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ا.. غّض  رّن هاتفه الّنقال.. نظر إلى شاشة الهاتف غاضًب
مرّت  رنيَنه.  وأبَكَم  متتم  االّتــصــال..  أهمّية  عن  الّنظر 
حلظات ثّم ارّجت هاتفه صموًتا.. نظر مجّدًدا إلى شاشته، 
لعَن وشَتم، ثّم رّد ُمتلعثًما: ”قلُت لَك إّني برفقة أصدقاء 

أتأّخر..  لن  ا.. ال،  للّنوم هادًئا مطمئّنً اخللود  مّدة طويلة.. ميكنك  أرَهم منذ  لم 
يكفيك انحشارًا في أموري، وقلًقا ُمفرًطا.. لم أعد ِطفًال.. أنا ُمحرَج جًدا أمام 
ثّم  مضّطرًبا..  الهاتفّي  اخلّط  وأقفل  ـ..“،  ال يلعن  يكفيك..  اآلن..  أصدقائي 
قال بنبرٍة حانقة ألصدقائه: ”ما زال والدي يعاملني كاألطفال.. يحمل شهادة 
الّدكتوراه ويتصرّف كدكتاتور مستبّد، يتدّخل في أموري اخلاّصة بحّجة هواجسه 
وقلقه املُفرط ويحّد من حرّيتي! كيف يجرؤ وهو غير مؤّهل لذلك؟! فحرّياته خارج 

الّنطاق األسرّي ُمشرّعة وعالقاته اجلنسّية خارج الرّباط املقّدس ُمباحة“!
الغاضب،  الفتى  هذا  ُقعود  مكان  من  مقربة  على  زمالء  مع  تواجدي  ولسبب 
وسط أصدقائه، واّلذي لم يتجاوز الّسابعة عشرة من عمره بعد، استرقت الّنظر 
فأعادني تصرّفه هذا  أّن احلالة لم تستدِع ذلك –  رُغم  ُخفيًة –  إليه  والّسمع 
إلى حديث دار، قبل أّيام خَلت، بيني وبني شاّب قريب لي، جاَءني ُمستنجًدا 
كي أضع حدوًدا لتصرّفات والده.. نعم والده! هذا الوالد املتطّفل، اّلذي ما يبرح 
يراقب تصرّفات ولده ابن الّثانية والعشرين ويتقّفى أثره، مانَعه حرّيته املنشودة!

نعم أّيها القرّاء األعزّة.. إّنها شعرة فاصلة ما بني حرّّيات األبناء املنشودة وتدّخل 
اتهم املفقودة. على األهل – إن كانوا مخوّلني لذلك(!) - واجب  األهل بخصوصّي
الّتحّكم  الّصعب  من  بات  إذ  الّسواء؛  على  وأبنائهم  بناتهم  تصرّفات  مراقبة 
مستجّدات  من  نشهده  ما  وسط  واألبناء،  البنات  تصرّفات  على  والّسيطرة 
الّساحقة فيه وراء مغريات احلياة،  الغالبّية  وتطوّرات ومواكبات لعصر تلهث 

بعيًدا عن جوهرها.
ا.. وفي ظّل ما يحيطنا  ـً وفي أعقاب عدٍد من الوقائع املوجعة اّلتي حتدث يومّي
من عنف جسدّي وكالمّي وتصرّفات ال-أخالقّية عارمة، واستغالل لكاّفة وسائل 
اتها املتنوّعة،  االّتصال الّتكنولوجّية املتطوّرة، والهواتف النّقالة ببرامجها وبرمجّي
مثل: «إنستچرام» و«واتس أپ» و«ڤايبر» وغيرها، بشكل مؤٍذ وُمسيء وُمعيب، 
من  أصبح  الّنفسانّية،  واملرضّية  منها  اجلنسّية  البعض،  غرائز  إشباع  لهدف 
الفاضحة،  الّصور والڤيديوهات الكاشفة  الّسهل فضح أسرارنا، وتداول وتبادل 
املراهقني  قبل  واألّمهات،  اآلباء  من  عدد  وبضمنهم  مّنا،  البالغني  عورات  عن 

واألطفال، قبل األبناء والبنات..!
واجب األهل مراقبة ومحاسبة أنفسهم، قبل محاسبة ومراقبة أبنائهم وبناتهم.. 
عليهم منح أوالدهم وبناتهم الّثقة وإعطاءهم احلرّّية، وفي الوقت ذاته متابعة ما 
يدور في أفالكهم، َكْيال تدفع هذه احلرّية املفرطة والّثقة العمياء إلى االجنراف؛ 
املقابل واجب األهل، أيًضا، أن يشّكلوا قدوًة ألبنائهم وبناتهم، وحريصني  وفي 
على تربية وتنشئة وتعليم جيل صالح سليم واثق، يعتمد على نفسه ويكفل 
مواجهة أحلك الّظروف وأشّد الّصعوبات، ليعرف الّتمييز بني الغّث والّسمني، 
ا منيًعا أمام املغريات، َكْيال يغوص في مستنقع موحل، يغوص فيه  ويقف سّدً

بعُض مرّبي األجيال..
ا، ثمار ما زرعوه فيهم من مبادئ  وعند بلوغ األبناء والبنات، سيجني األهل، غالًب
والتعّدي على خصوصّيات  الّضنني  الّتطّفل  حينه عدم  املفروض  ومن  وأخالق؛ 
في  الّتدّخل  أو  واختياراتهم  حرّّياتهم  غالبّية  من  احلّد  وعدم  واألبناء  البنات 
ففي نهاية املطاف أوالدكم، أّيها األهل  إّال في حاالت نادرة جًدا –  حياتهم – 
األعزّة، ليسوا لكم.. أوالدكم أبناء احلياة، فإن أحسنتم الّتربية عليكم حينها أن 
تكونوا واثقني بهم مؤمتنني لهم.. دعوهم يعيشون هذه احلياة كما يريدون وكما 

يحلو لهم، ال كما تريدون أنتم أو كما يحلو لكم..! 

Í—uš n¹U½
في  أبناؤهم  يتعّلم  الذين  ــور  األم أولياء  من  عدد  إلينا  توّجه 
املدارس األهلّية في حيفا، وأعربوا عن احتجاجهم ملطالب املدراس 
بضرورة دفع رسوم التسجيل ألبنائهم للّسنة الدراسية القادمة. 
وقال أولياء األمور إّن هذا يتناقض مع مرسوم املدير العام لوزارة 

املعارف الذي أمر بإلغاء مثل هذه الرّسوم. 
ضو  إلياس  الدكتور  األب  إلى  بالّسؤال  توّجهنا  بدورنا  ونحن 
األمانة  وعضو  الكاثوليكية  ــدارس  امل لشؤون  األسقفي  الّنائب 
لنا  أوضح  الذي  البالد،  في  املسيحّية  املــدارس  ملجلس  العاّمة 

ما يلي..
øô Â√ qO−�²�« ÂuÝ— l�œ —u�_« ¡UO�Ë√ vKŽ V−¹ q¼ ≠

ال يوجد رسوم تسجيل للطالب الذين يتعّلمون في املدرسة، إّمنا 
شهر  في  يجبى  الذي  املبلغ 
هو  الّثاني  كانون  أو  شباط 
األقساط  من  يتجزأ  ال  جزء 
املدرسّية ويسّجل حتت عنوان 
«اخلدمات». والهدف من هذا 
الدفع هو معرفة عدد الطّالب 
في  دراســتــه  سيستمّر  ومــن 
السنة التعليمية القادمة، ال 

أكثر وال أقل.
 ”—«b????*« V??�U??D??ð «–U????* ≠
 Âu??ÝÒd??�« Ác???¼ q??¦??� l??�b??Ð
 r??N??zU??M??Ð√ q??O??−??�??ð ¡U???I???�

øW�œUI�« WM Ò�K�
برسوم  ــوم  ــرّس ال هــذه  تسمية 
تسمية  ـــي  ه ــل  ــي ــســج ــت ال
يستعمله  ما  وهــذا  خاطئة، 

املدارس في  إدخال  املــدارس، وهذا من شأنه  املوّظفات في  بعض 
متاهات غير مبرّرة. ونحن ال نتحّدث عن تسجيل إّال للطالب 
اجلديد الذي يدخل املدرسة ألّول مرة. وهذا املبلغ الذي يدفع للطالب 
الذي يتعّلم في املدرسة هو مقابل خدمات فقط، وال ينفصل عن 

األقساط الّشهرّية. 
 Ë√ W?? ÒO??×??O??�??*« ”—«b?????*« s??Ž Y??¹b??(« œb??B??Ð U??M??�œ U??� ≠

øw½Uýuý WM'  UO
u²Ð ÒqŠ «–U� ¨W ÒOK¼_«
جلنة شوشاني قّدمت توصياتها ليس مبوجب ما ّمت االتفاق عليه، 
وهي أن تكون التوصيات مشتركة. وبالّتالي قّدمنا اعتراًضا عن 

ا لألزمة. عدم قبولنا لهذه الّتوصيات، ألّنها لم تعِط حّالً جذرّيً
 UNÐ   b??ŽË  w²�«  ÊuOK�  5�Lš  mK³0  oÒKF²�  «c??¼√  ≠

øbFÐ UNF�bð r�Ë ·—UF*« …—«“Ë
املبلغ  هذا  ألن  مليون،  اخلمسني  مببلغ  تتعّلق  ال  شوشاني  جلنة 
يجب أن يدفع لقاء إنهاء اإلضراب وبدء املفاوضات. ولذا ال عالقة 

للجنة بدفع املبلغ املذكور. 
øtF�bOÝ s Ó� ømK³*« ÊQAÐ «–U�Ë ≠

ّية  لألسف الّشديد فإّن الوزارات املختلفة ذات الشأن تلقي باملسؤول
على غيرها، وإلى اآلن لم ينّفذ هذا الوعد. وبالتالي فالّتقصير 

هو من جانب الوزارات. 
 ¨ U??�b??)«  Ë√  qO−�²�«  Âu????Ý—  Ÿu??{u??�  v??? �≈  b??F??M??�  ≠
 Ác¼  ÊuF�bOÝ  q¼  ¨UM¼  w?? �U??¼_«  n	u�  vKŽ  bO�Q Ò²�«Ë

øô Â√ ÂuÝÒd�«
أقول مرّة أخرى وبوضوح: 
ال يوجد رسوم تسجيل، 
يــدفــعــهــا  أّال  ـــجـــب  وي
الذي  املبلغ  ألّن  ــل.  األه
جتبيه املدارس هدفه بناء 
القادمة.  للّسنة  موازنة 
ــرف املــدرســة  ــع ــي ت ــك ول
ــن  ــذي ـــطـــالب ال عــــدد ال
سيتعلمون في املدرسة، 
ــدد أقــل  ــع ـــإذا كـــان ال ف
فهذا  معينة  نسبة  من 

ّية املدرسة.  يسّبب عجزًا آخر مليزان
 UNO³& w²�«  U�bK� b ÒŠu�Ë œÒb×� mK³� —ÒdIð q¼Ë ≠

øWÝ—b�Ë WÝ—b� 5Ð  ËUH²� mK³� u¼ Â√ ”—«b*«
أقول هنا إّن املبالغ متفاوتة فعًال بني كل مدرسة ومدرسة بحسب 
متطلباتها واحتياجاتها، وتتفاوت املبالغ بحيث قد يدفع األهل 
نة أكثر أو أقل ممّا يدفعه األهل في مدرسة أخر ى. في مدرسة معيّ

WÒOK¼_« ”—«b*« w� qO−� Ò²�« ÂuÝ— ‰uŠ
q O � � � Âu 	— X � O 
 ∫u { ”U O 
≈ —u  �b 
« »_«
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مع بداية فصل الّصيف،
 د. جّمال يحّذر من:

ال��ع��اق��ة ال��ق��اط��ع��ة بني 
أش��ّع��ة ال��ّش��م��س وبعض 
أن����واع س��رط��ان اجل��ل��د!

H a i f a net
أسبوعّية ُقطرّية، مستقلّة، شاملة                                 العدد 326                                 اجلمعة 24  حزيران  2016                           توّزع مجاًنا
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حول رسوم الّتسجيل 
في املدارس األهلّية

ض���و:  ال����ّدك����ت����ور  األب 
م��������ب��������ال��������غ اجل�������ب�������اي�������ة 
عبارة  وه��ي  متفاوتة 
ع�����ن ب�������دل خ�����دم�����ات!
ال  امل��ع��ارف  وزارة  جبارين:   *
تقوم بدورها مبراقبة ومتابعة 
ال�������ّرس�������وم ف������ي امل�������������دارس *

بعد إطالق سراحه، زعاترة 
يروي تفاصيل الّتحقيق 
معه، لصحيفة »حيفا«:

أن������ا ج����اه����ز جل��م��ي��ع 
االح����������ت����������م����������االت!
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Õd� f½UD� ∫ Ò’Uš d¹dIð

أطلقت الّشرطة اإلسرائيلّية، مساء أول أمس األربعاء، 
حيفا  منطقة  سكرتير  زعاترة،  رجا  الّصحافي  سراح 
للحزب الّشيوعي وعضو املكتب السياسي للجبهة 
الدميقراطّية للّسالم واملساواة، بعد «حتقيق حتت طائلة 
على  الّتحريض  بتهمة  ساعتني،  استمّر  الّتحذير» 
مقاطعة إفطار رمضاني في وادي عارة مبشاركة وزيرة 
وتهديد  اليهودي)،  (البيت  شاكيد  آييلت  القضاء 
األمن العام وإهانة موّظف عام و»املّس مبشاعر» الوزيرة!

6�U;« …býUM� ™
أصــدرت  قد  العرب  احملامني  من  مجموعة  وكانت 
التي  الّدعوة  تلبية  لعدم  احملامني  جلمهور  مناشدة 
اّلذي  اجلماعي  اإلفطار  في  للمشاركة  إليهم  وُّجهت 
نّظمته نقابة احملامني  في لواء حيفا في قاعة ”تل 
املرح“ بقرية عارة، وذلك ”احتجاًجا على مشاركة وزيرة 
سُتلقي  والتي  شاكيد  آييلت  اإلسرائيلي  القضاء 
بتصريحاتها  وتنديًدا  املناسبة،  لهذه  ترحيبّية  كلمة 
العنصرّية بحّق الِفَلسطينّيني واملواطنني العرب، ومنها 
اقتباسها ملقال حلاخام متطرّف دعى فيه لقتل أّمهات 
عمًال  وقتلهم  الِفَلسطينّيني  قتال  واعتبار  الّشهداء 
الرّسمّية  حزبها  مواقف  إلى  باإلضافة  هذا  أخالقًيا. 
ّية وقطاع غزّة  واملُعلنة والّداعية إلى ضّم الضّفة الغرب
الرّسمي، وكذلك  األبارتهايد  نظام  العرب حتت  ووضع 
ّية  العرب واملَُمنهج على جماهيرنا  الّتحريض املستمر 
وتشبيه رئيس حزبها للعرب بالقرود والّدفاع باستماتة 
جيش  يقودها  التي  املَُمنهجة  اإلعـــدام  جرائم  عن 
األساسّية  الّنواة  حزبها  كون  إلى  إضافًة  االحتالل، 

لالستيطان في املناطق احملتّلة عام 1967“. 
الزّمالء  إخواننا  نناشد  ”إّننا  احملامني:  بيان  واختتم 
احملامني/ات العرب مرّة أخرى عدم تلبية هذه الّدعوة، 
بالوقوف  يتمّثل  العرب  احملامني  دور  أّن  نرى  كوننا 
الّدفاع  في  شعبنا  أبناء  صفوف  بني  ــا  ريــادّيً موقًفا 
عنه وعن كرامته الوطنّية واإلنسانّية، وفي الّتصّدي 

لسياسات الّتمييز العنصري واالّضطهاد القومي».
على  صفحته  على  الّنداء  هذا  بتعميم  زعاترة  وقام 
وكتب  (”فيسبوك“)  االجتماعّي  الّتواصل  موقع 
فوقها جملة ”ال عيش وال ملح مع الوزيرة الفاشّية“، 
كما أرفق باملنشورة صورة كاريكاتورّية للوزيرة شاكيد 
تظهر فيها بعض تصريحاتها العنصرّية ضّد العرب. 

U ÎHKÝ «ÎbF Ô� ÊU� oOI×Ò²�« ™
صحيفة  مع  ــاّص  خ حديٍث  في  أمــس  ــرة  زعــات وروى 
«حيفا» تفاصيل الّتحقيق: وصلت إلى محطة شرطة 
ّية، فوجدت  عّكا حيث مكاتب «وحدة الّسايبر» الّلوائ
أّن التحقيق معّد سلًفا مع كل تفاصيلي الّشخصّية، 
الذي  البيان  أّن  ويبدو  سلًفا.  مجّهزة  األسئلة  وأّن 
أصدرته الشرطة كان جاهزًا سلًفا أيًضا، وهو ما يؤكد 

الّطابع الّترهيبي لهذا التحقيق.
ومن  حّقي  أّنه من  أّكدُت  أجوبتي  في  زعاترة:  وتابع 

حق أي شخص إبداء رأيه في موضوع اإلفطار، ومثلما 
اإلفطار  في  للمشاركة  الّناس  بدعوة  املنّظمون  يقوم 
أّن  ــدُت  وأّك فيه.  املشاركة  لعدم  الدعوة  حّقي  فمن 
وسياسات  ومواقف  تصريحات  هي  األساس  املشكلة 
أفضحها  أّنني  وليس  احلكومة،  وهــذه  الوزيرة  هذه 

وأحتّج عليها.

5�UOJ0 qOJ�« ™
الوزيرة  يشّبه  أن  يجرأ  كيف  زعاترة  احملّققون  وسأل 
أنواع  من  نوع  هي  الّنازّية  فأجاب:  بالّنازيني  شاكيد 
الّتدهور  من  يحّذر  الــذي  الوحيد  ولست  الفاشّية، 
نتنياهو  تقوده حكومة  والذي  إسرائيل،  في  الفاشي 
الذي  العنصرّيون  اليهودي»  «البيت  وزراء  وخصوًصا 
ويعتبرون  الِفَلسطينّي  الّشعب  بحقوق  يعترفون  ال 
والّسيادة  احلرّية  في  له  حّق  ال  ا  ّيً دون ا  شعًب العرب 
على أرضه وفي وطنه. وأشار إلى تصريحات رئيس 

من  والعديد  ــاراك  ب ــرون  أه سابًقا  الُعليا  احملكمة 
وحّتى  والّسياسّية  ّية  واألدب األكادميّية  الّشخصّيات 
العسكرّية اإلسرائيلّية، التي شّبهت ما حدث اليوم 
في إسرائيل مبا حدث في أوروبا بفترة صعود الّنازية 

في أوروبا؟
شاكيد  مــع  الّشرطة  حّققت  هــل  ــرة:  ــات زع ــاَءل  ــس وت
العنصرّية؟ هل حّققت معها على  على تصريحاتها 
حتّققون  ملاذا  الِفَلسطينّيات؟  األّمهات  قتل  تأييدها 
معي على منشورة في الفيسبوك بعد أقّل من 24 
ساعة على نشرها، بينما ماطلتم في الّتحقيق مع 
قتلة عائلة دوابشة وحارقي كنيسة الّطابغة؟ إذا كنتم 

تّدعون تطبيق القانون فلماذا تكيلون مبكيالني؟!
وحاول احملّققون اّتهام زعاترة بالّتحريض على العنف 
ال  فأجاب:  بالقوّة،  القاعة  دخــول  من  الوزيرة  ومنع 
توجد في املناشدة التي نشرتها أّي حتريض وأّي دعوة 
هو  ّية  العرب اجلماهير  نضال  إّن  العنف.  الستخدام 

ّية املشروعة  نضال عادل، ُتستخَدم فيه الوسائل املدن
وليس الوسائل العنيفة.

ة ÒwÝUOÝ WIŠö� ∫…dðUŽ“ ™
إلى زعاترة  توّجه  الّشرطة،  تواجده في محّطة  وخالل 
أحد رجال الّشرطة اّلذين حّققوا معه في شكاوى «كائن 
ــرّات  امل في  له:  وقــال  سنتني،  قبل  ــّداف  ن الّتجنيد» 
املاضية لم ننجح بتقدمي الئحة اّتهام ضّدك ألّننا لم 
منلك أدّلة كافية، لكن هذه املرّة أعدك أّننا سنقّدمك 
للمحاكمة. فرّد زعاترة: هذا يؤّكد أّن ما تفعلونه هو 
أّي  بالقانون. وعلى  لها  مالحقة سياسّية وال عالقة 
حال فأنا أمثل للتحقيق أو أمام احملكمة ألّنني أدافع 

عن شعبي، فهذا مصدر فخر وليس عيًبا.
املالحقة  هذه  «حيفا»:  لصحيفة  أمس  زعاترة  وقال 
ليست  والقضّية  علّي،  جديدة  ليست  السياسّية 
أّن ال  يعرفون جيًدا  شخصّية ضّد رجا زعاترة ألّنهم 
ًدا،  أهابهم ألّنني صاحب حّق وألّنني أعرف القانون جّي
ولكّنهم من خالل هذه املالحقة يريدون بّث رسالة إلى 
اجلمهور مفادها «ال تقتربوا من الّسياسة وال تعّبروا 
عن آرائكم بل طأطئوا رؤوسكم، ِامشوا احليط احليط 
الّترهيب  سياسة  هي  هذه  الّسترة!».  رب  يا  وقولوا 
والّتدجني، وهي سياسة لم أخضع لها في املاضي ولن 

أخضع لها اآلن وأنا جاهز جلميع االحتماالت.

WN³'«Ë wŽuO ÒA�« »e(« ÊUOÐ ™
من جانبهما، أصدر احلزب الشّيوعي واجلبهة البيان 

الّتالي:
يدين احلزب الّشيوعي اإلسرائيلي واجلبهة الدميقراطّية 
مع  الّترهيبي  البوليسّي  الّتحقيق  واملساواة  للّسالم 
للحزب  حيفا  منطقة  سكرتير  زعاترة،  رجا  الرفيق 
اجلبهة  مكتب  وعــضــو  ــة،  ــزّي ــرك امل الّلجنة  وعــضــو 
ملقاطعة  دعوته  لسبب  واملساواة،  للّسالم  الّدميقراطّية 

مائدة إفطار مع وزيرة القضاء آييلت شاكيد. 
إّن هذا اإلجراء هو تعدٍّ فظ على حرّية الّتعبير، وجزء 
ّية وعلى كّل صوت  من الّتحريض على اجلماهير العرب
دميقراطي ينتقد ويتصّدى لسياسة هذه احلكومة. وهذا 

الّتحقيق هو حلقة جديدة في املالحقة الّسياسّية التي 
ودوره  الّسياسّية  مواقفه  لسبب  زعاترة  لها  يتعرّض 
لكّم  ومحاولة  والّدميقراطّية،  الوطنّية  الّنضاالت  في 
ملظاهر   التّصدّي  عن  ة  الدّميقراطيّ القوى  وردع  األفــواه 

الفاشّية في املجتمع اإلسرائيلّي.
الرّفيق  الّشيوعي واجلبهة وقوفهما مع  ويؤّكد احلزب 

رجا زعاترة في مواجهة هذه املالحقة.
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“UHOŠ” qÝ«d*
لوبا  العربي  لإلعالم  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  عّممت 
أمس  أّول  مساء  ساعات  في  فيه:  جاء  بياًنا،  السمري 
االربعاء، الحظ شرطّي تواجد في محّطة احلافالت املركزّية 
اّلتي  احلافلة  انتظار  واّلــذي كان في  ”ليف همفراتس“، 
ستقّله إلى مكان عمله في القدس، بشاب لفتته حترّكاته 
قام  به  املشتبه  أّن  إلى  الشرطي  منه  فاقترب  املشبوهة. 
بدفع الّشرطي وباشر بالفرار من املكان.. إّال أّن الّشرطي 
ومبساعدة حارس محّطة احلافالت األمنّي، متّكنا من إلقاء 
القبض على املشتبه به، اّلذي قام، خالل هروبه،  بإلقاء 

مسّدس غير مرّخص كان بحوزته.
املشتبه  اعتقال  متديد  اخلميس،  أمس  نهار  ّمت،  وقد  هذا 
به، في محكمة الّصلح في ”الكريوت“، حلني استكمال 

الّتحقيق.
من  العشرينّيات  أواسط  في  عربّي  به  املشتبه  أّن  يذكر 

عمره.

åUHOŠò qÝ«d*
مَثَل يوم األحد املاضي، احملامي خالد دغش (عضو 
جلنة متوّلي وقف االستقالل واجلرينة في حيفا)، 
أعقاب  في  معه  للّتحقيق  «زفولون»  شرطة  في 
أحــزكــوت»،  ــيــرور  «ك شركة  بها  تقّدمت  شكوى 
هذه الّشركة اّلتي اشترت جزًءا من مقبرة القّسام 
يوم  خلفّية  على  ــيــشــر»)،  («ن الّشيخ  بلد  في 
القّسام  مقبرة  ــي  ف الكبير  التطوّعي  العمل 

مبشاركة املئات.
لصحيفة  قــال  دغــش،  احملامي  مع  حديث  ــي  وف
كلمة  توجيه  من  ــّد  ب ال  البداية  في  «حيفا»: 
شكر لكّل َمن وصل إلى شرطة «زفولون» للّدعم 
هو  حيفا»  ـــاف  «أوق ملف  أّن  على  وللّتأكيد 
إلى  بحاجة  عاّمة،  ّية  عرب فلسطينّية  قضّية 
والتفاف وتكاتف من كّل األطر  نضاٍل جماهيرّي 
ـ 48، وأخّص بالّذكر  واحلركات السياسّية داخل ال
الّنائب أسامة سعدي اّلذي طلب الّدخول إلى غرفة 
ــوات  واألخ ــوة  واألخ البرملانّية،  بصفته  الّتحقيق 
األفاضل؛ الّشيخ عبد احلكيم مفيد، مخّطط املدن 
سكرتير  قمير،  أبو  فؤاد  احلاج  سويطات،  عروة 
املكتب  وعضو  الّشيوعي  للحزب  حيفا  منطقة 
واملساواة  للّسالم  الدميقراطّية  للجبهة  السياسي 
الّناشط رجا زعاترة، احملامي عنان بّالن، الّناشطة 
(«اجلبهة»  أسعد  سهيل  د.  الهيجا،  أبو  لوزات 
- بلدّية حيفا)، احملامي وسام العريض، الّناشط 
شعبان،  ــو  أب جمال  الّناشط  عيشة،  ــو  أب طلب 

بار،  يــوأف  الناشط  اغبارّية،  مصطفى  احلقوقي 
القيادّي علي حيدر، واحملامي أشرف حجازي.»

عن  زادت  ملّدة  الّتحقيق  ”استمّر  دغش:  وأضاف 
ومعاملة  عادّية،  كانت  الّتحقيق  أجواء  ساعتني. 
احملّقق كانت جّيدة، وهو رئيس قسم الّتحقيقات في 
شرطة ”زفولون - كريات حاييم“، ولكن الّتحقيق 
ّية شائكة  لم يكن سهًال وتشّعب إلى مسائل قانون
ومعّقدة، حيث متحورت غالبّية األسئلة حول مقبرة 
القّسام ويوم العمل التطوّعي اّلذي جرى، مؤّخرًا، 
وشارك فيه املئات بدعوة من جلنة املتابعة الُعليا 

ّية“. للجماهير العرب
الّتهمة، أجاب  رّد على سؤالنا حول ماهية  وفي 
دغش: «وُّجهت لي كممّثل متوّلي أوقاف حيفا 
محكمة  بقرار  اإلخالل  تهمة  واجلرينة،  االستقالل 
غيبّي منذ سنة 2000 صادر عن محكمة الّصلح 
أوقاف  متولي  استصدر ضّد  قد  كان  حيفا،  في 
حيفا يلزمه بعدم الّدفن في مقبرة القّسام، كما 
مينع احلفر أو البناء بها، إلى ذلك مينع تسييجها 
حسبما ذكر احملّقق. كما اّدعى اُحملّقق أّن في يوم 
العمل التطوّعي هذا ّمت حتديد قبور ودهن احلجارة 
جاء  ما  أّن  علًما  املذكور!!  احملكمة  قرار  بخالف 
من اّدعاءات غير صحيح، وعليه قمت بتوضيح 
ذلك والّتأكيد على أّن الّشكوى املقّدمة ضّدنا في 
الّشرطة هي محاولة للّتأثير على مسار احملكمة 
الّدائرة بيننا وبني شركة «كيرور أحزكوت» ومحاولة 
ومحاولة  قانونية،  وغير  نزيهة،  غير  ضغط 

دة  احملــدّ احملكمة  في  تساعدها  قد  نقاط  لربح 
“.22.12.2016 تاريخ  في  القادمة  جلستها 

نرفض  أّننا  ــرى،  أخ ــرّة  م ”نؤّكد،  قائًال:  واختتم 
ومنعهم  أياديهم  للّي  املتوّلني  ترهيب  محاوالت 
القّسام  مقبرة  حترير  محاولة  ــي  ف املــضــّي  مــن 
واملصادرات  الّصفقات  وإلغاء  الّشيخ،  بلد  في 
من  املاضي.  القرن  خمسينّيات  منذ  بخصوصها 
املتوّقع أّن الّشرطة ستحيل امللف والّتحقيق إلى 
واّتخاذ  للتباحث  ُعليا  ّية  وقضائ قانونّية  جهات 
قرارات في كيفّية التعامل مع معطيات امللف، 
أجوبتي  مضمون  على  ـــالع  االّط بعد  سّيما  ال 

خالل الّتحقيق“.
وفي سياق مّتصل، عاد احملامي خالد دغش وذّكر 
لتحرير  احلملة  وإجنــاح  التبرّعات  جمع  بضرورة 
ّية  واحتمال ــراءات  اإلج دائرة  من  االستقالل  مقبرة 

مصادرتها.

2000  ÂU???Ž  —b???�  Òw??³??O??ž  WLJ×�  —«d??I??Ð  ‰ö????šù«  WLN²Ð
g�œ  b �U   w �U;«  l �  o O I 	 Ò� �«
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10�

10.90�

30�10�

10�100�14.90�

39.90�20�

فرع دير االسد (البعنة | فرع معليا، الشارع الرئيسي
 معلوت – نهاريا | فرع مجدال طيا | فرع ع همفراتس عكا | ابحثوا عنا َّـ

29.6.2016

24

عجوة الكة
1 كغم

سميد 
ـــــن  ـــــاح ـــــط م

مفراتس
1 كغم

جوز اِّـلك
مقشر
1 كغم

مرجرين بلو بند
بدون ملح
200 غرام

كرتونة تمر مجهول
الجمل
5 كغم

تشكيلة مخلالت بري-ح
(زيتون
 ,خيار 

9-7,باذنجان,
شطة,فلفل حار)

طح مفراتس /شتيبل/مان
1 كغم

طحينة االم 1 كغم/ 
الهالل 

900 غرام 

ذرة فاكوم
" هجان هوك"

3 – 25

5

54
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7

8
150

10
150

تــــشــــكــــيــــلــــة 
مـــــشـــــروبـــــات 

 كريستال 2 ل

اما للجلي يونيليف
ليمون/ياسم

3.5 كغم

مسحوق غسيل 
بيوماط
5 كغم

بوظة شاوس
فانتازيا

مبيض 
"اكونوميكا" 

معطر
4 ل FIX

اولويز فوط 
كـــواتـــرو   "

لونج"

تبوزينا  مــشــروب 
1.5 ل

سائل جلي سبارك
برائحة الليمون

1.5 ل

كرسي كلوب
كي

 مصفف شعر/توس
 GOLD LINE

ابريق كهربائي 
نوستا

4

4

5

3
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åUHOŠò qÝ«d*

مرّة أخرى، حتّقق مدرسة «املتنّبي» في حيفا، إجنازًا كبيرًا ُيضاف 
إلى قائمة إجنازاتها الّطويلة، وذلك بحصول خمسة من طالبها 
على منحة دراسّية كاملة في جامعة تل أبيب في إطار برنامج 
ضواحي  في  املتفوّقة  ــاملــدارس  ب املتمّيزين  للّطالب  مخّصص 
البالد،  لدعم وحّث الّشباب املتفوّقني على استكمال تعليمهم 
التعليمي  للقسط  كاملة  تغطية  املنحة  هذه  تشمل  اجلامعي. 
للحصول على الّلقب األّول في كاّفة املواضيع مثل العلوم واآلداب 
12000 شاقل  املنح  إلخ.. كما تشمل هذه  والهندسة واحلقوق 

تكاليف اإلقامة واملعيشة في اجلامعة.
الّطالب الذين حصلوا على منحة تعليمّية ضمن املسار املباشر، 
شويكي،  ســارة  وشاحي،  إيــاد  حسن،  رونــد  حجير،  سماح  هم: 

عائشة خطيب.
اختيار الّطالب جاء بسبب جناحات املدرسة املستمرّة ّمما خوّلها 
رائدة  تربوّية  كمؤّسسة  البرنامج  لهذا  القبول  شروط  استيفاء 

تخدم جميع الشرائح، و حصول الّطالب على عالمات عالية في 
امتحانات البجروت، وتفوّقهم خالل دراستهم الثانوية.

والعمل  واجلهد  اجلد  من  أعــوام  عــّدة  بعد  يأتي  اإلجنــاز  هذا  إّن 
الّدؤوب من قبل الطالب واملدرسة التي ال تدخر جهًدا في إتاحة 
ألعلى  بطّالبها  الرقي  أجل  من  والّتعليمّية  التربوّية  ــوارد  امل
هذه  من  املستفيدين  الّطالب  عدد  يــزداد  أن  أمًال  املستويات، 

املنحة في الّسنوات القادمة.
هذا وقد أعرب الّطالب عن اعتزازهم وفرحهم حلصولهم على هذه 
املنحة، وقالوا: «حصولنا على هذه املنحة يساعدنا في تذليل 
العربي قبل وخالل دراسته  الطالب  لها  عقبات كثيرة يتعرّض 
اجلامعّية. كما يساهم في تخفيف العبء االقتصادي وتكاليف 
الّدراسة عن كاهل أهالينا. تعتبر هذه املنحة بداية النخراطنا في 
املرحلة اجلامعّية والتحاقنا بالّتعليم األكادميي الذي يشّكل حتّدًيا 

لكل طالب يرغب في خوض هذه التجربة».
كما شكر الطالب مدرستهم التي قّدمت جهًدا في تقدمي الدعم 
والعون لهم، وحلرصها على إتاحة جميع املوارد العلمّية والتربوية 
هذا  في  للّنجاح  لهم  الّالزمة  الظروف  ولتوفيرها  طالبها،  أمام 
العربي من  الّطالب  الكبيرة على  بالفائدة  الذي يعود  البرنامج 

الّناحيتني االقتصادّية والّتعليمّية.

 s � »ö??? � W?? �?? L?? � ‰u?? B?? �
 v?? K?? � åw???? �???? M????	???? *«ò W????? 
—b????? �
 W????K???? �U???? � W???? ÒO???? L???? O???? K???? F???? � `????? M????? �
V????? O????? √ q?????????� W?????? F?????? �U?????? � w????????? �

H a i f a net

W Ò�ËUH O (« —U � �ú � b O �_«Ë ‰ ÒË_« r J �«u M Ô�

www.haifanet.co.il

åUHOŠò qÝ«d*
ّية في  شارك، يوم الّثالثاء األخير 2016-6-21، طالب املدارس االبتدائ
مدينة حيفا، بدوري (تورنير) كرة القدم. واّلذي استضافته مدرسة راهبات 
الّناصرة. وقد شارك في الّدوري كّل من: مدرسة راهبات الّناصرة، مدرسة 
الكرمل ومدرسة الكرميليت. وقد فاز فريق مدرسة الكرمل باملرتبة األولى 

بإشراف مدرّبهم، معّلم الرّياضة األستاذ سيمون بانويان.
راهبات  مدرسة  في  ّية  البدن الرّياضة  أستاذ  اليوم  هذا  بتنظيم  قام  وقد 
الّناصرة)،  راهبات  (مدرسة  جّمال  لؤي  واألستاذ  ــور،  دك شربل  الّناصرة 
أدهم  واألستاذ  الكرمل)  (مدرسة  بانويان  سيمون  األستاذ  مع  بالّتعاون 

روحانا (مدرسة الكرميليت).
متّيز هذا الّدوري الرّياضي لكرة القدم، بروح رياضّية عالية وبأجواء أخوّية.

 ÂbI�« …dJ� ”—«b*« W�uDÐ nOC²�ð …d�UÒM�«  U³¼«—
 v???????? �Ë_« W????�???? �d???? *U????  “u????? H????? � q????? �d????? J????? �« W?????? 
—b?????? � » Òö?????????? � V??? �???	???M??? �
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 sŽ sKF ÔðË XO³�« v²Š ÍbM¼ d9 WO�UFHÐ dL²�ð  U−¹dÐ
s¹ezUH�« s� WŽuL−� ‰Ë«

 «d??šR??� X??I??K??Þ«Ë ¨5??J??K??N??²??�??*« …U??łU??H??0  U??−??¹d??Ð W??�d??ý  d??L??²??�??ð
 vKŽ WOÐdF�« WGK�UÐ WOLÝd�« UN²×H� vKŽ WF²2Ë …dO¦�  UO�UF�
 UN²×H� v�« ‰ušb�« v�« 5JKN²�*« UN�öš s� XŽœË  Æ„u³�OH�«
 v²Š  ÍbM¼  d9   W�“dÐ  “uH�«Ë  d¹“«uH�«Ë   UO�UFH�«  w�  W�—UA*«Ë

ÆW¹b¼ XO³�«
 uÐ«  ÊU??�??Š  ∫r???¼Ë  s¹ezUH�«  s??�  WŽuL−�  ‰Ë«  s??Ž  W�dA�«  XMKŽ«Ë
 ¨wÝ«u�  ‰U�Ë  ¨rO¼«dÐ«  Õ«dA½«  ¨a�  uÐ«  bL×�  ¨wÝœUOÐ  ¡öŽ  ¨a�
 `�U�  ¨œu??L??Š  u??Ð«  ÂU??N??¹—  ¨q??O??ŽU??L??Ý«  5MŠ  ¨w??M??G??�«  b³Ž  ÊuK�O�
 b³Ž U??½— ¨Ê«d??J??Ý 5LÝU¹ ¨Ád??B??½ u??Ð«  «bM� ¨f??O??Žœ« rO�½ ¨Í«Ëe???ž

ÍdBŠ ÂUN¹— ¨rO¼«dÐ« u½ ¨bO�U×� q�« ¨tÞ ‰œUŽ bLŠ« ¨‰UF�«
 vKŽ ÊuJ¹ Ê« wFO³Þ”  ” Ê«uMŽ X% WFÝ«Ë WOI¹u�ð WKLŠ ‚öÞUÐ «dšR� W�dA�« X�U
 t½« d�c Ô¹
 q�«u²�«  UJ³ýË …bz«— l
«u� ¨n×B�« ¨ U
dD�«  U²�ô  XKLý w²�«Ë ” ÍbM¼ d9 —UD�ô«  W�ËUÞ

 ÆWOŽUL²łô«

 WKL×Ð r¼U� Ôð  U−¹dÐ
  UOFL−K�  UŽd³ð

 W¹dO)«  U�ÝR*«Ë
…—u²�*«  özUFK�

 w??½U??M??I??�«  «d??A??F??Ð  U??−??¹d??Ð t??�d??ý X??Žd??³??ð
  özUF�«  vKŽ  X??Ž“Ë  w²�«  WOz«cG�«  œËdDK�

 „—U³*« dDH�« bOŽ W³ÝUM0 …—u²�*«
  »«d??²??
«  l??�Ë  „—U??³??*«  ÊU??C??�—  dNý  W³ÝUM0
   U−¹dÐ  W�dý  XMKŽ√   bOF��«   dDH�«   bOŽ
 ÂuIð  w²�«   UŽd³ð  WKLŠ  w�  UN²L¼U��  sŽ
  özUF�«  …bŽU�*   WHK²�*«   UOFL'«  UNÐ
 WKL(« —U???Þ≈  w??�  W�dA�«  X??�U??
Ë ¨…—u??²??�??*«
 qCH*«  »Ëd??A??*«  w½UM
    «d??A??F??Ð  Ÿd³²�UÐ
 w²�«  WOz«cG�«  œËdD�«  v??�«  UNLC�  »u³;«Ë
 w�  özUF�« vKŽ  WHK²�*«  UOFL'« UN²Ž“Ë

WIDM*«Ë …d�UM�« WM¹b�
 UM²OÐ  …d�UM�«  Ÿ—uA�  e�d�  ¨wKO�«  ÂUBŽ
 WM��«  Ác¼  “∫‰U
  √b³MÝ  WOFLł  w�  “T�«b�«
 s� W??O??Ý«b??Ý Â“—  U??−??¹d??Ð  W??�d??ý UM� X??�b??

 v??�« Íd??J??ý t???łË« U??M??¼Ë  ¨n??O??H??)« »Ëd??A??*«
 w� U??M??F??� U??N??²??L??¼U??�??� v?? K??Ž  U??−??¹d??Ð W??�d??ý

 Æ“w���« UNŽd³ð vKŽË ÍdO)« UMŽËdA�
 

 rFÞ WO�UF� w� qz«Ëô«   «ezUH�« sŽ sKF Ôð ôu� U�u�
ôu�U�u� l� ÊUC�—  w� …UO(«

 qOz«dÝ«  ôu??�≠U??�u??�  W�dý  XMKŽ«
 w� qz«Ëô«  «ezUH�« sŽ Ÿu³Ýô« «c¼
 l�  ÊUC�dÐ  …UO(«  rFÞ   UO�UF�
  U¼—UÞ«  w�   X??Žœ  w²�«Ë  ôu??�  U�u�
 rNðUE(  W�—UA�  v�«  5JKN²�*«
 W³łuÐ “uH�«Ë ÊUC�— w� W�U)«
 s¹c�« ’U??�??ý_« l??� W??¹b??¼ —U??D??�≈
 w�  nOA�«  dOC% s�  rN½u³×¹

ÆÁ—UO²šUÐ Êu�uI¹ ÊUJ� Í«
 s??� U???L???ý 5??????½—  ∫s???????¼  «e????zU????H????�«
 s� ÍËö??O??Ý ÊU??M??łË n??O??ÝU??¹d??H??�
…u�MK
 s� w{UI�« ‰ôœË …d�UM�«

 W�dý  XIKÞ« t½« v�« …—Uýô« —b&
 …d??O??¦??�Ë …e??O??2 W??K??L??Š ôu??�≠U??�u??�
 w�« ”UM�« l� ÊUC�—ò —UFý X%

  UN²IKÞ« w²�« …UO(« rFÞò WKLŠ dýU³� qJAÐË qLJ²� …uD)« Ác¼ wðQðË ¨åUO½b�« Èu�Ð UN³×²Ð
 ÆwÐdF�« lL²−*« w� …dOš_« dNýô« w� ôu�≠U�u�

 WO�UFH�« l
u� …—U¹“ rJMJ1 WO½«bO*«Ë WO−¹Ëd²�«  UO�UFH�« ‰uŠ qO�UH²�«Ë  U�uKF*« s� b¹eLK�
 WGK�UÐ ôu�≠U�u� ?Ð W�U)« „u³�OH�« W×H� ‰öš s� Ë«   wwwÆcocacolamomentsÆcoÆil

ÆCoca≠Cola as7ab ∫WOÐdF�«

Á—UÞ W³K×� l� r�L��«Ë Êu²¹e�«  «d� ÍdCŠ
 «dOC% UNKNÝ« ¨  UH�u�« œbł« sŽ ULz«œ Êu¦×³ðË  UM−F*« dOC% w³×� s� r²M� «–«
·u½ nOý d²ÝU*«Ë Á—UÞ W³K×� s� r�L��«Ë Êu²¹e�«  «d� dOC% WI¹dÞ rJO�« ¨U¼c�«Ë

∫dOC×²�« WI¹dÞ
 w� W???�U???'« 5??−??F??�« œ«u?????� W???�U???� l???{u???ð
 X¹e�«  ·UC¹  Æ«bOł  jK�ÔðË  ◊ö??)«  ¡U??ŽË
 ¡b³�«  r²¹  Æw??½«u??Ł  …bF�  jK�¹Ë  iO³�«Ë
 ‰uB(«  v²Š  «b??¹Ë—  «b??¹Ë—  6K�«  W�U{SÐ
 W??�U??{≈ Âb???Ž V??−??¹ Æ¡U??�??K??� W??M??O??−??Ž v?? K??Ž
 U½UOŠ√ Ê_ Z¹—b²�UÐ qÐ …b??Š«Ë WF�œ 6K�«
 `??³??B??¹ U???�b???M???Ž ÆW???O???L???J???�« q???J???� W???łU???Š ô
 „d²ðË ·«dÞ_« sŽ qBHM¹Ë U�K�√ 5−F�«
 ¡UMŁ_« Ác¼ w� ÆozU
œ 10 w�«u( WMO−F�«
 s¼b¹ Æ¡U???ŽË w??� l??{u??¹Ë Êu??²??¹e??�«  q�GÔ¹

 WOL�  lÐ—  o
dðË  5×D�UÐ  qLF�«  `D��
 ZM¹— W??D??Ý«u??Ð r??Ý l???Ð— ŸU??H??ð—ô 5??×??D??�«
 W??łU??ł“ ¡U??D??ž W??D??Ý«u??Ð Ë√ r???Ý 4  d??D??I??Ð
 l??{u??ðË  d????z«Ëœ  lODIð  r??²??¹  Y??O??Š  dOBŽ
 WMO−F�«  qHIð Æ…d??z«œ q� e�d� w� W½u²¹“
 fDGð Æ…d� vKŽ ‰uB×K� W½u²¹e�« ‰uŠ
 r�L��UÐ Ãd???Šb???ðË i??O??³??�«  w??�   «d???J???�«
 p�–  bFÐ  ÊUJ�ùUÐ  ÆWOMOB�«  w??�  l??{u??ðË
 UNOK
  sJ1  UL�  ¨UNOK
  Ë√   «d??J??�«  bOL&
ÆUN²Ð«–ù WłU(« ÊËœ …bL−� w¼Ë …dýU³�

∫ U½uJ*«
∫5−F�«

5×D�« s� uKO� nB½
bOLÝ »u�

`K*« s� …dOG� WIFK�
WCOÐ

©—œËUÐ mMO�UÐ® eO³)« ‚u×�� s� fO�
Êu²¹e�« X¹“ »u� 3Ø1

Á—UÞ 6� s� d²� nB½
 

∫¡öÞ
WCOÐ 2

iOÐ_« r�L��« s� uKO� nB½
∫…uA(«

…«u½ ÊËœ s� VKF*« Êu²¹e�« s� W³KŽ
 

∫dOC×²K�
oOLF�« wKIK� X¹“

 

 W Ò¹—U½ Wł«Ò—œ 5Ð ÀœUŠ w�
q�dJ�« ‚UH½√ w� …—U ÒOÝË

…d O D� ÕËd � � Ò»U� W �U �≈

“UHOŠ” qÝ«d*
أفاد الّناطق بلسان ”جنمة داود احلمراء“، في بيانه 
الّصادر يوم الّثالثاء أّنه ”عند الّساعة 17:37 تلّقى 
نارّية  درّاجــة  سائق  إصابة  حول  بالًغا  الّطاقم  أفراد 
الكرمل،  أنفاق  في  سّيارة  مع  اصطدام  حادث  في 
هرع  حيث  شأنان“،  ”نافيه  مفرق  من  مقربة  على 
اإلسعافات  بتقدمي  وقاموا  املكان  إلى  الّطاقم  أفراد 
وصفت  بجروح  أصيب  عاًما)   28) لشاب  ّية  األوّل
«رمبام»  مستشفى  إلى  نقله  وّمت  اخلطورة،  ببالغة 

لتلّقي العالج».
(تصوير طاقم إنقاذ «جنمة داود احلمراء» – الكرمل)

UHOŠ w� …d� ‰ÒË_ 

U� 	 Ò� 
« …b?? K?? �?? 
« Òw?? � w??  —U?? D??≈ W?? �œQ?? �
åUHOŠò qÝ«d*

دعت جلنة البلدة الّتحتا 
ــا،  ــف ــي ــــي مـــديـــنـــة ح ف
رمضان  شهر  ملناسبة 
رعاية  وحتــت  ــرمي،  ــك ال
والتعليم  الّتربية  قسم 
وقسم الرّفاه االجتماعّي 
إلى  حيفا،  بلدّية  في 
إفطار جماعّي في حّي 

البلدة الّتحتا.
هذه  على  اجتمع  وقــد 
ّية املئات  املائدة الرّمضان
وجلان  احلّي،  سّكان  من 

أحياء حيفا.
عضو  األمسّية  افتتح 
الّتحتا  ــدة  ــل ــب ال جلــنــة 
املهندس خالد محاميد، 
وبالّترحيب  بالّشكر 
ــاحلــضــور، قــائــًال: ما  ب

الفضيل  الّشهر  هذا  في  اليوم،  جنلس  أن  أجمل 
الّطوائف،  جميع  من  ــة  أخــوّي واحــدة  مائدة  على 

جتمعنا األلفة واحملّبة والّتآخي.
الّتحتا)  البلدة  جلنة  (رئيس  يعقوب  شكري  تاله 
اّلذي حتّدث عن تطوّر وازدهار وحتسني منطقة البلدة 

الّتحتا، مبجهود أعضاء الّلجنة وأهالي احلّي. وشكر 
ّية. كّل َمن ساهم في إجناح هذه األمسّية الرّمضان

كما قام كّل من الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام 
مسجد اجلرينة ومأذون حيفا الّشرعي)، واألب يوسف 
ّية – حيفا)،  يعقوب (كاهن رعّية مار لويس املارون
والّدكتور ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض بالّتعليم 

العربّي في بلدّية حيفا)، وأوري بلوم (مدير قسم 
ّية في بلدّية حيفا)، وأساف رون (مدير «بيت  الّترب

الكرمة»)، وأدلني دالل بإلقاء كلماتهم. 
اإلفطار..  وجبة  احلضور  تناول  األذان،  رفع  وبعد 
الفّنان  مع  رمضانّي  بعرض  األمسّية  واختتمت 

امللتزم عالء عزّام.
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 w�  UL�Ë  ¨nOB�«  qB�  qšb½  s×½  U??¼  ≠
 fLA�«  WFý_  ÷ÒdF²�«  s�  bÐ  ô  ÂU??Ž  q�
 UN³ Ò³�ð w??²??�«  —«d?????{_« w??¼ U??L??� ¨W???�—U???(«

øfLA�«
أوًّال وقبل كل شيء بقدر ما أّن الشمس هي واحدة 
من العوامل املرّكبة، واملهمة جًدا حلياتنا، فال ميكن 
احلياة بدونها، كما جند أّنها سبب لعلل وإصابات 
عديدة، فبقدر فوائدها كذلك أضرارها. وبدون شك، 
من  الشديدة  للوقاية  بحاجة  نحن  عندنا،  وخاّصة 
ــرارة  واحل ألشّعتها  اجلسم  تعرّض  وعــدم  الشمس، 
التي تصلنا منها مباشرة، وخاصة األطفال وكبار 
املتعّددة  ــة  األدوي يتعاطون  الذين  واملرضى  الّسن، 
وعرضة  حساسية  أكثر  أجسامهم  جتعل  والتي 

لإلصابة. 

 vKŽ w??³??K??�??�« f???L??? ÒA???�« d??O??ŁQ??ð u???¼ U???� ≠
ør�'«

أنا كطبيب جلد أفحص هذا الّتأثير السلبي على 
الّشمس  لوجدنا  األسباب  إلى  نظرنا  ولو  ــدوام،  ال
جتعل جلد اإلنسان متجّعًدا ومترّهًال، ويبدو أكبر 
من سّنه، فهناك عّدة عوامل، منها الوراثية، ومنها 
الضغط  اجلوي وطبقات اجلو، ولكن بشكل أساسي 
هي الّشمس. ولوال تأثير أشعة الشمس كنا سنرى 
بقًعا ومناطق محروقة، بل  أقّل جتّعًدا وأقّل  اجللد 
أكثر نضارة وحيوّية، فتأثيرها يظهر من الناحية 

الصحّية وعلى اجللد نفسه.
 

 ÊUÞdÝË fL ÒA�« WFý√ 5Ð W�öŽ „UM¼ q¼
øbK'«

بالّتأكيد، هناك إثباتات قاطعة على العالقة بني 
وهذه  اجللد،  سرطان  ــواع  أن وبعض  الشمس  أشعة 
العالقة مرتبطة مبدى تعرض اإلنسان ألشعة الشمس 
املباشرة، وإذا كان قد تعرّض من قبل عّدة مرات في 
له حروًقا جلدّية. حياته ألشعة الشمس وتسّببت 

 WÐU
û� ÎW{dŽ r¼ lL²−*« w�  U¾� Í√ ≠
øfL ÒA�« —«d{QÐ

أوًّال الشباب والذين يذهبون إلى البحر للسباحة 
من  تعرضوا  قد  وكانوا  التسّفع،  أو  واالستحمام 
قبل حلروق الشمس، أو ما يعرف بضربة الّشمس 
على اجللد، فهؤالء هم أكثر عرضًة لإلصابة مبرض 

سرطان اجللد، املتمّثل بامليالنوما أو مشتّقاتها.
 

 w²�« W¹U�u�« qzUÝËË  UÞUO²Šô« w¼ U� ≠
øUNŽU³ Òð« —uNL'« vKŽ V Òłu²¹

ألشعة  التعرّض  عدم  هي  االحتياطات  هذه  أهم 
الّشمس. وخاصة من اجلمهور وذوي البشرة البيضاء 
والعيون الزّرقاء أو اخلضراء. وهؤالء ال يتعرّضون عادًة 
للّشمس، وإذا تعرّضوا فإن جلدهم يحترق بسرعة، 
فقاعات  أجسامهم  على  تظهر  لذلك  ونتيجة 
سرعان ما متتلئ بالّسوائل، أو بقًعا متغّيرة اللون. 
يتسّفعون وال تصبح بشرتهم سمراء  وأمثالهم ال 
يقّل  وال  بسرعة.  أجسادهم  حتترق  بل  داكنة،  أو 
عنهم أولئك الذين تظهر على أجسادهم الّشامات 
في أنحاء مختلفة. وال ننسى األطفال ذوي البشرة 
الغّضة، وكبار السن. وهؤالء حتى لو كانت بشرتهم 
سمراء فيجب سؤال الطبيب حول مخاطر تعرّضهم 

للّشمس.

 X% qLFK� ÊËdDC¹ s¹c�« ÊQAÐ «–U�Ë ≠
 ¡UM³�«  ‰U ÒLŽ Ë√  5Ž—«e*U� ¨…dýU³� fL ÒA�«

ør¼dOžË
مبا يتعّلق بهؤالء يفّضل، بل يتوجب عليهم ارتداء 
املالبس التي حتجب أشعة الشمس عن أجسامهم 
القّبعة  املالبس  هذه  وأهــم  أضــرارهــا.  من  للوقاية 
والنّظارات والثياب الواقية، ألّن التعرّض للّشمس 
ما  أو  العني  عدسة  بإعتام  لإلصابة  أيًضا  يــؤّدي 
وضربة  األبيض).  (املــاء  بالكتارات  ا  ّيً طب يعرف 
لساعات طويلة خالل النهار.الشمس ناجمة عن التواجد مباشرة حتت الّشمس 

 wIð W??H??K??²??�??*« r????¼«d????*«Ë  U???1d???J???�« q???¼ ≠
øfL ÒA�«  UÐd{ s� r�'«

أوًّال يجب شرب املاء، لتعويض اجلسم عن الّسوائل 
التي يفقدها، وتتبخر من جسمه أثناء وجوده حتت 
الّشمس. ثم وضع املساحيق والكرميات والدهونات 
البشرة  يساعد  هذا  كل  اخلــاص،  ــرذاذ  وال واملراهم 
على الوقاية من األشعة احلارقة. وإذا شعر اإلنسان 
وعدم  بالضيق  الّشعور  أو  الغثيان  أو  بالّصداع 
الراحة فهذا يدّل على أنه يعاني من اجلفاف. هناك 
عن  نبأ  تتناقل  األخبار  إّن  وهي  نسمعها  مقولة 
الفائدة من دهون اجلسم بالكرميات، ويصبح عرضة 
مسرطنة،  مواد  على  حتتوي  ألّنها  اجللد  لسرطان 
أّن  واّتضح  وتفصيًال.  جملًة  مغلوطة  املقولة  فهذه 
الشباب الذين ميضون ساعات طويلة على شاطئ 
البحر مثًال، أو الذين يقومون بأعمال زراعّية، أو 
حتت  والبرّية  البحرّية  املختلفة  الرياضات  ميارسون 
ملرّة  بالكرميات  أجسادهم  يدهنون  فهؤالء  الشمس، 
واحدة، ثم ينزلون إلى املاء، ويغتسلون، فما فائدة 

الكرميات إذا غسلناها؟! 

øW�U(« ÁcNÐ qLF�« U� ≠
سيقيهم  ــدة  واح ــرة  مل اجلسم  دهــن  أّن  ــؤالء  ه يظّن 
اجلسم  دهنوا  أنهم  ومجرد  ــّســرطــان،  وال الشمس 
لم  ــه  ألّن خطأ،  فهذا  مأمن،  في  أّنهم  يعتقدون 
يصمد  أن  ميكنه  اآلن  حتى  ــرمي  ك أي  صنع  يتم 
بعد  مرات  عّدة  الدهن  يجب  ولذا  الّشمس.  حتت 

السباحة، أيًضا.

 U??¼d??O??ž s???� q???C???�√  U???1d???� „U???M???¼ q???¼ ≠
øW�U(« ÁcNÐ ‰ULF²Ýö�

التي  الكرميات  من  مختلفة  ــواع  أن هناك  طبًعا 
وال  الوقاية.  من  نوًعا  وتشّكل  اجلسم  بها  يتأثر 
بد من التوّجه لألّمهات واآلباء بوجوب دهن أجساد 
بركة  البحر أو  املاء في  أطفالهم كّلما خرجوا من 
السباحة. ومن جتربتنا قّلما يفعل األهل ذلك مع 

أبنائهم، وهذا مؤسف.

 VOB¹ U??� d??D??š√ u??¼ b??K??'« ÊU??Þd??Ý q??¼ ≠
øfL ÒA�« W−O²½ ÊU�½ù«

إلى  ـــؤّدي  وي قــاتــًال  يكون  قــد  فهذا  نعم؛ 
ظهور  األخيرة  ــة  اآلون في  والحظنا  ــوت.  امل

nOB�« qB� W¹«bÐ l�

W�—U(« f L A�« s � W�U �u �«Ë —c(« UM O K �
©Í—uš n¹U½ Á«dł√ WO�M'«Ë W¹bK'« ÷«d�_« wzUBš√ ‰U ÒLł —u½√ —u²�b�« l� ’Uš ¡UI�®
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 w�  …b??z«d??�«  b¹d³²�«Ë  nOOJ²�«  …eNłô  «d²J�«  W�dý  «dšR�  X×²²�«
 XIKÞ√Ë wÐdF�« lL²−*« w� nOB�« rÝu� ¨œö³�« w� nOOJ²�« ‰U−�
 YOŠ  ¨åWK�U�  b¹d³ð  WKOK�  qJOý  2  s�  q??�√ò  UN½«uMŽ  WO½öŽ«  WKLŠ
 WO½UJ�«  d�uð  w²�«  PLATINUM  «d²J�«  WK�KÝ  W�dA�«  ÷dFð
 „öN²Ý«  w??�  W¹œUB²�«Ë  ¨…œu???'«  WO�UŽ  …—uD²�   UHOJ0  l²L²�«

 Æ¡UÐdNJ�«
 U�Ë wÐdF�« lL²−*« w� «d²J�«  UÞUA½Ë ¨…dOš_« WKL(« sŽ Y¹b×K�
 UMOI²�«  ¨¡UÐdNJ�«  „öN²Ý«  w�  œUB²�ô«  WOHO�Ë  «d²J�«   UHOJ�  eO1
 —«œË ¨X¹«Ë qOłU¹ ¨b¹d³²�«Ë nOOJ²�«  …eNłô «d²J�≈  W�dý ÂUŽ d¹b�

ÆÆÆw�U²�« —«u(« tF�
 w�  …œu??łu??*«  Èd???š_«   UHOJ*UÐ  W??½—U??I??�  «d??²??J??�«   UHOJ�  eO1  «–U???�

ø‚u��«

 nOOJ²�«  ‚u??Ý  …b???z«—  «d²J�«  ôË√  ¨—u???�«  …b??Ž  «d²J�«   UHOJ�  eO1  U??�
 s�   UHOJLK�  lMB�  UM¹b�  UO½UŁ  ¨U�UŽ  70  s�  d¦�√  cM�  qOz«dÝ≈  w�
 s×½Ë  ¨«—uDð  d¦�_«  s�Ë  j??ÝË_«  ‚dA�«  w�  …œu??ł  vKŽ_«Ë  d³�_«
  UHOJ*«  lMB*«  Z²M¹Ë  ÆU??�U??Ž  70  s??�  d¦�_  UMOIÐ  s??¹c??�«  ÊËb??O??Šu??�«
 U�Ë U¦�UŁ Æ…—bI�«Ë …uI�« YOŠ s�  UHOMBð …bFÐË ÂU−Š_« nK²�0

 ¡«b²Ð« ¨‰uK(« s� …dO³� WŽuL−� pK/ UM½« wKOz«dÝù« pKN²�*« rN¹
 w²�u*«Ë wMO*« WLE½√ v²Š ¨ÂuM�« W�dG� WLzö*« …dOGB�«  UHOJ*UÐ
 WO�UŽ  …—b??�   «–   UHOJ�  VKD²ð  w²�«  …dO³J�«  w½U³LK�  ‰uKŠ  UM¹b�Ë
 «dE½ ¨p�– v�« W�U{ôUÐ ¨szUÐeK� ‰uK(« lOLł .bIð lOD²�½Ë ¨«bł
 w�  rOK�û�  W³ÝUM�   UHOJ�  UM¹b�  ¨5M��«   «dAŽ  cM�  UM¼  U½œułu�
 W³ÝUM�   UHOJ�  p�c�Ë  ¨WO�UF�«  …—«d??(«  Wł—bÐ  eOL²¹  Íc??�«Ë  œö³�«

Æ“5JKN²�*«  UłUO²Š«Ë  U³KD²* UC¹√Ë œö³�« w� ¡UM³�« lÐUD�
 «c¼  q¼  ÆÆWKOK�  qJOý  2  Ê«uMŽ  X%  …dOš_«  «d²J�«  WKLŠ  sŽ  UMŁbŠ

øY¹b(« —Ëb¹  UHOJ� Í√ sŽ ø`O×�
 bOIFð ÂbF�Ë ¨qJOý 1.8 s� q�√ ÊuJ¹ b� dF��« Ê« v²Š ¨`O×� «c¼”
  UHOJ*« WŽuL−* ‚dD²¹ «c¼Ë ¨qJOý 2 s� q�√ UMK� qON�²K�Ë —u�ô«
  UHOJ*«  s�  w??¼Ë  «d²J�«  s�   W¹uKF�«   PLATINUM  ≠  ÂuMOðöÐ

 Ác¼Ë “A” W�UÞ nOMBð l� ¨œö³�« w� «—uDð d¦�_«Ë ¨«dO�uð d¦�_«
 qOGAð  WHKJð  Ê«  YOŠ  ¨œôË_«  W�džË  ÂuM�«  W�dGÐ  W�Uš   UHOJ�
 PLATINUM  «d²J�«  Ë   PLATINUM A    100   «d²J�«   UHOJ�
  UŽUÝ 7 ?� nOJ*« qOGAð bMŽ ¨WKOK�« w� qJOý 2 s� q�« ¨140 dðdH½«

Æ“UFÐd� «d²� 12 UN²ŠU�� W�dž w� 24 …—«dŠ Wł—bÐ

øU¼eO1 U� ÆÆdðdH½« WOłu�uMJð sŽ UMŁbŠ
 w�  dO�u²�«  W³�½  UNO�Ë  ¨r�UF�«  w�  «bł  WFzUý  UOłu�uMJ²�«  Ác¼”
 W½—UI�  %50v�≈  dO�u²�«  W³�½  qBðË  ¨«bł  WO�UŽ  ¡UÐdNJ�«  „öN²Ý«
 W�dD²*«  …—«d??(«   Uł—b�  WLzö�   UHOJ*«  Ác¼Ë  ÆÆW1bI�«   UHOJ*UÐ
 ¨«œ—UÐ  ¡U²A�«  ÊuJ¹  YOŠ  ’uB)«  tłË  vKŽ  qOK'«Ë  ‰ULA�«  w�
 ¨dHB�« X% q�√ v�≈ …—«d(« Wł—œ j³Nð U�bMŽ bL−²ð ô  UHOJ*« ÁcN�
 s� w½UFð W¹œUF�«  UHOJ*« w� U½UOŠ« p�c� ¨WzœU¼  UHOJ*« Ác¼ Ê« UL�
 dðdH½« WOłu�uMJ²Ð qLFð w²�«  UHOJ*« w� ULMOÐ ¨…—UŠ Ë« …œ—UÐ Ã«u�«
 ¡U²A�« w� W¾�b²�« WOF{Ë vKŽ UNKOGAð bMŽË ¨p�– s� w½UFð ô p½U�
 Íc�« nOJ*« ÊuJ¹ ÆÁUHA�« w� ·UHłË ”√d�« w� ÂôPÐ V³�²ð ô UN½U�
 tKLŽ rzö¹ t½«  wMF¹ U�  ¨…dOG²� ÃU²½«  …—b� Ë– dðdH½«  WOMI²Ð  qLF¹
 WÐuKD*« …—«d(« Wł—œ v�« nOJ*« qB¹ U�bMF� Æ…—«d(« Wł—œ V�Š
 w�U²�UÐË …—«d(« Wł—œ vKŽ ÿUH(« qł« s� W�UD�« iOH�²Ð ÂuIOÝ
 W�UD�UÐ qLFO� ÍœUF�« nOJ*« U�√ ¨¡UÐdNJ�« „öN²Ý« w� dO�u²�UÐ ÂuI¹

Æ“X�u�« WKOÞ ÈuBI�«

øwÐdF�« lL²−*« w� «d²J�« ◊UA½ sŽ «–U�
 b¹bF�«  l??�  qLF½Ë  ¨w??Ðd??F??�«   lL²−*«  ¡U???ł—√  lOLł  w??�  qLF½  s×½
 ÂbI½Ë  ¨wÐdF�«  lL²−*«  w�  nOOJ²�«  ‰U−�  w�  5OMN*«Ë  5OMH�«  s�
 b¹bF�« l� qLF½Ë «bł Íu� UMÞUA½Ë  ̈ÂUŽ q� w�  «œUý—ù«Ë  «—Ëb�«
 U³¹dIðË  ¨ U�ÝR*«Ë  ¨5¹—ULF*«  5LLB*«Ë  5�ËUI*«Ë  s¹—œU³*«  s�
 s×½ UC¹«Ë ¨«d²J�« …eNł« l� tHOJ� WOÐdF�«  «bK³�« w� ”—«b*« lOLł
 WOzUÐdNJ�«   U−²M*«   UJ³ýË  XO½«uŠ  s�  b¹bF�«  l�  …bOÞË  W�öFÐ
 ¨ «uMÝ …b??Ž cM�  …b??O??ÞË W??�ö??F??�«Ë ¨w??Ðd??F??�« j??Ýu??�« w??� …œu??łu??*«
 p�c�Ë ¨Ád¹uDðË tO� —UL¦²Ýô« V−¹ «—uNLł wÐdF�« lL²−*UÐ Èd½Ë
 lL²−*«  w�  W¹u�  WKLŠ  UMIKÞ√  «dšR�Ë  ¨5OMN*«  5OMH�UÐ  —UL¦²Ýô«
 ¨U¼dOžË X½d²½ô« UC¹« qLAðË ¨XO½«u(« w�  U²�ô qLAð ÆwÐdF�«
 Ê« YOŠ qOK�«  UŽUÝ w� nOJ*« qOGAð w� œœd²½ ô UM½UÐ W�UÝd�« l�

Æ“Íu�Ë ÍœUB²�« nOJ*«Ë ¨qJOý 2 s� d¦�« nKJð ô nOOJ²�« WKO�
 ÿUH(«Ë ‰eM*« …—«dŠ Wł—œ vKŽ ÿUH×K� UN�bIð w²�« `zUBM�« w¼ U�

ønOJ*« vKŽ
 l� ¨XO³�«  l� ¨UMðUłUO²Š« l� nOJ*«  W�¡ö� WOHO� ·dF½ Ê«  V−¹”
 nOJ*« …u� —UO²š« u¼ tÐ w�u½ Íc�« dšü« d�ô« ¨«cJ¼Ë ·dG�« r−Š
 V−¹Ë ¨ÍuHŽ qJAÐ fO�Ë h×H�« bFÐ d�ô« «c¼ r²¹ Ê«Ë W×O×B�«
 UN�dF¹  ô  —u??�«  …b??Ž  p�UMN�  ¨h²��  WDÝ«uÐ  nOJ*«  VO�dð  r²¹  Ê«

 dOÝ«u*« nOEMð V−¹ ¨nOJ*« VO�dð bMŽ ‰U¦*« qO³Ý vKŽË ¨ÊuÐe�«
 V³�²²Ý 5??�U??Ž Ë«  ÂU??Ž bFÐ ŒU???ÝË_« Ác??¼ Êô ŒU???ÝË_« lOLł s??�
 qKš ÀËb???Š v??�«  p??�–  ÍœR???¹Ë nOJ*«  jžUCÐ dCð b??�   «œ«b??�??½U??Ð
 sJ1   UHOJ�  wM�  q³�  s�  rOKÝ  qJAÐ  nOJ*«  VO�dð  ÊU�  p�c�  ¨tO�
 ¨nOJ*«  W½UO�  Èu²��  vKŽË  ÆWOL¼_«  W¹Už  w�  d??�«  u¼  tÐ  ‚uŁu�«
 v�« ¡«uN�«  U×²� tOłuðË s¹dNý q� …d� nOJ*« dðö� nOEMð V−¹
 bFBOÝ  sšU��«  ¡«uN�«Ë  qHÝ_«  v�«  j³N¹  œ—U³�«  ¡«uN�«  Êô  vKŽ_«
 UN¹b�  …d�u²�Ë  ¨UNÐ  ‚uŁu�  W�dAÐ  ◊U³ð—ô«  V−¹  p�c�  ¨vKŽ_«  v�«

Æ“U�UŽ 70 cM� ‚u��« w� …œułu�Ë —UOG�« lD�
 ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0  w½UN²�«  Âb??�Ë  t¦¹bŠ  X??¹«Ë  qOłU¹   r²²š«Ë
 œuF¹  Ê«Ë  UONý  «—UD�«Ë  ôu³I�  U�u�  lOL−K�  vM9√”  ∫‰U�Ë  „—U³*«
 ÂUŽ  q�Ë  ¨ U�d³�«Ë  dO)UÐ  lOL'«  vKŽ  ÂUŽ  q�  w�  qOCH�«  dNA�«

 Æ“dO�Ð r²½«Ë

X¹«Ë qOłU¹ ¨nOOJ²K� «d²J�≈ W�dý ÂUŽ d¹b�
åqJOý 2 s� q�√ nKJð «d²J�«  UHOJ� l� WK�U� b¹d³ð WKOK� nOJ*« qOGAð w� œœd²K� WłUŠ ôò
 l� ¨UMðUłUO²Š« l� nOJ*« W�¡ö� V−¹ò ™ åUFÐd� «d²� 12 v²Š W�dž w�  UŽUÝ 7 ?� UNKOGAð l� W¹uKF�«  PLATINUM A «d²J�«  UHOJ� sŽ Y¹b(«ò ™

“Ád¹uDðË tO� —UL¦²Ýô« V−¹ «—uNLł tÐ Èd½ s×½Ë WIOŁË wÐdF�« lL²−*UÐ UM²�öŽò  ™ åW³ÝUM*« nOJ*« …u� —UO²š«Ë ·dG�« r−ŠË XO³�«

ــومــا أو  ــيــالن ــات مبــرض امل ــاب إص
ــّشــامــات على اجلــســم، وكــان  ال
قبل بضع سنوات مبثابة مرض فّتاك، 
تتوفر  واليوم  حّدة،  السرطانات  أكثر  ومن 
هــذه.  الــّشــامــات  ـــواع  ألن العالجات  بعض 
 (FPC) ومرض    (PCC)مرض وكذلك 
وقد  السرطان  من  نوع  ولكّنه  القاتل  غير 
كاألنف  فيه،  يظهر  الذي  للموضع  يسيء 
أو األذن. وعالجه سهل وباجلراحة، ويشفى 

منه باستئصاله. 

 ÷«d?????�_« Ác????¼ —U???A???²???½« Èb????� U???� ≠
øfL ÒA�« W ÒFý√ sŽ WLłUM�« W Ò¹bK'«

إصابة  األكثر  ــّدول  ال من  إسرائيل  تعتبر 
الّثالثة  املرتبة  حتتل  فهي  املــرض،  بهذا 
املّتحدة،  والواليات  أستراليا  بعد  عاملًيا، 
بالنسبة ألستراليا هناك مشكلة في طبقة 
فجوة  البالد  تلك  وفوق  الّضعيفة،  األوزون 

واسعة ال تقي أشعة الشمس فوق البنفسجية، أما 
ومعظم  الطويلة،  الّشواطئ  مكشوفة  فبالدنا  هنا 
السكان من ذوي البشرة البيضاء الذين قدموا من 
ولم  السنة،  ــام  أّي معظم  في  للّشمس  تفتقر  بالد 
يعتادوا على الشمس هنا، وحتى الذين ولدوا في 
األشعة.  لهذه  قبل  يتعرّضوا من  لم  فإّنهم  البالد، 
بالزيت  أجسادهم  يدهنون  خاصة  الشباب  والحظنا 
يؤذون  بذلك  وهم  احلادة،  الّشمس  ويتسّفعون حتت 
أنفسهم أكثر من سواهم، وكأّن أجسادهم تتعرّض 
بشرتهم  على  يحكمون  وهم  للتسّفع.  ال  للقلي 

بالعجز املبكر والتسّبب بالّتجاعيد. 
ødO¦� ÷«d�_« ÁcNÐ 5ÐUB*« œ«bŽ√ q¼ -

طبًعا؛ فإّن أكثر الّناس عرضًة للّشمس هم املزارعون 
والسكان الذين على الشاطئ وعمال البناء، وكذلك 
القابلّية  لديهم  فهؤالء  واألطفال  واملعّمرون  املسنون 

لتطوّر اإلصابة بسرطان اجللد. 

øUNÐ `BMð w²�« W¹U�u�« q³Ý w¼ U� ≠
ما  للّشمس،  التعرّض  عدم  هي  الوقاية  سبل  أهم 
بني الساعة العاشرة صباًحا والّساعة الرابعة عصرًا، 
الّساعات،  هذه  في  بالسباحة  الشخص  يقوم  وأّال 
وإذا ال بّد من السباحة أو التعرّض للشمس، فيجب 
حتجب  التي  واملالبس  الواقية،  الثياب  يرتدي  أن 
األبيض  اجللد  ذوي  أّن  كما  البدن.  عن  الشمس 
يفضل  أجسادهم  على  الكثيرة  الّشامات  ذوي  أو 

املتاجر  في  اليوم  وتتوّفر  للّشمس؛  تعرّضهم  عدم 
الوصول  من  الّشمس  متنع  التي  الثياب  تلك  مثل 
الواقي  الرذاذ  أو  الكرميات  تتوّفر  كما  اجللد.  إلى 
من الشمس، فيمكن الرش على اجللد عدة مرات، 
قبل ربع أو نصف ساعة من النزول إلى املاء. وأقول 
ذلك أيًضا للمتنزّهني الذين يسيرون في البّر بضع 
الشمسية  النّظارات  أن  كما  النهار.  في  ساعات 
تساعد على الوقاية، مع ضرورة التزوّد باملاء الكافي 
للشرب خشية جفاف اجللد. أّما الذين أصيب ذووهم 
بأمراض الّسرطان فيجب االهتمام أكثر بأحوالهم، 
واحلضور إلى الطبيب لفحص امليالنوما أو سرطان 

اجللد بشكل دوري كل سنة أو أقل. 

øÊU�½≈ Í√ t¹d−¹ Ê√ sJ1 h×H�« «c¼ ≠
بكّل تأكيد. يجب إجراء الفحوص الطبية الالزمة 
لدى طبيب اجللد ال لشعوره باحلكة في مكان ما 
في  جسمه  على  الّشامات  ظهرت  إذا  بل  فقط، 
أي مكان يجب مراقبتها، والتأّكد من عدم ظهور 
اجللد  طبيب  إلى  بالتوّجه  اجلميع  وأنصح  غيرها. 

إلجراء الفحص، ويفّضل قبل الّصيف وأثناَءه. 

 .Æ«ÎdJý ≠
أمتّنى الّسالمة للجميع.

©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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“UHOŠ” qÝ«d*
كشف تقرير جديد ملركز األبحاث واملعلومات بالكنيست حول 
ال  إسرائيل  في  املــدارس  ثلث  أّن  عن  باملدارس،  الرّسوم  جباية 
تقّدم تقريرًا عن جباية الرّسوم من األهالي لقسم احلوسبة بوزارة 
املعارف، الذي يتابع ويراقب جباية الرّسوم من األهالي باملدارس. 
 247 هناك  أّن  إلى  الّتقرير  أشار  فقد  العربي  املجتمع  وفي 
ّية، ال تقّدم  ّية، تشّكل حوالي ُخمس املدارس العرب مدرسة عرب

تقريرًا لوزارة املعارف حول جباية الرّسوم من األهالي.  
ويأتي هذا الّتقرير بعد مطالبة الّنائب د. يوسف جبارين، عضو 
والعلوم  األبحاث  ومركز  املعارف  وزارة  البرملانّية،  املعارف  جلنة 
الّتابع للكنيست بالكشف عن معطيات تتعّلق بجباية الرّسوم 

في املدارس.
ّية  وبَنيّ الّتقرير أّن %89 (647 مدرسة) من ُمجمل املدارس العرب
ا، 8%  جتبي من األهالي رسوم جباية حّتى 1000 شاقل سنوّيً
ّية جتبي من األهالي بني 1000  (61 مدرسة) من املدارس العرب
ا. كما أشار الّتقرير إلى وجود ثالث  إلى 2000 شيكل سنوّيً
ّية، واحدة في املثّلث الّشمالي ومدرستني بالّشمال،  مدارس عرب
جتبي من األهالي بني 3000 إلى 4000 شيكل، كما هناك 
إلى   4000 بني  الّشمال جتبي  منطقة  في  ّيتان  عرب مدرستان 

ا. 5000 شيكل سنوّيً
إّن  املعطيات،  هذه  عن  الكشف  بعد  جبارين،  الّنائب  وقــال 
قضّية  جدّية  مبتابعة  تقوم  ال  املعارف  وزارة  أّن  ُيظهر  «الّتقرير 
فرض الرّسوم من األهالي في املدارس التي ال تقّدم تقريرًا حول 
العبء على  يزيد  أن  الفشل من شأنه  هذا  وأّن  الرّسوم،  جباية 
املتابعة  آلّيات  إلى  تفتقر  املعارف  وزارة  أّن  علًما  األهالي، 

واملراقبة بهذا املجال». 
ّية ال تقّدم تقريرًا حول  وأضاف جبارين «هناك 247 مدرسة عرب
ّية  جباية الرّسوم من األهالي، كما أّن هناك خمس مدارس عرب
ا مقابل كّل طالب، وهذه  جتبي أكثر من 3000 شيكل سنوّيً
جباية  مسألة  إلى ضبط  احلاجة  لسبب  جًدا  مقلقة  املعطيات 
علًما  املوضوع،  هذا  في  الفوضى  وجتّنب  األهالي  من  الرسوم 
الفقر،  ّية تعيش حتت خط  العرب العائالت  أكثر من نصف  أّن 

باإلضافة إلى نسبة البطالة العالية باملجتمع العربي“. 
هذا وقد طالب جبارين وزير املعارف نفتالي بينت بالعمل الفوري 
على إيجاد آلّيات متابعة لقضّية جباية الرّسوم باملدارس، كما 
عن  العبء  تقليل  إلى  تهدف  خّطة  بناء  على  بالعمل  طالب 
بالّطالب  للمّس  املدارس، وذلك منًعا  األهالي في قضّية رسوم 

نتيجة الوضع االقتصادي الّصعب لهذه العائالت. 
وأّكد جبارين على أّنه سيتابع هذه القضّية أمام وزارة املعارف 
ّية حّتى يتّم إيجاد آلّيات مناسبة ملتابعة  وجلنة املعارف البرملان

جباية الرّسوم من األهالي.
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“UHOŠ” qÝ«d*
والفنون  للّثقافة  األفــق  مؤّسسة  مجلس  عقد 
العام، نهاية األسبوع املاضي، اجتماعه السنوي 
في مركز األفق في حيفا، بحضور عدد كبير 
املؤّسسة  نشاطات  لبحث  املجلس،  أعضاء  من 
ومناقشة عمل الهيئة اإلدارّية، والنتخاب هيئات 

املؤّسسة وجلانها. 
األفق  مؤّسسة  مجلس  رئيس  االجتماع  افتتح 
نشاط  استعرض  حيث  صبح،  محمود  الفنان 
املؤّسسة ومشروعها املركزي مسرح األفق، مشيًدا 
عامة،  املؤّسسة  نشاط  في  احلاصل  بالتقّدم 

ونشاط مسرح األفق خاّصة، والذي ُترجم أيًضا من 
خالل االرتفاع في الّدخل الذاتي للمؤّسسة، كما 
رّحب بانضمام األعضاء اجلدد للمؤسسة: روضة 
غنامي، أنور سابا وسهيلة مشيعل؛ وأعلن في 
نهاية مداخلته عن استقالته من منصبه ليتيح 
املجال لوجوه جديدة لتتابع املسيرة. بعدها شارك 
أعضاء املجلس في الّنقاش وتقدمي االقتراحات، 
خوري،  نايف  اإلعالمي  ــوري،  خ حامت  د.  وهــم: 
الّشاعر أنور سابا، الفّنانة روضة غنامي، يوسف 
مشيعل.  وسهيلة  مباريكي  إبراهيم  منصور، 
وحنا  منصور  يوسف  انتخاب  ّمت جتديد  بعدها 

في  أعضاء  ــوري  خ
الهيئة االدارّية، وّمت 
ــام الــّشــاعــر  انــضــم
ـــي  ـــاض رشــــــدي امل
ـــــة  اإلدارّي للهيئة 
انتخابه  ّمت  حيث 

رئيًسا لها. وّمت انتخاب جلنة املراقبة على الّنحو 
التالي: منير سّلوم رئيًسا للجنة، وروضة غنامي 
جلنة  انتخاب  ّمت  كما  املراقبة.  جلنة  في  عضو 
املاضي،  رشدي  من:  تأّلفت  للمؤّسسة  ثقافّية 

روضة غنامي، أنور سابا ويوسف منصور.     
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من كل علبة 
بتعملي أزكى وجبة!
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 “UHOŠ” qÝ«d*
أصدقاءه  ناطور  سلمان  الراحل  واملسرحي  الكاتب  أســرة  دعت 
األحد،  يوم  املوافق  ميالده  عيد  ملناسبة  خاص  لقاء  إلى  وزمالءه 
الّثقافي (مقر مرَكز  الكرمل  3.7.2016، وذلك في حّيز مركز 
”مساواة“ وجمعّية الّتوجيه الدراسي وجمعّية ”املشغل“)، حيث 

عمل ناطور في الّسنوات األخيرة. 
وسيتم خالل الّلقاء استعراض البرامج املخّطط تنفيذها بالّتعاون 
خالل  ناطور  الكاتب  بها  ارتبط  التي  واملؤّسسات  العائلة  بني 
سنوات حياته. وقد استكملت العائلة ومركز ”مساواة“ املشاورات 
مع املؤّسسات املختلفة فيما يتعّلق باحلفاظ على إرثه وتعميم 

أدبه وفكره خالل الّسنوات القادمة.
وقد مت االجتماع مع عشرات املؤّسسات والّشخصيات املعنّية بنشر 
وتعميم إرث سلمان ناطور، ومتّت بلورة مجموعة من برامج العمل 
التي سيتم تنفيذها خالل الّسنة القريبة. هذا وعبرت الفنانة ندى 
ناطور، زوجة الكاتب الراحل، عن رغبة العائلة في عرض برنامج 
العمل والتشاور مع أصدقائه وزمالئه قبل االنطالق في مشروع 
تعميم إرث سلمان، وقد اختارت يوم عيد ميالده لدعوتهم إلى 

مكان عمله الذي أطلق فيه روايته ”أنا هي واخلريف“. 
وأعربت منّسقة برامج مركز ”مساواة“ وعضو بلدّية حيفا، عرين 
عابدي، وزميلة ناطور في مشروع ”الّثقافة حقوق وفضاءات“ عن 
أهمّية مشاركة كاّفة املؤّسسات والّشخصيات التي أحبت الكاتب 
ناطور ورافقته في نشاطه األدبي والثقافي واملسرحي والّسياسي 
نريد  ”ال  املزمع اإلعالن عنه، وأضافت:  العمل  برنامج  بلورة  في 
أن يتحّول ناطور إلى ذكرى، فإرثه وفكره يجب أن ينتشرا ويصال 
إلى كاّفة فئات مجتمعنا. خالل عملنا معه لم يترّدد في لقاء 
واملقاالت  واملسرحّيات  الكتب  وكّم  ومرافقتهم،  واألطفال  الّشباب 
نضمن  أن  ويجب  كبيرة،  ناطور  فيها  شارك  التي  واألمسّيات 

استمرار صدورها وتعميمها“. 
مع  الّتشاور  لقاءات  من  عدد  إلى  ”مساواة“  مرَكز  ودعــا  هذا 
املؤسسات والّشخصّيات املعنّية باحلفاظ على إرث سلمان ناطور، 
من  عدد  مبشاركة  الله  رام  مدينة  في  األسبوع  هذا  آخرها  وكــان 
املؤّسسات، بينها منّظمة الّتحرير الفلسطينّية، مؤّسسة خليل 
الّثقافة  ووزارة  للنشر  الشروق  دار  تامر،  مؤّسسة  السكاكيني، 

الفلسطينّية.
وتطلب األسرة من كّل َمن لم تصله دعوة مباشرة للمشاركة في 
لقاء 3.7 أن يعتبر هذا البيان مبثابة دعوة شخصّية، خصوًصا 
عن  املعلومات  كاّفة  ميلكان  ال  ”مساواة“  ومــرَكــز  العائلة  أّن 
التي تعاون معها سلمان ناطور خالل  الّشخصّيات واملؤّسسات 
سنوات طويلة من العطاء واإلبداع. وسينّسق مرَكز مساواة جمع 
في  باملشاركة  املعنّية  والّشخصّيات  املؤّسسات  عن  املعلومات 

برنامج تعميم إرث سلمان ناطور.
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ركات  افتتح، أّول أمس األربعاء، معرض خاّص ألدوات وآلّيات البناء ألفخر الشِّ
العاملّية، في «دنيا سنتر» ملواد البناء في شارع «شبتاي ليفي» 19 – حيفا، 

بإدارة منذر أبو نعاج.
وقد زار املعرض، اّلذي يستمّر حّتى يوم غٍد الّسبت، عدد كبير من أصحاب 
احلديثة،  اآللّيات  جودة  من  وُدهشوا  أعجبوا  اّلذين  الّصناعة،  ــاب  وأرب احلرف 
واألدوات املهنّية واخلاّصة، اّلتي تالئم كّل املهنّيني والّصناعّيني، ومن ضرورّيات 
كّل بيت. وملناسبة شهر رمضان الكرمي، وخالل املعرض املمّيز، ُتباع املعروضات 

بأسعار خاّصة، وبأقساط مريحة تناسب اجلميع. 
وفي حديث مع السّيد منذر أبو نعاج، قال: أنا سعيد جًدا، إلتاحتي الفرصة 
ركات العاملّية أمام الوسط العربي  لعرض مثل هذه األدوات واآللّيات من أكبر الشِّ
اًقا في اختيار أفضل املاركات واآللّيات اّلتي تناسب احلرفّي  احليفاوّي، ألكون سّب

والهاوي في آٍن واحد.
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تجدونها في نقاط البيع المختارة وفي فروع شبكة سعدي
قريبًا فرع سخنين ����	�����فرع الناصرة ���������� �����	���
فرع كفار باروخ 
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متّكن الّطاقم الطّبي في املركز الطّبي اجلليل من إنقاذ حياة 
ومتزوّجة  عاًما،   30 العمر  من  تبلغ  حيفا،  مدينة  من  شاّبة 
حديًثا، حيث ّمت اكتشاف ورم خطير في رأسها بعد أسابيع 

عديدة فقط من زواجها. 
مدينة  مدارس  إحدى  في  مدرّسة  تعمل  التي  الّشابة  وقّصة 
حيفا، بدأت أسابيع عديدة بعد زواجها، قبل أقّل من نحو 
إّال  رأسها،  في  ــاّدة  ح ــآالم  ب تشعر  ــدأت  ب عــام، حيث  نصف 
األوجاع  بداية  منذ  عليها  بالكشف  قاموا  اّلذين  اء  األطّب أّن 
قاموا بإعطائها وصفات طبّية تشمل الرّاحة وتناول العقاقير 

واألدوية املُسّكنة لألوجاع.

إّال أّن اآلالم احلاّدة استمرّت وبدأت تتفاقم، حيث وصلت إلى 
املركز الطّبي للجليل في نهاريا، وحتديًدا للعالج في عيادة 
البروِفسور جان سوستيئيل الذي اكتشف من خالل الّتحاليل 
والفحوصات الّدقيقة التي قامت بها املريضة بأّنها تعاني من 
ورم كبير في الرّأس، وحتديًدا في املنطقة ما بني الرّقبة والرّأس. 
العملّيات  غرفة  إلى  املريضة  إدخال  ّمت  مستعجل  وبشكل 
استئصال ورم خطير من رأسها كاد  إلى عملّية  وإخضاعها 
أسابيع  بضعة  مرور  وبعد  سريع،  بشكل  بحياتها  يودي  أن 
للّشفاء؛  ومتاثلت  وعافيتها،  صّحتها  املريضة  استعادت 

رًا، ملزاولة حياتها ومهنتها من جديد.   وعادت، مؤخّ

åUHOŠò qÝ«d*
ّية  إيجاب فعل  ردود  أسامة مصري  الفنان  يتلّقى 
في  «اخلجول»،  مسرحيدّيته  عروض  على  كبيرة 

اجلولة التي يقيمها داخل البالد.
اإلجنــازات  معرض  افتتاح  حفل  في  آخرها  وكــان 
”نعمت“  مدرسة  لطالبات  واإلبداعّية  الفنّية 
اجلماهيري  املركز  (”متناس“)  في  املكر  جديدة 

في القرية.
وفي  املسن  بيوم  في سخنني  كان عرض  وقبلها 
في  ”الكرمة“  مدرسة  في  والكتاب  الّلغة  يوم 
وأيًضا  يركا،  في  مؤّسسة  داخــل  وقبلها  حيفا، 
العاّمة في نحف، وقريًبا سيكون  املكتبة  داخل 

لها عرض داخل الكنيسة في قرية جديدة.
وميّثلها  وأعــّدهــا  كتبها  ”اخلجول“  مسرحيدّية 
لألديب  قّصة  عن  وهــي  مصري،  أسامة  الفّنان 
ا  جانًب ــرة،  ــذاك ال من  فيها  يقّدم  هيبي،  أحمد 
ا من حياة الولد القروي العربي، من خالل  ّيً إنسان
قّصة حقيقّية لولد صغير كان أبوه يعتمد عليه 
كثيرًا: «أوعك تقول إّنك خايف، أنا إبني زملي».

نتعرّف من خاللها على مخاوف الولد عندما يريد 
الوالدان أن يتصرّف كالكبار فيفقد طفولته:  له 

«يابا أنا مش زملي، يابا أنا ولد».
كوميدّية  ومواقف  مشاهد  املسرحيدّية  يتخّلل 
ّية بريئة، وهي في نفس الوقت ُمتعة فنّية  طفول

جلميع أفراد العائلة.
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“UHOŠ” qÝ«d*
ّية  رمضان مائدة  لالّتصاالت  «پارتنر»  شركة  أقامت 
واإلعــالم  األعمال  وسّيدات  رجــال  من  املئات  جمعت 
واملجتمع، وذلك بحضور مدير عام الشركة، ايتسيك 
بنبنستي، ومدير قسم الّتسويق في املجتمع العربي 
قاعة  في  االفطار  وأقيم  عدوي،  عبد  «پارتنر»،  في 

«نيو غراند پاالس» في نتسيرت عيليت.
بالّشهر  ــم  ــاه إّي مهّنًئا  باحلضور  بنبنستي  ورحـــّب 
الفضيل، ومؤّكًدا على أّن «پارتنر» حتوّلت منذ وقت 
طويل إلى ركيزة أساسّية في املجتمع العربي، وقال 
«نحن فخورون أن نكون إلى جانب زبائننا في كاّفة 
املجتمع  مع  وعالقتنا  الّسنة،  أّيام  طيلة  مناسباتهم 
عالقة  هي  وإّمنا  وزبون،  ماركة  عالقة  تتعّدى  العربي 
منتشرة  خدماتنا  مراكز  أّن  صدفًة  ليس  تكاملّية. 
ّية في كاّفة املناطق، سنواصل هذه  في البلدات العرب
الّسياسة، وسنكون دائًما إلى جانب املجتمع العربي 
واالجتماعّية  االقتصادّية  اهتمامه  كاّفة مجاالت  في 
شراكتنا  أكثر  سنعّمق  بل  والّترفيهّية،  والّثقافّية 

احلقيقّية مع املجتمع العربي». 
وأعرب بدوره عبد عدوي عن سعادته بهذا الّلقاء الذي 
تتجّلى فيه العالقات الوطيدة بني «پارتنر» واملجتمع 

أصبحت  الرمضاني  اإلفطار  «مائدة  وقــال:  العربي، 
ا يعكس اهتمام «پارتنر» وحرصها على  تقليًدا سنوّيً
تعزيز العالقة املباشرة مع املجتمع العربي. قبل أربع 
ولم  بارتنر  اجلديدة  املاركة  الناصرة  في  أطلقنا  أشهر 
مع  العربي  املجتمع  سيتعامل  كيف  وقتها  نعرف 
الّتغيير، ولسعادتنا الكبيرة، احتضن املجتمع العربي 
االنطالقة  وحظيت  ــّدًا  ج مؤثر  بشكل  الّتغيير  هذا 

بنجاح كبير». 
املجتمع  تعزيز  على  نعمل  «نحن  ــدوي  ع ــاف  وأض
العربي للمساهمة في نهضته، وذلك من خالل دعم 
لتعزيز  الهاكثون  كمسابقات  عديدة  حيوّية  مشاريع 
العالي  الّتعليم  لتعزيز  التعليمّية  واملنح  الهايتك 

وغيرها الكثير».
وُيشار إلى أّن «پارتنر» قامت بالعديد من الّنشاطات 
الكرمي،  بالّشهر  احتفاًء  العربي  للمجتمع  املخّصصة 
الذي  ماركت  طيبة  مهرجان  رعاية  في  ساهمت  إذ 
يقام طوال شهر رمضان في مدينة الطيبة في البلدة 
ّية  واالحتفال ّية  اإلميان ــواء  األج إلضفاء  وذلــك  القدمية، 
خاّصة  حافلة  إطالق  بصدد  أّنها  كما  املدينة.  على 
ّية ملعايدة الّسّكان وتوزيع  جتوب شوارع البلدات العرب

الّتضييفات عليهم وغير ذلك من الّنشاطات.

“UHOŠ” qÝ«d*
الّطاقة  ومشروب  شمشوم  فوزي  أبناء  رعاية  حتت 
ــوم األحــد مــن هذا  ــي الــنــاصــرة، أقيم ي BLU ف
”نيو  قاعة  في  ضخم  جماعّي  إفطار  األسبوع، 
غراند باالس“ في نتسيرت عيليت، حيث شارك 
البالد،  أنحاء  مختلف  من  اآلالف  اإلفــطــار  في 
وشخصّيات سياسّية ودينّية ورجال أعمال، ووفود 

فلسطينّية.
رجل  ألقاها  ترحيبّية  كلمات  اإلفــطــار  وتخّلل 
ا  األعمال عنان شمشوم، نيابًة عن العائلة، مرّحًب
خدمة  في  ُقدًما  املضي  على  ــًدا  ومــؤّك باحلضور 
سحب  احلفل  نهاية  وتضّمن  العربّي.  املستهلك 

املشاركة،  لألسماء  قرعة  خالل  من  قّيمة  جوائز 
مختلف  من  أشخاص  الّسحب  في  اشترك  حيث 
اجلوائز  على عشرات  الّسحب  ليتّم  البالد  أنحاء 
سّيارة،  عن  عبارة  األولى  اجلائزة  وكانت  القّيمة، 
ليرات  شملت  اّلتي  اجلوائز  عشرات  وُزّعت  فيما 
اجلوائز  من  والعديد  ألوروبا  استجمام  ورزم  الذهب 

القّيمة األخرى. 
وقد فاز بالسيارة هاني العجاوي من مدينة جنني. 
للّدعاية  ”سما“  شركة  أّن  ــى  إل نشير  أن  بقي 
زعبي،  باسل  األعمال  رجل  لصاحبها  ــالن،  واإلع
حّيز  ــى  إل ــه  ــراج وإخ احلفل  تنظيم  على  عملت 

الّتنفيذ.

“UHOŠ” qÝ«d*
استقبلت مجموعة «الزاوية الدافئة» في حي احلليصة 
احلاج  الرحمن  عبد  ّية  ابتدائ من  طالبات  مجموعة 
لقاءات  سلسلة  ضمن  ــك  وذل ــي،  احل فــي  الرسمّية 

الّتعارف بني األجيال. 
ومتحور الّلقاء حول شهر رمضان بني املاضي و احلاضر، 
ّية واالجتماعّية،  كالعادات والّتقاليد املختلفة، الرّوحان

املأكل وامللبس واجللسات العائلّية.  

كما حتّدثت اجلّدات مع الطالبات عن تعّلم الفتاة ما 
التعّلم  على  إحداهّن  إذ حّثت  واحلاضر،  املاضي  بني 
بضرورة  نّبهت  املقابل  في  مجتمعنا.  تعزيز  ألجل 
والتكنولوجيا  املُغرية  احلياة  لظواهر  االنصياع  عدم 

الّسريعة.
وّمت االّتفاق مع مستشارة املدرسة سامية عمري ومرّكزة 
من  هذه  املزيد  بتنظيم  جّشي  أميمة  الّدافئة  الزّاوية 

الّلقاءات الشّيقة التي توّطد العالقة بني اجليلني.
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مببادرة طّيبة ومباركة، نّظمت شبكة ”أوبتينايس“ 
الّشركة،  موّظفي  جميع  بحضور  ا  جماعّيً إفطارًا 
مطـعم  في  وموّظفة  موّظًفا  ِمائة  اجتمع  بحيث 

ـفا. ”شـواطينا“ في حيـ
السيد  ألقى  املوّظفني،  جتّمع  ومع  اإلفطار  بعد 
الّشركة،  مديرا  دّقة،  لؤي  والسيد  دّقة   مصطفى 
تلبيتهم  على  اجلميع  وشكرا  ترحيبّية   كلمة 
الّدعوة، وأشادا بالّدور املهم اّلذي يلعبه كّل موّظف 
ــل جنــاح وإجنـــاح عمل ومسيرة  مــن أج ومــوّظــفــة 
هذه  في  موّظف  كــّل  أّن  ــى  إل وتطرّقا  الشبكة، 
تقّدم  في  أساسّية  ولبنة  هام  وجزء  عامل  الّشركة 
الّشبكة وتقدمي أفضل اخلدمات إلى اجلمهور في 

الوسط العربي.
ــة لــهــا شــأن  ـــى أّن مــثــل هـــذه األمــســي وأشــــار إل
وما  ــوّظــف  امل بني  ما  العالقة  توطيد  في  كبير 
لهدف  أيًضا،  تأتي،  اخلطوة  وهــذه  الّشركة،  بني 
واإلدارة. ــني  ــف ــوّظ امل ــني  ب ــا  م ــات  ــالق ــع ال تــعــزيــز 

بتل  ”اثنني  ة  ـ مسرحّي عرض  األمسّية  وتخّللت 
شيتي  إياد  القديرين  الفّنانني  تقدمي  من  أبيب“ 

إجراء  وكذلك  ”املجد“،  من مسرح  وسعيد سالمة 
تعارف ما بني موّظفي الفروع املتفرّقة في البلدات 

ّية. العرب
قــال:  ـــة،  دّق مصطفى  السيد  مــع  حديث  ــي  وف  
رمضان  شهر  في  ”أوبتينايس“  شبكة  تتمّيز 
وبحمد  العام  هــذا  ــي  وف اتها  ّي وفّعال بحمالتها 
زّفت بشرى افتتاح أربعة فروع  الله ”اوبتينايس“ 
إلى  فرًعا   15 الّشركة  فروع  عدد  ليصبح  جديدة 
هذا  في  واملفاجآت  احلمالت  من  العديد  جانب 

الّشهر الفضيل. 
تتواصل  فاحلملة  فحسب،  هــذا  ليس  وأضــاف: 
ــروع  ــرع مــن ف ومتــّكــن كــل مــن يشتري مــن أي ف
إلى  تصل  بحمالت  التمّتع  من  ”أوبتينايس“ 
البصرّيات  ومنتجات  النّظارات  كل  على   70%
العربي  باملجتمع  املنتشرة  الّشركة  فروع  كاّفة  في 

والبالد.
تزّينت  قد  املناسبة   هذه  مثل  في  أّن  إلى  ُيشار 
فروع الشركة بيافطات حتمل مباركة الّشهر الكرمي 
ّية خاّصة. للزوّار، حيث يشعر الزّبائن بأجواء رمضان
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الفائت،  اجلُمعة  يوم  ”الكرمليت“،  مدرسة  احتفلت 
بتخريج  الفرنسّي،  الكرمل  في  ”كريغر“  قاعة  في 
ـ44 من طالباتها وطّالبها، وسط أجواء ممّيزة. الفوج ال

وجدة  (مدير  خمرة  ماجد  د.  الّتخريج،  حفل  حضر 
مديرة  حيفا)،  بلدّية  في  العربي  بالّتعليم  الّنهوض 
األب  املدرسة،  عام  ومدير  ــوب،  أّي أبو  جزيل  املدرسة 
أرتورو فاستور، وعدد من الّضيوف وأهالي اخلرّيجني.

وتخّلل احلفل املمّيز فقرات فنّية قّدمتها جوقة املدرسة 

ورقصات ممتعة من قبل الّطالبات والّطالب، كما ّمت 
قّدمها  املناسبة،  لهذه  اخلاّصة  القراءات  بعض  تقدمي 

عدد من الّطالب.
وجدير بالّذكر أّنه ّمت خالل احلفل تكرمي الّطالبة هديل 
محّمد رمضاني، ومنحها شهادة تقدير من قبل بلدّية 
ونشاطها  وإجنازاتها  الّدراسّي  تفوّقها  لسبب  حيفا، 
توطيد  ــي  ف ومساهمتها  وعطائها  ــّي  االجــتــمــاع
اجتماعّية  قــدوًة  بذلك  لتكون  وتعزيزها،  العالقات 

وتعليمّية وتربوّية يحتذى بها. 
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 الطالب في المركز
وجميع الطاقم التعليمي لخدمته..

 بوابة املدير مفتوحة لك - الطالب يف اعىل سلم االولويات
 بيئة تربوية مميزة وجو هادئ

 متابعة لطالب ذوي عرس تعليمي!
 دروس تقوية حسب احتياجات الطالب

 عدد الطالب يف كل صف ال يتجاوز العرشين طالبا

الثانوية المدارس  شبكة 

ثاين عرش /  حادي عرش /  عارش   / التاسع  لصفوف 
كامن بچروت وكامن مهنة

شهادة بچروت كاملة توصلك اىل الجامعة!

إنضم ا�ن للنجاح..
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بال  أشغال  بحدثني  الساخنة  حزيران  أجواء شهر  حفلت 
أطراف  على  يتماحكون  اليسارين ومن  املثقفني  بعض 
مواقفهم من مينة ويسرة، وشّكال، لزمن أقصر من نزوة، 
صفحات  على  من  تشتعل  التي  احلــروب  لنار  حطًبا 
 » سرعة  في  وتستعر  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الاليك»، وتسكن مباشرة عند سكون كافها.
الصحافة  من  قليل  عدد  في  األعمدة،  كّتاب  فبعض 
أجراها  إشكالية  مقابلة  إلى  تطّرقوا  العاملية،  العربية 
الروائي العاملي اللبناني األصل أمني معلوف مع فضائّية 
لتخدم  ست  أُسِّ بأّنها  مّتهمة  إعالمية  i24 وهي منصة 
سياساتها واعتداءاتها، ولتجّمل  عن  إسرائيل وتدافع 
املعلوف  خّطأوا  الكّتاب  فهؤالء  العالم،  أمام  وجهها 
على موافقته الظهور في تلك املقابلة، واعتبروا موقفه 
طعنة جنالء في خاصرة سياسة مقاطعة إسرائيل الثقافية 
واإلعالمية، ال سيما في هذه األوقات ألتي خَبت فيها 
هة إلى صدر إسرائيل ولم  نيران املقاومات امليدانية املوجَّ
يبَق ملن حلموا، ذات مساء أغبر، مبناجيق األّمة العربية 
الكبرى تدك بضربة  قاضية أواصر الكيان الصهيوني 
ذلك  املقاطعة كوسيلة خلنق  يعّولوا على  أن  إال  القزم، 
الكيان في مواجهة ستحسم، كما يبدو، في النقاط عند 

أزوف الساعة.
بيننا  تناثرت  املعلوف  مقابلة  تداعيات  مع  تزامن  في 
القائمة  مشاركة رئيس  أواَرها  أشعلت  ُمعيِركة  شظايا 
املشتركة في الكنيست اإلسرائيلّية النائب أمين عودة في 
”مؤمتر هرتسليا“ وإلقاؤه كلمة في اجللسة االفتتاحّية منه.

واملغرضني  املزايدين  بعض  على  التزامن  هــذا  سّهل 
املنادى  إسرائيل  مقاطعة  موضوع  إقحام  من  ومّكنهم 
به في أوساط عاملية، وربط ذلك بخطوة النائب عودة، 
(م.ت.ف)،  فــي  عضو  فلسطيني،  ــر  وزي ومبشاركة 
متشابهة  حاالت  ثالث  نواجه  املؤمتر، وكأّننا  نفس  في 
أتون  في  كاحلطب  واحــًدا  يكون  أن  يجب  ومصيرها 
املعارضني املنتقدين: فمقابلة املعلوف حطب، ومشاركة 
 - حطب، وحطب  هرتسليا  مؤمتر  في  فلسطيني  وزيــر 

كذلك - مشاركة النائب عودة.
معلوف  الروائي  مقابلة  املقال،  هذا  في  تشغلني،  لن 
منافحًة،  أو  فيها،  تقريًظا  قيل  احملطة وما  تلك  مع 
باملشاركة في  الفلسطيني  الوزير  ولن أعالج هنا خيار 
مؤمتر هرتسليا، فاملسألتان جديرتان بالنقاش والتحليل 
جوهري  بشكل  مختلفتان  قضيتان  لكنهما  والتقييم، 
الكنيست  فــي  نائب  مشاركة  قضية  عــن  وأســاســي 
باهتمام  ويحظى  بــارز  أكادميي  مؤمتر  في  اإلسرائيلية 

واسع خاص وعاملي مشهود. 
كثيرون هاجموا النائب أمين متذّرعني في مشاركته في 
ذاك املؤمتر وبعضهم، ومن بينهم رفاق له في نفس احلزب 
واجلبهة، كان سيفعل لو عرفوا َمن ِمن فرق كرة القدم 
يشّجع، أو من على أي مركب آخر، وآخرون أهالوا ما 
تيّسر من صور اخليال والّتضخيم فحّولوا مؤمتر هرتسليا 
إلى مفاعل ذري فيه تصاغ سياسات التفّوق العسكري 

اإلسرائيلي، ومن على منّصاته ُتبتكر الوسائل، وُتخّط 
العرب وقالعهم،  لدك حصون  البرامج، وتوضع اخلطط 
ألنهم  ذلــك  فعلوا  والّشّطار  الّشّطاح  ومعظم  هؤالء 
يعرفون أّن قّلة من العرب ستقتفي أثر احلقائق، وأقل 
منهم سيدركون أن ما قيل ويقال من على منّصات هذا 
في  حًيا  نقصان، ويبث  أو  زيــادة  دون  ُيسّجل،  املؤمتر 
أشاريط متأل قناة خاصة بهذه الفعالّية ومخّزنة على موجة 
”اليوتيوب“، وكل من يجيد في هذا العالم ”فك احلرف“ 
أن  غًدا،  اآلن وليس  اآلن  يستطيع،  يسمع،  ما  ويفهم 
يشاهد ويسمع وميّحص ويحّلل ويقّيم ويستنتج عن أي 
خطط عسكرّية خطيرة حتّدثوا هناك وما كان دور أمين، 
مثًال، أو من سبقوه على تلك املنّصات من قادة عرب 
هذه األقلّية، في صناعة تلك االستراتيجّيات اخلطيرة.   

عتبات  على  تتوّقف  ولــن  أميــن  عند  ليست  املشكلة 
صناعة  في  ستبقى  املشكلة  هرتسليا ومنّصاته،  مؤمتر 
البشر  بيننا وفي استخفافهم بعقلّية  الكذب ومصّنعيه 
بعجز  مصابة  أمة  عواطف  في  الدمياغوغي  والتالعب 
مزمن وتستسهل أن تنام مهيضة ومجّرعة بإبر املورفني 
ظل  في  ستتفاقم  واملصيبة  األســود،  بالعسل  احمللَّى 
غياب قيادة حقيقية واضحة واقفة كسيف من شمس، 
اجلماهير  بني  تشّكلت  التي  املناخات  تلك  ظل  وفي 
الفئات  لبعض  أجــازت  والتي  إسرائيل،  في  العربّية 
فالًنا  لينّصبوا  علينا  يخرجوا  أن  واألفراد واملجموعات 
شيًخا للوطنّية وقائًدا مرجعًيا، وليِصموا عالًنا بالعمالة 
ِعقدنا  أّن  يدركون  ألّنهم  ذلك  يفعلون  إّنهم  والكفر. 
ورقية  اجلماهير  وخيمة  مفتوق  احلاجز  وحجابنا  فارط 
هم  يصدَّ فلن  عار،  تفرق والفضاء  قد  مثقوبة والقطيع 
أو  أصيلة  أصواتهم  كانت  إذا  أحد  يتحّقق  ولن  راٍع 
هادفة  أو وطنجّية،  مريضة، وطنّية  أم  سليمة  دخيلة، 
أو مستهِدفة، دافعة أو مدفوعة، مّنا أم علينا؛ فلقد 

ضاعت طاسة البلد! 
لقد انعقد مؤمتر هرتسليا األول عام 2000 وبادرت إليه 
”الكلّية املتعّددة املجاالت في هرتسليا“ والتي يرأسها 
”مدرسة  ومبشاركة  رايخمان  أوريئيل  القانون  أستاذ 
و“معهد  واالستراتيجّية“  والدبلوماسّية  للحكم  الودر 
السياسات واالستراتيجّية“؛ ومنذ إطالقه ُدعي بـ“مؤمتر 
وبــدأت  القومي“،  واألمـــن  املناعة  مــيــزان  هرتسليا: 
األمنّية  القيادّية  الشخصيات  أهم  تستقطب  منّصاته 
باحثني  أكادميّيني  جانب  إلى  إسرائيل  في  والسياسية 
في السياسة واملجتمع والعالقات الدولية، محليني ومن 
جميع أنحاء العالم. وبعد أن اقتنع منّظموه أّن من حق 
ممّثلي األقلّية العربية ونخبها املشاركة وإسماع مواقفهم 
قيادّيني عرب  يدعون  املنظمون  بدأ  أو شرط  قيد  دون 
كان أمين عودة آخرهم، وقد سبقه آخرون، كما يظهر من 

السجّالت املنشورة على املأل.  
في  عرب  ومتخّصصني  وأكادمييني  سياسيني  مشاركة 
ومبارك،  وهام  طبيعي  شأن  هي  الفعالّيات  هذه  مثل 
خاصة إذا كان املتحّدثون أصحاب موقف وطني سليم 

املواطنني  أكثرّية  مطالب  وتعكس  متّثل  ورؤى  وواضــح 
العرب وتدافع عن حقوقهم الوطنّية واملدنية، كما فعل 
ذرب  بلسان  رؤاه  نقل  عودة حني  أمين  الــدورة  هذه  في 
إسرائيل  في  القرار  صّناع  مسامع  وعلى  أمني  واضح 
السياسات  تلك  على  يــؤّثــرون  الذين  الّنخب  وممّثلي 

بشكل مباشر وغير مباشر. 
من باب النزاهة املوضوعّية علّي أن أوّكد أّن األصوات 
مؤمتر  في  القائمة واشتراكه  انتقدت خطوة رئيس  ألتي 
املشتركة  وال  القائمة  مؤّسسات  من  تأِت  لم  هرتسليا 
الُعليا  املتابعة  جلنة  مــن  حــّتــى  وال  أعضائها،  مــن 
القطرية للرؤساء، ال  اللجنة  العربّية، أو من  للجماهير 
اإلسرائيلي  الشيوعي  احلزب  عام  أمني  دعم  قرأنا  بل 
السّيد عادل عامر، وسكرتير اجلبهة الدميقراطّية السّيد 
عودة ودفاعهما  أمين  خلطوة رفيقهما  دهامشة  منصور 
عنها وتبريرها بشكل مبدئي؛ ومع أنني أقّر بحق اجلميع 
مبناقشة املشاركني في هذه الفعالّيات وغيرها - على أن 
ميارسوا حقهم  وفق شروط النقاش اآلمن واملعتمد على 
تفنيد احلّجة والرأي وعلى احترام من يختلف معهم في 
املوقف والنتيجة - إّال أّنني ال أفهم مزايدة بعض رفاق 
أمين في احلزب الشيوعي اإلسرائيلي واجلبهة الدميقراطية 
مزايدة  أستوعب  كما وال  مشاركته،  على  واعتراضهم 
منهم  في  شــارك  من  خاصة  عليه،  القومجّيني  بعض 
التي  املؤسسة  وهي  اإلسرائيلي،  الكنسيت  انتخابات 
السياسية  الكيان:  هذا  تنصهر خالصات  جدرانها  بني 
والقومية والرمزية، وكذلك لن أفهم كيف ملن يشارك في 
مؤمترات عاملّية في جامعات الغرب والّشرق وتلك التي 
تقيمها جهات ومنظمات تابعة ألنظمة مستبدة أو مغرقة 
في عدائها للّشعوب العربية ومصالح هذه الشعوب، أن 
عندنا،  هرتسليا وأمثاله  مؤمتر  في  يشارك  من  يعّيروا 
جمعّيات  إدارات  في  األجــر  مدفوع  يعمل  ملن  وكيف 
ومجالس إدارة ”مؤّسسات أكادميّية“  و“معاهد أبحاث 
منهجّية“  دراسات وتخطيطات  و“مراكز  استراتيجّية“ 
ومعظمها مرتبطة من خواصرها بأموال حكومّية أو شبه 
لفلسطني وشعب  حكومّية في دول غير معروفة بحّبها 
يحاولون  الوطنّية وهم  نخبنا  على  يزايد  أن  فلسطني، 
أن يثّبتوا أواصر بقاءنا على هذه األرض ومن على كل 
واحللم  بأمانة  الفلسطيني  الوجع  ينقلون  تتاح  منصة 

بإصرار والوعد بحزم وبدون تأتأة ومواربة.    
يصير  وقــد  وعنه،  معلوف  أمــني  في  ُكتب  ما  قرأنا 
فلسطيني،  وزيــر  مشاركة  في  قيل  ما  وقرأنا  حطًبا، 
لهما  شــأن  ال  قضيتان  لكّنهما  لها،  ومــا  عليها  مبا 
مؤمتر  في  عــودة  أميــن  النائب  مشاركة  في  عالقة  وال 
واملــدن  واجلليل  والنقب  املثلث  في  فنحن  هرتسليا، 
برجه  في  يسكن  من  يعرفه  ال  ما  نعرف  املختلطة، 
من  أو  قاصرة  أو  فاشلة  دولة  في  أو  العاجي  املصّفح 
يكتب من حضن ناشر مستبد، أو من يحّبون فلسطني 
التي ما زالت عندهم كأجمل خاطرة. جلميعهم نقول: 

نحن هنا يا عرب سنبقى الّنار، ولسنا احلطب.
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مجالسهم،  العازفوَن  اّتخذ 
ــا مــطــلــَع  ــيــن ـــفـــوا عــل ـــَع ون
الــســيــمــفــونــّيــة اخلــامــســة، 
وباقاٍت من قطٍع كالسيكّية 

عميقة.
مّسُه  كّلما  يهُزّني  املتخّفي  الّشجن  وتُر  وراح 
َشعر  مــن  خصلة  انهمرت  أو  الكمان،  قــوس 

العازفة على خّد آلة التشيللو.
كيف لقلٍب لم تذّوبه الكمنجة، ولم جترحه نسمة 

في ليل تشرين أن يّدعي احلّب والَولَه؟!  
وأُيّ قلٍب يحتمُل  تصادي احلنني وهو يجهُش، 

كّلما ذاب قوُس ”الفيوال“ في جذع َصنَْوبَرة؟!
كأّني أنساُب متماهًيا مع َنقر أصاِبع العازفة، 
وتوقد  دمائي،  في  الّليل  صهيَل  توقظ  التي 
الهاُل  يرتبُك  المــرأٍة  الَتْوق  جمرَة  هاجسي  في 
على شفتيها وتشيع ضفيرتها جنون الّصبا في 

اجلهات.
املــرأة األولــى، وهي  أحــاول تخّيل مالمح وجه 
تشّد َشعرًة من أعراف الفرس الوحشّية بأصابعها 
املخّضبة بحّناء القيظ أمام خيمة البدوي، لُتغري 
جنًما ينيُر رواحل اإلبل في طريق القوافل، كي 

َيدّل  الّظبي إلى مهجع احلرير والّلنب.
ُعرَِف الكماُن القدمي باسم الربيبيك، في إشارة 
إلى الرّباب العربي أو الربابِة، وقد وصل الرّباب 
القسطنطينّية  طريق  عن  ــا  أوروب إلى  العربي 
كتاب  صاحب  املشهدي  ويــقــول  فــاألنــدلــس، 
«كشف الهموم والكرب في شرح آالت الطرب» 
إلى أّن الرّباب أو الربابة وجد أّول ما وجد في 
يد ِامرأٍة من ِنساء قبيلة طيء - ساللة العربي 
حامت الّطائي - وأفَضُل الكمنجاِت تلك املوتورة 

بَشعر اخليل.
الربابِة،  سليلة  ــى،  األول الكمنجة  كانت  رّمبــا 
مشدودة بَشعرة من ضفيرة البياض، وشربت من 
نبض األنثى كّل هذا النّواِح البعيد، في انتظار 
طّلة لثاِم الفارس من بني كثبان احلنني، أو أّنها 
ُكّلما ألَقت جسدها على كتف حسناء، أيقظت 
ِامــرأة  على  امللهوف  احملــارب  شغَف  الكمنجُة 

توّسدت الهزيع، في انتظار اَخلبب واألجراس! 
والكماُن جسُد املرأة وبستان صوتها الباذخ، وال 
يليُق بغيرها، وألجلها يتأّنُق حني يصدح جوفه 

املنحوت مبا اكتنز من صبابة ووجد.
الوتر  صــدى  تبعُت  حيث  املــســاء،  ذلــك  وفــي 
مجّرة  مــن  أعــد  ــم  ول قلبي،  نسيُت  البعيد، 

الّصحراء بعد!
©5Mł®
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الّتكافل االجتماعي بني الّناس هو من أهم الّسبل 
إلى بناء مجتمع متراحم ومتحاب، ولذلك اعتنت 
الّشرائع الّسماوّية وغير الّسماوّية به، لضمان حياة 
آمنة بني طبقات الّشعب املختلفة، ثّم إّن الّتكافل 
دليل على سالمة املجتمع من الّناحية اإلنسانّية. 
فقد ورد أّن حمورابي قال في سجّل الّشرائع: إّن 
اآللهة أرسلته ملنع األقوياء من اّضطهاد الّضعفاء، 
في  ووجد  الرفاهية.  لهم  ويؤّمن  الّناس  وليرشد 
يــؤّدون  قولهم إّنهم  القدمية  املصرّية  املخطوطات 
أعطيت  لقد  أحدهم:  يقول  عندما  ا  ّيً دين ا  واجًب
بزورقي  وحملت  للعاري  والكساء  للجائع  اخلبز 
أًبا  وكنت  العبور،  يستطيعون  ال  الذين  أولئك 
للمقرور من عصف  ووقاًء  لألرملة  وزوًجا  لليتيم 
بهذا  الّسماوّية  الّشرائع  اهتمام  كان  وقد  الرّيح. 

اجلانب أكبر. 
إسرائيل؛ قال  بني  من  العهود  الله  أخــذ  فقد 
يَل  ِإْسرَاِئ بَِني  يَثاَق  ِم الّلُه  ــَذ  أََخ ــَقــْد  (وَلَ تعالى 
ي  ِإنِّ الّلُه  ــاَل  وََق يبًا  َنِق َعَشَر  ْي  اْثَن ِمنُهُم  َعْثَنا  وَبَ
وَآَمنُتم  الزََّكاَة  ُتُم  ْي وَآَت َالَة  الصَّ َأَقْمُتُم  لَِئْن  َمَعُكْم 
َحَسنًا  َقرْضًا  الّلَه  وََأْقرَْضُتُم  وََعزَّرُْمتُوُهْم  رُُسِلي  ِب
رِي  َجتْ اٍت  َجنَّ ُكْم  وَألُْدِخَلنَّ َئاِتُكْم  يِّ َس َعنُكْم  رَنَّ  َكفِّ ُ ألَّ
ْعَد َذِلَك ِمنُكْم َفَقْد  َر بَ ِتَها األَْنَهاُر َفَمن َكَف ِمن َحتْ
يِل). وأشار إلى إبراهيم وإسحاق  ِب َضلَّ َسوَاء السَّ
ِبَأْمرَِنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ ْم  (وََجَعْلَناُه فقال  ويعقوب، 
َالِة وَِإيَتاَء  ْيرَاِت وَِإَقاَم الصَّ ِهْم ِفْعَل اْخلَ ْي َنا ِإلَ ْي وََأوَْح

الزََّكاِة * وََكاُنوا لََنا َعاِبِديَن). 
الّتكافل  يضمن  ـــذي  ال ــرّكــن  ال ــي  ه ـــاة  ـــزّك وال
االجتماعّي بني الّناس. وقد جاء في سفر األمثال 
ما نّصه «َمن يسّد أذنيه عن صراخ املسكني فهو 
يصرخ وال يستجاب له. الهدّية في اخلفاء تطفئ 
ِفيَك  َكاَن  التثنية (ِإْن  الغضب». وجاء في سفر 
وَاِبَك ِفي َأرِْضَك  َفِقيرٌ، أََحٌد ِمْن ِإْخوَِتَك ِفي أََحِد َأْب
َبَك، وََال  َقْل ُتَقسِّ  َفَال  ِإلُهَك،  الرَّبُّ  ُيْعِطيَك  الَِّتي 
يَك اْلَفِقيرِ، بَل افَتح يَدَك له  َتْقِبْض َيَدَك َعْن أَِخ
يسوُء  أعِطِه وال  يِه.  إلَ َيحتاُج  َما  ِمقداَر  وأقرِضُه 
َقلَبَك عندما تعطيه ألّنُه بسَبِب هذا األمر ُيبارك 
الرَُّب إلهك في ُكلِّ أعماِلَك وجميع ما متتدُّ إليه 

يَدَك).
والّتكافل االجتماعي كان له احلّظ الوافر منذ بزغ 
الفقراء  برعاية  اهتّم  فقد  مّكة  في  اإلسالم  فجر 
إطعام  منها:  مختلفة،  عناوين  حتت  واملساكني 
الله،  رزق  ّممــا  واإلنــفــاق  عليه.  واحلــضّ  املسكني 
القرآن  فحّذر  والــزّكــاة.  واملسكني،  الّسائل  وحــّق 
ِمبَا  َنْفٍس  من عدم مساعدة املساكني. فقال (ُكلُّ 
اٍت  َيِمِني * ِفي َجنَّ يَنٌة * ِإالَّ َأْصَحاَب اْل َكَسَبْت رَِه
ِفي  َسَلَكُكْم  َما   * اْملُْجرِِمَني  َعِن   * َيَتَساَءُلوَن 
ْم َنُك ُنْطِعُم  َني * وَلَ ْم َنُك ِمَن اْملَُصلِّ َر * َقاُلوا لَ َسَق
ْسِكنيَ). وفي آية أخرى قال (َكال بَل ال ُتْكرُِموَن  اْملِ

ْسِكِني). وَن َعَلى َطَعاِم اْملِ اضُّ يَم * وََال َحتَ ِت َي اْل
فقال  ذلك،  على  عبده  محّمد  الّشيخ  عّلق  وقد 
يكتِف  ــم  ول الّطعام  على  الّتحاض  ــر  ذك «إّمنــا 
باإلطعام ليصرح لك البيان اجللي أّن أفراد األّمة 
املسكني  حاجة  عرضت  «إذا  وقال:  متكافلون». 
ولم جتد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الّناس 

أن يعطوه». 

الّتكافل  أساس  هي  التي  الزّكاة  أّن  القرآن  وبّني 
اإلجتماعّي هي طريق للقرب من الله. قال تعالى 
َيوِْم اْآلِخِر  ِه وَاْل ِه َمْن آَمَن ِباللَّ َا َيْعُمُر َمَساِجَد اللَّ (ِإمنَّ
َه َفَعَسى  ْم َيْخَش ِإالَّ اللَّ الَة وَآَتى الزََّكاَة وَلَ وََأَقاَم الصَّ
أهل  فجعلهم  اْملُْهَتِديَن).  ِمَن  َيُكوُنوا  أَْن  ُأولَِئَك 
قبول إذا آمنوا وأقاموا الّصالة وآتوا الزّكاة. وأنذر 

اّلذين يكنزون األموال وال يؤّدون حّق الله منها. 
وَال  َة  وَاْلِفَضّ َهَب  الَذّ َيْكِنزُوَن  ِذيَن  (وَالَّ تعالى  قال 
يٍم  َأِل ِبَعَذاٍب  ْم  رُْه ِشّ َب َف ِه  الَلّ يِل  َسِب ِفي  ُينِفُقوَنَها 
َفُتْكوَى  َم  َجَهَنّ ــاِر  َن ِفي  ْيَها  َعَل ُيْحَمى  ــوَْم  َي  *
َكَنزُْمتْ  َما  َهَذا  ْم  وَُظُهورُُه وَُجُنوُبُهْم  اُهُهْم  َب ِج ِبَها 
َتْكِنزُوَن). ولم يكتِف  ْم  ُكنُت َما  َفُذوُقوا  ألَنُفِسُكْم 
القرآن الكرمي باحلّث على اإلنفاق كنوع من أنواع 
الّتكافل االجتماعي، إّمنا بني األشخاص واجلهات 
والّصدقات  الزّكاة  بصرف  كفالتها  يجب  التي 
وَاْملََساِكِني  ِلْلُفَقرَاِء  َدَقاُت  الصَّ َا  (ِإمنَّ فقال  عليهم. 
الرَِّقاِب  وَِفي  ُقُلوُبُهْم  وَاْملُؤَلََّفِة  َها  ْي َعَل وَاْلَعاِمِلَني 
يِل * َفرِيَضًة  ِب ِه وَاْبِن السَّ يِل اللَّ وَاْلَغارِِمَني وَِفي َسِب
يكون  ال  وحتى  َحِكيٌم)  يٌم  َعِل ــُه  وَالــلَّ ِه  اللَّ ــَن  ِم
الّتكافل االجتماعي على اخليار، وألّن الّنفوس قد 
الّصدقات  أخذ  رسوله  الله  أمر  فتبخل  تضعف 
َصَدَقًة  ــْم  ــِه ــوَاِل َأْم ِمــْن  ــْذ  (ُخ قال  منهم.  (الــزّكــاة) 
ِبَها). والغاية من أخذها منهم  يِهْم  ْم وَُتزَكِّ رُُه ُتَطهِّ
ولو عنوًة هي تطهير نفس صاحب املال من البخل 

وجعله يتفاعل مع هموم الّناس. 
من  بّد  فال  نطاًقا،  أوسع  الّتكافل  يكون  وحّتى 
وَاْملُؤِْمَناُت  (وَاْملُؤِْمُنوَن  تعالى  قال  اجلهود.  تكاتف 
اُء بَْعٍض َيْأُمرُوَن ِباْملَْعرُوِف وََيْنَهْوَن َعِن  َي ْعُضُهْم َأوِْل بَ
وَُيِطيُعوَن  الزََّكاَة  وَُيؤُْتوَن  َالَة  الصَّ يُموَن  وَُيِق اْملُْنَكِر 
َعزِيٌز  َه  اللَّ ِإنَّ  ُه  اللَّ َيرَْحُمُهُم  َس ُأولَِئَك  وَرَُسولَُه  َه  اللَّ

َحِكيٌم). 
وأبرز ما يظهر من ألوان الّتكافل االجتماعي في 
هذا الّشهر: (1) فدية الّصيام للمرضى الذين ال 
يرجى شفائهم وللّشيوخ، وهي عن كل يوم إطعام 
ـ 15 شيكًال. (2) كّفارة الّصيام  مسكني ويقّدر ب
ملن أفطر باجلماع وهي عبارة عن صيام شهرين، 
مسكيًنا  سّتني  إطعام  فعليه  يستطع  لم  فَمن 
مبقدار 900 شيكل. (3) زكاة الفطر.. فعن ابن 
عمر قال «فرض علينا رسول الله زكاة الفطر من 
رمضان صاًعا من متر أو صاًعا من شعير على 
العبد واحلّر والّذكر واألنثى والّصغير والكبير من 
املسلمني. وعن ابن عّباس قال «فرض رسول الله 
زكاة الفطر طهرة للّصائم من الّلغو والرّفث وطعمة 
للمساكني من أداها قبل الّصالة (صالة العيد). 
فهي  الصالة  بعد  أداهــا  ومن  مقبولة  زكاة  فهي 
15 شيكًال عن  ـ  ب الّصدقات (وتقّدر  صدقة من 

كّل فرد).

 ÊUC �— w � Òw �U L � �ô« q �U J Ò� �«
Â“UŠ bLŠ√ w�öŽù«

في  الــنــاريــة  ــاب  ــع واألل املفرقعات  اســتــخــدام  إن 
في  انتشارها  تزداد  ظاهرة  واألعياد،  رمضان  شهر 
وإهماًال  مباالة  ال  يعتبر  الــذي  ــر  األم مجتمعنا، 
متعّمًدا بحق أطفالنا. خالل أدائي لصالة املغرب، 
قد  انفجارًا  ــأّن  ب اعتقدت  ــا  مــدوًي صوًتا  سمعت 
حصل، وعندما بحثت عن سبب ذلك، تبّني لي أّن 
أطفاًال أشعلوا كمّية من املفرقعات وهربوا. ويتكرّر 
هذا العمل باستمرار ليس فقط  في الّشارع قبالة 
بيتي، إّمنا في أحياء كثيرة، بل وفي كّل البلدات 
تواجد  كل  في  وحتى  البالد،  في  ّية  العرب واملــدن 
الّصائمني في العالم العربي. وتعتبر هذه الظاهرة 
على  لتنّغص  الّصوم  شهر  تالزم  بدأت  سّيئة  آفة 

الّصائمني فرحتهم وإفطارهم.
وظاهرة املفرقعات املنتشرة في مجتمعنا بال رقيب 
وتعّكر  الّسكان  تقلق  صحّية  غير  حسيب،  أو 
حياتهم وهدوئهم ملا تسّببه من إزعاٍج كبيرٍ، خاّصة 
في  إصــابــاٍت  من  عنها  ينجُم  ومــا  اإلفــطــار،  بعد 
بعِض األحيان بني األطفاِل، اّلذين يقومون بتفجير 
املفرقعات بعد أذان االفطار حّتى في الليل. ودوّي 
األلعاب الّنارية واملفرقعات يقتحم كّل أذن مطمئنًة 
بكل قوّة وهو املنّغص الوحيد للّشهر الكرمي. وهذه 
الظاهرة ال تفرق بني مريض بحاجة للراحة أو مصٍل 

يؤّدي فريضة صالة أو قارئ قرآن.
برمضان  االحــتــفــال  ــال  األطــف ــّق  ح مــن  أّن  ــّك  ال ش
تسلية  آلّيات  عن  البحث  حّقهم  ومن  وبأّيامه، 
ليس  لكن  قلوبهم،  ــى  إل ــرور  ــّس وال الفرح  تدخل 
أضرارًا  تلحق  نارّية،  وألعاب  مفرقعات  باستخدام 
إلى  أو  (الطرش)  إلى  أحياًنا  تصل  بأجسامهم 
املختصني  بعض  ويرى  اليد.  أصابع  بعض  فقدان 
في هذا األمر «أّن الّشرر أو الّضوء واحلرارة الناجمة 
ا رئيًسا  عن استخدام املفرقعات، كل ذلك يعد سبًب
احلّساسة،  العني  منطقة  خاّصًة  باجلسم،  لإلضرار 
باجللد  يضّر  االحتراق  عملية  عن  الناجت  والرماد 
مباشر،  بشكل  الّطفل  له  تعرّض  ما  إذا  والعني، 

بحروق  العني  تصاب  حيث 
في اجلفن أو بدخول أجسام 
غريبة في العني أو بانفصال 
في الشبكّية وقد يؤّدي األمر 
إلى فقدان كّلي للعني وميكن 
أن يتسّبب في فقدان بعض 
مناطق  أكثر  ألّن  األصــابــع، 
ــا لــلــحــروق  ــرًّض ــع ــم ت ــس اجل

األصابع والّذراعني والعني والوجه، كما أّن املفرقعات 
الذي  الّصوتي  والتلوّث  ينجم عنها أخطار احلرائق 
ا على اجلسم،  يسّببه انفجارها ألّن دويها يؤّثر سلًب
كما ميكن لأللعاب الّنارية أن تلحق أضرارًا باألذن». 
ومبا أّن أوالدنا هم فلذة أكبادنا، فإّن األهل يتحّملون 
الذين  فهم  ـــر،  األم ــذا  ه عــن  الكاملة  ّية  املسؤول
يعطون الّنقود ألوالدهم لشراء املفرقعات اخلطيرة وال 
عن  ناهيك  استعمالها،  مخاطرة  من  يحذروهم 
جشع بعض البائعني الذين يضربون بعرض احلائط 
يشّجع  ومــا  لألطفال.  املفرقعات  بيعهم  عواقب 
بعض أصحاب احملّالت على بيع املفرقعات الرّبح 
من  عليها  املتزايد  ــال  ــب اإلق بسبب  حتّققه  ــذي  ال

الصبية واملراهقني.
ظاهرة  ــأّن  «ب محلي  مجلس  في  مسؤول  ويعتقد 
على  خطر  تشكيل  شأنها  من  الّنارية  األلعاب 
األضرار  من  العديد  وإحلاق  والفتية  األطفال  سالمة 

االجتماعّية والصحّية بهم».
واملفروض أيًضا باملعّلمني في املدارس حتذير الّطالب 
مــن خــطــورة اســتــخــدام املــفــرقــعــات، وتــقــدمي شرح 
مسهب لهم عن هذا األمر، للمساهمة في الوصول 
ّية. كما أّن أئّمة وخطباء املساجد  إلى نتائج إيجاب
أوقات  خالل  املصّلني  نظر  بلفت  أيًضا  مطالبون 
الّصالة العادية في هذا الّشهر الفضيل وفي خطبة 

يوم اجلمعة أيًضا. 
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أدركني صبٌح تسنده كتف الّليل الراحل..
وصلت إلّي حكاياها.. يا رشدي ال تقلق.. ُمْقفلة أبواب 
احلانة.. وشهريار منذ قرون مات.. وحيفا لم تُعد حتفل 

بالغرباء...
حصن  اقتحمت  احلكاية..  ُمفردة  عصا  على  توّكأت 
إّال حني  املُباح  الكالم  احملظور.. حيث ال سكوت عن 
عن  يعلن  صدوًقا  صديًقا  مبتسًما..  الّصباح  يجيء 

بدء الّنهار.
حيفا  فسمعت  وأصغيت..  تقّدمت  وَقْفت..  قد  ببابها  الّشارع  زاوية  من 
تروي حكاياها.. وألنّني من شعور  عادت، حني وصلْت شواطئها.. عادت 
عروًسا  خوٍف،  بدون  اسمها  ُهّل  املجهول..  غواية  هو  وَسعي  شعور،  إلى 

متيس بثوبها املسحور.
شهرزاد.. األذكى بني الّنساء، ألّنها واجهت املوت باحلكاية.. ال، بل جعلت 
اجلميلة..  األشياء  فينا  يولد  اّلذي  احلكي  أمام  ويتالشى  املوت يضمحل 
فبادلت  بديلة؛  أخرى  حياة  احلياة..  فتولد  حولنا.  من  العالم  تغّير  التي 
شهريار املواقع، وبسحر حكاياتها أصبح هو أسيرها.. وألّنه كان ال ُبّد أن 
تواصل احلكاية. حتّول احلكي عندها عبر األزمنة إلى قّصة ورواية وقصيدة.. 

وأبدعت فيها جميًعا.
نعم!! هذا هو حال شهرزاداتنا العربّيات املبدعات من شاعرات وروائّيات 
إلى  محيطه  من  العربي  الوطن  مساحة  على  أدبّيات  وناقدات  وقاّصات 

خليجه..
إّال أّن الغريب، أنهّن ضللن الّطريق نحو فّن الكتابة املسرحّية.. فإذا ما 
ا..  ـً ّي عرب املسرحّية  الكتابة  غمار  خاض  نسوّي  اسم  استحضار  حاولنا 

نتوّقف كثيرًا.. كثيرًا..
تزداد «أليس غريًبا» أكثر حني ننظر إلى اآلخر، أقصد املجتمع الغربي، 
خاّصة بعد قراَءتنا لكتاب «هيلني كيسار»: املسرح الّنسوي» اّلذي تؤّكد 
فيه على وجود كاتبات مسرحّيات غربّيات ينتمَني في فّنهّن إلى واقعهن 
كنساء  إدراكهن  عن  للّتعبير  طريقهن  كانت  مسرحياتهّن  وأّن  كنساء، 
وعواطفهّن،  مشاعرهّن  عن  للّتعبير  املسرحي  سفرهّن  يقّدمن  ُمبدعات.. 
وتبحثن بخواطرهّن بحًثا عن حاالت إنسانّية جتعل حياتهّن أكثر جماًال.. 
خاّصة وأّنهن يعتمدَن على تقدمي شخصّيات مختلفة عّما هو متعارف 
عليه في اإلبداع املسرحي لدى الرّجل اّلذي أرضى لنفسه العنان وأباح لنفسه 
وبلغٍة ذكورّية، أن يعّبر في نصوصه املسرحّية عن حياة املرأة وشخصّيتها 

ومتطّلباتها، بعيًدا عن جوهر تفكيرها وطموحاتها وحّتى لغتها!!
وًتعيد كيسار، حذو هذا التوّجه في الغرب، إلى بدايات الّتمزّق الّسياسي 
واالجتماعي الذي حدث في ستينات وسبعينات القرن الفارط، وترّكز على 
كتابات: ميشلني وأندرو، بام جيميس، ماري أومالي، ويندي اسبرشتاين 
وماشا نورمان كنماذج على كاتبات مسرح يقّدمن جدًال مقنًعا عن العالقة 
الوطيدة بني اجلنس والّنوع والّسياسة، بل اّن أغلبهّن وّظفن املسرح وطبيعته 
في توضيح أّن الّسلطة أو القوّة ال تكمن في الُهوّية اجلنسّية وفًقا للّتعريف 

البيولوجي، ولكّنها تكمن في األدوار االجتماعّية لهذا الّنوع أو ذاك.
ّية نحو املسرح كأداة إبداعّية للهروب من مصير شهرزاد  إّن توّجه املرأة الغرب
اّلذي رسمه لها شهريار، واّلتي جنحت شهرزاد في حتويله من عقل ممدود 
طاٍغ إلى إنسان يعي العالم اّلذي حوله، فيدرك املعاني اجلديدة للحياة، 
ّية املتمّثلة في الّصدق واحلّب واخلير واجلمال. عبر استشعاره بالقيم اإلنسان

ّية، تعود جذوره إلى القرن الّتاسع  نقول: إّن هذا الّتوّجه املسرحي للمرأة الغرب
عشر، مع بروز كتابات الرائدة «تورا نوات» وكتابات الرّاهبة «هيروسفنيا» 
وما أعقبها من كتابات كريستوفر سانت جون، سوزان جالسيل، ليليان 
هليمان، وبعدها ميجان تيري اّلتي ُلّقبت بأّم الكاتبات املسرحّيات بعد 

ا. أن قّدمت أكثر من خمسني عمًال مسرحّيً
ّية!! نقطة احلبر التي تسقط من دواتك فوق الورقة، وتسكبني  مبدعتي العرب
فيها بعًضا من روحك.. ستظّل بقعة ضوء، نعم!! بقعة ضوء قلقة، غير 
قابعة  بقيت  إن  ومدلولها،  معناها  الكلمة  على  ُتضفي  أن  على  قــادرة 
في انتظار «املوت» إّما على صدر الرجل أو فوق دفتر أشعاره. ولكي ال 
تضيعي في «املتاهة» التي أعّدها الرجل لك، واصلي حتويل احلكي اّلذي 
الّضروري مبكان أن  أّنه من  واْعلمي  إلى قّصة ورواية وقصيدة..  ُتبدعيَنه 
تضيفي كتابة املسرحّية التي ضللِت الّطريق حّتى اآلن نحو فّن كتابتها. 

w{U*« Íbý—

 W ÒO�dF�« W�b�*«
W ÒO�d�*« W�U�J�«Ë

واملخرج  الكاتب   (2016/6/18) املاضي   بت  السّ يوم  ي  توفّ
املسرحي رياض مصاروة إثر تدهور حالته الصحّية خالل مكوثه 
العالج  يتلّقى  كان  حيث  حيفا،  في  ”رمبام“  مستشفى  في 

نتيجة إصابته مبرض الّسرطان.   
كان هاجس املوت واحلياة يؤرقه منذ أن تعّلق بنص رواية الكاتب 
فقام  الّشمس“،  في  ”رجال  كنفاني  غّسان  الراحل  الفلسطيني 
بإعدادها وإخراجها في العام 1979 لتنطلق عروضها من مدينة 
أطلقها  التي  والّصرخة  وعرًضا،  طوًال  البالد  لتطوف   ، الّناصرة 
أبو اخليزران في مسرحّية ”رجال في الّشمس“: «ملاذا لم تدّقوا 
جدران اخلزّان؟» كانت تدق الضمائر، وتدوّي في كل مكان، لتصبح 
صرخته صرختنا جميًعا، من أجل أن نتجاوز العجز، فمع أصداء 
صرخة أبي اخليزران في الّصحراء، وجدنا أنفسنا نرّدد تلك الصرخة 

في دواخلنا، تلك الصرخة التي سوف تبقى مدوّية. 
مسرحّية  ويخرج  يكتب   1983 العام  في  جعله  الّتعّلق  هذا 
غسان  لرواية  امتداد  هي  والتي  بيروت»،  واسمها  ”محّطة.. 
مصاروة  رياض  مسرحها  والتي  الّشمس“،  في  «رجــال  كنفاني 
 .1979 العام  في  الّناصرة  في  الصداقة  بيت  مسرح  وعرضها 
فالّشخصّيات في كال املسرحّيتني هي ذاتها، واملسيرة هي ذاتها، 
لكن موقع األحداث تغّير. فبينما رحلة ”رجال في الشمس“ كانت 
ــرّزق.  وال العمل  سبيل ضمان  في  للكويت  الوصول  إلى  تهدف 
املنّظمات  مواقع  بيروت“  واسمها  ”محّطة  رحلة  هدفت  بينما 

الفلسطينّية في لبنان لالنضمام 
إليها ومساندة الّثورة هناك. 

”محطة  مسرحّية  أحداث  تبدأ 
توّقفت  حيث  بيروت“  واسمها 
في  ”رجال  مسرحية  ـــداث  أح
نشاهد  ــا  ــن ــأّن وك الشمس“، 
ستارة  خلف  فنشاهد  تتّمتها. 
وهو  اخليزران  أبي  ظّل  بيضاء 
يقوم بعملّية إخراج ثالث جثث 
ــم نستعيد  ـــاء، ث امل ـــزّان  مــن خ
صرخته التي سبق وأطلقها في 
مسرحّية ”رجال في الّشمس“، 
”ملاذا لم تدّقوا جدران اخلزّان؟“، 
لننتقل ألحداث املسرحّية اجلديدة 
مــصــاروة  ـــاض  ري كتبها  الــتــي 
بيروت“،  ــهــا  واســم ”محطة 
صالة  ــى  إل املــتــحــّدث  فيدخل 

العرض، والذي جعله رياض يؤّدي أكثر من مهّمة، فهو يحاول الرّبط 
بني شخصيات املسرحيتني، وبني أبطال املسرحّية في صالة العرض. 
هذا املتحّدث الذي استحدثه رياض مصاروة، يحاول أن يكون صوت 
ضمير اإلنسان العربي، والذي يتقّلد حق الصدارة في املسرحّية، 
فيصرخ ويوّبخ ويحاكم زعماء الدول العربية. فاألمر الذي عجز 
عن حتقيقه أبو اخليزران في مسرحية ”رجال في الّشمس“، حّققه 
املتحدث في مسرحية ”محطة واسمها بيروت“، وبهذا أثبت لنا 
األمور  علينا مشاهدة  تفرض  التاريخ  حتمّية  أّن  رياض مصاروة 
كما يعرضها هو لنا على خشبة املسرحّية من خالل مسرحيته 

”محّطة واسمها بيروت“. 
رّمبا قصد رياض مصاروة عن طريق ابتكاره لشخصّية املتحدث، 
التنفيس عّما يختمر في ذهنه من أفكار وصرخات. لكن، ورغم 
أّن املتحّدث ُيعّبر عن رأي اجلمهور، أو من املفروض أن يكون ذلك، 
إّال أّنه كان مبثابة املوّجه واملعّلق ”إّياكم والبكاء“. كما أّنه للمرّة 
إلى  يذهب  الزانية،  «ابن  قائالً:  حبيبته  وجه  في  يصرخ  األولى 
لندن ويستأجر كرخانة بكل محتوياته، تلك أخالق يا ابن امللك 

املرتكب السفلس“. 
لم يسلم أحد من رياض مصاروة في مسرحّيته هذه، فوّجه النقد 
على  لهم  فيقول  واملتظاهرين  للمتضامنني  حتى  بحّدة  الذاتي 
لسان شخصّية املتحّدث، موّجًها الكالم للجمهور بشكل مباشر: 
«وأنتم أيًضا تسكنون الفيالت أليس كذلك؟ نعم أعرف، ُتضربون 

تشربون  لكّنكم  وتتظاهرون، 
ــرون  وت الّشرفة  على  القهوة 
والفيديو.  امللّون  التلفزيون 
ــة ما  ــراح ــت ــى اس ــســّم هـــذه ُت
األقــل  على  اإلضـــراب،  بعد 
نتظاهر، على األقل ُنضرب.. 
وُنــضــرب.  نتظاهر  ــأس،  ب ال 
مثلما يقولون: على األقل». 

رياض  يطرحها  أن  أراد  التي  والقضايا  ّية  اإلنسان املواقف  ومن 
مصاروة في مسرحّيته ”محطة واسمها بيروت“ بكل وضوح وبال 
عندما  طفولتهم  يفقدون  وهم  األطفال  رؤية  نريد  ال  أننا  تأتأة، 
مخيف،  ملشهد  ــه  إّن واضــح  بشكل  فيقول  ــّســالح،  ال يحملون 
ولكن  السالح..  األطفال  يحمل  أن  واالنتقام،  بالقتل  ُنفّكر  أن 
احلياة  تصبح  قاعدة،  املوت  يصبح  فعندما  ذلك،  من  مناص  ال 

استثناء. 
تطلق  بيروت“  واسمها  ”محطة  مسرحّية  في  مــروان  شخصّية 
بّت  الزفت، تعال.  أبو  يا  أبو اخليزران،  يا  أنت  صرختها :“أين 
أخجل من نفسي، األطفال حتمل السالح وأنا أحمل كيس تراب. 
أريد أن أعّلقه على بارودة، وأن أصل إلى هناك. سالح، رصاص، 
مدافع، طّيارات. نحن ال نريد يا ناس. اسمعي يا دنيا، اسمعي 
أّيتها احلياة، اسمع أّيها العالم، أنا ال أريد السالح، ال أريد أن 
على  سيجبرونني  ولكّنهم  أقتل 
أن  أريد  ال  ا،  ُمذنًب لسُت  ذلك. 
أريد شيًئا واحًدا فقط..  أقتل، 
أمي  بإنسانّيتي.  أحتفظ  أن 
انساًنا  قتلُت  أني  لي  اغفري 
ــراب،  الــّت كيس  لك  ــع  أرج كي 
ـــي  ـــإرادت ــكــن يــكــون ذلــــك ب ل
لي  اغفري  أمــي  بإنسانّيتي. 
إذا قتلُت انساًنا كي أرجع لك 
ذلك  يكون  لن  التراب،  كيس 

بإرادتي أنا».    
اإلسرائيلي  ــي  الــعــرب ــراع  ــّص ال
املسرحية،  هــذه  فــي  هنا  ــارز  ب
يعكس  أن  رياض  يحاول  فهنا 
للمقاتل  ــي  ــان ــس اإلن ــب  ــان اجل
قضية  لديه  أن  الفلسطيني، 
املوقف  هذا  أجلها.  من  يحارب 
مبشاركة  نّصها  كتب  التي  ”هم“  مسرحّية  في  أيًضا  لديه  برز 
جانب  إلى  إخراجها  في  وساعد  ــان  أورمت جافا  العبرية  الكاتبة 
في  املسرحّية  هذه  ُعرضت  شايكن.  جوزيف  األمريكي  املخرج 
العام 1982، وما ميّيز هذه املسرحية أنها انقلبت للحياة ذاتها، 
فكنت تشاهد على خشبة املسرح حقيقة وواقًعا، املمّثلون يلعبون 
أدوارهم في احلياة، يعكسون واقعهم ويتحّدثون عن مشاكلهم في 
محاولة إلبراز الصراع العربي اإلسرائيلي. املمثل العربي يتحّدث 
عن أحاسيسه وآماله وآالمه.. ثّم يتحّدث املمثل اليهودي حول 
األمور ذاتها، عندما كان يتحّدث املمّثل كنت تشعر بالّصدق، أنه 

يتحّدث عن ذاته، ألّنه ال ُميّثل. 
هذا هو رياض مصارة، الفّنان والكاتب واملخرج املسرحي الذي لم 
يسَع إلى الّشهرة بقدر ما سعى إلى الّتأثير، أراد أن يؤّثر ويغّير 
بجرأة  الذاتي  الّنقد  ووّجه  شعبه،  قضايا  طرح  املسرح،  خالل  من 
في  فغاص  ا،  وملحمّيً ُمجّنًدا  مسرًحا  ُينتج  أن  أراد  وشجاعة، 
حّتى الّنخاع، فأعّدها وأخرجها  جتربة رواية ”رجال في الّشمس“ 
كتتمة  أكثر من مرّة، وكتب مسرحّية ”محّطة واسمها بيروت“ 
بّشر بأّن  ألحداثها، لكن بطرح آخر، طرح ُمختلف وُمغاير، طرح ُي
األمور ال بّد أن تتغّير، وهذه الّنظرة املتفائلة لم يفتقدها رياض 
مصاروة في أحلك الّظروف، ونحن لن نفقد هذه الّنظرة برحيلك، 
وسنرّدد معك الّصرخة التي جعلتها تدوّي وتدوّي: «ملاذا لم تقرعوا 

جدران اخلزّان؟“.
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ال..
رجعة.

ال..
معرفة.

نتسّلل..
في ساحة الغربة.

ساحة..
الغربة اخللفّية..
كرمية العبوس.

***

ال منلك
حّق املعرفة.

هي..
وراء جدران ثالثة.

نحن رابعها.
سألت ضوء الّشمعة..

عن الّرؤية.
سألت أسماء اهللا..

عن العبرة.
سألت عناء اخلبرة..

عن الكبوة.
ج.....

ال أتفه..
ال أسوأ..

من قّواٍد..
على فرص املسيرة.

نهرول..
بني البداية والعودة.

بقجة الوالدة..
لم تعد..

ظمأ احلياة للعدالة.
***

تهرول الّسماء..
بال كواكب سّيارة.

القوافل..
تطرق الغياب.

الّظالم سميرنا.

حادي العيس..

يكره الّضعفاء.
***

ال فرحة..
في الّظلمة.

إّال هذه الّصيحات..
في اجلنازات.

كّلما تعالى صوت..
أعدموه.

***

ما تَبّقى من األسماء؟
طابور ال يصنع الّنهاية.

نتسربل قبوًرا..

تبّرأ منها القدر.
كّل يوم..

جنازة..
أو أكثر.

***

هو املوت زائرنا
يدير لنا الهزمية.

لكّننا..
ِبلغة املوت أدرى.

كّلما..
زادت سرعته

ال ميكنه..
إّال الّشحوب..

من الّشهادة.
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اليومية في  للضغوط  نتعّرض  كثيًرا ما 
لنا اإلجهاد  املنزل والعمل والتي تسّبب 
أحياًنا  نتعّرض  كما  والّتعب،  الّشديد 
في  نهمل  أخـــرى  وأحــيــاًنــا  لالكتئاب 
االعتماد على الّتغذية الّسليمة، كل هذه 
العوامل تعتبر من أسس وأسباب الّتأثير 
الّسلبي الذي نعاني منه باستمرار على 
دورة النّوم الطبيعّية، ّمما يؤّدي إلى عدم 
احلصول على نوم هادئ ومتواصل ليًال.

الطبيعية  األعشاب  من  املكّونة  الطبيعّية  الوصفات  بعض  إليِك 
واخلضراوات املفيدة والتي تساعد على زيادة االسترخاء واحلصول 

على نوم مريح لساعات طويلة.
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على  تعمل  التي  الطبيعية  األعشاب  أهم  من  البابوجن  يعتبر 
من  التخّلص  في  كبير  بشكل  يساعد  وهــو  العضالت  ارتخاء 
تيسير  في  قدرته  إلى  باإلضافة  هذا  اإلجهاد والّتعب واإلرهاق، 
اجلهاز  في  والتشّنجات  اآلالم  من  والتخّلص  الهضم  عملّية 
قوّي  عالج  فهو  األخرى  الفوائد  من  الكثير  الهضمي، وللبابوجن 
لشفاء اجلروح والتئامها سريًعا، كما يعمل على تخفيف أعراض 
البابوجن  شاي  بشرب  ينصح  املختلفة.  وااللتهابات  البرد  نزالت 
باستمرار للحصول على االسترخاء والراحة كما ميكن إضافة القليل 
من الّنحل إليه، وميكن أيًضا إضافة البابوجن إلى ماء االستحمام 

واجللوس فيه لبعض الوقت.
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يتناول كل فرد  التغذية أن  ينصح كثيًرا من قبل اخلبراء وأطّباء 
ارتخاء  في  فّعال  فهو  الليل  في  خاّصة  كبيرة  بكمّيات  الكرفس 
ومريح  هــادئ  نــوم  على  احلصول  في  كثيًرا  ويساعد  العضالت 
املهّدئة واملنّومة، وميكن  بفعل األدوية  يقوم  لساعات طويلة، فهو 
إضافته إلى الوجبات وأنواع الّسلطة املختلفة أو الّشوربة خاصة 
في وجبة العشاء، كما ميكن تناوله نيًئا مع أنواع اجلنب املختلفة 

للحصول على وجبة خفيفة قبل النوم ملزيد من الراحة.

 VALERIANA ∫s¹œ—UM�«  U³½
عليِك بتناول الناردين للحصول على االسترخاء الّتام والنوم بشكل 
طبيعي وهادئ، ولقد أثبتت الدراسات احلديثة أّن نبات الّناردين 
على  العصبي ويعمل  األرق والشد  تخفيف  في  كبيرة  أهمّية  له 
الّناردين  بسهولة. وأصبح  النّوم  على  العضالت ويساعد  ارتخاء 
كما  مهّدئة  حبوب وكبسوالت  شكل  على  الصيدلّيات  في  يباع 

ميكن عمل مشروب سائل منه وتناوله قبل النوم.
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الراحة  اجلسم  منح  بقدرته على  الّزمان  قدمي  منذ  اليانسون  عرف 
على  يعمل  أّنه  كما  النفسي والعصبي،  الّضغط  من  والتخّلص 
عالج الكثير من املشكالت الصحّية التي تواجه الفرد باستمرار، 
اجلسم  ميّد  اليانسون  شاي  من  كوب واحــد  تناول  أن  ثبت  ولقد 
بالكثير من الراحة واالسترخاء كما مينح الفرد نوًما هادًئا ومريًحا. 
مبذاق رائع  لالستمتاع  احلليب  كوب  إلى  اليانسون  إضافة  ميكن 
واحلصول على فوائد متعّددة كما ميكن إضافة ملعقة من العسل 

الّطبيعي إلى هذا املشروب، كما يفعل األملان والروس.
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يقوم  الذي  التوّتر  هرمون  إفراز  في  التحّكم  على  الالفندر  يعمل 
اجلسم بإفرازه بسبب اخلوف واألرق، كما أّنه يعتبر عالًجا فّعاًال 
األعصاب  استرخاء  في  العصبي، ويساعد  التوّتر  من  للتخّلص 
الّتخّلص من  التنّفسي ويساعد في  والعضالت كما يريح اجلهاز 
التشّنجات ومينح نوًما هادًئا وسريًعا. ميكن تناول ملعقة من مغلي 

الالفندر قبل النّوم أو ميكن استنشاق زيت الالفندر.
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الشائعة  الّسرطانّية  األمراض  أحد 
في هذه األّيام هو سرطان القولون 
يكون  وقــد  الغليظة)،  (األمــعــاء 
لوفاة  الّرئيسية  األســبــاب  ثاني 

الّسرطانات في الّدول املتحّضرة.
معدل اجليل اإلصابة، يكون غالًبا 
ــوق اخلــمــســني.. ولــكــن هذا  مــا ف
ليس أمًرا محّتًما، خاّصًة أّننا نرى 

مصابني بجيل األربعني، أيًضا.
إلى  تنتسب  من حدوثه  تزيد  قد  التي  الرئيسّية  العوامل  إّن 
املُشبعة  األطعمة  تناول  مثل  حياتنا؛  بنمط  تتعّلق  عادات 
إلى  إضافة  السجائر،  تدخني  األلياف،  وقليلة  بالّدهنّيات 
العامل الوراثي الذي يلعب دوًرا هاًما. حيث أّكدت الّدراسات 
لديهم  القولون  بسرطان  املصابني  من   25% أّن  إلى  األخيرة 

أفراد في العائلة أو أقارب مصابون بنفس املرض.
اإلسهال  أّن  كما  املزمن،  اإلمساك  تكون  قد  املرض  عوارض 
وارد في بعض األحيان، البراز األسود، البراز الدموي، فقدان 
الّشهّية، فقدان الوزن، أوجاع في البطن، شعور دائم بالّتعب 
وفقر الّدم. إّن أحد العوارض األكثر خطورة هو انسداد كّلي 
في األمعاء، الّناجت عن تضّخم حجم الورم حّتى الوصول إلى 
القضّية طارئة  تعتبر  انسداد كّلي لألمعاء، وفي هذه احلالة 

وبحاجة إلى عالج جراحّي.
ــورة  ــذك امل ــعــوارض  ــل ل ــا  ــًق ــرض وف اـمل ــكــون تشخيص  ي ــد  ق
البراز  من  عّينة  في  الــّدم  فحص وجــود  إلى  إضافًة  أعــاله، 
املعوّي  الّتنظير  فحص  إلــى  בצואה)، إضـــافـــًة  סמוי  (דם 

.(colonscopy)
 colon-ضمن الّتنظير املعوي يتّم اكتشاف ”سليلة القولون
polyp“ أو الّسرطان بحد ذاته. في كلتا احلالتني يتّم أخذ 
املصابة  األنسجة  نوع  ملعرفة  الّسليلة  أو من  الورم  عّينة من 
وخواّصه. ”سليلة القولون“ هي كتل نامية صغيرة (بوليبات) 
موجودة في الطبقة املخاطّية داخل القولون، تشبه الفطر من 
ناحية الشكل، ومن الّناحية النسيجّية ميكنها أن تكون فاحتة 
أو مؤّشر ملرض ورمي في القولون، ولذلك فإّن إزالتهم ممكن أن 

مينع ورًما سرطانًيا بالقولون.
لذا أوصي كّل إنسان تخّطى األربعني من عمره، أن يخضع 
وكّل  سنوّي.  بشكل  البراز  في  ــّدم  ال لكشف  عّينة  لفحص 
لفحص  أن يخضع  عليه  اخلمسني من عمره،  تخّطى  شخص 
الّتنظير املعوّي، وفي حال كان الفحص سليًما، ميكنه إعادته 
بعد عشر سنوات. كّل َمن لديه فرد في العائلة القرية مصاب 
– املعوّي  الّتنظير  بفحص  ميّر  أّن  عليه  القولون،  بسرطان 

colonoscopy، مّرة كّل خمس سنوات.
بنتيجة  عـــادًة  يتعّلق  احلـــاالت  ــذه  ه مثل  فــي  الــعــالج  إّن 
ــــإذا وجـــدنـــا الــّســلــيــالت  ــنــظــيــر املــــعــــوّي.. ف فــحــص الــّت
ملعرفة  مــخــبــري  لــفــحــص  ــا  ــه ــال وإرس باستئصالها  ــقــوم  ن
ال! أم  ــا  ــّيً ســرطــان كـــان  إن  الّنسيجي  الَتشخيص  نـــوع 

(חסימת  باألمعاء  انسداًدا  يسّبب  قد  الورم  أّن  وإذا وجدنا 
ـًا واستئصال األمعاء.  מעי) أو نزيًفا، فعلينا التدّخل جراحّي
وعادًة قد يخضع املريض إلى عالج كيماوي ما بعد العملّية 

اجلراحّية - يتعّلق بنوع الّسرطان ودرجته.
لذا أعّزائي القّراء، أوصيكم أن: * تكّثفوا من تناول الّطعام 
الفواكه  تناول   * الّتدخني  عن  التوّقف   * باأللياف  الغّني 

واخلضراوات * تخفيف الوزن.
وأخيًرا توّخوا احلذر من البراز األسود، البراز الّدموي، فقدان 
الّشهّية، فقدان الوزن غير املُبّرر، وآالم البطن.. فأّي شخص 
أن  عمره  من  األربعني  أعــاله، وتعّدى  العوارض  من  يعاني 
يخضع للفحوصات وملراجعة الّطبيب.. فإّن سالمتكم تهّمنا.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

مهنًيا: قد تتأخر بعض االستحقاقات وتعاني مماطلة 
وتبذل جهوًدا مضاعفة من أجل احملافظة على موقع أو 

من أجل دفع عمل نحو اإلجناز.
عهدها  سابق  إلى  بالشريك  العالقة  تعود  عاطفًيا: 
بسبب  بينكما  التفاهم  ســوء  بعد  لنب“  يا  ”وصافي 

تدخالت املغرضني.
وتسبب  تافهة،  أمــور  في  نفسك  ــوّرط  ت ال  صحًيا: 

اضطراًبا لوضعك الصحي أنت بغنى عنه اليوم.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
فتمالك  املجهول،  نحو  التسرعات  تدفعك  مهنًيا: 
نفسك وال تعّرض استقرارك الشخصي واملهني للخطر.

استفزاز  ــال  وب بليونة  الــشــريــك  يعاملك  عاطفًيا: 
تنتصر على  بــل  أزمـــة،  أي  تــواجــه  لــن  وحتــّديــات، 

املصاعب مهما كانت كبيرة أو عويصة.
صحًيا: حاول أن تستيقظ باكًرا ومتارس رياضة املشي 

وبعض التمارين قبل التوجه إلى العمل.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
مهنًيا: متارس استقاللية وميًال إلى االنتفاضة والرفض 
والثورة، ما يزعج بعض املقّربني من زمالء والطامحني 

إلى احللول مكانك.
قبلك  من  عناية  تتطّلب  مفاجئة  تطوّرات  عاطفًيا: 
احلــوار وعدم  ضــرورة  على  األمر  يقتصر  أو  بالشريك 

الذهاب بالهواجس بعيًدا.
الصحي  بوضعك  يهتم  أن  أحد  تتوّقع من  صحًيا: ال 

سوى ّممن يهمهم أمرك وخصوًصا الشريك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
ــارك وتنتمي  ازده في  دوًرا  األصدقاء  يــؤّدي  مهنًيا: 
طروحاتك  في  تؤيدك  وداعــمــة  قوية  جماعات  إلــى 

واقتراحاتك املهنية.
عاطفًيا: حترر من الضغوط وبرهن عن جرأة وشجاعة 
أمام الشريك، قد تعرف مغازلة جدية تقودك إلى نهاية 

سعيدة ومريحة.
صحية  متاعب  يعاني  من  لكل  عبرة  تكون  صحًيا: 

يتخّلص منها باإلرادة القوية وممارسة الرياضة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: يبشر هذا اليوم بفترة من احلظ على الصعيد 
بعض  تــصــّدق  وال  ــارئ  ط ألّي  حتّسب  لكن  املهني، 

الوعود.
عاطفًيا: تطرأ اليوم الكثير من األحداث السعيدة التي 
وتنشغل  األفضل  نحو  العاطفية  حياتك  مسار  تغير 

بقضية مهمة مع احلبيب.
على  وتساعدك  جــًدا،  مهمة  املشي  رياضة  صحًيا: 

التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
بعض  ويوّلد  األعمال  بعض  اليوم  هذا  يهّدد  مهنًيا: 
التجّمعات  بعض  من  حذًرا وانتبه  فُكن  االرتباكات، 

الكبيرة غير املجدية.
التي  اليوم  املهمة  األمور  من  الكثير  توقع  عاطفًيا: 
املفاجآت  من  الكثير  معها  وحتمل  واعــدة  ستكون 

السعيدة جًدا.
القيام  عليك  عرض  كلما  األعذار  تختلق  ال  صحًيا: 

بنشاط رياضي وخصوًصا في هذا اليوم.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
وإرباًكا  وتوتًرا  طارئة  حالة  اليوم  هذا  يحمل  مهنًيا: 
االنتباه  بضرورة  الشعور  يزوالن، ويراودك  ما  سرعان 

إلى املخاطر.
عاطفًيا: حتتاج إلى وقت جتلس فيه مع الشريك، وقد 
يكون السفر احلّل املناسب لترطيب األجواء والتخفيف 

من حدة التشنج واإلرباك في العالقة.
حــاول  الشهية،  املــأكــوالت  ــام  أم شــره  أنــت  صحًيا: 

التخفيف منها للحفاظ على سالمة صحتك.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
وتبدو  جديدة،  انطالقة  عن  اليوم  هذا  يعلن  مهنًيا: 
 اتصاالتك ناجحة جًدا وتتخذ بعًدا جديًدا، ما يشعرك 

بالقوة.
بوجهة  الشريك  تنتظرك إلقناع  عاطفًيا: مهمة صعبة 
نظرك، فحاول أن تواجه األمور بهدوء وال تتسرع في 

التقدير.
بعض  الصحي  تعّكر وضعك  مغامرة  تخوض  صحًيا: 

الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

مهنًيا: ال تكن مرتاًحا هذا اليوم بسبب كثرة املشكالت 
العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل 

املتكررة التي ترهقك.
عاطفًيا: أنَت بطبعك إنساني ومتسامح، أطلق العنان 
العالقة  استقرار  على  لتحافظ  اإليجابية  خلصالك 

واهتمام احلبيب أو مودته لك.
صحًيا: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من 
منك  اقتناًعا  الرياضة  ممارسة  في  مشاركتك  اآلخرين 

أنها خير عالج.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
مهنًيا: يخّف الوهج الذي نعمت به، وُيطَلب إليك الترّوي 
التهّور. اآلتية، وعدم  الفترات  بعض  خالل  واالنتباه 

تشعر  احلب  في  جديدة  جتربة  اليوم  تخوض  عاطفًيا: 
باحلماسة جتاهها، ال تستمع إلى الثرثرات وحافظ على 

عالقتك باحلبيب.
صحًيا: قّلة النوم تسبب لك اإلرهاق الفكري، فحاول 

أن تقّسم وقتك بشكل سليم.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
مهني  مشروع  جعبتك  اليوم وفي  هذا  تنطلق  مهنًيا: 
تأمني  بغية  العمل  أربــاب  على  تعرضه  جــًدا  متطّور 

التأييد له.
الصريحة  العالقة  أســس  أن  جيًدا  ــدرك  ت عاطفًيا: 
فكن  تتزعزع  أال  تريد  كنت  فإذا  الثقة،  هي  واملتينة 

على قدر الثقة.
صحًيا: أنت تكره املستشفيات والّدخول إليها، لذا انتبه 
لصحتك قدر اإلمكان لئال تضطر إلى دخول املستشفى.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
مهنًيا: ال تظّننّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في 
الّتحضير ملشاريعك يعني أنك حّضرت جيًدا، فالنتائج 

قد تفاجئك.
ــَق  واب احلبيب  لــظــروف  تفهًما  أكــثــر  كــن  عاطفًيا: 
الغد  قبل  اليوم  إليك  احلاجة  بأمّس  فهو  جانبه،  إلى 

للتخفيف عنه ومواساته.
هادًئا  األعصاب  متمالك  تكون  أن  حــاول  صحًيا: 

ومتروًيا ومتماسًكا لئال تصل إلى األسوأ.

W×KÝuÐ dOLÝ

قبل البدء أعتذر من شمس األدب التي  ال تغيب 
عاشقة غسان كنفاني و معشوقتي، غادة السّمان، 
ألّني منحت لنفسي احلق في السطو على عنوان 
كتابها «احلب من الوريد إلى الوريد» وحتويره إلى 
العنوان أعاله. وما أعطيت لنفسي هذا احلق إّال 
باب  قّرائها وعّشاقها ومن  جيش  من  ألني واحد 
يجوز للعاشق ما ال يجوز لغيره. وبعد هذا التنبيه 
التطّرف،  إلــى  أعــود  إليه  اإلشـــارة  الــذي وجبت 
فأقول: هو الغلو وجتاوز حدود االعتدال والوسطّية 
املتعارف  األعــراف والتقاليد  جميع  عن  واخلــروج 

عليها.
ثمة في هذا اجلرح الفلسطيني املنسي وجع يكبر 
كل يوم، أتراه هذا الّشعب يستطيع املضي سنني 
ووجع  األعــداء  هذا؟ وجع  الوجع  درب  في  أخرى 

األبناء الفرقاء ووجع اإلخوة واألصدقاء.

** إسرائيل من التطّرف وإليه
ضحايا  على  وبكت  إســرائــيــل  تباكت  أن  بعد 
ثوب  عنها  عباءة وتخلع  تلبس  هي  ها  محرقتها 
لضحايا  جديد  من  اجلالد  لتحمل سوط  الضحّية 

جدد.
الذي يجاهر  ليبرمان  ضجة كبيرة صاحبت تعيني 
أرض  كامل  من  العرب  اجتثاث  بضرورة  عالنية 
إسرائيل،  في  احلربّية  وزارة  رأس  على  فلسطني 
خزنة  من  واحد  الليبرمان  هذا  أن  اعتقدت  حتى 
ــغــالظ الـــشـــداد، ومـــن خــلــف مكتبي  جــهــّنــم ال
الّصغير، حاسوبي على مييني وشاشة التلفاز على 
يفارقني، وحزمة  الذي ال  هاتفي  يساري وأمامي 
صباح،  كّل  علّي  الهجوم  اعتادت  التي  جرائدي 
بعيد. من  الضجة وأرقبها من  تلك  أراقب  رحت 
استقاالت لوزراء في حكومة االحتالل (املعتدلة) 
ّممن يعارضون تطرف «إسرائيل بيتنا»، وارجتافات 
بل  والعربية،  الفلسطينية  األوســـاط  في  وهلع 
ووصلت ارتدادات تلك الضجة حتى الّدول الغربية 
هذه  خلّفت  طبًعا). وقد  العاملي،  السالم  (راعية 
ر ضّجًة أخرى بني  الضجة في رأسي الّصغير املدوَّ
أنا املعتدل واألنا املتطّرف حول ما ميكن أن يعمله 
احلكومة  إلى  قدومه  يصاحب  حتى  هذا  ليبرمان 
بكل هذه اجللبة والّضجيج، فقد خبر الفلسطينيون 
كل ألوان التطّرف ّممن سبقوه، فهل سيكون أكثر 
شارون وإسحاق رابني وغيرهما  أرييل  من  تطّرًفا 
ّممن يرفض قلمي كتابة أسمائهم – حّتى هذا القلم 

أصابته انفلونزا التطّرف.
بيتنا»  «إسرائيل  أحضان  إلى  إسرائيل  عودة  إّن 
هي عودة إلى التطّرف الذي منه نبتت ومنه تقتات 
والذي لم تبرحه يوًما. ولم يكد ميضي أسبوعه األّول 
على رأس وزارته حتى صحونا على خبر مفاده أّن 
ليبرمان عازم على إقامة جدار إسمنتي عازل على 
طول احلدود مع قطاع غزة، وإن حدث وفعلها أمام 
واحدة من أبشع صور الفصل العنصري، بل وسابقة 
ال مثيل لها في تاريخ البشرّية أن حتاط مجموعة 
من الناس بجدار من كل اجلوانب وتسيطر إسرائيل 
على جميع مداخله ومخارجه حتى من جهة البحر. 
علينا  خرجت  حتى  األول  اخلبر  نتلّقف  نكد  ولم 
سابقه ومفاده  بشاعة  ميحو  بخبر  اإلعالم  وسائل 
في  املستوطنات  حاخامات  مجلس  رئيس  أّن 
للمستوطنني  تبيح  فتوى  أصــدر  الغربية  الضفة 
تسميم مياه الّشرب للفلسطينّيني حتى يخرجوهم 
أراضيهم  على  السيطرة  لهم  ديارهم ويتسّنى  من 

اجلمل  عــلــى  ـــالء  واالســـت
أخرى جند  مبا حمل؛ ومــّرة 
لم  ــطــّرف  ت ـــام  أم أنفسنا 
من  أحـــد  ــه  ــي إل يسبقهم 
العاملني ليضاف إلى قائمة 
ال  التي  اجلبانة  أعمالهم 

يسمح املقام وال املقال بتعديدها.

VOB½ UM� ·ÒdD²�« w�Ë ™™
في الوقت الذي تّتحد فيه املجموعات اإلسرائيلّية 
من أقصى اليمني إلى أقصى اليسار ومن أقصى 
التطّرف إلى أقصى التطّرف وما بينهما من ردهة 
بصوت واحــد  ــاذب وينشدون  ك ــف  زائ العــتــدال 
نواصل  للعرب»،  «املــوت  ويهتفون  «هتكفا» 
نحن تلوين خرائطنا امللّونة أصًال وتسييجها حتى 
بعضنا  منامات  إلى  اجلميلة  األحــالم  تتسرب  ال 
سراب  من  أوطــان  رايــات  حياكة  ونواصل  بعًضا 
باسم التعددّية واحلرّية حيًنا والدميقراطّية واحليوانّية 
حيًنا آخر. وفي الوقت الذي ال زال غيرنا عاكف 
خصيًصا  مشاهدها  فّصلت  مسرحية  كتابة  على 
حرير وأمرنا  من  «تخت»  على  نيام  مازلنا  لنا، 
شورى بني جارية وكأس، وحني كان ال بّد أن نوّحد 
جهودنا «ملقاتلة» أو محاورة هذا االحتالل، رحنا 
ونعقد  بعًضا  بعضنا  لنحاور  االجتماعات  نعقد 
ليستقوي أحدنا  السرّية مع االحتالل  االتفاقّيات 

على اآلخر في أقصى صور التطّرف مع ذواتنا.
أصحاب  الفلسطيني  االنقسام  وزر  يتحّمل  من 
اليمني أم أصحاب الّشمال، فكّلهم متساوون في 
اخليانة كما في الكذب وقوارب املصالح الشخصّية 
املقيتة  البغيضة  والــوالءات  احلزبّية  واالنتماءات 
الّشعب  هذا  أحــالم  من  بعًضا  أغرقت  التي  هي 
فأصحاب  بعيًدا.  بعيًدا  اآلخر  ببعضها  وأبحرت 
اليمني وما أدراك ما أصحاب اليمني..؟! يعتبرون 
راعيهم  ــه  وأن ــده  وح الله  مــن  مفّوضني  أنفسهم 
وموّجههم ومرشدهم، وأصحاب اليسار وما أدراك 
ما أصحاب اليسار..؟! يعتبرون أنفسهم مفّوضني 
من التاريخ؛ والّتاريخ وحده يرعاهم ويفيض عليهم 
املستقبل، وهكذا  إلى  ينطلقون  بركاته ومنه  من 
يبقى مصير الّشعب والوطن حتت رحمة رّب هؤالء 

وتاريخ أولئك. أوليَس هذا تطّرًفا؟!
وحني يستأثر جزء من الّشعب الفلسطيني بالتعاطف 
اإلسرائيلي  العدوان  من  حّصته  ينال  و  العاملي 
الفلسطينية  القضّية  وتختصر  مرّكزة  وبجرعات 
أنانّية  في معاناة جزء صغير من شعب حاصرته 
عن  يزيد  ملــا  إســرائــيــل  حتــاصــره  أن  قبل  بعضه 
أيًضا. ذواتنا،  بحق  تطّرف  الزمن وذاك  من  عقد 

(االنتفاضة  األخيرة  الّشعبية  الهّبة  بّينت  لقد 
كفره  أعلن  الفلسطيني  الشعب  أّن  الّثالثة) 
والتشكيالت  وبالتنظيمات  العربّية  باحلكومات 
في  بعضها  غــرق  التي  الفلسطينّية  السياسّية 
في  اآلخر  بعضها  الدنيا ومتاعها وغرق  ملّذات 
أتون الفتاوى، وأصبح كل طرف يكيل تهم العمالة 
للخارج للطرف الّثاني. واحلقيقة أّن ال أحد منهم 
له والء لفلسطني أو لشعب فلسطني، فطرف حّول 
غزة إلى سجن كبير واآلخر ال يستطيع رد صفعة 
واحدة عن أطفال الّضفة، وما بني القطاع والضفة 

ضاعت أكثر من ثالثة أرباع فلسطني.
وختاًما على اخلونة واملتآمرين واملتطرفني لعنة الله 

واملالئكة والوطن والّشهداء أجمعني.

   ©dz«e'«ØnKA�«®

å b�—u�« v�≈ b�—u�« s�ò · ÒdD��«
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∫CROCS & MORE s� bOF��« dDH�«Ë ÊUC�— WKLŠ
 vKŽ 50% iOH�²Ð WKzUF�« œ«d�√ lOL' W¹cŠ√ WKOJAð

  w½U¦�« ÃËe�«
 ÊUC�—  dNý  WKL×Ð  UN	öD½«  sŽ  Ÿu³Ý_«  «c??¼  CROCS & MORE  XO½«uŠ  WJ³ý  XMKŽ√

 d??D??H??�« b??O??Ž »«d???²???	«  l????� U??M??�«e??ð „—U???³???*«
  WLOIÐ  iOH�ð  WKL(«  sLC²ðË  ÆbOF��«
 ULNMOÐ  h??š—_«  w½U¦�«  ÃËe??�«  vKŽ 50%
 CROCS &  W??¹c??Š√  s??�  q�UJ�«  dF��«  s??�

 Æ‰Ë_« ÃËe�« ¡«dý bMŽ p�–Ë  MORE

 Ë«  öL(« w� WOł«Ëœ“« błuð ô t½« rKF�« l�  9.7.2016  a¹—Uð v²Š WKL(« dL²�²ÝË «c¼
ÆjI� W¹cŠ_« qLAð WKL(« Ê« UL� ÆszUÐe�« ÍœUM� iOH�²�« w�

 w²�«Ë  W¹cŠ_«  ‰U−�  w�  W¹—U&  W�—U�  15  w�«u(  WIO½√Ë  …eO2  WŽuL−�  WKL(«  qLAðË
 U½œöÐ  w�  —U??(«  fID�«  VÝUMð  w²�«Ë  WKzUF�«  œ«d??�√  lOL'  WJ³A�«  ŸËd??�  lOLł  w�  ŸU³ð

 Æ…bOF��«  U³ÝUM*«Ë
 w� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(« Ê« v�« —UA¹
≠…dUM�«  ∫WO�U²�«   «bK³�«  XO½«uŠ

 ¨5M�Ý  ÊuO½U�≠5M�Ý  ¨sýU�  ZOÐ
 WM¹b�≠r×H�«  Â«  ¨ZOÐ e�d�≠qO¾O�d�
 ¨W�uHF�«  ¨‰u???�  …d??L??Þ≠…d??L??Þ  ¨d²MÝ
 ¨U??ÐU??Ý —U??H??� ¨—u???�d???� ¨W??K??�d??�« ¨j????¼—
 WJ³ý w????�Ë ÊU??F??M??� Êu??O??½U??� ≠U???�d???¹
 ÊËd??š“ ¨m??O??Ð  lL−� w??�Ë w³OÐ ÍU??�

 Æ…dOC)«Ë ·uJF¹

∫åÂdODÐò  UODF�
 7 UNM� WO{U*« WOHOB�« WKDF�« ‰öš œôË_ …U�Ë W�UŠ 81 

…bLF²� dOž  UÐU≈ W−O²½ »dŽ ‰UHÞ_  ôUŠ
 rN�H½√  «uL¼u¹ ô Ê«  q¼_« vKŽ”  ∫pLOF¼ vHA²�� s� ”UO�«  Ê«Ëd� Æœ
 rN²I�«d�  V−¹Ë  —u??�ô«  …—uDš  Èb??�  t²�dF�  w�  qHD�«  vKŽ  œUL²ŽôUÐ

“rz«œ qJAÐ rN²³	«d�Ë
 WOHOB�«  W??K??D??F??�«  ÂœU???I???�«  Ÿu???³???Ý_«  l??K??D??�  √b??³??ð
 Æ„—U³*« ÊUC�— dNý —«dL²Ý« l� UM�«eð W¹uM��«
 w� ⁄«d??H??�«   U??	Ë√  ¡UCIÐ …d²H�«  Ác??¼  eOL²ðË «c??¼
 oz«b(«  ¨‰e??M??*«  5??Ð  U??�  WHK²��Ë  …œbF²�  o??�«d??�

 ÆU¼dOžË d×³�« TÞ«uý ¨WŠU³��« „dÐ ¨W�UF�«
  UÐU≈ bdÐ “ÂdODÐ” W�ÝR� X�U	 ÂUŽ qJ�Ë
 UNO� qË w²�«Ë ÂdBM*« ÂUF�« WKDŽ ‰öš œôË_«

 œôË_  ôUŠ 7  UNMOÐ s� ©4≠0® —ULŽ√  5Ð rN²O³�Už …U�Ë W�UŠ 81 v�≈ œôË_«  UO�Ë œbŽ
 ÂUŽ œôË_  UO�u�«  ôUŠ ÊS� WIÐUÝ  «uMÝ s�  UODF0 W½—UI0Ë ÆwÐdF�« lL²−*« s�
 ‰b²�¹ UL� ÆÁU�Ë W�UŠ 32 XK−Ý bI� 2102  ÂUŽ w�Ë …U�Ë W�UŠ 81 v�« XKË bI� 3102
 V³�Ð X½U� 5102 ÂUF� œôË_«  UO�Ë s� d³�_« ¡e'« Ê«  “ÂdODÐ” ?� …d�u²*«  UODF*« s�

 Æ ôUŠ 7 v�« U¼œbŽ qË w²�«Ë ¨‚dG�«
 3102  ÂUŽ wH� ¨WIÐUÝ  «uMÝ s� ‚dG�« Àœ«u×Ð W½—UI� «bł WIKI�  UODF*« Ác¼ d³²Fð
  2102 ÂUŽ w�Ë  ôUŠ 4 v�≈  WOHOB�« WKDF�« ‰öš ‚dG�« W−O²½ œôË_« ÁU�Ë  ôUŠ XKË

 ÆWKDF�« qO³	 XŁbŠ w²�«Ë  ôU(« w	UÐ sŽ pO¼U½  ôUŠ 8 v�≈
 lHðdð  …d²H�«  Ác¼  ‰öš  œôË_«   UÐU≈  œbŽ  Ê√  “ÂdODÐ“?�  W¹uM��«   UODF*«  b�RðË  UL�
 bOŽË  ÊUC�—  dNý  s�«eð  l�  UuBš  ¨WM��«  s�  Èd??š√   «d²�  l�  W½—UI�  WO�UŽ  W³�MÐ
 V³�¹  U2  ÃU−(«  ‰U³I²Ý«  ‰öšË  bOF�«  ÂU¹√  ‰öš   UF	dH*«  ‰ULF²Ý«Ë  ¨bOF��«  dDH�«
 «dA²M� UNFOÐ Ê√ ržd�« vKŽ Æs¹bO�«Ë tłu�« w� ‚ËdŠ ¨lÐU_« d²³� œôËú� UO× «—d{
 V	UF¹  WOzUMłË  WO½u½U	  WH�U��  p�–  Êu�  rž—  ¨VO�Š  ôË  VO	—  öÐ  wÐdF�«  lL²−*«  w�

ÆÊu½UI�« UNOKŽ
 ‰UHÞ_«  WŠ«dł  wUB²š«  dO³�  VO³Þ  ª”UO�«  Ê«Ëd??�  —u²�b�«  ‰U	  Ÿu{u*«  «c¼  ‰u??ŠË  
 dOž  UÐUù UO�u¹ vHA²�*« UNK³I²�¹ w²�«  ôU(« sŽ W�uHF�« w� pLOF¼ vHA²�� w�
 nOB�«  …d²�  ‰öš  œ«œe??ð  UNMJ�Ë  …œułu�  ULz«œ  ‰UHÞô«   UÐU≈”  ∫özU	  ‰UHÞú�  …bLF²�
 Ë«   uO³�«  w� Àb% UN²O³�Už Ê«  UL� ¨ UF	dH*«  ‰ULF²Ý«  l� ÊUC�— dNý w� hš_UÐË

Æ” WŠU³��« „dÐ w� Ë«  uO³�«  UŠUÝ
 qOł w� ‰UHÞQ� Æq¼_« kIO²Ð oKF²ð wN� UNFM� sJ1  UÐUù« WO³�Už”  ∫UC¹√ ·U{√ UL�
 Ë√ W�UF�« s�U�_« w� v²Š rN²³	«d* q¼_« vKŽ WO�ËR�*« lIð «c� …u	 ôË rN�  ‰uŠ ô 4≠0

 Æ“m�UÐ h�ý W³	«d0
 Èb�  t²�dF�  w�  qHD�«  vKŽ  œUL²ŽôUÐ  rN�H½√  «uL¼u¹  ô  Ê«  q??¼ô«  W�U�  t¦¹bŠ  w�  býU½Ë
 ÊuCž w�Ë l	u²� dOž qJAÐË WKHž vKŽ …dO¦� U½UOŠ√  Àb% WÐUùU�  ¨—u??�ô«  …—uDš
 Ã—Uš rNłËdš VKD²¹ d�ô« ÊU� «–« rNzUMÐ√ WI�«d� q¼ô« vKŽ Vłu²¹ UM¼ s� …œËbF� Ê«uŁ
 sŽ W�U��«  œ«u*«  œUFÐ«  WOL¼√  vKŽ œbý UL� Æ‰eM*«  qš«œ UC¹√  …dL²�*« rN²³	«d�Ë ‰eM*«

 Æ‰eM*« w� ¡«uÝ bŠ vKŽ œôË_«Ë ‰UHÞú� ⁄«dH�«  U	Ë« ¡UC	 ‰öš ‰UHÞ_« b¹ ‰ËUM²�
 Ê«  UuBš  œôË_«   UÐU≈  t�öš  œ«œe??ð  Íc??�«Ë  „—U³*«  ÊUC�—  dNý  ‰uŠ  t¦¹bŠ  r²šË
  UF	dH*« ¡«dý Ë« XO³�« Ã—Uš VFK�«Ë …dšQ²*« qOK�«  UŽUÝ v²Š 5EIO²� ÊuI³¹ rN²O³�Už
 w½UL�ł —d{ V³�ð w�U²�UÐ w²�«Ë bO�« Ë« 5F�« w�  UÐUù V³�¹ b	 Íc�«Ë UNÐ VFK�«Ë

ÆdLF�« Èb� tOKŽ …d¼Uþ vI³²Ý w²�« WÐUô«  UÐb½ W−O²½ WKzUFK� w�H½ —d{ UC¹«Ë t�

WÝbMN�«Ë ÂuKF�« w� »dŽ Êu	uH²� – …öF� ŸËdA�
 UOÐdŽ  U??³??�U??Þ  X??M??�  «–≈  
 —UO²š«  Âe²Fð  ¨U	uH²�
 w??� w???L???K???Ž h??? ÒB???�???ð
 vA�ð  ôË  W??¹u??½U??¦??�«
 W??O??L??O??K??F??²??�« W???? ÒI????A????*«
 ö??� –   U???Þu???G???C???�«Ë
 ÂULC½ô«  Wd�    ÒuHð

 UMŽËdA*
 …d?? Ô�  w??�  WOM Ó×ÚM Ô�  WK�—
 Z??K??Ł V???F???J???� ¨Âb??????I??????�«
 …—Ô–  »u???³???ŠË  ¨»Ëc?????¹
 »u³�  ‰u×²²�  l?? 	d??ÓH??ð
 WOMOðË— d¼«uþ ÆÊ—u�
 W??³??�??M??�U??Ð øW????O????�u????¹Ë
 ŸËd??A??�  w???�  Æåôò  U??M??�

 Ác¼ qŁULÔO ÓÝ Íc�«Ë ©»uÝU(« o¹dÞ sŽ …U�U×�® V ÓÝ Úu Ó× Ô� ÂUE½ ¡UM³Ð Êu�uI²Ý å…öF�ò
 ZK¦�«  VFJ� s� ¡eł ÒÍ√ ¨U¼UMK�— w²�«  …dÔJ�«  qB²Ý s¹√ ∫UN−zU²½ QÒ³M²¹Ë ¨U¼dOžË d¼«uE�«

 Æ…—Ôc�« WÒ³Š l	 ÚdHÔ²Ý b¹b×²�UÐ WO½UŁ ÒÍQÐË ¨ôË√ »ËcOÝ
 ∫WÓ³ ÓÝ ÚuÓ Ô;« ÂuKF�« vKŽ eJðd¹ Íc�«Ë ¨ŸËdALK� Àö¦�« 5M��« ‰öš

 Ác¼  ÊuIÒ³D²ÝË  ©Python¨ EJS¨ Matlab®  W Ó− Ó� ÚdÓ³�«  w�  WHÒ¦J�  W�dF�  Êu³�²J²Ý  •
 tI¹dÞ w??� V??�U??D??�«  Âb??�??ð W??Ó³?? ÓÝ Úu?? ÓŠ  U??O??�¬Ë •  ÆWOLKŽ  ö??C??F??�Ë qzU�� Òq??Š w??� W??�d??F??*«
 b¼UF*«Ë  UF�U'« ÊË—Ëe²Ý • ÆWÒO�U{≈  U¹b% WNÐU−�Ë qzU�� ÒqŠ s� tM ÒJ9Ë ¨wK³I²�*«
 w�  œ« ÒË—  »dŽ  5¦ŠUÐË  5ÝbMN0  ÊuI²K²Ý  ÆW¾ýUM�«Ë  …dO³J�«  p²¹UN�«   U�dý  ¨WOLOKF²�«
 ¨WMÝ  q�  W¹UN½  w�  •   Æœö³�«  w�  włu�uO³�«Ë  włu�uMJ²�«  d¹uD²�«  Ë√  …dUF*«  Àu×³�«
  ÆdO³J�«  rJ�UL²¼«  dO¦¹  Ÿu{u�  w�  ÂuKF�«Ë  W Ó− Ó� ÚdÓ³�«  5Ð  Z�b¹  wLKŽ  Y×Ð  vKŽ  ÊuKLF²Ý
 rOKF²�« •   Æs¹“U²2 5LÒKF� l�Ë ¨s¹eÒOL²*« »dF�« »öD�« s� …bz«— W³�½ l� ÊuLÒKF²²Ý •
 t	U×²�« bMŽ wÐdF�« V�UD�« tł«u¹ Íc�« ÍuGK�« ełU(« d�J� p�–Ë ¨W¹d³F�« WGK�UÐ ÊuJOÝ

WF�U'UÐ
∫rzö� ŸËdA*«

 ¨16Ø9 dNý W¹«bÐ dýUF�« nBK� ÊuF�ÒdÔOÝ s¹c�«Ë wÐdF�« lL²−*« w� lÝU²�« nB�« »öD�
 ¡U¹eOH�« —UO²š« ÊuD ÒD�¹ Ë√ «Ë—U²š«Ë ¨ UO{U¹d�« w� WOLOKFð  «bŠË 5 ÊuLÒKF²OÝ s¹c�«Ë

 ÆWOLOKFð  «bŠË ≠5W¹u½U¦�« w� h ÒB�²� ¡UOLOJ�« Ë√ UOłu�uO³�« Ë√
 øŸËdA*« s� bOH²ÝQÝ «–U�

 V Ó�Ó² Ú×Ô¹  Íc�«Ë  l ÒÝu�  ÒwLKŽ  Ÿu{uL�  w�UF�«  rOKF²�«  WM'  qÓ³	  s�  tÐ  ·ÓdÓ² ÚF Ô�  ŸËdA*« •
 »U�²�« •    Æ UF�U−K� ‰u³IK�  WÒO�U{≈  U�öŽ V�JÔð  w²�«Ë ¨ Ëd−³K� WOLOKFð  «bŠË 5
 w�  ŸËdA*«  r¼U�¹  •  ©Vpython ¨Python¨ EJS¨ Matla®  W Ó− Ó� ÚdÓ³�«  w�  WHÒ¦J�  W�dF�
  «—UN�ò W¹uIð •   Æ U¹Òb×²�«Ë  U³IFK� ÍbB²K� rNð«¡UH�Ë rNð«—bIÐ WIŁ 5łd Ó�Ó²*« »U��≈
 sL{  qLF�«  q¦�  ¨»dF�«  5−¹d)«  ÂU�√  UIzUŽ  qÒJAÔð  w²�«Ë  åY×ÐË  qLŽ   UO�√Ë  WOB�ý
  ULN*« …—«œ≈ ª—uNLł ÂU�√ ÷dF�« ªw¦×³�« tłu²�« ªÍbIM�« dOJH²�« ªX	u�« rOEMð ªWŽuL−�
 ªWOLKF�«  WÐU²J�«Ë  …¡«dI�«  ªwK³I²�*«  jOD�²�«  ªWŽuL−�  …œUO	  ª‘UI½  …—«œ≈  ª U??¹u??�Ë_«Ë
 WI�«d0  ÂuIMÝ  •   Ænetworking  wŽUL²łô«  pO³A²�«  ªW?? ÒO??M??�“   UÞuG{  sL{  qLF�«
 WŽUM  Ë√  w�UF�«  rOKF²�«  Àu×Ð  w�  ÃU�b½ôUÐ  r¼bŽU�½  wJ�  ŸËdA*«  w−¹dš  WFÐU²�Ë

 Æp²¹UN�«
øv²�

 ÆWÒ¹œUO²Žô«  WÝ—b*«   UŽUÝ  bFÐ  ¨ UŽUÝ  lÐ—√  …b*  dNE�«  bFÐ  ¡UFÐ—_«  ÂU¹√  rOKF²�«  ÂUIOÝ
 ¨5MÝ 3 ŸËdA*« …Òb� Æ»öD�« l� VOðd²�UÐ ¨qD ÔF�« ‰öš …e Ò�d Ô� ÂU¹√ ÂUIÔ²Ý p�c� W�U{ùUÐ

 ÆdAŽ w½U¦�« nB�« W¹UN½ v²Š
øs¹√

  U¹dHÝ  l??�®  W¹œUO²Žô«  ÂU???¹_«  w??�  ©ÊuF³Þ   U??¹d??�  w??�®  r??O??½«—Ë√  WOK�  w??�  rOKF²�«  Òr²OÝ
 ¨WÒOLKF�«  WÒOÐd²K�  ÊuÝbO�«œ  bNF*   «—U??¹“Ë  WOLOKFð   ULÒO��  rOKF²�«  sLC²OÝË  Æ©WL ÒEM�
 p²¹U¼  o�«d�  …ÒbF�   «—U??¹“  p�c�Ë  Æ u�uŠ—  w�  ÂuKFK�  s�e¹«Ë  bNF*  wF�U'«  Âd(«  w�

 ÆWÒOŽUM
øWHKJ²�« U�

  UF�œ 6 b( mK³*« rO�Ið sJL*« s� Æq	Uý 1700 w¼ …bŠ«Ë WM�� V�UDK� „«d²ýô« WHKJð
 ÂuKFK� s�e¹«Ë bNF� w� WÒOLKF�«  ULÒO�*«Ë  Uý—u�« qLAð Ác¼ „«d²ýô« ÂuÝ— Æd¦�_« vKŽ
 s� dO³�Ë wÝUÝ√ qJAÐ ‰ Òu2 Z�U½d³�« «c¼ Æ U¹dH��« qLAðË UL� ¨WÒOŽUMB�« o�«d*« w�Ë
 s� q	√® iH�M*« wKzUF�« qšb�« ÍË– »öDK� Ì̀ ÓM* WO½UJ�≈ błuðË UL� ÆbNFLK� 5L¼U�� qÓ³	

Æ©œdHK� q	Uý 2500
 ønO�

∫‰u³I�« ÊU×²�ô l	u*« w� qO−�²�« rNOKŽ Êu	uH²*« lÝU²�« »öÞ
http∫ØØdavidsonÆweizmannÆacÆilØprogramsØmaale

 WOÐdF�«  WGK�UÐ  …öF�  ŸËdA*  ‰u³I�«  ÊU×²�«   ÆÃÆ‘  50  w¼  ÊU×²�ö�  qO−�²�«  Âu??Ý—
 ©…—Ëœ® W??ý—u??�  vŽbÔOÝ ¨»ö??D??�«  s??�  ÊU??×??²??�ô«  “U²−¹ s??�  Æ  6Ø28  ¡U??Łö??¦??�«  Âu??¹  ∫ÂU??I??O?? ÔÝ
 rCM¹  ÕU−MÐ  W??ý—u??�«  ¡UN½≈  bFÐ  jI�Ë  Ær??O??½«—Ë√  WOK�  w�  nOB�«  WKDŽ  ‰ö??š  W¹dOC%

 ÆUOLÝ— ŸËdALK� V�UD�«

 ÊUC�— dNAÐ 5LzUB�« W�U� wMNð “ö¹≈” d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý
ÆWOÐdŽ  «bKÐ …bŽ w� UAFM� UO½«bO� UÞUA½  oKDðË ¨„—U³*«

  ¨ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0  WUš  WKLŠ   w{U*«  Ÿu³Ý_«  “ö¹≈”  d¹Ëb²�«  …œU??Ž≈  W�dý  XIKÞ√
 …œUŽ≈  W�dý ÂuI²Ý ¨WOzUŽb�√  WKL(« —UÞ≈  w�  Æ” w½UMI�«  lłd²�Ð ÍœôË√  ÊUAŽ”  Ê«uMFÐ

ÆWOÐdF�« Êb*«Ë  «bK³�«  «dAŽ w� lOÐUÝ√ 3 …b* WO½«bO�  UO�UFHÐ d¹Ëb²�«
 W³ÝUM0 5LzUB�« ŸuLł “ö¹≈”  W�dA�« fK−� W�Oz— ¨5½Ë— U�U×½ …bO��« X�—UÐË «c¼ 
 ◊UÝË√ w� w½UMI�« d¹dJð vKŽ “ö¹≈” d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý l−Að ” ∫X�U	 YOŠ .dJ�« dNA�«
 vF�½ s×½Ë ¨„—U³*« ÊUC�— dNý ‰öš  UłUł“ „öN²Ý« rþUF²¹ YOŠ ÆwÐdF�« —uNL'«
 ÆWKzUFK�  w�uO�«  5ðËd�«  s�  ¡e??łË  WKzUF�«Ë  œôË_«  dE½  w�  …dL¦�  WÐd−²�  d??�_«  q¹u×²�
 «cN� WKzUF�« œ«d�√ W�U� bOM& w�U²�UÐË d¹dJ²�« WÝ—U2 vKŽ œôË_« lO−A²� Z�U½d³�« ·bN¹
 w½UM	 3 qÐUIL� ÆWÐd−²�« WF²� tðUOÞ 5Ð qL×¹ ◊UA½ u¼ w−¹Ëd²�« ◊UAM�« ÆÂUN�« Ÿu{u*«
 ¨œôË_« r¼ qC�_« d¹dJ²�«  ¡«dHÝ Ê√  pý ô ÆWþuÐ vKŽ œôË_« qB×¹ d²� 5.1  WOJO²ÝöÐ

“Æ—dJ� XOÐ Ω—dJ�  b�Ë  ∫Ê√ YOŠ
  «bKÐ …bF� “ö¹≈“‰ WFÐUð W�UI½ WþuÐ WMŠUý qBð ·uÝ W�œUI�«  WŁö¦�«  lOÐUÝ_« ‰öš 
 ¨lOÐUÝ√ 3  vKŽ ◊UAM�« b²LOÝ ÆWOKzUŽ WOJO²ÝöÐ w½UM	 3  qÐUI� 5MÞ«uLK� Wþu³�« Ÿ“u²�

Æ—UD�ù« bFÐ ¡U�*«  UŽUÝ w� WOÐdF�« Êb*«Ë  «bK³K� qB¹ ·uÝË
 d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý w� ÆWO�u¹Ë WHOD� WÐd−²� w½UMI�« d¹dJð WOKLŽ q¹u% u¼ ◊UAM�« ·b¼
 w½UM	 d¹dJð WOKLŽ q¹u% vKŽ …—bI�« t¹b¹  5Ð  bł«u²ð  sL�  dOGB�«  qO'«  d³²F½  “ö¹≈”

Æw�uO�« 5ðËd�« s� ¡e' WOJO²Ýö³�«
 s2 ¨œö³�« w�  «bK³�«Ë Êb*« nK²�� s� s¼œôË√Ë  UOIOIŠ  UN�√  WKL(« WNł«Ë w� nIð 
 ¨…bO'«  WOÐd²�UÐ  Â_«  ÂUL²¼«  5Ð  ¨…b¹d�  W	öŽ  UN½√  Æ özUF�«  WOI³�  Ã–uLM�  r¼—UO²š«  -
 q³I²�� oKš vKŽ ’d(« s� ¡eł d¹dJ²�« Êu� 5ÐË ¨U¼œôË_ WO×B�« W¹cG²�«Ë ¨W×B�«

ÆœôËú� qC�√
  «bK³�« s� b¹e*«Ë b¹e*« Ê√ sKF½ Ê√ U½d�¹ ∫W�dA�« rKŽ d¹b� ¨nO�—“ rO¹UŠ bO��« nOC¹ 
 WO²×²�«  d¹dJ²�«  WOMÐ  lÝuð  w??¼Ë  d¹dJ²�UÐ  ÂuIð  w²�«   «bK³�«   «dAF�  XLC½«  WOÐdF�«
 q�Q½Ë ¨“ö¹≈” d¹dJ²�« W�dý  «bK³�« ¡UÝƒ— 5Ð dL¦*« ÊËUF²�« vKŽ s¹d�Uý s×½ ÆUN½UJ��
 U�u ÆW¾O³�« W¹ULŠ …—«“Ë …—œU³0 “W¹ËU�²� W¾OÐ”  Z�U½dÐ l� d¹dJ²�« —U¼œ“« dL²�¹ Ê√

“Æ.d� ÊUC�—Ë ôu³I�

 s¹býd� qO¼Q²� UŽËdA� oKDð —UMH�«
włu�uMJ²�« rOKF²�« w�

 ‚öÞ≈ sŽ ≠ wÐdF�« lL²−*« w� qLF�« ’d� e¹eF²� – ©ÊU¹— e�«d�® —UMH�« W�dý XMKŽ√
 rOKF²K�  s¹býd�  qO¼QðË  œ«b??Ž«  w�  q¦L²¹  ¨f�dA�«Ë  “Ë—b??�U??Ð  ’U??š  wLOKFð  ŸËdA�
 ”—«b*«  w� f¹—b²K�  rOKF²�«  “UNł w� UIŠô nOþu²�«   UOC²I* ¨åתקשובò włu�uMJ²�«
 »uð ò W�dý UNOKŽ ·«dýô«Ë UNð—«œ« v�u²ð …—Ëœ å—UMH�«ò XLE½ ÷dG�« «cN�Ë ÆW¹u½U¦�«
 w¼Ë  ÆÍuOK)«Ë  »uÝU(«   U�uEM�  w�  hB�²ð  ¨·—U??F??*«  …—«“Ë  s�  nKJ²Ð  ¨åu??¹œ«
 s� ÎU�—UA� ©52® …—Ëb�« rCðË Æ‰U−*« «cNÐ ÊuKLFOÝ s¹cK�« ‰Ułd�«Ë ¡U�MK� WBB��

ÆWŽUÝ ©063® rOKF²�« …b� mK³ðË ¨WO��dA�«Ë W¹“—b�«  «bK³�« W�U�
 q�dJ�«Ë  qOK'«  s�   UOK	_«  ¡UMÐ√  nOþuðË  Z�b�  ¨q�Uý  qO¼Qð  v??�«  ŸËd??A??*«  ·bN¹Ë

Æåתקשובò r�	 —UÞ≈ w� ¨WHK²�*«  U�ÝR*«Ë ”—«b*« w� włu�uMJ²�« rOKF²�UÐ
 WOÐd²�UÐ …œUNý vKŽ ÊuKUŠ Êu−¹dš r¼ …—Ëb??�«  w� Êu�—UA*« Ê« v�«  …—U??ýù« —b−¹
 ¡ôR¼Ë ÆÃU�b½ö� Wd� rN�U�√Ë ¨·—UF*« …—«“Ë w� ÃU�b½ô« s� «uMJL²¹ r� s2 ¨rOKF²�«Ë
  «Ëœ_«  …—Ëb??�«  Ác¼  s�  Êu³�²J¹Ë  ¨rOKF²�«  w�  WÐd−²�«Ë  W�dF*«  rN²³Fł  w�  ÊuKL×¹

ÆW�“ö�« WOMN*«
 ¡«—“u???�«  f??O??z—  V²J� ¨œU??B??²??	ô«  …—«“Ë s??�  ·«d????ý«Ë …—œU??³??0 –  ÊU???¹—  e??�«d??� –—UMH�«

ÆqOz«dÝ« XM¹ułË wKOz«dÝô«

 s� ÂUEF�« VÞ ‰U−� w�  U¦¹b×²�« dš√
 ÂUF� ÂUEF�« VD� ÍdDI�« d9R*« ‰öš

…dUM�« w� 6102

 VD� ÍdD	 d9R� …dUM�« w� ÊË«d� Êb�u'« ‚bM� w� 61Ø6Ø02 5MŁô« f�√ Âu¹ bIŽ
 ¡U³Þ√ WÐUI½ fOz— —uC×Ð p�–Ë V�d�« q�UA* ’Uš qJAÐ √dDð Íc�«Ë Y¹b(« ÂUEF�«
 h²��Ë  ÂdC��  VO³Þ  ≠nÝu¹  w½uŽ  Æœ  …—«œS???ÐË  —U??ł√  wÐUł  Æœ  qOz«dÝ≈  w�  ÂUEF�«
 e�d� d¹b� ≠ ÂUEF�«  VÞ ‰U−� w� h²�� ≠nÝu¹ w½uŽ Æœ d9R*« d¹b�  ÆÂUEF�«  VDÐ
 ¡«u� w� XO�öJ� WFÐU²�« ÂUEF�« VÞ  U�bš …bŠË d¹b�Ë …dUM�« Ã«dÐ√ wBB�²�« VD�«
 W�uHF�«  w�  åd�uŽò  …œUOŽ  w�  ÂUEF�«  q�UA*  ’U)«  Δ—«uD�«  e�d�  ÎUC¹√  d¹b¹  ¨‰ULA�«

 Æ U�b)« WKÝ h�ð lO{«u0 W¹e�d*« XO�ö� …—«œù —UA²��Ë
 W�—UA0  WHK²�*«  ÂUEF�«  q�UA0  oKF²ð  w²�«  WO½ü«  lO{«u*«  s�  b¹bF�«  d9R*«  ‰ËUMð
 Í—«œ√  r	UÞË   UOHA²��  ¡«—b??�  ¨v{d*«  o¹œUM  lOLł  s�  5B²�*«Ë  ¡U³Þ_«   «dAŽ
 ÃöF�«  r	UÞË  i¹dL²�«  r	UÞ   «d9R*«  «cN�  rC½«Ë  UL�  ¨XO�öJ�  lÐU²�«  ‰ULA�«  ¡«u�  s�
 rNKLŽ h�ð  «d{U×�Ë qLŽ  Uý—Ë ‰öš s� ÂUEF�«  q�UA� ÃöŽ ‰U−� w� wFO³D�«
 W¹bKÐ fOz— q¦� lL²−*«  UOB�ý s� b¹bF�« d9R*« w� „—Uý UL�  ‰U−*« «c¼ w� w�uO�«
 ÍeOK$ù« vHA²�*« d¹b� ¨ uł ·«dO� XO�ö� w� ‰ULA�« ¡«u� …d¹b� ¨ÂöÝ wKŽ …dUM�«
≠‰ULA�« ¡«uK� w³D�« d¹b*«Ë Í—uš UMŠ Æœ wÐUJ� v{d*« ‚ËbM s� ¨ «—UAÐ …—UAÐ Æœ
 nÝu¹  w½uŽ  Æœ  ÂUEF�«  VÞ  d9R*  ‰Ë_«  —œU³*«  l�  Y¹bŠ  w�  ÆÊU??¹«œ  ÍUšœd�Æœ  XO�ö�
 «c¼ å∫ÎözU	 Àb% ÎWUš wÐdF�« lL²−LK�Ë W�UŽ lL²−LK� ÂUŽ qJAÐ WOL¼«Ë d9R*« ‰uŠ
 ÂUEF�«  VÞ ‰U−� w� 5B²�*«  ¡U³Þ_«  lOLł 5Ð lL−¹ Íc�«  r¼_«  d9R*«  d³²F¹ d9R*«
  UOHA²�* ¡«—b�Ë 5�dC�� ¡U³Þ√ q³	 s�  «d³)« ‰œU³ðË ‰Ë«b²�« r²O�  UBB�ð …bFÐ
 s� Î «bł ÂU¼ ¡eł r¼ Íc�« i¹dL²�« r	UÞ sLC½ Ê√ U½—d	 v�Ë_« …dLK� WM��« ¨WO³Þ e�«d�Ë

 åÆ‰U−*« «c¼ w� W�bI*«  U�b)« —uDM�Ë »—U−²�« s� bOH²�¹ v²Š W�b)« .bIð
 WHK²�*«  U³³�LK� nÝu¹ Æœ √dDð bI� wÐdF�« lL²−*« Èb� …“—U³�« ÂUEF�« ÷«d�_ W³�M�UÐ
 s�  b¹bF�«  „UM¼  ò  ∫‰U??	Ë  wÐdF�«  lL²−*«  Èb�  `??{«Ë  qJAÐ  “d³ð  w²�«Ë  ÂUEF�«  ÷«d??�_
 ŸUłË√ q¦� wÐdF�« lL²−*« Èb� d³�√ qJAÐ dNEð w²�«Ë ÂUEF�« ÷«d�√Ë ŸUłË_  U³³�*«
 WKJA�  UNÐ  V³�²ð  w??²??�«Ë  V??�d??�«  ŸU???łË√  ¨Íb??�??'«  bN'«  qLF�«  UNÐ  V³�²¹  w²�«  dNE�«
 —«d{ô«Ë 5šb²�« …d¼Uþ ¨’Uš qJAÐ wÐdF�« lL²−*« UNM� w½UF¹ w²�«Ë WÞdH*« WML��«
  UFL²−�  l�   W½—UI�  åsšb�  lL²−�ò  wÐdF�«  lL²−*«  d³²F¹  YOŠ  ÂUEFK�  UN³³�ð  w²�«
 5Kłd�« w� ŸUłË_ V³�¹ Íc�«Ë wÐdF�« lL²−*« Èb� r	UH²*« ÍdJ��« ÷d� «dOš√Ë Èdš√
 √b³ð wÐdF�« lL²−*« Èb�Ë  UFL²−*« Èb� ÂUEF�« ÷«d�« ÃöŽ «c� ¨Èdš√ WO�U{≈ ÷—«uŽË
 VD�« e�d� d¹b� nÝu¹ w½uŽ Æœ Ê√ d�c¹  åÆÎUI³��  d�– w²�« d¼«uE�«Ë ÷«d�_« ÃöFÐ
 rC¹  YOŠ  l??Ý«ËË  q�Uý  w³Þ  e�d�  u¼Ë  XO�öJ�  lÐU²�«  …dUM�«  Ã«d??Ð√  w�  wBB�²�«
 e�d� UNM� WO³D�«  UUB²šô« s� Î «bł …dO³� WŽuL−*  U�bš ÂbI¹Ë h²�� VO³Þ 051
 ÷«d�ú� r�	 ¨…√d*« W×B� e�d� ¨‰UHÞú�  UBB�ð 8 ¨WO½UÞd��« Â«—Ë_« ÷«d�√ ÃöF�
  U�b)«  s�  U¼dOžË   UOKLŽ  ·d??žË  Δ—«u??Þ  ÂU�	«  ¨VKI�«  ÷«d??�√  ÃöF�  r�	  ¨WOKš«b�«

 Æ…—uD²*«Ë W³FA²*«

 ÊUC�— dNý W³ÝUM0
¨…eO2 WKLŠ w� oKDMð w�u¾OKMOÐ eOÐ 014

œö³�« Ã—Uš w� …—U²�� ‰Ëœ w� WO{—√ ÂU	—_ W¹b¼ WIO	œ 140

 U ÎC¹√  WO�Ëb�«   U*UJ*«  ‚uÝ  w�  …bz«d�«  W�dA�«  ¨w�u¾OKMOÐ  „eOÐ
 ¨WOÐdF�« ‰ËbK� —UFÝ_« qC�√ ÷dŽ w� dL²�ð ¨wÐdF�« jÝu�« w�
 “UO²�«  l� ÊUC�— dNA� bF²�ðË ¨U??ÐË—Ë√  ¨«bM� ¨…b×²*«   U¹ôu�«
 ÊuKB²¹  s2  szUÐe�«  W�U�  W�dA�«  uŽbð  ÆwÐdF�«  jÝuK�  eO2

 ÂuÝdÐ  U??ÐË—Ë√  ¨«bM�  ¨…b×²*«   U¹ôu�«  ¨WOÐdF�«  ‰Ëœ  l�  Àb×²K�  ¨œö³�«  Ã—Uš  v�≈  014
ÆjI� ÃÆ‘ 6.90 WLOIÐ W¹dNý  U�bš

 ‰Ëb??�«  w�  WO{—√  ÂU??	—√  v??�≈  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  s�  014  d³Ž  ‰UBðô«  sJ1  WKL(«  —U??Þ≈  w�
 ¨„—U/b�« ¨UO�UD¹«® UÐË—Ë√ w� ‰Ëœ v�«Ë ©U¹—uÝ ¨ÊUM³� ¨W¹œuF��« ¨dB� ¨Êœ—_«® WOÐdF�«
  UŽUÝ  q�  —«b�  vKŽ  …b×²*«   U¹ôu�«  v�«Ë  ©«d�¹uÝ  ¨pOA²�«  ¨«bM�u¼  ¨UO½UD¹dÐ  ¨b¹u��«

ÆW¹b¼ WIO	œ 140 ∫’Uš “UO²�UÐ l²L²�«Ë q�U� dNý …b*Ë —UNM�«
 „eOÐ  —UL¦²Ý«  s�  ¡e−�ò  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  w�  o¹u�²�«  d¹b�  ¨nO�√  ·U??Ý«  ‰«u??	√  V�Š
 dNý  W³ÝUM0Ë  U½—d	  ¨WUš  wÐdF�«  jÝu�«  w�Ë  W�UŽ  UNMzUÐ“  l�  q«u²*«  w�u¾OKMOÐ
 szUÐeK� sJ1 “UO²�ô« —UÞ≈ w�Ë œö³�« Ã—Uš v�≈ ‰UBðö� ’Uš “UO²�« szUÐe�« `M� ÊUC�—
 dF�ÐË å„—U³� bOŽËò å.d� ÊUC�—ò …b¹UF0 œö³�« Ã—Uš w� rNzU	b√Ë rNðözUŽ …b¹UF�

Æå’Uš qJAÐ lz«—Ë “U²2
 dL²�²ÝË W�dA�« e�«d� w� UÎI³�� qO−�²�UÐ WÞuM� ÊUC�— dNý W³ÝUM0 …eOL*« WKL(«
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…dOD�« s� !dDA�« WKDÐ rÝU� Èb¼  rŽb¹ w�u¾� pMÐ WOÐdF�«  WGK�UÐ  œôËú????�  X??½d??²??½«  W³F�  ∫  X�OMJ�«  l??�u??�  w??�  …d???�  ‰Ë_  
 v�≈  XLłdð  X�OMJ�UÐ  W??	U??)«  “Êu½UI�«  v??�≈  ‚U³��«”  X??½d??²??½ô«  W³F�

«dšR� oKÞ√ Íc�« wKŽUH²�« »UF�_« l�u� s� ¡e−� WOÐdF�«
 w????�u????¹ ¨X?????�?????O?????M?????J?????�« f???????O???????z—
 »U??F??�_« Ác??¼ b�&”  ∫s??¹U??D??A??�œ«
 `??O??²??¹ q???J???A???Ð X???�???O???M???J???�« q????L????Ž
 W³¹d� W??¹b??O??�??& W??Ðd??& œôËú????�
 —Ëd???�???� U?????½« Æl??¹d??A??²??K??� l???�«u???K???�
“WOÐdF�«  WGK�UÐ  W³FK�«  ‚ö???Þô

 v??�≈  ‚U³��«”  X??½d??²??½ô«  W³FK�  W??O??Ðd??F??�«  W??G??O??B??�«   —b????	
 “»U³AK�  X�OMJ�«  l�u�  ≠  120”  l�u�  —U??Þ«  w�  “Êu½UI�«
 “XO½uMÝ”  WOFLł  q³�  s�  Ád¹uDð  -  wKŽUHð  »UF�«  l�u�
 œôËú� WOÞ«dI1b�« ΔœU³� rN� dO�uð t�b¼Ë X�OMJ�« `�UB�
 ¨l¹dA²�«  ¨X�OMJ�«  qLŽ  lÐUD�  ”uLK�  Ã–u??/  ¡UDŽ≈  l�
 WÐ«uÐ  qš«œ  »UF�_«  dNEðË  ÆU¼dOžË  X�OMJ�«  uCŽ  WHOþË
 ¡UMÐ√Ë  œôËú�  w�uJ(«  l�u*«  ≠  WO½Ëd²J�ô«  “t�uG¼  qŽ”

  ÆÕU²*« rJ(«Ë “XO½uMÝ” ?� W³O³A�«
 WGK�«  v�≈  UN²Lłdð X9 w²�«   ¨“Êu½UI�«  u×½ ‚U³��«”  W³F�

 qŠ«d� lOLł ‰öš s� tI�«d¹Ë Êu½U� ŸËdA� VŽö�« UNO� —U²�¹ ¨WOÐdF�«
 ¡UI�«  tM�  VKD¹  Êu½UI�«  l¹dAð  qł√  s�  ¨Èd??š√  v�≈  WD×�  5Ð  ¨l¹dA²�«

 ¨rÝU� Èb¼ w�u¾� pMÐ rŽb¹ ¨w�«u²�« vKŽ WO½U¦�« WM�K�
 vKŽ  «uMÝ 3 cM� WK	U(«Ë …dOD�« s� U�UŽ 12 ? �« WMÐ«
 UN²¾H�  qOz«dÝ≈  WKDÐ  VI�  vKŽ  ©2015≠2013®  w�«u²�«
 t�«e²�«  s�  ¡e−�Ë  t²O−Oð«d²Ý«  —UÞ«  w�  p�–Ë  ÆW¹dLF�«
 w� WHK²�� l¹—UA� w� Á—UL¦²Ý«Ë wÐdF�« lL²−*« ÁU&

  rOKF²�«Ë WOÐd²�« ‰U−�
 WKDÐ  ¨©U�UŽ 12 jI� dLF�« s� mK³ð w²�«Ë ® rÝU� Èb¼
 W¦�U¦�«  WM�K�  W¹dLF�«  UN²¾�  w�  !dDA�«  w�  qOz«dÝ≈
 U�bMŽ  „u??K??*«  W³F�  WÝ—UL0  Èb??¼   √b???ÐË  ¨w??�«u??²??�«  vKŽ
 UL¼dA³ð W�UÝ— U¼«b�«Ë vIKð ÆdLF�« s� WFÐ«d�« w� X½U�
 fÝ_« UNLOKF²Ð U�U�Ë ¨…dOD�« w� !dDAK� hB�²Ð
 UÐUF�« ÊuLKF²¹ UL� W³FK�« XLKFð Æ…—Ëb�« v�≈ U¼öÝ—√Ë
 VŽô u??¼Ë U??¼b??�«Ë  vKŽ X³KGð W��U)« sÝ w� ÆÈd??š√
 nBM�«Ë  WFÐU��«  Èb??¼  XGKÐ  U�bMŽË  Æ!dDAK�  ËU??¼
 v²Š  UO²HK� qOz«dÝ≈ W�uDÐ v�≈ U¼cš√ r¦O¼ U¼b�«Ë —d�
  œUŽ k(« s�(Ë ¨Àb×OÝ U� h×�Ë  «uMÝ 8 qOł

 ¨W¹dLF�«  UN²¾�  w�   UO²HK�  œö³�«  W�uDÐ  ”Q�  l�  Èb¼
Æa¹—U²�« s� WOI³�« X×³	√Ë

 w� w�u¾�  pMÐ  Ÿd??�  …d??¹b??�  ¨…Ë—U??B??� –  w�½«dÐ  Âö??Ý 
 …dO³�  WOŽUL²ł«   UL¼U��  w�u¾�  pM³�ò  ∫X�U�  …dOD�«
 w�u¾� ÂbI¹Ë ¨wÐdF�« lL²−*« w� w−Oð«d²Ý« —UL¦²Ý«Ë
 W{U¹d�«  ¨W�UI¦�«  ‰U−�  w??�  WOŽUL²ł«  ·«b???¼_   U??¹U??Ž—

ÆlL²−*UÐ —UL¦²Ýö� dš¬ o�Q�
 Æw½U¦�« ÂUFK� ¨ÈbN� UMLŽœ WK	«u0 d�²H½Ë ¡«bFÝ s×½
 Èb¼ Èb� p�– fJFM¹Ë t�UJý≈ vKŽ ‚uH²�« l−A½ s×½

Æå!dDA�« W³F� w� nK²�� qJAÐ
 rŽb�« vKŽ w�u¾� pMÐ dJý«ò ∫‰U� rÝU� r¦O¼ ¨Èb¼ b�«Ë
 Æw�«u²�« vKŽ WO½U¦�« WM�K� t�b� Íc�« T�«b�« ÊUC²Šô«Ë
 UM×M1Ë  «dO¦�  U½bŽU�¹  U???ÐË—Ë«  W�uD³�  W¹UŽd�«  .bIð
 ÆÈb¼ w� œ—«u*« qC�√ —UL¦²Ý« vKŽ …—bI�«Ë UO�H½ «¡Ëb¼
 w�u¾�  ÆU�—U³�  UÞU³ð—«  w�u¾�  5??ÐË  UMMOÐ  jÐd�UÐ  Èd??½

ÆåÈb¼  «—UB²½«Ë »—b�« vKŽ tFO�uð t� wIOIŠ p¹dý

 s¹dšü« X�OMJ�« ¡UCŽ√ ŸUM�« ¨X�OMJK� W�UF�« W¾ON�« ÂU�« »UDš
ÆU¼dOžË WM−K�« w�

 qLŽ  »UF�_«  Ác¼  b�&”  ∫‰U??�  s¹UDA�œ«  w�u¹  ¨X�OMJ�«  fOz—
 WÐd& ¨W???ÐU???ýË »U???ý ¨W??K??H??ÞË q??H??Þ q??J??�  `??O??²??¹  q??J??A??Ð  X�OMJ�«
 WGK�UÐ W³FK�« ‚öÞô —Ëd�� U½« Æl¹dA²K� l�«uK� W³¹d� W¹bO�&
 qB½ r� s¹c�« wÐdF�« —uNL'« s� »U³A�«Ë œôËô« `�UB� WOÐdF�«

Æ“q³� s� rNO�«
 ¨⁄«dH�«  UŽU�� hB��Ë U�UŽ 14 ≠ 9 sÝ s� œôËú� rzö� l�u*« 
 bFÐ Ád¹uDð - Æ5LKFLK� býd� WI�«d0 ”—«b*« Â«b�²Ýô p�c�Ë
 WF�U'« XOÐ s� “XO½uMÝ” WOFLł wHþu� l� WK¹uÞ WÝ«—œ WOKLŽ
 ≠  WO�U²O−¹œ  5�UC�  d¹uDð  w�  WBB�²*«  ¨”bI�«  w�  W¹d³F�«
 l�  „«d??²??ýôU??ÐË  ⁄«d??H??�«   UŽU��  rOKF²�«Ë  WOÐd²�«  “UN'  WNłu�
 WNłu*« WO�uJ(« WJ³A�«  ≠ “5�“ ‰UA2 ≠ ÕU²*«  rJ(«”  …bŠË
 ÃU²½ô« WOKLŽ w� „—Uý ¨X�OMJ�« q³� s� ÆW�uJ(« fOz— V²J� w�
 ÆX�OMJ�UÐ  ’U)«  X½d²½ô«  l�u�Ë  X�OMJ�«  —«Ë“  e�d�  uHþu�
 X�OMJK�  wzUCI�«  —UA²�LK�  W¦O¦Š  WL¼U��  p�UM¼  X½U�  p�c�

Æ“WO½U*d³�«  «Ëœ_«Ë WHK²�*« l¹dA²�«  «uDš ‰uŠ








