
كتب المحّرر السياسّي 

مباراة  حول  المشجعين  وجمهور  العالم  انقسم 
المباريات  سائر  بعكس  سياسياً،  وأميركا  إي��ران 
التي كان االنقسام حولها رياضياً أو وطنياً أو دينياً 
بين  انقسم  العرب  المشجعين  فجمهور  قارياً.  أو 
محورين يشجع ايران او يشجع أميركا وفقاً للهوى 
السياسي. وفي العالم كان األمر كذلك، ورغم نهاية 
المباراة بفوز أميركي صعب )1-0(، أظهر المنتخب 
اإليراني، خصوصاً في النصف الثاني من المباراة 
السيطرة على  ق��وي��اً وص��ل ح��د  ب��راع��ة وح��ض��وراً 
الملعب وتهديد الشباك األميركية عدة مرات بجدية، 
ما دفع عدداً من المعلقين الرياضيين الى القول إن 
إيران استحقت الفوز بمعايير المهنية واالحتراف، 
فائزاً  فيها  الفائز  ك��ون  من  تأتي  ال  المباراة  وقيمة 
من  بل  سياسياً،  خاسراً  الخاسر  وال  السياسة  في 
عن  الحديث  إن  تقول  اإليرانية  ال��زاوي��ة  من  كونها 

فالذين  المونديال،  مالعب  في  سقط  شمولية  دولة 
إنشاد  ع��ن  اإلي��ران��ي��ي��ن  الالعبين  الم��ت��ن��اع  صفقوا 
المباراة األولى، وجدوا  لبلدهم في  الوطني  النشيد 
اإليراني،  المشهد  فهم  بصعوبة  يعترفون  أنفسهم 
عن  تعبر  أحداثاً  وتعيش  الحصار  تحت  دولة  حيث 
انقسام في الشارع تقّدم منتخباً حيوياً يحمل راية 
ومساحات  وحريات  تنّوع  من  تمثله  ما  بكل  بلده 
كل  متماسكة  قوية  دول��ة  لكنها  السياسي،  للتعدد 

شيء فيها ينبض بالحياة.
لبنانياً، نقلت مصادر إعالمية عن رئيس حكومة 
الدعوة  ع��زم��ه  م��ي��ق��ات��ي  نجيب  األع��م��ال  ت��ص��ري��ف 
الجتماع لمجلس الوزراء األسبوع المقبل، وهو ما 
لموازين  جدي  باختبار  حكومية  مصادر  وصفته 
الحر،  الوطني  والتيار  ميقاتي  بين  الوزارية  القوى 
وم��ح��اول��ة اس��ت��ك��ش��اف ع��دد ال����وزراء ال��ذي��ن يمكن 
الجلسة،  لمقاطعة  ال��ت��ي��ار  ل��دع��وة  يستجيبوا  أن 
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لو قضوا على مئات منا لما تمكنوا من 
بها  تخلد  التي  الحقيقة  على  القضاء 
نفوسنا، ولما تمكنوا من القضاء على 

بقية منا تقيم الحق وتسحق الباطل.
سعاده

تركيا واختبار الخيارات 

الدولية والإقليمية

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

اإيران واأميركا في المونديال: العالم ينق�سم �سيا�سيًا… وخ�سارة اإيران ل تحجب جدارتها 

ميقاتي يلّوح بالدعوة لجل�سة حكومية… واختبار توازن القوى الوزاري مع التيار

الكابيتال كونترول يراوح… والدوالر الجمركي يحّرك النقابات… ودوالر ال�سوق يرتفع

في  االرت��ك��از  قاعدة  تركيا  شكلت  أن  منذ   -
المركزية  القوة  وكانت  سورية،  على  الحرب 
ال��ت��أث��ي��ر على  ال��ح��س��اب ف��ي  ل��ه��ا  ال��ت��ي يحسب 
العناصر  تفقد  بدونها  حيث  الحرب،  مجريات 
الجغرافيا  الى  الوصول  على  قدرتها  األخ��رى 
ال��س��وري��ة وال��ت��أث��ي��ر ف��ي م��ج��رى ال��ح��رب، من 
والدبلوماسي  السياسي  األم��ي��رك��ي  الحشد 
واالستخباري والمالي والتسليحي واإلعالمي، 
وال���م���ش���ارك���ات ال��ع��رب��ي��ة ف��ي��ه، وك���ذل���ك حشد 
واإلرهابيين  المتطرفين  من  اآلالف  عشرات 
وموقف  سورية،  في  للقتال  العالم  أنحاء  من 
تركيا يشكل مفصالً رئيسياً في مستقبل هذه 
الحرب، وإذا نظرنا للمكانة التي مثلتها سورية 
إلعادة  األميركية  ال��رؤي��ة  ف��ي  عليها  وال��ح��رب 
صياغة المنطقة وتوازناتها من جهة، والمكانة 
لدور  التركية  الرؤية  في  سورية  احتلتها  التي 
إقليمي محوري من جهة أخرى، سوف يظهر 
مستقبل  من  سورية  في  التركي  ال��دور  موقع 
العالقات التركية األميركية. وموقع هذا الدور 
ب��ال��م��ق��اب��ل ف��ي ع��الق��ة ت��رك��ي��ا ب��ك��ل م��ن روسيا 
وإيران، خصوصاً بعد تموضعهما في سورية 
الوقوف  رأسها  على  بثوابت  وتمسكهما  بقوة 
بال تردد وراء مشروع الدولة السورية وحقها 

السيادي ووحدتها الجغرافية.
سنوات  قبل  أستانة  مسار  ان��ط��الق  منذ   -
نجحت تركيا بالبقاء على خط الوسط بين كل 
من روسيا وإي��ران من جهة وأميركا من جهة 
على  حركتها  خطوط  تركيا  ورسمت  مقابلة، 
إيقاع تحديد لعبة المصالح، فكلما ظهرت فرص 
تركيا  كانت  األميركية  الحرب  خيار  الستعادة 
الميدان،  ال��ى  م��ج��دداً  للعودة  وتستعد  تشجع 
مع  العالقة  وان  ع��اج��زة  أميركا  أن  ب��دا  وكلما 
واقتصادياً  سياسياً  م��ه��ددة  وإي���ران  روس��ي��ا 
التموضع  تعيد  تركيا  كانت  عسكرياً،  وربما 
ت��ح��ت س��ق��ف م��س��ار أس��ت��ان��ة وت��ط��ل��ق الوعود 
بعد حرب  تغيرت  ال��ص��ورة  ه��ذه  لكن  م��ج��دداً، 
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من 
طهران أمس، أّن »الدستور العراقي ال يسمح ألّي طرف 
دول  بأمن  األذى  إللحاق  العراق  أراضي  يستخدم  بأن 

الجوار«.
الجمهورية  مرشد  لقائه  خللال  السوداني،  وأشللار 
فصل  يمكن  »ال  أّنه  إلى  خامنئي،  علي  السيد  اإلسامية 
»الحكومة  أّن  على  مشّدداً  العراق«،  أمن  عن  إيران  أمن 
مع  الثنائية  االتفاقيات  تنفيذ  على  مصّممة  العراقية 

إيران، وتطوير العاقات بها«.
أجل  من  حاضرة  »إيللران  أّن  خامنئي،  أكللد  بللدوره، 

التصدي لما يزعزع أمن العراق«.
عراقية  مناطق  »عدة  أّن  إلى  خامنئي  السيد  ولفت 
هو  »الحّل  أّن  مؤكداً  إيللران«،  أمن  تهديد  في  ُتستخدم 

فرض الحكومة المركزية في بغداد قدرتها هناك«.
الرئيس  العراقية  الحكومة  رئيس  والتقى  هللذا، 
اإليراني إبراهيم رئيسي، حيث أكد الجانبان على أهمية 
كافة  في  والعراق  إيران  بين  الثنائية  العاقات  تعزيز 

المجاالت.
وقال رئيسي خال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
بالعاصمة  السوداني  شياع  محمد  العراقي  الللوزراء 

االستقرار  زعزعة  سبب  هو  األجانب  »وجود  إّن  طهران 
المنطقة  أن »وجود األميركيين في  بالمنطقة«، موضحاً 
لتعزيز  ضروري  منها  واشنطن  وخروج  أمنها  يخدم  ال 

أمنها«.

الرئيس  أعلن  موسكو،  إلللى  رسمية  زيللارة  خللال 
أن  أمس،  توكاييف،  جومارت  قاسم  الكازاخستاني 
شملت  بوتين  فاديمير  الروسي  نظيره  مع  محادثاته 
روسيا  من  يتكون  ثاثي«  غاز  »اتحاد  إنشاء  بحث 

وأوزبكستان. وكازاخستان 
أيلللام، بلللأّن بللاده  وكلللان تللوكللايلليللف، صلللّرح قبل 
وستولي  متوازنة،  خارجية  سياسة  اتباع  ستواصل 
روسيا  مثل  المجاورة،  الللدول  مع  للتعاون  اهتماماً 

والصين ودول آسيا الوسطى.
موسكو  إلى  وصل  الكازاخستاني  الرئيس  أن  يذكر 
األولى  الرسمية  زيارته  لتكون  الفائت،  االثنين  يوم 

بعد انتخابه رئيساً للباد.
الرسمية  الخارجية  الزيارة  أّن  بوتين  رأى  بدوره، 
رئيساً  انتخابه  إعادة  بعد  لروسيا  لتوكاييف  األولى 
بين  للعاقات  الللخللاصللة  الطبيعة  تللؤكللد  للللللدولللة 

البلدين.

ال�سوداني من طهران: ال يمكن

ف�سل اأمن اإيران عن اأمن العراق

مو�سكو تعتزم اإن�ساء اتحاد غاز ثالثي

مع كازاخ�ستان واأوزبك�ستان

رئيسي مستقبالً السوداني في طهران

بوتين مرحباً بنظيره الكازاخي في موسكو

اأفرجوا عن الأموال التي اأقّرتها 

القمم العربية لفل�سطين

 بشارة مرهج *

الكيان  »زرع«  الذي  التقسيم  قرار  ذكرى  في 
الصهيوني في فلسطين � قلب األمة العربية، وفي 
الفلسطيني  الشعب  مع  العالمي  التضامن  يوم 
جاهرت الجماهير العربية واإلسالمية الموجودة 
العالمي  ال��ق��دم  ك��رة  مهرجان  لمتابعة  قطر  ف��ي 
وأثبتت  وفلسطين  للقدس  بوالئها  الدوحة،  في 
الصهيونية،  واالّدع��اءات  المزاعم  كّل  رغم  أنها، 
نضاله  في  الفلسطيني  الشعب  جانب  الى  تقف 
الهادف الى دحر العدوان الصهيوني المتصاعد 
وإسقاط خططه الرامية الى إقامة الدولة اليهودية 

الخالصة على أرض فلسطين التاريخية.
يختلط  التي  المزدوجة  المناسبة  ه��ذه  وف��ي 
فيها األلم باألمل نستذكر باعتزاز أبطال الشعب 
استشهدوا  الذين  ورج���االً،  نساًء  الفلسطيني، 
دفاعاً عن فلسطين وحقها في الوجود والحرية 
التي  األرض  ش��ع��وب  ون��ح��يّ��ي  واالس���ت���ق���الل، 
االحتالل  وأدان��ت  دوماً  الفلسطيني  الحّق  آزرت 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ال������ذي ي����م����ارس أع���ل���ى درج�����ات 
العنصرية ضّد الشعب الفلسطيني الصامد على 
أرضه وفي الشتات. وفي هذا السياق نؤكد على 

النقاط اآلتية...
وجوده  رغ��م  الفلسطيني،  الشعب  اّن  أوالً: 
خ����ارج ال��ح��ل��ب��ة ال��ك��روي��ة ف���ي ق��ط��ر، س��ج��ل في 
المرمى الصهيوني أهدافاً رائعة شهدها وشارك 
البلدان واألع��راق فاجأوا  فيها ناس من مختلف 
رفضاً  الجريئة  بمواقفهم  الصهيوني  اإلع��الم 
وشعبها.  بفلسطين  وتمسكاً  الغاصب  للكيان 
كّل  فشلت  المتالحقة  ال��م��واق��ف  ل��ه��ذه  ونتيجة 
م���ح���اوالت اإلع�����الم ال��ص��ه��ي��ون��ي ل��ل��ت��س��ل��ل إلى 
في  محاوالته  فشلت  مثلما  الفلسطيني  المرمى 

تزوير الحقائق ومحو ذاكرة الشعوب.
أضاء  ال��دوح��ة  في  الفلسطيني  االنتصار  إّن 
العالم  ال��ى  وبعث  والدولية  العربية  الشاشات 
برسالة تؤكد تجذر الشعب الفلسطيني في أرضه 
تصّدع  وبداية  التطبيع  حركة  ترّنح  تؤكد  مثلما 
الكيان  يضربه  ال��ذي  الكبير  للحصار  ملموس 
االستعمارية  العالمية  القوى  ومعه  الصهيوني 

على األراضي المقدسة وأهلها الميامين.
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ً مباراة أميركا � إيران... انقسام المتابعين سياسياً ال رياضيا
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 d��� »d��« Ác� dL� s� wCL� W�U� Òq� l� sJ�Ë ¨…dL��� X�«“ U� W�—u�
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 ÆW�—u��« W�Ëb�« l� wMKF�« ÷ËUH��« u�� q�U� qJ� w� …«—b��ô« Ë√ ¨W�—u�
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 —UL���ö� WIOIA�« WÒO�dF�« ‰Ëb�« s�Ë »dG�«Ë ‚dA�« s�  «—UL���ô« Òq�

Æå‰U�L�« «c� w�
 ¨ ËdO� Q�d� —UL�≈ …œU�≈ Ÿu{u� ÍÒd� fOzd�« l� g�U� t�√ v�≈ —U�√Ë
 q��  Q�dL�«  w�  qLF�«  qOFH�  vK�  UMKL�  W�uJ��«  qOJA�  cM�ò  t�√  ÎU�{u�
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»القومي« وّدع الرفيق المن��ضل جم�ل ي�غي بم�أتم مهيب في ح�ضور ممثل عن رئي�س الحزب

و�ضخ�ضي�ت ر�ضمية وحزبية وف�علي�ت ووفود قومية قّدموا واجب العزاء

الرفيق  وداع  يوم  كان   ،2022 الثاني  تشرين  من  والعشرون  الخامس 
الراحل المناضل جمال ياغي، الذي أمضى نحو 45 عاماً  في مسيرة الحزب 
السوري القومي االجتماعي، نضاالً دؤوباً على المستويات كافة. وكان رفيقاً 
مقاتالً في معارك الحزب ضّد العدو الصهيوني وفي مواجهة مشاريع التقسيم 
والتفتيت، قبل أن يتولى مسؤوليات عديدة محلية ومركزية، قضى معظمها 
التربية  عمدة  في  ومسؤوالً  ومبادئه،  بالحزب  والتعريف  العقيدة  نشر  في 

والشباب وسط الجيل الجديد والطلبة.
رفقائه  عيون  في  حاضراً  ياغي  جمال  الراحل  الرفيق  كان  تشييعه،  في 
حياً في نفوسهم، قامة مهيبة في المجالس الحزبية، محّدثاً لبقاً في الحلقات 
تفاصيل  ألدّق  متابعاً  واألشبال،  الطلبة  مخيمات  في  حازماً  آمراً  اإلذاعية، 

المهام والمسؤوليات الموكلة إليه. 
لم يمت الرفيق جمال ياغي، بل هو حّي في ذاكرة الحزب ونفوس القوميين، 

بهذه العبارة سّدد الرفقاء حجم الخسارة بوفاته.
بعلبك،  وأهالي  ياغي  وآل  الراحل  عائلة  جانب  إلى  التشييع  في  شارك 
القومي االجتماعي األمين أسعد حردان ُممثالً بعميد  رئيس الحزب السوري 
الدفاع ـ منفذ عام بعلبك علي عرار، عضوا هيئة منح رتبة األمانة حسان عرار 
الدبس،  وعباس  مرتضى  مصطفى  حسن،  الحاج  علي  األمناء:  حمية،  وفداء 
أعضاء هيئة منفذية بعلبك، مدير مديرية بعلبك فادي ياغي وأعضاء هيئة 

المديرية، وعدد من المسؤولين وجمع من القوميين والمواطنين.
كما شارك في التشييع العقيد عباس ياغي ممثالً قيادة الجيش اللبناني، 
وسياسية  حزبية  فاعليات  واختيارية،  بلدية  مجالس  وأعضاء  رؤســاء 

ونقابية واجتماعية وتربوية.
وقد رفع النعش على األكّف انطالقاً من منزل شقيقه الراحل زكي ياغي، ليوارى 

جثمان الراحل الثرى في مدافن العائلة في بعلبك بعد أداء التحية الحزبية.

فادي  بعلبك  مديرية  مدير  بحضور  العائلة  تقّبلت  أيام  ثالثة  مدى  وعلى 
العزاء،  واجب  لتقديم  حضر  حيث  التعازي،  المديرية  هيئة  وأعضاء  ياغي 
النائب غازي زعيتر، المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله السيد حسن 
الدكتور  السابق  الصحة  وزير  الموسوي،  حسين  السابق  النائب  نصرالله، 
الحزب  رئيس  نائب  الرفاعي،  كامل  الدكتور  السابق  النائب  حسن،  حمد 
التقدمي اإلشتراكي المحامي دريد ياغي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر 
ممثالً برئيس قسم المحافظة دريد الحالني، أمين فرع البقاع في حزب البعث 
العربي اإلشتراكي نزيه نون على رأس وفد، مسؤول منطقة البقاع في حزب 
اإلشتراكي  العربي  الحزب  في  البقاع  فرع  أمين  النمر،  حسين  الدكتور  الله 
وأعضاء  حرب  بسام  أمل  حركة  في  البقاع  إقليم  قيادة  عضو  شقير،  محمد 
قيادة منطقة بعلبك، رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان على رأس وفد 
الشؤون  مسؤول  بعلبك،  في  المحامين  نقابة  من  وفد  المنطقة،  مخاتير  من 

في  الصحة  مصلحة  رئيس  فرحات،  علي  الشيخ  الله  حزب  في  اإلجتماعية 
رؤساء  الفلسطينية،  الفصائل  من  وفد  ياغي،  محمود  الدكتور  الهرمل  بعلبك 
الهيئات  من  وفــد  ديــن،  رجــال  ومخاتير،  بلدية  مجلس  وأعضاء  بلديات 
ماجدة  الحاجة  البقاع  منطقة  مسؤولة  برئاسة  الله  حزب  في  النسائية 

شمص، وفاعليات أمنية واجتماعية وثقافية وإعالمية ورياضية.
في  وأعضاء  الحزبية،  الوحدات  مختلف  من  قومية  وفــود  حضرت  كما 

المجلس القومي ومسؤولو الوحدات الحزبية وهيئاتها.
اللواء  النائب  من:  تعزية  اتصاالت  والعائلة  بعلبك  مديرية  مدير  وتلقى 
ياغي،  محمد  الحاج  الله  حزب  عام  ألمين  التنفيذي  المعاون  السّيد،  جميل 
شفيق  بعلبك  بلديات  اتحاد  رئيس  فارس،  مروان  الدكتور  السابق  النائب 
القومي  السوري  الحزب  قيادة  أعضاء  كبير  وعــدد  وفاعليات،  شحادة، 

االجتماعي ومن مسؤولين وأمناء ورفقاء في الوطن وعبر الحدود.

اجتماعها  األّمــة«  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلّية  »الحملة  عقدت 
اليوم  لُمناسبة  الياس،  مار  مخيم  في  »فتح«  حركة  مقّر  في  األسبوعي 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
اجتماعها  األمــة  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية  الحملة  عقدت 
األسبوعي في مقر حركة )فتح( في مخيم مار إلياس في الذكرى الخامسة 
األعلى  المجلس  ناموس  بحضور  فلسطين،  تقسيم  لجريمة  والسبعين 
في الحزب السوري القومي اإلجتماعي سماح مهدي إلى جانب المنسق 
العام للحملة معن بشور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
في لبنان فتحي أبو العردات، وأمين سر اإلقليم في حركة فتح د. حسين 
ومقّرر  سعيد  محمود  الحركة  في  الخارجية  العالقات  ومسؤول  فياض، 

الحملة د. ناصر حيدر وأعضاء الحملة.
افتتح الُمنّسق العام للحملة معن بشور االجتماع موضحاً »أن اختيار 
مخيم مار الياس مكاناً الجتماعنا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
العربي  باليوم  العام  العربي  المؤتمر  في  سّميناه  والذي  الفلسطيني، 
للحمة مع الشعب الفلسطيني، ألن العربي ال يتضامن مع نفسه أي مع 
حقوقه،  واستعادة  أرضه  تحرير  معركة  في  معه  يلتحم  بل  الفلسطيني 

الفلسطيني  بالشعب  حلّت  التي  النكبة  عنوان  هو  الفلسطيني  فالمخيم 
مثلما هو عنوان الصمود والمقاومة لهذا الشعب منذ ذلك الحين«. وشّدد 
على »الوحدة الميدانّية بين كل الفصائل الفلسطينّية باعتبارها المدخل 
الُمسلّح  الكفاح  بين  »التكامل  إلى  داعياً  آخر«،  صعيد  كّل  على  للوحدة 
ألن  واإلعالمي  والتربوي  والثقافي  والديبلوماسي  السياسي  والعمل 

تحرير األرض يحتاج إلى الجهود على المستويات كاّفة«.
القومي  الــســوري  الــحــزب  فــي  األعــلــى  المجلس  نــامــوس  وتــحــدث 
الذي  الثاني  تشرين   29 »يــوم  بــأّن  فذّكر  مهدي،  سماح  االجتماعي 
لواء  سلخ  يوم  أيضاً  هو   ،1947 عام  فلسطين  تقسيم  قــرار  يوم  هو 
ما   ،1936 عام  وتركّية  فرنسّية  صفقة  عبر  سورية  عن  اإلسكندرون 
سلخ  تاريخ  مع  فلسطين  تقسيم  قرار  تاريخ  موعد  تزاُمن  أن  إلى  ُيشير 
كّل  كما  فلسطين  تستهدف  واحدة  المؤامرة  أّن  يؤّكد  اإلسكندرون  لواء 

كيان من كيانات األّمة«.
التحرير  منّظمة  وفصائل  »فتح«  حركة  ســّر  أمين  أكــد  جهته،  من 
القضية  هي  الفلسطينّية  القضّية  أن  العردات  أبو  فتحي  لبنان  في 
طعنة  وّجه  التطبيع  أن  إلى  أشار  وإذ  العالم.  وأحرار  لألّمة  المركزّية 

خيار  ليس  فهو  الحّكام  خيار  هذا  كان  »إذا  أنه  رأى  الفلسطينيين،  إلى 
الكيان  مع  اتفافات  عقدت  التي  ومصر  واألردن  قطر  في  رأينا  الشعوب، 
معروفة  قضية  وهذه  التطبيع،  بهذا  عالقة  له  ليس  الشعب  الصهيوني 

ألن قضّية فلسطين تعيش في وجدان األّمة وقلبها«.
والقومّية  الوطنّية  والشخصّيات  والقوى  األحزاب  لقاء  ُمقّرر  وشّدد 
عضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي مهدي مصطفى، في 
األساس  هي  التي  الميدان  في  المقاومين  وحدة  »أهمّية  على  ُمداخلته، 

لكّل وحدة«.
كما كانت كلمة لمنسق »خميس األسرى« يحيى المعلّم.

العالمي  »اليوم  لمناسبة  المسلمين«،  العلماء  »تجّمع  وّجه  بدوره، 
اإلدارّية  الهيئة  رئيس  تالها  رسالًة  الفلسطيني«،  الشعب  مع  للتضامن 
»للشعب  بالتحّية  فيها  وتــوّجــه  الله  عبد  حسان  الدكتور  الشيخ 
الدمار  آلة  البطولّية مع  البطل على استمراره في مواجهاته  الفلسطيني 
العالم  وشعوب  واإلسالمّية  العربّية  »الشعوب  مطالباً  الصهيونّية«، 
الحّرة ألوسع تأييد ومساندة لحّق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

وبناء دولته على كامل التراب الفلسطيني«. 

في  الوطنّية  والقوى  األحــزاب  لقاء  وفد  زار   
فيصل  النائب  الكرامة«  »تّيار  رئيس  طرابلس 
إلى  كرامي في مكتبه بطرابلس، مهّنئاً بعودته 

المجلس النيابي. 
كرامي  لدعوة  تأييده  بيان،  في  الوفد،  وأكد 
»إلى تشكيل جبهة سياسّية وطنّية تأخذ على 
االقتصادّية  األزمة  من  للخالص  العمل  عاتقها 
إلى  مشيراً  الخانقة«،  والمعيشّية  واالجتماعّية 
أنه »تم التداول والبحث في التداعيات السياسّية 
في  المواطنين  معاناة  من  تزيد  التي  واألمنّية  

لبنان عموماً وفي مدينة طرابلس خصوصاً«.

»حماس«  حركة  من  وفـــداً  كرامي  والتقى 
أحمد  السياسي  مسؤولها  برئاسة  الشمال  في 
المجلس  في  بفوزه  التهاني  لتقديم  ــدي،  األس
النيابي ضمن دائرة طرابلس، آمالً له »التوفيق 
مستجّدات  »آخــر  في  وضعه  كما  والنجاح«. 
الوضع الفلسطيني العام في الداخل والخارج«.

قضّية  »فلسطين  أن  كرامي  أكــد  جهته  من 
أعمال  »تصاعد  وبارك  والشرفاء«،  األحرار  كّل 
على  مــشــّدداً  الغربّية«،  الضّفة  في  المقاومة 
الشعب  أمام  الوحيد  السبيل  هي  المقاومة  »أن 

الفلسطيني لتحرير أرضه وُمقّدساته«.

كذلك، استقبل كرامي وفداً من حركة »فتح« 
طرابلس  فــي  مسؤولها  برئاسة  الشمال  فــي 
االنتخابات  فــي  بــفــوزه  مهنّئاً  كيالي،  جمال 
في  والنجاح  »التوفيق  له  متمّنياً  النيابّية، 
مهّمته الصعبة«. كما أطلع الوفد كرامي على آخر 

المستجّدات في الساحة الفلسطينّية.
وكان كرامي استقبل رئيس المنطقة التربوّية 
عرٌض  وكــان  مهّنئاً  خــوري  نقوال  الشمال  في 
وقطاع  الدراسي  العام  تواجه  التي  للتحّديات 
ُيعاني  التي  األزمــات  ظّل  في  والتعليم  التربية 

منها لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً.

المحامي  األسعدي«  لـ»التّيار  العام  األمين  رأى 
الدستوري  المجلس  ــرارات  ــق ل »أن  األســعــد  معن 
بقبول بعض الطعون ورّد بعضها اآلخر حول نتائج 
االنتخابات النيابّية، نتيجًة إيجابّية واحدة تتمّثل في 
أن هذا المجلس أثبت أنه ال يزال بعيداً عن الضغوط 
والتجاذبات وُيمارس عمله وصالحّياته بكّل احترافّية 
ومناقبّية، في ظّل ظروف صعبة للغاية وفي ظّل انهيار 
الطعون  هذه  نتائج  »أن  مؤكداً  القضائي«،  الجسم 
األصــوات  احتساب  صعيد  على  ر  تؤخِّ وال  ُتــقــدِّم  ال 

المطلوبة لفوز أّي مرّشح لرئاسة الجمهورّية«.
السياسّية  »السلطة  أن  تصريح،  في  واعتبر 
والمالّية الحاكمة، رغم مسؤولّيتها الكاملة والوحيدة 
باألدلة والبراهين عن إفالس البلد والدولة وحرمان 

  80 وجعل  أمواله،  وسرقة  كلها  حقوقه  من  الشعب 
ُتمعن  تزال  ال  الفقر،  خط  تحت  الشعب  من  بالمئة 
والتجويعّية  والتخريبّية  التدميرّية  سياستها  في 
بألف  والعباد  البالد  وكأن  وتتصّرف  واإلفسادّية 
الُجمركي  الــدوالر  تنفيذ  بداية  »مع  متوقعاً  خير«، 
ازدياد معاناة الناس وفقرهم وأوجاعهم وحرمانهم 

وإذاللهم«.
ورأى »أن هدف السلطة مواصلة السطو على ما 
بقي من أموال مع بعض الشعب مخّبأة في المنازل 
على  الشعب  هذا  »صمت  مستغرباً  األسود«،  لليوم 
ونحمله  وحرمته،  وأذّلته  وجّوعته  أفقرته  سلطة 
خياراته  في  أخطأ  ألنــه  له  يتعّرض  ما  مسؤولّية 

السياسّية واالنتخابّية«.

»الحملة الأهلّية« تجتمع في ُمخّيم م�ر الي��س: للوحدة الميدانّية بين كّل الف�ض�ئل 

مهدي: الموؤامرة على بالدن� واحدة من �ضلخ ال�ضكندرون اإلى تق�ضيم فل�ضطين

كرامي وا�ضل ا�ضتقب�ل المهّنئين

د دعوته لجبهة وطنّية ولق�ء الأحزاب يوؤيِّ

الأ�سعد نّوه بقرارات »الد�ستوري«:

الدولر الُجمركي �سيزيد الفقر 
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أحيت مديرية وادي خالد المستقلة في الحزب 
السوري القومي االجتماعي عيد تأسيس الحزب 
ممثل  حضره  موسى  صالة  في  احتفاالً  فأقامت 
مركز الحزب، عضو المجلس األعلى عبد الباسط 
مديرية  مدير  ي��وس��ف،  ساسين  العميد  ع��ب��اس، 
وادي خالد بري العبدالله وأعضاء هيئة المديرية.

إسماعيل،  جمال  السابق  النائب  حضر  كما 
العربي  ال���ع���رب���ي  ال��ب��ع��ث  ح����زب  ق���ي���ادة  ع��ض��و 
االشتراكي محمد درغام، وفد من التيار الوطني 
رئيس  ش��ح��ادة،  وف��ائ��ق  سويد  أحمد  ض��م  الحر 
خط  بلدية  رئيس  شحادة،  أحمد  ال��ع��وادة  بلدية 
البترول وليد الفرج، رئيس رابطة مخاتير وادي 
خالد  المختار  ال��وري��دي،  م��روان  المختار  خالد 
من  وح��ش��د  ال��رج��و،  مصطفى  المختار  ال��ك��اي��د، 
الفعاليات والوجهاء ومدراء المدارس وأساتذتها 

ورجال األعمال. 
وحضر من مشايخ وادي خالد، كل من: كرم 
العلي، مالك الدوش العلي، رحيل حمادي، ناجي 
أبو  ال��ج��اس��م  محمد  سليمان،  محمد  سليمان، 

طارق، وعبدالله المحمد الدويك.
فاطمة  بالحضور  ورّح��ب��ت  االح��ت��ف��ال  عرفت 

منصور وتحّدثت عن معاني التأسيس.

المديرية كلمة 
مديرية  كلمة  العبدالله  ب��ري  ماريانا  ألقت  ثم 

وادي خالد، فقالت:
ع���ي���د ت���أس���ي���س ال����ح����زب ال����س����وري ال��ق��وم��ي 
االجتماعي، هو عيد عامر بالفرح، وفجر نستلهم 
قضية  أجل  ومن  مسيرتنا  في  النور  دفقات  منه 

كبرى تساوي وجودنا.
يجّسد  وم��ب��ادئ��ه  بعقيدته  حزبنا  إن  وق��ال��ت: 
ألمتنا،  الخالص  طريق  ويشكل  شعبنا  تطلعات 
م��ؤل��ف��ة من  ت��ح��ت راي���ت���ه آالف  ان���ض���وى  ل��ذل��ك 
يشّدهم  وج��دان��ه��م،  النهضة  سكنت  المنتمين 
شعبهم  أبناء  تجاه  بالمسؤولية  العالي  الحّس 
العام، ال يتأخرون عن بذل وال عطاء،  والصالح 
بل نذروا حياتهم لحياة األمة وهم ُيقدمون على 

الموت، متى كان طريًقا الى الحياة.
مشروع  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ق��وم��ي��ة  ال��ن��ه��ض��ة  إن 
ه����ّدد سيادتنا  ال����ذي  ال��م��ف��ع��ول  ل��أم��ر  م��ع��اك��س 
التحّدي االيجابي  القومية، والنهضة تجّسد فعل 
أمعنت  طالما  التي  السلبية،  للتحديات  المواجه 
في تمزيق شعبنا ووطننا، ولكن غالبها الصمود 

واإلرادة .
 وق���ال���ت: ال��ق��وم��ي��ون االج��ت��م��اع��ي��ون ه��م ملح 
وهم  المشرق،  والغد  القضية،  وحراس  األرض 
يستمرون  وطموحاته،  الشعب  آم��ال  ق��در  على 

في مسيرة الصراع حتى بلوغ النصر.
وأكدت أن إرادتنا وإرادة كل الوطنيين الشرفاء 
لبنان والشام مصير واحد  بين  ما  بأن  حاسمة، 
ال ينفّك، وأننا شعب واحد ال يتفّرق، مهما كبرت 

التحديات.
التي  التصحيحية  ال��ح��رك��ة  ذك���رى  ف��ي  وإن��ن��ا 
تتزامن وعيد تأسيس حزبنا، نتوجه بالتحية الى 
حافظ  الراحل  الرئيس  الحركة  هذه  مطلق  روح 

الرئيس  مسيرتها  يستكمل  َم��ن  وإل���ى  األس���د، 
الدكتور بشار حافظ األسد.

التحية  حزبنا  تأسيس  عيد  في  قائلة:  وختمت 
لمؤّسس حزبنا وواضع عقيدتنا وكبير شهدائنا 

أنطون سعاده.
الكبرى،  انتصاراتنا  طليعة  لشهدائنا  والتحية 
وخير  ح��ق  نهضة  النهضة  تستمر  أن  وعهدنا 
الصراع،  نهج  على  الحزب  يستمر  وأن  وجمال، 

لكي تنتصر القضية، وتحيا سورية.

كلمة »البعث«
االشتراكي  العربي  البعث  حزب  ممثل  وألقى 

محمد درغام كلمة قال فيها:
الشهور  أيقونة  األق��دار  أرادت��ه  ال��ذي  إنه تشرين 
ومن  ربيعاً  الخريف  من  ينبت  ألنه  التجّدد،  ورم��ز 
قوة  وال��ذل  الضعف  ومن  شامياً،  ياسميناً  اليباس 
ومجداً، ومن الهزيمة نصراً مؤزراً يحاكي عز حطين 
للشموس  عرشاً  الشام  دمشق  ليعلن  وميسلون، 

ولتبقى سورية عرين األسد، وقلب العروبة.
 1970 الثاني  تشرين  من  عشر  السادس  في 

أطلق القائد الخالد حافظ األسد حركة تصحيحية 
لتعلن  الحديث  سورية  تاريخ  في  مفصلية  كانت 
ب��داي��ة ع��ه��د ج��دي��د ن��ق��ل س��وري��ة ال���ى دول���ة قوية 
بحكمة  س��وري��ة  واس��ت��ط��اع��ت   )...( م��ع��اص��رة، 
الراحل حافظ األسد وجهوده وإصراره  الرئيس 
أن تصبح الرقم األصعب ونقطة االتكاز وصاحبة 
ك��ون��ه��ا العباً  ال���ى  ال��ع��رب��ي األول إض��اف��ة  ال��ق��رار 

رئيسياً على الصعيدين اإلقليمي والدولي«.
الحركة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  أب����رز  »ول���ع���ل  وأض�����اف: 
حالة  تبديد  على  ال��ج��اّد  العمل  ه��و  التصحيحية 
»االسرائيلي«،  ال��ع��دو  ت��ج��اه  وال��رع��ب  ال��خ��وف 
فكانت حرب تشرين التحريرية )...(، التي أثبتت 

اإلرادة المتكاتفة قدرتها على صنع المعجزات.
إّن ما حققه التصحيح على المستويات  وقال: 
في  األسطوري  الصمود  من  سورية  مّكن  كافة 
وتقنياته  بجيوشه  ال��ع��ال��م  فيها  اج��ت��م��ع  ح���رب 
وم��ال��ه، إض��اف��ة ال��ى ش��ج��اع��ة وح��ك��م��ة وإص���رار 
ال��ق��ائ��د ال��م��ف��دى ال��رف��ي��ق ال��دك��ت��ور ب��ش��ار األس��د 
البناء،  مشعل  وح��م��ل  المسيرة  استكمل  ال��ذي 
وواجه  الثوابت،  على  يساوم  ول��م  يتنازل  ول��م 
أي من حركات  التخلي عن  الضغوط رافضاً  كل 
المقاومة، ال في فلسطين وال في لبنان، وقد أثمر 
انتصارات  المقاومين  جانب  الى  ووقوفه  دعمه 
التاريخ،  مثلها  يشهد  لم  للقوى  وتوازناً  مشرفة 
 2006 ت��م��وز  ال���ى   2000 ال��ع��ام  ان��ت��ص��ار  ف��م��ن 
القضاء  وقبلها  ع��رس��ال  ف��ي  ال��ج��رود  فجر  ال��ى 
إضافة  البارد  نهر  مخيم  في  اإلس��الم  فتح  على 
المقاومة  لحركات  االنتصارات  من  العديد  ال��ى 

الفلسطينية«.
زعيم  ق���ام   1932 ت��ش��ري��ن  »وف���ي  وأض����اف: 
بتأسيس  س��ع��اده  ان��ط��ون  ه��و  أم��ت��ي  م��ن  ومفّكر 
العريضة  ال��ق��وم��ي��ة  ال��خ��ط��وط  رس���م  م���ش���روع 
ويقاتل  واالنهزام  الذل  يأبى  كريم  حّر  لمجتمع 
ال��ح��ي��اة«. وقد  ال��م��وت ف��ي ب��ن��اء »م��ش��روع  حتى 
التي  والعقيدة  للفكر  منتصراً  سعاده  استشهد 
غدت نهجاً ونبراساً أبدياً لطالب العزة والكرامة 

في كل مكان وفي كل زمان.
االجتماعي  القومي  ال��س��وري  ال��ح��زب  وول��د 
تحيته  واخ���ت���ار  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ب��س��وري��ة  ال��م��ؤم��ن 
المؤكد  ب��ذل��ك  ليؤكد  س��وري��ة«  »تحيا  أب���داً  فيها 
سورية  قلبها  واحدة  أمة  تاريخ  يختصر  والذي 
والشام قبلتها، وها نحن نحتفل اليوم بالذكرى 

الميمون،  وميالده  الحزب  لتأسيس  التسعين 
للفكر  ووف��اءه  أصالته  أثبت  ال��ذي  الحزب  وهو 
وقدم  بأن  بها  آمن  التي  والثوابت  ينتهجه  الذي 
وأشرفها  ال���دم���اء  أزك����ى  ال��ع��ق��ي��دة  م��ذب��ح  ع��ل��ى 
بدماء  القوميين  دم��اء  امتزجت  وق��د  وأسماها 
وشهداء  البطل  السوري  العربي  الجيش  شهداء 
ح����زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي االش���ت���راك���ي وش��ه��داء 
جانب  ال��ى  قاتل  من  وك��ل  اإلسالمية  المقاومة 
سورية  ت��راب  على  العقائدي  السوري  الجيش 
الشر  ق��وى  أرادت���ه  ال��ذي  اإلره���اب  ض��د  الطاهر 
ال  سقوطها  أن  يعلمون  وه��م  سورية  إلسقاط 
الحق  أن  إال  األّم���ة،  ك��ل  بسحق  كفيٌل  ال��ل��ه  ق��ّدر 
جيوش  أع��ت��ى  ع��ل��ى  ان��ت��ص��رت  ال��ح��ي��اة  وإرادة 
تركيع  ح��اول��ت  دول���ة   89 ع��ن  ي��زي��د  بما  ال��ع��ال��م 
بردى  ضفاف  عند  وان��دح��رت  فخسئت  ال��ش��ام 
وعادت  الهزيمة  م��ّر  اإلره���اب  جحافل  وذاق���ت 
كله  العالم  فهم  فقد  والعار،  الخيبة  ذي��ول  تجّر 
قمم  من  اليقين  الخبر  وجاءهم  الصعب  الدرس 
الزمن،  يبدأ  هنا  دمشق..  هنا  أن  العزِّ  قاسيون 

ينتهي«. وهنا  التاريخ  يولد  هنا 
البعث  أك���رر م��وق��ف ح��زب  وخ��ت��م: »وأخ��ي��راً 
األمين  الرفيق  أعلنه  ال��ذي  االشتراكي  العربي 
رئيساً  ن���رف���ض  ب��أن��ن��ا  ح���ج���ازي  ع��ل��ي  ال���ع���ام 
أو  السفارات  من  يؤتمر  لبنان  في  للجمهورية 
من عوكر أو من معراب وندعم الرئيس المؤمن 
سورية،  مع  العالقات  أفضل  إقامة  ب��ض��رورة 
ع��ل��ى حماية  وي��ع��م��ل  ال��م��ق��اوم��ة  ي��دع��م  وال����ذي 
التحية  أوجه  أن  إال  أخيراً  سالحها، وال يسعني 
األسد،  حافظ  الخالد  المؤسس  القائد  روح  الى 
أرواح  وإلى  سعاده،  انطون  الشهيد  روح  والى 
وأفراد  ورت��ب��اء  ضباط  وال��واج��ب  الحق  شهداء 
أرواح  وإل��ى  الباسل  ال��س��وري  العربي  الجيش 
الذين  االجتماعيين  القوميين  السوريين  رفاقنا 
أن��ه��م ع��ن��وان ل��ل��وف��اء، وإل���ى أرواح  أث��ب��ت��وا ح��ق��اً 
وإلى  االشتراكي،  العربي  البعث  حزب  شهداء 
نماذج  قّدموا  الذين  االسالمية  المقاومة  شهداء 
دم  نقطة  كل  وال��ى  وال��وف��اء،  وال��والء  التضحية 
األرض  عن  دف��اع��اً  ولبنان  سورية  في  سقطت 
الوطنية  وال���ث���واب���ت  وال��م��ق��دس��ات  وال���ع���رض 
في  اللبناني  الجيش  ش��ه��داء  وإل��ى  وال��ق��وم��ي��ة، 
مهر  مخيّم  من  الظالمي  اإلره��اب  على  حربهم 

البارد الى فجر الجرود الى عبرا.

مديرية وادي خالد الم�شتقلة في »القومي« تحيي عيد التاأ�شي�س باحتفال حا�شد

ع�شو المجل�س الأعلى عبد البا�شط عبا�س:  نريد رئي�شًا للجمهورية يحمل م�شروع بناء الدولة المدنية

ويعمل لوحدة البلد وحماية ال�شتقرار وال�شلم الأهلي وي�شير في طريق الإ�شالح ومكافحة الف�شاد وتحقيق العدالة الجتماعية 

90ع�مً�عيد الت�أ�سي�س4

محمد درغام: ندعم الرئي�س الموؤمن ب�شرورة اإقامة اأف�شل العالقات مع �شورية

اأنطون �ضع�ده اأ�ّض�س م�ضروع الحي�ة القومية بر�ضم الخطوط العري�ضة لمجتمع حّر كريم ي�أبى 

الذل واالنهزام واال�ضت�ضالم وم�ت �ضهيداً للفكر وغدت عقيدته نهجً� ونبرا�ضً� اأبديً� لطالب العزة 

والكرامة في كل مك�ن وفي كل زم�ن
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{ من منطقة وادي خالد على خط الحدود الم�شطنعة التي و�شعها اال�شتعمار ن�ؤكد اأّن ال�شام هي الرئة التي يتنف�س منها لبنان
والمطل�ب تعزيز عالقاتهما الممّيزة تعاونًا وتاآزرًا اقت�شاديًا وعلى كّل الم�شت�يات فهما مع كّل كيانات االأمة دورة حياة واحدة

5 90ع�مً�عيد الت�أ�سي�س

كلمة »القومي«
»القومي«  ف���ي  األع���ل���ى  ال��م��ج��ل��س  ع��ض��و  وأل���ق���ى 
فاستهلها  ال��ح��زب  مركز  كلمة  عباس  الباسط  عبد 
االحتفال  »تشاركوننا  وق���ال:  بالحضور،  مرحباً 
القومي  السوري  الحزب  لتأسيس  التسعين  بالعيد 
أثماناً  دفع  الذي  شعبنا  من  جزء  وأنتم  االجتماعي، 
لم  حيث  الطويل  الصراعي  تاريخه  عبر  ج��داً  غالية 
ما  الذي  الشعب  هذا  واالحتالالت،  الغزوات  ترهبه 
وتقدمه  ومجده  ع��ّزه  أجل  من  ويناضل  يكافح  زال 

ومن أجل رسم مسار مستقبله«.
بحركة  وايمانهم  خالد  وادي  أبناء  عباس  وحيّا 
الذين  وخاطب  واالنتصار،  للتقدم  سبيالً  الصراع 
القومي،  الوعي  لواء  والمعرفة،  العلم  لواء  يحملون 
قائالً:  االجتماعي،  القومي  ال��س��وري  الحزب  ل��واء 
تترّبعون  وانتماءكم  بالتزامكم  وثباتكم،  »بموقفكم 
على منصة الوعي وتخوضون معركة حاسمة ضد 
األمراض الطائفية والمذهبية والعشائرية التي تهدد 

مجتمعنا«.
وقال عباس: إن بالدنا تواجه خطراً كبيراً يتمثّل 
واالره���اب  األجنبية  والمطامع  األم��ي��رك��ي  بالغزو 
في  فشلوا  جميعاً  وه��ؤالء  الداعشي،   � الصهيوني 
بواسطة  إخضاعنا  ويحاولون  عسكرياً  اخضاعنا 
الطائفي  التفتيت  ومشاريع  االقتصادي  الحصار 
مواجهة  إال  لدينا  خيار  من  وما  واالتني،  والمذهبي 
هذا الخطر، من خالل مقاومتنا وكل عناصر قوتنا، 
ومن خالل وحدتنا، وبالعمل على تحصين مجتمعنا 
بوجه  منيعاً  س��داً  يقف  ال��ذي  الجديد  اإلنسان  ببناء 
التطرف  تنتج  التي  والمذهبية  الطائفية  العصبيات 

المهدد للوحدة واالستقرار.
القومي  ال����س����وري  ال���ح���زب  أّن  ع���ب���اس  وأك�����د 
وحركته  الجامعة  وعقيدته  النيّر  بفكره  االجتماعي 
لوحدة  تعمل  التي  القوى  طليعة  في  هو  الصراعية 
بالدنا، ولن يتأخر عن القيام بكل ما وجب في سبيل 

عزة هذه البالد وخير شعبها.
الشهامة  خالد  وادي  منطقة  من  هنا  »من  وتابع: 
المصطنعة  ال��ح��دود  خ��ط  على  تقع  التي  والبطولة 
الرئة  هي  الشام  ان  نؤكد  االستعمار،  وضعها  التي 
التي يتنفس منها لبنان، والمطلوب تعزيز العالقات 
فيما  والتآزر  والتعاون  والشام،  لبنان  بين  المميزة 
المستويات، فهما مع كل  اقتصادياً وعلى كل  بينها 

كيانات األمة دورة حياة واحدة«.

العدو  مع  دائمة  ح��رب  حالة  في  أننا  عباس  وأك��د 
شعبنا  أب��ن��اء  ه��م  فها  ألرض��ن��ا،  المغتصب  اليهودي 
العّز والبطولة،  في فلسطين يسطرون أروع مالحم 
مؤمنين بأن القوة هي القول والفصل في إثبات الحق 
وجاهدوا  اص��ب��روا  ن��ق��ول:  شعبنا  وألب��ن��اء  القومي، 
»ف��إن��ك��م م��الق��ون أع��ظ��م ان��ت��ص��ار ألع��ظ��م ص��ب��ر في 

التاريخ«.
ويدافع  بالحق  يتحصن  م��ن  أن  ع��ب��اس  واع��ت��ب��ر 
فها  العاتية،  الحروب  تهزمه  ال  وشعبه،  ارض��ه  عن 
لكنها  كونية،  ارهابية  لحرب  تعرضت  سورية  هي 
أبنائها  وإرادة  قائدها  بشجاعة  وانتصرت  صمدت 
وتضحيات الجيش السوري البطل الذي سطر أروع 
البطوالت في ميادين العز والى جانبه أبطال نسور 
التضحيات  وقدموا  البطولة  مارسوا  الذين  الزوبعة 

من أجل أن تبقى سورية عزيزة كريمة ومصونة.

ليتحقق  يكن  ل��م  س��وري��ة  انتصار  أّن  إل��ى  ولفت 
الرئيس  السورية وعلى رأسها  القيادة  لوال صالبة 
الدكتور بشار حافظ األسد الذي استطاع أن يواجه 

العالم وينتصر.
السوري  الحزب  نحن  ق��ال:  اللبناني  الشأن  وفي 
الى  وقوفنا  ثابت  من  وانطالقاً  االجتماعي  القومي 
ج��ان��ب أب��ن��اء شعبنا وف���ي ظ��ل م��ا ي��ع��ان��ي��ه ال��ب��ل��د من 
للجمهورية  رئيساً  نريد  أننا  نؤكد  وض��ي��اع،  تخبّط 
لوحدة  ويعمل  المدنية  ال��دول��ة  بناء  مشروع  يحمل 
في  ويسير  األهلي  والسلم  االستقرار  وحماية  البلد 
العدالة  وتحقيق  الفساد  ومكافحة  االص��الح  طريق 
بعيداً  الحقيقية  المواطنة  الى  والوصول  االجتماعية 
عن الطائفية والمذهبية، من خالل قانون انتخابي على 
أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية 

خارج القيد الطائفي، بما يحقق صحة التمثيل.

ق��دوة حية يرى  أنتم  ق��ائ��الً،  الرفقاء  ال��ى  وت��وّج��ه 
مثاالً  كونوا  ل��ذا  والمستقبل،  نفسه  فيها  اآلخ���رون 
تشمل  م��ا  على  وال��ق��وة  وال��ن��ظ��ام  وال��واج��ب  للحرية 
هذه المبادئ من حٍق وخيٍر وجماٍل وسمو فتعشق 
بهدى  وتستنير  المبادئ  هذه  حينها  أبنائنا  نفوس 
التعاليم والمعرفة الصحيحة فينشأون جيالً جديداً 

على طريق الحياة الحّرة.
وت���وّج���ه إل���ى ال��ق��وم��ي��ي��ن ب��ال��ق��ول: ال��ت��ف��وا حول 
مؤسساتكم الحزبية فهي الضامن الوحيد لمسيرة 
نجباء  ت��الم��ذة  س��ع��اده  أرادك����م  ك��م��ا  ك��ون��وا  عملنا، 

تعملون من أجل وحدة األمة وعزتها وكرامتها.
وختم قائالً: »يبقى لعكار َدْيٌن علينا بأن نعمل من 
ووادي  عكار  ألن  عنها  والغبن  الحرمان  رف��ع  أج��ل 
خالد منطقة زاخرة بالطاقات ولن نقبل أن تبقى هذه 

المنطقة تحت وطأة الحرمان«.

ماريانا بري العبداهلل: القوميون الجتماعيون ملح الأر�س وحرا�س الق�شية والغد الم�شرق 

وعلى قدر اآمال ال�شعب وطموحاته، وم�شتمرون في ال�شراع حتى الن�شر.



الكتاب  من  كبير  ع��دد  ومعهم  االح��ت��ال  كيان  في  ال��ق��ادة  يعترف 
والمعلقين على حقيقة تنامي حالة الرفض التي يواجهونها في العالم، 
في  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  إليه  أش��ارت  ما  بانتباه  وياحظون 
تعليقها على مشاهد المونديال وما حملته من رفض شعبي يتخطى 
حدود العالمين العربي واإلسامي لكيان االحتال، من جهة، ولكون 
هي  بل  ل�»إسرائيل«  وجود  ال  الهوية،  أساس  على  قائماً  الرفض  هذا 
األخيرين  العقدين  في  طرأ  تغييراً  بأن  لاعتراف  وصوالً  فلسطين، 
عنوان  من  االنتقال  عنوانه  الفلسطيني،  الشعب  مع  التضامن  على 
»إسرائيل«،  مع  جنب  الى  جنباً  تعيش  بدولة  الفلسطينيين  حق  دعم 

إلى عنوان فلسطين حرة من البحر الى النهر.
تلعب الحركات المناصرة لفلسطين عالمياً دوراً حاسماً في إرباك 
المقاطعة تحقق  له، حيث حركة  الداعمة  كيان االحتال والحكومات 
تباعاً جامعات ومؤسسات  أنشطتها  الى  نجاحات متزايدة، وتنضّم 
حقوقية وعلمية وأكاديمية وثقافية واجتماعية، ويخرج الشارع في 
لنصرة  اآلالف  بمئات  خصوصاً  الغربية  والمدن  العواصم  من  عدد 
فلسطين وشعبها، وصوالً الى القيمة المضافة التي مثلتها التغييرات 
السياسية في دول أميركا الجنوبية التي باتت تقريباً قارة فلسطينية، 
بمعنى التبني الواضح الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية، التي 
السياسة  أولويات  من  متقدمة  مرتبة  في  باألقوال  ال  باألفعال  تقع 
الحديث  أن  يعني  ما  االنتخابات،  في  الفائزة  للحكومات  الخارجية 
عن رأي عام عالمي ميت، وعن انحياز عالمي أعمى الى جانب كيان 
يعد  لم  فهو  ق��رن،  نصف  من  أكثر  قبل  صحيحاً  ك��ان  اذا  االح��ت��ال، 
الذي  العربي،  العام  ال��رأي  موت  عن  الحديث  ومثله  اليوم،  صحيحاً 

ثبت أنه على قيد الحياة ويتنفس بقوة، كما قالت مشاهد المونديال.
القضية الفلسطينية في الغرب حاضرة بقوة، وفي أميركا الجنوبية 
أولوية، لكنها في الباد العربية واإلسامية، تبدو كأنها مسؤولية دول 
العربية واإلسامية  الدول  المقاومة، وتقف شعوب  وأحزاب محور 
األخرى بحثاً عن مرجعية، وهي تفتقد ألحزاب كبرى تملك صدقية 
أحزاب أميركا الجنوبية، التي تقّدم مفهوماً لليسار والوطنية يرتبط 
بالموقف من فلسطين، باعتبارها الترجمة والتجسيد لمفهوم العدالة 
يستقيمان  ال  اللذين  اإلمبريالي،  المشروع  مع  المواجهة  ومشروع 

دون فلسطين.
هم  العربي،  والشارع  العالمي  العام  الرأي  لموت  يرّوجون  الذين 
الذين ينتمون إلى النخب الهاربة من مسؤوليتها، واألحزاب العاجزة 
حي  والشراع  التزامها،  فعند  الشعوب  أما  بواجباتها،  النهوض  عن 
وبألف خير، والفضل دائماً للمقاومين الذين أثبتوا أن التطبيع يموت 
لكن قضية فلسطين حية وباقية وهي أكبر من أن يدفنها كسالى أو 

متآمرون أو متخاذلون.
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الحر�س الثوري الإيراني يعتقل خليجيًا

حاول القيام باأعمال تخريبية

تركيا و�ختبار ... )تتمة �ص1( 

الجغرافيا  معادالت  في  القوي  الروسي  ال��دور  تظهر  حيث  أوكرانيا 
يتيحها  التي  الفرص  وحجم  جهة،  من  بتركيا  المحيطة  السياسية 
التركية  الطموحات  بقيت  لكن  واقتصادية،  سياسية  تركية  ألدوار 
عسكرية  بعملية  المستمّر  التلويح  عبر  حاضرة  سورية  عبر  ب��دور 
تركية في الشمال السوري، تّمت صياغتها بصفتها شبيهة بالعملية 
ولمست  طهران  قمة  عقدت  حتى  أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية 
حزمة  وإي��ران  روسيا  لها  فقدمت  والموانع،  الحوافز  معادلة  تركيا 
مكاسب استراتيجية في سوق الغاز، وأكدتا بالمقابل الوقوف وراء 

الدولة السورية في أي واجهة تركية سورية.
- سرعان ما بدأ الرئيس التركي بعمليات قصف للمواقع الكردية 
في شمال سورية، وبدأ الحديث مجدداً عن عملية برية، لكن األحداث 
تعّرضت  البرية  العملية  أب��واب  على  تركيا  أن  أوح��ت  التي  األخ��ي��رة 
مع  العاقة  لتطبيع  مستعد  أنه  التركي  الرئيس  إع��ان  مع  لاهتزاز 
الدولة السورية، ثم أنه مستعد للتراجع عن العملية البرية إذا انسحبت 
الجيش  وتسلمها  الحدودية  المدن  من  المسلحة  الكردية  الجماعات 
السوري، استجابة لمبادرة روسية بهذا المضمون، لينفتح الباب أمام 
الحديث عن فرص تسوية كبرى تتضمن تسليماً تركياً بدور الدولة 
التي  الكردية  الجماعات  ووض��ع  ال��ح��دود،  ألم��ن  كضامن  السورية 
وضعت كل أوراقها في السلة األميركية، وأضاعت عشرات الفرص 
فيه.  كثيرة  فرص  ال  كبير  إح��راج  أم��ام  السورية،  الدولة  مع  لتفاهم 
فالعناد يعني البقاء في مواجهة آلة الحرب التركية دون إسناد سوري 
او تعاطف روسي وايراني، في ظل وضوح الموقف األميركي الذي 
ال يتخطى المواقف الكامية والنصح بوقف العمل العسكري، وبكل 
من الحالتين تبدو أيام بقاء سيطرة الجماعات الكردية المسلحة على 
الكانتون الذي بنته تحت الرعاية  خط الحدود معدودة، ويبدو معها 
األميركية مهدداً بالزوال، وتبدو تركيا أمام فرصة اتخاذ هذا التحول 
القومي، معنية بإحداث تحّول في  الذي جعلته عنواناً ألهداف أمنها 
ما  سورية،  في  بقائها  مبررات  زوال  عن  اإلع��ان  بحجم  تموضعها 
الباب  ويفتح  جهة،  من  نوعية،  تركية  سورية  لعاقات  الباب  يفتح 
وفق  السورية  بالدولة  كردية  لعاقات  الكردي،  الكانتون  زوال  مع 

معادالت جديدة، ويجعل أيام االحتال األميركي معدودة أيضاً.
- كما كانت البدايات من سورية، تبدو النهايات من سورية، سواء 
اإلقليميين  لاعبين  بالنسبة  أو  المقاومة،  وق��وى  للمنطقة  بالنسبة 
الذين  الكبار،  الدوليين  الاعبين  أو  بينهم،  أساسية  وتركيا  الكبار 
او  جنب  الى  جنباً  أو  وج��ه،  الى  وجهاً  السورية  الجغرافيا  تضمهم 

ظهراً الى ظهر، خصوصاً األميركي والروسي.

التعليق ال�سيا�سي

اليوم العالمي لفل�سطين 

المواجهة  كّل يوم في ميادين  التي تتجلى  النضالية  الوحدة  اّن  ثانياً: 
تماسكاً وتكافالً بين أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون عدواً شرساً 
عليه  الحفاظ  ينبغي  كبير  إنجاز  هي  الفلسطينية  األرض  امتداد  على 
الى  نابلس  من  عليا  قيادية  مستويات  على  نفسه  يعكس  حتى  وتطويره 
مضاعفة  الفعالية  فتكون  والناصرة  وعكا  غزة  الى  القدس،  الى  جنين، 
والثمرات متكاثرة لصالح المقاومة البطولية التي أربكت الكيان الصهيوني 
والشوارع  واألحياء  للمخيمات  حساب  ألف  ويحسب  يرتجف  وجعلته 

والساحات التي ترفع قبضاتها وأصواتها عالياً بوجهه.
اّن ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل مهما كانت كلفته فهي ال تقارن 
بالمكاسب الستراتيجية التي يمكن أن يحققها النضال الفلسطيني المنّسق 
لصالح  مهمة  إيجابية  تحّوالت  تشهد  التي  التاريخية  اللحظة  هذه  في 

فلسطين ومقاومتها الباسلة.
والقوانين  الخطط  يهّيئ  المتطرف  الصهيوني  اليمين  يمين  اّن  ثالثاً: 
للتضييق بوحشية على األسرى الفلسطينيين في المياه والغذاء والدواء 

واإلقامة وصوالً الى سّن قانون بإعدامهم. وهذا ما يرّوج له ايتمار بن غافير 
ممثل التيار الديني المتعّصب في الحكومة العتيدة الذي يفضل أيضاً زيارة 

األسرى في القبور بدالً من السجون.
الفلسطيني  للحق  المناصرة  والدولية  العربية  القوى  فإّن  ذلك  لكّل 
مطالبة بمضاعفة جهودها لدعم صمود الشعب الفلسطيني المناضل ومّده 
بكّل الوسائل التي تمّكنه من جبه الصهيونية وإحباط خططها الهادفة الى 

التطهير العرقي وبناء الدولة الصهيونية الخالصة على أرض فلسطين.
تّم  التي  األم��وال  عن  اإلف��راج  يستحق  الفلسطيني  الشعب  اّن  رابعاً: 

إقراراها لصالح القدس وفلسطين في مؤتمرات القمة العربية المتتالية.
من  وليس  العربية  األنظمة  بذمة  لفلسطين  حّق  هي  األم��وال  هذه  اّن 
تنهمر  وقت  في  تتجاهله  أو  االستحقاق  هذا  تؤّجل  أن  األنظمة  لهذه  مبّرر 
الصهيوني  الكيان  خزائن  على  حساب  بدون  األميركية  المساعدات  فيه 

ومعسكراته.
*نائب ووزير سابق

بيان،  في  اإلي��ران��ي،  الثورة  حرس  أعلن 
أجهزة  لمصلحة  يعمل  خليجٍي  اع��ت��ق��ال 
ينوي  ك��ان  خليجية،  دول���ة  اس��ت��خ��ب��ارات 
القيام بأعمال تخريبية في هرمزغان جنوب 

البالد. 
النجة،  لبندر  سلطات  إّن  البيان،  وأضاف 

مقاطعة  وعاصمة  ساحلية  مدينة  وه��ي 
اإلي��ران��ي��ة،  ه��رم��زغ��ان  محافظة  ف��ي  النجة 
االستخبارات  جهاز  عمالء  »أح��د  اعتقلت 
إلح���دى ال����دول ال��رج��ع��ي��ة ف��ي ال��خ��ل��ي��ج«، 
أمنية  عملية  لتنفيذ  ُيخطط  »كان  أّنه  مضيفاً 
جهاز  تستهدف  هرمزجان  محافظة  غ��رب 

استخبارات مدينة بندر النجه«.
أش��ار  الماضية،  األس��اب��ي��ع  م��دى  وعلى 
مناسبة  من  أكثر  في  إيرانيون  مسؤولون 
استخبارات  وأجهزة  »إسرائيل«  ل�  دور  إلى 
إي��ران  لتقسيم  بالتخطيط  وعربية  غربية 

وإشعال حرب أهلية.

خصوصاً أن ميقاتي أعاد التذكير قبل أسبوع في حوار تلفزيونّي 
تعتبر  الجلسة  وب��أن  حكومية  لجلسة  الحاجة  عند  سيدعو  بأنه 

دستورية بحضور ثلثي الوزراء.
على الصعيد المالي، واصل قانون الكابيتال كونترول المراوحة، 
عن  صعب  بو  الياس  النواب  مجلس  رئيس  لنائب  واضح  كام  مع 
وج��ود قوى وازن��ة ال تريد إق��رار القانون، وق��وى وازن��ة أخ��رى ال 
من  الهدف  أن  مالية  مصادر  تعتقد  بينما  القانون،  مناقشة  تريد 
وقف  موضوع  يحتمله  ما  أكبر  بقضايا  النقاش  تثقيل  أو  التمييع 
أمام  مفتوحة  اللعبة  بقاء  بنية  القانون،  يستهدفه  الذي  التحويات 
حاكم مصرف لبنان لسحب فائض الدوالرات المحقق في السوق 
بفعل التحويات والتدفقات التي تفوق حجم المستوردات، وضخ 
هذه  لتحويل  مشرعاً  الباب  وإبقاء  منها،  ب��دالً  المطبوعة  الليرات 

الدوالرات دون حسيب أو رقيب.
الدوالر الجمركي وموعد بدء تطبيقه كان موضوع اهتمام نقابي 
السوق  دوالر  ارتفاع  ايقاع  على  الشارع،  في  بالتحرك  تهديد  مع 
السوداء مجدداً تحت تأثير سحب مصرف لبنان للدوالرات مقابل 

الليرات التي يقوم بطباعتها.
تتقّدم  الجديد،  العام  الى  الرئاسي  الملف  ترحيل  مؤكداً  بات  فيما 
يوم  كل  تتفاقم  التي  والمالية  االقتصادية  واألزمات  المعيشية  الهموم 
وتضع البالد والعباد أمام المصير المجهول، في ظل التخّبط الحكومي 
واالتصاالت  بالكهرباء  بدءاً  واألزم��ات  المشاكل  معالجة  في  والنيابي 
ومطالب  الرسمي  والدوالر  الجمركي  والدوالر  واالستشفاء  والمحروقات 
وزيادة  والمهني  الرسمي  التعليم  وأساتذة  المتقاعدين  العسكريين 
رواتب القطاع العام والمهّددة بالتوقف بعد تقدم عدد من النواب بطعن 

أمام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2022.
وواصلت اللجان المشتركة أمس، مناقشة قانون الكابيتال كونترول 
الثانية  المادة  من   ١٧ البند  في  البحث  علقت  وقد  النواب  مجلس  في 
الثانية  المادة  من  األخير  البند  وناقشت  الجديدة  باألموال  المتعلقة 

المتعلقة بالتعريفات أي تعريف »اللجنة«.
رئيس  نائب  ُيصّرح  أن  على  اليوم،  صباح  الى  جلستها  وأرج��أت 

مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.
ربط  على  الجلسة  خالل  أص��ّرت  نيابية  جبهة  أن  »البناء«  وعلمت 
الودائع،  على  الحفاظ  بحجة  المالي،  التعافي  بخطة  القانون  هذا  إقرار 
فيما الهدف وفق مصادر نيابية تطيير القانون ألسباب متعددة. وتشير 
كونترول  الكابيتال  بتمرير  يسمح  لن  نيابياً  »لوبي«  أن  الى  المصادر 
المصارف  ضد  دعاوى  المودعين  رفع  بموجبه  يمنع  بنداً  تضمن  اذا  إال 
الدعاوى  كافة  إسقاط  أي  رجعي  مفعول  مع  لهم  قضائية  مالحقة  وأي 

المرفوعة سابقاً.
النواب، قال نائب رئيس الحكومة سعادة  ولدى خروجه من مجلس 
خطة  ال��ى  ال��ن��واب  بعض  تطّرق  المشروع،  مناقشة  »عند  الشامي: 
الودائع غير  التعافي، وقلت إن هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب 
كسلطة  لبنان  مصرف  في  والعمل  التوازن  نعيد  أن  نريد  نحن  موجود، 
نقدية. لدينا خطة مفصلة أرسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة 

االولية أرسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية«.
إال أن مصادر مطلعة على الملف المالي تحذر عبر »البناء« من خطر 
كبير على الودائع الكبيرة والصغيرة، موضحة أن أموال المودعين التي 
استثمارات  عبر  تبديدها  وجرى  موجودة،  تعد  لم  المصارف  في  كانت 
وغيرها  والسندات  المالية  والهندسات  لبنان  ومصرف  المصارف 
وخاللها  تشرين   17 أحداث  قبل  الخارج  الى  اآلخر  القسم  تهريب  وتم 
توزيعها  ويجري  المئة  في   20 سوى  يشكل  ال  منها  بقي  وما  وبعدها، 
تشطب  التي  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  التعاميم  عبر  المودعين  على 
ما تبقى من قيمة الودائع واآلن يجري إغراء المودعين وتخديرهم برفع 
15 ألف ليرة. وتساءلت المصادر ما الدليل  سعر الدوالر المصرفي الى 
موجودة  تكون  وكيف  لبنان؟  مصارف  في  الودائع  وجود  يثبت  الذي 
الخارج؟  الى  أموالها  وهربت  أفلست  لبنان  في  المصارف  أغلب  فيما 
الخاص  القطاع  تمويل  وال  الودائع  إع��ادة  على  قدرتها  عدم  والدليل 
أن  الى  ولفتت  شخصية،  قروض  تقديم  حتى  وال  الدولة  حاجات  وال 
األزمات ال  الحكومة لن تستطيع معالجة  التي وضعتها  المالية  الخطة 
سيما أزمة المودعين والودائع التي لن تعود قبل سنوات طويلة اذا ما 
بين  المواجهة  تستعر  أن  المصادر  وتوقعت  السياسات.  هذه  استمرت 

والمودعين. المصارف 
وكان اعتصام المودعة التسعينية إدرو خضر، أمس، داخل  بنك عودة  
فرع سليم سالم أبلغ تعبير عن ما يعانيه المودعون، إذ رفضت المودعة 

الخروج مطالبة بوديعتها وقيمتها 20 الف دوالر.
15 الف ليرة  وقبل ساعات من دخول قرار رفع الدوالر الجمركي الى 
حيز التنفيذ، رأس رئيس حكومة تصريف االعمال نجيب ميقاتي سلسلة 

اجتماعات مالية ال سيما ما يخص الدوالر الجمركي. 
أسعد  العميد  للجمارك  األعلى  المجلس  رئيس  مع  الملف  هذا  وبحث 
 2023 العام  موازنة  في  للبحث  خصص  اجتماعاً  رأس  كما  الطفيلي. 
يوسف  المالية  وزير  الشامي،  سعاده  الحكومة  رئيس  نائب  فيه  شارك 
الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقوال نحاس، مدير عام 
وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الجمارك باإلنابة العميد ريمون 
خوري. وأعلن الوزير الخليل بعد اللقاء أنه تم البحث بموضوع موازنة 
المطلوبة عليها، واالنخراط في تصحيح جدي  2023 والتعديالت  عام 

للمواضيع المالية واالقتصادية فيها.
وكان النائب علي فياض قد قال خالل جلسة اللجان: »نقّدم توصية 
الفاً«،   15 الى  للدوالر   1500 من  الصرف  سعر  تعديل  بقرار  تتعلق 
وأضاف: »علمنا أن هناك نقاشاً في مصرف لبنان حول إدراج ذلك ضمن 
قروض التجزئة وأحذر من أن أمراً كهذا يضع الناس امام استحقاقات ال 

يمكن تلبيتها«. 
الدوالر  رفع  تداعيات  من  »البناء«  عبر  اقتصادية  أوساط  وحذرت 
الجمركي على أسواق السلع والمواد الغذائية في ظل عدم فوضى السوق 
المعايير  أزمة، وتساءلت ما هي  أو  قرار  التجار واستغاللهم ألي  وطمع 
التي وضعت للسلع والمنتجات التي سيشملها الدوالر الجمركي؟ وهل 
سيشمل المشتقات النفطية؟ وما الضمانة بأن ال يرفع التجار كل المواد 
والبضائع التي استوردوها منذ أشهر وخزنوها في المستودعات؟ وهل 
التي  المخالفات  كل  وضبط  لمراقبة  االقتصاد  وزارة  مراقبي  فرق  تكفي 
المهمات  كل  تغطية  على  األمنية  األجهزة  قدرة  عدم  ظل  في  تحصل  قد 

الموكلة اليها والتي زادت بعد اعتكاف القضاء؟ 
بسبب  السياسي  المشهد  ستقتح  جديدة  سياسية  أزمة  أن  ويبدو 
لعقد  الدعوة  إلى  ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  توجه 
الى  تحتاج  ملفات  لبحث  المقبل،  األسبوع  ال��وزراء،  لمجلس  جلسة 

قرارات في مجلس الوزراء ال سيما سلفة الكهرباء.
اقتحمت السيول شوارع وطرقات  وكالعادة مع حلول فصل الشتاء، 
في  غرقت  التي  سياراتهم  في  المواطنين  واحتجزت  ع��دة،  مناطق 

السيول. 
وأّدى تساقط األمطار بغزارة أمس، إلى تجمع للمياه على أوتوستراد 
جونية باالتجاهين وعلى الطريق البحرية، مما ادى الى ازدحام خانق 
وكذلك  الجارفة.  السيول  في  علقت  سيارات  وتضرر  المحلة،  في  للسير 

األمر في إقليم الخروب وعلى الساحل ومناطق أخرى. 
ونشر وزير األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف األعمال علي 
من  مصّوراً  مقطعاً  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  حسابه  عبر  حمية، 
تدّفق  مكان  بوضوح  ُيظهر  »المقطع  أن  موضحاً  علما،  ساحل  منطقة 
عبرها  لتتشكل  البلدات  في  الطرقات  إلى  مجراها  عن  وخروجها  المياه 
»هذا  أن  حمية،  وأكد  األوتوستراد«.  إلى  األتربة  معها  جارفة  سيول 
بسبب التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها 

من قبل الجهات المختصة )بلديات - وزارة الطاقة(«. 
في غضون ذلك، يحضر ملف لبنان بين الرئيسين الفرنسي واألميركي 

ايمانويل ماكرون وجو بايدن في واشنطن في الساعات المقبلة. 
سفيرة  التقى  ميقاتي  نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  وكان 
الواليات المتحدة األميركية دوروتي شيا وجرى بحث األوضاع العامة 
والعالقات بين البلدين، كما زارت شيا الرابطة المارونية، وشددت على 
وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع 
الدستورية،  المؤسسات  عمل  انتظام  أجل  من  وذلك  االول��ى،  الرئاسة 
مصلحة  في  ليس  الوقت  عامل  على  والمراهنة  اإلطالة  أن  موضحة 

لبنان.
الرئاسي  الملف  في  الجدي  البحث  فإن  »البناء«  معلومات  ووفق 
التوافق  فرص  استكشاف  سيجري  حيث  المقبل،  العام  مطلع  سيبدأ 
الله  حزب  يواصل  ال��ذي  فرنجية  سليمان  المردة  تيار  رئيس  على 
ال  النتخابه  واألكثرية  النصاب  تأمين  على  العمل  بري  نبيه  والرئيس 
سيما مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وفي حال 
التوافق  نبض  جس  الحين  ذلك  حتى  سيجري  التوافق  أبواب  سّدت 

على أسماء عدة.
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 w�U��« Êu�U� w� —ËbB�« s� UN�U���« sO�� UNO� WO{U�d�« W�HB�«
 W�uM��«  …ezU��«  ÂbI�«  …dJ�  ÍuO�ü«  œU��ô«  t�M�  b�  ÊU�Ë  Æ2017

Æ2000 ÂUF�« w� ¨…—UI�« w� w{U�— w�U�� qC�_ WBB�L�«

 Á“uH�  ¨2022  ‰U�b�u�  wzUN�  sL�  v�≈  ÍbM�uN�«  V��ML�«  q�Q�
 s�  …dO�_«  W��U��«  W�u��«  w�  ¨ÍdDI�«  ÁdOE�  vK�  Òœ—  ÊËœ  sO�bN�
 «bM�u�  ÂÒbI�  ·b�  ¨u��U�  Íœu� “d�√Ë  Æv�Ë_«  W�uL�L�«   U��UM�
 W�O�M�«  m�u�  Íœ  wJM�d� n�U{Ë  ¨W�u�  …b�b���  26  WIO�b�«  w�
 l�� v�≈ U�bO�— «bM�u� XF�— ¨W�O�M�«  ÁcN�Ë Æ50  WIO�b�«  ‰uK��
 q�Q��« W�UD�Ë w�U��« e�dL�« W�—U� ¨v�Ë_« W�uL�L�« …—«b� w� ◊UI�
 Á“uH�  ◊UI�  X�  v�≈  ÁbO�—  l�—  Íc�«  ¨‰UGM��«  V��ML�  WO�U��«
 X�œË w��«Ë ©◊UI� l�—√ bO�d� W��U��«® —Ëœ«u�ù« vK� b�«u� sO�bN�
 w� UN�Ëd� b�Q� w��« dD� W�uD��« WHOC��� U�√ ¨W�uD��«  U��UM�
 w� UO�«u�  W��U��«  UN�«—U�� w� …—U���U�  XOM Ô�  bI�  ¨WO{UL�«  W�u��«

Æ‰U�b�uL�« w� v�Ë_« UN��—UA�
 ‰Ë_« tL�� »UOG� ? w�UGM��« V��ML�« Ÿe��« ¨W�dOB� WF�u� w�Ë
 ÂbI�« …dJ� r�UF�« ”Q� W�uD�  UOzUN� v�≈ q�Q��« W�UD� ? w�U� u�œU�
 WHOK� œU��« vK� ©1≠2® tOK� Á“uH� ¨Í—Ëœ«u�ù« ÁdOE� s� ¨2022
 ÂbI��«  ·b�  —U�  öO�UL�≈  w�UGM��«  r�UNL�«  q��  ¨W�Ëb�«  w�
 j�u�« j� V�ô ÒœdO� ¨¡«e� W�d{ s� 44 WIO�b�« w� Áœö� V��ML�
 sJ�Ë Æ68  WIO�b�«  w� ‰œUF��«  ·bN� ËbO��U� fO��u� Í—Ëœ«u�ù«
 W�bIL�«  w�  Áœö�  V��M�  l{Ë  w�U�O�u�  ËbO�U� w�UGM��«  l�«bL�«
 V��ML�«  q��O�  ¨w�U��«  ◊uA�«  s�“  s� 70  WIO�b�«  w�  ¨Èd�√  …d�

 ¨16 ?�« —Ëœ v�≈ qI�M�Ë® v�Ë_« W�uL�L�« w� w�U��« e�dL�« w�UGM��«
 UN�√ ÎULK� Æ—Ëb�« «c� v�≈ UNO� qI�M� w��« t��—U� w� WO�U��« …ÒdL�« w�Ë
 V��M� vK� wI�d�√ V��M� UN� “uH� w��« ÎU�U� 32  cM� ¨v�Ë_« …ÒdL�«
 ÁdOE�  vK�  ÊËdO�UJ�«  V��M�  “U�  U�bM�  p�–  ÊU�Ë  ¨wMO�ô  w�dO�√

Æ1990 ‰U�b�u� w� w��u�uJ�«

 ÂbI�«  …d??�  dO�UL�  V�d��
 qJA�  W??�œu??F??�??�«Ë  W??O??�d??F??�«
 W??N??�«u??L??�« W??�U??L??�??� ’U????�
 ÁdOE� ÂU�√ ådC�√å?K� WL�U��«
 ¨qO�u� VFK� vK� Î«b� wJO�JL�«
 —u�F�«  W??�«u??�  ÊuJ��  w??�??�«Ë
 ”Q�  W�uD�  s�  16?�«  —Ëœ  v�≈
 w�d� sK�√Ë  Æ2022  dD�  r�UF�«
 tO�d��«  W�O�  fOz—  aOA�«  ‰¬
 WI�U��  s??�  W??�œu??F??�??�«  w??�
 l�«u�  vK�  tOF�U�L�  WOzUM���«
 …ezU�  vK�  w�UL��ô«  q�«u��«
 —ôËœ  ·ô¬  10  UN�LO�  XGK�
 V��ML�«  Èb�  ‰«e� U�Ë  Æw�dO�√

 v�≈  œuFBK� ÊU��d� ÍœuF��«
 t�—U��  s�  r�d�U�  ¨16?�«  —Ëœ
 WO�U��«  W�u��«  w�  «bM�u�  ÂU??�√

∫w�Ë ¨ Òœ— ÊËœ sO�bN�
 vK�  “u??H??�« ∫v??�Ë_«  W�dH�«  ?
 W�O�� s� dEM�« iG� ¨pO�JL�«

ÆsO�M�—_«Ë «bM�u� WN�«u�
 lOL� ¡UN��« ∫WO�U��« W�dH�« ?
 W��U��«  W�uL�L�«   U??�—U??�??�
 4  bO�d�  tK�RO�  ¨‰œUF��U�
 YO�  ¨◊UI�  5  «bM�u�  l�  ◊UI�
 bO�— ÊuJO� W�U��« Ác� w� t�≈
 sO�M�—_«Ë  ◊UI�  3  pO�JL�«

ÆsO�DI�

 V��ML�«  …—U��  ‰U�  w�  U�√
 b{ W��U��« W�u��« w� ÍœuF��«
 ·u�  t�uE�  ÊS??�  ¨pO�JL�«

 —œUGO� w�U��U�Ë Î̈UOL�— wN�M�
 s�  å2022  dD�ò  r�UF�«  ”Q??�

Æ‰Ë_« —Ëb�«

 Íc�«  ÃU�e�ô«  s�  U�dO�√  V��M�  »—b??�  ¨d��U�d�  m�d�  —c��«
 vK� w�«d�ù« rKF�« …—u� dOOG� WF�«Ë VI� WO�«d�ù« dO�UL��« »U�√
 Æw�UL��ô«  q�«u��«  l�«u�  w�  w�dO�_«  ÂbI�«  …d�  œU��«   U�U��
 WO�U��« W�uL�L�« VO�d� t� «—uAM� ¨w�dO�_« œU��ô« ÷d� b� ÊU�Ë
 YO� ¨2022 r�UF�« ”QJ�  U�uL�L�« —Ëœ w� o�dH�«  U�—U�� `{u�
 ÊËb�Ë ¨jI� ¡«dL��«Ë ¡UCO��«Ë ¡«dC��« t�«u�Q� w�«d�ù« rKF�« dN�
 s� —UFA�« ·c� s� d��U�d� m�d� Àb��Ë ÆWO�ö�ù« W�Ëb�« —UF�
 ¨Ê«d�≈Ë  U�dO�√  …«—U�L�  ’U��«  w�U�B�«  dL�RL�«  ‰ö�  ¨Ê«d�≈  rK�

 ô  s��ò  ∫ÎUHOC�  ¨åUM�dDO�  s�  W�—U�  —u�_«  ÊuJ�  U�UO�√ò  ∫ÎözU�
 —«c��ô«  u�  tKF�  UMMJL�  U�  q�Ë  ¨WO�—U��«  ¡UO�_«  pK�  vK�  e�d�
 ∫l�U�Ë ÆåtM� «¡e� UM� ÎU�O� fO� «c� sJ� ¨“UN��«Ë sO��ö�« s� W�UO�
 Êu��ö�« ¨w�dO�_« ÂbI�« …d� œU��« ÁdA� UL� …dJ� Í√ UM�b� sJ� r�ò
 U�eO�d� VBM� UM� W��M�U� ¨p�c� rK� vK� «u�uJ� r� wMH�«  “UN��«Ë
 ¨tK� bK��«Ë w�«d�ù« VFA�« l� U�—UJ�√ l�D�U�ò ∫qL�√Ë ¨å…«—U�L�« vK�
 w� ÊuJ� Ê√ V�� ¨…«—U�L�U� “uH�«ò Ê√ d��U�d� m�d� d�–Ë ÆålOL��«Ë

Æåw{UL�« ¡UD�√ »UJ�—« b�d� ô ¨UM��uL�� WOKI�

 WO�UL� W�UI��U� ÂbI�« …dJ� w�UD�ù« ”u�M�u� …—«œ≈ fK�� ÂÒbI�
 o�U��«  wJOA��«  r�M�«  t�zU�Ë  wKOO�√  U�—b�√  ÍœUM�«  fOz—  XKL�
 Í—«œù«  d�bL�«  s�  VK Ô�Ë  ÆuM�—u�  ‚öL�  sK�√  U�  o�Ë  ¨bO�b�  q�U�
 qOJA�  v��  W��u�  …d�H�  t�BM�  w�  ¡UI��«  wMO�UH�—√  uO���—ËU�
 ‰UI��«  …—«œù«  fK��  Ê≈  ÍœUM�«  ÊUO�  ‰U??�Ë  Æb�b�  …—«œ≈  fK��
 WO�u�UI�«  U�UCI�«  WOL�√Ë  W�e�d�  w�  dE�  Ê√  bF�ò  w�UL�  qJA�
 o�� ÎUO�U� Õu�H� oOI�� v�« …—U�≈ w� p�–Ë ¨åWIKFL�« WO��U�L�«Ë

ÆÍœUM�«

 w�  ÎUIOI��  uM�—u�  w�  W�UF�«  W�UOM�«   √b�  ¨w{UL�«  ÂUF�«  cM�Ë
 ÆrN�—U�≈Ë  sO��ö�«  ‰UI��«  w�   UH�U�L�«Ë  WHz«e�«  W��U�L�«  r�«e�
 W�KBL�«  s�ò  È√—  fK�L�«  Ê√  v�≈  ÊUO��«  w�  ”u�M�u�  —U??�√Ë
 fK�L�  t�H�  ”u�M�u�  e N Ó�Ô�  ÊQ�  WO�u��«  vKCH�«  WO�UL��ô«
 q�� U�bF� W�UI��ô« Ác� w�Q�Ë ÆåU�UCI�« Ác� W��UFL� b�b� …—«œ≈
≠2021  r�uL�  Ë—u�  ÊuOK�  254.3  XGK�  WO�UO�  …—U��  ÍœUM�«

 s� ÊU� Íc�« sOL�U�L�« ŸUL��« qO�Q� w{UL�« Ÿu��_« Òr�Ë ¨2022
Æ‰Ë_« Êu�U� 27 v�« ¨w�U��« s�dA� 23 w� ÁbI� ÷d�HL�«

zä’Éjófƒe{ Iô°ûY á«£¨J »a ¬àcQÉ°ûe ó©H

áMhódG »a …hÉLôH ∞°Sƒ«d ≥ëà°ùe ºjôµJ

≈dhC’G áYƒªéªdG øY ∫É¨æ°ùdGh Góædƒg π qgCÉJ

∂«°ùµªdGh ájOƒ©°ùdG IGQÉÑe πÑb Ió≤©ªdG äÉHÉ°ùëdG ™e Ö qbôàdG

!√OÓH OÉëJG ¬ÑµJQG CÉ£N øY Qòà©j Écô«eCG Öîàæe ÜQóe

 É¡eÉ¡e øe ¢Sƒàæaƒj …OÉf IQGOEG ádÉ≤à°SG

 ·bN�«  q���  r�  Ëb�U�Ë—  u�UO���d�  Ê√  ©UHO�®  ÂbI�«  …dJ�  w�Ëb�«  œU��ô«  b�√
 sO�bN�  ‰UG�d��«  “uH�  XN��«  w��«  …«—U�L�«  w�  ¨Í«u�Ë—Ë_«  v�d�  w�  ‰UG�d�K�  ‰Ë_«
 WO{dF�«  …dJ�«  fLK�  r�  Ëb�U�Ë—  Ê√  …«—U�L�«  …d�  WOMI�  XHA�  U�bF�  ¨q�UI�  ÊËœ
 ·bN�«  q Ò��  t�√  Ëb�U�Ë—  bI��«Ë  Æg�b�U�dO�  u�Ëd�  V��ML�«  w�  tKO�“  U�œÒb�  w��«
 u�Ëd� WO{dF� ‚U�K� t��ËU�� ‰ö� r�UF�« ”Q� s� WO�U��« W��M�« w� t� w�U��«
 ULO� ·bN�« V���« UHOH�«  sJ� ¨·bN�U� qH��«Ë ¨”√— W�dC� UNNO�u�Ë g�b�U�dO�
 w� ¡U�Ë Æ¡«e� WK�— s� …«—U�L�« w� w�U��« ·bN�« ÎUC�√ q Ò�� Íc�« g�b�U�dOH� bF�
 WKB��  WOMI�  Â«b���U�Ë  ¨Í«u??�Ë—Ë_«Ë  ‰UG�d��«  sO�  …«—U�L�«  w�ò  ∫UHOH�«  s�  ÊUO�
 V�U� s� fL� Í√ œu�Ë Âb� vK� bO�Q��«  UMMJL� …«—U�L�«  w� X�b���« w��« …dJ�U�
  d�√ WO�—U� …u� Í√ b�u� ôò ∫·U{√Ë Æå‰Ë_« ·bN�« w� …dJK� Ëb�U�Ë— u�UO���d�
 b�R�  Íc�«Ë  …dJ�«  q�«œ  e�d�  500  dFA���  UM�b�  ¨d�RL�«  UM�  b�√  UL�  ¨…dJ�«  vK�

ÆåUMKOK��

 W�uD�  g�U�  vK�  Í—Ëb??�«  t�UL��«  …“—U�LK�  j�u�L�«  d���«  ‰Ëœ  œU��«  bI�
 ÒrC�Ë ÆWO�UD�ù« «—«—U� WM�b� w� XLO�√ w��«Ë WM� 23 ÊËœ W�H� W�u�HL�« j�u�L�«
 q�  ¨Íd�uA�«  œU�“  …“—U�LK�  w�UM�K�«  œU��ö�  Íd�H�«  fOzd�«  t�√d�  Íc�«  ¨œU��ô«
 o��_« Ídz«e��« W{U�d�« d�“Ë ¨©UO�UD�« ≠ fOzd�« VzU�® uO�uK�d��œ Ëe�U�MO� s�
 uO�uD�« w�U��ô« ¨©d��« sO�«® tOO�—U� Êô√ w��dH�« ¨©fOzd�« VzU�® ÍËU�d� ·Ëƒ—
 sL�«  ÍdBL�«  ¨p�U�“  UMO�—U�  WO�«ËdJ�«  ¨sOGK�  w�d��«  ¨©‚ËbMB�«  sO�«®  UO�—U�
 fOz— ŸUL��ô« dC�Ë Æf�«œu�U� f�«d�u��« w�U�uO�« ¨»«u� Íd�� w��u��« ¨dOM�
 UO�UD�≈  Íd�uA�«  dJ�  ŸUL��ô«  qN���  w�Ë  ÆÍ“√  u�ËU�  …“—U�LK�  w�UD�ô«  œU��ô«
 vK�  …“—U�LK�  w�UD�ù«  œU��ô«  QM�Ë  ¨WO�U��«  UN����  w�  W�uD��«  Ác�  UN��UC��ô
 ≠  Íe�bM�d�  w�  q�IL�«  ÂUF�«  W��U��«  W��M�«  rOEM�  —ÒdI�Ë  ¨rOEM�K�  eOLL�«  Èu��L�«
 V�UM��� UNK�bF� WO�UJ�≈Ë œU��ô«  ôuD� W�U�“Ë— ÍcOHM��« V�JL�« ”—œË  ÆUO�UD�«
 WM� 23 ÊËœ W�uD�� W�u�Ë_« ¡UD�≈ vK� ÊuFL��L�« e Ò�—Ë Æw�Ëb�« œU��ô« W�U�“Ë— l�
 s� ‰Ë_« Ÿu��_« w� rz«b�« U�b�u� b�b�� —ÒdI�Ë W�u�H� WO�Ëœ W�uD� v�« UNK�u��Ë
 dEM�« ÍcOHM��« V�JL�« œU�√Ë Ær�UF�« ”Q�  ôuD� ‚öD�« q�� q�IL�« ‰Ë_« s�dA� dN�
 W��«u�Ë wÒM�  r�œ v�≈  ÃU��� w��«  j�u�L�«  ‰Ëœ iF� w� …“—U�L�«  d�uD�� t�D��
 —ÒdI�Ë ¨WOD�u�L�« …“—U�L�«  «œU��« s� œb� UNJKL� w��« WO�UF�« WO�Ëb�«  «d���« s�
 sO��ö�  WO��—b�   «—ËœË  sO�—bLK�  œ«b??�ù«Ë  qIB�«   «—Ëb??�  …b�b�  W�U�“Ë—  l{Ë
 …—Ëœ  W�UC��«  vK�  Î«—uJA�  w�UD�ù«  œU��ô«  o�«Ë  UL�  ÆÊUM��Ë  dz«e��«  s�  q�  w�
 w�—b� ·«d�S� UO�—u� w� WO�UD�ô« WO�L�Ëô« WM�K�«   U��—b� e�d� w� œ«b�≈Ë qI�
 fOz— l� t�UL��« ¡«u�Q� sOFL��L�« Íd�uA�« l{ËË Æ…“—U�LK� w�UD�ô« V��ML�«
 WK�ü«   «uD��«  vK�  ‚UH�ô«  r�  YO�  u�—UJ�  uO�—uO�  …“—U�LK�  w�Ë—Ë_«  œU��ô«
 j�u�L�« œU��« —Ëœ d�uD�� r�U�O� U� s�œU��ô« sO� oO�M��«Ë ÊËUF��« bO�u� v�«
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…GƒZhQhC’G »a π qé°ùj ºd QhódÉfhQ :ÉØ«ØdG

´ÉªàLG »a kÉcQÉ°ûe …ôjƒ°ûdG

 IRQÉÑªdG »a §°SƒàªdG OÉëJG

Fourteenth year /Wednesday / 30 November 2022 
 2022 w�U��« s�dA� 30 Ø ¡UF�—_« Ø …dA� WF�«d�« WM��«



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�
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*—UL�L�« n�u� ˝
 W�UML�«  ¡u��  WO�HM�«Ë  WOKIF�«  WOK�«b�«  W�UML�«  ¡dL�«  bIH�  U�bM�
 ¨¡U�Ë Ë√ ÷d� Í√ ÁœÒbN� ôË WK�U� W�b���« t��� X�U� u�Ë v�� WO�—U��«
 UNO�Ë w� w��« WO�«c�« UN��UM� d��� U�bM� W�dA��« W�UL�K� qB�� p�c�Ë
 w�uI�« UN�«b�ËË W�UF�« UN�O�«– bIH� U�bM� W�_« VOB� ÎUC�√ p�c�Ë ¨w�UL��«
 W�U��«  ‰«u??�_«  ¡u��Ë  ¨»«dD{ô«  œu��Ë  ¨v{uH�«  dA�M��  w�UL��ô«
 ÊuL�u��Ë Î̈U�«u� QD��« ÊËdO� —u�_« W�UML�« Íb�U� vK� jK���Ë ¨W�UF�«Ë
 ¨tOK�  ÈÎb�F�  Íb�FL�«Ë  Î̈U�UH�  ‚bB�«Ë  Î̈U�b�  ‚UHM�«Ë  Î̈QD�  »«uB�«

ÆÎU�b�F� tOK� Èb�FL�«Ë
 l{u�«  ŒUM�  w�  r??�_«Ë   U�UL��«Ë  œ«d�ú�  ÂU??�_«  Ác�  qB��  U�  «c??�Ë
  U�UO��« ”ËdO� —U��Q� —UN�«Ë »dD{« Íc�« wL�UF�«Ë wLOK�ù«Ë wM�u�«
 ÂU�Ë_« w� lOC� ozUI��« œUJ�Ë »–UJ�« wKOKC��« Âö�ù«  U�UL�Ë ¨WO�G�«
 ôu�  ¨…b�UB�«  UM��√  vK�  W�UF��«Ë  q�u�«  VK��Ë  X�K�  w��«   UMOL���«Ë
 t��UL� s� vK�� ÊuJ�« «c� b�u� ÊQ�Ë ¨dO�U�_« t�Ë w� UNzUM�√ s� WOI�
 vK� tL�U� rJ��� W�“UN��«  U�H� t�UDK� dÒO�Ë ¨t�U�uK�� vK� VC�Ë ¨t�

 Æ‰Ëb�Ë dNE� Ì‰ËœË ¨‰Òb���Ë qJA��  U�uJ�Ë ¨Êu��c�Ë Êu�Q� œ«d�√ ÊU��
 q�I� w� qB�� ·u� U�Ë w{UL�« w� qB� U�Ë ÂU�_« Ác� Àb�� U� q�Ë
 ¨WA�u��   U�—u�«d��≈  «uLJ�  sO�ËuN�  …UG�  …d�U�√  Ê√  vK�  Ò‰b�  ÂU�_«
 w�  «uDI��  WOK�«b�«  WO�HM�«  WOKIF�«  rN��UM�  «ËbI�  W�d�H�  WL�U�  ‰ËœË
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 W�u�H�«Ë ¨WJKNL�« WO�U�_« ÂuL� s� rN�uH� w� oK� U� q� s� Êu�«u�« d ÒND��
 Î̈U�uF�Ë   U�UL�Ë  Î«œ«d??�√  —UO�_«  ÊËUF��Ë  ¨WI�U��«  WO�öG�ô«Ë  ¨WIOC�«
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