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النيابي ...ورعد :ال ّ
تب�شر بالخير
الموازنة للإنجاز حكوم ّي ًا على طريق الماراتون
ّ

مبادرة كويت ّية تك�سر الجليد ...وترفع ال�سقوف ّ
لحد الم�ستحيل
أتم جولته ويعلن اليوم ان�سحابه وتياره من االنتخابات
ّ
الحريري � ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
يستعجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تنجز الحكومة
مشروع الموازنة وتق ّره بأسرع وقت وأقل نقاش ممكنين،
ساعيا ً إلنجاز توافق مع الكتل النيابية المشاركة في الحكومة
على نقل مالحظاتها ال��ى ممثليها في مجلس ال�ن��واب داخل
اللجان النيابية والهيئة العامة ،إلدخ��ال التعديالت وإب��داء
�ج��ة ال��رئ �ي��س م�ي�ق��ات��ي ف��ي ط�ل�ب��ه أن إق ��رار
ال �م�لاح �ظ��ات .وح� ّ
مشروع الموازنة في الحكومة يتيح انطالق المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي ،على أن يتم األخذ الحقا ً بالتعديالت
ال�ت��ي يدخلها عليها مجلس ال �ن��واب ،حيث يتوقع أن يكون
النيابي للموازنة ماراتونا ً متعرجا ً طويالً ،في ظل
المسار
ّ
ش �ب��ه إج �م��اع ت�ع�ك�س��ه ت �ص��ري �ح��ات وم��واق��ف ل��رم��وز الكتل
النيابية ،على رفض الموازنة ،التي وصفها رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد بأنها وفقا ً للقراءة األولى لبعض
أرق��ام�ه��ا ال تبشر بالخير .كما سجل ن��واب م��ن كتل عديدة
مالحظات مختلفة ،تركزت في أغلبها على غياب مالمح أية
خطة نهوض اقتصادي وتطوير مالي عن الموازنة ،وغياب
أج��وب��ة على األسئلة المالية الكبرى ،كمصير ال��دي��ن العام،
والودائع ،وسعر الصرف ،واقتصارها على زيادات ضريبية

دول غرب �آ�سيا في مرحلة انتقال ّية:
ال �سالم قبل االنتهاء من ر�سم
خرائطها ال�سيا�س ّية الجديدة
د .عصام نعمان*
ال غل ّو في القول إنّ العالم بر ّمته في حال عدم استقرار
متزايد .أكثر مناطقه معاناة في هذه الحال منطق ُة غرب
آسيا الممتدة من شواطئ البحر األبيض المتوسط غربا ً الى
شواطئ بحر قزوين شرقاً .ك ّل دول المنطقة هذه في حال
توتر وغليان ،وبعضها يعاني حروبا ً متناسلة وأزمات
اقتصادية واجتماعية واضطرابات أمنية متواصلة .بعض
الخبراء االستراتيجيين يرى ان ال ضوء في نهاية النفق
الطويل للمرحلة االنتقالية .بعضهم اآلخر يرى أن ال سالم
وال استقرار قبل انتهاء الالعبين ،كبارهم وصغارهم ،من
رسم الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة المضطربة.
المتأججة في المنطقة ،نقع
في قراءة سريعة للصراعات
ّ
على الظاهرات اآلتية:
في العراق ،ثمة صراعٌ محموم بعد االنتخابات لوضع اليد
على مقاليد السلطة .إذا لم يتوصل الالعبون المتصارعون
الى تسوية بشأن تأليف حكومة وطنية متوازنة فإنّ البالد
مرشحة لالنزالق الى حرب أهليّة تشارك فيها الواليات
المتحدة الساعية ،على ما يبدو ،ال��ى ع��دم سحب قواتها
لضمان ع��دم قيام تحالف بين إي��ران وس��وري��ة والعراق
يم ّكن أط��راف محور المقاومة من الوصول الى شواطئ
المتوسط عبر لبنان وتهديد الكيان الصهيوني .واشنطن

(التتمة ص)4

تعادل عشر مرات ،من خالل إسقاطها على اقتصاد منكمش
مرتين ونصف ناقص ،وزيادتها أرب��ع م��رات ،بالتوازي مع
منح الموظفين راتبا ً إضافيا ً واح��داً ،بحيث يكون الحاصل
هو نسبة واح��د لخمسة في مستوى المعيشة ،بين زيادات
الضرائب وزي��ادات الدخل ،فيما الدخل نفسه لم يعد يوازي
أكثر من نسبة  10%مما كان عليه قبل االنهيار المالي.
سياسياً ،جاءت زيارة وزير الخارجية الكويتي وما حمله
مما وصفه باألفكار الكويتية والخليجية والعربية والدولية،
لترتيب العالقات اللبنانية الخليجية ،لتكسر الجليد على هذا
الصعيد بعد جمود أعقب االتصال الثالثي الذي جمع الرئيس
الفرنسي وولي العهد السعودي ورئيس الحكومة على إعالن
نيات تأتي الورقة كمحاولة أول��ى لترجمته بمسودة حوار.
وال�ت��رح�ي��ب ال��ذي لقيته ال�ح��رك��ة الكويتية ل��م ينسحب على
م��ا تض ّمنته األف�ك��ار المرفقة ،وال�ت��ي فيها م��ا ال ج��دال حوله
واستعداد لبرمجة تنفيذه كملف التهريب وملف اإلصالحات
المالية ،واستكمال تطبيق اتفاق الطائف ،وسواها من البنود
المبدئيّة ،بينما هناك شبه إجماع رئاسي على أن سقف بعض
البنود مرتفع لحد االستحالة ،خصوصا ً الحديث عن القرار
 1559وما يقصد بالدعوة لتطبيقه وبالدعوة الموازية لحصر

(التتمة ص)4

الرئيس عون مجتمعا ً إلى وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق في بعبدا أمس

توا�صل اال�شتباكات بين «ق�سد» و«داع�ش» في الح�سكة
بعد �سيطرة التنظيم على �سجن ال�صناعة
لليوم الثالث ،تواصلت االشتباكات بين
ميليشيا «قسد» وتنظيم «داع��ش» اإلرهابي،
أم��س ،ف��ي محيط سجن الصناعة ومنطقة
المقابر في حي غويران جنوبي الحسكة.
وسيطر عناصر «داعش» على السجن ،فيما
استقدمت ق��وات «قسد» تعزيزات عسكرية
إل��ى المنطقة ،ون��ش��رت ال��ق��وات األميركية
بعض العربات العسكرية في محيط سجن
الصناعة.
وت���وق���ع ع��ض��و ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي
الكردستاني النائب محما خليل في تصريح،
«وصول الهاربين إلى بعض المناطق النائية
في سنجار وجزيرة البعّ اج».
وطالب خليل بـ»جهد استخباري ويقظة
من ال��ق��وات المسلحة العراقية والضربات
االستباقية».
ونشر تنظيم «داع��ش» مقطع فيديو يظهر
احتجازه مجموعة أف��راد يقول إنهم عناصر
لـ«قسد» وقعوا أسرى بأيدي مسلحي التنظيم
داخل السجن الذي يع ّد أكبر سجن لعناصر
التنظيم في العالم.
وتواصلت االشتباكات العنيفة ليل السبت،
بين قوات «قسد» و«داعش» ،في محيط سجن
الصناعة جنوب الحسكة.
واستهدفت طائرات التحالف الدولي مشغل
الخياطة العسكري التابع لـ«قسد» في محيط
سجن الصناعة بعدّة غارات جوية.

االحتالل يجرف  50دونم ًا جنوب الخليل
جرفت آليات االحتالل «اإلسرائيلي» أمس ،نحو  50دونما ً من أراض تعود ملكيتها لعائلة أبو شرار
بالقرب من مستوطنة «نوجهوت» المقامة في منطقة الفقيقيس في بلدة دورا جنوب الخليل جنوب
الضفة الغربية المحتلة.
وقال وليد أبو شرار وهو أحد المتض ّررين «إن التجريف يأتي تمهيدا ً لالستيالء على األرض لصالح
التوسع االستيطاني» ،كاشفا ً أن المستوطنين حاولوا االستيالء على أراضي مواطنين من عائلتي
أبو شرار ،ونصر عدة مرات .وأوضح أبو شرار ،أنه يوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب
وسقي المواشي ،واآلن يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم ،مشيرا ً إلى أن
مستوطنة «نوجهوت» مقامة في معظمها على أراضي عائلة أبو شرار.
على صعيد آخر ،اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين من مناطق متفرقة من مدينة طولكرم
بالضفة المحتلة ،بينهم أسرى محررون.
وفي الشأن المتعلق باألسرى ،ال يزال األسير الفلسطيني في معتقالت االحتالل ناصر أبو حميد
من وضع صحي خطير للغاية ،حيث يبقيه األطباء بحالة تنويم ،نظرا لعدم قدرة جسده على إخراج
السوائل التي تتجمع في رئتيه ،بحسب ما أفاد شقيق األسير ناجي ،الذي كشف
أن سلطات االحتالل «ال تسمح ألحد بزيارة ناصر واالطمئنان على حالته ،سواء الصليب األحمر،
أو العائلة ،أو أي جهة أخرى ،ما يؤكد أن وضعه خطير للغاية ،وأن االحتالل ال يريد ألحد معاينته».
وفي السابع من الشهر الحالي ،تمكنت العائلة من زيارة ابنها ناصر القابع في غرفة العناية
المكثفة في مستشفى «برزالي اإلسرائيلي» ،بحراسة مشددة من شرطة العدو ،حيث بالكاد تمكنت
مستلق على بطنه ورأسه متصل بأنابيب ،وبعد ذلك منعت
والدته وشقيقه من التعرف عليه وهو
ٍ
العائلة من زيارته.

وك���ان ال��م��رك��ز اإلع�لام��ي ل��ق��وات س��وري��ة
الديمقراطية «ق��س��د» ق��د ق��ال قبل أي���ام ،إن
«قواتنا تتعامل مع محاولة ف��رار جماعية
أخرى لعناصر داعش من سجن غويران».
وأضاف« :قواتنا تط ّوق مجموعة كبيرة من
المرتزقة حاولوا الفرار من السجن» ،مضيفا ً أن
«خاليا التنظيم اإلرهابي التي ت ّتخذ من منازل
حي الزهور خنادق لها تطلق النار
المدنيين في ّ
بشكل مكثف ،في محاولة لتوجيه رسائل أمل

إلى المعتقلين داخل السجن».
وكانت مصادر إعالمية ذكرت أنّ «داعش»
أطلق سراح  800سجين ،وقتل نحو  200من
«قسد».
ويعد الهجوم األكبر لتنظيم ال��دول��ة منذ
هزيمته في سورية في م��ارس /آذار ،2019
وهذه المرة الثانية منذ ديسمبر /كانون األول
الماضي التي يهاجم فيها التنظيم السجن في
محاولة لإلفراج عن سجناء من أعضائه.

«الح�شد» يُطلق عملية �أمنية وا�سعة
لمالحقة فلول «داع�ش» في ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب
الموسوي أمس ،انطالق عملية أمنية واسعة من عدة محاور
لتفتيش ومالحقة فلول «داع��ش» في حوض العظيم في
ديالى.
وقال الموسوي إنّ ألوية الحشد الشعبي والتشكيالت
الساندة لها انطلقت بعملية أمنيّة واسعة لمالحقة فلول
«داعش» في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي.
وأضاف الموسوي إن القوات المشاركة بالعملية اللواء
الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة
بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات
القيادة واالستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات،
الفتا إلى أن «العملية جاءت لمالحقة فلول «داع��ش» بعد
«التعرض الغادر» للجيش العراقي في ناحية العظيم.
وتابع الموسوي أن «العملية تهدف إلى إحكام الطوق

ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيه الشرقي
والغربي ومسك خط النعمان وصوال ً إلى مصب نهر العظيم
لنهر دجلة جنوباً» ،الفتا ً إلى أن «العمليات ستستمر رغم
انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة
والحركة الصعبة داخل األدغال والمسطحات المائية ضمن
نطاق العمليات».
وأش��ار الموسوي إلى أن «تع ّرضات داعش بين الحين
واآلخر ض ّد قواتنا األمنية ال يثنينا إال قوة وعزيمة للقتال
ومالحقة اإلرهابيين أينما وجدوا».
كما ش��ارك في العملية اللواء  52ضمن قيادة عمليات
كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع
لمحور الشمال بهدف إسناد ق��وات قيادة عمليات ديالى
وفرض طوق أمني لمنع تسلل اإلرهابيين الدواعش ضمن
نطاق العمليات في حوض حاوي العظيم.

(داالتي ونهرا)

نقاط على الحروف
كالم �صادق و�صريح للكويت
ناصر قنديل
 ال يمكن إغفال أرب��ع حقائق قبل أي نقاش لمضمونالمبادرة الكويتية ،الحقيقة األولى أن اللبنانيين ُيجمعون
على حفظ مكانة خاصة للكويت ،وي�ش�ع��رون بالمرارة
عندما ينظرون لتدهور العالقات معها في سياق األزمة مع
دول الخليج ،ويفرحون لتصدّرها مساعي إع��ادة األمور
الى سابق عهدها .وليس من حاجة لتفصيل أسباب هذه
المكانة المميزة للكويت والكويتيين في الذاكرة اللبنانية
ال�ع��اب��رة للطوائف والتوافقية .والحقيقة الثانية ه��ي أن
مؤيدي خيار المقاومة في لبنان ينظرون بعين اإلكبار
والتحية للموقف الكويتي المتمايز برفض التطبيع مع
كيان االحتالل ،ويرون فيه عالمة عافية في وضع عربي
مريض ،خصوصا ً ان هذا الموقف الكويتي جامع للحكومة
والبرلمان والمجتمع .أما الحقيقة الثالثة فهي أن الكويت
تمثل دولة متميزة بتجربتها الديمقراطية الحقيقية ،فهي من
الدول العربية القليلة التي تمثل االنتخابات فيها استحقاقا ً
جديا في رسم السياسات والتوازنات ،وقد امتلكت تجربة
عريقة على هذا الصعيد ،وعرفت صحافة حرة ومنفتحة،
عبر سنوات طوال ،ما يجعل تفهمها للوقائع اللبنانية من
م��وق��ع تجربتها ال�خ��اص��ة ف��رص��ة ل �ح��وار مبني على لغة
االحترام والوقائع ،ال لغة الفرض واألمر واإلذالل والسعي
لإلخضاع ،من منطلقات ال صلة لها بالمعرفة وال بالحوار
وال بالديمقراطية .وهنا تأتي الحقيقة الرابعة وهي تتصل
بموقف الكويت من حرب اليمن ،فرغم التضامن الكويتي
م��ع ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات تحت سقف مجلس التعاون
الخليجي ،فالكويت استضافت جوالت حوار رئيسية بين
األطراف اليمنيّة ومرشحة الستضافة المزيد عندما تنضج
فرص الحلول السياسية .وهي بالتالي مؤهلة لفهم معنى
عبثية الحرب ،وبالتالي الحاجة إلنهائها ،ولو لم تقل ذلك.
 مبادرة الكويت خطوة الى األمام تعبّر عن بداية نضجمناخ جديد ،واال لما كانت الكويت لتبادر ،وهي التي أبلغت
لبنان أنها متضامنة مع شركائها في مجلس التعاون داعية
لحل المشكلة معهم ،والكويت ج��اه��زة للسير ب��أي حل.
والمناخ الجديد هو مناخ خليجي نابع من تطورات تتصل
ب��ال�ح��وار ال�س�ع��ودي اإلي��ران��ي وم�ف��اوض��ات فيينا للملف
النووي اإليراني ،وبدء التحضير للحل السياسي في اليمن
بعدما بلغ التصعيد م��داه ،ول��ذل��ك فهي تستحق التعامل
معها بجدية ومسوؤلية .وه��ذا ال تترجمه اللغة الخشبية
للحكومة ورئيسها ووزير داخليتها ،بل بمصارحة ال تقفز
عن حقيقة المشاكل ،وتم ّوهها بمراهم التكاذب والتزلف،
وصوالً لحد التذلل المهين الذي ال يقبله أغلب اللبنانيين،
وال��ذي ال يبني عالقات ثابتة وال يضمن استقراراً ،وأول
المصارحة هو أن مفهوم االلتزام اللبناني بالموقف العربي
مشروط بعودة الوحدة الى الجامعة العربية .فالجامعة من
دون س��وري��ة ليست ه��ي الجامعة م��ع س��وري��ة ،والعرب
وعلى رأسهم السعودية كانوا رع��اة اتفاق الطائف الذي
ك ّرس ربط عروبة لبنان بسورية ،باعتبارها نتاج التاريخ
والجغرافيا طالبا ً من فريق لبناني كان يرى غير ذلك بعدم
معاندة هذه الحقيقة النابعة من التاريخ والجغرافيا ،وثاني
المصارحة هو أن الموقف العربي الملتزم بفلسطين عبر
حد أدن��ى هو المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت،
وفيها حق العودة لالجئين الفلسطينيين ،هو غير موقف
عربي يسيطر عليه مناخ التطبيع ،والتخلي عن القضية
الفلسطينية ،وصوالً للضغط على لبنان لقبول سياسات
تنتهي بتوطين الالجئين الفلسطينيين.
(التتمة ص)4
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?»°SÉ«°ùdG ó¡°ûªdG øe êhôîdGh ±hõ©dG áëÑ°S ôq µJ πg
V�U��Ë rN�O� ålODI�«ò s� ÃËd��« vK� √d��� Ë√ ¨WO�ËR�L�«
Æ·uAJL�« wIOI��« ‚—U��«
Î U�J�d�Ë Î UL�U� Î UL�U� ÒÊ√ ÈËd�Ô åd�c�Ô ¡wA�U� ¡wA�«ò ÒÊ√ UL�Ë
l�L�� b�Ë t� ÊU�Ë ¨w�u� ¨t�F�Ë ÁbK� o�� åUN��–Ë WF���«ò
¨ÁUD� vK� gL� r�Ë ¨ÁU�√ t�A� ôË ¨WM���« WFL��«Ë W�OD�U�
”UM�« s� lL�� Ÿ—UA� dÒ � ULÒK� ÊU�Ë ¨sOAL�« t�uK� vM��� Ë√
t�uK� dOOG� —dÒ I� ¨åd�“_«åË b�UH�«Ë r�UE�« Áb�«Ë vK� UMFK�«
s� Îôb� ¨…dHGL�«Ë WL�d�« t� VK�� tK� Áb�«Ë o�d� vK� dO��«Ë
ÊU�Ë ¨t�UF�√ X�U� UI�u� qFH� ¨Ád�� v�≈ tI�ö� w��« UMFK�«
vK� WL�d�« VO�P� ‰«e�≈Ë ¨tOK� WMFK�U� rN�H�√ ”UM�« qF� œÒ —
Æå U� U� nK� s�åË ¨Áb�«Ë
ô rN�H�√ r� ÊU�“Ë ÊUJ� qÒ � w� ÊUM�� ÂUJ� ÒÊ√ ¨W�U��� wMF�
·bN�«Ë b�«Ë „uK��U� ¨¡UL�_«Ë Áu�u�« dÒOG� ÚÊ≈Ë ¨ÊËdÒOG��
r�UI�Ë ¨hU���«Ë W�d��«Ë –uHM�«Ë ‰UL�«Ë WDK��« u� ¨b�«Ë
Æt�«u�√Ë VFA�« ‚uI�Ë ¨U�œ—«u�Ë UN�«—bI�Ë W�Ëb�« r�UG�
n�«uL�« w??� WG�U�L�«Ë V�B�«Ë ZO�C�« «c??� qÒ ? � «–ULK�
‰UG�≈Ë W??O?�U??�?O?L?�« Â«b??F??�«Ë b??K?�?�« »«d??�? � »–U??J? �« ¡U?? ? �œÒ ô«Ë
—d� ÚÊ≈ ¨WO�UO��« W�uEML�« s??� Î «dO�� Êu�UF� s??�c??�« ”U??M?�«
bNAL�« s??� Ãd??�? �Ë Î U?�?�U??� v�M��
Ê√ „«– Ë√ ‰ËR??�?L?�« «c??�
Ò
—«œ v??�≈ ¡U??M?H?�« —«œ s??� d??�¬ q??�— Ë« ¨Íu??D?K?�?�«Ë w??�U??O?�?�«
q�� qL�ò ¨q�L�« ‰uI� UL� t�_ ¨¡w� ô ødÒOG�O� «–U� ø¡UI��«
¨`O�UL� Ÿu??�œË Îö? �u??�Ë ¡U??J?�Ë …b??�«e??� vHJ� ¨å„d??�? � qL�
ÊÒö� Ë√ Êö??� »U??� ÚÊ≈ ¨VFA�« q??�Ë U??�Ë åX??�U??� W�UOI�«ò ÒÊQ??�
—«d� ÊU� «–≈ WU� ¨À«b??�_«Ë WDK��«Ë W�UO��« Õd�� s�
¨W�U� Ë√ W??U??� ·Ëd??� t�{d�Ë ¨U??O? �«– ¡U??H?J?�ù« Ë√ qO�d�«
ÎôU��Ë ¨VFA�«Ë bK��« vK� Î «dO� w�M��«
œËœd� ÊuJ� Ê« v��
Ò
rN�Ëd� W��� dJ�� sO�ËR�L�«Ë sOO�UO��« s� s�d�x�
q�� ÂuO�« «uK�d�Ë rN�uO� å«uFLÒ A�åË ¨WDK��« s� ås??�ü«ò
…dE�ML�« …e�FL�« qB��Ë ¨d�_« «c� oI��� Ê√ q�√ vK� ÆbG�«
ÆÆÆÊUM�� ’ö� ÊuJ�Ë

ÂUF�« ‰UL�« W�d� X�uÒ ��Ë ¨ÂuO�« W�UG� ±π≤∞ ÂUF�« w� dO�J�«
¨«ËdÓ�� s??�c??�« ÂUJ��« qÒ J� W??�—U??� W??�ö??�Ë …eO� v??�« ¨’U??�? �«Ë
ÂUJ� s� rNI�� s� —U��Ë …dO�� rN�UO�uK�� «uF�U� s�c�«Ë
vK� ¨‰u??D?�Ë œÒbL�� q���« ‰«e??� ôË ¨V�dI�«Ë bOF��« w{UL�«
å`�UB�«ò nK�K� Î UO�ËË Î UMO�√ qÒ � Íc�« å`�UB�«ò nK��« ÍœU�√
WK«uL� ¨åW�O�B�«ò WJ��« vK� œ«b??�? �«Ë WI� qÒ J� ¨q??�U??F?�«
W�Ëb�« ‰«u??�√ vK� uD��«Ë hU���«Ë œU�H�«Ë W�d��« ZN�
r�U��« ÂUN�« vK� b�√ ƒd�� Ê√ ÊËœ s� ¨ U��RL�«Ë VFA�«Ë
Ë√ V�c� Ë√ WHzU� Í√
Ò v??�≈Ë ¨ÊU??� ÍuDK� l�u� ÍQ?
Ò ?�Ë ÊU??� Î U?�√
»«d��ô« ŸuML�Ë dL��« ◊uD��U� W�ÒO�� UN�_ vL��« WIDM�
¨ÂUJ� «cJ� l� åwN�b��«ò s� t�_ ¨UNO�≈ …—U??�ù« v�� Ë√ UNM�
ô Î «d??�Ë s�UC��«Ë q�UJ��U� ÎôuN�� ÂuKFL�« ‚—U��« vI�� Ê√
¨VFA�« u� Î ULz«œ ‚Ëd�L�«Ë ¨åsOF�« s� q�J�«ò ‚d� ÚÊ≈Ë ¨‰UI�Ô
t�I�ö� V��Ë ¨W�d��U� rN�� v�≈ d�U� d��� ‰uÒ ��� Íc�«
v�≈ ‰uÒ ���Ë ¨UNM� ¡Íd� u� ‚dÒ HL�«Ë WKL��U� rN� vK� t���UF�Ë
rÒ ��Ë t�uI� —œUB�Ë t�«u�√ ‚d��Ë ¨Áu�U�– d�UJ��Ë WO�{
ÊöOG�«Ë ÊU�O��« vK� …e�U� WLN��«Ë ¨t�ô–≈Ë tF�u��Ë Á—UI�≈
¨dA��«Ë UNCF� Âu�� WK�√ W�d�HL�« U�«uO��« qÒ �Ë V�UF��«Ë
UN�«u�√ vK� Ë√ ¨ uO��« q�«œ gOF� w��« WHO�_« U�«uO��« v��Ë
ÆwIOI��« ‚—U��« qNÒ ��Ë
Íc�« ¨W??�œ u??�√ pKL�« dB� w� ÎöF� gOF� ÂuO�« VFA�« ÒÊ≈
w� s�Ó rEF�Ë ¨UN�J� qFH�Ë W�«eM�«Ë …«ËU�L�«Ë ‰bF�« w�Òb�
œU�F�«Ë œö�K� W�uAJ� W�d� w� Êu��«u��Ë ¡U�d� WJKLL�«
XLB�« ‰ö� s� ÊU� Ê« ¨tF�u� s� qÒ � …d�U�� dO� Ë√ …d�U��
¡U�G�« Ë« ¨©dA�« q√ t�≈ t��bI� w� ÊËbK� s�≈ ‰uI�® ¨qN��« Ë«
Íc�« ¨W�œ u�√ pKL�« ÊuN�A� s�c�« r� d��Ë ¨WFHM�Ë W�KBL� Ë√
ÆdOIH�« ÕöH�« WJ� W�d�� tLN�O� ÍË«u�« Èu� t�U�√ b�� r�
vK� t�U��_ Î UFO�A�Ë wIOI��« ‚—U�K� ÎöON�� wMF� «c??�
W�dÒ A�Ë W�U�� UNOK�Ë UNO� U� qÒ J� WJKLL�« X??�«œ U� ¨W�d��«
s� …—– p??K?L?� ‰ËR??�? � Í_
Ò U??N?O?� œu?? �Ë ôË ¨œU??�? H? �« »«u?? ?�√

s�b�« —b� wK�
¨t{—√ UNO� Àd�� w��« åWJ��«ò bI� Î «dOI� Î U�ö� ÒÊ√ vJ��Ô
ÊUJ� qÒ � w� UNM� Y�� b�Ë ¨t�KzU� WAOF�Ë t�“— —bB� w�Ë
‚—U��« vK� wJ�A� Ê√ —dÒ ?I?� ¨UN� d??�√ vK� d�F� Ê√ ÊËœ s??�
tGK�√Ë ÁdB� w� ÁbBI� ¨åW�œ u�√ò VIKL�« ¨pKL�« v�≈ ‰uN�L�«
r��√Ë ¨W�«d��« WJ� åuK�d�ò WLOEF�« t�JKL� VF� s� Î «b�√ ÒÊ√
rJM� ·ËdFL�«Ë ¨ÊuLOL�« r�bN� w� «c� qB�� Ê« ÊuK�I� ô
øåWJ��«ò W�d�� Î «b�√ rN�� q� pKL�« t�Q�� ¨‰œUF�« pKL�« rJ�Q�
¨åœÒœd� ÊËœ s� tM� XGK�_ rK�√ XM� u�Ë b�√ ôò ÕöH�« t�U�√
ø÷—_« W�«d� w� „b�U�� s� pF� fO�√ ¨t??�Q??�Ë pKL�« œU??�
W�d��U� tLN�√ ôË Î «b??�√ tO� p�√ ô wMMJ�Ë ¨rF�ò ÕöH�« t�U�√
ÆåÁeM�Ë n�d� t�_
w�uKL�« t�U� „dÏ ?�Ë ¨r�H�« tO�d� vK� t��K� pKL�« ‰Ïb�
WI�Ë WO�U� …d�M� ÕöHK� ‰U??�Ë ¨åsO�d�UD�«ò t�bO� t??�√— vK�
¨sOJ�L�« ÕöH�« d�—U�√ X�dH�U� ¨åUN�b�Ë bI�ò ¨UNO� m�U��
W�B�U� W�œ u�√ pKLK� u�b� ¨Ê¬ w� tzU��Ë t�d� …b� s� Õ«—Ë
¡«dIH� t??�d??B?�Ë t??�? �«e??�Ë Áb??N?� ‰b??F?� b??O?A?�Ë ¨d??L?F?�« ‰u?? �Ë
t� bOF�Ë ‚—U��« s� nAJ� Ê√ ¨d�B�« ⁄—UH� Î «dE�M� ¨t�JKL�
WJ��« dL� »«d��« ÒÊ√ Ëb�� ¨t� ‰uI� pKL�U� «–≈Ë ¨W�Ëd�L�« t�J�
ÎöO� ÍË«u�« ¡U� b�Ë ¨p�c� t��M� r�Ë ÷—_« Àd�� XM� U�bM�
UN�d�Ë WJ��« vK� d�F� ¨tK�Q� ¡w� s� Î U��� »«d��« w� g�MO�
t��c�Ë pKL�« åWLJ�ò s� V�F�Ë
ÕöH�« ÂbB� ¨ÂUFD�U� UN�œU�O�
Ò
‰bF�«Ë WHF�« w�Ïb� Íc�« u�Ë tM� tFL� U� ‚ÒbB� r�Ë ¨…dO�J�«
Ê« q�UF� sJL� ôË ¨W??J?�?�« W�d�� ÍË«u?? �« rN��Ë ¨‚b??B? �«Ë
»dC� u�Ë pKL�« bM� s� Ãd�Ë ¨ÂUN�ô« «c� ‚bB�Ë V�u���
ÆåWJ��« ‚d� ÍË«u�« W�œ u�√ bNF� å¨‰uI�Ë ånJ� Î UH�ò
WI�D�« tM� t�—UF��«Ë ¨Îö�� V�– pKL�« s� Âd�L�« rJ��« «c�
WLJÒ ��L�« w�Ë ¨t�bL��« Î U�–uL�√ tM� XKF�Ë ÊUM�� w� WO�UO��«
ÊUM�� W�Ëœ s� Êö�ù« cM� tK�√ ¨WK�u� œuI� cM� WDK��«Ë ‰UL�U�
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©«dN�Ë w�ô«œ®

f�√ WMO��« sO� w� X�uJ�« WO�—U� d�“Ë Îö�I��� Íd�

U�«d��« w� w�UIO� l�Ë ÆÆÆ

¡«—“u�« fK�L� ÂUF�« sO�_«Ë VO�� u� d�“u�« w�UM�K�« V�U��«
w�U�uK��b�« w�UIO� fOzd�« —UA���Ë WOJ� œuL�� w{UI�«
b�u�« w??�?�u??J?�« V??�U??�?�« s??� d??C?� U??L?� d??�U??�?� ”d??D?� dOH��«
ÆÕU�BK� o�«dL�«
X�uJ�« WO�—U� d�“Ë …—U�e�ò w�UIO� V�—
Ò ŸUL��ô« ‰ö� w�
r�UH��« s??� q�u� a??�—U??�Ë ¨WIO�Ë W??�u??�√ d�UA� s??� dÒ�F� w��«
WÎ �uJ�Ë Î «dO�√ ¨X�uJ�« W�Ëœ dJ�Ë ÆåX�uJ�«Ë ÊUM�� sO� WI��«Ë
ÆÊUM�� V�U� v�« rz«b�« UN�u�Ë vK� ¨ÎU�F�Ë
fK�� ‰ËœË ÊUM�� s� ÊËUF��« oO�u� v??�≈ lKD�� s��ò ‰U??�Ë
ÊUM�� V�U� v??�≈ X�uJ�« ÊuJ�� tK�« Ê–S??�Ë w�OK��« ÊËU??F?�?�«
ÆåUN��U�� »dF�« …u�ù«Ë ÊUM�� sO� U�öF�« bOF����Ë
Î «dL�u� X�uJ�«Ë ÊUM�� WO�—U� «d�“Ë bI� ŸUL��ô« ÂU�� w�Ë
Î UO�U� sLÒ ��Ë —Òb?I?�ò ‰uI�U� VO��u� tÒKN��« ¨ÎU�d�A� UO�U�
s� b�eL�« ¡UM�� rJ�œU�√ vK� bÒ A�Ë l�U��« U�—ËœË X�uJ�« WLJ�
Æåw�dF�« r�UF�« w� w�ö��«Ë —«u��« U�U��
WHB�« ¨sO�HB� w??� ÊUM�� v??�≈ w??�—U??�“ò ÕU�B�« ‰U??� Á—Ëb??�
w� Èd???�_« W??H?B?�«Ë ¨X??�u??J? �« W?? �Ëœ W??O?�—U??� d??�“u??� W??O?M?�u??�«
‰Ëb�« WF�U�� Í—«“u�« fK�L�« ”√d� X�uJ�« Êu� WO�dF�« WHB�«
WHK��L�« WO�Ëb�« œuN��« sL{ …—U??�e??�« Ác??� bÒ F�Ô p�c� ÆWO�dF�«
ÆåoOIA�« ÊUM�� l� WI��« UM� …œU�ù «¡«d�S�
w�Ëb�«Ë w??�d??F?�«Ë w�OK��«Ë w��uJ�« „d���« «c??N?�ò ·U??{√
—“P�Ë s�UC�Ë n�UF� W�U�— w� ∫v�Ë_« W�U�d�« ∫qzU�— Àö�
W�d�A� W��— „UM� ∫WO�U��« W??�U??�d??�« ÆoOIA�« ÊUM�� VF� l??�
w� …eÒOL�� W??�u??I?�√ ÊUM�� Êu??� ¨t??I?�Q??�Ë t??I? �Ë— ÊUM�� …œU??F?�?�ô
q�b��« Âb??� wG�M� ¨ÎôU??FÒ ?� d??�_« «c??� ÊuJ� wJ�Ë ¨w�dF�« r�UF�«
¨ÎUuB� WO�OK��«Ë Î U�uL� WO�dF�« ‰ËbK� WOK�«b�« ÊËRA�« w�
ÆX�U� W�Ëœ Í√ ÁU�� wKF� Ë√ wEH� Ê«Ëb� WBM� ÊUM�� ÊuJ� Òô√Ë
ÊuJ� Ê√Ë ¨ÊUM�� ‰UO� WO�OK�Ë WO��u� W�ƒ— w� W��U��« W�U�d�«
UM�Ë ¨ÎUFOL� »dFK� …u� u� ÍuI�« ÊUM�K� ¨tO�b� vK� Î U�KË Î UH�«Ë
—dÒ �√Ë ¨‰Ëb??�« lOL�Ë ¨WO�Ëb�« t�U�«e��U� ÊUM�� ¡UH�≈ WOL�√ w�Q�
Æåd�_« «c� b�U��Ë r�b� ‰Ëb�« lOL�
ÂU�� w??{U??I?�« U??�b??K?�?�«Ë W??O?K?�«b??�« d??�“Ë ÕU??�?B?�« vI��« UL�
ÆVO��u� d�“u�« r� Íu�u�

ìÉÑ°üdG IQÉjR øªq K ¿RÉîdG
vK� WE�U�L�« …—Ëd??{ò vK� ¨Ê“U��« l�œË o�U��« d�“u�« œÒb�
…—U�“ ¨ÊUO� w� Î UMLÒ �� ¨åWI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�« l� U�öF�« qC�√
Ê√ Î UOMÒ L�� ¨ÕU�B�« bL�� dU� bL�√ aOA�« w��uJ�« WO�—U��« d�“Ë
‰ËœË ÊUM�� sO� œuL��«Ë WFODI�« d�J� q�bL� UNF� w�UF��« rÒ ��ò
ÆåZOK��«
¨åUN�UIK� wN�M� ô WO�u�eHK� U�«—œò ?� sOO�UM�K�« U�“√ tÒ�� –≈Ë
Ê√Ë ¨UNO� …b�b� WIK� WK�IL�« W�“«uL�« ÊuJ�ò Ê√ s� t�OA� s� dÒ��
UL� WO�u{uL�« …¡«dI�«Ë WO�U��ù« ÕËdK� …b�U�Ë ‰U��—ô« …bO�Ë ÊuJ�
Ò U� ¨WIzU{Ë dI� s� sOM�«uL�« ‰U� tO�≈ X�¬
W�ƒd�« W�UA� v�≈ d�R�
l� UNO�UF� w� Ê“«u��« Â«bF�«Ë ¨W�uJ��« Èb� W�œUB��ô«Ë WO�UL�«
ÆådD��« sLJ� UM�Ë ÆÍÒœd�L�« l�«u�«
¡«d�≈ W�u�Ë√Ë WOL�√Ë W�—u�L� tJ�L�
Ò …«“«u� w�ò Ê“U��« vMÒ L�Ë
Í√d�« …œ«—ù Î U�«dA��«Ë ¨WO�«dIL�b�« rOI� Î U�«d��« WO�UOM�« U�U���ô«
—UON�ô«Ë q�UI�« œuL�K� Î UJ�d��Ë ¨WO�UO��« …UO�K� Î «b�b��Ë ÂUF�«
w� ·UO�_« lOL� „«d�≈Ë „d�AL�« gOF�« oDM� VKG� Ê√ ¨q�UA�«
„d��Ë tM� W�b�FL�« UOF�dL�« V��M� Òô√Ë ¨wM�u�« ‚UI���ô« «c�
b�U���«Ë W�dH��« W�e�Ë W�dBMF�«Ë ·dÒ D��« ÂU??�√ W�zU� W�U��«
lL��L�« —U���«Ë WOF�dA��« U�U���ô« dOOD�� W�ÒbI� qJÒ A� U� ¨bI��«Ë
ÆåWK�U� W�Ëœ ÊUM�� w�Ëb�«

WBM�
Ò ÊUM�� ÊuJ� Òô√ u� t� UM��U� Íc�« Ê≈ò ‰«R� vK� Î «œ— ‰U�Ë
73 s� d��_ ÊU� ULK�� ÊUM�� b�d� s�� ÆwKF� Ë√ wEH� Ê«Ëb� Í_
‚dAL�« w�Ë r�UF�« w� …eÒOL� W�e�—Ë W�uI�√ ¨ÎUI�Q�� Î «dBM� ∫WM�
sO�UMHK� ¨sOHI�LK� Q�K� ¨lOL�K� q�√ W�U�Ë W�«Ë ÊUM�� Æw�dF�«
Æåt�dF� Íc�« ÊUM�� u� «c� ÆUNK� WO�U��ù« ÂuKFK�Ë ¡U�œ_«Ë
ÂU�I�ô« qÒ � w� 1559 —«dI�« oO�D� ÊUM�� WO�UJ�≈ Èb� s�Ë
¨rN�H�√ sOO�UM�K�« v??�≈ œuF� d??�√ «c??�ò ‰U??� ¨`??{«u??�« w�UO��«
WO�Ëb�« WO�dA�« «—«d??� q� sJ� ÆX�uJ�« v??�≈ œuF� Î «d??�√ fO�Ë
ÊuOMF� r� s� lOL�Ë ÊUM�� tK�« ¡U� Ê≈Ë ¨r�UF�« ‰Ëœ qJ� W�eK�
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¨X�uJ�« w� dNA�« «c� d�¬ bIF�Ô ·u� w�d� Í—ËUA� ŸUL��«
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¡UM�� «¡«d�≈ l{Ë w� ÊUM�K� w�—U�“ w� ”U�_«Ë Î UO�ËœË Î UOLOK�≈
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w�UIO� fOzdK� UN��b� w��« UN�H� —UJ�_« r�bI� w� jI� …—U�e�«ò
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rzUI�« ¨w�UD�I�« UNM dU� ÷uÒ HL�« d�“u�« WO�dF�« ÊËRAK�
b�U�� VzU� ¨sO�UA�« ÊULOK� tK�«b�� X�uJ�« W�Ëœ …—UH� ‰UL�Q�
¨r�dA�« sL�d�« b�� bL�√ d�“u�« V�J� ÊËRA� WO�—U��« d�“Ë
wK�—u� t??K?�«b??�?� “«u?? � W??O?�—U??�?�« d?? �“Ë V�J� w??� —UA��L�«
Æ…b�b� u�√ wK� r�U� WO�dF�« ÊËRA�« …—«œù w�U��« dO�dJ��«Ë
tK�«b�� sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë ∫w�UM�K�« V�U��« s� dC�Ë
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…b�b� qO�«b� v�≈ W�U�� W�UF�« WM�e��« ÒÊ√ w� ‘UI� ô
vK� …UIKL�« …b�«e�L�« ¡U��_U� ÂUOI�« lOD��� v�� …dO��Ë
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ô W�—U� »uO��« Ác� ÒÊ_ ¨sOM�«uL�« »uO� s� ÊuJ� Ê√ sJL�
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s� qO�«bL�« Ác� …œU�e� W�U�
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WOzUL�≈ l�—UA� “U��≈ rÒ �� t�H� X�u�« w�Ë Î U�O� W�Ëb�«
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œËb� w� U�Ë øÎUO�U�—≈ tK�« »e� nOu� s� «–U� ¨sO�«R� ÕdD�
øw�OK��«
Âö�ùU� Î U�UO� w�UM�K�«
Âö�ù« W�d�
Ò
Ò

¢ù«dGƒc
”ƒd� ’d� ·UAJ��ô „d���U� WO�ËdO� UOB�� √b�
¨WO�UOM�« U�U���ô« w� W�zö� »U�œ ÊU�� o�U��« W�uJ��« fOz—
‰u�b� t��Ò “uN� Âb� s� Î U�öD�« `�d��« tC�d� UNGÒK�� r�—
Ác� Âe�F�Ë ÆWOHzUD�« W�U�e�« vK� W��UML�«Ë w�UO��«
„d�FL�«
Ò
Æ„dÒ ���« t�zU�� vK� wM�� Í√— ŸöD��« rOEM� UÒOB�A�«

3

øWƒdG

º«gGôHEG ∞°Sƒj π«ª©dG
äƒªdG
áp «q ©aóe ôeB
o G
p
W{«u� w�u� ˝
sOMzU��« c�� vK� Ád�Q� r�UF�« lL�Ô�
s�—u�QL�«Ë ¡öLF�U� rN�OL��Ë s�uK�
b�Ë ¨ÊU�Ë_« vK� ËÒ bF�« l� s�d�P�L�«Ë
`CM� …Î dO�� bÓ �«u� a�—U�Ò �« d�� UM�√—
U��d� v�≈ UO�Ë— s� ¡öLF�« UL�U�L�
qÒ �Ë dz«e��«Ë …b��L�« U??�ôu??�« v??�≈
WOL��Ò �« nK��� ÊUM�� w� ô≈Ò ÆÆÆ‰ËÒb??�«
r� s�c�« ¡öLF�« p��Ë_ —«c�_« œÒbF��Ë
«u�U� q� s�uK� vLEF�« W�UO��U� «uH�J�
dO�b� w� åwKOz«d�ù«ò
ËÒ bFK� ¡U�d�
Ò
tOM�«u� b�dA�Ë tzUM�√ q��Ë ÊUM��
nB�Ë rN��cF�Ë rNM��Ë rN�UI��«Ë
s� ¨—“U�L�« »UJ�—«Ë U�dO�b�Ë rN�uO�
n�u� q�UI�« qOLF�« ¡öLF�« p��Ë√ sO�
Æ1969≠5≠16 bO�«u� r??O??�«d??�≈ wK�
gO�� rO�«d�« n�u� qOLF�« o���«
tOIK� bF� 1987 ÂU� b�� Ê«uD�√ qOLF�«
Íb�√ vK� WÒO��—b�Ò �« «—ËÒb�« s� b�bF�«
åwKOz«d�ù«ò ËÒ bF�« gO� s� ◊U�{
s� sOM�«uL�« lL� w� t�UN� Î «d�U��
WIDML�« ÊUJÒ � dzU�Ë «bOK� t�bK� ¡UM�√
rNIÒ �� nMF�« Ÿ«u??�√ vB�√ W�—UL�Ë
gO� w� ŸuÒ D��« vK� rNCF� —U��≈Ë
1987 ÂUF�« s� Î «bMÒ �� qL� ¨b�� qOLF�«
w� WÒOF�bL�« Õö� w� 1989 ÂUF�« v�≈
nBI� Î «e�d� ÊU� Íc??�« …dDMI�« l�u�
WOFIF�Ë ÊËd??� s� …—ËU�L�« o�UML�«
v�≈ W�U{≈ WOD�M�« v�≈ Î ôu??Ë d���«
«bK��« pK� ¨—u WM�b� «bK�Ë Èd�
Ì
t�� wF�b�
nBI�
÷dÒ F�� X�U� w��«
>
ÆsOM�«uL�« Õ«Ë—√ s� U�L�« bB� w�u�
w� …dOE� d??�¬ sÒO�1990 ÂU??F??�« w??�
pK� l??�u??� w??� Âb???�Ë W??U?
Ò ?�??�« …uÒ ? I??�«
¨U��d� …bK� ‚dH� vK� ÊU� Íc�« …uÒ I�«
ËÒ bFK� tö�≈Ë åt�«“U��≈ò ?� W�O��Ë
…œUO� rÒK�� U� ÊU�d� åwKOz«d�ù«ò
UNO� l�uL�« d�¬ `�√Ë WU��«
W�dH�«
Ò
Ò
w� „UM� ¡«bNA�«
«dA� jI� YO�
n�u� qOLF�« dÒ L��«Ë Æw�uK��«
Ò Íœ«Ë
v�Ò u�O� WÒO�«d�ù« t�UN� ¡«œQ??� rO�«d�≈
VO�O�� l�u� ‰ËR�� VzU� 1991 ÂU�
v�d�O�Ë ¨—u�U� s�� qOLF�« s� Î ôb�
d�¬ sÒOF�Ë tLz«d� Èu��� v�≈ U�bF�
W�uK� …bK� w� ÊËdFA� l�u� W�d�
¨WÒOF�bL�« Õö??�??� ’U??� l??�u??� u??�Ë
WM�ü« o�UML�« nB� t�UN� s� ÊU??�Ë
Ò Ã—U�
pK� w� ÆUNMO� qÒ ��L�« j�dA�«
rON�«d�« n�u� qOLF�« ÊU??� …d�H�«
vK� …uÒ I�U� W�uK� …bK� w�U�√ ÂeK�
s� t�u� W�O�� l�uLK� ÊRL�« —UC�≈
sO� Æt� UN�«bN��«Ë W�ËUIL�« UÒOKL�
l�u� d??�¬ sÒO� 2000 Ë 1999 w�U�
œUÒ�F�« l�u� q�UI� ôu� …bK� w� l�I�«
ÆåwKOz«d�ù«ò ‰ö��ô« gO�� l�U�Ò �«
n�u� qOLF�« —Ëœ ÒÊ√ v�≈ …—U??�ù« l�
Õö� w� tKL� vK� dB�I� r� rO�«d�≈
åwKOz«d�ù«ò ËÒ bFK� l�U��« WÒOF�bL�«
dO��Ë w�U�√
—Ëœ t� ÊU� q� tzöL�Ë
Ò
WIDML�« ¡UM�√ s� dO�J�« bOM�� w� Î «bÒ �
ÊU�Ë ¨‰UI��ô«Ë q�I�U� b�bN�Ò �«Ë …uÒ I�U�
gO� w??� bOM��Ò �« nK� s??� Î ôËR??�??�
…Òb�LL�« WIDML�« w� b�� Ê«uD�√ qOLF�«
1993 ÂUF�« cM� W�uK� v�« ÊËd�O� s�
vK� s�dO�J�« r�—√ YO� sOH�√ ÂUF�« v�≈
Æ¡öLF�« gO�� ‚U���ô«
qOLF�« U�e��√ …Î dO��Ë …Î dO�� Ì ULÒ N�
ÆW�d�� v�Ò d�� Ê_ t�K Ò�√ rO�«d�≈ n�u�
q�U��« q���«Ë
a�—U�Ò �« «c� qÒ � bF�Ë
Ò
n�u� qOLF�« œU??� q�I�«Ë Â«d??�ùU??�
tM� Î UMÒ � WÌ �U�Ë qÒ J� ÊUM�� v�≈ rO�«d�≈
tLz«d� qÒ � tM� jI�√ s�eÒ �« —Ëd� ÒÊQ�
`�U��Ò �«Ë ¡U�dÒ �« qÒ � w� UN�J�—« w��«
¡öLF�« tO� l�Ò L�� `�√ Íc�« w�u�UI�«
l� √b� Íc??�« rN�œu� q�K�� ‰ËÒ √ cM�
qOLF�«Ë Í—u??�U??� d�U� ÂUO��« —«e??�
w� t�œu� v�≈ Î ôu??Ë w�u�C� dHF�
Íc�« W�ËUIL�« vK� i�d��Ò �« s� uÒ � qÒ �
ÒÊ√ sOK�U��� WÌ �U�Ë qÒ J� iF��« ÁUMÒ ���
s�eÒ �« —ËdL� rz«d��« jI�√ «–≈ Êu�UI�«
Ò …d�«– s� jI�� s� UN�Ò S�
ÒÍ√Ë ¨¡U�dA�«
U�U�{ ¡U??�œ jI�� Íc??�« p??�– Êu�U�
X�J�—« w??�??�« ‰U??H??�_« ’U???� …—e??�??�
21 w� wF�bL�« nBI�U� WOD�MÒ �« w�
`L�� Êu??�U??� ÒÍ√Ë ø1994 ÂU??� —«–¬
s�u�« v??�≈ œuF� ÊQ??� q�UI�« qOLFK�
¡ö�√ vK� s�dB�ML�« sO��UH�« …œu�
u�L� Íc??�« p�– Êu�U� ÒÍ√Ë øÁU�U�{
Ò rNzUM�√ —u UN�_« …d�«– s�
ø¡«bNA�«
wCL�«
vK� ¡öLF�« eOH�� wC�I� q�Ë
Ò
øs�u�« W�UO��
”b??�√ Êu??�U??� r??�U??F??�« w??� b??�u??� ô
¡U??�œ Êu??Ë s??�u??�« vK� ÿUH��« s??�
nBM� r� «–« ‰b??� b�u� ôË ¨tz«bN�
Ò
W�ËUIL�«Ë v�d��«Ë Èd�_«Ë ¡«bNA�«
ÊU� qB� U� Æs�u�« q�√ s� XK�U� w��«
Ò
Ò
eOH�� u�Ë ¡«bNA�«Ë
s�u�« o��
WL�d�
w� s�uK� W�UO��« …dJ� w�UM�Ë ¡öLFK�
«c� ÆWÒ�œUB��« …U�UF� s� ÁbNA� U� qÒ �
…œU�≈Ë sO�«uI�« pK�� dEMÒ �« …œU�≈ V��
¨tz«bNA� W�«d�Ë s�u�« q�_ UN��UO
t��UO� qOLF�« s� jI�� s� s�eÒ �« —ËdL�
vK� X�U� «–≈ ULÒO� ô tLz«d� jI�� s�Ë
»d��« rz«d� v??�≈ v�d� ‰Ì U??� Èu���
rO�«d�≈ n�u� qOLF�« UN�J�—« w��« q��
dO�b�Ë q��Ë nB� s� Î ôËR�� ÊU� Íc�«
W�UL� UNO�U�√ dO�N�Ë ÈdI�« s� b�bF�«
Æw�uONB�«
Ò ËÒ bFK�
WL�U�LK� t??L??�b??I??� V??�??� t??O??K??�Ë
tIÒ ���� Íc�« »UIF�« cOHM�Ë WÒ�dJ�F�«
Èd� U� qÒ F�Ë ÆÁ«b??� X�d��« U� W�O��
n�u� qOLFK� œÌ d� WÒOKL� s� f�_U�
UNzUM�√ Íb�√ vK� «bOK� t�bK� s� rO�«d�≈
Ò
ÂUOIK� ¡UCI�« v�≈ …dÒ J�« œU??�√ ¡U�dA�«
ÊUI��« œu??�Ë qÒ ? � w� ULÒO� ô Á—Ëb??�
Ò w�U�√ sO� t�œu� W�O�� dO��
¡«bNA�«
ÊUI��« ¨v�d��«Ë sOKI�FL�«Ë Èd�_«Ë
ô≈Ò t�zU�� „—b� s�Ë ÁU�I� bL�� s� UL�Ò d�
sO�d�L�«Ë ¡öLF�« s� t�U��√Ë t�L�U�L�
ö� sOMzU��« …œuF� ‰U�L�« ÕU��≈ Âb�Ë
Ò
s� ô≈Ò s�u�« ÷—√ vK� gOF� Ê√ o����
ÆÆÆ¡öLF�«Ë W�u�K� fO�Ë tK�_ v�{
Ò
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WO��dH�« Âu���« W�d� s� b�Ë v�≈ Î UFL��� WOL�
¡UO�≈ …œU�≈ h�
U� w� ¨UM�U�√ nI� Ê√ sJLÔ� w��«
Ò
WO�U��« ·ËdE�« v�≈ Î «dE� p�–Ë ¨b�b��« pJ� ◊uD�
√dI� UM�√ Î UC�√ `O�B�« s�Ë ¨ÊUM�� UN� dÒ L� w��«
Ò ô≈ ¨ÎUF� rOK�ù«Ë WIDML�« w� Íd�� U� WOF�«u�« sOF�
b�«uI�« ¡U�—ù œU��« qLF�« s� UMOM�Ô� Ò ô√ V�� p�– Ê√
ÍœUB��«Ë w�O�«d��≈ bFÔ� t??� ŸUDI� UM�K�«Ë
d�_« ¨UN�U�u�Ë√ rÒK� w� Î UO�U� ‰Ëb�« tFC� w�U�√
Á—Ëœ ¨eÒOL�L�« w�«dG��« tF�uL�Ë ÊUM�K� bOF� Íc�«
«—uD��« tO� „dÒ ��� r�U� w� ¨wFO�D�«Ë Í—u�L�«
ÆåŸ—U��� qJA� WO�UO�uO��«Ë WO�UO��«
l� BOT ÂUEM� bI� Â«d�ù …—«“u�« œ«bF��« b�√Ë
«cJ� j�— Âb�ò Îö�¬ ¨‰U�L�« «c� w� WO��d� W�d� Í√
Æåw�Ëb�« bIM�« ‚ËbM l� r�UH��« “U��S� ŸËdA�
WO�U� U�uKF� W�dA�« Èb� Ê√ WÒOL� ÁU���« XH�Ë
ÆÊUM�� w� Î UO�U� b�b��« WJ� l{Ë s�
«—UD� WD�� vK� WO�«bO� W�u�� WÒOL� ÂU� p�c�
b�b��« pJ�� WOM�u�« W�dAK� WF�U��« å—«“ô ÊU�ò
UN�b� …bL�FL�« qLF�« WI�d� vK� Î UFKD� ¨SNCF
V�UM� U� oO�D�� Ã–uLM�« «c� s� …œUH��ô« WOG�
ÆÊUM�� w� w�«bOL�« l�«u�«

wK� —u��b�« qIM�«Ë W�Ò UF�« ‰UG�_« d�“Ë q«Ë
÷d� YO� ¨f�—U� WO��dH�« WLUF�« t�—U�“ WÒOL�
U�d�b� W�Uzd� WO��dH�« åÂu���√ò W�d� s� b�Ë l�
w� W�dA�« UN� ÂuI� w��« ‰UL�_« ¨‘—U� ô U�u� ÂUF�«
pJ�K� WO����« WOM��« fO�Q�Ë ÂUF�« qIM�« ‰U��
WI�b …dJ��� UOMI�� dO�UF� l??{ËË W�b�b��«
bOOA�Ë ¨W�b�b��« pJ��« «—UD� W�UMË ¨W�O�K�
Ær�UF�« w� W�d��« WIzU� Ëd�� WLE�√Ë «—UD� Ÿd�√
pM��« ÷d� s� Y�b��U� sOFL��L�« WÒOL� —œU�Ë
tM� Î UOI���Ë ÊUM�K� Î U�bI� ÊU� Íc�«Ë dOL��K� w�Ë—Ë_«
Î «œb�� Ád�d�� WOL�√ò vK� Î «œbA� ¨Ë—u� n�√ 800
ÆåtM� ÊUM�� …œUH��« WOG�
¡UA�S� WOKOBH� W�«—œ œ«b�≈ W�dA�« vK� Õd��«Ë
WO�UM� lzUC��«Ë »U�d�« qIM� b�b�K� WJ� j�
WOMH�« bFB�« vK� »uKDL�« b�b��Ë WHKJ�« d�bI�
w�Ëb�« ËdO� —UD� s� oKDM� ¨tO���uK�«Ë WOMI��«Ë
¨W�œu�F�« v�≈ Î ôuË fK�«d� v�≈ ≠ ËdO� Q�d� ≠
Ò
dN{ v�≈ ËdO� Q�d� ≠ —UDL�« s� oKDM� d�¬ j�Ë
p�c�Ë ¨W�—u��« œËb��« v�≈ Î ôu??Ë ‚U�— ≠—bO��«
hL� v�≈ ŸUI��« w� ‚U�— s� oKDM� Y�U� j� d�_«
ÆW�—u� w�
U�IF�« s� dO�J�« „UM� Ê√ `O�B�« s�ò ‰U�Ë

∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ≈∏Y IQOÉb ádhódG :ΩÓ°S
Æå«cN� q�U��� s�Ë ¨dL�_« lLA�U� UNL�� WO�UJ�≈Ë
W�bK� 1055 U�bK��« l� WO�¬ vK� qLF�ò l�U�Ë
Î «dBM� UM� W�bK� q� X�U{√ «–≈Ë W�bK� W�d� rN�b�Ë
d??�“Ëò Î UHOC� ¨åÎ«d??B??M??� 1055 UM�b� `�BÔ� Î «b???�«Ë
‰ö� »ËU���« U�UJF�« √b���Ë UMF� »ËU�� WOK�«b�«
Ê≈ UMO�≈ qB� w��« U�uKFL�«ò Ê√ b�√Ë ÆåŸu��_« «c�
sOOL�� Êu�uJO� r�dO� Ë√ sOM�«uL�« q�� s� X�U�
ÊËœ s� Ê_ ¨wM�_« “UN��«Ë …—«“u�« q�� s� sO�u�b�Ë
V�� Æd��� 22000 w� b�«u��« UMOK� VFBO� r�—Ëœ
ÆåWOF�«u� w� UL� —u�_« c�Q� Ê√

…œU??�≈ qB�� sJ� ¨W�UOI�« Âu??I??�
Ã—U??� s??�c??�« ¡U??�??M??�«Ë ‰U??H??�ú??�
s�bÔ� Î U�u lL�� ô ‰U�I�« U�U�
n�u� V�UDÔ� ôË ¡«b��ô«Ë —“U�L�«
¨dOC� ô «c�ò Ê√ Î «d��F� ¨åbOFB��«
w� sOOMLO�« bO— s� b�e� «c� q�
¨år�UF�« w� sOHFC��L�« »uK�
Ò
w��« W??�Ë«e??�« v??�≈ d�R�
«c??�ò Ê√Ë
b�� r??� Íc??�« Ê«Ëb??F??�« UN� dA�Ô�
pH�� Òô≈ W�œUFL�« Ê“«u� v�≈ ÎöO��
¨W�œUFL�« Ê“«u�� s�Ë ¨¡U�d�_« ¡U�œ
Î «—UB��« dB�MO� wMLO�« VFA�«Ë
w��« ‰UH�_« ¡U??�œ ÍËœ UL� Î U�Ëb�
dBM�« ÊuJ� Ê√ q�Q�Ë ¨ÎULK� ‚«d??�
VFA�« W�d�� s� bOH��� Ê√Ë U��d�
Ád�Ë t�UL�≈Ë tF{«u� s� wMLO�«
Æåt�œUOI� t�«e��«Ë

UM�UC�≈ q�√ s�Ë ¨W�ËUIL�« UM��u�
s�c�« W�KBL�Ë U??�Ëb??� W�KBL�
ÆåUMOK� ÊËd�P��
·d� UM� ÊU� t�√ `O�ò l�U�Ë
dO�J�« v�≈ WOzôu�« UM�d�� rLÒ F� Ê√
WIDML�« Ác� w� sOHFC��L�« s�
rKF�� Ê√ V??�??� s??J??� ¨U??N??�u??F??�Ë
UNÒ�√ ÆÈd??�_« »uFA�« »—U�� s�
s� rKF��Ë «uLKF�� Ê√ rJOK� ¡«e�_«
Êu��cÔ� s�c�« sOOMLO�« p��Ë√ d�
q�√ s� ¡«uN�«Ë ¡«Ëb�« rNM� lMLÔ�Ë
rNI� lOC� Òô√Ë ¨rN�œ«—≈ dB�M� Ê√
«u{d� ô Ê√ q�√ s� ¨«u??�Ò c??�Ô ô Ê√Ë
w� w�M�ú� Î U??�—U??� «u??�u??J??� Ê√
ÆåUM�IDM�
w� n??B??I??�Ô ò t???�√ v???�≈ —U?????�√Ë
sLO�« vK� Ê«Ëb??F??�« X�—U� W??�Ëœ

QGƒë∏d ájƒdhC’G :zôjôëàdGh á«ªæàdG{
q ™°Vhh
øWƒdG AGóYCG á¡LGƒªd á£N

W�Ëb�«ò Ê√ ¨Âö� sO�√ …—U���«Ë œUB��ô« d�“Ë b�√
ÆåpKN��L�«Ë s�«uL�« W�UL� s� …e�U� dO�Ë …—œU�
UM�√ s�«uL�« rKF� Ê√ b??�—√ò w??�«–≈ Y�b� w� ‰U??�Ë
W�U�d�«Ë W�Ëb�« —Ëb� ÊUN��Ô� ôË ¨t��UB� vK� ÊuB�d�
‚u� b�√ ôË s�e�U� UM�� s��Ë ¨œUB��ô« …—«“Ë w�
w� œu�uL�« w�UM�K�« ¡UCI�« l� XK«u� ¨WLO� t�√—
X��U�Ë ¨W�U� o�UML�« w�Ë ËdO� WM�b� w�Ë WOC�_«
q�� s� q�dÔ� j�{ dC�� ÍQ??� Î «b??�√ q�U���« ÂbF�
lOD��� w��« g�«uN�« ‰u� rNF� XA�U� UL� ÆUM�—«“Ë
d�U�L�« ‰UH�≈ v�« Î ôuË ¨»UIF�« WO�U� s� UNM� ‚öD�ô«

q j Ée :zπª©dG Ihóf{
äÉbÉØJG øe ó©o
ÜGóàf’G âëJ ó∏ÑdG ™°†j »dhódG ∂æÑdG ™e
WO�UO��« U�«dB�« ôU�� w�
Ác� ÊS� Òô≈Ë ¨ÊUM�� w� WOAOFL�«Ë
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«القومي» ينعى الأمين ر�ضا كبريت:
�أمين منا�ضل وفنان مبدع ونقابي مم ّيز
نعى الحزب السوري القومي اإلجتماعي إلى األمة السورية وعموم
السوريين القوميين اإلجتماعيين في الوطن وعبر الحدود األمين
المناضل والفنان المسرحي الكبير والنقابي رضا كبريت الذي توفي
عن تسعين عاماً.
األمين الراحل رضا محمد طه كبريت من مواليد  .1930انتمى إلى
الحزب السوري القومي اإلجتماعي في مديرية «جبل النار» ـ البسطة
 ،1952وشهد على قسمه الرفقاء الراحلون :محي الدين كريدية ،عبد
الغني بكداش ،وسليم بتلوني.
أنشأ مع زوجته المرحومة دنانير حبلي عائلة مؤلفة من أربعة
أبناء :مالك ،طارق ،مي والمرحومة روال.
انخرط في العمل الحزبي متح ّمالً المسؤوليات ومنفذا ً المهام التي
أوكلت إليه ،وقد اعتقل وسجن اثر المحاولة اإلنقالبية وعلى خلفية
أسسها وض ّمت
مسرحياته التي قدّمتها الفرقة المسرحية التي ّ
مجموعة من القوميين اإلجتماعيين.
ُمنح رتبة األمانة ،وحاز «وسام الثبات» ،والعديد من التنويهات
الحزبية.
ك��ان مثاال ً للقومي االجتماعي ،إيمانا ً وتلبية ،وخ��اض معترك
مسيرة فنية عمادها المسرح ،ليقدم العديد من المسرحيات الهادفة،
مؤلفا ً وممثال ومخرجاً ،ومن مسرحياته« :ليلة في المخفر»« ،مجنون
يحكي»« ،متمدن»« ،ثورة على الرجعية»« ،يلي بال مصيبة عجيبة»،
«حالة طوارئ» ،و«الستارة» التي نالت جائزة مهرجان دمشق الدولي
في العام  1973وعدد آخر من المسرحيات واألعمال.
أقيمت له عشرات حفالت التكريم ،وفي العام  2000ك ّرمه مهرجان
القاهرة الدولي ضمن عشرة من مبدعي المسرح من عشر دول عربية
وأجنبية.
نقابياً ،ساهم األمين الراحل في تأسيس نقابة عمال ومستخدمي
الجامعة األميركية ،وقد انتخب عضوا ً في أول مجلس تنفيذي لها
عام  ،1960ثم نائبا ً لرئيس النقابة ،فرئيسا لها بين العامين 1990
و ،2000وبقرار من مجلس النقابة صار رئيسا ً فخريا ً لها مدى الحياة.
وكذلك ،كان رئيسا ً لمجلس المندوبين في االتحاد العمالي العام.
برحيل األمين والمسرحي والنقابي رضا كبريت يفقد الحزب السوري
القومي اإلجتماعي مناضالً آمن بقضية تساوي وجوده ،نذر حياته
جسد من خالله
النتصارها ،التزاما ً حزبياً ،وإبداعا ً مسرحيا ً هادفا ً ّ
رسالة الحق والخير والجمال في أبهى صوَرها وأصدق تعابيرها.
هو قامة من قامات الفن ،أغنت المسرح بالفن الهادف ،وأبدعت في

الموازنة للإنجاز ( ...تتمة �ص)1

األمين الراحل رضا كبريت
العمل النقابي ،وتميّزت بحضورها االجتماعي الوازن.
األمين رضا كبيرت ،بدماثة أخالقه والتزامه وإبداعه وتميّزه،
سيبقى حاضرا ً في ذاك��رة الحزب واألم��ة ووج��دان القوميين وأبناء
شعبنا .ك ّل العزاء لعائلته ورفقائه والبقاء لالمة.
شيّع أمس األحد  23كانون الثاني  2022في جامع الخاشقجي ـ
بيروت بعد صالة العصر ،ووري الثرى في مدافن الشهداء.
تقبل التعازي ثاني وثالث يوم في نادي خريجي الجامعة األميركية
ـ الحمرا من الساعة  3بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
البقاء لألمة

رحلة عمر مع ر�ضا كبريت
} معن بشور
يرحل الصديق العزيز والمخرج الملهم والنقابي الالمع
والقومي االجتماعي الملتزم رض��ا كبريت ،بعد رحلة عمر
طويلة ف��ي ب�ي��روت ال�ت��ي حمل روح �ه��ا ،رح�ل��ة أم�ض��اه��ا بين
البسطة «جبل النار» كما كانت ُتس ّمى ،ورأس بيروت «جبل
ال �ن��ور» ،كما ب��ات��ت م�ع��روف��ة ،بسبب جامعاتها ومنتدياتها
وصحافتها ومقاهيها.
عرفته في ستينيات القرن الماضي ،جمعتني به الجامعة
األميركية ف��ي ب�ي��روت وكنت طالبا ً فيها وك��ان ق��ائ��دا ً نقابيا ً
متميّزا ً حيث نظمنا من خالل «رابطة اإلنعاش القومي» ،التي
كان يرأسها رفيقنا الراحل رغيد الصلح ومع االخوة بشارة
م��ره��ج وع �م��اد ش �ب��ارو وم�ن�ص��ور ح��ري��ق وم���روان زريقات
وآخرين ،برنامجا ً لمكافحة األمية بين ع ّمال الجامعة ،ولم
يكن التباعد الفكري والسياسي بيننا يش ّكل عائقا ً في بناء
أجمل وأصفى العالقات.
في تلك المرحلة عرفنا أنّ رض��ا كبريت النقابي الملتزم
سياسيا ً هو أيضا ً مسرحي من ط��راز رفيع كان يترك عمله

كموظف في النهار ليواصل عمله في الليل مع ألمع نجوم
المسرح في لبنان وبالد العرب.
بقي رضا متوهّجا ً متألقا ً كمدينته التي كان يعشق حتى
جاءت الحرب اللعينة ،فصمد في مدينته في أصعب أيامها،
حتى عاد وجمعنا ولدانا ابنه الحبيب طارق وابني الغالي أحمد
اللذان جمعتهما مقاعد الدراسة ،فإذ بي أجده كما عرفته دوما ً
ممتلئا ً حيوية ومشيعا ً للمرح والفرح من حوله ،ومص ّمما ً على
االلتزام بنهج وطني وقومي ثابت.
حين ذهبت إلى مسرح المدينة في شارع الحمراء لحضور
حفل تكريمه قبل عامين ون�يّ��ف وك��ان محاطا ً بنجوم الفن
والفكر والصحافة ،وفي مقدّمتهم الكاتب الكبير طالل سلمان
والممثلة المبدعة نضال األش�ق��ر ،استقبلني رض��ا بحرارة
تحمل ذكريات اللقاءات األولى وفرح العبور من األيام الصعبة
التي عاشتها بيروت ،قبل أن تدخل اليوم في أصعب أيامها.
ك��ان اللقاء األخ�ي��ر ،وكنت اطمئن على صحته من ولديه
طارق ومي وكان يغمرني شعور أنّ من كان مثل رضا كبريت
ال يموت اب��داً ..قد يرحل الجسد لكن ال��روح باقية بين شعبه
إلى األبد...

كالم �صادق ( ...تتمة �ص)1
 بفتح هذين القوسين لحق االختالل والتمايز يصل الحوار الىحرب اليمن ،فهل يمكن للكويت إقناع لبنان بأنها ليست حربا ً عبثية،
وإن لم تكن كذلك فلماذا تن ّكبت الكويت مسؤولية ادارة الحوار بين
اطرافها طلبا ً لحل سياسي؟ وان كانت كذلك فسقف الموقف العربي
الذي يجب أن يطلب من لبنان الرسمي التزامه هو الدعوة لحل
سياسي ينهي الحرب ،وليس االنضواء تحت سقف خطاب سياسي
وإعالمي ينافق فيه بعض اللبنانيين لتمسيح جوخ السعودية
واإلمارات بعقلية رخيصة تقوم على اعتبارهم مجرد صناديق مال
تجب مجاراتها (أي الضحك عليها) للحصول على أموالها.
 في المصارحة أسئلة ،اذا كان مسلّما ً بأن لبنان ال يقبل أنيكون منصة لتعريض أمن أي دولة عربية لالهتزاز ،فكيف يكون
لبنان منصة ل��ع��دوان كالمي على دول الخليج ،وكلمة ع��دوان
مبالغة تضخيمية يُراد منها جعل االنتقاد بمثابة العدوان ،لفرض
الحرم عليه .وهذا أمر صعب القبول الى حد االستحالة ،أما إذا
كان المقصود أن تلتزم الحكومة بعدم تناول سياسات حكومات

الخليج باالنتقاد ،فهذا أمر يمكن تفهّمه وقبوله ،لكن هل المقصود
هو ان يشمل األمر الكتل النيابية واألحزاب ،وتاليا ً اإلعالم؟ وهل من
حكومة كويتية تستطيع تقديم التزام مماثل إذا تصالحت الكويت
مع سورية ،بأن الكويت تلتزم بمنع تح ّول الكويت بما في ذلك
منابر إعالمها وبرلمانها منصة للعدوان الكالمي ،والمقصود هنا هو
االنتقاد؟
 هل تستطيع الكويت قيادة حوار إلنهاء معضلة بدأتها دولالخليج بتصنيف حزب لبناني مقاوم على لوائح اإلرهاب؟ وهذا
الحزب ال��ذي كانت له تضحيات لتحرير األرض والحرب على
اإلرهاب هو حزب الله .وهذه نقطة البداية الجوهرية ألي مسعى
للتهدئة .وهل تستطيع الكويت فتح نقاش خليجي عنوانه أن في
لبنان دستورا ً وقوانين ،فمن جهة هناك تعدّد سياسي وإعالمي
وهناك حرية للرأي والتعبير .ومن جهة هناك منع للتع ّرض لرموز
وقادة الدول األجنبية ،وقانون منع للقدح والذم والتجريح ،أسوة
بما هو موجود في الكويت ،وهذا يعرفه قادة الكويت بالتفصيل.

دول غرب �آ�سيا ( ...تتمة �ص)1
الراغبة في التوصل الى تسوية بشأن إحياء االتفاق النووي تحتاط
بمنع طهران من اغتنام التسوية المرتقبة لتعزيز نفوذها في العراق
ودعم أعداء «إسرائيل» المحيطين بها من الشمال (حزب الله ومقاومته
وحركتي «حماس» و»الجهاد اإلسالمي» وسائر قوى المقاومة
في لبنان)
ّ
في قطاع غزة وأنصارها في الضفة الغربية.
في سورية ،تبدو أميركا عازمة على إبقاء قواتها في شمال شرقي
البالد (محافظتي الحسكة ودير الزور) وفي شمالها الجنوبي (قاعدة
التنف) على مقربة من حدود سورية مع العراق واألردن .الى ذلك ،تقوم
واشنطن بتعزيز قوات «قسد» الكردية المتم ّردة على الحكومة المركزية
في دمشق ،كما تشجع واشنطن «إسرائيل» على ضرب ع��دّة مواقع
عسكرية في مختلف أنحاء سورية بدعوى وجود قوات إيرانية فيها ،ما
يُسهم ،في ظ ّنها ،بإضعاف سورية ويُسيء الى هيبة حكومتها .وليس ما
يشير الى وجود تغيير في سياسة أميركا في هذا المجال.
في لبنان ،تزداد األزمة المزمنة تعقيداً ،وتبدو مرشحة الى انفجارات
محتملة عشية االنتخابات المزمع إجراؤها في منتصف اي��ار /مايو
المقبل .واذ تتمسك واشنطن كما الرياض بسياسة تطويق حزب الله
واإلصرار على إضعافه وإبعاده عن الحكومة ،تزداد الصراعات حدّة بين
التكتالت المحليّة المتنافسة على نح ٍو قد تشعر هذه التكتالت معه بأنها
قد تخسر كثيرا ً من مقاعدها في البرلمان ما يهدّد نفوذها السياسي في
قابل األيام فتق ّرر تدوير زوايا خالفاتها والتوافق على تأجيل االنتخابات
وتمديد والية مجلس النواب الحالي الى حين التوصل الى تسوية تكون
فيها معظم األطراف النافذة رابحة او غير خاسرة على األقل.
في تركيا ،يبدو الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه في حال تراجع
سياسي متواصل بسبب أزمة مالية واقتصادية تعانيها البالد ،األمر الذي
يهدّد نفوذه شخصيا ً كما نفوذ حزبه في االنتخابات الرئاسية المزمع
إجراؤها في العام المقبل .هذا الى جانب التعقيدات التي تواجه سياسة
أردوغان حيال سورية واضطراره الى مواجهة تحديين ماثلين :إصرار
حكومة سورية المركزية على استعادة األراضي التي تحتلها تركيا في
شمال البالد وغربها ،وعدم توصل أنقرة الى تفاهم مع واشنطن حول
مصير فريق من الكرد السوريين أقاموا إدارة ذاتية في محافظة الحسكة
حيث آبار الغاز والنفط وعجز ذراعهم العسكرية ،منظمة «قسد» ،عن
اإلمساك باألرض ومرافق المنطقة بدليل قيام تنظيم «داعش» اإلرهابي
بشنّ هجوم على سجن يحتوي أكثر من خمسة آالف سجين وتم ّكنه من
تحرير بعضهم .هذا باإلضافة الى تح ٍّد آخر هو قيام واشنطن بإعادة

تسليح «داعش» بغية دعم الفصائل والجماعات المتم ّردة على الحكومة
المركزية في دمشق من جهة ،ومن جهة أخرى لتبرير بقاء قواتها في
العراق بأنه للح ّد من نفوذ إي��ران .ك ّل ذلك من شأنه تأجيج الصراع
بين ك ّل األطراف المنخرطة فيه ألسباب تتعلّق بمصالحها االقتصادية
وبأمنها الذاتي ومطامعها االقليمية.
في إي��ران ،تشعر قيادة البالد بأنّ الواليات المتحدة و»إسرائيل»
جادتان في محاصرتها سياسيا ً واقتصادياً ،وربما محاولة النيل
منها عسكرياً ،للح ّد من تنامي نفوذها في دول المنطقة .لذا تتحسب
طهران لك ّل هذه التحدّيات وتحاول تنفيس التوتر بإعادة العالقات
الديبلوماسية مع السعودية وتطمين سائر بلدان الخليج بأنها جادة في
ترسيخ عالقات حسن الجوار والتعاون معها .غير أنّ ذلك كله ال ينهي
حال التوجس واالرتياب بين األطراف المتصارعين ،ال سيما بعد اشتداد
الصراع في اليمن وانتقال أطرافه الى الضرب في عمق بعضهما بعضاً،
وتصريح الرئيس األميركي بايدن مؤخرا ً بأنّ «إنهاء الحرب في اليمن
فسرته صنعاء كما طهران بأنّ واشنطن ما زالت
صعب جداً» األمر الذي ّ
جادة في تأجيج الصراع وتصعيده.
في «إس��رائ��ي��ل» ،تواجه حكومة نفتالي بينيت تحديات داخلية
وخارجية متفاقمة .ففي الداخل ،تواجه تصعيدا ً من جانب المستوطنين
العنصريين ض ّد الفلسطينيين وال سيما لجهة توسيع رقعة االستيطان
االقتالعي حتى في المناطق التي ترغب الحكومة في ع��دم تسريع
ّ
إجراءات تغيير وضعها الحالي ،وفي مجال استفحال جائحة كورونا
وانعكاسها سلبا ً على األوضاع االقتصادية .وفي الخارج ،تعاني ك ّل
أطراف تركيبة الكيان الصهيوني السياسية من اتجاه واشنطن ،على ما
يبدو ،الى عدم االلتزام بمشاركة «إسرائيل» في عملية عسكرية لتدمير
منشآت إيران النووية والصناعية الحيوية .ذلك كله يُشعر المسؤولين
كما المستوطنين اإلسرائيليين بأنّ زمن التف ّوق العسكري «اإلسرائيلي»
ولى وأنّ على سكان الكيان أن يتدبّروا أمورهم وحدهم في مواجهة
قد ّ
أصحاب الوطن السليب وأع��داء عرب تتعاظم قوتهم العسكرية كما
تصميمهم على استعادة األراضي المحتلة والحقوق المغتصبة.
في حمأة هذه الصراعات اإلقليمية المحتدمة يبدو انّ زمن المرحلة
االنتقالية سيطول ،وأنّ انتهاءها سيبقى رهن انتهاء الالعبين ،كبارهم
وصغارهم ،من عملية استراتيجية شديدة التعقيد عنوانها إعادة رسم
خريطة سياسية جديدة لمنطقة غرب آسيا ،سلما ً او حرباً...

*نائب ووزير سابق.

ال�س�لاح بيد ال��دول��ة ،م��ن إش ��ارات ل�س�لاح ال�م�ق��اوم��ة .تعرف
الكويت ودول الخليج وال�ع��رب والعالم أنها دع��وات تصلح
مستقبلي بعيد ال�م��دى يرتبط ب��دور ال�س�لاح سواء
كسقف
ّ
ف��ي تحرير م��زارع شبعا او ردع ال�ع��دوان اإلسرائيلي على
لبنان ،وصوالً لحل قضية عودة الالجئين الفلسطينيين ومنع
التوطين .وهي أهداف ال يملك الخليج والعرب والعالم قدرة
تقديم ضمانات للبنان لتحقيقها من دون س�لاح المقاومة،
ومثل قضية السالح قضية التعدد السياسي وحرية التعبير،
حيث تتجاوز األفكار المطروحة التعامل مع مواقف الحكومة
اللبنانيّة ،ال��ى ال��دع��وة لتعقيم المجتمع اللبناني واإلع�ل�ام
اللبناني م��ن أي��ة م�س��اح��ة للحرية وال �ت �ع��دد ،فيما الحكومة
اللبنانيّة مستعدة لاللتزام بضبط مفهوم الحرية والتعدد
ت�ح��ت س�ق��ف ال �ق��ان��ون ،لجهة ع��دم ال �ت �ع � ّرض ل��رم��وز ال��دول
الشقيقة والصديقة ،ومالحقة القضاء لكل ما يطاله القانون
تحت عنوان اإلساءة لعالقات لبنان الخارجية أو القدح والذم
والتحريض على الفتن .وق��ال��ت م�ص��ادر حكومية إن لبنان
سيحمل للكويت حاصل المشاورات التي سيُجريها الرؤساء
وم��ا يتبلور من خالصات ،عبر وزي��ر خارجيته عبد الله بو
حبيب ،الذي سيزور الكويت نهاية هذا األسبوع.
في الشأن الداخلي واالنتخابي تنتهي اليوم المهمة التي
جاء الرئيس سعد الحريري إلنجازها ،بعدما أكمل مشاوراته
مع قيادات ون��واب تيار المستقبل والتقى رؤس��اء الحكومة
السابقين ودار الفتوى ونسق معهم المواقف ،وتوج لقاءاته
بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط ،ولم يعد خافيا ً أن
الحريري لم يتأثر بكل ما سمعه متمسكا ً بالهدف الذي جاء
من أجله وهو إعالن انسحابه وانسحاب تيار المستقبل من
المشهد االنتخابي ،ما يؤكد أن القرار متخذ وأن المشاورات
ك��ان��ت م��ن قبيل ل��زوم م��ا ال ي�ل��زم ،وأن زي ��ارة ب�ي��روت كانت
للتمهيد إلع�لان ال �ق��رار ب��االن�س�ح��اب ،ال��ذي ت��رى الكثير من
المصادر السياسية المعنية أنه انسحب من السياسة وليس
من االنتخابات فقط .فيما رجحت هذه المصادر أن يتم ربطه
بتحميل عهد الرئيس ميشال عون وحزب الله مسؤولية إفشال
مساعيه للتسويات ،وعدم التط ّرق للضغوط السعودية التي
يريد الحريري تفاديها ومراضاتها باالنسحاب وتبريراته
السياسية.
يتصدّر عنوانان ب��ارزان النشاط السياسي والحكومي ،اليوم
االثنين ،األول يتصل بجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر
بعبدا والتي ستبدأ دراسة مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المال
والذي أثار بلبلة عند بعض القوى السياسية واالقتصادية ولدى
ال��رأي العام ومجموعات من الحراك .أما العنوان الثاني فيتعلق
بالموقف الذي سيعلنه رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري الرابعة
بعد الظهر من االنتخابات النيابية ومشاركة تياره في هذا االستحقاق
من عدمها بعدما بات معلوما ً أنه قرر العزوف شخصيا ً عن المشاركة
في هذا االستحقاق واالبتعاد لفترة.
ويبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022
ويأتي ذل��ك بالتزامن مع انطالق المفاوضات مع صندوق النقد
الدولي تمهيدا ً للتوصل إلى االتفاق حول البرنامج الذي من شأنه أن
يساهم في إعادة إنعاش االقتصاد.
ورأت مصادر نيابية لـ «البناء» ان المشروع يعاني من ثغرات
تتصل بغياب أية رؤى اقتصادية لخفض الدين العام الى الناتج
المحلي .وتقول المصادر إن مشروع الموازنة الذي يلقي الضوء على
فرض الرسوم الجمركية والضرائب التي ستطال المواطن الفقير
يغيب عنه تصحيح االجور والرواتب بالكامل .وهذا يعني أن وزارة
المال اعدت موازنة تهدف بالدرجة األولى إلى زيادة اإليرادات عبر
سلسلة ضرائب ستؤدي إلى التضخم .وتستغرب المصادر غياب أية
بنود ت ّتصل بإصالح قطاع الكهرباء في حين تشير بنود الموازنة الى
سلفة للكهرباء بقيمة  5250مليار ليرة لسداد عجز شراء المحروقات
وسداد أقساط القروض والفوائد لصالحها.
وفي سياق متصل ،تقول مصادر نيابية لـ «البناء» إن الموقف
النهائي للكتل النيابية من مشروع الموازنة س��وف يتحدد في
البرلمان ،مرجحة أن تلجأ لجنة المال الى اضفاء بعض التعديالت
على بنود الموازنة تفضي إلى تحسين أوضاع القطاع العام ،مشدّدة
على أن األهمية تكمن في إقرار موازنة تحاكي الواقع الراهن على
الصعد المالية واالجتماعية والمعيشية والذي يتطلب دعم القطاعات
اإلنتاجية كالصناعة والزراعة ،بعيدا ً عن فرض ضرائب تفاقم أزمات
الفقراء والموظفين الذين باتت رواتبهم بال قيمة.
ترجح بعض المعلومات ،ان ال يمر البند  17المعني
وليس بعيدا ً ّ
بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك ألن حزب الله وحركة
امل لن يناقشا اي بند خارج العناوين التي أعلناها ،وبالتالي فإن
ملف التعيينات خارج أولويات الثنائي في الوقت الراهن.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن مشروع
ّ
يبشر بخير وال يجعلنا نتجه لتنال الموازنة شرف
الموازنة ال

موافقتنا عليها ،فهي ال تنطوي على أي ت��وازن وال تعطي الناس
حقوقهم وتحملهم األعباء بعد أن حملتهم األزمة الكثير الكثير مما
نهب من أموالهم وص��ودر من ودائعهم وأهمله وأس��اء التص ّرف به
المسؤولون في بالدنا ،والسماسرة في المصارف وغير المصارف».
وأضاف« :ال يجوز أن يتح ّمل الفقراء والمساكين تبعات هذه األزمة
ونفرض عليهم الجبايات والضرائب والرسوم المرتفعة ،بحجة أننا
نريد توازنا ً في الموازنة .فكروا في تحقيق التوازن .نحن نريد أن
تتوزع األعباء بحسب قدرات الناس ،فال نحمل الفقراء كما األغنياء».
وح ّذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من
تمرير قرارات ماليّة في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة
َ
مق ّنعة .وقال إنَّ
فرض الضرائب والرسوم يَت ُّم في مرحل ِة التعافي ال
في مرحل ِة االنهيار ،وفي طو ِر النم ِّو ال في طو ِر االنكماش ،ويَت ُّم في إطا ِر
إصالح شاملٍ ،في ظ ِّل سلط ٍة ح ّر ٍة َتحوز على ثق ِة شع ِبها وثق ِة
ُخ ّط ِة
ٍ
بإصالح
يبدأ
االقتصادي
ُولي.
د
وال
العربي
ين
المجتمعَ
ُّ
فاإلصالحُ
ِ
ِّ
الشعب ضرائبَ ُغ ّب َ
الطلب.
والوطني ال بتكبي ِد
السياسي
النهج
ِ
ِ
ِّ
ِّ
وفيما تتجه االنظار الى اطاللة الرئيس سعد الحريري اليوم
عصراً ،إلعالن سلسلة مواقف تصب في إطار قرار ابتعاده عن الساحة
السياسية موقتاً ،ومن المشاركة في االستحقاق االنتخابي ،جرت في
الساعات الماضية سلسلة لقاءات معه لم تنجح في ثنيه عن قراره.
وكان الحريري زار رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور المعاون
السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار
الرئيس الحريري هاني حمود .وج��رى خ�لال اللقاء ال��ذي استمر
ألكثر من ساعة ونصف الساعة البحث في األوض��اع العامة وآخر
المستجدات ،ليعود بري ويستقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
وليد جنبالط في لقاء لم يتجاوز النصف ساعة ،ناقشا خالله
األوضاع المتصلة باالستحقاق االنتخابي وموقف الرئيس الحريري
وانعكاسه على الساحة السنيّة خصوصاً ،واللبنانية عموماً ،مع
إشارة مصادر المجتمعين لـ «البناء» الى أن كالً من بري وجنبالط
حريصان على المحافظة على التوازنات السياسية واتفاق الطائف،
ومن هذا المنطلق يتمسكان بالحريري ويحاوالن ثنيه عن قراره اال
أنهما لم يستطيعا ذلك .وكان الحريري التقى مساء السبت جنبالط
في لقاء وصف بالودّي ،اكتفى بعده الحريري بالقول للصحافيين
«بعض المرات الزم الواحد يخطي خطوة ل��ورا ليرجع يتقدم إلى
األمام».
إلى ذلك ،برز في اليومين الماضيين تح ّرك خليجي تجاه لبنان
تمثل بزيارة وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح ولقائه
المسؤولين الرسميين وتسليمهم ورقة مؤلفة من عشرة بنود عبارة
عن مقترحات من شأنها أن تعيد مسار العالقات اللبنانية الخليجية
إلى ما كانت عليه .وهي:
التزام لبنان مسار اإلصالح السياسي واالقتصادي والمالي.
إعادة االعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية وإجراء االستحقاقات
في مواعيدها.
إعادة إحياء سياسة النأي بالنفس.
احترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل في أي
منها.
احترام قرارات الجامعة العربية وااللتزام بالشرعيّة العربيّة.
االلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن الدولي.
ات��خ��اذ إج����راءات ج�� ّدي��ة وم��وث��وق��ة لضبط المعابر الحدودية
اللبنانية.
منع تهريب الكبتاغون واعتماد سياسة أمنية حاسمة تضع حدا ً
لعمليات التهريب إلى الخليج.
الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع حزب الله من
االستمرار بالتدخل في حرب اليمن.
واعتبرت مصادر مطلعة على الموقف الخليجي لـ «البناء» أن هذه
تصب في
المقترحات مه ّمة وال تخرج عن إطار سيادة لبنان ،فهي
ّ
خانة دفع اللبنانيين إلى االلتزام باتفاق الطائف وتنفيذ اإلصالحات
المطلوبة منه وإجراء االنتخابات النيابية في موعدها وعدم التدخل
في شؤون الدول العربية والخليجية .وفيما رجحت المصادر وجود
تنسيق بين السعودية والكويت حبال هذه الورقة ،أشارت مصادر
بعبدا لـ «البناء» إلى أن المقترحات سوف يجري درسها مع رئيس
موحد
الحكومة ورئيس مجلس النواب من أجل اتخاذ موقف رسمي
ّ
منها ،خاصة أن رئيس الجمهورية أسوة برئيس الحكومة يريدان
افضل العالقات مع الدول الخليجية ،وهذا األمر عبر عنه في األيام
الماضية الرئيس عون في أكثر من إطاللة أو تصريح.
في هذا السياق ،تقول المصادر إن وزير الخارجية والمغتربين
عبدالله بو حبيب ال��ذي سوف ي��زور الكويت في نهاية هذا الشهر
للمشاركة في اجتماع تشاوري عربي ،سوف يحمل معه موقف لبنان
من المقترحات الكويتية ليعرضه أمام جلسة مجلس وزراء الخارجية
العرب الذي يُعقد في الكويت.
وكان الصباح قال إن الهدف من زيارته المقبلة إلى بيروت «هو
وض��ع إج��راءات لبناء الثقة مجددا ً بين لبنان ومحيطه اإلقليمي
والدولي».
وأوضح الوزير أن «ثمة رغبة لدى الجميع ليكون لبنان مستقرا ً
وآمناً» ،مؤكدا ً أن «تحقيق ذلك سيتم من خالل تطبيق قرارات الشرعية
الدولية والعربية».
وحول تسمية سفير جديد للكويت ،قال الصباح« :لم نرشح أحدا ً
لمنصب السفير في لبنان ،وه��ذا األم��ر يخضع لقوانين العالقات
الدبلوماسية بين البلدين وفقا اتفاقية فيينا ،وي��ج��ري بشكل
طبيعي».

التعليق ال�سيا�سي
للذين يقولون اقترحوا علينا بدائل للموازنة
أغلب ال��ردود الدفاعيّة عن الموازنة التي ستناقشها
الحكومة تنطلق من معادلة يظن أصحابها أنها تعجيزية
تحت شعار ان الحرب بالنظارات سهلة ،وأن روما من
ف��وق غير روم��ا م��ن تحت ،فيقولون ب��دالً م��ن االنتقاد
السهل هاتوا بدائل عملية.
ل �ه��ؤالء ن �ق��ول أوالً أزي��ل��وا األك ��اذي ��ب م��ن الموازنة
وأضيفوا الحقائق .فهل تصدقون موازنة مبنية على
أسعار وهميّة لسعر صرف الدوالر ،كما يظهر من رقم
أي مئتي مليون
سلفة الكهرباء ب�ـ  5000مليار ليرة ّ
دوالر لسنة كاملة ،والرقم قد ينفق خالل شهرين؟
المعادلة البسيطة في الموازنة هي أن تعبّر عن أرقام
حقيقية ال أن تكون مجرد ستارة محشوة باألرقام لتبرير
زيادات ضرائبية تفرض على الفقراء ومحدودي الدخل،
وه��و ما تمثله الضرائب التي تستوفى على السلع من
ضريبة القيمة المضافة ،ألنه باستثناء أرقام الضرائب
وت �ع��دي�لات ال��رس��وم الجمركية ال�م�م� ّوه��ة بصالحيات
تمارس الحقا ً بموجب تفويض تشريعي لوزير المالية
ف��ي ت�ح��دي��د س�ع��ر ص��رف الستيفائها ،وك��ل م��ا يتصل
بجبايات جديدة ،ال أرقام ذات قيمة في الموازنة.
ال صدقيّة لنفقات للدولة قيمتها فقط ملياري دوالر،
هو قيمة العجز الذي كان ينتج عن موازنة كهرباء لبنان
وحدها ،والدولة تعد بتأمين الكهرباء لتب ّرر رفع قيمة
الفواتير ،فكيف يعقل أن تكون كل نفقات الدولة ملياري
دوالر فقط؟a
م��ن نفقات ت�ع��ادل  15مليار دوالر ف��ي م��وازن��ة عام
 ،2018كانت خدمة الدين تعادل  6مليارات منها ،يبقى
 9مليارات ،هي كناية عن  6مليارات رواتب وتعويضات
ومليارين للكهرباء ومليار للنفقات التشغيلية للدولة،
وكل ما يجري هو عمليا ً تخفيض الرواتب والتعويضات
الى أق ّل من مليار دوالر ،والتالعب برقم كلفة الكهرباء
الوهمي لتبدو األرق��ام منخفضة،
عبر سعر ال�ص��رف
ّ
ً
وإل�غ��اء أغلب النفقات التشغيلية ،خصوصا ما يتصل

ب��ع��ط��اءات ت�ن�ع�ك��س ع �ل��ى ال �ط �ب �ق��ات ال �ف �ق �ي��رة كالدعم
االجتماعي والصحي وصيانة البنى التحتية.
ف��ي ال� � ��واردات ج �ب��اي��ات ج��دي��دة وض ��رائ ��ب جديدة
تضاعف قيمة ال��واردات أرب��ع م��رات بالليرة اللبنانية،
وهي تطال َمن يقبضون غالبا ً رواتب بالليرة اللبنانية،
ورواتبهم لم يت ّم تعديلها ،بل منحوا رات��ب شهر لمدة
سنة ،وه��ذا عمليا ً يعني جباية األرب��ع م��رات من دخل
يزيد م��رة واح ��دة ،ولكن م��ع ف��ارق أنّ ذل��ك يجري مع
اقتصاد يمثل  40%من اقتصاد عام  ،2018فتصبح
المعادلة مرتين ونصفا ً أكثر من قيمة الضرائب نسبة
لالقتصاد وحجمه ،كأنك تزيد أربعة مرات ،أكثر مرتين
ونصف أي عشر مرات ،جباية ،وال تزيد الدخل إال مرة
واحدة ،والنتيجة انكماش يصل حد اإلفالس.
تصحيح النفقات يبدأ باالعتراف بالحاجة إلى موازنة
تقارب الخمسة مليارات دوالر ،على سعر الـ  25الف
أي ما يعادل  125ألف مليار ليرة ،تزاد فيها الرواتب
ليرة ّ
والتعويضات الى  50ألف مليار ليرة وهو ثلث ما كان
عليه الرقم الفعلي قبل االنهيار ،ولكنه أربعة أضعاف
الرقم اإلسمي بالليرة اللبنانية ،وأن تتض ّمن النفقات
إضافة للرواتب والتعويضات ،مليار دوالر ( 25الف
مليار ليرة) للكهرباء ومليارا ً آخر ( 25الف مليار ليرة)
لبرامج الرعاية الصحية واالجتماعية ومليارا ً ثالثا ً (25
ألف مليار ليرة) للنفقات االستثمارية والتشغيلية.
ال� � ��واردات ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  40أل ��ف م �ل �ي��ار ل �ي��رة وفقا ً
لتقديرات ال�م��وازن��ة قابلة للزيادة ال��ى  90ال��ف مليار
أي
ب��زي��ادة م��ن مصدرين ،األول  25ال��ف مليار ل�ي��رةّ ،
مليار دوالر من مصرف لبنان كدفعة تت ّم تسويتها من
حساب الخسائر ،وهي عمليا ً نصف كمية النقد الجديد
ال��ذي ق��ام م�ص��رف لبنان بطباعته ،وال�ث��ان��ي  25ألف
مليار ليرة (مليار دوالر) تعادل  20%كضريبة على ك ّل
التحويالت المالية التي ت ّمت منذ مطلع عام  2019حتى
تاريخ صدور قانون الموازنة.

ريا�ضة
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العهد في ال�صدارة بفارق  6نقاط عن الو�صيف
وعودة ال�شباب الغازيّة وال�سالم زغرتا �إلى الأولى
حقق فريق العهد فوزا ً مثيرا ً على الصفاء ( ،)1-2على ملعب بحمدون البلدي ،ضمن
منافسات الجولة األخيرة من مرحلة ذهاب الدوري اللبناني لكرة القدم .ورفع العهد رصيده
بذلك إلى  29نقطة مبتعدا ً في الصدارة ،بينما تج ّمد رصيد الصفاء عند  9نقاط ،في المركز
العاشر .وشهدت المباراة تفوقا ً واضحا ً للعهد في الشوط األول ،حيث افتتح التسجيل
في الدقيقة  14عبر الالعب حسين زين ،بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الصفاويّ .
وأضاف العهد الهدف الثاني في الدقيقة  ،20عبر حسين منذر بعد مراوغة دفاعات الصفاء،
وتسديد كرة متقنة في المرمى .ومع انطالق الشوط الثاني ،حاول الصفاء العودة إلى اللقاء
من خالل هدف روني عازار ،في الدقيقة  ،65لك ّنه فشل في تسجيل التعادل ،أمام دفاعات
محكمة من العهد وتألق الحارس.
وفي لقاء آخر ،تعادل فريقا اإلخاء األهلي عاليه والحكمة سلبا ً في المباراة التي جرت
بينهما على ملعب جونيه البلدي ،وجاء الشوط األول سلبيا ً من ناحية األداء والنتيجة،
حيث اقتصر على فرصة وحيدة لكل فريق .وأهدر محمد المصري العب اإلخاء األهلي عاليه
كرة عرضية حولها فوق المرمى في الدقيقة  .35وحاول الحكمة تسجيل هدف التقدّم عبر
نجمه حيدر عواضة ،الذي سدّد كرة مباشرة نحو المرمى تصدّى لها حارس المرمى شاكر
وهبي ببراعة .ومع انطالق الشوط الثاني أهدر سيزار أبو شقرا فرصة خطيرة ،بعدما أخفق
في متابعة تسديدة سعيد سعد التي ارتدت من الحارس ،إذ سدّد أبو شقرا برعونة فوق
المرمى .ورفع الحكمة رصيده إلى  10نقاط في المركز التاسع ،في حين رفع اإلخاء رصيده
إلى  8نقاط في المركز  11مع مباراة مؤجلة أمام النجمة.
وفي اختتام بطولة الدرجة الثانية ،حقق الشباب الغازية فوزا ً الفتا ً ومستحقا ً على
حساب مضيفه السالم زغرتا بنتيجة  ،1-3ليرفع رصيده إلى  46نقطة في صدارة الترتيب،
في حين تج ّمد رصيد السالم عند  43نقطة في مركز الوصيف الترتيب ،ليصعدا سويا ً إلى
دوري الدرجة األولى .سجل أحمد مكي الهدف األول في الدقيقة  ،11وأضاف الالعب نفسه
الهدف الثاني للفريق الجنوبي في الدقيقة  .16وشهدت الدقيقة  23تسجيل السالم هدف
تقليص الفارق عبر الالعب عامر محفوض .ومع انطالق الشوط الثاني أضاف الغازية
الهدف الثالث في الدقيقة  61عبر الالعب حسين خليفة .وعقب نهاية المباراة توج الشباب
الغازية بلقب البطولة ليزين عودته إلى مصاف أندية الدوري الممتاز.

ها�شيك يعلن قائمة العبي المنتخب لمواجهة كوريا الجنوب ّية والعراق
أعلن الجهاز الفني لمنتخب لبنان بقيادة التشيكي
إيفان هاشيك ،قائمة منتخب األرز لمواجهتي كوريا
الجنوبية (الخميس  27الحالي) والعراق ( 1شباط
المقبل) ،بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم
(قطر  .)2022وحل المنتخب اللبناني في المجموعة
األول��ى بالتصفيات المونديالية ،حيث يحتل المرتبة
الرابعة برصيد  5نقاط .وتتصدّر إي��ران المجموعة
برصيد ( 16نقطة) ،تليها كوريا الجنوبية (،)14
واإلمارات ( ،)6وفي المركز الخامس العراق ( 4نقاط)
وأخيرا ً سورية بنقطتين .وضمت القائمة كالً من:
ـ حراسة المرمى :مصطفى مطر (العهد) ،علي السبع
(النجمة) ،علي ضاهر (ش��ب��اب الساحل) وأن��ط��وان
الدويهي (السالم زغرتا).
ـ خط الدفاع :نور منصور وحسين زين (العهد)،
وقاسم الزين وماهر صبرا (النجمة) ،وعباس عاصي
(نفط ميسان العراقي) ،ومحمد زين طحان (الصفاء)،
وجوان العمري (العب حر) ،وحسين الدر (األنصار)،
وألكسندر ملكي (الشحانية القطري).
ـ خط الوسط :نادر مطر وجهاد أيوب (األنصار)،
وفليكس ملكي (إسكلستونا السويدي) ،ووليد شور
(شباب الساحل) ،ومحمد الدهيني (تيليبوز السويدي)،
ومحمد حيدر (العهد) ،ومهدي زين (النجمة).
ـ خط الهجوم :سوني سعد (باراشواب التايلندي)،
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أميركي بكرة ال�سلة للمحترفين
الدوري ال
ّ
ّ
فوز كبير لباك�س وكاري يهزم روكيت�س

حقق حامل اللقب ميلواكي بكس االنتصار الثالث على التوالي وتغلّب على ساكرامنتو كينغز  133ـ
 127ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين .وسجل كريس ميدلتون  34نقطة .وأضاف
جرو هوليداي  26نقطة ليحقق ميلواكي بكس االنتصار الثالثين له هذا الموسم مقابل  19هزيمة.
وقد نجح في التغلب على غياب النجم جيانيس أنتيتوكونمبو عن المباراة .وغاب أنتيتوكونمبو عن
صفوف ميلواكي بكس بسبب مشكلة في الركبة اليمنى ،وذلك بعد يوم واحد من تسجيل  30نقطة في
مباراة الفريق أمام شيكاغو بولز.
وفي لقاء آخر ،عادل ميكال بريدغس أفضل رقم له هذا الموسم وسجل  23نقطة كما ك ّرر بيسماك
بيومبو أفضل رقم في مسيرته وسجل  21نقطة و 13متابعة ليتغلب فينيكس صنز على إنديانا بيسرز
 113ـ  .103وحقق فينيكس صنز بذلك الفوز السادس على التوالي ورفع عدد انتصاراته هذا الموسم
إلى  36مقابل تسع هزائم.
وفي مباراة أخرى ،تغلب كليفالند كافاليرز على أوكالهوما سيتي ثاندر  94ـ  87مستفيدا ً من تألق
داريوس غرالند الذي سجل  23نقطة و 11تمريرة حاسمة ،وكذلك جاريت ألين الذي سجل  14نقطة
و 13متابعة وايفان موبلي الذي سجل  15نقطة و 17متابعة .وحقق كافاليرز الفوز السادس خالل آخر
سبع مباريات رافعا عدد انتصاراته في الموسم إلى  28مقابل  19هزيمة.
وفي مباراة متقاربة ،سجل النجم ستيفن كاري  22نقطة و 12تمريرة حاسمة ،ليقود غولدن ستيت
واريورز إلى الفوز على هيوستن روكتس 105ـ  ،103ونجح كاري في لعب دور البطولة ،وأعاد التوازن
إلى واريورز بعد الهزيمة المخيّبة لآلمال أمام إنديانا بيسرز ،في المباراة الماضية .وبذلك رفع واريورز
عدد انتصاراته هذا الموسم إلى  ،33مقابل  13هزيمة ،بينما تلقى هيوستن روكتس الهزيمة الثالثة
والثالثين ،مقابل  14انتصاراً.

المهاجم الإيراني �آزمون
في �صفوف باير ليفركوزن

ومحمد قدوح (الزوراء العراقي) ،وهالل الحلوة (بانانغ
الماليزي) ،وحسن معتوق (األن��ص��ار) وفضل عنتر
(كيالنتان الماليزي).
هذا ،ودخل المنتخب في تج ّمع في «الجية مارينا»
ب���دءا ً م��ن قبل ظهر أم��س األح���د ،وسيجري المنتخب

تدريباته في ملعب البابلية ،الذي كان اتحاد اللعبة أهّ ل
أرضيته من العشب الطبيعي لهذه الغاية .وأمس ،تد ّرب
المنتخب في ملعب صيدا استثنائياً ،كما أتيح لالعبيه
وف ّنييه إج��راء المقابالت الصحافيّة لفترة  20دقيقة
فقط.

اللبناني يطرح تذاكر
االتحاد
ّ
مواجهتي كوريا والعراق

والمالي
إداري
�إقرار البيانين ال
ّ
ّ
في عموم ّية �ألعاب القوى

أع��ل��ن االت��ح��اد اللبناني ل��ك��رة ال��ق��دم ،ط���رح ت��ذاك��ر م��واج��ه��ة ل��ب��ن��ان أم���ام ك��وري��ا
الجنوبية وم��ن ث��م ض��د ال��ع��راق ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من
التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات ك��أس العالم قطر  2022ع��ن ق��ارة آسيا.
وسيكون ملعب الرئيس الشهيد رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ف��ي ص��ي��دا مسرحا ً للمباراتين،
ح��ي��ث ي��أم��ل ل��ب��ن��ان االس��ت��ف��ادة م��ن ع��ام��ل ال��ج��م��ه��ور ألول م���رة ض��م��ن التصفيات.
وأعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم أن ثمن تذكرة الجماهير  20ألف ليرة لبنانية ،أي حوالي
 85سنتا ً (أقل من دوالر أميركي واحد) ،وهو سعر تشجيعي من أجل حشد أكبر عدد ممكن
من الجماهير .وعلى صعيد م ّتصل فقد شدّد االتحاد اللبناني اإلجراءات الصحية ،حيث لن
يسمح بالدخول لغير الملقحين أو الذين يبرزون فحوصات مخبرية قبل  48ساعة تثبت
عدم إصابتهم بفيروس كورونا .كما أعلن االتحاد عن سعر تذكرة الدرجة األولى  100ألف
ليرة ،وسعر تذكرة الشخصيات المهمة  300ألف ليرة.

أق�� ّرت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني أللعاب القوى البيانين االداري والمالي
باإلجماع خ�لال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية التي عُ قدت في فندق
«لورويال» (ضبية) .وحضر ناجي حم ّود ممثالً وزارة الشباب والرياضة ورئيس االتحاد
روالن سعادة وجميع أعضاء اللجنة االدارية لالتحاد ومندوبو  15ناديا ً يحق لهم التصويت
من أصل .24
رحب سعادة بالجميع وتحدّث عن مسيرة «ملكة األلعاب» الناجحة
بعد النشيد الوطنيّ ،
وعن النشاط المتواصل وعلى مدار العام  2021بالرغم من الوضعين االقتصادي والصحي
اللذين يمر بهما لبنان .ون ّوه بالتعاون الوثيق والدائم بين كافة أعضاء اللجنة اإلدارية الى
جانب العالقة الوطيدة بين اللجنة اإلدارية وعائلة اللعبة في ظل الشفافية الالفتة وقال:
«يشرفني أن أكون رئيسا ً التحاد ألعاب القوى بوجود أعضاء كهؤالء وأندية متعاونة كهذه
الى اقصى الحدود» .وتط ّرق بإسهاب الى انتخابات المكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا
التي جرت في الكويت في الخريف الفائت من كافة الجوانب ،ومضيفا ً ان أمين عام االتحاد
اللبناني وسيم الحولي ّ
ترشح الى منصب الرئاسة ومشيرا ً الى أنه بادر الى االنسحاب من
«السباق الرئاسي» واالكتفاء بمنصب عضويّة اللجنة اإلدارية التحاد غرب آسيا بعد تدوين
بند في المحضر خالل الجمعية العمومية لالتحاد اإلقليمي يلحظ بأن اتحاد غرب آسيا
مدين لالتحاد اللبناني بـ  30الف دوالر اميركي وانه من المرجح تسديد هذا المبلغ لالتحاد
اللبناني في المستقبل ويعود الى تنظيم بطولة غرب آسيا للناشئين من قبل االتحاد
اللبناني في ايلول من العام .2019
ثم تال أمين عام االتحاد وسيم الحولي البنود الواردة على جدول األعمال ،فقرأ محضر
الجمعية العمومية السابقة التي انعقدت في  10تشرين االول من العام  2020وتم التصديق
المفصل عن العام  2021الذي تض ّمن تنفيذ روزنامة
عليه باإلجماع .كما تال البيان االداري
ّ
العام  2021بحذافيرها على الصعيدين المحلي والخارجي من مشاركات في البطوالت
والمسابقات وفي الندوات والدراسات الداخلية والخارجية .وعدّد الحولي البطوالت التي
ّ
نظمها وأشرف عليها االتحاد واألرقام القياسية المحلية المسجلة وجرى التصديق عليه
المفصل باألرقام
باإلجماع .بدورها تلت أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان البيان المالي
ّ
الدقيقة والشفافة من واردات ونفقات العام  .2021والوفر الموجود حاليا ً في صندوق
االتحاد وت ّم إقراره باإلجماع أيضاً.

اتحاد الجامعات يع ّين اللجان الفن ّية
ويُطلق بطوالته في � 15شباط

بعد حجب ت�أ�شيرة دخول �أيمن ح�سين �إلى لبنان
ّ
التدخل!
آ�سيوي
العراقي يطالب نظيره ال
االتحاد
ّ
ّ

ق ّرر االتحاد اللبناني الرياضي للجامعات إطالق بطوالته
الرسميّة في  15شباط المقبل ،والتي تض ّم  24رياضة مختلفة
ستفتح مجاال ً للتنافس بين  20جامعة وأكثر من  5آالف طالب
وطالبة يم ّثلونها من كل انحاء لبنان .وتأتي ه��ذه الخطوة
بعد االنتخابات التي أفرزت هيئة ادارية جديدة .وقد نشطت
هذه األخيرة عبر التواصل مع كل الجامعات وتأمين وجودها
ضمن عائلتها وتذليل العقبات إذا ُوجدت من أجل مشاركتها
تجاوب كبير من كل الجامعات
في البطوالت كاف ًة ،وذلك وسط
ٍ
المنضوية تحت لواء االتحاد .ويعقد االتحاد اللبناني الرياضي
للجامعات اجتماعات دورية في مق ّره في ال��دورة ،والذي كان
خ��راب أصابه اثر انفجار مرفأ
مغلقا ً منذ فتر ٍة طويلة وسط
ٍ
بيروت ،وقد لحظت االجتماعات االخيرة تعيين رؤساء اللجان
الفنيّة وتسمية االعضاء الذين يم ّثلون الجامعات فيها.
واتفقت الهيئة االدارية بحضور رئيس االتحاد سامي قربتيان
على ت��رؤس األخير لجنة العاب «الراكيت» (ك��رة المضرب،
الريشة الطائرة ،وكرة الطاولة) ،واألمين العام زياد سعادة لجنة
كرة القدم و»الميني فوتبول» ،وأعضاء الهيئة عمر بكري لجنة
كرة السلة ،شربل كريّم لجنة كرة القدم للصاالت «الفوتسال»،
شفيق طايع لج َنتي الكرة الطائرة وكرة اليد ،وأحمد حازر لجنة
ألعاب القوى ،عوض مرعي لجنة األلعاب القتالية ،وعبد الرحمن
جمعة لجنة السباحة.
وف��ي م��وازاة تشكيل لجان الشطرنج والتزلج على الثلج
والتطوير واالنضباط واللجنة الطبية ،ت ّم الطلب الى الجامعات
بترشيح أفراد مؤهلين لديها لالنضمام الى اللجان الفنيّة إيذانا ً
بإطالق البطوالت بعد االجتماعات التي ستعقد لتحديد برامج
البطوالت وانظمتها التي ستعتمد خالل الموسم.

في ضوء عدم موافقة السلطات اللبنانية على إصدار
تأشيرة دخول لألراضي اللبنانية لالعب منتخب العراق
الكروي أيمن حسين بسبب وجود ختم يؤ ّكد دخوله إلى
الكيان الصهيوني الغاصب ،طالب االتحاد العراقي لكرة
القدم نظيره اآلسيوي التدخل لدى السلطات اللبنانية
لتذليل العقبة المستجدة ،والسماح بمشاركة الالعب في
المباراة التي ستجمع منتخب لبنان مع نظيره العراقي
على ملعب صيدا البلدي مطلع شهر شباط المقبل .وقال
االتحاد العراقي في بيان ،إن «االتحاد اللبناني أبلغنا
اعتذاره عن عدم منح الالعب أيمن حسين تأشيرة دخول
إلى لبنان حسب توجيهات الجهات األمنية ،بعد التأكد
من وجود ختم دخوله إلى األراضي الفلسطينية المحتلة
في وقت سابق» .وك��ان أيمن حسين ،مهاجم ن��ادي أم
صالل القطري ،دخل األراضي المحتلة مع ناديه السابق
وتحصل على ختم مؤقت من السلطات
«القوة الجوية»،
ّ
اإلسرائيلية .وعادة ما يكون هذا الختم خارج جواز السفر
ويمكن إتالفه في ما بعد ،غير أن حسين «لم يقم بإتالف
ستيكر الدخول وإشعار الجانب اللبناني بذلك» ،بحسب
بيان االتحاد العراقي .وأفاد األمين العام لالتحاد اللبناني
لكرة القدم ،جهاد الشحف ،لوكالة «فرانس برس» ،بأن
االتحاد اللبناني راسل السلطات اللبنانية بشأن تأشيرة
الالعب العراقي أيمن حسين ،ويعمل على إصدارها،
وأض��اف أن «ق��رار المنع يتعلق بقوانين الجمهورية
اللبنانية التي تمنع إصدار تأشيرات ألي زائر أراضيها قام
سابقا ً بالدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة».
ومن جانبه ،ذكر المدير اإلداري للمنتخب العراقي ،غيث

مهنا« :فاتحنا االتحاد اآلسيوي وطلبنا منه التدخل لدى
السلطات اللبنانية للسماح بدخول الالعب ومنحه تأشيرة
الدخول المتصلة بزيارة وفد المنتخب العراقي إلى بيروت
لمالقاة نظيره اللبناني في األول من شباط المقبل» ،ضمن
التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال «قطر .»2022
وأضاف مهنا أن حسين «سيرافق وفد المنتخب العراقي
الذي يتوجه إلى العاصمة طهران لخوض مباراة إيران
على أمل أن نجد حال للمشكلة اإلداري��ة الخاصة بجواز
س��ف��ره» .يذكر أن المنتخب العراقي سيلتقي نظيره
اإليراني في الـ 27من كانون الثاني الحالي في طهران،
ضمن منافسات المجموعة األولى من التصفيات المؤهلة
إلى مونديال .2022

أعلن نادي باير ليفركوزن األلماني لكرة القدم ،عن تعاقده مع مهاجم منتخب إيران ونادي زينيت
بطرسبورغ الروسي ،سردار آزمون ،لينض ّم إلى صفوفه بداية منذ الموسم المقبل .وقال ليفركوزن ،إن
اإليراني ( 27عاماً) ،سينض ّم إليه في صفقة انتقال مجانيّة بعد أن ق ّرر عدم تمديد عقده مع بطل
الدولي
ّ
األلماني لخمسة مواسم،
روسيا ،نادي زينيت .ووقع آزمون ،عقدا ً سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق
ّ
انطالقا ً من موسم  .2023-2022وقال مدير الكرة في باير ليفركوزن ،سيمون رولفس ،إن «آزمون
أحد أفضل الهدافين في الدوري الروسي لسنوات ..كان بطالً ثالث مرات متتالية هناك مع زينيت،
ولعب دوري أبطال أوروبا بانتظام ،وأظهر أعلى مستوى دولي هناك ..سيُضفي مزيدا ً من الجودة على
هجومنا» .ويحتل ليفركوزن ،المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري األلماني حالياً ،برصيد  35نقطة،
وكان قد فاز مساء السبت الماضي على أوغسبورغ ،بنتيجة  ،1-5ضمن منافسات المرحلة الـ 20من
«البوندسليغا».

رئي�س الزمالك يعاقب الالعبين والمدرب
بعد خ�سارة «ثالث ّية» �أمام غزل المحلة!
ق ّرر رئيس نادي الزمالك ،مرتضى منصور ،معاقبة العبي فريقه وجهازه الفني ،بعد سقوط «األبيض»
بثالثيّة دون رد ،في كأس الرابطة المصرية لكرة القدم .وتكبد الزمالك خسارة قاسية بثالثية دون رد على
يد فريق غزل المحلة ،يوم السبت الماضي ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.
وبعد تلك الخسارة ،أعلن مرتضى منصور ،في بيان نشره على حسابه في موقع «فيسبوك» ،أنه ق ّرر
خصم  200ألف جنيه من راتب كل العب بالفريق ،وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني ،الفرنسي
باتريس كارتيرون وأعضاء جهازه المعاون .كما ق ّرر رئيس نادي الزمالك ،عرض العبين اثنين للبيع،
لم يتم الكشف عن هويتهما .وحالياً ،يحتل الزمالك ،المركز السادس األخير في المجموعة الثالثة في
كأس الرابطة المصرية ،وفي رصيده نقطة واحدة ،بينما يتصدّر غزل المحلة الترتيب بخمس نقاط.

�إبنة الملك بيليه :والدي بخير وكفى ثرثرة
قالت إبنة أسطورة كرة القدم بيليه ،إنه عاد إلى منزله وإنه »متماسك جداً« حيث يتعافى من سرطان
القولون ،وذلك في تعليق يبدو للرد على تقارير إعالمية أكدت أن حالته الصحيّة تسوء .وخرج بيليه،
البالغ  81عاما ،العب سانتوس ونيويورك كوزموس السابق ،من المستشفى بعدما خضع لجلسات
عالج كيماوي لمدة يومين .وكان قد خضع لجراحة الستئصال ورم في القولون في أيلول  ،2021ودخل
وخرج أكثر من مرة من مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في الشهور الالحقة .وكتبت كيلي
ناسيمنتو ابنة بيليه على »إنستغرام« أن والدها بخير .وأضافت «ال أعرف من أين يخرج ما يقال ،لكن
أتلقى من الجميع رسائل تعبر عن القلق .لم يتغيّر أي شيء» .وكانت شبكة ( )ESPNالتلفزيونية
الرياضية ذكرت األسبوع الماضي أنه تم تشخيص إصابة بيليه بورم في األمعاء والكبد والرئة ،لكن
وكيل أعماله رفض التأكيد على صحة ذلك .وعانى بيليه ،الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم العبي
كرة القدم عبر التاريخ ،من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات األخيرة ،إذ يعاني من مشاكل
وألم متك ّرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها وال يستطيع المشي دون مساعدة.
وكان آخر ما كتبه بيليه عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي ،هو تهنئته للبرتغالي
كريستيانو رونالدو ،نجم مانشستر يونايتد ،بتسلمه جائزة خاصة في حفل توزيع جوائز األفضل في
العالم لعام « 2021ذا بيست» .حيث كتب « :كريستيانو ،تهانينا على تكريمك الخاص من فيفا ،أنا
أتطلع إلى مقابلتك شخصيا ً ألمنحك عناقاً ،لقد كتبت هذه الرسالة بمحبة كبيرة ،أراك قريباً».
ور ّد رونالدو قائالً« :عندما يتحدث بيليه ،يستمع العالم ،من المستحيل أال تكون عاطفيا ً عندما يظهر
مثل هذا الشخص الرائع كل احترامه وإعجابه تجاهي» .وأضاف« :إنه بطل أبديّ  ،أسطورة لكل األجيال
وأسطورة رياضية حقيقية» .وتابع« :نحن جميعا ً في نفس الفريق ،فريق كرة القدم ،شكرا لك يا بيليه،
أتمنى أن أراك قريبا ً جداً ،حتى نبتسم معا ً ونتحدث عن هذه اللعبة التي نحبها».
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ÍËU�A��« …eL� ˝

Íc�« q�d�« rO�� w� rNM� ·ô¬ 6 gOF� W�—u� w� wMOD�K� T�ô n�√ 650 q√ s�
¨wMOD�KH�« q�d�«Ë ”bI�« w�Ë s�bzUF�« w� w�uM��« q�d�« UNM�Ë …b� ¡UL�√ qL��
oK�√ bO�Ë w�Oz— Ÿ—U� tD�u��Ë 1952 ÂUF�« w� r� nBM� —ÒbI� W�U�� vK� TA�√Ë
v�≈ ‰uÒ ��� Ê√ q�� WF{«u��Ë WDO�� X�U� tO� U�b��«Ë Æq�«“ bO�Ë bONA�« r�« tOK�
w�U�√ ÊU�Ë ¨¡U�A�« qB� w� W�“_«Ë Ÿ—UA�«Ë uO��« vK� ÁUOL�« ÊU�u� VÒ��� W��œ—
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