î̈ U�uM� —ôËœ  «—UOK� 7?�« r�— vK� 2020 ÂU� cM� »«d��ô«
  ö�u��Ë  ¨—ôËœ   «—UOK�  5  vK�  qHI�  ·u�  WM��«  Ác�  œUO�_«Ë  ·UOD�ô«   UI�b�Ë  Î̈ U�uM�  —ôËœ
 —œU� izU� oOI��Ë ¨—ôËœ —UOK� 18 ŸuL�L� Í√ ¨—ôËœ —UOK� 2.3 s�  œ«“ 2020 ÂUF� WOL�_«  ULEML�«
 ‚«—Ë√ W�U�� d�� t���� ÂuI�Ë —UE�_« s� ÊUM�� ·dB� tOH�� —ôËœ  «—UOK� 10 t�LO� ÊUM�� w� ÀËb��«
 vK� VK� ‰U� w� ‚u��« vK� ÿUH��«Ë ¨ «—ôËb�« izU� ¡«dA� UNBOB�� s� UN�u� ÒbL��� WCzU� WO�U�
 v��  «—ôËb�« ¡«d� s� ÊUM�� ·dB� n�u�� Ê√ wHJ� ¨·dB�« ‚u� w� lH�d� dF� vK� ÿUH�K� —ôËb�«
 60 W�«d� lO�� w��« W�dO� WBM� q�uL�� ÊUM�� ·dB� w�Q� s�√ s� ô≈Ë Î̈ UOzUIK� ·dB�« dF� iH�M�
 —UOK� 12 X�U� YO� ÂU� ‰ö� iH�M� r� t�U�UO��«Ë Î̈ U�dN� —ôËœ —UOK� s� d��√ Í√ Î UO�u� —ôËœ ÊuOK�

ø—ôËœ —UOK� 11.5 ÂuO�« w�Ë —ôËœ
 u�� ‚u��« œU� U�bM� qF� UL� Î U�UL� ·dB�« dF� l�— u�� ‚u��« ÊUM�� ·dB� r�U� œU� U�bM� ≠
 UN�ö� —b� w��«  WO�UL�«  W�bMN�«  q��  U�dE� Ÿb��«  UL�Ë ¨Êd� l�— s� d��_ ·dB�« dF� vK� ÿUH��«
 1500 ?�« dF�� —ôËbK� tFO� vK� UNIKDO� r�b�« W�dE� Ÿb��« ¨·dB�« dF� vK� ÿUH�K�  «—ôËb�«  «—UOK�
 sOO�UM�K�«  „d�� ¨W??�Ëœ_« r� ¨W�—U���«  lK��« r� ¨ U�Ëd�L�« Î̈ UO��—b� tM� »U���ô«Ë ¨œ«dO��ô« q�uL��
 r�d�« Ê√ rKF� ·dBL�« r�U�Ë ¨rNM� W�u��L�« rNFz«œË vL�L�« rN�O� s� lH�dL�« dF��« l� ÊuLK�Q��
 U�œ«d�√ b�√ pKL� WO�UM�� WKzU� q� ÊuJ� œUJ�� Î̈ UOF�«Ë fO� ¨dIH�« j� ÊËœ sOF�«u�« sOO�UM�K�« W��M� ÍdEM�«
 ¨WKzUF�« ‚UH�≈ w� rN� Ê“«u� dBM�  —U� w{UL�« w� Î U�O� wMF� sJ� r� w��« —ôËœ W�L�«Ë ¨Ã—U��« w�
 ÊuIK�� s�c�« r� WKI� ¨jI� t�UH�—« WOA� fO� —ôËb�« dF� Êu��«d� ¨W�—UO� v�« Î UFOL� ÊuO�UM�K�« ‰u��Ë
 s� Ê√Ë ¨…d�Ëb� UN�√ W�uN�� k�K� ·u� sNL�« ‚u� v�≈ Îö�� XH�K� s�Ë ¨jI� WO�UM�K�«  «dOK�U� Îö�œ
 Ë« ÷UH��« vK� tIK� w� “UO��ô« sO� —U���  ö�u�� —ôËœ w���Ë WO�UM�K�« …dOK�U� sO�ö� …dA� v{UI��
 ?�« r� ·ô¬ 10 ?�« r�— ·dB�« dF� “ËU��� Ê« l�u�� ÊU� sL� ¨»«dG��ö� W�U� ôË Æ·dB�« dF� ŸUH�—«
 W�“_U� sOO�UM�K�« d�Q� W��� Ê√ k�ö� r� s�Ë ¨UN�U� vK� —u�_« vI��Ë Î̈ UH�√ 40 ?�« r� Î UH�√  30  ?�«  r� Î UH�√  20

øÊü« tOK� w� UL� …u�� b�√ X�U� rK�Q��« q�«d� w� WO�UL�«
 w�UO� —«dI� ÊuJ� ·u� ·dB�« dF� w� WF�u�L�« dO�  «dIH�« Ê≈ ‰uI� ⁄«dHK� w�UO��« œUB��ô« ≠
 w�UO��« dF��« «c� ÊU� «–≈ ¨·dB�« dF� w� dO�� ŸUH�—« ÷dH� WL�{  UOLJ� ‚u��« s�  «—ôËb�« V���

ÆX�C� b� U� ÊUJ� w� U� W�u�� Ê_ …dDO��« s� ÃËd��«Ë —UON�ô« s� WOA��« o�u��� WK� vK�

 (1¢U áªàJ) ...QÉ«¡f’G ≈dEG ¿ÉæÑd Ögòj πg

ÉjÉØNÉjÉØN

 v�≈ UO�«d�Ë√ s� …b�b��« ÕËeM�« W�u� r��  UF�u� Ê≈ wL�√ —bB� ‰U�
 r�d�«Ë v�Ë_« W�uL�« t�MLC� Íc�« œbF�« nF{ v�≈ dOA� WO�Ë—Ë_« ‰Ëb�«

 ÕËeM�« «c� WHK� Ê≈Ë ¨WK�IL�« W�ö��« —uNA�« ‰ö� sO�ö� …dA� s� b�e�
 Æ«bM�u� q�� ‰Ëœ —U�H�« wMF� W�“_« q� w� U�Ë—Ë√ vK�

 qB� s� sLO�« ‰u� W�—U��«  U{ËUHL�« Ê≈ w�OK� w�U�uK�œ —bB� ‰U�
 q��«  UHK� ‰u� tK�« —UB�√Ë W�œuF��« sO� d�U�� ÷ËUH� ÊËœ W�O�� v�≈
 »d��« w� ÊUOKFH�« ÊU�dD�« ULN�_ ¨WOM�_«  UHKL�« v�« W�U{ùU� w�UO��«

Æ÷ËUH��« «cN� o�dD�« b ÒNL� b� Íd�� U� Ê≈Ë rK��«Ë

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Fourteenth year /Tuesday / 29  November 2022
 2022 w�U��« s�dA�  29 Ø ¡U�ö��« Ø …dA� WF�«d�« WM��«



á°VÉjQ7

 W�O��  w??�U??�??�ù«  ‰œU??F??�??�«  r??�??�
 WO�ö��  ¨UO�d�Ë  ÊËdO�UJ�«  …«—U??�??�
 W�u��«   U��UM�  —U�≈  w�  ¨ULNM�  qJ�
 ÆWF�U��«  W�uL�L�«   U���ML�  WO�U��«
 ÊU�  ¨ÊËdO�UJK�  qO����«  `���«Ë
 s�  29  WIO�b�«  w�  u�OKO��U�  ‰—U??�
 r�—Ë  Æ…«—U�L�«  s�  ‰Ë_«  ◊uA�«  dL�
 Ê√  ô≈  sOI�dH�«  sO�  `??{«u??�«  R�UJ��«
 s� …dO�_« ozU�b�« w� XCH��« UO�d�
 w� ‰œUF��« ·b� XK��Ë ‰Ë_« ◊uA�«
 ·U{√  r�  ¨g�O�uK�U�  d��  45  WIO�b�«
 w�U��«  ·bN�«  g�O�U�  w�dO�  U�bF�
 —bM�J�√  ⁄Ë«—Ë  ÆjI�  sO�IO�œ  bF�
 Ê√  q��  ÊËdO�UJ�«  ŸU??�œ  g�O�Ëd�O�
 V��M�  `�UB�  Y�U��«  ·bN�«  q���
 qG��«Ë  Æœu????�_«  „U??�??�  w??�  Áœö???�
 V��M�  l�«d� “œu�_«” V��M�
 ‰œUF�Ë  sO�b�  nD�O�  Î̈UO�b�  UO�d�
 XO�MO� wzUM��«  o�d�  s�  ¨W�O�M�«

 p??�d??�≈Ë ¨64  W??I??O??�b??�«  b??M??� d??J??�  u???�√
 vK�  wI�O�  ¨mMO�u�  u�uA�  rO��U�
 bB�Ë  Æw�U��«  —Ëb??�«  w�  tzUI�  ’d�
 t�  WDI�  ‰Ë√  vK�  w�U��U�  o�d�  q??�
 w�  ÊËdO�UJ�«  b�«u���  ¨‰U�b�uL�«  w�

 UO�d� s� ·«b�_« ‚—UH� Y�U��« e�dL�«
 ÊU���ML�« Y���Ë  ÆVO�d��«  WK�c��
 w�  ULN�—U��  bF�  ¨…dO�√  W�d� s�
 ¨«d��u� ÂU�√ ÊËdO�UJ�« ¨v�Ë_« W�u��«

Æq�“«d��« ÂU�√ UO�d�Ë

 w�uM��« Í—uJ�« ÁdOE� vK� w�UG�« V��ML�« VÒKG�
 »U���  ¨ULN�FL�  w��«  …«—U�L�«  w�  ¨2≠3  W�O�M�
 w�  WM�U��«  W�uL�L�«   U��UM�  s�  WO�U��«  W�u��«
 ÂbI�  ·b�  ¨u�O�U�  bL�� “d�√Ë  ÆdD�  ‰U�b�u�
 ·bN�« ¨”Ëb� bL�� ·U{√ r� ¨24 WIO�b�« w� U�U�
 iH��«  w�U��«  ◊uA�«  w�Ë  Æ35  WIO�b�«  w�  w�U��«
 s� 61Ë ¨58 sO�IO�b�« w� sO�b� «uK��Ë Êu�—uJ�«
 ”Ëb� bL�� œU�Ë Æm�uO� uO� uA� r�UNL�« o�d�
 w�  w�U��«  wB�A�«  t�b�  q��O�  ¨69  WIO�b�«  w�
 W�u� …b�b��� ¨U�U� Áœö� V��ML� Y�U��«Ë …«—U�L�«
 nK��« v�≈ ÊuO�UG�« b�—«Ë Æ¡«e��« WIDM� q�«œ s�
 ÆUN�U�  vK�  W�O�M�«  vI���  r�U�d�  ÂU??�√  «uK�J�Ë
 Æ◊UI� Àö� v�≈ U�bO�— U�U� XF�— ¨W�O�M�« ÁcN�Ë
 WDI�  bM�  WO�uM��«  U�—u�  bO�—  bÒL��  ¨q�UIL�«  w�
 VFK��Ë Æ…dO�_« WF�«d�« W��dL�« w� XOI�Ë …b�«Ë
 ULMO� ¨Í«u�Ë—Ë√ l� …dO�_« W��U��« W�u��« w� U�U�
 UNL��  …œUOI�  ‰UG�d��«  ¨WO�uM��«  U�—u�  t�«u��

ÆËb�U�Ë— u�UO���d�

 ‰b�K� …dO�L�« WOI�d�_«  «œUF�« Ê√ Ëb��
 nAJ�« bF� ¨n�u�� ô Èd�J�«  ôuD��« w�
 v�d�  ”—U??�  U�U�Ë√  t�—b�√  œUF���«  s�
 w�  UO�d�  WN�«u�  s�  ÊËdO�UJ�«  V��M�
 »UO�  —U??�√  ¨qFH�U�Ë  Æ2022  r�UF�«  ”Q�
 ÊËdO�UJ�« WKOJA� s� T�UH� qJA� U�U�Ë√
 b�bF�« XHA� UL���Ë Æ ôƒU���« s� dO�J�«
 f�«d�”  W�U�Ë  UN�√—  vK�Ë  ¨—œUBL�«  s�
 wMH�«  d�bL�«  ¨m�u�  dO�uG�—  ÊS�  ¨“”d�
 U�U�Ë√  œUF���«  —d�  ¨ÊËdO�UJ�«  V��ML�
 »U��_  UO�d�  WN�«u�  s�  q�U�  qJA�
 ¨”—U��«  t�  ÂU�  U�  b�b��  ÊËœ  ¨WO��œQ�
 b�UI�  vK�  ÊuJO�  ÓŸb���  r�  t??�√  W�—b�

 ødL���� v�� v�≈Ë t��uI� w� UL� ¨¡ôb��«
 nA� ¨u�U�Ë— u�e�d�U� ¨w�UD�ù« w�U�B�«
 ÃËd� Ê√ ¨“d��u�” l�u� vK� t�U�� d��
 Ê_ ¨»—bL�« l� œU��« t�UI� bF� ¡U� U�U�Ë√
 W�«d� w� nK��� »uK�√ vK� Òd�√ m�u�
 “Î U�bOKI�” ÎU�N� ”—U��« pKL� Ê√Ë ¨v�dL�«
 b��«  ¨p�c�  W�O��Ë  Æt�F�  WI�d�  w�  d��√
 WO� Í√ b�� r� U�U�Ë√ Ê_ Î «dE� ¨ULNMO� ‘UIM�«
 qJA� Âb��� —u�_« qF� U� ¨t�uK�√ dOOG��
 —d�  U�U�Ë√  ÊQ�  b Ò�RO�  u�U�Ë—  œU�Ë  Æ`{U�
 qJA�  ÊËdO�UJ�«  V��M�  dJ�F�  …—œUG�
 l�  2022  r�UF�«  ”Q�  ‰UL�≈  Âb�Ë  ¨Í—u�
 V��M�  Ê√  d�c�  Æ“W{ËdL�«  dO�  œu�_«”

 r�UF�«  ”Q�  w�  Á—«uA�  `���«  ÊËdO�UJ�«
 ·bN� …—U���U� WMJL� WI�d� √u�Q� 2022
 w� q�“«d��« t�«uO�Ë ¨«d��u� ÂU�√ œ— ÊËœ
Æ U�uL�L�« —Ëœ s� …dO�_« W��U��« W�u��«

 UO�UL�√ V��M� »—b� pOK� w��U� d���«
 ©1≠1®  w�U��ù«  ÁdOE�  l�  ‰œUF��«  Ê√
 Íc�« ¡UIK�« ‰ö� sO���MLK� W�œU� W�O��
 W�uL�L�« s� WO�U��« W�u��« w� ULNFL�
 w�U�B�« dL�RL�« w� pOK� ‰U�Ë ÆW��U��«
 w� sO��ö�« ¡«œ√ s� ÷«—ò ∫…«—U�L�« VI�
 V��M� l� ‰œUF��« Ê√ ÎU�uB� ¨…«—U�L�«
 —«uAL�«  WKLJ��  l�«b�«  UM�MLO�  UO�U��≈
 ÂU�√  WK�IL�«  …«—U�L�«  w�  ¡«œ_«  d�uD�Ë
 X�U�  …«—U�L�«  Ê√  `??{Ë√Ë  ÆåUJ�—U��u�
 W�uI�«   U���ML�«  s�  UO�U��≈Ë  ¨WL�U�
 Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨VIK�U�  “uHK�  W� Ò�dL�«Ë

 w�  ÎU�uB�Ë  Î̈«bO�  ¡«œ√  «u�Òb�  tO��ô
 ÊU�Ë ¨…œuF�« s� «uMJL�Ë ¨w�U��« ◊uA�«
 w�  rN��KBL�  ¡UIK�«  r��  rN�UJ�S�
 ¡«œQ� UO�UL�√ V��M� »—b� œU�√Ë ÆW�UNM�«
 Íc�«  ⁄ËdJ�u�  ”öJO�  q�b��«  tL�UN�
 t�—b� X��√ t�√ Î «b�u� ¨‰œUF��« ·b� q��
 t�U��� ÊU� Íc�« d�_« u�Ë ¨r���« vK�
 w��« WO{UL�« t�«—U�� w� ¡«u� V��ML�«
 …—dIL�«  WK�IL�«  Ë√  ¨ÊU�UO�«  ÂU�√  U�d��
 iF� Ê√ vK� pOK� œb�Ë ÆUJ�—U��u� ÂU�√
 w�U��« ◊uA�« w� U�«d�√ w��«  ö�bF��«
 …œuF�«  bF�  ‚—UH�«  XFM�Ë  U�—UL�  X�√

 Ê√  Î «d��F�  ¨¡«œ_«  s Ò���Ë  …uI�  …«—U�LK�
 w�  ¨WKN�  ÊuJ�  s�  UJ�—U��u�  WN�«u�
 …—U��  s�  f�UMLK�  W�uI�«  …œuF�«  q�

ÆÊU�UO�« vK� “uH�« UNIOI��Ë ¨…dO��

¿hô«eÉµdGh É«Hô°U ø«H AÉ≤∏dG OÉ°üM ô«ãe ∫OÉ©Jh ±GógCG áà°S

á«HƒæédG ÉjQƒc ≈∏Y ÉfÉ¨d Ö©°U Rƒa

¬H qQóe ™e Üƒ∏°SC’G ∫ƒM ¬aÓN ÖÑ°ùH

∫ÉjófƒªdG ´ qOƒj ÉfÉfhCG ¿hô«eÉµdG ¢SQÉM

ádOÉY áé«àf É«fÉÑ°SEG ™e ∫OÉ©àdG :∂«∏a

Fourteenth year /Tuesday / 29  November 2022
 2022 w�U��« s�dA�  29 Ø ¡U�ö��« Ø …dA� WF�«d�« WM��«

Ωó≤dG Iôµd »fÉæÑ∏dG OÉëJ’G

10 ádƒédG ∫hóéjh Ω qô¨j

  U�U�N�«  iF� V��� Ãd��«Ë WL�M�«  wI�d� W��UF� ¨ÂbI�«  …dJ� w�UM�K�«  œU��ô« sK�√
 w�UGM��« V�ö�« h�� WLN�  «—«d� œU��ô« w� ◊U�C�ô« WM�� s� —b�Ë  ÆW�dO�UL��«
 r�dG� œU��ô« sK�√Ë ¨«c� Æ U�—U�� Àö�� t�UI�≈ r� YO� ¨—U� U��u�u� WLJ��« ·uH� w�
 ÆWO�UM�� …dO� sO�ö� 5  Ãd��«  r�dG� v�≈  W�U{ùU� ¨WO�UM�� …dO� ÊuOK� 2.5  WL�M�«  ÍœU�
 UL�  ÆVGA�«  ‰UL�√  iF��  WI�dL�«  W�dO�UL��«   U�U�N�«  V���   U�«dG�«  Ác�  w�Q�Ë

 »U�A�«  V�ô  o��  W�uI�  s�  œU��ô«  sK�√
 …«—U��  t�UI�S�  Õö�  s��  W�“UG�«

  U�UD��«  r�«d�  V���  …b??�«Ë
 bOF�  v??K??�Ë  Æ¡«d??H??B??�«

 œU��ô«  b??�√  bI�  ¨qB��
 W�u��«  ·UM���«  vK�

 ¨Í—Ëb�« s� …d�UF�«
 w??I??�??K??O??� Y???O???�
 ¨WL�M�« b{ Ãd��«
 b??{ W???L???J???�???�«Ë
 s�UC��«Ë ¨¡U�ù«
 b????{ —u??????????????�
 ¨q�U��«  »U??�??�

 W�“UG�«  »U�A�«Ë
 ¨f???K???�«d???� b????{

 b{  U�d�“  Âö��«Ë
 —U??B??�_«Ë ¨¡U??H??B??�«

 4Ë  3Ë  2  w�  bNF�«  b{
 WFL��«  ÂU�√®  ‰Ë_«  Êu�U�

Æ©b�_«Ë X���«Ë

∫Ó≤à°S’G ó«Y áÑ°SÉæªH •É°ûf :¢TGƒµ°S

 w��ô s� œb� tO� „—U� ‰öI��ô« bOF� ÎU�U� ÎU�UA� ‘«uJ�K� w�UM�K�« œU��ô« r ÒE�
 ‚u�Ë WM� 55 X�� ¨WM� 45 X�� ¨WM� 20 X�� ∫W�dLF�«  U�H�« nK��� s� ‘«uJ��«
 Ê«Ëd�  fOzd�U�  œU��ô«  q�L�Ë  Æ «bO��«  W��  w�   U��ö�«  s�  œb�  X�—U�  UL�  Æ55  ?�«
 rOJ� V Ò�— ¨W�«b� Æ…—U�� d�U� »—bL�« œU��ô« w� WOMH�«  WM�K�« ‰ËR�� uCF�«Ë rOJ��«
 W�uD�  Ê√  v�≈  Î «dOA�  ¨‘«uJ��«  W{U�—  W�—UL�  w�  …d�U�L�«  vK�  r�dJ�Ë  sO�—UAL�U�
 …—U�� »—bL�« ·d�√ b� ÊU�Ë Æ‰U�ô ÊuL�« ÍœU� w� q�IL�« dNA�« ÂUI�� 2022 ÂUF� ÊUM��

ÆÍœu�« w{U�d�« ÂuO�« «c� vK�

 ∫Ó≤à°SE’G ∞dƒZ Ó£H …QƒNh ¿ÉægR

 V�ö� vK� ‰öI��ô« W�uD� n�uG�« ÍœU� l� ÊËUF��U� w�UM�K�« n�uG�« WM�� XL ÒE�
 ¨WLzö� WOH�d� ¡«u�√ w�  U�U� 4 Èb� vK� W��UML�« «u{U� ÎU��ô 60 W�—UAL� ÍœUM�«
 s�  WO�«bO�  W��«u�Ë  ·«d�S�  w�Ëe�«  ÂUE�  o�Ë  …dH�  18  vK�   «dJ�«  b�b��  ÊU�  YO�
 ¨s�ezUH�« vK� ez«u��« l�“u� qH� rO�√Ë ¨s�e�« —«e� œU��ô« d� sO�√ U� Òôu� WOMH�« WO�UM�«
 w�UF� vK� W��UML�U� WLK� w� œÒb� Íc�« Âö� rOK� r�d� n�uG�« ÍœU� fOz— —uC��
 r�«uD�«  qJ�  Î «d�U�Ë  s�ezUH�«  ÎU�MN�  ¨W�FB�«  WK�dL�«  Ác�  w�  ÊUM�K�  ¡ôu�«Ë  ‰öI��ô«
 v�Ë_« e�«dL�« ZzU��  ¡U�Ë ÆWO�UG�« WOM�u�« W��UML�« Ác� ÕU��ù sOK�UF�«Ë WO��—b��«

 ∫w�U��« u�M�« vK�
 Í—u� Ê«uD�√Ë ÊUM�“ n�U� – 1

        œuL� wK�Ë d�U� œU� – 2
 UH� bL��Ë ‰U�d� u�√ w�u� – 3

ÆV�ô dG�√ …ezU� —bO� wK� r�d� “d�√Ë



á«YÉªàLG  á«eƒb  á«°SÉ«°S  á«eƒj

‰ËR�L�« d�d���« d�b�
o�U��« b�� Íe�—

w?MH�« d?�bL�«
‰U??? Ò�—  bL��

 d�d���« fOz—
q�bM� d�U�

wwwÆal≠binaaÆcom  w�Ëd�J�ù« l�uL�«
albinaaÆNews@gmailÆcom  w�Ëd�J�ù« b�d��«

 Í—«œù« d�bL�«
bJ�u� qO��

åÂö�û� WO�uI�« W�dA�«ò s� —bB�
8591 ÂU�  ËdO� w�  —b�

 ÆtC�d�  VFA�«  UL�U�  Î«dH�  vI��  ËbF�«  l�  lO�D��«  ÒÔq�
 ¨d�JM�  ZK��«  …dJ�Ë  ¨ÊËdL���  ÁU��ô«  «c�  w�  UM�√  Ëb��Ë
 ¨W�U�  q�U��«  W??�Ëœ  ÒÊ_  ¨dB�MM�Ë  ÊuFÒ�DL�«  q�dO�Ë

ÆW�U��« ÂUO� v�≈ o��« W�ËœË
 w��«Ë  ¨‰U�b�uL�«  w�  WO�u�eHK��«   ö�UIL�«  XHA�  bI�Ë
 ¨lO�D��« W�UA� XHA� ¨“U�d�dL�” w�uONB�« ËbF�« ‰ËU�
 WN�«uL�«  …√d�Ë ¨w�dF�« r�UF�«  œ«b��« vK� W�ËUIL�«  W�UI�Ë

 ÆW ÒCH�« s� qOKI� sOD�K� «u�U� s�c�« p��Ë_
 ì…—«dL�«  q�«d� s� Èd�√ WK�d� ¨…œU��«  UN�√  ¨lO�D��«

  ÆWO{UI�« W�dC�U� jI�O�Ë

á«MÉÑ°U á°TOQO

∫ÉjófƒªdG ¬Ø°ûµj ™«Ñ£àdG ∞jR

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

2022  w??�U??�??�«  s??�d??A??�  29  ¡U??�ö??�??�«
Tuesday 29 November 2022

 VK�√  wM�≈Ë  Î̈U�D��  XM�  bI�
 UM�F�  s??�  Ê«d??H??G??�«Ë  `??H??B??�«
 UM��–  WK�u�  ¨sO�d��«  œö�  w�
 ¨q�UM�U�  q�U��«  UMDK�Ë  Î̈UDD�
 ¡U�≈  w�  sOL��«Ë  YG�«  UMKÓL�√Ë
 W�—U��« »U� UMOK� Ãd�O� ¨b�«Ë
 sO�d��«  œö�  s�  ‰U�b�uL�«  w�
 fO�Ë ¨tK�� sL� fO� ¨sOH�dA�«
 W�eNL�  ÕU�√  s�  Òq�  ¨ÁbF�  sL�
 ¨œ Òœd??�  ÎU�UO�√  rN�  ÊU�  lO�D��«
 UM� …¡U??L??�≈ Èd??�√ ÊU??O??�√ w??�Ë
 «c�  i??�—  w�  „UM�  W�OLK�  Ë«
 œö� s� b�_« «c� Òô≈ ¨bzU��« ÊUOJ�«
 vK�√Ë ¨‰U�Ë ‰U� bI� ¨sO�d��«
 w�uONB�«  l�C�«  Âe�√Ë  ¨‰e�√Ë
 Î «d??�??� t??L??I??�√Ë Î̈U??I??�??D??� ÎU??�??L??�

ÆÆÆoDM�« tOK� f���U�
 XO�√  nO�  ¨‰U�  U�  w�  t�  ‰U�
 sOD�K� ¨w�d� bK� «c� øUM� v�≈
 w�  jI�√  ¨‰«Ë“  v�≈  rJ�UO�Ë  UM�
 vML�Ë  ¨w�uONB�«  w�ö�ù«  b�
 Ê«  Ë√  ¨«c� bM� n�uL�«  wN�M� Ê«
 Ãd�  s�  Ãd�O�  ÷—_«  tFK���

Æn�uL�«
 Ÿu{uL�«  w??�  d???�ü«  X??�ö??�«
 Íc�«  ‰öC�«Ë  t�uA��«  WOL�  u�
 ¨WM�UNB�«  ¡ôR??�  ‰uI�  Èd��«
 ÷—_« W�d�Ë q�I�« «c� Òq� bF��

 —“U�L�«Ë  UM�U�bI�  fO�b�Ë
 ‰UH�_«Ë  ¡U�M�«  Òb{  `�«cL�«Ë
 œuI�  Èb???�  v??K??�Ë  ¨Œu??O??A??�«Ë
 rNK�I���  Ê«  ÊuF�u��  ¨WK�u�
 qOKN��«Ë  »U??�d??�??�U??�  ”U??M??�«
 ¨W�œU� WI�dD� rNF� ÊuK�UF��Ë
 rN�ö{ V��M� Ê« tK�« s� vML�√
 ¨—u???�_«  Òq???�  v???�«  rN�dE�  v??K??�
 rN��UN�  ÒÊ_  ¨W�dJ�F�«   «c�U�Ë

 UL�  dO�J�  »d??�√  ÊuJ��  Ìc�MO�
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