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 rJ�  qFH�U�  UMCI�  W�U��«  pK�  cM�
 ¨`O�B�«  UM��—U�  U�√b��«Ë  a�—U��«
 ÂUEM�«Ë  V??�«u??�«Ë  W�d��«  a??�—U??�
 w�uI�« Í—u��« »e��« a�—U� ¨…uI�«Ë
 W�—u��«  W??�_«  a�—U�  ¨w�UL��ô«

ÆwIOI��«
ÁœUF�

 ÍœuF��« —«dI�« UN����« w��« W�“ú� ‰Ë_« ÂuO�« cM� ≠
 ¨ÊUM��  l�  W�œUB��ù«Ë  WO�U�uK�b�«   U�öF�«  n�u�
 ‚UO� w� «—UO� w�«œd� Ã—u� d�“u�« W�UI��« UMF{Ë
 d�“u�« n�u� WO�Ëd�Ë W�U�� s� hI�M� ô W��UFL�«
 fO� W�“_« q�ò 2021≠11≠1 W�UI� w� UMKI� ¨w�«œd�
 «c�  q�  ‰UL�Q�  «uIK�  ö�  ¨w??�«œd??�  Ã—u??�  d??�“u??�«  bM�
 WO�uKE� vK� ¡U{√ t�√ Î «d�� tOHJ�Ë ¨tK�U� vK� nK���«
 lML� ‰UI��« ¡«u�Ë ¨…œUO��« w�UF� vK� ¡U{√Ë ¨sLO�«
 œbN��Ë v{uH�«Ë ⁄«dH�« w� q�b�Ë W�uJ��« qOI��� Ê√
 ‰U�L�« Âb� bI� ¨Õö� n�uL�« Ê_ wI� Ë√ ¨wK�_« UMLK�
 W�d��«Ë  …œU??O??�??�«  ÂuNH�  tOK�  Êu??J??�  Ê√  V��  U??�  vK�
 d�J�  w��«Ë  ¨WM�«d�«  W??�“_«  UN�e���  w��«  ¨‰öI��ô«Ë
  —U�  v��  Î̈ UC�√  rOI�  ô  lK��  UN�ULF��«  ÊËd??�ü«
 Âu� ¨‰«uH�« WO�ö�� U�d�c� ¨‰öI��« …œUO� W�d� WO�ö�
 œuF�  Î «—UO�  W�UI��ô«  qF��  V���«Ë  Æ“X�“Ë  i�U�Ë
 W�UI��ô ô w�Ë ¨t�HM� w�«œd� d�“u�« UNF{Ë W�œUFL�
 W�U{S�  ¡UHK��«  t??�—U??�Ë  ¨»U??I??F??�«  W�UI��«Ë  ÊU???�–ô«
 UNHO�u�   U�ULC�  W�UI��ô«  j??�—Ë  ¨UNO�≈  “W�U�û�  ôò
 oH�√  UL�U�  …bOF�  XOI�  ‚ö??D??�«  WDIM�  ¨W????�“_«  q��
 fOzd�«  …—U�“  UN�   ¡U�Ë  ¨UNL�bI�  w�  W�uJ��«  fOz—
 W�UI��ö� t�K�Ë ÷U�d�« v�≈ ÊËd�U� q�u�UL�≈ w��dH�«
 W�U�— VKD� Ê√ t� `O�� ¨q�K� WO�UM�� WO� s�� W�U�d�
 WE�K�« w�«œd� tO� b�Ë Íc�« XO�u��« ÂbI�� ¨UN� WK�UI�

ø U�U���« w� UL� ¨W��UML�«
 W�œuF��« VKD� ULMO� ¨W�uJ��« ¡UI� nK� U��d� nI� ≠
 œUM��ôU�Ë  ¨q�b��«  u�  ⁄«dH�«  Ê√  rKF�  w??�Ë  UN��UI��«
 w�dO�_«  n�uL�«  WMOF�  W��M�Ë  w��dH�«  n�uL�«  v�≈
 ÂU�« W�uJ��« fOz— bL� ¨W�uJ��« W�UI��ù sOC�«d�«
 t��œ  r??�  ¨W�UI��ùU�  t���U�  w��«  W�œuF��«  ◊uGC�«
 W�UI��≈ W�U���≈ v�≈ œUM��ùU�Ë ¨w�«œd� d�“u�« W�U�ù
 i�—  XO���  s�  w�«œd�  d�“u�«  ¡UHK�  sJL�  ¨W�uJ��«
 W�UI��« Ë« W�U�ù« ‰uI� W�uJ��« fOz— ÊU� U�bF� ¨W�U�ù«
 WO�ËR�� qL�� ÊËb�d� ô w�«œd�Ë ¡UHK��«Ë ¨W�uJ��«
 «u�c�  b�Ë  ¨⁄«dH�«  «c�  ÊËb�d�  ôË  ⁄«dH�«  v�≈  bK��«  c�«
 rN�«—œù W�uJ� „UM� ÊuJ� w�  ô“UM� «u�b�Ë «œuN�
 «cJ�Ë ¨WO�C��« o���� ÊUM�� w� W�uJ� œu�Ë √b�� Ê√
 „d�Ë ¡UHK��«Ë w�«—b� UNOK� o�«u� W�œUF� W�UO� XL�
 p�L��« sO� lL��« WL�d� w�Ë ¨UN� dO��« ’d� d�bI� t�
 o�Ë ¨ «¡ö�û� ÊU�–ù« i�d� p�L��«Ë ¨W�uJ��« ¡UI��
 W�UI��« ô Í√ ¨ U�ULC�« ¨UN�«uM� w�«œd� UNIK�√ …—U��
 «–≈  Í—«“u???�«  bFIL�U�  p�L�  ôË  ¨¡U{d��ö�  WO�U��
 ¨UN�öD�«  WDI�  W�UI��ô«  X�U�Ë  ¨‰uK�K�  ’d�  X�O�√
 Î U���Ë  q��«  »U��  ÎôUH�≈  W�UI��ô«  ÂbF�  p�L��«   U??�Ë

ÆW�uJ��« W�UI��« »U��
 l� q��« »U� `�� w� w��dH�« fOzd�« `�M� ô b� ≠
 W�UI��ô«  ÂbF�  w�«œd�  d�“u�«  p�L�  sJ�  ¨W�œuF��«
 q��  s�  ¡«u??�  ¨qAH�«  «c�  WO�ËR��  tKOL��  r�O�  ÊU�
 ¡e� ULNF�Ë ¨W�uJ��« fOz— q�� s� Ë√ w��dH�« fOzd�«
 Êu�d�O� ¨lL��L�«Ë W�UO��«  w� sOO�UM�K�«  s� dO��
 W�UI��ù«  s�  w�«œd�  lM�  tK�«  »e??�  Ê≈  ‰uIK�  Î UFOL�
 W�—Ë  VF�  —U??O??�  ÊuJO�Ë  ¨»«d??�??�«  v??�≈  ÊUM�K�  l???�œË
 «¡«d�≈ s� b�eL�« ÍœUH� —UF� X�� W�uJ��« W�UI��«
©4’ WL���«®
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 áµFÉ°ûdG ÉjÉ°†≤dG πNóJ áæeÉãdGh ...á≤HÉ°ùdG ä’ƒédG èFÉàf á©LGôe â¡fCG á©HÉ°ùdG ájhƒædG

áeRC’ÉH åëÑdG AóHh …Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG IOƒ©d kÉÑ∏W »MGOôb ádÉ≤à°SG πªëj ¿hôcÉe

 »HÉ«ædG QÉ°ùªdG ¥Ó£f’ ≥aGƒàdG ≥«≤ëJ hCG ...QÉ£«H áÑ°ûN ≈∏Y á≤∏©e áeƒµëdG
 w�UO��« —d�L�« V��

  U{ËUHL�«  s??�  WF�U��«  W�u��«  W�UN�  s??�  Êö???�ù«  s??�«e??�
 …b�b� W�u� v�≈ …œuF�« bO�Q� l� w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« ‰u�
 ÕU�� s� WI�UD��  UHO�u� j�Ë ¨q�IL�«  Ÿu��_« nB�M�
 XO���Ë WI�U��«  ôu��« ZzU�� WF�«d� ¡UN�S� WF�U��« W�u��«
 WKOKI�«  œuM��«  iF� W�U{≈Ë r�UH�K� ”U�Q� UNM� tOK� oH�L�«
 ¡b��«  r�O�  w��«  WJzUA�«  qzU�LK�  Ì“«u??�  nO�u�Ë  ¨“U��û�
 b�u�«  UNL�—  W�œUF�  U�—u��Ë  ¨WM�U��«  W�u��«  w??�  UN����
 tK�UI�  U�cOHM�  dO�Q�  Ë√   U�uIF�«  s??�  ¡e??�  ¡U??I??�≈  ¨w??�«d??�ù«
 ¨UNJOJH�  dO�Q�  Ë√  WO�«d�ù«  W�ËuM�«   «e�ML�«  s�  ¡e�  ¡UI�≈
 WFH�d�   U�—œ  vK�  VB�L�«  ÂuO�«—uO�«  dOB�  WN��  ¡«u�
 Ác� vK� ÿUH��«Ë ¨…—uD�L�«  Íe�dL�«  œdD�« …eN�√ dOB� Ë√
 l�—  s�  oI���«  sO��   U�ULC�  ÊuO�«d�ù«  t�bI�   «e�ML�«
 ¨‚UH�ù«  vK�  w�dO�_«  œ«b???�—ù«  ÂbF�   U�UL{Ë  ¨ U�uIF�«
 iF� q�UJ�« w�«d�ù« Â«e��ù« ‰U� w� ÊuO�dO�_« j�d� ULMO�
 w��«   UDK��«  œËb��Ë  ÍËuM�«  nKL�«  dO�  U�UCI�   U�uIF�«
 WO�Ë—  WO�U�uK�œ  —œUB�  ‰uI�Ë  ¨w�dO�_«  fOzd�«  UNJKL�
 q�I���  r�d��  WM�U��«  W�u��«  Ê≈  ¨ U{ËUHL�«  w�  W�—UA�
 WI�ö�«   ôu��«  w�   U{ËUHL�«  ÕU��  ’d�  ‰u�   UF�u��«

 Æp�– oOI��� W�uKDL�« …bL�«Ë
 …œbA�L�«   U�UD��«  r�—  vK�  ¨w{ËUH��«  ¡ËbN�«  ŒUM�  w�
 w��dH�«  f??O??zd??�«  „d���  ¨Ê«d??N??�Ë  s??D??M??�«Ë  s??�  WK�UI�L�«
 W�—U��Ë  W??O??�U??�u??K??�œ   «“U???�???�≈  oOI���  ÊËd??�U??�  q??�u??�U??L??�≈
 s�  WKOK�  —uN�  W�U��  vK�  w�U���ù«  Áb??O??�—  w??�  UNFC�
 o�d� w� WOze�  UL�UH� “U��≈  ÎôËU�� ¨WO�Uzd�«   U�U���ù«
 s�  q�  …œUOI�  WIDML�«  w�  sOK�UI�L�«  s�—u�L�«  sO�  WzbN��«
 X���  YO�  ¨ÊUM��Ë  ‚«dF�«  w�  Î U�uB�  ¨Ê«dN�Ë  ÷U�d�«
 ¨ U�U���ù«  s�  W��UM�«  W??�“_«  w�d�  lL�  w�U��  œ«bG�  w�
 vHDB� W�uJ��« fOz— d�� UNO� w�Oz— —Ëœ ÊËd�UL� ÊU�Ë
 U�ôu�� WF�U�  W�uJ� vK� o�«u�� v�≈ ‰u�uK� Î UOF� ¨wL�UJ�«
 Î «œb� WO�OK��« t�—U�“ w� ÊËd�U� qL�� ULMO� Î̈ «œb�� wL�UJ�«
 w� ¡«u� Èd�� WO��d�  U�d� »U��� W�—U���« l�—UAL�« s�
 ‰ËU��Ë ¨W�UD�« l�—UA� s� œb�Ë  «dzUD�« lO� Ë√ Õö��« ‰U��
 sO� WO�U�uK�b�« W�“_« —«b� w� ‚«d��≈ À«b�S� t�—U�“ Z�u��
 Âö�ù« d�“Ë W�UI��«  ¡U� ‚UO��« «c� w�Ë ¨ ËdO�Ë ÷U�d�«
 fOz— tGK�� ÊËd??�U??� s??� `??{«Ë VKD� Î¡U??M??� w??�«œd??� Ã—u??�

 Æw�UIO� VO�� W�uJ��«
©8’ WL���«®f�√ Âö�ù« …—«“Ë w� w�U�B�« ÁdL�R� ‰ö� w�«œd�

¬©bƒàJ ºd Ée :ájhƒædG ¿GôjEG

!¿Gô¡W øe ø£æ°TGh

¿ —uBM� ÊU�b� Æœ 

 ÍËuM�« ‚UH�ô« s� …b��L�«  U�ôu�« X����« U�bM�
 s�  ¨2016  ÂU??�  ¨1´5  W�uL�L�«Ë  Ê«d??�≈  sO�  l�uL�«
 ÒÊ√  ¨t???�—«œ≈Ë  V�«d�  b??�U??�Ëœ  o�U��«  w�dO�_«  fOzd�«
 sDM�«Ë  …œU??�≈Ë  ¨w�Ëb�«  ÍËuM�«  ‚UH�ô«  s�  t�U���«
 Â«e�≈Ë  ¨Ê«dN�  vK�  W�dA�«  W�œU�ü«  UN�U�uI�  ÷d�
 vK�  WO�«d�ù«  …œUOI�«  qL�O�  ¨UN�  bÒOI��«  r�UF�«  ‰Ëœ
 U�Òd�  r??�  s??�Ë  Æt???�œ«—ù  ŸU??O??B??�ô«Ë  t�U��U�  W�ËdN�«
 lO{«u� ‰ËUM�� …b�b�  U{ËUH� W�ËU� v�≈ WO�U� …œuFK�
 Ê«d�≈ W�UO�Ë ¨WO�«d�ù« a�—«uB�« Z�U�d�� ¨W�U��
 s� U�dO�Ë ¨UNO� W�ËUIL�«  U�d�� UNL�œË ¨WIDML�« w�
 w�dO�_«  »U���ô«  ÒÊ√  V�«d�  Òs�  ÆWM�U��«   UHKL�«
 p�dO� Ê«d�≈  vK�  U�uIF�«  ÷d� …œU�≈Ë ¨‚UH�ô« s�
 XO� v�≈ WL�d� ¡u�K�« vK� UNKL�O�Ë ¨WO�«d�ù« …œUOI�«
 b�bF�«  tO�  sJ��«  vK�   œÒuF�  Íc�«  ¨w�dO�_«  W�UD�«

°W�—uB�« …œUO��«  «– r�UF�« ‰Ëœ s�
 WO�«d�ù« …œUOI�« s� lL�O� tH�U� ÒÊ— dE�M� V�«d� ÊU�
 UNM� VKDÔ� U� ÒqJ� …e�U� UN�≈ t� ‰uI�� ¨tKOK� ÍËd� U�
  U�uIF�« ÒÊ√ Î UL�«Ë —ÒuB�� ÊU�Ë Æ◊d� Ë√ bO� ÊËœ s�
 ÆÎ U�—U��Ë Î UO�U�Ë Î U�œUB��« ¨Ÿu�d�« vK� Ê«dN� d����
 sDM�«Ë lD��� r� U� ÒÊ√ Î̈ UC�√ —ÒuB�� t�—«œ≈ l� ÊU�Ë
lOD���  ¨…d�U�L�«  W�dJ�F�«  …uI�«  o�d�  s�  tIOI��
©4’ WL���«®

Ωƒég »a ¢UÉî°TCG 10 πà≤e
..¥Gô©dG ∫Éª°T z¢ûYGO{`d

 WOKL�  ‚«dF�«  w�  åw�FA�«  bA��«  W�O�ò  WK�«u�   l�Ë  vK�
 d�UM�  W��UJ�Ë  l���  ·bN�  w{UL�«  dNA�«  j�«Ë√  U�√b�  WOM�√
 W�—UAL�  ¨v�U�œ  WE�U��  w�  s�dL�  ‰U��  w�  ·dD�L�«  rOEM��«
 u��«  Õö�  V�U�  s�  œUM�≈  l�  —ËU��  WO�UL�  d��  gO��«   «u�
 ‰UL� w� sO��d� vK� ÎU�u�� f�√ åg�«œò rOEM� Òs� ¨w�«dF�«
 sOK�UI� 7Ë ¨sOO�b� 3  rNMO� ¨’U��√ 10  q�I� v�≈ Èœ√ ¨‚«dF�«

 ÆW�œdJ�« åW�dLAO��«ò  «uI� sOF�U�
 ¨å…b��L�«  r�_«ò  WLEML�  l�U�  o�d�  fOz—  œU�√  ¨p�–  …«“«uL�
 ÒÊQ�  ‚«dF�«  w�  åg??�«œò  rOEM�   U�UJ�—«  w�  oOI���«  v�u��
 rz«d�Ë  WO�U��ù«  Òb{  rz«d�  «u�J�—«  w�U�—ù«  rOEM��«  d�UM�
 ÂUF�«  s�  uO�u�  w�  q�uL�«  WM�b�  w�  Êu���«  b�√  q�«œ  »d�
 gO��«  l�   UN�«u�  d�≈  „«c��Ë  UNOK�  rNzöO��«  VI�  ¨2014

Æw�«dF�«
 bF�  w��«  ¨q�uL�«  WM�b�  s��  Ê√  wL�_«  ‰ËR�L�«  ·U{√Ë
 q�� w�NM� qJA� bN� Î̈U�UJ�Ë W�U�� WO�«dF�« ÊbL�« d��√ w�U�

ÆWOFOA�« WHzUD�« s� rN�O��U� sO�� 1000 s� qI� ô U�

 j�d�«  j�  lDI�  qO�Q�   UOKL�  Ê√  WOL�—  W�—u�  —œUB�  XHA�
 «c�  s�  WK�IL�«  ÂU??�_«  ‰ö�  wN�M�  W�—u��«  w??{«—_«  vK�  wzU�dNJ�«
 dAF�«  »d��«   «uM�  ‰ö�  …dO��  —«d{_  t{dF�  v�≈  …dOA�  ¨dNA�«
 d��uKO�  87.5  ?�  —bI�  W�U��  vK�  r��  W�UOB�«   UOKL�  Ê√Ë  ¨WO{UL�«
 ÎUO�U� t� ÂuI� U� u�Ë ¨d��uKO� 157  q�√ s� W�—u��« w{«—_« sL{

ÆW�—u��«  U�—u�«
 l�“u�Ë qIM� W�—u��« W�UF�« W��RL�« d�b� `{Ë√ ¨‚UO��« «c� w�
 „UM�ò Ê√ ¨f�√ åpOM�u��ò ?� `�dB� w� d�UE�« “«u� ”bMNL�« ¡U�dNJ�«
 W�—u�Ë Êœ—_«Ë dB�Ë UO�O� sO� 2011  ÂU� q�� ÎUO�ULÔ� ÎUOzU�dN� ÎUD�—
 UO�O�  sO�  Îö ÒFH�  j�d�«  «c�  ÊU�Ë  ¨UO�d�Ë  ‚«dF�«Ë  sOD�K�Ë  ÊUM��Ë
 W�K�L�«  WO�U�—ù«   U�uL�L�«  sJ�  ¨ÊUM��Ë  W�—u�Ë  Êœ—_«Ë  dB�Ë

 l� WO�œ—_« WJ�A�« j�d� Íc�« w�UF�« d�u��«  j� vK� ¡«b��ôU� X�U�
åÆq�U� ÌqJA� W�b��« s� t�Ëd� v�≈ Èœ√ U� W�—u��« WJ�A�«

 wJ�Ë ¡U�dNJ�« v�≈ oOIA�« w�UM�K�« dDI�« W�U� l�ò ∫d�UE�« ·U{√Ë
 p�c� W�U� „UM� ÊU� ÊUM�� v�≈ Êœ—_« s� WOzU�dNJ�« W�UD�« d�dL� r��
 ·ËdE�«  r�—Ë  ¨Èd�√  o�d�  b�u�  ô  YO�  W�—u��«  WJ�A�«  ‰ö�  s�
 w�UM�K�«  dDI�«  ÂU�√  …d��  d��  ÊuJ�  s�  W�—u�  UN�  dL�  w��«  W�FB�«
 w� …b�  U�UL��«  bI� —U�ù« «c� w�Ë ¨…b�U�� v�≈ W�U�� u� Íc�«
 b�Ëe�� w�œ—_« V�U��« ÂuI� Ê√ vK� ‚UH�ô« r�Ë oOIA�« w�œ—_« dDI�«
 vK�  ◊«ËUGO�  225  ÎUOD�Ë  ‰œUF�  ¡U�dNJ�«  s�  WOLJ�  w�UM�K�«  V�U��«
 v�≈ …—dLL�« W�UD�« WOL� s� 8% vK� W�—u� qB��� ULO� W�U��« —«b�

ÆåÊUM��

 b�u�«  fOz—  WO�—U��«  d�“Ë  b�U��  sK�√
 wM� Íd�U� wK� UMOO�  U{ËUH� v�≈ w�«d�ù«
 v�≈   U{ËUHL�«  s�  WF�U��«  W�u��«  qO�Q�
 ‰Ëb�«  œu�u�  W�dH�«  W�U�ù  q�IL�«  Ÿu��_«

ÆUNL�«u� w� —ËUA�K� W�—UAL�«
 UMOO�  w�  sOO�U�B�«  wM�  Íd�U�  mK�√Ë
 ŸUL��«ò  Ê√  f�√  Ê«dN�  v�≈  tN�u�  qO��
 ÍËuM�«  ‚UH�ö�  W�d�AL�«  WM�K�  Âu??O??�«
 …dO�_«   U�œU�LK�  e�u�  rOOI�  r�bI�  bN�
 vK�  bO�Q��«  r??�ò  t??�√  ÎU�{u�  ¨åUMOO�  w�
  U�uIF�«  l??�—  ÊQA�  Ê«d??�≈   U�d�I�  Ê√
 ÍËuM�«  Ÿu{uL�«Ë  WL�UE�«Ë  WO�dA�«  dO�
 ·«d??�_«   √—  YO�  W�ËUD�«  vK�  W�ËdD�
 r�bI��  UNL�«u�  …—UA��«  …—Ëd{  Èd�_«
  U�d�IL�«  vK�  WO�u{u�Ë  WI�u�   U�U�≈

ÆåWO�«d�ù«
 X�O�√ p�– vK� ¡UM�ò wM� Íd�U� ·U{√Ë
  U�œU�L�« ·UM���ô W�d� Èd�_« ·«d�ú�
 l�  —ËUA��«  bF�  q�IL�«  Ÿu��_«  UMOO�  w�

ÆåUNL�«u�
 w�Ë—Ë_« œU��ô« o�M� n�Ë ¨t��U� s�
 wJ�d�√  Ê«d�≈  l�  W�ËuM�«   U�œU�L�«  ÊQA�
 UN�Q�   U�œU�L�«  s�  WM�«d�«  W�u��«  «—u??�
  «—ËUA� U�√b�ò ∫ÎUHOC� åWOF�«u�«ò ?� XL��«

Æåb�b��« ÷ËUHL�« w�«d�ù« b�u�« l� …dL��
 sO��  w??�«d??�ù«  WO�—U��«  d??�“Ë  ÊU??�Ë

 WOH�U�  U��U�� ‰ö� b�√ ¨ÊUONK�« b�� dO�√
 œU��ö�  WO�—U��«  W�UO��«  ‰ËR��  l�
 W�—UA� s� ·bN�« Ê√ q�—u� V�“u� w�Ë—Ë_«
  U�uIF�«  ¡U??N??�≈   U??{ËU??H??�  Í√  w??�  Áœö??�
 ÒÊ√  v�≈  Î «dOA�  ¨ÍËuM�«  ‚UH�ô«  pN�M�  w��«
 WOM�   U�œU��  ÊËd��  sOO�«d�ù«  ¡«d���«
  U�uIF�«  ¡UN�≈  WM��  —U�≈  w�  WBB���Ë

ÆW�ËuM�«  «¡«d�ù« WM��Ë
 WL�UF�«  w�  w{UL�«  sOM�ù«  XH�R��«Ë
 W�d�AL�«  WM�K�«   U��U��  UMOO�  W�ËU�LM�«
 ÈuI�«Ë  Ê«d�≈  sO�  w�«d�ù«  ÍËuM�«  ‚UH�ö�
 w�dO�_« dE��« ¡UG�≈ vK� eO�d��« l� Èd�J�«
 q�UI�  …b??�«Ë  WF�œ  Ê«d??�≈  vK�  ÷ËdHL�«

Æ‚UH�ô« hM� q�UJ�« Â«e��ô« v�≈ UN�œu�

 ÒÊQ� ¨f�√ ¨·uJ�O� Íd�O�œ WO�Ëd�« W�Uzd�« r�U� Àb��L�« œU�√
 Êb�U� u� w�dO�_« ÁdOE�Ë sO�u� dOL�œö� fOzd�« sO� W�I�dL�« WLI�«

Æu�bOH�« WOMI� d�� Íd���
 Ác� bIF� œb�� b�u� vK� bF� UIH�� r� sO�dD�« ÒÊ√ ·uJ�O� ·U{√Ë

ÆÍ—U��« dNA�« s� l�U��« w� U�œUIF�« WO�UJ�≈ v�≈ ÎU�LK� ¨ U�œU�L�«
 ·u�U�Ë√ Í—u� w�Ëd�« fOzd�« b�U�� V�U� ¨qB�� bOF� vK�
 åu�UM�«ò  lO�u�  Âb�  ÊULC�  ¨Áœö��  WOD�   «bNF�  ¡UD�S�  »dG�«
 w�O�u��« œU��ö� WONH� Î«œu�Ë vD�√ Ê√ o�� »dG�« Ê√ ÎU�—U� Î̈U�d�

ÆUN� Âe�K� Ê√ ÊËœ s� ¨bOFB�« «c� vK� UO�Ëd�Ë
 Ê√    bKOH��Ë  sOJO�√  Z�ËdM�«  WO�—U�  …d�“Ë  XMK�√  ¨q�UIL�«  w�
 ¨UO�Ë— s� »dI�U� åu�UM�«ò w� UNzUHK� W�d� bOOI�� vF��� UN��uJ�

 …—ËU�L�«  WIDML�«  vK�  U�œdHL�  ·dA�  Ê√  qC�_«  s�ò  t�√  W�{u�
 r�N� Ê√ ¨Z�ËdM�« W�KB� s�ò t�√ …d�“u�« X�U{√Ë ÆåWO�Ëd�« œËb�K�
  U�ôu�«Ë UO�UD�d� s� åqI��� qJA� o�UML�« Ác� s� ŸU�b�U� UN�HM�

Æ…b��L�«
 dOL�œö�  w�Ëd�«  fOzd�«  Èd�√  ¨WO�«d�Ë_«  W�“_«  h��  U�  w�Ë
 bÒLF��  nOO�  Ê√  Î «b�R�  ¨ÊU??�Ëœ—√  VO�  V�—  w�d��«  ÁdOE�  l�  sO�u�

 ÆWO�d��«  «dO�L�« Â«b���«  q�«u�Ë ¨p�MO�  U�UH�« qODF�
  U�u�—UMO� Ê√ ¨U�O�u� Íd�O�œ UO�«d�Ë√ WO�—U� d�“Ë È√— ¨p�– v�≈
 W�ö� w�  «¡«d�≈ sLC�� ¨UO�«d�Ë√ w�d� w� uJ�u� —Ëœ l� q�UF��«
 U�b�bN� sO�Ë ¨UO�Ë— l� w�U�uK��b�« q�«u��« sO� ÕË«d�� ¨ ôU��

ÆsOO�dG�« UNzU�d� q�� s� ÎU�dJ�� nOO� r�œË ¨ U�uIF�

»fOQC’G »FÉHô¡µdG §HôdG §N π«gCÉJ

ΩÉjCG ∫ÓN »¡àæj ájQƒ°S ôÑY ¿ÉæÑ∏d

á©HÉ°ùdG ádƒédG π«LCÉJ

πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G ≈dEG ájhƒædG äÉ°VhÉØªdG øe

..¿ójÉHh ø«JƒH ø«H áÑ≤Jôe á qªb

zƒJÉf{ äÉcôëJ ó««≤J Ωõà©J èjhôædGh



2á°SÉ«°S / øWƒdG

ÉjÉØNÉjÉØN

 W�uJ��« l{u� UNH�Ë WO�uJ� —œUB�  œb�
 WIKF� ô UN�√ w�«œd� Ã—u� d�“u�« W�UI��« bF�

 ¨—UDO� ‚—U� w{UI�« WOC� ‰U�� vK� WIKD� ôË
 W�uJ��« fOz— ◊d� X�U� w�«œd� d�“u�« W�UI��«Ë

 «uH��« s�c�« sOF�UILK� ÎU�d� X�O�Ë U�œUIF�ù
 ÆW�U�ù« i�d�

 ÊËd�U� q�u�UL�≈ fOzd�« Ê≈ w��d� w�U�uK�œ ‰U�
 W�UI��« vK� œd�« ÍœuF��« bNF�« w�Ë s� VKDO�

 v�≈ ÍœuF��« dOH��« …œU�S� w�«œd� Ã—u� d�“u�«
  U��U�� WO�U�uK�b�«  «uMI�« d�� √b�� Ê√ vK� ¨ ËdO�

 p�– w� UL� UN�UO�«b�Ë W�“_« œuM� dzU�� qB��
ÆW�œUB��ô«  U�öF�«

¢ù«dGƒc¢ù«dGƒc

Thirteenth year /Saturday / 4  December 2021
 2021  ‰Ë_« Êu�U� 4  Ø X���« Ø …dA� W��U��«  WM��«

 bI� v�≈ ÍÒd� tO�� »«uM�« fK�� fOz— U�œ
 dN�  q��  s�  …dA�  W�œU��«  w�  W Ò�U�  W�K�
 p�–Ë ¨uJ�O�Ë_« dB� w� q�IL�« ¡U�ö��« Âu�
 sO�«uI�«   U�«d��«Ë  l�—UA�  —«d??�≈Ë  ”—b�

Æ‰UL�_« ‰Ëb� vK� W�—bL�«
 W�Uzd�«  ÒdI�  w??�  f??�√  ”√d??�  ÍÒd??�  s??�Ë
 V�J�  W�ON�  ÎU�UL��«  ¨WMO��«  sOF�  WO�U��«
 fOz—  V??zU??�  —u??C??�  w??�  ¨»«u??M??�«  fK��
 ¨Êu�  Êô¬  ∫»«uM�«Ë  w�“dH�«  wK�≈  fK�L�«
 ‰UAO�  ¨ÊUO�Ëœ«dI�  »u�U�  ¨d���«  dOL�
 ÊU�b�  »«uM�«  fK�L�  ÂUF�«  sO�_«Ë   v�u�
 fK�L�«  w�  …—«œû???�  ÂUF�«  d�bL�«Ë  d�U{

Æv�u� bL��
 „UM�  ÊU??�ò  w�“dH�«  ‰U�  ŸUL��ô«  bF�Ë  
 W�K�� —ÒdI� ‰UL�√ ‰Ëb� w� iOH��� ‘UI�
 W�U��«  ÂUL�  w�  ¡U�ö��«  —UN�  U�bI�  —ÒdI�
 ‰UL�_« ‰Ëb� vK� ‚UH�ô« r�Ë …dA� W�œU��«
 w��«  sO�«uI�«   U�«d��«  iF�  t�  o��√Ë
 …d Ò�Q��  …—uB�  ÊU�K�«  w�  X�Òb Ô�  b�  X�U�
 W�“«uL�«Ë ‰UL�« WM�� w� f�_U� U�d�¬ ÊU�Ë
 s??�_«  Èu??�  ¡U??�??�—  qzU�L�  UNCF�  oKF��
 d�¬  w�  sJ�Ë  UN�ö�Ë  ÂUF�«  s�_«Ë  wK�«b�«

 WI�U� …—uB� —Òd Ô� b� ÊU� ‰Ëb��« Ê_ ‰Ëb��«
 W�K��«  qO�Q�  r??�Ë  WO{UL�«  W�K��«  w�

ÆåW�ËdFL�« »U��ú�
 W�UD��«Ë ‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« Ÿu{u� s�Ë 
 WOK�uL��« W�UD��«ò Ê√ w�“dH�« b�√ ¨WOK�uL��«
 w�U�√ ¡e� w� Æ‰UL�_« ‰Ëb� vK� …œu�u�
 ‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«  ÎUC�√Ë  ‰UL�_«  ‰Ëb�  w�
 U�œ ÊU�K� W�K� w� ‘UI� Ÿu{u� ÊuJO�
 —UE��«  w�  sOM�ô«  —UN�   fOzd�«  W�Ëœ  UNO�≈
 ·—U??B??L??�«  WOFL�  l??�  W??�u??J??�??�«  —u??C??�
 w�  ‘UIMK�  fK�L�«  w�  W�K��«  bIFÔ��Ë
 ‚UH�ô«  r�  «–≈  q�√  vK�  ‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«

Æå‰UL�_« ‰Ëb� vK� Ã—bÔ� UNOK�
 Ÿu{uL�« «c�ò ‰U�  U�U���ô« b�u� s�Ë 
 w�«œ  ô  ‰UL�_«  ‰Ëb??�  vK�  ÎU�—b�  sJ�  r�
 …u�b�«  W�Q��  ÆsFD�U�  X��«  bF�  t??�—«œù
 d�“Ë  Õ«d��«  vK�  ¡UM�  r��  W��UM�«   U�ONK�
 fOz—  s�  lÒ�u�  Âu�dL�  —bB�Ë  WOK�«b�«
 ô  s��Ë  W�—uNL��«  fOz—Ë  ¡«—“u??�«  fK��
 lO�u��U�  W�—uNL��«  fOz—  o�  w�  q�b��

Æåt�b� Ë√

 w�  wM�u��«  ôuI�  o�U��«  d�“u�«  È√—
 t�√  ¨ås??�ü«  –öL�«  W�dE�ò  Ê«uMF�  ÊUO�
 —UB��«  bF�Ë  ÁbF�Ë  —uHK�  b??�Ë  qO��ò
 ‰Ëb�«  X{d�  ¨W�“UM�«  UO�UL�√  vK�  ¡UHK��«
 ô  Ê√  W�dE�  U�dO�√Ë  UO�UD�d�  …dB�ML�«
 WKJAL�«  Ë«  WKCFL�U�  wÒL Ô�  U�  q��  ‰U��
 Âd�L�«  sO�dK�N�«  Òq��  ÎU�ö�  ¨W�œuNO�«
 sOD�K�  ÷—√  w�  ÊUDO��«Ë  »UB��«  Òô≈
 W�dBMF�«  ÍœuNO�«  ‚dF�«  W??�Ëœ  oK�Ë
 cM�  W�z«d�«  ‚dF�«   U�dE�  l�  ÎU�UO��«
 w� m�U�L�«  s�Ë Æs�dAF�«  ÊdI�«   UMO�ö�
 q�  ¨UO�UL�√  ÊU�  UN�«Ë—Ë  U�QAM�  Ê≈  ‰uI�«
 …d�UE�« Ác� gOF� WO�Ë—Ë_« … Ò—UI�« X�U�
 —UON�ô«  cM�  œuNO�«  b{  WOz«bF�«  WO�dF�«
 tK��  U??�Ë  1929  W??M??�  w??�  ÍœU??B??�??�ô«
 U�LM�«Ë  UO�«d�Ë√Ë  UO�u�u�Ë  UO�Ë—  w�
 vK�   U�uJ��«  XIH�«  U��d�Ë  UO�UL�√Ë
 WKJAL�«  Ë√  WKCFL�U�  wÒL Ô�  U�  d�bB�

Æå»dF�« œö� v�≈ U�Ë—Ë√ s� W�œuNO�«
 bO�u�«  ’ö��«  W�dE�   bL��«ò  ‰U�Ë  
 W ÒBM� ¡UA�≈ w� u� ÍœuNO�« VFAK� s�ü«
 w�Ë—Ë√  w�UDO��«  U�QAM�  WOM�œ  WO�d�
 W�œuN�   U�uL�L�  l??�œ  nÒ�J�  ÍœuN�
  ULEM�  W??�«—  X��  …d�N�«  v�≈  WO�Ë—Ë√
 oOI��  —UF�  qL��  ¨WHK���  WO�uON�
 ÆWO�Ë—Ë_«  W�œuNOK�  dO�_«  s??�ü«  –öL�«
 cM�Ë  ¨WO�UDO��ô«  W�Ëb�«  Ác�  X��Q�
 Âu�  Òd??L??�  r??�  Âu??O??�«  v??�??�Ë  1948  WM�
 W�—UL�  w�  Òô≈  UNOM�«u�  …UO�  s�  b??�«Ë
 dOEM��«  Ë√  ¨t�  dOC���«  Ë√  q�I�«Ë  »d��«
 …UO�  s�  Âu�Ë  W�U�  q�  w�  tM�  ÂöJ�«Ë

ÆåtOM�«u�
 s� ÂuO�«  r�UF�«  œuN� ‰¡U���ò ·U{√ 
 ÎöF�  w�  q�  WO�uONB�«  W??�Ëb??�«  WHO�Ë
 W ÒBM�  UN�√  Â√  ÍœuNO�«  VFA�«  W�UL��
 `�UBL�«  vK�  ÿUH�K�  W�ÒbI��  W�dJ��
 «c�  w�Q�  øw�dF�«  ‚d??A??�«  w??�  WO�dG�«
 wÒL Ô� U� ‰ö� s� qOz«d�≈ s� ÎôË√ ‰ƒU���«

  ULOEM��«  s�  p�c�Ë  ¨œÒb��«  sO�—RL�U�
 W�U��Ë  r�UF�«  ‰u�  …dA�ML�«  W�œuNO�«
 d��√  ÊuKÒ�L�  s�c�«  sOO�dO�_«  œuNO�«  s�
 «c�  w??�ö??�Ë  Ær??�U??F??�«  w??�  W�œuN�  W���
 s�   ôƒU��  wL�UF�«  ÍœuNO�«  ‰ƒU���«
 p�c�Ë  w??�Ë—Ë_«  w�UO��«  —«dI�«  ◊U�Ë√
 WO�dG�«  WO�UO��«  ÈËb��«  s�  w�dO�_«
 ¨sOD�K�  w�  WO�uONB�«  WOHO�u�«  s�
 ÷—_  ‰ö��«Ë  —U??�œË  q��  s�  —Ëb??�  UL�
  UO�ö�_«  q�  w�UM�  wMOD�KH�«  VFA�«Ë
 w�U�√Ë  gO��«  b�  vK�  WO�U��ù«  q�L�«Ë
 vK� —œU� »dG�« bF� r� ¨WO�uONB�« W�Ëb�«

ÆåÎU�UH�Ë ÎU�c� Î «b�U� ‰ËU� ULN� Ád�d��
 ·u�  WK�IL�«  sOM��«  Ê≈  ‰u�√ò  l�U�Ë  
 r�b�«  w�  W�d�u�  WO�K�   «dOOG�  qL��
 ¨qOz«d�≈  W�Ëb�  ◊ËdAL�«  dO�  w�dG�«
 WO��—U��«  W??O??�«b??B??L??�«  Ê«b??I??�  p??�c??�Ë
 —UNB�ö�  u??�b??�  X??�U??�  w??�??�«  W??O??K??�«b??�«
 s�  œuNO�«  sO�œUI�«  s�   U�A�«  …b??�ËË
 YO�  WK��L�«  sOD�K�  v�≈  r�UF�«  ‰u�
 »U���ô« Âu� q� Êu��«d�Ë ÊËdFA� «Ë√b�
 s�ü« –öL�« …—uD�√ W�c�Ë »dGK� ÃÒ—b�L�«
 ”U�_U�  UNOK�  XOMÔ�  w��«  sOD�K�  w�
 ¨WO�uONB�«  W�ËbK�  W��RL�«   U�«d��«
 s�  W��UFL�«  W�œuNO�«  …d�N�«  d�H�  U�

ÆåU�Ë—Ë√Ë U�dO�√ v�≈ sOD�K�
 «c�  w??�  VOFL�«Ë  n??�R??L??�«ò  r??�??�Ë  
 ÁbNA�  Íc�«  w��—b��«  w��—U��«  ‰ Òu���«
 ¨w�uONB�«  rK��«  ◊uI�  W�«b�  w�  s��Ë
 lO�D��«Ë  ·«d??�??�ô«  »d??F??�«  iF�  —Òd??�
  «uD�  w�  w�uONB�«  ÊUOJK�  ŸuM��«Ë
 qN�Ë  v??L??�  b??�R??�  WO�U���  WOFO�D�
 WO�b�  …dO��  ¡U�c�  WO�dF�«   «œUOI�«
 «c�Ë ÊU�Ë_« lO� tF�«œ sJ� r� Ê≈ a�—U��«

Æå`�—_« u�

 ¢ù∏éªdG Öàµe ´ÉªàLG ¢SCGôJ … qôH
AÉKÓãdG á qeÉY á°ù∏L ≈dEG ÉYOh

»fƒ«¡°üdG º∏ëdG •ƒ≤°S ájGóH »a Ö«©ªdG :»æjƒàdG
!zπ«FGô°SEG{ ™e ™«Ñ£àdG Üô©dG ¢†©H QGôb

WMO��« sO� w� V�JL�« W�O� ŸUL��« Î U�zd�� Íd�

 w�«œd�  Ã—u�  Âö??�ù«  d�“Ë  W�UI��«   œU??�√
 ‰Ëœ iF� UNKF��« w��« W�“_« ¨f�√ W�uJ��« s�
 ‰ËR�� U� —UE��U� WN�«u�« v�≈ ÊUM�� l� ZOK��«
 ÊuJ� Ê√ s� —c��«Ë WOA��« l� W�“_« Ác� tO�≈
 w�OK��« —«e��ô« s� b�eL� W��U� w�«œd� …uD�
 W�eO�F�  U�K� d�� ÊUM�K� ¨ÍœuF��« ULO� ôË

ÆUN�FO�� v�≈  U�öF�« …œu� q�UI� ¨…u�� b�√
 ÁbI�  w�U��  dL�R�  w�  sK�√  w�«œd�  ÊU�Ë
 ÆW�uJ��« s� t��UI��« ¨Âö�ù« …—«“Ë w� t��J� w�
 Ê√  ‰u??�_  W�UI��ô«  XC�—  W�«b��«  w??�ò  ‰U??�Ë
 ‰u�_ ÎUO�U�Ë ¨WK�UFL�« Ác� o���� ô ÎôË√ ¨ÊUM��
 Ëb�� ÊU� u�Ë …dO��  U�uFB� ÒdL� ÊU� u�Ë ¨t�≈
 t�  ÎU�F�  tO�  Ê√  Òô≈  ¨WHOF{  W�Ëœ  t�Q�  ¡UI�ú�
 Æt�œUO�Ë t��d�Ë t�öI��«Ë t�H� …Òe�Ë t��«d�
 s�  ÊUM��  w�  ÒwK�  «uK�U��  s�c�«  d��√  ¨n�ú�
 s� X�Ë w� «uF�— s�c�« r� sOO�ö�≈Ë sOO�UO�

Æå‰öI��ô«Ë …œUO��«Ë W�d��« ∫—UF�  U�Ë_«
 Æ…b�b�   «—uD�  ÂU??�«  ÂuO�«  s��ò  ·U??{√  
 v�≈  V�«–  ¨ÊËd�U�  q�u�UL�≈  w��dH�«  fOzd�«
 bO��« s� XLN� b�Ë ¨WOL�— …—U�“ w� W�œuF��«
 Î¡UM�  sO�u�  q��  ¨t�K�U�  Íc??�«  W�uJ��«  fOz—
 ÊuJ� Ê√ w� Êu��d� sOO��dH�«  ÊQ� ¨t�K� vK�
 ÊËd�U�  fOzd�«  …—U�“  o���  ¨w�  W�UI��«  „UM�
 l�  —«u�  `��  vK�  UL�—  b�U��Ë  ¨÷U�d�«  v�≈
 q�I���Ë  ¨ÊUM��  ‰u�  sO�œuF��«  sO�ËR�L�«
 d�“u�« l�  —ËUA� ÆW�œuF��« WO�UM�K�«  U�öF�«
 «c�  ‰u�  ¡UHK��«  lOL�  l�Ë  ¨WO��d�  ÊULOK�

ÆåV�UML�« n�uL�« –U��« W�d� w� «u�d�Ë ¨d�_«
 ÎU�d�Ë ¨oOLF�«  dOJH��«  bF�Ë ¨p�c�ò l�U�Ë 
 ¨W�U�L�«Ë ¨…b�«u�« W�dH�« Ác� ‰öG��« vK� wÒM�
 ô wM�Q� ‰u�_ ÂuO�« rJ�u�œ ¨ÊËd�U� fOzd�« l�
 w�«u�≈Ë  ÊUM��  W??�–_  ÎU���  Âb���Ô√  ÊQ�  q��√
 w�Ë  W�œuF��«  WO�dF�«  WJKLL�«  w�  ¨sOO�UM�K�«
 W�–_«Ë rKE�«  lI� Ê√ sO�Ë ÆÈd�_« ZOK��«  ‰Ëœ
 lI� Ê√ sO�Ë ¨ZOK��« ‰ËœË ¨ÊUM�� w� wK�√ vK�
 wK�√Ë ÍbK� W�KBL� ¨U�√ Êu�√ Ê√ XK ÒC� ¨U�√ ]wK�

ÆåWOB�A�« w��KB� ‚u� w� wzU��√Ë
 ¨w�«œd�  Ã—u�  s�  Òr�√  u�  ÊUM��ò  Ê√  b�√Ë  
 p�c�  ¨Í—«“Ë  l�u�  s�  r�√  sOO�UM�K�«  W�KB�Ë
 Òq�√ Ê√ vK� ¨Í—«“u�« wF�u� s� wÒK���« ¨ —Òd�
 vML�√ò  ‰U??�Ë  ÆåÊu??�√  UL�O�  ¨wM�Ë  W�b�  w�
 UL� ÕU�M�«Ë oO�u��« UNM� qOI��« w��« W�uJ�K�
 ¨w�dF�« tDO��Ë ÊUM�� sO�  U�öF�« qC�√ vML�«

ÆåZOK��« ‰Ëœ l� ÎU�uB� bOF��«Ë V�dI�«
 ‰UAO� œULF�« W�—uNL��« fOz— w�«œd� —«“Ë
 s� t��UI��« »U�� tLÒK�Ë ¨«b�F� dB� w� Êu�
 v�≈  t�F�œ  w��«  »U��_«  t�  Õd??�Ë  ¨W�uJ��«

Æt�uD� –U��«
 bO�Q�  Î «œb��  ¨t�—œU��  w�«œdI�  Êu�  dJ�Ë  
 l�   U�öF�«  qC�«  W�U�≈  vK�  ÊUM��  ’d??�ò
 ZOK��«  ‰ËœË  ÎU�uL�  WIOIA�«  WO�dF�«  ‰Ëb??�«
 d�“u�«  W�UI��«  lC�ò  Ê√  UOML��  ¨åÎU�uB�

 WO�UM�K�«  U�öF�« Èd��« Íc�« qK�K� Î «b� w�«œd�
ÆåWO�OK��« –

 3  a�—U�  8519  r�d�«  Âu�dL�«  Êu�  l?? Ò�ËË  
 W�UI��« ‰u�I� wCI� Íc�«  ¨2021  ‰Ëô«  Êu�U�
 fK��  fOz—  lO�u�  Âu�dL�«  qL�Ë  Æw�«œd�

Æw�UIO� VO�� ¡«—“u�«
 w�«œd�  W�UI��«  »U��  h�  w�Q�  U�  w??�Ë
 ¨Êu�  ‰UAO�  œULF�«  W�—uNL��«  fOz—  W�U��ò
 W�KB� s� d��√ s�u�« W�KB� Ê_ ÆbF�Ë WO��
 Í√  s�  r�√  wM�Ë  q�√  W�UL�  Ê_Ë  ¨’U��_«
 rK�  s�  qC�√  œd�  vK�  rKE�«  Ê_Ë  ¨d�¬  —U���«
 qO��  w�   «c�U�  WO�C��«  Ê_Ë  ¨VF�  vK�
 b�—√ ô w�_Ë ¨ UO�C��« q��√ vI�� ÂUF�« dO��«
 ÆÆÆwK�√Ë  ÍbK�  s�  ÂUI��ö�  —u��  d��  Êu�√  Ê√
 ¨w�HM� t� kH��« UL� U�dO�Ë  «—U���ô« Ác� qJ�
 rJ�  ÎUOML��  ¨W�uJ��«  s�  w��UI��U�  rJM�  ÂbI�√
  «d�«R� s� t� „U�� UL� …U�M�« ÊUM�K�Ë ¨oO�u��«

ÆåU�U�U�{ Èb�≈ n�ú�U�Ë XM�
 w�  w�UIO�  fOzd�«  w�«œd�  vI��«  ¨p�–  q��Ë
 dO�_«  Èd�√Ë  t��UI��«  »U��  t�  ÂÒb�Ë  U�«d��«
 d�¬Ë l{u�« w� «—ËUA�Ë Êu� fOzd�U� ÎôUB�«
 Âu�d�  w�UIO�  lÒ�Ë  r�  ÆWO�uJ��«   «b���L�«

ÆW�—uNL��« fOz— vK� t�U�√Ë W�UI��ô« ‰u��
 d�“u�«  W�UI��«ò  ÒÊ√  ÊUO�  w�  w�UIO�  d���«Ë
  QA� w��« W�“_« bF� W�—Ëd{ X�U� ©w�«œd�®
 ‰Ëœ  s�  œb??�Ë  W�œuF��«  WO�dF�«  WJKLL�«  l�
 `�H�  Ê√  UN�Q�  s�Ë  ¨w�OK��«  ÊËUF��«  fK��
 w�  ¡UI�_«  l�  W�öF�«  WO�UJ�≈  W��UFL�  ÎU�U�
  UM�U��Ë   UL�«d�  bF�  ¨ZOK��«  ‰ËœË  WJKLL�«

ÆåWO{UL�«  «uM��« w� XKB�
 l�  U�öF�« qC�√ v�≈ò ÊUM�� lÒKD� s� »d�√Ë
 WO��—U��«  j�«Ëd�«  ÕËd�  UNM��√Ë  »dF�«  ¡UI�_«
 «c� s�ò l�U�Ë ÆåUM�uF�Ë UM�Ëœ sO� lL�� w��«
 w�  œ—Ë  U�  oO�D�  vK�  ÊuB�d�  UM�S�  oKDML�«
  U�ö�  e�eF�  WN��  UM��uJ��  Í—«“u??�«  ÊUO��«
 vK�  —«d�ù«Ë  WIOIA�«  WO�dF�«  ‰Ëb�«  l�  ÊUM��
 vK�  ’d��«Ë  ¨UNOK�  WE�U�L�«Ë  UN�  p Ò�L��«
 WO�dF�«  UM�«bK Ô�  sO�  w��—U��«  ÊËUF��«  qOFH�
 WOK�«b�« ÊËRA�« w� q�b��« s� fHM�U� ÍQM�«Ë
 ¨w�d�  ≠  w�d�  Ÿ«e??�  Í√  w??�Ë  WO�dF�«  ‰ËbK�
 ÊUM��  V�U�  v�≈  ·u�uK�  »dF�«  ¡UI�_«  …u�œË
 ÎULz«œ  rNÔ�Q�  UN���  Õ“d�  w��«  WM�L�«  Ác�  w�

Æås�—uJA�
 WJKLL�«Ë  ÊUM��  sO�  lL��  U�ò  ÒÊ√  v�≈  XH�Ë
 WO��—U�  …u??�√   U�ö�  s�  W�œuF��«  WO�dF�«
  UE�öL�«Ë …d�UF�«  UM�U���« “ËU��� qOH� WMO��
 p�c�Ë ¨ Òô≈ fO� V�� V�� UN�UO� w� qL�� w��«
 —ÒbI� w��« w�OK��« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ dzU� l�
 UNM�√ vK�Ë UNOK� ÿUH��« vK� ’d��Ë Âd���Ë

ÆåUN��ö�Ë
 œbA��« vK� W�“U� W�uJ��U� UM� s�ò l�U�Ë
 W�d��«Ë  W�d���«  œËb��«  j�C�   «¡«d??�ô«  w�

 ‰Ëb�«  s�Q�  ÒdC�  Íc�«   U�uMLL�«  V�dN�  lM�Ë
 ZOK��«  ‰Ëœ  ULO�  ôË  ¨UN�O�uB�Ë  WIOIA�«
 œ«bF��«  vK�  W�uJ��«Ë  ÆÎU�uB�  W�œuF��«Ë
 dN��«Ë —u�_« q� w� Y��K� W�d�A� WM�� ¡UA�ù

ÆåUNIO�D� s�� vK�
 …¡U�ù« t�Q� s� U� q�ò W�uJ��« i�— b�√Ë
 q�  u�b�Ë  ¨U�—«dI��«Ë  ZOK��«  ‰Ëœ  s??�√  v??�≈
 WO�UM�K�«  W�KBL�«  l{Ë  v�≈  WO�UM�K�«  ·«d�_«
 s�  qJ�  ÍQ??�  …¡U???�ù«  Âb??�Ë  —U���«  q??�  ‚u??�
 q�b��« Ë√ WI�bB�«Ë WIOIA�« ‰Ëb�« v�≈ ‰UJ�_«
 ·«d??�_«  lOL�  W��UD�  Î «œÒb??�??�  ¨åUN�ËR�  w�
 U� cOHM�� ÂUOIK� ¡«—“u�« fK�� W�ËU� v�≈ …œuF�U�

ÆVFB�« ·dE�« «c� w� W�uJ��« s� »uKD� u�
 rOKF��«Ë WO�d��« d�“u� ÎôUB�« w�UIO� Èd�√Ë
 ”U��  w{UI�«  W�U�u�U�  Âö??�ù«  d??�“ËË  w�UF�«
 …—«“Ë  w�  ‰UL�_«  n�dB�  tM�  VK�Ë  w�K��«
 W�UI��«  bF�  WO�UI��ô«  WK�dL�«  w??�  Âö???�ù«

Æw�«œd�
  U�bK��«Ë  WOK�«b�«  d???�“Ë  È√—  ¨p???�–  v??�≈
 ÊuJ�  b�ò  W�UI��ô«  Ê√  ¨Íu�u�  ÂU��  w{UI�«
 oO�D�� ¨¡UM� l�U� wM�Ë Òf�� ¨√b�MK� ¨…uD�
 w�UM�K�« UMFL��L� ÎW�UL� ÎöF� WOKLF�«  «¡«d�ù«
 W�œuF��« WO�dF�« WJKLL�« w� UMzUI�√  UFL���Ë
 s�_« Ê≈ò ‰U�Ë Æåw�OK��« ÊËUF��« fK�� ‰ËœË
 UM�«b�√ w� W�d�AL�« WO�dF�« W�KBL�«Ë ÊU�_«Ë

ÆåWO�dF�« WO�dA�« WÒKE� X�� ÎULz«œ
 d�d���«Ë  WOLM��«  WK��  uC�  sK�√  ¨t�N�  s�
 Ê√  ¨`�dB�  w�  r�U�  r�U�  —u��b�«  VzUM�«
 ÊU� sL� WF�—– X��� w�«œd� d�“u�« W�UI��«ò
 W�K�Ë W�uJ��«  U�K� bOL�� V�� UN�√ bI�F�
 qODF��« V�� W��UFL� W�d�Ë w�UOM�« fK�L�«
 q�ò ‰Q�Ë ÆåW�—u��b�« ‰u�_« Â«e��« ‰ö� s�

 ¨UN�UB� v�≈ —u�_« bOF�Ë WO�UOM�« q�J�« VO����
 X���√ UN�_ UN�O�U��≈ qOFH�� W�uJ��« œuF�Ë

ÆåøW�FB�« ·ËdE�« Ác� w� …—Ëd{ s� d��√
 rOK��«  n�uL�«  –U��«  s�  RJK�  ÒÍ√ò  Ê√  È√—Ë  
 »dN��  w��«  ÈuI�«  t�O�ËR��  qÒL���  ¡Íd��«Ë
 Íc�« nKL�U� h��� UL� ¡«u� —u��b�« Â«e��« s�
 WO�U�M��ô« W�O�� …dO�_«  «d�u�K� ÎU��� ÊU�

ÆånKL�« —U�� XLJ� w��« WOzUI��ô«Ë
 l�ò ÊUO� w� åsOLK�L�« ¡ULKF�« lÒL��ò ‰U�Ë
 ®d�“u�« w�UF� UN� ŸÒuD� w��« WO�C�K� U�d�bI�
 t�BML�  ÎUO�C�  wM�u�«Ë  rNA�«  ©w??�«œd??�
 Ê√  d��F�  UM�√  Òô≈  ¨sOO�UM�K�«Ë  ÊUM��  W�KBL�
 …œUO��«  rOL�  w�  ¡ö��  WMF�  qÒJ�  qB�  U�
 W�U��«  q??�«œ  ÂU�I�ô«  oL�   b??�√Ë  ¨WOM�u�«
 ÷d�HL�«  s??�  ÊU??�  w��«  WO�UM�K�«  WO�UO��«
 UN�UN�u�  ·ö��«  vK�  ÈuI�«  q�  s�UC��  Ê√
 vK� b�R�Ë  «¡ö�ù« i�d� b�«Ë ÍœUO� n�uL�
 ÊUM��  «eOL� b�√ w� w��« dO�F��«Ë Í√d�« W�d�
 ÊU�–ù« ÷dH� UMOK� XDG{ w��« ‰Ëb�« U�bI�H�Ë

ÆåUN�«¡ö�ù
 wM�u�«  d�“uK�ò  WO���U�  lÒL���«  t Ò�u�Ë  
 qO�M�«  tH�u�  vK�  w??�«œd??�  Ã—u???�  –U??�??�_«
 ÊUM�� W�KBL� t�BML� tO� v Ò�{ Íc�« ÂËUIL�«Ë
 …—U���  rNM�  s�œÒbNL�«  ÎU�uB�  sOO�UM�K�«Ë
 l�  U�öF�« XFD� w��« ZOK��« ‰Ëœ w� rNHzU�Ë
 …œU�ù ÎU��� …uD��« Ác� ÊuJ� Ê√ò ÎUOML�� ¨åÊUM��
 ¡«uN�«  w�  …eH�  ÊuJ�  Ê√  ô  UN�FO��  v�≈  —u??�_«
 WJKLL�«  Êö??�≈  l�  ÎU�uB�  ¨d Ò�R�  ôË  ÂÒbIÔ�  ô
 d�“u�U�  X�O�  WKJAL�«  Ê√  W�œuF��«  WO�dF�«
 w�  W�UO��U�  rÒJ��L�«  tK�«  »e��  q�  w�«œd�

ÆårN�O�—U� d�“Ë ÃÒË— UL� ÊUM��

 »JÉ≤«eh ¿ƒ©d áeƒµëdG øe ¬àdÉ≤à°SG Ω qób ΩÓYE’G ôjRh

»æWh πgCG ájÉªM :¿ÉæÑd πLC’ » që°†j »MGOôb

Ö©°T º∏X øe π°†aCG Oôa º∏Xh QÉÑàYG q…CG øe qºgCG

W�UI��ô« »U�� w�«œd� s� tLK�� ‰ö� Êu�

 sO�√  …—U���«Ë  œUB��ô«  d??�“Ë  `���«
 W�UMB�« d�“u� WO{«d��« W�—UAL�Ë ¨Âö�
  U��ML�«  ÷d??F??�  ÊU??O??J??�u??�  Ã—u????�
 ¨WO�UM�K�«   U�ËdAL�«Ë  WOz«cG�«  WO�UMB�«
 ¨sDM�«Ë  w�  ÊUM��  …—UH�  t�LE�  Íc??�«

ÆWO�UM�� W�d� 31  W�—UAL�
 …œU????�“ W??O??L??�√ò s???� Âö????� Àb???�???�Ë
 …b��L�«   U�ôu�«  v�≈  WO�UM�K�«   «—œUB�«
 d�_« ¨s�bK��« sO� Í—U���« ÊËUF��« e�eF�Ë
 œUB��ô« ‘UF�ù W�uO� …uD� qJA� Íc�«
 ÊUM��  w�  W??�«—e??�«Ë  W??�c??�_«  ŸUD�  r??�œË

Æå U�dA�«Ë sO��ML�«  W�—«dL��« ÊULC�
 ÊUOJ�u�  Ã—u??�  W�UMB�«  d??�“Ë  ‰U??�Ë  
  U�ôu�«  ÒbFÔ�ò  u�bOH�«  WOMI�  d��  t�N�  s�
 ¨d�bB��«   UN�Ë  d��√  sO�  s�  …b��L�«
 Æw�UM�K�«  œUB��ö�  ÎU�u�  ÎU�—U��  ÎUJ�d�Ë
  «—œU??�  XFH�—«  ¨…d??O??�_«   «uM��«  w�
 ÿu�K�  qJA�  …b��L�«   U�ôu�«  v�≈  ÊUM��
 l� WO�UM�K�«  «—œUBK� uL� vK�√ v�≈ qB��
  «—œUB�« XH�UC� –≈ ÆsO�—U���« UNzU�d�
 —ôËœ ÊuOK� w��� s� d��√ mK��� U�dO�√ v�≈
 «c�  œuF�Ë  Æ2021  w�U��«  ÂUF�«  W�UN�  w�
 ÊUM��  ÁUIK�  Íc�«  r�bK�  dO��  b�  v�≈  uLM�«
 WO�dO�_«  W�uJ��«  s�  W� ]uL�  l�—UA�  s�
 WOLM�K�  WO�dO�_«  W�U�u�«  d��  ÊUM��  w�
 ‚dA�«  WO�dO�_«  W�«dA�«  …—œU��Ë  WO�Ëb�«
 l�—UAL�«  iF�  WHKJ�   ÊQ�  ÎULK�  ¨WOD�Ë√
 —UL���ô«Ë  …—U���«  dO�O�  ŸËdA�  q��
 Æw�dO�√ —ôËœ ÊuOK� v�«u� mK�� TIF 70
 ·bN�Ë  ¨ «uM�  fL�  Z�U�d��«  «c�  …Òb�
  U�UDI�«  sO���  v??�≈  w??�U??�√  qJA�
 d�bB��«   «—b???�Ë  ¨ÊUM��  w??�  WO�U��ù«
 vÒK��O�Ë  Æ U�UDI�«  pK�  w�  —UL���ô«Ë
 ÂUF�«  w�  d��√  W�dFLK�  w�U��ù«  dO�Q��«
 Z�U�d��«  «c�  ]—b�  Ê√  l�u�L�«  s�Ë  Æq�IL�«
  UFO�L�«  s�  —ôËœ  ÊuOK�  800  v�«u�
  «—UL���ô«  s�  —ôËœ  ÊuOK�  270Ë  ÊUM�K�

Æå’U��« ŸUDI�« w�
 …—œU��  X�F�  ¨Èd??�√  WN�  s�ò  l�U�Ë  
 w� ÎU ÒLN� Î «—Ëœ ÎUC�√ WOD�Ë√ ‚dA�« W�«dA�«
 W�c�_«  ‰U��  w�  UM�U�UM�  rOEM�  …œU??�≈
 WO�UMB�«   UFL���«  d��   U�ËdAL�«Ë
 d�bB��«   U�UJ�≈  …œU�“Ë  œuN��«  bO�u��

 ÆårN�b�

 …—UH� tHOC��� Íc�« ÷dFL�« n�ËË
 w� W��«— …uD�ò t�Q� sDM�«Ë w� ÊUM��
 W�d�  31  ÊUM��  s�  „—UA�Ë  ¨ÁU��ô«  «c�
 p�–  w�  UL�  ¨WO�UM��   U�ËdA�Ë  WLF�√
 ¨WD�u�L�«Ë  …dOGB�«  …dJ��L�«   U�dA�«
 v�≈  ÎW�U{≈  ¨WOzU��  …œUOI�  UNLEF�  w��«
 b�_«  q�u�  ÎU�U��  XII�  …dO��   U�d�

Æå…Òb� œuIF�
 ÂUE� b�b�� WO�dO�_« …—«œù« vK� vML�Ë 
 wÒIK� U�Òd�Ô�ò ‰U�Ë ¨Gsp r ÒLFL�«  öOCH��«
 U�b�b��  s�  bOHÔ�  WO�U��ù«  —U��_«  iF�
 s�  W�L�«  w�  70  v�«u�  bOH���  –≈  Î̈U��d�
 ¡UH�ù«  s�  …b��L�«   U�ôu�«  v�≈  UM�«—œU�
 b�U��  Íc??�«  d??�_«  ¨h ÒB�L�«  w��dC�«
 U�œUB��«  W�«b��«Ë  qL�  ’d�  oK�  vK�
  U�ôu�«  l�  W�œUB��ô«  UM�U�ö�  W�uI�Ë

Æå…b��L�«
 w�  Âö�  d�“u�«  Èd??�√  Èd??�√  WN�  s�
 W�Ëb�«  …d�“Ë  l�  WOzUM�   U�œU��  nOM�
 WO�Ëb�«  WO�UL�«  ÊËR??A??K??�  W�d��u��«
 w� ÊUM�� …dOH� —uC� w� qO�u�� öOO�«œ
 w�—«“u�  sOK�L�Ë  ¨s�b�«—u�  v�—  «d��u�

ÆÊd� w� œUB��ô«Ë WO�—U��«
 UN�c��  w??�??�«  œu??N??�??�«ò  Âö??�  ÷d???�Ë
  U??�ö??�ô«  cOHM��  WO�UM�K�«  W�uJ��«
 W��M�U�  ULO�  ô  ¨…œuAML�«  W�œUB��ô«
 bIM�«  ‚ËbM�  l�   U{ËUHLK�  dOC��K�

 Æåw�Ëb�«
 v�«  t�u�Ëò  Íd��u��«  V�U��«  b??�√Ë
 wD��  qO��  w??�  t�F�Ë  ÊUM��  V??�U??�
 s� …œU�ù« …—Ëd{Ë UNN�«u� w��« »UFB�«
 w� ULO� ô ¨s�bK��« sO� …œuIFL�«  UO�UH�ô«
  U�uKFL�«  ‰œU��Ë   «—UL���ô«  r�œ  ‰U��

Æå…d��« …—U���« e�eF�Ë WO�UL�«
 W�dG�  ÂU??F??�«  d�bL�«  Âö??�  vI��«  UL�
 XM�M�  nOM�  w??�  W�UMB�«Ë  …—U??�??�??�«
 sO�  j??�«Ëd??�«  eOH��  —U???�≈  w??�  UOKO�u�

ÆÊUM��Ë W�d��u��«  U�dA�«
 ‚u��U� WO�UM�K�« W�UMB�« r�N�ò ∫r��Ë
 s��Ë  ¨UO�O�«d��«  UJ�d�  UN�u�  WO�dO�_«
 ¡UD�u�«Ë  sO�“uL�«Ë  s�œ—u��L�«  l�A�
 ’d??H??�« ·U??A??J??�??�« v??K??� s??O??O??�d??O??�_«
 …—bBL�«  WO�UMB�«  UM�U�UD�  l�  WKL��L�«

Æåb�_« WK�u� W�—U�� W�ö� q�√ s�

 ÂUF�« w�U ÒLF�« œU��ô« fOz— l� WO�U ÒL� ÎU�ËR� ¨U�«d��« w� f�√ w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz— Y��
ÆœU��ô« s� b�ËË dL�_« …—UA�

 ‰b�  rNzUD�≈  …—Ëd{Ë  „ö�_«  Òq�  w�  sO�dJ�FK�  qIM�«  i�uF�  Ÿu{u�  UM{d�ò  dL�_«  ‰U�Ë  
 v�≈ ÊQA�« «cN� ÎU�U�� t Ò�Ë b� w�U ÒLF�« œU��ô« ÊU�Ë ¨…dO� n�√ W�L�L�Ë ÊuOK� mK�� Í“«u� ŸuDI� qI�

 ÆåW�dJ�F�« …eN�_U� sOOMFL�« q�Ë ŸU�b�« d�“ËË w�UIO� fOzd�«
 q�� s� w�U��ù« q Ò�b��« …—Ëd{Ë d Ò�RL�« WM�� Ÿu{u� ULO� ô ÂË“QL�« l�«u�« UMA�U� UL�ò l�U�Ë
 Ác� w� l�bÔ�  w��«  m�U�L�«  q� s� `�dB��« …—Ëd{ v�≈ ÎW�U{≈ ¨WM�K�«  Ác� qOFH�� w�UIO� fOzd�«
 «c� b�— —U�≈ w� p�–Ë ¨w�UL��ô« ÊULCK� wM�u�«  ‚ËbMBK� ¨’U��« ŸUDI�«  w� sOK�UFK� WK�dL�«
 UNOK� V Ò�u�� U� W�Ëb�« l�b� Ê√ …—Ëd{ v�≈ ÎW�U{≈ ¨t�U��«u� ÂUOI�« s� sJL�� w� ‰«u�_U� ‚ËbMB�«

 ÆåÎU��dI� …dO� —UOK� ·ô¬ W�L� mK�� w��«Ë ‚ËbMBK�  UI���� s�
 —«u��« ‰ö� ÂUF�« ŸUDIK�  Òd�Ô√ w��«  UI���L�« l�œ w� l�d���« …—Ëd{ s� ÎUC�√ UM�Òb��ò ·U{√Ë
 65 v�≈ qIM�« ‰b� l�—Ë ‰Ë_« Êu�U�Ë w�U��« s�dA� ÍÓdN� s� dN� nB� w�Ë w�UIO� fOzd�«  l�
 d�“Ë l� q�IL�« Ÿu��_« ŸUL��« bIFÔO�Ë Î̈«dO� U�b�ÔË b�Ë ¨’U��« ŸUDIK� WO�—bL�« `ÓML�«Ë ¨…dO� n�√
 W�U��« WBML�« vK� qO����« Ê√ UM ÓGKÓ� w��« WOK�uL��« W�UD��« —«b�≈ w� l�d��K� WO�UL��ô« ÊËRA�«

 Æåw�UIO� fOzd�«  s� ÎU�ËU�� UMOI� b�Ë ¨WF�U�� v�≈ W�U�� —u�_« Ác� q� ¨VK� n�√ 40 f�ô b� UN�
 Êu�dJ�F�«ò dL�_« »U�√ ¨qI� ‰b�� sO�dJ�FK� vDFÔO� Íc�« ŸuDIL�« mK�L�« s� ‰«R� vK� Î«œ—Ë
 Íc�« X�u�« w� ¨dO�� W�œU� WIO{ ÊuN�«u� r�Ë rN�UMJ�� ‚U���ö� ÎU�UO�√ …bOF� o�UM� s� ÊuKIM��
 ‰œU� qI� ‰b� ¡UD�≈ —ÒdI� Ê√ W�Ëb�« vK� V�� p�c� ¨W�dJ�F�« …eN�_« …b�U�� v�≈ …b� ‰Ëœ tO� —œU��
 l� ÎU�ËU�� w�UIO� fOzd�« Èb�√ b�Ë ÍdJ�� qJ� ŸuDI� mK�� ¡UD�≈ UM�«d��« ÊU� UM� s� ¨sO�dJ�FK�

ÆåWO�u�UI�« d�_« o�Ë ”—bÔ� Ê√ vK� ¨Õ«d��ô« «c�

 ¿É«µ°TƒÑd á«°VGôàaG ácQÉ°ûªH íààaG ΩÓ°S
ø£æ°TGh »a á«FGòZ á«YÉæ°U äÉéàæe ¢Vô©e

ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ≤ëà°ùeh ô q°TDƒªdG áæéd
ÉjGô°ùdG ádhÉW ≈∏Y

qO�u�� öOO�«œ WO�Ëb�« WO�UL�« ÊËRAK� W�d��u��« W�Ëb�« …d�“Ë tzUI� ‰ö� Âö� ©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ U�«d��« w� ÂUF�« w�ULF�« œU��ô« b�ËË dL�_« v�≈ Î UFL��� w�UIO�

 äÉjÉØædG áeRCG ∫ƒ∏M ¿É°ûbÉæj ø«°SÉjh …ƒdƒe
 Ωƒ«dG ähô«H »a πª©dG ô°TÉÑJ zƒµeGQ{h

 …—«“Ë  w�  ¨sO�U�  d�U�  W�O��«Ë  Íu�u�  ÂU��  w{UI�«   U�bK��«Ë  WOK�«b�«  «d�“Ë   lL��«
 Ê«Ëd� w{UI�«  ËdO�Ë ÍËUJ� bL�� w{UI�« ÊUM�� q�� k�U�� —uC�� ¨ U�bK��«Ë WOK�«b�«
 fK�� w� l�—UAL�« d�b� ¨w�U�O� ‰UL� ”bMNL�«  ËdO� WM�bL� ÍbK��« fK�L�« fOz— ¨œu��
 VzU�  ¨ÂU�—œ  bL��  WO�uM��«  WO�UC�«   U�bK�  œU��«  fOz—  ¨rO�«d�≈  rO�«d�≈  —UL�ô«Ë  ¡UL�ù«
  UH�uA�«  W�bK� fOz— VzU�Ë …—U�� Ê«uD�√  …b�b��«  W�bK� fOz— s�L�«   U�bK� œU��«  fOz—

Æ U�UHM�« W�“_ WMJLL�« ‰uK��« WA�UM�  d�Ë ÆUÒM� b�b�
 Íc�«   U�UHM�«  ŸUDI�  W�«b���  …—«œ≈  „UM�  ÊuJ�  w�  sO�D�  vK�  qLF�«ò  sO�U�  sK�√Ë
 e�eF�  v�≈  ÃU���  W�e�d�ö�«  e�eF�ò  Ê√  Î «b�R�  ¨åWOK�d�  jD�  X��  o�U��«  w�  t�—«œ≈  XÒL�
 s� …b ÒNF�L�«  U�dA�« nÒ�u� qFH� W�“√ w� s��ò ‰U�Ë Æå UF�dA��«Ë sO�«uI�« w�Ë w�U��R�

ÆåŸu{uL�« l�U��Ë n�u�� r� ‘UIM�« sJ� WO�UL�« œuIF�« V��� qLF�«
 ¨qLF�« s� åcityblueò W�d� nÒ�u� —«dL��« l�ò ÒÊ√ v�≈ ¨ p�d� …—U�  W�bK�  —U�√ p�– v�≈
  œU�√  sO� w� ¨å…bK��« Ÿ—«u� s�  U�UHM�« l�d� ¨fOL��«  d�� cM� p�d� …—U� WÒ�bK� ÒdL���
  U�ULC�« bF�  ËdO� w�  ÂuO�« d�� qLF�« ÊËd�U�O� ò  uJ�«— ò W�d� wH�u� ÊQ�  U�uKFL�«

Æ  ËdO� k�U�� UN�b� w��«
 ¡UL�ù« fK�� l� W�dA�« œuIF�  ö�bF�Ë ‰uK� œU��≈ ·bN� åuJ�«—ò W�d� —«“ œu�� ÊU�Ë

ÆWOD�  U�ULC� Òô≈ qLF�« v�≈ «ËœuF� s� rN�√ ÁuGK�√ sOH�uL�« sJ� ¨—UL�ù«Ë



3الوطن / �سيا�سة
رئي�س االتحاد العمالي العام

ا�ستقبل وفدًا عماليًا عراقيًا
مولوي متفقدًا �سجن رومية: ل�سرورة تلقيح ال�سجناء

الظروف اال�ستثنائية التي يمّر بها لبنان وتاأثيرها على الديون الم�سرفية...

الق�سيفي تلّقى المزيد من التهاني

بفوز الئحته بانتخابات نقابة المحّررين

قبالن: اتحدوا القتالع الف�ساد ال�سيا�سي المالي

بعيدًا من المناورات االنتخابية والر�سى الخارجية

ف�سل اهلل: لخطاب توحيدي يج�ّسد القَيم الدينية

وال ينزلق اإلى م�ستنقعات الع�سبيات الطائفية والمذهبية

»الديمقراطية« اأحيت يوم الت�سامن مع الفل�سطينيين:

الإنهاء االنق�سام واإعادة االعتبار للمقاومة ال�ساملة

األسمر مستقبالً الوفد العراقي بحضور فقيه

العام  العمالي  االت��ح��اد  رئ��ي��س  استقبل 
رئيس  نائب  بحضور  األسمر،  بشارة  الدكتور 
العام  االتحاد  من  وف��داً  فقيه،  حسن  االتحاد 
رئيس  برئاسة  العراق  في  العمال  لنقابات 
الدولي  لالتحاد  العام  األمين  نائب  االتحاد، 

لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك. 
التطورات  اللقاء،  خالل  الجانبان،  وناقش 

وشؤوناً عمالية.
رئيس  جانب  إل��ى  العراقي  الوفد  وض��ّم 
رحيم  االتحاد  رئيس  نائب  من:  كالً  االتحاد 
المكتب  وأع���ض���اء  وع���ض���وات  ال��غ��ان��م��ي، 

شؤون  )أمينة  عبرة  حميد  سعادة  التنفيذي: 
شؤون  )أمينة  علي  حسن  إس��راء  المالية(، 
رئيسة  والطفل(،  العراقية  العاملة  المرأة 
هدى  والنسيج  الغزل  لعمال  العامة  النقابة 
)أمين  القريشي  جاسم  حسين  األل��وس��ي، 
العالقات الخارجية(، وجبار طارش الدراجي 

)أمين الثقافة واإلعالم(.
العراق  لعمال  العام  االتحاد  رئيس  وكان 
الشرق  في  العمالية  األنشطة  مدير  أيضاً  زار 
مصطفى  ال��دول��ي��ة  العمل  لمنظمة  األوس���ط 

سعيد.

بّسام  وال��ب��ل��دي��ات،  الداخلية  وزي��ر  تفّقد 
واطلع  رومية،  في  المركزي  السجن  مولوي، 
العام  المدير  بحضور  السجناء،  أوضاع  على 
قائد  عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
مركز  رئيس  سليالتي،  م��روان  العميد  ال��درك 
الحنا،  ابراهيم  الطبيب  العميد  الطبي  رومية 
جهاد  العقيد  اإلقليمية  لبنان  جبل  منطقة  قائد 
ماجد  العقيد  السجون  سرية  قائد  األس��م��ر، 
األيوبي وآمري المباني، إضافة لقائمقام المتن 

مارلين حداد.
االح��ت��رازي  ال��م��أوى  إل��ى  م��ول��وي  وانتقل   
المشاغل  حيث  األح��داث  ومبنى  والحانوت، 
المحكمة،  وقاعة  والمطبخ،  التدريب  ومركز 
والتقى مجموعات من السجناء من كّل المباني 

واستمع إلى مطالبهم.
وتحدث مولوي إلى السجناء، فقال: »التقيت 
رومية  سجن  ف��ي  المباني  وآم���ري  الضباط 
السجناء،  مشاكل  عن  مشاكلهم  تقّل  ال  والذين 
الداخلي  األمن  لقوى  العام  المدير  مع  وسنرى 
التي  السجن  حاجات  هي  ما  عثمان  ال��ل��واء 
والسجناء  والعسكر  الضباط  بسببها  يعاني 
متابعات  »لدينا  مضيفاً  كافة«،  الصعد  على 

يومية لسجن رومية يوماً بيوم واللواء عثمان 
ال يقصر في هذا الصدد«. 

أضاف »زرت بعض أقسام السجن والمشغل 
الصناعات  بعض  األح��داث  فيه  يتعلّم  ال��ذي 
السجناء  من  مجموعة  والتقيت  الحرف،  أو 
لالستماع إلى شكواهم، وطلبت إليهم االهتمام 
التي  الشخصية  وبالنظافة  الصحية  بأمورهم 

تمنع تفشي األمراض، وشّددت عليهم االهتمام 
بتأمين  كفيلة  والمديرية  األم��ر،  بهذا  جيداً 
تؤّمنها  التي  والتغذية  األدوية  من  المتطلبات 

مع بعض الجمعيات الداعمة«.
تتعلق  السجناء  »ظ��روف  أّن  إل��ى  وأش��ار   
وما  العملة  قيمة  انخفاض  مع  البلد  بظروف 
يؤثر  ال��ذي  األم��ر  فاحش،  غ��الء  من  صاحبها 

األمنية  وللقوى  للسجناء  التقديمات  على 
والعسكرية«. 

روم��ي��ة  س��ج��ن  »م��ش��ك��ل��ة  أّن  إل���ى  ول��ف��ت 
ما  فيه  يتواجد  إذ  االكتظاظ،  هي  األساسية 
التي  االستيعابية  قدرته  من   300% نسبته 
أكثر  أّي   3592 فيه  وي��ت��واج��د   1050 ه��ي 
الكافي  الجهد  نبذل  نحن  أض��ع��اف..  بثالثة 
المساجين،  مسألة  لحّل  المعنية  الجهات  مع 
الحكومة  رئيس  مع  اجتماع  من  أكثر  وعقدنا 
في  االكتظاظ  لمسألة  حلول  إليجاد  بالسرايا 
سجن رومية وكّل السجون سواء عبر محاولة 
إطالق قانون العفو العام مجّدداً، إذا توافرت له 
السجنية  السنة  وخفض  السياسية،  الظروف 
ولو لمرة واحدة، وإذا خفضت السنة السجنية 
على  المساجين  ع��دد  ينخفض  واح��دة  لمرة 
نحٍو كبير، وتشمل عملية خفض العقوبات كّل 
الجرائم وكّل األحكام، ألّن هناك بعض الجرائم 

ال يشملها التخفيض«.
وأكد مولوي على »ضرورة تلقيح السجناء 
 10% ال���  نسبتهم  تتجاوز  ال  الملقحين  ألّن 
هو  فاللقاح  ج��داً..  ضئيلة  نسبة  وهي  فقط، 

لحمايتهم«.

{ أحمد قاسم
والحروب  والكوارث  االستثنائية  والظروف  القاهرة  القوة   
والجوائح كلها أسباب تؤدي الى تعثر القروض المصرفية، هذه 
الظروف االستثانية تأتي بعد نشوء عقد القرض وهي خارجة عن 
إرادة طرفيه وتحول دون تنفيذه، مثال على ذلك ما يحصل اآلن 
والحصار  السورية  والحرب  كورونا  لجائحة  نتيجة  لبنان  في 
انخفاض كبير في قيمة  المفروض على لبنان وما نتج عنه من 
العملة الوطنية مقابل الدوالر األميركي بحيث أصبح المقترض 
دخله،  مستوى  لتدني  نتيجة  بالتزاماته  الوفاء  على  قادر  غير 
ونتيجة لوجود تعّهدات او عقود كثيرة بالدوالر األميركي وعدم 
التزام أكثر المدينين بالتسعيرة الرسمية لمصرف لبنان، وكذلك 
لوجود عدة تسعيرات صادرة عن مصرف لبنان للدوالر بحيث 

أصبحت هناك حيرة بأّي سعر سيتّم تنفيذ تلك العقود.
القروض  تعديل  نستطيع  هل  يطرح:  ال��ذي  السؤال  ولكن 

المصرفية في ظّل الظروف االستثنائية؟
 لم يشر المشرع اللبناني بخالف بعض التشريعات العربية 
الظروف  ال��ى  استناداً  العقد  تعديل  إمكانية  ال��ى  واألوروب��ي��ة 
حيث  والجوائح،  والكوارث  الحروب  عن  الناتجة  االستثنائية 
نجد اّن تلك التشريعات تجاوبت مع الحالة الطارئة وأدخلت ما 
ُيعرف بنظرية الظروف االستثنائية، ونذكر منها المشرع المصري 
الذي نص في المادة 147 على انه: »ومع ذلك إذا طرأت حوادث 
استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها 
ان تنفيذ االلتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيالً صار مرهقاً 
للمدين بحيث يهّدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف 
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرّد االلتزام المرهق الى 
كذلك  ذل��ك«.  خالف  على  اتفاق  كّل  باطالً  ويقع  المعقول.  الحّد 
باالستناد  والبرتغالية...  واليونانية  اإليطالية  القوانين  فعلت 
الى اّن التعاقد ُبني على ظروف معينة كانت متوقعة او سائدة 
من المتعاقد اآلخر، فإذا زال األساس الذي ُبني عليه العقد وجب 
إنهاءه أو إعادة النظر فيه. أما المشرع الفرنسي فلم يصدر تشريعاً 

يكّرس نظرية الظروف الطارئة.
االلتزام  اّن  قاعدة  على  كّرست  التي  الطارئة  الظروف  ففكرة   
أمر  فادحة  بخسارة  يهّدده  بحيث  للمدين  مرهقاً  يصبح  الذي 
يرفضه العقل واإلنصاف والعدل، ألّن حدوث مثل هذه التقلبات 
من  تدخالً  تتطلب  بالموجبات  ومرهقاً  كبيراً  خلالً  تحدث  والتي 
المأزق  هذا  من  إلنقاذه  أمره  على  المغلوب  لطلب  بناء  القاضي 
اليها  ُيعاد  بصورة  الموجبات  بتعديل  إما  القتصادياته  الهدام 

التوازن وإما يحّل العقد بصورة نهائية.
 أما عن موقف الفقه في لبنان فهو مجمع على األخذ بنظرية 
قبل  من  العقد  على  رقابة  إلجراء  االستثنائية  الطارئة  الظروف 
القاضي بغية إعادة التوازن الى العقد او حله وذلك باالستناد الى 
المادة 221 من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي تنص على 
ما يلي: »ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين 
واالنصاف  النية  لحسن  وفاقاً  وتنفذ  وتفسر  تفهم  ان  ويجب 
والعرف«. اما االجتهاد اللبناني وعبر مجلس شورى الدولة اعتمد 
نظرية الظروف الطارئة في العقود االدارية باعتبار ان هذه العقود 
تؤدي خدمة عامة، واشترط ان يكون العقد قد نفذ وان يقع حدث 
مفاجئ لم يكن احد المتعاقدين يتوقعه ولم يكن باستطاعة الرجل 
االقتصادي  بالتوازن  يخّل  ان  شأنه  من  ويكون  توقعه  العادي 

للعقد، وان يكون هذا الخلل قد بلغ حداً جسيماً يصبح معه تنفيذ 
المدعي اللتزاماته مرهقاً ان لم يكن مستحيالً. بينما االجتهاد في 
المحاكم المدنية بقي متذبذبا« بسبب عدم وجود نص تشريعي 

يجيز للقاضي التدخل في تعديل مضمون العقود.
 من هنا، نرى اّن المحاكم وفي ظّل الظروف االستثنائية التي 
العدل  مبادئ  الى  تعمد  ان  التشريعي  النص  وغياب  بها  نمّر 
المقترض  العقود وتفسيرها من اجل حماية  واالنصاف في فهم 
يمكنها  وكذلك  التعاقدية،  العالقة  في  الضعيف  الطرف  وهو 
والعقود  الموجبات  قانون  من   115 المادة  نص  الى  االستناد 
ينظر  ان  »للقاضي  ان��ه:  على  تنص  المقترضين  عن  للتخفيف 
بعين االعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع 
االحتياط الشديد مهال معتدلة إليفاء الموجب ويأمر بتوقيف ما لم 
يكن ثمة نص قانوني مخالف«. وال يسعنا اال ان نتقّدم باقتراح من 
أجل السماح للقاضي للتدخل وتعديل بنون العقد بما يتناسب 
مع الوضع وقت توقيع العقد مراعاة لمبدأ حسن النية واالنصاف 

والعدل واستثناء« على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

مصير القروض بالدوالر...؟
 والسؤال اآلخر الذي يمكن طرحه كذلك: ما هو مصير القروض 

الممنوحة بالدوالر األميركي؟ واّي سعر يعتمد في السداد؟
 568 رقم  التعميم  في  موجود  السؤالين  هذين  على  الجواب   
التجزئة  ق��روض  بين  ف��ّرق  وال��ذي  لبنان  مصرف  عن  الصادر 
السيارات،  قروض  االستهالكية،  القروض  السكنية،  )القروض 
من  األكبر  الشريحة  تمّس  والتي  االئتمان...(  بطاقات  التعليم، 
األزمة،  بهذه  تأثراً  االكثر  الطرف  وهم  الدخل  محدودي  أصحاب 
وبين القروض التجارية والتي أبقى فيها على قاعدة العقد شريعة 
المقيمين  غير  وبين  المقيمين  بين  فّرق  فإنه  كذلك  المتعاقدين، 
والذين يحصلون على مدخول عاٍل بالعمالت األجنبية أبقى على 
دفعاتهم بالدوالر. اذ نصت المادة األولى منه على ما يلي: »على 
تسديد  قبول  لبنان  في  العاملة  المالية  والمؤسسات  المصارف 
قروض  عن  الناتجة  المستحقة  الدفعات  او  األقساط  العمالء 
التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية، 
وذلك بالليرة اللبنانية وعلى أساس السعر المحدد في تعامالت 
مصرف لبنان مع المصارف )حالياً بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 

ليرة لبنانية للدوالر الواحد( وذلك بشرط:
أ- ان ال يكون العميل من غير المقيمين وفقاً للتعريف الوارد في 

النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
األجنبية  العملة  ب��ه��ذه  ح��س��اب  للعميل  ي��ك��ون  ال  ان  ب- 
األقساط  هذه  لتسديد  استعماله  يمكن  المعني  المصرف  لدى 

والدفعات.
تبقى سائر التسهيالت والقروض سيما التجارية منها خاضعة 
لشروط عقد القرض او عقد التسهيالت الموقع بين المصرف او 
المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة االلتزام بالتسديد بعملة 

القرض«. 
 اما االجتهاد اللبناني فهو منقسم بين مؤيد وبين معارض في 
ظل رفض أغلبية المصارف تطبيق مضمون هذا التعميم ولجوء 
العدل على اساس  العرض واإليداع لدى كاتب  الى  المقترضين 
السعر الرسمي )1507.5(، ونحن نقصد اإليداع الفعلي للقروض 
المستحقة  غير  ال��ق��روض  ام��ا  األميركي،  ب��ال��دوالر  المستحقة 
فاالجتهاد متفق على عدم جواز تسديدها قبل مواعيد استحقاقها. 

وفي قرار رقم 21/9 تاريخ 2021/4/13 صادر عن رئيس دائرة 
التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بتاريخ 2020/10/28، 
محكمة  مراجعة  المعترضة  الجهة  وكلف  والغيداع  العرض  رد 
الموضوع خالل مهلة عشرين يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار 
للبّت بمعدل سعر صرف الدوالر الواجب اعتماده، الّن احتساب 
سعر الدوالر يتعلق بأساس النزاع كونه يطال أصل الحق وكيفية 
احتسابه ويؤثر على مقدار الموجب، واّي وجهة سيتّم تبنيها في 
احتساب سعر الصرف من شأنها ان تغّير في مقدار الدين زيادة 
او نقصاناً، األمر المحظر على رئيس دائرة التنفيذ التصدي له. هذا 
العرض تناولته المادة 822 و 823 من قانون أصول المحاكمات 

المدنية. 
وق��روض  والشخصية  السكنية  ال��ق��روض  اّن  ن��رى  لذلك 
السيارات والتعليم وبطاقات االئتمان ينطبق عليها التعميم رقم 
المصارف تنفيذه وفي حال رفضت ذلك على  568 ووجب على 
المقترض اللجوء الى القضاء لتنفيذه على أساس السعر الرسمي 

.1507.5
ولكن ماذا عن المهل القضائية واألقساط لدى المصارف؟

 في ظّل األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وخاصة 
لخطة  وفقاً  العمل  عن  البالد  وتوقف  كورونا  وباء  تفشي  بعد 
من  الحكومة  تقدمت  ال��دول��ة،  قبل  من  الموضوعة  ال��ط��وارئ 
والقضائية  القانونية  المهل  تعليق  بطلب  النيابي  المجلس 
بتاريخ  البالد  في  كورونا  حالة  اول  ظهور  بعد  وذلك  والعقدية 
2020/2/20 وقد أقّر مجلس النواب التمديد بموجب القانون 
والقضائية  القانونية  المهل  بتمديد  المتعلق   ،160 رق��م 
الجريدة  في  والمنشور   ،2020/5/8 في  الصادر  والعقدية، 
موضوع  عن  اما   .20 العدد   ،2020/5/14 بتاريخ  الرسمية 
األقساط فقد تّم تعليقها كذلك حفاظاً على مصلحة المقترضين 
وصوناً لهم ولممتلكاتهم. فقد ورد في المادة األولى من القانون 
199 ما يلي: »خالفاً ألي نص آخر، تعلق لمدة ستة أشهر  رقم 
المتعلقة  التعاقدية  البنود  القانون مفاعيل  من تاريخ نشر هذا 
المدعومة  سواء  أنواعها،  بكافة  القروض  تسديد  عن  بالتخلف 
وزراعية  وصناعية  وسكنية  تجارية  من  المدعومة،  وغير  منها 
تسري  ال  بحيث  معلومات،  وتكنولوجيا  وبيئية  وسياحية 
ذلك  في  بما  تعاقدية،  او  قانونية  ج��زاءات  اّي  المقترض  على 
من تاريخ  اعتباراً  التعليق  الفائدة بسبب  اّي زيادة على معدل 

  .2021/1/1
التي  والعقدية  والقضائية  القانونية  اإلجراءات  جميع  تعلق 
الزمن  مرور  مهلة  وتتوقف  البند،  هذا  ألحكام  خالفاً  بها  يباشر 

المسقط للحق خالل مدة نفاذه«.
لذلك نرى اّن المهل علقت وال تستطيع المصارف رفع اي دعوى 
او فرض فوائد تأخير على القروض، مع العلم ان بعض المصارف 
للقانون،  خالفا«  التأخير  غ��رام��ات  وتفرض  بذلك  تكترث  ال 

ويستطيع المقترض مراجعة القضاء ألخذ حقه.
 في الختام ال بّد من االشارة الى اّن الظروف االستثنائية التي 
يمّر بها الوطن هي ظروف قاسية ويجب على الجميع التكاتف من 
التي مرت في نهاية  الظروف  اجل الخروج منها، وهي أسوأ من 
الثمانينات حيث انه في السابق لم تجّمد االموال في المصارف 
تحّوط  ومع  اآلن  اما  أموالهم،  تحصيل  الناس  باستطاعة  وكان 
أمام  انفسهم  وجدوا  أنهم  اال  دوالر  الى  ودائعهم  بتحويل  الناس 

قرارات جائرة بعدم السماح لهم بالحصول عليها.

اللبنانية  الصحافة  محّرري  نقيب  تلقى 
جوزف القصيفي سلسلة اتصاالت تهنئة بفوز  
الئحة«الوحدة النقابية« في انتخابات مجلس 
ال���وزراء  مجلس  رئيس  م��ن  للنقابة،  جديد 
البستاني،  فريد  د.  والنواب:  ميقاتي  نجيب 
ح��س��ي��ن ال���ح���اج ح��س��ن، ع��اص��م ع��راج��ي، 
نعمة  المستقيل  النائب  الموسوي،   إبراهيم 
كريم  تويني،  نقوال  السابقين   والوزراء  إفرام  
البستاني،  ناجي  الهاشم،  جوزف  بقرادوني، 
للصحافيين  ال��دول��ي  لالتحاد  العام  األمين 
االتحاد  في  المالي  واألمين  بيالنجيه  أنطوني 

جوزف  القنصلي  السلك  عميد  بوملحة،  جيم 
الصحافيين  ات��ح��اد  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  حبيس  
الوطني  المجلس  رئيس  مراد،  إلياس  العرب 
الحبهة  الهادي محفوظ، مسؤول  لإلعالم عبد 
فيصل،  علي  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية 
مارون  المقاولين  نقيب  ك��رم،  خليل  السفير 
اللجان  الروابط  لتّجمع  العام  األمين  الحلو، 
للمحامين  ال��س��اب��ق  النقيب  ب��ش��ور،  م��ع��ن 
الحزب  في  اإلعالمي  المسؤول  قسطا،  سليم 
رئيس  حيدر،  ج��اد  اللبناني«  »الديمقراطي 

صناديق التعاضد غسان ضو.

 اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
السلطة  بحماية  يبدأ  العدالة  »رأس  أّن  قبالن، 
المافيات  من  الضعيف  وحماية  الفساد،  من 
بمختلف أشكالها، واليوم بلدنا يعيش إعصاراً 
واالنهيارات  والبؤس  والفساد  االضطهاد  من 
التي حّولته وشعبه ضحايا ممزقة، وبكبسة زّر 
الودائع، وتحّركت جرافة  البلد، وطارت  انتهى 
االنهيار، وأصبحت األسواق مسالخ احتكارية، 
بيد عصابات محلية أخطر  البلد ممسوكاً  وبدا 
من كّل الجيوش الغازية... اليوم رغيف الناس 
بقبضة  ممسوكة  أسواقها  بالحرام،  مغّمس 
الداخلية  األن��ي��اب  بين  مستقبلها  شياطين، 
تعيش  »بدك  لك  يقول  من  وهناك  والخارجية، 

بدك تدفع« بعد أن نهبوا البلد والناس«. 
قبل  األخيرة  األمتار  في  اليوم  »اننا  وقال: 
وهذا  قاتل،  الوقت  وه��در  الشامل،  االنهيار 
والطريقة  بالحكومة،  الروح  تدّب  أن  يفترض 
مناورات  شبع  البلد  ألّن  وسهلة،  معروفة 
مشاريع  وسط  سياسية،  وكمائن  قضائية، 
لقلب  واشنطن  تقودها  عقابية  إقليمية  دولية 
البلد. وهذا ما يجب أن يدفع القوى السياسية 
من  القضاء  لحماية  كبير  وطني  ق��رار  ألخ��ذ 
البلد  حماية  عن  فضال  السياسة،  ومن  نفسه، 

من الشلل السياسي الكارثي«.
أّن  قبالن  المفتي  اعتبر  فقد  اجتماعياً،  أما 
انتهت،  الوسطى  والطبقة  بشدة،  تغّير  »البلد 
والمعادلة أضحت قلة تحتكر الثروة واألسواق 
شعب  أكثرية  مقابل  واإلمكانات،  وال��م��وارد 

يتجّرع الموت البطيء، عبر نظام مفخخ بأكبر 
عمليات احتكار تتغذى على الفساد، يأتي على 
األولية  والمواد  والغذاء  الدواء  مافيات  رأسها 
ولوبي  الحصرية،  االس��ت��ي��راد  وك��ارت��ي��الت 
الدوالر، وأوكار السوق السوداء الممسوكة بيد 
وتطبيقات  النقدية،  المالية  الحرب  جنراالت 
ماليا  وتناور  بالسعر،  تتالعب  التي  ال��دوالر 

خدمة ألجندات سياسية قذرة«. 
بأن  أمره  »حسم  قال:  الدولي،  القرار  وعن 
بعض  تشحيده  باستثناء  للبنان،  أم��وال  ال 
السياسي  الطابع  ذات  اإلنسانية،  األم���وال 
واشنطن  تقوده  سياسي  قرار  بخلفية  أيضاً، 
وحلف طويل عريض يريد لبنان مجرد فريسة 
باألجندة السياسية«، معتبراً أّن »لبنان وسط 
مفتوحة  والمعركة  مدوية،  والكارثة  النفق، 
هذا  شعب  والضحية  األس��ل��ح��ة،  ك��ّل  على 
ومذاهبه.  طوائفه  عن  بعيداً  المظلوم،  البلد 
بل  الطائفة،  وال  ال��دي��ن  يهّمه  ال  واألم��ي��رك��ي 
من  موقعه  بل  لبنان،  يهّمه  ال  كما  العمالة، 

خدمة تل أبيب ومصالحها«. 
أن  يمكن  »لبنان  أّن  قبالن  المفتي  وأك��د 
السياسي،  بالخيار  لكن  جديد،  من  ينهض 
نهوض  أن  يعتقد  ومن  أوالً،  وجهته  وتحديد 
الغرب  وشفقة  النقد  صندوق  من  يبدأ  لبنان 
هو واهم، واأليام شواهد، والنصيحة للجميع 
اتحدوا القتالع الفساد السياسي المالي، بعيداً 
الخارجية  االنتخابية، والرشى  المناورات  من 

تفلحوا بإنقاذ لبنان وشعبه«.

السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  دعا 
»خطاب  إل��ى  الله  فضل  اللطيف  عبد  علي 
الى  ينزلق  وال  الدينية  القيم  يجّسد  توحيدي 
والمذهبية  الطائفية  العصبيات  مستنقعات 
»أّن  مؤكداً  الدين«،  حساب  على  تنمو  التي 
نهج  مناهضة  من  ُتستمّد  الخطاب  مشروعية 
لمنظومة  والتبعية  والمداهنة  المساومة 
سياسية فاسدة تستبيح اإلنسان في كرامته 
الدين  ع��ن  ال��دف��اع  عناوين  تحت  وحقوقه 

والطائفة والوطن«
وأشار إلى »أّن لبنان الذي يقع تحت وطأة 
واالستهدافات  الخانقة  المعيشية  األزم��ات 
خطاب  إل��ى  يحتاج  المشبوهة،  الخارجية 
الذي  الطائفي  التحفيز  أشكال  كّل  ينبذ  وطني 
المشترك،  العيش  ثقافة  بموجبات  ي��خ��ّل 
الحوار  على  قائم  حضاري  كنموذج  ويسقطه 
والرجوع  واإللغاء  المصادرة  ورفض  والتنّوع 
التي  االستعمارية  ال��م��وروث��ات  ثقافة  إل��ى 

تؤّسس لحالة االحتراب الداخلي القاتل«.
»المرجعيات  ال��ل��ه  فضل  السيد  ون��اش��د 
وطني  ح��راك  إط��الق  الدينية  والمؤسسات 
اإلس��الم��ي��ة  ال��ه��وي��ة  م��ك��ون��ات  م��ع  منسجم 
والمسيحية بهدف التعبير عن صرخة الفقراء 
والجائعين ومواجهة الفاسدين والمرتكبين«، 
كوسيلة  الوطني  الحوار  »اعتماد  إلى  داعياً 
المخاوف  وإزال���ة  الخالفات  لحّل  حضارية 
األخطار  بمواجهة  المعنية  المقاومة  ح��ول 
لبنان  تهّدد  التي  والخارجية  الصهيونية 

بأرضه وأمنه وسيادته«.
أزماتنا  من  للخروج  سبيل  ال  »أن  واعتبر 
من  الداخل  يحصن  وطني  بمؤتمر  إال  الراهنة 
ويسعى  والفيدرالية،  التقسيم  أشكال  ك��ّل 
شّكل  متخلف  سياسي  نظام  م��ن  للتخلص 
للفساد  رأساً  الفاسدة  السياسية  الطبقة  مع 
االقتصادية  األزم��ات  لكّل  وسبباً  المستشري 

واالجتماعية والسياسية«.

فلسطين«  لتحرير  الديمقراطية  »الجبهة  أحيت 
الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم 
باعتصام أمام مبنى األمم المتحدة في وسط بيروت، 
وحشد  اللبنانية  والقوى  األحزاب  ممثلو  فيه  شارك 

من مخيمات بيروت وفاعلياتها الوطنية.
السياسي  المكتب  عضو  االعتصام  في  وتحدث   
للظروف  الديمقراطية« علي فيصل عارضاً  »للجبهة 
التاريخية إلعالن يوم 29 تشرين الثاني يوماً عالميا 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعياً إلى »تعزيز 
دفعت  التي  الفلسطينية  القوة  عناصرة  كل  وتطوير 
وفي  الوطنية  وحقوقه  شعبنا  مع  للتضامن  العالم 
ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  تضحيات  مقدمها 
وتضامن  واض��ح  سياسي  برنامج  خلف  ووحدته 
في  العناوين  ه��ذه  واستحضار  ال��ح��ّرة،  الشعوب 
اإلسرائيلي  األميركي  للمشروع  المشتركة  مواجهتنا 
ل��ن��ح��م��ي ش��ع��ب��ن��ا وأس���ران���ا وأرض���ن���ا م��ن بطش 

االحتالل«.
مساراً  يأخذ  ان  يجب  الدولي  التضامن  »إن  وقال 
جديدة  فلسطينية  سياسة  على  بالبناء  مختلفاً 
كل  لصالح  إن��ج��ازات  م��ن  يتحقق  م��ا  على  ت��راك��م 
الوطنية  الوحدة  استعادة  خالل  ومن  الفلسطينيين 
وإنهاء االنقسام وإعادة االعتبار للبرنامج السياسي 
الموحد، والمقاومة الشاملة على مساحة كل األرض 
سياسي  نظام  ظّل  في  وطنية  وشراكة  الفلسطينية 
الشاملة  االنتخابات  عبر  مرتكزاته  بناء  يجب  جديد 
المجلسين  قرارات  وتطبيق  األسرى،  قضية  وتدويل 
بقطع  المتعلقة  تلك  خصوصاً  والوطني  المركزي 
االرت��ب��اط  وف��ّك  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  م��ع  العالقة 

باتفاق أوسلو وقيوده«.
في  الفلسطينيين  الالجئين  »هموم  عن  وتحدث 
إلى  وصلت  التي  اللبنانية  األزمة  وتداعيات  لبنان 
المرجعيات  ك��ل  تضافر  تتطلب  مأسوية  ح��االت 
المستويين  على  نتائجها  وط���أة  م��ن  للتخفيف 

واالجتماعي«. االقتصادي 
بدوره، حّيا األمين العام السابق التحاد المحامين 
العرب عمر الزين باسم »اللجنة الوطنية للدفاع عن 

الشعب  الفلسطينيين«، »نضال  األسرى والمعتقلين 
»القضية  أن  م��ؤك��داً  وتضحياته«،  الفلسطيني 
الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لجميع العرب 
استعماري  احتالل  ضد  حق  قضية  ألنها  واألح��رار 
»احترام  إلى  داعياً  العنصرية«،  أشكال  كل  يمارس 

االتفاقات الدولية ومحاكمة إسرائيل«.
التنسيق  »هيئة  باسم  قبالن  عباس  واعتبر 
أن  والمحّررين«  لألسرى  اللبنانية  الفلسطينية 
م��زدوج��ة  بمعايير  يتصرف  ال��دول��ي  »المجتمع 
ويغّض النظر عن ممارسات العدو«، مؤكداً »استمرار 
التوحد حول  إلى  العالم  النضال«، داعياً »كل أحرار 

قضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني«.
»إن  المحّررين  األسرى  باسم  ياسين  أنور  وقال   
يعيد  فعلي  دعم  هو  الفلسطيني  الشعب  يحتاجه  ما 
جرائم  من  يرتكبه  ما  على  العدو  ويعاقب  األرض 
وقانونية  سياسية  وتدابير  إجراءات  تتطلب  يومية 

لمعاقبة العدو على جرائمه«.
اللبنانية  االح��زاب  باسم  حّمود  عطالله  ودع��ا   
سالحه  ألنها  ال��وح��دة  إل��ى  الفلسطيني  »الشعب 
عبر  والموحدة  المشتركة  المواجهة  وأن  األق��وى، 
وانتصار  العدوان  بدحر  كفيلة  الشاملة  المقاومة 

الفلسطيني«. الشعب 
»الحملة  باسم  حيدر  ناصر  الدكتور  دع��ا  كما   
الشعب  األّم��ة«،  وقضايا  فلسطين  لنصرة  األهلية 
مشدداً  االنقسام«،  وإنهاء  »التوحد  إلى  الفلسطيني 
كل  وأن  األّمة  كل  قضية  ستبقى  »فلسطين  أن  على 
ستبوء  القومي  محيطها  ع��ن  إبعادها  م��ح��اوالت 

بالفشل«.
وفي الختام، تال علي محمود نّص مذكرة تسلّمها 
كريم خليل وموجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة، 
تضمن  التي  المتحدة  األمم  قرارات  »تنفيذ  إلى  دعت 
المجتمع  دع��م  وترجمة  الوطنية  حقوقه  لشعبنا 
لالحتياجات  ب��االس��ت��ج��اب��ة  ال��س��ي��اس��ي  ال��دول��ي 
المعيشية واالقتصادية خصوصاً بما يتعلق بوكالة 
االب��ت��زاز  سياسة  م��ن  حمايتها  وض���رورة  ال��غ��وث 

واإلسرائيلية«. األميركية 

وزير المال بحث مع �سري وطلي�س

في تثبيت متطّوعي الدفاع المدني

ومسؤول  شري  أمين  النائب  أمس  الخليل  يوسف  المال  وزي��ر  استقبل 
شؤون البلديات في حركة أمل بسام طليس، وتّم البحث في موضوع تثبيت 

المتطّوعين في المديرية العامة للدفاع المدني.

قائد الجي�س التقى الحجار

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الشؤون 
اإلجتماعية هكتور الحجار، وتناول البحث األوضاع العامة في البالد،.

عرضوا  الذين  بيروت،  مرفأ  انفجار  ضحايا  أهالي  من  وفدا  استقبل  كذلك 
قضيتهم وهواجسهم.

مولوي خالل تفقده سجن رومية

2021 األول  ك��ان��ون   4/ /ال��س��ب��ت  ع��ش��رة  الثالثة  السنة 
 Thirteenth year /Saturday/ 4 December 2021

خليل متوسطاً شري وطليس

قائد الجيش مجتمعاً إلى الحجار في اليرزة أمس
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 Àb��«  XKJ�  w��«  w�«œd�  d�“u�«  W�UI��«
 dL�R� w� w�«œd� UN�Ëd� Õd� f�√ “d�_«
 b�√  ¨WO�u�eHK�  Y??�œU??�√  W�uL��Ë  ¨w�U��
 Íc??�«  ¨Á—«d?????�  v???�≈  W��M�U�  r???�_«  Ê√  U??N??�ö??�
 ÁuGK�√  s??�c??�«  tzUHK�  s??�  r??�b??�  t�HM�  Ác??�??�«
 WO��d�  ÊULOK�  o�U��«  d�“u�«  rN��bI�  w�Ë
 „d� Âb� u� ¨Ác��� —«d� Í√ w� t�uL�b� rN�√
 ‰UA�≈  WO�ËR��  tzUHK�  l??�  tKOL���  ‰U�L�«
 —u??�_« d??�u??B??�Ë ¨w??�??�d??H??�«  f??O??zd??�«  vF��
 u� ÊUM�� W�KBL� wN�MO� ÊU� ¡w� q� ÊQ�Ë
 «–≈ W�UI��ù« r�bI� ULMO� ¨t��UI��« w�«œd� Âb�
 sO�  U�öF�« —U�� w� WK�K�� o�dD�« `�H� r�
 bOFB� q�_« vK� lML� uN� ¨÷U�d�«Ë  ËdO�
 W�uJ��« W�UI��≈ v�≈ Îôu�Ë ¨wK�«b�« l{u�«
 vK� p�– WO�ËR�� ¡UI�≈Ë ¨⁄«dH�«  w� Ÿu�u�«Ë

 ÆtHK� s� tzUHK�Ë w�«œd� n�u�
  UF�u�  ô  Ê≈  WO�OK�  —œU??B??�  X�U�  ULMO�
  U�öF�«  vK�  ÊËd??�U??�  …—U??�“  ZzU�M�  WO�U��≈
 —dI� U�bM� ÷U�d�« Ê√Ë ¨ÊUM��Ë W�œuF��« sO�
 fO�Ë Ê«dN� Ë√ sDM�«Ë l� p�– qFH� WK�K��«
 ÊËd�U�  Ê√  WO��d�  —œUB�  b�R�  Æf�—U�  l�
 vK� ÂuI� UN�U�� s� o�«Ë o�d� W�—U� pKL�
 …œuF�  w??�«œd??�  W�UI��ô  W??�œu??F??�??�«  …U??�ö??�
  U�œU�� ‚ö�≈Ë ¨ ËdO� v�≈ ÍœuF��« dOH��«
  öJA� ‰u???� U??�??�d??� U??N??O??� „d??�??A??� W??zœU??�
 w��«  WO�U�uK�b�«   «uMI�«  d��  WOzUM��«  W�öF�«
 …—UH��« l� W�œuF��«Ë U��d� w�—UH� UNK�L�
 Íc�«  w�ö�K�  …œu??�  w�  ¨ ËdO�  w�  WO�dO�_«
 W�uJ��«  …œôË  WK�d�  ‰ö??�  oO�M��«  v�u�

 ÆWO�UM�K�«
 W�uJ�K�  …œu????�  ô  w???�«œd???�  W??�U??I??�??�«  b??F??�
 ¨WO�uJ�  —œUB�  b�R�  UL�  ¨ U�UL��ù«  v??�≈
 WI�U�  ‰«e??�  ô  W�uJ��«  XKD�  w��«  WOCI�U�
 ‚—U�  w??{U??I??�«  w??�b??F??�«  oI�L�«  WOC�  w??�Ë
 Èu��L�«  vK�  UNK�  q��  XKA�  w��«  —UDO�
 w�UOM�«  —U�L�«  ‚ö??�≈  ô≈  o��  r??�Ë  ¨wzUCI�«
 w�«d�« …—UA� „d�dD��« ¡UI� w� tOK� oH�« Íc�«
 w�«d�«  „d�dD��«  tKI�Ë  ¨Íd�  tO��  fOzd�«  l�
 Êu� ‰U??A??O??� œU??L??F??�« W??�—u??N??L??�??�« f??O??z— v???�≈
 ULN�u�� v�ôË ¨w�UIO� VO�� W�uJ��« fOz—Ë
 W�uFB�  ¨cOHM�K�  tI�d�  b��  Ê√  ÊËœ  s�  sJ�
 W�K��«  ¡b��  »uKDL�«  w�UOM�«  »UBM�«  sO�Q�
 WO�UOM�«  oOI���«  WM��  ‚ö??�≈  vK�  X�uB�K�Ë
 ¨d��«  wM�u�«  —UO��«  »«u??�  W�—UA�  ÊËœ  s??�
 w�  b??�«Ë  X�uB��«  »UB�Ë  W�K��«  »UB�Ë
 œUN��U�  c�R�  r�  «–«  Î U�zU�  65  u�Ë  W�U��«  Ác�
 s�  WOKLF�«  qL�J�  ô  sO��U��«  w�Ë  Î̈ U�zU�  61?�«
 Íb��  Íc??�«  d��«  wM�u�«  —UO��«  W�—UA�  ÊËœ
 s�  »UBM�«  sO�Q�  w??�  W�—UALK�  œ«b??F??�??�ù«
 ◊U�Ë√ ‰uI� ULMO� ÆÕ«d��ô« l� X�uB��« ÊËœ
 X�uB��« sLC� Íc�« Ê≈ d�d���«Ë WOLM��« WK��
 ô d??�??�«  w??M??�u??�«  —U??O??�??�«  ÊËœ s??� Î U??�u??� 65?�
 65  u�Ë  »UBM�«  sO�Q��  Á—uC�  v�≈  ÃU���

 ÆÎ UC�√ Î U�u�

 t�BM� s� t��UI��« w�«œd� sK�√ ÎUF�u�� ÊU� UL�Ë
 l� WO��dH�« œuN��« ÂU�√ ‰U�L�« ÎU��U� W�uJ��« w�
 ¨ÊUM��  l�  WO�U�uK�b�«  W�“_«  W��UFL�  W�œuF��«
 vK�  åt??�e??O??�ù«ò  dB�  UN�—U�  ◊uG{  bF�  p??�–Ë
 q�«u�Ë  ¨W�“_U�  sOOMFL�«  sOO�UM�K�«  sO�ËR�L�«
 ‰Ëœ  l�   ôUB�ô«  s�  W�Ëd�Ë  tK�«  »e�  l�  Èd�
 b�Ë  ¨dD�Ë   «—U??�ù«Ë  dB�Ë  Ê«d�S�  WK�U�  WOLOK�≈
 w��dH�«  fOzd�«  ‰u�Ë qO�� W�UI��ô« XO�u� ¡U�
 ÂuI�  W�u�  —U�≈  w�   «—U??�ù«  v�≈  ÊËd�U�  q�u�UL�≈
 rOL� U�dO�√  ¡UIK�  dD� —Ëe� Ê√  vK� ¨ZOK��«  v�≈  UN�
 bNF�«  w�Ë  wI�K�Ë  W�œuF��«  r�  w�U�  ‰¬  bL�  s�

 ÆÊULK� s� bL�� dO�_« ÍœuF��«
 WO�U{≈  W??�—Ë  ÊËd??�U??�  `ML�  w??�«œd??�  W�UI��«
 …b�   UHK�  w�  …u�  oKDM�  s�  WJKLL�«  l�  ÷ËUH�K�
 ‰ö�  ÎU�bI�  q���  Ê√  l�u�L�«  w�UM�K�«  nKL�«  UNM�
 u�√  s�  w��dH�«  fOzd�«  sK�√  UL�  ¨WK�IL�«   U�U��«

Æf�√ w��
 ¨w��dH�«  fOzd�«ò  ÊQ�  ¨å“d��Ë—ò  W�U�Ë   œU�√Ë
 ‰ö� ¨w�UM�K�«  nKL�«  w� ¨ÂbI� ÀËb� q�Q� t�≈  ‰U�
 b�U��  Ê√  UMMJL�  ôò  t�√  UÎMKF�  ¨åWK�IL�«   U�U��«
 ‚dA�«  w??�  ¨Âö??�??�«Ë  —«d??I??�??�ô«  “e??F??�  Ë√  ¨ÊUM��
 ¨XH�Ë  Æå UN��«  lOL�  l�  —ËU���  r�  «–≈  ¨j??�Ë_«
 U�œuN�  ‰c�M�  UM�√ò  v??�≈  ¨ «—U???�ù«  t�—U�“  ‰ö??�
 —Ëœ  W�U�  W�œuF��«Ë  ZOK��«  ‰Ëb??�  ÊuJ�  wJ�
 t�√  v�≈  Î «dOA�  ¨åw�UM�K�«  VFA�«  …b�U��  w�  q�U�
 «cN� ¨WIDML�« w� q�U� —Ëœ UN� ÊuJ� Ê√ U��d� vK�ò
 W�«dA�«ò  Ê√  Î «b�R�  ¨ålOL��«  l�  —ËU���  Ê√  V��
 —«dI��ô« ¡UM� v�≈  ·bN� ¨ «—U�ù« l� WO�O�«d��ô«
 v�≈  å¡UM��«ò  —œUB�   —U??�√Ë  Æå»U??�—ù«  W��UJ�Ë
 ÁU��U� X�� w�dO�_« n�uLK� WL�«œ WO�dO�√ œuN�
  «¡«d??�≈  –U��«  s�  UNOM��  W�œuF��«  vK�  jGC�«
 b�e�  v??�≈  p??�–  ÍœR??�  ô  wJ�  ¨ÊUM��  b??{  WO�U{≈
 W�U�ô«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«   U??�“_«  r�UH�  s�
 n�uL�  …d�c�  ¨wM�_«  —«dI��ô«  b�bN�Ë  W�uJ��U�
 rNL�œ «uMK�√ s�c�« t�«u�Ë WO�dO�_« WO�—U��« d�“Ë
 ÆwK�«b�«  —«dI��ô«  vK�  ÿUH�K�  w�UIO�  W�uJ��
 Èu���  vK�  Ã«dH�ô«  `�ö�  —uN�  s�«e�  v�≈  W��ô
 ÍËuM�«  U{ËUH� w� ÂbI��« l� W�œuF��« l� W�“_«

 ÆUMOO� w� w�«d�ù«
 ÁbI�  w�U��  dL�R�  w�  qOI��L�«  d�“u�«  Õd�Ë
 –U��ô  t�F�œ  w��«  »U��_«  Âö�ù«  …—«“Ë  w�  f�√
 Íc�« W�uJ��« fOz— s� XLN�ò ∫‰U�Ë ¨W�UI��ô« —«d�
 sOO��dH�«  Ê√  ¨t�K�  vK�  ¡UM�  sO�u�  q��  ¨t�K�U�
 …—U�“ o��� ¨w� W�UI��« „UM� ÊuJ� Ê√ w� Êu��d�
 vK�  UL�—  b�U��Ë  ¨÷U??�d??�«  v??�≈  ÊËd�U�  fOzd�«
 ¨ÊUM��  ‰u�  sO�œuF��«  sO�ËR�L�«  l�  —«u�  `��
  —ËUA�  ÆW�œuF��«  ≠WO�UM�K�«   U�öF�«  q�I���Ë
 ‰u� ¡UHK��« lOL� l�Ë ¨WO��d� ÊULOK� d�“u�« l�
 ÆåV�UML�« n�uL�« –U��« W�d� w� «u�d�Ë ¨d�_« «c�

 ÊUM��  W??�–_  ÎU���  Âb���«  ÊQ�  q��√  ôò  ∫l�U�Ë
 W�œuF��«  WO�dF�«  WJKLL�«  w�  ¨sOO�UM�K�«  w�«u�≈Ë
 W�–_«Ë rKE�« lI� Ê√ sO�Ë ÆÈd�_« ZOK��« ‰Ëœ w�Ë
 lI�  Ê√  sO�Ë  ¨ZOK��«  ‰ËœË  ¨ÊUM��  w�  wK�√  vK�
 wK�√Ë  ÍbK�  W�KBL�  ¨U�√  Êu�√  Ê√  XK ÒC�  ¨U�√  ÒwK�

 ÆåWOB�A�« w��KB� ‚u� w� wzU��√Ë
 ¨w??�«œd??� Ã—u???� s??� r??�√ u??� ÊU??M??�??�ò Ê√ b???�√Ë
 p�c�  ¨Í—«“Ë  l�u�  s�  r??�√  sOO�UM�K�«  W�KB�Ë
 w�  q�√  Ê√  vK�  ¨Í—«“u�«  wF�u�  s�  wK���«  ¨ —d�

 ÆåÊu�√ UL�O� ¨wM�Ë W�b�
 oO�u��« UNM� qOI��√ w��« W�uJ�K� vML�√ò ∫‰U�Ë
 ÊUM��  sO�   U�öF�«  qC�√  vML�√  UL�  ¨ÕU??�??M??�«Ë
 ‰Ëœ  l�  W�U�Ë  bOF��«Ë  V�dI�«  ¨w�dF�«  tDO��Ë

ÆåZOK��«
  bN�  w��«   ôUB�ö�  W��«u�  ◊U??�Ë√   —U??�√Ë

 ÈQ�—«  dO�_«ò  Ê√  v�≈  å¡UM��«å?�  w�«œd�  W�UI��ô
 `ML�  t��UI��«  r�bI�  ÂU??�√  cM�  w�UIO�  tzUI�  bF�
 n�u� W�œuF��« vK� jGCK� W�—Ë ÊËd�U� fOzd�«
  ËdO�  sO�  —«u�  …UM�  `��Ë  ¨ÊUM��  b{  UN�«¡«d�«
 nKL�«ò Ê√ v�≈ X�H�Ë ÆåULNMO� ŸbB�« »√d� ÷U�d�«Ë
 bF�   U�œU�L�«  ‰UL�√  ‰Ëb�  vK�  dC�O�  w�UM�K�«
 ÁU�� WO� s�� …—œU��  ¡U� w��« WO�UM�K�« …uD��«
 W�œuF��« b� s� WF�—c�« ◊uI� wMF� U� ¨W�œuF��«

 ÆåUN�FK� w� …dJ�« X�U�Ë
 –w�dO�_«  o??�d??H??�«  s??�  W??�d??I??�  —œU??B??�  Ê√  ô≈
 `�M�  s�  W�UI��ô«  Ê√  å¡UM��«å?�  X�{Ë√  w�OK��«
 r�—  vK�  ZOK��«  ‰ËœË  W�œuF��«  l�  W??�“_«  q��
 ·ô¬  qO�d�  ÊËœ  s�  ‰u��Ë  d�u��«  nH���  UN�√
 VKD�  WJKLL�«  sJ�  ¨ZOK��«  w�  sOK�UF�«  sOO�UM�K�«
 ZOK��«  w�  UNM�Q�  oKF��  ÊUM��  s�  Èd�√  ÎU�Ëd�
 lOD���  ô  ¨WIDML�«Ë  ÊUM��  w�  tK�«  »e�  —Ëb??�Ë
 …—U�“ vK� q�uF��« sJL� ôò ∫WHOC� ÆåUN�O�K� ÊUM��
 WI�UF�«  öJAL�« lOL� q�� W�œuF��« v�≈ ÊËd�U�
 nKL�  Y���  s�  …—U�e�«  Êu�  ¨÷U�d�«Ë   ËdO�  sO�
 `�UB�Ë  WIDML�«  U�UC�Ë   UHKL�  q�  ¨V���  ÊUM��
 sO�  W�—U��   UIH�Ë  WOM�√Ë  W�œUB��«Ë  WO�UO�
 ÍËuM�«   U{ËUH�  s�  ÎöC�  W�œuF��«Ë  U��d�

 ÆåUMOO� w� w�«d�ù«
 ◊d� ÊËd??�U??� Ác???�√ U??� ÊS??� —œU??B??L??�« Í√d???�Ë
 tMJ� sO��Ëb�«  sO� W�öF�« w� ŸbB�« »√d� Í—Ëd{
 ÍœuF��«  WO�—U��«  d�“Ë  t�U�  U�  «c�Ë  ¨ Ì·U??�  dO�
 »e��  b�  l{Ë  b�d�  Áœö�  ÊQ�  ¨ÊU�d�  s�  qBO�
 w�  ÍœuF��«  dOH��«  ÊQ�   «bO�Q�  ô  w�U��U�Ë  ¨tK�«

ÆÎU��d�  ËdO� v�≈ œuFO� Í—U���« bO�Ë  ËdO�
 ¨WÒ�œuF��« åWO�dF�«ò …UM� XIÒK� ¨p�– ‚UO� w�Ë
 ¨q�U� d�� w�ò ∫‰uI�U� ¨w�«œd� W�UI��« d�� vK�
 ¨t��UI��« ÂbIÔ� w�UM�K�« Âö�ù« d�“Ë ¨W�UGK� ÒrN� dO�
 dOG�  s�  W�UI��ô«  Ê√  v�≈  d�R�  U�  ÆåW�uJ��«  s�
 ÊËd�U�  t�  œuFO�  Íc??�«  vB�_«  b��«Ë  W??�“_«  w�
 b{  bOFB��«  nOH���  WO�OK�  W�œuF�  œu�Ë  u�
 Ë√  qO�d�  Âb�Ë  W�œUB��ô«   «¡«d�ù«  n�ËË  ÊUM��

ÆåZOK��« w� sOO�UM�K� ÷dF��«
 W�uJ��« fOz— w�«œd� —«“ w�U�B�« ÁdL�R� bF�Ë
 —«“ r� ¨W�UI��ô« »U�� t� Âb�Ë w�uJ��« Í«d��« w�
 tLK�Ë  Êu�  ‰UAO�  W�—uNL��«  fOz—  vI��«Ë  «b�F�
 r�d�«  qL�Ë  ¨—uH�«  vK�  tFÒ�Ë  Íc�«  W�UI��ô«  »U��
 lO�u��  Îö�e�  2021  ‰Ëô«  Êu�U�  3  a�—U�  8519

Æåw�UIO� VO�� ¡«—“u�« fK�� fOz—
 W�U�≈  vK�  ÊUM��  ’d�  vK�  bO�Q��«  Êu�  œb�Ë
 lC�  Ê«  ÎUOML��  ¨WO�dF�«  ‰Ëb�«  l�   U�öF�«  qC�√
 ≠WO�UM�K�«  U�öF�« Èd��« Íc�« q�K� Î «b� W�UI��ô«

ÆWO�OK��«
 WO�d��«  d�“u�  ÎôUB�«  w�UIO�  Èd�√  —uH�«  vK�Ë
 tM�  VK�Ë  ¨w�K��«  ”U��  W�U�u�U�  Âö??�ù«  d??�“Ë
 WK�dL�«  w??�  Âö???�ù«  …—«“Ë  w??�  ‰U??L??�_«  n�dB�

ÆWO�UI��ô«
 ÊUM��ò  Ê√  w�U��  Y�b�  w�  b�√  w�UIO�  ÊU�Ë
 ‰Ëœ l�  U�öF�« w� Vz«u� Í√ W�«“ù œ«bF��« vK�
 l{u�«  s�  ÃËd�K�  WM�«d�«  t�«—UO�  s�Ë  ÆåZOK��«
 W�«dI�  ¡«—“u??�«  fK��   U�UL��«  qODF�Ë  s�«d�«
 …u�œ  ULN�Ë√  ¨Ê«—UO�  w�U�√ò  ∫w�UIO�  ‰U�  Î̈U�u�  50
 sJ�Ë  ¨qLF�«  ·UM���«Ë  ŸUL��ö�  ¡«—“u??�«  fK��
 UN�√  UL�  ¨ÊUM��  w�  b�_  “«eH��«  WK�d�  w�  UM��
 ¨ «c�U� ·dE�« «c� w� Î «b�√ eH��« Ê√ w�I�d� X�O�
 U�√  ÆW??�“ö??�«  Ã—U�L�«  œU��≈Ë  qLA�«  r�  w�I�dD�
 —U��√  sJ�Ë  W�uJ��«  W�UI��«  åUL�—ò  w�U��«  Í—UO�
 W�uJ��«  Ác??�  vK�  ¡UI�ù«  ‰Ë_«  ¨s�—UO��«  Êu??�√
 s�  dO�J�  q??C??�√  u??�  —U???�ù«  «c??�  sL{  w��Uzd�

 ÆåÎ«œb�� ⁄«dH�« v�≈ …œuF�«Ë UN��UI��«
 vF��  UL�  ÂuO�«  q�√  rN�b�  sOO�UM�K�«  Ê√ò  b�√Ë
 w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l�  U{ËUH� s� W�uJ��« tO�≈
 ‰uK�  œu??�Ë  l�Ë  WO�UOM�«   U�U���ô«  ¡«d??�«  l�Ë
 W�uJ��« Ê√ò v�≈ Î «dOA� ÆåsOO�UM�K� WO�u� WO�UL��«
 ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  lOD���  sK�  X�UI��«  «–≈
 ¡«d�«  sJL�  nO�  iF��«  ‰uI�  UL�—Ë  ¨w�Ëb�«  bIM�«
 —u�_«  ÎUC�√Ë  ¨‰UL�√  n�dB�  W�uJ�  w�   U�U���«
 Ê√ò  Î «d��F�  ÆånI��  W�Ëb�«  ‰UL�√  dO��  WO�U�_«
 Î «œb��  wF��«Ë  W�uJ��«  Ác�  vK�  ¡UI�ô«  qC�_«
 œUIF�«Ë ¨W�uJ��« qL� qOFH�Ë WK�dL�« Ác� “ËU���

 ÆåÂ“ö�« qLF�U� ÂUOI�«Ë ¡«—“u�« fK��
  ËdO� w� WO�uJ��«Ë WO�UO��« ◊U�Ë_« V�d��Ë

 W�UI��«  ”UJF�«Ë  WO�OK��«  ÊËd�U�  …—U�“  ZzU��
 dO�H�  w�  w�bF�«  oI�L�«  w�M�  W�“√  vK�  w�«œd�
  ôƒU��  j�Ë  ¨—UDO�  ‚—U�  w{UI�«   ËdO�  Q�d�
 œdHM� —«dI� W�œd� …uD� W�UI��ô« X�U� «–≈ U� ‰u�
 ¨Èd�_«  WO�UO��«   UHKL�«  s�  ‰eFM�Ë  w�«œd�  s�
 ‰ULJ��«  Íd�O�  WOML{  W�u��  s�  ¡e??�  w�  Â√
 w�UOM�«  fK�L�«  fOz—  Ê√  ÎULK�  øÈd??�_«  UNz«e�√
 ¡U��  w�«œd�  W�UI��«  d��  bO�Q�  —u�Ë  Íd�  tO��
 W�K�  bI�  v�≈  …u�bK�  f�√  ÕU��  Ÿ—U�  ¨fOL��«
 Y���  ¨q�IL�«  ¡U�ö��«  »«uM�«  fK�L�  WOF�dA�
 ‰Ëb�  vK�  W�—bL�«  sO�«uI�«  l�—UA�Ë   U�«d��«
 b�Ë  Æå‰Ëd��u�  ‰U�O�UJ�«ò  Êu�U�  U�“d�√  ¨‰UL�_«
 X�C�  U�  «–≈  W�K��«  w�  Q�dL�«   UIOI��  Õd�  r��

 ÆW�u���«
 å¡UM��«å?� WFKD� —œUB� X�b�� ‚UO��« «c� w�Ë
 fOz—Ë  «b�F�Ë  WMO��«  sO�  sO�  WH�J�   «—ËUA�  s�
 »UB�  sO�Q��  qO�U�  Ê«d��  d��«  wM�u�«  —UO��«
 Ê√  vK�  X�uB�K�  WO�K�√  sO�Q�Ë  W�K��«  œUIF�«
 WOC�  w�  t�O�ö�Ë  Á—Ëœ  »«uM�«  fK��  ”—UL�
 WL�U�L�  vK�_«  fK��  qL�  qOFH�  ULO�  ô  ¨Q�dL�«
 v�bL�U� —UDO� w{UI�« qL� dB�Ë ¡U�ƒd�«Ë ¡«—“u�«

Æs�d�ü« rNOK�
 «b�F�  sO�  —œUBL�«  V���  ‘UIM�«  V���«Ë
 q�J�  s�  ÂbIL�«  sFD�«  Ÿu{u�  vK�  WMO��«  sO�Ë
 q�  w�  ¨»U���ô«  Êu�U�  œuM�  iF��  ÍuI�«  ÊUM��
 ∫Àö��«   UHKLK�  ‰uK�  qLA�  WC�UI�  s�  Y�b��«
 ¡«—“u�«  WI�ö�  s�  —UDO�  WO�M�Ë  ¨w�«œd�  W�UI��«
 q�J� UN� sF� w��« œuM��U� sFD�« ‰u��Ë ¨¡U�ƒd�«Ë
 W�u�� Í√ Ê√  v�≈  X�H� —œUBL�«  Ê√  ô≈  ÆÍuI�«  ÊUM��
 s�  b�e�  v??�≈  ÃU���Ë  bF�  ZCM�  r�  —U??�ù«  «cN�

ÆWO�u�UI�« W�«—b�«Ë  «—ËUAL�«Ë ‘UIM�«
 W�UI��« oA� Ê√ WO�UO� —œUB�  bF���« ULO�Ë
 v�≈  ¡«—“u???�«  fK��  …œu??�  ÂU??�√  o�dD�«  w??�«œd??�
 ¨—UML�« …UM� —œUB�  œU�√ ¨V�d� X�Ë ‰ö� œUIF�ô«
 WOK�«b�«  W�“_U�  ÎU�O�  dOG�  s�  w�«œd�  W�UI��«  Ê√
 U�bOF� s� W�UI��ô« Ê√ Í√ ¨W�uJ� ŸUL��U� WK�L�L�«
  U�K�  oOKF�  Ê√  v�≈  —œUBL�«  X�H�Ë  ÆœUIF�ô«  v�≈
 WOC�  w�  w�bF�«  oI�L�«  —U�L�  j��d�  W�uJ��«
 sJL�  ¨…bIF�«  Ác�  q�  bM�Ë  ¨ ËdO�  Q�d�  —U�H�«

ÆW�uJ��« ŸUL��« U�bM�
 fOz—  vC�dL�«  bL��  W�UI��«  d???�“Ë  V??�U??�Ë
 q�b��U�  ô ¨—U�L�«  V�uB� vK� qLF�«ò  W�—uNL��«
 ¨q�U� ÁU{d� ô U� «cN� ¨WOzUCI�« WDK��« ÊËR� w�
 ÷d�HL�«  W�«bF�«  —«œ  s�   u�UD�«  Ã«d�S�  sJ�Ë
 qzU�Ë  œU��S�Ë  ¨ uJKL�«  o�F�  W�uJ��  ÊuJ�  Ê√
 q��  s�  sO�«uI�«Ë  —u��b�«  Â«d��«  bO�u��  W�cOHM�
 —UB��«  W�«u�  W�«bF�«ò  Ê√  ÎUMKF�  ¨å UDK��«  lOL�
 v�≈  «uK�b�  Ê√  o��«  w��UD�  nO�  ∫ÎözU�  ¨åWIOI��«
 w�  UN�O�UH�  XO�—Ë  UN�UH�√  XLJ�√  «–≈  ¨UN�U�—
 W�uDK��«Ë  WO�UO��«Ë  WOB�A�«  l�—UAL�«  d��

ÆåøWOK�«b�«Ë WO�—U��«
 “ËU��  w�bF�«  oI�L�«  Ê√  vK�  vC�d�  œb??�Ë
 wzUM��«  l�œ  U�  «c�Ëò  WO�u�UI�«Ë  W�—u��b�«   UO�ü«
 ¨¡«—“u�« fK�� w� ÁU�c��« Íc�« n�uL�« v�≈ wM�u�«
 ¨pN�M�  Ê√  —u��b�U�Ë  ¨lOC�  Ê√  WIOI��U�  ÎUM{

ÆåU�b�UI� s� ·d�� Ê√ W�«bF�U�Ë
 w�  »«uM�«  fK��  fOz—  ”√—  ¨p??�–  ÊuC�  w�

Æ»«uM�« fK�� V�J� W�ON� ÎU�UL��« WMO��« sO�
 »«uM�«  fK��  fOz—  VzU�  —U�√  ŸUL��ô«  bF�Ë
 ‰UL�_«  ‰Ëb� vK� ‚UH�ô«  r�ò t�√  v�≈  w�“dH�«  wK�≈
 b�  X�U�  w��«  sO�«uI�«   U�«d��«  iF�  t�  o��√Ë

Æå…d�Q�� …—uB� ÊU�K�« w� X�b�
 ‰Ëb�  vK�  …œu�u�  WOK�uL��«  W�UD��«ò  ∫·U{√Ë
 ‰U�O�UJ�«  ÎU??C??�√Ë  ¨tO�  w�U�√  ¡e??�  w�  ¨‰U??L??�_«
 ÊU�K�  W�K�  w�  ‘UI�  Ÿu{u�  ÊuJO�  ‰Ëd��u�
 —uC� —UE��« w� ¨sOM�ô« —UN� fOzd�« W�Ëœ UNO�≈ U�œ
 w� W�K��« bIF��Ë ¨·—UBL�« WOFL� l� W�uJ��«
 «–≈ q�√ vK� ¨‰Ëd��u� ‰U�O�UJ�« w� ‘UIMK� fK�L�«

 Æ‰UL�_« ‰Ëb� vK� Ã—b� UNOK� ‚UH�ô« r�
 Ÿu{uL�« «c�ò ∫w�“dH�« ‰U�  U�U���ô« b�u� s�Ë
 t�—«œù  w�«œ  ô  ‰UL�_«  ‰Ëb�  vK�  ÎU�—b�  sJ�  r�
 W��UM�«   U�ONK�  …u�b�«  W�Q��  ÆsFD�U�  X��«  bF�
 Âu�dL� —bB�Ë WOK�«b�«  d�“Ë Õ«d��«  vK� ¡UM� r��
 ¨W�—uNL��«  fOz—Ë  ¡«—“u�«  fK��  fOz—  s�  l�u�
 lO�u��U�  W�—uNL��«  fOz—  o�  w�  q�b��  ô  s��Ë

Æåt�b� Ë√

 ájhƒædG äÉ°VhÉØªdG øe áæeÉãdG ádƒédG

 W��  n�u�  bF�  v�Ë_«  W�u��«  w�Ë  ¨w�«d�ù«  ÍËuM�«  nKL�U�  W�U��«   U{ËUHL�«  s�  WF�U��«  W�u��«  XN��«  ≠
 XI�«d� W�u��« W�UN�Ë ¨w�Oz— rO�«d�≈ bO��« —uN� q�� V��ML�« w�«d�ù« fOzd�« rK�� bF� v�Ë_« W�u��«Ë ¨—uN�

ÆÂU�√ bF� WM�U� W�u�� …œuF�« bO�Q� l�
 ¨WN� s� ‚UH�ù q�u��« WOM� ÷ËUH��« bO�Q� sO� X�Ë«d� w�dO�_«Ë w�«d�ù« sO�dDK� n�«u� l� W�u��« XI�«d�

Æ÷ËUH��« U�UC� l� W�b�� q�UF�K� d�ü« ·dD�« …u�œË ¨Õu�H� ÷ËUH� w� ¡UI��« i�—Ë
 XO����  qB��  ¨WF�U��«  W�u��«  w�  Íb�  ÂbI�  ÀËb�  b�R�  w�Ëd�«Ë  w�Ë—Ë_«  ÎU�uB�Ë  W�—UAL�«  ·«d�_«  ≠
 w� 70 qJA� UN�≈ ÊuO�Ë—Ë_« ‰U� w��«Ë ¨w�Oz— fOzd�« …—«œ≈ ‰u�� vIK�Ë WI�U��«  ôu��« w� XL�� w��« ◊UIM�«
 80 v�≈ W��M�« l�— U� ¨WO{ËUH��« U�UCI�« s� W�L�« w� 10 r��� qB�� ÂbI� UNO�≈ nO{√Ë ¨÷ËUH��« U�UC� s� W�L�«

Ær���« v�≈ ÃU��� w��« U�UCI�« s� W�L�« w� 20 XOI�Ë ¨œuAML�« ‚UH�ù« ÊuLC� s� W�L�« w�
 r��  w��«  W�L�«  w�  80?�«  vK�  r�UH��«  W�uF�  ‰œUF�  UNOK�  r�UH��«Ë  ¨bI�_«Ë  VF�_«  w�  WI�UF�«  U�UCI�«  ≠
 w�«b�  Ë√  fOzd�«  WDK�  Ã—U�  U�œu�Ë  w�«b�  UNzUI�≈  sDM�«Ë  b�d�  w��«   U�uIF�«  ‰UD�  wN�  ¨WFL���  U�d�√
 ‚UH�ù«  w� UN�uL� vK� Ê«d�≈  dB�Ë ¨UNF�— “U��ù X�Ë v�≈  W�U��«  w�«b� Ë√  ÍËuM�«  nKL�«  dO� s�ËUMF� UN�UB�«
 ‚UH�ù«  UNOK�  hM�  w��«   U�«e��ô«  V�uL�  UN��«“≈  V��Ë  ¨‚UH�ù«  Ã—U�  s�  WO�«d�≈  W�Ëu�   «“U��≈  UNK�UI�  lC�Ë
 ¨ U�uIF�« l�d� sDM�«Ë oO�D� s� oI��K� W�ULC�  UNCF� vK� ¡UI�ù« Ê«d�≈ d��F�Ë ¨w�«d�ù« ÍËuM�« Z�U�d��« w�

Æ ‚UH�ô« s� »U���ö� sDM�«Ë …œu� ÂbF� W�ULC� d�ô« UNCF� ¡UI�≈Ë
 v�≈ dO��« U�«u� —UN�≈ w� w� W�u��« ÁcN� WO�U��ù« …—U�ù« Ê≈ WF�U��« W�u��« w� Êu�—UA� ”Ë— ¡«d�� ‰uI� ≠
 W�u��«  l� WJzUA�«  U�UCI�«  v�«  ‰UI��ù«  l� dNEO� ÷ËUH��«  q�I��� vK� rJ��«  sJ� ¨w{ËUH��«  —U�L�«  w� ÂU�_«

ÆWM�U��«

 ájhƒædG äÉ°VhÉØªdG øe áæeÉãdG ádƒédG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 W�UI��ô« q�UI� VK�� Ê√ tI�U� vK� c�√ w��dH�« fOzd�« Ê√Ë U�√ Î̈ «œ—«Ë ÍœuF��« VCG�«
 ¨WI�UF�«  öJAL�« Ë√  U�ö��« ‰u� —«u�� »U��« `�H� W�“_« q� o�d� vK� WN�UA� …uD�
 W�UI��ô« ÊuJ� w�U��U�Ë ¨ÊËd�U� ÕU�� ¨w�O{d� sO� —u�_« l{Ë u� w�«œd� tKF� UL�
 r� Íc�«  WOM�u�« WO�ËR�L�« ÂuNH� u� «c�Ë ¨W�“_« ¡UN�ù o�dD�« `�� w� UN�LN�  œ√ b�
 w�«œd� qOL�� vK� o�dD�« XFD� W�UI��ô« ÊuJ�Ë ¨ÊËd�U� qA� Ë√ ¨w�«œd� tM� b��
 fOzd�«  w�U��  ‰UA�≈  s�  W�œuF��«  WO�ËR�L�«  dONE�Ë  ¨qAH�«  «c�  WO�ËR��  tzUHK�Ë
 ◊UI�≈Ë ¨UN��UI��« o�d� lD�Ë W�uJ��« ¡UI� d�UMF� e�eF� s� p�– s� Z�M� U�Ë ¨w��dH�«

Æ¡w� dOG�� r�Ë UN��� r� WO�Ozd�« WF�—c�« Ê√ qO�b� lz«—c�« V�� oDM�
 ¨ÁuL�œË  Ác��«  Íc??�«  W�UI��ô«  —«d??�  w�  tzUHK�Ë  w??�«œd??�  d??�“u??�«  ÊËbI�M�  s�c�«  ≠
 Ê√ rNOK� ¨W�UI��ö� tC�— XI�«— w��« ¨Ê«uHMF�«Ë W�«dJ�«Ë …œUO��« dO�UFL� t�u��U��Ë
 ¡w� q� Ê≈ ‰uI� …—u� o�Ë —u�_« d�uB� r�Ë ¨W�UI��ô« r�� r� u� Àb�O� U� «uKO���
 ¨Èd�√ WOz«b�  «¡«d�≈ Í√ n�ËË WO�UM�K�«  «—œUB�« ·UM���«Ë  U�öF�« …œuF� Î «e�U� ÊU�
 UN��K� WO�UM�� WO� s�� W�öF� w�«œd� d�“u�« W�UI��« t�I�� b�Ë w��dH�« fOzd�« ¡U� u�
 s�  b�eL�«  U��d�  rNH��  p�c�Ë  ¨WO�K�  WO�UM��  U�«u�  b�R�  p�–  ÀËb�  Âb�  Ê√Ë  ¨W�œuF��«
 ¡UDG�«  V��  Í“«u��U�Ë  ¨WI�U��«   «¡«d??�ô«  vK�  ¡UI��«  jI�  fO�Ë  W�œuF��«   «¡«d??�ô«
 l{u�« bOFB�Ë ¨t��uJ� W�UI��« —UO�� W�uJ��« fOz— œuFO� ·U� d�√ u�Ë ¨W�uJ��« ¡UI��
 w�  ¨w��cL�«  bOFB��«  …dO�Ë  l�—Ë  ¨…b�b�  W�uJ�  qOJA�  ¡UBF��«  …b�U�  vK�  wK�«b�«
 ÊËdO�J�« Ãd�O� U�bM�Ë ¨W�U� WO�UM�K�« o�UML�« tAOF� Î UOM�√Ë Î U�œUB��« VF� l{Ë q�

Æ»«d��U� V����U� ¡UHK��«Ë w�«œd� v�≈ ÂUN�ù« ÊuN�u�
 r�d�Ë  ¨UNC�d�  q��  s�  TD��  r�  UL�  f??�√  t��UI��U�  w??�«œd??�  d??�“u??�«  TD��  r�  ≠
 ô  WOM�u�«  W�KBL�«  »U��  s�  l�UM�«  wM�u�«  —«dI�«  UN�HB�  …œUO��«  ÂuNH�  sO�dL�«  w�

ÆWO�—U�  «¡ö�ù W�U���ô«

 (1¢U áªàJ) ...»MGOôb êQƒL

Thirteenth year /Saturday / 4  December 2021
 2021  ‰Ë_« Êu�U� 4  Ø X���« Ø …dA� W��U��«  WM��«

 w� ÂUEM�«  lCO� Íc�«  ¨w�UI�«  —UB��« ‰ö� s� tKOB��
  U�uIF�« ÒÊ√ –≈ ÆÎö�¬ Â√ Îö�U� ŸuC��« vK� tKL��Ë ¨dO�� ‚“Q�
 v�≈ w�«d�ù« VFA�U� l�b�� ¨tzUHK�Ë V�«d� dEM� ? WI�U��«
 ‰u�I�  W��UDL�«Ë  ¨ÂUEM�«  Òb{  ÊUOBF�«Ë  ¨œÒdL��«Ë  ¨„«d��«
 s� WO�dO�√ ◊ËdA� X�U� ÚÊ≈Ë ¨…b�b�  U{ËUH� v�≈ »U�c�«

ÆtM�  U�uIF�« l�—Ë —UB��« Òp� q�√
 UNzU�ƒ— Òq�Ë ¨…b��L�«  U�ôu�« tO� XF�Ë Íc�« dO�J�« QD��«
 v��Ë WO�«d�ù« …—u��« ÕU�� cM� ¨UNO� rJ��« vK� «u�«u� s�c�«
 ¨»_« ‘u� Ã—u�Ë ¨ÊUG�— b�U�Ë— v�≈ d�—U� s� Î¡«b��« ¨ÂuO�«
 ¨U�U�Ë√  „«—U??�Ë  ¨s??�ù«  ‘u�  Ã—u��  Î«—Ëd??�  ¨Êu�MOK�  qO�Ë
 r� WO�dO�_« …—«œù«  ÒÊ≈  ¨Êb�U� u�Ë V�«d� b�U�Ëœ v�≈  Îôu�Ë
 WO�«d� s� w�«d�ù« VFA�« t�e��� U� WIOI� rNH� r�Ë ¨„—b�
 gF� sL� ÆÂuO�« v��Ë …—u��« ÂUO� cM� UN�U�UO��Ë UN�UJ��
 r�—  vK�  t�√  ·dFO�  ¨r�—u�  d���Ë  ¨sOO�«d�ù«  V�U�  v�≈
 Î̈U�UL�≈  d��√  r�  ¨WL�UE�«   U�uIF�«Ë  —UB��«  ¡«d�  rN�U�UF�

ÆÎ«d��Ë ÎU�e�Ë Î̈ULOLB�Ë Î̈«œUM�Ë ¨W�ö�Ë
 W�d�  WN�«u�  w�  rN�√  Î «bO�  ÊuLKF�Ë  ÊuF�  ÊuO�«d�ù«
 WO�UO��«  rN�UO�œ√  w�  UN�uÒL��  Î̈ «dN�  W�—u�«d��≈  v��√  l�
 ¨t�Ëd��Ë ¨t�UOG� s� ÎU�u� Òq��� r� Íc�« åd��_« ÊUDOA�«ò
 ¨w�Ëb�«  Êu�UI�U�  Y�F�«Ë  ¨t�MLO�Ë  ¨t�ON�M�Ë  ¨Á—U�J��«Ë
 «c�  w�  …dOGB�«Ë  …dO�J�«  ‰Ëb�«  t�«d�≈Ë  ¨t��b��  tF�uD�Ë
 ÎUL�—Ë ¨UNM� ÎUL�— t�«—«dI� bÒOI��«Ë ¨tJK� w� Ê«—Ëb�« vK� ¨r�UF�«
 w�Ë—Ë_« œU��ô« Â«e��« U�Ë Æ÷d� r� Â√ XO{—√ ¨UN�œUO� s�
 Ã–uLM�«  ô≈  Ê«dN�  vK�  W{ËdHL�«  WO�dO�_«   U�uIF�U�
 ô≈ ÆÍËuM�« ‚UH�ô« s� V��M� r� ÚÊ≈Ë uN� ¨p�– vK� `{«u�«
 ÎöJ�Ë ÎU�dE� wI�Ë ¨WO�dO�_«  U�uIF�U� Âe��«  tM� ÎUL�— t�√
 l� ÎUOKL� v�UL� ¨X�u�« fH� w�Ë ¨ÈËb� ÊËœ s� ‚UH�ô« l�

Æ…b�b� W�b� UN� ÎU�e�K� ¨Ê«d�≈ vK� WO�dO�_«  U�uIF�«
 lOD��� ô w�Ë—Ë√ œU��ô W�U�≈Ë ¨WK��� W�UD�« X�U� r�
 ¨V�U��« W�œU�ü« UN�U�uI� ÷dH� w�Ë ¨sDM�«u� ô ‰uI� Ê√
 W�d� vK� rN�d� ÊËb�R�Ë ¨t�œU� ‚ÒbA�� Íc�« X�u�« w�
 åÍœUO��« —«dI�« vK� È—UOG�«ò Í—b� Ê√ ÊËœ s� Æ‰Ëb�« …œUO�Ë
 q�L�  œU��«  ÆtODF�  ô  ¡wA�«  b�U�  Ê√  w??�Ë—Ë_«  œU��ô«  w�
 —«d� ÂU�√ lC�� ¨t� …u� ôË ‰u� ô ¨WL�� ÊuOK� WzUL�L�
 ÎU�œUH�  t�Òd���Ë  ¨t�  bOH�Ë  tOK�  ÷d�  ¨dzU�  w�dO�√  ÍœU�¬
 ÎU�œUB��«  q�UF��  WO�Ë—Ë√  WN�  Í√  ‰UD�  WO�dO�√   U�uIF�

°Ê«d�≈ l� ÎUO�u�uMJ�Ë ÎUO�U�Ë ÎU�—U��Ë
 ¨1´4 W�uL�L�« l� UMOO� w�  U{ËUHL�« s� WF�U� W�u� 
 o�Ë  ¨WO�«d�ù«  …œUO��U�  ÒfL�U�  WK�U�  dO�  ¨Ê«dN�  ◊ËdA�
 w�  t�«b���«Ë  ¨wLK��«  ÍËuM�«  UN��«d��  UN�ö��«  w�  Ê«d�≈

ÆU�dO�Ë W�UD�«Ë WO�u�uMJ��«  U�UMB�«Ë ÀU��_«  ôU��
 nKLK�  WO�u{uL�  lÒ���L�«Ë  ¨WO�«d�ù«  ŸU{Ëú�  V�«dL�«  
 ô ¨w�«d�ù« ÂUEM�«Ë …—u��« s� tH�u� ÊU� ÎU�√ ¨w�«d�ù« ÍËuM�«
 ¨UNK�U�� t� sJL� ô …b� ozUI� ÂU�√ ÎUOK� n�u�� Ê√ s� t� Òb�

∫w�Ë ¡«bF�« Ê«d�≈ V�UM� sL� …d� X�U� ÚÊ≈Ë
 w�«d�ù«  ÍËu??M??�«  Z�U�d�K�  W{—UFL�«  ‰Ëb??�«  X�U�  ?  1
 bF� Ê«d�≈  ÒÊ√  bI�F� ¨åqOz«d�≈ò UNF�Ë sDM�«Ë UN�√— vK�Ë
 W�uL�L�«  l�  2003  ÂU�  UN�d�√  w��«  W�ËuM�«   U{ËUHL�«
 ‚UH�ô« UNFO�u�Ë ¨UO�UL�√Ë U��d�Ë UO�UD�d� ∫Àö��« WO�Ë—Ë_«
 W�uL�L�« ÒÊ√ –≈ ÆÂuO�«—uO�« VOB�� s� ÎUOzUN� n�u��� ¨UNF�
 ÍËuM�« œu�u�« s� Ê«d�≈ t�U��� U� sO�Q�� ÂuI�� WO�Ë—Ë_«
 ¨qA�  U�  ÊU�d�  ‚UH�ô«  ÒÊ√  ô≈  ¨W�ËuM�«  UN�ö�UH�  qOGA��
 ÊU�  ÆX�u�«  lOOC�Ë  ¨WK�ULL�«Ë  ¨WO�Ë—Ë_«  W�Ë«dL�«  V���
 ¨‚UH�ô« s� V��M� Ê« Ê«dN� vK� ÊU�Ë Î̈UF�d� w�«d�ù« Òœd�«
 —U�√ UL� ¨d��√Ë l�«Ë qJ� w� ÂuO�«—uO�« VOB�� v�≈ œuF�Ë
 W�U�  ‰u�  åqOz«d�≈åË  w??�Ë—Ë_«  œU��ô«Ë  sDM�«Ë  WEOH�

ÆWI�«Ë vD�� Ê«dN� t� dO�� w��« ¨ÍËuM�« Z�U�d��«
 œuM�  cOHM�  w�  t�K�UL�Ë  ¨w??�Ë—Ë_«  w�ö��«  RJK�  ÒÊ≈  ?  2
 ¨‚UH�ô«  W�H�  ÍuD�  wJ�  Ê«dND�  l�œ  ¨Ê«dN�  l�  ‚UH�ô«
 Êu�UI�« ‰ö� s� UNI�� WJ�L�� ¨…u� ÒqJ� bF� U� w� oKDM�Ë
 Z�U�d� UN�b� ÊuJ� Ê√ ¨W�—c�« W�UDK� WO�Ëb�« W�U�u�«Ë ¨w�Ëb�«
 ◊ËdA�  ÎUI�Ë  ÂuO�«—uO�«  VOB���  ÂUOI�«Ë  ¨wLK�  ÍËu??�
 ÆUNI�K�Ë ¨WO�Ëb�« W�U�u�« l� UNOK� WF�uL�« WO�Ëb�«  «b�UFL�«

Æ©NPT® q�UA�« —U�b�« W�K�√ dE� WO�UH�«Ë
 ¨ÍËuM�«  UN��U�d�  cOHM�  w�  dO��U�  Ê«dN�   √b�  Ê√  bF�
 w�Ëb�« s�_« fK�L� ŸUL��« bI� v�≈ U�ƒUHK�Ë sDM�«Ë X�œ
 vK� ¨WOL�_« t�U�uI� ‰Ë√ Ê«d�≈  vK� ÷d� Íc�«  ¨2006 ÂU�
 t� `L�� Íc�« v�œ_« Òb��« s� Òq�√ ‰«e� ô VOB���« ÒÊ√ r�—
 s� ŸU�b�«  d�¬ q�  U�uIFK� Ê«dN� Àd�J� r� ÆWO�Ëb�« W�U�u�«
 p�– nK� ULN� wLK��« ÍËuM�« UN��U�d� w� —«dL��ô«Ë ¨UNI�

ÆsL� s�
 UN�œUO� ÊuB�Ë ¨UNF�u�  s ÒB��  Ê√  Ê«d�≈  vK�  ÊU�  ?  3
 ¨ÍËuM�«  UN��U�d�  o�«—  «c�  ÆUN�UD�  Ê«Ëb�  Ë√  b�bN�  ÒÍ√  ÂU�√
 …bOF��«Ë  WD�u�L�«  ¨…—uD�L�«  WO���U��«  a�—«uB�«  Z�«d�

ÆÎ«u�Ë Î«d�Ë Î «d�� œö��« wL�� w��« ÈbL�«
 ¨åqOz«d�≈åË »dG�« ·ËU�� s� œ«“ ¨«c� a�—«uB�« Z�U�d� 
 …d� s�_« fK�� œUIF�« VK� v�≈ 2007 ÂU� sDM�«u� l�œ U�
 UL�  Æo�U��«  wL�_«  —«dI�U�  Ê«d??�≈  Â«e��«  Âb�  V���  ¨Èd??�√
 WOL�_«   U�uIF�«  s�  b�eL�«  ÷dH�  Ê√  ô≈  fK�L�«  vK�  ÊU�
 d�uD��  X�U�Ë  ¨UNI��  WJ�L��  XK�  Ê«d�≈  sJ�  ÆÊ«dN�  vK�
 UO�u�uMJ��« pK�L� Ê√ X�UD��«Ë ¨W�d�� ÍËuM�« UN��U�d�

Æq�U� qJ� w� W�ËuM�«
 UNOA�H�  q�d�  ¨W??�—c??�«  W�UDK�  WO�Ëb�«  W�U�u�«  X�U�
 s�  oI���«Ë  ¨W�ËuM�«   PAML�«  vK�  Ÿö�û�  rz«œ  qJ�  w�
 Z�U�d��« WOLK� s� b�Q��« ÎUC�√Ë ¨ÂuO�«—uO�« VOB�� Èu���

 ÆÍËuM�«
 WO�Ëb�« W�U�u�« U�dAM� X�U� w��« d�—UI��« s� r�d�« vK� 
 UN�OB�� WN�� ¨WO�Ëb�« WO�UH�ôU� Ê«d�≈ bÒOI� ‰u� ¨bF� U� w�
 UL�  dO�J�  Òq??�√Ë  ¨W�L�«  w�  3.5  W��M�  u�  Íc??�«  ÂuO�«—uOK�
 p�– ÒÊ√ ô≈ ÆW�L�« w� 20 W�UG� ‰Ëb�« Z�«d�� W�U�u�« t� `L��
 ÂU�√  Ê«d�≈  WI�ö�  s�  ¨sDM�«Ë  t�√—  vK�Ë  »dG�«  lML�  r�
 YO� ¨2010Ë ¨2008  w�U� ¨WF�«—Ë W��U� …d� s�_« fK��

ÆUNOK� WOL�_« t�U�uI� s� fK�L�« “e�
 Ê«dN� X�UD��« ¨WOL�_«  U�uIF�« bOFB� r�—  vK�  ?  4
 ‚UH�« v�≈ …œuF�« WC�«— ¨W�FB�« ·ËdE�« r�— vK� bLB� Ê√
 ¨‚UH�ô« v�≈ …dO�_« Ác� …œu� q�� ¨sDM�«Ë tO�≈ X�œ b�b�

ÆÎUI��� UNFz«œË d�d��Ë ¨UNM�  U�uIF�« l�—Ë
 UN�uI��  p�L��«Ë  ¨Ê«d???�≈  n�u�  W??�ö??�Ë  œuL�  bF�
 ¨w�«d�ù« ÂUEM�« i�uI� w� sDM�«Ë W�UO� qA�Ë ¨W�ËdAL�«

  b�Ë ¨tOK� VFA�« VO�Q�Ë ¨ÊUOBF�«Ë  U�«dD{ô« …—U�≈Ë
 tOK�  ÊuM�«d�  «u�U�  Íc�«  Ê√  ¨w�Ë—Ë_«  œU��ô«  UNF�Ë  U�dO�√
 ¨s�d�Q�� «u�—œ√Ë ¨rNK�√ »U�Ë ¨jI� b� w�«d�ù« q�«b�« w�
 Òb� ô ÊU� ¨ÍËuM�« Õö�K� UN�ö��« p�Ë vK� X���√ Ê«d�≈ ÒÊ√
  U��U�L�« …œU�≈ s� 1´4 W�uL�L�« l� oO�M��U�Ë sDM�«u�

ÆÊ«dN� l� W�ËuM�«
 ÂU�  ÍËuM�«  Ê«d�≈  Z�U�d�  w�  »dG�«  tC�d�  ÊU�  U�  ?  5
  U{ËUH� w�Ë ¨ÂuO�« Ê«dN� sJ� Æw{UL�« s� `��√ ¨2003
 ÂU�  t�KD�  X�U�  UL�  dO�J�  d��√  VKD��  2021  ÂU�  UMOO�

Æ2003
 W�dJ�F�« W�U�d��«Ë ¨W�ÒbI�L�« W�ËuM�« WO�«d�ù«  «—bI�« ÒÊ_
 ¨t�œUO� nK� t�u�ËË ¨w�«d�ù« VFAK� W�KB�« …œ«—ù«Ë ¨W�œ«d�«
 r�— vK� WOM�_«Ë WO�dO�_«  U�uIF�« V�u��� Ê«d�≈ XKF�
 w�u� …“eF� ¨WI�Ë WL�e� ÒqJ� U�“ËU���Ë ¨UN�ËU��Ë UN�—«d�
 w��« w�Ë ¨tM� …b��L�«  U�ôu�« Áb�d� U� WIOI� ·d� ¨VF�

ÆÂuO�« v��Ë 1980 ÂU� cM�  U�uIF�« tOK� ÷dH�
 rK� rKFO� ¨V�� s�Ë ¨»d� s� w�«d�ù« VFA�« j�U�� sL� 
 ¨t��«d�Ë ¨t�«uHM�Ë ¨tM�u� VFA�« «c� p�L�� u� r� sOIO�«
 Â«e��« ÒbA� ¨rK���� ôË bNA��� ¨l�d� ôË Ÿu�� Æt�œUO�Ë
 v��√ qÒL��� ¨sOK� ôË W�bB�« vIK�� ¨lC�� ôË tMD� vK�
 Ê√  Ê«d�≈  s�  XKF�  w��«  t�IOI�  w�  ÆsOJ���  ôË   U�uIF�«
 WO�UM� W�U�d� —UB��« r�— vK� UN� wM��Ë ¨dB�M�Ë bLB�
 w�«c�«  ¡UH��ô«  oI��  Ê√Ë  ¨…—uD��Ë  …dO��  W�dJ��Ë  WO�b�
 ¨W�B�«Ë ¡«cG�«Ë W�«—e�«Ë W�UMB�«  U�UD� w� dO�� Òb� v�≈
 bI�  Æ…d�UI�«  ·ËdE�«  r�—  vK�  WO����«  vM��«Ë  ¨ U�b��«Ë
  ôU�� w� ¨…d�U� W��ô  «“U��≈ WII�� ¨W��U�  «uD� XD�
 v�� ¨W�u�UM�« ULO� ô ¨WO�D�«Ë ¨WOzUCH�«Ë ¨WOLKF�« Àu���«

Æ‰U�L�« «c� w� r�UF�« w� WKOK� ‰Ëœ sO� s� …b�«Ë X���√
 W�uL�L�«  VFK�  w�  …dJ�«Ë  UMOO�  w�  WF�U�  W�K�  ?  6
 ÒÍ√ Ê√ ÆUO�UD�d�Ë U��d�Ë UO�UL�√Ë  sOB�«Ë  UO�Ë—  w�Ë  1≠4
 s� ¨W�ËdAL�« UN�uI�Ë Ê«d�≈  U�K� wÒ�K� ô w�Ë—Ë√ ŸËdA�
 ¨dzU��« —UB��« r�— vK� ÂuO�« ÷ËUH� Ê«d�≈ ÆÕU�M�« t� V�JÔ�
 ÆUNHF{ l�u� s� fO�Ë UN�u� l�u� s� ¨WO�UI�«  U�uIF�«Ë
 Òq�√ X�U� ¨ÍËuM�« UN��U�d� s� 2005 ÂU� œuOI�« XJ� U�bMF�
 dC�� U� W�«b��« cM� wF� X�U� ÆÂuO�« tOK� w� UL� dO�J� …u�
 ¨UN��O�  X{d�Ë  W�—UC�«  W�dJ�F�«  UN�u�  XM�  p�c�  ¨UN�
 Æ»U�� s� d��√ UN� V��O� ¨b�F� Òq� vK� WOB� X���√Ë
 UN��«d�  cOHM�  w�  ÂU�_«  v�≈  …d�U�   «uD�  Ê«d�≈  XD�  UL�
 vK� …dO��  «“U��≈ XII� UN�ö� s� w��« W�uLM��« WO�L��«

Æ÷—_«
 UN�U{ËUH� ¡UM�√ 2013 ÂU� Âe�� XC�— w��« Ê«d�≈ ÒÊ≈ ? 7
 sDM�«Ë tOK�  Òd�√Ë ¨X Ò��√Ë t��K� U� ¨1´5 W�uL�L�« l�
 a�—«uB�«  Z�U�d�  nK�  Ã«—œù  ¨UO�UL�√Ë  U��d�Ë  UO�UD�d�Ë
 ÂU�  t����  q�I�  s�  ¨ÍËuM�«  nKL�«  l�  WO�«d�ù«  WO���U��«

ÆlOL�K� `{«Ë «c�Ë ¨2021
 X�U�Ë ô≈ ¨2018 ÂU� ÍËuM�« ‚UH�ô« s� V�«d� »U���« U�Ë
 s� oKDM� …b�b�  U{ËUH� W�ËU� v�≈ Ê«d�≈ Òd� t�«b�√ “d�√
 ¨w�Ë—UB�« nKL�«Ë ÍËuM�« nKL�« UN�UL�√ ‰Ëb� vK�Ë ¨dHB�«
 s� tKJA� U�Ë ¨WIDML�« w� w�«d�ù« —Ëb�U� WIKF�L�« qzU�L�«Ë
 ¨Ê«dN� “«e��« WOG� p�–Ë ¨UNzUHK�Ë …b��L�«  U�ôuK�  U�b��
 Òb�  v�≈  w�Ë—UB�«Ë  ÍËuM�«  UN��«d�  bOOI�  vK�  U�—U��≈Ë
 ËbF�«  «c�U�Ë ¨»dG�« ◊Ëd�Ë ·«b�√ oI��Ë wÒ�K� U� ¨bOF�

ÆUNC�— vK� ‰«e� ôË Ê«d�≈ t�C�— U� «c�Ë ÆåwKOz«d�ù«ò
 U� Ê«dN� s� c�Q� Ê√ lOD��� s� ¨W�—U��« UMOO�  U{ËUH� 
 qFH�« œËœ—Ë ZzU�M�« X�U� ÎU�√Ë ¨t�C�— Ê√ …dO�_« ÁcN� o��

ÆsDM�«Ë œËœ—  «c�U�Ë ¨WO�dG�«
 ¨t�  j�dH�K�  ôË  UNI�  qOM�   U{ËUHL�«  v�≈  X��–  Ê«dN�  
 ÊuJ� Ê√ U�S� ¨sO�UOJL� qOJ�« i�d�Ë ¨wDF� UL� d��√ c�Q��
 cM� WO�«d�ù« X�«u��«Ë n�«uL�« X��u��« b� 1´4 ?�« W�uL�L�«
 „ö��« w� Ê«dN� o�Ë ¨w�«d�ù« ÍËuM�« nKL�« ‰UO� 2003 ÂU�
 ¨UNKL� s� Òb�� ◊Ëd�Ë œuO� ÊËœ s� ¨WOLK��« W�ËuM�« W�UD�«
 »U��« `�HO� U� «c�Ë ¨Á“UO��«Ë t�MF� w� »dG�« —«dL��« U�≈Ë
 w�«d�ù« ¨sO��U��« s� W�u� qF� œËœ—Ë  «—uD� ÂU�« Îö�I���
  UO� WIO�œ  U�U��� b�d� Íc�« w�«d�ù« ULO� ô ¨w�dG�«Ë

ÆUN� œU�dL�U� u�Ë ¨UNzUHK�Ë sDM�«Ë
 w��«  ÂU??�—_«Ë  ·«b�_U�  ¨dHB�«  WDI�  v�≈  Ê«d�≈  œuF�  s�  
 ÎUC�√ „UM�Ë ¨UN� kH���� ¨2015 ÂU� cM� UN��UB� UN�K��

Æb�e� s�
 ÒbL�«  U{ËUH� s� WK�u�  «uM� bF� t�√ ¨tO� p� ô UL� 
 ¨w�«d�ù« ÷ËUHL�« W�«d�� Î̈UL�� o�bB�«Ë ËbF�« ÒdIO� ¨—e��«Ë
 ¨t�UHKL� Î «bO� t��dF�Ë ¨t�«—ËUM�Ë ¨tJO�J�Ë ¨Ád��Ë t�JM�Ë

Òd�√ bI� ÆtOK� U�Ë t� U� Î «bO� „—b�Ë
 ¡UM�√ vK�� Íc�« w�«d�ù« ÷ËUHL�« W�«d�Ë WJM�� Áƒ«dE�
 v��Ë   «uM�  cM�  ¨»dG�«  l�  WK�uD�«  …b�bF�«  t�U{ËUH�

ÆÊü«
 bF�  2021  ÂU�  UMOO�  s�  iO�_«  ÊU�b�«  b�UB��  qN�  
 n�  r�  ¨— ÒuN��  fOz—  s�  s�—√  —«dI�  tIM�  s�   «uM�  Àö�
 lO�u�  Âd���  r�Ë  ¨WO�ö�_«Ë  WO�u�UI�«Ë  WO�Ëb�«  t�U�«e��U�
 ¨p�L�«  vK�  U�dO�√  WO�b�  l{Ë  q�  ¨w�Ëœ  ‚UH�«  vK�  ÁbK�
 ?UNI�  «c�ËflÂuO�«  Ê«d�≈  qF��  U�  ¨UN�  r�UF�«  „uJ�  “e�Ë
 …d� U�œu�u� sDM�«Ë ‰ö�≈ Âb� WN��  U�ULC� V�UD� Ê√

ÆUNF� tF�u� ‚UH�« ÒÍ√ s� l�«d��« Ë√ ¨Èd�«
 WO�b� sJ� ¨W�ËUD�« vK� Ê«d�≈ X�«u� ¨UMOO�  U{ËUH� w� 
 l� WO�«d�ù« X�«u��« wI�K�� qN� Æ Òp�L�« vK� …b��L�«  U�ôu�«
 s� iO�_« ÊU�b�« Ãd�� w� ¨WO�Ë—Ë_«Ë WO�dO�_« åWO�bB�«ò
 …d�H� u�Ë ÍuD�Ë ¨b�b� s� bL�� Ê√ ÊËœ s� Èd�√ …d� UMOO�
 ÚÊ≈Ë ¨»dG�«Ë Ê«d�≈ sO� œuIF�  dL��« ¨W�“Q�� …d�u��  U�ö�
 UN�dD� ¨»dG�« U�dO�O� W�U�� Èd�√  UHK� s� „UM� ÊU�

°WOK�I��L�«  U{ËUHL�« W�ËU� vK�
  «uD��«  Îö�I���  œÒb���  UN�zU��Ë  nOM�   U{ËUH�  
 WIDML�« w� Î «b�b� Î«bNA� r�d��Ë ¨WOMFL�« ·«d�ú� WI�ö�«
 Â√ WO�K� X�U�√ ¨ U{ËUHL�« ZzU�� fJF�Ë dÒ�F� ¨WO�dAL�«

ÆWO�U��≈
 Ê«dN� sJ� ¨WIDML�« dE�M� d�¬ bNA� ¨UMOO�  U{ËUH� bF� 
 Î̈U�u� UNOK� ÂËU�� r� w��« UN��«u� vK� vI�� r�UF�«  œÒu� UL�
 ÎU�U� 42 q�� UN�—u� —UB��« cM� p�–Ë ·ËdE�« v��√ w� v��
 Êu�ËU�� ô s�cK� …d��Ë ÎU�—œ Ê«d�≈ vI��� ¨WE�K�« Ác� v��Ë

°WO�uI�« WOM�u�« rN�uI� vK�
o��_« sO�d�GL�«Ë WO�—U��« d�“Ë*

©œuL��« vHDB�®   dNM�« Êu�U� d�œ …bK� w� dOB� bL�√ ÍœUNA��ô« VB� ÂU�√ o�«dL�« b�u�«Ë vC�dL�«



5ريا�ضة 
�ل�شعودية تتاأهب بثالثة مالعب ال�شت�شافة »غرب �آ�شيا« للنا�شئين

�لدوري �الأميركي بكرة �ل�شلة للمحترفين

فوز�ن كا�شحان لكل من �شنز وغريزليز

�أوزباك�شتان وكاز�خ�شتان ت�شتاأثر�ن باألقاب �لجودو

ومناف�شات »غرب �آ�شيا« تحت 21 �شنة �ليوم

عودة �إريك�شن �إلى �لتدريبات 

منذ �أزمته �لقلبية في �أمم �أوروبا

جلخ ي�شيد بتنظيم قطر لكاأ�س �لعرب

وياأمل بنتائج جّيدة لمنتخب لبنان 

باألجواء  وتقديره  إعجابه  بالغ  عن  جلخ  بيار  الدكتور  اللبنانية  األولمبية  اللجنة  رئيس  عّبر 
التنظيمية لكأس العرب العاشرة في كرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة وتقام 
إفتتاح  حفل  حضر  كان  بعدما  اللبناني  المنتخب  بينها  منتخباً   16 بمشاركة  حالياً  منافساتها 
البطولة الذي وصفه بالحدث المبهر والغني بفقراته الفنّية والثقافية والتراثّية وذلك بدعوة من 
شخصيات  جانب  إلى  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  القطرية  األولمبية  اللجنة  رئيس  نظيره 

رسمّية ورياضية عربّية وأجنبية  . 
ورأى الدكتور جلخ أن الدوحة لم يكن مبالغاً تسميتها بعاصمة الرياضة العربية إستناداً إلى 
األحداث والمناسبات الرياضية البارزة والتي تقام دورياً على أرض دوحة العرب وها هي اليوم 
تتحّضر للمنافسة لتكون من بين أبرز الدول في مجال إستضافة كأس العالم لكرة القدم التي تقام 
على أراضيها عام 2022 في ظل إستعدادات تنظيمية عالية الجودة والحرفّية وكأول دولة عربية 

تخوض هذه التجربة متمنياً لقطر أرقى مستويات النجاحات التنظيمية والتمايز . 
وكان حضور هذا الحدث مناسبة لرئيس اللجنة األولمبية اللبنانية للقاء عدد من نظرائه األولمبيين 
األولمبية  اللجنة  العالقات والتعاون وأبرزهم مع رئيس  أواصر  إقامة أفضل  العرب واإلتفاق على 
القطرية . من جهة ثانّية أمل الدكتور جلخ أن يحقق منتخب لبنان الوطني لكرة القدم النتائج الجّيدة 
خالل المباريات ضمن مجموعته التي تضم إليه كل من مصر والجزائر والسودان علماً أن فكرة إنشاء 

بطولة للمنتخبات العربية إنطلقت من لبنان حيث كانت النسخة األولى عام 1963.

9 العبين من BFA مع منتخب �لنا�شئين
 في بطولة غرب �آ�شيا في �ل�شعودية

لبنان  لمنتخب  الفني  الجهاز  اختار 
للناشئين الذي توّجه الى المملكة العربية 
السعودية لخوض منافسات بطولة غرب 
»بيروت  من  العبين   9 القدم،  لكرة  آسيا 
في  لتمثيله   )BFA( أكاديمي«  فوتبول 
 15 حتى   5 من  سيقام  الذي  االستحقاق 

كانون االول الحالي. 
والالعبون المختارون هم: سليم مسلّم، 
جاد  شعيتو،  عيسى  فرنسيس،  أن��درو 
الدين،  زهر  دان��ي  مشنتف،  رواد  جوهر، 
الشماس،  جورجيو  الشاعر،  جورجيو 
العبين   9 اختيار  ويأتي  قصاص.  وسمير 
االكاديمية  من  المنتخب  في   23 أصل  من 
التألق  بعد  العاصمة  اس��م  تحمل  التي 

لفئة  لبنان  بطولة  في  لفريقها  المستمّر 
الناشئين، والذي يلعب تحت اسم نادي الهدى، ما دفع الجهاز الفني إلى تسمية اكبر عدٍد من العبي 
المنتخب من هذا الفريق الذي يبّشر بمستقبٍل كبير، بينما تّم اختيار 5 العبين من فريق الصفاء، و4 
من العهد، والعَبين من النصر الحدث، اضافًة الى العٍب واحٍد من اندية التضامن صور، الشباب 
الغازية، والنجمة. ويأمل منتخب الناشئين ان يسير على خطى نظيره منتخب الشباب الذي حقق 
المضيف  امام  خسر  حيث  العراق  في  آسيا  غرب  لبطولة  النهائية  المباراة  ببلوغه  كبيراً  انجازاً 

بركالت الترجيح.
وتضم مجموعة لبنان في البطولة السعودية  والعراق، وهو سيواجه المضيف االحد الساعة 
18٫45 على ملعب النهضة، قبل ان يلتقي منافسه اآلخر الثالثاء المقبل عند الساعة 17٫00 على 

ملعب الخليج.
ووّزعت المنتخبات المشاركة في البطولة الى 3 مجموعات حيث يتأهل األول من كل مجموعة 

وأفضل ثاٍن الى الدور نصف النهائي.

�أتلتيكو مينيرو بطاًل للدوري �لبر�زيلي

ات بعد 50 عامًا من �لغياب عن �لمن�شّ
أحرز أتليتيكو مينيرو لقب الدوري 
األولى  للمرة  القدم  لكرة  البرازيلي 
في 50 عاما بعد فوزه بنتيجة 2-3 
الخميس  مساء  باهيا  مضيفه  على 
الماضي لتحتفل الجماهير في بيلو 
 0-2 أتليتيكو  وتأخر  هوريزونتي. 
ثالثة  أح��رز  لكنه  دقيقة   66 بعد 
17 دقيقة من بينها  آخر  أهداف في 
ليتقدم  كينو  الجناح  م��ن  ه��دف��ان 
بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه 

قبل ثالث جوالت من النهاية.
في  الحاسم  ال���دور  كينو  ول��ع��ب   

المباراة لكن هالك هو من مهد الطريق بتسجيل الهدف األول. وانضم مهاجم البرازيل السابق البالغ 
عمره 35 عاما ألتليتيكو في شباط الماضي وأحرز 18 هدفا تصدر بها قائمة هدافي الدوري.

واجتمعت الجماهير عند مقر النادي في بيلو هوريزونتي لمشاهدة المباراة واحتفلت بإطالق 
األلعاب النارية بعد الفوز. وكان أتليتيكو فاز باللقب آلخر مرة في العام 1971 في النسخة األولى 

من الدوري بعد عقود من منح األولوية لبطوالت الواليات. 
في  مباراة   82 وخاض  دفاع  خط  وأقوى  الدوري  في  هجوم  خط  أقوى  ثاني  أتليتيكو  ويملك 
المدرب كوكا قاد الفريق للقبه األول والوحيد في كأس كوبا  2021 وخسر عشر مرات فقط. وكان 

ليبرتادوريس قبل ثمانية أعوام وعزز مكانته في النادي بحصد لقب الدوري. 
وسيسعى أتليتيكو للفوز بثنائية الدوري والكأس حيث سيلعب ضد أتليتيكو بارانينسي في 

النهائي في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و16 كانون األول الجاري.

�أدهم �ل�شلحد�ر ... مات فرحًا بهدف �لفوز!

لفريق  الحالي  الفني  والمدير  السابق  المصري  اإلسماعيلي  فريق  نجم  السلحدار،  أدهم  توفي 
المجد السكندري، بعدما تعرض ألزمة قلبية يوم الخميس الماضي. 

وكان قد سقط السلحدار خالل مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز العب المجد، محمد عصام 
هدف الفوز في الثواني األخيرة من عمر المباراة بدوري الدرجة الثانية المصري. وحرص عدد من 
نجوم كرة القدم المصرية على التفاعل مع الخبر وتقديم المواساة ألسرة الفقيد، يأتي في مقدمتهم 
أحمد فوزي حارس مرمى األهلي وبتروجيت السابق. وكتب فوزي: »إنا لله وإنا إليه راجعون...
بالخير  إال  سيرته  جاب  حد  شوفت  ما  والله  يرحمه  السلحدار...ربنا  أدهم  الله  رحمة  إلى  توفي 

...ربنا يغفر لك وهنيئا لك ميتة ليلة الجمعة ...ربنا يغفر لك ويرحمك يارب«. 
اإلسماعيلي  النادي  في  الناشئين  قطاع  داخ��ل  التدريبية  الوظائف  وتدرج السلحدار في 
وتولى قيادة الفريق األول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج جيدة. ونعى فريق 

»الدراويش« نجمه السابق، كما نعته العديد من األندية المصرية في مقدمتها األهلي والزمالك.

ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  تستعد 
الثامنة  آسيا  غرب  اتحاد  بطولة  الستضافة 

للناشئين بين 5 و13 من الشهر الجاري. 
وّزعت  منتخبات   9 البطولة  في  ويشارك 
السعودية  األول��ى:  ضمت  مجموعات،   3 على 
وفلسطين  سورية  والثانية:  ولبنان،  والعراق 

واإلمارات، والثالثة: البحرين واليمن واألردن.
على  المجموعات  دور  مباريات   وستقام 
ملعب  وعلى  الدمام  في  النهضة  نادي  ملعب 
يستضيف  فيما  سيهات،  في  الخليج  ن��ادي 
مباراتي  بالدمام  فهد  بن  محمد  األمير  ستاد 

الدور قبل النهائي والنهائي. 
غرب  بنسخة  تّوج  العراقي  المنتخب  وكان 
استضافتها  التي  الشباب  لمنتخبات  آسيا 
الشهر  مطلع  واختتمت  وأرب��ي��ل،  ال��ب��ص��رة 
بنسخة  األردن  منتخب  توج  بينما  الجاري، 
التي  عاماً،   23 تحت  لمنتخبات  آسيا  غ��رب 

استضافتها السعودية. 
المنتخبات  جميع  وصلت  الجمعة  وأم��س 
اليوم  وسيقام  بالبطولة.  المشاركة  الوطنية 
السبت )12 ظهرا( االجتماع الفني، ثم المؤتمر 
على  مجموعة  كل  لمدربي  المشترك  الصحفي 

حدة في الثانية ظهرا بتوقيت السعودية. 

 3 ب���  األح��د  غ��ٍد  ي��وم  المنافسات  وتفتتح 
 3( والبحرين  األردن  بين  األول��ى  مباريات 
بالدمام،  النهضة  ن��ادي  ملعب  على  عصرا(، 
لبنان  م���ب���اراة  أي��ض��اً  سيستضيف  ال����ذي 
سيشهد  فيما  م��س��اء(،   6.45( والسعودية 

وسورية  اإلمارات  مباراة  الخليج  نادي  ملعب 
ثالث  األول  كانون   7 يوم  وستقام  مساء(.   5(
اليمن واألردن  لقاءات: فلسطين واإلمارات، ثم 
عند الثالثة عصراً و6.45 مساًء توالياً بملعب 
الخليج  ن��ادي  ملعب  على  وستقام  النهضة، 

مباراة العراق ولبنان )5 مساء(. 
النهضة  ملعب  على  سيلتقي  منه   9 وف��ي 
والسعودية  ع��ص��را(،   3( واليمن  البحرين 
منتخب  يلعب  فيما  مساء(،   6.45( والعراق 
 5( الخليج  ملعب  على  فلسطين  ضد  سورية 

مساء(.
عصرا  الثالثة  عند  منه   11 ي��وم  ويشهد 
ال��دور  مباراتي  إقامة  مساء   6.45 والساعة 
فهد  بن  محمد  األمير  ستاد  على  النهائي  قبل 
المباراة   13 يوم  سيستضيف  الذي  بالدمام، 

النهائية )6.45 مساء(.
 وب��ح��س��ب ن��ظ��ام ال��ب��ط��ول��ة، س��ي��ق��ام دور 
مرحلة  من  ال���دوري  نظام  وف��ق  المجموعات 
واحدة، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل 
قبل  إل��ى  الثاني  المركز  يحتالن  منتخبين 

النهائي. 
يحمل  السعودي  المنتخب  أن  إلى  ويشار 
لقب النسخة السابعة من البطولة التي أقيمت 

في العام 2019 في األردن. 
جانب  إل��ى  السابعة  النسخة  وش��ه��دت 
وس��وري��ة  واألردن  ال��س��ع��ودي��ة  منتخبات 
فلسطين،  البحرين،  الكويت،  لبنان،  مشاركة: 

العراق وُعمان.

حقق كل من فينيكس صنز وممفيس غريزليز 
انتصاراً قياسياً في دوري كرة السلة األميركي 
ديترويت  على  تغلبا  بعدما  للمحترفين، 
بيستونز 114-103 وأوكالهوما سيتي ثاندر 

152-79 توالياً.
وبذلك، حطم صنز رقمه القياسي الشخصي 
بتحقيقه فوزه الثامن عشر توالياً، ما سمح له 
في االنفراد بزعامة المنطقة الغربية والترتيب 
العام على حساب غولدن ستايت ووريرز الذي 
واجهه اإلثنين الماضي وتغلب عليه وسيلتقيه 

مجدداً الجمعة المقبل في سان فرانسيسكو.
ووري��رز  على  بانتصاره  ع��ادل  صنز  وك��ان 
ع��دد  ح��ي��ث  م��ن  الشخصي  ال��ق��ي��اس��ي  رق��م��ه 
موسم  حققه  وال��ذي  المتتالية  االنتصارات 
بتحطيمه  الخميس  نجح  ثم   ،2007-2006
22 مباراة  التاسع عشر في  بعدما حقق فوزه 

خاضها هذا الموسم.
أم��ام  م��ب��ارات��ه  م��ن  منتصراً  صنز  وخ��رج 
المنطقة  ذي��ل  ف��ي  القابع  بيستونز  ضيفه 
انتصارات  بأربعة  العام  والترتيب  الشرقية 
18 هزيمة، رغم غياب نجمه ديفن  فقط مقابل 
بوكر للمرة األولى هذا الموسم نتيجة اصابته 
في  ورفاقه  ك��وري  ستيفن  مع  المواجهة  في 

ووريرز. 
مساهمة  إل���ى  ب��االن��ت��ص��ار  ص��ن��ز  وي��دي��ن 
جونسون  ك��ام  من  كل  سجل  إذ  احتياطيه، 
جافايل  وأض��اف  نقطة   19 باين  وكاميرون 
العبيه  من  أربعة  تجاوز  فيما   ،10 ماكغي 

سجل  بعدما  نقاط  العشر  حاجز  األساسيين 
ميكال بريدجز 18 ودياندري أيتون 17 مع 12 
 12 14 وكريس بول  متابعة والندري شاميت 

ومثلها تمريرات حاسمة.
اسمه  غريزليز  ممفيس  دّون  آخر،  لقاء  وفي 
ضيفه  اكتسح  بعدما  ال����دوري  ت��اري��خ  ف��ي 
أوكالهوما سيتي ثاندر بفارق 73 نقطة 152-
79، محققاً أكبر فارق في مباراة واحدة بعدما 

 17 تفوق على ما حققه كليفالند كافالييرز في 
ميامي  على  تغلب  حين   1991 األول  كانون 
هيت بفارق 68 نقطة. كما حطم غريزليز رقمه 
في  المسجلة  النقاط  عدد  حيث  من  القياسي 

مباراة واحدة. 
في  ال�12  العبيه  جميع  غريزليز  وأش��رك 
اللقاء، وتسعة منهم وصلوا إلى حاجز العشر 
جاكسون  غارين  رأسهم  وعلى  أكثر  أو  نقاط 

نجم  غياب  في  نقطة   27 سجل  الذي  جونيور 
الفريق جا مورانت بسبب اإلصابة. 

وحقق صاحب األرض رقماً قياسياً شخصياً 
محاوالته،  من  بالمئة   62.5 في  نجح  بعدما 
 19( ميلتون  ديانتوني  جهود  بفضل  وذل��ك 
أل��دام��ا )18(  ن��ق��ط��ة( واإلس��ب��ان��ي س��ان��ت��ي 
على  اللقاء  أصالً  بدأوا  الذين   )17( وكونشار 

مقاعد البدالء.
نجمه  غ��ي��اب  ظ��ل  وف��ي  ث��ان��ي��ة،  جهة   م��ن 
سقط  أنتيتوكونمبو،  ي��ان��ي��س  ال��ي��ون��ان��ي 
ميلووكي باكس أمام مضيفه تورونتو رابتورز 

 .97-93
للمرة  الفريق  ع��ن  أنتيتوكونمبو  وغ��اب 
12 تشرين الثاني، وبعد يوم على  األولى منذ 
تسجيله 40 نقطة في سلة تشارلوت هورنتس 
اليمنى،  ساقه  ربلة  في  إصابة  بسبب  وذل��ك 
الفوز  تحقيق  في  رابتورز  مهمة  من  سّهل  ما 
23 مباراة حتى اآلن بفضل جهود  العاشر في 
ال�29  13 من نقاطه  فريد فانفليت الذي سجل 

في الربع األخير. 
باسكال  الكاميروني  الفوز  بهذا  وساهم 
هوليداي  غرو  كان  فيما  نقطة(،   20( سياكام 
األفضل   )22( ميدليتون  وكريس  نقطة(   26(

في صفوف حامل اللقب. 
بولز  شيكاغو  فاز  أخريين،  مباراتين  وفي 
وس��ان   115-119 نيكس  ن��ي��وي��ورك  على 
باليزرز  ترايل  بورتالند  على  سبيرز  أنتونيو 

.83  �114

آسيا  بطولة  منافسات  من  األول  اليوم  في 
ال�  وتحت  ال21  )تحت  الجودو  في  واوقيانيا 
18 سنة( التي ينظمها االتحاد اللبناني للعبة 
على مدى أربعة ايام برعاية رئيس الجمهورية 
نهاد  مجّمع  ملعب  على  عون  ميشال  العماد 
اوزباكستان  استأثرت  مكايل،  ذوق  في  نوفل 
لفئة  الثمانية  األوزان  بالقاب  وكازاخستان 

تحت ال� 18 سنة. 
بحضور  األول  اليوم  منافسات  وأقيمت 
ممثالً  نصار  وليد  المهندس  السياحة  وزير 
األولمبية  اللجنة  ورئيس  البطولة  راع��ي 
واألمين  النخل  اسعد  ونائبه  جلخ  بيار 
ومحمد  رس��ت��م  ح��س��ان  ال��ع��م��ي��د  ال���ع���ام 
والرياضة  الشباب  وزي��ر  ممثالً  ع��وي��دات 
ال��دك��ت��ور ج��ورج ك��اّلس ورئ��ي��س االت��ح��اد 
االتحاد   وأرك���ان  العنزي  عبيد  اآلس��ي��وي 
المحامي  اللبناني  االتحاد  ورئيس  القاري 
وفاعليات  االتحاد  واعضاء  سعادة  فرنسوا 
ورياضية  وبلدية  وديبلوماسية  عسكرية 
التفاصيل،  وف��ي   . الجودو  لعبة  ومحبي 
ذهبية  ميداليات   5 اوزباكستان  حصدت 

3 ذهبيات. وكازاخستان 
� وفي ما يلي نتائج اليوم األول من البطولة:

} ذكور)تحت ال� 18 سنة(
- وزن تحت ال50 كلغ:

اييمبرغن)كازاخستان( -1ألكبيك 
-2علي شسنخار)كازاخستان(

-3انوراغ ساغار)الهند(
الدين شوخيروف)اوزباكستان( -3فضل 

� وزن تحت 55 كلغ:
اورينباسار)كازاخستان( � تايغات   1

-2 زاموشاريبيكمورودوف)اوزباكستان(
-3 هيو سونغ هوانغ)كوريا الجنوبية(

-3 جانتساندور اونوربات)منغوليا(
� وزن تحت ال60 كلغ:

1� سوخروب بوالتوف)اوزباكستان(
-2 ساردور خيماتوف)اوزباكستان(

-3 داستان دجوماشيف)قرغيزستان(
اركاييف)طاجاكستان( -3 سيروش 

� وزن تحت ال66 كلغ:
-1البيك توجييف)اوزباكستان(

التاي)كازاخستان( -2اكبر 
-3هيو سونغ لي)كوريا الجنوبية(
-3محمد يوسف زادة)طاجاكستان(

� اناث)تحت ال18 سنة(
� وزن تحت ال40 كلغ:

-1لذيذة خايداروفا)اوزباكستان(
-2سابينا يولداشبيكوفا)كازاخستان(

-3زيري اوتيبكالي)كازاخستان(
� وزن تحت ال44 كلغ:

-1اولبوسين حكيموفا)اوزباكستان(
-2نوريليم سارسينبك)كازاخستان(

� وزن تحت 48 كلغ:
-1موخايواكماتوفا)اوزباكستان(

-2تانو مان)الهند(
-3ليلى كنعان)سوريا(

-3سو يون نوه)كوريا الجنوبية(
� وزن تحت ال52 كلغ:

-1اروزهان يريزهيبوفا)كازاخستان(
-2سوغدييونا رفكاتوفا)اوزباكستان(

-3تانيشتا توكاس)الهند(
-3زهانار زهولدوشيفا)قرغيزستان(

ستنطلق   ، السبت  ال��ي��وم،  برنامج  وف��ي 
التصفيات التمهيدية لبطولة تحت ال� 21 سنة  
قبل الظهر على أن تقام المباريات النهائية بعد 

الظهر.

بدأ الالعب الدولي كريستيان إريكسن التدرب بشكل منفرد في الدنمارك، عقب إعادة تأهيله بعد 
 »2020 »يورو  األوروبية  األمم  بطولة  في  بالده  منتخب  مع  مشاركته  خالل  قلبية  ألزمة  تعرضه 
الصيف الماضي. ولم يلعب إريكسن البالغ 29 عاما منذ سقوطه في الملعب خالل المباراة االفتتاحية 
ل�«يورو 2020« التي خسرتها الدنمارك أمام فنلندا بهدف دون مقابل في ال�12 من حزيران الماضي. 
ولكن كريستيان تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زمالئه والطاقم الطبي قبل نقله 

إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.
الدنماركي  بولدكلوب  أودينسي  نادي  باسم  متحدث  عن  سبورتس«  »سكاي  موقع  ونقل   
الناشئين: »تواصل إريكسن معنا، وهو يتدّرب هنا بنفسه... من  الذي لعب له إريكسن في فترة 
نحن  النادي،  من  بالقرب  ويعيش  صغره  في  معنا  كان  وأنه  خصوصاً  هنا،  يتدّرب  أن  الطبيعي 
سعداء لتوفير وسائل التدريب والراحة له« ولعب إريكسن مع أودينسي قبل أن ينتقل إلى أياكس 
في العام 2008، ثّم انتقل بعدها إلى توتنهام في العام 2013 وشارك معه في نهائي دوري أبطال 

أوروبا في العام 2019، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى إنتر ميالن اإليطالي.

 �ل�شلطات �الإيطالية تحقق في �شفقة بيع رونالدو
اإليطالي  يوفنتوس  نادي  من  تقارير  أفادت 
بتفتيش  أم��رت  اإليطالي  االدع��اء  سلطات  أن 
تحقيقات  إطار  في  أخرى  مرة  النادي  مكاتب 
صفقة  في  المالية  بالجوانب  تتعلق  تجريها 

بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
تورينو  مدينة  في  االدع��اء  سلطات  وقالت 
حيث مقر النادي إنها تحقق في ادعاءات بقيام 
كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير 
تتعلق  فواتير  وإص��دار  لمستثمرين  صحيحة 
أنه  يوفنتوس  وأك��د  تتم.  لم  وهمية  بصفقات 
هذه  في  السلطات  مع  كاملة  وبصورة  يتعاون 

التحقيقات. 
اإلش��راف  لجنة  كشفت  شهر،  حوالي  وقبل 

على أندية كرة القدم المحترفة في إيطاليا عن سلسلة من عمليات سوق االنتقاالت التي جرت بين 
األندية  من  وعدد  اإليطالي،  الدوري  أندية  العبي  من  العديد  شملت  والتي  و2021،   2019 عامي 
يوفنتوس  نادي  لمقر  مهاجمتها  عن  أيام  عدة  قبل  إيطاليا  في  المالية  الشرطة  وأعلنت  األجنبية. 

بسبب اتهام المدعي العام في تورينو للنادي بالفساد المالي.
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الآتي اأعظم
{ يكتبها الياس عّشي

بعد حرب 1973 بدأت »إسرائيل« تجدول لخّطة تعتمد سياسة التفّرد بالدول 
العربية إلقامة صلح منفرد معها. نجحت في مصر، وفي األردن، وكادت تنجح 
السابع عشر من  إتفاقية  إلى سقوط  أّدى  الذي  الوطني  الموقف  لبنان لوال  في 
أيار، وأّدى إلى انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية التي أجبرت جيش االحتالل 

»اإلسرائيلي« على االنكفاء إلى الشريط الحدودي.
األميركية، استمّرت في  المظلّة  المغتصبة ألرضنا، وتحت  »إسرائيل«  أّن  إاّل 
المرحلة بتوقيعها معاهدَة  التفّرد والتفكيك؛ وتّوجت هذه  السعي إلنجاح خّطة 
»أوسلو« مع منظمة التحرير الفلسطينية، تلك المعاهدة التي حّولت ّغزة ـ أريحا 

إلى معتقل، وحّولت الفلسطينيين ضمنه إلى سجناء وشهداء .
الرئيس للسنوات  العنوان  التطبيع هو  وازداد المشهد سوداوّيًة عندما صار 

المقبلة، فكيف نواجهه...؟

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

يـا فتيَة اإلبـداِع َهـيَّـا لـْم َيُعـْد
للنوِم وقـٌت فالتخاذُل ُمْرعـُِب

ما كاَن في النوِم الَخالُص لخامٍل
أبداً، وَحـُظ الخامليَن األعَطُب

هـيهاِت ُتـْنِقـُذ نائمـاً أْضغـاُثـُه
ما هـاَم باألضغـاِث إالَّ األخَيب

إنَّ الحياَة َعطيـٌة مـْن خالـِـٍق
ما كاَن يومـاً بالخليـقـِة َيلَْعـُب

بـْل أْبـَدَع اإلنـساَن كّي يحيا على
ِن ال يحـيـُد ويهـرُب َنـْهـِج الَتَحُسّ

ٌم ن حكمـٌة وتقـدُّ ومـدى التَحـسُّ
وإلى اإللــِه َتـنـاُفـٌس وَتـَقـرُُّب

واللُه َيْعـني الالنهايـَة في الُنهى
إالَّ األعـزََّة ال ُيِحـبُّ وَيـْرَغـُب

فالعـزُّ في الُدنيا البـدايـُة للسما
والعزُّ في أألْخرى الثواُب األْحَبُب

هـذا هـَو اإلبـداُع: ِفْكـٌر ُمْشِرٌق
وبغـيـِر هـذا كلُّ فكـٍر َيْخـُرُب

إْن لْم َنـِع اإلبـداَع نْهـَج تأّلـٍُق
فـاللُه َيْرُفـُض ما َنقـوُل ونكـُتُب

ِ وبدايـُة اإلبـداِع َتـجميُل النفـوس 
ــُب بحـكـمـٍة وشجـاعــٍة، وَتـَوثُّ

َفَيِعـمُّ في الناس ِالَتَعْبُقـُر َنْهـَضـًة
إالَّ السما وسـنا السـما ال َتْخطُب

وحقيـقـُة اإلبـداِع روُح ألوهـٍة
قـْد أُْنِسَنْت وإلى األلوهِة ُتـْنَسُب

ال َيْعـرُف اإلبــداَع إالَّ ثـائــٌر
بدمـاُه َتْشَتِعـُل العـصوُر وتلهـُب

هـَو ذلك الفنُّ الرفيـُع تألَّـَقـْت
دنيـاُه باألَلـِق الجمـيـل ِ ُتلْهـلـُِب

َيْمـَتـُد مْن بـدِء الخليـقـة ِ نـوُرُه
وإلى سـماِء الالنهـايِة َيـْذَهـُب

ُه ال شـيَء مـن هول ِالظالِم َيُصـدُّ
مهـمـا َتـلَـبَّـد بالظالِم الَغْيَهـُب

هـَو زاخِر الـنوِر الذي إبتدأْت بِه
آيـاُت كوٍن ال ُتَعـدُّ وُتْحـَسـُب

آياُتـُه انتـشـرْت وفاَض بهـاُؤهـا
ُب وسـناؤهـا بـسـنـا النبوِغ ُيَخضَّ

هـَي روعُة الفكِرالُمشِع على الُدنى
أَمـالً نـفـوَس القانطـيَن ُيطـّيـُب

هَي ِحْكَمـُة القـوِل البـليـغ ِعـدالـٌة
بالعدِل ينتعـُش الوجوُد وُيْخِصُب

هَي نهـضُة اإلنسـاِن ِفْعـُل إرادٍة
بسـلـوِك ترقـيـِة الحـيــاِة تـؤدُِّب

هـَي ثـورُة األحراِر ال َتْرضى بـما
يغـتاُل ِفـْكـَر الصالحيـَن وَيْحـجـُب

هَي صيحُة األجياِل َتْخترُق العصوَر
وبالمواهـِب كــلَّ فــنٍّ تـُـْنـجـُِب

يا أيـهـا الُعـمـاُل في مجهـودكـْم
سـرُّ النـمـوِّ ومـا ُيِعـزُّ وَيـْعـُذُب

يا أيهـا الُشـعـراُء داَم َخيـاُلُكـْم:
ِشـْعـُر الحيـاِة هـَو الَمنـاُر األْنَسُب

يـا أيـهـا األَدبـاُء َضـاَء ُنبـوُغـُكـْم:
أَدُب الحيـاِة هـَو الِعـالُج األْطَيُب

يا أيـهـا الُعـلـمــاُء زاَد هـُـداكـُـُم:
ِعـلْـم ُ الحـياِة هَو الطريُق األصوُب

يـا قــادَة الفـِنّ الـُرقيُّ َسـبـيـلُـُكـْم:
فـنُّ الحيـاِة هـَو الـُرقيُّ األْرَحـُب

يـا أيـهـا الُشــهـداُء داَم َعطاؤكـُْم:
أْزكـى العـطـاِء ُهـَو الـَدُم الُمَتَصّبُب

ٌة يا َســـادَة اإلبـــداِع فـيـُكـْم قــوَّ
ـلَـْت َزَمـُن الخمـوِل ُيَغـيَّـُب إْن ُفـعِّ

إْن لـْم يـُك أإلبـداُع نهضَة أمـٍة
َنحـَو الُسـمـِوّ فـكـلُّ شـيٍء َيْكـِذُب

هـذا ُهـَو اإلبـداُع َطْوُف َعـواِصٍف
َهـبَّْت ُتَحـّرُك ما َيـِجـفُّ وَيْجـدُب

فمـواهـُب الشعِب العـظيِم زوابـٌع
ـُب بالعقِل َتْخفُق، بالُهـدى َتـَتَشعَّ

لَيَظـلَّ َفـْجـُر المبدعـيـَن َمنائــراً
َتجـتـاُح لْيـَل الخانـعـيَن وَتْحـجـُِب

إالَّ الُبُطـولـُة ال سـبـيـَل إلى الُعلى
فـََمع البـُطـولِة ُكـّل شيٍء ُيـْكَسـُب

قـْد حـاَن أْن َنْطـوي الزماَن وَنْبَتـدي
عـصراً َزماَن الُمْبـدعـيـَن ُيَسـبِّـُب

إْن لْم َنُكْن في األرِض روَح ألـوهـٍة
فـمَن الَمَحـاِل من األلـوَهـِة َنـْقـرُب

فـلُنـْبـدع الَخـلْـَق الجـميـَل لَنـْرَتـقي
ــق أْقــَرُب إن الَجـمـاَل إلى الـَتـألُّ

ولَنـْنـُصـر الَحـَقّ الـذي في َنـْصرِه
روُح الَعـدالِة َتْستـريُح وَتـْطرُب

ولَنـْمـأل الـُدنـيــا َعـبـيـَر أُُخـَوٍة
أْرقى الحـيـاِة َتـراُحـٌم وَتحـاُبـُب

شـرُّ المعيشِة أْن يـكوَن ُخضوُعنـا
ـبـوا لـَفـَسـاد َمـْن َنـْهـَج المظالم َربَّ

ال ُيـوَلــُد اإلبــداُع إالَّ عـنـدمــا
َنْسَتـلِْهُم الماضي العـزيَز وُنْخِصُب

ال َيْشـُمـُخ اإلبـــداُع إالَّ بعـدمـا
َنـْسَتـْشـرُف اآلتي األعـزَّ وَنـْقـرُب

ال َيـْرَتـقي اإلبـداُع إالَّ إْن َغـَدت
أْفـعـاُلـنـا َلـَهـبــاً ُيـثـيـُر ويـْخـلـُب

ال ، ال ابـتـكـــاٌر ُمـبـْـدٌع إالَّ إذا
صـاَر الوجـوُد َمـنـارًة َتـَتـَكـْوَكـُب

ال ُنْحـسـُِن اإلبــداَع إْن لـْم َنـْبـَتـدْع
َنْهـجـاً إلى ِقـَمـِم السـعادِة َيْجـذُب

ال َيـْســلـُم اإلبـداُع إالَّ بـعــدمـا
أُُســُس المظالِم والفساِد ُتَخـرَُّب

إن الحـيـــاَة عــقـيـدٌة عـنـواُنـهــا:
فـقـط البـطـولُة في الحيـاِة األْوَجـُب

إْبـداُعـنا َيـْعـني اْنـِطـالَق ُنـفـوِسـنا
ِبمـنـاقـٍب ِمـْنهـا الُهـدى َيـَتسـَرُّب

إْبـداُعـنـا ِبُنُهـوضـنا وِبَكـْشـِفـنـا
ُحجـُب الغيوِب وكّل ما ُيْسَتْغـَرُب

ليـِعـمَّ في األرِض السـالُم عـقـيـدًة
ُب بـصوابهـا َهـَدُف الـُنُبـوِغ ُيَصوَّ

ال ُيْنـِعـُش اإلبــــداَع إالَّ ُمـْبـِدٌع
ِمـْنـُه الَبدائـُع والَعـظائـُم ُتْطـلَـُب

مـْن سـوريـا َبـدأَ الُصُعـوُد إلى السما
وبـسـوريـا كـلَّ الَكـوارِث َنْغـلُِب

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

الإْبداُع

{ يوسف المسمار

»تدمر ال�صمال« معر�ض ت�صكيلي لأ�صاتذة وطالب رو�صيين في جامعة حلب 

»ليلة لم تحدث« م�صرحية لفناني الالذقية �صمن مهرجان حم�ض الم�صرحي 

قدمت فرقة فرع نقابة الفنانين في الالذقية على مسرح قصر دار 
تأليف  الثقافة في حمص عرضاً مسرحياً بعنوان “ليلة لم تحدث”، 
عبد النبي الزيدي وإخراج هاشم غزال، وذلك ضمن فعاليات مهرجان 

حمص المسرحي الرابع والعشرين الذي تقيمه نقابة الفنانين.
العرض الذي حضره جمهور كبير دارت أحداثه حول شخصيتين 
والعريس”، وتناول من خاللهما ما طال حياة السوريين  “العروس 
من وجع وألم منذ بداية الحرب على وطنهم التي أرخت بظاللها على 
كل الحياة، وكان الشباب هم أكثر الفئات تأثراً بها من اضطرار بعضهم 

للسفر وتعثر أحالم آخرين.
يقدم  الذي  المهرجان  هذا  أهمية  غزال  هاشم  العمل  مخرج  وأكد 

العروض  بتداول  ويسهم  المحافظات،  جميع  من  الفنانين  نتاجات 
وتحقيق  الغير  أعمال  على  لالطالع  المهرجانات  عبر  المسرحية 
إلى أن  التي تطور العمل المسرحي في شكل عام. مشيراً  االستفادة 
فرقة فناني الالذقية اعتادت على المشاركة في مهرجان حمص حيث 

تقدم من خالله ما في جعبتها من أفكار إليصالها إلى ذائقة الجمهور.
الثالثة  المشاركة هي  إلى أن هذه  الممثل مصطفى جانودي لفت 
الفنانون الشباب من  له في مهرجان حمص المسرحي الذي يرغب 
عروضه  يقدم  أنه  خاصة  باستمرار،  فيه  التواجد  الخشبة  عشاق 
لجمهور مثقف وواع ومتابع ما يحض المسرحيين على تطوير أدائهم 

وتقديم األفضل.

حمص  مهرجان  أن  العواني  تمام  والممثل  المخرج  رأى  كما 
المسرحي ليس فقط لفناني المحافظة بل هو لفناني سورية جميعاً، 
حيث يحتضن في أيامه المعدودة عروضاً من حمص والمحافظات 
واالستفادة  سورية  مسرحيي  ومواهب  إبداع  على  للتعرف  األخرى 
الفنية  الحركة  دعم  في  تسهم  حضارية  راقية  حالة  لخلق  منها، 

وتزويدها بجيل مسرحي مهم.
اآلن  حتى  قدمت  التي  العروض  أن  على  الجمهور  آراء  وأجمعت 
أمر  وهــذا  ــرى،  ألخ فرقة  من  واألدائــيــة  الفنية  مستوياتها  تختلف 
طبيعي ومهم في آن معاً، حتى يطلع الجمهور على مستوى العروض 

ويستطيع من خالل ذلك تطوير ذائقته الفنية والجمالية.

تشكيلياً  معرضاً  حلب  جامعة  في  المركزية  المكتبة  استضافت 
ضم 26 لوحة فنية ألساتذة وطلبة وموظفين من جامعة بولتكنيك- 
“تدمر الشمال”  سانت بطرسبورغ الروسية. حمل المعرض عنوان 
وجّسد مقاربة المشاركين فيه لمصائر وتحديات تعرضت لها مدينة 
وغنى  عراقتها  في  تدمر  تشبه  التي  الروسية  بطرسبورغ  سانت 

حضارتها واستهدافها من قبل الغزاة.
تصريح  في  حلب  جامعة  رئيس  كرمان  ماهر  الدكتور  ولفت 
لإلعالم، إلى أهمية مثل هذه النشاطات التي تسهم في تعزيز التعاون 
الثقافي بين سورية وروسيا، ال سيما أن مدينة تدمر تشبه إلى حد 

كبير مدينة سانت بطرسبورغ في البناء والشكل الفني، إضافة إلى 
العامل المشترك بينهما، وهو التعرض للتخريب على أيدي الغزاة. 
مشيراً إلى أن جامعة حلب تستضيف دائماً األعمال الفنية والثقافية 

التي تهم الطالب وتعزز العالقات الثقافية مع الدول الصديقة.
وأوضح الدكتور محمود رحال مدير مديرية معاهد جامعة حلب 
والتصوير  الكالسيكية  بين  تتنوع  اللوحات  أن  المعرض  ومنسق 
الفني وموضوعها مدينة طالما اعتبرت العاصمة الثقافية لروسيا. 
السوري  الجانبين  بين  الفنية  الثقافات  تبادل  أهمية  إلى  مشيراً 

والروسي للتعريف بالحضارات وإغناء الحراك الفني الثقافي.

المعرض  أن  الحضور،  أحد  هزي،  ثائر  التشكيلي  الفنان  واعتبر 
فرصة للتعرف على تاريخ فني موجود في مدينة سانت بطرسبورغ 
نقلوا  الهواة  من  مجموعة  قدمها  التي  اللوحات  خالل  من  الروسية 
أهمية  إلى  الفتاً  الفنية.  وخبراتهم  وتصوراتهم  أحاسيسهم  إلينا 
نعيد  أن  يجب  التي  السورية  الحضارة  وعراقة  تدمر  مدينة  تاريخ 
تصورها فنياً، لنصدرها للعالم كلغة تشكيلية تمثل مشاعرنا وآمالنا 

وطموحاتنا كشباب سوري.
الفنية  النتاجات  بهذه  إعجابها  عن  يماني  سنا  الطالبة  وأعربت 

التي تغني الحركة الثقافية في مدينة حلب.

السالح الذري بغّض النظر عّما يستدعيه من صورة مرعبة من منطقة الالوعي، انطبعت 
هناك في العقل البشري منذ »ناغازاكي« و »هيروشيما«… يبقى »كمية نيران«… صحيح 
إذا  أننا  أنه كمية نيران هائلة في فترة زمنية لحظية… ولكنه يبقى كمية نيران… بمعنى 
نجحنا كمقاومة في إيجاد آلية تسمح لنا بالتقليدي من األسلحة إسقاط كمية نيران هائلة في 

فترة زمنية وجيزة… فإننا سنخلق معادل رادع يمنع العدو من استخدام هذا السالح.
إنها  كيلومتر…   250 طولها  »اإلسرائيلي«  العدو  على  جديدة  جبهة  نفتح  أن  نستطيع 
جبهة الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط… كّل ما نحتاجه هو تطوير سالح الضفادع 
البشرية عدداً وعّدًة وتسليحاً. يستطيع ضفدع بشري أن ينزل الى البحر من شواطئ رأس 

الناقورة، فيصل الى الساحل قبالة مدينة نهاريا في أقّل من ساعة إذا استخدم جهازاً عادياً 
 8 الـ  تقارب  سرعته  يجعل  دوالر،   1050 و  دوالر   700 بين  يتراوح  بما  األســواق  في  ُيباع 
كيلومتر في الساعة تحت الماء. ويستطيع ضفدع ان يسبح المسافة من شواطئ العطاطرة 
في غزة حتى عسقالن في أقّل من ساعتين، والمسافة بين العطاطرة وأشدود في أقل من ثالث 
متاحة  ستكون  أبيب  تل  فإّن  ممكن،  وهذا  التسريع  محركات  تطوير  أمكن  إذا  أما  ساعات… 
متاحة  حيفا  منطقة  ستكون  كما  واحــدة،  ليلة  في  العطاطرة  من  القادم  البشري  للضفدع 

لضفدٍع بشري قادٌم من رأس الناقورة في ليلة واحدة أيضاً.
سميح التايه

ّ ّ

في الحربدبو�س
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