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 sO�_«  oOKF�  lL�  Íc�«  n�uL�«  nO�u�  sJL�  ô  ≠
 q�UF��«  ‰u??�  tK�«dB�  s��  bO��«  tK�«  »e��  ÂU??F??�«
 W�uOD�« …—e��Ë  ËdO� Q�d� —U�H�« wHK� w� wzUCI�«
 WOzUCI�«  l�«dL�«  Ê√  Ëb??�??�Ë  ¨¡UCI�«  s??�  ”Q??O??�«  dOG�
 …—uD�� »U���«  rI�  r�  WK�dL�«  Ác� v�≈  t�K�Ë√  w��«
 U�bM� nOJ� ¨¡UCI�« s� ”QOK� w�UM�� s�«u� Í√ ‰u�Ë
 WK�u�  «uM� bNA� Íc�«  »e��« bzU� u� wMFL�«  ÊuJ�
 ‚ö�ù  UN�U�  ÷dF�  w��«  …bO�u�«  WN��«  t�u�  vK�
 ¡«bN�  t�uH�  sO�  s??�  j??I??�Ë  ¨ «d??�U??E??�??�«  w??�  —U??M??�«
 Z�bL�«  u??�Ë  —d??�Ë  ¨UNM�  …b�b�   UD��  w�  v�d�Ë
 `�UB�«  b??O??�u??�«  l??�d??L??�«  Ê√  ¨ÊU??M??�_«  v��  Õö??�??�U??�
 l�dL�«  ‰Q�  qN�  ¨¡UCI�«  u�  t�UB�  v�≈  o��«  …œU??�ù
 s�  Í√  —dJ�  u??�  Àb�O�  «–U??�  t�H�  wMFL�«  wzUCI�«
 d�� Ë√ W�uOD�« Ë√ …bK� w� X�b� w��U� Àœ«u��« Ác�
 ¨tK�« `L� ô ¨U�«u�Ë rK��« w� Ë√ q�U�� —U� Ë√ —UDL�«
 Ê√  Èd� U� q� bF� Ãd�� Ê√  tK�«dB� bO�K� sJL� qN�
 ¡UCIK� ÂUJ��ô«Ë fHM�« j�C� Î UO�«œ ”UM�« vK� Ãd��
 «–U� ‰uI�« «cN� bO��« Ãd�� r� «–≈Ë ¨qBH�« WLKJ�« ‰uIO�
 ¨ÀœU�  q�  bF�  VCG�«  ¡U??�œ  …—u??�  w�  Àb��  Ê√  sJL�
 WKzU�  ‰«u??�√  ‰c��  ÊUM�K�  bK�  w�  —dJ��  Ê√  sJL�  «c??�Ë
 wzUCI�« l�dLK� o�� q�Ë ¨wK�«b�«  ‰U���ô« v�≈  Ád��
 ÷d� X�d{ w��«  «—«dI�«  U��d�� s� Ê≈ ‰uI�« i�—
 l�b� X���� b�  «—U�L�« V�uB��  «b�UML�U� jzU��«
 ¨WO�F� d��_« W�H�« UNF�b� ¨…dOD� W�ËU� W�U� v�≈ ÊUM��
 w�d��«  UN�ö�  s�  ‰eFL�  UN�U�  sO�  Î U�K��  d��_«Ë
 d��_«Ë ¨…—dJ�L�«  «¡«b��ô« X�� Î U�e� d��_«Ë ¨rEML�«
 UN�≈ ‰uI�� ¨s�HK� —«d��ô« lML� ¡UCIK� ÂUJ��ôU� Î U�«e��«

 øWOzUCI�«  U��UFL�« s� X���
 UN�UOHK�Ë  n�«uLK�  WO�u�UI�«   UJ�cH�«  œbB�  UM��  ≠
 XI��  Ë√  XI�«—  w��«   ö�b��«Ë  ¨WO�UO��«Ë  WO�u�UI�«
 UNL�—  œ«d??�  w��«  …—uB�«  w�  U�  ‰Q�M�  q�  ¨U�—Ëb�
 ‰U���ô«  w�Ë  ¨ÂUF�«  ÂUE��ô«  q�√  qJA�  WOC�  ‰u�
 ÎUMK�  WO�UM�K�«   «uI�«  »e�  fOz—  sKF�  U�bM�  ¨¡UCIK�
 V�� r??�??�Ë ¨w??zU??C??� l??�d??� ÂU???�√ ‰u??�??L??�« vK� Áœd??L??�
 sKF� U�bM�Ë ¨w�U��« ÂuO�« w� …u�b�« s� l�«d��«Ë VKD�«
 oI�L�« —U�� WF�«dL� ¡UCIK� t�u�œ tK�« »e� ÂU� sO�√
 ¨—u��b�«  w�  tOK�  ’uBM�  d�¬  —U��  `�UB�  w�bF�«
 ’uBM�«  q??�  w??�  ¡UCIK�  ÂU??J??�??�ô«  Ê√  n??I??�  X??�??�
 »dC�Ë ¨eOOL� ö� lOL��« ‚u� vI�� Ê√ V�� W�—u��b�«
 Î UO�d� Î UL�U� w�bF�« oI�L�« sKF�Ë ¨jzU��« ÷d� t�u�b�
 ¨ÁbB� WF�«d� ‚d� ôË tKL� rJ�� qN� ô YO� ¨ÊUM�K�
 dEM�«  UN�  ◊UM�  WLJ��  „UM�   U�  t�≈  f�√  qO�  u�  v��
  UF�«dL�«  q�  œ—   «—«d??�  bF�  X�U��U�  ¨ UF�«dL�«  w�
 W�UF�«  W�ON�«  w�  WOCI�U�  dEM�  WOzUC�  W�O�  vK�√  s�
 ¨WK�UL� WF�«d� qJ� Î UHI� XF{Ë UN�√ ¨eOOL��«  WLJ�L�
 vK� ƒd�� ÷U� œu�Ë s� tK�«dB� bO��« ‰«R� dOBO�
 Ê√Ë nO� ¨W�U���ôU� Î UOML{ ÎU�«u� ¨w�bF�« oI�L�« œ—
 lL�  ¨WF�«dL�«   U�K�  w�  dEM�«  tM�  »uKDL�«  w{UI�«
 Î̈ UHI�  U�c��O�Ë  eOOL��«  WLJ�L�  W�UF�«  W�ON�«   «—«d�
 vK� WOzUCI�«  «—U�LK� r�U��« ÁU��ô« t�u� s� Èd�Ë
  UO�u�  œu???�ËË  ¨dOD��«  wHzUD�«  »UDI��ô«  ”U??�√
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 UNC��Ë  UN��u�  vK�  «uE�U�  s�c�«  —U�J�«  UNzUM�√  b�√   ËdO�   d��
 s�  UMOK��  «–≈ò  W�uI�  V??�U??�  ÎU�O��  sOD�K�  tF�   d??�??�Ë  ¨ÂËU??I??L??�«
 p��AL�«  nI�LK� Î U�–uL� W�ËUIL�«   d��Ë ¨åUM�H�√  s� UMOK�� sOD�K�
 WF�UI� WKL� d��_« …—U���« XOI�Ë ¨ U�UOJ�«Ë o�UML�«Ë nz«uDK� d�UF�«
 WOL�œU�_«Ë  WO�UI��«  WF�UIL�«  WKL�Ë  ¨‰ö��ô«  ÊUOJ�  WL�«b�«   U�dA�«
 ÊU� bI� ¨»dG�« w� WOLKF�«Ë WO�UI��«  U�ON�«Ë  UF�U��« w� ÊUOJ�« “u�d�
 XFO� b�Ë ¨UNO��R�Ë U�“u�— b�√ f�—œ≈ qON� ÕUL� dO�J�«  q�«d�«
 f�—œ≈ W�ËUIL�« qzUB�Ë WOM�u�« »«e�_«Ë WOMOD�KH�«  ULO�L�«Ë  ËdO�

Æ÷dL�« l� d�d� Ÿ«d� bF� dO�_« Á«u�� v�≈
 —U�H�«  w�  w�bF�«  oI�LK�  W�UL��«dO�u��  wzUCI�«  —«dI�«   UO�«b�  w�
 bO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« Âö� dN�√ ¨—UDO� ‚—U� w{UI�«  ËdO� Q�d�
 WO�u�UI�«  UF�«dL�« ÍœR� Ê√ vK�  U�U�d�«Ë ‰U�ü« W�UN� tK�«dB� s��
 —UDO� w{UI�«  nKL� WF�U�L�«  WO�UO��«  —œUBL�U� ¨W�O�� v�≈  WOzUCI�«Ë
 »U�√ Íc�« VCG�« r��� WzœU� …—U�≈ œd�� tK�«dB� bO��« Âö�  d���«
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 UO�UD�d� sO� Î «œb��  U�ö��«  b�UB� ¨WO�«d��_«
 ÊbM� l� ÎU�—«“Ë ÎU�UL��« f�—U� ¡UG�≈ VI� ¨U��d�Ë
 Ÿ«eM�«  q� w� ¨g�UL�«  d�� d�� …d�N�«  nK� ‰u�
 V�U��«  i??�—Ë  ¨bOFB�«  «c�  vK�  ULNMO�  rzUI�«
 s�  b�eL�«  sOO��dH�«  s�œUOB�«  `M�  w�UD�d��«

Æd���« p�– w� bOB�« h�—
 w�Q�  ŸUL��ô«  ¡UG�≈  Ê√  f??�√  f�—U�   b??�√Ë
 W�U�—  WO�UD�d��«  W�uJ��«  dA�  vK�  ÎU�U���«
 UNO�  bI��« ¨ÊËd�U� q�u�UL�≈ fOzd�« v�≈ UN�N�Ë
 ¨g�UL�«  d��  s�d�UNL�«  WOC�  ¡«“≈  f�—U�  „uK�

ÆåWIzö�« dO�ò ?� W�U�d�« WH�«Ë
 Èb�≈  ¨„u�dO�  UMO�U�√  XC�—  ¨d�¬  bOF�  vK�
 qGA��  w��«  ¨w�UL�_«  ådC��«ò  »e??�  ¡UL�“
 bO�Q� ¨WK�IL�« W�uJ��« w� WO�—U��« …d�“Ë VBM�
 ¨å≠2w�ULA�«  qO��«ò  ŸËdA�  s�  sO�d�  wK��

 ÆUO�Ë— s� “UG�« œ«dO��ô
 V�U�  v??�≈  ådC��«  »e??�ò  n�U��  Ê√  d�c�
 åw�UL�_«  w�UL��ô«  w�«dIL�b�«  »e��«ò  s�  q�
 ¨UO�UL�_  åd��«  w�«d�OK�«  w�«dIL�b�«  »e��«åË
 qOJA��  ÎU�ö�z«  w{UL�«  ¡U??F??�—_«  Âu??�  «uKJ�  b�

Æ…b�b��«  W�uJ��«

 ¨⁄dO�M��u��  fM�  ¨åu�UM�«ò  ?�  ÂUF�«  sO�_«  —c�
 q�  w�  ¨åUO�«d�Ë√  b{  …uI�«  Â«b���«ò  s�  UO�Ë—
 vK� WO�Ë— W�dJ�� œuA� lL�� s� nOO� r�«e�

 ÆU�œËb�
 ‰Ëœ  WO�—U�  ¡«—“Ë  Ê≈  f�√  ⁄dO�M��u��  ‰U??�Ë
 UOH�ô  w�  Í—U��«  dNA�«  d�«Ë√  Êu���O�  åu�UM�«ò
 œËb��« vK� åUN�«u� œ«bF� s� UO�Ë— …œU�“ò W�Q��
 ‰U� w� åÎUML� nKJO�ò p�– Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨WO�«d�Ë_«

 ÆUN�—U� WL�UN� vK� uJ�u� X�b�√
 ÍdJ�F�«  ◊UAM�«  U??O??�Ë—  nO�J�  Ê√  `???{Ë√Ë
  U�U�œ  dA�  qLA�  Íc�«Ë  ¨UO�«d�Ë√  l�  œËb��«  »d�
 dO�ò ¨‰U�IK� …e�U�  «u�Ë …dO��  «dzU�Ë WOF�b�Ë

Æ„UM� åd�u��« Z�R�åË ¨å—d��
 l�U�� UN�≈ WO�dO�_« ŸU�b�« …—«“Ë X�U� ¨UN��U� s�
 U�U�≈ WH�«Ë ¨UO�«d�Ë√ »d� w�Ëd�« gO��«  U�d��

Æå·ËU�LK� …dO�L�«ò ?�
 UO�Ë— Ê√  å⁄d��uK�ò W�U�Ë  d�– ¨—U�ù«  «c� w�
 ¨UO�«d�Ë_  å‚UDM�«  WF�«Ëò  ÕUO��«  WOKLF�  bF���
 v�≈  b�LL�«  o�dD�«  ‰u�  vK�   «u??�  dA�  s�«e��U�
 W�dI�  vK�  ¨UO�Ë—  ‚d�  WF�«u�«  UJ�UA��U�  WIDM�
 Ê√  W��d�  ¨»d��«  l�u�  s�  ÎU����  ¨ÊU�UO�«  s�
 d�UM�  dN�  q��  WOKLF�«  pK�  cOHM�  v�≈  uJ�u�  bLF�
 WKL��« —U�≈ w� uJ�u� UN�F{Ë r�«e� w�Ë ¨ÂœUI�«

 ÆU�b{ WO�dG�« WO�ö�ù«
 dOL�œö�  w??�«d??�Ë_«  fOzd�«  »d??�√  ¨q�UIL�«  w�
 w�Ëd�«  “UG�«  qI� bI� b�bL� ÁbO�Q� s� ¨wJ�MOK�“
 ¨2024 ÂUF�« bF� U�Ë—Ë√ v�≈ WO�«d�Ë_« w{«—_« d��
 v�≈  ¨“UG�«  X�e�«d�   UOL�  …œU�e�  Áœ«bF��«  ÎU�b��
 åÂËd�“U� W�d�ò sO�  U�UL��« œUIF�«  tOH� V�U�
Æ’uB��« «c� w� WO�«d�Ë_« å“U�u��U�åË ¨WO�Ëd�«

 l� ÁUOL�« WO�UH�ô WC�UML�«  U�U���ô« ‰«e� ô
 f�√ XIKD�« YO� ¨Êœ—_« w� …dL��� ‰ö��ô« ÊUO�
 dOOG�K� WO�FA�« W�d��« UNO�≈ X�œ …b�U� …d�UE�
 bK��«  j�Ë  w�  wMO���«  b��L�«  ÂU�√  s�  ådOOG�ò
 ‰ö��ô«  l�  lO�D��«   UO�UH�ô  ÎUC�—  ¨ÊUL�  w�
 ¡UL�«  ÆÆ—UF�«  WO�UH�ô  ÎUC�—ò  Ê«uMF�  ¨åwKOz«d�ù«ò

Æå¡U�dNJ�« q�UI�
 ¡UL�«  WO�UH�ô  WC�«—   U�U��  Êu���L�«  œ Òœ—Ë
 ‰ô–ù«å?????� U??�u??H??�ËË ¨‰ö??�??�ô« l??� ¡U??�d??N??J??�«Ë

ÆåÊUN�—ù«Ë
 «uF�—Ë  ¨å‰ö��«  ËbF�«  “U�ò   «—UF�  «ËœÒœ—  UL�
 ÎU��—U�ò  r�bK��  W�UO��U�  lO�D��«  nB�   «—UF�
 ÊuO�œ—_« ÊËd�UE�L�« l�— UL� ÆåÎö�I���Ë Î«d{U�Ë
 ¨å‰ö��ô« l� W�d� Íœ«Ë WO�UH�« jI��K�ò  UD�U�
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 WO�œ—_«  WOM�u�«  WKL��«   b?? Ò�√  ¨sO�u�  cM�Ë
 »U��√  ÒÊ√  åqOz«d�≈ò  l�  “UG�«  WO�UH�«  ◊UI�ù
 v�≈  w�UO��«  lO�D��«  s�  «uKI��«  Êœ—_«  w�  —«dI�«
 lO�u� bF� ¨sOM�«uL�« vK� lO�D�K� Íd�I�« ÷dH�«

ÆåqOz«d�≈ò l� ¡UL�«Ë ¡U�dNJ�« ‰œU�� WO�UH�«
 XIKD�«  v??�Ë_«  WO�œ—_«  i�d�«  …—«d??�  X�U�Ë
 »UDI��ô WO�«—U�≈ WOL�œU�√  ôËU�� XHAÔ� U�bM�
 ¨åwKOz«d�ù«ò  ‰ö��ô«  l�  lO�D�K�  sOO�œ—√  »ö�
 b�«“  s�  bL��  WF�U��  wL�bI�  ÷d??�  ‰ö??�  s�
 WO�«—b�«  `ML�«Ë  UOKF�«   U�«—b�«  ‰u�  WO�«—U�ù«
 XLO�√  …Ëb�  w�  ¨åWOKOz«d�≈ò  WF�U�  l�  W�«dA�U�
 »öD�« l�œ Íc�« d�_« ¨WO�œ—_« WF�U��« w� ÂU�√ q��
 pK�  s�  »U���ô«  v�≈  WO��—b��«  W�ON�«  ¡UC�√Ë
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f�√ ¡U�� W�UA�« d�� Î U�b��� tK�«dB� bO��«Î U�«œË ÆÆÆf�—œ≈ ÕUL�



2á°SÉ«°S / øWƒdG

¥ÉÑ°S »a »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG

...≥jô£ÑdGh ≥«æ«ØdG ø«H

s�b�« —b� wK� ˝
 WK�d�  ÎUOKF�  q�œ  bK��«  ÒÊ√  b�RL�«Ë  X�U��«  s�   U�
 w�ü«  w�  tK�√  ¨U�bF�  W�UO�  ô  w��«  wzUNM�«  ◊uI��«
 tHM�J� tM� bOF��« v��Ë ¨j�u�L�«Ë V�dI�« s�e�« s�
  «—uD��«Ë  À«b??�_«   «—U��  d�R�  ô  Íc�«  ÷uLG�«
 WO�UL�«Ë W�œUB��ô«  «—UON�ô«Ë ¨WO�UO��«  U�KI��«Ë
 YO�  ¨p??�–  fJ�  W�—U��L�«  WOAOFL�«Ë   U�b��«Ë
 XK�ò  Ê√  bF�  ¨UN�UL�  `��Ë  UN�K�d�  WO�UJ�«  X�bF�«
 v�≈  s�“  cM�  sO�HJM�  ¨sOL�U�  sOK�U�  qFH�  ¨åoKL�«
 ¨WO��cL�«Ë  WOHzUD�«Ë  W�uDK��«  rN�uN�Ë  r�—u��
 rN�«u�« vK� åq�F�« w� ÂuM�«åË ¨rN��UB� W�UL� v�≈Ë
 v�≈  sOM�LD�  ¨Ã—U��«  ·—UB�Ë  sz«e��«  w�  W�ÒbJL�«
 ÊuMB�� rN�_ ¨÷d�Ë ÁËdJ�Ë ¡u� rN�OB� s� t�√
 ¨–uHM�«Ë  ‰UL�«Ë  WDK��«  …uI�  ÊuOL��Ë  r�—uB�  w�
 åWO��«  ”√—ò  ÊuK�Q�  s�c�«  rN�UOAOKO�   U�UC�I�Ë
 w�  t�œ  ÊuKO��Ë  rNM�  »d�I�  s�  ”Ëƒ—  ÊuFDI�Ë
 ÊËœ s� d�_« vC��« «–≈ rN�uO� q�«œ v��Ë ¨Ÿ—«uA�«

ÆsH� rN� Ò·d� Ê«
 w�  UN�özU�  ÒÊ√  WO�UO��«  W�uEML�«  `�d�  U�  d��√
  UF�U�  qC�√  w??�  U???�œôË√Ë  ¨s??�u??�«  œËb??�  Ã—U??�
 t�_  ¨w��UD�«  —ôËb??K??�  W�U�  ôË  ¨r�UF�«  ”—«b???�Ë
 s�  U�uFL�  ¨WL�{  m�U�L�Ë  r�  YO�  rN�  d�u��
 s�Ë  ¨w�uO�«  t�u�  s�Ë  VFA�«  ‰«u�√Ë  W�Ëb�«  WM�e�
 œU�H�«Ë   «d�L��«Ë  WOL�u�«  l�—UAL�«  w�   UIHB�«
 w�  s??O??�œu??L??�«  ‰«u???�√  vK�  u??D??�??�«Ë  h??�U??�??�??�«Ë

sOLOIL�« sOO�UM�K�« s� ·—UBL�«
sO�d�GL�«Ë 

 ÒÊ√  rK�Q�  „bK�  w�  Î «dOI�  X??�√—  «–≈ò  ¨r�b�√  ‰uI�
 ‰uI�Ë  ¨åt�u�Ë  tI�Ë  t�U�  ‚d�  ÎU�uDK�  ÎUO�UO�

ÆåÎULz«œ Êu�uE�� ‰«c�_«ò wJ��uO��œ
 UN�O�ËR�� s� wK���« b ÒLF�� w��« WO�UO��« WI�D�«
 b�d� ¨t�F�Ë ÊUM�� w� WO�—UJ�« ŸU{Ë_« tO�≈ X�¬ U� w�
 ÒVN� w� d�UD��Ë n�MÔ� Ê√ q�� åUNA�d� j�e��ò »dN�«
 v�≈ ¨rOLB�Ë —«d�≈ o�U� s� ¡u�K�« ‰ö� s� ¨`�d�«
 W�bI�  ¨d Ò�bL�«Ë  w��d���«  ÍœU��ù«  UN�N�  WK�«u�
 tF�u��Ë Á—UI�≈ ‰ö� s� VFA�« —UON�«Ë W�Ëb�« ◊uI��
 Ë√  WIH�  ÊËœ  s�  ¨WK�UI�«  WO{UI�«  W�dC�U�  t�UI�≈Ë
 w� UNLO� s� X�O�Ë ¨W�ËbF� w� ¨WO�U��≈ Ë√ WL�—
 lMDB�  ¨W�ËRAL�«  UN��U�  v�≈  ‰u�uK�Ë  ¨”U??�_«
  U�«d�Ë   U�ö�  qF�H�Ë  ¨WOL�ËË  WO��U�  „—UF�
 UN�UD�  »u�M�  l�d�Ë  ¨U�dO�  qHI�Ë   UHK�  `�H�Ë
 s�Ë ¨VFA�« qK� s� b�«Ë u� Íc�« ¨w��cL�«Ë wHzUD�«
 w� t�U�œù ¨WI�D�« Ác� UNOK� wM�� w��« ¨tHF{ ◊UI�
 ¨W�uDK��«  UNF�«u�Ë  UN��UB�Ë  UN�U�U�Ë  UN��ö�
 VFA�«  «c�  ÒÊ«  l�  ¨UN�  b�b���«Ë  UN�U���«  …œU�≈  w�Ë
 ÎU�UL�√  l�b�  Íc�«Ë  ¨W�d�L�«  g��Ë  WO�C�«  t�√  rKF�
 u� Íc�« dD��« „—b� r�Ë ¨bF� l� r� p�– r�— ¨WE�U�
 dO� t�Q�Ë ¨ÊU�d�Ë ‰–Ë l�ËË Ÿu�Ë dI� s� ÂuO�« tO�
 U�UB� ¨tM� qOM�«Ë t��«“ù t� ÷ÒdF�� U� ÒqJ� wMF�
 ÊUC�√ w� ¡UL�—ô« vK� Á—«d�≈Ë tzU��Ë tKN� vK� t�
 ¨t�UO�Ë tL� s� WLIK�« V���Ë tI� ‚d��Ë ÁbK�� s�
 —U��Ë W�Ëœ_« å UO�U�ò ÊuO� v�d�  uL� t�d�� s�Ë
  U�Ëd�L�«Ë ¡«cG�«Ë —ôËb�«Ë —UJ��ô«Ë lLD�«Ë lA��«

ÆnO�d�«Ë
 ÷UNM��ô  u�  ¨ÂuO�«  qB��  U�  ÒÊ√  Î̈U�O��  fO�
 Î «dOC��  WO��cL�«Ë  WOHzUD�«  WM{U��«   U�O��«
 WO�UO��«  WI�D�«  tKFH�  U�  ÒÊ_  ¨WO�UOM�«   U�U���ö�
 …œUF�« ÒÊ_Ë ¨WM� sO�ö� s� d��√ cM� ÁbL�F� ZN� u�
 UN�FA�   U�b��«  r�bI�  ¨‚UI���ô«  «c�  q��  wC�I�
 rNz«d�≈Ë  rN�O�d��  ¨UN�  s�b�RL�«Ë  UN�U�O��  Î «b�b��Ë
 i�uI�  fO�Ë  ¨UNO��dL�  Ÿ«d��ô«  vK�  r�eOH��Ë
 Òq� rN�OKA�Ë ¨rNF�u��Ë rN�U�d�Ë WOM�u�« rN�KL�

ÆrN� Òo�
 ¨WHF�«  w�Òb�  ¨WO�UO��«  WI�D�«  s�  ‰ËR��  Òq�  ÆÆÆ
 Èd�Ë  ¨b�b��«  Í√d�«Ë  W��U��«  …dEM�«  pKL�  t�√  bI�F�Ë
 ¨rN�u�√ s� bF�√ ÊËd� ô r�Ë u�Ë ¨UNO� t�«d�√ s� d��√
 œ«u� Ë√ …—«“u�« …uN� vK� årN�� Ò�—ò U�b�Ë W�bB�«Ë
 åWD�N�L�«ò  W�UO��«  W�F�  w�  rN�K�œ√  Ë√  W�UOM�«

ÆrNOK�
 Íc�«  bO�u�«  p�√  w�Òb�  Ê√  ÎU��—  d��_«ò  ¨rOJ�  ‰U�

ÆåtL�R�Ë Áe�M�K� …d�≈ tD�≈ X��ò s�Ë åÈd�
 u�uIK� u�Ë ”u�M� ”u�ML�«ò w�FA�« q�L�« ‰uI�
 rOIL�« w�UM�K�« VFA�« vK� ÎöF� o�DM� «c� ¨å”u�U�
 ÊuJ�  U�  t��√  u�Ë  ¨q��—«Ë  Òq�  ULM�√Ë  ¨»d�GL�«Ë
 jO�L�«  w�  gOF�  ¨dOD�  ôË  dzU�  u�  Íc�«  o�dD��U�
 ‰e� «–≈Ë ¨WLIH�«  tK�Q�  T�UA�«  vK� n�Ë «–≈  ¨b ÒL��L�«
 Æ»b�«  tK�Q�  bOK��«  vK� ŸU{ «–≈Ë ¨‘dI�«  tK�Q�  ¡UL�«
 f�M�«  ¨w�UM�K�«  VFA�«  q��  ”u�M�  ‚uK��  t�≈
 WI�� s� w�Q�L�« Ã—U��«Ë ÊUM�� w� tI�ö�Ë åt��«—ò
 dzUD�« «c� VKD� Ê√ iF��« l�u�Ë ¨W�u�M� WO�UO�

ÆÊUM�� w� w�UO��« ¡u�K�«

ÉjÉØNÉjÉØN

  UF�u�K� WO�öD��«  «¡UB�≈ XHA�
 s� W�“«Ë W�d� l�u� Ê√ WO�U���ô«

 UNO� UN� fO� …dz«œ s� d��√ w�  UH�U���«
  «u�_«  U�� WD�«u� —dIO� Êu��d�
 b�UI� W�ö� dOB� U�dOO�� lOD��� w��«
 WO��UG�« ÁU��« w� d�R� W��UM�� `z«u� w�

 WO�UO��« WD�d��« w�Ë WK�IL�« WO�UOM�«
  UH�U��K�

 WO�UOM�« WC�dF�« Ê≈ w�uI� l�d� ‰U�
 WL�U�L� vK�_« fK�L�« ÂU�√ ¡U�œö�

  ËdO� Q�d� —U�H�« w� ¡«—“u�«Ë ¡U�ƒd�«
 ¡«—“ËË W�uJ��« ¡U�ƒ— q� ‰UD� Ê√ V��

 s�c�« ‰bF�«Ë WOK�«b�«Ë ‰UL�«Ë ‰UG�_«
 Q�dL�« w�  «d�M�« œu�Ë …d�� ‰ö� «u��UF�

 UN�ËbI�M� WO�U�M��« w� »«uM�« l�Ë ô≈Ë
w�bF�« oI�L�« Èb�

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Thirteenth year /Saturday / 27  November 2021
 2021 w�U��« s�dA�   27 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

ÍdHF��« dHF�Ë ÊULOK� —cM� Æœ ˝
 bOFB��U� UO�Ë— u�� t��UO�  eÒOL� ¨w�U��«  ÂUF�«  lKD� ¨WO�Uzd�«  t�UN� Êb�U�  u� fOzd�«  ¡b� cM�   
 WO�dO�_«  U�öF�« ¡«d�� Ád���« U� ¨t�U�UO� åsL� l�bO�ò t�Q�Ë åq�UI�«ò ?� w�Ëd�« ÁdOE� n�Ë –≈ ¨Âe��«Ë
 d�≈  sDM�«Ë w� U�dOH� uJ�u� X�b��«Ë ¨åWO�U�uK��b�«  ·«d�_« —U�≈ò ·ö�� ¡U� `�dB� t�Q� WO�Ëd�«

ÆWO�Ë—  U��M�Ë sO�ËR�� vK� œuOI�« s� …b�b� W�e� sDM�«Ë  Òd�√Ë ¨p�–
 ÊUO�  Áb�√  ¨b�b�  —u�b��  —cM�  ULN�U�ö�  w�  d�u��«  »u�M�  dL��«  ¨s�bK��«  w�Oz—  sO�  d�_«  „—«b�  q��Ë
 —UON�«  v�≈  ÍœR�  Ê√  sJL�  sOO�dO�√  sO�ËR�L�  …— ÒuN��   U��dB�ò  s�  dÒ��  –≈  sDM�«Ë  w�  WO�Ëd�«  …—UH�K�
 w� ÂQ��« ¨sO�Ozd�« sO� WL� ¡UI� bI� …—Ëd{ ÊQA�  UF�u�  d�Ë ÆåÎUO�U�√ Î «dO�� U�ö� bNA� w��«  U�öF�«
 …œU�≈  ¡UM���U�  ¨åÎU�uLK�  ÎU�ÒbI�  «“d��  r�  ULNMJ�ò  ¨ U�U�  4  ÎU�dG���  nOM�  w�  w{UL�«  uO�u�  Ø“uL�  16
 UO�«d�Ë√  UNML{  s�  ¨WO�Ëb�«Ë  WOzUM��«  U�UCI�«  Y���  Èu��L�«  WFO�—  W�d�A�  ÊU��  ŸUL��«  v�≈  …—«d��«
 r� iO�_« XO��«ò ÒÊQ� ÀU��ú� åÊu�b� bNF�ò tM� dÒ�� ¨s�bK��« sO� w�UO��« ÊUI��ô« dL��«Ë ¨UO�Ë—öO�Ë

ÆåsO�u� ©fOzd�«® ÊU� ‰Ë_« `�«d�«Ë Î̈U�O� oI��
 iO�_« XO��« d�√ò ¨sO�u� dOL�œö�Ë Êb�U� u� sO�Ozd�« sO� WLI�« ¡UI� s� Ÿu��√ s� Òq�√ q��Ë ¨X�ô — ÒuD� w�
 …bF�  uB�« s� Ÿd�√ WO�Ë—U� WOMI� vK� UN� ÎUDD�� ÊU� w��« å»—U���« qO�Q�� ©Êu�U�M��«® ŸU�b�« …—«“Ë

 Æ©2021 d�L��� Ø‰uK�√ 29 ¨åuJO�O�u�ò WHO��® åuJ�u� l�  «d�u��« b ÒFB� ô w�ò ¨ «Òd�
 d�u��« Ø‰Ë_« s�dA� 30 w� U�Ë— w� …bIFML�« ¨åG≠20ò WO�UMB�« ‰Ëb�« WL� sDM�«Ë  —Òc� Ê√ X��� U�
 …dO�_« UN�UN�«Ë ¨UO�Ë— l� U�bNA�  «d�u� W�O�� ¨UO�«d�Ë√ w� å—«dI��ô« Âb� s� Ì‰U� Ì»u�M�ò s� ¨w{UL�«
 ¨UO�«d�Ë√  l�  U�œËb�  vK�  åÍbM�  114¨000  bA�åË  ¨WO�«d�Ë_«  w{«—ú�  åqL���  ÕUO��ôò  bF���  UN�Q�

ÆWO�dO�_« W�—U����ô« —œUBL�« V���
 ÂU�√  WO�dO�_«  ådL��«  ◊uD��«ò  ?�  t�H�Ë  U�  WHK��L�«  WO�dO�_«  WO�UO��«  V�M�«  ÀU��√  e�«d�  X�Òd�Ë  
 UN�UF�√  s�  qÒKI�Ë  UN�uK�  dÒOG��  UO�Ë—  X�U�  «–≈  ULO�  q�L��  wIOI��«  —U���ô«ò  ÒÊ√Ë  ¨UNOD��  Âb�Ë  ¨UO�Ë—

Æ©2021 uO�u� Ø“uL� 17 ¨w�dO�_« ÂbI��« e�d�® åU�Ë—Ë√Ë …b��L�«  U�ôu�« b{ WOz«bF�«
 UO�Ëd�  ¡«bF�«  W�u�  bOFB�  ¨j�u�L�«  iO�_«  d���«  w�  j�«dL�«  ¨w�dO�_«  ”œU��«  ‰uD�_«  —ÒbB�Ë
 u�UM�«  nK�  s�  W�Ëœ  32  ?�  WF�U�  WO�d�   U�U�d�  V�U�  v�≈  ¨åWO�Ë—UB�«  t�«d�b�Ë  t�—«u�ò  W�—UAL�
 s�  »dI�U�  ¨w�U��«  d�L�u�  Øw�U��«  s�dA�  13  w�  ¨œu�_«  d���«  ÁUO�  w�  W�“«eH��«   «—ËUM�  w�  ¨t�«u�√Ë
 gO��«  ÊU�—√  fOz—  U�d���«  ¨ÂdI�«  …d�e�  t��  w�  ‰u�u��UHO�  w�  w�Ëd�«  ‰uD�ú�  WO�Ozd�«  …b�UI�«
 s� Î «—Òc�� ¨å…œ—U��« »d��« cM� UO�Ë—Ë »dG�« sO� d�u��« »u�M� “ËU���ò Ê«c�≈ UN�Q� ¨d�—U� pO� ¨w�UD�d��«

ÆåW�bB�U� »d� Ÿôb�« WO�UJ�≈ò
 åd���« rO��ò  «—ËUM� ‚öD�« vK� åsO�u� bF�ò W�dJ��  U��—b� WO�Ëd�« W�d���«  d�√ ¨tMO� ‚UO��« w�
 uJ�u� XH��« bI� ¨u�UM�« nK�� …dO�_«  «—ËUML�« w� U�√ Æw{UL�« d�L��� Ø‰uK�√ w� ¨UO�«d�Ë« w� u�UM�« nK��
 WOA�Ë ¨sO�u� dOL�œö� fOzdK� W�u�M�  U��dB� V��� ¨åWIDML�« w� u�UM�« ‰Ëœ sH�Ë  «dzU� WF�U�L�ò
 w��« ¨WO�dO�_« WO�O�«d��ô«  U�u�Ë√ w� åq�bF�ò vK� W�ôbK�  «—ËUML�« pK� ÈeG� s� ÎUC�√ w�Ëd�« V�U��«
 W�d�L�«  ¨Ëd��u�  WO�UH�ô  ÎUC�√  ÎU�UN��«Ë  ¨”œU��«  ‰uD�ú�   UOKL�  WIDM�  œu�_«  d���«  —U���«  v�≈  `LD�
 s� d��√ WO�d��« sH��« ¡UI� dE�� w��«Ë ¨WO�d��« ozUCL�« d�� W�—U���«Ë WO�d��« sH��« —Ëd� W�d� rOEM��
 UN�—«u�Ë UNMH� d�Ëb�� bÒOIL�« ◊dA�« p�– l� sDM�«Ë XÒH��« Æœu�_« d���« vK� WÒKDL�« dO�  ‰ËbK�  lO�U�√  3

ÆWIDML�«  w� ÎU�u� 21 q� …d� WO�d��«
 åb�ò  UN�Q�  ¨UN�O{u�  w�  WO�dO�_«  V�M�«  X�N�√  bI�  ¨uJ�u�  l�  åWO{«d��ô«ò  W�ÒK�L�«  WN�«uL�«  U�√  
 œ«dGMOMO�U� WF�UI�Ë ¨»uM��« w� ÂdI�« …d�e� t�� ∫UO�Ë— WN�«u� w� Í“«u��U� oKDM�  ôUL��« 3 v�≈ bM���
 ¨åX�d��« ‰U�uO�U� Í–ò W�—Ëœ® ÊU�UO�«Ë UO�Ë— sO� UNOK� Ÿ“UM�L�« q�—u� —e�Ë ¨»dG�« w� oODK��« d�� vK�

Æ©2021  d�u��«  Ø‰Ë_« s�dA� 22
 l�b�� UO�Ë— Ê√ ÊuO�dG�« Êu�dJ�F�« ¡«d���« bI�F� ¨u�UM�« nK� ‰Ëœ s� uJ�u� l� »d� »uA� ‰U� w�Ë
 w��«Ë  ¨åwJ�«u�ò  WF�UI�  ÁU��U�  UO�Ë—öO�  w{«—√  d��  41  ¡«uK�«  v�≈  W�uCML�«  ‘uO�K�  WF�U��«  UN�«uI�
 r�  s�Ë  ¨oODK��«  d��  vK�  UO�«u�O�Ë  «bM�u��  W�U�L�«  œ«dGMOMO�U�  WE�U��  w�  WO�Ëd�«   «uI�«  v�≈  rCM��
ÆWO�UL�_« W�bM�u��« œËb��« …«–U�L� ¨å—œË«ò dN� u�� ÂbI��«Ë W�dFL�« ŸÒ—bL�« ”d��« w� ‰Ë_« gO��« q�bO�

 WIKD� …eÒO�ò UN� d Ò�u� Íc�«Ë åWO�Ëd�«  U�«uG�« ‰uD�_ w�UF�« —uD��«ò Áö�√ WO�dO�_« W�—Ëb�«  b�√Ë 
 ÆWIDML�« pK� w� åU�—uN� ‰U� w� W�uN�Ë W�d�� WO�dO�_«  «dzUD�«  ö�U� dO�b� UNMJL�Ë ¨œu�_« d���« w�
 ÊËœ  W�dFL�«  XK�œ  Ê≈  åÊUO�_«  rEF�  w�  WL�eN�U�  UNOK�  ÂuJ��ò  WL�UNL�«  W�d���«   «uI�«  Ê√   œdD��«Ë
 w�Ëd�« Íu��« ŸU�b�« rE� ‚ÒuH� vK� sOO�dG�« sO�dJ�F�« ¡«d���« sO� ŸUL�≈ t�� v�≈ …dOA� ¨W�u� W�UL�

ÆÂdI�« w� WH�œ— Èd�√  UO�UJ�≈Ë
 WO�UMB�« ‰Ëb�« WL� g�U� vK� ¨·Ëd�ô w�dO� w�Ëd�« WO�—U��« d�“Ë  U��dB� v�≈ …—U�ù« d�c�U� d�b�
 WO�«b�  U�UO� ÃUN��« v�≈ò ULNF�œË ¨U�—UGK�Ë UO�U�Ë— w� …b�b� b�«u� ¡UA�≈ s� sDM�«Ë Î «—c�� ¨U�Ë— w�

Æåw�Ëb�« —«dI��ô« e�eF� w� rN�� ô p�– Ê√Ë ¨dO�� b� v�≈
 ¨w�U��« ÂUF�« s� q�d�≈ ØÊU�O� dN� w� U�bN� UL� ¨Õu{u�U� eÒOL�� œu�_« d���« WIDM� w� sDM�«Ë  UO�
 ÒÊ√  bO�  ¨UNHK�  åUNzUHK�ò  bOA��Ë  UO�«d�Ë√  Òb{  ÍdJ��  åa�ò  v�≈  UO�Ë—  Ã«—b��ô  q���«  v�A�  wF��U�Ë

 WK�«u�L�«  «“«eH��ô« ¡UM���U� ¨W�dJ��  «uD� w� —uK��� Ë√  U��d�« …«“«u� w� ZCM� r� WOLOK�ù« UN�«—UO�
ÆUO�Ë— WN�«u� w�

 UO�Ë—  Ëe�  »dI�  q�uN��«  ¨…œËbF�  ÂU�√  q��  ¨eMO�  q�d�¬  ¨WO�dO�_«  WOM�u�«   «—U����ô«  …d�b�   œÒb�Ë  
  U�uKFL�« ¡«u�√ò w� nK��« w�ËbM� l{u� ¨u�UM�« nK� …œUO� dI� ¨q��Ëd� …b�U� q�� vK� XK�—Ë ¨UO�«d�Ë_
 W�O� fOz— Àb�� ¨tMO� X�u�« w�Ë ÆåUO�«d�Ë√ w� ÎU�dJ�� UO�Ë— q�b� ‰UL��« ‰u� WO�dO�_« W�—U����ô«
 ÊQA� dEM�«  UN�Ë ôœU��Ë ¨wM�u�«“ ÍdO�U� ¨WO�«d�Ë_«  «uIK� vK�_« bzUI�« l� ¨wKKO� „—U� ¨WO�dO�_« ÊU�—_«

Æ©2021 d�L�u� Øw�U��« s�dA� 19 ¨åeL�U� „—u�uO�ò WHO��® åWIDML�« w� WIKIL�« UO�Ë— WDA�√ò
 ŸUM��« UN�b�ò sDM�«ËË ÊbM� w� W�—U����ô« …eN�_« ÒÊQ� ¨WOM�_« U�—œUB� s� ÎöI� WHO�B�«  œdD��«Ë
 ¨UO�«d�Ë√  s� WF�«Ë  U�U�� vK� …dDO�K� ÍdJ�� qLF� ÒbFÔ�  sO�u� dOL�œö� w�Ëd�«  fOzd�«  ÒÊQ�  „d�A�
 w�Ëd�« œÒbA��« ÊuO�dO�_« Êu�ËR�L�« «e�Ë ÆåuJ�uL� WO�«u� W�uJ� ⁄Ëe� sLC� UL� U�—«dI��« W�e�e� Ë√
 Á—ÒbB�� Íc�« wLK��« —U�L�« d�F�ò s� w�Ëd�« fOzd�« Èb� …b�«e�L�« ◊U��ù« W�U� ”UJF�« v�≈ UO�«d�Ë√ u��
 l�«d��ò w�Ëb�«  Õd�L�«  s� q�dO� öOG�√  WO�UL�_«  …—UA��L�«  ÃËd� l�Ë Æå2014 ÂUF�« cM� UO�UL�√Ë U��d�

ÆUO�Ëd� å ô“UM� r�bI�� UO�«d�Ë√ vK� ◊uGC�« …b�
 g�uA�K� X{ÒdF� ¨å„u� b�U�Ëœ ”√ ”√ u�ò ¨WN�u� a�—«uB� W�ÒK�L�« WO�dO�_« …d�bL�« ÒÊ√ d�c�U� d�b� 
 ÂUE�  s�  …— ÒuD�L�«  UN��uL�  s�  r�d�«  vK�  ¨W�uKA�  X�{√Ëò  œu�_«  d���«  w�  U�—U��≈  ‰ö�  w�Ëd�J�ù«
 rEM� W�K�L�«Ë ¨W�—u� w� WK�UF�« WO�Ëd�«  «uI�« X�UD��« q� Æ2017 ÂUF�« w� åÍu��« ŸU�bK� åfO��≈ò
 Í–ò W�—Ëœ® UNzUHK�Ë WO�dO�_« …b��L�«  U�ôuK� WF�U��«  ôUB�ô« jzU�Ë vK� g�uA��« ¨…—uD�� WO�Ëd�J�«

 Æ©2021 d�L��� Ø‰uK�√ 3 ¨åX�d��« ‰U�uO�U�
 lD� vK� g�uA��« w� UO�Ë— ÕU�� ¨Êu�œ—UA��— Êu� ¨WO�dO�_« W�d���«  UOKLF�« W�O� fOz— b Ò�√ UL�
 UO�Ë—  w�U��  b{  WK�«u��  WO�U�œ  qzU�Ë  oO�D�  v�≈  ÊuO�dO�_«  …—U���«  Q�K�ò  ∫ÎözU�  WO�dO�_«  W�d���«
 ÷d� w� s��Ë ÎUC�√ g�uA�K� UM{ÒdF�Ë ¨W�—u��« W�U��«  UOKL� w� ÁU�bN� UL� ¨w�Ëd�J�ù« g�uA�K�

Æ©2018 fD��√ Ø»¬ 6 ¨åU�dO�√  u�ò l�u�® åWO�Ëb�« ÁUOL�«
 ÊËdO�_« „—b� ¨UO�Ë— “«eH��« w� sOO�Ë—Ë_« UNzUHK� åj�—u��ò WO�dO�_« ◊uGC�« s� W�uK�« Ác� ÂU�√ 
 »«u�√ vK� rN�«bK�Ë ¨wL�UF�« bOFB�« vK� W�UD�« —UF�√ ŸUH�—« ¨u�UM�« nK� w� ÊËuCML�« ÎU�uB�Ë Î̈«bO�
 q�� s� åjGC�« q�� b�Q� q�bO�ò Íc�« w�Ëd�« “UG�« vK� b�«e�L�« r�œUL��« p�c�Ë ¨”—UI�« ¡U�A�« qB�

ÆÈd�_« ‰Ëb�« vK� w�Ëd�« fOzd�«
 WKE�  X��  X�U�  w��«  pK�  ULO�  ô  ¨w�dO�_«  nOK��«  WO�UF�  s�  WO�Ë—Ë_«  ‰Ëb�«  oK�  »u�M�  n�UC�  U�  
  U�UMB�«Ë  Êu�U�M��U�  WKB�«  WIO�u�«  ¨åb??�«—  W��R�ò  UN�d�√  W??�«—œ  ¨s�bI�  u��  q��  åu??�—«Ë  nK�ò
 WO�dA�«  œËb��«  vK�  ¡UC�_«  ‰Ëb�«  W�UL�  Á—ËbIL�  ÊuJ�  s�  u�UM�«  nK�ò  ÒÊ√  v�≈  UNO�  XBK�  ¨W�dJ�F�«
 W�dJ��  VzU��  7ò d Ò�u� …—Ëd{ vK� XÒ�œ »Ëd��« s�—UL� ÒÊ√ W�«—b�« X�U{√Ë ÆåWM�«d�« œ—«uL�« v�≈ Î «œUM��«

ÆåÀö��« oODK��« d�� ‰Ëb� l�d� ◊uI� ÊËœ W�uKO�K� ©WO�U��®
 W�«—œ UNOK�  d Ò�√ w��« ¨WO�OK���« åu�UM�«ò W�U�d� w� W�uOM��«  «dG��« iF� Òb� v�≈ sDM�«Ë X�—U�
 Ê«dO� ‚ö�≈ UN�LN� ¨åqG�≈ „—«œò ¨UO�UL�√ w� W�Ëu� ‰U�� …b�Ë qOFH� …œU�S� ¨Èd�√ W�“«u�  U�UO�Ë åb�«—ò
 w� uJ�u� v�≈  ‰u�u�«  UN��UD��U� w��«Ë ¨UO�Ë— w� rÒJ���«Ë …œUOI�«  l�«u� Òb{  uB�«  s� Ÿd�√ W�K�√

ÆWO�Ëd�« w{«—_« b{ WN�u� …—uD�� Èd�√ W�K�√Ë  «b�Ë U�“ÒeF� ¨nB�Ë WIO�œ 21 ÊuC�
 ¨w�dO�_« w�O�«d��ô« —«dI�« lM� —u��Ë WOL�_« WG�U��« ¨ŒuOA�« fK�� w� W�ÒK�L�«  «uI�« WM��  bI� 
 s�_« —UA��� q�� ¨wJ�MO��d� ÊU�≈ UNO� „—U� ¨w�U��« d�L�u� Øw�U��« s�dA� s� ‰Ë_« w� ŸUL��« W�K�
 UO�Ë—   U�uL�ò  vK�  ¡uC�«  UNO�  jÒK�  ¨åœu??�_«  d���«  s�√ò  ‰u�  ¨wJ�MO��d�  uOMG�“  o��_«  w�uI�«
Æåœu�_« d���« WIDM� s�√Ë UO�«d�Ë_ ÎUOIOI� Î«b�bN� qÒ�L� ÂuO�« UM�U�√ Îö�U� ‰«e� ô w�u�N�« UNH�u�Ë ¨WO�«ËbF�«

 …œU�“Ë  ¨UO�Ë—  WN�«u�  w�  WK�U�  WO�O�«d��«  …—uK�ò  vK�  …b��L�«   U�ôu�«  ©s�ù«®  wJ�MO��d�  ÒY�Ë
 »d��«  WK�d�  v�≈  ‰UI��ô«Ë  ¨©UO�—u�Ë  UO�«d�Ë√®  ¡U�dA�«Ë  ¡UHK��«  ‘uO��  —uD�L�«  ÍdJ�F�«  —uC��«

Æw�Ëd�« “UG�« b{ åWN�«uL�« w� W�œUB��ô« …uI�« q�U� dO���� WMO�N�«
 UN� X�O�√ u�ò w��« UO�Ë— l� q�UF��« w� q�U���« …—uD�� W�K�L�«  «uI�« WM�� ¡UC�√ wJ�MO��d� d Ò�–Ë 
 ¡UI�—ô« UNMJL� ô W�U��� W�—u�«d��ù«Ë ¨W�—u�«d��S� U�—Ëœ W�—UL� s� n�u�� sK� ¨UO�«d�Ë√ ŸUC�ù W�dH�«

ÆåWI��« WO�«d�uL�b�« Èu��� v�≈
 √dI�Ë ¨—uD��« Ác� W�U�� v�� ¨UO�«d�Ë« Ëe� vK� sO�u� Â«b�≈ bF���� sDM�«Ë w� sO��«dL�«  UF�u� ‰«e� ô

ÆUO�Ëd� …bÒ�RL�« åWO�UBH�ù«ò  U�UL�K� ÎUL�œË u�UMK� ÎUO�œ— Î «bFÔ� W�dJ�F�« WO�Ëd�«  U�d���« w�
 ŸU�œ   U�uEM�  W�U�Ë  WO�uM�«  W�K�_«  s�  b�eL�«  ‰U�—S�  ¨W�bOFB�   «uD�  vK�  sDM�«Ë  X�b�√  «–≈  
 q�u��U�Ë ¨WO�«bO�  «uD�� Î«—«c�« t Ò�u�Ë UN�«bN��« vK� UO�Ë— ÂbI� bI� ¨w�Ëd�« u��« Õö� Òb{ W�U ÒF� Íu�

Æl�Ë√  «uD�� Î «—d�� ÊuJ�� u�UMK� …b�b� W�“«eH��«  «uD� Í√ Ê√ sKF�Ë ¨W�œËb� o�UM� w�
 W�œUFL�« ”dG�uJ�«  «u�œ v�≈ W�U���ö� œ«bF��« vK� Ëb�� ô ¨WOK�«b�«  UHKL�U� WKGAML�« ¨Êb�U� …—«œ≈ 
 r�U�  w�  …“—U�   UOB��  ’d�  k Ó�ö�  p�c�  ÆW�U�u�U�  u�Ë  ¨UNF�  W�dJ��  WN��  `��  w�  …d�UGLK�  UO�Ëd�
 WL�  bF�  XIKD�«  w��«  —ËUA��«   «uM�  qOFH�Ë  ”Ëd�«  rNz«dE�  l�  —dJ�L�«  q�«u��«  vK�  w�uI�«  s�ú�  Êb�U�
 qO� ¨W�e�dL�«   «—U����ô«  W�U�Ë d�b� …—U�“  U�“d�√  ¨w{UL�«  uO�u� ØÊ«d�e� w� Êb�U�Ë sO�u� sO� nOM�

ÆuJ�u� v�≈ ¨e�dO�

?ÜôëdG ≈dEG É«fGôchCG »a É«°Shôd zƒJÉædG{ äGRGõØà°SG …ODƒJ πg

 Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  ÷d�
 dB�  w�  rOK�  f�—u�  wM�u�«  ŸU�b�«  d??�“Ë  l�
 WOM�_«  W�U��«  v�≈  ÎW�U{≈  WM�«d�«  ŸU{Ë_«  ¨«b�F�
 UL�  Æ…—«“uK�  WF�U��«   U��RL�«  qL�Ë  œö��«  w�
 ·ËdE�«Ë  sO�dJ�F�«  ŸU??{Ë√  w�  Y���«  Èd??�
 W��UF� q��Ë UN�uAOF� w��« W�FB�« WOAOFL�«

ÆW�Q�L�« Ác�
 —u��b�«  W{U�d�«Ë  »U�A�«  d�“Ë  Êu�  ÷d�Ë  
 …dO�_«  «b���L�«Ë W Ò�UF�« ŸU{Ë_« ”ö� Ã—u�

Æ…—«“u�« qL�Ë
 fOz—  v�≈  ÂÒb�  t�√  ¨¡UIK�«  bF�  ”ö�  `{Ë√Ë  
 …—«“u???�«  w??�  qLF�«  dO��  ÎUB�K�  W�—uNL��«
 w��«   «dOC���«  ÊQA�  t�UNO�u�  vK�  XH�ËËò
 sOÒLN�  sOO�d�  sO�b�  ‰U�I��ô  …—«“u�«  UN�  ÂuI�
 ‰Ë_«  ∫ÊUM�K�  ÎUO�d�  ÎU�UL��«  ÊöL��  ¨2022  WM�
 w�U��«Ë  ¨2022  w�dF�«  »U�AK�  WL�U�  ÊUM��
 ÊU�b��«Ë Æ2022 Êu�ö��« w�dF�« wHAJ�« dL�RL�«
 WDA�√Ë  ôUH��« ‰Ëb� o�Ë ÊUM��  w� Ê«bIFO�
 w�U�A�« l�«u�U� WKB�«  «–  «—«“u�« UNO� „—UA�

Æåw�UO��«Ë wHAJ�«Ë w{U�d�«Ë

 w{UI�«  ËdO� WM�b� k�U�� Êu� q�I��« UL� 
 W�—uNL��« fOz— lK�√ t�√ `{Ë√ Íc�« œuÒ�� Ê«Ëd�
 W�O��   ËdO�  WM�b�  w�  qLF�«   U�uF�ò  vK�
 —«d??{_«  s�  ÎöC�  ¨WOM�u�«  WKLF�«  WLO�  —u�b�
 ‰U�Ë  ÆåWO����«  WOM��«  w�  ÂœUI��«  W�O��  WI�ö�«
 WFÒ��L�« qLF�« WI�d� w� fOzd�« W�U�� XF{Ëò
  c�√Ë ÂUF�« l{u�« s� W��UM�« ¡U��_« WN�«uL�

ÆåWK�IL�« WK�dLK� t�UNO�u�
 vK�   U??C??�u??F??�??�«  s??�  ‰«R????�  v??K??�  Î «œ—Ë  
 `{Ë√  ¨ ËdO�  Q�d�  —U�H�«  W�O��  s�—ÒdC�L�«
  e��√ ¨…dO� —UOK� 50  XB ÒB� W�bK��«ò Ê√ œu��
 —UE��« w� UNM� Î «—UOK� 12 ·dB� W�“ö�«  ö�UFL�«
 Ÿ«d�ù« fOzd�« W�U�� VK� b�Ë ¨w�U��« ‰ULJ��«
 dO�Q��«  “ËU��Ë  s�—ÒdC�LK�   UC�uF��«  l�œ  w�
 ÎU��ô ¨Í—«œù« sO�Ëd�« W�O�� Êü« v�� qB� Íc�«
 s�c�«  s�—ÒdC�L�«  …b�U�L�  w�  W�u�Ë_«  Ê√  v�≈
 «u{UI�  Ë√  WO�U�   UC�uF�  Í√  bF�  rNKB�  r�

ÆåUN�ULJ��« s� Òb� ô WOze�  UC�uF�
 ‰öI��ô« bOF� v�MN� WO�d� Êu� v�« ¨p�– v�≈
 wM�u�«  bOF�«  Ê≈ò  UNO�  ¡U�Ë  fO��d�  U�U��«   s�

 rJ��U��  v�≈  t�u�√  Ê_  W�dH�«  wMODF�  ÊUM�K�
 rJ��«  ŸËdA�  Ê≈  Æw�UN��«  VO�Q�  rJOM�«u�  v�≈Ë
 ÎUF�  dO�K�  WOHzUD�«   «¡UL��ô«  w ÒD��  vK�  rzU�

Æå„d�A� wM�Ë —uF� u��
 ’U��«  wIKF�  Èb??�  Êu??�—b??�  r??�??�√ò  ·U??{√  
 ‚dA�«  w??�  b�dH�«  Á—Ëb???�  UL�  t??zU??M??�√Ë  ÊUM�K�
 Ê√ d�bI�«  Ò»d�«  s� VK�√ oKDML�«  «c� s� Æj�Ë_«
 w�  ŸU�A�«Ë  VFB�«  »—b�«  vK�  rJ�dO��  r�b�

ÆåÂUF�« dO��« W�b�
 WO�d�  Êu�  fOzd�«  vIK�  ¨UN�H�  W��UMLK�Ë  
 œuL��  WOMOD�KH�«  WDK��«  fOz—  s??�  W�MN�
 q�√ s� ÎU�u� qLF�« vK� ’d��«ò UNO� b�√ ¨”U��
 n�«u�ò Î «—ÒbI� ¨åWO��—U��«Ë W�u�_«  U�öF�« ¡«d�≈
 t�UC�Ë t�OC�Ë wMOD�KH�« VFAK� WL�«b�« ÊUM��
 qO�Ë t�U�bI�Ë t{—« …œUF��« q�√ s� ŸËdAL�«

Æåt�öI��«Ë t��d�

OƒqÑYh ¢SÓch º«∏°S ™e ´É°VhC’G ¢VôY ¿ƒY

CÉaôªdG QÉéØfG …Q qô°†àªd äÉ°†jƒ©àdG ™aO πé©à°SGh

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ «b�F� w�  ËdO� k�U�� Îö�I��� Êu�

í°Vƒ oJ ¢û«édG IOÉ«b
 ø«jôµ°ù©∏d á«dÉªdG IóYÉ°ùªdG ´ƒ°Vƒe

 ‚ËbMB�« s�  U�uKF� s� WO�ö�≈ qzU�Ë t�Ë«b�� U�ò ÊUO� w� tO�u��« W�d�b� ≠gO��« …œUO� X�{Ë√
 ¨å…œb�� WOM�“ …d�H� gO��« w� sO�dJ�F�« v�≈ WO�U� …b�U�� r�bI�� …b��L�« r�_« W�U�d� ÁƒUA�≈ l�eL�«
 ‰Ë√  UÒM�Ë  ¨b�√  vK�  WO�U�  bF�  r�  W�dJ�F�«  W��RL�«  vK�  W�œUB��ô«  W??�“_«   UO�«b�  Ê√ò  v�≈   —U�Q�
 rN�U{Ë√ vK� ÎU�K� dÒ�√ U� ¨dO�� qJA� rN��«Ë— WLO� XÒ�b� s�c�« UMO�dJ�� ŸU{Ë√ vK� UN�UJF�« s� s�—Òc�L�«

ÆåWO�UL��ô«
 ¡«dH��« l� d�U�L�« q�«u��«Ë WIOIA�«Ë WI�bB�« ‰Ëb�« l� …œUOI�« UN�d�√ w��«  ôUB�ô« W�O��Ëò X�U{√
  d�U� w��« ‰Ëb�« s� œb� W�—UAL� w{«d��ô« f�—U� dL�R� bI Ô� ¨sO�dJ�F�« sOI�KL�«Ë ÊUM�� Èb� s�bL�FL�«
 V�� s� tM� Ÿö�ô«Ë Êu� ·«“u� œULF�« ¡UIK�  «u�œ XN�Ë UL� ÆgO�K� WO��Ë WOz«c�  «b�U�� ‰U�—≈
 ÊUM�� s�_ W�ULC�« t�_ gO��« r�œ w� W��—Ë Î «dO�� ÎU�ËU�� UNM� fL� b�Ë ÆsO�dJ�F�«Ë gO��« l{Ë vK�

 ÆåÁ—«dI��«Ë
 ¨…b��L�« r�_« l� oO�M��U� ¨‰Ëb�« iF� √b� ¨sO�dJ�F�« V�«Ë— r�œ v�≈ ÂuO�« W Ò�U� W�U��« Ê_Ëò XF�U�Ë 
 l{Ë ÎUO�U� r�� ¨tOK� Î¡UM�Ë Æp�– lML� WOK�«b�« UNMO�«u� Ê_ d�_« «c� UN� `O�� w��« WO�u�UI�« WGOB�« W�«—b�
 ¨‰Ëb�« Ác� sO�«u� l� o�«u�� w��«  U�«d��ô« q� qLA� …b��L�« r�_«Ë WO�dO�_« …b��L�«  U�ôu�« q�� s� W�«—œ
 ¨ U�u��L�« vK�√ vK� W��UFL�«Ë W�«—b�« bO� ŸËdAL�« «c� ‰«e� ôË ÆUNÒ��� …—ÒdIL�«  UDK��« v�≈ UNF�— ·bN�
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3الوطن / �سيا�سة
عبيد التقى غونزالي�س: فنزويال ُم�ستهدفة

ب�سبب مواقف قيادتها الم�سّرفة
ن�سراهلل: �سغوط �سيا�سية ودينية على الق�ساء في مجزرة الطيونة 

بع�س المطلوبين مختبئون في معراب وا�ستمرار الم�سار الحالي للق�سية قد يوؤدي اإلى فتنة 
المرحلة الثانية لمبادرة المازوت الإيراني تنطلق خالل اأيام... وحجم الدعم في المرحلة الأولى بلغ 10 ماليين دوالر

قوى �سيا�سية وفاعليات نعت �سماح اإدري�س:

كّر�س حياته لق�سايا لبنان وفل�سطين والأّمة

لقاء بين »القومي« و »اأمل« في بيروت: التم�سك بنهج المقاومة

ومطالبة موؤ�س�سات الدولة بمنع تعري�س ال�سلم الأهلي للخطر

»الحملة الأهلية«: لأو�سع جبهة دفاعًا

عن حق �سعبنا بالمقاومة

»القومي العربي« دان التقاق الع�سكري

بين المغرب والعدو »الإ�سرائيلي«

عبيد وغونزاليس خالل لقائهما

خالل اللقاء بين القومي وأمل.

جمهورية  سفير  عبيد  قيصر  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  الخارجية  عميد  التقى 
العامة  لألوضاع  ع��رض  اللقاء  خ��ال  وج��رى  غونزاليس،  خيسوس  البوليفارية  فنزويا 

والمستجدات.
جانب  الى  ووقوفها  للبنان  الداعم  فنزويا  لموقف  القومي  الحزب  تقدير  عن  عبيد  وأعرب   
أّن  إلى  مشيراً  واإلره��اب،  االحتال  ضّد  المشروعة  المقاومة  وتأييدها  الفلسطينية  المسألة 
الحصار الذي يتعّرض له هذا البلد، هو نتيجة المواقف المشّرفة لقيادته تجاه القضايا العادلة 

والمحقة.
التي  الضغوط  أمام  تخضع  ولن  مواقفها،  على  ثابتة  باده  أّن  غونزاليس  أكد  جهته،  من 
في  الصمود  على  وقدرته  قيادته  حول  الشعب  التفاف  هو  األمضى  وساحها  عليها،  تمارس 

مواجهة كّل أشكال الحصار والعقوبات.

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
من  االستفادة  من  لبنان  ُيمنع  »عندما  أنه  الله 
ثرواته يعني نحن أمام سيادة منقوصة وعندما 
نشهد في كل يوم التدخل األميركي السافر في 
القضاء والسياسة واألمن واالنتخابات النيابية 
المقبلة هذا يعني سيادة منقوصة«، معتبراً أننا 
والسيادة  االستقال  معركة  قلب  في  زلنا  »ما 
والحرية، وسنواصل هذه المعركة وواثقون أن 
أن  إلى  وأشار  االنتصارات«.  من  المزيد  أمامنا 
القضاء العسكري يتعّرض لضغوط من جهات 
في  موقوفين  عن  ل��إف��راج  ودينية  سياسية 
إلى أن استمرار  قضية مجزرة  الطيونة، منبهاً 
المسار الحالي لهذه القضية قد يؤدي إلى فتنة، 
في  مختبئون  المطلوبين  بعض  أن  عن  كاشفاً 
لمبادرة  الثانية  المرحلة  أن  وأعلن  معراب. 

المازوت اإليراني ستبدأ خال أيام.
نصرالله  للسيد  متلفزة  كلمة  في  ذلك  جاء 
مساء أمس، استهلها بتوجيه التهنئة والمباركة 
اإلستقال،  عيد  بمناسبة  اللبنانيين  لجميع 
مشيراً إلى أن هناك »وجهات نظر حول طبيعة 
حقيقياً،  أو  شكلياً  كان  إن  وحقيقته،  االستقال 
كاماً أو ناقصاً، ويجب أن ُيحسم هذا النقاش، 
ولكن ال شك بأن لبنان دخل عام 1943 مرحلة 
جديدة، ومسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على 
على  والحفاظ  والكامل،  الحقيقي  االستقال 
االستقال والسيادة والحرية هي معركة يجب 
معركة  إل��ى  يحتاج  وذل��ك  مستمرة،  تبقى  أن 
أكبر  خاضوا  »اللبنانيين  أن  مؤكداً  مستقلّة«، 
اإلسرائيلي  االحتال  بمواجهة  استقال  معركة 
1982، ألنه احتل نصف لبنان وعاصمته  عام 
كان  وذل��ك  الجمهوري،  القصر  واحتل  بيروت 
لبنان  سيادة  على  يقضي  وكاد  اجتياح  أخطر 

وحريته واستقاله«.
اللبناني  الشعب  من  كبير  »ج��زء  وأض��اف 
خال  من  بها  وساهم  بالمقاومة  وآم��ن  ق��اوم 
حركات وأحزاب وفصائل وصوالً الى االنتصار 
الكبير عام 1985 عندما خرج المحتّل من أغلب 
اإلسرائيلي  ال��ه��روب  ثم  اللبنانية،  األراض���ي 
لسيادة  كبيراً  انتصاراً  كان  وهذا   ،2000 عام 
فيه  ُيدخل  أن  ُخطط  مما  لبنان  وخروج  لبنان 
قائمة  والمعركة  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  العصر  وه��و 
لبنانية  ألراض  محتاً  يزال  ال  اإلسرائيلي  ألن 
والسيادة بذلك منقوصة، وعندما ُيحرم وُيمنع 
النفطية  ال��ث��روات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  م��ن  لبنان 
وغيرها يعني أنها  سيادة  منقوصة، ومنقوصة 
والسياسة  بالقضاء  األميركي  بالتدخل  أيضا 
واالنتخابات النيابية المقبلة، وسوف يأتي يوم 
وسيادًة  استقاالً  لوطننا  جميعاً  فيه  ونحقق 
خاضعة  وغير  فيها  نقاش  ال  حقيقيًة  وحريًة 

لوجهات النظر«.

لوائح اإلرهاب والتطبيع
واعتبر السيد نصرالله أن »في اآلونة األخيرة 
نسمع عن وضع مزيد من حركات المقاومة على 
لوائح اإلرهاب من دول عّدة في العالم، وتسريع 
العربية  ال��دول  بعض  بين  التطبيع  عمليات 
والدخول  المغرب.  أخيراً  وأوقحه  وإسرائيل 
من  والمزيد  اإلفريقي  الشمال  الى  اإلسرائيلي 
الضغوط والتهويل على كل من يؤّيد المقاومة 
أكثر  في  التهديدات  وتصاعد  الدعم،  أو  بالمال 
واح��د،  آن  في  تسري  مسارات  وه��ي  بلد،  من 
وكل ذلك لن يؤّثر بالمقاومين ووعيهم وإرادتهم 
وداعميهم، وهذا جهد الفاشل الذي مهما فعل لن 
وإصراراها  وعزمها  المقاومة  قدرة  من  يتمكن 

على السير في الطريق المحق«.
لوائح  على  الله  ح��زب  »وض��ع  أن  ورأى   
اإلرهاب قد يكون له عاقة بتطورات المنطقة أو 

باالنتخابات النيابية«.

خطر كورونا
أن  موضحاً  ك��ورون��ا،  ملف  إل���ى   وت��ط��ّرق 
»ارت��ف��اع ع��دد إص��اب��ات ك��ورون��ا ف��ي لبنان 
أمر خطير ونحن في بداية  هو  أيضاً  والوفيات 
كورونا كنا قد أعلنا عن خطة ونفذناها ونجحنا 
أمام الوضع االستثنائي قد قّررنا  أقول  والليلة 
تفعيل هذه الخطة 100 %«. واعتبر أن »وزارة 
الصحة معنية بالمزيد من بذل الجهود والعمل 
أياً تكن الصعوبات، وأقول لوزير الصحة نحن 
المجاالت  مختلف  في  مساعدة  ألي  جاهزون 
الصحة  وزير  تجربة  من  يستفيد  أن  له  وُيمكن 

»سيحاول  الله  حزب  أن  عن  كاشفاً  السابقة«، 
تأمين األدوية في مراكزه الصحية«.

من  أنواع  عن  الدعم  رفع  يجوز  »ال  أنه  وأكد 
تمت  لو  حتى  األشكال  من  شكل  بأي  األدوي��ة 
يجوز  وال  الجميع  مسؤولية  وهذه  االستدانة 
أمر له عاقة بحياة اآلالف  السكوت عنها وهذا 
عنه  السكوت  يجوز  ال  الدوالر  بسعر  واإلنفات 
وال ُيمكن للدولة أن تقول إنها ال يمكن أن تفعل 
شيئاً، ما نحتاجه هو قرار وتحّمل مسؤولية. وال 
ومخاطره  الشكل  بهذا  يرتفع  أن  الدوالر  يجوز 
جريئاً  ت��دخ��اً  ويتطلب  البلد  على  كبيرة 
وشجاعاً، وعلى الدولة أن تتخذ موقفاً جريئاً في 
الدوالر  بأسعار  والمتاعبين  المحتكرين  وجه 

والشعب سيقف معها«.

استنسابية القضاء
أننا  نصرالله  السيد  أوض���ح  ق��ض��ائ��ي��اً، 
المعنية  القضائية  ال��ج��ه��ات  أن  »وج��دن��ا 
للسياسة  وتخضع  االستنسابية  ت��م��ارس 
كل  يؤكد  الماضيين  اليومين  في  جرى  وما 
القضاء  وبعض  ع��ام،  خال  عنه  تحدثنا  ما 
على  ويعمل  البعض  بعضه  يحمي  اللبناني 
تضييع المسؤولية وجزء من المسؤولية يقع 
القضائي  والمسار  القضاة،  بعض  عاتق  على 
الحالي في قضية المرفأ استنسابي لن يوصل 

الحقيقة«. إلى 
وأشار إلى أنه »مضى 40 يوماً على مجزرة 
ذوو  أحيا  الماضية  القليلة  األيام  وفي  الطيونة 
الذي  المظلومين  أحبائهم  أربعينية  الشهداء 
القوات  مسلحي  يدي  على  نهاراً  جهاراً  قتلوا 
اللبنانية في الطيونة، ومع كل ماحظاتنا على 
وخضوعهم  القضاة  لسلوك  القضائي  السلوك 
للضغوط السياسية وغير السياسية وفي األيام 
القليلة تعّرض القضاء العسكري لضغوط من 
الطيونة،  قضية  في  ودينية  سياسية  جهات 
وهناك ضغوط لإفراج عن موقوفين في قضية 
الطيونة وبعض الموقوفين أُفرج عنهم وبعض 
المطلوبين يختبئون في معراب لمنع توقيفهم، 
على  والدينية  السياسية  الجهات  وضغوط 
القضاء استهتار بالشهداء والجرحى وعائاتهم 

وبالجهات التي ينتمون إليها«. 
ونّبه إلى أن »ما تمارسه الجهات السياسية 
يدفع  قد  القضاء  على  ضغوط  من  والدينية 
بالمسار  واالس��ت��م��رار  بالثأر  لألخذ  األه��ال��ي 
الحالي في قضية كمين الطيونة خطر ويمكن أن 

يدفع البلد إلى الفتنة«.

نصرالله  السيد  اعتبر  المحروقات،  وبشأن 
ونمو  المحطات  على  ال��ذّل  طوابير  »أم��ام  أنه 
إذا  أننا  أعلنا  المادة،  وفقدان  السوداء  السوق 
إي��ران  إل��ى  سنلجأ  حاله  على  الموضوع  بقي 
ومازوت  بنزين  تسهيات  ضمن  منها  لنشتري 
عليه،  هو  ما  على  استمر  إذا  الوضع  لمعالجة 
األسواق  في  متوافرة  والمازوت  البنزين  ومادة 
وال يوجد طوابير ذّل لكن مع ذلك لم نخرج من 
الوعد المشروط الذي انتفى بانتفاء الشرط لكن 
ذهبنا لمحاولة المساعدة في تخفيف المعاناة، 
المشتقات  ش��رك��ات  مكان  الحلول  نريد  وال 
النفطية لكن ما أردناه هو المساهمة في تخفيف 

األزمة في لبنان«.
من  الصهاريج  عشرات  بنقل  »قمنا  وتابع 
الوقت  في  كلم   250 يعني  بعلبك  إلى  بانياس 
لو تم معالجة هذا الموضوع بأن تأتي البواخر 
إلى الزهراني أو طرابلس لكان الموضوع أفضل، 
دفعتنا  الحكومة  على  األميركية  الضغوط  لكن 
بالرغم من  المازوت عبر سورية  نحو استقدام 

الصعوبات«.

 المرحلة الثانية لمبادرة المازوت
وحول مبادرة المازوت، أوضح أن »المرحلة 
وانتهت  أيلول  في  بدأت  مشروعنا  من  األولى 
التي  هي  الثانية  والمرحلة  الثاني  تشرين  في 
بإيصال  وقمنا  قليلة،  أي��ام  بعد  تبدأ  س��وف 
البلديات  م��ن  ع��دد  إل��ى  م��ب��اش��رًة  ال��م��ازوت 
ودور  والمستشفيات  الحكومية  والمؤسسات 
مشقة  من  بالرغم  شاكل  وما  والعجزة  األيتام 
خال  ُق��ِدّم��ت  التي  الهبات  وقيمة  األم��ر،  ه��ذا 
المرحلة األولى بلغت ما يقارب مليونين و600 
شهرين  خ��ال  ال��م��ازوت  وقدمنا  دوالر  أل��ف 
واأليتام  العجزة  دور  من  مؤسسة   80 إل��ى 
و22  المياه  آبار  لتشغيل  بلدية   320 وكذلك 
الدفاع  إطفاء في  و71 فوج  مستشفى حكومياً 
تحملناها  التي  الدعم  وكلفة  الرسمي،  المدني 
لتأمين المازوت هي سبعة مايين وسبعمائة 

وخمسين ألف دوالر«.
توزيع  من  األول��ى  المرحلة  »أوقفنا  وتابع 
الثانية،  للمرحلة  استعداداً  أيام  قبل  المازوت 
واعتمدنا آلية بيع وتوزيع بطيئة ومعقدة نوعاً 
تأخذ  التحقق  عملية  ألن  طبيعي  أمر  وه��ذا  ما 
المدعوم  اإلي��ران��ي  ال��م��ازوت  أن  لنضمن  وقتاً 
السوق  إلى  يذهب  وال  يستحقه  من  إلى  يصل 
من  األول���ى  المرحلة  ف��ي  وتحملنا  ال��س��وداء، 
10 مايين دوالر تحت عنوان  المازوت  مبادرة 

المساعدة وتخفيف المعاناة عن شرائح محّددة 
في لبنان«.

وأعلن عن المرحلة الثانية من بيع المازوت 
اإليراني »الجهات ضمن القسم األول التي قدمنا 
أخيرة  م��ّرة  الهبات  لها  سنجّدد  الهبات  إليها 
هو  المعيار  الثانية  المرحلة  وفي  واحد  لشهر 
البحر  سطح  ف��وق  الواقعة  وال��م��دن  البلدات 
المقيمة في هذه  للعائات  ب�500 متر وسُيقّدم 
البلدات ويشمل جميع المواطنين، وسيتم بيع 
برميل المازوت للعائلة بأقل من السعر الرسمي 
آالف  وم��ئ��ات  بالليرة  وال��دف��ع  ليرة  بمليون 
العائات بحسب احصائياتنا ستستفيد من هذا 

المشروع«.
وأشار إلى أن »الطريق األنسب لتحقيق آلية 
توزيع المازوت هي البلديات وسيتم التواصل 
والكميات  لديها  العائات  أعداد  لتحديد  معها 
المازوت  توصل  االمانة  وشركات  المطلوبة 
البلديات، وهناك  التي تختارها  المحطات  إلى 
والمطلوب  قليلة  أي��ام  خ��ال  ستصل  باخرة 
العمل والتواصل بهدوء ألن كل الهدف تخفيف 
التي نحتاجها  المادة  المعاناة وجزء كبير من 
األراض��ي  دخلت  ال��ع��ائ��ات  حاجة  لتغطية 
بسورية  المخازن  في  جزء  وهناك  اللبنانية 

يتم نقله«.

هجمة كبيرة على الحزب 
وأوض����ح أن���ه »ف���ي األس��اب��ي��ع واألش��ه��ر 
على  كبيرة  هجمة  هناك  كان  الماضية  القليلة 
هو  الجديد  لكن  جديداً  ليس  وهذا  الله  حزب 
مضيفاً  وثائق«،  إنها  يقولون  وما  التكثيف 
ماكينة  لها  ت���رّوج  التي  الوثائق  ه��ذه  »أن 
ليسوا  أعّدوها  ومن  ومزّورة  مفبركة  إعامية، 
محترفين ومستواهم متدٍن وجهلة وأظن أنهم 
يعرفون  مثاً  اللبنانيين  ألن  لبنانيين  ليسوا 
حركة  وليس  الله  حزب  نقول  بوثائقنا  أننا 
أن  إلى  الفتاً  لبنان«،  في  اإلسامية  المقاومة 
»هناك مستوى عالياً من الجهل والتفاهة وما 
إكذب  إكذب  إكذب  قاعدة  هو  عليه  العمل  يتم 

حتى يصدقك الناس«.
اللبنانيين  بعض  على  يفسدون  الذين  وعن 
عملهم،  من  طردهم  ألجل  الخليج  في  العاملين 
أخاق،  وقلّة  وإنسانية  شرف  قلّة  »ه��ذه  قال 
والتحريف  والتزوير  واالفتراء  الظلم  زمن  وهذا 
وثائق  يسمى  وما  أنباء  من  يأتيكم  وما  علينا 
وأخبار بالحّد األدنى دققوا بها وال تبنوا عليها 

ألن ثقتكم بنا غالية علينا«.

نعت شخصيات وفاعليات سياسية رئيس 
والعضو  اللبنانية   »اآلداب«  مجلة  تحرير 
المؤّسس في »حملة مقاطعة داعمي إسرائيل 
المنية  وافته  الذي  إدريس  سماح  لبنان«  في 
مع  قصير  ص��راع  بعد  أم��س،  من  أول  مساء 

المرض. 
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، ن����ّوه األم��ي��ن ال��ع��ام 
النائب  ال��ن��اص��ري«  الشعبي  ل�«التنظيم 
للراحل  القّيم  ب�«اإلنتاج  سعد  أسامة  الدكتور 
واللغة  األطفال  وأدب  األدبي  النقد  حقول  في 
استمرار  على  الحفاظ  في  وبدوره  والترجمة، 
إصدارها،  على  والمواظبة  »اآلداب«  مجلة  ية 
أسسها  التي  والمميزة  الرائدة  المجلة  وهي 

والده األديب الراحل سهيل إدريس«.
الراحل على  المناضل  ب�«طروحات   وأشاد 
كما  العربي«،  القومي  الفكر  تجديد  صعيد 
مقاطعة  »حملة  »تأسيس  في  ب��دوره  أش��اد 
الذي  نشاطها  تطوير  وفي  إسرائيل«  داعمي 
ومادية  أخاقية  ضربات  توجيه  في  ساهم 
داعماً  الراحل  المناضل  كان  فقد  إلسرائيل. 

الفلسطيني«. لكفاح الشعب  صلباً 
سماح  الفقيد  المناضل  الله  »رحم  وختم   
إدريس الذي كان عن حق مثقفاً ثورياً، كّرس 
وقضايا  الوطنية  الثقافة  لخدمة  حياته 

الشعب اللبناني وفلسطين واألّمة«.
للتواصل  الدولي  العربي  »المركز  ونعى 
في  إدريس  بّشور،  معن  برئاسة  والتضامن« 
للمناضل  المبكر  الرحيل  »إن  فيه  قال  بيان 
والمثقف الكبير ليس خسارة لقضية فلسطين 
الملتزمين  صفوف  في  مناضاً  عرفته  التي 

القومي  للفكر  وال  الفلسطينية،  بالقضية 
الذي   « »اآلداب  منبر  عبر  التنويري  العربي 
األّمة وأدبائها  أبرز مبدعي  احتضن منذ عقود 
الذي  المقاوم  الوطني  للتراث  وال  ومثقفيها، 
مدينته  روح  مجسداً  الكبير  فقيدنا  حمله 
العربي  لبنان  ورس��ال��ة  الحقيقية،  بيروت 
في  العدالة  لقضية  خسارة  إنه  بل  المضيئة، 
في  سماح  ترك  الذي  العالم  هذا  من  مكان  كل 
عربية  فلسطينية  بصمة  قاراته  من  قارة  كل 

وإنسانية رائعة«.
لوالدته  والعزاء  سماح،  الله  »رحم  وختم   
السيدة عائدة مطرجي، وألبنتيه ساري وناي، 

ولشقيقتيه رنا نوفل ورائدة حشاش ولرفيقة 
عبادة  األخيرة  اللحظة  حتى  وآالمه  أوجاعه 
»إسرائيل«  داعمي  مقاطعة  حملة  وفي  كسر 

في لبنان، ولكل أصدقائه ومحبيه الكثر«.
بيان  في  الشعب«  نعت«حركة  ب��دوره��ا 
بكل  العربية  المقاومة  وب��اس��م  »باسمها 
صلباً  ومناضاً  أركانها  من  ركناً  أطيافها 
ومقاوماً ال يهدأ، الرفيق الدكتور سماح سهيل 

إدريس«.
واعتبرت برحيل إدريس »فقد الفكر التقدمي 
مناضاً  اللبناني  الوطني  والعمل  العربي 
بفكره  جّسد  مضيئاً،  ومفكراً  وأديباً  ورائ��داً 

والتمسك  والصمود  التحّرر  نهج  ونضاله 
الشعب  حركة  خسرت  بفقدانه،  بالمبادئ. 
العربية،  اللبنانية والثورة  الوطنية  والحركة 
قامة  إلس��رائ��ي��ل  المقاطعة  حمات  وع��م��وم 
فكرية ووطنية تمّيزت بروح الثورة والمقاومة 
والسياسات  الصهيوني  العدو  مواجهة  في 
الرجعية،  واألنظمة  األميركية  العدوانية 

والتأخر العربي وأنظمة االستبداد«.
 وختمت »برحيله خسرت الثورة والنزاهة 
وعلماً  وأدبائها  وروادها  أعامها  أحد  الفكرية 

من أعام التحّرر والنهضة والتقّدم«.
ووصف »التجّمع األكاديمي في لبنان لدعم 
إدريس في بيان نعيه بأنه »قامة  فلسطين«، 
بّث  على  حياته  طيلة  عمل  ووطنية،  فكرية 
النابض  والمقاوم  النضالي  الحّر  الفكر  ونشر 
البارز  الراحل  بدور  مشيداً  فلسطين«،  بحب 
مواجهة  وفي  الفلسطينية  القضية  دعم  في 
الحقوق  ع��ن  وال��دف��اع  والتطبيع  االح��ت��ال 
أشاد  كما  الفلسطيني.  للشعب  المشروعة 
داعمي  لمقاطعة  العالمية  الحملة  في  بدوره 
»إسرائيل«  مقاطعة  حركة  وفي  »إسرائيل«. 
المواجهة  في  خاضها  التي  الحركات  كل  وفي 
العدو الصهيوني من خال مشاركاته في  مع 
والنشاطات  والندوات  المؤتمرات  في  العديد 
دعم  إل��ى  ال��داع��ي��ة  واإلع��ام��ي��ة  السياسية 
الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه 

من الكيان الغاصب.
أهله  ومن  الراحل  عائلة  من  التجّمع  وتقّدم 
واألحرار  اللبنانيين  كل  ومن  ومحبيه  ورفاقه 

في العالم بأحر التعازي.

في  الجنوبي  المتن  منفذية  من  وفد  زار 
قيادة  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
إقليم بيروت في حركة أمل، حيث ُعقد لقاء 
مشترك حضره من »القومي« كّل من: رئيس 
عام  منفذ  ب��زي،  عاطف  القومي  المجلس 
وأعضاء  المصري،  هشام  الجنوبي  المتن 
ناصر  علي  غندور،  فارس  المنفذية:  هيئة 
الدين، حسن رشيد، علي بريخان وجودت 

زعيتر.
المسؤول  من:  كّل  أمل  حركة  جانب  ومن 
عباني  محمد  ب��ي��روت  إلقليم  التنظيمي 
قيادة  وأعضاء  مرتضى،  مجتبى  ونائبه 
حسن  موسى،  محمد  حيدر،  حيدر  اإلقليم 
الدين  سيف  علي  م��ب��ارك،  محمد  ط��ال��ب، 

العمار. وحسين 
تّم خال اللقاء عرض عدد من المواضيع 
التنسيق  وأهمية  المشترك،  االهتمام  ذات 
الناس  قضايا  يخص  بما  سيما  ال  بشأنها، 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  في 

يمر بها لبنان والتي تثقل كاهل مواطنيه.
بين  العاقة  متانة  المجتمعون  وأك��د 

آلية  ووضع  تعزيزها  وض��رورة  الجانبين 
صعيد  على  مشتركة  واجتماعات  للقاءات 
في  والشعب  والمفوضيات  المديريات 
منطقة  ضمن  الواقعة  المتحدات  جميع 

الجنوبي. المتن 
النشاز  األصوات  من  المجتمعون  وحّذر 
أن  معتبرين  فتنوياً،  تحريضاً  تعيث  التي 
القوى التي تقف خلف هذا التحريض تعمل 
مسؤولة  ذاتها  وه��ي  خارجية،  بأجندات 
عن كمائن الغدر وافت��عال األحداث األمنية، 
والسلم  االستقرار  لتقويض  محاولة  في 
الفوضى،  مجهول  إلى  لبنان  وأخذ  األهلي 
بمؤسساتها  اللبنانية  ال��دول��ة  مطالبين 
السلم  تعريض  مخطط  تكافح  أن  كافة 

األهلي للخطر.
التام بخيارات  وأكد المجتمعون االلتزام 
سورية  م��ع  وبعاقاته  وث��واب��ت��ه  لبنان 
وبالتمسك  ال��ق��وم��ي،  عمقه  تشكل  ال��ت��ي 
التفتيت  مشاريع  ومواجهة  لبنان  بوحدة 
نهج  على  والثبات  والفدرلة،  والتقسيم 

مقاومة االحتال واإلرهاب.

فلسطين  لنصرة  األهلية  »الحملة  رأت 
وقضايا األّمة«، أن بين اإلعانين البريطاني 
واألوسترالي  إرهابية  منظمة  حماس  بأن 
أكثر  تتأكد  إرهابية،  منظمة  الله  حزب  بأن 
العالم  في  الحقيقي  الصراع  مامح  فأكثر 
القوى  بين  ص��راع  وهو  والعالم،  العربي 
االستعمارية الصهيونية وأتباعها من جهة 
من  األّمة  في  والتحّرر  المقاومة  قوى  وبين 

جهة ثانية.
اإلع��ان��ي��ن  أن  ب��ي��ان،  ف��ي  واع��ت��ب��رت   
المقاومة  فاعلية  على  ج��دي��دة  »ش��ه��ادة 
بات  حيث  كله،  والعالم  األّمة  مستوى  على 
المواجهة  حركة  في  فاعل  دور  لمقاومتنا 
واإلرهاب  االستعمارية  للهيمنة  العالمية 

وأحرار  األّمة  »شرفاء  داعيًة  الصهيوني«، 
العالم إلى رفض هذين اإلعانين المشينين 
جبهة  أوسع  وإقامة  أصدرهما  من  وإدان��ة 
عن  للدفاع  وإعامي��ة  وإسامية  عربية 
مكفول  حق  وهو  المقاومة  في  شعبنا  حق 
والقرارات  والمواثيق  السماوية  بالشرائع 

الدولية«.
 ودعت الحملة الحكومة اللبنانية والقوى 
السياسية إلى »رفض هذا القرار بحق حزب 
التراجع  إلى  األوسترالية  والحكومة  الله، 
المؤّثرة  اللبنانية  »الجالية  مطالبًة  عنه، 
والفاعلة في أوستراليا ألن تسهم بالضغط 
من  للتحّرر  األوسترالية  الحكومة  على 

الضغط الصهيوني عليها«.

القومي  ل�«المؤتمر  العامة  األمانة  دان��ت 
ال��ع��رب��ي« ف��ي ب��ي��ان »زي����ارة وزي���ر ال��دف��اع 
إلى  غانتس  بيني  الحرب  ومجرم  الصهيوني 
مع  عقده  ال��ذي  العسكري  واالتفاق  المغرب 
تأكيداً  ذلك  »في  ورأت  المغربية«،  السلطات 
لتقييمنا أن اتفاقات التطبيع مع العدو ليست 
عسكري  تحالف  لقيام  السياسي  الغطاء  إالّ 
اقتصادي بين الدول العربية المطّبعة والكيان 
الصهيوني، وتنفيذاً لمشروع »الشرق األوسط 
في  بيريز  شمعون  أطلقه  ال���ذي  ال��ج��دي��د« 
حالت  عقبات  لكن  الماضي  القرن  تسعينات 

دون تنفيذه في ذلك الوقت«.
انتهاك  المدان، هو  االتفاق   واعتبر »أن هذا 
باعتبار  العارمة  المغربي  الشعب  إلرادة 
وتنّكر  خيانة«،  والتطبيع  أمانة  »فلسطين 
عبر  استشهدوا  الذين  المغاربة  اآلف  لدماء 

التاريخ من أجل فلسطين والقدس والمقدسات، 
المعايير  بكل  وهو  فلسطين،  طريق  على  أو 
المبادرات  لكل  انتهاكاً  يشكل  والمقاييس، 
القمم  اتخذتها  ال��ت��ي  العربية  وال���ق���رارات 
العربية سابقاً، والتي كانت دولة المغرب أحد 

المشاركين فيها«.
 ولفتت إلى »أن غايات العدو من هذا التطبيع 
ليس نشر السام في المنطقة، بل غرضه إثارة 
وداخل  المنطقة  بلدان  بين  والحروب  الفتن 
األّمة  تقسيم  مشروع  إطار  في  فيها،  قطر  كل 

وتفتيتيها بعد تجزئتها إلى أقطار«.
إلى  األّم��ة  في  الحّية  القوى  »ك��ل  ودع��ت   
للتطبيع  الرافض  المغرب  أح��رار  موقف  دعم 
به  صدحت  ال��ذي  بالهتاف  الدائم  والتذكير 
أمانة  »فلسطين  ال��م��غ��رب:  ش��رف��اء  حناجر 

والتطبيع خيانة«.

السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة مساء أمس

الراحل سماح ادريس.
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äÉªàJ 4
 (1¢U áªàJ) ...zá©WÉ≤ªdG ƒHCG{ ™«°ûJ ähô«H

 sKF� w??zU??C??� »ö??I??�U??� t??�??H??�Ë U???� W??N??�«u??� w???�
 w�b��� U� ¨œö��« vK� Î UO�d� Î UL�U� —UDO� w{UI�«
 —œUBL�« X�U�Ë ¨UN�UB� v�≈ —u�_« …œU�S� l�d���«
 WOzUCI�«   «—U�L�U�  WDO�L�«  WOHzUD�«   U�UML�«  Ê√
 i�—  l�  q�UF��«  WOHO�  w�  Î U�uB�  ¨oKI�«  dO��
 ¨¡UCI�«  ÂU??�√  ‰u�L�«  WO�UM�K�«   «uI�«  »e�  fOz—
 Œ«d�Ë   «b�UML�  dNE�«  …—«œ≈  r��  l�  Í“«u��U�
 W�d��  Î UHI�  —u��b�«  l{u�  WF�«Ë  WO�UM��   U��
 bF�  dFA���  UN�≈  —œUBL�«  X�U�Ë  ¨—UDO�  w{UI�«
 ÷dF�  s�  Ÿ—U??A??�«  ÁbN�  U??�Ë  ”dG�uJ�«   U�UO�
 „UM�  Ê√  ¨—U??�??L??�«  V�uB�  «u??�ËU??�  s??�c??�«  …UCIK�
 q�«œ  s�  V�uB�K�  W�d�  Í√  —uN�  lML�  Î U??�U??�—≈
 b�bN�  s�   U�uKF�  »d��  l�  WOzUCI�«   —U�L�«
 vK�  √d���  ÷U�  Í√  o��   U�uI�  ‰«e�S�  w�dO�√
 Íc�«  —UDO�  w{UI�«  o��  b??�  n??�  Ë√  œ—  Í√  ‰u��
 ¨wzUCI�«  r���«  q�«œ  WO�dO�√  WOL��  v�≈  ‰u��
 Î «Ë—UA� q�IL�« Ÿu��_« bNA� Ê√ —œUBL�« XF�u�Ë
 Â“ö�« »UBM�«  sO�Q� vK� e�d�� Ê√ dE�M� Î UO�UO�
 ‰UD�  Ê√  l�u��  w??�??�«  W??O??�U??N??�ô«  WC�dF�«  ‚ö???�ù
 v�Ë_«  W�zö�«  rN�L{ s�c�«  dA� WF�—_«  ¡UL�_«
 Î UO�U�M��«  UNM�  vI��«  w��«Ë  Ê«u�  ÍœU�  w{UIK�
 w�Ë  ¨tK��  ÁbF�  —UDO�  w{UI�«  qF�Ë  ¡UL�√  WF�—√
 wMF� w�UOM�« fK�L�« Ê≈ —œUBL�« X�U� ‚UO��« «c�
 WO�UN�ô«  WC�dF�«  d��  WO�U�M��ô«  i�—  bO�Q��
 ¨UN�U�√  vK�  WO�UO�  oOI��  WM��  qJA��  w??�??�«
 ◊d�A� Íc�« ÂUN�ô« VK� oOI���« W�O�� vK� vM�O�
 XL��Ë ¨»«uM�«  «u�√ w�K� tKO� ÂUN�« v�≈ t�u���
 vK�  w�UOM�«  —ËU??A??�??�«  e�d��  Ê√  l�u��  —œU??B??L??�«
 d��« w??M??�u??�« —U??O??�??�« s??O??� r??�U??H??� W??�U??O??� W??�ËU??�??�
 d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  qJA�  YO��  ¨q??�√  W??�d??�Ë
 ¡UHK��«Ë W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� ULNF�Ë ÍuI�« ÊUM��Ë
 W�d��_« »U??B??�  u??�Ë ¨Â“ö????�«  w??�u??�U??I??�«  »U??B??M??�«
 `�UB�  X�uB��«  UNM�  ‰U??M??�  Ê√  ÷d�H�  ¨W??�œU??F??�«

ÆÎ UC�√ W�œU� W�d��√ vK� WC�dF�«
 UNO�  ‰ËUM�  w��«  f�√  tK�«dB�  bO��«  W�ö�≈  w�
 Î̈ UO�U�√ Î «eO� wzUCI�« —U�L�« q��« ¨…b� lO{«u�
 WO�u�UI�«   UF�«dL�«  s�  ”QO�«  tK�«dB�  sK�√  YO�
 U�œ  ULMO�  ¨—U??D??O??�  w??{U??I??�«  n??K??�  w??�  W??O??zU??C??I??�«Ë
 …—e�� w�J�d� WI�öL� wzUCI�« —U�L�« –UIM��ô
  UOKLF�  b���  q�UL�  fOO��  d�U��  s�  W�uOD�«
  UIOI���«  XMLC�  s�c�«  sO�u�uLK�  Õ«d�  ‚ö�≈
 Ê≈ tK�«dB� ‰U� ¨◊uG{ W�O�M� rN�  U�UN�« tO�u�
 UN��—UL� s� n�u�� r� WO�e�Ë WO�Ë—  UOF�d�

ÆsO�U��« sO�u�uL�« s� Ã«d�û� …UCI�« vK�

  «b���L�« ‰u� …eHK�� WLK� w� tK�«dB� bO��« —U�√Ë
 b�  »U�—ù«  `z«u�  vK�  tK�«  »e�  l{Ë  Ê√  v�≈  WO�UO��«
 ¨WO�UOM�«   U�U���ôU� Ë√  WIDML�«   «—uD�� W�ö� t� ÊuJ�
 …œUO��«Ë  ‰öI��ô«  W�dF�  VK�  w�  UM�“  U�ò  t�√  Î «d��F�
 Ê√  tK�«  ÊuF�  ÊuI�«ËË  W�dFL�«  Ác�  q�«uM�Ë  ¨W�d��«Ë

Æå «—UB��ô« s� b�eL�« UM�U�√
 Âe�  w??�  d�R�  s??�Ë  ÂbI�  s??�   U�uIF�«  q??�ò  Ê√  b??�√Ë
 …b�U�L�«   U�O��«  w�Ë  w�  ôË  sO�ËUIL�«  …œ«—≈Ë  rOLB�Ë

ÆåW�ËUIL�«   U�d��
 Ác�  w�  ÊuJ�  U�  Ãu�√  u�Ë  ÊUM��  lMLÔ�  U�bM�ò  ∫‰U�Ë
 wMF� «c� W�“UG�«Ë WODHM�« t�«Ëd� s� …œUH��ô« s� ÂU�_«
 b�bN��«  …dz«œ  w�  ÊUM��  Â«œ  U�Ë  W�uIM�  …œUO�  ÂU�√  UM�√
 ‰öI��ô«  W�dF�  VK�  w�  s��  Î«–≈  q�«u�L�«  wKOz«d�ù«
 ·U{√Ë  ÆåW�dFL�«  Ác�  q�«uM�Ë  W�d��«Ë  …œUO��«Ë
 X��  WO�UM�K�«  w??{«—_«  s�  ¡e�  ÊuJ�  U�bM�  ∫tK�«dB�
 bNA� U�bM�Ë W�uIM� …œUO� ÂU�√ UM�√ wMF� «c� ‰ö��ô«
 WO�UO��«  …UO��«  w�  d�U��«  w�dO�_«  q�b��«  Âu�  q�  w�
 …œUO��«  s�  ’UI��«  «cN�  WK�IL�«   U�U���ô«Ë  WO�UM�K�«

Æ‰öI��ô«Ë
 q�� s� ¡u�K�« r�ò tK�«dB� bO��« ‰U� Q�dL�« nK� w�Ë
 b�«uA�« «u�b�Ë ¡UCI�« w� WOMFL�«  UN��« v�≈ sOOMFL�«
 «ËQ��Ë WOzUCI�«Ë WO�u�UI�«  UH�U�L�«Ë WO�U�M��ô« vK�
 fOO���«Ë  WO�U�M��ô«  s�  r�–UI�ù  WOzUCI�«   UN�K�
  UN� ÎUC�√ w� WOMFL�« WOzUCI�«  UN��« Ác� Ê√ U�b�u�
 ‰ö�ò  ·U{√Ë  ¨åW�UO�K�  lC��Ë  WO�U�M��ô«  ”—UL�
 n�Ë ŸËdAL�« »UO�—ô«Ë W�Ëb�« WL�U�� ÈËU�œ q� sO�u�
 w{UI�U�  »UO�—ô«  ‰u��  r�  q�UIL�«  w�Ë  UN�UI�≈  r�  bO�«
 Èd� U�ò t�√ È√—Ë ¨åWO�U�M��« Ác� ÆÆÆÎö�� Í—u� ÊU��
 ‰ö�  tM�  Àb���  UM�  U�  q�  b�R�  sOO{UL�«  sO�uO�«  w�
 UM�UF�U��  ‰ö�ò  l�U�Ë  ¨åWO�U�M��ô«  ‰u�  d��√Ë  ÂU�
 WO{—_«  …dJ�«  nI�  ÎUO{U�  w�M�  Ê√  sJL�  nO�  ‰UI�  ÊU�
 rN�bI� w�Ë Èd�J�« WO�UO��« ÈuI�« s� dO�F� «c� ¨tHK�
 w�UM�K�«  ¡UCI�«  w�  b�u�  q�ò  ‰Q�Ë  ¨å…b��L�«   U�ôu�«
 w�  w�bF�«  w{UI�«  WO�M��  —«d�  –U��«  vK�  ƒd��  ÷U�

Æå ËdO� Q�d� nK�
 q�b��  sL�  ‰u�√  ∫tK�«dB�  ·U{√  W�uOD�«  WOC�  w�Ë
 t��ËË  wFO�D�«  Á«b�  ¡UCI�«  c�Q�  Ê√  V��  ¡UCI�«  w�
 Ê√  V��  —UM�«  ‚ö??�≈Ë  q�I�U�  «u�—U�  s�c�«Ë  wFO�D�«
 ÎU�u� ”UM�« gOF� Ê√Ë W�«bF�« ÊËb�d� r�M� «–≈  «uL�U��

ÆåÍdzUAF�« Ë√ wKzUF�« —Q��U� c�√ Ë√ ‰U���« Í√ s� Î«bOF�
 œb�  ŸUH�—«  Ê√  v�≈  XH�  ¨U�Ë—u�  ”ËdO�  nK�  ‰u??�Ë
 ¨dOD�  d�√  u�  ÎUC�√   UO�u�«Ë  ÊUM��  w�  U�Ë—u�   U�U�≈
 WD�  s�  UMK�√  b�  UM�  U??�Ë—u??�  W�«b�  w�  s��ò  ÎUHOC�
 WD��« Ác� qOFH� U�—d� b� ‰u�√ WKOK�«Ë UM���Ë U�U�cH�Ë

ÆåW�L�«  w�  100
 œuN��« ‰c� s� b�eL�U� WOMF� W�B�« …—«“Ë Ê√ d���«Ë
 ‰uI�U� W�B�« d�“u� ÎUN�u�� ¨ U�uFB�« sJ� ÎU�√  qLF�«Ë

 Î «d��F� ¨å ôU�L�« nK��� w� …b�U�� Í_ ÊËe�U� s��ò
 bK��U� wL�M� w�UO� j� Í_ W�B�« d�“Ë ÎULN� fO�ò t�√
 ÎUO�U� UM�UO�UJ�≈ q� lC� WI�U��« …—«“u�« w� UL�Ë dD� w�

ÆåWO�U��« …—«“u�« W�b� w�
 WOMFL�«   UN��«Ë  W�uJ��«  fOz—  tK�«dB�  bO��«  U�œË
 r�b�«  l�d�  WIKF�L�«  …dO�_«   «—«dI�«  w�  dEM�«  …œU�≈  v�≈
  «—«dI�U� dEM�« …œU�≈ V�� t�√ v�≈ ÎU��ô ¨W�Ëœ_« iF� s�
 fOK�  W??�Ëœ_«  iF�  s�  r�b�«  l�—  “u��  ö�ò  …dO�_«
 „UM�ò  Ê√Ë  ¨åp�c�  w�UJ�«  ‰UL�«  W�Ëb�«  w�  fO�  t�√  Î «—d��
 w� r� W�u��L�« dO�  «—«dI�« Ác� W�O�� ’U��_« ·ô¬
 „UMN�  U�“«u�Ë  «—«“Ë ¡UG�ùò U�œ UL� ¨å uL�«  ÷dF�
 W�ö� t� X�O� ¡wA�« «c�Ë  uLK� W{d� ”UM�« s� ·ô¬

ÆåWO�UO��«   «b�«eL�U�
 vK� ‰c�« dO�«u� ÂU�√ò t�Q� d Ò�– tK�« »e�� ÂUF�« sO�_«
 «–≈ UM�√ UMK�√ …œUL�« Ê«bI�Ë ¡«œu��« ‚u��« uL�Ë  UD�L�«
 UNM�  Íd�AM�  Ê«d�≈  v�≈  Q�KM�  t�U�  vK�  Ÿu{uL�«  wI�
 dL��« «–≈ l{u�« W��UFL�  Ë“U�Ë s�eM�  öON�� sL{

ÆåtOK� u� U� vK�
 b�u�  ôË  ‚«u??�_«  w�  …d�«u��  …œUL�«  Êü«ò  ·U??{√Ë
 Íc�« ◊ËdAL�« b�u�« s� Ãd�� r� p�– l� sJ� ¨‰– dO�«u�
 w�  …b�U�L�«  W�ËU�L�  UM��–  sJ�  ◊dA�«  ¡UH��U�  vH��«

Æå…U�UFL�«  nOH��
  U�d�  ÊUJ�  ‰uK��«  b�d�  ôò  tK�«dB�  bO��«  ‰U??�Ë
 w�  WL�U�L�«  u??�  ÁU???�œ—√  U??�  sJ�  ¨WODHM�«   UI�AL�«
 Z�—UNB�«   «dA�  qIM�  ÊuOMF�ò  Î «b�R�  ¨åW�“_«  nOH��
 XL�  u�  X�u�«  w�  rK�  250  wMF�  p�KF�  v�≈  ”UO�U�  s�
 Ë√  w�«d�e�«  v�≈  d�«u��«  w�Q�  ÊQ�  Ÿu{uL�«  «c�  W��UF�

ÆåqC�√ Ÿu{uL�« ÊUJ� fK�«d�
 W�uJ��«  vK�  WO�dO�_«  ◊u??G??C??�«ò  Ê√  v??�≈  X??H??�Ë
 s�  r�d�«  vK�  U�—u�  d��   Ë“UL�«  Â«bI��«  u��  UM�F�œ

Æå U�uFB�«
 s�  v??�Ë_«  WK�dL�«ò  ·U??{√  ¨ Ë“U??L??�«  …—œU��  ‰u??�Ë
 w�U��«  s�dA�  w??�  XN��«Ë  ‰u??K??�√  w??�   √b??�  UM�ËdA�

ÆåWKOK� ÂU�√ bF� √b�� ·u� w��« w� WO�U��« WK�dL�«Ë
 v�≈  …d�U��   Ë“UL�«  ‰UB�S�  UML�ò  ÂUF�«  sO�_«  ‰U�Ë
  UOHA��L�«Ë  WO�uJ��«   U��RL�«Ë   U�bK��«  s�  œb�
 «c� WIA� s� r�d�«  vK� q�U� U�Ë …e�F�«Ë ÂU��_«  —ËœË
 WK�dL�« ‰ö� X�=b Ô� w��«  U�N�« WLO�ò Ê√ v�≈ —U�√Ë ¨åd�_«

Æå—ôËœ n�√ 600Ë sO�uOK� »—UI� U� XGK� v�Ë_«
 s�  tK�«  »e??�  t??�Òb??�  U??�  tK�«dB�  ÷d??�  ¨ÂU??�—_U??�Ë
 v�≈ s�dN� ‰ö�  Ë“UL�« UM�b�ò ÎözU� ¨ U�Ëd�� …b�U��
 W�bK�  320  p�c�Ë  ÂU��_«Ë  …e�F�«  —Ëœ  s�  W��R�  80
 ¡UH�≈ Ãu� 71Ë w�uJ� vHA��� 22Ë ÁUOL�« —U�¬ qOGA��

ÆåwL�d�« w�bL�« ŸU�b�« w�
 X�U�ò   Ë“UL�«  …—œU��  s�  v�Ë_«  WK�dL�«  Ê√  sK�√  UL�
 ¨å—ôËœ  n�√  750  Ë  sO�ö�  7  U�UMKL��  w��«  r�b�«  WHK�
 q��   Ë“UL�«  l�“u�  s�  v�Ë_«  WK�dL�«  ·UI�≈ò  v�≈  ÎU� ÒuM�

ÆåWO�U��« WK�dLK� Î «œ«bF��« ÂU�√
 …bIF�Ë  W�OD�  l�“u�Ë  lO�  WO�¬  U�bL��«ò  ÎözU�  l�U�Ë
 ÎU��Ë  c�Q�  oI���«  WOKL�  Ê_  wFO��  d�√  «c??�Ë  U�  ÎU�u�
 tI���� s� v�≈ qB� Âu�bL�« w�«d�ù«  Ë“UL�« Ê√ sLCM�

Æå¡«œu��« ‚u��« v�≈ V�c� ôË
  Ë“UL�« …—œU�� s� v�Ë_« WK�dL�« w� UMKL��ò ·U{√Ë
 nOH��Ë  …b�U�L�«  Ê«u??M??�  X��  —ôËœ  sO�ö�  …dA�

ÆåÊUM�� w� …œb�� `z«d� s� …U�UFL�«
  U??�“_«  r�UH�  …Q??�Ë  X��  WOK�«b�«  W�U��«  XOI�Ë
 s�c�«  sOM�«uL�«  U�—UM�  ÍuJ�  w��«  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«
 Íc�«  —ôËb??�«  åW�—u�ò  s�b�b�  oK�Ë  ÂUL��U�  «uF�U�
 V���  WFMDB�Ë  W��d�  WO��—b�  ŸUH�—«   U�u�  q���
 œu�Ë  «Ëb�√  s�c�«Ë  å¡UM��«å?�  sO�œUB��«  ¡«d��  b�R�  U�
 —UF�Q�  V�ö��Ë  rJ���  WO�—U�  WO�U�Ë  WO�UO�   UN�
 dF�  vD��  b�Ë  ÆÊUM��  vK�  jGC�«  s�  b�eL�  ·dB�«
 …dO�  n�√  25?�«  W���  f�√  ¡«œu��«  ‚u��«  w�  ·dB�«
 ‰UF�ù  ÁdO�b�  Íd��  U�  Î «d??�√  wH��  U�  ¨b�«u�«  —ôËbK�
 —UL���ô«Ë  WN�  s�  WO�UOM�«   U�U���ô«  qO��  Ÿ—UA�«
 tK�«  »e�Ë  q�√  wzUM�  vK�  jGCK�  WO�uJ��«  W�“_«  w�
 l�  W�“_«Ë  Q�dL�«   UIOI��  wHK�  w�  ‰“UM�K�  …œdL�«  —UO�Ë

ÆWO�U� WN� s� W�œuF��«
 dF�  r��  w??�  Á—Ëb???�  ÊUM��  ·dB�  ÂuI�  Ê√  ‰b??�Ë
 ¨UNJKL�  w��«   U�UJ�ù«Ë  qzU�u�«  ‰ULF��«  d��  ·dB�«
 ÿUH��U� nOK���«Ë bIM�«  Êu�U� o�Ë WOMFL�«  WN��«  t�u�
 s� Íd�c�� ÊUO�� vH��« ¨œö��« w� ÍbIM�« —«dI��ô« vK�
 WO�ËR�L�«  …d�  w�d�Ë  WO�—U��«  WO�Ëd�J�ù«   UIO�D��«

Æåq�u�åË å„u���U�ò w��d� vK�
 s�  sKF�  w��«   UIO�D��«ò  Ê√  v??�≈  Íe�dL�«  —U??�√Ë
  Òœ√  w��«   UOKLF�«  r��  v�≈  dOA�  Ê√  ÊËœ  s�  —UF�_«
 dO�Ë  W�u�A�   UIO�D�  UN�Q�  Á—U���«Ë  ¨—UF�_«  Ác�  v�≈
 tL��Ë ‚u��« l�«Ë s� dÒ�F� ôË ‚«u�_« œuI�Ë WO�u�U�
 UNM� `�UB�  UIO�D��« Ác� ¡«—Ëò Ê√ v�≈ ÎU��ô ÆåwIOI��«
 VK� vK� ¡UM�ò ∫ÊUO��«  ·U{√Ë ÆåW�—U�� UNM�Ë WO�UO�
 ¨ÊUM�� Ã—U� œu�u� UNM� dO�J�« Êu�Ë ÆWO�UM�K�« W�uJ��«
 ¡UG�S� WOL�UF�« X�d��ù«  U�d� W��UDL� ÊUM�� ·dB� ÂU�
 «c�  ÊUM��  ·dB�  l�U�O�Ë  UN�UJ��  s�   UIO�D��«  Ác�
 åq�u�å?�   U�dA�  WO�ËR�L�«  qÒL�O�Ë  Ã—U��«  w�  d�_«
 vK�  —d{  s�   UIO�D��«  ÁcN�  UL�  U�dO�Ë  å„u���U�åË
 ÆjI� W�dO� dF�Ë wL�d�« dF��« dAM� UN��UD�Ë ¨ÊUM��
 WLE�√  d�uD�  v�≈  ·bN�   «—œU��  ÊUM��  ·dBL�  ÊuJO�Ë
 Òr�O�Ë  Æw�Ëd�J�ù«  l�b�«  v�≈  …œuF�«  v�≈  ÍœR�  UL�  l�b�«

ÆåÍe�dL�« fK�L�« s� WK�IL�« W�K��« w� p�– Y��
 t�√  ÊUM��  ·dB�  ÊUO�  w�  Êu�œUB��ô«  ¡«d���«  È√—Ë
 Á—Ëœ W�—UL� s� Íe�dL�« dOBI� wGK� ôË ÂeK� ô U� ÂËe�
 tMJL�  w��«  …dO�J�«   «Ëœ_«  d��  ·dB�«  dF�  j�{  w�
 —ôËb�«  lO�Ë  ¡«d�Ë  lDI�«  ‚u�  w�  q�b��U�  UN�«b���«
 sOO�dA�«  dO�  sO�«dB�«Ë  sO�—UCL�«Ë  —U���«  W��UJ�Ë
 q�«u��«  l�«u�Ë  Âö�ô«  qzU�ËË  WO�Ëd�J�ù«   UIO�D��«Ë
 —ôËb??�«  —U??F??�√  s??�  W??�–U??�  Î «—U??�??�√Ë   U??�U??�≈  Y��  w��«
 œu�u�  ¡«d���«  `L�√Ë  ÆÍœU??B??�??�ô«Ë  w�UL�«  l??{u??�«Ë
 t�«b�≈  d��   U�—UCL�«  Ác??�  w�  ÊUM��  ·dBL�  U�  —Ëœ
 ¨t��KBL�  …dO��   UOLJ�  ‚u��«  s�  —ôËb??�«  ¡«d�  vK�
 ô  Ã—U��«  w�  WO�Ëd�J�ù«   UIO�D��«  œu�Ë  Ê√  W�{u�

 rOLF�  ULO�  ô  —ôËb??�«  ŸUH�—ô  WOK�«b�«  »U��_«  wGK�
 w�  10  sO�Q��  jHM�«  œ«dO��«   U�dA�  ÊUM��  ·dB�
 ÷UH��«  s�  ÎöC�  ¨—ôËb�U�   «œ—u��L�«  WLO�  s�  W�L�«
 s�  sO�d�GL�«  ·u�  W�O��  WO�—U��«   ö�u���«  WLO�
 ÷dH�  w��«  ‰Ëb�«Ë  ZOK��«  ‰ËœË  W�œuF��«  W��«d�  ÂUE�
 w�  sOO�UM�K�«   ö�u��  vK�  ¨tK�«  »e�  vK�   U�uI�
 V���  WO�UL�«  W�UO��«   «bzU�  l�«d�  s�  ÎöC�  ¨Ã—U��«
 ÊUM��  v�≈  «u�√  s�c�«  sO�d�GL�«  dH�Ë  ÕUO��«  œb�  l�«d�
 ‚«u�_«  d�Q�  v�≈  W�U{≈  Æn�d��«Ë  nOB�«  wKB�  ‰ö�
 qODF�Ë  ZOK��«Ë  W�œuF��«  l�  WO�U�uK�b�«  W�“_U�
 —U���«Ë  …œ—u��L�«   U�dA�U�  l�œ  U�  ¨W�uJ��«   U�K�
 ¡«dA�  sOM�«uL�«  s�  …dO��  W��Ë  sOO�UO��«  s�  dO�J�«Ë
 ŒUML�«  qE�  lH�dO�  t�Q�  rNF�u��  …dO��   UOLJ�  —ôËb�«
 ÂU�_« w� —ôËb�« w�U{≈ ŸUH�—« —œUBL�« XF�u�Ë Æd�u�L�«
 ‚«u�_«  w�  v{uH�«Ë  „U�—ù«  s�  W�U�  „d�O�  U�  WK�IL�«
 ÍË– s� ULO� ô ¨sOM�«uL�« q�U� vK� WO�—U� ¡U��√ V�d�Ë
 w�UL��«  —U�H�U�  —cM�  U�  ¨WD�u�L�«Ë  WO�b�L�«  V�«Ëd�«

ÆwL��
 W�œUB��ô«  ŸU{Ëú�  w�UO��«  —UL���ô«  ‚UO�  w�Ë
 …—«“Ë  sO���L�«  s�  W�uL��  XL���«  ¨WO�UL��ô«Ë
 —U��  —u�J�  d�“u�«  ¡UIK�  sO��UD�  WO�UL��ô«  ÊËRA�«
 XK�Ë  U�bF�  ∆—«u�  W�d�  ¡UA�≈  q�√  s�  tO�≈  Àb���«Ë
 ÍœUB��ô«  —UON�ô«  V���  tKL��  sJL�  ô  b�  v�≈  œö��«
 fOz—  …—u�  Ÿe�  v�≈  ÊuLB�FL�«  bL�Ë  Æ—ôËb�«  ŸUH�—«Ë
 ”uJF�  qJA�  UN�œU�≈Ë   U�UL��ô«  W�U�  w�  W�—uNL��«
 qL��  W��ô  UN�UJ�  «uF{ËË  ÎUI�ô  U�uK�e�Ë  «ËœuFO�
 sO���L�«  vI��«Ë  —U��  Ãd�  ÎUI�ôË  ÆÈd??�√   «—UF�
 ÆUN�UJ� v�≈ W�—uNL��« fOz— …—u� …œU�≈ ÎôË√ rNM� VK�Ë
 åqLJ�� Â“ô wK�« XKL�ò ∫WOK�uL��« W�UD��« s� —U�� ‰U�Ë
 «–≈  tM�  VK�√Ë  Íd�  tO��  w�UOM�«  fK�L�«  fOz—  —Ë“Q�Ë
 —ËeM� ¨dNA�« W�«b� w� qO����« ¡b�� ÊUJ�≈ s� „UM� ÊU�
 Î «dI� d��ú� —ôËœ ÊuOK� 12?�«  w�«u�  l�b�  WKzU�  n�√  75
 WO�UH�«  „UM�  219  Êu�UI�«  w�  ÆWO�Ëœ  W��  w�  ‰«u??�_«Ë
 ‰Òb�  »«uM�«  fK��Ë  WO�UM�K�«  W�Ëb�«Ë  w�Ëb�«  pM��«  sO�
 ÒdL�  r??�Ë  UN�ö�≈  r??�Ë  ¨pM��«  UN�  q�I�  r??�Ë  WO�UH�ôU�
 w�  dO�Q��«  V��  u�  «c�Ë  …dO�_«  W�K��«  w�  fK�L�U�
 U�c�√  «–≈Ë  ¨WOK�uL��«  W�UD�K�  qO����«  WBM�  ‚ö??�≈

ÆåÎ«—u� √b�M� Íd� fOzd�« s� WOzUM���« WI�«u�
 fK�«d� v�≈ W�œRL�«  U�dD�« sO���L�« s� œb� lD�Ë

Æ ËdO� j�Ë v�≈ W�œRL�« p�c�Ë
 —U??F??�√  XK��  ·d??B??�«  d??F??�  ŸU???H???�—«  l???�Ë  v??K??�Ë
 95  s�eM��«  dF�  mK�  YO�  ŸUH�—ô«  s�  Î «b�e�   U�Ëd�L�«
  Ë“UL�«Ë  ¨…dO�  1800  ÊU��Ë√  98Ë  …dO�  1600  ÊU��Ë√
 w�“u�  q�L�  —U�√Ë  Æ…dO�  10800  “UG�«Ë  …dO�  13300
 s�eM��« …œU� vK� VKD�« Ê√ v�≈ «dI� u�√ ÍœU�  U�Ëd�L�«
 ÎU��d�  WKHI�   UD��  ÈdM�ò  ∫l�U�Ë  ÆW�L�«  w�  50  l�«d�

Æå…b�b� W�“Q� UMF�u� U�
 W�“_«  j�  vK�  b�b�  Í√  q���  r�  ¨p??�–  ÊuC�  w�
 w�UIO�  VO��  W�uJ��«  fOz—  …œu�  sO�  v�≈  ¨WO�uJ��«
 ¨ÊUJO�UH�«  bF�  dB�  v�≈  ÁœuI�  w��«  WO�—U��«  t��u�  s�
 ¡U�ö��«  U�—Ëe�  Íc�«  dD�  s�  W�—uNL��«  fOz—  …œu??�Ë
 Ê√  v??�≈  å¡UM��«å?�  WFKD�  —œUB�   œU??�√  ULO�Ë  ¨q�IL�«
 bF� V�uB� …œU�≈ v�≈ ÃU���Ë d�F� w�Uzd�« q��« —U��
 w��«  WOzUCI�«   «—«dI�«  bF�  p�–Ë  ¨w�UIO�Ë  Êu�  …œu�
 v�≈  …œuF�U�  sLC�  Íc�«  w�Uzd�«  ‚UH�ô«  WK�dF�   ¡U�
 ‚—U�  w{UI�«  w�bF�«  oI�L�«  XO���  W�KBL�  ¨—u��b�«
 d�“Ë W�UI��« Ê√  v�≈  —œUBL�«  X�H�Ë ÆåtF�u� w� —UDO��«
 sJ�  UNOK�  oH��  UN�O�¬Ë  W�u���  w�«œd�  Ã—u�  Âö�ù«
 —U�√Ë  Æ—UDO�  w{UI�«  WOC�  q�  q��  d�_U�  Y���  s�
 Y�b�  w�  ¨s��  ÃU��«  ”U��  —u��b�«  W??�«—e??�«  d??�“Ë
 …œu�  q�√  s�  vF��  wM�u�«  wzUM��«ò  Ê√  v�≈  w�u�eHK�
 …b�  «—œU�� „UM�Ë wFO�D�«  Á—U�� v�≈  w�uJ��«  —UDI�«
  U�«dH�«  qB��  b�Ë  `O�B�«  —U�L�«  w�  t���  —u�_«Ë
 Ÿu��_«  W�uJ�K�  W�K�  ôò  ∫·U??{√  Æåq�IL�«  Ÿu��_«
 v�≈ …œuF�« Ê≈ò ∫l�U�Ë Æåw�UIO�Ë Êu� dH� V��� ¨q�IL�«
 w{UI�«  nK� ∫W�ö�  UHK� VO�d� wMF� W�uJ��«   U�K�
 W�öF�«  VO�d�Ë  ¨W�uOD�«  WL�d�   UIOI��  ¨—UDO��«  ‚—U�

Æå»dF�« …u�ù« l�
 «–≈  W�uJ��«  fOz—  W�UI��U�  ‰Ë«b��«  r��  X�Ë  w�Ë
 t��UI��«ò  Ê√  w�UIO�  —œUB�  X�{Ë√  ¨W??�“_«  b�√  ‰U�
 ÂUL�≈Ë  U�«Ëe�«  d�Ëb�  WOKL�  w�  dL���  u�Ë  W�ËdD�  dO�
 ŸUH�—«  l�  ÎU�uB�  ÎU�œUB��«Ë  ÎUO�UL��«  W�KL�«  —u�_«
 vK� p�– ”UJF�«Ë ¡«œu��« ‚u��« w� —ôËb�« ·d� dF�
 ‰UL�S�   U�UI���«  t�U�√Ë  ¨WOAOFL�«Ë  WOz«cG�«  œ«uL�«
 œËb��«  rO�d�Ë  w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�   U{ËUHL�«

ÆåWO�uM��«  W�d���«
 WO�FA�«Ë  WOzUCI�«Ë  WO�UO��«   «œU??I??�??�ô«  bF�Ë
 WK�K�Ë  œu��  qON�  vK�_«  ¡UCI�«  fK��  fOz—  v�≈
 Ê√ ÊUM�� …UC� ÍœU� d���« ¨WO�bF�« w� …UCI�  ôUI��ô«
 ¡«u� ÎU�«e� rNI�� rN��« ‚ö�≈Ë …UCI�« …dO�� ÷dF��«ò
 W�ON� ÒfL� ÎW�z«— ÎW{u� `��√ b� Î…d�U�� Ë√ Ÿ—UA�« w�
 f�_«  wH�  ¨¡«u??�  Òb�  vK�  ÷U�  q�  h�A�Ë  ¡UCI�«
 rKF� s�Ë ¨œ«d� œ«R� w{UI�«  ÂuO�«Ë ¨bO�� ÕUM� w{UI�«

ÆåøÊuJ� s� bG�« WO�{
 WO�Ë— s�� w� sO�uJ�L�« vM�� bN� ¨wM�√ —uD� w�Ë
 ÊuAOF�  w��«  W�O��«  ŸU{Ë_«  vK�  ÎU{«d��«  œdL�  W�U�
 VODA��  ¡UM���«  s�  œb�  ÂUO�  u�bO�  dN�√  YO�  ¨UNO�
 Æq�b��« sO�ËR�L�« s�b�UM�Ë ¡U�b�U� sO�dC�Ë rN�H�√
 ¡U�  rNKF�  œ—  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  ¡UM���«  —œUB�   —U�√Ë
 W�U�  vK�  s���«  w�  Êu{dF��  w��«  …U�UFL�«  V���
 —c�Ë  ÆrN�UL�U��  d�Q�Ë  WOz«cG�«Ë  WO�B�«  bFB�«
 WO�UM�K�«  Êu���«  w�  sO�u�uL�«  ÊU��  WOFL�  fOz—
 v�≈  ÍœRO�  rKE�«  ÍœUL�  Ê√  s�  å¡UM��«ò  d��  œ«bIL�«  d�œ
 U�  ¨Êu���«  w�  œdL��«   ôU�  —«dL��«Ë  ŸU??{Ë_«  r�UH�
 œ«bIL�«  sK�√Ë  Æ—U���ô«  Ë√  —«dH�«  —UO�  sO�  ¡UM���«  lC�
 w�  ‚UDM�«  WF�«Ë   U�d��  WK�K��  ÊËbF�  w�U�_«ò  Ê√

ÆåŸ—UA�«
 sO�Ë  œdL��«  XO�u�  sO�  WO�UO�  —œUB�  j�d�  ULO�Ë
 p�–  w�U�_«  ◊U??�Ë√  wHM�  ¨WO�UOM�«   U�U���ô«  »«d��«
 V�UDL�U�  œ«bIL�«  d�c�Ë  ¨„d��K�  w�U��ù«  V���«  b�R�Ë

∫UN�FO�� v�≈ —u�_« …œuF� WO�U��«
 WL�d�  …UO��  W�“ö�«   U�b��«Ë   U�UO��ô«  dO�u�  ≠

Æ¡UM��K�
ÆdN�√ W�� v�≈ WOM���« WM��« iOH�� ≠ 

 rNCF�  Ê√  ULO�  ô  sO�u�uLK�   UL�U�L�«  l�d��≠  
 ÎULK�  ¨WL�U��  ÊËœ  s�  s���«  w�   «uM�  Àö�  vC�√
 l�d��  Ÿu{u�ò  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  dOA�  ÎUOM�√  ÎUF�d�  Ê√
 W�UF�«  W�d�bL�«  WLN�  s�  fO�  uHF�«  Êu�U�Ë   UL�U�L�«
 ÎU�U�Ë√  sJ�  ¨å»«u??M??�«  fK��  q�  ¨wK�«b�«  s??�_«  ÈuI�
 ÃU���Ë  ‘UIM�«  bO�  nKL�«ò  Ê√  v�≈  ÁU���ô«  XHK�  WO�UO�
 WOHzUD�«  W�œUFL�«  s�  bF�  Ãd��  r�Ë  Y���«  s�  b�eL�«
 ŸUI��«  w�uJ��Ë sOO�ö�ô« sO�u�uL�« sO� U� j�d� w��«

ÆåsOOKOz«d�ù« ¡öLF�« sO�Ë
 å¡UM��«å?� nKL�U� WOMF� WOL�— WOM�√ —œUB� X�{Ë√Ë
 ÂuI�Ë Êu�UI�« o�Ë ¡UM���« l� q�UF�� s���« …—«œ≈ Ê√ò
 WO�U�_«  rN�uI�  sO�Q��  w�u�  qJA�Ë  W??�Ëƒœ  œuN��
 ÎUO�U�√  ÎU�b��  qJA�  «c�Ë  W�Ëœ√Ë  rOIF�Ë  ¡U�Ë  ÂUF�  s�
 ¡UM���«  Â«d��«  vK�  ’d��«  l�  WOM�_«  ÈuIK�  Î «dO��Ë
 …—«œ≈ò  Ê√  v�≈  —œUBL�«  X�H�Ë  Æåt�H�U��  Âb�Ë  sO�«uIK�
 WH�U� ¨åVCG�« W�U� ¡«u��« vK� XKL�Ë XK�b� s���«
 U�  Êu�UI�«  sL{ rN��UD� sO�Q��  ¡UM���«  l� q�«u� s�
 n�UN�«  Â«b���«  Ê√  X�{Ë√Ë  Æt�FO��  v�≈  l{u�«  œU�√
 …b�   «¡«d�≈  s�  XHA�Ë  Êu�UI�«  t�  `L��  U�  ô≈  ŸuML�
 ‰uB�  ÊËœ  ‰ËR�K�  s���«  w�  WOM�_«  ÈuI�«  UN�c��«
 UM�b�ò ∫WHOC� ¨åfHMK� ¡«c�≈Ë —U���« Ë√ —«d�  UOKL� Í√
 ¡UM��K�  WOFO�D�«  WO�U��ù«  ·ËdE�«  sO�Q�  w�U�_«
  UOFL�  l�  Íd��  ÊËUF�ò  s�  WH�U�  ¨årN�uI�  q�U�Ë
  «œUN�  vK�  ‰uB�K�  ¡UM���«  rOKF�Ë  V�—b��  W�U�

Æås���« s� rN�Ëd� bF� lL��L�« w� rN��œ ·bN�

 ¢ùjQOG π«¡°S ìÉª°S

 Áb�«Ë UN��√ w��« »«œü« —«œ V�U� f�—œ≈ qON� ÕUL� q{UML�«Ë V�UJ�« qO�— ≠
 WOCIK�  ¡U�u�«  w�  X�U�  j�  vK�  ULN�bN�  w�  X��«Ë  w��«Ë  ¨f??�—œ≈  qON�  q�«d�«
 lOOL��«Ë  lO�D��«   ôËU��  XKA�  Íc�«  nI�LK�  Ã–uLM�  …dO��  WL�U�  ¨WOMOD�KH�«
 YO� ‚«u�_« s� Y�� s� dAM�« —Ëœ  «—Ëd{ tOKL� U� r�— vK� ¨tz«d�≈ w� lO����«Ë
  bL�  YO�  ÕUL�  bL�Ë  »«œü«  —«œ   bLB�  ¨‚«u??�_«  `�H�  Íc�«  ‰UL�«  s�Ë  ¨‰UL�«
 w� „—UA��« «c�Ë ¨sOD�K� tKL��� UL� ”UOI�U� jO�� tKL��� U� W�œUF� o�Ë ¨sOD�K�

ÆÊUL�ù« nF{√ u� œuLB�« WHK�
 ¨WO�UI��«Ë WO�öN��ô« t�U��M�Ë ‰ö��ô« ÊUOJ� WF�UIL�« ¡«u� f�—œ≈ ÕUL� qL� ≠
  œU� v�� ¨WO�UC� WLNL� ¨t� WL�«b�« WOMH�«Ë WO�UI��«  U��RL�«Ë  U�dA�« WF�UI�Ë
 ¨UN��UI� rOLF� q�_ œdG�Ë d{U��Ë V�J�Ë d�U�� ¨q�UI� ö� UN�d��� WMN� v�≈ ‰u���
 t�U��R�Ë  »dG�«   UF�U�  v�≈  q�Ë  ¨Ã—U��«Ë  ÊUM��  sO�  Î «b�L�  ÎU??�—≈  Á¡«—Ë  ÎU�—U�
 lO�D��« W��UJ� j�—Ë ¨WO�dG�« ‰Ëb�« s� b�bF�« w� sOJKN��L�« ÊU�� v�≈ UL� ¨WO�UI��«
 s�¬  w��«  W�ËUIL�«  W�UI�  w�  sOM�d�  ¨WF�UIL�«  WD��  ÍœUB��ô«Ë  w�UO��«Ë  w�UI��«

ÆsOD�K� v�≈ bO�u�« o�dD�« UN�Q�
 WFO�d�«  ‚ö�_U�   eOL�  WHI��  W�U�  W�ËUIL�«   d��Ë  sOD�KH�  ÊuM�RL�«  d��  ≠
 …«“«uL�  rKI�«  r�bI��  `�M�  Íc�«  p��AL�«  nI�LK�  ÎôU��  X�U�  ¨w�UH��«Ë  l{«u��«Ë
 ÕUL�  ÷dL�«  r�«œ  U�bM�Ë  ¨WI�ö�Ë  Î«dI�Ë  Î «—UB�  n�uL�«   UF��  qL��Ë  ¨WO�bM��«
 t�O�Ë X�U� q� ¨WOB�� WO�Ë ÕUL�� sJ� r� ¨œuLB�« vK� t�—b� vK� ‚uH�Ë f�—œ≈

ÆUM�H�√ s� UMOK�� sOD�K� s� UMOK�� «–S� ¨sOD�K� «u�M� ô

 ¢ùjQOG π«¡°S ìÉª°S

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Thirteenth year /Saturday / 27  November 2021
 2021 w�U��« s�dA�   27 Ø X���« Ø …dA� W��U��« WM��«

 WLO�A�«Ë  dONA��«  d??�_«  vC��«  «–≈Ë  ¨jGC�«Ë  „d��K�  …bF���  ¨WO�b�Ë  WO�F�Ë  WO�uI�Ë  WOzUC�Ë
 ÁœôË√ WI�ö�Ë t�O� v�≈  w{UI�« WI�ö�Ë ¨dL�_« lLA�U� UNL��Ë …UCI�« V�UJ� ÂU���ô o�dD�« `��Ë
 t��«eM� bOA�Ë r�ôU� oI�L�« «c� wL�� w�dO�_« ”dG�uJ�« Ê√ lL�� w{UI�« Ê√Ë nO� ¨rN�—«b� w�
 oOI���« vK� ”dG�uJ�« lK�« q� ‰¡U���Ë ¨dH��« lM�Ë  U�uIF�« d�c�O� ¨t��d� bOOI� s� —c��Ë t�O�UH�Ë
 ‰«R��«Ë ¨rE�√ W�OBL�«Ë W�UO��« w� Î UH�u� —bB� tMJ� lKD� r� t�√ Â√ ¨W�OB� p�– Àb� ÊS� ¨tLJ� —bBO�
 «cN� »U�—≈ …Q�Ë X�� w{UI�« ÊuJ� U�bM� ¡UCI� WO�U� WOI� vI�� ÊQ� q�Q� q� wzUCI�« l�dLK� u� UM�

ø ôUI��ô« r�� «–UL� ‰Q�� qN� ¨r���«
 oI�L�«  —UO��«  Ê√Ë  ¨W�«b��«  cM�  nOOD�K�  lC�  Q�dL�«  —U�H�«  Ê√  Êu�ËR�L�«Ë  —U�J�«  …UCI�«  ·dF�  ≠
 tzUB�ù Îôu�Ë ÎUOHzU� t�O�d� r� œd�« U�UC� Èb�≈ t� XKO�√ Î UO{U� Ê√Ë ¨wHzU� —UOFL� lC� sO�dL� w�bF�«
 WOC� w� d�H�« Íc�« Ÿ—UA�« Ê√Ë Î̈ UOHzU� X�eL� ¡«bNA�« w�U�√ WM�� Ê√Ë ¨WOHzU�  UOHK��  U�KD� W�U���«
 ÊuOK� Áb�b� mK� u�Ë gO��« tEH�� ô wK�_« rK��« Ê√Ë ¨wHzUD�« »UDI��ôU� ÂuJ�� …bK� UNK��Ë W�uOD�«
 qN� ¨t�OK�√Ë ¡UCI�« œUO��  «œUOI�«Ë ”UM�« WI�Ë ¨¡UCIK� ¡u�K�« tL�« ÊU�ú� nI� „UM� sJ� r� U� ÍbM�
 h� s� Îôb� …œUI�« Á«u�√ w� t�uFC� Íc�« hM�« u� U�Ë ¨“«e��ö� WI��« Ác� i�dF�� ÊuKFH� U� Êu�dF�
 q�b� s� q�Ë ¨UNK�� UMOK� dLO� Êu{dF� s��Ë ¨UMOK�  d� w��U� …dOD� W�œU� Í√ bF� ¨¡UCIK� ÂUJ��ô«
 tK�«dB� bO��« q�Ë U�bF� W�uOD�« …—e�� XF�Ë u� qO��� Ê√ »«u�K� wHJ� ¨wK�_« rK��U� …d�U�L�« dO�
 ¨l�u��«Ë ÕdA�« s� b�eL�« d�U�L� Î U�œUH� nKL�« w� l�u��« œd� r�Ë ¨ÂuO�« tM� d�� Íc�« ”QO�« «c� v�≈
 d�¬  h� s� q� ¨…—«dL� tO�H� sO�  s� V�� ¡UCIK�  ÂUJ��ô«  h� Ê√  UL�U� ¨‰uI� Ê√  tM� l�u��  «–UL�

ÆtK�« rJL�d� U�ËbO�√ ¨rJ�b�

 (1¢U áªàJ) ...ˆGô°üf

·ËdF� b��
 w�  ÊbL�«Ë   UFL���«  s�  œb??�Ë  ÎULO��  12  q??�«œ  wMOD�K�  T�ô  174422  u��  gOF�  

Æw�UM�� wL�— ¡UB�≈ V��� ÊUM�� o�UM� nK���
 sOOMOD�KH�«  sO��ö�« ÒÊ√  vK� å«Ëd�Ë_«ò W�U�ËË WOMOD�KH�«  WO�FA�« ÊU�K�«  d�—UI� b�R�Ë
 lL��L�« ‰UL�≈Ë rN��J� —«dL��« V��� ¨W�ËU�Q� WOAOF�Ë WO�U��≈ U�Ëd� ÊuAOF� ÊUM�� w�

ÆÊUM�� »dC� Íc�« wAOFL�«Ë w�UL�« —UON�ô« bF� sO��ö�« ŸU{Ë√ XL�UH�Ë ¨r�U�UCI� w�Ëb�«
 V��� WOAOFL�« rN�U�KD�� w�œ√ dO�u� vK� s�—œU� dO� ÊUM�� w� ÊuOMOD�KH�« Êu��ö�«  U�
 W�UD��« dIH�«  ôbF� ŸUH�—« UNM� r�� U� ¨sO��ö�« vK� UN�U�UJF�«Ë WO�UM�K�« WO�UO��« W�“_«
 w��«  W�FB�«  ŸU??{Ë_«  ÂU�√Ë  ÆWOK�L�«  WKLF�«  —u�b�Ë  —UF�_«  ŸUH�—«Ë  qLF�«  ’d�  »UO�Ë

ÆÊUM�� w� ÊuOMOD�KH�« Êu��ö�« UNO�UF�
 ŸU{Ë√  vK�  Î«¡u??�  UN�UJF�«Ë  ÊUM��  w�  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«   U??�“_«  œ«b��«  j�Ë
 hOKI� W�UO� w� —«dL��ô«Ë å«Ëd�Ë_«ò W�U�Ë q�� s� dO�� dOBI� l� ¨sOOMOD�KH�« sO��ö�«
 vK�  ÿUH��«ò  ∫Ê«uM�  X��  ¨åq��Ëd�ò  WM�b�  w�  sO��ULK�  w�Ëb�«  dL�RL�«  bIF�«  ¨ U�b��«

ÆåsOOMOD�KH�« sO��ö� W�dA��« WOLM��«Ë ‚uI��«
 WOL�√  vK�  ÊUM��  w�  åwMOD�KH�«  j�u�«  w�  WK�UF�«   UOFL��«Ë   U��RL�«  Èb�M�ò  b�√Ë
 w�  —«dL��ô«  s�  UNMOJL��  ¨W�U�uK�  Â«b��L�«  w�UL�«Ë  w�UO��«  r�b�«  bA�  w�  dL�RL�«  œUIF�«
 ¨rN�U�UO��«Ë  sO��ö�«  œb�  w�  …œU�“  l�  V�UM��  UL�  sOOMOD�KH�«  sO��ö�  UN�U�b�  r�bI�
 “«e��ô«  …dz«œ  s�  UN�«d�≈Ë  ¨W�U�uK�  rz«œ  q�uL�  dO�u�Ë  ¨ U�b��«  ÁcN�  »uKDL�«  d�uD��«Ë

ÆÂU� q� UN� ÒdL� w��« q�uL��« W�“√ WN�«u�Ë ¨WOJ�d�_« …—«œù« q�� s� U�uB�Ë w�UO��«
 W�“√  å«Ëd??�Ë_«ò  W�U�Ë  UN�  dL�  w��«  q�uL��«  W�“√  å UOFL��«Ë   U��RL�«  Èb�M�ò  d���«Ë
 wHO�u�« U�—Ëœ s� W�U�u�« Ãd�Ô�� åWOKOz«d�ù«ò W�UO�K� X�U� ·b� v�≈ UNK�u�� œ«dÔ�Ë …dOD�

ÆsO��ö�« WOC� WOHB� U�bF� qN�O� ¨UNKL� ¡UN�≈ v�≈ Îôu�Ë
 w�Ëb�«  lL��L�«  V�«Ë  Ê√Ë  ¨UNC�uH�  W�UL�Ë  å«Ëd??�Ë_«ò  W�U�Ë  ¡UI�  vK�  Èb�ML�«  œÒb�Ë
 q�U� UN� ÕuMLL�« i�uH��« V�� UNKL� —«dL��« Ê√Ë ¨WKJAL�« oK� w� UO�U�√ U�d� ÊU� Íc�«

ÆUNKL� o�UM� w� WOLM��«Ë —«dI��ô« w� w�U�√
 r�bI�  WK�«u� s� sJL�� w� W�U�uK�  w�UL�«  r�b�«  r�bI��  r�UF�«  ‰Ëœ nK��� Èb�ML�«  U�œË
 r�bI�Ë W�U�≈Ë nO�u� w� ¨ÍuO��« W�U�u�« —Ëœ vK� ÿUH��«Ë ÆsOOMOD�KH�« sO��ö� UN�U�b�
  UO�«b�  s�  nOH���«Ë sO��ö�«  …UO�  sO���  vK�  qLF�«Ë  ¨sO��ö�  WO�U�_«   U�b��«

Æw�U��ù« rNF{Ë
 wI�d�  ô  WO�U�   «bNF�  s�  sO��UL�«  dL�R�  tM�  Ãd�  UL�  ÁU{—  Âb�  s�  Èb�ML�«  »d�√Ë
 ÊU� YO� ¨sOOMOD�KH�« sO��ö�  U�UO��ô« œU�œ“«Ë  U�“_« —«dL��« j�Ë »uKDL�« Èu��LK�
 ¨W�U�u�«  WO�«eOL�  Â«b��L�«  w�UL�«  r�b�«  dO�u�  —«d�  wM���  Ãd��  Ê√  sO��UL�«  dL�RL�  Èb�_«
 ÂÒbIÔ� ŸËdA� v�≈ —«dI�« q�u�� ÁU��U� l�b�«Ë ¨‰ËbK� WO�UO��« n�«uL�«Ë ·ËdEK� UNM�— Âb�Ë

ÆÁœUL��ô …b��L�« r�ú� W�UF�« WOFL��« w�
 s�  «bNF� vK� ‰uB��«Ë wF��« ·bN� b�u��«Ë Êœ—ô« sO� W�«dA�U� rEÔ� dL�RL�« Ê√ d�cÔ�

ÆÊuOK� 100 ‚uH� e�� s� …U�UFL�« q� w� —ôËœ ÊuOK� 38 v�≈ XK�Ë w��« ‰Ëb�«
 Ê√ ¨Íb�u� wK� ÊUM�� w� sO��ö�« ‚uI� s� ŸU�bK� ©302® W�ON�« ÂU� d�b� b�√ ¨t�N� s�
 sO��ö�«  s�  dO�J�«ò  ∫Íb�u�  ‰U�Ë  ÆsO��ö�«  vK�  dO��  qJA�   d�√  WO�UM�K�«  WO�UO��«  W�“_«
 «Îb�R� ¨åWO�UM�K�« WO�UO��« W�“_« XI�� w��« rN�UL�√ s�U�√ v�≈ ‰u�u�« vK� s�—œU� dO� «u�U�
 dIH�« W��� ŸUH�—« V�U� v�≈ ¨WO�UM�K�« À«b�_« V��� 80% v�≈ 56% s� lH�—« W�UD��« ‰bF� Ê√
 —u�b�Ë WO�U�_«  U�U��«Ë WOz«cG�«  œ«uL�«  vK� —UF�_« ŸUH�—«Ë qLF�«  ’d� »UOG� 65%?�
 sO��ö�« vK� d�√ wJ�d�_« —ôËb�« q�UI� WO�UM�K�« …dOK�« WLO� ◊u�� Ê≈ò ∫·U{√Ë ÆWOK�L�« WKLF�«
 ¨åWO�U�_« lK��« —UF�√ ŸUH�—« V��� WO�U�_« t�U�UO��« dO�u� vK� s�—œU� dO� «u���√Ë
 sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  ŸU{Ë√  ‰u�  W��UL�«  ‰ËbK�  t�u�  ∆—U�  ¡«b�  ‚ö�ù  å«Ëd�Ë_«ò  Y�Ë
  U��R�Ë å«Ëd�Ë_«ò q�� s� sO��ö�« W�U�ù ∆—«u� WD� l{Ë …—Ëd{ vK� « ÎœbA� ¨ÊUM�� w�
 W�“_«  —«dL��«  Ê√  b�√Ë  ÆW�“_«  —«dL��«  q�  w�  ¨sO��ö�  ÊU�√  WJ��  dO�u��  w�bL�«  lL��L�«
 s� UN�dH��Ë ¨ ULO�L�« q�«œ WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«  öJAL�« r�UH�� WO�UM�K�« WO�UO��«
 »U�A�« Èb� …d�N�«Ë ¨—U���ô«  ôËU��Ë q��Ë W�d�  ôËU�� UNM� Z�M� Ê√ sJL�Ë ¨sO��ö�«

ÆWOMOD�KH�«  özUF�«Ë
 l{u�«  Êö�ù  å«Ëd??�Ë_«ò  W�U�Ë  ¨œuL�  w�U�  …œuF�«  o��  X�U�  WLEM�  d�b�  U�œ  ¨Á—Ëb??�
 b�√Ë Æq�U� q�b� v�≈ ÃU���Ë w�—UJ�U� ÊUM�� w� sOOMOD�KH�« sO��ö� w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô«
 ¡«d�  s�  ¨W�F�  WO�UL��«Ë  W�œUB��«  U Î�U{Ë√  ÊuAOF�  ÊUM��  w�  sOOMOD�KH�«  sO��ö�«  Ê√

 ÆÎU Ò�œUB��«Ë UÎÒO�UO� WO�UM�K�« W�“_« ”UJF�«
 w�UL��ô«Ë ÍœUB��ô« l{u�« —U���«Ë UN�b� ∆—«uD�« W�U� Êö�≈ vK� å«Ëd�Ë_«ò œuL� Y�Ë
 r�bI��  W��UL�«   UN��«Ë  ‰ËbK�  q�U�  ¡«b�  tO�u�Ë  ¨UÎÒO�—U�  ÊUM��  w�  sOOMOD�KH�«  sO��ö�

 ÆwMOD�KH�« UM�FA� WO�U��ù« W�“_« ¡U��√ s� nOH��K� W�“ö�«  «b�U�L�«

»KQÉµdG ™°VƒdG øe QòëJ á«bƒ≤M äÉª¶æe
¿ÉæÑd »a ø««æ«£°ù∏ØdG ø«ÄLÓdG äÉª«îe πNGO



5ريا�ضة
االتحاد االفريقي يدعم تنظيم المونديال كل عامين

ويعلن عن اإقامة نهائي كاأ�س ال�سوبر في الدوحة

االأهلي والهالل ومنتخب المغرب و�سالح

على الئحة التمّيز التي اأعلنتها »غلوب �سوكر«

الدوري االأوروبي لكرة القدم ـ دور المجموعات

موناكو وو�ستهام وليون وليفركوزن اإلى ثمن النهائي

عرو�س اإنكليزية توؤّثر على مفاو�سات 

ديمبلي مع البر�سا!

اأخبار الالعبين واالأندية 

المنتخب االأول توّجه اإلى قطر اليوم

لمواجهة م�سر والجزائر وال�سودان

النجمة  نادي  ملعب  على  األخير  مرانه  أمس  صباح  القدم،  لكرة  الوطني  لبنان  منتخب  خاض 
اليوم  صباح  يغادر  ان  قبل  أيام،  ثالثة  مدى  على  امتدت  التي  تدريباته  بذلك  لينهي  المنارة،  في 
العاشرة، والتي ستقام تحت  العرب  الدوحة للمشاركة في مسابقة كأس  القطرية  العاصمة  إلى 
إشراف الفيفا للمرة األولى، وستكون بمثابة بروفة لمونديال )قطر 2022( وإختبار كامل للمالعب 
المنتخب  أمام مدرب  الفرصة مؤاتية  المونديال، وستكون  القطرية على بعد عام من  والجهوزية 
ايفان هاسيك لتجربة وإختبار عناصر جديدة ومنحها فرصة اللعب وإثبات الوجود مع المنتخب 
الوطني اللبناني، الذي سيواجه ثالث منتخبات افريقية من العيار الثقيل في المجموعة الرابعة، 

وهي مصر والجزائر والسودان.

الوزير كال�س يتفقد مالعب طرابل�س

زار جورج كالس، وزير الشباب والرياضة اللبناني ومعه مدير عام الوزارة زيد خيامي، ملعب 
طرابلس األولمبي، وقاعة الرئيس رفيق الحريري المقفلة في المينا.

المرافق لهما، ماهر ضناوي رئيس قطاع الشباب في تيار العزم،  وكان في استقبالهما والوفد 
ومديرة المنشآت في طرابلس، نسرين الزين. وقال كالس عقب الزيارة »أعتز بأن تكون أول زيارة 

ميدانية نقوم بها كوزارة ومؤسسة عامة للمنشآت إلى طرابلس«. 
بحاجة  األمر  الحريري،  رفيق  وقاعة الرئيس  األولمبي  الملعب  أرض  معاينة  »جرت  وأضاف 
لتأهيل وترميم وإصالحات شاملة«. وتابع »الرياضة حالياً ليست من أولويات الناس في الظروف 

الصعبة، لكن واجبنا كحكومة متابعة العمل إلعادة الروح لكل المرافق والقطاعات«. 
ونّوه »نأمل في إعادة لبنان إلى خارطة الرياضة الدولية، بالتعاون مع االتحادات الرياضية 

الوطنية واللجنة األولمبية«. 
وأوضح جورج كالس »سنرفع تقريراً فنياً مفصالً بالواقع إلى نجيب ميقاتي رئيس الحكومة«. 

وزاد »من حق شباب طرابلس والشمال وكل لبنان، أن يكون لهم مالعب تليق بهم وبصورة لبنان«. 
وأتّم »األمل يطل من المالعب.. شباب وشابات لبنان يستحقون كل المحبة والتقدير«.

12 منتخبًا في الملحق االأوروبي
وممنوع اإلتقاء رو�سيا مع اأوكرانيا!

م��ن��ت��خ��ب��اً   12 ي��ت��ن��اف��س 
ف����ي ال��م��ل��ح��ق األوروب�������ي 
ال�����ذي س��ت��س��ح��ب ق��رع��ت��ه 
ثالث  على  الح���ق،  وق��ت  ف��ي 
للظهور  إض��اف��ي��ة  ب��ط��اق��ات 
»قطر  مونديال  نهائيات  في 
ت��وزي��ع  وس��ي��ت��م   .»2022
ثالثة  على  ال�12  المنتخبات 
مسار  ك��ل  ي��ض��م  م���س���ارات، 
وسيقام  منتخبات،  أرب��ع��ة 
للملحق  النهائي  قبل  ال��دور 
المقبل،  آذار  م��ن  ال�24  ف��ي 

مباريات  ستقام ثالث  بينما 
هي  األوروبي  الملحق  في  ستتنافس  أيام.والمنتخبات التي  بخمسة  بعدها  حاسمة  نهائية 
ومقدونيا  وبولندا،  وتركيا،  وويلز،  والسويد،  وروسيا،  وإيطاليا،  وإسكتلندا،  البرتغال، 

الشمالية، وأوكرانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
النهائي  قبل  في  لكن  للقرعة،  وفقاً  الثالث  النهائية  المباريات  إقامة  أماكن  وستحدد 
تصنيفا )إيطاليا،  األعلى  المنتخبات  نصيب  من  األرض  على  اللعب  أفضلية  ستكون 
وهي  تصنيفا  األدنى  المنتخبات  ضد  وويلز(،  والسويد،  وإسكتلندا،  وروسيا،  والبرتغال، 
النمسا، والتشيك، ومقدونيا الشمالية، وبولندا، وتركيا، وأوكرانيا. وهناك حالة استثنائية 
أو  النهائي  الروسي واألوكراني في نصف  المنتخبين  القرعة، حيث لن تسمح بمواجهة  في 
عند  مؤثرة  أخرى  عوامل  توجد  وال  سياسية.  العتبارات  وذلك  المسار،  نفس  في  وقوعهما 
المباراة  في  بينهما  فيما  تتواجه  قد  األول  التصنيف  منتخبات  أن  يعني  ما  القرعة،  سحب 

الحاسمة على التأهل لكأس العالم.

اإلفريقي  لالتحاد  العامة  الجمعية  وافقت 
الفيفا  مقترح  على  الجمعة  أمس  القدم  لكرة 

بإقامة كأس العالم كل عامين. 
القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  موافقة  وتعد 
على الفكرة المقترحة من الفيفا ضربة موجعة 
الرافض  »يويفا«  تحديداً  األوروب��ي  لالتحاد 
على  إرهاق  وجود  بحجة  للفكرة  قاطع  بشكل 

الالعبين. 
العديد  مع  مستمراً  نقاشاً  الفيفا  ويجري 
الجديدة  فكرته  بسبب  القارية  االتحادات  من 
أطلق  وق��د  عامين  ك��ل  العالم  ك��أس  بإقامة 
تصريحات  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو 

واضحة بشأن ذلك أمس الجمعة. 
إقامة  يعارضون  من  »إن  إنفانتينو:  وقال 
من  ت��خ��ّوف  لديهم  عامين  ك��ل  العالم  ك��أس 
مكانتهم  على  الحفاظ  ف��ي  ورغ��ب��ة  التغيير 
المرتفعة في اللعبة«. واتخذ االتحاد االفريقي 
بإجراء  الفيفا  مؤتمر  »ق��رار  باالجماع  ق��راره 
كل  العالم  كأس  تنظيم  حول  جدوى«  دراسة 
هو  كما  سنوات  أربع  كل  مرة  من  بدالً  عامين 

الحال في الوقت الراهن.

يؤيد  قاري  اتحاد  أول  كاف  يصبح  وبذلك 
كأس  لتنظيم  للجدل  المثير  المشروع  رسمياً 
ال��ع��ال��م ك��ل ع��ام��ي��ن، على غ���رار ك��أس األم��م 
العمومية  الجمعية  أي���دت  كما  اإلف��ري��ق��ي��ة. 
لإلتحاد القاري خالل اجتماعها تنظيم الدوري 
السوبر اإلفريقي لألندية ولكنها لم تعط مزيداً 

من التفاصيل بشأنه بعد.
السوبر  كأس  عن إقامة  »الكاف«  أعلن  كما 
التاريخ  يحدد  أن  على  الدوحة  في  اإلفريقي 
للدوحة  اإلفريقي  االتحاد  اختيار  وجاء  الحقاً. 
نجاح  خلفية  على  للنهائي  مسرحاً  تكون  كي 
قطر في استضافة العديد من األحداث الرياضية 

العالمية على مدار السنوات الماضية. 
عربية  اإلفريقي  السوبر  مباراة  وستكون 
دوري  بطل  المصري  األهلي  بمواجهة  خالصة 
كأس  بطل  المغربي  الرجاء  مع  إفريقيا  أبطال 

االتحاد اإلفريقي )الكونفيدرالية(. 
السوبر  ك��أس  م��ب��اراة  قطر  واستضافت 
األهلي  أّن  علماً  نسخ  ثالث  آخر  في  اإلفريقي 
بعد  الماضية  النسخة  بلقب  ت��ّوج  المصري 

فوزه على نهضة بركان المغربي 2� 0.

سوكر«  »غ��ل��وب  ج��وائ��ز  مسؤولو  أع��ل��ن 
والمنتخبات  األندية  قائمة  عن  القدم،  لكرة 
األفضل  بجوائز  للفوز  المرشحين  والالعبين 
و«غلوب   .2021 ال��ع��ام  خ��الل  العالم  ف��ي 
ي��ت��م منحها  س��وك��ر« ه��ي ج��وائ��ز س��ن��وي��ة 
ويجري  ال��ق��دم،  ك��رة  مجال  في  للمتمّيزين 
الكشف  يتم  أن  وينتظر  دب��ي،  في  تنظيمها 
من  ال�27  في  العام  بجوائز هذا  الفائزين  عن 

الشهر المقبل.
} جائزة أفضل فريق:

يوجد ناديان عربيان في القائمة المرشحة 
األهلي  وهما  ف��ري��ق،  أفضل  بجائزة  للفوز 
والهالل  إفريقيا،  أبطال  دوري  بطل  المصري، 
آسيا.  أبطال  دوري  لقب  حامل  السعودي، 
وضمت قائمة الفرق المرشحة أيضاً: بوهانغ 
الجنوبي، وتشيلسي  ال��ك��وري  ستيلرز 
ميونيخ  وبايرن  أوروب��ا،  أبطال  دوري  بطل 
ميالن  وإنتر  األلماني،  ال��دوري  لقب  حامل 
ال��دوري  بطل  وليل  اإليطالي،  ال��دوري  بطل 
الفرنسي، وأتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري 

اإلسباني.

} المنتخب األفضل:
تم ترشيح ثمانية منتخبات وطنية من حول 
من  منتخب  أفضل  جائزة  على  للتنافس  العالم 
منتخب  وهناك   .2021 للعام  سوكر«  »غلوب 

عربي واحد في القائمة المرشحة، وهو منتخب 
المغرب، الذي حقق العالمة الكاملة في المرحلة 
لكأس  المؤهلة  إفريقيا  تصفيات  من  السابقة 
أيضاً:منتخبات  القائمة  وشملت   .2022 العالم 

وفرنسا،  وإنجلترا،  وال��ب��رازي��ل،  األرجنتين، 
المتحدة  وال��والي��ات  والمكسيك،  وإيطاليا، 

األمريكية.
} أفضل العب:

دخل النجم المصري، محمد صالح، المنافسة 
 2021 لعام  العالم  في  العب  أفضل  جائزة  على 
المقدمة من »غلوب سوكر« والتي ضمت كل من: 
ميونيخ،  بايرن  هداف  ليفاندوفسكي،  روب��رت 
وماركو  مبابي  وكيليان  ونيمار  ميسي  وليونيل 
سان  باريس  خماسي  وماركينيوس،  فيراتي 
مانشستر  نجم  رونالدو،  وكريستيانو  جيرمان، 
يونايتد، وكريم بنزيما، هداف ريال مدريد، وروبن 
وفيديريكو  سيتي،  مانشستر  مدافع  دي��اش، 
بروين،  دي  وكيفن  يوفنتوس،  مهاجم  كييزا، 
وجيانلويجي  سيتي،  مانشستر  ألعاب  صانع 
دوناروما، حارس مرمى سان جيرمان، وبرونو 
يونايتد،  مانشستر  وس��ط  الع��ب  فيرنانديز، 
أزبيليكويتا  وسيزار  كانتي  ونغولو  وجورجينو 
وه��اري  تشيلسي،  رباعي  لوكاكو،  وروميلو 
وجوشوا  مولر  وتوماس  توتنهام،  مهاجم  كين، 

كيميتش، ثنائي البايرن.

أن��ه��ى م��ون��اك��و ال���ص���راع ع��ل��ى ص���دارة 
المرحلة  ف��ي  ب��ف��وزه  ال��ث��ان��ي��ة  المجموعة 
المجموعات  دور  م��ب��اري��ات  م��ن  الخامسة 
ريال  ضيفه  على  األوروبي  الدوري  لمسابقة 
إلى  رصيده  موناكو  ورفع   .1-2 سوسييداد 
ثالث  بفارق  متقدماً  الصدارة  في  نقطة   11
تغلب  الذي  الهولندي  آيندهوفن  على  نقاط 
لكن   ،0-2 النمساوي  غ��راز  س��ت��ورم  على 
في  صّبت  المباشرة  بالمواجهات  األفضلية 

صالح الفريق الفرنسي على آيندهوفن. 
األول  الشوط  في  األه��داف  جميع  وجاءت 
لهدفي  وفوفانا  فوالند  األلماني  بتسجيل 
موناكو )28 و37( فيما تكّفل السويدي إيزاك 
الثاني  الشوط  وشهد   )35( الضيوف  بهدف 

طرد فوفانا )89(.
وف���ي م��ب��اراة اخ����رى، ت��أه��ل وس���ت ه��ام 
بفوزه  النهائي  ثمن  إلى  اإلنكليزي  يونايتد 
 )0-2( النمساوي  فيينا  رابيد  مضيفه  على 
القارية.  للبطولة  الثامنة  المجموعة  م��ن 
 )40( يارمولينكو  أندري  األوكراني  وسّجل 
هدفي  جزاء(  ركلة  من   2+45( نوبل  ومارك 

الفائز.  الفريق 
التعادل  حسم  المجموعة  ذات  وضمن 
زغ��رب  دي��ن��ام��و  م��ب��اراة  نتيجة  اإلي��ج��اب��ي 
 .)1-1( البلجيكي  جينك  وضيفه  الكرواتي 
في  نقطة   13 إلى  رصيده  هام  وست  ورف��ع 
زغرب  دينامو  عن  نقاط  ست  بفارق  الصدارة 

 5 برصيد  ثالثاً  جينك  بات  حين  في  الثاني 
نقاط أمام رابيد فيينا الرابع برصيد 3 نقاط.

ومن جهته، واصل أولمبيك ليون الفرنسي 
مضيفه  على  بفوزه  الملفتة  نتائجة  سلسلة 
المرحلة  ف��ي   1-3 ال��دن��م��ارك��ي  ب��رون��دب��ي 
األول��ى.  المجموعة  مباريات  من  الخامسة 
و66(   57( شرقي  ريان  من  كل  للفائز  سّجل 
حين  في   )76( سليماني  إسالم  والجزائري 

وّقع ميكايل أوري )51( هدف الخاسر. 
غالسكو  ف���از  ال��م��ج��م��وع��ة  ذات  وض��م��ن 
رينجرز االسكتلندي على ضيفه سبارتا براغ 
التشيكي بثنائية نظيفة. ورفع ليون المتأهل 
ال��ص��دارة  ف��ي  نقطة   15 إل��ى  رص��ي��ده  سلفاً 
8 نقاط عن رينجرز الثاني و11 نقطة  بفارق 
بروندبي  عن  و13  الثالث  براغ  سبارتا  عن 

األخير.
باير  ق��ل��ب  ال��س��اب��ع��ة،  المجموعة  وف���ي 
ضيفه  على  ال��ط��اول��ة  األل��م��ان��ي  ليفركوزن 
ليفوز  القاتل  الوقت  في  االسكتلندي  سلتيك 
النهائي،  ثمن  إلى  تأهله  ويضمن   2  �  3 عليه 
ورفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن 
على  الفائز  الوصيف  اإلسباني  بيتيس  ريال 
أفضلية  مع   0-2 المجري  فيرينتسفاروشي 

الفريق األلماني بالمواجهات المباشرة. 
ألصحاب  األول  الهدف  أندريتش  وسّجل 
بثنائية  سلتيك  ي��رد  أن  قبل   )16( األرض 
 )40( ج����زاء  رك��ل��ة  م��ن  ل��ج��وران��وف��ي��ت��ش 

أندريتش  وع��اد   .)56( جوتا  والبرتغالي 
ومن   )82( البداية  نقطة  إلى  األم��ور  ليعيد 
الذي وّقع  الفرنسي ديابي  الدور على  أتى  ثم 

على هدف االنتصار )87(. 
وف����ي ال��م��ج��م��وع��ة ال���س���ادس���ة ان��ت��ص��ر 
براغا  سبورتينغ  على  الدنماركي  ميدتيالند 

3-2 والنجم األحمر الصربي على  البرتغالي 
األمور  لتبقى   0-1 البلغاري  لودوغوريتس 
النجم  ويتصدر  األخيرة.  الجولة  حتى  معلقة 
أم��ام  نقاط   10 برصيد  المجموعة  األح��م��ر 
سبورتينغ براغا )9( ومن ثم ميدتيالند )8( 

وأخيراً لودوغوريتس )1(.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود عروض إنكليزية للفرنسي عثمان ديمبلي جناح 
برشلونة، للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خالل الفترة المقبلة. 

تشافي  جهود  من  الرغم  على  فإنه  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
ويمكن  للبارساً،  مهما  العبا  سيكون  بأنه  ديمبلي  إلقناع  لبرشلونة  الفني  المدير  هيرنانديز 
إلى  تتجه  ووكيله  الفرنسي  أفكار  أن  يبدو  لكن  بمركزه،  العالم  في  العب  أفضل  يصبح  أن 

مكان آخر. 
أو  جيداً  اإلعالم  في  عنه  بالحديث  ديمبلي  إقناع  تشافي  »يحاول  الصحيفة:  وأضافت 

بالتحدث معه بشكل شخصي، كما تواصل اإلدارة التفاوض مع وكيله موسى سيسوكو«.
القدرات  إطار  في  اإلمكان  قدر  ديمبلي  إلى  جّذاباً  عرضاً  قّدم  برشلونة  أن  إلى  وأشارت 
لهما.  بالنسبة  كاف  غير  عرضا  يعتبرونه  ووكيله  الالعب  لكن  لبرشلونة،  الحالية  المادية 
نظًرا  ببرشلونة،  االرتباط  في  االستمرار  ديمبلي  على  جداً  الصعب  من  يبدو  أنه  وأكدت 
تقدم  الذي  نيوكاسل  بجانب  أهدافه،  أهم  أحد  يضعه  الذي  يونايتد  مانشستر  الهتمام 

بعرض ضخم.
 15 إلى  باإلضافة  يورو،  مليون   15 بقيمة  سنوياً  راتباً  الفرنسي  على  نيوكاسل  وعرض 
أن  ونّوهت  وكيله.  عمولة  بجانب  حر،  انتقال  صفقة  في  سينضم  ألنه  توقيع  مكافأة  مليون 
الممتاز، لكن اليزال هناك متسع من  اإلنكليزي  الدوري  إلى  مستقبل ديمبلي يقترب كل يوم 

الوقت أمام إدارة برشلونة لتغيير المسار والحفاظ على الفرنسي.

المدرب  بقيادة  القدم،  كرة  لفريق  الفني  الجهاز  في  الثقة  تجديد  األنصار،  نادي  أعلن   �
األلماني روبرت جاسبرت. وكان األنصار قد خسر أمام العهد بنتيجة 0 � 2، ضمن منافسات 
الجولة السادسة من الدوري اللبناني، وتراجع بفارق 8 نقاط عن الصدارة. وأثنى األنصار، 
يقوم  التي  االتصاالت  أجل  من  القدم،  لكرة  اللبناني  االتحاد  »جهود  على  رسمي،  بيان  في 
للمشاركة  األنصار  عودة  أجل  من  الشحف،  جهاد  العام  واألمين  حيدر  هاشم  رئيسه  بها 
بالبطوالت اآلسيوية، وذلك بعد صدور تعميم اآلسيوي للتراخيص وضياع حق لبنان في 
بالعبين  الفريق  صفوف  سيدعم  النادي  أن  البيان،  أكد  كما  تقني«.  خطأ  بسبب  المشاركة، 
إلى  النادي  بيان  وأشار  ال��دوري.  من  المقبلة  السداسية  المرحلة  غمار  لخوض  مميزين، 

سعيه إشراك العبين أجانب مميزين في البطوالت اآلسيوية.
الكبيرة  موهبته  على  قاطعاً  دليالً  الفضل  علي  الواعد  للشباب  لبنان  منتخب  العب  قّدم   �
في هز الشباك، ففي ضوء تمّيزه مع فريقه شباب الساحل في مختلف فرق الفئات العمرية، 
الشباب  الفني لمنتخب  الجهاز  األول، وجعل  الفريق  إلى مصاف  الفني يرفعه  الجهاز  جعل 
يختاره ليكون العباً أساسياً في عداده، ليؤكد موهبته الكبيرة وأنه هداف بالفطرة، فسجل 
رائعاً في شباك اإلمارات، وأظهر  الفوز في مرمى شباب سورية، ثم عاد وسجل هدفاً  هدف 
التسجيل،  وفي  المهارية  الفواصل  تقديم  وفي  الكرة  إستخالص  في  عالية  قتالية  روحاً 
أن يتابع على نفس  المباراة األول. نأمل  تّم اختياره رجل  العالية  لموهبته وقدراته  ونظراً 
المنوال وفي الطريقة ذاتها، وال يصاب بالغرور، وسيكون خالل فترة وجيزة واحداً من ألمع 

نجوم كرة القدم في لبنان.
السادة  اإلداري��ة  الهيئة  وأعضاء  بواب  سمير  صور  التضامن  نادي  سر  أمين  بحضور   �
التضامن  نادي  أقام  العمرية،  للفئات  اإلدارية  اللجنة  وأعضاء  الشاب  ومروان  يزبك  يزبك 
صور عشاءاً تكريمياً على شرف فريق األشبال بمناسبة تأهله إلى الدورة السداسية. وألقى 
بواب كلمة تحفيزية لالعبين حّثهم فيها على مواصلة الجهود وتحقيق النتائج الالفتة. كما 
والهيئة  النادي  رئيس  فيها  شكر  الفريق  بإسم  كلمة  الدر  محمد  األشبال  فريق  كابتن  ألقى 

اإلدارية على الدعم المتواصل للفئات العمرية كما وعد بتحقيق النتائج اإليجابية.

2021 الثاني  تشرين   27/ /السبت  عشرة  الثالثة  السنة 
Thirteenth year /Saturday/ 27 November 2021
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نهاية الأ�شياء الجميلة في لبنان )4(

{ يكتبها الياس عّشي

كلُّ قصِص الحّب دخلْت في التفاهة،
وكّل األغنياِت التي أسكرِت الليَل 

دخلْت دهاليَز الصمْت،
حتّى فيروُز توّقفت عن الغناْء،

فيروز التي ابتكرها الله في لحظة اإلشراْق،
توّقفت عن مغازلة الفجِر والغسْق،

صارِت األغنية حروفاً بلهاْء
ولحنًا بدون وتْر.

***
عندما يرحُل كلُّ شيء، 

ينتهي كلُّ شيء، 
ول يبقى أمامك إل
أن تبدأ من جديْد.

{ يوسف المسمار
ال تغـمـض العـيَن عن مستعمـٍر َنجـِِس
فالـويـُل يأتيَك مـثـَل النـوِم في الَنَعـِس

َّ في النوِم والطاغوُت حارُسُه من َغط 
قـْد جاءه الويـُل مـن منظـومِة الَحَرِس

إيـاَك إيـاَك أن تـغــفـو فإن َغـُفـوْت
عيـناَك يا ُحـرُّ لن تـلقى سوى الَرَمِس

ال تأمـن النـوَم فاألشراُر هـاجُسُهـْم
أن يسرقوا األمَن من غاٍف ومن َعَسِس

شــرُّ البليـات أوهـاٌم بهـا انـدثـرْت
في غـفلِة القـوِم ما شادوا من األُُسِس

لن يسـلَم القـوُم واألوطـاُن ماَسلِمْت
مـن باعِة القـوِم ممْن عاش بالَدَنِس

فالبغـيُّ والشـُرّ واألهـواُل أجـمعها
لْو يعـلم الناُس من ُمسَتعِمـٍر َنجـِِس

يا حـُرّ يا حـرُّ ال تأمْن أذى َنهـٍِم
من أعـظـِم الويـِل َتسليـٌم لمفَتـِرِس

مـا اسَتعـَبـَد الناَس إالَّ شرُّهم َنـَفـساً
أو سـاَلـَم الشـَر إالَّ خـامـُِل الَنـَفِس

ــاٌر عـقـيـدُتُهـْم إنَّ ألطـواغـيت ُفجَّ
الُكـفـُر بالحقِّ والـتـنديـُد بالُقــُدِس

ال َيْجـُمُل العـيُش إالَّ في تحـرُّرنـا
من حالِة الجهِل واألوهاِم والَخَرِس

فأصـوُب النهـِج أن نبني بأنفسنا
بالوعيِّ والعـزِّ ما يعلو من األُسِس

لن نعـرَف السلَم إال في انـدفاعتنا
كالهوِل يجتُثّ روَح المعتدي النجِس

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

ما �سالم ال�سَر 

اإلَّ خامُل الَنَف�س

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

من  هي  كما  بالذات  القبول  نحو  اإلنسانية  الذات  مسألة  في  عموماً  الغربي  الفكر  يجنح 
دون المحاولة لتغيير هذه الذات نحو األفضل… وحتى االتفاق على ماهية األفضل هو أمر 
وليس  األمثل،  الوضع  هو  لإلنسان  الحالي  الوضع  أّن  يرون  الوجودّيون  عليه…  مختلف 
هنالك داٍع لمجرد التفكير في تغيير الذات، فأنا كما أنا وليس كما يجب أن أكون… فكّل امرئ 
بكّل فحواه هو شيٌء واقع، وليس هنالك من داٍع لمقاتلة الذات في محاولٍة لالرتقاء بها نحو 
ذاٍت أفضل، فلكلٍّ الحق في أن يرى األفضلية من منظاره دون الحاجة للخلوص إلى وجوب 
العمل على تغيير هذا الذات… ويتجلّى هذا الفكر في مسألة المثلّية… فالمثلّيون يرون أنهم 
هي  اإلنسانية  لمجمل  العام  المسرى  مع  تتعارض  التي  النزعات  تلك  وأّن  تماماً،  طبيعّيون 
نزعات مشروعة على اإلنسانية القبول بها، والتعايش معها كواقٍع غير قابٍل للتغيير… وكّل 
الذي يجب أن يحدث إزاءها هو القبول واالحترام وعدم التفكير في تغيير هذا الواقع… وكأّي 
ظاهرة أخرى في الجسد الغربي، تبدأ جدلية ال تلبث أن تخبو ومن ثّم تتالشى ويتّم القبول 
بها الحقاً ثم ال تلبث أن تصبح شيئاً عادّياً ال يستدعي المناظرة… ثم تظهر أجياٌل بعد ذلك 

يكون هذا التوّجه الشاذ قد أصبح أمراً واقعاً وعرفاً عادّياً يتعامل معه كواقٍع عادي.

إاّل  F word ال تستعمل  ال  الثالثين عاماً كانت  أميركا قبل ما يربو على  إلى  أتينا  حينما 
لماماً… وحينما يذكرها أّي شاب مراهق كان ذلك مستهجناً… اآلن… سمعت شريطاً مسّجالً 
مؤخراً…  اإلعالم  الى  تسريبه  وتّم  صديقاتها،  إحدى  مع  تتحدث  ترامب  الرئيس  لزوجة 
استعملت فيه الـ F word أكثر من استعمالها للكلمات األخرى. لدّي وجهة نظر في ذلك… 
ُيسَتهجُن الشيء في البداية… ثم ُيقبل به الحقاً… فنجد أنفسنا بعد جيٍل او جيلين وقد تّم 
استيعاب كّل التصرفات والممارسات واألفكار الشائنة، ومن ثم أصبحت ُعرفاً وشيئاً مقبوالً 

ال ُتجادل شرعّيته…
أرى في ذلك انهياراً جذبّياً للمادة… ولكنه صامت… نفس ما يحدث في الثقوب السوداء، 
اإلنسانية هادئ وسلس وغير  الحالة  الثقوب مدوٍّ وهائٍل ومحسوس، وفي  ولكنه في حالة 
محسوس… تجد اإلنسانية نفسها بعد ذلك وقد أصبح الشائن من األمور مقبوالً والمعيب في 

معايير الماضي أمراً ال بأس به.

سميح التايه

من  هي  كما  بالذات  القبول  نحو  اإلنسانية  الذات  مسألة  في  عموماً  الغربي  الفكر  يجنح 

مثليةدبو�س

اآخر الكالم

{ عبير حمدان 
كان  حين  الرزين  الحبر  زمن  في  »اآلداب«  عناوين  بين  إدريس  سماح  عرفت 
اللغة بكل  السلبي، حارس  التطور بجانبه  إطار  الكتابة مسؤولية خارج  احتراف 

تفاصيلها وحريص على إيصال فكره الثوري إلى أبعد مدى.
الحقاً حاورته مرتين ولم أعد تلك الزائرة التي تبحث عن عناوين الروايات ربما 
تضيع  ال  إدريس  سماح  الدكتور  يعرف  من  لكن  المباشرة  الصداقة  مرتبة  أبلغ  لم 
قضية  أصحاب  بأننا  المؤمن  وهو  »فلسطين«  الرئيسي  عنوانها  التي  بوصلته 

محقة وال وجود للفشل في قاموس المعركة الكبيرة.
قبيل شهر كتب على صفحته »بنمشي وبنكفي الطريق« أرفقها مع صورة له في 
راية  حمل  الذي  المواجهة  على  المعتاد  وهو  العالج،  يتلقى  كان  حيث  المستشفى 
والفنية  الثقافية  أشكاله  بكل  التطبيع  وناهض  إسرائيل«  داعمي  مقاطعة  »حملة 
أن  إال  »السالم«  دعاة  والمتخاذلين  المهرولين  مقارعة  في  ونجح  واالجتماعية 

المرض قطع عليه الطريق.
قد يرحل الجسد ولكن األثر الذي خلفه راسخ في وجدان كل من سيكمل الطريق، 
يقلون  ال  هم  والفكر،  بالقلم  عنها  المدافعين  وصايا  نحفظ  أن  تستحق  البالد  فهذه 

شأناً عن من يحميها بالرصاص بل إن حضورهم أقوى في أكثر من موضع.
على  التغلب  من  تمكن  الذي  والمناضل  الثائر  والمثقف  الكاتب  إدريس  سماح 
غفلة  على  السرطان  مرض  غلبه  والمناسبات  المحافل  كل  في  التطبيع  سرطان 
رسائل  تــزل  ولــم  فلسطين  عاشق  رحــل  التعب،  من  بالكثير  المثقل  عمرنا  من 
تخطت  رثاء  كلمات  إلى  تحولت  الرسائل  تلك  تناجيه،  النضال  ورفاق  أصدقائه 
كلمات  أولى  إلى  بنا  لتعود  الرقمي  التواصل  على  تفوقت  بل  ال  االفتراضي  العالم 
التطبيع  تتناول  التي  »اآلداب«  مجلة  افتتاحيات  صاحب  به  نادى  الذي  التصدي 
الثقافي  اإلنتاج  »ترف  عنوان  حملت  وآخرها  المواجهة،  وسبل  »إسرائيل«  مع 

المستقّل«.
بيروت ودعت الدكتور سماح إدريس وحزنها امتد إلى فلسطين التي كان يقول 
»لن أزور فلسطين إال محررة«، في لقاء معه عام 2020 قال للبناء: »بسبب وجود 
القرن، ولكن نحن نقول من هنا  العالم العربي في ظّل صفقة  جّو إحباط كبير في 
وكحملة مقاطعة إننا قادرون على التصدي في مواجهة هذه الصفقة مع التصميم 
المشروع  تقاوم  واحدة  كتلة  لبناء  المعنيين  كّل  مع  الذكية  والتحالفات  واإلرادة 

اإلسرائيلي. 
وفي ما يتصل بالتربية نعمل على تصويب األمور، ألّن استراتيجيات المقاطعة 
مبنية على اإلنجازات الصغيرة بعيداً عن الغوغائية، حين نؤمن بقضيتنا المحقة 
كبيرة  المعركة  إّن  بالقول  ألنفسنا  نسمح  ال  لذلك  اإلطالق،  على  بالفشل  نفكر  ال 

ونعجز عن الفوز فيها، العجز مرادف لليأس ونحن ال نقبل به«.
سنواصل  لكننا  أيامنا  بطعم  الرحيل  هذا  مّر  الغياب  حضرة  في  له  نقول  اليوم 
الناعم  التسلل  وجه  في  وسننتصر  الحدود  بدعة  وسنلغي  فلسطين  نحو  المسير 
والمقاطعة،  والموقف  بالكلمة  قائم  فعل  والمقاومة  يمر  لن  التسلل  هذا  للعدو، 

الحزن الذي يغمر مدن المواجهة كبير لكنه لن يكسرنا بل سيقوينا.

مّر هذا الرحيل..

{سانا ـ شذى حمود وأماني فروج
بدمشق  الوطنية  األســد  مكتبة  تحتضن 
اعتادت  ثقافيــة نادرة وقديمــة حيث  كنوزاً 
تكتنزه  مما  جديــداً  شيــئاً  تقدم  أن  عام  كل 
أكثر  إلــى  يصــل  ومعـــرفي  ثقافي  تراث  من 
المخطــوطات  ضمنها  من  مادة   3500 من 
ــب الـــنـــادرة والـــمـــواد الــبــصــريــة  ــت ــك وال

والسمعية.
وجاء معرض الدواوين الشعرية النادرة 
المكتبة  قدمت  حيث  المسعى  هــذا  ضمن 
ــادراً  ن وكتاباً  شعرياً  ديــوانــاً   48 لـــزواره 
زمنية  لعصور  ينتمون  العربية  لشعراء 

مختلفة.
الفتح  ــي  ألب دواويـــن  الكتب  ــذه  ه ــن  وم
والشاب  العرب  شعراء  ومختارات  البستي 
العبسي  وعنترة  معتوق  ــن  واب الظريف 
وعروة بن الورد وزهير بن أبي سلمى وطرفة 
والمفضليات  القيـــس  وامـــرؤ  العبد  بــن 
عن  عبارة  وهي  الضبي  محمد  بن  للمفضل 
وتعد  منتقاة  قصيدة   130 تضم  مجموعة 

أقدم مجموعة في اختيار الشعر.
للمتنبي  دواويــــن  الــمــعــرض  ضــم  كما 
وأحمد  النواس  وأبي  والبحتري  تمام  وأبي 
طباعة  ذات  وأغلبها  وغيرهم،  الكيواني 
علي  لإلمام  ديوان  طباعة  وأقدمها  حجرية 
ــى بــدايــات القرن  ــي طــالــب تــعــود إل بــن أب

التاسع عشر.
للكتاب  الســورية  الهــيئة  عــام  مدير 
لـ  الديــن قال في تصريح  ثائر زين  الدكتور 
هــذه  يــرى  »مــن  المعرض:  حول  »سانا« 
مكتــبة  في  الموجــودة  الكتب  من  العينة 
طباعة  القــدم  منذ  طبعت  والــتــي  األســد 
الكلــمة  معــنى  بكل  كــنــزاً  يجد  حجرية 
شــكل  تأخذ  التي  اإلصــدارات  هــذه  لجمال 
إنتاج  مــن  تحتويه  عما  فضالً  الــيــد،  خــط 
لعمالقة الشعر العربي عبر مراحل مختــلفة 
األصلي  الــنــص  ــول  ح بــحــواش  ومــــــــزودة 
في  الناشر  نظر  وجهة  من  النص  لتــضيء 

تلك الفترة«.
مرشد  إياد  األسد  مكتبة  عام  مدير  وبين 
مما  جديد  كل  تقدم  أن  اعتادت  المكتبة  أن 
الوطني  الثقافي  التراث  عيون  من  تكتنزه 
الفتاً  النادرة،  والمخطوطات  الكتب  ومنها 
إلى أن هذا المعرض جزء من حوالي 3500 
شتى  فــي  المكتبة  تقتنـــيها  ــادر  ن كتاب 
وضع  بهدف  وأجناسها  المعرفة  أشكال 
عن  والباحثين  الدارسين  خدمة  في  تراثنا 

المعرفة.

وأوضحت نائبة مديرة المخطوطات هبة 
الشعرية  الدواوين  اختيار  عند  أنه  المالح 
التنويع  مراعاة  تتم  المعرض  في  لتقديمها 
والمؤلفات  الحجرية  الطباعة  كتب  بين 

الحديث،  إلى  الجاهلي  العــصر  من  النادرة 
الهدف  حــقق  المعــرض  أن  معتــبرة 
الرئيسي من إقامته في تسليط الضوء على 

الشعر.

مكتبة الأ�صد تعر�ض دواوين  نادرة لعمالقة ال�صعر 
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