
1 2013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

U Î½U−� ŸÒ“uð                            2013 —U ? Ò¹√ 24 WF ÔL'«                                         œbF�«                              WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� WOŽu³Ý√

H a i f a net
177

1617
Ë11

21

55

ÆÆU Î O z— Ê«d ³ł w {UI «
4

è Ò¹œU O   …√d «  Ê“U š
3032

Ë

…œU × ý q O L Ö b O K ð…œU × ý q O L Ö b O K ð
4



22013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	

WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×� W�dý sŽ —bBð

 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝUÒ³Ž w½«— 

 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd	 f½UD� 

 

© U½öŽù« r��®  «u¹d	 ©»uNKý® «dO� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 

©w	«dÇuðu	 d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«

5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

haifa.newspaper@gmail.com
048522822  ∫nðU¼

048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%

0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 

H a i f a

Õd� f�UD�

اجتماعها  في  حيفا،  في  «اجلبهة»  إدارة  قرّرت 
يوم الّثالثاء الفائت، فتح باب الّترشيح لقائمتها 
 22 يوم  إجراؤها  املقرّر  حيفا،  بلدّية  النتخابات 

تشرين األّول/أكتوبر من العام اجلاري 2013.
في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  سكرتير  وقال 
«حيفا»:  لصحيفة  رّد  في  زعاترة،  رجا  حيفا 
سياسًيا  بديًال  تطرح  أّنها  هو  ميّيز «اجلبهة»  ما 
ـِّها،  كل املدينة  مستوى  على  شامًال  واجتماعًيا 
ورصيدنا يشهد لنا منذ عشرات الّسنني، مبا في 
كتلة  فيها  حّققت  اّلتي  األخيرة  الدورة  في  ذلك 
«اجلبهة» إجنازات عّدة رغم وجودها في املعارضة، 
اجلماهير  نضال  وقادت  القضايا  كّل  وتابعت 
في  الّتامة  املساواة  أجل  من  حيفا  في  ّية  العرب
إلى  الّسكن  إلى  الّتعليم  من  املجاالت،  كاّفة 
الّثقافة إلى الرّفاه إلى الّتخطيط، وحّتى متابعة 
القضايا الفردّية لكل مواطن وكّل عائلة. وأحّيي 
األخيرة،  الدورة  في  اجلبهويني  البلدّية  أعضاء 
زريتسكي  عدنا  واحملاضرة  فوراني  فتحي  املربي 
الدؤوب  عملهم  على  عبُده،  هشام  واملهندس 
واملتفاني ونشاطهم املثمر وامللحوظ، والذي يعرفه 

ويلمسه أهالي حيفا.
وأضاف: نحن غير راضني بتاًتا عن سياسة البلدّية 
ورئيسها جتاه قضايا اجلمهور العربّي في حيفا، 

صباح  محروس)  املغدور  (والدة  صبيحة  تعرّضت 
املركزّية  احملكمة  جلسة  خالل  لالعتقال،  االثنني 
للنظر في متديد اعتقال املّتهم بقتل ولدها محروس، 
في حني تعرّض والده موّفق وشقيقته ماريا للّضرب 
أمن  رجال  عليهم  انهال  بحيث  اجلسدّي،  واالعتداء 
احملكمة بالّضرب، بسبب الصراخ باسم محروس - 

حسب اّدعائهم.
متديد  جلسة  في  جرى  عّما  محروس  والدة  وحّدثتنا 
اعتقال املّتهم، قائلة: «أحضروه إلى احملكمة وحاول 
استفزازنا واالستهزاء مّنا، فلم أمتالك أعصابي وبدأت 
بالّصراخ باسم محروس في احملكمة.. فعندما وجدته 
يستهتر ويسخر ويهّدد لم يكن أمامي سوى النداء 

باسم ولدي املرحوم محروس..».
وقال موّفق زبيدات (والد املغدور محروس): «حاولت 
رأيت  وفجأة  فعانقتها،  زوجتي،  روع  من  أهّدئ  أن 
رجال األمن في القاعة يعتدون علينا دون أي رادع، 
مّدعني أّن زوجتي رهن االعتقال». وأضاف: «سألتهم: 
رجال  اعتدى  وحينها  تعتقلونها؟  حّق  أو  حّجة  بأّي 
أمن احملكمة علّي وعليها مرّة أخرى، وحاول خطفها 
من بني يدّي، وعندما حاولت منعهم اعتدوا علينا، 
ابنتي  حاولت  وعندما  يدّي؛  بني  من  وسحبوها 
مساعدة والدتها بعد أن وقعت أرًضا، اعتدوا عليها 

أجمل باقات الورود نهديها 
للزميل العزيز 

سالم عوض@ وزوجته إيناس
لمناسبة قدوم ولي العهد وجيه

جعله ا, من أبناء السعادة

@مالحظة: وأخيًرا صار عندك سبب وجيه 

ح بّكير..  ر وتروِّ تيجي َع المكتب متأخِّ

مبروك :)
من الزمالء في سكتورز (البستاني)

*åUHO�ò q�«d ≠ أعلنت اجلبهة الداخلّية، عن تفعيل 

ـ27 من أّيار،  صافرات اإلنذار، يوم االثنني القريب، في ال
 1230 الّساعة  متام  في  وذلك  البالد،  مناطق  كاّفة  في 
ظهرًا، و1905 مساًء، حيث سُتسمع خاللهما صافرات 

إنذار متقّطعة ملّدة 90 ثانية.
وُيطلب من الّسكان املكوث في الغرف اآلمنة أو املالجئ 
حال  وفي  ا..  تقريًب دقائق   10 ملّدة  الواقية  األماكن  أو 
وجود صفارات إنذار حقيقّية، سُتسمع صافرة إضافّية..

ملزيد من االستفسار واملعلومات، ميكنكم االّتصال إلى 
مرَكز اجلبهة الداخلّية عبر الهاتف: 1207، أو الّتواصل 

.www.oref.org.il  :«عبر «اإلنترنت
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أيًضا وسحبوها خارج احملكمة».
لكّن  العنف،  ضّد  مبظاهرة  «خرجنا  زبيدات:  وتابع 
ضّد  وحتّول  احملكمة،  داخل  وصل  العنف  استخدام 
اخلطوط  تخّطوا  لقد  وصلنا؟  أين  فإلى  الضحية! 
احملكمة  داخل  ابننا  اسم  ذكر  من  مينعوننا  احلمراء.. 
ويسمحون للمّتهم بالتصرّف كما يحلو له؟!! نحن 

بأنفسنا نتعرّض للعنف!».
احملكمة  جلسة  ستعقد  أنه  إلى  زبيدات  وأشار 
ا أهالي  القادمة في الرابع من حزيران املقبل، مطالًب

حيفا احلضور وتقدمي الدعم واملساندة للعائلة.
تقم  قائلًة: «الشرطة لم  وأنهت أم محروس حديثها 
بواجبها كما يجب.. نشعر بأّننا مهّددون. ابنتي لم 
تذهب إلى املدرسة منذ أكثر من شهر بأكمله.. ال 

ندري ما ميكن فعله بعد؟!».
وعّقبت احملامية أييلت بيلو (الّناطقة بلسان جهاز 
القضاء واحملاكم في إسرائيل)، على االعتداء داخل 
احملكمة، بالقول: «رجال األمن في احملكمة مسؤولون 
عن احلفاظ على األمن والنظام العام. وقد قام أبناء 
وكرّد  أيًضا،  به  املّس  وحاولوا  املتهم  بتهديد  العائلة 
على هذا، اضطر رجال األمن التدّخل وتقييد الوالدة 

لهدف منع اإلخالل باألمن والّنظام».
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مع العلم أّن يونا ياهڤ وصل إلى رئاسة البلدية، 
قبل خمس سنوات، بأصوات الّناخبني العرب، في 
مواجهة مرّشح اليمني آنذاك، بوروفسكي. ولكن 
الدورة  في  البلدّية  سياسة  في  ينعكس  لم  هذا 
اجلمهور  قضايا  مع  الّتعامل  حيث  من  األخيرة 
َر تغييرًا جذرًيا نحو املساواة وجسر  العربي، ولم ن
سياسة  من  طويلة  عقود  عن  الّناجمة  الفجوات 

الّتمييز القومّي.
منافس/ة  ملرّشح/ة  دعم «اجلبهة»  إمكانّية  وحول 
من  العديد  هناك  زعاترة:  قال  ياهڤ،  ليونا 
مبسح  ًيا  حال ونقوم  البلدّية،  لرئاسة  املرّشحني 
سيرّجح  ما  بتعّمق.  املوضوع  ودراسة  اخلارطة 
الكّفة في نهاية املطاف هو مواقف كّل مرّشح/ة 
اجلمهور    قضايا  في  وخصوًصا  السياسّية، 
والبنى  والّتعليم  كالّسكن  احلارقة،  العربّي 

التحتّية وغيرها.
وحول تركيبة قائمة اجلبهة، قال زعاترة: قائمتنا 
أّنها  كما  يهودّية،   - ّية  عرب قائمة  ستكون 
ستشمل مرّشحني من جميع األحياء، ومن خيرة 
ومن  اجلماهيرّي،  العمل  في  املتمرّسني  الّناشطني 
كاّفة االختصاصات املهنّية. ونحن على ثقة من 
ـ«اجلبهة» اّلتي أثبتت  أّن جمهورنا سيجّدد ثقته ب

مرًّة تلَو املرّة أّنها أهل لهذه الّثقة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
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بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
ُقْل َهْل َيستوي اّلذيَن َيعلمون واّلذين ال َيعلمون

َوُقْل رَّّب ِزْدني ِعلًما
(صدق اهللا العظيم)
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أُعلن في القدس عن تعيني قاضي محكمة العدل العليا، سليم 
املنصب  هذا  ومبوجب  املرَكزّية.  االنتخابات  للجنة  رئيًسا  جبران، 
اجلديد سيصبح القاضي جبران هو املرجع لفض أي خالف يتعّلق 
بعملّية االنتخابات أثناء حدوثها على املستوى القطرّي، وكذلك 
جتتمع لدية كافة املعلومات وترفع إليه كاّفة النتائج من صناديق 

االقتراع لكي تعلن الّلجنة برئاسته عن نتائج االنتخابات.
في  طريقه  يشّق  أن  استطاع  حيفا،  في  املقيم  جبران،  والقاضي 
الّصلح  محكمة  من  القضاء  مجال  في  ويرتقي  القضائّي،  اجلهاز 
إلى املرَكزّية فالعليا، وشارك في البت بعّدة قضايا شائكة، كما 
كانت له قرارات وحيدة أصبحت مرجًعا في عالم القضاء. ومن أهّم 
قراراته تلك املتعّلقة بالّنواحي االجتماعّية والعالقات بني األفراد، 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
وبني اجلمهور والدولة.                         ®

 —U ÒB� 5�U

افتتح األحد املاضي، مرَكز الّشبيبة اجلماهيرّي على اسم كميل شحادة 
شحادة،  املرحوم  عائلة  بحضور  حيفا،  في  الّنسناس  وادي  حّي  في 
رئيس بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ، ورئيس إدارة «مفعال هپايس» 
عوزي دّيان. وقد توّلت عرافة احلفل سعاد حلو (مديرة املرَكز اجلماهيرّي 
«األخوّة» في وادي الّنسناس). وبدوره شكر جمال شحادة (جنل املرحوم) 
احلاضرين والبلدّية على تخليد ذكرى والده، مؤّكًدا «والدي عّلمنا أّنه 
علينا دائًما أن نعطي ال أن نأخذ؛ ولذلك أشكر كّل من ساهم وسعى 
إلى هذا الّتخليد.. على أمل أن نساهم باملزيد من العطاء لعدد أكبر 
من احملتاجني ومساعدة البشر، كيف نصبح مجتمًعا معطاًءا، موّحًدا 
ا». بينما أكد دّيان أّنه من الواضح أّن في وادي الّنسناس أمورًا  ـً وقوّي

حسنة كثيرة حتدث بفضل عائلة املرحوم كميل شحادة. 
 13 وبعد  ياهڤ: «اليوم،  يونا  احملامي  البلدّية،  رئيس  قال  حني  في 

عاًما من رحيله بسن مبّكر (46 عاًما)، ندّشن املرَكز اّلذي يحمل اسم 
ًدا، وأنا سعيد ألنه سنحت لي الفرصة للتعرّف  كميل شحادة. عرفته جّي
ـ«كاريزما» اّلذي  ا، عرفت فيه الّشخص املعطاء، صاحب ال ـً عليه شخصّي

لم ينضب عطاءه للمجتمع حّتى حلظة رحيله».
وتخّلل البرنامج، اّلذي حضره العشرات من سكان احلّي وأقارب املرحوم 
وعائلته ورجال دين، مقاطع فنّية مقّدمة من املرَكز اجلماهيرّي «األخوّة»، 
وقد ّمت توزيع الكؤوس على الفرق الرياضّية اّلتي شاركت في دوري كرة 
القدم على اسم كميل شحادة، اّلذي ينّظمه املرَكز اجلماهيرّي «األخوّة»، 

للّسنة الرابعة على الّتوالي.
أّنه  إّال  املرَكز،  تدشني  لوحة  عن  الستار  إسدال  احلفل  قبل  ّمت  قد  وكان 
ا عدم وجود ذكر للمرحوم كميل شحادة على اللوحة اخلارجّية،  ـً ّي كان جل
وفقط الّلوحة داخل املرَكز تخّلد ذكراه، ما حذا بالكثيرين للتّساؤل عن 

سبب عدم تخليد اسمه على املرَكز من اخلارج كما يجب؟!! 

 è³ O ³ A « e ÓÖd  v K Ž …œU × ý q O L Ö Âu Šd *« r Ý« ‚ö Þ≈
 ”UM ÒM « Íœ«Ë Òw Š w  åf ¹U á ¼ò ÒÍd O ¼U L '«

°tLÝ« qL% W²	ô ÊËœ s�



5 2013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

      

.    .      .    . -    7-30/5/2013  *

happy-days.co.il    3  

  

      
 :  

      *

    



62013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

*åUHO�ò q�«d ≠ وافق قاضي محكمة الّصلح في حيفا إيناس 

شارع  في  الواقع  املبنى  بإخالء  حيفا  بلدية  طلب  على  سالمة 
ألجل  اجلمعّية  منه  تستأجر  والذي   ،(«26 («هچيفن  الكرمة 
اخلدمات الصحّية للجمهور، الّطابقني األرضي واألّول. وتستخدم 
وأمر  املخدرات.  على  املدمنني  لعالج  مرَكزًا  املبنى  هذا  اجلمعّية 
ًيا  القاضي هذه اجلمعّية بإخالء املبنى، وإعادته إلى البلدّية خال
من أّي سكن أو أمتعة، وذلك خالل 75 يوًما. كما ألزم القاضي 

هذه اجلمعّية بدفع أتعاب احملامني بقيمة 5 آالف شيكل.
وقالت البلدّية إّنها صاحبة احلقوق في هذا العقار، وإّن اجلمعّية 
أّية  على  الّتوقيع  دون  ومن  منها،  إذن  بغير  وتديره  به  حتتفظ 
اتفاقّية معها. وكانت البلدّية قد أبلغت اجلمعّية بضرورة إخالء 
املستثمرين  ألحد  بيعه  تنوي  ألنها   2007 عام  منذ  املبنى 
ولكن  للِمنطقة،  التطويرّية  املشاريع  مع  يتالَءم  فندًقا  ليجعله 

اجلمعّية لم تستجب لهذا الطلب.
وقالت اجلمعّية إّن البلدّية تفرض موقفها بشكل تعسفّي، وهذا 
يتعارض مع الّسلوك الّسليم اللتزاماتها. وإّن إصدار أمر اإلخالء 
للخطر؛  العاّمة  الّسالمة  وتعريض  املدينة  بسّكان  ا  ـً مّس يعتبر 
خاّصًة أّن ذلك سيمنع العالج عن مئات املدمنني اّلذين يتلّقون 
بدائل املخّدرات، ما قد يؤّدي إلى وقوع أعمال العنف، واخلشية 

من انتشار املخدرات وتعاطيها، وانتشار األمراض واألوبئة. 
 وقال القاضي سالمة في قراره: إّن البلدّية واجلمعّية لم تّتفقا 
هذا  اجلمعّية  تستخدم  ذلك  ومع  بينهما،  تأجير  عقد  مبوجب 
املبنى منذ 1996. ولكن البلدّية سمحت للجمعّية باستخدام 
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حتّقق الّشرطة في شكوى ضد إحدى املساعدات في حضانة لتنكيلها باألطفال 
وإقصائها عن العمل مّدة 15 يوًما (اسم املساعدة واحلضانة محفوظان في 
ملّف الّتحرير). وكانت أّمهات لألطفال قد اشتكني من أّن أعمال الّتنكيل 

بأطفالهن دامت فترة طويلة، وقد خشي األطفال من اإلبالغ عن ذلك!!
جمع  على  طفلها  أرغمت  كيف  احلاضنة  رأت  إّنها  األّمهات  إحدى  وقالت 
من  صرخ  حّتى  يده  من  تشّده  وأخذت  الغرفة،  أرض  على  املتناثرة  األلعاب 
األلم. وعندما سألته أّمه إذا كانت احلاضنة تضربه ارتفع بكاؤه أكثر.. ثّم قال 
إّن احلاضنة تشتّم األطفال، وإّنها تهّددهم لّئال يتفوّهوا عن ذلك أمام ذويهم، 

وإّال..!! وسارعت األم إلى مرَكز الّشرطة لتقدمي شكوى ضّد احلاضنة. 
ا(!)، ولذلك حتّدث  ـً وقالت والدة أخرى إّن احلاضنة تعتبر الّتنكيل نهًجا تربوّي
أّن  مرّات  عّدة  أخبروها  وقد  احلضانة.  في  يجتازونه  عّما  األطفال  من  كثير 
ابنتها سقطت عن الكرسّي أو الّطاولة، أو ُجرحت أثناء اللعب، بينما كانت 

- في الواقع - تتعرّض للّتنكيل من قبل مساعدة احلاضنة. 
ملّدة  العمل  عن  ُأقصيت  احلاضنة  مساعدة  أّن  رّدها  في  الّشرطة  وأفادت 
أسبوعني ريثما يتّم الّتحقيق بالّشكاوى املقّدمة ضّدها. وقالت مصادر في 
بلدّية حيفا إّن هذه احلاضنة اسُتبدلت بأخرى لكي ال ميّس غيابها بالعمل في 
ّية نفسانّية إلى احلضانة لتتحّدث مع األطفال  احلضانة؛ وسيتّم إرسال أخصائ

وأولياء األمور.  

 è Ò¹b K ³ « V K Þ v K Ž o «u ð è L ~;«
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بينهما؛  رسمّي  بعقد  ذلك  يتّم  ولم  سنوات،  لثالث  املبنى 
تقّدمها  اّلتي  اخلدمات  أهمّية  البلدّية  تتجاهل  لم  ذلك  ورغم 
اجلمعّية للجمهور. ولكن هذا ال يلغي حقوق البلدّية في املبنى 
هي  البلدّية  فإّن  وعليه  به.  تصرّفها  وحرّية  عنه  ّيتها  ومسؤول
تعارض  وأن  املبنى  إخالء  تطلب  أن  وميكنها  احلقوق،  صاحبة 

استمرار استخدامه من قبل اجلمعّية. 
يصعب  فقد  للمدمنني،  املخدرات  بدائل  تقّدم  اجلمعّية  أّن  ومبا 
ولذا  اخلدمة،  هذه  لتقدمي  آخر  مكان  على  فورًا  العثور  عليها 
عليها العثور على مثل هذا املكان في وقت معقول، خاّصًة 
وأّنها تلّقت من البلدّية طلب اإلخالء منذ 2007. ونوّه القاضي 
إلى أّنه من واجب وزارة الصّحة تقدمي هذه اخلدمات إلى املدمنني.
   ©÷u� qz«Ë ∫d|uB
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بـ-

بـ-بـ-

بـ- بـ- بـ-

بـ-

محدود بـ 6 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 كيلو - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 5 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تونا بالزيت/ ماء ”ويلي فود“ 
110 غم

بـ-

سائل جلي ”فيري“
 1.5 لتر

بـ-

محدود لوحدة واحدة - 
عند الشراء بـ 100 ش.ج

محدود لوحدة واحدة - 
عند الشراء بـ 100 ش.ج

ورق تواليت ”موليت“
 32 قطعة

بـ-

رباعية محارم معطرة ”هاجيس“ 

بـ-

تشكيلة مقالي ”شلوشت 
هأوفيم“ 1 كغم

كباب/همبورغر ”نيتو“
 400 غم

حمص ”ميكي“ 
 1 كغم

تشكيلة ”عصير بريجات“
2 لتر

بـ-

تشكيلة حبوب الصباح 
”نستلي“

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

فرع يركا – م.ص. يركا | هاتف 04-906-9600

مفتوح

أيام في ا�سبوع

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد
نحترم

الشيكات 
بشروط

الحمالت بين التواريخ 30.05.13 -  23.05.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت.
 ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

سكر ”أورجينال“
 1 كغم

شوكوالطة ”شاحار“
 1 كغم

صدر دجاج طازج بالوزن
 1 كغم



82013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

   

 1
  

 

 μπππ

UHOŠ WM¹b� s� »dI�UÐ ¨W ÒOMJÝ WÒIý qš«œ

 W × K Ýú  d O ³  d−²  v K Ž —u ¦ F «
*åUHO�ò q�«d ≠ عّمم الّناطق بلسان شرطة الّساحل بياًنا على وسائل اإلعالم، 

وصلت نسخة منه إلى مكاتب صحيفة «حيفا»، جاء فيها أّن أفراًدا من شرطة 
ِمنطقة «زڤولون» عثروا على مختبر كبير لألسلحة في إحدى الّشقق السكنّية، 
الّسبت  يوم  قام  مشتبه،  إلى  املختبر  ملكّية  وتعود  حيفا.  مدينة  من  بالقرب 
األخير، بإلقاء قنبلة صوتّية في أحد الّشوارع وفّر هارًبا؛ وقد جنح أفراد الّشرطة 

بالقبض عليه.
أنابيب  على  العثور  ّمت  املختبر  في  الفحص  إجراءات  البيان: «وخالل  وأضاف 
ّية مختلفة لصنع مواد متفّجرة،  لصناعة قنابل، أدوات عمل، تركيبات كيميائ
كرّاسة إرشاد لصنع القنابل، ذخيرة، وقنابل مختلفة. هذا وقد ّمت إحالة جميع 
مع  أسلحة،  مختبرات  في  للفحص  عليها  العثور  ّمت  اّلتي  والّذخيرة  األسلحة 

استمرار الّتحقيق مع املشتبه بالقضّية».

UHOŠ ZOKš WIDM � w	

Õ«d _«  U ŽU  Èb Š≈ w  —U ½ ‚ö Þ≈
بياًنا  شاكيد،  عيران  الّساحل،  شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠ åUHO�ò q�«d*

على وسائل اإلعالم، وصلت نسخة منه إلى مكاتب صحيفة «حيفا»، جاء فيه 
أّن حادث إطالق نار وقع في ساعات الفجر الباكر من يوم الّسبت الفائت، خالل 
حفلة خاّصة في إحدى قاعات األفراح في ِمنطقة خليج حيفا («تشيك پوست») 

في حيفا، من دون وقوع أّية إصابات ُتذكر. 
كما علم مراسلنا أّنه ّمت باإلضافة إلى إطالق الّنار، استخدام الّسكاكني احلاّدة في 

الّشجار اّلذي دار داخل القاعة. 
وتابع البيان: أّنه ّمت إغالق قاعة األفراح، واستدعاء مالكيها إلى الّتحقيق أمام 
الفحص  قيد  زالت  ما  الواقعة  خلفّية  أّن  إلى  ويشار  «زڤولون»..  شرطة  قائد 

والّتحقيق.

 vKŽ  w¼Øu¼  s�  WLłdð  V²J*  …Ø»uKD�

 bO&ØbO−¹Ë ¨W Ò�UF�« W	UI¦�« s� WO�UŽ Wł—œ
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info@assadodehÆnet
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طائرة  حتّطم  عن  إسرائيلّية  تقارير  أفادت   ≠ åUHO�ò q�«d*

على  حيفا،  مدينة  في  األخير  االثنني  يوم  ظهر  صغيرة،  رّكاب 
مقربة من مهبط املدرسة الّتكنولوجّية للّطيران، جرآد اصطدامها 
إصابات.  وقوع  إلى  أّدى  ما  املهَبط،  في  جاثمتني  بطائرتني 
يبدو  ما  على  حتّطمت  الّطائرة  بأّن  ّية  األول املعلومات  ورّجحت 
خالل محاولة هبوط اضطرارّي إثر عطب مبحرّك الّطائرة، لكّنها 
حتّطمت وأصيب شخصان كانا على منت الّطائرة بجراح وُصفت بني 
املتوّسطة واخلطيرة، ُنقال على أثرها إلى العالج؛ فيما وصلت إلى 
مكان حتّطم الّطائرة، إضافًة إلى طواقم اإلنقاذ، قوّات من الّشرطة 
وطواقم اإلطفاء اّلتي شرعت الّتحقيق مبالبسات احلادثة ومعاجلته.

في  احلمراء»  داود  «جنمة  بلسان  الّناطق  عن  صادر  بيان  وأفاد 
بيان لوسائل اإلعالم وصلتنا نسخة منه، بأّن طاقم «جنمة داود 

احلمراء» تلّقى بالًغا عن سقوط طائرة صغيرة في حيفا، ووصل 
امليدانّية  اإلسعافات  بتقدمي  وقام  املكان  إلى  ّي  الطّب طاقمها 
ّية لشاّبني (35 عاًما و25 عاًما) كانا على منت الطائرة،  األول
أصيبا بجراح وُصفت ما بني املتوّسطة واخلِطرة، فتّم نقلهما إلى 
©bO�U�� ÊU�d� ∫d|uB
املستشفى لتلّقي العالج.              ®
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الحملة بين التواريخ 20.06.13 -  31.05.13  شبكة مركاز همازون تحفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء الحملةفي 
أي وقت. الخطأ وارد.

ويمكن  القرعة,  وادخلوا  بالتسّوق  استمتعوا  اشتروا, 
تكونوا بين الخمسة المحظوظين ونتصلكم, وتربحوا 

شروة اضافية بقيمة شروتكم.

5 فائزين جدد يومي�!

بترجعلك

فرع يركا – م.ص. يركا
هاتف 04-906-9600

 31.05.13 - 20.06.13
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تكثر – في اآلونة األخيرة – مجموعات الّتواصل 
ـ«فيسبوكّية»)،  ال (املجموعات  االجتماعّي 
املسيحّية منها واإلسالمّية، املختلفة، املتخّلفة، 
أو  إليها،  تنسبني  أن  حتاول  اّلتي  واملتطرّفة، 
بأخرى،  أو  بصورة  مجموعتها،  إلى  تضّمني 
إلى  للّتصويت  األولى  فتشّدني  ما..  لسبب 
املسيح على أّنه الّشخصّية األفضل في الّتاريخ، 
بينما حتّثني الّثانية على إضافة «بيچ اليك» 
للّنبّي محّمد، والّثالثة تريدني أن اُؤّكد أّن الّنبّي 
تدفعني  الرّابعة  بينما  األعظم،  الّشخصّية  هو 
فتدعوني  اخلامسة  أّما  العذراء،  تفضيل  إلى 
في  وكأّننا  جرًّا..  وهلّم  والّتصوّف،  الّتدّين  إلى 
يحاول  «مقرفة»،  مقزّزة  متطرّفة  «مسابقة» 
كّل طرف فيها «إبراز عضالته» وقدرات نبّيه، 
املسيح  أو  املسيح  من  أفضل  الّنبّي  أّن  إلثبات 

أهّم من الّنبّي... 
هذا  وغباء؛  حقد..  تعّصب..  تطرّف..  تخّلف.. 
هو غيض من فيض الّصفات اّلتي ميكنني أن 
من  الّتفكير  نفسه  له  ُتسّول  َمن  لكّل  أكيلها 

خالل هذا املنظور الّضّيق، وبهذا املنطق األعوَج.
من حّق أيٍّ كان أن يعّبر عن حّبه وتقديسه وتقديره 
لنبّيه أو مسيحه، بأّي أسلوب يراه، وضمن أّي 
مجموعة يختارها، وأن يصوّت لشخص املسيح 
أو يدعم الّنبّي، شريطة عدم إرغام اآلخرين على 

فعل ذلك..! 

«املتدّينني»  هؤالء  أّن  وأمرّ،  ذلك  من  واألدهى 
أو  كارثة  ُيحّل  أن  ويدعونه  الّله  من  يطلبون 
مصيبة على كّل َمن ال يشارك في «استطالعات 
الاليك» على أنواعها، وأن يصيب كّل َمن «ال 
يصّلي على الّنبّي» أو «ال يدعو للعذراء» بداء 

ليس منه شفاء، وغيرها من الّلعنات..!!
ال  حرّ،  أممّي  إنسان  وألّنني  كعادتي، 
«الّتحريض»  هذا  ا  جًدّ يستفزّني  طائفّي، 
تصرّف  ويثيرني   – الّتحريض  نعم   -
اّلذين  احلقودين،  املتطرّفني  املهوَّسني  بعض 
وهم  وكبيرة،  صغيرة  كّل  في  الّدين  ُيقحمون 
الّثرّيا. من  الّثرى  ُبعد  ا،  ـً ّي فعل عنه،  بعيدون 

إلى  االنضمام  على  إرغامي  محاوالت  ولكثرة 
و«إغرائي»  املتطرّفة،  املجموعات  هذه  مثل 
صفحتَي  عبر   – طالبت  بالّتصويت؛ 
ـ«فيسبوكّية» اخلاّصة، مؤّخرًا، و«باملشبرح» –  ال
كانت،  دينّية  مجموعة  أّي  إلى  إضافتي  بعدم 
أو  منافسة  إجراء  إلى  تهدف  اّلتي  تلك  خاّصًة 

مسابقة بني األنبياء!
وعقيدتي  «إمياني»  اُتركوا  وشأني،  اُتركوني 
وتفكيري، فال يحّق ألحد الّتدّخل في ذلك.. لم 
أطلب من أحد وال أريد من أحد أن يهديني إلى 
املسيحّية أو يحّثني على اعتناق اإلسالم، مثًال. 
أن  كان  أليٍّ  يحّق  فال  أختاره،  ما  بكّل  حّر  أنا 
حّقي  من  عليها.  ويسيطر  حياتي،  لي  يسّطر 
أن أكون كافرًا أو مؤمًنا، فإن كان هناك حساب 
وإن  اخلالق،  فسيحاسبني  اآلخرة  في  عقاب  أو 

°i O G ³ « · Òd D Ò² «Ë n ÒK Ò² « «c ¼ «u × Ký «
فَمن  الّنار؛  أو  اجلّنة  دخول  يختار  َمن  فأنا  كان 
حتاسبوهم؟!!  أو  الّناس  بني  لتحكموا  أنتم 
تفرضوا  وال  وتقّبلوها،  الغير  آراء  اِحترموا 
آراَءكم أو«مسابقاتكم» و/أو تفكيركم العقائدّي 

وتكيلوا لعناتكم على اآلخرين!
ال  باإلنسانّية،  بيننا  ما  في  نتكّلم  دعونا 
بالّطائفّية العمياء، املبنّية على حّب وتفضيل 
نبّي على نبّي، أو إعالء دين على حساب دين 
اآلخذ  االستقطاب  زيادة  إلى  يؤّدي  قد  ما  آخر، 
في االّتساع، أصًال. فالّتطرّف الّدينّي املَقيت – 
وبشكل  ُمقلق،  ازدياد  في   – الّشديد  ولألسف 
مقزّز وُمعيب، وبدأ يضرب اجلميع وينتشر في 
القاتل  اخلبيث  كالّسرطان  يتفّشى  مكان؛  كّل 
أرض  على  ملموًسا،  الّتطرّف  أصبح  بيننا.. 
أو  هنا  الّصورة  جتميل  محاوالت  رغم  الواقع، 

حتسينها هناك.
وتذّكروا أّنه ليس كّل من يصّلي أو يدخل اجلوامع 
ـ«فيسبوك» للّنبّي  أو الكنائس أو يصوّت عبر ال
مع  صادًقا  أو  مؤمًنا  املسيح،  أو  العذراء  أو 
خالقه.. فكم من الّناس ُيقيم صالته مع رّبه على 
لهدف  فقط،  شخصّية  ومصلحة  منفعة  أساس 
كسب األموال أو الّصفقات، أو لطلب الّشفاء من 
مرض، فإن اسُتجيب طلبه كان سعيًدا، وإن لم 
بعيًدا  وكَفر..  ولَعن  صالته  عن  تراجع  ُيستَجب 

عن الّتعاليم الّدينّية احلقيقّية!
الّنبّي  أّن  على  الّتأكيد  وراء  من  الهدف  ما 
أفضل من املسيح أو املسيح أفضل من الّنبّي، 

إالَم  ـ«اليكات»؟!  ال إضافة  وراء  من  القصد  ما 
ينقصنا  فهل  هذه «املسابقة»؟  وراء  من  سنصل 
واستقطاب  دينّي  وتطرّف  طائفّي  اقتتال  بعد 

اجتماعّي؟!  
وفي احملّصلة، فإّن أفضل شخصّية في الّتاريخ، 
يختار  فقد  آخر؛  إلى  شخص  من  تختلف  قد 
البعض نبّيه أو مسيحه، والبعض اآلخر يختار 
قد  آخرون  بينما  حبيبته،  أو  والده  أو  والدته 
ّية  يفّضلون شخصّية سياسّية أو ثورّية، أو أدب

ّية! أو فّن
ويتقّبله،  اآلخر  يحترم  أن  احلقيقّي  املؤمن  على 
أن  عليه  لذا  الّدينّية،  الّتعاليم  وفق  ويعمل 
يحترم جميع األنبياء، ويحافظ على قدسّيتهم 
ومكانتهم اخلاّصة، حيث من املفترض أن يكون 
بعض  من  بكثير  وأسمى  وأرقى  أكبر  قدرهم 
أّي  أو  ـ«فيسبوك»  ال عبر  الّسخيفة  املسابقات 

«اليك» كان.
البغيض،  الّتطرّف  هذا  وعنكم  عّنا  اِخلعوا 
الّدينّية،  الّتعاليم  عن  البعد،  كّل  البعيد 

املسيحّية واإلسالمّية.
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يوم  عصر  واليهود،  العرب  من  العشرات  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اجلُمعة، في اجلولة اّلتي نظّمها احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا 
ضمن فّعالّيات «أسبوع الّنكبة»، إلى البلدة القدمية في مدينة حيفا، 

بإرشاد الّدكتور ماجد خمرة.
وتضّمنت اجلولة عدًدا من املواقع الّتاريخّية، منها بيوت عبد الرحمن احلاج 
ورشيد احلاج إبراهيم ومصطفى باشا اخلليل، وحّمام الباشا، وجامع الّنصر 
(الصغير) ودير الّالتني، ومسجد اجلرينة، وحارة الكنائس، وساحة اخلمرة.

وأّكد الدكتور ماجد خمرة أّن حيفا كانت مدينة تعّج باحلياة الّثقافّية 
 ،1948 نيسان   22 يوم  سقوطها  حّتى  واالجتماعّية  واالقتصادّية 
وتهجير أهلها عبر امليناء، بتشجيع من اجلنود البريطانّيني، وفي ظّل 

هيونّية. القتل ومجازر العصابات الصِّ
وقّدم الدكتور خمرة بطريقة شائقة عّدة مناذج عن احلياة االجتماعّية في 
املدينة، كما ُيستدّل من الوثائق اّلتي جنت من الّنكبة ومن الّشهادات 
بلغ  اّلتي  والدته  من  سمعها  اّلتي  العائلّية  القصص  ومن  الشفوّية، 
ّية اليهودّية  عمرها في عام الّنكبة 14 عاًما. ولفت إلى العالقات العرب
اجلّيدة قبل النكبة، حيث سكن اليهود داخل احلّي اإلسالمّي (الّشرقّي) 
وتقاضوا أمام احملاكم الّشرعية، ولم تسلم ُكنسهم - أيًضا - من آلة 

هيونّية بعد الّنكبة. الهدم الصِّ
هذا، وكان «أسبوع الّنكبة» في حيفا قد افتتح، يوم االثنني املاضي، 
مبحاضرة حول سياسة سلب األراضي، واُختتم الّسبت املاضي، بعرض فيلم 
«خارطة الّطريق إلى األپارتهايد»، وهو وثائقّي يقارن الوضع بني نظام 
الفصل العنصرّي في جنوب إفريقيا واالحتالل اإلسرائيلّي في ِفَلسطني.
©—uBM� bz«— ∫d|uB
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*åUHO�ò q�«d ≠ وّجهت النيابة العاّمة في حيفا تهمة التحرّش 

إلى  قّدمتها  اّتهام  الئحة  ضمن  عاًما   22 يبلغ  رجل  ضّد  اجلنسّي 
احملكمة املرَكزّية في املدينة. وتبّني في هذه الّتهمة أّن الرّجل حترّش 
بأعمال  القيام  ومحاوالت  خطيرة،  ظروف  في  قاصرًا  عشرة  بإحدى 
ومحاولة  الّشخصّي،  الستعماله  خطيرة  مخّدرات  وحيازة  مشينة 

إتالف أدّلة ُضبطت ضّده. 
وكان املّتهم يتعرّض لضحاياه في عّدة أماكن يصادفهّن في أماكن 
عاّمة، وكان يقول إّن صديقته خانته، وانتقاًما منها عرض عليهّن 
على  يرغمهّن  وهو  تصويرهن  يحاول  أو  معهّن،  له  صورة  التقاط 

حتّسس جسده، مقابل مبلغ من املال.

UHOŠ w	
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åUHO�ò q�«d*

الّشيوعّي  احلزب  ناشطي  من  العشرات  شارك 
القنصلّية  أمام  املاضي،  األحد  يوم  و«اجلبهة»، 
الفرنسّية في شارع الكرمة («هچيفن») ضّد احلرب 
عن  احلديث  ظّل  في  الّتظاهرة  وجاَءت  سورية.  على 
لتوجيه  فرنسّي،   - بريطانّي   - أمريكّي  مخّطط 

ضربة جوّية ضّد سورية.
والفتات،  الّسورّية،  األعالم  املتظاهرون  ورفع 
ّية  اإلمبريال «مع سورية ضّد  فيها:  جاء 
ورّددوا  املؤامرة»،  والرجعّية»، «مع سورية ضّد 
لعمالء  العار  وكّل  اخلزي  «كّل  منها:  هتافات، 
بكرا  فلوسك..  ضّبي  أمريكا  «يا  االستعمار»، 
جوزك..  ضّبي  موزة  يدوسك»، «يا  العربّي  الّشعب 

يسقط  «يسقط  يدوسك»،  الّسوري  الّشعب  بكرا 
االستعمار، الّشعب الّسوري مع بّشار»، «سورية لألبد 
ِينهان  ا َعنك يا حمد»، «الّشعب الّسوري ما ب غصًب
بالّنشيد  الّتظاهرة  واختتمت  والُعربان».  ألمريكا 

الوطنّي الّسورّي «حماَة الّديار».
في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  قيادة  عضو  وقال 
حيفا، د. خالد داود تركي: «جئنا لنؤّكد تضامننا مع 
الّشعب الّسوري وقيادته ونضاله البطولّي ضّد إرهاب 
االستعمارّية  الّدول  تهديدات  وضّد  الُقربى»،  «ذوي 
وشيًكا  باَت  املؤامرة  على  سورية  نصر  وإسرائيل. 
وخسروا  أوراقهم،  كّل  املتآمرون  لعب  أن  بعد  جًدا، 
رهاناتهم الواحد تلَو اآلخر، فتحّطمت مؤامرتهم على 

صخرة صمود الّشعب الّسورّي البطل».
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*åUHO�ò q�«d ≠ ترأس البطريرك فؤاد طوال 

العذراء  طلعة  األورشليمّي)  الّالتني  (بطريرك 
ألوف  فيها  يشترك  مسيرة  وهي  التقليدّية؛ 
وتنطلق  والكنائس.  الرعايا  كاّفة  من  املؤمنني 
يوسف  مار  كنيسة  من  عام  كّل  املسيرة  هذه 
حّتى  املدينة  شوارع  وتشّق  حيفا،  في  لّالتني 
دير «ستيال مارس» (دير مار إلياس) للرّهبان 
الكرملّيني على جبل الكرمل. وتتقّدم املسيرة 
البالد  من  مختلفة  أنحاء  من  الكّشاف  سرايا 
يسير  ثّم  أيًضا،  الِفَلسطينّية  املناطق  ومن 
ّية واألخوّيات  الرّهبان والراهبات واحلركات الرّسول
والكهنة واألساقفة وهم يتقّدمون شخص السّيدة 
احلرب  انتهاء  منذ  بنقله  ُيحتفل  اّلذي  العذراء 

العاملّية األولى.
سنة  العاملّية  احلرب  إلى  الّتقليد  هذا  ويعود 
اجلوّي  للقصف  حيفا  تعرّضت  حيث   ،1914
من طائرات احللفاء، ولكن سّكان املدينة حاولوا 
حماية شخص السّيدة العذراء (سّيدة الكرمل)، 
وأنزلوا الّتمثال من دير «ستيال مارس» وخّبأوه 

لدى إحدى العائالت حّتى انتهاء احلرب. 
ويؤمن الّسّكان أّن سّيدة الكرمل كانت احلامية 
واحلارسة للمدينة في فتراتها العصيبة؛ وتعبيرًا 
لها،  وامتنانهم  العذراء  للسّيدة  شكرهم  عن 
مارس»  «ستيال  دير  إلى  الّتمثال  إعادة  قرّروا 
في األحد الّثاني بعد الفصح.. وهكذا أصبحت 

طلعة العذراء تقليًدا يتّم في كّل عام.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®



19 2013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

31.8  31.8  18.9 

7.6.2013 - 18.5.2013

16:45

19:00 16:30

21:00

 

 

 

20:30

 

21:00

 

 

20:3019:30

 

 

  
f   

21:00  



202013 —U Ò¹√ 24 WF ÔL'«

04-8623623

 2

( )
+

 

99₪

 2

( )
+

 

 3

85₪

,15 00:00 - 11:00 : 

₪ 35                         
(  , )        

 ...  ...  ...

 3 + 

100₪

  

*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم طاقم الرياضّيات، املؤّلف 

واملعّلمات:  قزعورة،  ثرّيا  املوضوع  مرّكزة  من: 
هنادي أبو حرش، إيناس خورّية، شيرين اغبارّية، 
احليفاوّية  «الكرمة»  مدرسة  في  سمعان،  وفاتنة 
الرسمّية (العلمّية النامية)، عدًدا من الفعالّيات 
والّنشاطات التعليمّية، ملناسبة يوم الرياضّيات، 

لصفوف الّثالث والرّابع في املدرسة.
وكان اليوم حافًال بالفعالّيات التربوّية واملضامني 
داخل  فّعالّيات  شمل  واملمّيزة؛  الّشيقة  العلمّية 
كّل  ُقّسم  حيث   خارجها.  وفّعالّيات  الصفوف 
قامت  مجموعة  وكّل  مجموعات،  إلى  صف 
داخل  األولى  احلّصة  كانت  حيث  ّية..  بفّعال
الّصفوف في مجال الهندسة، واحلّصة الّثانية في 

*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت املدرسة األحمدّية في حّي 

الكبابير احليفاوّي، مؤّخرًا، يوًما مفتوًحا، دعت إليه 
األهالي واملسؤولني، للمشاركة وحلضور عرض أعمال 
الّطالب اّلتي توّجتها في هذا اليوم.. حيث متّكنت 
والّنشاطات  الدؤوب  العمل  من  أشهر  بعد  املدرسة، 

احلثيثة، إخراج باكورة األعمال إلى الّنور.
وقد رّحبت باحلضور، عريفة احلفل ومرّكزة الفّعالّيات 
الّتربوية، املعّلمة إقبال قصيني، شارحًة أهمّية عقد 
هذا اليوم - كما جرت العادة في كّل عام - ومن 
نتائج  عودة،  نسرين  املدرسة،  مديرة  عرضت  ثّم 
امتحانات الّنجاعة والنماء، وقد كانت مشرّفة جًدا.

وقامت جوقة املدرسة بغناء أغنّية من كلمات وأحلان 
أستاذ املوسيقى غّسان حرب، واّلذي أعّدها خصيًصا 
ملشروع «مفتاح القلب»؛ كما عرضت قصيني أهمّية 
قيم مشروع «مفتاح القلب»، وشرحت املعّلمة فوازة 
مظهرًة  اإللكتروني،  املدرسة  موقع  عن  عيسى  أبو 

التجديدات اّلتي ُأدخلت عليه.
أّما مرّكزة احلاسوب، املعّلمة خلود شنبور، فتحّدثت 
في  التصرّف  وكيفّية  واألمان،  األمن  موضوع  عن 
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حاالت الّطوارئ، وقد ُعرضت في هذا اليوم رسومات 
الّطالب، اّلذي اختتم مبقاطع مسرحّية من متثيل طّالب 

املدرسة، من إعداد وإشراف الفّنانة نسرين سطيلي.
على  اليوم،  هذا  في  اّطلعوا،  قد  األهالي  وكان 
وأشغال  مجّسمات  من  الطّالب  وأعمال  رسومات 
يدوّية مختلفة، ّمت العمل على بعضها في يوم الّلغة 
ّية.. حيث كانت قد عرضت مرّكزة موضوع الّلغة  العرب
ّية، املعلمة منال عودة، أبرز أعمال الّطّالب في  العرب
هذا اليوم. وكان للرياضّيات نصيب في هذا اليوم 
(مرّكزة  الباش  جيالن  املعّلمة  عرضت  حيث  أيًضا، 
يوم  في  الّطّالب  أعّدها  اّلتي  املجّسمات  املوضوع)، 

الرياضّيات أيًضا.

مجال احلساب، واحلصة الّثالثة كانت عبارة عن 
لغز لكّل الّصفوف املشاركة، كان حّله عبارة عن 
التوّصل إلى رقم هاتف مدير املدرسة، حيث فاز 
الّثاني  القسم  أّما  املهّمة.  في   1 الّثالث  الّصف 
فكان عبارة عن 10 محّطات في الّساحة، شملت 
عّدة مواضيع متنوّعة في الرياضّيات والهندسة، 
املستطيل»  بُعنوان «عودة  مسرحّية  عرض  منها 
الّسادس  الّصف  طّالب  بأدائها  قام  الّساحة،  في 

1، بإرشاد املعّلمة هنادي أبو حرش.
وجتسيد  الّطّالب،  تفعيل  إلى  اليوم  هذا  وهدف 
محسوسة  فّعالّيات  عبر  الدراسّية  املواضيع 
أجواًء  أضفى  الرياضّي  اليوم  فهذا  ومشوّقة، 
تعليمّية ومسلّية على جميع الّطّالب املشاركني.

åè d ~ «ò è Ý—b  w   U ÒO {U ¹— Âu ¹åè d ~ «ò è Ý—b  w   U ÒO {U ¹— Âu ¹
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وزّعت مطرانّية الرّوم امللكّيني الكاثوليك حليفا والّناصرة وعكا وسائر 
اجلليل، عصر اجلمعة األخير، 78 منحًة على طّالب جامعّيني من أبناء 

الرعّية، وذلك للّسنة الرابعة على الّتوالي.
املطران  املطرانّية،  قاعة  في  ُعقد  اّلذي  املنح،  توزيع  حفل  خالل  وحتّدث 
إلياس شّقور (راعي أبرشّية الروم امللكّيني الكاثوليك)، قائًال: «نأمل 
بزرع حّبة خردل في قلوبكم، حّبة إميان ومحّبة وانتماء. هذه املنحة لن 
حتّل لكم مشاكلكم، فنحن ال منلك املقدرة على ذلك(!!)، ولكن لدينا 

5 ÒO F U'« » Òö ÒD « v K Ž U Î× M  Ÿ“ Òu ð p O uŁU~ « ãË Òd « è ÒO ½«d D

اهتمام دؤوب وقلب صادق بأّال نترككم بال ذكر، فالكنيسة األم تسهر 
على راحتكم وترافقكم في مسيرتكم األكادميّية». 

وأّكد شّقور أّنه يحاول دوًما أن يجد أماكن عمل ألبناء الرعّية، لهدف 
االندماج في املجتمع والعطاء. وأضاف: «نحن بحاجة ألن نثّبت هوّيتنا 
املسيحّية، اّلتي دفع ثمنها إخوتنا املسيحّيني جرّاء «الرّبيع العربّي»!!!». 
ُمشيرًا إلى قتل املسيحّيني األقباط في مصر واملسيحّيني في سوريا. 

وأّكد على أّنه يجب احلفاظ على هوّيتنا الّشخصّية في البالد.
ومن جهته قال األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (رئيس رعّية الروم 
الكاثوليك في حيفا)، إّنه في العام املنصرم ّمت تزويج 330 زوًجا من 
الرّوم الكاثوليك، وبالّتالي مت جتميع نحو 66 ألف شيكل، إضافًة إلى 
12 ألف شيكل من حساب املطران شّقور اخلاّص(!!)، وبالّتالي متّكنت 
املطرانّية من تقدمي 78 منحة ألبناء الّطائفة. ُمشيرًا إلى أّن املطرانية 

اختارت توزيع 78 منحة بقيمة 1000 شيكل لكّل منها.
وفي اخلتام قام املطران شّقور مبرافقة األب ميني بتوزيع املنح على الّطّالب 
ًيا دوام التقّدم والنجاح لكاّفة الّطّالب آمًال  اجلامعّيني املتواجدين، متمّن

أن يخدموا مجتمعهم ورعّيتهم، مستقبًال، بأفضل وجه.

 U Ołu u M~ðË Âu K Ž
å… Òu š_«ò è Ý—b  w

*åUHO�ò q�«d ≠ اشتركت مدرسة «األخوّة» الرسمّية في حيفا، 

يوم الّثالثاء األخير، في معرض البحوث العلمّية في موضوع العلوم 
والّتكنولوجيا، بإشراف سعيد خطيب (مدرّس العلوم والتكنولوجيا 
بحًثا  الّسادس  الّصف  طّالب  قّدم  حيث  «األخوّة»)،  مدرسة  في 

ا عن منو بذور البندورة.  ـً علمّي
جدير بالّذكر أّن العرض واملوضوع ناال إعجاب واستحسان مديرة عام 
حيفا  لواء  ومديرة  مكتب وزير الّتربية والّتعليم داليت شتراوبرو، 
للمدارس  القطرّي  والتكنولوجيا  العلوم  ومفّتش  ِمتوكي،  راحيل 
ّية املعّلم حمد طربية. وشكرت مديرة املدرسة د. نوال سليمان،  العرب

األستاذ سعيد خطيب والّطّالب اّلذين شاركوا بالعرض.
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«مدى  مرَكز  في  النسوّية  الّدراسات  قسم  عقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الكرمل» (املرَكز العربّي للّدراسات االجتماعّية الّتطبيقّية)، ندوًة حتت 
النكبة»؛  عاشت  لنساء  حّية  شهادات  وعكا..  حيفا  بني  «ما  ُعنوان: 

حيث ُعقدت الندوة في باحة «الورشة - مساحة فنّية».
افتتحت الّندوة پروِفسور نادرة شلهوب - كيڤوركيان (مديرة برناَمج/

قسم الّدراسات الّنسوّية في «مدى الكرمل»)، قائلًة: «يشّكل هذا الّلقاء 
استمرارّية ملسار بدأه برناَمج الّدراسات النسوّية في نشره لعدد «يافا» 
املرأة،  إلى  للعودة  محاولة  وهذه  الِفَلسطينّية؛  الّدراسات  مجّلة  في 
اإلنسان، إلى عاملها الّذاتي واملجتمعّي، وذلك لطرح قراءة سيكولوجّية، 
سياسّية، لوضعّية اإلنسان، متمركزين في الّسياق الفردّي - العائلّي 

– الّتاريخّي - اجلغرافّي للِفَلسطينّيات.»
وحتّدث زهرة خمرة عن ذكرياتها عام النكبة وقارنت ما يصلنا من صور 
الّسنة.  تلك  من  ذاكرتها  في  محفور  هو  مبا  سورية،  في  يحدث  عّما 
وشرحت خمرة عن حياتها كالجئة في لبنان ملّدة سنتني قبل عودتها إلى 

ًدا لسبب أثرها القوّي عليها. حيفا، وعن أحداث ال زالت تذكرها جّي
على  شهادتها  في  رّكزت  واّلتي  عكا،  من  منسي  جّمال  سهام  تلتها 
صورة ميناء عكا املكتظ مبن اضحوا الجئني، وقّصتها الشخصّية أيًضا، 
حيث خسرت بيتها في عّكا، إّال أّنها استرّدته الحًقا. وأشارت إلى أّنها 

تؤمن أّن يوًما ما سيعود جميع الالجئني إلى البالد.
أّما نائلة نّقارة - أبو مّنة، فقد ترّكزت شهادتها حول الرّعب اّلذي نشرته 
بيروت،  في  والّصعبة  املُذّلة  احلياة  حيفا،  في  هوينّية  الصِّ العصابات 
وطريق العودة الّشاق واملليء باملخاطر. وكذلك عن حياة ما بعد العودة، 
اّلتي لم تنتِه عندها املعاناة، لكنها - دون أدنى شك - كانت األمل 

لبداية جديدة.
الّدراسات  برناَمج  (منّسقة  ناشف   - ظاهر  سهاد  د.  الندوة  اختتمت 
النسوّية في «مدى الكرمل»)، شاكرًة املشاركات على إدالئهن بشهاداتهن 

احلّية وإحيائهّن ألصوات وقصص نساء عاشت مآسي الّنكبة.

è³ ~ ÒM « Èd Ö– w O × ¹ åq d ~ « Èb ò
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*åUHO�ò q�«d ≠ جرت، مؤّخرًا، مسيرة في مدينة 

سروجي  فدوى  االجتماعّية  الّناشطة  بإرشاد  حيفا 
(ابنة حّي وادي اجلمال)، ضمن «مسيرات املشي» 
جني  من «مسيرات  جزًءا  تعتبر  واّلتي  حيفا؛  في 
العاملّية»، وذلك حتت ُعنوان «ُقبالة البحر - حّي 

وادي اجلمال».
وتخّللت املسيرة عّدة محّطات في احلّي واِملنطقته، 
كزيارة «ستيال مارس»، جولة في حّي وادي اجلمال، 
وتل الّسمك («شكمونا»)؛ وتعرّف البيوت القدمية، 
والفيسفساء، والكنائس والكنس، وزيارة إلى مرَكز 

بحث البحار واحمليطات.
وجتدر اإلشارة إلى أّن «مسيرات جني العاملّية»، هي 
للمدينة،  األخرى  القّصة  حتكي  مشي»  «مسيرات 
القّصة غير املكتوبة، وأحياًنا غير احملكّية، أيًضا.

UH O Š w  åw A*« …d O ò b ýd ð włËd Ý ÈËb  èDýU ÒM «UH O Š w  åw A*« …d O ò b ýd ð włËd Ý ÈËb  èDýU ÒM «
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في  والّتعليم  الّتربية  أوساط  جتتاح 
حول  متجّددة  نقاشات  وغيرها،  البالد 
املؤّسسات  في  املّتبعة  الّتقييم  مناهج 
االختبارات  خالل  من  الّتعليمّية، 
ضوء  في  وذلك  والّسنوّية،  املرحلّية 
املؤّسسات  حّققتها  اّلتي  الّنجاحات 
هذه  عن  تخّلت  اّلتي  الّتعليمّية 

املناهج، أو استبدلتها مبا هو ُمغاير.
الّساحة  إلى  الّنقاش  هذا  عاد  وقد 
الّتعليمّية الّتربوّية، بعد جناح ما ُأسمي «الّنموذج الفّنلندّي» في 
كان  نوع  أّي  من  االختبارات  ا  ـً ّي كل يعدم  اّلذي  والّتعليم،  ّية  الّترب
ووظيفة الّتفتيش، ويعتمد أساًسا على الّتعّلم في ورش، من خالل 
إلقاء مهّمات َعمل في ساعات الّدوام بحضور املدرّسني واملوّجهني. 
والّسلوكّيات  لألداء  املدرّسني  مراقبة  على  ممتّد  فهو  الّتقييم  أّما 
واملشاركات والفعل الّتعّلمي والّتطبيقات، اّلتي يقوم بها طّالبهم 
الزّمن  من  محّددة  نقطة  في  وليس  الّتربوّية،  العملّية  مدار  على 

نسميها في العادة اختبارًا.
أّما مستوى الّتعليم والّتحصيل في فنلندا فهو من األعلى في 
العالم قياًسا بالّدول املتطوّرة أو غير املتطوّرة، ووفق كّل املعايير. 
صحيح أّن هناك عوامل أخرى تساعد على حتقيق هذا اإلجناز إّال 
أّن علماء الّتربية، والفّنلندّيون أنفسهم، يعزون ذلك إلى العملّية 
الّتعليمّية املُنسابة احملرّرة من كوابح للّطالب واملعّلم، تتمّثل في 
وفي  بعضهم  أعني  في  الّطلبة  حتّول  تقييم،  وعملّية  اختبارات 

عيون أنفسهم ومعّلميهم إلى مجرّد أرقام أعلى أو أدنى! 
وكانت أبحاث كثيرة في الّتربية أشارت إلى عملّية الصّد والكبح 
على  القائمة  الّتقييم  عملّية  في  االختبارات  بها  تقوم  اّلتي 
اختبارات وعالمات وتصنيفات بني جّيد وجّيد جًدا وممتاز ومتفوّق. 
فهي ُمعيقة جًدا على الّطالب قبل االختبار وقد تكون مدّمرة متاًما 
في حال اإلخفاق. وليس هذا فحسب، بل أّن الّتعامل اّلذي يلقاه 
الطالب من املعّلم يصير انعكاًسا ُمباشرًا للعالمة اّلتي سّجلها 
قد  والعالمة  باالختبار  الّتقييم  أّن  مبعنى  آخر.  شيء  ألّي  وليس 

يتحّول إلى فخ يوقع الطالب واملعّلم أيًضا.
ا عن االختبارات كوسيلة  ـً ّي من هنا اّتسعت املطالبات بالّتخلي كل
أداء  متابعة  على  تقوم  للّتقييم،  بديلة  ُسبل  وبتطوير  تقييم 
الّطالب في كّل املستويات، وإقامة عالقة حوارّية معه، تعزّز لديه 

القدرة واملهارة والرغبة.
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الطعمـات بتتحرك بالثـم بتوازن وبنفس النسـبة كأنك عم 
تاكل إشـي واحد مبني مـن عدة طعمات ومش عدة أشـياء 

بطعمات مختلفة...
برغل ناعم نخلة،  منظف مرتين ال بسرك وال بكّدر..

زنبرك الساعة بيقول.. اجا الوقت للكبة المقلية.

الكـبة الممتازة مثل زنبرك الساعة..

البرغل الناعم من نخلة، ممتاز للـكبة. 

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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شاركت كريستني خازن ضمن وفد عربّي – يهودّي 
في  أسابيع  ثالثة  أمضى  قيادّيات،  لنساء 
ا  منصًب خازن  كريستني  تتبوّأ  املّتحدة..  الواليات 
حّساًسا في بلدّية حيفا، فهي مديرة مكتب تنفيذ 
امليزانّية، وتعمل مديرة قسم املوازنة مقابل البنوك 
في بلدّية حيفا، فهي تشرف على توزيع املدخوالت 
تتطّلبه  ما  مبوجب  البنوك  طريق  عن  واملصروفات 
امليزانّية. وقد اختارتها وزارة اخلارجّية األمريكّية، 
واحدة  لتكون  أبيب،  تل  في  سفارتها  طريق  عن 
من وفد لنساء قيادّيات في املجتمع اإلسرائيلّي.

التقينا بكريستني، في هذا احلوار حول الوفد إلى 
أمريكا وحول طبيعة عملها في البلدّية.

يارك ضمن هذا الوفد؟ - كيف ّمت اخت
قيادّيات  نساء   5 من  الوفد  هذا  تأّلف  خازن: 
وثالث  عربّيتني  من  اإلسرائيلّي،  املجتمع  في 
يهودّيات. ويأتي تنظيم الوفد بعد زيارة الرئيس 
وزارة  من  اّتصال  جرى  حيث  البالد،  إلى  أوباما 
تل  في  سفارتها  طريق  عن  األمريكّية  اخلارجّية 
نسوّية  وهيئات  نساء  للقاء  الوفد  وُدعي  أبيب، 
ّية  العرب أنا  فكنت  املّتحدة.  الواليات  في  قيادّية 

ّية. مع زميلة لي من باقة الغرب

- ماذا كان برناَمج الوفد في الواليات 
املّتحدة؟

نيڤادا  والية  ثّم  واشنطن  إلى  زيارتنا  بدأنا  خازن: 
واشنطن  في  زرنا  حيث  نيويورك،  وبعدها 

في  أمريكّية  واجتماعّية  ّية  نسائ مؤّسسات 
والدميقراطّي.  اجلمهورّي  احلزبني:  من  الكونغرس، 
في  األمريكّيات  بالّسفيرات  التقينا  كما 
خاّص  لقاء  لنا  وكان  العالم،  من  عديدة  أماكن 
أفغانستان.  في  األمريكّية  الّسفيرة  مع  وممّيز 
املرأة  مكانة  على  االّطالع  ذلك  من  الهدف  وكان 
نرى  ونحن  األمريكي؛  املجتمع  في  ودورها 
وترّشحها  املرأة  تدعم  اّلتي  األمريكّية  املؤّسسات 
حول  وتداوَلنا  املختلفة،  املؤّسسات  في  للتقّدم 
احلكم. ونظام  األمريكّي  الفديرالي  الّنظام 

املرأة  وضع  بني  مقارنًة  أجريت  هل   -
في أمريكا ووضعها في بالدنا؟

خازن: طبًعا، الحظت من خالل مناقشاتنا مع الّطّالب 
اجلامعّيني عن دور املرأة وتقّدمها في املجتمع، أّن 
بحال  عاّمًة،  واإلسرائيلّية  خاّصًة،  ّية  العرب املرأة 
وأقول  األمريكّية(!)،  املرأة  عليه  هي  مما  أفضل 
ذلك استناًدا إلى املعطيات الرقمّية اّلتي نعرفها؛ 
حيث إّن عدد الّنساء األعضاء في الكونغرس يبلغ 
%6 من عدد األعضاء فقط، بينما في إسرائيل 

 120 أصل  من  الكنيست  في  عضوًا  سّيدة   28

املرأة  تدعم  األمريكّية  املؤّسسات  ولكن  عضوًا. 
هناك أكثر ّمما تالقيه املرأة في املجتمع اليهودّي 

وطبًعا العربّي.

األمم  إلى  زيارتكّن  كانت  وكيف   -
املّتحدة؟

اّطلعنا  فقد  وناجحة،  رائعة  الزّيارة  كانت  خازن: 
اّلتي  ّية  الدول واملؤّسسات  الهيئات  نشاط  على 
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حماية  مجال  في  وخاّصًة  املرأة،  بشؤون  تعنى 
لدى  ضّدها  احلاصل  الّتمييز  وإنهاء  حقوقها 
العديد من الّشعوب، وتعزيز املساواة على صعيد 
أجل        من  والعمل  العائلة،  شؤون  وإدارة  العمل 

إحالل الّسالم.

ة  ّي العرب املرأة  دور  عن  حتّدثت  أنت   -
ة الّسالم؛ فما هو الّدور الّذي  ّي في عمل
ترين املرأة فّعالة فيه في مجال الّسالم؟

عاّمًة،  اإلسرائيلّية  املرأة  بأّن  شّك  من  ما  خازن: 
فنحن  الرّجل،  دعم  إلى  حتتاج  خاّصًة،  ّية  والعرب
مجتمع ذكورّي بالّتأكيد، ونالحظ هذا في املدن 
ّية  العرب املرأة  انخراط  فإّن  ولذا  ّية.  العرب والقرى 
وعلى  األّول،  العنصر  هو  السياسّية  احلياة  في 
تخوض  لكي  ودعمها  املرأة  تشجيع  املجتمع 
من  واالقتصاد  ناحية،  من  السياسة  معترك 
ناحية أخرى. فلماذا ال تأخذ املرأة دورها الريادّي 
ترغبها؟  اّلتي  املجاالت  في  وتنطلق  الّصحيح، 
فقط؛  منزلها  في  وتتقوَقع  ُتقمع  أن  يجب  ملاذا 
املرأة ال تتنّكر لدورها في البيت، وال حتيد  إّن 
عن دور األمومة اّلذي تقوم به خير قيام. فهذه 
ملاذا  والّتربية،  البيت  في  بها  نثق  اّلتي  املرأة 
ال نثق بها في مجاالت احلياة األخرى؟ الحظت 
أّن املجتمع األمريكّي مينح املرأة هذه الّثقة، ونرى 

كثيرًا من الّنساء في مراكز ومناصب هاّمة، حّتى 
عن  عدا  األمريكّية،  للرئاسة  ترّشحت  املرأة  أّن 
دورها كوزيرة خارجّية أو مندوبة عن بالدها في 
األمم املّتحدة أو سفيرة لوطنها في دول العالم.

االعتماد  عليك  يصعب  قد   -
في  بادئ،  وامل األفكار  هذه  على 
في  حّساًسا  ا  منصًب تشغلني  حني 

بلدّية.. ال
خازن: ملاذا يصعب علّي، فأنا أقوم بدوري كأم، 
وكعضو في مرَكز «حزب العمل»، ومديرة قسم 
وأحمد  حيفا؛  بلدّية  في  البنوك  مقابل  املوازنة 
الّله فإّني أقوم بواجبي خير قيام، حيث يعمل 
في مكتبي 16 موّظًفا يدأبون على تنفيذ ما 
امليزانّية؛  في  تصرّف  من  وأخّططه  لهم  أبرمجه 
في  البلدّية  األموال  أوضاع  نراقب  اّلذين  فنحن 
من  نصرف  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  البنوك 
امليزانّية ما ُيطلب مّنا؛ كما تتجّمع لدينا كّل 
األموال الّداخلة إلى البلدّية من ضرائب الّسكن 
املخالفات،  أو  الغرامات  جباية  أو  (األرنونا)، 
وغيرها من مصادر دخل البلدّية، فنقوم بتوزيع 
هذه األموال على البنوك، ونرصد منها ما يجب 
األموال  بتحرير  نقوم  كما  الّتوفير.  برامج  في 
لدفع املعاشات للموّظفني وسائر املصاريف. وإذا 
كان هناك أّي فائض في امليزانّية فإّننا نتصرّف 

ا أمام البنوك. باألموال مبا نراه مناسًب

نشاطك  حول  سؤال  لدّي   -
فهل  ّي،  احلزب أو  السياسّي، 
لعضوّية  نفسك  بترشيح  تفكرين 

الكنيست؟
وقد  اآلن،  تفكيري  في  وارد  غير  هذا  خازن: 
قادرة  فيه  نفسي  أرى  املستقبل  في  يوم  يأتي 
من  املجتمع  خدمة  على   - فعلّية  وبصورة   -
العربّي  املجتمع  قضايا  فإّن  الكنيست،  خالل 
ُملّحة للغاية، خاّصًة أّننا نتعرّض لتحّديات من      

كاّفة اجلهات. 

الكنيست  عضو  نرى  ولكّننا   -
اّتخذت  امرأة  فهي  زعبي،  حنني 
مكانتها في الكنيست، وهي تخدم 
شعبها.. فما رأيك باملرأة اّلتي يجب 

أن تتفرّغ للعمل السياسّي؟
خازن: أوًّال أنا أحترم وأجّل عضو الكنيست حنني 
العربّيات  الّنساء  عدد  ازداد  لو  وحّبذا  زعبي، 
امرأة  تدخل  أن  «اجلبهة»  في  وكادت  أمثالها.. 
املجتمع  يشرّف  ما  وهذا  الكنيست،  إلى  أخرى 
كله؛ فصديقتي ناديا حلو تخدم املجتمع جًدا، 
داخل  كانت  إن  اجلماهيرية،  أعمالها  كّل  في 
املرأة  استطاعت  لقد  خارجها.  أو  الكنيست 
طبيعة  من  تغّير  أن  ذلك،  ضوء  على  ّية،  العرب
كانت  أن  بعد  إليها،  اجلمهور  ونظرة  عملها 
فقط  املفتوحة  هي  املمرّضة  أو  املعّلمة  وظيفة 
ّية، بل أخذت تتحّول إلى وظائف  أمام املرأة العرب
أحّيي  ولذا  وحدهم.  الّذكور  على  حكرًا  كانت 
في  العامالت  العربّيات  الّنساء  جميع  وأشّجع 
ّية،  والقضائ واالقتصادّية،  السياسّية،  احلقول 

والطبّية، وغيرها من مرافق احلياة الهاّمة.

- كلمة أخيرة..
خازن: أشكر لكم اهتمامكم.. حان الوقت لتكون 

ّية قيادّية. املرأة العرب
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اجلُمعة  يوم  ُعقدت،  «مساواة»  مرَكز  من  مببادرة   -  åUHO�ò  q�«d*

ّية»  املنصرم، حلقة حوارّية حتت ُعنوان «احلقوق اجلماعّية للجماهير العرب
«املستقبل  مشروع  ضمن  شفاعمرو،  مدينة  في  الّثقافّي  املرَكز  في 
ّية في نقاط مختلفة  املشترك» اّلذي يهدف لطرح مواقف اجلماهير العرب

على مّتخذي القرارات ورفع الوعي في مجال احلقوق.
يتخّلل املشروع منح دراسّية لّطالب ألقاب متقّدمة لبحث نقاط سياسّية 
ّية كلغة رسمّية في البالد،  ّية، كأهمّية الّلغة العرب تخّص اجلماهير العرب
والقومّية،  املدنّية  واملساواة  ّية،  العرب للجماهير  الّتاريخّية  واحلقوق 
وغيرها. وقد ّمت استعراض البحث اّلذي قامت به طالبة لّلقب الّثاني 
في مجال العلوم السياسّية، راوية بقاعي، وّمت نقاش البحث في احللقة 
على يد مجموعة من الّناشطني والقادة السياسّيني في املدينة، ومنهم 
سكرتير جبهة شفاعمرو وعضو البلدّية زهير كركبي، وعضو البلدّية 
أسعد  البلدّية  بلسان  والّناطق  شليوط،  إبراهيم  الوطنّي  الّتحالف  عن 
تلحمي، وسكرتيرة حرَكة الّنساء الدميقراطّيات فتحّية الّصغير، وأعضاء 
في األحزاب السياسّية. افتتح احللقة مرّكز املشروع ربيع الّصغير، وأدار 

الّنقاش احملامي نضال عثمان (مرّكز املشاريع في مرَكز «مساواة»).
وقّدمت الطالبة راوية بقاعي مداخلًة عن البحث اّلذي يتضّمن مقارنًة 
متحّدثة  واألقلّية  إسرائيل  في  ّية  العرب اجلماهير  وضع  بني  علمّية 
اجلماعّية  حقوقهم  حتقيق  استطاعوا  اّلذين  كندا،  في  الفرنسّية  الّلغة 
في  كندا  في  الّصامتة  الّثورة  بعد  ذاتّي،  بشكل  مؤّسساتهم  وإدارة 
أواخر الّستينات، وبدعم من الّدولة الفرنسّية والكنيسة الكاثوليكّية 

وحركات التحرّر الوطنّي آنذاك. 
وأشار املشاركون في احللقة على االختالف بني املجموعتني بعدم وجود 
دعم من العالم العربّي أو أي عامل خارجّي، باإلضافة إلى أّن اجلماهير 
األقلّية  مع  تتعامل  وإسرائيل  األصلّيني  البالد  أصحاب  هم  ّية  العرب
ّية مبفهوم كولونيالّي وعنصرّي، وفي كندا األقلّية متحّدثة الّلغة  العرب
الفرنسّية، مجموعة مهاجرين مستعمرين كباقي مواطني كندا، وليسوا 
أصحاب البالد األصالنّيني. هذا وتطرّق املشاركون إلى الفرق في الوضع 

االقتصادّي بني املجموعتني.
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 åUHO�ò q�«d*

مرور  ملناسبة  الّدراسّي،  الّتوجيه  جمعّية  تنّظم 
ا  ـً ّي فن حفًال  تأسيسها،  على  عاًما  وعشرين  اثنني 
يوم  وذلك  مفيدة»،  ُعنوان «جملة  حتت  ا  ـً وموسيقّي
والّنصف  الّثامنة  الّساعة  األربعاء (5/6/2013)، 

مساًء، في قاعة «كريچر» في حيفا. 
وسيشمل االحتفال فيلًما قصيرًا يستعرض مسيرة 
نشاطها،  سنوات  خالل  الّدراسّي  الّتوجيه  جمعّية 
الّطّالب،  على  دراسّية  منح  أربع  توزيع  سيتّم  كما 
يعمل  منح،  صندوق  إلقامة  األمسّية  ريع  وسيرصد 

بشكل دائم ومنتظم. 
أّما الفقرة املرَكزّية في احلفل فهي العرض املوسيقّي 
«جملة مفيدة»، واّلذي يشارك فيه كّل من الفّنان ألبير 
مرعب وفرقته املوسيقّية، الّثنائي تريز سليمان ويزن 
إبراهيم، يشاركهما عمر مّداح (ساكسفون)، ونايف 
سرحان (إيقاعات)، والّضيف الفّنان عامر حليحل. 
الّتوجيه  جمعّية  (مديرة  سليمان  حسناء  وتقول 
ّية،  الّدراسّي): «إّن الهدف من وراء إقامة هذه االحتفال
على  عاًما  وعشرين  اثنني  مبرور  احتفاًء  تأتي  اّلتي 
تأسيس اجلمعّية، هو إنعاش الّدور املرَكزّي اّلذي مّيز 
احلاضن  منها  جعل  واّلذي  إنشائها،  منذ  اجلمعّية 
واملشّجع األّول لدعم الّتعليم العالي عاّمًة، والّطالب 
العربّي في اجلامعات خاّصة. كما ستغتنم اجلمعّية 
مؤّسسي  تكرمي  أجل  من  ّية  االحتفال إقامة  فرصة 

 U N ðd O  q�«u ð Òw Ý«— Òb « tOłu Ò² « è ÒO F Lł
åÙb O H  èK Lłò Òw I O Ýu *« ÷d F U Ð

*åUHO�ò q�«d ≠ لّبى وديع أبو نّصار (مدير 

املرَكز الدولّي لالستشارات)، دعوًة وّجهها له عميد 
السلك الدبلوماسي اإلفريقّي وسفير أنچوال لدى 
ألقى  حيث  منويل،  جاو  اجلنرال  إسرائيل  دولة 
محاضرة، صباح أّول أمس األربعاء، في سفارة 
أنغوال في تل أبيب؛ وذلك حول آخر املستجّدات 
من  سورية  في  سّيما  ال  األوسط،  الّشرق  في 
املفاوضات  الستئناف  املبذولة  واجلهود  جهة، 
أخرى. جهة  من  الِفَلسطينّية   - اإلسرائيلّية 

األفارقة  الّسفراء  حضرها  اّلتي  احملاضرة  وفي 
لدى دولة إسرائيل، حتّدث أبو نّصار عن اجلهات 
ّية اّلتي تلعب األدوار  احمللّية واإلقليمّية والدول
املختلفة في سورية، وعّبر عن قلقه من احتمال 
طويل  أجل  إلى  سورية  في  الّصراع  استمرار 
سورية  تصبح  أن  من  خشيته  وعن  ا،  ـً ّي نسب
وكثرة  فيها  الّصراع  تشّعب  حيث  من  كالعراق 
يؤّثر  ما  حولها،  ومن  فيها  املتصارعة  اجلهات 

ترسيخ  في  ساهمت  اّلتي  والّشخصّيات  اجلمعّية 
وتعزيز قيم اجلمعّية». 

ُيذكر أّن جمعّية الّتوجيه الدراسّي، اّلتي تأّسست عام 
1991 مببادرة مجموعة من الّطّالب العرب الّناشطني/

الّتوجيه  توفير  نحو  تسعى  اجلامعات،  في  ات 
املهنّي للّطّالب العرب في البالد، وتشجيع الّتعليم 
اجلامعات،  في  العرب  الّطّالب  نسبة  وزيادة  العالي 
واالجتماعّي  الّثقافي  الوعي  زيادة  على  والعمل 
ليعود بالفائدة على  الّطّالب العرب وذويهم. ويأتي 
كّل هذا في إطار الرّؤية العاّمة اّلتي تطمح إلى أن 
يحّقق الّطالب العربّي ذاته، ويطمح للحصول على 
األفضل في اختياره ملهنته والتطّلع إلى مستقبله، 
مبا يتالَءم مع قدراته وميوله الّشخصّية، اّلتي تعود 

بالفائدة عليه وعلى من حوله.

∫UN�OÝQð vKŽ U Î�UŽ 22 —Ëd0 Î¡UH²Š«

ا على احتماالت استعادة االستقرار فيها. سلًب
إلى  حديثه  في  نّصار  أبو  تطرّق  كما 
اإلدارة  قبل  من   - ًيا  حال  - املبذولة  اجلهود 
 - اإلسرائيلّية  املفاوضات  الستئناف  األمريكّية 
ترقى  ال  اجلهود  هذه  إّن  وقال:  الِفَلسطينّية، 
األمريكّية،  اإلدارة  من  املطلوب  األدنى  للحّد 
احلكومة  على  الّضغط  بضرورة  واملتمّثل 
كانت  اّلتي  االستحقاقات  لتنفيذ  اإلسرائيلّية 
قد تعّهدت بها في املاضي، ال سّيما في نطاق 

ـ«خارطة الّطريق». ما يسّمى ب
من جهتهم فقد شارك الّسفراء األفارقة مبداخالت 
صورة  إلى  الّتوصل  رغبتهم  عن  عّبرت  وأسئلة 
األوسط  الّشرق  في  يدور  ملا  وأشمل  أوضح 
مع  الّتواصل  ضرورة  إلى  منوّهني  ا،  ـً ّي حال
الّسياق،  هذا  في  وِمهنّية  أكادميّية  شخصّيات 
حّتى ال تقتصر معلوماتهم وحتليالتهم على ما 

م لهم من قبل اجلهات الرّسمّية. يقدَّ

è —U _« ¡«d H Ò K  d {U × ¹ —U ÒB ½ u Ð√ ÒÍËUH O («
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يستضيف:

يوم السبت بتاريخ 1.6.2013 
الساعه السابعة والنصف مساًء 
اوديتوريوم حيفا

أمســية موســيقية يقيمهــا بيــت الموســيقى شــفاعمرو يف حيفا تشــمل ثالثــة أعمال 
موسيقية محلية لنخبة من الموسيقيين والمؤلفين الشباب, حيث سيشارك يف األمسية:

رمسيس قسيس بالعمل "والدة"

سعيد سلباق وأكرم حداد بالعمل "وبعدين؟!"

رباعي "أوان" 

بمشاركة الفنان القدير يوسف حبيش

ــــقــــاعــــات الـــمـــقـــطـــوعـــات  بــيــنــمــا ـيـــــــراوح الـــمـــســـتـــمـــع مــــكــــانــــه, تــنــقــلــه إي
ــأثــرة  ــت ــم ــي الـــعـــربـــي وال ــق ــي ــوس ــم ـــن الــــتــــراث ال ــاة م ــوح ــت ــس ــم ــقــيــة ال الــمــوســي
ـــن عــــوالــــم الــــجــــمــــال واإلبــــــــــداع. ـــي ـــة والــــــجــــــاز, ب ـــي ـــتـــرك بـــالـــمـــوســـيـــقـــى ال

ثمن البطاقة: 80 ش.ج
للحجز واالستفسار | بيت الموسيقى 049501135 | بيت الكرمة 048525252
www.beit-almusica.org 

بالتعاون مع:

برعاية:

ي

   
  

Ò’U� q�«d*

أطّلت الفّنانة احليفاوّية املتأّلقة، نانسي حوّا، مساء 
اخلميس املاضي، على جمهورها اّلذي مأل مدرّجات 
احليفاوّي،  الفرنسّي  الكرمل  في  «كريچر»  مسرح 
بتلّهف وتصفيق حارّ، حيث حضر اجلمهور باملئات 

لسماعها.
أشرفت على عرافة احلفل سوار سليمان اّلتي رّحبت 
ساحرة  موسيقّية  أمسّية  للجميع  ومتّنت  باحلضور 

وممّيزة.. وفعًال هذا ما كان. 
بدأ احلفل بأغنّية «نّطرونا» للسّيدة الكبيرة فيروز، 
وهو االسم اّلذي أُطلق على هذا الكونسيرت.. وقد 
بقيادة  أوركسترا  فرقة  حوّا  نانسي  الفّنانة  رافقت 

درويش درويش.
متّيزت نانسي حوّا وتأّلقت وأطربت ونالت استحسان 
اجلميع دون استثناء، فلمعت في حفل الكونسيرت 

املمّيز اّلذي القى أصداًء واسعة.
غّنت حوّا احلديث والقدمي، وأبدعت في أغنّية بالّلغة 
الكالسيكّية  األغاني  بني  ما  ونوّعت  اإلنچليزّية، 

والرومانسّية.
يذكر أّنه قام مبرافقة الفّنانة نانسي حوّا، فرقة الرقص 
التعبيرّي لرشا جهشان، وقام بتصميم أزياء نانسي 
ادة سابا؛ مصّمم الديكور: يعقوب نويصر؛  حوّا: مّي

 واملدير الّتسويقي للحفل: إيهاب حمام.
©Í—u� V|œ√ ∫d|uB
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مقنعة  أجوبة  ينتظرون  كثيرة،  أسئلًة  أطفالنا  يسأل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عليها.. «من أين أتيت؟ ّمما يتكّون الطفل؟ ما هو شكل اجلنني؟»؛ وعليه 
باشر مسرح «املجد» احليفاوّي، في هذه األّيام مراجعاته واستعداداته لعرض 
مسرحّيته اجلديدة لألطفال، بُعنوان «كيف جيت َع الّدنيا» بدعم من مؤّسسة 

«عبد احملسن القطان».
املسرحّية من تأليف وإخراج الفّنانة حنان حلو، وهي جتربتها اإلخراجّية األولى، 
تتطرّق للعديد من جوانب الّتربية اجلنسانّية للّصغار، ومعّدة ومالئمة ألجيال 
ـ5 سنوات ولغاية 9 سنوات)؛ فهي تتحّدث عن عملّية  الطفولة (من عمر ال
اإلخصاب في الرّحم، وتطوّر اجلنني حّتى الوالدة، لتعرض لألطفال هذه العملّية 
املعّقدة واملُربكة لهم في معظم األحيان وألهاليهم اّلذين يضطرون لتفسيرها، 

بأسلوب سلس وسهل، عبر مسرح الّدمى.
يشارك في املسرحّية كّل من املمّثلني: جميل خوري، رنني بشارات - اسكندر، 
سماح سرحان وأماني طاطور. بينما ُيشرف املمّثل واملخرج إياد شيتي (مدير 
عيسى؛  ميس  اإلنتاج:  مساعدة  اإلنتاج.  عملّية  على  «املجد»)  مسرح 

مساعد مخرج: فادي حكيم.
وقالت الفّنانة حنان حلو (مؤّلفة ومخرجة املسرحّية): من املهّم طرح مثل هذه 
الكثيرة؛  املغلوطة  للمصادر  بديًال  لتكن  العربّي،  مجتمعنا  في  املواضيع 
إضافًة إلى كون املسرحّية محّفزًا لألهالي للّتواصل مع أطفالهم والرّد على 
ا على أسس تربوّية سليمة، بعيًدا عن  ـً ّي تساؤالتهم، ليكون التواصل مبن

الكذب أو الّتجاهل حلاجات أطفالهم. 
ومن جهته، أّكد إياد شيتي على أّنها جتربة ممّيزة ملسرح «املجد» اّلذي قرر 
أن يكون الرائد والّطالئعي في طرح مواضيع هاّمة، كالّتربية اجلنسانّية ورفع 
الوعي لدى األطفال وذويهم على حدٍّ سواء، ملا يحمله املوضوع من أهمّية؛ علًما 
أّن املسرحّية تعتمد على مصطلحات علمّية مبّسطة وتشرح مسيرة احلمل 
رسالة  هذه  أّن  على  مشّدًدا  لألطفال،  ومفهوم  وشّيق  سلس  بأسلوب  والوالدة 
هاّمة وأّنه يتوّجب علينا طرح املوضوع بالّشكل الصحيح وعدم تركه ُمبَهًما.

مقهى  في  ُعقد  ِصحافّي  مؤمتر  خالل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

محّمد  الفّنان  ُيطلق  األخير،  االثنني  يوم  حيفا،  في  «بلكون» 
هذه  وتعتبر  أغنية «مغرور»..  األخير،  االثنني  ليلة  جمعة،  أبو 
ّي،  األغنّية/(الّسنچل) األغنّية الّثالثة في رصيد أبو جمعة الفّن
ولويل  محّمد  توزيع:  ومن  جُمعة،  أبو  محّمد  كلمات  من  وهي 

وماستر مصعب، ومن أحلان: الفّنان التركي كايهان. 
وقد ُصوّر «ڤيديو كليپ» ممّيز لألغنية في فندق «بلچير هاوس 
طابغا» في ِمنطقة بحيرة طبرّيا، عمل عليه طاقم كبير وممّيز، 
جمعة)،  أبو  محّمد  الفّنان  أعمال  (مدير  عوّاد  عوّاد  دأب  فقد 
على اختيار أفضل الطواقم املهنّية واالختصاصّيني لتصوير هذا 
ـ«كليپ»؛ حيث ظهر العمل بشكل راٍق وناجح وممّيز وملفت،  ال

ـ«كليپات» في العالم العربّي. يضاهي مستوى ال
ـ«ڤيديو كليپ» حّدثنا عوّاد قائًال: لقد كانت  وعن العمل على ال
ومبدعني  مهنّيني  مع  عملنا  حيث  جًدا،  ممتعة  العمل  كواليس 
تصميمات  جريس،  إيهاب  األزياء  مصّمم  فقّدم  ومصّممني. 
ـ«ڤيديو  ال على  وحياًة  ولوًنا  رونًقا  أضفت  للعارضات  خاّصة 
عمري  املصّمم  قّدم  كما  العمل.  سيناريو  مع  ومتاشت  كليپ» 
عليان تصاميم خاّصة للفّنان محّمد أبو جمعة واملمّثلني املرافقني 
فكرة  انسياب  طبيعة  على  اآلخر  هو  فحرص  (الكومبارس)، 

ـ«ڤيديو كليپ»». ال

واملاكياج  العارضات  شعر  تصفيف  «إّن  جمعة:  أبو  وأضاف 
املمّيز من توقيع املبدعة رونا صالح مبشاركة ماهل بيسان.. وقد 
شاركت في هذا العمل العارضة لونا منصور، للمرّة الّثانية، بعد 
ـ«ڤيديو كليپ» األّول، كما اشتركت العارضة  مشاركتها في ال
ابنة  (بدور  شّقور  لوسيان  والطفلة  سودريكو،  ساشا  األجنبية 

محّمد أبو جمعة، اّلذي قام بتجسيد دور الكاتب)».
جمعة.  أبو  محّمد  سيناريو:  من  كليپ»  ـ«ڤيديو  ال أّن  ُيذكر 
مخرج  مساعد  ناطور.  إياس  إضاءة:  كردوش.  مايكي  تصوير: 
ومساعد إضاءة: ألفرد حّداد. إنتاج: «زيك پرودكشن». إخراج: 
أبو  حسني  عوّاد،  جورج  متثل:  كردوش.  ومايكي  عوّاد،  عوّاد 
جُمعة، إليانور عوّاد، شربل يعقوب، رميون عوّاد، منذر عوّاد، 
جُمعة،  أبو  عايشة  رافع،  حنني  جُمعة،  أبو  علي  خوري،  إيال 

إخالص رافع، ماهل بيسان، أدهم درويش.
وتصرّح الّشركة بأّنه سيتّم بث «ڤيديو كليپ» األغنّية، عبر 
ّية؛ حيث ّمت بث أغنيته الّسابقه بُعنوان «نفس  قناة عاملّية فضائ
الكالم» عبر قنوات «ميلودي» والقت رواًجا واستحساًنا كبيرًا. 
لهذا  الّثاني  حافّي  الصِّ للمؤمتر  الّتحضير  األّيام،  هذه  ويتّم، 
حافّيني  العمل في ِمنطقه رام الّله، ليستّنى لإلعالمّيني والصِّ
من العالم العربي لقاء أبو جُمعة ومحاورته، واالحتفال معه في 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
بّث وإطالق أغنيته «مغرور».            ®
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َه الدكتور علي محّمد فخري، واقع الدميقراطّية  في بحث له، َشبَّ
الّصورة  هذه  ُمستعيرًا  الّضائع،  بالرّمح  العربّي  عاملنا  في 
الرّمزية، من رواية الكاتب البرازيلّي املعروف پاولو كويّلو «احلاج 
َعبر  ُمْضنية  شاّقة  برحلٍة  بطلها  يقوم  اّلتي  كومپوستل»  إلى 
جبال إسپانيا الوعرة، مشًيا على األقدام، من أْجل العثور على 
رمٍح له. لم تكن الرّحلة جَسدّية ُمنهكة فقط، بل كانت أيًضا 
روحّية، حتت توجيه وقيادة دليل روحّي ُيساعد البطل ويشّجعه 
لكّن  الَعقابات؛  كّل  من  بالرّغم  مْساعاهُ،  في  اإلستمرار  على 
على  حصوله  حلظة  ومن  رحلتِه،  نهاية  من  يقترب  وهو  البطّل 
الرُّمح، َيطرح على نفِسِه فجأة هذا الّسؤال اّلذي ُيلّخص الرواية 
على  العثور  بها  القيام  وِسرُّ  رحلتي  هدف  كان  هل  تها:  برمَّ
الرُّمح، أم كان في اإلجابة على سؤال آخر، وهو: إذا عثرت على 

الرُّمح فماذا سأفعل به؟!
ِاْستعمل، قارئاتي قرائي الّدكتور علي هذه القّصة الّبسيطة، 
ليجعل عرَب اليوم، يطرحون على أنفسهم هذا الّسؤال!! لقد 
كان في حيازتنا رمح مماثل، وهو في هذا الزّمن مفقود، ومنذ 
في  دور  لنا  يكون  أن  في  احملاوالت،  َتزل،  وملّا  وُلدت  فقدناه، 
اختيار َمْن يحكمنا، دور يعتمد احلرّية والدميقراطّية احلقيقّية، 
فة!! أنادي بضرورة القيام بإعادة إنتاج «الرّبيع العربّي»!! ال املزيَّ

مليئة  شاّقة،  ومسيرة  رحلة  وبعد  زمالئي،  زميالتي  فنحن، 
بالّدموع، ُمخّضبة بالّدم، ومزدحمة بالهزائم والّنكسات، تعرُف 
بعكس ذاك «البطل»، ماذا سنفعل بالرُّمح اّلذي فقدناه!! وما 
ننتظره أن تؤاتينا فرصة الفرص مع علمنا، علم اليقني، بأّنها 

ليست باألمر اليسير!!
احتقار  ُم  وَْه يسكنه  العربّي  «الزّعيم»  هو  وها  ال؟!  وكيف 
الّسلطة و«اخللود» مًعا، فهو معصوم واستثنائّي ال ميرض؟! وال 
يشيخ؟! وعنده «كوكبة» من «املتعّهدين» اّلذين يدافعون عن 
خطاياه؛ أّما أخطاؤه فيكفي أن ُيْدِخَلها إلى «املختبر» لتخرج 

لة»!! «تفاّحًة ُمَحجَّ
اّلذي  الهزائم،  ـ«زعماء»  ب منكوبَة  ُأّمتنا  أخوتي،  أخواتي  إذن، 
ميكن تشبيه الواحد مْنهم مبيداس العربّي اجلديد، اّلذي يالمس 
«اخليمة»، فيحوِّلها إلى قصر، ويالمس الهزمية، فيحوّلها إلى 
انتصار، وُيزّين رأسُه بإكليل العار، محوًّال إّياه إلى إكليل غار؟!

قد الّذاتي، كمقّدمة ضرورّية  أرسُم هذه الّصورة، فقط من باب الَنّ
لصناعة الوعي املعّمق.

من خالل قراءة تفكيكّية لُكّل عناصره، وعي نتلو َمَعه سورة 
اإلنسان إلى ملح األرض!!.. ملاذا؟! ألّني آمنت، وملّا أزل، وسأبقى، 
بوجود (يس) العربّي املناضل، واملتمرِّد اّلذي يعشق احلياة احلرّة 

والكرمية اّلتي جتعل اسمها فأًسا لفتح ما تبّقى من حصون!!!
وألقول صباح اخلير لك أّيها العربّي الباقي، أّيان ُكْنت، وفي كّل 
منصب تتبوّأه، فأنت أنت اّلذي سيصنع الواقع البديل، ويجعل 
ا وبدون توّقف، إلستراحة قصيرة،  ـً صناعته ُعرًفا يتوالد يومّي
كي ال يصنع ِمّنا ثانيًة رُمُحنا املفقود اّلذي عثرنا عليه أخيرًا.
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عندما كنت أشاهد نشرة األخبار الصباحّية ُصعقت؛ لم أصّدق ما 
أسمع وما أرى، هل ما أشاهده يحدث بالفعل في هذا العالم الغريب؟ 
هل أنا في حلم؟ هل فقد العالم عقله وإّتزانه إلى هذه الّدرجة؟ 
ُيدهشني  اّلذي  ما  أنفسكم:  قرارة  في  وتقولون  ُتدهشون  رّمبا 
ويستحّق كّل هذا االستغراب والّدهشة؟ ما اّلذي ميكن أن ُيدهشنا 
أبلغكم أّنه  في هذا العصر الغريب العجيب؟ ولكّني أوّد أن 
بالفعل ال تزال هنالك أمور غريبة رّمبا لم نسمع بها، وعندما 
نسمعها سنصعق ونقول إلى أّي حّد ميكن أن يصل هوَس الّناس 

وتهوّرهم و«هبلهم»؟!
من األمور اّلتي سمعتها ولم يتسنَّ لي تذّكر أسماء األشخاص 
ًدا ما هي  اّلذين تورّطوا في هذا الهوَس واجلنون، ولكّني أذكر جّي

األشياء اّلتي بيعت باملزاد العلنّي، وبأسعار ال تصّدق. 
فتّم بيع العلكة اّلتي بصقها أحد املشاهير بسعر خيالّي، وّمت 
ّية؛ أّما اّلذي أثار تقزّزي  بيع سّن مقلوعة أيًضا وبأسعار خيال
بسعر  الفّنانات،  إحدى  «َمخِطة»  بيع  عملّية  فهي  بالفعل 
أثار حفيظتي أكثر فأكثر. حّتى اآلن لم يتّم اإلعالن عن بيع 
«بَصقة» شخص معّني أو برازه أو «قرفه»، فمن منكم يوّد أن 
ا عليه أن يدلي بدلوه في مجال البيع هذا قبل أن  ـً يصبح ثرّي
من  ليصبح  فاملجد،  املناقصة  فيخسر  آخر،  «ُمبدع»  يسبقه 

أصحاب املاليني.  
بعد أن شاهدت ما شاهدته، وسمعت ما سمعته، أخذت أبحث 
في عاملنا العربّي.. فهل نحن مصابون بهذا الّداء؟ وما أحبطني 
أّننا غارقون في هذا الهوَس واجلنون. متّت في اليمن - على 
ُمعاق  ُمقَعد  شخص  على  علنّي  مزاد  عملّية  املثال -  سبيل 
بكاّفة  فقط،  اليمن  داخل  واحد  عام  ملّدة  تأجيره  يتّم  أن  على 
احملافظات، من أجل كسب املال بواسطة التسّول؛ فكان املزاد 

من نصيب رجل دفع من أجل ذلك 400 ألف ريال مينّي. 
وهنا ال بّد من املقارنة بني الغرب والّشرق، فشرقنا احلبيب هنا 

ا، ففكر الّشخص اّلذي اشترى الرجل املُقعد كيف  ـً ّي كان عمل
يستثمر أمواله في مشروع جتارّي خاٍل من القيم اإلنسانّية؛ أّما 
الغرب فاستثمروا أموالهم من أجل االحتفاظ بتفاهاتهم، دون 

الّتفكير بالرّبح املادّي.
وِملا ندهش لتفاهة اإلنسان ما دمنا سمعنا وقرأنا الكثير من 
الّسخافات، مثل قيام إحدى الّشركات بعرض قطع أراٍض للبيع 
بشراء  الرّاغبني  عدد  كثرة  للّدهشة  واملثير  القمر؛  سطح  على 
في  ا  ـً قياسّي رقًما  ضرب  واّلذي  القمر،  سطح  على  األراضي 
قام  اّلذي  أبراموڤيتش،  رومان  الروسّي  امللياردير  املجال  هذا 
بشراء  قطعة أرض على سطح القمر، بلغ ثمنها 5 ماليني دوالر 
أمريكّي. ومن اجلدير بالّذكر أنه بلغ عدد مالكي األراضي على 
سطح القمر أكثر من مليونني ونصف املليون «أهبل» و«هبلة»، 

من أكثر من 170 دولة في العالم.
بعد  يفعله  لم  ماذا  والغباء؟  اجلنون  ضروب  من  ننتظر  فماذا 
وعظَمتهم؟!  متّيزهم  مدى  ليثبتوا  واملشاهير،  والّنجوم  األثرياء 
لكن ما يفعلونه ال يثير فينا إّال الّشفقة عليهم؛ فإذا العظمة 

تأتي بواسطة هذه األمور، فُقل على العظمة الّسالم.
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2) خذ بأسلوب الّتكامل والّتعاون..

وحتديد  ّية،  اإليجاب الّصفات  توظيف  بالّتكامل،  واملقصود 
اآلخرون؛  يخسر  أن  دون  من  والفوز  الوقت،  وتنظيم  الهدف، 
وفهم الّناس قبل أن تطلب منهم أن يفهموك. ألّن تفاعل هذه 
الّصفات مًعا، وفي الوقت نفسه، يضاعف من قدرتك على 
حّل املشاكل.. وتأّكد أّن كّل جتارب احلياة اّلتي منّر بها – سواء 
جنحنا أو أخفقنا في مواجهتها – تعدنا بصورة أفضل ملواجهة 
جديدة. وقدًميا قالوا: «إّن الّضربة اّلتي ال ُمتيتني، تقوّيني».

أّما املقصود بالّتعاون، فهو أال تواجه مشاكل احلياة وحدك، 
بل بالّتعاون مع اآلخرين مناسرتك، أو أقاربك أو أصدقائك، 

أو زمالئك في العمل، فإّن املجموع دائًما أقوى من الفرد.
وهكذا فإّن قوّتك بذاتك، واستقالل تفكيرك، وحرصك وتفّهمك 
لآلخرين، مع حسن الّتكامل والّتعاون معهم، يجعلك أقوى 
كثيرًا في حتّملك ملسؤولّيات احلياة، بل وأقدر على حتّمل 

املزيد من املسؤولّيات البّناءة واإلنسانّية.
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ارتفعت  ومسؤولّياتك  التزاماتك  زادت  كّلما  أّنه  تعلم  هل 
شعورك  وتضاعف  احلياة،  على  إقبالك  وزاد  معنوّياتك، 

ّية، فتتمّتع لذلك بصّحة أفضل.. باإليجاب
تنوّع  أن  تبّني  فقد  واألبحاث؛  الّدراسات  أثبتته  ما  هذا 
اّتساع  إلى  يؤّدي  بها  تقوم  اّلتي  واملسؤولّيات  اإللتزامات 
عالقاتك االجتماعّية وتعرّفك بشخصّيات مختلفة، وممارسة 
على  كبير  إيجابّي  تأثير  التنوّع  ولهذا  متنوّعة.  أعمال 
االستعداد  من  يقّلل  إذ  واجلسمانّية،  الّنفسانّية  صّحتك 
في  التقّدم  أمراض  وخاّصة  األمراض،  من  بكثير  لإلصابة 

الّسن والرّوماتيزم.
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لقد حتوّلت املسؤولّيات الكثيرة عند البعض إلى قيود ثقيلة، 
فإلى أّي مدى ميكنك أن تتحّمل مسؤولّياتك املتعّددة، واّلتي 
قد تبدو ُمرِهقة، وتستمتع في الوقت نفسه باملرح الصّحّي، 

مع الّشعور بالّسالم والطمأنينة وراحة البال؟!
أجب على هذه األسئلة العشرة باإليجاب أو بالّنفي، لتكتشف 

ّية.. حقيقة موقفك من نفسك، ومن حتّملك للمسؤول
(1) هل تبدو أمامك فرص كثيرة ومتعّددة، وتعمل على 

انتهازها، لكّنك تفشل في الّلحظات األخيرة في ذلك؟
(2) هل جتد نفسك ُمندفًعا إلى تقليد غيرك في الّشكوى 
الّدائمة من كّل ظروف حياتك، ومن كثرة املسؤولّيات املُلقاة 

على عاتقك؟
(3) هل تستسلم ألحالم اليقظة في أثناء الّلحظات الهاّمة 

والضرورّية إلجناز عمل هاّم جًدا وعاجل؟
(4) هل تخفق في الّتركيز الكتشاف خطوات عملّية إلجناز 

أعمالك اليومّية مبهارة وسرعة؟
الكم  في  الّتفكير  ملجرّد  والتوّتر  باإلرهاق  تشعر  هل   (5)

املطلوب منك، ومن مسؤولّيات مختلفة؟
في  حتقيقها  تنوي  واضحة  محّددة  أهداف  لديك  هل   (6)

حياتك، بإذن الّله؟
(7) هل حتلم بشراء وامتالك احلديث واجلديد واملثير في األسواق؟

(8) هل تثور إذا اكتشف أّي شخص، خطًأ ما في عملك، 
وتعتبره عدوًّا لك؟

إجناز  من  لتنتهي  األخيرة  الّلحظات  حّتى  تنتظر  هل   (9)
األعمال املطلوبة منك؟

(10) هل تشعر دوًما بأّنك مظلوم، حتصل على أقّل ّمما تستحق؟

W−O²ÒM�«

ـ«نعم» على األسئلة العشرة، فاعرف أّنك ُمحاصر  إذا أجبت ب
الوفاء  عن  بالعجز  وتشعر  باملسؤولّيات،  اجلهات  كّل  من 
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أوراق  لترتيب  مساعدة  عن  تبحث  أن  من  بّد  وال  باإلجناز. 
ًيا  حياتك؛ وأسهل طريقة لذلك هي أن تنجز ما أمامك – حال
الّصحيحة.  البداية  هي  فهذه  فورّي؛  بشكل  عمل  من   –

ودرّب نفسك دائًما على جدولة األعمال املطلوبة منك.
أّما إذا كانت نصف إجاباتك «نعم»، فمعنى ذلك أّنك تعاني 
إحباًطا من كثرة املسؤولّيات، سواء في عملك أو في سائر 
أوجه أنشطة حياتك. أنت بحاجة إلى إجازة، لكي تستريح 
ّية  فيها، ثّم تعود لتنظيم حياتك مبا يجعل إحساسك باملسؤول
صدرك. على  يجثم  كابوًسا  وليس  والتقّدم،  للّنجاح  دافًعا 

وإذا كانت أغلب إجاباتك «ال»، فأنت إنسان طبيعّي، ترى 
مسوؤلّياتك بحجمها الّطبيعّي. ومن الهام جًدا أن ترّفه عن 
نفسك ملّدة يوم في األسبوع؛ كما يجب عليك أن تنّظم أعمالك 
االستمتاع  بني  بالّتوازن  إحساسك  في  فتستمّر  ا،  ـً يومّي
ومسؤولّيات. التزامات  من  عليك  ما  ممارسة  وبني  باحلياة، 
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ّسير في الّنور:  ة وال ّي املسؤول
الّنور.  في  الّسير  هو  ّية  املسؤول لتحّمل  األّول  الّشرط 
يوم نور في  فالتصرّف املسؤول واملثمر يظهر للّنور: {أنتم ال
الرب. فسيروا سيرة أبناء الّنور، فإّن ثمر الّنور يكون في 
اخلفية  في  ُتعمل  اّلتي  األعمال  إّن  وحق.  ّر  وب صالح  كّل 
نور}  فهو  ظهر  ما  كّل  لكن  ذكرها.  من  حّتى  ا  ُيستحي

(أفسس 14-8:5). 
لكّننا  عالنّية؛  ُيعمل  دام  ما  ُمطمئًنا  يبقى  تصرّف  أّي  إّن 
نرتاب متى بدأت التصرّفات تتحّول نحو اخلفاء، ونقلق على 
في  ُيعمل  ما  فكّل  لهذا  عقيمة.  تصبح  أن  من  العالقة 
اخلفاء، كالّتحايل واملخادعة والغموض، هو ظلمة؛ وهو لذلك 
ا مسؤوًال، وُيستحيا من ذكره. فالعالقة  ـً عقيم، وليس تصرّف
احلقيقة  على  ومبنّية  الّنور  في  قائمة  تكن  لم  ما  تدوم  ال 
واملعرفة، وأساسها وغايتها الّنمو. أّما العالقة غير القادرة 

على الّظهور إلى الّنور فتبقى مجهولة الغاية واملصير.
وثمره  واملشاركة،  واملصارحة  الوضوح  يعني  بالّنور  الّسير 
منّو  فال   .(27-26:1 مّتى  (راجع  واحلّق  والبّر  الّصالح 
للعالقة، وال ثمر من دون مشاركة ووضوح، سواء في عالقتنا 
بالّله أو بالقريب: {اّهللا نور وال ظالم فيه. فإذا سرنا في الّنور 
كما أّنه في النور، شارك بعضنا بعًضا}(1يوحنا 7-5:1). 
ركة وأساسها هو الّسير في الّنور. أّما الّسائر في  فمصدر الشِّ
الّظالم فيسير مبفرده، حّتى لو كان هناك آخر يسير جانبه؛ 
لهذا فالّسير في الّظالم ُغربة وأداة تفرقة. وقد قال الكتاب: 
كّنا  الّظالم  في  نسير  ونحن  نشاركه  أّننا  زعمنا  {إذا 
كاذبني} (1يوحنا 6:1). فاملشاركة غير ممكنة في الّظالم!

اتنا.  ّي نستنتج من هذا أّن الوضوح في العالقة ُيحّدد مسؤول
وإن لم تكن طبيعة العالقة واضحة، يصعب حتديد واجبات كّل 
طرف؛ عندها ُيصبح الّتقصير ُممكًنا دون أن يكون أّي من الّطرفني 
ّية. مسؤوًال عنه. فعدم الوضوح ُيضعف اإللتزام وُيلغي املسؤول

دون  من  اآلخر  مواجهة  أحياًنا  يتطّلب  الّنور  في  الّسير 
خوف، حّتى لو كانت هناك ُمخاطرة بفسخ العالقة. فاحلّب 
 - يعني  بل  األحوال،  جميع  في  اآلخر  موافقة  يعني  ال 
العسيرة،  االوقات  وفي  الغموض،  عند  املواجهة   - أحياًنا 
ّية.. فإّما ُيثبت  واالنتقاد والّصراع، أيًضا. وهنا محّك املسؤول
الصعوبة  لتخّطي  ويسعى  التزامه،  ويؤّكد  ّيته  مسؤول اآلخر 
بالّتعاون مع الّشريك، وإّما يستسلم للسأم وتضعف عزميته.

من الطبيعّي أّن املؤمن يبحث عن طريق الّنجاة يوم القيامة ولكن لكّل منهم 
فلسفته في ذلك؛ فما هي فلسفة صاحب رسول الّله (ص) حذيفة بن اليمان؟ 
وما هي طريق الّنجاة اّلتي حّددها رسول الّله (ص) في زمن الفنت؟ يقول حذيفة 
بن اليمان (رضي الّله عنه): كان الّناس يسألون رسول الّله (ص) عن اخلير، وكنت 
أسأله عن الّشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الّله (ص): إّنا كّنا في جاهلّية 
وشرّ؛ فجاءنا الّله بهذا اخلير، فهل بعد اخلير من شرّ؟ فقال: نعم. قلت: وهل بعد 
هذا الّشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير 
هديي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك اخلير من شرّ. قال: دعاة على 
أبواب جهّنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الّله ِصفهم لنا. قال: 
هم من جلدتنا ويتكّلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني أن أدركني ذلك؛ قال: 
تلزم جماعة املسلمني وأمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كّلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حّتى يدركك املوت وأنت 

على ذلك (رواه البخاري).   
فيما  وبصيرة  ّينة  ب على  اإلنسان  جتعل  كثيرة  خواطر  تأتي  احلديث  هذا  ومن 
يختاره من منهج لالتباع، فهذا حذيفة يبّني أّن العقالء من الّناس يسألون عن 
اخلير ويتحرّونه أينما كان، ألّن اخلير ال ميكن إّال أن يؤّدي إلى الّسعادة في الدنيا 
واآلخرة وهو األصل في االتباع؛ ولكن حذيفة اّلذي شارك الناس في اتباع اخلير، 
من فلسفته أن يبحث عن الشّر مخافة أن يقع فيه، ألّن الّشّر إذا ُأوقد شرره ال 
بّد أن يحرق األخضر واليابس، وخصوًصا أّن حذيفة عاش جاهلّية ظلماء قبل 

مبعث الّنبي محّمد (ص). 
رأى وأد البنات، ورأى عبادة األصنام واستعباد العباد، واالقتتال بني القبائل، 
واخلضوع  لألصنام؛ ورأى هوان األّمة العربية في ذلك الزمان، وغيرها من مظاهر 
من  الّناس  وحرّر  القتل  فحرم  (ص)؛  النبّي  مبعث  بسبب  زالت  اّلتي  الّشر 
األّمة  وحتوّلت  الّله،  يدّي  بني  وانكسارهم  خضوعهم  وجعل  لألصنام،  عبودّيتهم 
هذا  زوال  يخاف  حذيفة  فكان  عزيزة.  أّمة  إلى  والذّلة  الهوان  حال  من  ّية  العرب
وصف  أن  بعد  (ص)  الرّسول  فيسأل  جديدة،  جاهلّية  إلى  الّناس  ويرجع  اخلير 
املاضي باجلاهلّية املعني بها اخلروج عن صراط احلّق والعدل واتباع الرّسل.. مع ما 
يصاحب ذلك من كبر وطغيان فيقول: «أنا كّنا في جاهلّية وشرّ، فجاَءنا الّله 
بهذا اخلير، فهل بعد هذا اخلير من شرّ».. فكان جواب الّنبّي (ص): «نعم». قال 
العلماء: فكان الّشر مقتل عمر بن اخلطاب ومقتل عثمان بن عّفان ومقتل علي 
بن أبي طالب (رضي الّله عنهم)، ولكن حذيفة - اّلذي يبحث عن األمان - قال: 

«وهل بعد هذا الّشر من خير»، قال رسول الّله (ص): «نعم.. وفيه دخن».
رّجح بعض العلماء أّن هذا األمر اّلذي جاء في عهد عمر بن عبد العزيز اّلذي 
أصل  إلى  عودة  ستكون  أّنه  العاّم  واملعنى  احلّجاج  فعله  ما  أعقاب  في  جاء 
الّدين، مع عدم الوضوح واالستقامة عند البعض، لظهور الفرق حيث سيتمّيز 
احلقد  هو  الدخن  إن  العلم:  أهل  وقال  الباطن.  وفساد  الّظاهر  بصالح  البعض 
مجازًا؛ فيدفعه حّب االستطالع عند (وما دخنه). فيجيب الرّسول (ص): «قوم 
يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر»؛ أي أناس يدعون انتسابهم إلى الرّسول 
(ص)، وهم بعيدون كّل البعد عن تعاليمه خللطهم بني احلّق والباطل، والطّيب 
واخلبيث، ترى منهم أشياء توافق الّشرع، وترى منهم أشياء تخالف الّشرع، فال 

يستطيع متييز هذا إّال أهل العلم. 
اخلير  هذا  بعد  الّتالي: «وهل  الّسؤال  يأتي  حذيفة،  واستغراب  استهجان  ومع 
أجابهم  من  جهّنم  أبواب  على  «دعاة  احلبيب  من  اجلواب  فيأتيه  شرّ؟»..  من 
قذفوه فيها»؛ وقد استعمل اسم اإلشارة ذلك للبعيد، أي سيحصل األمر في 
من  اجلاهلّية  بدعوى  يدعون  أناس  سيكون  حيث  النبّي،  زمن  عن  بعيد  زمن 
ا في دخولهم الّنار، ألّنهم يدعون الّناس إلى معصية  استجاب إليهم كانوا سبًب
الّله ورسوله، ويحّثون الّناس للتحّلل من الفضيلة واألخالق، وتبّني فكر ضال 
وارتكاب الكبائر وتضييع حدود الّله واالقتتال، اّلذي قال عنه الرّسول (ص) لقوم 
تقاتلوا: «أوبدعوى اجلاهلّية وأنا بني أظهركم.. وهؤالء ليسوا بغريبني عّنا»، فقال 
حذيفة: «صفهم لنا يا رسول الّله»، قال: «هم من جلدتنا ويتكّلمون بألسنتنا..

فيرّددون الّنصوص الدينّية، ولكن كالمهم ال يتجاوز حناجرهم، ألّن قلوبهم خاوية 
يا  فقال:  حذيفة،  أزعج  الزّمان  آخر  في  الّناس  حلال  الوصف  وهذا  اخلير»؛  من 
رسول الّله: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «ُتلزم جماعة املسلمني وإمامهم»، 
فاستدرك: «فإن لم تكن لهم جماعة وال إمام»، قال: «فاعتزل تلك الفرق كّلها، 
ما  رغم  أي  ذلك».  على  وأنت  املوت  يدركك  حّتى  شجرة  بأصل  تعض  أن  ولو 
ميكن أن تعانيه من صعوبات النجاة في اعتزال الفرق، وهذا فيه شارة بأّن اخلير 
سيبقى أثره ولو فسد كثير من الّناس؛ ويؤّكد ذلك قول الرّسول (ص): «اخلير 

(حيفا)  بي وبأّمتي إلى يوم القيامة».   
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احلاسمة..  املرحلة  إلى  أوروپا  أبطال  دوري  وصل 
وغًدا الّسبت في منتصف الّليل، سنتعرّف على 
أم  ميونيخ»  «بايرن  اجلديد  أوروپا  بطل  ُهوّية 

«بوروسيا دورمتوند».
في  «وميبلي»  استاد  على  األضواء  تتسّلط 
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الّسابق،  العام  في  مدريد»،  فاز «ريال  أن  بعد 
الفريق  رئيس  قرّر  اإلسپانّي،  الّدوري  ببطولة 
مورينيو  املدرّب  عقد  متديد  بيريز،  فلورنتينو 
الفشل  بعد  ولكن،  إضافّية..  سنوات  بثالث 
وعلى  العام،  هذا  مورينيو  حّققه  اّلذي  الّذريع 
جميع األصعدة، قرّر بيريز فسخ عقده وإقالته.

أسابيع  منذ  املدريدّية،  اإلعالم  وسائل  تداولت 
كان  فاألمر  مورينيو،  إقالة  إمكانّية  عديدة، 
احملافظة  في  الفشل  بعد  للغاية،  متوّقًعا 
جديد  من  وفقدانها  الّدوري  بطولة  على 
أوروپا  أبطال  دوري  من  واإلقصاء  لبرشلونة، 

على  ولكن  دورمتوند»..  «بوروسيا  يد  على 
لكأس  الّنهائية  املباراة  في  اخلسارة  يبدو  ما 
«سانتييچو  البيتّي  بامللعب  اإلسپانّي  امللك 
بيرابيو» أمام العدّو الّلدود «أتلتيكو مدريد»؛ 
واّلتي ُطرد فيها مورينيو كعادته، بسبب شتم 
وسّب احلّكام وتصرّفاته غير الالئقة، إلى جانب 
الفريق؛  العبي  غالبّية  مع  ّية  املتتال مشاجراته 
ما دفع رئيس الفريق باّتخاذ قرار بإقالته على 

الفور، واإلعالن عن ذلك قبل نهاية املوسم.
يبدو أّن املرحلة القادمة في مسيرة مورينيو قد 
ّي. تكون في فريق «تشيلسي»، بطل الّدوري األوروّپ
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إلى  مباراة  من  الرّائع  األداء  جانب  إلى  األهداف؛ 
أخرى.. ولكن مهّمة اإلثبات على أّنه األفضل ما 
زالت قائمة، ولكي يستحّق - بالفعل - أن يتوّج 
األفضل لهذا العام، عليه الفوز على «دورمتوند» 

وحتقيق الّلقب.
«بايرن» هو فريق متكامل بكّل معنى الكلمة، 
يبدو كماكينة صلبة من الّصعب إيقافها، بقيادة 

روبني،  مولر،  ريبيري،  أمثال:  رائعني،  العبني 
أالبا،  ماندزوكيتش،  الم،  شڤاينشتايچر، 
االعتبار  بعني  األخذ  يجب  ولكن  وغيرهم... 
ليس  املرصاد  في  لهم  يقف  اّلذي  الفريق  أّن 
«بايرن»  إليقاف  القدرات  كاّفة  ولديه  بسهل، 
بأسلوب  يلعب  كونه  ومباغتته؛  مخّططه  عن 

جماعّي وككتلة واحدة متناسقة وقوّية.
جنح املدرّب الّشاب واملوهوب يورغني كلوپ بإيجاد 
ًيا  املعادلة الّصحيحة وبناء كادر العبني رائع، خال
باألسلوب  ميتاز  الفريق  فهذا  الّنجوم..  كبار  من 
اجلماعّي مع العبني مجتهدين وموهوبني، أمثال: 
كروس،  چاندوچان،  الڤاندوفسكي،  چيتسيه، 
هاملز، وغيرهم. وبهذه الّطريقة جنح بإقصاء «ريال 
بحّق  والوصول  الّنهائي،  نصف  دور  في  مدريد» 

ّية. وجدارة إلى املباراة الّنهائ
وقد  األداء،  متوازية  ستكون  املباراة  بأّن  أعتقد 
ُحتسم بواسطة الركالت الترجيحّية من 11 مترًا.

سيحتضن  اّلذي  (لندن)،  البريطانّية  العاصمة 
على  أهمّية  األكثر  تعتبر  اّلتي  املباراة،  هذه 

صعيد الفرق األوروپّية.
فمن ناحية، العمالق الباڤاري «بايرن ميونيخ» 
مجموع  في  ـ(0-7)  ب برشلونة  سحق  اّلذي 

بالكأس  للفوز  األقوى  املرّشح  هو  املباراتني، 
األسود)  (احلصان  أخرى،  ناحية  ومن  الّثمينة؛ 
«ريال  على  تغّلب  اّلذي  دورمتوند»،  «بوروسيا 
الفوز  بفضل  الّنهائي  نصف  دور  في  مدريد» 
(4-1) في املباراة األولى، وحصل على البطاقة 

ّية. الّثمينة للمشاركة في املباراة الّنهائ
جًدا  هاّم  طرق  مفترق  مبثابة  املباراة  هذه  تعتبر 

 3 في  خسر  اّلذي  ميونيخ»  ـ«بايرن  ل بالنسبة 
ّية من أصل 4 مشاركات منذ عام  مباريات نهائ
1999؛ ونخّص بالّذكر نهائي العام الّسابق، اّلذي 

ُأقيم في استاد «اليانتس إرينا»، امللعب البيتّي 
أمام  «بايرن»  فيه  خسر  واّلذي  األملانّي،  للفريق 
«تشيلسي» عن طريق ركالت ترجيحّية (من 11 
مترًا)، بالرّغم من أفضلّيته على مدار 120 دقيقة.

في  فريق  أقوى  هو  «بايرن»  إّن  القول  ميكننا 
العالم هذا العام، فبغّض الّنظر عن املباريات أمام 
الّدوري  في  رائًعا  موسًما  قّدم «بايرن»  «بارسا»؛ 
يجد  أن  دون  من  للّدوري،  بطًال  وتوّج  األملانّي، 
من  ُمدهشة  كمّية  العام  خالل  وسّجل  منافًسا! 
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هل تعلم أّن أكثر من %50 من الرّجال يعانون 
تضّخًما في الپروستاتا (غّدة ذكرّية ُحتيط بأّول 
ـ60،  مجرى البول) عندما يصلون إلى عمر ال
عندما   90% إلى  الّنسبة  زيادة  احتمال  مع 
الّشائعة  األعراض  إّن  ـ85.  ال عمر  يصلون 
لتضّخم الپروستاتا تشمل الرغبة املتكررة في 
باأللم  والّشعور  للبول،  ضعيف  تدّفق  التبّول، 

عند التبّول. 
ّية  وقد أظهرت الّدراسات أّن الّتغييرات الغذائ
قد تقّلل من خطر اإلصابة بتضّخم الپروستاتا. 
ّية اّلتي قد تساعدك  ستتعرّف على املواد الغذائ
ـ50%  ـ60 ضمن ال على أّال تكون في عمر ال

اّلذين يعانون تضّخًما في الپروستاتا.
األكسدة،  ملضادات  جّيد  مصدر  اخلضرة: 
من  اخلضرة  تكون  أن  الغريب  من  فليس 
األطعمة املساعدة في درء مشاكل الپروستاتا. 
فقد وجد الباحثون في دراسة حديثة أّن الرجال 
اّلذين يتناولون أربع حصص أو أكثر من اخلضرة 
بنسبة  اإلصابة  خطر  لديهم  انخفض  ا،  ـً يومّي
حصة  تناولوا  اّلذين  بالرّجال  مقارنًة   32%

واحدة من اخلضرة. من املفّضل، تناول: الّسبانخ، 
الّلفت، اجلزر، والبطاطا احللوة، وغيرها.

ة بڤيتامني (C): اكتشف  ّي األطعمة الغن
يتناولون  اّلذين  أولئك  أّن  أيًضا،  الباحثون، 
عرضًة  أقّل   ،(C) بڤيتامني  ا  ـً ّي غن طعاًما 
بنسبة %10 لإلصابة بتضّخم الپروستاتا. كما 
وجد الباحثون أّن اّلذين يشربون عصير البرتقال 
يبدو وكأّنهم محمّيون من اإلصابة فيه، حيث إّن 
مكّمالت ڤيتامني (C) لم يثبت أّنها فّعالة؛ 
بڤيتامني  الغنّية  األغذية  دائًما  اختيرت  لذا 
أنواعها،  على  احلمضّيات  مثل:   ،(C)
وغيرها. (الزّهرة)،  القرنبيط  الّتوت،  البندورة، 

طعام  أفضل  هي  البندورة  إّن  بندورة:  ال
«صديق» للپروستاتا. باإلضافة لكونها مصدر 
جّيد لڤيتامني (C). البندورة غنّية بالليكوپني 
اّلذي ثبت - في العديد من الدراسات العلمّية 
بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يخّفض  أّنه   -

الپروستاتا وتضّخم الپروستاتا.
للمحار  أّن  يعتقد  (احملار):  ّيات  الصدف
لكّنها  اجلنسّية،  الّشهوة  على  مثير  تأثير 
اإلجناب.  لنظام  وجّيدة  اخلصوبة،  في  تساعد 
إّن احملار وبعض الرخوّيات األخرى، غنّية جًدا 
أفضل  قائمة  تتصّدر  يجعلها  ما  بالزنك، 
طريق  عن  الپروستاتا  على  احملافظة  األطعمة 
أو  بالتضّخم  باإلصابة  اخلطر  نسبة  خفض 

الّسرطان بنسبة %32، أو أكثر!
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من   200mcg تناول  السيلينيوم: 
اإلصابة  خطر  من  يقّلل  ا  ـً يومّي السيلينيوم 

بسرطان الپروستاتا بنسبة 50%. 
بشكل  سيلينيوم  حتوي  اّلتي  الغذاء  مصادر 

جّيد: اجلوز البرازيلّي، الّثوم، الفطر، والّتونة.
الليكوپني: وجدت العديد من الدراسات أّن 

الليكوپني هو وقائّي ضد سرطان الپروستاتا. 
بشكل  ليكوپني  حتوي  اّلتي  الغذاء  مصادر 

جّيد: البندورة، الّبطيخ، اجلوافة، والپاپايا.
الّدراسات  بعض  تظهر    :(D) يتامني  ڤ
أّن ڤيتامني (D) قد يساعد في الوقاية من 
سرطان الپروستاتا. من الضروري احلصول على 
ڤيتامني (D) جرّاء التعرّض ألشّعة الّشمس - 
في األوقات اآلمنة - إضافًة إلى األطعمة اّلتي 

.(D) حتوي ڤيتامني
 (D) ڤيتامني  حتوي  اّلتي  الغذاء  مصادر 
الّسلمون،  سمك  البقر،  حلوم  جّيد:  بشكل 
الزبدة، جنب املاعز، البيض، والّسردين.. وعلى 
الرّغم من ذلك قد يحتاج البعض - أحياًنا - 
إلى اتخاذ ڤيتامني (D) كمكّمل غذائّي، في 
حال لم يتعرّضوا ألشّعة الّشمس أو لم يتناول 

ًيا سليًما. نظاًما غدائ
يتامني (E): وجدت العديد من الّدراسات  ڤ
ا في الوقاية من  ـً أّن ڤيتامني E يلعب دورًا هاّم

سرطان الپروستاتا. 
مصادر الغذاء اّلتي حتوي ڤيتامني (E) بشكل 
جّيد: زيت الزّيتون، البروكلي، امللفوف، والّلفت.

حمض الفوليك: حمض الفوليك (باسمه 
ويساعد  مفيد   ،(B) ڤيتامني  أو  الّتجاري)، 

بالوقاية من سرطان الپروستاتا. 
/(B) ڤيتامني  حتوي  اّلتي  الغذاء  مصادر 

الّسبانخ،  جّيد:  بشكل  الفوليك  حمض 
الهليون، العدس، وامللفوف.

أن  احملتمل  من  الرجال  من  كبيرة  نسبة  إّن 
يصابوا بتضّخم في غّدة الپروستاتا في مرحلة 
على  احلكمة  من  يكون  فقد  حياتهم؛  من  ما 
من  متنوّعة  مجموعة  يستهلك  أن  رجل  كّل 
األطعمة «الصديقة للپروستاتا» لهدف احلّد من 

هذا اخلطر. 
وصحّية،  سليمة  بالبقاء  الپروستاتا  ساعد 
بتناولك الكثير من اخلضرة، وخاّصًة البندورة، 
أعاله..  ذكرناها  اّلتي  األخرى  األطعمة  وجميع 
وتذّكر ال يفّضل، دائًما، تناول املكّمالت، حيث 

لم يثبت بعد أّن لها الّتأثير ذاته!
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قبل  القدس،  في  إسرائيل  متحف  في  أقيم 
هيرودوس  امللك  حول  جديٌد  عرٌض  وجيزة،  فترة 
اّلذين  امللوك  كأكثر  عرف  واّلذي  ومشاريعه، 
أثناء  الضخمة  املشاريع  وأقاموا  بالبناء  اهتّموا 
فترة حكمهم في هذه البالد. وأنتهز هذه املناسبة 
أهّم  وعلى  هيرودوس،  امللك  على  القرّاء  لُنعرّف 
املواقع األثرّية اّلتي ارتبطت فيه.. وسيشمل هذا 
ومشاريعه  امللك  هيرودوس  عن  عاّمة  حملة  املقال 
املعمارّية، لنشرح بشكل وافر عن بعض منها في 

مقاالت مستقبلّية.
 W Ò�UŽ W;

ُلّقب امللك هيرودوس (74ق.م – 4ق.م)، أيًضا، 
ـ«هيرودوس الكبير»، للّتمييز بينه وبني أبنائه  ب
اّلذين سّموا أنفسهم باالسم ذاته(!)، فعلى سبيل 
املثال سّمي أبنه األكبر ووريثه باسم «هيرودوس 
أنتيباس».. كان هيرودوس ملًكا على يهودا، إّال 
أّن احلكم الفعلّي كان لألمبراطورّية الرومانّية اّلتي 
تقدمي  عليه  كان  إذ  طريقه،  عن  املنطقة  حكمت 
ورغباتها  أهدافها  وتطبيق  لإلمبراطورّية،  الوالء 

على أرض الواقع.
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هيرودوس؛  امللك  شخصّية  حول  اآلراء  تضاربت 
فإلى جانب شهرته كأحد امللوك اّلذي قام مبشاريع 

بناء كبيرة، إّال أّنه اّتصف بالعنف والقسوة. 
للملك  والقسوة  العنف  أعمال  ُذكرت  وقد 
الّتاريخية.  املصادر  من  العديد  في  هيرودوس 
(واّلذي  متتياهو،  بن  يوسف  اليهودّي  فاملؤرخ 
ُعرف أيًضا باسم يوسفوس فالفيوس)، وصف في 
إحدى كتبه العديد من أعمال العنف اّلتي كان 

يقوم بها امللك هيرودوس. 
القتل  جرائم  بسبب  هيرودوس  صيت  ذيع  كما 
«حشمونائيم»،  عائلة  أبناء  بحق  نّفذها  اّلتي 
كما نسبت إليه بعض القصص عملّيات اغتيال 
اإلجنيل  وفي  عائلته..  أبناء  من  ألفراد  وتصفية 
عن  حتكي  اّلتي  القّصة  خالل  من  ُعرف  املقّدس، 
إصداره أمرًا بذبح وقتل جميع أطفال بيت حلم، بعد 
أن تنامى إلى مسمعه خبر والدة يسوع املسيح.

pK*« q�√

ُينسب أصل امللك هيرودوس إلى «اإلدومّيني»، وهم 
قبائل من أصل سامّي، سكنوا غور األردن، شمال 
الرومانّية.    الفترة  أثناء  في  اخلليل  وجبال  الّنقب 
بعد أن أطاحت عائلة «حشمونائيم» بالسيلوقّيني 
واعتلت سّدة احلكم؛ بادرت عائلة «حشمونائيم» 
(في بداية حكمها)، إلى محاولة ترحيل الّسّكان 
غير اليهود عن البالد؛ كما حصل على سبيل 
أّنه،  إّال  آنذاك.  اجلزر  وتّل  يافا  لسّكان  املثال 
الّسّكان  من  العديد  اعتنق  احلكم،  توطيد  وبعد 
ومنها  اليهودّية،  الديانة  الّسامية)  القبائل  (من 

اإلدومّيني. 
ولد هيرودوس إلحدى العائالت الكبيرة من قبائل 
اإلدوميني، لوالدة من أصل عربّي.. ال نعرف مكان 

والدته بالّتحديد، حيث من املفترض أن يكون من 
مواليد مدينة عسقالن.
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تشييدها  على  وأشرف  أمر  اّلتي  البناء  مشاريع 
 20 من  بأكثر  وارتبطت  كثيرة،  هيرودوس  امللك 
من  أكثر  جانب  إلى  مملكته،  أنحاء  في  مدينة 

ثالثة عشر موقًعا خارج اململكة. 
شملت:  حيث  هذه،  البناء  مشاريع  تنوّعت  وقد 
مدن جديدة، مستوطنات، معابد، موانئ، قصور 
مدارس،  ومدرّجات،  مسارح  مياه،  قنوات  وقالع، 
مبشاريع  قام  كما  للغذاء،  مخازن  عاّمة،  حدائق 

زراعّية وجتارّية عديدة.
من بني املواقع اّلتي ميكننا ذكرها: عّكا، عسقالن، 
سبسطية،  أريحا،  صور،  إلى  امتداًدا  قيسارية 
حكمها  اّلتي  اململكة  خارج  جند  كما  وغيرها. 
وخصوًصا  باسمه،  ارتبطت  مدًنا  هيرودوس  امللك 

عدًدا من املدن في جنوب اليونان. 
تلك  دراسة  على  تساعدنا  اّلتي  املصادر  أّما 
إلى  ونتائجها،  األثرّية  احلفرّيات  فهي:  املواقع، 
متتياهو.  بن  يوسف  املؤرخ  وصفه  ما  جانب 
فالعديد من مشاريع البناء لم نعثر على بقاياها 
معلومات  سوى  جند  ولم  األثرّية،  احلفرّيات  خالل 

ضئيلة جًدا في الكتب واملصادر التاريخّية. 
على سبيل املثال: تذكر بعض املصادر الّتاريخّية 
والقصر  الهيكل  القدس؛  في  أنطونيا  قلعة 
املباني  تلك  جميع  أيًضا.  القدس  في  الكبير 

الّضخمة لم نعثر لها على أثر حّتى اآلن. 
من جهة أخرى ميكننا نسب العديد من املكتشفات 
األثرّية إلى أّيام حكم هيرودوس، على الرّغم من 
مثل:  الّتاريخّية،  باملصادر  ذكرها  يأِت  لم  أّنها 
امللعب الرياضّي في الّسامرة أو املعبد في اخلليل. 
من هنا فدراسة مشاريع بناء امللك هيرودوس حتّتم 

علينا دراسة املصدرين مًعا.
ا  ـً وتذكر املصادر، أّن امللك هيرودوس تدّخل شخصّي
شكلها،  املباني،  موقع  بتحديد  البناء،  مبشاريع 
الهندسة املعمارّية، هذا إضافًة إلى الّتمويل املادّي 
لهذه املشاريع.. سنذكر مبقاالت مستقبلّية بعًضا 

من تلك املواقع األثرّية.

قبر  بقايا  ل صورة   (1) املرفقتان:  الصورتان 
باحثني  ال بعض  يعتقد  «هيروديون»:  املوقع  من 
أّن قبر املل هيرودوس. (2) صورة ألحد القصور 

اّلذي بناه هيرودوس في أريحا.
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ÆåqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË q� l� U Î½U−� WŽuL−*« »UF�√ Ÿ“uð

ÆœôË« W³łË q� l� Be a Nature Explorer »UF�√ WK�KÝ «uFLł«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

 wÄU¼ò  W³łË  q�  l�  å“b�U½Ëb�U�ò  ŸËd	  lOLł  w	  …bł«u²�  »UF�_«

©ÆŸÆŸ®                                                                                ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO�

W ? ? ? ? Ò�U ? ? ?Ž   U�ö? ? ? ? ?Ž

åpOý uÝdáÝ≈ò

å“b�U½Ëb�U�ò w	 Êü« gFM�Ë b¹bł

ÆåpOý uÝdáÝ≈ò ∫b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð å“b�U½Ëb�U�ò rŽUD� WJ³ý

 —U(«  nOBK�  gFM�Ë  b¹bł  »ËdA�  üÝdáÝ«Ë  WþuÐ  ∫pOý  uÝdáÝù«

                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  ÆÃÆ‘  1290
 ?Ð  WJ³A�«  ŸËd	  w	  ŸU³¹

©ÆŸÆŸ®        

 w	 WO½«bO� W�u−Ð …—«œô« X�U� qOz«dÝ« ôu� U�u�  W�dý UNÐ ÂuIð w²�« WO−¹Ëd²�«  UO�UFH�« sL{

 UN�öš s� r²¹ w²�«Ë Happy Days  WKL( WO½«bO*«  UO�UFH�« vKŽ ŸöÞô« ·bNÐ wÐdF�« jÝu�«

ÆWŽUÝ 48 q� ezUH�« vKŽ 107 u−OÐ …—UOÝ  l¹“uð

 sJL²OÝË w²�«Ë UN� qO¦� ôË W�Uš WO�UF	  5Žu³Ý« q³� XIKÞ« qOz«dÝ« ôu� U�u� WŽuL−� Ê« d�c Ò¹

 107 u−OÐ …—UO�Ð “uH�«  U0—Ë ôu� U�u� WŽuL−�  UÐËdA0 l²L²�« WO�UFH�« Ác¼ ‰öš 5JKN²�*«

Æ30.5.2013 a¹—U²Ð WO�UFH�« wN²MðË ÆWŽUÝ 48 q�

¢Happy Days¢  WO�UF	 w	 „—UA½ nO�

  UÐËdA*« ¡«dý rJOKŽ ¨107 u−OÐ …—UOÝ w	 “uHK� W�ËU;«Ë  WO�UFH�« w	 W�—UA*« s� «uMJL²ð w�

Happy Days W ÒO�UF	 vKŽ Ÿö ÒÞû� ¨wÐdF�« jÝu�« w	 W ÒO½«bO� W�uł w	 åôu� U�u�ò …—«œ≈

 W�—UA*« ôu� U�u� WŽuL−� s� »ËdA� VKŽ Ë« w½UM�  WOÝ«bÝ d̈²� 1.5 w½UM� WKL(« w	 W�—UA*«

  UÐËdA*«  s�  WODž«  3  lOL&Ë  ÆX¹«d³ÝË  !«—Ë«  U²½U	  Ë̈d¹“  ôu�≠U�u�  ¨ôu�≠U�u�  ∫WKL(«  w	

 WKL×K� hB�*« l�u*« v�« ‰ušb�« ¡UDž q� X% q−�*« œuJ�« sŽ Y×³�« ¨WKL(« w	 W�—UA*«

 WK¾Ý«  4  vKŽ  WÐUłù«Ë  ¨p�c�  bF*«  ÊUJ*«  w	  ©œuJ�«®  ÂU�—ô«  ‰Ušœ«  ¨wwwÆhappy≠daysÆcoÆil
 ÆsJ2 X�Ë ŸdÝQÐ W�UF�«  U�uKF�

 rN*« s�  ÆWŽUÝ 48   ‰öš X�Ë ŸdÝQÐË W×O×� WI¹dDÐ VO−¹ Íc�« u¼ ezUH�«  Ê√ Ád�cÐ d¹b'«

 UN³ŠU� `M9 WODž« 3 q� Ê« v�« —UA¹ ÆÆ“uH�«Ë w½UMI�« ¡«dý vKŽ  U³ŁS� WODž_UÐ ÿUH²Šô« «Îbł

©ÆŸÆŸ®                                                                                                      Æ…b¹bł 107 u−OÐ …—UO�Ð “uHK� W�dH�«

åUO�UD¹≈ UO�U�ò
 ÆnOÝU¹ dH� w	 å‰UL ÒA�« ÀUŁ√ò v�≈ åUO�UD¹≈ UO�U�ò s� …b¹bł WKOJAð XK�Ë

  ö¹eMð vKŽ iOH�ð 10% ·U{√ W³ÝUM*« ÁcNÐË ¨U ÎFÝ«Ë «Îb¹b& bNý å‰ULA�« ÀUŁ√ò d−²�

©ÆŸÆŸ®                                                                               ÆåUO�UD¹≈ UO�U�ò s� …b¹b'« WKOJA²�« lOÐ WKLŠ

ør�UHÞ√ Èb� rCN�« q�UA� ÊuNł«uð nO�

 ¨WŠ«d�« ÂbŽ v�« dOAð WHK²��  U�öŽ rNðUOŠ s� v�Ëô« dNýô« w	 ‰UHÞô« s� dO¦J�« d NE¹

 r¼U�¹ rJKHÞ tOKŽ qB×¹ Íc�« ¡«cG�« Ÿu½ Æ «“Už Ë« rC¼ q�UA� v�« UN²³�½ U½b²Ž« w²�«Ë

 pKN²�¹ rJKHÞ ÊU� Ê« ÆrCN�« WOKLŽ vKŽ dŁR¹ UC¹« t½U	 «c�Ë t¹b� wLCN�« “UN'« —uDð w	

 Íu²×¹ rJKHD� Áu9d²š« Íc�« ÂUFD�« Ÿu½ Ê« s� «Ëb�Q²ð Ê« rN*« sL	 ¨ ‰UHÞô« ÂUFÞ W³O�dð

 w²�« W�UN�«  U½uJ*« w¼ U� ÆŸdÝ_«Ë qNÝô« rCN�« qł« s� W¹—ËdC�« WOz«cG�«  U½uJ*« vKŽ

  øqNÝ rC¼ sLCð wJ� ÂUFD�« W³O�dð w	 ÊuJð Ê« V−¹

 hK�²ðË ¢tNł«uð¢ …dOGB�«  rJKHÞ …bF�Ë ¨rCNK�  qNÝ«  5ðËdÐ u¼ whey  ∫5ðËd³�«  Ÿu½

 d³²Fð UOzeł qK;« whey 5ðËdÐ vKŽ bL²Fð w²�« ‰UHÞô« ÂUFÞ  U³O�dð Æd³�« W�uN�Ð tM�

 Íc�«Ë ¨ —uH�u� „öOLOÝ ¨ŸuM�« «c¼ s� …bŠ«Ë W³O�dð jI	 œö³�« w	 ÂuO�« błu¹ ÆrCNK� qNÝ«

ÆqN��« rCN�« vKŽ …bŽU�LK� WBB��Ë WOLKŽ ÀU×Ð« vKŽ «œUL²Ž« Ád¹uDð -

 ¨ÂuCN*«  dOž  “u²�ö�«  ÍœR¹  b�“u²�ö�«  w¼  Âô«  VOKŠ  w	  WO�Ozd�«   «—bO¼uÐdJ�«  ∫“u²�ô

 l� ‰UHÞô« ÂUFÞ W³O�dð ∫W−O²M�«  ÆsD³�« w	 ŸUłË√Ë  «“Už v�« ¨qHD�« ¡UF�« v�« qB¹ Íc�«

 rCN�« q�UA� s� qOKI²�« vKŽ bŽU�ð Ê« UNMJ1 ¨ —uH�u� „öOLOÝ q¦� ¨WKOK� “u²�ô WOL�

Æ‰UHÞô« 5Ð  «“UG�«Ë

 WKÐU� dOž U¹UIÐ nÒK�¹ b� Íc�«Ë ¨rCN�« VF� V Ò�d� u¼ ∫qO�½ X¹“ ÊËbÐ WOðU³½ Êu¼œ W³O�dð

 W³O�dð  ÆÂUFD�«  W³O�dð  s�  Êu¼b�«Ë  ÂuO��UJ�«  ’UB²�«  s�  qKI¹Ë  qHD�«  ¡UF�«  w	  rCNK�

 ¨qO�M�« X¹“ vKŽ Íu²% ô ¨„öOLOÝ  U−²M� WOI³� ¨ —uH�u� „öOLOÝ w	 W�U)«  u¹e�«

 5¹—ËdC�« ÂuO��UJ�«Ë s¼b�« ’UB²�« s� b¹eð UN½« v�« W	U{« ¨qN��« rCN�« vKŽ bŽU�ð

 rJKHÞ qł« s� rCNK� qNÝ_«Ë `�ô« —UO²šô« u¼  —uH�u� „öOLOÝ ÆqHD�«  —uDð qł« s�

 Æ2013 WM��« ZÓ²M� WIÐU�� w	 ‰UHÞô«  U−²M� W¾	 w	 b¹b−²�« …ezUł vKŽ ezU(«Ë

©ÆŸÆŸ®

 Ultra?Ð ÎôÒË√ ÊuFÒ²L²¹ åÂuJKÝò szUÐ“

r�UF�« w	 n×½_« nðUN�«

 nðUN�« Alcatel One Touch Idol Ultra nðU¼ o¹u�ð ¡bÐ sŽ ÂuJKÝ W�dý XMKŽ√

Æœö³�« w	 q¹UÐu� qOðUJ�« WÐËbM� ÂuJKð q��« W�dý l� ÊËUF²�UÐ p�–Ë r�UF�« w	 n×½_«

 jI	 rž 110 t½“ËË rK� 6.45 mK³¹ Alcatel One Touch Idol Ultra pLÝ Ê√ d�c¹

 vKŽ “UŠ YOŠ lz«— rOLB²Ð “UN'« e²L²¹Ë ¨©7.9 u¼ 4 w��ö'«Ë 7.6 u¼ 5 ÊuH¹ü« pLÝ®

ÆÂUF�« W¹«bÐ ”U−O	 ”ô w	 rO�« Íc�« CES f²¹œU'« ÷dF� w	 rOLBð ez«uł WK�KÝ

 qOGAð  ÂUEMÐ  œËe�  “UN'«  ¨nOH)«  t½“Ë  v�«Ë  n×½_«  “UN'«  W½u�  v�«  W	U{ôUÐ

 …«uM�«  wzUMŁ  Z�UF� v�«  W	U{« ¨HD AMOLED  “«dÞ s� 4.7  WýUýË 4.1  b¹Ë—b½«

Æq�JOÐ U−O� 8 «dO�U�Ë XOÐ U−Oł 1 …uIÐ Â«— …«d�«–Ë ¨fðdO¼ U−Oł 1.2 …uIÐ

 q� ÷dŽË UMðœU¹— q�«u½ Ê√ U½d�¹ ¢∫ÂuJKÝ w	 o¹u�²�« d¹b� VzU½ ¨⁄U³Ý w½u¹ ‰U�Ë

Æ¢«—uDð d¦�_«Ë ÀbŠ_« …eNłôUÐ «uF²L²O� UMzUÐe� ôË√ b¹bł u¼ U�

 YOŠ  23.05  fOL)«  s�  ¡«b²Ð«  ÂuJKÝ  ŸËd	  lOLł  w	  «d	u²�  “UN'«  ÊuJOÝË  «c¼

Æ◊U��« 6 v²Š Ë« «bI½ qJOý 1699 dF�Ð ÷dFOÝ

©ÆŸÆŸ®

 Infinity  ÊuHð—ULÝ  ∫Orange  w	  ÍdBŠË  b¹bł

 °W¹b¼ …dšU	 WŽULÝ vKŽ qBŠ«Ë ÍdG� dF�Ð  POP
 Infinity wÐU³A�«Ë b¹b'« ÊuHð—UL��« “UNł ÍdBŠ qJAÐË ‚«uÝ_« w	  Orange ÕdDð

ÆqJOý 899 ?Ð `¹d� dF�Ð ŸU³¹Ë …b¹bŽ U¹«e0 l²1 ¨»U³A�« UNMzUÐe� VÝUM� Pop
 f*  WýUAÐ  b¹Ë—b½ô«  W�uEM�  vKŽ  qLF¹  ∫Infinity Pop  ÊuHð—UL��«   «eOL*«  “dÐ«  s�Ë

 l�  X¹UÐU−Oł  4  …d�«c�«  WFÝ  ¨ ö�JOÐ  480™320  WýUA�«  Õu{Ë  ¨W�uÐ  3.5  r−×Ð

 3.2  WOHKš  «dO�U�  ÆX¹UÐU−Oł  32  v²Š  microSD  WDÝ«uÐ  …d�«c�«  WFÝ  …œU¹“  WO½UJ�≈

 Æu¹bOH�«  U*UJ*  VGA WO�U�√ «dO�U�Ë q�JOÐU−O�

 W�uEM0 ‰UBðô« rŽ«œ ¨…œbF²*« fLK�« WOMIð rŽbð W¹dBŽ dO¹UF0 …—uD²*« t²ýUý qLFð

 qB% …u³F�« qš«œ Æ Â«dž 111 q�UJ�« t½“Ë d̈O³�√ qO� 1.400 W¹—UDÐ Æ GPS ̈  WiFi¨ NFC
ÆWýUAK� W¹ULŠË …—uD²*«  pop  UŽULÝ vKŽ

  Orange w	 Ê« tOKŽ ‰uB(« pMJ1 Íc�« ÊuHð—UL��« ‚uÝ f	UM¹ Infinity Pop “UNł

Æ «uMÝ ÀöŁ …b* Z²M*« W�UH� l� qJOý 899 ?Ð lOL−K� d	u Ô� dF�Ð

 Orange  œö³�«  w	  ŸdÝ_«  WJ³A�«  rŽ«œ  Infinity Pop  ÊuHð—UL��«  Ê√  d�c�UÐ  d¹bł

 W�bš  w¼Ë   HD VOICE  …œu−Ð   U*UJ*U�  WOŽu½   U�bš  p×M9  w²�«Ë    Ultranet
 WŁœU;« Í“«uð  U*UJ� …œu−ÐË WOHK)« w	 ZO−CK� W�“UŽ WOI½  U*UJ* !«—Ë« w	 W¹dBŠ

 ¨n�uð ÊËœ u¹bOH�« 5�UC*« …b¼UA� s� pMJ9 œö³�« w	 ŸdÝ_« `HBð WŽd�ÐË ¨tłu� ÎUNłË

ÆÆU¼dOžË vIOÝu� ¨»UF�√ —̈uB�U� WIzU	 WŽd�Ð WKOIŁ  UHK� qOL%Ë q¹eMð

 Mobile  U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�²�« d¹b�  ¨WO�dý  ÂöÝ  d�–  ‚UO��«  fH½  w	Ë

 p�c�Ë —uD²�Ë b¹bł u¼ U� q� vKŽ UMMzUÐ“ qB×¹ Ê√  Orange w	 r²N½ UM½√  Broadband
 WO�UF�«  …œu'« YOŠ s� ÎU�bIð  d¦�_«  ÊuHð—UL��«  vKŽ ‰uB(«Ë UMMzUÐ“ l²L²¹  Ê√  ’d×½

 vKŽ ‰uB(«Ë ÂULC½ô« s� WÐUA�«  ‰UOł_« `M1 “UN'« dFÝ Ê√ ·U{√Ë ÆWO*UŽ dO¹UF0Ë

Æ5JKN²�*« lOL−K� WLzö�Ë …d	u Ô� —UFÝ√ dO	uð vKŽ UMKLŽ q Ôł e�d½ YO×Ð ÊuHð—UL��« …eNł√

 w�u�� lOLł v�≈ W	U{ùUÐOrange  ? � WFÐU²�« lO³�«Ë W�b)« e�«d� W	U� Èb� WLzU� WKL(«

 ÊUJ* W³¹dI�«  ◊UIM�«  v�≈  ‰u�u�« pKN²�*« vKŽ qN�²� p�–Ë WOÐdF�«   «bK³�«  w	 Orange
 wLÝd�« Orange  l�u� d³Ž Ë√ lOÐË W�bš WDI½ »d�√ «Ë—Ë“  U�uKF*« s� b¹eLK� Ær¼UMJÝ

    ÆorangeÆcoÆilØar ∫WOÐdF�« WGK�UÐ

©ÆŸÆŸ®
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