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القومية  النهضة  في  النفوس  بناء  إّن 
التلبنن  ذّل  من  لبنان  ينقذ  االجتماعية 
الحقيقة  ويقيم  الرجعي،  االستعماري 
اللبنانية، ويزيل عن األرزة الجليلة صبغة 
بها  صبغتها  التي  واالنحطاط  السخافة 

فئات االستسالم لألمر الواقع.
سعاده

 ناصر قنديل 

±hôëdG نقاط على

بايدن وماكرون و�سولتز ل�سروط التفاو�ض مع رو�سيا… ومو�سكو تعمل للقاء اأردوغان الأ�سد 

ميقاتي يدعو الحكومة لجل�صة الإثنين… والن�صاب عر�صة لتجاذب �صيا�صي وطائفي وم�صلحي

تطمينات وزير القت�صاد حول الدولر الجمركي لم تمنع زيادات الأ�صعار 20 %

ــ بالرغم من التعقيدات التي تواجه الطرفين 
في  رئيسيين  كالعبين  والروسي  األميركي 
أي  حسابات  أن  يبدو  ال  األوكرانية،  الحرب 
منهما أو كليهما قد بلغت المرحلة التي تتيح 
قراءة موحدة لموازين القوى التي تبنى عليها 
يعني  ما  التفاهمات؛  خلفها  ومن  التوازنات، 
أن  يزال عليها  للحرب وظيفة مستمرة ال  أن 
تؤديها، طالما أن جوهر نشوء الحروب وفقاً 
كالوزفيتز  لودفيغ  الحرب  نظرية  لصاحب 
القوى،  لموازين  المتباينة  القراءة  على  يقوم 
الى  الخصم  جلب  على  يقوم  الــردع  وجوهر 
موازين  حــول  يظنه  كــان  لما  معاكسة  قــراءة 
القوى، وطالما أن األميركي ال يزال يعتقد أن 
تعقيدات الحرب وتداعياتها على معسكره ال 
تزال تحت سقف االحتواء، طالما أن المركز 
يحقق  بــل  عنها،  بمنأى  يـــزال  ال  األمــيــركــي 
شريكه  حــســاب  عــلــى  ولـــو  منها  الــمــكــاســب 
األوروبي، وطالما أن األنين األوروبي تحت 
الشتاء.  فصل  اختبار  أمــام  يــزال  ال  وطأتها 
وبالمقابل تعتقد روسيا أنها نجحت بتحويل 
حزمة العقوبات القاتلة التي صّممت إلسقاط 
اقتصادها من تحّد إلى فرصة، وأن احتواءها 
صالحة  تأمين  بوليصة  يشكل  للعقوبات 
الفريقين ال  من  أياً  للنجاة من مثيالتها، فإن 
يشعر بالحاجة للتراجع عن قراءته لموازين 
ــاء كــلــمــة الفصل  ــقــول الــشــت الـــقـــوى حــتــى ي
تراهن  الـــذي  األوروبـــــي  األنــيــن  مصير  فــي 
روسيا على بلوغه المسامع األميركية بقوة، 
وتحريك المياه األوروبية الراكدة بقوة أشد. 
تحديد  ينجح  بأن  تأمل  واشنطن  أن  وطالما 
روسيا  بجعل  الروسي  النفط  لسعر  سقف 
تتألم بما لم تنجح حزمة العقوبات بتحقيقه.

الربيع  الــفــاصــل حــتــى  الـــوقـــت  ــــ خــــالل  ـ
بين  مــا  كــل  والـــروس  األميركيون  سيختبر 

{ كتب المحّرر السياسّي

الناصعة  الحقائق  وحــدهــا  فلسطين  تكتب  فيما 
الشر  مع  المطلق  الحق  معركة  في  الشهداء  بدماء 
بالمعارك  وااللتباسات  الــرهــانــات  تحيط  المطلق، 
فالتصريحات  الـــعـــالـــم.  فـــي  الــــدائــــرة  والــــحــــروب 
األميركي  الرئيسين  قمة  بعد  الفرنسية  األميركية 
تالقي  مــاكــرون،  ايمانويل  والفرنسي  بــايــدن  جــو 
شولتز،  أوالف  األلــمــانــي  المستشار  تصريحات 
حول غياب فرصة قريبة للتوصل إلى حل سياسي 
للحرب في أوكرانيا، حيث رهان غربي على فعالية 
يعّوض  الــروســي  النفط  بيع  لسعر  سقف  وضــع 
العقوبات على روسيا في زعزعة استقرارها  فشل 
المالي واالقتصادي، وانتظار روسي لنتائج األزمة 
التي تعصف بدول أوروبا ومجتمعاتها تحت تأثير 
فقدان موارد الطاقة الرخيصة في فصل الشتاء، ورد 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين على دعوات بايدن 

وماكرون وشولتز لالنسحاب من أوكرانيا كشرط 
إن  الكرملين  بقول  ذاتــه  بالوضوح  جاء  للتفاوض، 
التي  األراضـــي  بــأن  لالعتراف  جــاهــزاً  ليس  الغرب 
تم إعالنها روسية من المقاطعات األوكرانية ليست 

للتفاوض.
على  األوكــرانــيــة،  الجبهة  على  المغلق  التفاوض 
تطبيق  نتائج  واختبار  الشتاء  فصل  بعد  لما  األقــل 
السقف األوروبي سعر النفط الروسي مقابل نتائج 
تفاوض  يقابله  أوروبــــا،  على  الشتاء  فصل  تأثير 
متسارع على الجبهة التركية الروسية حول الوضع 
في سورية، بعدما يئست أنقرة من استجابة أميركية 
الجماعات  عــن  الحماية  بــرفــع  الــنــاتــو  سقف  تحت 
سورية  إلى  الروسي  والمبعوث  المسلحة،  الكردية 
الكسندر الفرنتيف كان واضحاً في قوله إن موسكو 
تعمل على لقاء يجمع الرئيسين التركي رجب طيب 
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نقاط على الحروف

كل �سيء ينتظر الربيع 

حرب ا�ستنزاف اأميركية

مك�سوفة على اإيران!

 17 يوم  اندلعت  التي  العنف  وأعمال  االحتجاجات  تكن  لم 
الى  مــرّده  إيـــران،  في  عديدة  محافظات  في  الماضي،  أيلول 
الحجاب فرصة  امــرأة، حيث جعلت واشنطن من هذا  حجاب 
الثورة  قيام  منذ  انتظاره،  طــال  حساب  لتصفية  لها،  ذهبية 

اإليرانية قبل 43 سنة حتى اآلن.
 لم تفّوت واشنطن ومعها حلفاؤها مناسبة إال وكانت تثير 
إيران، متجاهلة تماماً،  اإلنسان في  الحريات وحقوق  مسألة 
أنها ما كانت يوماً إال داعمة ومنشئة لألنظمة الدكتاتورية في 
العالم، التي تأتمر بها، وتلبّي مطالبها وأهدافها، وذلك بعد أن 
أطاحت باألنظمة الوطنية الرافضة بالشكل واألساس للهيمنة 

األميركية.
آثاره  تــرك  المجال،  هــذا  في  لواشنطن  األســود  فالسلوك 
وأفريقيا،  وأوروبـــا،  أميركا،  األربـــع:  الــقــارات  في  البغيضة 

وآسيا. 
 لــم تــكــن إيــــران إال واحــــدة مــن أبــــرز الــــدول الــتــي عانت 
الحدود  كــّل  فــاقــت  الــتــي  لواشنطن  العدائية  السياسات  مــن 

والتوقعات.
على  المفروضة  والعقوبات  األميركي  الحصار  شراسة   
العقود األربعة، لم تفلح في تحقيق أهداف  طهران على مدار 

واشنطن الرئيسة في اإلطاحة بالنظام اإليراني.
هو  وحلفائها،  لواشنطن  بالنسبة  المشكلة  جــوهــر  إّن   
على  يقتصر  ال  ااإليــرانــيــة  للثورة  والفاعل  المؤثر  الــدور  أّن 
حجم  كــان  لما  كذلك،  كــان  ولــو  إليـــران.  الجغرافية  المساحة 
المنحى  هذا  ليأخذ  طهران  ضّد  الشرس  والسلوك  الحصار، 
الــخــطــيــر، ولــيــضــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة فــي مــواجــهــة عدائية 
الوقت  مع  يتفاعل  يزال  ال  حيث  يوماً،  يتوقف  لم  عداء  معها. 
بالمطلق،  المتحدة  الــواليــات  ترفض  إذ  األحـــداث.  وتــطــورات 
أن يــكــون فــي منطقة الــشــرق األوســــط، دولـــة تــتــعــارض مع 
سياساتها، وأهدافها، وتهّدد مصالحها األمنية، واالقتصادية 

واالستراتيجية في منطقة من أكثر المناطق أهمية في العالم.
 واشنطن ال تريد عدوى رفض وتصدير طهران لسياساتها 
أن تتمّدد الى خارج إيران، ال سيما أّن هذا البلد استطاع رغم 
الجانب  األحــاديــة  واألميركية  األممية،  والعقوبات  الحصار 
وتطبيقها،  بها  االلتزام  على  العالم  دول  معظم  أجبرت  والتي 
من أن يحقق إنجازات كبيرة في مختلف المجاالت والميادين، 
رغم قساوة الحصار، ويثبت للعالم كله، ان ال مستحيل أمام 

Saturday 3 December 2022

بوتين دعا �صولت�س لإعادة النظر 

بموقف األمانيا من اأزمة اأوكرانيا

فالديمير  ال��روس��������ي  ال��رئ��ي��س  ب��ح��ث 
ب��وت��ي��ن، أم���س، ف��ي ات��ص��ال ه��ات��ف��ي مع 
ش��ولتس،  أوالف  األل��م��ان��ي  المستشار 
األزم���ة ف��ي أوك��ران��ي��ا، داع��ي��اً إل��ى إع��ادة 
بيان  وفق  هناك،  بالده  موقف  في  الن��ظر 

»الكرملين«.
بين  لقاء  تنظيم  على  نعمل  موسكو: 

الرئيس السوري ونظيره التركي
فالديمير  ال��روس��������ي  ال��رئ��ي��س  ب��ح��ث 
ب��وت��ي��ن، أم���س، ف��ي ات��ص��ال ه��ات��ف��ي مع 
ش��ولتس،  أوالف  األل��م��ان��ي  المستشار 
إع��ادة  إل��ى  داع��ي��اً  أوك��ران��ي��ا،  في  األزم��ة 
بيان  وفق  هناك،  ب��الده  موقف  في  النظر 

»الكرملين«.
بوتين  انتقد  فقد  ال��ب��ي��ان،  وبحسب 
فيها  بما  الغربية،  للدول  المدمر  »النهج 
البنية  اس��ت��ه��داف  أن  مبيناً  أل��م��ان��ي��ا«، 
ضرب  على  رداً  جاء  ألوكرانيا،  التحتية 
على البنية التحتية المدنية الروسية، بما 

في ذلك جسر القرم.
الرئاسة  باسم  المتحّدث  رفض  بدوره، 
الشروط  بيسكوف،  ديمتري  الروسية، 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  ذكرها  التي 
والمتعلقة  بوتين،  الرئيس  إلى  للحديث 

بسحب القوات الروسية من أوكرانيا.
العسكرية  »العملية  أّن  على  وش���ّدد 

مستمرة«.
للرئيس  الخاص  المبعوث  قال  بدوره، 
ودول  األوس����ط  ال��ش��رق  إل���ى  ال���روس���ي 
ميخائيل  الخارجية،  وزير  ونائب  أفريقيا 
لعقد  »مستعدة  موسكو  أّن  بوغدانوف 
طيب  رج��ب  التركي  الرئيسين  بين  لقاء 

إردوغان والسوري بشار األسد«.
وتابع: »إذا طل��ب البلَدان منا الوساطة، 
ودمشق  أنق��رة  ف��ي  لشركائ��نا  وك���ان 
بالطبع  ف��س��ن��رد  المصلحة،  ه���ذه  م��ث��ل 

باإليجاب«.
الخاص  الممثل  أشار  سابق،  وقت  وفي 
ألكسندر  سورية  إل��ى  ال��روس��ي  للرئيس 
على  تعمل  ب���الده  أّن  إل���ى  الفرنتييف 
ونظيره  السوري  الرئيس  بين  لقاء  تنظيم 

التركي.
بوتين  انتقد  فقد  ال��ب��ي��ان،  وبحسب 
فيها  بما  الغربية،  للدول  المدمر  »النهج 
البنية  اس��ت��ه��داف  أن  مبيناً  أل��م��ان��ي��ا«، 
ضرب  على  رداً  جاء  ألوكرانيا،  التحتية 
على البنية التحتية المدنية الروسية، بما 

في ذلك جسر القرم.

 د. عدنان منصور*

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق
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اسُتشهد شاب فلسطيني، أمس، برصاص جندي 
»إسرائيلي« في حوارة قرب نابلس المحتلة.

هذا، وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة إعدام جندي 
»إسرائيلي« شاباً فلسطينياً بعدما أطلق النار عليه 

من نقطة صفر.
جنود  »أح��د  فإن  العدو،  إع��الم  رواي��ة  وبحسب 
منطقة  في  طعن  عملية  في  أُصيب  الحدود،  حرس 

حوارة شمال الضفة الغربية«.
خطف  حاول  »فلسطينياً  أن  العدو  إعالم  وأشار 
سالح جندي من حرس الحدود، ثم قام بطعنه في 

عنقه، فأطلق األخير النار من سالحه على المنفذ«.
فلسطينية  إع��الم  وسائل  أف��ادت  المقابل،  في 
ومركبات  المواطنين  منعوا  االحتالل  جنود  بأن 

اإلسعاف االقتراب من الشاب لتقديم اإلسعاف له.
مواجهات  أن  عيان،  شهود  عن  نقالً  وتابعت، 
للرصاص  كثيف  إطالق  وسط  المكان  في  اندلعت 

وقنابل الغاز المسيل للدموع.
عبد  حماس  حركة  باسم  الناطق  قال  تعقيباً، 
البشعة  الصهيونية  »الجريمة  إن  قانوع،  اللطيف 
شاب  ب��إع��دام  االح��ت��الل  جنود  أح��د  ارتكبها  التي 
بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، تعكس السلوك 

العدواني والفاشي لالحتالل وجيشه«.
الصهيوني  االح��ت��الل  جرائم  تصاعد  أّن  وأك��د 
لدماء  واالنتصار  المقاومة  من  بمزيٍد  سُتقابل   «
العدو  »سيدفع  االحتالل  أن  على  مشّدداً  شعبنا«، 

ثمن جرائمه«.

قوات الحتالل تعدم �صابًا فل�صطينيًا بدم بارد قرب نابل�س
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منفذية حلب في »القومي« تحيي العيد الت�شعين للتاأ�شي�س بحفل ا�شتقبال حا�شد في مطعم �شهبا روز ـ حلب وبتقديم دروع تكريمية

منفذ عام حلب طالل حوري: 16 ت�صرين الثاني محطة تذخير جديدة على طريق ال�صراع الطويل 

الذي يخو�صه القوميون لأجل انت�صار اأمتهم ومجد �صعبهم

العيد  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  حلب  منفذية  أحيت 
التسعين للتأسيس بحفل استقبال حاشد في مطعم شهبا روز ـ ساحة 
السياسي  المكتب  عضو  المهنئين  استقبال  في  وكان  حلب.  جامعة 
والشباب  التربية  عميد  وكيل  حوري،  طالل  حلب  عام  منفذ  ـ  المركزي 
عاطف  الشام  في  اإلدارية  التنمية  عميد  وكيل  جلقان،  براء  الشام  في 
الجبهة  في  حلب  فــرع  قيادة  عضو  ـ  حلب  منفذية  ناموس  ــوري،  ح
عريج،  النا  إدلب  منفذية  ناموس  هنانو،  معاوية  التقدمية  الوطنية 
وأعضاء الهيئة ناظر المالية طه شعبان، ناظر التدريب فراس الشيخ، 
منفذية  ناموس  النص،  ريم  د.  االجتماعية  والشؤون  العمل  وناظرة 
طرطوس بشر حوري، عضو مجلس محافظة إدلب يامن جلقان، عضو 
مجلس  عضو  قشقش،  سعادة  حارم  مدينة  لمجلس  التنفيذي  المكتب 

محافظة حلب عبد اإلله جوما، عضوة المكتب التنفيذي لمجلس مدينة 
مدير  اوسكيان،  خجادور  المنفذية  هيئة  عضو  عاصي،  فــداء  إعــزاز 
عبد  القلعة  مديرية  مدير  حيالني،  يوسف  الجامعيين  الطلبة  مديرية 

الحميد حايك وعدد من المسؤولين.
وقد حضر مهنئاً أمين فرع حلب في حزب البعث العربي االشتراكي ــ 
رئيس فرع حلب في الجبهة الوطنية التقدمية أحمد منصور ممثالً برئيس 
مكتب التنظيم الفرعي سالم شلحاوي، محافظ حلب حسين دياب ممثالً 
بعضو المكتب التنفيذي في المحافظة عابدين عيسى، أمين فرع إدلب في 
حزب البعث العربي االشتراكي أحمد نجار ممثالً برئيس مكتب المتابعة 
زاهر  الدكتور  المركزية  اللجنة  عضو  قاضي،  طالل  حلب  في  إدلب  لفرع 
اليوسفي، أعضاء مجلس الشعب: جيراير رائيسيان، أحمد زيدان وأمينة 

وفد،  رأس  على  الدين  فخر  ثناء  العربي  االشتراكي  االتحاد  حزب  فرع 
المستشار  نوري،  نواب  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  العام  القنصل 
المكتب  عضو  مكارم،  ناصر  الدكتور  اإليرانية  القنصلية  في  السياسي 
التنفيذي التحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور فاروق سليم، عضوا 
المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتور ماهر خياطة وباسل زيدان، 
أوقاف  مدير  محمد،  حسين  إدلب  محافظة  في  التنفيذي  المكتب  عضو 
اتحاد  رئيس  شرباتي،  حسن  بالشيخ  ُممثالً  عبيد  رامي  الدكتور  حلب 
الفالحين في إدلب نضال صلوح، رئيس اتحاد نقابات العمال في إدلب 
معد بالني، رئيس اتحاد الطلبة العرب في حلب عمر عرابي، رئيس اتحاد 
محمود  فلسطين  طلبة  اتحاد  رئيس  حداد،  عادل  حلب  في  اليمن  طلبة 
وفد،  رأس  على  خراط  باسل  العربي  القومي  الحزب  عام  أمين  حديري، 

طالل حوري

المنفذ العام مستقبال ممثل محافظ جلبالمنفذ العام مستقبال ممثل أمين فرع البعث في حلب وفاء عتيق

حربنا واحدٌة يخو�شها �شعبنا في كل التجاهات لأنها كانت حرب عٍز لهذه الأمة هكذا كانت وهكذا �شتكون 
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الحركة الت�سحيحية المجيدة اأعادت �سورية لدورها الريادي على الم�ستوى العربي والإقليمي والدولي 

وكّر�ستها قلعًة لل�سمود القومي وح�سنًا منيعًا للمقاومة والمقاومين في الأمة

أحمد هدلة على  الديمقراطي  العربي  للحزب  السياسي  المكتب  عضو 
رأس وفد، عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري جمانة 
المكتب السياسي لحزب الشباب  رضوان بكداش على رأس وفد، عضو 
الوحدويين  حزب  فرع  أمين  وف��د،   رأس  على  علبي  محمود  السوري 
االشتراكيين في حلب محمد حسني درويش على رأس وفد، وفد الحزب 
الشيوعي الموحد ضم أمين اللجنة المنطقية للحزب نضال البال وعضو 
وفد  كوسا،  مصطفى  التقدمية  الوطنية  الجبهة  في  حلب  فرع  قيادة 
الحاج عمر وعبد  الفرع رشوان  قيادة  الوطني ضم عضوي  العهد  حزب 
سعيد  محمد  الديمقراطي  الوحدوي  الحزب  فرع  أمين  دب��اس،   العزيز 
نفوس على رأس وفد، أمين فرع حزب الشعب صباح يونس على رأس 
الديمقراطي  الوطني  التحالف  حزب  في  السياسي  المكتب  أعضاء  وفد، 
السوري محمد درويش ودلفين غباري وحيدر علي على رأس وفد، أمينة 
فرع حزب سورية المستقبل خالدة عبدو على رأس وفد، عضوا مجلس 
مجلس  عضو  مشنوق،  الحميد  وعبد  بري  شعبان  محمد  حلب  محافظة 
الحلبي  تيسير  الشهيد  شعبة  أمين  أص��الن،  إسماعيل  إدلب  محافظة 
أمين  العربي االشتراكي يوسف جوهر على رأس وفد،  البعث  في حزب 
رأس  على  غابي  أكرم  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  في  حارم  شعبة 
االنتفاضة  فتح   - الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  سر  أمين  وفد، 
إقليم حلب سمير نجيب على رأس وفد، مسؤول حركة الجهاد اإلسالمي 
الشعبية لتحرير  الجبهة  إقليم حلب هاني برو.على رأس وفد، مسؤول 
حرب  طالئع  مسؤول  وفد،  رأس  على  القاضي  نزار  حلب  إقليم  فلسطين 
رأس  على  الزين  محمد  حلب  إقليم  الصاعقة   - الفلسطينية  التحرير 

محمد  حلب  إقليم    � فلسطين  لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  مسؤول  وفد، 
 - الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  سر  أمين  وفد،  رأس  على  هواري 
الجبهة  في  حلب  اقليم  مسؤول  نائب  الحسين،  ماجد  حلب  إقليم  فتح 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة مجدي أبو حرش على رأس 
أبو  بكري  الحاج  النيرب«  في  الهاشمية  الحسينية  »العتبة  ممثل  وفد، 
راس الحسيني الهاشمي على رأس وفد، رئيس الجمعية الخيرية للواء 
نسلة،  جمال  الجمعية  ادارة  مجلس  وعضو  الحجي  شاهين  اسكندرون 
األمانة  فرع  أمين  قهوجيان،  زيرون  األرمنية  الثقافية  الجمعية  رئيس 
العامة للثوابت الوطنية أحمد شيخ سعيد على رأس وفد، رئيس جمعية 
تيكيان - المعري الثقافية قره بيت شاشونيان على رأس وفد، مستشار 
مفتي الجمهورية األسبق باسل قس نصر الله، المدير التنفيذي لمؤسسة 
تجمع  رئيس  وفد،  رأس  على  حوا  مصعب  بالمطلق  ايجابيين  سوريين 
حلب قلب واحد العقيد مصطفى الصوفي على رأس وفد، رئيسة منتدى 
حلب الثقافي ليلى خالد على رأس وفد، غولستان حبش وافاندار موسى 
مسؤولة  أوجالن،  الله  عبد  القائد  سراح  إلطالق  السورية  المبادرة  من 
حركة  مسؤولة  وف��د،  رأس  على  حسن  هيفاء  السورية  المرأة  مجلس 
الفاعليات  من  كبير  وعدد  وفد،  رأس  على  الله  عبد  نرجس  المرأة  ستار 
االجتماعية واالقتصادية واإلعالمية وممثلي الجهات األمنية والجمعيات 

والهيئات األهلية.
الحزب  شهداء  ألرواح  تحية  صمت  دقيقة  بالوقوف  االحتفال  بدأ 
ونشيد  السورية  العربية  للجمهورية  الوطني  النشيد  وبعزف  واألمة 

الحزب السوري القومي االجتماعي، وعرفت الحفل وفاء عتيق.

كلمة القومي
ألقى كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي عضو المكتب السياسي 

المركزي منفذ عام حلب طالل حوري وجاء فيها :
األرضية،  الكرة  وجه  على  التاريخية  المدن  أقدم  في  اليوم   نلتقي 
القومي  السوري  الحزب  لتأسيس  التسعين  بالعيد  سوياً  لنحتفل 

االجتماعي .
بخلت  ما  التي  والفداء  البطولة  حلب  الشهباء  حلب  في  اليوم  نلتقي 
على الحزب بخيرة أبنائها، فكان منها االستشهاديان البطالن خالد أزرق 
ومحمد قناعة اللذان أسقطا الحدود الوهمية بين كيانات األمة السورية، 
أرض  على  شهادته  كانت  الثاني  فيما  لبنان  في  شهيداً  ارتقى  ف��األول 

فلسطين. 
نجتمع لنحتفل بنشأة حزٍب جاءت غير متوافقة مع التأسيس التقليدي 
فنشأة  أجمع،  العالم  في  حتى  وال  العربي  والعالم  أمتنا  في  لألحزاب 
الشارع  بين  لتعاقد  نتيجًة  كانت  دستوره  مقدمة  في  جاء  كما  الحزب 
عليها  المقبلين  وبين  االجتماعية  السورية  القومية  إلى  الدعوة  صاحب 

بمبادئه األساسية الثمانية واإلصالحية الخمسة وغايته االستثنائية .
الجديدة  الشخصية  االجتماعي  القومي  ال��س��وري  الحزب  ك��ّون 
إلى  الهادف  والمتقدم  الطموح  مشروعه  في  بها  لينطلق  ألعضائه، 
إلى  وصوالً  ومتحد،  عائلٍة  كل  في  موجوداً  الجديد  اإلنسان  ذلك  جعل 
جعله المرتكز األساس للمجتمع السوري الواحد كله بإيمانهم العميق 

الراسخ. 
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فل�سطيننا التي ت�سجل كل يوم وقفات عٍز جديدٍة عبر ابتداع اأ�ساليب جديدة في المقاومة جعلت قادة 

و�سا�سة العدو متيقنين من قرب زوال كيانهم الغا�سب عن اأر�سنا القومية.

تشرين  من  عشر  السادس  االجتماعيون  القوميون  السوريون  حّول 
عيد  فيه  يرون  الذي  آذار  من  األول  هو  كما  كبير  قومي  عيد  إلى  الثاني 
والدة الوعي القومي المقاوم وكما هو الثامن من تموز الذي كّرسوه عيداً 

للتضحية والفداء .
على  جديدة  تذخير  محطة  هو  الثاني  تشرين  من  عشر  السادس 
القومية  السورية  النهضة  أبناء  يخوضه  الذي  الطويل  الصراع  طريق 

االجتماعية على كافة الجبهات من أجل انتصار أمتهم ومجد شعبهم .
لقيام  والخمسين  الثانية  الذكرى  مع  يتواءم  حزبنا  تأسيس  إن 
حافظ  المؤسس  القائد  قادها  التي  المجيدة  التصحيحية  الحركة 
األسد، والتي حققت اإلنجازات في كافة المجاالت العلمية واالقتصادية 
حرب  انتصار  أهمها  من  وك��ان  والسياسية،  والعسكرية  والثقافية 

تشرين التحريرية والجبهة الوطنية التقدمية .
الريادي  لدورها  سورية  أعادت  المجيدة  التصحيحية  الحركة  إن 
للصمود  قلعًة  وكّرستها  والدولي  واإلقليمي  العربي  المستوى  على 
كحزب  ونحن  األمة،  في  والمقاومين  للمقاومة  منيع  وحصٌن  القومي 
منذ سبعينيات القرن الماضي في تحالٍف استراتيجي مع حزب البعث 
التصدي  في  األسد  حافظ  الراحل  الرئيس  بقيادة  االشتراكي  العربي 
الواليات  بقيادة  وجودنا  تستهدف  التي  االستعمارية  للمؤامرات 
اليهودي  االحتالل  عصابات  كيان  حربتها  ورأس  األميركية  المتحدة 

الصهيوني.
القوميون  السوريون  بها  يضطلع  التي  المسؤوليات  ت��زداد  اليوم 

االجتماعيون على مساحة الوطن السوري كامالً .
خاضتها  ضروٍس  حرٍب  بعد  تباعاً  عافيتها  تستعيد  شامنا  هي   فها 
العالم،  العدو اإلرهابي وضد كل مشغليه وداعميه من كافة أقطار  ضد 
فسجلت هذه القلعة الصامدة بقيادة السيد الرئيس بشار حافظ األسد 
ظنوا  الذين  البالد  هذه  أع��داء  بال  على  لتخطر  كانت  ما  انتصاراٍت 

مخطئين أنهم قادرون على إسقاطها .
قرابة اثني عشر عاماً مضت على المؤامرة العظمى فما وهنت عزيمتنا 
الزوبعة  نسور  في  األبطال  ورفقاؤنا  نحن  وخضنا  همتنا  تراجعت  وال 
معركًة من معارك الوجود إلى جانب جيش تشرين الباسل في مواجهة 
على  وللتأكيد  والتركية،  األميركية  واالحتالالت  اإلرهابية  العصابات 
راسخٍة  عقيدٍة  عن  الناتج  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  موقف 
اإلسكندرون  لواء  السليب  لوائنا  بتحرير  تمسكنا  نسجل  فإننا  تلين  ال 
الذي ستصادف بعد ثالثة أيام ذكرى سلخه عن الوطن األم - سورية 
اللواء السليب مع تاريخ الجريمة  وشاء القدر أن يصادف تاريخ سلخ 
الجريمة  فلسطين   - الجنوبية  سورية  بحق  ارتكبت  التي  العظمى 
التاريخية التي تمثلت في صدور القرار األممي بتقسيم تلك األرض إلى 

دولتين إحداهن أعطيت عن غير حق إلى عصابات االحتالل اليهودي .
فلسطيننا التي تسجل كل يوم وقفات عٍز جديدٍة عبر ابتداع أساليب 
جديدة في المقاومة جعلت قادة وساسة العدو متيقنين من قرب زوال 

كيانهم الغاصب عن أرضنا القومية .
التاسع والسبعين  أيام بعيد استقالله  الذي احتفل منذ  وفي لبناننا 
على الرغم من األوضاع االستثنائية التي يمر بها إال أنه ال يزال يتمسك 
تحت  لبنانية  أراٍض  من  تبقى  ما  لتحرير  وحيداً  سبيالً  المقاومة  بنهج 
االحتالل، استقالالً روته دماء الشهداء السوريين القوميين االجتماعيين 
سعيد فخر الدين وحسن عبد الساتر وأديب البعيني ومقاومًة أشعلتها 

دماء خالد علوان وسناء محيدلي.
كيان  مع  التطبيع  مقاومة  حركات  تتوالى  العزم  أرض  األردن  وفي 
عصابات االحتالل، إذ يرفض أهلنا األردنيون كل اتفاقات الغاز والمياه 

مؤكدين أن غاز ومياه العدو احتالل جديد .
اإلرهاب  مقارعة  في  عراقنا  يستمر  حيث  الرافدين  أرض  إلى  ونصل 
ومواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت في خياٍر واضٍح جعله واحداً من 

أركان محور المقاومة .
مواجهة  في  الصامدة  الكويت  الخليج،  شاطئ  على  بلؤلؤتنا  ونختم 
القومي  موقفها  عن  ثنيها  بهدف  عليها  تمارس  التي  الضغوط  كل 

الرافض ألي اتصاٍل أو تطبيٍع مع كيان عصابات االحتالل .
ألنها  االتجاهات،  كل  في  شعبنا  أبناء  يخوضها  واح��دٌة  حرٌب  إنها 

كانت حرب عٍز لهذه األمة هكذا كانت وهكذا ستكون .
اإلسالمية  الجمهورية  في  وأصدقائنا  لحلفائنا  والتقدير  التحية 
مواجهة  في  األم��ة  في  المقاومة  وق��وى  االتحادية  وروسيا  اإليرانية 
اإلرهاب وداعميه الذي يستهدف وجودنا والقيم والحضارة اإلنسانية. 

ونحن نقف إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا في مواجهة الحصار والحرب 
اإلرهابية التي تقودها الواليات المتحدة األميركية.

للشهداء الرحمة والخلود والشفاء العاجل للجرحى والحرية ألسرانا 
في سجون االحتالل الذين يجّسدون ببطونهم الخاوية ارادة الصمود .

ختاماً، أتوّجه بخطابي إلى رفقائي السوريين القوميين االجتماعيين 
كما خاطبهم حضرة الزعيم عندما قال: »إنكم ارتبطتم بعضكم ببعض 
وربطتم أرواحكم بعضها ببعض ألنكم تعملون في سبيل المبادئ التي 
جمعتكم بعضكم إلى بعض فابقوا منضّمين متضامنين وكونوا عصبة 

واحدة أينما سرتم وكيفما توجهتم«.
بهذا اإليمان نحن ما نحن، وبهذا اإليمان نحن ما سنكون، وبما نحن 
وإلى ما سنكون سيظل عملنا وجهادنا وهتافنا في العالم يدّوي »لتحي 

سورية وليحي سعاده«.

دروع تقديرية
جانبه  وإلى  حوري  طالل  حلب  عام  منفذ  قدم  االحتفال  نهاية  وفي 
حسين  حلب  لمحافظ  بالعمل  األمل  درع  ونوري  واليوسفي  شلحاوي 
تسلمه  والمواطن  الوطن  خدمة  في  الفاعل  النهضوي  دوره  على  دياب 

ممثله عابدين عيسى.
منتخب  )العب  خياطة  ماهر  للدكتور  الرياضي  التميز  درع  قّدم  كما 
ونائب  سابقاً،  »األهلي«  االتحاد  ن��ادي  وكابتن  السلة  بكرة  سورية 
2010 إلى عام  رئيس منظمة االتحاد الرياضي العام بسورية منذ عام 
والثاني،  األول  التشريعيين  للدورين  الشعب  مجلس  وعضو   2020
 2020  ،2010،  2003 حلب  محافظة  في  التنفيذي  المكتب  وعضو 
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ُتخّصُص »البناء« هذه الصفحة، لتحتضَن محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي 
حزبهم  رصيد  في  سجلت  وق��د  صعبة،  مراحل  في  اجتماعيون  قوميون  صنعها  االجتماعي، 

وتاريخه، وقفات عز راسخات على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل، ذلك أننا كأّمة، 
استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب 

النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
أّن نكتب تاريخنا،..فإننا نرسم مستقبل أمتنا.

�لأمين �إ�سماعيل مرعي �ل�سهد�ء من�سور وريا�ض حد�د ووليم ن�سر

ونعمة �هلل مو�سى �بر�هيم... �إبل �ل�سقي عام 1958

�لقن�سل �لفخري في �لهند ومر�سح لالنتخابات في طر�بل�ض

�لرفيق طارق غالب �أبو �لن�سر �ليافي

كان  – الشام(  )القلمون  يبرود)1(  بلدة  من  آخر  أمين 
بثقافة  تمتع  األرجنتين،  في  الجّيد  الحزبي  حضوره  له 
حزبية جيدة، وتولى فيها مسؤوليات حزبية عديدة، هو 

األمين إسماعيل مرعي.
نعي  »ال��دي��ار«  جريدة  نشرت   1993Ø8Ø1 بتاريخ 

الحزب لألمين إسماعيل مرعي، جاء فيه:
الفراش،  أقعده  الذي  المرض  مع  طويل  صراع  بعد   «
الجزيل  األمين  األرجنتيني  المغترب  في  الموت  غّيب 

االحترام إسماعيل مرعي.
الجمهورية  في  يبرود  مواليد  من  مرعي  »واألم��ي��ن 

Æ 1910 العربية السورية في 10 آذار
رتبة  ومنح   1950 عام  آذار  في  الحزب  إلى  انتمى   «
حزبية  مسؤوليات  وتولى   1979 نيسان  في  األمانة 
متزوج  وهو  إذاع��ة،  وناظر  منفذية  ناموس  منها  عديدة 

وله أربع بنات«.
وجهت  الحدود،  عبر  لشؤون  عميداً  آنذاك،  وبصفتي، 
أوردت  األرجنتين،  منفذية  إلى   61Ø9Ø123 الصادرة 

التالي: فيها 
إسماعيل  االحترام  الجزيل  األمين  وفاة  بأسى  »تبلغنا 
أقعده  ك��ان  ال��ذي  المرض  مع  طويل  ص��راع  بعد  مرعي 

الفراش.
عرفنا األمين مرعي مناضالً، صادقاً في التزامه، واعياً 

عقيدة حزبه وممارساً لواجباته الحزبية.
وجدان  في  باق  فهو  مرعي  إسماعيل  األمين  رحل  وإْن 
األمين  جانب  إلى  األرجنتين  منفذية  تاريخ  وفي  حزبه، 
دائماً  نذكرهم  أحباء  آخرين  ورفقاء  الشيخ  خليل  الراحل 
الزغت،  خليل  والرفيقات:  كالرفقاء  واألس��ى  باللوعة 
المير،  وكاتالينا  ديانا  المير،  ج��ورج  رزق،  مصطفى 
ممن،  غيرهم  والعديد  معروف  محمد  ميخائيل،  ميخائيل 
ذاكرة  في  باقون  هم  إنما  أسماءهم،  نذكر  أن  فاتنا  وان 

حزبهم، خالدون وأحياء«.
*

مرعي  إسماعيل  األم��ي��ن  ح��ّرر   1987Ø11Ø30 ف��ي 
إضبارة خاصة باألمناء، أورد فيها المعلومات التالية:

Æ1910 تاريخ الوالدة 10 آذار �
� الزوجة أرجنتينية، وقد رزق منها بأربعة بنات.

Æ1950 انتمى في آذار عام �
Æ1979 منح رتبة األمانة في 9 نيسان �

� تولى مسؤوليتي ناظر إذاعة وناموس منفذية.
نشرات  عبر  خ��اص��ة  ال��دع��ائ��ي،  العمل  ف��ي  س��اه��م   �
على  كما  أرضنا  على  الصهيوني  للخطر  توعية  إعالمية، 

األرجنتين.
*

قبل ذلك، في 1986Ø8Ø12 وجهت إلى عمدة الداخلية 
صادرة جوابية حول تقييم حاملي رتبة األمانة، بناء لما 
كان ورد من منفذية األرجنتين عن األمينين خليل الشيخ 

وإسماعيل مرعي.
وفي  حياته  في  مثاالً  زال  »ما  إسماعيل:  األمين  عن 
يحملها  التي  السنوات  من  وبالرغم  الحزبي،  نشاطه 
وتحّمل  والنظامية  االل��ت��زام  في  ق��دوة  هو  منكبيه  على 
بحمية  المنفذية  ناموس  بمهام  يقوم  وحالياً  المسؤولية، 

واندفاع«.
مما  مرعي  باألمين  الصحية  الوعكة  ألّمت   1989 عام 
 1989Ø5Ø18 بتاريخ  ص��ادرة  له  أوج��ه  أن  استدعى 
راجياً »أن تكون تلك الوعكة عابرة فتنتصرون عليها مثل 
تلك  بفضل  والصعاب،  العقبات  على  الدائم  انتصاركم 
من  أقوى  فجعلتهم  أبنائها  نفوس  فولذت  التي  النهضة 

النكبات وأصلب عوداً أمام الرياح.
الشفاء  بأمل  منكم  أت��ق��ّدم  الحزب  مركز  باسم  إنني 
تعودوا  أن  وراجياً  والعافية  الصحة  لكم  متمنياً  العاجل 
العطاء  على  أقدر  وأنتم  االجتماعي  القومي  صراعكم  إلى 

والبذل«.
يعد  ولم  بالتدهور  استمّرت  مرعي  األمين  صحة  أّن  إال 
والمسؤوليات  األمانة،  رتبة  بموجبات  القيام  على  قادراً 
الحزبية في منفذية األرجنتين. إلى أن أضحى في وضع 
ال يتمكن فيه من مغادرة المنزل، يستقبل رفقاءه ويتعّرف 
الصادرة  النشرات  على  ويطلع  الحزب  أخبار  على  منهم 
لينضّم  فيه،  الحياة  فانطفأت شعلة  المرض  أن غلبه  إلى 

إلى كوكبة الخالدين من شهداء، ومن رفقاء مناضلين. 

نصر،  ووليم  موسى،  الله  نعمة  رياض،  وشقيقه  حداد  منصور  الرفقاء  كان 
لهم  »فهم  السقي،  إبل  بلدتهم  في  الخصوم  قطعها  التي  الوعود  إلى  إطمأنوا  قد 
أخوة وأهل وأقارب«، وبالتالي فال لزوم »ألن يستمروا ملتجئين في بلدة جديدة 
مرجعيون، فما سيحصل لهم يحصل لجميع أهل البلدة«. فاقتنعوا بالتطمينات، 

وارتاحوا إلى الوعود، وعادوا إلى بلدتهم .
يقطنون  الذين  الرفقاء  جميع  إلى  طلبت  قد  مرجعيون  منفذية  كانت  ذلك  قبل 
أماكن أخرى، والتجمع حيث يمكن حمايتهم  إلى  االنتقال  آمنة لهم،  في قرى غير 
والدفاع عنهم. وهذا ما قام به الرفقاء األربعة فانتقلوا إلى مخيم الحزب في بلدة 
مرجعيون، إلى أن أخذوا بالتطمينات الكاذبة فعادوا إلى قريتهم، ليفاجأوا مساء 
وعلى  وتعتقلهم،  بيوتهم  تداهم  حاقدة  بعناصر   1958 أيلول  شهر  من  الثالث 

Æ“رأسها شخص ُيدعى ”علي الوحش
الحزب  ومنفذية  مرجعيون،  في  اللبناني  الجيش  قيادة  إب��الغ  ت��ّم  ف��وراً 
بأحد  المخطوفين  الرفقاء  أهالي  اتصل  بدورهم  الموضوع.  تتابع  راحت  التي 
المسؤولين في الشام ممن تربطه بالمنطقة أواصر قربى، إال أّن جميع المحاوالت 
في  دورهم  المعسولة  والوعود  التطمينات  قدموا  للذين  كان  وقد  بالفشل،  باءت 
ُعلم  الذين  الرفقاء،  عن  اإلفراج  دون  للحؤول  مارسوها  التي  الضغوط  عبر  ذلك 
 7 بتاريخ  وكفرحمام  كفرشوبا  بلدتي  بين  األحراج  إلى  نقلوا  أنهم  بعد  ما  في 
إذ حتى تاريخه لم يعثر  أيلول حيث تّمت تصفيتهم، ودفنهم في مكان مجهول، 

على جثثهم.
إذا كان التاريخ سيسجل في صفحات من نور، أسماء رفقائنا الشهداء الذين لم 
يتخلوا عن إيمانهم في كّل الظروف، فإنه سيسجل أيضاً في صفحات سوداء قاتمة 
أسماء المجرمين الذين نكثوا بالوعود وخانوا التعّهدات واستدرجوا رفقاءنا إلى 

مؤامرة دنيئة ال يتقنها سوى الجبناء.
كانت  التي  والعائالت  الرفقاء،  إيواء  إلى  عمدت  قد  مرجعيون  منفذية  *كانت 
التعمير)1(  بيوت  في  حاصبيا   – مرجعيون  منطقة  في  قراها  لمغادرة  تضطر 
أقامت المخيم  التلة المشرفة على جديدة مرجعيون، بعد ذلك  الكائنة عند سفح 
في مكان أعلى من تلك البيوت، محتفظة بعدد منها من أجل خدمات محددة )مخزن 

أسلحة � سجن � مستودع للمواد الغذائية إلخ...(.
وعندما  المخيم،  بأمرة  فخر)2(  أبو  مسلط  الرفيق  إلى  الدفاع  عمدة  *عهدت 
 � شمالن  منطقة  في  حصلت  التي  المعارك  قيادة  في  للمساهمة  شمالن  إلى  انتقل 

عيناب � قبرشمون، تعّين الرفيق محمد معروف آمراً)3(.
في  )يعمل   � ومنصور  رياض  الرفيقين  شقيق   � حداد  جريس  الرفيق  *حاول 
بحمدون وكان في زيارة إلى أهله( تضليل المسلحين الذين جاؤوا مساء الثالث 
يجدوهما،  لم  وعندما  شقيقيه.  عن  ويسألون  المنزل  باب  يطرقون  أيلول  من 
الرفيق رياض،  إلى منزل  ثم  الرفيق منصور،  ينام  إلى منزل عّمته حيث  اقتادوه 

نصر  وليم  الرفيقين  منزلي  إلى  توجهوا  جريس  الرفيق  سبيل  أخلوا  أن  وبعد 
ونعمة الله موسى إبراهيم واصطحبوا الرفقاء األربعة تحت ذريعة أنهم يحاولون 

استجوابهم فقط وإعادتهم.
اعتقد الرفقاء أّن هذا قد يتحقق إذ منذ فترة قصيرة كان استدعي مدير مديرية 
أخلي  ثم  كفرشوبا،  في  معه  للتحقيق  السويدي  حليم  الرفيق  السقي«  »اب��ل 

سبيله.
الرفيق نعمة الله موسى إبراهيم:

Æ1918 مواليد إبل السقي عام*
*انتمى إلى الحزب عام 1939 في منفذية مرجعيون، وتولى عدة مسؤوليات 
منفذية  تدريب  ناظر  السقي،  إبل  مديرية  مدّرب  مسؤولية  منها  محلية،  حزبية 

مرجعيون.
الخدمة  من  إنما ُصرف الحقاً  )الدرك(،  الداخلي  األمن  إلى سلك قوى  *انتسب 

بسبب انتمائه ونشاطه الحزبيين.
الرفيق رياض أسعد منصور حداد:

Æ1924 مواليد إبل السقي عام*
*انتمى إلى الحزب عام 1946 في منفذية مرجعيون.

الرفيق منصور أسعد منصور حداد:
Æ1930 مواليد إبل السقي عام*

*انتمى إلى الحزب عام 1946 مع شقيقه الرفيق رياض.
الرفيق وليم جرجي نصر:

Æ1930 مواليد إبل السقي عام*
Æ1948 انتمى إلى الحزب عام*

*تطّوع في الجيش اللبناني، إنما ُصرف من الخدمة بسبب جهره باالنتماء إلى 
Æ1948 الحزب. وكان قبل ذلك قاتل في فلسطين في العام

مخيم  في  بالتدريب  وساهم  السقي،  إبل  مديرية  في  مدّرب  مسؤولية  *تولى 
الحزب في جديدة مرجعيون.

هوامش:
اللبنانية قد أنشأت مصلحة التعمير بعد أن  الدولة  كانت  التعمير:  بيوت   �  1
ضرب الزلزال مناطق عديدة في لبنان عام 1956، وعمدت المصلحة إلى تشييد 

بيوت في المناطق التي تعّرضت للزلزال من أجل إيواء العائالت المشّردة.
2 � مسلط أبو فخر: من شهداء الحزب في الثورة االنقالبية 1961-1962، من 

منطقة السويداء.
3 � من الكيان الشامي، سرح من الجيش برتبة رقيب بعد أحداث المالكي، غادر 

إلى األرجنتين )مدينة توكومان( وفيها وافته المنية.

قليلون جداً هم الرفقاء الذين سمعوا بالرفيق طارق اليافي، ذلك أنه قلما أمضى 
سنوات حياته، والتزامه الحزبي على أرض الوطن، ثم كانت وفاته الباكرة، وهو 

في مقتبل العمر وفي عز عطائه.
من جهتي لم أتعّرف إلى الرفيق طارق إنما أحفظ في ذاكرتي أنه كان قد ترشح 
أتصل  أن  أمكنني  أن  إلى  طرابلس،  في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  عن 
بالفاضلة عقيلته، والشرف بأن أزورها في بيتها ألتعّرف عبرها على ما كان يتمتع 
به الرفيق طارق من فضائل الحزب ومزايا االلتزام الصادق بالنهضة وغايتها في 

الوطن.
من الفاضلة السيدة سعاد هذه المعلومات التي زّودتنا بها مشكورة:

نفوس  سجل  في  قيده  تّم  إنما  مصر،  في  اليافي  النصر  أبو  طارق  الرفيق  ولد   �
مدينته طرابلس.

في  لألقمشة  معامل  وأّسس  الغزل  خيطان  تجار  كبار  من  كان  غالب،  والده   �
مدينة بومباي، الهند.

� درس الرفيق طارق في مدرسة الفرير في دمشق التي فيها كان يقطن خاله أبو 
الهدى اليافي.

في  األميركية  الجامعة  في  ثم  عاليه،  في  الوطنية  الجامعة  في  دروسه  تابع 
بيروت.

في  وال��ده  لمعاونة  الهند  إلى  غ��ادر  الجامعة  من  تخّرج  أن  بعد   1941 عام 
أعماله.

محمد  سعاد  السيدة  عمه  ابنة  على  قرانه  طارق  الرفيق  عقد  مغادرته،  قبل 
اليافي.

ومن الهند تابع دراسة العلوم االقتصادية والمصرفية بالمراسلة مع لندن.
أعمال  طارق  الرفيق  تابع   ،1943 عام  لبنان،  إلى  عائداً  الهند  والده  غادر  فيما 

Æ1951 والده مستمراً بذلك حتى العام
ليخوض  الحزب  من  بدعوة  لبنان،  إلى  طارق  الرفيق  عاد  المذكور  العام  في 
االنتخابات النيابية منفرداً عن الحزب في مدينة طرابلس، مستنداً بذلك إلى قوة 

الحزب، وإلى مكانة عائلته وانتشارها.
مرة ثانية خاض الرفيق طارق االنتخابات النيابية، مما جعله ينفق الكثير من 

أمواله، فانعكس ذلك سلباً على أعماله التجارية في الهند.
في  زراع��ي  مشروع  وتأسيس  الهند  في  أعماله  توقيف  إلى  اضطره  مما  وهذا 
منطقة حماة باالشتراك مع السيد خالد العظم الذي تولى الحقاً رئاسة الوزراء في 

الكيان الشامي.
الوطن  يغادر  أن  قبل  بيروت،  في  والتصدير  لالستيراد  مكتباً  أّسس  ذلك  بعد 
مشروعاً  فيها  أّسس  حيث  )الباكستان(  كراتشي  إلى  المرة  هذه  إنما  جديدة،  مرة 

تجارياً.
حماة  الهند،  لبنان،  في  طارق  الرفيق  أّسسها  التي  العديدة  المشاريع  أّن  يبدو 
وكراتشي أّمنت له الكثير من العالقات الناجحة بفضل ما تمّيز به من دماثة أخالق 
تعاطى  الذين  كما  ومعارفه  أصدقائه  مع  التعاطي  في  رقّي  ومن  تصرف،  وحسن 
معهم تجارياً ومالياً. عام 1955 انتقل الرفيق طارق إلى بغداد ليتولى إدارة مكتب 

ÆAir Liban شركة طيران لبنان
انتقلت   ،1958 عام  العراق  في  قاسم  الكريم  عبد  قادها  التي  الثورة  قيام  بعد 

عقيلته مع أوالدها إلى لبنان.
في  كان  القدر  أّن  إال  عائلته،  لزيارة  لبنان  إلى  طارق  الرفيق  قدم   1959 عام 
38 من  ال�  المرصاد، فسقط بسكتة قلبية حادة أودت بحياته، ولم يكن قد تجاوز 
الرفيق  نعش  وراء  سارت  حيث  التشييع  مآتم  أكبر  أحد  طرابلس  لتشهد  عمره، 
الشاب طارق اليافي جموع كبيرة من المواطنين والرفقاء تطري على مزاياه وعلى 

ما تعرفه فيه من حضور الفت، حزبياً، اقتصادياً واجتماعياً.
قبل ذلك كان الرفيق طارق تقّدم باستقالته من شركة Air Liban بعد أن كان 

وقع عقداً للعمل مع فرع بنك انترا في سويسرا.
في فترة إقامته في مدينة بومباي )الهند( تولى الرفيق طارق اليافي القنصلية 

الفخرية للبنان فيها.
رزق الرفيق طارق والفاضلة عقيلته خمسة أوالد:
� سامي، وهو حالياً مدير ألحد المصارف في لندن

� عمر، رجل أعمال في السعودية.
وثالث بنات.

آل اليافي
� تتفّرع عائلة اليافي من اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

المغرب،  إلى  األندلس، ومنها رحلوا  إلى  العربية  الحملة  � سار جدودهم مع 
ولده  معه  ورحل  دمياطي،  محمد  الشيخ  عاش  وهناك  مصر  في  دمياط  إلى  ثم 
محمد  بن  محمد  بن  عمر  الوفا  أبو  الشيخ  أنجب  وفيها  يافا  إلى  الثاني  محمد 

الدمياطي.
� أنجب الشيخ عمر المذكور ثالثة أنجال هم:

� الشيخ محمد اليافي الملقب بالزهري وتوفي في دمشق عام 1277 هجري.
� الشيخ محي الدين اليافي، مفتي بيروت، وتوفي فيها عام 1304 هجري.

والشيخ محمد أبو النصر اليافي.
والد  ع��ارف،  والد  الغني  عبد  اليافي:  الدين  محي  الشيخ  المرحوم  أبناء  من 
الرئيس عبدالله اليافي الذي تولى رئاسة الحكومة في لبنان أكثر من مرة، وكان 

نائباً عن بيروت مراراً.
مصر  في  وتوفي   1801 عام  بيروت  في  ولد  فقد  النصر  أبو  محمد  الشيخ  أما 
1861 وكان في عصره من أشهر علماء التصوف وبرع في الحديث والعلوم  عام 
الفقهية وغدا من كبار علماء الشرع اإلسالمي. وُيروى عنه أنه بذل الكثير من ماله 
في إحياء النهضة العلمية في بيروت ثم انتقل إلى األستانة )اسطنبول( � ولما عاد 
للضيافة،  وبيتاً  طوابق  ثالثة  من  مؤلفاً  ونزالً  للمتصّوفين  زاوية  بنى  بيروت  إلى 
وسوقاً سّمي بسوق أبو النصر، وهو السوق المعروف سابقاً في وسط بيروت غرب 

ساحة الشهداء، وكان من أشهر أسواقها.
لبنان  في  والسعودية.  مصر  الشام،  لبنان،  من  كّل  في  اليافي  عائلة  تتواجد 

تتوزع بشكل أساسي في العاصمة بيروت وفي طرابلس.

إعداد: لبيب ناصيف

األمين رشيد  يمينه  الى  يلقي خطابه ويبدو  االشقر  اسد  األمين 
سابا منفذ االرجنتين،  وناموس المنفذية الرفيق اسماعيل مرعي 
والرفيق  يحي  مصطفى  الرفيق  االذاع��ة  وناظر  الحقاً(  )األمين 

أديب صقر



äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) … ó°SC’G ¿ÉZhOQCG AÉ≤∏d πª©J ƒµ°Sƒeh …É«°ShQ ™e ¢VhÉØàdG •hô°ûd õàdƒ°Th ¿hôcÉeh ¿ójÉH

(1  ¢U  áªàJ) …  AGôÑîdG É¡«Øî oj ájOÉ°üàbG ≥FÉ≤M

»ØFÉ£dG ÜPÉéàdG øe ójõe
 w� —uG� ‰U� l� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ¡«—“u�« fK�� œUIF�ô …u�b�« ‰u� Í—U��« ÂU�I�ô«
 b�e�  wHzU�  »–U��  v�≈  ¨W�OD�«  rN�UO�  s�  ÂU�I�ôU�  ÊuOMFL�«  ‰U�  ULN�  ‰u��O�  ¨W�—uNL��«  W�Uz—
 dO�UF� Â«b���« Òr� ULN�Ë ¨ÂuLN�«Ë q�UAL�« s� b�eL�« tBIM� ô bK� w� wHzUD�«Ë w�UO��« d�u��« …b�
 bK��« lCO� ¨W��d� dO� WI��� WOM� UL�—Ë ¨‘UIM�« o�eM� ·u� ¨WK�UI�L�« n�«uL�« d�d��� WOM�Ë  «œdH�Ë
 dOO��K� WK�UI�« dO� t�UO�ö�Ë w�O�L�« W�—uNL��« W�Uz— ÂUI� t�«uM� ¨dO�� wM�Ë ÂU�I�« ŒUM� w�
 UN�UI��«  “u��  ô  w��«  t�UO�ö�Ë  W�uJ��«  W�Uz—  ÂUI�Ë  ÆrK��  UN�√d�  ‰UL�√  n�dB�  W�uJ�  v�≈

Æœu�u� dO� W�—uNL� fOz—  UO�ö� s� ŸU�b�« w�«b�
 UL� w�Ë ¨¡«—“u�« fK�� ŸUL��« w�b��� w��« U�UCI�« WOL�√ ‰u� ŸUL��ô« …U�œ t�uIO� U� ÎULN� fO�
 V�d� ·u� sO��U��« w�Ë ¨w�Uzd�« —uGA�« q�� Y��K� WK�U� X�U�Ë ¨…b���� X�O� Êu{—UFL�« ‰uI�
 V�d�� Ê√ sJL� w��« bz«uH�« ‚uH� Î «—«d{√Ë ÎU�U�I�« UN�F�—c� ¡«—“u�« fK�L� W�K� bI� vK� —«d�ù« vK�
 qODF�� rN�U�� ÊS� Êu{—UFL�« UN�dD� w��« Z���« X�U� ULN� q�UIL�U�Ë Æbz«u� s� ÊU� «–≈ UN��� vK�
 Êu{—UFL�« t� qH��� ·u� U� Á—«d{√ ‚uH� wHzUD�« ÊUI��ô« s� W�U� Z�M� ·u� ¡«—“u�« fK�� bI�

ÆUN�UO�ö�Ë W�—uNL��« W�Uz— l�u� W�«u� s� sOO�O�L�« ‚uI� W�UL� —UF� X�� “U��≈ rOE� s�
 ‰U��« —c��Ë ¨WOM�Ë W�dOB� W�dF� —UL� ÷u�� t�√ sE� o�d� q� qF�� WC�dL�« WOM�u�« …UO��«
 W�Ëd�√  ŸUL��  sO�HC�«  vK�  s�e�U�  sOO�UM�K�«  qF��  ÊuOF�«  vK�  WJOL�  …ËUAG�  wIK�  wHzUD�«
 Y���U�  Êu��UD�  s�c�«  Ê≈  q�  ô  ¨qIF�K�  ¡«b�  Í√  s�  rN�«–¬  Òb�Ë  ¨lH�d�   uB�  U�œ«œd�Ë  rN�UOF�d�
 s� Y�b��« „U���ô« …ËUL� l� lH�d�Ë ¨sOI�dH�« b�√ s� ‰–U���U� ÊuLN�� ·u� UN�JHJ�Ë U�UCI�« w�

ÆW�UO��«  U�UN�«Ë ¨¡UHK�K� ¡U�u�« —UF� X�� ¨‚ö�_«
 »U���« s� e�F�« vMF� „—bM� fO�u�« WO�U��« WO�u�uJ�Ëb�« W�dFL�« Ác� bNA� Ê√ ÎUO�U� ÊuJO�

ÆW�—uNL�K� b�b� fOz—

»ØFÉ£dG ÜPÉéàdG øe ójõe

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 WHC�«  vK�  r�_U�  —uFA�«  »u�M�  l�d�  rN�b�√
 W�dJ�F�«  UN�D��  UO�Ë—  l�b�  ULMO�Ë  ¨WK�UIL�«
 w�«d�Ë√  w�UJ�  ÕËe??�  WD�  qF��  UO�«d�Ë√  w�
 “UG�«  ŸUDI�«  …Q??�Ë  X��  sO�öL�U�  U???�Ë—Ë√  u��
 sDM�«Ë vF�� ¨”—UI�« œd��« r�u� w� ¡U�dNJ�«Ë
 Î U���  w??�Ëd??�«  jHM�«  lO�  dF�  nOI��  qF��
  U�uIF�«  XKA�  Íc??�«  ÍœUB��ô«  qKA�«  ÷dH�
  «uM� XO�e� WOKL� r�� lO�dK� Î «œ«bF��«Ë Æt{dH�
 WO{ËUH��«  —U���ô«   U�u�U�  oKD�Ë  ¨‰U??B??�ô«
 ¨UN�u� Íd�� Ê√ sJL� w��« œËb��« ·UAJ��ô
 q�u��«Ë  WO�«d�Ë_«  UO�«dG��«  dOB� WN�� ¡«u�
 WO�Ë—Ë_«  s�_«  W�uEM�  WN��  Ë√  ¨UNO�  w�Ëd�«
 b�uL�«  p�–  v��Ë ¨»d��«  r�— s� b�u�� w��«
 œd�� ÷ËUH��« s� Y�b� q�Ë ‰UB�« q� vI�O�

Æô≈ fO� i�� f�
 j�— ¨WOMOB�« WO�dO�_«  U�öF�« WN�� vK� ??
 œËb�  i��  Òf??�  `O��  „U���«  b??�«u??�Ë  Ÿ«e???�
 …—U���«   UHK�  w�  bOFB��«  jD�Ë  ÷ËUH��«
 U�—u�  n??K??�Ë  Ê«u???�U???�  n??K??�Ë  ¨W??O??�U??F??�«  WOMI��«
 —uNA�«  ‰ö�Ë  ¨WO�Ë—UB�«  UN�u�Ë  WO�ULA�«
 X��  U�dO�√Ë  sOB�«  nI�  lO�d�«  s�  WK�UH�«
 UN�uJ�  U??N??�œËd??�  wGK�  ô  ¨…œ—U????�  »d??�  nI�
  U�“«u�  ÊuOMOB�«  UN�ö�  d����  ·u�  Î̈U�d�
 `�UB� `??�—Q??�??�« w??� …c???�ü« W??O??K??�«b??�« Ê«u??�U??�
 dD�  WC�UIL�  ÊuF��  W{—UFL�«  w??�  ¡UHK�
 …b�u�«  s�  Êd??�  qJ�  vK�  ÷ËUH��U�  »d��«
 œËb�  sOB�«  d����  UL�  ¨Ê«u??�U??�Ë  sOB�«  sO�
 ULMO� ¨U??N??zU??H??K??�Ë U??�d??O??�_ Í—u??J??�« “«e??H??�??�ô«
 œUF��ô«  vK�  rN�—b�  œËb??�  ÊuO�dO�_«  d����
 b�bF�«  w�  Î U�œUB��«  sOB�«  vK�  œUL��ô«  s�
 ÊËd����Ë  ¨„öN��ô«Ë  W�UMB�«   ôU��  s�
  UO�«b�  q??L??�??�  v??K??�  r??N??zU??H??K??�  …—b?????�  œËb?????�
 w�Ë  ¨r??N??z«u??�√Ë  rN�UO�  w�  Í—u??J??�«  bOFB��«
 Î U�u{Ë  Òb�√  WO{—√  ÷ËUH�K�  ÊuJO�  lO�d�«

ÆsO�HC�« vK� s�“«uL�« …¡«dI�
 w�dO�√Ë w??�«d??�≈  ÊU??�— ¨Ê«d???�≈Ë U�dO�√ sO�  ????

 V�d� YO� ¨lO�d�« s� UMKBH� w��« —uNA�« vK�
 ÊQ�  UN�UOML�  Ë«  UN�UF�u�  W��  W�ƒd�  sDM�«Ë
 ÂUE� W??�“« v??�≈  Ê«d???�≈  w??� WM�«d�«  W???�“_« ‰u���
 UNHI� iOH�� vK� WO�«d�ù« …œUOI�« d��� W�u�H�
 “ËU�� vK� …—bIK� WO�«d�≈  U�U��Ë ¨w{ËUH��«
 U� sDM�«Ë qL�� W�uF� vK�Ë ¨WN� s� W�“_«
 l� Î U�Ëu� W�d��« W��F�« u�� ÂbI� s� Ê«d�≈ tII��
 VB�L�«  ÂuO�«—uO�«  s�  W�e�L�«   UOLJ�«  b�«e�
 d���� Ê√ q��Ë ¨W�“«u� WN� s� WFH�d� W��� vK�
 vK� rB��« …—b�Ë ¨t�U�U�—Ë t�U�U�� o�d� q�
 b�«Ë »U�� w� …¡«d� ÊuJ� s� ZzU�M�« l� q�UF��«
 WO{—_« ¡UM�Ë ZzU�M�« bO�d� `O�� À«b�_« —U�L�

ÆUNOK� WO{ËUH��«
 j��d�  q�UL� ¡w??� W??�œu??F??�??�«Ë  Ê«d???�≈  sO�  ????
 w�  ÍœuF��«  ◊«d??�??�ô«Ë  Ê«d???�≈  q??�«œ  l{u�U�
 WO�ö�ù«  U��RL�« `{u� UL� ¨tOK� —UL���ô«
 »U��Ë ¨jI� WO�«d�ô«  U�UN�ô« fO�Ë ¨W�œuF��«
 ¨WN�  s�  ¡«u??�??�ô«Ë  qL���«  vK�  …—bIK�  w??�«d??�≈
 l�d�  Î U�uB�  Èd??�√  WN�  s�  q�L�U�  q�UF��«Ë
 »e�Ë sLO�« w� tK�« —UB�√ n�uL� bO�Q��« nI�
 qL�� vK� W�œuF��« …—bI�« —U���«Ë ¨ÊUM�� w� tK�«
 ULMO� ¨s�bK��« w� W�ËUIL�« ÈuI� dNE�« …—«œ« ZzU��
 vK� Ê«d??�≈  l� UNFC� ÁU��« w� W�œuF��« dO��
 d��√   U�ö� l� dO�J� w{UL�«  s� »d�√  W�U��
 l{uL�Ë ¨w�dO�_« dJ�FL�« w� e�dL��« s� Î «bF�
 tOK�  d�J�  ¨sOB�«Ë  UO�Ë—  s�  q�  s�  Î U�d�  d��√
 Î «—U���« sOD�K� gOF� ULMO� ¨W�{«u�« b�«uA�«
 q�L� w��« u�UOM�� sO�UOM� W�uJ� l� W�u�œ b�√
 ¨Êu???�—_«Ë  ÁU�U�UN�«   U�UB�  s??�“  v??�≈  …œu??F??�«
 …—uK�� WO�U� lO�d�« s� WK�UH�« dN�_« ÊuJ��Ë
 ¨b�b� wKOz«d�≈ bNA�Ë ¨b�b� wMOD�K� bNA�
 ÊuJ� UL�— ¨UNK� WIDML�« vK� UL�—uC� ÊU{dH�
 —U�√ nB�M� w� UN�UO�«b� q�√ w�U��« ”bI�« nO�

Æq�IL�«
 q�Ë ¨lO�d�« v�� dE�M� ¡w� q� ¨d��√Ë p�c� ??

Æt� Î «œ«bF��« ô≈ fO� tK�� W�b��U� w�u� U�

 Ê√ bI�F� U??N??�_ ¨b???�_« —U??A??� Í—u??�??�«Ë ÊU????�Ëœ—√ 
 s�√ UNM�Ë ¨Í—u��« ‰ULA�« w� WI�UF�«  U�“_« VK�√
 »U�—ù«  W��UJ�Ë  W�—u��«  w??{«—_«  …b??�ËË  UO�d�
 W�Ëb�« l� w�d� r�UH� u� wF�«u�« UNK�b�Ë ¨WD�«d��
 ¨UN�b�ËË W�—u� …œUO�� ·«d��ô« ”dJ� W�—u��«
 s�_« WO�ËR�� Í—u��« gO��« w�u�� o�dD�« `�H�Ë
 WO�U�_« b�«uIK� Î UI�Ë ¨W�—u��« œËb��« d�� w�d��«

Æs�bK��« sO� WM{√ ‚UH�« U�U�—√ w��«
 ¨ U�“_«Ë  U�–U���« s� b�eL�« ô≈ ¡w� ô Î̈ UO�UM��
 l�  Î UOHzU�  Î UO�UO�  ÎUCH�M�  bK��«  q�b�  WN�  sL�
 UNIK�√  w��«  …u�b�«  Íb�R�  sO�  VA�  Íc??�«  ‰U���«
 bIF�  w�UIO�  VO��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—
 s�c�« UNO{—UF�Ë sOM�ô« Âu� ¡«—“u�« fK�L� W�K�
 W�U� sOM�ô«  v��Ë ¨d��«  wM�u�«  —UO��«  r�—bB��
 ¡«—“u�«  w�K��  q�L�L�«  —uC��«  »UB�  w�  »–U���«
 n�uL�  WF�U��  —œUB�  ‰uI�Ë  ÆÎ «d�“Ë  16  Í√ 24  ?�«
 14  —u??C??�  vK�   «b??O??�Q??�  t??�b??�  Ê√  W�uJ��«  f??O??z—
 ÆÊuO�O�� ¡«—“Ë 5Ë ÊuLK�� ¡«—“Ë 9 rNM� Î «d�“Ë
 Ê≈ d??�??�« w??M??�u??�« —U??O??�??�« s??� W�dI� —œU??B??� ‰u??I??�Ë
 qJA�  bF�  r���  r�  Íc??�«  tK�«  »e??�  ¡«—“Ë  n�u�
 ‰uI� ULMO� ¨UN�UA�≈ Ë√ W�K��« bI� w� ¨ÊU�I�« WCO�
 sOO�O��  ¡«—“Ë  W??�ö??�  Ê≈  WF�U��  WO�UO�  —œU??B??�
 sO� bA�« Ê«bO� ÊuKJA� d��« wM�u�« —UO��« r�UL�
 q�I��L� WKB�L�« WO�UO��«  U�U���« Ê≈Ë sO�dD�«
 bNF�«  U�uJ�Ë WO�Uzd�«  U�U���ô« bF� U�  U�“«u�
 p�c�Ë  ¨¡«—“u???�«  n�«u�   UOHK�  w�  dC��  b�b��«
 vI��� …—uB�« Ê≈Ë ¨WO�KBL�«Ë WOHzUD�«  «—U���ô«

ÆsOM�ô« ÕU�� v�� WC�U�
 —UF�_«   U�UH�—«  s�  ÈËUJA�«  œ«œe??�  Í“«u��U�
 w�dL��«  —ôËb??�U??�  W�uLA�  dO�  Î UFK�  X�U�  w��«
 15  ”U??�√  vK�  b�b��«  dF��«  oO�D��  ¡b��«  WF�—c�
 d�“Ë  UMOLD�  ¡U�Ë ¨…dO� 1500 s� Îôb� …dO� n�√
 W�U�—  v??�«  ÍœR??�  ô  UN�√  UL�U�  WO�UF�  ö??�  œUB��ô«
 w� —UF�_« —«dI��« ÷dH� W�œ«—  «¡«d�≈Ë W�—U�
  —b� YO� ¨œUO�_« r�u� WOA� Î U�uB� ‚«u�_«
 ÊU� UL� 20% ?� —UF�_« ŸUH�—« W��� WO�UI� —œUB�

Æw{UL�« w�U��« s�dA� dN� lKD� tOK�
 »U���«  ÊËœ  s�  w�U��«  ÂUF�«  ¡UN��«  ÎU�u���   U�  ULO�
 dNA�« «c� W�UN� q�� sO�K�IL�« sO��K��« w� W�—uNL�K� fOz—
 fK�L�«  fOz—  s�  …—œU�L�  WOzUM��«   «—«u��«  —U��  oKDMO�
 W�K� v�« …u�b�« œËUFO� tHB�M� s� Î «¡b� Íd� tO�� w�UOM�«
 v�«  WL�M�«  W�U�  s�  —UE�_«  qI�M��  ¨b�b��«  ÂUF�«  lKD�
 ‰UL�_« n�dB� W�uJ� fOz— …u�œ bF� ¨WO�uJ��« Í«d��«
 dN�  q��  ¡«—“u???�«  fK�L�  W�K�  v??�≈  ¨f??�√  w�UIO�  VO��
 ÊUO� o�Ë ‰UL�_« ‰Ëb� sLC��Ë ÆÍ«d��« w� ¨q�IL�« sOM�ù«
 WBB�L�«  «œUL��ô« l�“u� UN�Ë√ Î̈ «bM� 65ò W�uJ��« W�Uzd�
 …—«“Ë WIH� vK� W�UF�«Ë W�U��«  UOHA��L�« w� W��UFLK�

ÆåhM�U� o�dL�« nKL�« w� …œu�u� WKLJ��«Ë ¨W�B�«
 UNMJ� Î̈UOzUHA��«Ë ÎUOAOF� U�—d�� U� UN� Ê≈Ë w�UIO� …u�œ
 ÂË“QL�«Ë Â“Q�L�« wK�«b�« bNAL�« vK� WO�K�  UO�«b� „d���
 Í«d��«  sO�  W�—u��œË  WO�UO�   ôU��  d�H��Ë  Îö??�√
 …u�b�U� sOOMFL�« d��« wM�u�« —UO��« ¡«—“Ë mK�√ b�Ë ÆWO�«d�«Ë
 Áœu�Ë s� l�«d� w�UIO� Ê√ —UO��« —U���ô ¨W�K�K� rN�F�UI�
 o���  o�«u��Ë  Wz—UD�«   ôU��«  w�  ô≈  W�K�  v�«  u�b�  ôQ�
 ÊËœ s� l�«Ë d�Q� W�K� v�« U�œ tMJ� ¨W�uJ��«  U�uJ� sO�

 Æ¡«—“u�« l� oO�M��«
 fOzd�«ò Ê√ v�« åd��u�ò d�� b�“ u�« q�√ o�U��« VzUM�« XH�Ë
 ÂbF� »«uM�« fK�� ÂU�« t�«bNF� vK� »öI�ô« œbB� w�UIO�
 `M�Ë w�«c��«  ôËU�� Ê≈ ìœUIF�ô« v�« ¡«—“u�« fK�� …u�œ
  UO�UJ�≈ VÒ��� UNJKL� ô  UO�ö� ‰UL�ô« n�dB� W�uJ�
 s� Ÿö�ùU� w�UIO� `BM�Ë UN�«Ë√ dO� w� WO�UO�Ë W�—u��œ

Æå“«e��« Ë√ “«eH��« Í√
 ÊS�  å¡UM��«å?�  d��«  wM�u�«  —UO��«  ◊U�Ë√  dOA�  U�  o�ËË
 ULO� ô sOM�«uLK� W�KL�«  U�U��« —«d�≈ ÂU�√ Î «b� nI� ô —UO��«
 …u�œ  Í√  l�  t�ËU��  Èb??�√Ë  o��  u�Ë  ¡UHA��ô«  nK�  w�
 X�u�« w� sJ� ¨…—ËdC�« l�dA� Ê«uM� X�� WO�UO�  U�K��
 d��  ¡UHA��ô«  ŸUD�   U�U�  —«d??�ù  …b�   UO�¬  „UM�  t�H�
 ŸUL��ô  …u�b�  WMOF�   U�ÒuJ�  “«eH��«  ÊËœ  s�  ‰UL�«  …—«“Ë
 w�  ¡«—“u??�«  fK��  ŸUL��ô  WI�U�  qJA��  UN�_  ¨W�uJ��«
 ÈuI�« W�UL� bIHO� «c�Ë WOFO�� —u�_« ÊQ�Ë —uGA�« …d��
 ¨W�—uNL��« fOz— »U���ô rN�U�U� vB�Q� qLF�U� WO�UO��«
 W�Uz—  l�u�  nFC�Ë  WO�U�OL�«  »dC�  «c�  Ê√  s�  …—c��Ë
 —dJ�� b� WI�U�Ë ÍœU� d�√ v�« —uGA�« ‰u���Ë ¨W�—uNL��«
 W�uJ��«  ÊQ??�  ◊U??�Ë_«   d??�–Ë  ¨w�Uz—  ‚UI���«  q�  bM�
 qM� r� UN�_ UN��—u��œË UN�O�U�O�Ë UN�O�d�  bI� WO�U��«

 ‰UAO� o�U��«  W�—uNL��«  fOz— l�ËË w�U��«  fK�L�«  WI�
 UN�  nOJ�  ¨t��ôË  W�UN�  q��  UN��UI��«  ‰u��  Âu�d�  Êu�
 ¡«—“u�«  WO�K�«  »UOG�  ÎU�uB�   «—«dI�«  c���Ë  lL���  Ê√

ÆåøsOO�O�LK� sOK�LL�«
 tK�«  »e??�Ë  q??�√  W�d�  wzUM�  —œUB�   b??�√  q�UIL�«  w�
 W�uJ��«  W�K�  ÊËdC�O�  W�d��«  ¡«—“Ë  Ê√  å¡UM��«å?�
 ¡«—“u�«  fK�L� W�K� v�«  ÃU��� W�—Ëd{ —u�√  „UM� ÊuJ�
 »e��«  ¡«—“Ë  sJ�  ¨W�B�«  …—«“Ë  W�“«u�  Âu�d�  ULO�  ô
 v�« …dOA� ¨—«d� Ë√ n�u� Í√ ¡UD�≈ q��  «—ËUAL�« ÊËdE�M�
 œUIF�« vK� o�«u� sO�Q�� Íd� fOzd�« UN� ÂuI�  «—ËUA� Ê√
 W�UGK� —UO��«Ë tK�«  »e� sO�  «—ËUA� l� s�«e��U� W�K��«

 ÆåUN�H�
 W�K��« ‰UL�√ ‰Ëb� ÊuJ� Ê√ »UBM�« sO�Q�� Ã—U�L�« s�Ë
 W�K�  ÊuJ�Ë  jI�  WOzUHA��«Ë  WOAOF�   UHKL�  Î «—uB��
 WOCI�« ÊQ� b�R� —UO��« ◊U�Ë√ sJ� ¨jI� …b�«Ë …dL� …bO�Ë

Æ‰UL�_« ‰Ëb�� j��d� ôË WOzb��
 l�UI�Ë »UBM�« »e��«Ë q�√ ¡«—“Ë s�R� Ê√ Ã—U�L�« s�Ë
 ‰ËR�K� —UO��«Ë »e��« sO� o��� r�UH� —U�« w� —UO��« ¡«—“Ë
 »e��«  ¡«—“Ë  dC��  Ê√  Í√  ¨ULNMO�  ·ö??�  ‰uB�  ÊËœ
 W�K��« œUIF�« WO�U�O� Ê√ ÎULK� ¨—UO��« l� oO�M��«Ë —ËUA��U�

ÆW�—UAL�« w�O�� d�“Ë s� d��√ Êö�≈ bF� …d�u��
 œUIF�«  »UB�  sO�Q�  —cF�  X��—  å¡UM��«ò  —œUB�  sJ�
 »e��«Ë —UO��« ¡«—“Ë l�U� «–≈ ULO� ô ¡«—“u�« U�K� u�Ë W�K��«
 b�√  Íc??�«  s�b�«  ·d??�  ÂUB�  s�d�NL�«  d??�“Ë  v??�«  W�U{«

Æt�F�UI�
 sO�u��L�« ¡«—“u�« iF� Ê√ v�≈ X�H� WO�ö�≈ —œUB� sJ�
 d�“Ë  rNM�  ÊUM��  Ã—U�  ÊËœu�u�  d��«  wM�u�«  —UO��«  vK�
 d�ü« iF��«Ë U�Ë— w� œu�uL�«  VO��u� tK�«b��  WO�—U��«
 sK�√ ULO� ¨W�K��« w� W�—UAL�« s� ÎU�dN� ÊUM�� —œUGO� rNM�
 ÃU��« ”U�� Ë ¨ ÂdI�« w�u� Ë ¨”öJ�« Ã—u� ∫¡«—“u�« s� q�

 ÆrN��—UA� ¨w�u�eHK� Y�b� w�  Í—UJL�« œU�“ Ë ¨ s��
 …dz«œ  w�  WO�Uzd�«   «—ËUAL�«  X�«“U�  ¨p??�–  ÊuC�  w�

 ÆWO�UO��« ÈuI�« bM� »UD��« …d�� ŸUH�—« l� W�Ë«dL�«
 UL�U�ò  `�d��U�  Á—«dL��«  ÷uF�  ‰UAO�  VzUM�«  b�√Ë
 qHI� r� tMJ� ¨åW{—UFL�« s� W�“«Ë W�d��√ s� r�b�U� vE�√
 s� w�ö�≈Ë “UO��U� ÍœUO� `�d�ò ‰u� o�«u��« vK� »U��«

ÆÁdO�F� o�Ë ¨åf�� Í√ ÊËœ
 fOzdK� W�U�— t Ò�Ë l�F� dOL�  «uI�« »e� fOz— ÊU�Ë
 ÂuI�  w��«  WÒO�UOM�«  q�J�«  ¡U�ƒ—  …u�œò  UNO�  tOK�  vML�  Íd�
 rNMJL�  ô  t�Q�  rNGK��  Ê√Ë  WÒO�Uzd�«   U�U���ô«  qODF��
 W�K�  w�  p�–  w�  «ËdL��«  U�  «–≈Ë  qODF��«  w�  —«dL��ô«
 w� W�“ö�« n�«uL�«Ë dO�«b��« c���� U�bMF� q�IL�« fOL��«
  U�U���« qODF�� ÂuI� WMÒOF� ö�� „UM� Ê√ sKF�� Ãd�� Ê√

ÆåWÒ�—uNL��« W�Uz—
 ÂUN�ô  t�«dG��«  åwzUM��«ò  o�d�  w�  w�UO�  —bB�  Èb�√Ë
 W�ËUILK�  ¡U�u�«Ë  d�d���«Ë  WOLM��«  w�K��  WO�UM�K�«   «uI�«
 ¨⁄«dH�« b�√ W�U�≈ w�U��U�Ë ¨»UBM�« œUI�≈Ë  U�K��« qODF��
 Ê√  w�Ë  WIOI�K�  ·U��  ÂUN�ô«  «c�  Ê√  å¡UM��«å?�  ÎU�{u�
 Íb���« `�dL� p�L�Ë —«u��« i�— s� vK� lI� WO�ËR�L�«

 Æs�d�ü« vK�  U�UN�ô« w�d�Ë
 ”dD� …—UA� —U� ‰UM�œ—UJ�« w�Ë—UL�« „d�dD��« t Ò�Ë Á—Ëb�
 ¨W�—uNL��« fOz— »U���«  U�K� wKDF� v�« W�U�— w�«d�«
 s�Q��Ë  w�UOM�«  fK�L�«  v�«  Êu�Q�  rJ�√  wMF�  «–U�ò  ∫‰Q�Ë
 bIHÔ�Ë W�UI�« ÊË—œUG� v�Ëô« WO�U���ô« …—Ëb�« bF� r� »UBM�«
 «cJ� ÊuKFH� «–UL�ò ∫w�«–≈ Y�b� w� w�«d�« ·U{√ Æå»UBM�«
 fK�� fOz— ULO� w�Ë—UL�« w�O�L�« W�—uNL��« fOzd� jI�
 —u�  nKJÔ�  W�uJ��«  fOz—Ë  …b??�«Ë  W�K��  V��MÔ�  »«uM�«
 ÊuFOD���  rJ�≈  Êu�uI�  rJ�Q�  ÆWO�UOM�«   «—UA��ô«  ¡UN��«

ÆåW�—uNL��« fOz— s� ¡UMG��ô«
 V�d�Ë  b�d�  ÊuM�«uL�«Ë  WOL�d�«  d??z«Ëb??�«  XKGA�«Ë
 w�U��«  ÂuO�«  w�  WOz«cG�«  œ«uL�«Ë  WO�öN��ô«  lK��«  ‚«u�√
 –≈  ÆcOHM��«  eÒO�  …dO�  n�√  15  w�dL��«  —ôËb�«  Êu�U�  ‰u�b�
 ¨WO�dL��«  Âu�d�«  UNKLA�  w��«  lK��«Ë  œ«uL�«  W�U�  XFH�—«
 ∫sO����  q�√  V�M�  …UM���L�«Ë  Èd�_«  œ«uL�«  XFH�—«  ULO�
 ¨U�dO�Ë  nOKG��«Ë  VOKF��U�  WO�Ë√  œ«u??�  UNO�  q�b�  ‰Ë_«
 w��« œ«uL�« —UF�√ l�d� …œÒbF�� ‚d� —U���« Â«b���« w�U��«Ë
 `�—  oOI���   U�œu��L�«  w�  ÎUI�U�  U�u�e�Ë  U�Ëœ—u��«

Æw�U{≈
 v�« w�U�� dL�R� w� ÊQL� Âö� sO�√ œUB��ô« d�“Ë sJ�
 vK� w�dL��« —ôËb�U� d�Q�� s� WOz«cG�« œ«uL�« s� 70%ò Ê√
 ’U��« ŸUDI�«Ë s�œ—u��LK� t Ò�u�Ë Æå…dO� 15000?�« dF�
 —ôËb�« qO�UH�� Îö�U� «u�e��«ò ∫ÎözU�  U�—U�d�u��« »U��√Ë
 1500 w�dL��« —ôËœ vK� W�Òe�L�«  UOLJ�« q� lO�Ë w�dL��«

Æå…dO�
 ô  ¨WHK��L�«   U�UDI�«  w�  sOM�«uL�«  vK�   U�“_«  b�A�Ë
 U�  »«d{ù«  v�«  tM�  dO�J�«  t�u�  q�  w�  ÂUF�«  ŸUDI�«  ULO�

Æ U��RL�« w� qK�� s� W�U� v�« œö��« c�QO�
 W�“√ Ê√ å¡UM��«ò XLK� ¨ÂU�√ cM� Íd�c���« »«d{ù« bF�Ë
 l�b��  ¨Íu�d��«  ŸUDI�«  w�  lO�U�√  ‰ö??�  dNE��  …dO��
 »«d{û� t�u��« v�« wMI��«Ë wMNL�«Ë wL�d�« rOKF��« …c�U�√
 WFKD� —œUB� V���Ë Æt� Ò�d� w�«—b�« ÂUF�« œbN� U� Õu�HL�«
 WO�d��«  d�“Ë  sO�  ÂUF�«  W�«b�  ‚UH�«  qB�  t�S�  nKL�«  vK�

WO�UI�  U�U���«
 r�UDL�« »U��√ W�UI� X�œ
  ËdO�  w???�   U??�e??�??M??L??�«Ë
 w??�u??M??�??�« ÊU???M???�???� q????�????�Ë
 W�U�   U???�U???�???�???�«  ¡«d???????�ù
 ‰Ë_«  Êu??�U??�  22  a??�—U??�??�
 dA�  W??�œU??�??�«  s??�  2022
 w� «dN� dA� WO�U��« W�UG�

Æp�d� …—U� UN��J�

ÉjÉØNÉjÉØN

 WO�ËR�L�« ‰u�  U�UN�ô« ‰œU��� U�ö� t�√ WO�Ë—Ë√ W�Ëœ dOH� ‰U�
 q� sO��dL�« ¡UL�U� fO� qODF��« d�u� ÊS� w�Uzd�« ⁄«dH�« s�
 ÷uF� ‰UAO� `O�d� Ëb�R� ÁcOHM�� Âe�K� ÍœuF� —«d� s� w�Q�
 vK�  r�UH�K�  tK�«  »e??�  l�  —«u��«  i�d�  ◊ö�M�  bO�Ë  ¡UM���U�

»U���ô«Ë »UBM�« sO�Q�� `�M� `�d�

 ÕU�M�« W�U���« rKF� WO�d��« …œUOI�« Ê√ w�Ë— ÍdJ�� dO�� ‰uI�
 W�dJ��  WOKL�  d��  W�—u�  l�  œËb��«  d��  w�d��«  q�«b�«  sO�Q��
 w�dO�_« sO�d� b�√ s� ÊËUF�Ë …b�U�� ÕU�MK� ÃU��� w�Ë W�œU�√
 W�dFL�« qIM�  ‰uN�L�« w� …eH� WOKLF�« X�U� ô«Ë W�—u�Ë UO�Ë— Ë√

w�d��« q�«b�« v�« œ«d�_« l�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

 Fourteenth year /Saturday / 3 December 2022
 2022  ‰Ë_«  Êu�U�  3  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 rOKF��« ·UM���« vK� rOKF��« …c�U�√ WD�«—Ë w�K��« ”U��
 WO�UL��ô« …b�U�L�« …c�U�_« `M� ◊d� w�«—b�« ÂUF�« «c�
 Î̈ «—ôËœ  90  w{UL�«  ÂUF�«  X�U�  Ê√  bF�  Î̈ «—ôËœ  130  UN�LO�Ë
 Áb�u� ¡UH�ù« lOD��� s� WO�d��« d�“Ë Ê√ d�_« WIOI� w� sJ�
 XF�œ  w��«  W��UL�«   UN��«  Ê√  uN�  V���«  U�√  ¨…c�U�ú�
 UL�—Ë WO�U� »U��_ ÂUF�« «c� tF�b� s� ÂdBML�« ÂUF�« mK�L�«
 …b�U�L�« s� ¡e� sO�Q� vK� WO�d��«  d�“Ë qLF�Ë ¨WO�UO�
  —U�√Ë ÆW�U��« v�� —ÒcF�� d�_« sJ� W�Ëb�« s� ÷d� d��
 d���  r�Ë  d??�_«  «cN�  rKF�  …c�U�_«  j??�«Ë—  Ê√  v�«  —œUBL�«
 U�bM�  sJ�  ¨d�“u�«  s�  VKD�  …c�U�ö�  WO�uLF�«   UOFL��«
 »«d{ù« —dI�Ë WO�uLF�«   UOFL��« lL���� …c�U�_« rKF�

Æ UOMNL�«Ë ”—«bL�« w� Õu�HL�«Ë q�UA�«
 …U�UFL�  Êu{ÒdF��  …c�U�_«  Ê√  —œUBL�«  X�{Ë√Ë
 hI�Ë  qI�  WHK�Ë  ¡U�dNJ�«Ë   Ë“UL�«  w�  hI�  s�  …dO��
 »uKDL�«  q�  ∫X�¡U��Ë  ¨U�dO�Ë  WO�U�dI�«Ë   «bFL�«
 ÊUM��  »öD�  dO�_«  –öL�«  wL�d�«  rOKF��«  ŸUD�  dO�b�
 ◊U��_«  d ÒF��  Íc??�«  W�U��«  ”—«b??L??�«  ŸUD�  e�eF��

ø—ôËb�U� WO�—bL�«
 ÊËdC��  –≈  ¨…—uD�  qI�  ô  s�b�UI�L�«  sO�dJ�F�«  W�“√
 XLK�  UL�  ¨l�«Ë  ‚UD�  vK�  Ÿ—UA�«  w�  W�bOFB�   «uD��
 rN��«Ëd�  WLÒL�L�«  …b�U�L�«  ·dB�  d�Q��«  V���  å¡UM��«ò
 cM� W�“«uL�« Êu�U� w� XE�� w��« …dO� —UOK� 1000 WG�U��«
 w�  rN�uI�  s�  dO�J�«  rN�U�d�  s�  ÎöC�  ¨w{UL�«  dNA�«
 —œUB�  dOA�Ë  ÆU�dO�Ë   UC�uF��«Ë  W�U�D�«Ë  ¡UHA��ô«

 …dO�  —UOK�  n�√  ?�«  …b�U��ò  Ê√  v�«  å¡UM��«å?�  sO�dJ�F�«
 sO�dJ�F�«  sO� WN�«uL�«  VI� W�uJ��«  l� ‚UH�«  bF�  d�√
 WA�UM� ‰ö� »«uM�«  fK�� ÂU�√  WOM�ô« ÈuI�«Ë s�b�UI�L�«

 Æå»«uM�« fK�� w� W�“«uL�«
 s�  XH�u�  W�U��«   UOHA��L�«  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�Ë

 øWO�U� W�UL{ l�b� ô≈ s�b�UI�L�« sO�dJ�F�« ‰U�I��«
 WKGAL�«   U�dA�«  w�b����Ë  wH�u�  W�UI�   cH�  UL�
 w�u�  ôUB�ô« d�“Ë Ê√ ô≈ Î̈U�d�c�� ÎU�«d{« ÍuK��« ŸUDI�
 åËdO�Ë√ò  ‰«u�√  nK�  d�dL�  w�  b�√  w�UIO�ò  ÊQ�  nA�  ÂdI�«
 w�U��U�Ë  t�OL�_  sOM�ù«  W�K�  ‰UL�√  ‰Ëb??�  Ã—U??�  s�

ÆåU�dC�Q�
 ŸUDI�«  wH�uL�   U�UF�  3  …œËe�«  Ê√  å¡UM��«ò  XLK�  UL�
 q�R� UL�—Ë w�U��« dNA�« W�«b� l�b� Ê√ b�RL�« dO� s� ÂUF�«
 q� …b�«Ë WF�œ l�b� s�Ë q�IL�« dNA�« Ë√ dNA�« nB�M� v�«
 ¨Ÿ—UA�« v�« sOH�uL�« l�bO� Íc�« d�_« ¨ UF�œ vK� r�I��
 W�uL�� s� ÂbIL�« sFD�« s� Ì Q�� …œËe�« vK� w�U��« dD��«Ë
 sFD�U�  X��  Ê√  —UE��U�  W�UF�«  W�“«uL�«  Êu�U�  b{  »«u??�

ÆåÍ—u��b�« fK�L�«
 tOK� Íc�« ’U��« ŸUDI�« s� «–U� ∫WO�UI� —œUB� X�¡U��Ë
 …œU�“  s�  Z�UM�«  —UF�_«  ŸUH�—«Ë  r�C��«  W���  qL���  Ê√
 w�ULF�«  œU��ô«  fOz—  sK�√Ë  øÂUF�«  ŸUDI�«  wH�u�  V�«Ë—
 v�œ√ Òb�� …dO� ÊuOK� 20 Õd� œU��ô«ò Ê√ dL�_« …—UA� ÂUF�«
 sFDM�Ë Vz«dC�« …œU�“ Âu�d� ÎUF�U� ÎUC�— i�d�Ë —u�ú�

ÆåW�Ëb�« È—u� fK�� ÂU�√ —«dI�U�
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!hódÉfhQ qº°†d ∫Ó¡dGh ô°üædG ø«H ´Gô°U
 s� b�eL�U� vE�� Ëb�U�Ë— u�UO���d� w�UG�d��« Ê√ v�≈ WO�U�� d�—UI�  —U�√
 ÷dF�« bF� ‰öN�« s� ÎU�dG� ÎU{d� vIK� YO� ¨W�œuF��« W�b�_« q�� s� ÂUL��ô«

ÆÍbOKI��« ‰öN�« r�d� ¨dBM�« ÍœU� s� t� ÂÒbIL�«
 ÷d� ÍœuF��« dBM�« ÍœU� Ê√ ¨Ÿu��_« «c� s� o�U� X�Ë w� d�—UI� XL�“Ë 
 tO�≈ ÂULC�ö� ÎU�uM� wMO�d��≈ tOM� ÊuOK� 173 WLOI� WK�c� WIH� Ëb�U�Ë— vK�

 Æq�IL�« dNA�« Íu�A�« u�U�dOL�« w�
 sO�ö�  3  WLOI�  WM��«  nB�Ë  ÊU�M�  t�b�  bIF�  tF�  b�UF�K�  dBM�«  vF��Ë
 wK�L�«  t��UM�  s�  W��UM�  ÊuN�«u�  b�  rNMJ�  ¨Ÿu��_«  w�  wMO�d��≈  tOM�

Æ‰öN�«
 „UM�ò »uO�u� vK� …UM� d�� u�U�Ë— uO��d�U�  ôUI��ô« w� hB��LK� ÎUI�ËË 
 u�UO���d�  Ê√  `O��  ¨‰öN�«  u�  ÍœUM�«  «c�  ÆËb�U�Ë—  u�UO���d�  b�d�  d�¬  œU�
 ÊËbF���  ÍœUM�«  w�  ”UM�« Æ‰öN�«  s�  Êu�dI�  ’U��√  tM�  »d��«  b�  Ëb�U�Ë—
 Ê≈  w�  qO�  ÆÂUL��ö�  …dO��  …b�«Ë  WDI�  „UM�  ÆÊuM��Ë  rN�  d�¬  Õ«d��«  r�bI��

 Æåw�U��« Êu�U� w� sO��ô l� b�UF��« vK� —œU� dO� ‰öN�«
 «cN�Ë  ÆnOB�«  w�  jI�  sO��ö�«  l�  b�UF��«  vK�  s�—œU�  Êu�uJO�ò  ∫·U{√Ë
 ÊËb�d�Ë  dBM�«  jGC�  V���«  «cN�  Æw�U��«  X�u�«  w�  bIF�  d�_«  ÊS�  V���«
 œUM� rCM� Ê√ Ëb�U�Ë— u�UO���d� W�u�Ë√ qE� Ær�N� ‰öN�« sJ� Ëb�U�Ë— l� b�UF��«

ÆåsJL� X�Ë »d�√ w� b�b�

 W�d��K� …œU� v�≈ w�UL�_« V��ML�« ‰ Òu��
 ‰U�b�uL�   U�uL�L�«  —Ëœ  s�  t�Ëd�  VI�
 ¨2≠4  UJ�—U��u� vK� Á“u� s� r�d�U� ¨dD�
 XK�Q�Ë 1≠2 UO�U��≈ vK� ÊU�UO�«  “U� ULMO�

 Æ16?�« —Ëœ v�≈
 WO�dF�«  dO�UL��«  s�  dO�J�« n��  r??�Ë
 s�  åWO�UL�_«  UMO�UL�«ò ÃËd��  UN��d�
 eH��«  Ê√  bF�  ¨dD�  w�  r�UF�«  ”Q�  W�uD�
 dO�UL��«  d�UA�  w�UL�_«  V��ML�« u��ô
 ‰ö�  sOOK�L�«  r�œ  vK�  r�—«d�S�  WO�dF�«

 ÆW�uD��« w� rN��—UA�
 o�� U� ÊËœdG� l�d��« ¨‚UO��« «c� w�Ë
 ¨pOK� e�U� w�UL�_« V��ML�« »—b� t� v�œ√Ë
 w� W�Ëb�« w� ‰UH��ô« tO��ô WO� Âb� ‰u�
 ÎU�U���«  ¨2022  r�UF�«  ”QJ�  r�“u�  ‰U�

 ÆdD� w� ÊU��ù« ‚uI� l{Ë vK�
 ¨ U�uL�L�«  —Ëœ  s�  UO�UL�√  ÃËd�  —u�Ë
 a�—U��  UN�U�—UA�  √u???�√  s??�  …b???�«Ë  w??�
 …d�U��«  UIOKF��«  U�� X�UN�« ¨‰U�b�uL�«
 Z��«  Íc�«  ¨w�UL�_«  V��ML�«Ë  ¨pOK�  vK�

 rOLJ�  d��  ¨dD�  vK�  wMK�  qJA�  Áu��ô
 W�—U�c��«  …—uB�«  rN�UI��«  bM�  rN�«u�√
 w��«Ë  ¨ÊU??�U??O??�«  ÂU??�√  rN�  v???�Ë_«  …«—U�LK�

Æ·bN� sO�bN� åX�UA�UL�«ò U�d��
 `�dB� s� W�d���« Ê√ ÊËœÒdG� `{Ë√Ë 
 ‚UHM�«Ë  dO�UFL�«  WO�«Ëœ“ô  Î «dE�  w�Q�  pOK�
 W�Ëb�« w� t�UH��« s�d�c��� ¨tKL�� Íc�«
 ¨t�  ÎU�—b�  ÊU�  ULMO�  aO�uO�  Êd�U�  WI�d�
 XLO�√  w��«  W�b�ú�  r�UF�«  ”QJ�  tF�  “U�Ë

Æ2020 ÂUF�« w� dDI�

 b{  2≠1  …—U���«  s�  t�e�  Í—bO�  ¨UO�U��≈  V��M�  r��  Èb�√
 …—Ëd{  vK�  b�√Ë  dD�  ‰U�b�uL�   U�uL�L�«  —Ëœ  ÂU��  w�  ¨ÊU�UO�«

 ÆwzUNM�« sL� w� »dGL�« b{ åUM�u� q�UJ� VFK�«ò
 sL� —ËbK� XK�Q� UNMJ� ¨ÊU�UO�« ÂU�√ T�UH� qJA� UO�U��≈  d��Ë
 ÆåÍ«—u�U��«ò V��M� nK� W��U��« W�uL�L�« w� WHO�u� wzUNM�«
 UM�ò ∫åuHO�—u��œ Ëb�u�ò WHO�� UN�KI�  U��dB� w� Í—bO� ‰U�Ë
 l�  …uI�«  s�  dO�J�U�  X�F�  ÊU�UO�«  ¨W�F�  …«—U��  ÊuJ��  UN�√  rKF�

 Æå U�U�L�« s� qOKI�«
 UMOK� sOF�� t�Q� »—bL�« U�d��√ ¨…«—U�L�« …—U�� l�u�� r�ò l�U�Ë
 „Òd���« UMOK� ÊU� ¨sO�b� ‰U�I��U� U�Q�UH� ¨ÂU�ú� ÂbI��«Ë …d�U�L�«

 ÆåÀb�� r� p�– sJ� Î «dO�� …dJ�U�
 Í—bO�  œÒb�  ¨wzUNM�«  sL�  —Ëb�«  w�  »dGL�«  V��M�  WN�«u�  s�Ë
 »—bL�«  ¨ u� Ë√  …UO� Êü«   U�—U�L�U�  ¨UM�u� q�UJ� VFK� Ê√  UMOK�ò

ÆåtMO��� UMOK� V�u�� U�Ë ¨UMzUD�√ s� UMF� Àb��O�

∂«∏a õfÉg º¡H qQóeh zâaÉ°ûfÉªdG{ ≥ëH IôNÉ°Sh áYP’ á«HôY äGOÉ≤àfEG

!äƒe hCG IÉ«M ¿B’G äÉjQÉÑªdG :¿ÉHÉ«dG ΩÉeCG É«fÉÑ°SEG IQÉ°ùN ó©H …Qó«H

ø«£°ù∏a º∏Y ¿ƒ©aôj áHQÉ¨ªdG

 16 `dG QhO ≈dEG º¡∏ qgCÉàH kÉLÉ¡àHG
 rK�  »dGL�«  V��M�  w��ô  s�  œb�  l�—
 v�≈  q�Q��U�  rN�ôUH��«  ÃË√  w�  sOD�K�
 VI�  2022  dD�  ‰U�b�u�  s�  16?�«  —Ëb??�«
 W�u��«  sL{  1≠2  W�O�M�  «bM�  vK�  r�“u�

 Æ U�uL�L�« —Ëœ s� 3?�«
 u�bO�  l??�U??I??�Ë  —u???�  …b???�   d??A??�??�«Ë
 q�«u��« l�«u� d�� åfK�_« œu�√ò w��ö�
 rK�  l??�d??�  ÊuKH���  r???�Ë  ¨w??�U??L??�??�ô«

 ÆsOD�K�
 œu??�√ò l??�«b??�  ¨oO�UO�«  œ«u??�  dN�Ë
 ¨w�U��ù«  bO�u�«  bK�  ÍœU??�Ë åf??K??�_«
 ·uD�Ë  wMOD�KH�«  rKF�U�  p�L�  u�Ë
 tO�≈  rCM�  Ê√  q��  ¨VFKL�«  ¡U???�—√  t??�
 V��MLK�  Í—«œù«  r�UD�«  œ«d�√  s�  iF�

 Æw�dGL�«
 s�b�«  e�Ë  Õö??�√  rOK�  wzUM��«  dN�  UL�
 vK� wMOD�KH�« rKF�« ÊUFC� UL�Ë w�U�Ë√
 Íc�«  W�UL��«  VFK�  w�  Ê«dO��Ë  ULNOH��

 Æ«bM�Ë »dGL�« …«—U�� sC��«
 sO��ö�« s� ÊUM�« d�¬ u�bO� lDI� o�ËË

 ¨wMOD�KH�«  rKF�«  ÊöL��  UL�Ë  W�—UGL�«
  ú�  w��«  UL�dO�UL�  l�  ULN�UH��«  ¡UM�√

 ÆVFKL�«  U�—b�
 vK�  WO�dGL�«  dO�UL��«  XE�U�  UL�
 l�—Ë qL� XK�«ËË ¨W�uD��« Ác� w� UN�œU�
 «cN� rN�«d�√ XM�“ w��« ¨WOMOD�KH�« Âö�_«

 ÆWO�dGL�« …dJ�« a�—U� w� w�U��« ¨“U��ù«
 s� bO�u�« w�dF�« V��ML�« u� ¨»dGL�«Ë
  U�uL�L�«  —Ëœ  “UO��U�  `��  Íc�«  4  q�√
 w�ö��«  ŸœË  –≈  ¨W??O??�U??�??�«  W??�??�??M??�«  w??�
 ©nOCL�« dD� V��M�Ë f�u�Ë W�œuF��«®

Æ«dJ�� W�uD��«

óFGó°ûdG óæY ¬ªYód ô£b ádhO ôµ°ûj ¬«∏«H
 wK�“«d��« …—uD�_« dJ�
 ÎU�uMF�  tL�b�  dD�  ¨tOKO�
  U�U��«  ‰ö�  t{d�  bF�
 v??�≈ t??K??I??�Ë ¨W??O??{U??L??�«
 W??M??�b??� w???� v??H??A??�??�??L??�«
 …—u�  X{d�Ë  Æu�U�ËU�
 ∫UNO�  V��  W�U�—Ë  tOKO�
 vK�  ¨åÎU??F??�d??�  v??�U??F??�ò
 W�öL� w�U�� …b�  UN�«Ë

 ÆW�Ëb�« w�
 W�Ëb�«  w�  r�dJ��«  d�√Ë
 ÂUL��«  vK�  –u����  w��«
 UN�uJ�  ÂU??�_«  Ác??�  r�UF�«
 ”Q??�  W??�u??D??�  WHOC���
 Íc??�«  ¨tOKO�  w??�  ¨r??�U??F??�«
 ÁcN�  t??�U??M??�??�«  s??�  »d???�√
 q�«u��«  UJ�� vK� W�HK�«
 dL��L�« r�b�«Ë ¨w�UL��ô«
 tOKO�  dA�Ë  ÆtO��F�  s�
 wL�d�« t�U�� d�� Î«—uAM�
 åÂ«dG���≈  ò l??�u??�  vK�
 w� U�√ wzU�b�√ò ∫tO� ¡U�
 wB�H�  Âu??�√  vHA��L�«

 ÆåÍdNA�«
 ÎULz«œ bO��« s�ò ∫·U{√Ë

 ¨Ác� q�� WO�U��≈ qzU�— wIK�
 WJ�� V���Ë °åW�O� d�UA� w� ÊuK�d� s� qJ�Ë ¨r�dJ��«  «c� vK� dDI� «dJ�
 V���  ¨vHA��L�«  v�≈  tOKO�  ÂbI�«  …d�  …—uD�√  qI�  r�  t�S�  ¨WOK�“«d��«  ESPN

 ÆVKI�« w� q�UA�Ë Â—u�
 ¨wM�–  ‘uA�  œu�Ë  bF�  ¨vHA��L�«  v�≈  tKI�  r�  tOKO�  ÊQ�  ¨WJ�A�«  X�œ—√Ë
 ÎUC�√  VO�√  UL�  ¨`�M�  r�  ÊU�d��«  ÷d�  s�  ÍËULOJ�U�  t�ö�  Ê√  v�≈  …dOA�
 tOKO� Ê√ d�c� ÆVKI�« w� q�UA� œu�Ë ¡U��_« b�√Ë ¨Áb�� ¡U��√ lOL� w� Â—u��
 V��M� l� VF�Ë Î̈U�U� 15 mK�� u�Ë ¨”u��U� ÍœU� l� Î «dJ�� W�ËdJ�« t�dO�� √b�
 l�  r�UF�«  ”Q�   ôuD�  3?�  “U�Ë  ¨…dA�  W�œU��«  dLF�  u�Ë  ÂbI�«  …dJ�  q�“«d��«
 bO�u�«  V�ö�«  u�Ë ¨1970Ë 1962Ë 1958  Â«u�√  ‰ö� ËU�KO��«  Áœö� V��M�

Æ“U��ù« «c� oI� Íc�«

(1  ¢U  áªàJ) … !¿GôjEG ≈∏Y áaƒ°ûµe á«cô«eCG ±Gõæà°SG ÜôM

 UNOK� X��UJ� ÚÊ≈Ë ¨UN�«b�√ oOI�� vK� »uFA�« rOLB�Ë ¨WL�e�Ë ¨…œ«—≈
ÆÊ«ËbF�«Ë WMLON�« Èu�

 ÍdJ�F�«  b�bN��U�  ¨åq??O??z«d??�≈åË  sDM�«Ë  X??�Òu??�   «d??L??�«  s??�  r??�  
 ¨ÂUEM�« …—u� t�uA�� UNO�«  Q��Ë ô≈ WKO�Ë „d�� r� w��« ¨Ê«d�≈ Òb{

åWF�«b�åË ¨ U�d�K� åWO�U�ò UN�H� W� ÒBM� ¨t�MDO�Ë
ÆtO� ÊU��ù« ‚uI� vK� åWB�d�åË ¨r�UF�« w� WO�«dIL�b�« s� 

 WI�U� ô W{dG� ¨W�d�  öL� WN�«u� w� —«dL��U� X�U� Ê«d�≈ 
 ¨U�bO�UI�Ë ¨UN�«d�Ë ¨UN�—UC�Ë ¨UN��—U� s� ‰UM�Ë X�U� WO�UI� »d� ∫UN�
 ¨U???�—ËœË ¨U??N??�—u??� t??�u??A??�Ë ¨W??O??M??H??�«Ë ¨W??�d??J??H??�«Ë ¨W??O??�Ëd??�« UNLO�Ë

Æw�U��ù«Ë Í—UC��« —uD��« …dO�� w� UN�L�U��Ë
 ¨W�—UL���«Ë  ¨WO�U�Ë  ¨W�œUB��«Ë  ¨WO�UO�  ¨WO�Ë—Ë√  WO�dO�√  »d�
 ‚U�—≈ WOG� ¨UN�«—b� Òq�Ë ¨U�œUB��« „UN�ù Ê«d�≈ vK� X{d� ¨W�—U��Ë
 ¡u�K�«Ë ¨v{uH�«Ë ¨ÊUOBF�« v�« bF� U� w� tF�œË ¨q�«b�« w� VFA�«

ÆV�d���«Ë ¨nMF�«Ë VGA�« ‰UL�√ v�« qzU�u�« nK��L�
 Î UAO�  bÒM� Î̈ U�u� n�u�� r� ¨W�Ë—b� W�O�� WO�ö�≈ WO�H� »d� 
 s� WO�Ëd�J�« ‘uO�Ë ¨ U�«–≈Ë ¨…eHK�  UD��Ë ¨»U��Ë ¨sOO�U�� s�
 dÒNA� w�Ë Æ U�«dD{ô«Ë  «dFM�« ZO�Q�Ë ¨ U�U���ô« årOEM�ò q�√
 UL� WIHK� W�–U�  U�uKF� ÒY�� ¨WOL�Ë Âö�≈ qzU�Ë ¡UA�≈ ‰ö� s� ¨ÂUEM�U�
 ¨Twitter ?�« qLA� w��« X�d��ô«  «uM� d�� ¨w�«d�ù« q�«b�« w� Íd��
 YO� ¨Telegram  Ë  ¨Instagram  Ë  ¨Face book Ë  You tubeË
 w��« Ê«d�≈ Òb{ WO�Ëd�J�ô« »d��« …—«œ≈ ¨Êu�U�M��«  UOKL� W�d� v�u��
 U�œuN�  e�d�  w�Ë  ¨WO�dO�_«  W�e�dL�«  …œUOI�«  qL�  ‚UD�  sL{  lI�

ÆUN� W�Oz— W�œUF� W�Ëœ sDM�«Ë U�d��F� w��« Ê«d�≈ vK� WO�Ëd�J�ô«
 ¨Ã—U��«Ë q�«b�« w� Ê«d�≈ …—u� t�uA� vK� qzU�u�« Ác�  bL� bI� 
 ¨V�d�« Y� ‰ö� s� ¨U�–uH�Ë UN�FL� i�uI�Ë ¨WIDML�« w� UN��UJ�Ë
  «¡«d�≈ ‰u� ¨UN� ”U�√ ô W�–U�  U�uKF� dA�Ë ¨UNOK� WIDML�« VO�Q�Ë
 ¨sLO�«Ë  ¨‚«d??F??�«Ë  ¨ÊU���UG�√  w�  UN�  X�U�  WO�U��≈  dO�   U�—UL�Ë

Ær�UF�« w� Ê«d�ù W�œUF� W�O� œU��≈ WOG� ¨U�dO�Ë

  «dFM�« „d��Ë dO�� U� Òq� vK� eO�d��« s� qzU�u�« Ác� n�u�� r� 
 Z Ò�R�Ë  ¨‚ÒdH�  U�  Òq�  d�Ë  vK�  ·eF�Ë  ¨q�«b�«  w�  ¨WO�uI�«Ë  WOHzUD�«
 w��«  ¨ÂUEMK�  W�œUFL�«  VGA�«Ë  V�d���«   U�UL��  l�b�Ë  ¨ U�ö��«
 ÂUOIK� Ê«d�ù W�œUFL�« WO�—U��« ÈuI�« l� d�U�� qJA� o Ò�M�Ë q�UF��

Æw�«d�ù« q�«b�« w� UNM� »uKD� u� U� cOHM��
 ¨w�«d�ù« ÍËuM�« Z�U�d��« fO� ¨WO�HM�« »d��« Ác� w� dD�_« ÒqF� 
 »d��«  UL�≈  ¨w�UL�«Ë  ÍœUB��ô«  —UB��«  Ë√  ¨a??�—«u??B??�«  Z�U�d�  Ë√
 ‰ö� s� ¨UNLO�I�Ë UNI�eL�Ë ¨UN�œUO�Ë Ê«d??�≈  …b�Ë ·bN��� w��«
  U�uL�L�« r�œË ¨WO��cL�«Ë WO�dF�«Ë ¨WO�uI�«  U�eM�« ZO�Q�Ë …—U�≈
 ‰Ëb�  œu��«  ÍœU???�_«  U�d�b�Ë  UN{Òd��  w��«  ¨WO�UBH�ô«   U�d��«Ë
 ‰Ëœ  iF�Ë  ¨åq??O??z«d??�≈åË  ¨…b��L�«   U??�ôu??�«  UN�√—  vK�Ë  ¨WO�—U�
 ¨w���uK�«Ë  ¨Íd??J??�??F??�«Ë  ¨w??�U??L??�«  r??�b??�«  U??N??�  d??�u??�  w??�??�«  ¨WIDML�«
 vK� …e�d� WOz«uA� WO�ö�≈  öL� s� p�– o�«d� U� l� ÆÍ—U����ô«Ë

Æw�«d�ù« ÂUEM�«
 U�ƒUHK�Ë …b��L�«   U�ôu�« UN�JK� w��«  WK�UH�«   U�UO��« q� bF� 
 »U�� s� …dL�« Ác� qF�� Ê√ sDM�«Ë vK� ÊU� ¨w�«d�ù« ÂUEM�« ◊UI�ù
 s�  e�� Ê√ bF� ¨q�«b�«  s� l{u�« dO�H�� ¨UN� WO��– W�d� ¨…√d??�«

Æt�—u�Ë ÂUEM�« l� wzUNM�« UN�U�� WOHB� r� s�Ë ¨Ã—U��« s� ÁdO�H�
 q�UH� r�� ÷—_« vK� X��√ Íc�« ÂUEM�« sO� …dL��� WN�«uL�« ÒÊ≈ 
 w�  Ê«Ëb??F??�«Ë  jK���«  Èu�  t�ÒO��  UL�  U??N??�«—œ≈Ë  ¨UNO�ËË  ¨tF�  dO�UL��«
  «Ëœ_«  UN�Òd��  w��«  q�«b�«  w�  V�d���«Ë  VGA�«  dO�«u�Ë  ¨Ã—U??�??�«
 ¨UN�UE�Ë  …—u??�??�«  Ê«d???�≈  vK�  ¡UCI�«  v??�«  ·bN�  w��«  ‰ËbK�  WO�—U��«

Æ…dO�J�« UN�«“U��«Ë ÍœUO��« U�—«d� WO�öH��«Ë
  U�ôu�« U�b�d� ¨w�«d�ù« q�«bK� WN�u� WK�u� ·«eM��« »d� UN�« 
 ¨sDM�«Ë pK� w� dO�� s� Òq�Ë ¨åqOz«d�≈åË ¨U??�Ë—Ë√  UNF�Ë ¨…b��L�«

ÆWIDML�« w� Â√ ¨»dG�« w� ÊU�√
 WO{UL�« œuIF�« WKO� ¨X�ö�« U�œuL� ÷—_« vK� X���√ w��« Ê«d�≈ 
 ‰UA�≈ vK� ÂuO�« …—œU� ¨W�dA�« WO�dO�_«Ë WO�Ëb�«  U�uIF�« t�Ë w�

 Èd� U� WIOI� w�«d�ù« VFA�« nA� Ê√ bF� ¨U�Òb{ ·«eM��ô« »d�
 ¨ÁbK� Òb{ Ê«ËbF�«Ë jK���« ‰Ëœ ÁdC�� U�Ë ¨ÂuO�« v��Ë ‰uK�√ 16 cM�
 ÒbF�  s� ‰Ëb??�«  Ác� t�  X�U� U�Ë ¨UN�«b�√Ë UN�UF�«  Î «bO� d�� Íc??�«  u�Ë
 vK�  WOFO�D�«  t�«Ëd�  VN�Ë  ‰öG��«Ë  ¨t�«—«dI�  rJ���«Ë  ¨t�œUO�  vK�
 jK��� Î UOzUN� Î «b� lC�� WO�«d�ù« …—u��«  ¡U� Ê√ v�« ¨WK�u� œuI� Èb�

 ÆUN�öG��«Ë ‰Ëb�« Ác� œ«b���«Ë
 X���√  Ê≈Ë  ¨Ê«d??�ù  W�œUFL�«  UN�U�UO�  s�  n�u��  s�Ë  r�  sDM�«Ë  
 ¨Íb���«Ë  ¨œu??L??B??�«  vK�  …—œU???�  U??N??�√  WO{UL�«  œu??I??F??�«  ‰ö??�  Ê«d??N??�
 UN�b�Ë Êu�Ë WOK�«b�« UN�N�� sOB�� w� WO{U� UN�«Ë ¨WN�«uL�«Ë
 Òq� w� UNKF�� U� ¨WOM�_«Ë W�dJ�F�« UN�«—b� e�eF�Ë ¨WO�uI�«Ë WOM�u�«
 p�–  UNHK�  ÚÊ≈Ë  ¨U�Òb{  „U��  w��«   «d�«RL�«  ÷UN�≈  vK�  …—œU??�  X�Ë

Æ UO�C��« s� dO�J�«
 t�FA� …dO�� WI� o�� W�Ëœ ÂUE� ÂU�√ UN�√ ¨…b��L�«  U�ôu�« ÒdI� v�� 
 w��« WLE�_U� fO� ÂUE� t�√Ë ¨WG�«b�« UN�U�UO� WIOI� ·dF�Ë ¨t�HM�Ë
 bL��Ë  ¨”u�—U�Ë  ¨tO�uMO�Ë  ¨U��O�U�  ÂUEM�  ¨sDM�«Ë  UNF�  X�UF�
 ¨sO�� Â«b�Ë ¨ÍU{d� bOL�Ë ¨u�u�u�Ë ¨o��« ¡UO{Ë ¨ÍuKN� U{—

°‰uD� W�zö�«Ë
 ¨j�Ë_« ‚dA�« w� Èd�� WOLOK�≈ W�Ëœ Ê«d�≈ ÒÊQ� sDM�«Ë ÒdI� v�� 
 jK���«   U�UO��  UN�—u�  X�U�√  Ê«  bF�  ¨UNLO���Ë  UNI�uD�  VFB�
 w�d� w� fOz— —u�� UN�√ ¨tK� r�UFK� X���√Ë ¨WMLON�« ÈuI� œ«b���ô«Ë
 ¨UNF� q�UH��Ë sC��� u�Ë ¨WIDML�« »uF� Èb� m�U��« tL�� t� ¨UO�¬
 WMLONK� ÍbB��« vK� WK�UF�« W�ËUIL�«  U�d�Ë ¨wM�u�« —d���« Èu� l�Ë
 s�  åwKOz«d�ù«ò  ‰ö??�??�ô«  W???�«“≈Ë  ¨lO�D��«  W�UO�  ‰U??A??�≈Ë  ¨WO�dG�«

ÆsOD�K�
 …b��L�«  U�ôu�« ÊU�— vI�� ¨Ê«d�≈ w� ÂuO�« Íd��Ë Èd� U� Òq� ÂU�√
 ÂUEM�« ◊UI�ù ¨t��e�d�Ë ÁƒöL�Ë »dG�« ULNF�Ë åqOz«d�«ò UN�HOK�Ë
 ÚÊ≈Ë ¨W�O��« ô≈ UNM� «ËbB�� s� Î̈ UHK� …d�U� …d�UI� W�U�L� ¨w�«d�ù«

ÆÆÆUN�F�Ë UN�UEM� rN�«eM��«Ë ¨UN� r�—UB� b�√ ‰U�
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á°SÉFôdG äÉØ°UGƒe øe

wA� ”UO�« UN��J� ˝

 WO�UM�K�«  W�—uNL��«  W??�U??z—  v??�≈  Êu??�??�U??D??�«
 b�√  ôË  ¨W�—u��b�«  rN�uI�  s�  yo�  u�Ë  ¨d��
 Ác�  s??�  VOG�  U??�  sJ�  ¨o??�??�«  «c??�  vK�  ÷d�F�
 l� q�UF��« w� w�Uzd�« —Ëb�« b�b�� u� W�dFL�«
  «uM� ÒX�� tK�I��� s� ÎôËR�� ÊuJO� ÌVF�

  ÆWO�U���
 Ê√ sDM�«Ë Ã—u� v�≈ ÊuO�dO�_« VK� U�bMF� 
 Æw Ò�√ dOA��√ ∫‰UI� ¨tOK� «u Ò��√Ë °v�√ t� Ò�√ ”√d�

øp� Ò�√ d�√ ÒwM� U� wBF� «–UL� ∫X�UI� ¨UN�Q�Ë
 ∫‰U�

 rK� v�≈ ÃU��� rJ��U� ¨ÁU Ò�√ U� rJ�K� Îö�√ X��
ÆW�UH� ULNM� w� fO� U�√Ë ¨W�«—œË

 ∫X�U�
 ÚÊS� ¨‚ö�√ v�≈ ÃU��� Íb�Ë U� rJ��« q� ìô

Æ Úq��U� ¨tOK� Óp�OÒ�— U� iF� UNM� p� ‰«e� ô ÊU�
 fOz—  ‰Ë√  —U????�Ë  ¨s??D??M??�«Ë  Ã—u????�  q??�??I??�

  ÆWO�dO�_« …b��L�«  U�ôuK�

¢SƒHO

 ÊUO�  sO�Ë  WF�DL�«  WLE�_«  sO�  lL��  …dO��  vLE�  W�d�A�  r�«u�
 Áœu�Ë  ÊUOJ�U�  Î̈U�UB��«  rJ��«  «u�B��«  ¨WO�dAK�  ÊËb�U�  r�  ¨‰ö??�ù«
 vK� ¡öO��ô«Ë ÷—_« W�d� ‰ö� s� √d� ¨w�«d�≈ w�d� ô w�UB��« t� Ò�d�
 Ác�Ë ¨WMLON�« Èu� …b�U�L� UNMDI� ÊU� Íc�« VFA�« œd�Ë …UO��«  «—bI�

ÆÆÆUN�ö�≈ vK� WO�d� W�√ ÊËb�Ë rKE�U�Ë dNI�U� WL�U��«  özUF�«Ë WLE�_«
 WMLON�«  Èu�  s�  …b�U�L�Ë  d���U�  …uM�  rJ��«  …b�   c�√  WLE�√  w�
 Èu� q�� s� w�—U��« r�b�« ‰ö� s� d�_« UN� ÒV���« r� ¨WOL�UF�« dNI�«Ë
 Òq� s� r�d�U�Ë ¨UN��� U�Ë ÷—_« ‚u� U� vK� X�u��U� ¨r�UF�« w� ÂöE�«
 dO�F��«  W�d�Ë ÊU��ù« ‚uI�� q�«u�L�«  „UN��ô«Ë ¨UN�J�d� w��«  r�UEL�«
 Î «d�dL�Ë  WODG�  ‰ö�ù«  ÊUO�  r�b�  w��«  UN�«–  WMLON�«  Èu�  w�  b��  UN�S�
  ULEM�Ë WO�Ëb�«  U�ON�« Òq� vK� ÎUC�√ WMLON�« ‰ö� s� W��U�� ÊËœ s�
 tLz«d�  ÒqJ�  q�UJ�«  ¡UDG�U�  ‰ö�ù«  ÊUO�  vE��  UL�  ÎU�UL�  ¨ÊU��ù«  ‚uI�
 qO�J�Ë ¨÷—_« q�√ ‚uI�� Œ—U� „UN��«Ë ¨ÊU��û� q��Ë ÷—ú� W�d� s�
 `D� vK� dOE� UN� fO� W�dBMF� t��—UL�Ë tLz«d� W�ËUI� vK� rN�—b�
 «c� ‰ÒuG� mK� ULMO� WLE�_« Ác� b�� Ê« s� p�– bF� Ëd� ô ¨WO{—ô« …dJ�«
 ”UM�« q�� w� tLz«d�Ë ¨÷—ú� t��d�Ë ÁƒöO��« n�UC�Ë ¨t�Ë—– ÊUOJ�«
 Ác� U�b�Ë ÚÊ≈ Ëd� ô ¨UN�U��√ ”Ëƒ— ‚u� ‰“UML�« Âb�Ë ¨‰UH�_« ·«bN��«Ë
 l�bM�Ë q� ¨tF� UNIzö� s� b Ò�u� o�UD��« Òb� v�≈ ÎU�UL� tN�A� w��« WLE�_«

  U�œUB��«  ¡UM��   U�uEM�  oK�Ë  w�O�«d��ù«Ë  wM�_«  n�U���«  u��
 «c� sO�Ë Wz—UD�« WLE�_« Ác� sO�  U�öF�« d�«Ë√ s� b�e� l�—UA�Ë WK�UJ��

ÆÆÆX�RL�« bzU��« ÊUOJ�«
 ·ËU��Ë „uJ� lMDBL�« ÊUOJ�« «c� œu�Ë  d��« Ê« wFO�D�« s� ÒÊS� p�c�
 t�«Ë“ ÒÊ_ ¨UNOH�� ‚u� UN�√— f Ò���� WLE�_« Ác� b�� ¨Á¡UI� œÒbN� W�œu�Ë

ÆÎ«—u� WLE�_« Ác� ‰«Ë“Ë ◊uI�Ë ÍËUN� w�«b��U�Ë …—ËdC�U� wMFO�

t�U��« `OL�

áª¶fCGh ¿É«c
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z»eƒ≤dG{ ácQÉ°ûªH zô«Ø°ùdG{ IójôL áYÉb »a AÉ≤d

ø«£°ù∏a º«°ù≤J áªjôéd 75 `dG iôcòdG áÑ°SÉæªH

 l�  s�UC�K�  WO�Ëb�«  WM�K�«åË  å ôu��ò  WK��  XLE�  
 ¨ådOH��«ò …b�d� W�U� w� ¡UI� ¨å‰ö��ô« Êu�� w� Èd�_«
 ¨sOD�K� rO�I� WL�d�� sOF���«Ë W��U��« Èd�c�« W��UML�
 w�uI�«  Í—u��«  »e��«  w�  vK�_«  fK�L�«  ”u�U�  —uC��
 X�Òb�Ë ÆsOÒL�NL�«Ë sO��U��« s� œb�Ë ÍbN� ÕUL� w�UL��ù«

ÆsO�b��L�« X�Òd�Ë W��UML�« w�U� U�d� WO�U�B�«

…œUL�
 vI�√  ¨wMOD�KH�«Ë  w�UM�K�«  sOOM�u�«  s�bOAM�«  bF�
 rO�I�ò Ê«uMF� …d{U�� …œUL� s�� Æœ Y�U��«Ë w�ö�ù«
 Æåw{UL�«Ë  d{U��«  sO�  WO�dF�«  WO�uONB�«  —ËœË  sOD�K�
 rO�I��«  a�—«u�Ë  ozU�ËË  lzU�Ë  ‰ÒuD�  œd�  w�  ÷dF��«Ë

Æ1947 ÂU� sOD�K� ÷—_
 W�B� s� sOO�UD�d�K� wD�Ô√ Íc�« »«b��ô« Òp�ò ÒÊ√ d���«Ë
 sOD�K� VB�G� Ê√Ë ¨—uHK� b�Ë cOHM� tM� ·bN�« ÊU� ¨r�_«

ÆåœuNOK� vDF�Ë UN�F� œÒdA�Ë
 ŸËdAL�« sL{ s� U�U� Ã—u� b�u�Ë uBMLOK�ò ÒÊ√ È√— UL�
 Æw�UM�K�« ÊUOJ�« v�≈ oA�œ n�— ÒrC� ÊU��d� U�U�Ë ÍœuNO�«
 ‰Ëb�«  X�uB�Ë  rO�I��«  —«d�  bF�  WO�dF�«  n�«uL�«  bI��«Ë
 XIK�√Ë  ÆU��d�  ôË  UO�UD�d�  b�√  l�UI�  r�Ë  tOK�  Èd�J�«

Æår�bK� «u�U� ÊuOMOD�KH�«ò W�dE� WO�dF�« WO�uONB�«
 UNMO�  sOD�K�  w�  qB��  ÊU??�  U�  Òq??�ò  ÒÊ√  v??�≈  —U??�√Ë
 „UM� ÊU� ÆW�ËUIL�« s� ÎU�u� n�u�� r� sOD�K� ¨ÂuO�« Àb��
 w� ÂuO�« qB�� UL� ÷—_« ÊËd�A� —U��Ë W�u� ÊuO�UO�
 «cJ�Ë  ¨”UM�«  WIzU{  »U��  vK�  w??{«—_«  ÊËd�A�  ÊUM��
 ¡U�ƒ— «Ë—U�Ë ÆÊuO�UM�� —U�� „UM� ÊU�Ë sOD�K� w� qB�

ÆåozUI� Ác�Ë œuNO�« bM� …d�UL� r�Ë  U�uJ�
 »d�Ë eOK��ù«Ë sOO�dO�_« sO� –uHM�« Ÿ«d�ò v�≈ ‚dD�Ë
 ÊU�  W�u���   UOMO�L��«  w�  ÊUM��  ‘U�  ULMO�  ¨f�u��«

ÆåsOD�KH� dNE�« d�b� Ê√ UN���

w�UO�«
 UNO�  X�ËUM�  WLK�  w�UO�«  tK�«b��  …œU??�  …—u��b�«  XI�√Ë
 r�d�  r�  Íc??�«ò  w�uONB�«  ÊUOJ�«  ¡UA�≈Ë  rO�I��«  ZzU��
 Ê«bK��« s� œuNO�« …d�� qÒN� Íc�«Ë ¨ÂuO�« v�≈ WOzUNM�« ÁœËb�
 W�b�  ÊUJL�«  «Ë—U��«  Æ «b�U�L�«  o�b�  l�  r�UF�«Ë  WO�dF�«
 w�  «uKL�  ÆÃ—U��«  w�  …dDO��«Ë  q�«b�«  w�  l�u��«  «Ë√b??�Ë
 W�d�F�«  WGK�«  œUL��«Ë  W�dJ�F�«  …uI�«Ë  WO�d��«  vK�  q�«b�«
 sO� …«ËU�L�« —UJ�≈Ë —U��L�« tK�« VF� rN�√ vK� WOL�— WG�
 Ác�  XÒ�d�  w��«  ‰UO�_«  Ác�  X���√  v��  r�dO�Ë  œuNO�«

ÆåW�dBMF�« Ÿ«u�√ lA�√ ”—UL� UM�u� w� WO�d��«
 œUH��U� ¨qB�� UL� w�Ëb�« lL��L�« w�UF�ò v�≈  —U�√Ë
 U�  Òr{Ë  ¨WO�dF�«   U�UO��«  s�Ë  ¨p�–  s�  V�UG�«  ÊUOJ�«
 œUF��U�  ¡UM���«  ÊUM��  ÊU�Ë  ÆWO�dF�«  ÷—_«  s�  ŸUD��«

ÆåWK�U��« W�ËUIL�U� t{—√
 »uFA�« Ã«e� «uK�L� r� »dF�« ÂUJ��« ÒÊ√ vK� w�UO�«  b�√Ë

ÆådD� ‰U�b�u� w� qB� U� qO�b�«Ë ÎU�u�
 WO�d� WOC� UN�≈ ÆlO�D� ôË `K� ôò ∫‰uI�« v�≈ XBK�Ë
 ¡UM�Ë  ‰U??�Ë_«  j�—  …œU??�≈  »dF�«  vK�  Ò̀ KL�«  V�«u�«  s�Ë

Æå…uI�«

w��Ë
  U�—ULL�ò w��Ë b�— WOMOD�KH�« W��U��« X{d� ¨U�—Ëb�
 `�B�� …bDNC� WOM�œ  UOK�√ VOKG� w� w�dG�« —ULF��ô«
 UL�  r�d�«  vK�  sOD�K�  w�  Àb�  UL�  —ULF��ö�  W�d�  ”√—
 Æ‰öI��«Ë —ULF��ô« s� —d�� s� UOI�d�√Ë UO�¬ w� qB�� ÊU�
 —UIF� UNO�≈  «ËdE� w��«  sOD�K� w� W�œuNO�«  WOK�_«  XF{Ë

ÆåW�U�L�« vK� U�u�ËU�Ë

 w� t{—_ wL�M� Íc�« UN�FA� W��M�U� sOD�K�ò ∫X�U{√
ÆåW�ËU�LK� ôË WL�IK� WK�U� dO�

 l�  q�UF��«  sO�  W�—UI�  Í—ULF��ô«  qIF�«  t�UA�ò   √—Ë
  U�—ULL�«  sO�Ë  ¨dL��«  œuMN�«  ¨U�dO�√  w�  wK�_«  VFA�«
 ô  W�ËUIL�U�  w�Q�  o��«ò  ∫XL��Ë  ÆåsOD�K�  VF�  o�  w�

ÆåW�ËU�L�U�

XIL�« 
 w�b� —d�L�« dO�_« s� Êôu��« s� WK��� W�U�— X�U�Ë
 ‰UCM�« w� …—uD�_« b�� Íc�« sOD�K� VF� UO�� XIL�«

Æ—ULF��ô« Òb{ WK{UML�« »uFA�« WFOK� u�Ë
 wI� Íc�« bO�u�« —ULF��ô« u� sOD�K� —ULF��« ÒÊ≈ ∫‰U�Ë

Æt��«“≈ UMOK�Ë WO{UL�« VI��« s�
 ‰UJ�√ Òq� ÊuN�«u� s�c�« ‰ö��ô« Êu�� w� Èd�_« UO�Ë
 “U���«Ë  œUNA��ô«Ë   uL�«  dD�Ë  ÷dL�«Ë  Ÿu��«Ë  rKE�«

ÆY���«
 r��  ¨UN�F�Ë  sOD�K�  …d�UML�  r�UF�«  —«d�√  V�U�  –≈Ë
 s�Ë  sOD�K�  ¡U�b�√  r�  s�  sO�  eÒOL�  Ê√  UMOK�  ∫ÎözU�  XIL�«
 ¡U�b�Q� Æo�b� WH� ËbF�« `ML� Ê√ “u�� ôË ÆU�ƒ«b�√ r�

ÆÊuK{UML�«Ë Êu�ËUIL�«Ë W�_« ¡U�d� r� sOD�K�
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