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من: محاسن ناصر مراسل 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

"كل العرب"
يثير إفتتاح مراكز للشرطة 
ف���ي ال��ب��ل��دات ال��ع��رب��ي��ة في 
من  العديد  االخيرة  اآلون��ة 
ال����ت����س����اؤالت، ف��ه��ن��اك من 
ال��ف��ك��رة بسبب  ي��ؤي��د ه���ذه 
ازدي����������اد ظ�����واه�����ر ال��ق��ت��ل 
والعنف واالنفالت، وهناك 
من يعارض على اعتبار أن 
الشرطة بتقاعسها مبعاجلة 
ه��ذه ال��ظ��واه��ر، ه��ي شريك 
فقط  ت��واج��ده��ا  وان  ب��ذل��ك 

من اجل مصاحلها، بحسب 
اإلدعاء.

سيتم  التي  البلدات  إح��دى 
بها  للشرطة  مركز  افتتاح 
هي مجد الكروم، اذ وبحسب 
اخلطة وزارة االمن الداخلي 
سيخدم هذا املركز سيخدم 
اربع قرى هي: مجد الكروم 
ودير األسد والبعنة ونحف. 
اكثر  املركز  في  وسيرابط 
ش��رط��ة  ع���ن���ص���ر   50 م����ن 
ب���وردي���ات ع��ل��ى م����دار 24 

ساعة يومياً.
التساؤالت  اع���ق���اب  وف����ي 

مجلس  دور  ح��ول  الكثيرة 
م���ج���د ال����ك����روم ف����ي ذل����ك، 
مجلس  رئيس  الينا  حت��دث 
الكروم احمللي، سليم  مجد 
صليبي، موضحاً موقفه من 
ذلك فقال:"حني قرر وزير 
االم����ن ال��داخ��ل��ي ووزارت����ه 
واحلكومة افتتاح 12 مركز 
ش��رط��ة ج��دي��د ف��ي الوسط 
العربي لم يستشروا أحًدا، 
أحد،  موافقة  ي��أخ��ذوا  ول��م 
فهذا قرار حكومي ال دخل 
ل��ل��م��ج��ل��س احمل��ل��ي ب����ه، وال 
ال  احمللي  املجلس  يستطيع 

"إقامة مركز شرطة في مجد الكروم قرار حكومي ال دخل للمجلس احمللي فيه"
*التجمع في مجد الكروم : "إقامة مركز شرطة في القرية لن يوقف العنف والهدف أسرلة شبابنا"

سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم :

سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم 

ال���ك���روم وال في  ف��ي م��ج��د 
باقة الغربية وال في الطيبة 
في  وال  س��خ��ن��ني  ف���ي  ال  و 
طمرة،  او  املغار  او  اكسال 
به.  التدخل  كفركنا،  في  او 
ال��ق��رار ل��م تتم  فحني ات��خ��ذ 
استشارة أحد، وال عرضوا 
الفكرة على احد"، على حّد 

تعبيره. 
وأضاف سليم صليبي:"انا 
ش��خ��ص��ي��اً ض��د اق��ام��ة هذا 
امل���رك���ز وامل���راك���ز االخ���رى 
ألنني  العربية  البلدات  في 
من  تأتي  التربية  أّن  أؤم��ن 
البيت وفقط نحن كمجتمع 
قضيانا،  معاجلة  بإمكاننا 
القتل  ج��رائ��م  لألسف  لكن 
وفوضى  العنف  وح��وادث 
جزًءا  باتت  كلّها  ال��س��الح، 
املواطن  حياة  من  يتجزأ  ال 
ال��ب��الد فيكاد  ف��ي  ال��ع��رب��ي 
وتضج  إال  ي�����وم  مي�����ّر  ال 
ب�����ه وس�����ائ�����ل ال����ت����واص����ل 
االجتماعي واملواقع احمللية 
واالخ����ب����اري����ة ب���أن���ب���اء عن 
إطالق  وح��وادث  شجارات 
رصاص واعتداءات وهذا ال 
يعقل والشرطة هي املخولة 
صاحبة  وه�����ي  ق���ان���ون���ي���اً 
هذه  محاربة  على  القدرات 

الظواهر".
وتابع صليبي:"وال ميكننا 
����ن ن���ع���ارض ون��ح��ت��ج على 
قرانا  ال��ى  الشرطة  دخ��ول 
بيننا،  م��س��ت��ش��ٍر  وال��ع��ن��ف 
ل��ك��ن م���رة أخ����رى ان���ا ضد 
في  للشرطة  مركز  افتتاح 
م���ج���د ال����ك����روم وحت���دث���ت 
م��س��ب��ق��اً ل��وس��ائ��ل االع���الم 
لذلك،  م��ع��ارض��ت��ي  ح����ول 
لكن القرار ليس قرارنا وال 
في  احمل��ل��ي  للمجلس  دور 
عقد  الذي  واالجتماع  ذلك، 
قائد منطقة  قبل يومني مع 
ومع  الشرطة  في  الشمال 
ق��ائ��د م��رك��ز ال��ش��رط��ة في 
كرميئيل جاء لتداول وبحث 

االم����ور ال��ع��ال��ق��ة م��ن خالل 
منطقة  قائد  بها  ق��ام  جولة 
ال��ش��م��ال ف���ي م��ع��ظ��م قرى 
الشمال واجتمع من خاللها 
املجالس،  رؤس��اء  كافة  مع 
أكد  معه،  اجتماعنا  وخالل 
افتتاح مركز  أن مسألة  لنا 
الكروم  م��ج��د  ف���ي  ش��رط��ة 
ف���ق���ط وان  م���س���أل���ة وق�����ت 
التأخر في ذلك، فقط لعدم 
حتى  مناسب  املكان  ايجاد 

االن"، كما قال صليبي. 
اجلدير ذكره أّن اخلطة التي 
أعدتها وزارة األمن الداخلي 
افتتاح  تقضي  اإلسرائيلية 
الشرطة  م���راك���ز  ع���ش���رات 
داخل البلدات العربية، إذ أّن 
اخلطة تشمل افتتاح مراكز 
شرطة في: سخنني، اكسال، 
املغار، طمرة، مجد الكروم، 
ك��ف��رك��ن��ا، ج��س��ر ال���زرق���اء، 
ب���اق���ة ال���غ���رب���ي���ة، اجل���دي���دة 
فيما  وره��ط.  الطيبة  املكر، 
س��ي��ج��ري ت��ع��زي��ز امل���راك���ز 
شرطي   1300 ب���ح���وال���ي 
وعنصر حت��ري، وذل��ك في 
انتشار  م��ن  للحد  محاولة 
ال����س����الح واجل������رائ������م في 
ال��ع��رب��ي، على حّد  ال��وس��ط 
الداخلي  تعبير وزير األمن 
اردان.  جلعاد  اإلسرائيلي 
 810 اخل��ط��ة  تكلفة  وتبلغ 
مليون شيقل، في حني تبلغ 
الثابتة  ال��س��ن��وي��ة  تكلفتها 
كما  ش��ي��ق��ل،  م��ل��ي��ون   572
ت���ش���م���ل ت���ع���زي���ز ال���وس���ط 
خبراء  مب��ح��ق��ق��ني  ال��ع��رب��ي 
ب���ال���ت���ع���ق���ب اإلل���ك���ت���رون���ي 
ووحدات الشرطة اخلاصة 

"يسام". 
الكروم  م��ج��د  جت��م��ع  ع��م��م 
بياًنا يؤكد فيه رفضه إقامة 
مركز للشرطة اإلسرائيلية 
ف��ي ال��ق��ري��ة، وق���ال إن هذه 
ألسرلة  ت���ه���دف  اخل���ط���وة 
شبابنا ودفعهم إلى مستنقع 
املؤسسة األمنية، وإنها لن 

العنف  محاربة  ف��ي  تسهم 
ما دامت الشرطة تتعامل مع 

العرب بالعقلية األمنية. 
إن  ال�����ت�����ج�����م�����ع  وق��������������ال 
الرسمية  "اإلح��ص��ائ��ي��ات 
التي  البلدت  أن  إل��ى  تشير 
حتوي مركًزا للشرطة تبلغ 
نسبة اجلرمية فيها أكثر من 
مركًزا  حت��وي  ال  التي  تلك 
م���رك���ًزا  أن  أي  ل��ل��ش��رط��ة، 
للشرطة لن يخدم ملواطنني، 
إضافة إلى أننا ال نثق بهذا 

اجلهاز ونواياه".
وج���������اء ف������ي ال�����ب�����ي�����ان أن 
"ال��ش��رط��ة ل���ن ت��ق��در على 
املجتمع  يفيد  بعمل  القيام 
من  ال���ه���دف  ألن  ال��ع��رب��ي، 
نضالنا  كبح  ه��و  وج��وده��ا 
من أجل احلفاظ على هويتنا 
الوطنية والقومية، وأن كل 
حكومة  أن  ي��ع��ل��م  ع���اق���ل 
اليمني الفاشي التي يقودها 
أجل  من  تعمل  لن  نتنياهو 
مصلحة العرب بل ال تفوت 
الفرصة للتحريض الدموي 
مؤخًرا  شهدنا  كما  ضدنا، 

في موضوع احلرائق". 
أن  بيانه  في  التجمع  وأك��د 
اإلسرائيلية  ل���ش���رط���ة  "ا
وك���اف���ة ف�����روع األم�����ن في 
على  ت��ع��م��ل  ال  إس���رائ���ي���ل 
م����ح����ارب����ة اجل�����رمي�����ة في 

أنها  بدليل  العربي  املجتمع 
من   %85 ح��ل  تستطع  ل��م 
ارتكبت  التي  القتل  جرائم 
في البلدات العربية منذ عام 
عددها  بلغ  والتي   ،2000
واختتم  ج��رمي��ة".   1143
التجمع بيانه بالقول "نحن 
ندعو جميع القوى الوطنية 
إلى  والشعبية  والسياسية 
ملنع  معا  والعمل  التكاتف 
الشرطة،  م��ح��ط��ة  م��خ��ط��ط 
بأسرلة شاباتنا  لن نسمح 
البلد  ه�����ذا  ف����ي  وش���ب���ان���ن���ا 
الوطني الطيب، الذي لطاملا 
النضال  ف����ي  ق������دوة  ك�����ان 

وتقدمي التضحيات".
وأضاف: "نحن نثق بأهلنا 
محاربة  أن  ج���ي���ًدا  ون��ع��ي 
تأتي  لن  واجلرمية  العنف 
ع��ب��ر م��رك��ز ل��ل��ش��رط��ة، بل 
والتكاتف  ال��ت��وع��ي��ة  ع��ب��ر 
والنشاطات  االج��ت��م��اع��ي 
السليمة  والتربية  الثقافية 
ف����ي ال���ب���ي���وت وامل��������دارس، 
املواطنني  ال��ت��ج��م��ع  ودع����ى 
وامل��ؤس��س��ات ال��ف��اع��ل��ة في 
املخطط بكل  القرية لرفض 
السلطة  ودع���ى  كما  ح���زم، 
إل����ى األخ�����ذ بعني  احمل��ل��ي��ة 
األغلبية  رأي  أن  االع��ت��ب��ار 
الكروم  مجد  في  الساحقة 

يرفض هذا املخطط".

من: محاسن ناصر - مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

حقق مهرجان الزيت والزيتون في 
فاق  كبيًرا  جناًحا  األس��د  دير  بلدة 
كل التوقعات،  بحضور االالف من 
اهالي القرية واملئات من الضيوف. 
وعلى مدار يومي املهرجان، استمتع 
احلضور بفقرات غنائية وترفيهية 
بعروض  وت���ّوج  والصغار  للكبار 

غنائية مميزة ملواهب الغناء احمللية، 
اخلتامية  االمسية  زاد  ال��ذي  األم��ر 
الغنائية  املواهب  ابدعت  اذ  متيًزا، 
الذين احتفوا  أبناء دير االسد،  من 
وغنائهم  ب��ح��ض��وره��م  اجل��م��ه��ور 
امل��م��ي��ز ال�����ذي ح��م��ل ت�����راث االب����اء 

واالجداد.
األس���د احمللي  دي��ر  رئ��ي��س مجلس 
أحمد ذباح، والذي واكب املهرجان 

عن قرب، شكر القائمني عليه، كما 
شكر أه��ال��ي دي��ر األس���د وك��ل من 
حضر من ضيوف من خارج القرية 
على املشاركة، وأضاف  أّن "مجلس 
دير األسد يعمل كل ما بوسعه من 
الثقافية  بالفعاليات  االهتمام  أجل 
وااله��ت��م��ام ب��امل��واه��ب احمل��ل��ي��ة في 
وبناء  وال��ن��ه��وض  االرت��ق��اء  سبيل 
مجتمع ديراوي متميز"، كما قال.

في قرية دير األسد: إختتام مهرجان الزيت والزيتون 
بعروض رائعة للمواهب الغنائية احمللية

 Ò- ¨ÁUO*«Ë W�UD�« ¨WOMÞu�« WO²×²�« vM³�« d¹“Ë U¼œbŠ w²�« WLE½ú�Ë ¡UÐdNJ�« o�«d� Êu½UI� `O×Bð o�Ë
 qÐUI� ¨w²O³�« dF��« s� 50% W³�MÐ ¨¡UÐdNJ�« »U�Š w� iH�� l�b� 5I×²��  U¾� dAŽ bŠ√ b¹b%
 ¨WI×²�*«  U¾H�« qOBHð wK¹ ULO� ÆjI� w²OÐ ‰ULF²ÝUÐ ¨dNý q� WJKN²�*« v�Ë_« WŽUÝ ◊«ËuKO� 400

∫iOH�²�« wI×²�� b¹b×²� WLE½_« V�Š WOŠöB�«  «– WN'« V�Š rO�I²Ð
∫wMÞu�« 5�Q²�« W�ÝR�

Æ27.6.2007 s� ¡«b²Ð« 1980 ¨qšb�« ÊUL{ Êu½U� s� ©4®©√®2 bMÐ V�Š W×MLK� ÊuI×²�*« ÊuJKN²�*« Æ1
  UBB��  wMÞu�«  5�Q²�«  W�ÝR�  s�  wIK²¹Ë  bŽUI²�«  sÝ  ‚u�  pKN²��  ∫wMÞu�«  5�Q²�«  V�Š
ÆÎ«bŽU�Ë 27.6.2007 Âu¹ s� `M� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« Æqšb�« ‰UL�≈ W�U{SÐ ¨ÂU²¹√ WIH½ Ë√ Wšu�Oý

 1995 ¨wMÞu�« 5�Q²�« Êu½U� s� 251 bMÐ V�Š ‚UF* Wšu�Oý  UBB�� vKŽ ÊuKB×¹ ÊuJKN²�� Æ2
Æ20.7.2011 s� ¡«b²Ð«

 W�U{≈ l� Wšu�Oý  UBB�� wMÞu�« 5�Q²�« W�ÝR� s� vIK²¹ pKN²�� ∫wMÞu�« 5�Q²�« V�Š
 Êu½U� s� 251  bMÐ  ULOKFð V�Š® bŽUI²�«  sÝ q³� U¼UIKð w²�« W�UŽù«  UBB�� WLOI� WKLJ�

Æ20.7.2011 s� `M� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« Æ©wMÞu�« 5�Q²�«
 wMÞu�« 5�Q²�« WLE½√ s� ©Ã®≠Ë©»®3 …œU*« V�Š W�Uš  U�bš  UBB�* ÊuI×²�� ÊuJKN²�� Æ3

Æ1.5.2012 s� Î «¡bÐ 1978 ≠©W�Uš  U�bš .bIð®©W�UŽ≈ 5�Qð®
 W³�MÐ W�Uš  U�bš  UBB�� wMÞu�« 5�Q²�« W�ÝR� s� vIK²¹ pKN²�� ∫wMÞu�« 5�Q²�« V�Š

ÆÎ«bŽU�Ë 1.5.2012 s� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« `M1 ‚u� U�Ë 105%
 s� 12 bMÐ V�Š «bŽ U� ¨2010 ≠ ©‚UF� b�Ë® wMÞu�« 5�Q²�« WLE½√ V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Æ4
 1 …œU*« w� rNH¹dF²� ¨’Uš w³Þ ÃöF� WłU×Ð b�Ë Ë√ s¹dšü« …bŽU�� vKŽ bL²F¹ b�u� ¨v�Ë_« W�U{ù«

Æ1.5.2012 s� Î «¡bÐ …—u�c*« WLE½_« s�
 V³�Ð ‚UF� b�u�  UBB�� wMÞu�«  5�Q²�«  W�ÝR� s� vIK²¹ pKN²�� ∫wMÞu�«  5�Q²�«  V�Š
  UBB�� ÊuIK²¹ s¹c�« Æt� WłU×Ð u¼ ’Uš w³Þ ÃöŽ V³�Ð Ë√ s¹dšü« …bŽU�� vKŽ ÁœUL²Ž«
ÆÎ «bŽU�Ë 1.5.2012 s� `M� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« ÆiOH�²�« ÊuI×²�¹ ô Èdš√ »U³Ý_ ‚UF� b�Ë
 h½®  wMÞu�«  5�Q²�«  Êu½U�  s�  ©2®©√®224  bMÐ  V�Š  WOC¹d9  W¹UMŽ  W×M*  ÊuI×²�¹  ÊuJKN²��  Æ5

Æ1.5.2012 s� ¡«b²Ð« ¨1995 ≠©Z�b�
 W³�M�UÐ  i¹d9   UBB��  wMÞu�«  5�Q²�«  W�ÝR�  s�  vIK²¹  pKN²��  ∫wMÞu�«  5�Q²�«  V�Š

ÆÎ«bŽU�Ë 1.5.2012 s� ¡«b²Ð« W¾H�« ÁcN� iOH�²�«  Æ168% ÈuBI�«
 ÊUL{® WIHM�«  Êu½U� V�Š l�b� Ë√ ¨1980  qšb�« ÊUL{ Êu½U� V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Æ6
 œôË√ WŁöŁ qOF¹Ë t¹b� Íc�« ¨1992 ≠b�«u�« W¹œUŠ√  özUŽ Êu½U� w� tH¹dF²� bOŠË b�«u� ¨1972 ©l�b�«

Æ1.5.2012 s� Î «¡bÐ q�_« vKŽ
 wMÞu�« 5�Q²�« W�ÝR� s� vIK²¹Ë ‚u� U�Ë œôË√ 3 l� bOŠË b�«Ë u¼ pKN²�� ∫wMÞu�« 5�Q²�« V�Š

ÆÎ«bŽU�Ë 1.5.2012 s� `M� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« ÆWIH½ Ë√ qšb�« ‰UL�≈ Ë√ qšb�« ÊUL{  UBB��
 ÊUL{® WIHM�«  Êu½U� V�Š l�b� Ë√ ¨1980  qšb�« ÊUL{ Êu½U� V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Æ7

Æ1.5.2012 s� Î «¡bÐ q�_« vKŽ œôË√ WFÐ—√ qOFðË U¼bMŽ WKzUF� ¨1972 ≠ ©l�œ
  UBB�� wMÞu�« 5�Q²�« W�ÝR� s� vIK²ðË ‚u� U�Ë œôË√ 4 l� WKzUŽ ∫wMÞu�« 5�Q²�« V�Š

ÆÎ«bŽU�Ë 1.5.2012 s� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« ÆWIH½ Ë√ qšb�« ‰UL�≈ Ë√ qšb�« ÊUL{
 W�UŽ≈ rN�  œbŠ YOŠ ¨1970 WOz«bŽ ‰ULŽ√ wÐUB* `M*« Êu½U� V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Æ8
 YOŠ —u�c*« Êu½UI�« V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Ë√ —u�c*« Êu½UI�« V�Š q�_« vKŽ 50% W³�MÐ
Æ20.12.2015 s� Î «¡bÐ ¨s�_« …—«“Ë  ULOKFð V�Š W²ÐUŁ WMOF� W×M� ÊuIK²¹Ë 50% s� q�√ rN²�UŽ≈ W³�½

  UF�œ ÊuIK²¹ Ë√ ‚u� U�Ë 50% W�UŽ≈ W³�½ rN�  œbŠ WOz«bŽ ‰ULŽ√ uÐUB� ∫wMÞu�« 5�Q²�« V�Š
ÆÎ«bŽU�Ë 20.12.2015 s� ¡«b²Ð« W¾H�« ÁcN� iOH�²�« WAOF�

∫WO�U*« …—«“Ë w� WŁ—UJ�« włU½ ‚uI( WDK��«
 V�Š Ë√ 1957 ≠5¹“UM�« WIŠö� s� 5�UF*« Êu½U� s� 1Ã4 Ë√ √4 bMÐ V�Š ÎU×M� ÊuIK²¹ ÊuJKN²�� Æ9

Æ20.9.2010 s� Î «¡bÐ 1954 ≠5¹“UM�« WÐ—U×� w�UF� Êu½U� s� œ4 Ë√ Ã4 bMÐ
 V�Š …d³J� W×M�Ë qšb�« V�Š W×M� uIK²� WŁ—UJ�« ułU½ ∫WŁ—UJ�« włU½ ‚uI( WDK��« V�Š

ÆÎ«bŽU�Ë 20.9.2010 s� `M� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« ÆoÐU��« rNLÝUÐ ¢“uF�¢Ë ¢ÃU²×�¢ qšb�«
∫©bOŠË ÍbMł® wKOz«dÝù« ŸU�b�« gOł

 ÍbM−� gO'« d�«Ë√ V�Š tÐ ·d²F�Ë rE²M� bOM& w� Âb�¹Ë gO'« w� t²�bš vN½√ pKN²�� Æ10
 ÁUMJÝ ÊUJ� bFÐ V³�Ð WIý …dłQÐ „«d²ýù« o×²�¹ ÍbM−� Ë√ WIý dł√ w� W�—UA*« o×²�¹ Íc�« bOŠË
 UNH¹dF²� ≠¢WLE²M� W�bš¢Ë ¢gO'« d�«Ë√¢ ¨¢gO'« s� t²�bš vN½√¢ bM³�« «c¼ w� Æt²�bš ÊUJ� s�

Æ1.5.2012 s� `M� W¾H�« ÁcN� iOH�²�« Æ1986 ≠©Z�b� h½® s�√ W�bš Êu½U� w�
©wKOz«dÝù« ŸU�b�« gOł ≠u�UF�® s�_« …—«“Ë

 rN�  œbŠ YOŠ ¨©Z�b� h½® 1959 ©qO¼QðË `M�® 5�UF*« Êu½U� V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Æ11
 —u�c*« Êu½UI�« V�Š W×M� ÊuI×²�¹ ÊuJKN²�� Ë√ —u�c*« Êu½UI�« V�Š q�_« vKŽ 50% W³�MÐ W�UŽ≈
 s� Î «¡bÐ Æs�_« …—«“Ë  ULOKFð V�Š W²ÐUŁ WAOF� W×M� vKŽ ÊuKB×¹Ë 50% s� q�√ rN²�UŽ≈ Wł—œ YOŠ

Æ20.12.2015
 ¨rÝù«® ¡UÐdNJ�« W�dý w� Îö−�� ÎUJKN²�� ÊuJ¹ Ê√ iOH�²K� o×²�*« vKŽ ¨d�– UL� ‚UI×²ÝùUÐ l²L²K�
 iH�*« l�b�« vIK²¹ ô tMJ� ¨ÁöŽ√ …—u�c*«  UŽuL−*« sL{ iOH�²K� o×²�*« ÊU� «–≈ p�c� ©W¹uN�« r�—
 lOD²�½ wJ� ¡UÐdNJ�« W�dA� 103 wHðUN�«  U�b)« e�d� v�« tłu²�« tOKŽ ≠ Í—U'« ¡UÐdNJ�« »U�Š w�

ÆiH�*« l�b�«Ë ¨p�– VKÞ «–≈ ¨pKN²�L� tKO−�ð VOðdðË o×²�*« qO�UHð WMK²Š
 wwwÆiecÆcoÆil  X½d²½ù«  w�  ¡UÐdNJ�«  W�dý  l�u�  w�  WKBH�  WO�U{≈   U�uKF�  vKŽ  Ÿö??Þù«  sJ1

Æ5I×²�LK� iOH�ð ææw²OÐ —U�0
 ¨Êu½UI�«  w�  œb??;«  5ÐË Êö??Žù«  «c¼  w� —u�c*«  5Ð i�UMð  W�UŠ w� t½√  Î U×{«Ë sJO�  ¨”U³²�û�  ÎUFM�

Æ…bL²F*« w¼ Êu½UI�«  ULOKFð

 »U�Š w� iH�� l�œ ‰uŠ ÊöŽ≈
Êu½UI�« V�Š 5I×²�* ¡UÐdNJ�«


