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 V�d�  Âu�  w�Q�  Ê√  qO���  Ê√  sJL�  q�  ??
 Ÿ«dBK�  sO��Ëb�«  q�  sDM�«Ë  tO�  Õd�I�
 W�Ëœ  vK�  ÿUH��«  W??�ƒ—  o�Ë  ¨sOD�K�  w�
 rK� 2000 W�U�� vK� Ê«œ ‘u� w� W�œuN�
 W�U�d� …b�U�� ÊuJ�Ë ¨VO�√ q� ‰u� l�d�
 sDM�«Ë  ULO�  ¨Õö??�??�«  W??�Ëe??M??�Ë  W??O??�Ëœ
 ÊUOJ�«  ŸËd??A??�  ‰u??G??�  Î UOKL�  Âu??O??�«  r??�b??�
 r{ l� XM�UC� U�bF� WO�dG�« WHC�« rC�
 ¨Êœ—_«  —u??�Ë  Êôu??�??�«Ë  WO�dA�«  ”bI�«
 Î UI�Ë ¨sO��Ëb�« q� s� Y�b��U� wH�J� w�Ë
 WFDI�  W�Ëœ  t��  sOOMOD�KH�«  `ML�  W�ƒd�
 ö�Ë ¨Õö��« W�ËeM� ¨…œUO� ö� ‰U�Ë_«

øWO�Ëœ W�UL�
  UO�O�«d��ù«  ÊË√dI�  s�c�«  wH�Ô�  ô   ??
 w�dG�«  —UB��ô« ÊQ� rN��UM� sDM�«Ë w�
 ‰uI�  UL�  ¨qO����  WO�«d�Ë_«  »d��«  w�
 ¨Êu�U�M�K�  WF�U��«  b???�«—  W��R�  W???�«—œ
 Ÿu�  s??�   «—U??F??A??�  p�L��«  Ê≈  Êu??�u??I??�Ë
 …œUF��«  Ë√  ¨UO�Ëd�  WO�O�«d��ô«  WL�eN�«
 œËb???� o????�Ë W???O???�«d???�Ë_« w??????{«—_« q??�U??�
 »d� v�≈ ‚ôe�ô« ¨s�d�√ b�√ wMF� ¨2014
 wCL�« Ë√ ¨WK�u� ·«eM��« »d� bF� W�Ëu�
 ULMO�  ªW�UN�  ô  U�  v�«  ·«eM��ô«  »d�  w�
 l�«d��«  …dJ�  q�I��  …bF���  X�O�  UO�Ë—
 »d�  w�  Î U�b�  wCLK�  …bF���Ë  WL�eN�«Ë
 W�«—b�  Î U???I???�ËË  ÆX??�U??�  ULN�  ·«e??M??�??�ô«
 qÒL���«  …—b??�  UO�Ë—  pKL�  ¨b??�«—  W��R�
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 v�« »d��« ‰u��� Ê√ q�� ¨l�d��« —UB��ô«
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 b��  Ê«œu��«  w�  w�Uzd�«  fK�L�«  fOz—  qL�√
 o�d�  vK�  UN�  √b??�  w��«   «uD��«  ÊU�d��«  ÕU�H�«
 ¡UIK�« l� Â«u�√ W�ö� cM� ‰ö��ô« ÊUO� l� lO�D��«
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 uJ�u� Èb� ÒÊ√ Î «b�R� ¨W�Ò—b�  UO�¬ Â«b���« vK�
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 ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  ”√d�
 w� f�√ ¨ U�UL��« WK�K� w�UIO� VO��
 WÒ�u�d��«  UÒHKL�« X�ËUM� ¨WÒO�uJ��« U�«d��«

 ÆWÒO�B�«Ë
 WM��å?� ÎU�UL��≈ ”√d� ¨—U�ù« «c� w�Ë
 WO�d��«  d�“Ë  tO�  „—U�  åÍu�d��«  –UI�ù«
 W�zUM�«  ¨w�K��«  ”UÒ��  w�UF�«  rOKF��«Ë
 WF�U��«  fOz—  ¨Íd�d��«  WÒON�  WI�U��«
 WD�«—  f??O??z—  ¨Ê«—b????�  ÂU??�??�  WÒO�UM�K�«
 fOz—  ÊUM��  w??�  W?? Ò�U??�??�«   U??F??�U??�??�«
 ‘U?? Ò�œ  rOK�  »_«  WÒO�u�O�«  WF�U��«

ÆÍË«dF� Ã—u� ‰UL�« …—«“u� ÂUF�« d�bL�«Ë
 w�  UM���ò  w�K��«  ‰U�  ŸUL��ô«  bF�
 w�«—b�« ÂUF�« –UI�≈ v�≈ ÍÒœR� w��« U�UCI�«
  UF�U��«Ë W Ò�U��«Ë WÒOL�d�« ”—«bL�« w�
 ÂU� d�b� Ów�bÔ��« b�Ë ¨W Ò�U��«Ë WÒO�UM�K�«
 WKBÒ�L�« WÒO�UL�« U�UCI�« Y��� ‰UL�« …—«“Ë
 wL�d�«  rOKF��«  …c�U�√  V�UD�Ë   U�KD�
 WF�U��«  …c�U�√  V�UD�Ë  s�b�UF�L�«Ë
 ¨UNO�  sO�=—bL�«Ë  s�b�UF�L�«Ë  WÒO�UM�K�«
 ¨W Ò�U��«  UF�U��« …c�U�√ V�UD� p�c�Ë
 s�  —œUB�«  qBÒ�L�«  —«dI�U�  oÒKF��  U�  w�
 W��d{  s�  ¡e�  ŸUDI��U�  WÒO�UL�«  …—«“Ë
 ¨å—ôËœ g�dH�«å?� rN� l�bÔ� w��« qO�«bL�«
 fK�L� W�K� bIF� Î «bONL� W ÒD� vK� oH�̂«Ë
 WB ÒB��  ÊuJ�  V�d�  X??�Ë  w�  ¡«—“u???�«

 Æåw�«—b�« ÂUF�« –UI�ù Î «b�b��
 ÂUF�«  –UI�«  ÒÊ≈ò  ‰«R�  vK�  Î« Òœ—  ·U{√Ë

 ÂUEM�«  –UI�ù  WÒO�U�√  …uD�  u�  w�«—b�«
 ”—«bL�«  ¡UI�≈  ÒÊ_  ¨ÊUM��  w�  Íu�d��«
 `�uK�Ë  »«d????{ù«  W??�U??�  w??�  W??ÒO??L??�d??�«
 ÎU??C??�√ »«d???{ùU???� W?? Ò�U??�??�« ”—«b???L???�«
 ÍÒœRO�  ¨p�c�  ÎUC�√  WÒO�UM�K�«  WF�U��«Ë

 Æåt� Ò�d� Íu�d��« ÂUEM�« ◊uI� v�≈
 …c??�U??�_«  s??�  Î «b???�Ë  w�UIO�  q�I��«Ë
 WÒO�UM�K�« WF�U��« w� W�U��U� s�b�UF�L�«
 ÊUL��  b�d�  —u��b�«  rNL�U�  ÀÒb��  s�c�«
 UM��«u�  w�UIO�  fOzdK�  UM{d�ò  ‰U�Ë
 U�b�ËË  ÎUL =NH��  ÊU�Ë  UM�uL�Ë  UMK�UA�Ë
 U�UMKI�  w��«  V�UDL�«  v�≈  W��M�U�  Î «dO�

 ÆåWF�U��« w� s�b�UF�L�« …c�U�_« r�U�
 aOA�«  qO��  w�H�  w�UIO�  vI��«Ë
 W�œUOB�« W�UI� s� Î «b�Ë Òr� fOIK�« ÊU��
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 s�  œ«b???�ù«  WO�u�  —uBI�  ÎUI�ô  WJ�A�«   Òd???�√Ë  
  U�U�L�« d�� ¨UN��UO�Ë UN��b�ò ÒÊ_ åe�«d�¬ò  U�U�œ
 vK�  ¨åÎU??�—U??�  ÎU�b��  Ê«Òb?? ÓF?? Ô�  ¨U??O??�«d??�Ë_  WF�UA�«
 åÎ«—uN�  UL�—  Î̈U��Ë  ‚dG��O�ò  UN�u�Ë  ÒÊ√  s�  r�d�«
 Êu�U�  25  ¨Êb�U�  u�  ¨w�dO�_«  fOzd�«   U��dB�®

Æ©2023 d�UM� Øw�U��«
 W�ÒdL�L�«  W�dJ�F�«   «œUOI�«  sO� ŸUL�ù« œu�� ô 
 j�UC�«  »d�√  bIK�  Æå¡«dL��«  ◊uD��«  ‚d�ò  ÊQA�
 ÁœUI��« s� ¨fOH�œ ‰UO�«œ ¨gO��« Õö� w� b�UI�L�«
 w�  dÒOGÔ�  s�Ë  ¨W���  WO�ö�≈  WOKL�ò  u�  q�uN��«  ÒÊ√
 UN�O�UF� W�œËb�� s� ÎöC� ¨åwIOI��« w�«bOL�« l{u�«

Æ©2023 d�UM� Øw�U��« Êu�U� 30 ¨å —U���d�ò l�u�®
 U�  WO�U��L�«  W�dJ�F�«   U��dB��«  w�  Òr�_«  UL�—  
 „—U� ¨gO��« Õö� s� b�UI�L�« o�dH�« ÊU�� vK� ¡U�
 ¨åÊ√ Ê√ w�ò WJ�� Èb� åÍdJ�F�« qK�L�«åË ¨mMOK�dO�
ÆåW��U� …dJ�ò W�dJ��  «bFL� nOO� b�Ëe� ÒÊ√ ÁœUH�Ë

 WO�«d�Ë_«  «uI�« ÒÊ√ o�U� X�Ë w� mMOK�dO� `{Ë√Ë
 d�_« ¨w�d� `OK��Ë WO�O�u� …bOI� o�Ë q�UI� X�«“ U�
 ÃU�b�ô«Ë  V�—b��«  w�U��   «bOIF�  n�UC�  Íc??�«

ÆW�uKDL�« W�d��U� w�«bOL�«
 UO�UD�d�  ¨u�UM�«  nK�  ÊU�—√  b�Ëe��  oKF��  U�  U Ò�√  
 s� œËb�� œbF� nOOJ� ¨«bM�u� Î «œ«b��«Ë ¨UO�UL�√Ë U��d�Ë
 UO�UD�d� ∫W�d��K� Î «—U�� v�{Q� W�dJ�F�« UN�U�Ò—b�
 fOz—®  sO�  WOH�U�  WL�UJ�  VI�ò  d�MO�UA�  W�U�œ  14
 12≠10  U��d�  ªåwJ�MOK�“Ë  „U�u�  wA�—  ©¡«—“u??�«
 «bM�u� ªœ—U�uO� “«d� s� W�U�œ 14 UO�UL�√ ªdOK�u� W�U�œ

Æœ—U�uO� W�U�œ 14
 Ÿe� Òr�O�� ¨e�«d�¬ ¨…œu�uL�« WO�dO�_«  U�U�b�« U Ò�√
 q��  — ÒuD�L�«  l�—b��U�  ¨WOMI��«   UH�«uL�«  s�  œb�
 s�  ¨UN�U�U�œ  XKO�Ô√  ULMO�  ¨WO�«d�Ë_«  w{«—_«  UN�u�œ
 ¨WO�dO�_«  W�U�d��«  w�  b�UI��«  vK�  ¨åw�œ«d�ò  “«d�
 b�Ë ¨WOKFH�« W�b��« s� ÎU�U� 40 u�� UNOK� vC� w��«Ë

ÆW�U�œ 50 u�� q�d�

 WO�UD�d��« åX�bM�b�≈ò WO�u� t�KI� U� ÎUC�√ X�ö�« 
 ¡«—“u�«  fOz—  ÒÊ√  ÁœUH�Ë  ¨åd�MO�UA�ò   U�U�œ  ÊQA�
 UNM�  hK���«  œ«—√ò  ¨Êu??�??�u??�  f??�—u??�  ¨o??�U??�??�«
 bM� vG�√ t�√Ë ¨å„—UFL�« w� W�b�� bF� r� UN�√ ÁœUI��ô
 ÂUF� WO�UD�d��« ŸU�b�« WO�«eOL� WF�«d� ‰ö� UNK�uL�
 d�UM� Øw�U��« Êu�U� 18 ¨åX�bM�b�«ò WHO��® 2021

Æ©2023
 v�≈  iO�_«  XO�K�  åW��U��«ò  WO�dO�_«   «u�b�«  
 nOO�Ë uJ�u� sO� w{ËUH� —«u� ŒUM� ÃUC�ù wF��«
 ¨W��d�  W�dJ�F�«   «œUOI�«  vK�√  ÊU��  vK�   ¡U??�
 UNO� Y�� ¨wKKO� „—U� ¨W�d�AL�«  ÊU�—_«  W�O� fOz—
 oI���  ô  b�  UO�«d�Ë√  —UB��«ò  Ê≈  ÎözU�  ¨÷ËUH��«  vK�
 ¡b� q�√ s� ©UN�® W�d� d Ò�u� b� ¡U�A�« qB�Ë Î̈U�dJ��
 ÍœUB��ô« ÍœUM�«ò ÂU�√ »UD�® åUO�Ë— l�  U{ËUH�

Æ©2022 d�L�u� Øw�U��« s�dA� ¨å„—u�uOM�
 ÎUM�U��  ¡dL�«  bNA�  Ê√  …—œU??M??�«  ’dH�«  s�  UNÒKF�  
  «œUOI�«  UN�u� sO� ‚UIA�ô« œËb� v�≈ qB� ÎU�{«Ë
 UNMJ�  ¨w�UO��«  —«dI�«  ŸÒUM�Ë  WO�dO�_«  W�dJ�F�«
 WOM�e�« …d�H�« w� sO�dD�« sO� ŒdA�« WIOI� vK� Ò‰b�
 åw�ö�ò  s�  Êb�U�  fOzd�«  Í—UA���  ÒÊ√Ë  ¨WM�«d�«
 ∫r�Ë  ¨…uI�  œÒœd��  UL�  ¨W�u�Ë_«  rN�  œb��«  sOE�U�L�«
 WO�U��«  d�“ËË  ¨ÊUHO�u�  pO�  w�uI�«  s�_«  —UA���

Æb�ôu� U�—u�JO� t��zU�Ë ¨sJMOK� w�u�
  U�öF�«  WM��  ÂU??�√  UN�u��  w??�  ¨b??�ôu??�   b???�√Ë  
 …—«œù«  Âe�  ¨w�dO�_«  ŒuOA�«  fK��  w�  WO�—U��«
 bO� w� vI�� Òô√ V��ò w��« ¨UO�«d�Ë√ UNL�œ —«dL��« vK�
 d��√Ë ÎU�Q� Òb�√ »d��« s� Ãd�� Ê√ q� ¨V��� …UO��«
 åWO�uI�« UM��UB� Âb��Ë ¨WO�Ë—Ë√ W�ËœË WO�«d�uL�œ
Æ©2022 d�L��œ Ø‰Ë_« Êu�U� 7 a�—U�� UN�œUN� h�®
 fK�� w� WM�K�« pK� ÂU�√ UN� `�dB� Àb�√ w�Ë 
 u�  fOzd�«  …—«œ≈  ÒÊ√  Î «œÒb??�??�  b�ôu�   b??�√  ¨ŒuOA�«
 s�  tO�≈  ÃU���  U�  UO�«d�Ë√  …“UO�  ÊUL{ò  b�d�  Êb�U�
 ÷d�  vK�  UN�—b�  bO�Q�  ·bN�  fO�  ¨WO�U�œ   «bF�
 Âb�  ÊUL{  q�√  s�  ÎUC�√  q�  ¨V���  w�Ë—  »U���«
 ÂbI��«Ë t�«u� qOJA� …œU�≈ vK� sO�u� ©fOzd�«® …—b�
 w� WO�—U��«  U�öF�« WM�� ÂU�√ b�ôu� …œUN�® åÎ«œb��

Æ©2023 d�UM� Øw�U��« Êu�U� 26 ¨ŒuOA�« fK��

øWƒdG

©«dN�Ë w�ô«œ®               f�√ U�«d��« w� Íu�d��« –UI�ù« WM�� ŸUL��« Î U�zd�� w�UIO�

f�√ uBMLOK� w� Íu�U��« dOH��«Ë ◊ö�M� f�√ wFAM� w� X�uJ�« …—UH� ‰UL�Q� rzUI�« Îö�I��� WO��d�

 Fourteenth year /February / 3 February 2023
 2023  ◊U��  3  Ø  WFL��«  Ø  …dA�  W??F??�«d??�«  WM��«



3 øWƒdG  Fourteenth year /February / 3 February 2023
 2023  ◊U��  3  Ø  WFL��«  Ø  …dA�  W??F??�«d??�«  WM��«

 bL�� VzUM�« W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� fOz— b�√
 l� W�öF�«  WK�«u� vK� UM�d�Ë UM�e�ò b�—
 rN�√  w��«  f?? Ô�_«  o�Ë  ¨Òd��«  ÒwM�u�«  —UÒO��«

ÆåUNzU�—≈ w� Êu� ‰UAO� œULF�« fOzd�«
 fOzd�«  ¨f??�√  t�—U�“  d�≈  ¡U�  b�—  n�u�
 WK�J�«  s�  Ïb�Ë  tI�«dÔ�  ¨WO�«d�U�  t�—«œ  w�  Êu�
 ¨ÍÒd�  sO�√  ¨s��  ÃU��«  sO��  ∫»«uM�«  Òr{

ÆtK�« qC� s��Ë —U ÒL� wK�
 WÒO�UO��«   «Òb���L�«  Y���«  ‰ËU??M??�Ë
 ‰ö�  Êu??�  œÒb??�Ë  ÆÊUM��  w�  ÂUF�«  l{u�«Ë
 ‰ULJ��«Ë  WÒOM�u�«  W�«dA�«  WÒOL�√ò  vK�  ¡UIK�«
 Êu�Ë  œU�H�«  W��UJ�Ë  W�Ëb�«  ¡UM�  ŸËdA�

ÆåsOM�«uL�« ‚uI�
 åÎ« Òb�  ÍÒœu�«å?�  ¡UIK�«  b�—  n�Ë  ¨t�N�  s�
  UÒO��   Êu�  ‰UAO�  fOzd�«  v�≈   UMKI�ò  ‰U�Ë
 bÒO��« tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« s� Âö��«Ë …Ò—U�
 UM�d�√Ë  …œUOI�«  w�  t�«u�≈Ë  tK�«dB�  s��
 W�öFK�  dO�J�«  U�d�bI�  s�  Î«œÒb��  ¡UIK�«  ‰ö�
 W�«dA�«  “Òe� w��« ¨UMMO� U� w� W�“«u�« W��U��«
 …œUO��« XM ÒB�Ë wK�_« rK��« XL�Ë WÒOM�u�«
 Â«e��«  ÁdÒ�Ë  wIOI�Ë  ÍÒb�  Ÿœ—  d��  ¨WÒOM�u�«
 XF�œ w��« ¨W�ËUIL�«Ë VFA�«Ë gO��« W�œUF�
 WÒO�U�—ù«  WÒ�dOHJ��«  …ËeG�«  d�U��  ÊUM��  s�
 d�U��  tM�  l??�b??�Ë  X??F??�œ  UL�  ¨W??�??�U??�??�«

ÆåWÒO�uONB�«  U�UN��ô«Ë  «¡«b��ô«

  dÒ�Ë WÒO�—UA��« W�öF�« Ác� ÒÊ√ò v�≈ —U�√Ë
 X ÒB� U� o�Ë ¨W�Ëb�« ŸËdA� ¡UM�� ÎUO�«R� ÎU�UM�
 ¨ådÔ�J� ‚Ôd� r� w��«Ë wM�u�« ‚U�u�« WIO�Ë tOK�
 s� jI� ÂU Ò�√ WF�—√ bFÔ� vK� s�� ÂuO�«ò ÎUHOCÔ�
 WÒLNL�«  WÒO�—UA��«  W�öF�«  Ác�  ¡U�—≈  W��UM�
 ¡UI�  w�  2006  ◊U��  6  s�  Î «¡b�  X�dJ�  w��«
 ¨X�«“  U�Ë  ÎU�U�  17  q��  qOzU�O�  —U�  W�OM�
 W�öF�« Ác� WK�«u� vK� UM�d�Ë UM�e� b�R�
 rN�√ w��« f Ô�_« o�Ë ¨Òd��« ÒwM�u�« —UÒO��« l�

 w��«Ë  UNzU�—≈  w�  Êu�  ‰UAO�  œULF�«  fOzd�«
 w�  W�U�A�«Ë  Õu??{u??�«Ë  ‚bB�«  vK�  ÂuI�
 WÒOM�ËË  … ÒœU�  WÒ�—«u�  ÕËd�  nK��L�«  W�—UI�

ÆåV�B�«Ë ¡U{uC�« s� Î «bOF� ‰ÓœU�� Ô� rN̂H�Ë
 d�UC�  v�≈  W�U��  ÂuO�«  U�bK�  ÒÊ≈ò  r��Ë
 s�  ÷uNMK�  f?? Ô�_«  Ác�  o�Ë  lOL��«  œuN�
 W�Ëb�«  ¡UM�  …dO��  ·UM���«Ë  WM�«d�«  W??�“_«
 vK� r�UF�« vK� `�HM� ¨ ÌqI��� ÌbÒO� >d� s�u�
ÆåW�d�AL�« `�UBL�«Ë ‰ÓœU��ÔL�« Â«d��ô« …b�U�

 WOK�Ë MIDEL sOO�UM�K�« ‰UL�_«  «bO�Ë ‰U�d� w�Ëb�« œU��ô« `���«
 vÒL�� X��  «dL�R� W�U� ¨USJ   n�u� f�bI�«  WF�U� w� ‰UL�_«  …—«œ≈
 ¨q�J�“  œ«R�  w�Ëb�«  œU��ô«  fOz—  qH��«  dC�Ë  ÆWOKJ�«  dI�  w�  MIDEL
 —u��Ëd��« »_« n�u� f�bI�« WF�U� fOz—Ë ¨…—«œù« fK�� ¡UC�√ tI�«dÔ�

Æs�eÒOL�L�« »öD�«Ë WOKJ�« …c�U�√ s� œb�Ë ¨‘U�œ rOK�
 …d�� VF�√ w� d̂L� ÊUM�� ÒÊ√ w� p� ô ∫‰UI� œU��ô« r�S� q�J�“ Àb��
 wM�_«Ë  w�UO��«Ë  ÍbIM�«Ë  w�UL�«Ë  w�UL��ô«Ë  ÍœUB��ô«  t��—U�  w�
 ¡U�Ë ¨ ÒÂ_« UM{—√ w� ¨UM�«—UL���« l�U�M�Ë rK���� s�Ë r� sJ� ¨Í—u��b�«Ë
 ¡ôR�  ÍœU�Q�  vM�Ô�  Ê√  tOK�  ÊUM��  q�I���  ÒÊ≈  ÆUMK�I��L�  sOI�«Ë  ¨U�—ËcM�
 WK�dL�«  ‰UD�√  Êu�uJO�  s�c�«  ¨s�dJ��L�«Ë  sO�œU�d�«Ë  s�eÒOL�L�«  »öD�«
 t�_ ¨œËœd� d��√ l� ¨—UL���« Òr�√ u� W�UI�« Ác� w� ÂuO�« U�—UL���U� ¨WK�IL�«
 ‰U�¬ ÒÊ_ ¨ÕU�M�« u�� rN��«u�Ë ¨W�dA��« œ—«uL�« Òr�√ »Ò—bM� W�UI�« Ác� w�
 ÍdIH�« œuLF�« Êu�uJO� s�c�« r�Ë ¨b�UB�« qO��« «cN� u� U�bK�Ë U�œUB��«
 r� s�Ë  U�“_« WN�«u�Ë ¨U�—UJ�√Ë ¨UMFK� l�uM�Ë ¨UM�U�d�Ë UM�UL�√ d�uD��

Æ÷uNM�« …œU�≈
 Òr�√  sJ�  ¨WOFO�D�«  œ—«uL�«  ÊËdE�M�Ë  Êu��d��  UM�√  w�  p�  ô  ∫·U??{√
  UF�U��« w� VOIM��« …—œU�L�« ÁcN� U�œ—√ p�c� ÆW�dA��« œ—«uL�« w� U�œ—«u�

ÆUM�ö�√Ë UMK�√ «u��BO� ¨œ—«uL�« Òr�√ »UDI��ô
 s��  sJ�  ¨W�UGK�  W�F�  ÊuJ��  ¨WK�IL�«  WK�dL�«  ÒÊ√  w�  p�  ô  ∫l�U�Ë
 ‰U�—  sO�  —“P��«  vK�  qÒJ�M�Ë  ¨UM�U��  Òd�  ÊuJ��  …d�U�L�«  ÒÊQ�  ÊuM�R�
 Òq� vK� VK̂G��«Ë ¨œuN��« d�UC�� ¨»öD�«Ë ¨sOOL�œU�_«Ë ¨‰UL�_«  «bO�Ë

ÆsJL� X�Ë Ÿd�Q� b�b� s� ¡UL�ù«Ë ¨ U�uIF�«Ë  U�uFB�«
  «bO�Ë ‰U�d� w�Ëb�« œU��ö� dJA�« q�e�� ‘U Ò�œ »_« t Ò�u� ¨t�N� s�
 r�≈ qL�� w��« W�UI�« Ác� ÒÊQ� d�H� UM�≈ ∫‰U�Ë ¨MIDEL sOO�UM�K�« ‰UL�_«

  «bO�Ë  ‰U�—  s�   UOB�A�«  Òr�√  ÒrC�  Íc�«  ¨o�dF�«  w�Ëb�«  œU��ù«  «c�
 rOKF�K�  Î «dI�  W�dG�«  Ác�  ÊuJ�  Ê√  w�  Îö�¬  ¨r�UF�«  w�  sOO�UM�K�«   ‰UL�_«
 WIDML�«Ë ¨ÊUM�� ¡UL� w� rN�U�U�M� «uIÒK�ÔO� ¨W�dA��« œ—«uL�« r�_ V�—b��«Ë

Ær�UF�«Ë
 ”—«bL�« sO� ¨—u���« Ác� ¡UM�� ¨q�J�“ œ«R� —u��b�« bOLF�« dJA� ∫·U{√
 fO�  ¨…dO�J�«  WKzUF�«  Ác�  oK�Ë  ¨ U�dA�«Ë   UF�U��«  sO�Ë  ¨ UF�U��«Ë
 ‰UL�_«   «bO�Ë  ‰U�—  dJA�  Æd�uD��«Ë  ¡UL�û�  sJ�  ¨ U�“_«  WN�«uL�  jI�
 q�_« rN� ÊËbOFÔ�Ë ¨UM�öD� ’dH�« r�bI�� ‰U�L�« Êu��H� rN�_ ¨sOO�UM�K�«
 ŸUD� l� UM�ËUF� ÊQ� ÎU�UL� ÊuI�«Ë UM�≈  ÆWC�UG�«  ¡«u�_« Ác� w� Âö�_«Ë

ÆUM�U�u�Ë√ r�√ s� u� ‰UL�_«

 W�uJ�  w�  …—U���«Ë  œUB��ô«  d�“Ë  q�I��«
 ¨…—«“u�U� t��J� w� ¨Âö� sO�√ ‰UL�_« n�dB�
 n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W Ò�UF�« ‰UG�_« d�“Ë
 t�F�U��  —U??�≈  w�  ¨WÒOL�  wK�  —u��b�«  ‰UL�_«

Æwz«cG�« s�_«Ë  «¡«d�_« ¡UM� Ÿu{u�
 WÒOL� d�“u�«  UMGK�√ò Âö� ‰U� ¨ŸUL��ô« d�≈Ë
  «¡«d??�√  ¡UM��  ◊ËdA�«  d��œ  l{Ë  s�  ¡UN��ô«
 ¨t�  WB ÒB�L�«  ÷—_«  vK�  fK�«d�  Q�d�  w�
 WÒLNL�« W�dH�« Ác� v�≈ Êu�ÒbI�O� ÊËdL���L�«Ë
 Q�d� w� —Ëœ rN� ÊuJ� v�� q�IÔL�« Ÿu��_« lKD�

ÆåfK�«d�
 qLF�« ‰ö� tÒ�√ WÒOL� d�“u�« UMGK�√ UL�ò l�U�Ë
 Q�dL�  W Ò�UF�«  W ÒD��«  vK�  WK�IÔL�«  WK�dL�«  w�
 d��  n�√  25  W�U�L�  l�u�  b�b��  r�  ¨ ËdO�

Æå ËdO� Q�d� w� …b�b�  «¡«d�√ ¡UM�� lÒ�d�
 …—«“Ë  l�  ÊËUF��U�ò  tÒ�√  ¨WÒOL�  sK�√  ¨Á—Ëb�
 Q�dL�  «¡«d�√ ¡UM�� ◊ËdA�« d��œ e��Ô√ ¨œUB��ô«
 Âu�Ë  ¨lÒ�d�  d��  n�√  36  W�U��  vK�  fK�«d�
 ŸUDI�«  „«d??�ù  WB�UMÔL�«  oKDÔ�  ·u�  sOM�ù«
 Î̈UÒO�ö�≈  ÒbFÔ�  Ÿu{uL�«  «c�  w�U��U�Ë  ¨’U��«
 —Ëœ t� ÊuJ� Ê√ V�� ’U��« ŸUDI�« ÒÊ≈ ‰uI� UM Ò�_

Æå¡«d�ù« WÒO�dL�« sO�«uI�« sL{ sJ�Ë w�U�√
 vK� ÊuJO� ¨ ËdO� Q�dL� W��M�U�Ëò ·U{√
 ÎU��dI� Ì“«u�� >j� w�Ë ¨lÒ�d� d�� n�√ 25 W�U��
 d�“u�«  Èd�√  b�Ë  ÆÊü«  …œu�uL�«   «¡«d??�_«  l�
 Èb�≈ s� b�Ë vK� Î¡UM� ¨W�“ö�«  ôUBÒ�ô« Âö�
 Q�d�  w�   «¡«d??�_«  ¡UM�  UN�ÒO�  XMK�√  w��«  ‰Ëb�«
 U�UMB ÒB� bI� ÷—_« sO�Q�� W��M�U�Ë Æ ËdO�

 dN�  s�  Òq�√  w�Ë  ¨—UL�ù«  …œU�≈  W ÒD�  sL{  s�
 ¨ ËdO�  Q�d�  —UL�≈  …œU�≈  W ÒD�  s�  sKFÔ�  ·u�
 U�d�u� w�Ë ¨W ÒD�K� ◊ËdA�« d�U�œ œ«b�≈ vI��Ë
 WI�d�Ë  —U�ù«  b�b��  ¨wz«cG�«  s�_«  w�U�_«
 …—«“Ë l� ¡U�d� s�M� ¨sOM�«uLK� ¡«cG�« sO�Q�
 Ÿu{uL�« «cN� UL�  «¡UA�ù« WÒOKL� w� œUB��ô«

Æå¡UL�«Ë ¡U�dNJ�« s� ÒqI� ô WÒOL�√ s�
 s� XFH�—«  ËdO� Q�d�  «œ«d�≈ò ÒÊ√ v�≈ —U�√Ë
 U� U�cÒH�Ë ¨—ôËœ sO�ö� …dA� v�≈ —ôËœ n�√ 400
 ôË w�UO� jGC� r�b�√ ÷ÒdF� «–≈Ë Æt� U�b�Ë
 ¨w��– fO� «cN� fK�«d� Q�d� w� dL���� Ê√ b�dÔ�
 Íc�«  Ús?? Ó�Ë  ¨—UL���ô«  s�  tFM�  Ús Ó�  V�–  tÒMJ�Ë

Æå—UL���ô« b�dÔ� ôË ‰UL�« pKL�
 Q�d�  XLK��«  b�  W�d�  „UM�  ÊuJ�  Ê√  vH�Ë
 Ë√ sO�u� »U� s��ò ÎUHOCÔ� ¨tzUM� …œU�ù  ËdO�
 d�U�œ ÊuJ��Ë ¨Á—UL�« …œU�ù W ÒD� ‚ö�ù v�œ√
  b�Ë w��«  U�dA�«Ë lOL�K� W�u�H�  ◊ËdA�«
 «u�=d�Ô�  r� «–≈Ë ¨œu�u� VFKL�«  UN� ‰uI� ÎUÒONH�

ÆåQ�dL�«  «œ«d�≈ s�  wM�M� s�M� ÎUM�U�
 Q�d�  w�   «¡«d??�_«  ¡UM�  WHKJ�ò  ÒÊ√  v�≈  —U�√Ë
  ËdO�  w??�Ë  ¨—ôËœ  ÊuOK�  20  ‚uH�  fK�«d�
 œb�  U�œÒb�Ë  ¨ U�dA�«  —UE��U�  s��Ë  Î̈UC�√
 l�  ÕU??�—_«  r�UI�  WÒOHO�Ë  —UL���ö�   «uM��«

ÆåW�Ëb�«

 záehÉ≤ª∏d AÉaƒdG{ óah ≈≤àdG ¿ƒY

z qôëdG q»æWƒdG{  ™e ábÓ©dG ≈∏Y ¿ƒ°üjôM :óYQ

∞°Sƒj ¢ùjó≤dG á©eÉL »a MIDEL äGôªJDƒe áYÉb ìÉààaG

¢ù∏HGôWh ähô«H …CÉaôe »a IójóL äGAGôgCG

 ¢UÉîdG ´É£≤dG ∑Gô°TE’ ø«æKE’G á°übÉæe ¥ÓWEGh

  …ƒdƒeh ¢VôY … qôH

 á qjó∏ÑdG äÉHÉîàfÓd äGô«°†ëàdG

áq«fÉæÑ∏dG ádÉª©dG ájÉªM

ø««YÉæ°üdG áq«©ªLh Ωô«H ø«H

É¡JÉWÉ°ûf z¢SÉàjQÉc{ óah ™e ¢VôY »Ø«°ü≤dG

f�√ WO�«d�« w� W�ËUILK� ¡U�u�« WK�� b�ËË b�— v�≈ Î UFL��� Êu�

n�u� f�bI�« WF�U� w� …b�b��« W�UI�« ÕU���« j�d� h�

©«dN�Ë w�ô«œ®  f�√ ULNzUI� ‰ö� Âö�Ë WOL�

”U��—U� b�Ë l� œ«b�Ë wHOBI�«

©rO�«d�« s��®  f�√ WMO��« sO� w� Íu�u� Îö�I��� Íd�

 WMO��« sO� w� WO�U��« W�Uzd�« ÒdI�  w�  f�√ ¨ÍÒd� tO�� »«ÒuM�« fK�� fOz— Y�� 
 ŸU{Ë_« w� ¨Íu�u� ÂU Ò�� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� w�  UÒ�bK��«Ë WÒOK�«b�«  d�“Ë l�
 WÒ�bK��«  U�U���ö� …—«“u�«  «dOC��Ë wM�_« l{u�« ULÒO� ôË ¨ «Òb���L�«Ë W Ò�UF�«

ÆWÒ�—UO��ô«Ë
 w� qLF�« ¡«u�√ w�ò ÍÒd� fOzd�« l{u� u� …—U�e�« ·b� ÒÊ√ Íu�u� ÷Ë√ ¨¡UIK�« bF� 
 sOM�«uL�« —u�√ qON��� t� ÂuI� UL� t�UNO�u� b�QM�Ë wM�_« l{u�«Ë WÒOK�«b�« …—«“Ë
 W�Ëœ  U Ò�QL�Ë  ÆW�FB�«  ·ËdE�«  Ác�  w�  bK��«  p�UL�Ë  wM�_«  l{u�«  vK�  ÿUH�K�Ë
 WÒOM�_« ÈuI�« WÒLN� ÎUJ�UL�� vI�O�Ë ÎUJ�UL�� ‰«e� ô wM�_« l{u�« ÒÊ√ v�≈ ¨fOzd�«

ÆåW�U�� W�U� v��Ë WÒO�uO�« UM�F�U�L�Ë UN�ÒOM�u�Ë
  U�U���ö�  WÒOK�«b�«  …—«“Ë   «dOC��  ¡«u�√  w�  fOzd�«  W�Ëœ  UMF{Ëò  ·U{√  
  U��«Ë s� w�U��U� ¨WÒ�—u��œË WÒO�u�U� ÎöN� „UM� ÒÊ√ ÎU�uB� ¨Êu�UIK� ÎUI�Ë WÒ�bK��«
 s��  ÆqNL�«  sL{Ë  Êu�UIK�  ÎUIO�D�  W�“ö�«   «dOC���«  ÒqJ�   ÂUOI�«  WÒOK�«b�«  …—«“Ë
 vK� «uKB�� Ê√  ÊuFOD��� ÊUM��  w� sO��UM�«  Òq�Ë ¨sO��UM�«  rz«u�  UÒMK�√  f�_U�
 «u�KD� Ê√ rN��UD��« w� ¨œu�u� QD� ÒÍ√Ë app?�« d�� WO�U���ô« rz«uI�« s� W���
 oO�D�  UM�U��«Ë  s�  ÎUC�√  s��  ÆÊu�UIK�  ÎUIO�D�Ë  ¨WÒO�u�UI�«  qNL�«  sL{  t�O�B�
 b�ËË  UÒ�bK��« UNM� w�UFÔ� w��« q�UAL�« iF� vK� fOzd�« W�Ëœ UMFK�«Ë ÆÊu�UI�«
 iF� w�  UÒ�bK��« ÊËR� qON��� W�“ö�«Ë WÒ�—ËdC�« dO�«b��« –U�Ò�U� fOzd�« W�Ëœ

ÆåW�FB�« ·ËdE�« Ác� w� WI�UF�« Ë√  UÒHKL�«
 ‰UGM��« WÒ�—uNL� fOz— s� WÒO�«u� W�U�— ÍÒd� fOzd�«  vIK� ¨d�¬ bOF� vK�
 «uDI� s�c�«  U�U�C�U� W�eF��«  vK� UNO� ÁdJ� ¨‰U� w�U� wI�d�ù«  œU�Ò�ô«  fOz—

Æw{UL�« dNA�« sO�K�U��« ÂœUB� W�œU� ¡«Òd�

 sOO�UMB�«ò WÒOFL� ¨ÂdO� vHDB� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qLF�« d�“Ë —«“
 ¡UC�√ s� œb�Ë wM�e�« rOK� WÒOFL��« fOz— t�U�I��« w� ÊU� YO� ¨åsOO�UM�K�«
 qÔ� Ô�Ë  w�UMB�«  ŸUDI�«   U�=b��  “d�√  WA�UM�  ¡UIK�«  ‰ö�   d�Ë  Æ…—«œù«  fK��
 qÔ� Ô�Ë  ŸUDI�«  UN�U���  w��«  …d�UL�«  WÒO�UM�K�«  WK�UF�«  bO�«  dO�u�  ULÒO�  ôË  tL�œ
 sO���Ë Íb�UI��« ‘UFL�«Ë sOO�UM�K�« ‰U ÒLFK� WÒO�M�_« W�ULF�« WL�«e� s� Òb��«

ÆÊULC�«  UL�bI�
 UNI���� W�u�H�  U�UL��« v�≈ d =�RL�« WM�� UM� Òu� W�“_« ¡b� cM�ò ÂdO� ‰U�Ë
 W� �UM�Ë WO {d Ô� ÊuJ� WGO� v�≈ q�̂u��« q�√ s� WÒOMFL�«  U ÒN��« l� q�«u��U�

ÆåWIO�b�« ·ËdE�« Ác� Òq� w� lOL�K�
 —U���ô« bOFÔ� UN�u� ¨WÒ�—Ëd{ …uD�ò UNÒ�√ b Ò�√ ¨Íb�UI��« ‘UFL�« Òh� U� w�Ë
 ¡«d�ù« «c� ÒÊQ� ÎULK� ¨WÒOM�u�« WKLF�« q�P� qFH� »«– U�bF� W�b��« W�UN� i�uF��
 dO��« U�d��« UM Ò�√ò v�≈ Î «dOA�¨åÊUM�� UNM� ‰Ëœ 3 ¡UM���U� r�UF�« ‰Ëœ Òq� w� l�]��
 Ê√  ¨ÊuLCLK�   `O�Ô�  w��«  w�UL��ô«  ÊULC�«  Êu�U�  s�  54  … ÒœUL�«  s�  5  …dIH�U�
 …—«œ≈  l�  qLF�  s��Ë  ¨…—«œù«  fK��  tFC�  ÂUEM�  ÎUI�Ë  ÎU Ò�b�UI�  ÎU�UF�  —U���

ÆåŸu{uL�« —«d�ù WM�K�« Ác� nO�Q�� ¨ÊULC�«
 WM��  «—ÒdI� bF�ò tÒ�√ ¨ÂdO� sK�√ ¨ÊULCK� WÒO�B�«  UL�bI��« sO��� s�Ë 
 Ê√  lÒ�u��  ¨WÒO�UL��ô«   UL�bI��«Ë  —u�ú�  v�œ_«  Òb��«  l�d�  W Ò�U��«  d =�RL�«
 dO�_« d =�RL�«  WM�� —«d� bF�Ë …dO� —UOK� 2000  vK� b�e� U� ÊULC�« v�≈  q�b�
 U� ÊULCK� dO�u��« Òr� t�√ wMF� U� —UOK� 1000 vK� b�e� U� q�b� Ê√ lÒ�u�L�« s�
 Òô√  ÂuO�«  bF�  ‰u�IL�«  dO�  s�  p�–  s�  ÎU�öD�«  ¨…dO�  —UOK�  3000  v�«u�  t�uL��
 ¡«Ëb�«Ë W�B�« Ë√ ¡UHA��ô« WHK� WODG� YO� s� ÊU�√ ¨‚dH�U� ÊuLCL�« dFA�

Æåw�UL��ô« ÊU�_« s� v�œ√ >b� vK� WE�U�LK� p�–Ë
 dB�  Î̈ôË√ò  sO ÒD�  vK�  qL�  tÒ�√  ¨ÂdO�  `{Ë√  bI�  ¨wMNL�«  bOFB�«  vK�  U Ò�√  
 wMNL�« V�—b��« —U�� ‚ö�≈ Î̈UO�U�Ë ÆUN��UL�� WÒO�UM�K�«  WK�UF�«  bO�U� WMN� 126
 Õö�≈  …—UN�Ë  WÒO�LA�«  W�U ÒD�«  W�UO�Ë  VO�d��  V�—b�  ‘—Ë  qLA�Ë  q ]�FÔL�«

ÆåWÒOzU�dNJ�«  «Ëœ_«

 ·“u� WÒO�UM�K�« W�U�B�« Í—=d�� VOI� åÊUM�� ”U��—U�ò s� w�ö�≈ b�Ë —«“
 W�UIM�«  fK��  uC�  —uC�  w�  tK�I��«  Íc�«  W�UIM�«  w�  t��J�  w�  wHOBI�«

Æœ«b� XO�—UJ�
  ôU�L�« w� ÊUM�� ”U��—U�  U�UA�ò W�UIM�«  s� ÊUO� V��� ¨b�u�«  ÷d�
 w�   U�uF�Ë   U�Òb��  s�  UNKL�  ÷d�F�  U�Ë  ¨WÒO�U�ù«Ë  WÒO�B�«Ë  WÒO�UL��ô«
 ¨WI�U��« WÒ�œUB��ô«Ë WÒ�bIM�« W�“_« ¡«Òd� ¡U��_« UNO� XL�UF� w��« ‰«u�_« Ác�
 ÒÊ√  ÎU�uB�Ë  Î̈UÒOK�  nK��«  d�_«  ÒsJ�  ¨W�“_«  s�  w�UFÔ�  sJ�  r�   U��  X�U�  w��«

ÆåWH�UC�  UÒO�ËR�� UNOK� VÒ�— U� ¨sO�—u��« sO�“UM�U� ÎUC�√ vMFÔ� ”U��—U�
 w�ö�ù«Ë w�U�B�« r���« vK� Ád��Ë ¨wHOBI�« VOIM�« vK� ÊËd{U��« vÒML�Ë

Æå öJA� s� UNN�«u� U� qI�Ë UNOK� …¡U{ù«Ë ¨”U��—U�  U�UA� W��«u�ò
 w��« WÒO�U��ù« WL ÒEML�« Ác�ò ?� Î «bOA� ¨å”U��—U�ò b�u� wHOBI�« VOIM�« V Ò�—Ë
 ¨åeOOL�  ÊËœ  s�  sO�U��L�«  ÒqJ�  WÒO�U�ù«Ë  WÒO�B�«Ë  WÒO�UL��ô«   U�b��«  Â=bIÔ�
 s� U�UIK�� X�U� w��«  «b�U�L�« sOMI�� ÎU��� WÒO�«d�Ë_« »d��«ò ÊuJ� ÒÊ_ n �√Ë
 sÒJL��� ÎU Ò�uMF�Ë ÎU Ò�œU� UNL�œË UN��U� v�≈ ·u�u�«ò v�≈ sOO�UM�K�« ÎUO�«œ ¨åÃ—U��«
 ÊuO�ö�ù«Ë  ÊuO�U�B�«ò  ÊuJ�  Ê√  vÒML�Ë  ÆåWÒO�U��ù«  UN��U�—  WK�«u�  s�

ÆåWÒO�U��ù« UN�]LN� w� UN� Î «bC�Ë Î«bM� ¨UN�ö��« vK� Âö�ù« qzU�ËË



{ د. روني ألفا

ومارسُت  األخالقية  جرأتي  زاول��ُت  طهران.  في  كنُت 
متعة االنفتاح. أقرب طريق بين األنا واآلَخر هو الخروج 
هي  إي��ران  العالم  في  للماليين  بالنسبة  التنميط.  من 
نصيرة المستضعفين. كالم قد ال يروق للبعض في بلدنا. 
ال بأس. نحن بلد التعدد رغم محاوالت اغتيال التعددية 
والقبليُة  الطائفيُة  العصبياُت  ُتشاَهُد  فترة  منذ  الثقافية. 
تحمُل نعَش التعددية في لبنان. مع ثلٍة ُمختارٍة اجتزُت 
آِخَر كشٍك لألمِن العام قبل الولوِج إلى السوِق الحرة في 
الوظيفية  الكرامِة  الدولي. كثيٌر من  الحريري  مطاِر رفيق 
رأيُتها على بزاِت عناصِر األمِن العام الذي يعمُل معَظُمُهم 

بأقّل من أربعيَن دوالراً في الشهر.

10 ساعات في 3 أشهر
مضيفاٌت  اإليرانية.  ماهان  طيران  شركِة  متِن  على  أنا 
يتمّيزَن بأناقٍة توازي اللواتي يعملَن في شركاٍت عالمية. ما 
يكفي من مشلٍَح لطيٍف كنسيٍم على هضبٍة ناصعٍة َمسدوٌل 
بال ِعَقٍد على قسٍم من رؤوسهنَّ تكاُد ال تراه وسَط بسماٍت 
لعيوٍن يعرفَن فنَّ الِغواَيِة وال َيرميَن بها. الوجهُة طهران. 
منذ  محاصٌر  بلٌد  وقلبها.  المدينِة  عقِل  استكشاُف  مهمتي 
أربعيَن عاماً مضاٌء بالكامِل ال ُيسَمُح على طرقاِته بعموٍد 
واحٍد يتيِم الضوء. على ذمِة السائِق الذي أَقلَّنا إلى الفندق 
َعٍة موزََّعٍة على  ينقطع التياُر الكهربائيُّ َعَشَر ساعاٍت متقطِّ
ثالثِة أشهٍر لدواعي الصيانة فحسب. على يميني وكاالُت 
أم  وبي  بورش  سيارات  داخلها  عرٍض  وصاالُت  سياراٍت 
الدفع  رباعية  وسيارات  وهيونداي  وِكيا  وڤولڤو  دبليو 
باب  حقيقٌي  زفُتها  طرقاٍت  لتحّدي  جاهزة  خلَْنج  تويوتا 

أّول.

ميترو وغاز من تحت األرض
على يميني طريٌق مستطيلٌة تبدأُ بموازاِة الطريِق التي 
ر رّبنا. تخصيٌص لباصاِت  أسلُكها وتنتهي في آِخِر ما َعمَّ
زجاُجها  والعّماَل  الموظفيَن  لنقِل  معّدٌة  العام  النقِل 
النقِل  َرفاهيََّة  ي��روُم  من  َمسموح.  وارتياُدها  ممسوٌح 
الخاص سيكون عليه تحّمُل سّماِت بدِن احتقان ساعات 
الذروة. دْرَدَشُة ما قبِل الوصول إلى فندق باريزيان آزادي 
وسط العاصمة طهران. َكم ِسعُر صفيحِة البنزين؟ دوالر 
على  السائُق  يرسُم  الغاز؟  ج��ّرِة  ِسعُر  ال��دوالر.  ونصف 
َحوالي  واالرتباك.  التهّكم  بيَن  تتأرَجُح  بسمًة  سحنِته 
أدواِت  من  صارْت  إيران  في  الجرَُّة  إنما  سّيدي،  دوالري��ِن 
ُد بالغاِز المنزليِّ باألنابيب. ثالثمائُة  المتحف. عنَدنا نتزوَّ
وتعمُل  تعيُش  الناُس  لألجور.  األدنى  الحدُّ  تقريباً  دوالٍر 
ِتها تدعو للمستكبريَن بالذلِّ  وتصلّي وعلى ديِن جمهوريَّ

الُمهين وللمستضَعفيَن بالنصر المبين.

13.000 مؤسسة إعالمية 
الفندُق أوروبيُّ الزّي. طاولٌة زجاجيٌة ترحيبيٌة وسطيٌة 
عمالقٌة  بالّرمل  مضروبٌة  فرساتشي  ط��راز  اللوبي  في 
َدّفاٍش ال يِكلُّ من الدوراِن  تستقبلَُك ما أن تدُخَل عبر باٍب 
َفْوَق رخاِم المرمِر الذي يبلُّط المدخَل الفسيح. ال حضور 
فاعالً للسيد شكسبير االنكليزي واآلنسة ضاّد العربية في 
طهران. حتى المسؤولوَن الذين استمعُت إليهم بإنصاٍت 
كانوا يعتمدون على مترجمين لنقِل األفكاِر الى العربية. 
ِمن سماِت القوِة أن تدعو اآلَخَر بهدوِء الواثِق إلى اعتناِق 
داً في  لغِتك الفارسية. ال بأَس في أوقاِت الّرخاء. ليس مؤكَّ

أوقات الحصاِر والشدَّة.
سٍة إعالميٍة بين أهلية ورسمية.  في إيران 13.000 مؤسَّ
تراخيَص  بموجِب  الخاص  القطاع  من  مملوكٌة  أهليٌة 
 2000 حوالي  والثقافة.  اإلرش��اِد  وزارِة  من  لها  ُتعطى 
مؤسسة إعالمية من تلك المذكورُة أعداُدها أعاله تديُرها 
نساٌء إيرانياٌت. منهنَّ َمن يضعَن عطوراً فرنسيًة معروفًة 
الشفاَف  المشلَح  حتى  يضعَن  وال  َمكشوفٌة  ووجوُهُهنَّ 
إنجازات  من  ُيَعدُّ  ذلك  كان  إذا  عما  سؤالي  عند  مسايرًة. 
أن  متعددٍة  مصادَر  من  األجوبُة  كانت  »اإلحتجاجات« 
َل جزءاً من الحريِة الفرديِة في إيران وأّن مسألَة  األمَر تحوَّ
الحجاِب مسألٌة شرعيٌة ثقافيٌة واجتماعيٌة تتطّوُر بشكٍل 
َة  دستوريَّ وأنَّ  سنين  منذ  الناِس  وج��داِن  في  طبيعٍي 
الحجاب مسألٌة ال تخَضُع للنقاِش نّصاً فيما النقاُش فيها 

يتطّوُر كلَّ يوٍم بين الناس.
التسّوِق في طهران بالعَشرات. مساحُة طهران  مراكُز 
تحت  محفورة  كيلومتر   300 مربَّعاً.  كيلومتراً  ألف   18
األرض مخصصة للميترو. بعُض محطاته يصُل إلى عمِق 
إليها على ساللَم كهربائيٍة عمالقٍة قبل أن  500 متر تصُل 

تسحَب بطاقَة دخولَك إلكترونياً.

اللعُب مع الكبار
خالَل  المسلّحِة  القواِت  باسم  الرسميُّ  الناطُق  يؤكُد   
المياِه اإلقليميِة  أّن بالده لم تعد تسيطُر على  اللقاء معه 
المياِه  في  الكباِر  مع  تلعُب  صارت  بل  فحسب  اإليرانيِة 
الدوليِة حوَل العالم. شركٌة إيرانيٌة في فنزويال تكرُِّر النفَط 
ر. يرفُق المعلومَة بعبارة »الحمد  الخام وتبيُعه لمن تيسَّ
المعلومات  هذه  كّل  تؤكُد  واإلرش��اد  الثقافة  وزارُة  لله«. 
في  مطبٌَّق  المعلومات  الى  الوصوِل  قانوَن  أّن  وتصّرُح 
ال  للصحافييَن  االحتياطيَّ  التوقيَف  وأنَّ  زمن  منذ  إيران 

ُيعَمُل به منُذ سنواٍت طويلة.
عليك  يهجُم  طرٍق  بقاِطِع  أشَبُه  األمُر  محاصرة.  إيراُن 
ويطِبُق على أنِفَك بقطنٍة مبللٍة بمادِة الكلوروفورم. ينَتِظُر 
المجرُم قليالً حتى تفقَد وعيَك ليكمَل عمليَة السرقة. إيران 
تحَت الكلوروفورم منذ أربعيَن سنة. شقَّْت طريَق التنّفِس 
من  جزءاً  الحصاِر  سموُم  باتْت  السموم.  تستنِشُق  وهي 
سامًة  م��ادًة  يخترَع  أن  محاِصِرها  على  ب��اَت  تعافيها. 

متوافرٌة  السيارات  زجاِج  احاُت  مسَّ بالمناسبة،  جديدة. 
هذه  في  إيران.  في  مصنوعٌة  المحليِة  السوِق  في  بكثرٍة 
البالد تدخُل صفيحٌة معدنيٌة في المعمِل وتخرُج سيارًة 

كاملَة األوصاف بأتمَتٍة كاملة.

أخِرجوه من مجلسي
مسلٍم  عن  اإلعالِم  في  تقرأُ  ال  إيران.  في  ُتذَكُر  نعراَت  ال 
ومسيحٍي وسنٍي وشيعيٍّ وزردشتٍي ويهودي. الخالفاُت 
في السياسِة مستعرٌة وهي جزٌء من العافيِة الفكريِة في 
القومي  األمُر باألمِن  اإليراني، ولكن عندما يتعلُق  اإلعالِم 
واحداً.  إيراُن بكّل مكوناتها كتلًة واحدًة ومتراساً  تصبُح 
بين الطقوِس المتحركِة والعقيدِة الثابتِة يختاُر اإليرانيُّ 
العقيدة. في أوقاِت السلِم يختلُف مع غيره على الطقوس 
العابرُة  العقيدُة  أزره  من  فتشدُّ  الشدة  أوق��اِت  في  أم��ا 

للطقوِس والطوائِف والمذاهب.
على  ح��رَص  ممن  طهران  في  كبيٌر  مرجٌع  أخبرني 
إحاطتنا ببالِغ الحفاوِة والتكريم أّن أَحَد العلماِء دخَل على 
مجلس اإلمام الخامنئي منذ أكثر من عشِر سنواٍت وطلَب 
حسين  محمد  اإلم��ام  ب��َذمِّ  بدأَ  حتى  له  أُِذَن  أن  ما  الكالم. 
اإلماُم  قاطعه  يومذاك.  الحياة  قيد  على  وكان  الله  فضل 
الخامنئيُّ مشيراً أنه ال ُيَذمُّ عالٌم من علماِء المسلمين في 
الخامنئيَّ  اإلماَم  أنَّ  إلى  مشيراً  محدِّثي  يتابُع  حضرته. 
للثقافِة  نهٌم  وق��ارٌئ  وفالسفتها  الغربيِة  بالفلسفِة  ملمٌّ 
والموسيقى.  والشعِر  الفلسفِة  في  وُم��ح��اِوٌر  األوروب��ي��ِة 
مهدي  محمد  الشاعُر  زاَر  محدِّثي  ذمِة  وعلى  الشعِر  عن 
الجواهري اإلماَم الخامنئيَّ وكانت دهشُته كبيرًة من إلماِم 
عما  اإلماَم  الجواهري  سأَل  يومها  واألدب.  بالشعِر  اإلماِم 
إذا كان قد تسّنى له قراءَة بعٍض من شعِره فأجابه اإلماُم 
األبياِت  عشراَت  مسمعه  على  وتال  منه  العديَد  حفَظ  أنه 
أنه  اإلماُم  الجواهري أضاَف  عن ظهِر قلب. وسَط دهشِة 
الجواهري  شعِر  على  اللغويِة  المالحظاِت  بعَض  وَضَع 
العراقيَّ  الشاعَر  وأطلَع  الدواويِن  أَحَد  درِجه  من  وأخرَج 

على المالحظات.

بين العمل المنزلي واإلرضاع
في الباص كنُت أقتُل وقَت التنقِل من الفندق إلى حيُث 
مكان االجتماع بطرِح األسئلِة وسماع األجوبة وَتوفيِرها. 
هل  طهران:  من  وهو  أحُدُهم  سألني  المراِت  إح��دى  في 
تزاولوَن أنتم الرجاُل في لبنان العمَل المنزلي في بيوِتُكم؟ 
أجبُت بالنفي. قاَل بأّن الرجَل في إيران يعمُل في المنزِل 
الزوجة.  الواجِب في مؤازرِة  أقلُّ  الى جانِب زوجته وهذا 
في العقِد الشرعيِّ للِقراِن يحقُّ للمرأِة اإليرانيِة أن ترفَض 
العمَل المنزليَّ كما يحقُّ لها قانوناً أن ترفَض إرضاَع طفلها 
فتطالَب ببدٍل ماديٍّ عن التضحيِة التي تقوُم بها. تقاطعْت 
هذه المعلوماُت مع ما أخبرنا إياه ُمضيفنا في طهران عن 
عالقِة االحتراِم بين اإلماِم الخميني وزوجِته. جلَس اإلماُم 
ينَتِظُر العشاَء ذاَت مساٍء فإذا بزوجته تتأخُر عشَر دقائق 
عليه  ليعرَض  مساعديه  أحُد  منه  اقترَب  الحضور.  عن 
تناوَل العشاِء فرفَض قائالً ال أتناوُله إال بحضوِر »السيدة« 

على ما كاَن يناديها احتراماً.

بيَن البيِت والقصر
زرنا بيَت اإلماِم الخميني. َكَنبٌة مغطاٌة بشرشٍف أبيض. 
طبلِيَّتاِن  ميكروفون.  عليها  الكنبِة  يساِر  على  إسكملٌَة 
اليميِن  الكنبة. على  أماَم  مكسّوتاِن بقماٍش مخملٍي أزرق 
الجسِم  لتقلِّب  يتَِّسُع  ال  العسكريِّ  بالسريِر  أشَبُه  سريٌر 
يسَرًة أو ُيمنة. ستارٌة حمراء على الحائِط مرسوٌم عليها 
مربعاٌت صغيرة. بيٌت ال تتعّدى مساحته 100 متر مرّبع. 
بسيط. أثاثه بالكاد يكفي للحياِة الكريمة. يخرُج اإلماُم من 
بيته الى الحسينيِة عبَر جسٍر حديدٍي بدائي. بيٌت بسيٌط 
كان  التي  المنيفِة  القصوِر  عشراِت  على  انتصَر  وضّيٌق 
الَمعلََميِن دَخال  الشاُه مع عائلته وحاشيته. كال  يسكُنها 
عصَر المتاِحف. البيُت والقصر. البيُت أّسَس لثورٍة يجوُز 
َس  مقارنُتها بالثورتيِن الفرنسيِة والبولشيفية. القصُر أسَّ
لحركٍة سياحيٍة تأتي وتذهُب وتصّوُر بعدساِت الكاميرا 
َصًة لتذويِب  َكاَنت مخصَّ البذِخ والترِف وُبرَكٍة  حقبًة من 

الُمعاِرضين كلُّها ذهبْت مع الريح.

خيري علقم. علقم للصهاينة
في  المسؤولين  أغلِب  لساِن  على  إي��ران  في  سمعُت 
النيابي  والمجلِس  القومي  واألم��ِن  والدفاِع  الخارجيِة 
القضيِة  جانِب  إلى  وقوِفها  ثمَن  تدفُع  إيران  أّن  واإلع��الِم 
الفلسطينيِة وأنَّ إغراءاٍت كثيرًة أُعِطَيْت لها مقابَل التخلي 
عن هذه القضية فرفضْت. ما أن تتخلى عن فلسطين سيتمُّ 
احتضاُن إيران من المجتمِع الدولي وسُيرَفُع الحظُر عنها 
األمن.  ومجلِس  المتحدة  األم��م  في  ُكبرى  دول��ًة  وتعود 
رفضْت إيران وآثرْت إقفاَل السفارِة اإلسرائيليِة منذ بدايِة 
الثورة ورفَع العلِم الفلسطينيِّ عليها. ليس هناك من دولٍة 
القبيل.  عربيٍة على حدِّ علمي تجرأْت على شيٍء من هذا 
العربيِة  التطبيِع  ودوُل  والسعوديُة  العربيُة  اإلم��اراُت 
أدانْت منذ أياٍم قليلٍة عمليَة خيري علقم في القدس بدَل أن 
تهنئَّ الشعَب الفلسطينيَّ على ما فعله الشهيد. »إسرائيل« 
تريُد عرباً خاِضعيَن أذالء. إيران تخوُض معركَة من تبقَّى 
من عرٍب مقاومين. هذه هي مشكلُة إيران وال مشكلَة أخرى 
فيها خصوصاً تلك المفتعلُة حوَل حقوِق المرأِة وما شابه.

أنفذوا من أقطار السماوات
ما أن تنَزَع الجمهوريُة َعلََم الكياِن المؤقَِّت عن أرضيَِّة 
معرِض الدفاِع المقدَِّس في طهران حيُث ُدسنا عليه حتى 
استطعتم  ما  لهم  »وأِع��ّدوا  الدولي.  المجتمِع  فَرَح  تدخَل 
من قوة« مطبوعٌة بالخطِّ العريِض َفْوَق مدخِل المعرِض 

تواكُبها آيٌة قرآنيٌة مقروءٌة بوضوٍح من الباحِة الخارجية. 
»َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم أَن َتنُفُذوا ِمْن أَْقَطاِر 
اآليُة  ِبُسلَْطان«.  إاِلَّ  َتنُفُذوَن  اَل  َفانُفُذوا  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ
نفُسها ردَّ بها مدَّعي عام التمييز اللبناني القاضي غسان 
ِبَضرِب  ِهَم  اتُّ الذي  البيطار  طارق  القاضي  على  عويدات 
استردَّْت  التي  أيضاً  نفسها  هي  لبنان  في  القضاِء  هيَبِة 
من  طراٍز  آِخر  فيه  معرٌض  العاَلم.  أماَم  هيَبَتها  إيران  بها 
سؤالي  عند  المسيَّرات.  وباألخص  والِعتاِد  الصواريخ 
بها  روسيا  َدْت  زوَّ قد  اإلسالميُة  الجمهوريُة  كانت  إذا  عما 
بامتياز.  إيرانّياً  الجواُب  أوكرانيا كان  خالل معركِتها في 
إيران تعرُض هذه األسلحَة في َسوِق الدفاِع الدولي وفَق 

مصاِلِحها اإلستراتيجية.

2000 ميغاوات إسألوا عنها الحكومة 
في وزارِة الخارجية معطياٌت حول إعادِة تشّكِل العالم. 
على  قطبيٍة  تعدديٍة  وب��روُز  أفوٍل  إلى  القطبيُة  األحاديُة 
أنقاِضه. كنعاني المتحدُث باسم الوزارة والذي رافَق وزيَر 
الخارجية عبد اللهيان إلى بيروت مؤخراً يعرف توازناتنا 
ة. إسألوا الحكومَة اللبنانيَة عن السبِب الذي  اللبنانّيِة الهشَّ
أنجزنا  قال.  اإليرانيَّ  الكهربائيَّ  العرَض  لترفَض  دفعها 
محطاٍت في العراق بقوِة 5 آالف ميغاوات. مستعدوَن فوراً 
2000 ميغاوات بالشروِط  لتزويِد لبنان بمحطاٍت تنتُج 
التي يضعها لبنان. أما مشروُع »الشرق األوسط الجديد« 
َفلم ُيجَهْض تماماً بعد وما زال يراوُد الحلَم األميركيَّ في 
المتحدة على  الوالياِت  بالرغِم من تضاؤِل قدرِة  المنطقِة 
تسَع  المنطقَة  رايس  كونداليزا  زارْت  أجله  من  تحقيقه. 
مّراٍت على ما أفَصَح كنعاني. من أجله ُشنَّ عدواُن 2006 
األجندة.  على  لويس  برنارد  مشروُع  زاَل  ما  لبنان.  على 
تقسيُم العالِم العربي والشرِق األوسِط إلى أوطاٍن قبليٍة 

ومذهبيٍة، وعرقيٍة ودينيٍة وطائفية.

السيد بوريل نقل الرسالة
زاَر أميُن عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله 
دائرِة  مديَر  يومها  كنعاني  كان  تموز.  ع��دواِن  بعد  إيران 
الشرق األوسط في وزارِة الخارجية. ُسئَل سماحُة السّيد 
عن مدى صواريِخ المقاومِة فأجاَب حوالي 15 كيلومتراً. 
اليوَم يؤكُد كنعاني أنَّ صواريَخ المقاومِة تطاُل كّل نقطٍة 
في الكياِن المؤقَّت إضافًة إلى توازِن رعٍب غيِر مسبوٍق في 
تاريِخ الصراِع العربي � »اإلسرائيلي«. أقوى رابِع جيٍش 
من  ثلٌّة  تردُعه  الجوي  والسالِح  الناريِة  القوِة  حيُث  من 
المقاوميَن في لبنان. عن مسألِة محاولِة االتحاِد األوروبي 
وَضَع الحرِس الثوري على الئحِة اإلرهاب أكدَّ كنعاني أّن 
فقاعَة الصابوِن ال تنتُج سوى قنابَل صوتيٍة وأنَّ تهديَد 
قاطبًة  األوروبيِة  الجيوِش  بوضِع  اإلسالميِة  الجمهوريِة 
كان  إرهابيًة  منظماٍت  واعتباِرها  اإلره��اب  الئحِة  ضمَن 
كفيالً بتنفيِس النزِق األوروبي الُمسَتِجد. تمَّ تكليُف السيد 
بوريل بنقِل رسالِة تطميٍن وتهدئٍة ورغبٍة بعدم التصعيد 

مع إيران.

8 بالمئة نساء في المجلس
اإليراني كان حديُث عضو لجنِة  الشورى  في مجلِس 
دبلوماسية.  وأقلَّ  مباشراً  عموي  الدكتور  القومي  األمن 
بعد  السلمي  النووي  النشاِط  إلى  العودَة  إيران  ق��ّررْت 
وأصرَّ  األوروبي  االتحاُد  تمادى  إذا  المفاوضات.  توقِف 
على التدابيِر التي يهّدُد بها سنعتبُر ذلك خطوًة عدوانيًة 
وأبعد  المنطقِة  صعيِد  على  خطيرًة  ستكوُن  وتداعياُتها 
كان  فيما  عموي  ح��دي��ِث  إل��ى  استمعنا  المنطقة.  م��ن 
الموازنِة بتغطيٍة إعالميٍة  النيابيُّ يدرُس بنوَد  المجلُس 
البرلمان  في  حالياً  يوجُد  اإلع��الم.  وسائِل  عشراِت  من 
290 عضواً، 14 منهم من غيِر المسلمين ممثليَن ألقلياٍت 
دينيٍة ما يقارُب من )%4.8( من المجلس. النساُء يمثلَن 
تقارب  المجالس  في  النساء  نسبُة  عالمياً  بينما   ،8%

.13%
أنه  عموي  يؤكُد  الله  نصر  حسن  السيد  سماحة  عن 
مجلِس  أعضاِء  من  العديَد  وأّن  إي��ران  في  ج��داً  محبوٌب 

الشورى في إيران يتمّنون لقاَءُه وجهاً لوجه.

حاولنا إنقاذ مهسا
مقرِّ  في  وفاتها  بعد  عموي:  يقوُل  أميني  مهسا  عن 
الشرطِة اإليرانية تساءَل الجميُع كيف ماتْت وعما اذا كانت 
قد تعّرضْت للتعذيِب، وهذا بالطبِع أمٌر ال يمكُن القبوُل به 
لنا لجنَة تقّصي حقائق متعددَة  إذا كان صحيحاً ولذلك شكَّ

الشرطِة  رج��اَل  واستدعينا  واالختصاصات  األط���راِف 
وأرَسلنا وفداً الى مركِز الشرطة وشاهدنا األفالَم والصوَر 
المختصِة  اللجنِة  تقريُر  وصدَر  الطبيَة  التقاريَر  وتابعنا 
بعد 20 يوماً من الحادثِة وتأكَد لنا أنها لم تعنَّْف ولم ُيعَتَد 
مضاعفاٍت  بسبب  كانت  وفاَتها  وأّن  ُتضَرْب  ولم  عليها 
صحيٍة ناتجٍة عن حالٍة مرضيٍة سابقٍة كانت تعاني منها 
ولم تستطع فرُق اإلسعاٍف إنقاَذها علماً أنها وصلْت اليها 
بهذا الهدف والتقريُر المتعلُق بوفاة أميني ُتلَِي كامالً في 

مجلِس النواب.

انتظرنا ثالثة أشهر 
أضاف عموي انه بعد صدوِر التقرير بدأنا نشهُد على 
المطلوَب  بأّن  مؤشراً  ذلك  وكان  وتخريٍب  شغٍب  أعماِل 
ضرُب النظاِم في إيران على يد أعداِء الجمهورية اإلسالمية 
وهم كثٌر أمثاُل فلوِل نظاِم الشاه ومجاهدي َخلْق وغيُرهم 
ممن يريدوَن تقسيَم إيران وكنا حريصيَن، على حّد تعبير 
لنا  عموي، على االستجابِة للرأِي العام اإليراني لذلك تمهَّ
ثالثِة  فترَة  المواجهُة  منا  أخذْت  ولذلك  بحكمٍة  وتصرَّفنا 
إلقاِء  في  اإليرانيُة  األمنيَُّة  الجهاُت  نجحت  حيث  أشهٍر 
تحييُد  كان  هدَفنا  أّن  علماً  الشغِب  محدثي  على  القبِض 
الشعِب والرأِي العام ألننا حريصون عليه فبادرنا بالردِّ 
على الهواجِس والتساؤالِت وبعدها انطلقنا للمواجهة ولو 
أردنا المواجهَة من دوِن األخِذ بعيِن االعتبار شعبنا لكنا 

أنهينا هذه الظاهرة في أقل من ثالثِة أشهر.
الحظنا  عموي  يتابع  أمنياً  األرض  نهّدئ  كنا  وفيما 
الدبلوماسيَة األوروبيَة تتحرُك بطريقٍة مشبوهٍة وخاصًة 
أوروبا حيث بدأَ  اإليرانيين في  ألمانيا باتجاِه تعبئِة  في 
يتشّكلوَن  أوروبا  الى  مواطنينا  من  هاجروا  الذين  بعُض 
أوروب��ا  وُعبِّئوا.  ُشِحنوا  ألنهم  إي��ران  أع��داِء  صفوِف  في 

تريدهم وقوداً في معركتها ضّد إيران.
صعبًة  ستكوُن  إيران  في  الشغب  أعماِل  إحياِء  إعادُة 
مفاصل  بعض  على  سيطرنا  »ألننا  عموي  يؤكُد  للغاية 
خطة  لديها  النظامية  القوات  أّن  وأؤكد  ومصدره  الشغب 
مواجهة ولها يد تطال العالم«. لم تمِض على هذا الحديث 
أيام قليلة حتى ُضِرَبت أصَفهان. »إسرائيل« تضرُب من 

جديد. من أين خرجْت الُمسيَّرات ولماذا خرجت؟

مشهُد َمشَهد
استقلّينا طائرًة تعمُل على الخطوِط الداخليِة للوصوِل 
ُل خطوٍة خطوُتها  إلى مشَهد حيث مقاُم اإلماِم علي الرِّضا. أوَّ
الله  وجود  عن  َبحثي  إلى  أعاَدتني  الَمقام  مدخِل  باتِّجاه 
الجامعية  سنتي  في  اختصاصاً  للفلسفة  اختياري  منذ 
األمُر  واستغرقني  وقتذاك  بحثي  في  ج��اّداً  كنُت  األول��ى. 
حوالي عشر سنوات قبل أن أستقرَّ قلباً وعقالً على حقيقِة 
وجوِد الله. في مدينِة َمشَهد اقترَن وجوُد الله في نفسي 
ِبُحضوِره. بين وجوِد الله وحضوِره فرق. صالُة المؤمِن 
تجعُل من وجوده حضوراً في حياة البشر. أن ترى داخَل 
المقاِم عشراَت آالِف المؤمنين يفترشوَن األرَض ويصلّوَن 
بخشوٍع تتيّقُن أّن حضوَر الله في صالِة الجماعِة يجعُل 
من وجوده معنى يتخطى اإليماَن النََّظري. صلّيُت وَدَعيُت 
عمالً بالنصيحِة التي أُسِدَيت لي. زيارُة المقاِم للمرِة األولى 
يجب أن تكون مقرونة بأدعيٍة ثالثة. ُقِضَي األمر إنما وسَط 

برٍد خارَج المقاِم يقصُّ الِمسمار.

قليل من الزعفران
ال عهَد لي وال خبرَة بالزعفراِن اإليراني. كان يطلُّ علّي 
كّل يوم على مائدة الغداء والعشاء في األرزِّ المفلفل. تفادياً 
ِن بالزعفراِن فقط. لم َتسلَْم  للسمنِة كنُت أفتُك بالقسِم الملوَّ
نفسي  من  الّدجاِج  وِقَطُع  اللحمِة  وِرَيُش  الكباِب  أصابُع 

الدنيئة.
أعادتني الزيارُة إلى أسطورِة أَْهِل الكهِف التي درسُتها 
أراَد منها  في السنة الجامعية األولى اختصاص فلسفة. 
أفالطون أن نتخّيَل مجموعًة من البشِر ال يعرفوَن العالَم 
مقيَّدوَن  وه��م  عيوَنهم  فتحوا  ال���والدة.  منذ  الخارجي 
بسالسَل غليظٍة تمنُعهم من االستدارة. عيوُنهم شاخصٌة 
وأخيلٌة  صوٌر  تتوالى  حيث  أماَمهم  حجريٍة  صفيحٍة  إلى 
الكهِف  أنها حقائق. يفلُت واِحٌد منهم فيخرُج من  يظّنون 
األوه��ام.  تنقُض  الحقائُق  مختلف.  بشكٍل  العالَم  ليرى 
يسارُع األسيُر المَحرَُّر عائداً إلى رفاِق األسِر ليخبَرهم بما 
رآه. يضطهدونه ويرموَنه باللعنات. تعّودوا على األوهاِم 
إلى  للعودِة  محاولٌة  الشهادُة  هذه  الحقائق.  وتزعُجهم 

رفاِق األسِر عسى ال تزعُجهم الحقائق…
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فتات...

{ عبير حمدان 

تكسرني الريح...
ويبقى الرذاذ متناثرا 

لم تعد بطاقات الحب مشتعلة
والورود باتت الوانها لعبة زمنية

كأنك لم تحمل لي ينابيع الكالم
ولم تجمع فصولك باقة.

كتلة مجبولة بفتات صخري
تدحرجت...

اخترقتها األشواك اليابسة
ذاك قلبي 

عند طرف الكون...
وأمنياتي الغبية

وحبري المتراكم يسيل.. 
كيف أكتبك بال روح؟؟

وال يزال اليباس يستوطن أناملي 
وأنت تعبر الى الضفة الثانية

حامالً معك كل قصائدي؟!
ال شيء يتفوق على حضورك في أفياء صمتي 

يمسي الحنين جمراً يالمس أطراف الزمن الجميل
وأنت تأتيني ممسكاً باقة نبٍض

وتتناثر الحروف في سماء اللحظة...
كأني لم أكبر إال ألضم خطوط أصابعك الى قلبي

وكأنك لم تمتشق الريح الى مداها الرحب...
ولم تزل تغفو على أثير أنفاسي

وانت... سري االستثنائي
والصمت الجميل،

وأنت أحبك كما أنت 
واعاصير  وشغب  جنون  من  بك  يحيط  ما  بكل 

شغف 
ألني احبك ابرع في صوغ الحلم

وانسج لك وشاحاً من خيوط الشمس..
وأسميك قمري ومطري 

وفرحي المتعمد بندى الصباح
لك فردت موج الحقول

وقرأت في عينيك كل الفصول
وكتبتك بين نجمتين

ونهلت من بحورك أبجديتي الجديدة
وغفوت حيث تركت قبلتك المشاغبة

وكأني تعلقت بوهم عبور مبسمك على الجبين.

لألديبة  األخير«  »الحالم  القصصية  المجموعة  صدرت   
اجتماعية  هموماً  وتضمنت  محمود  أب��و  وج��دان  السورية 
وقضايا إنسانية ووطنية، وجاءت بأسلوب سهل تغلُب عليه 

الحداثة التي تمتلك مكّونات القص األدبي.
وعّبرت األديبة أبو محمود في مجموعتها الجديدة عن حّب 
تسمية  إلى  فيه  لجأت  رمزي  بأسلوب  سورية،  لوطنها  كبير 
كثيرة  إنسانية  ح��االت  متناولة  الوطن  باسم  األشخاص 
نهايات  »ملكة  قصة  في  جاء  كما  للوطن،  محبتها  خالل  من 

القصص«.
مؤامراته  وخطورة  اإلرهاب  سوء  إلى  محمود  أبو  وتشير 
والسلبيات اإلنسانية واالجتماعية التي يخلفها، وذلك كما ورد 
في عدد من القصص مثل »في القلب تماماً« و«وحش الحنايا 

الرقيقة«.
الشهداء  قيمة  محمود  أبو  جسدت  »رفرفة«  قصة  في  أما 
وعظمة مكانتهم، إضافة إلى معالجة بعض القضايا األخالقية 

واإلنسانية.
العامة  الهيئة  عن  الصادرة  األخير«  »الحالم  مجموعة 
السورية للكتاب وتقع في 159 صفحة من القطع المتوسط، 
جاءت بأسلوب جمع بين الحداثة واألصالة وترك أثراً نفسياً 

وإنسانياً في عالم القصة.
الكتاب  اتحاد  عضو  محمود  أبو  يوسف  وج��دان  أن  يذكر 
محافظة  فرع  ورئيسة  وال��رواي��ة«،  القصة  »جمعية  العرب 
السويداء، من مؤلفاتها في القصة »كسارة السكون، وشغب 
بازلتي، وقل شيئاً، وسحر الكؤوس« و«كرنفال الموت رقصاً«، 

و«عقد الزمان في الخيال العلمي«.
حاصلة على العديد من الجوائز منها المركز األول في جائزة 

وزارة الثقافة السورية الخاصة بأدب الطفل عام 2018.

 54 ال�  دورته  في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  شهد   
ومناقشة  توقيع  حفل  الدين  بهاء  أحمد  الدكتور  برئاسة 
السهيل،  سارة  والشاعرة  والكاتبة  لألديبة  آدم(  )قصص 
هيئة  ونائب  األطفال  أدب  في  والقاص  الكاتب  بمشاركة 
األديبة  والكاتبة  زح���ام،  أحمد  السابق  الثقافة  قصور 
رانية  الدكتورة  الطفولة  مجال  في  المتخّصصة  والروائية 

ابو العينين.
الدكتور حسام فاروق. في حضور  الندوة اإلعالمي  أدار 
والمهتّمين  والمثقفين  واإلعالميين  الصحافيين  من  حشد 

باألدب والثقافة وضيوف المعرض وعدد كبير من األطفال. 
باألديبة  ف��اروق  الدكتور  من  بترحيب  ال��ن��دوة  ب��دأت 
والكاتبة سارة السهيل، معّبراً عن سعادته بالمشاركة في 
على  بالمشاركين  مرّحباً  لألطفال  آدم(  )قصص  مناقشة 

المنصة وبالحضور.
لمن  إن��ه  قالت  التي  السهيل  س��ارة  األديبة  وتحدثت 
قلب  القاهرة  حضن  في  جديداً  عاماً  نستقبل  أن  التفاؤل 
األمة العربية ومعقل زادها الفكري والثقافي. مصر الدفء 
الصيف،  قيظ  في  العليلة  والنسمات  البارد  الشتاء  في 
المبدعين  من  احتضنت  فكم  مغلق،  ب��اب  لكّل  ومفتاح 
فطارت  نجومها  وأطلقت  العرب،  والفنانين  والمفكرين 
والعالم.  أوطانهم  ثم في  شهرتهم ونجاحاتهم في بمصر 
أضاقت: تشّرفني مشاركتي بمعرض القاهرة للكتاب هذا 
المعارف  دار  عن  الصادرة  »آدم«  قصص  ومناقشة  العام 
المصرية. وانه من دواعي سروري ان يسهم كّل من األديبة 
الكاتب أحمد زحام في  العنين والمبدع  ابو  الرائعة رانية 
وفرحتي  سعيدة،  أمسية  للحضور  متمنية  مناقشتها، 
غامرة هذا العام ايضاً باختيار المملكة األردنية الهاشمية 
مبدعي  أّن  خاصة   ،54 ال�  المعرض  لدورة  شرف  ضيف 
ومفكري األردن لهم خصوصية في الكتابة العربية تجمع 
بين معطيات الحداثة وما بعدها والحّس التراثي العربي. 
واّن أهّم ما يمّيز مصر أنها تحتفي بمبدعيها وتحيي ذكراهم 
باختيار  اليوم  يحدث  كما  األجيال  ووج��دان  عقول  في 
شخصية  جاهين  صالح  الراحل  الساخر  الشاعر  الرائد 
المعرض، وباختيار المبدع كامل كيالني رائد أدب الطفل 
في مصر والعالم العربي. فمصر تتنفس فكراً وإبداعاً بين 
القديم والحديث، فهي بلد ال يشيخ أبداً ولن ننسى أبداً ما 
أبدعه صالح جاهين للبنوتة الحلوة في أنشودته الرائعة 

والخالدة »يا بنت يا ام المريلة كحلي«.
الذين  األدباء  وكّل  العربي  العالم  أطفال  كّل  ينسى  ولن 
تتلمذوا على إبداعات الراحل كامل كيالني الذي حلَّق بنا في 
فضاء الطفولة وأحالمها وخياالتها كما في العديد من أعماله 
اإلذاعية لألطفال، وكان رائداً فيها كما كان رائداً في تأسيس 
أول مكتبة لألطفال في مصر، ومن قصصه: »مصباح عالء 
و»نوادر  يقظان«  بن  و»حي  كروزو«  و»روبنسون  الدين« 

جحا« و»شهرزاد« و»ألف ليلة« وغيرها...

جسراً  ستظّل  الكتب  معارض  أّن  السهيل  واعتبرت 
إنسانياً تعبر عليه أفكارنا وأحالمنا وإبداعاتنا، تجمع بين 
واْن  اإلنساني.  العطاء  من  متدفق  نهر  في  الغرب  الشرق 
كان أول معرض للكتاب في العالم انطلق قبل خمسة قرون 
عام 1439 بمدينة فرانكفورت األلمانية، وذلك بالتزامن مع 
تطبيق الطباعة بالقوالب للحروف على يد األلماني المخترع 

يوهان غوتنبرغ )1447م(.
وذكرت السهيل اّن لبنان كان أول بلد عربي يطلق معرضاً 
للكتاب في بيروت في عام 1956، وعهد بتنظيمه سنوياً إلى 

النادي الثقافي العربي واتحاد الناشرين اللبنانيين.
 ،1969 ع��ام  انطلق  فقد  للكتاب  القاهرة  معرض  أم��ا 
الدكتور  وكان  القاهرة،  تأسيس  بألفية  االحتفال  بمناسبة 
الفنان  عليه  وعرض  وقتها،  للثقافة  وزي��راً  عكاشة  ثروت 
عبد السالم الشريف فكرة إقامة المعرض في هذا التوقيت 
بالتزامن مع احتفالية القاهرة، وعهد إلى الكاتبة والباحثة 
نسخة  أول  إقامة  على  اإلش��راف  القديرة  القلماوي  سهير 
فإّن  العصر،  تكنولجيا  سطوة  ورغ��م  للكتاب.  لمعرض 
الكتاب سيبقى عنواناً يظلّلنا بالعلم واإلبداع والفكر والثقافة 
والحضارة حتى ولو كان كتاباً تافهاً في نظر البعض، وكما 
قال المفكر عباس محمود العقاد )الذي قرأ 60000 كتاب!(: 
»ليس هناك كتاب أقرأه وال أستفيد منه شيئاً جديداً، حتى 
الكتاب التافه أستفيد من قراءته أني تعلمت شيئاً جديداً هو، 

ما هي التفاهة؟ وكيف يكتب التافهون؟ وبما يفكرون؟!
وختلماً تمنت السهيل أن يكون المعرض ناجحاً وإبداعا 
عن  معربة  وال��روح،  العقل  تغذي  ثقافية  ومتعة  نابضاً 
المثقفين،  من  الكوكبة  ه��ذه  وس��ط  بوجودها  سعادتها 
لي  سنداً  كان  »الذي  زحام  أحمد  واألديب  الكاتب  وشكرت 
عن  وتحدثت  كثيرة،  حاجات  وعلّمني  يشجعني  وك��ان 
كان  الذي  الله(  )رحمه  يوسف  التواب  عبد  الكبير  األستاذ 
يعني  الجامعة  في  ويدرسك  بيعلمك  كان  »من  لي  يقول 
كان بيدرسك في مدرسة الحياة في مدرسة العلم والثقافة، 
وعندما  لألطفال،  الكتابة  مدرسة  في  األدب،  مدرسة  في 
قرأ قصصي أثنى عليها وشجعني وعمل نقداً لها، هو كان 
أستاذي وأنا أساتذتي كلهم كانوا في مصر مع أنني درست 
في األردن، والمرحلة الجامعية في بريطانيا، لكن مدرسة 
مش  اللي  دي  »البلد  مصر  في  هنا  تعلمتها  واألدب  الحياة 
وّجه  فقط،  مصر  الى  يوجهه  أن  عليه  إبداعه  يظهر  عارف 
نفسه للطريق الصّح ألّن مصر هي بلد المبدعين اللي بتسند 

كّل موهبة«.
ثم تحدث حسام فاروق فشكر سندريال أدب االطفال على 
كلمتها القّيمة وتاله الكاتب احمد زحام، ثم األديبة رانية ابو 
الواعدة  الجميلة  بالبراعم  سعيدة  انا  قالت:  التي  العينين 

وأشعر أني أمام قامات وليس مجرد أطفال.
وقالت: أنا أعرف سارة صديقة من مدة طويلة، لكن أول 
مرة أقرأ لها، وفعالً لما قرأت كتبها وجدت نفسي أمام كاتبة 

متمكنة من األدب الذي تقّدمه للطفل ألنها نزلت إلى مستوى 
المنضبطة  واللغة  الراقي  السرد  قّدمت  أنها  تمام،  الطفل 
والمناسبة تماماً لألطفال والتي ال تتجاوز عمر الطفل ما بين 
السنة والسنتين والثالثة وهذه مرحلة عمرية صعبة جداً 

في الكتابة لها.
 وأهم »حاجة« في كتابتها ألدب الطفل أنها تقّدم الفكرة 

والمعلومة بصورة سهلة ومبسطة.
رائعة  كاتبة  سارة  المجمل  في  رانية:  األديبة  أضافت 
بصورة  للطفل  المعلومة  يوصل  سهالً  أسلوباً  تستخدم 
مبّسطة والقصص شيقة، أنا كاتبة متخصصة في الطفولة 
ألكثر من 25 سنة أقول لها شكراً يا سارة إقتربتي لمرحلة 
كويسة«  »حاجة  وه��ذه  منها،  االقتراب  جدا  خطر  عمرية 

وتحسب لك.
 تحدث احمد زحام فقال : الفرق بين ما كتبته سارة في 
االولى  الوهلة  من  القصص  جدا،  كبير  واآلن  األولى  الفترة 
تبدو كأنها قصص فردية بمعنى أننا نتكلم عن ادم وعالقة 
كتبت  عندما  سارة  ألن  ابداً،  ذلك  غير  الموضوع  واالم  االب 
هذه المجموعة كتبتها لألسرة او كتبتها للطفل واألسرة او 
كتبتها تحديدا للطفل واالم،و لم تلجأ سارة للعناوين البراقة 
تتمثل  حالياً  موجودة  ظاهرة  هناك  ان  خاصة  لحكاياتها، 
امطار«،  كلها  »ليلة  تطير«،  »الشجرة  الكبيرة،  بالعناوين 
خاٍل  عادياً  تقليدياً  نصاً  نجده  النص  نقرأ  نحن  و  يعني 
والمسميات  األسماء  استخدمت  سارة  أما  اضافات.  اي  من 
الكتابية  المغريات  إلى  اللجوء  دون  بتقليدية  حكايتها  في 

الموجودة حالياً.
السهيل  شكرت  ثم  المبدعين،  األطفال  من  عدد  وتحدث 

المشاركين في الندوة والحضور والقّيمين على المعرض.

ور�شة عمل تدريبية حول ا�شتخدام الأجهزة الرقمية في الم�شاريع البحثية 

لمركز الأبحاث في معهد العلوم الجتماعية ـ الجامعة اللبنانية

ندوة عن ق�ش�ض »اآدم« للأديبة �شاره ال�شهيل في معر�ض القاهرة الدولي للكتاب 

في  االجتماعية  العلوم  معهد  في  األبحاث  مركز  نّظم 
الدكتور  األستاذ  رئيسه  بحضور  اللبنانية  الجامعة 
لطالب  تعليمية  تدريبية  عمل  ورشة  رضا  أبو  حسين 
األجهزة  استخدام  حول  المعهد  في  العليا  الدراسات 

الرقمية في المشاريع البحثية.
عطيه  شوقي  الدكتور  قبل  من  العمل  ورشة  وُنّفذت 
وعضو  األبحاث  مركز  في  الديمغرافيا  مختبر  رئيس 
الفيروسي  »االن��ت��ش��ار  م��ش��روع  ف��ي  البحثي  الفريق 
والديناميات االجتماعية«، بحضور منّسقة المشروع في 
البحثي  الفريق  لبنى طربيه، وأعضاء  الدكتورة  المعهد 
الدكتور عبد الله محي الدين، والدكتورة لور أبي خليل، 
وأساتذة  باحثين  من  ونخبة  منعم،  سوزان  والدكتورة 
االجتماعية  العلوم  معهد  في  العليا  الدراسات  وطالب 

في الجامعة اللبنانية.
رضا  أب��و  د.حسين  األب��ح��اث  مركز  رئيس  وأش���اد 
الذي يضع كل خبراته لتزويد الطالب  البحثي  بالفريق 
بالمهارات والمعارف الالزمة إلكمال مشاريعهم البحثية 
في  علمية  مساهمات  تقديم  إلى  ت��ؤّدي  ودّق��ة  بدراية 
مستوى  أعلى  توفير  هو  هدفنا  »إّن  وق��ال  مجاالتهم. 
والمعرفة  بالمهارات  وتزويدهم  لطالبنا  التدريب  من 
يحصل  التي  العملية  الفائدة  إل��ى  مشيًرا  ال��الزم��ة«، 
عليها الطالّب من مدربين ذوي خبرة في مركز األبحاث، 
وآخرين من مؤّسسات علمية وبحثية دولية. مؤّكًدا على 
الطالّب  التي طالت كيفّية استخدام  الورشة  أهمية هذه 

البحث.  ألغ��راض  الذكية  والهواتف  اللوحية  لألجهزة 
منّوًها بخطوة تسليمهم هذه األجهزة لهذه الغاية.

والتدريب  الدعم  تقديم  على  رضا  د.أبو  األستاذ  وأّكد 
على  لمساعدتهم  العليا  الدراسات  لطالب  المستمرين 
هذه،  العمل  ورشة  أّن  مبّيًنا  البحثية.  أهدافهم  تحقيق 
هي واحدة من العديد من النشاطات التي يشتمل عليها 

مشروع »االنتشار الفيروسي والديناميات االجتماعية«.
المشروع  منّسقة  طربيه  لبنى  الدكتورة  وتطّرقت 
التي تندرج  الورشة  إلى ماهية هذه  في مركز األبحاث، 
كامل.  ع��ام  لمّدة  سيستمر  ال��ذي  المشروع  ه��ذا  ضمن 
العقبات  تذليل  في  ُتسهم  التي  أبعادها  إل��ى  مشيرة 
مشروع  في  المنخرطين  العليا  الدراسات  طالّب  أمام 
في  االجتماعية«  والديناميات  الفيروسي  »االنتشار 
المراحل  في  فّعال،  بشكل  الرقمية  األجهزة  استخدام 
البحثية،  بمشاريعهم  المتعلّقة  النماذج  لملء  المختلفة 
وفي التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في إنجاز أعمالهم 
البحثية الحالية والمستقبلية. ولفتت إلى مضمون هذه 
إنشاء  كيفية  على  الطالب  تدريب  تناولت  التي  الورشة 
نسخ إلكترونية من نماذج متعّددة، وعلى كيفية إدخال 
استخدام  كيفية  إلى  إضافة  وحفظها،  بدّقة  البيانات 

البرامج المختلفة لتحليل هذه البيانات.
مختبر  رئ��ي��س  عطيه  ش��وق��ي  ال��دك��ت��ور  وت��ن��اول 
البحثي  الفريق  وعضو  األبحاث  مركز  في  الديمغرافيا 
بناء  ومراحل  كيفية  الورشة  هذه  خالل  المشروع،  في 

موضوعات  إلى  التطّرق  مع  اإللكترونية،  االستمارة 
وخصوصية  أم��ن  مثل  االس��ت��م��ارات،  ب��م��لء  متعلّقة 
ال��ب��ي��ان��ات، واالع��ت��ب��ارات األخ��الق��ي��ة ف��ي اس��ت��خ��دام 
أهمية  على  مشّدًدا  البحث.  ألغ��راض  الرقمية  األجهزة 
حقوق  واحترام  البيانات،  سرية  على  الحفاظ  ضمان 

الخصوصية للمشاركين في البحث.
وفي ختام الورشة جرى توزيع الطالّب على المناطق 

الجغرافية التي تطالها الدراسة.
والديناميات  الفيروسي  »االنتشار  مشروع  أّن  يذكر 
في  األبحاث  مركز  بين  بالتعاون  ُينّفذ  االجتماعية« 
للتنمية  االب��ح��اث  ومعهد  االجتماعية  العلوم  معهد 
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äÉªàJ 6
(1  ¢U  áªàJ) …á«dÉ≤àf’G á∏MôªdG á«MÓ°U »ØæJ á°VQÉ©ªdGh …™«Ñ£àdG πX »a QÉ«¡f’G ∫Éãe Ωó≤j ¿GOƒ°ùdG

(1  ¢U  áªàJ) … É«fGôchCG »a Üô¨dG áªjõg ¿ÓªëàJ ’ ¿GƒjÉJh zπ«FGô°SEG{

¢ùjQÉH »a ’ §≤°ùe »a á°SÉFôdG
 WO�dO�_« W�d��« qOM� qLF� Ê√ q�� ÍœuF��« n�uL�« œËb� bM� W�Ëb�«Ë f�—U� ÁœuI� Íc�« vF�L�« b ÒL��� 
 fOz— ÷U�d�« v�≈ »d�_« tH�Ë UL� ¨ÍœuF��« n�uL�« Õd� s� v�œ_« b��U� UMK�� «–≈Ë ÆWO�Uzd�«  «—UO�K�
  UH�«u� lC� UNMJ� ¨¡UL�√ ÕdD� ôË Êu��d� UN�b� fO� ÷U�d�« ÊQ� ¨l�F� dOL� WO�UM�K�«  «uI�« »e�

Æ©l�F� UN�N�� r Ò�e�� w��« …œUO��« sH� ·d� Ê√ ÊËœ ÎUF��® ¡UL�_« iF� vK� u�O� UN�b�Ë
 ·ö��« WOHK� s� ÎUOKL� oKDM� ¡UL�_« iF� vK� tFC� Íc�« u�OH�«Ë ÷U�d�« UN�dD� w��«  UH�«uL�«
 vK� ÷«d��ö� W�œuF��« l�b� ÎUO�U� sLO�« »d� q�� t�u�M� sJ� r� Íc�« ¨tK�« »e�Ë ÷U�d�« sO� rzUI�«
 w� …uI� sLO�«  »d� bF� dC� ULMO� ¨ ÒwD�Ë fOzd� W�Ëb�«  ‚UH�ô ÎUI�Ë ÊULOK� ‰UAO� fOzd�«  »U���«
 tBOB�� r�— ¨«b�F� v�« Êu� ‰UAO� fOzd�« UN��uL� q�Ë w��« WO�Uzd�« W�u���« l� W�b�UB� WN�«u�

Æ÷U�d�« »UC�≈ ÂbF� Ê«dN�Ë oA�œ …—U�“ tD�—Ë ¨Ã—U�K� t�—U�“ v�ËQ� ÷U�dK�
 `�d� UL� w�ö�ù« t�UD� j�C� s� tK�« »e� Ê√ u�Ë ¨ÂuKF� sLO�« »d� w� W�œuF��«Ë tK�« »e� sO� U�
 »UD��« «c� Â«œ U� tK�« »e� jI� fO�Ë ÊUM�� `�d� UL� rN�Ô� s� ÷U�d�«Ë ¨…dL��� »d��« Ê√ UL�U� ¨÷U�d�«

ÆÊUM�� s� œ«dO��ô« lM�Ë ¨ÊUM�� …—U�“ s� sO�œuF��« ÕUO��« lM� vMF� «c�Ë ÆÎ «dL��� w�ö�ù«
 ÂuB� ŸUD��L� Ê≈ ‰uI� U� o�_« w� Ëb�� ô fOz— »U���ô W�—u��b�« WKNL�« ¡b� vK� —uN� W�L� bF�
 r�«e� r�—Ë ¨v�œ√ b�� ÍœuF��« u�OH�« t�UD� ô Ë√ ¨W�œuF��«  UH�«uL�« w�K� fOzd� ¡w�L�« tK�« »e�

ÆWO�K�√ qOJA� ô »UBM�« qODF� u� o�dH�« «c� …—b� nI� Ê≈ lzU�u�« ‰uI� WO�UO� WO�K�√ vK� ‰uB��«
 ¨WN� s� WO�K�_« qOJA� `O�� `{«Ë r�UH� v�« q�u��« Âb� w� WKJAL�« Ëb�� ¨tzUHK�Ë tK�« »e�� W��M�U�
 WO�UO�Ë W�œUB��« ÎU�uG{ t�«u�Ë tK�« »e� fOz— vÒL�� fOz— WO�ËR�� qL��� tK�« »e� W��— Âb�Ë
 ÊULOK� o�U��« d�“u�« t��d� r�« wH�� ô Íc�« »e��« wDF� p�c�Ë ¨œUB��ô« ‰UL�√ b�e�Ë W�Ëb�« qDF�
 Ác� t� `O�� f�—U�Ë ÷U�d�« s� WO��dH� o�U��« `O�d��« Ê√ bI�F�Ë ¨wI�«u� fOz— vK� t�d� ¨WO��d�

Æp�c� V�UML�« XO�u��« —UE��U� ¨WHB�«
 »e� n�u� WN� s� W�œuF��« s�LD� fOz— ¡UBF��« “ËU�� W�d� ÕU�� s� sLO�« »d� W�UN� ÊËœ ÎUOKL�
 Î̈UF� W�œuF�K�Ë t� ÎUM�LD� fOzd�« ÊuJ� ÊQ� l�UL� ô »e��« Ê« ÎULK� ¨tK�« »e�� ÎUM�LD� t�H� u� ÊuJ�Ë ¨tK�«

ÆtK�« »e�� oKI�U� V����« ”UOIL� fOzdK� ÊUM�L�ô« fOI� Íc�« ÍœuF��« n�uL�« ·ö��
 ÎU�d� X�U� «–≈Ë ¨WO�U� —U� vK� W�u{u� ¨ÊUL� WMDK� U�u��  «—œU�L�« œuI� w��« sLO�« »d� W�UN�
 j�«u{ l{Ë u� ÍœuF��« ÊUM�L�ô« TAM� Íc�U� Î̈UO�U� ÎU�d� X�O� ¨ÊUM�L�ô« ‰UI�√ nOH��� ÎU�—Ëd{
 v�� ¨WO�«d�ù«  W�œuF��«  W�öF�«  t�O�� ô U�  «c�Ë ¨·ö��«Ë W�öF�«  …—«œù »e��«Ë ÷U�d�«  sO� W�œU���
 ULMO� ¨rOK�ù« w� sO�—U� sO�dO�� sO��Ëœ sO� W�öF�« Êu�U� u� vI�� f�UM��« Ê_ ¨UN�FO�� bOF��� U�bM�
 UN� W�öF�« Ác�Ë ¨tK�« »e�Ë ÷U�d�« sO� W�öF�« rOEM� q�b� qJA� w��« w� W�—u��« W�œuF��« W�öF�«

ÆÎUC�√ jI�� u� Ê«uM�
ÆjI�� XO�u� vK� t��U� j�C� Ê√ tOK� ¨WO�Uzd�« ‰uK��« XO�«u� W�dF� b�d� s�

¢ùjQÉH »a ’ §≤°ùe »a á°SÉFôdG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

 v�«  b??�«—  W��R�  W???�«—œ  qB�Ë  ¨·UDL�«
 b�b��  »uKDL�«  ÊQ�  w�dO�√  ŸUM��ô  …u�b�«
 ¨sDM�«Ë t� q�I� Íc�« w�Ëd�« dBM�« Èb�
 U??O??�«d??�Ë√ q??L??�??�??� w??�??�« U??O??�«d??G??�??�« Èb????�Ë
 sLC�   U{ËUH�  u��  wCLK�  ¨UN�—U��
 ÊUL{  q�UI�  ¨U??O??�«d??�Ë√  s??�  vI���  U??�  œUO�
 b�bN�  Í√  s??�  …b??�b??�??�«  U??O??�«d??�Ë√  q�I���

Æo�ô w�Ë—
 ¨UO�«d�Ë√  »d??�  w�  WL�U�  WM��«  Ác??�   ????
 Ëb�� ¨WO�«d�Ë_« WO�ö�ù« …ôUGL�« s� Î «bOF�Ë
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 ô« pKL� ô åqOz«d�≈ò sJ� ¨W�ËUD�« vK� ‰«e� ô
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 d�d��� W�ËU�� w� ¨WL�UM�« W�ON�« sOOF�Ë ¨ÊUM�� ¡U�dN�
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 ’U��«  oOI���«  w�  Èd�  UL�  …u??�√  ¨w�UL�«  oOI���«
 r� UN�√ W�dBL�« —œUBL�« b�R� ULMO� ¨ÊUM�� ·dBL�
 ŸËdAL�« Ê√ b�R� WO�dO�√ WIO�Ë Í« t��—U� v�� rÒK���
 w��« —œUBLK� Î UI�ËË ¨dBO� Êu�U�  U�uIF� lC�� ô
 ¨WK�dF�« »U��√ dO�H� w� …dO�K� ÊUJ� ô nKL�« l�U��
 Íc�«  u� WO�«d�ù« W�N�«  lM� Íc�«  w�dO�_« u�OH�«  Ê_
 ÕU�H� U�—U���U� ¡U�dNJ�« ÷UNM��ô W�ËU�� Í√ lML�
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 ◊ö�M� bO�Ë w�«d��ô« »e��« fOz— UN� ÂuI� w��« œuN��«
 t�  ÂuI�  Íc�«  „«d��«  l�  Í“«u��U�  ·«d??�_«  W�U�  ÁU��U�
 w�  ¨bOFB�«  «c??�  vK�  Íd??�  tO��  »«uM�«  fK��  fOz—
 Ë√ WO��d� ÊULOK� …œdL�« —UO� fOzd� WO�K�√ sO�Q�� W�ËU��
 —UO��ô« Íd�� sOOI�«u� sO��d� ‰u� r�UH� v�« q�u��«
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 W�dC� jI� b� ÷ÒuF� ‰UAO� VzUM�« `O�d� Ê√ Ëb��Ë
 q�J�«  wK��  Ë√  t�U���«  ÂU�√  »U��«  `�H�  U�  ¨WO�ö�M�
 WN�� ◊ö�M� vK� t���  ÷ÒuF� q��Ë ¨tM� t�  WL�«b�«
 WKJAL�« ÒÊ√ v�« ÷ÒuF� XH�Ë ¨t�O�d� l� tK�UF� WI�d�
 UN�Q� q� wM� wK���U� X�O� ¨ w�«d��ô« fOz— …—œU�� w�
 v�« ÍœR��Ë ¨W{—UFL�« l�Ë wF� Ì·U� qJA� WI Ò�M� dO�
 Á¡UL�√  rNC�—  qO�b�  d�ü«  ·dD�«  Èb�  œbA��«  s�  b�e�
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Æåt� ÍœuF��« r�b�«
 jzU��«ò Ê√ v�« ¨åw� w� Â√ò ?�«  …UMI� Y�b� w� —U�√Ë
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 —œUB� dOA� U� o�Ë WFH�d� X�«“ ô WO��d� ÿuE� sJ�
 s�  ŸUA�  w��«   U�uKFL�«  XH�  w��«Ë  å¡UM��«å?�  WO�UO�
 q�u�  W�u���  dO�O�  tK�«  »e�Ë  q�√  W�d�  wzUM��«  Ê√
 WOM�√ – WO�UO�  U�UL{ sL{ W�Uzd�« v�« gO��« bzU�
 bIH� r� Íc�« WO��dH� wzUM��« p�L� …b�R� ¨WO�O�«d��« –
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ÆœUIF�ô« »UB� d�«u� ‰U�
 W�—uNL��«  WK��  Ê√  WO�«u�  —œUB�  s�  å¡UM��«ò  XLK�Ë
 v�� WO�K�Q� vE�� ô t�√ ÎULK� WO��dH�  ÒuB� s� W�uI�«
 dC�� sK� t�U���ô WO�K�√ vK� qB� ‰U� w� sJ� ¨W�U��«
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 lL��L�« œuL� r�œË w�UM�K�« gO��« ULO� ô W�dJ�F�«Ë
 Ê√ v�«  U�uKFL�« dOA�Ë ÆWO�U��≈  «b�U�� d�� w�UM�K�«
 ·ö��« oÒLF�� q� ¨W�O�� v�≈ ÍœR� s� ŸUL��ô«  «—dI�
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 w� …b�U�LK� w�Ëb�«  pM��«  ULN�K� s�cK�«  sO�dA�« cOHM�
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7 ريا�ضة

ال�شعودية تك�شف عن موقفها

من ان�شمام رو�شيا لالتحاد الآ�شيوي
عن  الفيصل،  تركي  بن  العزيز  عبد  األمير  السعودي  الرياضة  وزي��ر  كشف 
موقف بالده من انضمام روسيا لقارة آسيا، لتكون عضواً باالتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم. 
ضمن  الفرنسية،  األنباء  لوكالة  حديث  في  السعودّي  الرياضة  وزير  وقال 
في  عقد  والذي   ،2023 اآلسيوي  الكونغرس  في  السعودي  الوفد  مع  مشاركته 
العاصمة البحرينية المنامة، وشهد فوز بالده بحق استضافة كأس آسيا 2027: 
»إذا سمح االتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضاً االتحاد اآلسيوي، وكانت هناك فائدة 

لقارة آسيا، فال أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك«.
الماضي، الحتمال  األول  ألمح في كانون  قد  القدم،  لكرة  الروسي  االتحاد  وكان 
االنتقال من قارة أوروبا إلى آسيا، بعد أن تعّرضت المنتخبات واألندية الروسية 

للحظر من المنافسات األوروبية بسبب أوكرانيا.
مكثفة  اجتماعات  إلى  الحق  وقت  في  دعا  الروسي  االتحاد  أن  من  الرغم  وعلى 
االتحاد  رئيس  أن  إال  القدم،  لكرة  األوروب���ي  االتحاد  مع  العالقات  الستئناف 
عضوية  على  للحصول  اتحاده  سعي  يستبعد  لم  ديوكوف،  ألكسندر  الروسي، 
أنديتنا  االتحاد اآلسيوي في مرحلة الحقة، بقوله: »مهمتنا هي العمل على عودة 

والمنتخب الوطني إلى المنافسات الرسمية. 
أقرب  في  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  مسابقة  إلى  العودة  خيار  على  سنعمل 
إلى  االنتقال  على  العمل  لخيار  فسنتجه  مستحيل،  هذا  أن  فهمنا  إذا  ممكن.  وقت 
من  استبعد  القدم  لكرة  روسيا  منتخب  أن  يذكر  القدم«.  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من  بقرار  الرسمية  الدولية  المباريات  في  المشاركة 

ال�«فيفا«.
المؤهل  األوروب���ي  الملحق  في  المشاركة  من  روسيا  منتخب  يتمكن  ول��م 
األمم  دوري  وعن   ،»2022 »قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  نهائيات  إلى 
األمم  كأس  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات  جولة  عن  سيغيب  كما  األوروب��ي��ة، 

األوروبية 2024.

لبنان يواجه اأوكرانيا بكاأ�س ديفي�س اليوم

الأمم المتحدة تدعو لمنح الريا�شيين الرو�س

حق الم�شاركة في الم�شابقات الدولية
المتحدة  األم��م  من  حقوقيان  خبيران  رّح��ب 
لقبول  ال��دول��ي��ة  األولمبية  اللجنة  باستعداد 
الرياضيين الروس والبيالروس على السواء في 
المسابقات الدولية بصفتهم رياضيين محايدين.

ألكسندرا  ال��ح��ق��وق��ي��ان  ال��خ��ب��ي��ران  وح���ّث   
بالحقوق  المعني  الخاص  المقرر  كسانتاكي 
الثقافية، وأشويني ك.ب، المقرر الخاص المعني 
باألشكال المعاصرة للعنصرية، اللجنة األولمبية 

للروس  السماح  في  للنظر  قدماً  المضي  الدولية 
الرياضية  األحداث  في  بالمشاركة  والبيالروس 
الحظر  ورف��ع  محايدين،  كرياضيين  الدولية 
المفروض حتى على أولئك الذين يدعمون بنشاط 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 
الباب  يفتح  الشرط  »ه��ذا  الخبيران:  وق��ال 
نفسها  القواعد  تطبيق  يجب  والتباين.  للضغط 
عن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ��ض  ال��ري��اض��ي��ي��ن،  جميع  ع��ل��ى 

األولمبية،  اللجنة  »على  وتابعا:  جنسيتهم«. 
االلتزام  األولمبي،  المجتمع  أوسع  نطاق  وعلى 
بالميثاق األولمبي، وعلى نطاق أوسع بالمعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان التي تحظر التمييز«.
األولمبية  اللجنة  »نحث  بيانهما:  في  وجاء   
الدولية على تبني قرار في هذا االتجاه، والمضي 
على  رياضي  أي  ضد  التمييز  عدم  لضمان  قدماً، 

أساس جنسيته«.

رزق ونا�شئات لبنان بكرة ال�شلة

اإلى بطولة غرب اآ�شيا في العراق

دورة �شقل واإعداد لمدّربي التايكواندو

تنطلق ظهر اليوم الجمعة أولى مباريات لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة 
كأس ديفيس بالتنس في مدينة ليسزينو البولندية ضمن الدور اإلقصائي 

من المجموعة العالمية األولى للمسابقة العريقة. 
فالفائز في هذه المواجهة، التي تتضّمن خمس مباريات )المطلوب الفوز 
في 3 مباريات من أصل 5(، يضمن بقاءه في المجموعة العالمية األولى 
بينما سيهبط الخاسر الى مصاف المجموعة العالمية الثانية. وُسحبت 
قبل ظهر أمس الخميس قرعة المباريات بحضور مندوبي االتحاد الدولي 
ومدرب لبنان فادي يوسف ونظيره األوكراني اوريست تيريشوك والعبين 

الفريقين. وفي ما يلي برنامج المباريات بتوقيت بيروت:
� الجمعة 3 شباط:

اورلوف  فالديسالف   - )لبنان(  حبيب  هادي  ظهراً:   12 الساعة   -
)اوكرانيا(.

14.00: بنجامن حسن)لبنان(- فيسيسالف بييلينسكي  - الساعة 
)اوكرانيا(.

� السبت 4 شباط:
- الساعة 12 ظهراً: مباراة الزوجي.

اورلوف  14.00 - بنجامن حسن )لبنان( - فالديسالف  الساعة    -
)أوكرانيا(.

- الساعة 16.00 - هادي حبيب )لبنان( - فيسيسالف بييلينسكي 

)أوكرانيا(.
ُيشار إلى أن تصنيف الالعبين اللبنانيين هو بنجامين حسن )298 
عالمياً( وهادي حبيب )450 عالمياً( وحسن إبراهيم )ال تصنيف دولياً 

له(.
 378( اوفشارنكو  ألكسندر  فهو  األوكراني  الفريق  العبي  تصنيف  أما 
بييلينسكي  وفيسيسالف  عالمياً(   387( اورلوف  وفالديسالف  عالمياً( 

)619 عالمياً( وايليا بيلوبوردوتكو )832 عالمياً(.

غادرت بعثة منتخب لبنان لإلناث )تحت 16 
سنة( بكرة السلة أمس، إلى السليمانية )العراق( 
للمشاركة ببطولة غرب آسيا التي ستقام بين 3 

و6 شباط الحالي. 
وضّمت البعثة: نائب رئيس االتحاد اللبناني 
)مدرباً(،  جعجع  جورج  )رئيساً(،  ناصر  سامي 
جيلبير نصر وكريم يموت )مساعدين للمدرب(، 
كريستيان مجبر )مدرباً  للياقة البدنية(، شربل 
عّموري  جينيفر  فيزيائياً(،  )معالجاً  صليبا 
حطيط،  كارين  نعسان،  مايغن  دولياً(،  )حكماً 
لين أبي مصلح، كريستينا عنان، أنجلينا عماد، 
الرا النقيب، جاين منصور، ميريام غنطوس، مايا 
طرباه  وُعال  الغالي  ريم  خليفة،  سيندي  بركات، 

)العبات(. 
الحريري  رفيق  بمطار  البعثة  وداع  في  وكان 
المنتخبات  لجنة  رئيس  االتحاد  عضو  الدولي 
الوطنية غازي بستاني. هذا، وتشارك في البطولة 
أربع دول وهي: لبنان، فلسطين، العراق وسورية. 

وفي ما يلي برنامج البطولة بتوقيت بيروت:
� الجمعة 3 شباط: الساعة 16.00 – لبنان – 

فلسطين.
 - لبنان   16.00- الساعة  شباط:   4 السبت   �

سورية.
 - لبنان   18.00- الساعة  شباط:   5 األح��د   �

العراق.
المركز   16.00- الساعة  شباط:   6 االثنين   �

الثالث والرابع.
-الساعة -18.00 المباراة النهائية.

هذا، وغادر أمين عام اتحاد غرب آسيا وأمين 
عام االتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل 
ميشال رزق إلى السليمانية أيضاً لمواكبة البطولة 

من خالل موقعه في االتحاد اإلقليمي.

اللبناني للتايكواندو  لروزنامة االتحاد  تنفيذاً 
وتحت إشرافه، نّظمت لجنة المدّربين دورة صقل 
وإعداد لجميع المدربين من مختلف الدرجات في 
سعاده(، بحضور  )عين  الس��ال  المون  ن��ادي 
الدكتور  للتايكواندو  اللبناني  االتحاد  رئيس 
حبيب ظريفة وعضو االتحاد الغراند ماستر جو 
خوري والغراند ماستر أنطوان سعد ممثل اللجنة 
المدربين  لجنة  االتحاد وأعضاء  في  التأديبية 
ما  ال��دورة  في  األندية. شارك  رؤس��اء  من  وع��دد  

يناهز 190 مدرب ومدربة من مختلف الدرجات. 
افتتحت الدورة بالنشيد الوطني اللبناني ومن 
ثم كلمة لرئيس لجنة المدربين الغراند ماستر أالن 
نجم )9 دان( شارحاً فيها أهداف هذه الدورة ومن 
أهمها جمع شمل مدربي لبنان تحت راية االتحاد 
اللبناني للتايكواندو واالطالع على كافة القوانين 
والتذكير  للتدريب  الحديثة  واألساليب  الجديدة 

بأهداف اللعبة واالتحاد. 
شارحاً  بالجميع  مرحباً  كلمة  ظريفة  ألقى  ثم 
ورفع  تطّور  في  تسهم  الدورة التي  هذه  إيجابية 
وشّدد  اللعبة.  أساليب  بكافة  المدّربين  مستوى 
على روح التضامن بين الجميع واستمرار التألق 

والنجاح المستمرين. 
ووّجه الشكر الى اللجان الفنية التي تقوم بعمل 
جبار ودؤوب إليصال أحدث المعلومات والقوانين 

المعتمدة من قبل االتحاد الدولي للتايكواندو. 

كما عرض ظريفة نشاطات االتحاد بشكل عام 
ومنها استضافة بطولة آسيا في لبنان في العام 

الحالي في حدث دولي هام.   
وتضّمنت المحاضرات:

زهرة  والدكتورة  حطيط  البروفسورة مهى   �
المتممات  صادق: عرض نتائج دراسة استهالك 

الغذائية لدى الرياضيين في لبنان.
� الدكتور ريشار أبي زيد، رئيس اللجنة الطبية 

- اإلسعافات األولية.
إيليا، مدرب منتخب في لجنة  إيلي  الماستر   �
للقتال  الالعب  وتحضير  تدريب   - المنتخبات 

الحر.

� الغراند ماستر فادي نابلسي رئيس لجنة فن 
التكسير والعروض - القانون التحكيمي للتكسير 

في البطوالت وطريقة التدريب للعروض.
لجنة  ف��ي  عضو  س��ع��د،  ميشال  الماستر   �

المدربين - فن الدفاع عن النفس.
Safeguarding - الماستر يارا حداد -

رئيس  خوراسانجيان  دان��ي��ال  الماستر   -
لجنة الحكام للقتال الحر - التحكيم والتعديالت 

الجديدة في تحكيم القتال الحر.
الحكام  لجنة  رئيس  ش��رو  إيلي  الماستر   � 
البومسيه - شرح عام عن البومسيه من تحكيم 

وتدريب.

الأهلي ي�شعق اأوكالند �شيتي

في مونديال الأندية في المغرب

العالم  كأس  بطولة  من   19 النسخة  في  مشواره  المصري  األهلي  نادي  استهل 
لكرة القدم لألندية 2022 ، بفوز عريض على أوكالند سيتي النيوزيلندي )3-0( في 

المباراة االفتتاحية. 
ومحمد  الشحات،  حسن  من:  كل  المصري  األحمر«  »المارد  ثالثية  على  ووق��ع 
شريف، والجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقائق )45، 56، 86( على الترتيب، من 

زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب »طنجة« في المغرب. 
)بطل  األميركي  ساوندرز  وسياتل  مع  موعداً  بذلك  األهلي  نادي  ضرب  وبذلك، 

أميركا الشمالية(، يوم السبت )4 شباط(، في الدور ربع النهائي للبطولة.
هذا، ويستضيف المغرب مونديال األندية 2022، بمشاركة 8 أندية وهي، إضافة 
أفريقيا،  أبطال  دوري  وصيف  )مصر(  واألهلي  أفريقيا،  بطل  )المغرب(  الوداد  إلى 
بطل  )أميركا(  ساوندرز  وسياتل  أوقيانوسيا،  بطل  )نيوزيلندا(  سيتي  وأوكالند 
بطل  )إسبانيا(  مدريد  وريال  آسيا،  بطل  )السعودية(  والهالل  الشمالية،  أميركا 

أوروبا، وفالمنغو )البرازيل( بطل أميركا الجنوبية »كأس ليبرتادوريس«.

فوز �شعب للبر�شا على »بيتي�س« اأراحه في ال�شدارة

عاد برشلونة بفوز صعب 2-1 من ميدان منافسه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة 
من المرحلة 14 في الدوري اإلسباني لكرة القدم. 

وسجل هدف البرسا األول البرازيلي رافينيا بعد أن تابع كرة على أبواب المرمى 
مّررها له بإتقان فالدي 65. 

وأضاف الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الثاني للفريق الكتالوني، بعدما 
تسلّم الكرة من رأس المدافع األوروغوياني آراوخو 80. 

الفارق  تقليص  هدف  كوندي  جول  الفرنسي  المدافع  أه��دى   85 الدقيقة  وفي 
ألصحاب الديار بالخطأ في مرمى فريقه البرسا. 

وصار رصيد فريق المدرب تشافي هيرنانديز 50 نقطة في صدارة الترتيب  مبتعداً 
بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، الذي سيواجه فالنسيا في مؤجلة من المرحلة ذاتها. 

أما بيتيس فتوقف رصيده عند النقطة 31 في المركز السادس.
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 WÒ�bBIK�  yw�dF�  ÏoKDM Ô�  WÒL�  ¨W�bIM�«   UF�«dÔL�«  ‚UO�  w�
 åÈu��L�«ò …œdHÔL�« ÒqF�Ë ÆÎ «—UJ�√Ë Î¡«—¬ t�uLCL� ¡wA�« s � WÒOzUG�«Ë
 ÎUÒOI�u�� s�Óe�UM�«  wÒIK��«Ë rOOI��«   ôUL��ô wEHK�«  vMFL�U� »d�_«
 Ê≈Ë Î̈UÒO�UI�Ë ÎUÒO�dF� ÒwL�d�«  ‰ Òu���«  q�� U� d�ü« »ö���«  UO�«b��
 dOBO�  ¨WÒO�ü«Ë  …«œ_«   ô Òu��  l�  ÎU�öH�«  d��√  WÒO�uK�Q�   dNEL�
 ¨‰«b??�«  wEHK�«  Èu��L�«  vK�  fO�  ¨WÒOHO�B��«  UN�ôôœ  …œdHLK�
 WO�UI��«  v{uHK�  ÎU��dJ�  ÆÆÆZz«d�«  ¡«—Ë  wFOL���«  ·«d��ôU�  q�
 UN�Ò�bB�  s �  …dJH�«  ⁄«d??�ù  ÎU�O��  vF��  WO�u�uJ�U�   UDOLM��

ÆWÒO�dFL�«  UN�ÒOzU�Ë  WO�NML�«
 ÔWÒKF�«  ¨ Î…dJ�  UNKĴA�  q�«uF�  W�U���ô«  ŵÒK Ô�  Ïo�̂HÓ�  …dJH�U�  ¡ö��ôU�
 s� ÊöBHM� ô s�cK�« ¡«d�ù«Ë ¡UM�ù« l�«Ëœ l� ¨ ÎW Ò�u Ô� UNKO�Q�� XÚ�]��«
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 ?�  ¨UOKF�«  rOI�U�  Êö=�L�ÔL�«  qFH�«  œ̂—Ë  qFH�«  p�–  ªÎU�uK�  UN�ÒO�bB�
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