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يتقدم االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
بأسمى آيات الشكر والتقديروالعرفان 

إلى حضرة صاحب الجاللة الملك
 حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير
 سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

على الرعاية الملكية لحفل تكريم العمال المتميزين
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة 

ويسدد على طريق الحق والخير خطاها

يتقدم االتحاد الحر
 لنقابات عمال البحرين 

بالتهنئة الخالصة 
لجميع العمال المكرمين 

في حفل يوم العمال 
العالمي وشكره الجزيل 

لجميع الجهات المشاركة 
في تنظيم الحفل



1 العدد )٩( - �سبتمرب ٢٠٢٢م

Founding Bahrain Free Labour Unions Federation

1
øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô◊G OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ

Legislation workers trade union law
á``````«dÉ`ª©dG äÉ```HÉ`≤æ`dG ¿ƒ````fÉ``b QGó°UEG بمنـاسبة الذكرى العشرين إلصدار قانون النقابات العمالية بمملكة البحرين والذكرى العاشرة لتأسيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

ية
تاح
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نفخر بإنجازات المجلس التنفيذي

يعقوب يوسف
الرئيس التنفيذي لالتحاد الحر 

لنقابات البحرين

ي�سادف �سدور هذا العدد اجلديد من جملة العامل احلر عدد من املنا�سبات الهامة يف تاريخ احلركة العمالية 

البحرينية، منها مرور ع�سر �سنوات على تاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين والذكرى الع�سرين ل�سدور 

قانون النقابات العمالية، واالحتفال بيوم العامل وتكرمي العمال البحرينيني املجدين.

ونظرًا لتداخل املنا�سبات مع بع�سها البع�س وارتباط كل منها باالأخرى فنبداأ من التاريخ الفارق للعمال والعمل 

 24 بتاريخ  العمالية  النقابات  ب�ساأن  2002م  ل�سنة  رقم )33(  بقانون  املر�سوم  البحرين حيث �سدر  النقابي يف 

�سبتمرب 2002م الذي مثل نقطة انطالق ومرحلة فا�سلة وفارقة يف تاريخ احلركة العمالية يف البحرين واأ�سبح 

العمل النقابي واقعًا بحكم القانون ويف عام 2006م �سدر القانون رقم 49 الذي عدل بع�س مواد قانون النقابات 

والطائفية  الفئوية  رهينة  النقابية ظلت  اأن احلركة  اإال  النقابية.  واالحتادات  النقابات  بتعددية  و�سمح  العمالية 

التعددية  اأمام  وا�سعًا  املجال  فتح  الذي  2011م  ل�سنة   35 رقم  بقانون  املر�سوم  �سدر  ال�سيا�سية حتى  وامل�سالح 

النقابية والذي اأثمرعن ت�سكيل احتاد عمايل جديد حتت م�سمى االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين.

ومنذ تاأ�سي�س االحتاد احلر يف العام 2012 وهو م�ستمر يف الدفاع عن الطبقة العاملة البحرينية بل يف كل مكان 

يف اأنحاء العامل بعد اأ�سبح جزء مهم يف احلركة العمالية العاملية، و�ساهم االحتاد احلر عرب منهجه املتزن يف 

توحيد اجلهود وا�ستثمار االأجواء التي هياأها امل�سروع االإ�سالحي يف توفري احلرية النقابية بعيدًا عن اال�ستغالل 

ال�سيا�سي واحلزبي، وجنح يف حتقيق الكثري من االإجنازات غري امل�سبوقة يف تاريخ احلركة النقابية والعمالية 

يف البحرين على جميع االأ�سعدة املحلية والعربية والدولية وانطلق بالعمل النقابي البحريني اإىل نطاق اأو�سع، 

وحرره من قيود ال�سيا�سة والطائفية، وعرب به اإىل �ساطئ املهنية ولقد جنح االحتاد احلر حمليًا من خالل منهج 

التي مل حتل بالت�سعيد  التحديات وحل الكثري من االأزمات وامل�سكالت  احلوار والتعقل يف مواجهة الكثري من 

والتاأزمي فحافظ على حقوق العمال وحمى عجلة االإنتاج و�ساهم يف زيادة التنمية،وانتقلت العالقة بني االإدارة 

والنقابة اإىل عالقة تعاون وتن�سيق بداًل من الت�سابك والتناحر.

كما جنح االحتاد خارجيًا يف تبواأ العديد من املنا�سب الهامة يف الكثري من املنظمات العمالية الر�سمية عربيًا 

و�سمعة عمالية طيبة  نقابية   به من حريات  تتمتع  ملا  البحرين  التي حازتها مملكة  الثقة  بف�سل  وذلك  ودوليًا 

بف�سل امل�سروع االإ�سالحي جلاللة امللك املعظم والدعم الالحمدود لالحتاد من قبل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم وم�ساندة احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وبف�سل هذا وجمهودات قيادات االحتاد 

احلر اأ�سبح ململكة البحرين ح�سورًا كبريًا و�سوتًا م�سموعًا ومكانًا متقدمًا م�ستحقًا يف جميع املحافل واملنتديات 

واملوؤمترات واملنظمات العمالية العربية والدولية.       

ولعل من بني االأعمال التي حر�س عليها االحتاد احلر منذ تاأ�سي�سه وحتى االآن هو االحتفال �سنويًا بيوم العمال 

العاملي لتكرمي العمال البحرينيني املجدين و ن�ستذكر اإجنازات واإ�سهامات الطبقة العاملة يف البناء والنه�سة 

يف مملكتنا الغالية ومن امل�سادفة ال�سعيدة اأن يتزامن يوم العماِل هذا العام مع مرور ع�سرة اأعوام على تاأ�سي�س 

االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، وهي �سنوات حافلة باالإجنازات بف�سل اهلل عزوجل ودعم القيادة احلكيمة 

وجهود قيادات واأع�ساء املجل�س التنفيذي.

اإن البحرين وقيادتها احلكيمة ال تن�س اأبدًا جموع العمال الذين �سربوا اأروع املثل يف الت�سحية والتحدي واملثابرة 

وبذلوا جمهودات فائقة من اأجل اأن تظل عجلة االإنتاج تعمل دون توقف، وهو ما �ساهم يف تنمية وازدهار مملكتنا 

احلبيبة فتحية �سكر وتقدير لهم على ما قدموا لعملهم ووطنهم، وكل عام وعمال البحرين والعامل بكل خري.
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كلمة

مبنا�سبة  الذكرى العا�سرة لتاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين 

ومرور 20 عامًا على ا�سدار قانون النقابات العمالية

بدايًة ُيطيب يل اأن اأتقدم اإىل االحتاِد احلر لنقاباِت عمال البحرين بالتهنئة مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات منذ تاأ�سي�س 

االحتاد، وكذلك مرور ع�سرون عامًا على  اإ�سدار قانون النقابات العمالية يف مملكة البحرين والذي يعد اأحد القوانني 

املتطورة على م�ستوى العامل العربي.

ال�سك اأن التجربة  النقابية التي حتظى بدعم من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد 

املعظم، حفظه اهلل ورعاه، وم�ساندة من  احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، تعد جتربة متميزة ومثمرة حافلة بالعطاء وجت�سد العالقة ال�سليمة وال�سحيحة 

اإىل م�ستويات متقدمة بف�سل تراكم اخلربات لدى  اأن ترتقي  التجربة  الثالثة، وا�ستطاعت هذه  االإنتاج  اأطراف  بني 

القيادات والقواعد النقابية مما جعل منها جتربة متتاز بن�سج العالقة بني اأطراف العمل، وباتت توؤتي اأكلها خا�سة يف 

مواجهة حتديات �سوق العمل، وا�ستقرار الوظائف ومعدالت االإنتاج، فقد كان لالحتادات واملنظمات النقابية دورًا كبريًا 

يف اإجناح احلوار االجتماعي، واملحافظة على املكت�سبات العمالية املتحققة وكذلك اإر�ساء عالقة متميزة بني اأ�سحاب 

العمل والعمال.

اأنهت عقدها الثاين ت�سري بخطى واثقة نحو ممار�سة نقابية احرتافية لي�س فقط على م�ستوى  اإن هذه التجربة التي 

العالقات العمالية واإمنا اأي�سًا امل�ساركة الفعالة يف بلورة م�ساريع وخطط التنمية االقت�سادية واالجتماعية وتطوير بيئة 

العمل مبا يعزز من م�ستويات النمو يف القطاعات املختلفة.

وال�سك باأن االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين قد �سكل قيمة م�سافة للعمل النقابي يف مملكة البحرين، يف ظل 

التعددية النقابية املعمول بها، وقد ظهر جليًا يف مواقف االحتاد احلر جتاه الق�سايا العمالية وكذلك يف ن�سر الوعي 

بثقافة العمل النقابي، اإ�سافة اىل م�ساركته يف املحافل العربية والدولية وابرازه جلهود مملكة البحرين يف تعزيز بيئة 

العمل االآمنة وامل�ستقرة، ف�ساًل عن دوره املتميز يف  دعم احلوار االجتماعي والدفاع عن م�سالح العمال واملن�ساآت على 

حد �سواء يف جتربة ثرية ناجتة عن العالقة املهنية بني االحتاد وجمال�س اإدارات املن�ساآت مما عزز روح التعاون وا�ساع 

اأجواء الثقة يف مواقع العمل.

بالتوفيق  والعمالية  النقابية  وللحركة  البحرين  لنقابات عمال  اأعرب عن خال�س متنياتي لالحتاد احلر  ويف اخلتام 

اأطراف االإنتاج، وكل عام وعمال  البناء واملثمر بني  التعاون  يف حتقيق املزيد من املنجزات العمالية، واال�ستمرار يف 

البحرين باألف خري.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

                            �سعادة ال�سيد جميل بن حممد علي حميدان 

وزير العمل          

 

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان 

بانوراما عن الحر
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اإنه لي�سرين،،،، يف هذه االحتفالية الكرمية،،،، اأن اأتوجه بتحية تقدير واعتزاز،،،،اإىل اإخواين العمال يف عيدهم 

العاملي،،،،على جهودهم امل�سنية ) املتميزة(  على طريق العمل واالإنتاج،،،،، كركيزة اأ�سا�سية من ركائز التنمية،،،،، 

لبناء حا�سر وم�ستقبل البحرين،،،،. 

اأخواين العمال،،،،

و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  وكامل  اأنا  فيها،،،  اأجدد  طيبة  فر�سة  العاملي،،،  بعيدكم  اليوم  احتفالكم  اإن 

البحرين،،، ومعنا،،، اأ�سحاب االأعمال والقطاع اخلا�س،،، م�ساعر الفخر،،،،،، مبا و�سلتم اإليه من م�ستوي مواكبًا 

للمتغريات املت�سارعة يف اأ�ساليب العمل واالإنتاج،،، دفعتنا للتغلب على التحديات ملوا�سلة البناء والتقدم والعطاء،،، 

اجلهد  من  املزيد  بذل  الوطني،،، من خالل  االقت�ساد  م�سرية  تعزيز  نحو  القوية،،،  وعزميتكم  �سالبتكم  بف�سل 

لزيادة االإنتاج وحت�سني جودته. 

دعوين اأن اأ�ستغل هذه الفر�سة الطيبة،،،، للتاأكيد على الدور الذي يلعبه االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين،،، من 

تعاون وتن�سيق مع اأطراف االإنتاج الثالثة فيما يتعلق بالق�سايا واملو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك واأن اهنئه بحلول 

البحرين،،،على  الدفاع عن م�سالح  االأول،،، جدارته يف  يومه  اأثبت منذ  تاأ�سي�سه،،، حيث  العا�سرة على  الذكرى 

ال�سعيد اخلارجي والداخلي،،، وعزز �سبل التعاون والتن�سيق مع االحتادات العمالية العربية والدولية،،،، للتعريف 

باالإجنازات والنجاحات التي حتققت فى البحرين ،،،، مبا يعود باملنفعة على عمالها.

اإن ما حتقق من مكت�سبات واإجنازات،،، على كافة االأ�سعدة وخمتلف املجاالت،،،  يوؤكد لنا �سالمة امل�سرية التنموية 

ال�ساملة حل�سرة عاهل البالد املعظم امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه،،، والذى نقف اإىل جاللته 

اليوم ممتنني على اإ�سدار قانون النقابات العمالية يف ذكراه الع�سرين،،، مبا �ساهم يف تقدم احلركة االقت�سادية 

والتنموية يف البالد من خالل تنظيم املوؤ�س�سات النقابية واإعطائها االأدوات احلقيقية للدفاع عن م�سالح العمال .

منوذجًا  ميثلون  والذين  املختلفة،،،،  والقطاعات  املن�ساآت  يف  العاملني  عمالنا  من  نخبة  بتكرمي  اليوم،،،،  نحتفي 

التوظيف  يف  كاأولوية  للمواطن،،،،  التمكني  بق�سايا  اهتمامنا  على  ونوؤكد   ،،، واأجاد  واأتقن  واأنتج،،،،  اجتهد  ملن 

واعتباره اخليار االأول،،،، مبا يدعم روؤية البحرين 2030،،،، ومبا ينعك�س على زيادة االإنتاجية،،، وم�ستوى جودة 

واإننا نوؤكد مت�سكنا يف �سركاتنا وموؤ�س�ساتنا،،، على ا�ستقطاب االأيدي العاملة الوطنية،،،، واالإ�ستمرار  العمل ،،،، 

الن�ساط االقت�سادي  يتوافق ومتطلبات كل مرحلة من مراحل  والعملية،،، مبا  العلمية  لرفع قدراتهم  يف تدريبهم 

كلمات

كلمة
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

وتن�سيط دورة احلركة  املجتمع  االإ�ستقرار يف  تعزيز حالة  القطاع اخلا�س،،،، يف  لدور  تكري�سًا  االإنتاجي،،،،  والعمل 

االإقت�سادية. 

وختامًا،،،

اإىل اأبناء الوطن العاملني واملجدين،،،، الذين نحتفي بتميزهم وعطائهم الدائم لهذا الوطن،،،، اأوؤكد لكم جميعًا،،،، 

مكت�سباتكم  �ساأنه حماية  من  ما  لكل  اهتمامها  تويل جل  �سركائها  مع  وبالتعاون  البحرين  و�سناعة  اأن غرفة جتارة 

وحقوقكم لتحقيق احلياة الكرمية لكم ولكافة اأبناء املجتمع. 

وكل عام واأنتم بخري ويف عطاء متوا�سل وم�ستمر 

                     �سمري عبداهلل نا�س

                      رئي�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين 
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كلمةكلمة
الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( المدير العام لمنظمة العمل العربية

باأطرافها  العربية  العمل  منظمة  وبا�سم  �سخ�سيًا  باإ�سمي  اأتقدم  اأن  ي�سعدين 

الثالثة، بخال�س التهنئة لرئي�س واأع�ساء املجل�س التنفيذي لالحتاد احلر لنقابات 

عمال البحرين، مبنا�سبة  االإحتفاء مبرور ع�سرة �سنوات على تاأ�سي�سه. 

مثل االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ، قفزة نوعية يف �سماء العمل النقابي 

البحريني احلر، فا�ستطعتم  اأن جتمعوا حتت ظاللكم اأحالم العمال وتطلعاتهم، 

وا�ستطاع احتادكم ان يحقق جلميع عمال البحرين دون متييز اأو تفرقة تطلعات 

وطموحات العمال وجنح بالفعل يف معاجلة الكثري من امللفات والق�سايا من خالل 

والتوافق بني اأطراف االإنتاج الثالثة.

متمنني لكم املزيد من التقدم واالزدهار بقيادة النقابي االأخ يعقوب يو�سف حممد 

العاملة يف مملكة  الطبقة  وطموحات  اآمال  لتحقيق   ، املجل�س  اأع�ساء  والزمالء  

البحرين .

                                                      

                                                                         

           فايز علي املطريي

               املدير العام ملنظمة العمل العربية

مبنا�سّبة احتفال االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين بالذكرى العا�سرة لتاأ�سي�سه، نتقدم بالتهنئة 

منا�سّبة  باأنها  �سك  وال  مظلته،  حتت  املن�سوية  النقابات  وجميع  االحتاد  اإدارة  وجمل�س  لرئي�س 

ال�سرح  لهذا  املوؤ�س�سني  االأع�ساء  جميع  بذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  مدى  خاللها  من  ن�ستذكر 

العمايل الوطني امل�ستقل.

اجلهود  توحيد  على  وعمل  واأخالقياته،  النقابي  العمل  مبعايري  االلتزام  يف  االحتاد  جنح  لقد 

واملواقف ل�سالح جميع اأطراف االإنتاج، و�ساهم بكل مهنية يف الدفاع عن م�سالح عّمال البحرين 

وق�ساياهم العادلة يف العديد من املنا�سبات، كما �سعى االحتاد جاهدًا من اأجل تعزيز املكا�سب 

امل�ستحقة لهذه الفئة الغالية اإىل جانب العمل الدوؤوب على رفع م�ستواهم املهني والنقابي وحتقيق 

اال�ستقرار الوظيفي.

يف  املوؤثر  دوره  اإغفال  ميكن  فال  الداخل،  يف  االحتاد  حققه  الذي  الباهر  النجاح  على  وعالوة 

يف  البحرين  عمال  متثيل  من  كفاءة  بكل  متكن  حيث  اخلارجية  املحافل  يف  املتوالّية  م�ساركاته 

توفري  �ساأنها  من  التي  واالقرتاحات  التو�سيات  وقّدم  والدولية،  العربية  واملوؤمترات  االجتماعات 

احلياة الكرمية واال�ستقرار املعي�سي لفئة العمال. 

ال �سك باأن 11 عامًا هي فرتة ق�سرية جدًا عندما تتم مقارنتها مبا جنح االحتاد يف حتقيقه حتى 

االآن، ولكن بطبيعة احلال فاإن االآمال والتطلعات تبقى اأكرب مما حتقق، واالأمل معقود على كوادر 

االحتاد احلر للم�سي قدمًا يف اال�ستغالل االأمثل للحريات النقابية والعمالية التي ي�سمنها العهد 

الزاهر ل�سيدي جاللة امللك املعظم، حفظه اهلل ورعاه، وموا�سلة ال�سعي اجلاد لرت�سيخ اأركان هذا 

ال�سرح النقابي الإحداث املزيد من التاأثري االإيجابي املاأمول يف الن�ساط العمايل �سواء يف داخل 

اململكة اأو خارجها.

وال �سك باأننا يف �سركة نفط البحرين »بابكو« �سنوا�سل تقدمي كل الدعم املمكن لعمالنا والنقابات 

اأطراف  جميع  توافق  ت�سمن  وحمفّزة  �سحية  عمل  بيئة  لتاأمني  ال�سعي  و�سنوا�سل  متثلهم،  التي 

نعتربهم  الذين  عمالنا  خدمة  يف  باأهميته  منا  اإميانًا  ون�سجعه  النقابي  العمل  و�سندعم  االإنتاج، 

املحرك الرئي�سي لعملياتنا امل�ستدامة.

                      عبدالرحمن جواهري

                          الرئي�س التنفيذي ل�سركة نفط البحرين )بــــــابـــكــــو(

كلمات
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كلمة
األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

يطيب يل باإ�سمي وباأ�سم املكتب التنفيذي لالأحتاد العام لنقابات العمال يف اجلمهورية العربية 

ومن  اإليكم  اأتوجه  اأن  العرب،  العمال  لنقابات  الدويل  لالحتاد  العامة  االأمانة  وبا�سم  ال�سورية، 

خاللكم اإىل قيادة احتادكم ال�سقيق وكوادره ومنت�سبيه، باأ�سمى اآيات التهنئة والتربيك مبنا�سبة 

مرور ع�سرة �سنوات على تاأ�سي�س احتادكم املنا�سل، منوهًا بالدور الهام واملحوري الحتادكم يف 

خدمة االإخوة العمال يف مملكة البحرين ال�سقيقة، ودوركم الفعال يف خدمة العمال العرب وتبني 

ق�ساياهم من خالل ن�سالكم وتواجدكم املثمر والبناء يف �سفوف االحتاد الدويل لنقابات العمال 

العرب .

�سبيل  يف  والكلمة  ال�سف  وتوحيد  ال�سدع  راأب  يف  القيمة  اإ�سهاماتكم  تقدير  بكل  اأ�سجل  وهنا 

 ... وامل�سرف  الرا�سخ  الن�سايل  بتاريخه  العرب،  العمال  لنقابات  الدويل  االحتاد  على  احلفاظ 

�سرحًا موحدًا وموِحدًا لكل العمال العرب، يتبنى ق�ساياهم وان�سغاالتهم وي�سكل املظلة التي نتفياأ 

جميعًا ظلها يف �سبيل ق�سايانا الطبقية والوطنية والقومية.

ختامًا : اأمتنى الحتادكم املوقر ويف ذكرى تاأ�سي�سه العا�سرة ا�سطراد التقدم والنجاح ...ولبلدكم 

ال�سقيق و�سعبه الطيب دوام االإ�ستقرار واالزدهار.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.     

       

           رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال

                        يف اجلمهورية العربية ال�سورية

         واالأمني العام لالحتاد الدويل لنقابات العمال العرب

                  جمال عبدالرزاق القادري 

كلمة
كلمة رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ) جيبك(

يطيب لنا ومبنا�سبة احتفاالت االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين بذكرى تاأ�سي�سه، اأن نتقدم اإىل رئي�س 

االحتاد واأع�ساء جمل�س اإدارته وكافة النقابات املن�سوية حتت لوائه، باأطيب التهاين والتربيكات بالذكرى 

العا�سرة النطالق االحتاد.

قد تكون ال�سنوات التي م�ست من عمر االحتاد ق�سرية يف عمر الزمن، ولكن ال ميكن بالطبع جتاهل حجم 

ولكن  فقط،  املحلي  ال�سعيد  على  لي�س  االآن،  حتى  حتقيقه  من  احلر  االحتاد  متكن  الذي  الهائل  النجاح 

كذلك على ال�سعيدين االإقليمي والعاملي حيث �سهد هذا العام اختيار رئي�س االحتاد احلر لي�سغل من�سب 

نائب رئي�س املجل�س الرئا�سي لالحتاد العاملي للنقابات »WFTU« وذلك يف اأعقاب االنتخابات التي جرت 

يف مدينة »روما« االيطالّية، االأمر الذي ُيعد تاأكيدًا عامليًا رفيع امل�ستوى على متيز االحتاد يف خدمة العمل 

النقابي.

النقابي  العمل  بااللتزام مببادئ  يتعلق  فيما  املهنية  الكثري من  اأظهر  قد  االحتاد احلر  باأن  لدينا  �سك  ال 

فكان خري من ميثلهم  العادلة،  وق�ساياهم  العمال  اإىل جانب  الدائمة  وم�ساندته  وقوفه  وتاأكيد  ومعايريه 

على  للحفاظ  �سعيًا  الهامة  ال�سريحة  بهذه  لالإرتقاء  كلل  دون  ويعمل  امل�ستحقة  مكت�سباتهم  عن  ويدافع 

ا�ستقرارها الوظيفي ورفعة �ساأنها.

ونحن اإذ نهنئ االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين بهذه الذكرى العزيزة، لن�ستذكر معًا الدور املهم الذي 

اإذا ما  قامت به نقابة عمال جيبك يف دعم هذه املوؤ�س�سة النقابية منذ االإعالن االأول النطالقته، خا�سة 

اأخذنا بعني االعتبار عراقة النقابة، وخربتها الرثية يف العمل النقابي. 

تتعاظم االآمال املعقودة على االحتاد احلر لتتواكب مع حجم النجاحات الكبرية التي حققها خالل العقد 

للعمال  الر�سيدة  واحلكومة  الر�سيدة  الوطن  قيادة  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  ظل  يف  وبخا�سة  املا�سي، 

والنقابات العمالية يف اململكة ملمار�سة دورها بكل حرية و�سفافّية.

ُنكرر التهنئة لكافة منت�سبي االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، ونحن على ثقة تامة باأن العقد القادم 

�سي�سهد، باإذن اهلل تعاىل املزيد من االإجنازات والنجاحات، جمددين بهذه املنا�سّبة دعمنا الكامل لالحتاد 

واأهدافه العليا النبيلة التي ت�سب يف م�سلحة العمل والعمال والوطن.

               يا�سر عبدالرحيم العبا�سي

                   رئي�س �سركة اخلليج ل�سناعة البرتوكيماويات )جيبك(

كلمات
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كلمة
األمين العام لالتحاد الحر لنقابات البحرين

على قدر ال�سعادة الكبرية التي تغمرنا جميعًا يف هذا اليوم الذي نحتفل فيه مبرور ع�سر �سنوات 

على تاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، اإال اأنني ما زلت اأذكر البدايات، حني كان هذا 

االحتاد فكرة ولدت من رحم حتديات ع�سيبة واجهت البحرين اأجمع.

والزلت اأتذكر يوم بداأنا يف جت�سيد هذه الفكرة واالجتماعات واالت�ساالت التي اأجريت لكي ن�سع 

اأول ت�سور لهيكل هذا الكيان، ومل نكن وقتها نتخيل اأن ياأتي يومًا بعد 10 �سنوات فقط لنحتفل بهذا 

القدر العظيم من التقدم واالإجناز.

نعم اإن اأحالمنا يومها كانت تتجاوز ال�سحاب لكننا كنا ن�سع لها حدودًا �سمن واقع االأر�س يف تلك 

اللحظة، فكيف الحتاد وليد اأن يجد له حلفاء واأع�ساء وموؤ�س�سني، فقد بداأ بثالثة نقابات عمالية 

الرقم، ونرى متثياًل حمليًا ودوليًا مل يكن يف  اأ�سعاف هذا   6 اأكرث من  اليوم نرى  اأننا  اإال  فقط، 

احل�سبان.

ومل حتدث تلك االإجنازات يف يوم وليلة، اإال اأنها يف عمر الكيانات االأخرى تعترب معجزة، ولذلك 

فاإن معجزة االحتاد احلر هي يف اأع�سائه املخل�سني لوطنهم، ويف موؤ�س�سيه الذين اآمنوا بالفكرة 

ومت�سكوا بتحقيقها، ووا�سلوا الليل بالنهار حتى اأ�سرق عهد جديد من العمل النقابي احلر والوطني 

والقريب من العامل والبعيد عن ا�ستغالله يف حتقيق م�سالح.

نذكر يف هذه املنا�سبة املوؤ�س�سني العظماء وندعو جميع االأع�ساء الأن يكونوا مثلهم اأوفياء لوطنهم 

وعملهم وهذا ما ناأمله يف عمال اليوم وامل�ستقبل الأن البحرين ثرية بكوادرها.

                                اأ�سامة �سلمان ح�سن

                                          االأمني العام

                               االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين

كلمات

بانوراما عن الحر
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كلمات رؤساء النقابات

االتحاد الحر.. تربع على خارطة العمل النقابي

م�سى على تاأ�سي�س احتادنا احلر فقط عقد من الزمن ، ولكن تربع على خارطة العمل 

النقابي بثبات وقوة واتخذ موقعا يف ال�سدارة يفوق عمره الزمني، اإنها الوطنية واال�سرار 

مميزًا  اجنازًا  ليحقق  البحرين  عمال  لنقابات  احلر  االحتاد  بها  يتحلى  التي  والعزمية 

اإدارة  ال�سيد يعقوب يو�سف حممد  مبقعد ع�سوية جمل�س  ممثال يف فوز رئي�س االحتاد 

املوؤمتر  يف  اي�سا  بانتخابه  م�سبوق  غري  بحربني  اجناز  وكذلك  العربية  العمل  منظمة 

الثامن ع�سر لالحتاد العاملي للنقابات نائبا للرئي�س. 

البالد  اآل خليفه عاهل  عي�سى  بن  امللك حمد  ار�ساه جاللة  الذي  اال�سالحي  العهد  اإنه 

املعظم والذي اأثمر عن و�سع منهجية للعمل النقابي من خالل قانون العمل النقابي ل�سنة 

2002 م.

لي�س بغريب على البحريني احلر اأن يحتل مكانا جليا يف م�ساهد احلراك العمايل والعمل 

النقابي ، اإنه اال�سرار  والتحدي والقفز بثبات نحو النجاح والو�سول للغايات ، النها �سمة 

من �سمات كل بحريني وطني اأ�سيل.

اأحد النقابات املن�سوية حتت مظلة االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين ، واأن  اأن نكون  لنا الفخر نحن نقابة الرتبويني البحرينية 

ن�سارك يف تقدمي تهنئة �سامية اإىل احتادنا مبرور ع�سر �سنوات من تاأ�سي�سه هي ع�سر �سنوات من التطور واخلربة واملناف�سة والو�سول 

اإىل املوقع امل�سيء الذي ي�ستحقه.

�سفية حممد �سم�سان           

                رئي�سة نقابة الرتبويني البحرينية

االتحاد الحر.. وإنجازات غير مسبوقة على مختلف األصعدة
منذ تاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين والعمل النقابي العمايل يحقق الكثري 

من االإجنازات غري امل�سبوقة على االأ�سعدة املحلية واالإقليمية والدولية ، وقد جنح املجل�س 

امل�سالح  عن  الدفاع  يف  حممد  يو�سف  يعقوب  ال�سيد  بقيادة  احلر  لالحتاد  التنفيذي 

العامة للطبقة العاملة واحلفاظ على حقوق ومكت�سبات العمال يف الكثري من ال�سركات 

واملوؤ�س�سات من خالل انتهاجه ملنهج احلوار والتوافق بني االإدارة والنقابة وحتقيق التوازن 

بني ال�سالح العام وم�سالح العمال وهو ما جعله ممثاًل حقيقيًا للعمال يف البحرين.

ومن هنا فنحن يف نقابة امل�سرفيني البحرينية نفخر  بعد كل هذه االإجنازات اأننا كنا 

اأحد النقابات املوؤ�س�سة لالحتاد احلر حفظ اهلل البحرين ووفق عمالها اإىل ما فيه خري 

البالد والعباد.

          

نورة الفيحاين       

                                

              رئي�سة نقابة امل�سرفيني البحرينية

عبروا من خالل وسائل التواصل االجتماعي

االأ�ستــاذ علـــي مــــرزوق

اأمني �سر نقابة عمال �سلب

االأ�ستــاذ غازي جمعة املهزع

نائب رئي�س النقابة احلرة لعمال �سركة مطار البحرين

االأ�ستــاذ حممد الرميثي

رئي�س النقابة الوطنية لعمال طريان اخلليج

االأ�ستــاذة  هدى الذوادي

نائب رئي�س نقابة العاملني يف االإن�ساءات 

واخلدمات وال�سيانة
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كلمات

كلمات أعضاء المجلس التنفيذي

احلر  فاالحتاد  اأحد  ينكرها  ال  ملمو�سة  اإجنازات  من  �سنوات  بع�سر  اليوم  نحتفل 

اإال  اأن يحقق يف فرتة وجيزة ما مل حتققه موؤ�س�سات عريقة، ومل يكن ذلك  ا�ستطاع 

باإخال�س اأع�سائه وعماله وحبهم لوطنهم كل عام واحتادنا احلر بخري.

         عبداهلل جناحي

               نائب رئي�س املجل�س التنفيذي

والتمثيل  والتو�سع..  النمو  ملزيد من  واالحتاد احلر بخري ومتنياتي  �سنوات  كل ع�سر 

احلقيقي ململكتنا الغالية يف املحافل الدولية لقد ا�ستطاع االحتاد احلر اأن يكون ممثال 

ينجح  اأن  ا�ستطاع  ولذلك  العمل،  واأ�سحاب  احلكومة  مع  بالتن�سيق  للعمال  حقيقيا 

وي�سل ملا و�سل اإليه من جناح.

         با�سم �سيادي

                 الأمني العام امل�ساعد

العامل  يراها  موؤ�س�سة  فيه  ون�سهد   ... احلر  االحتاد  على  الزمن  من  عقد  اليوم مير 

العمايل باأنها الع�سو الفاعل يف املجتمع الدويل واملمثل احلقيقي لعمال البحرين .. 

وبعد ع�سر �سنوات نقول كل ع�سر �سنوات ونحن ومملكتنا وعمالنا بخري..

 

        ندى ناجي علي

                     نائب الرئي�س للت�سريع والدرا�سات

الع�سر ال�سنوات املا�سية �سهدت حتديات كثرية لكنها امتزجت بنجاحات عظيمة 

والنجاحات..  االإجنازات  بهذه  نحتفل  اليوم  نحن  وها  احلر..  االحتاد  يف  لنا 

ونوؤ�س�س ملرحلة عمرية جديدة لهذه املوؤ�س�سة العمالية اجلديرة بالثقة من جميع 

االأطراف... كل عام واالحتاد احلر بكل خري.

            اأحمد فقيهي عقيل

                     نائب الرئي�س لعالقات العمل وال�سكاوى العمالية

نحتفل اليوم مبرور ع�سر �سنوات من العمل النقابي املتميز لهذا االحتاد الذي ولد 

يف مرحلة حمورية �سعبة وهامة يف تاريخ مملكة البحرين.. ولذلك فاإن ما حتقق 

خالل تلك الفرتة يوؤكد على اأن احتادنا كان املمثل احلقيقي لعمال البحرين.. كل 

عام واالحتاد احلر بخري.

            حممد يحيى مراد

                     نائب الرئي�س لل�سحة وال�سالمة املهنية

كل عام وعمال احلر بخري.. وكل عقد من االإجنازات يحقق م�سالح العمال .. فها 

هو االحتاد احلر يكمل عقده االأول ويرتك فيه اإجنازات عظيمة ال ي�ستطيع اأحد اأن 

ينكرها وال ميكن الأحد اأن يحققها بهذا القدر الكبري.. وهذه االإجنازات حدثت 

ب�سواعد املخل�سني من اأبناء البحرين.. كل عام ونحن بخري.

            عبداهلل خليل بوعالي

                            نائب الرئي�س ل�سئون ال�سباب العامل
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كلمات

العظيمة على مدار ع�سر �سنوات.. بذلنا  املوؤ�س�سة  اأنف�سنا مبا حتقق يف هذه  نهنئ 

فيها جهود ت�ساركية اأثمرت عن نتائج غري م�سبوقة يف العمل النقابي ي�ستطيع اجلميع 

اأن يلم�سها دون احلديث عنها.. ولذلك فاإن االحتاد احلر بعد ع�سر �سنوات يتحدث 

عن نف�سه مبا حققه.. فلنا والأع�سائه وعمال كل التهنئة وال�سكر.

            ب�سيم الذوادي

                          نائب الرئي�س للتنظيم الداخلي

لقد كانت ال�سنوات الع�سر املا�سية مليئة بالتحديات والعمل ال�ساق يف هذا االحتاد .. 

و�سهدنا خاللها العديد من النجاحات واالإجنازات التي �ساعدتنا على موا�سلة العمل 

اجلاد واملخل�س والنابع من حب مملكتنا الغالية... ونعدكم مبزيد من االإجناز ... 

فكل عام واالحتاد احلر بخري ومناء وازهار.

               �سارة النعيمي

                          نائب الرئي�س ل�سئون املراأة العاملة والطفولة

اأتقدم بعظيم التهنئة والتربيكات اإىل كل عام ونقابي يف مملكتنا الغالية مبنا�سبة 

احتفال االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين مبرور ع�سر �سنوات من عمره، واأحمد 

مل�سلحة  و�سعت  اأهداف  لتحقيق  �سعوا  الذين  هوؤالء  بني  من  كنت  اأين  تعاىل  اهلل 

اأكون مع االحتاد احلر لنحتفل  باأن  اليوم بالفخر  واأ�سعر  العمال وم�سلحة الوطن، 

بع�سر �سنوات من االإجنازات.

            خالد القوتي

                      نائب الرئي�س للم�ساريع والأن�سطة

ت�سرفت باأن اأكون �سمن نخبة من املخل�سني لهذا الوطن وعماله وهو املجل�س 

التنفيذي لالحتاد احلر .. ويزداد الفخر واالعتزاز اليوم باحتفالنا مبرور ع�سر 

�سنوات على تاأ�سي�س هذا ال�سرح العمايل العظيم.. واأنا بني اأع�سائه.. فللعمال 

حتية وتهنئة .. وللزمالء مزيدا من العمل واملثابرة.. وكل عام واأنتم بخري.

               عالء ح�سن

                             نائب الرئي�س لل�سئون املالية

اأجد نف�سي عازما على  البحرين..  العمل املخل�س ململكة  يف ع�سر �سنوات من 

والتفاين  احلب  من  مبزيد  الوطنية  واملهمة  االإن�سانية  الر�سالة  هذه  موا�سلة 

وخدمة الوطن واملواطن.. واأفخر باأين اأعمل مع خمل�سني من اأع�ساء االحتاد 

ع�سر  مرور  مبنا�سبة  العمال  ولكل  ولنف�سي  لزمالئي  بالتهنئة  واأتوجه  احلر 

�سنوات على تاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين.

          اأمين �سلمان ح�سن

                  نائب الرئي�س للعالقات العربية والدولية

الع�سر  البحرين يف  لنقابات عمال  لو فكرنا يف تدوين ما حققه االحتاد احلر 

�سنوات املا�سية، ف�سيكون كتابا معربا عن جنود نذروا اأنف�سهم لتحقيق اأهداف 

ع�سر  مرور  على  التهنئة  فاإن  ولذلك  وعماله..  وطنهم  م�سلحة  وفق  اإن�سانية 

الكلمة  تبقى  ولكنها  فيها  حتقق  ما  تفا�سيل  عن  التعبري  ت�ستطيع  ال  �سنوات 

االأن�سب يف مثل هذا اليوم.. كل عام واالحتاد احلر بخري.

               حمد ال�سبيعي

                              نائب الرئي�س للتدريب والثقافة العمالية
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لقاء جاللة الملك

لقاء جاللة الملك المعظم.. لحظات ال تنسى

لقاء مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه
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تأسيس االتحاد

االتحــــاد الحــــر
مرت احلياة النقابية يف مملكة البحرين بعدة حمطات تاريخية، ولكن اأبرز حمطة والتي تعترب النقطة الفا�سلة 

بني العمل النقابي وال�سيا�سي، هي اأحداث عام  2011م التي ع�سفت مبملكة البحرين حتت م�سمى الربيع العربي 

والذي ظهرت حقيقته باأنه خريفًا اأراد اأن يزعزع اأمن وا�ستقرار الدول العربية، وكانت تلك املحطة هي خما�س 

والدة االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين.

فقبل تلك االأحداث كانت النقابات العمالية من�سوية حتت مظلة 

النقابية  احلركة  م�سري  يف  يتحكم  كان  الذي  ال�سابق،  االحتاد 

من خالل 15 ع�سو يف اأمانته العامة، يتخذون قرارات م�سريية 

العمومية  للجمعية  اجتماعًا  اتخاذها  قبل  ت�ستوجب  اأن  يفرت�س 

لكي حت�سل على االعتمادية ال�سرعية، لكن هوؤالء اخلم�سة ع�سر 

الأ�سحاب  رجعة  دون  بقراراتهم  البحرين  عمال  على  ت�سلطوا 

ال�ساأن.

ال�سابق فيها  2011م وتدخل االحتاد  اأحداث فرباير  ثم جاءت 

لالأمانة  قرار  �سمن  العام  االإ�سراب  اأعلن  حيث  �سافر،  ب�سكل 

اإىل  الرجوع  ودون  ع�سوًا،  ع�سر  اخلم�سة  اأغلبية  اتخذه  العامة 

بتوجيه من  اإال  القرار  يكن هذا  املركزي يف ذلك، ومل  املجل�س 

العمال  باإ�ستخدام  م�ساحلها  حتقيق  اأرادت  �سيا�سية  قوى 

لل�سغط على احلكومة.

لرئي�س  نائب  كان  والذي  حممد  يو�سف  يعقوب  االأ�ستاذ  يتذكر 

هذا  اإن  ويقول  القرار،  وذلك  اللحظة  هذه  جيبك  عمال  نقابة 

االإعالن عن اإ�سراب عام، مل يكن متوقعًا اأو حتى �سمن خيارات 

جيبك  نقابة  كانت  ولذلك  االأخرى،  النقابات  من  نقابة  اأي 

م�ستاءة من هذا القرار.

طارئًا  اجتماعًا  اآنذاك  جيبك  نقابة  رئي�س  طلب  الفور  وعلى 

للجمعية العمومية للنقابة، حيث مت عر�س االأمر على االأع�ساء 

خلف  االجنرار  جراء  يحدث  اأن  ميكن  ما  تبعات  فيه  و�سرح 

م�سمونها  يف  �سيا�سية  كانت  والتي  ال�سابق،  االحتاد  قرارات 

وكيانها، ومل تنظر مل�سلحة العمال، وخالل االجتماع قرر اأع�ساء 

النقابة االن�سحاب من االحتاد ال�سابق.

ويوؤكد يو�سف على اأن االحتاد ال�سابق كان يدار من وراء الكوالي�س 

با�ستخدام  م�ساحلها  حتقق  اأن  اأرادت  �سيا�سية  جمعية  باأ�سابع 

بهوؤالء  الدولة  على  ت�سغط  اأن  واأرادت  العمالية،  النقابات  قوة 

الذين يريدون العي�س والكرامة وال يرغبون يف العمل ال�سيا�سي اأو 

الدخول يف معرتكات لي�س لهم فيها م�سلحة مبا�سرة.

نف�س  اأخرى  نقابات  اتخذت  حتى  قليلة  �ساعات  �سوى  مت�س  ومل 

القرار وحذت حذو نقابة عمال جيبك، حيث قررت نقابة عمال 

األبا االن�سحاب اأي�سًا من االحتاد ال�سابق واالإعالن عن رف�س قراره 

لتناأى  البحرينية  امل�سرفيني  نقابة  بعدها  ثم جاءت  باالإ�سراب، 

بنف�سها عن ال�سراع ال�سيا�سي و�سيطرة اجلمعيات ال�سيا�سية على 

قرار االحتاد ال�سابق.

تاأ�سي�س  فكرة  حول  اجتماعات  عقد  يف  الثالثة  النقابات  وبداأت 

اأو  ملوؤ�س�سات  تابعة  تكون  اأن  تريد  ال  التي  للنقابات احلرة  احتاد 

من  اأن�سئت  التي  ال�سامية  اأهدافها  على  توؤثر  �سيا�سية  تيارات 

العمال  الدفاع عن حقوق  النقابي هو  العمل  اأولويات  الأن  اأجلها، 

يف  العمال  وا�ستغالل  للدولة  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  التدخل  ولي�س 

حماولة اإحداث �سغوط على النظام.

باملوؤمتر  خا�سة  حت�سريية  جلنة  تنظيم  على  النقابات  واتفقت 

التاأ�سي�سي، وبداأت امل�ساورات تدخل حيز التفعيل، ويقول عبداهلل 

�سعوبات  اإن  احلر،  لالحتاد  املوؤ�س�سني  النقابيني  اأحد  املعراج 

النقابي  العمل  يف  الراغبني  النقابيني  واجهت  وحتديات  كثرية 

احلر، عند طرح فكرة تاأ�سي�س احتاد مواز، لكن اجلميع كان يعمل 

ال�سعور  تنامي  مع  الهدف، خا�سة  هذا  لتحقيق  وطني  باإخال�س 

بالتدخالت االأجنبية يف عمل النقابات ب�سكل غري مبا�سر.

اإال  فقط،  نقابات  بثالث  احلر  االحتاد  ن�ساأة  من  الرغم  وعلى 

اآخرين يف موؤ�س�سات اقت�سادية و�سناعية، مل يكونوا  اأن نقابيني 

ال�سيا�سي،  ال�سارع  يف  يجري  وما  ال�سابق  االحتاد  عن  را�سني 

موؤ�س�ساتهم حتت م�سمى  نقابات موازية يف  اإن�ساء  وهوؤالء قرروا 

يف  نقابيني  هوؤالء  �سمن  من  وكان  احلرة،  العمالية  النقابات 

�سركات متنوعة، حيث قاموا بتاأ�سي�س النقابة احلرة لعمال بابكو 

والنقابة الوطنية لعمال با�س، والنقابة الوطنية لعمال جارمكو.

جيبك  عمال  لنقابة  �سابق  رئي�س  الذوادي  حمد  النقابي  ويقول 

ورئي�س اللجنة التاأ�سي�سية لالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، 

اجتماعات  �سمن  حا�سرة  كانت  مواز  احتاد  تاأ�سي�س  فكرة  اإن 

النقابة، وبداأنا يف العمل عليها، حيث طرحت الفكرة يف اإجتماع 

القرارات  يف  فاعله  وقوى  �سيت  ذات  نقابات  عدة  من  مكون 

الهويه  واإبراز  تكوين  على  االأتفاق  وبعد  البحرينية،  العمالية 

عن  االإبتعاد  هو  االحتاد  هذا  مظاهر  واأول  لالحتاد  اجلديدة 

وممثل  وطني  كبديل  احلر  االحتاد  وظهر  ال�سيا�سية،  التبعية 

حقيقي للعمال، بالرغم من ال�سعوبات التي واجهت والدة االحتاد 

النقابيني  من  واالأخوات  االأخوة  كافة  مع  �سعينا  اأنه  اإال  احلر 

عن  العمالية  احلركة  اإبعاد  ب�سرورة  اجلاد  بالعمل  والنقابيات 

االإنتاج  عملية  �سري  على  للحفاظ  وذلك  �سيا�سية  جتاذبات  اأي 

املكت�سبات  على  واحلفاظ  جانب  من  واملوؤ�س�سات  بال�سركات 

العمالية من جانب اآخر.
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 18 بتاريخ  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  الأعمال  التح�سريية  اللجنة  بداأت 

يوليو 2012 عملها يف قاعة املوؤمترات بفندق اخلليج وعلى مدار 

يومني متتاليني، مت خاللهما مناق�سة النظام االأ�سا�سي والت�سويت 

التح�سريية  اللجنة  اجتماع  حظي  وقد  التايل،  اليوم  يف  عليه 

البحرين  خارج  من  واأخرى  بحرينية  نقابية  �سخ�سيات  بح�سور 

لها ثقلها على ال�ساحة العمالية، باالإ�سافة اإىل �سخ�سيات وطنية 

بارزة، حر�ست على التواجد وتقدمي الدعم لالحتاد الوليد. 

ويذكر رئي�س النقابة احلرة لعمال بابكو ورئي�س املوؤمتر التاأ�سي�سي 

�سعيد  �سلطان  االأخ  الحقًا  املركزي  املجل�س  رئي�س  اإىل  اإ�سافة 

كوالي�س عمل املوؤمتر والتح�سري له ودعوة النقابيني ل�سرح الفكرة 

واالأهداف، حيث القت فكرة هذا االحتاد املوازي حتديات متثلت 

وماذا  العمايل،  ال�سارع  يف  عمله  واآليات  عليه  املوافقة  كيفية  يف 

االأمر،  هذا  يف  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  راأي  �سيكون 

وال�سرعية القانونية الإن�سائه.

التي  والعقبات  ال�سعوبات  من  الرغم  على  اأنه  يوؤكد  �سعيد  لكن 

للنقابني الوطنيني للبحث عن �سبل  اأنها كانت دافعًا  اإال  واجهتنا 

تاأ�سي�س االحتاد وتفعليه ككيان واقعي ممثل حقيقي للعمال مبملكة 

احلر  االحتاد  يحتفل  اأعوام  ع�سرة  م�سي  وبعد  اليوم  البحرين، 

بتكرمي العمال املجدين الذين اأم�سو وقتًا طوياًل يف خدمة الوطن 

ال�سالحيات  من  مزيدًا  نتمنى  والذي  البحرين  مملكة  الغايل 

جميع  يف  البحرين  لعمال  احلر  لالحتاد  احلقيقي  والتمثيل 

ال�سوؤون العمالية الداخلية واخلارجية واملجال�س النيابية والغرفة 

امل�سوؤولني  من  نرجوا  كذلك  العمل،  وزارة  اإىل  اإ�سافة  التجارية 

اإ�سافة  االإجتماعية  التنمية  ووزارة  العمل  وزارة  ويف  الدولة  يف 

للقطاعني العام واخلا�س ت�سهيل كل مامن �ساأنه �سالح للنقابات 

�سد  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  بع�س  الزالت  حيث  والنقابيني، 

تاأ�سي�س نقابة عمالية مبن�سئتها، اليوم يعد اإجنازًا فخورًا وعر�س 

البحرين،  البحرين ولالحتاد احلر وجميع عمال  مبارك ململكة 

العاملني  لكل  املتبادل  واالأحرتام  والتقدير  باحلب  مليئة  حتيات 

والعامالت.

�سلمان،  اأ�سامة  االأ�ستاذ  احلر  لالحتاد  العام  االأمني  وتطرق 

نقابة من  اآخر  وان�سمام  التاأ�سي�س  اآخر مرحلة من مراحل  اإىل 

تأسيس االتحاد

النقابات ال�ست التي ح�سلت على الت�سريح وهي النقابة  الوطنية أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي

لعمال با�س رغم ال�سعوبات التي واجهتها يف ا�ست�سدار ت�ساريح 

النقابة اجلديدة. 

ونوه �سلمان ب�سرعة اال�ستجابة احلكومية لتاأ�سي�س االحتاد احلر 

باإذن  له  املغفور  اآنذاك  احلكومة  رئي�س  مبباركة  حظي  والذي 

اهلل تعاىل االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، ثم بداأ العمل على 

ت�سكيل املجل�س التنفيذي لالحتاد الذي تكون من 15 ع�سو بح�سب 

النظام االأ�سا�سي اإ�سافة اإىل ت�سكيل املجل�س املركزي املتمثل عن 

ع�سوان من كل نقابة ع�سو اأ�سيل واالآخر اإحتياط .

لقاء جاللة الملك المعظم.. 
لحظات ال تنسى

وال ين�سى االأ�ستاذ يعقوب يو�سف اللقاء ال�سامي مع ح�سرة �ساحب 

اأع�ساء  حظي  حيث  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  امللك  اجلاللة 

وقفت  يو�سف  وقال  جاللته،  على  ال�سالم  ب�سرف  احلر  االحتاد 

اأمام جاللة امللك املعظم وقمت بتعريف جاللته باأع�ساء املجل�س 

جاللته،  اأمام  االحتاد  كلمة  األقيت  ثم  احلر،  لالحتاد  التنفيذي 

وال اأن�سى عبارات الت�سجيع والدعم من جاللته لنا والذي منحنا 

اأن  واإىل  ما منلك من طاقة،  باأق�سى  وطننا  نخدم  لكي  احلافز 

حقق االحتاد احلر اإجنازات حملية وعربية ودولية.

الحر ممثل حقيقي للعمال
تلوى  واحدة  االحتاد احلر  اإىل  تن�سم  العمالية  النقابات  وبداأت 

االأخرى بعدما تبني لهم اأنه ممثل حقيقي للعمال وبعيد كل البعد 

عن التجاذبات وامل�سالح ال�سيا�سية التي كانت بع�س ال�سخ�سيات 

والنقابية يف حتقيق ماآرب غري  العمالية  ا�ستغالل احلركة  تريد 

وزعزعة  البحرين  يف  املجتمعية  احلياة  اإف�ساد  وحتاول  وطنية 

االأمن واالأ�ستقرار فيها.

وان�سمت  نوعها  يف  فريدة  كانت  التي  النقابات  �سمن  ومن 

لالحتاد احلر، هي نقابة الرتبويني والتي تعترب اأول نقابة ت�سم 

تو�سح  حيث  اخلا�سة،  املدار�س  يف  واآخرون  احلكومة  يف  عمااًل 

اأن  البحرنيني  الرتبويني  نقابة  رئي�سة  �سم�سان  �سفية  االأ�ستاذة 

االإميان بالعمل النقابي كان هو الواعز القوي لنقطة حتول جمعية 

اأ�سا�سيات  من  العمال  م�سالح  حتقيق  الأن  نقابة  اإىل  الرتبويني 

العمل النقابي وال ت�ستطيع القيام به اجلمعيات.

واأ�سارت �سم�سان اإىل اأول اجتماع مع االأ�ستاذ يعقوب يو�سف رئي�س 

االحتاد احلر للبدء يف م�سروع نقابة الرتبويني، حيث مل تكن لديه 

قناعة بالفكرة نظرًا لوجود ن�سبة كبرية من العاملني يف القطاع 

احلكومي، لكنه تفهم من خالل االجتماعات اأهمية وجود نقابة 

حيث  النقابات  قانون  بتحليل  نقوم  جعلنا  وما  الرتبويني،  متثل 

33 لقانون النقابات  ت�سري املادة االأوىل يف املر�سوم بقانون رقم 

بالباب االأول اخلا�س باالأحكام العامة، وتعريف النقابات العمالية 
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باأنها تنظيم ي�سكل من عدد من العمال يف من�ساة اأو قطاع معني اأو 

ن�ساط حمدد، ووقفنا عند كلمة قطاع معني وهذا يت�سمن القطاع 

الرتبوي ويجوز لنا تاأ�سي�س النقابة اإذ مل ينكر دخول العاملني يف 

اأي قطاع للعمل النقابي.

يف  بداأت  اللجنة  اأن  الرتبويني  نقابة  رئي�سة  اأكدت  املنطلق  هذا  ومن 

تاأ�سي�س النقابة بح�سب القانون من املعلمني بالقطاع اخلا�س، وبعدها 

مت اإعادة ت�سكيل جمل�س االإدارة مبزج العاملني بالقطاع احلكومي.

واأكدت �سم�سان اأن وجود نقابة الرتبويني حتت مظلة االحتاد احلر 

مثل لها ال�سند االأكرب يف عملها و تعزيز دعمها من �سبكة النقابات 

العمل  اأن�سطة  وتبادل اخلربات يف  االحتاد  ي�سمها  التي  االأخرى 

على  النقابي  العمل  خا�ست  الرتبويني  نقابة  وقالت:  النقابي، 

امل�ستويني االإقليمي والدويل اأ�سوة باالحتاد احلر، واأهنئ يف هذه 

املنا�سبة االحتاد اإمتامه 10 �سنوات واأعرب عن فخري واعتزازي 

باأنني ع�سو يف هذا االحتاد العظيم، فمن خالله ان�سمت النقابة 

ملنظمات عديدة خالل فرتة ق�سرية. 

القطاع  من  جديدة  نقابات  احلر  لالحتاد  ين�سم  اأن  ودعت 

النقابات  قانون  �سريان  اإىل  الفتة  القادمة  املرحلة  يف  احلكومي 

على العاملني املخاطبني يف القانون االأهلي والعاملني املخاطبني 

يف اأحكام قانون ديوان اخلدمة املدنية. 

احلر  لالحتاد  موؤ�س�س  ع�سو  احلجريي  عبداهلل  يا�سر  واأفاد 

ورئي�س نقابة عمال البا باأن والدة االحتاد مل تكن �سهلة خ�سو�سًا 

بعد ت�سريع التعددية النقابية ، فقد مت عقد عدد من االأجتماعات 

احللول  اإيجاد  بهدف  البا  عمال  نقابة  اإدارة  ملجل�س  املكثفة 

املنطقية من اجل حتييد م�سالح العمال من امل�سالح  ال�سيا�سية 

االنية، واتخذت النقابة قرار التي كانت تتبناه �سابقا وقبل ت�سريع 

م�سالح  عن  يدافع  عمايل  احتاد  ان�ساء  وهو  النقابية  التعددية 

يف  و�سراعاتها  ال�سيا�سية  القوى  جتاذبات  عن  بعيدًا  العمال 

ال�ساحه ال�سيا�سية، حيث مت اتخاذ  قرار االإن�سحاب من ع�سوية 

االحتاد املنتمية اإليه اآناذاك بعد ف�سل املحاوالت اجلادة من اأجل 

وتابع  ال�سيا�سية  التجاذبات  عن  بعيدًا  العمالية  امل�سالح  �سون 

بخطورة  ومتفهمني  واعني  كانوا  ال�سركة  عمال  باأن  احلجريي 

ال�سفوف  داخ  انق�سامات  ت�سبب  اأن  املمكن  من  التي  املرحلة 

بناء  يف  وامل�سي  باالإن�سحاب،  حازم  القرار  كان  ولكن  العمالية 

انتمائاتهم  مبختلف  العمال  جلميع  �سامل  جديد  عمايل  احتاد 

وتوحدهم امل�سالح العمالية.

واأ�ساف احلجريي ويف اللجنة التاأ�سي�سية لالحتاد احلر املكونة 

من عدد من النقابيني ممثلني عن نقابات لها تاريخ نقابي عريق 

االأ�سا�سية  االأهداف  و�سعت  البحرينية، حيث  العمالية  باحلركة 

لالحتاد احلر ومن ثم عملت على جتهيز اللبنات االأوىل للنظام 

االأ�سا�سي لالحتاد احلر والذي مت التوافق عليه من كافة االأطراف 

امل�ساركة باملوؤمتر التاأ�سي�سي.

اأع�ساء  به  يتحلى  التي  الوطني  الدور  مثمنًا  احلجريي  وختم 

حجم  بذلك  مقدرين  احلر  لالحتاد  املوؤ�س�سة  العمالية  النقابات 

امل�سوؤولية الوطنية التي تقع على عاتقهم يف حملهم لهموم وتطلعات 

العمال باملرحلة املقبلة من خالل حتليهم بال�سرب واحلزم للنقلة 

حقوق  على  احلفاظ  وهو  احلر  االحتاد  التي  �سيحدثها  النوعية 

ومكت�سبات العمال وتوحيد �سفوف العمال ، حيث اأن اأبرز اأهداف 

يف  وامل�ساواة  االإجتماعية  والعدلة  العمالية  الوحدة  هو  االحتاد 

احلقوق والواجبات ونبذ الطائفية والفئوية والعرقية بكل �سكل من 

االحتاد  رئي�س  نائب  الذوادي  ب�سيــم  النقابي  اأ�سار  االأ�سكال.كما 

تأسيس االتحاد

احلر للتنظيم الداخلي وع�سو موؤ�س�س للنقابة احلرة لعمال بابكو 

2011م  عام  اأحداث  م�سكالت  رحم  من  ولدت  النقابة  اأن  اإىل 

جتاوز  ا�ستطاعت  لكنها  التاأ�سي�س  عند  كثرية  حتديات  و�سهدت 

احلر  االحتاد  اإىل  وان�سمت  وجودها،  واإثبات  التحديات  تلك 

لتكون �سمن نقابات اأخرى رف�ست ت�سيي�س العمل النقابي لتحقيق 

م�سالح فئوية. 

ومبنا�سبة الذكرى الع�سرون على اإ�سدار قانون النقابات العمالية 

عمال  لنقابات  احلر  االإحتاد  تاأ�سي�س  على  العا�سرة  والذكرى 

ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  فخرو  فاطمة  االأ�ستاذة  رفعت  البحرين 

والتقديري جلاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه للموافقة على 

العمالية  واالحتادات  النقابات  بتعددية  اخلا�س  امللكي  املر�سوم 

يف مملكة البحرين الغالية، موؤكدة على اأثره يف التوعية العمالية 

اأرباب االأعمال ويف ال�سركات، ولفتت اإىل  بني النقابات واإدارات 

اإدارات  بني  و�سل  همزة  �سوى  لي�سا  النقابي  والعمل  النقابة  اأن 

ال�سركات والعاملني فيها. 

املوؤ�س�سني  االأع�ساء  اأحد  وهي  فخرو  فاطمة  االأ�ستاذة  وقالت 

فقد  ونقابية،  وكموظفة  البحرين  عمال  لنقابات  احلر  لالحتاد 

تكن  ومل  النقابة  يف  طريقي  بداية  يف  كثرية  �سعوبات  واجهتني 

بالزهور والرياحني، ولكن بال�سرب  النقابية مفرو�سة يل  االأر�س 

واإخواين  الأخواتي  اأو�سل  لكي  وجاهدت  ال�سعاب،  كافة  تذللت 

معنى  عن  ال�سحيحة  املعلومات  النقابات  جميع  يف  العاملني 

)النقابة( واأكون لهم االآذان ال�ساغية واأ�سمع همومهم العمالية 

وما  لهم  ما  و  العمل  قوانني  وح�سب  العمالية  حلقوقهم  واأدلهم 

عليهم كعمال.

واأ�سارت فخرو اإىل اأن التعامل يف بيئة العمل يعود بالفائدة على 

العمال واالإدارة وينتج اأر�سية خ�سبة من االإنتاجية وبجودة عالية، 

وال ميكن لالإدارة اال�ستغناء عن الرثوة احلقيقة املتمثلة يف العمال، 

واأ�سافت ال ميكن اأن يكون هناك عمل وعمال بدون )اإدارة( فكل 

طرف يخدم االآخر مبا يحقق املنفعة وامل�سلحة العامة، ليزدهر 

الوطن يف عهد جاللة امللك املعظم الزاهر .

واأكدت النقابية فخرو اأنها تعلمت الكثري عند م�ساركتها يف تاأ�سي�س 

النقابة احلرة لعمال بابكو، من فن التعامل مع جميع امل�ستويات 
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العمالية، حيث �ساركت الكثري من املعلومات والثقافات العمالية، 

حتت مظلة االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، ومب�ساندة  من 

البحرين  عمال  لنقابات  احلر  لالحتاد  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 

ال�سيد يعقوب يو�سف حممد وجميع اع�ساء املجل�س التنفيذي.

20 نقابة في 10 سنوات:
غري  ال�سورة  ت�سحيح  يف  جهوده  كل  احلر  االحتاد  كر�س  لقد 

ال�سحيحة املاأخوذة عن عمال مملكة البحرين يف اخلارج، فقد 

كانت االأحداث املوؤ�سفة التي مرت بها مملكة البحرين يف فرباير 

ومار�س 2011م قد اأثرت ب�سكل كبري على احلراك العمايل مبملكة 

ودمج  التعبري  حرية  ملفهوم  البع�س  ا�ستغالل  عرب  البحرين، 

التي  ال�سيا�سة  مب�ستنقع  البحرين  مملكة  يف  العمايل  احلراك 

اأدخلت عمال البحرين بنفق مظلم، مما جعلهم يدفعون الثمن، 

يف ق�سية ال �ساأن لهم بها.

واليوم ي�سم االحتاد احلر حتت مظلته اأكرث من 20 نقابة عمالية 

االحتاد  وبرز  االقت�سادية،  البحرين  موؤ�س�سات  واأعرق  اأكرب  يف 

احلر على امل�ستويني املحلي والدويل كممثل حقيقي لعمال مملكة 

البحرين، وحقق يف هذا امل�سار اإجنازات عديدة.

االأ�ستاذ  البحرين  عمال  لنقابات  احلر  االحتاد  رئي�س  فاز  فقد 

يعقوب يو�سف حممد بع�سوية جمل�س اإدارة منظمة العمل العربية 

�سعيد  على  كبري  كاإجناز  ي�سنف  والذي   ،2023-2021 للدورة 

العمل النقابي والعمايل ململكة البحرين ولالحتاد احلر لنقابات 

لرئي�س  نائبًا  احلر  االحتاد  رئي�س  انتخاب  ومت  البحرين،  عمال 

خالل   )WFTU( للنقابات  العاملي  لالحتاد  الرئا�سي  املجل�س 

املوؤمتر العام االأخري الثامن ع�سر لالحتاد العاملي للنقابات الذي 

جرى يف العا�سمة االإيطالية روما.

باالحتاد  العام  ال�سر  اأمني  ح�سن  �سلمان  اأ�سامة  ال�سيد  وح�سل  

احلر لنقابات عمال البحرين  على من�سب االأمني العام امل�ساعد 

مع  العرب   العمال  لنقابات  الدويل  باالحتاد  الدولية  للعالقات 

تكليفه مب�سئولية �سئون االعالم والن�سر.

العمل  موؤمتر  اأعمال  يف  �سنوات  لعدة  احلر   االحتاد  و�سارك 

للمنظمة الدولية وهو ما يوؤكد االعرتاف الدويل به كممثل لعمال 

البحرين ونقاباتهم املن�سوية حتت االحتاد.

ولالحتاد احلر ممثال عن العمال يف عدد من املجال�س كمجل�س 

متكني  العمل  �سندوق  وجمل�س  االجتماعي  التاأمني  هيئة  اإدارة 

اإ�سافة اإىل جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �سوق العمل وهو ما اأعطى 

تأسيس االتحاد

قوة جديدة لالحتاد احلر ي�ستطيع من خاللها الدفاع عن حقوق 

على  يفر�سه  اأن  ا�ستطاع  حكومي،  تنظيمي  اإطار  �سمن  العمال 

ال�سارع العمايل باإجنازاته التي حققها يف فرتة ق�سرية جدا مل 

تتجاوز الع�سر �سنوات.

الحر وقضايا العمال في الحاضر 
والماضي والمستقبل

 

بل نظر االحتاد  واأع�سائه،  االإجنازات على االحتاد  تقت�سر  ومل 

احلر اإىل ق�سية العمال والنقابيني ال�سابقني، وقرر تاأ�سي�س مركز 

احلر للمتقاعدين البحرينيني ليحمل لواء تطلعات املتقاعدين يف 

مظلة  خالل  من  ومكت�سباتهم  حقوقهم  عن  ويدافع  كرمية  حياة 

االحتاد املمثل للعمال، وليكون االحتاد احلر ممثال حقيقيا للعمال 

احلاليني وال�سابقني.

إنجازات بأيادٍ وطنية
االحتاد  اإجنازات  باأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  يو�سف  يعقوب  وقال 

اأع�ساء  تاأِت من فراغ، بل كانت بعد جهود م�ساعفة بذلها  احلر مل 

واأعمار  احلر  االحتاد  تاريخ  بني  املقارنة  فعند  التنفيذي،  املجل�س 

من  الق�سرية  الفرتة  تلك  يف  احلر  قدمه  وما  النظرية  االحتادات 

من  حققه  مبا  نقابية  اأ�سطورة  يعترب  احلر  االحتاد  فاإن  الزمن، 

اإجنازات، فلم تتمكن موؤ�س�سات اأخرى عريقة ولها تاريخ ممتد الأكرث 

من 4 عقود اأن تنجز ما فعله االحتاد احلر بفرتة تعترب وجيزة، ويكمن 

ال�سر يف هذا النجاح باأنه اعتمد على كوادر وطنية يف االأ�سا�س، وحمبة 

للعمل النقابي باإخال�س، ووفية لقيادة مملكة البحرين.

واأ�ساف اأ�سبح االحتاد احلر اليوم هو املمثل ال�سرعي عن عمال 

من  الثاين  عقده  يف  قدمًا  احلر  االحتاد  و�سيم�سي  البحرين، 

وعلى  الداخل  يف  وعمالها  البحرين  مملكة  متثيل  ليوا�سل  عمره 

امل�ستويني االإقليمي والدويل.
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بن  علي  ال�شورى  رئي�س جمل�س  ا�شتقبل 

�شالح ال�شالح وزير اال�شكان املهند�س با�شم 

بن يعقوب احلمر يف مكتبه اأم�س الثالثاء.

وقد ا�شتعر�س وزير االإ�شكان خالل اللقاء 

االإ�شكاين،  امللف  حلل  الرامية  الوزارة  خطط 

الر�شيدة،  القيادة  باهتمام  حتظى  والتي 

باخلطط  ال�شورى  رئي�س جمل�س  اأثنى  حيث 

غري امل�شبوقة والتي من �شاأنها توفري ال�شكن 

مناطق  م�شتوى  على  للمواطنني  املنا�شب 

م�شيدا  ق�شرية،  زمنية  فرتة  خالل  اململكة 

وزارة  تبذلها  التي  باجلهود  ذاته  الوقت  يف 

امللف  حلحلة  �شبيل  يف  وخططها  االإ�شكان 

اال�شكاين. 

ما  على  االإ�شكان  وزير  اأثنى  جهته  ومن 

حتظى به خطط الوزارة وم�شاريعها من دعم 

من جانب ال�شلطة الت�شريعية.

ال�سالح يّطلع على خطط »امللف الإ�سكاين«

ال�سالح م�ستقبال وزير الإ�سكان

الظهراين يوؤكد على تعزيز قيم النتماء الوطني للنا�سئة

انتخاب 15 ع�شواً للمكتب التنفيذي نهاية االأ�شبوع احلايل..

6 نقابات عمالية تعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي لإ�سهار »الحتاد احلر« اليوم

كتب – ح�شني العابد:

�شريى االحتاد احلر لعمال البحرين 

 6 تتجه  حيث  )الثالثاء(،  اليوم  النور 

األبا،  )نقابة  يف  متمثلة  عمالية  نقابات 

الدرفلة  نقابة  البرتوكيماويات،  نقابة 

نقابة  الوطنية،  با�س  نقابة  الوطنية، 

الإ�شهار  احلرة(  بابكو  نقابة  امل�شرفيني، 

عرب  ر�شمية  ب�شورة  اجلديد  االحت��اد 

املوؤمتر التاأ�شي�شي الذي �شيعقد يف فندق 

واأهلية  نقابية  وفود  مب�شاركة  اخلليج، 

و�شيا�شية من داخل وخارج البحرين.

التاأ�شي�شي  امل��وؤمت��ر  و�شي�شهد 

وا�شعة  م�شاركة  ليومني  �شيمتد  الذي 

اإ�شافة  العربية،  النقابية  الوفود  من 

للفعاليات النقابية وال�شيا�شية واالأهلية 

من  االأول  اليوم  و�شيتناول  املحلية، 

املوؤمتر كلمة للجنة التح�شريية، وكلمات 

الالئحة  مناق�شة  �شتتم  وبعدها  للوفود، 

الداخلية والنظام االأ�شا�شي.

اأما اليوم الثاين ف�شينتخب االأع�شاء 

املكتب  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  يف  امل�شاركني 

التنفيذي لالإحتاد املكون من 15 ع�شواً، 

العام لالحتاد  االأمني  �شيحددون  والذين 

واملنا�شب االإدارية االأخرى.

الناطق  ق��ال  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 

ورئي�س  التح�شريية  للجنة  االإعالمي 

ان  زي��ن��ل  خليل  امل�شرفيني  نقابة 

وجهت  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  حت�شريية 

دعوات ملنظمات نقابية ودولية وحملية، 

للم�شاركة يف  وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، 

املوؤمتر التاأ�شي�شي لالحتاد.

من  خالل  ي�شعون  اأنهم  زينل  واأكد 

امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإىل  االحتاد  هذا 

الذي  العمالية،  احلركة  يف  ال�شعبية 

و�شفها تقرير ب�شيوين بال�شغرية، وذلك 

ي�شتوعبها  الذي  العمالية  للقاعدة  تبعاً 

تت�شمن  والتي  للنقابات  احلايل  االحتاد 

20 األف م�شتخدم وعامل، قيا�شاً بالطبقة 

لن�شف  ت�شل  والتي  الكبرية  العمالية 

مليون عامل يف البحرين.

املن�شمني  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

لالحتاد مقارنة بالعدد الكلي للعاملني ال 

النقابات  اأن  اإىل  م�شريا   ،%5 ال�  يتجاوز 

املتجهة لتاأ�شي�س االحتاد اجلديد ت�شعى 

ال�شتقطاب كوادر نقابية جديدة، وتطعيم 

ج�شد العمل النقابي بدماء جديدة، نافياً 

االحتاد  تاأ�شي�س  من  الهدف  يكون  اأن 

اأو من منطلق  اإزاحة جهة نقابية معينة 

امل�شعى  واأن  اآخر،  نقابي  كيان  مناف�شة 

ياأخذ اأفقاً وطنياً واأممي.

اللجنة  ع�����ش��و  ق���ال  ذل���ك  اإىل 

للنقابات  احلر  لالحتاد  التح�شريية 

األبا  بنقابة  االإعالمية  اللجنة  ورئي�س 

مبدئياً  ولو  اتفاقاً  ان  املعراج  عبداهلل 

يح�شل،  مل  االحتاد  �شرياأ�س  من  حول 

هم  التنفيذي  املكتب  يف  االأغلبية  واأن 

من  االأكفاأ  يجدونه  من  �شيختارون  من 

نقابة  اأن  موؤكدا  املطروحة،  االأ�شماء  بني 

من�شب  عن  التنازل  من  متانع  ال  األبا 

الرئا�شة، كونها تنظر للم�شلحة العمالية 

يف  النقابة  لتمثيل  وتتطلع  امل�شرتكة، 

االحتاد ب�شورة الئقة.

اأ�شري  نقابة  تنظم  اأن  املتوقع  ومن 

املن�شمة  النقابات  ركب  اإىل  الوطنية 

تنتهي  ريثما  للنقابات  احلر  االحتاد  اإىل 

حيث  الر�شمي،  االإ�شهار  عملية  من 

املن�شاأ،  حديثة  النقابات  من  تعترب 

اللجنة  رئي�س  ال�شدد  هذا  يف  اأكد  حيث 

التح�شريية لالإحتاد احلر ورئي�س نقابة 

اأن  اأن  ال��ذوادي  حمد  البرتوكيماويات 

»هناك حديثا عن وجود مبادرات الإن�شاء 

نقابات جديدة يف بع�س املن�شاآت، وناأمل 

االحت��اد  يف  لها  املالئم  اجل��و  جتد  اأن 

اجلديد، كما اأننا نرحب باأي نقابة اأخرى 

تتطلع لقراءة جتربتنا يف االإحتاد اجلديد، 

الأن تبادر وجتل�س معنا وترى ت�شوراتنا 

وروؤانا«. واأكد الذوادي اأن اإن�شاء االحتاد 

االحتاد  مناو�شة  منه  الهدف  لي�س  احلر 

العمايل احلايل، اأو العمل �شده، م�شتدركاً 

اأول  ويف  التح�شريية،  للجنة  »كرئي�س 

النقابات  يف  للزمالء  اأو�شحت  اجتماع، 

االأخرى، اأن الهدف من هذا االحتاد لي�س 

حماربة االحتاد القدمي، اإمنا العمل حتت 

مظلة احتاد يعمل وفق خطى نقابية غري 

م�شوبة بالعمل ال�شيا�شي«.

رئي�س  الظهراين  احمد  بن  خليفة  اكد 

الوطنية  التن�شئة  اأهمية  على  النواب  جمل�س 

قيم  وتعزيز  القادمة،  لالأجيال  ال�شحيحة 

م�شرياً  ال�شباب،  جيل  لدى  للوطن  االنتماء 

املجل�س  ينتهجها  التي  اجلادة  اخلطوات  اىل 

النيابي يف تعزيز ودعم ال�شباب والنا�شئة يف 

�شاعد  جيل  لبناء  و�شعيه  املجاالت،  خمتلف 

امل�شوؤولية  قوي ومتما�شك وقادر على حتمل 

خري  فيه  وملا  التحديات  خمتلف  وجمابهة 

ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء  اململكة.  و�شالح 

الثالثاء  اليوم  النواب  ملجل�س  العامة  االمانة 

الثاين من طلبة  الفوج  )17 يوليو اجلاري( 

امللكية لل�شرطة  ال�شيفي لالأكادميية  املع�شكر 

التابع لوزارة الداخلية، يرافقهم عدد من قادة 

املجموعات الع�شكرية للطلبة، حيث ا�شتقبلهم 

التابع لوزارة الداخلية، يرافقهم عدد من قادة 

املجموعات الع�شكرية للطلبة. 

الزيارة  خالل  الطالبي  الوفد  التقى  وقد 

جلنة  ع�شو  الرميحي  خمي�س  بالنائب 

باملجل�س،  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون 

العام  االم��ني  باأعمال  القائم  زوي��د  وجمال 

ملجل�س النواب.

الظهراين مع طلبة املع�سكر ال�سيفي

خليل زينل

هدف تاأ�سي�س 

الحتاد لياأخذ 

اأفقًا وطنيًا 

واأمميا

الـمـالـود ينا�سد القيادة تاأخري الدوام يف رم�سان
االأ�شالة  كتلة  ع�شو  املالود  خالد  النائب  نا�شد 

ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  االإ�شالمية 

جعل  اهلل  حفظه  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

الدوام الر�شمي يف �شهر رم�شان املبارك من ال�شاعة 

العا�شرة �شباحا حتى الثالثة ع�شرا، كما هو معمول 

به يف االأردن ال�شقيق وبع�س البلدان امل�شلمة.

على  الت�شهيل  �شاأنه  من  ذلك  اأن  املالود  واأكد 

وفعالية،  بن�شاط  الوظيفية  مهامهم  اأداء  املواطنني 

خا�شة واأن النهار يف �شهر رم�شان �شاعاته طويلة 

ياأتي  الذي  ال�شديد  للحر  وباالإ�شافة  ق�شري،  وليله 

املواطنني  اأغلب  فاإن  العام،  هذا  الف�شيل  ال�شهر  فيه 

ما  ال�شباح،  �شاعات  حتى  �شاهرين  ليلهم  يق�شون 

يجعل ذهابهم للعمل يف الثامنة �شباحا غري منتج 

يف ظل �شعورهم باالإرهاق وعدم توفر القدرة الكافية 

على االإنتاجية، ولهذا فاإن تاأخري الدوام مطلب �شعبي 

ملح. واأو�شح اإن تاأخري الدوام للعا�شرة �شباحا من 

وي�شجع  الوطني  لالقت�شاد  فوائد  يحقق  اأن  �شاأنه 

حاالت  من  ويقلل  للدوام  الذهاب  على  املواطنني 

�شيخفف  كما  الكرمي،  ال�شهر  يف  تكرث  التي  التغيب 

من االزدحام املروري الذي ت�شهده �شاعات ال�شباح 

الدوام  اأن تاأخري  املالود »ف�شال عن  املبكر. وا�شاف 

ال ي�شبب اإرهاقا ماليا على الدولة، وال انتقا�شا من 

املجهود احلكومي، حيث اأن ن�شف املعلمني واملعلمات 

توؤكد  ال�شابقة  واخلربة  بالفعل،  ر�شمية  اأجازة  يف 

فعالية مثل هذه االجراءات الهادفة لزيادة انتاجية 

املواطن البحريني. خالد املالود

»الوطنية« تثمن ر�سالة »التعاون 

اخلليجي« ب�ساأن املحادثات النووية

بالر�شالة  النيابية  الوطنية  امل�شتقلني  كتلة  ثمنت 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  املوجهة  اجلماعية 

ايران  حماوالت  وادانة  برف�س  والقا�شية  املتحدة  لالأمم 

النووية،  املحادثات  يف  البحريني  الو�شع  اقحام  يف 

يف  �شافراً  تدخالً  يعترب  االيراين  الفعل  هذا  ان  حيث 

ال�شاأن الداخلي للبحرين. واكدت الكتلة النيابية باأن هذا 

التحرك من خالل دول جمل�س التعاون اخلليجي هو الرد 

القوي واملبا�شر على التدخالت ال�شافرة �شواء من ايران 

باأن هذه املواقف من قبل دول  او غريها، مبديًة تفاوؤلها 

بني  لالحتاد  ال�شحيحة  االنطالقة  هو  التعاون  جمل�س 

دول املجل�س اخلليجي.

هيئة الكهرباء واملاء ت�سيد 

بجهود الأمانة العامة للنواب 
  

�شكر  ر�شالة  النواب  ملجل�س  العامة  االمانة  ت�شلمت 

حمد  بن  ابراهيم  بن  نواف  ال�شيخ  من  مقدمة  وتقدير 

على  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  ال 

العامة  االأمانة  بذلتها  التي  واحلثيثة  الطيبة  اجلهود 

واملاء  الكهرباء  لرت�شيد  الداعمة  املتميزة  ومبادرته 

واحلفاظ عليها من خالل تد�شينه حملة »من اجل توفري 

الطاقة« املخ�ش�شة ملوظفيها موؤخراً.

واكد رئي�س الهيئة يف م�شمون الر�شالة على ترحيب 

مع  م�شتقبالً  امل�شرتك  التعاون  من  للمزيد  التام  الهيئة 

االأمانة العامة باملجل�س النيابي وتقدمي كافة الت�شهيالت 

ما  بكل  احلملة  هذه  على  القائمني  وتزويد  الدعم  و�شبل 

للم�شاعدة  ومر�شدات  توعوية  مطبوعات  من  يحتاجونه 

والكهرباء  املاء  فواتري  وتوفري  اال�شتهالك  خف�س  يف 

كافة  ومثمناً  مقدراً  باململكة،  الطبيعية  املوارد  وتر�شيد 

العامة ملجل�س  االمانة  تنتهجها  التي  الربامج واالن�شطة 

النواب خللق وتعزيز م�شتوى الوعي املجتمعي والبيئي 

لدى موظفيها ويف �شبيل االرتقاء واحلفاظ على �شالمة 

ونظافة البيئة واحلفاظ على املوارد الطاقة والكهرباء.
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بن  علي  ال�شورى  رئي�س جمل�س  ا�شتقبل 

�شالح ال�شالح وزير اال�شكان املهند�س با�شم 

بن يعقوب احلمر يف مكتبه اأم�س الثالثاء.

وقد ا�شتعر�س وزير االإ�شكان خالل اللقاء 

االإ�شكاين،  امللف  حلل  الرامية  الوزارة  خطط 

الر�شيدة،  القيادة  باهتمام  حتظى  والتي 

باخلطط  ال�شورى  رئي�س جمل�س  اأثنى  حيث 

غري امل�شبوقة والتي من �شاأنها توفري ال�شكن 

مناطق  م�شتوى  على  للمواطنني  املنا�شب 

م�شيدا  ق�شرية،  زمنية  فرتة  خالل  اململكة 

وزارة  تبذلها  التي  باجلهود  ذاته  الوقت  يف 

امللف  حلحلة  �شبيل  يف  وخططها  االإ�شكان 

اال�شكاين. 

ما  على  االإ�شكان  وزير  اأثنى  جهته  ومن 

حتظى به خطط الوزارة وم�شاريعها من دعم 

من جانب ال�شلطة الت�شريعية.

ال�سالح يّطلع على خطط »امللف الإ�سكاين«

ال�سالح م�ستقبال وزير الإ�سكان

الظهراين يوؤكد على تعزيز قيم النتماء الوطني للنا�سئة

انتخاب 15 ع�شواً للمكتب التنفيذي نهاية االأ�شبوع احلايل..

6 نقابات عمالية تعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي لإ�سهار »الحتاد احلر« اليوم

كتب – ح�شني العابد:

�شريى االحتاد احلر لعمال البحرين 

 6 تتجه  حيث  )الثالثاء(،  اليوم  النور 

األبا،  )نقابة  يف  متمثلة  عمالية  نقابات 

الدرفلة  نقابة  البرتوكيماويات،  نقابة 

نقابة  الوطنية،  با�س  نقابة  الوطنية، 

الإ�شهار  احلرة(  بابكو  نقابة  امل�شرفيني، 

عرب  ر�شمية  ب�شورة  اجلديد  االحت��اد 

املوؤمتر التاأ�شي�شي الذي �شيعقد يف فندق 

واأهلية  نقابية  وفود  مب�شاركة  اخلليج، 

و�شيا�شية من داخل وخارج البحرين.

التاأ�شي�شي  امل��وؤمت��ر  و�شي�شهد 

وا�شعة  م�شاركة  ليومني  �شيمتد  الذي 

اإ�شافة  العربية،  النقابية  الوفود  من 

للفعاليات النقابية وال�شيا�شية واالأهلية 

من  االأول  اليوم  و�شيتناول  املحلية، 

املوؤمتر كلمة للجنة التح�شريية، وكلمات 

الالئحة  مناق�شة  �شتتم  وبعدها  للوفود، 

الداخلية والنظام االأ�شا�شي.

اأما اليوم الثاين ف�شينتخب االأع�شاء 

املكتب  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  يف  امل�شاركني 

التنفيذي لالإحتاد املكون من 15 ع�شواً، 

العام لالحتاد  االأمني  �شيحددون  والذين 

واملنا�شب االإدارية االأخرى.

الناطق  ق��ال  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 

ورئي�س  التح�شريية  للجنة  االإعالمي 

ان  زي��ن��ل  خليل  امل�شرفيني  نقابة 

وجهت  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  حت�شريية 

دعوات ملنظمات نقابية ودولية وحملية، 

للم�شاركة يف  وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، 

املوؤمتر التاأ�شي�شي لالحتاد.

من  خالل  ي�شعون  اأنهم  زينل  واأكد 

امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإىل  االحتاد  هذا 

الذي  العمالية،  احلركة  يف  ال�شعبية 

و�شفها تقرير ب�شيوين بال�شغرية، وذلك 

ي�شتوعبها  الذي  العمالية  للقاعدة  تبعاً 

تت�شمن  والتي  للنقابات  احلايل  االحتاد 

20 األف م�شتخدم وعامل، قيا�شاً بالطبقة 

لن�شف  ت�شل  والتي  الكبرية  العمالية 

مليون عامل يف البحرين.

املن�شمني  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

لالحتاد مقارنة بالعدد الكلي للعاملني ال 

النقابات  اأن  اإىل  م�شريا   ،%5 ال�  يتجاوز 

املتجهة لتاأ�شي�س االحتاد اجلديد ت�شعى 

ال�شتقطاب كوادر نقابية جديدة، وتطعيم 

ج�شد العمل النقابي بدماء جديدة، نافياً 

االحتاد  تاأ�شي�س  من  الهدف  يكون  اأن 

اأو من منطلق  اإزاحة جهة نقابية معينة 

امل�شعى  واأن  اآخر،  نقابي  كيان  مناف�شة 

ياأخذ اأفقاً وطنياً واأممي.

اللجنة  ع�����ش��و  ق���ال  ذل���ك  اإىل 

للنقابات  احلر  لالحتاد  التح�شريية 

األبا  بنقابة  االإعالمية  اللجنة  ورئي�س 

مبدئياً  ولو  اتفاقاً  ان  املعراج  عبداهلل 

يح�شل،  مل  االحتاد  �شرياأ�س  من  حول 

هم  التنفيذي  املكتب  يف  االأغلبية  واأن 

من  االأكفاأ  يجدونه  من  �شيختارون  من 

نقابة  اأن  موؤكدا  املطروحة،  االأ�شماء  بني 

من�شب  عن  التنازل  من  متانع  ال  األبا 

الرئا�شة، كونها تنظر للم�شلحة العمالية 

يف  النقابة  لتمثيل  وتتطلع  امل�شرتكة، 

االحتاد ب�شورة الئقة.

اأ�شري  نقابة  تنظم  اأن  املتوقع  ومن 

املن�شمة  النقابات  ركب  اإىل  الوطنية 

تنتهي  ريثما  للنقابات  احلر  االحتاد  اإىل 

حيث  الر�شمي،  االإ�شهار  عملية  من 

املن�شاأ،  حديثة  النقابات  من  تعترب 

اللجنة  رئي�س  ال�شدد  هذا  يف  اأكد  حيث 

التح�شريية لالإحتاد احلر ورئي�س نقابة 

اأن  اأن  ال��ذوادي  حمد  البرتوكيماويات 

»هناك حديثا عن وجود مبادرات الإن�شاء 

نقابات جديدة يف بع�س املن�شاآت، وناأمل 

االحت��اد  يف  لها  املالئم  اجل��و  جتد  اأن 

اجلديد، كما اأننا نرحب باأي نقابة اأخرى 

تتطلع لقراءة جتربتنا يف االإحتاد اجلديد، 

الأن تبادر وجتل�س معنا وترى ت�شوراتنا 

وروؤانا«. واأكد الذوادي اأن اإن�شاء االحتاد 

االحتاد  مناو�شة  منه  الهدف  لي�س  احلر 

العمايل احلايل، اأو العمل �شده، م�شتدركاً 

اأول  ويف  التح�شريية،  للجنة  »كرئي�س 

النقابات  يف  للزمالء  اأو�شحت  اجتماع، 

االأخرى، اأن الهدف من هذا االحتاد لي�س 

حماربة االحتاد القدمي، اإمنا العمل حتت 

مظلة احتاد يعمل وفق خطى نقابية غري 

م�شوبة بالعمل ال�شيا�شي«.

رئي�س  الظهراين  احمد  بن  خليفة  اكد 

الوطنية  التن�شئة  اأهمية  على  النواب  جمل�س 

قيم  وتعزيز  القادمة،  لالأجيال  ال�شحيحة 

م�شرياً  ال�شباب،  جيل  لدى  للوطن  االنتماء 

املجل�س  ينتهجها  التي  اجلادة  اخلطوات  اىل 

النيابي يف تعزيز ودعم ال�شباب والنا�شئة يف 

�شاعد  جيل  لبناء  و�شعيه  املجاالت،  خمتلف 

امل�شوؤولية  قوي ومتما�شك وقادر على حتمل 

خري  فيه  وملا  التحديات  خمتلف  وجمابهة 

ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء  اململكة.  و�شالح 

الثالثاء  اليوم  النواب  ملجل�س  العامة  االمانة 

الثاين من طلبة  الفوج  )17 يوليو اجلاري( 

امللكية لل�شرطة  ال�شيفي لالأكادميية  املع�شكر 

التابع لوزارة الداخلية، يرافقهم عدد من قادة 

املجموعات الع�شكرية للطلبة، حيث ا�شتقبلهم 

التابع لوزارة الداخلية، يرافقهم عدد من قادة 

املجموعات الع�شكرية للطلبة. 

الزيارة  خالل  الطالبي  الوفد  التقى  وقد 

جلنة  ع�شو  الرميحي  خمي�س  بالنائب 

باملجل�س،  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون 

العام  االم��ني  باأعمال  القائم  زوي��د  وجمال 

ملجل�س النواب.

الظهراين مع طلبة املع�سكر ال�سيفي

خليل زينل

هدف تاأ�سي�س 

الحتاد لياأخذ 

اأفقًا وطنيًا 

واأمميا

الـمـالـود ينا�سد القيادة تاأخري الدوام يف رم�سان
االأ�شالة  كتلة  ع�شو  املالود  خالد  النائب  نا�شد 

ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  االإ�شالمية 

جعل  اهلل  حفظه  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

الدوام الر�شمي يف �شهر رم�شان املبارك من ال�شاعة 

العا�شرة �شباحا حتى الثالثة ع�شرا، كما هو معمول 

به يف االأردن ال�شقيق وبع�س البلدان امل�شلمة.

على  الت�شهيل  �شاأنه  من  ذلك  اأن  املالود  واأكد 

وفعالية،  بن�شاط  الوظيفية  مهامهم  اأداء  املواطنني 

خا�شة واأن النهار يف �شهر رم�شان �شاعاته طويلة 

ياأتي  الذي  ال�شديد  للحر  وباالإ�شافة  ق�شري،  وليله 

املواطنني  اأغلب  فاإن  العام،  هذا  الف�شيل  ال�شهر  فيه 

ما  ال�شباح،  �شاعات  حتى  �شاهرين  ليلهم  يق�شون 

يجعل ذهابهم للعمل يف الثامنة �شباحا غري منتج 

يف ظل �شعورهم باالإرهاق وعدم توفر القدرة الكافية 

على االإنتاجية، ولهذا فاإن تاأخري الدوام مطلب �شعبي 

ملح. واأو�شح اإن تاأخري الدوام للعا�شرة �شباحا من 

وي�شجع  الوطني  لالقت�شاد  فوائد  يحقق  اأن  �شاأنه 

حاالت  من  ويقلل  للدوام  الذهاب  على  املواطنني 

�شيخفف  كما  الكرمي،  ال�شهر  يف  تكرث  التي  التغيب 

من االزدحام املروري الذي ت�شهده �شاعات ال�شباح 

الدوام  اأن تاأخري  املالود »ف�شال عن  املبكر. وا�شاف 

ال ي�شبب اإرهاقا ماليا على الدولة، وال انتقا�شا من 

املجهود احلكومي، حيث اأن ن�شف املعلمني واملعلمات 

توؤكد  ال�شابقة  واخلربة  بالفعل،  ر�شمية  اأجازة  يف 

فعالية مثل هذه االجراءات الهادفة لزيادة انتاجية 

املواطن البحريني. خالد املالود

»الوطنية« تثمن ر�سالة »التعاون 

اخلليجي« ب�ساأن املحادثات النووية

بالر�شالة  النيابية  الوطنية  امل�شتقلني  كتلة  ثمنت 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  املوجهة  اجلماعية 

ايران  حماوالت  وادانة  برف�س  والقا�شية  املتحدة  لالأمم 

النووية،  املحادثات  يف  البحريني  الو�شع  اقحام  يف 

يف  �شافراً  تدخالً  يعترب  االيراين  الفعل  هذا  ان  حيث 

ال�شاأن الداخلي للبحرين. واكدت الكتلة النيابية باأن هذا 

التحرك من خالل دول جمل�س التعاون اخلليجي هو الرد 

القوي واملبا�شر على التدخالت ال�شافرة �شواء من ايران 

باأن هذه املواقف من قبل دول  او غريها، مبديًة تفاوؤلها 

بني  لالحتاد  ال�شحيحة  االنطالقة  هو  التعاون  جمل�س 

دول املجل�س اخلليجي.

هيئة الكهرباء واملاء ت�سيد 

بجهود الأمانة العامة للنواب 
  

�شكر  ر�شالة  النواب  ملجل�س  العامة  االمانة  ت�شلمت 

حمد  بن  ابراهيم  بن  نواف  ال�شيخ  من  مقدمة  وتقدير 

على  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  ال 

العامة  االأمانة  بذلتها  التي  واحلثيثة  الطيبة  اجلهود 

واملاء  الكهرباء  لرت�شيد  الداعمة  املتميزة  ومبادرته 

واحلفاظ عليها من خالل تد�شينه حملة »من اجل توفري 

الطاقة« املخ�ش�شة ملوظفيها موؤخراً.

واكد رئي�س الهيئة يف م�شمون الر�شالة على ترحيب 

مع  م�شتقبالً  امل�شرتك  التعاون  من  للمزيد  التام  الهيئة 

االأمانة العامة باملجل�س النيابي وتقدمي كافة الت�شهيالت 

ما  بكل  احلملة  هذه  على  القائمني  وتزويد  الدعم  و�شبل 

للم�شاعدة  ومر�شدات  توعوية  مطبوعات  من  يحتاجونه 

والكهرباء  املاء  فواتري  وتوفري  اال�شتهالك  خف�س  يف 

كافة  ومثمناً  مقدراً  باململكة،  الطبيعية  املوارد  وتر�شيد 

العامة ملجل�س  االمانة  تنتهجها  التي  الربامج واالن�شطة 

النواب خللق وتعزيز م�شتوى الوعي املجتمعي والبيئي 

لدى موظفيها ويف �شبيل االرتقاء واحلفاظ على �شالمة 

ونظافة البيئة واحلفاظ على املوارد الطاقة والكهرباء.
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بن  علي  ال�شورى  رئي�س جمل�س  ا�شتقبل 

�شالح ال�شالح وزير اال�شكان املهند�س با�شم 

بن يعقوب احلمر يف مكتبه اأم�س الثالثاء.

وقد ا�شتعر�س وزير االإ�شكان خالل اللقاء 

االإ�شكاين،  امللف  حلل  الرامية  الوزارة  خطط 

الر�شيدة،  القيادة  باهتمام  حتظى  والتي 

باخلطط  ال�شورى  رئي�س جمل�س  اأثنى  حيث 

غري امل�شبوقة والتي من �شاأنها توفري ال�شكن 

مناطق  م�شتوى  على  للمواطنني  املنا�شب 

م�شيدا  ق�شرية،  زمنية  فرتة  خالل  اململكة 

وزارة  تبذلها  التي  باجلهود  ذاته  الوقت  يف 

امللف  حلحلة  �شبيل  يف  وخططها  االإ�شكان 

اال�شكاين. 

ما  على  االإ�شكان  وزير  اأثنى  جهته  ومن 

حتظى به خطط الوزارة وم�شاريعها من دعم 

من جانب ال�شلطة الت�شريعية.

ال�سالح يّطلع على خطط »امللف الإ�سكاين«

ال�سالح م�ستقبال وزير الإ�سكان

الظهراين يوؤكد على تعزيز قيم النتماء الوطني للنا�سئة

انتخاب 15 ع�شواً للمكتب التنفيذي نهاية االأ�شبوع احلايل..

6 نقابات عمالية تعقد املوؤمتر التاأ�سي�سي لإ�سهار »الحتاد احلر« اليوم

كتب – ح�شني العابد:

�شريى االحتاد احلر لعمال البحرين 

 6 تتجه  حيث  )الثالثاء(،  اليوم  النور 

األبا،  )نقابة  يف  متمثلة  عمالية  نقابات 

الدرفلة  نقابة  البرتوكيماويات،  نقابة 

نقابة  الوطنية،  با�س  نقابة  الوطنية، 

الإ�شهار  احلرة(  بابكو  نقابة  امل�شرفيني، 

عرب  ر�شمية  ب�شورة  اجلديد  االحت��اد 

املوؤمتر التاأ�شي�شي الذي �شيعقد يف فندق 

واأهلية  نقابية  وفود  مب�شاركة  اخلليج، 

و�شيا�شية من داخل وخارج البحرين.

التاأ�شي�شي  امل��وؤمت��ر  و�شي�شهد 

وا�شعة  م�شاركة  ليومني  �شيمتد  الذي 

اإ�شافة  العربية،  النقابية  الوفود  من 

للفعاليات النقابية وال�شيا�شية واالأهلية 

من  االأول  اليوم  و�شيتناول  املحلية، 

املوؤمتر كلمة للجنة التح�شريية، وكلمات 

الالئحة  مناق�شة  �شتتم  وبعدها  للوفود، 

الداخلية والنظام االأ�شا�شي.

اأما اليوم الثاين ف�شينتخب االأع�شاء 

املكتب  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  يف  امل�شاركني 

التنفيذي لالإحتاد املكون من 15 ع�شواً، 

العام لالحتاد  االأمني  �شيحددون  والذين 

واملنا�شب االإدارية االأخرى.

الناطق  ق��ال  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 

ورئي�س  التح�شريية  للجنة  االإعالمي 

ان  زي��ن��ل  خليل  امل�شرفيني  نقابة 

وجهت  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  حت�شريية 

دعوات ملنظمات نقابية ودولية وحملية، 

للم�شاركة يف  وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، 

املوؤمتر التاأ�شي�شي لالحتاد.

من  خالل  ي�شعون  اأنهم  زينل  واأكد 

امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإىل  االحتاد  هذا 

الذي  العمالية،  احلركة  يف  ال�شعبية 

و�شفها تقرير ب�شيوين بال�شغرية، وذلك 

ي�شتوعبها  الذي  العمالية  للقاعدة  تبعاً 

تت�شمن  والتي  للنقابات  احلايل  االحتاد 

20 األف م�شتخدم وعامل، قيا�شاً بالطبقة 

لن�شف  ت�شل  والتي  الكبرية  العمالية 

مليون عامل يف البحرين.

املن�شمني  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

لالحتاد مقارنة بالعدد الكلي للعاملني ال 

النقابات  اأن  اإىل  م�شريا   ،%5 ال�  يتجاوز 

املتجهة لتاأ�شي�س االحتاد اجلديد ت�شعى 

ال�شتقطاب كوادر نقابية جديدة، وتطعيم 

ج�شد العمل النقابي بدماء جديدة، نافياً 

االحتاد  تاأ�شي�س  من  الهدف  يكون  اأن 

اأو من منطلق  اإزاحة جهة نقابية معينة 

امل�شعى  واأن  اآخر،  نقابي  كيان  مناف�شة 

ياأخذ اأفقاً وطنياً واأممي.

اللجنة  ع�����ش��و  ق���ال  ذل���ك  اإىل 

للنقابات  احلر  لالحتاد  التح�شريية 

األبا  بنقابة  االإعالمية  اللجنة  ورئي�س 

مبدئياً  ولو  اتفاقاً  ان  املعراج  عبداهلل 

يح�شل،  مل  االحتاد  �شرياأ�س  من  حول 

هم  التنفيذي  املكتب  يف  االأغلبية  واأن 

من  االأكفاأ  يجدونه  من  �شيختارون  من 

نقابة  اأن  موؤكدا  املطروحة،  االأ�شماء  بني 

من�شب  عن  التنازل  من  متانع  ال  األبا 

الرئا�شة، كونها تنظر للم�شلحة العمالية 

يف  النقابة  لتمثيل  وتتطلع  امل�شرتكة، 

االحتاد ب�شورة الئقة.

اأ�شري  نقابة  تنظم  اأن  املتوقع  ومن 

املن�شمة  النقابات  ركب  اإىل  الوطنية 

تنتهي  ريثما  للنقابات  احلر  االحتاد  اإىل 

حيث  الر�شمي،  االإ�شهار  عملية  من 

املن�شاأ،  حديثة  النقابات  من  تعترب 

اللجنة  رئي�س  ال�شدد  هذا  يف  اأكد  حيث 

التح�شريية لالإحتاد احلر ورئي�س نقابة 

اأن  اأن  ال��ذوادي  حمد  البرتوكيماويات 

»هناك حديثا عن وجود مبادرات الإن�شاء 

نقابات جديدة يف بع�س املن�شاآت، وناأمل 

االحت��اد  يف  لها  املالئم  اجل��و  جتد  اأن 

اجلديد، كما اأننا نرحب باأي نقابة اأخرى 

تتطلع لقراءة جتربتنا يف االإحتاد اجلديد، 

الأن تبادر وجتل�س معنا وترى ت�شوراتنا 

وروؤانا«. واأكد الذوادي اأن اإن�شاء االحتاد 

االحتاد  مناو�شة  منه  الهدف  لي�س  احلر 

العمايل احلايل، اأو العمل �شده، م�شتدركاً 

اأول  ويف  التح�شريية،  للجنة  »كرئي�س 

النقابات  يف  للزمالء  اأو�شحت  اجتماع، 

االأخرى، اأن الهدف من هذا االحتاد لي�س 

حماربة االحتاد القدمي، اإمنا العمل حتت 

مظلة احتاد يعمل وفق خطى نقابية غري 

م�شوبة بالعمل ال�شيا�شي«.

رئي�س  الظهراين  احمد  بن  خليفة  اكد 

الوطنية  التن�شئة  اأهمية  على  النواب  جمل�س 

قيم  وتعزيز  القادمة،  لالأجيال  ال�شحيحة 

م�شرياً  ال�شباب،  جيل  لدى  للوطن  االنتماء 

املجل�س  ينتهجها  التي  اجلادة  اخلطوات  اىل 

النيابي يف تعزيز ودعم ال�شباب والنا�شئة يف 

�شاعد  جيل  لبناء  و�شعيه  املجاالت،  خمتلف 

امل�شوؤولية  قوي ومتما�شك وقادر على حتمل 

خري  فيه  وملا  التحديات  خمتلف  وجمابهة 

ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء  اململكة.  و�شالح 

الثالثاء  اليوم  النواب  ملجل�س  العامة  االمانة 

الثاين من طلبة  الفوج  )17 يوليو اجلاري( 

امللكية لل�شرطة  ال�شيفي لالأكادميية  املع�شكر 

التابع لوزارة الداخلية، يرافقهم عدد من قادة 

املجموعات الع�شكرية للطلبة، حيث ا�شتقبلهم 

التابع لوزارة الداخلية، يرافقهم عدد من قادة 

املجموعات الع�شكرية للطلبة. 

الزيارة  خالل  الطالبي  الوفد  التقى  وقد 

جلنة  ع�شو  الرميحي  خمي�س  بالنائب 

باملجل�س،  والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون 

العام  االم��ني  باأعمال  القائم  زوي��د  وجمال 

ملجل�س النواب.

الظهراين مع طلبة املع�سكر ال�سيفي

خليل زينل

هدف تاأ�سي�س 

الحتاد لياأخذ 

اأفقًا وطنيًا 

واأمميا

الـمـالـود ينا�سد القيادة تاأخري الدوام يف رم�سان
االأ�شالة  كتلة  ع�شو  املالود  خالد  النائب  نا�شد 

ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  االإ�شالمية 

جعل  اهلل  حفظه  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

الدوام الر�شمي يف �شهر رم�شان املبارك من ال�شاعة 

العا�شرة �شباحا حتى الثالثة ع�شرا، كما هو معمول 

به يف االأردن ال�شقيق وبع�س البلدان امل�شلمة.

على  الت�شهيل  �شاأنه  من  ذلك  اأن  املالود  واأكد 

وفعالية،  بن�شاط  الوظيفية  مهامهم  اأداء  املواطنني 

خا�شة واأن النهار يف �شهر رم�شان �شاعاته طويلة 

ياأتي  الذي  ال�شديد  للحر  وباالإ�شافة  ق�شري،  وليله 

املواطنني  اأغلب  فاإن  العام،  هذا  الف�شيل  ال�شهر  فيه 

ما  ال�شباح،  �شاعات  حتى  �شاهرين  ليلهم  يق�شون 

يجعل ذهابهم للعمل يف الثامنة �شباحا غري منتج 

يف ظل �شعورهم باالإرهاق وعدم توفر القدرة الكافية 

على االإنتاجية، ولهذا فاإن تاأخري الدوام مطلب �شعبي 

ملح. واأو�شح اإن تاأخري الدوام للعا�شرة �شباحا من 

وي�شجع  الوطني  لالقت�شاد  فوائد  يحقق  اأن  �شاأنه 

حاالت  من  ويقلل  للدوام  الذهاب  على  املواطنني 

�شيخفف  كما  الكرمي،  ال�شهر  يف  تكرث  التي  التغيب 

من االزدحام املروري الذي ت�شهده �شاعات ال�شباح 

الدوام  اأن تاأخري  املالود »ف�شال عن  املبكر. وا�شاف 

ال ي�شبب اإرهاقا ماليا على الدولة، وال انتقا�شا من 

املجهود احلكومي، حيث اأن ن�شف املعلمني واملعلمات 

توؤكد  ال�شابقة  واخلربة  بالفعل،  ر�شمية  اأجازة  يف 

فعالية مثل هذه االجراءات الهادفة لزيادة انتاجية 

املواطن البحريني. خالد املالود

»الوطنية« تثمن ر�سالة »التعاون 

اخلليجي« ب�ساأن املحادثات النووية

بالر�شالة  النيابية  الوطنية  امل�شتقلني  كتلة  ثمنت 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  املوجهة  اجلماعية 

ايران  حماوالت  وادانة  برف�س  والقا�شية  املتحدة  لالأمم 

النووية،  املحادثات  يف  البحريني  الو�شع  اقحام  يف 

يف  �شافراً  تدخالً  يعترب  االيراين  الفعل  هذا  ان  حيث 

ال�شاأن الداخلي للبحرين. واكدت الكتلة النيابية باأن هذا 

التحرك من خالل دول جمل�س التعاون اخلليجي هو الرد 

القوي واملبا�شر على التدخالت ال�شافرة �شواء من ايران 

باأن هذه املواقف من قبل دول  او غريها، مبديًة تفاوؤلها 

بني  لالحتاد  ال�شحيحة  االنطالقة  هو  التعاون  جمل�س 

دول املجل�س اخلليجي.

هيئة الكهرباء واملاء ت�سيد 

بجهود الأمانة العامة للنواب 
  

�شكر  ر�شالة  النواب  ملجل�س  العامة  االمانة  ت�شلمت 

حمد  بن  ابراهيم  بن  نواف  ال�شيخ  من  مقدمة  وتقدير 

على  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  ال 

العامة  االأمانة  بذلتها  التي  واحلثيثة  الطيبة  اجلهود 

واملاء  الكهرباء  لرت�شيد  الداعمة  املتميزة  ومبادرته 

واحلفاظ عليها من خالل تد�شينه حملة »من اجل توفري 

الطاقة« املخ�ش�شة ملوظفيها موؤخراً.

واكد رئي�س الهيئة يف م�شمون الر�شالة على ترحيب 

مع  م�شتقبالً  امل�شرتك  التعاون  من  للمزيد  التام  الهيئة 

االأمانة العامة باملجل�س النيابي وتقدمي كافة الت�شهيالت 

ما  بكل  احلملة  هذه  على  القائمني  وتزويد  الدعم  و�شبل 

للم�شاعدة  ومر�شدات  توعوية  مطبوعات  من  يحتاجونه 

والكهرباء  املاء  فواتري  وتوفري  اال�شتهالك  خف�س  يف 

كافة  ومثمناً  مقدراً  باململكة،  الطبيعية  املوارد  وتر�شيد 

العامة ملجل�س  االمانة  تنتهجها  التي  الربامج واالن�شطة 

النواب خللق وتعزيز م�شتوى الوعي املجتمعي والبيئي 

لدى موظفيها ويف �شبيل االرتقاء واحلفاظ على �شالمة 

ونظافة البيئة واحلفاظ على املوارد الطاقة والكهرباء.
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»البحرينية لحقوق اإلنسان« تدعو لتشكيل 
لجنة تحقيق محايدة بمقتل نعمة

§المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان 
اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  أهابت   [
»بالجهات المسئولة أن تكون على قدر المسئولية 
والشجاعة باستدعاء كل من كان على الواجب في 
نعمة  حسين  علي  الفتى  المواطن  استشهاد  ليلة 
الذخيرة  وحصر  واستجوابهم  الحدث  موقع  في 
تحقيق  لجنة  وفتح  استخدموها  التي  )الشوزن( 
محايدة ومستقلة من الجمعيات الحقوقية ورجال 
قتلة  وتقديم  مجراه  العدل  يأخذ  لكي  القانون 
الحقيقة  ستبان  وهنا  عادلة  لمحاكمة  الشهيد 

ويحدد القاتل ومن أصدر له األمر«. 
 30( االحد  امس  لها  بيان  في  الجمعية  وذكرت 
مالبسات  تابعت  انها   ،)2012 ايلول  سبتمبر/ 
مصرع الشهيد الفتى علي حسين نعمة منذ بداية 
الرصاص  من  زخات  نتيجة  قتل  والذي  الحدث 
في  قرب  اطلقت عليه عن  »الشوزن«  االنشطاري 
انحاء متفرقة من جسمه وباالخص الظهر والذراع، 
ولحد اآلن لم يكشف عن هوية مرتكب هذا الجرم 

الشنيع.  
الخطيرة  التطورات  هذه  في  الجمعية  ورأت 
الجناة والقتلة  القبض على  والتي تكررت ودون 
حيث  انتقامية«،  عدوانية  روح  عن  ينم  »مؤشرا 
عن  المسئولة  الجهات  تعلن  ان  ما  بالمقابل 
يتم  حتى  أمن  رجل  أو  دورية  على  اعتداء  أي 
القبض على من يقولون انهم مسؤولون عن هذه 
االعتداءات وذلك خالل أقل من 24 ساعة، والسيما 

ان هذه الجريمة النكراء تأتي بعد اسبوع تقريبا 
من  توصية   158 بـ  البحرين  حكومة  قبول  من 
تعهدت  والتي  االنسان  حقوق  مجلس  توصيات 
التزامات  عليها  يضع  ما  بتنفيذها،  المجلس  امام 
مسئوليات  وكذلك  واخالقية  وسياسية  قانونية 

امام العالم اجمع.
اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  وناشدت 
لوقف  الجهد  بذل  البحرين  في  المخلصين  كل 
لن  خطير  تصعيد  نحو  يتجه  الذي  النزيف  هذا 
أن  الى  منبهة  مستقباًل،  تداركه  أحد  يستطيع 

من  الكثير  على  وصادقت  وقعت  قد  البحرين 
بحقوق  المعنية  الدولية  والمعاهدات  المواثيق 
اإلنسان والتي توجب التزامها القانوني واألخالقي 

بها.
وقالت ان توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي 
أمر بتشكيلها عاهل البالد وأكد التزامه بتنفيذها 
عليها،  االلتفاف  وتم  بنودها  معظم  تنفذ  لم 
التوصيات  أعقبت  التي  الممارسات  أن  واألدهى 
وإلغائها حيث ستترتب  بها  القناعة  بعدم  توحي 
على  سلبية  تبعات  الممارسات  هذه  مثل  على 

المستوى العالمي وبالذات الحقوقي. 
الجميع  اإلنسان«  لحقوق  »البحرينية  ودعت 
إلى  واالحتكام  المضاد  والعنف  العنف  نبذ  إلى 
بالمواثيق  وااللتزام  اإلنسان  حقوق  شرعة 
االحتكام  بشجاعة  والتحلي  الدولية  والمعاهدات 
إلى لغة الحوار وتأمين وكفالة حقوق المواطنين 
والمحبة  العدل  يسوده  وطن  في  المشروعة 
وكرامة  وديمقراطية  مسئولة  وحرية  والمساواة 

تحت مظلة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
الى الشروع فورا في تنفيذ  كما دعت الجمعية 
توصيات جنيف بحسب التعهدات المقدمة لمجلس 
حقوق االنسان والتنفيذ الكامل والتام لتوصيات 
لجنة التقصي، وذلك طبقا لما اوصت به العديد من 
توصيات جنيف ايضا ألن تنفيذ توصيات جنيف 
ولجنة التقصي سيفضي الى انصاف الضحايا من 
مرتكبي االنتهاكات والجرائم ضد االنسانية والى 

وضع حد لمسلسل العنف في البالد.

علي نعمة

»النيابة« تحيل 32 متهمًا بقضية مركز 
شرطة سترة إلى »الكبرى الجنائية« 

§المنامة - النيابة العامة 
محمد  العام  النائب  وكيل  صرح   [
أنهت تحقيقاتها  النيابة قد  بأن  الدوسري 
مركز  على  اإلرهابي  الهجوم  قضية  في 
فيه  حريق  وإش��ع��ال  سترة  شرطة 
أحالت  وقد  الحارقة  الزجاجات  بواسطة 
عشر  )خمسة  متهمًا  وثالثين  اثنين 
بالقبض  أمراً  صدر  العدالة  من  فارين 
وطلبت  الجنائية  الكبرى  للمحكمة  عليهم( 
بتهم إشعال حريق في األمالك  معاقبتهم 
الشغب،  أعمال  في  واالشتراك  العامة، 
لالشتعال،  قابلة  زج��اج��ات  وح��ي��ازة 
الترخيص  يجوز  ال  مفرقعات  وحيازة 
سالح  وحيازة  وصناعتها،  بحيازتها 
وقد  ترخيص،  غير  من  )سكين(  أبيض 
تحددت جلسة 18 اكتوبر/ تشرين االول 

2012م للنظر فيها.
له  تصريح  في  الدوسري،  وأض��اف 
 ،)2012 ايلول  )30 سبتمبر/  االحد  امس 
يفيد  االمنية  اإلدارة  من  ورد  بالغًا  بأن 
منتهكي  من  شخص  مئة  من  أكثر  قيام 

بالهجوم  الشغب  ومحدثي  القانون 
بالعبوات الحارقة )المولوتوف( واألسياخ 
الحديد والحجارة على مركز شرطة سترة 
رجال  حياة  ومستهدفين  حرقه  قاصدين 
فترتب  بالمركز،  المتواجدين  الشرطة 
أحد  إصابة  اإلجرامي  العمل  ذلك  على 
بالمركز،  ضرر  وإلحاق  الحراسة  أفراد 
قبل  من  المكثفة  التحريات  إجراء  وبعد 
الى  توصلت  المختصة  االمنية  األجهزة 
المتهمين، فتم ضبطهم وتفتيش مساكنهم 
وعثر على مفرقعات )متفجرات( وأسلحة 

بيضاء )سكاكين( لدى البعض منهم.
بتحقيقات  المتهمين  وباستجواب 
إليهم  منسوب  هو  بما  اعترفوا  النيابة 
وقرروا بمشاركة بقية المتهمين الهاربين 

بالواقعة.
وقد ارتكنت النيابة في اسناد االتهامات 
الى ما ثبت في األوراق من شهادة مجري 
التحريات والشهود وما أقر به المتهمون 
في  ثبت  وما  المرفقة،  الفنية  والتقارير 
من  المتهمين  بعض  أسبقيات  صحف 

اتهامهم في قضايا مماثلة.

مسلم محمد: تقرير سيارتي األجرة المحترقة
بفعل مسيالت الدموع لم أتسلمه منذ مايو

§الوسط - مالك عبداهلل
إسماعيل  مسلم  المواطن  قال   [
اجرة  سيارة  صاحب  وهو  محمد 
بفعل  بحسبه  للحريق  تعرضت 
الدموع في األول من مايو/  مسيالت 
احتراق  »قضية  ان   2012 ــار  اي
السيارة لم ترفع إلى المحكمة وهي 
لم  انني  عن  فضال  مكانها،  تراوح 
أتسلم تقرير الحريق الذي يعطيني 
الحصول  أجل  من  التحرك  فرصة 
هي  التي  للسيارة  تعويض  على 

مصدر رزقي«.
وأضاف محمد »القضية لم تتحرك 
إلى المحكمة منذ شهر مايو الماضي، 
السيارة  بمبلغ  يطالبني  والبنك 
بالصور  يعترف  ال  وهو  المحترقة 
التي لدي بل يريد تقريرا رسميا عن 
األمر،  يراعي  لكي  السيارة  احتراق 
احتراق  عن  تقرير  اي  أتسلم  لم  إذ 
لشراء  »اضطررت  وتابع  السيارة«، 
لم  ولكنني  باإلقساط  أخرى  سيارة 
استطع تحويلها لتكون سيارة أجرة 
من أجل تحصيل رزقي ورق عيالي، 
التقرير  المطلوب أن أحصل على  إذ 
التأمين  يقوم  ان  أجل  من  الرسمي 

بدفع مبلغ السيارة السابقة«، مؤكدا 
أن »البنك يهددني برفع قضية ضدي 
االقساط  دفع  على  قادر  غير  ألنني 

بسبب تعطلي عن العمل«.
إلى أن سيارته  وكان محمد أشار 
انوفا  تويوتا  نوع  من  وهي  االجرة 
من  بالقرب  كانت   ،2008 موديل 
الخارجية،  سترة  منطقة  في  المنزل 

يوم  كان  اليوم  »ذلك  ان  إلى  الفتا 
مايو  من  األول  العالمي  العمال 
2012 ظهراً، وكنت حينها في الشقة 
من  بالقرب  موجودة  والسيارة 
أصوات  »سمعت  وتابع  المنزل«، 
النافذة  وفتحت  جداً،  كثيفة  طلقات 
تمأل  ــدمــوع  ال مسيالت  ورأيـــت 
المنطقة، ونظرت إذا سيارتي يخرج 

األمر«،  في  شككت  ولكن  دخان  منها 
وواصل »إال أن الجيران طرقوا الباب 
طالبين مني االستعجال ألن مسيالت 
التي  السيارة  في  دخلت  الدموع 
بدأت تحترق من الداخل«، واستكمل 
السيارة  داخل  النيران  »اشتعلت 
وقمت  بالكامل  الداخل  من  واحترقت 

مع الجيران بإطفائها«.

السيارة بعيد احتراقها في شهر مايو الماضي

»االتحاد الُحر« ينتخب سلطان سعيد 
رئيسًا للمجلس المركزي

§مدينة عيسى - االتحاد الُحر
لنقابات عمال البحرين

عمال  لنقابات  الُحر  االتحاد  انتخب   [
البحرين خالل اجتماع مجلسه المركزي األول 
الذي عقد مؤخراً رئيس النقابة الُحرة لعمال 
»بابكو« سلطان سعيد بالل رئيساً للمجلس 
المركزي، في حين تم انتخاب رئيس النقابة 
الوطنية لعمال »جارمكو« محمد الخال نائباً 
المالي المساعد في  للرئيس، وتزكية األمين 
السبيعي  حمد  »جيبك«  شركة  عمال  نقابة 

لمنصب مقرر المجلس المركزي.
يذكر أن المؤتمر التأسيسي لالتحاد الُحر 
ُعقد في شهر يوليو/ تموز الماضي بمشاركة 
نقابة عمال شركة  نقابات مؤسسة، وهي   6
شركة  عمال  نقابة  »ألبا«،  البحرين  ألمنيوم 
»جيبك«،  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
نقابة العاملين في قطاع المصرفيين، النقابة 

»بابكو«،  البحرين  نفط  شركة  لعمال  الُحرة 
النقابة الوطنية لعمال شركة درفلة األلمنيوم 
»جارمكو«، باإلضافة للنقابة الوطنية لعمال 
شركة خدمات مطار البحرين الدولي »باس«.

اجتماع المجلس المركزي األول لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

سلطان سعيد

شركات تصدر فائض البصل لخارج البحرين... »التجارة« تنقل عن مستثمرين:

وقف استيراد بعض الخضراوات من دولة جارة لم يؤثر على األسعار

كبار  من  وهــو  البستاني  رضــا  اكــد  جانبه،  فمن 
من  والمستوردين  الزراعية  المنتجات  في  المستثمرين 
من  البصل  تستورد  البحرين  أن  العالم،  أنحاء  جميع 
دولة  على  تعتمد  وال  الهند  فيها  بما  المصادر  من  العديد 
وهو  األنواع  أجود  من  الهندي  البصل  يعتبر  حيث  بعينها، 
الكيس  قيمة  تبلغ  حيث  منخفضة  وبأسعار  متوفر  حالياً 
تستورد  فيما  فقط،  فلس   800 منه  كيلوغرامات   5 زنة 
الشقيقة  الدول  إلى جانب نظيراتها من  البطاطا من الصين 
الجودة وأسعارها تبلغ  المنتجات عالية  والصديقة، وهذه 
على  فهو  البطيخ  أما  كيلوغرامات.   9 زنة  للكيس  دينارين 

هي  الحالية  وأسعاره  موسمه  نهاية  في  يعتبر  حال  أية 
الوقت من كل عام. المعروفة في مثل هذا  نفسها 

األنواع  هذه  أسعار  ارتفاع  من  يتردد  بما  يتعلق  وفيما 
بحسب  صحيحة،  غير  معلومة  فهي  المئة  في   70 بنسبة 
من  األنواع  من  العشرات  هناك  ان  كما  البستاني،  رضا 
بدرجة  أسعارها  تنخفض  التي  والفواكه  الخضراوات 
المنطقة،  دول  ببقية  مقارنة  البحرين  أسواق  في  ملحوظة 

المصدر.  فيها دول  بما 
والمصدرين  والمنتجين  المستثمرين  كبار  من  وكواحد 
استثمارات  يمتلك  والذي  المختلفة  الزراعية  للمنتجات 

العالم،  دول  من  عدد  في  الزراعية  المنتجات  في  ضخمة 
حسن«،  أبناء  وإبراهيم  نــادر  »شركة  صاحب  أشــار 
األنواع  بعض  تصدير  وقف  قرار  أن  الى  األمير،  إبراهيم 
البحرين  على  يؤثر  ال  دولة  أي  من  الخضراوات  من 
مصادر  من  تستورد  البحرينية  الشركات  ألن  كبير  بشكل 
من  كثيرة  أنواع  إنتاج  في  ضخمة  مبالغ  وتستثمر  عديدة 
الدول الخليجية  الخضراوات التي تصدرها إلى العديد من 

العالم. ودول 
من  األربعة  ــواع  األن تصدير  وقــف  ــرار  ق أن  ــد  وأك
مفاجئاً  يكن  لم  الشقيقة  الجارات  إحدى  من  الخضراوات 
الكميات  بتكثيف  له  استعدت  حيث  البحرينية،  للشركات 
خاص  بشكل  األربعة  المنتجات  هذه  من  تستوردها  التي 
لم  وبالتالي  منها  المعروضة  الكميات  تتأثر  لم  بحيث 
تقوم  البحرين  إن  بل  أسعارها،  في  تغيير  أي  يحدث 
واحداً  يعد  الذي  البصل  رأسها  وعلى  بعضها  بتصدير 
تقوم  وإبراهيم  نادر  شركة  فإن  األربعة  األنواع  هذه  من 
شركته  تنتج  حيث  الشقيقة،  الدولة  هذه  إلى  بتصديره 
الهند  جمهورية  في  سنوياً  منه  ألف طن  و100   50 بين  ما 
بالنسبة  أما  الدول.  من  العديد  إلى  بتصديره  وتقوم 

وسورية  ومصر  لبنان  إلى  المصدر  استبدل  فقد  للبطاطا 
العربية  اإلمارات  دولة  في  شركات  مع  التفاوض  ويتم 
المتحدة وُعمان، حيث ستبرم معهم اتفاقيات طويلة المدى. 
وإبراهيم  نادر  »شركة  أن  الى  األمير  لفت  ذلك،  إلى 
العديد  بتصدير  عديدة  سنوات  ومنذ  تقوم  حسن«  أبناء 
العديد  إلى  والفواكه  الخضراوات  أنواع  من  منتجاتها  من 
أكبر  من  تعتبر  والتي  الشقيقة  الدولة  ومنها  الدول  من 
متبادلة  فالعالقة  شركته  لمنتجات  المستوردة  األسواق 
سنوات  منذ  الجانبين  بين  كبير  تفاهم  وهناك  ووثيقة 

عديدة.
مع  تتعامل  شركته  أن  األمير  أكد  آخر  صعيد  وعلى 
للمواد  والمصدرة  المنتجة  الخليجية  الشركات  كبريات 
الزراعية،  الجوف  شركة  الشركات  هذه  ومن  الزراعية 
الوطنية  والشركة  الزراعية  للتنمية  تبوك  وشركة 

الزراعية.
استبدلت  الشركة  أن  الى  األمير  أشار  ذلك،  على  وبناء 
قبل  حتى  أشهر،  عدة  ومنذ  سلس  بشكل  االستيراد  جهة 
نكن  الذي  الشقيق  البلد  خيار  فهذا  التصدير،  بوقف  القرار 

احترام وتقدير ونتفهم ظروفه. له كل 

§المنامة - وزارة الصناعة والتجارة 

] نقلت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها امس االحد )30 سبتمبر/ ايلول 2012(، عن تجار 
بقرار  البحرينية  السوق  تأثر  »عدم  تأكيدهم  المركزي  بالسوق  وفواكه  خضراوات  ومستوردي 
إحدى الجارات الشقيقة بوقف تصدير أربعة أنواع من منتجاتها الزراعية بسبب ترشيد المياه، وهي 
البصل، والبطاطس، والبطيخ والقرع، حيث تم استبدالها بالمنتجات نفسها من مصادر أخرى دون 

أي نقص أو تأثر بهذا القرار«.
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»البحرينية لحقوق اإلنسان« تدعو لتشكيل 
لجنة تحقيق محايدة بمقتل نعمة

§المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان 
اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  أهابت   [
»بالجهات المسئولة أن تكون على قدر المسئولية 
والشجاعة باستدعاء كل من كان على الواجب في 
نعمة  حسين  علي  الفتى  المواطن  استشهاد  ليلة 
الذخيرة  وحصر  واستجوابهم  الحدث  موقع  في 
تحقيق  لجنة  وفتح  استخدموها  التي  )الشوزن( 
محايدة ومستقلة من الجمعيات الحقوقية ورجال 
قتلة  وتقديم  مجراه  العدل  يأخذ  لكي  القانون 
الحقيقة  ستبان  وهنا  عادلة  لمحاكمة  الشهيد 

ويحدد القاتل ومن أصدر له األمر«. 
 30( االحد  امس  لها  بيان  في  الجمعية  وذكرت 
مالبسات  تابعت  انها   ،)2012 ايلول  سبتمبر/ 
مصرع الشهيد الفتى علي حسين نعمة منذ بداية 
الرصاص  من  زخات  نتيجة  قتل  والذي  الحدث 
في  قرب  اطلقت عليه عن  »الشوزن«  االنشطاري 
انحاء متفرقة من جسمه وباالخص الظهر والذراع، 
ولحد اآلن لم يكشف عن هوية مرتكب هذا الجرم 

الشنيع.  
الخطيرة  التطورات  هذه  في  الجمعية  ورأت 
الجناة والقتلة  القبض على  والتي تكررت ودون 
حيث  انتقامية«،  عدوانية  روح  عن  ينم  »مؤشرا 
عن  المسئولة  الجهات  تعلن  ان  ما  بالمقابل 
يتم  حتى  أمن  رجل  أو  دورية  على  اعتداء  أي 
القبض على من يقولون انهم مسؤولون عن هذه 
االعتداءات وذلك خالل أقل من 24 ساعة، والسيما 

ان هذه الجريمة النكراء تأتي بعد اسبوع تقريبا 
من  توصية   158 بـ  البحرين  حكومة  قبول  من 
تعهدت  والتي  االنسان  حقوق  مجلس  توصيات 
التزامات  عليها  يضع  ما  بتنفيذها،  المجلس  امام 
مسئوليات  وكذلك  واخالقية  وسياسية  قانونية 

امام العالم اجمع.
اإلنسان  لحقوق  البحرينية  الجمعية  وناشدت 
لوقف  الجهد  بذل  البحرين  في  المخلصين  كل 
لن  خطير  تصعيد  نحو  يتجه  الذي  النزيف  هذا 
أن  الى  منبهة  مستقباًل،  تداركه  أحد  يستطيع 

من  الكثير  على  وصادقت  وقعت  قد  البحرين 
بحقوق  المعنية  الدولية  والمعاهدات  المواثيق 
اإلنسان والتي توجب التزامها القانوني واألخالقي 

بها.
وقالت ان توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي 
أمر بتشكيلها عاهل البالد وأكد التزامه بتنفيذها 
عليها،  االلتفاف  وتم  بنودها  معظم  تنفذ  لم 
التوصيات  أعقبت  التي  الممارسات  أن  واألدهى 
وإلغائها حيث ستترتب  بها  القناعة  بعدم  توحي 
على  سلبية  تبعات  الممارسات  هذه  مثل  على 

المستوى العالمي وبالذات الحقوقي. 
الجميع  اإلنسان«  لحقوق  »البحرينية  ودعت 
إلى  واالحتكام  المضاد  والعنف  العنف  نبذ  إلى 
بالمواثيق  وااللتزام  اإلنسان  حقوق  شرعة 
االحتكام  بشجاعة  والتحلي  الدولية  والمعاهدات 
إلى لغة الحوار وتأمين وكفالة حقوق المواطنين 
والمحبة  العدل  يسوده  وطن  في  المشروعة 
وكرامة  وديمقراطية  مسئولة  وحرية  والمساواة 

تحت مظلة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
الى الشروع فورا في تنفيذ  كما دعت الجمعية 
توصيات جنيف بحسب التعهدات المقدمة لمجلس 
حقوق االنسان والتنفيذ الكامل والتام لتوصيات 
لجنة التقصي، وذلك طبقا لما اوصت به العديد من 
توصيات جنيف ايضا ألن تنفيذ توصيات جنيف 
ولجنة التقصي سيفضي الى انصاف الضحايا من 
مرتكبي االنتهاكات والجرائم ضد االنسانية والى 

وضع حد لمسلسل العنف في البالد.

علي نعمة

»النيابة« تحيل 32 متهمًا بقضية مركز 
شرطة سترة إلى »الكبرى الجنائية« 

§المنامة - النيابة العامة 
محمد  العام  النائب  وكيل  صرح   [
أنهت تحقيقاتها  النيابة قد  بأن  الدوسري 
مركز  على  اإلرهابي  الهجوم  قضية  في 
فيه  حريق  وإش��ع��ال  سترة  شرطة 
أحالت  وقد  الحارقة  الزجاجات  بواسطة 
عشر  )خمسة  متهمًا  وثالثين  اثنين 
بالقبض  أمراً  صدر  العدالة  من  فارين 
وطلبت  الجنائية  الكبرى  للمحكمة  عليهم( 
بتهم إشعال حريق في األمالك  معاقبتهم 
الشغب،  أعمال  في  واالشتراك  العامة، 
لالشتعال،  قابلة  زج��اج��ات  وح��ي��ازة 
الترخيص  يجوز  ال  مفرقعات  وحيازة 
سالح  وحيازة  وصناعتها،  بحيازتها 
وقد  ترخيص،  غير  من  )سكين(  أبيض 
تحددت جلسة 18 اكتوبر/ تشرين االول 

2012م للنظر فيها.
له  تصريح  في  الدوسري،  وأض��اف 
 ،)2012 ايلول  )30 سبتمبر/  االحد  امس 
يفيد  االمنية  اإلدارة  من  ورد  بالغًا  بأن 
منتهكي  من  شخص  مئة  من  أكثر  قيام 

بالهجوم  الشغب  ومحدثي  القانون 
بالعبوات الحارقة )المولوتوف( واألسياخ 
الحديد والحجارة على مركز شرطة سترة 
رجال  حياة  ومستهدفين  حرقه  قاصدين 
فترتب  بالمركز،  المتواجدين  الشرطة 
أحد  إصابة  اإلجرامي  العمل  ذلك  على 
بالمركز،  ضرر  وإلحاق  الحراسة  أفراد 
قبل  من  المكثفة  التحريات  إجراء  وبعد 
الى  توصلت  المختصة  االمنية  األجهزة 
المتهمين، فتم ضبطهم وتفتيش مساكنهم 
وعثر على مفرقعات )متفجرات( وأسلحة 

بيضاء )سكاكين( لدى البعض منهم.
بتحقيقات  المتهمين  وباستجواب 
إليهم  منسوب  هو  بما  اعترفوا  النيابة 
وقرروا بمشاركة بقية المتهمين الهاربين 

بالواقعة.
وقد ارتكنت النيابة في اسناد االتهامات 
الى ما ثبت في األوراق من شهادة مجري 
التحريات والشهود وما أقر به المتهمون 
في  ثبت  وما  المرفقة،  الفنية  والتقارير 
من  المتهمين  بعض  أسبقيات  صحف 

اتهامهم في قضايا مماثلة.

مسلم محمد: تقرير سيارتي األجرة المحترقة
بفعل مسيالت الدموع لم أتسلمه منذ مايو

§الوسط - مالك عبداهلل
إسماعيل  مسلم  المواطن  قال   [
اجرة  سيارة  صاحب  وهو  محمد 
بفعل  بحسبه  للحريق  تعرضت 
الدموع في األول من مايو/  مسيالت 
احتراق  »قضية  ان   2012 ــار  اي
السيارة لم ترفع إلى المحكمة وهي 
لم  انني  عن  فضال  مكانها،  تراوح 
أتسلم تقرير الحريق الذي يعطيني 
الحصول  أجل  من  التحرك  فرصة 
هي  التي  للسيارة  تعويض  على 

مصدر رزقي«.
وأضاف محمد »القضية لم تتحرك 
إلى المحكمة منذ شهر مايو الماضي، 
السيارة  بمبلغ  يطالبني  والبنك 
بالصور  يعترف  ال  وهو  المحترقة 
التي لدي بل يريد تقريرا رسميا عن 
األمر،  يراعي  لكي  السيارة  احتراق 
احتراق  عن  تقرير  اي  أتسلم  لم  إذ 
لشراء  »اضطررت  وتابع  السيارة«، 
لم  ولكنني  باإلقساط  أخرى  سيارة 
استطع تحويلها لتكون سيارة أجرة 
من أجل تحصيل رزقي ورق عيالي، 
التقرير  المطلوب أن أحصل على  إذ 
التأمين  يقوم  ان  أجل  من  الرسمي 

بدفع مبلغ السيارة السابقة«، مؤكدا 
أن »البنك يهددني برفع قضية ضدي 
االقساط  دفع  على  قادر  غير  ألنني 

بسبب تعطلي عن العمل«.
إلى أن سيارته  وكان محمد أشار 
انوفا  تويوتا  نوع  من  وهي  االجرة 
من  بالقرب  كانت   ،2008 موديل 
الخارجية،  سترة  منطقة  في  المنزل 

يوم  كان  اليوم  »ذلك  ان  إلى  الفتا 
مايو  من  األول  العالمي  العمال 
2012 ظهراً، وكنت حينها في الشقة 
من  بالقرب  موجودة  والسيارة 
أصوات  »سمعت  وتابع  المنزل«، 
النافذة  وفتحت  جداً،  كثيفة  طلقات 
تمأل  ــدمــوع  ال مسيالت  ورأيـــت 
المنطقة، ونظرت إذا سيارتي يخرج 

األمر«،  في  شككت  ولكن  دخان  منها 
وواصل »إال أن الجيران طرقوا الباب 
طالبين مني االستعجال ألن مسيالت 
التي  السيارة  في  دخلت  الدموع 
بدأت تحترق من الداخل«، واستكمل 
السيارة  داخل  النيران  »اشتعلت 
وقمت  بالكامل  الداخل  من  واحترقت 

مع الجيران بإطفائها«.

السيارة بعيد احتراقها في شهر مايو الماضي

»االتحاد الُحر« ينتخب سلطان سعيد 
رئيسًا للمجلس المركزي

§مدينة عيسى - االتحاد الُحر
لنقابات عمال البحرين

عمال  لنقابات  الُحر  االتحاد  انتخب   [
البحرين خالل اجتماع مجلسه المركزي األول 
الذي عقد مؤخراً رئيس النقابة الُحرة لعمال 
»بابكو« سلطان سعيد بالل رئيساً للمجلس 
المركزي، في حين تم انتخاب رئيس النقابة 
الوطنية لعمال »جارمكو« محمد الخال نائباً 
المالي المساعد في  للرئيس، وتزكية األمين 
السبيعي  حمد  »جيبك«  شركة  عمال  نقابة 

لمنصب مقرر المجلس المركزي.
يذكر أن المؤتمر التأسيسي لالتحاد الُحر 
ُعقد في شهر يوليو/ تموز الماضي بمشاركة 
نقابة عمال شركة  نقابات مؤسسة، وهي   6
شركة  عمال  نقابة  »ألبا«،  البحرين  ألمنيوم 
»جيبك«،  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
نقابة العاملين في قطاع المصرفيين، النقابة 

»بابكو«،  البحرين  نفط  شركة  لعمال  الُحرة 
النقابة الوطنية لعمال شركة درفلة األلمنيوم 
»جارمكو«، باإلضافة للنقابة الوطنية لعمال 
شركة خدمات مطار البحرين الدولي »باس«.

اجتماع المجلس المركزي األول لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

سلطان سعيد

شركات تصدر فائض البصل لخارج البحرين... »التجارة« تنقل عن مستثمرين:

وقف استيراد بعض الخضراوات من دولة جارة لم يؤثر على األسعار

كبار  من  وهــو  البستاني  رضــا  اكــد  جانبه،  فمن 
من  والمستوردين  الزراعية  المنتجات  في  المستثمرين 
من  البصل  تستورد  البحرين  أن  العالم،  أنحاء  جميع 
دولة  على  تعتمد  وال  الهند  فيها  بما  المصادر  من  العديد 
وهو  األنواع  أجود  من  الهندي  البصل  يعتبر  حيث  بعينها، 
الكيس  قيمة  تبلغ  حيث  منخفضة  وبأسعار  متوفر  حالياً 
تستورد  فيما  فقط،  فلس   800 منه  كيلوغرامات   5 زنة 
الشقيقة  الدول  إلى جانب نظيراتها من  البطاطا من الصين 
الجودة وأسعارها تبلغ  المنتجات عالية  والصديقة، وهذه 
على  فهو  البطيخ  أما  كيلوغرامات.   9 زنة  للكيس  دينارين 

هي  الحالية  وأسعاره  موسمه  نهاية  في  يعتبر  حال  أية 
الوقت من كل عام. المعروفة في مثل هذا  نفسها 

األنواع  هذه  أسعار  ارتفاع  من  يتردد  بما  يتعلق  وفيما 
بحسب  صحيحة،  غير  معلومة  فهي  المئة  في   70 بنسبة 
من  األنواع  من  العشرات  هناك  ان  كما  البستاني،  رضا 
بدرجة  أسعارها  تنخفض  التي  والفواكه  الخضراوات 
المنطقة،  دول  ببقية  مقارنة  البحرين  أسواق  في  ملحوظة 

المصدر.  فيها دول  بما 
والمصدرين  والمنتجين  المستثمرين  كبار  من  وكواحد 
استثمارات  يمتلك  والذي  المختلفة  الزراعية  للمنتجات 

العالم،  دول  من  عدد  في  الزراعية  المنتجات  في  ضخمة 
حسن«،  أبناء  وإبراهيم  نــادر  »شركة  صاحب  أشــار 
األنواع  بعض  تصدير  وقف  قرار  أن  الى  األمير،  إبراهيم 
البحرين  على  يؤثر  ال  دولة  أي  من  الخضراوات  من 
مصادر  من  تستورد  البحرينية  الشركات  ألن  كبير  بشكل 
من  كثيرة  أنواع  إنتاج  في  ضخمة  مبالغ  وتستثمر  عديدة 
الدول الخليجية  الخضراوات التي تصدرها إلى العديد من 

العالم. ودول 
من  األربعة  ــواع  األن تصدير  وقــف  ــرار  ق أن  ــد  وأك
مفاجئاً  يكن  لم  الشقيقة  الجارات  إحدى  من  الخضراوات 
الكميات  بتكثيف  له  استعدت  حيث  البحرينية،  للشركات 
خاص  بشكل  األربعة  المنتجات  هذه  من  تستوردها  التي 
لم  وبالتالي  منها  المعروضة  الكميات  تتأثر  لم  بحيث 
تقوم  البحرين  إن  بل  أسعارها،  في  تغيير  أي  يحدث 
واحداً  يعد  الذي  البصل  رأسها  وعلى  بعضها  بتصدير 
تقوم  وإبراهيم  نادر  شركة  فإن  األربعة  األنواع  هذه  من 
شركته  تنتج  حيث  الشقيقة،  الدولة  هذه  إلى  بتصديره 
الهند  جمهورية  في  سنوياً  منه  ألف طن  و100   50 بين  ما 
بالنسبة  أما  الدول.  من  العديد  إلى  بتصديره  وتقوم 

وسورية  ومصر  لبنان  إلى  المصدر  استبدل  فقد  للبطاطا 
العربية  اإلمارات  دولة  في  شركات  مع  التفاوض  ويتم 
المتحدة وُعمان، حيث ستبرم معهم اتفاقيات طويلة المدى. 
وإبراهيم  نادر  »شركة  أن  الى  األمير  لفت  ذلك،  إلى 
العديد  بتصدير  عديدة  سنوات  ومنذ  تقوم  حسن«  أبناء 
العديد  إلى  والفواكه  الخضراوات  أنواع  من  منتجاتها  من 
أكبر  من  تعتبر  والتي  الشقيقة  الدولة  ومنها  الدول  من 
متبادلة  فالعالقة  شركته  لمنتجات  المستوردة  األسواق 
سنوات  منذ  الجانبين  بين  كبير  تفاهم  وهناك  ووثيقة 

عديدة.
مع  تتعامل  شركته  أن  األمير  أكد  آخر  صعيد  وعلى 
للمواد  والمصدرة  المنتجة  الخليجية  الشركات  كبريات 
الزراعية،  الجوف  شركة  الشركات  هذه  ومن  الزراعية 
الوطنية  والشركة  الزراعية  للتنمية  تبوك  وشركة 

الزراعية.
استبدلت  الشركة  أن  الى  األمير  أشار  ذلك،  على  وبناء 
قبل  حتى  أشهر،  عدة  ومنذ  سلس  بشكل  االستيراد  جهة 
نكن  الذي  الشقيق  البلد  خيار  فهذا  التصدير،  بوقف  القرار 

احترام وتقدير ونتفهم ظروفه. له كل 

§المنامة - وزارة الصناعة والتجارة 

] نقلت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها امس االحد )30 سبتمبر/ ايلول 2012(، عن تجار 
بقرار  البحرينية  السوق  تأثر  »عدم  تأكيدهم  المركزي  بالسوق  وفواكه  خضراوات  ومستوردي 
إحدى الجارات الشقيقة بوقف تصدير أربعة أنواع من منتجاتها الزراعية بسبب ترشيد المياه، وهي 
البصل، والبطاطس، والبطيخ والقرع، حيث تم استبدالها بالمنتجات نفسها من مصادر أخرى دون 

أي نقص أو تأثر بهذا القرار«.

 OÉ–E’ÉH …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ∫Éb
 Üƒ```≤©j ø```jôëÑdG ∫É```ªY äÉ```HÉ≤æd ô``` o◊G
 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢ù«FQ AÉ≤d” ¿G ∞```°Sƒj
 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG
 Ò°ùf ¿CÉH ¢ùØædÉH á≤ãdG Éæ«a å©H áØ«∏N
 áfÉμeh º°SG á©aQ πLCG øe áàHÉK ≈£N ≈∏Y
 ‘ ÉæfCG Éªc ,¿Éμ```e πc ‘ øjôëÑdG á```μ∏‡
 Éæ```°ùØfCG ÉfógÉY ó```b …ò```«ØæàdG ¢```ù∏éŸG
 ¿ƒμf ¿CÉ```H É```æJOÉ«b ΩÉ```eGh k’hCG ˆG ΩÉ```eG
 π«ã“ ÈY ø```jôëÑdG áμ∏ªŸ AGôØ```°S ÒN
 AGƒ°S π«ã“ ÒN áMOÉμdGh á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG
 ≈∏YCÉHh »LQÉÿG hCG »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y
 Éæ«∏Y º```àëàj Éªc ,á```«aô◊G øe iƒà```°ùe
 ¬fCÉ```°T øe Å```°T πc πÑb áªμëH ±ö```üàdG
 ±É```°VCGh  .“áª```°SÉM äQGô```b äGP ¿ƒ```μj
 á«dhDƒ```°ùe Éæ≤JÉY ≈∏Y Éæ∏ªM” ¬fCG ∞```°Sƒj
 ±ƒ```°S ¬≤«aƒJh ˆG ¿PCÉHh ∫Éª©dG π«ã“
 ¿CG ó©H º¡∏ã‰ ø```e øX ø```°ùM óæY ¿ƒμf
 Ú∏ã‡ Ò```N ¿ƒμf ¿CÉ```H º```¡à≤K É```fƒëæe
 ÉæfCG  É```ªc ,∫ÉªYC’G ÜÉë```°UCG ΩÉ```eCG º```¡æY
 áμ∏‡ IQƒ°U í«ë°üàd øjógÉL ≈©°ùæ°S
 äôL »àdG áØ```°SDƒŸG çGóMC’G øe øjôëÑdG

 »àdG »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ¢SQÉeh ôjGÈa ‘
 PÉîJG áé«àf ,º```∏¶e ≥Øf ≈```dEG ÉæH â```©aO
 øjôëÑdG ∫ÉªY É¡æªK ™aO ájÒ°üe äGQGôb
 ¢û«©fh Éæ«∏Y É```¡JÉØ∏îÃ »≤∏J â```dGR ’h

 .“Gòg Éæeƒj ‹EG á«Ñ∏°ùdG ÉgQÉKBG
 …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG ¿CG ∞```°Sƒj ócCGh
 ∫Éμ°TCG πμd  ió°üàj ±ƒ°S” ôo◊G OÉ–Ód
 ó```°V ∑É– »àdG äGô```eGDƒŸG øe á```bôØdG
 ÜòμdG »Lhô oe π```Ñb øe ø```jôëÑdG á```μ∏‡
 ≥FÉ≤◊G ¢ùªW º¡aóg øjòdG äGAGÎaE’Gh
 ,Å∏ª∏d ΩÉ```ghC’G º```°SQh πcÉ```°ûŸG ≥∏Nh
 äÉª¶æe ™```e ¿hÉ©àdGh ∞```dÉëàdÉH ∂```dPh
 á©ª```°S ¬jƒ```°ûJ É```¡æe ±ó```¡dG ágƒÑ```°ûe
 ≈©```°ù«°S å«M ,øjôëÑdG á```μ∏‡ á```fÉμeh
 »HÉ≤ædG π```ª©dG ¿ƒ```μj ¿CÉH ôo◊G OÉ```–E’G
 á≤£æŸG ‘ ¬```H iòàëj ∫É```ãe á```μ∏ªŸG ‘
 kGó«©H á«dÉª©dGh á«HÉ≤ædG ácô◊ÉH »≤JÒd
 kGó«©Hh ájƒÄa hCG á«ØFÉW äÉehÉ°ùe …CG øY

  .“á«Hõ◊G á°SÉ«°ùdG äÉ©≤æà°ùe øY
 ÜÉÑ```°ûdG ∞```°Sƒj CÉæg ôNBG ÖfÉL ø```eh
 »ŸÉ©dG ÜÉÑ```°ûdG Ωƒ```j áÑ```°SÉæÃ πeÉ©dG
 …QÉ```÷G ¢ù£```°ùZCG ø```e 12∫ ±OÉ```°üŸG

 πª©dG ‘ Iô```HÉãŸGh ó```÷G º```¡æe Ö```∏Wh
 áfÉμe ™aôd á«LÉàfC’G á∏```°üëŸG Ú°ùëàd
 k ÉªFGO ìƒª£dG π```eÉ©dG »æjôëÑdG ÜÉÑ```°ûdG
 Èà©oj å«M ,õ«ªàdGh ≥dCÉàdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 óªà©oj ájôªY á```Äa ºgCG »g ÜÉÑ```°ûdG áÄa
 ÖdÉW Éªc ,¬H AÉ≤JQC’Gh øWƒdG AÉæH É¡«∏Y
 ∫É```ªYC’G ÜÉ```HQGh ÜÉë```°UCG ø```e ∞```°Sƒj
 »æjôëÑdG π```eÉ©dG ÜÉÑ```°û∏d äÉØàd’G ≈dEG

 á«ÑjQóàdG èeGÈdG OGóYEÉH ,¬```«∏Y ®ÉØ◊Gh
 π```ª©dG  ‘  ¬```FGOCG  Ú```°ùëàd  á```«∏«gCÉàdGh
 á«dhDƒ°ùŸG πª– ‘ áeÉàdG á≤ãdG ¬FÉ£YCGh
 πμ```°ûH ™ªàéŸG ‘ kÓ```YÉa kGöüæY ¿ƒ```μ«d
 å«M ,¢UÉN πμ°ûH πª©dG ™bGƒe ‘ h ΩÉY
 ¿CÉH QGƒ÷G ∫hO ¢†©H ‘ ÜQÉ```éàdG âàÑKCG
 ‘ ø```ªμj É```gQÉgORCGh äÉ```©ªàéŸG »```bQ

.¬∏«gCÉJh ÜÉÑ°ûdG Úμ“

 ÖFÉædG äÉeóÿG áæ÷ ¢```ù«FQ ÜôYCG :á«∏ëŸG ¿ƒÄ```°ûdG Qôfi - OÓÑdG
 º¡ªYO ≈∏Y IOÉ```«≤∏d √ô```jó≤Jh √ôμ```°T øY »eƒ```°ù©dG ∫OÉY π≤à```°ùŸG
 AÉ```°ûfG øe ¿Éμ```°S’G IQGRh ¬eõà©J Éeh á«fÉμ```°S’G ™jQÉ```°ûª∏d ôªà```°ùŸG
 Gòg ¿CG ‹EG kGÒ```°ûe ,ΩÉ©dG Gò```g √óMh 9000 ∫G RhÉ```éàJ á«æμ```°S äGóMh
 πÑ```°S Ëó≤J ≈∏Y Ió«```°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM ióe ¢ùμ©j ËôμdG º```YódG

.áaÉc øWƒdG AÉæHC’ ºYódG
 ’ IôbƒŸG áeƒμ◊Gh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿CG ≈∏Y »eƒ°ù©dG ÖFÉædG ócCGh
 Oƒ¡÷G ∫òHh ºFGódG πª©dG ‘ •ôîæJ ¿CG ‘ áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y π“ ’h πμJ
 øjôëÑdG Ö©```̀°ûd ÉÄ«æ¡a ,Ú```̀æWGƒŸG á```̀MGQh QGô≤à```̀°SG ºYód Iôªà```̀°ùŸG
 …OÉe ºYO øe ¬LÉàëf Ée Éæd ôaƒJ »àdG áàeƒμMh Ió«```̀°TôdG IOÉ«≤dG √ò¡H
 ôaƒj ójóL ƒ```̀gÉe πc Ëó≤J ‘ ÉªFGO ô```̀μØJ πH ,áÁôc IÉ```̀«Mh …ƒ```̀æ©eh

.ºFGódG »JÉ«◊G QGô≤à°S’G »æjôëÑdG øWGƒŸG IÉ«◊
 øe kÉ«```°üî°T ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »eƒ```°ù©dG ÖFÉædG ôμ```°Th
 ÚeCÉJ á```°UÉNh ,IÉ«◊G »MÉæe ™```«ªL ‘ ,ø```WƒdG AÉæHCÉH á```jÉæYh ΩÉ```ªàgG
 ≥aGôŸGh á«àëàdG á```«æÑdG ÒaƒJ ÖfÉL ≈dEG ,IöSCG πμd Ö```°SÉæŸG øμ```°ùdG
 IOƒL …Ph ,¥GQ iƒà°ùe ≈∏Y øμ°S ÒaƒJ øª```°†j ÉÃ ,Iõ«ªàŸG á«eóÿG
 å«M ,ÚæWGƒŸG ™«ª÷ ËôμdG ¢û«©dGh Iô≤à```°ùŸG IÉ«◊G ≥≤ëj ,á«dÉY
 IOƒLh ÚæWGƒŸG äÉLÉ«àMG áaÉc ∫hCÉH ∫hCG ™HÉàj ôbƒŸG ÒeC’G ƒª```°S ¿CG
 ¢UôM ióe ócDƒj ÊÉμ```°S’G ∞∏ŸÉH ¬eÉªàgG π©dh  ,¬d ¬eó≤ŸG äÉeóÿG

.øWƒdG AÉæHC’ áaÉc ájÉYôdG ∫Éμ°TCG Ëó≤J ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
 ióe ¢ùμ©j Iôªà°ùŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S á©HÉàe” ¿G »eƒ°ù©dG ∫Ébh
 íæÃ πé©«°Sh áaÉc øWƒdG AÉæHC’ ºYódG πÑ°S Ëó≤J ≈∏Y √ƒª```°S ¢UôM
 π∏≤j ÉÃ ,¿Éμ```°S’G IQGRh äÉeóN øe ´É```Øàf’ÉH Úeó≤àŸG øe Ò```ãμdG
 Gó¡```°ûà°ùe ,øWƒdG AÉæHCG πμd ºFÓŸG øμ```°ùdG ÒaƒJh ,QÉ¶àf’G Ióe ø```e
 ∫ÓN ÊÉμ```°S’G ∞∏ŸG Égó¡```°T »```àdG á```«YƒædGh á```jôjƒ£àdG äÓ```≤ædÉH
 ,∞∏ŸG Gò¡d »°üî°ûdG √ƒª```°S ºYOh ΩÉªàgG π°†ØH á«```°VÉŸG äGƒæ°ùdG
 Ωó≤J »àdG á©°SGƒdG äÉeóÿG IÒ°ùe ‘ á«Yƒf á∏≤f πãÁ ºYódG Gòg ¿CGh

.“íFGöûdG ∞∏àîŸ
 Ú∏eÉ©dGh ÚdƒÄ```°ùŸG Oƒ¡éH »eƒ```°ù©dG OÉ°TCG π```°üàe ¥É«```°S ‘h
 ¬JQGóL âÑKG …ò```dG ôª◊G º```°SÉH ÉgôjRh É¡```°SCGQ ≈∏Yh ¿Éμ```°S’G IQGRƒH
 ¿Éμ°S’G áaO ¬«dƒJ ó©H ´É£à°SG å«M á«dƒÄ```°ùŸG √òg πª– ‘ ¬JQóbh
 ∞∏ŸG πM ƒëf “≥jôW áWQÉN” áHÉãÃ ó©J ⁄É©ŸG áë°VGh á£N ™°Vh ≈dEG
 …hP øe ÚæWGƒª∏d á«fÉμ```°SE’G äÉLÉ«àM’G ÒaƒJ ‘ ´GöSE’Gh ÊÉμ```°SE’G
 äGƒ£Nh iDhQ ≥ah Ò```°ùJ IQGRƒdG ¿CG âÑãj …òdG ôeC’G ,Ohó```ëŸG πNódG
 ¢†«ØîJ ≈dEG á«eGôdG á«fÉμ°SE’G É¡à«é«JGÎ°SG ±GógCG ≥«≤– ƒëf áë°VGh
 …òdG OhófiÓdG ºYódG πX ‘ ,2016 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH QÉ¶àf’G ºFGƒb OGóYCG

. Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πÑb øe IQGRƒdG ¬H ≈¶–
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AGQRƒdG ¢ù«FQ øY QOÉ°U

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG AÉ°ûfEG
 »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ øY Qó°U
 50 ºbQ QGô```b áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N Ò```eC’G
 ¥ƒ≤◊ É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG AÉ°ûfEÉH 2012 áæ°ùd

 :¬«a AÉLh ,¿É°ùf’G
 á```æé∏dG” ≈ª```°ùJ á```æ÷ CÉ```°ûæJ ≈```dh’G IOÉ```ŸG
 É¡«dG QÉ```°ûjh “¿É```°ùf’G ¥ƒ≤◊ É«∏©dG á«≤«```°ùæàdG
 ádhódG ôjRh á```°SÉFôH (áæé∏dG) áª∏μH QGô≤dG Gòg ‘

 øe πc ájƒ°†Yh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ¿ƒÄ°ûd
 - ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤M ¿ƒÄ```°ûd IQGRƒdG π```«ch -1

 ¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf
 á```©HÉàŸGh ≥«```°ùæà∏d  óYÉ```°ùŸG  π```«cƒdG  -2

 ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ¿ƒÄ°ûd
 á«LQÉÿG IQGRh øY πã‡ -3
 á«∏NGódG IQGRh øY πã‡ -4

 á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh øY πã‡ -5
 AÉ°†YG   -      ±Ébh’Gh

 º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh øY πã‡ -6
 á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRh øY πã‡ -7

 áë°üdG IQGRh øY πã‡ -8
 πª©dG IQGRh øY πã‡ -9

 ICGôª∏d ≈∏Y’G ¢ù∏éŸG øY πã‡ -10
 »æWƒdG øe’G RÉ¡L øY πã‡ -11

 áeÉ©dG áHÉ«ædG øY πã‡ -12
 ΩÓY’G ¿hDƒ°T áÄ«g øY πã‡ -13

 á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO øY πã‡ -14
 ádhódG ôjRh øe QGôb ÉgAÉ°†YG á«ª°ùàH Qó°üjh
 äÉ¡÷G í«°TôJ ≈∏Y AÉæH ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤M ¿hDƒ```°ûd

.√ÓYG á«æ©ŸG

 á«fÉãdG IOÉŸG 
 äGƒæ```°S çÓK áæé∏dG ‘ ájƒ```°†©dG Ióe ¿ƒμJ
 …G ¿Éμe ÓN GPGh á∏KÉ‡ iôNG OóŸ ójóéà∏d á∏HÉb
 IGO’G äGòH ¬∏fi πëj ÖÑ°S …C’ áæé∏dG AÉ```°†YG øe
 Ióe ójó÷G ƒ```°†©dG πªμjh á¡÷G äGP π```ãÁ øe

.¬Ø∏°S

 áãdÉãdG IOÉŸG 
 á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áæé∏dG ¢üàîJ
 Ö°ùëH ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG πFÉ```°ùŸG áaÉc ‘
 Ée á```°UÉN áØ```°üH É¡d ¿ƒμjh á¡L πc ¢UÉ```°üàNG

 :»∏j
 π°†aG ≥«≤– πØμJ ≥«```°ùæà∏d á«dG ™°Vh -1
 ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ™e πeÉ©à∏d äÉ```°SÉ«°ùdG

 ¿É°ùf’G
 ≈∏Y ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤◊ á«æWh á```£N OGó```YG -2
 AGQRƒdG ¢```ù∏› ≈∏Y É¡```°VôYh á```eƒμ◊G iƒà```°ùe

 .É¡«∏Y á≤aGƒª∏d
 äÉfÉ«ÑdG ≈```∏Y OhOôdG OGó```YG ‘ ≥«```°ùæàdG -3
 äÉ«©ª÷Gh äÉª¶æŸG øe IQOÉ```°üdG ä’DhÉ```°ùàdGh

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG É¡LQÉNh áμ∏ªŸG πNGO
 Ωõà∏J »àdG ô```jQÉ≤àdG OGó```YG ‘ ≥«```°ùæàdG -4
 »àdG äÉ«bÉØJÓd É≤«Ñ£J É¡Áó≤àH øjôëÑdG áμ∏‡

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ áμ∏ªŸG É¡«dG âª°†fG
 á∏eÉ©dG á«dhódG äÉª¶æŸG äÉÑ∏W ‘ ô¶ædG -5
 πã‡ ∫É°SQG ‘ ÖZôJ »àdG ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘

 .øjôëÑdG áμ∏‡ ≈dG É¡d
 ¥ƒ≤M ¢```ù∏› äÉ«```°UƒJ ò```«ØæJ á```©HÉàe -6
 ¢ù∏› ≈dG É¡fCÉ```°ûH ájQhO ô```jQÉ≤J ™aQh ¿É```°ùf’G

 .AGQRƒdG
 ádhódG IQGRh §```£N ÚH áªFGƒŸG ≥```«≤– -7
 ´É```°VhG äÉÑ∏£àe Ú```Hh ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤M ¿hDƒ```°ûd

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG á«eƒμ◊G äÉ¡÷G
 ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ÖjQóà∏d ájƒæ°S á£N ™°Vh -8

 .¿É°ùf’G
 á```≤∏©àŸG É```¡JÉ«Fôe hG É¡JÉ«```°UƒJ ™```aQ -9

 .AGQRƒdG ¢ù∏› ≈dG á«bƒ≤◊G ÉjÉ°†≤dÉH
 ÚfGƒ≤dG áªFGƒe ¿É°ûH äÉ```°SGQódG OGóYG -10
 áμ∏‡ É¡«dG âª```°†fG »```àdG äÉ```«bÉØJÓd á```«∏ëŸG

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ øjôëÑdG
 ¢ù«FQ É¡«dG É¡∏«ëj iôNG äÉYƒ°Vƒe ájG -11

 .áæé∏dG
 á©HGôdG IOÉŸG 

 Iôe áÑFÉf hG É¡```°ù«FQ øe IƒYóH áæé∏dG ™```ªàŒ
 øjò∏dG ¿É```eõdGh ¿Éμ```ŸG ‘ πb’G ≈```∏Y ô¡```°T πc
 ¿ƒμj ’h ∂```dòd áLÉ◊G â```YO É```ª∏c hG É```ªgOóëj
 ≈∏Y ÉgAÉ°†YG á«Ñ∏ZG Qƒ```°†ëH ’G Éë«ë```°U ´ÉªàL’G
 áæé∏dG ™```°†Jh áÑFÉf hG ¢ù«FôdG º¡æ«H øe ¿ƒμj ¿G

 .É¡∏ªY ΩÉ¶æd á«∏NGO áëF’

 á°ùeÉÿG IOÉŸG
 äGƒ```°UG á```«Ñ∏ZCÉH É```¡JGQGôb á```æé∏dG Qó```°üJ 
 ÖfÉ÷G íLôj …hÉ```°ùàdG óæYh ø```jöVÉ◊G AÉ```°†Y’G

.áÑFÉf hG ¢ù«FôdG ¬æe …òdG

 á°SOÉ°ùdG IOÉŸG 
 OGóYG ≈dƒàj áæé∏d GQô```≤e áæé∏dG ¢ù«FQ Ú©j
 öVÉfi øjhóJh É¡H AÉ°†Y’G QÉ£NGh É¡dÉªYG ∫hGóL

 .äÉYÉªàL’G √òg

 á©HÉ°ùdG IOÉŸG 
 É¡FÉ°†YG ÚH øe á«Yôa ÉfÉ÷ πμ°ûJ ¿G áæé∏d 
 hG ´ƒ```°Vƒe á```°SGQód IÈÿG …hP øe ºgÒZ øe hG

.É¡«∏Y á°Vhô©ŸG äÉYƒ°VƒŸG øe ÌcG

 áæeÉãdG IOÉŸG 
 …hP øe ÉÑ```°SÉæe √GôJ ø```Á áfÉ©à```°S’G áæé∏d 
 É¡LQÉN hG áμ∏ªŸG π```NGO øe ¢UÉ```°üàN’Gh IÈÿG
 ¿hO º¡FGQBÉH OÉ°TÎ°S’G ±ó¡H ¬JÉYÉªàLG Qƒ°†◊

.áæé∏dG ä’hGóe ‘ âjƒ°üàdG ≥M º¡d ¿ƒμj ¿G

 ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ ø```Y Qó```°U
 ¿GQGôb áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG
 π≤æH ( 48 ) ºbQ ∫h’G QGô≤dG ¢üfh 2012 áæ```°ùd
 ¿ƒÄ```°T IQGRh ‘ ádÉcƒdÉH ôjóe Ú```«©Jh øjôjóe
 øjôjóe π```≤fh ÊGô```ª©dG §```«£îàdGh äÉ```jó∏ÑdG

: »J’Éc äÉjó∏ÑdG ‘ ádÉcƒdÉH AGQóe Ú©Jh
 ôjóe áLÉÿG óªMG ∞°Sƒj π≤æj : ≈dh’G IOÉŸG
 ¥ôëŸG á```jó∏ÑH á```«dÉŸG h á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOEG
 ¿ƒÄ°T IQGRƒH ájöûÑdG OQGƒŸG IQGOE’ Gôjóe ¿ƒμ«d

.ÊGôª©dG §«£îàdG h äÉjó∏ÑdG
 ±öT ó«```°ùdG ø```°ùM π```≤æj : á```«fÉãdG IOÉ```ŸG
 á«dÉŸG h á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOEG ôjóe »æ«```°ù◊G
 á«dÉŸG OQGƒŸG IQGOE’ Gôjóe ¿ƒμ«d áYGQõdG ¿ƒÄ°ûH

.ÊGôª©dG §«£îàdG h äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°T IQGRƒH
 º«gGôHG ¢```Sóæ¡ŸG Ú```©j : á```ãdÉãdG IOÉ```ŸG
 äÉeóÿG IQGQO’ á```dÉcƒdÉH Gôjóe QOƒ÷G ∞```°Sƒj
 h äÉ```jó∏ÑdG ¿ƒÄ```°T IQGRƒ```H ácÎ```°ûŸG á```jó∏ÑdG

. ÊGôª©dG §«£îàdG
 ó```ªMG äÉ```jó∏ÑdG ‘ π```≤æj : á```©HGôdG IOÉ```ŸG
 ájöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOG ô```jóe »```MÉæL º```«MôdGóÑY
 Gôjóe ¿ƒμ«d á```«Hƒæ÷G á≤£æŸG ájó∏ÑH á```«dÉŸGh

. ¥ôëŸG ájó∏ÑH á«dÉŸG h ájöûÑdG OQGƒŸG IGQO’
 OQGƒŸG IQGOG ôjóe º«gGôHG π«∏N »ÑædG óÑY -
 ¿ƒμ«d ≈£°SƒdG á≤£æŸG ájó∏ÑH á«dÉŸG h ájöûÑdG
 ájó∏ÑH á```«dÉŸG h ájöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGQO’ Gô```jóe

. á«dÉª°ûdG á≤£æŸG

 øe Óc äÉjó∏ÑdG ‘ Ú©j : á°ùeÉÿG IOÉŸG
 ádÉcƒdÉH Gô```jóe »```b’õdG ó```ªfi ≈```°ù«Y -1
 á≤£æŸG ájó∏ÑH á```«dÉŸGh á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOE’

 ≈£°SƒdG
 ádÉcƒdÉH Gô```jóe »```YÉæŸG ˆGó```ÑY ø```°ùM -2
 á≤£æŸG ájó∏ÑH á```«dÉŸGh á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IGQO’

 á«Hƒæ÷G
 ádÉcƒdÉH Gôjóe »```°ù«ÑμdG ≈°ù«Y QÉ°üàfG -3

 ¥ôëŸG ájó∏ÑH á«æØdG äÉeóÿG IQGO’
 Ú```«©àH ( 49 ) º```bQ ÊÉ```ãdG QGô```≤dG ¢```üfh
 ádÉcƒdÉH Gô```jóe ó```ªfi Oƒ```ªfi á```ªWÉa Ió«```°ùdG
 á«ªæàdG IQGRƒH á```«dhódG h áeÉ©dG äÉ```bÓ©dG IQGO’

. á«YÉªàL’G

äÉjó∏ÑdÉH ádÉcƒdÉH ôjóe Ú«©Jh øjôjóe π≤f

Qƒ£àdGh ìÓ°UE’G IóFGQ øjôëÑdG :ÊGô¡¶dG
 ‘ AÉL ÉÃ ÊGô¡¶dG á```Ø«∏N ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ OÉ```°TCG
 öû©dG áÑ°SÉæÃ ∂∏ŸG ádÓL É¡H π```°†ØJ »àdG á«eÉ```°ùdG áª∏μdG
 πgCG IóMh ¿CG ≈```dEG GÒ```°ûe ËôμdG ¿É```°†eQ ô¡```°T øe ôNGhC’G
 ’h âfÉc »gh Ωó```≤dG òæe ºgó¡Y »g º¡μ```°SÉ“h øjôëÑdG
 ¿CÉH GócDƒeh á```«LQÉN ´ÉªWCGh πNóJ …C’ »```eÉ◊G ´QódG â```dGR
 IOÉ«≤dG øe ôªà°ùe ºYóH Qƒ£àdGh ìÓ°UE’G IóFGQ »g øjôëÑdG
 ¿CÉ```°ûH ¬àdÓL áª∏c ‘ AÉL É```e ¿CG ÊGô¡¶dG ô```cPh .Ió«```°TôdG
 πNóJ hCG ô```£N …CG √ÉŒ á«æWƒdG ∞```bGƒŸG óMh …òdG QGƒ```◊G
 ¥Éã«ŸGh …Qƒà°SódG ΩÉ¶æ∏d áë«ë°üdG ¢ù°SC’G ™°Vhh »LQÉN
 ºFGódGh í«ë°üdG è¡ædG ƒ¡d ájQƒà°SódG äÓjó©àdGh »æWƒdG

 .á«ªæàdGh ôjƒ£àdG IÒ°ùe ‘ øjôëÑdG ¬©ÑàJ »àdG
 ’EG IÒNC’G ájQƒà```°SódG äÓ```jó©àdG ≈∏Y ≥jó```°üàdG Éeh
 »æWƒdG QGƒ◊G ø```e ≥≤– Éeh ∑Î```°ûŸG πª©dGh QGƒ◊G êÉàf
 ±É«WCG ∞∏àîÃ ™«ª÷G ¢ù∏L Ú```M »```°VÉŸG ΩÉ©dG ó≤Y …òdG
 ¬∏Ñ≤à°ùeh øWƒdG ÉjÉ°†b ¿ƒ°ûbÉæj √óMGh ádhÉW ≈∏Y ™ªàéŸG
 áμ∏‡ ï```jQÉJ ‘ â∏é```°S ácÎ```°ûe á«≤aGƒJ á```jDhôd ’ƒ```°Uh
 äÉjóëàdG ¬LGƒJ ∞```«c áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ¬æe º∏©ààd ø```jôëÑdG
 .¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒŸG ádhO ‘ ájQÉ°†◊G Ö«dÉ°SC’Gh QGƒ◊ÉH
 á£∏```°ùc ÜGƒædG ¢```ù∏› QhO ≈```∏Y ÊGô¡¶dG ó```cCG É```ªc
 äÉ¡LƒJ ºYO ‘ Ö©°û∏d Óã‡h ájQƒà°SO á°ù°SDƒeh á«©jöûJ
 Oƒ¡éH ¬JGP â```bƒdG ‘ Gó«```°ûe ,OÓÑdG ÒN ¬«a É```Ÿ IOÉ```«≤dG
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N Ò```eC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U
 ¿hÉ©àdG ‘ º«¶©dG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdG ô```bƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 Éæªãeh ,á```jò«ØæàdGh á«©jöûàdG Úà£∏```°ùdG Ú```H ≥«```°ùæàdGh
 óªM øH ¿Éª∏```°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U ƒª```°S Oƒ¡L
 IÒ```°ùe ôjƒ£J ‘ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó```¡©dG ‹h á```Ø«∏N ∫BG

 .2030 ΩÉ©∏d øjôëÑdG ájDhQ ≥«≤–h OÉ°üàb’Gh á«ªæàdG

:“ôo◊G OÉ–’G” ... äGôeGDƒŸG øe ábôØdG ∫Éμ°TCG πμd  …ó°üàdG

áμ∏ªŸG áfÉμe ™aôd á≤ãdG Éæ«a å©H AGQRƒdG ¢ù«FQ ™e AÉ≤∏dG

:»eƒ°ù©dG ... øWƒdG AÉæHC’ ájÉæ©dG πc Ëó≤àd IógÉL πª©J áeƒμ◊G

á«fÉμ°SE’G äÉeóÿÉH ´ÉØàf’G øe π qé©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ΩÉªàgG

 •AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

 OÉ–E’ÉH …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ∫Éb
 Üƒ```≤©j ø```jôëÑdG ∫É```ªY äÉ```HÉ≤æd ô``` o◊G
 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢ù«FQ AÉ≤d” ¿G ∞```°Sƒj
 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG
 Ò°ùf ¿CÉH ¢ùØædÉH á≤ãdG Éæ«a å©H áØ«∏N
 áfÉμeh º°SG á©aQ πLCG øe áàHÉK ≈£N ≈∏Y
 ‘ ÉæfCG Éªc ,¿Éμ```e πc ‘ øjôëÑdG á```μ∏‡
 Éæ```°ùØfCG ÉfógÉY ó```b …ò```«ØæàdG ¢```ù∏éŸG
 ¿ƒμf ¿CÉ```H É```æJOÉ«b ΩÉ```eGh k’hCG ˆG ΩÉ```eG
 π«ã“ ÈY ø```jôëÑdG áμ∏ªŸ AGôØ```°S ÒN
 AGƒ°S π«ã“ ÒN áMOÉμdGh á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG
 ≈∏YCÉHh »LQÉÿG hCG »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y
 Éæ«∏Y º```àëàj Éªc ,á```«aô◊G øe iƒà```°ùe
 ¬fCÉ```°T øe Å```°T πc πÑb áªμëH ±ö```üàdG
 ±É```°VCGh  .“áª```°SÉM äQGô```b äGP ¿ƒ```μj
 á«dhDƒ```°ùe Éæ≤JÉY ≈∏Y Éæ∏ªM” ¬fCG ∞```°Sƒj
 ±ƒ```°S ¬≤«aƒJh ˆG ¿PCÉHh ∫Éª©dG π«ã“
 ¿CG ó©H º¡∏ã‰ ø```e øX ø```°ùM óæY ¿ƒμf
 Ú∏ã‡ Ò```N ¿ƒμf ¿CÉ```H º```¡à≤K É```fƒëæe
 ÉæfCG  É```ªc ,∫ÉªYC’G ÜÉë```°UCG ΩÉ```eCG º```¡æY
 áμ∏‡ IQƒ°U í«ë°üàd øjógÉL ≈©°ùæ°S
 äôL »àdG áØ```°SDƒŸG çGóMC’G øe øjôëÑdG

 »àdG »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ¢SQÉeh ôjGÈa ‘
 PÉîJG áé«àf ,º```∏¶e ≥Øf ≈```dEG ÉæH â```©aO
 øjôëÑdG ∫ÉªY É¡æªK ™aO ájÒ°üe äGQGôb
 ¢û«©fh Éæ«∏Y É```¡JÉØ∏îÃ »≤∏J â```dGR ’h

 .“Gòg Éæeƒj ‹EG á«Ñ∏°ùdG ÉgQÉKBG
 …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG ¿CG ∞```°Sƒj ócCGh
 ∫Éμ°TCG πμd  ió°üàj ±ƒ°S” ôo◊G OÉ–Ód
 ó```°V ∑É– »àdG äGô```eGDƒŸG øe á```bôØdG
 ÜòμdG »Lhô oe π```Ñb øe ø```jôëÑdG á```μ∏‡
 ≥FÉ≤◊G ¢ùªW º¡aóg øjòdG äGAGÎaE’Gh
 ,Å∏ª∏d ΩÉ```ghC’G º```°SQh πcÉ```°ûŸG ≥∏Nh
 äÉª¶æe ™```e ¿hÉ©àdGh ∞```dÉëàdÉH ∂```dPh
 á©ª```°S ¬jƒ```°ûJ É```¡æe ±ó```¡dG ágƒÑ```°ûe
 ≈©```°ù«°S å«M ,øjôëÑdG á```μ∏‡ á```fÉμeh
 »HÉ≤ædG π```ª©dG ¿ƒ```μj ¿CÉH ôo◊G OÉ```–E’G
 á≤£æŸG ‘ ¬```H iòàëj ∫É```ãe á```μ∏ªŸG ‘
 kGó«©H á«dÉª©dGh á«HÉ≤ædG ácô◊ÉH »≤JÒd
 kGó«©Hh ájƒÄa hCG á«ØFÉW äÉehÉ°ùe …CG øY

  .“á«Hõ◊G á°SÉ«°ùdG äÉ©≤æà°ùe øY
 ÜÉÑ```°ûdG ∞```°Sƒj CÉæg ôNBG ÖfÉL ø```eh
 »ŸÉ©dG ÜÉÑ```°ûdG Ωƒ```j áÑ```°SÉæÃ πeÉ©dG
 …QÉ```÷G ¢ù£```°ùZCG ø```e 12∫ ±OÉ```°üŸG

 πª©dG ‘ Iô```HÉãŸGh ó```÷G º```¡æe Ö```∏Wh
 áfÉμe ™aôd á«LÉàfC’G á∏```°üëŸG Ú°ùëàd
 k ÉªFGO ìƒª£dG π```eÉ©dG »æjôëÑdG ÜÉÑ```°ûdG
 Èà©oj å«M ,õ«ªàdGh ≥dCÉàdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 óªà©oj ájôªY á```Äa ºgCG »g ÜÉÑ```°ûdG áÄa
 ÖdÉW Éªc ,¬H AÉ≤JQC’Gh øWƒdG AÉæH É¡«∏Y
 ∫É```ªYC’G ÜÉ```HQGh ÜÉë```°UCG ø```e ∞```°Sƒj
 »æjôëÑdG π```eÉ©dG ÜÉÑ```°û∏d äÉØàd’G ≈dEG

 á«ÑjQóàdG èeGÈdG OGóYEÉH ,¬```«∏Y ®ÉØ◊Gh
 π```ª©dG  ‘  ¬```FGOCG  Ú```°ùëàd  á```«∏«gCÉàdGh
 á«dhDƒ°ùŸG πª– ‘ áeÉàdG á≤ãdG ¬FÉ£YCGh
 πμ```°ûH ™ªàéŸG ‘ kÓ```YÉa kGöüæY ¿ƒ```μ«d
 å«M ,¢UÉN πμ°ûH πª©dG ™bGƒe ‘ h ΩÉY
 ¿CÉH QGƒ÷G ∫hO ¢†©H ‘ ÜQÉ```éàdG âàÑKCG
 ‘ ø```ªμj É```gQÉgORCGh äÉ```©ªàéŸG »```bQ

.¬∏«gCÉJh ÜÉÑ°ûdG Úμ“

 ÖFÉædG äÉeóÿG áæ÷ ¢```ù«FQ ÜôYCG :á«∏ëŸG ¿ƒÄ```°ûdG Qôfi - OÓÑdG
 º¡ªYO ≈∏Y IOÉ```«≤∏d √ô```jó≤Jh √ôμ```°T øY »eƒ```°ù©dG ∫OÉY π≤à```°ùŸG
 AÉ```°ûfG øe ¿Éμ```°S’G IQGRh ¬eõà©J Éeh á«fÉμ```°S’G ™jQÉ```°ûª∏d ôªà```°ùŸG
 Gòg ¿CG ‹EG kGÒ```°ûe ,ΩÉ©dG Gò```g √óMh 9000 ∫G RhÉ```éàJ á«æμ```°S äGóMh
 πÑ```°S Ëó≤J ≈∏Y Ió«```°TôdG IOÉ«≤dG ¢UôM ióe ¢ùμ©j ËôμdG º```YódG

.áaÉc øWƒdG AÉæHC’ ºYódG
 ’ IôbƒŸG áeƒμ◊Gh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¿CG ≈∏Y »eƒ°ù©dG ÖFÉædG ócCGh
 Oƒ¡÷G ∫òHh ºFGódG πª©dG ‘ •ôîæJ ¿CG ‘ áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y π“ ’h πμJ
 øjôëÑdG Ö©```̀°ûd ÉÄ«æ¡a ,Ú```̀æWGƒŸG á```̀MGQh QGô≤à```̀°SG ºYód Iôªà```̀°ùŸG
 …OÉe ºYO øe ¬LÉàëf Ée Éæd ôaƒJ »àdG áàeƒμMh Ió«```̀°TôdG IOÉ«≤dG √ò¡H
 ôaƒj ójóL ƒ```̀gÉe πc Ëó≤J ‘ ÉªFGO ô```̀μØJ πH ,áÁôc IÉ```̀«Mh …ƒ```̀æ©eh

.ºFGódG »JÉ«◊G QGô≤à°S’G »æjôëÑdG øWGƒŸG IÉ«◊
 øe kÉ«```°üî°T ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »eƒ```°ù©dG ÖFÉædG ôμ```°Th
 ÚeCÉJ á```°UÉNh ,IÉ«◊G »MÉæe ™```«ªL ‘ ,ø```WƒdG AÉæHCÉH á```jÉæYh ΩÉ```ªàgG
 ≥aGôŸGh á«àëàdG á```«æÑdG ÒaƒJ ÖfÉL ≈dEG ,IöSCG πμd Ö```°SÉæŸG øμ```°ùdG
 IOƒL …Ph ,¥GQ iƒà°ùe ≈∏Y øμ°S ÒaƒJ øª```°†j ÉÃ ,Iõ«ªàŸG á«eóÿG
 å«M ,ÚæWGƒŸG ™«ª÷ ËôμdG ¢û«©dGh Iô≤à```°ùŸG IÉ«◊G ≥≤ëj ,á«dÉY
 IOƒLh ÚæWGƒŸG äÉLÉ«àMG áaÉc ∫hCÉH ∫hCG ™HÉàj ôbƒŸG ÒeC’G ƒª```°S ¿CG
 ¢UôM ióe ócDƒj ÊÉμ```°S’G ∞∏ŸÉH ¬eÉªàgG π©dh  ,¬d ¬eó≤ŸG äÉeóÿG

.øWƒdG AÉæHC’ áaÉc ájÉYôdG ∫Éμ°TCG Ëó≤J ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
 ióe ¢ùμ©j Iôªà°ùŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S á©HÉàe” ¿G »eƒ°ù©dG ∫Ébh
 íæÃ πé©«°Sh áaÉc øWƒdG AÉæHC’ ºYódG πÑ°S Ëó≤J ≈∏Y √ƒª```°S ¢UôM
 π∏≤j ÉÃ ,¿Éμ```°S’G IQGRh äÉeóN øe ´É```Øàf’ÉH Úeó≤àŸG øe Ò```ãμdG
 Gó¡```°ûà°ùe ,øWƒdG AÉæHCG πμd ºFÓŸG øμ```°ùdG ÒaƒJh ,QÉ¶àf’G Ióe ø```e
 ∫ÓN ÊÉμ```°S’G ∞∏ŸG Égó¡```°T »```àdG á```«YƒædGh á```jôjƒ£àdG äÓ```≤ædÉH
 ,∞∏ŸG Gò¡d »°üî°ûdG √ƒª```°S ºYOh ΩÉªàgG π°†ØH á«```°VÉŸG äGƒæ°ùdG
 Ωó≤J »àdG á©°SGƒdG äÉeóÿG IÒ°ùe ‘ á«Yƒf á∏≤f πãÁ ºYódG Gòg ¿CGh

.“íFGöûdG ∞∏àîŸ
 Ú∏eÉ©dGh ÚdƒÄ```°ùŸG Oƒ¡éH »eƒ```°ù©dG OÉ°TCG π```°üàe ¥É«```°S ‘h
 ¬JQGóL âÑKG …ò```dG ôª◊G º```°SÉH ÉgôjRh É¡```°SCGQ ≈∏Yh ¿Éμ```°S’G IQGRƒH
 ¿Éμ°S’G áaO ¬«dƒJ ó©H ´É£à°SG å«M á«dƒÄ```°ùŸG √òg πª– ‘ ¬JQóbh
 ∞∏ŸG πM ƒëf “≥jôW áWQÉN” áHÉãÃ ó©J ⁄É©ŸG áë°VGh á£N ™°Vh ≈dEG
 …hP øe ÚæWGƒª∏d á«fÉμ```°SE’G äÉLÉ«àM’G ÒaƒJ ‘ ´GöSE’Gh ÊÉμ```°SE’G
 äGƒ£Nh iDhQ ≥ah Ò```°ùJ IQGRƒdG ¿CG âÑãj …òdG ôeC’G ,Ohó```ëŸG πNódG
 ¢†«ØîJ ≈dEG á«eGôdG á«fÉμ°SE’G É¡à«é«JGÎ°SG ±GógCG ≥«≤– ƒëf áë°VGh
 …òdG OhófiÓdG ºYódG πX ‘ ,2016 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH QÉ¶àf’G ºFGƒb OGóYCG

. Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πÑb øe IQGRƒdG ¬H ≈¶–
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AGQRƒdG ¢ù«FQ øY QOÉ°U

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG AÉ°ûfEG
 »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ øY Qó°U
 50 ºbQ QGô```b áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N Ò```eC’G
 ¥ƒ≤◊ É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG AÉ°ûfEÉH 2012 áæ°ùd

 :¬«a AÉLh ,¿É°ùf’G
 á```æé∏dG” ≈ª```°ùJ á```æ÷ CÉ```°ûæJ ≈```dh’G IOÉ```ŸG
 É¡«dG QÉ```°ûjh “¿É```°ùf’G ¥ƒ≤◊ É«∏©dG á«≤«```°ùæàdG
 ádhódG ôjRh á```°SÉFôH (áæé∏dG) áª∏μH QGô≤dG Gòg ‘

 øe πc ájƒ°†Yh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ¿ƒÄ°ûd
 - ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤M ¿ƒÄ```°ûd IQGRƒdG π```«ch -1

 ¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf
 á```©HÉàŸGh ≥«```°ùæà∏d  óYÉ```°ùŸG  π```«cƒdG  -2

 ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ¿ƒÄ°ûd
 á«LQÉÿG IQGRh øY πã‡ -3
 á«∏NGódG IQGRh øY πã‡ -4

 á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh øY πã‡ -5
 AÉ°†YG   -      ±Ébh’Gh

 º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh øY πã‡ -6
 á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRh øY πã‡ -7

 áë°üdG IQGRh øY πã‡ -8
 πª©dG IQGRh øY πã‡ -9

 ICGôª∏d ≈∏Y’G ¢ù∏éŸG øY πã‡ -10
 »æWƒdG øe’G RÉ¡L øY πã‡ -11

 áeÉ©dG áHÉ«ædG øY πã‡ -12
 ΩÓY’G ¿hDƒ°T áÄ«g øY πã‡ -13

 á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO øY πã‡ -14
 ádhódG ôjRh øe QGôb ÉgAÉ°†YG á«ª°ùàH Qó°üjh
 äÉ¡÷G í«°TôJ ≈∏Y AÉæH ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤M ¿hDƒ```°ûd

.√ÓYG á«æ©ŸG

 á«fÉãdG IOÉŸG 
 äGƒæ```°S çÓK áæé∏dG ‘ ájƒ```°†©dG Ióe ¿ƒμJ
 …G ¿Éμe ÓN GPGh á∏KÉ‡ iôNG OóŸ ójóéà∏d á∏HÉb
 IGO’G äGòH ¬∏fi πëj ÖÑ°S …C’ áæé∏dG AÉ```°†YG øe
 Ióe ójó÷G ƒ```°†©dG πªμjh á¡÷G äGP π```ãÁ øe

.¬Ø∏°S

 áãdÉãdG IOÉŸG 
 á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áæé∏dG ¢üàîJ
 Ö°ùëH ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG πFÉ```°ùŸG áaÉc ‘
 Ée á```°UÉN áØ```°üH É¡d ¿ƒμjh á¡L πc ¢UÉ```°üàNG

 :»∏j
 π°†aG ≥«≤– πØμJ ≥«```°ùæà∏d á«dG ™°Vh -1
 ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG ™e πeÉ©à∏d äÉ```°SÉ«°ùdG

 ¿É°ùf’G
 ≈∏Y ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤◊ á«æWh á```£N OGó```YG -2
 AGQRƒdG ¢```ù∏› ≈∏Y É¡```°VôYh á```eƒμ◊G iƒà```°ùe

 .É¡«∏Y á≤aGƒª∏d
 äÉfÉ«ÑdG ≈```∏Y OhOôdG OGó```YG ‘ ≥«```°ùæàdG -3
 äÉ«©ª÷Gh äÉª¶æŸG øe IQOÉ```°üdG ä’DhÉ```°ùàdGh

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG É¡LQÉNh áμ∏ªŸG πNGO
 Ωõà∏J »àdG ô```jQÉ≤àdG OGó```YG ‘ ≥«```°ùæàdG -4
 »àdG äÉ«bÉØJÓd É≤«Ñ£J É¡Áó≤àH øjôëÑdG áμ∏‡

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ áμ∏ªŸG É¡«dG âª°†fG
 á∏eÉ©dG á«dhódG äÉª¶æŸG äÉÑ∏W ‘ ô¶ædG -5
 πã‡ ∫É°SQG ‘ ÖZôJ »àdG ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘

 .øjôëÑdG áμ∏‡ ≈dG É¡d
 ¥ƒ≤M ¢```ù∏› äÉ«```°UƒJ ò```«ØæJ á```©HÉàe -6
 ¢ù∏› ≈dG É¡fCÉ```°ûH ájQhO ô```jQÉ≤J ™aQh ¿É```°ùf’G

 .AGQRƒdG
 ádhódG IQGRh §```£N ÚH áªFGƒŸG ≥```«≤– -7
 ´É```°VhG äÉÑ∏£àe Ú```Hh ¿É```°ùf’G ¥ƒ≤M ¿hDƒ```°ûd

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG á«eƒμ◊G äÉ¡÷G
 ¥ƒ≤M ∫É› ‘ ÖjQóà∏d ájƒæ°S á£N ™°Vh -8

 .¿É°ùf’G
 á```≤∏©àŸG É```¡JÉ«Fôe hG É¡JÉ«```°UƒJ ™```aQ -9

 .AGQRƒdG ¢ù∏› ≈dG á«bƒ≤◊G ÉjÉ°†≤dÉH
 ÚfGƒ≤dG áªFGƒe ¿É°ûH äÉ```°SGQódG OGóYG -10
 áμ∏‡ É¡«dG âª```°†fG »```àdG äÉ```«bÉØJÓd á```«∏ëŸG

 .¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘ øjôëÑdG
 ¢ù«FQ É¡«dG É¡∏«ëj iôNG äÉYƒ°Vƒe ájG -11

 .áæé∏dG
 á©HGôdG IOÉŸG 

 Iôe áÑFÉf hG É¡```°ù«FQ øe IƒYóH áæé∏dG ™```ªàŒ
 øjò∏dG ¿É```eõdGh ¿Éμ```ŸG ‘ πb’G ≈```∏Y ô¡```°T πc
 ¿ƒμj ’h ∂```dòd áLÉ◊G â```YO É```ª∏c hG É```ªgOóëj
 ≈∏Y ÉgAÉ°†YG á«Ñ∏ZG Qƒ```°†ëH ’G Éë«ë```°U ´ÉªàL’G
 áæé∏dG ™```°†Jh áÑFÉf hG ¢ù«FôdG º¡æ«H øe ¿ƒμj ¿G

 .É¡∏ªY ΩÉ¶æd á«∏NGO áëF’

 á°ùeÉÿG IOÉŸG
 äGƒ```°UG á```«Ñ∏ZCÉH É```¡JGQGôb á```æé∏dG Qó```°üJ 
 ÖfÉ÷G íLôj …hÉ```°ùàdG óæYh ø```jöVÉ◊G AÉ```°†Y’G

.áÑFÉf hG ¢ù«FôdG ¬æe …òdG

 á°SOÉ°ùdG IOÉŸG 
 OGóYG ≈dƒàj áæé∏d GQô```≤e áæé∏dG ¢ù«FQ Ú©j
 öVÉfi øjhóJh É¡H AÉ°†Y’G QÉ£NGh É¡dÉªYG ∫hGóL

 .äÉYÉªàL’G √òg

 á©HÉ°ùdG IOÉŸG 
 É¡FÉ°†YG ÚH øe á«Yôa ÉfÉ÷ πμ°ûJ ¿G áæé∏d 
 hG ´ƒ```°Vƒe á```°SGQód IÈÿG …hP øe ºgÒZ øe hG

.É¡«∏Y á°Vhô©ŸG äÉYƒ°VƒŸG øe ÌcG

 áæeÉãdG IOÉŸG 
 …hP øe ÉÑ```°SÉæe √GôJ ø```Á áfÉ©à```°S’G áæé∏d 
 É¡LQÉN hG áμ∏ªŸG π```NGO øe ¢UÉ```°üàN’Gh IÈÿG
 ¿hO º¡FGQBÉH OÉ°TÎ°S’G ±ó¡H ¬JÉYÉªàLG Qƒ°†◊

.áæé∏dG ä’hGóe ‘ âjƒ°üàdG ≥M º¡d ¿ƒμj ¿G

 ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ ø```Y Qó```°U
 ¿GQGôb áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG
 π≤æH ( 48 ) ºbQ ∫h’G QGô≤dG ¢üfh 2012 áæ```°ùd
 ¿ƒÄ```°T IQGRh ‘ ádÉcƒdÉH ôjóe Ú```«©Jh øjôjóe
 øjôjóe π```≤fh ÊGô```ª©dG §```«£îàdGh äÉ```jó∏ÑdG

: »J’Éc äÉjó∏ÑdG ‘ ádÉcƒdÉH AGQóe Ú©Jh
 ôjóe áLÉÿG óªMG ∞°Sƒj π≤æj : ≈dh’G IOÉŸG
 ¥ôëŸG á```jó∏ÑH á```«dÉŸG h á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOEG
 ¿ƒÄ°T IQGRƒH ájöûÑdG OQGƒŸG IQGOE’ Gôjóe ¿ƒμ«d

.ÊGôª©dG §«£îàdG h äÉjó∏ÑdG
 ±öT ó«```°ùdG ø```°ùM π```≤æj : á```«fÉãdG IOÉ```ŸG
 á«dÉŸG h á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOEG ôjóe »æ«```°ù◊G
 á«dÉŸG OQGƒŸG IQGOE’ Gôjóe ¿ƒμ«d áYGQõdG ¿ƒÄ°ûH

.ÊGôª©dG §«£îàdG h äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°T IQGRƒH
 º«gGôHG ¢```Sóæ¡ŸG Ú```©j : á```ãdÉãdG IOÉ```ŸG
 äÉeóÿG IQGQO’ á```dÉcƒdÉH Gôjóe QOƒ÷G ∞```°Sƒj
 h äÉ```jó∏ÑdG ¿ƒÄ```°T IQGRƒ```H ácÎ```°ûŸG á```jó∏ÑdG

. ÊGôª©dG §«£îàdG
 ó```ªMG äÉ```jó∏ÑdG ‘ π```≤æj : á```©HGôdG IOÉ```ŸG
 ájöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOG ô```jóe »```MÉæL º```«MôdGóÑY
 Gôjóe ¿ƒμ«d á```«Hƒæ÷G á≤£æŸG ájó∏ÑH á```«dÉŸGh

. ¥ôëŸG ájó∏ÑH á«dÉŸG h ájöûÑdG OQGƒŸG IGQO’
 OQGƒŸG IQGOG ôjóe º«gGôHG π«∏N »ÑædG óÑY -
 ¿ƒμ«d ≈£°SƒdG á≤£æŸG ájó∏ÑH á«dÉŸG h ájöûÑdG
 ájó∏ÑH á```«dÉŸG h ájöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGQO’ Gô```jóe

. á«dÉª°ûdG á≤£æŸG

 øe Óc äÉjó∏ÑdG ‘ Ú©j : á°ùeÉÿG IOÉŸG
 ádÉcƒdÉH Gô```jóe »```b’õdG ó```ªfi ≈```°ù«Y -1
 á≤£æŸG ájó∏ÑH á```«dÉŸGh á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IQGOE’

 ≈£°SƒdG
 ádÉcƒdÉH Gô```jóe »```YÉæŸG ˆGó```ÑY ø```°ùM -2
 á≤£æŸG ájó∏ÑH á```«dÉŸGh á```jöûÑdG OQGƒ```ŸG IGQO’

 á«Hƒæ÷G
 ádÉcƒdÉH Gôjóe »```°ù«ÑμdG ≈°ù«Y QÉ°üàfG -3

 ¥ôëŸG ájó∏ÑH á«æØdG äÉeóÿG IQGO’
 Ú```«©àH ( 49 ) º```bQ ÊÉ```ãdG QGô```≤dG ¢```üfh
 ádÉcƒdÉH Gô```jóe ó```ªfi Oƒ```ªfi á```ªWÉa Ió«```°ùdG
 á«ªæàdG IQGRƒH á```«dhódG h áeÉ©dG äÉ```bÓ©dG IQGO’

. á«YÉªàL’G

äÉjó∏ÑdÉH ádÉcƒdÉH ôjóe Ú«©Jh øjôjóe π≤f

Qƒ£àdGh ìÓ°UE’G IóFGQ øjôëÑdG :ÊGô¡¶dG
 ‘ AÉL ÉÃ ÊGô¡¶dG á```Ø«∏N ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ OÉ```°TCG
 öû©dG áÑ°SÉæÃ ∂∏ŸG ádÓL É¡H π```°†ØJ »àdG á«eÉ```°ùdG áª∏μdG
 πgCG IóMh ¿CG ≈```dEG GÒ```°ûe ËôμdG ¿É```°†eQ ô¡```°T øe ôNGhC’G
 ’h âfÉc »gh Ωó```≤dG òæe ºgó¡Y »g º¡μ```°SÉ“h øjôëÑdG
 ¿CÉH GócDƒeh á```«LQÉN ´ÉªWCGh πNóJ …C’ »```eÉ◊G ´QódG â```dGR
 IOÉ«≤dG øe ôªà°ùe ºYóH Qƒ£àdGh ìÓ°UE’G IóFGQ »g øjôëÑdG
 ¿CÉ```°ûH ¬àdÓL áª∏c ‘ AÉL É```e ¿CG ÊGô¡¶dG ô```cPh .Ió«```°TôdG
 πNóJ hCG ô```£N …CG √ÉŒ á«æWƒdG ∞```bGƒŸG óMh …òdG QGƒ```◊G
 ¥Éã«ŸGh …Qƒà°SódG ΩÉ¶æ∏d áë«ë°üdG ¢ù°SC’G ™°Vhh »LQÉN
 ºFGódGh í«ë°üdG è¡ædG ƒ¡d ájQƒà°SódG äÓjó©àdGh »æWƒdG

 .á«ªæàdGh ôjƒ£àdG IÒ°ùe ‘ øjôëÑdG ¬©ÑàJ »àdG
 ’EG IÒNC’G ájQƒà```°SódG äÓ```jó©àdG ≈∏Y ≥jó```°üàdG Éeh
 »æWƒdG QGƒ◊G ø```e ≥≤– Éeh ∑Î```°ûŸG πª©dGh QGƒ◊G êÉàf
 ±É«WCG ∞∏àîÃ ™«ª÷G ¢ù∏L Ú```M »```°VÉŸG ΩÉ©dG ó≤Y …òdG
 ¬∏Ñ≤à°ùeh øWƒdG ÉjÉ°†b ¿ƒ°ûbÉæj √óMGh ádhÉW ≈∏Y ™ªàéŸG
 áμ∏‡ ï```jQÉJ ‘ â∏é```°S ácÎ```°ûe á«≤aGƒJ á```jDhôd ’ƒ```°Uh
 äÉjóëàdG ¬LGƒJ ∞```«c áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ¬æe º∏©ààd ø```jôëÑdG
 .¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒŸG ádhO ‘ ájQÉ°†◊G Ö«dÉ°SC’Gh QGƒ◊ÉH
 á£∏```°ùc ÜGƒædG ¢```ù∏› QhO ≈```∏Y ÊGô¡¶dG ó```cCG É```ªc
 äÉ¡LƒJ ºYO ‘ Ö©°û∏d Óã‡h ájQƒà°SO á°ù°SDƒeh á«©jöûJ
 Oƒ¡éH ¬JGP â```bƒdG ‘ Gó«```°ûe ,OÓÑdG ÒN ¬«a É```Ÿ IOÉ```«≤dG
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N Ò```eC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U
 ¿hÉ©àdG ‘ º«¶©dG ôKC’G É¡d ¿Éc »àdG ô```bƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 Éæªãeh ,á```jò«ØæàdGh á«©jöûàdG Úà£∏```°ùdG Ú```H ≥«```°ùæàdGh
 óªM øH ¿Éª∏```°S ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```°ùdG ÖMÉ```°U ƒª```°S Oƒ¡L
 IÒ```°ùe ôjƒ£J ‘ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó```¡©dG ‹h á```Ø«∏N ∫BG

 .2030 ΩÉ©∏d øjôëÑdG ájDhQ ≥«≤–h OÉ°üàb’Gh á«ªæàdG

:“ôo◊G OÉ–’G” ... äGôeGDƒŸG øe ábôØdG ∫Éμ°TCG πμd  …ó°üàdG

áμ∏ªŸG áfÉμe ™aôd á≤ãdG Éæ«a å©H AGQRƒdG ¢ù«FQ ™e AÉ≤∏dG

:»eƒ°ù©dG ... øWƒdG AÉæHC’ ájÉæ©dG πc Ëó≤àd IógÉL πª©J áeƒμ◊G

á«fÉμ°SE’G äÉeóÿÉH ´ÉØàf’G øe π qé©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ΩÉªàgG

 •AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

Jù°ÉA∫ Yø GT°ÎG• {GŸôcõ…z GEKÑÉä eü°óQ GCjá eÑÉd≠

{Gdàéª™z j£ÉdÖ Hµû°∞ eÓHù°Éä GEONÉ∫ Gd`e∏«ƒ¿ Oh’Q
W˘Éd˘Ñâ L˘ª˘©˘«˘á Œª˘™ Gd˘ƒM˘óI Gd˘ƒW˘æ«á

Hµû°∞ eÓHù°Éä GEONÉ∫ Gdù°∏£Éä G’Ceôjµ«á
eÑ∏≠ e∏«ƒ¿ Oh’Q f≤óGk Yø Wôj≥ e£ÉQ
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Gd˘˘óh‹, hb˘˘Édâ GE¿ GŸÑ˘∏˘≠ ''jãÒ
Gdû°∂ hGd˘˘ôj˘˘Ñ˘˘á d˘˘ói b˘˘£˘ÉY˘Éä hGS°˘©˘á e˘ø
GŸƒGWæÚ''.

hGCV°˘˘É± Gd˘˘à˘˘é˘˘ª˘˘™ ‘ H˘˘«˘˘É¿ GCU°˘óQ√ GCeù¢
''jû°Î• GdÑæ∂ GŸôcõ… ‘ GdÑëôjø hHÉb»
Gd˘˘˘óh∫, hH˘˘æ˘˘ÉAk Y˘˘∏˘˘≈ GChGe˘˘ô Gd˘˘Ñ˘˘æ∂ GŸôc˘˘õ…
G’Ceôjµ» H†°ôhQI GEKÑÉä Gdû°îü¢ eü°óQ
GC… eÑ∏≠ jàéÉhR GB’± OjæÉQ –â OYƒi

fiÉQHá G’EQgÉÜ''eù°àóQcÉk ''dµø Gdù°∏£Éä
G’Ceôjµ«á Jù°ªí dæØù°¡É HÉEONÉ∫ eÑ∏≠ cÑÒ

LóGk –â OYƒi Gdü°ô± Y∏≈ Gd©Ée∏Ú ‘
Gd˘˘˘≤˘˘ÉY˘˘óI G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á hGŸƒGb˘˘™ G’CN˘˘ôi ‘
Gÿ∏«è Gd©ôH»''. 

hGCH˘˘ói Gd˘˘à˘˘é˘ª˘™ Y˘óΩ b˘æ˘ÉY˘à˘¬ H˘Éd˘àÈj˘ô
hJù°˘˘˘ÉA∫ ''g˘˘π g˘˘ò√ GBd˘˘«˘˘á U°˘˘ô± Gdù°˘∏˘£˘Éä
G’Ce˘˘˘ôj˘˘˘µ˘˘˘«˘˘á QhGJÖ Y˘˘Ée˘˘∏˘˘«˘˘¡˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘ói
Gdù°˘˘æ˘˘ƒGä GŸÉV°˘«˘á? GCh d˘«ù¢ d˘ói Gdù°˘∏˘£˘Éä
G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á hS°˘˘ÉF˘˘π d˘˘à˘ë˘ƒj˘π G’Ce˘ƒG∫ Y˘ø

Wôj≥ GdÑæƒ∑ hHû°µπ QS°ª» hf¶Ée»? ŸÉPG
joóNπ GŸÑ∏≠ H¡ò√ Gd£ôj≤á?''hbÉ∫ ''gæÉ∑
GdµãÒ eø G’CS°Ä∏á GŸãÉQI Mƒ∫ GŸƒV°ƒ´, h’
jéÖ GC¿ Áô G’Ceô Oh¿ –≤«≥ heù°ÉAdá''. 

hf˘˘˘˘˘Ñq˘˘˘˘˘¬ Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘É¿ GE¤ GC¿ Jü°˘˘˘˘ôj˘˘˘˘í hRGQI
GdóGN∏«á Mƒ∫ Mü°ƒ∫ Gdù°∏£Éä G’Ceôjµ«á

Y∏≈ eƒGa≤á GŸü°ô± GŸôcõ… ''GŸàÉCNô a«ªÉ
j¶¡ô'', hGEHÓZ¡É dƒRGQI GÿÉQL«á Hòd∂,

’ jù°˘˘≤˘˘§ M˘≤˘«˘≤˘á GC¿ Gd˘©˘ª˘π ZÒ W˘Ñ˘«˘©˘»,
hZÒ e˘˘≤˘˘æ˘˘™ ÷ª˘˘ÉgÒ GŸƒGW˘˘æÚ ‡ø g˘º
Y∏≈ OQGjá HóYº Gdù°∏£Éä G’Ceôjµ«á Gd≤ƒ…
hGŸù°˘˘à˘˘ª˘˘ô d˘˘Ñ˘©†¢ b˘ƒi hL˘ª˘ÉY˘Éä Gd˘à˘ÉCRË
Gdòjø GCKÉQhG G’CReá ‘ GdÑëôjø, heÉRGdƒG
jƒDLéƒf¡É ‘ JƒGa≥ hGV°í HÚ fl££ÉJ¡º
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘» cû°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘¡˘˘˘É G’CM˘˘˘óGç hGı£˘˘˘£˘˘˘Éä
G’Ceôjµ«á d∏û°ô¥ G’ChS°§ G÷ójó.  

hWÉdÖ Gdàéª™ Gdóhdá hhRGQI GdóGN∏«á
hGd˘Ñ˘æ∂ GŸôc˘õ… N˘ÉU°˘á H˘Éd˘à˘©˘Ée˘π Gdû°ØÉ±
e˘˘™ GŸƒV°˘˘ƒ´, hcû°˘˘∞ c˘˘Éa˘á GŸÓHù°˘Éä M˘ƒ∫
M˘˘≤˘˘«˘≤˘á G’Ce˘ô, hY˘óΩ GEU°˘óGQ Gd˘àü°˘ôj˘ë˘Éä

GŸÑ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘á hZÒ Gd˘˘˘ƒGV°˘˘˘ë˘˘˘á ŒÉ√ N˘˘ôhb˘˘Éä

Gdù°˘˘∏˘˘£˘˘Éä G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á d˘˘ÓCf˘˘¶˘ª˘á GÙ∏˘«˘á
hGdóhd«á. hOYÉ GCY†°ÉA ›∏ù¢ GdæƒGÜ GE¤

–ªπ eù°ƒDhd«à¡º GdƒWæ«á ŒÉ√ GŸƒV°ƒ´,
eø NÓ∫ Gdàë≤«≥ hfiÉS°Ñá G÷¡Éä Gdà»

S°ªëâ HóNƒ∫ GŸÑÉd≠ heói JƒGa≥ G’ELôGA
e˘˘˘™ G’Cf˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘á hGd˘˘˘≤˘˘ƒGfÚ GŸ©˘˘ª˘˘ƒ∫ H˘˘¡˘˘É ‘
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hY˘óΩ G’c˘à˘Ø˘ÉA H˘Éd˘à˘Ø˘ôê Y˘∏≈ eÉ
jëóç.        

e≤ô Œª™ GdƒMóI

OYÉ ŸàÉH©á {JƒjÎz hQU°ó G’Mà≤É¿ GÛàª©» dàü°ôaÉä Gdù°ØÒ G’Ceôjµ»

Hø Mƒjπ: QO GÿÉQL«á ZÒ Ob«≥ hŒÉhRGä côGL«ù°µ» eôaƒV°á T°©Ñ«Ék
bÉ∫ fÉFÖ QF«ù¢ cà∏á GŸù°à≤∏Ú YÑóGd∏¬ Hø

Mƒjπ, GE¿: ''QO hRGQI GÿÉQL«á G’CNÒ Mƒ∫
H«Éf¬ GŸ£ÉdÖ Hà¨«Ò GŸƒb∞ G’Ceôjµ», QO ZÒ
Ob˘˘˘«˘˘≥, N˘˘Éhm e˘˘ø Gd˘˘ôhì, h’ j˘˘éù°˘˘ó M˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘á
GŸù°àéóGä GdôGgæá Y∏≈ Gdù°ÉMá GÙ∏«á, Gdà»
jàÉH©¡É G÷ª«™ Hµπ JƒLù¢ hb∏≥.

hOYÉ Hø Mƒjπ hRjô GÿÉQL«á hgƒ fÉT°§
J˘˘˘ƒjÎ… e˘˘˘©˘˘˘ôh± GE¤ Gd˘˘˘ƒd˘˘˘ƒê, GE¤ T°˘˘˘Ñ˘˘µ˘˘Éä
Gd˘˘à˘˘ƒGU°˘˘π G’L˘˘à˘ª˘ÉY˘», J˘ƒjÎ, Gd˘Ø˘«ù¢ H˘ƒ∑,
hGŸæ˘˘à˘˘ój˘˘Éä, d˘˘«˘˘à˘ÉH˘™ H˘æ˘Øù°˘¬ M˘é˘º G’M˘à˘≤˘É¿
Gdû°©Ñ» GdµÑÒ Gdà» N∏Øà¡É Jü°ôaÉä Gdù°ØÒ
G’Ceôjµ», HÉYàÑÉQ√ T°îü°Ék ZÒ eôZƒÜ a«¬
T°˘˘©˘˘Ñ˘«˘Ék, e†°˘«˘Ø˘Ék GC¿ ''G’EQGOI Gdû°˘©˘Ñ˘«˘á e˘ƒDT°˘ô
OÁ≤˘˘ôGW˘˘» e˘¡˘º J˘óY˘ƒ GE¤ GMÎGe˘¬ GCe˘ôj˘µ˘É
bÑπ ZÒgÉ''.

hGCV°É± ''eÉ Pcô HÑ«ÉÊ Gdù°ÉH≥ Áãπ GEQGOI
T°˘˘©Ö Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø hGd˘˘à˘˘» ’ GCe˘ã˘π a˘«˘¡˘É S°˘ƒi

›ôO Wô±, hgƒ Hòd∂ Qa†¢ ⁄ jƒdó eø
aôGÆ, hGE‰É jôJµõ Y∏≈ e©£«Éä YójóI, GCgª¡É
GS°àªôGQ Gdù°ØÒ G’Ceôjµ» HóS¢ GCfØ¬ Hû°ƒDh¿
GŸª∏µá GdóGN∏«á, hGES°æÉO√ hJû°é«©¬ GŸÓReÚ

Ÿ£ÉdÖ h–ôcÉä GŸ©ÉQV°á, hGCj†°Ék Jü°ôjëÉJ¬
Gd˘à˘ÉCRÁ«˘á GŸù°˘«˘Ä˘á d˘∏˘Ñ˘ë˘ôjø, hYóΩ GMÎGe¬
d∏Ñ∏ó Gdà» Jù°à†°«Ø¬''. 

hGCc˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ó GC¿ ''hU°˘˘˘Ø˘˘¬ d˘˘∏ù°˘˘ØÒ G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘»

H˘˘Éd˘˘à˘˘ÉCRÁ» e˘˘æ˘˘£˘˘≤˘˘» hU°˘ë˘«˘í hj˘ôJ˘µ˘õ Y˘∏˘≈
G◊é˘˘˘˘è hGd˘˘˘˘ƒb˘˘˘˘ÉF˘˘˘™ Gd˘˘˘óGe˘˘˘¨˘˘˘á, e˘˘˘æ˘˘˘ƒg˘˘˘Ék GE¤
GS°˘à˘©˘é˘Éd˘¬, H˘ÉN˘à˘Ó¥ Gd˘à˘ÉCRË b˘Ñ˘π GC¿ j˘àù°˘∏º

e¡ÉΩ Yª∏¬ a©∏«Ék HÉŸæÉeá, GEP hL¬ N£ÉHÉk MÉOGk
V°˘ó M˘µ˘ƒe˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø H˘ÉL˘àªÉ´ d∏µƒ‚ôS¢,
Pc˘˘ô a˘˘«˘˘¬ hb˘˘ÉF˘˘™ Y˘˘ÉQj˘˘á Y˘ø Gdü°˘ë˘á, GCV°˘Øâ
Gdû°˘˘˘ôY˘˘˘«˘˘˘á d˘˘˘Óf˘˘˘≤˘˘˘ÓÜ GÛôΩ Gd˘˘˘ò… b˘˘˘ÉOJ˘˘˘¬
G÷ªÉYÉä Gd£ÉFØ«á Gdà» “ãπ T°ôjëá b∏«∏á,
hGChV°˘í GC¿ S°˘∏˘ƒc˘«˘ÉJ˘¬ e˘ã˘∏â J˘≤˘ƒj†°˘Ék eÑÉT°ôGk

÷¡ƒO GŸª∏µá Ÿ©É÷á GBKÉQ G’CReá Gd¨ÉHôI, h⁄
Gdû°ªπ, haæó -HòGä Gdƒbâ- OhQ√ cù°ØÒ d¬

e¡ÉΩ OH∏ƒeÉS°«á fióOI he©ôhaá, a†°Ók Yø
Jü°˘ôj˘ë˘ÉJ˘¬ G’S°˘à˘Ø˘õGRj˘á d˘∏ü°˘ë˘Éa˘á GÙ∏˘«˘á
eƒDNôGk, hd¨ÒgÉ, hGdà» GS°àªÉä H¡É ‘ GdóaÉ´
Yø GŸ©ÉQV°á GÛôeá''.

hGCV°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É± ''GC¿ GL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘˘Éä c˘˘˘ôGL˘˘«ù°˘˘µ˘˘»
GŸû°˘˘˘Ñ˘˘˘ƒg˘˘˘á e˘˘˘™ b˘˘˘ÉOI GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘á Gd˘˘£˘˘ÉF˘˘Ø˘˘«Ú

e˘˘ôa˘˘ƒV°˘˘á T°˘˘©˘Ñ˘«˘Ék hd˘«ù°â e˘ø U°˘ª˘«˘º Y˘ª˘∏˘¬
GdóH∏ƒeÉS°», hJ∏≤» H¶Ód¡É HÉCf¬ Áãπ OhQGk
GS°àîÑÉQGJ«Ék j≤ƒV¢ S°«ÉOI Gdóhdá, a¡ƒ d«ù¢
HÉŸü°∏í Gdù°«ÉS°», h⁄ j£∏Ö eæ¬ Pd∂, hGE‰É

›ôO S°˘˘˘˘˘ØÒ d˘˘˘˘˘¬ e˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘ÉΩ fióOI f˘˘˘˘ôa†¢ GC¿
jàéÉhRgÉ b«ó GC‰∏á''.

hJ˘˘˘ÉH˘˘˘™ f˘˘˘ÉFÖ QF˘˘˘«ù¢ c˘˘˘à˘˘∏˘˘á GŸù°˘˘à˘˘≤˘˘∏Ú, GC¿
''GS°àªÉJá côGL«ù°µ», d∏≤ÉA ‡ã∏» GŸ©ÉQV°á
Oh¿ ZÒgº eø ‡ã∏» G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á
Gd˘Ñ˘ÉQRI hPGä Gd˘ã˘≤˘π H˘Éd˘Ñ˘ÓO, c˘à˘é˘ª™ GdƒMóI
GdƒWæ«á hG’CU°Édá hGŸæÈ G’ES°Óe» hZÒgº,

Áã˘˘˘π –«˘˘˘õGk hGV°˘˘˘ë˘˘˘Ék, hGS°˘˘à˘˘Ø˘˘ôGOGk H˘˘ÉŸƒGb˘˘∞
Gdù°«ÉS°«á, hjæ≤π aµôI hGV°ëá Mƒ∫ M≤«≤á
G’CL˘æ˘óGä Gd˘à˘» j˘ë˘Éh∫ c˘ôGL˘«ù°˘µ˘» “ôjôgÉ

Y∏≈ GCQV¢ GdÑëôjø''.
hGCc˘˘ó H˘ø M˘ƒj˘π GS°˘à˘ª˘ôGQ√ H˘à˘ƒX˘«˘∞ c˘Éa˘á

U°ÓM«ÉJ¬ Gdàû°ôj©«á ÙÉU°ôI GC… ŒÉhRGä
JÑóQ eø Gdù°ØÒ G’Ceôjµ» GCh ZÒ√ GCjÉk cÉ¿,
hGd˘˘©˘˘ª˘˘π Y˘˘∏˘˘≈ cû°˘˘Ø˘˘¡˘˘É d˘˘∏˘ôGC… Gd˘©˘ÉΩ, hGEd˘õGΩ
Gdóhdá H©óΩ Gdà¡Éh¿ e™ eàù°ÑÑ¡É, e†°«ØÉk GC¿
G’CLóQ HƒRGQI GÿÉQL«á GC¿ Jƒaô QOhOgÉ Ÿø
jù°˘˘à˘˘ë˘˘≥, a˘˘æ˘˘ë˘ø QL˘É’ä fl∏ü°˘ƒ¿ fû°˘ÉQ∑
GÿÉQL«á hZÒgÉ T°ô± GdóaÉ´ Yø GdÑëôjø
hY˘ø g˘ƒj˘à˘¡˘É hM˘Ø˘ß c˘ôGe˘à˘¡˘É, hf˘ôJµø GE¤
V°Øá hGMóI''.

YÑóGd∏¬ Hø Mƒjπ

Ãû°ÉQcá f≤ÉHÉä Ohd«á hYôH«á

GET°¡````ÉQ G’–````ÉO G◊```ô d©ª```É∫ GdÑëôj```ø Gd«``ƒΩ
càÖ - GEHôGg«º GdõjÉÊ:

j©≤ó G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» Gd«ƒΩ
G’CQH˘˘©˘˘ÉA GEj˘˘òGf˘˘Ék H˘˘ÉET°˘˘¡˘˘ÉQ√ QS°˘ª˘«˘Ék, hS°˘«˘æ˘à˘îÖ G’–ÉO e˘µ˘à˘Ñ˘¬
GdàæØ«ò… dóhQI “àó ’CQH™ S°æƒGä, hS°«≤ô GdƒKÉF≥ GdôF«ù°á
hGdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» hGdÓFëá GdóGN∏«á, hS°«ëóO eù°ª≈ hT°©ÉQ

G’–ÉO, hjû°ÉQ∑ ‘ GŸƒD“ô YóOl eø GŸæ¶ªÉä Gdæ≤ÉH«á Gdóhd«á
hGd©ôH«á. hcÉ¿ G’–ÉO G◊ô bó GCQLÉC eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» ŸóI 
GCj˘˘˘ÉΩ, GEP c˘˘˘É¿ e˘˘˘ø GŸ≤˘˘˘ôQ GC¿ jo˘˘˘æ˘˘¶˘˘º ‘ hj˘ƒd˘«ƒ GŸÉV°»,
hGCQL©â Gd∏éæá Gdàë†°Òjá GCS°ÑÉÜ GdàÉCL«π GE¤ JõGeæ¬ e™
e˘˘ƒD“ô Oh‹ ‘ eü°˘˘ô Jû°˘˘ÉQ∑ a˘˘«˘˘¬ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä hG–ÉOGä Y˘˘ôH˘«˘á
hOhd«á. hj†°º G’–ÉO G◊ô f≤ÉHÉä Jû°ªπ : T°ôcá Gÿ∏«è

dü°æÉYá GdÑÎhc«ªÉhjÉä ''L«Ñ∂'', hT°ôcá GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø
''GCdÑÉ'', hGŸü°ôa«Ú, hGdƒWæ«á d©ªÉ∫ LôGeµƒ, hG◊ôI d©ªÉ∫
H˘˘ÉH˘˘µ˘˘ƒ, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á d˘©˘ª˘É∫ N˘óe˘Éä e˘£˘ÉQ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ''HÉS¢'',
hGŸù°à≤∏á d©ªÉ∫ GCS°ô…, hjÑ∏≠ YóO Gd©ªÉ∫ GŸæ†°ªÚ dÓ–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿, hjàƒb™ GC¿ jõjó Gd©óO ‘
G’CS°ÉH«™ GŸ≤Ñ∏á e™ Gf†°ªÉΩ f≤ÉHÉä LójóI.

GdæÉFÖ bôGWá: {WÒG¿ Gÿ∏«èz 
’ J¡àº HÉŸù°Éaôjø h’JõG∫ eàîÑ£á

GS°àæµô Y†°ƒ Gd∏éæá GŸƒDbàá dóQGS°á GChV°É´ T°ôcá WÒG¿ Gÿ∏«è Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ
GCMªó bôGWá, Wôj≤á J©Éeπ GdµÉOQ G’EOGQ… d∏û°ôcá e™ GŸù°Éaôjø Ã£ÉQ GdóhMá, GEP

bÉ∫ GEf¬  cÉ¿ Y∏≈ eÏ QM∏á eàƒL¡á eø GdóhMá GE¤ GdÑëôjø ⁄ J¨ÉOQ Hù°ÑÖ N∏π
›¡ƒ∫ HÉd£ÉFôI Yôbπ Lóh∫ GdôMÓä eóI S°ÉYÉä Oh¿ JÈjô eø GdµÉOQ G’EOGQ…

’CS°ÑÉÜ gòG Gÿ∏π GCh GYàòGQ ŸÉ JôJÖ Y∏≈ Pd∂ eø J©£«π Ÿü°Édí GŸù°Éaôjø.
hGV°É± bôGWá: ''G◊ÉOKá J©µù¢ hLƒO JîÑ§ OGNπ Gdû°ôcá hYóΩ bóQJ¡É Y∏≈

Gdà©Éeπ e™ Gÿ£ƒ• Gıà∏Øá d¡É, a∏º J©àòQ d∏ªù°Éaôjø h–«£¡º Y∏ªÉk Hæƒ´ Gÿ∏π
hGCS°ÑÉH¬ Gdò… L©∏¡º Áµãƒ¿ OGNπ Gd£ÉFôI GCcÌ eø S°ÉYá Oh¿ GC¿ Jµƒ¿ dój¡º OQGjá

ÃÉ jëóç Mƒd¡º, hH©ó eôhQ Gdù°ÉYá ” GEfõG∫ GŸù°Éaôjø hL©∏¡º jæà¶ôh¿ Ã£ÉQ
GdóhMá ◊Ú GdÎJ«Ö e™ T°ôcá WÒG¿ GCNôi dæ≤∏¡º Y∏≈ eàæ¡É e™ JôJ«Ö GChdƒjÉä
GŸù°Éaôjø JÑ©Ék ŸæÉU°Ñ¡º hJô∑ G’BNôjø hS°§ U°ôGñ d∏ªƒGa≤á Y∏≈ f≤∏¡º HòGä
GdæÉb∏á G’CNôi, M«å cÉ¿ eø GŸØÎV¢ hU°ƒ∫ GŸù°Éaôjø GCeù¢ G’Ch∫ Gdù°ÉYá G’
GCf¡º hU°∏ƒG GdÑëôjø Gdù°ÉYá eù°ÉAk''.

hW˘˘ÉdÖ b˘˘ôGW˘˘á ‘ f˘¡˘Éj˘á Jü°˘ôj˘ë˘¬ ''H†°˘˘ôhQI GEL˘˘ôGA GEU°˘ÓM˘Éä L˘òQj˘á hJ˘©˘«Ú
›∏ù¢ GEOGQI bƒ… eø Ph… G’Nàü°ÉU¢ hGÿÈI hGdóQGjá ÃéÉ∫ Gd£ÒG¿ GdàéÉQ…

MØÉXÉk Y∏≈ eù°à≤Ñπ Gdû°ôcá hY∏≈ GŸÉ∫ Gd©ÉΩ Gdò… j†°ï H¡É''.

GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» ZóGk 

eƒXØƒ {WÒG¿ Gÿ∏«èz jƒDS°ù°ƒ¿ f≤ÉHá LójóI
càÖ - fiªó GÿÉdó…:

GCY∏æâ ›ªƒYá eø eƒXØ» T°ôcá
WÒG¿ Gÿ∏˘˘«˘è J˘ÉCS°˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘á hW˘æ˘«˘á
d¡É ZóGk, Y∏≈ ZôGQ Gdû°ôcÉä GdƒWæ«á
G◊ôI e˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘π GCd˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘É, H˘˘˘˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘˘ƒ,
GdÑÎhc«ªÉhjÉä, T°ôcá NóeÉä e£ÉQ
GdÑëôjø ''HÉS¢''hS°«©≤ó G’LàªÉ´ ‘
GEM˘˘˘˘˘ói b˘˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘˘Éä GŸƒD“ôGä H˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ó¥

eƒaæÑ«∂ hS°«ÑóGC G’LàªÉ´ ‘ GdãÉdãá
hGdæü°∞ eù°ÉAk. 

hb˘˘É∫ QF˘˘«ù¢ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á
d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒD“ô Gd˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘» GCM˘˘ª˘˘ó Y˘˘«ù°˘˘≈

Gdµƒjà» d`{GdƒWø''fëø eû°ôh´ f≤ÉH»
jóGa™ Yø M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ hjÉCNò H©Ú
G’Y˘˘à˘Ñ˘ÉQ S°˘∏˘Ñ˘«˘Éä Gd˘ØÎI GŸÉV°˘«˘á e˘ø

Z«ÉÜ d∏ª¡æ«á Gdæ≤ÉH«á hJ¨∏«Ö dóhGa™
ZÒ e¡æ«á hGC¿ Gd¡ó± Gdæ≤ÉH» jéÖ
GC¿ j˘˘î˘˘∏˘˘ƒG e˘˘ø GCj˘˘á J˘ƒL˘¡˘Éä S°˘«˘ÉS°˘«˘á
H¡ó± Nóeá Gd©ªÉ∫ hGEjü°É∫ GCU°ƒGJ¡º
GE¤ e˘˘˘ôGc˘˘˘õ Gd˘˘˘≤˘˘˘ôGQ ‘ Gd˘˘˘óhd˘˘á. hOY˘˘É
Gd˘˘˘µ˘˘ƒj˘˘à˘˘» c˘˘Éa˘˘á GŸƒX˘˘ØÚ d˘˘∏ÎM˘˘«Ö
H˘˘˘˘É’f†°˘˘˘ª˘˘˘ÉΩ –â e˘˘˘¶˘˘˘∏˘˘˘á Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘á
G÷ój˘óI d˘∏û°˘ôc˘á e˘ø N˘Ó∫ OY˘ƒJ˘¡˘º

eø bÑπ Gd∏éæá Gdàë†°Òjá ◊†°ƒQ
GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» d∏æ≤ÉHá.

GCY˘∏˘ø e˘ôc˘õ Gd˘Ñ˘ë˘ôjø ''Gdóh…''d˘∏˘ë≤ƒ¥ hG◊ôjÉä
Gdæ≤ÉH«á GdàÉH™ ÷ª©«á GdÑëôjø ŸôGbÑá M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
OYª¬ heù°ÉfóJ¬ dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø
d©õe¬ Y≤ó eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» ZóGk GEjòGfÉk HÉET°¡ÉQ G’–ÉO
QS°ª«Ék.

hGCT°˘˘˘ÉQ GC¿ G’–ÉO S°˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘à˘˘îÖ N˘˘Ó∫ GŸƒD“ô e˘˘µ˘˘à˘˘Ñ˘˘¬
GdàæØ«ò… dóhQI “àó S°æƒGä. eƒDcóGk eù°ÉfóJ¬ eÑÉOQI

›ªƒYá eø Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á G◊ôI HÉdàóGh∫ dÑóA
Gÿ£˘˘ƒGä Gd˘˘à˘˘ë†°Òj˘˘á d˘˘à˘˘Ø˘˘©˘˘«˘˘π H˘˘æ˘˘ƒO GŸôS°˘ƒΩ GCY˘Ó√
hG’EYÓ¿ Yø b«ÉΩ G–ÉO Lójó d∏æ≤ÉHÉä PGä GCa≥ f≤ÉH»
hhW˘˘æ˘˘» jü°˘˘ë˘˘í eù°˘˘ÉQ G◊ôc˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á G◊ôI H˘¡˘ó±

Nóeá b†°ÉjÉ Gd©ªÉ∫ GŸ£∏Ñ«á h–≤«≥ c«Éf¡É he£ÉdÑ¡É
GŸû°˘˘ôhY˘˘á Gd˘˘à˘˘» c˘˘Ø˘˘∏˘˘à˘˘¡˘˘É Gd˘˘≤˘˘ƒGfÚ GÙ∏˘˘«˘á hG’CY˘ôG±
hGŸƒGK«≥ Gdóhd«á.

‘ Gdƒbâ PGJ¬ T°éÖ GŸôcõ fiÉh’ä H©†¢ G÷¡Éä
G’Cg∏«á hGdôS°ª«á eæò G’EYÓ¿ GdàÉCS°«ù°» Mƒ∫ h’OI
G’–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø, Jû°ƒj¬ G◊≤ÉF≥,

e†°«ØÉk GC¿ eôcõ ''Gdóh…''jƒDcó Y∏≈ f≤É• GCgª¡É ''GC¿
GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æá, LÉA eàªÉT°«Ék e™
G’CY˘˘ôG± hGŸƒGK˘˘«˘˘≥ Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á Hû°˘˘ÉC¿ Gd˘à˘©˘óOj˘á hG◊ôj˘á
Gdæ≤ÉH«á hMªÉjá M≥ Gdàæ¶«º Gdæ≤ÉH» Qbº , Gdü°ÉOQ

Yø eƒD“ô Gd©ªπ Gdóh‹ YÉΩ Ω. GEV°Éaák GC¿ X¡ƒQ
Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á d˘«ù¢ H˘óY˘á h’ Jû°˘µ˘π N˘£˘ƒQI Y∏≈
hMóI Gd©ªÉ∫ cªÉ jôjó GC¿ jü°ƒQ Pd∂ GdÑ©†¢ GEP GCbôJ¡É
Gd˘˘àû°˘ÉQj˘™ Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hGd˘óhd˘«˘á hGY˘à˘ª˘óJ˘¡˘É Gd˘©˘ój˘ó e˘ø
Gdóh∫ GŸà≤óeá GŸÎS°îá ‘ GdóÁ≤ôGW«á, M«å Yª∏â
GŸæ¶ªÉä Gdæ≤ÉH«á Y∏≈ Gbàù°ÉΩ GCYÑÉA GdóaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫
ha˘≥ e˘æ˘¶˘ƒe˘á J˘µ˘Ée˘∏˘«˘á GCM˘óGg˘É J˘Ø˘ÉhV°˘«˘á eàØ≥ Y∏«¡É
hG’CN˘˘ôi Jû°˘˘ôj˘˘©˘«˘á hGV°˘ë˘á GŸ©˘É⁄, h’T°∂ GC¿ M˘óGK˘á
Gd˘˘à˘é˘ôH˘á Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á ‘ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø J˘ãÒ H˘©†¢
Gd¡ƒGLù¢ hgƒ GCeô WÑ«©» ‘ HóGjá cπ ŒôHá Y∏≈ ZôGQ
Gdà©óOjá Gdù°«ÉS°«á GdæÉT°Äá Gdà» eÉRdæÉ fà∏ªù¢ Gd£ôj≥

NÓd¡É dÑ∏ƒQI J≤Éd«ó OÁ≤ôGW«á J≤ƒΩ Y∏≈ G’MÎGΩ
GŸàÑÉO∫ hbÑƒ∫ M≥ G’NàÓ±, hH¡òG GŸ©æ≈ aÉE¿ Gdà©óOjá
Gdæ≤ÉH«á d«ù°â gójá eø GCMó Hπ M≥ OS°àƒQ… WÑ≤Ék
d∏àû°ÉQj™ GdƒWæ«á hGdóhd«á.

hGCT°ÉQ GŸôcõ, GCf¬ jàÉH™ hjôU°ó hjôGbÖ cé¡á fiÉjóI

eù°à≤∏á eÉ jóhQ HÉdù°ÉMá Gd©ªÉd«á, hjàƒGU°π e™ GŸôGcõ
hGŸæ¶ªÉä Gdóhd«á, hY∏≈ QGCS°¡É eæ¶ªá Gd©ªπ Gdóhd«á
GŸ©æ«á HÉ◊≤ƒ¥ hG◊ôjÉä Gdæ≤ÉH«á ŸàÉH©á cπ eÉ Áù¢

YªÉ∫ GdÑëôjø heæ¶ªÉJ¡º GŸù°à≤∏á, H¡ó± GŸù°Égªá e™
eƒDS°ù°Éä GÛàª™ GŸóÊ GdÑëôjæ«á ‘ Oa™ eù°ÒI GdÑæÉA
hG’EU°Óì Gdà» j≤ƒOgÉ M†°ôI U°ÉMÖ G÷Ódá GŸ∏∂

Mªó Hø Y«ù°≈ GB∫ N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói. cªÉ GCY∏ø
GŸôcõ, Yø GEWÓb¬ HôfÉ›Ék T°ÉeÓk JƒYƒjÉk HÉdà©Éh¿ e™
G’–ÉO G◊ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘îü°˘˘ƒU¢
Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á hG◊ôjÉä hG◊≤ƒ¥ Gdæ≤ÉH«á hJæ¶«ª¬
d˘˘óhQGä f˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGEY˘˘óGO√ d˘˘æû°˘˘ôI e˘˘à˘˘îü°ü°˘˘á J˘˘à˘˘æ˘Éh∫
hJôU°ó h–∏π cπ eÉ jîü¢ YªÉ∫ GdÑëôjø hGd©ªÉdá
GdƒGaóI, eæƒgÉk GCf¬ S°«≤ƒΩ NÓ∫ gòG Gd©ÉΩ HÉaààÉì eôcõ

eàîü°ü¢ d∏û°ƒDh¿ Gdæ≤ÉH«á HÉdÑëôjø HÉEOGQI eàîü°ü°á
c˘˘» Áà˘˘ó d˘˘Ñ˘˘≤˘˘«˘˘á Oh∫ Gÿ∏˘˘«˘˘è Gd˘˘©˘˘ôH˘˘» H˘˘Éd˘˘à˘˘©˘Éh¿ e˘™
GŸæ¶ªÉä Gdü°ój≤á.

GEWÓ¥ HôfÉeè JƒYƒ… d∏à©óOjá Gdæ≤ÉH«á hG◊ôjÉä hG◊≤ƒ¥ Gdæ≤ÉH«á

eôcõ eàîü°ü¢ d∏û°ƒDh¿ Gdæ≤ÉH«á HÉdÑëôjø hf≤∏¬ dóh∫ Gdà©Éh¿

GS°à≤Ñπ QF«ù¢ ›∏ù¢ Gdû°ƒQi Y∏» U°Édí Gdü°Édí, hRjô G’ES°µÉ¿ HÉS°º G◊ªô
‘ eµàÑ¬ GCeù¢ M«å GS°à©ôV¢ G◊ªô NÓ∫ Gd∏≤ÉA N£§ GdƒRGQI GdôGe«á ◊π

GŸ∏∞ G’ES°µÉÊ, Gdà» –¶≈ HÉgàªÉΩ Gd≤«ÉOI GdôT°«óI.
hGCK˘˘æ˘˘≈ QF˘˘«ù¢ GÛ∏ù¢ Y˘˘∏˘˘≈ N˘˘£˘˘§ Gd˘˘ƒRGQI Gd˘˘¡˘˘ÉOa˘á d˘à˘ƒaÒ Gdù°˘µ˘ø GŸæ˘ÉS°Ö

d∏ªƒGWæÚ Y∏≈ eù°àƒi eæÉW≥ GŸª∏µá NÓ∫ aÎI Reæ«á bü°ÒI, eû°«óGk ‘
Gdƒbâ PGJ¬ HÉ÷¡ƒO Gdà» JÑòd¡É hRGQI G’ES°µÉ¿ hN££¡É GdôGe«á ◊∏ë∏á GŸ∏∞
G’S°˘˘µ˘˘ÉÊ. e˘˘ø L˘˘¡˘˘à˘˘¬, GCK˘˘æ˘˘≈ hRj˘˘ô G’ES°˘˘µ˘˘É¿ Y˘∏˘≈ e˘É –¶˘≈ H˘¬ N˘£˘§ Gd˘ƒRGQI
heû°ÉQj©¡É eø OYº Gdù°∏£á Gdàû°ôj©«á.

G◊ªô j£∏™ Gdü°Édí Y∏≈ N£§ G’ES°µÉ¿

GCT°ÉO HóhQ {Gdæ«ÉH»z ‘ HæÉA G’CL«É∫ Gdü°ÉYóI

Gd¶¡ôGÊ jƒDcó GCgª«á J©õjõ 
b«```º G’fàª``ÉA GdƒWæ```» d∏æÉT°Ä```á
GCcó QF«ù¢ ›∏ù¢ GdæƒGÜ N∏«Øá Gd¶¡ôGÊ GCgª«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Gdü°ë«ëá

d˘˘ÓCL˘˘«˘˘É∫ Gd˘˘≤˘˘ÉOe˘˘á, hJ˘©˘õj˘õ b˘«˘º G’f˘à˘ª˘ÉA d˘∏˘ƒW˘ø d˘ói L˘«˘π Gdû°˘Ñ˘ÉÜ, eû°˘«˘óGk
HÉÿ£ƒGä G÷ÉOI Gdà» jæà¡é¡É GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» ‘ J©õjõ hOYº Gdû°ÑÉÜ hGdæÉT°Äá

‘ flà∏∞ GÛÉ’ä, hS°©«¬ dÑæÉA L«π U°ÉYó bƒ… eàªÉS°∂ hbÉOQ Y∏≈ –ªπ
GŸù°ƒDhd«á h›ÉH¡á flà∏∞ GdàëójÉä ŸÉ a«¬ NÒ hU°Óì GŸª∏µá.

LÉA Pd∂ NÓ∫ GS°à≤ÑÉ∫ G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢ GdæƒGÜ GCeù¢ GdØƒê GdãÉÊ eø
W˘˘∏˘˘Ñ˘á GŸ©ù°˘µ˘ô Gdü°˘«˘Ø˘» d˘ÓCc˘ÉOÁ«˘á GŸ∏˘µ˘«˘á d˘∏û°˘ôW˘á Gd˘à˘ÉH˘™ d˘ƒRGQI Gd˘óGN˘∏˘«˘á,
jôGa≤¡º YóO eø bÉOI GÛªƒYÉä Gd©ù°µôjá d∏£∏Ñá.

hGd˘˘à˘˘≤˘˘≈ Gd˘˘ƒa˘˘ó Gd˘˘£˘˘ÓH˘˘» N˘˘Ó∫ Gd˘˘õj˘˘ÉQI H˘˘©†°˘˘ƒ ÷æ˘á Gdû°˘ƒDh¿ Gd˘àû°˘ôj˘©˘«˘á
hGd≤Éfƒf«á HÉÛ∏ù¢ Nª«ù¢ Gdôe«ë», hGd≤ÉFº HÉCYªÉ∫ G’CeÚ Gd©ÉΩ Û∏ù¢ GdæƒGÜ

LªÉ∫ Rhjó, hYóO eø QhDS°ÉA heƒXØ» GEOGQGä G’CeÉfá Gd©Éeá d∏ªé∏ù¢.
H©ógÉ GS°àª™ Gdƒaó Gd£ÓH» GdõGFô GE¤ T°ôì JØü°«∏» Yø Gd©ªπ GdÈŸÉÊ

h›∏ù¢ GdæƒGÜ hG’CYªÉ∫ Gd≤Éfƒf«á hGdàû°ôj©«á hGdÈŸÉf«á GŸàÑ©á ‘ GÛ∏ù¢
Gd˘æ˘«˘ÉH˘» hGd˘ÓF˘ë˘á Gd˘óGN˘∏˘«˘á d˘∏˘ª˘é˘∏ù¢, hH˘©˘óg˘É OGQä L˘∏ù°˘á f≤ÉT°«á Wôì a«¡É
Gd£∏Ñá Jù°ÉhD’J¡º h“â G’ELÉHá Yæ¡É, bÑπ GC¿ j≤ƒΩ Gd£ÓÜ HõjÉQI e«óGf«á
T°ª∏â Gd≤ÉYá GdôF«ù°«á d∏ªé∏ù¢.

¯ {GdÑëôj````ø ◊≤`````ƒ¥ G’Efù°````É¿z:Gdà©óOj````á Gdæ≤ÉH«``á 
d«ù°``â HóY````á h’ Jû°µ``π N£```ƒQI Y∏```≈ hM`óI Gd©ª```É∫ 

{côGeáz J£ÉdÖ HÉMÎGΩ M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ HÉdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á
W˘˘ÉdÖ QF˘˘«ù¢ L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á c˘˘ôGe˘á

◊≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿ GCM˘˘˘ª˘˘˘ó GŸÉd˘˘˘µ˘˘»
HÉMÎGΩ M≥ Gd©ªÉ∫ ‘ Gdà©óOjá
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á H˘˘ÉY˘à˘Ñ˘ÉQ√ e˘Ñ˘óGC Y˘ÉŸ«˘Ék

eƒLƒOGk ‘ Gd≤ƒGfÚ hGdàû°ôj©Éä
Gd˘óhd˘«˘á GŸæ˘¶˘ª˘á d˘∏˘©ªπ Gdæ≤ÉH»,

e©ÈGk Yø JÉCj«ó√ ◊≥ Gd©ªÉ∫ ‘
J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G’–ÉO G◊ô d˘˘∏˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘Éä
GŸ≤˘˘˘˘˘˘˘˘ôQ GEY˘˘˘˘˘˘˘Óf˘˘˘˘˘˘˘¬ //Ω

fiòQGk ‘ Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒbâ PGJ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¬ e˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ø

G’MàµÉQ .
hb˘˘É∫ GŸÉd˘˘µ˘˘» ''M˘˘≥ Gd˘˘©˘ª˘É∫ ‘

Jû°˘˘µ˘˘«˘˘π GCcÌ e˘˘ø f˘≤˘ÉH˘á GCh G–ÉO
M˘˘≥l b˘˘Éf˘ƒÊ GCU°˘«˘π e˘ƒL˘ƒO e˘æ˘ò
S°˘˘æ˘˘ƒGä W˘˘ƒj˘˘∏˘˘á, Y˘˘ôH˘˘«˘˘Ék hOhd˘«˘Ék,
aàƒfù¢ Yôaâ Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á
e˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ò Y˘˘˘˘ÉΩ K˘˘˘˘˘˘˘º ŒóOä

ŒôHà¡É ‘ GdãªÉf«æÉä, hd¡òG eø
Gd¨ôjÖ GC¿ jù°©≈ GdÑ©†¢ ÙÉQHá

g˘˘˘˘òG G◊≥ ‘ Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘ø, GCh GC¿

Jù°˘˘˘©˘˘≈ L˘˘ª˘˘ÉY˘˘Éä H˘˘©˘˘«˘˘æ˘˘¡˘˘É dû°˘˘ø
M˘ª˘Óä Jû°˘ƒj˘¬ hW˘©˘ø hJù°˘≤˘«§
d˘∏˘æ˘≤˘ÉH˘«Ú Gd˘òj˘ø GQJ˘ÉChG ‡ÉQS°˘á

M˘˘˘≤˘˘¡˘˘º ‘ J˘˘µ˘˘ƒj˘˘ø G–ÉOGä M˘˘ôI
“ãπ Gd©ªÉ∫ hJóGa™ Yæ¡º H©«óGk
Yø G’EWÉQ Gdà≤∏«ó….

hGCV°É± GŸÉdµ» ''jà«í Gd≤Éfƒ¿
Qbº d∏©ªÉ∫ M≥ Jµƒjø GCcÌ
eø f≤ÉHá GCh G–ÉO, hgƒ Gd≤Éfƒ¿
GŸà˘˘˘Ø˘˘˘≥ e˘˘˘™ GŸ©˘˘˘ÉjÒ Gd˘˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒf˘˘«˘˘á

Gd˘óhd˘«˘á GŸæ˘¶˘ª˘á d˘∏˘©˘ª˘π Gdæ≤ÉH»
Gd˘˘˘à˘˘˘» Jû°˘˘˘óO Y˘˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI cù°˘˘ô
GM˘à˘µ˘ÉQ a˘Ä˘Éä H˘©˘«˘æ˘¡É ◊≥ “ã«π
Gd˘©˘ª˘É∫, hGEY˘£˘ÉA Gd˘£Ñ≤á Gd©Ée∏á

N˘«˘ÉQGä H˘ój˘∏˘á d˘à˘ª˘ã˘«∏¡É hGdóaÉ´
Y˘˘˘ø M˘˘˘≤˘˘˘ƒb˘˘˘¡˘˘É Oh¿ hU°˘˘Éj˘˘á e˘˘ø
GCMó''. e†°˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘Ék ''Gd˘¶˘ôh± Gd˘à˘»

e˘˘˘ôä H˘˘¡˘˘É Gd˘˘Ñ˘˘ÓO N˘˘Ó∫ aÈGj˘˘ô
he˘˘˘˘˘˘˘ÉQS¢ Ω GCX˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ôä Y˘˘˘˘óΩ
U°ÓM«á G’EWÉQ Gdà≤∏«ó… G◊É‹

d˘à˘ª˘ã˘«˘π M˘≤˘ƒ¥ Gd˘£˘Ñ˘≤˘á Gd˘©˘Ée∏á
H˘˘ë˘˘ôj˘˘á he˘˘ƒV°˘˘ƒY˘˘«˘˘á, a˘˘É’–ÉO
Gd©ÉΩ d∏æ≤ÉHÉä ⁄ j©ó NÉa«Ék GCf¬

flÎ¥ e˘˘ø L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘Éä S°˘˘«˘ÉS°˘«˘á
e˘˘©˘˘ÉQV°˘˘á J˘à˘ë˘µ˘º a˘«˘¬ hJù°˘«˘£˘ô
Y˘˘∏˘˘«˘˘¬, hjo˘˘ù°˘˘à˘˘î˘˘óΩ e˘˘ø N˘˘Ód˘¡˘É
dàë≤«≥ GCZôGV¢ S°«ÉS°«á hOhd«á,
h⁄ j˘˘˘©˘˘˘ó Áã˘˘˘π M˘˘≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫
Hû°˘˘µ˘˘π e˘˘æ˘˘ÉS°Ö, hGE’ ŸÉ Gfù°˘˘ë˘˘Ñâ

e˘˘˘æ˘˘˘¬ f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä d˘˘¡˘˘É hR¿ c˘˘ÑÒ ‘

G÷ù°º Gdæ≤ÉH» eãπ f≤ÉHá YªÉ∫
GCdÑÉ hf≤ÉHá GŸü°ôa«Ú''.

hGNààº GŸÉdµ» H«Éf¬ HÉdàû°ójó
Y∏≈ GCf¬ ’ jë≥ dÓ–ÉO Gd©ÉΩ GCh
ZÒ√ GOY˘˘ÉA GM˘˘à˘˘µ˘˘ÉQ M˘˘≥ “ã˘˘«˘˘π
Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫, N˘˘ÉU°˘ák hGCf˘¬ ’ j˘©È GE’

Y˘˘ø -% a˘˘≤˘˘§ e˘ø Gd˘©˘ª˘É∫,
hG’B¿ hH©ó Gfù°ëÉÜ f≤ÉHÉä cÑÒI
e˘˘æ˘¬ e˘ã˘π GCd˘Ñ˘É, a˘ÉE¿ g˘ò√ Gd˘æù°˘Ñ˘á
GfîØ†°â ’CcÌ eø Pd∂.GCMªó GŸÉdµ» 

GŸÉdƒO jæÉT°ó Gd≤«ÉOI Hà¨«Ò OhGΩ
Qe†°É¿ eø Gd©ÉT°ôI GE¤ GdãÉdãá

fÉT°ó GdæÉFÖ NÉdó GŸÉdƒO LÓdá GŸ∏∂ hS°ªƒ QF«ù¢ GdƒRQGA L©π GdóhGΩ GdôS°ª» ‘
T°¡ô Qe†°É¿ GŸÑÉQ∑ eø Gdù°ÉYá Gd©ÉT°ôI U°ÑÉMÉk Mà≈ GdãÉdãá Yü°ôGk, cªÉ gƒ e©ªƒ∫
H¬ ‘ G’CQO¿ Gdû°≤«≥ hH©†¢ GdÑ∏óG¿ GŸù°∏ªá, hGCcó GC¿ Pd∂ eø T°ÉCf¬ Gdàù°¡«π Y∏≈
GŸƒGWæÚ GCOGA e¡Ée¡º GdƒX«Ø«á Hæû°É• ha©Éd«á, NÉU°á hGC¿ f¡ÉQ Qe†°É¿ S°ÉYÉJ¬

W˘˘ƒj˘˘∏˘˘á hd˘˘«˘˘∏˘˘¬ bü°Ò, GEV°˘Éa˘á GE¤ G◊ô Gdû°˘ój˘ó Gd˘ò… j˘ÉCJ˘» a˘«˘¬, a˘ÉCZ˘∏Ö GŸƒGW˘æÚ
j≤†°ƒ¿ d«∏¡º S°Égôjø Mà≈ S°ÉYÉä Gdü°ÑÉì, eÉ jé©π PgÉH¡º d∏©ªπ ‘ GdãÉeæá ZÒ
eæàè ‘ Xπ T°©ƒQgº HÉ’EQgÉ¥ hYóΩ JƒGaô Gd≤óQI GdµÉa«á Y∏≈ G’EfàÉL«á, hd¡òG aÉE¿
JÉCNÒ GdóhGΩ e£∏Ö T°©Ñ» e∏í.

hcû°∞ GŸÉdƒO GC¿ JÉCNÒ GdóhGΩ d∏©ÉT°ôI eø T°ÉCf¬ GC¿ jë≤≥ aƒGFó dÓbàü°ÉO
GdƒWæ» hjû°é™ GŸƒGWæÚ Y∏≈ GdògÉÜ d∏óhGΩ hj≤∏π eø MÉ’ä Gdà¨«Ö Gdà» JµÌ ‘
Gdû°¡ô GdµôË, hS°«îØ∞ eø G’ROMÉΩ GŸôhQ… Gdò… Jû°¡ó√ S°ÉYÉä Gdü°ÑÉì GŸÑµô,

a†°Ók Yø GC¿ JÉCNÒ GdóhGΩ ’ jù°ÑÖ GEQgÉbÉk eÉd«Ék Y∏≈ Gdóhdá, h’ Gfà≤ÉU°Ék eø GÛ¡ƒO
G◊µƒe», M«å GE¿ fü°∞ GŸ©∏ªÚ hGŸ©∏ªÉä ‘ GELÉRI QS°ª«á HÉdØ©π, hGÿÈI Gdù°ÉH≤á
JƒDcó a©Éd«á eãπ gò√ G’ELôGAGä Gd¡ÉOaá dõjÉOI GEfàÉL«á GŸƒGWø.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

Jù°ÉA∫ Yø GT°ÎG• {GŸôcõ…z GEKÑÉä eü°óQ GCjá eÑÉd≠

{Gdàéª™z j£ÉdÖ Hµû°∞ eÓHù°Éä GEONÉ∫ Gd`e∏«ƒ¿ Oh’Q
W˘Éd˘Ñâ L˘ª˘©˘«˘á Œª˘™ Gd˘ƒM˘óI Gd˘ƒW˘æ«á

Hµû°∞ eÓHù°Éä GEONÉ∫ Gdù°∏£Éä G’Ceôjµ«á
eÑ∏≠ e∏«ƒ¿ Oh’Q f≤óGk Yø Wôj≥ e£ÉQ
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Gd˘˘óh‹, hb˘˘Édâ GE¿ GŸÑ˘∏˘≠ ''jãÒ
Gdû°∂ hGd˘˘ôj˘˘Ñ˘˘á d˘˘ói b˘˘£˘ÉY˘Éä hGS°˘©˘á e˘ø
GŸƒGWæÚ''.

hGCV°˘˘É± Gd˘˘à˘˘é˘˘ª˘˘™ ‘ H˘˘«˘˘É¿ GCU°˘óQ√ GCeù¢
''jû°Î• GdÑæ∂ GŸôcõ… ‘ GdÑëôjø hHÉb»
Gd˘˘˘óh∫, hH˘˘æ˘˘ÉAk Y˘˘∏˘˘≈ GChGe˘˘ô Gd˘˘Ñ˘˘æ∂ GŸôc˘˘õ…
G’Ceôjµ» H†°ôhQI GEKÑÉä Gdû°îü¢ eü°óQ
GC… eÑ∏≠ jàéÉhR GB’± OjæÉQ –â OYƒi

fiÉQHá G’EQgÉÜ''eù°àóQcÉk ''dµø Gdù°∏£Éä
G’Ceôjµ«á Jù°ªí dæØù°¡É HÉEONÉ∫ eÑ∏≠ cÑÒ

LóGk –â OYƒi Gdü°ô± Y∏≈ Gd©Ée∏Ú ‘
Gd˘˘˘≤˘˘ÉY˘˘óI G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á hGŸƒGb˘˘™ G’CN˘˘ôi ‘
Gÿ∏«è Gd©ôH»''. 

hGCH˘˘ói Gd˘˘à˘˘é˘ª˘™ Y˘óΩ b˘æ˘ÉY˘à˘¬ H˘Éd˘àÈj˘ô
hJù°˘˘˘ÉA∫ ''g˘˘π g˘˘ò√ GBd˘˘«˘˘á U°˘˘ô± Gdù°˘∏˘£˘Éä
G’Ce˘˘˘ôj˘˘˘µ˘˘˘«˘˘á QhGJÖ Y˘˘Ée˘˘∏˘˘«˘˘¡˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘ói
Gdù°˘˘æ˘˘ƒGä GŸÉV°˘«˘á? GCh d˘«ù¢ d˘ói Gdù°˘∏˘£˘Éä
G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á hS°˘˘ÉF˘˘π d˘˘à˘ë˘ƒj˘π G’Ce˘ƒG∫ Y˘ø

Wôj≥ GdÑæƒ∑ hHû°µπ QS°ª» hf¶Ée»? ŸÉPG
joóNπ GŸÑ∏≠ H¡ò√ Gd£ôj≤á?''hbÉ∫ ''gæÉ∑
GdµãÒ eø G’CS°Ä∏á GŸãÉQI Mƒ∫ GŸƒV°ƒ´, h’
jéÖ GC¿ Áô G’Ceô Oh¿ –≤«≥ heù°ÉAdá''. 

hf˘˘˘˘˘Ñq˘˘˘˘˘¬ Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘É¿ GE¤ GC¿ Jü°˘˘˘˘ôj˘˘˘˘í hRGQI
GdóGN∏«á Mƒ∫ Mü°ƒ∫ Gdù°∏£Éä G’Ceôjµ«á

Y∏≈ eƒGa≤á GŸü°ô± GŸôcõ… ''GŸàÉCNô a«ªÉ
j¶¡ô'', hGEHÓZ¡É dƒRGQI GÿÉQL«á Hòd∂,

’ jù°˘˘≤˘˘§ M˘≤˘«˘≤˘á GC¿ Gd˘©˘ª˘π ZÒ W˘Ñ˘«˘©˘»,
hZÒ e˘˘≤˘˘æ˘˘™ ÷ª˘˘ÉgÒ GŸƒGW˘˘æÚ ‡ø g˘º
Y∏≈ OQGjá HóYº Gdù°∏£Éä G’Ceôjµ«á Gd≤ƒ…
hGŸù°˘˘à˘˘ª˘˘ô d˘˘Ñ˘©†¢ b˘ƒi hL˘ª˘ÉY˘Éä Gd˘à˘ÉCRË
Gdòjø GCKÉQhG G’CReá ‘ GdÑëôjø, heÉRGdƒG
jƒDLéƒf¡É ‘ JƒGa≥ hGV°í HÚ fl££ÉJ¡º
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘» cû°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘¡˘˘˘É G’CM˘˘˘óGç hGı£˘˘˘£˘˘˘Éä
G’Ceôjµ«á d∏û°ô¥ G’ChS°§ G÷ójó.  

hWÉdÖ Gdàéª™ Gdóhdá hhRGQI GdóGN∏«á
hGd˘Ñ˘æ∂ GŸôc˘õ… N˘ÉU°˘á H˘Éd˘à˘©˘Ée˘π Gdû°ØÉ±
e˘˘™ GŸƒV°˘˘ƒ´, hcû°˘˘∞ c˘˘Éa˘á GŸÓHù°˘Éä M˘ƒ∫
M˘˘≤˘˘«˘≤˘á G’Ce˘ô, hY˘óΩ GEU°˘óGQ Gd˘àü°˘ôj˘ë˘Éä

GŸÑ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘á hZÒ Gd˘˘˘ƒGV°˘˘˘ë˘˘˘á ŒÉ√ N˘˘ôhb˘˘Éä

Gdù°˘˘∏˘˘£˘˘Éä G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á d˘˘ÓCf˘˘¶˘ª˘á GÙ∏˘«˘á
hGdóhd«á. hOYÉ GCY†°ÉA ›∏ù¢ GdæƒGÜ GE¤

–ªπ eù°ƒDhd«à¡º GdƒWæ«á ŒÉ√ GŸƒV°ƒ´,
eø NÓ∫ Gdàë≤«≥ hfiÉS°Ñá G÷¡Éä Gdà»

S°ªëâ HóNƒ∫ GŸÑÉd≠ heói JƒGa≥ G’ELôGA
e˘˘˘™ G’Cf˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘á hGd˘˘˘≤˘˘ƒGfÚ GŸ©˘˘ª˘˘ƒ∫ H˘˘¡˘˘É ‘
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hY˘óΩ G’c˘à˘Ø˘ÉA H˘Éd˘à˘Ø˘ôê Y˘∏≈ eÉ
jëóç.        

e≤ô Œª™ GdƒMóI

OYÉ ŸàÉH©á {JƒjÎz hQU°ó G’Mà≤É¿ GÛàª©» dàü°ôaÉä Gdù°ØÒ G’Ceôjµ»

Hø Mƒjπ: QO GÿÉQL«á ZÒ Ob«≥ hŒÉhRGä côGL«ù°µ» eôaƒV°á T°©Ñ«Ék
bÉ∫ fÉFÖ QF«ù¢ cà∏á GŸù°à≤∏Ú YÑóGd∏¬ Hø

Mƒjπ, GE¿: ''QO hRGQI GÿÉQL«á G’CNÒ Mƒ∫
H«Éf¬ GŸ£ÉdÖ Hà¨«Ò GŸƒb∞ G’Ceôjµ», QO ZÒ
Ob˘˘˘«˘˘≥, N˘˘Éhm e˘˘ø Gd˘˘ôhì, h’ j˘˘éù°˘˘ó M˘˘≤˘˘«˘˘≤˘˘á
GŸù°àéóGä GdôGgæá Y∏≈ Gdù°ÉMá GÙ∏«á, Gdà»
jàÉH©¡É G÷ª«™ Hµπ JƒLù¢ hb∏≥.

hOYÉ Hø Mƒjπ hRjô GÿÉQL«á hgƒ fÉT°§
J˘˘˘ƒjÎ… e˘˘˘©˘˘˘ôh± GE¤ Gd˘˘˘ƒd˘˘˘ƒê, GE¤ T°˘˘˘Ñ˘˘µ˘˘Éä
Gd˘˘à˘˘ƒGU°˘˘π G’L˘˘à˘ª˘ÉY˘», J˘ƒjÎ, Gd˘Ø˘«ù¢ H˘ƒ∑,
hGŸæ˘˘à˘˘ój˘˘Éä, d˘˘«˘˘à˘ÉH˘™ H˘æ˘Øù°˘¬ M˘é˘º G’M˘à˘≤˘É¿
Gdû°©Ñ» GdµÑÒ Gdà» N∏Øà¡É Jü°ôaÉä Gdù°ØÒ
G’Ceôjµ», HÉYàÑÉQ√ T°îü°Ék ZÒ eôZƒÜ a«¬
T°˘˘©˘˘Ñ˘«˘Ék, e†°˘«˘Ø˘Ék GC¿ ''G’EQGOI Gdû°˘©˘Ñ˘«˘á e˘ƒDT°˘ô
OÁ≤˘˘ôGW˘˘» e˘¡˘º J˘óY˘ƒ GE¤ GMÎGe˘¬ GCe˘ôj˘µ˘É
bÑπ ZÒgÉ''.

hGCV°É± ''eÉ Pcô HÑ«ÉÊ Gdù°ÉH≥ Áãπ GEQGOI
T°˘˘©Ö Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø hGd˘˘à˘˘» ’ GCe˘ã˘π a˘«˘¡˘É S°˘ƒi

›ôO Wô±, hgƒ Hòd∂ Qa†¢ ⁄ jƒdó eø
aôGÆ, hGE‰É jôJµõ Y∏≈ e©£«Éä YójóI, GCgª¡É
GS°àªôGQ Gdù°ØÒ G’Ceôjµ» HóS¢ GCfØ¬ Hû°ƒDh¿
GŸª∏µá GdóGN∏«á, hGES°æÉO√ hJû°é«©¬ GŸÓReÚ

Ÿ£ÉdÖ h–ôcÉä GŸ©ÉQV°á, hGCj†°Ék Jü°ôjëÉJ¬
Gd˘à˘ÉCRÁ«˘á GŸù°˘«˘Ä˘á d˘∏˘Ñ˘ë˘ôjø, hYóΩ GMÎGe¬
d∏Ñ∏ó Gdà» Jù°à†°«Ø¬''. 

hGCc˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ó GC¿ ''hU°˘˘˘Ø˘˘¬ d˘˘∏ù°˘˘ØÒ G’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘»

H˘˘Éd˘˘à˘˘ÉCRÁ» e˘˘æ˘˘£˘˘≤˘˘» hU°˘ë˘«˘í hj˘ôJ˘µ˘õ Y˘∏˘≈
G◊é˘˘˘˘è hGd˘˘˘˘ƒb˘˘˘˘ÉF˘˘˘™ Gd˘˘˘óGe˘˘˘¨˘˘˘á, e˘˘˘æ˘˘˘ƒg˘˘˘Ék GE¤
GS°˘à˘©˘é˘Éd˘¬, H˘ÉN˘à˘Ó¥ Gd˘à˘ÉCRË b˘Ñ˘π GC¿ j˘àù°˘∏º

e¡ÉΩ Yª∏¬ a©∏«Ék HÉŸæÉeá, GEP hL¬ N£ÉHÉk MÉOGk
V°˘ó M˘µ˘ƒe˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø H˘ÉL˘àªÉ´ d∏µƒ‚ôS¢,
Pc˘˘ô a˘˘«˘˘¬ hb˘˘ÉF˘˘™ Y˘˘ÉQj˘˘á Y˘ø Gdü°˘ë˘á, GCV°˘Øâ
Gdû°˘˘˘ôY˘˘˘«˘˘˘á d˘˘˘Óf˘˘˘≤˘˘˘ÓÜ GÛôΩ Gd˘˘˘ò… b˘˘˘ÉOJ˘˘˘¬
G÷ªÉYÉä Gd£ÉFØ«á Gdà» “ãπ T°ôjëá b∏«∏á,
hGChV°˘í GC¿ S°˘∏˘ƒc˘«˘ÉJ˘¬ e˘ã˘∏â J˘≤˘ƒj†°˘Ék eÑÉT°ôGk

÷¡ƒO GŸª∏µá Ÿ©É÷á GBKÉQ G’CReá Gd¨ÉHôI, h⁄
Gdû°ªπ, haæó -HòGä Gdƒbâ- OhQ√ cù°ØÒ d¬

e¡ÉΩ OH∏ƒeÉS°«á fióOI he©ôhaá, a†°Ók Yø
Jü°˘ôj˘ë˘ÉJ˘¬ G’S°˘à˘Ø˘õGRj˘á d˘∏ü°˘ë˘Éa˘á GÙ∏˘«˘á
eƒDNôGk, hd¨ÒgÉ, hGdà» GS°àªÉä H¡É ‘ GdóaÉ´
Yø GŸ©ÉQV°á GÛôeá''.

hGCV°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É± ''GC¿ GL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘˘Éä c˘˘˘ôGL˘˘«ù°˘˘µ˘˘»
GŸû°˘˘˘Ñ˘˘˘ƒg˘˘˘á e˘˘˘™ b˘˘˘ÉOI GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘á Gd˘˘£˘˘ÉF˘˘Ø˘˘«Ú

e˘˘ôa˘˘ƒV°˘˘á T°˘˘©˘Ñ˘«˘Ék hd˘«ù°â e˘ø U°˘ª˘«˘º Y˘ª˘∏˘¬
GdóH∏ƒeÉS°», hJ∏≤» H¶Ód¡É HÉCf¬ Áãπ OhQGk
GS°àîÑÉQGJ«Ék j≤ƒV¢ S°«ÉOI Gdóhdá, a¡ƒ d«ù¢
HÉŸü°∏í Gdù°«ÉS°», h⁄ j£∏Ö eæ¬ Pd∂, hGE‰É

›ôO S°˘˘˘˘˘ØÒ d˘˘˘˘˘¬ e˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘ÉΩ fióOI f˘˘˘˘ôa†¢ GC¿
jàéÉhRgÉ b«ó GC‰∏á''.

hJ˘˘˘ÉH˘˘˘™ f˘˘˘ÉFÖ QF˘˘˘«ù¢ c˘˘˘à˘˘∏˘˘á GŸù°˘˘à˘˘≤˘˘∏Ú, GC¿
''GS°àªÉJá côGL«ù°µ», d∏≤ÉA ‡ã∏» GŸ©ÉQV°á
Oh¿ ZÒgº eø ‡ã∏» G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á
Gd˘Ñ˘ÉQRI hPGä Gd˘ã˘≤˘π H˘Éd˘Ñ˘ÓO, c˘à˘é˘ª™ GdƒMóI
GdƒWæ«á hG’CU°Édá hGŸæÈ G’ES°Óe» hZÒgº,

Áã˘˘˘π –«˘˘˘õGk hGV°˘˘˘ë˘˘˘Ék, hGS°˘˘à˘˘Ø˘˘ôGOGk H˘˘ÉŸƒGb˘˘∞
Gdù°«ÉS°«á, hjæ≤π aµôI hGV°ëá Mƒ∫ M≤«≤á
G’CL˘æ˘óGä Gd˘à˘» j˘ë˘Éh∫ c˘ôGL˘«ù°˘µ˘» “ôjôgÉ

Y∏≈ GCQV¢ GdÑëôjø''.
hGCc˘˘ó H˘ø M˘ƒj˘π GS°˘à˘ª˘ôGQ√ H˘à˘ƒX˘«˘∞ c˘Éa˘á

U°ÓM«ÉJ¬ Gdàû°ôj©«á ÙÉU°ôI GC… ŒÉhRGä
JÑóQ eø Gdù°ØÒ G’Ceôjµ» GCh ZÒ√ GCjÉk cÉ¿,
hGd˘˘©˘˘ª˘˘π Y˘˘∏˘˘≈ cû°˘˘Ø˘˘¡˘˘É d˘˘∏˘ôGC… Gd˘©˘ÉΩ, hGEd˘õGΩ
Gdóhdá H©óΩ Gdà¡Éh¿ e™ eàù°ÑÑ¡É, e†°«ØÉk GC¿
G’CLóQ HƒRGQI GÿÉQL«á GC¿ Jƒaô QOhOgÉ Ÿø
jù°˘˘à˘˘ë˘˘≥, a˘˘æ˘˘ë˘ø QL˘É’ä fl∏ü°˘ƒ¿ fû°˘ÉQ∑
GÿÉQL«á hZÒgÉ T°ô± GdóaÉ´ Yø GdÑëôjø
hY˘ø g˘ƒj˘à˘¡˘É hM˘Ø˘ß c˘ôGe˘à˘¡˘É, hf˘ôJµø GE¤
V°Øá hGMóI''.

YÑóGd∏¬ Hø Mƒjπ

Ãû°ÉQcá f≤ÉHÉä Ohd«á hYôH«á

GET°¡````ÉQ G’–````ÉO G◊```ô d©ª```É∫ GdÑëôj```ø Gd«``ƒΩ
càÖ - GEHôGg«º GdõjÉÊ:

j©≤ó G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» Gd«ƒΩ
G’CQH˘˘©˘˘ÉA GEj˘˘òGf˘˘Ék H˘˘ÉET°˘˘¡˘˘ÉQ√ QS°˘ª˘«˘Ék, hS°˘«˘æ˘à˘îÖ G’–ÉO e˘µ˘à˘Ñ˘¬
GdàæØ«ò… dóhQI “àó ’CQH™ S°æƒGä, hS°«≤ô GdƒKÉF≥ GdôF«ù°á
hGdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» hGdÓFëá GdóGN∏«á, hS°«ëóO eù°ª≈ hT°©ÉQ

G’–ÉO, hjû°ÉQ∑ ‘ GŸƒD“ô YóOl eø GŸæ¶ªÉä Gdæ≤ÉH«á Gdóhd«á
hGd©ôH«á. hcÉ¿ G’–ÉO G◊ô bó GCQLÉC eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» ŸóI 
GCj˘˘˘ÉΩ, GEP c˘˘˘É¿ e˘˘˘ø GŸ≤˘˘˘ôQ GC¿ jo˘˘˘æ˘˘¶˘˘º ‘ hj˘ƒd˘«ƒ GŸÉV°»,
hGCQL©â Gd∏éæá Gdàë†°Òjá GCS°ÑÉÜ GdàÉCL«π GE¤ JõGeæ¬ e™
e˘˘ƒD“ô Oh‹ ‘ eü°˘˘ô Jû°˘˘ÉQ∑ a˘˘«˘˘¬ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä hG–ÉOGä Y˘˘ôH˘«˘á
hOhd«á. hj†°º G’–ÉO G◊ô f≤ÉHÉä Jû°ªπ : T°ôcá Gÿ∏«è

dü°æÉYá GdÑÎhc«ªÉhjÉä ''L«Ñ∂'', hT°ôcá GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø
''GCdÑÉ'', hGŸü°ôa«Ú, hGdƒWæ«á d©ªÉ∫ LôGeµƒ, hG◊ôI d©ªÉ∫
H˘˘ÉH˘˘µ˘˘ƒ, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á d˘©˘ª˘É∫ N˘óe˘Éä e˘£˘ÉQ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ''HÉS¢'',
hGŸù°à≤∏á d©ªÉ∫ GCS°ô…, hjÑ∏≠ YóO Gd©ªÉ∫ GŸæ†°ªÚ dÓ–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿, hjàƒb™ GC¿ jõjó Gd©óO ‘
G’CS°ÉH«™ GŸ≤Ñ∏á e™ Gf†°ªÉΩ f≤ÉHÉä LójóI.

GdæÉFÖ bôGWá: {WÒG¿ Gÿ∏«èz 
’ J¡àº HÉŸù°Éaôjø h’JõG∫ eàîÑ£á

GS°àæµô Y†°ƒ Gd∏éæá GŸƒDbàá dóQGS°á GChV°É´ T°ôcá WÒG¿ Gÿ∏«è Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ
GCMªó bôGWá, Wôj≤á J©Éeπ GdµÉOQ G’EOGQ… d∏û°ôcá e™ GŸù°Éaôjø Ã£ÉQ GdóhMá, GEP

bÉ∫ GEf¬  cÉ¿ Y∏≈ eÏ QM∏á eàƒL¡á eø GdóhMá GE¤ GdÑëôjø ⁄ J¨ÉOQ Hù°ÑÖ N∏π
›¡ƒ∫ HÉd£ÉFôI Yôbπ Lóh∫ GdôMÓä eóI S°ÉYÉä Oh¿ JÈjô eø GdµÉOQ G’EOGQ…

’CS°ÑÉÜ gòG Gÿ∏π GCh GYàòGQ ŸÉ JôJÖ Y∏≈ Pd∂ eø J©£«π Ÿü°Édí GŸù°Éaôjø.
hGV°É± bôGWá: ''G◊ÉOKá J©µù¢ hLƒO JîÑ§ OGNπ Gdû°ôcá hYóΩ bóQJ¡É Y∏≈

Gdà©Éeπ e™ Gÿ£ƒ• Gıà∏Øá d¡É, a∏º J©àòQ d∏ªù°Éaôjø h–«£¡º Y∏ªÉk Hæƒ´ Gÿ∏π
hGCS°ÑÉH¬ Gdò… L©∏¡º Áµãƒ¿ OGNπ Gd£ÉFôI GCcÌ eø S°ÉYá Oh¿ GC¿ Jµƒ¿ dój¡º OQGjá

ÃÉ jëóç Mƒd¡º, hH©ó eôhQ Gdù°ÉYá ” GEfõG∫ GŸù°Éaôjø hL©∏¡º jæà¶ôh¿ Ã£ÉQ
GdóhMá ◊Ú GdÎJ«Ö e™ T°ôcá WÒG¿ GCNôi dæ≤∏¡º Y∏≈ eàæ¡É e™ JôJ«Ö GChdƒjÉä
GŸù°Éaôjø JÑ©Ék ŸæÉU°Ñ¡º hJô∑ G’BNôjø hS°§ U°ôGñ d∏ªƒGa≤á Y∏≈ f≤∏¡º HòGä
GdæÉb∏á G’CNôi, M«å cÉ¿ eø GŸØÎV¢ hU°ƒ∫ GŸù°Éaôjø GCeù¢ G’Ch∫ Gdù°ÉYá G’
GCf¡º hU°∏ƒG GdÑëôjø Gdù°ÉYá eù°ÉAk''.

hW˘˘ÉdÖ b˘˘ôGW˘˘á ‘ f˘¡˘Éj˘á Jü°˘ôj˘ë˘¬ ''H†°˘˘ôhQI GEL˘˘ôGA GEU°˘ÓM˘Éä L˘òQj˘á hJ˘©˘«Ú
›∏ù¢ GEOGQI bƒ… eø Ph… G’Nàü°ÉU¢ hGÿÈI hGdóQGjá ÃéÉ∫ Gd£ÒG¿ GdàéÉQ…

MØÉXÉk Y∏≈ eù°à≤Ñπ Gdû°ôcá hY∏≈ GŸÉ∫ Gd©ÉΩ Gdò… j†°ï H¡É''.

GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» ZóGk 

eƒXØƒ {WÒG¿ Gÿ∏«èz jƒDS°ù°ƒ¿ f≤ÉHá LójóI
càÖ - fiªó GÿÉdó…:

GCY∏æâ ›ªƒYá eø eƒXØ» T°ôcá
WÒG¿ Gÿ∏˘˘«˘è J˘ÉCS°˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘á hW˘æ˘«˘á
d¡É ZóGk, Y∏≈ ZôGQ Gdû°ôcÉä GdƒWæ«á
G◊ôI e˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘π GCd˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘É, H˘˘˘˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘˘˘ƒ,
GdÑÎhc«ªÉhjÉä, T°ôcá NóeÉä e£ÉQ
GdÑëôjø ''HÉS¢''hS°«©≤ó G’LàªÉ´ ‘
GEM˘˘˘˘˘ói b˘˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘˘Éä GŸƒD“ôGä H˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ó¥

eƒaæÑ«∂ hS°«ÑóGC G’LàªÉ´ ‘ GdãÉdãá
hGdæü°∞ eù°ÉAk. 

hb˘˘É∫ QF˘˘«ù¢ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á
d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒD“ô Gd˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘» GCM˘˘ª˘˘ó Y˘˘«ù°˘˘≈

Gdµƒjà» d`{GdƒWø''fëø eû°ôh´ f≤ÉH»
jóGa™ Yø M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ hjÉCNò H©Ú
G’Y˘˘à˘Ñ˘ÉQ S°˘∏˘Ñ˘«˘Éä Gd˘ØÎI GŸÉV°˘«˘á e˘ø

Z«ÉÜ d∏ª¡æ«á Gdæ≤ÉH«á hJ¨∏«Ö dóhGa™
ZÒ e¡æ«á hGC¿ Gd¡ó± Gdæ≤ÉH» jéÖ
GC¿ j˘˘î˘˘∏˘˘ƒG e˘˘ø GCj˘˘á J˘ƒL˘¡˘Éä S°˘«˘ÉS°˘«˘á
H¡ó± Nóeá Gd©ªÉ∫ hGEjü°É∫ GCU°ƒGJ¡º
GE¤ e˘˘˘ôGc˘˘˘õ Gd˘˘˘≤˘˘˘ôGQ ‘ Gd˘˘˘óhd˘˘á. hOY˘˘É
Gd˘˘˘µ˘˘ƒj˘˘à˘˘» c˘˘Éa˘˘á GŸƒX˘˘ØÚ d˘˘∏ÎM˘˘«Ö
H˘˘˘˘É’f†°˘˘˘ª˘˘˘ÉΩ –â e˘˘˘¶˘˘˘∏˘˘˘á Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘á
G÷ój˘óI d˘∏û°˘ôc˘á e˘ø N˘Ó∫ OY˘ƒJ˘¡˘º

eø bÑπ Gd∏éæá Gdàë†°Òjá ◊†°ƒQ
GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» d∏æ≤ÉHá.

GCY˘∏˘ø e˘ôc˘õ Gd˘Ñ˘ë˘ôjø ''Gdóh…''d˘∏˘ë≤ƒ¥ hG◊ôjÉä
Gdæ≤ÉH«á GdàÉH™ ÷ª©«á GdÑëôjø ŸôGbÑá M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
OYª¬ heù°ÉfóJ¬ dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø
d©õe¬ Y≤ó eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» ZóGk GEjòGfÉk HÉET°¡ÉQ G’–ÉO
QS°ª«Ék.

hGCT°˘˘˘ÉQ GC¿ G’–ÉO S°˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘à˘˘îÖ N˘˘Ó∫ GŸƒD“ô e˘˘µ˘˘à˘˘Ñ˘˘¬
GdàæØ«ò… dóhQI “àó S°æƒGä. eƒDcóGk eù°ÉfóJ¬ eÑÉOQI

›ªƒYá eø Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á G◊ôI HÉdàóGh∫ dÑóA
Gÿ£˘˘ƒGä Gd˘˘à˘˘ë†°Òj˘˘á d˘˘à˘˘Ø˘˘©˘˘«˘˘π H˘˘æ˘˘ƒO GŸôS°˘ƒΩ GCY˘Ó√
hG’EYÓ¿ Yø b«ÉΩ G–ÉO Lójó d∏æ≤ÉHÉä PGä GCa≥ f≤ÉH»
hhW˘˘æ˘˘» jü°˘˘ë˘˘í eù°˘˘ÉQ G◊ôc˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á G◊ôI H˘¡˘ó±

Nóeá b†°ÉjÉ Gd©ªÉ∫ GŸ£∏Ñ«á h–≤«≥ c«Éf¡É he£ÉdÑ¡É
GŸû°˘˘ôhY˘˘á Gd˘˘à˘˘» c˘˘Ø˘˘∏˘˘à˘˘¡˘˘É Gd˘˘≤˘˘ƒGfÚ GÙ∏˘˘«˘á hG’CY˘ôG±
hGŸƒGK«≥ Gdóhd«á.

‘ Gdƒbâ PGJ¬ T°éÖ GŸôcõ fiÉh’ä H©†¢ G÷¡Éä
G’Cg∏«á hGdôS°ª«á eæò G’EYÓ¿ GdàÉCS°«ù°» Mƒ∫ h’OI
G’–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø, Jû°ƒj¬ G◊≤ÉF≥,

e†°«ØÉk GC¿ eôcõ ''Gdóh…''jƒDcó Y∏≈ f≤É• GCgª¡É ''GC¿
GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æá, LÉA eàªÉT°«Ék e™
G’CY˘˘ôG± hGŸƒGK˘˘«˘˘≥ Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á Hû°˘˘ÉC¿ Gd˘à˘©˘óOj˘á hG◊ôj˘á
Gdæ≤ÉH«á hMªÉjá M≥ Gdàæ¶«º Gdæ≤ÉH» Qbº , Gdü°ÉOQ

Yø eƒD“ô Gd©ªπ Gdóh‹ YÉΩ Ω. GEV°Éaák GC¿ X¡ƒQ
Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á d˘«ù¢ H˘óY˘á h’ Jû°˘µ˘π N˘£˘ƒQI Y∏≈
hMóI Gd©ªÉ∫ cªÉ jôjó GC¿ jü°ƒQ Pd∂ GdÑ©†¢ GEP GCbôJ¡É
Gd˘˘àû°˘ÉQj˘™ Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hGd˘óhd˘«˘á hGY˘à˘ª˘óJ˘¡˘É Gd˘©˘ój˘ó e˘ø
Gdóh∫ GŸà≤óeá GŸÎS°îá ‘ GdóÁ≤ôGW«á, M«å Yª∏â
GŸæ¶ªÉä Gdæ≤ÉH«á Y∏≈ Gbàù°ÉΩ GCYÑÉA GdóaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫
ha˘≥ e˘æ˘¶˘ƒe˘á J˘µ˘Ée˘∏˘«˘á GCM˘óGg˘É J˘Ø˘ÉhV°˘«˘á eàØ≥ Y∏«¡É
hG’CN˘˘ôi Jû°˘˘ôj˘˘©˘«˘á hGV°˘ë˘á GŸ©˘É⁄, h’T°∂ GC¿ M˘óGK˘á
Gd˘˘à˘é˘ôH˘á Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á ‘ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø J˘ãÒ H˘©†¢
Gd¡ƒGLù¢ hgƒ GCeô WÑ«©» ‘ HóGjá cπ ŒôHá Y∏≈ ZôGQ
Gdà©óOjá Gdù°«ÉS°«á GdæÉT°Äá Gdà» eÉRdæÉ fà∏ªù¢ Gd£ôj≥

NÓd¡É dÑ∏ƒQI J≤Éd«ó OÁ≤ôGW«á J≤ƒΩ Y∏≈ G’MÎGΩ
GŸàÑÉO∫ hbÑƒ∫ M≥ G’NàÓ±, hH¡òG GŸ©æ≈ aÉE¿ Gdà©óOjá
Gdæ≤ÉH«á d«ù°â gójá eø GCMó Hπ M≥ OS°àƒQ… WÑ≤Ék
d∏àû°ÉQj™ GdƒWæ«á hGdóhd«á.

hGCT°ÉQ GŸôcõ, GCf¬ jàÉH™ hjôU°ó hjôGbÖ cé¡á fiÉjóI

eù°à≤∏á eÉ jóhQ HÉdù°ÉMá Gd©ªÉd«á, hjàƒGU°π e™ GŸôGcõ
hGŸæ¶ªÉä Gdóhd«á, hY∏≈ QGCS°¡É eæ¶ªá Gd©ªπ Gdóhd«á
GŸ©æ«á HÉ◊≤ƒ¥ hG◊ôjÉä Gdæ≤ÉH«á ŸàÉH©á cπ eÉ Áù¢

YªÉ∫ GdÑëôjø heæ¶ªÉJ¡º GŸù°à≤∏á, H¡ó± GŸù°Égªá e™
eƒDS°ù°Éä GÛàª™ GŸóÊ GdÑëôjæ«á ‘ Oa™ eù°ÒI GdÑæÉA
hG’EU°Óì Gdà» j≤ƒOgÉ M†°ôI U°ÉMÖ G÷Ódá GŸ∏∂

Mªó Hø Y«ù°≈ GB∫ N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói. cªÉ GCY∏ø
GŸôcõ, Yø GEWÓb¬ HôfÉ›Ék T°ÉeÓk JƒYƒjÉk HÉdà©Éh¿ e™
G’–ÉO G◊ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘îü°˘˘ƒU¢
Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á hG◊ôjÉä hG◊≤ƒ¥ Gdæ≤ÉH«á hJæ¶«ª¬
d˘˘óhQGä f˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGEY˘˘óGO√ d˘˘æû°˘˘ôI e˘˘à˘˘îü°ü°˘˘á J˘˘à˘˘æ˘Éh∫
hJôU°ó h–∏π cπ eÉ jîü¢ YªÉ∫ GdÑëôjø hGd©ªÉdá
GdƒGaóI, eæƒgÉk GCf¬ S°«≤ƒΩ NÓ∫ gòG Gd©ÉΩ HÉaààÉì eôcõ

eàîü°ü¢ d∏û°ƒDh¿ Gdæ≤ÉH«á HÉdÑëôjø HÉEOGQI eàîü°ü°á
c˘˘» Áà˘˘ó d˘˘Ñ˘˘≤˘˘«˘˘á Oh∫ Gÿ∏˘˘«˘˘è Gd˘˘©˘˘ôH˘˘» H˘˘Éd˘˘à˘˘©˘Éh¿ e˘™
GŸæ¶ªÉä Gdü°ój≤á.

GEWÓ¥ HôfÉeè JƒYƒ… d∏à©óOjá Gdæ≤ÉH«á hG◊ôjÉä hG◊≤ƒ¥ Gdæ≤ÉH«á

eôcõ eàîü°ü¢ d∏û°ƒDh¿ Gdæ≤ÉH«á HÉdÑëôjø hf≤∏¬ dóh∫ Gdà©Éh¿

GS°à≤Ñπ QF«ù¢ ›∏ù¢ Gdû°ƒQi Y∏» U°Édí Gdü°Édí, hRjô G’ES°µÉ¿ HÉS°º G◊ªô
‘ eµàÑ¬ GCeù¢ M«å GS°à©ôV¢ G◊ªô NÓ∫ Gd∏≤ÉA N£§ GdƒRGQI GdôGe«á ◊π

GŸ∏∞ G’ES°µÉÊ, Gdà» –¶≈ HÉgàªÉΩ Gd≤«ÉOI GdôT°«óI.
hGCK˘˘æ˘˘≈ QF˘˘«ù¢ GÛ∏ù¢ Y˘˘∏˘˘≈ N˘˘£˘˘§ Gd˘˘ƒRGQI Gd˘˘¡˘˘ÉOa˘á d˘à˘ƒaÒ Gdù°˘µ˘ø GŸæ˘ÉS°Ö

d∏ªƒGWæÚ Y∏≈ eù°àƒi eæÉW≥ GŸª∏µá NÓ∫ aÎI Reæ«á bü°ÒI, eû°«óGk ‘
Gdƒbâ PGJ¬ HÉ÷¡ƒO Gdà» JÑòd¡É hRGQI G’ES°µÉ¿ hN££¡É GdôGe«á ◊∏ë∏á GŸ∏∞
G’S°˘˘µ˘˘ÉÊ. e˘˘ø L˘˘¡˘˘à˘˘¬, GCK˘˘æ˘˘≈ hRj˘˘ô G’ES°˘˘µ˘˘É¿ Y˘∏˘≈ e˘É –¶˘≈ H˘¬ N˘£˘§ Gd˘ƒRGQI
heû°ÉQj©¡É eø OYº Gdù°∏£á Gdàû°ôj©«á.

G◊ªô j£∏™ Gdü°Édí Y∏≈ N£§ G’ES°µÉ¿

GCT°ÉO HóhQ {Gdæ«ÉH»z ‘ HæÉA G’CL«É∫ Gdü°ÉYóI

Gd¶¡ôGÊ jƒDcó GCgª«á J©õjõ 
b«```º G’fàª``ÉA GdƒWæ```» d∏æÉT°Ä```á
GCcó QF«ù¢ ›∏ù¢ GdæƒGÜ N∏«Øá Gd¶¡ôGÊ GCgª«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Gdü°ë«ëá

d˘˘ÓCL˘˘«˘˘É∫ Gd˘˘≤˘˘ÉOe˘˘á, hJ˘©˘õj˘õ b˘«˘º G’f˘à˘ª˘ÉA d˘∏˘ƒW˘ø d˘ói L˘«˘π Gdû°˘Ñ˘ÉÜ, eû°˘«˘óGk
HÉÿ£ƒGä G÷ÉOI Gdà» jæà¡é¡É GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» ‘ J©õjõ hOYº Gdû°ÑÉÜ hGdæÉT°Äá

‘ flà∏∞ GÛÉ’ä, hS°©«¬ dÑæÉA L«π U°ÉYó bƒ… eàªÉS°∂ hbÉOQ Y∏≈ –ªπ
GŸù°ƒDhd«á h›ÉH¡á flà∏∞ GdàëójÉä ŸÉ a«¬ NÒ hU°Óì GŸª∏µá.

LÉA Pd∂ NÓ∫ GS°à≤ÑÉ∫ G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢ GdæƒGÜ GCeù¢ GdØƒê GdãÉÊ eø
W˘˘∏˘˘Ñ˘á GŸ©ù°˘µ˘ô Gdü°˘«˘Ø˘» d˘ÓCc˘ÉOÁ«˘á GŸ∏˘µ˘«˘á d˘∏û°˘ôW˘á Gd˘à˘ÉH˘™ d˘ƒRGQI Gd˘óGN˘∏˘«˘á,
jôGa≤¡º YóO eø bÉOI GÛªƒYÉä Gd©ù°µôjá d∏£∏Ñá.

hGd˘˘à˘˘≤˘˘≈ Gd˘˘ƒa˘˘ó Gd˘˘£˘˘ÓH˘˘» N˘˘Ó∫ Gd˘˘õj˘˘ÉQI H˘˘©†°˘˘ƒ ÷æ˘á Gdû°˘ƒDh¿ Gd˘àû°˘ôj˘©˘«˘á
hGd≤Éfƒf«á HÉÛ∏ù¢ Nª«ù¢ Gdôe«ë», hGd≤ÉFº HÉCYªÉ∫ G’CeÚ Gd©ÉΩ Û∏ù¢ GdæƒGÜ

LªÉ∫ Rhjó, hYóO eø QhDS°ÉA heƒXØ» GEOGQGä G’CeÉfá Gd©Éeá d∏ªé∏ù¢.
H©ógÉ GS°àª™ Gdƒaó Gd£ÓH» GdõGFô GE¤ T°ôì JØü°«∏» Yø Gd©ªπ GdÈŸÉÊ

h›∏ù¢ GdæƒGÜ hG’CYªÉ∫ Gd≤Éfƒf«á hGdàû°ôj©«á hGdÈŸÉf«á GŸàÑ©á ‘ GÛ∏ù¢
Gd˘æ˘«˘ÉH˘» hGd˘ÓF˘ë˘á Gd˘óGN˘∏˘«˘á d˘∏˘ª˘é˘∏ù¢, hH˘©˘óg˘É OGQä L˘∏ù°˘á f≤ÉT°«á Wôì a«¡É
Gd£∏Ñá Jù°ÉhD’J¡º h“â G’ELÉHá Yæ¡É, bÑπ GC¿ j≤ƒΩ Gd£ÓÜ HõjÉQI e«óGf«á
T°ª∏â Gd≤ÉYá GdôF«ù°«á d∏ªé∏ù¢.

¯ {GdÑëôj````ø ◊≤`````ƒ¥ G’Efù°````É¿z:Gdà©óOj````á Gdæ≤ÉH«``á 
d«ù°``â HóY````á h’ Jû°µ``π N£```ƒQI Y∏```≈ hM`óI Gd©ª```É∫ 

{côGeáz J£ÉdÖ HÉMÎGΩ M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ HÉdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á
W˘˘ÉdÖ QF˘˘«ù¢ L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á c˘˘ôGe˘á

◊≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿ GCM˘˘˘ª˘˘˘ó GŸÉd˘˘˘µ˘˘»
HÉMÎGΩ M≥ Gd©ªÉ∫ ‘ Gdà©óOjá
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á H˘˘ÉY˘à˘Ñ˘ÉQ√ e˘Ñ˘óGC Y˘ÉŸ«˘Ék

eƒLƒOGk ‘ Gd≤ƒGfÚ hGdàû°ôj©Éä
Gd˘óhd˘«˘á GŸæ˘¶˘ª˘á d˘∏˘©ªπ Gdæ≤ÉH»,

e©ÈGk Yø JÉCj«ó√ ◊≥ Gd©ªÉ∫ ‘
J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G’–ÉO G◊ô d˘˘∏˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘Éä
GŸ≤˘˘˘˘˘˘˘˘ôQ GEY˘˘˘˘˘˘˘Óf˘˘˘˘˘˘˘¬ //Ω

fiòQGk ‘ Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒbâ PGJ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¬ e˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ø

G’MàµÉQ .
hb˘˘É∫ GŸÉd˘˘µ˘˘» ''M˘˘≥ Gd˘˘©˘ª˘É∫ ‘

Jû°˘˘µ˘˘«˘˘π GCcÌ e˘˘ø f˘≤˘ÉH˘á GCh G–ÉO
M˘˘≥l b˘˘Éf˘ƒÊ GCU°˘«˘π e˘ƒL˘ƒO e˘æ˘ò
S°˘˘æ˘˘ƒGä W˘˘ƒj˘˘∏˘˘á, Y˘˘ôH˘˘«˘˘Ék hOhd˘«˘Ék,
aàƒfù¢ Yôaâ Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á
e˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ò Y˘˘˘˘ÉΩ K˘˘˘˘˘˘˘º ŒóOä

ŒôHà¡É ‘ GdãªÉf«æÉä, hd¡òG eø
Gd¨ôjÖ GC¿ jù°©≈ GdÑ©†¢ ÙÉQHá

g˘˘˘˘òG G◊≥ ‘ Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘ø, GCh GC¿

Jù°˘˘˘©˘˘≈ L˘˘ª˘˘ÉY˘˘Éä H˘˘©˘˘«˘˘æ˘˘¡˘˘É dû°˘˘ø
M˘ª˘Óä Jû°˘ƒj˘¬ hW˘©˘ø hJù°˘≤˘«§
d˘∏˘æ˘≤˘ÉH˘«Ú Gd˘òj˘ø GQJ˘ÉChG ‡ÉQS°˘á

M˘˘˘≤˘˘¡˘˘º ‘ J˘˘µ˘˘ƒj˘˘ø G–ÉOGä M˘˘ôI
“ãπ Gd©ªÉ∫ hJóGa™ Yæ¡º H©«óGk
Yø G’EWÉQ Gdà≤∏«ó….

hGCV°É± GŸÉdµ» ''jà«í Gd≤Éfƒ¿
Qbº d∏©ªÉ∫ M≥ Jµƒjø GCcÌ
eø f≤ÉHá GCh G–ÉO, hgƒ Gd≤Éfƒ¿
GŸà˘˘˘Ø˘˘˘≥ e˘˘˘™ GŸ©˘˘˘ÉjÒ Gd˘˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒf˘˘«˘˘á

Gd˘óhd˘«˘á GŸæ˘¶˘ª˘á d˘∏˘©˘ª˘π Gdæ≤ÉH»
Gd˘˘˘à˘˘˘» Jû°˘˘˘óO Y˘˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI cù°˘˘ô
GM˘à˘µ˘ÉQ a˘Ä˘Éä H˘©˘«˘æ˘¡É ◊≥ “ã«π
Gd˘©˘ª˘É∫, hGEY˘£˘ÉA Gd˘£Ñ≤á Gd©Ée∏á

N˘«˘ÉQGä H˘ój˘∏˘á d˘à˘ª˘ã˘«∏¡É hGdóaÉ´
Y˘˘˘ø M˘˘˘≤˘˘˘ƒb˘˘˘¡˘˘É Oh¿ hU°˘˘Éj˘˘á e˘˘ø
GCMó''. e†°˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘Ék ''Gd˘¶˘ôh± Gd˘à˘»

e˘˘˘ôä H˘˘¡˘˘É Gd˘˘Ñ˘˘ÓO N˘˘Ó∫ aÈGj˘˘ô
he˘˘˘˘˘˘˘ÉQS¢ Ω GCX˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ôä Y˘˘˘˘óΩ
U°ÓM«á G’EWÉQ Gdà≤∏«ó… G◊É‹

d˘à˘ª˘ã˘«˘π M˘≤˘ƒ¥ Gd˘£˘Ñ˘≤˘á Gd˘©˘Ée∏á
H˘˘ë˘˘ôj˘˘á he˘˘ƒV°˘˘ƒY˘˘«˘˘á, a˘˘É’–ÉO
Gd©ÉΩ d∏æ≤ÉHÉä ⁄ j©ó NÉa«Ék GCf¬

flÎ¥ e˘˘ø L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘Éä S°˘˘«˘ÉS°˘«˘á
e˘˘©˘˘ÉQV°˘˘á J˘à˘ë˘µ˘º a˘«˘¬ hJù°˘«˘£˘ô
Y˘˘∏˘˘«˘˘¬, hjo˘˘ù°˘˘à˘˘î˘˘óΩ e˘˘ø N˘˘Ód˘¡˘É
dàë≤«≥ GCZôGV¢ S°«ÉS°«á hOhd«á,
h⁄ j˘˘˘©˘˘˘ó Áã˘˘˘π M˘˘≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫
Hû°˘˘µ˘˘π e˘˘æ˘˘ÉS°Ö, hGE’ ŸÉ Gfù°˘˘ë˘˘Ñâ

e˘˘˘æ˘˘˘¬ f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä d˘˘¡˘˘É hR¿ c˘˘ÑÒ ‘

G÷ù°º Gdæ≤ÉH» eãπ f≤ÉHá YªÉ∫
GCdÑÉ hf≤ÉHá GŸü°ôa«Ú''.

hGNààº GŸÉdµ» H«Éf¬ HÉdàû°ójó
Y∏≈ GCf¬ ’ jë≥ dÓ–ÉO Gd©ÉΩ GCh
ZÒ√ GOY˘˘ÉA GM˘˘à˘˘µ˘˘ÉQ M˘˘≥ “ã˘˘«˘˘π
Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫, N˘˘ÉU°˘ák hGCf˘¬ ’ j˘©È GE’

Y˘˘ø -% a˘˘≤˘˘§ e˘ø Gd˘©˘ª˘É∫,
hG’B¿ hH©ó Gfù°ëÉÜ f≤ÉHÉä cÑÒI
e˘˘æ˘¬ e˘ã˘π GCd˘Ñ˘É, a˘ÉE¿ g˘ò√ Gd˘æù°˘Ñ˘á
GfîØ†°â ’CcÌ eø Pd∂.GCMªó GŸÉdµ» 

GŸÉdƒO jæÉT°ó Gd≤«ÉOI Hà¨«Ò OhGΩ
Qe†°É¿ eø Gd©ÉT°ôI GE¤ GdãÉdãá

fÉT°ó GdæÉFÖ NÉdó GŸÉdƒO LÓdá GŸ∏∂ hS°ªƒ QF«ù¢ GdƒRQGA L©π GdóhGΩ GdôS°ª» ‘
T°¡ô Qe†°É¿ GŸÑÉQ∑ eø Gdù°ÉYá Gd©ÉT°ôI U°ÑÉMÉk Mà≈ GdãÉdãá Yü°ôGk, cªÉ gƒ e©ªƒ∫
H¬ ‘ G’CQO¿ Gdû°≤«≥ hH©†¢ GdÑ∏óG¿ GŸù°∏ªá, hGCcó GC¿ Pd∂ eø T°ÉCf¬ Gdàù°¡«π Y∏≈
GŸƒGWæÚ GCOGA e¡Ée¡º GdƒX«Ø«á Hæû°É• ha©Éd«á, NÉU°á hGC¿ f¡ÉQ Qe†°É¿ S°ÉYÉJ¬

W˘˘ƒj˘˘∏˘˘á hd˘˘«˘˘∏˘˘¬ bü°Ò, GEV°˘Éa˘á GE¤ G◊ô Gdû°˘ój˘ó Gd˘ò… j˘ÉCJ˘» a˘«˘¬, a˘ÉCZ˘∏Ö GŸƒGW˘æÚ
j≤†°ƒ¿ d«∏¡º S°Égôjø Mà≈ S°ÉYÉä Gdü°ÑÉì, eÉ jé©π PgÉH¡º d∏©ªπ ‘ GdãÉeæá ZÒ
eæàè ‘ Xπ T°©ƒQgº HÉ’EQgÉ¥ hYóΩ JƒGaô Gd≤óQI GdµÉa«á Y∏≈ G’EfàÉL«á, hd¡òG aÉE¿
JÉCNÒ GdóhGΩ e£∏Ö T°©Ñ» e∏í.

hcû°∞ GŸÉdƒO GC¿ JÉCNÒ GdóhGΩ d∏©ÉT°ôI eø T°ÉCf¬ GC¿ jë≤≥ aƒGFó dÓbàü°ÉO
GdƒWæ» hjû°é™ GŸƒGWæÚ Y∏≈ GdògÉÜ d∏óhGΩ hj≤∏π eø MÉ’ä Gdà¨«Ö Gdà» JµÌ ‘
Gdû°¡ô GdµôË, hS°«îØ∞ eø G’ROMÉΩ GŸôhQ… Gdò… Jû°¡ó√ S°ÉYÉä Gdü°ÑÉì GŸÑµô,

a†°Ók Yø GC¿ JÉCNÒ GdóhGΩ ’ jù°ÑÖ GEQgÉbÉk eÉd«Ék Y∏≈ Gdóhdá, h’ Gfà≤ÉU°Ék eø GÛ¡ƒO
G◊µƒe», M«å GE¿ fü°∞ GŸ©∏ªÚ hGŸ©∏ªÉä ‘ GELÉRI QS°ª«á HÉdØ©π, hGÿÈI Gdù°ÉH≤á
JƒDcó a©Éd«á eãπ gò√ G’ELôGAGä Gd¡ÉOaá dõjÉOI GEfàÉL«á GŸƒGWø.
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BAHRAIN’S new 
national trade union 
has announced plans 
to push for a minimum 
wage structure for both 
Bahrainis and expatriates 
in the private sector.

The Bahrain Labour Union 
Free Federation (BLUFF), 
which was formed last 
Wednesday, wants separate pay 
grades for skilled and unskilled 
Bahrainis and expats.

If successful it would make 
Bahrain the first country in the 
Gulf to guarantee a minimum 
wage for its foreign workers.

Wages push vow

The idea is designed to combat exploi-
tation and involves establishing minimum 
salaries in the private sector for skilled 
and unskilled Bahrainis, and skilled and 
unskilled expats. 

Bahrainis are entitled to a minimum 
salary of BD400 for graduates and 
BD250 for non-graduates, but the union 
says this is not laid down in law.

Meanwhile, it says that informal pay 
structures do not protect foreign employ-
ees since they are not binding and may 
be too low. 

“We want to set minimum wage for 
skilled and unskilled local and foreign 

workers that will put an end to abuse of 
low-wage workers,” said BLUFF internal 
and external relations head Ali Albinali.

The BLUFF executive board is 
headed by 15 members including chair-
man Yaqoob Mohammed, president 
Bassim Kuwaitan, secretary-general 
Osama Salman Hassan and treasurer 
Ali Mohammed Abdulla. It includes 
two women, Women Affairs president 
Fatima Abdulla Fakhroo and member 
Suha Ahmed.

Mr Albinali revealed members met 
yesterday to discuss minimum wage 
plans along with garnering support from 

other trade unions. “It is important that 
we consider housing, healthcare and 
other social benefits while discussing a 
minimum wage for citizens and expats,” 
he said.

“This is the first time such an initiative 
is being carried out to study different 
parameters and set a fixed wage for every 
worker, depending on their skills.”

The BLUFF founding member and 
Alba Trade Union chairman said when it 
came to wages for Bahrainis, firms were 
bound only by a “gentlemen’s agree-
ment”.

“There is no law that stipulates that 

Bahrainis should get minimum wage in 
private sector,” he said. “But if our pro-
posal is considered this could change.”

He added it was important for workers 
to get what they deserved based on their 
qualification and experience.

“GCC countries are planning to intro-
duce Value Added Tax that will also have 
its impact on the budget of families,” said 
Mr Albinali.

“There is a lot of homework required 
and we want to sit with the government, 
employers and businessmen to discuss 
the minimum wage issue.”

Earlier this month, Labour Minister 

Jameel Humaidan said a new minimum 
wage system was being studied that 
could reduce unemployment and increase 
Bahrainisation in the private sector.

BLUFF was launched last week in 
competition with the existing General 
Federation of Bahrain Trade Unions, 
which was previously the only umbrella 
organisation grouping together unions in 
different sectors. Its founders describe the 
new labour federation as an independent 
body that represents the interests of both 
Bahrainis and expatriates, without any 
political agenda. 

sandy@gdn.com.bh

By Sandeep Singh greWal

n The new executive board and founding members with supporters
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YÑqôVQF«ù¢Vcà∏áVGdÑëôjøVGdæ«ÉH«áVGCMªó
Gdù°ÉYÉJ»VYøVGS°à¨ôGH¬VGdû°ójóVeøVU°ªâ
hRGQIVGdü°˘˘ë˘˘áVM˘˘ƒ∫VGd˘˘ƒV°˘˘™VGd˘˘ò…Vj˘˘©˘˘Éf˘˘«˘¬
eü°˘˘˘ÉH˘˘ƒVe˘˘ôV¢VGdù°˘˘µ˘˘∏˘˘ô,Ve˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘ÉkVGd˘˘ƒRGQI
H˘˘˘ÉEW˘˘˘Ó´VGd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜVY˘˘˘∏˘˘˘≈VGEL˘˘ôGAGäVGd˘˘àü°˘˘ó…
d∏ªôV¢.VhbÉ∫V‘VJü°ôjíVd`{GdƒWø''GEf¬VH©ó
GŸƒD“ôVGdü°ëÉ‘VGdò…VY≤óJ¬Vcà∏áVGdÑëôjø
GCh∫VGCeù¢VhNü°ü°˘˘˘à˘˘˘¬Vd˘˘Ñ˘˘ëåV''c˘ÉQK˘áVJõGjó
Gd˘˘˘ƒa˘˘˘«˘˘˘ÉäVV°˘˘ª˘˘øVGŸü°˘˘ÉHÚVH`{Gdù°µ∏ô'',V⁄
f∏ëßVGC…V–ô∑VGChVŒÉhÜVh’VMà≈VGJü°É∫
eøVhRGQIVGdü°ëá''.VhOYÉVhRjôVGdü°ëáVGE¤
GEW˘˘Ó´VGd˘˘æ˘˘ƒGÜVY˘˘∏˘˘≈VGÿ£˘˘ƒGäVGd˘˘à˘˘»VJ˘æ˘ƒ…
GdƒRGQIVGJîÉPgÉVŸ©É÷á,VeÉVGCS°ªÉgÉVGdµÉQKá

''Gdù°µ∏ô''Gdà»VGCU°ÑëâVJÎHü¢VHÉ’B’±Veø
GCHæÉAVGdÑ∏ó,VGf£ÓbÉkVeøVU°ØÉJ¡ºVGdàû°ôj©«á
hGd˘ôb˘ÉH˘«˘áVhGd˘óS°˘à˘ƒQj˘á,VGEV°˘Éa˘áVGE¤VM˘≤˘¡˘º
Gd≤ÉfƒÊV‘V“ã«πVGŸƒGWæÚ.VcªÉVGfà≤óVYóΩ
J˘Ø˘ÉY˘πVGd˘ƒRGQIVe˘™VGd˘à˘ë˘ôc˘ÉäVGd˘à˘»Vb˘ÉΩVH˘¡˘É
Gd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜVhZ˘˘˘«˘˘˘ÉÜVhRj˘˘ôVGdü°˘˘ë˘˘áVY˘˘øVGŸƒD“ô
Gdü°ëÉ‘VGCeù¢VG’Ch∫VQZºVOYƒJ¬Vd∏ë†°ƒQ.
hc˘ÉfâVc˘à˘∏˘áVGd˘Ñ˘ë˘ôj˘øVb˘óVW˘Éd˘ÑâVH˘àû°˘µ˘«˘π

÷æáV–≤«≥V‘VGCS°ÑÉÜVJõGjóVGdƒa«ÉäVHÚ
eü°ÉH»VeôV¢VGdù°µ∏ôVH©óVa≤óG¿VT°ÑÉ¿
eü°ÉHÚVHÉŸôV¢V◊«ÉJ¡ºVeƒDNôGk,VhT°óOä,
NÓ∫VeƒD“ôVU°ëÉ‘VY≤óJ¬VGCeù¢VG’Ch∫VY∏≈
V°ôhQIVfiÉS°ÑáVGŸù°ƒDhdÚVYøVGdàù°ÑÖV‘
M˘˘É’äVGd˘˘ƒa˘˘«˘˘Éä,Vhf˘˘ÉT°˘˘óäVU°˘˘ÉMÖVGdù°˘˘ª˘˘ƒ

GŸ∏˘˘µ˘»VG’CeÒVN˘∏˘«˘Ø˘áVH˘øVS°˘∏˘ª˘É¿VGB∫VN˘∏˘«˘Ø˘á

QF˘˘«ù¢VGd˘ƒRQGAVH˘ÉEU°˘óGQVG’ChGe˘ôVd˘Ø˘à˘íVY˘«˘ÉOI
cÉfƒVGŸàîü°ü°áV‘Ve©É÷áVeôV°≈VGdù°µ∏ô
HÉCS°ô´Vhbâ,VhWÉdÑƒGVhRGQIVGdü°ëáVHÉHà©Éç
GCW˘˘Ñ˘˘ÉAVd˘˘∏˘˘à˘˘îü°ü¢V‘Ve˘˘ôV¢VGdù°˘˘µ˘∏˘ô.Vc˘ª˘É
GChU°âVH˘˘˘Éd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘πVY˘˘˘∏˘˘˘≈VŒ¡˘˘˘«˘˘˘õVeù°˘˘àû°˘˘Ø˘˘≈
Gdù°∏ªÉf«áVHé¡ÉRVdµû°∞VGd©ôh¥Vd∏ëóVeø

e©ÉfÉIVeü°ÉH»VGdù°µ∏ôVGdò…Vjà∏≤ƒ¿VGdµãÒ
eøVG◊≤øVYøVWôj≥VG’EHôVHƒGS°£áVGd©ôh¥
hHû°˘˘µ˘˘πVe˘˘à˘˘µ˘˘ôQ,VhM˘˘ãâVQL˘˘É∫VGd˘˘ój˘˘øVY˘∏˘≈
Gd˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘òj˘˘ôVe˘˘øVe†°˘˘ÉQVGd˘˘õhGêVHÚVeü°˘˘ÉH˘˘»
Gdù°˘˘µ˘˘∏˘˘ô,Vc˘˘ª˘˘ÉVOYâVG’EY˘˘Óe˘«ÚVGE¤VGd˘≤˘«˘ÉΩ
H˘˘óhQg˘˘ºV‘Vg˘˘òGVGÿü°˘˘ƒU¢,Ve˘à˘ƒY˘óIVhRj˘ô
Gdü°˘˘ë˘˘áVH˘˘ÉŸù°˘˘ÉAd˘áVhG’S°˘à˘é˘ƒGÜV‘VM˘É∫V⁄
j˘˘≤˘ºVH˘óhQVY˘ÉL˘πVd˘∏˘àü°˘ó…Vd˘à˘õGj˘óVV°˘ë˘Éj˘É
Gdù°µ∏ô.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

GCcó YóΩ ŒÉhÜ GdƒRGQI hGS°à¨ôÜ U°ªà¡É 

Gdù°ÉYÉJ» j£ÉdÖ {Gdü°ëáz HÉEWÓ´ GdæƒGÜ Y∏≈ GELôGAGä Gdàü°ó… d` {Gdù°µ∏ôz

GCMªó Gdù°ÉYÉJ»

OY˘˘˘ÉVf˘˘˘ÉFÖVQF˘˘«ù¢Vc˘˘à˘˘∏˘˘áVGŸù°˘˘à˘˘≤˘˘∏Ú
YÑóGd∏¬VHøVMƒjπVhRGQIVGÿÉQL«á,VGE¤
G’ES°˘˘˘˘˘˘˘ôG´VÃî˘˘˘˘˘˘ÉW˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘áVGÿÉQL˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘á
G’Ce˘˘˘ôj˘˘˘µ˘˘˘«˘˘áVH˘˘à˘˘¨˘˘«ÒVGdù°˘˘ØÒVG◊É‹
J˘˘˘ƒe˘˘˘ÉS¢Vc˘˘˘ôGL˘˘«ù°˘˘µ˘˘»,VhGU°˘˘Ø˘˘ÉkVY˘˘ª˘˘π
G’CNÒVH˘˘˘É’S°˘˘à˘˘î˘˘Ñ˘˘ÉQGJ˘˘»VhGd˘˘à˘˘ÉCRÁ»,
hGCc˘˘˘˘˘óVGC¿V''côGL«ù°µ»'',VGCV°˘˘˘ë˘˘≈VZÒ
e˘ôMÖVH˘¬VH˘Éd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø.VhGChV°˘íVM˘ƒj˘π
GC¿''Gd˘˘à˘˘ë˘˘ôc˘˘ÉäVGŸû°˘˘Ñ˘˘ƒg˘áVd˘∏ù°˘ØÒ
G’Ceôjµ»VhOS¢VGCfØ¬VGŸù°àªôVHÉ’CMóGç
Gd˘óGN˘∏˘«˘áVŸª˘∏˘µ˘áVGd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø,VhJ˘ƒGU°∏¬
GŸù°˘˘à˘˘æ˘˘µ˘˘ôVe˘˘™VGCPf˘˘ÉÜVGŸ©˘˘ÉQV°˘˘á,VÁã˘˘π

N˘˘ôb˘˘ÉkVhGV°˘˘ë˘˘ÉkVd˘˘∏˘©˘ª˘πVGd˘óH˘∏˘ƒe˘ÉS°˘»,
hJ˘˘˘˘˘óN˘˘˘˘˘ÓkVS°˘˘˘˘˘Éa˘˘˘˘˘ôGkVHû°˘˘˘˘ƒDh¿VGd˘˘˘˘óhd˘˘˘˘á
GŸ†°«Øá''.

hW˘˘ÉdÖVhRGQIVGÿÉQL˘˘«˘˘á,VH˘˘àù°˘é˘«˘π
eƒb∞Veæ£≤»VGERGAVGdàóNÓäVGdù°ÉaôI
d˘˘∏ù°˘˘ØÒVG’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘»VhGd˘à˘»VH˘óGCäVb˘Ñ˘π

M†°ƒQ√VGdÑëôjøVMÚVGS°àªÉäVHÉCMó
GL˘˘à˘˘ª˘˘ÉY˘˘ÉäVGd˘˘µ˘˘ƒf˘˘¨˘ôS¢VH˘Éd˘óa˘É´VY˘ø
T°ôY«áVhS°∏ª«áVGŸ©ÉQV°áVGÛôeáV''.

hGCV°É±VGC¿''côGL«ù°µ»,VGCcªπVeæòVGCh∫
jƒΩVhWÉCäVbóe¬VGCQV¢VGdÑëôjøVYª∏¬
GŸû°Ñƒ√V,VM«åVOGCÜVY∏≈VGdàƒGU°πVe™
GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘áVhOS¢VGCf˘˘Ø˘˘¬VHû°˘˘ƒDh¿VGd˘˘óhd˘˘á
Hû°˘˘˘µ˘˘˘πVeù°˘˘˘à˘˘ª˘˘ôVV°˘˘ÉQH˘˘ÉkVc˘˘πVG’CY˘˘ôG±
Gd˘˘˘óH˘˘˘∏˘˘ƒe˘˘ÉS°˘˘«˘˘áVY˘˘ôV¢VG◊ÉF˘˘§,Vhe˘˘É
hU°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘¬Ve˘˘˘˘ƒDN˘˘˘ôGkVH˘˘˘ÉC¿VGŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘áVZÒ
J˘˘ÉCRÁ«˘˘áVGE’VO’d˘˘áVhGV°˘˘ë˘˘áVY˘˘∏˘≈VY˘óΩ

M˘«˘ÉOj˘à˘¬VQZ˘ºVG÷ôGF˘ºVGd˘«˘ƒe˘«˘áVGd˘à»
Jû°¡ógÉVT°ƒGQ´VhbôiVGŸª∏µá''.

h‘VS°«É¥Veàü°π,VhU°∞VHøVMƒjπ
Gd˘à˘ë˘ôc˘ÉäVGd˘ƒW˘æ˘«˘áVhGdù°«ÉS°«áVbÑÉdá
Gdù°ØÒVG’Ceôjµ»VJƒeÉS¢VcôGL«ù°µ»
HÉCf¡ÉVfiπVJ≤ójôVhGYàõGRVeøVbÑπVcπ
Gdû°˘˘˘ôa˘˘˘ÉAVH˘˘˘Éd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø,Ve˘˘˘õj˘˘˘óGkVH˘˘˘ÉC¿
''Gdù°«ÉOIVGdƒWæ«áVŸª∏µáVGdÑëôjøVN§
GCMªôV’Vf≤ÑπVGC¿V“ù¢Vb«óVT°©ôI''.
hGCc˘˘˘óVH˘˘˘øVM˘˘˘ƒj˘˘πVGC¿''e˘ƒb˘∞VGd˘æÉFÖ

Y˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘óG◊µ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ºVGdû°˘˘˘˘ª˘˘˘˘ô…VGd˘˘˘˘ôGa†¢
’S°à≤ÑÉ∫VGdù°ØÒVG’Ceôjµ»VÃé∏ù°¬
Gd˘˘˘ôe†°˘˘˘ÉÊVj˘˘©˘˘µù¢VG’EQGOIVGdû°˘˘©˘˘Ñ˘˘«˘˘á
hj˘˘éù°˘˘óVGd˘˘à˘˘ÓM˘ºVGd˘ƒW˘æ˘»VHÚVc˘Éa˘á
GdØÄÉäVGdû°©Ñ«áVhGdà»VGChU°∏âVU°ƒJ¡É

eôGQGkVhJµôGQGkVHÉC¿VGdÑëôjøVOh∫VYôH«á
N˘˘∏˘«˘Ø˘«˘áVPGäVS°˘«˘ÉOIVeù°˘à˘≤˘∏˘¬''.VhOY˘˘˘˘É
GdæÉFÖVHøVMƒjπV-VHòGäVGdù°«É¥-Vcπ
Gd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜVhQL˘˘˘É∫VG’CY˘˘˘ª˘˘É∫VhG’b˘˘àü°˘˘ÉO
hGd˘˘Ø˘˘µ˘˘ôVGE¤Ve˘˘≤˘˘ÉW˘˘©˘˘áVGd˘˘à˘˘ƒGU°˘˘πVe˘™
c˘˘ôGL˘˘«ù°˘˘µ˘˘»VhQa†¢VGS°˘à˘≤˘Ñ˘É∫VG’CNÒ

ÃéÉdù°¡ºVG’CS°ÑƒY«áVGChVGdôe†°Éf«á,
H˘˘ÉY˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQVGCf˘˘¬VÁã˘πVM˘ôH˘áVT°˘≥Vha˘à˘æ˘¬,
hhLƒO√VY∏≈VGCQV¢VGdÑëôjøVbÑπVGC…
e˘˘˘µ˘˘˘É¿VGBN˘˘˘ôV..V’V“ã˘˘˘πVQZ˘˘˘Ñ˘˘áVGdù°˘˘ƒGO
G’CY˘˘¶˘˘ºVe˘˘øVGCH˘˘æ˘ÉAVg˘òGVGdû°˘©ÖVGd˘ƒ‘,

e˘˘ã˘˘ª˘˘æ˘˘ÉVH˘˘òGäVGd˘˘ƒbâVe˘˘ƒb˘˘∞VL˘ª˘©˘«˘á
›É∫VGd©ÉFÓäVGdÑëôjæ«á.

hU°∞ côGL«ù°µ» d∏ª©ÉQV°á HÉCf¡É {ZÒ JÉCRÁ«ázOd«π Y∏≈ YóΩ M«ÉO√

Hø Mƒjπ jóYƒ {GÿÉQL«áz d£∏Ö J¨«Ò Gdù°ØÒ G’Ceôjµ»

YÑóGd∏¬ Hø Mƒjπ

càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GYàÈVfƒGÜVGC¿VJ©óOjáVGdµàπVGdÈŸÉf«á
X˘˘Ég˘˘ôIVU°˘˘ë˘˘«˘áVJÌ…VGÛ∏ù¢VhGd˘©˘ª˘π

Gd˘˘æ˘˘«˘˘ÉH˘˘»,VhJ˘˘©˘˘£˘˘»Ve˘˘ƒDT°˘˘ôGkVY˘∏˘≈VhL˘ƒO
M˘˘ôG∑mVH˘˘ôŸÉÊ,VhGCc˘˘óhGVGC¿VGd˘˘à˘˘©˘˘óOj˘áV’
J©æ»VhLƒOVGNàÓ±VH«æ¡ÉVY∏≈VG’CgóG±
hGŸü°˘Éd˘íVGd˘©˘Ée˘á,VhT°˘óOhGVY˘∏˘≈VV°˘ôhQI
hV°™VGdæƒGÜVd∏ƒWøVhGŸƒGWæÚVc¡ó±
QF«ù¢Vj©ª∏ƒ¿VY∏≈VNóeà¬,Vhcû°ØƒGVGC¿
hV°™VGŸû°ÉQj™VGdà»VJ¡ºVGŸƒGWøVV°ªø
G’ChdƒjÉäVjƒMóVGdµàπVh’VjØôb¡É.V

hbÉ∫VGdæÉFÖVYÑóG◊µ«ºVGdû°ªô…VGE¿
''HôhRVcàπVGChVGf≤ù°Ée¡ÉVjü°ÖV‘VM≤π
J˘ôGc˘ºVGd˘à˘é˘ôH˘áVGd˘óÁ≤˘ôGW«áVHÉŸª∏µá,
hj©£»VeƒDT°ôGkVY∏≈VhLƒOVMôG∑mVf«ÉH»
fû°§'',VhQGCiVGC¿V''J©óOVGdµàπV’Vj©æ»
Y˘˘˘˘˘˘˘óΩVGJ˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘Éb˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ÉVY˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘≈VG’Cg˘˘˘˘˘˘óG±
G’S°ÎGJ«é«á,VHπVÁµøVGC¿VJàØ≥VY∏≈
GŸû°˘˘˘˘˘ÉQj˘˘˘˘˘™VGd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘»VJü°ÖV‘Veü°˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘ë˘˘˘˘á
GŸƒGWæÚ''.Vh⁄Vjæ∞VGdû°ªô…VGEeµÉf«á
GC¿VJ˘˘˘µ˘˘˘ƒ¿VGd˘˘˘à˘˘©˘˘óOj˘˘áVe˘˘©˘˘£˘˘∏˘˘áVd˘˘Ñ˘˘©†¢
GŸû°ÉQj™.

hGCQL˘˘˘˘™VGdû°˘˘˘˘ª˘˘˘˘ô…VG◊ôG∑VG’CNÒV‘
GÛ∏ù¢Vd˘˘˘˘óN˘˘˘˘ƒ∫Vf˘˘˘˘ƒGÜVG’f˘˘˘˘à˘˘˘˘î˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘Éä
Gd˘à˘µ˘ª˘«˘∏˘«˘áV‘VOhQVG’f˘©˘≤˘ÉOVGd˘ã˘ÉÊ,V‡É
GCQH∂VGdàµàÓäVGŸà©ÉQ±VY∏«¡É,VhcÉ¿Veø
Gd†°ôhQ…VGEjéÉOVJµàÓäVGCNôiVŸõjóVeø
G’S°à≤ôGQVhGdàéÉfù¢VHÚVGCY†°ÉAVGdµàπ.

hGY˘˘àÈVGd˘˘æ˘˘ÉFÖVGdù°˘˘ÉH˘˘≥VY˘Ñ˘óGd˘©˘õj˘õ
GŸƒS°˘˘˘≈VGC¿VJ˘˘˘©˘˘˘óOVGd˘˘˘µ˘˘à˘˘πVOGN˘˘πVGÛ∏ù¢

X˘˘Ég˘˘ôIVU°˘˘ë˘˘«˘áVJÌ…VGd˘©˘ª˘πVGd˘æ˘«˘ÉH˘»,
hGCV°É±VGC¿V''GdæƒGÜVGŸù°à≤∏ÚVjÉCJƒ¿Veø
K≤ÉaÉäVhGCjódƒL«ÉäVflà∏Øá,Vh’VÁµø
GEdõGe¡ºVHÉd©ªπV‘Vcà∏áVe©«æá''.VhQGCi
GC¿VGNàÓ±VG’BQGAVOGNπVGdµà∏áVGdƒGMóI,
GCeôlVWÑ«©»,V’aàÉkVGE¤VV°ôhQIVGC¿VJ∏©Ö

b«ÉOIVcπVcà∏áVOhQVGŸ≤ôÜVdÓBQGAVhhL¡Éä
Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ô,Vhb˘É∫:{c˘˘˘˘˘πVGÿÓa˘˘˘˘˘ÉäVÁµ˘˘˘˘˘ø

ŒÉhRg˘˘˘ÉVOGN˘˘˘πVGd˘˘˘µ˘˘à˘˘∏˘˘á,V‘VM˘˘É∫VhV°˘˘™
Gd˘˘æ˘˘ƒGÜVGŸü°˘˘∏˘ë˘áVGd˘©˘Ée˘áVc˘¡˘ó±VQF˘«ù¢
hGH˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘óhGVY˘˘˘˘˘øVG’Cg˘˘˘˘óG±VhGŸü°˘˘˘˘Éd˘˘˘˘í
Gdû°îü°«á''.

hGCT°ÉQVGŸƒS°≈VGE¤VGC¿VGNàÓ±VG’BQGA
HÚVGCY†°ÉAVGdµà∏áVj©£»Vd∏ªû°ÉQj™VM≤¡É

‘VGŸæ˘˘Ébû°˘˘áVH˘˘ÉCa˘˘µ˘ÉQVflà˘∏˘Ø˘áVhe˘à˘©˘óOI,
hT°˘óOVY˘∏˘≈VV°˘ôhQIVGd˘à˘æù°˘«˘≥VhGd˘à≤ôjÖ
HÚVeƒGb∞VGdµàπVGCjÉkVcÉ¿VYóOgÉ,VGEPVGEf¡É
Gd˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘πVGd˘˘˘ôF˘˘˘«ù¢V‘VJù°˘˘˘ôj˘˘˘™VGd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘π

hGŸû°ÉQj™VGdÈŸÉf«á.
hQGCiVGdæÉFÖVGdù°ÉH≥VfÉU°ôVGdØ†°Édá

GC¿VJ©óOVGdµàπVXÉgôIVU°ë«á,VhOYÉV’C¿
j˘˘µ˘ƒ¿Vg˘ó±VJ˘µ˘ƒj˘øVGd˘µ˘à˘πV''G÷ój˘˘áV‘
GdâY˘˘Ée˘˘πVe˘˘™VGd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘ÉäVhGd˘˘≤˘˘ƒGfÚ
h–≤«≥VGŸü°ÉdíVGd©Éeá,VhGC¿VJÑ©óVYø
Gd˘µ˘«˘ój˘áVhGd˘à˘£˘∏˘©˘ÉäVGd˘Ø˘Ä˘ƒj˘áVh–≤«≥
GŸµ˘ÉS°ÖVGdû°˘îü°˘«˘á''.Ve˘˘˘˘˘˘û°˘˘˘˘˘˘ÒGkVGE¤VGC¿
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘óOj˘˘˘˘áVJÌ…VGÛ∏ù¢Vh’VJ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘àâ
G÷¡ƒO,VhGYàÈVGC¿VG’JØÉ¥VY∏≈VhK«≤á
T°ô±VHÚVGdµàπVGCeôlVV°ôhQ…Vdàë≤«≥
G’CZ∏Ñ«áVGdæ«ÉH«á,VhhV°™VGŸû°ÉQj™VGdà»

J¡ºVGŸƒGWøVV°ªøVG’ChdƒjÉä.
hGY˘˘àÈVGd˘˘æ˘˘ÉFÖVG÷ój˘˘óVY˘˘øVK˘˘Ée˘˘æ˘á

GÙô¥VS°˘˘˘˘ªÒVN˘˘˘ÉOΩVGC¿VJ˘˘˘©˘˘˘óOVGd˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘π
hGN˘˘à˘˘Óa˘˘¡˘˘ÉV‘VG’BQGAVhGd˘˘à˘˘ƒL˘˘¡˘ÉäVGCe˘ôl

WÑ«©»,Vdµæ¬VYÉOVd«ƒDcóVV°ôhQIVG’JØÉ¥
Y˘˘∏˘˘≈VGŸü°˘∏˘ë˘áVGd˘©˘Ée˘áVhN˘óe˘áVGd˘ƒW˘ø
hGŸƒGWæÚ.

jòcôVGC¿V›∏ù¢VGdæƒGÜVj†°ºVMÉd«ÉkV
càπVHôŸÉf«áVY≤ÖVG’EYÓ¿VYøVGEfû°ÉA
c˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘áVL˘˘˘˘˘ój˘˘˘˘˘óIVH˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘ºV''GŸù°à≤∏Ú
GdƒWæ«á'',VGEV°ÉaáVGE¤Vcàπ:VGdÑëôjø,
hGŸù°à≤∏Ú,VhG’CU°Édá,VhGŸæÈ.

GYàÈhgÉ eƒDT°ôGk Y∏≈ hLƒO MôG∑..fƒGÜ:

J©óO Gdµàπ XÉgôI U°ë«á JÌ… Gd©ªπ GdÈŸÉÊ

›∏ù¢ GdæƒGÜ 

dàõGeæ¬ e™ eƒD“ô YªÉ‹ Oh‹.. GdòhGO…:

{G’–````ÉO G◊``````ôz joôL`````Å
eƒD“``ô√ GdàÉCS°«ù°````» d` jƒd«````ƒ

càÖ - GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCQL˘˘˘ÉCVG’–ÉOVG◊ôVd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫VGd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø
eƒD“ô√VGdàÉCS°«ù°»VGCjÉΩVhJæ¶«ª¬Vjƒe»
hjƒd«ƒVG÷ÉQ…,Va«ªÉVGCQL™VQF«ù¢
Gd∏éæáVMªóVGdòhGO…VGCS°ÑÉÜVGdàÉCL«πVGE¤
JõGeæ¬Ve™VeƒD“ôVOh‹V‘Veü°ôVJû°ÉQ∑
a«¬Vf≤ÉHÉäVhG–ÉOGäVYôH«áVhOhd«á.V

hb˘˘˘˘˘˘˘É∫VGd˘˘˘˘˘˘˘òhGO…V''GY˘˘˘˘à˘˘˘˘òQäVY˘˘˘óOVe˘˘˘ø
GŸæ¶ªÉäVhG’–ÉOGäVYøVGŸû°ÉQcáVHÉŸƒD“ô
Gd˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘»Vd˘˘à˘˘©˘˘ÉQV°˘˘¬Ve˘˘™Ve˘ƒD“ôVeü°˘ô,
hb˘˘˘˘ôQf˘˘˘˘ÉVJ˘˘˘ÉCL˘˘˘«˘˘˘πVGŸƒD“ôVGCj˘˘ÉΩV’EJ˘˘ÉM˘á
Gd˘˘Ø˘˘ôU°˘˘áVGCe˘Ée˘¡˘ºVd˘∏˘ªû°˘ÉQc˘áVhG◊†°˘ƒQ'',

eƒDcóGkVV°ôhQIVeû°ÉQcáVeæ¶ªÉäVhG–ÉOGä
Y˘˘˘˘ôH˘˘˘˘«˘˘˘˘áVhOhd˘˘˘«˘˘˘áV‘VGCh∫Ve˘˘˘ƒD“ôV’ET°˘˘˘¡˘˘˘ÉQ
G’–ÉO.

hGCV°É±VGC¿VGd∏éæáVGdàë†°ÒjáVMü°∏â
Y˘˘∏˘˘≈VŒÉhÜVc˘ÑÒVe˘øVGŸæ˘¶˘ª˘ÉäVGd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á
Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘áVhGd˘˘óhd˘˘«˘˘á,VhGC¿VGŸ©˘˘à˘˘òQj˘˘øVY˘˘ø
GŸû°˘ÉQc˘áV’QJ˘Ñ˘ÉW˘¡˘ºVH˘É’–ÉOVG◊É‹Vb˘∏˘á,

’a˘˘à˘˘ÉkVGE¤VGC¿VGd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘áVHü°˘óOVJ˘≤˘óËVOY˘ƒI
dÓ–ÉOVGd©ÉΩVd∏ªû°ÉQcáV‘VGŸƒD“ô.

hGCT°˘˘˘ÉQVGd˘˘˘òhGO…VGE¤VGC¿VG’–ÉOVj˘˘˘æ˘˘à˘˘¶˘˘ô
Gfà¡ÉAVGELôGAGäVf≤ÉHÉäVLójóIVJ£∏≥VbôjÑÉk

b˘˘˘Ñ˘˘˘πVY˘˘˘≤˘˘˘óVGŸƒD“ôVGd˘˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘»Vd˘˘Ó–ÉO,
e˘˘ƒV°˘˘ë˘˘ÉkVGC¿VJ˘˘ÉCN˘˘ôVGEW˘Ó¥VGd˘æ˘≤˘ÉH˘ÉäVj˘©˘ƒO

dÑ§AV‘VG’ELôGAGäVGdàÉCS°«ù°«á.
hj†°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ºVG’–ÉOVG◊ôVf˘≤˘ÉH˘ÉäVJû°ªπ

T°˘˘ôc˘˘áVGÿ∏˘˘«˘èVdü°˘æ˘ÉY˘áVGd˘ÑÎhc˘«˘ª˘Éhj˘Éä
''L«Ñ∂'',VhT°ôcáVGCŸæ«ƒΩVGdÑëôjøV''GCdÑÉ'',
hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú,VhGd˘˘ƒW˘æ˘«˘áVd˘©˘ª˘É∫VL˘ôGe˘µ˘ƒ,
hG◊ôIVd˘˘©˘˘ª˘˘É∫VH˘˘ÉH˘˘µ˘˘ƒ,VhGd˘˘ƒW˘æ˘«˘áVd˘©˘ª˘É∫

N˘˘óe˘˘ÉäVe˘£˘ÉQVGd˘Ñ˘ë˘ôj˘øV''HÉS¢'',VGEV°˘˘Éa˘á
’CS°ô…VGdà»VJ£∏≥VbôjÑÉk,VhjÑ∏≠VYóOVGd©ªÉ∫
GŸæ†°ªÚVdÓ–ÉOVGCcÌVeøVGB’±VYÉeπ

M˘˘˘˘à˘˘˘≈VG’B¿,Vhj˘˘˘à˘˘˘ƒb˘˘˘™VGC¿Vj˘˘˘õj˘˘˘óVGd˘˘˘©˘˘˘óOV‘
G’CS°ÉH«™VGŸ≤Ñ∏áVe™VGf†°ªÉΩVf≤ÉHÉäVLójóI.

GCMªó bôGWá

Mªó GdòhGO…

GCcóä fiÉhdá GdÑ©†¢ JØà«â GCS°ÉS¢ GdóÁ≤ôGW«á.. {G◊≤ƒb«ƒ¿ Gd©ôÜz: 

GdÑëôj`````ø Jù°©`````≈ dà©õj````õ 
GŸù°```ÉAdá K≤````Éaá hf¡é````Ék hJ£Ñ«≤```Ék
b˘˘˘˘˘˘˘É∫VY†°˘˘˘˘˘˘˘ƒVGŸµ˘˘˘˘˘˘˘àÖVGd˘˘˘˘˘˘˘óGF˘˘˘˘˘˘˘ºV’–ÉO

G◊≤˘˘ƒb˘˘«ÚVGd˘˘©˘˘ôÜVY†°˘˘ƒVe˘æ˘¶˘ª˘áVe˘©˘ÉQê
d˘˘∏ù°˘˘ÓΩVhGd˘à˘æ˘ª˘«˘áVY˘Ñ˘óG÷Ñ˘ÉQVGd˘£˘«Ö,VGE¿
Gd˘˘©˘˘ª˘˘πVG◊É‹V‘VGd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘øVj˘˘ƒDc˘˘óVS°˘˘©˘»
G◊µ˘˘ƒe˘˘áVd˘˘à˘©˘õj˘õVGŸù°˘ÉAd˘áVK˘≤˘Éa˘áVhf˘¡˘é˘Ék
hJ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘Ék,Ve˘˘©˘˘àÈGkkVGES°˘˘æ˘˘ÉOVG’N˘˘àü°˘˘ÉU¢
HéôGFºVGdà©òjÖVd∏æ«ÉHáVGd©ÉeáVhGÙÉcº
Gd˘©˘ÉOj˘áVeù°˘©˘≈kVd˘à˘©˘ª˘«˘≥VGŸù°ÉAdáVHÉŒÉg¡É
GŸóÊV’VGd©ù°µô….

hGCV°˘˘˘˘É±VGC¿Vg˘˘˘˘òGVGd˘˘˘˘à˘˘˘˘ƒL˘˘˘˘¬VjÈRVb˘˘˘˘óQI
e≤ÉV°ÉIVGC…VT°îü¢V‘VGdÑëôjø,VÃÉVj≤ƒΩ
e≤ÉΩVGNàü°ÉU¢VGÙµªáVG÷æÉF«áVGdóhd«á,
hjû°˘˘µ˘˘πVGŒÉg˘˘ÉkVGEj˘é˘ÉH˘«˘ÉkV‘VS°˘«˘ÉS°˘ÉäVY˘ª˘π
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø.Vhd˘˘ØâVGd˘˘£˘˘«ÖVGE¤VGC¿Ve˘˘«˘˘õG¿
Gd©óGdáVG÷æÉF«áVGdóhd«áVMÉd«ÉkVfiπVf≤ó

eøVOh∫VhfÉT°£ÚVM≤ƒb«Ú,VeÉVjù°àóY»
GEY˘˘˘ÉOIVN˘˘˘∏˘˘˘≥VJ˘˘˘ƒGR¿V‘VGCS°˘˘˘∏˘˘˘ƒÜVGdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘á
G÷æ˘ÉF˘«˘áVGd˘óhd˘«˘áVGd˘ò…VJ˘æ˘à˘¡˘é˘¬VGÙµªá
G÷æÉF«á,VhgƒVeÉVj©ªπVG’–ÉOVG’Caôj≤»

M˘˘Éd˘˘«˘˘ÉkVY˘˘∏˘≈VOQGS°˘à˘¬VhH˘ë˘ã˘¬Ve˘™VG÷æ˘ÉF˘«˘á
Gdóhd«á.VhbÉ∫VGE¿VGŸª∏µáVhb©âVY∏≈Vf¶ÉΩ
Qhe˘˘ÉVd˘˘∏˘ª˘ë˘µ˘ª˘áVOjù°˘˘˘˘ªÈV,Ve˘˘˘˘É
jo∏õe¡ÉVGC’VJîÉd∞V‡ÉQS°à¡ÉVcóhdáVf¶ÉΩ
''G÷æ˘ÉF˘«˘áVGd˘óhd«á'',VQZ˘˘˘ºVY˘˘˘óΩVGf˘˘˘£˘˘Ñ˘˘É¥
GCMµÉΩVGdæ¶ÉΩVY∏«¡ÉVha≥VGdàü°ƒQVGd≤ÉfƒÊ
GdÑëâ,VY∏≈VGYàÑÉQVGCf¡ÉVZÒVeü°ÉObáVY∏≈

f¶Ée¡É,Ve†°«ØÉkV''jµØ»VGdÑëôjøVHÉYàÑÉQgÉ
Ohd˘˘áVeù°˘˘ÉŸáVOÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘áVGC¿VJ˘˘∏˘˘à˘˘õΩVH˘ÉBK˘ÉQ
Gd˘˘à˘˘ƒb˘˘«˘˘™Va˘≤˘§VOh¿VGC¿VJü°˘ÉO¥VY˘∏˘≈Vf˘¶˘ÉΩ
QheÉ''.VhGChV°˘˘˘˘íVGd˘˘˘˘£˘˘˘˘«ÖV''jù°˘©˘≈VGd˘Ñ˘©†¢
HµÉaáVGd£ô¥VhGdù°ÑπVMÉd«ÉkV`VXÉgôgÉVG◊≥
hH˘ÉW˘æ˘¡˘ÉVGd˘Ñ˘ÉW˘πV`VGd†°˘¨˘§VY˘∏˘≈VGd˘Ñëôjø
S°˘ÉS°˘áVhT°˘©˘Ñ˘ÉkVd˘«˘à˘ª˘µ˘æ˘ƒGVe˘øVJ˘Øà«âVGCS°ÉS¢
H˘˘æ˘˘ÉAVGd˘˘óÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘áV‘VGd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø,VOh¿VGC¿
j©ª∏ƒGVY∏≈VJ©õjõVGdÑæÉAVhJ≤ƒjà¬,VeÉVjé©π
GCb˘ƒGd˘¡˘ºVhGCa˘©˘Éd˘¡˘ºVe˘ôa˘ƒV°˘áVhGE¿VGYàªôä

bÑ©áVG◊≥''.

YÑóG÷ÑÉQ Gd£«Ö 

GdæÉF```Ö bôGW``á jû°```ÉQ∑ 
‘ hQT°``á {G◊``ó eø Gı``óQGäz

T°ÉQ∑VY†°ƒV÷æáVGŸôGa≥VGd©ÉeáVhGdÑ«Äá
Gd˘˘æ˘˘ÉFÖVGCM˘˘ª˘˘óVb˘˘ôGW˘˘á,Ve˘˘ƒDN˘˘ôGkVH˘˘ÉŸª˘˘∏˘˘µ˘˘á
G’CQOf˘«˘áVGd˘¡˘ÉT°˘ª˘«˘á,V‘VhQT°˘áVY˘ª˘πV)cù°Ö
J˘ÉCj˘«˘óVe˘à˘î˘ò…VGd˘≤˘ôGQVM˘ƒ∫VGS°ÎGJ«é«Éä
G◊óqVe˘˘˘˘øVflÉW˘˘˘ôVGS°˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘óGΩVGıóQGä(.
hPcôVbôGWáVGC¿VGŸû°ÉQcÚVS°©ƒGVGE¤VJ©õjõ
e˘©˘∏˘ƒe˘ÉJ˘¡˘ºVa˘«˘ª˘ÉVj˘à˘©˘∏˘≥VH˘É’EjóRVhJ©ÉW»
GıóQGäVhGd˘©˘Ób˘áVH˘«˘æ˘¡˘ª˘É,VhJ˘©˘ôaƒGVY∏≈
GS°ÎGJ˘˘«˘˘é˘«˘áVG◊óVe˘øVflÉW˘ôVGS°˘à˘î˘óGΩ
GıóQGäVe˘˘˘Ñ˘˘˘ÉOF˘˘˘¡˘˘˘ÉVhGCS°ù°˘˘˘¡˘˘˘ÉVhY˘˘Ób˘˘à˘˘¡˘˘É
Hë≤ƒ¥VG’Efù°É¿,VhGCgª«áVS°«ÉS°áVG◊óVeø

flÉW˘˘ôVGS°˘˘à˘˘î˘˘óGΩVGıóQGäVe˘˘øVe˘˘æ˘˘¶˘˘ƒQ
Gdü°ëáVGd©ªƒe«á,VGE¤VLÉfÖVS°«ÉS°ÉäVG◊óq

eøVflÉWôVGS°àîóGΩVGıóQGäVhHôG›¡É
e˘˘øVe˘˘æ˘˘¶˘˘ƒQVGdü°˘˘ë˘˘áVGd˘˘©˘˘ª˘ƒe˘«˘áVhM˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿.

OYÉ GŸ©ÉQV°á GE¤ QU¢q Gdü°Øƒ± hGdƒbƒ± GE¤ LÉfÖ e£ÉdÖ Gdû°©Ö.. GdØ†°Édá:  

GŸªÉQS°```Éä Gdàóe```Òjá dæ¶``ÉΩ G’CS°``ó f``õYâ Yæ```¬ Gdû°ôY«```á
GCc˘˘˘óVf˘˘ÉFÖVG’CeÚVGd˘˘©˘˘ÉΩV÷ª˘˘©˘˘«˘˘áVGŸæÈ

Gd˘ƒW˘æ˘»VG’ES°˘Óe˘»VGdû°˘«˘ïVf˘ÉU°ôVGdØ†°Édá
''S°≤ƒ•VT°ôY«áVf¶ÉΩVGdù°ØÉìVHû°ÉQVG’CS°ó
H˘˘é˘˘ª˘˘«˘˘™VQe˘˘ƒR√Vd˘˘≤˘˘à˘˘∏˘˘¬VGdû°˘©Ö,VhJ˘óeÒ√
Gd˘˘ƒW˘ø,VhY˘«˘ã˘¬V‘VG’CQV¢Vaù°˘ÉOGkVhW˘¨˘«˘Éf˘Ék,

eû°óOkGVY∏≈VQa†¢VG◊ƒGQVe©¬.
hWÉdÖ,VNÓ∫VeƒD“ôVG’CeqáVG’ES°Óe«á

dæü°ôIVGdû°©ÖVGdù°ƒQ…qVGdò…VGf©≤óVÃójæá
GES°˘£˘æ˘Ñ˘ƒ∫V‘VJ˘ôc˘«˘ÉVe˘ƒDN˘ôGkVH˘ôY˘ÉjáVQGH£á
Gd©∏ªÉAVGdù°ƒQjqÚVÃû°ÉQcáVdØ«∞VeøVY∏ªÉA
hOY˘˘˘˘˘ÉIVG’Ceq˘˘˘˘˘áVG’ES°˘˘˘˘˘Óe˘˘˘˘«q˘˘˘˘áVhGŸæ˘˘˘˘¶q˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éä
G’ES°˘˘Óe˘˘«q˘˘áVhb˘«˘ÉOGäVG◊ôc˘ÉäVG’ES°˘Óe˘«˘á
hQLÉ∫VG’CYªÉ∫VhG’EYÓe«Ú,VLª«™VGCW«É±
GŸ©ÉQV°áV‘VGdóGNπVhGÿÉQê,Vh‘Ve≤óeà¡É
GÛ∏ù¢VGd˘˘˘˘˘ƒW˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘»VGdù°˘˘˘˘˘ƒQ…VH˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ªt˘˘˘˘˘π

eù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘ÉJ˘˘¡˘˘ºVŒÉ√VGdû°˘˘©ÖVH˘≤˘ƒqIVhGCe˘Éf˘á,
hG’QJ˘≤˘ÉAVH˘ÉCf˘Øù°˘¡˘ºVhGCOGF˘¡˘º,VhGd˘©˘ª˘πVY˘∏≈
J˘˘˘ƒM˘˘˘«˘˘˘óVU°˘˘˘Ø˘˘˘ƒa˘˘˘¡˘˘ºV‘VGd˘˘óGN˘˘πVhGÿÉQê,
d«µƒfƒGVY∏≈Vb∏ÖVQLπVhGMó,V‘VGdóaÉ´VYø
e˘˘˘˘£˘˘˘˘ÉdÖVGdû°˘˘˘˘©ÖVhK˘˘˘˘ƒGHâVK˘˘˘˘ƒQJ˘˘˘˘¬,Vha˘˘˘˘ÉA
d˘à†°˘ë˘«˘ÉäVGd˘ã˘ƒGQVhOe˘ÉAVGdû°˘¡˘óGAVGd˘õc˘«˘á,
e˘˘˘ƒDc˘˘˘óGkVGC¿VJ˘˘˘ƒM˘˘˘óg˘˘˘ºVa˘˘˘ôj†°˘˘˘áVT°˘˘˘ôY˘˘«˘˘á,
hV°ôhQIVhWæ«á.

c˘˘˘ª˘˘˘ÉVW˘˘˘ÉdÖVGÛ∏ù¢VGd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘»VGdù°˘˘ƒQ…
H˘˘Édù°˘˘©˘˘»VL˘˘Ég˘˘ókGVd˘˘«†°˘˘ºVe˘˘µ˘˘ƒf˘˘ÉäVGdû°˘©Ö
hGCW˘˘«˘˘Éa˘˘¬VGdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘áVc˘∏˘¡˘É,VhGd˘©˘ª˘πVH˘é˘ó
d˘˘˘à˘˘˘ƒM˘˘˘«˘˘˘óVGŸù°˘˘˘∏˘˘˘ëÚV‘VGd˘˘˘óGN˘˘πVhGÿÉQê
d˘˘˘«˘˘˘µ˘˘˘ƒf˘˘˘ƒGVU°˘˘˘Øv˘˘˘oÉVhGM˘˘˘ókGVe˘˘˘™VG÷«û¢VG◊ô
cÉdÑæ«É¿VGŸôU°ƒU¢.

hGCcóVM≥qVGdû°©ÖVGdù°ƒQ…qV‘VGdóaÉ´VYø

fØù°¬VhYôV°¬VheÉd¬Vhe≤óS°ÉJ¬,VhgƒVM≥l
J˘≤˘ôq√VL˘ª˘«˘™VGdû°˘ôGF˘™VGdù°˘ª˘ÉhjqáVhGd≤ƒGfÚ
GdƒV°©«qá,Veû°«ókGVHóhQVG÷«û¢VG◊ôVheø

e©¬VeøVMªÉIVGdû°©ÖVGdù°ƒQ…V‘VMªÉjá
Gdû°©ÖVhGdóaÉ´VYæ¬,VhOGY«ÉkVYæÉU°ôVG÷«û¢
Gdù°˘˘ƒQ…VGE¤VG’d˘˘à˘˘ë˘˘É¥VH˘˘¬VhOY˘˘ª˘¬,Ve˘ƒDcq˘óGk

–ôËVGdà©Éh¿Ve™VGdæ¶ÉΩV‘VJæØ«òVLôGFª¬
V°óVT°©Ñ¬VHÉC…qVT°µπVcÉ¿.

hOYÉVGdØ†°ÉdáVT°©ƒÜVGd©É⁄VhMµƒeÉJ¬,
he˘æ˘¶˘ª˘ÉJ˘¬VG◊≤˘ƒb˘«qánVhG’Efù°Éf«qán,VhLÉe©án
Gdóh∫VGd©ôH«qá,Vheæ¶ªánVGdà©Éh¿VG’ES°Óe»q, hL˘˘ª˘˘«˘˘™VGdû°˘˘©˘˘ƒÜpVGd˘˘©˘˘ôH˘˘«q˘˘áVhG’ES°˘˘Óe˘˘«q˘˘á
hM˘˘˘µ˘˘˘ƒe˘˘ÉJp˘˘¡˘˘ÉVGE¤VGd˘˘≤˘˘«˘˘ÉΩVH˘˘ƒGL˘˘Ñ˘˘ÉJp˘˘¡˘˘ºV‘
Gdà†°ÉeøVe™VGdû°©ÖVGdù°ƒQ…,VhOYºpVKƒQJ¬,
hGdƒbƒ±pVe©¬,VheæÉU°ôJp¬VHéª«™VGdƒS°ÉFπ

GŸû°ôhYáVdàë≤«≥VGCgóGa¬,VeæÉT°óGkVGdû°©ƒÜ
hG◊µƒeÉäVGd©ôH«áVhG’ES°Óe«á,VhGŸæ¶qªÉä
G’EZÉK«qáVG’Efù°Éf«qáVeóqVjóVGd©ƒ¿V’ENƒGfp¡º
Gdù°˘ƒQjÚ,VGd˘òj˘øVT°˘ôqOg˘ºVGd˘æ˘¶˘ÉΩVGd˘¶É⁄,
hM˘˘˘ƒqdn˘˘˘¡˘˘˘ºVGE¤V’L˘˘ÄÚVhe˘˘¡˘˘éq˘˘ôj˘˘øVOGN˘˘π
S°ƒQjÉVhNÉQL¡É.

hGCT°˘˘˘˘ÉOVH˘˘˘˘à†°˘˘˘˘ë˘˘˘˘«˘˘˘˘ÉäVGdû°˘˘˘©ÖVGdù°˘˘˘ƒQ…,
hU°È√Vheü°˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘ôJ˘˘˘˘¬,Vhe˘˘˘˘ÉVj˘˘˘˘¶˘˘˘¡˘˘˘ô√Ve˘˘˘ø
GCN˘˘Ób˘˘«˘˘ÉäVQa˘˘«˘˘©˘˘áV‘VGd˘˘à˘©˘Ée˘πVe˘™VY˘óh√,
hGU°ØÉkVGdãƒQIVGdù°ƒQjáVHÉCf¡ÉV÷ª«™VeµƒfÉä
T°©ÖVGdù°ƒQ…,VhGCfq¡ÉVKƒQIV''M≥VV°óVGd¶∏º,
hYó∫VV°óVGdÑ¨»VhGd©óhG¿,Vhd∏ëôjáVV°ó
Gd˘˘˘£˘˘˘¨˘˘«˘˘É¿VhG’S°˘˘à˘˘Ñ˘˘óGOVhGd˘˘Øù°˘˘ÉOVhGd˘˘≤˘˘à˘˘π
hGd˘˘àû°˘˘ôj˘˘ó,VhGCj†°k˘˘ÉVK˘˘ƒQIVJ˘£˘ÉdÖVH˘É◊ôj˘á
hGd©ó∫VhGdµôGeá,VhJæ£∏≥VeøVKƒGHâVG’Ceá

hgƒjà¡É,Vh–ÉaßVY∏≈VhMóIVS°ƒQjÉVGCQV°Ék
hT°©ÑÉk,Vh–ôU¢VY∏≈VGS°à≤Ód¡ÉVGdµÉeπ'',
e˘˘ƒDc˘˘óGkVV°˘ôhQIVG’CN˘òVH˘ÉCS°˘Ñ˘ÉÜVGd˘æü°˘ôVe˘ø
GdƒMóIVhG’dàõGΩVHÉdµàÉÜVhGdù°æsá,VhGLàªÉ´
Gd˘˘µ˘˘∏˘ª˘á,VhGd˘à†°˘ô´VGd˘óGF˘ºVGE¤VGd˘∏˘¬VJ˘©˘É¤,
hG’CNòVHù°VGd∏¬V‘VGdæü°ô.

hGCT°˘˘˘˘ÉOVGd˘˘˘˘Ø†°˘˘˘˘Éd˘˘˘˘áVÃƒGb˘˘˘˘∞VGd˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘ÉA
Gd˘ôHq˘Éf˘«qÚV''Gd˘˘˘òj˘˘˘øVhb˘˘˘Ø˘˘ƒGVe˘˘™VGdû°˘˘©ÖV‘

e˘£˘Éd˘Ñ˘¬VGd˘©˘ÉOd˘á,VhU°˘óY˘ƒGVH˘É◊≥qV‘VhL˘¬
Gd˘æ˘¶˘ÉΩVGd¶É⁄'',Veù°˘à˘æ˘µ˘ôkGVe˘ƒGb˘∞VY˘∏˘ª˘ÉA
Gdù°ƒAVGdòjøVNÉfƒGVe«ãÉ¥VG◊≥q,VhGT°ÎhG
H©¡óVGd∏¬VKªækÉVb∏«Ók,VhVeÑójÉkVGCS°Ø¬VŸƒGb∞
Gdü°˘Ée˘àÚVY˘øVfü°˘ôIVT°˘©˘Ñ˘¡˘º,VOY˘«˘ÉkVGEj˘Égº
GE¤VeôGL©áVeƒGbØ¡º,VhGE¤VGdü°ó´VHÉ◊≥,
hGEjãÉQVG◊≥qVY∏≈VGÿ∏≥. fÉU°ô GdØ†°Édá

càÖ - GCMªó YÑóGd∏¬:

YÑqôVQF«ù¢Vcà∏áVGdÑëôjøVGdæ«ÉH«áVGCMªó
Gdù°ÉYÉJ»VYøVGS°à¨ôGH¬VGdû°ójóVeøVU°ªâ
hRGQIVGdü°˘˘ë˘˘áVM˘˘ƒ∫VGd˘˘ƒV°˘˘™VGd˘˘ò…Vj˘˘©˘˘Éf˘˘«˘¬
eü°˘˘˘ÉH˘˘ƒVe˘˘ôV¢VGdù°˘˘µ˘˘∏˘˘ô,Ve˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘ÉkVGd˘˘ƒRGQI
H˘˘˘ÉEW˘˘˘Ó´VGd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜVY˘˘˘∏˘˘˘≈VGEL˘˘ôGAGäVGd˘˘àü°˘˘ó…
d∏ªôV¢.VhbÉ∫V‘VJü°ôjíVd`{GdƒWø''GEf¬VH©ó
GŸƒD“ôVGdü°ëÉ‘VGdò…VY≤óJ¬Vcà∏áVGdÑëôjø
GCh∫VGCeù¢VhNü°ü°˘˘˘à˘˘˘¬Vd˘˘Ñ˘˘ëåV''c˘ÉQK˘áVJõGjó
Gd˘˘˘ƒa˘˘˘«˘˘˘ÉäVV°˘˘ª˘˘øVGŸü°˘˘ÉHÚVH`{Gdù°µ∏ô'',V⁄
f∏ëßVGC…V–ô∑VGChVŒÉhÜVh’VMà≈VGJü°É∫
eøVhRGQIVGdü°ëá''.VhOYÉVhRjôVGdü°ëáVGE¤
GEW˘˘Ó´VGd˘˘æ˘˘ƒGÜVY˘˘∏˘˘≈VGÿ£˘˘ƒGäVGd˘˘à˘˘»VJ˘æ˘ƒ…
GdƒRGQIVGJîÉPgÉVŸ©É÷á,VeÉVGCS°ªÉgÉVGdµÉQKá

''Gdù°µ∏ô''Gdà»VGCU°ÑëâVJÎHü¢VHÉ’B’±Veø
GCHæÉAVGdÑ∏ó,VGf£ÓbÉkVeøVU°ØÉJ¡ºVGdàû°ôj©«á
hGd˘ôb˘ÉH˘«˘áVhGd˘óS°˘à˘ƒQj˘á,VGEV°˘Éa˘áVGE¤VM˘≤˘¡˘º
Gd≤ÉfƒÊV‘V“ã«πVGŸƒGWæÚ.VcªÉVGfà≤óVYóΩ
J˘Ø˘ÉY˘πVGd˘ƒRGQIVe˘™VGd˘à˘ë˘ôc˘ÉäVGd˘à˘»Vb˘ÉΩVH˘¡˘É
Gd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜVhZ˘˘˘«˘˘˘ÉÜVhRj˘˘ôVGdü°˘˘ë˘˘áVY˘˘øVGŸƒD“ô
Gdü°ëÉ‘VGCeù¢VG’Ch∫VQZºVOYƒJ¬Vd∏ë†°ƒQ.
hc˘ÉfâVc˘à˘∏˘áVGd˘Ñ˘ë˘ôj˘øVb˘óVW˘Éd˘ÑâVH˘àû°˘µ˘«˘π

÷æáV–≤«≥V‘VGCS°ÑÉÜVJõGjóVGdƒa«ÉäVHÚ
eü°ÉH»VeôV¢VGdù°µ∏ôVH©óVa≤óG¿VT°ÑÉ¿
eü°ÉHÚVHÉŸôV¢V◊«ÉJ¡ºVeƒDNôGk,VhT°óOä,
NÓ∫VeƒD“ôVU°ëÉ‘VY≤óJ¬VGCeù¢VG’Ch∫VY∏≈
V°ôhQIVfiÉS°ÑáVGŸù°ƒDhdÚVYøVGdàù°ÑÖV‘
M˘˘É’äVGd˘˘ƒa˘˘«˘˘Éä,Vhf˘˘ÉT°˘˘óäVU°˘˘ÉMÖVGdù°˘˘ª˘˘ƒ

GŸ∏˘˘µ˘»VG’CeÒVN˘∏˘«˘Ø˘áVH˘øVS°˘∏˘ª˘É¿VGB∫VN˘∏˘«˘Ø˘á

QF˘˘«ù¢VGd˘ƒRQGAVH˘ÉEU°˘óGQVG’ChGe˘ôVd˘Ø˘à˘íVY˘«˘ÉOI
cÉfƒVGŸàîü°ü°áV‘Ve©É÷áVeôV°≈VGdù°µ∏ô
HÉCS°ô´Vhbâ,VhWÉdÑƒGVhRGQIVGdü°ëáVHÉHà©Éç
GCW˘˘Ñ˘˘ÉAVd˘˘∏˘˘à˘˘îü°ü¢V‘Ve˘˘ôV¢VGdù°˘˘µ˘∏˘ô.Vc˘ª˘É
GChU°âVH˘˘˘Éd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘πVY˘˘˘∏˘˘˘≈VŒ¡˘˘˘«˘˘˘õVeù°˘˘àû°˘˘Ø˘˘≈
Gdù°∏ªÉf«áVHé¡ÉRVdµû°∞VGd©ôh¥Vd∏ëóVeø

e©ÉfÉIVeü°ÉH»VGdù°µ∏ôVGdò…Vjà∏≤ƒ¿VGdµãÒ
eøVG◊≤øVYøVWôj≥VG’EHôVHƒGS°£áVGd©ôh¥
hHû°˘˘µ˘˘πVe˘˘à˘˘µ˘˘ôQ,VhM˘˘ãâVQL˘˘É∫VGd˘˘ój˘˘øVY˘∏˘≈
Gd˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘òj˘˘ôVe˘˘øVe†°˘˘ÉQVGd˘˘õhGêVHÚVeü°˘˘ÉH˘˘»
Gdù°˘˘µ˘˘∏˘˘ô,Vc˘˘ª˘˘ÉVOYâVG’EY˘˘Óe˘«ÚVGE¤VGd˘≤˘«˘ÉΩ
H˘˘óhQg˘˘ºV‘Vg˘˘òGVGÿü°˘˘ƒU¢,Ve˘à˘ƒY˘óIVhRj˘ô
Gdü°˘˘ë˘˘áVH˘˘ÉŸù°˘˘ÉAd˘áVhG’S°˘à˘é˘ƒGÜV‘VM˘É∫V⁄
j˘˘≤˘ºVH˘óhQVY˘ÉL˘πVd˘∏˘àü°˘ó…Vd˘à˘õGj˘óVV°˘ë˘Éj˘É
Gdù°µ∏ô.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

GCcó YóΩ ŒÉhÜ GdƒRGQI hGS°à¨ôÜ U°ªà¡É 

Gdù°ÉYÉJ» j£ÉdÖ {Gdü°ëáz HÉEWÓ´ GdæƒGÜ Y∏≈ GELôGAGä Gdàü°ó… d` {Gdù°µ∏ôz

GCMªó Gdù°ÉYÉJ»

OY˘˘˘ÉVf˘˘˘ÉFÖVQF˘˘«ù¢Vc˘˘à˘˘∏˘˘áVGŸù°˘˘à˘˘≤˘˘∏Ú
YÑóGd∏¬VHøVMƒjπVhRGQIVGÿÉQL«á,VGE¤
G’ES°˘˘˘˘˘˘˘ôG´VÃî˘˘˘˘˘˘ÉW˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘áVGÿÉQL˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘á
G’Ce˘˘˘ôj˘˘˘µ˘˘˘«˘˘áVH˘˘à˘˘¨˘˘«ÒVGdù°˘˘ØÒVG◊É‹
J˘˘˘ƒe˘˘˘ÉS¢Vc˘˘˘ôGL˘˘«ù°˘˘µ˘˘»,VhGU°˘˘Ø˘˘ÉkVY˘˘ª˘˘π
G’CNÒVH˘˘˘É’S°˘˘à˘˘î˘˘Ñ˘˘ÉQGJ˘˘»VhGd˘˘à˘˘ÉCRÁ»,
hGCc˘˘˘˘˘óVGC¿V''côGL«ù°µ»'',VGCV°˘˘˘ë˘˘≈VZÒ
e˘ôMÖVH˘¬VH˘Éd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø.VhGChV°˘íVM˘ƒj˘π
GC¿''Gd˘˘à˘˘ë˘˘ôc˘˘ÉäVGŸû°˘˘Ñ˘˘ƒg˘áVd˘∏ù°˘ØÒ
G’Ceôjµ»VhOS¢VGCfØ¬VGŸù°àªôVHÉ’CMóGç
Gd˘óGN˘∏˘«˘áVŸª˘∏˘µ˘áVGd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø,VhJ˘ƒGU°∏¬
GŸù°˘˘à˘˘æ˘˘µ˘˘ôVe˘˘™VGCPf˘˘ÉÜVGŸ©˘˘ÉQV°˘˘á,VÁã˘˘π

N˘˘ôb˘˘ÉkVhGV°˘˘ë˘˘ÉkVd˘˘∏˘©˘ª˘πVGd˘óH˘∏˘ƒe˘ÉS°˘»,
hJ˘˘˘˘˘óN˘˘˘˘˘ÓkVS°˘˘˘˘˘Éa˘˘˘˘˘ôGkVHû°˘˘˘˘ƒDh¿VGd˘˘˘˘óhd˘˘˘˘á
GŸ†°«Øá''.

hW˘˘ÉdÖVhRGQIVGÿÉQL˘˘«˘˘á,VH˘˘àù°˘é˘«˘π
eƒb∞Veæ£≤»VGERGAVGdàóNÓäVGdù°ÉaôI
d˘˘∏ù°˘˘ØÒVG’Ce˘˘ôj˘˘µ˘˘»VhGd˘à˘»VH˘óGCäVb˘Ñ˘π

M†°ƒQ√VGdÑëôjøVMÚVGS°àªÉäVHÉCMó
GL˘˘à˘˘ª˘˘ÉY˘˘ÉäVGd˘˘µ˘˘ƒf˘˘¨˘ôS¢VH˘Éd˘óa˘É´VY˘ø
T°ôY«áVhS°∏ª«áVGŸ©ÉQV°áVGÛôeáV''.

hGCV°É±VGC¿''côGL«ù°µ»,VGCcªπVeæòVGCh∫
jƒΩVhWÉCäVbóe¬VGCQV¢VGdÑëôjøVYª∏¬
GŸû°Ñƒ√V,VM«åVOGCÜVY∏≈VGdàƒGU°πVe™
GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘áVhOS¢VGCf˘˘Ø˘˘¬VHû°˘˘ƒDh¿VGd˘˘óhd˘˘á
Hû°˘˘˘µ˘˘˘πVeù°˘˘˘à˘˘ª˘˘ôVV°˘˘ÉQH˘˘ÉkVc˘˘πVG’CY˘˘ôG±
Gd˘˘˘óH˘˘˘∏˘˘ƒe˘˘ÉS°˘˘«˘˘áVY˘˘ôV¢VG◊ÉF˘˘§,Vhe˘˘É
hU°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘¬Ve˘˘˘˘ƒDN˘˘˘ôGkVH˘˘˘ÉC¿VGŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘áVZÒ
J˘˘ÉCRÁ«˘˘áVGE’VO’d˘˘áVhGV°˘˘ë˘˘áVY˘˘∏˘≈VY˘óΩ

M˘«˘ÉOj˘à˘¬VQZ˘ºVG÷ôGF˘ºVGd˘«˘ƒe˘«˘áVGd˘à»
Jû°¡ógÉVT°ƒGQ´VhbôiVGŸª∏µá''.

h‘VS°«É¥Veàü°π,VhU°∞VHøVMƒjπ
Gd˘à˘ë˘ôc˘ÉäVGd˘ƒW˘æ˘«˘áVhGdù°«ÉS°«áVbÑÉdá
Gdù°ØÒVG’Ceôjµ»VJƒeÉS¢VcôGL«ù°µ»
HÉCf¡ÉVfiπVJ≤ójôVhGYàõGRVeøVbÑπVcπ
Gdû°˘˘˘ôa˘˘˘ÉAVH˘˘˘Éd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø,Ve˘˘˘õj˘˘˘óGkVH˘˘˘ÉC¿
''Gdù°«ÉOIVGdƒWæ«áVŸª∏µáVGdÑëôjøVN§
GCMªôV’Vf≤ÑπVGC¿V“ù¢Vb«óVT°©ôI''.
hGCc˘˘˘óVH˘˘˘øVM˘˘˘ƒj˘˘πVGC¿''e˘ƒb˘∞VGd˘æÉFÖ

Y˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘óG◊µ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ºVGdû°˘˘˘˘ª˘˘˘˘ô…VGd˘˘˘˘ôGa†¢
’S°à≤ÑÉ∫VGdù°ØÒVG’Ceôjµ»VÃé∏ù°¬
Gd˘˘˘ôe†°˘˘˘ÉÊVj˘˘©˘˘µù¢VG’EQGOIVGdû°˘˘©˘˘Ñ˘˘«˘˘á
hj˘˘éù°˘˘óVGd˘˘à˘˘ÓM˘ºVGd˘ƒW˘æ˘»VHÚVc˘Éa˘á
GdØÄÉäVGdû°©Ñ«áVhGdà»VGChU°∏âVU°ƒJ¡É

eôGQGkVhJµôGQGkVHÉC¿VGdÑëôjøVOh∫VYôH«á
N˘˘∏˘«˘Ø˘«˘áVPGäVS°˘«˘ÉOIVeù°˘à˘≤˘∏˘¬''.VhOY˘˘˘˘É
GdæÉFÖVHøVMƒjπV-VHòGäVGdù°«É¥-Vcπ
Gd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜVhQL˘˘˘É∫VG’CY˘˘˘ª˘˘É∫VhG’b˘˘àü°˘˘ÉO
hGd˘˘Ø˘˘µ˘˘ôVGE¤Ve˘˘≤˘˘ÉW˘˘©˘˘áVGd˘˘à˘˘ƒGU°˘˘πVe˘™
c˘˘ôGL˘˘«ù°˘˘µ˘˘»VhQa†¢VGS°˘à˘≤˘Ñ˘É∫VG’CNÒ

ÃéÉdù°¡ºVG’CS°ÑƒY«áVGChVGdôe†°Éf«á,
H˘˘ÉY˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQVGCf˘˘¬VÁã˘πVM˘ôH˘áVT°˘≥Vha˘à˘æ˘¬,
hhLƒO√VY∏≈VGCQV¢VGdÑëôjøVbÑπVGC…
e˘˘˘µ˘˘˘É¿VGBN˘˘˘ôV..V’V“ã˘˘˘πVQZ˘˘˘Ñ˘˘áVGdù°˘˘ƒGO
G’CY˘˘¶˘˘ºVe˘˘øVGCH˘˘æ˘ÉAVg˘òGVGdû°˘©ÖVGd˘ƒ‘,

e˘˘ã˘˘ª˘˘æ˘˘ÉVH˘˘òGäVGd˘˘ƒbâVe˘˘ƒb˘˘∞VL˘ª˘©˘«˘á
›É∫VGd©ÉFÓäVGdÑëôjæ«á.

hU°∞ côGL«ù°µ» d∏ª©ÉQV°á HÉCf¡É {ZÒ JÉCRÁ«ázOd«π Y∏≈ YóΩ M«ÉO√

Hø Mƒjπ jóYƒ {GÿÉQL«áz d£∏Ö J¨«Ò Gdù°ØÒ G’Ceôjµ»

YÑóGd∏¬ Hø Mƒjπ

càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GYàÈVfƒGÜVGC¿VJ©óOjáVGdµàπVGdÈŸÉf«á
X˘˘Ég˘˘ôIVU°˘˘ë˘˘«˘áVJÌ…VGÛ∏ù¢VhGd˘©˘ª˘π

Gd˘˘æ˘˘«˘˘ÉH˘˘»,VhJ˘˘©˘˘£˘˘»Ve˘˘ƒDT°˘˘ôGkVY˘∏˘≈VhL˘ƒO
M˘˘ôG∑mVH˘˘ôŸÉÊ,VhGCc˘˘óhGVGC¿VGd˘˘à˘˘©˘˘óOj˘áV’
J©æ»VhLƒOVGNàÓ±VH«æ¡ÉVY∏≈VG’CgóG±
hGŸü°˘Éd˘íVGd˘©˘Ée˘á,VhT°˘óOhGVY˘∏˘≈VV°˘ôhQI
hV°™VGdæƒGÜVd∏ƒWøVhGŸƒGWæÚVc¡ó±
QF«ù¢Vj©ª∏ƒ¿VY∏≈VNóeà¬,Vhcû°ØƒGVGC¿
hV°™VGŸû°ÉQj™VGdà»VJ¡ºVGŸƒGWøVV°ªø
G’ChdƒjÉäVjƒMóVGdµàπVh’VjØôb¡É.V

hbÉ∫VGdæÉFÖVYÑóG◊µ«ºVGdû°ªô…VGE¿
''HôhRVcàπVGChVGf≤ù°Ée¡ÉVjü°ÖV‘VM≤π
J˘ôGc˘ºVGd˘à˘é˘ôH˘áVGd˘óÁ≤˘ôGW«áVHÉŸª∏µá,
hj©£»VeƒDT°ôGkVY∏≈VhLƒOVMôG∑mVf«ÉH»
fû°§'',VhQGCiVGC¿V''J©óOVGdµàπV’Vj©æ»
Y˘˘˘˘˘˘˘óΩVGJ˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘Éb˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ÉVY˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘≈VG’Cg˘˘˘˘˘˘óG±
G’S°ÎGJ«é«á,VHπVÁµøVGC¿VJàØ≥VY∏≈
GŸû°˘˘˘˘˘ÉQj˘˘˘˘˘™VGd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘»VJü°ÖV‘Veü°˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘ë˘˘˘˘á
GŸƒGWæÚ''.Vh⁄Vjæ∞VGdû°ªô…VGEeµÉf«á
GC¿VJ˘˘˘µ˘˘˘ƒ¿VGd˘˘˘à˘˘©˘˘óOj˘˘áVe˘˘©˘˘£˘˘∏˘˘áVd˘˘Ñ˘˘©†¢
GŸû°ÉQj™.

hGCQL˘˘˘˘™VGdû°˘˘˘˘ª˘˘˘˘ô…VG◊ôG∑VG’CNÒV‘
GÛ∏ù¢Vd˘˘˘˘óN˘˘˘˘ƒ∫Vf˘˘˘˘ƒGÜVG’f˘˘˘˘à˘˘˘˘î˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘Éä
Gd˘à˘µ˘ª˘«˘∏˘«˘áV‘VOhQVG’f˘©˘≤˘ÉOVGd˘ã˘ÉÊ,V‡É
GCQH∂VGdàµàÓäVGŸà©ÉQ±VY∏«¡É,VhcÉ¿Veø
Gd†°ôhQ…VGEjéÉOVJµàÓäVGCNôiVŸõjóVeø
G’S°à≤ôGQVhGdàéÉfù¢VHÚVGCY†°ÉAVGdµàπ.

hGY˘˘àÈVGd˘˘æ˘˘ÉFÖVGdù°˘˘ÉH˘˘≥VY˘Ñ˘óGd˘©˘õj˘õ
GŸƒS°˘˘˘≈VGC¿VJ˘˘˘©˘˘˘óOVGd˘˘˘µ˘˘à˘˘πVOGN˘˘πVGÛ∏ù¢

X˘˘Ég˘˘ôIVU°˘˘ë˘˘«˘áVJÌ…VGd˘©˘ª˘πVGd˘æ˘«˘ÉH˘»,
hGCV°É±VGC¿V''GdæƒGÜVGŸù°à≤∏ÚVjÉCJƒ¿Veø
K≤ÉaÉäVhGCjódƒL«ÉäVflà∏Øá,Vh’VÁµø
GEdõGe¡ºVHÉd©ªπV‘Vcà∏áVe©«æá''.VhQGCi
GC¿VGNàÓ±VG’BQGAVOGNπVGdµà∏áVGdƒGMóI,
GCeôlVWÑ«©»,V’aàÉkVGE¤VV°ôhQIVGC¿VJ∏©Ö

b«ÉOIVcπVcà∏áVOhQVGŸ≤ôÜVdÓBQGAVhhL¡Éä
Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ô,Vhb˘É∫:{c˘˘˘˘˘πVGÿÓa˘˘˘˘˘ÉäVÁµ˘˘˘˘˘ø

ŒÉhRg˘˘˘ÉVOGN˘˘˘πVGd˘˘˘µ˘˘à˘˘∏˘˘á,V‘VM˘˘É∫VhV°˘˘™
Gd˘˘æ˘˘ƒGÜVGŸü°˘˘∏˘ë˘áVGd˘©˘Ée˘áVc˘¡˘ó±VQF˘«ù¢
hGH˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘óhGVY˘˘˘˘˘øVG’Cg˘˘˘˘óG±VhGŸü°˘˘˘˘Éd˘˘˘˘í
Gdû°îü°«á''.

hGCT°ÉQVGŸƒS°≈VGE¤VGC¿VGNàÓ±VG’BQGA
HÚVGCY†°ÉAVGdµà∏áVj©£»Vd∏ªû°ÉQj™VM≤¡É

‘VGŸæ˘˘Ébû°˘˘áVH˘˘ÉCa˘˘µ˘ÉQVflà˘∏˘Ø˘áVhe˘à˘©˘óOI,
hT°˘óOVY˘∏˘≈VV°˘ôhQIVGd˘à˘æù°˘«˘≥VhGd˘à≤ôjÖ
HÚVeƒGb∞VGdµàπVGCjÉkVcÉ¿VYóOgÉ,VGEPVGEf¡É
Gd˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘πVGd˘˘˘ôF˘˘˘«ù¢V‘VJù°˘˘˘ôj˘˘˘™VGd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘π

hGŸû°ÉQj™VGdÈŸÉf«á.
hQGCiVGdæÉFÖVGdù°ÉH≥VfÉU°ôVGdØ†°Édá

GC¿VJ©óOVGdµàπVXÉgôIVU°ë«á,VhOYÉV’C¿
j˘˘µ˘ƒ¿Vg˘ó±VJ˘µ˘ƒj˘øVGd˘µ˘à˘πV''G÷ój˘˘áV‘
GdâY˘˘Ée˘˘πVe˘˘™VGd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘ÉäVhGd˘˘≤˘˘ƒGfÚ
h–≤«≥VGŸü°ÉdíVGd©Éeá,VhGC¿VJÑ©óVYø
Gd˘µ˘«˘ój˘áVhGd˘à˘£˘∏˘©˘ÉäVGd˘Ø˘Ä˘ƒj˘áVh–≤«≥
GŸµ˘ÉS°ÖVGdû°˘îü°˘«˘á''.Ve˘˘˘˘˘˘û°˘˘˘˘˘˘ÒGkVGE¤VGC¿
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘óOj˘˘˘˘áVJÌ…VGÛ∏ù¢Vh’VJ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘àâ
G÷¡ƒO,VhGYàÈVGC¿VG’JØÉ¥VY∏≈VhK«≤á
T°ô±VHÚVGdµàπVGCeôlVV°ôhQ…Vdàë≤«≥
G’CZ∏Ñ«áVGdæ«ÉH«á,VhhV°™VGŸû°ÉQj™VGdà»

J¡ºVGŸƒGWøVV°ªøVG’ChdƒjÉä.
hGY˘˘àÈVGd˘˘æ˘˘ÉFÖVG÷ój˘˘óVY˘˘øVK˘˘Ée˘˘æ˘á

GÙô¥VS°˘˘˘˘ªÒVN˘˘˘ÉOΩVGC¿VJ˘˘˘©˘˘˘óOVGd˘˘˘µ˘˘˘à˘˘˘π
hGN˘˘à˘˘Óa˘˘¡˘˘ÉV‘VG’BQGAVhGd˘˘à˘˘ƒL˘˘¡˘ÉäVGCe˘ôl

WÑ«©»,Vdµæ¬VYÉOVd«ƒDcóVV°ôhQIVG’JØÉ¥
Y˘˘∏˘˘≈VGŸü°˘∏˘ë˘áVGd˘©˘Ée˘áVhN˘óe˘áVGd˘ƒW˘ø
hGŸƒGWæÚ.

jòcôVGC¿V›∏ù¢VGdæƒGÜVj†°ºVMÉd«ÉkV
càπVHôŸÉf«áVY≤ÖVG’EYÓ¿VYøVGEfû°ÉA
c˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘áVL˘˘˘˘˘ój˘˘˘˘˘óIVH˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘ºV''GŸù°à≤∏Ú
GdƒWæ«á'',VGEV°ÉaáVGE¤Vcàπ:VGdÑëôjø,
hGŸù°à≤∏Ú,VhG’CU°Édá,VhGŸæÈ.

GYàÈhgÉ eƒDT°ôGk Y∏≈ hLƒO MôG∑..fƒGÜ:

J©óO Gdµàπ XÉgôI U°ë«á JÌ… Gd©ªπ GdÈŸÉÊ

›∏ù¢ GdæƒGÜ 

dàõGeæ¬ e™ eƒD“ô YªÉ‹ Oh‹.. GdòhGO…:

{G’–````ÉO G◊``````ôz joôL`````Å
eƒD“``ô√ GdàÉCS°«ù°````» d` jƒd«````ƒ

càÖ - GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCQL˘˘˘ÉCVG’–ÉOVG◊ôVd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫VGd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø
eƒD“ô√VGdàÉCS°«ù°»VGCjÉΩVhJæ¶«ª¬Vjƒe»
hjƒd«ƒVG÷ÉQ…,Va«ªÉVGCQL™VQF«ù¢
Gd∏éæáVMªóVGdòhGO…VGCS°ÑÉÜVGdàÉCL«πVGE¤
JõGeæ¬Ve™VeƒD“ôVOh‹V‘Veü°ôVJû°ÉQ∑
a«¬Vf≤ÉHÉäVhG–ÉOGäVYôH«áVhOhd«á.V

hb˘˘˘˘˘˘˘É∫VGd˘˘˘˘˘˘˘òhGO…V''GY˘˘˘˘à˘˘˘˘òQäVY˘˘˘óOVe˘˘˘ø
GŸæ¶ªÉäVhG’–ÉOGäVYøVGŸû°ÉQcáVHÉŸƒD“ô
Gd˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘»Vd˘˘à˘˘©˘˘ÉQV°˘˘¬Ve˘˘™Ve˘ƒD“ôVeü°˘ô,
hb˘˘˘˘ôQf˘˘˘˘ÉVJ˘˘˘ÉCL˘˘˘«˘˘˘πVGŸƒD“ôVGCj˘˘ÉΩV’EJ˘˘ÉM˘á
Gd˘˘Ø˘˘ôU°˘˘áVGCe˘Ée˘¡˘ºVd˘∏˘ªû°˘ÉQc˘áVhG◊†°˘ƒQ'',

eƒDcóGkVV°ôhQIVeû°ÉQcáVeæ¶ªÉäVhG–ÉOGä
Y˘˘˘˘ôH˘˘˘˘«˘˘˘˘áVhOhd˘˘˘«˘˘˘áV‘VGCh∫Ve˘˘˘ƒD“ôV’ET°˘˘˘¡˘˘˘ÉQ
G’–ÉO.

hGCV°É±VGC¿VGd∏éæáVGdàë†°ÒjáVMü°∏â
Y˘˘∏˘˘≈VŒÉhÜVc˘ÑÒVe˘øVGŸæ˘¶˘ª˘ÉäVGd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á
Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘áVhGd˘˘óhd˘˘«˘˘á,VhGC¿VGŸ©˘˘à˘˘òQj˘˘øVY˘˘ø
GŸû°˘ÉQc˘áV’QJ˘Ñ˘ÉW˘¡˘ºVH˘É’–ÉOVG◊É‹Vb˘∏˘á,

’a˘˘à˘˘ÉkVGE¤VGC¿VGd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘áVHü°˘óOVJ˘≤˘óËVOY˘ƒI
dÓ–ÉOVGd©ÉΩVd∏ªû°ÉQcáV‘VGŸƒD“ô.

hGCT°˘˘˘ÉQVGd˘˘˘òhGO…VGE¤VGC¿VG’–ÉOVj˘˘˘æ˘˘à˘˘¶˘˘ô
Gfà¡ÉAVGELôGAGäVf≤ÉHÉäVLójóIVJ£∏≥VbôjÑÉk

b˘˘˘Ñ˘˘˘πVY˘˘˘≤˘˘˘óVGŸƒD“ôVGd˘˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘»Vd˘˘Ó–ÉO,
e˘˘ƒV°˘˘ë˘˘ÉkVGC¿VJ˘˘ÉCN˘˘ôVGEW˘Ó¥VGd˘æ˘≤˘ÉH˘ÉäVj˘©˘ƒO

dÑ§AV‘VG’ELôGAGäVGdàÉCS°«ù°«á.
hj†°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ºVG’–ÉOVG◊ôVf˘≤˘ÉH˘ÉäVJû°ªπ

T°˘˘ôc˘˘áVGÿ∏˘˘«˘èVdü°˘æ˘ÉY˘áVGd˘ÑÎhc˘«˘ª˘Éhj˘Éä
''L«Ñ∂'',VhT°ôcáVGCŸæ«ƒΩVGdÑëôjøV''GCdÑÉ'',
hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú,VhGd˘˘ƒW˘æ˘«˘áVd˘©˘ª˘É∫VL˘ôGe˘µ˘ƒ,
hG◊ôIVd˘˘©˘˘ª˘˘É∫VH˘˘ÉH˘˘µ˘˘ƒ,VhGd˘˘ƒW˘æ˘«˘áVd˘©˘ª˘É∫

N˘˘óe˘˘ÉäVe˘£˘ÉQVGd˘Ñ˘ë˘ôj˘øV''HÉS¢'',VGEV°˘˘Éa˘á
’CS°ô…VGdà»VJ£∏≥VbôjÑÉk,VhjÑ∏≠VYóOVGd©ªÉ∫
GŸæ†°ªÚVdÓ–ÉOVGCcÌVeøVGB’±VYÉeπ

M˘˘˘˘à˘˘˘≈VG’B¿,Vhj˘˘˘à˘˘˘ƒb˘˘˘™VGC¿Vj˘˘˘õj˘˘˘óVGd˘˘˘©˘˘˘óOV‘
G’CS°ÉH«™VGŸ≤Ñ∏áVe™VGf†°ªÉΩVf≤ÉHÉäVLójóI.

GCMªó bôGWá

Mªó GdòhGO…

GCcóä fiÉhdá GdÑ©†¢ JØà«â GCS°ÉS¢ GdóÁ≤ôGW«á.. {G◊≤ƒb«ƒ¿ Gd©ôÜz: 

GdÑëôj`````ø Jù°©`````≈ dà©õj````õ 
GŸù°```ÉAdá K≤````Éaá hf¡é````Ék hJ£Ñ«≤```Ék
b˘˘˘˘˘˘˘É∫VY†°˘˘˘˘˘˘˘ƒVGŸµ˘˘˘˘˘˘˘àÖVGd˘˘˘˘˘˘˘óGF˘˘˘˘˘˘˘ºV’–ÉO

G◊≤˘˘ƒb˘˘«ÚVGd˘˘©˘˘ôÜVY†°˘˘ƒVe˘æ˘¶˘ª˘áVe˘©˘ÉQê
d˘˘∏ù°˘˘ÓΩVhGd˘à˘æ˘ª˘«˘áVY˘Ñ˘óG÷Ñ˘ÉQVGd˘£˘«Ö,VGE¿
Gd˘˘©˘˘ª˘˘πVG◊É‹V‘VGd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘øVj˘˘ƒDc˘˘óVS°˘˘©˘»
G◊µ˘˘ƒe˘˘áVd˘˘à˘©˘õj˘õVGŸù°˘ÉAd˘áVK˘≤˘Éa˘áVhf˘¡˘é˘Ék
hJ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘Ék,Ve˘˘©˘˘àÈGkkVGES°˘˘æ˘˘ÉOVG’N˘˘àü°˘˘ÉU¢
HéôGFºVGdà©òjÖVd∏æ«ÉHáVGd©ÉeáVhGÙÉcº
Gd˘©˘ÉOj˘áVeù°˘©˘≈kVd˘à˘©˘ª˘«˘≥VGŸù°ÉAdáVHÉŒÉg¡É
GŸóÊV’VGd©ù°µô….

hGCV°˘˘˘˘É±VGC¿Vg˘˘˘˘òGVGd˘˘˘˘à˘˘˘˘ƒL˘˘˘˘¬VjÈRVb˘˘˘˘óQI
e≤ÉV°ÉIVGC…VT°îü¢V‘VGdÑëôjø,VÃÉVj≤ƒΩ
e≤ÉΩVGNàü°ÉU¢VGÙµªáVG÷æÉF«áVGdóhd«á,
hjû°˘˘µ˘˘πVGŒÉg˘˘ÉkVGEj˘é˘ÉH˘«˘ÉkV‘VS°˘«˘ÉS°˘ÉäVY˘ª˘π
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø.Vhd˘˘ØâVGd˘˘£˘˘«ÖVGE¤VGC¿Ve˘˘«˘˘õG¿
Gd©óGdáVG÷æÉF«áVGdóhd«áVMÉd«ÉkVfiπVf≤ó

eøVOh∫VhfÉT°£ÚVM≤ƒb«Ú,VeÉVjù°àóY»
GEY˘˘˘ÉOIVN˘˘˘∏˘˘˘≥VJ˘˘˘ƒGR¿V‘VGCS°˘˘˘∏˘˘˘ƒÜVGdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘á
G÷æ˘ÉF˘«˘áVGd˘óhd˘«˘áVGd˘ò…VJ˘æ˘à˘¡˘é˘¬VGÙµªá
G÷æÉF«á,VhgƒVeÉVj©ªπVG’–ÉOVG’Caôj≤»

M˘˘Éd˘˘«˘˘ÉkVY˘˘∏˘≈VOQGS°˘à˘¬VhH˘ë˘ã˘¬Ve˘™VG÷æ˘ÉF˘«˘á
Gdóhd«á.VhbÉ∫VGE¿VGŸª∏µáVhb©âVY∏≈Vf¶ÉΩ
Qhe˘˘ÉVd˘˘∏˘ª˘ë˘µ˘ª˘áVOjù°˘˘˘˘ªÈV,Ve˘˘˘˘É
jo∏õe¡ÉVGC’VJîÉd∞V‡ÉQS°à¡ÉVcóhdáVf¶ÉΩ
''G÷æ˘ÉF˘«˘áVGd˘óhd«á'',VQZ˘˘˘ºVY˘˘˘óΩVGf˘˘˘£˘˘Ñ˘˘É¥
GCMµÉΩVGdæ¶ÉΩVY∏«¡ÉVha≥VGdàü°ƒQVGd≤ÉfƒÊ
GdÑëâ,VY∏≈VGYàÑÉQVGCf¡ÉVZÒVeü°ÉObáVY∏≈

f¶Ée¡É,Ve†°«ØÉkV''jµØ»VGdÑëôjøVHÉYàÑÉQgÉ
Ohd˘˘áVeù°˘˘ÉŸáVOÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘áVGC¿VJ˘˘∏˘˘à˘˘õΩVH˘ÉBK˘ÉQ
Gd˘˘à˘˘ƒb˘˘«˘˘™Va˘≤˘§VOh¿VGC¿VJü°˘ÉO¥VY˘∏˘≈Vf˘¶˘ÉΩ
QheÉ''.VhGChV°˘˘˘˘íVGd˘˘˘˘£˘˘˘˘«ÖV''jù°˘©˘≈VGd˘Ñ˘©†¢
HµÉaáVGd£ô¥VhGdù°ÑπVMÉd«ÉkV`VXÉgôgÉVG◊≥
hH˘ÉW˘æ˘¡˘ÉVGd˘Ñ˘ÉW˘πV`VGd†°˘¨˘§VY˘∏˘≈VGd˘Ñëôjø
S°˘ÉS°˘áVhT°˘©˘Ñ˘ÉkVd˘«˘à˘ª˘µ˘æ˘ƒGVe˘øVJ˘Øà«âVGCS°ÉS¢
H˘˘æ˘˘ÉAVGd˘˘óÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘áV‘VGd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø,VOh¿VGC¿
j©ª∏ƒGVY∏≈VJ©õjõVGdÑæÉAVhJ≤ƒjà¬,VeÉVjé©π
GCb˘ƒGd˘¡˘ºVhGCa˘©˘Éd˘¡˘ºVe˘ôa˘ƒV°˘áVhGE¿VGYàªôä

bÑ©áVG◊≥''.

YÑóG÷ÑÉQ Gd£«Ö 

GdæÉF```Ö bôGW``á jû°```ÉQ∑ 
‘ hQT°``á {G◊``ó eø Gı``óQGäz

T°ÉQ∑VY†°ƒV÷æáVGŸôGa≥VGd©ÉeáVhGdÑ«Äá
Gd˘˘æ˘˘ÉFÖVGCM˘˘ª˘˘óVb˘˘ôGW˘˘á,Ve˘˘ƒDN˘˘ôGkVH˘˘ÉŸª˘˘∏˘˘µ˘˘á
G’CQOf˘«˘áVGd˘¡˘ÉT°˘ª˘«˘á,V‘VhQT°˘áVY˘ª˘πV)cù°Ö
J˘ÉCj˘«˘óVe˘à˘î˘ò…VGd˘≤˘ôGQVM˘ƒ∫VGS°ÎGJ«é«Éä
G◊óqVe˘˘˘˘øVflÉW˘˘˘ôVGS°˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘óGΩVGıóQGä(.
hPcôVbôGWáVGC¿VGŸû°ÉQcÚVS°©ƒGVGE¤VJ©õjõ
e˘©˘∏˘ƒe˘ÉJ˘¡˘ºVa˘«˘ª˘ÉVj˘à˘©˘∏˘≥VH˘É’EjóRVhJ©ÉW»
GıóQGäVhGd˘©˘Ób˘áVH˘«˘æ˘¡˘ª˘É,VhJ˘©˘ôaƒGVY∏≈
GS°ÎGJ˘˘«˘˘é˘«˘áVG◊óVe˘øVflÉW˘ôVGS°˘à˘î˘óGΩ
GıóQGäVe˘˘˘Ñ˘˘˘ÉOF˘˘˘¡˘˘˘ÉVhGCS°ù°˘˘˘¡˘˘˘ÉVhY˘˘Ób˘˘à˘˘¡˘˘É
Hë≤ƒ¥VG’Efù°É¿,VhGCgª«áVS°«ÉS°áVG◊óVeø

flÉW˘˘ôVGS°˘˘à˘˘î˘˘óGΩVGıóQGäVe˘˘øVe˘˘æ˘˘¶˘˘ƒQ
Gdü°ëáVGd©ªƒe«á,VGE¤VLÉfÖVS°«ÉS°ÉäVG◊óq

eøVflÉWôVGS°àîóGΩVGıóQGäVhHôG›¡É
e˘˘øVe˘˘æ˘˘¶˘˘ƒQVGdü°˘˘ë˘˘áVGd˘˘©˘˘ª˘ƒe˘«˘áVhM˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿.

OYÉ GŸ©ÉQV°á GE¤ QU¢q Gdü°Øƒ± hGdƒbƒ± GE¤ LÉfÖ e£ÉdÖ Gdû°©Ö.. GdØ†°Édá:  

GŸªÉQS°```Éä Gdàóe```Òjá dæ¶``ÉΩ G’CS°``ó f``õYâ Yæ```¬ Gdû°ôY«```á
GCc˘˘˘óVf˘˘ÉFÖVG’CeÚVGd˘˘©˘˘ÉΩV÷ª˘˘©˘˘«˘˘áVGŸæÈ

Gd˘ƒW˘æ˘»VG’ES°˘Óe˘»VGdû°˘«˘ïVf˘ÉU°ôVGdØ†°Édá
''S°≤ƒ•VT°ôY«áVf¶ÉΩVGdù°ØÉìVHû°ÉQVG’CS°ó
H˘˘é˘˘ª˘˘«˘˘™VQe˘˘ƒR√Vd˘˘≤˘˘à˘˘∏˘˘¬VGdû°˘©Ö,VhJ˘óeÒ√
Gd˘˘ƒW˘ø,VhY˘«˘ã˘¬V‘VG’CQV¢Vaù°˘ÉOGkVhW˘¨˘«˘Éf˘Ék,

eû°óOkGVY∏≈VQa†¢VG◊ƒGQVe©¬.
hWÉdÖ,VNÓ∫VeƒD“ôVG’CeqáVG’ES°Óe«á

dæü°ôIVGdû°©ÖVGdù°ƒQ…qVGdò…VGf©≤óVÃójæá
GES°˘£˘æ˘Ñ˘ƒ∫V‘VJ˘ôc˘«˘ÉVe˘ƒDN˘ôGkVH˘ôY˘ÉjáVQGH£á
Gd©∏ªÉAVGdù°ƒQjqÚVÃû°ÉQcáVdØ«∞VeøVY∏ªÉA
hOY˘˘˘˘˘ÉIVG’Ceq˘˘˘˘˘áVG’ES°˘˘˘˘˘Óe˘˘˘˘«q˘˘˘˘áVhGŸæ˘˘˘˘¶q˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éä
G’ES°˘˘Óe˘˘«q˘˘áVhb˘«˘ÉOGäVG◊ôc˘ÉäVG’ES°˘Óe˘«˘á
hQLÉ∫VG’CYªÉ∫VhG’EYÓe«Ú,VLª«™VGCW«É±
GŸ©ÉQV°áV‘VGdóGNπVhGÿÉQê,Vh‘Ve≤óeà¡É
GÛ∏ù¢VGd˘˘˘˘˘ƒW˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘»VGdù°˘˘˘˘˘ƒQ…VH˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ªt˘˘˘˘˘π

eù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘ÉJ˘˘¡˘˘ºVŒÉ√VGdû°˘˘©ÖVH˘≤˘ƒqIVhGCe˘Éf˘á,
hG’QJ˘≤˘ÉAVH˘ÉCf˘Øù°˘¡˘ºVhGCOGF˘¡˘º,VhGd˘©˘ª˘πVY˘∏≈
J˘˘˘ƒM˘˘˘«˘˘˘óVU°˘˘˘Ø˘˘˘ƒa˘˘˘¡˘˘ºV‘VGd˘˘óGN˘˘πVhGÿÉQê,
d«µƒfƒGVY∏≈Vb∏ÖVQLπVhGMó,V‘VGdóaÉ´VYø
e˘˘˘˘£˘˘˘˘ÉdÖVGdû°˘˘˘˘©ÖVhK˘˘˘˘ƒGHâVK˘˘˘˘ƒQJ˘˘˘˘¬,Vha˘˘˘˘ÉA
d˘à†°˘ë˘«˘ÉäVGd˘ã˘ƒGQVhOe˘ÉAVGdû°˘¡˘óGAVGd˘õc˘«˘á,
e˘˘˘ƒDc˘˘˘óGkVGC¿VJ˘˘˘ƒM˘˘˘óg˘˘˘ºVa˘˘˘ôj†°˘˘˘áVT°˘˘˘ôY˘˘«˘˘á,
hV°ôhQIVhWæ«á.

c˘˘˘ª˘˘˘ÉVW˘˘˘ÉdÖVGÛ∏ù¢VGd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘»VGdù°˘˘ƒQ…
H˘˘Édù°˘˘©˘˘»VL˘˘Ég˘˘ókGVd˘˘«†°˘˘ºVe˘˘µ˘˘ƒf˘˘ÉäVGdû°˘©Ö
hGCW˘˘«˘˘Éa˘˘¬VGdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘áVc˘∏˘¡˘É,VhGd˘©˘ª˘πVH˘é˘ó
d˘˘˘à˘˘˘ƒM˘˘˘«˘˘˘óVGŸù°˘˘˘∏˘˘˘ëÚV‘VGd˘˘˘óGN˘˘πVhGÿÉQê
d˘˘˘«˘˘˘µ˘˘˘ƒf˘˘˘ƒGVU°˘˘˘Øv˘˘˘oÉVhGM˘˘˘ókGVe˘˘˘™VG÷«û¢VG◊ô
cÉdÑæ«É¿VGŸôU°ƒU¢.

hGCcóVM≥qVGdû°©ÖVGdù°ƒQ…qV‘VGdóaÉ´VYø

fØù°¬VhYôV°¬VheÉd¬Vhe≤óS°ÉJ¬,VhgƒVM≥l
J˘≤˘ôq√VL˘ª˘«˘™VGdû°˘ôGF˘™VGdù°˘ª˘ÉhjqáVhGd≤ƒGfÚ
GdƒV°©«qá,Veû°«ókGVHóhQVG÷«û¢VG◊ôVheø

e©¬VeøVMªÉIVGdû°©ÖVGdù°ƒQ…V‘VMªÉjá
Gdû°©ÖVhGdóaÉ´VYæ¬,VhOGY«ÉkVYæÉU°ôVG÷«û¢
Gdù°˘˘ƒQ…VGE¤VG’d˘˘à˘˘ë˘˘É¥VH˘˘¬VhOY˘˘ª˘¬,Ve˘ƒDcq˘óGk

–ôËVGdà©Éh¿Ve™VGdæ¶ÉΩV‘VJæØ«òVLôGFª¬
V°óVT°©Ñ¬VHÉC…qVT°µπVcÉ¿.

hOYÉVGdØ†°ÉdáVT°©ƒÜVGd©É⁄VhMµƒeÉJ¬,
he˘æ˘¶˘ª˘ÉJ˘¬VG◊≤˘ƒb˘«qánVhG’Efù°Éf«qán,VhLÉe©án
Gdóh∫VGd©ôH«qá,Vheæ¶ªánVGdà©Éh¿VG’ES°Óe»q, hL˘˘ª˘˘«˘˘™VGdû°˘˘©˘˘ƒÜpVGd˘˘©˘˘ôH˘˘«q˘˘áVhG’ES°˘˘Óe˘˘«q˘˘á
hM˘˘˘µ˘˘˘ƒe˘˘ÉJp˘˘¡˘˘ÉVGE¤VGd˘˘≤˘˘«˘˘ÉΩVH˘˘ƒGL˘˘Ñ˘˘ÉJp˘˘¡˘˘ºV‘
Gdà†°ÉeøVe™VGdû°©ÖVGdù°ƒQ…,VhOYºpVKƒQJ¬,
hGdƒbƒ±pVe©¬,VheæÉU°ôJp¬VHéª«™VGdƒS°ÉFπ

GŸû°ôhYáVdàë≤«≥VGCgóGa¬,VeæÉT°óGkVGdû°©ƒÜ
hG◊µƒeÉäVGd©ôH«áVhG’ES°Óe«á,VhGŸæ¶qªÉä
G’EZÉK«qáVG’Efù°Éf«qáVeóqVjóVGd©ƒ¿V’ENƒGfp¡º
Gdù°˘ƒQjÚ,VGd˘òj˘øVT°˘ôqOg˘ºVGd˘æ˘¶˘ÉΩVGd˘¶É⁄,
hM˘˘˘ƒqdn˘˘˘¡˘˘˘ºVGE¤V’L˘˘ÄÚVhe˘˘¡˘˘éq˘˘ôj˘˘øVOGN˘˘π
S°ƒQjÉVhNÉQL¡É.

hGCT°˘˘˘˘ÉOVH˘˘˘˘à†°˘˘˘˘ë˘˘˘˘«˘˘˘˘ÉäVGdû°˘˘˘©ÖVGdù°˘˘˘ƒQ…,
hU°È√Vheü°˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘ôJ˘˘˘˘¬,Vhe˘˘˘˘ÉVj˘˘˘˘¶˘˘˘¡˘˘˘ô√Ve˘˘˘ø
GCN˘˘Ób˘˘«˘˘ÉäVQa˘˘«˘˘©˘˘áV‘VGd˘˘à˘©˘Ée˘πVe˘™VY˘óh√,
hGU°ØÉkVGdãƒQIVGdù°ƒQjáVHÉCf¡ÉV÷ª«™VeµƒfÉä
T°©ÖVGdù°ƒQ…,VhGCfq¡ÉVKƒQIV''M≥VV°óVGd¶∏º,
hYó∫VV°óVGdÑ¨»VhGd©óhG¿,Vhd∏ëôjáVV°ó
Gd˘˘˘£˘˘˘¨˘˘«˘˘É¿VhG’S°˘˘à˘˘Ñ˘˘óGOVhGd˘˘Øù°˘˘ÉOVhGd˘˘≤˘˘à˘˘π
hGd˘˘àû°˘˘ôj˘˘ó,VhGCj†°k˘˘ÉVK˘˘ƒQIVJ˘£˘ÉdÖVH˘É◊ôj˘á
hGd©ó∫VhGdµôGeá,VhJæ£∏≥VeøVKƒGHâVG’Ceá

hgƒjà¡É,Vh–ÉaßVY∏≈VhMóIVS°ƒQjÉVGCQV°Ék
hT°©ÑÉk,Vh–ôU¢VY∏≈VGS°à≤Ód¡ÉVGdµÉeπ'',
e˘˘ƒDc˘˘óGkVV°˘ôhQIVG’CN˘òVH˘ÉCS°˘Ñ˘ÉÜVGd˘æü°˘ôVe˘ø
GdƒMóIVhG’dàõGΩVHÉdµàÉÜVhGdù°æsá,VhGLàªÉ´
Gd˘˘µ˘˘∏˘ª˘á,VhGd˘à†°˘ô´VGd˘óGF˘ºVGE¤VGd˘∏˘¬VJ˘©˘É¤,
hG’CNòVHù°VGd∏¬V‘VGdæü°ô.

hGCT°˘˘˘˘ÉOVGd˘˘˘˘Ø†°˘˘˘˘Éd˘˘˘˘áVÃƒGb˘˘˘˘∞VGd˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘ÉA
Gd˘ôHq˘Éf˘«qÚV''Gd˘˘˘òj˘˘˘øVhb˘˘˘Ø˘˘ƒGVe˘˘™VGdû°˘˘©ÖV‘

e˘£˘Éd˘Ñ˘¬VGd˘©˘ÉOd˘á,VhU°˘óY˘ƒGVH˘É◊≥qV‘VhL˘¬
Gd˘æ˘¶˘ÉΩVGd¶É⁄'',Veù°˘à˘æ˘µ˘ôkGVe˘ƒGb˘∞VY˘∏˘ª˘ÉA
Gdù°ƒAVGdòjøVNÉfƒGVe«ãÉ¥VG◊≥q,VhGT°ÎhG
H©¡óVGd∏¬VKªækÉVb∏«Ók,VhVeÑójÉkVGCS°Ø¬VŸƒGb∞
Gdü°˘Ée˘àÚVY˘øVfü°˘ôIVT°˘©˘Ñ˘¡˘º,VOY˘«˘ÉkVGEj˘Égº
GE¤VeôGL©áVeƒGbØ¡º,VhGE¤VGdü°ó´VHÉ◊≥,
hGEjãÉQVG◊≥qVY∏≈VGÿ∏≥. fÉU°ô GdØ†°Édá

GCNÑÉQ GdƒWø               Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA Qe``†°É¿g`/ 

¯ Gdæ¡ƒV¢ HÉdƒGb™ Gÿóe» ZÉjá Mµƒe«á hG’ES°ôG´ HÉŸû°ÉQj™ Gdàæªƒjá GChdƒjá

hL¬ GE¤ V°ôhQI G’ES°ôG´ HÉE“ÉΩ GET°¡ÉQ Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä Gd©ªÉ∫

QF«ù¢ GdƒRQGA: GE‚ÉR GŸû°ÉQj™ HÉdƒbâ GÙóO GCeô eo∏õΩ hGdàÉCNô H¡É eôaƒV¢

bÉ∫ U°ÉMÖ Gdù°ªƒ Gdª∏µ» G’Ce«ô N∏«Øá
Hø S°∏ªÉ¿ GB∫ N∏«Øá QF«ù¢ GdƒRQGA, GE¿:{
GEf˘˘é˘˘ÉR Gd˘˘ªû°˘ÉQj˘™ a˘» Gd˘ƒbâ Gd˘ª˘ë˘óO GCe˘ô

eo˘˘˘∏˘˘˘õΩ H˘˘ÉY˘˘à˘˘Ñ˘˘ÉQ√ e˘˘ø G’Cg˘˘óG± Gd˘˘ôF˘˘«ù°˘˘á
d˘˘∏˘˘ë˘˘µ˘˘ƒe˘˘á a˘˘» GEOGQI eû°˘˘ÉQj˘˘©˘˘¡˘˘É, e˘˘ƒDc˘˘óGk

V°˘ôhQI Gd˘à˘æù°˘«˘≥ Gd˘ªû°˘à˘ô∑ hGd˘Ø˘©˘É∫ H˘«ø
eîà∏∞ L¡Éä G’Nàü°ÉU¢ Gdëµƒe«á aÉC…
J˘˘ÉCN˘˘«˘˘ô e˘˘ôa˘˘ƒV¢. hhL˘˘¬ U°˘˘ÉMÖ Gdù°˘˘ª˘˘ƒ
Gd˘˘ª˘∏˘µ˘», N˘Ó∫ GL˘à˘ª˘É´ Y˘ª˘π QGCS°˘¬ S°˘ª˘ƒ√

dªàÉH©á S°«ô Gd©ªπ Gdëµƒe» a» GdªéÉ’ä
Gd˘˘ª˘˘î˘à˘∏˘Ø˘á Gd˘ªù°˘ƒDhd˘«˘ø, GEd˘≈ G’ES°˘ôG´ a˘»
GEJªÉΩ GET°¡ÉQ Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» dÓJëÉO Gdëô
d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ hGS°˘˘à˘˘µ˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘é˘˘ƒGfÖ
Gd˘˘ôS°˘˘ª˘˘«˘˘á hGd˘˘≤˘˘Éf˘ƒf˘«˘á Gd˘ÓRe˘á e˘ø GCL˘π
GEJÉMá GdªéÉ∫ GCeÉΩ gòG G’JëÉO d∏©ªπ a»
J˘˘©˘˘õj˘˘õ Gd˘˘ª˘˘µ˘˘àù°˘˘Ñ˘˘Éä Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á, eû°˘˘«˘˘óGk
H˘Éd˘ª˘µ˘àù°˘Ñ˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á Gd˘à˘» J˘ë˘≤˘≤â a˘»

e˘˘ª˘˘∏˘˘µ˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘Ø†°˘˘π Gd˘˘à˘˘æ˘˘¶˘«˘ª˘Éä

hGdªõGjÉ hGdë≤ƒ¥ Gdà» côS°à¡É Gdëµƒeá
d˘∏˘©˘ª˘É∫ e˘ª˘É L˘©˘π H˘«˘Ä˘á Gd˘©ªπ GdÑëôjæ«á
JàªÉT°≈ e™ e©Éj«ô Gd©ªπ Gdóhd«á.  hGCcó
S°ªƒ√, GC¿''Gdæ¡ƒV¢ HÉdƒGb™ Gdîóe» ZÉjá

M˘˘µ˘ƒe˘«˘á, hGC¿ G’ES°˘ôG´ H˘ƒJ˘«˘ôI Gd˘©˘ª˘π a˘»
Gd˘ªû°˘ÉQj˘™ Gd˘à˘£˘ƒjôjá hGdàæªƒjá hGdÑ∏ójá
Gd˘˘à˘˘» e˘˘ø T°˘˘ÉCf˘˘¡˘˘É Qa˘˘™ eù°˘˘à˘˘ƒi Gd˘˘î˘óe˘á
hJëù°«æ¡É GChdƒjá, eû°óOG S°ªƒ√ Y∏≈ GCgª«á
GC¿ Jµƒ¿ N£ƒGä JæØ«ò Gdªû°ÉQj™ HÉdù°ôYá

Gdà» J†°ªø Jë≤≤¡É hGb©Ék Oh¿ J©ãô ha≥
GdØàôI Gdõeæ«á Gdª≤ôI d¡É''. 

hfƒ√ S°ªƒ√ GEd≈ GC¿ e©Édéá JÉCNô JæØ«ò
Gd˘˘ªû°˘˘ÉQj˘˘™ j˘˘éÖ GC¿ J˘˘µ˘˘ƒ¿ a˘ÉY˘∏˘á hJ˘à˘î˘ò
Hû°ÉCf¡É GdàóGH«ô hGdàôJ«ÑÉä GdªæÉS°Ñá Gdà»
J˘µ˘Ø˘π J˘é˘ÉhRg˘É ’Cj˘á U°˘©˘ƒH˘á a˘» Gd˘à˘æ˘Ø˘«ò
hJòdπ GCeÉe¡É Gdª©ƒbÉä, eû°«ôGk S°ªƒ√ GEd≈
GC¿ GS°à¡óG± e©Éj«ô GdéƒOI e£∏ƒHá dµø
S°˘˘ôY˘˘á G’Ef˘˘é˘ÉR ’J˘≤˘π GCg˘ª˘«˘á Y˘æ˘¡˘É, hGCc˘ó

S°ªƒ√ GC¿ GdàÉCNô Z«ô e≤Ñƒ∫ a» GC… eû°ôh´
ONπ V°ªø HôfÉeè Yªπ Gdëµƒeá hQoU°óä
d¬ Gdª«õGf«á GdÓReá. 

e˘˘˘ø L˘˘˘¡˘˘˘á GCN˘˘˘ôi GCc˘˘˘ó U°˘˘ÉMÖ Gdù°˘˘ª˘˘ƒ
Gd˘˘ª˘˘∏˘˘µ˘˘» QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA, GCg˘ª˘«˘á Gd˘óQGS°˘Éä
Gd˘ª˘à˘©˘ª˘≤˘á hOQGS°˘Éä Gd˘é˘óhi ’C… J˘æ˘¶˘«º

L˘˘ój˘˘ó d†°˘˘ª˘˘É¿ Gdù°˘˘ÓS°˘˘á a˘˘» Gd˘à˘£˘Ñ˘«˘≥,
hJØÉO… GCjá YôGb«π GCKæÉA JæØ«ò√ hJ£Ñ«≤¬
Y∏≈ GCQV¢ GdƒGb™.

YôhV¢ G’CRjÉA Jû°ªπ G’CjÉΩ GdãÓKá d∏ª©ôV¢

S°ëÉÜ Hæâ YÑóGd∏¬ JØààí Gd«ƒΩ e©ôV¢ Gd©ÑÉI {z
J˘˘Ø˘˘à˘˘à˘˘í U°˘˘ÉM˘˘Ñ˘˘á Gdù°˘˘ª˘˘ƒ Gd˘˘ª˘˘∏˘˘µ˘»

G’Ce˘˘˘«˘˘˘ôI S°˘˘˘ë˘˘˘ÉÜ H˘˘˘æâ Y˘˘Ñ˘˘óGd˘˘∏˘˘¬ H˘˘ø
Y˘˘˘Ñ˘˘˘óGd˘˘©˘˘õj˘˘õ GB∫ S°˘˘©˘˘ƒO, eù°˘˘ÉA Gd˘˘«˘˘ƒΩ
e©ôV¢ Gd©ÑÉI )(. 

hGCT°ÉOä QF«ù¢ eé∏ù¢ GEOGQI T°ôcá
e«óHƒjæâ Gdû°«îá fƒQI Hæâ N∏«Øá GB∫
N∏«Øá, HôYÉjá U°ÉMÑá Gdù°ªƒ Gdª∏µ»
G’Ce«ôI S°ëÉÜ Hæâ YÑóGd∏¬, ’aàá dªÉ
d˘∏˘ôY˘Éj˘á Gd˘µ˘ôj˘ª˘á e˘ø GCK˘ô c˘Ñ˘«˘ô Y∏≈
Gdû°ÑÉÜ hOYª¡º a» T°à≈ GdªéÉ’ä,
hGdóa™ H¡º fëƒ eõjó eø G’EHóG´.

hb˘˘Édâ Gdû°˘˘«˘˘î˘˘á f˘˘ƒQI: GE¿ e˘˘©˘ôV¢
Gd©ÑÉI fÉ∫ T°ô± GC¿ jµƒ¿ GCh∫ a©Éd«á
J˘ôY˘Ég˘É S°˘ª˘ƒg˘É, e˘ƒDc˘óI GC¿ Gd˘ª˘©ôV¢
jù°˘˘˘à˘˘¡˘˘ó± Gd˘˘ë˘˘Ø˘˘É® Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘ª˘˘ƒQhç
GdàôGK» Gdªàªãπ a» Gd©ÑÉAI, HÉ’EV°Éaá
GEd˘˘˘≈ c˘˘˘π e˘˘˘É j˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘≥ H˘˘é˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘ª˘˘ôGCI
hGCfÉbà¡É.

hGCcóä GC¿ GdØ©Éd«á J©ó G’Chd≈ eø
fƒY¡É a» Gdªª∏µá, hfÉdâ féÉMÉk cÑ«ôGk

N˘Ó∫ Gd˘æù°˘î˘à˘«˘ø Gd˘ª˘ÉV°˘«à«ø, hPd∂

ha≤Ék dÓS°àÑ«ÉfÉä hQOhO G’Ca©É∫ Gdà»
bÉS°â eói QV°É GdõhGQ hH∏¨â %.

hGCT°˘˘˘˘˘ÉQä Gdû°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘î˘˘˘˘á f˘˘˘˘ƒQI GEd˘˘˘˘≈ GC¿
Gdª©ôV¢ jù°à≤Ñπ RhGQ√ a» Gd«ƒe«ø
Gd˘˘ã˘˘Éf˘˘» hGd˘˘ã˘˘Édå, hS°˘˘«˘˘îü°ü¢ Gd˘«˘ƒΩ
G’Ch∫ d˘˘∏˘˘ª˘˘óY˘˘ƒj˘˘ø a˘˘≤˘˘§, e˘˘Ñ˘˘«˘˘æ˘á GC¿
Gd˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘ôV¢ S°˘˘˘«ù°˘˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π RhGQ√ N˘˘Ó∫
GdØàôI Gdü°ÑÉM«á eø Gd©ÉT°ôI U°ÑÉMÉk
GEd˘˘˘≈ Gd˘˘˘ôGH˘˘˘©˘˘˘á Yü°˘˘˘ôGk, ha˘˘˘» Gd˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘ôI
Gd˘˘ªù°˘˘ÉF˘˘«˘˘á e˘ø Gd˘ã˘Ée˘æ˘á eù°˘ÉA hM˘à˘≈

eæàü°∞ Gd∏«π.
hGCV°Éaâ: GC¿ YôhV¢ G’CRjÉA S°àµƒ¿

N˘˘˘Ó∫ G’Cj˘˘˘ÉΩ Gd˘˘˘ã˘˘˘ÓK˘˘˘á d˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘©˘˘ôV¢,
hY˘˘ôhV¢ Gd˘˘ª˘˘µ˘˘«˘˘Éê N˘˘Ó∫ Gd˘˘«˘˘ƒe˘˘«˘ø
Gd˘˘ã˘˘Éf˘˘» hGd˘ã˘Édå, e˘ø Gd˘à˘ÉS°˘©˘á eù°˘ÉA
hMà≈ Gd©ÉT°ôI hGdæü°∞. hS°àîü°ü¢
Y˘˘˘˘ôhV¢ G’CRj˘˘˘˘ÉA a˘˘˘˘» Gd˘˘˘˘«˘˘˘˘ƒΩ G’Ch∫ d`
''KƒÜ Gdæû°π'', M«å S°à≤óΩ cπ eø
Gdªü°ªªá gæó Gdû°ªô… YôhV°¡É, GEd≈

LÉfÖ cπ eø gæó N∏ØÉ¿ Yø eôcõ
GCM˘˘é˘˘ÉQ Gd˘˘à˘˘é˘˘ÉQ…, hg˘Éd˘á Gd˘õGj˘ó Y˘ø

e˘˘˘˘ôc˘˘˘˘õ f˘˘˘˘ƒj˘˘˘ô, hGd˘˘˘ªü°˘˘˘ª˘˘˘ª˘˘˘á g˘˘˘Éd˘˘˘á
Gd˘Ñ˘∏˘ƒT°˘», H˘É’EV°˘Éa˘á d˘∏˘ªü°˘ª˘ª˘á g˘«˘É
Gd˘˘Ø˘˘ÉV°˘˘π Y˘ø Y˘ôV¢ fù°˘«˘º G’Cf˘ódù¢,
hGdªü°ªªá gÉdá GdªƒS°≈ Yø OGQ gÉdá
d∏©ÑÉjÉä.

hfƒgâ GEd≈ GC¿ Gdª©ôV¢ a» jƒe¬
GdãÉf» S°«©ôV¢ ''GdÑôjù°º''cæƒ´ eø
Gd˘à˘ôGç Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘æ˘», hY˘ôV¢ Gd˘ª˘µ˘«˘Éê
d∏û°ÉHá GdÑëôjæ«á eæ«ôI YÑóGdôRG¥,
H˘˘«˘æ˘ª˘É J˘î˘à˘à˘º H˘©˘ôV¢ ''Gdæ≤óI''a»
Gd«ƒΩ GdãÉdå.

jû°˘˘ÉQ GEd˘˘≈ GC¿ e˘˘©˘˘ôV¢ Gd˘˘©˘˘Ñ˘ÉI j˘≤˘ÉΩ
d∏ù°æá GdãÉdãá Y∏≈ GdàƒGd» H©ó GdæéÉì
Gd˘˘˘ò… T°˘˘˘¡˘˘˘óJ˘˘˘¬ Gd˘˘˘æù°˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘É¿ G’Chd˘˘≈
hGd˘˘ã˘˘Éf˘˘«˘˘á, H˘ôY˘Éj˘á e˘ø e˘ôc˘õ Y˘«ù°˘≈
Gdã≤Éa» hGdªƒDS°ù°á Gdî«ôjá Gdª∏µ«á
hhRGQI Gdàæª«á G’LàªÉY«á, hGd¡ÉT°ª»
d∏ƒDdƒD heéƒgôGä QheÉ HÉ’EV°Éaá GEd≈
''a» G∫ S°» S°»''h{eôcõ cÉQdàƒ¿''
h{OQjº HƒhO…''h{Jƒf» GCfó LÉ…''.
hGd˘˘ôY˘˘ÉI G’EY˘˘Óe˘˘«˘˘ƒ¿ g˘˘òG Gd˘©˘ÉΩ g˘º

L˘˘˘˘ôj˘˘˘óI ''GdƒWø''hG’Cj˘˘˘ÉΩ hGCN˘˘Ñ˘˘ÉQ
Gd˘˘î˘˘∏˘˘«˘˘è hGd˘˘Ñ˘˘ÓO, he˘˘é˘˘Óä GCS°˘ôJ˘»
hQhJÉfÉ hd«Éd«æÉ h{g»''HÉ’EV°Éaá GEd≈
QY˘˘Éj˘˘á GEY˘˘Óe˘˘«˘˘á e˘˘ø e˘˘æ˘˘à˘ói H˘ƒGH˘á
GdÑëôjø.

Gdû°«îá fƒQI Hæâ N∏«Øá GB∫ N∏«Øá 

S°ªƒ√ OYÉ G’Cfójá GdƒWæ«á hGŸôGcõ Gdû°ÑÉH«á d∏ªû°ÉQcá 

NÉd```````ó H```ø Mª```ó j©àª````ó LÉF````õI S°ªƒ√ d∏ªù°```ôì Gdû°ÑÉH`````»
GYàªó S°ªƒ Gdû°«ï NÉdó Hø Mªó GB∫

N˘˘∏˘˘«˘Ø˘á Gd˘æ˘ÉFÖ G’Ch∫ d˘ôF˘«ù¢ Gd˘ª˘é˘∏ù¢
G’CY∏≈ d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á ''LÉFõI NÉdó
H˘˘˘ø M˘˘˘ª˘˘˘ó d˘˘˘∏˘˘ªù°˘˘ôì Gdû°˘˘Ñ˘˘ÉH˘˘»''Gdà»
S°˘˘à˘˘æ˘˘¶˘˘ª˘˘¡˘É Gd˘ª˘ƒDS°ù°˘á Gd˘©˘Ée˘á d˘∏û°˘Ñ˘ÉÜ
hGd˘ôj˘ÉV°˘á H˘¡˘ó± J˘©˘ª˘«˘≥ U°˘∏˘á Gdû°˘Ñ˘ÉÜ
HÉdªù°ôì hGS°à≤£ÉÜ GdªƒGgÖ dÑæÉA hGb™
Gdªù°à≤Ñπ Gdªù°ôM» a» GdÑëôjø YÑô

M˘˘ôc˘˘á eù°˘˘ôM˘˘«˘˘á eù°˘ƒDhd˘á J˘©˘» GCg˘ª˘«˘á
Gd˘˘ªù°˘˘ôì hGCg˘˘óGa˘˘¬ Gd˘˘æ˘˘Ñ˘˘«˘∏˘á a˘» J˘µ˘ƒj˘ø
Gdû°îü°«á Gd≤ÉOQI Y∏≈ e©Édéá eîà∏∞
Gd≤†°ÉjÉ Gdà» jªô H¡É T°ÑÉÜ Gdªª∏µá.

hhL¬ NÉdó Hø Mªó, H¡ò√ GdªæÉS°Ñá,
G’Cf˘˘ój˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á hGd˘ª˘ôGc˘õ Gdû°˘Ñ˘ÉH˘«˘á

d∏ªû°ÉQcá a» gò√ GdéÉFõI Gdà» S°àù°¡º
a˘˘˘˘» Gc˘˘˘˘àû°˘˘˘˘É± Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘ƒg˘˘˘Ñ˘˘˘á G’EH˘˘˘óGY˘˘˘«˘˘˘á
Gd˘˘˘ªù°˘˘˘ôM˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘» j˘˘ª˘˘à˘˘∏˘˘µ˘˘¡˘˘É Gdû°˘˘Ñ˘˘ÉÜ
GdÑëôjæ» eƒDcóG K≤à¬ a» bóQJ¡º Y∏≈
J˘˘≤˘˘ój˘˘º Gd˘˘æü°˘˘ƒU¢ G’EH˘˘óGY˘˘«˘á hJ˘≤˘ój˘º
e˘˘ƒGgÖ T°˘˘ÉH˘˘á a˘˘» Gd˘˘à˘˘ª˘˘ã˘˘«˘π hGd˘à˘ÉCd˘«˘∞
hZ«ôgÉ eø eéÉ’ä Gdªù°ôì.

c˘˘˘˘ª˘˘˘˘É GCY˘˘˘˘ôÜ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘ÉFÖ G’Ch∫ d˘˘˘ôF˘˘˘«ù¢
Gdªé∏ù¢ G’CY∏≈ d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á Yø
J˘˘≤˘˘ój˘˘ô√ d˘˘∏˘˘óhQ Gd˘˘Ñ˘˘ÉQR Gd˘˘ò… J˘˘≤˘˘ƒΩ H˘˘¬
Gd˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á d˘∏û°˘Ñ˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á
HôFÉS°á gû°ÉΩ GdéƒOQ a» QYÉjá Gdû°ÑÉÜ
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘æ˘» hGM˘à†°˘É¿ eƒGgÑ¬ G’EHóGY«á

a» eîà∏∞ GdªéÉ’ä, eƒDcóGk GC¿ GEWÓ¥

Gd˘˘ª˘ƒDS°ù°˘á Gd˘©˘Ée˘á d˘¡˘ò√ Gd˘é˘ÉF˘õI j˘ƒDc˘ó
Gg˘à˘ª˘Ée˘¡˘É H˘Éd˘ªù°˘ôì c˘ƒf˘¬ QGaóG GCS°ÉS°«É

e˘ø QhGa˘ó Gd˘Ø˘µ˘ô Gd˘à˘ã˘≤˘«Ø» hGdàæƒjô…,
hYÉcù°É e¡ªÉ dæ¡†°á Gdªª∏µá a» S°©«¡É
d˘˘à˘Ñ˘ƒA e˘µ˘Éf˘¬ e˘à˘ª˘«˘õI hM˘ÉV°˘ôI c˘óhd˘á
Yü°ôjá eà≤óeá. 

hGCV°É± NÉdó Hø Mªó GC¿ GdªƒDS°ù°á
Gd˘©˘Ée˘á d˘∏û°˘Ñ˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á M˘ôU°â eø

NÓ∫ gò√ GdéÉFõI Y∏≈ Jû°é«™ G’Cfójá
GdƒWæ«á hGdªôGcõ Gdû°ÑÉH«á Y∏≈ GEWÓ¥
Gd˘ª˘Ñ˘ÉOQGä Gd˘à˘» e˘ø T°˘ÉCf˘¡˘É J˘æ˘ª˘«˘á hY»
Gdû°˘˘˘Ñ˘˘ÉÜ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘æ˘˘» hGEH˘˘óGY˘˘ÉJ˘˘¡˘˘º a˘˘»
Gd˘˘ª˘˘é˘É’ä c˘Éa˘á, he˘æ˘¡˘É e˘é˘É∫ Gd˘Ø˘æ˘ƒ¿
Gd˘˘˘ªù°˘˘˘ôM˘˘«˘˘á, e˘˘ø N˘˘Ó∫ J˘˘æ˘˘¶˘˘«˘˘º g˘˘ò√

Gd˘é˘ÉF˘õI hJ˘îü°˘«ü°˘¡˘É d˘Ø˘Ä˘á Gdû°ÑÉÜ a»
Gd˘ª˘ª˘∏˘µ˘á a˘» J˘ÉCc˘«˘ó hGV°˘í ’Cg˘ª˘«˘á gòG
GdØø a» G’QJ≤ÉA HƒY» Gdû°ÑÉÜ hd¨à¡º
hJ˘˘æ˘˘ª˘«˘á T°˘îü°˘«˘ÉJ˘¡˘º, hJ˘óQj˘Ñ˘¡˘º Y˘∏˘≈
eƒGL¡á Gdéª¡ƒQ hGcàù°ÉÜ Gd≤óQI Y∏≈
Gdà©Ñ«ô Gdù°∏«º he©Édéá Gd≤†°ÉjÉ Gdà»
J¡ª¡º a» GEWÉQ GdôS°Édá GdæÑ«∏á d∏ªù°ôì
Gdû°ÑÉH» a» Gdªª∏µá. 

hGCV°É± GC¿ Gdªù°ôì GdÑëôjæ» GQJÑ§
cã«ôGk HóhQ G’Cfójá GdƒWæ«á M«å cÉfâ
G’Cf˘˘ój˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á e˘˘î˘˘à˘˘Ñ˘˘ôGk M˘˘≤˘˘«˘˘≤˘«˘Ék
dªîà∏∞ GCfƒG´ G’Cfû°£á GdØæ«á hG’COH«á
hGd˘˘ã˘˘≤˘˘Éa˘˘«˘˘á, he˘ø H˘«˘æ˘¡˘É Gd˘ªù°˘ôì Gd˘ò…
GCS°¡º a» GEYóGO Gd©ójó eø GdªÑóY«ø

he˘˘˘ó Gd˘˘˘Ø˘˘ô¥ Gd˘˘ªù°˘˘ôM˘˘«˘˘á H˘˘æ˘˘î˘˘Ñ˘˘á e˘˘ø
Gdû°ÑÉÜ d«àëƒ∫ Hòd∂ eø eéôO fû°É•

a˘æ˘» j˘é˘ó a˘«˘¬ Gdû°˘Ñ˘ÉÜ e˘é˘É’k d˘∏˘à˘©˘Ñ«ô
hGdàôhjí Yø GdæØù¢, GEd≈ GCOGI eø GCOhGä
e©Édéá eîà∏∞ Gd≤†°ÉjÉ Gdà» jªô H¡É
T°ÑÉÜ GdÑëôjø a» bÉdÖ eù°ôM» aæ»
QGb». 

hj˘˘˘ÉCJ˘˘˘» GEW˘˘˘Ó¥ Gd˘˘˘ª˘˘˘ƒDS°ù°˘˘˘á Gd˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘á
d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á d¡ò√ GdéÉFõI a» GEWÉQ
Gg˘à˘ª˘Ée˘¡˘É H˘î˘∏˘≥ e˘æ˘Éñ eù°ôM» eæÉS°Ö
d∏£ÉbÉä Gdªù°ôM«á Gdû°ÉHá a» eîà∏∞

LƒGfÖ Gd©ôV¢ Gdªù°ôM» hU°≤∏¡É YÑô
Gd˘ª˘ª˘ÉQS°˘á Gd˘ë˘«˘á hGN˘à˘Ñ˘ÉQ b˘óQGJ˘¡˘É a»

eù°ÉMÉä Gd©ôV¢ Gdªîà∏Øá.S°ªƒ Gdû°«ï NÉdó Hø Mªó GB∫ N∏«Øá

fƒfƒ Jæ¶º GEa£ÉQGk Û∏ù¢
G’CYªÉ∫ GdÑëôjæ`» G’Ce``ôjµ»
f¶ªâ S°ØÒI GdÑëôjø ‘ Gdƒ’jÉä GŸàëóI G’Ceôjµ«á gói

fƒfƒ eÉCOHá GEa£ÉQ ’CY†°ÉA ›∏ù¢ G’CYªÉ∫ GdÑëôjæ» G’Ceôjµ»
HÉdà©Éh¿ e™ Zôaá GdàéÉQI G’Ceôjµ«á HƒGT°æ£ø, hPd∂ ÃæÉS°Ñá

M∏ƒ∫ T°¡ô Qe†°É¿ GŸÑÉQ∑, hM†°ô GŸÉCOHá YóO eø Gdù°ØôGA Gd©ôÜ
GŸ©˘˘à˘˘ª˘˘ój˘˘ø H˘˘ƒGT°˘æ˘£˘ø hGCY†°˘ÉA Gdù°˘∏∂ Gd˘óH˘∏˘ƒe˘ÉS°˘» hL˘ª˘™ e˘ø
Gdû°˘˘˘îü°˘˘˘«˘˘˘Éä Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ÉQRI ‘ hRGQI GÿÉQL˘˘˘«˘˘˘á G’Ce˘˘˘ôj˘˘µ˘˘«˘˘á hGd˘˘óa˘˘É´
hGdµƒf¨ôS¢, hYóO eø Gd£∏Ñá GdÑëôjæ«Ú ‘ GCeôjµÉ.

hJ˘˘ÉCJ˘» g˘ò√ Gd˘Ø˘©˘Éd˘«˘á V°˘ª˘ø GEW˘ÉQ Gd˘à˘ƒGU°˘π HÚ H˘©˘ã˘Éä ‡∏˘µ˘á
GdÑëôjø ‘ GÿÉQê hG÷Éd«á GdÑëôjæ«á hGd©ôH«á hG’ES°Óe«á ‘

flà∏∞ Gd©ƒGU°º.

U°ÉMÖ Gdù°ªƒ GŸ∏µ» QF«ù¢ GdƒRQGA

bÉ∫ GE¿ GdƒRjô ⁄ jë†°ô MØπ GdàÉCS°«ù¢ GEQV°ÉAk d∏ƒaÉ¥

eôGO jë``òuQ {Gd©ª`πz e`ø G’EU°`ôGQ 
Y∏````≈ Yôb∏````á GET°¡```ÉQ {G’–``ÉO G◊````ôz
Gf˘˘à˘˘≤˘ó Gd˘æ˘ÉFÖ Y˘Ñ˘óGd˘ë˘∏˘«˘º e˘ôGO e˘ƒb˘∞

hRGQI Gd©ªπ eø GET°¡ÉQ G’JëÉO Gdëô dæ≤ÉHÉä
Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, hb˘É∫: ''j˘˘Ñ˘˘óh GC¿ Gd˘˘ƒRGQI
eoü°ôI Y∏≈ eëÉQHá G’JëÉO Gdëô HÉC… hS°«∏á
QZ˘º Gd˘àü°˘ôj˘ë˘Éä Gd˘©˘∏˘æ˘«˘á GdªôMÑá dØ¶«Ék
HÉ’JëÉO GEQV°ÉAk  d∏ôGC… Gd©ÉΩ hd∏à¨£«á Y∏≈
Gf˘˘ë˘«˘ÉRg˘É Gd˘ƒGV°˘í V°˘ó√ e˘ø GCL˘π GEV°˘©˘Éa˘¬
hJ©£«∏¬, eÉ jƒDcó eÉ S°Ñ≥ hGC¿ MòQfÉ eæ¬
e˘˘ø GC¿ hRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π e˘˘î˘à˘ôb˘á he˘î˘à˘£˘Ø˘á
hd«ù°â dµπ GdÑëôjæ««ø''.

hGCV°É± eôGO, J©∏«≤Ék Y∏≈ Jü°ôjí fÉFÖ
GdôF«ù¢ GdàæØ«ò… dÓJëÉO Gdëô HÉC¿ GdƒRGQI
d˘˘º Jù°˘˘à˘˘∏˘˘º M˘˘à˘˘≈ G’B¿ hK˘˘ÉF˘˘≥ GET°˘˘¡˘ÉQ√ QZ˘º
GEQS°˘Éd˘¡˘É H˘Éd˘Ñ˘ôj˘ó Gd˘ªù°˘éπ eæò jƒd«ƒ:
''GEf˘˘æ˘˘É ’ fù°˘˘à˘˘¡˘˘ó± Gd˘ƒRj˘ô, h’ Gd˘ƒRGQI, H˘π
f˘˘à˘˘ë˘˘ô∑ H˘˘æ˘˘ÉA Y˘˘∏˘≈ e˘ƒGb˘Ø˘¡˘É hJ˘ë˘ôc˘ÉJ˘¡˘É,
a˘àü°˘ôa˘ÉJ˘¡˘É J˘é˘É√ G’J˘ë˘ÉO Gd˘ë˘ô Jû°«ô GEd≈
Gf˘ë˘«˘ÉRg˘É d˘ÓJ˘ë˘ÉO Gd˘à˘ÉH˘™ d˘éª©«á GdƒaÉ¥,

a˘˘Éd˘˘ƒRj˘˘ô f˘˘Øù°˘˘¬ d˘˘º j˘˘ë†°˘˘ô M˘Ø˘π J˘ÉCS°˘«ù¢
G’JëÉO Gdëô, hM«ø Gfà≤ófÉ√ GOY≈ GCf¬ dº
jà∏≥n OYƒI, hdµø G’JëÉO fØ≈ GOYÉA√ hGCcó
OYƒJ¬ QS°ª«Ék hdµæ¬ dº jë†°ô, eÉ GChb©¬ a»
e˘˘˘ƒb˘˘˘∞ e˘˘˘ë˘˘˘ôê hcû°˘˘∞ Gf˘˘ë˘˘«˘˘ÉR√ Gd˘˘ƒGV°˘˘í
d∏ƒaÉ¥''.

hM˘òQ e˘ôGO Gd˘é˘¡˘Éä Gd˘ªù°˘ƒDhd˘á H˘Éd˘óhd˘á
e˘˘˘ø GN˘˘˘à˘˘˘ôG¥ hRGQI Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π H˘˘˘¡˘˘˘òG Gdû°˘˘˘µ˘˘π
Gd˘˘î˘˘£˘˘«˘˘ô, hJ˘˘ª˘˘ÉO… Gd˘˘ƒRj˘ô hGd˘ª˘é˘ª˘ƒY˘Éä
GdàÉH©á d¬ a» Jëó… GdôGC… Gd©ÉΩ hGd≤Éfƒ¿
hGd©ªπ V°ó G’JëÉO Gdëô heëÉhdá GEV°©Éa¬
hGdæ«π eæ¬, QZº bÉfƒf«à¬ heÑÉQcá Gd≤«ÉOI
d¬, HÉYàÑÉQ√ jëÉQÜ Gd£ÉFØ«á hjàëôQ eø
Gd˘˘˘î˘˘˘«˘˘ÉQGä Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á hGd˘˘£˘˘ÉF˘˘Ø˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘»
GNà£Øâ G’JëÉO Gd©ÉΩ Gdò… cû°Øâ hKÉF≥
hjµ«∏«µù¢ GC¿ GdƒaÉ¥ hhYó JõhQ GfàîÉHÉJ¬
e˘ø GCL˘π Gdù°˘«˘£˘ôI Y˘∏˘«˘¬ d˘à˘ë˘≤˘«˘≥ eµÉS°Ö
S°«ÉS°«á hWÉFØ«á.

Gdû°¡ÉH»: RjÉQGä G’CWÑÉA V°ôhQjá
d©Óê GŸôV°```≈ hRj```ÉOI GÿÑ`ôGä

GCcó hRjô Gdü°ëá U°ÉO¥ Gdû°¡ÉH» GCgª«á G’S°àØÉOI eø GÿÈGä
Gd˘£˘Ñ˘«˘á HÚ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hJ˘Éj˘∏˘æ˘ó, OGY˘«˘Ék GE¤ J˘µ˘ôGQ Rj˘ÉQGä G’CW˘Ñ˘ÉA
GdàÉj∏æójÚ GE¤ GdÑëôjø HÉdàæù°«≥ e™ GŸ©æ«Ú ‘ GdƒRGQI dà≤óË
GŸõjó eø GÿóeÉä Gd©ÓL«á d∏ªôV°≈ ‘ GdÑëôjø.

hf˘˘≤˘˘π, N˘˘Ó∫ GS°˘˘à˘˘≤˘Ñ˘Éd˘¬ ‘ e˘µ˘à˘Ñ˘¬ H˘É÷ØÒ, GCeù¢, Gd˘£˘Ñ˘«˘ÑÚ
GdàÉj∏æójÚ O.HôGOhÜ S°ƒcÉgº GNàü°ÉU°» GCeôGV¢ Gd≤∏Ö hG’ChY«á
Gdóeƒjá, hO.HƒS°ÉcƒQ¿ S°» GC„ GNàü°ÉU°» GCeôGV¢ GdóΩ, Gd∏òjø

bóeÉ GE¤ GdÑëôjø ‘ RjÉQI NÉU°á d©Óê eôV°≈ Hëôjæ«Ú –«Éä
U°ÉMÖ Gdù°ªƒ GŸ∏µ» G’CeÒ N∏«Øá Hø S°∏ªÉ¿ GB∫ N∏«Øá hYÉF∏á cÉfƒ
hT°µôgªÉ d¡ªÉ J≤ójôGk ŸÉ Hò’√ eø L¡ó ‘ YÓê GdƒL«¬ cÉfƒ.

hGS°˘˘à˘˘©˘˘ôV¢ Gd˘£˘ôa˘É¿ GEe˘µ˘Éf˘«˘á Rj˘ÉOI Gd˘à˘©˘Éh¿ HÚ Gd˘Ñ˘∏˘ój˘ø ‘
GÛÉ∫ Gdü°ë», hGCHójÉ QZÑà¡ªÉ HàØ©«π eòcôI GdàØÉgº ‘ ›É∫
GÿóeÉä Gdü°ë«á hJ£ƒjôgÉ hJÑÉO∫ GdõjÉQGä HÚ G’CWÑÉA eø
GCLπ RjÉOI GÿÈI h–≤«≥ GCY∏≈ bóQ eø G’S°àØÉOI eø G’EeµÉfÉä
GŸàÉMá cÉaá. hbóΩ GdƒRjô, ‘ NàÉΩ GdõjÉQI, gójá JòcÉQjá GE¤
Gd£Ñ«ÑÚ J©ÑÒGk Yø T°µô√ hJ≤ójô√ d∏é¡ƒO Gdà» Hò’gÉ NÓ∫
RjÉQJ¡ªÉ Ÿª∏µá GdÑëôjø.

hM†°˘˘ô Gd˘˘∏˘˘≤˘˘ÉA hc˘˘«˘˘π hRGQI Gdü°˘˘ë˘˘á O.Y˘ÉFû°˘á e˘Ñ˘ÉQ∑ H˘ƒY˘æ˘≥,
hGdƒc«π GŸù°ÉYó dû°ƒDh¿ GŸù°àû°Ø«Éä HÉdƒRGQI O.GCeÚ Gdù°ÉYÉJ».
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الذوادي: 7 نقابات تطلق االتحاد الحر لعمال البحرين 18 يوليو

سلمت  التحضيرية  اللجنة  أن  إلى  وأشار 
وزارة العمل الطلب الرسمي إلشهار االتحاد منذ 
فترة، واستكملت جميع اإلجراءات المطلوبة من 
الوزارة، مشيداً بتعاون الوزارة في هذا الصدد، 

ودعمها إلطالق االتحاد.
وأوضح الذوادي أن عدد النقابات المنضوية 
اآلن،  حتى  نقابات   7 هي  الجديد  االتحاد  في 
لصناعة  الخليج  شركة  عمال  نقابة  بينها  من 
شركة  عمال  ونقابة  )جيبك(،  البتروكيماويات 
المصرفيين،  ونقابة  )ألبا(،  البحرين  ألمنيوم 
والنقابة الوطنية لعمال جرامكو، والنقابة الحرة 
خدمات  لعمال  الوطنية  والنقابة  بابكو،  لعمال 

مطار البحرين )باس(.

فكرة  تفاعلوا مع  العمال  من  الكثير  أن  وذكر 
بعض  أبدت  المقابل  وفي  جديد،  اتحاد  إنشاء 
وأكدت  االنضمام،  على  تحفظها  النقابات 
إلى  منوهاً  الحالي،  االتحاد  في  بالبقاء  تمسكها 
لالتحاد  لالنضمام  للجميع  مفتوح  الباب  أن 

الجديد.
خالل  أكد  حميدان  جميل  العمل  وزير  وكان 
فكرة  تدعم  العمل  وزارة  أن  الشهري  مجلسه 
تقف  الوزارة  أن  إلى  الفتاً  النقابية،  التعددية 
على مسافة واحدة من الجميع من دون تمييز.

 )35( رقم  بقانون  »المرسوم  أن  إلى  يشار 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل   2011 لسنة 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  العمالية  النقابات 

مادته  في  ينص  الذي   ،2002 لسنة   )33( رقم 
أكثر  أو  نقابتين  لكل  »يجوز  أنه  على  الثامنة 
تنشئ  أن  المتشابهة  العمالية  النقابات  من 
اإلتحاد  إنشاء  نقابياً، ويكون  اتحاداً  بينها  فيما 
أغلبية  موافقة  بعد  إليه  واالنضمام  النقابي 

العمالية«. للنقابة  العمومية  الجمعية  أعضاء 

 عمال في »أسري« يتجهون
إلطالق نقابة جديدة في الشركة

أسري  شركة  عمال  نقابة  رئيس  كشف 
عمال  من  مجموعة  أن  عن  النجار  عبدالواحد 
داخل  جديدة  نقابة  إلطالق  يتجهون  الشركة 
الشركة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها 

تشتيت الجهود العمالية داخل الشركة.
لـ«الوسط«:«إن  تصريح  في  النجار  وقال 
إدارة الشركة تلقت طلباً بتشكيل نقابة جديدة، 
وذلك  الخطوة،  لهذه  دعمها  أبدت  اإلدارة  وأن 

وضعية  أن  غير  النقابية،  التعددية  باب  من 
بوجود  يسمحان  ال  فيها  العمال  وعدد  الشركة 
الخطوة  هذه  أن  إلى  وأشار  أخرى«،  نقابة 
جدياً  للتفكير  العمال  من  أخرى  مجموعة  قادت 
الشركة،  داخل  ثالثة  عمالية  نقابة  إطالق  في 
الوحدة  تفتيت  دعم  لعدم  الشركة  إلشعار 

العمالية داخل الشركة.
التعددية  اعتماد  خطوة  أن  النجار  واعتبر 
باب سياسي،  من  البحرين، جاءت  في  النقابية 
البحرين،  في  العمالية  الوحدة  تفتيت  بغرض 
شهدتها  التي  األحــداث  خلفية  على  وكانت 

الماضي. العام  البحرين 
االتحاد  من  االنسحاب  فكرة  النجار  ورفض 
نقابة  »إن  وقال:  البحرين،  عمال  لنقابات  العام 
للعمال،  الشرعي  الممثل  االتحاد  تعتبر  أسري 
أما  حر،  انتخاب  عبر  صحيحة  بطريقة  وجاء 
مبدأ  يضرب  فإنه  النقابية  التعددية  موضوع 

الوحدة بين العمال«.

§الوسط - حسين الوسطي

] أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لالتحاد الحر لعمال البحرين حمد الذوادي 
عن عقد مؤتمر صحافي في 18 يوليو / تموز 2012، إلطالق االتحاد رسميًا.

حمد الذوادي

وزير العمل: البحرين قادرة
على تجاوز كل العقبات التي تعترضها

§مدينة عيسى - وزارة العمل 
علي  محمد  جميل  العمل  وزير  أكد   [
كل  تجاوز  على  البحرين  قدرة  حميدان، 
العقبات والمشكالت التي تعترض مسيرتها 
الحضارية والتنموية، في ظل ما تزخر به من 
ثقافي يحمل  تراث حضاري عريق، وتاريخ 
عبر  الوطني  والتالحم  التسامح  معاني  كل 
تجربتها  من  جعل  مما  المختلفة،  العصور 
مكونات  بين  المشترك  العيش  في  الرائعة 
والشعوب  لألمم  يحتذى  أنموذجاً  المجتمع 

األخرى.
بها  افتتح  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 
الوطنية،  المصالحة  عمل  ورشة  حميدان 
بالتعاون  العمل  وزارة  استضافتها  التي 
ومعهد  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مع 
البحرين للتنمية السياسية، وذلك بمشاركة 
وبحضور  فيها،  المسئولين  كبار  من  عدد 
المتحدة  األمــم  لبرنامج  المقيم  الممثل 
غروهمان،  بيتر  البحرين  في  اإلنمائي 

وقدمتها ألما جاد اهلل وروحي أفغاني.
أكد  الورشة،  أعمال  بها  استهل  كلمة  وفي 
بفضل  وستبقى  كانت  البحرين  أن  حميدان 
مستعصية  الوفي،  وشعبها  الواعية  قيادتها 
المحبة  لقيم  وتــواقــة  االنقسام  على 
الوطنية،  الوحدة  وتكريس  والتسامح، 

والترابط االجتماعي.
المصالحة  مصطلح  ــداول  »ت أن  وأكد 
الوطنية ال يعني أننا منقسمون، ولكنه يرمي 
إلى تعزيز روح المواطنة واللحمة الوطنية، 
الفرقة واالنقسام بين مكونات  ونبذ أسباب 
وكل  الجميع،  يعمل  لكي  الواحد،  المجتمع 

نتجت  سلبية  آثار  أي  لتفادي  موقعه،  في 
البالد،  بها  مرت  التي  المؤسفة  األحداث  عن 
تجنب  التي  اإليجابية  بالمبادرات  والقيام 
والتجاذبات  المنزلقات،  من  وتقيها  البالد 
تضر  التي  الطائفية  أو  والفئوية  السياسية 

باألفراد، وتهدد وحدة وتماسك المجتمع«.
تعمل  العمل  وزارة  »إن  حميدان  وأضاف 
هذه  وتعزيز  تشجيع  على  عزيمة  بكل 
في  العمل  مواقع  في  الرفيعة  الوطنية  القيم 
لضمان  المختلفة،  والمؤسسات  الشركات 
وتقوم  الجميع،  تحتضن  صحية  عمل  بيئة 
الوطنية  والمسئولية  والروح  التعاون  على 
العمل  وأصحاب  العمال  أثبت  إذ  العالية، 
في بناء  المواقع نجاحاً مشهوداً  في مختلف 
االجتماعي  الحوار  وإنجاح  الثقة،  جسور 
تعزيزاً  البناء،  والتعاون  والتواصل 
ومضاعفة  اإلنتاجية،  وزيادة  لالستقرار، 

المكاسب العمالية والوطنية عموماً«.
بالشرح  الورشة  في  الخبيران  وتناول 
تساعد  التي  واألدوات  الوسائل  والتحليل 
اآلخر،  وتقبل  السالم  ثقافة  ترسيخ  على 
فضاًل عن تناول الكثير من القضايا المتعلقة 
في  الوطنية  المصالحة  وآليات  بمفهوم 
مجتمع  لكل  أن  معتبرين  المحلي،  نطاقها 
والتاريخية  االجتماعية  خصوصيته 
والسياسية، والتي منها تنبثق األطر الخاصة 

بالمصالحة الوطنية.
ضرورة  على  أكــدا  السياق،  هذا  وفي 
عالوة  المختلفة،  المجتمع  قطاعات  إشراك 
لبناء وتهيئة  المدني  المجتمع  على فعاليات 
المصالحة  لتعزيز  المناسبة  األرضية 

واللحمة الوطنية الدائمة في البحرين.

حميدان خالل حضوره ورشة عمل المصالحة الوطنية

3067 عاماًل أجنبيًا و658 العمالة الوطنية في هذا المجال

»سوق العمل«: رفع أجور العامالت بقطاع المالبس الجاهزة 33 ٪
§السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل 

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  كشف   [
أجرت  »الهيئة«  أن  العبسي،  أسامة  العمل  سوق 
التوصل  تم  المصانع  إدارات  مع  مشاورات 
أجور  رفع  بموجبه  يتم  اتفاق  الى  خاللها  من 
وبالمقابل  المئة،  في  بمقدار 33  فوراً  البحرينيين 
 15 إلى  المئة  في   20 من  البحرنة  نسبة  خفض 
جميع  وظائف  على  المحافظة  بشرط  المئة،  في 
البحرينيات العامالت فيه وعدم تراجع إعدادهن. 

جديداً  نظاماً  أقرت  الهيئة  ان  العبسي  وأكد 
المالبس  قطاع  في  العاملة  الكبيرة  للمصانع 
الجاهزة، يهدف إلى رفع أجور العاملين والعامالت 
أوضاعهم  وتحسين  الوطنية،  العمالة  من  فيه 
القطاع  هذا  تمكين  خالل  من  وذلك  الوظيفية، 
من  بحزمة  العالمي  الصعيد  على  المنافسة  من 
البحرنة  نظم  في  والمرونة  الجديدة  التسهيالت 
للقطاع، في مقابل مكتسبات إضافية للبحرينيين 

العاملين فيه وغالبيتهم من اإلناث. 
أن  صحافي  تصريح  في  العبسي  وأوضح 
حديثاً  نفذ  بالهيئة  والدراسات  البحوث  قطاع 
المالبس  قطاع  على  متعمقة  ميدانية  دراسة 
توافق  مدى  على  الوقوف  إلى  تهدف  الجاهزة، 
احتياجات   واقع  مع  المفروضة  البحرنة  نسب 
ورغبة  العمالة  من  الجاهزة  المالبس  قطاع 
دراسة  جانب  إلى  فيه،  العمل  في  البحرينيين 
الحاجة الفعلية لهذه المصانع من العمالة الوافدة 
الوطنية  العمالة  وأوضاع  أجور  تحسين  بغية 
للتوسع  دعمه  ذاته  الوقت  وفي  القطاع،  هذا  في 

الربحية. وتحقيق 

أبرزها  نتائج  عن  الدراسة  »أسفرت  وأضاف 
القطاع  هذا  في  البحرينيين  أجور  انخفاض 
بينت  كما  فيه،  المواطنين  توظيف  وصعوبة 
القطاع  على  القائمين  مع  واالجتماعات  المقابالت 
قبل  من  كبيرة  تصديرية  منافسة  من  يشهده  ما 
التعاون  مجلس  دول  في  المنتشرة  المصانع 
واألردن والهند وباكستان، علما بأن حجم العمالة 
الوافدة فيه تبلغ 3067 عاماًل أجنبيا بينما يصل 
 658 إلى  القطاع  هذا  في  الوطنية  العمالة  عدد 

عاملة وطنية«.
االتفاق  عن  أسفرت  »الدراسة  أن  إلى  ونوه 
العمل  لتصاريح  أعلى(  )حد  سقف  تحديد  على 
الحاجة  دراسة  على  بناء  حدة،  على  مصنع  لكل 
اإلنتاجية  المصانع  قدرات  يضمن  بما  الفعلية 

والتنافسية من خالل قيام فريق التفتيش بالهيئة 
العمل  حجم  على  والوقوف  ميدانية  بزيارات 
العمالة،  من  لمزيد  استيعابه  ومدى  بالمصنع 
السالمة  قسم  مع  بالتنسيق  الفريق  قام  كما 
مدى  على  بالوقوف  العمل  وزارة  في  المهنية 
السالمة في مواقع  المصانع بمعايير  التزام هذه 

العمال«.  العمل ومساكن 
قطاع  لدعم  الهيئة  »توجه  العبسي  وأضاف 
المالبس الجاهزة يهدف إلى رفع مستوى األجور 
مع  بالتوافق  القطاع  هذا  في  الوطنية  للعمالة 
الفوري  الرفع  من  يستفيد  إذ  األعمال،  أصحاب 
القطاع،  هذا  في  عاملة   685 يقارب  ما  لألجور 
وتسهيالت  الجديدة  التسهيالت  الرتباط  وذلك 
يحتسبها  التي  الزيادة  مع  طردياً  البحرنة  نسب 
والعامالت  العاملين  أجور  في  األعمال  أصحاب 
داخل  التخصصات  مختلف  في  المواطنين  من 
التزام  ستراقب  الهيئة  بأن  علما  القطاع،  هذا 
مراجعة  على  وستعمل  االتفاق  بهذا  المصانع 

بنوده دورياً«. 
القطاع  هذا  أوضاع  دراسة  أن  العبسي  وأكد 
العمل  سوق  تنظيم  هيئة  حرص  ضوء  في  تأتي 
لمختلف  البحرنة  لنظم  الدورية  المراجعة  على 
القطاعات االقتصادية من أجل خلق مناخات عمل 
والنهوض  الوطني  الخاص  القطاع  ودعم  منتجة 
بمملكة  الوطنية  العمالة  أجــور  بمستويات 
تتخذ من توجيهات  الهيئة  أن  إلى  الفتاً  البحرين، 
القيادة العليا منهجاً ومرشداً ال تحيد عنه لإلسهام 
ودعمه  وتمكينه  الوطني  الخاص  القطاع  دعم  في 

لتحقيق مزيد من االنجازات  محلياً وإقليمياً.

 أسامة العبسي

إلضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة التخطيط االستراتيجي

الزايد: مشروع لتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية
§الجفير - ديوان الخدمة المدنية

ــوان  دي رئيس  ــد  أك  [
أحمد  المدنية  الخدمة 
مشروعات  أن  ــد،  ــزاي ال
للخدمة  التحتية  البنية 
المدنية التي ينفذها الديوان 
بالتعاون مع كبرى الشركات 
المتخصصة،  االستشارية 
بالعمل  لالرتقاء  تأتي 
بالقوى  واالهتمام  الحكومي 
العالية  الكفاءة  ذات  العاملة 
الخدمات  مستوى  ــع  ورف
والتي  للمواطنين،  المقدمة 
من ضمنها مشروع تخطيط 
بالخدمة  العاملة  القوى 
إلى  يهدف  والذي  المدنية، 
المؤسسي  الطابع  إضفاء 
التخطيط  ممارسة  على 
للقوى  االســتــراتــيــجــي 
المدنية،  الخدمة  في  العاملة 
 Hay Group شركة  تقدمه 
يتضمن  إذ  االستشارية، 
التي  واألساليب  العمليات 
موضوعية  دالئل  تستخدم 
المطلوبة  ــداد  األع لتقييم 
والموظفين  الوظائف  من 
تحقيق  على  وقــدراتــهــم 
اإلستراتيجية  ـــداف  األه

الحالية والمستقبلية.
لقاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
الخدمة  ـــوان  دي رئــيــس 
المكلف  الفريق  مع  المدنية 
 Hay وشركة  بالمشروع 
Group االستشارية، لالطالع 

األولى  المرحلة  نتائج  على 
القوى  تخطيط  مشروع  من 
المدنية  بالخدمة  العاملة 

دراسة  على  ركزت  والتي 
الجهات  في  العاملة  القوى 
اللقاءات  الحكومية من خالل 
واالجتماعات  المصغرة 
تخطيط  ــادة  إلع الــدوريــة 
وأكثر  دقيق  بشكل  القوى 
جودة من أجل تحقيق أهداف 
الوزارة وتقديم أفضل السبل 
للقوى  السليم  للتوزيع 
العاملة، وربطها بالمتطلبات 
البحرين  ورؤية  المستقبلية 

 .2030
كما اطلع على سير العمل 
من  الثانية  المرحلة  في 
في  تتمثل  والتي  المشروع 
النظام  ومراجعة  تصميم 
من خالل التعاون مع وزارة 
التربية  ووزارة  اإلسكان 
الصحة  ووزارة  والتعليم 
إذ  والماء،  الكهرباء  وهيئة 
المرحلة  من  االنتهاء  سيتم 
القليلة  األسابيع  ــالل  خ

المقبلة.
أعرب  اللقاء،  ختام  وفي 
وتقديره  شكره  عن  الزايد 
الفريق  يبذلها  التي  للجهود 
تخطيط  بمشروع  المكلف 
بالخدمة  العاملة  القوى 

 Hay Group وشركة  المدنية 
شكره  موجهاً  االستشارية، 
المتعاونة  للوزارات  الخاص 
من  الثانية  المرحلة  في 
يحقق  أن  متمنياً  المشروع، 
باالرتقاء  نتائجه  المشروع 

وتقديم  الحكومي  بالعمل 
أفضل الخدمات للمواطنين. 

عام  مدير  اللقاء  حضر 
والمعلومات،  التوظيف 
السياسات  ــام  ع ومــديــر 
واألجور، ومدير عام التنظيم 

ومدير  الوظائف،  وموازنة 
السياسات والتخطيط  إدارة 
ــس  ــي ــــودة، ورئ ــــج وال
وعدد  بالديوان  المشاريع 
 Hay بشركة  المسئولين  من 

Group االستشارية.

الزايد لدى لقائه الفريق المكلف بالمشروع وشركة Hay Group االستشارية

الكبيسي يطالب الجهات الرسمية 
بتطوير ساحل »بالج الجزائر«

§الوسط - محرر الشئون المحلية
األعمال  رجــل  تقدم   [
المعروف عبداهلل بن عيسى 
أحد  تطوير  بطلب  الكبيسي 
بلدي  مجلس  إلى  السواحل، 
المحرق برئاسة عبدالناصر 
وقــال  المحميد،  يوسف 
كمجموعة  »مستعد  حرفياً 
بتنظيف  أقوم  أن  الكبيسي 
الذي  الجاف  الحوض  ساحل 
يرتاده الكثير من المواطنين 
تفضلت  والذي  والمقيمين، 
بــإعــداده،  ــري  أس شركة 
الوقت  في  مهمل  ولكنه 
الراهن، وليس هناك تنظيف 

أو صيانة دورية له«.
عن  الكبيسي  أعلن  كما 
لالستثمار  التام  استعداده 
في تهيئة وتطوير السواحل 
وذلك  البحرين،  مملكة  في 
توفير  في  منه  مساهمة 
للمواطنين  مناسبة  أماكن 
الصيف  ـــات  أوق لقضاء 
المثلى  واالستفادة  الحارة 

البحرية  الــواجــهــات  مــن 
المتوفرة في البالد.

وقبل  بأنه  الكبيسي  قال 
بطلب  تقدم  عاماً   15 نحو 
المسئولة  الجهات  ــى  إل
بالج  لتطوير  والمعنية 
لم  طلبه  أن  إال  الجزائر 
الفتاً  حينها،  القبول  يلَق 
يكون  أن  يود  كان  أنه  إلى 
للعامة  مجانياً  البالج  معظم 
لم  لألسف  لكن  الناس،  من 
يوافق على مشروعه آنذاك.

وأكد الكبيسي في معرض 
من  المبذولة  الجهود  حديثه 
وزارة  في  المسئولين  قبل 
والتخطيط  البلديات  شئون 
وعلى  والزراعة  العمراني 
بن  جمعة  الوزير  رئيسهم 
إلى  الفتاً  الكعبي،  أحمد 
وجود العديد من اإليجابيات، 
لكن للمصلحة العامة ينبغي 
هذه  على  الضوء  تسليط 
بالسواحل  الخاصة  السلبية 

في البحرين.

على  الكبيسي  ــدد  وش
بتطوير  البدء  في  رغبته 
سواحل  أحــد  واستثمار 
بعض  بعمل  وذلك  المملكة، 
كعينة  البسيطة  الخدمات 
وما  المظالت  وضع  مثل 
يتالءم  كي  أشياء  من  شابه 
الراحة  حيث  من  الساحل 
من  لــــرواده  والــتــرفــيــه 

المواطنين.
ليؤكد  الكبيسي  وعــاد 
رغبته في تطوير واستثمار 
عن  وأعلن  الجزائر«،  »بالج 
استعداده التام للتصدي لهذا 
والمهم،  الحيوي  المشروع 
يعيد  أن  شأنه  من  والــذي 
الجميل  الشاطئ  هذا  إحياء 
وقال:  البحرين،  مملكة  في 
يكلف  لن  المشروع  »هذا  إن 
دينار  ماليين   3 من  أكثر 
بحريني، وهو مبلغ مناسب 
عين  في  ما وضعنا  إذا  جداً، 
التطويرات  حجم  االعتبار 

التي ستطال البالج«.
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يضم 6 نقابات عمالية

ن المؤتمر التأسيسي لـ »االتحاد الحر« شخصيات سياسية ودينية ُتدشِّ
§القضيبية - حسين الوسطي

سياسية  شخصيات  شاركت   [
تجمع  رئيس  بينها،  )مــن  ودينية 
عبداللطيف  الشيخ  الوطنية  الوحدة 
المحمود، والنائب األول لرئيس مجلس 
المؤتمر  في  الدوسري(  عبداهلل  النواب 
التأسيسي لالتحاد الحر لنقابات عمال 
 18( االربعاء  أمس  أقيم  الذي  البحرين 

يوليو/ تموز 2012( بفندق الخليج.
للمؤتمر،  التحضيرية  للجنة  ووفقاً 
االنضمام  قررت  عمالية  نقابات   6 فإن 
عمال  نقابة  وهي:  الجديد  االتحاد  إلى 
نقابة  بابكو،  عمال  نقابة  جيبك، 
النقابة  ألبا،  عمال  نقابة  المصرفيين، 
النقابة  جارمكو،  لعمال  الوطنية 
البحرين  مطار  خدمات  لعمال  الوطنية 

)باس(.
التحضيرية  اللجنة  رئيس  وألقى 
البحرين  عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد 
تأسيس  »إن  فيها:  قال  الذوادي،  حمد 
البحرين،  عمال  لنقابات  الحر  االتحاد 
حر  نقابي  لعمل  جديدة  كنواة  يأتي 
السياسية،  التجاذبات  عن  بعيد 
لشعب  والقومي  الوطني  للخط  وداعم 

البحرين«. 
وأضاف »في هذا االتحاد نحن نحلم 
العمال مهما اختلفوا  بأن ندافع عن كل 
وأجناسهم  وأعراقهم  طوائفهم  في 
بأن  ونحلم  السياسية،  وتوجهاتهم 
نبني وطنا يكون فيه العمال وأصحاب 
المسئولية،  من  قدر  على  اإلعمال 
بناء  اجل  من  جنب  إلى  جنبا  يعملون 
أمانة  لنا  ابائنا  الذي سلمه  الوطن  هذا 
من  المرأة  تمكين  ومع  أعناقنا،  في 
المجتمع بما يراعي  استالم دورها في 

تعاليم ديننا اإلسالمي السمح«. 
وأوضح الذوادي في كلمته أنه »منذ 
اإلصالحي  المشروع  شمس  شروق 
قد  بالبحرين  ونحن  الملك،  لجاللة 
العمل  حريات  في  أشواطا  قطعنا 
لسنة   35 التعديل  اخرها  كان  النقابي 
العمالية  النقابات  قانون  على   2011
في  النقابات  بتعددية  سمح  والذي 
قد  القانون  هذا  الواحدة،  المنشأة 
نفسه  يرى  لمن  واسعا  الباب  فتح 
عنهم  والدفاع  العمال  لتمثيل  كفوءا 
عن  بعيد  شريف  وتنافس  تمثيل  في 
السياسيين واالنتهازيين  اطماع بعض 
فرصا  إال  عمالنا  في  يرون  ال  والذين 
المكاسب  وتحقيق  التسلق  في  لهم 

الشخصية«.
عشرات  انطلق  »هكذا  حديثه  وتابع 
لشهور  الحر  االتحاد  من  النقابيين 
مضت في حراك نقابي نشط لتأسيس 
نقاباتهم واتحادهم الحر هذا، من خالل 
تنتهي  التي  التحضيرية  اللجنة  عمل 
التاريخية،  اللحظة  هذه  في  اعمالها 
االخر  الشرارة والنواة والوجه  لتطلق 
على  البحريني  النقابي  الحراك  من 

الساحة العربية والدولية«.
في  ــا  »يــدن أن  ــــذوادي  ال وأكـــد 
البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتحاد 

النقابيين  الخوتنا  ممدودة  التــزال 
لنرتقي  البحرين،  في  والسياسيين 
اال  عليكم  نشترط  وال  البلد,  بهذا 
المملكة  اسم  لرفعة  جميعا  نعمل  ان 
وحدة  في  نساهم  وان  ودوليا،  عربيا 
وأال  الوطنية،  لحمته  وتعزيز  شعبنا 
نكون نحن النقابين في يوما من االيام 

وصمة عار بتاريخ امتنا العربية«. 
لالتحاد  التأسيسي  المؤتمر  وخالل 
عمال  نقابة  رئيس  نائب  ألقت  الحر، 
باسم  كلمة  فخرو  فاطمة  الحرة  بابكو 
االتحاد  في  المنضوية  الست  النقابات 
عمل  »قانون  بـ  فيها  طالبت  الحر، 
طموحات  يلبي  وانسيابي  عصري 
شغيلة اليد والفكر يكون متقدماً بحيث 
الفاقة  من  االجتماعية  الشرور  يدرك 
ناهيك عن  والمرض،  والعجز  والبطالة 
يشوبه  وما  والمتقاعدين  التقاعد  ملف 
وما  والمفسدين  الفساد  شبهات  من 
التحقيق  في  البرلمانية  اللجان  قيام 
في ذلك وتقارير ديوان الرقابة المالية 
ضرورة  على  برهان  لخير  واإلدارية 
المبرر  غير  والنزيف  الهدر  هذا  وقف 
والمؤمن  المتقاعدين  واموال  لمقدراتنا 

عليهم«.
»وقف  بـ  الدولة  فخرو  وطالبت 
القطاع  في  الجماعية  التسريحات 
تحميل  وعــدم  والمصرفي،  المالي 
العاملين وزر أخطاء الخبراء وراسمي 
االدارات  مجالس  من  السياسات 
لذلك  العليا،  التنفيذية  والهيئات 
والشركات  البنوك  ونطالب  نطالبها 
وما  المؤقتة  بالعقود  العمل  وقف 
تمارسه تلك الجهات من استغالل بشع 
حد  على  القانون  وتشويه  للعاملين 

سواء«. 
التأسيسي  المؤتمر  في  وتحدث 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
دور  عن  الدوسري  عبداهلل  النائب 
التي  األزمــة  فترة  في  الحر  االتحاد 
مواقف  »إن  وقال:  البحرين،  بها  مرت 
الحر  االتحاد  في  العمالية  النقابات 
تعافت  والتي  الماضية،  األزمــة  في 
مكتوبة  ستظل  البحرين،  مملكة  منها 
تاريخ  صفحات  على  الذهب  من  بماء 
العمالية،  والحركة  الوطني  البحرين 

التي نفتخر بها جميعا«.
يدعم  النواب  »مجلس  أن  وأكــد 

مختلف  في  الوطنية  المؤسسات  كل 
من  تعمل  والتي  استثناء،  بال  مواقعها، 
أجل  من  وتسعى  العام،  الصاح  أجل 
تطوير العمل، وتحقيق جميع التطلعات 
والعاملين،  للمواطنين  واالحتياجات 
وان قيام اتحاد جديد للنقابات ذي أفق 
وتصحيح  تقويم  على  يقوم  وطني، 
لخدمة  ويهدف  النقابية،  الحركة  مسار 
وتحقيق  المطلبية،  العمال  قضايا 
كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها 
المحلية واألعراف والمواثيق  القوانين 

الدولية«.
أن  إلى  الجميع  الدوسري  ودعــا 
مصلحة  اعينهم  نصب  أمام  »يضعوا 
وابعاد  القانون  وسلطة  العامل 
التجاذبات  عن  الوطني  االقتصاد 
اللحمة  تعزيز  وضرورة  السياسية، 

الوطنية ووحدة الصف والكلمة«. 
نقابات  اتحاد  رئيس  قال  جهته،  من 
العدوي  يوسف  فلسطين صالح  عمال 
هي  العاملة  الطبقة  »إن  كلمته:  في 
صاحبة المصلحة الحقيقية في تحقيق 
صمام  وهــي  االجتماعية،  العدالة 
واالستقرار  الوطنية  للوحدة  أمان 

استقرارا  يولد  ــذي  ال االجتماعي، 
نموا  يولد  وهــذا  وأمنيا،  سياسيا 
البنية  أحسنت  اذا  وابداعا  اقتصاديا 
النقابية المتنورة بالحوار الديمقراطي 
العاملة  الطبقة  وحدة  تجسد  التي 
مقدمة  وفــي  نقابي،  برنامج  عبر 
التي  العمالية  الثقافة  البرنامج  هذا 
التي  السياسية  التجاذبات  عن  تبتعد 
لالنتماء  العليا  المصلحة  على  تحرص 

الوطني«. 
االتحاد  ممثل  استعرض  جانبه،  من 
العام لنقابات العمال في العراق عدنان 
في  النقابية  الحركة  الصفار  رشيد 
السنوات  طوال  به  مرت  وما  العراق 
األمنية  ــاع  األوض ظل  في  الماضية 

والسياسية التي مر بها العراق.
النقابية،  الحركة  عن  تحدث  كما 
ظل  في  المؤتمر  هذا  »ينعقد  وقــال: 
ظروف صعبة ومعقدة تمر بها شعوبنا 
العربية،  العاملة  والطبقة  العربية، 
التي  الطبيعية  غير  االوضاع  نتيجة 
اوضــاع  من  بلداننا  على  فرضت 
واجتماعية،  وسياسية  اقتصادية 
والمصالح  القضايا  فيها  تتشابك 

تكون  والدولية،  واالقليمية  الوطنية 
من  االكبر  الخاسر  هي  شعوبنا  فيها 

هذه االوضاع المتردية«.
»الحركة  أن  إلى  الصفار  وأشــار 
النقابية، في الوقت الحالي تلعب دورا 
االجتماعية،  الحركة  نطاق  في  مهما 
المركز  من  اهميته  الدور  هذا  ويستمد 
العاملة  الطبقة  تتبوأه  الذي  المرموق 
بصمتها  توضع  حيث  العصر،  هذا  في 
أن«  إلى  منوهاً  أحداثـه«،  أهم  على 
رفض  حركة  تعد  لم  النقابية  الحركة 
العهود  في  كانت  كما  ومعارضة، 
السابقة، بل أصبحت فهما، كذلك، وبدور 
العاملة  الطبقة  لنضال  القائد والموجه 
هذا  ويتحقق  الكادح  الشعب  وقطاعات 
المردود، بشكل اتم، كلما كانت الحركة 
سليمة  أسس  على  قائمة  النقابية 
الطبقة  صميم  من  منبثقة  وهيئاتها 
المستمر  الكفاح  نيران  عبر  العاملة 
حركة  تواجه  التي  الصعوبات  ضد 
وليست  مسيرتها،  خالل  الجماهير 
دون  لبلد  تصلح  االن  النقابية  الحركة 
والعمق  السعة  من  أصبحت  بل  اخر 
بحيث تناسب كل البلدان، بغض النظر 
عن درجة تطورها االقتصادي أو شكل 
الدفاع  جانب  فالى  االجتماعي،  نظامها 
الجديد  العمال، وتحقيق  عن مكتسبات 
منها، فانها البد من ان تشارك مشاركة 
ودراسة  االنتاج  ادارة  في  مباشرة 
الخطط  ــع  ووض تطويره  وسائل 
العامة،  الدولة  وبرامج  االقتصادية 
وفي سن التشريعات والخدمات العامة 
تثقيف جماهير  في  وتبذل جهدا مؤثرا 
الشعب بقضيتها وتحضير جيل العمل 

ومحاربة رواسب الجهل والتخلف«.
العالمي  النقابات  اتحاد  ممثل  وقدم 
موجزاً  اقنيبي  محمد  عبدالعزيز  محمد 
»اتحاد  أن  وذكر  االتحاد،  نشأة  عن 
عام  تأسس  الذي  العالمي  النقابات 
اممية  ديمقراطية  مبادئ  على   1945
السالم وصداقة  اجل  من  النضال  وفي 
جميع  حقوق  عن  والدفاع  الشعوب 
ومكافحة  العاملة  والطبقة  البشر 
الحروب واالستعمار واالستغالل، عقد 
الماضي  العام  من  نيسان  ابريل/  في 
في  عشر  السادس  المفتوح  مؤتمره 
بمشاركة  أثينا  اليونانية  العاصمة 
لـ  ممثلين  دولة   100 من  مندوبا   828

82 مليون عضو«.
العالمية  التطورات  »امام  وأضاف 
الجديدة  واالقتصادية  السياسية 
اتحاد  في  علينا  أصبح  والصعبة، 
ولزاما  واجبا  العالمي  النقابات 
بجانب  بقوة  والوقوف  بمساندة 
أجل  من  العاملة  والطبقة  الشعوب 
بعيدا  بها  الخاص  مسارها  تختار  ان 
القوى  ــالت  ــدخ وت مخططات  عــن 
تزرع  التي  واالستعمارية  األجنبية 
تمهيدا  والدول  الشعوب  وتمزق  الفتن 
واستغالل  ونهب  عليهم  للسيطرة 
اليقظة  الجميع  على  فيجب  ثرواتهم، 
وراء  االنجرار  وعدم  الحذر  وتوخي 

المخططات«. 

األنصاري: ندعم التعددية النقابية

»العمل«: لم نتسلم طلبًا رسميًا إلشهار »االتحاد الحر«
في  االنصاري  محمد  العمل  بوزارة  العمل  لشئون  المساعد  الوكيل  نفى   [
تصريح لـ »الوسط« أن تكون الوزارة قد تسلمت أي طلب رسمي إلشهار االتحاد 
الحر لنقابات عمال البحرين، مشيراً إلى أن المؤتمر التأسيسي الذي عقدته اللجنة 
على  يتوجب  إذ  رسميًا،  االتحاد  هذا  إشهار  يعني  ال  أمس  لالتحاد  التحضيرية 

القائمين عليه رفع طلب رسمي مرفقًا به النظام األساسي لالتحاد.
النقابية  التعددية  مبدأ  تدعم  العمل  وزارة  أن  االنصاري  أكد  أخرى،  من جهة 
التي أقرت في ضوء المرسوم الملكي الصادر في العام 2011 بإدخال تعديالت 
على قانون النقابات العمالية، وهو األمر الذي ينسجم والمعايير الدولية، كما أنه 

يعتبر مطلبا قديما للحركة النقابية في البحرين، منوهًا إلى أن وزارة العمل تقف 
على مسافة واحدة مع جميع العمال.

أية تدخالت رسمية، على  النقابات تعمل بشكل مستقل من دون  وأوضح أن 
اعتبار أن لها صفتها االعتبارية المستقلة. ودعا األنصاري جميع العمال إلى أن 
يلتزموا بوحدة الجسم العمالي، واالبتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الخالفات، على 
أن يظل الجوهر هو الحفاظ على الحركة العمالية بغض النظر عن التعددية النقابية، 
العمال، كما أنها  العمل تدعم الجهود الساعية إلى توحيد  مشدداً على أن وزارة 

تحرص على التواصل مع جميع النقابات واالتحادات العمالية.

المشاركون في المؤتمر التأسيسي لالتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أمس

»العمل«: ضبط 80 مخالفًا ألنظمة وقوانين اإلقامة والعمل في المحرق
§مدينة عيسى - وزارة العمل 

] قال القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل 
األنصاري،  علي  محمد  العمل  لشئون  المساعد 
الحكومية  الجهات  بين  التنسيق  إطار  في  إنه 
بالبحرين،  السائبة  للعمالة  بالتصدي  المعنية 
العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  العمل  وزارة  قامت 
تنظيم  وهيئة  واإلقامة  والجوازات  للجنسية 
على  التفتيش  إجراءات  بتكثيف  العمل،  سوق 
العمالة المخالفة، بما فيها خدم المنازل ومن في 
حكمهم، وذلك في ساعات الصباح األولى من يوم 

محافظة  في   )2012 تموز  يوليو/   17( الثلثاء 
المحرق، إذ أسفرت عن ضبط 80 مخالفاً ألنظمة 
البحرين،  في  المقررة  والعمل  اإلقامة  وقوانين 

وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
خادمة   35 ضبطهم  تم  من  قائمة  وشملت   
أنثى، و3 خدم ذكور، و41 عاماًل هارباً أو منتهية 
حالة  إلى  باإلضافة  بالبالد،  إقامتهم  صالحية 

واحدة برخصة سياحة منتهية الصالحية.  
إلى  تهدف  الحملة  أن  األنصاري  وأوضح 
التصدي لمشكلة العمالة السائبة في البالد، لما 

لها من تداعيات سلبية على النواحي االجتماعية 
الحملة حرص  إذ تعكس  واألمنية واالقتصادية، 
الكفيلة  االشتراطات  تطبيق  على  الحكومة 
بيئة  وتوفير  الوافدة  العمالة  حقوق  بضمان 
العمل المالئمة وحفظ حقوق جميع األطراف التي 
ضمنها قانون العمل في القطاع األهلي لهم وبما 
اإلنسان،  وحقوق  الدولية  العمل  ومعايير  يتفق 
الوظيفي  االستقرار  واقع  تعزيز  عن  فضاًل 

واالجتماعي للعمال وأصحاب العمل.
وكيل  بأعمال  القائم  قدم  المناسبة،  وبهذه 

وزارة العمل الشكر والتقدير للجهات المشاركة 
في  ممثلة  الداخلية،  وزارة  وهي  الحملة،  في 
واإلقامة  والجوازات  للجنسية  العامة  اإلدارة 

وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل.
أبداه  الــذي  الالفت  بالتعاون  أشــاد  كما   
أهالي  بالذكر  وخص  الحملة،  اتجاه  المواطنون 
المحرق على تفهمهم أهداف هذه الحملة الوطنية 
المشتركة، داعياً المواطنين ومؤسسات المجتمع 
المدني إلى التعاون مع األجهزة المعنية لمواجهة 
ومعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها بما يعود 

استقرار  وكذلك  وأمنه،  المجتمع  على  بالفائدة 
مثل  تنفيذ  في  االستمرار  مؤكداً  العمل،  سوق 
اتجاه  االلتزام بواجباتها  إطار  الحمالت في  هذه 
وزارة  أن  يذكر  االجتماعي.  وأمنه  المجتمع 
العمالة  مشكلة  على  القضاء  سبيل  وفي  العمل 
السائبة، والتي لها تداعيات سلبية على المجتمع 
البحريني، وحرصاً منها على أن تكون جميع أفراد 
العمالة الموجودة على أرض البحرين قانونية، 
التفتيشية  الحمالت  من  الكثير  بتنفيذ  ستقوم 

المفاجئة في مناطق مختلفة من المحافظات.

عمال »ألبا«: قرار انسحاب نقابتنا من »اتحاد العمال« باطل
§الوسط - محرر الشئون المحلية

)األربعاء(:  أمس  عنهم  بيان صدر  في  »ألبا«  عمال  قال   [
إنهم يستغربون أشد االستغراب أن مجلس إدارة نقابة عمال 
ألبا كان يتباهى دائماً بكثرة أعضاء النقابة وكبر حجمها لكن 
عند المحك فإن أول ما ضحى به مجلس إدارة النقابة هو هذه 
الكثرة وهذا الحجم حين ضرب عرض الحائط بقرار أغلبية 
للجمعية  الثالثة  االجتماعات  في  دوى  الذي  النقابة  أعضاء 
التي  العمالية  للحركة  التفتيتية  التوجهات  العمومية برفض 

بذلت تضحيات عمال ألبا في سبيلها.
وتساءل البيان: فكيف إذن يتباهى رئيس وأعضاء مجلس 

إدارة النقابة بهذه الكثرة فيما هم ال يقيمون لهذه الكثرة وزناً 
وال يحسبون لها قيمة وال يحترمون لها مكانة.

في  ألبا  عمال  نقابة  مشاركة  جاءت  لقد  أنه  وأضاف 
كانت  الذي  االتحاد  من  الخروج  بعد  آخر  اتحاد  تأسيس 
توقيت  وفي  مؤسفة  كخطوة  مؤسساً  عضواً  فيه  النقابة 
نقابتنا  لتأسيس  العاشرة  الذكرى  مع  تتزامن  مؤسف حيث 
كنا  المناسبة  هذه  وفي  مستقلة  عمالية  بإرادة   2002 العام 
ننتظر من قيادة النقابة شحذ المزيد من الهمم لدعم الوحدة 

العمالية واألخذ بيد العمال إلى المزيد من اإلنجاز والعطاء.
قرار  يعتبرون  النقابة  أعضاء  »ألبا«  عمال  إن  وقال: 

االنسحاب من االتحاد العام للنقابات قراراً باطاًل وفاقداً ألية 
شرعية حيث كان يجب أن يحترم مجلس إدارة النقابة قرار 
الوحدة  صف  في  كانوا  والذين  عموميتها  أعضاء  أغلبية 

العمالية وضد تمزيق الكيان العمالي الموحد.
واستنكر عمال »ألبا« أعضاء النقابة قيام أمين سر النقابة 
لحضور  انتقائي  بشكل  العاملين  من  عدد  تفريغ  بطلب 
قرار  احتقار  في  إمعاناً  الحر  لالتحاد  التأسيسي  المؤتمر 
االتحاد  من  االنسحاب  برفض  الصريح  العمومية  الجمعية 
ألبا  بشركة  العمالي  الصف  لتقسيم  مؤسفاً  وتكريساً  العام 
بينما كان عليه كأمين سر أن يأخذ دوره الحقيقي في تنفيذ 

واحترام اإلرادة العمالية لعمال ألبا بالبقاء في االتحاد العام 
حتى يتم البت في ذلك في اجتماع حقيقي للجمعية العمومية 
يتاح فيه لجميع العاملين الحضور دون قوائم سوداء ودون 

قيود على الحضور واألهم دون تدخل من إدارة الشركة.
ممثلي  الضيوف  كافة  بيانهم  في  »ألبا«  عمال  وناشد 
عمال  نقابة  أن  باالعتبار  لألخذ  العالمية  النقابية  الحركة 
تملك  ال  الحر  لالتحاد  المؤسسة  النقابات  كل  بين  من  ألبا 
التحاد  واالنضمام  القائم  االتحاد  من  لالنسحاب  الشرعية 
العمومية  الجمعية  من  والقاطع  الصريح  الرفض  بعد  آخر 

لهذه الخطوة.
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»اإلصالح« تستنكر اقتحام اإلسرائيليين لألقصى
§البسيتين - جمعية اإلصالح

اإلسرائيلية،  المحاوالت  اإلصالح  جمعية  استنكرت   [
لالنتهاكات  استمراراً  ذلك  معتبرة  األقصى،  المسجد  القتحام 
األراضــي  في  اإلسالمية  الدينية  للمقدسات  الصارخة 
في  الفلسطيني  للشعب  الكامل  دعمها  مجددة  المحتلة، 
مسيرته النضالية، المستمرة والهادفة، إلى استعادة حقوقه 

المشروعة كاملة.
وأعربت الجمعية في بيان لها، عن إدانتها الكاملة لما قامت 
به قوات االحتالل بعد منتصف الليلة قبل الماضية من اقتحام 
المسجد األقصى واعتدائها على المعتكفين بداخله وإجبارها 
إعالن  بعد  وذلك  المسجد،  من  الخروج  على  الشباب  بعض 
األقصى، والسماح  المسجد  اقتحام  اعتزامهم  الصهاينة  آالف 
لهم بدخول باحة األقصى في صوم التاسع من أغسطس/ آب، 
بحسب التقويم العبري الذي يصادف، األحد، ويدعي اليهود 

أنه تم في هذا اليوم هدم الهيكل األول والثاني.
بتحمل  واإلسالمي،  العربي  العالم  الجمعية  وطالبت 
مسئوليته أمام االنتهاك الصارخ للمقدسات، وبهذه الصورة 
الهمجية السافرة والهادفة إلى تدمير المسجد األقصى، تمهيداً 

إلجراء عمليات تهويد القدس بكاملها.
قبل  من  دولية  تحركات  ــراء  إج ــرورة  ض وناشدت 
المؤسسات العربية واإلسالمية، الممثلة في الجامعة العربية 

خالل  من  المتحدة  األمم  باتجاه  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة 
المنظمات التابعة لها، وخاصة منظمة العلوم والثقافة واآلثار 
أشهر،  منذ  الفلسطينية  بالدولة  اعترفت  التي  )اليونسكو(، 
مضيفة أن المسجد األقصى يدخل ضمن اآلثار العالمية التي 

هي ضمن مجال اهتمام اليونسكو.
يواصل  الصهيوني  الكيان  أن  إلى  الجمعية  وأشــارت 
تحديه لقرارات المجتمع الدولي، المطالبة بتنفيذها، وخاصة 
أرواح  وحماية  الممارسات،  هذه  عن  بالتوقف  له  الملزمة 

الفلسطينيين واستعادة حقوقهم.
والقيام  التدخل  على  بوجه خاص  األردن  الجمعية  وحثت 
الممكنة  الوسائل  بكل  واألقصى،  القدس  حماية  في  بواجبه 
يفجر  قد  الذي  بالمقدسات  المساس  استمرار  من  محذرة 

انتفاضة فلسطينية ثالثة عارمة.
»إسرائيل  دولة  إنشاء  مخطط  من  الجمعية  وحــذرت 
في  أعضاء  قبل  من  كشفه  تم  ما  مع  وخاصة  الكبرى« 
الكنيست اإلسرائيلي من أن االقتحام المتكرر لألقصى يأتي 
ضمن حديث المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا 
فاينشتاين الذي ادعى فيها أن المسجد األقصى جزء ال يتجزأ 
من إسرائيل وتطبيق ما يسمى قانون اآلثار وقانون التنظيم 
والبناء اإلسرائيلي على الحرم القدسي الشريف، ما يؤكد أن 

هناك خطة محكمة بدأت تنفذ لتهويد القدس بالكامل.

زويد: إطالق مشروع »البوابة اإللكترونية للعمل البرلماني« قريبًا
§القضيبية - مجلس النواب

العام  األمين  بأعمال  القائم  أكد   [
األمانة  أن  زويد  النواب جمال  لمجلس 
السنوات  خالل  العمل  بدأت  العامة 
استراتيجية  خطة  وفق  الماضية 
تطويرية تحوي عدداً من المشروعات 
أن  من شأنها  التي  المختلفة  والبرامج 
وخاصة  األداء  في  نوعية  نقلة  تحدث 
وسبل  المعلومات  تقنية  مجال  في 

مشروع  أهمها  ومن  وتداولها،  تبادلها 
لمجلس  اإللكتروني  الموقع  تطوير 
اإللكترونية  البوابة  ومشروع  النواب 
اللجان  أعمال  وجــداول  للمراسالت 

والجلسات، سيتم إعالنها قريباً.
االفتتاحية  وأشار زويد خالل كلمته 
السنوية  الرمضانية  الغبقة  في 
لمجلس  العامة  األمانة  نظمتها  التي 
اإلثنين  األول  أمس  مساء  النواب 
بفندق   )2012 تموز  يوليو/   30(

المتعددة  المبادرات  أن  إلى  الخليج 
األمانة  تحتضنها  التي  والمتنوعة 
جميع  من  تستدعي  بالمجلس؛  العامة 
فيها  المساهمة  ومنتسبيها  موظفيها 
إنجاحها  أجل  من  وسواعدهم  بجهدهم 
التنفيذ  حيز  الى  بها  والدفع  وإبرازها 
يرفد  التي  والجهود  للخدمات  دعماً 
على  بالخير  يعود  وبما  النواب،  بها 
اإلصالحي  المشروع  ظل  في  البحرين 

الملك. لجاللة 

زويد: األمانة العامة بدأت العمل خالل السنوات الماضية

رئيس الوزراء يوجه لإلسراع في إتمام إشهار »االتحاد الحر للنقابات«
§المنامة - بنا

السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أصدر   [
خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
النظام  إشهار  إتمام  في  باإلسراع  توجيهاته 
العمال  لنقابات  الحر  لالتحاد  األساسي 
والقانونية  الرسمية  الجوانب  واستكمال 
الالزمة من أجل إتاحة المجال أمام هذا االتحاد 

للعمل في تعزيز المكتسبات العمالية. 
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
بالمكتسبات العمالية التي تحققت في مملكة 
البحرين بفضل التنظيمات والمزايا والحقوق 
بيئة  ما جعل  للعمال،  الحكومة  التي كرستها 
العمل  معايير  مع  تتماشى  البحرينية  العمل 

الدولية.
اجتماع  خالل  الوزراء،  رئيس  سمو  وأكد 
عمل رأسه لمتابعة سير العمل الحكومي في 
يوليو/   31( الثلثاء  امس  المختلفة  المجاالت 
الخدمي  بالواقع  النهوض  أن   ،)2012 تموز 
غاية حكومية، وان اإلسراع بوتيرة العمل في 
المشاريع التطويرية والتنموية والبلدية التي 
وتحسينها  الخدمة  مستوى  رفع  شأنها  من 

أولوية. 

وشدد سموه على أهمية أن تكون خطوات 
تنفيذ المشاريع بالسرعة التي تضمن تحققها 
المقرة  الزمنية  الفترة  وفق  تعثر  دون  واقعا 
المشاريع  تنفيذ  تأخر  معالجة  أن  مؤكدا  لها، 
يجب أن تكون فاعلة وتتخذ بشأنها التدابير 
والترتيبات المناسبة التي تكفل تجاوزها ألية 
المعوقات،  أمامها  وتذلل  التنفيذ  في  صعوبة 
فاستهداف معايير الجودة مطلوب، لكن سرعة 
االنجاز ال تقل أهمية عنها، فالتأخر غير مقبول 
عمل  برنامج  ضمن  دخل  مشروع  أي  في 

الحكومة وُرصدت له الموازنة الالزمة.
التنسيق  ضرورة  على  سموه  شدد  كما 
جهات  مختلف  بين  والفعال  المشترك 
مرفوض،  تأخير  فأي  الحكومية  االختصاص 
أمر  المحدد  الوقت  في  المشاريع  انجاز  وان 
ُملزم باعتباره من األهداف الرئيسية للحكومة 

في إدارة مشاريعها.
الملكي  من جهة أخرى، أكد صاحب السمو 
المتعمقة  الدراسات  أهمية  الوزراء  رئيس 
لضمان  جديد  تنظيم  ألي  الجدوى  ودراسات 
عراقيل  أية  وتفادي  التطبيق،  في  السالسة 

أثناء تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.

البنعلي: »االتحاد الحر« أرسل لـ »العمل«
دعوة لحضور المؤتمر التأسيسي

العربية  للعالقات  الرئيس  نائب  صرح   [
الُحر  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  في  والدولية 
لنقابات عمال البحرين علي البنعلي، بأن »ادعاء 
وزير العمل بأنه لم يكن على الئحة المدعوين 
االتحاد  إلشهار  التأسيسي  المؤتمر  حفل  إلى 
 19  –  18 بتاريخ  البحرين  عمال  لنقابات  الُحر 
منه،  ُمستغرب  ادعاء  هو   ،2012 تموز  يوليو/ 
مع تأكيد رئيس اللجنة التحضيرية حمد الذوادي 
الوكيل  مكتب  فاكس  على  الدعوة  إرساله 

المساعد لشئون العمل بوزارة العمل«.
امس  الصادر  تصريحه  في  البنعلي،  وقال 
الوزير  »ان   :)2012 تموز  يوليو/   31( الثلثاء 
الُحر  االتحاد  إقحام  يحاول  من  شخصيًا  هو 
يتهم  فهو  الطائفية،  والمجادالت  التجاذبات  في 

اتحاد  التي دعمت وجود  السياسية  القوى  كل 
ُحر غير ُمسيس بأنها تساند االتحاد الُحر على 
أسس وغايات طائفية، وال يراها أن تدافع عن 
وجود حركة نقابية عمالية غير ُمسيسة وغير 
تابعة لفصيل سياسي معين كما هو الحال مع 

االتحاد العام لنقابات عمال البحرين«.
وأضاف البنعلي »على المسئولين الحكوميين 
الدفاع عن مصلحة بالدهم وتغليبها باألساس 
قبل الدفاع عن ترتيباتهم الوظيفية وعقد الصفقات 
المحافظة على  بهدف  السياسية  الجمعيات  مع 
أن  التجربة  أثبتت  وقد  الوظيفية.  مصالحهم 
المراهنة على أطراف سياسية وتغليب كفاءتها 
لصالح  يعمل  أن  إلى  الحكومي  العمل  ستجر 

الجمعيات السياسية«.

البلوشي تؤكد على متابعة تجهيزات
مركز عبداهلل بن علي كانو لتشخيص وتقييم اإلعاقة

§المنامة - وزارة التنمية االجتماعية 
] أكدت وزيرة التنمية االجتماعية فاطمة البلوشي 
لتشخيص  كانو  علي  بن  عبداهلل  مركز  تجهيز  أهمية 
والمستلزمات  واألثــاث  بالمرافق  اإلعاقة،  وتقييم 
للمبنى  المطلوبة  االحتياجات  حصر  عبر  الالزمة 
يتسنى  أن  أجل  من  ذلك  حول  كامل  تصور  وإعداد 
لإلدارات المعنية اتخاذ الالزم إلدارة وتشغيل المركز 

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة له.

جاء ذلك خالل ترؤس الوزيرة البلوشي أمس الثلثاء 
)31 يوليو/ تموز 2012( اجتماعاً مع كبار المسئولين 
في وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة للوقوف 
مركز  الفتتاح  واللوجستية  الفنية  االستعدادات  على 
أحد  اإلعاقة  وتقييم  لتشخيص  كانو  علي  بن  عبداهلل 

أكبر مراكز مجمع اإلعاقة الشامل.
التعاون  أن  )الثلثاء(  أمس  صدر  بيان  وذكــر 
والتنسيق بين الوزارتين يأتي من أجل تكامل الجهود 

وتكاتفها للنهوض بالخدمات التي يقدمها القطاع العام 
مشتركة  برؤى  والخروج  اإلعاقة  مجال  في  والسيما 

ينعكس أثرها اإليجابي على تلك الفئة. 
وأشار إلى أن مركز عبداهلل بن علي كانو لتشخيص 
التي  المشروعات  أضخم  من  يعد  اإلعاقة  وتقييم 
المقدمة  الخدمات  طبيعة  في  نوعية  نقلة  ستحدث 
المستجدات  ظل  في  اإلعــاقــة  ذوي  لألشخاص 

واالحتياجات من الخدمات.

سمو رئيس الوزراء

البلوشي مترئسة اجتماع كبار المسئولين بوزارتي التنمية والصحة

                     السنة    |  العدد   الجمعة  ربيع ا�ول هـ   |أخبار الوطن

يعقوب يوسف: العاهل حقق آمالنا بتوفير مقر دائم وتخصيص ميزانية

الملك يتلقى برقية شكر من رئيس المجلس 
التنفيذي لالتحاد الحر
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استقبل الدليمي بمناسبة تعيينه سفير� جديد� لبالده لدى المملكة

وزير الديوان الملكي: العالقات البحرينية 
العراقية تشهد تقدم�
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الملك ورئيس الوزراء وولي 
العهد يتلقون الشكر

من القيادة السعودية
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ا�ثنين المقبل إجازة رسمية 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي
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الملك ورئيس الوزراء وولي 
العهد  يعزون الكويت بوفاة 
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المنامة وبكين تبحثان تفعيل التعاون 
بين مكتبتي «الملك حمد» و«الصين الوطنية»
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أكد التزام الهيئة بتطوير البرامج اإلذاعية والتليفزيونية

الشيخ فواز: استديو األخبار الجديد نقلة نوعية في التغطية اإلعالمية
§المنامة - بنا

محمد  بن  فواز  الشيخ  اإلعالم  شئون  هيئة  رئيس  أكد   [
آل خليفة أن استديو األخبار الجديد سيشكل نقلة نوعية في 
التغطية اإلعالمية وبث النشرات اإلخبارية بمختلف أقسامها 
واألحوال  والرياضية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
الجوية، مثمًنا جهود الكوادر الوطنية في إعداد هذا االستديو 
وتجهيزه بأحدث الوسائل التقنية والفنية، بما يدعم مسيرة 

التطور اإلعالمي في البحرين.
افتتاحه يوم أمس  اإلعالم، خالل  وأكد رئيس هيئة شئون 
الجديد  األخبار  استديو   )2012 تموز  يوليو/   19  ( الخميس 
التزام  والتليفزيون،  اإلذاعة  لشئون  العامة  اإلدارة  بمبنى 
الهيئة بتطوير البرامج اإلذاعية والتليفزيونية، وإعداد وتأهيل 
الكوادر الوطنية من مخرجين وفنيين ومذيعين ومحررين، بما 
يرتقي بالرسالة اإلعالمية على أسس من المهنية واالحترافية 

بالشكل الذي يلبي تطلعات المشاهدين.
وأوضح إن استديو األخبار الجديد مجهز بأحدث التقنيات 
كاميرات  من  العالية  الجودة  ذات  التكنولوجية  واألنظمة 
متطورة  عرض  وشاشات  الدقة  عالية  متحركة  تصوير 
)ديجيتال(،  الصوتي  والتسجيل   )LED( لإلضاءة  وأجهزة 
ومازج الصوت من شركة )سوني العالمية(، وأنظمة متطورة 
للتشغيل واإلنتاج من شركة )AVIT(، وهي من أفضل الشركات 

العالمية، إلى جانب ديكورات متكاملة.
الرئيسة  المراقبة  بغرفة  مرتبط  االستديو  أن  إلى  وأشار 
األنباء  الدخول على وكاالت  اإلعالم، ويتيح  في هيئة شئون 
ويضم   ،)File Format( نظام  طريق  عن  المصورة  العالمية 
الهواء  على  اإلخبارية  والبرامج  النشرات  لعرض  وحدات 
مباشرة، بمختلف أنواعها من أخبار محلية وعربية ودولية، 
جديد  بشكل  الجوية،  لألحوال  وتغطية  اقتصادية،  ونشرات 

وإتاحة مساحات أوسع للعرض والتحليل اإلخباري باللغتين 
العربية واإلنجليزية.

لالتصال  متنوعة  بوسائل  مدعوم  االستديو  »أن  وأضاف: 
واإلنتاج،  والفيديو،  للتحكم،  وغرف  والخارجي،  الداخلي 
كفاءات  على  اعتماًدا  الفنية،  والصيانة  الرقمي،  والمونتاج 
وطنية مبدعة ومتخصصة في كافة الشئون اإلعالمية والفنية 
اإلعالم  تطور  لمسيرة  مرحلة جديدة  مما يشكل  والهندسية، 
عام  في  تلفزيوني  بث  أول  انطالق  منذ  البحرين  في  المرئي 
والزيادة   ،1975 عام  في  البحرين  تليفزيون  وإنشاء   ،1973
القناة  هي  قنوات،  ست  إلى  التليفزيونية  القنوات  عدد  في 
وقناة  و2،   1 الرياضية  والقناة  األجنبية،  والقناة  الرئيسية، 

القرآن الكريم والبحرين إنترناشونال.
وذكر أن هيئة شئون اإلعالم حريصة على تطوير المحتوى 
اإلعالمي في برامجها ونشراتها اإلخبارية، مشيًرا إلى التعاون 

مع عدد من المحطات الفضائية والمؤسسات اإلعالمية العربية 
التحرير  والدولية في تنظيم دورات تدريبية متخصصة في 
لمقدمي  التليفزيوني  والتقديم  التقارير  وإعداد  الصحافي 
من  وغيرها  الحوارية،  والبرامج  اإلخبارية  النشرات  ومعّدي 
مجاالت العمل اإلعالمي من تصوير وإضاءة ومونتاج وإخراج، 
شكاًل  الوطني  باإلعالم  للنهوض  متكاملة  مشاريع  إطار  في 
البرامج  في  العاملين  جميع  فواز  الشيخ  ودعا  ومضموًنا. 
الشرف  ميثاق  مبادئ  احترام  إلى  والتليفزيونية  اإلذاعية 
تم  الذي  اإلعالمي  السلوك  ودليل  والمسموع  المرئي  لإلعالم 
توجيهات  يواكب  بما   ،2012 حزيران  يونيو/   6 في  إقراره 
الحرية  من  أسس  على  اإلعالمية  الرسالة  لتطوير  القيادة 
الوطنية  المكتسبات  على  والحفاظ  والمصداقية  والحيادية 
والحضارية في ظل المشروع اإلصالحي لعاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وزير شئون حقوق اإلنسان: العمل في المجال 
الحقوقي يتطلب تضافر جهود الجميع

»الصحة«: 520 مريضًا بالسكلر من فئة الذكور
البالغين يستفيدون من خدمات »كانو الصحي«

§الجفير - وزارة الصحة
] قالت وزارة الصحة أمس )الخميس(: 
الصحي  كانو  خليل  إبراهيم  مركز  إن 
ورعاية  إلى عالج  تحويله  تم  واالجتماعي 
االنتهاء  حين  إلى  مؤقتاً  السكلر  مرضى 
والذي  لهم  المخصص  المركز  بناء  من 
 17 في  إلنشائه  األساس  حجر  وضع  تم 
المؤمل  ومن   ،2011 الثاني  كانون  يناير/ 
عدد  وإن   ،2013 العام  بداية  تشغيله 
إبراهيم  مركز  خدمات  من  المستفيدين 
 520 خليل كانو، بلغ حتى يومنا هذا نحو 
البالغين. الذكور  فئة  من  بالسكلر  مريضاً 

تحويل  فكرة  أن  إلى  الوزارة  ولفتت 
مركز  إلى  كانو  خليل  إبراهيم  مركز 
بناًء  جاءت  السكلر  مرضى  لرعاية  خاص 
المسئولين  وتلمس  الوزارة  جهود  على 
لمرضى  خاص  مركز  تخصيص  أهمية 
إذ  وتأهيلهم،  بعالجهم  يعتني  السكلر 
المرضى  استقبال  األمر-  بداية  -في  تم 
 18 في  وذلك  سريراً   44 بطاقة  المدخلين 
المرضى  جميع  الستقبال   ،2011 يناير 
بمجمع  الطوارئ  قسم  من  المحولين 
من  لهم  العالج  لتقديم  الطبي  السلمانية 
للمرضى  ذلك  كان  وقد  المختصين  قبل 

السكلر. مرضى  من  الذكور 
على  حرصت  أنها  الــوزارة  وأضافت 

لمرضى  الرعاية  سبل  أفضل  تقديم 
الرعاية  خــدمــات  ــالل  خ مــن  السكلر 
وتطوير  والثانوية  األولية  الصحية 
وتعزيز  والتشخيصية  العالجية  الخدمات 
والممرضين  لألطباء  التدريبية  البرامج 
لتقديم  بهم  لالرتقاء  الصحيين  والعاملين 
الدالئل  وضع  خالل  من  الخدمات  تلك 
عالمياً  المعتمدة  واإلكلينيكية  اإلرشادية 
وذلك من أجل ضمان جودة العالج المقدم، 
مركز  إيجاد  إلى  تسعى  أنها  إلى  مشيرة 
أمراض  مرضى  ورعاية  لعالج  متخصص 
تم  أنه  إال  دائمة  بصورة  الوراثية  الدم 
كانو  خليل  إبراهيم  مركز  تخصيص 
السكلر  مرضى  وعالج  لرعاية  كمركز 
الخدمات  إلى  إضافة  هذا  مؤقتة،  بصورة 
الطبي  السلمانية  مجمع  قبل  من  المقدمة 
جميع  في  المنتشرة  الصحية  والمراكز 

المملكة. أنحاء 
إبراهيم  بمركز  التمريض  رئيس  وقال 
حسين  واالجتماعي  الصحي  كانو  خليل 
إبراهيم  مركز  تحويل  منذ  إنه  المرزوق: 
يناير  في  واالجتماعي  الصحي  كانو  خليل 
السكلر  مرضى  برعاية  وتكليفنا   2011
بالمركز  الصحي  الطاقم  جميع  تبنى  فقد 
السكلر  مرضى  احتواء  بهدف  المهمة  هذه 
من  المناسب  والعالج  الرعاية  وتقديم 
وتنفيذ  التخصصات  متعدد  فريق  خالل 

العمل  تشمل  والتي  لهم  الهادفة  البرامج 
لألزمات  الطبي  العالج  برامج  تنفيذ  على 
للمرضى،  المستمرة  والمتابعة  الحادة 
الطبيعي  الــعــالج  برنامج  وتقديم 
استخدام  خالل  من  الــالزم  والتأهيلي 
الحادة  اآلالم  لتخفيف  المناسبة  األجهزة 
السكلر،  لنوبات  المصاحبة  والمزمنة 
الفردية  التأهيلية  البرامج  ــداد  وإع
عضلياً  المرضى  كفاءة  لرفع  والجماعية 
البرنامج  تنفيذ  تم  كما  وجسمانياً، 
والخاصة  العامة  الثقافة  لنشر  التثقيفي 
الدوائي  والعالج  نفسه  المرض  حول 
تقديم  وتم   والسلبية،  اإليجابية  وآثاره 
وأسرهم،  للمرضى  النفسي  الدعم  برنامج 
من  التعايش  على  المرضى  ومساعدة 
الفرص  استثمار  على  والعمل  المرض 
كما  المجتمع،  في  إلدماجهم  المتاحة 
المستمرة  التوعية  على  التركيز  يتم 
الصحية  التغذية  اتباع  أهمية  حول 
المتابعة  وتتم  السلمية،  الحياة  وأنماط 
مرات  عدد  حيث  من  للمرضى  الدقيقة 
السلوكيات  العالجية،  الخطة  اإلدخــال، 
الالزمة  البرامج  ووضع  السلمية،  غير 
أنماط  اتباع  ضمان  مع  ذلك  لتفادي 
وبمشاركة  السليمة  الصحية  الحياة 
طرح  يتم  كما  العالقة،  ذات  الجهات  جميع 
وبرنامج  التدخين،  عن  االقالع  برنامج 

االدويــة  لجرعات  التدريجي  التقليل 
للقاء  دوري  برنامج  إلى  إضافة  المخدرة، 
لمناقشة  وأسرهم  المرضى  أمور  أولياء 
واالجتماعية  النفسية  الجوانب  جميع 

والعالجية.
المستفيدين  عدد  »إن  مرزوق:  وأضاف 
بلغ  كانو،  خليل  إبراهيم  مركز  خدمات  من 
مريضاً   520 يعادل  ما  هذا  يومنا  حتى 
البالغين،  الذكور  فئة  من  بالسكلر 
البرامج  إلدخـــال  جاهدين  ونسعى 
فعاليتها  علمياً  ثبتت  والتي  المساندة 
النوع  هذا  من  المرضية  الحاالت  مع 
أفضل  حياة  تحقيق  إلى  تهدف  والتي 
برنامج  البرامج،  هذه  أهم  ومن  لهم 
إضافة  بالغضب،  والتحكم  االسترخاء 
والرسم  اليدوية  الحرف  برنامج  إلى 
العالج  من  نوعاً  تشكل  والتي  والثقافة 
واستثمار  المرضى  طاقات  لرفع  بالعمل 
والعقلية  والفكرية  الجسمانية  قدراتهم 
مع  تصقل  التي  الخالقة  المواهب  وإبراز 
والدعم  العالج  إلى  إضافة  واأللم  المعاناة 
جادة  متابعة  هناك  كان  وقد  النفسي، 
على  المستمر  والعمل  والخدمات  للحاالت 
أقسام  جميع  مع  والتواصل  تطويرها 
األولى  لجنتين،  تشكيل  تم  حيث  الوزارة، 
خاصة  والثانية  اإلدارية  باألمور  خاصة 

العالجية«. باألمور 

§المنامة - وزارة شئون حقوق اإلنسان
العمل  أن  اإلنسان صالح علي  أكد وزير شئون حقوق   [
كل  من  وتعاوناً  مضنية  جهوداً  يتطلب  الحقوقي  المجال  في 
القيم  ركائز  توطيد  أجل  من  واألهلية  الرسمية  المؤسسات 
اإلنسانية السامية التي تتضمنها المواثيق والتعهدات وبقية 

االلتزامات الحقوقية.
تموز  يوليو/   19( الخميس  أمس  استقباله  خالل  وقال 
البحرين   بمملكة  الفرنسية  الجمهورية  سفير   )2012
هذه  في  للوزارة  األسمى  المهمة  »إن  تيستو:  كريستيان 
ما  وهو  بالمجتمع  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  هي  المرحلة 
يتطلب اإلطالع على تجارب دول شقيقة وصديقة واالستفادة 

من التجارب الناجحة في هذا المجال والبناء عليها«.
مؤكداً  الفرنسي،  بالسفير  الوزير  اللقاء، رحب  بداية  وفي 
البحرين  مملكة  بين  التاريخية  الصداقة  عالقات  متانة  على 

والجمهورية الفرنسية.
تتطلع  البحرين  مملكة  أن  الفرنسي  للسفير  الوزير  وأكد 
الجمهورية  مع  والتعاون  التنسيق  مجاالت  تعزيز  إلى 
الفرنسية وخاصة في المجال الحقوقي وبما يسهم في تعزيز 
في  الحقوقية  المؤسسات  بأداء  واالرتقاء  اإلنسان  حقوق 

مملكة البحرين.
المستجدات  آخر  على  الفرنسي  السفير  الوزير  أطلع  كما 
والتطورات التي حصلت في مملكة البحرين واإلنجازات التي 
السياسية  القيادة  حرص  مؤكداً  الواقع،  أرض  على  تحققت 
التي  اإلنسان  حقوق  مبادئ  إرساء  على  البحرين  وحكومة 

كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
شكره  عن  الفرنسية  الجمهورية  سفير  عبر  جهته  من 
وتقديره لوزير شئون حقوق اإلنسان على حسن االستضافة، 
مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال 

حقوق اإلنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

»االتحاد الحر« يقر مسودة نظامه األساسي...
 وينتخب يعقوب يوسف رئيسًا لمجلسه التنفيذي

§القضيبية - حسين الوسطي
البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتحاد  أقر   [
في ثاني أيام مؤتمره التأسيسي أمس الخميس 
نظامه  مسودة   )2012 تموز  يوليو/   19(
رئيساً  يوسف  يعقوب  وانتخب  األساسي، 

لمجلسه التنفيذي.
مادة   67 األساسي  النظام  وتضمنت مسودة 
وأهدافه  إدارته  وطريقة  االتحاد  هيكلية  تحدد 
والوسائل التي سيوظفها لتحقيق تلك األهداف.

إلقرار  خصصت  التي  الجلسة  في  وشارك 
مسودة النظام األساسي عدد من ممثلي النقابات 
األردن،  العراق،  مصر،  من  الدولية  واالتحادات 
توضيح  في  شاركوا  حيث  لبنان،  فلسطين، 

بعض األمور وتعديلها.
الدولية  والنقابات  االتحادات  ممثلو  وأشاد 
إطالقه  في  إصراره  على  البحريني  بالشعب 
التجاذبات  عن  بعيد  ُحر  وطني  عمالي  التحاد 

السياسية.
من  التنفيذي دعوات  المجلس  أعضاء  وتلقى 
إلى  الدولية  واالتحادات  النقابات  ممثلي  قبل 
بلدانهم،  في  واتحاداتهم  نقاباتهم  مقرات  زيارة 
كما تلقى المجلس التنفيذي دعوة من قبل االتحاد 
العالمي للنقابات، واتحاد نقابات العمال العرب 
بعد  اتحاداتهم  لعضوية  الُحر  االتحاد  النضمام 
التكميلية  المطلوبة  اإلجراءات  وتجهيز  اكتمال 

لالنضمام. 
وجرى خالل الجلسة انتخاب أعضاء المجلس 
البحرين  عمال  لنقابات  الُحر  لالتحاد  التنفيذي 
النقابات  مندوبي  قبل  من  عضواً،   15 وعددهم 
نقابة  ألبا،  نقابة عمال  لالتحاد وهم:  المؤسسة 
)جيبك(،  للبتروكيماويات  الخليج  شركة  عمال 

البحرين  نفط  شركة  لعمال  الُحرة  النقابة 
مطار  شركة  لعمال  الوطنية  النقابة  )بابكو(، 
البحرين )باس(، نقابة قطاع المصرفيين، النقابة 

الوطنية لعمال شركة جارمكو.
 15 التنفيذي  المجلس  النتخابات  وتقدم 
المناصب  توزيع  اجتماع  تم  وبعدها  عضواً، 
وهي  للمؤتمر  الختامية  الجلسة  بعد  مباشرة 
محمد  يوسف  يعقوب  التالي:  النحو  على 
كويتان  باسم  التنفيذي(،  المجلس  )رئيس 
)النائب  فخرو  عبداهلل  فاطمة  الرئيس(،  )نائب 
الثاني للرئيس مسئول شئون المرأة العاملة(، 
للشئون  الرئيس  )نائب  حسن  سلمان  أسامة 
الرئيس  )نائب  عبداهلل  محمد  علي  اإلدارية(، 
للشئون المالية(، بسيم الذوادي )نائب الرئيس 
)نائب  البنعلي  عبداهلل  علي  الداخلي(،  للتنظيم 
عبداهلل  والدولية(،  العربية  للعالقات  الرئيس 
العامة  للعالقات  الرئيس  )نائب  المعراج 
الرئيس  )نائب  الذوادي  محمد  حمد  واإلعالم(، 

للنقابات المهنية(، وديع عيسى )نائب الرئيس 
)نائب  الشافعي  أحمد  سهى  الخاص(،  للقطاع 
خليل  العمالية(،  والثقافة  للتدريب  الرئيس 

والدراسات(،  للتشريع  الرئيس  )نائب  زينل 
لشئون  الرئيس  )نائب  األنصاري  إبراهيم 
محمد  االجتماعية(،  والفعاليات  العامل  الشباب 

رسول بخش )نائب الرئيس للصحة والسالمة 
الرئيس  )نائب  رشدان  عبدالعزيز  المهنية(، 

لالستثمار(.
في  ودينية  سياسية  شخصيات  وشاركت 
انطالق أعمال المؤتمر التأسيسي لالتحاد أمس 
المساعد  الوكيل  نفى  فيما  )االربعاء(،  األول 
االنصاري  محمد  العمل  بوزارة  العمل  لشئون 
رسمي  طلب  أي  تسلمت  قد  الوزارة  تكون  أن 
إلشهار االتحاد الحر، مشيراً في الوقت ذاته إلى 
أولى  خطوة  إال  هو  ما  التأسيسي  المؤتمر  أن 
يتبعها التقدم بطلب رسمي إلى الوزارة إلشهار 

االتحاد مشفوعاً بنظامه األساسي.
تكون  أن  الحر  االتحاد  على  القائمون  ونفى 
خطوتهم لها أية أبعاد سياسية، إال أن القائمين 
وزع  كتيب  في  أشــاروا  المشروع  هذا  على 
على هامش المؤتمر التأسيسي إلى أن االتحاد 
اقحم  التي  السياسية  التجاذبات  إثر  على  جاء 

العمال فيها خالل أحداث العام الماضي.

ال البالد بعث ببرقية تهنئة لالتحاد الحر للنقابات... رئيس الوزراء: نشعر بمزيد من الفخر بعمَّ
] بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة برقية تهنئة إلى رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد 
الحر لنقابات عّمال البحرين يعقوب يوسف محمد، جاء فيها »إننا 
لنود في هذه المناسبة المباركة إلعالن إشهار االتحاد الحر لنقابات 
وكافة  لكم  نعرب  أن  التنفيذي  المجلس  وانتخاب  البحرين  عمال 
أعضاء المجلس عن أطيب تهانينا ومباركتنا لهذه الخطوة اإليجابية 

نحو  للسعي  منكم  مخلصة  وطنية  بمبادرة  جاءت  والتي  الطيبة، 
تحقيق المزيد من الضمانات والحقوق لعمال البحرين الذين نعتز 
نهضة  بناء  في  الكبير  وإسهامهم  المتواصلة  بإنجازاتهم  جميعًا 

وتقدم البحرين«.
وأضافت البرقية: »أن ما لمسناه دومًا من وطنية عمال البحرين 
الشرفاء ومواقفهم الكريمة دعمًا لتقدم الوطن ودفع عملية اإلنتاج 

وتعزيز االقتصاد الوطني ليجعلنا نشعر بمزيد الفخر بعمال البالد 
والذين تجيء خطوتكم بتأسيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
وانتخاب المجلس التنفيذي تتويجًا لعملكم الوطني وبمباركة أهلية 
وعربية ودولية، مؤكدين دعمنا ومساندتنا لكافة مساعيكم الوطنية 
الهادفة إلعالء شأن الوطن وتقدمه وتوفير كل ما من شأنه مواصلة 

االرتقاء بالعامل البحريني حرفيًا واجتماعيًا وثقافيًا«.

عملية انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لالتحاد الحر

املوؤمتر جتاوز النظام الأ�سا�سي.. والأمانة العامة لن تكون �سرعية.. والغريب �سكوت وزارة العمل.. البنعلي:

التقرير الأدبي لالحتاد العام مليء بالأكاذيب.. واأموال املوؤمتر م�شبوهة

الأول  اأم�س  قام  اأن الحتاد  اإىل  البنعلي،  واأفاد 

يف حفل افتتاح موؤمتره العام، بتكرمي وليد حمدان، 

مو�سوع  يف  الأخري  يلعبه  الذي  للدور  وذلك 

واملقدمة  البحرين  مملكة  حكومة  على  ال�سكوى 

وقد   ،111 رقم  ال�سكوى  وهي  العام،  الحتاد  من 

»منا�سل  بو�سفه  املوؤمتر  يف  حمدان  و�سف  مت 

املزيد  التكرمي يعطي  اأن هذا  عمايل كبري«، معترباً 

ان عمل وليد حمدان �سمن منظمة  الأدلة على  من 

العمل الدولية مل يكن حمايداً، بل كان يوؤيد التوجه 

البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالحتاد  ال�سيا�سي 

يف  وحكومته  البحرين  �سعب  اإ�سعاف  �سبيل  يف 

منظمة العمل الدولية.

من  حمدان  وليد  يكون  ان  البنعلي  وا�ستغرب 

اأكتوبر  البحرين  يزور  �سوف  الذي  الوفد  �سمن 

املف�سولني،  ملف  تطورات  على  لالطالع  املقبل 

موؤكداً باأن ال�سخ�س املذكور ل يعترب حمايداً، فكيف 

يكون اجلاين والقا�سي يف نف�س الوقت على �سعب 

البحرين؟!!

عمال  لنقابات  العام  الحتاد  ان  البنعلي  وقال 

ان  حيث  ناجح،  موؤمتر  عقد  ف�سل يف  قد  البحرين 

النقابات املن�سوية حتت مظلته مل تدفع  80% من 

ا�سرتاكاتها، كما وان ايرادات ا�سرتاكات العمال قد 

انخف�ست من 75،000 الف دينار يف �سنة 2010 

اإىل 13 الف دينار يف �سنة 2011 وهذا يعني ان 

م�سددين  عامل   3،200 فقط  حالياً  الحتاد  لدى 

لكامل ا�سرتاكاتهم.

يف  الحتاد  عجز  اإجمايل  ان  البنعلي  وبني 

دينار  الف   64،000 يبلغ   2011 ل�سنة  الوراق 

على عك�س الواقع والذي يبدو وا�سحاً من اختيار 

موقع عقد املوؤمتر والفرتة الطويلة لنعقاده.

لدفع  �سعت  العمل  وزارة  اأن  البنعلي  وك�سف 

مبلغ 200،000 الف دينار من اأجل بناء ميزانية 

للوعي  نتيجة  ف�سلت  ولكنها  جديد،  من  الحتاد 

وزارة  �سعت  ذلك  كل  »رغم  واأ�ساف  الوطني، 

الحتاد  اإىل  دينار   8،000 مبلغ  دفع  اىل  العمل 

له  تعيني ممثلني  �سنة 2011 من خالل  العام يف 

يف املجال�س النوعية، حيث مت ا�ستخدام هذا املبلغ 

�سهر  يف  الحتاد  امانة  اع�ساء  �سفرات  متويل  يف 

حكومة  على  ال�سكوى  اإجراءات  لتكملة  �سبتمرب 

ت�سر  اأن  الغريب  من  فاإنه  ولذلك  البحرين،  مملكة 

وزارة العمل على متويل اأن�سطة الحتاد الذي اأ�سر 

البحرين  �سعب  ب�سمعة  ال�سرر  يوا�سل  زال  ول 

وحكومته«.

وقال البنعلي ان التقرير الأدبي لالحتاد العام 

لنقابات عمال البحرين قد خال متاماً من اي اجناز 

يذكر من �سنة 2008 اإىل يومنا هذا. وهو قد اغفل 

ف�سل  اإىل  واأدت  ع�سفت  التي  املالية  الأزمة  ذكر 

امل�سريف  القطاع  من  وعاملة  عامل   200 من  اأكرث 

ت�سكيل  حاولت  عندما  امل�سرفيني  نقابة  وحماربة 

امام  املف�سولني  العمال  عن  للدفاع  ازمة  خلية 

اإدارات م�سارفهم.

وزع  قد  العام  الحتاد  ان  البنعلي  وا�ساف 

اإرجاع  يف  جهود  له  ان  فيها  يدعي  وريقات 

عندما  ف�سلهم  يف  �سبباً  هو  كان  الذي  املف�سولني 

دعا اإىل ا�سرابني عامني اولهما كان ليوم واحد يف 

تاريخ 20 فرباير 2011 والآخر كان ملدة 10 ايام 

البنعلي  واأو�سح   .2011 مار�س   13 يف  متتالية 

الأدبي  تقريره  يف  اخفى  قد  العام  الحتاد  باأن 

والتي  املركزي  للمجل�س  الت�ساورية  الجتماعات 

رف�ست  والتي  فرباير2012   17 بتاريخ  حدثت 

بق�س�س  ذلك  عن  ا�ستعاد  وانه  العام  الإ�سراب 

انه قد مت عقد اجتماع للمجل�س  كاذبة وملفقة عن 

اأو�سح  كما   ،2012 مار�س   9 بتاريخ  املركزي 

يف  حدث  الذي  الأ�سراب  بعد  الحتاد  ان  البنعلي 

مار�س 2011 قام مبا�سرة بجمع تواقيع النقابات 

التابعة خلطه ونهجه ال�سيا�سي من اأجل ان يقول ان 

هناك اجتماعا قد مت فيه التباحث واقرار مو�سوع 

الأ�سراب العام مع ان هذا الجتماع مل ينعقد ابداً.

جتاوز  قد  العام  املوؤمتر  ان  البنعلي  وقال 

النقابات  م�ساركة  اأقر  حينما  الأ�سا�سي  النظام 

مبندوبني مل ُت�سدد ا�سرتاكاتهم، واأ�ساف ان الحتاد 

منذ �سهر يوليو الفائت �سعى جاهداً اأن يعبئ قوائم 

مندوبي  عدد  ت�سخيم  اأجل  من  باأ�سماء  نقاباته 

�سلمان  �سيد  له  ينتمي  الذي  ال�سيا�سي  الطرف 

ال�سيا�سية،  جمعيته  ح�سة  تكبري  بهدف  املحفوظ 

املوؤمتر  يجرب  �سوف  انه  يعلم  كان  املحفوظ  وان 

على قبول عدد املندوبني دون دفع اي ا�سرتاكات.

�سكوت  الغريب  من  »انه  البنعلي  وت�ساءل 

اجلوهرية  املخالفات  هذه  مثل  على  العمل  وزارة 

القادمة  العامة  الأمانة  �سرعية  ان  كما  ال�سارخة، 

تعترب  مندوبني  من  انتخبها  من  لأن  فيها  م�سكوكاً 

نقاباتهم م�ساركة يف املوؤمتر ب�سكل خمالف لأنها مل 

اأي اإىل يوم  ت�سدد ا�سرتاكاتها كاملة لالحتاد العام 

اأنعقاد املوؤمتر«.

وقال البنعلي ان جو الإرباك العام داخل املوؤمتر 

عبداحل�سني  عبدالغفار  دفع  مما  �سدته  اىل  و�سل 

الرئي�س ال�سابق لالحتاد العام اىل ال�سراخ وطلب 

لتوقف  نتيجة  املتوفر  يقراأ  ان  ر�سي  كرمي  من 

فعاليات الحتاد لأكرث من 10 دقائق.

كان  املوؤمتر  قاعة  ثلثي  ان  البنعلي  واأ�ساف 

ال�سيا�سي  التنظيم  قيام  رغم  انعقاده  اثناء  خالياً 

اأي عالقة  لها  لي�س  عنا�سر  بح�سد  التابع لالحتاد 

ر�سي  كرمي  ان  البنعلي  وقال  النقابي.  بالعمل 

اخللف  يف  اجلال�سني  من  يطلب  ان  وقتها  ا�سطر 

الفراغ  ل�سد  وذلك  الأمامية  املقاعد  لحتالل  للتقدم 

نتيجة لعدم وجود ح�سور �سعبي حا�سد كما كان 

يحدث قبل ان يعتنق الحتاد العام ب�سكل مك�سوف 

اخلط ال�سيا�سي التابع له يف احداث فرباير 2011.

واأ�ساف البنعلي ان ال�سراع ال�سائد على مقاعد 

من  الوفاق  وان  غداً  ُيح�سم  �سوف  العامة  الأمانة 

وكرمي  املحفوظ  �سلمان  �سيد  ُتر�سح  �سوف  املوؤكد 

�سيد  وان  مكي.  علي  وحممد  خليل  وجعفر  ر�سي 

�سيد  ان ل يرت�سح  املحفوظ يحاول جاهداً  �سلمان 

هادي املو�سوي حتى ل يحتل مكانه. كما ان الوفاق 

مل  اخليار  وان  كتلتها  يف  وجوه   4 ُتغري  �سوف 

وح�سن  ال�سهابي  عبدالقادر  بخ�سو�س  يح�سم 

اخلباز من نقابة بابكو.

واأ�ساف البنعلي اأن تيار »وعد« �سوف يح�سل 

عدد  ان  رغم  النتخابات  هذه  كتلة كبرية يف  على 

مندوبيها ل يزيد عن 11 يف املوؤمتر الذي يبلغ عدد 

�سوف  وعد  ان  حيث  مندوبا.   154 فيه  املندوبني 

وعبداهلل  البنخليل  وجمعة  حمد  اإبراهيم  تر�سح 

اأخرياً  يرت�سح  و�سوف  عبدالرحمن  وحممد  ح�سني 

ال�سعد.  و�سلمان  حممد  �سعاد  وهم  م�ستقلة  كتلة 

وبنينّ البنعلي ان املنرب التقدمي �سوف ُير�سح فالح 

اأ�سا�س  على  الوفاق  قائمة  �سمن  من  ها�سم  �سيد 

الوفاق  بني  م�سبقاً  ُمربم  �سيا�سي  اتفاق  وجود 

واملنرب التقدمي.

علي البنعلي

قال رئي�س نقابة عمال »األبا« علي البنعلي، ان ميزانية �صخمة مت ر�صدها لفعالية م�ؤمتر االحتاد العام 

لنقابات عمال البحرين املنعقد حالياً بفندق الكراون بالزا، م�صرياً اإىل اأن كلفة حجز قاعة الفندق ت�صاوي 

العامة باالحتاد لبع�س ال�ف�د اخلارجية املح�ص�بة على  40 الف دينار تقريباً، كما خ�ص�صت االأمانة 

اخلط ال�صيا�صي لالحتاد العام م�صروف جيب ي�مي ي�صاوي 100 دينار بحريني لكل فرد منهم، كما 

دفعت االأمانة عن بع�س ال�ف�د ثمن تذاكر ال�صفر وحرمت وف�داً اأخرى من هذه امليزة.

واأ�صاف البنعلي ان كلفة امل�ؤمتر املرتفعة التي ت�صل اإىل اأكرث 100 الف دينار ال تخفي وج�د مال 

�صيا�صي يف مت�يل االحتاد وان هذا املال امل�صتخدم وراءه التنظيم ال�صيا�صي الذي يدعم العمل النقابي يف 

�صبيل االأجندة اخلا�صة باإحداث املزيد من ال�صرر لالقت�صاد ال�طني.

80% من النقابات 
املن�شوية حتت مظلة 

الحتاد مل تدفع 

ا�شرتاكاتها

الظهراين يهنئ القيادة 

احلكيمـــة بفــوز الفيحـــاين 
الحتاد احُلر يعقد جمل�شه املركزي وينتخب »�شعيد« رئي�شًا له

جمل�س  رئي�س  الظهراين  اأحمد  بن  خليفة  رفع 

اإىل القيادة  اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى  النواب 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  يف  ممثلة  احلكيمة 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى و�ساحب ال�سمو 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

الوزراء املوقر و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني وذلك مبنا�سبة 

الفيحاين  �سعيد حممد  البحرين  مر�سح مملكة  فوز 

بالإجماع عن جمموعة دول اآ�سيا يف ع�سوية اللجنة 

ال�ست�سارية ملجل�س حقوق الإن�سان.

الثقة  يوؤكد  الفيحاين  فوز  اأن  الظهراين  واأكد 

جمال  يف  واجنازاتها  البحرين  مملكة  يف  الدولية 

الن�سان  حقوق  و�سون  الدميقراطية  املمار�سة 

جزء  هو  النجاح  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  وكرامته، 

البحرين  ململكة  متوا�سلة  جناحات  �سل�سلة  من 

التقرير  اعتماد  اآخرها  كان  الدويل  امل�ستوى  على 

البحريني حلقوق الن�سان. 

البحرين على  الظهراين ح�سول مملكة  واعترب 

املتقدمة  املكانة  اللجنة هو دليل على  ع�سوية هذه 

وال�سمعة الطيبة التي حتظى بها مملكة البحرين يف 

الكفاءات  فوز  اإىل  بالإ�سافة  الن�سان،  جمال حقوق 

يف  وقيادية  هامة  منا�سب  لتويل  البحرينية 

الدويل  املجتمع  احرتام  تعك�س  الدولية  املوؤ�س�سات 

لتلك الكفاءات واإمكانياتها.

عمال  لنقابات  احُلر  الحتاد  عقد   

الأول  املركزي  جمل�سه  اجتماع  البحرين 

حتت  املن�سوية  العمالية  النقابات  لأع�ساء 

اأع�ساء  جميع  بح�سور  الحتاد،  مظلة 

اأع�ساء  مع  لالحتاد  التنفيذي  املجل�س 

اإدارات  قبل  من  املُر�سحني  املركزي  املجل�س 

اأحدهما  ع�سوين  عن  عبارة  وهو  نقاباتهم، 

ع�سو  يكون  والآخر  املجل�س  يف  اأ�سا�سي 

اأنابه يف حال غياب الع�سو الأ�سا�سي ويكون 

له كافة ال�سالحية التي ن�ست عليها املواد 

والبنود اخلا�سة بعقد املجل�س املركزي يف 

النظام ال�سا�سي لالحتاد احُلر.

قبل  من  ترحيبية  بكلمة  الجتماع  بداأ 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  يو�سف  يعقوب 

عن  موجزاً  �سرحاً  بعدها  واأعطى  لالحتاد 

اآلية عمل املجل�س املركزي واأهميته وما هي 

اأبرزها مراقبة �سري  اإليه التي  املهام املناطة 

عمل املجل�س التنفيذي لالحتاد، وبعدها مت 

املجل�س  رئا�سة  ملن�سب  الرت�سح  باب  فتح 

بالل  �سعيد  �سلطان  به  فاز  الذي  املركزي 

رئي�س النقابة احُلرة لعمال بابكو بالإ�سافة 

حممد  به  فاز  الذي  الرئي�س  نائب  ملن�سب 

لعمال  الوطنية  النقابة  رئي�س  اخلال 

جارمكو بعد اإجراء عملية الأقرتاع ال�سري، 

الأمني  ال�سبيعي  حمد  تزكية  متت  ثم  ومن 

جيبك  �سركة  عمال  نقابة  يف  امل�ساعد  املايل 

اإىل من�سب مقرر املجل�س املركزي.

لالحتاد  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  اأن  يذكر 

مب�ساركة  املا�سي  يوليو  يف  ُعقد  قد  احُلر 

والحتادات  النقابات  ممثلي  من  وا�سعة 

عن  ممثل  م�ساركة  اأبرزها  التي  الدولية 

الذي   WFTU للنقابات  العاملي  الحتاد 

مقره يف العا�سمة اليونانية اأثينا بال�سافة 

مل�ساركة عدة قيادات من موؤ�س�سات املجتمع 

التاأ�سي�سي لالحتاد 6  املوؤمتر  املدين، و�سم 

�سركة  عمال  نقابة  وهي  موؤ�س�سة  نقابات 

�سركة  عمال  نقابة  )األبا(،  البحرين  اأملنيوم 

البرتوكيماويات )جيبك(،  اخلليج ل�سناعة 

نقابة العاملني يف قطاع امل�سرفيني، النقابة 

احُلرة لعمال �سركة نفط البحرين )بابكو(، 

النقابة الوطنية لعمال �سركة درفلة الأملنيوم 

الوطنية  للنقابة  بالأ�سافة  )جارمكو( 

لعمال �سركة خدمات مطار البحرين الدويل 

)با�س(.

جانب من اجتماع املجل�س املركزي لالحتاد احلر
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املوؤمتر جتاوز النظام الأ�سا�سي.. والأمانة العامة لن تكون �سرعية.. والغريب �سكوت وزارة العمل.. البنعلي:

التقرير الأدبي لالحتاد العام مليء بالأكاذيب.. واأموال املوؤمتر م�شبوهة

الأول  اأم�س  قام  اأن الحتاد  اإىل  البنعلي،  واأفاد 

يف حفل افتتاح موؤمتره العام، بتكرمي وليد حمدان، 

مو�سوع  يف  الأخري  يلعبه  الذي  للدور  وذلك 

واملقدمة  البحرين  مملكة  حكومة  على  ال�سكوى 

وقد   ،111 رقم  ال�سكوى  وهي  العام،  الحتاد  من 

»منا�سل  بو�سفه  املوؤمتر  يف  حمدان  و�سف  مت 

املزيد  التكرمي يعطي  اأن هذا  عمايل كبري«، معترباً 

ان عمل وليد حمدان �سمن منظمة  الأدلة على  من 

العمل الدولية مل يكن حمايداً، بل كان يوؤيد التوجه 

البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالحتاد  ال�سيا�سي 

يف  وحكومته  البحرين  �سعب  اإ�سعاف  �سبيل  يف 

منظمة العمل الدولية.

من  حمدان  وليد  يكون  ان  البنعلي  وا�ستغرب 

اأكتوبر  البحرين  يزور  �سوف  الذي  الوفد  �سمن 

املف�سولني،  ملف  تطورات  على  لالطالع  املقبل 

موؤكداً باأن ال�سخ�س املذكور ل يعترب حمايداً، فكيف 

يكون اجلاين والقا�سي يف نف�س الوقت على �سعب 

البحرين؟!!

عمال  لنقابات  العام  الحتاد  ان  البنعلي  وقال 

ان  حيث  ناجح،  موؤمتر  عقد  ف�سل يف  قد  البحرين 

النقابات املن�سوية حتت مظلته مل تدفع  80% من 

ا�سرتاكاتها، كما وان ايرادات ا�سرتاكات العمال قد 

انخف�ست من 75،000 الف دينار يف �سنة 2010 

اإىل 13 الف دينار يف �سنة 2011 وهذا يعني ان 

م�سددين  عامل   3،200 فقط  حالياً  الحتاد  لدى 

لكامل ا�سرتاكاتهم.

يف  الحتاد  عجز  اإجمايل  ان  البنعلي  وبني 

دينار  الف   64،000 يبلغ   2011 ل�سنة  الوراق 

على عك�س الواقع والذي يبدو وا�سحاً من اختيار 

موقع عقد املوؤمتر والفرتة الطويلة لنعقاده.

لدفع  �سعت  العمل  وزارة  اأن  البنعلي  وك�سف 

مبلغ 200،000 الف دينار من اأجل بناء ميزانية 

للوعي  نتيجة  ف�سلت  ولكنها  جديد،  من  الحتاد 

وزارة  �سعت  ذلك  كل  »رغم  واأ�ساف  الوطني، 

الحتاد  اإىل  دينار   8،000 مبلغ  دفع  اىل  العمل 

له  تعيني ممثلني  �سنة 2011 من خالل  العام يف 

يف املجال�س النوعية، حيث مت ا�ستخدام هذا املبلغ 

�سهر  يف  الحتاد  امانة  اع�ساء  �سفرات  متويل  يف 

حكومة  على  ال�سكوى  اإجراءات  لتكملة  �سبتمرب 

ت�سر  اأن  الغريب  من  فاإنه  ولذلك  البحرين،  مملكة 

وزارة العمل على متويل اأن�سطة الحتاد الذي اأ�سر 

البحرين  �سعب  ب�سمعة  ال�سرر  يوا�سل  زال  ول 

وحكومته«.

وقال البنعلي ان التقرير الأدبي لالحتاد العام 

لنقابات عمال البحرين قد خال متاماً من اي اجناز 

يذكر من �سنة 2008 اإىل يومنا هذا. وهو قد اغفل 

ف�سل  اإىل  واأدت  ع�سفت  التي  املالية  الأزمة  ذكر 

امل�سريف  القطاع  من  وعاملة  عامل   200 من  اأكرث 

ت�سكيل  حاولت  عندما  امل�سرفيني  نقابة  وحماربة 

امام  املف�سولني  العمال  عن  للدفاع  ازمة  خلية 

اإدارات م�سارفهم.

وزع  قد  العام  الحتاد  ان  البنعلي  وا�ساف 

اإرجاع  يف  جهود  له  ان  فيها  يدعي  وريقات 

عندما  ف�سلهم  يف  �سبباً  هو  كان  الذي  املف�سولني 

دعا اإىل ا�سرابني عامني اولهما كان ليوم واحد يف 

تاريخ 20 فرباير 2011 والآخر كان ملدة 10 ايام 

البنعلي  واأو�سح   .2011 مار�س   13 يف  متتالية 

الأدبي  تقريره  يف  اخفى  قد  العام  الحتاد  باأن 

والتي  املركزي  للمجل�س  الت�ساورية  الجتماعات 

رف�ست  والتي  فرباير2012   17 بتاريخ  حدثت 

بق�س�س  ذلك  عن  ا�ستعاد  وانه  العام  الإ�سراب 

انه قد مت عقد اجتماع للمجل�س  كاذبة وملفقة عن 

اأو�سح  كما   ،2012 مار�س   9 بتاريخ  املركزي 

يف  حدث  الذي  الأ�سراب  بعد  الحتاد  ان  البنعلي 

مار�س 2011 قام مبا�سرة بجمع تواقيع النقابات 

التابعة خلطه ونهجه ال�سيا�سي من اأجل ان يقول ان 

هناك اجتماعا قد مت فيه التباحث واقرار مو�سوع 

الأ�سراب العام مع ان هذا الجتماع مل ينعقد ابداً.

جتاوز  قد  العام  املوؤمتر  ان  البنعلي  وقال 

النقابات  م�ساركة  اأقر  حينما  الأ�سا�سي  النظام 

مبندوبني مل ُت�سدد ا�سرتاكاتهم، واأ�ساف ان الحتاد 

منذ �سهر يوليو الفائت �سعى جاهداً اأن يعبئ قوائم 

مندوبي  عدد  ت�سخيم  اأجل  من  باأ�سماء  نقاباته 

�سلمان  �سيد  له  ينتمي  الذي  ال�سيا�سي  الطرف 

ال�سيا�سية،  جمعيته  ح�سة  تكبري  بهدف  املحفوظ 

املوؤمتر  يجرب  �سوف  انه  يعلم  كان  املحفوظ  وان 

على قبول عدد املندوبني دون دفع اي ا�سرتاكات.

�سكوت  الغريب  من  »انه  البنعلي  وت�ساءل 

اجلوهرية  املخالفات  هذه  مثل  على  العمل  وزارة 

القادمة  العامة  الأمانة  �سرعية  ان  كما  ال�سارخة، 

تعترب  مندوبني  من  انتخبها  من  لأن  فيها  م�سكوكاً 

نقاباتهم م�ساركة يف املوؤمتر ب�سكل خمالف لأنها مل 

اأي اإىل يوم  ت�سدد ا�سرتاكاتها كاملة لالحتاد العام 

اأنعقاد املوؤمتر«.

وقال البنعلي ان جو الإرباك العام داخل املوؤمتر 

عبداحل�سني  عبدالغفار  دفع  مما  �سدته  اىل  و�سل 

الرئي�س ال�سابق لالحتاد العام اىل ال�سراخ وطلب 

لتوقف  نتيجة  املتوفر  يقراأ  ان  ر�سي  كرمي  من 

فعاليات الحتاد لأكرث من 10 دقائق.

كان  املوؤمتر  قاعة  ثلثي  ان  البنعلي  واأ�ساف 

ال�سيا�سي  التنظيم  قيام  رغم  انعقاده  اثناء  خالياً 

اأي عالقة  لها  لي�س  عنا�سر  بح�سد  التابع لالحتاد 

ر�سي  كرمي  ان  البنعلي  وقال  النقابي.  بالعمل 

اخللف  يف  اجلال�سني  من  يطلب  ان  وقتها  ا�سطر 

الفراغ  ل�سد  وذلك  الأمامية  املقاعد  لحتالل  للتقدم 

نتيجة لعدم وجود ح�سور �سعبي حا�سد كما كان 

يحدث قبل ان يعتنق الحتاد العام ب�سكل مك�سوف 

اخلط ال�سيا�سي التابع له يف احداث فرباير 2011.

واأ�ساف البنعلي ان ال�سراع ال�سائد على مقاعد 

من  الوفاق  وان  غداً  ُيح�سم  �سوف  العامة  الأمانة 

وكرمي  املحفوظ  �سلمان  �سيد  ُتر�سح  �سوف  املوؤكد 

�سيد  وان  مكي.  علي  وحممد  خليل  وجعفر  ر�سي 

�سيد  ان ل يرت�سح  املحفوظ يحاول جاهداً  �سلمان 

هادي املو�سوي حتى ل يحتل مكانه. كما ان الوفاق 

مل  اخليار  وان  كتلتها  يف  وجوه   4 ُتغري  �سوف 

وح�سن  ال�سهابي  عبدالقادر  بخ�سو�س  يح�سم 

اخلباز من نقابة بابكو.

واأ�ساف البنعلي اأن تيار »وعد« �سوف يح�سل 

عدد  ان  رغم  النتخابات  هذه  كتلة كبرية يف  على 

مندوبيها ل يزيد عن 11 يف املوؤمتر الذي يبلغ عدد 

�سوف  وعد  ان  حيث  مندوبا.   154 فيه  املندوبني 

وعبداهلل  البنخليل  وجمعة  حمد  اإبراهيم  تر�سح 

اأخرياً  يرت�سح  و�سوف  عبدالرحمن  وحممد  ح�سني 

ال�سعد.  و�سلمان  حممد  �سعاد  وهم  م�ستقلة  كتلة 

وبنينّ البنعلي ان املنرب التقدمي �سوف ُير�سح فالح 

اأ�سا�س  على  الوفاق  قائمة  �سمن  من  ها�سم  �سيد 

الوفاق  بني  م�سبقاً  ُمربم  �سيا�سي  اتفاق  وجود 

واملنرب التقدمي.

علي البنعلي

قال رئي�س نقابة عمال »األبا« علي البنعلي، ان ميزانية �صخمة مت ر�صدها لفعالية م�ؤمتر االحتاد العام 

لنقابات عمال البحرين املنعقد حالياً بفندق الكراون بالزا، م�صرياً اإىل اأن كلفة حجز قاعة الفندق ت�صاوي 

العامة باالحتاد لبع�س ال�ف�د اخلارجية املح�ص�بة على  40 الف دينار تقريباً، كما خ�ص�صت االأمانة 

اخلط ال�صيا�صي لالحتاد العام م�صروف جيب ي�مي ي�صاوي 100 دينار بحريني لكل فرد منهم، كما 

دفعت االأمانة عن بع�س ال�ف�د ثمن تذاكر ال�صفر وحرمت وف�داً اأخرى من هذه امليزة.

واأ�صاف البنعلي ان كلفة امل�ؤمتر املرتفعة التي ت�صل اإىل اأكرث 100 الف دينار ال تخفي وج�د مال 

�صيا�صي يف مت�يل االحتاد وان هذا املال امل�صتخدم وراءه التنظيم ال�صيا�صي الذي يدعم العمل النقابي يف 

�صبيل االأجندة اخلا�صة باإحداث املزيد من ال�صرر لالقت�صاد ال�طني.

80% من النقابات 
املن�شوية حتت مظلة 

الحتاد مل تدفع 

ا�شرتاكاتها

الظهراين يهنئ القيادة 

احلكيمـــة بفــوز الفيحـــاين 
الحتاد احُلر يعقد جمل�شه املركزي وينتخب »�شعيد« رئي�شًا له

جمل�س  رئي�س  الظهراين  اأحمد  بن  خليفة  رفع 

اإىل القيادة  اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى  النواب 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  يف  ممثلة  احلكيمة 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى و�ساحب ال�سمو 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

الوزراء املوقر و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني وذلك مبنا�سبة 

الفيحاين  �سعيد حممد  البحرين  مر�سح مملكة  فوز 

بالإجماع عن جمموعة دول اآ�سيا يف ع�سوية اللجنة 

ال�ست�سارية ملجل�س حقوق الإن�سان.

الثقة  يوؤكد  الفيحاين  فوز  اأن  الظهراين  واأكد 

جمال  يف  واجنازاتها  البحرين  مملكة  يف  الدولية 

الن�سان  حقوق  و�سون  الدميقراطية  املمار�سة 

جزء  هو  النجاح  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  وكرامته، 

البحرين  ململكة  متوا�سلة  جناحات  �سل�سلة  من 

التقرير  اعتماد  اآخرها  كان  الدويل  امل�ستوى  على 

البحريني حلقوق الن�سان. 

البحرين على  الظهراين ح�سول مملكة  واعترب 

املتقدمة  املكانة  اللجنة هو دليل على  ع�سوية هذه 

وال�سمعة الطيبة التي حتظى بها مملكة البحرين يف 

الكفاءات  فوز  اإىل  بالإ�سافة  الن�سان،  جمال حقوق 

يف  وقيادية  هامة  منا�سب  لتويل  البحرينية 

الدويل  املجتمع  احرتام  تعك�س  الدولية  املوؤ�س�سات 

لتلك الكفاءات واإمكانياتها.

عمال  لنقابات  احُلر  الحتاد  عقد   

الأول  املركزي  جمل�سه  اجتماع  البحرين 

حتت  املن�سوية  العمالية  النقابات  لأع�ساء 

اأع�ساء  جميع  بح�سور  الحتاد،  مظلة 

اأع�ساء  مع  لالحتاد  التنفيذي  املجل�س 

اإدارات  قبل  من  املُر�سحني  املركزي  املجل�س 

اأحدهما  ع�سوين  عن  عبارة  وهو  نقاباتهم، 

ع�سو  يكون  والآخر  املجل�س  يف  اأ�سا�سي 

اأنابه يف حال غياب الع�سو الأ�سا�سي ويكون 

له كافة ال�سالحية التي ن�ست عليها املواد 

والبنود اخلا�سة بعقد املجل�س املركزي يف 

النظام ال�سا�سي لالحتاد احُلر.

قبل  من  ترحيبية  بكلمة  الجتماع  بداأ 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  يو�سف  يعقوب 

عن  موجزاً  �سرحاً  بعدها  واأعطى  لالحتاد 

اآلية عمل املجل�س املركزي واأهميته وما هي 

اأبرزها مراقبة �سري  اإليه التي  املهام املناطة 

عمل املجل�س التنفيذي لالحتاد، وبعدها مت 

املجل�س  رئا�سة  ملن�سب  الرت�سح  باب  فتح 

بالل  �سعيد  �سلطان  به  فاز  الذي  املركزي 

رئي�س النقابة احُلرة لعمال بابكو بالإ�سافة 

حممد  به  فاز  الذي  الرئي�س  نائب  ملن�سب 

لعمال  الوطنية  النقابة  رئي�س  اخلال 

جارمكو بعد اإجراء عملية الأقرتاع ال�سري، 

الأمني  ال�سبيعي  حمد  تزكية  متت  ثم  ومن 

جيبك  �سركة  عمال  نقابة  يف  امل�ساعد  املايل 

اإىل من�سب مقرر املجل�س املركزي.

لالحتاد  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  اأن  يذكر 

مب�ساركة  املا�سي  يوليو  يف  ُعقد  قد  احُلر 

والحتادات  النقابات  ممثلي  من  وا�سعة 

عن  ممثل  م�ساركة  اأبرزها  التي  الدولية 

الذي   WFTU للنقابات  العاملي  الحتاد 

مقره يف العا�سمة اليونانية اأثينا بال�سافة 

مل�ساركة عدة قيادات من موؤ�س�سات املجتمع 

التاأ�سي�سي لالحتاد 6  املوؤمتر  املدين، و�سم 

�سركة  عمال  نقابة  وهي  موؤ�س�سة  نقابات 

�سركة  عمال  نقابة  )األبا(،  البحرين  اأملنيوم 

البرتوكيماويات )جيبك(،  اخلليج ل�سناعة 

نقابة العاملني يف قطاع امل�سرفيني، النقابة 

احُلرة لعمال �سركة نفط البحرين )بابكو(، 

النقابة الوطنية لعمال �سركة درفلة الأملنيوم 

الوطنية  للنقابة  بالأ�سافة  )جارمكو( 

لعمال �سركة خدمات مطار البحرين الدويل 

)با�س(.

جانب من اجتماع املجل�س املركزي لالحتاد احلر
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GCeÉfá GdæƒGÜ Jù°à©ôV¢ aæƒ¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá G’EOGQjá  

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /GdãÓKÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

GYàÈhG g«ÄÉJ¬ aÉbóI d∏û°ôY«á.. f≤ÉH«ƒ¿:

JÉCL«π GŸƒD“ô Gd©ÉΩ d` {G–ÉO Gd©ªÉ∫z j¡ó± dÎJ«Ö GChQG¥ Gdæ≤ÉHÉä Gdƒgª«á
cû°˘˘∞ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘ƒ¿ GC¿ J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π G’–ÉO Gd˘©˘ÉΩ

d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ŸƒD“ô√ Gd˘˘©˘˘ÉΩ
’f˘˘à˘˘î˘˘ÉÜ G’Ce˘˘Éf˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘á G÷ój˘óI d˘∏˘óhQI
GŸ≤Ñ∏á -jù°à¡ó± GEJÉMá GdØôU°á
GCe˘ÉΩ G÷ª˘©˘«˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘à˘¡˘«Äá GCcÈ YóO

e˘˘ø Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘ƒg˘ª˘«˘á, YÈ Y˘≤˘ó L˘ª˘©˘«˘Éä
Y˘˘ª˘˘ƒe˘˘«˘˘á S°˘ôj˘©˘á e˘©˘óI d˘¡˘É S°˘∏˘Ø˘Ék, hJù°˘«Ò
GŸæóhHÚ H¡ó± Gdù°«£ôI Y∏≈ GŸƒD“ô Gd©ÉΩ
hg«ÄÉä G’–ÉO. 

hbÉ∫ QF«ù¢ f≤ÉHá GŸü°ôa«Ú N∏«π Rjæπ GE¿

J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π GŸƒD“ô Gd˘˘©˘˘ÉΩ d˘Ó–ÉO H˘¨˘ôV¢ OY˘ƒI
GCcÈ YóO eø GdƒaƒO GÿÉQL«á, eø GCLπ f≤π

U°˘ƒQI eû°˘ƒg˘á he˘¨˘Éj˘ôI d˘∏˘ë˘≤˘«≤á dÓChV°É´
Gdæ≤ÉH«á hGdù°«ÉS°«á ‘ GdÑëôjø, hGChV°í GC¿
{Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» dÓ–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø jo˘∏q˘õΩ G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘ÉΩ H˘Éd˘óYƒI d©≤ó
GŸƒD“ô Gd©ÉΩ ‘ GdôH™ G’Ch∫ eø Gd©ÉΩ G÷ÉQ…

-GCbü°ÉgÉ f¡Éjá eÉQS¢ GŸÉV°»-, GEP GE¿ gæÉ∑
GS°˘˘à˘˘ë˘˘≤˘˘Éb˘˘Ék e˘˘∏˘˘õe˘˘Ék Y˘˘∏˘˘≈ G’Ce˘Éf˘á ⁄ j˘æ˘Ø˘ò,

a˘˘Ñ˘˘Éd˘˘à˘˘É‹ a˘˘ÉE¿ L˘˘ª˘˘«˘™ g˘«˘Ä˘Éä G’–ÉO Gd˘©˘ÉΩ

GŸæàîÑá, ÃÉ ‘ Pd∂ G’CeÉfá Gd©Éeá a≤óä
T°ôY«à¡É Gd≤Éfƒf«á HÉfà¡ÉA aÎJ¡É, cªÉ GEf¬ ’
jƒLó S°ÑÖ eƒV°ƒY» j©«≥ GdóYƒI d∏ªƒD“ô,

W˘˘˘˘˘˘ÉŸÉ GY˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ó GÛ∏ù¢ GŸôc˘˘˘˘˘õ… d˘˘˘˘˘Ó–ÉO
Gdà≤ôjôjø GŸÉ‹ hG’COH»z.

hGCc˘˘ó QF˘˘«ù¢ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á GCd˘Ñ˘É Y˘∏˘» Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘» GC¿
G’–ÉO S°˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘º e˘˘ƒD“ô√ Gd˘˘©˘˘ÉΩ ‘ S°˘˘Ñ˘à˘ªÈ
GŸ≤˘˘Ñ˘˘π, M˘˘«å j˘˘¡˘˘ó± G’–ÉO e˘˘ø Gd˘˘à˘˘ÉCL˘˘«˘˘π
J˘˘ôJ˘˘«Ö f˘˘≤˘˘ÉH˘˘ÉJ˘˘¬ Gd˘˘ƒg˘˘ª˘˘«˘á d˘∏ù°˘«˘£˘ôI Y˘∏˘≈
G’CeÉfá Gd©Éeá Hû°µπm cÉeπ, hdØâ GE¤ GCf¬ QZº

Gfà¡ÉA OhQI G’CeÉfá Gd©Éeá dÓ–ÉO ‘ eÉQS¢
GŸÉV°˘˘», GE’ GC¿ G’Ce˘˘Éf˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á eù°˘˘à˘˘ª˘˘ôI ‘

Yª∏¡É Oh¿ JØƒj†¢m eø Gdæ≤ÉHÉä GCh G÷ª©«á
Gd©ªƒe«á GCh GÛ∏ù¢ GŸôcõ… ‘ G’–ÉO.

hb˘É∫ QF˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘á Gd˘ÑÎhc˘«˘ªÉhjÉä Mªó
Gd˘òhGO… GE¿ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á ’ Jù°˘à˘£˘«˘™
Gd†°˘˘¨˘˘§ Y˘˘∏˘˘≈ G’–ÉO Gd˘˘©˘˘ÉΩ d˘Ø˘ôV¢ GEb˘Ée˘á
GŸƒD“ô ‘ Gd˘˘˘˘ƒbâ GÙóO, GEP GEf˘˘˘˘¡˘˘˘˘É J˘˘˘˘ôJ˘˘˘¡˘˘˘ø
d˘˘˘≤˘˘˘ôGQGä G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á, hHÚ GC¿
{e≤ÉYó G’CeÉfá Gd©Éeá ‘ G’–ÉO fiù°ƒeá

Oh¿ G◊ÉLá ’fàîÉÜ, GEP GE¿ Gd≤ÉFªá e©ôhaá
he˘˘˘ƒRY˘˘á e˘˘ø G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á Y˘˘∏˘˘≈
f˘˘≤˘˘ÉH˘ÉJ˘¡˘É Gd˘ƒg˘ª˘«˘á, hGCV°˘É± {e˘É j˘ƒDc˘ó Pd∂
Y˘˘ôV°˘˘¡˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘Éä GŸæù°˘ë˘Ñ˘á Gd˘©˘ƒOI
e≤ÉHπ Mü°ƒd¡º Y∏≈ e≤ÉYóm HÉ’CeÉfá Gd©Éeá,
hGCT°˘˘˘˘˘ÉQ GE¤ GC¿ {Gÿ£˘˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘» hV°˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘¡˘˘˘˘É
G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á H˘˘ÉEfû°˘˘ÉA Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
Gdƒgª«á eóQhS°á hfl££á, GEP J¡ó± Ÿæ™
hL˘˘˘ƒO GC… U°˘˘˘ƒä j˘˘˘î˘˘˘Éd˘˘∞ J˘˘ƒL˘˘¡˘˘¡˘˘º OGN˘˘π
G’CeÉfáz.

N∏«π Rjæπ

GCcó J†°ôQ GB’± Gd©ªÉ∫ LôGA Gdù°«ÉS°Éä Gdù°ÉH≤á.. GdÑæ©∏»:

G’–ÉO G÷ójó jæ¡» g«ªæá G÷ª©«Éä.. h{Gd©ÉΩ d∏æ≤ÉHÉäz jëÉQHæÉ
bÉ∫ Y∏» GdÑæ©∏» GE¿:z G’CeÉfá

Gd˘©˘Ée˘á d˘Ó–ÉO Gd˘©˘ÉΩ, eù°à©óI
d˘˘∏˘˘à˘˘æ˘ÉR∫ Y˘ø GCZ˘∏˘≈ e˘É “∏∂ ‘
S°Ñ«π eæ™ GEbÉeá G’–ÉO G◊oô,
e˘˘˘æ˘˘ƒg˘˘Ék GE¤ GC¿ J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G’–ÉO
G◊oô, j˘˘æ˘¡˘» GM˘à˘µ˘ÉQ G÷ª˘©˘«˘Éä
Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘∏˘¡˘«˘ª˘æá Y∏≈ Gd©ªπ
Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Gd˘˘ò… OGΩ GCcÌ e˘˘ø 
S°æƒGä e†°âz.

hGChV°˘˘˘í Gd˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘∏˘˘» GC¿z hRGQI
Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π hY˘˘˘∏˘˘˘≈ dù°˘˘˘É¿ eù°˘˘˘ƒDh∫
Gd˘˘˘©˘˘˘Ób˘˘˘Éä Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘Éd˘˘˘«˘˘˘á c˘˘˘ôË
Gd˘˘˘Ø˘˘˘ôOG¿, GCT°˘˘˘ÉQä GE¤ GCf˘˘˘¡˘˘É e˘˘™
S°˘˘«˘˘ÉS°˘˘á G’–ÉO Gd˘˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä
Y˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘ø G◊É‹,
hS°˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘ÉQÜ G’–ÉO G◊oô ’Cf˘˘˘¬
ZÒ eù°«ù¢ hZÒ JÉH™ d∏î§
Gdù°«ÉS°» GŸ©ÉQV¢z. 

hGCV°É± GC¿z f≤ÉHá YªÉ∫ GCdÑÉ,
c˘˘˘Éfâ J˘˘˘à˘˘ƒb˘˘™ GC¿ J˘˘≤˘˘ƒΩ Gd˘˘ƒRGQI
H˘˘˘˘É’Y˘˘˘˘à˘˘˘òGQ d˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘ƒΩ GÛà˘˘˘ª˘˘˘™
GdÑëôjæ», Mƒ∫ gòG Gdàü°ôjí,
hGC’ J˘˘µ˘˘à˘˘Ø˘˘» H˘˘Éf˘à˘≤˘ÉO√ S°˘ôGk e˘ø

NÓ∫ GŸµÉŸÉä Gd¡ÉJØ«á, eƒDcóGk
GC¿ Gd˘˘˘˘˘˘ƒRGQI d˘˘˘˘˘˘ø JÎGL˘˘˘˘˘™ Y˘˘˘˘˘ø
Jü°˘˘˘ôj˘˘˘ë˘˘˘Éä Gd˘˘˘Ø˘˘ôOG¿ ’Cf˘˘¡˘˘É ’
J˘˘ôj˘ó GCU°˘Ók G’EV°˘ôGQ H˘Éd˘©˘Ób˘á
Gd˘˘˘à˘˘˘ÉQj˘˘˘î˘˘˘«˘˘˘á hGŸà˘˘˘ª˘˘˘«˘˘õI Gd˘˘à˘˘»
JôH£¡É HÉCeÉfá G’–ÉO Gd©ÉΩz.

hGChV°˘˘í Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GC¿ G’–ÉO
Gd˘©˘ÉΩ j˘≤˘«ù¢ hW˘æ˘«˘à˘¬ H˘æ˘ÉA Y˘∏≈
h’F¬ d∏éª©«Éä Gdù°«ÉS°«á Gdà»

j˘˘æü°˘˘É´ ’ChGe˘˘ôg˘˘É, hd˘˘«ù¢ H˘˘æ˘˘ÉA
Y˘˘∏˘˘≈ h’F˘˘¬ d˘∏˘ã˘ƒGHâ Gd˘ƒW˘æ˘«˘á,
e˘˘˘æ˘˘˘ƒg˘˘˘Ék GE¤ GC¿ G’–ÉO, H˘˘˘ôg˘˘ø
Y∏≈ Pd∂, eø NÓ∫ d©Ñ¬ OhQGk
S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék ‘ G’CM˘˘˘óGç G’CNÒI
H˘˘¡˘˘ó± J˘˘©˘£˘«˘π Y˘ª˘∏˘«˘á G’Ef˘à˘Éê
dƒb∞ G’bàü°ÉO GdƒWæ».

hGS°˘˘à˘¨˘ôÜ Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘», Jü°˘ôj˘í
QF˘˘«ù¢ G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á H˘É’–ÉO
Gd©ÉΩ, hbÉ∫ GE¿ dój¬ T°¡ƒO, Mƒ∫

eü°óGb«á G’–ÉO, heƒV°ƒY«à¬
hg˘˘æ˘É∑ G’B’± e˘ø Gd˘©˘ª˘É∫, b˘ó
J†°ôQhG, LôGA S°«ÉS°Éä G’–ÉO
eæò JÉCS°«ù°¬ GE¤ jƒeæÉ gòG, hGEPG
Wo˘˘∏˘˘Ñâ T°˘˘¡˘˘ÉOJ˘˘¡˘˘º Oh¿ V°˘¨˘ƒ•
S°«ÉS°«á Jµ∏ªƒG e∏≤Ú GdÓFªá
Y∏≈ G’–ÉO Gd©ÉΩ hhU°Ø¡º GEjÉ√
HÉCf¬ GŸù°ƒDhh∫ GdôF«ù¢ Yø JôO…
GChV°ÉY¡º.

hb˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GE¿:z G’–ÉO
Gd˘˘©˘˘ÉΩ e˘æ˘ò J˘ÉCS°˘«ù°˘¬, Y˘Ñ˘ÉQI Y˘ø
hGL˘˘˘¡˘˘˘á f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘«˘˘á a˘˘≤˘˘§ ’ ZÒ

’CS°˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉO√ e˘˘˘˘˘˘ø G÷ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á hgƒ Gd«ƒΩ ’ jù°à£«™

M˘˘à˘˘≈ GC¿ jo˘˘¨Ò Y†°˘˘ƒ hGM˘˘ó e˘ø
GCY†°˘˘ÉA GCe˘˘Éf˘˘à˘¬ Gd˘©˘Ée˘á, GEV°˘Éa˘á
d˘˘òd∂ GCf˘˘¬ GE¤ Gd˘˘«˘˘ƒΩ ⁄ j˘˘é˘˘ôhD
Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘≈ G’EY˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ó¿ hG’YÎG±
HÉCN£ÉF¬ Gdà» GCOä GE¤ eÉ GCU°ÉÜ
GdÑëôjø eø V°ôQ GCKæÉA GCMóGç

aÈGj˘˘˘ô , hJ˘˘ÉCj˘«˘ó√ d˘£˘ô±
S°«ÉS°» Y∏≈ Mù°ÉÜ Wô± GBNô

fù°˘˘˘Ñ˘˘˘á d˘˘¡˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘á GCZ˘˘∏Ö GCY†°˘˘ÉA
G’Ce˘˘˘Éf˘˘˘á Gd˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘á hGf˘˘à˘˘ª˘˘ÉF˘˘¡˘˘º
Gdù°«ÉS°» ’CMó G’CWôG±z.

hGChV°˘˘˘í Gd˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘» GC¿ e˘˘˘æ˘˘ò
JÉCS°«ù¢ G’–ÉO Gd©ÉΩ hGE¤ Gd«ƒΩ

⁄ jîà∏∞ hdƒ eôI hGMóI e™
Gdàæ¶«º Gdù°«ÉS°» GdàÉH™ d¬, ’
hH˘˘π T°˘˘ÉQ∑ ‘ e˘˘≤˘ÉW˘©˘á ›∏ù¢
GdæƒGÜ ‘ OhQJ¬ G’Ch¤ ‘ Gd©ÉΩ
Y˘æ˘óe˘É b˘ÉW˘©à¬ GŸ©ÉQV°á
M«æ¡É, e†°«ØÉk GC¿ G’–ÉO hU°∞

GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» eæò fû°ÉCJ¬ HÉCf¬
ZÒ T°˘˘˘˘˘˘ôY˘˘˘˘˘», hH˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó N˘˘˘˘˘ƒV¢
GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘á Gdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘á GŸ©Î∑
G’fàîÉH```````````» ‘ J©Ée```````````π
G’–ÉO e˘˘˘˘™ ›∏ù¢ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘ƒGÜ ‘
OhQJ¬ GdãÉf«á, hgòG Od«π hGV°í
GC¿ G’–ÉO jù°Ò ÃÉ Á∏≈ Y∏«¬

eø GCS°«ÉO√. 
hGCV°˘É± Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘» GC¿ Gd˘à˘©ójπ

G’CNÒ d˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Éf˘˘˘˘ƒ¿ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘Éä
Gd˘©˘ª˘Éd˘«á Qbº {z dù°˘æ˘á,
cû°∞ Rj∞ G’–ÉO Gd©ÉΩ HÉEÁÉf¬
H˘˘óÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘ª˘π Gd˘æ˘≤˘ÉH˘»
hG◊ôj˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á, e˘æƒgÉk GE¤
GCf˘¬ j˘à˘¨˘æ˘≈ H˘Éd˘à˘©˘óOj˘á b˘ƒ’k h’
j˘˘ƒDe˘˘ø H˘˘¡˘˘É a˘˘©˘˘Ók, hj˘˘à˘ÉBe˘ô e˘ø

LÉfÖ GBNô Y∏≈ hMóI Gdæ≤ÉHÉä
G◊Éd«á hjëÉQÜ Gdæ≤ÉHÉä Gdà»
GCfû°Äâ H©ó J©ójπ Gd≤Éfƒ¿ GEeÉ

Yø Wôj≥ GCR’e¬ ‘ G÷ª©«Éä
Gdù°«ÉS°«á GCh Yø Wôj≥ eæóhH«¬

‘ hRGQI Gd©ªπ. 
hJù°˘˘˘˘˘˘ÉA∫ g˘˘˘˘˘˘π b˘˘˘˘˘˘ôGQ G’–ÉO

Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘» ‘ GEV°˘ôGÜ aÈGjô
heÉQS¢ eø Gd©ÉΩ GŸÉV°» cÉ¿
bôGQGk eù°à≤Ók fÉH©Ék eø Gd¡«Écπ
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á?. GCΩ J˘æ˘Ø˘«òGk dà©∏«ªÉä
G’CS°«ÉO eø G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á
Gdà» GCeôä aÉS°àéÉÜ G’–ÉO?.

hb˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GE¿:z G’–ÉO
Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñëôjø,

Y˘˘˘˘ª˘˘˘˘π Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ Jû°˘˘˘˘ƒj˘˘˘¬ S°˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘á
Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘ø ‘ GÿÉQê, hb˘˘˘˘˘ÉΩ
H˘à˘ë˘ôj∂ GŸæ˘¶˘ª˘Éä Gd˘à˘ÉH˘©˘á d¡É
hJü°ƒjô GŸû°µ∏á HÉdÑëôjø Y∏≈
GC¿ g˘˘˘˘æ˘˘˘˘É∑ eù°˘˘˘˘ÉS°˘˘˘Ék H˘˘˘É◊ôj˘˘˘Éä
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGC¿ e˘˘©˘˘ôc˘˘á G’–ÉO
G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø ‘
Gd˘˘˘ØÎI GŸ≤˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘á, g˘˘˘ƒ GS°˘˘˘à˘˘©˘˘ÉOI

Gdù°˘˘˘ÉM˘˘˘á Gd˘˘˘óhd˘˘«˘˘á e˘˘ø G’–ÉO
Gd˘˘©˘˘ÉΩ hGd˘˘≤˘«˘ÉΩ ÃÉ j˘∏˘õΩ d˘Ø†°˘í

‡ÉQS°˘˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘¬ hOhQ√ ‘ Og˘˘˘˘Éd˘˘˘˘«˘˘˘˘õ
GŸæ¶ªÉä Gdóhd«áz.

hf˘˘˘˘ƒ√ GE¤ GCf˘˘˘˘¬ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ GCe˘˘˘˘Éf˘˘˘˘á
G’–ÉO Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, GC¿ J˘˘©˘∏˘º GC¿ b˘ƒGfÚ
Gd˘˘∏˘˘©˘˘Ñ˘˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á Gd˘óhd˘«˘á, b˘ó
J˘˘¨Òä hGC¿ GCj˘˘Ée˘˘¡˘˘É GŸ≤˘˘Ñ˘˘∏˘˘á d˘ø
J˘˘˘˘µ˘˘˘ƒ¿ GCS°˘˘˘¡˘˘˘π ‡É e†°˘˘˘≈ hd˘˘˘ø
fæù°≈ ‘ G’–ÉO G◊oô eÉ a©∏¬
c˘˘π GCY†°˘˘ÉA G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á e˘ø
V°˘˘˘˘˘ôQ Hù°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘˘ø
hGbàü°ÉOgÉ hYªÉd¡É.

hGCV°˘˘˘˘˘É± GC¿z G’–ÉO Gd˘˘˘˘˘©˘˘˘˘ÉΩ,
d©Ö OhQ Gdà∏ª«ò GŸoû°ÉZÖ Gdò…
j©ªπ WƒG∫ Gd©ÉΩ, Y∏≈ GNàÓ¥
GŸû°˘˘˘Éc˘˘π hGEV°˘˘ë˘˘É∑ Gd˘˘à˘˘Óe˘˘«˘˘ò
GŸà˘˘Ø˘˘ƒbÚ, hY˘˘ª˘˘π GŸ≤˘˘ÉdÖ ZÒ
GCf¬ ‘ f¡Éjá Gdù°æá jù°≤§, ‘ cπ
GŸƒGO hj˘˘æ˘˘é˘˘í H˘˘Éb˘» Gd˘à˘Óe˘«˘ò,
hg˘˘˘˘òG g˘˘˘˘ƒ M˘˘˘˘É∫ G’–ÉO Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ

M˘˘˘«å GEf˘˘˘¬ S°˘˘˘≤˘˘§ ‘ Ge˘˘à˘˘ë˘˘Éf˘˘¬
G’Cd∞ hGCX¡ô GEf¬ dø jƒaô L¡óGk
d∏©ªπ b∏ÑÉk hbÉdÑÉk V°ó eü°∏ëá
g˘òG Gd˘Ñ˘∏˘ó Gd˘ò… j˘à˘æ˘©˘º H˘æ©ª¬,
e˘˘ƒDc˘˘óGk GCf˘˘¬ d˘ø j˘æ˘é˘í g˘ƒ he˘ø
e˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘¬ ’ ‘ g˘˘˘˘˘˘˘˘ò√ GŸôI h’ ‘
GŸù°˘˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π, hS°˘˘à˘˘©˘˘à˘˘ÉO G’Ce˘˘Éf˘˘á
Gd˘©˘Ée˘á d˘Ó–ÉO Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä

Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Y˘˘∏˘≈ Gd˘Øû°˘π
hGdù°≤ƒ•z.

Y∏» GdÑæ©∏»

G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á JôGL©â H©ó Gdàù°««ù¢ hGd£ÉCaæá.. hL¡Éä –Éh∫ Jû°ƒj¬ G◊≤ÉF≥

Gd``òhGO…: G÷``ÉQ… GŸ`ƒD“`ô Gdà`ÉCS°«ù°``» d` {G’–``ÉO G◊``ôz
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

cû°˘˘˘˘˘˘˘∞ QF˘˘˘˘˘˘˘«ù¢ Gd˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘á
Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô d©ªÉ∫
GdÑëôjø Mªó GdòhGO… GC¿ GŸƒD“ô
GdàÉCS°«ù°» S°«≤ÉΩ ‘ hjƒd«ƒ
G÷ÉQ…, hHÚ GC¿ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á J˘˘©˘˘ª˘π

Mù°Ö Gÿ£á GŸƒV°ƒYá dÓfà¡ÉA
e˘˘ø L˘˘ª˘˘«˘˘™ GŸ∏˘Ø˘Éä Gd˘à˘ë†°Òj˘á
b˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘π GEW˘˘˘˘Ó¥ G’–ÉO Hû°˘˘˘˘µ˘˘˘˘πm
QS°ª».

hW˘˘ÉdÖ Gd˘˘òhGO… hRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
HóYº G÷¡ƒO GŸÑòhdá eø Gd∏éæá
Gd˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ë†°Òj˘˘˘˘˘á ’Efû°˘˘˘˘˘ÉA G’–ÉO
hJù°¡«π GELôGAGä GEfû°ÉA Gdæ≤ÉHÉä
G÷ój˘˘˘óI, hOY˘˘˘É hS°˘˘˘ÉF˘˘π G’EY˘˘ÓΩ
hGÛà˘˘˘ª˘˘˘™ d˘˘˘óY˘˘˘º GEfû°˘˘˘ÉA G’–ÉO
G◊ô Gd˘˘ò… S°˘«˘©˘ª˘π Y˘∏˘≈ –≤˘«˘≥
GCg˘˘˘˘óG± Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫, hj˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘ó Y˘˘˘ø
J˘˘˘ÉCKÒGä G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä hGd˘˘µ˘˘«˘˘Éf˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á Gdà» b†°â Y∏≈ hMóI
Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á.

hj†°˘˘˘˘˘˘˘˘º G’–ÉO G◊ô S°˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘™
f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä hg˘˘˘»: T°˘˘˘ôc˘˘˘á Gÿ∏˘˘˘«˘˘è

dü°˘˘˘˘æ˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘ÑÎhc˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éhj˘˘˘Éä
{L«Ñ∂z, hT°ôcá GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø
{GCd˘˘Ñ˘˘Éz, hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á
d˘˘©˘˘ª˘˘É∫ L˘ôGe˘µ˘ƒ, hG◊ôI d˘©˘ª˘É∫
H˘ÉH˘µ˘ƒ, hGd˘ƒW˘æ˘«˘á d˘©˘ªÉ∫ NóeÉä

e˘˘˘£˘˘ÉQ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘ÉS¢, GEV°˘˘Éa˘˘á
’CS°ô… Gdà» S°à£∏≥ bôjÑÉk. hjÑ∏≠
Y˘˘óO Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸæ†°˘˘ªÚ d˘Ó–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿,
hjàƒb™ GC¿ jõjó Gd©óO ‘ G’CS°ÉH«™
GŸ≤Ñ∏á e™ Gf†°ªÉΩ f≤ÉHÉä LójóI
dÓ–ÉO.

GE¤ Pd∂, b˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É∫ G’–ÉO G◊ô
d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, GE¿
G◊ôc˘˘á Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘á J˘ôGL˘©â H˘©˘ó
Gd˘˘àù°˘«˘«ù¢ hGd˘£˘ÉCa˘æ˘á, eû°ÒGk GE¤
GC¿ g˘˘æ˘˘É∑ L˘˘¡˘˘Éä QS°˘ª˘«˘á hGCg˘∏˘«˘á

–Éh∫ Jû°˘˘ƒj˘˘¬ G◊≤˘˘ÉF˘˘≥ hJ˘˘¨˘«Ò
GŸƒGb˘˘˘∞ YÈ H˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘Éä S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘«˘˘á
jÉFù°á.

hGCV°É± ‘ H«É¿ GCU°óQ√ GCeù¢,
GC¿ Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á G◊ôI HóGCä
Gÿ£˘˘ƒGä Gd˘˘à˘˘ë†°Òj˘á d˘à˘Ø˘©˘«˘π
HæƒO GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æá

Hû°˘ÉC¿ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«á
hJ˘˘˘˘©˘˘˘˘ój˘˘˘˘ÓJ˘˘˘˘¬, N˘˘˘ÉU°˘˘˘á GŸôS°˘˘˘ƒΩ
H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æáHû°ÉC¿
Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á, hG’EYÓ¿ Yø
J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G–ÉO L˘˘ój˘˘ó d˘˘∏˘˘æ˘≤˘ÉH˘Éä
j˘˘ë˘˘ª˘˘π  GCa˘˘≥ hW˘˘æ˘˘» jo˘˘≤˘ƒqΩ eù°˘ÉQ
G◊ôc˘˘á Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«˘á H˘¡˘ó± N˘óe˘á

b†°˘Éj˘É Gd˘©˘ª˘É∫ GŸ£˘∏˘Ñ˘«á h–≤«≥
c˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘¡˘˘˘É he˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘¡˘˘É GŸû°˘˘ôhY˘˘á
GŸµ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ƒd˘˘˘˘á H˘˘˘Éd˘˘˘≤˘˘˘ƒGfÚ GÙ∏˘˘˘«˘˘˘á
hG’CYôG± hGŸƒGK«≥ Gdóhd«á.

hd˘˘˘˘Øâ GE¤ GCf˘˘˘˘¬ e˘˘˘æ˘˘˘ò G’EY˘˘˘Ó¿
Gd˘˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘» d˘˘ƒ’OI G’–ÉO G◊ô
d˘˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, M˘Éh∫
Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘©†¢ ‘ G÷¡˘˘˘˘Éä G’Cg˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘á
hGd˘ôS°˘ª˘«˘á hH˘à˘ƒGa˘≥ T°˘Ñ˘¬ V°˘ªæ»
Jû°˘˘ƒj˘˘¬ G◊≤˘ÉF˘≥ hJ˘¨˘«Ò GŸƒGb˘∞
YÈ H˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘Éä S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘á H˘˘˘ÉFù°˘˘˘á
hJü°˘˘ôj˘˘ë˘˘Éä j˘˘ÉFù°˘˘á, d˘∏˘æ˘«˘π e˘ø
Gd˘˘µ˘˘«˘˘É¿ Gd˘˘©˘ª˘É‹ G◊ô h–ª˘«˘∏˘¬

Nù°˘˘˘˘˘ÉF˘˘˘˘˘ô hJ˘˘˘˘˘ôGL˘˘˘˘©˘˘˘˘Éä G◊ôc˘˘˘˘á
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á H˘©˘ó Jù°˘«˘«ù°¬ hWÉCaæà¬,
hG◊≤«≤á Yµù¢ Pd∂ “ÉeÉk M«å

L˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉA G’–ÉO G◊ô ’f˘˘˘˘˘˘˘˘˘àû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘É∫

G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á eø hGb©¡É GŸÉCRhΩ
heù°à≤Ñ∏¡É GÛ¡ƒ∫.   

hf˘˘˘˘˘Ñq˘˘˘˘¬ G’–ÉO GE¤ GC¿ GŸôS°˘˘˘˘ƒΩ
H≤Éfƒ¿ Qbº )( dù°æáLÉA

e˘˘à˘ª˘ÉT°˘«˘Ék e˘™ G’CY˘ôG± hGŸƒGK˘«˘≥
Gdóhd«á Hû°ÉC¿ Gdà©óOjá hG◊ôjá
Gd˘˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á hM˘ª˘Éj˘á M˘≥ Gd˘à˘æ˘¶˘«˘º
Gd˘˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Qb˘˘º Gdü°˘˘˘ÉOQ Y˘˘ø

eƒD“ô Gd©ªπ Gdóh‹ YÉΩ Ω,

hjƒDcó hjû°ôYø Oe≤ôWá G◊ôcá
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hJ˘˘©˘˘óOj˘à˘¡˘É, hg˘òG e˘É

W˘˘Éd˘˘Ñâ H˘¬ b˘£˘ÉY˘Éä hT°˘îü°˘«˘Éä
f˘˘≤˘ÉH˘«˘á Y˘ój˘óI hdù°˘æ˘ƒGä W˘ƒj˘∏˘á

ÃÉ a˘˘«˘˘¬ H˘˘©†¢ GCb˘˘£˘ÉÜ GŸ©˘ÉQV°˘á
heÉ RGdâ J£ÉdÖ Gdóhdá HÉdàƒb«™
Y∏≈ J∏∂ G’JØÉbÉä, hGd«ƒΩ JÉCJ»
PGä G÷¡˘˘Éä ‘ J˘˘æ˘˘Éb†¢ G’Ca˘˘©˘˘É∫
Y˘˘˘ø G’Cb˘˘˘ƒG∫ d˘˘à˘˘î˘˘æ˘˘≥ g˘˘òG G◊≥
G’CU°«π.

hGCT°˘˘ÉQ GE¤ GC¿ GŸôS°˘˘ƒΩ H˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿
Qb˘˘˘˘˘º )( dù°˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á Hû°ÉC¿
Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á, GCLÉR ‘ eÉOJ¬
GdãÉeæá Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á HƒV°ƒì
T°ójó ’ dÑù¢ a«¬ hJô∑ G’Ceô

’EQGOI Gd˘˘©˘ª˘É∫ Mü°˘ôj˘Ék, e˘ƒV°˘ë˘Ék
{eø jëÉh∫ Gd«ƒΩ G’dàØÉ± Y∏≈
Gd≤Éfƒ¿ GdƒGV°í GŸ≤ÉU°ó eàû°ÑãÉk
H˘µ˘∏˘ª˘á {GŸàû°˘ÉH˘¡˘áz, a˘à˘Øù°Ò√ gƒ
H˘˘˘˘˘àû°˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘¬ G’Cg˘˘˘˘˘óG± hGŸü°˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘í
Gd˘£˘Ñ˘≤˘«˘á hGd˘¡˘«˘Éc˘π Gd˘à˘æ˘¶˘«˘ª˘«á
hG’f˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ÉA G’b˘˘˘˘˘àü°˘˘˘˘˘ÉO… G◊ô
hGdƒ’A GdƒWæ»z.

hH«qø GC¿ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á S°©â

f˘˘˘˘ë˘˘˘˘ƒ GET°˘˘˘˘ÉY˘˘˘á GC‡«˘˘˘á Gd˘˘˘≤˘˘˘ƒGfÚ
GÙ∏˘˘«˘˘á, YÈ Gd˘˘à˘˘ƒb˘«˘™ GCh’k Y˘∏˘≈
G’J˘˘˘Ø˘˘˘Éb˘˘˘Éä hGd˘˘˘©˘˘˘¡˘˘ƒO Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á,
hJ£Ñ«≥ fü°ƒU°¬ Hôhì GEjéÉH«á,
hK˘˘Éf˘˘«˘˘Ék c˘˘» Jü°˘˘æq˘∞ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ‘
U°˘óGQI Gd˘óh∫ G◊Éa˘¶˘á d˘∏˘ë≤ƒ¥
hG◊ôj˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á c˘ª˘É g˘ƒ MÉ∫
b˘ƒGfÚ Gd˘à˘Ø˘ôÆ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» hM˘ª˘Éjá
Gd˘˘≤˘˘ÉOI Gd˘˘æ˘≤˘ÉH˘«Ú hGd˘à˘ÉCeÚ V°˘ó
Gd˘˘à˘˘©˘˘£˘π hGd˘©˘ój˘ó e˘ø Gd˘≤˘ƒGfÚ

ZÒ GŸƒL˘˘˘ƒOI ‘ GC… H˘˘˘∏˘˘˘ó Y˘˘˘ôH˘˘˘»
GBNô, hGELÉRI G’Ch∫ eø eÉjƒ c©«ó
d˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫ hJ˘˘˘ƒRj˘˘˘™ G’CQH˘˘Éì Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘©˘Ée˘∏Ú ‘ e˘ôGa˘≤˘¡˘º G’Ef˘àÉL«á
hGdü°˘˘˘˘˘ÉOQI Y˘˘˘˘ø fü°Ò Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫

LÓdá GŸ∏∂ GŸØói.
hGCc˘˘ó Gd˘˘à˘˘æ˘˘¶˘«˘º Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» G◊ô

M˘˘˘≤˘˘˘¬ Gd˘˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ… ‘ Gd˘˘à˘˘©˘˘óOj˘˘á
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘«˘á heû°˘ôhY˘«˘á hb˘Éf˘ƒf˘«˘á
Jû°µ«π G’–ÉO G◊ô, eàªæ«Ék Y∏≈
H˘˘˘©†¢ GŸù°˘˘˘ƒDhdÚ H˘˘˘ƒRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
Y˘˘óΩ Gd˘˘ƒb˘˘ƒ´ ‘ J˘˘æ˘Éb†¢ G’Ca˘©˘É∫
Y˘˘˘˘˘˘˘˘ø G’Cb˘˘˘˘˘˘˘˘ƒG∫, YÈ G’d˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘õGΩ
Hàü°ôjí PGä GdƒRGQI hGŸæû°ƒQ ‘

Gdü°˘˘˘ë˘˘˘Éa˘˘˘á GÙ∏˘˘˘«˘˘á H˘˘à˘˘ÉQj˘˘ï 
jƒf«ƒ GŸÉV°» {JÉCS°∞ hRGQI Gd©ªπ
dà©ªó H©†¢ G÷¡Éä GEbëÉe¡É ‘

N˘˘˘Óa˘˘Éä he˘˘æ˘˘Éaù°˘˘Éä –óç HÚ
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘˘©˘ª˘Éd˘«˘á, GEK˘ô U°˘óhQ
GŸôS°˘˘˘ƒΩ GŸ∏˘˘˘µ˘˘» Qb˘˘º )( dù°˘˘æ˘á
hGŸà†°˘˘˘ª˘˘˘ø M˘˘≥ Gd˘˘à˘˘©˘˘óO
Gdæ≤ÉH» hGdù°ªÉì HÉEfû°ÉA f≤ÉHÉä GCh
G–ÉOGä Y˘˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á L˘˘ój˘˘óI, hJ˘˘ƒO
Gd˘˘˘˘ƒRGQI J˘˘˘˘ÉCc˘˘˘˘«˘˘˘˘ó GC¿ Gd˘˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘óOj˘˘˘á
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á e˘µ˘Ø˘ƒd˘á ha˘≤Ék d∏≤Éfƒ¿,
hGC¿ GdƒRGQI JóYº J£Ñ«≥ fü°ƒU¢
Gd˘˘˘≤˘˘˘Éf˘˘ƒ¿ hGŸôS°˘˘ƒΩ GŸ∏˘˘µ˘˘» GŸû°˘˘ÉQ
GEd˘˘«˘˘¬, hd˘˘µ˘˘æ˘¡˘É ’ J˘à˘óN˘π ‘ GEQGOI
Gd©ªÉ∫ hJƒL¡ÉJ¡ºz. 

hd˘˘Ø˘˘àâ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á
d˘˘˘Ó–ÉO G◊ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫
GdÑëôjø, GE¤ MôU°¡É hGdàõGe¡É
H˘ÉŸù°˘ƒDhd˘«˘á Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hGd˘ƒW˘æ˘«˘á

ŒÉ√ GdƒWø hGd©ªÉ∫, heù°Égªà¡É
‘ Oa˘˘™ eù°ÒI Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘ÉA hG’EU°˘Óì

Gd˘˘˘à˘˘˘» j˘˘˘≤˘˘˘ƒOg˘˘˘É M†°˘˘˘ôI U°˘˘˘ÉMÖ
G÷Ódá GŸ∏∂ Mªó Hø Y«ù°≈ GB∫

N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói.

{G’EQGOIz Jîààº hQT°á 
{eØÉg«º GCS°ÉS°«á ‘ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿z
GN˘à˘à˘ªâ e˘ƒDN˘ôGk ‘ e˘≤˘ô L˘ª˘©˘«˘á G’EQGOI, Gd˘ƒQT°˘á Gd˘à˘óQj˘Ñ˘«˘á {eØÉg«º

GCS°˘˘ÉS°˘˘«˘˘á ‘ M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿z, b˘˘óe˘˘à˘¡˘É N˘ÑÒI Gd˘à˘óQjÖ ‘ ›É∫ M˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿ eø GŸª∏µá G’CQOf«á Gd¡ÉT°ª«á YÑÒ YÑóGd©õjõ GdÈË, hT°ÉQ∑

a˘˘«˘˘¡˘˘É GCY†°˘˘ÉA hc˘˘ƒGOQ G÷ª˘˘©˘«˘á. GT°˘à˘ª˘∏â Gd˘ƒQT°˘á Y˘∏˘≈ GCS°˘ÉS°˘«˘Éä M˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿; eà†°ªæá GCOH«Éä M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ heØÉg«ª¬ heÑÉOF¬ hNü°ÉFü°¬,
hG’EY˘Ó¿ hGŸ«˘ã˘É¥ hG’J˘Ø˘Éb˘«˘Éä Gd˘©˘ÉŸ«˘á ◊≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿ hGd˘à˘ƒb˘«˘™ Y∏«¡É
hG’CKô Gd≤ÉfƒÊ, GEV°Éaá GE¤ G’Bd«Éä Gdà©Égójá ‘ G’C· GŸàëóI. hJ£ôbâ
GE¤ GBd«Éä Yªπ ›∏ù¢ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hGŸƒDS°ù°Éä Gdóhd«á Gıà∏Øá eãπ
G÷ª©«á Gd©ªƒe«á h›∏ù¢ G’Ceø Gdóh‹ hGŸƒDS°ù°Éä GŸæÑã≤á Yø GŸæ¶ªá
Gdóhd«á hGBd«á Yª∏¡É hGdà≤ÉQjô G◊≤ƒb«á hGCfƒGY¡É. 

hGCc˘˘ó GŸû°˘˘ÉQc˘˘ƒ¿ GS°˘˘à˘˘Ø˘ÉOJ˘¡˘º e˘ø Gd˘ƒQT°˘á -Gd˘à˘» J˘ÉCJ˘» V°˘ª˘ø H˘ôf˘Ée˘è
GdàƒY«á Gdù°«ÉS°«á Gdò… GCW∏≤à¬ G÷ª©«á eƒDNôGk- Gdà» Jù°Égº ‘ Qa™
GdƒY» Gdù°«ÉS°» hG◊≤ƒb» ÷ª«™ GCHæÉA GdÑëôjø. 

eø LÉfÖ GBNô, GCY∏æâ Lª©«á G’EQGOI Yø HóA Gdàù°é«π dóhQI {GŸØÉg«º
G’bàü°ÉOjáz, Gdà» J≤óe¡É O. GCeπ a≤«¬ Gdù°Ñâ G◊É‹ Ã≤ô G÷ª©«á,
hJû°ªπ Gdà©ôj∞ HÉCgº GŸü°£∏ëÉä G’bàü°ÉOjá GŸàóGhdá, hfiÉhdá QH£¡É
HÉdƒGb™ Gdù°«ÉS°» hG’bàü°ÉO… Y∏≈ GCQV¢ GdƒGb™.

{T°ÑÉÜ G÷ù°ôIz jëü°ó 
LÉFõI GŸù°ÉH≤á GdÈŸÉf«á GdãÉf«á

M≤≥ aôj≥ eôcõ T°ÑÉÜ G÷ù°ôI GŸôcõ G’Ch∫ ‘ GŸù°ÉH≤á Gdã≤Éa«á
GdÈŸÉf˘«˘á d˘∏˘ª˘ôGc˘õ Gdû°˘Ñ˘ÉH˘«˘á GŸ≤˘Ée˘á H˘Éd˘à˘©˘Éh¿ a˘«˘ª˘É HÚ G’Ce˘Éf˘á
Gd˘˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ hGŸƒDS°ù°˘á Gd˘©˘Ée˘á d˘∏û°˘Ñ˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á –â
QYÉjá QF«ù¢ Gd∏éæá GdæƒY«á GdóGFªá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á Ãé∏ù¢
GdæƒGÜ GdæÉFÖ YÑÉS¢ GŸÉV°», a«ªÉ Mü°π aôj≥ eôcõ T°ÑÉÜ Oeù°àÉ¿
heôcõ T°ÑÉÜ GdƒS°£≈ GŸôcõjø GdãÉÊ hGdãÉdå Y∏≈ GdàƒG‹, ‘

MÚ MÉR eôcõ G’EHóG´ Gdû°ÑÉH» Y∏≈ GŸôcõ GdôGH™, NÓ∫ GŸæÉaù°Éä
GŸ©∏ƒeÉJ«á Gdà» GNààªâ a©Éd«ÉJ¡É eƒDNôGk. 

hGCcó GdæÉFÖ YÑÉS¢ GŸÉV°» GC¿ Gd∏éæá GdæƒY«á GdóGFªá d∏û°ÑÉÜ
hGdôjÉV°á Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ JƒDeø “ÉeÉ ÃÉ “ã∏¬ GdØÄá Gdû°ÑÉH«á
eø OhQ M«ƒ… ‘ GÛàª™ GÙ∏» heµÉfà¬ ‘ J©õjõ GdàƒGU°π e™
GŸƒGWæÚ hGdôGC… Gd©ÉΩ GÙ∏» Hû°µπ YÉΩ hGdû°ÑÉÜ Hû°µπ NÉU¢, h‹
T°ô± QYÉjá gò√ GŸù°ÉH≤á Gdã≤Éa«á Gd≤«ªá hGdØôjóI eø fƒY¡É Gdà»

“ãπ fàÉLÉ d∏à©Éh¿ a«ªÉ HÚ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á
hG’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ d˘∏˘©˘ÉΩ Gd˘ã˘ÉÊ Y˘∏˘≈ Gd˘à˘ƒG‹ V°˘ªø

N££¡ªÉ G’S°ÎGJ«é«á GdôGe«á dà©õjõ GdàƒGU°π e™ GŸƒGWæÚ
hGdôGC… Gd©ÉΩ GÙ∏» Hû°µπ YÉΩ hdØÄá Gdû°ÑÉÜ Hû°µπ NÉU¢.

eƒXØƒ GCeÉfá GdæƒGÜ jà©ôaƒ¿ Y∏≈ aæƒ¿ Gd©ÓbÉä G’EOGQjá
f˘˘¶˘˘ªâ G’Ce˘˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ e˘ƒDN˘ôGk, hQT°˘á Y˘ª˘π

dà©∏«º GCU°ƒ∫ haæƒ¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá Hû°µπ GMÎG‘, hWô¥
Gd˘˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π hGd˘˘à˘˘Ø˘˘ÉY˘˘π e˘˘™ flà˘˘∏˘˘∞ hS°˘˘ÉF˘˘π G’EY˘˘ÓΩ hG÷¡˘˘Éä
G◊µ˘˘˘ƒe˘˘«˘˘á hGÿÉU°˘˘á PGä Gd˘˘©˘˘Ób˘˘á H˘˘ÉŸƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘«˘˘á
hGdÈŸÉf˘˘«˘˘á hZÒg˘˘É. hJ˘˘£˘ôbâ eù°˘ƒDhd˘á Gd˘©˘Ób˘Éä Gd˘©˘Ée˘á ‘

GŸƒDS°ù°˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á d˘˘∏û°˘˘Ñ˘˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á QGF˘óI j˘ÉZ˘», GE¤ G’Bd˘«˘á
G’MÎGa˘˘«˘á Gdü°˘ë˘«˘ë˘á hGŸæ˘ÉS°˘Ñ˘á hGd˘à˘» j˘à˘º Gd˘à˘©˘Ée˘π H˘¡˘É ‘

›É∫ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá S°ƒGA Y∏≈ eù°àƒi G’CT°îÉU¢ hG’CaôGO
GCh Y∏≈ eù°àƒi GŸƒDS°ù°Éä hGd¡«ÄÉä G◊µƒe«á hGÿÉU°á hZÒgÉ

eø G’CeƒQ PGä Gd©Óbá HÉd©ªπ G’EYÓe» hGd©ÓbÉä Gd©Éeá.

NÉdó Gdû°ÉYô jëÉV°ô Mƒ∫
GCU°ƒ∫ GŸôGS°º hGdàû°ôjØÉä

f¶ªâ G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢ GdæƒGÜ GCeù¢
G’Ch∫, hQT°á Yªπ Mƒ∫ GCU°ƒ∫ haæƒ¿ GŸôGS°º
hGdàû°ôjØÉä Hû°µπ GMÎG‘ he¡æ», hWô¥
Gd˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π hGd˘˘à˘˘Ø˘ÉY˘π e˘™ flà˘∏˘∞ Gd˘¶˘ôh±
Gd˘£˘ÉQF˘á N˘Ó∫ Y˘ª˘∏˘«˘á G’S°˘à˘≤ÑÉ∫ hGdàƒOj™
dµÑÉQ Gdû°îü°«Éä hGŸù°ƒDhdÚ. 

hGS°à©ôV¢ NÉdó Gdû°ÉYô Gdƒc«π GŸù°ÉYó
d˘∏˘ª˘ôGS°˘º hGd˘àû°˘ôj˘Ø˘Éä H˘ój˘ƒG¿ S°˘ªƒ QF«ù¢
GdƒRQGA, ŒôHà¬ Gdû°îü°«á NÓ∫ Yª∏¬ e™
c˘˘Ñ˘ÉQ Gdû°˘îü°˘«˘Éä hGŸù°˘ƒDhdÚ H˘ój˘ƒG¿ S°˘ª˘ƒ
QF«ù¢ GdƒRQGA, hc«Ø«á Gdà©Éeπ hGdàü°ô± ‘
GŸƒGb∞ Gd£ÉQFá hGÙôLá Gdà» bó jà©ôV¢
d¡É eƒXØƒ GŸôGS°º hGdàû°ôjØÉä ‘ GC… L¡á
QS°ª«á Jû°ôj©«á GCh S°«ÉS°«á cÉfâ, cªÉ ”
Gd˘à˘£˘ô¥ GE¤ G’Bd˘«˘á G’MÎGa˘«˘á Gdü°˘ë˘«ëá
hGŸæ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á Gd˘˘à˘˘» j˘˘à˘˘º Gd˘à˘©˘Ée˘π H˘¡˘É hGCU°˘ƒ∫
GdÈhJ˘˘ƒc˘˘ƒ∫ ha˘˘æ˘˘ƒ¿ G’S°˘˘à˘˘≤˘Ñ˘É∫ hGd˘à˘ƒOj˘™
hZÒgÉ.

GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ GdƒQT°á 

Mªó GdòhGO…
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:“ô◊G OÉ–’G” `d »°ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG ¢ù«FQ ...√ƒª°S ÉgÉ≤∏J ôμ°T á«bôH ‘

AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉjƒdhCG Qó°üàJ πeÉ©dG ájÉªM

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ≈≤∏J :ÉæH - á```eÉæŸG
 ôμ°T á«bôH áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG
 ô◊G OÉ–Ód »°ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG ¢ù«FQ øe ôjó≤Jh

:É¡°üf Gòg .∫ÓH ¿É£∏°S øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd

 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ˆG ¬¶ØM ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 »°ù«°SCÉàdG ô```“DƒŸG AÉ°†YCG º```°SÉHh »ª°SÉH ‹ Ö```«£j
 ΩÉ≤e ≈```dEG ™aôf ¿CG ø```jôëÑdG ∫É```ªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ```–Ód
 ≈∏Y ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG ËôμdG º```cƒª°S
 ºμ°UôMh »æjôëÑdG π```eÉ©dÉH ˆG º```μ¶ØM ºcƒª°S ΩÉ```ªàgG

.¬JöSC’h ¬d áÁôμdG IÉ«◊G ≥«≤– ≈∏Y
 øe ºà«°SQCG …ò```dGh ,»MÓ°UE’G ´hö```ûŸG Ú°TóJ ò```æªa

 ,á«°SÉ°S’G äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ºFÉYO ˆG ºμ¶ØM ¬dÓN
 ∂dPh ájƒdhC’Gh IQGó```°üdG πeÉ©dG ájÉªM ádCÉ°ùe äCGƒ```ÑJ ó≤a
 ‘ »HÉéjEG Ò```«¨J …CG ¿CG ˆG º```μ¶ØM º```μfÉÁEG øe É```bÓ£fG
 ¿Éª°Vh ¿É°ùfE’G ΩGÎMG πX ‘ ’EG ≥≤ëàj ¿CG øμÁ ’ ™ªàéŸG

 .ËôμdG ¢û«©dÉH º©æj ¿CGh ,πª©dG ‘ ¬bƒ≤M
 ‘ á∏eÉ©dG á≤Ñ£∏d â≤≤– »àdG IÒ```ÑμdG äGRÉ‚EÓd ¿EGh
 Éæ∏©Œ Gòg Éæeƒj ≈àMh »MÓ°UE’G ´höûŸG ø```e GAóH áμ∏ªŸG
 .Iõjõ©dG Éæàμ∏‡ ¬«dEG â∏°Uh …òdG Ωó≤àdGh QÉgOR’ÉH õà©f

 øe ;πª©dG QGô```ªà°SÉH Gó¡Y ƒª°ùdG ÖMÉ°U É```j Éæe ºμ∏a
 áÑëŸÉH áfhô≤e É```æàμ∏ªÃ áeGóà°ùŸG á```«ªæàdG ≥```«≤– πLCG
 ≈dƒŸG ÚYGO ,Ëô```μdG ºcƒª°S ΩÉ≤Ÿ ΩGÎ```M’Gh ôjó≤àdGh
 ¿CGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ºcƒª°S ≈∏Y Ëó```j ¿CG πLh õY

  .‹É¨dG øWƒdG ò¡d GôNP ºμ¶Øëj

»`````̀ MÓ`````̀ °`````̀UE’G ´hö````````̀ û````````̀ŸG π```̀ °```̀†```̀ Ø```̀ H ∫É````̀ª````̀©````̀∏````̀d IÒ``````̀Ñ``````̀c äGRÉ```````````````````̀‚EG

¿É`````̀ °`````̀ ù`````̀ fE’G  ΩGÎ````````̀MÉ````````̀ H  ’EG  ≥```̀ ≤```̀ ë```̀ à```̀ j  ’  »``````̀HÉ``````̀é``````̀jEG  Ò````̀«````̀¨````̀J  …CG

á```̀eGó```̀ à```̀ °```̀ ù```̀ŸG á```̀ «```̀ª```̀ æ```̀ à```̀ dG ≥```̀«```̀≤```̀ë```̀à```̀d π````ª````©````dÉ````H º````cƒ````ª````°``̀ `S ó````̀gÉ````̀©````̀f

 :“ô◊G OÉ–’G” `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG 
»≤«≤◊G QÉ¡°TE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ áÄæ¡J

 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô◊G OÉ–Ód …ò```«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ áÄæ¡J ¿EG óªfi Üƒ≤©j øjôëÑdG
 áØ«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH á```Ø«∏N Òe’G »```μ∏ŸG ƒ```ª°ùdG
 …ò«ØæàdG ¬°ù∏› ÜÉîàfGh ,OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ áÑ°SÉæÃ
 á∏°UGƒàŸG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d »©«Ñ£dG OGóàe’G È```à©J

 .ô◊G OÉ–’G ΩÉ«b ≈dEG äOCG »àdG

 Iôμa ,òæe :¬ëjöüJ ‘ OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ±É°VCGh
 ≈dG ºgOƒ¡L πμH ¿ƒ```©°ùj ¿ƒªFÉ≤dGh ,Ωƒ«dG ≈dEG ¢```ù«°SCÉàdG
 á«æWh IôM IOGQEÉ```H øjôëÑdG ∫ÉªY øY ™aGó«d OÉ```–G ¢```ù«°SCÉJ
 á«dÉª©dG ácô◊ÉH äöVCG »àdG á«°SÉ«°ùdG äÉHPÉéàdG øY Ió«©H

.øjôëÑdG ‘
 ¥ƒÑ°ùŸG Ò```Z ‹hódGh »Hô©dGh »```∏g’G ºYódG ¿EG ∫É```bh
 ™∏£J ≈∏Y π```«dO ÒN ƒ¡d ô◊G OÉ```–’G ¢ù«°SCÉJ ≥```aGQ …òdG
 Ú«dhódG ÉæFÉØ∏Mh á«Hô©dG ÉæàeGh ¢UÉN πμ°ûH øjôëÑdG Ö©°T
 πμ°ûH º¡JÉ©∏£Jh ∫Éª©dG ¥ƒ≤M øY ™aGóJ á```«dÉªY ácôM ≈dG
 á«bôH äAÉ```L óbh .¬à«æWhh ø```jôëÑdG Ö©°T á```dÉ°UG ¢```ùμ©j
 IOÉ«≤dG ºYO ócDƒàd AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áÄæ¡J
 IQƒ°U Ëó≤J ≈```dEG ±OÉ¡dG »æWƒdG ´hö```ûŸG Gò¡d á```°SÉ«°ùdG
 ∫ÉeBÓd áÑ«îŸG IQƒ°üdG øY Ió«©H »HÉ≤ædG πª©∏d ábOÉ°U áÑ«W
 á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ø```jógÉ©e ,á≤HÉ°ùdG IÎØdG ‘ â¨W »```àdG
 OÉ–’G ∫ÓN øe »HÉ≤ædG πª©dG Ωó```îà°ùj ¿CG øjôëÑdG Ö©°Th
 øY ™aGóf ¿CG É v«HôYh Év«dhO øjôëÑdG π«ãªàd áaöûe á¡LGh ô```◊G
 .øWƒdG áª∏c AÓYG ‘ ºgÉ°ùjh êÉàfE’G á«∏ª©H ™aój ÉÃ ∫Éª©dG
 ±ó¡H øjôëÑdG á```©ª°S ¬jƒ°ûJ ΩÉeG k É```©«æe Gó°S ∞≤f ±ƒ```°Sh
 º¡àªYCG Ú«°SÉ«°S AÉbôa ’ á```«°SÉ«°S Ö°SÉμe ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G

 .É¡Ñ©°Th øjôëÑdG ÖM øY ºgAGƒgCG
 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG ¿CG ócCGh
 AÉæH ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y áî°SGôdG ¬```JOGQCGh ¬eõY ócDƒ«d ø```jôëÑdG
  á«dhDƒ°ùŸG π```ª–h ájò«ØæàdG ¢```ùdÉéŸG ∫Ó```N øe ø```jôëÑdG
 á```«YÉªàLG  á```cGöT  ¢```ù«°SCÉJ  ‘  »```eƒ«dG  π```ª©dÉH  á```≤«≤◊G
 ∫ÉªYC’G ´É£bh øjôëÑdG áeƒμM »∏ã‡ ™e á«≤«≤M ájOÉ°üàbGh

 .øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨H Óã‡
 ¿CG øjôëÑdG ∫ÉªY äÉ```HÉ≤æd ô◊G OÉ–’G ¢ù«FQ Oó```°T Éªc
 ¬d á°ù°SDƒŸG äÉHÉ≤ædGh …ò```«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘ OÉ–’G QOGƒ```c
 IQƒ°üdG RGô```HE’ Oƒ¡÷G √òg º```YO ‘ É¡JÈîH ºgÉ°ùJ ±ƒ```°S
 áªYGódG ÚfGƒ≤dG õjõ©àd ’EG ±ó¡j ’ ‹ÉªY π«ãªàd á```«≤«≤◊G

 .πª©dGh πeÉ©∏d
 ácQÉÑŸG áÄæ¡àdÉH RGõàY’G ≥```«ªY øY óªfi Üƒ≤©j ÈYh
 ¢ù∏éŸG QÉÑàYG kGócDƒe ,AGQRƒdG ¢```ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 øe ô◊G OÉ–Ód »≤«≤◊G QÉ¡°TE’G »g É¡fCG áÄæ¡àdG …ò«ØæàdG
 ¬∏ªY IÎa ∫Gƒ```W √ƒª°S É¡∏ãÁ »àdG á```«æWƒdG áfÉμŸG ∫Ó```N
 áfÉμŸG √òg ≈dEG øjôëÑdG áμ∏‡ ∫ƒ°Uh ≈dG ±OÉ```¡dG ÜDhhódG
 ájƒªæàdG ó```©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y É```v«dÉM ÉgDƒÑàJ »```àdG á```bƒeôŸG

.k É«dhOh É«ª«∏bEG
 øjôëÑdG É```¡H äôe »àdG IÒNC’G çGó```MC’G ¿CG ≈```dEG QÉ```°TCGh
 ÉæJÒ°ùe ≈```∏Y ®ÉØ◊G ‘ √É```°ùæf ¿CG ø```μÁ ’ kÉ```°SQO É```æàª∏Y
 øWƒdG ídÉ°üd π```ª©dGh AÉæÑdGh Ωó```≤àdG ƒëf IÒ```ÿG á```«æWƒdG
 Ò°ùdG á∏°UGƒe ≈```∏Y πLh õY ≈dƒŸG ógÉ©æd ÉæfEGh ø```WGƒŸGh
 ÉæàHGƒãH Éæe k ÉeGõàdG á```ª«μ◊G ÉæJOÉ«b ∞∏N ≈£ÿG ¢ùØf ≈```∏Y

.áî°SGôdG á«æWƒdG

 •AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

QƒædG á«©ªL ídÉ°üdh áÑLÉK áî«°ûdG ájÉYôH
 ÖMCG ÉfCG” ¢Vô©e ìÉààaG

ƒ«dƒj 25 “øjôëÑdG

 ¿Éª∏°S âæH áÑLÉK áî«°ûdG ƒª°S ájÉYôH ΩÉ```≤j
 á«æWƒdG á≤HÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG èeÉfÈdG áØ«∏N ∫BG
 πà«aƒ°S ¥óæØH ∂```dPh ,“øjôëÑdG ÖMCG É```fCG”

.AÉ°ùe á©°SÉàdG ‘ ƒ«dƒj 25 Ωƒj ¥’õdG

 ≥«ah »```ŸÉ©dG ¢Vhô©dG êô```flh º```ª°üe É```YOh
 ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤j …òdG ¢Vô©ŸG ¥ÓWEG Qƒ°†◊  ï«Ñ«∏°U

.È∏d QƒædG á«©ªL ™e
 á«FÉ°ùædG ÖFÉ≤◊G ø```e áYƒª› ¢Vô©ŸG º°†jh
 ¢Vô©e É¡«a ΩÉ≤j »àdG øjôëÑdG ‘ ≈dh’G IôŸG »gh

.ÖFÉ≤◊ÉH ¢UÉN
 Ö```FÉ≤M á```°Vhô©ŸG á```YƒªéŸG º```°†J ±ƒ```°Sh
 ,áμ∏ªŸG QÉ©°T ≈dEG IQÉ°TEG ‘ ôªMC’Gh ¢†«HC’G Úfƒ∏dÉH
 Iõ«ªàŸG ÖFÉ≤◊G ø```e iôNCG áYƒª› ≈```dG áaÉ°VE’ÉH

.á°VƒŸG •ƒ£N çóMG ™e ≈°TÉªàJ ≈àdG
 ¿É°üª≤dG ø```e áYƒª› ¢```Vô©ŸG º```°†«°S É```ªc
 äGQGƒ°ù°ùc’G ¢```†©H É```°†jCGh á```«FÉ°ùædGh á```«dÉLôdG

.á«dÉLôdG
 á```ªª°üª∏d Iõ```«ªàe á```cQÉ°ûe ∑É```æg ¿ƒ```μà°Sh
 ≥∏£à°S »```àdG ÊÉÑ«°ûdG Ëô```e á```«ŸÉ©dG á```«JGQÉeE’G
 á«JGQÉe’G äÉ```«HÓ÷Gh äÉjÉÑ©dG ø```e á°UÉN á```Yƒª›
 ≈a È```∏d Qƒ```ædG á```«©ªL ∑QÉ```°ûJ ±ƒ```°Sh ,Iô```NÉØdG
 ≈àdG á∏éŸG øe ∫h’G Oó```©dG ¢Vô©H ∂dPh ¢```Vô©ŸG

.á«©ª÷G º°SG πª–

 •ï«Ñ«∏°U ≥«ah

:πª©dG ôjRh ...á°ü∏îŸG á«æWƒdG IQOÉÑª∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ºYóH G kó«°ûe

øjôëÑdG ‘ á«dÉª©dG äGõéæŸGh Ö°SÉμŸG Rõ©j “ô◊G OÉ–’G”
 ióHCG :πª©dG IQGRh - á```eÉæŸG
 ¿Gó«ªM π```«ªL π```ª©dG ô```jRh
 Iõ```éæŸG äGƒ```£ÿÉH ¬```Ñ«MôJ
 ô◊G OÉ–’G ¥Ó```WEGh QÉ```¡°TE’
 ∂dPh ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉ```HÉ≤æd
 ≥M ó«cCÉJh á```°SQÉ‡ QÉWEG ‘
 ôjƒ£Jh ≥```«ª©J ‘ ∫É```ª©dG
 º¡àjôMh á```«HÉ≤ædG º```¡àHôŒ
 º¡«∏ã‡ QÉ«àNG ‘ áYhöûŸG
 á```«HÉ≤ædG á```jOó©àdG π```X ‘
 ;∞jöûdG  »```æWƒdG  ¢ùaÉæàdGh
 á```«dÉª©dG Ö```°SÉμŸG õ```jõ©àd
 ƒ```ªædGh  QGô```≤à°S’G  º```YOh

.OÓÑdG ‘ …OÉ°üàb’G

 ¢```ù«FQ á```cQÉÑÃ ¿Gó```«ªM OÉ```°TCGh
 ÒeC’G »```μ∏ŸG ƒª°ùdG Ö```MÉ°U AGQRƒ```dG
 ¬ªYOh á```Ø«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S ø```H á```Ø«∏N
 á```«æWƒdG IQOÉ```ÑŸG √ò```¡d ¬```àªgÉ°ùeh
 ∫Éª©H √ƒª°S RGõ```àYÉH kGó«cCÉJ á°ü∏îŸG

 áμ∏‡ RGõ```àYGh ,Ú```°ü∏îŸG ø```jôëÑdG
 πª©dG ‘ Ió```FGôdG É```¡àHôéàH ø```jôëÑdG
 á∏eÉ°ûdG ìÓ°UE’G IÒ°ùe πX ‘ »HÉ≤ædG
 ∂∏ŸG ádÓL OÓ```ÑdG πgÉY É¡≤∏WCG »```àdG

.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 á```Äæ¡àdÉH  π```ª©dG  ô```jRh  Ωó```≤Jh
 äÉ```HÉ≤æd ô```◊G OÉ```–’G IQGOEG ¢```ù∏éŸ
 óªfi Üƒ≤©j á```°SÉFôH ø```jôëÑdG ∫ÉªY

 øY ÈYh ,∫É```ª©dG á```≤ãH º```gRƒa ≈```∏Y
 ¿É°ùd ≈```∏Y AÉL ÉÃ ¬```Ñ«MôJh ¬```MÉ«JQG
 øe OÉ–Ód …ò```«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ
 ó¡÷G ¢```ùjôμJ á```«ªgCG ≈```∏Y √ó```«cCÉJ
 ¿hO øe á```∏eÉ©dG á```≤Ñ£dG øY ´É```aó∏d
 ,á«ØFÉW hCG á```«bôY hCG á«HõM äGAÉ```ªàfG
 äÉHPÉéàdGh äÉ```gÉàŸG ø```Y OÉ```©àH’Gh
 ;ójó÷G OÉ–’G OGó```©à°SGh á«°SÉ«°ùdG
 áë∏°üe ™°†J á```¡L ájCG ó«H √ój ™```°Vƒd
 √ócCG ÉªY kÓ°†a ,QÉÑàYG πc ¥ƒa ∫Éª©dG
 áμ∏‡ IQƒ°U í«ë°üJ ≈∏Y πª©dG ¿CÉ°ûH
 »gh ,á«LQÉÿG äÉª¶æŸG iód øjôëÑdG
 πª©dG IQGRh π```ª©J »àdG ¢```ù°SC’G äGP
 ∫ÓN øe É```¡H ó«≤àdGh É```gò«ØæJ ≈```∏Y
 áaÉc á«dÉª©dG äÉ```ª«¶æàdG ™e É¡fhÉ©J
 ÜÉë°UCG äÉ```ª¶æeh áÄ°TÉædGh á```ªFÉ≤dG
 ÚH ¿hÉ©Jh ,QGƒ```M ¢```ù«°SCÉàd ∫É```ªYC’G
 Oƒ¡L ó```Mƒj á```KÓãdG êÉ```àfE’G ±Gô```WCG
 ìÉ‚EGh ,øjôëÑdG á```fÉμe AÓYE’ ;™```«ª÷G
 ≈dEG áaOÉ¡dG á°ü∏îŸG »YÉ°ùŸG ™jöùJh

 äôe »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG QÉ```KBG RhÉŒ
 øe ƒªædGh AÉæÑdG IÒ°ùe ™aOh OÓÑdG É¡H
 áéàæeh á«ë°U π```ªY áÄ«H ¿Éª°V ∫Ó```N
 π```ª©dG  ™```bGƒe  ™```«ªL  ‘  á```μ°SÉªàeh

.OÓÑdG ‘ á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dGh
 ¬«dEG QÉ```°TCG É```e ¿Gó```«ªM ó```cCG É```ªc
 ’ OÉ–’G ¿CG Ö```îàæŸG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ
 ¬æμd ,πª©dG IQGRh ø```e á≤aGƒe êÉ```àëj
 ¢ù«°SCÉàdG äGAGô```LEG ∫É```ªμà°SG êÉ```àëj
 ΩÉ¶ædG ≈```∏Y á∏ªà°ûŸG ¬```bGQhCG ´Gó```jEÉH
 ,Ú°ù°SDƒŸG AÉª°SCGh óªà©ŸG »°SÉ°SC’G
 √òg ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢Uô◊G ∫òHh
 øe …CG ™e ¢VQÉ©àJ ’ á```YOƒŸG ¥GQhC’G

.áμ∏ªŸG ‘ ájQÉ°ùdG ÚfGƒ≤dG
 IQGRh ™∏£J øY πª©dG ôjRh ÜôYCGh
 ,ójó÷G OÉ```–’G ™```e ¿hÉ```©à∏d π```ª©dG
 øe ¬æμÁ É```Ãh ,¬d ¿ƒ```Y πc Ëó```≤Jh
 ájÉYQh ∫Éª©dG á```eóN ‘ √QhóH ΩÉ```«≤dG
 ≥```«≤–  ‘  ΩÉ```¡°SE’Gh  º```¡◊É°üe

 .øWƒ∏d É«∏©dG ídÉ°üŸG

 •¿Gó«ªM π«ªL
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:“ô◊G OÉ–’G” `d »°ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG ¢ù«FQ ...√ƒª°S ÉgÉ≤∏J ôμ°T á«bôH ‘

AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉjƒdhCG Qó°üàJ πeÉ©dG ájÉªM

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ≈≤∏J :ÉæH - á```eÉæŸG
 ôμ°T á«bôH áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG
 ô◊G OÉ–Ód »°ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG ¢ù«FQ øe ôjó≤Jh

:É¡°üf Gòg .∫ÓH ¿É£∏°S øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd

 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ˆG ¬¶ØM ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 »°ù«°SCÉàdG ô```“DƒŸG AÉ°†YCG º```°SÉHh »ª°SÉH ‹ Ö```«£j
 ΩÉ≤e ≈```dEG ™aôf ¿CG ø```jôëÑdG ∫É```ªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ```–Ód
 ≈∏Y ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG ËôμdG º```cƒª°S
 ºμ°UôMh »æjôëÑdG π```eÉ©dÉH ˆG º```μ¶ØM ºcƒª°S ΩÉ```ªàgG

.¬JöSC’h ¬d áÁôμdG IÉ«◊G ≥«≤– ≈∏Y
 øe ºà«°SQCG …ò```dGh ,»MÓ°UE’G ´hö```ûŸG Ú°TóJ ò```æªa

 ,á«°SÉ°S’G äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ºFÉYO ˆG ºμ¶ØM ¬dÓN
 ∂dPh ájƒdhC’Gh IQGó```°üdG πeÉ©dG ájÉªM ádCÉ°ùe äCGƒ```ÑJ ó≤a
 ‘ »HÉéjEG Ò```«¨J …CG ¿CG ˆG º```μ¶ØM º```μfÉÁEG øe É```bÓ£fG
 ¿Éª°Vh ¿É°ùfE’G ΩGÎMG πX ‘ ’EG ≥≤ëàj ¿CG øμÁ ’ ™ªàéŸG

 .ËôμdG ¢û«©dÉH º©æj ¿CGh ,πª©dG ‘ ¬bƒ≤M
 ‘ á∏eÉ©dG á≤Ñ£∏d â≤≤– »àdG IÒ```ÑμdG äGRÉ‚EÓd ¿EGh
 Éæ∏©Œ Gòg Éæeƒj ≈àMh »MÓ°UE’G ´höûŸG ø```e GAóH áμ∏ªŸG
 .Iõjõ©dG Éæàμ∏‡ ¬«dEG â∏°Uh …òdG Ωó≤àdGh QÉgOR’ÉH õà©f

 øe ;πª©dG QGô```ªà°SÉH Gó¡Y ƒª°ùdG ÖMÉ°U É```j Éæe ºμ∏a
 áÑëŸÉH áfhô≤e É```æàμ∏ªÃ áeGóà°ùŸG á```«ªæàdG ≥```«≤– πLCG
 ≈dƒŸG ÚYGO ,Ëô```μdG ºcƒª°S ΩÉ≤Ÿ ΩGÎ```M’Gh ôjó≤àdGh
 ¿CGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ºcƒª°S ≈∏Y Ëó```j ¿CG πLh õY

  .‹É¨dG øWƒdG ò¡d GôNP ºμ¶Øëj

»`````̀ MÓ`````̀ °`````̀UE’G ´hö````````̀ û````````̀ŸG π```̀ °```̀†```̀ Ø```̀ H ∫É````̀ª````̀©````̀∏````̀d IÒ``````̀Ñ``````̀c äGRÉ```````````````````̀‚EG

¿É`````̀ °`````̀ ù`````̀ fE’G  ΩGÎ````````̀MÉ````````̀ H  ’EG  ≥```̀ ≤```̀ ë```̀ à```̀ j  ’  »``````̀HÉ``````̀é``````̀jEG  Ò````̀«````̀¨````̀J  …CG

á```̀eGó```̀ à```̀ °```̀ ù```̀ŸG á```̀ «```̀ª```̀ æ```̀ à```̀ dG ≥```̀«```̀≤```̀ë```̀à```̀d π````ª````©````dÉ````H º````cƒ````ª````°``̀ `S ó````̀gÉ````̀©````̀f

 :“ô◊G OÉ–’G” `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG 
»≤«≤◊G QÉ¡°TE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ áÄæ¡J

 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô◊G OÉ–Ód …ò```«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ áÄæ¡J ¿EG óªfi Üƒ≤©j øjôëÑdG
 áØ«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH á```Ø«∏N Òe’G »```μ∏ŸG ƒ```ª°ùdG
 …ò«ØæàdG ¬°ù∏› ÜÉîàfGh ,OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ áÑ°SÉæÃ
 á∏°UGƒàŸG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d »©«Ñ£dG OGóàe’G È```à©J

 .ô◊G OÉ–’G ΩÉ«b ≈dEG äOCG »àdG

 Iôμa ,òæe :¬ëjöüJ ‘ OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ±É°VCGh
 ≈dG ºgOƒ¡L πμH ¿ƒ```©°ùj ¿ƒªFÉ≤dGh ,Ωƒ«dG ≈dEG ¢```ù«°SCÉàdG
 á«æWh IôM IOGQEÉ```H øjôëÑdG ∫ÉªY øY ™aGó«d OÉ```–G ¢```ù«°SCÉJ
 á«dÉª©dG ácô◊ÉH äöVCG »àdG á«°SÉ«°ùdG äÉHPÉéàdG øY Ió«©H

.øjôëÑdG ‘
 ¥ƒÑ°ùŸG Ò```Z ‹hódGh »Hô©dGh »```∏g’G ºYódG ¿EG ∫É```bh
 ™∏£J ≈∏Y π```«dO ÒN ƒ¡d ô◊G OÉ```–’G ¢ù«°SCÉJ ≥```aGQ …òdG
 Ú«dhódG ÉæFÉØ∏Mh á«Hô©dG ÉæàeGh ¢UÉN πμ°ûH øjôëÑdG Ö©°T
 πμ°ûH º¡JÉ©∏£Jh ∫Éª©dG ¥ƒ≤M øY ™aGóJ á```«dÉªY ácôM ≈dG
 á«bôH äAÉ```L óbh .¬à«æWhh ø```jôëÑdG Ö©°T á```dÉ°UG ¢```ùμ©j
 IOÉ«≤dG ºYO ócDƒàd AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áÄæ¡J
 IQƒ°U Ëó≤J ≈```dEG ±OÉ¡dG »æWƒdG ´hö```ûŸG Gò¡d á```°SÉ«°ùdG
 ∫ÉeBÓd áÑ«îŸG IQƒ°üdG øY Ió«©H »HÉ≤ædG πª©∏d ábOÉ°U áÑ«W
 á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ø```jógÉ©e ,á≤HÉ°ùdG IÎØdG ‘ â¨W »```àdG
 OÉ–’G ∫ÓN øe »HÉ≤ædG πª©dG Ωó```îà°ùj ¿CG øjôëÑdG Ö©°Th
 øY ™aGóf ¿CG É v«HôYh Év«dhO øjôëÑdG π«ãªàd áaöûe á¡LGh ô```◊G
 .øWƒdG áª∏c AÓYG ‘ ºgÉ°ùjh êÉàfE’G á«∏ª©H ™aój ÉÃ ∫Éª©dG
 ±ó¡H øjôëÑdG á```©ª°S ¬jƒ°ûJ ΩÉeG k É```©«æe Gó°S ∞≤f ±ƒ```°Sh
 º¡àªYCG Ú«°SÉ«°S AÉbôa ’ á```«°SÉ«°S Ö°SÉμe ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G

 .É¡Ñ©°Th øjôëÑdG ÖM øY ºgAGƒgCG
 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG ¿CG ócCGh
 AÉæH ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y áî°SGôdG ¬```JOGQCGh ¬eõY ócDƒ«d ø```jôëÑdG
  á«dhDƒ°ùŸG π```ª–h ájò«ØæàdG ¢```ùdÉéŸG ∫Ó```N øe ø```jôëÑdG
 á```«YÉªàLG  á```cGöT  ¢```ù«°SCÉJ  ‘  »```eƒ«dG  π```ª©dÉH  á```≤«≤◊G
 ∫ÉªYC’G ´É£bh øjôëÑdG áeƒμM »∏ã‡ ™e á«≤«≤M ájOÉ°üàbGh

 .øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨H Óã‡
 ¿CG øjôëÑdG ∫ÉªY äÉ```HÉ≤æd ô◊G OÉ–’G ¢ù«FQ Oó```°T Éªc
 ¬d á°ù°SDƒŸG äÉHÉ≤ædGh …ò```«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘ OÉ–’G QOGƒ```c
 IQƒ°üdG RGô```HE’ Oƒ¡÷G √òg º```YO ‘ É¡JÈîH ºgÉ°ùJ ±ƒ```°S
 áªYGódG ÚfGƒ≤dG õjõ©àd ’EG ±ó¡j ’ ‹ÉªY π«ãªàd á```«≤«≤◊G

 .πª©dGh πeÉ©∏d
 ácQÉÑŸG áÄæ¡àdÉH RGõàY’G ≥```«ªY øY óªfi Üƒ≤©j ÈYh
 ¢ù∏éŸG QÉÑàYG kGócDƒe ,AGQRƒdG ¢```ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 øe ô◊G OÉ–Ód »≤«≤◊G QÉ¡°TE’G »g É¡fCG áÄæ¡àdG …ò«ØæàdG
 ¬∏ªY IÎa ∫Gƒ```W √ƒª°S É¡∏ãÁ »àdG á```«æWƒdG áfÉμŸG ∫Ó```N
 áfÉμŸG √òg ≈dEG øjôëÑdG áμ∏‡ ∫ƒ°Uh ≈dG ±OÉ```¡dG ÜDhhódG
 ájƒªæàdG ó```©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y É```v«dÉM ÉgDƒÑàJ »```àdG á```bƒeôŸG

.k É«dhOh É«ª«∏bEG
 øjôëÑdG É```¡H äôe »àdG IÒNC’G çGó```MC’G ¿CG ≈```dEG QÉ```°TCGh
 ÉæJÒ°ùe ≈```∏Y ®ÉØ◊G ‘ √É```°ùæf ¿CG ø```μÁ ’ kÉ```°SQO É```æàª∏Y
 øWƒdG ídÉ°üd π```ª©dGh AÉæÑdGh Ωó```≤àdG ƒëf IÒ```ÿG á```«æWƒdG
 Ò°ùdG á∏°UGƒe ≈```∏Y πLh õY ≈dƒŸG ógÉ©æd ÉæfEGh ø```WGƒŸGh
 ÉæàHGƒãH Éæe k ÉeGõàdG á```ª«μ◊G ÉæJOÉ«b ∞∏N ≈£ÿG ¢ùØf ≈```∏Y

.áî°SGôdG á«æWƒdG

 •AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

QƒædG á«©ªL ídÉ°üdh áÑLÉK áî«°ûdG ájÉYôH
 ÖMCG ÉfCG” ¢Vô©e ìÉààaG

ƒ«dƒj 25 “øjôëÑdG

 ¿Éª∏°S âæH áÑLÉK áî«°ûdG ƒª°S ájÉYôH ΩÉ```≤j
 á«æWƒdG á≤HÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG èeÉfÈdG áØ«∏N ∫BG
 πà«aƒ°S ¥óæØH ∂```dPh ,“øjôëÑdG ÖMCG É```fCG”

.AÉ°ùe á©°SÉàdG ‘ ƒ«dƒj 25 Ωƒj ¥’õdG

 ≥«ah »```ŸÉ©dG ¢Vhô©dG êô```flh º```ª°üe É```YOh
 ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤j …òdG ¢Vô©ŸG ¥ÓWEG Qƒ°†◊  ï«Ñ«∏°U

.È∏d QƒædG á«©ªL ™e
 á«FÉ°ùædG ÖFÉ≤◊G ø```e áYƒª› ¢Vô©ŸG º°†jh
 ¢Vô©e É¡«a ΩÉ≤j »àdG øjôëÑdG ‘ ≈dh’G IôŸG »gh

.ÖFÉ≤◊ÉH ¢UÉN
 Ö```FÉ≤M á```°Vhô©ŸG á```YƒªéŸG º```°†J ±ƒ```°Sh
 ,áμ∏ªŸG QÉ©°T ≈dEG IQÉ°TEG ‘ ôªMC’Gh ¢†«HC’G Úfƒ∏dÉH
 Iõ«ªàŸG ÖFÉ≤◊G ø```e iôNCG áYƒª› ≈```dG áaÉ°VE’ÉH

.á°VƒŸG •ƒ£N çóMG ™e ≈°TÉªàJ ≈àdG
 ¿É°üª≤dG ø```e áYƒª› ¢```Vô©ŸG º```°†«°S É```ªc
 äGQGƒ°ù°ùc’G ¢```†©H É```°†jCGh á```«FÉ°ùædGh á```«dÉLôdG

.á«dÉLôdG
 á```ªª°üª∏d Iõ```«ªàe á```cQÉ°ûe ∑É```æg ¿ƒ```μà°Sh
 ≥∏£à°S »```àdG ÊÉÑ«°ûdG Ëô```e á```«ŸÉ©dG á```«JGQÉeE’G
 á«JGQÉe’G äÉ```«HÓ÷Gh äÉjÉÑ©dG ø```e á°UÉN á```Yƒª›
 ≈a È```∏d Qƒ```ædG á```«©ªL ∑QÉ```°ûJ ±ƒ```°Sh ,Iô```NÉØdG
 ≈àdG á∏éŸG øe ∫h’G Oó```©dG ¢Vô©H ∂dPh ¢```Vô©ŸG

.á«©ª÷G º°SG πª–

 •ï«Ñ«∏°U ≥«ah

:πª©dG ôjRh ...á°ü∏îŸG á«æWƒdG IQOÉÑª∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ºYóH G kó«°ûe

øjôëÑdG ‘ á«dÉª©dG äGõéæŸGh Ö°SÉμŸG Rõ©j “ô◊G OÉ–’G”
 ióHCG :πª©dG IQGRh - á```eÉæŸG
 ¿Gó«ªM π```«ªL π```ª©dG ô```jRh
 Iõ```éæŸG äGƒ```£ÿÉH ¬```Ñ«MôJ
 ô◊G OÉ–’G ¥Ó```WEGh QÉ```¡°TE’
 ∂dPh ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉ```HÉ≤æd
 ≥M ó«cCÉJh á```°SQÉ‡ QÉWEG ‘
 ôjƒ£Jh ≥```«ª©J ‘ ∫É```ª©dG
 º¡àjôMh á```«HÉ≤ædG º```¡àHôŒ
 º¡«∏ã‡ QÉ«àNG ‘ áYhöûŸG
 á```«HÉ≤ædG á```jOó©àdG π```X ‘
 ;∞jöûdG  »```æWƒdG  ¢ùaÉæàdGh
 á```«dÉª©dG Ö```°SÉμŸG õ```jõ©àd
 ƒ```ªædGh  QGô```≤à°S’G  º```YOh

.OÓÑdG ‘ …OÉ°üàb’G

 ¢```ù«FQ á```cQÉÑÃ ¿Gó```«ªM OÉ```°TCGh
 ÒeC’G »```μ∏ŸG ƒª°ùdG Ö```MÉ°U AGQRƒ```dG
 ¬ªYOh á```Ø«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S ø```H á```Ø«∏N
 á```«æWƒdG IQOÉ```ÑŸG √ò```¡d ¬```àªgÉ°ùeh
 ∫Éª©H √ƒª°S RGõ```àYÉH kGó«cCÉJ á°ü∏îŸG

 áμ∏‡ RGõ```àYGh ,Ú```°ü∏îŸG ø```jôëÑdG
 πª©dG ‘ Ió```FGôdG É```¡àHôéàH ø```jôëÑdG
 á∏eÉ°ûdG ìÓ°UE’G IÒ°ùe πX ‘ »HÉ≤ædG
 ∂∏ŸG ádÓL OÓ```ÑdG πgÉY É¡≤∏WCG »```àdG

.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 á```Äæ¡àdÉH  π```ª©dG  ô```jRh  Ωó```≤Jh
 äÉ```HÉ≤æd ô```◊G OÉ```–’G IQGOEG ¢```ù∏éŸ
 óªfi Üƒ≤©j á```°SÉFôH ø```jôëÑdG ∫ÉªY

 øY ÈYh ,∫É```ª©dG á```≤ãH º```gRƒa ≈```∏Y
 ¿É°ùd ≈```∏Y AÉL ÉÃ ¬```Ñ«MôJh ¬```MÉ«JQG
 øe OÉ–Ód …ò```«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ
 ó¡÷G ¢```ùjôμJ á```«ªgCG ≈```∏Y √ó```«cCÉJ
 ¿hO øe á```∏eÉ©dG á```≤Ñ£dG øY ´É```aó∏d
 ,á«ØFÉW hCG á```«bôY hCG á«HõM äGAÉ```ªàfG
 äÉHPÉéàdGh äÉ```gÉàŸG ø```Y OÉ```©àH’Gh
 ;ójó÷G OÉ–’G OGó```©à°SGh á«°SÉ«°ùdG
 áë∏°üe ™°†J á```¡L ájCG ó«H √ój ™```°Vƒd
 √ócCG ÉªY kÓ°†a ,QÉÑàYG πc ¥ƒa ∫Éª©dG
 áμ∏‡ IQƒ°U í«ë°üJ ≈∏Y πª©dG ¿CÉ°ûH
 »gh ,á«LQÉÿG äÉª¶æŸG iód øjôëÑdG
 πª©dG IQGRh π```ª©J »àdG ¢```ù°SC’G äGP
 ∫ÓN øe É```¡H ó«≤àdGh É```gò«ØæJ ≈```∏Y
 áaÉc á«dÉª©dG äÉ```ª«¶æàdG ™e É¡fhÉ©J
 ÜÉë°UCG äÉ```ª¶æeh áÄ°TÉædGh á```ªFÉ≤dG
 ÚH ¿hÉ©Jh ,QGƒ```M ¢```ù«°SCÉàd ∫É```ªYC’G
 Oƒ¡L ó```Mƒj á```KÓãdG êÉ```àfE’G ±Gô```WCG
 ìÉ‚EGh ,øjôëÑdG á```fÉμe AÓYE’ ;™```«ª÷G
 ≈dEG áaOÉ¡dG á°ü∏îŸG »YÉ°ùŸG ™jöùJh

 äôe »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG QÉ```KBG RhÉŒ
 øe ƒªædGh AÉæÑdG IÒ°ùe ™aOh OÓÑdG É¡H
 áéàæeh á«ë°U π```ªY áÄ«H ¿Éª°V ∫Ó```N
 π```ª©dG  ™```bGƒe  ™```«ªL  ‘  á```μ°SÉªàeh

.OÓÑdG ‘ á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dGh
 ¬«dEG QÉ```°TCG É```e ¿Gó```«ªM ó```cCG É```ªc
 ’ OÉ–’G ¿CG Ö```îàæŸG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ
 ¬æμd ,πª©dG IQGRh ø```e á≤aGƒe êÉ```àëj
 ¢ù«°SCÉàdG äGAGô```LEG ∫É```ªμà°SG êÉ```àëj
 ΩÉ¶ædG ≈```∏Y á∏ªà°ûŸG ¬```bGQhCG ´Gó```jEÉH
 ,Ú°ù°SDƒŸG AÉª°SCGh óªà©ŸG »°SÉ°SC’G
 √òg ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢Uô◊G ∫òHh
 øe …CG ™e ¢VQÉ©àJ ’ á```YOƒŸG ¥GQhC’G

.áμ∏ªŸG ‘ ájQÉ°ùdG ÚfGƒ≤dG
 IQGRh ™∏£J øY πª©dG ôjRh ÜôYCGh
 ,ójó÷G OÉ```–’G ™```e ¿hÉ```©à∏d π```ª©dG
 øe ¬æμÁ É```Ãh ,¬d ¿ƒ```Y πc Ëó```≤Jh
 ájÉYQh ∫Éª©dG á```eóN ‘ √QhóH ΩÉ```«≤dG
 ≥```«≤–  ‘  ΩÉ```¡°SE’Gh  º```¡◊É°üe

 .øWƒ∏d É«∏©dG ídÉ°üŸG

 •¿Gó«ªM π«ªL
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:“ô◊G OÉ–’G” `d »°ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG ¢ù«FQ ...√ƒª°S ÉgÉ≤∏J ôμ°T á«bôH ‘

AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉjƒdhCG Qó°üàJ πeÉ©dG ájÉªM

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ≈≤∏J :ÉæH - á```eÉæŸG
 ôμ°T á«bôH áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG
 ô◊G OÉ–Ód »°ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG ¢ù«FQ øe ôjó≤Jh

:É¡°üf Gòg .∫ÓH ¿É£∏°S øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd

 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ˆG ¬¶ØM ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù«FQ

 »°ù«°SCÉàdG ô```“DƒŸG AÉ°†YCG º```°SÉHh »ª°SÉH ‹ Ö```«£j
 ΩÉ≤e ≈```dEG ™aôf ¿CG ø```jôëÑdG ∫É```ªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ```–Ód
 ≈∏Y ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG ËôμdG º```cƒª°S
 ºμ°UôMh »æjôëÑdG π```eÉ©dÉH ˆG º```μ¶ØM ºcƒª°S ΩÉ```ªàgG

.¬JöSC’h ¬d áÁôμdG IÉ«◊G ≥«≤– ≈∏Y
 øe ºà«°SQCG …ò```dGh ,»MÓ°UE’G ´hö```ûŸG Ú°TóJ ò```æªa

 ,á«°SÉ°S’G äÉjô◊Gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ºFÉYO ˆG ºμ¶ØM ¬dÓN
 ∂dPh ájƒdhC’Gh IQGó```°üdG πeÉ©dG ájÉªM ádCÉ°ùe äCGƒ```ÑJ ó≤a
 ‘ »HÉéjEG Ò```«¨J …CG ¿CG ˆG º```μ¶ØM º```μfÉÁEG øe É```bÓ£fG
 ¿Éª°Vh ¿É°ùfE’G ΩGÎMG πX ‘ ’EG ≥≤ëàj ¿CG øμÁ ’ ™ªàéŸG

 .ËôμdG ¢û«©dÉH º©æj ¿CGh ,πª©dG ‘ ¬bƒ≤M
 ‘ á∏eÉ©dG á≤Ñ£∏d â≤≤– »àdG IÒ```ÑμdG äGRÉ‚EÓd ¿EGh
 Éæ∏©Œ Gòg Éæeƒj ≈àMh »MÓ°UE’G ´höûŸG ø```e GAóH áμ∏ªŸG
 .Iõjõ©dG Éæàμ∏‡ ¬«dEG â∏°Uh …òdG Ωó≤àdGh QÉgOR’ÉH õà©f

 øe ;πª©dG QGô```ªà°SÉH Gó¡Y ƒª°ùdG ÖMÉ°U É```j Éæe ºμ∏a
 áÑëŸÉH áfhô≤e É```æàμ∏ªÃ áeGóà°ùŸG á```«ªæàdG ≥```«≤– πLCG
 ≈dƒŸG ÚYGO ,Ëô```μdG ºcƒª°S ΩÉ≤Ÿ ΩGÎ```M’Gh ôjó≤àdGh
 ¿CGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ºcƒª°S ≈∏Y Ëó```j ¿CG πLh õY

  .‹É¨dG øWƒdG ò¡d GôNP ºμ¶Øëj

»`````̀ MÓ`````̀ °`````̀UE’G ´hö````````̀ û````````̀ŸG π```̀ °```̀†```̀ Ø```̀ H ∫É````̀ª````̀©````̀∏````̀d IÒ``````̀Ñ``````̀c äGRÉ```````````````````̀‚EG

¿É`````̀ °`````̀ ù`````̀ fE’G  ΩGÎ````````̀MÉ````````̀ H  ’EG  ≥```̀ ≤```̀ ë```̀ à```̀ j  ’  »``````̀HÉ``````̀é``````̀jEG  Ò````̀«````̀¨````̀J  …CG

á```̀eGó```̀ à```̀ °```̀ ù```̀ŸG á```̀ «```̀ª```̀ æ```̀ à```̀ dG ≥```̀«```̀≤```̀ë```̀à```̀d π````ª````©````dÉ````H º````cƒ````ª````°``̀ `S ó````̀gÉ````̀©````̀f

 :“ô◊G OÉ–’G” `d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG 
»≤«≤◊G QÉ¡°TE’G AGQRƒdG ¢ù«FQ áÄæ¡J

 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô◊G OÉ–Ód …ò```«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ áÄæ¡J ¿EG óªfi Üƒ≤©j øjôëÑdG
 áØ«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S øH á```Ø«∏N Òe’G »```μ∏ŸG ƒ```ª°ùdG
 …ò«ØæàdG ¬°ù∏› ÜÉîàfGh ,OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ áÑ°SÉæÃ
 á∏°UGƒàŸG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d »©«Ñ£dG OGóàe’G È```à©J

 .ô◊G OÉ–’G ΩÉ«b ≈dEG äOCG »àdG

 Iôμa ,òæe :¬ëjöüJ ‘ OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ±É°VCGh
 ≈dG ºgOƒ¡L πμH ¿ƒ```©°ùj ¿ƒªFÉ≤dGh ,Ωƒ«dG ≈dEG ¢```ù«°SCÉàdG
 á«æWh IôM IOGQEÉ```H øjôëÑdG ∫ÉªY øY ™aGó«d OÉ```–G ¢```ù«°SCÉJ
 á«dÉª©dG ácô◊ÉH äöVCG »àdG á«°SÉ«°ùdG äÉHPÉéàdG øY Ió«©H

.øjôëÑdG ‘
 ¥ƒÑ°ùŸG Ò```Z ‹hódGh »Hô©dGh »```∏g’G ºYódG ¿EG ∫É```bh
 ™∏£J ≈∏Y π```«dO ÒN ƒ¡d ô◊G OÉ```–’G ¢ù«°SCÉJ ≥```aGQ …òdG
 Ú«dhódG ÉæFÉØ∏Mh á«Hô©dG ÉæàeGh ¢UÉN πμ°ûH øjôëÑdG Ö©°T
 πμ°ûH º¡JÉ©∏£Jh ∫Éª©dG ¥ƒ≤M øY ™aGóJ á```«dÉªY ácôM ≈dG
 á«bôH äAÉ```L óbh .¬à«æWhh ø```jôëÑdG Ö©°T á```dÉ°UG ¢```ùμ©j
 IOÉ«≤dG ºYO ócDƒàd AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áÄæ¡J
 IQƒ°U Ëó≤J ≈```dEG ±OÉ¡dG »æWƒdG ´hö```ûŸG Gò¡d á```°SÉ«°ùdG
 ∫ÉeBÓd áÑ«îŸG IQƒ°üdG øY Ió«©H »HÉ≤ædG πª©∏d ábOÉ°U áÑ«W
 á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG ø```jógÉ©e ,á≤HÉ°ùdG IÎØdG ‘ â¨W »```àdG
 OÉ–’G ∫ÓN øe »HÉ≤ædG πª©dG Ωó```îà°ùj ¿CG øjôëÑdG Ö©°Th
 øY ™aGóf ¿CG É v«HôYh Év«dhO øjôëÑdG π«ãªàd áaöûe á¡LGh ô```◊G
 .øWƒdG áª∏c AÓYG ‘ ºgÉ°ùjh êÉàfE’G á«∏ª©H ™aój ÉÃ ∫Éª©dG
 ±ó¡H øjôëÑdG á```©ª°S ¬jƒ°ûJ ΩÉeG k É```©«æe Gó°S ∞≤f ±ƒ```°Sh
 º¡àªYCG Ú«°SÉ«°S AÉbôa ’ á```«°SÉ«°S Ö°SÉμe ≈∏Y ∫ƒ```°ü◊G

 .É¡Ñ©°Th øjôëÑdG ÖM øY ºgAGƒgCG
 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG ¿CG ócCGh
 AÉæH ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y áî°SGôdG ¬```JOGQCGh ¬eõY ócDƒ«d ø```jôëÑdG
  á«dhDƒ°ùŸG π```ª–h ájò«ØæàdG ¢```ùdÉéŸG ∫Ó```N øe ø```jôëÑdG
 á```«YÉªàLG  á```cGöT  ¢```ù«°SCÉJ  ‘  »```eƒ«dG  π```ª©dÉH  á```≤«≤◊G
 ∫ÉªYC’G ´É£bh øjôëÑdG áeƒμM »∏ã‡ ™e á«≤«≤M ájOÉ°üàbGh

 .øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉŒ áaô¨H Óã‡
 ¿CG øjôëÑdG ∫ÉªY äÉ```HÉ≤æd ô◊G OÉ–’G ¢ù«FQ Oó```°T Éªc
 ¬d á°ù°SDƒŸG äÉHÉ≤ædGh …ò```«ØæàdG ¢ù∏éŸG ‘ OÉ–’G QOGƒ```c
 IQƒ°üdG RGô```HE’ Oƒ¡÷G √òg º```YO ‘ É¡JÈîH ºgÉ°ùJ ±ƒ```°S
 áªYGódG ÚfGƒ≤dG õjõ©àd ’EG ±ó¡j ’ ‹ÉªY π«ãªàd á```«≤«≤◊G

 .πª©dGh πeÉ©∏d
 ácQÉÑŸG áÄæ¡àdÉH RGõàY’G ≥```«ªY øY óªfi Üƒ≤©j ÈYh
 ¢ù∏éŸG QÉÑàYG kGócDƒe ,AGQRƒdG ¢```ù«FQ »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 øe ô◊G OÉ–Ód »≤«≤◊G QÉ¡°TE’G »g É¡fCG áÄæ¡àdG …ò«ØæàdG
 ¬∏ªY IÎa ∫Gƒ```W √ƒª°S É¡∏ãÁ »àdG á```«æWƒdG áfÉμŸG ∫Ó```N
 áfÉμŸG √òg ≈dEG øjôëÑdG áμ∏‡ ∫ƒ°Uh ≈dG ±OÉ```¡dG ÜDhhódG
 ájƒªæàdG ó```©°üdG ∞∏àfl ≈∏Y É```v«dÉM ÉgDƒÑàJ »```àdG á```bƒeôŸG

.k É«dhOh É«ª«∏bEG
 øjôëÑdG É```¡H äôe »àdG IÒNC’G çGó```MC’G ¿CG ≈```dEG QÉ```°TCGh
 ÉæJÒ°ùe ≈```∏Y ®ÉØ◊G ‘ √É```°ùæf ¿CG ø```μÁ ’ kÉ```°SQO É```æàª∏Y
 øWƒdG ídÉ°üd π```ª©dGh AÉæÑdGh Ωó```≤àdG ƒëf IÒ```ÿG á```«æWƒdG
 Ò°ùdG á∏°UGƒe ≈```∏Y πLh õY ≈dƒŸG ógÉ©æd ÉæfEGh ø```WGƒŸGh
 ÉæàHGƒãH Éæe k ÉeGõàdG á```ª«μ◊G ÉæJOÉ«b ∞∏N ≈£ÿG ¢ùØf ≈```∏Y

.áî°SGôdG á«æWƒdG

 •AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

QƒædG á«©ªL ídÉ°üdh áÑLÉK áî«°ûdG ájÉYôH
 ÖMCG ÉfCG” ¢Vô©e ìÉààaG

ƒ«dƒj 25 “øjôëÑdG

 ¿Éª∏°S âæH áÑLÉK áî«°ûdG ƒª°S ájÉYôH ΩÉ```≤j
 á«æWƒdG á≤HÉ°ùŸÉH ¢UÉÿG èeÉfÈdG áØ«∏N ∫BG
 πà«aƒ°S ¥óæØH ∂```dPh ,“øjôëÑdG ÖMCG É```fCG”

.AÉ°ùe á©°SÉàdG ‘ ƒ«dƒj 25 Ωƒj ¥’õdG

 ≥«ah »```ŸÉ©dG ¢Vhô©dG êô```flh º```ª°üe É```YOh
 ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤j …òdG ¢Vô©ŸG ¥ÓWEG Qƒ°†◊  ï«Ñ«∏°U

.È∏d QƒædG á«©ªL ™e
 á«FÉ°ùædG ÖFÉ≤◊G ø```e áYƒª› ¢Vô©ŸG º°†jh
 ¢Vô©e É¡«a ΩÉ≤j »àdG øjôëÑdG ‘ ≈dh’G IôŸG »gh

.ÖFÉ≤◊ÉH ¢UÉN
 Ö```FÉ≤M á```°Vhô©ŸG á```YƒªéŸG º```°†J ±ƒ```°Sh
 ,áμ∏ªŸG QÉ©°T ≈dEG IQÉ°TEG ‘ ôªMC’Gh ¢†«HC’G Úfƒ∏dÉH
 Iõ«ªàŸG ÖFÉ≤◊G ø```e iôNCG áYƒª› ≈```dG áaÉ°VE’ÉH

.á°VƒŸG •ƒ£N çóMG ™e ≈°TÉªàJ ≈àdG
 ¿É°üª≤dG ø```e áYƒª› ¢```Vô©ŸG º```°†«°S É```ªc
 äGQGƒ°ù°ùc’G ¢```†©H É```°†jCGh á```«FÉ°ùædGh á```«dÉLôdG

.á«dÉLôdG
 á```ªª°üª∏d Iõ```«ªàe á```cQÉ°ûe ∑É```æg ¿ƒ```μà°Sh
 ≥∏£à°S »```àdG ÊÉÑ«°ûdG Ëô```e á```«ŸÉ©dG á```«JGQÉeE’G
 á«JGQÉe’G äÉ```«HÓ÷Gh äÉjÉÑ©dG ø```e á°UÉN á```Yƒª›
 ≈a È```∏d Qƒ```ædG á```«©ªL ∑QÉ```°ûJ ±ƒ```°Sh ,Iô```NÉØdG
 ≈àdG á∏éŸG øe ∫h’G Oó```©dG ¢Vô©H ∂dPh ¢```Vô©ŸG

.á«©ª÷G º°SG πª–

 •ï«Ñ«∏°U ≥«ah

:πª©dG ôjRh ...á°ü∏îŸG á«æWƒdG IQOÉÑª∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ºYóH G kó«°ûe

øjôëÑdG ‘ á«dÉª©dG äGõéæŸGh Ö°SÉμŸG Rõ©j “ô◊G OÉ–’G”
 ióHCG :πª©dG IQGRh - á```eÉæŸG
 ¿Gó«ªM π```«ªL π```ª©dG ô```jRh
 Iõ```éæŸG äGƒ```£ÿÉH ¬```Ñ«MôJ
 ô◊G OÉ–’G ¥Ó```WEGh QÉ```¡°TE’
 ∂dPh ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉ```HÉ≤æd
 ≥M ó«cCÉJh á```°SQÉ‡ QÉWEG ‘
 ôjƒ£Jh ≥```«ª©J ‘ ∫É```ª©dG
 º¡àjôMh á```«HÉ≤ædG º```¡àHôŒ
 º¡«∏ã‡ QÉ«àNG ‘ áYhöûŸG
 á```«HÉ≤ædG á```jOó©àdG π```X ‘
 ;∞jöûdG  »```æWƒdG  ¢ùaÉæàdGh
 á```«dÉª©dG Ö```°SÉμŸG õ```jõ©àd
 ƒ```ªædGh  QGô```≤à°S’G  º```YOh

.OÓÑdG ‘ …OÉ°üàb’G

 ¢```ù«FQ á```cQÉÑÃ ¿Gó```«ªM OÉ```°TCGh
 ÒeC’G »```μ∏ŸG ƒª°ùdG Ö```MÉ°U AGQRƒ```dG
 ¬ªYOh á```Ø«∏N ∫BG ¿É```ª∏°S ø```H á```Ø«∏N
 á```«æWƒdG IQOÉ```ÑŸG √ò```¡d ¬```àªgÉ°ùeh
 ∫Éª©H √ƒª°S RGõ```àYÉH kGó«cCÉJ á°ü∏îŸG

 áμ∏‡ RGõ```àYGh ,Ú```°ü∏îŸG ø```jôëÑdG
 πª©dG ‘ Ió```FGôdG É```¡àHôéàH ø```jôëÑdG
 á∏eÉ°ûdG ìÓ°UE’G IÒ°ùe πX ‘ »HÉ≤ædG
 ∂∏ŸG ádÓL OÓ```ÑdG πgÉY É¡≤∏WCG »```àdG

.áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 á```Äæ¡àdÉH  π```ª©dG  ô```jRh  Ωó```≤Jh
 äÉ```HÉ≤æd ô```◊G OÉ```–’G IQGOEG ¢```ù∏éŸ
 óªfi Üƒ≤©j á```°SÉFôH ø```jôëÑdG ∫ÉªY

 øY ÈYh ,∫É```ª©dG á```≤ãH º```gRƒa ≈```∏Y
 ¿É°ùd ≈```∏Y AÉL ÉÃ ¬```Ñ«MôJh ¬```MÉ«JQG
 øe OÉ–Ód …ò```«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ
 ó¡÷G ¢```ùjôμJ á```«ªgCG ≈```∏Y √ó```«cCÉJ
 ¿hO øe á```∏eÉ©dG á```≤Ñ£dG øY ´É```aó∏d
 ,á«ØFÉW hCG á```«bôY hCG á«HõM äGAÉ```ªàfG
 äÉHPÉéàdGh äÉ```gÉàŸG ø```Y OÉ```©àH’Gh
 ;ójó÷G OÉ–’G OGó```©à°SGh á«°SÉ«°ùdG
 áë∏°üe ™°†J á```¡L ájCG ó«H √ój ™```°Vƒd
 √ócCG ÉªY kÓ°†a ,QÉÑàYG πc ¥ƒa ∫Éª©dG
 áμ∏‡ IQƒ°U í«ë°üJ ≈∏Y πª©dG ¿CÉ°ûH
 »gh ,á«LQÉÿG äÉª¶æŸG iód øjôëÑdG
 πª©dG IQGRh π```ª©J »àdG ¢```ù°SC’G äGP
 ∫ÓN øe É```¡H ó«≤àdGh É```gò«ØæJ ≈```∏Y
 áaÉc á«dÉª©dG äÉ```ª«¶æàdG ™e É¡fhÉ©J
 ÜÉë°UCG äÉ```ª¶æeh áÄ°TÉædGh á```ªFÉ≤dG
 ÚH ¿hÉ©Jh ,QGƒ```M ¢```ù«°SCÉàd ∫É```ªYC’G
 Oƒ¡L ó```Mƒj á```KÓãdG êÉ```àfE’G ±Gô```WCG
 ìÉ‚EGh ,øjôëÑdG á```fÉμe AÓYE’ ;™```«ª÷G
 ≈dEG áaOÉ¡dG á°ü∏îŸG »YÉ°ùŸG ™jöùJh

 äôe »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG QÉ```KBG RhÉŒ
 øe ƒªædGh AÉæÑdG IÒ°ùe ™aOh OÓÑdG É¡H
 áéàæeh á«ë°U π```ªY áÄ«H ¿Éª°V ∫Ó```N
 π```ª©dG  ™```bGƒe  ™```«ªL  ‘  á```μ°SÉªàeh

.OÓÑdG ‘ á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dGh
 ¬«dEG QÉ```°TCG É```e ¿Gó```«ªM ó```cCG É```ªc
 ’ OÉ–’G ¿CG Ö```îàæŸG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ
 ¬æμd ,πª©dG IQGRh ø```e á≤aGƒe êÉ```àëj
 ¢ù«°SCÉàdG äGAGô```LEG ∫É```ªμà°SG êÉ```àëj
 ΩÉ¶ædG ≈```∏Y á∏ªà°ûŸG ¬```bGQhCG ´Gó```jEÉH
 ,Ú°ù°SDƒŸG AÉª°SCGh óªà©ŸG »°SÉ°SC’G
 √òg ™«ªL ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢Uô◊G ∫òHh
 øe …CG ™e ¢VQÉ©àJ ’ á```YOƒŸG ¥GQhC’G

.áμ∏ªŸG ‘ ájQÉ°ùdG ÚfGƒ≤dG
 IQGRh ™∏£J øY πª©dG ôjRh ÜôYCGh
 ,ójó÷G OÉ```–’G ™```e ¿hÉ```©à∏d π```ª©dG
 øe ¬æμÁ É```Ãh ,¬d ¿ƒ```Y πc Ëó```≤Jh
 ájÉYQh ∫Éª©dG á```eóN ‘ √QhóH ΩÉ```«≤dG
 ≥```«≤–  ‘  ΩÉ```¡°SE’Gh  º```¡◊É°üe

 .øWƒ∏d É«∏©dG ídÉ°üŸG

 •¿Gó«ªM π«ªL

càÖ gû°ÉΩ Gdû°«ï:
MòQ GŸójô Gd©ÉΩ ◊ªÉjá GdÌhI GdÑëôjá HÉd¡«Äá Gd©Éeá

◊ªÉjá GdÌhI GdÑëôjá hGdÑ«Äá hG◊«ÉI GdØ£ôjá LÉS°º
Gd˘˘≤ü°Ò e˘˘ø “ÉO… Gdü°˘˘«˘˘ÉOj˘˘ø ‘ Gf˘˘à˘˘¡˘˘É∑ GChb˘˘Éä M˘˘¶˘˘ô
Gdü°«ó hGS°àîóGΩ GdƒS°ÉFπ GŸªæƒYá eãπ T°ÑµÉä {G÷ô±z,

eÉ S°«ƒDO… eù°à≤ÑÓk GE¤ JóeÒ GdÌhI Gdù°ªµ«á Nü°ƒU°Ék
Gd˘˘ôhH˘˘«˘É¿. e˘ø L˘Éf˘Ñ˘¬, J˘ƒb˘™ e˘ój˘ô GEOGQI GŸƒGQO Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘á

Y˘˘Ñ˘˘óGd˘˘ôV°˘˘É T°˘˘ªù¢ GC¿ jù°˘˘ó G’S°˘˘à˘˘õQG´ Gdù°˘˘ª˘µ˘» N˘Ó∫ 
S°æƒGä G’S°à¡Ó∑ GÙ∏» eø NÓ∫ JƒaÒ GB’± Wø eø
G’CS°˘˘˘ª˘˘˘É∑, e˘˘˘ƒDc˘˘óGk GCg˘˘ª˘˘«˘˘á g˘˘òG GŸû°˘˘ôh´ ‘ J˘˘ƒaÒ G’Ce˘˘ø
Gd¨òGF».  

Kªø Gdæù°îá: Gdù°©ƒOjá: QjÉ’¿ - Gdµƒjâ:a∏ù¢ - G’EeÉQGä: OQgªÉ¿ - b£ô: QjÉ’¿ - YªÉ¿: H«ù°á - eü°ô:bôT¢ - G’CQO¿:a∏ù¢ - dÑæÉ¿:d«ôI - Gdªª∏µá GdªàëóI: Læ«¬ GS°àôd«æ» - Gdƒ’jÉä GdªàëóI: Oh’QG¿ - GChQhHÉ:jƒQh 

GdØéô:Gdû°ôh¥:
 Gd¶¡ô:

 Gdª¨ôÜ:
 Gd©ü°ô:

Gd©û°ÉA:

HÉ’CMª`````ô

eƒGb«â Gdü°ÓI

OQL`á G◊`ôGQI
Gdü°¨``````````````ôi: Gd©¶ª````````````≈:

U°ë«Øá Gdû°ÑÉÜ G’Ch¤

GŸæ`Éeá YÉU°ªá
Gdã≤Éaá Gd©ôH«á 

U°Øëáa∏ù¢ Qbº Gdàù°é«π:

G’Ch¤ Hëôjæ«Ék 
hYôH«`````Ék

Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

J≤ƒjπ eØƒV°«á M≤ƒ¥
G’Efù°É¿ eÉ ⁄ J≤∏¬ aÈcá

LójóI. GdÑ©†¢ ⁄ jà©∏º
GdóQS¢!

{GdóS°àƒQjáz Jƒb∞ bôGQ
eôS°» HÉEYÉOI ›∏ù¢ Gdû°©Ö

aÈcà¡É d≤†°«á fÑ«π QLÖ ‰ƒPLÉk..GEYÓe«ƒ¿:

J†°∏«`π Gd`ôGC… Gd©`ÉΩ
’j∏«`≥ Hù°`ª©á {Qhj`ÎRz 

càÖ YÑóGd∏¬ GEd¡Ée»:
hL˘¬ GEY˘Óe˘«˘ƒ¿ Gf˘à˘≤˘ÉOGä M˘ÉOI dƒcÉdá

{QhjÎRz dÓCfÑÉA H©ó –ôjØ¡É M«ã«Éä ‘
b†°˘˘«˘˘á {GROQGA f˘˘Ñ˘˘«˘˘π QLÖ GCg˘˘π GÙô¥z,
hb˘˘˘˘Éd˘˘˘˘ƒG GE¿  RY˘˘˘˘º Gd˘˘˘˘ƒc˘˘˘Éd˘˘˘á GC¿ V°˘˘˘Ñ˘˘˘ÉW˘˘˘Ék
hYù°µôjÚ S°ÉH≤Ú gº eø Qa™ GdóYƒi
V°˘˘ó QLÖ j˘˘ƒDc˘˘ó GY˘˘à˘˘ª˘ÉOg˘É Y˘∏˘≈ eü°˘ÉOQ
e†°˘˘˘˘∏˘˘˘˘∏˘˘˘˘á ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø hY˘˘˘óΩ GCN˘˘˘òg˘˘˘É
HÉCHéójÉä Gd©ªπ Gdü°ëÉ‘ hG’YàªÉO Y∏≈
GCcÌ eø eü°óQ d∏ª©∏ƒeá, eƒV°ëÚ GC¿
Gd˘˘˘óY˘˘˘ƒi Qa˘˘˘©˘˘˘¡˘˘˘É H˘˘∏˘˘ó… S°˘˘ÉH˘˘≥ hf˘˘ÉT°˘˘§
GLàªÉY», h’YÓbá d¡É H†°ÑÉ• T°ôWá

hYù°µôjÚ NÓaÉk ŸÉ GChQOJ¬ {QhjÎRz.
hbÉ∫ G’EYÓe«ƒ¿ GE¿ {QhjÎRz “ôS°â

Gd˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘õ H˘˘˘µ˘˘˘π b†°˘˘«˘˘á J˘˘à˘˘æ˘˘Éhd˘˘¡˘˘É M˘˘ƒ∫
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, e˘ód˘∏Ú Y˘∏˘≈ GJ˘¡˘Ée˘¡˘º H˘ƒGb˘™
GCN˘˘Ñ˘˘ÉQ Gd˘˘ƒc˘Éd˘á hJ˘≤˘ÉQj˘ôg˘É GŸæ˘ë˘ÉRI ŒÉ√
GCRe˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø e˘æ˘ò H˘óGj˘à˘¡˘É hMà≈ G’B¿,
hGBN˘˘ôg˘˘É J˘˘∏˘˘Ø˘«˘≤˘Éä GC◊≤˘à˘¡˘É H˘îÈ M˘Ñù¢
fÑ«π QLÖ GCT°¡ô d≤òa¬ GCgπ GÙô¥,
hGYàÈhG GC¿ JƒL¬ GdƒcÉdá hGYàªÉOgÉ Y∏≈
eü°˘˘˘óQ e˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘ƒe˘˘˘Éä Oh¿ GBN˘˘˘ô e˘˘˘≤ü°˘˘ƒOGk,
hZ˘˘Éj˘à˘¬ J†°˘∏˘«˘π Gd˘ôGC… Gd˘©˘ÉΩ hGd˘æ˘«˘π e˘ø
S°ª©á GŸª∏µá heµÉfà¡É. 

Y˘˘˘˘ƒGU°˘˘˘º - )hc˘˘˘É’ä(: Pc˘˘˘ôä
hcÉdá {QhjÎRz GC¿ GEjôG¿ GV°£ôä

–â hW˘˘ÉCI Gd˘˘©˘˘≤˘˘ƒH˘˘Éä Gd˘˘¨˘˘ôH˘˘«˘á
Gdü°ÉQeá ’EZÓ¥ GBHÉQ fØ£«á ‡É
Oa˘™ G’Ef˘à˘Éê Ÿù°˘à˘ƒj˘Éä ⁄ j˘Ñ˘∏˘¨¡É
e˘˘˘æ˘˘˘ò GCcÌ e˘˘ø Y˘˘≤˘˘ój˘˘ø hGCa˘˘≤˘˘ó
W¡ôG¿ GEjôGOGä HÉŸ∏«ÉQGä.

Y˘˘˘˘ƒGU°˘˘˘º - )hc˘˘˘É’ä(:  c˘˘˘∏˘˘˘Øâ
GCQe˘∏˘á Gd˘õY˘«˘º Gd˘Ø∏ù°£«æ» GdôGMπ
jÉS°ô YôaÉä eµàÖ fiÉeÉI HÉQjù°»
H˘˘˘à˘˘˘ë†°Ò OY˘˘˘ƒi b†°˘˘˘ÉF˘˘˘«˘˘á H˘˘©˘˘ó
Gd©ãƒQ Y∏≈ cª«Éä eø GdÑƒdƒf«ƒΩ

Y˘˘∏˘˘≈ GCZ˘˘ôGV°˘¬ Gdû°˘îü°˘«˘á e˘É GCY˘ÉO
GEW˘˘Ó¥ Gd˘˘Ø˘˘ôV°˘«˘Éä M˘ƒ∫ J˘©˘ôV°˘¬
d∏àù°ªº.

Y˘˘˘ƒGU°˘˘˘º - )hc˘˘É’ä(:  b˘˘ôQä
GÙµ˘˘ª˘˘á Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQj˘˘á Gd˘˘©˘∏˘«˘É ‘

eü°˘˘ô eù°˘ÉA GCeù¢ {hb˘∞ J˘æ˘Ø˘«˘òz
bôGQ GdôF«ù¢ fiªó eôS°» H©ƒOI

›∏ù¢ Gdû°©Ö GE¤ G’f©≤ÉO.

Gd©≤ƒHÉä ŒÈ GEjôG¿ 
Y∏≈ GEZÓ¥ GBHÉQgÉ GdæØ£«á

GCQe∏á YôaÉä J©àõΩ Qa™
OYƒi dµû°∞ Xôh± haÉJ¬

G◊óhO G’CQOf«á Gdù°ƒQjá - fiªó dƒQ…:
{eõbâ U°ƒQI Hû°ÉQ G’CS°ó..dø GCS°éó GE’ d∏¬z

b˘˘˘Éd˘˘˘¡˘˘˘É GCH˘˘˘ƒY˘˘˘Ñ˘˘˘óh hGd˘˘˘©˘˘˘õ j˘˘Ø˘˘«†¢ e˘˘ø Y˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘¬
GÙªôJÚ GŸæ¡µàÚ, JØàâ GCU°ÉH™ jó√ ⁄ j©≤¬

Yø Gdà∏ƒjí H¡É hJ¡ójó f¶ÉΩ G’CS°ó HÉd©ƒOI GE¤
S°ƒQjá h–ôjôgÉ eø {Gd©ü°ÉHá GÛôeáz.

GCHƒ YÑóh, GHø {e¡ó GdãƒQIz eójæá OQYÉ, eãπ
c˘˘ãÒ e˘˘ø Gdù°˘ƒQjÚ Gd˘òj˘ø b˘ÉH˘∏˘æ˘Ég˘º g˘æ˘É b˘ôÜ
G◊óhO Gdù°ƒQjá G’CQOf«á, K«ÉÜ QKá JØƒì eæ¡É
QGF˘ë˘á Gd˘óe˘ÉA, hGEY˘Éb˘Éä N˘∏˘Ø˘¡˘É QU°˘ÉU¢ Gd˘æ¶ÉΩ
hU°ƒGQjî¬, dµæ¡É ⁄ Jµø cÉa«á dµù°ô YõJ¡º, GEP

b˘˘É∫ d`{Gd˘˘ƒW˘˘øz: {Y˘˘æ˘˘óe˘˘É W˘˘∏Ö e˘˘æ˘˘» Gdù°˘˘é˘˘ƒO
dü°ƒQI Hû°ÉQ G’CS°ó eõbà¡Éz jü°ªâ ◊¶á Kº
j˘˘˘à˘˘˘ÉH˘˘˘™ {Y˘˘˘òH˘˘˘ƒÊ c˘˘ãÒGk.. U°˘˘∏Ö hQaù¢ )Qc˘˘π(
hOGS°˘˘ƒG Y˘˘∏˘˘» K˘º U°˘©˘≤˘ƒG j˘ó… he˘õb˘ƒG GCU°˘ÉH˘©˘»
d˘˘à˘˘ª˘˘õj˘˘≤˘˘» U°˘˘ƒQI GÛôΩ.. hd˘µ˘æ˘» GCbù°˘º H˘Éd˘∏˘¬,
S°˘˘˘˘ÉCY˘˘˘˘ƒO MÚ GCJ˘˘˘˘©˘˘˘˘Éa˘˘˘˘≈ GE¤ Gd˘˘˘óGN˘˘˘π ›Ég˘˘˘óGk,
hS°æù°≤§ eø jù°ª» fØù°¬ HÉ’CS°óz.

hj†°˘˘˘«˘˘˘∞ {‘ GEM˘˘˘ói GŸ¶˘˘˘Ég˘˘˘ôGä a˘˘à˘˘í G’Ce˘˘ø
hGdû°˘˘Ñ˘˘«˘˘ë˘˘á Gd˘˘æ˘˘ÉQ Y˘˘∏˘˘≈ GŸà˘¶˘Ég˘ôj˘ø Gdù°˘∏˘ª˘«Ú
hS°˘˘≤˘˘§ Gd˘˘µ˘ãÒ e˘ø Gdû°˘¡˘óGA.. c˘æâ M˘«˘æ˘¡˘É HÚ
GŸ©à≤∏Ú hT°Égóä Gdû°Ñ«ëá hgº jôbü°ƒ¿ aƒ¥

Lãå Gdû°¡óGAz.

Qa†¢ Gdù°éƒO dü°ƒQI Hû°ÉQ aü°©≤ƒG {GCU°ÉH©¬z
{GCHƒ YÑóhz jû°ôì c«∞ eõ¥ {GdõHÉf«áz GCU°ÉH©¬ HÉdü°ÉY≥ Gdµ¡ôHÉF»

{G’–ÉO G◊ôz joôLÅ eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» d`jƒd«ƒ
càÖ GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCY∏ø G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø GEQLÉA
eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» GCjÉΩ hJæ¶«ª¬ jƒe» 
hjƒd«ƒ G÷ÉQ…, a«ªÉ GCQL™ QF«ù¢ Gd∏éæá

Mªó GdòhGO… GCS°ÑÉÜ GdàÉCL«π GE¤ JõGeæ¬ e™
e˘˘˘ƒD“ô Oh‹ ‘ eü°˘˘˘ô Jû°˘˘˘ÉQ∑ a˘˘˘«˘˘˘¬ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
hG–ÉOGä Y˘˘˘˘ôH˘˘˘˘«˘˘˘˘á hOhd˘˘˘˘«˘˘˘˘á. hGCc˘˘˘˘ó Gd˘˘˘˘òhGO…
d`{GdƒWøz: V°ôhQI eû°ÉQcá eæ¶ªÉä hG–ÉOGä

YôH«á hOhd«á ‘ GCh∫ eƒD“ô ’ET°¡ÉQ G’–ÉO,
eû°ÒGk GE¤ GC¿ Gd∏éæá Gdàë†°Òjá Mü°∏â Y∏≈

ŒÉhÜ c˘ÑÒ e˘ø GŸæ˘¶˘ª˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á Gd˘©˘ôH˘«á
hGdóhd«á. hGCT°ÉQ GdòhGO… GE¤ GC¿ G’–ÉO jæà¶ô
Gfà¡ÉA GELôGAGä f≤ÉHÉä LójóI J£∏≥ bôjÑÉk bÑπ

Y≤ó GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» dÓ–ÉO, eƒV°ëÉk GC¿
JÉCNô GEWÓ¥ Gdæ≤ÉHÉä j©ƒO dÑ§A ‘ G’ELôGAGä
GdàÉCS°«ù°«á.

{GŸ≤óGOz jàªù°∂ Hë†°ƒQ {S°ØÉQJ¬ Gdù°ƒjójáz GÙÉcªá
càÑâ RgôGA MÑ«Ö:

“ù°∂ GŸà˘˘¡˘˘º H˘˘≤†°˘˘«˘˘á Gÿ∏˘˘«˘˘á G’EQg˘˘ÉH˘«˘á
hGd˘˘à˘˘î˘˘ÉH˘˘ô e˘˘™ GÿÉQê fiª˘˘ó M˘˘Ñ˘«Ö GŸ≤˘óGO
Hôa†¢ G’S°àªÉ´ GE¤ T°¡ƒO GdæØ» ‘ Zôaá
GŸû°˘˘ƒQI hL˘˘©˘˘∏˘˘¡˘˘É ‘ b˘˘ÉY˘˘á GÙµ˘ª˘á H˘ë†°˘ƒQ

‡ã∏Ú Yø Gdù°ØÉQI Gdù°ƒjójá Hü°Øà¬ eƒGWæÉk
S°˘˘˘ƒj˘˘˘ój˘˘˘Ék hd˘˘˘«˘˘˘ã˘˘Ñâ d˘˘∏ù°˘˘Ø˘˘ÉQI Gdù°˘˘ƒj˘˘ój˘˘á GC¿
{eƒGWæ¡É Hô…Az. 

hb˘˘ôQä fiµ˘˘ª˘˘á G’S°˘˘à˘Ä˘æ˘É± Gd˘©˘∏˘«˘É GCeù¢,

J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π Gd˘˘≤†°˘˘«˘˘á GE¤ L˘˘∏ù°˘˘á j˘˘ƒΩ Gdù°˘Ñâ 
j˘˘ƒd˘˘«˘˘ƒ G◊É‹ d˘˘ÓS°˘˘à˘˘ª˘É´ GE¤ T°˘¡˘ƒO Gd˘æ˘Ø˘»
dÑÉb» GŸù°àÉCfØÚ hGfàóGÜ fiÉeÚ Hó’k eø
Gdòjø Gfù°ëÑƒG ‘ L∏ù°á GCeù¢.

e˘˘ø L˘˘¡˘˘á GCN˘˘ôi, GCL˘˘∏â GÙµ˘˘ª˘á Gd˘µÈi
G÷æÉF«á G’Ch¤ b†°«á JØéÒ Gd©µô hGdû°ôh´

‘ bàπ QLÉ∫ G’Ceø, GE¤ L∏ù°á S°ÑàªÈ
GŸ≤Ñπ dù°ªÉ´ T°¡ƒO G’EKÑÉä hYôV¢ GCbôGU¢

‡¨æ£á d∏ƒGb©á hd∏ªôGa©á.

GEQgÉH«ƒ¿ j©àóh¿ Y∏≈ eæõ∫ V°ÉH§
H`Éd©µô hGdæ`ÉQ J∏à¡º GEMói Gd¨`ô±

GY˘˘à˘˘ói GEQg˘ÉH˘«˘ƒ¿ Y˘∏˘≈ e˘æ˘õ∫ V°˘ÉH˘§ H˘ƒRGQI Gd˘óGN˘∏˘«˘á ‘
Gd©µô Gdû°ôb» GCeù¢, eÉ GCOi GE¤ GT°à©É∫ GdæÉQ HÉdóhQ G’Ch∫

eæ¬, a«ªÉ bÉdâ eójôjá T°ôWá GÙÉa¶á GdƒS°£≈ GE¿ {gòG
G’Y˘˘à˘˘óGA d˘˘«ù¢ G’Ch∫ Y˘˘∏˘˘≈ H˘˘«â Gd†°˘˘ÉH˘˘§z. hb˘É∫ e˘ój˘ô Y˘ÉΩ

eójôjá T°ôWá GÙÉa¶á GdƒS°£≈ GE¿ {GYàóGA GıôHÚ GCOi
GE¤ J†°ôQ GEMói Gd¨ô± Hæù°Ñá %z, hGC¿  {GBd«Éä GdóaÉ´
GŸóÊ GCN˘˘ª˘˘óä G◊ôj˘˘≥ Gd˘˘ò… ⁄ jù°˘˘Ø˘˘ô Y˘˘æ˘˘¬ hb˘˘ƒ´ GEU°˘ÉH˘Éä
Hû°ôjá d©óΩ hLƒO bÉWæ» GŸæõ∫ OGN∏¬ Yæó hbƒ´ G’YàóGAz.
hGCc˘˘ó GC¿ {Y˘˘ª˘˘∏˘˘«˘˘Éä Gd˘˘Ñ˘˘ëå hGd˘˘à˘˘ë˘˘ô… L˘ÉQj˘á d˘∏˘≤˘Ñ†¢ Y˘∏˘≈
GıôHÚ hJ≤óÁ¡º d∏©óGdá, eû°óOGk Y∏≈ {Gdà©Éeπ hHµπ MõΩ

e™ cπ eø jôJµÖ gò√ G’Ca©É∫ G’ELôGe«áz.

{Gdü°ëáz: GŸ∏ƒKÉä ‘ eÉA T°ôÜ
GŸ©ªπ GıÉd∞ {ZÒ e«µôhH«áz

Pc˘˘˘˘ôä hRGQI Gdü°˘˘˘˘ë˘˘˘˘á GC¿ Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘π Gd˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘õj˘˘˘ÉF˘˘˘»
GŸ«µôhS°µƒH» Ÿ«É√ eü°æ™ GEfàÉê Gdû°ôÜ Gdò… GCZ∏≥ GCeù¢
G’Ch∫ H˘˘«˘˘æâ GC¿ Gdû°˘˘ƒGFÖ Gdü°˘˘Ø˘˘ôGA GŸƒL˘˘ƒOI Ãæ˘˘à˘˘é˘˘ÉJ˘¬

e∏ƒKÉä {ZÒ e«µôhH«áz.
hGCV°Éaâ {Gdü°ëáz ‘ H«É¿, Y∏≈ dù°É¿ eü°óQ ⁄ Jù°ª¬,

GC¿ {GdƒRGQI J£ªÄø GŸƒGWæÚ hGŸ≤«ªÚ cÉaá HÉC¿ bù°º
e˘ôGb˘Ñ˘á G’CZ˘òj˘á a˘«˘¡˘É f˘Ø˘ò M˘ª˘Óä e˘µ˘ã˘Ø˘á d˘∏˘à˘ÉCc˘ó eø
S°Óeá eæàéÉä GŸ«É√ GŸ©ÑÉCI GŸƒLƒOI HÉ’CS°ƒG¥ hN∏ƒgÉ
eø GŸ∏ƒKÉä e™ S°ëÖ Y«æÉä d∏àë∏«π GıàÈ…z, eƒDcóGk
GC¿ {U°ëá GŸù°à¡∏µÚ hS°Óeà¡º eø GChdƒjÉä GgàªÉeÉJ¡É,
hM˘˘ª˘˘Óä Gd˘˘à˘˘Ø˘˘à˘˘«û¢ Gdü°˘˘ë˘˘«˘˘á S°˘˘àù°˘˘à˘˘ª˘˘ô Y˘∏˘≈ GŸæû°˘ÉBä
Gd¨òGF«á cÉaáz.

JµóS¢ GŸù°Éaôjø HÉfà¶ÉQ GEf¡ÉA G’ELôGAGä Y∏≈ G÷ù°ô

j£ÉdÑƒ¿ HàæØ«ò eû°ôh´ JƒS°©á YÉLπ.. eƒGWæƒ¿:

G’NàæÉb`Éä GŸôhQj`á Y∏≈ L`ù°ô GŸ∏`∂ a¡`ó {’–à`ªπz
càÖ MòjØá jƒS°∞:

GROMÉeÉä eàµôQI Y∏≈ Lù°ô GŸ∏∂ a¡ó hGNàæÉbÉä eôhQjá jƒe«á Oa©â
GŸƒGWæÚ, GE¤ GŸ£ÉdÑá HàæØ«ò eû°ôh´ JƒS°©á YÉLπ, hGEjéÉO M∏ƒ∫ LòQjá,
J†°ªø d¡º GÿÓU¢ eø S°ÉYÉä G’fà¶ÉQ, Gdà» “àó ‘ GCM«É¿ cãÒI GE¤ jƒΩ
hH©†¢ eæ¬, Nü°ƒU°Ék hGC¿ eû°ôh´ GdàƒS°©á, Mù°Ö eƒGWæÚ, jù°¡º ‘ J©õjõ
hOYº eû°ôh´ G’–ÉO Gÿ∏«é». 

hj≤ƒ∫ eù°àîóeƒ G÷ù°ô GE¿ G’ROMÉeÉä J©£π eü°É◊¡º, hJõjó S°ÉYÉä
Gdù°Øô GŸ≤ôQI.  hHÉdàƒGR… e™ e©ÉfÉI GŸƒGWæÚ, Jù°àªô eû°µ∏á JÉCNô Gdû°ÉMæÉä
GÙª∏á HÉdÑ†°ÉF™. hj£ôì GdæÉFÖ Mù°ø GdóhS°ô… YóOGk eø G◊∏ƒ∫, H«æ¡É
Rj˘˘ÉOI Y˘˘óO GŸù°˘˘ÉQGä Y˘˘∏˘˘≈ G÷ù°˘˘ô, hGEV°˘˘Éa˘˘á c˘˘Ñ˘˘ÉF˘˘ø L˘˘ój˘˘óI ÿà˘º G÷ƒGRGä,
hGS°àîóGΩ Gdà≤æ«Éä G◊ójãá cÉ’CL¡õI Gd∏ƒM«á hZÒgÉ. 

hjôi GŸƒGWæƒ¿ GC¿ GEYÓ¿ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá ÷ù°ô GŸ∏∂ a¡ó Yø Mõeá
eû°˘˘ôhY˘˘Éä d˘˘à˘˘£˘˘ƒj˘˘ô N˘˘óe˘˘Éä G÷ù°˘˘ô, j˘˘éÖ GC¿ j˘˘à˘˘ƒGa˘˘≥ e˘˘™ M˘˘∏˘ƒ∫ f˘ÉL˘©˘á
dÓROMÉΩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GS°àõQG´ Gdù°ª∂ jƒaô
GB’± W`ø fi∏``«Ék 

GBKÉQ G’YàóGA Y∏≈ eæõ∫ Gd†°ÉH§

càÖ gû°ÉΩ Gdû°«ï:
MòQ GŸójô Gd©ÉΩ ◊ªÉjá GdÌhI GdÑëôjá HÉd¡«Äá Gd©Éeá

◊ªÉjá GdÌhI GdÑëôjá hGdÑ«Äá hG◊«ÉI GdØ£ôjá LÉS°º
Gd˘˘≤ü°Ò e˘˘ø “ÉO… Gdü°˘˘«˘˘ÉOj˘˘ø ‘ Gf˘˘à˘˘¡˘˘É∑ GChb˘˘Éä M˘˘¶˘˘ô
Gdü°«ó hGS°àîóGΩ GdƒS°ÉFπ GŸªæƒYá eãπ T°ÑµÉä {G÷ô±z,

eÉ S°«ƒDO… eù°à≤ÑÓk GE¤ JóeÒ GdÌhI Gdù°ªµ«á Nü°ƒU°Ék
Gd˘˘ôhH˘˘«˘É¿. e˘ø L˘Éf˘Ñ˘¬, J˘ƒb˘™ e˘ój˘ô GEOGQI GŸƒGQO Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘á

Y˘˘Ñ˘˘óGd˘˘ôV°˘˘É T°˘˘ªù¢ GC¿ jù°˘˘ó G’S°˘˘à˘˘õQG´ Gdù°˘˘ª˘µ˘» N˘Ó∫ 
S°æƒGä G’S°à¡Ó∑ GÙ∏» eø NÓ∫ JƒaÒ GB’± Wø eø
G’CS°˘˘˘ª˘˘˘É∑, e˘˘˘ƒDc˘˘óGk GCg˘˘ª˘˘«˘˘á g˘˘òG GŸû°˘˘ôh´ ‘ J˘˘ƒaÒ G’Ce˘˘ø
Gd¨òGF».  

Kªø Gdæù°îá: Gdù°©ƒOjá: QjÉ’¿ - Gdµƒjâ:a∏ù¢ - G’EeÉQGä: OQgªÉ¿ - b£ô: QjÉ’¿ - YªÉ¿: H«ù°á - eü°ô:bôT¢ - G’CQO¿:a∏ù¢ - dÑæÉ¿:d«ôI - Gdªª∏µá GdªàëóI: Læ«¬ GS°àôd«æ» - Gdƒ’jÉä GdªàëóI: Oh’QG¿ - GChQhHÉ:jƒQh 

GdØéô:Gdû°ôh¥:
 Gd¶¡ô:

 Gdª¨ôÜ:
 Gd©ü°ô:

Gd©û°ÉA:

HÉ’CMª`````ô

eƒGb«â Gdü°ÓI

OQL`á G◊`ôGQI
Gdü°¨``````````````ôi: Gd©¶ª````````````≈:

U°ë«Øá Gdû°ÑÉÜ G’Ch¤

GŸæ`Éeá YÉU°ªá
Gdã≤Éaá Gd©ôH«á 

U°Øëáa∏ù¢ Qbº Gdàù°é«π:

G’Ch¤ Hëôjæ«Ék 
hYôH«`````Ék

Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CQH©ÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

J≤ƒjπ eØƒV°«á M≤ƒ¥
G’Efù°É¿ eÉ ⁄ J≤∏¬ aÈcá

LójóI. GdÑ©†¢ ⁄ jà©∏º
GdóQS¢!

{GdóS°àƒQjáz Jƒb∞ bôGQ
eôS°» HÉEYÉOI ›∏ù¢ Gdû°©Ö

aÈcà¡É d≤†°«á fÑ«π QLÖ ‰ƒPLÉk..GEYÓe«ƒ¿:

J†°∏«`π Gd`ôGC… Gd©`ÉΩ
’j∏«`≥ Hù°`ª©á {Qhj`ÎRz 

càÖ YÑóGd∏¬ GEd¡Ée»:
hL˘¬ GEY˘Óe˘«˘ƒ¿ Gf˘à˘≤˘ÉOGä M˘ÉOI dƒcÉdá

{QhjÎRz dÓCfÑÉA H©ó –ôjØ¡É M«ã«Éä ‘
b†°˘˘«˘˘á {GROQGA f˘˘Ñ˘˘«˘˘π QLÖ GCg˘˘π GÙô¥z,
hb˘˘˘˘Éd˘˘˘˘ƒG GE¿  RY˘˘˘˘º Gd˘˘˘˘ƒc˘˘˘Éd˘˘˘á GC¿ V°˘˘˘Ñ˘˘˘ÉW˘˘˘Ék
hYù°µôjÚ S°ÉH≤Ú gº eø Qa™ GdóYƒi
V°˘˘ó QLÖ j˘˘ƒDc˘˘ó GY˘˘à˘˘ª˘ÉOg˘É Y˘∏˘≈ eü°˘ÉOQ
e†°˘˘˘˘∏˘˘˘˘∏˘˘˘˘á ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø hY˘˘˘óΩ GCN˘˘˘òg˘˘˘É
HÉCHéójÉä Gd©ªπ Gdü°ëÉ‘ hG’YàªÉO Y∏≈
GCcÌ eø eü°óQ d∏ª©∏ƒeá, eƒV°ëÚ GC¿
Gd˘˘˘óY˘˘˘ƒi Qa˘˘˘©˘˘˘¡˘˘˘É H˘˘∏˘˘ó… S°˘˘ÉH˘˘≥ hf˘˘ÉT°˘˘§
GLàªÉY», h’YÓbá d¡É H†°ÑÉ• T°ôWá

hYù°µôjÚ NÓaÉk ŸÉ GChQOJ¬ {QhjÎRz.
hbÉ∫ G’EYÓe«ƒ¿ GE¿ {QhjÎRz “ôS°â

Gd˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘õ H˘˘˘µ˘˘˘π b†°˘˘«˘˘á J˘˘à˘˘æ˘˘Éhd˘˘¡˘˘É M˘˘ƒ∫
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, e˘ód˘∏Ú Y˘∏˘≈ GJ˘¡˘Ée˘¡˘º H˘ƒGb˘™
GCN˘˘Ñ˘˘ÉQ Gd˘˘ƒc˘Éd˘á hJ˘≤˘ÉQj˘ôg˘É GŸæ˘ë˘ÉRI ŒÉ√
GCRe˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø e˘æ˘ò H˘óGj˘à˘¡˘É hMà≈ G’B¿,
hGBN˘˘ôg˘˘É J˘˘∏˘˘Ø˘«˘≤˘Éä GC◊≤˘à˘¡˘É H˘îÈ M˘Ñù¢
fÑ«π QLÖ GCT°¡ô d≤òa¬ GCgπ GÙô¥,
hGYàÈhG GC¿ JƒL¬ GdƒcÉdá hGYàªÉOgÉ Y∏≈
eü°˘˘˘óQ e˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘ƒe˘˘˘Éä Oh¿ GBN˘˘˘ô e˘˘˘≤ü°˘˘ƒOGk,
hZ˘˘Éj˘à˘¬ J†°˘∏˘«˘π Gd˘ôGC… Gd˘©˘ÉΩ hGd˘æ˘«˘π e˘ø
S°ª©á GŸª∏µá heµÉfà¡É. 

Y˘˘˘˘ƒGU°˘˘˘º - )hc˘˘˘É’ä(: Pc˘˘˘ôä
hcÉdá {QhjÎRz GC¿ GEjôG¿ GV°£ôä

–â hW˘˘ÉCI Gd˘˘©˘˘≤˘˘ƒH˘˘Éä Gd˘˘¨˘˘ôH˘˘«˘á
Gdü°ÉQeá ’EZÓ¥ GBHÉQ fØ£«á ‡É
Oa˘™ G’Ef˘à˘Éê Ÿù°˘à˘ƒj˘Éä ⁄ j˘Ñ˘∏˘¨¡É
e˘˘˘æ˘˘˘ò GCcÌ e˘˘ø Y˘˘≤˘˘ój˘˘ø hGCa˘˘≤˘˘ó
W¡ôG¿ GEjôGOGä HÉŸ∏«ÉQGä.

Y˘˘˘˘ƒGU°˘˘˘º - )hc˘˘˘É’ä(:  c˘˘˘∏˘˘˘Øâ
GCQe˘∏˘á Gd˘õY˘«˘º Gd˘Ø∏ù°£«æ» GdôGMπ
jÉS°ô YôaÉä eµàÖ fiÉeÉI HÉQjù°»
H˘˘˘à˘˘˘ë†°Ò OY˘˘˘ƒi b†°˘˘˘ÉF˘˘˘«˘˘á H˘˘©˘˘ó
Gd©ãƒQ Y∏≈ cª«Éä eø GdÑƒdƒf«ƒΩ

Y˘˘∏˘˘≈ GCZ˘˘ôGV°˘¬ Gdû°˘îü°˘«˘á e˘É GCY˘ÉO
GEW˘˘Ó¥ Gd˘˘Ø˘˘ôV°˘«˘Éä M˘ƒ∫ J˘©˘ôV°˘¬
d∏àù°ªº.

Y˘˘˘ƒGU°˘˘˘º - )hc˘˘É’ä(:  b˘˘ôQä
GÙµ˘˘ª˘˘á Gd˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQj˘˘á Gd˘˘©˘∏˘«˘É ‘

eü°˘˘ô eù°˘ÉA GCeù¢ {hb˘∞ J˘æ˘Ø˘«˘òz
bôGQ GdôF«ù¢ fiªó eôS°» H©ƒOI

›∏ù¢ Gdû°©Ö GE¤ G’f©≤ÉO.

Gd©≤ƒHÉä ŒÈ GEjôG¿ 
Y∏≈ GEZÓ¥ GBHÉQgÉ GdæØ£«á

GCQe∏á YôaÉä J©àõΩ Qa™
OYƒi dµû°∞ Xôh± haÉJ¬

G◊óhO G’CQOf«á Gdù°ƒQjá - fiªó dƒQ…:
{eõbâ U°ƒQI Hû°ÉQ G’CS°ó..dø GCS°éó GE’ d∏¬z

b˘˘˘Éd˘˘˘¡˘˘˘É GCH˘˘˘ƒY˘˘˘Ñ˘˘˘óh hGd˘˘˘©˘˘˘õ j˘˘Ø˘˘«†¢ e˘˘ø Y˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘¬
GÙªôJÚ GŸæ¡µàÚ, JØàâ GCU°ÉH™ jó√ ⁄ j©≤¬

Yø Gdà∏ƒjí H¡É hJ¡ójó f¶ÉΩ G’CS°ó HÉd©ƒOI GE¤
S°ƒQjá h–ôjôgÉ eø {Gd©ü°ÉHá GÛôeáz.

GCHƒ YÑóh, GHø {e¡ó GdãƒQIz eójæá OQYÉ, eãπ
c˘˘ãÒ e˘˘ø Gdù°˘ƒQjÚ Gd˘òj˘ø b˘ÉH˘∏˘æ˘Ég˘º g˘æ˘É b˘ôÜ
G◊óhO Gdù°ƒQjá G’CQOf«á, K«ÉÜ QKá JØƒì eæ¡É
QGF˘ë˘á Gd˘óe˘ÉA, hGEY˘Éb˘Éä N˘∏˘Ø˘¡˘É QU°˘ÉU¢ Gd˘æ¶ÉΩ
hU°ƒGQjî¬, dµæ¡É ⁄ Jµø cÉa«á dµù°ô YõJ¡º, GEP

b˘˘É∫ d`{Gd˘˘ƒW˘˘øz: {Y˘˘æ˘˘óe˘˘É W˘˘∏Ö e˘˘æ˘˘» Gdù°˘˘é˘˘ƒO
dü°ƒQI Hû°ÉQ G’CS°ó eõbà¡Éz jü°ªâ ◊¶á Kº
j˘˘˘à˘˘˘ÉH˘˘˘™ {Y˘˘˘òH˘˘˘ƒÊ c˘˘ãÒGk.. U°˘˘∏Ö hQaù¢ )Qc˘˘π(
hOGS°˘˘ƒG Y˘˘∏˘˘» K˘º U°˘©˘≤˘ƒG j˘ó… he˘õb˘ƒG GCU°˘ÉH˘©˘»
d˘˘à˘˘ª˘˘õj˘˘≤˘˘» U°˘˘ƒQI GÛôΩ.. hd˘µ˘æ˘» GCbù°˘º H˘Éd˘∏˘¬,
S°˘˘˘˘ÉCY˘˘˘˘ƒO MÚ GCJ˘˘˘˘©˘˘˘˘Éa˘˘˘˘≈ GE¤ Gd˘˘˘óGN˘˘˘π ›Ég˘˘˘óGk,
hS°æù°≤§ eø jù°ª» fØù°¬ HÉ’CS°óz.

hj†°˘˘˘«˘˘˘∞ {‘ GEM˘˘˘ói GŸ¶˘˘˘Ég˘˘˘ôGä a˘˘à˘˘í G’Ce˘˘ø
hGdû°˘˘Ñ˘˘«˘˘ë˘˘á Gd˘˘æ˘˘ÉQ Y˘˘∏˘˘≈ GŸà˘¶˘Ég˘ôj˘ø Gdù°˘∏˘ª˘«Ú
hS°˘˘≤˘˘§ Gd˘˘µ˘ãÒ e˘ø Gdû°˘¡˘óGA.. c˘æâ M˘«˘æ˘¡˘É HÚ
GŸ©à≤∏Ú hT°Égóä Gdû°Ñ«ëá hgº jôbü°ƒ¿ aƒ¥

Lãå Gdû°¡óGAz.

Qa†¢ Gdù°éƒO dü°ƒQI Hû°ÉQ aü°©≤ƒG {GCU°ÉH©¬z
{GCHƒ YÑóhz jû°ôì c«∞ eõ¥ {GdõHÉf«áz GCU°ÉH©¬ HÉdü°ÉY≥ Gdµ¡ôHÉF»

{G’–ÉO G◊ôz joôLÅ eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» d`jƒd«ƒ
càÖ GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCY∏ø G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø GEQLÉA
eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» GCjÉΩ hJæ¶«ª¬ jƒe» 
hjƒd«ƒ G÷ÉQ…, a«ªÉ GCQL™ QF«ù¢ Gd∏éæá

Mªó GdòhGO… GCS°ÑÉÜ GdàÉCL«π GE¤ JõGeæ¬ e™
e˘˘˘ƒD“ô Oh‹ ‘ eü°˘˘˘ô Jû°˘˘˘ÉQ∑ a˘˘˘«˘˘˘¬ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
hG–ÉOGä Y˘˘˘˘ôH˘˘˘˘«˘˘˘˘á hOhd˘˘˘˘«˘˘˘˘á. hGCc˘˘˘˘ó Gd˘˘˘˘òhGO…
d`{GdƒWøz: V°ôhQI eû°ÉQcá eæ¶ªÉä hG–ÉOGä

YôH«á hOhd«á ‘ GCh∫ eƒD“ô ’ET°¡ÉQ G’–ÉO,
eû°ÒGk GE¤ GC¿ Gd∏éæá Gdàë†°Òjá Mü°∏â Y∏≈

ŒÉhÜ c˘ÑÒ e˘ø GŸæ˘¶˘ª˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á Gd˘©˘ôH˘«á
hGdóhd«á. hGCT°ÉQ GdòhGO… GE¤ GC¿ G’–ÉO jæà¶ô
Gfà¡ÉA GELôGAGä f≤ÉHÉä LójóI J£∏≥ bôjÑÉk bÑπ

Y≤ó GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» dÓ–ÉO, eƒV°ëÉk GC¿
JÉCNô GEWÓ¥ Gdæ≤ÉHÉä j©ƒO dÑ§A ‘ G’ELôGAGä
GdàÉCS°«ù°«á.

{GŸ≤óGOz jàªù°∂ Hë†°ƒQ {S°ØÉQJ¬ Gdù°ƒjójáz GÙÉcªá
càÑâ RgôGA MÑ«Ö:

“ù°∂ GŸà˘˘¡˘˘º H˘˘≤†°˘˘«˘˘á Gÿ∏˘˘«˘˘á G’EQg˘˘ÉH˘«˘á
hGd˘˘à˘˘î˘˘ÉH˘˘ô e˘˘™ GÿÉQê fiª˘˘ó M˘˘Ñ˘«Ö GŸ≤˘óGO
Hôa†¢ G’S°àªÉ´ GE¤ T°¡ƒO GdæØ» ‘ Zôaá
GŸû°˘˘ƒQI hL˘˘©˘˘∏˘˘¡˘˘É ‘ b˘˘ÉY˘˘á GÙµ˘ª˘á H˘ë†°˘ƒQ

‡ã∏Ú Yø Gdù°ØÉQI Gdù°ƒjójá Hü°Øà¬ eƒGWæÉk
S°˘˘˘ƒj˘˘˘ój˘˘˘Ék hd˘˘˘«˘˘˘ã˘˘Ñâ d˘˘∏ù°˘˘Ø˘˘ÉQI Gdù°˘˘ƒj˘˘ój˘˘á GC¿
{eƒGWæ¡É Hô…Az. 

hb˘˘ôQä fiµ˘˘ª˘˘á G’S°˘˘à˘Ä˘æ˘É± Gd˘©˘∏˘«˘É GCeù¢,

J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π Gd˘˘≤†°˘˘«˘˘á GE¤ L˘˘∏ù°˘˘á j˘˘ƒΩ Gdù°˘Ñâ 
j˘˘ƒd˘˘«˘˘ƒ G◊É‹ d˘˘ÓS°˘˘à˘˘ª˘É´ GE¤ T°˘¡˘ƒO Gd˘æ˘Ø˘»
dÑÉb» GŸù°àÉCfØÚ hGfàóGÜ fiÉeÚ Hó’k eø
Gdòjø Gfù°ëÑƒG ‘ L∏ù°á GCeù¢.

e˘˘ø L˘˘¡˘˘á GCN˘˘ôi, GCL˘˘∏â GÙµ˘˘ª˘á Gd˘µÈi
G÷æÉF«á G’Ch¤ b†°«á JØéÒ Gd©µô hGdû°ôh´

‘ bàπ QLÉ∫ G’Ceø, GE¤ L∏ù°á S°ÑàªÈ
GŸ≤Ñπ dù°ªÉ´ T°¡ƒO G’EKÑÉä hYôV¢ GCbôGU¢

‡¨æ£á d∏ƒGb©á hd∏ªôGa©á.

GEQgÉH«ƒ¿ j©àóh¿ Y∏≈ eæõ∫ V°ÉH§
H`Éd©µô hGdæ`ÉQ J∏à¡º GEMói Gd¨`ô±

GY˘˘à˘˘ói GEQg˘ÉH˘«˘ƒ¿ Y˘∏˘≈ e˘æ˘õ∫ V°˘ÉH˘§ H˘ƒRGQI Gd˘óGN˘∏˘«˘á ‘
Gd©µô Gdû°ôb» GCeù¢, eÉ GCOi GE¤ GT°à©É∫ GdæÉQ HÉdóhQ G’Ch∫

eæ¬, a«ªÉ bÉdâ eójôjá T°ôWá GÙÉa¶á GdƒS°£≈ GE¿ {gòG
G’Y˘˘à˘˘óGA d˘˘«ù¢ G’Ch∫ Y˘˘∏˘˘≈ H˘˘«â Gd†°˘˘ÉH˘˘§z. hb˘É∫ e˘ój˘ô Y˘ÉΩ

eójôjá T°ôWá GÙÉa¶á GdƒS°£≈ GE¿ {GYàóGA GıôHÚ GCOi
GE¤ J†°ôQ GEMói Gd¨ô± Hæù°Ñá %z, hGC¿  {GBd«Éä GdóaÉ´
GŸóÊ GCN˘˘ª˘˘óä G◊ôj˘˘≥ Gd˘˘ò… ⁄ jù°˘˘Ø˘˘ô Y˘˘æ˘˘¬ hb˘˘ƒ´ GEU°˘ÉH˘Éä
Hû°ôjá d©óΩ hLƒO bÉWæ» GŸæõ∫ OGN∏¬ Yæó hbƒ´ G’YàóGAz.
hGCc˘˘ó GC¿ {Y˘˘ª˘˘∏˘˘«˘˘Éä Gd˘˘Ñ˘˘ëå hGd˘˘à˘˘ë˘˘ô… L˘ÉQj˘á d˘∏˘≤˘Ñ†¢ Y˘∏˘≈
GıôHÚ hJ≤óÁ¡º d∏©óGdá, eû°óOGk Y∏≈ {Gdà©Éeπ hHµπ MõΩ

e™ cπ eø jôJµÖ gò√ G’Ca©É∫ G’ELôGe«áz.

{Gdü°ëáz: GŸ∏ƒKÉä ‘ eÉA T°ôÜ
GŸ©ªπ GıÉd∞ {ZÒ e«µôhH«áz

Pc˘˘˘˘ôä hRGQI Gdü°˘˘˘˘ë˘˘˘˘á GC¿ Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘π Gd˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘õj˘˘˘ÉF˘˘˘»
GŸ«µôhS°µƒH» Ÿ«É√ eü°æ™ GEfàÉê Gdû°ôÜ Gdò… GCZ∏≥ GCeù¢
G’Ch∫ H˘˘«˘˘æâ GC¿ Gdû°˘˘ƒGFÖ Gdü°˘˘Ø˘˘ôGA GŸƒL˘˘ƒOI Ãæ˘˘à˘˘é˘˘ÉJ˘¬

e∏ƒKÉä {ZÒ e«µôhH«áz.
hGCV°Éaâ {Gdü°ëáz ‘ H«É¿, Y∏≈ dù°É¿ eü°óQ ⁄ Jù°ª¬,

GC¿ {GdƒRGQI J£ªÄø GŸƒGWæÚ hGŸ≤«ªÚ cÉaá HÉC¿ bù°º
e˘ôGb˘Ñ˘á G’CZ˘òj˘á a˘«˘¡˘É f˘Ø˘ò M˘ª˘Óä e˘µ˘ã˘Ø˘á d˘∏˘à˘ÉCc˘ó eø
S°Óeá eæàéÉä GŸ«É√ GŸ©ÑÉCI GŸƒLƒOI HÉ’CS°ƒG¥ hN∏ƒgÉ
eø GŸ∏ƒKÉä e™ S°ëÖ Y«æÉä d∏àë∏«π GıàÈ…z, eƒDcóGk
GC¿ {U°ëá GŸù°à¡∏µÚ hS°Óeà¡º eø GChdƒjÉä GgàªÉeÉJ¡É,
hM˘˘ª˘˘Óä Gd˘˘à˘˘Ø˘˘à˘˘«û¢ Gdü°˘˘ë˘˘«˘˘á S°˘˘àù°˘˘à˘˘ª˘˘ô Y˘∏˘≈ GŸæû°˘ÉBä
Gd¨òGF«á cÉaáz.

JµóS¢ GŸù°Éaôjø HÉfà¶ÉQ GEf¡ÉA G’ELôGAGä Y∏≈ G÷ù°ô

j£ÉdÑƒ¿ HàæØ«ò eû°ôh´ JƒS°©á YÉLπ.. eƒGWæƒ¿:

G’NàæÉb`Éä GŸôhQj`á Y∏≈ L`ù°ô GŸ∏`∂ a¡`ó {’–à`ªπz
càÖ MòjØá jƒS°∞:

GROMÉeÉä eàµôQI Y∏≈ Lù°ô GŸ∏∂ a¡ó hGNàæÉbÉä eôhQjá jƒe«á Oa©â
GŸƒGWæÚ, GE¤ GŸ£ÉdÑá HàæØ«ò eû°ôh´ JƒS°©á YÉLπ, hGEjéÉO M∏ƒ∫ LòQjá,
J†°ªø d¡º GÿÓU¢ eø S°ÉYÉä G’fà¶ÉQ, Gdà» “àó ‘ GCM«É¿ cãÒI GE¤ jƒΩ
hH©†¢ eæ¬, Nü°ƒU°Ék hGC¿ eû°ôh´ GdàƒS°©á, Mù°Ö eƒGWæÚ, jù°¡º ‘ J©õjõ
hOYº eû°ôh´ G’–ÉO Gÿ∏«é». 

hj≤ƒ∫ eù°àîóeƒ G÷ù°ô GE¿ G’ROMÉeÉä J©£π eü°É◊¡º, hJõjó S°ÉYÉä
Gdù°Øô GŸ≤ôQI.  hHÉdàƒGR… e™ e©ÉfÉI GŸƒGWæÚ, Jù°àªô eû°µ∏á JÉCNô Gdû°ÉMæÉä
GÙª∏á HÉdÑ†°ÉF™. hj£ôì GdæÉFÖ Mù°ø GdóhS°ô… YóOGk eø G◊∏ƒ∫, H«æ¡É
Rj˘˘ÉOI Y˘˘óO GŸù°˘˘ÉQGä Y˘˘∏˘˘≈ G÷ù°˘˘ô, hGEV°˘˘Éa˘˘á c˘˘Ñ˘˘ÉF˘˘ø L˘˘ój˘˘óI ÿà˘º G÷ƒGRGä,
hGS°àîóGΩ Gdà≤æ«Éä G◊ójãá cÉ’CL¡õI Gd∏ƒM«á hZÒgÉ. 

hjôi GŸƒGWæƒ¿ GC¿ GEYÓ¿ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá ÷ù°ô GŸ∏∂ a¡ó Yø Mõeá
eû°˘˘ôhY˘˘Éä d˘˘à˘˘£˘˘ƒj˘˘ô N˘˘óe˘˘Éä G÷ù°˘˘ô, j˘˘éÖ GC¿ j˘˘à˘˘ƒGa˘˘≥ e˘˘™ M˘˘∏˘ƒ∫ f˘ÉL˘©˘á
dÓROMÉΩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GS°àõQG´ Gdù°ª∂ jƒaô
GB’± W`ø fi∏``«Ék 

GBKÉQ G’YàóGA Y∏≈ eæõ∫ Gd†°ÉH§
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1
øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô◊G OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ

Legislation workers trade union law
á``````«dÉ`ª©dG äÉ```HÉ`≤æ`dG ¿ƒ````fÉ``b QGó°UEG بمنـاسبة الذكرى العشرين إلصدار قانون النقابات العمالية بمملكة البحرين والذكرى العاشرة لتأسيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /Gÿª«ù¢ T°``©ÑÉ¿pg`/ 

jæàîÖ eµàÑ¬ GdàæØ«ò… Gd«ƒΩ

GET°˘˘˘¡`````ÉQ G’–``````ÉO G◊``````ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø QS°˘˘ª˘˘«˘˘Ék
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCT°˘¡˘ôä f˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä GCeù¢ G’–ÉO G◊ô
d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ‘ e˘˘ƒD“ô
J˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù°˘˘˘» Ãû°˘˘˘ÉQc˘˘˘á G–ÉOGä hf˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
YôH«á hOhd«á, hYóO eø GdæƒGÜ h‡ã∏Ú
Yø GÛàª™ GŸóÊ.

he˘˘˘ø GŸ≤˘˘˘ôQ GC¿ j˘˘≤˘˘ô G’–ÉO ‘ Gd˘˘«˘˘ƒΩ
Gd˘˘˘ã˘˘˘ÉÊ ŸƒD“ô√ Gd˘˘˘à˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù°˘˘˘», Gd˘˘˘ƒK˘˘˘ÉF˘˘≥
Gd˘˘ôF˘˘«ù°˘˘á hGd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ G’CS°˘˘ÉS¢ hGd˘˘ÓF˘˘ë˘˘á
Gd˘˘˘óGN˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘á, hS°˘˘˘«˘˘˘ë˘˘óO eù°˘˘ª˘˘≈ hT°˘˘©˘˘ÉQ
G’–ÉO, c˘ª˘É S°˘«˘æ˘à˘îÖ e˘µ˘à˘Ñ¬ GdàæØ«ò…
dóhQI “àó ’CQH™ S°æƒGä.

hj†°º G’–ÉO G◊ô f≤ÉHÉä Jû°ªπ
T°˘ôc˘á Gÿ∏˘«˘è dü°˘æ˘ÉY˘á Gd˘ÑÎhc«ªÉhjÉä
''L«Ñ∂'', hT°˘˘˘˘ôc˘˘˘á GCŸæ˘˘˘«˘˘˘ƒΩ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø
''GCdÑÉ'', hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á d˘©˘ª˘É∫

LôGeµƒ, hG◊ôI d©ªÉ∫ HÉHµƒ, hGdƒWæ«á
d©ªÉ∫ NóeÉä e£ÉQ GdÑëôjø ''HÉS¢'',
hj˘˘Ñ˘˘∏˘˘≠ Y˘˘óO Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸæ†°˘ªÚ d˘Ó–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿, a«ªÉ

S°˘à˘æ†°˘º Gd˘æ˘≤˘ÉH˘á GŸù°˘à˘≤˘∏˘á d˘©˘ªÉ∫ GCS°ô…
H©ó Gfà¡ÉA GELôGAGJ¡É ‘ G’CjÉΩ Gd≤ÉOeá.
hGCcó hc«π hRGQI Gd©ªπ Gdƒc«π GŸù°ÉYó
dû°˘˘˘ƒDh¿ Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘π O. fiª˘˘ó G’Cfü°˘˘ÉQ… GC¿
Gd˘˘à˘˘©˘˘ój˘˘Óä Gd˘˘óS°˘à˘ƒQj˘á G’CNÒI c˘Ø˘∏â
Gd˘à˘©˘óOj˘á ‘ G’–ÉOGä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á, e˘ƒDcóGk

V°˘˘˘ôhQI Gd˘˘˘à˘˘˘õGΩ G’–ÉOjÚ hGd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘Éä
H˘˘˘Éd˘˘≤˘˘ƒGfÚ hGÙÉa˘˘¶˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ Y˘˘Ób˘˘à˘˘¡˘˘É
Gd£«Ñá e™ GŸƒDS°ù°Éä hG◊µƒeá.

hbÉ∫ GE¿ ''Gdàëó… GdµÑÒGdò… jæà¶ô
G’–ÉO G◊ô N˘˘óe˘˘á GŸƒGW˘˘æÚ hGŸæû°˘˘ÉBä
hGd©ªÉ∫''.

eø L¡à¬, GCYôÜ QF«ù¢ Lª©«á Œª™
Gd˘˘ƒM˘˘óI Gd˘˘ƒW˘˘æ˘«˘á Gdû°˘«˘ï Y˘Ñ˘óGd˘∏˘£˘«˘∞
GÙªƒO Yø JÉCj«ó√ GEfû°ÉA G’–ÉO G◊ô,

e˘˘˘©˘˘˘àÈGk GEj˘˘˘É√ N˘˘˘£˘˘˘ƒI ‘ J˘˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á GÛÉ∫
Gd©ªÉ‹.

hT°˘˘óO GÙª˘˘ƒO Y˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI Gg˘˘à˘˘ª˘˘ÉΩ
G’–ÉO HàƒY«á hJ£ƒjô Gd©ªÉ∫, hGd©ªπ

Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘óa˘˘É´ Y˘˘ø M˘˘≤˘˘ƒb˘˘¡˘˘º H˘˘©˘«˘óGk Y˘ø
Gd£ÉFØ«á h“õj≥ GÛàª™.

H©†¢ Gdù°«ÉS°«Ú jôh¿ Gd©ªÉ∫n {Y«óG¿ K≤ÉÜmz Joëô¥ Ÿü°É◊¡º

GdòhGO…: {G’–ÉO G◊ôz fƒGI LójóI d©ªπ f≤ÉH» H©«ó Yø GdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á
b˘˘É∫ QF˘˘«ù¢ Gd˘∏˘é˘æ˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á M˘ª˘ó

Gd˘˘òhGO… GE¿ G’–ÉO G◊ô d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘ª˘É∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø f˘ƒGI L˘ój˘óI d˘©˘ª˘π f˘≤˘ÉH˘» M˘ô
H˘˘©˘˘«˘˘óGk Y˘˘ø Gd˘˘à˘˘é˘ÉPH˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á hOGY˘º
d∏î§ GdƒWæ» hGd≤ƒe» dû°©Ö GdÑëôjø
Gd˘˘˘ò… T°˘˘˘ÉQ∑ G’Ce˘˘˘á Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘˘á f†°˘˘˘Éd˘˘˘¡˘˘É
hGCa˘˘ôGM˘˘¡˘˘É hGCM˘õGf˘¡˘É e˘ø K˘ƒQI j˘ƒd˘«˘ƒ GE¤
Gd˘˘æ˘˘µ˘˘Ñ˘˘á hGf˘¡˘«˘ÉQ L˘óGQ H˘ÉQd˘«˘∞ hGE¤ Z˘õh
dÑæ````````````É¿ ‘ Y````````````ÉΩ hGMà````Ó∫ Gdµƒj`â
Gd¨ÉT°º hGMàÓ∫ Gd©ôG¥ d∏ªôI GdãÉf«á. 

hGCV°É± GdòhGO…, GCeÉΩ GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°»
G’–ÉO GCeù¢, ''fëø fóGa™ Yø cπ Gd©ªÉ∫

e˘˘¡˘˘ª˘˘É GN˘˘à˘˘∏˘˘Ø˘˘ƒG ‘ W˘ƒGF˘Ø˘¡˘º hGCY˘ôGb˘¡˘º
hGCL˘æ˘ÉS°˘¡˘º hJ˘ƒL˘¡˘ÉJ¡º Gdù°«ÉS°«á, hfë∏º
GC¿ fÑæ» hWæÉk jµƒ¿ a«¬ Gd©ªÉ∫ hGCU°ëÉÜ
G’CYªÉ∫ Y∏≈ bóQ eø GŸù°ƒDhd«á, j©ª∏ƒ¿

LæÑÉk GE¤ LæÖ eø GCLπ HæÉA gòG GdƒWø
Gdò… S°∏ª¬ GBHÉhDfÉ dæÉ GCeÉfá ‘ GCYæÉbæÉ, he™

“µÚ GŸôGCI eø GS°àÓΩ OhQgÉ ‘ GÛàª™
ÃÉ j˘˘˘ôGY˘˘˘» J˘˘˘©˘˘˘Éd˘˘˘«˘˘˘º Oj˘˘˘æ˘˘˘æ˘˘É G’ES°˘˘Óe˘˘»

Gdù°ªí'', hGChV°˘˘˘í GCf˘˘˘¬ e˘˘æ˘˘ò T°˘˘ôh¥ T°˘˘ªù¢
GŸû°ôh´ G’EU°ÓM» ÷Ódá GŸ∏∂ Mªó Hø

Y˘˘«ù°˘˘≈ GB∫ N˘˘∏˘«˘Ø˘á, hf˘ë˘ø H˘Éd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø b˘ó
b£©æÉ GCT°ƒGWÉk ‘ MôjÉä Gd©ªπ Gdæ≤ÉH»

cÉ¿ GBNôgÉ Gdà©ójπ dù°æá Y∏≈
b˘˘Éf˘˘ƒ¿ Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hGd˘ò… S°˘ª˘í
Hà©óOjá Gdæ≤ÉHÉä ‘ GŸæû°ÉCI GdƒGMóI, a¡òG
Gd≤Éfƒ¿ bó aàí GdÑÉÜ hGS°©Ék Ÿø jôi fØù°¬
c˘˘Ø˘˘ƒDGk d˘˘à˘˘ª˘˘ã˘«˘π Gd˘©˘ª˘É∫ hGd˘óa˘É´ Y˘æ˘¡˘º ‘

“ã˘˘«˘˘π hJ˘˘æ˘Éaù¢ T°˘ôj˘∞ H˘©˘«˘ó Y˘ø GCW˘ª˘É´
H©†¢ Gdù°«ÉS°«Ú hG’fà¡ÉRjÚ hGdòjø ’
jôh¿ ‘ YªÉdæÉ GE’ aôU°Ék d¡º ‘ Gdàù°∏≥
h–≤«≥ GŸµÉS°Ö Gdû°îü°«á.

GS°à¨Ó∫ S°«ÉS°» d∏©ªÉ∫
hcû°˘˘∞ Gd˘˘òhGO… GC¿ Yû°˘˘ôGä Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«Ú

eø G’–ÉO G◊ô Gf£∏≤ƒG dû°¡ƒQ e†°â ‘
M˘˘ôG∑ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘» fû°˘˘§ d˘˘à˘˘ÉCS°˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘ÉJ˘¡˘º
hG–ÉOg˘˘º G◊ô e˘˘ø N˘˘Ó∫ Y˘˘ª˘˘π Gd˘∏˘é˘æ˘á
Gdàë†°Òjá Gdà» Jæà¡» GCYªÉd¡É ‘ gò√
Gd∏ë¶á GdàÉQjî«á, dà£∏≥ Gdû°ôGQI hGdæƒGI
hGd˘˘˘˘ƒL˘˘˘˘¬ G’BN˘˘˘˘ô e˘˘˘˘ø G◊ôG∑ Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘»

GdÑëôjæ» Y∏≈ Gdù°ÉMá Gd©ôH«á hGdóhd«á,
hGdµπ Gd«ƒΩ jàù°ÉA∫: gπ gòG G’–ÉO G◊ô
H˘˘Éd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø S°˘˘ƒ± j˘˘µ˘˘ƒ¿ GCOGI GCN˘ôi H˘«˘ó
H˘˘©†¢ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«Ú ’ j˘˘ôh¿ H˘˘Éd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GE’
Y«óG¿ K≤ÉÜ –ô¥ eø GCLπ eü°É◊¡º? GCΩ
GC¿ G’–ÉO G◊ô S°˘˘˘˘«ù°˘˘˘˘à˘˘˘˘î˘˘˘˘óΩ e˘˘˘ø b˘˘˘Ñ˘˘˘π
GŸæ˘˘¶˘ª˘Éä G’CL˘æ˘Ñ˘«˘á ÿóe˘á GCg˘óG± j˘©˘∏˘º
Gd˘˘∏˘˘¬ hM˘˘ó√ GCj˘˘ø S°˘˘ƒ± J˘˘≤˘˘ò± Gd˘˘Ñ˘ë˘ôj˘ø
hT°©Ñ¡É, hLƒGHæÉ fëø ‘ gòG G’–ÉO G◊ô
gƒ GCfæÉ e™ b†°«àæÉ GdØ∏ù°£«æ«á hT°©ÑæÉ
gæÉ∑ GdôGRì –â G’MàÓ∫ hV°ó Gdà£Ñ«™
hGdàƒWÚ he™ GŸ≤ÉQYá hGŸƒGL¡á hfôa†¢
GC¿ fµƒ¿ LõAGk eø GŸƒDGeôI Y∏≈ Gd≤ƒe«á
Gd©ôH«á hG’ES°Óe«á.

GE¤ Pd∂ GCc˘˘˘˘˘˘ó GCY†°˘˘˘˘˘ÉA H˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á
Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
GdÑëôjø GC¿ ''G’–ÉO S°«©ªπ Y∏≈ Nóeá
Gd˘˘©˘ª˘É∫ h–≤˘«˘≥ GCg˘óGa˘¡˘º heü°˘É◊¡˘º,

eû°óOjø GC¿ G’–ÉO G◊ô JÉCS°ù¢ HÉEQGOI
Gd˘©˘ª˘É∫ he˘æ˘óhH˘» Gd˘æ˘≤˘ÉHÉä Gdòjø GQJÉChG
hJƒGa≤â GEQGOJ¡º Y∏≈ JÉCS°«ù¢ gòG Gdµ«É¿
Gdæ≤ÉH» Gdò… S°«†°«∞ H©óGk hWæ«Ék d∏©ªπ
Gdæ≤ÉH»''. hGCT°ÉQhG GC¿ ''GEfû°ÉA G–ÉO Lójó
S°˘˘«˘˘ƒS°˘˘™ Gd˘˘≤˘˘ÉY˘˘óI Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á, e˘É j˘ƒDO…

’QJØÉ´ GŸû°ÉQcá Gdû°©Ñ«á H¬. 
e˘˘˘˘ø L˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘¬ GCc˘˘˘˘ó QF˘˘˘˘«ù¢ Gd˘˘˘˘∏˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘á

Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø M˘˘˘ª˘˘ó Gd˘˘òhGO… GC¿ ''G’–ÉO
S°˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘π Y˘˘∏˘˘≈ N˘˘óe˘˘á Gd˘˘©˘ª˘É∫ h–≤˘«˘≥
GCg˘˘˘óGa˘˘˘¡˘˘˘º heü°˘˘É◊¡˘˘º, hM˘˘π hJ˘˘òd˘˘«˘˘π
GŸû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éc˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘π hGŸ©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒb˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éä Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘»
jƒGL¡ƒf¡É''.e†°˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘Ék ''G’–ÉO c˘˘˘é˘˘˘¡˘˘á
hS°£q«á d«ù¢ d¡É GfàªÉA GCh GŒÉ√ S°«ÉS°»,
S°˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘π ‘ GŒÉ√ hGM˘˘˘ó hg˘˘˘ƒ N˘˘˘óe˘˘˘á
GŸƒXØÚ'', hJÉH™ GdòhGO… ''S°æ©ªπ Y∏≈

M˘˘˘˘π eû°˘˘˘Éc˘˘˘π Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫ GŸæ†°˘˘˘ƒj˘˘˘ø –â
e˘¶˘∏˘à˘æ˘É, c˘ª˘É GEf˘æ˘É Y˘∏˘≈ GS°à©óGO d∏ƒbƒ±
Mà≈ e™ ZÒ GŸæ†°ªÚ dÓ–ÉO''.

hGCT°˘˘˘˘˘˘ÉQ Gd˘˘˘˘˘˘òhGO… GC¿ G’–ÉO ''S°«ù°©≈
◊π Gd˘˘≤†°˘˘Éj˘˘É Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á d˘µ˘π e˘µ˘ƒf˘Éä

Gdû°©Ö Oh¿ JØôbá, hS°æ©ªπ Y∏≈ GEjéÉO
flôê eø G’CReá Gd©ªÉd«á ‘ GdàƒX«∞

hGd˘àù°˘ôj˘ë˘Éä Gd˘©û°˘ƒGF˘«˘á'', ’a˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘Ék GC¿
G’–ÉO ''S°«µƒ¿ M∏≤á hU°π HÚ Gd©ªÉ∫
hGŸù°ƒDhdÚ hGCQHÉÜ G’CYªÉ∫''. eû°óOGk GC¿
G’–˘˘˘ÉO ''d˘˘«ù¢ d˘˘ój˘˘¬ GC… J˘˘ƒL˘¬ S°˘«˘ÉS°˘»

Áµø Y∏≈ GCS°ÉS°¬ ’C… L¡á Gdàû°µ«∂ ‘
fƒGjÉ√'', eû°ÒGk GCf¬ ''S°«©ªπ Y∏≈ JØÉO…

G’CN£ÉA Gdà» hb™ H¡É G’–ÉO Gd©ÉΩ''.
eû°ÒGk GC¿ ''G’–ÉO S°«†°™ jó√ H«ó

G’–ÉO Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ÉΩ e˘˘˘˘à˘˘˘˘≈ e˘˘˘˘É S°˘˘˘˘ÉQ ‘ Gÿ§
Gdü°ë«í Gdò… jôV°» GdƒWø hGŸƒGWæÚ,
Oh¿ GdóNƒ∫ ‘ GŸ¡ÉJôGä Gdù°«ÉS°«á''

hM˘˘˘ƒ∫ J˘˘˘ÉCN˘˘˘ô Gf†°˘˘˘ª˘˘ÉΩ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á GCS°˘˘ô…
d˘˘˘˘Ó–ÉO, GChV°˘˘˘˘í Gd˘˘˘òhGO… GC¿ Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘á
S°˘˘à˘˘ƒO´ GChQb˘˘¡˘˘É ‘ hRGQI Gd˘˘©˘ª˘π ‘ G’Cj˘ÉΩ
Gd≤ÉOeá hS°àæ†°º dÓ–ÉO H©ó G’fà¡ÉA

eø G’ELôGAGä, eôMÑÉk HÉC… f≤ÉHá JôZÖ
HÉ’f†°ªÉΩ dÓ–ÉO.

e˘˘˘ø f˘˘˘ÉM˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘¬ GY˘˘˘àÈY†°˘˘˘ƒ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á
Gdàë†°Òjá N∏«π Rjæπ GC¿ ''G’–ÉO G◊ô
JÉCS°ù¢ HÉEQGOI Gd©ªÉ∫ heæóhH» Gdæ≤ÉHÉä
Gd˘˘˘òj˘˘˘ø GQJ˘˘˘ÉChG hJ˘˘˘ƒGa˘˘˘≤â GEQGOJ˘˘˘¡˘˘º Y˘˘∏˘˘≈
J˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù¢ g˘˘˘òG Gd˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘É¿ Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Gd˘˘ò…
S°˘«†°˘«˘∞ H˘©˘óGk hW˘æ˘«˘Ék d˘∏˘©˘ª˘π Gd˘æ˘≤˘ÉH»''
e˘˘û°˘˘ÒGk GC¿ ''GEfû°˘ÉA G–ÉO L˘ój˘ó S°˘«˘ƒS°˘™
Gd˘˘˘≤˘˘ÉY˘˘óI Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á, e˘˘É j˘˘ƒDO… ’QJ˘˘Ø˘˘É´
GŸû°˘˘ÉQc˘˘á Gdû°˘˘©˘˘Ñ˘˘«˘˘á dü°˘æ˘™ Gd˘≤˘ôGQ, GEPG ’

Áµø d` GCdØÉk - ‘ GET°ÉQI d©óO GŸæ†°ƒjø
–â f˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘á G’–ÉO Gd˘˘©˘˘ÉΩ ha˘˘≥ J˘˘≤˘˘ôj˘˘ô

Hù°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘ƒÊ- GC¿ j˘˘˘˘©ÈhG Y˘˘˘˘ø Gd˘˘˘˘£˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘á
Gd©ªÉd«á.

GdóhS°ô…: fóYº Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» GdÑ©«ó Yø Gdàù°««ù¢ 
GCc˘˘˘ó Gd˘˘˘æ˘˘ÉFÖ G’Ch∫ d˘˘ôF˘˘«ù¢ ›∏ù¢

Gd˘˘æ˘ƒGÜ Y˘Ñ˘óGd˘∏˘¬ Gd˘óhS°˘ô… ‘ GŸƒD“ô
GdàÉCS°«ù°» ’ET°¡ÉQ G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫
GdÑëôjø OYº hJÉCj«ó ›∏ù¢ GdæƒGÜ
d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘» J˘˘©˘˘ª˘˘π
d∏ü°Édí Gd©ÉΩ hJù°©≈ dà£ƒjô Gd©ªπ,
h–≤«≥ cÉaá Gdà£∏©Éä hG’Mà«ÉLÉä
d∏ªƒGWæÚ hGd©Ée∏Ú Oh¿ GC… Jù°««ù¢
GCh WÉCaæá GCh ŒÉPHÉä aµôjá ‘ Gd©ªπ
Gdæ≤ÉH» hGd©ªÉ‹.

hGCV°˘˘˘˘˘˘É± GC¿ b˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉΩ G–ÉO L˘˘˘˘˘ój˘˘˘˘˘ó
d˘˘∏˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘Éä P… GCa˘≥ hW˘æ˘», j˘≤˘ƒΩ Y˘∏˘≈
J˘˘˘˘≤˘˘˘˘ƒË hJü°˘˘˘˘ë˘˘˘˘«˘˘˘˘í eù°˘˘˘˘ÉQ G◊ôc˘˘˘˘á
Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘«˘˘á, hj˘˘¡˘˘ó± ÿóe˘˘á b†°˘˘Éj˘˘É
Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸ£˘˘∏˘˘Ñ˘˘«˘˘á, h–≤˘˘«˘˘≥ c˘˘«˘Éf˘¡˘É
he˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘¡˘˘É GŸû°˘˘ôhY˘˘á Gd˘˘à˘˘» c˘Ø˘∏˘à˘¡˘É
Gd˘≤˘ƒGfÚ GÙ∏˘«˘á hG’CY˘ôG± hGŸƒGK˘«˘≥
Gdóhd«á, S°«æÉ∫ eø GÛ∏ù¢ cπ GdàÉCj«ó
hGdóYº hGŸù°ÉfóI. eû°ÒGk GE¤ GCf¬ ‘

M˘˘˘«˘˘˘ÉI G’C· hGdû°˘˘©˘˘ƒÜ GCj˘˘ÉΩ hJ˘˘ƒGQj˘˘ï

J˘˘˘˘¶˘˘˘˘π QGS°˘˘˘˘î˘˘˘á ’ J˘˘˘æù°˘˘˘≈, he˘˘˘ƒGb˘˘˘∞
Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á ‘ G’–ÉO G◊ô ‘
G’CRe˘˘á GŸÉV°˘˘«˘˘á, hGd˘˘à˘˘» J˘˘©˘˘Éaâ e˘æ˘¡˘É

‡∏˘˘µ˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, H˘˘Ø†°˘˘π e˘˘ø Gd˘˘∏˘¬
J˘˘©˘˘É¤, hM˘˘µ˘˘ª˘˘á b˘˘«˘˘ÉOJ˘˘¡˘˘É Gd˘˘ôT°˘«˘óI,
hhbØá T°©Ñ¡É Gı∏ü¢, hHØ†°π GŸƒb∞
Gd˘©˘ª˘É‹ GŸû°˘ô± d˘µ˘º, S°˘à˘¶˘π eµàƒHá

ÃÉA e˘˘ø PgÖ Y˘˘∏˘˘≈ U°˘˘Ø˘˘ë˘˘Éä J˘˘ÉQj˘ï
GdÑëôjø GdƒWæ» hG◊ôcá Gd©ªÉd«á,
Gdà» fØàîô H¡É Lª«©Ék.

fƒGÜ: G’–ÉO Môcá Jü°ë«ë«á J©«ó Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» Ÿù°ÉQ√
GJ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘≥ f˘˘˘˘ƒGÜ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ GC¿ GEfû°˘˘˘˘ÉA G’–ÉO G◊ô g˘˘˘˘ƒ M˘˘˘˘ôc˘˘˘á

Jü°ë«ë«á ’EYÉOI Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» GE¤ eù°ÉQ√ Gdü°ë«í, H©ó
GfëôGa¬ ‘ GdØÎI G’CNÒI hS°«£ôI Lª©«Éä S°«ÉS°«á Y∏≈
G’–ÉO Gd©ÉΩ, hJù°îÒ√ dàæØ«ò GCLæóGJ¡º GÿÉQL«á. 

hGCcóhG, ‘ GCMÉOjå d`{GdƒWø''GC¿ Gdà©óOjá d«ù°â XÉgôI
LójóI, GEP GEf¡É eƒLƒOI ‘ e©¶º Gdóh∫ GdµÈi, e©ôHÚ
Yø OYª¡º dÓ–ÉO G◊ô ‘ eù°©É√ HÉdóaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ Oh¿
GC… GCeÓAGä NÉQL«á.

hT°óOä GdæÉFÑá d£«Øá Gd≤©ƒO Y∏≈ GC¿ ''Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á
GCfû°˘˘Äâ H˘˘¡˘˘ó± G◊Ø˘˘É® Y˘∏˘≈ e˘µ˘àù°˘Ñ˘Éä Gd˘©˘ª˘É∫ hG◊ü°˘ƒ∫

M˘≤˘ƒb˘¡˘º hG’e˘à˘«˘ÉRGä Gd˘à˘» jù°˘à˘ë˘≤˘ƒf¡É, dóhQgº ‘ GEYªÉQ
GdÑ∏óG¿''. eù°àû°¡óIk HÉdæ≤ÉHÉä ‘ cÈi Gdóh∫ G’ChQhH«á
Gdà» J©ªπ Y∏≈ GdóaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ Oh¿ GC¿ jµƒ¿ d¡É GC… OhQ
S°«ÉS°», hbÉdâ: GE¿ ''G’–ÉO Gd©ÉΩ GHà©ó Yø e¡ªÉJ¬ HÉd©ªπ
Y∏≈ –ù°Ú GŸù°àƒi GdƒX«Ø» hGŸ©«û°» d∏©ªÉ∫, hONπ ‘
e˘˘à˘˘Ég˘˘Éä Gd˘˘à˘é˘ÉPÜ Gdù°˘«˘ÉS°˘», hY˘ª˘π Y˘∏˘≈ V°˘ôÜ G’b˘àü°˘ÉO

GdƒWæ»''. hGCV°Éaâ GC¿ ''G’bàü°ÉO GdƒWæ» gƒ Gdò… jƒaô
GdƒXÉF∞ d∏©ªÉ∫, aªà≈ eÉ cÉ¿ G’bàü°ÉO bƒjÉk cÉfâ gæÉ∑

a˘ôU¢ e˘ƒGJ˘«˘á hL˘ój˘óI d˘∏˘©˘ª˘É∫ c˘» j˘ëü°˘∏˘ƒG Y˘∏˘≈ hXÉF∞
GCa†°π'', eû°ÒI GE¤ GC¿ Gdà©óOjá d«ù°â HóYá GEP GEf¡É e≤ôI ‘

e©¶º Oh∫ Gd©É⁄.
e˘˘˘ø L˘˘˘Éf˘˘˘Ñ˘˘¬, M˘˘«˘˘É Gd˘˘æ˘˘ÉFÖ Y˘˘Ñ˘˘óG◊∏˘˘«˘˘º e˘˘ôGO ''G◊ôcá

Gdàü°ë«ë«á Gdà» bÉΩ H¡É G’–ÉO G◊ô  ‘ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á'',
hb˘˘É∫: ''N˘Ó∫ G’CM˘óGç Gd˘à˘» e˘ôä H˘¡˘É GŸª˘∏˘µ˘á, GS°˘à˘£˘ÉYâ

Lª©«Éä S°«ÉS°«á GC¿ Jù°«£ô Y∏≈ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á, hJù°««ù°¡É
d∏©ªπ ha≥ GCLæóJ¡É GÿÉQL«á'', OGY«Ék Gd©ªÉ∫ GE¤ Gd†°¨§
Y˘∏˘≈ f˘≤˘ÉH˘ÉJ˘¡˘º d˘àü°˘ë˘«˘í GChV°˘ÉY˘¡˘É hG’f†°˘ªÉΩ GE¤ G’–ÉO
G◊ô.

hQGCi GC¿ ''G’–ÉO G◊ô ’ j©ªπ eø GCLπ L¡á GCh Lª©«á
e˘˘©˘˘«˘˘æ˘˘á, GE‰É j˘˘©˘˘ª˘˘π e˘˘ø GCL˘π Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hG’b˘àü°˘ÉO
GdƒWæ» hGŸü°∏ëá Gd©Éeá, eû°ÒGk GE¤ GC¿ GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH»
S°«≤óΩ GdóYº GdµÉeπ eø GCLπ G–ÉO j©ªπ dü°Édí YªÉ∫

GdÑëôjø.
hGCcó GdæÉFÖ O.Y∏» GCMªó OYº GdæƒGÜ ’C… G–ÉO jæ¡†¢

Y˘˘˘∏˘˘˘≈ GCS°ù¢ Y˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘«˘˘á he˘˘ƒV°˘˘ƒY˘˘«˘˘á H˘˘©˘˘«˘˘óGk Y˘˘ø Gd˘˘àù°˘˘«˘˘«ù¢
hGd£ÉFØ«á, hPd∂ H©ó Nôhê Gd©ójó eø Gdæ≤ÉHÉä hG÷ª©«Éä
GŸ¡æ«á Yø eù°ÉQgÉ ‘ GdØÎI G’CNÒI, hbÉ∫ GCMªó: ''fÉCeπ GC¿
J©ƒO G’CeƒQ GE¤ fü°ÉH¡É, hjîàü¢ cπl Hû°ƒDhf¬ hGŸ¡ÉΩ GŸæƒWá
H¬''. 

hT°˘˘óO GCM˘˘ª˘˘ó Y˘∏˘≈ V°˘ôhQI GEH˘©˘ÉO GŸü°˘Éd˘í Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á Y˘ø
Gd˘˘©˘˘ª˘˘π Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘». hg˘˘ƒ e˘˘É GJ˘˘Ø˘˘≥ Y˘∏˘«˘¬ e˘©˘¬ Gd˘æ˘ÉFÖ Mù°˘ø
GdóhS°ô…, Gdò… bÉ∫ GE¿ G’–ÉO Gd©ÉΩ ''GCa≤ó Gd©ªπ Gdæ≤ÉH»
GCgóGa¬ Gd©¶«ªá, hONπ ‘ eàÉgÉä Gdù°«ÉS°á''.

hbÉ∫ GdæÉFÖ Nª«ù¢ Gdôe«ë» GE¿ GEfû°ÉA G–ÉO Lójó Od«π
Y∏≈ hLƒO MôG∑m fû°§ ‘ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á.

hGCV°É± GC¿ ''G◊ôcá Gd©ªÉd«á ‘ GdÑëôjø eôä HàéôHá
bÉS°«á NÓ∫ GdØÎI GŸÉV°«á, hGCU°Ñí MàªÉk Y∏«¡É Gd©ƒOI GE¤
N£¡É Gdù°∏«º H©«óGk Yø GdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á hGd£ÉFØ«á''.

{G’CU°Édáz h{GŸæÈz Jû°éÑ``É¿ 
Z«```ÉÜ hRjô Gd©ª```π Yø G◊Ø```π 

GS°àæµôä cà∏àÉ G’CU°Édá G’ES°Óe«á hGŸæÈ GdƒWæ» G’ES°Óe» hHû°óI YóΩ M†°ƒQ hRjô Gd©ªπ
Lª«π Mª«óG¿ GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø Gdò… GCY∏ø a«¬ b«ÉΩ

G’–ÉO G◊ô, hM†°ô√ dØ«∞ eø G÷ª©«Éä hGŸæ¶ªÉä hGdû°îü°«Éä GÙ∏«á hGdóhd«á, hcÉfâ
G’CU°Édá hGŸæÈ ‘ e≤óeá G◊†°ƒQ.

hbÉ∫ GdæÉFÖ Gdû°«ï YÑóG◊∏«º eôGO hGdæÉFÖ O.Y∏» GCMªó, QF«ù°É cà∏à» G’CU°Édá hGŸæÈ Y∏≈
GdàƒG‹, ‘ H«É¿ eû°Î∑ GE¿ YóΩ M†°ƒQ hRjô Gd©ªπ d∏ëØπ jƒDcó eÉ MòQfÉ eæ¬ eø –«õ√
dÓ–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø GdàÉH™ ÷ª©«á GdƒaÉ¥, hYóΩ QZÑà¬ ‘ b«ÉΩ G’–ÉO G◊ô
Gdò… GCY∏ø GdàõGe¬ HÉŸü°∏ëá Gd©∏«É d∏ƒWø, hJ©¡ó√ HÉdóaÉ´ Yø eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ H©«óGk Yø
G’fàªÉAGä G◊õH«á hGd£ÉFØ«á, hQZº GC¿ bÉfƒ¿ Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á jù°ªí HÉdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á

a†°Ók Yø GŸƒGK«≥ Gdóhd«á, GE’ GC¿ GdƒRjô GCH≈ GE’ GC¿ jà¨«Ö Yø MØπ GdàÉCS°«ù¢, hgƒ eÉ ’ j∏«≥
HƒRjô jØÎV¢ GC¿ j©ªπ eø GCLπ GŸü°∏ëá Gd©Éeá, ’ GC¿ joéÒ hRGQI Gd©ªπ dü°Édí Lª©«á GdƒaÉ¥
hPQGY¡É Gd©ªÉ‹ dàë≤«≥ GCgóG± hGCZôGV¢ NÉU°á. hHÉQcâ G’CU°Édá hGŸæÈ b«ÉΩ G’–ÉO G◊ô
dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø, hYÈä Gdµà∏àÉ¿ Yø GCe∏¡ªÉ ‘ GC¿ jàªµø eø GdóaÉ´ Yø eü°Édí Gd©ªÉ∫
h–≤«≥ G’CgóG± Gdà» bÉΩ eø GCL∏¡É, hGEf¡ÉA GNà£É± Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á eø LÉfÖ G’–ÉO Gd©ÉΩ
GdƒaÉb», Gdò… jàÉLô Ãü°Édí Gd©ªÉ∫ eø GCLπ GCLæóGä –ôc¬ eø GÿÉQê, hcÉfâ d¬ GŸù°ƒDhd«á
GdµÈi ‘ T°≥ U°∞ Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á, eÉ Oa™ GCcÈ f≤ÉHá HÉdÑëôjø dÓfù°ëÉÜ eæ¬ hGdà©Éh¿ e™
f≤ÉHÉä GCNôi dàÉCS°«ù¢ G–ÉO Lójó –ôc¬ eü°Édí Gd©ªÉ∫ hGŸü°∏ëá Gd©∏«É d∏Ñëôjø, hjôa†¢
GC¿ jô“» ‘ GCM†°É¿ GÿÉQê , hjëè dù°ØÉQGä Gdû°ô¥ hGd¨ôÜ ’HàõGR HÓO√ h‹ PQGY¡É.

hOYâ G’CU°Édá hGŸæÈ Lª«™ Gd©ªÉ∫ ‘ eƒGb©¡º Gıà∏Øá d∏†°¨§ Y∏≈ f≤ÉHÉJ¡º dÓf†°ªÉΩ
d˘Ó–ÉO G◊ô c˘ƒf˘¡˘º Gd˘≤˘ÉY˘óI Gd˘©˘ôj†°˘á GŸƒDK˘ôI Y˘∏˘≈ Gd˘≤˘ôGQ Gd˘©˘ª˘É‹ hGd˘æ˘≤˘ÉH˘», c˘» j˘µù°ôhG
Gd¡«ªæá G’MàµÉQjá d∏µ«É¿ Gdà≤∏«ó… Gd£ÉFØ» Gdò… JÉLô H≤†°ÉjÉgº h–ªπ eù°ƒDhd«á aü°π
GdµãÒ eæ¡º H©ó OYƒJ¬ ZÒ Gdû°ôY«á dÓEV°ôGÜ Gd©ÉΩ eø GCLπ T°π G◊ôcá Gd©Éeá HÉdÑ∏ó
hJ©£«π Yé∏á G’bàü°ÉO GdƒWæ» hV°ôH¬ hJû°ƒj¬ U°ƒQI Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á hRL¡É ‘ GCJƒ¿ e©ÉQ∑

WÉFØ«á ’ J©È Yæ¡É HÉC… MÉ∫ eø G’CMƒG∫.

f˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éä Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôH˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘á J˘˘˘˘˘˘˘˘˘óY˘˘˘˘˘˘˘˘˘º G’–ÉO G◊ô
¯eü°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ô J˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒDj˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ó 
Gd˘˘˘˘˘˘ƒd˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ó Gd˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘»
Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘˘æ˘˘˘˘» G÷ój˘˘˘˘ó

¯‡ã˘˘˘π Gd˘˘˘©˘˘ôG¥: j˘˘éÖ
Gd˘˘˘à˘˘˘µ˘˘˘ÉJ˘˘∞ d˘˘∏˘˘óa˘˘É´ Y˘˘ø
G◊≤˘˘˘˘˘ƒ¥ Gd˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘á

¯eæóhÜ a∏ù°£Ú: f≤óQ
J˘˘˘˘˘˘˘˘ÉCS°˘˘˘˘˘˘˘˘«ù¢ G’–ÉO G◊ô
Gd˘˘˘≤˘˘˘ÉF˘˘˘º Y˘˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘©˘˘óGd˘˘á

aƒ’P: Y∏≈ {Gd©ªπz Gdƒbƒ± Y∏≈ eù°Éaá hGMóI 
hL˘˘¬ QF˘˘«ù¢ L˘˘ª˘˘©˘˘«˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ŸôGb˘Ñ˘á

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ a«ü°π aƒ’P KÓç QS°ÉFπ
d˘∏˘é˘¡˘Éä GŸ©˘æ˘«˘á H˘≤†°˘Éj˘É Gd˘©˘ª˘π hGd˘©˘ª˘É∫,
hW˘˘˘ÉdÖ ‘ Gd˘˘˘ôS°˘˘˘Éd˘˘˘á G’Ch¤ hRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
H˘˘˘óY˘˘˘º Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á hG’–ÉOGä
Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘æ˘«˘á hGd˘ƒb˘ƒ± Ãù°˘à˘ƒi

eàù°Éhm H«æ¡É heƒGAeá Gdàû°ôj©Éä Gd©ªÉd«á
GdÑëôjæ«á HÉŸ©ÉjÒGdóhd«á HÉ’f¶ªÉΩ GE¤
G’JØÉb«á Qbº hG’JØÉb«á hGC¿ jµƒ¿

YªÉ∫ GdÑëôjø HÉf†°ªÉe¡º Gdæ≤ÉH» T°ôcÉA
GL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘˘«˘˘Ék H˘˘ë˘˘≥ hU°˘˘ó¥ hS°˘˘ôY˘˘á GEfû°˘˘ÉA

›∏ù¢ d˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘ƒGQ G’L˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘˘» Ãû°˘˘˘ÉQc˘˘á
GCWôG± G’EfàÉê GdãÓKá. 

hOYÉ aƒ’P ‘ GdôS°Édá GdãÉf«á GCU°ëÉÜ
Gd©ªπ GE¤ JôS°«ï Gd©óGdá G’LàªÉY«á eø

N˘˘Ó∫ –≤˘˘«˘˘≥ Gdû°˘˘ôGc˘˘á G’L˘˘à˘˘ª˘ÉY˘«˘á e˘™
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hJ˘©˘õj˘õ H˘æ˘ÉA Gb˘àü°˘ÉO
hWæ» eÑæ» Y∏≈ Gd©óGdá hGŸù°ÉhGI hJôS°«ï
YÓbÉä U°ë«á eà«æá hT°ôGcá QGS°îá e™
Gdæ≤ÉHÉä dÑæÉA Gbàü°ÉO hWæ» eõOgô.

hb˘˘˘É∫ a˘˘˘ƒ’P GE¿ Gd˘˘˘ôS°˘˘Éd˘˘á Gd˘˘ã˘˘Éd˘˘ã˘˘á g˘˘»
d∏æ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á, hG’–ÉO Gd©ÉΩ, hdÓ–ÉO
G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø, hLÉA a«¡É:
''Hü°Øàµº Lª«©Ék GŸªã∏Ú GdƒM«ójø d©ªÉ∫

Gd˘˘Ñ˘˘ë˘ôj˘ø Y˘∏˘«˘µ˘º Gd˘©˘ª˘π Gd˘óhDhÜ hj˘ôL˘≈
GdóaÉ´ Yø eü°Édí hMóI Gd©ªÉ∫ Nü°ƒU°Ék

‘ g˘˘˘ò√ GŸôM˘˘˘∏˘˘˘á G◊ù°˘˘ÉS°˘˘á hGd˘˘ób˘˘«˘˘≤˘˘á ‘
JÉQjîæÉ GdƒWæ» hGdàÉCc«ó Y∏≈ GS°à≤Ód«á
Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» hYóΩ Jù°««ù°¬ hG’Hà©ÉO Yø

N˘˘£˘˘¬ Gd˘˘£˘˘ÉF˘˘Ø˘˘» hG’d˘˘à˘˘Ø˘˘É± M˘˘ƒ∫ b˘˘«˘ÉOI
LÓdá GŸ∏∂ heû°ôhY¬ G’EU°ÓM» hJ©õjõ

GŸü°∏ëá hhMóI GdƒWø''.

Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á Jû°¡ô G’–ÉO G÷ójó

YÑóGd∏¬ GdóhS°ô…

Mªó GdòhGO…

a«ü°π aƒ’P

N∏«π Rjæπ

eæóhÜ a∏ù°£Ú fiªó YÑóGd©õjõ‡ãπ G–ÉO f≤ÉHÉä Gd©ôG¥ YófÉ¿ Gdü°ØÉQeù°àû°ÉQ G’–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä eü°ôYÑóGdôMªø e©ƒV¢

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /Gÿª«ù¢ T°``©ÑÉ¿pg`/ 

jæàîÖ eµàÑ¬ GdàæØ«ò… Gd«ƒΩ

GET°˘˘˘¡`````ÉQ G’–``````ÉO G◊``````ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø QS°˘˘ª˘˘«˘˘Ék
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCT°˘¡˘ôä f˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä GCeù¢ G’–ÉO G◊ô
d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ‘ e˘˘ƒD“ô
J˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù°˘˘˘» Ãû°˘˘˘ÉQc˘˘˘á G–ÉOGä hf˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
YôH«á hOhd«á, hYóO eø GdæƒGÜ h‡ã∏Ú
Yø GÛàª™ GŸóÊ.

he˘˘˘ø GŸ≤˘˘˘ôQ GC¿ j˘˘≤˘˘ô G’–ÉO ‘ Gd˘˘«˘˘ƒΩ
Gd˘˘˘ã˘˘˘ÉÊ ŸƒD“ô√ Gd˘˘˘à˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù°˘˘˘», Gd˘˘˘ƒK˘˘˘ÉF˘˘≥
Gd˘˘ôF˘˘«ù°˘˘á hGd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ G’CS°˘˘ÉS¢ hGd˘˘ÓF˘˘ë˘˘á
Gd˘˘˘óGN˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘á, hS°˘˘˘«˘˘˘ë˘˘óO eù°˘˘ª˘˘≈ hT°˘˘©˘˘ÉQ
G’–ÉO, c˘ª˘É S°˘«˘æ˘à˘îÖ e˘µ˘à˘Ñ¬ GdàæØ«ò…
dóhQI “àó ’CQH™ S°æƒGä.

hj†°º G’–ÉO G◊ô f≤ÉHÉä Jû°ªπ
T°˘ôc˘á Gÿ∏˘«˘è dü°˘æ˘ÉY˘á Gd˘ÑÎhc«ªÉhjÉä
''L«Ñ∂'', hT°˘˘˘˘ôc˘˘˘á GCŸæ˘˘˘«˘˘˘ƒΩ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø
''GCdÑÉ'', hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á d˘©˘ª˘É∫

LôGeµƒ, hG◊ôI d©ªÉ∫ HÉHµƒ, hGdƒWæ«á
d©ªÉ∫ NóeÉä e£ÉQ GdÑëôjø ''HÉS¢'',
hj˘˘Ñ˘˘∏˘˘≠ Y˘˘óO Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸæ†°˘ªÚ d˘Ó–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿, a«ªÉ

S°˘à˘æ†°˘º Gd˘æ˘≤˘ÉH˘á GŸù°˘à˘≤˘∏˘á d˘©˘ªÉ∫ GCS°ô…
H©ó Gfà¡ÉA GELôGAGJ¡É ‘ G’CjÉΩ Gd≤ÉOeá.
hGCcó hc«π hRGQI Gd©ªπ Gdƒc«π GŸù°ÉYó
dû°˘˘˘ƒDh¿ Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘π O. fiª˘˘ó G’Cfü°˘˘ÉQ… GC¿
Gd˘˘à˘˘©˘˘ój˘˘Óä Gd˘˘óS°˘à˘ƒQj˘á G’CNÒI c˘Ø˘∏â
Gd˘à˘©˘óOj˘á ‘ G’–ÉOGä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á, e˘ƒDcóGk

V°˘˘˘ôhQI Gd˘˘˘à˘˘˘õGΩ G’–ÉOjÚ hGd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘Éä
H˘˘˘Éd˘˘≤˘˘ƒGfÚ hGÙÉa˘˘¶˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ Y˘˘Ób˘˘à˘˘¡˘˘É
Gd£«Ñá e™ GŸƒDS°ù°Éä hG◊µƒeá.

hbÉ∫ GE¿ ''Gdàëó… GdµÑÒGdò… jæà¶ô
G’–ÉO G◊ô N˘˘óe˘˘á GŸƒGW˘˘æÚ hGŸæû°˘˘ÉBä
hGd©ªÉ∫''.

eø L¡à¬, GCYôÜ QF«ù¢ Lª©«á Œª™
Gd˘˘ƒM˘˘óI Gd˘˘ƒW˘˘æ˘«˘á Gdû°˘«˘ï Y˘Ñ˘óGd˘∏˘£˘«˘∞
GÙªƒO Yø JÉCj«ó√ GEfû°ÉA G’–ÉO G◊ô,

e˘˘˘©˘˘˘àÈGk GEj˘˘˘É√ N˘˘˘£˘˘˘ƒI ‘ J˘˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á GÛÉ∫
Gd©ªÉ‹.

hT°˘˘óO GÙª˘˘ƒO Y˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI Gg˘˘à˘˘ª˘˘ÉΩ
G’–ÉO HàƒY«á hJ£ƒjô Gd©ªÉ∫, hGd©ªπ

Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘óa˘˘É´ Y˘˘ø M˘˘≤˘˘ƒb˘˘¡˘˘º H˘˘©˘«˘óGk Y˘ø
Gd£ÉFØ«á h“õj≥ GÛàª™.

H©†¢ Gdù°«ÉS°«Ú jôh¿ Gd©ªÉ∫n {Y«óG¿ K≤ÉÜmz Joëô¥ Ÿü°É◊¡º

GdòhGO…: {G’–ÉO G◊ôz fƒGI LójóI d©ªπ f≤ÉH» H©«ó Yø GdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á
b˘˘É∫ QF˘˘«ù¢ Gd˘∏˘é˘æ˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á M˘ª˘ó

Gd˘˘òhGO… GE¿ G’–ÉO G◊ô d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘ª˘É∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø f˘ƒGI L˘ój˘óI d˘©˘ª˘π f˘≤˘ÉH˘» M˘ô
H˘˘©˘˘«˘˘óGk Y˘˘ø Gd˘˘à˘˘é˘ÉPH˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á hOGY˘º
d∏î§ GdƒWæ» hGd≤ƒe» dû°©Ö GdÑëôjø
Gd˘˘˘ò… T°˘˘˘ÉQ∑ G’Ce˘˘˘á Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘˘á f†°˘˘˘Éd˘˘˘¡˘˘É
hGCa˘˘ôGM˘˘¡˘˘É hGCM˘õGf˘¡˘É e˘ø K˘ƒQI j˘ƒd˘«˘ƒ GE¤
Gd˘˘æ˘˘µ˘˘Ñ˘˘á hGf˘¡˘«˘ÉQ L˘óGQ H˘ÉQd˘«˘∞ hGE¤ Z˘õh
dÑæ````````````É¿ ‘ Y````````````ÉΩ hGMà````Ó∫ Gdµƒj`â
Gd¨ÉT°º hGMàÓ∫ Gd©ôG¥ d∏ªôI GdãÉf«á. 

hGCV°É± GdòhGO…, GCeÉΩ GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°»
G’–ÉO GCeù¢, ''fëø fóGa™ Yø cπ Gd©ªÉ∫

e˘˘¡˘˘ª˘˘É GN˘˘à˘˘∏˘˘Ø˘˘ƒG ‘ W˘ƒGF˘Ø˘¡˘º hGCY˘ôGb˘¡˘º
hGCL˘æ˘ÉS°˘¡˘º hJ˘ƒL˘¡˘ÉJ¡º Gdù°«ÉS°«á, hfë∏º
GC¿ fÑæ» hWæÉk jµƒ¿ a«¬ Gd©ªÉ∫ hGCU°ëÉÜ
G’CYªÉ∫ Y∏≈ bóQ eø GŸù°ƒDhd«á, j©ª∏ƒ¿

LæÑÉk GE¤ LæÖ eø GCLπ HæÉA gòG GdƒWø
Gdò… S°∏ª¬ GBHÉhDfÉ dæÉ GCeÉfá ‘ GCYæÉbæÉ, he™

“µÚ GŸôGCI eø GS°àÓΩ OhQgÉ ‘ GÛàª™
ÃÉ j˘˘˘ôGY˘˘˘» J˘˘˘©˘˘˘Éd˘˘˘«˘˘˘º Oj˘˘˘æ˘˘˘æ˘˘É G’ES°˘˘Óe˘˘»

Gdù°ªí'', hGChV°˘˘˘í GCf˘˘˘¬ e˘˘æ˘˘ò T°˘˘ôh¥ T°˘˘ªù¢
GŸû°ôh´ G’EU°ÓM» ÷Ódá GŸ∏∂ Mªó Hø

Y˘˘«ù°˘˘≈ GB∫ N˘˘∏˘«˘Ø˘á, hf˘ë˘ø H˘Éd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø b˘ó
b£©æÉ GCT°ƒGWÉk ‘ MôjÉä Gd©ªπ Gdæ≤ÉH»

cÉ¿ GBNôgÉ Gdà©ójπ dù°æá Y∏≈
b˘˘Éf˘˘ƒ¿ Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hGd˘ò… S°˘ª˘í
Hà©óOjá Gdæ≤ÉHÉä ‘ GŸæû°ÉCI GdƒGMóI, a¡òG
Gd≤Éfƒ¿ bó aàí GdÑÉÜ hGS°©Ék Ÿø jôi fØù°¬
c˘˘Ø˘˘ƒDGk d˘˘à˘˘ª˘˘ã˘«˘π Gd˘©˘ª˘É∫ hGd˘óa˘É´ Y˘æ˘¡˘º ‘

“ã˘˘«˘˘π hJ˘˘æ˘Éaù¢ T°˘ôj˘∞ H˘©˘«˘ó Y˘ø GCW˘ª˘É´
H©†¢ Gdù°«ÉS°«Ú hG’fà¡ÉRjÚ hGdòjø ’
jôh¿ ‘ YªÉdæÉ GE’ aôU°Ék d¡º ‘ Gdàù°∏≥
h–≤«≥ GŸµÉS°Ö Gdû°îü°«á.

GS°à¨Ó∫ S°«ÉS°» d∏©ªÉ∫
hcû°˘˘∞ Gd˘˘òhGO… GC¿ Yû°˘˘ôGä Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«Ú

eø G’–ÉO G◊ô Gf£∏≤ƒG dû°¡ƒQ e†°â ‘
M˘˘ôG∑ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘» fû°˘˘§ d˘˘à˘˘ÉCS°˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘ÉJ˘¡˘º
hG–ÉOg˘˘º G◊ô e˘˘ø N˘˘Ó∫ Y˘˘ª˘˘π Gd˘∏˘é˘æ˘á
Gdàë†°Òjá Gdà» Jæà¡» GCYªÉd¡É ‘ gò√
Gd∏ë¶á GdàÉQjî«á, dà£∏≥ Gdû°ôGQI hGdæƒGI
hGd˘˘˘˘ƒL˘˘˘˘¬ G’BN˘˘˘˘ô e˘˘˘˘ø G◊ôG∑ Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘»

GdÑëôjæ» Y∏≈ Gdù°ÉMá Gd©ôH«á hGdóhd«á,
hGdµπ Gd«ƒΩ jàù°ÉA∫: gπ gòG G’–ÉO G◊ô
H˘˘Éd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø S°˘˘ƒ± j˘˘µ˘˘ƒ¿ GCOGI GCN˘ôi H˘«˘ó
H˘˘©†¢ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«Ú ’ j˘˘ôh¿ H˘˘Éd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GE’
Y«óG¿ K≤ÉÜ –ô¥ eø GCLπ eü°É◊¡º? GCΩ
GC¿ G’–ÉO G◊ô S°˘˘˘˘«ù°˘˘˘˘à˘˘˘˘î˘˘˘˘óΩ e˘˘˘ø b˘˘˘Ñ˘˘˘π
GŸæ˘˘¶˘ª˘Éä G’CL˘æ˘Ñ˘«˘á ÿóe˘á GCg˘óG± j˘©˘∏˘º
Gd˘˘∏˘˘¬ hM˘˘ó√ GCj˘˘ø S°˘˘ƒ± J˘˘≤˘˘ò± Gd˘˘Ñ˘ë˘ôj˘ø
hT°©Ñ¡É, hLƒGHæÉ fëø ‘ gòG G’–ÉO G◊ô
gƒ GCfæÉ e™ b†°«àæÉ GdØ∏ù°£«æ«á hT°©ÑæÉ
gæÉ∑ GdôGRì –â G’MàÓ∫ hV°ó Gdà£Ñ«™
hGdàƒWÚ he™ GŸ≤ÉQYá hGŸƒGL¡á hfôa†¢
GC¿ fµƒ¿ LõAGk eø GŸƒDGeôI Y∏≈ Gd≤ƒe«á
Gd©ôH«á hG’ES°Óe«á.

GE¤ Pd∂ GCc˘˘˘˘˘˘ó GCY†°˘˘˘˘˘ÉA H˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á
Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
GdÑëôjø GC¿ ''G’–ÉO S°«©ªπ Y∏≈ Nóeá
Gd˘˘©˘ª˘É∫ h–≤˘«˘≥ GCg˘óGa˘¡˘º heü°˘É◊¡˘º,

eû°óOjø GC¿ G’–ÉO G◊ô JÉCS°ù¢ HÉEQGOI
Gd˘©˘ª˘É∫ he˘æ˘óhH˘» Gd˘æ˘≤˘ÉHÉä Gdòjø GQJÉChG
hJƒGa≤â GEQGOJ¡º Y∏≈ JÉCS°«ù¢ gòG Gdµ«É¿
Gdæ≤ÉH» Gdò… S°«†°«∞ H©óGk hWæ«Ék d∏©ªπ
Gdæ≤ÉH»''. hGCT°ÉQhG GC¿ ''GEfû°ÉA G–ÉO Lójó
S°˘˘«˘˘ƒS°˘˘™ Gd˘˘≤˘˘ÉY˘˘óI Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á, e˘É j˘ƒDO…

’QJØÉ´ GŸû°ÉQcá Gdû°©Ñ«á H¬. 
e˘˘˘˘ø L˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘¬ GCc˘˘˘˘ó QF˘˘˘˘«ù¢ Gd˘˘˘˘∏˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘á

Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø M˘˘˘ª˘˘ó Gd˘˘òhGO… GC¿ ''G’–ÉO
S°˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘π Y˘˘∏˘˘≈ N˘˘óe˘˘á Gd˘˘©˘ª˘É∫ h–≤˘«˘≥
GCg˘˘˘óGa˘˘˘¡˘˘˘º heü°˘˘É◊¡˘˘º, hM˘˘π hJ˘˘òd˘˘«˘˘π
GŸû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éc˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘π hGŸ©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒb˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éä Gd˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘»
jƒGL¡ƒf¡É''.e†°˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘Ék ''G’–ÉO c˘˘˘é˘˘˘¡˘˘á
hS°£q«á d«ù¢ d¡É GfàªÉA GCh GŒÉ√ S°«ÉS°»,
S°˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘π ‘ GŒÉ√ hGM˘˘˘ó hg˘˘˘ƒ N˘˘˘óe˘˘˘á
GŸƒXØÚ'', hJÉH™ GdòhGO… ''S°æ©ªπ Y∏≈

M˘˘˘˘π eû°˘˘˘Éc˘˘˘π Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫ GŸæ†°˘˘˘ƒj˘˘˘ø –â
e˘¶˘∏˘à˘æ˘É, c˘ª˘É GEf˘æ˘É Y˘∏˘≈ GS°à©óGO d∏ƒbƒ±
Mà≈ e™ ZÒ GŸæ†°ªÚ dÓ–ÉO''.

hGCT°˘˘˘˘˘˘ÉQ Gd˘˘˘˘˘˘òhGO… GC¿ G’–ÉO ''S°«ù°©≈
◊π Gd˘˘≤†°˘˘Éj˘˘É Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á d˘µ˘π e˘µ˘ƒf˘Éä

Gdû°©Ö Oh¿ JØôbá, hS°æ©ªπ Y∏≈ GEjéÉO
flôê eø G’CReá Gd©ªÉd«á ‘ GdàƒX«∞

hGd˘àù°˘ôj˘ë˘Éä Gd˘©û°˘ƒGF˘«˘á'', ’a˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘Ék GC¿
G’–ÉO ''S°«µƒ¿ M∏≤á hU°π HÚ Gd©ªÉ∫
hGŸù°ƒDhdÚ hGCQHÉÜ G’CYªÉ∫''. eû°óOGk GC¿
G’–˘˘˘ÉO ''d˘˘«ù¢ d˘˘ój˘˘¬ GC… J˘˘ƒL˘¬ S°˘«˘ÉS°˘»

Áµø Y∏≈ GCS°ÉS°¬ ’C… L¡á Gdàû°µ«∂ ‘
fƒGjÉ√'', eû°ÒGk GCf¬ ''S°«©ªπ Y∏≈ JØÉO…

G’CN£ÉA Gdà» hb™ H¡É G’–ÉO Gd©ÉΩ''.
eû°ÒGk GC¿ ''G’–ÉO S°«†°™ jó√ H«ó

G’–ÉO Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ÉΩ e˘˘˘˘à˘˘˘˘≈ e˘˘˘˘É S°˘˘˘˘ÉQ ‘ Gÿ§
Gdü°ë«í Gdò… jôV°» GdƒWø hGŸƒGWæÚ,
Oh¿ GdóNƒ∫ ‘ GŸ¡ÉJôGä Gdù°«ÉS°«á''

hM˘˘˘ƒ∫ J˘˘˘ÉCN˘˘˘ô Gf†°˘˘˘ª˘˘ÉΩ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á GCS°˘˘ô…
d˘˘˘˘Ó–ÉO, GChV°˘˘˘˘í Gd˘˘˘òhGO… GC¿ Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘á
S°˘˘à˘˘ƒO´ GChQb˘˘¡˘˘É ‘ hRGQI Gd˘˘©˘ª˘π ‘ G’Cj˘ÉΩ
Gd≤ÉOeá hS°àæ†°º dÓ–ÉO H©ó G’fà¡ÉA

eø G’ELôGAGä, eôMÑÉk HÉC… f≤ÉHá JôZÖ
HÉ’f†°ªÉΩ dÓ–ÉO.

e˘˘˘ø f˘˘˘ÉM˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘¬ GY˘˘˘àÈY†°˘˘˘ƒ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á
Gdàë†°Òjá N∏«π Rjæπ GC¿ ''G’–ÉO G◊ô
JÉCS°ù¢ HÉEQGOI Gd©ªÉ∫ heæóhH» Gdæ≤ÉHÉä
Gd˘˘˘òj˘˘˘ø GQJ˘˘˘ÉChG hJ˘˘˘ƒGa˘˘˘≤â GEQGOJ˘˘˘¡˘˘º Y˘˘∏˘˘≈
J˘˘˘ÉCS°˘˘˘«ù¢ g˘˘˘òG Gd˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘É¿ Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Gd˘˘ò…
S°˘«†°˘«˘∞ H˘©˘óGk hW˘æ˘«˘Ék d˘∏˘©˘ª˘π Gd˘æ˘≤˘ÉH»''
e˘˘û°˘˘ÒGk GC¿ ''GEfû°˘ÉA G–ÉO L˘ój˘ó S°˘«˘ƒS°˘™
Gd˘˘˘≤˘˘ÉY˘˘óI Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á, e˘˘É j˘˘ƒDO… ’QJ˘˘Ø˘˘É´
GŸû°˘˘ÉQc˘˘á Gdû°˘˘©˘˘Ñ˘˘«˘˘á dü°˘æ˘™ Gd˘≤˘ôGQ, GEPG ’

Áµø d` GCdØÉk - ‘ GET°ÉQI d©óO GŸæ†°ƒjø
–â f˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘á G’–ÉO Gd˘˘©˘˘ÉΩ ha˘˘≥ J˘˘≤˘˘ôj˘˘ô

Hù°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘ƒÊ- GC¿ j˘˘˘˘©ÈhG Y˘˘˘˘ø Gd˘˘˘˘£˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘á
Gd©ªÉd«á.

GdóhS°ô…: fóYº Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» GdÑ©«ó Yø Gdàù°««ù¢ 
GCc˘˘˘ó Gd˘˘˘æ˘˘ÉFÖ G’Ch∫ d˘˘ôF˘˘«ù¢ ›∏ù¢

Gd˘˘æ˘ƒGÜ Y˘Ñ˘óGd˘∏˘¬ Gd˘óhS°˘ô… ‘ GŸƒD“ô
GdàÉCS°«ù°» ’ET°¡ÉQ G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫
GdÑëôjø OYº hJÉCj«ó ›∏ù¢ GdæƒGÜ
d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘» J˘˘©˘˘ª˘˘π
d∏ü°Édí Gd©ÉΩ hJù°©≈ dà£ƒjô Gd©ªπ,
h–≤«≥ cÉaá Gdà£∏©Éä hG’Mà«ÉLÉä
d∏ªƒGWæÚ hGd©Ée∏Ú Oh¿ GC… Jù°««ù¢
GCh WÉCaæá GCh ŒÉPHÉä aµôjá ‘ Gd©ªπ
Gdæ≤ÉH» hGd©ªÉ‹.

hGCV°˘˘˘˘˘˘É± GC¿ b˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉΩ G–ÉO L˘˘˘˘˘ój˘˘˘˘˘ó
d˘˘∏˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘Éä P… GCa˘≥ hW˘æ˘», j˘≤˘ƒΩ Y˘∏˘≈
J˘˘˘˘≤˘˘˘˘ƒË hJü°˘˘˘˘ë˘˘˘˘«˘˘˘˘í eù°˘˘˘˘ÉQ G◊ôc˘˘˘˘á
Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘«˘˘á, hj˘˘¡˘˘ó± ÿóe˘˘á b†°˘˘Éj˘˘É
Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸ£˘˘∏˘˘Ñ˘˘«˘˘á, h–≤˘˘«˘˘≥ c˘˘«˘Éf˘¡˘É
he˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘¡˘˘É GŸû°˘˘ôhY˘˘á Gd˘˘à˘˘» c˘Ø˘∏˘à˘¡˘É
Gd˘≤˘ƒGfÚ GÙ∏˘«˘á hG’CY˘ôG± hGŸƒGK˘«˘≥
Gdóhd«á, S°«æÉ∫ eø GÛ∏ù¢ cπ GdàÉCj«ó
hGdóYº hGŸù°ÉfóI. eû°ÒGk GE¤ GCf¬ ‘

M˘˘˘«˘˘˘ÉI G’C· hGdû°˘˘©˘˘ƒÜ GCj˘˘ÉΩ hJ˘˘ƒGQj˘˘ï

J˘˘˘˘¶˘˘˘˘π QGS°˘˘˘˘î˘˘˘á ’ J˘˘˘æù°˘˘˘≈, he˘˘˘ƒGb˘˘˘∞
Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á ‘ G’–ÉO G◊ô ‘
G’CRe˘˘á GŸÉV°˘˘«˘˘á, hGd˘˘à˘˘» J˘˘©˘˘Éaâ e˘æ˘¡˘É

‡∏˘˘µ˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, H˘˘Ø†°˘˘π e˘˘ø Gd˘˘∏˘¬
J˘˘©˘˘É¤, hM˘˘µ˘˘ª˘˘á b˘˘«˘˘ÉOJ˘˘¡˘˘É Gd˘˘ôT°˘«˘óI,
hhbØá T°©Ñ¡É Gı∏ü¢, hHØ†°π GŸƒb∞
Gd˘©˘ª˘É‹ GŸû°˘ô± d˘µ˘º, S°˘à˘¶˘π eµàƒHá

ÃÉA e˘˘ø PgÖ Y˘˘∏˘˘≈ U°˘˘Ø˘˘ë˘˘Éä J˘˘ÉQj˘ï
GdÑëôjø GdƒWæ» hG◊ôcá Gd©ªÉd«á,
Gdà» fØàîô H¡É Lª«©Ék.

fƒGÜ: G’–ÉO Môcá Jü°ë«ë«á J©«ó Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» Ÿù°ÉQ√
GJ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘≥ f˘˘˘˘ƒGÜ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ GC¿ GEfû°˘˘˘˘ÉA G’–ÉO G◊ô g˘˘˘˘ƒ M˘˘˘˘ôc˘˘˘á

Jü°ë«ë«á ’EYÉOI Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» GE¤ eù°ÉQ√ Gdü°ë«í, H©ó
GfëôGa¬ ‘ GdØÎI G’CNÒI hS°«£ôI Lª©«Éä S°«ÉS°«á Y∏≈
G’–ÉO Gd©ÉΩ, hJù°îÒ√ dàæØ«ò GCLæóGJ¡º GÿÉQL«á. 

hGCcóhG, ‘ GCMÉOjå d`{GdƒWø''GC¿ Gdà©óOjá d«ù°â XÉgôI
LójóI, GEP GEf¡É eƒLƒOI ‘ e©¶º Gdóh∫ GdµÈi, e©ôHÚ
Yø OYª¡º dÓ–ÉO G◊ô ‘ eù°©É√ HÉdóaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ Oh¿
GC… GCeÓAGä NÉQL«á.

hT°óOä GdæÉFÑá d£«Øá Gd≤©ƒO Y∏≈ GC¿ ''Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á
GCfû°˘˘Äâ H˘˘¡˘˘ó± G◊Ø˘˘É® Y˘∏˘≈ e˘µ˘àù°˘Ñ˘Éä Gd˘©˘ª˘É∫ hG◊ü°˘ƒ∫

M˘≤˘ƒb˘¡˘º hG’e˘à˘«˘ÉRGä Gd˘à˘» jù°˘à˘ë˘≤˘ƒf¡É, dóhQgº ‘ GEYªÉQ
GdÑ∏óG¿''. eù°àû°¡óIk HÉdæ≤ÉHÉä ‘ cÈi Gdóh∫ G’ChQhH«á
Gdà» J©ªπ Y∏≈ GdóaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ Oh¿ GC¿ jµƒ¿ d¡É GC… OhQ
S°«ÉS°», hbÉdâ: GE¿ ''G’–ÉO Gd©ÉΩ GHà©ó Yø e¡ªÉJ¬ HÉd©ªπ
Y∏≈ –ù°Ú GŸù°àƒi GdƒX«Ø» hGŸ©«û°» d∏©ªÉ∫, hONπ ‘
e˘˘à˘˘Ég˘˘Éä Gd˘˘à˘é˘ÉPÜ Gdù°˘«˘ÉS°˘», hY˘ª˘π Y˘∏˘≈ V°˘ôÜ G’b˘àü°˘ÉO

GdƒWæ»''. hGCV°Éaâ GC¿ ''G’bàü°ÉO GdƒWæ» gƒ Gdò… jƒaô
GdƒXÉF∞ d∏©ªÉ∫, aªà≈ eÉ cÉ¿ G’bàü°ÉO bƒjÉk cÉfâ gæÉ∑

a˘ôU¢ e˘ƒGJ˘«˘á hL˘ój˘óI d˘∏˘©˘ª˘É∫ c˘» j˘ëü°˘∏˘ƒG Y˘∏˘≈ hXÉF∞
GCa†°π'', eû°ÒI GE¤ GC¿ Gdà©óOjá d«ù°â HóYá GEP GEf¡É e≤ôI ‘

e©¶º Oh∫ Gd©É⁄.
e˘˘˘ø L˘˘˘Éf˘˘˘Ñ˘˘¬, M˘˘«˘˘É Gd˘˘æ˘˘ÉFÖ Y˘˘Ñ˘˘óG◊∏˘˘«˘˘º e˘˘ôGO ''G◊ôcá

Gdàü°ë«ë«á Gdà» bÉΩ H¡É G’–ÉO G◊ô  ‘ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á'',
hb˘˘É∫: ''N˘Ó∫ G’CM˘óGç Gd˘à˘» e˘ôä H˘¡˘É GŸª˘∏˘µ˘á, GS°˘à˘£˘ÉYâ

Lª©«Éä S°«ÉS°«á GC¿ Jù°«£ô Y∏≈ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á, hJù°««ù°¡É
d∏©ªπ ha≥ GCLæóJ¡É GÿÉQL«á'', OGY«Ék Gd©ªÉ∫ GE¤ Gd†°¨§
Y˘∏˘≈ f˘≤˘ÉH˘ÉJ˘¡˘º d˘àü°˘ë˘«˘í GChV°˘ÉY˘¡˘É hG’f†°˘ªÉΩ GE¤ G’–ÉO
G◊ô.

hQGCi GC¿ ''G’–ÉO G◊ô ’ j©ªπ eø GCLπ L¡á GCh Lª©«á
e˘˘©˘˘«˘˘æ˘˘á, GE‰É j˘˘©˘˘ª˘˘π e˘˘ø GCL˘π Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hG’b˘àü°˘ÉO
GdƒWæ» hGŸü°∏ëá Gd©Éeá, eû°ÒGk GE¤ GC¿ GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH»
S°«≤óΩ GdóYº GdµÉeπ eø GCLπ G–ÉO j©ªπ dü°Édí YªÉ∫

GdÑëôjø.
hGCcó GdæÉFÖ O.Y∏» GCMªó OYº GdæƒGÜ ’C… G–ÉO jæ¡†¢

Y˘˘˘∏˘˘˘≈ GCS°ù¢ Y˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘«˘˘á he˘˘ƒV°˘˘ƒY˘˘«˘˘á H˘˘©˘˘«˘˘óGk Y˘˘ø Gd˘˘àù°˘˘«˘˘«ù¢
hGd£ÉFØ«á, hPd∂ H©ó Nôhê Gd©ójó eø Gdæ≤ÉHÉä hG÷ª©«Éä
GŸ¡æ«á Yø eù°ÉQgÉ ‘ GdØÎI G’CNÒI, hbÉ∫ GCMªó: ''fÉCeπ GC¿
J©ƒO G’CeƒQ GE¤ fü°ÉH¡É, hjîàü¢ cπl Hû°ƒDhf¬ hGŸ¡ÉΩ GŸæƒWá
H¬''. 

hT°˘˘óO GCM˘˘ª˘˘ó Y˘∏˘≈ V°˘ôhQI GEH˘©˘ÉO GŸü°˘Éd˘í Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á Y˘ø
Gd˘˘©˘˘ª˘˘π Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘». hg˘˘ƒ e˘˘É GJ˘˘Ø˘˘≥ Y˘∏˘«˘¬ e˘©˘¬ Gd˘æ˘ÉFÖ Mù°˘ø
GdóhS°ô…, Gdò… bÉ∫ GE¿ G’–ÉO Gd©ÉΩ ''GCa≤ó Gd©ªπ Gdæ≤ÉH»
GCgóGa¬ Gd©¶«ªá, hONπ ‘ eàÉgÉä Gdù°«ÉS°á''.

hbÉ∫ GdæÉFÖ Nª«ù¢ Gdôe«ë» GE¿ GEfû°ÉA G–ÉO Lójó Od«π
Y∏≈ hLƒO MôG∑m fû°§ ‘ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á.

hGCV°É± GC¿ ''G◊ôcá Gd©ªÉd«á ‘ GdÑëôjø eôä HàéôHá
bÉS°«á NÓ∫ GdØÎI GŸÉV°«á, hGCU°Ñí MàªÉk Y∏«¡É Gd©ƒOI GE¤
N£¡É Gdù°∏«º H©«óGk Yø GdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á hGd£ÉFØ«á''.

{G’CU°Édáz h{GŸæÈz Jû°éÑ``É¿ 
Z«```ÉÜ hRjô Gd©ª```π Yø G◊Ø```π 

GS°àæµôä cà∏àÉ G’CU°Édá G’ES°Óe«á hGŸæÈ GdƒWæ» G’ES°Óe» hHû°óI YóΩ M†°ƒQ hRjô Gd©ªπ
Lª«π Mª«óG¿ GŸƒD“ô GdàÉCS°«ù°» dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø Gdò… GCY∏ø a«¬ b«ÉΩ

G’–ÉO G◊ô, hM†°ô√ dØ«∞ eø G÷ª©«Éä hGŸæ¶ªÉä hGdû°îü°«Éä GÙ∏«á hGdóhd«á, hcÉfâ
G’CU°Édá hGŸæÈ ‘ e≤óeá G◊†°ƒQ.

hbÉ∫ GdæÉFÖ Gdû°«ï YÑóG◊∏«º eôGO hGdæÉFÖ O.Y∏» GCMªó, QF«ù°É cà∏à» G’CU°Édá hGŸæÈ Y∏≈
GdàƒG‹, ‘ H«É¿ eû°Î∑ GE¿ YóΩ M†°ƒQ hRjô Gd©ªπ d∏ëØπ jƒDcó eÉ MòQfÉ eæ¬ eø –«õ√
dÓ–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø GdàÉH™ ÷ª©«á GdƒaÉ¥, hYóΩ QZÑà¬ ‘ b«ÉΩ G’–ÉO G◊ô
Gdò… GCY∏ø GdàõGe¬ HÉŸü°∏ëá Gd©∏«É d∏ƒWø, hJ©¡ó√ HÉdóaÉ´ Yø eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ H©«óGk Yø
G’fàªÉAGä G◊õH«á hGd£ÉFØ«á, hQZº GC¿ bÉfƒ¿ Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á jù°ªí HÉdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á

a†°Ók Yø GŸƒGK«≥ Gdóhd«á, GE’ GC¿ GdƒRjô GCH≈ GE’ GC¿ jà¨«Ö Yø MØπ GdàÉCS°«ù¢, hgƒ eÉ ’ j∏«≥
HƒRjô jØÎV¢ GC¿ j©ªπ eø GCLπ GŸü°∏ëá Gd©Éeá, ’ GC¿ joéÒ hRGQI Gd©ªπ dü°Édí Lª©«á GdƒaÉ¥
hPQGY¡É Gd©ªÉ‹ dàë≤«≥ GCgóG± hGCZôGV¢ NÉU°á. hHÉQcâ G’CU°Édá hGŸæÈ b«ÉΩ G’–ÉO G◊ô
dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø, hYÈä Gdµà∏àÉ¿ Yø GCe∏¡ªÉ ‘ GC¿ jàªµø eø GdóaÉ´ Yø eü°Édí Gd©ªÉ∫
h–≤«≥ G’CgóG± Gdà» bÉΩ eø GCL∏¡É, hGEf¡ÉA GNà£É± Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á eø LÉfÖ G’–ÉO Gd©ÉΩ
GdƒaÉb», Gdò… jàÉLô Ãü°Édí Gd©ªÉ∫ eø GCLπ GCLæóGä –ôc¬ eø GÿÉQê, hcÉfâ d¬ GŸù°ƒDhd«á
GdµÈi ‘ T°≥ U°∞ Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á, eÉ Oa™ GCcÈ f≤ÉHá HÉdÑëôjø dÓfù°ëÉÜ eæ¬ hGdà©Éh¿ e™
f≤ÉHÉä GCNôi dàÉCS°«ù¢ G–ÉO Lójó –ôc¬ eü°Édí Gd©ªÉ∫ hGŸü°∏ëá Gd©∏«É d∏Ñëôjø, hjôa†¢
GC¿ jô“» ‘ GCM†°É¿ GÿÉQê , hjëè dù°ØÉQGä Gdû°ô¥ hGd¨ôÜ ’HàõGR HÓO√ h‹ PQGY¡É.

hOYâ G’CU°Édá hGŸæÈ Lª«™ Gd©ªÉ∫ ‘ eƒGb©¡º Gıà∏Øá d∏†°¨§ Y∏≈ f≤ÉHÉJ¡º dÓf†°ªÉΩ
d˘Ó–ÉO G◊ô c˘ƒf˘¡˘º Gd˘≤˘ÉY˘óI Gd˘©˘ôj†°˘á GŸƒDK˘ôI Y˘∏˘≈ Gd˘≤˘ôGQ Gd˘©˘ª˘É‹ hGd˘æ˘≤˘ÉH˘», c˘» j˘µù°ôhG
Gd¡«ªæá G’MàµÉQjá d∏µ«É¿ Gdà≤∏«ó… Gd£ÉFØ» Gdò… JÉLô H≤†°ÉjÉgº h–ªπ eù°ƒDhd«á aü°π
GdµãÒ eæ¡º H©ó OYƒJ¬ ZÒ Gdû°ôY«á dÓEV°ôGÜ Gd©ÉΩ eø GCLπ T°π G◊ôcá Gd©Éeá HÉdÑ∏ó
hJ©£«π Yé∏á G’bàü°ÉO GdƒWæ» hV°ôH¬ hJû°ƒj¬ U°ƒQI Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á hRL¡É ‘ GCJƒ¿ e©ÉQ∑

WÉFØ«á ’ J©È Yæ¡É HÉC… MÉ∫ eø G’CMƒG∫.

f˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Éä Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ôH˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘á J˘˘˘˘˘˘˘˘˘óY˘˘˘˘˘˘˘˘˘º G’–ÉO G◊ô
¯eü°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ô J˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒDj˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ó 
Gd˘˘˘˘˘˘ƒd˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ó Gd˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘»
Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘˘æ˘˘˘˘» G÷ój˘˘˘˘ó

¯‡ã˘˘˘π Gd˘˘˘©˘˘ôG¥: j˘˘éÖ
Gd˘˘˘à˘˘˘µ˘˘˘ÉJ˘˘∞ d˘˘∏˘˘óa˘˘É´ Y˘˘ø
G◊≤˘˘˘˘˘ƒ¥ Gd˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘á

¯eæóhÜ a∏ù°£Ú: f≤óQ
J˘˘˘˘˘˘˘˘ÉCS°˘˘˘˘˘˘˘˘«ù¢ G’–ÉO G◊ô
Gd˘˘˘≤˘˘˘ÉF˘˘˘º Y˘˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘©˘˘óGd˘˘á

aƒ’P: Y∏≈ {Gd©ªπz Gdƒbƒ± Y∏≈ eù°Éaá hGMóI 
hL˘˘¬ QF˘˘«ù¢ L˘˘ª˘˘©˘˘«˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ŸôGb˘Ñ˘á

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ a«ü°π aƒ’P KÓç QS°ÉFπ
d˘∏˘é˘¡˘Éä GŸ©˘æ˘«˘á H˘≤†°˘Éj˘É Gd˘©˘ª˘π hGd˘©˘ª˘É∫,
hW˘˘˘ÉdÖ ‘ Gd˘˘˘ôS°˘˘˘Éd˘˘˘á G’Ch¤ hRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
H˘˘˘óY˘˘˘º Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á hG’–ÉOGä
Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘æ˘«˘á hGd˘ƒb˘ƒ± Ãù°˘à˘ƒi

eàù°Éhm H«æ¡É heƒGAeá Gdàû°ôj©Éä Gd©ªÉd«á
GdÑëôjæ«á HÉŸ©ÉjÒGdóhd«á HÉ’f¶ªÉΩ GE¤
G’JØÉb«á Qbº hG’JØÉb«á hGC¿ jµƒ¿

YªÉ∫ GdÑëôjø HÉf†°ªÉe¡º Gdæ≤ÉH» T°ôcÉA
GL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘˘«˘˘Ék H˘˘ë˘˘≥ hU°˘˘ó¥ hS°˘˘ôY˘˘á GEfû°˘˘ÉA

›∏ù¢ d˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘ƒGQ G’L˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘˘» Ãû°˘˘˘ÉQc˘˘á
GCWôG± G’EfàÉê GdãÓKá. 

hOYÉ aƒ’P ‘ GdôS°Édá GdãÉf«á GCU°ëÉÜ
Gd©ªπ GE¤ JôS°«ï Gd©óGdá G’LàªÉY«á eø

N˘˘Ó∫ –≤˘˘«˘˘≥ Gdû°˘˘ôGc˘˘á G’L˘˘à˘˘ª˘ÉY˘«˘á e˘™
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hJ˘©˘õj˘õ H˘æ˘ÉA Gb˘àü°˘ÉO
hWæ» eÑæ» Y∏≈ Gd©óGdá hGŸù°ÉhGI hJôS°«ï
YÓbÉä U°ë«á eà«æá hT°ôGcá QGS°îá e™
Gdæ≤ÉHÉä dÑæÉA Gbàü°ÉO hWæ» eõOgô.

hb˘˘˘É∫ a˘˘˘ƒ’P GE¿ Gd˘˘˘ôS°˘˘Éd˘˘á Gd˘˘ã˘˘Éd˘˘ã˘˘á g˘˘»
d∏æ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á, hG’–ÉO Gd©ÉΩ, hdÓ–ÉO
G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø, hLÉA a«¡É:
''Hü°Øàµº Lª«©Ék GŸªã∏Ú GdƒM«ójø d©ªÉ∫

Gd˘˘Ñ˘˘ë˘ôj˘ø Y˘∏˘«˘µ˘º Gd˘©˘ª˘π Gd˘óhDhÜ hj˘ôL˘≈
GdóaÉ´ Yø eü°Édí hMóI Gd©ªÉ∫ Nü°ƒU°Ék

‘ g˘˘˘ò√ GŸôM˘˘˘∏˘˘˘á G◊ù°˘˘ÉS°˘˘á hGd˘˘ób˘˘«˘˘≤˘˘á ‘
JÉQjîæÉ GdƒWæ» hGdàÉCc«ó Y∏≈ GS°à≤Ód«á
Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» hYóΩ Jù°««ù°¬ hG’Hà©ÉO Yø

N˘˘£˘˘¬ Gd˘˘£˘˘ÉF˘˘Ø˘˘» hG’d˘˘à˘˘Ø˘˘É± M˘˘ƒ∫ b˘˘«˘ÉOI
LÓdá GŸ∏∂ heû°ôhY¬ G’EU°ÓM» hJ©õjõ

GŸü°∏ëá hhMóI GdƒWø''.

Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á Jû°¡ô G’–ÉO G÷ójó

YÑóGd∏¬ GdóhS°ô…

Mªó GdòhGO…

a«ü°π aƒ’P

N∏«π Rjæπ

eæóhÜ a∏ù°£Ú fiªó YÑóGd©õjõ‡ãπ G–ÉO f≤ÉHÉä Gd©ôG¥ YófÉ¿ Gdü°ØÉQeù°àû°ÉQ G’–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä eü°ôYÑóGdôMªø e©ƒV¢
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حتدثوا يف »�شوؤون الفكر العربي و�شجونه« ل�شهر الفكر.. مثقفون:

حتوالت يف الفكر العربي وبروز تيارات جديدة تغري اخلريطة الفكرية
ليناق�شوا  الثقافة  مائدة  على  العرب  املفكرون  التقى 

ال�شخ�شية وليتفكروا بال�شاأن العربي،  ويحللوا جتاربهم 

الذي ما زال يقع يف خما�ض الت�شاوؤل والفكر، على الرغم 

من تعاقب الأزمنة التنويرية والنه�شوية، كان ذلك خالل 

املنامة  �شمن  الفكر  �شهر  الثقافة يف  وزارة  نظمتها  ندوة 

العربي  الفكر  »�شوؤون  بعنوان  العربية  الثقافة  عا�شمة 

و�شجونه«، يف متحف البحرين الوطني، بح�شور وزيرة 

من  ونخبة  خليفة،  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  الثقافة 

للمفكر  الثالثي  الفكر  جمع  لقاء  يف  والأدباء،  املفكرين 

امللك  جاللة  م�شت�شار  الأن�شاري  جابر  حممد  الدكتور 

والدكتورة  �شالح،  ها�شم  والدكتور  الثقافية،  لل�شوؤون 

لليوني�شكو  الوطنية  للجنة  العام  الأمني  دروي�ض  زهيدة 

ببريوت.

اأ�شار  الذي  اخلزاعي  حممد  الدكتور  احلوار  كفة  اأدار 

وليدة  لي�شت  و�شجونه  العربي  الفكر  �شوؤون  اأن  اإىل 

و�شي�شكل  وتنقيباً،  بحثاً  املفكرون  اأ�شبعه  فقد  ال�شاعة 

ن�شهد  فرتة  اإذ جاء يف  الثقافية،  لالأن�شطة  نوعية  اإ�شافة 

فكرية  تيارات  بروز  مع  العربي،  الفكر  يف  حتولت  فيها 

و�شيا�شية ، لتغيري اخلريطة الفكرية، اإىل جانب ما ن�شهده 

يف  التغلغل  ا�شتطاعت  التي  اأي�شاً  الدينية  التيارات  من 

احلياة ال�شيا�شية بفكر ديني.

م�شت�شار  الأن�شاري  املفكر حممد جابر  الدكتور  وقدم 

ثقافية  منتخبات  باأنها  اعتربها  التي  ورقته  امللك  جاللة 

والتي  الثقافة  عا�شمة  باملنامة  احتفاء  فكرية  ولقطات 

تعر�ض ب�شاأنها اإىل �شرب اأغوار جتاربه ال�شخ�شية وحمافل 

انتقالته الفكرية منذ ترعرعه على م�شارب العلم والثقافة، 

وكما يقول: »اأذكر اأن ثقافتي العامة عندما كنت �شبياً يف 

كان  حيث  ال�شارع،  من  بل  الكتب،  من  تاأِت  مل  البحرين 

البيوت  اأو يف ظل  الدكاكني  اأمام  الرجال يتحلقون ع�شراً 

العامل  ق�شايا  عن  بعفوية  يتحدثون  مفتوحة  حلقات  يف 

و�شعت  قد  الثانية  العاملية  احلرب  وكانت  والع�شر، 

جمرياتها  عن  احلديث  وكان  الوقت،  ذلك  يف  اأوزارها 

واأ�شبابها  وب�شخو�شها  بها  معرفتي  وتكّونت  ونتائجها، 

دون  عليها  املتنازع  وامل�شالح  فيها،  امل�شاركة  والقوى 

قراءة اأي كتاب«.

الثقايف  اجلو  »كان  قائالً:  الأن�شاري  الدكتور  واأ�شرب 

والفعاليات،  الأن�شطة  ب�شتى  حافالً  اخلليفية  بالهداية 

كنا نرى ال�شور من خمتلف اأنحاء الوطن العربي الكبري 

على جدران املدر�شة، وكنا ن�شعر بانتماء قوي اإىل وطننا 

اأ�شارك يف  اأتيح يل ان  العربي منذ ذلك العمر املبكر، وقد 

امل�شرح املدر�شي الذي كان يعطي اأهمية بالغة وعلى ذكر 

باملكتبات  تعج  البحرين  كانت  اخلليفية،  الهداية  مكتبة 

التجارية وكانت الكتب مبختلف اجتاهاتها تدخل البحرين 

يف ظل ت�شامح وانفتاٍح مما اأتاح للمواطنني والزائرين من 

من  خ�شي�شاً  للبحرين  ياأتون  كانوا  الذين  اجلوار  دول 

الأيدلوجية  الكتب؛ لالطالع على خمتلف الجتاهات  اأجل 

وينابيعها العذبة، ويف الأ�شطورة ال�شومرية القدمية، جند 

ودملون  كله«،  والعامل  »مينا  دملون  لت�شبح  يقول:  ن�شاً 

هو ال�شم احل�شاري القدمي ململكة البحرين. وعندما تاأتي 

يف  متالزمتان  فالإثنتان  احل�شارة،  معها  تاأتي  التجارة 

التاريخ واحلا�شر«.

 ، الفكرية  ا�شتغالته  اإىل  الأن�شاري  املفكر  وذهب 

لالإن�شانيات  هاوياً  »كنت  مردفاً  التخ�ش�شية  واهتماماته 

جميعاً، ويف النهاية، اأخرتت الفكر لأنه يطل على معارف 

عدة، فمن ال�شيا�شة اإىل الفكر �شيا�شي، ويف الدين ثمة فكر 

ديني، ويف الجتماع ثمة فكر اجتماعي وعلى ذلك ق�ض«.

من ثم حتدث املفكر الأن�شاري عن اأطروحاته الفكرية 

وم�شاهماته يف احلقل الثقايف من اإ�شدار للكتب، اإىل ارتباطه 

الثقافية  »الدوحة«  وتاأ�شي�شه جملة  اللبنانية،  بال�شحافة 

الفرن�شية،  العا�شمة  يف  العربي  العامل  ومعهد  ال�شهرية، 

عنها  يتوقف  مل  التي  العربية  ال�شحف  يف  كتاباته  وعن 

الدرا�شات  لكلية  كعميد  الأكادميي  مبن�شبه  مروراً  اأي�شاً، 

اأ�شدر جاللة امللك حمد بن عي�شى  العليا، م�شيفاً: »عندما 

بتعييني  اإدارياً  اأمراً  للعهد،  ، وكان عندها ولياً  اآل خليفة 

عملي  اإىل  بالإ�شافة  بديوانه،  وعلمياً  ثقافياً  م�شت�شاراً 

الأكادميي بجامعة اخلليج العربي، اأذكر اإين قلت جلاللته 

اأريد موا�شلة دوري الأكادميي والثقايف، فقال: نحن نريد 

ذلك اأي�شاً، فنحن ل نريد مثقفني ينعزلون عن النا�ض، فقد 

الوقت،  ذلك  منذ  اإ�شالحية  توجهات  جاللته  لدى  مل�شت 

كما لحظت اأن جاللته قارئ نهم مطلع على جتارب الأمم 

وكانت اأ�شئلته حتمل الكثري من الهتمام بتطبيقها حملياً«.

يف  تتبلور  اجلديدة  الأدبية  احلركة  »كانت  واأو�شح 

اأ�شرة لالأدباء والكتاب، منذ ذلك  البالد والجتاه لتاأ�شي�ض 

ذلك  يف  اأ�شهمت  وقد  اجلوار،  ببالد  قيا�شاً  املبكر  الوقت 

التاأ�شي�ض وكنت نا�شطاً فيه، اأما يف حقل الدرا�شات الأدبية 

احلديثة فقد وجدت اإن ال�شيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة 

كان متقدماً يف زمن ظهوره، وقد اأرخ له اأمني الريحاين يف 

البحرين، يف ع�شرينيات  اإىل  زيارته  لدى  العرب«  »ملوك 

للجيل  وا�شتاذيته  الزمني  ترتيبه  وبحكم  املن�شرم،  القرن 

الأدبي  النادي  موؤ�ش�ض  الزايد  كعبداهلل  بعده  جاء  الذي 

وهي  العربي،  باخلليج  �شحيفة  اأول  وم�شدر  باملحرق 

درا�شات  يف  كتاب  اأول  اإ�شدار  راأيت  البحرين،  �شحيفة 

حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  عن  احلديث  البحريني  الأدب 

وجتميعا  عنه  لدرا�شة  مت�شمناً  الكتاب  وكان  خليفة،  اآل 

لق�شائده ور�شائله و�شعره النبطي«.

العوملة  اإن »ما مييز  الدكتورة زهيدة دروي�ض  وقالت 

جذرياً  تختلف  ويجعلها  الت�شعينيات،  يف  انت�شرت  كما 

عن العاملية هو اأنها تقوم على مبداأ الهيمنة املتاأ�ش�شة على 

اإىل  العامل  تق�شم  واأنها  واحد،  ح�شاري  لنموذج  الرتويج 

دول غنية تتحكم بالقت�شاد وال�شيا�شة والثقافة، ومتتلك 

عن  عاجزة  فقرية  ودول  والتكنولوجيا  النتاج  و�شائل 

مواكبة التطور، خا�شعة ل�شيطرة القت�شاد املتفوق، غري 

اأن العوملة ت�شتمل اأي�شاً على اإيجابيات ميكن الإفادة منهم 

مما يحتم علينا اأن ل نقف منها موقفاً �شلبياً راف�شاً باملطلق، 

بل اأن نحاول معرفتها واإدراك خماطرها، اأي اأن نكون يف 

داخلها كي ن�شتطيع اأن نغري م�شامينها ونحد من م�شاوئها 

اأخالقيا�ض يقوم على  اإعطائها م�شموناً  اأن نعمل على  بل 

احلرية والعدالة واحرتام اخل�شو�شيات الثقافية لل�شعوب 

التي تكون املجتمع، واإل حتول العامل اإىل �شاحات لل�شراع، 

اإىل بوؤر للعنف قابلة للتفجر«.

زمننا  يف  »الهوية  اأن  اإىل  زهيدة  الدكتورة  واأ�شارت 

قوالب  ولي�شت جمموعة �شفات �شبت يف  معطى جاهزاً، 

جامدة ل تتبدل، بل هي يف حالة �شريورة وحتول م�شتمر 

نتيجة الحتكاك بالآخر، واختالط ال�شعوب والثقافات التي 

نرى فبها اإحدى اإيجابيات التقدم الكنولوجي، م�شيفة« مل 

تعد الثقافة اليوم قادرة على اأن تعزل نف�شها عن تاأثريات 

بالآخر  العالقة  اإ�شكالية  يطرح  مما  الوافدة،  الثقافات 

وي�شعها يف اأولويات الهتمامات االثقافية والرتبوية«.

خ�شو�شية  دور  اأن  على  زهيدة  الدكتورة  واأكدت 

املراأة وحظورها بالعامل ونظرتها املختلفة اإىل الكون واإىل 

يقت�شر  فال  حولها،  من  الوجود  مبكونات  الإن�شان  عالقة 

يتجاوزه  بل  واخلريية  الن�شائية  اجلمعيات  على  دورها 

الأ�شا�شية  الق�شايا  تطرح  التي  املختلطة  اجلمعيات  اإىل 

كالدميقراطية وحقوق الإن�شان، واحلقوق املدنية.

وناق�ض الدكتور ها�شم �شالح بدوره  ورقته »من دم�شق 

اإىل باري�ض: تاأثري الأنوار الفرن�شية على ثقافتي وتكويني«، 

ال�شخ�شية،  العينية  جتربته  �شاردا ً  فيها  ذهب  والتي 

وانتقاله من �شوريا اإىل باري�ض مدينة الأنوار، قائالً« اللغة 

اأتاحت يل التعرف على الفكر احلديث  الفرن�شية هي التي 

كله. لولها ملا قراأت جان جاك رو�شو بالن�ض الأ�شلي، ول 

فولتري، ول ديكارت ول جميع فال�شفة التنوير الأوروبي.

حتى  قراأت  كنت  وما  بل  عندئذ؟  �شاأخ�شر  كنت  كم 

الأملاين ككانط وهيغل ونيت�شه و�شواهم. األتنوير  فال�شفة 

الرتجمات  خالل  من  عليهم  اأتعرف  اأن  يل  اأتيح  كان  ما 

النكليز  فال�شفة  عن  ذاته  الأمر  وقل  املمتازة،  الفرن�شية 

واأدبائهم و�شعرائهم من جون لوك اىل برتراند ر�شل، ومن 

�شك�شبري اىل ووردزوورث.. وب�شراحة لي�ض عندي اأية ثقة 

بالرتجمات العربية«.

واأو�شح »ان جتربة اأوروبا كانت حا�شمة لعدة اأ�شباب، 

اأولها انها تتيح لك اأن تبتعد عن نف�شك وعن بيئتك الوىل 

وحميطك وكوابي�شك، باخت�شار فاإنها تتيح لك اأن تتنف�ض 

ال�شعداء، اأن تنظر اإىل ما�شيك واأ�شلك وف�شلك عن م�شافة، 

انها تتيح لك اأن ت�شفي ح�شاباتك مع ذاتك، وبالتايل تخفف 

ان  لك  تتيح  انها  وثانيها  ظهرك،  عن  والأثقال  الأحمال 

اأنواع  تتقن لغة اوروبية حديثة مليئة باملراجع يف �شتى 

الخت�شا�شات والعلوم.

اأن  باإمكاين  كان  ما  والإ�شالم  العرب  تاريخ  وحتى   

اأفهمه ب�شكل تاريخي مو�شوعي لول اطالعي على العديد 

من املراجع ال�شا�شية يف اللغة الفرن�شي، ومعظمها اإن مل 

يكن كلها غري مرتجم اإىل العربية، واإذا ما ترجم فنادراً اأن 

تكون الرتجمة �شحيحة اأو موثوقة، كل الفتوحات املعرفية 

ال�شاد�ض ع�شر وحتى  القرن  منذ  اوروبا  التي ح�شلت يف 

الآن ما كان باإمكاين الطالع عليها لو اأين بقيت يف �شوريا 

وظللت حم�شوراً بلغتي الأ�شلية اأي العربية«.

هدفها عرقلة احلياة العامة للمواطنني واملقيمني.. رئي�ض الأمن العام:

منع امل�سريات الـ 25 التي تقدمت بها الوفاق اليوم

جمعية  اإن  العام  الأمن  رئي�ض  احل�شن  طارق  اللواء  قال 

الوفاق تقدمت باإخطارات لتنظيم 25 م�شرية يف عدد من مناطق 

اململكة اليوم اجلمعة.

واأو�شح اأنه تقرر منع هذه امل�شريات، حيث اإنها ل تندرج يف 

اإطار حرية التعبري امل�شوؤولة واملكفولة وفقاً للد�شتور والقانون، 

�شواء  املواطنني واملقيمني  العتبار م�شالح  تاأخذ بعني  واأنها مل 

القت�شادية اأو اخلدمية، منوهاً اإىل اأن منظميها تق�شدوا الإخطار 

عن هذا العدد من امل�شريات التي تتوافق مع حلول اأول اأيام �شهر 

رم�شان الف�شيل بهدف عرقلة احلياة العامة للمواطنني واملقيمني.

واأ�شار رئي�ض الأمن العام اإىل اأن اإ�شرار البع�ض على املبالغة 

يف تنظيم امل�شريات والتجمعات يف خمتلف املناطق احليوية يف 

اململكة والتعمد وب�شكل م�شتمر اختيار تلك الأماكن غري املنا�شبة، 

املجال  ذات  واملناطق  ال�شوارع  ا�شتهداف  من خاللها  يتم  والتي 

على  �شلباً  ينعك�ض  ومبا  اخلدمي  اأو  التجاري  �شواء  احليوي 

احلياة اليومية واملعي�شية للنا�ض، ويوؤدي اإىل تعطيل م�شاحلهم 

اإىل ما يرافق هذه  واإحلاق ال�شرر بالقت�شاد الوطني بالإ�شافة 

امل�شريات من التجاوزات واملخالفات القانونية، ويهدف اإىل تاأزمي 

ال�شتقرار  �شفو  وتعكري  التوتر  اأجواء  وفر�ض  الداخلي  ال�شاأن 

اإعالمياً  ا�شتثمارها  ليتم  للحقائق  منافية  وقائع  وخلق  الأمني، 

�شمن ح�شابات �شيا�شية �شيقة ل ت�شب يف خدمة ال�شالح العام 

التعبري عن  اإىل منع حق  ت�شعى  الوزارة  باأن  الإدعاء  من خالل 

الراأي والت�شييق على احلريات، يف حني اأن هدف وزارة الداخلية 

مقدمتها حرية  احلريات ويف  احلقوق وحماية  كافة  هو �شون 

التعبري عن الراأي، وهو واجب د�شتوري اأ�شيل ويف اأعلى �شلم 

اأولويات عمل الأجهزة الأمنية.

واأ�شاف  رئي�ض الأمن العام باأنه ومن هذا املنطلق فقد �شبق 

الداخلية  وزير  توجيهات  تنفيذ  ب�شدد  الوزارة  اأن  اإىل  الإ�شارة 

لدرا�شة حتديد اأماكن لإقامة الفعاليات وممار�شة حرية التعبري 

يتعلق  فيما  الوطني  التوافق  حوار  اإليه  تو�شل  ملا  تنفيذاً 

مبو�شوع )الأمن وال�شلم الأهلي( بتحديد وتنظيم مناطق واأوقات 

العت�شامات وامل�شريات والتجمعات ل�شمان عدم تعطيل م�شالح 

النا�ض، حيث وجه معايل الوزير لدرا�شة حتديد مناطق و�شوارع 

املختلفة  والفعاليات  والتجمعات  امل�شريات  باإقامة  فيها  ي�شمح 

التعبري  حرية  ملمار�شة  الظروف  لأف�شل  توفرياً  للقانون،  وفقاً 

وم�شالح  بحقوق  الإخالل  دون  وقانونياً  د�شتورياً  املكفولة 

الآخرين اأو تعطيل املرافق العامة واخلا�شة.

واأكد اأن وزارة الداخلية تنه�ض مب�شوؤولياتها من خالل تنفيذ 

ر�شالتها يف فر�ض القانون والنظام العام وتوؤكد على امل�شلحة 

العليا للوطن وتر�شيخ الأمن املجتمعي واإر�شاء قواعد ال�شتقرار 

واخلا�شة  العامة  وامل�شالح  الأرواح  وحماية  الطماأنينة  وبث 

للمواطنني واملقيمني و�شون املكت�شبات والجنازات الوطنية.

و�شدد رئي�ض الأمن العام على عدم قانونية هذه امل�شريات، 

اتخاذ  للقانون و�شيتم  فيها يعد خمالفا  ي�شارك  فاإن من  وعليه 

الإجراءات القانونية حياله.

اللواء طارق احل�سن

كتب - ح�شني العابد:

الثاين  اليوم  �شمن  املوؤ�ش�شون  الأع�شاء  انتخب 

عمال  لنقابات  احلر  لالحتاد  التاأ�شي�شي  للموؤمتر 

البحرين الأع�شاء الـ 15 للمكتب التنفيذي، كما مت على 

اإثر النتخابات توزيع املنا�شب الإدارية لالحتاد، حيث 

يو�شف  يعقوب  تعيني  اإىل  اخلتامية  اجلل�شة  اأف�شت 

والنقابي  لالحتاد،  التنفيذي  للمجل�ض  رئي�شاً  حممد 

الثاين  النائب  فخرو  وفاطمة  له،  نائباً  كويتان  با�شم 

للرئي�ض وم�شوؤولة �شوؤون املراأة العاملة يف الحتاد.

قبل  من  التنفيذي  املجل�ض  اأع�شاء  انتخاب  ومت 

عمال  نقابة  وهم  لالحتاد  املوؤ�ش�شة  النقابات  مندوبي 

للبرتوكيماويات  اخلليج  �شركة  عمال  نقابة  األبا، 

البحرين  نفط  �شركة  لعمال  احُلرة  النقابة  )جيبك(، 

)بابكو(، النقابة الوطنية لعمال �شركة مطار البحرين 

)با�ض(، نقابة قطاع امل�شرفيني، النقابة الوطنية لعمال 

�شركة جارمكو.

الرئي�ض  من�شب  اإىل  بالإ�شافة  النتائج  واأ�شفرت 

ونائبيه عن تعيني اأ�شامة �شلمان ح�شن نائب الرئي�ض 

الرئي�ض  نائب  عبداهلل  حممد  وعلي  الإدارية،  لل�شوؤون 

الرئي�ض  نائب  الذوادي  وب�شيم  املالية،  لل�شوؤون 

الرئي�ض  نائب  البنعلي  وعلي  الداخلي،  للتنظيم 

نائب  املعراج  وعبداهلل  والدولية،  العربية  للعالقات 

نائب  الذوادي  وحمد  العامة،  للعالقات  الرئي�ض 

الرئي�ض للنقابات املهنية، ووديع عي�شى نائب الرئي�ض 

للقطاع اخلا�ض، و�شهى اأحمد ال�شافعي نائب الرئي�ض 

للتدريب والثقافة العمالية، وخليل زينل نائب الرئي�ض 

الأن�شاري  اإبراهيم  لـ  اإ�شافة  والدرا�شات،  للت�شريع 

والفعاليات  العامل  ال�شباب  ل�شوؤون  الرئي�ض  نائب 

الجتماعية.

على  بالت�شديق  التح�شريي  الجتماع  خالل  ومت 

لنقابات عمال  احُلر  الأ�شا�شي لالحتاد  النظام  م�شودة 

والحتادات  النقابات  ممثلي  مب�شاركة  البحرين، 

الدولية يف جل�شة اإقرار م�شودة النظام الأ�شا�شي، حيث 

�شاركوا يف تو�شيح بع�ض الأمور وتعديلها، وحماولة 

اإثراء املالحظات بحكم التاريخ واخلربة النقابية التي 

يتمتعون بها.

احلر  لالحتاد  التنفيذي  املجل�ض  تلقى  ذلك  اإىل 

للنقابات دعوة من قبل الحتاد العاملي للنقابات واحتاد 

احتاداتهم  لع�شوية  لالن�شمام  العرب  العمال  نقابات 

التكميلية  املطلوبة  الإجراءات  وجتهيز  اكتمال  بعد 

لالن�شمام، كما تلقى اأع�شاء املجل�ض التنفيذي دعوات 

من قبل ممثلي النقابات والحتادات الدولية اإىل زيارة 

مقرات نقاباتهم واحتاداتهم يف بلدانهم.

�شّدق على نظامه الأ�شا�شي وتلقى دعوات الحتادين »العاملي« و»العربي«

يعقوب يو�سف رئي�سًا الحتاد العمال احلر
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حتدثوا يف »�شوؤون الفكر العربي و�شجونه« ل�شهر الفكر.. مثقفون:

حتوالت يف الفكر العربي وبروز تيارات جديدة تغري اخلريطة الفكرية
ليناق�شوا  الثقافة  مائدة  على  العرب  املفكرون  التقى 

ال�شخ�شية وليتفكروا بال�شاأن العربي،  ويحللوا جتاربهم 

الذي ما زال يقع يف خما�ض الت�شاوؤل والفكر، على الرغم 

من تعاقب الأزمنة التنويرية والنه�شوية، كان ذلك خالل 

املنامة  �شمن  الفكر  �شهر  الثقافة يف  وزارة  نظمتها  ندوة 

العربي  الفكر  »�شوؤون  بعنوان  العربية  الثقافة  عا�شمة 

و�شجونه«، يف متحف البحرين الوطني، بح�شور وزيرة 

من  ونخبة  خليفة،  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  الثقافة 

للمفكر  الثالثي  الفكر  جمع  لقاء  يف  والأدباء،  املفكرين 

امللك  جاللة  م�شت�شار  الأن�شاري  جابر  حممد  الدكتور 

والدكتورة  �شالح،  ها�شم  والدكتور  الثقافية،  لل�شوؤون 

لليوني�شكو  الوطنية  للجنة  العام  الأمني  دروي�ض  زهيدة 

ببريوت.

اأ�شار  الذي  اخلزاعي  حممد  الدكتور  احلوار  كفة  اأدار 

وليدة  لي�شت  و�شجونه  العربي  الفكر  �شوؤون  اأن  اإىل 

و�شي�شكل  وتنقيباً،  بحثاً  املفكرون  اأ�شبعه  فقد  ال�شاعة 

ن�شهد  فرتة  اإذ جاء يف  الثقافية،  لالأن�شطة  نوعية  اإ�شافة 

فكرية  تيارات  بروز  مع  العربي،  الفكر  يف  حتولت  فيها 

و�شيا�شية ، لتغيري اخلريطة الفكرية، اإىل جانب ما ن�شهده 

يف  التغلغل  ا�شتطاعت  التي  اأي�شاً  الدينية  التيارات  من 

احلياة ال�شيا�شية بفكر ديني.

م�شت�شار  الأن�شاري  املفكر حممد جابر  الدكتور  وقدم 

ثقافية  منتخبات  باأنها  اعتربها  التي  ورقته  امللك  جاللة 

والتي  الثقافة  عا�شمة  باملنامة  احتفاء  فكرية  ولقطات 

تعر�ض ب�شاأنها اإىل �شرب اأغوار جتاربه ال�شخ�شية وحمافل 

انتقالته الفكرية منذ ترعرعه على م�شارب العلم والثقافة، 

وكما يقول: »اأذكر اأن ثقافتي العامة عندما كنت �شبياً يف 

كان  حيث  ال�شارع،  من  بل  الكتب،  من  تاأِت  مل  البحرين 

البيوت  اأو يف ظل  الدكاكني  اأمام  الرجال يتحلقون ع�شراً 

العامل  ق�شايا  عن  بعفوية  يتحدثون  مفتوحة  حلقات  يف 

و�شعت  قد  الثانية  العاملية  احلرب  وكانت  والع�شر، 

جمرياتها  عن  احلديث  وكان  الوقت،  ذلك  يف  اأوزارها 

واأ�شبابها  وب�شخو�شها  بها  معرفتي  وتكّونت  ونتائجها، 

دون  عليها  املتنازع  وامل�شالح  فيها،  امل�شاركة  والقوى 

قراءة اأي كتاب«.

الثقايف  اجلو  »كان  قائالً:  الأن�شاري  الدكتور  واأ�شرب 

والفعاليات،  الأن�شطة  ب�شتى  حافالً  اخلليفية  بالهداية 

كنا نرى ال�شور من خمتلف اأنحاء الوطن العربي الكبري 

على جدران املدر�شة، وكنا ن�شعر بانتماء قوي اإىل وطننا 

اأ�شارك يف  اأتيح يل ان  العربي منذ ذلك العمر املبكر، وقد 

امل�شرح املدر�شي الذي كان يعطي اأهمية بالغة وعلى ذكر 

باملكتبات  تعج  البحرين  كانت  اخلليفية،  الهداية  مكتبة 

التجارية وكانت الكتب مبختلف اجتاهاتها تدخل البحرين 

يف ظل ت�شامح وانفتاٍح مما اأتاح للمواطنني والزائرين من 

من  خ�شي�شاً  للبحرين  ياأتون  كانوا  الذين  اجلوار  دول 

الأيدلوجية  الكتب؛ لالطالع على خمتلف الجتاهات  اأجل 

وينابيعها العذبة، ويف الأ�شطورة ال�شومرية القدمية، جند 

ودملون  كله«،  والعامل  »مينا  دملون  لت�شبح  يقول:  ن�شاً 

هو ال�شم احل�شاري القدمي ململكة البحرين. وعندما تاأتي 

يف  متالزمتان  فالإثنتان  احل�شارة،  معها  تاأتي  التجارة 

التاريخ واحلا�شر«.

 ، الفكرية  ا�شتغالته  اإىل  الأن�شاري  املفكر  وذهب 

لالإن�شانيات  هاوياً  »كنت  مردفاً  التخ�ش�شية  واهتماماته 

جميعاً، ويف النهاية، اأخرتت الفكر لأنه يطل على معارف 

عدة، فمن ال�شيا�شة اإىل الفكر �شيا�شي، ويف الدين ثمة فكر 

ديني، ويف الجتماع ثمة فكر اجتماعي وعلى ذلك ق�ض«.

من ثم حتدث املفكر الأن�شاري عن اأطروحاته الفكرية 

وم�شاهماته يف احلقل الثقايف من اإ�شدار للكتب، اإىل ارتباطه 

الثقافية  »الدوحة«  وتاأ�شي�شه جملة  اللبنانية،  بال�شحافة 

الفرن�شية،  العا�شمة  يف  العربي  العامل  ومعهد  ال�شهرية، 

عنها  يتوقف  مل  التي  العربية  ال�شحف  يف  كتاباته  وعن 

الدرا�شات  لكلية  كعميد  الأكادميي  مبن�شبه  مروراً  اأي�شاً، 

اأ�شدر جاللة امللك حمد بن عي�شى  العليا، م�شيفاً: »عندما 

بتعييني  اإدارياً  اأمراً  للعهد،  ، وكان عندها ولياً  اآل خليفة 

عملي  اإىل  بالإ�شافة  بديوانه،  وعلمياً  ثقافياً  م�شت�شاراً 

الأكادميي بجامعة اخلليج العربي، اأذكر اإين قلت جلاللته 

اأريد موا�شلة دوري الأكادميي والثقايف، فقال: نحن نريد 

ذلك اأي�شاً، فنحن ل نريد مثقفني ينعزلون عن النا�ض، فقد 

الوقت،  ذلك  منذ  اإ�شالحية  توجهات  جاللته  لدى  مل�شت 

كما لحظت اأن جاللته قارئ نهم مطلع على جتارب الأمم 

وكانت اأ�شئلته حتمل الكثري من الهتمام بتطبيقها حملياً«.

يف  تتبلور  اجلديدة  الأدبية  احلركة  »كانت  واأو�شح 

اأ�شرة لالأدباء والكتاب، منذ ذلك  البالد والجتاه لتاأ�شي�ض 

ذلك  يف  اأ�شهمت  وقد  اجلوار،  ببالد  قيا�شاً  املبكر  الوقت 

التاأ�شي�ض وكنت نا�شطاً فيه، اأما يف حقل الدرا�شات الأدبية 

احلديثة فقد وجدت اإن ال�شيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة 

كان متقدماً يف زمن ظهوره، وقد اأرخ له اأمني الريحاين يف 

البحرين، يف ع�شرينيات  اإىل  زيارته  لدى  العرب«  »ملوك 

للجيل  وا�شتاذيته  الزمني  ترتيبه  وبحكم  املن�شرم،  القرن 

الأدبي  النادي  موؤ�ش�ض  الزايد  كعبداهلل  بعده  جاء  الذي 

وهي  العربي،  باخلليج  �شحيفة  اأول  وم�شدر  باملحرق 

درا�شات  يف  كتاب  اأول  اإ�شدار  راأيت  البحرين،  �شحيفة 

حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  عن  احلديث  البحريني  الأدب 

وجتميعا  عنه  لدرا�شة  مت�شمناً  الكتاب  وكان  خليفة،  اآل 

لق�شائده ور�شائله و�شعره النبطي«.

العوملة  اإن »ما مييز  الدكتورة زهيدة دروي�ض  وقالت 

جذرياً  تختلف  ويجعلها  الت�شعينيات،  يف  انت�شرت  كما 

عن العاملية هو اأنها تقوم على مبداأ الهيمنة املتاأ�ش�شة على 

اإىل  العامل  تق�شم  واأنها  واحد،  ح�شاري  لنموذج  الرتويج 

دول غنية تتحكم بالقت�شاد وال�شيا�شة والثقافة، ومتتلك 

عن  عاجزة  فقرية  ودول  والتكنولوجيا  النتاج  و�شائل 

مواكبة التطور، خا�شعة ل�شيطرة القت�شاد املتفوق، غري 

اأن العوملة ت�شتمل اأي�شاً على اإيجابيات ميكن الإفادة منهم 

مما يحتم علينا اأن ل نقف منها موقفاً �شلبياً راف�شاً باملطلق، 

بل اأن نحاول معرفتها واإدراك خماطرها، اأي اأن نكون يف 

داخلها كي ن�شتطيع اأن نغري م�شامينها ونحد من م�شاوئها 

اأخالقيا�ض يقوم على  اإعطائها م�شموناً  اأن نعمل على  بل 

احلرية والعدالة واحرتام اخل�شو�شيات الثقافية لل�شعوب 

التي تكون املجتمع، واإل حتول العامل اإىل �شاحات لل�شراع، 

اإىل بوؤر للعنف قابلة للتفجر«.

زمننا  يف  »الهوية  اأن  اإىل  زهيدة  الدكتورة  واأ�شارت 

قوالب  ولي�شت جمموعة �شفات �شبت يف  معطى جاهزاً، 

جامدة ل تتبدل، بل هي يف حالة �شريورة وحتول م�شتمر 

نتيجة الحتكاك بالآخر، واختالط ال�شعوب والثقافات التي 

نرى فبها اإحدى اإيجابيات التقدم الكنولوجي، م�شيفة« مل 

تعد الثقافة اليوم قادرة على اأن تعزل نف�شها عن تاأثريات 

بالآخر  العالقة  اإ�شكالية  يطرح  مما  الوافدة،  الثقافات 

وي�شعها يف اأولويات الهتمامات االثقافية والرتبوية«.

خ�شو�شية  دور  اأن  على  زهيدة  الدكتورة  واأكدت 

املراأة وحظورها بالعامل ونظرتها املختلفة اإىل الكون واإىل 

يقت�شر  فال  حولها،  من  الوجود  مبكونات  الإن�شان  عالقة 

يتجاوزه  بل  واخلريية  الن�شائية  اجلمعيات  على  دورها 

الأ�شا�شية  الق�شايا  تطرح  التي  املختلطة  اجلمعيات  اإىل 

كالدميقراطية وحقوق الإن�شان، واحلقوق املدنية.

وناق�ض الدكتور ها�شم �شالح بدوره  ورقته »من دم�شق 

اإىل باري�ض: تاأثري الأنوار الفرن�شية على ثقافتي وتكويني«، 

ال�شخ�شية،  العينية  جتربته  �شاردا ً  فيها  ذهب  والتي 

وانتقاله من �شوريا اإىل باري�ض مدينة الأنوار، قائالً« اللغة 

اأتاحت يل التعرف على الفكر احلديث  الفرن�شية هي التي 

كله. لولها ملا قراأت جان جاك رو�شو بالن�ض الأ�شلي، ول 

فولتري، ول ديكارت ول جميع فال�شفة التنوير الأوروبي.

حتى  قراأت  كنت  وما  بل  عندئذ؟  �شاأخ�شر  كنت  كم 

الأملاين ككانط وهيغل ونيت�شه و�شواهم. األتنوير  فال�شفة 

الرتجمات  خالل  من  عليهم  اأتعرف  اأن  يل  اأتيح  كان  ما 

النكليز  فال�شفة  عن  ذاته  الأمر  وقل  املمتازة،  الفرن�شية 

واأدبائهم و�شعرائهم من جون لوك اىل برتراند ر�شل، ومن 

�شك�شبري اىل ووردزوورث.. وب�شراحة لي�ض عندي اأية ثقة 

بالرتجمات العربية«.

واأو�شح »ان جتربة اأوروبا كانت حا�شمة لعدة اأ�شباب، 

اأولها انها تتيح لك اأن تبتعد عن نف�شك وعن بيئتك الوىل 

وحميطك وكوابي�شك، باخت�شار فاإنها تتيح لك اأن تتنف�ض 

ال�شعداء، اأن تنظر اإىل ما�شيك واأ�شلك وف�شلك عن م�شافة، 

انها تتيح لك اأن ت�شفي ح�شاباتك مع ذاتك، وبالتايل تخفف 

ان  لك  تتيح  انها  وثانيها  ظهرك،  عن  والأثقال  الأحمال 

اأنواع  تتقن لغة اوروبية حديثة مليئة باملراجع يف �شتى 

الخت�شا�شات والعلوم.

اأن  باإمكاين  كان  ما  والإ�شالم  العرب  تاريخ  وحتى   

اأفهمه ب�شكل تاريخي مو�شوعي لول اطالعي على العديد 

من املراجع ال�شا�شية يف اللغة الفرن�شي، ومعظمها اإن مل 

يكن كلها غري مرتجم اإىل العربية، واإذا ما ترجم فنادراً اأن 

تكون الرتجمة �شحيحة اأو موثوقة، كل الفتوحات املعرفية 

ال�شاد�ض ع�شر وحتى  القرن  منذ  اوروبا  التي ح�شلت يف 

الآن ما كان باإمكاين الطالع عليها لو اأين بقيت يف �شوريا 

وظللت حم�شوراً بلغتي الأ�شلية اأي العربية«.

هدفها عرقلة احلياة العامة للمواطنني واملقيمني.. رئي�ض الأمن العام:

منع امل�سريات الـ 25 التي تقدمت بها الوفاق اليوم

جمعية  اإن  العام  الأمن  رئي�ض  احل�شن  طارق  اللواء  قال 

الوفاق تقدمت باإخطارات لتنظيم 25 م�شرية يف عدد من مناطق 

اململكة اليوم اجلمعة.

واأو�شح اأنه تقرر منع هذه امل�شريات، حيث اإنها ل تندرج يف 

اإطار حرية التعبري امل�شوؤولة واملكفولة وفقاً للد�شتور والقانون، 

�شواء  املواطنني واملقيمني  العتبار م�شالح  تاأخذ بعني  واأنها مل 

القت�شادية اأو اخلدمية، منوهاً اإىل اأن منظميها تق�شدوا الإخطار 

عن هذا العدد من امل�شريات التي تتوافق مع حلول اأول اأيام �شهر 

رم�شان الف�شيل بهدف عرقلة احلياة العامة للمواطنني واملقيمني.

واأ�شار رئي�ض الأمن العام اإىل اأن اإ�شرار البع�ض على املبالغة 

يف تنظيم امل�شريات والتجمعات يف خمتلف املناطق احليوية يف 

اململكة والتعمد وب�شكل م�شتمر اختيار تلك الأماكن غري املنا�شبة، 

املجال  ذات  واملناطق  ال�شوارع  ا�شتهداف  من خاللها  يتم  والتي 

على  �شلباً  ينعك�ض  ومبا  اخلدمي  اأو  التجاري  �شواء  احليوي 

احلياة اليومية واملعي�شية للنا�ض، ويوؤدي اإىل تعطيل م�شاحلهم 

اإىل ما يرافق هذه  واإحلاق ال�شرر بالقت�شاد الوطني بالإ�شافة 

امل�شريات من التجاوزات واملخالفات القانونية، ويهدف اإىل تاأزمي 

ال�شتقرار  �شفو  وتعكري  التوتر  اأجواء  وفر�ض  الداخلي  ال�شاأن 

اإعالمياً  ا�شتثمارها  ليتم  للحقائق  منافية  وقائع  وخلق  الأمني، 

�شمن ح�شابات �شيا�شية �شيقة ل ت�شب يف خدمة ال�شالح العام 

التعبري عن  اإىل منع حق  ت�شعى  الوزارة  باأن  الإدعاء  من خالل 

الراأي والت�شييق على احلريات، يف حني اأن هدف وزارة الداخلية 

مقدمتها حرية  احلريات ويف  احلقوق وحماية  كافة  هو �شون 

التعبري عن الراأي، وهو واجب د�شتوري اأ�شيل ويف اأعلى �شلم 

اأولويات عمل الأجهزة الأمنية.

واأ�شاف  رئي�ض الأمن العام باأنه ومن هذا املنطلق فقد �شبق 

الداخلية  وزير  توجيهات  تنفيذ  ب�شدد  الوزارة  اأن  اإىل  الإ�شارة 

لدرا�شة حتديد اأماكن لإقامة الفعاليات وممار�شة حرية التعبري 

يتعلق  فيما  الوطني  التوافق  حوار  اإليه  تو�شل  ملا  تنفيذاً 

مبو�شوع )الأمن وال�شلم الأهلي( بتحديد وتنظيم مناطق واأوقات 

العت�شامات وامل�شريات والتجمعات ل�شمان عدم تعطيل م�شالح 

النا�ض، حيث وجه معايل الوزير لدرا�شة حتديد مناطق و�شوارع 

املختلفة  والفعاليات  والتجمعات  امل�شريات  باإقامة  فيها  ي�شمح 

التعبري  حرية  ملمار�شة  الظروف  لأف�شل  توفرياً  للقانون،  وفقاً 

وم�شالح  بحقوق  الإخالل  دون  وقانونياً  د�شتورياً  املكفولة 

الآخرين اأو تعطيل املرافق العامة واخلا�شة.

واأكد اأن وزارة الداخلية تنه�ض مب�شوؤولياتها من خالل تنفيذ 

ر�شالتها يف فر�ض القانون والنظام العام وتوؤكد على امل�شلحة 

العليا للوطن وتر�شيخ الأمن املجتمعي واإر�شاء قواعد ال�شتقرار 

واخلا�شة  العامة  وامل�شالح  الأرواح  وحماية  الطماأنينة  وبث 

للمواطنني واملقيمني و�شون املكت�شبات والجنازات الوطنية.

و�شدد رئي�ض الأمن العام على عدم قانونية هذه امل�شريات، 

اتخاذ  للقانون و�شيتم  فيها يعد خمالفا  ي�شارك  فاإن من  وعليه 

الإجراءات القانونية حياله.

اللواء طارق احل�سن

كتب - ح�شني العابد:

الثاين  اليوم  �شمن  املوؤ�ش�شون  الأع�شاء  انتخب 

عمال  لنقابات  احلر  لالحتاد  التاأ�شي�شي  للموؤمتر 

البحرين الأع�شاء الـ 15 للمكتب التنفيذي، كما مت على 

اإثر النتخابات توزيع املنا�شب الإدارية لالحتاد، حيث 

يو�شف  يعقوب  تعيني  اإىل  اخلتامية  اجلل�شة  اأف�شت 

والنقابي  لالحتاد،  التنفيذي  للمجل�ض  رئي�شاً  حممد 

الثاين  النائب  فخرو  وفاطمة  له،  نائباً  كويتان  با�شم 

للرئي�ض وم�شوؤولة �شوؤون املراأة العاملة يف الحتاد.

قبل  من  التنفيذي  املجل�ض  اأع�شاء  انتخاب  ومت 

عمال  نقابة  وهم  لالحتاد  املوؤ�ش�شة  النقابات  مندوبي 

للبرتوكيماويات  اخلليج  �شركة  عمال  نقابة  األبا، 

البحرين  نفط  �شركة  لعمال  احُلرة  النقابة  )جيبك(، 

)بابكو(، النقابة الوطنية لعمال �شركة مطار البحرين 

)با�ض(، نقابة قطاع امل�شرفيني، النقابة الوطنية لعمال 

�شركة جارمكو.

الرئي�ض  من�شب  اإىل  بالإ�شافة  النتائج  واأ�شفرت 

ونائبيه عن تعيني اأ�شامة �شلمان ح�شن نائب الرئي�ض 

الرئي�ض  نائب  عبداهلل  حممد  وعلي  الإدارية،  لل�شوؤون 

الرئي�ض  نائب  الذوادي  وب�شيم  املالية،  لل�شوؤون 

الرئي�ض  نائب  البنعلي  وعلي  الداخلي،  للتنظيم 

نائب  املعراج  وعبداهلل  والدولية،  العربية  للعالقات 

نائب  الذوادي  وحمد  العامة،  للعالقات  الرئي�ض 

الرئي�ض للنقابات املهنية، ووديع عي�شى نائب الرئي�ض 

للقطاع اخلا�ض، و�شهى اأحمد ال�شافعي نائب الرئي�ض 

للتدريب والثقافة العمالية، وخليل زينل نائب الرئي�ض 

الأن�شاري  اإبراهيم  لـ  اإ�شافة  والدرا�شات،  للت�شريع 

والفعاليات  العامل  ال�شباب  ل�شوؤون  الرئي�ض  نائب 

الجتماعية.

على  بالت�شديق  التح�شريي  الجتماع  خالل  ومت 

لنقابات عمال  احُلر  الأ�شا�شي لالحتاد  النظام  م�شودة 

والحتادات  النقابات  ممثلي  مب�شاركة  البحرين، 

الدولية يف جل�شة اإقرار م�شودة النظام الأ�شا�شي، حيث 

�شاركوا يف تو�شيح بع�ض الأمور وتعديلها، وحماولة 

اإثراء املالحظات بحكم التاريخ واخلربة النقابية التي 

يتمتعون بها.

احلر  لالحتاد  التنفيذي  املجل�ض  تلقى  ذلك  اإىل 

للنقابات دعوة من قبل الحتاد العاملي للنقابات واحتاد 

احتاداتهم  لع�شوية  لالن�شمام  العرب  العمال  نقابات 

التكميلية  املطلوبة  الإجراءات  وجتهيز  اكتمال  بعد 

لالن�شمام، كما تلقى اأع�شاء املجل�ض التنفيذي دعوات 

من قبل ممثلي النقابات والحتادات الدولية اإىل زيارة 

مقرات نقاباتهم واحتاداتهم يف بلدانهم.

�شّدق على نظامه الأ�شا�شي وتلقى دعوات الحتادين »العاملي« و»العربي«

يعقوب يو�سف رئي�سًا الحتاد العمال احلر

Email: gdnnews@batelco.com.bh
gdn1@batelco.com.bh
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n Mr Albinali, standing, fifth from left, with other founding BLUFF members yesterday

New breakaway 
union launched

A BREAKAWAY trade union was 
launched yesterday to challenge 
Bahrain’s main labour organisa-
tion, which has been accused of 
being too political.

The Bahrain Labour Union Free 
Federation (BLUFF) has been formed 
in competition with the existing 
General Federation of Bahrain Trade 
Unions (GFBTU), which was previ-
ously the only umbrella organisation 
grouping together unions of different 
sectors.

It is described as an independent 
body that will represent the interests of 
both Bahrainis and expatriates, without 
any political agenda.

However, those behind BLUFF say it 
also aims to support efforts to achieve 
national unity.

“This labour federation is independ-
ent and will solely work on issues 
related to workers, it has nothing to do 
with anything political,” said founding 
member and Alba Trade Union chair-
man Ali Albinali, who cancelled his 
membership of the GFBTU last month 
saying it failed to address problems 
faced by workers, politicised labour 
rights and worked against national 
interests.

He said BLUFF was set up to push 
for the rights of workers and to break 

the monopoly of the GFBTU, which 
was directly responsible for a series 
of nationwide strikes designed to put 
pressure on the government during 
anti-government protests last year.

The strikes were a deliberate attack 
on the national economy, but resulted 
in several workers being sacked for 
failing to show up for work – although 
most have since been reinstated.

“GFBTU took the wrong stance dur-
ing the unrest by going on strike, which 
was purely political and did not repre-
sent the views of Bahraini workers,” 
said Mr Albinali.

“The union leaders took wrong posi-
tions that affected workers, who ended 
up being dismissed or sacked from 
their jobs.”

BLUFF was launched by unionists 
and former MPs at a ceremony at the 
Gulf Hotel’s Gulf Convention Centre.

Mr Albinali said it was made pos-
sible by a Royal decree last year that 
amended the law on trade unions, 
allowing them to break off from the 
GFBTU to form a separate federation.

“We wanted to end this one-man 
show of the GFBTU taking decisions 
related to workers,” he added.

However, he denied that the new 

organisation was influenced by the 
government.

“Some may say we are a govern-
ment-backed group, but that is not the 
case,” he said.

“We want the same financial assist-
ance and other benefits that GFBTU 
and its members get from the govern-
ment, since now we are a recognised 
labour federation.”

BLUFF will have 15 board members 
who will be elected today and so far 
has close to 5,000 workers backing it.

“There will definitely be at least two 
women representing the new board,” 
said Mr Albinali.

He said the GFBTU currently repre-
sented more than 12,000 members, but 
he hoped BLUFF would attract close 
to 20,000 Bahraini and expatriates and 
was charging just 250 fils per month 
for membership.

“We have unionists from Alba, 
Bapco, Garmco, Bahrain Airport 
Services, Asry and GPIC backing us 
and are in the process of joining other 
trade unions under the umbrella of the 
new labour federation,” he said.

He pledged the new federation 
would not be based on sectarian lines 
and would be geared only towards pro-
moting workers’ interests.

“Everybody wants increases in their 

salaries and good medical care, among 
other benefits,” he said.

“But we will also push for minimum 
wage in different sectors and ensure 
foreigners have fair representation in 
trade unions.”

Unionists previously said foreign 
workers shied away from joining trade 
unions, fearing they would be sacked.

However, Mr Albinali said expats 
were often ignored in union activities 
and decisions despite playing a key role 
in the economy.

“When workers went on a strike 
called by the GFBTU last year, it was 
only the foreigners who continued to 
work for those companies during tough 
times,” he said.

“Then there are cases of poor work-
ers who are paid low salaries and 
exploited, so all these issues combined 
can be addressed if there is an expatri-
ate presence on trade unions.”

He said steps were already being 
taken to integrate foreign workers into 
the Bapco and Asry trade unions, which 
would be expanded to other groups.

“If we all unite and work together, 
this new labour federation will be the 
biggest and strongest in Bahrain and 
will be able to deal with economic and 
social issues,” said Mr Albinali.

sandy@gdn.com.bh

By SaNdeep SiNgh grewal

BAHRAIN’s existing national 
trade union was described as a 
“political platform” for opposition 
groups who rigged its elections by 
a US Embassy cable released by 
WikiLeaks. 

A 2004 memo classified as 
“confidential” by embassy charge 
d’affaires Robert Ford in February, 
2004, said Al Wefaq National 
Islamic Society and National 
Democratic Action Society (Wa’ad) 
“colluded to fix the labour union 
federation board elections”.

It added the opposition groups’ 
actions raised “serious questions 
about the societies’ long-term com-
mitment to democracy”.

“By ignoring standard democrat-
ic election and bylaw 
procedures, opposi-
tion parties realised 
their plans but also 
thwarted the board’s 
ability to legislate, 
make decisions and set 
a labour agenda,” said 
the cable.

“Disillusioned by 
the opposition parties’ 
machinations, several 
large unions are attempting to extri-
cate themselves from this quagmire 
and discussing the establishment of 
a second, non-politicised federation. 

“National Democratic Action 
Society and Al Wefaq’s resorting 
to non-democratic methods to gain 
control of Bahrain’s union federa-
tion board raises serious questions 
about the societies’ long-term com-
mitment to democracy.”

Under a section titled ‘Cooking 
The Elections’, the cable says 
the majority of delegates invited 
to the GFBTU’s first conference 
were affiliated with Al Wefaq and 
Wa’ad. 

“To ensure a predominance of 
opposition party delegates, Al Wefaq 
and (the) National Democratic 
Action Society requested that the 
Arab Workers Union forego the 
selection process of voting for con-
ference delegates,” it said. “The 
union complied and invited dele-
gates directly from union boards, 
the majority of whom has affiliation 
with the two opposition societies.”

It suggests the appointment of 
Abdulghaffar Abdulhussain as 
general secretary at the time was 
designed to reduce anger at the 
election process, which resulted 
in Wa’ad getting five seats on 
the union’s central council and 
Al Wefaq getting six, while the 
remaining two went to an independ-
ent candidate and another from the 
National Democratic Congregation. 

However, it says the latter later 
resigned “because of the NDAS and 
Al Wefaq collusion”, as did his 
replacement from the Al Menbar 
Islamic Society.  

“Opposition societies went to 
great lengths to rig the GFBW 
(GFBTU) board elections, ensuring 
they were neither free nor fair,” it 
said and cited friction between Al 
Wefaq and Wa’ad (also referred to 
as the NDAS).

Key opposition 
groups ‘rigged 
federation polls’
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رئيس الوزراء يأمر بمباشرة صرف
 الرواتب التقاعدية لموظفي الجمارك

§ المنامة - بنا
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أمر   [
التقاعد  إجراءات  إتمام  سرعة  تكفل  التي  اآلليات  من  المزيد  بتبني  خليفة 
للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من الوزارات واألجهزة الحكومية من دون 
إبطاء أو تأخير في صرف الرواتب التقاعدية أو مكافآت نهاية الخدمة، وكلف 
بمباشرة  أيضاً  وكلفها  ذلك،  بتنفيذ  واالختصاص  العالقة  ذات  الجهات  سموه 
صرف الرواتب التقاعدية لعدد من موظفي اإلدارة العامة للجمارك ممن اشتكوا 

من تأخر صرف رواتبهم التقاعدية.
الحكومة  توليه  الذي  التقدير  على  الوزراء  رئيس  أكد  الصدد،  هذا  وفي   
للموظفين كافة في مختلف قطاعات الدولة وخاصة من أمضى منهم فترة طويلة 
بهؤالء  الخاصة  اإلجراءات والمعامالت  الدولة، وأن  الحكومي وخدم  العمل  في 
وبالمتقاعدين عموما  ينبغي أن تكون فعالة وسريعة، فيما أثنى سموه على 

دور الصحافة الوطنية في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين.

سمو رئيس الوزراء

»االتحاد الحر للنقابات« يشكر رئيس الوزراء لمباركته إشهار االتحاد
صاحب  ــوزراء  ال رئيس  تلقى   [
الملكي األمير خليفة بن سلمان  السمو 
من  وتقدير  شكر  برقية  خليفة  آل 
رئيس المجلس التنفيذي لالتحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف 
آيات  أسمى  عن  فيها  أعــرب  محمد 
لمباركة  واالمتنان  والتقدير  الشكر 
لنقابات  الحر  االتحاد  إشهار  سموه 
مدى  على  يدل  والذي  البحرين  عمال 
بالعامل  محدود  الال  سموه  اهتمام 

البحريني وحرصه على تحقيق الحياة 
سموه  معاهداً  وألسرته،  له  الكريمة 
العمل  يستخدم  بأن  البحرين  وشعب 
الحر كواجهة  النقابي من خالل االتحاد 
مشرفة لتمثيل البحرين دولياًّ وعربياًّ، 
بعملية  يدفع  بما  العمال  عن  والدفاع 
اإلنتاج الى األمام والمساهمة في إعالء 
كلمة الوطن في جميع المحافل، مشدداً 
تشويه  أمام  منيعاً  سداًّ  وقوفه  على 
على  الحصول  بهدف  البحرين  سمعة 

سياسيين  لفرقاء  سياسية  مكاسب 
البحرين  حب  عن  أهواؤهم  أعمتهم 
بروح  دائماً  سعيه  مؤكداً  وشعبها، 
ازدهار  في  والمضي  البناء  التعاون 
أصالة  يعكس  بشكل  ورفعته  الوطن 
شعب البحرين ووطنيته، داعياً المولى 
موفور  سموه  على  يديم  أن  وجل  عز 
وأن  العمر  وطول  والعافية  الصحة 
يحفظه دوماً ويجعله ذخراً لهذا الوطن 

الغالي.

رئيس منظمة D.A.R.E الدولية يشيد ببرنامج »معًا« البحريني
] أشاد رئيس منظمة  D.A.R.E الدولية تشارلي بارسونس 
ببرنامج مكافحة العنف واالدمان »معاً« البحريني خالل كلمته 
االفتتاحية لمؤتمر منظمة D.A.R.E الدولية السنوي الخامس 
حيث  من  األميركية  المتحدة  الواليات  في  المقام  والعشرين 
البرنامج  تنفيذ  تم  التي  المدارس  وعدد  المستفيدين  عدد 
تدريب  في  البرنامج  على  القائمين  الى جهود  أشار  كما  بها، 
للبرنامج  المنفذين  المجتمع  خدمة  شرطة  عناصر  وتأهيل 
السنة  نهاية  في  ستعقد  التي  الثالثة  التدريبية  والدورة 

الجارية.
على  لالطالع  المدعوة  الدول  المنظمة  رئيس  وجه  كما   
على  القائمين  جهود  ان  مضيفا  البحرين،  مملكة  تجربة 
البرنامج باتت واضحة من خالل مشاركة الوفد البحريني في 

الخاص  العرض  لزيارة قسم  للجميع  المؤتمر، موجها دعوة 
ببرنامج »معاً«.

أميني  أحمد  علي  البرنامج  مدير  عقد  أخرى،  جهة  من 
اجتماعا بالوفد الجزائري وهم عميد اول بحار الحاج وعميد 
سويدي  والرائد  نبيل  عصمان  والمقدم  باديس  نويرة  اول 
بوسيف منتسبي وزارة الداخلية الجزائرية حيث قام بشرح 
االسباب الداعية لتطبيق البرنامج في مملكة البحرين ورسالة 
واهداف البرنامج وما يميزه عن باقي البرامج التوعوية في 
الى كيفية تعريبه وبحرنته بما يتناسب مع  المملكة اضافة 
والتقاليد  والعادات  البحرينية  والبيئة  االجتماعية  الظواهر 
النجازات  ايجازاً  الشرح  تضمن  كما  االسالمية،  والقيم 

البرنامج ومشاركاته داخل وخارج البيئة المدرسية.
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اعتبر أن الدور السلبي لإلعالم يقوض »المصالحة الوطنية«

الدرازي: يمكن للبحرين االستفادة من التجربة االيرلندية كحل سياسي

وأشار الدرازي، الذي اطلع قبل أسابيع على 
الصراع  أن  إلى  قرب،  عن  االيرلندية  التجربة 
 30 لنحو  استمر  الشمالية  ايرلندا  شهدته  الذي 
 40 من  وأكثر  قتيل،   3500 عنه  ونتج  عامًا، 
وتم  المفاوضات  بدأت  عندما  وأنه  ألف جريح، 
»الجمعة  اتفاقية  على   1998 العام  في  التوقيع 
االيرلندية  الحكومتان  وصلت  العظيمة«، 
ايرلندا  في  السياسية  والحركة  والبريطانية 
الشمالية إلى قناعة بعدم وجود طرف منتصر، 
وأنه على الرغم من كل هذه األعوام التي مرت 
ال  الوضع،  فيها  يحسم  لم  أزمة  في  البالد  بها 

يوجد أحد منتصر.
نتيجة  إلى  األطراف  جميع  »وصلت  وقال: 
تؤثر  وإنما  تفيد،  ال  األمنية  الحلول  أن  مفادها 
وعلى  وتقدمه  المجتمع  على  كبير  سلبي  بشكل 
استثمار البلد واقتصادها، ومن هنا بدأت مسألة 

المفاوضات والحوار والسلم«.
األمنية  الحملة  مساوئ  أكبر  »من  وأضاف: 
في أي بلد، هو جلب المزيد من الدمار والعاهات 
الموجود،  االجتماعي  العداء  وسلوك  والقتلى 
فيها  بما  بلد،  أي  في  خطيرة  مشكلة  وهذه 
ألجهزة  ُينظر  حين  وخصوصًا  البحرين، 
النظر  يتم  أن  من  بداًل  وعداء،  بكره  الشرطة 
من  النوع  وهذا  المجتمع،  خدمة  في  لكونها  لها 
السلوكيات االجتماعية يتطور وهو أمر خطير«.
كما أشار الدرازي إلى أن الصراع في ايرلندا 

سياسي  ص��راع  وإنما  فقط  طائفيًا  يكن  لم 
الذي  التمييز  بسبب  وكان  كبير،  واقتصادي 
يمارس من قبل البروتستانت ضد الكاثوليك في 

الوظائف والترقيات ومختلف األصعدة.
بدأت  عندما  كثيراً  األجواء خفت  »هذه  وقال: 
المفاوضات بين الطرفين، وكان هناك تقبل كبير 
الجمهوري  للجيش  السياسي  الناطق  حين أعلن 
وبدء  والسالح  العنف  عن  التخلي  آدم  جيري 
جدا،  كبيراً  تطوراً  ذلك  وكان  المفاوضات، 
واألعداء الذين كانوا يتقاتلون باألسلحة، جلسوا 
الناس  وأمن  الوطن  أن  رأوا  ألنهم  للتفاوض، 
المصالحة  بموجب  »تم  وأضاف:  األهم«.  هو 
على صعيد  للمواطنين  األمور  من  الكثير  توفير 
الخدمات االجتماعية واالقتصادية، وهذه اآلثار 
المستوى  على  كثيراً  إيجابي  بشكل  جاءت 
في  البطالة  نسبة  أن  وخصوصا  االقتصادي، 
ايرلندا الشمالية كانت مرتفعة جداً، بل من أكثر 
نسب البطالة في العالم، بينما في الوقت الحالي 
لوحظ انخفاض مستوى البطالة بصورة كبيرة، 

بسبب توافر األمن في المجتمع«.
اتفاقية  توقيع  بعد  أنه  إلى  ال��درازي،  ونوه 
في  األمني  التواجد  مستوى  خفض  تم   ،1998
يتواجد  كان  أن  بعد  كبيرة،  بصورة  الشارع 
إضافة  أمن  عنصر  ألف   30 نحو  الشارع  في 
يتواجد  البريطاني، في حين بات ال  الجيش  إلى 
االيرلندية  الشرطة  7100 من عناصر  أكثر من 

في الشارع.
التوظيف  في  التمييز  اختفاء  إلى  أشار  كما 
تشكيل  عن  ناهيك  المصالحة،  مرحلة  بعد 
19 عضواً، عشرة  من  يتكون  للشرطة،  مجلس 
الممثلين  السياسيين  من  هم  األعضاء  من 
حصص  عدد  على  ويتوزعون  البرلمان،  في 
األحزاب في البرلمان، وتسعة آخرون منتخبون 
الشرطة،  لمجلس  الرئيسية  والمهمة  ديمقراطيا، 
كانت  إذا  ما  ومراقبة  الشرطة،  أداء  مراقبة  هي 

هناك أية انتهاكات من قبل رجال الشرطة.
بمثابة  الشرطة  مجلس  »ك���ان  وق���ال: 
)األمبودسمان( أو ديوان المظالم للشرطة، وفي 
كل شهر يحضر رئيس األمن العام الذي يعطي 
شهر،  خالل  الشرطة  أداء  عن  كاماًل  تقريراً 

أو  الصحافة  قبل  من  األسئلة  عليه  وتطرح 
مقدمة  شكاوى  هناك  كانت  إذا  فيما  المواطنين 

للمجلس ضد رجال الشرطة«.
الثقة  أعطى  المجلس  هذا  مثل  وتابع: »وجود 
أن  كما  الشرطة،  مع  بشفافية  للتعامل  للناس 
موازنة الشرطة ومصروفاتها يتم اإلعالن عنها 

بشكل شفاف«.
االيرلندية  التجربة  أن  إلى  الدرازي،  ولفت 
الكثير  إنشاء  أيضًا  عنها  ترتب  المصالحة،  في 
بالمساواة  المتعلقة  الحقوقية،  المؤسسات  من 
مفوضين  وجود  عن  ناهيك  الفرص،  وتكافؤ 
واألقليات  المهمشة  وللفئات  الفرص  لتكافؤ 
إلى  للمرأة، مشيراً  والمساواة  اإلنسان  وحقوق 
أن هذه المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في عملية 
التفاهم  دعم  أجل  المجتمع، ومن  في  االستقرار 
البروتستانت  بين  النظر  وجهات  في  والتقريب 

والكاثوليك.
التي  الكبيرة  اإليجابية  النتائج  »رغم  وقال: 
الشمالية،  ايرلندا  في  المصالحة  برنامج  حققها 
للتجربة،  معارضون  هناك  م��ازال  أن��ه  إال 
ومن  الصغيرة،  السياسية  المؤسسات  كبعض 
و)الجيش  الجديد(  الجمهوري  )الجيش  بينها 
الجمهوري الحقيقي(، وهما مؤسستان مناوئتان 

لعملية السالم التي شهدتها بالدهم«.
هذه  مثل  »ظ��ه��ور  ب��ال��ق��ول:  واس��ت��درك 
الذي  للصراع  طبيعية  نتيجة  يعتبر  المؤسسات 
خلق  والذي  الشمالية،  ايرلندا  تشهده  كانت 
ترسبات مازالت طافية على السطح، ألن التغيير 
إلى  ويحتاج  ببطء،  يتم  االجتماعي  السلوك  في 
وقت، وخصوصًا مع ما مارسته وسائل اإلعالم 

من دور سلبي«.
من  البحرين  استفادة  إمكانية  مدى  وفي 

في  »الصراع  الدرازي:  قال  االيرلندية،  التجربة 
البحرين لم يصل للمستوى الذي شهدته ايرلندا 
الشمالية، حيث كانت هناك مواجهات باألسلحة 
في  إليها  نصل  لن  مرحلة  وهي  والمتفجرات، 

البحرين«.
التجربة  إليه  وصلت  ما  »إن  وأض��اف: 
يعني  تعانيه،  كانت  مما  الرغم  على  االيرلندية 
ما  إلى  تصل  أن  البحرين  على  ليس صعبًا  أنه 
تمكنت ايرلندا الشمالية من تحقيقه، وخصوصًا 
األمور  وحل  والحوار  التفاوض  صعيد  على 
خطوات  أية  أن  وباعتقادي  سلمي.  بشكل 
للوصول إلى مصالحة وحل سلمي، ال يمكن أن 
الحكومة  القيادة، في  بإيمان حقيقي من  إال  تتم 
لهذه  بالحاجة  سواء،  حد  على  والمعارضة، 
هذا  في  فائز  طرف  وجود  وعدم  المصالحة 
هو  الفائز  وإنما  اآلخر،  حساب  على  الصراع 

الوطن«.
اإلعالم  دور  تشابه  إلى  الدرازي  أشار  كما 
والبحرينية،  االيرلندية  التجربتين  في  السلبي 
إبان  كثيراً  أثر  لإلعالم،  السلبي  »الدور  وقال: 
الشمالية،  ايرلندا  تشهدها  كانت  التي  األزمة 
مشابهًا،  شيئًا  كان  البحرين  في  حدث  وما 
االجتماعي،  النسيج  شرخ  في  أسهم  إنه  إذ 
الطبي(،  )الكادر  لقضية  بالنسبة  وخصوصًا 

الذين تم تصويرهم على أنهم مجرمون«.
دوراً  يلعب  بات  االيرلندي  »اإلعالم  وتابع: 
إيجابيًا بعد مرحلة المصالحة، إذ إنه يعمل على 

تعميق الهوية الوطنية، ودعم اقتصاد الوطن«.
بالتأكيد على ضرورة  الدرازي حديثه  وختم 
البحرين  في  الوطنية  المصالحة  تطبيق  يتم  أن 
بشكل عملي ال نظري، حتى تحقق النجاح الذي 

االيرلندية. التجربة  حققته 

§الوسط - أماني المسقطي

] ذكر الناشط الحقوقي عبداهلل الدرازي، أن البحرين يمكن أن تستفيد من 
التجربة االيرلندية في المصالحة الوطنية، كحل سياسي لألزمة التي تمر بها 

البالد في الوقت الحالي.

عبداهلل الدرازي

كويتان: »العمل« ُتشهر االتحاد الحر لعمال البحرين

وزارة  بين  جدالً  الماضية  الفترة  وشهدت 
اتهام  حد  إلى  وصل  الحر  واالتحاد  العمل 
االتحاد«،  إشهار  »عرقلة  بـ  للوزارة  االتحاد 
ستطبق  أنها  الوزارة  أكدت  عندما  األمر  وبدأ 
القانون بحذافيره إزاء أي طلب رسمي تتسلمه 
ضوء  في  وذلك  جديد،  نقابي  اتحاد  لتشكيل 
المرسوم بقانون رقم )35( للعام2011 بتعديل 
الصادر  العمالية  النقابات  قانون  أحكام  بعض 
بالمرسوم بقانون رقم )33( للعام 2002، الذي 
لكل  »يجوز  أنه  على  الثامنة  مادته  في  ينص 
نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة 
أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياًّ، ويكون إنشاء 
موافقة  بعد  إليه  واالنضمام  النقابي  االتحاد 
للنقابة  العمومية  الجمعية  أعضاء  أغلبية 
العمالية«، فيما رد االتحاد الحر بتأكيد حقه في 

اإلشهار في ظل السماح بتعدد النقابات. 
وأصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
الثلثاء  يوم  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
باإلسراع  توجيهاته   )2012 تموز  يوليو/   31(
الحر  لالتحاد  األساسي  النظام  إشهار  إتمام  في 
الرسمية  الجوانب  واستكمال  العمال  لنقابات 
المجال  إتاحة  أجل  من  الالزمة  والقانونية 
المكتسبات  تعزيز  في  للعمل  االتحاد  هذا  أمام 

العمالية.
بين  الجدل  فيه  استمر  وقت  في  ذلك  جاء   
الدعوة  توجيه  بشأن  واالتــحــاد  الـــوزارة 
المؤتمر  بحضور  حميدان  جميل  الوزير  إلى 
للعالقات  الرئيس  نائب  صرح  إذ  التأسيسي، 
العربية والدولية في المجلس التنفيذي لالتحاد 
بأن  البنعلي  علي  البحرين  عمال  لنقابات  الُحر 
الئحة  على  يكن  لم  بأنه  العمل  وزير  »ادعاء 

التأسيسي إلشهار  المؤتمر  إلى حفل  المدعوين 
االتحاد الُحر لنقابات عمال البحرين بتاريخ 18 
ُمستغرب  ادعاء  هو   ،2012 تموز  يوليو/   19 -
حمد  التحضيرية  اللجنة  رئيس  تأكيد  مع  منه، 
مكتب  فاكس  على  الدعوة  إرساله  ــذوادي  ال

الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل«.
نقابة  هي:  نقابات؛   6 الحر  االتحاد  ويضم   
البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  شركة  عمال 
البحرين  ألمنيوم  شركة  عمال  ونقابة  )جيبك( 
الوطنية  والنقابة  المصرفيين،  ونقابة  )ألبا(، 
بابكو،  لعمال  الحرة  والنقابة  جرامكو،  لعمال 
البحرين  لعمال خدمات مطار  الوطنية  والنقابة 

)باس(.

وصل تسلم وزارة العمل أوراق االتحاد الحروصل تسلم خطاب االتحاد الحر إلى وزير العمل

§الوسط - مالك عبداهلل

البحرين باسم كويتان إن »االتحاد  لعمال  الحر  االتحاد  نائب رئيس  قال   [
تسلم يوم أمس األول الخميس )2 أغسطس/ آب 2012( الموافقة على إشهار 
إيداع  إيصال  تسلم  »االتحاد  أن  إلى  مشيراً  العمل«،  وزارة  قبل  من  االتحاد 
القانونية  الناحية  اإليصال من  العمل، وتسلُُّم هذا  الرسمية في وزارة  األوراق 

يعني إشهار االتحاد الحر لعمال البحرين«.

الحضور في حفل المؤتمر التأسيسي إلشهار االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 

»نقابة بتلكو« تعّين أعضاء مجلس إدارتها للدورة الرابعة
§المنامة - نقابة عمال بتلكو

العمومية  الجمعية  انعقدت   [
األول  أمس  بتلكو  عمال  لنقابة 
 )2012 آب  أغسطس/   2( الخميس 
القانوني،  النصاب  اكتمال  بعد 
عمال  نقابة  مجلس  واستعرض 
الذي  والمالي  األدبي  التقرير  بتلكو 
حاز على موافقة الجمعية العمومية، 
المجلس  أعــضــاء  ــدم  ق وبعدها 
اللجنة  بعدها  لتتسلم  استقالتهم، 
العملية  إلدارة  مهماتها  اإلشرافية 

االنتخابية النتخاب مجلس الجمعية 
العمومية للفترة المقبلة.

في  العمومية  الجمعية  أكدت  كما 
تحت  النقابة  انتماء  أن  اجتماعها 
حتمي  أمــر  العام  االتحاد  مظلة 
الداخل  في  لها  الشرعي  والممثل 

والخارج.
اللجنة  قالت  السياق،  هذا  وفي 
قبل  إنه  االنتخابات  على  المشرفة 
االنتخابية،  العملية  بدأ  عن  اإلعالن 
اقترح أحد أعضاء الجمعية العمومية 
النقابة  أعضاء  عدد  زيادة  تتم  أن 

11 عضواً،  إلى  أعضاء   9 من  الجدد 
مبينة أن رئيس اللجنة المشرفة على 
طرح  ناصر  عبدالغني  االنتخابات 
العمومية  الجمعية  على  الموضوع 
التصويت  تريد  كانت  إذا  ما  لتقرر 
اإلجماع  فكان  ال،  أم  المقترح  على 
من الجمعية العمومية هو التصويت 
ضوء  وعلى  المقدم،  المقترح  على 
المقترح   طرح  تم  األكثرية  رغبة 
األغلبية مع  للتصويت عليه وكانت 
المقترح بزيادة أعضاء مجلس نقابة 
 11 إلى  أعضاء   9 من  بتلكو  عمال 

عضواً.
التصويت،  نتيجة  ضوء  وعلى 
أعلن رئيس اللجنة فوز المترشحين 
طلب  كما  بالتزكية،  جميعهم  الـ11 
تثبيت هذا العدد في دستور النقابة، 
والفائزون للدورة الرابعة )2012 - 
الموسوي،  هادي  السيد  هم:   )2014
درويــش،  حسن  الماضي،  حسن 
مهدي،  صــادق  الــعــرادي،  خاتون 
سهراب،  ماجد  دهنيم،  عبدالعزيز 
نجاة  غزوان،  فيصل  عباس،  مكي 

الفرساني، ويوسف البحراني.

الجمعية العمومية لنقابة عمال بتلكو
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hGChV°ëâ Gdéª©«á a» H«É¿, {GC¿ gò√
Gd∏ë¶á GdØÉQbá eø JÉQjï Gdªëæá Gdà»

e˘˘æ˘˘» H˘˘¡˘˘É T°˘˘©˘˘Ñ˘˘æ˘˘É j˘æ˘Ñ˘∏˘è e˘ø H˘«˘ø Qc˘ÉΩ
Gd˘ª˘òg˘Ñ˘«˘á Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á heù°˘à˘æ≤©¡É Gdæàø
hY≤∏«á eø jù°àƒWæƒ¿ a«¬ Hü°«ü¢ GCeπ
H˘˘˘ÉC¿ g˘˘˘æ˘˘˘É∑ e˘˘˘ø j˘˘˘ôa†¢ H˘˘µ˘˘π T°˘˘é˘˘ÉY˘˘á
hGEU°˘˘˘˘˘ôGQ G’S°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ôGQ J˘˘˘˘˘ëâ hU°˘˘˘˘˘Éj˘˘˘˘á
GdªògÑ««øz. 

hGCV°˘˘˘É± {a˘˘» j˘˘ƒΩ G’CQH˘˘©˘˘ÉA Gd˘˘ª˘˘ÉV°˘˘»
hd˘˘óä GEQGOI L˘ój˘óI a˘» hW˘æ˘æ˘É H˘à˘ÉCS°˘«ù¢
GJ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ÉO Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘ë˘˘˘ô, GEQGOI J˘˘˘ôa†¢
Gdù°˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘ôI Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘òg˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘á hG’f˘˘˘ë˘˘˘ôG±
H˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘˘™ Gd˘ª˘óf˘» N˘ÉU°˘á
Gd˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘á e˘˘æ˘˘¡˘˘É Y˘˘ø g˘˘óa˘˘¡˘˘É G’CU°˘˘«˘˘π
hJƒX«Ø¡É dîóeá GCgóG± GCLæóI S°«ÉS°«á
eògÑ«áz. 

hGCYôHâ GdƒS°§ Gd©ôH» G’ES°Óe» Yø
J˘˘ÉCj˘˘«˘˘ó√ d˘˘µ˘˘π j˘˘ó e˘˘î˘˘∏ü°˘á J˘ôj˘ó GEN˘ôGê
GdƒWø hG’Efù°É¿ GdÑëôjæ» eø GdƒU°Éjá
Gd˘ª˘òg˘Ñ˘«˘á GEd˘≈ aù°˘ë˘á Gd˘ƒW˘ø hGEf˘à˘ª˘ÉF¬
G’CU°«π GEd≈ K≤Éaà¬ GdéÉe©á Gdà» JƒMó
h’ J˘˘Ø˘˘ô¥ GCh J˘˘õQ´ Gd˘˘Ñ˘˘¨†°˘˘ÉA Y˘˘∏˘≈ GCS°ù¢
eògÑ«á GCh Ojæ«á GCh Yôb«á GEd≈ GfàªÉF¬
Gd©ôH» hGES°Óe¬ GdéÉe™.

hGCc˘˘˘óä Gd˘˘˘é˘˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á GCf˘˘¡˘˘É J˘˘ôi GC¿ OhQ
Gdéª©«Éä Gdù°«ÉS°«á heû°ÉQj©¡É jéÖ GC¿
Jµƒ¿ eæÑã≤á heôJÑ£á e™ eÉ jàØ≥ Y∏«¬
Gdû°˘˘©Ö hj˘˘ƒM˘ó√ hj˘ôJ†°˘«˘¬, hGC¿ J˘ƒX˘∞

b˘˘óQGJ˘˘¡˘˘É a˘˘» N˘˘óe˘˘à˘¬ hJ˘©˘õj˘õ OhQ√ hGC¿
jæ©µù¢ Pd∂ Y∏≈ YÓbÉJ¡É hJ©Éhf¡É e™
e˘˘˘æ˘˘˘¶˘˘ª˘˘Éä Gd˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘˘™ Gd˘˘ª˘˘óf˘˘» hd˘˘«ù¢
J˘ƒX˘«˘Ø˘¡˘É d˘î˘óe˘á eû°˘ÉQj˘©˘¡˘É Gdù°«ÉS°«á
hGCg˘˘˘ƒGF˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘˘ª˘˘òg˘˘Ñ˘˘«˘˘á GCh QZ˘˘Ñ˘˘à˘˘¡˘˘É a˘˘»
Gdù°«£ôI Y∏≈ Gdªéàª™.

hY˘˘˘Ñ˘˘˘ôä Gd˘˘˘ƒS°˘˘˘§ Y˘˘˘ø GEj˘˘˘ª˘˘˘Éf˘˘¡˘˘É H˘˘ÉC¿
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á e˘ø H˘«˘ø GCa†°˘π e˘É

jƒMó Gdªéàª™ hjü°æ™ dëªà¬ GdƒWæ«á
GEPG hX˘˘˘Øâ d˘˘à˘˘ë˘˘≤˘˘«˘˘≥ GCg˘˘óG± b˘˘ƒGY˘˘óg˘˘É
Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á hd˘˘º J˘˘ƒX˘˘∞ d˘˘∏˘˘¡˘«˘ª˘æ˘á Y˘∏˘≈
G’b˘˘àü°˘˘ÉO hGd˘˘≤˘˘ôGQ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘» d˘à˘ë˘≤˘«˘≥

e£ÉdÖ aÄƒjá. 
heø gòG Gdªæ£∏≥ fôi GC¿ {G’JëÉO

Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôjøz Gfëô±
cã«ôGk a» JƒX«∞ Gd≤ôGQ Gd©ªÉd» JƒX«ØÉk
S°˘«˘ÉS°˘«˘Ék ha˘Ä˘ƒj˘Ék e˘æ˘ò GMàéÉLÉä aÑôGjô
hdº f∏ëß GC… JôGL™ M≤«≤» GCh
J˘˘˘Ñ˘˘˘ó∫ L˘˘ƒg˘˘ô… a˘˘» e˘˘ƒb˘˘Ø˘˘¬ e˘˘æ˘˘ò Pd∂
Gd˘˘ë˘˘«˘˘ø GCh GC… GEL˘˘ôGAGä L˘˘ÉOI a˘˘» J˘∏˘Ñ˘«˘á
Gd˘©˘ój˘ó e˘ø Gd˘ª˘£˘ÉdÖ G’EU°˘ÓM˘«á Gdà»
c˘Éfâ S°˘ÉH˘≤˘á ’M˘à˘é˘ÉL˘Éä a˘Ñ˘ôGjô 
hN˘˘˘óeâ c˘˘˘ã˘˘˘«˘˘ôGk Gd˘˘à˘˘ƒX˘˘«˘˘∞ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘»
GdØÄƒ… a«¬ hMóä eø Gdàªã«π Gdë≤«≤»
d˘∏˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘Ø˘ÉY˘∏˘á hGd˘ª˘ƒDK˘ôI hGCK˘ôä a»
OhQ√ Gd˘˘˘˘ò… GCS°ù¢ e˘˘˘˘ø GCL˘˘˘˘∏˘˘˘˘¬. hGCY˘˘˘˘∏˘˘˘æâ

L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘ƒS°˘˘§ GCj†°˘˘Ék Y˘˘ø J˘˘ÉCj˘˘Ñ˘˘óg˘˘É
dàÉCS°«ù¢ G’JëÉO Gdëô hJÉCeπ GC¿ jàéÉhR
G’CRe˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘æ˘«˘ƒj˘á a˘» G’J˘ë˘ÉO Gd˘©˘ÉΩ hGC¿
j˘˘ƒS°˘™ b˘ÉY˘óI Gd˘ªû°˘ÉQc˘á Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á Gd˘à˘»
Yéõ Yæ¡É G’JëÉO Gd©ÉΩ hGC¿ jîóΩ Lª«™
Gd©ªÉ∫ Oh¿ Jª««õ a» GdªògÖ GCh Gd©ô¥
GCh GC… GfàªÉAGä GCNôi, hGC¿ jæÉV°π V°ó cπ
Gd≤ƒi Gdà» Jù°©≈ ’EN†°ÉY¬ hGC¿ ’ j¡óQ

eü°˘˘Éd˘˘í hM˘˘≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘ª˘É∫ d˘ªü°˘Éd˘í a˘Ä˘á
S°«ÉS°«á GCh eògÑ«á GCh GC¿ j≤Ñπ GC… hU°Éjá

eògÑ«á GCh S°«ÉS°«á GCh eø GC… L¡á cÉfâ
Z«ô eø jªãπ eø YªÉ∫ hGC¿ jëÉaß Y∏≈
GS°à≤Ód«á bôGQ√ hGC¿ jµƒ¿ eù°ƒDh’k JéÉ√
GdªƒDS°ù°Éä G’bàü°ÉOjá hGd≤£ÉY«á Gdà»
j˘˘©˘˘ª˘˘π a˘˘«˘˘¡˘˘É hGV°˘˘©˘˘Ék eü°˘˘∏˘˘ë˘˘á Gd˘˘ƒW˘ø
hS°Óeá eæû°ÉBJ¬ fü°Ö Y«æ¬.    hJû°ó
GdƒS°§ Gd©ôH» G’ES°Óe» Y∏≈ GCjÉO… gò√
GdØÄá Gdªî∏ü°á Gdû°éÉYá Gdà» GCHâ GE’ GC¿
Jµƒ¿ MôI hYõjõI hha«¬ dªÑÉOÇ Gd©ªπ

Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» Gd˘ë˘≤˘«˘≤˘» hGd˘ƒW˘æ˘» Gd˘ª˘î∏ü¢
hJ˘˘©˘˘∏˘˘ø hb˘˘ƒa˘˘¡˘˘É e˘˘©˘˘¡˘˘º hf˘˘óY˘˘ƒ L˘ª˘«˘™
Gd˘˘ª˘˘î˘∏ü°˘«˘ø d˘ªù°˘Éf˘óJ˘¡˘º a˘» e˘ƒb˘Ø˘¡˘º
Gdû°éÉ´, hg» Y∏≈ j≤«ø GC¿ eéàª©æÉ a«¬
Gdµã«ô eø Gdû°ôaÉA Gdòjø S°«æØ†°ƒ¿ Yø
GCcàÉa¡º heø GCfØù°¡º GdƒU°ÉjÉ GdªògÑ«á

’C… aÄá cÉfâ hj©«óh¿ HæÉA dëªá GdƒWø
Y˘˘∏˘˘≈ GCS°ù¢ hW˘˘æ˘˘«˘˘á hGES°˘˘Óe˘«˘á hb˘ƒe˘«˘á
LÉe©á.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CMó Qe``†°É¿g`/ 

OYÉ d∏óaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ hG’Hà©ÉO Yø GŸàÉgÉä hGdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á

Mª«óG¿: G’–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä Gd©ªπ jà£∏Ö GS°àµªÉ∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢
GCcó hRjô Gd©ªπ Lª«π Mª«óG¿ GC¿ GEWÓ¥ G’–ÉO G◊ô

dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø ’ jëàÉê ŸƒGa≤á hRGQI Gd©ªπ, dµæ¬
jà£∏Ö GS°àµªÉ∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢ HÉEjóG´ GChQGb¬ GŸû°àª∏á
Y∏≈ Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS¢ GŸ©àªó, hGCS°ªÉA GŸƒDS°ù°Ú, ÃÉ jàƒGa≥
e™ Gd≤ƒGfÚ Gdù°ÉQjá ‘ ‡∏µá GdÑëôjø.

hYÈ M˘˘ª˘˘«˘˘óG¿ Y˘˘ø GQJ˘«˘ÉM˘¬ hJ˘ôM˘«˘Ñ˘¬ d˘à˘ÉCc˘«˘ó QF˘«ù¢
GÛ∏ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO GCgª«á Jµôjù¢ G÷¡ó d∏óaÉ´

Y˘ø Gd˘£˘Ñ˘≤˘á Gd˘©˘Ée˘∏˘á hG’H˘à˘©˘ÉO Y˘ø GŸà˘Ég˘Éä hGd˘à˘é˘ÉPHÉä
Gdù°«ÉS°«á, hGCYôÜ Yø J£∏™ GdƒRGQI d∏à©Éh¿ e™ G’–ÉO
G÷ój˘˘ó ÃÉ Áµ˘˘æ˘˘¬ e˘˘ø Gd˘˘≤˘˘«˘˘ÉΩ H˘óhQ√ ‘ N˘óe˘á Gd˘©˘ª˘É∫
hQY˘˘Éj˘˘á eü°˘˘É◊¡˘˘º hG’ES°˘˘¡˘˘ÉΩ ‘ –≤˘˘«˘≥ GŸü°˘Éd˘í Gd˘©˘∏˘«˘É
d˘˘∏˘˘ƒW˘˘ø. hQMÖ hRj˘˘ô Gd˘©˘ª˘π H˘Éÿ£˘ƒGä GŸæ˘é˘õI ’ET°˘¡˘ÉQ
hGEWÓ¥ G’–ÉO G◊ô ‘ GEWÉQ ‡ÉQS°á hJÉCc«ó M≥ Gd©ªÉ∫

‘ J©ª«≥ hJ£ƒjô ŒôHà¡º Gdæ≤ÉH«á hMôjà¡º GŸû°ôhYá ‘
GN˘˘à˘˘«˘˘ÉQ ‡ã˘˘∏˘˘«˘¡˘º ‘ X˘π Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á hGd˘à˘æ˘Éaù¢
GdƒWæ» Gdû°ôj∞ dà©õjõ GŸµÉS°Ö Gd©ªÉd«á hOYº G’S°à≤ôGQ
hGdæªƒ G’bàü°ÉO… ‘ GdÑÓO.

hGCT°˘˘ÉO M˘˘ª˘˘«˘óG¿ ÃÑ˘ÉQc˘á U°˘ÉMÖ Gdù°˘ª˘ƒ GŸ∏˘µ˘» G’CeÒ
N˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘á H˘˘ø S°˘˘∏˘˘ª˘˘É¿ GB∫ N˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘á QF˘˘«ù¢ Gd˘˘ƒRQGA hOY˘˘ª˘˘¬
heù°Égªà¬ d¡ò√ GŸÑÉOQI GdƒWæ«á Gı∏ü°á JÉCc«óGk HÉYàõGR√
H˘˘©˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Gı∏ü°Ú, hGY˘˘à˘õGR ‡∏˘µ˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø
HàéôHà¡É GdôGFóI ‘ Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» ‘ Xπ eù°ÒI G’EU°Óì
Gdû°Ée∏á Gdà» GCW∏≤¡É M†°ôI U°ÉMÖ G÷Ódá GŸ∏∂ Mªó
Hø Y«ù°≈ GB∫ N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói.

hJ˘˘˘≤˘˘˘óΩ Gd˘˘˘ƒRj˘˘˘ô H˘˘Éd˘˘à˘˘¡˘˘æ˘˘Ä˘˘á Û∏ù¢ GEOGQI G’–ÉO G◊ô
HôFÉS°á j©≤ƒÜ fiªó ÃæÉS°Ñá aƒRgº Hã≤á Gd©ªÉ∫ hYÈ

Yø GQJ«ÉM¬ hJôM«Ñ¬ ÃÉ LÉA Y∏≈ dù°É¿ QF«ù¢ GÛ∏ù¢
GdàæØ«ò… dÓ–ÉO eø JÉCc«ó√ Y∏≈ GCgª«á Jµôjù¢ G÷¡ó
d∏óaÉ´ Yø Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á eø Oh¿ GfàªÉAGä MõH«á GCh
Y˘˘ôb˘˘«˘˘á GCh W˘˘ÉF˘˘Ø˘˘«˘á, hG’H˘à˘©˘ÉO Y˘ø GŸà˘Ég˘Éä hGd˘à˘é˘ÉPH˘Éä
Gdù°«ÉS°«á hGS°à©óGO G’–ÉO G÷ójó dƒV°™ jó√ H«ó GCjá

L¡á J†°™ eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ aƒ¥ cπ GYàÑÉQ, a†°Ók YªÉ GCcó
Y∏«¬ Hû°ÉC¿ Gd©ªπ Y∏≈ Jü°ë«í U°ƒQI ‡∏µá dói GŸæ¶ªÉä
GÿÉQL«á, hg» PGä G’CS°ù¢ Gdà» J©ªπ hRGQI Gd©ªπ Y∏≈
J˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘òg˘˘É hGd˘˘à˘˘≤˘˘«˘˘ó H˘˘¡˘˘É e˘˘ø N˘˘Ó∫ J˘˘©˘˘Éhf˘˘¡˘˘É e˘™ c˘Éa˘á
Gdàæ¶«ªÉä Gd©ªÉd«á Gd≤ÉFªá hGdæÉT°Äá heæ¶ªÉä GCU°ëÉÜ
G’CYªÉ∫ dàÉCS°«ù¢ MƒGQ hJ©Éh¿ HÚ GCWôG± G’EfàÉê GdãÓKá
j˘˘ƒM˘˘ó L˘˘¡˘˘ƒO G÷ª˘˘«˘˘™ ’EY˘˘ÓA e˘˘µ˘˘Éf˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hGE‚Éì
hJù°ôj™ GŸù°ÉY» Gı∏ü°á Gd¡ÉOaá GE¤ ŒÉhR GBKÉQ Gd¶ôh±

Gdü°©Ñá Gdà» eôä H¡É, hOa™ eù°ÒI GdÑæÉA hGdæªƒ eø
N˘Ó∫ V°˘ª˘É¿ H˘«˘Ä˘á Y˘ª˘π U°˘ë˘«˘á he˘æ˘à˘é˘á he˘à˘ª˘ÉS°˘µá ‘
Lª«™ eƒGb™ Gd©ªπ hGd≤£ÉYÉä G’EfàÉL«á ‘ GdÑÓO.

c˘˘ª˘˘É GCc˘˘ó M˘˘ª˘˘«˘˘óG¿ Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘É GCT°˘˘ÉQ GEd˘˘«˘˘¬ QF˘«ù¢ GÛ∏ù¢
GŸæàîÖ eø GC¿ G’–ÉO ’ jëàÉê Y∏≈ eƒGa≤á eø hRGQI
Gd˘©˘ª˘π, d˘µ˘æ˘¬ j˘ë˘à˘Éê ’S°˘à˘µ˘ª˘É∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢ HÉEjóG´
GChQGb˘˘¬ GŸû°˘˘à˘˘ª˘˘∏˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ G’CS°˘ÉS¢ GŸ©˘à˘ª˘ó hGCS°˘ª˘ÉA
GŸƒDS°ù°Ú, hHò∫ G◊ôU¢ Y∏≈ GC¿ Jµƒ¿ Lª«™ gò√ G’ChQG¥
GŸƒOYá ’ Jà©ÉQV¢ e™ GC… eø Gd≤ƒGfÚ Gdù°ÉQjá ‘ GŸª∏µá.

cªÉ GCYôÜ GdƒRjô Yø J£∏™ hRGQJ¬ d∏à©Éh¿ e™ G’–ÉO
G÷ójó hJ≤óË cπ Yƒ¿ d¬, hÃÉ Áµæ¬ eø Gd≤«ÉΩ HóhQ√

‘ Nóeá Gd©ªÉ∫ hQYÉjá eü°É◊¡º hG’ES°¡ÉΩ ‘ –≤«≥
GŸü°Édí Gd©∏«É d∏ƒWø.hRjô Gd©ªπ

aàí GdÎT°«í d` e≤©ó
Hæ≤ÉHá {WÒG¿ Gÿ∏«èz Gd«ƒΩ
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

JØàí Gd∏éæá GŸû°ôaá ’fàîÉHÉä ›∏ù¢ GEOGQI
f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á WÒG¿ Gÿ∏˘˘«˘˘è Gd˘˘«˘˘ƒΩ H˘˘ÉÜ GdÎT°˘˘í Y˘˘∏˘˘≈
e˘˘˘≤˘˘˘ÉY˘˘˘ó GÛ∏ù¢, hŸóI j˘˘˘ƒeÚ, GEP S°˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘≥ H˘˘ÉÜ
GdÎT°˘í Gd˘ã˘ÓK˘ÉA GŸ≤˘Ñ˘π, a˘«˘ª˘É j˘Ñ˘∏˘≠ Y˘óO e˘≤˘ÉYó

›∏ù¢ GEOGQI Gdæ≤ÉHá e≤©óGk.
hGCY∏ø YÉe∏ƒ¿ ‘ T°ôcá WÒG¿ Gÿ∏«è JÉCS°«ù¢

f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á hW˘˘æ˘˘«˘˘á d˘ÓS°˘à˘Ø˘ÉOI e˘ø b˘Éf˘ƒ¿ Gd˘à˘©˘óOj˘á
Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«˘á, M˘«å H˘ëå G’CY†°˘ÉA e˘ƒDS°ù°˘ƒ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘á
Gÿª«ù¢ GŸÉV°» Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» d∏æ≤ÉHá GdƒWæ«á
d©ªÉ∫ Gÿ∏«è.jòcô GC¿ GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ dù°æá
Gd≤ÉV°» Hà©ójπ H©†¢ GCMµÉΩ bÉfƒ¿ Gdæ≤ÉHÉä
Gd©ªÉd«á, S°ªí d∏©ªÉ∫ ‘ GCjá eæû°ÉCI HàÉCS°«ù¢ f≤ÉHá
GCh GCcÌ NÉU°á H¡º, Y∏≈ GC’ jµƒ¿ JÉCS°«ù¢ Gdæ≤ÉHá

Y∏≈ GCS°ÉS¢ WÉFØ» GCh Ojæ» GCh Yôb».

bÉ∫ GdôF«ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø j˘©˘≤˘ƒÜ fiª˘ó, GE¿ Gd˘óY˘º G’Cg˘∏˘» hGd˘©˘ôH˘»
hGdóh‹ ZÒ GŸù°Ñƒ¥ Gdò… QGa≥ JÉCS°«ù¢ G’–ÉO G◊ô
Od«π Y∏≈ J£∏™ T°©Ö GdÑëôjø hGCeàæÉ Gd©ôH«á hM∏ØÉFæÉ
Gdóhd«Ú GE¤ Môcá YªÉd«á JóGa™ Yø M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫
hJ˘˘£˘˘∏˘˘©˘˘ÉJ˘˘¡˘˘º Hû°˘˘µ˘˘π j˘˘©˘˘µù¢ GCU°˘˘Éd˘˘á T°˘˘©Ö Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø
hhWæ«à¬. 

hGCV°É± {eæò aµôI GdàÉCS°«ù¢ Mà≈ Gd«ƒΩ hGd≤ÉFªƒ¿
jù°©ƒ¿ Hµπ L¡ƒOgº GE¤ JÉCS°«ù¢ G–ÉO jóGa™ Yø YªÉ∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘ÉEQGOI M˘˘ôI hW˘˘æ˘˘«˘˘á H˘©˘«˘óI Y˘ø Gd˘à˘é˘ÉPH˘Éä
Gdù°«ÉS°«á Gdà» GCV°ôä HÉ◊ôcá Gd©ªÉd«á ‘ GdÑëôjøz. 

hGCcó fiªó, GC¿ J¡æÄá U°ÉMÖ Gdù°ªƒ GŸ∏µ» G’CeÒ
N˘˘∏˘˘«˘Ø˘á H˘ø S°˘∏˘ª˘É¿ GB∫ N˘∏˘«˘Ø˘á QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA, H˘à˘ÉCS°˘«ù¢

G’–ÉO, hGf˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘ÉÜ ›∏ù°˘˘˘¬ Gd˘˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò… g˘˘» G’ET°˘˘¡˘˘ÉQ
G◊≤«≤» dÓE–ÉO cƒf¬ jû°µπ GeàóGOGk WÑ«©«Ék d∏é¡ƒO
Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á GŸà˘˘ƒGU°˘˘∏˘˘á Gd˘à˘» GCOä GE¤ b˘«˘ÉΩ G’–ÉO G◊ô.

e˘˘æ˘˘ƒg˘˘Ék GC¿ g˘˘ò√ Gd˘˘à˘˘¡˘æ˘Ä˘á J˘ƒDc˘ó OY˘º Gd˘≤˘«˘ÉOI Gdù°˘«˘ÉS°˘á
d˘˘∏˘˘ªû°˘˘ôh´ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» Gd˘˘¡˘˘ÉO± GE¤ J˘˘≤˘˘óË U°˘ƒQI W˘«˘Ñ˘á

U°ÉObá d∏©ªπ Gdæ≤ÉH» H©«óIk Yø Gdü°ƒQI Gı«Ñá dÓBeÉ∫
Gdà» W¨â GdØÎI Gdù°ÉH≤á.  hH¡ò√ GŸæÉS°Ñá LóO j©≤ƒÜ

fiªó e©ÉgóJ¬ d∏≤«ÉOI Gdù°«ÉS°«á hT°©Ö GdÑëôjø Y∏≈
GC¿ jù°˘˘à˘˘î˘˘óΩ Gd˘˘©˘˘ª˘˘π Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘» e˘ø N˘Ó∫ G’–ÉO G◊ô
cƒGL¡á eû°ôaá dàªã«π GdÑëôjø Ohd«Ék hYôH«Ék hGdóaÉ´
Yø Gd©ªÉ∫ ÃÉ jóa™ H©ª∏«á G’EfàÉê hjù°Égº ‘ GEYÓA
c∏ªá GdƒWø. e†°«ØÉk {S°æ≤∞ S°óGk eæ«©Ék GCeÉΩ Jû°ƒj¬
S°ª©á GdÑëôjø d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ eµÉS°Ö S°«ÉS°«á dØôbÉA

GCYªà¡º GCgƒGhDgº Yø MÖ GdÑëôjø hT°©Ñ¡Éz. eƒL¡Ék {GC¿
GÛ∏ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø
j˘˘ƒDc˘˘ó Y˘˘õe˘˘¬ hGEQGOJ˘˘¬ Gd˘˘ôGS°˘˘î˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ GŸû°˘ÉQc˘á ‘ H˘æ˘ÉA
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø e˘˘˘ø N˘˘˘Ó∫ GÛÉdù¢ Gd˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘òj˘˘á h–ª˘˘π
GŸù°ƒDhd«á G◊≤«≤«á HÉd©ªπ Gd«ƒe» ‘ JÉCS°«ù¢ T°ôGcá
GL˘˘à˘˘ª˘ÉY˘«˘á hGb˘àü°˘ÉOj˘á M˘≤˘«˘≤˘«˘á e˘™ ‡ã˘∏˘» G◊µ˘ƒe˘á
hb£É´ G’CYªÉ∫ ‡ãÓk H¨ôaá ŒÉQI hU°æÉYá GdÑëôjøz. 

eû°ÒGk GE¤ GC¿ G’CM˘˘˘˘˘óGç G’CNÒI Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘ôä H˘˘˘˘¡˘˘˘˘É
GdÑëôjø Y∏ªàæÉ OQS°Ék ’ Áµø GC¿ fæù°É√ ‘ G◊ØÉ® Y∏≈

eù°ÒJæÉ GdƒWæ«á GÿÒI fëƒ Gdà≤óΩ hGdÑæÉA hGd©ªπ
dü°Édí GdƒWø hGŸƒGWø hGEfæÉ dæ©Égó GŸƒ¤ Yõ hLπ Y∏≈
eƒGU°∏á Gdù°Ò Y∏≈ fØù¢ Gÿ£≈ N∏∞ b«ÉOJæÉ G◊µ«ªá
GdàõGeÉk eæÉ HãƒGHàæÉ GdƒWæ«á GdôGS°îá.

HƒNªÉS¢: JæÉaù¢ Gd≤ƒi Gdù°«ÉS°«á GCjójƒdƒL«Ékk j©«≥ GŸü°Édí GdƒWæ«á
MòQ GdæÉFÖ Mù°ø HƒNªÉS¢ eø GC¿

j˘ƒDO… Gd˘à˘æ˘Éaù¢ H˘«˘ø Gd˘≤˘ƒi Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á
Y˘˘∏˘˘≈ GCS°˘˘ÉS¢ GCj˘ój˘ƒd˘ƒL˘» hW˘ÉF˘Ø˘» GEd˘≈
GEY˘˘Éb˘˘á Gd˘˘é˘˘¡˘˘ƒO Gd˘ë˘µ˘ƒe˘«˘á hGd˘ª˘óf˘«˘á
Gdù°˘ÉY˘«˘á GEd˘≈ J˘ë˘≤˘«˘≥ Gd˘ªü°˘Édí Gd©Éeá

Y˘∏˘≈ b˘ÉY˘óI G’f˘à˘ª˘ÉA Gd˘ƒW˘æ˘» Gd˘é˘Ée˘™
d∏ØÄÉä, hGdéªÉYÉä Gdªû°µ∏á d∏ªéàª™
GdÑëôjæ» cÉaá.hGCcó, a» H«É¿ GCeù¢, GC¿
J©õjõ GdªƒGWæá hG’fàªÉA GdƒWæ» gƒ
eù°˘˘˘ƒDhd˘˘˘«˘˘˘á T°˘˘˘Ée˘˘˘∏˘˘˘á ’ J˘˘˘≤˘˘˘àü°˘˘ô Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘˘˘ë˘˘˘µ˘˘˘ƒe˘˘˘á a˘˘≤˘˘§, H˘˘π g˘˘» eù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á

e˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ª˘é˘à˘ª˘™ Gd˘ª˘óf˘» hhS°˘ÉF˘π
G’EY˘˘˘ÓΩ hGd˘˘ª˘˘ã˘˘≤˘˘Ø˘˘«˘˘ø hQL˘˘É∫ Gd˘˘ój˘˘ø,

eû°«ôGk GEd≈ GC¿ G’CReá GdªƒDS°Øá GCYÉbâ
N˘˘˘∏˘˘˘≥ GEL˘˘˘ª˘˘˘É´ hW˘˘˘æ˘˘˘» j˘˘˘óY˘˘˘º Gdû°˘˘©˘˘ƒQ
H˘˘˘É’f˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉA GEd˘˘˘≈ L˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘á hGM˘˘óI V°˘˘ó
G’fàªÉAGä GdéõF«á, eªÉ Oa™ Gdªéàª™
GEd˘˘≈ GEY˘˘ÉOI GEf˘˘à˘˘Éê f˘˘Øù°˘˘¬ hGEM˘˘«˘˘ÉA Gd˘˘Ñ˘æ˘≈

Gd£ÉFØ«á hGd©û°ÉFôjá, hgƒ hGb™ jù°ÑÖ
JæÉe» Gd©óGAGä H«ø c«ÉfÉä Gdªéàª™,
hj˘˘é˘˘©˘˘π Gd˘˘ª˘˘é˘˘É∫ Gd˘˘©˘˘ÉΩ j˘Ñ˘óh cù°˘ÉM˘á
J˘˘æ˘˘Éaù¢, hU°˘˘ôG´, he˘˘«˘˘óG¿ Z˘∏˘Ñ˘á hb˘¡˘ô
dé¡á Y∏≈ GCNôi.

hY˘óq H˘ƒN˘ª˘ÉS¢ GE¿ Y˘óΩ J˘ë˘≤˘«˘≥ M˘∏˘º
Gdû°©ƒÜ Gdî∏«é«á a» GdƒMóI, hJÑÉWƒD
Gdî£ƒGä GdƒMóhjá, Gbàü°ÉOjÉk hS°«ÉS°«Ék
hYù°˘µ˘ôj˘Ék, d˘º j˘Øù°˘í Gd˘ª˘é˘É∫ d˘∏˘à˘óN˘π
Gd˘˘î˘˘ÉQL˘˘» a˘˘≤˘˘§, H˘˘π GCOi GEd˘˘≈ J˘˘æ˘˘Ée˘˘»

X˘Ég˘ôI Gd˘¡˘ƒj˘Éä Gdü°˘¨˘ôi -Gd˘£˘ÉF˘Ø˘«˘á
hGd˘˘≤˘˘Ñ˘˘∏˘˘«˘˘á hGd˘˘©˘˘ôb˘˘«˘˘á- hg˘˘òG j˘˘î˘Éd˘∞

W˘˘Ñ˘˘«˘˘©˘˘á Gd˘˘à˘˘£˘˘ƒQ he˘˘æ˘˘£˘≥ G’CT°˘«˘ÉA, GEP
j˘˘Ø˘˘à˘˘ôV¢ GC¿ J˘˘à˘˘©˘˘õR Gd˘˘¡˘˘ƒj˘˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á
Gd˘˘é˘Ée˘©˘á, hJù°˘©˘≈ Gd˘óh∫ Gd˘ª˘à˘ª˘ÉS°˘µ˘á,
S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék hGL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘ÉY˘˘«˘˘Ék, GEd˘˘≈ G’J˘˘ë˘˘ÉO
G’b˘˘˘˘˘˘àü°˘˘˘˘˘˘ÉO… hGdù°˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘˘™ Oh∫
GCNôi.hJù°ÉA∫, gπ GS°àØÉOä GdÑëôjø,

H˘˘≤˘˘£˘˘ÉY˘˘«˘˘¡˘˘É Gd˘˘ë˘˘µ˘˘ƒe˘˘» hG’Cg˘∏˘», e˘ø
e˘î˘ôL˘Éä e˘ƒDJ˘ª˘ô {Gd˘¡˘ƒj˘á a˘» Gd˘î∏«è
Gd©ôH».. Gdàæƒ´ hhMóI G’fàªÉAz, Gdò…

Y˘˘˘≤˘˘˘ó√ e˘˘˘©˘˘˘¡˘˘˘ó Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø d˘˘∏˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á
Gdù°«ÉS°«á, jƒe» hGCHôjπ ,
hV°º fîÑá eø G’CcÉOjª««ø Gd©ôÜ Y∏≈
GN˘˘à˘˘Ó± Gd˘˘à˘îü°ü°˘Éä? e˘æ˘ƒg˘Ék GEd˘≈ GC¿
Gd˘˘Ñ˘˘«˘˘É¿ Gd˘˘î˘˘à˘˘Ée˘˘» d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒDJ˘˘ª˘˘ô {GEY˘˘Ó¿
Gd˘˘ª˘˘æ˘˘Ée˘˘áz T°˘óO Y˘∏˘≈ V°˘ôhQI J˘ëü°˘«˘ø
K˘≤˘Éa˘à˘æ˘É Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hGd˘©ôH«á G’ES°Óe«á
H˘é˘ª˘«˘™ Gd†°˘ª˘Éf˘Éä a˘» e˘ƒGL˘¡˘á Lª«™
G’CT°˘˘˘˘µ˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘á d˘˘˘ÓN˘˘˘à˘˘˘ôG¥
hG’S°˘˘à˘˘¡˘˘óG±, hhV°˘˘™ GBd˘˘«˘˘Éä d˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò
GdàƒU°«Éä YÑô GdàƒGU°π Gdªù°àªô H«ø
Gd˘ªû°˘ÉQc˘«˘ø hGd˘ª˘¡˘à˘ª˘«ø, hY≤ó d≤ÉAGä
Jû°˘˘ÉhQj˘˘á J˘˘ƒGU°˘˘∏˘˘«˘˘á d˘ª˘à˘ÉH˘©˘á Gd˘æ˘≤˘ÉT¢
hJØ©«π GdàƒU°«Éä, OGY«Ék GEd≈ G’f£Ó¥
a» eû°ôh´ Jû°ÉhQ… eø T°ÉCf¬ GC¿ jØ†°»
GEd˘≈ J˘©˘õj˘õ GCfû°˘£˘á Gdû°˘Ñ˘ÉÜ a˘» e˘ª˘∏˘µ˘á
Gd˘˘Ñ˘ë˘ôj˘ø e˘ø N˘Ó∫ Gd˘ë˘ƒGQ hGd˘àû°˘ÉhQ
hGEHóGA GdôGC….

Mù°ø HƒNªÉS¢ 

›Éd```````ù¢ Gdæ````````ƒGÜ Gd«`````````ƒΩ

‘ GC… ›àª™ J¶¡ô G◊ÉLá dà©õjõ b«º G’fàªÉA d∏ƒWø, hJ¶¡ô G◊ÉLá GCj†°Ék
d¨ôS¢ eØÉg«º G’fàªÉA dÓCQV¢ hG’YàõGR HÉd¡ƒjá GdƒWæ«á. eãπ gò√ G◊ÉLá
Jóa™ cÉaá Gdóh∫ hGÛàª©Éä GE¤ Gd≤«ÉΩ H©ª∏«á Wƒj∏á GŸói hPGä L¡ƒO eù°àªôI
d∏¶¡ƒQ HæàÉFè M≤«≤«á e∏ªƒS°á –≤≥ Gd¡ó± GŸ£∏ƒÜ hgƒ ZôS¢ b«º G’fàªÉA
hMÖ GdƒWø dói G’CaôGO.  gò√ Gd©ª∏«á j£∏≥ Y∏«¡É Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, hg» YÑÉQI
Yø ›ªƒYá eø G’Bd«Éä Gdà» jù°àëóK¡É GÛàª™ d¨ôS¢ b«º hGCaµÉQ S°«ÉS°«á
e©«æá dói G’CaôGO. aµªÉ gƒ MÉ∫ HÉdæù°Ñá d∏àæû°Äá G’CS°ôjá Gdà» J©õR G’fàªÉA
d˘ÓCS°˘ôI hGc˘àù°˘ÉÜ b˘«˘ª˘¡˘É hU°˘Ø˘ÉJ˘¡˘É hW˘Ñ˘ÉF˘©˘¡˘É hGCN˘Ób˘¡É, aÉE¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á
Jù°à¡ó± –≤«≥ G’CgóG± fØù°¡É, hdµø Y∏≈ f£É¥ GCcÈ hGChS°™ jà©∏≥ HÉdƒWø
fØù°¬. 

Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Jù°à¨ô¥ hbàÉk Reæ«Ék WƒjÓk Mà≈ –≤≥ GCgóGa¡É, h’ jàƒb™
Yæó Gdù°©» dàæØ«ògÉ ‘ GC… ›àª™ GC¿ J¶¡ô fàÉFé¡É S°ôj©Ék, hS°ÑÖ Pd∂ GQJÑÉW¡É
H˘˘à˘˘£˘˘ƒQ GÛà˘˘ª˘˘™ f˘Øù°˘¬, a˘ÉŸà˘¨ÒGä Gdù°˘ôj˘©˘á J˘ƒDO… GE¤ U°˘©˘ƒH˘á e˘ƒGc˘Ñ˘á Gd˘≤˘«˘º
hG’Ca˘˘µ˘˘ÉQ hG’ŒÉg˘˘Éä Gdù°˘˘ÉF˘˘óI ‘ GÛà˘˘ª˘˘™ Ÿã˘˘π g˘˘ò√ Gd˘à˘£˘ƒQGä, c˘ª˘É g˘ƒ G◊É∫
HÉdæù°Ñá ’ChbÉä G’CReÉä Gdà» JƒDKô Y∏≈ Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, hJƒDO… GE¤
G’ENÓ∫ H¡É, hgƒ eÉ jà£∏Ö eôhfá eù°àªôI d†°ªÉ¿ QOΩ GCjá aéƒI eø GŸªµø GC¿
J¶¡ô ‘ GC… hbâ HÚ bæÉYÉä G’CaôGO hK≤Éaà¡º Gdù°«ÉS°«á hHÚ Gdà£ƒQGä G÷ÉQjá

‘ GÛàª™ fØù°¬.
hGdù°ƒDG∫ gæÉ: c«∞ Jàº Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á?
JÑóGC Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á GHàóGAk eø eôM∏á Gd£Øƒdá, YæóeÉ J≤ƒΩ G’CS°ôI

Hà©∏«º GCHæÉF¡É b«º he©ÉÊ MÖ GdƒWø hG’fàªÉA dÓCQV¢ Gdà» j©«û°ƒ¿ Y∏«¡É. h‘
gò√ GŸôM∏á Jàµƒ¿ dói Gd£Øπ GCaµÉQ YÉeá jà©Éeπ e©¡É YÉWØ«Ék Oh¿ GC¿ jóQ∑ ‘
e©¶º G’ChbÉä O’’J¡É he©Éf«¡É. hdµø YæóeÉ jÑóGC Gd£Øπ eôM∏à¬ Gdà©∏«ª«á
GŸÑµôI hWƒG∫ aÎI OQGS°à¬ ‘ GŸóQS°á GE¤ eÉ bÑπ eôM∏á GdóQGS°á G÷Ée©«á, aÉEf¬
jà©ôV¢ d©ª∏«á hGS°©á eø JôGcº GŸ©ôaá GdƒWæ«á hGÿÈGä Gdà» J¨ôS¢ ‘ fØù°¬
cÉaá Gd≤«º GŸôJÑ£á HÉ’fàªÉA d∏ƒWø, NÉU°á hGCf¬ jà©ôqV¢ ÷ôYÉä J©∏«ª«á
e˘à˘æ˘ƒY˘á J˘¡˘ó± GE¤ J˘©˘ôj˘Ø˘¬ H˘ÉCg˘ª˘«˘á Gd˘ƒW˘ø, hc˘«˘Ø˘«˘á G◊Ø˘É® Y˘∏˘≈ e˘µ˘àù°˘ÑÉJ¬
he˘˘æ˘˘é˘õGJ˘¬ G◊†°˘ÉQj˘á, hc˘«˘Ø˘«˘á GŸù°˘Ég˘ª˘á ‘ H˘æ˘ÉF˘¬ eù°˘à˘≤˘Ñ˘Ók. hGd˘Óaâ ‘ g˘ò√
GŸôM∏á GC¿ GdØôO jàéÉhR eôM∏á Gdà©Éeπ Gd©ÉWØ» e™ b«º G’fàªÉA d∏ƒWø, hjæà≤π
ŸôM∏á GCNôi hg» eôM∏á Gdà©Éeπ Gd©≤∏», M«å jÑóGC HÉ’EOQG∑ hGdàØµÒ, hjµƒq¿
bæÉYÉJ¬ GdòGJ«á ŒÉ√ hWæ¬ Hû°µπ JóQjé». 

GCj†°Ék JàõGeø Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á e™ J©ôqV¢ GdØôO ÛªƒYá eø GŸƒDKôGä
Gd˘˘à˘˘» Jù°˘˘Ég˘˘º ‘ J˘˘©˘˘õj˘õ b˘«˘º G’f˘à˘ª˘ÉA Gd˘ƒW˘æ˘» ‘ f˘Øù°˘¬; e˘ã˘π: hS°˘ÉF˘π G’EY˘ÓΩ
Gıà∏Øá Gdà» J∏©Ö OhQGk e¡ªÉk ‘ –ójó Gd≤«º hGŸ©à≤óGä dói GdØôO YÈ eÉ
jà©ôqV¢ d¬ eø eƒGO GEYÓe«á Hû°µπ eù°àªô. còd∂ ŸƒDS°ù°Éä GÛàª™ GŸóÊ OhQ
HÉQR ‘ Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, M«å jØÎV¢ b«Ée¡É H¨ôS¢ Gd©ójó eø Gd≤«º
hG’ŒÉgÉä dói G’CaôGO eø NÓ∫ S°∏ù°∏á G’Cfû°£á Gdà» J≤ƒΩ H¡É. 

YÈ g˘˘òG Gd˘˘©˘˘ôV¢ Gdù°˘˘ôj˘˘™, j˘˘à†°˘˘í L˘˘«˘˘óGk GC¿ Gd˘˘à˘˘æû°˘˘Ä˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘«˘á Jû°Î∑ ‘
eù°ƒDhd«à¡É YóI GCWôG± ’Cf¡É JÑóGC eø G’CS°ôI, hJàƒGU°π eø NÓ∫ GŸƒDS°ù°Éä
Gdà©∏«ª«á GŸà©óOI, h’ Jàƒb∞ GCj†°Ék ‘ eôM∏á eÉ H©ó Gfà¡ÉA GdóQGS°á G÷Ée©«á,

’C¿ gæÉ∑ GBd«Éä YóI dàë≤«≥ GCgóG± Gdàæû°Äá GdƒWæ«á.  h‘ V°ƒA Pd∂, aÉE¿
Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Yª∏«á e≤ü°ƒOI hJàº H£ô¥ ’ GEQGOjá ‘ cãÒ eø G’ChbÉä, hbó

’ jàº Gdû°©ƒQ H¡É eÑÉT°ôI, hdµæ¡É Yª∏«á Jàº Hû°µπ JôGcª» Y∏≈ eói Reæ» Wƒjπ
bó ’ jàº G’fàÑÉ√ GEd«¬.

eø G’Cgª«á ÃµÉ¿ GCj†°Ék G’ET°ÉQI GE¤ GC¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á g» Gdà» Jàëµº ‘
S°∏ƒ∑ G’CaôGO, hg» Gdà» –óO WÑ«©á Jü°ƒQGJ¡º hQhDGgº ŒÉ√ GÛàª™ Gdò…
j©«û°ƒ¿ a«¬, a©∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫, GEPG góaâ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á ‘ ›àª™ eÉ GE¤
J©õjõ b«º GŸû°ÉQcá Gdù°«ÉS°«á hGdàØÉYπ Hû°µπ GEjéÉH» e™ G’S°àë≤ÉbÉä G’fàîÉH«á

’Cg˘˘˘ª˘˘«˘˘à˘˘¡˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ eù°˘˘à˘˘ƒi GÛà˘˘ª˘˘™ hGd˘˘óhd˘˘á, a˘˘ÉE¿ S°˘˘∏˘˘ƒ∑ G’Ca˘˘ôGO N˘˘Ó∫ aÎI
G’fàîÉHÉä S°«µƒ¿ GEjéÉH«Ék, hS°«ÓMß GCf¬ S°∏ƒ∑ jù°ÉYó Y∏≈ Qa™ fù°Ñá GŸû°ÉQcá
G’fàîÉH«á. 

hGdù°˘˘ƒDG∫ G’BN˘˘ô: e˘˘É GCg˘˘ª˘˘«˘˘á g˘ò√ Gd˘©˘ª˘∏˘«˘á? hŸÉPG J˘à˘º Y˘∏˘≈ eù°˘à˘ƒi GÛà˘ª˘™
hGdóhdá?

H˘ÉN˘àü°˘ÉQ g˘æ˘É∑ Y˘Ób˘á hK˘«˘≤˘á HÚ Gd˘à˘æû°˘Ä˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hG’S°˘à˘≤˘ôGQ Gdù°˘«˘ÉS°˘»
hG’Ceæ», hg» HÓ T°∂ YÓbá WôOjá, aµ∏ªÉ cÉfâ GBd«Éä hbæƒGä Gdàæû°Äá GdƒWæ«á
hGV°ëá ha©Édá heà£ƒQI RGO G’S°à≤ôGQ Gdù°«ÉS°» hG’Ceæ», hS°ÑÖ Pd∂ GC¿ G’CaôGO
Y˘æ˘óe˘É j˘ƒDe˘æ˘ƒ¿ GEÁÉf˘Ék Y˘ª˘«˘≤˘Ék H˘ÉCg˘ª˘«˘á Gd˘ƒW˘ø hV°˘ôhQI G◊Ø˘É® Y˘∏˘«˘¬ hU°˘«Éfá
e˘æ˘é˘õGJ˘¬, a˘ÉE¿ e˘ã˘π g˘ò√ Gd˘≤˘æ˘ÉY˘á S°˘à˘ë˘ƒ∫ Oh¿ GŸù°˘ÉS¢ H˘ÉCj˘á e˘µ˘àù°˘Ñ˘Éä hW˘æ«á,
hS°˘˘à˘ª˘æ˘™ G’EV°˘ôGQ H˘Éd˘óhd˘á hS°˘ª˘©˘à˘¡˘É he˘æ˘é˘õGJ˘¡˘É, hS°˘à˘µ˘ƒ¿ GCcÈ OGa˘™ ◊ª˘Éj˘á
GÛàª™ eø GCjá –ójÉä. h’ Áµø –≤«≥ Gdàæª«á Gdû°Ée∏á ‘ Lª«™ GÛÉ’ä GEPG

⁄ jµø dói G’CaôGO GfàªÉA dƒWæ¡º hGEÁÉ¿ Yª«≥ H†°ôhQI GŸù°Égªá a«¬, hgƒ
GfàªÉA ’ jàë≤≥ GE’ eø NÓ∫ Yª∏«á e©≤óI Jû°Î∑ a«¡É YóI GCWôG± cªÉ gƒ
G◊É∫ HÉdæù°Ñá d∏àæû°Äá GdƒWæ«á. 

hdòd∂ jÓMß GC¿ Gdóh∫ Gdà» d«ù°â dój¡É GCOhGä hbæƒGä dàë≤«≥ Gdàæû°Äá
GdƒWæ«á JƒGL¬ Gd©ójó eø G’CReÉä Gdù°«ÉS°«á hG’Ceæ«á, hgƒ eÉ jà£∏Ö GŸõjó eø
G’gàªÉΩ H¡ò√ Gd©ª∏«á hU°ƒ’k GE¤ –≤«≥ GCgóGa¡É, aµªÉ –Éh∫ Gdóhdá J£ƒjô

bóQGJ¡É hGE‚ÉRGJ¡É ‘ flà∏∞ GÛÉ’ä, aÉE¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á g» G’COGI Gdà»
Áµø eø NÓd¡É J£ƒjô GfàªÉA G’CaôGO dƒWæ¡º ha≤Ék ŸØ¡ƒΩ GŸƒGWæá Gdò… jµØπ

G◊≤ƒ¥ dÓCaôGO, hHÉŸ≤ÉHπ j∏õe¡º HƒGLÑÉä e©«æá. 



Gdã≤Éaá Gdù°«ÉS°«á

j©≤ƒÜ fiªó: J¡æÄá QF«ù¢ GdƒRQGA {G’ET°¡ÉQ M≤«≤»z

GdóYº Gdóh‹ dÓ–ÉO G◊ô jƒDS°ù¢ ◊ôcá YªÉd«á M≤«≤«á

j©≤ƒÜ fiªó

Gdæ≤ÉHÉä GCa†°π eÉ jƒMó GÛàª™ GEPG hXØâ dàë≤«≥ GCgóG± bƒGYógÉ

Lª©«á GdƒS°§ JƒDjó JÉCS°«ù¢ G–ÉO f≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø G◊ô

Gdàæû°Ä``á Gd`ƒWæ«```á

GCMó GLàªÉYÉä G–ÉO f≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø G◊ô

GCY˘˘˘∏˘˘˘æâ L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘˘ƒS°˘˘˘§ Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘»
G’ES°˘Óe˘» Y˘ø J˘ÉCj˘«˘óg˘É d˘à˘ÉCS°˘«ù¢ GJ˘ë˘ÉO
f≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø Gdëô Gf£ÓbÉk eø
e˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘óGC OY˘˘˘˘º he˘˘˘˘ƒDGRQI heù°˘˘˘˘Éf˘˘˘óI b˘˘˘«˘˘˘ÉΩ
L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gd˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘™ Gd˘˘ª˘˘óf˘˘» H˘˘µ˘˘π
Jü°˘æ˘«˘Ø˘ÉJ˘¡˘É hGgàªÉeÉJ¡É HƒGLÑÉJ¡É Gdà»
JØôV°¡É Y∏«¡É WÑ«©á T°ôGFí Gdªéàª™
Gdà» Jªã∏¡É Oh¿ Gdî†°ƒ´ ’C… V°¨ƒ• GCh
JÉCK«ôGä Mµƒe«á GCh eògÑ«á GCh S°«ÉS°«á
Jëôa¡É Yø Gdàªã«π Gdë≤«≤» d≤ƒGYógÉ. 

hGChV°ëâ Gdéª©«á a» H«É¿, {GC¿ gò√
Gd∏ë¶á GdØÉQbá eø JÉQjï Gdªëæá Gdà»

e˘˘æ˘˘» H˘˘¡˘˘É T°˘˘©˘˘Ñ˘˘æ˘˘É j˘æ˘Ñ˘∏˘è e˘ø H˘«˘ø Qc˘ÉΩ
Gd˘ª˘òg˘Ñ˘«˘á Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á heù°˘à˘æ≤©¡É Gdæàø
hY≤∏«á eø jù°àƒWæƒ¿ a«¬ Hü°«ü¢ GCeπ
H˘˘˘ÉC¿ g˘˘˘æ˘˘˘É∑ e˘˘˘ø j˘˘˘ôa†¢ H˘˘µ˘˘π T°˘˘é˘˘ÉY˘˘á
hGEU°˘˘˘˘˘ôGQ G’S°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ôGQ J˘˘˘˘˘ëâ hU°˘˘˘˘˘Éj˘˘˘˘á
GdªògÑ««øz. 

hGCV°˘˘˘É± {a˘˘» j˘˘ƒΩ G’CQH˘˘©˘˘ÉA Gd˘˘ª˘˘ÉV°˘˘»
hd˘˘óä GEQGOI L˘ój˘óI a˘» hW˘æ˘æ˘É H˘à˘ÉCS°˘«ù¢
GJ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ÉO Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘ë˘˘˘ô, GEQGOI J˘˘˘ôa†¢
Gdù°˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘ôI Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘òg˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘á hG’f˘˘˘ë˘˘˘ôG±
H˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘˘™ Gd˘ª˘óf˘» N˘ÉU°˘á
Gd˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘á e˘˘æ˘˘¡˘˘É Y˘˘ø g˘˘óa˘˘¡˘˘É G’CU°˘˘«˘˘π
hJƒX«Ø¡É dîóeá GCgóG± GCLæóI S°«ÉS°«á
eògÑ«áz. 

hGCYôHâ GdƒS°§ Gd©ôH» G’ES°Óe» Yø
J˘˘ÉCj˘˘«˘˘ó√ d˘˘µ˘˘π j˘˘ó e˘˘î˘˘∏ü°˘á J˘ôj˘ó GEN˘ôGê
GdƒWø hG’Efù°É¿ GdÑëôjæ» eø GdƒU°Éjá
Gd˘ª˘òg˘Ñ˘«˘á GEd˘≈ aù°˘ë˘á Gd˘ƒW˘ø hGEf˘à˘ª˘ÉF¬
G’CU°«π GEd≈ K≤Éaà¬ GdéÉe©á Gdà» JƒMó
h’ J˘˘Ø˘˘ô¥ GCh J˘˘õQ´ Gd˘˘Ñ˘˘¨†°˘˘ÉA Y˘˘∏˘≈ GCS°ù¢
eògÑ«á GCh Ojæ«á GCh Yôb«á GEd≈ GfàªÉF¬
Gd©ôH» hGES°Óe¬ GdéÉe™.

hGCc˘˘˘óä Gd˘˘˘é˘˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á GCf˘˘¡˘˘É J˘˘ôi GC¿ OhQ
Gdéª©«Éä Gdù°«ÉS°«á heû°ÉQj©¡É jéÖ GC¿
Jµƒ¿ eæÑã≤á heôJÑ£á e™ eÉ jàØ≥ Y∏«¬
Gdû°˘˘©Ö hj˘˘ƒM˘ó√ hj˘ôJ†°˘«˘¬, hGC¿ J˘ƒX˘∞

b˘˘óQGJ˘˘¡˘˘É a˘˘» N˘˘óe˘˘à˘¬ hJ˘©˘õj˘õ OhQ√ hGC¿
jæ©µù¢ Pd∂ Y∏≈ YÓbÉJ¡É hJ©Éhf¡É e™
e˘˘˘æ˘˘˘¶˘˘ª˘˘Éä Gd˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘˘™ Gd˘˘ª˘˘óf˘˘» hd˘˘«ù¢
J˘ƒX˘«˘Ø˘¡˘É d˘î˘óe˘á eû°˘ÉQj˘©˘¡˘É Gdù°«ÉS°«á
hGCg˘˘˘ƒGF˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘˘ª˘˘òg˘˘Ñ˘˘«˘˘á GCh QZ˘˘Ñ˘˘à˘˘¡˘˘É a˘˘»
Gdù°«£ôI Y∏≈ Gdªéàª™.

hY˘˘˘Ñ˘˘˘ôä Gd˘˘˘ƒS°˘˘˘§ Y˘˘˘ø GEj˘˘˘ª˘˘˘Éf˘˘¡˘˘É H˘˘ÉC¿
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á e˘ø H˘«˘ø GCa†°˘π e˘É

jƒMó Gdªéàª™ hjü°æ™ dëªà¬ GdƒWæ«á
GEPG hX˘˘˘Øâ d˘˘à˘˘ë˘˘≤˘˘«˘˘≥ GCg˘˘óG± b˘˘ƒGY˘˘óg˘˘É
Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á hd˘˘º J˘˘ƒX˘˘∞ d˘˘∏˘˘¡˘«˘ª˘æ˘á Y˘∏˘≈
G’b˘˘àü°˘˘ÉO hGd˘˘≤˘˘ôGQ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘» d˘à˘ë˘≤˘«˘≥

e£ÉdÖ aÄƒjá. 
heø gòG Gdªæ£∏≥ fôi GC¿ {G’JëÉO

Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôjøz Gfëô±
cã«ôGk a» JƒX«∞ Gd≤ôGQ Gd©ªÉd» JƒX«ØÉk
S°˘«˘ÉS°˘«˘Ék ha˘Ä˘ƒj˘Ék e˘æ˘ò GMàéÉLÉä aÑôGjô
hdº f∏ëß GC… JôGL™ M≤«≤» GCh
J˘˘˘Ñ˘˘˘ó∫ L˘˘ƒg˘˘ô… a˘˘» e˘˘ƒb˘˘Ø˘˘¬ e˘˘æ˘˘ò Pd∂
Gd˘˘ë˘˘«˘˘ø GCh GC… GEL˘˘ôGAGä L˘˘ÉOI a˘˘» J˘∏˘Ñ˘«˘á
Gd˘©˘ój˘ó e˘ø Gd˘ª˘£˘ÉdÖ G’EU°˘ÓM˘«á Gdà»
c˘Éfâ S°˘ÉH˘≤˘á ’M˘à˘é˘ÉL˘Éä a˘Ñ˘ôGjô 
hN˘˘˘óeâ c˘˘˘ã˘˘˘«˘˘ôGk Gd˘˘à˘˘ƒX˘˘«˘˘∞ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘»
GdØÄƒ… a«¬ hMóä eø Gdàªã«π Gdë≤«≤»
d˘∏˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘Ø˘ÉY˘∏˘á hGd˘ª˘ƒDK˘ôI hGCK˘ôä a»
OhQ√ Gd˘˘˘˘ò… GCS°ù¢ e˘˘˘˘ø GCL˘˘˘˘∏˘˘˘˘¬. hGCY˘˘˘˘∏˘˘˘æâ

L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘ƒS°˘˘§ GCj†°˘˘Ék Y˘˘ø J˘˘ÉCj˘˘Ñ˘˘óg˘˘É
dàÉCS°«ù¢ G’JëÉO Gdëô hJÉCeπ GC¿ jàéÉhR
G’CRe˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘æ˘«˘ƒj˘á a˘» G’J˘ë˘ÉO Gd˘©˘ÉΩ hGC¿
j˘˘ƒS°˘™ b˘ÉY˘óI Gd˘ªû°˘ÉQc˘á Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á Gd˘à˘»
Yéõ Yæ¡É G’JëÉO Gd©ÉΩ hGC¿ jîóΩ Lª«™
Gd©ªÉ∫ Oh¿ Jª««õ a» GdªògÖ GCh Gd©ô¥
GCh GC… GfàªÉAGä GCNôi, hGC¿ jæÉV°π V°ó cπ
Gd≤ƒi Gdà» Jù°©≈ ’EN†°ÉY¬ hGC¿ ’ j¡óQ

eü°˘˘Éd˘˘í hM˘˘≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘ª˘É∫ d˘ªü°˘Éd˘í a˘Ä˘á
S°«ÉS°«á GCh eògÑ«á GCh GC¿ j≤Ñπ GC… hU°Éjá

eògÑ«á GCh S°«ÉS°«á GCh eø GC… L¡á cÉfâ
Z«ô eø jªãπ eø YªÉ∫ hGC¿ jëÉaß Y∏≈
GS°à≤Ód«á bôGQ√ hGC¿ jµƒ¿ eù°ƒDh’k JéÉ√
GdªƒDS°ù°Éä G’bàü°ÉOjá hGd≤£ÉY«á Gdà»
j˘˘©˘˘ª˘˘π a˘˘«˘˘¡˘˘É hGV°˘˘©˘˘Ék eü°˘˘∏˘˘ë˘˘á Gd˘˘ƒW˘ø
hS°Óeá eæû°ÉBJ¬ fü°Ö Y«æ¬.    hJû°ó
GdƒS°§ Gd©ôH» G’ES°Óe» Y∏≈ GCjÉO… gò√
GdØÄá Gdªî∏ü°á Gdû°éÉYá Gdà» GCHâ GE’ GC¿
Jµƒ¿ MôI hYõjõI hha«¬ dªÑÉOÇ Gd©ªπ

Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» Gd˘ë˘≤˘«˘≤˘» hGd˘ƒW˘æ˘» Gd˘ª˘î∏ü¢
hJ˘˘©˘˘∏˘˘ø hb˘˘ƒa˘˘¡˘˘É e˘˘©˘˘¡˘˘º hf˘˘óY˘˘ƒ L˘ª˘«˘™
Gd˘˘ª˘˘î˘∏ü°˘«˘ø d˘ªù°˘Éf˘óJ˘¡˘º a˘» e˘ƒb˘Ø˘¡˘º
Gdû°éÉ´, hg» Y∏≈ j≤«ø GC¿ eéàª©æÉ a«¬
Gdµã«ô eø Gdû°ôaÉA Gdòjø S°«æØ†°ƒ¿ Yø
GCcàÉa¡º heø GCfØù°¡º GdƒU°ÉjÉ GdªògÑ«á

’C… aÄá cÉfâ hj©«óh¿ HæÉA dëªá GdƒWø
Y˘˘∏˘˘≈ GCS°ù¢ hW˘˘æ˘˘«˘˘á hGES°˘˘Óe˘«˘á hb˘ƒe˘«˘á
LÉe©á.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CMó Qe``†°É¿g`/ 

OYÉ d∏óaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ hG’Hà©ÉO Yø GŸàÉgÉä hGdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á

Mª«óG¿: G’–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä Gd©ªπ jà£∏Ö GS°àµªÉ∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢
GCcó hRjô Gd©ªπ Lª«π Mª«óG¿ GC¿ GEWÓ¥ G’–ÉO G◊ô

dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø ’ jëàÉê ŸƒGa≤á hRGQI Gd©ªπ, dµæ¬
jà£∏Ö GS°àµªÉ∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢ HÉEjóG´ GChQGb¬ GŸû°àª∏á
Y∏≈ Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS¢ GŸ©àªó, hGCS°ªÉA GŸƒDS°ù°Ú, ÃÉ jàƒGa≥
e™ Gd≤ƒGfÚ Gdù°ÉQjá ‘ ‡∏µá GdÑëôjø.

hYÈ M˘˘ª˘˘«˘˘óG¿ Y˘˘ø GQJ˘«˘ÉM˘¬ hJ˘ôM˘«˘Ñ˘¬ d˘à˘ÉCc˘«˘ó QF˘«ù¢
GÛ∏ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO GCgª«á Jµôjù¢ G÷¡ó d∏óaÉ´

Y˘ø Gd˘£˘Ñ˘≤˘á Gd˘©˘Ée˘∏˘á hG’H˘à˘©˘ÉO Y˘ø GŸà˘Ég˘Éä hGd˘à˘é˘ÉPHÉä
Gdù°«ÉS°«á, hGCYôÜ Yø J£∏™ GdƒRGQI d∏à©Éh¿ e™ G’–ÉO
G÷ój˘˘ó ÃÉ Áµ˘˘æ˘˘¬ e˘˘ø Gd˘˘≤˘˘«˘˘ÉΩ H˘óhQ√ ‘ N˘óe˘á Gd˘©˘ª˘É∫
hQY˘˘Éj˘˘á eü°˘˘É◊¡˘˘º hG’ES°˘˘¡˘˘ÉΩ ‘ –≤˘˘«˘≥ GŸü°˘Éd˘í Gd˘©˘∏˘«˘É
d˘˘∏˘˘ƒW˘˘ø. hQMÖ hRj˘˘ô Gd˘©˘ª˘π H˘Éÿ£˘ƒGä GŸæ˘é˘õI ’ET°˘¡˘ÉQ
hGEWÓ¥ G’–ÉO G◊ô ‘ GEWÉQ ‡ÉQS°á hJÉCc«ó M≥ Gd©ªÉ∫

‘ J©ª«≥ hJ£ƒjô ŒôHà¡º Gdæ≤ÉH«á hMôjà¡º GŸû°ôhYá ‘
GN˘˘à˘˘«˘˘ÉQ ‡ã˘˘∏˘˘«˘¡˘º ‘ X˘π Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á hGd˘à˘æ˘Éaù¢
GdƒWæ» Gdû°ôj∞ dà©õjõ GŸµÉS°Ö Gd©ªÉd«á hOYº G’S°à≤ôGQ
hGdæªƒ G’bàü°ÉO… ‘ GdÑÓO.

hGCT°˘˘ÉO M˘˘ª˘˘«˘óG¿ ÃÑ˘ÉQc˘á U°˘ÉMÖ Gdù°˘ª˘ƒ GŸ∏˘µ˘» G’CeÒ
N˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘á H˘˘ø S°˘˘∏˘˘ª˘˘É¿ GB∫ N˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘á QF˘˘«ù¢ Gd˘˘ƒRQGA hOY˘˘ª˘˘¬
heù°Égªà¬ d¡ò√ GŸÑÉOQI GdƒWæ«á Gı∏ü°á JÉCc«óGk HÉYàõGR√
H˘˘©˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Gı∏ü°Ú, hGY˘˘à˘õGR ‡∏˘µ˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø
HàéôHà¡É GdôGFóI ‘ Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» ‘ Xπ eù°ÒI G’EU°Óì
Gdû°Ée∏á Gdà» GCW∏≤¡É M†°ôI U°ÉMÖ G÷Ódá GŸ∏∂ Mªó
Hø Y«ù°≈ GB∫ N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói.

hJ˘˘˘≤˘˘˘óΩ Gd˘˘˘ƒRj˘˘˘ô H˘˘Éd˘˘à˘˘¡˘˘æ˘˘Ä˘˘á Û∏ù¢ GEOGQI G’–ÉO G◊ô
HôFÉS°á j©≤ƒÜ fiªó ÃæÉS°Ñá aƒRgº Hã≤á Gd©ªÉ∫ hYÈ

Yø GQJ«ÉM¬ hJôM«Ñ¬ ÃÉ LÉA Y∏≈ dù°É¿ QF«ù¢ GÛ∏ù¢
GdàæØ«ò… dÓ–ÉO eø JÉCc«ó√ Y∏≈ GCgª«á Jµôjù¢ G÷¡ó
d∏óaÉ´ Yø Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á eø Oh¿ GfàªÉAGä MõH«á GCh
Y˘˘ôb˘˘«˘˘á GCh W˘˘ÉF˘˘Ø˘˘«˘á, hG’H˘à˘©˘ÉO Y˘ø GŸà˘Ég˘Éä hGd˘à˘é˘ÉPH˘Éä
Gdù°«ÉS°«á hGS°à©óGO G’–ÉO G÷ójó dƒV°™ jó√ H«ó GCjá

L¡á J†°™ eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ aƒ¥ cπ GYàÑÉQ, a†°Ók YªÉ GCcó
Y∏«¬ Hû°ÉC¿ Gd©ªπ Y∏≈ Jü°ë«í U°ƒQI ‡∏µá dói GŸæ¶ªÉä
GÿÉQL«á, hg» PGä G’CS°ù¢ Gdà» J©ªπ hRGQI Gd©ªπ Y∏≈
J˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘òg˘˘É hGd˘˘à˘˘≤˘˘«˘˘ó H˘˘¡˘˘É e˘˘ø N˘˘Ó∫ J˘˘©˘˘Éhf˘˘¡˘˘É e˘™ c˘Éa˘á
Gdàæ¶«ªÉä Gd©ªÉd«á Gd≤ÉFªá hGdæÉT°Äá heæ¶ªÉä GCU°ëÉÜ
G’CYªÉ∫ dàÉCS°«ù¢ MƒGQ hJ©Éh¿ HÚ GCWôG± G’EfàÉê GdãÓKá
j˘˘ƒM˘˘ó L˘˘¡˘˘ƒO G÷ª˘˘«˘˘™ ’EY˘˘ÓA e˘˘µ˘˘Éf˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hGE‚Éì
hJù°ôj™ GŸù°ÉY» Gı∏ü°á Gd¡ÉOaá GE¤ ŒÉhR GBKÉQ Gd¶ôh±

Gdü°©Ñá Gdà» eôä H¡É, hOa™ eù°ÒI GdÑæÉA hGdæªƒ eø
N˘Ó∫ V°˘ª˘É¿ H˘«˘Ä˘á Y˘ª˘π U°˘ë˘«˘á he˘æ˘à˘é˘á he˘à˘ª˘ÉS°˘µá ‘
Lª«™ eƒGb™ Gd©ªπ hGd≤£ÉYÉä G’EfàÉL«á ‘ GdÑÓO.

c˘˘ª˘˘É GCc˘˘ó M˘˘ª˘˘«˘˘óG¿ Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘É GCT°˘˘ÉQ GEd˘˘«˘˘¬ QF˘«ù¢ GÛ∏ù¢
GŸæàîÖ eø GC¿ G’–ÉO ’ jëàÉê Y∏≈ eƒGa≤á eø hRGQI
Gd˘©˘ª˘π, d˘µ˘æ˘¬ j˘ë˘à˘Éê ’S°˘à˘µ˘ª˘É∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢ HÉEjóG´
GChQGb˘˘¬ GŸû°˘˘à˘˘ª˘˘∏˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ G’CS°˘ÉS¢ GŸ©˘à˘ª˘ó hGCS°˘ª˘ÉA
GŸƒDS°ù°Ú, hHò∫ G◊ôU¢ Y∏≈ GC¿ Jµƒ¿ Lª«™ gò√ G’ChQG¥
GŸƒOYá ’ Jà©ÉQV¢ e™ GC… eø Gd≤ƒGfÚ Gdù°ÉQjá ‘ GŸª∏µá.

cªÉ GCYôÜ GdƒRjô Yø J£∏™ hRGQJ¬ d∏à©Éh¿ e™ G’–ÉO
G÷ójó hJ≤óË cπ Yƒ¿ d¬, hÃÉ Áµæ¬ eø Gd≤«ÉΩ HóhQ√

‘ Nóeá Gd©ªÉ∫ hQYÉjá eü°É◊¡º hG’ES°¡ÉΩ ‘ –≤«≥
GŸü°Édí Gd©∏«É d∏ƒWø.hRjô Gd©ªπ

aàí GdÎT°«í d` e≤©ó
Hæ≤ÉHá {WÒG¿ Gÿ∏«èz Gd«ƒΩ
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

JØàí Gd∏éæá GŸû°ôaá ’fàîÉHÉä ›∏ù¢ GEOGQI
f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á WÒG¿ Gÿ∏˘˘«˘˘è Gd˘˘«˘˘ƒΩ H˘˘ÉÜ GdÎT°˘˘í Y˘˘∏˘˘≈
e˘˘˘≤˘˘˘ÉY˘˘˘ó GÛ∏ù¢, hŸóI j˘˘˘ƒeÚ, GEP S°˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘≥ H˘˘ÉÜ
GdÎT°˘í Gd˘ã˘ÓK˘ÉA GŸ≤˘Ñ˘π, a˘«˘ª˘É j˘Ñ˘∏˘≠ Y˘óO e˘≤˘ÉYó

›∏ù¢ GEOGQI Gdæ≤ÉHá e≤©óGk.
hGCY∏ø YÉe∏ƒ¿ ‘ T°ôcá WÒG¿ Gÿ∏«è JÉCS°«ù¢

f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á hW˘˘æ˘˘«˘˘á d˘ÓS°˘à˘Ø˘ÉOI e˘ø b˘Éf˘ƒ¿ Gd˘à˘©˘óOj˘á
Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«˘á, M˘«å H˘ëå G’CY†°˘ÉA e˘ƒDS°ù°˘ƒ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘á
Gÿª«ù¢ GŸÉV°» Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» d∏æ≤ÉHá GdƒWæ«á
d©ªÉ∫ Gÿ∏«è.jòcô GC¿ GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ dù°æá
Gd≤ÉV°» Hà©ójπ H©†¢ GCMµÉΩ bÉfƒ¿ Gdæ≤ÉHÉä
Gd©ªÉd«á, S°ªí d∏©ªÉ∫ ‘ GCjá eæû°ÉCI HàÉCS°«ù¢ f≤ÉHá
GCh GCcÌ NÉU°á H¡º, Y∏≈ GC’ jµƒ¿ JÉCS°«ù¢ Gdæ≤ÉHá

Y∏≈ GCS°ÉS¢ WÉFØ» GCh Ojæ» GCh Yôb».

bÉ∫ GdôF«ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø j˘©˘≤˘ƒÜ fiª˘ó, GE¿ Gd˘óY˘º G’Cg˘∏˘» hGd˘©˘ôH˘»
hGdóh‹ ZÒ GŸù°Ñƒ¥ Gdò… QGa≥ JÉCS°«ù¢ G’–ÉO G◊ô
Od«π Y∏≈ J£∏™ T°©Ö GdÑëôjø hGCeàæÉ Gd©ôH«á hM∏ØÉFæÉ
Gdóhd«Ú GE¤ Môcá YªÉd«á JóGa™ Yø M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫
hJ˘˘£˘˘∏˘˘©˘˘ÉJ˘˘¡˘˘º Hû°˘˘µ˘˘π j˘˘©˘˘µù¢ GCU°˘˘Éd˘˘á T°˘˘©Ö Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø
hhWæ«à¬. 

hGCV°É± {eæò aµôI GdàÉCS°«ù¢ Mà≈ Gd«ƒΩ hGd≤ÉFªƒ¿
jù°©ƒ¿ Hµπ L¡ƒOgº GE¤ JÉCS°«ù¢ G–ÉO jóGa™ Yø YªÉ∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘ÉEQGOI M˘˘ôI hW˘˘æ˘˘«˘˘á H˘©˘«˘óI Y˘ø Gd˘à˘é˘ÉPH˘Éä
Gdù°«ÉS°«á Gdà» GCV°ôä HÉ◊ôcá Gd©ªÉd«á ‘ GdÑëôjøz. 

hGCcó fiªó, GC¿ J¡æÄá U°ÉMÖ Gdù°ªƒ GŸ∏µ» G’CeÒ
N˘˘∏˘˘«˘Ø˘á H˘ø S°˘∏˘ª˘É¿ GB∫ N˘∏˘«˘Ø˘á QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA, H˘à˘ÉCS°˘«ù¢

G’–ÉO, hGf˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘ÉÜ ›∏ù°˘˘˘¬ Gd˘˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò… g˘˘» G’ET°˘˘¡˘˘ÉQ
G◊≤«≤» dÓE–ÉO cƒf¬ jû°µπ GeàóGOGk WÑ«©«Ék d∏é¡ƒO
Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á GŸà˘˘ƒGU°˘˘∏˘˘á Gd˘à˘» GCOä GE¤ b˘«˘ÉΩ G’–ÉO G◊ô.

e˘˘æ˘˘ƒg˘˘Ék GC¿ g˘˘ò√ Gd˘˘à˘˘¡˘æ˘Ä˘á J˘ƒDc˘ó OY˘º Gd˘≤˘«˘ÉOI Gdù°˘«˘ÉS°˘á
d˘˘∏˘˘ªû°˘˘ôh´ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» Gd˘˘¡˘˘ÉO± GE¤ J˘˘≤˘˘óË U°˘ƒQI W˘«˘Ñ˘á

U°ÉObá d∏©ªπ Gdæ≤ÉH» H©«óIk Yø Gdü°ƒQI Gı«Ñá dÓBeÉ∫
Gdà» W¨â GdØÎI Gdù°ÉH≤á.  hH¡ò√ GŸæÉS°Ñá LóO j©≤ƒÜ

fiªó e©ÉgóJ¬ d∏≤«ÉOI Gdù°«ÉS°«á hT°©Ö GdÑëôjø Y∏≈
GC¿ jù°˘˘à˘˘î˘˘óΩ Gd˘˘©˘˘ª˘˘π Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘» e˘ø N˘Ó∫ G’–ÉO G◊ô
cƒGL¡á eû°ôaá dàªã«π GdÑëôjø Ohd«Ék hYôH«Ék hGdóaÉ´
Yø Gd©ªÉ∫ ÃÉ jóa™ H©ª∏«á G’EfàÉê hjù°Égº ‘ GEYÓA
c∏ªá GdƒWø. e†°«ØÉk {S°æ≤∞ S°óGk eæ«©Ék GCeÉΩ Jû°ƒj¬
S°ª©á GdÑëôjø d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ eµÉS°Ö S°«ÉS°«á dØôbÉA

GCYªà¡º GCgƒGhDgº Yø MÖ GdÑëôjø hT°©Ñ¡Éz. eƒL¡Ék {GC¿
GÛ∏ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø
j˘˘ƒDc˘˘ó Y˘˘õe˘˘¬ hGEQGOJ˘˘¬ Gd˘˘ôGS°˘˘î˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ GŸû°˘ÉQc˘á ‘ H˘æ˘ÉA
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø e˘˘˘ø N˘˘˘Ó∫ GÛÉdù¢ Gd˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘òj˘˘á h–ª˘˘π
GŸù°ƒDhd«á G◊≤«≤«á HÉd©ªπ Gd«ƒe» ‘ JÉCS°«ù¢ T°ôGcá
GL˘˘à˘˘ª˘ÉY˘«˘á hGb˘àü°˘ÉOj˘á M˘≤˘«˘≤˘«˘á e˘™ ‡ã˘∏˘» G◊µ˘ƒe˘á
hb£É´ G’CYªÉ∫ ‡ãÓk H¨ôaá ŒÉQI hU°æÉYá GdÑëôjøz. 

eû°ÒGk GE¤ GC¿ G’CM˘˘˘˘˘óGç G’CNÒI Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘ôä H˘˘˘˘¡˘˘˘˘É
GdÑëôjø Y∏ªàæÉ OQS°Ék ’ Áµø GC¿ fæù°É√ ‘ G◊ØÉ® Y∏≈

eù°ÒJæÉ GdƒWæ«á GÿÒI fëƒ Gdà≤óΩ hGdÑæÉA hGd©ªπ
dü°Édí GdƒWø hGŸƒGWø hGEfæÉ dæ©Égó GŸƒ¤ Yõ hLπ Y∏≈
eƒGU°∏á Gdù°Ò Y∏≈ fØù¢ Gÿ£≈ N∏∞ b«ÉOJæÉ G◊µ«ªá
GdàõGeÉk eæÉ HãƒGHàæÉ GdƒWæ«á GdôGS°îá.

HƒNªÉS¢: JæÉaù¢ Gd≤ƒi Gdù°«ÉS°«á GCjójƒdƒL«Ékk j©«≥ GŸü°Édí GdƒWæ«á
MòQ GdæÉFÖ Mù°ø HƒNªÉS¢ eø GC¿

j˘ƒDO… Gd˘à˘æ˘Éaù¢ H˘«˘ø Gd˘≤˘ƒi Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á
Y˘˘∏˘˘≈ GCS°˘˘ÉS¢ GCj˘ój˘ƒd˘ƒL˘» hW˘ÉF˘Ø˘» GEd˘≈
GEY˘˘Éb˘˘á Gd˘˘é˘˘¡˘˘ƒO Gd˘ë˘µ˘ƒe˘«˘á hGd˘ª˘óf˘«˘á
Gdù°˘ÉY˘«˘á GEd˘≈ J˘ë˘≤˘«˘≥ Gd˘ªü°˘Édí Gd©Éeá

Y˘∏˘≈ b˘ÉY˘óI G’f˘à˘ª˘ÉA Gd˘ƒW˘æ˘» Gd˘é˘Ée˘™
d∏ØÄÉä, hGdéªÉYÉä Gdªû°µ∏á d∏ªéàª™
GdÑëôjæ» cÉaá.hGCcó, a» H«É¿ GCeù¢, GC¿
J©õjõ GdªƒGWæá hG’fàªÉA GdƒWæ» gƒ
eù°˘˘˘ƒDhd˘˘˘«˘˘˘á T°˘˘˘Ée˘˘˘∏˘˘˘á ’ J˘˘˘≤˘˘˘àü°˘˘ô Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘˘˘ë˘˘˘µ˘˘˘ƒe˘˘˘á a˘˘≤˘˘§, H˘˘π g˘˘» eù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á

e˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ª˘é˘à˘ª˘™ Gd˘ª˘óf˘» hhS°˘ÉF˘π
G’EY˘˘˘ÓΩ hGd˘˘ª˘˘ã˘˘≤˘˘Ø˘˘«˘˘ø hQL˘˘É∫ Gd˘˘ój˘˘ø,

eû°«ôGk GEd≈ GC¿ G’CReá GdªƒDS°Øá GCYÉbâ
N˘˘˘∏˘˘˘≥ GEL˘˘˘ª˘˘˘É´ hW˘˘˘æ˘˘˘» j˘˘˘óY˘˘˘º Gdû°˘˘©˘˘ƒQ
H˘˘˘É’f˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉA GEd˘˘˘≈ L˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘á hGM˘˘óI V°˘˘ó
G’fàªÉAGä GdéõF«á, eªÉ Oa™ Gdªéàª™
GEd˘˘≈ GEY˘˘ÉOI GEf˘˘à˘˘Éê f˘˘Øù°˘˘¬ hGEM˘˘«˘˘ÉA Gd˘˘Ñ˘æ˘≈

Gd£ÉFØ«á hGd©û°ÉFôjá, hgƒ hGb™ jù°ÑÖ
JæÉe» Gd©óGAGä H«ø c«ÉfÉä Gdªéàª™,
hj˘˘é˘˘©˘˘π Gd˘˘ª˘˘é˘˘É∫ Gd˘˘©˘˘ÉΩ j˘Ñ˘óh cù°˘ÉM˘á
J˘˘æ˘˘Éaù¢, hU°˘˘ôG´, he˘˘«˘˘óG¿ Z˘∏˘Ñ˘á hb˘¡˘ô
dé¡á Y∏≈ GCNôi.

hY˘óq H˘ƒN˘ª˘ÉS¢ GE¿ Y˘óΩ J˘ë˘≤˘«˘≥ M˘∏˘º
Gdû°©ƒÜ Gdî∏«é«á a» GdƒMóI, hJÑÉWƒD
Gdî£ƒGä GdƒMóhjá, Gbàü°ÉOjÉk hS°«ÉS°«Ék
hYù°˘µ˘ôj˘Ék, d˘º j˘Øù°˘í Gd˘ª˘é˘É∫ d˘∏˘à˘óN˘π
Gd˘˘î˘˘ÉQL˘˘» a˘˘≤˘˘§, H˘˘π GCOi GEd˘˘≈ J˘˘æ˘˘Ée˘˘»

X˘Ég˘ôI Gd˘¡˘ƒj˘Éä Gdü°˘¨˘ôi -Gd˘£˘ÉF˘Ø˘«˘á
hGd˘˘≤˘˘Ñ˘˘∏˘˘«˘˘á hGd˘˘©˘˘ôb˘˘«˘˘á- hg˘˘òG j˘˘î˘Éd˘∞

W˘˘Ñ˘˘«˘˘©˘˘á Gd˘˘à˘˘£˘˘ƒQ he˘˘æ˘˘£˘≥ G’CT°˘«˘ÉA, GEP
j˘˘Ø˘˘à˘˘ôV¢ GC¿ J˘˘à˘˘©˘˘õR Gd˘˘¡˘˘ƒj˘˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á
Gd˘˘é˘Ée˘©˘á, hJù°˘©˘≈ Gd˘óh∫ Gd˘ª˘à˘ª˘ÉS°˘µ˘á,
S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék hGL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘ÉY˘˘«˘˘Ék, GEd˘˘≈ G’J˘˘ë˘˘ÉO
G’b˘˘˘˘˘˘àü°˘˘˘˘˘˘ÉO… hGdù°˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘˘™ Oh∫
GCNôi.hJù°ÉA∫, gπ GS°àØÉOä GdÑëôjø,

H˘˘≤˘˘£˘˘ÉY˘˘«˘˘¡˘˘É Gd˘˘ë˘˘µ˘˘ƒe˘˘» hG’Cg˘∏˘», e˘ø
e˘î˘ôL˘Éä e˘ƒDJ˘ª˘ô {Gd˘¡˘ƒj˘á a˘» Gd˘î∏«è
Gd©ôH».. Gdàæƒ´ hhMóI G’fàªÉAz, Gdò…

Y˘˘˘≤˘˘˘ó√ e˘˘˘©˘˘˘¡˘˘˘ó Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø d˘˘∏˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á
Gdù°«ÉS°«á, jƒe» hGCHôjπ ,
hV°º fîÑá eø G’CcÉOjª««ø Gd©ôÜ Y∏≈
GN˘˘à˘˘Ó± Gd˘˘à˘îü°ü°˘Éä? e˘æ˘ƒg˘Ék GEd˘≈ GC¿
Gd˘˘Ñ˘˘«˘˘É¿ Gd˘˘î˘˘à˘˘Ée˘˘» d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒDJ˘˘ª˘˘ô {GEY˘˘Ó¿
Gd˘˘ª˘˘æ˘˘Ée˘˘áz T°˘óO Y˘∏˘≈ V°˘ôhQI J˘ëü°˘«˘ø
K˘≤˘Éa˘à˘æ˘É Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hGd˘©ôH«á G’ES°Óe«á
H˘é˘ª˘«˘™ Gd†°˘ª˘Éf˘Éä a˘» e˘ƒGL˘¡˘á Lª«™
G’CT°˘˘˘˘µ˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘á d˘˘˘ÓN˘˘˘à˘˘˘ôG¥
hG’S°˘˘à˘˘¡˘˘óG±, hhV°˘˘™ GBd˘˘«˘˘Éä d˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò
GdàƒU°«Éä YÑô GdàƒGU°π Gdªù°àªô H«ø
Gd˘ªû°˘ÉQc˘«˘ø hGd˘ª˘¡˘à˘ª˘«ø, hY≤ó d≤ÉAGä
Jû°˘˘ÉhQj˘˘á J˘˘ƒGU°˘˘∏˘˘«˘˘á d˘ª˘à˘ÉH˘©˘á Gd˘æ˘≤˘ÉT¢
hJØ©«π GdàƒU°«Éä, OGY«Ék GEd≈ G’f£Ó¥
a» eû°ôh´ Jû°ÉhQ… eø T°ÉCf¬ GC¿ jØ†°»
GEd˘≈ J˘©˘õj˘õ GCfû°˘£˘á Gdû°˘Ñ˘ÉÜ a˘» e˘ª˘∏˘µ˘á
Gd˘˘Ñ˘ë˘ôj˘ø e˘ø N˘Ó∫ Gd˘ë˘ƒGQ hGd˘àû°˘ÉhQ
hGEHóGA GdôGC….

Mù°ø HƒNªÉS¢ 

›Éd```````ù¢ Gdæ````````ƒGÜ Gd«`````````ƒΩ

‘ GC… ›àª™ J¶¡ô G◊ÉLá dà©õjõ b«º G’fàªÉA d∏ƒWø, hJ¶¡ô G◊ÉLá GCj†°Ék
d¨ôS¢ eØÉg«º G’fàªÉA dÓCQV¢ hG’YàõGR HÉd¡ƒjá GdƒWæ«á. eãπ gò√ G◊ÉLá
Jóa™ cÉaá Gdóh∫ hGÛàª©Éä GE¤ Gd≤«ÉΩ H©ª∏«á Wƒj∏á GŸói hPGä L¡ƒO eù°àªôI
d∏¶¡ƒQ HæàÉFè M≤«≤«á e∏ªƒS°á –≤≥ Gd¡ó± GŸ£∏ƒÜ hgƒ ZôS¢ b«º G’fàªÉA
hMÖ GdƒWø dói G’CaôGO.  gò√ Gd©ª∏«á j£∏≥ Y∏«¡É Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, hg» YÑÉQI
Yø ›ªƒYá eø G’Bd«Éä Gdà» jù°àëóK¡É GÛàª™ d¨ôS¢ b«º hGCaµÉQ S°«ÉS°«á
e©«æá dói G’CaôGO. aµªÉ gƒ MÉ∫ HÉdæù°Ñá d∏àæû°Äá G’CS°ôjá Gdà» J©õR G’fàªÉA
d˘ÓCS°˘ôI hGc˘àù°˘ÉÜ b˘«˘ª˘¡˘É hU°˘Ø˘ÉJ˘¡˘É hW˘Ñ˘ÉF˘©˘¡˘É hGCN˘Ób˘¡É, aÉE¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á
Jù°à¡ó± –≤«≥ G’CgóG± fØù°¡É, hdµø Y∏≈ f£É¥ GCcÈ hGChS°™ jà©∏≥ HÉdƒWø
fØù°¬. 

Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Jù°à¨ô¥ hbàÉk Reæ«Ék WƒjÓk Mà≈ –≤≥ GCgóGa¡É, h’ jàƒb™
Yæó Gdù°©» dàæØ«ògÉ ‘ GC… ›àª™ GC¿ J¶¡ô fàÉFé¡É S°ôj©Ék, hS°ÑÖ Pd∂ GQJÑÉW¡É
H˘˘à˘˘£˘˘ƒQ GÛà˘˘ª˘˘™ f˘Øù°˘¬, a˘ÉŸà˘¨ÒGä Gdù°˘ôj˘©˘á J˘ƒDO… GE¤ U°˘©˘ƒH˘á e˘ƒGc˘Ñ˘á Gd˘≤˘«˘º
hG’Ca˘˘µ˘˘ÉQ hG’ŒÉg˘˘Éä Gdù°˘˘ÉF˘˘óI ‘ GÛà˘˘ª˘˘™ Ÿã˘˘π g˘˘ò√ Gd˘à˘£˘ƒQGä, c˘ª˘É g˘ƒ G◊É∫
HÉdæù°Ñá ’ChbÉä G’CReÉä Gdà» JƒDKô Y∏≈ Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, hJƒDO… GE¤
G’ENÓ∫ H¡É, hgƒ eÉ jà£∏Ö eôhfá eù°àªôI d†°ªÉ¿ QOΩ GCjá aéƒI eø GŸªµø GC¿
J¶¡ô ‘ GC… hbâ HÚ bæÉYÉä G’CaôGO hK≤Éaà¡º Gdù°«ÉS°«á hHÚ Gdà£ƒQGä G÷ÉQjá

‘ GÛàª™ fØù°¬.
hGdù°ƒDG∫ gæÉ: c«∞ Jàº Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á?
JÑóGC Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á GHàóGAk eø eôM∏á Gd£Øƒdá, YæóeÉ J≤ƒΩ G’CS°ôI

Hà©∏«º GCHæÉF¡É b«º he©ÉÊ MÖ GdƒWø hG’fàªÉA dÓCQV¢ Gdà» j©«û°ƒ¿ Y∏«¡É. h‘
gò√ GŸôM∏á Jàµƒ¿ dói Gd£Øπ GCaµÉQ YÉeá jà©Éeπ e©¡É YÉWØ«Ék Oh¿ GC¿ jóQ∑ ‘
e©¶º G’ChbÉä O’’J¡É he©Éf«¡É. hdµø YæóeÉ jÑóGC Gd£Øπ eôM∏à¬ Gdà©∏«ª«á
GŸÑµôI hWƒG∫ aÎI OQGS°à¬ ‘ GŸóQS°á GE¤ eÉ bÑπ eôM∏á GdóQGS°á G÷Ée©«á, aÉEf¬
jà©ôV¢ d©ª∏«á hGS°©á eø JôGcº GŸ©ôaá GdƒWæ«á hGÿÈGä Gdà» J¨ôS¢ ‘ fØù°¬
cÉaá Gd≤«º GŸôJÑ£á HÉ’fàªÉA d∏ƒWø, NÉU°á hGCf¬ jà©ôqV¢ ÷ôYÉä J©∏«ª«á
e˘à˘æ˘ƒY˘á J˘¡˘ó± GE¤ J˘©˘ôj˘Ø˘¬ H˘ÉCg˘ª˘«˘á Gd˘ƒW˘ø, hc˘«˘Ø˘«˘á G◊Ø˘É® Y˘∏˘≈ e˘µ˘àù°˘ÑÉJ¬
he˘˘æ˘˘é˘õGJ˘¬ G◊†°˘ÉQj˘á, hc˘«˘Ø˘«˘á GŸù°˘Ég˘ª˘á ‘ H˘æ˘ÉF˘¬ eù°˘à˘≤˘Ñ˘Ók. hGd˘Óaâ ‘ g˘ò√
GŸôM∏á GC¿ GdØôO jàéÉhR eôM∏á Gdà©Éeπ Gd©ÉWØ» e™ b«º G’fàªÉA d∏ƒWø, hjæà≤π
ŸôM∏á GCNôi hg» eôM∏á Gdà©Éeπ Gd©≤∏», M«å jÑóGC HÉ’EOQG∑ hGdàØµÒ, hjµƒq¿
bæÉYÉJ¬ GdòGJ«á ŒÉ√ hWæ¬ Hû°µπ JóQjé». 

GCj†°Ék JàõGeø Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á e™ J©ôqV¢ GdØôO ÛªƒYá eø GŸƒDKôGä
Gd˘˘à˘˘» Jù°˘˘Ég˘˘º ‘ J˘˘©˘˘õj˘õ b˘«˘º G’f˘à˘ª˘ÉA Gd˘ƒW˘æ˘» ‘ f˘Øù°˘¬; e˘ã˘π: hS°˘ÉF˘π G’EY˘ÓΩ
Gıà∏Øá Gdà» J∏©Ö OhQGk e¡ªÉk ‘ –ójó Gd≤«º hGŸ©à≤óGä dói GdØôO YÈ eÉ
jà©ôqV¢ d¬ eø eƒGO GEYÓe«á Hû°µπ eù°àªô. còd∂ ŸƒDS°ù°Éä GÛàª™ GŸóÊ OhQ
HÉQR ‘ Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, M«å jØÎV¢ b«Ée¡É H¨ôS¢ Gd©ójó eø Gd≤«º
hG’ŒÉgÉä dói G’CaôGO eø NÓ∫ S°∏ù°∏á G’Cfû°£á Gdà» J≤ƒΩ H¡É. 

YÈ g˘˘òG Gd˘˘©˘˘ôV¢ Gdù°˘˘ôj˘˘™, j˘˘à†°˘˘í L˘˘«˘˘óGk GC¿ Gd˘˘à˘˘æû°˘˘Ä˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘«˘á Jû°Î∑ ‘
eù°ƒDhd«à¡É YóI GCWôG± ’Cf¡É JÑóGC eø G’CS°ôI, hJàƒGU°π eø NÓ∫ GŸƒDS°ù°Éä
Gdà©∏«ª«á GŸà©óOI, h’ Jàƒb∞ GCj†°Ék ‘ eôM∏á eÉ H©ó Gfà¡ÉA GdóQGS°á G÷Ée©«á,

’C¿ gæÉ∑ GBd«Éä YóI dàë≤«≥ GCgóG± Gdàæû°Äá GdƒWæ«á.  h‘ V°ƒA Pd∂, aÉE¿
Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Yª∏«á e≤ü°ƒOI hJàº H£ô¥ ’ GEQGOjá ‘ cãÒ eø G’ChbÉä, hbó

’ jàº Gdû°©ƒQ H¡É eÑÉT°ôI, hdµæ¡É Yª∏«á Jàº Hû°µπ JôGcª» Y∏≈ eói Reæ» Wƒjπ
bó ’ jàº G’fàÑÉ√ GEd«¬.

eø G’Cgª«á ÃµÉ¿ GCj†°Ék G’ET°ÉQI GE¤ GC¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á g» Gdà» Jàëµº ‘
S°∏ƒ∑ G’CaôGO, hg» Gdà» –óO WÑ«©á Jü°ƒQGJ¡º hQhDGgº ŒÉ√ GÛàª™ Gdò…
j©«û°ƒ¿ a«¬, a©∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫, GEPG góaâ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á ‘ ›àª™ eÉ GE¤
J©õjõ b«º GŸû°ÉQcá Gdù°«ÉS°«á hGdàØÉYπ Hû°µπ GEjéÉH» e™ G’S°àë≤ÉbÉä G’fàîÉH«á

’Cg˘˘˘ª˘˘«˘˘à˘˘¡˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ eù°˘˘à˘˘ƒi GÛà˘˘ª˘˘™ hGd˘˘óhd˘˘á, a˘˘ÉE¿ S°˘˘∏˘˘ƒ∑ G’Ca˘˘ôGO N˘˘Ó∫ aÎI
G’fàîÉHÉä S°«µƒ¿ GEjéÉH«Ék, hS°«ÓMß GCf¬ S°∏ƒ∑ jù°ÉYó Y∏≈ Qa™ fù°Ñá GŸû°ÉQcá
G’fàîÉH«á. 

hGdù°˘˘ƒDG∫ G’BN˘˘ô: e˘˘É GCg˘˘ª˘˘«˘˘á g˘ò√ Gd˘©˘ª˘∏˘«˘á? hŸÉPG J˘à˘º Y˘∏˘≈ eù°˘à˘ƒi GÛà˘ª˘™
hGdóhdá?

H˘ÉN˘àü°˘ÉQ g˘æ˘É∑ Y˘Ób˘á hK˘«˘≤˘á HÚ Gd˘à˘æû°˘Ä˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hG’S°˘à˘≤˘ôGQ Gdù°˘«˘ÉS°˘»
hG’Ceæ», hg» HÓ T°∂ YÓbá WôOjá, aµ∏ªÉ cÉfâ GBd«Éä hbæƒGä Gdàæû°Äá GdƒWæ«á
hGV°ëá ha©Édá heà£ƒQI RGO G’S°à≤ôGQ Gdù°«ÉS°» hG’Ceæ», hS°ÑÖ Pd∂ GC¿ G’CaôGO
Y˘æ˘óe˘É j˘ƒDe˘æ˘ƒ¿ GEÁÉf˘Ék Y˘ª˘«˘≤˘Ék H˘ÉCg˘ª˘«˘á Gd˘ƒW˘ø hV°˘ôhQI G◊Ø˘É® Y˘∏˘«˘¬ hU°˘«Éfá
e˘æ˘é˘õGJ˘¬, a˘ÉE¿ e˘ã˘π g˘ò√ Gd˘≤˘æ˘ÉY˘á S°˘à˘ë˘ƒ∫ Oh¿ GŸù°˘ÉS¢ H˘ÉCj˘á e˘µ˘àù°˘Ñ˘Éä hW˘æ«á,
hS°˘˘à˘ª˘æ˘™ G’EV°˘ôGQ H˘Éd˘óhd˘á hS°˘ª˘©˘à˘¡˘É he˘æ˘é˘õGJ˘¡˘É, hS°˘à˘µ˘ƒ¿ GCcÈ OGa˘™ ◊ª˘Éj˘á
GÛàª™ eø GCjá –ójÉä. h’ Áµø –≤«≥ Gdàæª«á Gdû°Ée∏á ‘ Lª«™ GÛÉ’ä GEPG

⁄ jµø dói G’CaôGO GfàªÉA dƒWæ¡º hGEÁÉ¿ Yª«≥ H†°ôhQI GŸù°Égªá a«¬, hgƒ
GfàªÉA ’ jàë≤≥ GE’ eø NÓ∫ Yª∏«á e©≤óI Jû°Î∑ a«¡É YóI GCWôG± cªÉ gƒ
G◊É∫ HÉdæù°Ñá d∏àæû°Äá GdƒWæ«á. 

hdòd∂ jÓMß GC¿ Gdóh∫ Gdà» d«ù°â dój¡É GCOhGä hbæƒGä dàë≤«≥ Gdàæû°Äá
GdƒWæ«á JƒGL¬ Gd©ójó eø G’CReÉä Gdù°«ÉS°«á hG’Ceæ«á, hgƒ eÉ jà£∏Ö GŸõjó eø
G’gàªÉΩ H¡ò√ Gd©ª∏«á hU°ƒ’k GE¤ –≤«≥ GCgóGa¡É, aµªÉ –Éh∫ Gdóhdá J£ƒjô

bóQGJ¡É hGE‚ÉRGJ¡É ‘ flà∏∞ GÛÉ’ä, aÉE¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á g» G’COGI Gdà»
Áµø eø NÓd¡É J£ƒjô GfàªÉA G’CaôGO dƒWæ¡º ha≤Ék ŸØ¡ƒΩ GŸƒGWæá Gdò… jµØπ

G◊≤ƒ¥ dÓCaôGO, hHÉŸ≤ÉHπ j∏õe¡º HƒGLÑÉä e©«æá. 



Gdã≤Éaá Gdù°«ÉS°«á

j©≤ƒÜ fiªó: J¡æÄá QF«ù¢ GdƒRQGA {G’ET°¡ÉQ M≤«≤»z

GdóYº Gdóh‹ dÓ–ÉO G◊ô jƒDS°ù¢ ◊ôcá YªÉd«á M≤«≤«á

j©≤ƒÜ fiªó

Gdæ≤ÉHÉä GCa†°π eÉ jƒMó GÛàª™ GEPG hXØâ dàë≤«≥ GCgóG± bƒGYógÉ

Lª©«á GdƒS°§ JƒDjó JÉCS°«ù¢ G–ÉO f≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø G◊ô

Gdàæû°Ä``á Gd`ƒWæ«```á

GCMó GLàªÉYÉä G–ÉO f≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø G◊ô

GCY˘˘˘∏˘˘˘æâ L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘˘ƒS°˘˘˘§ Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘»
G’ES°˘Óe˘» Y˘ø J˘ÉCj˘«˘óg˘É d˘à˘ÉCS°˘«ù¢ GJ˘ë˘ÉO
f≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø Gdëô Gf£ÓbÉk eø
e˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘óGC OY˘˘˘˘º he˘˘˘˘ƒDGRQI heù°˘˘˘˘Éf˘˘˘óI b˘˘˘«˘˘˘ÉΩ
L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gd˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘™ Gd˘˘ª˘˘óf˘˘» H˘˘µ˘˘π
Jü°˘æ˘«˘Ø˘ÉJ˘¡˘É hGgàªÉeÉJ¡É HƒGLÑÉJ¡É Gdà»
JØôV°¡É Y∏«¡É WÑ«©á T°ôGFí Gdªéàª™
Gdà» Jªã∏¡É Oh¿ Gdî†°ƒ´ ’C… V°¨ƒ• GCh
JÉCK«ôGä Mµƒe«á GCh eògÑ«á GCh S°«ÉS°«á
Jëôa¡É Yø Gdàªã«π Gdë≤«≤» d≤ƒGYógÉ. 

hGChV°ëâ Gdéª©«á a» H«É¿, {GC¿ gò√
Gd∏ë¶á GdØÉQbá eø JÉQjï Gdªëæá Gdà»

e˘˘æ˘˘» H˘˘¡˘˘É T°˘˘©˘˘Ñ˘˘æ˘˘É j˘æ˘Ñ˘∏˘è e˘ø H˘«˘ø Qc˘ÉΩ
Gd˘ª˘òg˘Ñ˘«˘á Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á heù°˘à˘æ≤©¡É Gdæàø
hY≤∏«á eø jù°àƒWæƒ¿ a«¬ Hü°«ü¢ GCeπ
H˘˘˘ÉC¿ g˘˘˘æ˘˘˘É∑ e˘˘˘ø j˘˘˘ôa†¢ H˘˘µ˘˘π T°˘˘é˘˘ÉY˘˘á
hGEU°˘˘˘˘˘ôGQ G’S°˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ôGQ J˘˘˘˘˘ëâ hU°˘˘˘˘˘Éj˘˘˘˘á
GdªògÑ««øz. 

hGCV°˘˘˘É± {a˘˘» j˘˘ƒΩ G’CQH˘˘©˘˘ÉA Gd˘˘ª˘˘ÉV°˘˘»
hd˘˘óä GEQGOI L˘ój˘óI a˘» hW˘æ˘æ˘É H˘à˘ÉCS°˘«ù¢
GJ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ÉO Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘ë˘˘˘ô, GEQGOI J˘˘˘ôa†¢
Gdù°˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘ôI Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘òg˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘á hG’f˘˘˘ë˘˘˘ôG±
H˘˘ª˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘˘™ Gd˘ª˘óf˘» N˘ÉU°˘á
Gd˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘á e˘˘æ˘˘¡˘˘É Y˘˘ø g˘˘óa˘˘¡˘˘É G’CU°˘˘«˘˘π
hJƒX«Ø¡É dîóeá GCgóG± GCLæóI S°«ÉS°«á
eògÑ«áz. 

hGCYôHâ GdƒS°§ Gd©ôH» G’ES°Óe» Yø
J˘˘ÉCj˘˘«˘˘ó√ d˘˘µ˘˘π j˘˘ó e˘˘î˘˘∏ü°˘á J˘ôj˘ó GEN˘ôGê
GdƒWø hG’Efù°É¿ GdÑëôjæ» eø GdƒU°Éjá
Gd˘ª˘òg˘Ñ˘«˘á GEd˘≈ aù°˘ë˘á Gd˘ƒW˘ø hGEf˘à˘ª˘ÉF¬
G’CU°«π GEd≈ K≤Éaà¬ GdéÉe©á Gdà» JƒMó
h’ J˘˘Ø˘˘ô¥ GCh J˘˘õQ´ Gd˘˘Ñ˘˘¨†°˘˘ÉA Y˘˘∏˘≈ GCS°ù¢
eògÑ«á GCh Ojæ«á GCh Yôb«á GEd≈ GfàªÉF¬
Gd©ôH» hGES°Óe¬ GdéÉe™.

hGCc˘˘˘óä Gd˘˘˘é˘˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á GCf˘˘¡˘˘É J˘˘ôi GC¿ OhQ
Gdéª©«Éä Gdù°«ÉS°«á heû°ÉQj©¡É jéÖ GC¿
Jµƒ¿ eæÑã≤á heôJÑ£á e™ eÉ jàØ≥ Y∏«¬
Gdû°˘˘©Ö hj˘˘ƒM˘ó√ hj˘ôJ†°˘«˘¬, hGC¿ J˘ƒX˘∞

b˘˘óQGJ˘˘¡˘˘É a˘˘» N˘˘óe˘˘à˘¬ hJ˘©˘õj˘õ OhQ√ hGC¿
jæ©µù¢ Pd∂ Y∏≈ YÓbÉJ¡É hJ©Éhf¡É e™
e˘˘˘æ˘˘˘¶˘˘ª˘˘Éä Gd˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘ª˘˘™ Gd˘˘ª˘˘óf˘˘» hd˘˘«ù¢
J˘ƒX˘«˘Ø˘¡˘É d˘î˘óe˘á eû°˘ÉQj˘©˘¡˘É Gdù°«ÉS°«á
hGCg˘˘˘ƒGF˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘˘ª˘˘òg˘˘Ñ˘˘«˘˘á GCh QZ˘˘Ñ˘˘à˘˘¡˘˘É a˘˘»
Gdù°«£ôI Y∏≈ Gdªéàª™.

hY˘˘˘Ñ˘˘˘ôä Gd˘˘˘ƒS°˘˘˘§ Y˘˘˘ø GEj˘˘˘ª˘˘˘Éf˘˘¡˘˘É H˘˘ÉC¿
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á e˘ø H˘«˘ø GCa†°˘π e˘É

jƒMó Gdªéàª™ hjü°æ™ dëªà¬ GdƒWæ«á
GEPG hX˘˘˘Øâ d˘˘à˘˘ë˘˘≤˘˘«˘˘≥ GCg˘˘óG± b˘˘ƒGY˘˘óg˘˘É
Gd˘˘©˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á hd˘˘º J˘˘ƒX˘˘∞ d˘˘∏˘˘¡˘«˘ª˘æ˘á Y˘∏˘≈
G’b˘˘àü°˘˘ÉO hGd˘˘≤˘˘ôGQ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘» d˘à˘ë˘≤˘«˘≥

e£ÉdÖ aÄƒjá. 
heø gòG Gdªæ£∏≥ fôi GC¿ {G’JëÉO

Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôjøz Gfëô±
cã«ôGk a» JƒX«∞ Gd≤ôGQ Gd©ªÉd» JƒX«ØÉk
S°˘«˘ÉS°˘«˘Ék ha˘Ä˘ƒj˘Ék e˘æ˘ò GMàéÉLÉä aÑôGjô
hdº f∏ëß GC… JôGL™ M≤«≤» GCh
J˘˘˘Ñ˘˘˘ó∫ L˘˘ƒg˘˘ô… a˘˘» e˘˘ƒb˘˘Ø˘˘¬ e˘˘æ˘˘ò Pd∂
Gd˘˘ë˘˘«˘˘ø GCh GC… GEL˘˘ôGAGä L˘˘ÉOI a˘˘» J˘∏˘Ñ˘«˘á
Gd˘©˘ój˘ó e˘ø Gd˘ª˘£˘ÉdÖ G’EU°˘ÓM˘«á Gdà»
c˘Éfâ S°˘ÉH˘≤˘á ’M˘à˘é˘ÉL˘Éä a˘Ñ˘ôGjô 
hN˘˘˘óeâ c˘˘˘ã˘˘˘«˘˘ôGk Gd˘˘à˘˘ƒX˘˘«˘˘∞ Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘»
GdØÄƒ… a«¬ hMóä eø Gdàªã«π Gdë≤«≤»
d˘∏˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘Ø˘ÉY˘∏˘á hGd˘ª˘ƒDK˘ôI hGCK˘ôä a»
OhQ√ Gd˘˘˘˘ò… GCS°ù¢ e˘˘˘˘ø GCL˘˘˘˘∏˘˘˘˘¬. hGCY˘˘˘˘∏˘˘˘æâ

L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘ƒS°˘˘§ GCj†°˘˘Ék Y˘˘ø J˘˘ÉCj˘˘Ñ˘˘óg˘˘É
dàÉCS°«ù¢ G’JëÉO Gdëô hJÉCeπ GC¿ jàéÉhR
G’CRe˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘æ˘«˘ƒj˘á a˘» G’J˘ë˘ÉO Gd˘©˘ÉΩ hGC¿
j˘˘ƒS°˘™ b˘ÉY˘óI Gd˘ªû°˘ÉQc˘á Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á Gd˘à˘»
Yéõ Yæ¡É G’JëÉO Gd©ÉΩ hGC¿ jîóΩ Lª«™
Gd©ªÉ∫ Oh¿ Jª««õ a» GdªògÖ GCh Gd©ô¥
GCh GC… GfàªÉAGä GCNôi, hGC¿ jæÉV°π V°ó cπ
Gd≤ƒi Gdà» Jù°©≈ ’EN†°ÉY¬ hGC¿ ’ j¡óQ

eü°˘˘Éd˘˘í hM˘˘≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘ª˘É∫ d˘ªü°˘Éd˘í a˘Ä˘á
S°«ÉS°«á GCh eògÑ«á GCh GC¿ j≤Ñπ GC… hU°Éjá

eògÑ«á GCh S°«ÉS°«á GCh eø GC… L¡á cÉfâ
Z«ô eø jªãπ eø YªÉ∫ hGC¿ jëÉaß Y∏≈
GS°à≤Ód«á bôGQ√ hGC¿ jµƒ¿ eù°ƒDh’k JéÉ√
GdªƒDS°ù°Éä G’bàü°ÉOjá hGd≤£ÉY«á Gdà»
j˘˘©˘˘ª˘˘π a˘˘«˘˘¡˘˘É hGV°˘˘©˘˘Ék eü°˘˘∏˘˘ë˘˘á Gd˘˘ƒW˘ø
hS°Óeá eæû°ÉBJ¬ fü°Ö Y«æ¬.    hJû°ó
GdƒS°§ Gd©ôH» G’ES°Óe» Y∏≈ GCjÉO… gò√
GdØÄá Gdªî∏ü°á Gdû°éÉYá Gdà» GCHâ GE’ GC¿
Jµƒ¿ MôI hYõjõI hha«¬ dªÑÉOÇ Gd©ªπ

Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» Gd˘ë˘≤˘«˘≤˘» hGd˘ƒW˘æ˘» Gd˘ª˘î∏ü¢
hJ˘˘©˘˘∏˘˘ø hb˘˘ƒa˘˘¡˘˘É e˘˘©˘˘¡˘˘º hf˘˘óY˘˘ƒ L˘ª˘«˘™
Gd˘˘ª˘˘î˘∏ü°˘«˘ø d˘ªù°˘Éf˘óJ˘¡˘º a˘» e˘ƒb˘Ø˘¡˘º
Gdû°éÉ´, hg» Y∏≈ j≤«ø GC¿ eéàª©æÉ a«¬
Gdµã«ô eø Gdû°ôaÉA Gdòjø S°«æØ†°ƒ¿ Yø
GCcàÉa¡º heø GCfØù°¡º GdƒU°ÉjÉ GdªògÑ«á

’C… aÄá cÉfâ hj©«óh¿ HæÉA dëªá GdƒWø
Y˘˘∏˘˘≈ GCS°ù¢ hW˘˘æ˘˘«˘˘á hGES°˘˘Óe˘«˘á hb˘ƒe˘«˘á
LÉe©á.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /G’CMó Qe``†°É¿g`/ 

OYÉ d∏óaÉ´ Yø Gd©ªÉ∫ hG’Hà©ÉO Yø GŸàÉgÉä hGdàéÉPHÉä Gdù°«ÉS°«á

Mª«óG¿: G’–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä Gd©ªπ jà£∏Ö GS°àµªÉ∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢
GCcó hRjô Gd©ªπ Lª«π Mª«óG¿ GC¿ GEWÓ¥ G’–ÉO G◊ô

dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø ’ jëàÉê ŸƒGa≤á hRGQI Gd©ªπ, dµæ¬
jà£∏Ö GS°àµªÉ∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢ HÉEjóG´ GChQGb¬ GŸû°àª∏á
Y∏≈ Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS¢ GŸ©àªó, hGCS°ªÉA GŸƒDS°ù°Ú, ÃÉ jàƒGa≥
e™ Gd≤ƒGfÚ Gdù°ÉQjá ‘ ‡∏µá GdÑëôjø.

hYÈ M˘˘ª˘˘«˘˘óG¿ Y˘˘ø GQJ˘«˘ÉM˘¬ hJ˘ôM˘«˘Ñ˘¬ d˘à˘ÉCc˘«˘ó QF˘«ù¢
GÛ∏ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO GCgª«á Jµôjù¢ G÷¡ó d∏óaÉ´

Y˘ø Gd˘£˘Ñ˘≤˘á Gd˘©˘Ée˘∏˘á hG’H˘à˘©˘ÉO Y˘ø GŸà˘Ég˘Éä hGd˘à˘é˘ÉPHÉä
Gdù°«ÉS°«á, hGCYôÜ Yø J£∏™ GdƒRGQI d∏à©Éh¿ e™ G’–ÉO
G÷ój˘˘ó ÃÉ Áµ˘˘æ˘˘¬ e˘˘ø Gd˘˘≤˘˘«˘˘ÉΩ H˘óhQ√ ‘ N˘óe˘á Gd˘©˘ª˘É∫
hQY˘˘Éj˘˘á eü°˘˘É◊¡˘˘º hG’ES°˘˘¡˘˘ÉΩ ‘ –≤˘˘«˘≥ GŸü°˘Éd˘í Gd˘©˘∏˘«˘É
d˘˘∏˘˘ƒW˘˘ø. hQMÖ hRj˘˘ô Gd˘©˘ª˘π H˘Éÿ£˘ƒGä GŸæ˘é˘õI ’ET°˘¡˘ÉQ
hGEWÓ¥ G’–ÉO G◊ô ‘ GEWÉQ ‡ÉQS°á hJÉCc«ó M≥ Gd©ªÉ∫

‘ J©ª«≥ hJ£ƒjô ŒôHà¡º Gdæ≤ÉH«á hMôjà¡º GŸû°ôhYá ‘
GN˘˘à˘˘«˘˘ÉQ ‡ã˘˘∏˘˘«˘¡˘º ‘ X˘π Gd˘à˘©˘óOj˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á hGd˘à˘æ˘Éaù¢
GdƒWæ» Gdû°ôj∞ dà©õjõ GŸµÉS°Ö Gd©ªÉd«á hOYº G’S°à≤ôGQ
hGdæªƒ G’bàü°ÉO… ‘ GdÑÓO.

hGCT°˘˘ÉO M˘˘ª˘˘«˘óG¿ ÃÑ˘ÉQc˘á U°˘ÉMÖ Gdù°˘ª˘ƒ GŸ∏˘µ˘» G’CeÒ
N˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘á H˘˘ø S°˘˘∏˘˘ª˘˘É¿ GB∫ N˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘á QF˘˘«ù¢ Gd˘˘ƒRQGA hOY˘˘ª˘˘¬
heù°Égªà¬ d¡ò√ GŸÑÉOQI GdƒWæ«á Gı∏ü°á JÉCc«óGk HÉYàõGR√
H˘˘©˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Gı∏ü°Ú, hGY˘˘à˘õGR ‡∏˘µ˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø
HàéôHà¡É GdôGFóI ‘ Gd©ªπ Gdæ≤ÉH» ‘ Xπ eù°ÒI G’EU°Óì
Gdû°Ée∏á Gdà» GCW∏≤¡É M†°ôI U°ÉMÖ G÷Ódá GŸ∏∂ Mªó
Hø Y«ù°≈ GB∫ N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói.

hJ˘˘˘≤˘˘˘óΩ Gd˘˘˘ƒRj˘˘˘ô H˘˘Éd˘˘à˘˘¡˘˘æ˘˘Ä˘˘á Û∏ù¢ GEOGQI G’–ÉO G◊ô
HôFÉS°á j©≤ƒÜ fiªó ÃæÉS°Ñá aƒRgº Hã≤á Gd©ªÉ∫ hYÈ

Yø GQJ«ÉM¬ hJôM«Ñ¬ ÃÉ LÉA Y∏≈ dù°É¿ QF«ù¢ GÛ∏ù¢
GdàæØ«ò… dÓ–ÉO eø JÉCc«ó√ Y∏≈ GCgª«á Jµôjù¢ G÷¡ó
d∏óaÉ´ Yø Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á eø Oh¿ GfàªÉAGä MõH«á GCh
Y˘˘ôb˘˘«˘˘á GCh W˘˘ÉF˘˘Ø˘˘«˘á, hG’H˘à˘©˘ÉO Y˘ø GŸà˘Ég˘Éä hGd˘à˘é˘ÉPH˘Éä
Gdù°«ÉS°«á hGS°à©óGO G’–ÉO G÷ójó dƒV°™ jó√ H«ó GCjá

L¡á J†°™ eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ aƒ¥ cπ GYàÑÉQ, a†°Ók YªÉ GCcó
Y∏«¬ Hû°ÉC¿ Gd©ªπ Y∏≈ Jü°ë«í U°ƒQI ‡∏µá dói GŸæ¶ªÉä
GÿÉQL«á, hg» PGä G’CS°ù¢ Gdà» J©ªπ hRGQI Gd©ªπ Y∏≈
J˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘òg˘˘É hGd˘˘à˘˘≤˘˘«˘˘ó H˘˘¡˘˘É e˘˘ø N˘˘Ó∫ J˘˘©˘˘Éhf˘˘¡˘˘É e˘™ c˘Éa˘á
Gdàæ¶«ªÉä Gd©ªÉd«á Gd≤ÉFªá hGdæÉT°Äá heæ¶ªÉä GCU°ëÉÜ
G’CYªÉ∫ dàÉCS°«ù¢ MƒGQ hJ©Éh¿ HÚ GCWôG± G’EfàÉê GdãÓKá
j˘˘ƒM˘˘ó L˘˘¡˘˘ƒO G÷ª˘˘«˘˘™ ’EY˘˘ÓA e˘˘µ˘˘Éf˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø hGE‚Éì
hJù°ôj™ GŸù°ÉY» Gı∏ü°á Gd¡ÉOaá GE¤ ŒÉhR GBKÉQ Gd¶ôh±

Gdü°©Ñá Gdà» eôä H¡É, hOa™ eù°ÒI GdÑæÉA hGdæªƒ eø
N˘Ó∫ V°˘ª˘É¿ H˘«˘Ä˘á Y˘ª˘π U°˘ë˘«˘á he˘æ˘à˘é˘á he˘à˘ª˘ÉS°˘µá ‘
Lª«™ eƒGb™ Gd©ªπ hGd≤£ÉYÉä G’EfàÉL«á ‘ GdÑÓO.

c˘˘ª˘˘É GCc˘˘ó M˘˘ª˘˘«˘˘óG¿ Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘É GCT°˘˘ÉQ GEd˘˘«˘˘¬ QF˘«ù¢ GÛ∏ù¢
GŸæàîÖ eø GC¿ G’–ÉO ’ jëàÉê Y∏≈ eƒGa≤á eø hRGQI
Gd˘©˘ª˘π, d˘µ˘æ˘¬ j˘ë˘à˘Éê ’S°˘à˘µ˘ª˘É∫ GELôGAGä GdàÉCS°«ù¢ HÉEjóG´
GChQGb˘˘¬ GŸû°˘˘à˘˘ª˘˘∏˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ G’CS°˘ÉS¢ GŸ©˘à˘ª˘ó hGCS°˘ª˘ÉA
GŸƒDS°ù°Ú, hHò∫ G◊ôU¢ Y∏≈ GC¿ Jµƒ¿ Lª«™ gò√ G’ChQG¥
GŸƒOYá ’ Jà©ÉQV¢ e™ GC… eø Gd≤ƒGfÚ Gdù°ÉQjá ‘ GŸª∏µá.

cªÉ GCYôÜ GdƒRjô Yø J£∏™ hRGQJ¬ d∏à©Éh¿ e™ G’–ÉO
G÷ójó hJ≤óË cπ Yƒ¿ d¬, hÃÉ Áµæ¬ eø Gd≤«ÉΩ HóhQ√

‘ Nóeá Gd©ªÉ∫ hQYÉjá eü°É◊¡º hG’ES°¡ÉΩ ‘ –≤«≥
GŸü°Édí Gd©∏«É d∏ƒWø.hRjô Gd©ªπ

aàí GdÎT°«í d` e≤©ó
Hæ≤ÉHá {WÒG¿ Gÿ∏«èz Gd«ƒΩ
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

JØàí Gd∏éæá GŸû°ôaá ’fàîÉHÉä ›∏ù¢ GEOGQI
f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á WÒG¿ Gÿ∏˘˘«˘˘è Gd˘˘«˘˘ƒΩ H˘˘ÉÜ GdÎT°˘˘í Y˘˘∏˘˘≈
e˘˘˘≤˘˘˘ÉY˘˘˘ó GÛ∏ù¢, hŸóI j˘˘˘ƒeÚ, GEP S°˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘≥ H˘˘ÉÜ
GdÎT°˘í Gd˘ã˘ÓK˘ÉA GŸ≤˘Ñ˘π, a˘«˘ª˘É j˘Ñ˘∏˘≠ Y˘óO e˘≤˘ÉYó

›∏ù¢ GEOGQI Gdæ≤ÉHá e≤©óGk.
hGCY∏ø YÉe∏ƒ¿ ‘ T°ôcá WÒG¿ Gÿ∏«è JÉCS°«ù¢

f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á hW˘˘æ˘˘«˘˘á d˘ÓS°˘à˘Ø˘ÉOI e˘ø b˘Éf˘ƒ¿ Gd˘à˘©˘óOj˘á
Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«˘á, M˘«å H˘ëå G’CY†°˘ÉA e˘ƒDS°ù°˘ƒ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘á
Gÿª«ù¢ GŸÉV°» Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» d∏æ≤ÉHá GdƒWæ«á
d©ªÉ∫ Gÿ∏«è.jòcô GC¿ GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ dù°æá
Gd≤ÉV°» Hà©ójπ H©†¢ GCMµÉΩ bÉfƒ¿ Gdæ≤ÉHÉä
Gd©ªÉd«á, S°ªí d∏©ªÉ∫ ‘ GCjá eæû°ÉCI HàÉCS°«ù¢ f≤ÉHá
GCh GCcÌ NÉU°á H¡º, Y∏≈ GC’ jµƒ¿ JÉCS°«ù¢ Gdæ≤ÉHá

Y∏≈ GCS°ÉS¢ WÉFØ» GCh Ojæ» GCh Yôb».

bÉ∫ GdôF«ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø j˘©˘≤˘ƒÜ fiª˘ó, GE¿ Gd˘óY˘º G’Cg˘∏˘» hGd˘©˘ôH˘»
hGdóh‹ ZÒ GŸù°Ñƒ¥ Gdò… QGa≥ JÉCS°«ù¢ G’–ÉO G◊ô
Od«π Y∏≈ J£∏™ T°©Ö GdÑëôjø hGCeàæÉ Gd©ôH«á hM∏ØÉFæÉ
Gdóhd«Ú GE¤ Môcá YªÉd«á JóGa™ Yø M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫
hJ˘˘£˘˘∏˘˘©˘˘ÉJ˘˘¡˘˘º Hû°˘˘µ˘˘π j˘˘©˘˘µù¢ GCU°˘˘Éd˘˘á T°˘˘©Ö Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø
hhWæ«à¬. 

hGCV°É± {eæò aµôI GdàÉCS°«ù¢ Mà≈ Gd«ƒΩ hGd≤ÉFªƒ¿
jù°©ƒ¿ Hµπ L¡ƒOgº GE¤ JÉCS°«ù¢ G–ÉO jóGa™ Yø YªÉ∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘ÉEQGOI M˘˘ôI hW˘˘æ˘˘«˘˘á H˘©˘«˘óI Y˘ø Gd˘à˘é˘ÉPH˘Éä
Gdù°«ÉS°«á Gdà» GCV°ôä HÉ◊ôcá Gd©ªÉd«á ‘ GdÑëôjøz. 

hGCcó fiªó, GC¿ J¡æÄá U°ÉMÖ Gdù°ªƒ GŸ∏µ» G’CeÒ
N˘˘∏˘˘«˘Ø˘á H˘ø S°˘∏˘ª˘É¿ GB∫ N˘∏˘«˘Ø˘á QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA, H˘à˘ÉCS°˘«ù¢

G’–ÉO, hGf˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘ÉÜ ›∏ù°˘˘˘¬ Gd˘˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò… g˘˘» G’ET°˘˘¡˘˘ÉQ
G◊≤«≤» dÓE–ÉO cƒf¬ jû°µπ GeàóGOGk WÑ«©«Ék d∏é¡ƒO
Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á GŸà˘˘ƒGU°˘˘∏˘˘á Gd˘à˘» GCOä GE¤ b˘«˘ÉΩ G’–ÉO G◊ô.

e˘˘æ˘˘ƒg˘˘Ék GC¿ g˘˘ò√ Gd˘˘à˘˘¡˘æ˘Ä˘á J˘ƒDc˘ó OY˘º Gd˘≤˘«˘ÉOI Gdù°˘«˘ÉS°˘á
d˘˘∏˘˘ªû°˘˘ôh´ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» Gd˘˘¡˘˘ÉO± GE¤ J˘˘≤˘˘óË U°˘ƒQI W˘«˘Ñ˘á

U°ÉObá d∏©ªπ Gdæ≤ÉH» H©«óIk Yø Gdü°ƒQI Gı«Ñá dÓBeÉ∫
Gdà» W¨â GdØÎI Gdù°ÉH≤á.  hH¡ò√ GŸæÉS°Ñá LóO j©≤ƒÜ

fiªó e©ÉgóJ¬ d∏≤«ÉOI Gdù°«ÉS°«á hT°©Ö GdÑëôjø Y∏≈
GC¿ jù°˘˘à˘˘î˘˘óΩ Gd˘˘©˘˘ª˘˘π Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘» e˘ø N˘Ó∫ G’–ÉO G◊ô
cƒGL¡á eû°ôaá dàªã«π GdÑëôjø Ohd«Ék hYôH«Ék hGdóaÉ´
Yø Gd©ªÉ∫ ÃÉ jóa™ H©ª∏«á G’EfàÉê hjù°Égº ‘ GEYÓA
c∏ªá GdƒWø. e†°«ØÉk {S°æ≤∞ S°óGk eæ«©Ék GCeÉΩ Jû°ƒj¬
S°ª©á GdÑëôjø d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ eµÉS°Ö S°«ÉS°«á dØôbÉA

GCYªà¡º GCgƒGhDgº Yø MÖ GdÑëôjø hT°©Ñ¡Éz. eƒL¡Ék {GC¿
GÛ∏ù¢ GdàæØ«ò… dÓ–ÉO G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø
j˘˘ƒDc˘˘ó Y˘˘õe˘˘¬ hGEQGOJ˘˘¬ Gd˘˘ôGS°˘˘î˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ GŸû°˘ÉQc˘á ‘ H˘æ˘ÉA
Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø e˘˘˘ø N˘˘˘Ó∫ GÛÉdù¢ Gd˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘òj˘˘á h–ª˘˘π
GŸù°ƒDhd«á G◊≤«≤«á HÉd©ªπ Gd«ƒe» ‘ JÉCS°«ù¢ T°ôGcá
GL˘˘à˘˘ª˘ÉY˘«˘á hGb˘àü°˘ÉOj˘á M˘≤˘«˘≤˘«˘á e˘™ ‡ã˘∏˘» G◊µ˘ƒe˘á
hb£É´ G’CYªÉ∫ ‡ãÓk H¨ôaá ŒÉQI hU°æÉYá GdÑëôjøz. 

eû°ÒGk GE¤ GC¿ G’CM˘˘˘˘˘óGç G’CNÒI Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘ôä H˘˘˘˘¡˘˘˘˘É
GdÑëôjø Y∏ªàæÉ OQS°Ék ’ Áµø GC¿ fæù°É√ ‘ G◊ØÉ® Y∏≈

eù°ÒJæÉ GdƒWæ«á GÿÒI fëƒ Gdà≤óΩ hGdÑæÉA hGd©ªπ
dü°Édí GdƒWø hGŸƒGWø hGEfæÉ dæ©Égó GŸƒ¤ Yõ hLπ Y∏≈
eƒGU°∏á Gdù°Ò Y∏≈ fØù¢ Gÿ£≈ N∏∞ b«ÉOJæÉ G◊µ«ªá
GdàõGeÉk eæÉ HãƒGHàæÉ GdƒWæ«á GdôGS°îá.

HƒNªÉS¢: JæÉaù¢ Gd≤ƒi Gdù°«ÉS°«á GCjójƒdƒL«Ékk j©«≥ GŸü°Édí GdƒWæ«á
MòQ GdæÉFÖ Mù°ø HƒNªÉS¢ eø GC¿

j˘ƒDO… Gd˘à˘æ˘Éaù¢ H˘«˘ø Gd˘≤˘ƒi Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á
Y˘˘∏˘˘≈ GCS°˘˘ÉS¢ GCj˘ój˘ƒd˘ƒL˘» hW˘ÉF˘Ø˘» GEd˘≈
GEY˘˘Éb˘˘á Gd˘˘é˘˘¡˘˘ƒO Gd˘ë˘µ˘ƒe˘«˘á hGd˘ª˘óf˘«˘á
Gdù°˘ÉY˘«˘á GEd˘≈ J˘ë˘≤˘«˘≥ Gd˘ªü°˘Édí Gd©Éeá

Y˘∏˘≈ b˘ÉY˘óI G’f˘à˘ª˘ÉA Gd˘ƒW˘æ˘» Gd˘é˘Ée˘™
d∏ØÄÉä, hGdéªÉYÉä Gdªû°µ∏á d∏ªéàª™
GdÑëôjæ» cÉaá.hGCcó, a» H«É¿ GCeù¢, GC¿
J©õjõ GdªƒGWæá hG’fàªÉA GdƒWæ» gƒ
eù°˘˘˘ƒDhd˘˘˘«˘˘˘á T°˘˘˘Ée˘˘˘∏˘˘˘á ’ J˘˘˘≤˘˘˘àü°˘˘ô Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘˘˘ë˘˘˘µ˘˘˘ƒe˘˘˘á a˘˘≤˘˘§, H˘˘π g˘˘» eù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á

e˘˘ƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘ª˘é˘à˘ª˘™ Gd˘ª˘óf˘» hhS°˘ÉF˘π
G’EY˘˘˘ÓΩ hGd˘˘ª˘˘ã˘˘≤˘˘Ø˘˘«˘˘ø hQL˘˘É∫ Gd˘˘ój˘˘ø,

eû°«ôGk GEd≈ GC¿ G’CReá GdªƒDS°Øá GCYÉbâ
N˘˘˘∏˘˘˘≥ GEL˘˘˘ª˘˘˘É´ hW˘˘˘æ˘˘˘» j˘˘˘óY˘˘˘º Gdû°˘˘©˘˘ƒQ
H˘˘˘É’f˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ÉA GEd˘˘˘≈ L˘˘˘ª˘˘˘ÉY˘˘á hGM˘˘óI V°˘˘ó
G’fàªÉAGä GdéõF«á, eªÉ Oa™ Gdªéàª™
GEd˘˘≈ GEY˘˘ÉOI GEf˘˘à˘˘Éê f˘˘Øù°˘˘¬ hGEM˘˘«˘˘ÉA Gd˘˘Ñ˘æ˘≈

Gd£ÉFØ«á hGd©û°ÉFôjá, hgƒ hGb™ jù°ÑÖ
JæÉe» Gd©óGAGä H«ø c«ÉfÉä Gdªéàª™,
hj˘˘é˘˘©˘˘π Gd˘˘ª˘˘é˘˘É∫ Gd˘˘©˘˘ÉΩ j˘Ñ˘óh cù°˘ÉM˘á
J˘˘æ˘˘Éaù¢, hU°˘˘ôG´, he˘˘«˘˘óG¿ Z˘∏˘Ñ˘á hb˘¡˘ô
dé¡á Y∏≈ GCNôi.

hY˘óq H˘ƒN˘ª˘ÉS¢ GE¿ Y˘óΩ J˘ë˘≤˘«˘≥ M˘∏˘º
Gdû°©ƒÜ Gdî∏«é«á a» GdƒMóI, hJÑÉWƒD
Gdî£ƒGä GdƒMóhjá, Gbàü°ÉOjÉk hS°«ÉS°«Ék
hYù°˘µ˘ôj˘Ék, d˘º j˘Øù°˘í Gd˘ª˘é˘É∫ d˘∏˘à˘óN˘π
Gd˘˘î˘˘ÉQL˘˘» a˘˘≤˘˘§, H˘˘π GCOi GEd˘˘≈ J˘˘æ˘˘Ée˘˘»

X˘Ég˘ôI Gd˘¡˘ƒj˘Éä Gdü°˘¨˘ôi -Gd˘£˘ÉF˘Ø˘«˘á
hGd˘˘≤˘˘Ñ˘˘∏˘˘«˘˘á hGd˘˘©˘˘ôb˘˘«˘˘á- hg˘˘òG j˘˘î˘Éd˘∞

W˘˘Ñ˘˘«˘˘©˘˘á Gd˘˘à˘˘£˘˘ƒQ he˘˘æ˘˘£˘≥ G’CT°˘«˘ÉA, GEP
j˘˘Ø˘˘à˘˘ôV¢ GC¿ J˘˘à˘˘©˘˘õR Gd˘˘¡˘˘ƒj˘˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á
Gd˘˘é˘Ée˘©˘á, hJù°˘©˘≈ Gd˘óh∫ Gd˘ª˘à˘ª˘ÉS°˘µ˘á,
S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék hGL˘˘˘à˘˘˘ª˘˘ÉY˘˘«˘˘Ék, GEd˘˘≈ G’J˘˘ë˘˘ÉO
G’b˘˘˘˘˘˘àü°˘˘˘˘˘˘ÉO… hGdù°˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘» e˘˘˘˘˘™ Oh∫
GCNôi.hJù°ÉA∫, gπ GS°àØÉOä GdÑëôjø,

H˘˘≤˘˘£˘˘ÉY˘˘«˘˘¡˘˘É Gd˘˘ë˘˘µ˘˘ƒe˘˘» hG’Cg˘∏˘», e˘ø
e˘î˘ôL˘Éä e˘ƒDJ˘ª˘ô {Gd˘¡˘ƒj˘á a˘» Gd˘î∏«è
Gd©ôH».. Gdàæƒ´ hhMóI G’fàªÉAz, Gdò…

Y˘˘˘≤˘˘˘ó√ e˘˘˘©˘˘˘¡˘˘˘ó Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø d˘˘∏˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á
Gdù°«ÉS°«á, jƒe» hGCHôjπ ,
hV°º fîÑá eø G’CcÉOjª««ø Gd©ôÜ Y∏≈
GN˘˘à˘˘Ó± Gd˘˘à˘îü°ü°˘Éä? e˘æ˘ƒg˘Ék GEd˘≈ GC¿
Gd˘˘Ñ˘˘«˘˘É¿ Gd˘˘î˘˘à˘˘Ée˘˘» d˘˘∏˘˘ª˘˘ƒDJ˘˘ª˘˘ô {GEY˘˘Ó¿
Gd˘˘ª˘˘æ˘˘Ée˘˘áz T°˘óO Y˘∏˘≈ V°˘ôhQI J˘ëü°˘«˘ø
K˘≤˘Éa˘à˘æ˘É Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hGd˘©ôH«á G’ES°Óe«á
H˘é˘ª˘«˘™ Gd†°˘ª˘Éf˘Éä a˘» e˘ƒGL˘¡˘á Lª«™
G’CT°˘˘˘˘µ˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘ª˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘á d˘˘˘ÓN˘˘˘à˘˘˘ôG¥
hG’S°˘˘à˘˘¡˘˘óG±, hhV°˘˘™ GBd˘˘«˘˘Éä d˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò
GdàƒU°«Éä YÑô GdàƒGU°π Gdªù°àªô H«ø
Gd˘ªû°˘ÉQc˘«˘ø hGd˘ª˘¡˘à˘ª˘«ø, hY≤ó d≤ÉAGä
Jû°˘˘ÉhQj˘˘á J˘˘ƒGU°˘˘∏˘˘«˘˘á d˘ª˘à˘ÉH˘©˘á Gd˘æ˘≤˘ÉT¢
hJØ©«π GdàƒU°«Éä, OGY«Ék GEd≈ G’f£Ó¥
a» eû°ôh´ Jû°ÉhQ… eø T°ÉCf¬ GC¿ jØ†°»
GEd˘≈ J˘©˘õj˘õ GCfû°˘£˘á Gdû°˘Ñ˘ÉÜ a˘» e˘ª˘∏˘µ˘á
Gd˘˘Ñ˘ë˘ôj˘ø e˘ø N˘Ó∫ Gd˘ë˘ƒGQ hGd˘àû°˘ÉhQ
hGEHóGA GdôGC….

Mù°ø HƒNªÉS¢ 

›Éd```````ù¢ Gdæ````````ƒGÜ Gd«`````````ƒΩ

‘ GC… ›àª™ J¶¡ô G◊ÉLá dà©õjõ b«º G’fàªÉA d∏ƒWø, hJ¶¡ô G◊ÉLá GCj†°Ék
d¨ôS¢ eØÉg«º G’fàªÉA dÓCQV¢ hG’YàõGR HÉd¡ƒjá GdƒWæ«á. eãπ gò√ G◊ÉLá
Jóa™ cÉaá Gdóh∫ hGÛàª©Éä GE¤ Gd≤«ÉΩ H©ª∏«á Wƒj∏á GŸói hPGä L¡ƒO eù°àªôI
d∏¶¡ƒQ HæàÉFè M≤«≤«á e∏ªƒS°á –≤≥ Gd¡ó± GŸ£∏ƒÜ hgƒ ZôS¢ b«º G’fàªÉA
hMÖ GdƒWø dói G’CaôGO.  gò√ Gd©ª∏«á j£∏≥ Y∏«¡É Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, hg» YÑÉQI
Yø ›ªƒYá eø G’Bd«Éä Gdà» jù°àëóK¡É GÛàª™ d¨ôS¢ b«º hGCaµÉQ S°«ÉS°«á
e©«æá dói G’CaôGO. aµªÉ gƒ MÉ∫ HÉdæù°Ñá d∏àæû°Äá G’CS°ôjá Gdà» J©õR G’fàªÉA
d˘ÓCS°˘ôI hGc˘àù°˘ÉÜ b˘«˘ª˘¡˘É hU°˘Ø˘ÉJ˘¡˘É hW˘Ñ˘ÉF˘©˘¡˘É hGCN˘Ób˘¡É, aÉE¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á
Jù°à¡ó± –≤«≥ G’CgóG± fØù°¡É, hdµø Y∏≈ f£É¥ GCcÈ hGChS°™ jà©∏≥ HÉdƒWø
fØù°¬. 

Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Jù°à¨ô¥ hbàÉk Reæ«Ék WƒjÓk Mà≈ –≤≥ GCgóGa¡É, h’ jàƒb™
Yæó Gdù°©» dàæØ«ògÉ ‘ GC… ›àª™ GC¿ J¶¡ô fàÉFé¡É S°ôj©Ék, hS°ÑÖ Pd∂ GQJÑÉW¡É
H˘˘à˘˘£˘˘ƒQ GÛà˘˘ª˘˘™ f˘Øù°˘¬, a˘ÉŸà˘¨ÒGä Gdù°˘ôj˘©˘á J˘ƒDO… GE¤ U°˘©˘ƒH˘á e˘ƒGc˘Ñ˘á Gd˘≤˘«˘º
hG’Ca˘˘µ˘˘ÉQ hG’ŒÉg˘˘Éä Gdù°˘˘ÉF˘˘óI ‘ GÛà˘˘ª˘˘™ Ÿã˘˘π g˘˘ò√ Gd˘à˘£˘ƒQGä, c˘ª˘É g˘ƒ G◊É∫
HÉdæù°Ñá ’ChbÉä G’CReÉä Gdà» JƒDKô Y∏≈ Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, hJƒDO… GE¤
G’ENÓ∫ H¡É, hgƒ eÉ jà£∏Ö eôhfá eù°àªôI d†°ªÉ¿ QOΩ GCjá aéƒI eø GŸªµø GC¿
J¶¡ô ‘ GC… hbâ HÚ bæÉYÉä G’CaôGO hK≤Éaà¡º Gdù°«ÉS°«á hHÚ Gdà£ƒQGä G÷ÉQjá

‘ GÛàª™ fØù°¬.
hGdù°ƒDG∫ gæÉ: c«∞ Jàº Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á?
JÑóGC Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á GHàóGAk eø eôM∏á Gd£Øƒdá, YæóeÉ J≤ƒΩ G’CS°ôI

Hà©∏«º GCHæÉF¡É b«º he©ÉÊ MÖ GdƒWø hG’fàªÉA dÓCQV¢ Gdà» j©«û°ƒ¿ Y∏«¡É. h‘
gò√ GŸôM∏á Jàµƒ¿ dói Gd£Øπ GCaµÉQ YÉeá jà©Éeπ e©¡É YÉWØ«Ék Oh¿ GC¿ jóQ∑ ‘
e©¶º G’ChbÉä O’’J¡É he©Éf«¡É. hdµø YæóeÉ jÑóGC Gd£Øπ eôM∏à¬ Gdà©∏«ª«á
GŸÑµôI hWƒG∫ aÎI OQGS°à¬ ‘ GŸóQS°á GE¤ eÉ bÑπ eôM∏á GdóQGS°á G÷Ée©«á, aÉEf¬
jà©ôV¢ d©ª∏«á hGS°©á eø JôGcº GŸ©ôaá GdƒWæ«á hGÿÈGä Gdà» J¨ôS¢ ‘ fØù°¬
cÉaá Gd≤«º GŸôJÑ£á HÉ’fàªÉA d∏ƒWø, NÉU°á hGCf¬ jà©ôqV¢ ÷ôYÉä J©∏«ª«á
e˘à˘æ˘ƒY˘á J˘¡˘ó± GE¤ J˘©˘ôj˘Ø˘¬ H˘ÉCg˘ª˘«˘á Gd˘ƒW˘ø, hc˘«˘Ø˘«˘á G◊Ø˘É® Y˘∏˘≈ e˘µ˘àù°˘ÑÉJ¬
he˘˘æ˘˘é˘õGJ˘¬ G◊†°˘ÉQj˘á, hc˘«˘Ø˘«˘á GŸù°˘Ég˘ª˘á ‘ H˘æ˘ÉF˘¬ eù°˘à˘≤˘Ñ˘Ók. hGd˘Óaâ ‘ g˘ò√
GŸôM∏á GC¿ GdØôO jàéÉhR eôM∏á Gdà©Éeπ Gd©ÉWØ» e™ b«º G’fàªÉA d∏ƒWø, hjæà≤π
ŸôM∏á GCNôi hg» eôM∏á Gdà©Éeπ Gd©≤∏», M«å jÑóGC HÉ’EOQG∑ hGdàØµÒ, hjµƒq¿
bæÉYÉJ¬ GdòGJ«á ŒÉ√ hWæ¬ Hû°µπ JóQjé». 

GCj†°Ék JàõGeø Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á e™ J©ôqV¢ GdØôO ÛªƒYá eø GŸƒDKôGä
Gd˘˘à˘˘» Jù°˘˘Ég˘˘º ‘ J˘˘©˘˘õj˘õ b˘«˘º G’f˘à˘ª˘ÉA Gd˘ƒW˘æ˘» ‘ f˘Øù°˘¬; e˘ã˘π: hS°˘ÉF˘π G’EY˘ÓΩ
Gıà∏Øá Gdà» J∏©Ö OhQGk e¡ªÉk ‘ –ójó Gd≤«º hGŸ©à≤óGä dói GdØôO YÈ eÉ
jà©ôqV¢ d¬ eø eƒGO GEYÓe«á Hû°µπ eù°àªô. còd∂ ŸƒDS°ù°Éä GÛàª™ GŸóÊ OhQ
HÉQR ‘ Yª∏«á Gdàæû°Äá GdƒWæ«á, M«å jØÎV¢ b«Ée¡É H¨ôS¢ Gd©ójó eø Gd≤«º
hG’ŒÉgÉä dói G’CaôGO eø NÓ∫ S°∏ù°∏á G’Cfû°£á Gdà» J≤ƒΩ H¡É. 

YÈ g˘˘òG Gd˘˘©˘˘ôV¢ Gdù°˘˘ôj˘˘™, j˘˘à†°˘˘í L˘˘«˘˘óGk GC¿ Gd˘˘à˘˘æû°˘˘Ä˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘«˘á Jû°Î∑ ‘
eù°ƒDhd«à¡É YóI GCWôG± ’Cf¡É JÑóGC eø G’CS°ôI, hJàƒGU°π eø NÓ∫ GŸƒDS°ù°Éä
Gdà©∏«ª«á GŸà©óOI, h’ Jàƒb∞ GCj†°Ék ‘ eôM∏á eÉ H©ó Gfà¡ÉA GdóQGS°á G÷Ée©«á,

’C¿ gæÉ∑ GBd«Éä YóI dàë≤«≥ GCgóG± Gdàæû°Äá GdƒWæ«á.  h‘ V°ƒA Pd∂, aÉE¿
Gdàæû°Äá GdƒWæ«á Yª∏«á e≤ü°ƒOI hJàº H£ô¥ ’ GEQGOjá ‘ cãÒ eø G’ChbÉä, hbó

’ jàº Gdû°©ƒQ H¡É eÑÉT°ôI, hdµæ¡É Yª∏«á Jàº Hû°µπ JôGcª» Y∏≈ eói Reæ» Wƒjπ
bó ’ jàº G’fàÑÉ√ GEd«¬.

eø G’Cgª«á ÃµÉ¿ GCj†°Ék G’ET°ÉQI GE¤ GC¿ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á g» Gdà» Jàëµº ‘
S°∏ƒ∑ G’CaôGO, hg» Gdà» –óO WÑ«©á Jü°ƒQGJ¡º hQhDGgº ŒÉ√ GÛàª™ Gdò…
j©«û°ƒ¿ a«¬, a©∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫, GEPG góaâ Gdàæû°Äá GdƒWæ«á ‘ ›àª™ eÉ GE¤
J©õjõ b«º GŸû°ÉQcá Gdù°«ÉS°«á hGdàØÉYπ Hû°µπ GEjéÉH» e™ G’S°àë≤ÉbÉä G’fàîÉH«á

’Cg˘˘˘ª˘˘«˘˘à˘˘¡˘˘É Y˘˘∏˘˘≈ eù°˘˘à˘˘ƒi GÛà˘˘ª˘˘™ hGd˘˘óhd˘˘á, a˘˘ÉE¿ S°˘˘∏˘˘ƒ∑ G’Ca˘˘ôGO N˘˘Ó∫ aÎI
G’fàîÉHÉä S°«µƒ¿ GEjéÉH«Ék, hS°«ÓMß GCf¬ S°∏ƒ∑ jù°ÉYó Y∏≈ Qa™ fù°Ñá GŸû°ÉQcá
G’fàîÉH«á. 

hGdù°˘˘ƒDG∫ G’BN˘˘ô: e˘˘É GCg˘˘ª˘˘«˘˘á g˘ò√ Gd˘©˘ª˘∏˘«˘á? hŸÉPG J˘à˘º Y˘∏˘≈ eù°˘à˘ƒi GÛà˘ª˘™
hGdóhdá?

H˘ÉN˘àü°˘ÉQ g˘æ˘É∑ Y˘Ób˘á hK˘«˘≤˘á HÚ Gd˘à˘æû°˘Ä˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á hG’S°˘à˘≤˘ôGQ Gdù°˘«˘ÉS°˘»
hG’Ceæ», hg» HÓ T°∂ YÓbá WôOjá, aµ∏ªÉ cÉfâ GBd«Éä hbæƒGä Gdàæû°Äá GdƒWæ«á
hGV°ëá ha©Édá heà£ƒQI RGO G’S°à≤ôGQ Gdù°«ÉS°» hG’Ceæ», hS°ÑÖ Pd∂ GC¿ G’CaôGO
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وزير الخارجية: »مجموعة 5+1« ترفض 
5مناقشة موضوع البحرين وتحركاتنا واسعة

صالح علي والسفير البريطاني يؤكدان أهمية 
6»بدء الحوار« للخروج بحلول »توافقية«

»التربية« تحرم متفوقة حاصلة على 
7%97.8 من البعثة الدراسية

»النيابة«: المواطن المدرج على »قائمة 
9اإلرهاب« غادر إلى أفغانستان

فتح أجزاء من السوق الشعبي 
واستئناف إزالة مخلفات الحريق

§مدينة عيسى - صادق الحلواجي
صباح  األمنية  السلطات  فتحت   [
السوق  م��ن  أج���زاًء  )األرب��ع��اء(  أم��س 
بعض  وتمكنت  عيسى،  بمدينة  الشعبي 
المحال والمراكز التجارية من فتح أبوابها 
واستقبال المستهلكين، فيما أبقت السلطات 
والباعة  التجار  دخول  منع  على  األمنية 
المتضرر  الجزء  إلى  المستهلكين  وكذلك 
من الحريق الذي شّب يوم األحد الماضي، 
العامة  النيابة  استكمال  لحين  وذل��ك 

والتحقيقات الجنائية تحرياتها وأعمالها.

البلديات  شئون  وزير  وّجه  ذلك،  إلى 
إلى  الكعبي  جمعة  العمراني  والتخطيط 
سرعة االنتهاء من عملية التنظيف باالتفاق 
البلدية  إلى أن  المدني، إذ أشار  الدفاع  مع 
لحصر  العمل  ف��رق  تشكيل  في  ب��دأت 
األضرار الناتجة عن الحريق، موضحًا أن 
الوزارة ستعمل بوجه السرعة على االنتهاء 
من إعداد التقارير الخاصة بالسوق لرفعها 
حجم  رصد  تتضمن  الوزراء،  مجلس  إلى 
األضرار الناتجة عن الحريق، والمخططات 

الالزمة إلعادة بناء السوق القديم.  
  )التفاصيل ص11(

انطالق المؤتمر التأسيسي لـ »االتحاد 
الحر«... و»العمل«: لم نتسلم طلبًا رسمّيًا

§القضيبية - حسين الوسطي
] شاركت شخصيات سياسية ودينية 
الوطنية  الوحدة  بينهم، رئيس تجمع  )من 
والنائب  المحمود،  عبداللطيف  الشيخ 
عبداهلل  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
الدوسري( في المؤتمر التأسيسي لالتحاد 
أقيم  الذي  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 

أمس )األربعاء(.
فإن  للمؤتمر،  التحضيرية  للجنة  ووفقاً 

إلى  االنضمام  قررت  عمالية  نقابات   6
االتحاد الجديد. 

لشئون  المساعد  الوكيل  نفى  ذلك،  إلى 
في  األنصاري  محمد  العمل  بوزارة  العمل 
الوزارة  تكون  أن  »الوسط«  لـ  تصريح 
قد تسلمت أي طلب رسمي إلشهار االتحاد 
إلى  مشيراً  البحرين،  عمال  لنقابات  الحر 
أن المؤتمر التأسيسي الذي عقدته اللجنة 
إشهار  يعني  ال  أمس  لالتحاد  التحضيرية 
هذا االتحاد رسمّياً.         )التفاصيل ص10(

ران طهران من  واشنطن ولندن ُتحذِّ
عواقب إغالق مضيق هرمز

إنهما   )2012 تموز  يوليو/   18( األربعاء  أمس  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  قالت   [
وزيري  بحسب  االستراتيجي،  هرمز  مضيق  إلغالق  إيران  محاوالت  مع  تتساهال  لن 
الدفاع في البلدين. وفي مؤتمر صحافي قال وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا ونظيره 
الذي  إيران  »سلوك  الثنائية  محادثاتهما  خالل  ناقشا  إنهما  هاموند  فيليب  البريطاني 

يزعزع االستقرار« في المنطقة.
وقال بانيتا إن واشنطن »استثمرت في قدرات تضمن قدرتنا على هزيمة أية محاولة 

إيرانية إلغالق الشحن في الخليج إذا ما قرروا القيام بذلك«.
من جهته، أكد مسئول عمليات القوات البحرية في حرس الثورة اإليرانية أن الواليات 
المتحدة »عاجزة« عن نزع األلغام من الخليج في حال اندالع نزاع، وذلك رداً على إعالن 
واشنطن عن مناورات مقبلة تركز على إزالة األلغام.                         )التفاصيل ص24(

اآلليات باشرت أمس عملية إزالة المخلفات واألنقاض من موقع الحريق

حسن توركمانيداوود عبداهلل راجحةآصف شوكت

تفجير انتحاري في دمشق يقتل وزير الدفاع 
وصهر األسد وقائد خلية األزمة

§دمشق - أ ف ب
] ُقتل وزير الدفاع السوري داوود عبداهلل راجحة 
آصف  الدفاع  وزير  نائب  السوري  الرئيس  وصهر 
شوكت ووزير الدفاع السابق العماد حسن توركماني 
استهدف  انتحاري  تفجير  في  األزمة(  خلية  )رئيس 
األمن  مبنى   )2012 تموز  يوليو/   18( األربعاء  أمس 

القومي بوسط دمشق.
وهو  الهجوم  الحر«،  السوري  »الجيش  وتبنى 
في  المستوى  بهذا  مسئولين  يستهدف  الذي  األول 
في  االحتجاجية  الحركة  بدء  منذ  السورية  العاصمة 

مارس/ آذار 2011.
تأجيل  الدولي  األمن  مجلس  قرر  أخرى،  جهة  من 
إلى  ويدعو  غربية  دول  أعدته  قرار  على  التصويت 
طلب  على  بناء  وذلك  سورية  على  عقوبات  فرض 
المتحدة،  واألمم  العربية  الجامعة  مبعوث  به  تقدم 
كوفي عنان، بحسب مبعوثين.     )التفاصيل ص 23(

200 36 GWAS 407 :رقم التسجيل بمملكة البحرين Thursdayالعدد 3603  الخميس 19 يوليو 2012 الموافق 29 شعبان 1433هـ  19 July  2012,  I ssue  No .  3603

وزير الخارجية: »مجموعة 5+1« ترفض 
5مناقشة موضوع البحرين وتحركاتنا واسعة

صالح علي والسفير البريطاني يؤكدان أهمية 
6»بدء الحوار« للخروج بحلول »توافقية«

»التربية« تحرم متفوقة حاصلة على 
7%97.8 من البعثة الدراسية

»النيابة«: المواطن المدرج على »قائمة 
9اإلرهاب« غادر إلى أفغانستان

فتح أجزاء من السوق الشعبي 
واستئناف إزالة مخلفات الحريق

§مدينة عيسى - صادق الحلواجي
صباح  األمنية  السلطات  فتحت   [
السوق  م��ن  أج���زاًء  )األرب��ع��اء(  أم��س 
بعض  وتمكنت  عيسى،  بمدينة  الشعبي 
المحال والمراكز التجارية من فتح أبوابها 
واستقبال المستهلكين، فيما أبقت السلطات 
والباعة  التجار  دخول  منع  على  األمنية 
المتضرر  الجزء  إلى  المستهلكين  وكذلك 
من الحريق الذي شّب يوم األحد الماضي، 
العامة  النيابة  استكمال  لحين  وذل��ك 

والتحقيقات الجنائية تحرياتها وأعمالها.

البلديات  شئون  وزير  وّجه  ذلك،  إلى 
إلى  الكعبي  جمعة  العمراني  والتخطيط 
سرعة االنتهاء من عملية التنظيف باالتفاق 
البلدية  إلى أن  المدني، إذ أشار  الدفاع  مع 
لحصر  العمل  ف��رق  تشكيل  في  ب��دأت 
األضرار الناتجة عن الحريق، موضحًا أن 
الوزارة ستعمل بوجه السرعة على االنتهاء 
من إعداد التقارير الخاصة بالسوق لرفعها 
حجم  رصد  تتضمن  الوزراء،  مجلس  إلى 
األضرار الناتجة عن الحريق، والمخططات 

الالزمة إلعادة بناء السوق القديم.  
  )التفاصيل ص11(

انطالق المؤتمر التأسيسي لـ »االتحاد 
الحر«... و»العمل«: لم نتسلم طلبًا رسمّيًا

§القضيبية - حسين الوسطي
] شاركت شخصيات سياسية ودينية 
الوطنية  الوحدة  بينهم، رئيس تجمع  )من 
والنائب  المحمود،  عبداللطيف  الشيخ 
عبداهلل  النواب  مجلس  لرئيس  األول 
الدوسري( في المؤتمر التأسيسي لالتحاد 
أقيم  الذي  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 

أمس )األربعاء(.
فإن  للمؤتمر،  التحضيرية  للجنة  ووفقاً 

إلى  االنضمام  قررت  عمالية  نقابات   6
االتحاد الجديد. 

لشئون  المساعد  الوكيل  نفى  ذلك،  إلى 
في  األنصاري  محمد  العمل  بوزارة  العمل 
الوزارة  تكون  أن  »الوسط«  لـ  تصريح 
قد تسلمت أي طلب رسمي إلشهار االتحاد 
إلى  مشيراً  البحرين،  عمال  لنقابات  الحر 
أن المؤتمر التأسيسي الذي عقدته اللجنة 
إشهار  يعني  ال  أمس  لالتحاد  التحضيرية 
هذا االتحاد رسمّياً.         )التفاصيل ص10(

ران طهران من  واشنطن ولندن ُتحذِّ
عواقب إغالق مضيق هرمز

إنهما   )2012 تموز  يوليو/   18( األربعاء  أمس  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  قالت   [
وزيري  بحسب  االستراتيجي،  هرمز  مضيق  إلغالق  إيران  محاوالت  مع  تتساهال  لن 
الدفاع في البلدين. وفي مؤتمر صحافي قال وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا ونظيره 
الذي  إيران  »سلوك  الثنائية  محادثاتهما  خالل  ناقشا  إنهما  هاموند  فيليب  البريطاني 

يزعزع االستقرار« في المنطقة.
وقال بانيتا إن واشنطن »استثمرت في قدرات تضمن قدرتنا على هزيمة أية محاولة 

إيرانية إلغالق الشحن في الخليج إذا ما قرروا القيام بذلك«.
من جهته، أكد مسئول عمليات القوات البحرية في حرس الثورة اإليرانية أن الواليات 
المتحدة »عاجزة« عن نزع األلغام من الخليج في حال اندالع نزاع، وذلك رداً على إعالن 
واشنطن عن مناورات مقبلة تركز على إزالة األلغام.                         )التفاصيل ص24(

اآلليات باشرت أمس عملية إزالة المخلفات واألنقاض من موقع الحريق

حسن توركمانيداوود عبداهلل راجحةآصف شوكت

تفجير انتحاري في دمشق يقتل وزير الدفاع 
وصهر األسد وقائد خلية األزمة

§دمشق - أ ف ب
] ُقتل وزير الدفاع السوري داوود عبداهلل راجحة 
آصف  الدفاع  وزير  نائب  السوري  الرئيس  وصهر 
شوكت ووزير الدفاع السابق العماد حسن توركماني 
استهدف  انتحاري  تفجير  في  األزمة(  خلية  )رئيس 
األمن  مبنى   )2012 تموز  يوليو/   18( األربعاء  أمس 

القومي بوسط دمشق.
وهو  الهجوم  الحر«،  السوري  »الجيش  وتبنى 
في  المستوى  بهذا  مسئولين  يستهدف  الذي  األول 
في  االحتجاجية  الحركة  بدء  منذ  السورية  العاصمة 

مارس/ آذار 2011.
تأجيل  الدولي  األمن  مجلس  قرر  أخرى،  جهة  من 
إلى  ويدعو  غربية  دول  أعدته  قرار  على  التصويت 
طلب  على  بناء  وذلك  سورية  على  عقوبات  فرض 
المتحدة،  واألمم  العربية  الجامعة  مبعوث  به  تقدم 
كوفي عنان، بحسب مبعوثين.     )التفاصيل ص 23(

40200

No.9942012 ƒ«dƒj 20 - 1433 ¿É°†eQ IôZ á©ª÷G - 1375 Oó©dG
 Oó`````©dGáãdÉãdG áæ°ùdG

áëØ°U¢ù∏a

w
w

w
.a

lb
il

ad
p

re
ss

.c
o

m
  e

-
m

ai
l: 

in
fo

@
al

b
il

ad
p

re
ss

.c
o

m
 

hQƒj 2 : ÉHhQhCG - ¿GQ’hO :IóëàŸG äÉj’ƒdG - »æ«dÎ°SG ¬«æL : IóëàŸG áμ∏ªŸG - IÒd 1000 ¿ÉæÑd - ¢ù∏a 200 : ¿OQ’G - ¿É¡«æL : öüe - á°ù«H 200 : ¿ÉªY - ¿’ÉjQ :ô£b - ¿ÉªgQO : äGQÉe’G - ¢ù∏a 200 :âjƒμdG - ¿’ÉjQ :ájOƒ©°ùdG :áî°ùædG øªKISSN 1985-8566   π«é°ùàdG ºbQ

77 000 700www.kfh.bh

03:1906:31

إمساكية رمضان

مواقيت الصالة

ا�فطــارا�مساك

03:2904:57 الشروقالفجــــــــر

11:4403:12 العصــــرالظهــــــر

06:3108:01 العشاءالمغــرب

ô````````````¡°ûdG º````````````μ«∏Y ∑QÉ``````````Ñe

:ôeCÉj AGQRƒdG ¢ù«FQ ... á∏eÉ°T á©LGôŸ áaÉc á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ°SC’G ´É°†NEG  

DƒWÉÑJ ¿hO »Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdG AÉæH IOÉYEG
:á«μ∏e º«°SGôe ‘ ...“§ØædG áÄ«g”`d É k°ù«FQ á«dÉŸG ôjRh

 “äÉæ«eCÉàdG” `d É k°ù«FQ »°SÉÑ©dG
“ä’É``°üJ’G” `d ô````eÉ``©dGh

 OÓÑdG πgÉY ø```Y Qó°U :ÉæH - á```eÉæŸG
 ≈```°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```°U
 2012 áæ°ùd 56 ºbQ Ωƒ```°Sôe áØ«∏N ∫BG
 ≈∏Y ±öûŸG á```«dÉŸG ôjRh Ú```«©àH
 øH óªMG ï«```°ûdG RÉ¨dGh §ØædG ¿hDƒ```°T
 IQGOEG ¢ù∏éŸ É```°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªfi

.RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG

 57 ºbQ Ωƒ°Sôe ∂∏ŸG ádÓL øY Qó```°U Éªc
 óªfi øjƒ°†©dG Ú```«©J IOÉ```YEÉH 2012 á```æ°ùd
 º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢```ù∏éŸ É k°ù«FQ ôeÉ©dG óªMG
 óªM øH ó```ªfi øH ó```ªM ï«```°ûdGh ,ä’É```°üJ’G
 ‘ Éª¡àjƒ```°†Y Ióe ¿ƒμJh ,Gkƒ```°†Y á```Ø«∏N ∫BG

.äGƒæ°S ™HQCG ¢ù∏éŸG
 óªfi ¿É£∏```°S ÉjôcR Ú«©àH 2012 áæ```°ùd 58 ºbQ Ωƒ```°Sôe ∂∏ŸG ádÓL øY Qó```°Uh

.äGƒæ°S ™HQCG IóŸ »YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d Éjò«ØæJ É°ù«FQ »°SÉÑ©dG

:AGQRƒdG ¢ù«FQ ...á°ü∏îŸG á«æWƒdG IQOÉÑª∏d ¬àcQÉÑeh ¬«fÉ¡J Ωó≤j √ƒª°S

ô`````◊G ‹É````ª©dG OÉ```–Ód É```æJófÉ°ùeh É````æªYO 

 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ô```eCG
 Ò```eC’G  »```μ∏ŸG  ƒª```°ùdG
  áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N
 ´É```°†NÉH á```«æ©ŸG äÉ```¡÷G
 ‘ á«Ñ©°ûdG  ¥Gƒ```°SC’G  áaÉc
 á```∏eÉ°T á```©LGôŸ ø```jôëÑdG
 áØãμe á«°û«àØJ äÓ```ªM ÈY
 äÉWGÎ°TG  ô```aGƒJ  ¿É```ª°†d

.É¡«a øeC’Gh áeÓ°ùdG

 ø```e AÉ```¡àf’ÉH √ƒª```°S ô```eCG É```ªc
 hCG Dƒ```WÉÑJ ¿hO  ¥ƒ```°ùdG AÉ```æH IOÉ```YEG
 PÉîJÉHh ¬«a πª©dG ôNDƒJ á«WGôbhÒH
 øe ¥ƒ°ùdG ™```°Vh øeDƒJ á∏LÉY ÒHGóJ
 ≈∏Y óYÉ```°ùJh øeC’Gh áeÓ```°ùdG å«M
 »Ñ©```°T ¥ƒ```°ùc πª©∏d ¬JOƒY á```YöS
.QÉéàdG QÉ¨```°üd ¥RQ Qó```°üeh …QÉŒ

 á«æ©ŸG äÉ```¡÷G ∂dòc √ƒª```°S ôeCGh
 áμ∏‡ ‘ á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ```°SC’G ´É°†NEÉH

 á∏eÉ°T á©LGôe ≈dEG áaÉc øjôëÑdG
 ¥ƒ```°ù∏d áÄLÉØŸG IQÉjõdG ∫ÓNh
 ´ƒÑ°SCG ‘ √ƒª```°ùd á«fÉãdG »gh ¢ùeCG
 ¥ƒ```°ùdG  ó```jhõJ  ≈```dEG  √ƒª```°S  ¬```Lh

 á«```°VQCG √É```«e äÉ```fGõNh äÉî```°†Ã
, ≥jô◊G áëaÉμŸ á«aÉc äÉjÉØWh

 ócCÉàdG IQhöV ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
 ¥ƒ```°ùdG êQÉflh πNGóe ¿ƒμJ ¿CG øe
 äGQÉ«°S ∫ƒNóH íª°ùj …òdG πμ°ûdÉH

 .ÇQÉW …CG ™e πeÉ©àdGh ÊóŸG ´ÉaódG
 ¥ƒ```°ùdG  ™```bƒe  ó```jhõàH  ô```eCGh
 ¿ƒμJ ¿CGh ∞««μàdGh IQÉ```fE’G Iõ¡LCÉH
 ≥```ah ¬```«a á```«FÉHô¡μdG äGó```jóªàdG
 ∫ÉªYC’G »YGôJ ¿CGh äÉjƒà```°ùŸG ≈∏YCG

 äÉWGÎ°TG á«Ñ∏J á«æØdGh á«```°Sóæ¡dG
 ƒª```°ùdG  ÖMÉ```°U  ∞```∏ch  ,áeÓ```°ùdG
 ‘ ´GöSE’ÉH AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ »```μ∏ŸG

 öüëH ¢UÉÿG ô```jô≤àdG  ™aQ
. ≥jô◊G øY áŒÉædG QGöVC’G

 ΩÉ¶ædG IOƒ°ùe ≈∏Y øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–’G äÉHÉ≤f âbOÉ°U
 OÉ≤©fG äÉ```jô› øe ÊÉãdG Ωƒ```«dG ‘ ∂dPh ,ô```◊G OÉ–Ód »```°SÉ°SC’G

.OÉ–Ód ¢ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG

 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG AÉ```°†YCG ¿ƒcQÉ```°ûŸG ÖîàfGh
. OÉ–Ód á°ù°SDƒŸG äÉHÉ≤ædG »Hhóæe πÑb øe kGƒ°†Y 15 ºgOóYh øjôëÑdG

 IOƒ```°ùe GhôbCG á```°ù∏÷G ‘ ¿ƒcQÉ```°ûŸG á«dhódG äGOÉ–’Gh äÉ```HÉ≤ædG ƒ```∏ã‡
 Ée ≥ah É¡∏jó©J ”h ÚfGƒ≤dG ¢†©Hh QƒeC’G ¢†©H Gƒë°VhCG å«M ,»°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
 äGOÉ–’G ƒ∏ã‡ OÉ°TCGh .á«dhódG äGOÉ–’G AGÈN ájDhQ ÈY ¿ƒcQÉ°ûŸG ¬H ≈```°VGôJ
 ájOó©àd QGöUEG øe ¬«a √hóLh Ée øe »æjôëÑdG Ö©°ûdÉH á«dhódGh á«Hô©dG äÉHÉ≤ædGh

 »æWh ‹ÉªY OÉ–G ¥ÓWE’ äÉHÉ≤f â°S ÈY »©°ù∏d √ÉYO É‡ äÉHÉ≤ædG
.AÉ«ª©dG á«©ÑàdGh á«°SÉ«°ùdG äÉHPÉéàdG øY ó«©H ôM

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d kGƒ°†Y 15 ÜÉîàfG

á«°SÉ«°ùdG zäÉHPÉéàdG{ øY ó«©H ôM ‹ÉªY OÉ–G

:á«∏NGódG ôjRh ...≥FÉ≤◊G »°ü≤àd á∏≤à°ùe áæ÷ π«μ°ûJh á«MÓ°UE’G Oƒ¡é∏d »cÒeCG ôjó≤J

êQÉÿÉH Úª¡àŸG ábÓY øY âØ°ûc IôéØàŸG OGƒŸG á«°†b
 øcôdG ≥jôØdG á```«∏NGódG ô```jRh ócCG
 á```Ø«∏N ∫BG ˆG ó```ÑY ø```H ó```°TGQ ï«```°ûdG
 IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ≈dEG ¬```JQÉjR QÉ```WEG ‘
 É```ªFGO ábÉÑ```°S ø```jôëÑdG ¿CG á```«μjôeC’G
 Ée ¿CG Éë```°Vƒe ,»WGô≤ÁódG è¡ædG ≈```dEG
 GôeCG ¢ù«d çGó```MCG øe øjôëÑdG ¬Jó¡```°T
 á«LQÉN IófÉ```°ùÃ ¿Éc πH §```≤a É«∏NGO
 ôjRh QÉ```°TCG h ™```°VƒdG è«LCÉJ ≈∏Y πª©J
 ” »àdG äÉ```≤«≤ëàdG ¿CG ≈```dEG á```«∏NGódG
 øe ¿ÉæWCG á°ùªN §Ñ°V ÜÉ≤YCG ‘ ÉgDhGôLEG
 äGôéØàŸG áYÉæ°U ‘ πNóJ »àdG OGƒŸG
 ΩGóîà```°SÓd kGõgÉL É¡æe OóY ¿Éc »àdGh
 Úª¡àŸG ÚH ábÓY OƒLh øY âØ```°ûc

. á«LQÉN ±GôWCGh á«°†≤dG áeP ≈∏Y
 »æWƒdG âHÉãdG ∞```bƒŸG ¿CG Gó```cDƒe

 ∂```°SÉ“ ≈∏Y ßaÉM ∂∏ŸG ádÓL IOÉ«≤H
 øμÁ ’ á«≤«≤M á```KQÉc É¡ÑæLh á```dhódG

. ÉgQGöVCG ºéëH DƒÑæàdG
 â°Vô©J øjôëÑdG ¿CG ≈dEG QÉ```°TCGh 

 á°SöT á«eÓYEG áªé¡d áeRC’G √òg ∫ÓN
 , á«Yƒ°VƒŸG ΩóYh RÉ«ëf’G É¡°SÉ°SCG
 øe ‹hódG ΩÓYE’G ¢†©H Qƒ```°U å«M
 øjôëÑdG ‘ …ôéj Ée ¿CÉH √ôjQÉ≤J ∫ÓN

 ôeCG ƒgh »```Hô©dG ™«Hô∏d OGó```àeG ƒ```g
 . áë°üdG øe QÉY ¬fCG çGóMC’G âàÑKCG

 ≈dEG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN ôjRƒdG QÉ°TCGh
 êÉàëj øjôëÑdG ‘ çóM Ée á÷É©e ¿CG
 ±hô¶dGh AGƒLC’G á```Ä«¡J h âbh ≈dEG
 á```∏MôŸG  ø```e  ∫É```≤àfÓd  áÑ```°SÉæŸG

 .ÜQÉ≤àdG á∏Môe ≈dEG á«dÉ◊G
 äGQÉÑîà```°S’G ádÉch ôjóe øªKh
 ¢SƒjÎH ∫GÔ÷G  á«μjôeC’G ájõcôŸG
 ∂∏ŸG ádÓL Oƒ¡L ôjRƒdÉH ¬FÉ≤d ∫ÓN
 ¬«LƒàdÉH º«μ◊G √QGôbh á«MÓ```°UE’G
 »```°ü≤àd á∏≤à```°ùe á```æ÷ π«μ```°ûàd
 áWöûdG ¬H Ωƒ≤J ÉÃ Gó«°ûe , ≥FÉ≤◊G

 øY ÚLQÉÿG ∫É```«M ΩÉ¡e øe
. ¿ƒfÉ≤dG

  áeÉ©dG äGQÉÑîà°SÓd É k°ù«FQ ¿É£∏°S øH QóæH
 øH ¿ô≤e ÒeC’G áeÉ©dG äGQÉÑîà°S’G ¢```ù«FQ AÉØYEÉH …Oƒ©°S »μ∏e ôeCG ¢ùeCG Qó```°U

.¬d ÉØ∏N õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S øH QóæH ÒeC’G Ú«©Jh ,¬Ñ°üæe øe õjõ©dGóÑY

 Úeô◊G ΩOÉ```N ôeCG ≈∏Y ájOƒ©```°ùdG AÉÑf’G á```dÉch ¬JOQhG iò```dG ≈μ∏ŸG ô```eC’G ¢```üfh
:äCG ƒg ÉÃ Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ,¬Ñ```°üæe øe áeÉ©dG äGQÉÑîà```°S’G ¢ù«FQ õjõ©dGóÑY øH ¿ô≤e ÒeC’G ƒª```°S ≈Ø©j : k’hCG
.ôjRh áÑJôÃ ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉÿ kÉ°UÉN kÉKƒ©Ñeh kGQÉ°ûà°ùe Ú©jh

 äGQÉÑîà```°SÓd k É```°ù«FQ õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏```°S øH QóæH ÒeC’G ƒª```°S Ú©j : k É«fÉK
.ôjRh áÑJôÃ »æWƒdG øeC’G ¢ù∏éŸ kÉeÉY k Éæ«eCG ¬Ñ°üæe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áeÉ©dG

 ≥HÉ°ùdG ájô°üŸG äGôHÉîŸG ôjóe IÉah
 ≥HÉ```°ùdG äGôHÉîŸG ôjóe ¿Éª«∏```°S ôªY øe Üô≤e Qó```°üe ócCG 
 AGƒ∏dG ¿CG ∑QÉ```Ñe »æ```°ùM ¬«∏Y Ωƒ```μëŸG …öüŸG ¢```ù«FôdG Ö```FÉfh
 ≈Ø°ûà°ùe ‘ ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ìÉÑ°U øe IôμÑe áYÉ°S ‘ ‘ƒJ ≥HÉ```°ùdG
 AÉÑfC’G á```dÉcƒd Qó```°üŸG í```°VhCGh .á```«μjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdÉH
 áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN ºàà°S äGAGôLEG ¿CG “CG.Ü.O” á«fÉŸC’G
 .á«ª°SQ IRÉæL ¬d ΩÉ≤J ¿CÉH äÉ©bƒJ §```°Sh , ¬æaód öüe ≈dEG ¬JOÉYE’

 äÉj’ƒdG ≈```∏Y á«```°VÉŸG IÎ```ØdG ∫Ó```N ¿Éª«∏```°S OOô```Jh
.¿ÉWöùdG É¡æ«H øe ¢VGôeCG IóY øe êÓ©∏d IóëàŸG

 •¢ùeCG »Ñ©°ûdG ¥ƒ°ù∏d á«fÉãdG ájó≤ØàdG ¬JQÉjR iód AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
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ô````````````¡°ûdG º````````````μ«∏Y ∑QÉ``````````Ñe

:ôeCÉj AGQRƒdG ¢ù«FQ ... á∏eÉ°T á©LGôŸ áaÉc á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ°SC’G ´É°†NEG  

DƒWÉÑJ ¿hO »Ñ©°ûdG ¥ƒ°ùdG AÉæH IOÉYEG
:á«μ∏e º«°SGôe ‘ ...“§ØædG áÄ«g”`d É k°ù«FQ á«dÉŸG ôjRh

 “äÉæ«eCÉàdG” `d É k°ù«FQ »°SÉÑ©dG
“ä’É``°üJ’G” `d ô````eÉ``©dGh

 OÓÑdG πgÉY ø```Y Qó°U :ÉæH - á```eÉæŸG
 ≈```°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```°U
 2012 áæ°ùd 56 ºbQ Ωƒ```°Sôe áØ«∏N ∫BG
 ≈∏Y ±öûŸG á```«dÉŸG ôjRh Ú```«©àH
 øH óªMG ï«```°ûdG RÉ¨dGh §ØædG ¿hDƒ```°T
 IQGOEG ¢ù∏éŸ É```°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªfi

.RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG

 57 ºbQ Ωƒ°Sôe ∂∏ŸG ádÓL øY Qó```°U Éªc
 óªfi øjƒ°†©dG Ú```«©J IOÉ```YEÉH 2012 á```æ°ùd
 º«¶æJ áÄ«g IQGOEG ¢```ù∏éŸ É k°ù«FQ ôeÉ©dG óªMG
 óªM øH ó```ªfi øH ó```ªM ï«```°ûdGh ,ä’É```°üJ’G
 ‘ Éª¡àjƒ```°†Y Ióe ¿ƒμJh ,Gkƒ```°†Y á```Ø«∏N ∫BG

.äGƒæ°S ™HQCG ¢ù∏éŸG
 óªfi ¿É£∏```°S ÉjôcR Ú«©àH 2012 áæ```°ùd 58 ºbQ Ωƒ```°Sôe ∂∏ŸG ádÓL øY Qó```°Uh

.äGƒæ°S ™HQCG IóŸ »YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d Éjò«ØæJ É°ù«FQ »°SÉÑ©dG

:AGQRƒdG ¢ù«FQ ...á°ü∏îŸG á«æWƒdG IQOÉÑª∏d ¬àcQÉÑeh ¬«fÉ¡J Ωó≤j √ƒª°S

ô`````◊G ‹É````ª©dG OÉ```–Ód É```æJófÉ°ùeh É````æªYO 

 ÖMÉ```°U AGQRƒdG ¢ù«FQ ô```eCG
 Ò```eC’G  »```μ∏ŸG  ƒª```°ùdG
  áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```°S øH áØ«∏N
 ´É```°†NÉH á```«æ©ŸG äÉ```¡÷G
 ‘ á«Ñ©°ûdG  ¥Gƒ```°SC’G  áaÉc
 á```∏eÉ°T á```©LGôŸ ø```jôëÑdG
 áØãμe á«°û«àØJ äÓ```ªM ÈY
 äÉWGÎ°TG  ô```aGƒJ  ¿É```ª°†d

.É¡«a øeC’Gh áeÓ°ùdG

 ø```e AÉ```¡àf’ÉH √ƒª```°S ô```eCG É```ªc
 hCG Dƒ```WÉÑJ ¿hO  ¥ƒ```°ùdG AÉ```æH IOÉ```YEG
 PÉîJÉHh ¬«a πª©dG ôNDƒJ á«WGôbhÒH
 øe ¥ƒ°ùdG ™```°Vh øeDƒJ á∏LÉY ÒHGóJ
 ≈∏Y óYÉ```°ùJh øeC’Gh áeÓ```°ùdG å«M
 »Ñ©```°T ¥ƒ```°ùc πª©∏d ¬JOƒY á```YöS
.QÉéàdG QÉ¨```°üd ¥RQ Qó```°üeh …QÉŒ

 á«æ©ŸG äÉ```¡÷G ∂dòc √ƒª```°S ôeCGh
 áμ∏‡ ‘ á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ```°SC’G ´É°†NEÉH

 á∏eÉ°T á©LGôe ≈dEG áaÉc øjôëÑdG
 ¥ƒ```°ù∏d áÄLÉØŸG IQÉjõdG ∫ÓNh
 ´ƒÑ°SCG ‘ √ƒª```°ùd á«fÉãdG »gh ¢ùeCG
 ¥ƒ```°ùdG  ó```jhõJ  ≈```dEG  √ƒª```°S  ¬```Lh

 á«```°VQCG √É```«e äÉ```fGõNh äÉî```°†Ã
, ≥jô◊G áëaÉμŸ á«aÉc äÉjÉØWh

 ócCÉàdG IQhöV ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
 ¥ƒ```°ùdG êQÉflh πNGóe ¿ƒμJ ¿CG øe
 äGQÉ«°S ∫ƒNóH íª°ùj …òdG πμ°ûdÉH

 .ÇQÉW …CG ™e πeÉ©àdGh ÊóŸG ´ÉaódG
 ¥ƒ```°ùdG  ™```bƒe  ó```jhõàH  ô```eCGh
 ¿ƒμJ ¿CGh ∞««μàdGh IQÉ```fE’G Iõ¡LCÉH
 ≥```ah ¬```«a á```«FÉHô¡μdG äGó```jóªàdG
 ∫ÉªYC’G »YGôJ ¿CGh äÉjƒà```°ùŸG ≈∏YCG

 äÉWGÎ°TG á«Ñ∏J á«æØdGh á«```°Sóæ¡dG
 ƒª```°ùdG  ÖMÉ```°U  ∞```∏ch  ,áeÓ```°ùdG
 ‘ ´GöSE’ÉH AGQRƒ```dG ¢```ù«FQ »```μ∏ŸG

 öüëH ¢UÉÿG ô```jô≤àdG  ™aQ
. ≥jô◊G øY áŒÉædG QGöVC’G

 ΩÉ¶ædG IOƒ°ùe ≈∏Y øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–’G äÉHÉ≤f âbOÉ°U
 OÉ≤©fG äÉ```jô› øe ÊÉãdG Ωƒ```«dG ‘ ∂dPh ,ô```◊G OÉ–Ód »```°SÉ°SC’G

.OÉ–Ód ¢ù«°SCÉàdG ô“DƒŸG

 ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ô```◊G OÉ–Ód …ò«ØæàdG ¢```ù∏éŸG AÉ```°†YCG ¿ƒcQÉ```°ûŸG ÖîàfGh
. OÉ–Ód á°ù°SDƒŸG äÉHÉ≤ædG »Hhóæe πÑb øe kGƒ°†Y 15 ºgOóYh øjôëÑdG

 IOƒ```°ùe GhôbCG á```°ù∏÷G ‘ ¿ƒcQÉ```°ûŸG á«dhódG äGOÉ–’Gh äÉ```HÉ≤ædG ƒ```∏ã‡
 Ée ≥ah É¡∏jó©J ”h ÚfGƒ≤dG ¢†©Hh QƒeC’G ¢†©H Gƒë°VhCG å«M ,»°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG
 äGOÉ–’G ƒ∏ã‡ OÉ°TCGh .á«dhódG äGOÉ–’G AGÈN ájDhQ ÈY ¿ƒcQÉ°ûŸG ¬H ≈```°VGôJ
 ájOó©àd QGöUEG øe ¬«a √hóLh Ée øe »æjôëÑdG Ö©°ûdÉH á«dhódGh á«Hô©dG äÉHÉ≤ædGh

 »æWh ‹ÉªY OÉ–G ¥ÓWE’ äÉHÉ≤f â°S ÈY »©°ù∏d √ÉYO É‡ äÉHÉ≤ædG
.AÉ«ª©dG á«©ÑàdGh á«°SÉ«°ùdG äÉHPÉéàdG øY ó«©H ôM

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d kGƒ°†Y 15 ÜÉîàfG

á«°SÉ«°ùdG zäÉHPÉéàdG{ øY ó«©H ôM ‹ÉªY OÉ–G

:á«∏NGódG ôjRh ...≥FÉ≤◊G »°ü≤àd á∏≤à°ùe áæ÷ π«μ°ûJh á«MÓ°UE’G Oƒ¡é∏d »cÒeCG ôjó≤J

êQÉÿÉH Úª¡àŸG ábÓY øY âØ°ûc IôéØàŸG OGƒŸG á«°†b
 øcôdG ≥jôØdG á```«∏NGódG ô```jRh ócCG
 á```Ø«∏N ∫BG ˆG ó```ÑY ø```H ó```°TGQ ï«```°ûdG
 IóëàŸG äÉ```j’ƒdG ≈dEG ¬```JQÉjR QÉ```WEG ‘
 É```ªFGO ábÉÑ```°S ø```jôëÑdG ¿CG á```«μjôeC’G
 Ée ¿CG Éë```°Vƒe ,»WGô≤ÁódG è¡ædG ≈```dEG
 GôeCG ¢ù«d çGó```MCG øe øjôëÑdG ¬Jó¡```°T
 á«LQÉN IófÉ```°ùÃ ¿Éc πH §```≤a É«∏NGO
 ôjRh QÉ```°TCG h ™```°VƒdG è«LCÉJ ≈∏Y πª©J
 ” »àdG äÉ```≤«≤ëàdG ¿CG ≈```dEG á```«∏NGódG
 øe ¿ÉæWCG á°ùªN §Ñ°V ÜÉ≤YCG ‘ ÉgDhGôLEG
 äGôéØàŸG áYÉæ°U ‘ πNóJ »àdG OGƒŸG
 ΩGóîà```°SÓd kGõgÉL É¡æe OóY ¿Éc »àdGh
 Úª¡àŸG ÚH ábÓY OƒLh øY âØ```°ûc

. á«LQÉN ±GôWCGh á«°†≤dG áeP ≈∏Y
 »æWƒdG âHÉãdG ∞```bƒŸG ¿CG Gó```cDƒe

 ∂```°SÉ“ ≈∏Y ßaÉM ∂∏ŸG ádÓL IOÉ«≤H
 øμÁ ’ á«≤«≤M á```KQÉc É¡ÑæLh á```dhódG

. ÉgQGöVCG ºéëH DƒÑæàdG
 â°Vô©J øjôëÑdG ¿CG ≈dEG QÉ```°TCGh 

 á°SöT á«eÓYEG áªé¡d áeRC’G √òg ∫ÓN
 , á«Yƒ°VƒŸG ΩóYh RÉ«ëf’G É¡°SÉ°SCG
 øe ‹hódG ΩÓYE’G ¢†©H Qƒ```°U å«M
 øjôëÑdG ‘ …ôéj Ée ¿CÉH √ôjQÉ≤J ∫ÓN

 ôeCG ƒgh »```Hô©dG ™«Hô∏d OGó```àeG ƒ```g
 . áë°üdG øe QÉY ¬fCG çGóMC’G âàÑKCG

 ≈dEG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN ôjRƒdG QÉ°TCGh
 êÉàëj øjôëÑdG ‘ çóM Ée á÷É©e ¿CG
 ±hô¶dGh AGƒLC’G á```Ä«¡J h âbh ≈dEG
 á```∏MôŸG  ø```e  ∫É```≤àfÓd  áÑ```°SÉæŸG

 .ÜQÉ≤àdG á∏Môe ≈dEG á«dÉ◊G
 äGQÉÑîà```°S’G ádÉch ôjóe øªKh
 ¢SƒjÎH ∫GÔ÷G  á«μjôeC’G ájõcôŸG
 ∂∏ŸG ádÓL Oƒ¡L ôjRƒdÉH ¬FÉ≤d ∫ÓN
 ¬«LƒàdÉH º«μ◊G √QGôbh á«MÓ```°UE’G
 »```°ü≤àd á∏≤à```°ùe á```æ÷ π«μ```°ûàd
 áWöûdG ¬H Ωƒ≤J ÉÃ Gó«°ûe , ≥FÉ≤◊G

 øY ÚLQÉÿG ∫É```«M ΩÉ¡e øe
. ¿ƒfÉ≤dG

  áeÉ©dG äGQÉÑîà°SÓd É k°ù«FQ ¿É£∏°S øH QóæH
 øH ¿ô≤e ÒeC’G áeÉ©dG äGQÉÑîà°S’G ¢```ù«FQ AÉØYEÉH …Oƒ©°S »μ∏e ôeCG ¢ùeCG Qó```°U

.¬d ÉØ∏N õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏°S øH QóæH ÒeC’G Ú«©Jh ,¬Ñ°üæe øe õjõ©dGóÑY

 Úeô◊G ΩOÉ```N ôeCG ≈∏Y ájOƒ©```°ùdG AÉÑf’G á```dÉch ¬JOQhG iò```dG ≈μ∏ŸG ô```eC’G ¢```üfh
:äCG ƒg ÉÃ Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ˆGóÑY ∂∏ŸG ÚØjöûdG

 ,¬Ñ```°üæe øe áeÉ©dG äGQÉÑîà```°S’G ¢ù«FQ õjõ©dGóÑY øH ¿ô≤e ÒeC’G ƒª```°S ≈Ø©j : k’hCG
.ôjRh áÑJôÃ ÚØjöûdG Úeô◊G ΩOÉÿ kÉ°UÉN kÉKƒ©Ñeh kGQÉ°ûà°ùe Ú©jh

 äGQÉÑîà```°SÓd k É```°ù«FQ õjõ©dGóÑY øH ¿É£∏```°S øH QóæH ÒeC’G ƒª```°S Ú©j : k É«fÉK
.ôjRh áÑJôÃ »æWƒdG øeC’G ¢ù∏éŸ kÉeÉY k Éæ«eCG ¬Ñ°üæe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áeÉ©dG

 ≥HÉ°ùdG ájô°üŸG äGôHÉîŸG ôjóe IÉah
 ≥HÉ```°ùdG äGôHÉîŸG ôjóe ¿Éª«∏```°S ôªY øe Üô≤e Qó```°üe ócCG 
 AGƒ∏dG ¿CG ∑QÉ```Ñe »æ```°ùM ¬«∏Y Ωƒ```μëŸG …öüŸG ¢```ù«FôdG Ö```FÉfh
 ≈Ø°ûà°ùe ‘ ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ìÉÑ°U øe IôμÑe áYÉ°S ‘ ‘ƒJ ≥HÉ```°ùdG
 AÉÑfC’G á```dÉcƒd Qó```°üŸG í```°VhCGh .á```«μjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdÉH
 áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN ºàà°S äGAGôLEG ¿CG “CG.Ü.O” á«fÉŸC’G
 .á«ª°SQ IRÉæL ¬d ΩÉ≤J ¿CÉH äÉ©bƒJ §```°Sh , ¬æaód öüe ≈dEG ¬JOÉYE’

 äÉj’ƒdG ≈```∏Y á«```°VÉŸG IÎ```ØdG ∫Ó```N ¿Éª«∏```°S OOô```Jh
.¿ÉWöùdG É¡æ«H øe ¢VGôeCG IóY øe êÓ©∏d IóëàŸG

 •¢ùeCG »Ñ©°ûdG ¥ƒ°ù∏d á«fÉãdG ájó≤ØàdG ¬JQÉjR iód AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S

 •∂∏ŸG ádÓL

3

4

π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫ƒ∏ëH  Å qæ¡J “$”

 ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ IôZ Ωƒ«dG
 ï«°ûdG ƒª°S á«eÓ°SE’G ¿hDƒ```°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ø∏YCG: ÉæH- á```eÉæŸG
 ƒ«dƒj 20 ≥aGƒŸG á©ª÷G Ωƒ«dG ¿CG π«∏b πÑb áØ«∏N ∫BG ó```dÉN øH ˆGó```ÑY

.øjôëÑdG ≈a ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉjCG ∫hCG ƒg

 ¿É```̀°†eQ ô¡```̀°T ∫ƒ∏M áÑ```̀°SÉæÃ äÉμjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª```̀°SCG “OÓÑdG” áØ«ë```̀°U ™aôJh
 AGQRƒdG ¢ù«FQh áØ«∏N ∫BG ≈```̀°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ```̀°U OÓÑdG πgÉY ΩÉ≤e ≈dEG ∑QÉ```̀ÑŸG
 »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ```̀°U ó¡©dG ‹hh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏```̀°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª```̀°ùdG ÖMÉ```̀°U

 √òg ó«©j ¿CG ˆG á```̀«YGO ,‘ƒdG ø```̀jôëÑdG Ö©```̀°T ≈dEGh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏```̀°S Ò```̀eC’G
.äÉcÈdGh øª«dGh ÒÿG ôaGƒH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’Gh øjôëÑdG Ö©°T ≈∏Y áÑ°SÉæŸG

C

…ƒ°SƒŸG …ƒ∏Y $
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17

18

17

πª©∏d äÓëŸG ÜÉë°UCG IOƒ©H ´Gô°SE’Gh øeC’Gh áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe ≈∏YCG ÒaƒJ

 á«Yƒ°VƒŸG  ΩóYh  RÉ«ëf’G  É¡°SÉ°SCG  á°Sô°T  á«eÓYEG  áªé¡d  â°Vô©J  øjôëÑdG

:»æWƒdG ¢ù∏éŸG ...≥°ûeO øe QGôa ácôM

äCGó`````H ΩÉ```¶ædG á``jÉ``¡`f

 •É«côJ ™e …OhóM È©e ≈∏Y ¿hô£«°ùj ô◊G …Qƒ°ùdG ¢û«÷G ƒ∏JÉ≤e

 øe ¿Éμ```°ùdG  äÉÄe ôa
 ™e ¢ù«ªÿG ≥°ûeO ‘ AÉ«MCG
 áØ«æ©dG ∑QÉ```©ŸG OGóà```°TG
 Ú°VQÉ©ŸG Ú∏JÉ≤ŸG ÚH
 É```ªæ«H »```eÉ¶ædG ¢```û«÷Gh
 »```æWƒdG  ¢```ù∏éŸG  È```àYG
 …òdG QÉéØf’G ¿CG  …Qƒ```°ùdG
 »eƒ≤dG øeC’G ô≤e ±ó¡à°SG
 “ájÉ¡ædG ájGóH” ≥```°ûeO ‘

 QÉ```°ûH ¢ù«FôdG ΩÉ```¶æd
.ó°SC’G

 •¿ÉeÈ«dh ÚcÉe QƒJÉæ«°ùdG ¬FÉ≤d iód á«∏NGódG ôjRh
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بح�سور ممثلني عن احتادات م�سر وفل�سطني والعراق و�سيا�سيني وحقوقيني

ا�سهار احتاد العّمال »احلّر« .. والذوادي: �سندافع عن اجلميع ونرف�س الت�سيي�س

وا�ستهل حفل اإطالق االحتاد احلر لنقابات عمال 

التح�سريية لالحتاد  اللجنة  البحرين بكلمة لرئي�س 

ال�ست  النقابات  خطوة  اأن  فيها  اأكد  الذوادي،  حمد 

تاأتي »لتاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين 

التجاذبات  عن  بعيد  حر  نقابي  لعمل  جديدة  كنواة 

ل�سعب  والقومي  الوطني  للخط  وداعم  ال�سيا�سية 

البحرين«. 

لن  النقابي،  ال�سعيد  »على  الذوادي  وا�ستدرك 

او  �سيا�سية  اطراف  ما حدث وانتقد  اليوم عن  اتكلم 

نقابية حملية، بل اريد ان اتكلم عن امل�ستقبل امل�سرق 

لنقابات  احلر  لالحتاد  املوؤ�س�سني  نحن  نتمناه  الذي 

عمال البحرين«، م�سيفاً« يف هذا االحتاد نحن نحلم 

طوائفهم  يف  اختلفوا  مهما  العمال  كل  عن  ندافع  اأن 

ال�سيا�سية. ونحلم  واأجنا�سهم وتوجهاتهم  واأعراقهم 

االعمال  واأ�سحاب  العمال  فيه  يكون  وطنا  نبني  ان 

على قدر من امل�سوؤولية، يعملون جنبا اإىل جنب من 

اجل بناء هذا الوطن الذي �سلمه اآباوؤنا لنا اأمانة يف 

ا�ستالم  من  املراأة  متكني  على  حر�سنا  ومع  اأعناقنا، 

دورها يف املجتمع مبا يراعي تعاليم ديننا االإ�سالمي 

ال�سمح«.

حمد  امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  اأن  وذكر 

يرى  ملن  وا�سعا  الباب  فتح  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

متثيل  يف  عنهم  والدفاع  العمال  لتمثيل  كفئا  نف�سه 

ال�سيا�سيني  بع�س  اأطماع  عن  بعيد  �سريف  وتناف�س 

واالنتهازيني والذين ال يرون يف عمالنا اإال فر�سا لهم 

يف الت�سلق وحتقيق املكا�سب ال�سخ�سية.

النقابي، قال الذوادي« ال جند  ويف جمال العمل 

نف�سنا اال مع اخواننا يف االحتاد العام لعمال م�سر 

لعمال  العام  واالحتاد  العراق  لعمال  العام  واحتاد 

مظلة  حتت  الكويت  لعمال  العام  واالحتاد  فل�سطني 

االخ  بقيادة  العرب  العمال  لنقابات  الدويل  االحتاد 

لن  انه  �سراحة  نعلنها  اليوم  ونحن  معتوق،  رجب 

العمال  لنقابات  الدويل  االحتاد  عن  بديل  باأي  نقبل 

العرب �ساء من �ساء اأو اأبى من اأبى«.

بن  حمد  امللك  جاللة  اإىل  �سكره  الذوادي  ووجه 

دعمهم  على  الر�سيدة  وحكومته  خليفة  اآل  عي�سى 

للحركة  الدائمة  امل�ساندة  خالل  من  النقابي  للعمل 

العاملة  الطبقة  م�سالح  عن  دفاعها  يف  النقابية 

لنقابات  الدويل  لالحتاد  �سكره  ومقدما  البحرينية، 

العمال العرب مل�ساندتهم لالحتاد احلر.

وتابع »اأقولها لكل اإخواننا النقابيني وال�سيا�سيني 

يف البحرين، ان يدنا يف االحتاد احلر لنقابات عمال 

البحرين ما تزال ممدودة لكم لرنتقي بهذا البلد، وال 

ن�سرتط عليكم اإال ان نعمل جميعا لرفعة ا�سم اململكة 

عربيا ودوليا وان ن�ساهم يف وحدة �سعبنا وتعزيز 

حلمته الوطنية. وان ال نكون نحن النقابيني يف يوم 

من االيام و�سمة عار بتاريخ امتنا العربية.

اإىل ذلك قال النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب 

التاأ�سي�سي  املوؤمتر  له يف  كلمة  الدو�سري يف  عبداهلل 

الإ�سهار االحتاد احلر للنقابات »اأ�سارك اليوم يف هذه 

معا  ن�سطر  اأن  اأجل  من  اخلال�سة،  الوطنية  اللحظة 

النقابية،  العمالية  م�سرية جديدة ومتطورة للحركة 

تعمل من اأجل �سالح العمال والطبقة العاملة، وتتطلع 

وتهدف  وال�سناعية،  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  لدعم 

وم�سالح  مب�ساحله  امل�سا�س  دون  الوطن،  لرفعة 

املواطنني، واال�سرار بهم، ودون اأي ت�سيي�س اأو طاأفنة 

اأو جتاذبات فكرية يف العمل النقابي والعمايل«.

كل  يدعم  النواب  جمل�س  اأن  الدو�سري  واأكد 

املوؤ�س�سات الوطنية يف خمتلف مواقعها، بال ا�ستثناء، 

والتي تعمل من اأجل ال�سالح العام، وت�سعى من اأجل 

تطوير العمل، وحتقيق كافة التطلعات واالحتياجات 

للمواطنني والعاملني، م�سريا اإىل اأن قيام احتاد جديد 

للنقابات ذي اأفق وطني، يقوم على تقومي وت�سحيح 

م�سار احلركة النقابية، ويهدف خلدمة ق�سايا العمال 

التي  امل�سروعة  ومطالبها  كيانها  وحتقيق  املطلبية، 

كفلتها القوانني املحلية واالأعراف واملواثيق الدولية، 

�سينال من جمل�س التوكل الدعم وامل�ساندة.

اأن  راجيا  احلر،  االحتاد  اإ�سهار  »اأبارك  واأ�ساف 

العامل و�سلطة  ي�سع اجلميع ن�سب عينيه م�سلحة 

التجاذبات  عن  الوطني  االقت�ساد  واإبعاد  القانون 

ال�سيا�سية، و�سرورة تعزيز اللحمة الوطنية ووحدة 

ال�سف والكلمة«.

واأكد على �سرورة احلر�س وااللتزام بامل�سوؤولية 

العمالية والوطنية جتاه الوطن والعمال، وامل�ساهمة 

يف دفع م�سرية البناء واالإ�سالح التي يقودها عاهل 

من  وبدعم  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  البالد 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  حكومته 

خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري  الوزراء  رئي�س 

ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد، وبتكاتف واإخال�س من �سعب 

مملكة البحرين العزيزة.

النقابات  احتاد  يف  فل�سطني  مندوب  قال  بدوره 

العاملي حممد عبدالعزيز اقنيبي »اأنقل لكم نيابة عن 

با�سم  العاملي حتيات ن�سالية حارة  النقابات  احتاد 

مفريكو�س.  جورج  العام  واالأمني  العامة  االأمانة 

لعقد  ال�سادقة  وجهودكم  مبادرتكم  ونقدر  نحيي 

دميقراطية  اأ�س�س  على  التاأ�سي�سي  احتادكم  موؤمتر 

اجلميع  وم�ساركة  وامل�ساواة  العدالة  على  قائمة 

ت�ستطيع  وم�ستقلة  فاعلة  نقابية  منظمة  اإن�ساء  يف 

اأجل  من  ون�ساالتها  ون�ساطاتها  دورها  متار�س  اأن 

االأ�سا�سية للعمال وتعزيزها  املحافظة على احلقوق 

بكرامة  العي�س  العامل  لالإن�سان  ليت�سنى  وحمايتها 

واأمان«.

تاأ�س�س  الذي  العاملي  النقابات  احتاد  اأن  وذكر 

ويف  اأممية  دميقراطية  مبادئ  على   1945 عام 

ال�سعوب والدفاع  ال�سالم و�سداقة  الن�سال من اجل 

العاملة ومكافحة  الب�سر والطبقة  عن حقوق جميع 

احلروب واال�ستعمار واال�ستغالل عقد يف ابريل من 

يف  ع�سر  ال�ساد�س  املفتوح  موؤمتره  املا�سي  العام 

العا�سمة اليونانية اأثينا مب�ساركة 828 مندوبا من 

100 دولة ممثلني لـ 82 مليون ع�سو والذي اعترب 

قوانا  حدثنا  حيث  النقابية  لعائلتنا  تاريخيا  حدثا 

عالقاتنا  وعززنا  للجميع  ذراعينا  وفتحنا  وقدراتنا 

العامل  وعمال  �سعوب  مع  ون�ساطاتنا  ون�سالتنا 

ووا�سلنا ت�سامننا ودعمنا العملي للق�سايا العربية 

�سريحة  ثابتة  مبواقف  الفل�سطينية  والق�سية 

وا�سحة و�سجاعة.

عمال  نقابات  احتاد  رئي�س  قال  جانبه،  من 

فل�سطني �سالح يو�سف العدوي يف كلمة له انه البد 

النقابية  الذاكرة  اإنعا�س  من  امل�سهود  اليوم  هذا  يف 

البحرينية باأن نقول ان الطبقة العاملة هي �ساحبة 

االجتماعية  العدالة  حتقيق  يف  احلقيقية  امل�سلحة 

واال�ستقرار  الوطنية  للوحدة  اأمان  �سمام  وهي 

االجتماعي الذي يولد ا�ستقرار �سيا�سي واأمني، وعلى 

البنية  اأح�سن  اإذا  واإبداع  اقت�سادي  منو  يولد  غرار 

جت�سد  التي  الدميقراطي  باحلوار  املتنورة  النقابية 

يف  تاأتي  نقابي،  برنامج  عرب  العاملة  الطبقة  وحدة 

التجاذبات  التي تبتعد عن  العمالية  الثقافة  مقدمتها 

لالنتماء  العليا  امل�سلحة  على  وحتر�س  ال�سيا�سية 

الوطني.

�سريحة  الأكرب  اجلماهري  م�سلحة  اأن  وراأى 

التن�سيق  مع  العاملة  اليد  م�سلحة  وهي  للمجتمع 

يتطلب  والذي  الثالثة،  االإنتاج  اأطراف  بني  الكامل 

الإجناح هذا العمل اجلبار نكران الذات واالبتعاد عن 

متما�سكة  نقابية  الظهور وبناء هيكلية  اأمرا�س حب 

يخدم  مبا  التناف�سية  الدميقراطية  اأ�ساليب  باعتماد 

امل�سلحة العليا لليد العاملة وحقوقها �سمن احرتام 

قوانني الوطن.

عمال  لنقابات  احلر  االإحتاد  الأع�ساء  كلمة  ويف 

اإنكم على م�ستوى  تامة  ثقة  »اأنا على  قال  البحرين 

اأ�سحاب جتربة غنية وثقافة نقابية متقدمة وكل ما 

قدمته هو الإنعا�س الذاكرة ومن عمق االنتماء النقابي 

العربي والقومي، ن�سع جتربتنا بني اأيديكم و�سنبقى 

الطبقة  وحدة  و�سون  خلدمة  ت�ساءون  متى  جنودا 

النقابية  واحلركات  واملنظمات  العربية،  العاملة 

اإىل  اإنكم كنتم و�ستبقون  والدولية، ونحن على ثقة 

و�سعبا  حكومة  فل�سطني  املركزية  ق�سيتكم  جانب 

اأهدافنا  وحتقيق  و�سموده  �سعبنا  معاناة  لتخفيف 

والعودة  وا�ستقالل  باحلرية  املن�سودة  امل�سرتكة 

والتحرير  احلرية  ن�سيد  و�سويا  معا  لنن�سد 

واال�ستقالل فوق قد�سنا ال�سريف ومتمنني ملوؤمتركم 

العتيد النجاح بوالدة االحتاد احلر لعمال البحرين 

احتادا طليعيا باالحتاد الدويل لنقابات عمال العرب 

واملنظمات العمالية العربية«. 

من جانبه، قال االأمني العام للجمعية البحرينية 

 18 اليوم  اإن  فوالذ  في�سل  االإن�سان  حقوق  ملراقبة 

تاريخ  يف  م�سجال  يوما  �سيكون   ،2012 يوليو 

حقهم  كتابة  البحرين  عمال  ج�سد  حيث  البحرين 

يرونها  التي  واالحتاد  النقابة  اختيار  يف  االأ�سيل 

ح�سبما  النقابية  التعددية  يف  وحقهم  لهم  االأ�سلح 

 1948 للعام   87 رقم  الدولية  االتفاقية  اأقرته 

 35 رقم  القانون  مبقت�سى  امل�سروع  ج�سده  والذي 

ل�سنة 2011 - على الرغم من احتياجه اإىل مواكبة 

االتفاقيات واملقايي�س الدولية-.

النقابات  بدعم  العمل  وزارة  فوالذ  وطالب 

والوقوف  البحرينية  العمالية  واالحتادات  العمالية 

الت�سريعات  ومواءمة  بينها،  مت�ساٍو  مب�ستوى 

العمالية البحرينية باملعايري الدولية باالن�سمام اىل 

االتفاقية رقم 87 واالتفاقية 98، على اأن  يكون عمال 

بحق  اجتماعي  �سريك  النقابي  بان�سمامهم  البحرين 

للحوار  جمل�س  اإن�ساء  �سرعة  على  للعمل  و�سدق، 

االجتماعي مب�ساركة اأطراف االإنتاج الثالثة.

ودعا فوالذ اأ�سحاب االأعمال اإىل تر�سيخ العدالة 

االجتماعية من خالل حتقيق ال�سراكة االجتماعية مع 

النقابات العمالية وتعزيز بناء اقت�ساد وطني مبني 

ح�سية  عالقات  وتر�سيخ  وامل�ساواة  العدالة  على 

اقت�ساد  لبناء  النقابات  مع  را�سخة  و�سراكة  متينة 

وطني مزدهر.

واالحتاد  البحرين  لعمال  وجهها  ر�سالة  ويف 

املمثلني  جميعا  »ب�سفتكم  فوالذ  قال  للنقابات،  احلر 

الدوؤوب،  العمل  عليكم  البحرين،  لعمال  الوحيدين 

والدفاع عن م�سالح وحدة العمال خ�سو�سا يف هذه 

و  الوطني  تاريخنا  يف  والدقيقة  احل�سا�سة  املرحلة 

التاأكيد على ا�ستقاللية العمل النقابي وعدم ت�سيي�سه 

واالبتعاد على اخلط الطائفي وااللتفاف حول قيادة 

وتعزيز  االإ�سالحي  وم�سروعه  املفدى  امللك  جاللة 

امل�سلحة الوطنية«. 

للنقابات  امل�سري  االحتاد  ممثل  قال  ذلك  اإىل 

املقدمة  العرب ويف  ان »العمال  عبدالرحمن معو�س 

منهم عمال البحرين، �سيعملون على تاأدية العمل يف 

االقت�سادية  االأو�ساع  وترقية  وتقدمها  بلدانهم  بناء 

والنماء  اخلري  واإ�ساعة  ل�سعوبها  واالجتماعية 

�سبهات  من  الربيء  العربي  النهو�س  وم�ساندة 

التدخل االأجنبي«.

العهد  كان  كما  �سيظل  امل�سري  االحتاد  اأن  واأكد 

ال�سهيوين،  العدو  مع  التطبيع  برف�س  متم�سكا  به 

يف  العربية  النقابية  احلركة  وحدة  على  موؤكدين 

االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب راف�سني لالأفكار 

امل�سروعة  للتطلعات  وم�ساندين  لهدمه،  الداعية 

االجتماعي  العدل  يف  العربية  و�سعوبنا  لعمالنا 

والدميقراطية حمافظني على ثوابت ثورة 23 يوليو 

1952 من ا�ستحقاقات العمال والفالحني، ومتثيلهم 

واالهتمام  العادلة،  اأجورهم  وتعزيز  الربملاين، 

 ، والتاأمينية  ال�سحية  كالرعاية  االأخرى  باخلدمات 

الف�سل واملهانة، وهو ما يت�سارك فيه  واحلماية من 

م�سر  يف  الدميقراطي  التطور  تعزيز  يف  اجلمعي 

املانع  ال�سد  هو  ذلك  اأن  معتربا  العربي،  والوطن 

الوطنية  الوحدة  عن  والدافع  االأجنبية،  للتدخالت 

ل�سعوبنا يف مواجهة الطائفية والعرقية.

من جانبه، قال عدنان ر�سيد ال�سفار ممثل االحتاد 

العام لنقابات العراق يف كلمته ان املوؤمتر التاأ�سي�سي 

ومعقدة  �سعبة  ظروف  ظل  يف  يعقد  احلر  لالحتاد 

العربية  العاملة  والطبقة  العربية  �سعوبنا  بها  متر 

على  فر�ست  التي  الطبيعية  غري  االو�ساع  نتيجة 

اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية  او�ساع  بلداننا من 

الوطنية واالقليمية  الق�سايا وامل�سالح  تت�سابك فيها 

اخلا�سر  هي  �سعوبنا  فيها  تكون  والتي  والدولية، 

االكرب من هذه االو�ساع املرتدية. 

كتب - ح�سني العابد:

األبا، نقابة الدرفلة الوطنية، نقابة با�س الوطنية، نقابة البرتوكيماويات،  د�شنت النقابات العمالية )نقابة 

نقابة امل�شرفيني، نقابة بابكو احلرة( االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، حيث اأعلنت اللجنة التح�شريية 

لالحتاد االإ�شهار الر�شمي له عرب املوؤمتر التاأ�شي�شي الذي عقد اأم�س )االأربعاء( مب�شاركة وفود نقابة عربية، 

وموؤ�ش�شات املجتمع املدين البحرينية، وبح�شور �شخ�شيات �شيا�شية ونيابية ور�شمية.

من  اإذ  اخلليج،  بفندق  املوؤمترات  قاعة  يف  )اخلمي�س(  اليوم  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  ي�شتمر  اأن  املقرر  ومن 

املوؤمل اأن ينتخب االأع�شاء يف املوؤمتر التاأ�شي�شي 15 ع�شواً للمكتب التنفيذي لالحتاد احلر، والذين بدورهم 

�شينتخبون االأمني العام و�شيحددون املنا�شب االإدارية االأخرى.

مندوب فل�سطني: 

اأنتم اأ�سحاب 

جتربة غنية 

وثقافة نقابية 

متقدمة

الدو�سري: ناأمل 

اأن يبادر االحتاد 

اجلديد بت�سحيح 

م�سار احلركة 

النقابية

حمد الذواديعبداهلل الدو�شريحممد اقنيبي

اأ�سدرت جمعيتا »االأ�سالة« و »املنرب االإ�سالمي« بياناً م�سرتكاً اأم�س، اأعربتا 

فيه عن ا�ستغرابهما من عدم ح�سور وزير العمل جميل حميدان املوؤمتر التاأ�سي�سي 

لالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين والذي اأعلن فيه قيام االحتاد احلر.

اأحمد، رئي�سي  الدكتور علي  والنائب  مراد  ال�سيخ عبد احلليم  النائب  وقال 

كتلتي االأ�سالة واملنرب على التوايل، اأن عدم ح�سور وزير العمل للحفل »يوؤكد ما 

حذرنا منه من اأنه متحيز لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين التابع جلمعية 

الوفاق، وال يريد قيام االحتاد احلر الذي اأعلن التزامه بامل�سلحة العليا للوطن، 

والطائفية،  احلزبية  االنتماءات  عن  بعيدا  العمال  م�سلحة  عن  الدفاع  وتعهده 

ورغم اأن قانون النقابات العمالية ي�سمح بالتعددية النقابية ف�سال عن املواثيق 

يليق  ال  ما  التاأ�سي�س، وهو  يتغيب عن حفل  اأن  اإال  اأبى  الوزير  اأن  اإال  الدولية، 

بوزير يفرت�س اأن يعمل من اجل امل�سلحة العامة«.

وبارك البيان امل�سرتك »قيام االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين«، وعربت 

وحتقيق  العمال  م�سالح  عن  الدفاع  من  يتمكن  اأن  يف  اأملهما  عن  اجلمعيتني 

االأهداف التي قام من اأجلها ، واإنهاء اختطاف الطبقة العاملة من جانب االحتاد 

من  حتركه  اأجندات  اأجل  من  العمال  مب�سالح  يتاجر  والذي  الوفاقي،  العام 

اخلارج، وكانت له امل�سئولية الكربى يف �سق �سف الطبقة العاملة، ودفع  اأكرب 

نقابة بالبحرين اإىل االن�سحاب منه والتعاون مع نقابات اأخرى لتاأ�سي�س احتاد 

يرمتي  اأن  ويرف�س   ، للبحرين  العليا  وامل�سلحة  العمال  م�سالح  جديد حتركه 

يف اأح�سان اخلارج ، ويحج ل�سفارات ال�سرق والغرب من اأجل ابتزاز بالده ويل 

ذراعها.

باركتا قيام االحتاد احلر

االأ�سالة واملنرب ت�سجبان تغيب وزير العمل

ت�سوير: جميد حممد
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Aparliamentarian yesterday
urged Al Wefaq Islamic

Society to suspend all demon-
strations during the Holy Month
of Ramadan.

MP Ahmed Al Saati also
urged authorities to reduce secu-
rity presence in the villages.

"We must make use of this
time – the peace of Ramadan to
lead us to a truce and to help us
find a way out of the political
crisis," said Mr. Al Saati.

By suspending demonstra-
tions, we are respecting the sanc-
tity of the Holy Month, which in
turn will also allow us the time
and peace to prepare for a new
round of political action after

Ramadan, said the MP.
Despite personally believing

in the right to demonstrate
peacefully, which is freedom of
expression and for political
action, as guaranteed by the
Bahraini Constitution, he said
that it was better to base argu-
ments on the purposes and
interests.

“Let us postpone the use of
this right until the month end, as
things often end up contradicto-
ry to the intention of the actor,”
said Mr Al Saati.

The piety of the month
should not be lost by demonstra-
tions and clashes, be it for any
reason. Let us be just to our con-
science and help us overcome
the painful crisis that we are
going through. By doing so, we

will each be lighting a candle in
the tunnel of political darkness,”
he said.

He called for the society to
gather in peace and spread calm
during the month, helping to
forget and forgive and keep away
the external agents who were
trying to take the country for a
ransom.

The MP also urged the youth
to refrain from disrupting civil
life by burning and blocking
roads and reminded religious
leaders that it was their legal
responsibility to guide the youth
far from such activities.

He also called on the authori-
ties to exercise utmost restraint
in using tear gas.

“We must ensure that the eld-
erly, women and children must

be able to come out of the vil-
lages peacefully to perform their
religious rites or exchange social
visits, which is active during this
holy month,” he said.

He also suggested that the
authorities initiate the release of
the youth detained on minor
offences, as a good will gesture
to allow them join back with
their families to spend Ramadan
and Eid.

Requests denied
Chief of Public Security

Major-General Tariq Al Hassan
has said that Al Wefaq National
Islamic Society has been denied
permission to hold 25 rallies in
various locations in the
Kingdom today.

It was done after reviewing
security plans and the law on
public assemblies.

Moreover, he said that the
requests don't come under the
freedom of expression protected
by the constitution and the law,
because it is not considered as a
service. It also harms the eco-
nomic interests of citizens and
residents. Those intending to
hold those rallies in the first day
of Ramadan aim to hinder the
daily lives of people, he added.

This could affect national
economy, while violations at
such events aim to create inter-
nal conflicts, disturb security
and create baseless allegations
to be misused through the
media within narrow political
intentions.

The Chief said that as was
mentioned before the ministry
is about to study the identifica-
tion of locations for approved
rallies and gatherings. This is
as result of the implementation
of the recommendations of the
National Dialogue regarding
"Security and Civil Peace".

The goal of the study is to
determine which locations in
Bahrain provide the best
opportunities for freedom of
expression without violating
the rights of others or hinder-
ing public interests. The
Chief of Public Security clari-
fied that it would be illegal to
take part in the rallies and
legal action would be taken
against violators.

AL WEFAQ URGED TO
SUSPEND RALLIES
Raji Unnikrishnan
raji@dt.bh

Mr. Al Saati

The Medical team for the
Hajj Committee 2012 has

started their registration
through e-Government portal
of the system.

The first-of-its kind move,
will facilitate medics to
process their registration, fol-
low-up and finalisation of
their participation in the
medical team, from their
office, online, said Health
Ministry’s Supreme Council
for Hajj member and Hajj
Medical Mission Chairman
Dr. Ali Ahmed Al Baqqara.

Earlier they had to come to
the Health Ministry in person
many times to complete the
process, which was-time con-
suming, which often deterred
many from the move, Dr Al
Baqqara told DT.

The coordination commit-
tee has started processing the
online applications since its
meeting last Tuesday as part
of it preparations for Hajj
2012.

“The medic in the health
ministry’s team must be a
Bahraini, while the medical
team of contractors will allow
non-Bahrainis as well. They
must possess valid Health
Ministry licence and should
have obtained a certificate on
cardiopulmonary resuscita-
tion,” pointed out Dr Al
Baqqara.

Other conditions stated
that the medic should have
not less than a year’s service
in the specialty that he / she is
placed at the time of applica-
tion. Applications are sub-
jected to cancellation for
want of required documents
specified by the ministry and

cannot be re-applied in such a
case.

The medic should not have
record of any disciplinary
action in his career and his
licence must be valid until the
end of the pilgrimage season
(November 30, 2012).

“Ministry reserves the right
to decide if years of experi-
ence is less than the number
of years required, in excep-
tional cases, as we need to
have the best and willing
medics in the team,” said Dr
Al Baqqara.

He noted that the applica-
tion was the choice of the
medic and they have to obtain
permission from their respec-
tive departments to help
arranging for suitable
replacements.

Meeting with the 50 autho-
rised Hajj contractors will
soon be held.

Hajj medical team starts
online registration
Raji Unnikrishnan
raji@dt.bh

The committee holds a meeting.

The constitution for the
new labour federation

launched in the Kingdom was
adopted yesterday, at the sec-
ond day of the conference
held at Gulf Hotel.

The seventy-point constitu-
tion of Bahrain Labour Union
Free Federation (BLUFF) was
discussed at length before its
approval, followed by the elec-
tion of fifteen member execu-
tive board.

Office bearers were unani-
mously elected from among

the members of the six repre-
senting unions by raising of
hands.

The office bearers are -
Yaqub Yousif Mohammed
Chairman(GPIC), Bassim
Kuwaitan President(Alba),
Fatima Abdulla Fakhroo-
President, Women Affairs
(Bapco Free Union), Osama
Salman Hassan - General
Secretary(GPIC), Ali
Mohammed Abdulla
Treasurer (Bankers Union),
Basseem Thawadi Internal
Affairs (Bapco Free Union),
Ali Binali  Internal and
External Relations (Alba),

Albulla Al Moraj Media and
Public Relations (Alba),
Hamed Althawadi Employee
Relations, Public Sector
(GPIC), Wadi Isa Employee
Relations Private Sector
(Alba), Suha Ahmed Alshafi
Member (Bapco Free Union),
Khalil Zainal Rules and
Regulations (Bankers
Union), Ebrahim Al Ansari
Social Events and Youth
Issues (BAS), Mohammed
Rasol Baksh Health and
Safety (Gramco) and
Abdulaziz Rafdan Investment
Relations (Bapco Free
Union). 

BLUFF office-bearers announced
Raji Unnikrishnan
raji@dt.bh

The new board members.

Friday, July 20, 20124

Aparliamentarian yesterday
urged Al Wefaq Islamic

Society to suspend all demon-
strations during the Holy Month
of Ramadan.

MP Ahmed Al Saati also
urged authorities to reduce secu-
rity presence in the villages.

"We must make use of this
time – the peace of Ramadan to
lead us to a truce and to help us
find a way out of the political
crisis," said Mr. Al Saati.

By suspending demonstra-
tions, we are respecting the sanc-
tity of the Holy Month, which in
turn will also allow us the time
and peace to prepare for a new
round of political action after

Ramadan, said the MP.
Despite personally believing

in the right to demonstrate
peacefully, which is freedom of
expression and for political
action, as guaranteed by the
Bahraini Constitution, he said
that it was better to base argu-
ments on the purposes and
interests.

“Let us postpone the use of
this right until the month end, as
things often end up contradicto-
ry to the intention of the actor,”
said Mr Al Saati.

The piety of the month
should not be lost by demonstra-
tions and clashes, be it for any
reason. Let us be just to our con-
science and help us overcome
the painful crisis that we are
going through. By doing so, we

will each be lighting a candle in
the tunnel of political darkness,”
he said.

He called for the society to
gather in peace and spread calm
during the month, helping to
forget and forgive and keep away
the external agents who were
trying to take the country for a
ransom.

The MP also urged the youth
to refrain from disrupting civil
life by burning and blocking
roads and reminded religious
leaders that it was their legal
responsibility to guide the youth
far from such activities.

He also called on the authori-
ties to exercise utmost restraint
in using tear gas.

“We must ensure that the eld-
erly, women and children must

be able to come out of the vil-
lages peacefully to perform their
religious rites or exchange social
visits, which is active during this
holy month,” he said.

He also suggested that the
authorities initiate the release of
the youth detained on minor
offences, as a good will gesture
to allow them join back with
their families to spend Ramadan
and Eid.

Requests denied
Chief of Public Security

Major-General Tariq Al Hassan
has said that Al Wefaq National
Islamic Society has been denied
permission to hold 25 rallies in
various locations in the
Kingdom today.

It was done after reviewing
security plans and the law on
public assemblies.

Moreover, he said that the
requests don't come under the
freedom of expression protected
by the constitution and the law,
because it is not considered as a
service. It also harms the eco-
nomic interests of citizens and
residents. Those intending to
hold those rallies in the first day
of Ramadan aim to hinder the
daily lives of people, he added.

This could affect national
economy, while violations at
such events aim to create inter-
nal conflicts, disturb security
and create baseless allegations
to be misused through the
media within narrow political
intentions.

The Chief said that as was
mentioned before the ministry
is about to study the identifica-
tion of locations for approved
rallies and gatherings. This is
as result of the implementation
of the recommendations of the
National Dialogue regarding
"Security and Civil Peace".

The goal of the study is to
determine which locations in
Bahrain provide the best
opportunities for freedom of
expression without violating
the rights of others or hinder-
ing public interests. The
Chief of Public Security clari-
fied that it would be illegal to
take part in the rallies and
legal action would be taken
against violators.

AL WEFAQ URGED TO
SUSPEND RALLIES
Raji Unnikrishnan
raji@dt.bh

Mr. Al Saati

The Medical team for the
Hajj Committee 2012 has

started their registration
through e-Government portal
of the system.

The first-of-its kind move,
will facilitate medics to
process their registration, fol-
low-up and finalisation of
their participation in the
medical team, from their
office, online, said Health
Ministry’s Supreme Council
for Hajj member and Hajj
Medical Mission Chairman
Dr. Ali Ahmed Al Baqqara.

Earlier they had to come to
the Health Ministry in person
many times to complete the
process, which was-time con-
suming, which often deterred
many from the move, Dr Al
Baqqara told DT.

The coordination commit-
tee has started processing the
online applications since its
meeting last Tuesday as part
of it preparations for Hajj
2012.

“The medic in the health
ministry’s team must be a
Bahraini, while the medical
team of contractors will allow
non-Bahrainis as well. They
must possess valid Health
Ministry licence and should
have obtained a certificate on
cardiopulmonary resuscita-
tion,” pointed out Dr Al
Baqqara.

Other conditions stated
that the medic should have
not less than a year’s service
in the specialty that he / she is
placed at the time of applica-
tion. Applications are sub-
jected to cancellation for
want of required documents
specified by the ministry and

cannot be re-applied in such a
case.

The medic should not have
record of any disciplinary
action in his career and his
licence must be valid until the
end of the pilgrimage season
(November 30, 2012).

“Ministry reserves the right
to decide if years of experi-
ence is less than the number
of years required, in excep-
tional cases, as we need to
have the best and willing
medics in the team,” said Dr
Al Baqqara.

He noted that the applica-
tion was the choice of the
medic and they have to obtain
permission from their respec-
tive departments to help
arranging for suitable
replacements.

Meeting with the 50 autho-
rised Hajj contractors will
soon be held.
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The new board members.
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Public Works Ministry Assistant
Undersecretary for Construction
and Maintenance Projects Mona
Al Mutawa, and Healthcare Assis-
tant Undersecretary, Dr. Mariam Al
Jalahma, Deputy Acting Director
for Buildings, Turraif Al Tajer, and
Chief Engineer Najib Al Manosur
accompanied by a supervisory
crew visited the health centre
project in "Halat Bu Maher",
Muharraq. The project is sup-
posed to the be the biggest of its
kind in the area. Over 20 per cent
of the project have been complet-
ed last May and that the project
began implementing the Pile
Foundation stage which is likely to
be completed by May 2014. It
occupies 13,259 sq metres, a 60-
car parking lot. The project was
awarded by the Tender Board at a
around BD4.6 million.

Asecond meeting of the Health Ministry to
be held today will finalise solutions that

will lead to a protocol to treat Sickle Cell
Disease (SCD) in the Kingdom.

The meeting that will be chaired by Minister
Sadiq Al Shehabi will study all options that are
put forward by the medical team under
Bahrain Hereditary Anaemia Society
Chairperson and Salmaniya Medical Complex
(SMC) Genetic Dieases Department Head Dr
Shaikha Salim Al Arrayed.

“The minister is serious about the issue and
the solutions and suggestions will converge into
a legal protocol very soon,” Ministry’s Public
Relations and International Affairs Director
Abdulaziz Al Rafaei told DT.

The team is keen about finding feasible
solutions to suit the needs of the patients and
addressing their concerns, said Mr Al Rafaei.

The practical side of reopening Ebrahim
Khalil Kanoo Community Health Centre, hav-
ing a separate SCD clinic at SMC, and in that
case the doctors who will man the clinic, the
venue of the clinic - all these are under consid-
eration, he said.

In today’s meeting all departments are
expected to put up the list of doctors and spe-
cialists that they can spare towards the SCD
treatment so that the team can be finalised, it
was informed.

“There shall definitely be two specialists
doctors, one doctor specialised in blood dis-
eases and another from the emergency depart-
ment. Apart from this ways to electronically
record the names of SCD patients coming to
the ministry, the need for fully committed
unified system of treatment and the designa-
tion of medics will also be finalised,” said Mr
Al Rafaei.

“The possibility of allocating a separate
unit for the treatment of pain and to provide
new drugs for this unit will be addressed, aim-
ing to treat and relieve the patient's pain which
in itself lead to the series of reactions within the
body resulting in problems and complications,”
he noted.

There shall be discussions on precautions
to be adopted for not confusing SCD patients
with other patients infected with contagious /
respiratory diseases.

“Future plans are divided into short-term
plans that will deal with cases that need quick
solutions, medium-term which deal with cases
that need more capabilities and long-term ones
which will aim at durable solutions to the prob-
lem,” he added.

SCD meet today
Raji Unnikrishnan
raji@dt.bh

The cable of congratulations
from HRH the Premier to the

newly formed labour federation is
an acknowledgement towards
nationalistic efforts towards
nation building, said its leader.

The congratulatory note is the
real publicity for the unity, as the
cable underlines the Prime
Minister’s understanding of the
fact that the new union was a nat-
ural extension of the ongoing
efforts to straighten things in the
labour segment, said Bahrain
Labour Union Free Federation
(BLUFF) Chairman Yaqub Yousif
Mohamed.

The cable also confirms the

support of the political leadership
towards a national project which
aims to provide a good image of
the worker class in Bahrain inter-

nationally, far from what has been
happening now,” Mr Mohamed
told DT. 

“Since the day of conception of
the idea, we as organisers were
seeking with all their efforts to
establish a union to defend work-
ers, free from political disputes,
which have of late affected the
labour movement in Bahrain,” said
Mr Mohamed.

He pointed out that the union
has received unprecedented sup-
port from Arab and international
labour unions and also have
received invitations to be part of
the world labour union family.

“We as a union will stand firm
against any move to discredit
Bahrain in any local, regional or
international forums for political

gains and will defend with the true
picture of workers’ issues and their
rights,” he said.

The 15-member Executive
Board Council of BLUFF will
establish relationships with other
labour axes – Labour Ministry and
the Bahrain Chamber of
Commerce (BCCI) and work
towards establishing social part-
nership with them, he said. 

He also pointed out that recent
events experienced by Bahrain has
taught us a lesson which shall not
be forgotten.

“Our prime goal is to maintain
stand by the best interest of
Bahrain, its progress and help its
workers be comfortable so that
they emerge productive for the
benefit of the country,” he added.

Raji Unnikrishnan
raji@dt.bh

BLUFF PROUD OVER
PREMIER'S WISHES

Mr. Mohamed

Manama

As part of the security
development frame-

work, the Ministry of
Interior would release an
aerostat to help improve
the security, through
monitoring the level of
various kinds of pollution
and measure the level of
harmful radiations. 

Chief of Public
Security and President of
the National Disaster
Management Committee
Major-General Tariq Al
Hassan made the
announcement yesterday.

This is part of the
national plan to deal with

radiation accidents,
which was approved by
the Cabinet. The experi-
ment will also help moni-
tor and follow up traffic
jams.

Maj-Gen Al Hassan
said that the experiment
aimed to find out the
radiation levels in
Bahrain and determine
e nv i ron m e nt - re l ate d
risks.

The aerostat will moni-
tor polluted gases in the
environment and their
level in the sea and the
soil, in relation to the
development taking place
in Bahrain.

Interior Ministry 
to monitor pollution

A representative picture of an aerostat.
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3 نقابات في »بتلكو«... وأخرى جديدة في »طيران الخليج«
§ الوسط - حسين الوسطي

عمال  نقابة  تعقد  أن  المقرر  من   [
السلكية  لالتصاالت  البحرين  شركة 
الخميس  يوم  )بتلكو(  والالسلكية 
 )2012 آب  أغسطس/   2( المقبل 
مركز  بصالة  العمومية  جمعيتها 
إلجراء  وذلك  بالهملة،  بتلكو  موظفي 
العملية االنتخابات النقابية في دورتها 
األدبي  التقرير  ومناقشة  الرابعة، 
للمجلس  السابقة  للدورة  والمالي 
 11 اإلدارة  لمجلس  ويترشح  الحالي، 

عضواً بينهم سيدتان.
نقابة  تشكيل  أن  »الوسط«  وعلمت 
»نقابة  مسمى  تحت  )بتلكو(  في  ثالثة 
بتلكو الحرة« يأتي بعد أن حدث خالف 
التي  الجديدة  النقابة  مؤسسي  بين 
تشكلت في غضون أشهر تحت مسمى 
المصدر  ولفت  بتلكو(،  عائلة  )نقابة 
إلى أن المؤسسين اختلفوا على رئاسة 
انشقاق  حدوث  في  تسبب  ما  النقابة، 

أحدهم ولجوئه لتشكيل نقابة ثالثة.
)عائلة  نقابة  أن  المصدر  وذكــر 
بتلكو( تأسست في ظروف غامضة لم 
يعلم عمال بتلكو بها إال من خالل دعوة 
اإللكتروني  البريد  عبر  لهم  أرسلت 
للنقابة،  لالنضمام  بالشركة  الخاص 
اإللكترونية  الرسالة  مع  أرفق  حيث 
على  العمل  وزارة  موافقة  من  نسخة 
النظام  إلى  باإلضافة  النقابة  تشكيل 

األساسي للنقابة.
شركة  نقابة  عقدت  أخرى،  جهة  من 
)الخميس(  أمس  مساء  الخليج  طيران 
طرح  وتم  للنقابة،  العمومية  الجمعية 
للمناقشة،  والمالي  األدبي  التقريرين 
مجلس  انتخاب  يتم  أن  المقرر  ومن 
العام  نهاية  للنقابة  الجديد  اإلدارة 
2012، بعد أن كان من المقرر عقدها في 
مارس/ آذار 2012، وتم تأجيلها بسبب 

بعض الظروف التي مرت بها النقابة.
سابق  إداري  عضو  أفاد  ذلك،  إلى 
لنقابة  العمومية  الجمعية  وعضو 

يوسف  محمود  الخليج  طيران  شركة 
اجتمعت  النقابة  »إدارة  بأن  سلمان 
الجمعية  موضوع  لبحث  بالشركة 
العمومية للنقابة، وقد تم توجيه إدارة 
 26 يومي  العمال  بتفريغ  الموظفين 
ليتسنى   ،2012 تموز  يوليو/  و27 
العمومية،  للجمعية  الحضور  لهم 

وخصوصاً عمال نظام النوبات«.
القديمة  »النقابة  أن  سلمان  وبّين 
تضم  فيما  عضو،   200 نحو  تضم 

النقابة الحالية نحو 1000 عضو«. 
عن  سلمان  عّبر  أخــرى،  جهة  من 
العمالية،  الوحدة  حفظ  في  طموحه 
نقابي  كرجل  أطمح  »مازلت  وقــال: 
ضد  ونقف  العمالية،  الوحدة  بتحقيق 
لمصلحة  وذلــك  الطائفي  االنشقاق 
الناقلة الوطنية«، منوهاً إلى أن »القوة 
تتمثل في الوحدة العمالية، وأن تشكيل 
للجهود  تشتتاً  يعتبر  أخرى  نقابة 
العمالية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى 

تقسيم الجسد العمالي«.

»وعد«: تأسيس اتحادات عمالية يهدف
لتفتيت الحركة العمالية على أسس طائفية

§ أم الحصم - جمعية وعد
الوطني  العمل  جمعية  استنكرت   [
في  اسمها  زج  »وعــد«  الديمقراطي 
ومحاولة  الرخيصة  المزايدات  »بازار 
لّي عنق الحقيقة عبر تلفيق اتهامات ال 
أساس لها من الصحة«، وذلك رداً على 
جمعية  مع  بالتواطئ  الجمعية  اتهام 
مجلس  انتخابات  تزوير  »على  الوفاق 

االتحاد العام للنقابات«.
العام  »االتحاد  أن  »وعــد«  وأكــدت 
قانونياً  هو  البحرين  عمال  لنقابات 
الممثل الشرعي لجميع عمال البحرين، 
قبيل  من  إال  له  اإلساءة  محاولة  وما 
في  إسفين  لضرب  الحثيث  السعي 
تأسيس  وأن  الحركة،  هذه  صفوف 
التعديالت  بعد  بديلة  عمالية  اتحادات 
إلى  يهدف  القانون،  على  حدثت  التي 
وتشطيرها  العمالية  الحركة  تفتيت 
شعبنا  كل  يمقتها  طائفية  أسس  على 

البحريني بكافة أطيافه«.
نفسها  تعتبر  أنها  الجمعية  وأفادت 
باستقاللية  يؤمن  سياسياً  تنظيماً 
ودورها  والعمالية  النقابية  الحركة 
ومطالب  أهداف  تحقيق  في  المفصلي 
الرعيل  أجلها  من  ناضل  التي  العمال 
األول من النقابيين مروراً بهيئة االتحاد 
العمل  اتحاد  أسست  التي  الوطني 
الماضي  القرن  خمسينات  منتصف 
العام  المجيدة  مارس   5 وانتفاضة 
التأسيسية  اللجنة  وانتفاضة   1965
في  الحرة  المهن  وأصحاب  التحاد 
أسهمت  والتي   ،1972 العام  البحرين 
المجلس  تشكيل  في  بفعالية  نضاالتها 
وإصدار  العام  نفس  في  التأسيسي 

دستور 1973.
وأشارت إلى أن »جمعية وعد وكل من 
تابع المؤتمر التأسيسي لالتحاد العام 
لنقابات عمال البحرين تيقن بأن »وعد« 

لم يكن لها دور في مجريات االنتخابات 
لالتحاد،   2004 العام  في  جرت  التي 
وأشرف  وراقــب  حضر  الــذي  وإنما 
هي  المركزي  المجلس  انتخابات  على 
والعربية،  العالمية  النقابية  الحركة 
الدولية،  العمل  منظمة  مقدمتها  وفي 
االتحاد الدولي للنقابات الحرة، منظمة 
النرويج،  عمال  اتحاد  العربية،  العمل 
االتحاد  الكويت،  لعمال  العام  االتحاد 
العام  االتحاد  لبنان،  في  العمالي  العام 
لعمال  العام  االتحاد  للشغل،  التونسي 
األردن،  لعمال  العام  االتحاد  سورية، 
مصر،  عمال  لنقابات  العام  االتحاد 
البحرينية  الجمعية  إلى  باإلضافة 
للشفافية، والجمعية البحرينية لحقوق 
اإلنسان، فهل يمكن التشكيك في الحركة 
العالمية والعربية واالتحادات  النقابية 
القطرية التي حضرت وراقبت وأشرفت 

على االنتخابات؟

جواهري: إشهار »االتحاد الحر« جاء تعميقًا وتطويرًا للتجربة النقابية
§ سترة - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

البتروكيماويات  الخليج لصناعة  اعتبر رئيس شركة   [
األحد  صباح  مكتبه  في  لقائه  خالل  جواهري  عبدالرحمن 
لنقابات  الحر  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  رئيس  الماضي، 
وإطالق  إشهار  اعتبر  محمد،  يوسف  يعقوب  البحرين  عمال 
االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يأتي في إطار ممارسة 
النقابية  تجربتهم  وتطوير  تعميق  في  العمال  حق  وتأكيد 
التعددية  ظل  في  ممثليهم  اختيار  في  المشروعة  وحريتهم 
المكاسب  لتعزيز  الشريف  الوطني  والتنافس  النقابية 

العمالية ودعم االستقرار والنمو االقتصادي في البالد.
الشئون  رئيس  من  كل  المجلس  رئيس  برفقة  وكان 
اإلدارية لالتحاد عضو المجلس أسامة سلمان حسن، عضو 
المجلس نائب الرئيس للنقابات المهنية ورئيس نقابة عمال 

»جيبك« حمد محمد الذوادي.
التنفيذي  المجلس  وأعضاء  رئيس  جواهري  وهنأ 
بثقة  فوزهم  على  البحرين  عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد 
عمال البحرين، وأعرب لهم عن فخر شركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات واعتزازها الكبير باختيار نخبة من أبنائها 
االتحاد،  هذا  لقيادة  النقابي  العمل  في  والمتمرسين  األكفاء 
مؤكداً أن ذلك يترجم الصفات القيادية والكفاءة التي يتمتع 
الشركة  اهتمام  نتيجة  وذلك  البتروكيماويات  أبناء  بها 
تنمية  على  العمل  إلى  الدائم  وسعيها  البشرية  بعناصرها 
للمشاركة  لهم  المتعددة  الفرص  وإتاحة  وتأهيلهم  قدراتهم 
داخل  في  تعقد  التي  والمؤتمرات  التجمعات  مختلف  في 
المملكة وخارجها من أجل إثراء تجاربهم وخبرتهم في العمل 

النقابي.
لنقابات  الحر  االتحاد  وإطالق  بإشهار  جواهري  وأشاد 
ممارسة  إطار  في  يأتي  ذلك  أن  معتبراً  البحرين،  عمال 
النقابية  تجربتهم  وتطوير  تعميق  في  العمال  حق  وتأكيد 
التعددية  ظل  في  ممثليهم  اختيار  في  المشروعة  وحريتهم 
المكاسب  لتعزيز  الشريف  الوطني  والتنافس  النقابية 
البالد،  في  االقتصادي  والنمو  االستقرار  ودعم  العمالية 
العمل  في  الرائدة  البحرين  بتجربة  ذاته  الوقت  في  منوهاً 
أطلقها  التي  الشاملة  النقابي وذلك في ظل مسيرة اإلصالح 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل 

آل خليفة.
نقابة  اتخذته  الذي  البطولي  بالدور  جواهري  وأثنى 
البالد  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  إثر  الشركة  عمال 
مورست  التي  للضغوطات  الخضوع  أعضاؤها  ورفض 
العمالية  النقابات  إقحام  محاوالت  لكافة  وتصديهم  عليهم 
وتغليبهم  الخاصة،  والمصالح  السياسية  التجاذبات  في 
مصلحة الوطن والشركة على أية اعتبارات ومصالح أخرى، 
األمر الذي ينم عن نظرة متزنة وحكمة بالغة، موجهاً الدعوة 
المخلصة  المساعي  وتسريع  إنجاح  على  للعمل  للجميع 
والنمو  البناء  مسيرة  ودفع  األزمة  آثار  تجاوز  إلى  الهادفة 
في  ومتماسكة  ومنتجة  صحية  عمل  بيئة  ضمان  خالل  من 

جميع مواقع العمل والقطاعات اإلنتاجية في البالد.
وكافة  رئيس  الشركة  رئيس  حث  االجتماع،  ختام  وفي 
عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  أعضاء 
الدفاع  أجل  من  ومثابرة  جد  بكل  العمل  على  البحرين 
انتماءات  أية  إلى  االلتفات  دون  العاملة  الطبقة  حقوق  عن 
التجاذبات  كافة  عن  واالبتعاد  طائفية،  أو  عرقية  أو  حزبية 
السياسية، مؤكداً أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

يد  ستمد  الوطنية،  المبادرات  مختلف  مع  دائماً  وكعهدها 
العون والدعم  الجديد وتقدم جميع أشكال  التعاون لالتحاد 
لمساعدة االتحاد على القيام بدوره في خدمة العمال ورعاية 

مصالحهم واإلسهام في تحقيق المصالح العليا للوطن.
الرئيس  أعرب  المجلس،  أعضاء  عن  ونيابة  جانبه،  من 
التنفيذي لالتحاد يعقوب يوسف محمد عن شكره وتقديره 
للمهندس جواهري على دعمه لالتحاد منذ بداياته ومتابعته 
ونصائحه  توجيهاته  وكذلك  تأسيسه،  لمراحل  الشخصية 

التي تفضل بها خالل االجتماع.
وأكد محمد أن تأسيس االتحاد الحر جاء كمبادرة وطنية 
االتحاد  أن  إلى  مشيراً  الرشيدة،  القيادة  بمباركة  حظيت 
جهة  أية  مع  البناء  للتعاون  تام  استعداد  على  الجديد 
أعضاء  سيعمل  إذ  اعتبار،  كل  فوق  العمال  مصلحة  تضع 
االتحاد على تصحيح صورة مملكة البحرين لدى المنظمات 
القائمة  العمالية  التنظيمات  كل  مع  وسيتعاون  الخارجية، 
حوار  لتأسيس  األعمال  أصحاب  ومنظمات  والناشئة 
وتعاون بين أطراف اإلنتاج الثالثة األمر الذي سيعمل دون 

شك على توحيد الجهود إلعالء مكانة البحرين.

لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث صناعي

 »ألبا« تنعى عاملها عبداإلله بوعلي
§ سترة - ألبا

البحرين  ألمنيوم  شركة  نعت   [
)الخميس(  أمس  لها  بيان  في  )ألبا( 
الذي  بوعلي  علي  عبداإلله  الموظف 
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى أمس )26 
يوليو/ تموز 2012( إثر تعرضه إلى 

حادث صناعي.
عبداإلله  أن  »ألبا«  وأوضحت 
مايو/   7 في  بالشركة  للعمل  انضم 

خط  في  أول  كمشغل   2002 أيار 
بعمله  عرف  حيث  األول،  الصهر 
العمل  في  وتفانيه  وإخالصه  الجاد 
التي  سنة  عشرة  ــدى  اإلح طــوال 
قضاها في الشركة، وهو متزوج وله 
ابنة واحدة. وذكرت أنه تم االتصال 
الشركة  ممثلي  قبل  من  بعائلته 
في  المأساوي،  بالحادث  لتبليغهم 
االتصاالت  بجميع  القيام  تم  حين 

وجاٍر  المعنية،  الجهات  مع  الالزمة 
وتفاصيل  ــروف  ظ في  التحقيق 

الحادث.

عمال »ألبا« ينعون زميلهم
بيان  في  »ألبا«  عمال  نقابة  نعى 
زميلهم  )الخمس(  أمس  عنهم  صدر 
العامل  بوعلي  علي  عبداإلله  العامل 
عمر  عن   1 الصهر  خط  دائرة  في 

يناهز 41 عاماً.
العامل  تعرض  النقابة:  وقالت 
إلى حادث  أمس  عبداإلله في صباح 
الحال،  في  وفاته  إلى  أدى  صناعي 
االعتيادي  عمله  يمارس  كان  عندما 
في عمليات خط الصهر رقم 1 نتيجة 

لسقوط ذراع رفع البوتقة.
وأضافت أن عبداإلله عمل نحو 10 
سنوات في »ألبا« وكان جداً محبوباً 

دائماً  وحريصاً  العمال  زمالئه  بين 
في  السالمة  إجراءات  تطبيق  على 
أن  القدر  شاء  ولكن  العمل  موقع 
العامل  سيبقى  بأنه  مردفة  يختاره، 
الذين  ألبا  لعمال  رمــزاً  عبداإلله 
يضحون كل يوم في سبيل الحصول 
ألبا  عمال  ونحن  عيشهم،  لقمة  على 
إذ نعزي عائلة الفقيد ونعد بأن نقف 

مع من أحبهم وأعزهم.

عبداإلله علي بوعلي

المحفوظ يطالب بتحقيق شفاف وهيئة عليا للسالمة»العمل« تباشر التحقيق بحادث وفاة عامل بحريني في »ألبا«
§مدينة عيسى - وزارة العمل 

التفتيش والنقابات  ] صرح مدير إدارة 
بأن  الحايكي  أحمد  العمل  بوزارة  العمالية 
الوزارة تلقت يوم امس الخميس )26 يوليو/ 
األمنية  الجهات  من  بالغاً   )2012 تموز 
ألمنيوم  بشركة  بحريني  عامل  بوفاة  يفيد 
الفور توجهت وحدة  )ألبا(، وعلى  البحرين 
التحقيق والتفتيش إلى موقع الحادث بغرض 
اتضح  وقد  والمعاينة،  والكشف  التحقيق 
قيام  أثناء  أنه  األولي  التحقيق  خالل  من 
العمال باإلعداد لعملية نقل بوتقة األلمنيوم 
وتحميلها بواسطة الرافعة العلوية، حدث أن 

نزل الخطاف الحامل للبوتقة وسقط مقبض 
البوتقة على ظهر العامل وانحشر بين اسفل 
المقبض وسطح األرض، حيث يزن المقبض 
نحو 250 كيلوغراماً، بعدها تم إسعاف ونقل 
توفي  حيث  العسكري  للمستشفى  العامل 

هناك.
وأضاف الحايكي أن وزير العمل جميل 
حميدان وجه المعنيين بالوزارة لبذل المزيد 
من الجهود في كشف مالبسات الحادث في 
تفاصيل  على  وإطالعه  ممكن  وقت  أسرع 
الحادث واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في 

سبيل منع تكراره مستقباًل. 
والنقابات  التفتيش  إدارة  مدير  وذكر 

تقوم  سوف  العمل  وزارة  أن  العمالية 
بإعداد تقرير مفصل بكيفية وقوع الحادث 
الحادث  في  المتسببين  متضمناً  المهني 
والمخالفات القانونية بعد استكمال إجراءات 
التحقيق وسيتم إحالته للنيابة العامة التخاذ 
في  المتسببين  حيال  القانونية  اإلج��راءات 

الحادث المؤسف.
وزارة  أس��ف  عن  الحايكي  وأع��رب 
العمل لوقوع مثل هذه الحوادث التي تودي 
العمل  أصحاب  جميع  داعياً  العمال،  بحياة 
بالتشريعات  وااللتزام  التقيد  ضرورة  الى 
لتفادي  المهنية  والصحة  للسالمة  المنظمة 

وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقباًل. 

§العدلية - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

إلى  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  تقدم   [
سائال  العزاء  بخالص  بوعلي  علي  عبداالله  العامل  عائلة 
معتبراً  والسلوان،  الصبر  ذويه  يلهم  أن  القدير  العلي 
األمين  ودعا  العاملة«.  الطبقة  وفقيد  الواجب  »شهيد  اياه 
عاجل  »تحقيق  إلى  المحفوظ  سيدسلمان  لالتحاد  العام 
العمل  في  الحوادث  ان  المسئوليات، حيث  يحدد  وشفاف 
قد كثرت في الفترة االخيرة في مختلف المواقع للمنشآت 
الصناعية وكذلك المقاوالت ويقلقنا جدا أن االسباب غالبا 
تعود لضغط العمل واالهتمام بكمية العمل وسرعته على 
حساب متطلبات السالمة المهنية وإهمال مراقبة اشتراطات 
أمور في  التدريب والتوجيه وهي كلها  أو نقص  السالمة 

النهاية يتحمل مسئوليتها صاحب العمل«. 
واكد ضرورة »ان تكون هناك هيئة عليا مستقلة للصحة 
محدودية  اثبتت  التجربة  الن  وذلك  المهنية  والسالمة 
صالحيات اللجنة العليا في وزارة العمل«.  وقال المحفوظ، 
في بيان امس )الخميس( »إننا ندعو وزارة العمل وأصحاب 
العمل العطاء األهمية الكافية لموضوع الصحة والسالمة 
السالمة لحساب سرعة  بمعايير  التضحية  المهنية وعدم 
على  للمحافظة  العاملين  جميع  دعا  كما  وكميته«.   العمل 
هذه المعايير حماية الرواحهم وعدم القيام بأي اختصار 
أو اختزال لوقت العمل ورفض اية ضغوط في ذلك تحت 
أكبر  إنجاز  فال  االنجاز  أو سرعة  االنتاجية  زيادة  ذريعة 
من المحافظة على المورد البشري وهو الرصيد الحقيقي 

الي عملية تنموية. 

النعيم تواري الشاب عبداإلله في مثواه األخير
§ الوسط - محمد الجدحفصي

أهالي  من  المئات  شــارك   [
أمس  مــســاء  النعيم  منطقة 
تموز  يوليو/   26( الخميس 
الشاب  جثمان  تشييع  في   )2012
)41عاماً(  حبيب  علي  عبداالله 
تعرض  ان  بعد  نحبه  قضى  الذي 
أمس  صباح  أليم  مهني  لحادث 
)ألبا(،  البحرين  في شركة ألمنيوم 

حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة 
المشيعين  حزن  وسط  النعيم 
في  الفقيد  مناقب  استذكروا  الذين 

المنطقة. أهالي  خدمة 
لـ  األهالي  أحد  قال  ذلك،  وفي 
الشاب  »رحيل  ان  »الــوســط«، 
شديد  كان  أمس  يوم  عبداالله 
النعيم،  منطقة  ألهالي  الصدمة 
في  بكثافة  األهالي  شارك  ولذا 
خيم  وقد  الفقيد،  جثمان  تشييع 

أثناء  محبيه  على  والبكاء  الحزن 
له،  األخيرة  التشييع  اتمام مراسم 
الصبر والسلوان  لذويه  اهلل  نسأل 

الجنة والرضوان«.  وله 
يذكر أن للفقيد مساهمات واسعة 
االجتماعية  القرية  فعاليات  في 
والدينية، كما أن له حضوراً كبيراً 
ترك  ولقد  الوطنية،  الفعاليات  في 
وطفلة  زوجة  وراءه  رحيله  بعد 

أسماء«. اسمها 
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3 نقابات في »بتلكو«... وأخرى جديدة في »طيران الخليج«
§ الوسط - حسين الوسطي

عمال  نقابة  تعقد  أن  المقرر  من   [
السلكية  لالتصاالت  البحرين  شركة 
الخميس  يوم  )بتلكو(  والالسلكية 
 )2012 آب  أغسطس/   2( المقبل 
مركز  بصالة  العمومية  جمعيتها 
إلجراء  وذلك  بالهملة،  بتلكو  موظفي 
العملية االنتخابات النقابية في دورتها 
األدبي  التقرير  ومناقشة  الرابعة، 
للمجلس  السابقة  للدورة  والمالي 
 11 اإلدارة  لمجلس  ويترشح  الحالي، 

عضواً بينهم سيدتان.
نقابة  تشكيل  أن  »الوسط«  وعلمت 
»نقابة  مسمى  تحت  )بتلكو(  في  ثالثة 
بتلكو الحرة« يأتي بعد أن حدث خالف 
التي  الجديدة  النقابة  مؤسسي  بين 
تشكلت في غضون أشهر تحت مسمى 
المصدر  ولفت  بتلكو(،  عائلة  )نقابة 
إلى أن المؤسسين اختلفوا على رئاسة 
انشقاق  حدوث  في  تسبب  ما  النقابة، 

أحدهم ولجوئه لتشكيل نقابة ثالثة.
)عائلة  نقابة  أن  المصدر  وذكــر 
بتلكو( تأسست في ظروف غامضة لم 
يعلم عمال بتلكو بها إال من خالل دعوة 
اإللكتروني  البريد  عبر  لهم  أرسلت 
للنقابة،  لالنضمام  بالشركة  الخاص 
اإللكترونية  الرسالة  مع  أرفق  حيث 
على  العمل  وزارة  موافقة  من  نسخة 
النظام  إلى  باإلضافة  النقابة  تشكيل 

األساسي للنقابة.
شركة  نقابة  عقدت  أخرى،  جهة  من 
)الخميس(  أمس  مساء  الخليج  طيران 
طرح  وتم  للنقابة،  العمومية  الجمعية 
للمناقشة،  والمالي  األدبي  التقريرين 
مجلس  انتخاب  يتم  أن  المقرر  ومن 
العام  نهاية  للنقابة  الجديد  اإلدارة 
2012، بعد أن كان من المقرر عقدها في 
مارس/ آذار 2012، وتم تأجيلها بسبب 

بعض الظروف التي مرت بها النقابة.
سابق  إداري  عضو  أفاد  ذلك،  إلى 
لنقابة  العمومية  الجمعية  وعضو 

يوسف  محمود  الخليج  طيران  شركة 
اجتمعت  النقابة  »إدارة  بأن  سلمان 
الجمعية  موضوع  لبحث  بالشركة 
العمومية للنقابة، وقد تم توجيه إدارة 
 26 يومي  العمال  بتفريغ  الموظفين 
ليتسنى   ،2012 تموز  يوليو/  و27 
العمومية،  للجمعية  الحضور  لهم 

وخصوصاً عمال نظام النوبات«.
القديمة  »النقابة  أن  سلمان  وبّين 
تضم  فيما  عضو،   200 نحو  تضم 

النقابة الحالية نحو 1000 عضو«. 
عن  سلمان  عّبر  أخــرى،  جهة  من 
العمالية،  الوحدة  حفظ  في  طموحه 
نقابي  كرجل  أطمح  »مازلت  وقــال: 
ضد  ونقف  العمالية،  الوحدة  بتحقيق 
لمصلحة  وذلــك  الطائفي  االنشقاق 
الناقلة الوطنية«، منوهاً إلى أن »القوة 
تتمثل في الوحدة العمالية، وأن تشكيل 
للجهود  تشتتاً  يعتبر  أخرى  نقابة 
العمالية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى 

تقسيم الجسد العمالي«.

»وعد«: تأسيس اتحادات عمالية يهدف
لتفتيت الحركة العمالية على أسس طائفية

§ أم الحصم - جمعية وعد
الوطني  العمل  جمعية  استنكرت   [
في  اسمها  زج  »وعــد«  الديمقراطي 
ومحاولة  الرخيصة  المزايدات  »بازار 
لّي عنق الحقيقة عبر تلفيق اتهامات ال 
أساس لها من الصحة«، وذلك رداً على 
جمعية  مع  بالتواطئ  الجمعية  اتهام 
مجلس  انتخابات  تزوير  »على  الوفاق 

االتحاد العام للنقابات«.
العام  »االتحاد  أن  »وعــد«  وأكــدت 
قانونياً  هو  البحرين  عمال  لنقابات 
الممثل الشرعي لجميع عمال البحرين، 
قبيل  من  إال  له  اإلساءة  محاولة  وما 
في  إسفين  لضرب  الحثيث  السعي 
تأسيس  وأن  الحركة،  هذه  صفوف 
التعديالت  بعد  بديلة  عمالية  اتحادات 
إلى  يهدف  القانون،  على  حدثت  التي 
وتشطيرها  العمالية  الحركة  تفتيت 
شعبنا  كل  يمقتها  طائفية  أسس  على 

البحريني بكافة أطيافه«.
نفسها  تعتبر  أنها  الجمعية  وأفادت 
باستقاللية  يؤمن  سياسياً  تنظيماً 
ودورها  والعمالية  النقابية  الحركة 
ومطالب  أهداف  تحقيق  في  المفصلي 
الرعيل  أجلها  من  ناضل  التي  العمال 
األول من النقابيين مروراً بهيئة االتحاد 
العمل  اتحاد  أسست  التي  الوطني 
الماضي  القرن  خمسينات  منتصف 
العام  المجيدة  مارس   5 وانتفاضة 
التأسيسية  اللجنة  وانتفاضة   1965
في  الحرة  المهن  وأصحاب  التحاد 
أسهمت  والتي   ،1972 العام  البحرين 
المجلس  تشكيل  في  بفعالية  نضاالتها 
وإصدار  العام  نفس  في  التأسيسي 

دستور 1973.
وأشارت إلى أن »جمعية وعد وكل من 
تابع المؤتمر التأسيسي لالتحاد العام 
لنقابات عمال البحرين تيقن بأن »وعد« 

لم يكن لها دور في مجريات االنتخابات 
لالتحاد،   2004 العام  في  جرت  التي 
وأشرف  وراقــب  حضر  الــذي  وإنما 
هي  المركزي  المجلس  انتخابات  على 
والعربية،  العالمية  النقابية  الحركة 
الدولية،  العمل  منظمة  مقدمتها  وفي 
االتحاد الدولي للنقابات الحرة، منظمة 
النرويج،  عمال  اتحاد  العربية،  العمل 
االتحاد  الكويت،  لعمال  العام  االتحاد 
العام  االتحاد  لبنان،  في  العمالي  العام 
لعمال  العام  االتحاد  للشغل،  التونسي 
األردن،  لعمال  العام  االتحاد  سورية، 
مصر،  عمال  لنقابات  العام  االتحاد 
البحرينية  الجمعية  إلى  باإلضافة 
للشفافية، والجمعية البحرينية لحقوق 
اإلنسان، فهل يمكن التشكيك في الحركة 
العالمية والعربية واالتحادات  النقابية 
القطرية التي حضرت وراقبت وأشرفت 

على االنتخابات؟

جواهري: إشهار »االتحاد الحر« جاء تعميقًا وتطويرًا للتجربة النقابية
§ سترة - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

البتروكيماويات  الخليج لصناعة  اعتبر رئيس شركة   [
األحد  صباح  مكتبه  في  لقائه  خالل  جواهري  عبدالرحمن 
لنقابات  الحر  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  رئيس  الماضي، 
وإطالق  إشهار  اعتبر  محمد،  يوسف  يعقوب  البحرين  عمال 
االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يأتي في إطار ممارسة 
النقابية  تجربتهم  وتطوير  تعميق  في  العمال  حق  وتأكيد 
التعددية  ظل  في  ممثليهم  اختيار  في  المشروعة  وحريتهم 
المكاسب  لتعزيز  الشريف  الوطني  والتنافس  النقابية 

العمالية ودعم االستقرار والنمو االقتصادي في البالد.
الشئون  رئيس  من  كل  المجلس  رئيس  برفقة  وكان 
اإلدارية لالتحاد عضو المجلس أسامة سلمان حسن، عضو 
المجلس نائب الرئيس للنقابات المهنية ورئيس نقابة عمال 

»جيبك« حمد محمد الذوادي.
التنفيذي  المجلس  وأعضاء  رئيس  جواهري  وهنأ 
بثقة  فوزهم  على  البحرين  عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد 
عمال البحرين، وأعرب لهم عن فخر شركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات واعتزازها الكبير باختيار نخبة من أبنائها 
االتحاد،  هذا  لقيادة  النقابي  العمل  في  والمتمرسين  األكفاء 
مؤكداً أن ذلك يترجم الصفات القيادية والكفاءة التي يتمتع 
الشركة  اهتمام  نتيجة  وذلك  البتروكيماويات  أبناء  بها 
تنمية  على  العمل  إلى  الدائم  وسعيها  البشرية  بعناصرها 
للمشاركة  لهم  المتعددة  الفرص  وإتاحة  وتأهيلهم  قدراتهم 
داخل  في  تعقد  التي  والمؤتمرات  التجمعات  مختلف  في 
المملكة وخارجها من أجل إثراء تجاربهم وخبرتهم في العمل 

النقابي.
لنقابات  الحر  االتحاد  وإطالق  بإشهار  جواهري  وأشاد 
ممارسة  إطار  في  يأتي  ذلك  أن  معتبراً  البحرين،  عمال 
النقابية  تجربتهم  وتطوير  تعميق  في  العمال  حق  وتأكيد 
التعددية  ظل  في  ممثليهم  اختيار  في  المشروعة  وحريتهم 
المكاسب  لتعزيز  الشريف  الوطني  والتنافس  النقابية 
البالد،  في  االقتصادي  والنمو  االستقرار  ودعم  العمالية 
العمل  في  الرائدة  البحرين  بتجربة  ذاته  الوقت  في  منوهاً 
أطلقها  التي  الشاملة  النقابي وذلك في ظل مسيرة اإلصالح 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل 

آل خليفة.
نقابة  اتخذته  الذي  البطولي  بالدور  جواهري  وأثنى 
البالد  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  إثر  الشركة  عمال 
مورست  التي  للضغوطات  الخضوع  أعضاؤها  ورفض 
العمالية  النقابات  إقحام  محاوالت  لكافة  وتصديهم  عليهم 
وتغليبهم  الخاصة،  والمصالح  السياسية  التجاذبات  في 
مصلحة الوطن والشركة على أية اعتبارات ومصالح أخرى، 
األمر الذي ينم عن نظرة متزنة وحكمة بالغة، موجهاً الدعوة 
المخلصة  المساعي  وتسريع  إنجاح  على  للعمل  للجميع 
والنمو  البناء  مسيرة  ودفع  األزمة  آثار  تجاوز  إلى  الهادفة 
في  ومتماسكة  ومنتجة  صحية  عمل  بيئة  ضمان  خالل  من 

جميع مواقع العمل والقطاعات اإلنتاجية في البالد.
وكافة  رئيس  الشركة  رئيس  حث  االجتماع،  ختام  وفي 
عمال  لنقابات  الحر  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  أعضاء 
الدفاع  أجل  من  ومثابرة  جد  بكل  العمل  على  البحرين 
انتماءات  أية  إلى  االلتفات  دون  العاملة  الطبقة  حقوق  عن 
التجاذبات  كافة  عن  واالبتعاد  طائفية،  أو  عرقية  أو  حزبية 
السياسية، مؤكداً أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

يد  ستمد  الوطنية،  المبادرات  مختلف  مع  دائماً  وكعهدها 
العون والدعم  الجديد وتقدم جميع أشكال  التعاون لالتحاد 
لمساعدة االتحاد على القيام بدوره في خدمة العمال ورعاية 

مصالحهم واإلسهام في تحقيق المصالح العليا للوطن.
الرئيس  أعرب  المجلس،  أعضاء  عن  ونيابة  جانبه،  من 
التنفيذي لالتحاد يعقوب يوسف محمد عن شكره وتقديره 
للمهندس جواهري على دعمه لالتحاد منذ بداياته ومتابعته 
ونصائحه  توجيهاته  وكذلك  تأسيسه،  لمراحل  الشخصية 

التي تفضل بها خالل االجتماع.
وأكد محمد أن تأسيس االتحاد الحر جاء كمبادرة وطنية 
االتحاد  أن  إلى  مشيراً  الرشيدة،  القيادة  بمباركة  حظيت 
جهة  أية  مع  البناء  للتعاون  تام  استعداد  على  الجديد 
أعضاء  سيعمل  إذ  اعتبار،  كل  فوق  العمال  مصلحة  تضع 
االتحاد على تصحيح صورة مملكة البحرين لدى المنظمات 
القائمة  العمالية  التنظيمات  كل  مع  وسيتعاون  الخارجية، 
حوار  لتأسيس  األعمال  أصحاب  ومنظمات  والناشئة 
وتعاون بين أطراف اإلنتاج الثالثة األمر الذي سيعمل دون 

شك على توحيد الجهود إلعالء مكانة البحرين.

لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث صناعي

 »ألبا« تنعى عاملها عبداإلله بوعلي
§ سترة - ألبا

البحرين  ألمنيوم  شركة  نعت   [
)الخميس(  أمس  لها  بيان  في  )ألبا( 
الذي  بوعلي  علي  عبداإلله  الموظف 
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى أمس )26 
يوليو/ تموز 2012( إثر تعرضه إلى 

حادث صناعي.
عبداإلله  أن  »ألبا«  وأوضحت 
مايو/   7 في  بالشركة  للعمل  انضم 

خط  في  أول  كمشغل   2002 أيار 
بعمله  عرف  حيث  األول،  الصهر 
العمل  في  وتفانيه  وإخالصه  الجاد 
التي  سنة  عشرة  ــدى  اإلح طــوال 
قضاها في الشركة، وهو متزوج وله 
ابنة واحدة. وذكرت أنه تم االتصال 
الشركة  ممثلي  قبل  من  بعائلته 
في  المأساوي،  بالحادث  لتبليغهم 
االتصاالت  بجميع  القيام  تم  حين 

وجاٍر  المعنية،  الجهات  مع  الالزمة 
وتفاصيل  ــروف  ظ في  التحقيق 

الحادث.

عمال »ألبا« ينعون زميلهم
بيان  في  »ألبا«  عمال  نقابة  نعى 
زميلهم  )الخمس(  أمس  عنهم  صدر 
العامل  بوعلي  علي  عبداإلله  العامل 
عمر  عن   1 الصهر  خط  دائرة  في 

يناهز 41 عاماً.
العامل  تعرض  النقابة:  وقالت 
إلى حادث  أمس  عبداإلله في صباح 
الحال،  في  وفاته  إلى  أدى  صناعي 
االعتيادي  عمله  يمارس  كان  عندما 
في عمليات خط الصهر رقم 1 نتيجة 

لسقوط ذراع رفع البوتقة.
وأضافت أن عبداإلله عمل نحو 10 
سنوات في »ألبا« وكان جداً محبوباً 

دائماً  وحريصاً  العمال  زمالئه  بين 
في  السالمة  إجراءات  تطبيق  على 
أن  القدر  شاء  ولكن  العمل  موقع 
العامل  سيبقى  بأنه  مردفة  يختاره، 
الذين  ألبا  لعمال  رمــزاً  عبداإلله 
يضحون كل يوم في سبيل الحصول 
ألبا  عمال  ونحن  عيشهم،  لقمة  على 
إذ نعزي عائلة الفقيد ونعد بأن نقف 

مع من أحبهم وأعزهم.

عبداإلله علي بوعلي

المحفوظ يطالب بتحقيق شفاف وهيئة عليا للسالمة»العمل« تباشر التحقيق بحادث وفاة عامل بحريني في »ألبا«
§مدينة عيسى - وزارة العمل 

التفتيش والنقابات  ] صرح مدير إدارة 
بأن  الحايكي  أحمد  العمل  بوزارة  العمالية 
الوزارة تلقت يوم امس الخميس )26 يوليو/ 
األمنية  الجهات  من  بالغاً   )2012 تموز 
ألمنيوم  بشركة  بحريني  عامل  بوفاة  يفيد 
الفور توجهت وحدة  )ألبا(، وعلى  البحرين 
التحقيق والتفتيش إلى موقع الحادث بغرض 
اتضح  وقد  والمعاينة،  والكشف  التحقيق 
قيام  أثناء  أنه  األولي  التحقيق  خالل  من 
العمال باإلعداد لعملية نقل بوتقة األلمنيوم 
وتحميلها بواسطة الرافعة العلوية، حدث أن 

نزل الخطاف الحامل للبوتقة وسقط مقبض 
البوتقة على ظهر العامل وانحشر بين اسفل 
المقبض وسطح األرض، حيث يزن المقبض 
نحو 250 كيلوغراماً، بعدها تم إسعاف ونقل 
توفي  حيث  العسكري  للمستشفى  العامل 

هناك.
وأضاف الحايكي أن وزير العمل جميل 
حميدان وجه المعنيين بالوزارة لبذل المزيد 
من الجهود في كشف مالبسات الحادث في 
تفاصيل  على  وإطالعه  ممكن  وقت  أسرع 
الحادث واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية في 

سبيل منع تكراره مستقباًل. 
والنقابات  التفتيش  إدارة  مدير  وذكر 

تقوم  سوف  العمل  وزارة  أن  العمالية 
بإعداد تقرير مفصل بكيفية وقوع الحادث 
الحادث  في  المتسببين  متضمناً  المهني 
والمخالفات القانونية بعد استكمال إجراءات 
التحقيق وسيتم إحالته للنيابة العامة التخاذ 
في  المتسببين  حيال  القانونية  اإلج��راءات 

الحادث المؤسف.
وزارة  أس��ف  عن  الحايكي  وأع��رب 
العمل لوقوع مثل هذه الحوادث التي تودي 
العمل  أصحاب  جميع  داعياً  العمال،  بحياة 
بالتشريعات  وااللتزام  التقيد  ضرورة  الى 
لتفادي  المهنية  والصحة  للسالمة  المنظمة 

وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقباًل. 

§العدلية - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

إلى  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  تقدم   [
سائال  العزاء  بخالص  بوعلي  علي  عبداالله  العامل  عائلة 
معتبراً  والسلوان،  الصبر  ذويه  يلهم  أن  القدير  العلي 
األمين  ودعا  العاملة«.  الطبقة  وفقيد  الواجب  »شهيد  اياه 
عاجل  »تحقيق  إلى  المحفوظ  سيدسلمان  لالتحاد  العام 
العمل  في  الحوادث  ان  المسئوليات، حيث  يحدد  وشفاف 
قد كثرت في الفترة االخيرة في مختلف المواقع للمنشآت 
الصناعية وكذلك المقاوالت ويقلقنا جدا أن االسباب غالبا 
تعود لضغط العمل واالهتمام بكمية العمل وسرعته على 
حساب متطلبات السالمة المهنية وإهمال مراقبة اشتراطات 
أمور في  التدريب والتوجيه وهي كلها  أو نقص  السالمة 

النهاية يتحمل مسئوليتها صاحب العمل«. 
واكد ضرورة »ان تكون هناك هيئة عليا مستقلة للصحة 
محدودية  اثبتت  التجربة  الن  وذلك  المهنية  والسالمة 
صالحيات اللجنة العليا في وزارة العمل«.  وقال المحفوظ، 
في بيان امس )الخميس( »إننا ندعو وزارة العمل وأصحاب 
العمل العطاء األهمية الكافية لموضوع الصحة والسالمة 
السالمة لحساب سرعة  بمعايير  التضحية  المهنية وعدم 
على  للمحافظة  العاملين  جميع  دعا  كما  وكميته«.   العمل 
هذه المعايير حماية الرواحهم وعدم القيام بأي اختصار 
أو اختزال لوقت العمل ورفض اية ضغوط في ذلك تحت 
أكبر  إنجاز  فال  االنجاز  أو سرعة  االنتاجية  زيادة  ذريعة 
من المحافظة على المورد البشري وهو الرصيد الحقيقي 

الي عملية تنموية. 

النعيم تواري الشاب عبداإلله في مثواه األخير
§ الوسط - محمد الجدحفصي

أهالي  من  المئات  شــارك   [
أمس  مــســاء  النعيم  منطقة 
تموز  يوليو/   26( الخميس 
الشاب  جثمان  تشييع  في   )2012
)41عاماً(  حبيب  علي  عبداالله 
تعرض  ان  بعد  نحبه  قضى  الذي 
أمس  صباح  أليم  مهني  لحادث 
)ألبا(،  البحرين  في شركة ألمنيوم 

حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة 
المشيعين  حزن  وسط  النعيم 
في  الفقيد  مناقب  استذكروا  الذين 

المنطقة. أهالي  خدمة 
لـ  األهالي  أحد  قال  ذلك،  وفي 
الشاب  »رحيل  ان  »الــوســط«، 
شديد  كان  أمس  يوم  عبداالله 
النعيم،  منطقة  ألهالي  الصدمة 
في  بكثافة  األهالي  شارك  ولذا 
خيم  وقد  الفقيد،  جثمان  تشييع 

أثناء  محبيه  على  والبكاء  الحزن 
له،  األخيرة  التشييع  اتمام مراسم 
الصبر والسلوان  لذويه  اهلل  نسأل 

الجنة والرضوان«.  وله 
يذكر أن للفقيد مساهمات واسعة 
االجتماعية  القرية  فعاليات  في 
والدينية، كما أن له حضوراً كبيراً 
ترك  ولقد  الوطنية،  الفعاليات  في 
وطفلة  زوجة  وراءه  رحيله  بعد 

أسماء«. اسمها 

جموع غفيرة تشيع الفقيد إلى مثواه األخير

GCeÉfá GdæƒGÜ Jù°à©ôV¢ aæƒ¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá G’EOGQjá  

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /GdãÓKÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

GYàÈhG g«ÄÉJ¬ aÉbóI d∏û°ôY«á.. f≤ÉH«ƒ¿:

JÉCL«π GŸƒD“ô Gd©ÉΩ d` {G–ÉO Gd©ªÉ∫z j¡ó± dÎJ«Ö GChQG¥ Gdæ≤ÉHÉä Gdƒgª«á
cû°˘˘∞ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘ƒ¿ GC¿ J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π G’–ÉO Gd˘©˘ÉΩ

d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ŸƒD“ô√ Gd˘˘©˘˘ÉΩ
’f˘˘à˘˘î˘˘ÉÜ G’Ce˘˘Éf˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘á G÷ój˘óI d˘∏˘óhQI
GŸ≤Ñ∏á -jù°à¡ó± GEJÉMá GdØôU°á
GCe˘ÉΩ G÷ª˘©˘«˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘à˘¡˘«Äá GCcÈ YóO

e˘˘ø Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘ƒg˘ª˘«˘á, YÈ Y˘≤˘ó L˘ª˘©˘«˘Éä
Y˘˘ª˘˘ƒe˘˘«˘˘á S°˘ôj˘©˘á e˘©˘óI d˘¡˘É S°˘∏˘Ø˘Ék, hJù°˘«Ò
GŸæóhHÚ H¡ó± Gdù°«£ôI Y∏≈ GŸƒD“ô Gd©ÉΩ
hg«ÄÉä G’–ÉO. 

hbÉ∫ QF«ù¢ f≤ÉHá GŸü°ôa«Ú N∏«π Rjæπ GE¿

J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π GŸƒD“ô Gd˘˘©˘˘ÉΩ d˘Ó–ÉO H˘¨˘ôV¢ OY˘ƒI
GCcÈ YóO eø GdƒaƒO GÿÉQL«á, eø GCLπ f≤π

U°˘ƒQI eû°˘ƒg˘á he˘¨˘Éj˘ôI d˘∏˘ë˘≤˘«≤á dÓChV°É´
Gdæ≤ÉH«á hGdù°«ÉS°«á ‘ GdÑëôjø, hGChV°í GC¿
{Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» dÓ–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø jo˘∏q˘õΩ G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘ÉΩ H˘Éd˘óYƒI d©≤ó
GŸƒD“ô Gd©ÉΩ ‘ GdôH™ G’Ch∫ eø Gd©ÉΩ G÷ÉQ…

-GCbü°ÉgÉ f¡Éjá eÉQS¢ GŸÉV°»-, GEP GE¿ gæÉ∑
GS°˘˘à˘˘ë˘˘≤˘˘Éb˘˘Ék e˘˘∏˘˘õe˘˘Ék Y˘˘∏˘˘≈ G’Ce˘Éf˘á ⁄ j˘æ˘Ø˘ò,

a˘˘Ñ˘˘Éd˘˘à˘˘É‹ a˘˘ÉE¿ L˘˘ª˘˘«˘™ g˘«˘Ä˘Éä G’–ÉO Gd˘©˘ÉΩ

GŸæàîÑá, ÃÉ ‘ Pd∂ G’CeÉfá Gd©Éeá a≤óä
T°ôY«à¡É Gd≤Éfƒf«á HÉfà¡ÉA aÎJ¡É, cªÉ GEf¬ ’
jƒLó S°ÑÖ eƒV°ƒY» j©«≥ GdóYƒI d∏ªƒD“ô,

W˘˘˘˘˘˘ÉŸÉ GY˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ó GÛ∏ù¢ GŸôc˘˘˘˘˘õ… d˘˘˘˘˘Ó–ÉO
Gdà≤ôjôjø GŸÉ‹ hG’COH»z.

hGCc˘˘ó QF˘˘«ù¢ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á GCd˘Ñ˘É Y˘∏˘» Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘» GC¿
G’–ÉO S°˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘º e˘˘ƒD“ô√ Gd˘˘©˘˘ÉΩ ‘ S°˘˘Ñ˘à˘ªÈ
GŸ≤˘˘Ñ˘˘π, M˘˘«å j˘˘¡˘˘ó± G’–ÉO e˘˘ø Gd˘˘à˘˘ÉCL˘˘«˘˘π
J˘˘ôJ˘˘«Ö f˘˘≤˘˘ÉH˘˘ÉJ˘˘¬ Gd˘˘ƒg˘˘ª˘˘«˘á d˘∏ù°˘«˘£˘ôI Y˘∏˘≈
G’CeÉfá Gd©Éeá Hû°µπm cÉeπ, hdØâ GE¤ GCf¬ QZº

Gfà¡ÉA OhQI G’CeÉfá Gd©Éeá dÓ–ÉO ‘ eÉQS¢
GŸÉV°˘˘», GE’ GC¿ G’Ce˘˘Éf˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á eù°˘˘à˘˘ª˘˘ôI ‘

Yª∏¡É Oh¿ JØƒj†¢m eø Gdæ≤ÉHÉä GCh G÷ª©«á
Gd©ªƒe«á GCh GÛ∏ù¢ GŸôcõ… ‘ G’–ÉO.

hb˘É∫ QF˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘á Gd˘ÑÎhc˘«˘ªÉhjÉä Mªó
Gd˘òhGO… GE¿ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á ’ Jù°˘à˘£˘«˘™
Gd†°˘˘¨˘˘§ Y˘˘∏˘˘≈ G’–ÉO Gd˘˘©˘˘ÉΩ d˘Ø˘ôV¢ GEb˘Ée˘á
GŸƒD“ô ‘ Gd˘˘˘˘ƒbâ GÙóO, GEP GEf˘˘˘˘¡˘˘˘˘É J˘˘˘˘ôJ˘˘˘¡˘˘˘ø
d˘˘˘≤˘˘˘ôGQGä G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á, hHÚ GC¿
{e≤ÉYó G’CeÉfá Gd©Éeá ‘ G’–ÉO fiù°ƒeá

Oh¿ G◊ÉLá ’fàîÉÜ, GEP GE¿ Gd≤ÉFªá e©ôhaá
he˘˘˘ƒRY˘˘á e˘˘ø G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á Y˘˘∏˘˘≈
f˘˘≤˘˘ÉH˘ÉJ˘¡˘É Gd˘ƒg˘ª˘«˘á, hGCV°˘É± {e˘É j˘ƒDc˘ó Pd∂
Y˘˘ôV°˘˘¡˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘Éä GŸæù°˘ë˘Ñ˘á Gd˘©˘ƒOI
e≤ÉHπ Mü°ƒd¡º Y∏≈ e≤ÉYóm HÉ’CeÉfá Gd©Éeá,
hGCT°˘˘˘˘˘ÉQ GE¤ GC¿ {Gÿ£˘˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘» hV°˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘¡˘˘˘˘É
G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á H˘˘ÉEfû°˘˘ÉA Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
Gdƒgª«á eóQhS°á hfl££á, GEP J¡ó± Ÿæ™
hL˘˘˘ƒO GC… U°˘˘˘ƒä j˘˘˘î˘˘˘Éd˘˘∞ J˘˘ƒL˘˘¡˘˘¡˘˘º OGN˘˘π
G’CeÉfáz.

N∏«π Rjæπ

GCcó J†°ôQ GB’± Gd©ªÉ∫ LôGA Gdù°«ÉS°Éä Gdù°ÉH≤á.. GdÑæ©∏»:

G’–ÉO G÷ójó jæ¡» g«ªæá G÷ª©«Éä.. h{Gd©ÉΩ d∏æ≤ÉHÉäz jëÉQHæÉ
bÉ∫ Y∏» GdÑæ©∏» GE¿:z G’CeÉfá

Gd˘©˘Ée˘á d˘Ó–ÉO Gd˘©˘ÉΩ, eù°à©óI
d˘˘∏˘˘à˘˘æ˘ÉR∫ Y˘ø GCZ˘∏˘≈ e˘É “∏∂ ‘
S°Ñ«π eæ™ GEbÉeá G’–ÉO G◊oô,
e˘˘˘æ˘˘ƒg˘˘Ék GE¤ GC¿ J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G’–ÉO
G◊oô, j˘˘æ˘¡˘» GM˘à˘µ˘ÉQ G÷ª˘©˘«˘Éä
Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘∏˘¡˘«˘ª˘æá Y∏≈ Gd©ªπ
Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Gd˘˘ò… OGΩ GCcÌ e˘˘ø 
S°æƒGä e†°âz.

hGChV°˘˘˘í Gd˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘∏˘˘» GC¿z hRGQI
Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π hY˘˘˘∏˘˘˘≈ dù°˘˘˘É¿ eù°˘˘˘ƒDh∫
Gd˘˘˘©˘˘˘Ób˘˘˘Éä Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘Éd˘˘˘«˘˘˘á c˘˘˘ôË
Gd˘˘˘Ø˘˘˘ôOG¿, GCT°˘˘˘ÉQä GE¤ GCf˘˘˘¡˘˘É e˘˘™
S°˘˘«˘˘ÉS°˘˘á G’–ÉO Gd˘˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä
Y˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘ø G◊É‹,
hS°˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘ÉQÜ G’–ÉO G◊oô ’Cf˘˘˘¬
ZÒ eù°«ù¢ hZÒ JÉH™ d∏î§
Gdù°«ÉS°» GŸ©ÉQV¢z. 

hGCV°É± GC¿z f≤ÉHá YªÉ∫ GCdÑÉ,
c˘˘˘Éfâ J˘˘˘à˘˘ƒb˘˘™ GC¿ J˘˘≤˘˘ƒΩ Gd˘˘ƒRGQI
H˘˘˘˘É’Y˘˘˘˘à˘˘˘òGQ d˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘ƒΩ GÛà˘˘˘ª˘˘˘™
GdÑëôjæ», Mƒ∫ gòG Gdàü°ôjí,
hGC’ J˘˘µ˘˘à˘˘Ø˘˘» H˘˘Éf˘à˘≤˘ÉO√ S°˘ôGk e˘ø

NÓ∫ GŸµÉŸÉä Gd¡ÉJØ«á, eƒDcóGk
GC¿ Gd˘˘˘˘˘˘ƒRGQI d˘˘˘˘˘˘ø JÎGL˘˘˘˘˘™ Y˘˘˘˘˘ø
Jü°˘˘˘ôj˘˘˘ë˘˘˘Éä Gd˘˘˘Ø˘˘ôOG¿ ’Cf˘˘¡˘˘É ’
J˘˘ôj˘ó GCU°˘Ók G’EV°˘ôGQ H˘Éd˘©˘Ób˘á
Gd˘˘˘à˘˘˘ÉQj˘˘˘î˘˘˘«˘˘˘á hGŸà˘˘˘ª˘˘˘«˘˘õI Gd˘˘à˘˘»
JôH£¡É HÉCeÉfá G’–ÉO Gd©ÉΩz.

hGChV°˘˘í Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GC¿ G’–ÉO
Gd˘©˘ÉΩ j˘≤˘«ù¢ hW˘æ˘«˘à˘¬ H˘æ˘ÉA Y˘∏≈
h’F¬ d∏éª©«Éä Gdù°«ÉS°«á Gdà»

j˘˘æü°˘˘É´ ’ChGe˘˘ôg˘˘É, hd˘˘«ù¢ H˘˘æ˘˘ÉA
Y˘˘∏˘˘≈ h’F˘˘¬ d˘∏˘ã˘ƒGHâ Gd˘ƒW˘æ˘«˘á,
e˘˘˘æ˘˘˘ƒg˘˘˘Ék GE¤ GC¿ G’–ÉO, H˘˘˘ôg˘˘ø
Y∏≈ Pd∂, eø NÓ∫ d©Ñ¬ OhQGk
S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék ‘ G’CM˘˘˘óGç G’CNÒI
H˘˘¡˘˘ó± J˘˘©˘£˘«˘π Y˘ª˘∏˘«˘á G’Ef˘à˘Éê
dƒb∞ G’bàü°ÉO GdƒWæ».

hGS°˘˘à˘¨˘ôÜ Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘», Jü°˘ôj˘í
QF˘˘«ù¢ G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á H˘É’–ÉO
Gd©ÉΩ, hbÉ∫ GE¿ dój¬ T°¡ƒO, Mƒ∫

eü°óGb«á G’–ÉO, heƒV°ƒY«à¬
hg˘˘æ˘É∑ G’B’± e˘ø Gd˘©˘ª˘É∫, b˘ó
J†°ôQhG, LôGA S°«ÉS°Éä G’–ÉO
eæò JÉCS°«ù°¬ GE¤ jƒeæÉ gòG, hGEPG
Wo˘˘∏˘˘Ñâ T°˘˘¡˘˘ÉOJ˘˘¡˘˘º Oh¿ V°˘¨˘ƒ•
S°«ÉS°«á Jµ∏ªƒG e∏≤Ú GdÓFªá
Y∏≈ G’–ÉO Gd©ÉΩ hhU°Ø¡º GEjÉ√
HÉCf¬ GŸù°ƒDhh∫ GdôF«ù¢ Yø JôO…
GChV°ÉY¡º.

hb˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GE¿:z G’–ÉO
Gd˘˘©˘˘ÉΩ e˘æ˘ò J˘ÉCS°˘«ù°˘¬, Y˘Ñ˘ÉQI Y˘ø
hGL˘˘˘¡˘˘˘á f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘«˘˘á a˘˘≤˘˘§ ’ ZÒ

’CS°˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉO√ e˘˘˘˘˘˘ø G÷ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á hgƒ Gd«ƒΩ ’ jù°à£«™

M˘˘à˘˘≈ GC¿ jo˘˘¨Ò Y†°˘˘ƒ hGM˘˘ó e˘ø
GCY†°˘˘ÉA GCe˘˘Éf˘˘à˘¬ Gd˘©˘Ée˘á, GEV°˘Éa˘á
d˘˘òd∂ GCf˘˘¬ GE¤ Gd˘˘«˘˘ƒΩ ⁄ j˘˘é˘˘ôhD
Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘≈ G’EY˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ó¿ hG’YÎG±
HÉCN£ÉF¬ Gdà» GCOä GE¤ eÉ GCU°ÉÜ
GdÑëôjø eø V°ôQ GCKæÉA GCMóGç

aÈGj˘˘˘ô , hJ˘˘ÉCj˘«˘ó√ d˘£˘ô±
S°«ÉS°» Y∏≈ Mù°ÉÜ Wô± GBNô

fù°˘˘˘Ñ˘˘˘á d˘˘¡˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘á GCZ˘˘∏Ö GCY†°˘˘ÉA
G’Ce˘˘˘Éf˘˘˘á Gd˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘á hGf˘˘à˘˘ª˘˘ÉF˘˘¡˘˘º
Gdù°«ÉS°» ’CMó G’CWôG±z.

hGChV°˘˘˘í Gd˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘» GC¿ e˘˘˘æ˘˘ò
JÉCS°«ù¢ G’–ÉO Gd©ÉΩ hGE¤ Gd«ƒΩ

⁄ jîà∏∞ hdƒ eôI hGMóI e™
Gdàæ¶«º Gdù°«ÉS°» GdàÉH™ d¬, ’
hH˘˘π T°˘˘ÉQ∑ ‘ e˘˘≤˘ÉW˘©˘á ›∏ù¢
GdæƒGÜ ‘ OhQJ¬ G’Ch¤ ‘ Gd©ÉΩ
Y˘æ˘óe˘É b˘ÉW˘©à¬ GŸ©ÉQV°á
M«æ¡É, e†°«ØÉk GC¿ G’–ÉO hU°∞

GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» eæò fû°ÉCJ¬ HÉCf¬
ZÒ T°˘˘˘˘˘˘ôY˘˘˘˘˘», hH˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó N˘˘˘˘˘ƒV¢
GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘á Gdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘á GŸ©Î∑
G’fàîÉH```````````» ‘ J©Ée```````````π
G’–ÉO e˘˘˘˘™ ›∏ù¢ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘ƒGÜ ‘
OhQJ¬ GdãÉf«á, hgòG Od«π hGV°í
GC¿ G’–ÉO jù°Ò ÃÉ Á∏≈ Y∏«¬

eø GCS°«ÉO√. 
hGCV°˘É± Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘» GC¿ Gd˘à˘©ójπ

G’CNÒ d˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Éf˘˘˘˘ƒ¿ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘Éä
Gd˘©˘ª˘Éd˘«á Qbº {z dù°˘æ˘á,
cû°∞ Rj∞ G’–ÉO Gd©ÉΩ HÉEÁÉf¬
H˘˘óÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘ª˘π Gd˘æ˘≤˘ÉH˘»
hG◊ôj˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á, e˘æƒgÉk GE¤
GCf˘¬ j˘à˘¨˘æ˘≈ H˘Éd˘à˘©˘óOj˘á b˘ƒ’k h’
j˘˘ƒDe˘˘ø H˘˘¡˘˘É a˘˘©˘˘Ók, hj˘˘à˘ÉBe˘ô e˘ø

LÉfÖ GBNô Y∏≈ hMóI Gdæ≤ÉHÉä
G◊Éd«á hjëÉQÜ Gdæ≤ÉHÉä Gdà»
GCfû°Äâ H©ó J©ójπ Gd≤Éfƒ¿ GEeÉ

Yø Wôj≥ GCR’e¬ ‘ G÷ª©«Éä
Gdù°«ÉS°«á GCh Yø Wôj≥ eæóhH«¬

‘ hRGQI Gd©ªπ. 
hJù°˘˘˘˘˘˘ÉA∫ g˘˘˘˘˘˘π b˘˘˘˘˘˘ôGQ G’–ÉO

Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘» ‘ GEV°˘ôGÜ aÈGjô
heÉQS¢ eø Gd©ÉΩ GŸÉV°» cÉ¿
bôGQGk eù°à≤Ók fÉH©Ék eø Gd¡«Écπ
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á?. GCΩ J˘æ˘Ø˘«òGk dà©∏«ªÉä
G’CS°«ÉO eø G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á
Gdà» GCeôä aÉS°àéÉÜ G’–ÉO?.

hb˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GE¿:z G’–ÉO
Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñëôjø,

Y˘˘˘˘ª˘˘˘˘π Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ Jû°˘˘˘˘ƒj˘˘˘¬ S°˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘á
Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘ø ‘ GÿÉQê, hb˘˘˘˘˘ÉΩ
H˘à˘ë˘ôj∂ GŸæ˘¶˘ª˘Éä Gd˘à˘ÉH˘©˘á d¡É
hJü°ƒjô GŸû°µ∏á HÉdÑëôjø Y∏≈
GC¿ g˘˘˘˘æ˘˘˘˘É∑ eù°˘˘˘˘ÉS°˘˘˘Ék H˘˘˘É◊ôj˘˘˘Éä
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGC¿ e˘˘©˘˘ôc˘˘á G’–ÉO
G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø ‘
Gd˘˘˘ØÎI GŸ≤˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘á, g˘˘˘ƒ GS°˘˘˘à˘˘©˘˘ÉOI

Gdù°˘˘˘ÉM˘˘˘á Gd˘˘˘óhd˘˘«˘˘á e˘˘ø G’–ÉO
Gd˘˘©˘˘ÉΩ hGd˘˘≤˘«˘ÉΩ ÃÉ j˘∏˘õΩ d˘Ø†°˘í

‡ÉQS°˘˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘¬ hOhQ√ ‘ Og˘˘˘˘Éd˘˘˘˘«˘˘˘˘õ
GŸæ¶ªÉä Gdóhd«áz.

hf˘˘˘˘ƒ√ GE¤ GCf˘˘˘˘¬ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ GCe˘˘˘˘Éf˘˘˘˘á
G’–ÉO Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, GC¿ J˘˘©˘∏˘º GC¿ b˘ƒGfÚ
Gd˘˘∏˘˘©˘˘Ñ˘˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á Gd˘óhd˘«˘á, b˘ó
J˘˘¨Òä hGC¿ GCj˘˘Ée˘˘¡˘˘É GŸ≤˘˘Ñ˘˘∏˘˘á d˘ø
J˘˘˘˘µ˘˘˘ƒ¿ GCS°˘˘˘¡˘˘˘π ‡É e†°˘˘˘≈ hd˘˘˘ø
fæù°≈ ‘ G’–ÉO G◊oô eÉ a©∏¬
c˘˘π GCY†°˘˘ÉA G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á e˘ø
V°˘˘˘˘˘ôQ Hù°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘˘ø
hGbàü°ÉOgÉ hYªÉd¡É.

hGCV°˘˘˘˘˘É± GC¿z G’–ÉO Gd˘˘˘˘˘©˘˘˘˘ÉΩ,
d©Ö OhQ Gdà∏ª«ò GŸoû°ÉZÖ Gdò…
j©ªπ WƒG∫ Gd©ÉΩ, Y∏≈ GNàÓ¥
GŸû°˘˘˘Éc˘˘π hGEV°˘˘ë˘˘É∑ Gd˘˘à˘˘Óe˘˘«˘˘ò
GŸà˘˘Ø˘˘ƒbÚ, hY˘˘ª˘˘π GŸ≤˘˘ÉdÖ ZÒ
GCf¬ ‘ f¡Éjá Gdù°æá jù°≤§, ‘ cπ
GŸƒGO hj˘˘æ˘˘é˘˘í H˘˘Éb˘» Gd˘à˘Óe˘«˘ò,
hg˘˘˘˘òG g˘˘˘˘ƒ M˘˘˘˘É∫ G’–ÉO Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ

M˘˘˘«å GEf˘˘˘¬ S°˘˘˘≤˘˘§ ‘ Ge˘˘à˘˘ë˘˘Éf˘˘¬
G’Cd∞ hGCX¡ô GEf¬ dø jƒaô L¡óGk
d∏©ªπ b∏ÑÉk hbÉdÑÉk V°ó eü°∏ëá
g˘òG Gd˘Ñ˘∏˘ó Gd˘ò… j˘à˘æ˘©˘º H˘æ©ª¬,
e˘˘ƒDc˘˘óGk GCf˘˘¬ d˘ø j˘æ˘é˘í g˘ƒ he˘ø
e˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘¬ ’ ‘ g˘˘˘˘˘˘˘˘ò√ GŸôI h’ ‘
GŸù°˘˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π, hS°˘˘à˘˘©˘˘à˘˘ÉO G’Ce˘˘Éf˘˘á
Gd˘©˘Ée˘á d˘Ó–ÉO Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä

Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Y˘˘∏˘≈ Gd˘Øû°˘π
hGdù°≤ƒ•z.

Y∏» GdÑæ©∏»

G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á JôGL©â H©ó Gdàù°««ù¢ hGd£ÉCaæá.. hL¡Éä –Éh∫ Jû°ƒj¬ G◊≤ÉF≥

Gd``òhGO…: G÷``ÉQ… GŸ`ƒD“`ô Gdà`ÉCS°«ù°``» d` {G’–``ÉO G◊``ôz
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

cû°˘˘˘˘˘˘˘∞ QF˘˘˘˘˘˘˘«ù¢ Gd˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘á
Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô d©ªÉ∫
GdÑëôjø Mªó GdòhGO… GC¿ GŸƒD“ô
GdàÉCS°«ù°» S°«≤ÉΩ ‘ hjƒd«ƒ
G÷ÉQ…, hHÚ GC¿ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á J˘˘©˘˘ª˘π

Mù°Ö Gÿ£á GŸƒV°ƒYá dÓfà¡ÉA
e˘˘ø L˘˘ª˘˘«˘˘™ GŸ∏˘Ø˘Éä Gd˘à˘ë†°Òj˘á
b˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘π GEW˘˘˘˘Ó¥ G’–ÉO Hû°˘˘˘˘µ˘˘˘˘πm
QS°ª».

hW˘˘ÉdÖ Gd˘˘òhGO… hRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
HóYº G÷¡ƒO GŸÑòhdá eø Gd∏éæá
Gd˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ë†°Òj˘˘˘˘˘á ’Efû°˘˘˘˘˘ÉA G’–ÉO
hJù°¡«π GELôGAGä GEfû°ÉA Gdæ≤ÉHÉä
G÷ój˘˘˘óI, hOY˘˘˘É hS°˘˘˘ÉF˘˘π G’EY˘˘ÓΩ
hGÛà˘˘˘ª˘˘˘™ d˘˘˘óY˘˘˘º GEfû°˘˘˘ÉA G’–ÉO
G◊ô Gd˘˘ò… S°˘«˘©˘ª˘π Y˘∏˘≈ –≤˘«˘≥
GCg˘˘˘˘óG± Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫, hj˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘ó Y˘˘˘ø
J˘˘˘ÉCKÒGä G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä hGd˘˘µ˘˘«˘˘Éf˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á Gdà» b†°â Y∏≈ hMóI
Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á.

hj†°˘˘˘˘˘˘˘˘º G’–ÉO G◊ô S°˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘™
f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä hg˘˘˘»: T°˘˘˘ôc˘˘˘á Gÿ∏˘˘˘«˘˘è

dü°˘˘˘˘æ˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘ÑÎhc˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éhj˘˘˘Éä
{L«Ñ∂z, hT°ôcá GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø
{GCd˘˘Ñ˘˘Éz, hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á
d˘˘©˘˘ª˘˘É∫ L˘ôGe˘µ˘ƒ, hG◊ôI d˘©˘ª˘É∫
H˘ÉH˘µ˘ƒ, hGd˘ƒW˘æ˘«˘á d˘©˘ªÉ∫ NóeÉä

e˘˘˘£˘˘ÉQ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘ÉS¢, GEV°˘˘Éa˘˘á
’CS°ô… Gdà» S°à£∏≥ bôjÑÉk. hjÑ∏≠
Y˘˘óO Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸæ†°˘˘ªÚ d˘Ó–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿,
hjàƒb™ GC¿ jõjó Gd©óO ‘ G’CS°ÉH«™
GŸ≤Ñ∏á e™ Gf†°ªÉΩ f≤ÉHÉä LójóI
dÓ–ÉO.

GE¤ Pd∂, b˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É∫ G’–ÉO G◊ô
d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, GE¿
G◊ôc˘˘á Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘á J˘ôGL˘©â H˘©˘ó
Gd˘˘àù°˘«˘«ù¢ hGd˘£˘ÉCa˘æ˘á, eû°ÒGk GE¤
GC¿ g˘˘æ˘˘É∑ L˘˘¡˘˘Éä QS°˘ª˘«˘á hGCg˘∏˘«˘á

–Éh∫ Jû°˘˘ƒj˘˘¬ G◊≤˘˘ÉF˘˘≥ hJ˘˘¨˘«Ò
GŸƒGb˘˘˘∞ YÈ H˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘Éä S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘«˘˘á
jÉFù°á.

hGCV°É± ‘ H«É¿ GCU°óQ√ GCeù¢,
GC¿ Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á G◊ôI HóGCä
Gÿ£˘˘ƒGä Gd˘˘à˘˘ë†°Òj˘á d˘à˘Ø˘©˘«˘π
HæƒO GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æá

Hû°˘ÉC¿ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«á
hJ˘˘˘˘©˘˘˘˘ój˘˘˘˘ÓJ˘˘˘˘¬, N˘˘˘ÉU°˘˘˘á GŸôS°˘˘˘ƒΩ
H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æáHû°ÉC¿
Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á, hG’EYÓ¿ Yø
J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G–ÉO L˘˘ój˘˘ó d˘˘∏˘˘æ˘≤˘ÉH˘Éä
j˘˘ë˘˘ª˘˘π  GCa˘˘≥ hW˘˘æ˘˘» jo˘˘≤˘ƒqΩ eù°˘ÉQ
G◊ôc˘˘á Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«˘á H˘¡˘ó± N˘óe˘á

b†°˘Éj˘É Gd˘©˘ª˘É∫ GŸ£˘∏˘Ñ˘«á h–≤«≥
c˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘¡˘˘˘É he˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘¡˘˘É GŸû°˘˘ôhY˘˘á
GŸµ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ƒd˘˘˘˘á H˘˘˘Éd˘˘˘≤˘˘˘ƒGfÚ GÙ∏˘˘˘«˘˘˘á
hG’CYôG± hGŸƒGK«≥ Gdóhd«á.

hd˘˘˘˘Øâ GE¤ GCf˘˘˘˘¬ e˘˘˘æ˘˘˘ò G’EY˘˘˘Ó¿
Gd˘˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘» d˘˘ƒ’OI G’–ÉO G◊ô
d˘˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, M˘Éh∫
Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘©†¢ ‘ G÷¡˘˘˘˘Éä G’Cg˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘á
hGd˘ôS°˘ª˘«˘á hH˘à˘ƒGa˘≥ T°˘Ñ˘¬ V°˘ªæ»
Jû°˘˘ƒj˘˘¬ G◊≤˘ÉF˘≥ hJ˘¨˘«Ò GŸƒGb˘∞
YÈ H˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘Éä S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘á H˘˘˘ÉFù°˘˘˘á
hJü°˘˘ôj˘˘ë˘˘Éä j˘˘ÉFù°˘˘á, d˘∏˘æ˘«˘π e˘ø
Gd˘˘µ˘˘«˘˘É¿ Gd˘˘©˘ª˘É‹ G◊ô h–ª˘«˘∏˘¬

Nù°˘˘˘˘˘ÉF˘˘˘˘˘ô hJ˘˘˘˘˘ôGL˘˘˘˘©˘˘˘˘Éä G◊ôc˘˘˘˘á
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á H˘©˘ó Jù°˘«˘«ù°¬ hWÉCaæà¬,
hG◊≤«≤á Yµù¢ Pd∂ “ÉeÉk M«å

L˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉA G’–ÉO G◊ô ’f˘˘˘˘˘˘˘˘˘àû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘É∫

G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á eø hGb©¡É GŸÉCRhΩ
heù°à≤Ñ∏¡É GÛ¡ƒ∫.   

hf˘˘˘˘˘Ñq˘˘˘˘¬ G’–ÉO GE¤ GC¿ GŸôS°˘˘˘˘ƒΩ
H≤Éfƒ¿ Qbº )( dù°æáLÉA

e˘˘à˘ª˘ÉT°˘«˘Ék e˘™ G’CY˘ôG± hGŸƒGK˘«˘≥
Gdóhd«á Hû°ÉC¿ Gdà©óOjá hG◊ôjá
Gd˘˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á hM˘ª˘Éj˘á M˘≥ Gd˘à˘æ˘¶˘«˘º
Gd˘˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Qb˘˘º Gdü°˘˘˘ÉOQ Y˘˘ø

eƒD“ô Gd©ªπ Gdóh‹ YÉΩ Ω,

hjƒDcó hjû°ôYø Oe≤ôWá G◊ôcá
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hJ˘˘©˘˘óOj˘à˘¡˘É, hg˘òG e˘É

W˘˘Éd˘˘Ñâ H˘¬ b˘£˘ÉY˘Éä hT°˘îü°˘«˘Éä
f˘˘≤˘ÉH˘«˘á Y˘ój˘óI hdù°˘æ˘ƒGä W˘ƒj˘∏˘á

ÃÉ a˘˘«˘˘¬ H˘˘©†¢ GCb˘˘£˘ÉÜ GŸ©˘ÉQV°˘á
heÉ RGdâ J£ÉdÖ Gdóhdá HÉdàƒb«™
Y∏≈ J∏∂ G’JØÉbÉä, hGd«ƒΩ JÉCJ»
PGä G÷¡˘˘Éä ‘ J˘˘æ˘˘Éb†¢ G’Ca˘˘©˘˘É∫
Y˘˘˘ø G’Cb˘˘˘ƒG∫ d˘˘à˘˘î˘˘æ˘˘≥ g˘˘òG G◊≥
G’CU°«π.

hGCT°˘˘ÉQ GE¤ GC¿ GŸôS°˘˘ƒΩ H˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿
Qb˘˘˘˘˘º )( dù°˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á Hû°ÉC¿
Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á, GCLÉR ‘ eÉOJ¬
GdãÉeæá Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á HƒV°ƒì
T°ójó ’ dÑù¢ a«¬ hJô∑ G’Ceô

’EQGOI Gd˘˘©˘ª˘É∫ Mü°˘ôj˘Ék, e˘ƒV°˘ë˘Ék
{eø jëÉh∫ Gd«ƒΩ G’dàØÉ± Y∏≈
Gd≤Éfƒ¿ GdƒGV°í GŸ≤ÉU°ó eàû°ÑãÉk
H˘µ˘∏˘ª˘á {GŸàû°˘ÉH˘¡˘áz, a˘à˘Øù°Ò√ gƒ
H˘˘˘˘˘àû°˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘¬ G’Cg˘˘˘˘˘óG± hGŸü°˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘í
Gd˘£˘Ñ˘≤˘«˘á hGd˘¡˘«˘Éc˘π Gd˘à˘æ˘¶˘«˘ª˘«á
hG’f˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ÉA G’b˘˘˘˘˘àü°˘˘˘˘˘ÉO… G◊ô
hGdƒ’A GdƒWæ»z.

hH«qø GC¿ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á S°©â

f˘˘˘˘ë˘˘˘˘ƒ GET°˘˘˘˘ÉY˘˘˘á GC‡«˘˘˘á Gd˘˘˘≤˘˘˘ƒGfÚ
GÙ∏˘˘«˘˘á, YÈ Gd˘˘à˘˘ƒb˘«˘™ GCh’k Y˘∏˘≈
G’J˘˘˘Ø˘˘˘Éb˘˘˘Éä hGd˘˘˘©˘˘˘¡˘˘ƒO Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á,
hJ£Ñ«≥ fü°ƒU°¬ Hôhì GEjéÉH«á,
hK˘˘Éf˘˘«˘˘Ék c˘˘» Jü°˘˘æq˘∞ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ‘
U°˘óGQI Gd˘óh∫ G◊Éa˘¶˘á d˘∏˘ë≤ƒ¥
hG◊ôj˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á c˘ª˘É g˘ƒ MÉ∫
b˘ƒGfÚ Gd˘à˘Ø˘ôÆ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» hM˘ª˘Éjá
Gd˘˘≤˘˘ÉOI Gd˘˘æ˘≤˘ÉH˘«Ú hGd˘à˘ÉCeÚ V°˘ó
Gd˘˘à˘˘©˘˘£˘π hGd˘©˘ój˘ó e˘ø Gd˘≤˘ƒGfÚ

ZÒ GŸƒL˘˘˘ƒOI ‘ GC… H˘˘˘∏˘˘˘ó Y˘˘˘ôH˘˘˘»
GBNô, hGELÉRI G’Ch∫ eø eÉjƒ c©«ó
d˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫ hJ˘˘˘ƒRj˘˘˘™ G’CQH˘˘Éì Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘©˘Ée˘∏Ú ‘ e˘ôGa˘≤˘¡˘º G’Ef˘àÉL«á
hGdü°˘˘˘˘˘ÉOQI Y˘˘˘˘ø fü°Ò Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫

LÓdá GŸ∏∂ GŸØói.
hGCc˘˘ó Gd˘˘à˘˘æ˘˘¶˘«˘º Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» G◊ô

M˘˘˘≤˘˘˘¬ Gd˘˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ… ‘ Gd˘˘à˘˘©˘˘óOj˘˘á
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘«˘á heû°˘ôhY˘«˘á hb˘Éf˘ƒf˘«˘á
Jû°µ«π G’–ÉO G◊ô, eàªæ«Ék Y∏≈
H˘˘˘©†¢ GŸù°˘˘˘ƒDhdÚ H˘˘˘ƒRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
Y˘˘óΩ Gd˘˘ƒb˘˘ƒ´ ‘ J˘˘æ˘Éb†¢ G’Ca˘©˘É∫
Y˘˘˘˘˘˘˘˘ø G’Cb˘˘˘˘˘˘˘˘ƒG∫, YÈ G’d˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘õGΩ
Hàü°ôjí PGä GdƒRGQI hGŸæû°ƒQ ‘

Gdü°˘˘˘ë˘˘˘Éa˘˘˘á GÙ∏˘˘˘«˘˘á H˘˘à˘˘ÉQj˘˘ï 
jƒf«ƒ GŸÉV°» {JÉCS°∞ hRGQI Gd©ªπ
dà©ªó H©†¢ G÷¡Éä GEbëÉe¡É ‘

N˘˘˘Óa˘˘Éä he˘˘æ˘˘Éaù°˘˘Éä –óç HÚ
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘˘©˘ª˘Éd˘«˘á, GEK˘ô U°˘óhQ
GŸôS°˘˘˘ƒΩ GŸ∏˘˘˘µ˘˘» Qb˘˘º )( dù°˘˘æ˘á
hGŸà†°˘˘˘ª˘˘˘ø M˘˘≥ Gd˘˘à˘˘©˘˘óO
Gdæ≤ÉH» hGdù°ªÉì HÉEfû°ÉA f≤ÉHÉä GCh
G–ÉOGä Y˘˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á L˘˘ój˘˘óI, hJ˘˘ƒO
Gd˘˘˘˘ƒRGQI J˘˘˘˘ÉCc˘˘˘˘«˘˘˘˘ó GC¿ Gd˘˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘óOj˘˘˘á
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á e˘µ˘Ø˘ƒd˘á ha˘≤Ék d∏≤Éfƒ¿,
hGC¿ GdƒRGQI JóYº J£Ñ«≥ fü°ƒU¢
Gd˘˘˘≤˘˘˘Éf˘˘ƒ¿ hGŸôS°˘˘ƒΩ GŸ∏˘˘µ˘˘» GŸû°˘˘ÉQ
GEd˘˘«˘˘¬, hd˘˘µ˘˘æ˘¡˘É ’ J˘à˘óN˘π ‘ GEQGOI
Gd©ªÉ∫ hJƒL¡ÉJ¡ºz. 

hd˘˘Ø˘˘àâ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á
d˘˘˘Ó–ÉO G◊ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫
GdÑëôjø, GE¤ MôU°¡É hGdàõGe¡É
H˘ÉŸù°˘ƒDhd˘«˘á Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hGd˘ƒW˘æ˘«˘á

ŒÉ√ GdƒWø hGd©ªÉ∫, heù°Égªà¡É
‘ Oa˘˘™ eù°ÒI Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘ÉA hG’EU°˘Óì

Gd˘˘˘à˘˘˘» j˘˘˘≤˘˘˘ƒOg˘˘˘É M†°˘˘˘ôI U°˘˘˘ÉMÖ
G÷Ódá GŸ∏∂ Mªó Hø Y«ù°≈ GB∫

N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói.

{G’EQGOIz Jîààº hQT°á 
{eØÉg«º GCS°ÉS°«á ‘ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿z
GN˘à˘à˘ªâ e˘ƒDN˘ôGk ‘ e˘≤˘ô L˘ª˘©˘«˘á G’EQGOI, Gd˘ƒQT°˘á Gd˘à˘óQj˘Ñ˘«˘á {eØÉg«º

GCS°˘˘ÉS°˘˘«˘˘á ‘ M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿z, b˘˘óe˘˘à˘¡˘É N˘ÑÒI Gd˘à˘óQjÖ ‘ ›É∫ M˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿ eø GŸª∏µá G’CQOf«á Gd¡ÉT°ª«á YÑÒ YÑóGd©õjõ GdÈË, hT°ÉQ∑

a˘˘«˘˘¡˘˘É GCY†°˘˘ÉA hc˘˘ƒGOQ G÷ª˘˘©˘«˘á. GT°˘à˘ª˘∏â Gd˘ƒQT°˘á Y˘∏˘≈ GCS°˘ÉS°˘«˘Éä M˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿; eà†°ªæá GCOH«Éä M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ heØÉg«ª¬ heÑÉOF¬ hNü°ÉFü°¬,
hG’EY˘Ó¿ hGŸ«˘ã˘É¥ hG’J˘Ø˘Éb˘«˘Éä Gd˘©˘ÉŸ«˘á ◊≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿ hGd˘à˘ƒb˘«˘™ Y∏«¡É
hG’CKô Gd≤ÉfƒÊ, GEV°Éaá GE¤ G’Bd«Éä Gdà©Égójá ‘ G’C· GŸàëóI. hJ£ôbâ
GE¤ GBd«Éä Yªπ ›∏ù¢ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hGŸƒDS°ù°Éä Gdóhd«á Gıà∏Øá eãπ
G÷ª©«á Gd©ªƒe«á h›∏ù¢ G’Ceø Gdóh‹ hGŸƒDS°ù°Éä GŸæÑã≤á Yø GŸæ¶ªá
Gdóhd«á hGBd«á Yª∏¡É hGdà≤ÉQjô G◊≤ƒb«á hGCfƒGY¡É. 

hGCc˘˘ó GŸû°˘˘ÉQc˘˘ƒ¿ GS°˘˘à˘˘Ø˘ÉOJ˘¡˘º e˘ø Gd˘ƒQT°˘á -Gd˘à˘» J˘ÉCJ˘» V°˘ª˘ø H˘ôf˘Ée˘è
GdàƒY«á Gdù°«ÉS°«á Gdò… GCW∏≤à¬ G÷ª©«á eƒDNôGk- Gdà» Jù°Égº ‘ Qa™
GdƒY» Gdù°«ÉS°» hG◊≤ƒb» ÷ª«™ GCHæÉA GdÑëôjø. 

eø LÉfÖ GBNô, GCY∏æâ Lª©«á G’EQGOI Yø HóA Gdàù°é«π dóhQI {GŸØÉg«º
G’bàü°ÉOjáz, Gdà» J≤óe¡É O. GCeπ a≤«¬ Gdù°Ñâ G◊É‹ Ã≤ô G÷ª©«á,
hJû°ªπ Gdà©ôj∞ HÉCgº GŸü°£∏ëÉä G’bàü°ÉOjá GŸàóGhdá, hfiÉhdá QH£¡É
HÉdƒGb™ Gdù°«ÉS°» hG’bàü°ÉO… Y∏≈ GCQV¢ GdƒGb™.

{T°ÑÉÜ G÷ù°ôIz jëü°ó 
LÉFõI GŸù°ÉH≤á GdÈŸÉf«á GdãÉf«á

M≤≥ aôj≥ eôcõ T°ÑÉÜ G÷ù°ôI GŸôcõ G’Ch∫ ‘ GŸù°ÉH≤á Gdã≤Éa«á
GdÈŸÉf˘«˘á d˘∏˘ª˘ôGc˘õ Gdû°˘Ñ˘ÉH˘«˘á GŸ≤˘Ée˘á H˘Éd˘à˘©˘Éh¿ a˘«˘ª˘É HÚ G’Ce˘Éf˘á
Gd˘˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ hGŸƒDS°ù°˘á Gd˘©˘Ée˘á d˘∏û°˘Ñ˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á –â
QYÉjá QF«ù¢ Gd∏éæá GdæƒY«á GdóGFªá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á Ãé∏ù¢
GdæƒGÜ GdæÉFÖ YÑÉS¢ GŸÉV°», a«ªÉ Mü°π aôj≥ eôcõ T°ÑÉÜ Oeù°àÉ¿
heôcõ T°ÑÉÜ GdƒS°£≈ GŸôcõjø GdãÉÊ hGdãÉdå Y∏≈ GdàƒG‹, ‘

MÚ MÉR eôcõ G’EHóG´ Gdû°ÑÉH» Y∏≈ GŸôcõ GdôGH™, NÓ∫ GŸæÉaù°Éä
GŸ©∏ƒeÉJ«á Gdà» GNààªâ a©Éd«ÉJ¡É eƒDNôGk. 

hGCcó GdæÉFÖ YÑÉS¢ GŸÉV°» GC¿ Gd∏éæá GdæƒY«á GdóGFªá d∏û°ÑÉÜ
hGdôjÉV°á Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ JƒDeø “ÉeÉ ÃÉ “ã∏¬ GdØÄá Gdû°ÑÉH«á
eø OhQ M«ƒ… ‘ GÛàª™ GÙ∏» heµÉfà¬ ‘ J©õjõ GdàƒGU°π e™
GŸƒGWæÚ hGdôGC… Gd©ÉΩ GÙ∏» Hû°µπ YÉΩ hGdû°ÑÉÜ Hû°µπ NÉU¢, h‹
T°ô± QYÉjá gò√ GŸù°ÉH≤á Gdã≤Éa«á Gd≤«ªá hGdØôjóI eø fƒY¡É Gdà»

“ãπ fàÉLÉ d∏à©Éh¿ a«ªÉ HÚ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á
hG’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ d˘∏˘©˘ÉΩ Gd˘ã˘ÉÊ Y˘∏˘≈ Gd˘à˘ƒG‹ V°˘ªø

N££¡ªÉ G’S°ÎGJ«é«á GdôGe«á dà©õjõ GdàƒGU°π e™ GŸƒGWæÚ
hGdôGC… Gd©ÉΩ GÙ∏» Hû°µπ YÉΩ hdØÄá Gdû°ÑÉÜ Hû°µπ NÉU¢.

eƒXØƒ GCeÉfá GdæƒGÜ jà©ôaƒ¿ Y∏≈ aæƒ¿ Gd©ÓbÉä G’EOGQjá
f˘˘¶˘˘ªâ G’Ce˘˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ e˘ƒDN˘ôGk, hQT°˘á Y˘ª˘π

dà©∏«º GCU°ƒ∫ haæƒ¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá Hû°µπ GMÎG‘, hWô¥
Gd˘˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π hGd˘˘à˘˘Ø˘˘ÉY˘˘π e˘˘™ flà˘˘∏˘˘∞ hS°˘˘ÉF˘˘π G’EY˘˘ÓΩ hG÷¡˘˘Éä
G◊µ˘˘˘ƒe˘˘«˘˘á hGÿÉU°˘˘á PGä Gd˘˘©˘˘Ób˘˘á H˘˘ÉŸƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘«˘˘á
hGdÈŸÉf˘˘«˘˘á hZÒg˘˘É. hJ˘˘£˘ôbâ eù°˘ƒDhd˘á Gd˘©˘Ób˘Éä Gd˘©˘Ée˘á ‘

GŸƒDS°ù°˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á d˘˘∏û°˘˘Ñ˘˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á QGF˘óI j˘ÉZ˘», GE¤ G’Bd˘«˘á
G’MÎGa˘˘«˘á Gdü°˘ë˘«˘ë˘á hGŸæ˘ÉS°˘Ñ˘á hGd˘à˘» j˘à˘º Gd˘à˘©˘Ée˘π H˘¡˘É ‘

›É∫ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá S°ƒGA Y∏≈ eù°àƒi G’CT°îÉU¢ hG’CaôGO
GCh Y∏≈ eù°àƒi GŸƒDS°ù°Éä hGd¡«ÄÉä G◊µƒe«á hGÿÉU°á hZÒgÉ

eø G’CeƒQ PGä Gd©Óbá HÉd©ªπ G’EYÓe» hGd©ÓbÉä Gd©Éeá.

NÉdó Gdû°ÉYô jëÉV°ô Mƒ∫
GCU°ƒ∫ GŸôGS°º hGdàû°ôjØÉä

f¶ªâ G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢ GdæƒGÜ GCeù¢
G’Ch∫, hQT°á Yªπ Mƒ∫ GCU°ƒ∫ haæƒ¿ GŸôGS°º
hGdàû°ôjØÉä Hû°µπ GMÎG‘ he¡æ», hWô¥
Gd˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π hGd˘˘à˘˘Ø˘ÉY˘π e˘™ flà˘∏˘∞ Gd˘¶˘ôh±
Gd˘£˘ÉQF˘á N˘Ó∫ Y˘ª˘∏˘«˘á G’S°˘à˘≤ÑÉ∫ hGdàƒOj™
dµÑÉQ Gdû°îü°«Éä hGŸù°ƒDhdÚ. 

hGS°à©ôV¢ NÉdó Gdû°ÉYô Gdƒc«π GŸù°ÉYó
d˘∏˘ª˘ôGS°˘º hGd˘àû°˘ôj˘Ø˘Éä H˘ój˘ƒG¿ S°˘ªƒ QF«ù¢
GdƒRQGA, ŒôHà¬ Gdû°îü°«á NÓ∫ Yª∏¬ e™
c˘˘Ñ˘ÉQ Gdû°˘îü°˘«˘Éä hGŸù°˘ƒDhdÚ H˘ój˘ƒG¿ S°˘ª˘ƒ
QF«ù¢ GdƒRQGA, hc«Ø«á Gdà©Éeπ hGdàü°ô± ‘
GŸƒGb∞ Gd£ÉQFá hGÙôLá Gdà» bó jà©ôV¢
d¡É eƒXØƒ GŸôGS°º hGdàû°ôjØÉä ‘ GC… L¡á
QS°ª«á Jû°ôj©«á GCh S°«ÉS°«á cÉfâ, cªÉ ”
Gd˘à˘£˘ô¥ GE¤ G’Bd˘«˘á G’MÎGa˘«˘á Gdü°˘ë˘«ëá
hGŸæ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á Gd˘˘à˘˘» j˘˘à˘˘º Gd˘à˘©˘Ée˘π H˘¡˘É hGCU°˘ƒ∫
GdÈhJ˘˘ƒc˘˘ƒ∫ ha˘˘æ˘˘ƒ¿ G’S°˘˘à˘˘≤˘Ñ˘É∫ hGd˘à˘ƒOj˘™
hZÒgÉ.

GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ GdƒQT°á 

Mªó GdòhGO…

GCeÉfá GdæƒGÜ Jù°à©ôV¢ aæƒ¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá G’EOGQjá  

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /GdãÓKÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

GYàÈhG g«ÄÉJ¬ aÉbóI d∏û°ôY«á.. f≤ÉH«ƒ¿:

JÉCL«π GŸƒD“ô Gd©ÉΩ d` {G–ÉO Gd©ªÉ∫z j¡ó± dÎJ«Ö GChQG¥ Gdæ≤ÉHÉä Gdƒgª«á
cû°˘˘∞ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘ƒ¿ GC¿ J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π G’–ÉO Gd˘©˘ÉΩ

d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ŸƒD“ô√ Gd˘˘©˘˘ÉΩ
’f˘˘à˘˘î˘˘ÉÜ G’Ce˘˘Éf˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘á G÷ój˘óI d˘∏˘óhQI
GŸ≤Ñ∏á -jù°à¡ó± GEJÉMá GdØôU°á
GCe˘ÉΩ G÷ª˘©˘«˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘à˘¡˘«Äá GCcÈ YóO

e˘˘ø Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘ƒg˘ª˘«˘á, YÈ Y˘≤˘ó L˘ª˘©˘«˘Éä
Y˘˘ª˘˘ƒe˘˘«˘˘á S°˘ôj˘©˘á e˘©˘óI d˘¡˘É S°˘∏˘Ø˘Ék, hJù°˘«Ò
GŸæóhHÚ H¡ó± Gdù°«£ôI Y∏≈ GŸƒD“ô Gd©ÉΩ
hg«ÄÉä G’–ÉO. 

hbÉ∫ QF«ù¢ f≤ÉHá GŸü°ôa«Ú N∏«π Rjæπ GE¿

J˘˘ÉCL˘˘«˘˘π GŸƒD“ô Gd˘˘©˘˘ÉΩ d˘Ó–ÉO H˘¨˘ôV¢ OY˘ƒI
GCcÈ YóO eø GdƒaƒO GÿÉQL«á, eø GCLπ f≤π

U°˘ƒQI eû°˘ƒg˘á he˘¨˘Éj˘ôI d˘∏˘ë˘≤˘«≤á dÓChV°É´
Gdæ≤ÉH«á hGdù°«ÉS°«á ‘ GdÑëôjø, hGChV°í GC¿
{Gdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS°» dÓ–ÉO Gd©ÉΩ dæ≤ÉHÉä YªÉ∫
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø jo˘∏q˘õΩ G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘ÉΩ H˘Éd˘óYƒI d©≤ó
GŸƒD“ô Gd©ÉΩ ‘ GdôH™ G’Ch∫ eø Gd©ÉΩ G÷ÉQ…

-GCbü°ÉgÉ f¡Éjá eÉQS¢ GŸÉV°»-, GEP GE¿ gæÉ∑
GS°˘˘à˘˘ë˘˘≤˘˘Éb˘˘Ék e˘˘∏˘˘õe˘˘Ék Y˘˘∏˘˘≈ G’Ce˘Éf˘á ⁄ j˘æ˘Ø˘ò,

a˘˘Ñ˘˘Éd˘˘à˘˘É‹ a˘˘ÉE¿ L˘˘ª˘˘«˘™ g˘«˘Ä˘Éä G’–ÉO Gd˘©˘ÉΩ

GŸæàîÑá, ÃÉ ‘ Pd∂ G’CeÉfá Gd©Éeá a≤óä
T°ôY«à¡É Gd≤Éfƒf«á HÉfà¡ÉA aÎJ¡É, cªÉ GEf¬ ’
jƒLó S°ÑÖ eƒV°ƒY» j©«≥ GdóYƒI d∏ªƒD“ô,

W˘˘˘˘˘˘ÉŸÉ GY˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ó GÛ∏ù¢ GŸôc˘˘˘˘˘õ… d˘˘˘˘˘Ó–ÉO
Gdà≤ôjôjø GŸÉ‹ hG’COH»z.

hGCc˘˘ó QF˘˘«ù¢ f˘˘≤˘˘ÉH˘˘á GCd˘Ñ˘É Y˘∏˘» Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘» GC¿
G’–ÉO S°˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘º e˘˘ƒD“ô√ Gd˘˘©˘˘ÉΩ ‘ S°˘˘Ñ˘à˘ªÈ
GŸ≤˘˘Ñ˘˘π, M˘˘«å j˘˘¡˘˘ó± G’–ÉO e˘˘ø Gd˘˘à˘˘ÉCL˘˘«˘˘π
J˘˘ôJ˘˘«Ö f˘˘≤˘˘ÉH˘˘ÉJ˘˘¬ Gd˘˘ƒg˘˘ª˘˘«˘á d˘∏ù°˘«˘£˘ôI Y˘∏˘≈
G’CeÉfá Gd©Éeá Hû°µπm cÉeπ, hdØâ GE¤ GCf¬ QZº

Gfà¡ÉA OhQI G’CeÉfá Gd©Éeá dÓ–ÉO ‘ eÉQS¢
GŸÉV°˘˘», GE’ GC¿ G’Ce˘˘Éf˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á eù°˘˘à˘˘ª˘˘ôI ‘

Yª∏¡É Oh¿ JØƒj†¢m eø Gdæ≤ÉHÉä GCh G÷ª©«á
Gd©ªƒe«á GCh GÛ∏ù¢ GŸôcõ… ‘ G’–ÉO.

hb˘É∫ QF˘«ù¢ f˘≤˘ÉH˘á Gd˘ÑÎhc˘«˘ªÉhjÉä Mªó
Gd˘òhGO… GE¿ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á ’ Jù°˘à˘£˘«˘™
Gd†°˘˘¨˘˘§ Y˘˘∏˘˘≈ G’–ÉO Gd˘˘©˘˘ÉΩ d˘Ø˘ôV¢ GEb˘Ée˘á
GŸƒD“ô ‘ Gd˘˘˘˘ƒbâ GÙóO, GEP GEf˘˘˘˘¡˘˘˘˘É J˘˘˘˘ôJ˘˘˘¡˘˘˘ø
d˘˘˘≤˘˘˘ôGQGä G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á, hHÚ GC¿
{e≤ÉYó G’CeÉfá Gd©Éeá ‘ G’–ÉO fiù°ƒeá

Oh¿ G◊ÉLá ’fàîÉÜ, GEP GE¿ Gd≤ÉFªá e©ôhaá
he˘˘˘ƒRY˘˘á e˘˘ø G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á Y˘˘∏˘˘≈
f˘˘≤˘˘ÉH˘ÉJ˘¡˘É Gd˘ƒg˘ª˘«˘á, hGCV°˘É± {e˘É j˘ƒDc˘ó Pd∂
Y˘˘ôV°˘˘¡˘˘º Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘Éä GŸæù°˘ë˘Ñ˘á Gd˘©˘ƒOI
e≤ÉHπ Mü°ƒd¡º Y∏≈ e≤ÉYóm HÉ’CeÉfá Gd©Éeá,
hGCT°˘˘˘˘˘ÉQ GE¤ GC¿ {Gÿ£˘˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘» hV°˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘¡˘˘˘˘É
G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä Gdù°˘˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á H˘˘ÉEfû°˘˘ÉA Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä
Gdƒgª«á eóQhS°á hfl££á, GEP J¡ó± Ÿæ™
hL˘˘˘ƒO GC… U°˘˘˘ƒä j˘˘˘î˘˘˘Éd˘˘∞ J˘˘ƒL˘˘¡˘˘¡˘˘º OGN˘˘π
G’CeÉfáz.

N∏«π Rjæπ

GCcó J†°ôQ GB’± Gd©ªÉ∫ LôGA Gdù°«ÉS°Éä Gdù°ÉH≤á.. GdÑæ©∏»:

G’–ÉO G÷ójó jæ¡» g«ªæá G÷ª©«Éä.. h{Gd©ÉΩ d∏æ≤ÉHÉäz jëÉQHæÉ
bÉ∫ Y∏» GdÑæ©∏» GE¿:z G’CeÉfá

Gd˘©˘Ée˘á d˘Ó–ÉO Gd˘©˘ÉΩ, eù°à©óI
d˘˘∏˘˘à˘˘æ˘ÉR∫ Y˘ø GCZ˘∏˘≈ e˘É “∏∂ ‘
S°Ñ«π eæ™ GEbÉeá G’–ÉO G◊oô,
e˘˘˘æ˘˘ƒg˘˘Ék GE¤ GC¿ J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G’–ÉO
G◊oô, j˘˘æ˘¡˘» GM˘à˘µ˘ÉQ G÷ª˘©˘«˘Éä
Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘∏˘¡˘«˘ª˘æá Y∏≈ Gd©ªπ
Gd˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Gd˘˘ò… OGΩ GCcÌ e˘˘ø 
S°æƒGä e†°âz.

hGChV°˘˘˘í Gd˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘∏˘˘» GC¿z hRGQI
Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π hY˘˘˘∏˘˘˘≈ dù°˘˘˘É¿ eù°˘˘˘ƒDh∫
Gd˘˘˘©˘˘˘Ób˘˘˘Éä Gd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘Éd˘˘˘«˘˘˘á c˘˘˘ôË
Gd˘˘˘Ø˘˘˘ôOG¿, GCT°˘˘˘ÉQä GE¤ GCf˘˘˘¡˘˘É e˘˘™
S°˘˘«˘˘ÉS°˘˘á G’–ÉO Gd˘˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä
Y˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘É∫ Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘ø G◊É‹,
hS°˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘ÉQÜ G’–ÉO G◊oô ’Cf˘˘˘¬
ZÒ eù°«ù¢ hZÒ JÉH™ d∏î§
Gdù°«ÉS°» GŸ©ÉQV¢z. 

hGCV°É± GC¿z f≤ÉHá YªÉ∫ GCdÑÉ,
c˘˘˘Éfâ J˘˘˘à˘˘ƒb˘˘™ GC¿ J˘˘≤˘˘ƒΩ Gd˘˘ƒRGQI
H˘˘˘˘É’Y˘˘˘˘à˘˘˘òGQ d˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘ƒΩ GÛà˘˘˘ª˘˘˘™
GdÑëôjæ», Mƒ∫ gòG Gdàü°ôjí,
hGC’ J˘˘µ˘˘à˘˘Ø˘˘» H˘˘Éf˘à˘≤˘ÉO√ S°˘ôGk e˘ø

NÓ∫ GŸµÉŸÉä Gd¡ÉJØ«á, eƒDcóGk
GC¿ Gd˘˘˘˘˘˘ƒRGQI d˘˘˘˘˘˘ø JÎGL˘˘˘˘˘™ Y˘˘˘˘˘ø
Jü°˘˘˘ôj˘˘˘ë˘˘˘Éä Gd˘˘˘Ø˘˘ôOG¿ ’Cf˘˘¡˘˘É ’
J˘˘ôj˘ó GCU°˘Ók G’EV°˘ôGQ H˘Éd˘©˘Ób˘á
Gd˘˘˘à˘˘˘ÉQj˘˘˘î˘˘˘«˘˘˘á hGŸà˘˘˘ª˘˘˘«˘˘õI Gd˘˘à˘˘»
JôH£¡É HÉCeÉfá G’–ÉO Gd©ÉΩz.

hGChV°˘˘í Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GC¿ G’–ÉO
Gd˘©˘ÉΩ j˘≤˘«ù¢ hW˘æ˘«˘à˘¬ H˘æ˘ÉA Y˘∏≈
h’F¬ d∏éª©«Éä Gdù°«ÉS°«á Gdà»

j˘˘æü°˘˘É´ ’ChGe˘˘ôg˘˘É, hd˘˘«ù¢ H˘˘æ˘˘ÉA
Y˘˘∏˘˘≈ h’F˘˘¬ d˘∏˘ã˘ƒGHâ Gd˘ƒW˘æ˘«˘á,
e˘˘˘æ˘˘˘ƒg˘˘˘Ék GE¤ GC¿ G’–ÉO, H˘˘˘ôg˘˘ø
Y∏≈ Pd∂, eø NÓ∫ d©Ñ¬ OhQGk
S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék ‘ G’CM˘˘˘óGç G’CNÒI
H˘˘¡˘˘ó± J˘˘©˘£˘«˘π Y˘ª˘∏˘«˘á G’Ef˘à˘Éê
dƒb∞ G’bàü°ÉO GdƒWæ».

hGS°˘˘à˘¨˘ôÜ Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘», Jü°˘ôj˘í
QF˘˘«ù¢ G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á H˘É’–ÉO
Gd©ÉΩ, hbÉ∫ GE¿ dój¬ T°¡ƒO, Mƒ∫

eü°óGb«á G’–ÉO, heƒV°ƒY«à¬
hg˘˘æ˘É∑ G’B’± e˘ø Gd˘©˘ª˘É∫, b˘ó
J†°ôQhG, LôGA S°«ÉS°Éä G’–ÉO
eæò JÉCS°«ù°¬ GE¤ jƒeæÉ gòG, hGEPG
Wo˘˘∏˘˘Ñâ T°˘˘¡˘˘ÉOJ˘˘¡˘˘º Oh¿ V°˘¨˘ƒ•
S°«ÉS°«á Jµ∏ªƒG e∏≤Ú GdÓFªá
Y∏≈ G’–ÉO Gd©ÉΩ hhU°Ø¡º GEjÉ√
HÉCf¬ GŸù°ƒDhh∫ GdôF«ù¢ Yø JôO…
GChV°ÉY¡º.

hb˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GE¿:z G’–ÉO
Gd˘˘©˘˘ÉΩ e˘æ˘ò J˘ÉCS°˘«ù°˘¬, Y˘Ñ˘ÉQI Y˘ø
hGL˘˘˘¡˘˘˘á f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘«˘˘á a˘˘≤˘˘§ ’ ZÒ

’CS°˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ÉO√ e˘˘˘˘˘˘ø G÷ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á hgƒ Gd«ƒΩ ’ jù°à£«™

M˘˘à˘˘≈ GC¿ jo˘˘¨Ò Y†°˘˘ƒ hGM˘˘ó e˘ø
GCY†°˘˘ÉA GCe˘˘Éf˘˘à˘¬ Gd˘©˘Ée˘á, GEV°˘Éa˘á
d˘˘òd∂ GCf˘˘¬ GE¤ Gd˘˘«˘˘ƒΩ ⁄ j˘˘é˘˘ôhD
Y˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘≈ G’EY˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ó¿ hG’YÎG±
HÉCN£ÉF¬ Gdà» GCOä GE¤ eÉ GCU°ÉÜ
GdÑëôjø eø V°ôQ GCKæÉA GCMóGç

aÈGj˘˘˘ô , hJ˘˘ÉCj˘«˘ó√ d˘£˘ô±
S°«ÉS°» Y∏≈ Mù°ÉÜ Wô± GBNô

fù°˘˘˘Ñ˘˘˘á d˘˘¡˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘á GCZ˘˘∏Ö GCY†°˘˘ÉA
G’Ce˘˘˘Éf˘˘˘á Gd˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘á hGf˘˘à˘˘ª˘˘ÉF˘˘¡˘˘º
Gdù°«ÉS°» ’CMó G’CWôG±z.

hGChV°˘˘˘í Gd˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘» GC¿ e˘˘˘æ˘˘ò
JÉCS°«ù¢ G’–ÉO Gd©ÉΩ hGE¤ Gd«ƒΩ

⁄ jîà∏∞ hdƒ eôI hGMóI e™
Gdàæ¶«º Gdù°«ÉS°» GdàÉH™ d¬, ’
hH˘˘π T°˘˘ÉQ∑ ‘ e˘˘≤˘ÉW˘©˘á ›∏ù¢
GdæƒGÜ ‘ OhQJ¬ G’Ch¤ ‘ Gd©ÉΩ
Y˘æ˘óe˘É b˘ÉW˘©à¬ GŸ©ÉQV°á
M«æ¡É, e†°«ØÉk GC¿ G’–ÉO hU°∞

GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH» eæò fû°ÉCJ¬ HÉCf¬
ZÒ T°˘˘˘˘˘˘ôY˘˘˘˘˘», hH˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó N˘˘˘˘˘ƒV¢
GŸ©˘˘˘ÉQV°˘˘˘á Gdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘á GŸ©Î∑
G’fàîÉH```````````» ‘ J©Ée```````````π
G’–ÉO e˘˘˘˘™ ›∏ù¢ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘ƒGÜ ‘
OhQJ¬ GdãÉf«á, hgòG Od«π hGV°í
GC¿ G’–ÉO jù°Ò ÃÉ Á∏≈ Y∏«¬

eø GCS°«ÉO√. 
hGCV°˘É± Gd˘Ñ˘æ˘©˘∏˘» GC¿ Gd˘à˘©ójπ

G’CNÒ d˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Éf˘˘˘˘ƒ¿ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘Éä
Gd˘©˘ª˘Éd˘«á Qbº {z dù°˘æ˘á,
cû°∞ Rj∞ G’–ÉO Gd©ÉΩ HÉEÁÉf¬
H˘˘óÁ≤˘˘ôGW˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘ª˘π Gd˘æ˘≤˘ÉH˘»
hG◊ôj˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á, e˘æƒgÉk GE¤
GCf˘¬ j˘à˘¨˘æ˘≈ H˘Éd˘à˘©˘óOj˘á b˘ƒ’k h’
j˘˘ƒDe˘˘ø H˘˘¡˘˘É a˘˘©˘˘Ók, hj˘˘à˘ÉBe˘ô e˘ø

LÉfÖ GBNô Y∏≈ hMóI Gdæ≤ÉHÉä
G◊Éd«á hjëÉQÜ Gdæ≤ÉHÉä Gdà»
GCfû°Äâ H©ó J©ójπ Gd≤Éfƒ¿ GEeÉ

Yø Wôj≥ GCR’e¬ ‘ G÷ª©«Éä
Gdù°«ÉS°«á GCh Yø Wôj≥ eæóhH«¬

‘ hRGQI Gd©ªπ. 
hJù°˘˘˘˘˘˘ÉA∫ g˘˘˘˘˘˘π b˘˘˘˘˘˘ôGQ G’–ÉO

Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘» ‘ GEV°˘ôGÜ aÈGjô
heÉQS¢ eø Gd©ÉΩ GŸÉV°» cÉ¿
bôGQGk eù°à≤Ók fÉH©Ék eø Gd¡«Écπ
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á?. GCΩ J˘æ˘Ø˘«òGk dà©∏«ªÉä
G’CS°«ÉO eø G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á
Gdà» GCeôä aÉS°àéÉÜ G’–ÉO?.

hb˘˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘©˘˘∏˘˘» GE¿:z G’–ÉO
Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñëôjø,

Y˘˘˘˘ª˘˘˘˘π Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ Jû°˘˘˘˘ƒj˘˘˘¬ S°˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘á
Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ôj˘˘˘˘˘ø ‘ GÿÉQê, hb˘˘˘˘˘ÉΩ
H˘à˘ë˘ôj∂ GŸæ˘¶˘ª˘Éä Gd˘à˘ÉH˘©˘á d¡É
hJü°ƒjô GŸû°µ∏á HÉdÑëôjø Y∏≈
GC¿ g˘˘˘˘æ˘˘˘˘É∑ eù°˘˘˘˘ÉS°˘˘˘Ék H˘˘˘É◊ôj˘˘˘Éä
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGC¿ e˘˘©˘˘ôc˘˘á G’–ÉO
G◊ô dæ≤ÉHÉä YªÉ∫ GdÑëôjø ‘
Gd˘˘˘ØÎI GŸ≤˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘á, g˘˘˘ƒ GS°˘˘˘à˘˘©˘˘ÉOI

Gdù°˘˘˘ÉM˘˘˘á Gd˘˘˘óhd˘˘«˘˘á e˘˘ø G’–ÉO
Gd˘˘©˘˘ÉΩ hGd˘˘≤˘«˘ÉΩ ÃÉ j˘∏˘õΩ d˘Ø†°˘í

‡ÉQS°˘˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘¬ hOhQ√ ‘ Og˘˘˘˘Éd˘˘˘˘«˘˘˘˘õ
GŸæ¶ªÉä Gdóhd«áz.

hf˘˘˘˘ƒ√ GE¤ GCf˘˘˘˘¬ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ GCe˘˘˘˘Éf˘˘˘˘á
G’–ÉO Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫
Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, GC¿ J˘˘©˘∏˘º GC¿ b˘ƒGfÚ
Gd˘˘∏˘˘©˘˘Ñ˘˘á Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á Gd˘óhd˘«˘á, b˘ó
J˘˘¨Òä hGC¿ GCj˘˘Ée˘˘¡˘˘É GŸ≤˘˘Ñ˘˘∏˘˘á d˘ø
J˘˘˘˘µ˘˘˘ƒ¿ GCS°˘˘˘¡˘˘˘π ‡É e†°˘˘˘≈ hd˘˘˘ø
fæù°≈ ‘ G’–ÉO G◊oô eÉ a©∏¬
c˘˘π GCY†°˘˘ÉA G’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á e˘ø
V°˘˘˘˘˘ôQ Hù°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ë˘˘˘˘ôj˘˘˘˘ø
hGbàü°ÉOgÉ hYªÉd¡É.

hGCV°˘˘˘˘˘É± GC¿z G’–ÉO Gd˘˘˘˘˘©˘˘˘˘ÉΩ,
d©Ö OhQ Gdà∏ª«ò GŸoû°ÉZÖ Gdò…
j©ªπ WƒG∫ Gd©ÉΩ, Y∏≈ GNàÓ¥
GŸû°˘˘˘Éc˘˘π hGEV°˘˘ë˘˘É∑ Gd˘˘à˘˘Óe˘˘«˘˘ò
GŸà˘˘Ø˘˘ƒbÚ, hY˘˘ª˘˘π GŸ≤˘˘ÉdÖ ZÒ
GCf¬ ‘ f¡Éjá Gdù°æá jù°≤§, ‘ cπ
GŸƒGO hj˘˘æ˘˘é˘˘í H˘˘Éb˘» Gd˘à˘Óe˘«˘ò,
hg˘˘˘˘òG g˘˘˘˘ƒ M˘˘˘˘É∫ G’–ÉO Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ

M˘˘˘«å GEf˘˘˘¬ S°˘˘˘≤˘˘§ ‘ Ge˘˘à˘˘ë˘˘Éf˘˘¬
G’Cd∞ hGCX¡ô GEf¬ dø jƒaô L¡óGk
d∏©ªπ b∏ÑÉk hbÉdÑÉk V°ó eü°∏ëá
g˘òG Gd˘Ñ˘∏˘ó Gd˘ò… j˘à˘æ˘©˘º H˘æ©ª¬,
e˘˘ƒDc˘˘óGk GCf˘˘¬ d˘ø j˘æ˘é˘í g˘ƒ he˘ø
e˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘¬ ’ ‘ g˘˘˘˘˘˘˘˘ò√ GŸôI h’ ‘
GŸù°˘˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘π, hS°˘˘à˘˘©˘˘à˘˘ÉO G’Ce˘˘Éf˘˘á
Gd˘©˘Ée˘á d˘Ó–ÉO Gd˘©˘ÉΩ d˘æ˘≤˘ÉH˘Éä

Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Y˘˘∏˘≈ Gd˘Øû°˘π
hGdù°≤ƒ•z.

Y∏» GdÑæ©∏»

G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á JôGL©â H©ó Gdàù°««ù¢ hGd£ÉCaæá.. hL¡Éä –Éh∫ Jû°ƒj¬ G◊≤ÉF≥

Gd``òhGO…: G÷``ÉQ… GŸ`ƒD“`ô Gdà`ÉCS°«ù°``» d` {G’–``ÉO G◊``ôz
càÖ- GEHôGg«º GdõjÉÊ:

cû°˘˘˘˘˘˘˘∞ QF˘˘˘˘˘˘˘«ù¢ Gd˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘á
Gdàë†°Òjá dÓ–ÉO G◊ô d©ªÉ∫
GdÑëôjø Mªó GdòhGO… GC¿ GŸƒD“ô
GdàÉCS°«ù°» S°«≤ÉΩ ‘ hjƒd«ƒ
G÷ÉQ…, hHÚ GC¿ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á J˘˘©˘˘ª˘π

Mù°Ö Gÿ£á GŸƒV°ƒYá dÓfà¡ÉA
e˘˘ø L˘˘ª˘˘«˘˘™ GŸ∏˘Ø˘Éä Gd˘à˘ë†°Òj˘á
b˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘π GEW˘˘˘˘Ó¥ G’–ÉO Hû°˘˘˘˘µ˘˘˘˘πm
QS°ª».

hW˘˘ÉdÖ Gd˘˘òhGO… hRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
HóYº G÷¡ƒO GŸÑòhdá eø Gd∏éæá
Gd˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ë†°Òj˘˘˘˘˘á ’Efû°˘˘˘˘˘ÉA G’–ÉO
hJù°¡«π GELôGAGä GEfû°ÉA Gdæ≤ÉHÉä
G÷ój˘˘˘óI, hOY˘˘˘É hS°˘˘˘ÉF˘˘π G’EY˘˘ÓΩ
hGÛà˘˘˘ª˘˘˘™ d˘˘˘óY˘˘˘º GEfû°˘˘˘ÉA G’–ÉO
G◊ô Gd˘˘ò… S°˘«˘©˘ª˘π Y˘∏˘≈ –≤˘«˘≥
GCg˘˘˘˘óG± Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫, hj˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘ó Y˘˘˘ø
J˘˘˘ÉCKÒGä G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä hGd˘˘µ˘˘«˘˘Éf˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á Gdà» b†°â Y∏≈ hMóI
Gd£Ñ≤á Gd©Ée∏á.

hj†°˘˘˘˘˘˘˘˘º G’–ÉO G◊ô S°˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘™
f˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä hg˘˘˘»: T°˘˘˘ôc˘˘˘á Gÿ∏˘˘˘«˘˘è

dü°˘˘˘˘æ˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘ÑÎhc˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éhj˘˘˘Éä
{L«Ñ∂z, hT°ôcá GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø
{GCd˘˘Ñ˘˘Éz, hGŸü°˘˘ôa˘˘«Ú, hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á
d˘˘©˘˘ª˘˘É∫ L˘ôGe˘µ˘ƒ, hG◊ôI d˘©˘ª˘É∫
H˘ÉH˘µ˘ƒ, hGd˘ƒW˘æ˘«˘á d˘©˘ªÉ∫ NóeÉä

e˘˘˘£˘˘ÉQ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø H˘˘ÉS¢, GEV°˘˘Éa˘˘á
’CS°ô… Gdà» S°à£∏≥ bôjÑÉk. hjÑ∏≠
Y˘˘óO Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫ GŸæ†°˘˘ªÚ d˘Ó–ÉO
GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿,
hjàƒb™ GC¿ jõjó Gd©óO ‘ G’CS°ÉH«™
GŸ≤Ñ∏á e™ Gf†°ªÉΩ f≤ÉHÉä LójóI
dÓ–ÉO.

GE¤ Pd∂, b˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘É∫ G’–ÉO G◊ô
d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘˘É∫ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, GE¿
G◊ôc˘˘á Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘á J˘ôGL˘©â H˘©˘ó
Gd˘˘àù°˘«˘«ù¢ hGd˘£˘ÉCa˘æ˘á, eû°ÒGk GE¤
GC¿ g˘˘æ˘˘É∑ L˘˘¡˘˘Éä QS°˘ª˘«˘á hGCg˘∏˘«˘á

–Éh∫ Jû°˘˘ƒj˘˘¬ G◊≤˘˘ÉF˘˘≥ hJ˘˘¨˘«Ò
GŸƒGb˘˘˘∞ YÈ H˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘Éä S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘«˘˘á
jÉFù°á.

hGCV°É± ‘ H«É¿ GCU°óQ√ GCeù¢,
GC¿ Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á G◊ôI HóGCä
Gÿ£˘˘ƒGä Gd˘˘à˘˘ë†°Òj˘á d˘à˘Ø˘©˘«˘π
HæƒO GŸôS°ƒΩ H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æá

Hû°˘ÉC¿ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Gd˘©˘ª˘Éd˘«á
hJ˘˘˘˘©˘˘˘˘ój˘˘˘˘ÓJ˘˘˘˘¬, N˘˘˘ÉU°˘˘˘á GŸôS°˘˘˘ƒΩ
H≤Éfƒ¿ Qbº dù°æáHû°ÉC¿
Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á, hG’EYÓ¿ Yø
J˘˘ÉCS°˘˘«ù¢ G–ÉO L˘˘ój˘˘ó d˘˘∏˘˘æ˘≤˘ÉH˘Éä
j˘˘ë˘˘ª˘˘π  GCa˘˘≥ hW˘˘æ˘˘» jo˘˘≤˘ƒqΩ eù°˘ÉQ
G◊ôc˘˘á Gd˘˘æ˘˘≤˘ÉH˘«˘á H˘¡˘ó± N˘óe˘á

b†°˘Éj˘É Gd˘©˘ª˘É∫ GŸ£˘∏˘Ñ˘«á h–≤«≥
c˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘¡˘˘˘É he˘˘£˘˘Éd˘˘Ñ˘˘¡˘˘É GŸû°˘˘ôhY˘˘á
GŸµ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ƒd˘˘˘˘á H˘˘˘Éd˘˘˘≤˘˘˘ƒGfÚ GÙ∏˘˘˘«˘˘˘á
hG’CYôG± hGŸƒGK«≥ Gdóhd«á.

hd˘˘˘˘Øâ GE¤ GCf˘˘˘˘¬ e˘˘˘æ˘˘˘ò G’EY˘˘˘Ó¿
Gd˘˘˘à˘˘ÉCS°˘˘«ù°˘˘» d˘˘ƒ’OI G’–ÉO G◊ô
d˘˘æ˘≤˘ÉH˘Éä Y˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, M˘Éh∫
Gd˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘©†¢ ‘ G÷¡˘˘˘˘Éä G’Cg˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘á
hGd˘ôS°˘ª˘«˘á hH˘à˘ƒGa˘≥ T°˘Ñ˘¬ V°˘ªæ»
Jû°˘˘ƒj˘˘¬ G◊≤˘ÉF˘≥ hJ˘¨˘«Ò GŸƒGb˘∞
YÈ H˘˘˘«˘˘˘Éf˘˘˘Éä S°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘á H˘˘˘ÉFù°˘˘˘á
hJü°˘˘ôj˘˘ë˘˘Éä j˘˘ÉFù°˘˘á, d˘∏˘æ˘«˘π e˘ø
Gd˘˘µ˘˘«˘˘É¿ Gd˘˘©˘ª˘É‹ G◊ô h–ª˘«˘∏˘¬

Nù°˘˘˘˘˘ÉF˘˘˘˘˘ô hJ˘˘˘˘˘ôGL˘˘˘˘©˘˘˘˘Éä G◊ôc˘˘˘˘á
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á H˘©˘ó Jù°˘«˘«ù°¬ hWÉCaæà¬,
hG◊≤«≤á Yµù¢ Pd∂ “ÉeÉk M«å

L˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÉA G’–ÉO G◊ô ’f˘˘˘˘˘˘˘˘˘àû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘É∫

G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á eø hGb©¡É GŸÉCRhΩ
heù°à≤Ñ∏¡É GÛ¡ƒ∫.   

hf˘˘˘˘˘Ñq˘˘˘˘¬ G’–ÉO GE¤ GC¿ GŸôS°˘˘˘˘ƒΩ
H≤Éfƒ¿ Qbº )( dù°æáLÉA

e˘˘à˘ª˘ÉT°˘«˘Ék e˘™ G’CY˘ôG± hGŸƒGK˘«˘≥
Gdóhd«á Hû°ÉC¿ Gdà©óOjá hG◊ôjá
Gd˘˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á hM˘ª˘Éj˘á M˘≥ Gd˘à˘æ˘¶˘«˘º
Gd˘˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘» Qb˘˘º Gdü°˘˘˘ÉOQ Y˘˘ø

eƒD“ô Gd©ªπ Gdóh‹ YÉΩ Ω,

hjƒDcó hjû°ôYø Oe≤ôWá G◊ôcá
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘«˘˘á hJ˘˘©˘˘óOj˘à˘¡˘É, hg˘òG e˘É

W˘˘Éd˘˘Ñâ H˘¬ b˘£˘ÉY˘Éä hT°˘îü°˘«˘Éä
f˘˘≤˘ÉH˘«˘á Y˘ój˘óI hdù°˘æ˘ƒGä W˘ƒj˘∏˘á

ÃÉ a˘˘«˘˘¬ H˘˘©†¢ GCb˘˘£˘ÉÜ GŸ©˘ÉQV°˘á
heÉ RGdâ J£ÉdÖ Gdóhdá HÉdàƒb«™
Y∏≈ J∏∂ G’JØÉbÉä, hGd«ƒΩ JÉCJ»
PGä G÷¡˘˘Éä ‘ J˘˘æ˘˘Éb†¢ G’Ca˘˘©˘˘É∫
Y˘˘˘ø G’Cb˘˘˘ƒG∫ d˘˘à˘˘î˘˘æ˘˘≥ g˘˘òG G◊≥
G’CU°«π.

hGCT°˘˘ÉQ GE¤ GC¿ GŸôS°˘˘ƒΩ H˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿
Qb˘˘˘˘˘º )( dù°˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á Hû°ÉC¿
Gdæ≤ÉHÉä Gd©ªÉd«á, GCLÉR ‘ eÉOJ¬
GdãÉeæá Gdà©óOjá Gdæ≤ÉH«á HƒV°ƒì
T°ójó ’ dÑù¢ a«¬ hJô∑ G’Ceô

’EQGOI Gd˘˘©˘ª˘É∫ Mü°˘ôj˘Ék, e˘ƒV°˘ë˘Ék
{eø jëÉh∫ Gd«ƒΩ G’dàØÉ± Y∏≈
Gd≤Éfƒ¿ GdƒGV°í GŸ≤ÉU°ó eàû°ÑãÉk
H˘µ˘∏˘ª˘á {GŸàû°˘ÉH˘¡˘áz, a˘à˘Øù°Ò√ gƒ
H˘˘˘˘˘àû°˘˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘˘¬ G’Cg˘˘˘˘˘óG± hGŸü°˘˘˘˘˘Éd˘˘˘˘í
Gd˘£˘Ñ˘≤˘«˘á hGd˘¡˘«˘Éc˘π Gd˘à˘æ˘¶˘«˘ª˘«á
hG’f˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ÉA G’b˘˘˘˘˘àü°˘˘˘˘˘ÉO… G◊ô
hGdƒ’A GdƒWæ»z.

hH«qø GC¿ G◊ôcá Gdæ≤ÉH«á S°©â

f˘˘˘˘ë˘˘˘˘ƒ GET°˘˘˘˘ÉY˘˘˘á GC‡«˘˘˘á Gd˘˘˘≤˘˘˘ƒGfÚ
GÙ∏˘˘«˘˘á, YÈ Gd˘˘à˘˘ƒb˘«˘™ GCh’k Y˘∏˘≈
G’J˘˘˘Ø˘˘˘Éb˘˘˘Éä hGd˘˘˘©˘˘˘¡˘˘ƒO Gd˘˘óhd˘˘«˘˘á,
hJ£Ñ«≥ fü°ƒU°¬ Hôhì GEjéÉH«á,
hK˘˘Éf˘˘«˘˘Ék c˘˘» Jü°˘˘æq˘∞ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø ‘
U°˘óGQI Gd˘óh∫ G◊Éa˘¶˘á d˘∏˘ë≤ƒ¥
hG◊ôj˘Éä Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á c˘ª˘É g˘ƒ MÉ∫
b˘ƒGfÚ Gd˘à˘Ø˘ôÆ Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» hM˘ª˘Éjá
Gd˘˘≤˘˘ÉOI Gd˘˘æ˘≤˘ÉH˘«Ú hGd˘à˘ÉCeÚ V°˘ó
Gd˘˘à˘˘©˘˘£˘π hGd˘©˘ój˘ó e˘ø Gd˘≤˘ƒGfÚ

ZÒ GŸƒL˘˘˘ƒOI ‘ GC… H˘˘˘∏˘˘˘ó Y˘˘˘ôH˘˘˘»
GBNô, hGELÉRI G’Ch∫ eø eÉjƒ c©«ó
d˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘É∫ hJ˘˘˘ƒRj˘˘˘™ G’CQH˘˘Éì Y˘˘∏˘˘≈
Gd˘©˘Ée˘∏Ú ‘ e˘ôGa˘≤˘¡˘º G’Ef˘àÉL«á
hGdü°˘˘˘˘˘ÉOQI Y˘˘˘˘ø fü°Ò Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘É∫

LÓdá GŸ∏∂ GŸØói.
hGCc˘˘ó Gd˘˘à˘˘æ˘˘¶˘«˘º Gd˘æ˘≤˘ÉH˘» G◊ô

M˘˘˘≤˘˘˘¬ Gd˘˘˘óS°˘˘à˘˘ƒQ… ‘ Gd˘˘à˘˘©˘˘óOj˘˘á
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘«˘á heû°˘ôhY˘«˘á hb˘Éf˘ƒf˘«˘á
Jû°µ«π G’–ÉO G◊ô, eàªæ«Ék Y∏≈
H˘˘˘©†¢ GŸù°˘˘˘ƒDhdÚ H˘˘˘ƒRGQI Gd˘˘©˘˘ª˘˘π
Y˘˘óΩ Gd˘˘ƒb˘˘ƒ´ ‘ J˘˘æ˘Éb†¢ G’Ca˘©˘É∫
Y˘˘˘˘˘˘˘˘ø G’Cb˘˘˘˘˘˘˘˘ƒG∫, YÈ G’d˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘õGΩ
Hàü°ôjí PGä GdƒRGQI hGŸæû°ƒQ ‘

Gdü°˘˘˘ë˘˘˘Éa˘˘˘á GÙ∏˘˘˘«˘˘á H˘˘à˘˘ÉQj˘˘ï 
jƒf«ƒ GŸÉV°» {JÉCS°∞ hRGQI Gd©ªπ
dà©ªó H©†¢ G÷¡Éä GEbëÉe¡É ‘

N˘˘˘Óa˘˘Éä he˘˘æ˘˘Éaù°˘˘Éä –óç HÚ
Gd˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Gd˘˘©˘ª˘Éd˘«˘á, GEK˘ô U°˘óhQ
GŸôS°˘˘˘ƒΩ GŸ∏˘˘˘µ˘˘» Qb˘˘º )( dù°˘˘æ˘á
hGŸà†°˘˘˘ª˘˘˘ø M˘˘≥ Gd˘˘à˘˘©˘˘óO
Gdæ≤ÉH» hGdù°ªÉì HÉEfû°ÉA f≤ÉHÉä GCh
G–ÉOGä Y˘˘˘ª˘˘Éd˘˘«˘˘á L˘˘ój˘˘óI, hJ˘˘ƒO
Gd˘˘˘˘ƒRGQI J˘˘˘˘ÉCc˘˘˘˘«˘˘˘˘ó GC¿ Gd˘˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘óOj˘˘˘á
Gd˘æ˘≤˘ÉH˘«˘á e˘µ˘Ø˘ƒd˘á ha˘≤Ék d∏≤Éfƒ¿,
hGC¿ GdƒRGQI JóYº J£Ñ«≥ fü°ƒU¢
Gd˘˘˘≤˘˘˘Éf˘˘ƒ¿ hGŸôS°˘˘ƒΩ GŸ∏˘˘µ˘˘» GŸû°˘˘ÉQ
GEd˘˘«˘˘¬, hd˘˘µ˘˘æ˘¡˘É ’ J˘à˘óN˘π ‘ GEQGOI
Gd©ªÉ∫ hJƒL¡ÉJ¡ºz. 

hd˘˘Ø˘˘àâ Gd˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á Gd˘à˘ë†°Òj˘á
d˘˘˘Ó–ÉO G◊ô d˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘ÉH˘˘˘Éä Y˘˘˘ª˘˘É∫
GdÑëôjø, GE¤ MôU°¡É hGdàõGe¡É
H˘ÉŸù°˘ƒDhd˘«˘á Gd˘©˘ª˘Éd˘«˘á hGd˘ƒW˘æ˘«˘á

ŒÉ√ GdƒWø hGd©ªÉ∫, heù°Égªà¡É
‘ Oa˘˘™ eù°ÒI Gd˘˘Ñ˘˘æ˘˘ÉA hG’EU°˘Óì

Gd˘˘˘à˘˘˘» j˘˘˘≤˘˘˘ƒOg˘˘˘É M†°˘˘˘ôI U°˘˘˘ÉMÖ
G÷Ódá GŸ∏∂ Mªó Hø Y«ù°≈ GB∫

N∏«Øá YÉgπ GdÑÓO GŸØói.

{G’EQGOIz Jîààº hQT°á 
{eØÉg«º GCS°ÉS°«á ‘ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿z
GN˘à˘à˘ªâ e˘ƒDN˘ôGk ‘ e˘≤˘ô L˘ª˘©˘«˘á G’EQGOI, Gd˘ƒQT°˘á Gd˘à˘óQj˘Ñ˘«˘á {eØÉg«º

GCS°˘˘ÉS°˘˘«˘˘á ‘ M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿z, b˘˘óe˘˘à˘¡˘É N˘ÑÒI Gd˘à˘óQjÖ ‘ ›É∫ M˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿ eø GŸª∏µá G’CQOf«á Gd¡ÉT°ª«á YÑÒ YÑóGd©õjõ GdÈË, hT°ÉQ∑

a˘˘«˘˘¡˘˘É GCY†°˘˘ÉA hc˘˘ƒGOQ G÷ª˘˘©˘«˘á. GT°˘à˘ª˘∏â Gd˘ƒQT°˘á Y˘∏˘≈ GCS°˘ÉS°˘«˘Éä M˘≤˘ƒ¥
G’Efù°É¿; eà†°ªæá GCOH«Éä M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ heØÉg«ª¬ heÑÉOF¬ hNü°ÉFü°¬,
hG’EY˘Ó¿ hGŸ«˘ã˘É¥ hG’J˘Ø˘Éb˘«˘Éä Gd˘©˘ÉŸ«˘á ◊≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿ hGd˘à˘ƒb˘«˘™ Y∏«¡É
hG’CKô Gd≤ÉfƒÊ, GEV°Éaá GE¤ G’Bd«Éä Gdà©Égójá ‘ G’C· GŸàëóI. hJ£ôbâ
GE¤ GBd«Éä Yªπ ›∏ù¢ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hGŸƒDS°ù°Éä Gdóhd«á Gıà∏Øá eãπ
G÷ª©«á Gd©ªƒe«á h›∏ù¢ G’Ceø Gdóh‹ hGŸƒDS°ù°Éä GŸæÑã≤á Yø GŸæ¶ªá
Gdóhd«á hGBd«á Yª∏¡É hGdà≤ÉQjô G◊≤ƒb«á hGCfƒGY¡É. 

hGCc˘˘ó GŸû°˘˘ÉQc˘˘ƒ¿ GS°˘˘à˘˘Ø˘ÉOJ˘¡˘º e˘ø Gd˘ƒQT°˘á -Gd˘à˘» J˘ÉCJ˘» V°˘ª˘ø H˘ôf˘Ée˘è
GdàƒY«á Gdù°«ÉS°«á Gdò… GCW∏≤à¬ G÷ª©«á eƒDNôGk- Gdà» Jù°Égº ‘ Qa™
GdƒY» Gdù°«ÉS°» hG◊≤ƒb» ÷ª«™ GCHæÉA GdÑëôjø. 

eø LÉfÖ GBNô, GCY∏æâ Lª©«á G’EQGOI Yø HóA Gdàù°é«π dóhQI {GŸØÉg«º
G’bàü°ÉOjáz, Gdà» J≤óe¡É O. GCeπ a≤«¬ Gdù°Ñâ G◊É‹ Ã≤ô G÷ª©«á,
hJû°ªπ Gdà©ôj∞ HÉCgº GŸü°£∏ëÉä G’bàü°ÉOjá GŸàóGhdá, hfiÉhdá QH£¡É
HÉdƒGb™ Gdù°«ÉS°» hG’bàü°ÉO… Y∏≈ GCQV¢ GdƒGb™.

{T°ÑÉÜ G÷ù°ôIz jëü°ó 
LÉFõI GŸù°ÉH≤á GdÈŸÉf«á GdãÉf«á

M≤≥ aôj≥ eôcõ T°ÑÉÜ G÷ù°ôI GŸôcõ G’Ch∫ ‘ GŸù°ÉH≤á Gdã≤Éa«á
GdÈŸÉf˘«˘á d˘∏˘ª˘ôGc˘õ Gdû°˘Ñ˘ÉH˘«˘á GŸ≤˘Ée˘á H˘Éd˘à˘©˘Éh¿ a˘«˘ª˘É HÚ G’Ce˘Éf˘á
Gd˘˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ hGŸƒDS°ù°˘á Gd˘©˘Ée˘á d˘∏û°˘Ñ˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á –â
QYÉjá QF«ù¢ Gd∏éæá GdæƒY«á GdóGFªá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á Ãé∏ù¢
GdæƒGÜ GdæÉFÖ YÑÉS¢ GŸÉV°», a«ªÉ Mü°π aôj≥ eôcõ T°ÑÉÜ Oeù°àÉ¿
heôcõ T°ÑÉÜ GdƒS°£≈ GŸôcõjø GdãÉÊ hGdãÉdå Y∏≈ GdàƒG‹, ‘

MÚ MÉR eôcõ G’EHóG´ Gdû°ÑÉH» Y∏≈ GŸôcõ GdôGH™, NÓ∫ GŸæÉaù°Éä
GŸ©∏ƒeÉJ«á Gdà» GNààªâ a©Éd«ÉJ¡É eƒDNôGk. 

hGCcó GdæÉFÖ YÑÉS¢ GŸÉV°» GC¿ Gd∏éæá GdæƒY«á GdóGFªá d∏û°ÑÉÜ
hGdôjÉV°á Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ JƒDeø “ÉeÉ ÃÉ “ã∏¬ GdØÄá Gdû°ÑÉH«á
eø OhQ M«ƒ… ‘ GÛàª™ GÙ∏» heµÉfà¬ ‘ J©õjõ GdàƒGU°π e™
GŸƒGWæÚ hGdôGC… Gd©ÉΩ GÙ∏» Hû°µπ YÉΩ hGdû°ÑÉÜ Hû°µπ NÉU¢, h‹
T°ô± QYÉjá gò√ GŸù°ÉH≤á Gdã≤Éa«á Gd≤«ªá hGdØôjóI eø fƒY¡É Gdà»

“ãπ fàÉLÉ d∏à©Éh¿ a«ªÉ HÚ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á
hG’Ce˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ d˘∏˘©˘ÉΩ Gd˘ã˘ÉÊ Y˘∏˘≈ Gd˘à˘ƒG‹ V°˘ªø

N££¡ªÉ G’S°ÎGJ«é«á GdôGe«á dà©õjõ GdàƒGU°π e™ GŸƒGWæÚ
hGdôGC… Gd©ÉΩ GÙ∏» Hû°µπ YÉΩ hdØÄá Gdû°ÑÉÜ Hû°µπ NÉU¢.

eƒXØƒ GCeÉfá GdæƒGÜ jà©ôaƒ¿ Y∏≈ aæƒ¿ Gd©ÓbÉä G’EOGQjá
f˘˘¶˘˘ªâ G’Ce˘˘Éf˘á Gd˘©˘Ée˘á Û∏ù¢ Gd˘æ˘ƒGÜ e˘ƒDN˘ôGk, hQT°˘á Y˘ª˘π

dà©∏«º GCU°ƒ∫ haæƒ¿ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá Hû°µπ GMÎG‘, hWô¥
Gd˘˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π hGd˘˘à˘˘Ø˘˘ÉY˘˘π e˘˘™ flà˘˘∏˘˘∞ hS°˘˘ÉF˘˘π G’EY˘˘ÓΩ hG÷¡˘˘Éä
G◊µ˘˘˘ƒe˘˘«˘˘á hGÿÉU°˘˘á PGä Gd˘˘©˘˘Ób˘˘á H˘˘ÉŸƒDS°ù°˘˘Éä Gd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘«˘˘á
hGdÈŸÉf˘˘«˘˘á hZÒg˘˘É. hJ˘˘£˘ôbâ eù°˘ƒDhd˘á Gd˘©˘Ób˘Éä Gd˘©˘Ée˘á ‘

GŸƒDS°ù°˘˘á Gd˘˘©˘˘Ée˘˘á d˘˘∏û°˘˘Ñ˘˘ÉÜ hGd˘ôj˘ÉV°˘á QGF˘óI j˘ÉZ˘», GE¤ G’Bd˘«˘á
G’MÎGa˘˘«˘á Gdü°˘ë˘«˘ë˘á hGŸæ˘ÉS°˘Ñ˘á hGd˘à˘» j˘à˘º Gd˘à˘©˘Ée˘π H˘¡˘É ‘

›É∫ Gd©ÓbÉä Gd©Éeá S°ƒGA Y∏≈ eù°àƒi G’CT°îÉU¢ hG’CaôGO
GCh Y∏≈ eù°àƒi GŸƒDS°ù°Éä hGd¡«ÄÉä G◊µƒe«á hGÿÉU°á hZÒgÉ

eø G’CeƒQ PGä Gd©Óbá HÉd©ªπ G’EYÓe» hGd©ÓbÉä Gd©Éeá.

NÉdó Gdû°ÉYô jëÉV°ô Mƒ∫
GCU°ƒ∫ GŸôGS°º hGdàû°ôjØÉä

f¶ªâ G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢ GdæƒGÜ GCeù¢
G’Ch∫, hQT°á Yªπ Mƒ∫ GCU°ƒ∫ haæƒ¿ GŸôGS°º
hGdàû°ôjØÉä Hû°µπ GMÎG‘ he¡æ», hWô¥
Gd˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π hGd˘˘à˘˘Ø˘ÉY˘π e˘™ flà˘∏˘∞ Gd˘¶˘ôh±
Gd˘£˘ÉQF˘á N˘Ó∫ Y˘ª˘∏˘«˘á G’S°˘à˘≤ÑÉ∫ hGdàƒOj™
dµÑÉQ Gdû°îü°«Éä hGŸù°ƒDhdÚ. 

hGS°à©ôV¢ NÉdó Gdû°ÉYô Gdƒc«π GŸù°ÉYó
d˘∏˘ª˘ôGS°˘º hGd˘àû°˘ôj˘Ø˘Éä H˘ój˘ƒG¿ S°˘ªƒ QF«ù¢
GdƒRQGA, ŒôHà¬ Gdû°îü°«á NÓ∫ Yª∏¬ e™
c˘˘Ñ˘ÉQ Gdû°˘îü°˘«˘Éä hGŸù°˘ƒDhdÚ H˘ój˘ƒG¿ S°˘ª˘ƒ
QF«ù¢ GdƒRQGA, hc«Ø«á Gdà©Éeπ hGdàü°ô± ‘
GŸƒGb∞ Gd£ÉQFá hGÙôLá Gdà» bó jà©ôV¢
d¡É eƒXØƒ GŸôGS°º hGdàû°ôjØÉä ‘ GC… L¡á
QS°ª«á Jû°ôj©«á GCh S°«ÉS°«á cÉfâ, cªÉ ”
Gd˘à˘£˘ô¥ GE¤ G’Bd˘«˘á G’MÎGa˘«˘á Gdü°˘ë˘«ëá
hGŸæ˘˘ÉS°˘˘Ñ˘˘á Gd˘˘à˘˘» j˘˘à˘˘º Gd˘à˘©˘Ée˘π H˘¡˘É hGCU°˘ƒ∫
GdÈhJ˘˘ƒc˘˘ƒ∫ ha˘˘æ˘˘ƒ¿ G’S°˘˘à˘˘≤˘Ñ˘É∫ hGd˘à˘ƒOj˘™
hZÒgÉ.

GŸû°ÉQcƒ¿ ‘ GdƒQT°á 

Mªó GdòhGO…
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fiù°˘˘˘ƒH˘˘˘á Y˘˘˘∏˘˘≈ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á ‘ Gd˘˘óGN˘˘π
hGÿÉQê, GEV°Éaá GE¤ Lª©«Éä GÛàª™
GŸóÊ ZÒ GŸæàª«á ’C… eø Gdà«ÉQGä,
hT°˘˘˘©˘˘ôf˘˘É GC¿ g˘˘æ˘˘É∑ L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘Éä M˘˘Éhdâ
GS°˘˘à˘˘¨˘˘Ó∫ Gd˘˘à˘≤˘ôj˘ô d˘ÓEV°˘ôGQ Hù°˘ª˘©˘á
GdÑëôjø hJû°ƒj¬ U°ƒQJ¡É, QZº J†°ªø
Gdà≤ôjô Gdà£ƒQ Gdò… M≤≤à¬ GŸª∏μá ‘

›É∫ M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿ ‘ Gd˘˘ØÎI e˘˘ø
8002GE¤ 2102.

hM˘˘˘˘˘Éh∫ c˘˘˘˘˘ãÒh¿ GdÎc˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘õ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈
flôL˘˘˘˘˘Éä G’CM˘˘˘˘óGç GŸƒDS°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘»

J˘˘©˘˘ôV°â d˘¡˘É Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, he˘É hb˘™ e˘ø
GCN˘˘˘£˘˘˘ÉA J˘˘˘æ˘˘˘Éhd˘˘˘¡˘˘˘É J˘˘˘≤˘˘˘ôj˘˘˘ô Gd˘˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘æ˘«˘á GŸù°˘à≤∏á dà≤ü°» G◊≤ÉF≥,

‘ fiÉhdá ÷©π GBKÉQ G’CMóGç WÉZ«á
Y∏≈ cÉaá Gdà£ƒQGä.

hj©£» gòG GEjëÉAk d∏ªà∏≤» hGÛàª™
Gdóh‹ GC¿ cÉaá Gdà£ƒQGä ‘ GdÑëôjø

ZÒ ›ój˘˘˘˘˘á hOh¿ eü°˘˘˘˘˘óGb˘˘˘˘˘«˘˘˘˘á, hGC¿
G’CMóGç G’CNÒI g» GdƒV°™ G◊≤«≤»
d∏Ñëôjø, hgòG eæ¶ƒQ eæ≤ƒU¢ hZÒ
Ob˘˘«˘˘≥ ’C¿ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø ‘ G’CY˘ƒGΩ 8002
h9002h0102f˘˘Ø˘˘òä Gd˘˘©˘˘ój˘˘ó e˘˘ø
Gÿ£˘˘˘˘˘˘ƒGä hG’EL˘˘˘˘˘ôGAGä, hGd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ƒQ
G◊ÉU°˘˘˘π ‘ Gd˘˘˘àû°˘˘˘ôj˘˘˘©˘˘˘Éä Gd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘«˘˘á
J˘˘à˘˘æ˘˘ÉS°Ö e˘˘™ GJ˘Ø˘Éb˘Éä M˘≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿

V°ªø GdàõGΩ GŸª∏μá HàæØ«ò GdàƒU°«Éä
Gd˘£˘ƒY˘«˘á Gd˘ƒGQOI ‘ J˘≤˘ôj˘ô Gd˘Ñ˘ë˘ôjø
G’Ch∫, he©∏ƒΩ GC¿ GdÑëôjø J∏àõΩ HμÉaá
GdàƒU°«Éä.

¯ gπ Jôh¿ GC¿ eø jëÉh∫ Gdàû°ƒjû¢
‚í ‘ e¡ªà¬?. 

- f˘˘¶q˘ªâ H˘©†¢ GŸæ˘¶˘ª˘Éä GÙù°˘ƒH˘á
Y˘˘∏˘˘≈ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ g˘˘Éeû¢ GŸôGL˘˘©˘á
Gd˘óhQj˘á, a˘©˘Éd˘«˘Éä eü°˘ÉM˘Ñ˘á d˘àù°˘∏«§
Gd†°˘˘˘ƒA Y˘˘˘∏˘˘˘≈ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘ø d˘˘∏˘˘àû°˘˘ƒjû¢
hGd˘˘˘à†°˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘π h⁄ J˘˘æ˘˘é˘˘í GE’ ‘ GEb˘˘Ée˘˘á
a©Éd«á hGMóI, a«ªÉ GCod¨«â 3a©Éd«Éä ‘
Gd∏ë¶Éä G’CNÒI Oh¿ Pcô G’CS°ÑÉÜ, eÉ
jó∫ Y∏≈ hLƒO NÓ± GCh S°ƒA Jæ¶«º GCh
Qa†¢ d©≤ó fóhGä V°ó GdÑëôjø Hù°ÑÖ
S°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘á GŸæ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Éä Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘» GCS°˘˘˘˘ÉAä
hGS°˘à˘î˘óeâ Y˘Ñ˘ÉQGä eû°˘«˘æ˘á ’ J˘ôJ≤»
e™ eÑÉOÇ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿.

hGY˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘ó GC¿ c˘˘˘Éa˘˘˘á GŸæ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘Éä ZÒ
G◊μ˘˘ƒe˘˘«˘˘á GÙù°˘˘ƒH˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á

aû°∏â ‘ –ôcÉJ¡É aû°Ók PQj©Ék, Hód«π
YóΩ bóQJ¡É Y∏≈ GdàÉCKÒ Y∏≈ Gdóh∫
’EOGf˘˘˘á Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, hc˘˘É¿ Y˘˘óΩ U°˘˘óhQ
G’EOGf˘˘˘˘á Ãã˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘á U°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘©˘˘˘˘á ’CU°˘˘˘ë˘˘˘ÉÜ
G’CL˘˘˘˘æ˘˘˘˘óGä, he˘˘˘˘É U°˘˘˘˘óQ g˘˘˘˘ƒ GCS°˘˘˘˘Ä˘˘˘˘∏˘˘˘˘á
hJ˘ƒU°˘«˘Éä hg˘ƒ GCe˘ô W˘Ñ˘«˘©˘», a˘Éd¡ó±
eø J≤ôjô GŸôGL©á GdóhQjá YôV¢ eÉ
fØòJ¬ Gdóh∫ hJù°∏«ª¡É ›ªƒYá GCS°Ä∏á
hJ˘˘ƒU°˘˘«˘˘Éä, he˘˘ø Gd˘˘£˘˘Ñ˘˘«˘©˘» GC¿ J˘μ˘ƒ¿
Gdóh∫ Gdà» J©ôV°â ’CMóGç ‘ GdØÎI
G’CNÒI he˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø GC¿ J˘˘μ˘˘ƒ¿
Gd˘˘˘à˘˘ƒU°˘«̆˘˘Éä Gıü°ü°˘˘á d˘˘¡˘˘É GCcÌ e˘˘ø
JƒU°«Éä H≤«á Gdóh∫, NÉU°á GEPG hb©â
H˘˘©†¢ G’CN˘˘£˘˘ÉA e˘˘É jù°˘˘à˘˘∏˘˘õΩ Gd˘˘ƒb˘ƒ±
YæógÉ hGEU°óGQ JƒU°«á.

h’ Hó GC¿ f©∏º GC¿ GCZ∏Ö GdàƒU°«Éä
Gdü°˘˘˘˘ÉOQI ‘ ›ª˘˘˘∏˘˘˘¡˘˘˘É c˘˘˘Éfâ ’d˘˘˘à˘˘˘õGΩ
GdÑëôjø HàæØ«ò JƒU°«Éä ÷æá J≤ü°»
G◊≤ÉF≥ Hû°μπ GCh HÉBNô, ha«ªÉ jà©∏≥
H˘ÉEU°˘óGQ Gd˘àû°˘ôj˘©˘Éä GŸæ˘ÉS°Ñá, hŸƒGAeá
G’J˘˘˘Ø˘˘Éb˘˘Éä GŸƒL˘˘ƒOI e˘˘™ Gd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘Éä
GdƒWæ«á ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿.

hjæÑ¨» GC¿ f©∏º GC¿ Gdæ≤ó cªÉ jƒL¬
d̆˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘μ˘˘˘ƒe˘˘˘á j˘˘˘ƒL˘˘˘¬ d˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘àù°˘˘Ñ˘˘ÑÚ ‘
G’CM˘˘óGç, a˘˘Éd˘˘æ˘¶˘ôI d˘¡˘ò√ Gd˘à˘ƒU°˘«˘Éä
H˘˘˘˘˘ÉCf˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘É e˘˘˘˘ƒL˘˘˘˘¡˘˘˘˘á d˘˘˘˘∏˘˘˘˘óhd˘˘˘˘á hd˘˘˘˘«ù¢
d∏ªà¶Égôjø f¶ôI ZÒ S°∏«ªá. 

Gd˘˘óhd˘˘á f˘˘Ø˘˘òä Y˘˘óOGk e˘˘ø Gÿ£˘˘ƒGä
’EU°˘Óì Gd˘ƒV°˘™, e˘æ˘¡˘É GEfû°˘ÉA U°˘æ˘óh¥
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘ƒj†°˘˘˘Éä hfiÉS°˘˘˘Ñ˘˘˘á GŸù°˘˘˘ƒDhdÚ
GŸ≤ü°˘˘˘ôj˘˘˘ø GCh hL˘˘˘¡â d˘˘˘¡˘˘˘º GJ˘˘˘¡˘˘Ée˘˘Éä
H˘˘Éf˘à˘¡˘Éc˘Éä GCh L˘ôGF˘º J˘©˘òjÖ, hGCM˘Édâ
GdÑëôjø YóOGk eø Gd©Ée∏Ú ‘ L¡ÉR
G’Ce˘˘˘ø Gd˘˘©˘˘ÉΩ GE¤ GÙÉc˘˘ª˘˘á, hJû°˘˘μ˘˘«̆˘π

L¡ÉR ‘ Gdæ«ÉHá Gd©Éeá dà∏≤» GdÑÓZÉä
HÉS°à¨Ó∫ GdæØƒP. 

WÉCaæá {M≤ƒ¥ G’Efù°É¿z
¯ j≤É∫ GE¿ Lª©«Éä JóY» GdóaÉ´ Yø

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hg» eø Jæà¡μ¡É.. eÉ
J©∏«≤μº?. 

- cãÒ eø G÷ª©«Éä JàÑÉc≈ Y∏≈
M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hg» eø Jù°»A GEd«¡É,
hd˘ÓCS°˘∞ H˘©†¢ g˘ò√ G÷ª˘©˘«˘Éä J˘©˘ªπ
H£ÉFØ«á hJ†°º dƒfÉk hGMóGk h’ Jù°ªí
H˘˘ÉET°˘˘ôG∑ GCM˘˘ó Y˘˘∏˘≈ N˘Ó± W˘ÉF˘Ø˘à˘¡˘º,
dàîƒa¡º eø ONƒ∫ YæÉU°ô JîÉdØ¡º
GdôGC…, hJμƒjø U°ƒä eù°ªƒ´ bó jƒDO…

eù°à≤ÑÓk H≤«ÉOI G÷ª©«á Y∏≈ NÓ±
QZ˘Ñ˘ÉJ˘¡˘º hg˘» J˘î˘Éd˘∞ H˘òd∂ Gd˘≤Éfƒ¿

U°ôGMá.
¯ gπ j©æ» Pd∂ GC¿ H©†¢ Gd©Ée∏Ú

‘ ›É∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ jà©óh¿ GdóhQ
GŸ£∏ƒÜ eæ¡º?.

- H©†¢ Gdæû°£ÉA ’ jóGa™ Yø M≤ƒ¥
G’Efù°É¿ Hπ Yø b†°ÉjÉ Jîü°¬ GCh Jîü¢

a˘˘Ä˘˘á GChW˘˘ÉF˘˘Ø˘˘á e˘˘©˘˘«˘˘æ˘á, hg˘ƒ e˘É j†°˘ô
H˘˘˘Éd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π G◊≤˘˘˘ƒb˘˘˘», a˘˘¡˘˘º ÁÉQS°˘˘ƒ¿
Gd˘˘©˘˘æü°˘˘ôj˘˘á ‘ Y˘˘ª˘∏˘¡˘º H˘óa˘ÉY˘¡˘º Y˘ø
Gd≤†°ÉjÉ Gdù°«ÉS°«á hG◊≤ƒb«á, hhL¡â
d˘˘˘¡˘˘˘º f˘˘˘óGAGä c˘˘˘ãÒI d˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘» b†°˘˘Éj̆˘É
Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éd˘˘˘˘á Gd˘˘˘ƒGa˘˘˘óI Gd˘˘˘à˘˘˘» J˘˘˘©˘˘˘ôV°â

’YàóGAGä heæ©â HÉd≤ƒI  eø GdògÉÜ
d˘˘∏˘˘©˘˘ª˘˘π aÎI G’EV°˘˘ôGÜ, hg˘˘é˘ôä e˘ø
eù°˘˘˘˘Éc˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡˘˘˘˘É hbâ G’CRe˘˘˘˘á, GE’ GC¿ g˘˘˘ò√
GŸæ˘˘¶˘˘ª˘˘Éä Gd˘˘à˘˘õeâ Gdü°˘˘ªâ hŒÉg˘∏â
G’CMóGç. 

hZ†°ƒG Gd£ô± Yø M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
‘ b†°ÉjÉ Gd©ªπ hNóΩ GŸæÉR∫ QZº GCf¡É
“ù¢ M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿, hb†°˘Éj˘É M˘≤˘ƒ¥

G’Efù°˘˘˘˘˘É¿ b†°˘˘˘˘Éj˘˘˘˘É T°˘˘˘˘Ée˘˘˘˘∏˘˘˘˘á ’ Áμ˘˘˘˘ø

Gf˘˘à˘≤˘ÉU°˘¡˘É hGdÎc˘«˘õ Y˘∏˘≈ L˘ÉfÖ Y˘∏˘≈

Mù°˘˘˘˘˘˘ÉÜ GBN˘˘˘˘˘˘ô, e˘˘˘˘˘˘É j˘˘˘˘˘ƒDc˘˘˘˘˘ó GC¿ H˘˘˘˘˘©†¢

G÷ª©«Éä hQb«á ’ GCcÌ, J©ªπ –â

Z£ÉA G÷ª©«á ’CNò U°Ñ¨á QZº GCf¡É

ZÒ eØ©∏á. 

T°Ñ¡á Gdàªƒjπ ZÒ GŸ©∏ø
¯ g˘˘˘˘˘˘π J˘˘˘˘˘˘μù°Ö g˘˘˘˘˘ò√ G÷ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Éä

eü°óGb«á hg» ZÒ eƒLƒOI Y∏≈ GCQV¢

GdƒGb™?.

- Yª∏«á G’dàØÉ± hGS°àîóGΩ eù°ª≈

G÷ª˘˘©˘˘«˘Éä G◊≤˘ƒb˘«˘á ZÒ G◊μ˘ƒe˘«˘á

dàë≤«≥ GCgóG± hJƒL¡Éä e©«æá JîóΩ

eü°˘˘˘˘˘É◊¡˘˘˘˘˘º Gdù°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘«˘˘˘˘á, h’ f˘˘˘˘ôi

eù°Égªá eø gò√ G÷ª©«Éä ‘ J£ƒjô

eù°˘˘˘ÉQ M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿ ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø

GEWÓbÉk, hg» J©ªπ ha≥ eæ¶ƒQ fióO

Hπ hJàù°∏º eÑÉd≠ eø GÿÉQê flÉdØá

H˘˘òd∂ b˘ƒGfÚ GŸæ˘¶˘ª˘Éä G’Cg˘∏˘«˘á Gd˘à˘»

Jû°Î• GC¿ jμƒ¿ Gdàªƒjπ eø eü°ÉOQ

e˘˘©˘˘∏˘˘æ˘˘á, hGC¿ Jo˘˘óQê GŸÑ˘˘Éd˘˘≠ ‘ G◊ù°˘˘ÉÜ

GÿàÉe» d∏éª©«á, h‡É ’ T°∂ a«¬ GC¿

g˘˘æ˘˘É∑ e˘˘æ˘˘¶˘ª˘Éä ‘ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø –ü°˘π

Y∏≈ QYÉjá hOYº eÉ‹ eø T°îƒU¢ GCh

eæ¶ªÉä GEb∏«ª«á d¡É eü°Édí S°«ÉS°«á

‘ GŸæ£≤á.

fiÉQHá M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
¯ c«∞ Áμø d∏óhdá GC¿ Jà©Éeπ e™

g˘˘˘˘ò√ G◊É’ä N˘˘˘˘ÉU°˘˘˘˘á e˘˘˘˘™ Gd†°˘˘˘˘¨˘˘˘˘§

G’EY˘˘Óe˘˘», hY˘˘æ˘˘óe˘˘É QZ˘Ñâ Gd˘óhd˘á ‘

Jü°˘ë˘«˘í GCN˘£˘ÉA L˘ª˘©«á ''GCeπ''bÉdƒG

GEf¬ Gfà¡É∑ ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Gdù°«ÉS°«á?.

- J˘˘˘ô∑ Gd˘˘˘óhd˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘˘é˘˘˘ÉhRGä M˘˘˘à˘˘≈

J˘˘à˘˘Ø˘˘Éb˘˘º Oh¿ fiÉS°˘Ñ˘á N˘£˘ÉC J˘à˘ë˘ª˘∏˘¬

Gd˘óhd˘á, ŸÉPG ⁄ j˘£˘Ñ˘≥ Y˘∏˘«˘¡˘É Gd˘≤˘Éfƒ¿

eø Gd«ƒΩ G’Ch∫? h‘ Xπ G’CMóGç Gdà»

T°˘˘˘¡˘˘˘óJ˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø a˘˘ÉE¿ GC… GEL˘˘ôGA

Jü°˘ë˘«˘ë˘» j˘æ˘¶˘ô GEd˘«˘¬ Y˘∏˘≈ GCf¬ J≤««ó

d˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘Éä, ’EY˘˘£˘˘ÉA Gf˘˘£˘˘Ñ˘˘É´ S°˘˘∏˘˘Ñ˘˘»

d˘∏˘ª˘æ˘¶˘ª˘Éä Gd˘óhd˘«á hd∏ªàÑ©Ú d∏û°ÉC¿

G◊≤˘˘ƒb˘˘» H˘˘ÉC¿ g˘˘æ˘˘É∑ Y˘˘ª˘˘Ók ‡æ˘¡˘é˘Ék
d˘∏˘≤†°˘ÉA Y˘∏˘≈ M˘ôj˘Éä Gd˘à˘©ÑÒ hM≤ƒ¥

’Efù°˘˘˘É¿ ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, hg˘˘ƒ GCe˘˘ô ZÒ

e©≤ƒ∫ ‘ H∏ó U°¨Ò H¬ 01eƒDS°ù°Éä

◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hGCcÌ eø 005Lª©«á

HÚ e¡æ«á hfƒY«á hM≤ƒb«á, hjæÑ¨»

GC’ Jù°˘˘˘˘μâ Gd˘˘˘˘óhd˘˘˘˘á Y˘˘˘˘ø GC… flÉd˘˘˘˘Ø˘˘˘á

d˘˘∏˘˘é˘˘ª˘©˘«˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á hJ˘ƒDN˘ô GJ˘î˘ÉP

G’ELôGAGä, hGC¿ “ÉQS¢ Gdóhdá S°«ÉOJ¡É

hJØôV¢ Gd≤ƒGfÚ Y∏≈ Yªπ GŸæ¶ªÉä.

¯ c«∞ Áμø JƒY«á GdμƒGOQ Gdû°ÑÉH«á

‘ ›É∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿?.

- Jû°μπ G÷ƒOI hGdæƒY«á ‘ ›É∫

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ GCeôGk e¡ªÉk, hjéÖ GC¿

J˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘Éä Ã©˘˘ÉjÒ hb˘˘óQGä

hcØÉAGä YÉd«á PGä e©ôaá hN∏Ø«á ‘

Gd©ªπ G◊≤ƒb», hGC¿ Jû°ÉQ∑ ‘ HôGeè

''GdàóQjÖ GdØæ» GdàÉH™ Û∏ù¢ M≤ƒ¥

G’Efù°É¿'', hGC¿ Jù°˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ó Gd˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘ƒGOQ

G÷ój˘˘˘˘˘˘óI e˘˘˘˘˘˘ø G’Cc˘˘˘˘˘˘ÉOÁ«Ú ‘ g˘˘˘˘˘òG

GÛÉ∫.

hGChO H˘˘˘«˘˘˘É¿ GC¿ H˘˘˘ôf˘˘˘Ée˘˘˘è Gd˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ƒj˘˘˘π

G◊μƒe» d∏ªæ¶ªÉä G’Cg∏«á ’ jôJ≤»

Ÿù°àƒi Gd©ªπ G◊≤ƒb» ‘ GdÑëôjø,

aÉŸÑÉd≠ eàƒGV°©á LóGk hHëÉLá ’EYÉOI

Gdæ¶ô Mà≈ ’ fÎ∑ PQj©á d∏ªæ¶ªÉä

’S°˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘É∫ GŸ©˘˘ƒf˘˘Éä GÿÉQL˘˘«˘˘á ha˘à˘í

GdÑÉÜ GCeÉΩ e©ƒfÉä GŸü°ÉOQ GŸû°Ñƒgá. 

¯ GC’ J˘˘Ø˘˘≤˘˘ó G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä hGŸæ˘˘¶˘˘ª˘Éä

eü°óGb«à¡É HóYº Gdóhdá d¡É?. 

- GEW˘˘˘˘˘Ób˘˘˘˘˘Ék a˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ø T°˘˘˘˘˘ôh• GEfû°˘˘˘˘˘ÉA

GŸæ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘Éä GC¿ J˘˘ôY˘˘≈ Gd˘˘óhd˘˘á J˘˘μ˘˘ƒj˘˘ø

GŸæ¶ªÉä eÉOjÉk, hJ©ªπ Y∏≈ J£ƒjôgÉ

ÃÉ jù°˘˘ª˘˘í d˘¡˘É GCOGA Y˘ª˘∏˘¡˘É Y˘∏˘≈ GCc˘ª˘π

hL¬, hgòG GdàõGΩ eø GdÑëôjø Û∏ù¢

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ HÉ’C· GŸàëóI. 

{GŸƒdƒJƒ±z heõGYº {Gdù°∏ª«áz
¯ g˘˘˘˘˘π QU°˘˘˘˘˘ó” GCj˘˘˘˘˘á GY˘˘˘˘˘à˘˘˘˘óGAGä ‘

G’CReá?. 

- J˘˘∏˘˘≤â L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á e˘˘Ñ˘ÉOÇ e˘ø Gd˘«˘ƒΩ

G’Ch∫ GdμãÒ eø Gdû°μÉhi hG’OYÉAGä

H˘Éd˘à˘©˘ôV¢ ’f˘à˘¡˘Éc˘Éä fà«éá GS°àîóGΩ

QL˘˘É∫ Gdû°˘˘ôW˘˘á Gd˘˘≤˘˘ƒI, e˘É GCOi d˘ƒb˘ƒ´

V°ëÉjÉ YÈfÉ M«æ¡É Yø GCS°ØæÉ hb∏≤æÉ

M«Éd¡É, hHÉŸ≤ÉHπ QU°ófÉ GYàóGAGä Y∏≈

QL˘˘˘˘É∫ G’Ce˘˘˘˘ø H˘˘˘˘É’CS°˘˘˘˘«˘˘˘Éñ G◊ój˘˘˘ój˘˘˘á

hG◊ô¥ hGS°àîóGΩ ''GŸƒdƒJƒ±''‡ø

j˘˘ôa˘˘©˘˘ƒ¿ T°˘©˘ÉQGä ''Gdù°∏ª«á'', e˘˘˘˘˘˘˘˘É ’

Áμø GC¿ j≤ÉHπ GE’ H≤ƒI eμÉaÉCI dôO´

Gd¡éªÉä Y∏≈ QLÉ∫ G’Ceø.

hQZº Gdù°ªÉì Hëôjá Gdà¶Égô ha≤Ék
d∏≤ƒGfÚ Gdóhd«á, GE’ GC¿ Gdà¶ÉgôGä ‘

Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Ge˘˘à˘˘óä ’CS°˘˘ÉH˘˘«˘˘™ hGCT°˘˘¡˘˘ô

hGCU°Ñëâ Y∏≈ eóGQ Gdù°ÉYá, eÉ jîÉd∞

GCj†°Ék Gd≤Éfƒ¿ he©ÉjÒ G’Ceø hGdæ¶ÉΩ

hjƒDO… dÓENÓ∫ HÉ’Ceø Gd©ÉΩ. 

hS°o˘˘ª˘í d˘∏˘ª˘à˘¶˘Ég˘ôj˘ø H˘ØÎI c˘Éa˘«˘á

d∏à¶Égô GE’ GCf¡º “ÉOhG HÉ’YàóGA Y∏≈

Gd©ªÉdá G’CLæÑ«á hGS°à¨Ó∫ Gdæù°ÉA ‘

GŸù°ÒGä hGdõê HÉ’CWØÉ∫ ‘ GŸƒGL¡Éä

e™ Gdû°ôWá, hhK≥ J≤ôjô ÷æá J≤ü°»

G◊≤˘˘ÉF˘˘≥ Gd˘˘μ˘˘ãÒ e˘˘ø G’f˘à˘¡˘Éc˘Éä e˘ø

M˘É’ä GN˘à˘£˘É± e˘ø b˘Ñ˘π GŸà˘¶˘Égôjø

hGÙü°˘˘∏˘˘á Gd˘˘æ˘¡˘ÉF˘«˘á GC¿ g˘æ˘É∑ GCN˘£˘ÉA

hb©â eø Gd£ôaÚ.

hfƒDcó GC¿ Gdà¶Égô Gdù°∏ª» hGdà©ÑÒ

Y˘˘˘ø Gd˘˘ôGC… ÃÉ ’ j˘˘à˘˘æ˘˘Éa˘˘≈ e˘˘™ J˘˘ƒaÒ

G’Ceø hGdù°Óeá dÓBNôjø ’ jîà∏∞

Y∏«¬ GCMó, heÉ hb™ ‘ GdÑëôjø NÓ∫

G’CRe˘˘˘˘˘á  ’ j˘˘˘˘˘óN˘˘˘˘˘π GE’ –â eù°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘≈

G’EN˘˘Ó∫ H˘˘Éd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ hY˘ª˘π GV°˘£˘ôGH˘Éä

e˘˘óa˘˘ƒY˘˘á Hû°˘˘μ˘˘π S°˘˘«˘˘ÉS°˘˘» d˘˘∏à̆˘ÉCKÒ ‘

G’EY˘˘˘˘ÓΩ, hM˘˘˘˘Éhdâ GEON˘˘˘˘Éd˘˘˘¬ ‘ S°˘˘˘«˘˘˘É¥

Gd˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘˘™ Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘» hH˘˘˘óGCä e˘˘˘æ˘˘¶˘˘ª˘˘Éä

H˘˘à˘˘ƒX˘˘«˘∞ J˘∏∂ G’CM˘óGç hflôL˘ÉJ˘¡˘É

Hû°μπ jîóΩ eü°É◊¡É hJƒL¡ÉJ¡É.  

hL¡á f¶ôfÉ Gdû°îü°«á GC¿ eÉ jëóç

‘ Gÿ∏«è ’ YÓbá d¬ HÉdôH«™ Gd©ôH»,

hGdôH«™ Gd©ôH» –ô∑ GEjéÉH» hJ¨«Ò

JƒGa≥ Y∏«¬ cÉaá aÄÉä Gdû°©Ö, hGdãƒQI

Œª™ h’ JØô¥ hgƒ eÉ Móç ‘ Jƒfù¢

heü°ô h d«Ñ«É hjóhQ ‘ S°ƒQjÉ G’B¿,

–ô∑ hW˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘» T°˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘π H˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘ó Y˘˘˘˘ø

Gd˘˘£˘ÉF˘Ø˘«˘á, h’ Áã˘π a˘Ä˘á Y˘∏˘≈ Mù°˘ÉÜ

GCNôi, h⁄ jμø eóaƒYÉk HÉC… JƒL¡Éä

N˘˘˘ÉQL˘˘˘«˘˘˘á hg˘˘ƒ PGä Gdù°˘˘ÑÖ Gd˘˘ò… GCOi

dæéÉM¬ h–≤«≥ GCgóGa¬.

eÉ Móç ‘ Jƒfù¢ heü°ô hd«Ñ«É hMqó

Gdû°©Ö, hNôê Hû°μπ Áãπ Gdμπ aæéí,

heÉ Móç ‘ GdÑëôjø aô¥ heõ¥ fù°«è

GÛà˘˘ª˘™ hc˘É¿ W˘ÉF˘Ø˘«˘Ék H˘ë˘à˘Ék e˘óa˘ƒY˘Ék
HÉCgóG± S°«ÉS°«á e™ hLƒO JóNπ Oh‹

hGEb∏«ª» HÉŸæ£≤á JÓbâ a«¬ eü°Édí

GdμãÒ eø Gdóh∫.

G◊ôc˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘˘» H˘˘˘óGCä ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø

GY˘˘à˘˘≤˘ó e˘ø j˘≤˘∞ hQGAg˘É GC¿ GS°˘à̆ª˘ôGQ√

jù°à≤£Ö GdØÄÉä G’CNôi hJ≤™ GdãƒQI,

GE’ GC¿ eÉ Móç ‘ GdÑëôjø –ƒ∫ GE¤

S°˘«˘ÉS°˘á W˘ÉF˘Ø˘«˘á ’ “ã˘π c˘Éa˘á GCW˘«É±

GÛàª™ hH©«óI Yø G’CgóG± GdƒWæ«á.

eÉ Móç ‘ GdÑëôjø GCU°π Gd£ÉFØ«á

‘ GÛà˘˘˘ª˘˘˘™ G’Ce˘˘˘ô Gd˘˘˘ò… M˘˘˘à˘˘˘º Y˘˘˘∏˘˘˘≈

Gdóhdá Wôì HôGeè JôHƒjá hGEYÓe«á

hU°˘˘˘ë˘˘˘Éa˘˘˘«˘˘˘á hJ˘˘óQj˘˘Ñ˘˘«˘˘á ’EY˘˘ÉOI H˘˘æ˘˘ÉA

Gd˘˘˘∏˘˘ë˘˘ª˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á, hGEY˘˘ÉOI U°˘˘«˘˘ÉZ˘˘á

eû°ôh´ j≤†°» Y∏≈ Gdàª«õ Gdò… Móç

hGd£ÉFØ«á Gdà» hb©â eø GCLπ J¡«Äá

GCQV°«á U°É◊á dÑóA MƒGQ hWæ» f≤»

’EYÉOI HæÉA GÛàª™ GdÑëôjæ». 

GCLæóI G÷ª©«Éä
¯ g˘˘˘˘˘˘˘π Œóh¿ e†°˘˘˘˘˘˘˘Éj˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘á e˘˘˘˘˘˘˘ø

G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä Gd˘ƒQb˘«˘á GCh G÷ª˘©˘«˘Éä PGä

G’CLæóGä?. 

- H˘˘˘˘©†¢ b˘˘˘˘ƒi GŸ©˘˘˘˘ÉQV°˘˘˘˘á GCh H˘˘˘˘©†¢

GŸæ˘˘¶˘ª˘Éä GÙù°˘ƒH˘á Y˘∏˘≈ GŸ©˘ÉQV°˘á, GCh

Ã©˘˘˘æ˘˘˘≈ GCO¥ G’CPQ´ G◊≤˘˘˘ƒb˘˘˘«˘˘˘á d˘˘˘à˘˘∏∂

G÷ª˘©˘«˘Éä J˘©˘ª˘π Y˘∏˘≈ Gd˘àû°˘ƒjû¢ Y˘∏˘≈

S°˘˘˘ƒGg˘˘˘É H˘˘˘Éd˘˘˘óGN˘˘˘π hGÿÉQê, a˘˘©˘˘æ˘˘óe˘˘É

J˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘ÉQV¢ eü°˘˘É◊¡˘˘É e˘˘™ G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä

Gd˘˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘∏˘˘˘á ‘ ›É∫ M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É̆¿,

hJ˘˘≤˘˘óΩ QhDj˘˘á flà˘˘∏˘Ø˘á J˘©È Y˘ø QU°˘ó

M≤«≤» ŸÉ gƒ hGb™ hj¨Éjô eÉ JóY«¬

hjãÑâ d∏©É⁄ còH¡É, Joù°»A d∏éª©«Éä

GıÉdØá hJù°ª«¡É Lª©«Éä Mμƒe«á GCh

L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä ZÒ e˘˘˘ƒDK˘˘˘ôI GCh L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘Éä

d˘˘∏˘˘ª˘˘é˘˘Ée˘˘∏˘˘á a˘˘ÉEe˘˘É GC¿ Jü°˘˘∞ e˘˘©˘˘¡˘É GCh

J˘˘©˘˘àÈ∑ Y˘˘óhg˘É, hg˘òG G’Ce˘ô j˘î˘Éd˘∞

eÑÉOÇ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Gdà» J©ªπ eø

GCLπ G÷ª«™.

Y˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘óe˘˘˘˘É –óç e˘˘˘˘™ Gd˘˘˘˘μ˘˘˘˘ãÒ e˘˘˘˘ø

G÷ª©«Éä ‘ Læ«∞, GCH∏¨ƒfÉ GC¿ GdμãÒ

eø G÷ª©«Éä GdÑëôjæ«á Jàëóç S°∏ÑÉk
Hû°μπ eù°»A Yø GdÑëôjø, hYø cÉaá

GŸæ˘˘¶˘˘ª˘˘Éä GŸƒL˘˘ƒOI hGd˘˘æ˘ÉT°˘£Ú, hg˘ƒ

Y˘˘ª˘π ZÒ GCN˘Ób˘», a˘ª˘ø j˘î˘à˘∏˘∞ e˘™

G’BNôjø jæÑ¨» GC’ jû°ƒ√ hjù°»A d©óΩ

bÑƒd∂ QGC… G’BNô. 

jéÖ Y∏≈ G÷ª©«Éä GŸóY«á d∏óaÉ´

Y˘˘ø M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿, GC¿ –ÎΩ Gd˘˘ôGC…

G’BNô hGC’ Jù°ôO G’J¡ÉeÉä hG’ES°ÉAGä

d˘˘ÓBN˘˘ôj˘˘ø d˘©˘óΩ Gd˘à˘ƒGa˘≥ e˘©˘¡˘É a˘«˘ª˘É

Jü°ÑƒG GEd«¬.  

¯ e˘˘˘É g˘˘˘» GBd˘˘˘«˘˘˘ÉJ˘˘˘μ˘˘˘º ŸƒGL˘˘˘¡˘˘˘á g˘˘˘òG

Gdàëó…?. 

- e˘˘˘ø Gd˘˘˘«˘˘˘ƒΩ G’Ch∫ fù°˘˘˘©˘˘˘≈ d˘˘˘ƒV°˘˘˘™

GS°ÎGJ˘«˘é˘«˘á hGV°˘ë˘á d˘©˘ªπ G÷ª©«á,

hg˘ò√ G’S°ÎGJ˘«˘é˘«˘á e˘Ñ˘æ˘«˘á Y∏≈ YóI

fiÉhQ eæ¡É GÙÉhQ GdƒWæ«á hfiÉhQ

Ohd˘˘«˘á hfiÉhQ J˘à˘©˘∏˘≥ H˘μ˘Éa˘á G◊≤˘ƒ¥,

S°˘˘ƒGA c˘˘Éfâ M˘˘≤˘˘ƒ¥ GŸôGCI GCh Gd˘˘£˘˘Ø˘π GCh
Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á GCh Gd˘ã˘≤˘Éa˘«˘á GCh G’L˘à˘ªÉY«á

hG◊≤˘˘˘ƒ¥ GŸà˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘á Ãæ˘˘™ Gd˘˘à˘˘ª˘˘«˘˘õ GCh

Gd˘˘à˘˘©˘˘òjÖ GCh e˘˘©˘˘Ée˘˘∏˘˘á GŸù°˘˘ÉLÚ, ha˘≥

Gd˘˘˘≤˘˘˘ƒGY˘˘˘ó Gd˘˘˘óf˘˘˘«˘˘˘É Ÿ©˘˘Ée˘˘∏˘˘á GŸù°˘˘ÉLÚ

GŸ©àªóI eø bÑπ G’C· GŸàëóI, hfƒDcó

d˘˘∏˘˘é˘˘ª˘˘«˘˘™ H˘˘ÉCf˘˘æ˘˘É e˘˘æ˘˘Ø˘à˘ëÚ d˘∏˘à˘ë˘ÉhQ

hGd˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘ÉAGä e˘˘˘™ G’BN˘˘˘ôj˘˘˘ø hGÛà˘˘˘ª˘˘™

Gd˘˘˘óh‹ hGS°˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘£˘˘˘æ˘˘É GEb˘˘æ˘˘É´ GÛà˘˘ª˘˘™
Gdóh‹ Héª©«á eÑÉOÇ heμàÖ GŸØƒV¢

Gdù°˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘» h›∏ù¢ M˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘˘˘É¿

hGŸæ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘Éä ZÒ G◊μ˘˘ƒe˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘˘ÉŸ«˘˘á

hNÉU°á Gdà» dój¡É Gdü°Øá G’S°àû°ÉQjá,

H˘˘óGCä J˘˘©˘˘ô± c˘˘ƒGOQ e˘˘Ñ˘˘ÉOÇ hJ˘ã˘≥ H˘¡˘É,

hOd«π Pd∂ eÉ bªæÉ H¬ Gd©ÉΩ GŸÉV°» eø

Y≤ó fóhI Yø Gdàù°Éeí Gdójæ» hMôjá

G’COjÉ¿ ‘ GdÑëôjø Y∏≈ gÉeû¢ OhQI

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘ S°ÑàªÈ. 

h–Éd˘Ø˘æ˘É e˘™ e˘æ˘¶˘ª˘á GŸôGCI Gd˘©˘ÉŸ«á
)wow( hQF«ù°à¡É GCaàƒ¿, hY≤ófÉ fóhI

Yø J£ƒQ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘ GdÑëôjø

NÉU°á ‘ LÉfÖ GŸôGCI hGd£Øπ, 

hfû°˘˘μ˘˘ô Gdù°˘«˘óI GCa˘à˘ƒ¿ ’Ej˘é˘ÉH˘«˘à˘¡˘É

hJ˘˘Ø˘˘¡˘ª˘¡˘É d˘©˘ª˘π G÷ª˘©˘«˘á hJ˘≤˘ój˘ôg˘É

Yªπ GŸæ¶ªÉä ZÒ G◊μƒe«á hbÑƒd¡É

Gdà©Éeπ e©æÉ Y∏≈ G’Ceó GdÑ©«ó.

G◊ƒGQ GdƒWæ»

¯ T°˘˘ÉQc˘˘à˘˘º ‘ G◊ƒGQ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘»? g˘π

–≤≥ T°»A eø e£ÉdÑμº?. 

- J˘˘˘≤˘˘óΩ G◊≤˘˘ƒb˘˘«˘˘ƒ¿ H˘˘Éd˘˘μ˘˘ãÒ e˘˘ø

G’CWôhMÉä hGdàƒU°«Éä heÉ J≤óeâ H¬

G÷ª˘˘©˘˘«˘˘á ‡ã˘˘∏˘˘á ‘ GÙÉe˘˘«Ú a˘˘ôj˘ó

Z˘˘ÉR… hL˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘á S°˘˘∏˘˘ª˘˘É¿ ” GY˘˘à˘ª˘ÉO√,

N˘˘˘ÉU°˘˘˘á a˘˘˘«˘˘ª˘˘É j˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘≥ H˘˘ë˘˘≤˘˘ƒ¥ GŸôGCI

hGd£Øπ hGŸ©ƒbÚ, heÉ Rdâ GdàƒU°«Éä

H˘˘£˘˘ƒQ Gd˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò he˘˘æ˘¡˘É GEY˘ÉOI g˘«˘μ˘∏˘á

GŸƒDS°ù°˘˘˘á Gd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘á ◊≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿

d˘˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘ôê H˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘á L˘˘˘ój˘˘˘óI  hJ˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘™

H˘ÉS°˘à˘≤˘Ód˘«˘á hM˘«˘ÉOj˘á GCcÈ, NÉU°á eÉ

jà©∏≥ HÉ÷ÉfÖ GŸÉ‹ hG’EOGQ…, hGCj†°Ék
J©ójπ H©†¢ GdÑæƒO GŸà©∏≤á Ãû°ÉQcá

eƒXØÚ eø Gdóhdá Hë«å jû°ÉQcƒG ‘

Y˘˘ª˘˘π GŸƒDS°ù°˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á Oh¿ G◊≥ ‘

Gdàü°ƒjâ Y∏≈ bôGQGä ›∏ù¢ G’EOGQI,

c» ’ jóY≈ hLƒO JÉCKÒ Mμƒe» Y∏≈

GŸƒDS°ù°˘˘˘˘á, he˘˘˘ø G’Ce˘˘˘ƒQ Gd˘˘˘à˘˘˘» W˘˘˘∏˘˘˘Ñâ

GN˘˘à˘˘«˘ÉQ GCY†°˘ÉA GŸƒDS°ù°˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á e˘ø

b˘˘Ñ˘˘π ÷æ˘˘á e˘˘ø Ph… Gd˘˘μ˘Ø˘ÉAI hGÿÈI

J˘˘æ˘˘à˘˘≤˘» ‡ã˘∏Ú d˘∏˘ª˘é˘à˘ª˘™ GŸóÊ e˘ø

Ph… Gd˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ÉAI hGÿÈI Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘á

hG◊≤˘˘ƒb˘˘«˘á hG’Cc˘ÉOÁ«˘á hJ˘ôT°˘«˘ë˘¡˘º

ha≥ Yªπ eƒDS°ù°».  

¯ c«∞ jù°à¨π e∏∞ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿

‘ Gdù°«ÉS°á GÿÉQL«á?. 

- –ƒdâ eù°˘˘˘ÉF˘˘˘π M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿

’COGI ‘ j˘˘˘ó e˘˘˘ø j˘˘˘ôj˘˘˘ó GC¿ j˘˘à˘˘óN˘˘π ‘

T°˘˘ƒDh¿ Gd˘˘óh∫ G’CN˘ôi GCh j˘ƒDK˘ô Y˘∏˘«˘¡˘É

S°˘˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék, e˘˘˘É j˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘ÉQV¢ hG’Cg˘˘˘óG±

GdôF«ù°á ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ GdÑ©«óI Yø

Jù°«ù¢ e∏∞ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hJù°àîóΩ

Gd˘˘μ˘˘ãÒ e˘˘ø Gd˘˘óh∫ Gd˘˘¨˘˘ôH˘˘«˘˘á hGd˘˘óh∫

G’Eb∏«ª«á gòG GŸ∏∞ YÈ Œ««û¢ H©†¢

GŸù°˘˘˘ÉF˘˘˘π GŸà˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘á H˘˘ë˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿

cë≤ƒ¥ G’Cb∏«Éä GCh G◊≤ƒ¥ Gdójæ«á GCh

M˘˘˘˘≤˘˘˘˘ƒ¥ H˘˘˘©†¢ GŸòGgÖ Gd˘˘˘ój˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘á, GCh

GS°à¨Ó∫ H©†¢ M≤ƒ¥ GŸôGCI dàëôj†°¡É

Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘à˘˘ª˘˘ôO Y˘∏˘≈ b˘«˘ª˘¡˘É G◊≤˘«˘≤˘«˘á

G’CU°˘˘∏˘˘«˘˘á GŸæ˘˘Ñ˘˘ã˘˘≤˘á e˘ø Qhì G◊†°˘ÉQI

Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘˘á hG’ES°˘˘˘Óe˘˘˘«˘˘˘á, e˘˘É j˘˘ë˘˘óç

GNÎGbÉk Ÿù°ÉQ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hJóNπ

a«¡É Gdóh∫ WôaÉk ‘ GdæõG´ eø GCLπ GC¿

JóGa™ Y∏≈ fØù°¡É.

eù°˘˘ÉCd˘˘á Jù°˘˘«˘˘«ù¢ M˘˘≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿ ‘

Gd˘˘©ü°˘˘ô G◊ójå GCU°˘˘Ñ˘˘ëâ H˘˘ÉQRI Y˘˘∏˘≈

Gdù°˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘í GCcÌ e˘˘˘˘˘ø GC… hbâ e†°˘˘˘˘˘≈,

hM˘˘˘˘ójå H˘˘˘©†¢ Gd˘˘˘óh∫ Y˘˘˘ø e˘˘˘©˘˘˘É÷á

b†°ÉjÉ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Jμƒ¿ eø eæ¶ƒQ

S°«ÉS°».

¯ d«ù¢ cπ eóGa™ Yø G◊≤ƒ¥ gƒ

S°«ÉS°» hGd©μù¢ gπ Jôh¿ gò√ Gd©ÑÉQI

U°ë«á?. 

- GŸóGa˘˘˘˘©˘˘˘˘ƒ¿ Y˘˘˘ø M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿

b†°˘˘Éj˘˘Ég˘º hGV°˘ë˘á ’ j˘î˘à˘∏˘∞ Y˘∏˘«˘¡˘É

GK˘æ˘É¿, d˘μ˘ø G’Ce˘ƒQ Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á J˘îà∏∞

Y˘˘∏˘˘«˘˘¡˘É Gd˘Ø˘Ä˘Éä hG’CM˘õGÜ hG÷ª˘©˘«˘Éä

hG’Ca˘˘ôGO ha˘˘≥ G’Cj˘˘ój˘˘ƒd˘ƒL˘«˘Éä hha˘≥

e˘˘©˘˘à˘˘≤˘˘óGJ˘˘¡˘˘º Gd˘˘Ø˘˘μ˘˘ôj˘˘á ha˘˘∏ù°˘˘Ø˘˘à˘¡˘º

HÉ◊«ÉI.

Jo˘˘£˘˘ôì M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿ Y˘˘ø W˘˘ôj˘≥

›∏ù¢ ‡ã˘˘˘˘˘˘˘π e˘˘˘˘˘˘˘ø b˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘π GCY†°˘˘˘˘˘˘ÉA

e˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘î˘˘˘˘ÑÚ e˘˘˘˘ø V°˘˘˘ª˘˘˘ø ''Gd«ƒfÉjàó

f«û°ø''dóhQGä eóJ¡É S°æàÚ, hJôT°í

Gd˘˘˘óh∫ H˘˘˘æ˘˘˘ÉA Y˘˘˘∏˘˘˘≈ S°˘˘˘∏˘˘˘ƒc˘˘˘¡˘˘˘É hY˘˘˘∏˘˘˘≈

''GdÈhaÉjπ''Gd˘˘˘à˘˘˘ÉH˘˘˘™ d˘˘˘¡˘˘É ‘ GÛÉ∫

G◊≤˘˘ƒb˘˘», hGd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø c˘Éfâ GCcÌ e˘ø

eôI Y†°ƒGk ‘ GÛ∏ù¢ f¶Ò J£ƒQgÉ ‘

›É∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hGÿÓU°á GC¿

g˘˘æ˘˘É∑ N˘˘£˘˘ƒ• hGV°˘˘ë˘˘á HÚ GŸù°˘˘ÉF˘˘π

G◊≤˘˘˘ƒb˘˘˘«˘˘˘á hGdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘á, hY˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘«˘˘á

Gdàù°««ù¢ G’B¿ GCcÌ eø GC… hbâ e†°≈,

hg» J†°ô Ãù°ÉFπ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘

Lª«™ Oh∫ Gd©É⁄.

¯ GŸæ¶ªÉä GÙù°ƒHá Y∏≈ GŸ©ÉQV°á eoæ«â HÉdØû°π h⁄ Jù°à£™ Oa™ Gdóh∫ ’EOGfá GdÑëôjø

Gaàƒ¿ HƒJ∏ô Y†°ƒ GŸæ¶ªá Gd©ÉŸ«á d∏ªôGCI {GdãÉf«á eø Gd«ªÚz e™ Gdƒaó GdÑëôjæ» ‘ a©Éd«á Y∏≈ gÉeû¢ GŸôGL©á GdóhQjá 

¯ Y````óΩ GEOGf````á GdÑë``ôj`````ø N`````Ó∫ GŸ```ôGL©`````á Gd`````óhQj`````á U°Ø©`````á ’CU°ë`````ÉÜ G’CLæ```óGä
¯ Gdæ≤``ó jƒL``¬ d∏ëμƒe``á heØà©∏```» G’CM```óGç hGdæ¶```ô d∏à```ƒU°«```Éä HÉCf¡``É Jî```ü¢ Gd```óhd```á {bÉU°ôIz 
¯ eæ¶ª```Éä a````» GdÑë````ôj````ø –ü°```π Y∏```≈ OY```º e```Éd````» e````ø L¡````Éä PGä eü°```Éd````í S°«`ÉS°«á
¯ c«````∞ Jù°©```≈ GdÑë``ôj```ø d∏≤†°````ÉA Y∏```≈ G◊```ôj```Éä ha«¡`````É 01e```ƒDS°ù°```Éä M≤ƒb«`á h005Lª©«á?

Gdàn©óoOjá d«ù°â XÉgôI LójóI GCh HóYá
Gd˘˘˘˘óhS°˘˘˘˘ô…: Y˘˘˘˘ª˘˘˘É∫ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø jù°˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘≤˘˘˘ƒ¿ G–ÉO 

j˘˘˘óGa˘˘˘™ Y˘˘˘ø M˘˘˘≤˘˘˘ƒb˘˘˘¡˘˘º H˘˘©˘˘«˘˘óGkY˘˘ø G’CL˘˘æ˘˘óGä Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á
QMÑâ Lª©«á ''eÑÉOÇ''◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ HÉET°¡ÉQ

G’–ÉO G◊ô d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, c˘É–ÉO

j©ªπ ha≥ V°ƒGH§ he©ÉjÒ Ohd«á Jù°©≈ ◊ªÉjá

M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ GdÑëôjæ«Ú hGdƒGaójø.

hb˘˘É∫ QF˘˘«ù¢ G÷ª˘˘©˘˘«˘˘á Y˘Ñ˘óGd˘∏˘¬ Gd˘óhS°˘ô… GE¿s
YªÉ∫ GdÑëôjø jù°àë≤ƒ¿ G–ÉO PG e©ÉjÒ j©ªπ

Y∏≈ MªÉjá M≤ƒb¡º hjàëóç YªÉ j©Éfƒ¿ eæ¬,

hJôJ≤» HÉd©ªπ ‘ GŸƒDS°ù°Éä hGdû°ôcÉä, hGC¿r jμƒ¿

L¡ÉR j©ªπ Ãü°óGb«á he¡æ«á H©«ó Yø Gd£ÉFØ«á

hGd˘à˘ë˘õÜ, e˘ø GCL˘π H˘«˘Ä˘á Y˘ª˘Éd˘«˘á U°˘É◊á, JμØπ

cÉaá M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ cªÉ gƒ G◊É∫ ‘ HÉb» Oh∫

Gd©É⁄.

hj˘˘˘˘˘˘˘ôi Gd˘˘˘˘˘˘óhS°˘˘˘˘˘˘ô… GC¿ GEW˘˘˘˘˘˘Ó¥ G’–ÉO G◊ô

S°«ü°Ö ‘ eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ Gdæ≤ÉH», hjƒDcó Y∏≈

M˘˘Ø˘˘ß Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ◊≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫. e†°˘˘«˘˘Ø˘Ék GC¿s
G÷ª˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘á J˘˘˘˘ÉCe˘˘˘˘π GC¿s j†°˘˘˘˘º G’–ÉO Gd˘˘˘μ˘˘˘Ø˘˘˘ÉAGä

hGd˘˘≤˘óQGä, Gd˘à˘» Jù°˘à˘£˘«˘™ Gd˘ƒU°˘ƒ∫ H˘¬ d˘∏˘£˘ôj˘≥

Gdü°˘˘ë˘˘«˘˘í, hGC’ j˘˘≤˘˘™ ‘ GCN˘˘£˘˘ÉA G’BN˘ôj˘ø Gd˘òj˘ø

JÉLôhG Ãü°Édí Gd©ªÉ∫, eø GCLπ GCLæóI S°«ÉS°«á

V°«≤á ’ “â d∏©ªπ Gdæ≤ÉH» Hü°∏á.

hGCc˘˘ó GC¿s Gd˘˘à˘˘©˘˘óoOj˘˘á d˘˘«ù°â X˘˘Ég˘˘ôI L˘˘ój˘˘óI GCh

HóYá, GEP GCf¡É eƒLƒOI ‘ GCcÌ Gdóh∫ GŸà£ƒQI,

hJ©£» Gd©ªÉ∫ Môjá GNà«ÉQ Gdæ≤ÉHá GCh G’–ÉO

Gdò… Áã∏¬ hjóGa™ Yø M≤ƒb¬.
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fiù°˘˘˘ƒH˘˘˘á Y˘˘˘∏˘˘≈ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á ‘ Gd˘˘óGN˘˘π
hGÿÉQê, GEV°Éaá GE¤ Lª©«Éä GÛàª™
GŸóÊ ZÒ GŸæàª«á ’C… eø Gdà«ÉQGä,
hT°˘˘˘©˘˘ôf˘˘É GC¿ g˘˘æ˘˘É∑ L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘Éä M˘˘Éhdâ
GS°˘˘à˘˘¨˘˘Ó∫ Gd˘˘à˘≤˘ôj˘ô d˘ÓEV°˘ôGQ Hù°˘ª˘©˘á
GdÑëôjø hJû°ƒj¬ U°ƒQJ¡É, QZº J†°ªø
Gdà≤ôjô Gdà£ƒQ Gdò… M≤≤à¬ GŸª∏μá ‘

›É∫ M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿ ‘ Gd˘˘ØÎI e˘˘ø
8002GE¤ 2102.

hM˘˘˘˘˘Éh∫ c˘˘˘˘˘ãÒh¿ GdÎc˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘õ Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈
flôL˘˘˘˘˘Éä G’CM˘˘˘˘óGç GŸƒDS°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘á Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘»

J˘˘©˘˘ôV°â d˘¡˘É Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, he˘É hb˘™ e˘ø
GCN˘˘˘£˘˘˘ÉA J˘˘˘æ˘˘˘Éhd˘˘˘¡˘˘˘É J˘˘˘≤˘˘˘ôj˘˘˘ô Gd˘˘˘∏˘˘é˘˘æ˘˘á
Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘æ˘«˘á GŸù°˘à≤∏á dà≤ü°» G◊≤ÉF≥,

‘ fiÉhdá ÷©π GBKÉQ G’CMóGç WÉZ«á
Y∏≈ cÉaá Gdà£ƒQGä.

hj©£» gòG GEjëÉAk d∏ªà∏≤» hGÛàª™
Gdóh‹ GC¿ cÉaá Gdà£ƒQGä ‘ GdÑëôjø

ZÒ ›ój˘˘˘˘˘á hOh¿ eü°˘˘˘˘˘óGb˘˘˘˘˘«˘˘˘˘á, hGC¿
G’CMóGç G’CNÒI g» GdƒV°™ G◊≤«≤»
d∏Ñëôjø, hgòG eæ¶ƒQ eæ≤ƒU¢ hZÒ
Ob˘˘«˘˘≥ ’C¿ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘ø ‘ G’CY˘ƒGΩ 8002
h9002h0102f˘˘Ø˘˘òä Gd˘˘©˘˘ój˘˘ó e˘˘ø
Gÿ£˘˘˘˘˘˘ƒGä hG’EL˘˘˘˘˘ôGAGä, hGd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ƒQ
G◊ÉU°˘˘˘π ‘ Gd˘˘˘àû°˘˘˘ôj˘˘˘©˘˘˘Éä Gd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘«˘˘á
J˘˘à˘˘æ˘˘ÉS°Ö e˘˘™ GJ˘Ø˘Éb˘Éä M˘≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿

V°ªø GdàõGΩ GŸª∏μá HàæØ«ò GdàƒU°«Éä
Gd˘£˘ƒY˘«˘á Gd˘ƒGQOI ‘ J˘≤˘ôj˘ô Gd˘Ñ˘ë˘ôjø
G’Ch∫, he©∏ƒΩ GC¿ GdÑëôjø J∏àõΩ HμÉaá
GdàƒU°«Éä.

¯ gπ Jôh¿ GC¿ eø jëÉh∫ Gdàû°ƒjû¢
‚í ‘ e¡ªà¬?. 

- f˘˘¶q˘ªâ H˘©†¢ GŸæ˘¶˘ª˘Éä GÙù°˘ƒH˘á
Y˘˘∏˘˘≈ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ g˘˘Éeû¢ GŸôGL˘˘©˘á
Gd˘óhQj˘á, a˘©˘Éd˘«˘Éä eü°˘ÉM˘Ñ˘á d˘àù°˘∏«§
Gd†°˘˘˘ƒA Y˘˘˘∏˘˘˘≈ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘ø d˘˘∏˘˘àû°˘˘ƒjû¢
hGd˘˘˘à†°˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘π h⁄ J˘˘æ˘˘é˘˘í GE’ ‘ GEb˘˘Ée˘˘á
a©Éd«á hGMóI, a«ªÉ GCod¨«â 3a©Éd«Éä ‘
Gd∏ë¶Éä G’CNÒI Oh¿ Pcô G’CS°ÑÉÜ, eÉ
jó∫ Y∏≈ hLƒO NÓ± GCh S°ƒA Jæ¶«º GCh
Qa†¢ d©≤ó fóhGä V°ó GdÑëôjø Hù°ÑÖ
S°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘á GŸæ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Éä Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘» GCS°˘˘˘˘ÉAä
hGS°˘à˘î˘óeâ Y˘Ñ˘ÉQGä eû°˘«˘æ˘á ’ J˘ôJ≤»
e™ eÑÉOÇ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿.

hGY˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘ó GC¿ c˘˘˘Éa˘˘˘á GŸæ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘Éä ZÒ
G◊μ˘˘ƒe˘˘«˘˘á GÙù°˘˘ƒH˘˘á Y˘˘∏˘˘≈ GŸ©˘˘ÉQV°˘˘á

aû°∏â ‘ –ôcÉJ¡É aû°Ók PQj©Ék, Hód«π
YóΩ bóQJ¡É Y∏≈ GdàÉCKÒ Y∏≈ Gdóh∫
’EOGf˘˘˘á Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, hc˘˘É¿ Y˘˘óΩ U°˘˘óhQ
G’EOGf˘˘˘˘á Ãã˘˘˘˘ÉH˘˘˘˘á U°˘˘˘˘Ø˘˘˘˘©˘˘˘˘á ’CU°˘˘˘ë˘˘˘ÉÜ
G’CL˘˘˘˘æ˘˘˘˘óGä, he˘˘˘˘É U°˘˘˘˘óQ g˘˘˘˘ƒ GCS°˘˘˘˘Ä˘˘˘˘∏˘˘˘˘á
hJ˘ƒU°˘«˘Éä hg˘ƒ GCe˘ô W˘Ñ˘«˘©˘», a˘Éd¡ó±
eø J≤ôjô GŸôGL©á GdóhQjá YôV¢ eÉ
fØòJ¬ Gdóh∫ hJù°∏«ª¡É ›ªƒYá GCS°Ä∏á
hJ˘˘ƒU°˘˘«˘˘Éä, he˘˘ø Gd˘˘£˘˘Ñ˘˘«˘©˘» GC¿ J˘μ˘ƒ¿
Gdóh∫ Gdà» J©ôV°â ’CMóGç ‘ GdØÎI
G’CNÒI he˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø GC¿ J˘˘μ˘˘ƒ¿
Gd˘˘˘à˘˘ƒU°˘«̆˘˘Éä Gıü°ü°˘˘á d˘˘¡˘˘É GCcÌ e˘˘ø
JƒU°«Éä H≤«á Gdóh∫, NÉU°á GEPG hb©â
H˘˘©†¢ G’CN˘˘£˘˘ÉA e˘˘É jù°˘˘à˘˘∏˘˘õΩ Gd˘˘ƒb˘ƒ±
YæógÉ hGEU°óGQ JƒU°«á.

h’ Hó GC¿ f©∏º GC¿ GCZ∏Ö GdàƒU°«Éä
Gdü°˘˘˘˘ÉOQI ‘ ›ª˘˘˘∏˘˘˘¡˘˘˘É c˘˘˘Éfâ ’d˘˘˘à˘˘˘õGΩ
GdÑëôjø HàæØ«ò JƒU°«Éä ÷æá J≤ü°»
G◊≤ÉF≥ Hû°μπ GCh HÉBNô, ha«ªÉ jà©∏≥
H˘ÉEU°˘óGQ Gd˘àû°˘ôj˘©˘Éä GŸæ˘ÉS°Ñá, hŸƒGAeá
G’J˘˘˘Ø˘˘Éb˘˘Éä GŸƒL˘˘ƒOI e˘˘™ Gd˘˘àû°˘˘ôj˘˘©˘˘Éä
GdƒWæ«á ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿.

hjæÑ¨» GC¿ f©∏º GC¿ Gdæ≤ó cªÉ jƒL¬
d̆˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘μ˘˘˘ƒe˘˘˘á j˘˘˘ƒL˘˘˘¬ d˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘àù°˘˘Ñ˘˘ÑÚ ‘
G’CM˘˘óGç, a˘˘Éd˘˘æ˘¶˘ôI d˘¡˘ò√ Gd˘à˘ƒU°˘«˘Éä
H˘˘˘˘˘ÉCf˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘É e˘˘˘˘ƒL˘˘˘˘¡˘˘˘˘á d˘˘˘˘∏˘˘˘˘óhd˘˘˘˘á hd˘˘˘˘«ù¢
d∏ªà¶Égôjø f¶ôI ZÒ S°∏«ªá. 

Gd˘˘óhd˘˘á f˘˘Ø˘˘òä Y˘˘óOGk e˘˘ø Gÿ£˘˘ƒGä
’EU°˘Óì Gd˘ƒV°˘™, e˘æ˘¡˘É GEfû°˘ÉA U°˘æ˘óh¥
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘ƒj†°˘˘˘Éä hfiÉS°˘˘˘Ñ˘˘˘á GŸù°˘˘˘ƒDhdÚ
GŸ≤ü°˘˘˘ôj˘˘˘ø GCh hL˘˘˘¡â d˘˘˘¡˘˘˘º GJ˘˘˘¡˘˘Ée˘˘Éä
H˘˘Éf˘à˘¡˘Éc˘Éä GCh L˘ôGF˘º J˘©˘òjÖ, hGCM˘Édâ
GdÑëôjø YóOGk eø Gd©Ée∏Ú ‘ L¡ÉR
G’Ce˘˘˘ø Gd˘˘©˘˘ÉΩ GE¤ GÙÉc˘˘ª˘˘á, hJû°˘˘μ˘˘«̆˘π

L¡ÉR ‘ Gdæ«ÉHá Gd©Éeá dà∏≤» GdÑÓZÉä
HÉS°à¨Ó∫ GdæØƒP. 

WÉCaæá {M≤ƒ¥ G’Efù°É¿z
¯ j≤É∫ GE¿ Lª©«Éä JóY» GdóaÉ´ Yø

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hg» eø Jæà¡μ¡É.. eÉ
J©∏«≤μº?. 

- cãÒ eø G÷ª©«Éä JàÑÉc≈ Y∏≈
M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hg» eø Jù°»A GEd«¡É,
hd˘ÓCS°˘∞ H˘©†¢ g˘ò√ G÷ª˘©˘«˘Éä J˘©˘ªπ
H£ÉFØ«á hJ†°º dƒfÉk hGMóGk h’ Jù°ªí
H˘˘ÉET°˘˘ôG∑ GCM˘˘ó Y˘˘∏˘≈ N˘Ó± W˘ÉF˘Ø˘à˘¡˘º,
dàîƒa¡º eø ONƒ∫ YæÉU°ô JîÉdØ¡º
GdôGC…, hJμƒjø U°ƒä eù°ªƒ´ bó jƒDO…

eù°à≤ÑÓk H≤«ÉOI G÷ª©«á Y∏≈ NÓ±
QZ˘Ñ˘ÉJ˘¡˘º hg˘» J˘î˘Éd˘∞ H˘òd∂ Gd˘≤Éfƒ¿

U°ôGMá.
¯ gπ j©æ» Pd∂ GC¿ H©†¢ Gd©Ée∏Ú

‘ ›É∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ jà©óh¿ GdóhQ
GŸ£∏ƒÜ eæ¡º?.

- H©†¢ Gdæû°£ÉA ’ jóGa™ Yø M≤ƒ¥
G’Efù°É¿ Hπ Yø b†°ÉjÉ Jîü°¬ GCh Jîü¢

a˘˘Ä˘˘á GChW˘˘ÉF˘˘Ø˘˘á e˘˘©˘˘«˘˘æ˘á, hg˘ƒ e˘É j†°˘ô
H˘˘˘Éd˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π G◊≤˘˘˘ƒb˘˘˘», a˘˘¡˘˘º ÁÉQS°˘˘ƒ¿
Gd˘˘©˘˘æü°˘˘ôj˘˘á ‘ Y˘˘ª˘∏˘¡˘º H˘óa˘ÉY˘¡˘º Y˘ø
Gd≤†°ÉjÉ Gdù°«ÉS°«á hG◊≤ƒb«á, hhL¡â
d˘˘˘¡˘˘˘º f˘˘˘óGAGä c˘˘˘ãÒI d˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘» b†°˘˘Éj̆˘É
Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘Éd˘˘˘˘á Gd˘˘˘ƒGa˘˘˘óI Gd˘˘˘à˘˘˘» J˘˘˘©˘˘˘ôV°â

’YàóGAGä heæ©â HÉd≤ƒI  eø GdògÉÜ
d˘˘∏˘˘©˘˘ª˘˘π aÎI G’EV°˘˘ôGÜ, hg˘˘é˘ôä e˘ø
eù°˘˘˘˘Éc˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡˘˘˘˘É hbâ G’CRe˘˘˘˘á, GE’ GC¿ g˘˘˘ò√
GŸæ˘˘¶˘˘ª˘˘Éä Gd˘˘à˘˘õeâ Gdü°˘˘ªâ hŒÉg˘∏â
G’CMóGç. 

hZ†°ƒG Gd£ô± Yø M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
‘ b†°ÉjÉ Gd©ªπ hNóΩ GŸæÉR∫ QZº GCf¡É
“ù¢ M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿, hb†°˘Éj˘É M˘≤˘ƒ¥

G’Efù°˘˘˘˘˘É¿ b†°˘˘˘˘Éj˘˘˘˘É T°˘˘˘˘Ée˘˘˘˘∏˘˘˘˘á ’ Áμ˘˘˘˘ø

Gf˘˘à˘≤˘ÉU°˘¡˘É hGdÎc˘«˘õ Y˘∏˘≈ L˘ÉfÖ Y˘∏˘≈

Mù°˘˘˘˘˘˘ÉÜ GBN˘˘˘˘˘˘ô, e˘˘˘˘˘˘É j˘˘˘˘˘ƒDc˘˘˘˘˘ó GC¿ H˘˘˘˘˘©†¢

G÷ª©«Éä hQb«á ’ GCcÌ, J©ªπ –â

Z£ÉA G÷ª©«á ’CNò U°Ñ¨á QZº GCf¡É

ZÒ eØ©∏á. 

T°Ñ¡á Gdàªƒjπ ZÒ GŸ©∏ø
¯ g˘˘˘˘˘˘π J˘˘˘˘˘˘μù°Ö g˘˘˘˘˘ò√ G÷ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Éä

eü°óGb«á hg» ZÒ eƒLƒOI Y∏≈ GCQV¢

GdƒGb™?.

- Yª∏«á G’dàØÉ± hGS°àîóGΩ eù°ª≈

G÷ª˘˘©˘˘«˘Éä G◊≤˘ƒb˘«˘á ZÒ G◊μ˘ƒe˘«˘á

dàë≤«≥ GCgóG± hJƒL¡Éä e©«æá JîóΩ

eü°˘˘˘˘˘É◊¡˘˘˘˘˘º Gdù°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘«˘˘˘˘á, h’ f˘˘˘˘ôi

eù°Égªá eø gò√ G÷ª©«Éä ‘ J£ƒjô

eù°˘˘˘ÉQ M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿ ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø

GEWÓbÉk, hg» J©ªπ ha≥ eæ¶ƒQ fióO

Hπ hJàù°∏º eÑÉd≠ eø GÿÉQê flÉdØá

H˘˘òd∂ b˘ƒGfÚ GŸæ˘¶˘ª˘Éä G’Cg˘∏˘«˘á Gd˘à˘»

Jû°Î• GC¿ jμƒ¿ Gdàªƒjπ eø eü°ÉOQ

e˘˘©˘˘∏˘˘æ˘˘á, hGC¿ Jo˘˘óQê GŸÑ˘˘Éd˘˘≠ ‘ G◊ù°˘˘ÉÜ

GÿàÉe» d∏éª©«á, h‡É ’ T°∂ a«¬ GC¿

g˘˘æ˘˘É∑ e˘˘æ˘˘¶˘ª˘Éä ‘ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø –ü°˘π

Y∏≈ QYÉjá hOYº eÉ‹ eø T°îƒU¢ GCh

eæ¶ªÉä GEb∏«ª«á d¡É eü°Édí S°«ÉS°«á

‘ GŸæ£≤á.

fiÉQHá M≤ƒ¥ G’Efù°É¿
¯ c«∞ Áμø d∏óhdá GC¿ Jà©Éeπ e™

g˘˘˘˘ò√ G◊É’ä N˘˘˘˘ÉU°˘˘˘˘á e˘˘˘˘™ Gd†°˘˘˘˘¨˘˘˘˘§

G’EY˘˘Óe˘˘», hY˘˘æ˘˘óe˘˘É QZ˘Ñâ Gd˘óhd˘á ‘

Jü°˘ë˘«˘í GCN˘£˘ÉA L˘ª˘©«á ''GCeπ''bÉdƒG

GEf¬ Gfà¡É∑ ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Gdù°«ÉS°«á?.

- J˘˘˘ô∑ Gd˘˘˘óhd˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘˘é˘˘˘ÉhRGä M˘˘˘à˘˘≈

J˘˘à˘˘Ø˘˘Éb˘˘º Oh¿ fiÉS°˘Ñ˘á N˘£˘ÉC J˘à˘ë˘ª˘∏˘¬

Gd˘óhd˘á, ŸÉPG ⁄ j˘£˘Ñ˘≥ Y˘∏˘«˘¡˘É Gd˘≤˘Éfƒ¿

eø Gd«ƒΩ G’Ch∫? h‘ Xπ G’CMóGç Gdà»

T°˘˘˘¡˘˘˘óJ˘˘˘¡˘˘˘É Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø a˘˘ÉE¿ GC… GEL˘˘ôGA

Jü°˘ë˘«˘ë˘» j˘æ˘¶˘ô GEd˘«˘¬ Y˘∏˘≈ GCf¬ J≤««ó

d˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘Éä, ’EY˘˘£˘˘ÉA Gf˘˘£˘˘Ñ˘˘É´ S°˘˘∏˘˘Ñ˘˘»

d˘∏˘ª˘æ˘¶˘ª˘Éä Gd˘óhd˘«á hd∏ªàÑ©Ú d∏û°ÉC¿

G◊≤˘˘ƒb˘˘» H˘˘ÉC¿ g˘˘æ˘˘É∑ Y˘˘ª˘˘Ók ‡æ˘¡˘é˘Ék
d˘∏˘≤†°˘ÉA Y˘∏˘≈ M˘ôj˘Éä Gd˘à˘©ÑÒ hM≤ƒ¥

’Efù°˘˘˘É¿ ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, hg˘˘ƒ GCe˘˘ô ZÒ

e©≤ƒ∫ ‘ H∏ó U°¨Ò H¬ 01eƒDS°ù°Éä

◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hGCcÌ eø 005Lª©«á

HÚ e¡æ«á hfƒY«á hM≤ƒb«á, hjæÑ¨»

GC’ Jù°˘˘˘˘μâ Gd˘˘˘˘óhd˘˘˘˘á Y˘˘˘˘ø GC… flÉd˘˘˘˘Ø˘˘˘á

d˘˘∏˘˘é˘˘ª˘©˘«˘Éä Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á hJ˘ƒDN˘ô GJ˘î˘ÉP

G’ELôGAGä, hGC¿ “ÉQS¢ Gdóhdá S°«ÉOJ¡É

hJØôV¢ Gd≤ƒGfÚ Y∏≈ Yªπ GŸæ¶ªÉä.

¯ c«∞ Áμø JƒY«á GdμƒGOQ Gdû°ÑÉH«á

‘ ›É∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿?.

- Jû°μπ G÷ƒOI hGdæƒY«á ‘ ›É∫

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ GCeôGk e¡ªÉk, hjéÖ GC¿

J˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘π G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘Éä Ã©˘˘ÉjÒ hb˘˘óQGä

hcØÉAGä YÉd«á PGä e©ôaá hN∏Ø«á ‘

Gd©ªπ G◊≤ƒb», hGC¿ Jû°ÉQ∑ ‘ HôGeè

''GdàóQjÖ GdØæ» GdàÉH™ Û∏ù¢ M≤ƒ¥

G’Efù°É¿'', hGC¿ Jù°˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ó Gd˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘ƒGOQ

G÷ój˘˘˘˘˘˘óI e˘˘˘˘˘˘ø G’Cc˘˘˘˘˘˘ÉOÁ«Ú ‘ g˘˘˘˘˘òG

GÛÉ∫.

hGChO H˘˘˘«˘˘˘É¿ GC¿ H˘˘˘ôf˘˘˘Ée˘˘˘è Gd˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘ƒj˘˘˘π

G◊μƒe» d∏ªæ¶ªÉä G’Cg∏«á ’ jôJ≤»

Ÿù°àƒi Gd©ªπ G◊≤ƒb» ‘ GdÑëôjø,

aÉŸÑÉd≠ eàƒGV°©á LóGk hHëÉLá ’EYÉOI

Gdæ¶ô Mà≈ ’ fÎ∑ PQj©á d∏ªæ¶ªÉä

’S°˘˘à˘˘≤˘˘Ñ˘˘É∫ GŸ©˘˘ƒf˘˘Éä GÿÉQL˘˘«˘˘á ha˘à˘í

GdÑÉÜ GCeÉΩ e©ƒfÉä GŸü°ÉOQ GŸû°Ñƒgá. 

¯ GC’ J˘˘Ø˘˘≤˘˘ó G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä hGŸæ˘˘¶˘˘ª˘Éä

eü°óGb«à¡É HóYº Gdóhdá d¡É?. 

- GEW˘˘˘˘˘Ób˘˘˘˘˘Ék a˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘ø T°˘˘˘˘˘ôh• GEfû°˘˘˘˘˘ÉA

GŸæ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘Éä GC¿ J˘˘ôY˘˘≈ Gd˘˘óhd˘˘á J˘˘μ˘˘ƒj˘˘ø

GŸæ¶ªÉä eÉOjÉk, hJ©ªπ Y∏≈ J£ƒjôgÉ

ÃÉ jù°˘˘ª˘˘í d˘¡˘É GCOGA Y˘ª˘∏˘¡˘É Y˘∏˘≈ GCc˘ª˘π

hL¬, hgòG GdàõGΩ eø GdÑëôjø Û∏ù¢

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ HÉ’C· GŸàëóI. 

{GŸƒdƒJƒ±z heõGYº {Gdù°∏ª«áz
¯ g˘˘˘˘˘π QU°˘˘˘˘˘ó” GCj˘˘˘˘˘á GY˘˘˘˘˘à˘˘˘˘óGAGä ‘

G’CReá?. 

- J˘˘∏˘˘≤â L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘á e˘˘Ñ˘ÉOÇ e˘ø Gd˘«˘ƒΩ

G’Ch∫ GdμãÒ eø Gdû°μÉhi hG’OYÉAGä

H˘Éd˘à˘©˘ôV¢ ’f˘à˘¡˘Éc˘Éä fà«éá GS°àîóGΩ

QL˘˘É∫ Gdû°˘˘ôW˘˘á Gd˘˘≤˘˘ƒI, e˘É GCOi d˘ƒb˘ƒ´

V°ëÉjÉ YÈfÉ M«æ¡É Yø GCS°ØæÉ hb∏≤æÉ

M«Éd¡É, hHÉŸ≤ÉHπ QU°ófÉ GYàóGAGä Y∏≈

QL˘˘˘˘É∫ G’Ce˘˘˘˘ø H˘˘˘˘É’CS°˘˘˘˘«˘˘˘Éñ G◊ój˘˘˘ój˘˘˘á

hG◊ô¥ hGS°àîóGΩ ''GŸƒdƒJƒ±''‡ø

j˘˘ôa˘˘©˘˘ƒ¿ T°˘©˘ÉQGä ''Gdù°∏ª«á'', e˘˘˘˘˘˘˘˘É ’

Áμø GC¿ j≤ÉHπ GE’ H≤ƒI eμÉaÉCI dôO´

Gd¡éªÉä Y∏≈ QLÉ∫ G’Ceø.

hQZº Gdù°ªÉì Hëôjá Gdà¶Égô ha≤Ék
d∏≤ƒGfÚ Gdóhd«á, GE’ GC¿ Gdà¶ÉgôGä ‘

Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘ôj˘˘ø Ge˘˘à˘˘óä ’CS°˘˘ÉH˘˘«˘˘™ hGCT°˘˘¡˘˘ô

hGCU°Ñëâ Y∏≈ eóGQ Gdù°ÉYá, eÉ jîÉd∞

GCj†°Ék Gd≤Éfƒ¿ he©ÉjÒ G’Ceø hGdæ¶ÉΩ

hjƒDO… dÓENÓ∫ HÉ’Ceø Gd©ÉΩ. 

hS°o˘˘ª˘í d˘∏˘ª˘à˘¶˘Ég˘ôj˘ø H˘ØÎI c˘Éa˘«˘á

d∏à¶Égô GE’ GCf¡º “ÉOhG HÉ’YàóGA Y∏≈

Gd©ªÉdá G’CLæÑ«á hGS°à¨Ó∫ Gdæù°ÉA ‘

GŸù°ÒGä hGdõê HÉ’CWØÉ∫ ‘ GŸƒGL¡Éä

e™ Gdû°ôWá, hhK≥ J≤ôjô ÷æá J≤ü°»

G◊≤˘˘ÉF˘˘≥ Gd˘˘μ˘˘ãÒ e˘˘ø G’f˘à˘¡˘Éc˘Éä e˘ø

M˘É’ä GN˘à˘£˘É± e˘ø b˘Ñ˘π GŸà˘¶˘Égôjø

hGÙü°˘˘∏˘˘á Gd˘˘æ˘¡˘ÉF˘«˘á GC¿ g˘æ˘É∑ GCN˘£˘ÉA

hb©â eø Gd£ôaÚ.

hfƒDcó GC¿ Gdà¶Égô Gdù°∏ª» hGdà©ÑÒ

Y˘˘˘ø Gd˘˘ôGC… ÃÉ ’ j˘˘à˘˘æ˘˘Éa˘˘≈ e˘˘™ J˘˘ƒaÒ

G’Ceø hGdù°Óeá dÓBNôjø ’ jîà∏∞

Y∏«¬ GCMó, heÉ hb™ ‘ GdÑëôjø NÓ∫

G’CRe˘˘˘˘˘á  ’ j˘˘˘˘˘óN˘˘˘˘˘π GE’ –â eù°˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘≈

G’EN˘˘Ó∫ H˘˘Éd˘˘æ˘˘¶˘˘ÉΩ hY˘ª˘π GV°˘£˘ôGH˘Éä

e˘˘óa˘˘ƒY˘˘á Hû°˘˘μ˘˘π S°˘˘«˘˘ÉS°˘˘» d˘˘∏à̆˘ÉCKÒ ‘

G’EY˘˘˘˘ÓΩ, hM˘˘˘˘Éhdâ GEON˘˘˘˘Éd˘˘˘¬ ‘ S°˘˘˘«˘˘˘É¥

Gd˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘˘™ Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘» hH˘˘˘óGCä e˘˘˘æ˘˘¶˘˘ª˘˘Éä

H˘˘à˘˘ƒX˘˘«˘∞ J˘∏∂ G’CM˘óGç hflôL˘ÉJ˘¡˘É

Hû°μπ jîóΩ eü°É◊¡É hJƒL¡ÉJ¡É.  

hL¡á f¶ôfÉ Gdû°îü°«á GC¿ eÉ jëóç

‘ Gÿ∏«è ’ YÓbá d¬ HÉdôH«™ Gd©ôH»,

hGdôH«™ Gd©ôH» –ô∑ GEjéÉH» hJ¨«Ò

JƒGa≥ Y∏«¬ cÉaá aÄÉä Gdû°©Ö, hGdãƒQI

Œª™ h’ JØô¥ hgƒ eÉ Móç ‘ Jƒfù¢

heü°ô h d«Ñ«É hjóhQ ‘ S°ƒQjÉ G’B¿,

–ô∑ hW˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘» T°˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘π H˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘ó Y˘˘˘˘ø

Gd˘˘£˘ÉF˘Ø˘«˘á, h’ Áã˘π a˘Ä˘á Y˘∏˘≈ Mù°˘ÉÜ

GCNôi, h⁄ jμø eóaƒYÉk HÉC… JƒL¡Éä

N˘˘˘ÉQL˘˘˘«˘˘˘á hg˘˘ƒ PGä Gdù°˘˘ÑÖ Gd˘˘ò… GCOi

dæéÉM¬ h–≤«≥ GCgóGa¬.

eÉ Móç ‘ Jƒfù¢ heü°ô hd«Ñ«É hMqó

Gdû°©Ö, hNôê Hû°μπ Áãπ Gdμπ aæéí,

heÉ Móç ‘ GdÑëôjø aô¥ heõ¥ fù°«è

GÛà˘˘ª˘™ hc˘É¿ W˘ÉF˘Ø˘«˘Ék H˘ë˘à˘Ék e˘óa˘ƒY˘Ék
HÉCgóG± S°«ÉS°«á e™ hLƒO JóNπ Oh‹

hGEb∏«ª» HÉŸæ£≤á JÓbâ a«¬ eü°Édí

GdμãÒ eø Gdóh∫.

G◊ôc˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘˘» H˘˘˘óGCä ‘ Gd˘˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø

GY˘˘à˘˘≤˘ó e˘ø j˘≤˘∞ hQGAg˘É GC¿ GS°˘à̆ª˘ôGQ√

jù°à≤£Ö GdØÄÉä G’CNôi hJ≤™ GdãƒQI,

GE’ GC¿ eÉ Móç ‘ GdÑëôjø –ƒ∫ GE¤

S°˘«˘ÉS°˘á W˘ÉF˘Ø˘«˘á ’ “ã˘π c˘Éa˘á GCW˘«É±

GÛàª™ hH©«óI Yø G’CgóG± GdƒWæ«á.

eÉ Móç ‘ GdÑëôjø GCU°π Gd£ÉFØ«á

‘ GÛà˘˘˘ª˘˘˘™ G’Ce˘˘˘ô Gd˘˘˘ò… M˘˘˘à˘˘˘º Y˘˘˘∏˘˘˘≈

Gdóhdá Wôì HôGeè JôHƒjá hGEYÓe«á

hU°˘˘˘ë˘˘˘Éa˘˘˘«˘˘˘á hJ˘˘óQj˘˘Ñ˘˘«˘˘á ’EY˘˘ÉOI H˘˘æ˘˘ÉA

Gd˘˘˘∏˘˘ë˘˘ª˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á, hGEY˘˘ÉOI U°˘˘«˘˘ÉZ˘˘á

eû°ôh´ j≤†°» Y∏≈ Gdàª«õ Gdò… Móç

hGd£ÉFØ«á Gdà» hb©â eø GCLπ J¡«Äá

GCQV°«á U°É◊á dÑóA MƒGQ hWæ» f≤»

’EYÉOI HæÉA GÛàª™ GdÑëôjæ». 

GCLæóI G÷ª©«Éä
¯ g˘˘˘˘˘˘˘π Œóh¿ e†°˘˘˘˘˘˘˘Éj˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘á e˘˘˘˘˘˘˘ø

G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä Gd˘ƒQb˘«˘á GCh G÷ª˘©˘«˘Éä PGä

G’CLæóGä?. 

- H˘˘˘˘©†¢ b˘˘˘˘ƒi GŸ©˘˘˘˘ÉQV°˘˘˘˘á GCh H˘˘˘˘©†¢

GŸæ˘˘¶˘ª˘Éä GÙù°˘ƒH˘á Y˘∏˘≈ GŸ©˘ÉQV°˘á, GCh

Ã©˘˘˘æ˘˘˘≈ GCO¥ G’CPQ´ G◊≤˘˘˘ƒb˘˘˘«˘˘˘á d˘˘˘à˘˘∏∂

G÷ª˘©˘«˘Éä J˘©˘ª˘π Y˘∏˘≈ Gd˘àû°˘ƒjû¢ Y˘∏˘≈

S°˘˘˘ƒGg˘˘˘É H˘˘˘Éd˘˘˘óGN˘˘˘π hGÿÉQê, a˘˘©˘˘æ˘˘óe˘˘É

J˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘ÉQV¢ eü°˘˘É◊¡˘˘É e˘˘™ G÷ª˘˘©˘˘«˘˘Éä

Gd˘˘˘˘©˘˘˘Ée˘˘˘∏˘˘˘á ‘ ›É∫ M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É̆¿,

hJ˘˘≤˘˘óΩ QhDj˘˘á flà˘˘∏˘Ø˘á J˘©È Y˘ø QU°˘ó

M≤«≤» ŸÉ gƒ hGb™ hj¨Éjô eÉ JóY«¬

hjãÑâ d∏©É⁄ còH¡É, Joù°»A d∏éª©«Éä

GıÉdØá hJù°ª«¡É Lª©«Éä Mμƒe«á GCh

L˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä ZÒ e˘˘˘ƒDK˘˘˘ôI GCh L˘˘ª˘˘©˘˘«˘˘Éä

d˘˘∏˘˘ª˘˘é˘˘Ée˘˘∏˘˘á a˘˘ÉEe˘˘É GC¿ Jü°˘˘∞ e˘˘©˘˘¡˘É GCh

J˘˘©˘˘àÈ∑ Y˘˘óhg˘É, hg˘òG G’Ce˘ô j˘î˘Éd˘∞

eÑÉOÇ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Gdà» J©ªπ eø

GCLπ G÷ª«™.

Y˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘óe˘˘˘˘É –óç e˘˘˘˘™ Gd˘˘˘˘μ˘˘˘˘ãÒ e˘˘˘˘ø

G÷ª©«Éä ‘ Læ«∞, GCH∏¨ƒfÉ GC¿ GdμãÒ

eø G÷ª©«Éä GdÑëôjæ«á Jàëóç S°∏ÑÉk
Hû°μπ eù°»A Yø GdÑëôjø, hYø cÉaá

GŸæ˘˘¶˘˘ª˘˘Éä GŸƒL˘˘ƒOI hGd˘˘æ˘ÉT°˘£Ú, hg˘ƒ

Y˘˘ª˘π ZÒ GCN˘Ób˘», a˘ª˘ø j˘î˘à˘∏˘∞ e˘™

G’BNôjø jæÑ¨» GC’ jû°ƒ√ hjù°»A d©óΩ

bÑƒd∂ QGC… G’BNô. 

jéÖ Y∏≈ G÷ª©«Éä GŸóY«á d∏óaÉ´

Y˘˘ø M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿, GC¿ –ÎΩ Gd˘˘ôGC…

G’BNô hGC’ Jù°ôO G’J¡ÉeÉä hG’ES°ÉAGä

d˘˘ÓBN˘˘ôj˘˘ø d˘©˘óΩ Gd˘à˘ƒGa˘≥ e˘©˘¡˘É a˘«˘ª˘É

Jü°ÑƒG GEd«¬.  

¯ e˘˘˘É g˘˘˘» GBd˘˘˘«˘˘˘ÉJ˘˘˘μ˘˘˘º ŸƒGL˘˘˘¡˘˘˘á g˘˘˘òG

Gdàëó…?. 

- e˘˘˘ø Gd˘˘˘«˘˘˘ƒΩ G’Ch∫ fù°˘˘˘©˘˘˘≈ d˘˘˘ƒV°˘˘˘™

GS°ÎGJ˘«˘é˘«˘á hGV°˘ë˘á d˘©˘ªπ G÷ª©«á,

hg˘ò√ G’S°ÎGJ˘«˘é˘«˘á e˘Ñ˘æ˘«˘á Y∏≈ YóI

fiÉhQ eæ¡É GÙÉhQ GdƒWæ«á hfiÉhQ

Ohd˘˘«˘á hfiÉhQ J˘à˘©˘∏˘≥ H˘μ˘Éa˘á G◊≤˘ƒ¥,

S°˘˘ƒGA c˘˘Éfâ M˘˘≤˘˘ƒ¥ GŸôGCI GCh Gd˘˘£˘˘Ø˘π GCh
Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á GCh Gd˘ã˘≤˘Éa˘«˘á GCh G’L˘à˘ªÉY«á

hG◊≤˘˘˘ƒ¥ GŸà˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘á Ãæ˘˘™ Gd˘˘à˘˘ª˘˘«˘˘õ GCh

Gd˘˘à˘˘©˘˘òjÖ GCh e˘˘©˘˘Ée˘˘∏˘˘á GŸù°˘˘ÉLÚ, ha˘≥

Gd˘˘˘≤˘˘˘ƒGY˘˘˘ó Gd˘˘˘óf˘˘˘«˘˘˘É Ÿ©˘˘Ée˘˘∏˘˘á GŸù°˘˘ÉLÚ

GŸ©àªóI eø bÑπ G’C· GŸàëóI, hfƒDcó

d˘˘∏˘˘é˘˘ª˘˘«˘˘™ H˘˘ÉCf˘˘æ˘˘É e˘˘æ˘˘Ø˘à˘ëÚ d˘∏˘à˘ë˘ÉhQ

hGd˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘ÉAGä e˘˘˘™ G’BN˘˘˘ôj˘˘˘ø hGÛà˘˘˘ª˘˘™

Gd˘˘˘óh‹ hGS°˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘£˘˘˘æ˘˘É GEb˘˘æ˘˘É´ GÛà˘˘ª˘˘™
Gdóh‹ Héª©«á eÑÉOÇ heμàÖ GŸØƒV¢

Gdù°˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘» h›∏ù¢ M˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘˘˘É¿

hGŸæ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘Éä ZÒ G◊μ˘˘ƒe˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘˘ÉŸ«˘˘á

hNÉU°á Gdà» dój¡É Gdü°Øá G’S°àû°ÉQjá,

H˘˘óGCä J˘˘©˘˘ô± c˘˘ƒGOQ e˘˘Ñ˘˘ÉOÇ hJ˘ã˘≥ H˘¡˘É,

hOd«π Pd∂ eÉ bªæÉ H¬ Gd©ÉΩ GŸÉV°» eø

Y≤ó fóhI Yø Gdàù°Éeí Gdójæ» hMôjá

G’COjÉ¿ ‘ GdÑëôjø Y∏≈ gÉeû¢ OhQI

M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘ S°ÑàªÈ. 

h–Éd˘Ø˘æ˘É e˘™ e˘æ˘¶˘ª˘á GŸôGCI Gd˘©˘ÉŸ«á
)wow( hQF«ù°à¡É GCaàƒ¿, hY≤ófÉ fóhI

Yø J£ƒQ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘ GdÑëôjø

NÉU°á ‘ LÉfÖ GŸôGCI hGd£Øπ, 

hfû°˘˘μ˘˘ô Gdù°˘«˘óI GCa˘à˘ƒ¿ ’Ej˘é˘ÉH˘«˘à˘¡˘É

hJ˘˘Ø˘˘¡˘ª˘¡˘É d˘©˘ª˘π G÷ª˘©˘«˘á hJ˘≤˘ój˘ôg˘É

Yªπ GŸæ¶ªÉä ZÒ G◊μƒe«á hbÑƒd¡É

Gdà©Éeπ e©æÉ Y∏≈ G’Ceó GdÑ©«ó.

G◊ƒGQ GdƒWæ»

¯ T°˘˘ÉQc˘˘à˘˘º ‘ G◊ƒGQ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘»? g˘π

–≤≥ T°»A eø e£ÉdÑμº?. 

- J˘˘˘≤˘˘óΩ G◊≤˘˘ƒb˘˘«˘˘ƒ¿ H˘˘Éd˘˘μ˘˘ãÒ e˘˘ø

G’CWôhMÉä hGdàƒU°«Éä heÉ J≤óeâ H¬

G÷ª˘˘©˘˘«˘˘á ‡ã˘˘∏˘˘á ‘ GÙÉe˘˘«Ú a˘˘ôj˘ó

Z˘˘ÉR… hL˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘á S°˘˘∏˘˘ª˘˘É¿ ” GY˘˘à˘ª˘ÉO√,

N˘˘˘ÉU°˘˘˘á a˘˘˘«˘˘ª˘˘É j˘˘à˘˘©˘˘∏˘˘≥ H˘˘ë˘˘≤˘˘ƒ¥ GŸôGCI

hGd£Øπ hGŸ©ƒbÚ, heÉ Rdâ GdàƒU°«Éä

H˘˘£˘˘ƒQ Gd˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò he˘˘æ˘¡˘É GEY˘ÉOI g˘«˘μ˘∏˘á

GŸƒDS°ù°˘˘˘á Gd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘á ◊≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿

d˘˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘ôê H˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘á L˘˘˘ój˘˘˘óI  hJ˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘™

H˘ÉS°˘à˘≤˘Ód˘«˘á hM˘«˘ÉOj˘á GCcÈ, NÉU°á eÉ

jà©∏≥ HÉ÷ÉfÖ GŸÉ‹ hG’EOGQ…, hGCj†°Ék
J©ójπ H©†¢ GdÑæƒO GŸà©∏≤á Ãû°ÉQcá

eƒXØÚ eø Gdóhdá Hë«å jû°ÉQcƒG ‘

Y˘˘ª˘˘π GŸƒDS°ù°˘˘á Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘á Oh¿ G◊≥ ‘

Gdàü°ƒjâ Y∏≈ bôGQGä ›∏ù¢ G’EOGQI,

c» ’ jóY≈ hLƒO JÉCKÒ Mμƒe» Y∏≈

GŸƒDS°ù°˘˘˘˘á, he˘˘˘ø G’Ce˘˘˘ƒQ Gd˘˘˘à˘˘˘» W˘˘˘∏˘˘˘Ñâ

GN˘˘à˘˘«˘ÉQ GCY†°˘ÉA GŸƒDS°ù°˘á Gd˘ƒW˘æ˘«˘á e˘ø

b˘˘Ñ˘˘π ÷æ˘˘á e˘˘ø Ph… Gd˘˘μ˘Ø˘ÉAI hGÿÈI

J˘˘æ˘˘à˘˘≤˘» ‡ã˘∏Ú d˘∏˘ª˘é˘à˘ª˘™ GŸóÊ e˘ø

Ph… Gd˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ÉAI hGÿÈI Gd˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘á

hG◊≤˘˘ƒb˘˘«˘á hG’Cc˘ÉOÁ«˘á hJ˘ôT°˘«˘ë˘¡˘º

ha≥ Yªπ eƒDS°ù°».  

¯ c«∞ jù°à¨π e∏∞ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿

‘ Gdù°«ÉS°á GÿÉQL«á?. 

- –ƒdâ eù°˘˘˘ÉF˘˘˘π M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿

’COGI ‘ j˘˘˘ó e˘˘˘ø j˘˘˘ôj˘˘˘ó GC¿ j˘˘à˘˘óN˘˘π ‘

T°˘˘ƒDh¿ Gd˘˘óh∫ G’CN˘ôi GCh j˘ƒDK˘ô Y˘∏˘«˘¡˘É

S°˘˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘Ék, e˘˘˘É j˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘ÉQV¢ hG’Cg˘˘˘óG±

GdôF«ù°á ◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ GdÑ©«óI Yø

Jù°«ù¢ e∏∞ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hJù°àîóΩ

Gd˘˘μ˘˘ãÒ e˘˘ø Gd˘˘óh∫ Gd˘˘¨˘˘ôH˘˘«˘˘á hGd˘˘óh∫

G’Eb∏«ª«á gòG GŸ∏∞ YÈ Œ««û¢ H©†¢

GŸù°˘˘˘ÉF˘˘˘π GŸà˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘á H˘˘ë˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿

cë≤ƒ¥ G’Cb∏«Éä GCh G◊≤ƒ¥ Gdójæ«á GCh

M˘˘˘˘≤˘˘˘˘ƒ¥ H˘˘˘©†¢ GŸòGgÖ Gd˘˘˘ój˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘á, GCh

GS°à¨Ó∫ H©†¢ M≤ƒ¥ GŸôGCI dàëôj†°¡É

Y˘˘∏˘˘≈ Gd˘˘à˘˘ª˘˘ôO Y˘∏˘≈ b˘«˘ª˘¡˘É G◊≤˘«˘≤˘«˘á

G’CU°˘˘∏˘˘«˘˘á GŸæ˘˘Ñ˘˘ã˘˘≤˘á e˘ø Qhì G◊†°˘ÉQI

Gd˘˘˘©˘˘˘ôH˘˘˘«˘˘˘á hG’ES°˘˘˘Óe˘˘˘«˘˘˘á, e˘˘É j˘˘ë˘˘óç

GNÎGbÉk Ÿù°ÉQ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hJóNπ

a«¡É Gdóh∫ WôaÉk ‘ GdæõG´ eø GCLπ GC¿

JóGa™ Y∏≈ fØù°¡É.

eù°˘˘ÉCd˘˘á Jù°˘˘«˘˘«ù¢ M˘˘≤˘ƒ¥ G’Efù°˘É¿ ‘

Gd˘˘©ü°˘˘ô G◊ójå GCU°˘˘Ñ˘˘ëâ H˘˘ÉQRI Y˘˘∏˘≈

Gdù°˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘í GCcÌ e˘˘˘˘˘ø GC… hbâ e†°˘˘˘˘˘≈,

hM˘˘˘˘ójå H˘˘˘©†¢ Gd˘˘˘óh∫ Y˘˘˘ø e˘˘˘©˘˘˘É÷á

b†°ÉjÉ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ Jμƒ¿ eø eæ¶ƒQ

S°«ÉS°».

¯ d«ù¢ cπ eóGa™ Yø G◊≤ƒ¥ gƒ

S°«ÉS°» hGd©μù¢ gπ Jôh¿ gò√ Gd©ÑÉQI

U°ë«á?. 

- GŸóGa˘˘˘˘©˘˘˘˘ƒ¿ Y˘˘˘ø M˘˘˘≤˘˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘˘É¿

b†°˘˘Éj˘˘Ég˘º hGV°˘ë˘á ’ j˘î˘à˘∏˘∞ Y˘∏˘«˘¡˘É

GK˘æ˘É¿, d˘μ˘ø G’Ce˘ƒQ Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á J˘îà∏∞

Y˘˘∏˘˘«˘˘¡˘É Gd˘Ø˘Ä˘Éä hG’CM˘õGÜ hG÷ª˘©˘«˘Éä

hG’Ca˘˘ôGO ha˘˘≥ G’Cj˘˘ój˘˘ƒd˘ƒL˘«˘Éä hha˘≥

e˘˘©˘˘à˘˘≤˘˘óGJ˘˘¡˘˘º Gd˘˘Ø˘˘μ˘˘ôj˘˘á ha˘˘∏ù°˘˘Ø˘˘à˘¡˘º

HÉ◊«ÉI.

Jo˘˘£˘˘ôì M˘˘≤˘˘ƒ¥ G’Efù°˘˘É¿ Y˘˘ø W˘˘ôj˘≥

›∏ù¢ ‡ã˘˘˘˘˘˘˘π e˘˘˘˘˘˘˘ø b˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘π GCY†°˘˘˘˘˘˘ÉA

e˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘î˘˘˘˘ÑÚ e˘˘˘˘ø V°˘˘˘ª˘˘˘ø ''Gd«ƒfÉjàó

f«û°ø''dóhQGä eóJ¡É S°æàÚ, hJôT°í

Gd˘˘˘óh∫ H˘˘˘æ˘˘˘ÉA Y˘˘˘∏˘˘˘≈ S°˘˘˘∏˘˘˘ƒc˘˘˘¡˘˘˘É hY˘˘˘∏˘˘˘≈

''GdÈhaÉjπ''Gd˘˘˘à˘˘˘ÉH˘˘˘™ d˘˘˘¡˘˘É ‘ GÛÉ∫

G◊≤˘˘ƒb˘˘», hGd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø c˘Éfâ GCcÌ e˘ø

eôI Y†°ƒGk ‘ GÛ∏ù¢ f¶Ò J£ƒQgÉ ‘

›É∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, hGÿÓU°á GC¿

g˘˘æ˘˘É∑ N˘˘£˘˘ƒ• hGV°˘˘ë˘˘á HÚ GŸù°˘˘ÉF˘˘π

G◊≤˘˘˘ƒb˘˘˘«˘˘˘á hGdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘˘«˘˘˘á, hY˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘«˘˘á

Gdàù°««ù¢ G’B¿ GCcÌ eø GC… hbâ e†°≈,

hg» J†°ô Ãù°ÉFπ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘

Lª«™ Oh∫ Gd©É⁄.

¯ GŸæ¶ªÉä GÙù°ƒHá Y∏≈ GŸ©ÉQV°á eoæ«â HÉdØû°π h⁄ Jù°à£™ Oa™ Gdóh∫ ’EOGfá GdÑëôjø

Gaàƒ¿ HƒJ∏ô Y†°ƒ GŸæ¶ªá Gd©ÉŸ«á d∏ªôGCI {GdãÉf«á eø Gd«ªÚz e™ Gdƒaó GdÑëôjæ» ‘ a©Éd«á Y∏≈ gÉeû¢ GŸôGL©á GdóhQjá 

¯ Y````óΩ GEOGf````á GdÑë``ôj`````ø N`````Ó∫ GŸ```ôGL©`````á Gd`````óhQj`````á U°Ø©`````á ’CU°ë`````ÉÜ G’CLæ```óGä
¯ Gdæ≤``ó jƒL``¬ d∏ëμƒe``á heØà©∏```» G’CM```óGç hGdæ¶```ô d∏à```ƒU°«```Éä HÉCf¡``É Jî```ü¢ Gd```óhd```á {bÉU°ôIz 
¯ eæ¶ª```Éä a````» GdÑë````ôj````ø –ü°```π Y∏```≈ OY```º e```Éd````» e````ø L¡````Éä PGä eü°```Éd````í S°«`ÉS°«á
¯ c«````∞ Jù°©```≈ GdÑë``ôj```ø d∏≤†°````ÉA Y∏```≈ G◊```ôj```Éä ha«¡`````É 01e```ƒDS°ù°```Éä M≤ƒb«`á h005Lª©«á?

Gdàn©óoOjá d«ù°â XÉgôI LójóI GCh HóYá
Gd˘˘˘˘óhS°˘˘˘˘ô…: Y˘˘˘˘ª˘˘˘É∫ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø jù°˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘≤˘˘˘ƒ¿ G–ÉO 

j˘˘˘óGa˘˘˘™ Y˘˘˘ø M˘˘˘≤˘˘˘ƒb˘˘˘¡˘˘º H˘˘©˘˘«˘˘óGkY˘˘ø G’CL˘˘æ˘˘óGä Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á
QMÑâ Lª©«á ''eÑÉOÇ''◊≤ƒ¥ G’Efù°É¿ HÉET°¡ÉQ

G’–ÉO G◊ô d˘˘æ˘˘≤˘˘ÉH˘˘Éä Y˘˘ª˘É∫ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø, c˘É–ÉO

j©ªπ ha≥ V°ƒGH§ he©ÉjÒ Ohd«á Jù°©≈ ◊ªÉjá

M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ GdÑëôjæ«Ú hGdƒGaójø.

hb˘˘É∫ QF˘˘«ù¢ G÷ª˘˘©˘˘«˘˘á Y˘Ñ˘óGd˘∏˘¬ Gd˘óhS°˘ô… GE¿s
YªÉ∫ GdÑëôjø jù°àë≤ƒ¿ G–ÉO PG e©ÉjÒ j©ªπ

Y∏≈ MªÉjá M≤ƒb¡º hjàëóç YªÉ j©Éfƒ¿ eæ¬,

hJôJ≤» HÉd©ªπ ‘ GŸƒDS°ù°Éä hGdû°ôcÉä, hGC¿r jμƒ¿

L¡ÉR j©ªπ Ãü°óGb«á he¡æ«á H©«ó Yø Gd£ÉFØ«á

hGd˘à˘ë˘õÜ, e˘ø GCL˘π H˘«˘Ä˘á Y˘ª˘Éd˘«˘á U°˘É◊á, JμØπ

cÉaá M≤ƒ¥ Gd©ªÉ∫ cªÉ gƒ G◊É∫ ‘ HÉb» Oh∫

Gd©É⁄.

hj˘˘˘˘˘˘˘ôi Gd˘˘˘˘˘˘óhS°˘˘˘˘˘˘ô… GC¿ GEW˘˘˘˘˘˘Ó¥ G’–ÉO G◊ô

S°«ü°Ö ‘ eü°∏ëá Gd©ªÉ∫ Gdæ≤ÉH», hjƒDcó Y∏≈

M˘˘Ø˘˘ß Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø ◊≤˘˘ƒ¥ Gd˘˘©˘˘ª˘˘É∫. e†°˘˘«˘˘Ø˘Ék GC¿s
G÷ª˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘á J˘˘˘˘ÉCe˘˘˘˘π GC¿s j†°˘˘˘˘º G’–ÉO Gd˘˘˘μ˘˘˘Ø˘˘˘ÉAGä

hGd˘˘≤˘óQGä, Gd˘à˘» Jù°˘à˘£˘«˘™ Gd˘ƒU°˘ƒ∫ H˘¬ d˘∏˘£˘ôj˘≥

Gdü°˘˘ë˘˘«˘˘í, hGC’ j˘˘≤˘˘™ ‘ GCN˘˘£˘˘ÉA G’BN˘ôj˘ø Gd˘òj˘ø

JÉLôhG Ãü°Édí Gd©ªÉ∫, eø GCLπ GCLæóI S°«ÉS°«á

V°«≤á ’ “â d∏©ªπ Gdæ≤ÉH» Hü°∏á.

hGCc˘˘ó GC¿s Gd˘˘à˘˘©˘˘óoOj˘˘á d˘˘«ù°â X˘˘Ég˘˘ôI L˘˘ój˘˘óI GCh

HóYá, GEP GCf¡É eƒLƒOI ‘ GCcÌ Gdóh∫ GŸà£ƒQI,

hJ©£» Gd©ªÉ∫ Môjá GNà«ÉQ Gdæ≤ÉHá GCh G’–ÉO

Gdò… Áã∏¬ hjóGa™ Yø M≤ƒb¬.

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /GdãÓKÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

{GŸù°à≤∏Ú GdƒWæ«áz  Jãªø 
QS°Édá {Gdà©Éh¿ z Hû°ÉC¿ GÙÉOKÉä Gdæƒhjá

Kªæâ cà∏á GŸù°à≤∏Ú GdƒWæ«á Gdæ«ÉH«á,  GdôS°Édá G÷ªÉY«á GŸƒL¡á eø Oh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿
Gÿ∏«é» dÓC· GŸàëóI hGd≤ÉV°«á Hôa†¢ hGEOGfá fiÉh’ä GEjôG¿ ‘ GEbëÉΩ GdƒV°™ GdÑëôjæ» ‘
GÙÉOKÉä Gdæƒhjá, e©àÈI Pd∂ JóNÓk S°ÉaôGk ‘ Gdû°ÉC¿ GdóGN∏» d∏Ñëôjø.

hGCcóä Gdµà∏á Gdæ«ÉH«á GC¿ gòG Gdàëô∑ eø NÓ∫ Oh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿ Gÿ∏«é», gƒ GdôO Gd≤ƒ…
hGŸÑÉT°ô Y∏≈ GdàóNÓä Gdù°ÉaôI S°ƒGA eø GEjôG¿ GCh ZÒgÉ, eÑóják JØÉhDd¡É ’C¿ Jµƒ¿ gò√ GŸƒGb∞
g» G’f£Óbá Gdü°ë«ëá dÓ–ÉO HÚ Oh∫ GÛ∏ù¢ Gÿ∏«é».

Jû°ÉQ∑ ‘ a©Éd«Éä GŸ`ójæ`á Gdû°Ñ`ÉH«`````á

GCe``Éf````á Gdæ```````ƒGÜ Jû°````````ÉQ∑ 
‘ {Jæ¶«º GŸƒD“ôGä GdÈŸÉf«```áz HÉdµƒjâ

Jû°˘˘˘˘˘ÉQ∑ GCe˘˘˘˘˘Éf˘˘˘˘á ›∏ù¢ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘ƒGÜ H˘˘˘˘óhQI
JóQjÑ«á H©æƒG¿ ''Jæ¶«º G’LàªÉYÉä hGEYóGO
GŸƒD“ôGä YÉd«á GŸù°àƒi''NÓ∫ GdØÎI eø
GE¤ jƒd«ƒ G÷ÉQ…, Ã≤ô GCeÉfá ›∏ù¢
G’Ce˘˘˘á Gd˘˘˘µ˘˘˘ƒj˘˘à˘˘», hjû°˘˘ÉQ∑ a˘˘«˘˘¡˘˘É e˘˘ƒX˘˘Ø˘˘ƒ

›Édù¢ Gdû°ƒQi hGdƒWæ» hGdæƒGÜ hG’Ceá
d˘˘óh∫ ›∏ù¢ Gd˘˘à˘˘©˘˘Éh¿ Gÿ∏˘˘«˘˘é˘˘» e˘ø a˘Ä˘á
eójôjø hQhDS°ÉA GCbù°ÉΩ GEOGQGä, M«å Áãπ

›∏ù¢ Gd˘˘æ˘˘ƒGÜ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘æ˘˘» c˘π e˘ø Gdù°˘«˘ó
N˘˘∏˘˘«˘˘π H˘˘ƒLÒ… e˘ój˘ô GEOGQI T°˘Ä˘ƒ¿ Gd˘∏˘é˘É¿
hGdù°˘˘«˘ó Y˘Ñ˘óGd˘ôM˘ª˘ø G÷ÒG¿ QF˘«ù¢ bù°˘º
GŸû°ÎjÉä.

hJù°©≈ G’CeÉfá Gd©Éeá eø NÓ∫ GHà©Éç
e˘˘ƒX˘˘Ø˘˘«˘˘¡˘˘É d˘˘∏˘˘ªû°˘˘ÉQc˘˘á Ãî˘˘à˘∏˘∞ Gd˘óhQGä
Gd˘˘˘à˘˘ÉCg˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘á hGd˘˘à˘˘óQj˘˘Ñ˘˘«˘˘á d˘˘õj˘˘ÉOI e˘˘¡˘˘ÉQGä

e˘˘ƒX˘Ø˘«˘¡˘É N˘Ó∫ Gd˘ØÎI Gdü°˘«˘Ø˘«˘á hV°˘ª˘ø
H˘˘˘ôf˘˘˘É›¡˘˘É Gd˘˘à˘˘óQj˘˘Ñ˘˘» GŸµ˘˘ã˘˘∞, e˘˘ƒDc˘˘óI GC¿
J˘˘óQjÖ GŸƒX˘˘∞ Y˘˘∏˘≈ QGCS¢ GChd˘ƒj˘ÉJ˘¡˘É N˘Ó∫
gò√ GdØÎI.

hbÉ∫ eójô T°Äƒ¿ Gd∏éÉ¿ HÉdæƒGÜ N∏«π
H˘ƒLÒ… GE¿ Gd˘óhQI J˘¡˘ó± d˘à˘æ˘ª˘«˘á e˘¡˘ÉQGä
GŸû°ÉQcÚ hJõhjógº HÉŸØÉg«º GŸà≤óeá Mƒ∫
GBd˘«˘á J˘æ˘¶˘«˘º G’L˘à˘ª˘ÉY˘Éä hGEY˘óGO GŸƒD“ôGä

Y˘˘Éd˘˘«˘˘á GŸù°˘˘à˘˘ƒi hc˘«˘Ø˘«˘á GEL˘ôGA GdÎJ˘«˘Ñ˘Éä
GdÓReá ’LàªÉYÉä GCeæÉA ›Édù¢ Gdû°ƒQi
hGd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜ hGd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘» hG’Ce˘˘˘á d˘˘óh∫ ›∏ù¢
Gdà©Éh¿, cªÉ S°Îcõ GdóhQI Y∏≈ GdƒMóGä
Gd˘˘˘à˘˘˘óQj˘˘Ñ˘˘«˘˘á GŸà˘˘©˘˘∏˘˘≤˘˘á H˘˘ÉN˘˘à˘˘«˘˘ÉQ GŸû°˘˘ÉQcÚ

hGŸôGb˘˘ÑÚ hŒ¡˘˘«˘˘õ GŸƒb˘˘™ hhV°˘˘™ Gd˘≤˘ƒGY˘ó
G’CS°ÉS°«á dÓLàªÉ´ GE¤ LÉfÖ GEYóGO LóGh∫
G’CY˘˘˘ª˘˘É∫ GÿÉU°˘˘á H˘˘É’L˘˘à˘˘ª˘˘ÉY˘˘Éä h–ój˘˘ó
Gd˘˘˘˘˘ƒbâ GŸæ˘˘˘˘˘ÉS°Ö d˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘π e˘˘˘˘ƒV°˘˘˘˘ƒ´, hG’EOGQI
Gd˘æ˘ÉL˘ë˘á d˘ÓL˘à˘ª˘ÉY˘Éä hGS°˘à˘î˘óGΩ GŸ¡ÉQGä
G’Jü°Éd«á.

hT°˘˘µ˘˘ô H˘˘ƒLÒ… ›∏ù¢ G’Ce˘˘á Gd˘˘µ˘˘ƒj˘˘à˘»
d˘˘à˘˘æ˘¶˘«˘º e˘ã˘π g˘ò√ Gd˘óhQGä Gd˘©˘ª˘∏˘«˘á Gd˘à˘»
Jù°Égº ‘ Gcàû°É± G’CN£ÉA Gdû°ÉF©á hWô¥

Œæ˘˘˘Ñ˘˘˘¡˘˘˘É hc˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π e˘˘™ G’C‰É•
GdÑû°ôjá Gıà∏Øá GCKæÉA G’LàªÉYÉä hZÒgÉ

eø G÷ƒGfÖ Gdà£Ñ«≤«á G◊«á Gdà» JƒGL¬
Gd©ªπ GdÈŸÉÊ NÓ∫ G’LàªÉYÉä, eø GCLπ
J£ƒjô G’COGA hf≤π GdàéÉQÜ ŸƒXØ» GdæƒGÜ.

jòcô GCf¬ jëÉV°ô ‘ GdóhQI QF«ù¢ bù°º
G’EOGQI H˘˘é˘Ée˘©˘á Gd˘µ˘ƒjâ O. a†°˘π Gd˘Ø†°˘∏˘»,
hJ˘˘à˘˘æ˘˘Éh∫ GÙÉV°˘˘ôGä e˘˘Ø˘˘¡˘ƒΩ G’L˘à˘ª˘ÉY˘Éä
hGCf˘ƒGY˘¡˘É hGCg˘ª˘«˘à˘¡˘É he˘à˘≈ jü°˘Ñ˘í G’LàªÉ´
V°˘˘˘˘ôhQj˘˘˘˘Ék heÈQGä Y˘˘˘˘≤˘˘˘˘ó G’L˘˘˘˘à˘˘˘˘ª˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘Éä
hN˘˘£˘˘ƒGä J˘˘î˘˘£˘˘«˘˘§ G’L˘à˘ª˘ÉY˘Éä Gd˘Ø˘©˘Éd˘á
hGdàë†°Ò d∏ªØÉhV°Éä.

GE¤ Pd∂ T°ÉQ∑ haó eø G’CeÉfá Gd©Éeá
Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ, eƒDNôGk Y∏≈ eói jƒeÚ, ‘

HôGeè hGCfû°£á eôcõ G’EHóG´ Gdû°ÑÉH» GdàÉH™
d∏ªƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á HÉŸójæá
Gdû°ÑÉH«á HÉCΩ G◊ü°º. hS°∏§ Gd†°ƒA GE¤ GBd«á
Gd©ªπ GdÈŸÉÊ, hWÑ«©á GŸƒDS°ù°á GdÈŸÉf«á
hGNàü°ÉU°ÉJ¡É hWôj≤á “ã«∏¡É d∏û°©Ö.

JæØ«òGk dàƒL«¡Éä QF«ù¢ GdƒRQGA 

GdóhS°```````ô… j£Éd``````Ö G’ES°µÉ¿ 
Hõj````ÉOI hM````óGä eû°``````ôh´ G÷ù°```ôI

W˘˘ÉdÖ Gd˘˘æ˘˘ÉFÖ Mù°˘˘ø Gd˘˘óhS°˘˘ô… GŸù°˘ƒDhdÚ H˘ƒRGQI
G’ES°˘˘µ˘˘É¿, H˘˘õj˘˘ÉOI hM˘˘óGä eû°˘ôh´ Gd˘Ñ˘ój˘™ G’ES°˘µ˘ÉÊ,
hG’ES°˘˘ôG´ H˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò J˘˘ƒL˘˘«˘¡˘Éä U°˘ÉMÖ Gdù°˘ª˘ƒ GŸ∏˘µ˘»
G’CeÒ N˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘á H˘˘ø S°˘∏˘ª˘É¿ GB∫ N˘∏˘«˘Ø˘á QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA
H˘˘õj˘˘ÉOI hM˘˘óGä eû°˘ôh´ G÷ù°˘ôI G’ES°˘µ˘ÉÊ, hGŸƒGa˘≤˘á
Y∏≈ –ƒjπ eæ£≤á G÷ù°ôI GE¤ bôjá ‰ƒPL«á.

hGCc˘˘ó Gd˘˘óhS°˘ô… GC¿ J˘ƒL˘«˘¡˘Éä S°˘ª˘ƒ QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA
H¡òG Gÿü°ƒU¢, JƒDcó MôU¢ S°ªƒ√ Y∏≈ eàÉH©á cπ eÉ

eø T°ÉCf¬ GC¿ Áù¢q M«ÉI GŸƒGWø GdÑëôjæ«Ú, M«å
jù°©≈ S°ªƒ√ OGFªÉk hGCHóGk GE¤ eàÉH©á Lª«™ GŸû°ÉQj™
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘» e˘˘˘˘ø T°˘˘˘˘ÉCf˘˘˘¡˘˘˘É J˘˘˘ƒaÒ M˘˘˘«˘˘˘ÉI c˘˘˘ôÁá hQZ˘˘˘«˘˘˘óI
d∏ªƒGWæÚ. 

e˘˘˘ø L˘˘˘ÉfÖ GBN˘˘˘ô, g˘˘˘æ˘˘˘ÉC Gd˘˘óhS°˘˘ô… QF˘˘«ù¢ hGCY†°˘˘ÉA
›∏ù¢ GEOGQI eôcõ T°ÑÉÜ G÷ù°ôI hGdØô¥ GŸû°ÉQcá ‘

GŸù°˘˘ÉH˘˘≤˘˘á Gdû°˘˘Ñ˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGCg˘˘É‹ G÷ù°˘˘ôI, Ãæ˘ÉS°˘Ñ˘á a˘ƒR
aôj≤¬ Gdû°ÑÉH» HÉŸôcõ G’Ch∫ V°ªø GŸù°ÉH≤á Gdû°ÑÉH«á, Gdà» GMà†°æà¡É G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢
GdæƒGÜ HÉdà©Éh¿ e™ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á, eƒDcóGk GC¿ gòG GdØƒR ⁄ jàÉCä eø aôGÆ,
hGYóGk HÉEbÉeá MØπ JµôË NÉU¢ dµÉaá GŸû°ÉQcÚ HÉdØôj≥.

Mù°ø GdóhS°ô…

Ÿó Lù°ƒQ GÙÑá HÚ GCHæÉA GdƒWø GdƒGMó

cà∏á GdÑëôjø JóT°ø e«ãÉ¥ T°ô± Gÿ£ÑÉA ‘ H«â Gd≤ôGB¿ Gd«ƒΩ
J˘˘óT°˘˘ø c˘à˘∏˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø Gd˘æ˘«˘ÉH˘«˘á

eù°ÉA Gd«ƒΩ GdãÓKÉA H≤ÉYá GŸƒD“ôGä
‘ H«â Gd≤ôGB¿, a©Éd«á Gdàƒb«™ Y∏≈
e˘«˘ã˘É¥ T°˘ô± Gd˘ƒY˘É® hGÿ£˘Ñ˘ÉA ‘

‡∏˘˘µ˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, H˘˘Éd˘˘à˘˘æù°˘«˘≥ e˘™
GÛ∏ù¢ G’CY∏≈ d∏û°ƒDh¿ G’ES°Óe«á
hGEOGQJ» G’ChbÉ± Gdù°æ«á hG÷©Øôjá.

hGChV°˘˘˘í QF˘˘«ù¢ c˘˘à˘˘∏˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø
Gdæ«ÉH«á GdæÉFÖ GCMªó Gdù°ÉYÉJ» GC¿''

eø GŸ≤ôQ GC¿ jë†°ô GdØ©Éd«á, YóO
e˘˘ø GCU°˘˘ë˘˘ÉÜ Gd˘˘Ø†°˘«˘∏˘á hGdù°˘ª˘ÉM˘á
G’CF˘˘ª˘˘á hGÿ£˘˘Ñ˘ÉA hGd˘óY˘ÉI hY˘∏˘ª˘ÉA
Gd˘˘ój˘ø e˘ø Gd˘£˘ÉF˘Ø˘àÚ Gd˘µ˘ôÁàÚ,

e©àÈGk GC¿ N£ƒI GEYóGO gòG GŸ«ãÉ¥
J˘˘ÉCJ˘˘» GS°˘àû°˘©˘ÉQGk e˘ø GCY†°˘ÉA Gd˘µ˘à˘∏˘á

Ãù°˘ƒDhd˘«˘à˘¡˘º Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á hGd˘ƒWæ«á

hGf£ÓbÉ eø MôU°¡º Y∏≈ J≤ƒjá
hT°˘˘˘ÉF˘˘˘è Gd˘˘≤˘˘ôH˘˘≈ he˘˘ó Lù°˘˘ƒQ GŸƒOI
hGÙÑá hJƒW«ó Gd©Óbá GdàÉQjî«á
HÚ GCHæÉA GdƒWø GdƒGMó''.

hGCV°˘˘˘˘É± Gdù°˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘» GC¿''gò√
GdƒK«≤á JƒDcó GdàõGΩ Gÿ£ÑÉA Gdòjø
jƒb©ƒ¿ Y∏«¡É HÉC¿ jµƒfƒG bÉOI NÒ
hOY˘˘˘˘˘˘ÉI GEU°˘˘˘˘˘˘Óì hQS°˘˘˘˘˘π S°˘˘˘˘˘ÓΩ hGC¿
j˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘ƒf˘˘˘˘˘˘ƒG QS°˘˘˘˘˘˘Ó d˘˘˘˘˘óY˘˘˘˘˘ƒI GÿÒ
hGd˘˘˘àù°˘˘˘Ée˘˘˘í hL˘˘ª˘˘™ Gd˘˘µ˘˘∏˘˘ª˘˘á hf˘˘Ñ˘˘ò
Gd˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘ôb˘˘˘˘˘á HÚ G’CN˘˘˘˘ƒI GŸƒGW˘˘˘˘æÚ,
hJ˘˘æü¢ GCj†°˘˘Ék Y˘˘∏˘≈ Gd˘à˘õGΩ Gÿ£˘Ñ˘ÉA
H˘˘˘à˘˘˘ë˘˘ª˘˘∏˘˘¡˘˘º GŸù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á Gdû°˘˘ôY˘˘«˘˘á
hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á ŒÉ√ Gd˘˘ƒW˘ø hGÛà˘ª˘™
hG’Ce˘˘˘á hGC¿ j˘˘˘µ˘˘ƒf˘˘ƒG c˘˘ª˘˘É GCQGO Gd˘˘∏˘˘¬
J˘©˘É¤ U°˘ª˘ÉΩ GCe˘ÉΩ he˘Ø˘ÉJ˘«˘í d∏îÒ

e˘˘¨˘˘Éd˘˘«˘˘≥ d˘˘∏û°˘˘ô, L˘˘Ée˘˘©Ú d˘∏˘µ˘∏˘ª˘á
fÉHòjø d∏îÓ±''. hfÉT°ó Gdù°ÉYÉJ»

Lª«™ GCU°ëÉÜ GdØ†°«∏á hGdù°ªÉMá
QLÉ∫ Gdójø hGÿ£ÑÉA GE¤ GdàéÉhÜ
e™ gò√ GŸÑÉOQI V°ªø eù°ƒDhd«à¡º
Gdû°˘˘ôY˘˘«˘˘á hGd˘˘à˘˘Ø†°˘˘π H˘˘ÉŸû°˘ÉQc˘á ‘
GM˘à˘Ø˘É∫ Gd˘∏˘«˘∏˘á d˘µ˘» f˘¶˘¡˘ô dû°˘©ÑæÉ
hGCHæÉA WÉFØà«æÉ GdµôÁàÚ hGd©É⁄
hMóI T°©ÑæÉ hMµªá hhY» Gd≤ÉFªÚ
Y˘˘∏˘˘≈ Oj˘˘æ˘˘æ˘˘É G◊æ˘˘«˘∞, hc˘òd∂ d˘µ˘»
J˘˘µ˘˘ƒ¿ g˘˘ò√ GŸÑ˘˘ÉOQI ‰ƒPL˘˘É hOGa˘©˘É
d∏ªƒGWæÚ Y∏≈ Gdà≤ÉQÜ hGdàù°Éeí
hGdàÉBN» hŒÉhR GÿÓaÉä hGdƒMóI
h’S°˘˘˘«˘˘˘ª˘˘É GCf˘˘¡˘˘É J˘˘ÉCJ˘˘» hf˘˘ë˘˘ø Y˘˘∏˘˘≈
eû°ÉQ± T°¡ô GÿÒ hGdÈcÉä T°¡ô
Qe†°É¿ GdµôË. GCMªó Gdù°ÉYÉJ»

Gdà≤≈ GdµàÉJæ».. {GŸæÈ G’ES°Óe»z:

fù°©≈ dà¡«Äá GCLƒGA RjÉOI G’S°àãªÉQGä HÚ eü°ô hGdÑëôjø
H˘˘˘˘˘ëå ha˘˘˘˘˘ól e˘˘˘˘ø L˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘á GŸæÈ

G’ES°˘˘Óe˘˘» H˘˘ôF˘˘ÉS°˘˘á O.Y˘˘Ñ˘˘óGd˘˘∏˘˘£˘«˘∞
Gdû°˘˘«˘˘ï, N˘˘Ó∫ d˘˘≤˘ÉF˘¬ H˘ôF˘«ù¢ ›∏ù¢
Gdû°˘˘˘˘˘©Ö GŸü°˘˘˘˘˘ô… GŸæ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘π O. S°˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó
Gd˘µ˘à˘ÉJ˘æ˘» S°˘Ñ˘π OY˘º Gd˘à©Éh¿ GdàéÉQ…
hG’b˘˘˘àü°˘˘ÉO… HÚ Gd˘˘Ñ˘˘∏˘˘ój˘˘ø ‘ ›É∫
J©õjõ G’S°àãªÉQGä GdÑëôjæ«á NÉU°á
hG’S°àãªÉQGä Gÿ∏«é«á Hû°µπ YÉΩ ‘
eü°ô, hGdôhDjá GŸû°Îcá d∏Ñ∏ójø ŒÉ√
G’CM˘˘óGç Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘» Jû°˘˘¡˘˘óg˘˘É
GŸæ˘˘£˘˘≤˘˘á, hGCc˘˘ó Gd˘˘ƒa˘ó Y˘ª˘≥ Gd˘©˘Ób˘á
hG’ChGU°˘˘˘˘ô Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘ÉQj˘˘˘˘î˘˘˘˘«˘˘˘˘á HÚ eü°˘˘˘ô
hGdÑëôjø b«ÉOI hT°©ÑÉk.

hcû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∞ Y†°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒ ›∏ù¢ GEOGQI
''HôŸÉf«ƒ¿ YôÜ''V°ó GdØù°ÉO O.S°©ó…

fiªó Yø GCgª«á JƒaÒ Yæü°ô G’Ceø
hG’S°à≤ôGQ ‘ eü°ô ‘ GdØÎI Gd≤ÉOeá
d˘˘à˘˘©˘õj˘õ L˘òÜ G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQGä, e†°˘«˘Ø˘Ék
GCg˘˘ª˘˘«˘˘á S°˘˘ø M˘˘õe˘˘á e˘˘ø Gd˘˘àû°˘˘ôj˘©˘Éä
hGd˘˘˘˘≤˘˘˘˘ƒGfÚ G÷ój˘˘˘˘óI J˘˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘ÉS°Ö e˘˘˘™
GŸôM˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘á G◊Éd˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘á he˘˘˘˘˘˘™ M˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘º
G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQGä GŸ£˘∏˘ƒH˘á, hW˘ÉdÖ eü°˘ô
HÉ’S°àªôGQ ‘ G’EU°ÓMÉä G’bàü°ÉOjá
GÿÉU°˘˘˘á H˘˘˘é˘˘˘òÜ G’S°˘˘à˘˘ã˘˘ª˘˘ÉQ, hRj˘˘ÉOI
GdàÑÉO∫ dàë≤«≥ e©ó’ä ‰ƒ eôJØ©á,
hRj˘˘˘˘˘ÉOI Y˘˘˘˘˘Ób˘˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘É Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘ÉQj˘˘˘˘˘á

hG’S°˘˘à˘ã˘ª˘ÉQj˘á e˘™ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø. hf˘ÉT°˘ó
O.S°˘˘˘©˘˘ó… GŸù°˘˘à˘˘ã˘˘ª˘˘ôj˘˘ø Gÿ∏˘˘«˘˘é˘˘«Ú
H˘˘Éd˘˘≤˘˘óhΩ Ÿü°˘ô d˘ÓS°˘à˘Ø˘ÉOI e˘ø GŸõGj˘É
Gdà» JƒaôgÉ d¡º ‘ YóI ›É’ä eø
H˘˘«˘˘æ˘˘¡˘˘É Gd˘˘£˘˘Éb˘˘á hGd˘˘Ñ˘˘æ˘˘«˘˘á G’CS°˘˘ÉS°˘˘«˘á
hG’Jü°˘˘˘˘É’ä hGŸ©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ƒe˘˘˘Éä hGd˘˘˘õQGY˘˘˘á
hGÿóeÉä hGCfû°£á GÿóeÉä GŸÉd«á ‘

›É’ä Gd˘˘à˘˘ÉCeÚ hGd˘à˘ª˘ƒj˘π Gd˘©˘≤˘ÉQ…
hS°˘˘˘˘ƒ¥ GŸÉ∫, hGChV°˘˘˘˘í GC¿ G’S°˘˘˘à˘˘˘ã˘˘˘ª˘˘˘ÉQ
hG’b˘˘˘àü°˘˘˘ÉO b˘˘˘ÉW˘˘˘ôI Oa˘˘˘™ Gd˘˘˘©˘˘˘Ób˘˘Éä
hGd˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘Éh¿ HÚ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘ój˘˘˘ø ‘ Gd˘˘ØÎI
GŸ≤˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘á, eû°˘˘óOGk Y˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI Gd˘˘óhQ
Gdò… j∏©Ñ¬ G’S°àãªÉQ hGŸù°àãªôh¿ ‘

aàí Wôj≥ Lójó dà©õjõ Gd©ÓbÉä HÚ

Gd˘˘Ñ˘˘∏˘˘ój˘˘ø. hGCT°˘ÉQ O.S°˘©˘ó… GE¤ J˘ÉQj˘ï
Gd˘˘©˘˘Ób˘˘Éä G’b˘˘àü°˘ÉOj˘á HÚ Gd˘Ñ˘∏˘ój˘ø
h›ªƒ´ G’JØÉbÉä heø H«æ¡É GJØÉb«á
Jû°˘˘é˘˘«˘™ hM˘ª˘Éj˘á G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQ Gd˘à˘» ”
Jƒb«©¡É YÉΩ QZÑá eø GdÑ∏ójø

‘ GEj˘˘é˘˘ÉO X˘˘ôh± e˘˘ÓF˘˘ª˘˘á d˘˘à˘˘µ˘˘ã˘˘«˘∞
Gdæû°É• G’S°àãªÉQ… ŸƒGWæ» GdóhdàÚ
hT°ôcÉJ¡ªÉ ‘ GCQGV°» Gdóhdá G’CNôi,
hGEOQGc˘˘˘Ék e˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘É H˘˘˘ÉC¿ Jû°˘˘˘é˘˘˘«˘˘™ J˘˘∏∂
G’S°àãªÉQGä hMªÉjà¡É GŸàÑÉOdá Mù°Ö
GJØÉb«á Ohd«á eø T°ÉCf¡É MØõ Gdæû°É•
GdàéÉQ… GdØôO… hGd©ªπ Y∏≈ JóY«º
hRjÉOI G’ROgÉQ ‘ GdóhdàÚ.

hGChV°˘˘˘˘˘í O.S°˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó… GC¿ Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘©˘˘˘˘Éh¿
G’b˘˘˘˘àü°˘˘˘˘ÉO… HÚ Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘ój˘˘˘ø GBN˘˘˘ò ‘
GdàõGjó Hû°µπ eù°àªô, M«å cÉ¿ Méº
GdàÑÉO∫ GdàéÉQ… e∏«ƒ¿ Oh’Q ‘
hGQJØ™ GE¤ e∏«ƒ¿ Oh’Q ‘
M˘˘à˘˘≈ hU°˘˘π ‘ GE¤ 
e˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ƒ¿ Oh’Q, eû°ÒGk GE¤ J˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ƒQ
G’S°àãªÉQ GdÑëôjæ» ‘ eü°ô eø 

e∏«ƒ¿ Læ«¬ ‘ Mà≈ hU°π ‘
GE¤ e∏«ƒ¿ Læ«¬ ‘ ›É∫
Gd˘Ñ˘æ˘ƒ∑ hH˘©†¢ G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQGä G’CNôi

eø G◊ójó Gdü°∏Ö hU°æÉYá GŸÓHù¢
hGd¨ÉR Gd£Ñ«©» hZÒgÉ.

haó GŸæÈ e∏à≤«Ék O. S°©ó GdµàÉJæ»

QOä Y∏≈ Jü°ôjëÉä Hø Mƒjπ GC¿ d≤ÉA√ HÉ÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á T°ôY»

{GÿÉQL«áz: ’ O’Fπ Y∏≈ OhQ JÉCRÁ» d∏ù°ØÒ G’Ceôjµ» ‘ GdÑëôjø
GCc˘˘˘˘óä hRGQI GÿÉQL˘˘˘˘«˘˘˘á Y˘˘˘óΩ hL˘˘˘ƒO

O’F˘˘˘˘˘˘π Y˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘≈ OhQ J˘˘˘˘˘ÉCRÁ» d˘˘˘˘˘∏ù°˘˘˘˘˘ØÒ
G’Ce˘˘˘˘ôj˘˘˘µ˘˘˘» J˘˘˘ƒe˘˘˘ÉS¢ c˘˘˘ôGL˘˘˘«ù°˘˘˘µ˘˘˘» ‘
Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø, hb˘˘˘Édâ GE¿ hU°˘˘˘∞ Y˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘¬
H`{G’S°˘˘à˘˘î˘˘Ñ˘˘ÉQGJ˘˘»'' ’ j˘˘î˘˘óΩ e˘˘£˘˘∏˘˘≤˘˘Ék
Gd©ÓbÉä GdãæÉF«á HÚ GdÑ∏ójø ‘ MÉ∫

YóΩ GEbôG¿ G’ChU°É± HÉ’COdá hGdÈGgÚ
GŸãÑàá. hGCV°Éaâ ''GÿÉQL«á'' QOGk Y∏≈
Jü°ôjëÉä GdæÉFÖ YÑóGd∏¬ Hø Mƒjπ, GC¿
d˘˘˘˘≤˘˘˘˘ÉA c˘˘˘˘ôGL˘˘˘˘«ù°˘˘˘µ˘˘˘» e˘˘˘™ G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á GŸôNü°á T°ôY», eû°ÒI GE¤
GC¿ –ôcÉJ¬ hcÉaá Gdù°ØôGA Gd©Ée∏Ú ‘
GdÑëôjø eôU°ƒOI.

hOYâ Gd˘˘˘˘˘˘ƒRGQI Gd˘˘˘˘˘˘óH˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ƒe˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘«Ú
hGdù°˘˘Ø˘˘ôGA GE¤ Gd˘˘à˘˘≤˘˘«˘˘ó H˘Ñ˘æ˘ƒO GJ˘Ø˘Éb˘«˘á
a««æÉ, hJæü¢ Y∏≈ GdàõGe¡º HÉd©ªπ ha≤Ék
d≤ƒGfÚ Gdóh∫ GŸ©«æÚ dój¡É.

hbÉdâ GEf¬ eø eæ£∏≥ GNàü°ÉU°ÉJ¡É
Jƒ‹ GgàªÉeÉk HÉd¨Ék ‘ eàÉH©á –ôcÉä
Gdù°˘˘Ø˘˘ôGA GŸ©˘˘à˘˘ª˘˘ój˘˘ø d˘˘ói Gd˘˘Ñ˘˘ë˘ôj˘ø,
heàÉH©á ›ôjÉä fû°ÉW¡º GdóH∏ƒeÉS°»,
eû°ÒI GE¤ GCf¬ jæÑ¨» GC¿ jµƒ¿ ‘ GEWÉQ
e˘¡˘Ée˘¡˘º Gd˘óH˘∏ƒeÉS°«á hHû°ô• GMÎGΩ
bƒGfÚ Gdóhdá hGCf¶ªà¡É.

hGCV°Éaâ GC¿ GdÑëôjø ’ J≤Ñπ GdàóNπ
‘ T°˘˘ƒDhf˘˘¡˘˘É Gd˘˘óGN˘˘∏˘˘«˘á, h{GEPG U°˘óQ e˘ø

GŸÑ©ƒç GdóH∏ƒeÉS°» GC… Jü°ô± jàæÉa≈

e˘˘™ hGL˘˘Ñ˘˘ÉJ˘˘¬, a˘ÉE¿ Gdù°˘∏˘£˘Éä GŸ©˘æ˘«˘á ’
JàƒGf≈ Yø GJîÉP G’ELôGA GŸæÉS°Ö GERGA
eãπ gòG Gdàü°ô±, ÃÉ ‘ Pd∂ GS°àóYÉA
Gdù°˘Ø˘ôGA hG’d˘à˘≤˘ÉA H˘¡˘º ’S°˘à˘«†°˘Éì GCjá
GCeƒQ, hGdà©ÑÒ Hû°µπ hGV°í Yø eƒbØ¡É

a˘˘«˘˘ª˘É b˘ó j˘µ˘ƒ¿ U°˘óQ e˘æ˘¡˘º Y˘∏˘≈ f˘ë˘ƒ
flÉd˘˘∞ d˘˘∏˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» hGd˘≤˘ƒGY˘ó

Gdóhd«á Hû°ÉC¿ Yª∏¡º''.
hf˘Ñq˘¡â ''GÿÉQL˘«˘á'' GE¤ GC¿ GJ˘Ø˘Éb˘«˘á

a˘«˘«˘æ˘É d˘∏˘©˘Ób˘Éä Gd˘óH˘∏˘ƒe˘ÉS°˘«˘á hW˘Ñ≤Ék
d∏ªÉOI , Jo∏õΩ GdóH∏ƒeÉS°«Ú ‘ GCOGF¡º
d©ª∏¡º Gdà≤«ó HÉCf¶ªá hbƒGfÚ Gdóhdá
GŸù°à≤Ñ∏á, h{jàƒLÖ Y∏«¡º YóΩ GdàóNπ

‘ Gdû°ƒDh¿ GdóGN∏«á d¡ò√ Gdóhdá, hgò√
G’JØÉb«á –óO GEWÉQ Yªπ Gdù°ØôGA Oh¿
J˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘ó Ÿª˘˘˘ÉQS°˘˘˘á GCOhGQg˘˘˘º ‘ J˘˘˘ƒK˘˘«˘˘≥
Gd˘˘©˘˘Ób˘˘Éä Gd˘˘ƒOj˘˘á hJ˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘Ób˘Éä
G’b˘˘àü°˘˘ÉOj˘á hGd˘ã˘≤˘Éa˘«˘á hGd˘©˘∏˘ª˘«˘á HÚ
Ohd¡º hGdóhdá GŸù°à†°«Øá''.

hbÉdâ GE¿ hU°∞ GdæÉFÖ d©ªπ Gdù°ØÒ
G’Ce˘ôj˘µ˘» H`{G’S°˘à˘îÑÉQGJ» hGdàÉCRÁ»''

’ jîóΩ e£∏≤Ék Gd©ÓbÉä GdãæÉF«á HÚ
Gd˘ƒ’j˘Éä GŸà˘ë˘óI G’Ce˘ôj˘µ«á hGdÑëôjø

‘ M˘˘˘˘˘É∫ Y˘˘˘˘˘óΩ GEb˘˘˘˘˘ôG¿ g˘˘˘˘˘ò√ G’ChU°˘˘˘˘É±
HÉ’COdá hGdÈGgÚ GŸãÑàá. hfÑq¡â M«É∫
OY˘˘ƒI H˘ø M˘ƒj˘π ''GÿÉQL˘«˘á'' ıÉW˘Ñ˘á

f˘˘¶ÒJ˘˘¡˘˘É G’Ce˘ôj˘µ˘«˘á d˘à˘¨˘«Ò S°˘ØÒg˘É
d˘˘˘˘ói Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø, GE¤ GC¿ ›ôO S°˘˘˘ƒ¥
G’J˘¡˘Ée˘Éä Y˘∏˘≈ N˘∏˘Ø˘«˘á d˘≤ÉAGä Gdù°ØÒ

e™ Lª©«Éä S°«ÉS°«á eôNü°á ’ j©àÈ
Gfà≤ÉU°Ék ‘ M≤¬, cƒf¡É Lª©«Éä Jµàù°Ö

‘ hLƒOgÉ U°Øá Gdû°ôY«á Gd≤Éfƒf«á.
hL˘˘˘˘˘óOä hRGQI GÿÉQL˘˘˘˘˘«˘˘˘˘á J˘˘˘˘ÉCc˘˘˘˘«˘˘˘˘ó

GMÎGe˘˘˘˘¡˘˘˘˘É GS°˘˘˘˘à˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ód˘˘˘˘«˘˘˘˘á Gdù°˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘á
Gdàû°ôj©«á, hMôjá GCY†°ÉF¡É ‘ Gdà©ÑÒ

Yø GBQGF¡º, ’aàá GE¤ GCf¡É Jæà¡è S°«ÉS°á
Gdû°˘Ø˘Éa˘«˘á hG’EH˘≤˘ÉA Y˘∏˘≈ Gd˘ÑÉÜ eØàƒMÉk

e˘˘™ Gd˘˘æ˘˘ƒGÜ hGEW˘˘ÓY˘˘¡˘º Y˘∏˘≈ GÛôj˘Éä
Gdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘«˘˘á. hGS°˘˘à˘˘ódâ Y˘˘∏˘˘≈ Pd∂ e˘˘ø

eàÉH©à¡É dƒbÉF™ GŸƒD“ô Gdü°ëÉ‘ Gdò…
Y≤óJ¬ càπ f«ÉH«á HàÉQjï jƒf«ƒ
GŸÉV°» Yø GdàóNÓä GÿÉQL«á, hd≤ÉA
hRjô GÿÉQL«á e™ GCY†°ÉA ÷æá Gdû°ƒDh¿
GÿÉQL«á hGdóaÉ´ hG’Ceø GdƒWæ» jƒΩ
GCH˘˘ôj˘˘π GŸÉV°˘˘», M˘«å W˘ôì Gd˘Ñ˘©†¢
Jù°ÉhD’ä Hû°ÉC¿ H©†¢ Gd≤†°ÉjÉ hYÓbÉä
GŸª˘˘∏˘˘µ˘˘á GÿÉQL˘˘«˘˘á, a˘˘«˘˘ª˘˘É b˘óΩ Gd˘ƒRj˘ô
G’Ej†°˘˘ÉM˘˘Éä Gd˘˘µ˘˘Éa˘˘«˘˘á M˘˘ƒd˘˘¡˘˘É. hc˘˘Éfâ
Gdü°˘˘ë˘˘∞ GÙ∏˘«˘á fû°˘ôä j˘ƒΩ jƒd«ƒ
, Jü°ôjëÉä d∏æÉFÖ Hø Mƒjπ OYÉ
a˘˘«˘˘¡˘˘É GE¤ J˘˘¨˘˘«Ò Gdù°˘ØÒ G’Ce˘ôj˘µ˘» ‘
GdÑëôjø, Y∏≈ N∏Ø«á OhQ√ ''GdàÉCRÁ»''
hd≤ÉF¬ GCWôGaÉk eø G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á.

jæàîÖ eµàÑ¬ GdàæØ«ò… d` S°æƒGä

GET°¡ÉQ G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø ZóGk
càÖ GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCY∏ø G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø Yõe¬ Y≤ó eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» ZóGk GEjòGfÉk HÉET°¡ÉQ G’–ÉO
QS°ª«Ék, eû°ÒGk GE¤ GC¿  G’–ÉO S°«æàîÖ NÓ∫ GŸƒD“ô eµàÑ¬ GdàæØ«ò… dóhQI “àó ’CQH™ S°æƒGä.

hbÉ∫ Y†°ƒ Gd∏éæá Gdàë†°Òjá N∏«π Rjæπ GE¿, GŸƒD“ô S°«≤ô GdƒKÉF≥ GdôF«ù°á hGdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS¢
hGdÓFëá GdóGN∏«á, hS°«ëóO eù°ª≈ hT°©ÉQ G’–ÉO, eƒV°ëÉk GC¿ G’–ÉO OYÉ YóOGk eø GŸæ¶ªÉä
Gdæ≤ÉH«á Gdóhd«á hGd©ôH«á d∏ªû°ÉQcá ‘ GŸƒD“ô, hG’S°àØÉOI eø NÈGJ¡º Gdæ≤ÉH«á. 

hGCT°ÉO Rjæπ HÉdæ≤ÉHÉä Gdà» S°îôä L¡ƒOgÉ ’E‚Éì GŸƒD“ô. jòcô GC¿ G’–ÉO G◊ô GCQLÉC eƒD“ô√
GdàÉCS°«ù°» GCjÉΩ, GEP cÉ¿ eø GŸ≤ôQ GC¿ joæ¶º ‘ hjƒd«ƒ GŸÉV°», hGCQL©â Gd∏éæá Gdàë†°Òjá
GCS°ÑÉÜ GdàÉCL«π GE¤ JõGeæ¬ e™ eƒD“ô Oh‹ ‘ eü°ô Jû°ÉQ∑ a«¬ f≤ÉHÉä hG–ÉOGä YôH«á hOhd«á.

hj†°º G’–ÉO G◊ô f≤ÉHÉä Jû°ªπ T°ôcá Gÿ∏«è dü°æÉYá GdÑÎhc«ªÉhjÉä ''L«Ñ∂'', hT°ôcá
GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø ''GCdÑÉ'', hGŸü°ôa«Ú, hGdƒWæ«á d©ªÉ∫ LôGeµƒ, hG◊ôI d©ªÉ∫ HÉHµƒ, hGdƒWæ«á
d©ªÉ∫ NóeÉä e£ÉQ GdÑëôjø ''HÉS¢'', hGŸù°à≤∏á d©ªÉ∫ GCS°ô…, hjÑ∏≠ YóO Gd©ªÉ∫ GŸæ†°ªÚ
dÓ–ÉO GCcÌ eø GB’± YÉeπ Mà≈ G’B¿, hjàƒb™ GC¿ jõjó Gd©óO ‘ G’CS°ÉH«™ GŸ≤Ñ∏á e™ Gf†°ªÉΩ
f≤ÉHÉä LójóI.

fóO HÉCMóGç {GdÎÁù°áz hGS°à¨ôÜ eø GŸƒb∞ Gdù°∏Ñ» d∏©É⁄ G’ES°Óe»

GdØ†°Édá: Y∏≈ Gdü°Ú hQhS°«É hb∞ OYª¡ªÉ d∏æ¶ÉΩ Gdù°ƒQ…
OYÉ fÉFÖ G’CeÚ Gd©ÉΩ ÷ª©«á GŸæÈ

Gd˘˘˘˘ƒW˘˘˘˘æ˘˘˘» G’ES°˘˘˘Óe˘˘˘» Gdû°˘˘˘«˘˘˘ï f˘˘˘ÉU°˘˘˘ô
Gd˘˘˘˘Ø†°˘˘˘˘Éd˘˘˘˘á Gdü°Ú hQhS°˘˘˘˘«˘˘˘É GE¤ hb˘˘˘∞
OY˘˘ª˘˘¡˘˘ª˘˘É d˘˘∏˘˘æ˘˘¶˘ÉΩ Gdù°˘ƒQ… Y˘ø W˘ôj˘≥
GŸƒGb˘˘∞ Gd˘˘óH˘˘∏˘˘ƒe˘˘ÉS°˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘» hU°˘˘Ø˘¡˘É
H`{Gıõjá hGdà» ’ eÈQ hQGAgÉ h’ OGa™
GE’ côGg«á Gdù°ƒQjÚ hYø Wôj≥ GdóYº
Gd˘∏˘ƒLù°˘à˘» Gd˘ò… J˘à˘≤˘óΩ H˘¬ QhS°˘«˘É e˘ø

Y˘˘ôhV¢ he˘˘æ˘˘ÉhQGä Yù°˘˘µ˘˘ôj˘˘á eû°Îc˘˘á
hGEQS°É∫ T°ÉMæÉä Yù°µôjá dóYº G÷«û¢
Gdæ¶Ée»''.

hW˘˘˘ÉdÖ, ‘ Jü°˘˘ôj˘˘í GCeù¢, G÷Ée˘˘©˘˘á
Gd©ôH«á hOh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿ Gÿ∏«é»
H˘˘ÉJ˘î˘ÉP GEL˘ôGAGä M˘ÉS°˘ª˘á d˘ƒb˘∞ f˘õj˘∞
GdóeÉA Gdù°ƒQ… GdÈ…A Gdò… jù°«π d«π
f˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘ÉQ ‘ S°˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘π W˘˘˘˘˘˘∏Ö G◊ôj˘˘˘˘˘˘á
hGdóÁ≤ôGW«á, fiªÓk GÛàª™ Gdóh‹
hGd˘˘©˘˘ôH˘˘» ''eù°˘˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á L˘˘ôGF˘˘º G’CS°˘˘ó,
he˘˘˘©˘˘˘àÈGk Gd˘˘˘óe˘˘˘ÉA Gd˘˘à˘˘» Jù°˘˘«˘˘π GCf˘˘¡˘˘ÉQGk

eù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á ‘ GCY˘˘æ˘˘Éb˘˘¡˘˘º GEPG ⁄ j˘à˘î˘òhG
G’EL˘˘˘ôGAGä Gd˘˘˘©˘˘˘ÉL˘˘∏˘˘á ‘ f˘˘£˘˘É¥ c˘˘π e˘˘É
Jà«ë¬ eÑÉOÇ G’Efù°Éf«á heƒGK«≥ G’C·
GŸàëóI hGJØÉb«á M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ dƒb∞

gòG Gdæõj∞. 
hGS°˘˘à˘˘æ˘˘µ˘˘ô Gd˘˘Ø†°˘˘Éd˘˘á, GCj†°˘˘Ék, e˘˘ƒb˘∞

GÛàª™ Gdóh‹ Gdò… eÉ RG∫ eæò GCcÌ
e˘˘˘ø Y˘˘˘ÉΩ hfü°˘˘˘∞ Gd˘˘˘©˘˘˘ÉΩ j˘˘˘à˘˘˘ë˘˘óç Y˘˘ø
e˘˘Ñ˘˘ÉOQGä S°˘«˘ÉS°˘«˘á d˘∏˘à˘ƒU°˘π GE¤ M˘∏˘ƒ∫
hS°§ ◊≤ø GdóeÉA hGdà» ⁄ –≤≥ GCjá
T°»A, Hπ JÑƒA HÉdØû°π eø eÑÉOQI GE¤
eÑÉOQI GCNôi, e©àÈGk GC¿ Pd∂ ''GCY£≈
eù°ÉMá eø Gdƒbâ dÑû°ÉQ G’CS°ó hf¶Ée¬
ŸªÉQS°á gƒGjÉJ¬ ‘ Gd≤àπ Gdà» hQK¡É Yø
GCH˘˘«˘¬ M˘Éa˘ß G’CS°˘ó a˘µ˘Éfâ Gd˘æ˘à˘«˘é˘á GC¿
Gd˘≤˘à˘∏˘≈ H˘É’B’± e˘∏˘≤˘≈ H˘¡˘º ‘ Gdû°˘ƒGQ´
hG’CRbá Oh¿ QMªá GCh Oh¿ eôGYÉI GE’ h’
Peá''.

hGS°˘˘à˘˘¨˘ôÜ Gd˘Ø†°˘Éd˘á GŸƒb˘∞ Gdù°˘∏˘Ñ˘»

d∏©É⁄ G’ES°Óe» eø G’CMóGç e£ÉdÑÉk
e˘˘˘æ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘©˘˘Éh¿ G’ES°˘˘Óe˘˘» H˘˘©˘˘≤˘˘ó
''e˘˘ƒD“ô b˘˘ª˘á d˘ôhDS°˘ÉA hb˘«˘ÉOGä Gd˘©˘É⁄

G’ES°˘˘˘˘Óe˘˘˘» d˘˘˘Ñ˘˘˘ëå Gdù°˘˘˘Ñ˘˘˘π hG’Bd˘˘˘«˘˘˘Éä
G◊ÉS°ªá ŸƒGL¡á Gdù°ØÉì Hû°ÉQ''.

hGCOG¿ Hû°˘˘˘óI GŸòGH˘˘˘í Gd˘˘˘à˘˘˘» Jû°˘˘¡˘˘óg˘˘É
S°˘˘˘ƒQj˘˘˘É ‘ ''GdÎÁù°á''hGd˘à˘» GCS°˘Øôä
Y˘˘ø e˘˘≤˘˘à˘˘π GŸÄ˘˘Éä e˘˘ø Gdû°˘˘©Ö Gdù°˘ƒQ…
G’CYõ∫ eø H«æ¡º fù°ÉA hGCWØÉ∫ hT°«ƒñ
''Y∏≈ jó G’Bdá Gd©ù°µôjá GdàÉH©á dæ¶ÉΩ
Gdù°˘˘˘Ø˘˘˘Éì Hû°˘˘˘ÉQ G’CS°˘˘˘ó, ‘ S°˘˘˘∏ù°˘˘˘∏˘˘á e˘˘ø
GŸòGHí Gdà» ⁄ Jàƒb∞ eæò Gfó’´ GdãƒQI
Gdù°˘˘˘ƒQj˘˘˘á ‘ e˘˘ÉQS¢ M˘à˘≈ Gd«ƒΩ,

eû°ÒGk GE¤ GC¿ eÉ Móç ‘ ''GdÎÁù°á''
j˘˘©˘˘ó G’CY˘˘æ˘˘∞ ‘ J˘˘ÉQj˘˘ï Gd˘˘ã˘˘ƒQI H˘˘©˘ó GC¿
bü°Øâ GŸóa©«Éä Gdã≤«∏á HóΩ HÉQO bôjá
GdÎÁù°˘˘˘á hS°˘˘˘§ S°˘˘˘ƒQj˘˘˘É, e˘˘©˘˘ôH˘˘Ék Y˘˘ø
''Gd˘˘˘óY˘˘˘º Gd˘˘˘µ˘˘˘Ée˘˘π d˘˘∏û°˘˘©Ö Gdù°˘˘ƒQ… ‘

e˘˘˘ƒGL˘˘˘¡˘˘á Pd∂ Gd˘˘µ˘˘ÉH˘˘ƒS¢ Gd˘˘ò… j˘˘Ø˘˘ƒ¥
GM˘˘à˘˘ª˘É∫ Gd˘Ñû°˘ô Hù°˘ÑÖ GŸû°˘Ég˘ó Gd˘à˘» ’
jëàªπ GMó QhDjà¡É ‘ GŸ«ÉOjø, hGdóYº
d∏é«û¢ Gdù°ƒQ… G◊ô''.

fÉU°ô GdØ†°Édá

GCeÉfá GdæƒGÜ NÓ∫ eû°ÉQcà¡É ‘ eójæá Gdû°ÑÉÜ 

 GdÈŸ```````É¿             Gdù°æá: / Gd©óO: /GdãÓKÉA T°``©ÑÉ¿g`/ 

{GŸù°à≤∏Ú GdƒWæ«áz  Jãªø 
QS°Édá {Gdà©Éh¿ z Hû°ÉC¿ GÙÉOKÉä Gdæƒhjá

Kªæâ cà∏á GŸù°à≤∏Ú GdƒWæ«á Gdæ«ÉH«á,  GdôS°Édá G÷ªÉY«á GŸƒL¡á eø Oh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿
Gÿ∏«é» dÓC· GŸàëóI hGd≤ÉV°«á Hôa†¢ hGEOGfá fiÉh’ä GEjôG¿ ‘ GEbëÉΩ GdƒV°™ GdÑëôjæ» ‘
GÙÉOKÉä Gdæƒhjá, e©àÈI Pd∂ JóNÓk S°ÉaôGk ‘ Gdû°ÉC¿ GdóGN∏» d∏Ñëôjø.

hGCcóä Gdµà∏á Gdæ«ÉH«á GC¿ gòG Gdàëô∑ eø NÓ∫ Oh∫ ›∏ù¢ Gdà©Éh¿ Gÿ∏«é», gƒ GdôO Gd≤ƒ…
hGŸÑÉT°ô Y∏≈ GdàóNÓä Gdù°ÉaôI S°ƒGA eø GEjôG¿ GCh ZÒgÉ, eÑóják JØÉhDd¡É ’C¿ Jµƒ¿ gò√ GŸƒGb∞
g» G’f£Óbá Gdü°ë«ëá dÓ–ÉO HÚ Oh∫ GÛ∏ù¢ Gÿ∏«é».

Jû°ÉQ∑ ‘ a©Éd«Éä GŸ`ójæ`á Gdû°Ñ`ÉH«`````á

GCe``Éf````á Gdæ```````ƒGÜ Jû°````````ÉQ∑ 
‘ {Jæ¶«º GŸƒD“ôGä GdÈŸÉf«```áz HÉdµƒjâ

Jû°˘˘˘˘˘ÉQ∑ GCe˘˘˘˘˘Éf˘˘˘˘á ›∏ù¢ Gd˘˘˘˘æ˘˘˘˘ƒGÜ H˘˘˘˘óhQI
JóQjÑ«á H©æƒG¿ ''Jæ¶«º G’LàªÉYÉä hGEYóGO
GŸƒD“ôGä YÉd«á GŸù°àƒi''NÓ∫ GdØÎI eø
GE¤ jƒd«ƒ G÷ÉQ…, Ã≤ô GCeÉfá ›∏ù¢
G’Ce˘˘˘á Gd˘˘˘µ˘˘˘ƒj˘˘à˘˘», hjû°˘˘ÉQ∑ a˘˘«˘˘¡˘˘É e˘˘ƒX˘˘Ø˘˘ƒ

›Édù¢ Gdû°ƒQi hGdƒWæ» hGdæƒGÜ hG’Ceá
d˘˘óh∫ ›∏ù¢ Gd˘˘à˘˘©˘˘Éh¿ Gÿ∏˘˘«˘˘é˘˘» e˘ø a˘Ä˘á
eójôjø hQhDS°ÉA GCbù°ÉΩ GEOGQGä, M«å Áãπ

›∏ù¢ Gd˘˘æ˘˘ƒGÜ Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘æ˘˘» c˘π e˘ø Gdù°˘«˘ó
N˘˘∏˘˘«˘˘π H˘˘ƒLÒ… e˘ój˘ô GEOGQI T°˘Ä˘ƒ¿ Gd˘∏˘é˘É¿
hGdù°˘˘«˘ó Y˘Ñ˘óGd˘ôM˘ª˘ø G÷ÒG¿ QF˘«ù¢ bù°˘º
GŸû°ÎjÉä.

hJù°©≈ G’CeÉfá Gd©Éeá eø NÓ∫ GHà©Éç
e˘˘ƒX˘˘Ø˘˘«˘˘¡˘˘É d˘˘∏˘˘ªû°˘˘ÉQc˘˘á Ãî˘˘à˘∏˘∞ Gd˘óhQGä
Gd˘˘˘à˘˘ÉCg˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘á hGd˘˘à˘˘óQj˘˘Ñ˘˘«˘˘á d˘˘õj˘˘ÉOI e˘˘¡˘˘ÉQGä

e˘˘ƒX˘Ø˘«˘¡˘É N˘Ó∫ Gd˘ØÎI Gdü°˘«˘Ø˘«˘á hV°˘ª˘ø
H˘˘˘ôf˘˘˘É›¡˘˘É Gd˘˘à˘˘óQj˘˘Ñ˘˘» GŸµ˘˘ã˘˘∞, e˘˘ƒDc˘˘óI GC¿
J˘˘óQjÖ GŸƒX˘˘∞ Y˘˘∏˘≈ QGCS¢ GChd˘ƒj˘ÉJ˘¡˘É N˘Ó∫
gò√ GdØÎI.

hbÉ∫ eójô T°Äƒ¿ Gd∏éÉ¿ HÉdæƒGÜ N∏«π
H˘ƒLÒ… GE¿ Gd˘óhQI J˘¡˘ó± d˘à˘æ˘ª˘«˘á e˘¡˘ÉQGä
GŸû°ÉQcÚ hJõhjógº HÉŸØÉg«º GŸà≤óeá Mƒ∫
GBd˘«˘á J˘æ˘¶˘«˘º G’L˘à˘ª˘ÉY˘Éä hGEY˘óGO GŸƒD“ôGä

Y˘˘Éd˘˘«˘˘á GŸù°˘˘à˘˘ƒi hc˘«˘Ø˘«˘á GEL˘ôGA GdÎJ˘«˘Ñ˘Éä
GdÓReá ’LàªÉYÉä GCeæÉA ›Édù¢ Gdû°ƒQi
hGd˘˘˘æ˘˘˘ƒGÜ hGd˘˘˘ƒW˘˘˘æ˘˘˘» hG’Ce˘˘˘á d˘˘óh∫ ›∏ù¢
Gdà©Éh¿, cªÉ S°Îcõ GdóhQI Y∏≈ GdƒMóGä
Gd˘˘˘à˘˘˘óQj˘˘Ñ˘˘«˘˘á GŸà˘˘©˘˘∏˘˘≤˘˘á H˘˘ÉN˘˘à˘˘«˘˘ÉQ GŸû°˘˘ÉQcÚ

hGŸôGb˘˘ÑÚ hŒ¡˘˘«˘˘õ GŸƒb˘˘™ hhV°˘˘™ Gd˘≤˘ƒGY˘ó
G’CS°ÉS°«á dÓLàªÉ´ GE¤ LÉfÖ GEYóGO LóGh∫
G’CY˘˘˘ª˘˘É∫ GÿÉU°˘˘á H˘˘É’L˘˘à˘˘ª˘˘ÉY˘˘Éä h–ój˘˘ó
Gd˘˘˘˘˘ƒbâ GŸæ˘˘˘˘˘ÉS°Ö d˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘π e˘˘˘˘ƒV°˘˘˘˘ƒ´, hG’EOGQI
Gd˘æ˘ÉL˘ë˘á d˘ÓL˘à˘ª˘ÉY˘Éä hGS°˘à˘î˘óGΩ GŸ¡ÉQGä
G’Jü°Éd«á.

hT°˘˘µ˘˘ô H˘˘ƒLÒ… ›∏ù¢ G’Ce˘˘á Gd˘˘µ˘˘ƒj˘˘à˘»
d˘˘à˘˘æ˘¶˘«˘º e˘ã˘π g˘ò√ Gd˘óhQGä Gd˘©˘ª˘∏˘«˘á Gd˘à˘»
Jù°Égº ‘ Gcàû°É± G’CN£ÉA Gdû°ÉF©á hWô¥

Œæ˘˘˘Ñ˘˘˘¡˘˘˘É hc˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘©˘˘Ée˘˘π e˘˘™ G’C‰É•
GdÑû°ôjá Gıà∏Øá GCKæÉA G’LàªÉYÉä hZÒgÉ

eø G÷ƒGfÖ Gdà£Ñ«≤«á G◊«á Gdà» JƒGL¬
Gd©ªπ GdÈŸÉÊ NÓ∫ G’LàªÉYÉä, eø GCLπ
J£ƒjô G’COGA hf≤π GdàéÉQÜ ŸƒXØ» GdæƒGÜ.

jòcô GCf¬ jëÉV°ô ‘ GdóhQI QF«ù¢ bù°º
G’EOGQI H˘˘é˘Ée˘©˘á Gd˘µ˘ƒjâ O. a†°˘π Gd˘Ø†°˘∏˘»,
hJ˘˘à˘˘æ˘˘Éh∫ GÙÉV°˘˘ôGä e˘˘Ø˘˘¡˘ƒΩ G’L˘à˘ª˘ÉY˘Éä
hGCf˘ƒGY˘¡˘É hGCg˘ª˘«˘à˘¡˘É he˘à˘≈ jü°˘Ñ˘í G’LàªÉ´
V°˘˘˘˘ôhQj˘˘˘˘Ék heÈQGä Y˘˘˘˘≤˘˘˘˘ó G’L˘˘˘˘à˘˘˘˘ª˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘Éä
hN˘˘£˘˘ƒGä J˘˘î˘˘£˘˘«˘˘§ G’L˘à˘ª˘ÉY˘Éä Gd˘Ø˘©˘Éd˘á
hGdàë†°Ò d∏ªØÉhV°Éä.

GE¤ Pd∂ T°ÉQ∑ haó eø G’CeÉfá Gd©Éeá
Ãé∏ù¢ GdæƒGÜ, eƒDNôGk Y∏≈ eói jƒeÚ, ‘

HôGeè hGCfû°£á eôcõ G’EHóG´ Gdû°ÑÉH» GdàÉH™
d∏ªƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á HÉŸójæá
Gdû°ÑÉH«á HÉCΩ G◊ü°º. hS°∏§ Gd†°ƒA GE¤ GBd«á
Gd©ªπ GdÈŸÉÊ, hWÑ«©á GŸƒDS°ù°á GdÈŸÉf«á
hGNàü°ÉU°ÉJ¡É hWôj≤á “ã«∏¡É d∏û°©Ö.

JæØ«òGk dàƒL«¡Éä QF«ù¢ GdƒRQGA 

GdóhS°```````ô… j£Éd``````Ö G’ES°µÉ¿ 
Hõj````ÉOI hM````óGä eû°``````ôh´ G÷ù°```ôI

W˘˘ÉdÖ Gd˘˘æ˘˘ÉFÖ Mù°˘˘ø Gd˘˘óhS°˘˘ô… GŸù°˘ƒDhdÚ H˘ƒRGQI
G’ES°˘˘µ˘˘É¿, H˘˘õj˘˘ÉOI hM˘˘óGä eû°˘ôh´ Gd˘Ñ˘ój˘™ G’ES°˘µ˘ÉÊ,
hG’ES°˘˘ôG´ H˘˘à˘˘æ˘˘Ø˘˘«˘˘ò J˘˘ƒL˘˘«˘¡˘Éä U°˘ÉMÖ Gdù°˘ª˘ƒ GŸ∏˘µ˘»
G’CeÒ N˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘á H˘˘ø S°˘∏˘ª˘É¿ GB∫ N˘∏˘«˘Ø˘á QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA
H˘˘õj˘˘ÉOI hM˘˘óGä eû°˘ôh´ G÷ù°˘ôI G’ES°˘µ˘ÉÊ, hGŸƒGa˘≤˘á
Y∏≈ –ƒjπ eæ£≤á G÷ù°ôI GE¤ bôjá ‰ƒPL«á.

hGCc˘˘ó Gd˘˘óhS°˘ô… GC¿ J˘ƒL˘«˘¡˘Éä S°˘ª˘ƒ QF˘«ù¢ Gd˘ƒRQGA
H¡òG Gÿü°ƒU¢, JƒDcó MôU¢ S°ªƒ√ Y∏≈ eàÉH©á cπ eÉ

eø T°ÉCf¬ GC¿ Áù¢q M«ÉI GŸƒGWø GdÑëôjæ«Ú, M«å
jù°©≈ S°ªƒ√ OGFªÉk hGCHóGk GE¤ eàÉH©á Lª«™ GŸû°ÉQj™
Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘» e˘˘˘˘ø T°˘˘˘˘ÉCf˘˘˘¡˘˘˘É J˘˘˘ƒaÒ M˘˘˘«˘˘˘ÉI c˘˘˘ôÁá hQZ˘˘˘«˘˘˘óI
d∏ªƒGWæÚ. 

e˘˘˘ø L˘˘˘ÉfÖ GBN˘˘˘ô, g˘˘˘æ˘˘˘ÉC Gd˘˘óhS°˘˘ô… QF˘˘«ù¢ hGCY†°˘˘ÉA
›∏ù¢ GEOGQI eôcõ T°ÑÉÜ G÷ù°ôI hGdØô¥ GŸû°ÉQcá ‘

GŸù°˘˘ÉH˘˘≤˘˘á Gdû°˘˘Ñ˘˘ÉH˘˘«˘˘á hGCg˘˘É‹ G÷ù°˘˘ôI, Ãæ˘ÉS°˘Ñ˘á a˘ƒR
aôj≤¬ Gdû°ÑÉH» HÉŸôcõ G’Ch∫ V°ªø GŸù°ÉH≤á Gdû°ÑÉH«á, Gdà» GMà†°æà¡É G’CeÉfá Gd©Éeá Û∏ù¢
GdæƒGÜ HÉdà©Éh¿ e™ GŸƒDS°ù°á Gd©Éeá d∏û°ÑÉÜ hGdôjÉV°á, eƒDcóGk GC¿ gòG GdØƒR ⁄ jàÉCä eø aôGÆ,
hGYóGk HÉEbÉeá MØπ JµôË NÉU¢ dµÉaá GŸû°ÉQcÚ HÉdØôj≥.

Mù°ø GdóhS°ô…

Ÿó Lù°ƒQ GÙÑá HÚ GCHæÉA GdƒWø GdƒGMó

cà∏á GdÑëôjø JóT°ø e«ãÉ¥ T°ô± Gÿ£ÑÉA ‘ H«â Gd≤ôGB¿ Gd«ƒΩ
J˘˘óT°˘˘ø c˘à˘∏˘á Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø Gd˘æ˘«˘ÉH˘«˘á

eù°ÉA Gd«ƒΩ GdãÓKÉA H≤ÉYá GŸƒD“ôGä
‘ H«â Gd≤ôGB¿, a©Éd«á Gdàƒb«™ Y∏≈
e˘«˘ã˘É¥ T°˘ô± Gd˘ƒY˘É® hGÿ£˘Ñ˘ÉA ‘

‡∏˘˘µ˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø, H˘˘Éd˘˘à˘˘æù°˘«˘≥ e˘™
GÛ∏ù¢ G’CY∏≈ d∏û°ƒDh¿ G’ES°Óe«á
hGEOGQJ» G’ChbÉ± Gdù°æ«á hG÷©Øôjá.

hGChV°˘˘˘í QF˘˘«ù¢ c˘˘à˘˘∏˘˘á Gd˘˘Ñ˘˘ë˘˘ôj˘˘ø
Gdæ«ÉH«á GdæÉFÖ GCMªó Gdù°ÉYÉJ» GC¿''

eø GŸ≤ôQ GC¿ jë†°ô GdØ©Éd«á, YóO
e˘˘ø GCU°˘˘ë˘˘ÉÜ Gd˘˘Ø†°˘«˘∏˘á hGdù°˘ª˘ÉM˘á
G’CF˘˘ª˘˘á hGÿ£˘˘Ñ˘ÉA hGd˘óY˘ÉI hY˘∏˘ª˘ÉA
Gd˘˘ój˘ø e˘ø Gd˘£˘ÉF˘Ø˘àÚ Gd˘µ˘ôÁàÚ,

e©àÈGk GC¿ N£ƒI GEYóGO gòG GŸ«ãÉ¥
J˘˘ÉCJ˘˘» GS°˘àû°˘©˘ÉQGk e˘ø GCY†°˘ÉA Gd˘µ˘à˘∏˘á

Ãù°˘ƒDhd˘«˘à˘¡˘º Gdù°˘«˘ÉS°˘«˘á hGd˘ƒWæ«á

hGf£ÓbÉ eø MôU°¡º Y∏≈ J≤ƒjá
hT°˘˘˘ÉF˘˘˘è Gd˘˘≤˘˘ôH˘˘≈ he˘˘ó Lù°˘˘ƒQ GŸƒOI
hGÙÑá hJƒW«ó Gd©Óbá GdàÉQjî«á
HÚ GCHæÉA GdƒWø GdƒGMó''.

hGCV°˘˘˘˘É± Gdù°˘˘˘˘ÉY˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘» GC¿''gò√
GdƒK«≤á JƒDcó GdàõGΩ Gÿ£ÑÉA Gdòjø
jƒb©ƒ¿ Y∏«¡É HÉC¿ jµƒfƒG bÉOI NÒ
hOY˘˘˘˘˘˘ÉI GEU°˘˘˘˘˘˘Óì hQS°˘˘˘˘˘π S°˘˘˘˘˘ÓΩ hGC¿
j˘˘˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘˘ƒf˘˘˘˘˘˘ƒG QS°˘˘˘˘˘˘Ó d˘˘˘˘˘óY˘˘˘˘˘ƒI GÿÒ
hGd˘˘˘àù°˘˘˘Ée˘˘˘í hL˘˘ª˘˘™ Gd˘˘µ˘˘∏˘˘ª˘˘á hf˘˘Ñ˘˘ò
Gd˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘ôb˘˘˘˘˘á HÚ G’CN˘˘˘˘ƒI GŸƒGW˘˘˘˘æÚ,
hJ˘˘æü¢ GCj†°˘˘Ék Y˘˘∏˘≈ Gd˘à˘õGΩ Gÿ£˘Ñ˘ÉA
H˘˘˘à˘˘˘ë˘˘ª˘˘∏˘˘¡˘˘º GŸù°˘˘ƒDhd˘˘«˘˘á Gdû°˘˘ôY˘˘«˘˘á
hGd˘˘ƒW˘˘æ˘˘«˘˘á ŒÉ√ Gd˘˘ƒW˘ø hGÛà˘ª˘™
hG’Ce˘˘˘á hGC¿ j˘˘˘µ˘˘ƒf˘˘ƒG c˘˘ª˘˘É GCQGO Gd˘˘∏˘˘¬
J˘©˘É¤ U°˘ª˘ÉΩ GCe˘ÉΩ he˘Ø˘ÉJ˘«˘í d∏îÒ

e˘˘¨˘˘Éd˘˘«˘˘≥ d˘˘∏û°˘˘ô, L˘˘Ée˘˘©Ú d˘∏˘µ˘∏˘ª˘á
fÉHòjø d∏îÓ±''. hfÉT°ó Gdù°ÉYÉJ»

Lª«™ GCU°ëÉÜ GdØ†°«∏á hGdù°ªÉMá
QLÉ∫ Gdójø hGÿ£ÑÉA GE¤ GdàéÉhÜ
e™ gò√ GŸÑÉOQI V°ªø eù°ƒDhd«à¡º
Gdû°˘˘ôY˘˘«˘˘á hGd˘˘à˘˘Ø†°˘˘π H˘˘ÉŸû°˘ÉQc˘á ‘
GM˘à˘Ø˘É∫ Gd˘∏˘«˘∏˘á d˘µ˘» f˘¶˘¡˘ô dû°˘©ÑæÉ
hGCHæÉA WÉFØà«æÉ GdµôÁàÚ hGd©É⁄
hMóI T°©ÑæÉ hMµªá hhY» Gd≤ÉFªÚ
Y˘˘∏˘˘≈ Oj˘˘æ˘˘æ˘˘É G◊æ˘˘«˘∞, hc˘òd∂ d˘µ˘»
J˘˘µ˘˘ƒ¿ g˘˘ò√ GŸÑ˘˘ÉOQI ‰ƒPL˘˘É hOGa˘©˘É
d∏ªƒGWæÚ Y∏≈ Gdà≤ÉQÜ hGdàù°Éeí
hGdàÉBN» hŒÉhR GÿÓaÉä hGdƒMóI
h’S°˘˘˘«˘˘˘ª˘˘É GCf˘˘¡˘˘É J˘˘ÉCJ˘˘» hf˘˘ë˘˘ø Y˘˘∏˘˘≈
eû°ÉQ± T°¡ô GÿÒ hGdÈcÉä T°¡ô
Qe†°É¿ GdµôË. GCMªó Gdù°ÉYÉJ»

Gdà≤≈ GdµàÉJæ».. {GŸæÈ G’ES°Óe»z:

fù°©≈ dà¡«Äá GCLƒGA RjÉOI G’S°àãªÉQGä HÚ eü°ô hGdÑëôjø
H˘˘˘˘˘ëå ha˘˘˘˘˘ól e˘˘˘˘ø L˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘á GŸæÈ

G’ES°˘˘Óe˘˘» H˘˘ôF˘˘ÉS°˘˘á O.Y˘˘Ñ˘˘óGd˘˘∏˘˘£˘«˘∞
Gdû°˘˘«˘˘ï, N˘˘Ó∫ d˘˘≤˘ÉF˘¬ H˘ôF˘«ù¢ ›∏ù¢
Gdû°˘˘˘˘˘©Ö GŸü°˘˘˘˘˘ô… GŸæ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘π O. S°˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó
Gd˘µ˘à˘ÉJ˘æ˘» S°˘Ñ˘π OY˘º Gd˘à©Éh¿ GdàéÉQ…
hG’b˘˘˘àü°˘˘ÉO… HÚ Gd˘˘Ñ˘˘∏˘˘ój˘˘ø ‘ ›É∫
J©õjõ G’S°àãªÉQGä GdÑëôjæ«á NÉU°á
hG’S°àãªÉQGä Gÿ∏«é«á Hû°µπ YÉΩ ‘
eü°ô, hGdôhDjá GŸû°Îcá d∏Ñ∏ójø ŒÉ√
G’CM˘˘óGç Gdù°˘˘«˘˘ÉS°˘˘«˘˘á Gd˘˘à˘˘» Jû°˘˘¡˘˘óg˘˘É
GŸæ˘˘£˘˘≤˘˘á, hGCc˘˘ó Gd˘˘ƒa˘ó Y˘ª˘≥ Gd˘©˘Ób˘á
hG’ChGU°˘˘˘˘ô Gd˘˘˘˘à˘˘˘˘ÉQj˘˘˘˘î˘˘˘˘«˘˘˘˘á HÚ eü°˘˘˘ô
hGdÑëôjø b«ÉOI hT°©ÑÉk.

hcû°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∞ Y†°˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ƒ ›∏ù¢ GEOGQI
''HôŸÉf«ƒ¿ YôÜ''V°ó GdØù°ÉO O.S°©ó…

fiªó Yø GCgª«á JƒaÒ Yæü°ô G’Ceø
hG’S°à≤ôGQ ‘ eü°ô ‘ GdØÎI Gd≤ÉOeá
d˘˘à˘˘©˘õj˘õ L˘òÜ G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQGä, e†°˘«˘Ø˘Ék
GCg˘˘ª˘˘«˘˘á S°˘˘ø M˘˘õe˘˘á e˘˘ø Gd˘˘àû°˘˘ôj˘©˘Éä
hGd˘˘˘˘≤˘˘˘˘ƒGfÚ G÷ój˘˘˘˘óI J˘˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘ÉS°Ö e˘˘˘™
GŸôM˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘á G◊Éd˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘á he˘˘˘˘˘˘™ M˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘º
G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQGä GŸ£˘∏˘ƒH˘á, hW˘ÉdÖ eü°˘ô
HÉ’S°àªôGQ ‘ G’EU°ÓMÉä G’bàü°ÉOjá
GÿÉU°˘˘˘á H˘˘˘é˘˘˘òÜ G’S°˘˘à˘˘ã˘˘ª˘˘ÉQ, hRj˘˘ÉOI
GdàÑÉO∫ dàë≤«≥ e©ó’ä ‰ƒ eôJØ©á,
hRj˘˘˘˘˘ÉOI Y˘˘˘˘˘Ób˘˘˘˘˘ÉJ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘É Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘ÉQj˘˘˘˘˘á

hG’S°˘˘à˘ã˘ª˘ÉQj˘á e˘™ Gd˘Ñ˘ë˘ôj˘ø. hf˘ÉT°˘ó
O.S°˘˘˘©˘˘ó… GŸù°˘˘à˘˘ã˘˘ª˘˘ôj˘˘ø Gÿ∏˘˘«˘˘é˘˘«Ú
H˘˘Éd˘˘≤˘˘óhΩ Ÿü°˘ô d˘ÓS°˘à˘Ø˘ÉOI e˘ø GŸõGj˘É
Gdà» JƒaôgÉ d¡º ‘ YóI ›É’ä eø
H˘˘«˘˘æ˘˘¡˘˘É Gd˘˘£˘˘Éb˘˘á hGd˘˘Ñ˘˘æ˘˘«˘˘á G’CS°˘˘ÉS°˘˘«˘á
hG’Jü°˘˘˘˘É’ä hGŸ©˘˘˘˘∏˘˘˘˘ƒe˘˘˘Éä hGd˘˘˘õQGY˘˘˘á
hGÿóeÉä hGCfû°£á GÿóeÉä GŸÉd«á ‘

›É’ä Gd˘˘à˘˘ÉCeÚ hGd˘à˘ª˘ƒj˘π Gd˘©˘≤˘ÉQ…
hS°˘˘˘˘ƒ¥ GŸÉ∫, hGChV°˘˘˘˘í GC¿ G’S°˘˘˘à˘˘˘ã˘˘˘ª˘˘˘ÉQ
hG’b˘˘˘àü°˘˘˘ÉO b˘˘˘ÉW˘˘˘ôI Oa˘˘˘™ Gd˘˘˘©˘˘˘Ób˘˘Éä
hGd˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘Éh¿ HÚ Gd˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘ój˘˘˘ø ‘ Gd˘˘ØÎI
GŸ≤˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘á, eû°˘˘óOGk Y˘˘∏˘˘≈ V°˘˘ôhQI Gd˘˘óhQ
Gdò… j∏©Ñ¬ G’S°àãªÉQ hGŸù°àãªôh¿ ‘

aàí Wôj≥ Lójó dà©õjõ Gd©ÓbÉä HÚ

Gd˘˘Ñ˘˘∏˘˘ój˘˘ø. hGCT°˘ÉQ O.S°˘©˘ó… GE¤ J˘ÉQj˘ï
Gd˘˘©˘˘Ób˘˘Éä G’b˘˘àü°˘ÉOj˘á HÚ Gd˘Ñ˘∏˘ój˘ø
h›ªƒ´ G’JØÉbÉä heø H«æ¡É GJØÉb«á
Jû°˘˘é˘˘«˘™ hM˘ª˘Éj˘á G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQ Gd˘à˘» ”
Jƒb«©¡É YÉΩ QZÑá eø GdÑ∏ójø

‘ GEj˘˘é˘˘ÉO X˘˘ôh± e˘˘ÓF˘˘ª˘˘á d˘˘à˘˘µ˘˘ã˘˘«˘∞
Gdæû°É• G’S°àãªÉQ… ŸƒGWæ» GdóhdàÚ
hT°ôcÉJ¡ªÉ ‘ GCQGV°» Gdóhdá G’CNôi,
hGEOQGc˘˘˘Ék e˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘É H˘˘˘ÉC¿ Jû°˘˘˘é˘˘˘«˘˘™ J˘˘∏∂
G’S°àãªÉQGä hMªÉjà¡É GŸàÑÉOdá Mù°Ö
GJØÉb«á Ohd«á eø T°ÉCf¡É MØõ Gdæû°É•
GdàéÉQ… GdØôO… hGd©ªπ Y∏≈ JóY«º
hRjÉOI G’ROgÉQ ‘ GdóhdàÚ.

hGChV°˘˘˘˘˘í O.S°˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ó… GC¿ Gd˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘©˘˘˘˘Éh¿
G’b˘˘˘˘àü°˘˘˘˘ÉO… HÚ Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘ój˘˘˘ø GBN˘˘˘ò ‘
GdàõGjó Hû°µπ eù°àªô, M«å cÉ¿ Méº
GdàÑÉO∫ GdàéÉQ… e∏«ƒ¿ Oh’Q ‘
hGQJØ™ GE¤ e∏«ƒ¿ Oh’Q ‘
M˘˘à˘˘≈ hU°˘˘π ‘ GE¤ 
e˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ƒ¿ Oh’Q, eû°ÒGk GE¤ J˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ƒQ
G’S°àãªÉQ GdÑëôjæ» ‘ eü°ô eø 

e∏«ƒ¿ Læ«¬ ‘ Mà≈ hU°π ‘
GE¤ e∏«ƒ¿ Læ«¬ ‘ ›É∫
Gd˘Ñ˘æ˘ƒ∑ hH˘©†¢ G’S°˘à˘ã˘ª˘ÉQGä G’CNôi

eø G◊ójó Gdü°∏Ö hU°æÉYá GŸÓHù¢
hGd¨ÉR Gd£Ñ«©» hZÒgÉ.

haó GŸæÈ e∏à≤«Ék O. S°©ó GdµàÉJæ»

QOä Y∏≈ Jü°ôjëÉä Hø Mƒjπ GC¿ d≤ÉA√ HÉ÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á T°ôY»

{GÿÉQL«áz: ’ O’Fπ Y∏≈ OhQ JÉCRÁ» d∏ù°ØÒ G’Ceôjµ» ‘ GdÑëôjø
GCc˘˘˘˘óä hRGQI GÿÉQL˘˘˘˘«˘˘˘á Y˘˘˘óΩ hL˘˘˘ƒO

O’F˘˘˘˘˘˘π Y˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘≈ OhQ J˘˘˘˘˘ÉCRÁ» d˘˘˘˘˘∏ù°˘˘˘˘˘ØÒ
G’Ce˘˘˘˘ôj˘˘˘µ˘˘˘» J˘˘˘ƒe˘˘˘ÉS¢ c˘˘˘ôGL˘˘˘«ù°˘˘˘µ˘˘˘» ‘
Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø, hb˘˘˘Édâ GE¿ hU°˘˘˘∞ Y˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘¬
H`{G’S°˘˘à˘˘î˘˘Ñ˘˘ÉQGJ˘˘»'' ’ j˘˘î˘˘óΩ e˘˘£˘˘∏˘˘≤˘˘Ék
Gd©ÓbÉä GdãæÉF«á HÚ GdÑ∏ójø ‘ MÉ∫

YóΩ GEbôG¿ G’ChU°É± HÉ’COdá hGdÈGgÚ
GŸãÑàá. hGCV°Éaâ ''GÿÉQL«á'' QOGk Y∏≈
Jü°ôjëÉä GdæÉFÖ YÑóGd∏¬ Hø Mƒjπ, GC¿
d˘˘˘˘≤˘˘˘˘ÉA c˘˘˘˘ôGL˘˘˘˘«ù°˘˘˘µ˘˘˘» e˘˘˘™ G÷ª˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Éä
Gdù°«ÉS°«á GŸôNü°á T°ôY», eû°ÒI GE¤
GC¿ –ôcÉJ¬ hcÉaá Gdù°ØôGA Gd©Ée∏Ú ‘
GdÑëôjø eôU°ƒOI.

hOYâ Gd˘˘˘˘˘˘ƒRGQI Gd˘˘˘˘˘˘óH˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ƒe˘˘˘˘˘ÉS°˘˘˘˘˘«Ú
hGdù°˘˘Ø˘˘ôGA GE¤ Gd˘˘à˘˘≤˘˘«˘˘ó H˘Ñ˘æ˘ƒO GJ˘Ø˘Éb˘«˘á
a««æÉ, hJæü¢ Y∏≈ GdàõGe¡º HÉd©ªπ ha≤Ék
d≤ƒGfÚ Gdóh∫ GŸ©«æÚ dój¡É.

hbÉdâ GEf¬ eø eæ£∏≥ GNàü°ÉU°ÉJ¡É
Jƒ‹ GgàªÉeÉk HÉd¨Ék ‘ eàÉH©á –ôcÉä
Gdù°˘˘Ø˘˘ôGA GŸ©˘˘à˘˘ª˘˘ój˘˘ø d˘˘ói Gd˘˘Ñ˘˘ë˘ôj˘ø,
heàÉH©á ›ôjÉä fû°ÉW¡º GdóH∏ƒeÉS°»,
eû°ÒI GE¤ GCf¬ jæÑ¨» GC¿ jµƒ¿ ‘ GEWÉQ
e˘¡˘Ée˘¡˘º Gd˘óH˘∏ƒeÉS°«á hHû°ô• GMÎGΩ
bƒGfÚ Gdóhdá hGCf¶ªà¡É.

hGCV°Éaâ GC¿ GdÑëôjø ’ J≤Ñπ GdàóNπ
‘ T°˘˘ƒDhf˘˘¡˘˘É Gd˘˘óGN˘˘∏˘˘«˘á, h{GEPG U°˘óQ e˘ø

GŸÑ©ƒç GdóH∏ƒeÉS°» GC… Jü°ô± jàæÉa≈

e˘˘™ hGL˘˘Ñ˘˘ÉJ˘˘¬, a˘ÉE¿ Gdù°˘∏˘£˘Éä GŸ©˘æ˘«˘á ’
JàƒGf≈ Yø GJîÉP G’ELôGA GŸæÉS°Ö GERGA
eãπ gòG Gdàü°ô±, ÃÉ ‘ Pd∂ GS°àóYÉA
Gdù°˘Ø˘ôGA hG’d˘à˘≤˘ÉA H˘¡˘º ’S°˘à˘«†°˘Éì GCjá
GCeƒQ, hGdà©ÑÒ Hû°µπ hGV°í Yø eƒbØ¡É

a˘˘«˘˘ª˘É b˘ó j˘µ˘ƒ¿ U°˘óQ e˘æ˘¡˘º Y˘∏˘≈ f˘ë˘ƒ
flÉd˘˘∞ d˘˘∏˘˘≤˘˘Éf˘˘ƒ¿ Gd˘˘ƒW˘˘æ˘˘» hGd˘≤˘ƒGY˘ó

Gdóhd«á Hû°ÉC¿ Yª∏¡º''.
hf˘Ñq˘¡â ''GÿÉQL˘«˘á'' GE¤ GC¿ GJ˘Ø˘Éb˘«˘á

a˘«˘«˘æ˘É d˘∏˘©˘Ób˘Éä Gd˘óH˘∏˘ƒe˘ÉS°˘«˘á hW˘Ñ≤Ék
d∏ªÉOI , Jo∏õΩ GdóH∏ƒeÉS°«Ú ‘ GCOGF¡º
d©ª∏¡º Gdà≤«ó HÉCf¶ªá hbƒGfÚ Gdóhdá
GŸù°à≤Ñ∏á, h{jàƒLÖ Y∏«¡º YóΩ GdàóNπ

‘ Gdû°ƒDh¿ GdóGN∏«á d¡ò√ Gdóhdá, hgò√
G’JØÉb«á –óO GEWÉQ Yªπ Gdù°ØôGA Oh¿
J˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘ó Ÿª˘˘˘ÉQS°˘˘˘á GCOhGQg˘˘˘º ‘ J˘˘˘ƒK˘˘«˘˘≥
Gd˘˘©˘˘Ób˘˘Éä Gd˘˘ƒOj˘˘á hJ˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘á Gd˘˘©˘Ób˘Éä
G’b˘˘àü°˘˘ÉOj˘á hGd˘ã˘≤˘Éa˘«˘á hGd˘©˘∏˘ª˘«˘á HÚ
Ohd¡º hGdóhdá GŸù°à†°«Øá''.

hbÉdâ GE¿ hU°∞ GdæÉFÖ d©ªπ Gdù°ØÒ
G’Ce˘ôj˘µ˘» H`{G’S°˘à˘îÑÉQGJ» hGdàÉCRÁ»''

’ jîóΩ e£∏≤Ék Gd©ÓbÉä GdãæÉF«á HÚ
Gd˘ƒ’j˘Éä GŸà˘ë˘óI G’Ce˘ôj˘µ«á hGdÑëôjø

‘ M˘˘˘˘˘É∫ Y˘˘˘˘˘óΩ GEb˘˘˘˘˘ôG¿ g˘˘˘˘˘ò√ G’ChU°˘˘˘˘É±
HÉ’COdá hGdÈGgÚ GŸãÑàá. hfÑq¡â M«É∫
OY˘˘ƒI H˘ø M˘ƒj˘π ''GÿÉQL˘«˘á'' ıÉW˘Ñ˘á

f˘˘¶ÒJ˘˘¡˘˘É G’Ce˘ôj˘µ˘«˘á d˘à˘¨˘«Ò S°˘ØÒg˘É
d˘˘˘˘ói Gd˘˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘ôj˘˘˘ø, GE¤ GC¿ ›ôO S°˘˘˘ƒ¥
G’J˘¡˘Ée˘Éä Y˘∏˘≈ N˘∏˘Ø˘«˘á d˘≤ÉAGä Gdù°ØÒ

e™ Lª©«Éä S°«ÉS°«á eôNü°á ’ j©àÈ
Gfà≤ÉU°Ék ‘ M≤¬, cƒf¡É Lª©«Éä Jµàù°Ö

‘ hLƒOgÉ U°Øá Gdû°ôY«á Gd≤Éfƒf«á.
hL˘˘˘˘˘óOä hRGQI GÿÉQL˘˘˘˘˘«˘˘˘˘á J˘˘˘˘ÉCc˘˘˘˘«˘˘˘˘ó

GMÎGe˘˘˘˘¡˘˘˘˘É GS°˘˘˘˘à˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ód˘˘˘˘«˘˘˘˘á Gdù°˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘á
Gdàû°ôj©«á, hMôjá GCY†°ÉF¡É ‘ Gdà©ÑÒ

Yø GBQGF¡º, ’aàá GE¤ GCf¡É Jæà¡è S°«ÉS°á
Gdû°˘Ø˘Éa˘«˘á hG’EH˘≤˘ÉA Y˘∏˘≈ Gd˘ÑÉÜ eØàƒMÉk

e˘˘™ Gd˘˘æ˘˘ƒGÜ hGEW˘˘ÓY˘˘¡˘º Y˘∏˘≈ GÛôj˘Éä
Gdù°˘˘˘«˘˘˘ÉS°˘˘«˘˘á. hGS°˘˘à˘˘ódâ Y˘˘∏˘˘≈ Pd∂ e˘˘ø

eàÉH©à¡É dƒbÉF™ GŸƒD“ô Gdü°ëÉ‘ Gdò…
Y≤óJ¬ càπ f«ÉH«á HàÉQjï jƒf«ƒ
GŸÉV°» Yø GdàóNÓä GÿÉQL«á, hd≤ÉA
hRjô GÿÉQL«á e™ GCY†°ÉA ÷æá Gdû°ƒDh¿
GÿÉQL«á hGdóaÉ´ hG’Ceø GdƒWæ» jƒΩ
GCH˘˘ôj˘˘π GŸÉV°˘˘», M˘«å W˘ôì Gd˘Ñ˘©†¢
Jù°ÉhD’ä Hû°ÉC¿ H©†¢ Gd≤†°ÉjÉ hYÓbÉä
GŸª˘˘∏˘˘µ˘˘á GÿÉQL˘˘«˘˘á, a˘˘«˘˘ª˘˘É b˘óΩ Gd˘ƒRj˘ô
G’Ej†°˘˘ÉM˘˘Éä Gd˘˘µ˘˘Éa˘˘«˘˘á M˘˘ƒd˘˘¡˘˘É. hc˘˘Éfâ
Gdü°˘˘ë˘˘∞ GÙ∏˘«˘á fû°˘ôä j˘ƒΩ jƒd«ƒ
, Jü°ôjëÉä d∏æÉFÖ Hø Mƒjπ OYÉ
a˘˘«˘˘¡˘˘É GE¤ J˘˘¨˘˘«Ò Gdù°˘ØÒ G’Ce˘ôj˘µ˘» ‘
GdÑëôjø, Y∏≈ N∏Ø«á OhQ√ ''GdàÉCRÁ»''
hd≤ÉF¬ GCWôGaÉk eø G÷ª©«Éä Gdù°«ÉS°«á.

jæàîÖ eµàÑ¬ GdàæØ«ò… d` S°æƒGä

GET°¡ÉQ G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø ZóGk
càÖ GEHôGg«º GdõjÉÊ:

GCY∏ø G’–ÉO G◊ô d©ªÉ∫ GdÑëôjø Yõe¬ Y≤ó eƒD“ô√ GdàÉCS°«ù°» ZóGk GEjòGfÉk HÉET°¡ÉQ G’–ÉO
QS°ª«Ék, eû°ÒGk GE¤ GC¿  G’–ÉO S°«æàîÖ NÓ∫ GŸƒD“ô eµàÑ¬ GdàæØ«ò… dóhQI “àó ’CQH™ S°æƒGä.

hbÉ∫ Y†°ƒ Gd∏éæá Gdàë†°Òjá N∏«π Rjæπ GE¿, GŸƒD“ô S°«≤ô GdƒKÉF≥ GdôF«ù°á hGdæ¶ÉΩ G’CS°ÉS¢
hGdÓFëá GdóGN∏«á, hS°«ëóO eù°ª≈ hT°©ÉQ G’–ÉO, eƒV°ëÉk GC¿ G’–ÉO OYÉ YóOGk eø GŸæ¶ªÉä
Gdæ≤ÉH«á Gdóhd«á hGd©ôH«á d∏ªû°ÉQcá ‘ GŸƒD“ô, hG’S°àØÉOI eø NÈGJ¡º Gdæ≤ÉH«á. 

hGCT°ÉO Rjæπ HÉdæ≤ÉHÉä Gdà» S°îôä L¡ƒOgÉ ’E‚Éì GŸƒD“ô. jòcô GC¿ G’–ÉO G◊ô GCQLÉC eƒD“ô√
GdàÉCS°«ù°» GCjÉΩ, GEP cÉ¿ eø GŸ≤ôQ GC¿ joæ¶º ‘ hjƒd«ƒ GŸÉV°», hGCQL©â Gd∏éæá Gdàë†°Òjá
GCS°ÑÉÜ GdàÉCL«π GE¤ JõGeæ¬ e™ eƒD“ô Oh‹ ‘ eü°ô Jû°ÉQ∑ a«¬ f≤ÉHÉä hG–ÉOGä YôH«á hOhd«á.

hj†°º G’–ÉO G◊ô f≤ÉHÉä Jû°ªπ T°ôcá Gÿ∏«è dü°æÉYá GdÑÎhc«ªÉhjÉä ''L«Ñ∂'', hT°ôcá
GCŸæ«ƒΩ GdÑëôjø ''GCdÑÉ'', hGŸü°ôa«Ú, hGdƒWæ«á d©ªÉ∫ LôGeµƒ, hG◊ôI d©ªÉ∫ HÉHµƒ, hGdƒWæ«á
d©ªÉ∫ NóeÉä e£ÉQ GdÑëôjø ''HÉS¢'', hGŸù°à≤∏á d©ªÉ∫ GCS°ô…, hjÑ∏≠ YóO Gd©ªÉ∫ GŸæ†°ªÚ
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Gd˘≤˘à˘∏˘≈ H˘É’B’± e˘∏˘≤˘≈ H˘¡˘º ‘ Gdû°˘ƒGQ´
hG’CRbá Oh¿ QMªá GCh Oh¿ eôGYÉI GE’ h’
Peá''.

hGS°˘˘à˘˘¨˘ôÜ Gd˘Ø†°˘Éd˘á GŸƒb˘∞ Gdù°˘∏˘Ñ˘»

d∏©É⁄ G’ES°Óe» eø G’CMóGç e£ÉdÑÉk
e˘˘˘æ˘˘˘¶˘˘˘ª˘˘˘á Gd˘˘˘à˘˘©˘˘Éh¿ G’ES°˘˘Óe˘˘» H˘˘©˘˘≤˘˘ó
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G’CYõ∫ eø H«æ¡º fù°ÉA hGCWØÉ∫ hT°«ƒñ
''Y∏≈ jó G’Bdá Gd©ù°µôjá GdàÉH©á dæ¶ÉΩ
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Gdù°˘˘˘ƒQj˘˘˘á ‘ e˘˘ÉQS¢ M˘à˘≈ Gd«ƒΩ,
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اإ�شهار االحتاد العام

احلر لنقابات عمال البحرين

بت�أ�سي�س  ق�مت  وزن  وذات  كبرية  نق�ب�ت 

ا�سم  عليه  اأطلقت  البحرين،  لعم�ل  جديد  احت�د 

البحرين«..  عم�ل  لنق�ب�ت  احلر  الع�م  »االحت�د 

وزير  ح�سور  ع��دم  اإن  و�سوح  بكل  ونقوله� 

يح�سب  �سي��سي�ً  موقف�ً  يعد  املوؤمتر  لهذا  العمل 

والتع�ون  الدعم  ال��وزي��ر  يقدم  فمثلم�  عليه، 

لالحت�د القدمي، فيجب عليه اأن يقدم الدعم اأي�س�ً 

فر�سة  اإن�س�ئه  يف  اأن  نرى  الذي  االحت�د  لهذا 

احل��سل. الت�سيي�س  من  للخروج  للعم�ل  حقيقية 

اأجمع املتحدون يف االحت�د احلر اأنه ال ف�ئدة 

الوف�ق، حيث  تديره  الذي  االحت�د  البق�ء يف  من 

الوف�ق  ت�أخذه  اأنه احت�د م�سي�س،  ب�لتجربة  اأثبت 

العم�لية  النق�ب�ت  مكتب  من  يدار  و�سم�الً،  ميين�ً 

من  للعديد  ب�لن�سبة  احت���د  فهكذا  الوف�ق،  يف 

فيه،  الع�سوية  ثمن  حتى  ي�ستحق  ال  العم�ل 

ليتخل�س  اإال  ومعهم حق، وم� ج�ء االحت�د احلر 

اأخط�ء  تتكرر  ال  وحتى  املقيتة،  التبعية  هذه  من 

امل��سي.

لتحرير  ن��واة  ه��و  االحت���د  ه��ذا  اإن�س�ء  اإن 

عليهم،  امل�سيطر  الفقيه  والية  تي�ر  من  العم�ل 

احلقيقي  التمثيل  ه��و  االحت����د  ه��ذا  وم�سري 

هو  كم�  ت�سيي�س  اأي  عن  بعيداً  البحرين  لعم�ل 

العديد  هن�ك  اأن  كم�  القدمي،  االحت�د  يف  ح��سل 

احلر  االحت�د  لهذا  �ستن�سم  التي  النق�ب�ت  من 

يف  احل��سم  قراره�  التخ�ذ  العدة  تعد  تزال  وال 

العمومي��ة. جمعي�ته� 

العمل  وزي��ر  موقف  و�سوح،  بكل  نقوله� 

ب�الته�م�ت، ولكن  ن�سبقه  اإىل تو�سيح، ال  يحت�ج 

فذلك  التعددية  يوؤيد  ال  الوزير  ك�ن  لو  نقول 

احل�يل،  االحت�د  دعم  عن  للتغيب  له  حجة  لي�س 

ال�سرعية  ال�سفة  ي�سفي  ال  لكي  تغيبه  ك�ن  واإن 

ر�سمي�ً عليه فهو بذلك خمطئ الأن االحت�د احل�يل 

ملوقف  تف�سرياً  نرى  ال  ونحن  ب�لق�نون،  �سرعي 

وزير العمل اإال وقوف�ً يف �سف احت�د �سد احت�د 

يحت�ج  ف�أي�س�ً  فعالً،  موقفه  هذا  ك�ن  واإذا  اآخر، 

تو�سيح. اإىل 

نقطة نظام

محمد األحمد

Al-Ahmed@alayam.com

ا�ستكماالً لر�سالتها بتعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع

جمعية االإرادة والتغيري ت�شكل جمل�شًا ا�شت�شاريًا جديداً بـ 16 ع�شواً

كتب - حممد اجليو�سي:

االأول  اأم�س  الوطنية  والتغيري  االإرادة  جمعية  اأعلنت 

اجلديد  اال�ست�ساري  مبجل�سها  ع�سوا   16 تن�سيب  عن 

والتثقيف  املعرفة  حقول  يف  خربة  بيت  مبثابة  ليكون 

والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية  العلمية 

لر�سالتها  ا�ستكماالً  ال�سعبي  التاأثري  والريا�سية وجماالت 

يف تعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع.

وت�سم قائمة االأع�ساء اجلدد باملجل�س اال�ست�ساري كال 

من: د.را�سد جنم، د.خالد برهان الدين العو�سي، د.وهيب 

ع�سكر،  عدنان  اجلمريي،  احمد  القاهري،  د.�سرب  النا�سر، 

د.اأمل  جابر،  مها  عبده،  حممد  ال�سرقاوي،  علي  ال�ساعر 

املو�سوي،  د.نعمان  ح�سن،  احمد  فريد  املال،  ا�سامة  فقيه، 

را�سد العريفي، د.خليفة بن دينة، ومثنى ربيعة.

واعتربت اأمني عام جمعية االرادة والتغيري الوطنية، 

اال�ست�ساري  املجل�س  اع�ساء  الفايز تن�سيب  الدكتورة رمي 

اجلديد »خطوة ا�ستثنائية وفريدة من نوعها على ال�ساحة 

عليها  اأ�سرف  متخ�س�سة  درا�سات  نتيجة  اأتت  املحلية 

فقهاء �سيا�سيون وقانونيون تهدف اإىل تكوين بيت خربة 

على  املبنية  امل�سورة  تقدمي  بغية  املجاالت  من  العديد  يف 

العلم الوافر والدراية الكافية يف احلقول املختلفة العلمية 

والريا�سية  والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية 

وجماالت التاأثري ال�سعبي«.

تن�سيب  فعالية  خالل  كلمتها  يف  الفايز  واو�سحت 

االع�ساء اجلدد للمجل�س اال�ست�ساري، ان املجل�س �سي�ساهم 

ب�سكل فاعل يف الق�سايا التخ�س�سية وحت�سني اآلية اتخاذ 

وتنمية  ال�سليمة  وامل�سورة  النري  بالراأي  ورفده  القرار 

الوعي ورفع م�ستوى التثقيف.

وا�سافت الفايز بالقول: »حر�ساً من اجلمعية على عدم 

ت�سيي�س هذه املجاالت ال�سامية، فقد ن�س النظام االأ�سا�سي 

اأ�سا�ساً للع�سوية  على اأن ال تكون الع�سوية يف اجلمعية 

يف املجل�س. كما ن�س على عدم التزام اأع�ساء هذا املجل�س 

مبا ي�سدر عن اجلمعية من قرارات ومواقف �سيا�سية«.

ممدودة  »اأيدينا  بالقول:  كلمتها  الفايز  واختتمت 

وننف�س غبار  باالإرادة واقعاً جديداً  للجميع لنخلق  دوماً 

الذي  االإيجابي  التغيري  وجنعل  واقعنا  من  موؤملة  مرحلة 

�سلح  اإذا  الذي  الفرد  االأول  ومكونها  القاعدة،  من  يبداأ 

ا�ستقامت االأمور وهو �سالح ال ي�ستثني الثقافة والريا�سة 

يلزمه  تغري  والقانون، وهو  وال�سيا�سة  واالقت�ساد  والفن 

الوعي والتثقيف وتت�سارك يف ال�سمو به كل احلقول وكل 

اجلهود«.

»االأيام«  لـ  اأ�سئلة  على  ردها  الفايز يف  قالت  ذلك  اىل 

ان عدد اع�ساء اجلمعية و�سل لغاية االآن اىل 300 ع�سو، 

معتربة ذلك اجناز الفت جلمعية �سيا�سة مبتدئة.

الفرتة  خالل  �ست�سعى  اجلمعية  ان  الفايز  واو�سحت 

املواطنني  تثقيف  زيادة  اىل  اجلاري  العام  من  املتبقية 

وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  ال�سيا�سية  بالتنمية 

الفرد  تغيري  اىل  ت�سبو  متطورة  عملية  بطرق  اال�سا�سية 

القرار  �سنع  كيفية  من  والتمكن  االيجابية  اىل  البحريني 

والعرق  اال�سل  عن  النظر  بغ�س  االطياف  كافة  و�سم 

�سهر  يف  �سرتكز  اجلمعية  ان  اىل  الفايز  ولفتت  واللون. 

الرم�سانية  باملجال�س  الندوات  على  املبارك  رم�سان 

مع  والتعاون  البحرين  خارج  من  �سيوف  وا�ست�سافة 

عن  عملنا  �سيميز  ما  ان  الفايز  وبينت  تثقيفية.  جمال�س 

هو  باململكة  العاملة   21 الـ  ال�سيا�سية  اجلمعيات  باقي 

الفعل ومدى العطاء للوطن �سمن خطط ومدار�س �سيا�سية 

ال�سليمة  ال�سيا�سية  التنمية  بثقافة  الفرد  وتنمية  وا�سحة 

بعيدا عن العنف وابراز اجلانب املظلم من ال�سيا�سة.

يذكر ان جمعية االرادة والتغيري الوطنية مت اإ�سهارها 

مطلع  الفعلي  ن�ساطها  وبا�سرت  املا�سي  فرباير   20 يف 

يونيو املا�سي بعقد ور�س عمل متخ�س�سة.

البحرين  اأن تكون مملكة  وتركز روؤية اجلمعية على 

واملقيمني  اأبنائها  لكل  واالأمان  والرخاء  للحرية  منوذجاً 

على  واحلفاظ  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  وتفعيل  بها، 

واالإداري  املايل  الف�ساد  وحماربة  املتحققة،  املكت�سبات 

البناء  يف  بامل�ساهمة  فتتمثل  ر�سالتها  اأما  وال�سيا�سي. 

الد�ستورية  املعايري  الكامل واحلقيقي ح�سب  الدميقراطي 

والقانونية والدولية، حماربة كل �سور الفو�سى والف�ساد 

والظلم االجتماعي اأخالقياً و�سيا�سياً واإدارياً واقت�سادياً، 

ال�سوق  اآليات  اقت�سادي متطور، يحرتم  اإقامة نظام  دعم 

املواطنني،  لكل  االجتماعية  العدالة  متطلبات  ويراعي 

و�سحية  وثقافية  تعليمية  منظومة  بناء  على  العمل 

واملقيمني،  املواطنني  جلميع  االأ�سا�سية  احلاجات  حتقق 

االهتمام بتحقيق العدالة االجتماعية جلميع اأبناء ال�سعب 

لتكافوؤ  حقيقية  مبادئ  اإيجاد  على  والعمل  البحريني 

البيئة  على  واحلفاظ  ال�سكلي  التمكني  ورف�س  الفر�س 

الوعي  تنمية  عليها،  التعديات  كافة  اإزالة  البحرينية، 

ال�سيا�سي لدى جميع اأبناء مملكة البحرين مبا يتوافق مع 

العمل  الدولية،  واالأعراف  املحلية  والقانونيني  الد�ستور 

للجميع،  واملواطنة  والوالء  االنتماء  روح  تعزيز  على 

العمل على �سون كرامة االإن�سان واملحافظة على حقوقه 

لذلك،  الالزمة  والقانونية  الت�سريعية  االآليات  وتفعيل 

العربية،  البحريني  املجتمع  هوية  تكري�س  على  والعمل 

�سمن منظومته اخلليجية.

اهداف  جملة  حتقيق  على  اجلمعية  تقوم  حني  يف 

املجتمع،  اأطياف  ال�سيا�سي لدى جميع  الوعي  هي: تنمية 

بو�سفها  املدنية  الدولة  بناء  ا�ستكمال  يف  امل�ساهمة 

ال�سمانة الوحيدة ل�سمان التعاي�س ال�سلمي، متكني املراأة 

والثقايف  واالأقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ساأن  م�ستوى  على 

واملواطنة  االنتماء  روح  تعزيز  والتنموي،  واالأجتماعي 

على  العمل  واأطيافهم،  الوطن  اأبناء  جميع  بني  للوطن 

ما  اإبراز  البحريني،  املواطن  معي�سة  م�ستوى  حت�سني 

با�ستخدام  اإعالميا  واأن�سطة  برامج  من  اجلمعية  به  تقوم 

اجلمعيات  مع  العالقات  توطيد  املتاحه،  الو�سائل  جميع 

ال�سيا�سية واالجتماعية العاملة بالوطن وخارجها ح�سب 

وال�سلم  االأمن  على  املحافظة  اململكة،  و�سوابط  قوانني 

واالإداري  وال�سيا�سي  االأخالقي  الف�ساد  حماربة  االأهلي، 

تهيئة  والتنموي،  واالجتماعي  والثقايف  واالقت�سادي 

يف  امل�ساركه  والريادة،  القرار  �سنع  اتخاذ  ملواقع  الن�ساأ 

واملواطن،  الوطن  مت�س  التي  القرارات  اتخاذ  �سناعة 

املحافظة على حقوق االإن�سان يف اململكة وتفعيل االآليات 

على  املحافظة  عليها،  التعدي  ومنع  ل�سيانتها  الالزمة 

واخلليجيه  عامة  االإقليميه  العربية  املجتمعات  هوية 

خا�سة، وامل�ساركة يف امل�سرية اال�سالحية.

ج�نب من فع�لية جمعية االإرادة والتغيري... [ ت�سوير: نور حممدد. رمي الف�يز

معهد البحريــن للتدريب يقدم برنامج 

الدبلوما املتقدمة يف الت�شميم الداخلي

معهـد  يقدم  املتميزة،  التدريبية  براجمه  �سمن 

املتقدمة  الدبلوما  برنامج  للتدريب  البحرين 

�سهادة  على  للحا�سلني  الداخلي  الت�سميم  يف 

تنفيذه  يتم  عمل، حيث  والباحثني عن  البكالوريو�س 

على مرحلتني، مبعدل 3 اأ�سهر لكل مرحلة يف الفرتتني 

ال�سباحية وامل�سائية، ومينح خريجوه �سهادة معتمدة 

املعهد،  ل�سهادات  املانحة  اجلهة  وهي  اإيدك�سل  من 

باالإ�سافة اإىل الدعم الذي يحظى به الربنامج من وزارة 

باأن املجموعة امل�سجلة لهذا العام والتي  العمل، علماً 

اأفرادها فرتة تدريبية  الثالثة �سيق�سي  الدفعة  تعترب 

يف ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال الت�سميم الداخلي.   

رئي�س  العلوي  جعفر  �سيد  االأ�ستاذ  بذلك  �سرح   

هذا  اأن  م�سيفاً  باملعهد،  والت�سميم  الفنون  ق�سم 

ي�سهد   2010 عام  منذ  تنفيذه  بداأ  الذي  الربنامج 

اإقباالً للت�سجيل فيه، مما دعا املعهد اإىل اال�ستمرار يف 

يف  وتطويرها  املتدربني  مهارات  �سقل  بهدف  تنفيذه 

هذا املجال.

وفاة عامل اآ�شيوي 

يف دورة مياه مبنطقة ع�شكر 
 

كتب - علي اإبراهيم:

 

عاماً(   60( العمر  من  يبلغ  اآ�سيوي  وافد  تويف 

وذلك باإحدى دورات املياه ب�سركة ميدال كيبل مبنطقة 

ع�سكر يوم اأم�س اخلمي�س. 

ال�سركة  عمال  اأحد  اأن  الوفاة  تفا�سيل  يف  وجاء 

�ساهد زميله ملقاً على االأر�س بدورة املياه وهو فاقدا 

طلب  مت  بال�سركة  امل�سوؤولني  ابالغ  وفور  للوعي. 

مبا�سرة  املوقع  اإىل  ح�سرت  والتي  االإ�سعاف  �سيارة 

الإجراء الالزم.

 وعند و�سول طاقم االإ�سعاف ومعاينته تبني باأن 

اإخطار  مت  وعليه  احلياة.  فارق  قد  االآ�سيوي  الوافد 

اجلهات االأمنية والتي با�سرت القيام بالالزم فيما مت 

انتداب الطبيب ال�سرعي للوقوف على اأ�سباب الوفاة.
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اإ�شهار االحتاد العام

احلر لنقابات عمال البحرين

بت�أ�سي�س  ق�مت  وزن  وذات  كبرية  نق�ب�ت 

ا�سم  عليه  اأطلقت  البحرين،  لعم�ل  جديد  احت�د 

البحرين«..  عم�ل  لنق�ب�ت  احلر  الع�م  »االحت�د 

وزير  ح�سور  ع��دم  اإن  و�سوح  بكل  ونقوله� 

يح�سب  �سي��سي�ً  موقف�ً  يعد  املوؤمتر  لهذا  العمل 

والتع�ون  الدعم  ال��وزي��ر  يقدم  فمثلم�  عليه، 

لالحت�د القدمي، فيجب عليه اأن يقدم الدعم اأي�س�ً 

فر�سة  اإن�س�ئه  يف  اأن  نرى  الذي  االحت�د  لهذا 

احل��سل. الت�سيي�س  من  للخروج  للعم�ل  حقيقية 

اأجمع املتحدون يف االحت�د احلر اأنه ال ف�ئدة 

الوف�ق، حيث  تديره  الذي  االحت�د  البق�ء يف  من 

الوف�ق  ت�أخذه  اأنه احت�د م�سي�س،  ب�لتجربة  اأثبت 

العم�لية  النق�ب�ت  مكتب  من  يدار  و�سم�الً،  ميين�ً 

من  للعديد  ب�لن�سبة  احت���د  فهكذا  الوف�ق،  يف 

فيه،  الع�سوية  ثمن  حتى  ي�ستحق  ال  العم�ل 

ليتخل�س  اإال  ومعهم حق، وم� ج�ء االحت�د احلر 

اأخط�ء  تتكرر  ال  وحتى  املقيتة،  التبعية  هذه  من 

امل��سي.

لتحرير  ن��واة  ه��و  االحت���د  ه��ذا  اإن�س�ء  اإن 

عليهم،  امل�سيطر  الفقيه  والية  تي�ر  من  العم�ل 

احلقيقي  التمثيل  ه��و  االحت����د  ه��ذا  وم�سري 

هو  كم�  ت�سيي�س  اأي  عن  بعيداً  البحرين  لعم�ل 

العديد  هن�ك  اأن  كم�  القدمي،  االحت�د  يف  ح��سل 

احلر  االحت�د  لهذا  �ستن�سم  التي  النق�ب�ت  من 

يف  احل��سم  قراره�  التخ�ذ  العدة  تعد  تزال  وال 

العمومي��ة. جمعي�ته� 

العمل  وزي��ر  موقف  و�سوح،  بكل  نقوله� 

ب�الته�م�ت، ولكن  ن�سبقه  اإىل تو�سيح، ال  يحت�ج 

فذلك  التعددية  يوؤيد  ال  الوزير  ك�ن  لو  نقول 

احل�يل،  االحت�د  دعم  عن  للتغيب  له  حجة  لي�س 

ال�سرعية  ال�سفة  ي�سفي  ال  لكي  تغيبه  ك�ن  واإن 

ر�سمي�ً عليه فهو بذلك خمطئ الأن االحت�د احل�يل 

ملوقف  تف�سرياً  نرى  ال  ونحن  ب�لق�نون،  �سرعي 

وزير العمل اإال وقوف�ً يف �سف احت�د �سد احت�د 

يحت�ج  ف�أي�س�ً  فعالً،  موقفه  هذا  ك�ن  واإذا  اآخر، 

تو�سيح. اإىل 

نقطة نظام

محمد األحمد

Al-Ahmed@alayam.com

ا�ستكماالً لر�سالتها بتعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع

جمعية االإرادة والتغيري ت�شكل جمل�شًا ا�شت�شاريًا جديداً بـ 16 ع�شواً

كتب - حممد اجليو�سي:

االأول  اأم�س  الوطنية  والتغيري  االإرادة  جمعية  اأعلنت 

اجلديد  اال�ست�ساري  مبجل�سها  ع�سوا   16 تن�سيب  عن 

والتثقيف  املعرفة  حقول  يف  خربة  بيت  مبثابة  ليكون 

والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية  العلمية 

لر�سالتها  ا�ستكماالً  ال�سعبي  التاأثري  والريا�سية وجماالت 

يف تعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع.

وت�سم قائمة االأع�ساء اجلدد باملجل�س اال�ست�ساري كال 

من: د.را�سد جنم، د.خالد برهان الدين العو�سي، د.وهيب 

ع�سكر،  عدنان  اجلمريي،  احمد  القاهري،  د.�سرب  النا�سر، 

د.اأمل  جابر،  مها  عبده،  حممد  ال�سرقاوي،  علي  ال�ساعر 

املو�سوي،  د.نعمان  ح�سن،  احمد  فريد  املال،  ا�سامة  فقيه، 

را�سد العريفي، د.خليفة بن دينة، ومثنى ربيعة.

واعتربت اأمني عام جمعية االرادة والتغيري الوطنية، 

اال�ست�ساري  املجل�س  اع�ساء  الفايز تن�سيب  الدكتورة رمي 

اجلديد »خطوة ا�ستثنائية وفريدة من نوعها على ال�ساحة 

عليها  اأ�سرف  متخ�س�سة  درا�سات  نتيجة  اأتت  املحلية 

فقهاء �سيا�سيون وقانونيون تهدف اإىل تكوين بيت خربة 

على  املبنية  امل�سورة  تقدمي  بغية  املجاالت  من  العديد  يف 

العلم الوافر والدراية الكافية يف احلقول املختلفة العلمية 

والريا�سية  والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية 

وجماالت التاأثري ال�سعبي«.

تن�سيب  فعالية  خالل  كلمتها  يف  الفايز  واو�سحت 

االع�ساء اجلدد للمجل�س اال�ست�ساري، ان املجل�س �سي�ساهم 

ب�سكل فاعل يف الق�سايا التخ�س�سية وحت�سني اآلية اتخاذ 

وتنمية  ال�سليمة  وامل�سورة  النري  بالراأي  ورفده  القرار 

الوعي ورفع م�ستوى التثقيف.

وا�سافت الفايز بالقول: »حر�ساً من اجلمعية على عدم 

ت�سيي�س هذه املجاالت ال�سامية، فقد ن�س النظام االأ�سا�سي 

اأ�سا�ساً للع�سوية  على اأن ال تكون الع�سوية يف اجلمعية 

يف املجل�س. كما ن�س على عدم التزام اأع�ساء هذا املجل�س 

مبا ي�سدر عن اجلمعية من قرارات ومواقف �سيا�سية«.

ممدودة  »اأيدينا  بالقول:  كلمتها  الفايز  واختتمت 

وننف�س غبار  باالإرادة واقعاً جديداً  للجميع لنخلق  دوماً 

الذي  االإيجابي  التغيري  وجنعل  واقعنا  من  موؤملة  مرحلة 

�سلح  اإذا  الذي  الفرد  االأول  ومكونها  القاعدة،  من  يبداأ 

ا�ستقامت االأمور وهو �سالح ال ي�ستثني الثقافة والريا�سة 

يلزمه  تغري  والقانون، وهو  وال�سيا�سة  واالقت�ساد  والفن 

الوعي والتثقيف وتت�سارك يف ال�سمو به كل احلقول وكل 

اجلهود«.

»االأيام«  لـ  اأ�سئلة  على  ردها  الفايز يف  قالت  ذلك  اىل 

ان عدد اع�ساء اجلمعية و�سل لغاية االآن اىل 300 ع�سو، 

معتربة ذلك اجناز الفت جلمعية �سيا�سة مبتدئة.

الفرتة  خالل  �ست�سعى  اجلمعية  ان  الفايز  واو�سحت 

املواطنني  تثقيف  زيادة  اىل  اجلاري  العام  من  املتبقية 

وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  ال�سيا�سية  بالتنمية 

الفرد  تغيري  اىل  ت�سبو  متطورة  عملية  بطرق  اال�سا�سية 

القرار  �سنع  كيفية  من  والتمكن  االيجابية  اىل  البحريني 

والعرق  اال�سل  عن  النظر  بغ�س  االطياف  كافة  و�سم 

�سهر  يف  �سرتكز  اجلمعية  ان  اىل  الفايز  ولفتت  واللون. 

الرم�سانية  باملجال�س  الندوات  على  املبارك  رم�سان 

مع  والتعاون  البحرين  خارج  من  �سيوف  وا�ست�سافة 

عن  عملنا  �سيميز  ما  ان  الفايز  وبينت  تثقيفية.  جمال�س 

هو  باململكة  العاملة   21 الـ  ال�سيا�سية  اجلمعيات  باقي 

الفعل ومدى العطاء للوطن �سمن خطط ومدار�س �سيا�سية 

ال�سليمة  ال�سيا�سية  التنمية  بثقافة  الفرد  وتنمية  وا�سحة 

بعيدا عن العنف وابراز اجلانب املظلم من ال�سيا�سة.

يذكر ان جمعية االرادة والتغيري الوطنية مت اإ�سهارها 

مطلع  الفعلي  ن�ساطها  وبا�سرت  املا�سي  فرباير   20 يف 

يونيو املا�سي بعقد ور�س عمل متخ�س�سة.

البحرين  اأن تكون مملكة  وتركز روؤية اجلمعية على 

واملقيمني  اأبنائها  لكل  واالأمان  والرخاء  للحرية  منوذجاً 

على  واحلفاظ  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  وتفعيل  بها، 

واالإداري  املايل  الف�ساد  وحماربة  املتحققة،  املكت�سبات 

البناء  يف  بامل�ساهمة  فتتمثل  ر�سالتها  اأما  وال�سيا�سي. 

الد�ستورية  املعايري  الكامل واحلقيقي ح�سب  الدميقراطي 

والقانونية والدولية، حماربة كل �سور الفو�سى والف�ساد 

والظلم االجتماعي اأخالقياً و�سيا�سياً واإدارياً واقت�سادياً، 

ال�سوق  اآليات  اقت�سادي متطور، يحرتم  اإقامة نظام  دعم 

املواطنني،  لكل  االجتماعية  العدالة  متطلبات  ويراعي 

و�سحية  وثقافية  تعليمية  منظومة  بناء  على  العمل 

واملقيمني،  املواطنني  جلميع  االأ�سا�سية  احلاجات  حتقق 

االهتمام بتحقيق العدالة االجتماعية جلميع اأبناء ال�سعب 

لتكافوؤ  حقيقية  مبادئ  اإيجاد  على  والعمل  البحريني 

البيئة  على  واحلفاظ  ال�سكلي  التمكني  ورف�س  الفر�س 

الوعي  تنمية  عليها،  التعديات  كافة  اإزالة  البحرينية، 

ال�سيا�سي لدى جميع اأبناء مملكة البحرين مبا يتوافق مع 

العمل  الدولية،  واالأعراف  املحلية  والقانونيني  الد�ستور 

للجميع،  واملواطنة  والوالء  االنتماء  روح  تعزيز  على 

العمل على �سون كرامة االإن�سان واملحافظة على حقوقه 

لذلك،  الالزمة  والقانونية  الت�سريعية  االآليات  وتفعيل 

العربية،  البحريني  املجتمع  هوية  تكري�س  على  والعمل 

�سمن منظومته اخلليجية.

اهداف  جملة  حتقيق  على  اجلمعية  تقوم  حني  يف 

املجتمع،  اأطياف  ال�سيا�سي لدى جميع  الوعي  هي: تنمية 

بو�سفها  املدنية  الدولة  بناء  ا�ستكمال  يف  امل�ساهمة 

ال�سمانة الوحيدة ل�سمان التعاي�س ال�سلمي، متكني املراأة 

والثقايف  واالأقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ساأن  م�ستوى  على 

واملواطنة  االنتماء  روح  تعزيز  والتنموي،  واالأجتماعي 

على  العمل  واأطيافهم،  الوطن  اأبناء  جميع  بني  للوطن 

ما  اإبراز  البحريني،  املواطن  معي�سة  م�ستوى  حت�سني 

با�ستخدام  اإعالميا  واأن�سطة  برامج  من  اجلمعية  به  تقوم 

اجلمعيات  مع  العالقات  توطيد  املتاحه،  الو�سائل  جميع 

ال�سيا�سية واالجتماعية العاملة بالوطن وخارجها ح�سب 

وال�سلم  االأمن  على  املحافظة  اململكة،  و�سوابط  قوانني 

واالإداري  وال�سيا�سي  االأخالقي  الف�ساد  حماربة  االأهلي، 

تهيئة  والتنموي،  واالجتماعي  والثقايف  واالقت�سادي 

يف  امل�ساركه  والريادة،  القرار  �سنع  اتخاذ  ملواقع  الن�ساأ 

واملواطن،  الوطن  مت�س  التي  القرارات  اتخاذ  �سناعة 

املحافظة على حقوق االإن�سان يف اململكة وتفعيل االآليات 

على  املحافظة  عليها،  التعدي  ومنع  ل�سيانتها  الالزمة 

واخلليجيه  عامة  االإقليميه  العربية  املجتمعات  هوية 

خا�سة، وامل�ساركة يف امل�سرية اال�سالحية.

ج�نب من فع�لية جمعية االإرادة والتغيري... [ ت�سوير: نور حممدد. رمي الف�يز

معهد البحريــن للتدريب يقدم برنامج 

الدبلوما املتقدمة يف الت�شميم الداخلي

معهـد  يقدم  املتميزة،  التدريبية  براجمه  �سمن 

املتقدمة  الدبلوما  برنامج  للتدريب  البحرين 

�سهادة  على  للحا�سلني  الداخلي  الت�سميم  يف 

تنفيذه  يتم  عمل، حيث  والباحثني عن  البكالوريو�س 

على مرحلتني، مبعدل 3 اأ�سهر لكل مرحلة يف الفرتتني 

ال�سباحية وامل�سائية، ومينح خريجوه �سهادة معتمدة 

املعهد،  ل�سهادات  املانحة  اجلهة  وهي  اإيدك�سل  من 

باالإ�سافة اإىل الدعم الذي يحظى به الربنامج من وزارة 

باأن املجموعة امل�سجلة لهذا العام والتي  العمل، علماً 

اأفرادها فرتة تدريبية  الثالثة �سيق�سي  الدفعة  تعترب 

يف ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال الت�سميم الداخلي.   

رئي�س  العلوي  جعفر  �سيد  االأ�ستاذ  بذلك  �سرح   

هذا  اأن  م�سيفاً  باملعهد،  والت�سميم  الفنون  ق�سم 

ي�سهد   2010 عام  منذ  تنفيذه  بداأ  الذي  الربنامج 

اإقباالً للت�سجيل فيه، مما دعا املعهد اإىل اال�ستمرار يف 

يف  وتطويرها  املتدربني  مهارات  �سقل  بهدف  تنفيذه 

هذا املجال.

وفاة عامل اآ�شيوي 

يف دورة مياه مبنطقة ع�شكر 
 

كتب - علي اإبراهيم:

 

عاماً(   60( العمر  من  يبلغ  اآ�سيوي  وافد  تويف 

وذلك باإحدى دورات املياه ب�سركة ميدال كيبل مبنطقة 

ع�سكر يوم اأم�س اخلمي�س. 

ال�سركة  عمال  اأحد  اأن  الوفاة  تفا�سيل  يف  وجاء 

�ساهد زميله ملقاً على االأر�س بدورة املياه وهو فاقدا 

طلب  مت  بال�سركة  امل�سوؤولني  ابالغ  وفور  للوعي. 

مبا�سرة  املوقع  اإىل  ح�سرت  والتي  االإ�سعاف  �سيارة 

الإجراء الالزم.

 وعند و�سول طاقم االإ�سعاف ومعاينته تبني باأن 

اإخطار  مت  وعليه  احلياة.  فارق  قد  االآ�سيوي  الوافد 

اجلهات االأمنية والتي با�سرت القيام بالالزم فيما مت 

انتداب الطبيب ال�سرعي للوقوف على اأ�سباب الوفاة.
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اإ�شهار االحتاد العام

احلر لنقابات عمال البحرين

بت�أ�سي�س  ق�مت  وزن  وذات  كبرية  نق�ب�ت 

ا�سم  عليه  اأطلقت  البحرين،  لعم�ل  جديد  احت�د 

البحرين«..  عم�ل  لنق�ب�ت  احلر  الع�م  »االحت�د 

وزير  ح�سور  ع��دم  اإن  و�سوح  بكل  ونقوله� 

يح�سب  �سي��سي�ً  موقف�ً  يعد  املوؤمتر  لهذا  العمل 

والتع�ون  الدعم  ال��وزي��ر  يقدم  فمثلم�  عليه، 

لالحت�د القدمي، فيجب عليه اأن يقدم الدعم اأي�س�ً 

فر�سة  اإن�س�ئه  يف  اأن  نرى  الذي  االحت�د  لهذا 

احل��سل. الت�سيي�س  من  للخروج  للعم�ل  حقيقية 

اأجمع املتحدون يف االحت�د احلر اأنه ال ف�ئدة 

الوف�ق، حيث  تديره  الذي  االحت�د  البق�ء يف  من 

الوف�ق  ت�أخذه  اأنه احت�د م�سي�س،  ب�لتجربة  اأثبت 

العم�لية  النق�ب�ت  مكتب  من  يدار  و�سم�الً،  ميين�ً 

من  للعديد  ب�لن�سبة  احت���د  فهكذا  الوف�ق،  يف 

فيه،  الع�سوية  ثمن  حتى  ي�ستحق  ال  العم�ل 

ليتخل�س  اإال  ومعهم حق، وم� ج�ء االحت�د احلر 

اأخط�ء  تتكرر  ال  وحتى  املقيتة،  التبعية  هذه  من 

امل��سي.

لتحرير  ن��واة  ه��و  االحت���د  ه��ذا  اإن�س�ء  اإن 

عليهم،  امل�سيطر  الفقيه  والية  تي�ر  من  العم�ل 

احلقيقي  التمثيل  ه��و  االحت����د  ه��ذا  وم�سري 

هو  كم�  ت�سيي�س  اأي  عن  بعيداً  البحرين  لعم�ل 

العديد  هن�ك  اأن  كم�  القدمي،  االحت�د  يف  ح��سل 

احلر  االحت�د  لهذا  �ستن�سم  التي  النق�ب�ت  من 

يف  احل��سم  قراره�  التخ�ذ  العدة  تعد  تزال  وال 

العمومي��ة. جمعي�ته� 

العمل  وزي��ر  موقف  و�سوح،  بكل  نقوله� 

ب�الته�م�ت، ولكن  ن�سبقه  اإىل تو�سيح، ال  يحت�ج 

فذلك  التعددية  يوؤيد  ال  الوزير  ك�ن  لو  نقول 

احل�يل،  االحت�د  دعم  عن  للتغيب  له  حجة  لي�س 

ال�سرعية  ال�سفة  ي�سفي  ال  لكي  تغيبه  ك�ن  واإن 

ر�سمي�ً عليه فهو بذلك خمطئ الأن االحت�د احل�يل 

ملوقف  تف�سرياً  نرى  ال  ونحن  ب�لق�نون،  �سرعي 

وزير العمل اإال وقوف�ً يف �سف احت�د �سد احت�د 

يحت�ج  ف�أي�س�ً  فعالً،  موقفه  هذا  ك�ن  واإذا  اآخر، 

تو�سيح. اإىل 

نقطة نظام

محمد األحمد

Al-Ahmed@alayam.com

ا�ستكماالً لر�سالتها بتعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع

جمعية االإرادة والتغيري ت�شكل جمل�شًا ا�شت�شاريًا جديداً بـ 16 ع�شواً

كتب - حممد اجليو�سي:

االأول  اأم�س  الوطنية  والتغيري  االإرادة  جمعية  اأعلنت 

اجلديد  اال�ست�ساري  مبجل�سها  ع�سوا   16 تن�سيب  عن 

والتثقيف  املعرفة  حقول  يف  خربة  بيت  مبثابة  ليكون 

والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية  العلمية 

لر�سالتها  ا�ستكماالً  ال�سعبي  التاأثري  والريا�سية وجماالت 

يف تعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع.

وت�سم قائمة االأع�ساء اجلدد باملجل�س اال�ست�ساري كال 

من: د.را�سد جنم، د.خالد برهان الدين العو�سي، د.وهيب 

ع�سكر،  عدنان  اجلمريي،  احمد  القاهري،  د.�سرب  النا�سر، 

د.اأمل  جابر،  مها  عبده،  حممد  ال�سرقاوي،  علي  ال�ساعر 

املو�سوي،  د.نعمان  ح�سن،  احمد  فريد  املال،  ا�سامة  فقيه، 

را�سد العريفي، د.خليفة بن دينة، ومثنى ربيعة.

واعتربت اأمني عام جمعية االرادة والتغيري الوطنية، 

اال�ست�ساري  املجل�س  اع�ساء  الفايز تن�سيب  الدكتورة رمي 

اجلديد »خطوة ا�ستثنائية وفريدة من نوعها على ال�ساحة 

عليها  اأ�سرف  متخ�س�سة  درا�سات  نتيجة  اأتت  املحلية 

فقهاء �سيا�سيون وقانونيون تهدف اإىل تكوين بيت خربة 

على  املبنية  امل�سورة  تقدمي  بغية  املجاالت  من  العديد  يف 

العلم الوافر والدراية الكافية يف احلقول املختلفة العلمية 

والريا�سية  والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية 

وجماالت التاأثري ال�سعبي«.

تن�سيب  فعالية  خالل  كلمتها  يف  الفايز  واو�سحت 

االع�ساء اجلدد للمجل�س اال�ست�ساري، ان املجل�س �سي�ساهم 

ب�سكل فاعل يف الق�سايا التخ�س�سية وحت�سني اآلية اتخاذ 

وتنمية  ال�سليمة  وامل�سورة  النري  بالراأي  ورفده  القرار 

الوعي ورفع م�ستوى التثقيف.

وا�سافت الفايز بالقول: »حر�ساً من اجلمعية على عدم 

ت�سيي�س هذه املجاالت ال�سامية، فقد ن�س النظام االأ�سا�سي 

اأ�سا�ساً للع�سوية  على اأن ال تكون الع�سوية يف اجلمعية 

يف املجل�س. كما ن�س على عدم التزام اأع�ساء هذا املجل�س 

مبا ي�سدر عن اجلمعية من قرارات ومواقف �سيا�سية«.

ممدودة  »اأيدينا  بالقول:  كلمتها  الفايز  واختتمت 

وننف�س غبار  باالإرادة واقعاً جديداً  للجميع لنخلق  دوماً 

الذي  االإيجابي  التغيري  وجنعل  واقعنا  من  موؤملة  مرحلة 

�سلح  اإذا  الذي  الفرد  االأول  ومكونها  القاعدة،  من  يبداأ 

ا�ستقامت االأمور وهو �سالح ال ي�ستثني الثقافة والريا�سة 

يلزمه  تغري  والقانون، وهو  وال�سيا�سة  واالقت�ساد  والفن 

الوعي والتثقيف وتت�سارك يف ال�سمو به كل احلقول وكل 

اجلهود«.

»االأيام«  لـ  اأ�سئلة  على  ردها  الفايز يف  قالت  ذلك  اىل 

ان عدد اع�ساء اجلمعية و�سل لغاية االآن اىل 300 ع�سو، 

معتربة ذلك اجناز الفت جلمعية �سيا�سة مبتدئة.

الفرتة  خالل  �ست�سعى  اجلمعية  ان  الفايز  واو�سحت 

املواطنني  تثقيف  زيادة  اىل  اجلاري  العام  من  املتبقية 

وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  ال�سيا�سية  بالتنمية 

الفرد  تغيري  اىل  ت�سبو  متطورة  عملية  بطرق  اال�سا�سية 

القرار  �سنع  كيفية  من  والتمكن  االيجابية  اىل  البحريني 

والعرق  اال�سل  عن  النظر  بغ�س  االطياف  كافة  و�سم 

�سهر  يف  �سرتكز  اجلمعية  ان  اىل  الفايز  ولفتت  واللون. 

الرم�سانية  باملجال�س  الندوات  على  املبارك  رم�سان 

مع  والتعاون  البحرين  خارج  من  �سيوف  وا�ست�سافة 

عن  عملنا  �سيميز  ما  ان  الفايز  وبينت  تثقيفية.  جمال�س 

هو  باململكة  العاملة   21 الـ  ال�سيا�سية  اجلمعيات  باقي 

الفعل ومدى العطاء للوطن �سمن خطط ومدار�س �سيا�سية 

ال�سليمة  ال�سيا�سية  التنمية  بثقافة  الفرد  وتنمية  وا�سحة 

بعيدا عن العنف وابراز اجلانب املظلم من ال�سيا�سة.

يذكر ان جمعية االرادة والتغيري الوطنية مت اإ�سهارها 

مطلع  الفعلي  ن�ساطها  وبا�سرت  املا�سي  فرباير   20 يف 

يونيو املا�سي بعقد ور�س عمل متخ�س�سة.

البحرين  اأن تكون مملكة  وتركز روؤية اجلمعية على 

واملقيمني  اأبنائها  لكل  واالأمان  والرخاء  للحرية  منوذجاً 

على  واحلفاظ  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  وتفعيل  بها، 

واالإداري  املايل  الف�ساد  وحماربة  املتحققة،  املكت�سبات 

البناء  يف  بامل�ساهمة  فتتمثل  ر�سالتها  اأما  وال�سيا�سي. 

الد�ستورية  املعايري  الكامل واحلقيقي ح�سب  الدميقراطي 

والقانونية والدولية، حماربة كل �سور الفو�سى والف�ساد 

والظلم االجتماعي اأخالقياً و�سيا�سياً واإدارياً واقت�سادياً، 

ال�سوق  اآليات  اقت�سادي متطور، يحرتم  اإقامة نظام  دعم 

املواطنني،  لكل  االجتماعية  العدالة  متطلبات  ويراعي 

و�سحية  وثقافية  تعليمية  منظومة  بناء  على  العمل 

واملقيمني،  املواطنني  جلميع  االأ�سا�سية  احلاجات  حتقق 

االهتمام بتحقيق العدالة االجتماعية جلميع اأبناء ال�سعب 

لتكافوؤ  حقيقية  مبادئ  اإيجاد  على  والعمل  البحريني 

البيئة  على  واحلفاظ  ال�سكلي  التمكني  ورف�س  الفر�س 

الوعي  تنمية  عليها،  التعديات  كافة  اإزالة  البحرينية، 

ال�سيا�سي لدى جميع اأبناء مملكة البحرين مبا يتوافق مع 

العمل  الدولية،  واالأعراف  املحلية  والقانونيني  الد�ستور 

للجميع،  واملواطنة  والوالء  االنتماء  روح  تعزيز  على 

العمل على �سون كرامة االإن�سان واملحافظة على حقوقه 

لذلك،  الالزمة  والقانونية  الت�سريعية  االآليات  وتفعيل 

العربية،  البحريني  املجتمع  هوية  تكري�س  على  والعمل 

�سمن منظومته اخلليجية.

اهداف  جملة  حتقيق  على  اجلمعية  تقوم  حني  يف 

املجتمع،  اأطياف  ال�سيا�سي لدى جميع  الوعي  هي: تنمية 

بو�سفها  املدنية  الدولة  بناء  ا�ستكمال  يف  امل�ساهمة 

ال�سمانة الوحيدة ل�سمان التعاي�س ال�سلمي، متكني املراأة 

والثقايف  واالأقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ساأن  م�ستوى  على 

واملواطنة  االنتماء  روح  تعزيز  والتنموي،  واالأجتماعي 

على  العمل  واأطيافهم،  الوطن  اأبناء  جميع  بني  للوطن 

ما  اإبراز  البحريني،  املواطن  معي�سة  م�ستوى  حت�سني 

با�ستخدام  اإعالميا  واأن�سطة  برامج  من  اجلمعية  به  تقوم 

اجلمعيات  مع  العالقات  توطيد  املتاحه،  الو�سائل  جميع 

ال�سيا�سية واالجتماعية العاملة بالوطن وخارجها ح�سب 

وال�سلم  االأمن  على  املحافظة  اململكة،  و�سوابط  قوانني 

واالإداري  وال�سيا�سي  االأخالقي  الف�ساد  حماربة  االأهلي، 

تهيئة  والتنموي،  واالجتماعي  والثقايف  واالقت�سادي 

يف  امل�ساركه  والريادة،  القرار  �سنع  اتخاذ  ملواقع  الن�ساأ 

واملواطن،  الوطن  مت�س  التي  القرارات  اتخاذ  �سناعة 

املحافظة على حقوق االإن�سان يف اململكة وتفعيل االآليات 

على  املحافظة  عليها،  التعدي  ومنع  ل�سيانتها  الالزمة 

واخلليجيه  عامة  االإقليميه  العربية  املجتمعات  هوية 

خا�سة، وامل�ساركة يف امل�سرية اال�سالحية.

ج�نب من فع�لية جمعية االإرادة والتغيري... [ ت�سوير: نور حممدد. رمي الف�يز

معهد البحريــن للتدريب يقدم برنامج 

الدبلوما املتقدمة يف الت�شميم الداخلي

معهـد  يقدم  املتميزة،  التدريبية  براجمه  �سمن 

املتقدمة  الدبلوما  برنامج  للتدريب  البحرين 

�سهادة  على  للحا�سلني  الداخلي  الت�سميم  يف 

تنفيذه  يتم  عمل، حيث  والباحثني عن  البكالوريو�س 

على مرحلتني، مبعدل 3 اأ�سهر لكل مرحلة يف الفرتتني 

ال�سباحية وامل�سائية، ومينح خريجوه �سهادة معتمدة 

املعهد،  ل�سهادات  املانحة  اجلهة  وهي  اإيدك�سل  من 

باالإ�سافة اإىل الدعم الذي يحظى به الربنامج من وزارة 

باأن املجموعة امل�سجلة لهذا العام والتي  العمل، علماً 

اأفرادها فرتة تدريبية  الثالثة �سيق�سي  الدفعة  تعترب 

يف ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال الت�سميم الداخلي.   

رئي�س  العلوي  جعفر  �سيد  االأ�ستاذ  بذلك  �سرح   

هذا  اأن  م�سيفاً  باملعهد،  والت�سميم  الفنون  ق�سم 

ي�سهد   2010 عام  منذ  تنفيذه  بداأ  الذي  الربنامج 

اإقباالً للت�سجيل فيه، مما دعا املعهد اإىل اال�ستمرار يف 

يف  وتطويرها  املتدربني  مهارات  �سقل  بهدف  تنفيذه 

هذا املجال.

وفاة عامل اآ�شيوي 

يف دورة مياه مبنطقة ع�شكر 
 

كتب - علي اإبراهيم:

 

عاماً(   60( العمر  من  يبلغ  اآ�سيوي  وافد  تويف 

وذلك باإحدى دورات املياه ب�سركة ميدال كيبل مبنطقة 

ع�سكر يوم اأم�س اخلمي�س. 

ال�سركة  عمال  اأحد  اأن  الوفاة  تفا�سيل  يف  وجاء 

�ساهد زميله ملقاً على االأر�س بدورة املياه وهو فاقدا 

طلب  مت  بال�سركة  امل�سوؤولني  ابالغ  وفور  للوعي. 

مبا�سرة  املوقع  اإىل  ح�سرت  والتي  االإ�سعاف  �سيارة 

الإجراء الالزم.

 وعند و�سول طاقم االإ�سعاف ومعاينته تبني باأن 

اإخطار  مت  وعليه  احلياة.  فارق  قد  االآ�سيوي  الوافد 

اجلهات االأمنية والتي با�سرت القيام بالالزم فيما مت 

انتداب الطبيب ال�سرعي للوقوف على اأ�سباب الوفاة.
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اإ�شهار االحتاد العام

احلر لنقابات عمال البحرين

بت�أ�سي�س  ق�مت  وزن  وذات  كبرية  نق�ب�ت 

ا�سم  عليه  اأطلقت  البحرين،  لعم�ل  جديد  احت�د 

البحرين«..  عم�ل  لنق�ب�ت  احلر  الع�م  »االحت�د 

وزير  ح�سور  ع��دم  اإن  و�سوح  بكل  ونقوله� 

يح�سب  �سي��سي�ً  موقف�ً  يعد  املوؤمتر  لهذا  العمل 

والتع�ون  الدعم  ال��وزي��ر  يقدم  فمثلم�  عليه، 

لالحت�د القدمي، فيجب عليه اأن يقدم الدعم اأي�س�ً 

فر�سة  اإن�س�ئه  يف  اأن  نرى  الذي  االحت�د  لهذا 

احل��سل. الت�سيي�س  من  للخروج  للعم�ل  حقيقية 

اأجمع املتحدون يف االحت�د احلر اأنه ال ف�ئدة 

الوف�ق، حيث  تديره  الذي  االحت�د  البق�ء يف  من 

الوف�ق  ت�أخذه  اأنه احت�د م�سي�س،  ب�لتجربة  اأثبت 

العم�لية  النق�ب�ت  مكتب  من  يدار  و�سم�الً،  ميين�ً 

من  للعديد  ب�لن�سبة  احت���د  فهكذا  الوف�ق،  يف 

فيه،  الع�سوية  ثمن  حتى  ي�ستحق  ال  العم�ل 

ليتخل�س  اإال  ومعهم حق، وم� ج�ء االحت�د احلر 

اأخط�ء  تتكرر  ال  وحتى  املقيتة،  التبعية  هذه  من 

امل��سي.

لتحرير  ن��واة  ه��و  االحت���د  ه��ذا  اإن�س�ء  اإن 

عليهم،  امل�سيطر  الفقيه  والية  تي�ر  من  العم�ل 

احلقيقي  التمثيل  ه��و  االحت����د  ه��ذا  وم�سري 

هو  كم�  ت�سيي�س  اأي  عن  بعيداً  البحرين  لعم�ل 

العديد  هن�ك  اأن  كم�  القدمي،  االحت�د  يف  ح��سل 

احلر  االحت�د  لهذا  �ستن�سم  التي  النق�ب�ت  من 

يف  احل��سم  قراره�  التخ�ذ  العدة  تعد  تزال  وال 

العمومي��ة. جمعي�ته� 

العمل  وزي��ر  موقف  و�سوح،  بكل  نقوله� 

ب�الته�م�ت، ولكن  ن�سبقه  اإىل تو�سيح، ال  يحت�ج 

فذلك  التعددية  يوؤيد  ال  الوزير  ك�ن  لو  نقول 

احل�يل،  االحت�د  دعم  عن  للتغيب  له  حجة  لي�س 

ال�سرعية  ال�سفة  ي�سفي  ال  لكي  تغيبه  ك�ن  واإن 

ر�سمي�ً عليه فهو بذلك خمطئ الأن االحت�د احل�يل 

ملوقف  تف�سرياً  نرى  ال  ونحن  ب�لق�نون،  �سرعي 

وزير العمل اإال وقوف�ً يف �سف احت�د �سد احت�د 

يحت�ج  ف�أي�س�ً  فعالً،  موقفه  هذا  ك�ن  واإذا  اآخر، 

تو�سيح. اإىل 

نقطة نظام

محمد األحمد

Al-Ahmed@alayam.com

ا�ستكماالً لر�سالتها بتعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع

جمعية االإرادة والتغيري ت�شكل جمل�شًا ا�شت�شاريًا جديداً بـ 16 ع�شواً

كتب - حممد اجليو�سي:

االأول  اأم�س  الوطنية  والتغيري  االإرادة  جمعية  اأعلنت 

اجلديد  اال�ست�ساري  مبجل�سها  ع�سوا   16 تن�سيب  عن 

والتثقيف  املعرفة  حقول  يف  خربة  بيت  مبثابة  ليكون 

والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية  العلمية 

لر�سالتها  ا�ستكماالً  ال�سعبي  التاأثري  والريا�سية وجماالت 

يف تعزيز روح االنتماء والوالء واملواطنة للجميع.

وت�سم قائمة االأع�ساء اجلدد باملجل�س اال�ست�ساري كال 

من: د.را�سد جنم، د.خالد برهان الدين العو�سي، د.وهيب 

ع�سكر،  عدنان  اجلمريي،  احمد  القاهري،  د.�سرب  النا�سر، 

د.اأمل  جابر،  مها  عبده،  حممد  ال�سرقاوي،  علي  ال�ساعر 

املو�سوي،  د.نعمان  ح�سن،  احمد  فريد  املال،  ا�سامة  فقيه، 

را�سد العريفي، د.خليفة بن دينة، ومثنى ربيعة.

واعتربت اأمني عام جمعية االرادة والتغيري الوطنية، 

اال�ست�ساري  املجل�س  اع�ساء  الفايز تن�سيب  الدكتورة رمي 

اجلديد »خطوة ا�ستثنائية وفريدة من نوعها على ال�ساحة 

عليها  اأ�سرف  متخ�س�سة  درا�سات  نتيجة  اأتت  املحلية 

فقهاء �سيا�سيون وقانونيون تهدف اإىل تكوين بيت خربة 

على  املبنية  امل�سورة  تقدمي  بغية  املجاالت  من  العديد  يف 

العلم الوافر والدراية الكافية يف احلقول املختلفة العلمية 

والريا�سية  والفنية  والثقافية  والقانونية  واالقت�سادية 

وجماالت التاأثري ال�سعبي«.

تن�سيب  فعالية  خالل  كلمتها  يف  الفايز  واو�سحت 

االع�ساء اجلدد للمجل�س اال�ست�ساري، ان املجل�س �سي�ساهم 

ب�سكل فاعل يف الق�سايا التخ�س�سية وحت�سني اآلية اتخاذ 

وتنمية  ال�سليمة  وامل�سورة  النري  بالراأي  ورفده  القرار 

الوعي ورفع م�ستوى التثقيف.

وا�سافت الفايز بالقول: »حر�ساً من اجلمعية على عدم 

ت�سيي�س هذه املجاالت ال�سامية، فقد ن�س النظام االأ�سا�سي 

اأ�سا�ساً للع�سوية  على اأن ال تكون الع�سوية يف اجلمعية 

يف املجل�س. كما ن�س على عدم التزام اأع�ساء هذا املجل�س 

مبا ي�سدر عن اجلمعية من قرارات ومواقف �سيا�سية«.

ممدودة  »اأيدينا  بالقول:  كلمتها  الفايز  واختتمت 

وننف�س غبار  باالإرادة واقعاً جديداً  للجميع لنخلق  دوماً 

الذي  االإيجابي  التغيري  وجنعل  واقعنا  من  موؤملة  مرحلة 

�سلح  اإذا  الذي  الفرد  االأول  ومكونها  القاعدة،  من  يبداأ 

ا�ستقامت االأمور وهو �سالح ال ي�ستثني الثقافة والريا�سة 

يلزمه  تغري  والقانون، وهو  وال�سيا�سة  واالقت�ساد  والفن 

الوعي والتثقيف وتت�سارك يف ال�سمو به كل احلقول وكل 

اجلهود«.

»االأيام«  لـ  اأ�سئلة  على  ردها  الفايز يف  قالت  ذلك  اىل 

ان عدد اع�ساء اجلمعية و�سل لغاية االآن اىل 300 ع�سو، 

معتربة ذلك اجناز الفت جلمعية �سيا�سة مبتدئة.

الفرتة  خالل  �ست�سعى  اجلمعية  ان  الفايز  واو�سحت 

املواطنني  تثقيف  زيادة  اىل  اجلاري  العام  من  املتبقية 

وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  ال�سيا�سية  بالتنمية 

الفرد  تغيري  اىل  ت�سبو  متطورة  عملية  بطرق  اال�سا�سية 

القرار  �سنع  كيفية  من  والتمكن  االيجابية  اىل  البحريني 

والعرق  اال�سل  عن  النظر  بغ�س  االطياف  كافة  و�سم 

�سهر  يف  �سرتكز  اجلمعية  ان  اىل  الفايز  ولفتت  واللون. 

الرم�سانية  باملجال�س  الندوات  على  املبارك  رم�سان 

مع  والتعاون  البحرين  خارج  من  �سيوف  وا�ست�سافة 

عن  عملنا  �سيميز  ما  ان  الفايز  وبينت  تثقيفية.  جمال�س 

هو  باململكة  العاملة   21 الـ  ال�سيا�سية  اجلمعيات  باقي 

الفعل ومدى العطاء للوطن �سمن خطط ومدار�س �سيا�سية 

ال�سليمة  ال�سيا�سية  التنمية  بثقافة  الفرد  وتنمية  وا�سحة 

بعيدا عن العنف وابراز اجلانب املظلم من ال�سيا�سة.

يذكر ان جمعية االرادة والتغيري الوطنية مت اإ�سهارها 

مطلع  الفعلي  ن�ساطها  وبا�سرت  املا�سي  فرباير   20 يف 

يونيو املا�سي بعقد ور�س عمل متخ�س�سة.

البحرين  اأن تكون مملكة  وتركز روؤية اجلمعية على 

واملقيمني  اأبنائها  لكل  واالأمان  والرخاء  للحرية  منوذجاً 

على  واحلفاظ  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  وتفعيل  بها، 

واالإداري  املايل  الف�ساد  وحماربة  املتحققة،  املكت�سبات 

البناء  يف  بامل�ساهمة  فتتمثل  ر�سالتها  اأما  وال�سيا�سي. 

الد�ستورية  املعايري  الكامل واحلقيقي ح�سب  الدميقراطي 

والقانونية والدولية، حماربة كل �سور الفو�سى والف�ساد 

والظلم االجتماعي اأخالقياً و�سيا�سياً واإدارياً واقت�سادياً، 

ال�سوق  اآليات  اقت�سادي متطور، يحرتم  اإقامة نظام  دعم 

املواطنني،  لكل  االجتماعية  العدالة  متطلبات  ويراعي 

و�سحية  وثقافية  تعليمية  منظومة  بناء  على  العمل 

واملقيمني،  املواطنني  جلميع  االأ�سا�سية  احلاجات  حتقق 

االهتمام بتحقيق العدالة االجتماعية جلميع اأبناء ال�سعب 

لتكافوؤ  حقيقية  مبادئ  اإيجاد  على  والعمل  البحريني 

البيئة  على  واحلفاظ  ال�سكلي  التمكني  ورف�س  الفر�س 

الوعي  تنمية  عليها،  التعديات  كافة  اإزالة  البحرينية، 

ال�سيا�سي لدى جميع اأبناء مملكة البحرين مبا يتوافق مع 

العمل  الدولية،  واالأعراف  املحلية  والقانونيني  الد�ستور 

للجميع،  واملواطنة  والوالء  االنتماء  روح  تعزيز  على 

العمل على �سون كرامة االإن�سان واملحافظة على حقوقه 

لذلك،  الالزمة  والقانونية  الت�سريعية  االآليات  وتفعيل 

العربية،  البحريني  املجتمع  هوية  تكري�س  على  والعمل 

�سمن منظومته اخلليجية.

اهداف  جملة  حتقيق  على  اجلمعية  تقوم  حني  يف 

املجتمع،  اأطياف  ال�سيا�سي لدى جميع  الوعي  هي: تنمية 

بو�سفها  املدنية  الدولة  بناء  ا�ستكمال  يف  امل�ساهمة 

ال�سمانة الوحيدة ل�سمان التعاي�س ال�سلمي، متكني املراأة 

والثقايف  واالأقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�ساأن  م�ستوى  على 

واملواطنة  االنتماء  روح  تعزيز  والتنموي،  واالأجتماعي 

على  العمل  واأطيافهم،  الوطن  اأبناء  جميع  بني  للوطن 

ما  اإبراز  البحريني،  املواطن  معي�سة  م�ستوى  حت�سني 

با�ستخدام  اإعالميا  واأن�سطة  برامج  من  اجلمعية  به  تقوم 

اجلمعيات  مع  العالقات  توطيد  املتاحه،  الو�سائل  جميع 

ال�سيا�سية واالجتماعية العاملة بالوطن وخارجها ح�سب 

وال�سلم  االأمن  على  املحافظة  اململكة،  و�سوابط  قوانني 

واالإداري  وال�سيا�سي  االأخالقي  الف�ساد  حماربة  االأهلي، 

تهيئة  والتنموي،  واالجتماعي  والثقايف  واالقت�سادي 

يف  امل�ساركه  والريادة،  القرار  �سنع  اتخاذ  ملواقع  الن�ساأ 

واملواطن،  الوطن  مت�س  التي  القرارات  اتخاذ  �سناعة 

املحافظة على حقوق االإن�سان يف اململكة وتفعيل االآليات 

على  املحافظة  عليها،  التعدي  ومنع  ل�سيانتها  الالزمة 

واخلليجيه  عامة  االإقليميه  العربية  املجتمعات  هوية 

خا�سة، وامل�ساركة يف امل�سرية اال�سالحية.

ج�نب من فع�لية جمعية االإرادة والتغيري... [ ت�سوير: نور حممدد. رمي الف�يز

معهد البحريــن للتدريب يقدم برنامج 

الدبلوما املتقدمة يف الت�شميم الداخلي

معهـد  يقدم  املتميزة،  التدريبية  براجمه  �سمن 

املتقدمة  الدبلوما  برنامج  للتدريب  البحرين 

�سهادة  على  للحا�سلني  الداخلي  الت�سميم  يف 

تنفيذه  يتم  عمل، حيث  والباحثني عن  البكالوريو�س 

على مرحلتني، مبعدل 3 اأ�سهر لكل مرحلة يف الفرتتني 

ال�سباحية وامل�سائية، ومينح خريجوه �سهادة معتمدة 

املعهد،  ل�سهادات  املانحة  اجلهة  وهي  اإيدك�سل  من 

باالإ�سافة اإىل الدعم الذي يحظى به الربنامج من وزارة 

باأن املجموعة امل�سجلة لهذا العام والتي  العمل، علماً 

اأفرادها فرتة تدريبية  الثالثة �سيق�سي  الدفعة  تعترب 

يف ال�سركات املتخ�س�سة يف جمال الت�سميم الداخلي.   

رئي�س  العلوي  جعفر  �سيد  االأ�ستاذ  بذلك  �سرح   

هذا  اأن  م�سيفاً  باملعهد،  والت�سميم  الفنون  ق�سم 

ي�سهد   2010 عام  منذ  تنفيذه  بداأ  الذي  الربنامج 

اإقباالً للت�سجيل فيه، مما دعا املعهد اإىل اال�ستمرار يف 

يف  وتطويرها  املتدربني  مهارات  �سقل  بهدف  تنفيذه 

هذا املجال.

وفاة عامل اآ�شيوي 

يف دورة مياه مبنطقة ع�شكر 
 

كتب - علي اإبراهيم:

 

عاماً(   60( العمر  من  يبلغ  اآ�سيوي  وافد  تويف 

وذلك باإحدى دورات املياه ب�سركة ميدال كيبل مبنطقة 

ع�سكر يوم اأم�س اخلمي�س. 

ال�سركة  عمال  اأحد  اأن  الوفاة  تفا�سيل  يف  وجاء 

�ساهد زميله ملقاً على االأر�س بدورة املياه وهو فاقدا 

طلب  مت  بال�سركة  امل�سوؤولني  ابالغ  وفور  للوعي. 

مبا�سرة  املوقع  اإىل  ح�سرت  والتي  االإ�سعاف  �سيارة 

الإجراء الالزم.

 وعند و�سول طاقم االإ�سعاف ومعاينته تبني باأن 

اإخطار  مت  وعليه  احلياة.  فارق  قد  االآ�سيوي  الوافد 

اجلهات االأمنية والتي با�سرت القيام بالالزم فيما مت 

انتداب الطبيب ال�سرعي للوقوف على اأ�سباب الوفاة.
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قانون النقابات

ملحة تاريخية:                                 

مل وال يخلو تاريخ البحرين القدمي واحلديث من حركات احتجاجية 

�سد اجلور والظلم وللدفاع عن حقوق الفئات الكادحة واملعدومة 

يف  الرزق  وم�سدري  االقطاعي  النفط  قبل  ما  ع�سر  يف  �سواء 

البحر والزراعة وما كانت ت�سهده من اأب�سع انواع اال�ستغالل حد 

الدولة  تاأ�سي�س  حيث  الربجوازي  النفط  ع�سر  يف  اأو  ال�سخرة، 

�سلبي  وتناق�س  اإيجابي  تنوع  من  حتمل  ما  بكل  احلديثة  املدنية 

بني من ميلكون املال والقرار )ال�سلطات وال�سركات اال�ستعمارية 

فئات  من  ميلكون  ال  من  وبني  لها(  التابعة  االقطاعية  والفئات 

وطبقات ال�سعب امل�سحوقة.

بداأت اأوىل االإرها�سات قبل اإ�سراب الغوا�سني ع�سرينات القرن 

�سنوات  امتدت  جذورها  بل  عليه(  متفق  غري  )تاريخ  املا�سي 

الفارق بني  اأوىل تختمر يف قاع جمتمعنا رغم  قبل ذلك كخاليا 

عمال البحر )الغوا�سني( وعمال االأر�س )الفالحني( عدا املهن 

املو�سمية واالأعمال امل�ساحبة لها.

ورغم عدم وجود م�سطلح االإ�سراب بل ي�ستعا�س عنه مب�سطلح 

حملي )جمكجك( - اأو كيان يدعو اإليه اأو يتبناه اإال اإن تلك الوقفة 

االحتجاجية �سبه العفوية من قبل الغوا�سني بعدم قبولهم بعرو�س 

اللوؤلوؤ  وا�ستخراج  ال�سيد  مو�سم  يف  للدخول  ال�سفن  اأ�سحاب 

وب�سكل جماعي يف بدايات القرن املا�سي كانت احلافز للموؤرخني 

م�ست�سار  �سجله  ما  وهذا  العمل  عن  امل�سربني  �سفة  باإعطائها 

حكومة البحرين بلجريف يف كتابه )الن�سخة العربية ترجمة مهدي 

عبداهلل ( ثم مع ان�سهار عمال البحر والفالحة يف عمل موحد 

ذات طبيعة واحدة و يف موقع جغرايف واحد مبواجهة اإدارة واحدة 

)�سركة النفط الربيطانية( بابكو لها اأنظمة وقوانني موحده، ومع 

الديون  توريث  مو�سوع  بينهما خا�سة  االحتجاجية  التجارب  نقل 

لدى عمال البحر لعدة اأجيال ومثلها لدى الفالحني الفقراء ومن 

الو�سطى  الطبقة  الفالحني من  ال�سغرية من  االأرا�سي  اأ�سحاب 

التي اأ�سقطت ملكيتها باإجراءات و اأحكام تع�سفية و بع�سها زاجرة 

�ساحبتها اأعمال عنف و تعديات متبادلة.

موجز تاريخ الحركة النقابية في البحرين.. واقعها وآفاقها

ورغم حماوالت بلجريف �سـن قوانني ع�سرية ومدنية من خالل 

تاأ�سي�س مقومات الدولة املدنية احلديثة لعل اأولها واأهمها ف�سل 

عالقة احلاكم املالية والعينية املبا�سرة بالرعية واإ�سقاط اأنظمة 

بتاأ�سي�س  عنها  واال�ستعا�سة  املبا�سرة  العينية  اأو  املالية  ال�سريبة 

و  )كاجلمارك  الغربية  الراأ�سمالية  املدر�سة  وفق  للدولة  دواوين 

املالية والتجارة والتعليم واملحاكم والهجرة واجلوازات وال�سحة 

العامة و غريها ( ناهيك عن القرارات االإدارية غري املتوافقة مع 

االإرادة وامل�سلحة الوطنية، اإال اأن عمل بقايا الغوا�سني والفالحني 

قبل  من  الب�سع  اال�ستغالل  طائلة  حتت  العمال  جميع  ووقوع  معًا 

ال�سركات اال�ستعمارية وحدت اأرادتهم الوطنية والعمالية بعد اأن 

لينخرط  النفط  الكت�ساف  والالحقة  ال�سابقة  همومهم  توحدت 

اجلميع يف مطالب وحمطات ن�سالية وكفاحية م�سرتكة مع تكوين 

طبقة جديدة منتجة للخريات املادية ) الطبقة العاملة مبفهومها 

الكال�سيكي واالجتماعي( لتربز و ت�سعد اإىل امل�سهد الوطني يف 

اأول حترك عمايل عام 1938م مطالبة يف اأول معاركها الطبقية 

عمالية  نقابات  وجود  ب�سرورة  اأخرى  معي�سية  مطالب  و�سمن 

الطبقة  كربت  اأن  وبعد  عنهم،  وتدافع  ومتثلهم  ن�ساطهم  تاأطر 

تغيري  يف  مهمًا  دورًا  لعبت  عودها  وقوت  عدديًا  الفتية  العاملة 

موازين القوى املجتمعية ل�سالح انتفا�سة 1954 - 1956م بعد اأن 

الوطني  قادتها هيئة االحتاد  التي  الوطنية  اندجمت مع احلركة 

اآنذاك حيث ا�ستطاعت يف هذا املنعطف التاريخي اأن تنتزع مك�سبًا 

عماليًا هامًا بتاأ�سي�س احتاد العمل البحريني والذي �سم الغالبية 

قبول  اإىل  1957م  عام  بدوره  اأدى  والذي  العمال  من  ال�ساحقة 

احلكومة باإ�سدار اأول قانون ع�سري ومكتوب للعمل والذي ن�س 

على اأحقية العمال يف ت�سكيل نقاباتهم.. وبعد تراجع احلكومة عن 

تنفيذ بنود قانون العمل خا�سة البنود املتعلقة بالت�سكيل النقابي 

بداأت  حيث  الوطني  االحتاد  هيئة  قادة  وت�سفية  حماكمة  بعد 

احلركة العمالية تاأ�سي�س جلانها ال�سرية وا�ستطاعت اأن ت�ستقطب 

ملعارك  والقوية  اجلديدة  الكوادر  باأعداد  وقامت  العمال  اإليها 

ورغم  1965م،  مار�س  انتفا�سة  اأثبتت وجودها يف  قادمة  طبقية 

امل�سروع االإ�سالحي جلاللة امللك نقل احلركة النقابية نقلة نوعية

 تاريخ احلركة الن�سالية العمالية البحرينية م�سرف �سد الوجود الربيطاين 

احلركة النقابية كانت خمتطفة ل�سالح تيار �سيا�سي قبل اأحداث 

2011 وجاء االحتاد احلر لي�سحح االأو�ساع 

االحتاد احلر حري�س على اأن يظل االقت�ساد الوطني ومرافقه عن التجاذبات ال�سيا�سية

�سيا�سة فرق ت�سد اال�ستعمارية اإال اأن �سعبنا و يف طليعته الطبقة 

وعجم(  عرب  و�سيعة،  )�سنة  مكوناتها  جميع  باأن  اأثبتت  العاملة 

كتلة وطنية متجان�سة عرب انتفا�سة مار�س 1965م املجيدة )اأنظر 

يوميات  حول  يو�سف  ال�سيد  حممد  والنقابي  املحامي  مذكرات 

1965م ( والتي بداأت من قلب بابكو كانتفا�سة  انتفا�سة مار�س 

بداأت عمالية ثم هبت القوى ال�سيا�سية الوطنية ت�ساندها كق�سية 

الربيطانية  ال�سركة  من  بال�سد  واإن�ساين  وطني  بعد  ذات  اأرزاق 

اال�ستعمارية للنفط كق�سية وطنية جامعة ملكونات ال�سعب كذلك 

يف كل الفعاليات املطلبية ذات البعد االجتماعي الوطني وحتى حل 

املجل�س الوطني عام 1975م رغم ما �ساد فرتة االنفتاح الوطني 

االأول 1973 - 1975م من اندفاع عمايل اأف�سى اإىل تاأ�سي�س اأربع 

نقابات عمالية والعديد من اللجان النقابية يف مواقع االإنتاج يف 

تفعيل ملواد قانون العمل ال�سادر عام 1957م خا�سة املواد املتعلقة 

ال�سناعية  املن�ساأة  يف  ع�سوًا   21 لكل  �سمح  والذي  بالنقابات 

عرب  الكثري  العاملة  الطبقة  قدمت  كما  وعمالية،  نقابة  تاأ�سي�س 

مبنا�سبة  خا�سة  الفعاليات  من  العديد  واأقامت  الربملاين  العمل 

االأول من مايو عيد العمال العاملي عامي 1974 - 1975م وقدمت 

اللجان النقابية عرب تكتل ال�سعب الي�ساري م�سروع قرار باعتبار 

االأول من مايو عيدًا للعمال ، وافقت عليه اللجنة القانونية اإال اأن 

حتالف اأ�سوات احلكومة اآنذاك والذي كان د�ستور 1973م ي�سمح 

النائب  بقيادة  الدينية  الكتلة  اأ�سوات  مع  متحالفًا  بالت�سويت  له 

عي�سى قا�سم، اأف�سال هذا امل�سروع حتت ال�سعار الوهابي : ال عيد 

يف االإ�سالم اإال عيدين . راجع جملة امل�سرية وم�سبطة اجلل�سة . 

ا�ستمرت احلركة العمالية بعد انتفا�سة 1965م يف اإعادة تنظيم 

نف�سها يف جلان عمالية �سرية حيث قامت بتحركات عمالية عام 

1968م مطالبة بت�سكيل النقابات كاأداة تفاو�سية ومتثيلية للعمال 

اإ�سراب  بالذكر  ونخ�س  اال�ستعمارية  ال�سركات  اإدارة  مبقابل 

عمال الكهرباء وطريان اخلليج وما �ساحبهما من عنف حكومي 

عمايل  حترك  كل  مع  املطالبات  هذه  وا�ستمرت  وا�ستعماري.. 

اإىل اأن اأخذت الطبقة العاملة املبادرة التاريخية بتاأ�سي�س اللجنة 

عام  احلرة  املهن  واأ�ساب  واملوظفني  العمال  الحتاد  التاأ�سي�سية 

1971م والتي و�سعت على عاتقها كاإطار وطني مهمة العمل على 

النقابية  التنظيمات  بت�سكيل  وال�سماح  النقابية  احلريات  اإطالق 

حيث تقدمت بطلب االإ�سهار اإىل وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية 

ودخلت معها يف مفاو�سات طويلة لو�سع اأ�س�س العمل النقابي.. اإال 

ال�سجن..  اإىل  انتهت  فيه  وامل�ساركني  املفاو�سات  تلك  اأن م�سري 

يف  كبرية  عمالية  حتركات  بتنظيم  التاأ�سي�سية  اللجنة  فقامت 

واملزدوجة  القوية  التحركات  هذه  حملت  وقد  1972م  مار�س 

)عمالية ووطنية( حملت احلكومة على االإعالن عن نيتها ت�سكيل 

انتخابات عامة  اإجراء  الد�ستور يعقبه  تاأ�سي�سي ل�سياغة  جمل�س 

احلديث  البحرين  تاريخ  يف  ت�سريعية  هيئة  كاأول  وطني  ملجل�س 

نيتها  1968م  عام  بريطانيا  اإعالن  بعد  دي�سمرب1973م  يف 

باالن�سحاب من �سرق ال�سوي�س.

يف كل تلك الفرتات كان ال�سراع الطبقي والتطور املجتمعي كان 

اإىل  وبني من ال ميلكون  وال�سلطة  الرثوة  طبيعيًا بني من ميلكون 

عام 1979م عام الثورة االإيرانية.. مبعنى اإن الهبات اجلماهريية 

تاأتي  ثم  والوطن  املجتمع  مكونات  جميع  جتمع  عمالية  كانت 

العاملة،  والطبقة  النقابات  وموؤازرة  لنجدة  ال�سيا�سية  القوى 

حيث بداأت املفاهيم تنقلب وكذلك املطالب من مطلبي ذات بعد 

يقول  وبنف�س طائفي..  �سيا�سي  بعد  ذات  فئوي  اإىل  وطني جامع 

�ساهمت  لقد   «  :81 الفقرة   45 �س  ال�سهري  تقريره  يف  ب�سيوين 

الثورة االإ�سالمية يف اإيران يف اأن تت�سبب يف حتول ملمو�س للم�سهد 

القوى  دور  تراجع  حيث  الفاعلة،  وحركاته  البحريني  ال�سيا�سي 

مواجهة  يف  املعار�سة  قادت  التى  والقومية  والعلمانية  الي�سارية 

الد�ستوري  باالإ�سالح  املطالبات  وراء  وكانت  الربيطاين  الوجود 

قادت  التي  االإ�سالمية  احلركات  دور  باملقابل  وبرز  وال�سيا�سي، 

املعار�سة )105(. ي�سهد على ذلك تزايد دور رجال الدين يف احلياة 

اخلطاب  ا�ستخدام  و�سيوع  ال�سيعة،  علماء  من  وخا�سة  ال�سيا�سية 

الديني وا�ستغالل املنتديات لتعبئة ال�سعب مل�ساندة املطالب املتعلقة 

بالعدالة االجتماعية واالإ�سالح ال�سيا�سي )107-106(.

ا�ستمر التمثيل النقابي يف املنظمات اخلارجية )العربية والدولية( 

بالتن�سيق مع احلركة الوطنية رغم حل النقابات ر�سميًا وحماولة 

قيادات  من  العديد  وت�سريد  و�سجن  �سرب  عرب  عمليًا  اإلغائها 

هياكل  اإقامة  اآنذاك  احلكومة  حماوالت  كذلك  الداخل  وجلان 

العمالية  اللجان  نقابية بديلة كانت �سفراء وهزيلة حتت م�سمى 

امل�سرتكة ويقدم للخارج كبديل للنقابات وعن جلنة التن�سيق بني 

وهذا  االأخرية  وجود  عدم  بحجة  الداخل  يف  والنقابات  اللجان 

خيار العمال. وقد ا�ستمرت الن�ساالت العمالية ذات البعد املطلبي 

يف الداخل مبا�سرة عرب العديد من الوقفات االحتجاجية وقدمت 

العمالية  اللجان  من  ع�سرات  و�سكلت  الت�سحيات  من  العديد 

ال�سرية يف مواقع االإنتاج طوال فرتة اأمن الدولة وحمكمته ال�سيئة 

بدايات  وحتى  1975/08/23م  من  املمتدة  الفرتة  يف  ال�سيت 

عنق  من  البلد  اأخرج  والذي  امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع 

الزجاجة بعد توافق االإرادتني ال�سعبية والر�سمية عرب الت�سويت 

الكبري على ميثاق العمل الوطني فرباير 2001م.

والفعاليات  النقابي  احلراك  من  الكثري  الفرتة  تلك  �سهدت 

والتي  العمالية  اجلماهريية  امل�سرية  بالذكر  ونخ�س  املجتمعية 

نظمتها جمعية املنرب التقدمي بقيادة ال�سخ�سية التاريخية لهذا 
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مبنى  اأمام  من  2002م  مايو  من  االأول  يف  الذوادي  اأحمد  التيار 

مطالبني  املتحدة  االأمم  مبنى  اإىل  واجلوازات  الهجرة  اإدارة 

باعتبار االأول من مايو عيدًا للعمال وكذلك اإ�سدار قانون ع�سري 

القرار  ل�سانعي  العمال  �سوت  و�سل  حيث  العمالية  للنقابات 

حيث تف�سل جاللة امللك وعرب مر�سومني باعتبار االأول من مايو 

عيدًا للعمال تعطل فيه جميع الهيئات الر�سمية واالأهلية، وقانون 

النقابات العمالية رقم 33 وال�سادرين بتاريخ 2002/09/24م.

بدخول عهد امليثاق والعمل الربملاين ال�سيا�سي احلزبي االحرتايف، 

انتقلت احلركة النقابية مرة ثانية اإىل و�سعها الطبيعي عرب العمل 

املجتمع  وموؤ�س�سات  النقابات  ع�سرات  بتاأ�سي�س  والر�سمي  العلني 

النقابية  احلركة  على  ج�سيمة  مهام  املرحلة  هذه  واألقت  املدين 

دورها  لتاأخذ  وتعميقها  املكت�سبات  هذه  و�سيانة  حفظ  يف  متثلت 

واالجتماعية،  االقت�سادية  التنمية  عملية  يف  والريادي  الطبيعي 

ذلك  اأعاقت  ال�سيا�سية  واالأجندات  املا�سي  معوقات  اأن  اإال 

خا�سة ثنائية امل�ساركة واملقاطعة يف برملان 2002م، ويف الف�سل 

االأجندات  اأن  اإال  الثنائية  تلك  انتفت  2006م  الثاين  الت�سريعي 

ال�سيا�سية بقيت هي الطاغية خا�سة �سيا�سة االإق�ساء واال�ستحواذ 

وتوحيدها  العمالية  احلركة  قاعدة  تو�سيع  اأعاقت  مما  احلزبي 

االنفراد  وجرى  امللفات  جميع  على  ال�سارخ  الت�سيي�س  وطغى 

بالقرار النقابي واإيجاد مرجعيات غري نقابية للعمل النقابي مما 

يف  جلي  ب�سكل  وظهرت  بانت  م�سدود  طريق  اإىل  اجلميع  اأو�سل 

اأطره  وتكوين  البحرين  لنقابات عمال  ال�سابق  موؤمترات االحتاد 

القيادية مما اثر مبا�سرة على حتديد مواقفه من االأحداث خا�سة 

ال�سيا�سية منها اأثبتتها اأحداث 14 فرباير2011م.

واقع احلركة النقابية واآفاقها:

اأحداث فرباير /مار�س 2011م كانت رهيبًة وع�سفت باالإجنازات 

ال�سابقة والتاريخ �سوف يف�سل كم اخل�سائر وهام�س الربح �سبه 

املعدوم، ومن ال�سجاعة على من اأقدم على تلك اخلطوات املتطرفة 

متكافئة  �سيا�سية غري  الت�سادم يف معركة  العمال ملحرقة  و�ساق 

بال�سجاعة  التحلي  عليهم  بعري،  اأو  فيها  ناقة  للنقابات  ولي�ست 

املتفق  غري  العام  االإ�سراب  خا�سة  ذلك  عن  م�سوؤوليتهم  الإقرار 

اليوم  لغاية  امل�ستمرة  االأحداث  وتداعيات  دفعتني(  )على  عليه 

ب�سمنه التعديات على املمتلكات اخلا�سة والعامة خا�سة اأمالك 

االآيل  ال�سراف  واأجهزة  البنوك  والقطاع اخلا�س خا�سة  الدولة 

والتي ال توؤدي اإىل ا�ستح�سال احلقوق امل�سروعة للم�ستخدمني يف 

هذا القطاع بل ت�سرهم.

يف املنعطفات ال�سيا�سية احلادة يتم ا�ستغالل بل توظيف كل اأوراق 

ال�سغط املمكنة يف ال�سراع الطبقي والذي هو اأ�سل ال�سراعات 

من  وبني  )ال�سلطة/القرار(  واجلاه  املال  ميلكون  من  بني  كلها 

التي  عملهم)زنودهم/اأفكارهم  قوة  بيع  �سوى  ذلك،  ميلكون  ال 

تنتج فائ�س القيمة جلميع عمليات الربح اأو املرابحة(، اليوم يف 

اآخذًا بعدًا غري طبيعيًا وغري وطنيًا يف  البحرين ال�سراع م�سوه 

�سكل �سراع م�سوه ذات منحنى طائفي وكما ح�سل ويح�سل يف 

بع�س البلدان يتم تقدمي ال�سراع الثانوي على ال�سراع االأ�سا�سي 

القريب  التاريخ  يف  ال�سراعات  كل  اأ�سل  هو  والذي  الطبقي 

والبعيد منذ �سراع االأخوين هابيل وقابيل و ما يجري عندنا هو 

�سراع م�سوه بل ومند�س بني العامل ال�سني والعامل ال�سيعي من 

اأجل ا�ستمرار ا�ستغالل االإثنني واإلهائهما كاًل ببعبع االآخر.

لقد مت ومازال حتى اليوم يتم ا�ستغالل اأحداث البحرين 2011م 

العا�سفة حيث مت توظيف العديد من القطاعات املهنية ب�سمنهم 

احلركة النقابية والعمالية اإجماال وقذفه يف وجه املدفع كي يكون 

ولقياداتها  ال�سيا�سية  للجمعيات  احلامي  االأول  ال�سد  حائط 

واأجنداتها ال�سيا�سية يف اإ�سراب غري متوافق عليه ومتعار�س مع 

جميع املعايري املطلبية والعمالية متجاوزًا تقاليد احلركة النقابية 

واالأممية  الوطنية  املظلة  القرار حتت  واتخاذ  �سنع  يف جماعية 

اجلامعة. 

وغريها  مهنية  وجمعيات  عديدة  ونقابات  ال�سابق  االحتاد 

قبل  من  واختطافها  ت�سيي�سها  مت  مدين  جمتمع  كموؤ�س�سات 

قوى دينية طائفية كي تكون راأ�س احلربة يف حربهم مع الدولة 

دون  اأو  بق�سد  ذلك  الدولة  االأطراف يف  بع�س  لهم  �سهلت  وقد 

والديني  الفكري  بت�سددها  عرفت  معينة  اأطراف  خا�سة  ق�سد 

ر�سمية رفيعة،  تبواأت منا�سب  االآخر  وبع�سها  املناحي  يف جميع 

كل  املجتمع  مع  الت�سادم  حد  وو�سلت  طا�ست  �سهامهم  ولكن 

نحو  �سعيهم  زعموا  واإن  حتى  احلداثي  األتعددي  املدين  املجتمع 

ال�سلمية،  وباالآليات  الدميقراطية  املطالب  عرب  ال�سغيلة  حقوق 

فكيف لنقابة اأو احتاد اأو حزب اأو طائفة �سيا�سية ت�سعى وتطالب 

وفكرها  من�ساأها  يف  دميقراطية  لي�ست  وهي  بالدميقراطية 

قرار  وتختزل  تكثف  حيث  متامًا،  ذلك  عك�س  بل  وممار�ساتها 

االأمة/الطبقة امل�سحوقة وم�سريها يف يد مرجع ديني اأو قانوين 

ومبداأ  الدميقراطية  جوهر  مع  تعار�س  يف  واحد  �سيا�سي  اأو 

جماعية �سنع واتخاذ القرار.. اأما احلديث عن �سلمية التحركات 

التي ال حول  االآ�سيوية  العمالة  على  املتكررة  التعديات  فيك�سفها 

وال قوة لها رغم تدخل �سفاراتها الحقًا حينما و�سلت التعديات 

اإىل القتل دون اأن يرف جفنًا لغالبية النقابات اأو االحتاد ال�سابق 

باإدانة مثل هذا ال�سلوك ال�سائن واملتعار�س مع املبداأ االممي يف 

الدفاع عن العمال اأينما كانوا بغ�س النظر عن جن�سيتها وجن�سها 

ولكن ال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه ملاذا يتم االعتداء على العمالة 

قانون النقابات

االآ�سيوية الفقرية وهي التي تعي�س حالة اال�ستغالل الب�سعة كباقي 

العمال يف حني ال يتم حتى التحر�س باأي م�سوؤول اأو مهند�س من 

�سيا�سات  تنفذ  التي  وهي  احلمراء  اأو  البي�ساء  الب�سرة  اأ�سحاب 

وملوارد  للعمال  الب�سع  وا�ستغاللها  اجل�سعة  االأجنبية  �سركاتها 

كخرباء  اليوم  وحتى  اال�ستعمار  زمن  منذ  املجانية  �سبه  الوطن 

البنوك االأجنبية ومدراءها مثاًل ؟؟؟ البع�س يتربع باالإجابة باأن 

تلك االأعمال من �سنع اأجهزة م�سبوهة ولها م�ساعي ت�سليلية ولو 

افرت�سنا جداًل �سحة ذلك، ملاذا ال يتم اإدانة تلك االأفعال بغ�س 

النظر عن فاعلها؟؟؟

   

اآفاق احلركة النقابية:

مكررة  وبع�سها  املا�سي  اأخطاء  تبعات  النقابية  احلركة  تعي�س 

االحتاد  قيادة  مواقف  بها  ت�سببت  التي  املوؤ�سفة  االأحداث  وما 

ال�سابق املثرية للجدل واالنق�سام �سوى قمة جبل االخطاء وا�سلة 

احلال  خا�سرة  اأ�سحت  فقد  عليه  حت�سد  ال  و�سعًا  القيادة  تلك 

فاقدة  ذاتها..  الرتكيز.. منق�سمة على  واأ�سرية االحداث م�ستتة 

االولويات  مقدمة  العمالية..  املبادرة  فاقدة  الطبقية..  البو�سلة 

)كاأجندات  املجتمعي  والتفاو�س  االجتماعي  كاحلوار  الثانوية 

مركزة  الطبقي  ال�سراع  ال�سراعات  اأ�سل  على  �سيا�سية(  �سبه 

جهودها على ملف واحد - ملف املف�سولني - دون امللفات االأخرى 

املهنية  الفئات  املجتمع  )الدولة،  �سيا�سي �سد اجلميع  وبتوظيف 

اأما مراهنة  التوجهات(..  املختلفة معهم يف  العمالية  والنقابات 

فر�سة  الإعطائهم  العمل  كوزارة  الر�سمية  حتى  اجلهات  بع�س 

املراجعة والت�سحيح من الداخل فقد باءت بالف�سل بعد موؤمتره 

العام الن فاقد ال�سيء ال يعطيه.

وميكن القول باأن ادخالها للمنظمات الدولية )احلقوقية والنقابية( 

املتعددة على خط االزمة الداخلية لتدويل اخلالفات املحلية بدل 

انتاج  ي�ساعد على  توترًا وال  الداخلية  حلها وطنيًا يزيد االو�ساع 

احلل اأو يكون جزًا من احلل بل جزًا من امل�سكلة واجلميع خا�سة 

املف�سولني يرون باأن واقع احلركة النقابية واقع ماأزوم وال منت�سر 

مازال  البحريني حيث  كاملجتمع  م�ستت وممزق  بل مهزوم.  فيه 

مرتهنًا لقوى �سيا�سية ودينية طائفية غري نقابية.

املو�سوعية  �سروطه  م�ستوفـي  غري  �سكلي  موؤمتر  على  االتكاء  اإن 

بدائل  عن  البحث  يف  احلل  ويكمن  الف�سل   م�سريه  والقانونية 

االأفكار  لتغيري  ملحة  واحلاجة  وطنية  اأبعاد  ذات  ومتاحة  واقعية 

عرب  الذاتي  والنقد  النقد  اأعمال  عن  عدا  االأفراد  عن  ناهيك 

والقبول  املنظم  الرتاجع  �سيا�سة  اأ�سا�سها  عميقة  مراجعة  وقفة 

بالتعددية يف جميع املجاالت قواًل وفعاًل والت�سالح مع املجتمع عرب 

اإمالء  اأو  اإق�ساء  دون  الوطن  �سركاء  مع  امل�سرتكات  عن  البحث 

اأو تخوين الأنها ممار�سات �سلبية جربت واأثبتت ف�سلها  اأو تهديد 

الذريع. 

واإزاء هذه املواقف ال�سلبية ان�سحبت العديد من النقابات العمالية 

 35 رقم  بقانون  املر�سوم  �سدور  ومع  ال�سابق،  االحتاد  مظلة  من 

النقابية  التعددية  اأمام  وا�سعًا  املجال  فتح  والذي  2011م  ل�سنة 

فتعددت النقابات العمالية يف ال�سركات واملوؤ�س�سات كواقع حال ال 

ميكن جتاوزه.. وعليه تداعت عدة فعاليات نقابية يف يوليو 2012م 

احلر  االحتاد  م�سمى  حتت  جديد  عمايل  احتاد  لتكوين  وذلك 

لنقابات عمال البحرين كرافد نقابي حر وم�ستقل يخدم ق�سايا 

ال�سغيلة النقابية والعمالية حيث اأقرت اللجنة التح�سريية م�سودة 

النظام االأ�سا�سي لالحتاد ودعت اإىل عقد املوؤمتر التاأ�سي�سي يوم 

النقابية  احلركة  لو�سع  وذلك  2012/07/18م  املوافق  االأربعاء 

العمالية احلرة  التمثيل ال�سحيح للحركة  اأخرى على عجلة  مرة 

وامل�ستقلة عن كافة االأطراف.

عامة  ال�سغيلة  الدفاع عن حقوق  فـــي:  اأهدافـــه  وتتـــلخ�س 

باعتباره جزء من احلركة العمالية العاملية وينا�سل من اأجل توحيد 

�س�س طبقية ومن اأجل م�سالح املجتمع التي تتلخ�س 
ُ
ال�سغيلة على اأ

يف توفري احلرية النقابية واالقت�سادية والرفاه االجتماعي بعيدًا 

عن تدخالت االأطراف ال�سيا�سية وجتاذباتها وا�سعًا ن�سب عينيه 

والتطور  اال�ستقرار  عرب  واالقت�سادي  االجتماعي  االأمن  م�ساألة 

االجتماعي / االقت�سادي واأبعاد االقت�ساد الوطني ومرافقه عن 

التجاذبات ال�سيا�سية عرب اللحمة الوطنية التي هي حجر الزاوية 

والت�سطري  التق�سيم  واإن  امللك  جلاللة  اال�سالحي  امل�سروع  يف 

الطائفي للمجتمع البحريني هو ثمرة �سيا�سات اأجنبية تهدف اإىل 

اقحام البحرين يف �سراعات ثانوية متزق الوطن ون�سيجه الوطني 

الرتاكمي  الن�سال  يف  الزاوية  حجر  هي  التي  الوطنية  والوحدة 

عرب تق�سيمات مفتعلة ومفرو�سة على جماهري الكادحني وعموم 

املجتمع البحريني  بهدف ت�سويه وحرف ال�سراع الطبقي االزيل 

والتاريخي كمحرك للتاريخ.
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á``````«dÉ`ª©dG äÉ```HÉ`≤æ`dG ¿ƒ````fÉ``b QGó°UEG بمنـاسبة الذكرى العشرين إلصدار قانون النقابات العمالية بمملكة البحرين والذكرى العاشرة لتأسيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

وقد كر�س قانون النقابات العمالية جمموعة من املبادئ مُتثل اأرقى 

احلقوق النقابية والتي البد من االإ�سادة بها والتم�سك بن�سو�سها 

وم�سمونها ولعل من اأهمها ما ن�ست عليه املادة الرابعة من القانون 

بتمتع املنظمات النقابية العمالية بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة 

وذلك من تاريخ ايداع اأوراق تكوينها لدى الوزارة،  وبالتايل تقرر 

مبوجب قانون النقابات العمالية  حق العمال يف تكوين منظماتهم 

العمال  بني  متييز  اأو  تفرقة  دون  ومن  م�سبق   اإذن  دون  النقابية 

ومل  ال�سيا�سية،   املعتقدات  اأو  الدين  اأو  العرق  اأو  اجلن�س  ب�سبب 

رف�س  اأو  التقدير  �سلطة  املخت�سة  االإدارية  اجلهة  القانون  يعِط 

ت�سجيل املنظمة النقابية ذلك الأن مبداأ احلرية النقابية قد يتحول 

اىل كلمات دون معنى اإذا اقرتن تاأ�سي�س النقابة باحل�سول على 

اإذن م�سبق اأو مت تخويل اجلهة االإدارية املخت�سة �سلطة تقديرية 

يف منح الرتخي�س باإن�ساء نقابة ما اأو رف�سه، كما يجب املالحظة 

اأن هذا احلق مرتبط بحق التعددية النقابية حيث ال يجوز حتديد 

ن�ساط  اأو  املهنة  م�ستوى  على  واحدة  نقابة  تكوين  العمال يف  حق 

حمدد اأو قطاع معني واأن م�ساألة تكوين نقابة اأخرى غري النقابة 

القائمة مرتوك لتقرير العمال لذلك اإذا وجدوا اأن يف ذلك حماية 

بقانون  حلقت  التي  التعديالت  يف  تكر�س  ما  وهذا  مل�ساحلهم، 

النقابات العمالية. 

كذلك من املبادئ التي ُي�سار لها بالبنان تكري�س قانون النقابات 

من  بداًل  الق�سائي  احلل  ملبداأ  ع�سر  ال�سابعة  مادته  يف  العمالية 

احلل االإداري حيث ن�ست هذه املادة  على اأنه يكون حل املنظمات 

املن�سو�س  لالإجراءات  وفقًا  اإدارتها  وجمال�س  العمالية  النقابية 

وهذا  ق�سائي.  حكم  على  بناًء  اأو  االأ�سا�سي،  نظامها  يف  عليها 

التي   )87( رقم  االتفاقية  من  الرابعة  املادة  مع  يتما�سى  الن�س 

يجوز  ال  ن�ساطها  وقف  اأو  النقابية  املنظمات  حل  اأن  على  تن�س 

لل�سلطة االإدارية واإمنا يكون من اخت�سا�س ال�سلطة الق�سائية. 

واملفاو�سة  النقابية  للحقوق  املنظمة  الن�سو�س  االهم من  اأن  اإال 

اجلماعية هي تطبيق روح هذا الن�سو�س و ابداء التعاون و املرونة 

يف التعامل مع املنظمات النقابية لذلك البد من نقا�س جدي بعد 

النقابية  تعزز احلريات  تعديالت  اجراء  ال�سنوات يف  مرور هذه 

و  العمالية  احلركة  به  تتمتع  الذي  والن�سج  اخلربة  مع  ال�سيما 

النقابية يف مملكة البحرين ومن ذلك على �سبيل املثال:  

اجراء تعديالت قانونية على نحو ُيلزم املن�ساآت بتوفري مقر الئق 

للنقابات لكي تتمكن من ادارة العمل اليومي وتلتقي فيها جمال�س 

قانون النقابات العمالية
�سدر قانون النقابات العمالية رقم )33( ل�سنة 2002 يف ظل التحول الدميقراطي الذي �سهدته مملكة البحرين 

بداية االألفية اجلديدة مع انطالق م�سروع ميثاق العمل الوطني وعودة احلياة الد�ستورية والنيابية، وقد �سهدت 

�سيا�سي وحقوقي جديد كالقانون مبا�سرة  التي ت�سب يف تكري�س و تنظيم واقع  القوانني  العديد من  الفرتة  هذه 

احلقوق ال�سيا�سية،  وقانون انتخاب جمل�سي ال�سوري والنواب،  وقانون ال�سحافة والن�سر و قانون املحكمة الد�ستورية.

والندوات وور�س فيها،  الفعاليات  تقييم  و  االدارة مع منت�سبيها، 

لكي  الالزمة  الت�سهيالت  بتقدمي  املن�سئات  الزام  اإىل  اإ�سافة 

من  والع�سوية  االإ�سرتاك   ر�سوم  العمالية  النقابات  ت�ستح�سل 

توفريًا  العامل  راتب  املبا�سر من  ال�سهري  االأ�ستقطاع  اآلية  خالل 

للوقت واجلهد. 

�سد  بالتميز  العمل  �ساحب  قيام  ثبت  اإذا  جنائية  عقوبة  تقرير 

العمال ب�سبب ممار�ستهم لن�ساطهم النقابي اأو اذا تعمد عرقلته 

بعقوبة  االإكتفاء  من  بداًل  وذلك  النقابي  التفرغ  قواعد  خالف  او 

الغرامة الواردة يف املادة الثالثة من قانون النقابات العمالية.

تخفيف قيود االأ�سراب الواردة يف املادة )21( من قانون النقابات 

تنظيم  فيها  املحظور  احليوية  املن�ساآت  عدد  وتقليل  العمالية،  

االأ�سرابات العمالية الواردة يف قرار رقم )62( ل�سنة 2006 اىل 

احلد االأدنى والالزم مع تقرير �سمانات خا�سة لكي ال ي�سطرب 

االأقت�ساد  يتاأثر  اأو  املقيمني،   و  للمواطنني  اليومية  احلياة  �سري 

الوطني بتداعيات ذلك.

تتطلب  العمال  الدفاع على م�سالح  اأن  مبداأ  انطالقًا من  وذلك 

كان  الذي  االأ�سراب  حق  ومنها  ذلك  لتحقيق  تدعمها  و�سائل 

االقت�سادية  للحقوق  الدويل  العهد  يف  �سريحًا  به  االأعرتاف 

واالجتماعية والثقافية.  

والتي  النقابي  باحلق  املتعلقة  الدولية  االإتفاقيات  اىل  االإن�سمام 

رقم  الدولية  االتفاقية  واأبرزها  الدويل  العمل  موؤمتر  اأقرها 

1948 ب�ساأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم،  )87( ل�سنة 

حق  مبادئ  تطبيق  ب�ساأن    1949 ل�سنة   )98( رقم  واالتفاقية 

التنظيم واملفاو�سة اجلماعية. 

تقرير حق تاأ�سي�س املنظمات النقابية ملوظفي القطاع العام اأ�سوًة 

مبوظفي بالقطاع اخلا�س بداًل من جمرد االإن�سمام اىل النقابات 

التي توؤ�س�سها الفئات االأخرى املخاطبني باأحكام قانون العمل فى 

البحري،  القانون  باأحكام  املخاطبني  العاملني  اأو  االأهلي  القطاع 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد    )8( املادة  مع  متا�سيًا  وذلك 

مملكة  له  ان�سمت  والذي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية 

البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 2007  والذي 

مل ُيفرق بني العاملني يف القطاع اخلا�س و العاملني يف احلكومة،  

والقوات  ال�سرطة  رجال  احلال-   بطبيعة   - ذلك  من  وُي�ستثنى 

امل�سلحة حيث ن�ست املادة التا�سعة من االتفاقية رقم )87( على 

اأن القوانني الوطنية حتدد مدى انطباق هذه احلقوق على بع�س 

الفئات اخلا�سة. 

قانون النقابات

ملتقى المرأة الخليجية العاملة
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أنشطة وفعاليات االتحاد
حملة الحر لفصل الصيف

أنشطة
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حملة الحر لمكافحة سرطان الثدي

أنشطة

مشاركات االتحاد الخارجية
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أنشطة

ملتقى المرأة العربية العاملة
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بمنـاسبة الذكرى العشرين إلصدار قانون النقابات العمالية بمملكة البحرين والذكرى العاشرة لتأسيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرينالعامل احلر

كلمة
نائب رئيس االتحاد لشؤون اإلعالم والعالقات العامة 

نحتفل اليوم بذكرى منا�سبتان مهمتان يف تاريخ احلركة العمالية مبملكة البحرين االأوىل وهي مرور ع�سر اأعوام على تاأ�سي�س 

االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين والثانية هي الذكرى الع�سرون على اإ�سدار قانون النقابات العمالية مبملكة البحرين، 

حيث لكل منا�سبة لها حكاية ولكل حكاية نقطة بداية ولكل بداية ظروف خا�سة عادة ما تكون �سعبة.

حينما ن�ستذكر العام 2002 ويف �سهر �سبتمرب حتديدًا كان عمال البحرين مقبلني على نقلة نوعية مف�سلية يف احلراك العمايل 

العلني امل�سروع من خالل اإ�سدار قانون النقابات العمالية وهو اأحد اأعمدة م�سروع جاللة امللك املعظم االإ�سالحي والذي ار�سى 

العمل بالقطاع االأهلي يف تنظيم  اإىل جنب قانون  النقابي امل�سروع مبملكة البحرين و �ساهم جنبًا  العمل  من خالله قواعد 

اإىل م�ستقبل  اإىل االأمام ما�سون  التقدم والتنمية  العاملة، ودفع بعجلة  العالقة ببيئة العمل بني �ساحب العمل وبني الطبقة 

م�سرق ململكتنا احلبيبة.

وبالرغم من كل ما حتقق من نهو�س باحلركة العمالية والنقابية مبملكة البحرين من خالل اإ�سدار القانون لينظم عمل ممثلي 

البنود ملراجعة  بع�س  وبعد مرور ع�سرون عام حتتاج  وامل�ستقبلية،  الراهنة  املرحلة  يواكب  تطوير  اإىل  يحتاج  اأنه  اإال  العمال 

در بوقت الي�سمح بوجود تعددية نقابية باملن�ساأة الواحدة، كما  الأجل اأن تكون مالئمة ومواكبة للمرحلة، حيث اأن القانون �سُ

واأن قانون التعددية النقابية �سدر يف العام 2012م ومل يتم تطوير قانون النقابات العمالية وظل على حاله منذ ذلك احلني 

اإىل يومنا هذا، حيث نطالب بزيادة م�ساحة حرية النقابيني واإلزام اأرباب العمل ب�سرورة اإحرتام التمثيل النقابي باملن�ساأة، 

وعدم الت�سييق على حتركات النقابيني ويجب اأن يكون هناك اإ�ستقاللية يف العمل وعدم تدخل اإدارات ال�سركات يف �سوؤون 

النقابات بل يجب اأن يكون على العك�س وجود تعاون م�ستمر الأجل امل�سلحة امل�سرتكة اإ�سافة انه يجب اأن يكون هناك اإميان 

داخلي باأهمية وجود  متثيل نقابي للعمال لدى اأرباب العمل واأن وجوده هو لتطوير بيئة العمل ال لتعطيلها كما هو �سائد لدى 

بع�س من ا�سحاب العمل وممثليهم، اأ�سوة بقانون العمل يف القطاع االأهلي وقانون اخلدمة املدنية الذين مت تطويرهما بحيث 

اأ�سبحا يتوائما مع املرحلة الراهنة واملقبلة.

كما جندد مطالبتنا باأن يتم اإ�سدار قانون ي�سمح بوجود متثيل نقابي بالقطاع العام وذلك الأهمية متثيل العمال بهذا القطاع 

املهم واحليوي لكي تكتمل ال�سورة ويكون العمل النقابي يغطي كافة عمال البحرين. 

واملنا�سبة االأخرى التي نحتفل بها هي الذكرى العا�سرة على تاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، اأنه ليوم عظيم من 

اأيام العمل النقابي يف تاريخ مملكة البحرين .. اإنه يوم اإعالن تاأ�سي�س االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين، الذي ولد عمالقًا 

وكافح من اأجل ق�سية وطن، عندما حاول اآخرون ا�ستغالل قوة العمال يف مكا�سب �سيا�سية،اليوم نحتفل بهذا الكيان العظيم 

مبنا�سبة اإكماله العقد االأول اإذ نرفع اإىل مقام �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املعظم حفظه اهلل 

ورعاه واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه اأ�سمى 

اآيات التهنئة والتربيكات بهذه املنا�سبة التاريخية، وندعو اهلل عز وجل اأن ي�ستمر االحتاد دائمًا يف حتقيق االإجنازات الوطنية 

مدافعًا عن عمال البحرين  واأن ي�ساهم يف تنمية واإزدهار مملكتنا الغالية حتت ظل قيادتنا احلكيمة.

                   عبداهلل املعراج

                    نائب الرئي�س لالإعالم والعالقات العامة

                          االحتاد احلر لنقابات عمال البحرين

االتحاد الحر .. ومرور عقد من الزمن 

كلمات



يتقدم االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين 
بأسمى آيات الشكر والتقديروالعرفان 

إلى حضرة صاحب الجاللة الملك
 حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير
 سلمان بن حمد آل خليفة

 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

على الرعاية الملكية لحفل تكريم العمال المتميزين
سائلين المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة 

ويسدد على طريق الحق والخير خطاها

يتقدم االتحاد الحر
 لنقابات عمال البحرين 

بالتهنئة الخالصة 
لجميع العمال المكرمين 

في حفل يوم العمال 
العالمي وشكره الجزيل 

لجميع الجهات المشاركة 
في تنظيم الحفل
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