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1602العدد    2012-01-05 الخميس 

ت���ق���ّدم ال���ص���داق���ة ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ع��ل��ى ضيفه 
بتغلبه عليه   0-1 ي��وس��ف  ال��ق��دي��س  ج��ام��ع��ة 
)ال��ش��وط االول 4-2(، في اول��ى سلسلة   3-10
م��ب��اري��ات��ه��م��ا ض��م��ن دور االرب��ع��ة »ال��ف��اي��ن��ال 
ف������ور« ف����ي ال���������دوري ال���ل���ب���ن���ان���ي ل���ك���رة ال���ق���دم 
ملعب  على  بينهما  اجريت  التي  للصاالت، 

الصداقة.
سجل للصداقة حسن شعيتو )2( والعراقي 
 )3( س���رح���ان  وم��ص��ط��ف��ى   )2( زورا  م������روان 
ب�����اج�����وق،  وح�����س�����ن   )2( دق�����ي�����ق  وم�����ح�����م�����ود 
ول��ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف ج����اد خ��ي��رال��ل��ه 

وعلي عز الدين وماريو متى.
ولم تكن املباراة صعبة على اصحاب االرض 
الذين لم يتفاجأوا بتقّدم الضيوف مرتني في 
البداية، اذ حافظوا على هدوئهم مستفيدين 
من الحيوية الدائمة على ارض امللعب بعدما 
امل���درب حسني دي��ب كيفية االستعانة  ع��رف 
باعبيه البدالء، فلم يتغّير اداء الفريق على 
مدار شوطي اللقاء الذي غاب عنه الحارس 

الدولي ربيع الكاخي.
ف��ادي كاالجيان وريم  امل��ب��اراة الحكمان  ق��اد 
وعبدو  )ثالثًا(  حرفوش  وباتريك  الشامي، 

أسمر )ميقاتيًا(، وراقبها محمود جابر.
االرب������ع������ة،  دور  م�����واَج�����ه�����ت�����ي  ث����ان����ي����ة  وف��������ي 
القماطية  الندوة  سبورتس  أول  يستضيف 
م��ل��ع��ب مجمع  ع��ل��ى   20.30 ال���س���اع���ة  ال��ل��ي��ل��ة 

الرئيس اميل لحود الرياضي.
ي��ذك��ر ان ال��ف��ري��ق ال����ذي ي��س��ب��ق م��ن��اف��س��ه ال��ى 
ال���ف���وز ف���ي ث���اث م���ن اص���ل خ��م��س م��ب��اري��ات 

يتأهل الى النهائي.

كرة الصاالت

الصداقة يتقّدم 1ـ 0

الخميس  5  كانون الثاني  2012  العدد  1602
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1615العدد    2012- 01-21 السبت 

كأس لبنان في كرة الصاالت 

تقام مباريات الدور ربع النهائي ملسابقة 
كأس لبنان لكرة القدم للصاالت اليوم 

السبت على ملعب مجمع الرئيس اميل لحود 
الرياضي. 

وينطلق أول اللقاءات األربعة بني القلمون 
وأول سبورتس )الساعة 15:30(، حيث 

تصّب األفضلية في مصلحة الثاني الذي 
يملك امكانات فنية اكبر من الفريق الشمالي 
الهابط الى الدرجة الثانية بعد احتالله املركز 
السابع قبل األخير في نهاية الدوري املنتظم. 

ويلتقي الندوة القماطية مع جامعة القديس 
يوسف في املباراة الثانية )17:30(، التي 

يتطلع اليها الفريقان بأهمية كبيرة، اذ ينشد 
 منهما تعويض فشله في بلوغ الدور 

ٌّ
كل

النهائي لبطولة الدوري، حيث خرجا من 
الدور نصف النهائي من دون تحقيق اي 

انتصار. 
بدوره، يلعب الصداقة مع طرابلس الفيحاء 

)19:30(، في مباراة ستشكل تجربة أخيرة 
ومهمة بالنسبة الى حامل اللقب قبل مباراته 
االولى أمام أول سبورتس االربعاء املقبل في 

نهائي الدوري. 
وتختتم املباريات بلقاء الجامعة 

االميركية للعلوم والتكنولوجيا مع بروس 
كافيه )21:30( التي قد تكون متقاربة 

املستوى. 
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الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

2773العدد    2012-01-06 الجمعة   

الصداقة تقّدم القديس يوسف0-1

»ريد ُبل رأس السنة... ال حدود«

ختام »يد« 
الكرمليت الفنار

  

على ان يخرج الخاسر من المنافسة 
.
ً
تلقائيا

قّيمة  لية  ما ئز  ا جو ّصصت 
ُ
خ و

للفائزين.

اختتم قسم الرياضة واالنشطة 
في مدرسة الكرمليت الفنار دورته 
الداخلية في كرة اليد للذكور وجاءت 

النتائج كاآلتي:
صفوف السابع والثامن اساسي: 

فاز الثامن اساسي شعبة -أ- 
صفوف التاسع اساسي واالول 
ثانوي: فاز االول ثانوي شعبة -ث- 

صفوف الثاني والثالث ثانوي فاز 
الثاني ثانوي علمي شعبة -أ-

وتقام دورة كرة الطاولة السنوية 
الرابعة الجمعة الواقع فيه 13 كانون 
18.00 مساء في  الثاني الساعة 

القاعة المقفلة للمدرسة.

بعد لحظات قليلة من انتصاف 
ك��ل من  لسنة، حلق  ا رأس  ليلة 
الدراَجين فوق أكثر من 300 قدم 

 .
ً
 آمنا

ً
من الماء وسجال هبوطا

فما أن زال الضباب المخّيم على 
مكان الحدث في خليج سان دييغو، 
توجه الرياضيان نحو منصة القفز 
في القسم الشمالي من »إمباركاديرو 
مارينا بارك« وسط المدينة، وانطلقا 

ف��وق البحيرة المائية التي يبلغ 
قطرها 300 قدم، ليصال إلى منحدر 
لمتفرجين  ا م��ام آالف  أ الهبوط 
الذين احتشدوا لحضور الحدث 
والبدء باحتفاالت ليلة رأس السنة 

الجديدة.
وبعد أدائه المميز قال الفالي: »ال 
 
ً
يمكن وصف شعوري اآلن خصوصا
أني أديت قفزة تخطت مسافتها 
 من حال 

ً
ال�400 قدم. لست متأكدا

دراجة التزلج لكني بخير، لذا فإن 
«. وأض���اف: »إنه 

ً
األم��ر ك��ان ج��ي��دا

شعور رائ��ع. ال يمكنني أن أصف 
الحماس الذي أشعر به اآلن«.

أّما ماديسون، فعلق بدوره قائاًل: 
 أن أق��وم 

ً
»إن��ه لشعور رائ��ع حقا

بهذه األم��ور وأن أحظى بالدعم 

 
ً
الذي أحصل عليه. فقد كنت واثقا
 هائاًل«، 

ً
من أننا سنحقق إن��ج��ازا

 نهاية العام 
ً
 بالعودة مجددا

ً
واعدا

لتحقيق مزيد من المنجزات.

)حامل  قة  الصدا لم يجد فريق 
اللقب( صعوبة لتخطي ضيفه فريق 
جامعة القديس يوسف بتغلبه عليه 
10-3 )الشوط االول 4-2(، في اولى 
مبارياتهما ضمن دور االربعة »الفاينل 
فور« في الدوري اللبناني لكرة القدم 
للصاالت، التي اجريت بينهما على 

ملعب الصداقة.
سجل للصداقة حسن شعيتو )2( 
والعراقي مروان زورا )2( ومصطفى 
سرحان )3( ومحمود دقيق )2( وحسن 
باجوق، ولجامعة القديس يوسف جاد 

خيرالله وعلي عز الدين وماريو متى.
وات��س��م ال��ش��وط االول ب���االداء 
الهجومي من قبل الطرفين، حيث 
فاجأ جامعة القديس يوسف اصحاب 
دم 

ّ
االرض مرتين عندما نجح في التق

عبر خيرالله بشكٍل مبكر، لكن الصداقة 
 عبر 

ً
لم يفقد الهدوء فعادل سريعا

شعيتو، ومرة ثانية بواسطة زورا بعد 

هدف التقّدم الثاني للضيوف الذي 
سجله عز الدين.

 في 
ً
ل��ف��ارق ظهر سريعا اال ان ا

مستوى الفريقين بعد التبديالت التي 
اجراها مدرب الصداقة حسين ديب 
ال��ذي امتلك مقعد احتياط افضل، 
فتمكن سرحان ودقيق من تسجيل 
هدفين قبل نهاية الشوط االول الذي 
باجوق  شهد فرصة جميلة لحسن 

ارتدت من القائم االيسر.
لقديس  ا معة  جا فريق  وتمكن 
يوسف م��ن الصمود ف��ي الدقائق 
الست األولى من الشوط الثاني، قبل 
ان يتلقى هدفين سريعين بواسطة 
باجوق وزورا، لكن هذا االمر لم يوقف 
الصداقة عن االستمرار في هجماته 
 ال��ى منطقة خصمه 

ً
را فوصل م���را

حيث سجل سرحان مرتين ودقيق 
 كرة من مسافة قريبة 

ً
 متابعا

ً
ايضا

بعد مجهوٍد مميز لشعيتو، الذي برز 
 بمراوغاته التي سجل منها 

ً
مجددا

 على الهدف الذي 
ً
 جمياًل، رّدا

ً
هدفا

سجله متى للضيوف.

صدى البلد
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الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

2775العدد    2012-01-10 الثالثاء 



الثلوج تزّين جبال الضنية
تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر في منطقة 
الضنية، مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لثالث 

األساتذة يترّيثون قبل التصعيد

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة المتفرغين 
في الجامعة اللبنانية الى »ضــرورة التريث في اتخاذ 
موقف تصعيدي في انتظار ما ستسفر عنه لقاءاتها مع 

المعنيين«، معلنة »االستمرار في االضراب«.
في دورهــم، فــّوض أساتذة الفروع الثانية »الهيئة 
التنفيذية التخاذ الموقف والقرار المناسبين، على ضوء 

المعطيات التي قد تستجد في األيام المقبلة«.

لترسيم الحدود اللبنانية 

ة
ّ

على المحاور كاف

ميالن يمّدد عقد أليغري

ماسيميليانو اليغري عامين حتى 2014.

26

مؤتمر المطبوعات 2012 في بيروت

اختبار السيناريوهات الحقيقية وكانت هذه النتيجة هي األعلى، 
حيث كان تأثير البرنامج على أداء النظام هو األدنى.

استضاف فندق »جيفينور روتانا« في بيروت مؤتمر المطبوعات 2012، 
الذي عقدته شركة »برينت بروموشين« العالمية تحت شعار »التطبيقات 

ل إنعقاد اللقاء فرصة الطالع 
ّ
اإلبداعية في صناعة الطباعة«. وشك

الشركات اللبنانية على التحوالت الكثيرة التي طرأت على قطاع الطباعة 
 في السنوات األخيرة، وما ظهر في األسواق من تقنيات جديدة، 

ً
عالميا

ومنتجات جديدة تحاكي هذا التحّول، ما أدى إلى تبّدل في المفاهيم، 
ونشوء تحديات جديدة، وفرص جديدة كذلك، وهي كلها قضايا عالجها 

المؤتمر بعمق. وعرض المتحدثون للمزايا التي ستتاح للشركات اللبنانية 
من خالل التواجد في معرض »دروبا 2012« الدولي للطباعة، الذي تنظمه 

هيئة معارض ميسي دوسلدورف العمالقة بين 3 و 16 أيار المقبل. 

السبت
14 كانون الثاني  2012

www.albaladonline.com
17

Pro+Loan اإلعتماد المصرفي ُيطلق

بتمويٍل من اإلعتماد المصرفي ش.م.ل.أطلقت شركة RedPro مشروع 
Vision 1974 الجديد في وسط منطقة الحمرا وهو عبارة عن مبنى 
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2779العدد    2012- 01-14 السبت 

الصداقة - اول سبورتس في نهائي »الفوتسال«

إياب بطولة لبنان في »الركبي يونيون«

استقبل الصداقة على ملعبه فريق 
 
ً
جامعة القديس يوسف فخرج فائزا

4-1، سجل ألصحاب االرض مصطفى 
سرحان )2( وجان كوتاني وحسن 

باجوق، وللضيوف ميشال متى.

ورغم انه انتظر الدقائق االخيرة 
لحسم فوزه، فان الصداقة استحق 
 بالجملة 

ً
الخروج بفوٍز اكبر، لكن فرصا

ضاعت عليه بسبب التألق الالفت 

للحارس هيثم ف��واز ال��ذي تصدى 
لكرات ع��دة، بينما نابت العارضة 
والقائمين عنه في اكثر من مناسبة.
قاد المباراة الحكمان ريم الشامي 
وباتريك حرفوش، وف��ادي القارح 

.)
ً
(، وخليل بلهوان )ميقاتيا

ً
)ثالثا

وعلى ملعب مجمع الرئيس العماد 
 ، لرياضي العسكري  ا اميل لحود 
فه بهدفين 

ّ
قلب أول سبورتس تخل

نظيفين الى فوٍز 2-7.
سجل للفائز هيثم عطوي وعلي 
ل��ك��روات��ي باتريك  2( وا طنيش )
درنديتش وحسن زيتون والمصري 
علي سعد وياسر سلمان، وللندوة 

مصطفى حالق.
وشهدت المباراة قبل بدايتها 
مفاجأة غير ساّرة ألول سبورتس، اذ 
اصيب الحارس حسين همداني في 

ركبته خالل التحمية، لينضم الى 
عنصٍر اساسي آخر غاب عن اللقاء هو 
خالد تكه جي الموقوف لنيله االنذار 
الثالث المتراكم في المباراة الماضية.
ق��اد ال��م��ب��اراة الحكمان ف��ادي 
كاالجيان وعبدالله غيث، وايلي الحلو 

.)
ً
( وعبدو األسمر )ميقاتيا

ً
)ثالثا

وت��ب��دأ سلسلة م��ب��اري��ات ال��دور 
النهائي في 24 الشهر الجاري.

  

 

.

  
في البرازيل 2006 وحل في المركز ال�16، وتقدم في العام التالي الى المركز 
. كما درب منتخب الفيليبين في العام 2009 ، وبطل 

ً
ال�11 في البرازيل أيضا

الدوري االيراني 2010 مع نادي سايبا.

تنطلق ال��ي��وم مرحلة اإلي��اب 
لبطولة لبنان في »الركبي يونيون« 
)إذا سمحت االحوال( الجوية بمباراة 
واح��دة تجمع بين فريقي بيروت 
المتصدر و«الذئاب الرمادية« عند 
الساعة 15.00 من بعد الظهر على 
ملعب الجامعة اللبنانية في الحدث.
يذكر أن فريق بيروت حافظ 
على ال��ص��دارة ف��ي ختام مرحلة 
الذهاب رغم خسارته أمام الجمهور 
المتجدد بفارق المحاوالت، على 
أن ت��ك��ون ال��م��ب��اراة تحت أنظار 
رئ��ي��س االت��ح��اد عبدالله جّمال 
وم��درب منتخب لبنان االنكليزي 
وويغلسووف للوقوف على جهوزية 
الالعبين قبل ضمهم إلى صفوف 

المنتخب الذي تنتظره مناسبات 
آسيوية ودولية في العام الجاري، 
حيث أكد جّمال أن استعدادات 
ا  هذ مكثفة  ن  ستكو لمنتخب  ا
العام للظهور بأحلى صورة وتحقيق 
لناحيتين  ا لنتائج المرجوة من  ا
القارية والدولية وحتى المدرسية 
والجامعة الخارجية، مشددا على 
التعاون واالنسجام بين االتحاد 
والمدرب االنكليزي ال��ذي يعمل 
من دون كلل أو ملل لرفع مستوى 
اللعبة ف��ي ل��ب��ن��ان وص���وال إل��ى 

العالمية.
وتسبق المباراة، مباراة ودية 
ف��ي ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر على 
الملعب نفسه، وتجمع بين فريق 
»المنفيون« الفلسطيني وفريق 
 بعدد من العبي 

ً
الجمهور معززا

جامعة نوتردام اللويزة.

البلد من مباراة اول سبورتس والندوة القماطية  

بلغ الصداقة )حامل اللقب( 

وأول سبورتس وصيفه نهائي 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

للصاالت للموسم الثاني على 

التوالي بعدما تقّدما منافسيهما 

جامعة القديس يوسف والندوة 

القماطية بثالثة انتصارات نظيفة، 

في الجولة الثالثة لدور االربعة 

»الفاينل فور«.

اصيب الحارس حسين 

همداني في ركبته 

خالل التحمية

صدى البلد
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و�أول  �ل�ص���د�قة  م���ن  كلٌّ  تق���ّدم 
�ص���بورت�س بانت�ص���ارين نظيفني بعد 
جولتني على بد�ي���ة »�لفاينال فور«، 
لذ� فاإّن فوزهما غد�ً �صي�صعهما وجهاً 
لوج���ه يف نز�ٍل عل���ى �للقب للمو�ص���م 
و�ص���يكون  �لت���و�يل.  عل���ى  �لث���اين 

مرتاحاً  �ل�ص���د�قة 
عندم���ا  �ك���ر 
يخو����س �ملب���ار�ة 
عل���ى  �لثالث���ة 
عان���ى  �إذ  �ر�ص���ه، 
يف �للق���اء �لث���اين 
عل���ى �ر����س كلية 
يف  �لهند�ص���ة 

م���ار روك���ز، حي���ث ب���د� �أّن العبيه غري 
معتادي���ن على �مللعب �ل���ذي �أجريت 
علي���ه �ملب���ار�ة، وذلك بعك����س العبي 
جامعة �لقدي�س يو�صف �لذين فر�صو� 
ح�صورهم وكانو� نّد�ً عنيد�ً لل�صيوف 
م���ن دون �أن يتمّكنو� من ح�ص���م �الأمور 
مل�ص���لحتهم حي���ث لعبت خ���رة بطل 

�ملو�صم �ملا�صي دورها.

�أول �ص���بورت�س  ب���دوره، �ص���يحاول 
�ال�ص���تفادة م���ن �ملعنوي���ات �لعالية 
�لت���ي يتمت���ع بها العبوه بع���د فوزهم 
 ،1-5 �الأخري عل���ى �لن���دوة �لقماطية 
وذل���ك لتحقيق فوٍز ثال���ث ينقله �ىل 
�لنهائي، وهو �مر قد يح�ص���ل يف حال 
�أ�ص���حاب  ن�ص���ج 
عل���ى  �الأر����س 
عين���ه  �ملن���و�ل 
�ملبار�ة  غر�ر  على 
حي���ث  �لثاني���ة 
عليه���ا  �ص���يطرو� 
بفع���ل تنظيمه���م 
�لالفت على �ر�س 
�مللعب وتدوير �لكرة ب�ص���كٍل �صحيح 
و�البتعاد ع���ن �لت�رضّع �ل���ذي ��رضّ بهم 

كثري�ً يف مباريات �صابقة.
 و�ص���يكون خال���د تك���ه ج���ي �ب���رز 
�لغائب���ني ع���ن �أول �ص���بورت�س لنيله 
�الإنذ�ر �لثالث �ملرت�كم، وهو �ل�ص���بب 
نف�ص���ه �ل���ذي �ص���يغّيب زميله ح�ص���ن 

من مباريات المرحلة السابقةتوبة.  

  خالد تكه جي 
 أبرز الغائبين عن 

أول سبورتس

الصداقة وأول سبورتس اقتربا من نهائي الصاالت
يبدو الباب مفتوحًا أمام الصداقة حامل اللقب وأول سبورتس وصيفه لبلوغ نهائي الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت عندما 

يستضيفان الثامنة والنصف من مساء اليوم جامعة القديس يوسف والندوة القماطية على التوالي، في الجولة الثالثة من دور األربعة.
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{ aÉjæÉ∫ aƒQz H£ƒdá dÑæÉ¿ HμôI Gdü°É’ä

Gdü°`óGb`á h{GCh∫ S°ÑƒQJ`ù¢z
d∏àÉCg`π GEd≈ Gd`óhQ Gdæ¡ÉF`»

J˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘óh Gd˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ôU°˘˘˘á e˘˘˘ƒDGJ˘˘˘«˘˘˘á GCe˘˘˘ÉΩ

M˘˘Ée˘π Gd˘∏˘≤Ö Gdü°˘óGb˘á hhU°˘«˘Ø˘¬

{GCh∫ S°˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ƒQJù¢z, d˘˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘ÉCg˘˘˘π GE¤

GdóhQ Gdæ¡ÉF» dÑ£ƒdá dÑæÉ¿ HμôI

Gdü°˘˘˘˘É’ä, H˘˘˘˘©˘˘˘˘ó J˘˘˘˘≤˘˘˘˘óe˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘É )2`

U°˘˘˘Ø˘˘˘ô(, Y˘˘˘∏˘˘˘≈ L˘˘Ée˘˘©˘˘á Gd˘˘≤˘˘ójù¢

j˘˘˘ƒS°˘˘˘∞ hGd˘˘˘æ˘˘˘óhI Gd˘˘≤˘˘ª˘˘ÉW˘˘«˘˘á, ‘

Gd`{aÉjæÉ∫ aƒQz.

hj˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘ƒV¢ Gdü°˘˘˘˘˘˘óGb˘˘˘˘˘˘á GŸÑ˘˘˘˘˘˘ÉQGI

GdãÉdãá GCeÉΩ Gd≤ójù¢ jƒS°∞ ‘

Gd˘˘˘ã˘˘˘Ée˘˘˘æ˘˘˘á hGd˘˘æü°˘˘∞ eù°˘˘ÉA Gd˘˘«˘˘ƒΩ

Y˘˘∏˘˘≈ e˘˘∏˘˘©˘Ñ˘¬ hg˘ƒ j˘à˘£˘∏˘™ ◊ù°˘º

GŸƒGL¡á, H©ó GC¿ YÉf≈ cãÒG ‘

GŸÑÉQGI GdãÉf«á Gdà» GCb«ªâ Y∏≈

e˘˘˘∏˘˘˘©Ö c˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘á Gd˘˘¡˘˘æ˘˘óS°˘˘á Gd˘˘à˘˘ÉH˘˘™

d˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘ójù¢ j˘˘˘ƒS°˘˘˘∞ ‘ e˘˘ÉQ Qhc˘˘õ,

hGd˘˘˘˘à˘˘˘˘» ⁄ j˘˘˘˘ëù°˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘É GE’ H˘˘˘Ø†°˘˘˘π

NÈI ’Y˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘¬ h“ôS°˘˘˘˘¡˘˘˘˘º H˘˘˘˘¡˘˘˘ò√

Gd˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Ñ˘˘˘á f˘˘˘¶˘˘ôG d˘˘∏˘˘æ˘˘ój˘˘á e˘˘ø b˘˘Ñ˘˘π

’Y˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘» Gd˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ójù¢ j˘˘˘˘˘ƒS°˘˘˘˘˘∞, d˘˘˘˘òG

S°˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘π L˘˘Ég˘˘óG d˘à˘ë˘≤˘«˘≥ Gd˘Ø˘ƒR

Gd˘˘˘˘«˘˘˘˘ƒΩ, Y˘˘˘˘∏˘˘˘˘≈ Gd˘˘˘ôZ˘˘˘º e˘˘˘ø Z˘˘˘«˘˘˘ÉÜ

Mù°˘˘˘ø T°˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘ƒ hW˘˘ƒÊ V°˘˘ƒe˘˘§

d˘˘æ˘˘«˘˘∏˘˘¡˘˘ª˘É G’Ef˘òGQ Gd˘ã˘Édå GŸÎGc˘º,

hfiªƒO Ob«≥ d£ôO√ ‘ GŸÑÉQGI

Gdù°ÉH≤á.

c˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘É j˘˘˘˘˘ÉCe˘˘˘˘˘π {GCh∫ S°˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ƒQJù¢z

Mù°º Yª∏«á GdàÉCgπ Gd«ƒΩ YæóeÉ

j˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘» Gd˘˘˘æ˘˘˘óhI Gd˘˘˘≤˘˘˘ª˘˘˘ÉW˘˘˘«˘˘á, ‘

Gd˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘á hGd˘˘˘˘æü°˘˘˘˘∞ eù°˘˘˘˘ÉA, ‘

›ª˘˘˘˘˘˘˘™ Gd˘˘˘˘˘˘˘ôF˘˘˘˘˘˘«ù¢ GEe˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘π ◊ƒO,

Nü°˘˘ƒU°˘˘É H˘˘©˘ó a˘ƒR√ )5` 1(, ‘

GŸÑÉQGI GdãÉf«á, Gdà» bóΩ NÓd¡É

eù°˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ƒi ‡«˘˘˘˘˘õG b˘˘˘˘˘ó j˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘õR e˘˘˘˘˘ø

a˘˘ôV°˘˘«˘˘á a˘˘ƒR√, Y˘˘∏˘˘ª˘˘É H˘˘ÉC¿ ’Y˘˘Ñ˘˘»

Gd˘˘æ˘˘óhI d˘˘ø j˘μ˘ƒf˘ƒG Y˘ÉL˘õj˘ø GCe˘ÉΩ

GCNü°˘˘˘˘˘˘Ée˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘º H˘˘˘˘˘˘π S°˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ƒ¿

L˘˘˘˘Ég˘˘˘˘ój˘˘˘˘ø d˘˘˘˘∏˘˘˘˘î˘˘˘˘ôhê H˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘á

J˘˘ôV°˘» W˘ª˘ƒM˘¡˘º hJ˘ƒDN˘ô Y˘ª˘∏˘«˘á

G◊ù°º. 

hj˘˘˘˘¨˘˘˘˘«Ö Y˘˘˘ø {GCh∫ S°˘˘˘Ñ˘˘˘ƒQJù¢z

N˘˘˘˘Éd˘˘˘˘ó J˘˘˘˘μ˘˘˘˘¬ L˘˘˘˘»  hMù°˘˘˘˘ø J˘˘˘ƒH˘˘˘á

Hù°˘˘˘˘ÑÖ f˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘É G’Ef˘˘˘òGQ Gd˘˘˘ã˘˘˘Édå

GŸÎGcº.
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