
1 2013 »¬ 30 WF ÔL'«

H a i f a net

15 14
Ë

U Î½U−� ŸÒ“uð                              2013 »¬ 30 WF ÔL'«                                          œbF�«                               WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� WOŽu³Ý√191

 f O ½d  d O ¼“
¡UMG «Ë ¡U ¹“_« Òs  5 Ð U

1819
Ë

 è Ò¹e¼Uł  Èb   U è Ò¹e¼Uł  Èb   U
UH O Š  è Ò¹b K ÐUH O Š  è Ò¹b K Ð

 ø∆—«u ÒD «   ôU Š  w ø∆—«u ÒD «   ôU Š  w
6

 —b O Ý è Ò¹ËUH O («
 w  „—UAð Êu ² ¹“

h O ×  ÊUłd N
22

”—«b *« w  U ½ƒUM Ð√
24

 »U−²Š«  sŽ  ¨åUHOŠò  WHO×�  ¡«ÒdI�  sKF½

 ¡«Òdł  ¨ÂœUI�«  Ÿu³Ý_«  —Ëb ÒB�«  sŽ  WHO× ÒB�«

 W Ò¹d³F�« WM Ò��« ”√— ‰uKŠ V³�� WF³D*« ‚öž≈

 ¨œU²F*U	  —Ëb ÒB�«  œËUFð  Ê√  vKŽ  ¨…b¹b'«

ÆÂœUI�« ‰uK¹√ dNý s� 13 ? �« W×O³�

H a i f a
  èH O ×� »U−² Š«

—«“U³K� dOš_« bŽu*« u¼ ÂœUI�« ¡UŁö¦�« Âu¹



22013 »¬ 30 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

شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل 
بًة  صحيفة «حيفا» نسخًة عنه، جاء فيه: «أّن طال
ملّف  في  محفوظ  الّطالبة  اسم   - سنوات)   8)

*åUHO�ò q�«d ≠ في أعقاب التّطورات األخيرة، وتوّقع شّن عدوان 

على سورية وتخوّف من احتمال اندالع حرب في اِملنطقة، تواصل بلدّية 
حيفا حتضيراتها وتأّهبها في أعقاب األوضاع األمنّية الّسائدة.. وفي 
إطار هذه االستعدادات توّجه رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ 
دان  مكتبه  عام  وملدير  أردان،  چلعاد  الداخلّية،  اجلبهة  حماية  لوزير 
ا إّياهما بإصدار أوامر  لتخفيف املواد اخلطرة من خزّان  رونني، مطالًب
األمونيا واحلاويات في ميناء حيفا أو نقلها ألماكن آمنة َكْيال تشّكل 
األمر  فحص  االثنان  قرّر  وقد  حياتهم،  وتهّدد  الّسكان  على  خطرًا 

بشكل فورّي وجّدي.
ا  هذا وأعلنت بلدّية حيفا، أمس اخلميس، عن إعالء درجة الّتاهّب حتّسًب
وحتلنة اإلجراءات األمنّية املنوطة بذلك، في  ألّي طارئ، وعن حتديث 
حال ّمت اإلعالن عن حالة طوارئ أو اندالع حرب في اِملنطقة، فاحلديث 
بشكل  البلدّية  وتأّهب  البلدّية،  الّطوارئ  غرفة  تأّهب  زيادة  عن  يدور 

عاّم حلاالت الطوارئ.
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الّتحرير، بناًء على طلب والدها - تدرس في مدرسة 
لذوي االحتياجات اخلاّصة في مدينة حيفا، تعرّضت 
الختناق في أثناء تناولها للّطعام، ما اضطّر إلى نقلها 
بحالة حرجة إلى مستشفى «رمبام» لتلّقي العالج».

عن  اإلعالن  الحًقا  «ّمت  أّنه  الّشرطة  بيان  وأضاف 
في   الّتحقيق  الّشرطة  وباشرت  هذا  الّطفلة.  وفاة 

مالبسات احلادث».

ا من الّناطقة بلسان  ـً ّي وقد وصلنا الحًقا بريًدا إلكترون
يدور  «احلديث  أّن  فيه  أّكدت  سمري،  لوبا  الّشرطة 
ّية (8 سنوات) من سّكان حّي  حول طفلة/طالبة عرب
احلليصة في مدينة حيفا، تعرّضت - على ما يبدو 
- لالختناق في أثناء تناولها طعامها خالل مكوثها 
لذوي  فيها  تدرس  اّلتي  الّتعليمّية  املؤّسسة  في 
االحتياجات اخلاّصة مبدينة حيفا، حيث توّفيت الحًقا 

جرّاء محاولة إسعافها في املستشفى».
إلى  الّطفلة  جّثة  إحالة  تقرّر  سمري: «لقد  وأضافت 
في  واجلزم  من  للّتأّكد  كبير)  (أبو  الّتشريح  معهد 

أسباب وظروف وفاة الّطفلة، باإلضافة إلى استكمال 
الّتحقيق في الّشرطة، واحتمال وجود شبهات إلهمال 

ما من قبل طرف مسؤول».
وفي حديث لنا مع والد الّطفلة (اسم الوالد محفوظ 
في ملّف الّتحرير)، طلب احترام رغبته بعدم اإلدالء 
بأّية تفاصيل عن احلادثة حلني ظهور نتائج الّتشريح 
والّتحقيق الّنهائية، وأّكد على عدم رغبته بذكر أّية 
معلومات تشير إلى اسم املؤّسسة الّتعليمّية أو اسم 
املعلومات  على  مؤّكًدا  ذاته،  الوقت  وفي  الّطالبة. 

اّلتي وردتنا.
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 ≠  åUHO�ò  q�«d*  
الّطّالب  ألوف  عاد 
مقاعد  إلى  العرب 
املدارس  في  الدراسة 
والرسمّية،  األهلّية 
من  الّثالثاء  صباح 
بفرحة  األسبوع،  هذا 
كبيرة، وفي جعبة كّل 
رغبات،  آمال،  منهم 

أحالم وطموحات.
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Ò’U� q�«d*

قال رئيس قائمة «اجلبهة الدميقراطّية للسالم واملساواة» النتخابات 
بلدّية حيفا، الدكتور سهيل أسعد، إّنه يلمس أجواًء مشّجعة في 
مختلف أحياء املدينة لقائمة «اجلبهة»، واّلتي تتمّيز بتعّدد خبراتها 
وعمقها اجلماهيري، وبالرّصيد السياسي املعروف للحزب الّشيوعي 

واجلبهة في حيفا وعلى املستوى القطري عموًما.
لصحيفة «حيفا»: «إّن  خاص  تصريح  في  أسعد  الدكتور  وأضاف 
«اجلبهة» ليست قائمة موسمّية، بل لها جذورها الرّاسخة وعملها 
ولرفدها  املسيرة  لنكمل  نأتي  بدورنا  ونحن  سنوات،  طيلة  املثمر 
«اجلبهة»  أّن  ًدا  جّي يعرفون  حيفا  أهالي  جديدة.  وخبرات  بطاقات 
موجودة دائًما، ال تظهر فقط قبل االنتخابات ولن تختفي بعدها. 
بل ستظّل مع الّناس ومع قضايا الّناس، وفي طليعة الّنضال من 

أجل حقوقنا في هذه املدينة».
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ورًدا على سؤال صحيفة «حيفا» حول إمكانّيات الّتعاون مع التجّمع 
الوطنّي الدميقراطّي، قال د. أسعد: «كانت هناك جلسات واّتصاالت 
حول إمكانّيات الّتعاون املختلفة، مببادرة مّنا وكذلك مببادرة مجلس 
نأمل  حيفاوّية.  وشخصّيات  االجتماعّي  الّتطوير  وجمعّية  األحياء 
ومصلحة  املشتركة  أهدافنا  يحّقق  ما  إلى  الّتوّصل  نستطيع  أن 
جماهيرنا وتعزيز متثيلنا وتأثيرنا في البلدّية. يُدنا كانت - وما زالت 
- ممدودة ألوسع تعاون ممكن، مبا في ذلك تشكيل قائمة مشتركة». 
وتابع: «من ناحيتنا، فإّن القائمة املشتركة يجب أن تعكس قبل أّي 
ّية فقط، مبعنى  شيء القواسم السياسّية املشتركة، وليس االنتخاب
أن تكون مبنّية على أسس متينة وليس على رمال متحرّكة. كما 
ّية املعروفة في حيفا».  أّنها يجب أن تعكس موازين القوى االنتخاب
املكانني  «اجلبهة»  عرض  حول  األنباء  صّحة  عن  سؤال  على  ورًدا 
ـ«التجّمع»، أجاب د. أسعد: «ال أعتقد أّن الّدخول  الّثالث واخلامس ل

في الّتفاصيل عبر الصحف مفيد في هذه املرحلة. ميكنني فقط 
القول إّن االّتصاالت بهذا اخلصوص مع اإلخوة في «التجّمع» وصلت 
إلى مرحلة مفصلّية، ونأمل أن يكون اجلميع على القدر املتوّخى 

ّية واملصداقّية». من املسؤول
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ّية؛ وّمما جاء في الرّسالة: «نستنكر بشّدة أّي عدوان غاشم على  العرب
ّية الّسورّية  سورية الوطن والّشعب، واّلذي يهدف إلى انتهاك األرض العرب
وتفتيتها، ومتزيقها إلى أشالء». وأضافت الرّسالة: «ال ننسى العدوان 
اإلسرائيلّي األخير على لبنان في العام 2006، واّلذي تكّبد جرّاءها 
ّية خسائر وأضرار مادّية وجسدّية؛ وذلك لسبب حالة  سّكان األحياء العرب
ّية في املدينة، خصوًصا في حي  ووضع املالجئ املترّدية في األحياء العرب
وادي النسناس والبلدة التحتا واحلليصة وعّباس ومحّطة الكرمل، واّلذي 

يصل تعداد الّسّكان العرب فيها إلى ما يقارب 23 ألف عربّي». 
ّية، إذ نلحظ  وأكملت الرّسالة: «تبرز أزمة األمن واآلمان في األحياء العرب
عدم وجود مالجئ عاّمة بشكل الئق وال كاٍف، وإن وُجدت تكون ُمهَملة   

وغير ُمجّهزة». 
كما أّكدت الرّسالة: «نطالب البلدّية بتوفير حّل جّدي فوري لهذه األزمة 
وخصوًصا  حرب،  اندالع  حال  في  العرب  للّسّكان  آمنة  أماكن  وتوفير 
للّسّكان اّلذين يقطنون املباني الّتاريخّية (القدمية) وللمّسنني واألطفال 

ذوي االحتياجات اخلاّصة».
املستقبلّي  بالّتطوير  االلتزام  البلدّية  «نطالب  الرّسالة:  واختتمت 
ّية، وتوفير أماكن آمنة من خالل  للمباني الّسكنّية في األحياء العرب
خطط مستقبلّية لتمكني املباني والّسكان، وعدم االستمرار في سياسة 

تهميشهم وإهمالهم!».  
وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع جمال خميس (رئيس قائمة التجّمع 
الوطني احليفاوّي)، قال: «ال ُيعقل أن ينتظر الّسّكان العرب في املدينة 
وأضاف:  به».  يحتمون  آمن  موقع  أّي  وجود  دون  من  الّصواريخ  رحمة 
لنا  واألمان  األمن  تضمن  مدينة  في  آمن،  بلٍد  في  نعيش  أن  «نريد 
وألبنائنا واألجيال القادمة، وعلى البلدّية أن توّفر لنا ذلك». وأشار إلى 
ّية ومتكينها، أهم بألف مرّة من فتح  أّن «تطوير املباني الّسكنّية العرب

الّشوارع وتزيني املدينة!».  
أّما إدوار جريس (املرّشح الّثاني في القائمة)، قال لصحيفة «حيفا»: 
قد  عّما  شخصّي  بشكل  ّية  املسؤول ونحّمله  البلدّية  رئيس  «نطالب 
يحدث للّسّكان. وعلى البلدّية العمل فورًا على معاجلة هذه األزمة». 
ّية،  وأضاف: «هناك متييز صارخ ضّد الّسّكان العرب في األحياء العرب

 ∫W¹—uÝ vKŽ Ê«ËbŽ Òsý ‰UL²Š« ¡«dł WIDM*« w
 »dŠ Ÿôb½« s� U Î³ Ò�% ¨í¼U¹ v�≈ W�UÝ— w
 ÒÍËUHO(« wMÞu�« l ÒL−²�« WLzU�

è¹ËUH O («  è ÒO Ðd F « ¡U O Š_« w  Tłö *« Ü O d ðË ` ²H Ð V U D½
*åUHO�ò q�«d ≠ بعد أن قام جمال خميس (رئيس قائمة التجّمع 

بزيارة  القائمة)،  في  الّثاني  (املرّشح  جريس  وإدوار  احليفاوّي)  الوطني 
ّية في حيفا للوقوف على حالة املالجئ، أرسل  تفّقدّية لعّدة أحياء عرب
التجّمع الوطني احليفاوّي رسالة احتجاج إلى رئيس بلدّية حيفا، احملامي 
في  العرب  الّسّكان  جتاه  ّية  املسؤول بتحّمل  فيها  يطالبه  ياهڤ،  يونا 
ا من اندالع  املدينة، واإلسراع في فتح املالجئ وترميمها وإعدادها، حتّسًب

حرب في املنطقة جرّاء اجتمال شّن عدوان على سورية. 
وأّكد التجّمع احليفاوي في رسالته إدانته بشّدة ألّي عدوان على سورية 

إذ يتركون الّسكان من دون أّي حماية وال رعاية وال حّتى توفير أدنى 
احلقوق األساسّية لنا كاألمن واآلمان». وقال جريس: «إّن السكان العرب 
في األحياء العربية هم األكثر عرضًة للّتهديد واملخاطر ونحن نرفض أن 

نقف كالّنعاج ننتظر املقصلة».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�® 
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ّية  في أعقاب تلويحات أمريكّية وتهديدات غرب
من  ا  وحتّسًب وتخوًّفا  سورية،  بضرب  مؤّكدة  شبه 
حدوث أّي طارئ، تأّهبت إسرائيل لضربة أمريكّية 
محتملة لسورية، فقامت بنشر بّطارّيات مضاّدة 
وبنصب  مال،  والشِّ حيفا  ِمنطقة  في  للّصواريخ 
بّطاريتني إضافّيتني ملنظومة القّبة احلديدّية، كما 

استدعت عدًدا من جنود االحتياط.
ورغم «تطمينات» وزير األمن، موشيه يعلون، بأّن 
وتقديرات  طارئ،  ألّي  ومستعّدة  جاهزة  إسرائيل 
غير  أّنه  أو  للرّد  إمكانّيات  ميلك  ال  األسد  بأّن 
و«تهديدات»  احلرب،  إلى  إسرائيل  جلّر  مستعّد 
وزير احلكومة، بنيامني نتنياهو، بأّنه سيرّد بكّل 
بسّكان  الّضرر  إلحلاق  محاولة  أّي  حال  في  قوّة 
إسرائيل، وتأكيد اجلبهة الّداخلّية واألجهزة األمنّية 
الهلع  وعدم  روتينّية  حياة  على  احلفاظ  على 
هرعوا  الّسّكان  ألوف  أّن  إّال  احلذر؛  توّخي  مع 
البالد،  في  الواقية  الكّمامات  توزيع  مراكز  إلى 
فرع  أمام  طويلة  ساعات  منهم  املئات  فاصطّف 
وسط  حيفا،  في  «هنڤيئيم»  شارع  في  البريد 

ازدحامات ومشاّدات وعراكات.

ا،  ـً ّي أمن رة  املتوّت األجواء  هذه  خضّم  وفي 
من  علت  حدوثه،  ميكن  ما  توّقع  وعدم 
أماكن  بتوفير  بة  املُطال الّصرخات  جديد 
احليفاوّيني،  للّسّكان  وحماية  آمنة 
وخصوًصا العرب منهم، اّلذين ال تتوافر 
ة، وإن توافرت  ّي املالجئ في أحيائهم العرب
أّنهم  كما  وُمهَملة!  ُمغلقة  فتجدها 
منازلهم،  في  اآلمنة  الغرف  إلى  يفتقرون 
تهم ال متلك ثمن بناء غرفة  ّي ب حيث غال
إلى  إضافًة  ا..  جًدّ ُمكلف  األمر  ألّن  آمنة؛ 
باني اآليلة إلى الّسقوط  وجود عدد من امل

اّلتي ال تصلح للّسكن، أصًال.
على  احلصول  لهدف  حيفا  بلدّية  إلى  فتوّجهنا 

أجوبة وحلول، فجاَءنا الرّّد الّتالي:

UHOŠ W Ò¹bKÐ VOIFð

ّية(!!)  ُتعتبر بلدّية حيفا – بنظر جميع العناصر اِملْهِن
وبأقصى  شكل،  بأفضل  عملت  اّلتي  البلدّية   –
ّية وكفاءة َطوال فترة احلرب األخيرة على لبنان. ِمْهِن

احلرب  انتهاء  فور  البلدّية  إدارة  اجتمعت  وقد 
لهدف  احلرب؛  أحداث  من  العبر  الستخالص 
الّالزمة  املساعدة  وتقدمي  العناصر  عمل  حتسني 

وتوفير اخلدمات للّسّكان.
فأقامت بلدّية حيفا مرَكزًا جديًدا حلّل األزمات في 
اجلديد  املرَكز  بناء  ّمت  وقد  طارئ،  أّي  حدوث  حال 
بالّتعاون  جرت  وتدريبات  ودراسات  جلسات  بعد 
الّطوارئ  وسلطة  الّداخلّية  اجلبهة  قيادة  مع 
الوطنّية. ومن املقرّر أن يقّدم املركز حلوًال وأجوبًة 
في حال وقوع أّي طارئ من جرّاء نشوب أّي حرب 
أو وقوع أّي كارثة طبيعّية تهّدد مدينة حيفا وأمن 
اخلدمات  تقدمي  ضمان  لهدف  وحياتهم،  سّكانها 

حّتى في أصعب األوقات، وخالل األزمات!
متر   600 نحو  إلى  املرَكز  ِمساحة  وتصل  هذا 
مرّبع، ويشمل: غرفة عملّيات يشغلها أشخاص 
مخوّلون ومدرّبون من قوّات األمن واإلنقاذ، ورؤساء 
متقّدمة،  أنظمة  تثبيت  ّمت  كما  البلدّية.  إدارة 
وأنظمة  الغرفة،  هذه  في  الوسائط  متعّددة 
الّتواصل  على  احلفاظ  على  تساعد  اّتصاالت 
تعّطل  حال  في  الّطوارئ  وأجهزة  األمن  قوّات  بني 

خطوط الهواتف واإلضرار بها.
وإلى جانب منظومة الّطوارئ البلدّية، ستتّم إقامة 
غرف عملّيات وخدمات ومعلومات خاّصة، لقيادة 
واإلطفاء؛  واإلسعاف،  والّشرطة،  الّداخلّية،  اجلبهة 
كما سيعمل مرَكز االّتصال البلدّي (106) لهدف 
توفر إجابات وحلول للّسّكان في جميع األوقات.

وبهذا الّصدد، قال رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا 
ياهڤ، إّن «استعداد بلدّية حيفا حلاالت الّطوارئ 
األخيرة (االجتياح  لبنان  إلى جتربة حرب  يستند 
وز 2006 (م.ف.))،  اإلسرائيلّي جلنوب لبنان – متّ
عن  واملخوّلة  املسؤولة  هي  البلدّية  حينها  فمذ 
حتّول  وإليها  الّطوارئ،  حاالت  في  املدينة  إدارة 
نتمّكن  «كي  وأضاف:  الّسّكان».  استفسارات 
من تنفيذ املََهّمة، قررنا إقامة مرَكز جديد يسمح 

لقوّات األمن بالعمل في أصعب الّظروف».
الّتجهيزات  جانب  إلى  أّنه  بالّذكر  اجلدير  ومن 
سيتّم  املستخدمة،  العالية  والّتقنّيات  احملوسبة 
املتقّدمة  املراقبة  بأنظمة  مجّهزة  َمرَكبات  تفعيل 

واحملوسبة واالّتصاالت، للّتمكني من نقل وتسّلم 
البالغات واملعلومات من أّي موقع في املدينة.

W Ò�UF�« ¡vłö*«

اجلبهة  قيادة  قرّرت  العاّمة،  املالجئ  وبخصوص 
الّتسعينّيات؛  منذ  املالجئ  بناء  عدم  الّداخلّية 
آمنة  غرف  بناء  على   – منها  بدًال   – وتشّجع 
(«ممادمي»)، أو اختيار االختباء في ِمنطقة محمّية 

ا في القسم اجلنوبّي منه). داخل املنزل (غالًب
هذا وقد أثبتت نتائج احلرب األخيرة أّن اّلذين اختاروا 
البقاء في املناطق احملمّية حموا أنفسهم وجنوا من 
املوت، بينما تعرّض للخطر واملوت كّل َمن غادر 
طريقه  في  اإلنذار،  صّفارات  سماعه  عند  منزله 
سماع  بني  الزّمنّية  الفترة  بأّن  نذّكر  امللجأ!  نحو 
ا. ـً ّي صّفارات اإلنذار وسقوط الّصاروخ قصيرة نسب

احلفاظ  حيفا  بلدّية  تواصل  ذاته،  الوقت  وفي 
املدينة،  أنحاء  جميع  في  العاّمة  املالجئ  على 
واّلتي حصلت على تقدير من قبل وزارة الّداخلّية 
هذا،  جانب  إلى  اجلميلة».  إسرائيل  و«مجلس 
تشّجع البلدّية على بناء الغرف اآلمنة، فتسّهل 
إمكانّية احلصول على تصاريح بناء، وتساعد في 

توجيه أصحاب الّشأن للمختّصني.
ّية  وفي اخلتام نؤّكد أّن العديد من الّسلطات احملّل
من  لتتعّلم  حيفا،  بلدّية  إلى  تتوّجه  البالد،  في 
ّية في إدارة األزمات  جتربتها الفريدة وخبرتها اِملْهِن

في حاالت الّطوارئ.

لهم  آمن  مأوى  ال  اّلذين  ّسّكان  ال فهل 
مأمن،  – في  آمنة  غرف  وال  مالجئ  – ال 
هذه               جاهِزة،  حيفا  بلدّية  وهل  فعًال؟ 
ُمحدق  طارئ  أو  خطر  أّي  لدرء  ّرة،  امل
سيكشف  ما  هذا  سّكانها؟!!  وحلماية 

عنه قادم األّيام!
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل 
صحيفة «حيفا» نسخة عنه، جاء فيه: «قام محّققو 
شرطة حيفا، هذا األسبوع، باعتقال أحد سّكان املدينة 

*åUHO�ò q�«d ≠ عّمم الّناطق بلسان شرطة الّساحل 

صحيفة  مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا 
مجهولون  «قام  فيه:  جاء  عنه،  نسخة  «حيفا» 
تواجدوا في مركبة بإطالق رصاص باّجتاه شّقة سكنّية 
ما  حيفا،  مدينة  في  حّي  ّية  العرب األحياء  أحد  في 
أسفر عن وقوع أضرار مادّية للحائط اخلارجّي للبيت، 

طفله،  على  باإلعتداء  قيامه  بشبهة  عاًما)،   31)
البالغ 4 أشهر، والتسّبب له بأضرار جسدّية». 

وأضاف البيان: «ُيشار إلى أّن الّطفل ُنقل إلى تلّقي 
العالج في املستشفى، وقد ّمت متديد اعتقال املشتبه به».

 Òw M~ Ý X O Ð ÁU Ò&U Ð ’U�— ‚ö Þ≈
°UH O Š èM ¹b  w

من دون تسجيل أّية إصابات جسدّية ُتذكر» - كما 
جاء في بيان الّشرطة. وتابع البيان: «هذا ولم يبّلغ 
صاحب البيت - وهو رجل من سّكان املدينة (49 
عاًما)، غير معروف للّشرطة - عن أّي مشتبهني. 
في  حتقيق  مّلف  بفتح  حيفا  شرطة  وقامت  هذا 

مالبسات وظروف حادثة إطالق الرّصاص».

°tKHÞ v K Ž ¡«b ² Žô« èN ³ A Ð ÒÍËUH O Š »√ ‰UI ² Ž«
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بني  الّتواصل  األحياء وتعزيز  قضايا  في  التعّمق 
الرّؤية  إطار  في  األحياء،  وناشطي  كتلة «اجلبهة» 
العاّمة للجبهة في حيفا بأن تكون املدينة مدينة 
اجلمهور  ممّثلي  ملشاركة  وضمان  حًقا،  مشتركة 

العرب في إدارة املدينة وسياساتها البلدّية.
وأضاف أّن القضايا اّلتي تطرح في االجتماعات، 
ّية،  إضافًة إلى الرّصيد الغني لكتلة اجلبهة احلال
جمعّيات  أجرتها  اّلتي  والّدراسات  والبحوثات 
املجتمع املدنّي كـ«مرَكز مساواة» و«جمعّية الّتطوير 
االنتخابّي،  اجلبهة  برناَمج  ستغني  االجتماعّي»، 
مع  البلدّية  إلى  اجلديدة  كتلتنا  ستذهب  حيث 
ما  وهو  عينّية،  وأهداف  واضح  عمل  برناَمج 
سيكون له أثره بال أدنى شك على العمل البلدّي.
وادي  من  كّل  في  شبيهة  لقاءات  وستعقد  هذا، 
الّشرقي  واحلّي  اجلُمعة)  اليوم  (مساء  اجلمال 
وحّي  (الثالثاء)  الفرنسّي  والكرمل  (االثنني) 

األملانّية (اخلميس).

∫5�œUI�«Ë 5ÒO�U(« ¨5 Ò¹uN³'« W¹bK³�« ¡UCŽ√ W	—UA0

حيفا  في  «اجلبهة»  باشرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

سلسلة لقاءات حوارّية في مختلف أحياء املدينة، 
عشّية  األحياء،  وأولوّيات  وقضايا  مشاكل  لطرح 

انتخابات البلدية.
وُعقدت حّتى اآلن لقاءات في كّل من أحياء: عّباس 
ـ«هدار»، شارك فيها  واحلليصة ووادي الّنسناس وال
عبُده  هشام  ّيان  احلال اجلبهوّيان  البلدّية  عضوا 
وعيدنا زاريتسكي، واألعضاء القادمون د. سهيل 
فلطمان.  وأوري  زعبي   - عابدي  وعرين  أسعد 
إيهاب  األحياء  جلان  رؤساء  االجتماعات  وحضر 
حبيب (عّباس) ويوسف كامل/أبو كايد (احلليصة) 
وڤكتور حّجار (وادي الّنسناس) ومجموعة كبيرة 
مهندسني  من  والّناشطني  األحياء  جلان  أعضاء  من 
وأصحاب  وتعليم،  تربية  ونساء  ورجال  ومحامني 

محال وغيرهم.
في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  سكرتير  وقال 
هو  اللقاءات  هذه  من  الهدف  زعاترة:  رجا  حيفا، 
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*åUHO�ò q�«d ≠ يستمّر جهاز الّتربية والّتعليم العربي الرّسمي 

بالعمل على تعزيز املناخ الّتربوّي ودفعه نحو تسجيل إجنازات مستمرّة 
الّتربوّية. حيفا  بلدّية  أجندة  يعكس  ما  ومجتمعنا،  لطّالبنا  خدمًة 
وفيما يلي ملّخص عن أبرز املشاريع الّتربوية في مدارس حيفا الرّسمّية:

 rŽ«Òb�« “UN'«

«اجلهاز الّداعم» هو مشروع فريد من نوعه، يعتبر مكّمًال ملشاريع وزارة 
املعارف. كما أّنه آلية متّكن الّطاقم من العمل مع الّطالب داخل أروقة 
املدرسة، بعد إجراء مسح عام في جميع املدارس الرسمّية، لالستدالل 
واملستشارات  واملرّبني  املرّبيات  إرشاد  وبعد  الهدف،  مجموعة  على 
التربوّيات لدعم عملّية العالج الّشاملة (إرشاد فردّي و/أو استكماالت)؛ 
باإلضافة إلى جتهيز الّصفوف املُعّدة لهذا الغرض باألدوات واآللّيات 
الداعمة. الّلجنة  أعضاء  عمل  ثمرة  الداعم  اجلهاز  ويعتبر  الالزمة. 

åbOLýò ŸËdA�

جلنة  عن  منبثق  مشروع  هو  ّية،  العرب للمدارس  «شميد»  مشروع 
2003؛  العام  في  شميد  هيلل  الپروِفسور  ترأّسها  اّلتي  «شميد» 
حيث يعتبر املشروع خّطة وطنّية لعالج األطفال والّشبيبة املعرّضني 
للخطر والشّدة، حيث يتّم تنفيذه في املدارس الرسمّية وفًقا لتوجيه 

وزارة املعارف وخدمات الرّفاه االجتماعي.
eÒOL²�« lO−Að

وهذا املشروع ينّفذ في كاّفة املدارس الرسمّية، ويتّم من خالله رصد 
األبحاث  عدا  الفن،  الدراما،  مسرحّية،  مواضيع  لتعّلم  ساعات 

العلمّية، لهدف إثراء املواهب وتشجيع التمّيز. 
 W ÒO
UI Ò¦�« WÒK��«

تعمل الّسّلة الّثقافّية على توفير برامج فنّية منوّعة لكافة املدارس 
الحتياجات  مالَءمتها  خالل  من  سواء،  حّد  على  واألهلّية،  الرسمّية 

الّطّالب املختلفة. 
 åf²�Ë√ò ŸËdA�

تعليمّي  حتصيل  بدرجات  الّطّالب  لشريحة  معّد  البرناَمج  وهذا 
واالجتماعّية،  الّتعليمّية  الفجوات  تقليص  إلى  ويهدف  ضعيف، 

إلجناح مسيرة الّطالب الّتعليمّية ومنع تسرّبه من مقاعد الّدراسة. 
åUL�ðuŽò ŸËdA�

ّية من خالل بناء برناَمج تعليمي  يهدف املشروع إلى تلبية حاجة طّالب
لهم  يتسّنى  حّتى  الّطّالب،  واحتياجات  وتوّجهات  لقدرات  ومالءمته 

التأقلم ومواصلة الّتعليم.
WÒO�u¹ W Ò¹b¹u½

الّتعليمّية،  الّناحية  من  الطّالب  لتمكني  البرناَمج  هذا  يهدف 
االجتماعّية واحلسّية حّتى يتسّنى لهم االنخراط في بيئتهم املدرسّية.

wÐdF�«  WBOK(« wŠ w
 å‰ö�ò ŸËdA�

البلوغ)/מילדות  وحّتى  الّطفولة  (من  «مالل»  مشروع  تنفيذ  بدأ 
לבגרות في حّي احلليصة للمجتمع العربّي.

åbFÐ sŽ rÒKF²�«ò

احلديث يدور عن برناَمج ممّيز وفريد من نوعه، يتّم تشغيله عن بعد. 
حيث يتمّكن الّطّالب من مواصلة تعّلمهم عبر شبكة «اإلنترنت»، 
من خالل برامج تعليمّية ُمحوسبة في حاالت طارئة، إذ أّن املوضوع 
حرب  من  استخلصتها  اّلتي  والعبر  البلدّية  استنتاجات  جرّاء  ُطوّر 

لبنان األخيرة.
وتسعى بلدّية حيفا إلى تشغيل هذا البرناَمج في احلاالت العادّية 
أيًضا، وعلى هذا األساس زوّدت املدارس مبئات احلواسيب، كما زوّدتها 

بشاشات بث كبرى لتشغيل البرنامج في املدارس أيًضا.
WÒOÐdF�« ”—«b*« w
 ¡UM³�«Ë rO�d Ò²�« WK�«u�

 (4-3) ألجيال  الكبابير  حّي  في  «املنارة»  حضانة  افتتاح  ّمت  لقد 
سنوات، وفًقا لتوصيات جلنة «تراختنبرچ»، كما أقيمت قاعة «پايس» 
للرّياضة، وفًقا ألعلى املعايير، في حّي الكبابير، أيًضا. وهناك قيد 
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«عبد  الرسمّية  ّية  االبتدائ املدرسة  افتتحت   ≠ åUHO�ò q�«d*

الرّحمن احلاج»، في حّي احلليصة، صباح الّثالثاء من هذا األسبوع، 
ّية ممّيزة، شملت عدد من  العام الدراسّي اجلديد، وسط أجواء احتفال

الفقرات الفنّية قّدمها الفّنان فوزي موزي.

©dOÐU³J�«® W Ò¹bLŠ_« WÝ—b*« w
 W³²J*«

اإلنشاء قاعة رياضة وفق أعلى املعايير في حّي احلليصة *يتّم العمل 
الطلب  على  بناًء  االحتياجات  لسد  في «حوار»  متنّقل  مبنى  على 
املتزايد واإلقبال على هذه املدرسة * جتهيز وتطوير املختبرات العلمّية 

في ثانوّية «الكرمة»

وقام رئيس بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ؛ رئيس جهاز الّتربية 
الّتعليم  قسم  ومدير  ڤاچمان؛  پيني  حيفا  بلدّية  في  والّتعليم 
العربّي في بلدّية حيفا د. ماجد خمرة، بجولة في املدرسة، لتفّقد 
األوضاع وتهنئة الّطّالب والهيئة الّتدريسّية بافتتاح العام الدراسّي 

اجلديد.
مثمرًا  ا  ـً دراسّي عاًما  لهم  ومتّنى  فرحتهم،  الّطّالب  ياهڤ  وشارك 
إدارة  عمل  على  أثنى  كما  الطّيبة.  باإلجنازات  مليًئا  وناجًحا، 
املدرسة وطاقمها، منوًّها بالّنتائج الطّيبة وامللفتة للمدرسة على 

مختلف األصعدة.
هذا وشكر مدير املدرسة املرّبي محّمد عواد رئيس البلدّية على 
العمل  على  الّتدريسّية  الهيئة  وطاقم  األمور  وأولياء  حضوره، 

الّدؤوب واملتواصل، خدمًة ملصلحة الّطّالب.
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت عنوان «العلم من حّقي» نّظم ناشطون من حّي 

وادي النسناس، مؤّخرًا، حملًة لتوزيع أكثر من 150 حقيبة مدرسّية مع 
لوازمها القرطاسّية لتالميذ احلّي مع بداية الّسنة الدراسّية، وذلك برعاية 
قسم الرفاه االجتماعّي في ِمنطقة وادي الّنسناس، وبدعم من مجموعة 

«آباء من أجل أبنائهم». 
الفطر،  وعيد  رمضان  شهر  انتهاء  مع  تزامًنا  أيًضا  احلملة  هذه  وتأتي 
ّية، مع حلول  وهي فترة تثقل فيها املصاريف على كاهل العائالت العرب

الّسنة الدراسّية. 
وتقول فوزّية مصري (ناشطة في حي وادي الّنسناس) أّنه ورغم «قصر 
املّدة الزمنّية بني األعياد وبدء الّسنة الدراسّية، إّال أّننا جنحنا بأن نرسم 
البسمة على وجوه العشرات من أطفال احلّي، وهذا ما نصبو إليه ونعمل 

من أجله؛ من أجل سعادة أطفالنا وتوفير العلم واملعرفة لهم». 
وأضافت مصري: «نتقّدم عبر الّصحيفة بشكٍر خاّص إلى كّل َمن ساهم 
شاهني،  يوسف  بدارنة،  سهير  بالّذكر  ونخّص  احلملة،  هذه  إجناح  في 
وفوزي أبو جبل (من رابطة اجلامعّيني في اجلوالن)، كما نأمل أن تتوّسع 
احلملة، في الّسنوات القادمة لتشمل عدًدا أكبر من العائالت احملتاجة، 

لهدف الّتخفيف عن كاهل العائالت املستورة، ومساعدتها».
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حيفا،  في  «رمبام»  مستشفى  في  اء  األطّب حّث   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّي لتسكني آالمها  فتاة من شمالّي البالد، على استخدام احلشيش الطّب
وحتسني حالتها الصحّية.

والفتاة البالغة من العمر (14) عاًما، تخضع لعالج كيماوّي قاٍس في 
قسم األورام الّسرطانّية، وتعاني آالًما حاّدة وفقداًنا للّشهية، كما تعاني 
من آثار جانبّية من جرّاء املرض والعالج، وعليه رأى األطباء في احلشيش 

مادة مساعدة تساهم في حتسني حالة ونفسّية الفتاة. 
ونقل موقع «دوكتورز» عن طبيبة كبيرة في القسم اّلذي تعالج فيه الفتاة، 
ّية، ولذلك  قولها إّن «الّتدخني في أوساط األوالد هو موضوع فيه إشكال
نبحث عن طرق لتزويدهم بالقنب الطّبي (احلشيش) بطرق أخرى، مع 
اإلشارة إلى أّن تناول الفتاة للحشيش ساهم في حتّسن وضعها الّصحّي».

°Ãö F Ö w Ò³ D « g O A(« Â«b ² ÝU Ð …U²  ` B M ¹ åÂU ³ —ò v HA²
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- ما هذا التحّول في األعمال، من فّنان 
مطرب إلى صاحب بوتيك لألزياء؟!

األزياء  نحو  الصغر  منذ  ميولي  كانت  احلقيقة 
واملوضة، وحّتى أّني كنت أسعى لكي أرتدي أفضل 
األزياء. واآلن قررت فتح هذا البوتيك اّلذي وضعت 
للّشباب،  واألزياء  املوضة  مستجّدات  آخر  فيه 
ّية،  النسائ والّلمسات  للفتيات  واإلكسسوارات 
راقية،  نعرضها  اّلتي  فاألزياء  عاّمًة.  واجلمهور 
والبدالت تليق بالعرسان؛ واألهم من هذا أّن عملي 
فهذا  البوتيك..  هذا  بافتتاح  يتأّثر  لن  كفّنان 
جانب وذاك جانب، وأحّب الغناء كما أحّب األزياء.

- هل لديك أي معرفة سابقة في عالم 
األزياء  إلى  الوصول  كيفية  األزياء؟ 

ية؟ العامل
األزياء  عروض  إلى  مرّات  عّدة  دعيت  فقد  طبًعا؛ 

f O ½d  d O ¼“ Ü−M « l  Íd B Š ¡UI
 vKŽ d ÒŁR¹ ô b¹bł jš u¼ fO�½d
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وشاهدت  املوديالت،  أحدث  وشاهدت  العاملّية، 
فّنانني ومشاهير يفتتحون خًطا جديًدا الهتمامهم 
وهواياتهم، ويكون ذلك ُموازًيا لعملهم وال ينقضه. 
فخالل  العاملّية،  األزياء  إلى  للوصول  وبالّنسبة 
باملصّمم  التقيت  وأمريكا،  أوروپا  في  جتوالي 
دور  منتجات  على  واطلعت  مراد،  زهير  العاملي 
هذا  البوتيك.  بها  مألت  اّلتي  ّية  اإليطال األزياء 
منذ  اجلميلة  األزياء  ارتداء  أحّب  أّني  إلى  إضافًة 
ّمما  ذهني  في  ا  ـً حّي املوضوع  بقي  ولذا  الّصغر، 

جعلني أحّقق أمنّية طاملا راودت نفسي.  

في  لألزياء  عرًضا  لك  سترّتب  هل   -
حيفا؟

والعارضات،  العارضون  لدينا  وارد؛  هذا  طبًعا 
وخاّصًة  احلديثة،  واملنتجات  اجلميلة  األزياء  ولدينا 
تصميمات  أشهر  فيها  تظهر  التي  ّية  اإليطال

Í—uš n¹U½ l� `¹d� —«uŠ w
 fO�½d
 dO¼“

ملجتمعنا،  حديًثا  يبدو  املوضوع  أّن  ومبا  األزياء. 
لكّنه جميل وجّذاب بحيث سيالقي الّنجاح، ألّن 

اجلمهور سيحّبه.

أو  املطربني  أوضاع  إلى  نظرنا  إذا   -
يالئم  ال  بعضهم  أّن  جند  يوم  ال املغّنني 
فما  بطيخ،  ال بيع  ل للمناداة  حّتى 

رأيك؟
فاجلميع  القول،  هذا  على  الّتعقيب  أريد  ال 
يلحق  والغنب  اإلجحاف  نرى  ولكّننا  أحّبائي. 
أو  عنا،  يدافع  من  لنا  وليس  عموًما،  بالفّنانني 
مشوار  في  نسير  ونحن  اجلمهور.  سوى  يدعمنا 
اخلبرة  واكتسبنا  طويلة،  سنوات  منذ  بدأناه 
والّتجربة اّلتي تصقل الواحد منا وتكشف جوهرنا 
والّصادق  احلقيقي  احلكم  هو  واجلمهور  وأصالتنا. 
أو  ا  ـً ّي فلسطين كان  إن  ذاك  أو  الفّنان  هذا  على 

ا.  ـً ا أو مصرّي ـً ّي لبنان

يوم إلى مشوارك الفّني  - أنت تنظر ال
تلّخص  فكيف  سنة،   25 قارب  اّلذي 

بقاَءك في القّمة؟
في  خبرة  أكسبني  الطويل  املشوار  هذا  أوًّال، 
وال  الّتكرار،  أحّب  ال  فأنا  اجلمهور،  مع  الّتعامل 
الفّنان  ألّن  باألمس،  كانت  اّلتي  مثل  حفلًة  أقّدم 
ُمبدًعا.  نشًطا،  فّعاًال،  متجّدًدا،  يكون  أن  يجب 
ومن خالل لقاءاتي مع كبار الفّنانني وجنوم الّطرب 
تعرّفت إلى اجلوانب املتعّددة اّلتي يتحّلى بها كّل 
فّنان. ولذا ال أحاول تقليد أحد، بل أظهر بنفسي 
يعرفه  اّلذي  وطابعي  بشخصّيتي  احلفالت،  في 
عندما  فرحتي  وصف  ميكن  وال  اجلمهور.  ويحّبه 
يرتدي  والعريس  احلفالت،  إحدى  في  أغّني  كنت 
بدلًة ابتاعها من دّكاني، وكانت بدلة جميلة جًدا. 
وهذا ما أقصده عندما يندمج فّن الغناء بفّن األزياء. 
وبقائي حّتى اليوم متفاعًال ومحّط احترام اجلمهور 
ّية عظمى، بضرورة تقدمي  ومحّبته يحّملني مسؤول
عالقتي  على  أحافظ  لكي  الّدوام،  على  األفضل 

السليمة واحملّبة مع اجلمهور.

- هل ستستمّر بإحياء احلفالت كما 
هو احلال اآلن؟

هي  للفّنان  املتعة  حلظات  أفضل  إّن  ال؟  َم  ِل
لوجه.  وجًها  مباشرًة،  باجلمهور  لقائه  حلظات 
اّلذي  احلبيب  اجلمهور  بهذا  ألتقي  احلفالت  وفي 
أسعى بكل جهدي لكي أفرحه، وأقّدم له عصارة 
قلبي، وعواطفي اجلّياشة، وأتفاعل معه ويتجاوب 
يختلف  وهذا  والّسعادة.  الفرح  بقّمة  أشعر  معي، 
حلظة  فتلك  ـ«كليپ»،  ال أو  املسّجلة  األغنّية  عن 
اللقاء  أّما  وجتّمدت.  معّينة،  حالة  في  تخّلدت 
املباشر مع اجلمهور فيتجّدد ويتصاعد نحو قّمة 

من قمم املتعة والهناء.

ّسؤال عن أغانيك  - هذا يقودني إلى ال
اخلاّصة..

لدّي حّتى اآلن 25 أغنّية خاّصة، وقد القى بعضها 
جناًحا أكثر من بعض. وال أزال مستمرًا بالبحث 
أقّدمها  لكي  مالئمة  وأحلان  جميلة،  كلمات  عن 
لي  يبعثوا  لكي  بالّشعراء  وأهيب  اجلمهور.  إلى 
صفحتي  على  اجلميلة،  الّشعرية  إبداعاتهم  من 

لكي  بي  يّتصلوا  أن  وأحّب  ـ«فيسبوك».  ال في 
ّية؛ وكذلك املوسيقّيون  يقّدموا لي كلماتهم الغنائ
تصلني  ولألسف  املمتعة.  أحلانهم  يضعون  اّلذين 
ال  اّلتي  الهابطة  والقصائد  األشعار  بعض  أحياًنا 
كبعض  نصبح  أن  نريد  ال  ونحن  بالغناء.  تليق 
الفضائّيات  على  يظهرون  اّلذين  العرب  الفّنانني 
الّنجوم  كبار  مع  باملقارنة  شيًئا،  يساوون  ال  وهم 
بنانّية  الّل األغنّية  على  بصماتهم  وضعوا  اّلذين 
مثًال أو املصرّية األصيلة. ونحن بأمّس احلاجة لكي 
أفراحنا  في  نرّددها  فلسطينّية  أغنّية  لنا  تصبح 

ومناسباتنا، وتصبح جزًءا من تراثنا وفولكلورنا. 

ة  ّي العرب ّيات  الفضائ ترفض  ملاذا   -
كليپات،   5 فلديك  أغانيك،  إذاعة 
في  أبنائنا  مشاركة  يرفضون  وملاذا 

ة؟ ّي برامج املسابقات الغنائ
الّتلفزيون  يذيعها  ولكن  لدّي «كليّپات»  صحيح 
ّية فإّنها  الفلسطينّي. أّما سائر الفضائّيات العرب
تقاطعنا، وال تثق بعروبتنا، وال بفنوننا وال حّتى 
أو  أغنّية  مجرّد  من  أكبر  مسألة  وهذه  بوجودنا. 
«كليپ». ونالحظ أّن برامج املسابقات اّلتي أشرت 
إليها يقول عنها املوسيقار ملحم بركات: «جتلس 
فيها جلان حتكيم هي ال تنجح إذا تقّدمت لبرنامج 
استوديو الفن». ولذا يجب أن نحافظ على وجودنا، 
واملساعدة.  واملساندة  بالّتكاتف  فنوننا  ونثّبت 
لنا  أتيحت  لو  ووضوح،  صراحة  بكّل  وأقولها 
ّية للفّنانني هناك  الفرص اّلتي تتاح في الّدول العرب
الستطعنا أن نكسب األضواء العاملّية بكل سهولة، 

لدينا الفّنانون، املطربون وسائر مجاالت الفن.

ة  ّي العرب املهرجانات  بعض  تدعو   -
للمشاركة  الفلسطينّيني  الفّنانني 

يها. ف
صحيح، ولكن هذه املهرجانات تدعونا للغناء على 
املسارح الّصغيرة هناك، إن كان في جرش أو قرطاج 
على  للغناء  العرب  الّنجوم  وتدعو  غيرهما.  أو 
املسارح الكبيرة اّلتي تستقطب اجلمهور. ملاذا ال 
اجلماهير؟  تلك  مع  للّظهور  املجال  لنا  يفسحون 
نحن نستطيع أن نقدم من فنوننا ما يليق حّتى 

نحتّل مرتبة محترمة في مجال الغناء.

يه  - ملاذا ال يظهر زهير فرنسيس بأغان
ة، وهي  ّي اخلاّصة اّلتي حتمل ُهوّيته احملل

ة؟ ّي ن ة الفلسطي ّي الُهوّية الّثقاف
صحيح أّننا نحمل ُهوّية ثقافّية فلسطينّية، وال 
نستطيع الّتخلي عنها، ولكن املشوار الفّني اّلذي 
قطعته حّتى اآلن ال يكفي خللق جيل من الفّنانني 
فإّننا  مستقلة،  بصورة  أيًضا  هم  يبدعون،  اّلذين 
الّسورية،  أو  اللبنانّية  األغاني  حفالتنا  في  نقّدم 
اّلتي  األغاني  من  كاٍف  رصيد  لدينا  لو  وحّبذا 
الّسهرات  بعض  في  وأحاول  احلفالت.  في  نرّددها 
اجلمهور  أّن  فأجد  لي  اثنتني  أو  أغنية  تقدمي 
يحّبها، وهكذا يتّم األمر بالّنسبة ألعمالنا الفنّية 

األخرى، فاجلمهور متعّطش الستقبال أغانينا.

ة  ّي - هل تصنع حفالت األعراس األغن
ة؟ ّي ن الفلسطي

مع  الّلقاءات  أجمل  من  هي  األعراس  حفالت 



19 2013 »¬ 30 WF ÔL'«

04-8623623

 2

80₪

 

+
  3 

 3

00:00 - 11:00 : 

₪ 35                         
(  , )        

 ...  ...  ...

53 

 

(

)

100₪

  

˙

يرّسخ  لكي  يستغّلها  أن  الفّنان  وعلى  اجلمهور. 
هذا  اإلبداع.  له  يقّدم  اّلذي  باجلمهور  عالقته 
اجلمهور املتلّقي اّلذي إليه نعود وإياه نقود نحو 

مستقبل فّني وثقافي جميل. 

- أين أنت في املستقبل؟ 
الفّنان املُبدع ال ينتهي، وال أحد يحّل محل أحد، 
كّل فّنان له دوره، يقّدم فّنه وإبداعه وهذا يضاف 
ولذا  واحلضاري،  الّثقافي  املوروث  أو  الّتراث  إلى 
أجد نفسي كاجلمرة املّتقدة، اّلتي يجب أن تنفخ 
فيها من روح الفّن فلن تنطفئ. وأسعى ما حييت 
لكي تبقى اجلمرة حّية في نفسي، ويحّز بي أن 
على  يعملون  ال  اّلذين  الفّنانني  من  عدًدا  أرى 
تطوير أنفسهم، بل يظهرون في احلفالت من عام 
العام  في  كانوا  كما  حالهم  على  وهم  عام  إلى 
وتقدمي  الّتجديد  ضرورة  إلى  أعود  ولذا  املاضي. 

متفاعًال  تبقيك  اّلتي  األصيلة  الفنّية  األعمال 
على الّدوام مع اجلمهور.

اآلن  بدأته  اّلذي  الّتغيير  وهل   -
تواصلك  من  سيزيد  بوتيك  ال بفتح 

باجلمهور؟
في  احلفالت،  في  باجلمهور  ألتقي  شك،  بدون 
في  واخلاّصة،  العاّمة  حياتي  في  البوتيك، 
هذا  من  جزء  وأنا  مكان.  كّل  وفي  املناسبات 
ويتفاعل  معه  أتفاعل  املجتمع،  وهذا  الّشعب 
معي، ولذا يصبح الّلقاء املشترك مجاًال للّتبادل 

العاطفي والفّني والفكري والّثقافي.

في  الّنجاح  لك  وأمتّنى  أشكرك،   -
مشاريعك.

شكرًا لك.
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في  األساسي  الّسلطة  مشروع 
احمللّية  الّسلطات  انتخابات 
ا  ـً ّي عائل تقسيمنا  هو  ّية  العرب
هذه  تبقى  ال  ولكي  ا!  ـً وطائفّي
ا جاهزًا أو شعارًا ُيلقى  اجلملة قالًب
على عواهنه، لنقرأ مًعا بعًضا ّمما 
لباحثني  إسرائيلّية  كتٍب  في  جاء 
مستندات  سبروا  رصينني، 
الّلثام  عنها  ُمياط  اّلتي  املخابرات، 
بعد مرور ثالثني عاًما من إقرارها، 
حسب قوانني األرشفة اإلسرائيلّية.

األوائل»  كتاب «اإلسرائيلّيون  في 
توم  اجلاد  اإلسرائيلّي  للمؤرّخ 

دعم  اخلمسينّيات  نهاية  «في  جاء:  سيچڤ، 
لهدف  ّية  عرب محلّية  سلطات  إقامة  ِبت»  ـ«شني  ال
الداخلّية  الوالءات  وتعزيز  العربّي،  االنتماء  شرذمة 
بدًال من االنتماء الوطنّي اجلامع». وقد ذكر سيچڤ 
أّن «الهدف األساسي هو تسعير الّتناحرات العائلّية 
(رئيس  لني  ألمنون  آخر  كتاب  وفي  والّطائفّية»! 
(«املعراخ»  «مپاي»  حزب  في  ّية  العرب الّدائرة 
قبل  (ما  مذّكراته  في  توّقف  الحًقا))  ـ«العمل»  ف
العاصفة) عند مسألة انتخابات الّسلطات احمللّية، 
وذكر قضّية بّث اخلالفات الداخلّية. وأضاف: «قيادة 
ّية  ـ«مپاي» اقتنعت بأّن وجود سلطات محلّية عرب ال
ستوزّع غضب اجلمهور العربّي بني الّسلطة املركزّية 
ّية  العرب الّسلطة  وبني  جهة،  من  «مپاي»  وحزب 
(احلزب  «راَكح»  أن  خاّصًة  أخرى،  جهة  من  احمللّية 
الّشيوعّي) جنح بتأليب اجلمهور العربّي ضّدهما»! 
للباحث  اليهودّية»  الّدولة  في  «العرب  كتاب  وفي 
الّضبط  وسائل  ألبحاث  أّسس  اّلذي  لوستيك،  إيان 
اجلمهور  ضّد  الّسلطة  بها  تقوم  اّلتي  والسيطرة 
من  جزًءا  تبقى  احمللّية  الّسلطة  جاء: «إّن  العربّي؛ 
وزارة الّداخلّية بوعدها ووعيدها، وبهذا تكون «إحدى 

عوامل الّضبط والّسيطرة على اجلمهور العربّي».
في  العربّي  احمللّي  كتاب «احلكم  من  نالحظ  وكما 
إسرائيل» للپروِفسور ماجد احلاج ود. هنري روزنفلد 
أّن الّسلطة احمللّية جنحت إلى حّد كبير في حتقيق 
أهدافها، فاالنتخابات احمللّية هي معركة (معركة!) 
محلّية بامتياز، يكاد يغيب عنها الُبعد الّسياسّي 
بشكل كلّي لدى القوائم العائلّية، وبشكل ما لدى 
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الّسياسّية.  األحزاب  مرّشحي  بعض 
حميَم  يصّب  الّطاغي  واخلطاب 
املرّشحني  ضّد  واّدعاءاته  غضبه 
ينعدم  يكاد  بينما  املنافسني، 
الهجوم والّنقد ضّد املؤّسسة املرَكزّية!

أّن  هي  األساسّية  املقال  فكرة  إّن 
هو  األساسي  الّسلطة  مشروع 
من  ا  ـً وطائفّي ا  ـً ّي عائل تقسيمنا 
احمللّية،  الّسلطات  انتخابات  خالل 
على  وافقت  الّسلطة  أّن  وكتبت 
احمللّية  الّسلطات  هذه  إقامة 
ّية، فهل معنى ذلك أّن الّسلطة  العرب
لم  أّننا  أو  لنا،  حًقا  ليست  احمللّية 
نناضل من أجل إقامتها في العقود 
عنها؟!  نتنازل  أن  يجب  أّننا  أو  للّدولة؟  األولى 
مليء  الّتاريخ  أّن  أذكر  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة 
ـ«الغايات املشتركة ولكن من منطلقات مختلفة»؛  ب
الّسنوات  في  نشهد  العاّمة  الّسياسة  في  فمثًال 
يؤّيد  الّصهيوني»  «اليسار  أن  األخيرة  العشرين 
«أغلبّية  على  ليحافظ  فلسطينّية  دولة  إقامة 
يهودّية» في إسرائيل، فهل هذا سبب لنرفض نحن 
الفلسطينّية؟!  الّدولة  بإقامة  الصميمي  مطلبنا 
على  «الدميقراطّية!»  فرض  تريد  أمريكا  وكذلك 
احلّقة  الدميقراطّية  نرفض  فهل  الّشرق،  في  مقاسها 

بقاعدتيها العدالة االجتماعّية واحلرّيات املدنّية؟!
وقد  لنا،  حّق  هي  احمللّية  الّسلطات  انتخابات 
ناضل شعبنا طيلة العقود الّثالثة األولى من أجل 
االنتخابات، حيث كانت الّتعيينات احلكومّية، أداة 
للّسلطة وإن فقد الّشرعّية املجتمعّية! وعن أهمّية 
املواطنني،  من  انتخابها  وأهمّية  احمللّية  الّسلطة 
ملواجهة  ورافعة  املجتمعّي  للّتدعيم  أداة  وجعلها 

سياسة الّسلطة..
مشروعنا  ولنا  ومنطلقاتها،  مشروعها  للّسلطة 
والّطائفي  العائلّي  الّتفتيت  مشروعها  ومنطلقاتنا! 
الّنسيج  على  واحلفاظ  الوطنّية  الوحدة  ومشروعنا 
أردت  ما  وهذا  شعبنا.  أبناء  بني  االجتماعّي 
واملوضوع  الرئيسّي  الّتناقض  أّن  ألؤّكد  توضيحه، 
هو  احمللّية  االنتخابات  في  يوّجهنا  أن  يجب  اّلذي 
تقع  األخرى  القضايا  وكاّفة  املشروعني،  هذين  بني 
ضمن الّتناقضات الّثانوية بعد هذه القضّية األساس: 

الوحدة الوطنّية والّنسيج االجتماعّي لشعبنا.
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سيدر  احليفاوّية  الِفَلسطينّية  الفّنانة  شاركت 
زيتون، مؤّخرًا، في مهرجان الفحيص اّلذي أقيم 
املايسترو  بقيادة  اخلاّصة  فرقتها  مع  األردن،  في 

يعقوب األطرش.
وافتتحت زيتون حفلها بأغنّية لألردن حتت ُعنوان 
الكبيرة  السّيدة  غناء:  من  العزم»،   أرض  «أردن 
سعيد  الكبير  الّلبناني  الّشاعر  كلمات:  فيروز، 
عبد  محّمد  األجيال  موسيقار  أحلان:  عقل، 
املسرح  على  حضورها  زيتون  واستغلت  الوهاب. 
عليه  والقائمني  املهرجان  إلدارة  شكرها  لتقدم 
والّداعمني له على دعوتهم اخلاّصة للمشاركة في 
املهرجان كفّنانة ِفَلسطينّية، كما وّجهت شكرها 
عيسى  رأسهم  وعلى  املهرجان،  إلدارة  اخلاص 

سلمان (مدير املهرجان).
فيروز،  للسّيدة  أغنيات  عّدة  زيتون  وغّنت  هذا 
الّتراث  من  أغنّيات  إلى  إضافًة  بطرس،  وجوليا 
الِفَلسطينّي، مثل: «عالرّوزنا» و «هّدي يا بحر»؛ 
يحلم  الّشتات  في  ِفَلسطينّي  كّل  باسم  وغّنت 
بعودته ألرض وطنه ولبيته. كما غّنت مجموعة من 
أغانيها اخلاّصة، وخصوًصا أغنيتها املمّيزة التي 
الرّحبانّي. إلياس  الّلبناني  الفّنان  إّياها  أهداها 

«ِبكُتب  بأغنّية  احلفل  زيتون  الفّنانة  واختمت 
ِاسمك يا بالدي»، اّلتي خصتها كتهنئة ومباركة 
لألسرى احملرّرين اّلتي ّمت اإلفراج عنهم مؤّخرًا من 
يًة أن يتّم اإلفراج عن باقي  سجون االحتالل، متمّن

األسرى املُعتقلني في الّسجون اإلسرائيلّية.
واسع  باهتمام  الِفَلسطينّية  الفّنانة  وحظيت 
في  مشاركتها  جرّاء  اإلعالم  وسائل  كافة  من 
وإعجاب  استحسان  إلى  باإلضافة  املهرجان، 
اجلمهور بأدائها. وقد وصف بعض الّنقاد مشاركة 
إجناز  أّنه  على  الفحيص»  «مهرجان  في  زيتون 
ا  ـً ّي ِفَلسطينّي، يزيد من رصيد الفّنانة والّدولة فن
واملأساوية  الّصعبة  الظروف  ظّل  وفي  ا.  ـً ّي وتراث
سيدر  متّنت  ّية،  العرب الدول  تسود  اّلتي  الراهنة 
زيتون أن يعّم الوطن العربّي األمن واالستقرار، وأن 

ّية مبستقبل أفضل. تنعم الّشعوب العرب
العام  هذا  متّيز  الفحيص»  «مهرجان  أّن  ُيذكر 
فلسطني  من:  واسع  وعربّي  أردنّي  بحضور 

ّية. واإلمارات وعدد من الدول العرب
الفّنانة  اإلدارة  كرّمت  املهرجان  نهاية  وفي 
درًعا  لها  وقّدمت  زيتون،  سيدر  الِفَلسطينّية 
بعض  وإجناح  إحياء  في  جلهودها  تقديرًا  ممّيزًا، 

فقرات املهرجان. 
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فلذات  على  غّيور  لكّل  أخّصها  هذه  رسالتي 
للّدراسة  وبناتهم  أبناؤهم  انتظم  أن  بعد  أكباده، 
في صفوفهم لتلّقي الدراسة والعلوم اّلتي نريدها 
اّلتي  األّمة  إّن  القارئ،  أخي  فأقول:  لهم،  نافعًة 
تبتغي لنفسها العزّة والكرامة وتبتغي ألبنائها 
أن  لها  بّد  ال  الّدارين،  في  املكانة  وسمو  املجد 
العلم  ألّن  أبنائها؛  وتعليم  تربية  في  تعتني 
يرفع أقواًما قد هانوا على الّناس، فيعزّهم الّله 
بعلمهم؛ واجلهل يذّل األقوام َمن كان له عّز وجاه 

بني أقوامهم، متاًما كما قال اإلمام الّشافعي:
رأيت العلم صاحبه كرمي

ولو ولدته أباء لئام
وليس بزال يرفعه إلى أن

يعظم أمره القوم الكرام
ويتبعونه في كّل حال

كراعي الّضأن تتبعه السوام
تعلم فليس املرء يولد عاملًا

وليس أخو علم كمن هو جاهل
وإّن كبير القوم ال علم عنده

ٌر إذا التّفت عليه اجلحافل صغي
وإّن صغير القوم إن كان عاملًا

يه احملافل ٌر إذا رّدت إل ي كب
اعلموا أّيها الكرام أّن العلم فريضة يجب علينا 
أن نقوم بها، كّل حسب استطاعته، وهو مطلب 
شرعّي وضرورة إنسانّية ال ميكن االستغناء عنه في 
أي مجال من املجاالت، فبالعلم يعرف الله ويعبد.

َو وَاْملَالِئَكُة  ُه ال ِإلََه ِإال ُه ُه َأنَّ قال الّله: { َشِهَد الَلّ
الَِّذيَن  َيْسَتوِي  َهْل  {ُقْل  وقال:  ِم}  اْلِعْل وَُأوُلو 
ا َيْخَشى  َيْعَلُموَن وَالَِّذيَن َال َيْعَلُمونَ }، وقال: {إمنَّ
الّلُه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماِء}، أي أّن العلماء هم أكثر 
الّناس خشيًة لّله تعالى؛ والعلم هو اإلرث اّلذي 
يورثه األنبياء، ألّنهم لم يورثوا درهًما وال دينارًا، 
عنهم  وورثه  الّناس  منه  ينتفع  علًما  ورثوا  إّمنا 
العلماء. قال رسول الله «العلماء ورثة األنبياء». 
جالس  بني  «يا  البنه  لقمان  وصايا  من  وكان 
يحيي  الّله  فإّن  بركبتيك،  وزاحمهم  العلماء 
القلوب بنور احلكمة، كما يحيي األرض الوابل». 
وقد حّث الرّسول الّناس بطلب العلم، قال: «ما 
من خارج من بيته في طلب العلم إّال وضعت له 
املالئكة أجنحتها»، وقال: «من سلَك طريًقا فيه 

علًما، سلك الّله به طريًقا إلى اجلّنة».
وحاجتنا إلى العلم أشّد من حاجتنا إلى الّطعام 
من  احلياة  نستطيع  ال  وكما  والهواء،  والّشراب 
بحياة  العيش  ميكننا  ال  األشياء،  هذه  دون 
كرمية بدون العلم. وما يحّل بنا اليوم من محن 
وهموم، إّال ألّننا تركنا ذلك الّتراث العظيم وزهد 
سنن  ودراسة  واملعرفة  العلم  طلب  في  أبناؤنا 
احلياة والكون، بل جلأ أبناؤها إلى القيل والقال 
(اإلنترنت)،  العنكبوتّية  بالّشبكات  واالنشغال 

ويا ليتهم أخذوا الّنافع منها، وهي كثيرة. 
ولكّن انشغال األبناء بهذه األمور جعلتهم يتركون 
حقل العلم في املؤسسات التعليمّية إّال من رحم 
رّبي حّتى عّمت البطالة في اجليل اّلذي ينبغي أن 
يحمل هّم أّمته ومجتمعه، ليصبح قطاع كبير 
أسرهم. وعلى  بل  مجتمعهم،  على  عالًة  منهم 
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عامهم  يستقبلون  وأبناؤنا  الكالم  هذا  أقول 
الكاملة  ّية  املسؤول لنتحّمل  اجلديد..  الدراسّي 
نحوهم (كّلكم راٍع وكّلكم مسؤول عن رعّيته - 
حديث نبوّي شريف). حيث من الّضروري أن ندفع 
املختلفة،  الّتعليمّية  املؤّسسات  نحو  بأبنائنا 
سواء أكانت أروقة املدارس أو اجلامعات واملعاهد 
واملعرفة  العلم  مناهل  من  لينهلوا  العليا، 
هذه  مع  نتعاون  أن  علينا  كما  استطاعوا؛  ما 
واملدرسة،  األهل  بني  احلمل  ليتوزّع  املؤّسسات 
اته؛  ّي اته وإمكان وليقوم كّل مّنا بدوره وفق صالحّي
فال ُيعقل أن يبعث األهل ابنهم إلى املدرسة دون 

املتابعة له إلى العام املقبل.
وما اختّلت املوازين في الّتربية إّال ملّا ضاع األبناء 
شيًئا،  ابنه  حالة  عن  يعلم  ال  ُمفرط  أٍب  بني 
يتابع  وال  يدرس،  تعليمّية  مرحلة  أّية  في  وال 
حتصيله العلمّي، وال يرقب أخالقه؛ وبني مدرّس 
على  حملها  واّلتي  بها،  وُّكل  اّلتي  األمانة  خان 
كتفه، ثّم تهاون بها أمام الّله؛ هّمه الوحيد ما 
معاش!  من  جيبه  إلى  الّشهر  آخر  في  يدخل 
رصدناها  حاالت  هي  ولكن  أعّمم،  ال  أنا  وهنا 
ذلك  من  واألمّر  بل  الّتدريس،  وهيئة  األهل  بني 
أّنك أحياًنا ترى من األهل َمن يحرّض ابنه على 
مدرّسه، وذلك بحّجة أّن املدرّس عنيف أو شديد. 
نعم فاملدرّس واملرّبي يجب أن يحمل احلنان واحلّب 
إلى  الّطالب  يحتاج  أحياًنا  احلّب  ومن  لطّالبه، 

التأنيب من أجل رّده إلى الّصواب. 
أّما أن يحرّض األب ابنه على مدرّسه فهذا غير 
االبن  سيفقد  الّتصرّف  هذا  مبثل  ألّنه  معقول، 
اّلذي  العلم  عليه  وسيهون  بل  بأستاذه،  الّثقة 
يحمله هذا األستاذ، وبعدها لن يقبل منه العلم، 

ويكون األب قد أضّر بابنه، ولم ينفعه.
قال اإلمام الّشافعي:

ّر اجلفا من معّلم اصبر على م
براته فإّن رسوب العلم في ن

ّر التعّلم ساعة وَمن لم يذق م
جترّع ذّل اجلهل طول حياته

وَمن فاته الّتعليم وقت شبابه
فكبر عليه أربعا لوفاته

وذات الفتى واهللا بالعلم والّتقى
بار لذاته إذا لم يكونا ال اعت

الّتعليم  من  الغاية  أّن  ندرك  أن  جميًعا  وعلينا 
لم تكن يوًما من األّيام مجرّد كتاب ُيحفظ أو 
معلومات ُجتَمع، وصفوف ينتظم فيها الّطّالب، 
وترسيخ  وتربيته  جيل  إعداد  عملّية  هي  بل 
سيظّل      وإّال  وأخالق،  قيم  وغرس  املفاهيم 
مجرّد  وهذا  ورق،  على  حبر  الّتعليمي  املنهاج 
لطّالبه  اُحملّب  املخلص  املدرّس  به  يقوم  عمل 

ومجتمعه وأّمته. 
وللمعّلم أقّدم الّتحية الّطّيبة، وأقول له ولطّالبه: 

كّل عام وأنتم جميًعا بخير.
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افتتح هپوعيل حيفا املوسم الكروّي مع مدرّبه اجلديد بإحراز 3 نقاط بعد فوز 
احليفاوّي  الفريق  ويطمح  هشارون»،  «رمات  على   (0-2) بالّنتيجة  خارجّي 
األحمر االستمرارية بنفس املسار، وحتقيق انتصار ثاٍن على الّتوالي، يوم غد 
الّسبت (1900) في مباراة بيتّية أمام هپوعيل رعنانا، الّصاعد اجلديد إلى 
الدرجة العليا، واّلذي افتتح هو اآلخر املوسم بفوز على مكابي «پيتح تكڤا».

أّما اّحتاد أبناء سخنني، اّلذي عاد من مباراته اخلارجّية أمام هپوعيل تل أبيب 
أرض  على   (1900) غًدا  يستضيف   ،(0-0) جعبته  في  ثمينة  نقطة  مع 

استاد «الدوحة»، بعد أن ّمت املصادقة عليه من قبل الّشرطة، أمس.
مراقبة  لسلطة  املطلوبة  الّضمانات  بتجنيد  أخيرًا،  الفريق،  إدارة  جنحت 
امليزانّيات، واملصادقة من قبلها على العبي خط الوسط فراس مغربي، رافيد 
چازال وستيڤن سانديي، اّلذين ميكنهم املشاركة في املباراة إذا أراد املدرب ماركو 

بالبول ذلك، بعد أن تغّيبوا عن املباراة األولى في «بلومفيلد».
شركة «تويغا»  مع  اتفاق  على  وّقع  الّسخنيني  الفريق  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
مقابل  العام،  لهذا  للفريق  الرئيسّية  الراعية  تكون  أن  على  االستثمارّية، 

مليون شاقل.
أّما باقي مباريات األسبوع الّثاني، فستجري على الّنحو الّتالي:

هپوعيل بئر السبع – هپوعيل تل أبيب 
مكابي پيتح تكڤا – بيتار القدس

كريات شمونة – رمات هشارون
مكابي تل أبيب – بني يهودا (األحد)
عيروني أشدود - مكابي حيفا (األحد)

له  لقب  أّول  بتحقيق  برشلونة،  نادي  إسپانيا،  بطل  جنح 
هدف  بفضل  مارتينو،  «تاتا»  اجلديد  مدرّبه  مع  العام  هذا 
سجله نييمار في الّذهاب.. هذه هي املرّة احلادية عشرة اّلتي 
يفوز بها برشلونة في تاريخه بهذا الّلقب، واملرّة الرابعة في 

الّسنوات اخلمس األخيرة.
مع «أتليتكو  بالّتعادل  املباراة  من انتهاء  بالرّغم  ذلك  وّمت 
في  جرى  اّلذي  العودة  لقاء  في  أهداف،  دون  من  مدريد» 

ـ«كامپ نو»، مساء أّول أمس األربعاء. ال
استاد  على  أسبوع  منذ  أقيم  اّلذي  الذهاب  لقاء  وكان 
«فيسينتي كالديرون»، قد انتهى بالّتعادل (1-1)، ليتّم 
بهدفني. الّديار  خارج  الهدف  احتساب  قاعدة  إلى  اللجوء 

البطاقة  بإشهار  بوربالن  احلكم  قيام  املواجهة  شهدت  وقد 
بعشر  املباراة  نهاية  قبل  لويس  فيليپي  للبرازيلي  احلمراء 
دقائق، ثّم عاد وطرد الّتركي توران بعد خروجه من امللعب. 
ترجمتها  في  ميسي  فشل  جزاء،  ركلة  برشلونة  منح  كما 

إلى هدف!
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على  سيطرته  رغم  منه  املتوّقع  العرض  برشلونة  يقّدم  لم 
مجريات الّلقاء في الّشوط األّول، وفشل «تاتا» في الّتعامل 
ولم  اللقاء،  سيميوني  به  خاض  اّلذي  املمّيز  الّتكتيك  مع 
تنجح تركيبة «ميسي نييمار» بالّشكل اجلّيد، رغم أّنهما 

شاركا من الّلقاء منذ بدايته.
في املقابل قدم «أتليتكو مدريد» مباراة استحّق من خاللها 
على اخلطورة  متاًما  القضاء  في  بعدما جنح  إحترام اجلميع، 
من  أكثر  في  برشلونة  مرمى  غزو  جانب  إلى  الكتالونّية، 
مناسبة كانت كفيلة بإهدائه الفوز لوال تأّلق ڤالديس، ومتّكن 
سيميوني من كشف الكثير من العيوب في أداء برشلونة.

ولكن من اجلدير بالّذكر أن العبي «أتلتيكو مدريد» لعبوا 
بأسلوب عنيف زيادة عن الّلزوم، من دون أي رّدة فعل من 

حكم املباراة اّلذي كان ضعيًفا للغاية.
صراعات  إلى  و«أتلتيكو»  برشلونة  من  كّل  يعود  واآلن، 
حيث  مدريد»،  «ريال  مع  البطولة  على  واملنافسة  الّدوري 
حصدت الفرق الّثالث 6 نقاط بعد مرور أسبوعني من الّدوري.
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هنالك بعض األسئلة التي ُطرحت حول مدينة 
والرحالة  واألدباء  الشعراء  قبل  من  اسطنبول 
من  تالحظ  بزيارتها؛  قاموا  الذين  األجانب 
وال  لها،  وعشقهم  بها  شغفهم  مدى  خاللها 
تدرك أسباب هذا العشق والشغف إّال عندما 
تقوم أنت بزيارتها، لتجد نفسك مصابًا بذات 
الداء من حيث ال تدري. فمن يدخل اسطنبول 
وهي  يغادرها  إمنا  دخل،  كما  منها  يخرج  ال 
ال تزال تعيش في خياله وتعّشش في قلبه، 

وتشعر باحلنني الدائم لها. 
شوارعها  في  تسير  عندما  وأنت  ال  كيف 
وعبق  حضارتها  وعظمة  بعراقتها  تشعر 
تاريخها، عندما تسير في شوارعها تكتشف 
وإشعارك  ملساعدتك  سكانها  استعداد  مدى 
باألمان والطمأنينة كأّنك في بلدك متاماً، فال 
تكاد تسأل أحدهم عن أمر ما، حتى ُيسارع 
ليتحّول  اإلمكان،  قدر  العون  يد  مد  في 
مرشد  إلى  العريق  البلد  هذا  في  مواطن  كل 

سياحي ومركز استعالمات. 
وما أن تقف مبحاذاة موقع سياحي حتى تلتقي 
منتجاتهم  يعرضون  الظرافة،  قمة  في  بباعة 
ليتحّول  ًا  ّي فن عرًضا  لك  فيقدمون  ببراعة، 
في  السياحية  املتعة  من  يتجزأ  ال  جزء  إلى 
هذه املدينة. فبائع البوظة يذهلك بخّفة حركاته 
العنبر  وبائع  الّتركية،  للبوظة  عرضه  ولباقة 
الّسائحون  حوله  فيتجمع  اً،  ّي فن عرضًا  يقّدم 
وهو  معه،  الصور  ملتقطني  مبهارته،  معجبني 
الفّنان  سعادة  توصف؛  ال  بسعادة  يبتسم 
عرضه  انتهاء  بعد  بجمهوره  يلتقي  عندما 
الفني. أما مطاعمها فال ميكنك إال أن ُتذهل 
كانت  وجبة  تقدمي  فكل  التقدمي،  براعة  من 
تتحّول إلى طقس من طقوس تقدمي الطعام، 
وإلى عرض فني يستعرض املُضيف من خالله 
اآلخرين  اهتمام  وإثارة  إبهارك  في  مهاراته 

بالوجبة التي يقدمها لك.  
تقم  فأنت  اسطنبول  بزيارة  تقوم  عندما 
الدول  من  لعدد  عاصمًة  كانت  مدينة  بزيارة 
واإلمبراطورّيات عبر تاريخها الطويل، فكانت 
عاصمة لإلمبراطورّية الرومانية، واإلمبراطورّية 
والدولة  الالتينية،  واإلمبراطورّية  البيزنطية، 
العثمانية. وفي معظم هذه املراحل، أحيطت 
املدينة بهالة من القداسة، إذ كان لها أهمّية 
الدول  وسكان  سكانها  عند  كبيرة  دينية 
للمسيحّيني  مهّمة  مدينة  فكانت  املجاورة، 
بعد أن اعتنقت اإلمبراطورّية البيزنطّية الدين 
عاصمة  لتصبح  تتحّول  أن  قبل  املسيحي، 
حتى   1517 العام  منذ  اإلسالمية  اخلالفة 

انحالل الدولة العثمانية في العام 1924. 
ونظرًا ألهميتها الّتاريخية وعراقة حضارتها، 
للّثقافة  مشتركة  كعاصمة  اختيارها  ّمت 
معاملها  وكانت   ،2010 لعام  األوروپية 
الّتاريخية قد أضيفت قبل ذلك، إلى قائمة 
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مواقع الّتراث العاملي الّتابعة لليونسكو. 
أهم  في  رحلتي  أبدأ  أن  قررت  لهذا  نظرًا 
بني  يجمع  موقع  اسطنبول،  في  أثري  موقع 
الفن املعماري البيزنطي والزخرفة العثمانّية، 
إّنه متحف آيا صوفيا، والتي تعني احلكمة 
اآللهّية باللغات القدمية، والذي كان في البداية 
بنائها   في  جستنيان  اإلمبراطور  بدأ  كنيسة 
حوالي  بناؤها  واستغرق  532م،  العام  في 
رسميًا  افتتاحها  ّمت  حيث  سنوات  خمس 
املسيحيون  استخدم  وقد  537م،  العام  في 
لفترة  املسيحي  للدين  كمركز  الكنيسة  هذه 
العام  في  العثمانيون  دخل  أن  إلى  طويلة، 
السلطان  فأمر  للقسطنطينية،  م   1453

محمد (الفاحت) ابن السلطان عثمان مؤسس 
الدولة العثمانّية، بتحويل «آيا صوفيا» إلى 
ـ«موزاييك»  ال رسومات  بتغطية  وأمر  جامع، 
يأمر  ولم  بداخلها،  املوجودة  (الفسيفساء) 
املسيحّيني،  مشاعر  على  حفاًظا  بإزالتها، 
حتى  بداخلها  موجودة  الرسومات  زالت  وما 
اآلن، وفي القرن العشرين قام أتاتورك بتحويل 
مبنى آيا صوفيا إلى متحف أثرّي فنّي.       

آيا  ملتحف  املؤدية  الّساحة  وصلت  عندما 
صوفيا اصطدمت بطابور طويل من السائحني 
الذين ينتظرون دورهم لدخول هذا املوقع األثري 
املذهل والصرح الفني املعماري، وما أن تدخل 
إلى داخل هذه البناية، املتحف، حتى تذهلك 
وسقوفها  الرخام  من  بألواح  املغطاة  جدرانها 
تزاوج  البناء،  ضخامة  بالفسيفساء،  املزّينة 
قّبة  باإلسالمي،  الروماني  املعماري  الفن 
قبة  كانت  والتي  اجلمال  رائعة  صوفيا  آيا 
ضخمة ليس لها مثيل من قبل وتبدو كأّنها 
وأحجار       املدخل  درج  بقايا  الهواء،  في  معلقة 
وقواعد  األعمدة  وتيجان  واألعمدة  الواجهة 
في  املوجودة  واألفاريز  والتزيينات  األعمدة 

حديقة آيا صوفيا.
(يتبع)
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يهًة!! ُهَن
ْسبي َل أْن َي ب ق

تا - الغروب ُشروَق القصيدة مي
يلجُأ

يه اّلذي أنا حيٌّ ف
يَّ جلوَء املُْتَعِب إلى الّظّل يلجأ إل

ًة قرابًة روحّي
ال يجري في خفقانها

ال يجري فيه َنَشاز!!
    

بعيد من هنا!! أّيها ال
ناَك نافذٌة ِلَنْفسي عي

ْسكاب الّلهيب ِكئة على َت ُمتَّ
امرأًة

هوة أغلقت أزراَر الشَّ
رِّ»؛ حّتى ال يسقط منها «أزاهُر الشَّ

َجماًال مشؤوًما بارًدا
ْستوِف ُشروَط القصيدة األنثى، لم َي

ةً: عبقريَّ
رَّخي» ى من «جوِّها ال أَتندَّ

من عطِر يديها
من صدرها األبنوسّي

رَّغبات ُق قافلًة من ال من نهد يتدفَّ
من ساقني متشيان
«َكُسوِق اآللهة»!!

    
بعيد من هنا!! أّيها ال
وقد جمعُت ظلَّ حيفا
إلى حرارِة پاريِسَك...

وهًجا
ارَتديُتُه ِمْعَطًفا

    
ة پاريس اخلالسّي
آلهة من رخام!!

َرْفُتها فاكتشفُتها: َع
ة زرقاء ّي لًة كانون ي ل
«أطهر من الورقة»
«أزهد من املاء»...

    
«فاِسَقًة»

تواصُل نوَمها
لترى في احللم

اجلسَد - حانًة عاريًة!!
ونرى پاريَس

َتّنورًة
يون ْبغ واألف ئًة بالعطر، بالتَّ ي مل
يل شتاًء َر الّل ال تخشى َتَقطُّ

وال ثلًجا...
    

«بعيدي» من هنا!!!
ًة.. يَّ حيفا، زُرَق أعدَت إل

رُّعَب بُت ال ال ُتْن
    
ملعونة

َرها عيني: إذا لم َت
أمواًجا
أشرَعًة

مجذافني
ُحلَم القطا

يراَن صارية جائعة ون
    

ال أريد أن أنام..
أنا بانتظار!!

أعَشُق پاريَس في حيفا
تار» ُكلَّ «ما ُدِفَع السِّ

ُحلوًال يجيُء
وال يراني بانتظار...

    
ٍل  تي في جسٍم صقي سأغرس لذَّ

حاس كالنُّ
«نهَر جحيم» يجري

فردوًسا عائًدا ُمفرَط اإلحساس
    

يا لَك من صديق!!
يَك ف

ُتقيم، مجنونًة،
َرة ْسِك َرقصُة األزهاِر املُ
ًة تدقُّ ّساَعة َلذَّ أْترك ال

تار تكرُه السِّ
بة رِع كما تكرُه َسماء الُعزلة املُ

    
حيفا

يٌّ كتاٌب َشِه
ارُك َسهًما ب ُي

رِّيِح يلعُب مع ال
حالوًة وُمْتعة

ًرا َيْنتشي َبحًرا يظلَّ كوث ل
رُغ ال َيْف

َق... تَّ َع ًرا َت رُغ ِسْح ال يْف
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امتصاص  في  سوًءا  يسّبب  ُمزعج  اضطراب 
املياه  وكذلك  املعدة،  في  املهضومة  األطعمة 
واألمالح املعدنّية. فكيف تساعدين في عالجه 
والّتخفيف منه عنه طريق تناول الّطعام املناسب؟

اإلصابة  عند  بتناولها  ُينصح  أطعمة 
باإلسهال:

ـ«پكتني»   بال غنّي  هضمه،  يسهل  املوز:   •
امتصاص  على  تساعد  (ألياف   pectin
الغائط  حتريك  ثّم  ومن  األمعاء،  في  الّسوائل 
على  تساعد  (ألياف  واإلنولني  بسهولة)، 
في  «بروبيوتيكس»  الّنافعة  البكتيريا  منو 

األمعاء).
الّتوت  مغلي  أو  املجّفف،  الّتوت  الّتوت:   •
على  يحوي  دقائق.   10 ملّدة  املطحون  املجّفف 
االلتهاب  من  وتقّلل  لألنسجة،  قابضة  ماّدة 
على  يحوي  كما  واملخاطر،  الّسوائل  وإفراز 

ـ«پكتني». ألياف ال
ـ«پكتني»،  • عصير الّتفاح: مصدر جّيد لل
في  العالية  األلياف  نسبة  أّن  إّال  املوز،  مثل 
الّتفاح اخلام جتعله صعب الهضم. لذا فإّن عصره 
جتعله سهل الهضم ويسمح جلسمك باالستفادة 
ـ«پكتني» والّسكر واملغّذيات األخرى، اّلتي  من ال

يحويها.
هذه  املهروسة:  بطاطا  وال األبيض  األرز   •
على  الحتوائها  الهضم  سهلة  ّية  الغذائ املواد 
إضافة  عدم  يجب  ولكن  األلياف،  من  قليل 
الزبدة عليها، الحتواء الزبدة على دهون عالية، 
ما قد يؤّدي إلى اإلصابة باملغص وبآالم إضافّية 

للبطن واملعدة.
األبيض  (اخلبز  األبيض  التوست   •
هي  الكاملة  احلبوب  من  اخلبز  احملّمص): 
فإّن  اإلسهال  عند  لكن  الطبيعي،  من  أفضل 

إزالة القشرة اخلارجّية يجعل هضمها أسهل.
• الّزبادي/«يوغورت»: ألّنه يحوي بكتيريا 

مفيدة للجهاز الهضمي.
يعتبر  بخار:  ال على  املطهو  الّدجاج   •

ا بالپروتني، وهو سهل الهضم. ـً ّي مصدرًا غن
ّساخنة:  ال األعشاب  مشروبات   •
وخاّصة  مهّدئ،  مفعول  األعشاب  ملشروبات 
تقليل  في  يساعد  حيث  الّنعناع،  مشروب 
مساعدته  إلى  باإلضافة  والغازات،  التقّلصات 

في الّتقليل من التهاب األمعاء.

اإلصابة  عند  بها  بتجّن ُينصح  أطعمة 
باإلسهال:

بان: إّن الّسكر املتواجد في  • منتجات األل

خالل  هضمه  يصعب  واّلذي  األلبان،  منتجات 
وغازات  انفتاخات  إلى  يسّبب  اإلسهال،  فترة 

وغثيان ويزيد من اإلسهال.
ليس  املعصور):  (غير  اخلام  الّتفاح   •

ًذا.. محّب
ة أو  ّي ة بالّدهون أو املقل ّي • األطعمة الغن
املغص،  تسّبب  كرميات:  على  حتوي  اّلتي 

وال تساعد على إيقاف اإلسهال.
• احلبوب الكاملة.

يات  محّل حتوي  اّلتي  األطعمة   •
تفاقم  إلى  تؤّدي  األطعمة  فهذه  ة:  صناعّي

اإلسهال وتزيد من الغازات وانتفاخات البطن.
الغازات:  تسّبب  اّلتي  األطعمة   •
تسّبب  اّلتي  األطعمة  تناول  عدم  املفّضل  من 
الغازات، مثل: الفاصوليا، والبروكلي، وامللفوف، 

والقرنبيط، والبصل، والبازيال.
اّلتي  واملشروبات  الغازّية،  املشروبات   •

حتوي كافايني.
• األطعمة اّلتي حتوي األلياف: 

مثل:  األلياف،  حتوي  التي  األطعمة  بعض 
الّبطيخ واخلس.

من املفّضل التوّجه إلى الّطبيب إذا:
رغم  أّيام،  ثالثة  من  أكثر  اإلسهال  استمّر   •
العالج. • كان الّطفل عطًشا جًدا. • أصبحت 
ارتفعت   • غائرتني.  املُصاب  أو  الّطفل  عينا 

درجة حرارته.

في  ضرورّي  أمر  لهو  املناسب  الّطعام  تناول  إّن 
يلزم  األحيان  بعض  في  أّنه  إّال  اإلسهال،  عالج 
تناول الّدواء، أيًضا، كما يتطّلب األمر، أحياًنا، 

استشارة الّطبيب.
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للُمسّنني  ُمخّصص  العكسي  الّسكنّي  القرض 
اّلذين ميلكون ُملًكا أو عقارًا، ولكّنهم ال ميلكون 

ُممتلكات أخرى ومصادر دخلهم محدودة. 
هذا الّنموذج االقتصادي ُيتيح لهم احلصول على 
دخل ثابت، حياة كرمية وُمريحة، عدم القلق بشأن 
من  يتقاضونه  اّلذين  واملُنخِفض،  احملدود  الّدخل 
اِملَنح احلكومّية القليلة أو من املعاشات الّتقاعدّية 
املختلفة؛ وببساطة شديدة حتقيق احللم والعيش 
مبوجب املستوى املرغوب فيه. الّضمان في هذه 

احلالة هو ُملكّية املُسن لشّقة.

القرض  على  احلصول  يتّم  كيف   
الّسكني العكسي؟

بشكل  العكسي  الّسكني  القرض  تصميم  ّمت 
عاًما.   ـ64  ال سن  من  ابتداًء  للُمسّنني،  حصرّي 
خاص  بشكل  ُصّمم  االقتصادّي  الّنموذج  هذا 
أنهت  اّلتي  الّسّكان  من  الفئة  لهذه  وحصرّي 
الّتقاعد  جيل  من  اقترب  ملن  أو  بالفعل  العمل 

بعد سنوات طويلة من العمل.
َيفرِض  ال  ّيز،  وُمم نوعه  من  فريد  هو  القرض  هذا 
على املُقَترِض إرجاع مبلغ القرض بواسطة أقساط 
شهرّية، كما هو ُمّتبع عند احلصول على القرض 

الّسكني العادي. 
عكسي  سكني  قرض  على  احلصول  أجل  من 
املُِسن  ُملكّية  ُيثِبت  ُمستند  إبراز  املفترض  من 

الكاملة لدار سكنّية.
نصف  بحسب  القرض  مبلغ  حتديد  يتّم  ا  وغالًب
قيمة شّقة املُِسن اّلتي ميتلكها، واملرهونة كضمان 
إلرجاع القرض الّسكني العكسي في املستقبل، 
املُتوّقع  العمر  متوّسط    االعتبار  بعني  األخذ  مع 

للُمِسّن نفسه. 
عكسي،  سكنّي  قرض  على  احلصول  ميكن 
شّقته  في  بالعيش  املُسّن  يستمّر  مبوجبه  اّلذي 
أو  للُمسّنني  الرّعاية  دار  إلى  االنتقال  لهدف  أو 
أي حّل ملَسكن بديل، وفي هذه احلالة يتّم سداد 
القرض فقط بعد وفاة املُسّن أو انتقاله إلى دار 
الرّعاية للُمسّنني - وهذا يتعّلق بالوضع اخلاّص 

لكّل حالة.
املُِسن  شّقة  على  املُلكّية  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
وال  عائلته،  أو  املُسن  اسم  على  لة  مسجَّ تبقى 

تنتقل على اسم البنك املُقرِض.

 تسديد القرض السكني العكسي
طريقة سداد القرض الّسكني العكسي بسيطة 
جًدا - وكما ذكرت ُمسّبًقا - ال يحصل البنك 
على أقساط شهرّية، ولكن بالّطبع يتّم «حتديث» 
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وفي  ّية.  احلال االقتصادّية  الّظروف  «حتلنة»  أو 
حال توفي املُسن، أو غادر دار الرّعاية، أو مبوجب 
مع  مقّدًما  عليه  اّتَفَق  قد  كان  آخر  شرط  أّي 
البنك، يجب إعادة مبلغ القرض مبوجب االّتفاق 

املُسّبق مع املُسّن.
القرض  مبلغ  تسديد  لعائلته  أو  للُمسّن  يحّق 
حيث  الّشقة،  ببيع  أو  نقًدا  العكسي  الّسكنّي 
بيع  من  له  املُستحّقة  األموال  أوًّال  البنك  يأخذ 
الّشقة، ومن ثّم يكون باقي املبلغ من حّق األسرة 

أو املُسن.

ئات!  حسنات.. وسّي
لهذا الّنموذج من القروض الّسكنّية يوجد مؤّيدون 
حالة  كّل  وفحص  بحث  علينا  ومعارضون. 
اخلاّصة.  اتها  وُمرّكّب ظروفها  بحسب  حدة،  على 
من  ُمتضرّرون  دائًما -  هنالك -  احلال  بطبيعة 
األمر  نهاية  في  يهّمنا  ما  ولكن  الّنموذج،  هذا 
هو مصلحة املُسّن احلاصل على القرض املذكور. 
والّسيئات  احلسنات  بعض  أمامكم  سأعرض 

الرئيسّية لنموذج القرض الّسكني العكسي.

حسنات القرض السكني العكسي:
• ُمرِيح وُمَتاح للمسّنني ملواصلة املستوى املعيشي 

اجلّيد، ولتمويل أنشطة معّينة أو ترفيهّية.
• يوّفر املساعدة املادّية في احلاالت اّلتي ال يوجد 

فيها مساعدة إضافّية.
مادّية  إمكانّيات  توافر  عدم  حال  في  مهّم   •

ملساعدة املُِسن من ِقَبل األسرة.
دون  أسرهم  إلعالة  إمكانّية  للُمسّنني  ُيعطي   •

احلاجة لبيع شّقتهم.
• يساعد على متويل االنتقال إلى بيت الرّعاية 
للُمسّنني، من دون االضطرار إلى بيع املمتلكات 
للحصول  احلّق  فيها  يوجد  ال  اّلتي  احلاالت  في 

على املساعدات احلكومّية.

ئات القرض السكني العكسي: سّي
مرور  مع  يكُبر  تسديده  سيتّم  اّلذي  املبلغ   •
الّسنوات، ولذلك هنالك احتمال أن ال ترث األسرة 
أي جزء من الّشقة وأن ال يتبّقى أي مبلغ للورثة 

الّشرعّيني بعد تسديد القرض. 
عقار  وأي  كّل  يقبل  أن  ُمستعد  غير  البنك   •

كرهن لضمان هذا الّنوع من القروض.
في الكثير من األحيان ُيعتبر القرض الّسكني 
للكثير  جًدا  وُمريًحا  ا  ـً ّي مثال حًال  العكسي 
الرّغبات  من  للكثير  وحتقيًقا  املشاكل،  من 
فحًصا  األمر  يستحّق  ولذلك  واالحتياجات، 

عميًقا وشامًال من جميع الّنواحي.
W Ò|—UI� ÷Ëd� w�UB��«
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 q¹UUÐu*«« ÊUUU	œœœ ∫̀̀̀ ²²²HHHðð  ååÂuuJJKKÝÝÝò

 U	ddA�« lOOOL''''' åXX½X½ddd²²²½½ùù««ò vvvKKKŽŽ
 WBB�²*«Ë  X½d²½ô«  WJ³ý  d³Ž  q¹UÐu*«   u½UŠ  ÕU²²
«  sŽ  ÂuJKÝ  W	dý  XMKŽ√

 —UFÝQÐ  ¢XKÐU²�«¢  …eNł«Ë   «—«u��	ô«Ë  ¨W¹uOK)«  nð«uN�«  Ÿ«u½√  lOLł  lOÐ  w


 W�öŽ  ÊËbÐË   U	dA�«  lOLł  szUÐe�  ¨UD��  12  v²Š  `¹d*«  jO�I²�UÐË  WCH��

ÆnðUN�« vKŽ t³O	dð r²OÝ Íc�« j)UÐ

 iphone 5 16GB¨ Galaxy  ∫ÊU	b�«  w
 W{ËdF*«  WFÝ«u�«  WKOJA²�«  sL{ s�Ë

ÆLumina 820 Ë S4¨ Xperia z
 Y×³�«  rNMJ1  YOŠ  r¼UG²³�  œU−¹ô  ‚dÞ  …bFÐ  l�u*«  `HBð  szUÐeK�  sJ1Ë  «c¼

ÆdF��« V�Š Ë√ WýUA�« r−Š V�Š Ë√ qOGA²�« ÂUE½ V�Š Ë√ W−²M*« W	dA�« V�Š

 qO�UH²�« ‰Ušœ« rŁ s�Ë »uKD*« “UN'« —UO²š« ‰öš s� WÞU�³Ð ¡«dA�« WOKLŽ r²ðË

 qšb¹ U¼bFÐË ¨Â«b�²Ýö� WM�¬ W×H� ‰öš s� œUL²Žô« W�UDÐ qO�UHðË WOB�A�«

 ÊuÐeK� WO³KD�« qO�UHð ‰UÝ—« U¼bFÐ r²¹ Æ»užd*« Âö²Ýô« bŽu�Ë Ê«uMF�« ÊuÐe�«

 w
 ÊuÐeK� “UN'« qO�u²Ð ÂuI¹ Íc�«  UFO³*« r�UÞ ‰öš s� WO³KD�« W'UF� ¡bÐË

ÆWO³KD�« w
 s¹œb;« bŽu*«Ë ÊUJ*«

 W	dAÐ Ë√ j�Ð Â«e²�« ÊËbÐË ÊU	b�« «c¼ d³Ž ¡«dA�«  U	dA�« lOLł szUÐe� sJ1 t½√ d	c¹

ÆWO½U−� ÊU	b�« d³Ž Íd²A¹ s� qJ� WO�UÝ—ô« Ê√Ë  W�
UM� —UFÝQÐË …œb×� ‰UBð«

 nK²��  vKŽ  «bł  WCH��Ë  WÐ«cł  ÷ËdŽ  XÐUŁ  qJAÐ  ÊU	b�«  w
  ÷dFðË  «c¼

∫w�U²�« jÐ«d�« d³Ž l�u*« `HBð sJ1Ë Æ U−²M*«
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 U ÒÎ¹dBŠ ¨ÕdDð Orange
WO�Ëœ ÊUL²z« W�UDÐ ¨œ—U	«d�¹ W	dý l�

 s� WL�{ WKOJAð `M9 ≠ Orange One 

°œö³�« Ã—UšË œö³�« w
  «“UO²�ô«

…bŠ«Ë W�UD³Ð ¡wý ÒqJÐ ŸU²L²Ýô«

∫WO
U{≈ W Ò�Uš  «“UO²�«Ë ¨œ—U	«d�¹  «“UO²�« ¨Orange  «“UO²�«

 ¨œö³�« Ã—Uš  U¹d²A�  UJ³ý w
 ¨WO�Ëb�« WOIOÝu*«  öH×K�  ö¹eMð ∫WO�Ëœ  «“UO²�«

Íd
 wðu¹b�« XO½«uŠ w
 WŽÒuM²�  öLŠ ¨W³F� WKLŽ VKÞ w


U¼dOžËBritish airways Ë ‰UŽ qOz ?� WM Ò�×� q¹u% W³�½

 ÷ËdŽ  ¨vIOÝu�  ©é√  b½U²Ý®  …œdHM�  ÷ËdF�   ö¹eMð  ∫⁄«d
   U�Ë√Ë  tO
dð   «“UO²�«

ÂbI�« …d	Ë WK��« …d	 w
 ÒÍuKF�« ÒÍ—Ëb�« »UF�_ 1´1 ¨ULMO��« d	«c²� 1´1 ¨Õd��

  Orange U−²M�Ë  U�bš WKOJAð ¡«dý w
  ö¹eMð ∫W¹uOKš  «“UO²�«

 ÕdÞ  vKŽ  ¨œö³�«  w
  d³	_«  ÊUL²zô«  W	dý≠  œ—U	«d�¹Ë  Orange  5Ð  ‚UHð«  lO�uð  Ò-

 WEH;« ≠ NFC  ©©pay passUOłu�uMJð Z �b ÔðË ¨  Orange oneW Ò�Uš ÊUL²z«  W�UDÐ

Æœ—U	«d�¹ l� …b�UF²*« W¹—U−²�« `�UB*«  «dAŽ w
 WO½Ëd²J�ù«

 ¨WOŽuM�«Ë  …œu'«  5Ð  Ãe*«  ‰öš  s�  ¨WŁ«bŠË  WO�Ëœ  ¨WOMN�  W�bš  ¨W�ÒbI²�  UOłu�uMJð¢

 Ê√ ·U{√Ë ÆOrange  w
  o¹u�²�« …bŠË ÒÂUŽ d¹b� VzU½ ¨bKHM¹Uý UJ¹Ñ?�ð Ád	– U� «c¼

 ¨UN�U−�  w
  W¹u�Ë  W²³¦�   «—b�  ÍÓËÓ–  wKOz«dÝù«  ‚u��«  w
  s¹“—UÐ  5Ó³Žô  5Ð  ÊËUF²�«

Æ¢„öN²Ýô« r�UŽ w
 WK�U
Ë W
UC� WLO� Z²M¹ ¨ Ì‰UŽ ÒwðU�bš wŽË ÍÓËÓ–Ë

 …dšU
 ÊUL²z« W�UDÐ ÕdÞ ÒÊ≈¢ ∫d	– ¨œ—U	«d�¹ w
 o¹u�²�« ÒÂUŽ d¹b� VzU½ ¨X	dÐ ‰¬Ç?¹

 s� l
b�UÐ  fJFMð w²�«Ë ¨WŁ«b(«Ë Òwłu�uMJ²�«  — ÒuD²�«  5Ð Ãe*«Ë Orange  ?�  WO�ËœË

  Orangel� Ò’U)« ÊËUF²�« ÒÊ≈  Æ„öN²Ýô« r�UŽ w
 b¹b'« bNF�« e ÒO1 ¨ ÒÍuOK)« ‰öš

Æ¢W Ò�Uš  «“UO²�UÐ l²L²�« WO½UJ�≈ szUÐeK� d Ò
uOÝ

 ¨…dšU
  ÊUL²z«  W�UDÐ ÕdÞË „d²A� qLŽ W−O²½  w¼ „d²A*«  ŸËdA*«  ¡UA½ù …—œU³*«  ÒÊ≈

 W Ò�Uš   «“UO²�UÐ  ŸU²L²Ýô«  s�  szUÐe�«  s ÒJLOÝ  ŸËdA*«  ÒÊ≈  ÆW Ò�Uš   «“UO²�«  qLAð

 WEH;«  WDÝ«uÐ  l
b�«  WO½UJ�≈  ¨WONO
dð  U Î{ËdŽ  ¨WO�Ëœ  WOIOÝu�  U Î{ËdŽ  qLA²Ý

ÆÈdš_«  «“UO²�ô« s� WFÝ«Ë WKOJAðË ¨WLŽ«b�« W¹—U−²�« `�UB*«  «dAŽ w
 ¨W¹uOK)«

 ÆÃÆ‘ 149  ?�«  ‚u
 ÒÍuOK)« »U�(« WDÝ«uÐ ÊuF
bOÝ s¹c�«  ÊUL²zô«  W�UDÐ »U×�√

 Orange one  ÒÍdB(«Ë  Ò’U)«  ÍœUM�«  v�≈  ÂULC½ô«  rN½UJ�≈  w
  ÊuJOÝ  ¨„«d²ýö�

 Ê«uM ÔŽ ¨ sms¨WBB�� WL$ –  «uMI�« lOLł w
 ÒwB�ý W�bš r�UDÐ ÊuF²L²�OÝË

  UJ³A�« s� WFÝ«Ë WKOJAð w
 18% W³�MÐ XÐUŁ q¹eM²ÐË ¨chat live Ë ¨ Òw½Ëd²J�≈ b¹dÐ

ÆWO
U{≈  «“UO²�UÐË …bz«d�«

 Ê√  Mobile Broadband   U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�ð d¹b�  ¨WO�dý  ÂöÝ  b	√

 —UJ²Ð«Ë  szUÐe�«  l�  UM²K�«u�  ÊULC�  u¼   U�b)«  d¹uDðË  Y¹b×²Ð  orange  Â«e²�«

 U¹«e�  `O²ð   orange one  ÍœU½  ‰uKŠ  Ê√  Î «dOA�  Æ ôUBðô«  ‰U−�  w
  WK�UJ²�   U�bš

 U� «c¼Ë ¨W�u³�� dOG�«  U−²M*«Ë  U�b)« .bIð w
 ÎUOÝUÝ√ Îö³I²�� qJA²Ý WŽuM²�

ÆÕU−M�«Ë eOL²�« s� …b¹bł  U¹u²�� UMžuKÐ v�≈ ÍœR¹

 VÝUM²ð   U�bšË   U−²M�  b¹b&  v�≈  U½—UJ²Ð«  b²1   Orange one  ÍœU½  ‚öD½«  l�Ë

 W³ÝUM� W¹dO
uð Z�«dÐ rOLBð w
 q¦L²ð ¨szUÐeK� …dOG²*«Ë WŽuM²*«  UłUO²Šô« V�Š

 szUÐe�«  lOL−K�  sJ9  YO×Ð  ¨WOB�A�«  W³žd�«  V�Š  wB�ý  lÐUÞ   «–  ÷ËdŽË

 ÆÈdš_«  U	dA�« s� UC¹√Ë UNO�≈ »U�²½ô«

 WOMÐ  ¨W�bI²�   U−²M�  ¨…—uD²�  W	dý  vKŽ  wÐdF�«  pKN²�*«  Y×³¹  ¨ÂuO�«¢  ∫·œ—√Ë

 ¡VF�UÐ  WJ¹dý  UN½u	    Orange  ?Ð  Á—UO²š«  ÆdF��«  jI
  fO�Ë  UNÐ  ‚uŁu�   U�bš

 ‰ULŽ√  ‰Uł—  W	—UA0  l¹—UA�  …—uD Ô�  ¨»U³A�«Ë  5OF�U'«  »öDK�  WLŽ«œ  ¨wHOþu²�«

 wMN*« UNKLŽ d¹uDð w
 …dL²�� Orange  Æ¢d¼œe�Ë —uD²� ¨Íu� wÐdF�« lL²−*« W�b)

 …UO(«  w
  rN�  Íe	d�  dýR�  v�≈  X�u%  p�cÐË  ¨wÐdF�«  pKN²�*«  W�b)  wŽUL²łô«Ë

 Æ¢Á—UA²½«Ë  tðUŽuMð  nK²�0  lL²−*«  ·UOÞ√  W
UJ�  WOŽUL²łô«Ë  WO	öN²Ýô«  WO�uO�«

Orange one ÊUL²zô« W�UD³�  «“UO²�« WKOJAð

œö³�« Ã—Uš WOIOÝu� ÷ËdŽ e−Š w
 W Ò�Uš  UIH�

œö³�« Ã—Uš ÊuHð—ULÝ 5�Qð w
  ö¹eMðË ¨U ÒÎOJOðU�uðË√ tKOGAð Òr²¹ – qÐUI� ÊËbÐ dHÝ 5�Qð

W³F� WKLŽ ¡«dý vKŽ q¹eMð

 British airways w
Ë ‰UŽ ‰≈ w
 WM Ò�×� WKLŽ q¹u% W³�½

œö³�« Ã—Uš …—UOÝ —U−¾²Ý« vKŽ  ö¹eMð

W�UD³�« wK�U( Orange  U−²M* W¹b−�Ë W Ò�Uš …dOF�ð

W Ò�Uš ÂULC½« W¹b¼

W�UDÐ ÂuÝ— ÊËbÐ v�Ë√ WMÝ

œ—U	«d�O�  «“UO²�« v�≈ W
U{ùUÐ

 v�≈  WFÐU²�«  WŠ«d²Ýô«  5	U	œ  w
   «“UO²�«Ë  ¨œu�u�UÐ  …—UO��«  dOLFð  vKŽ  XÐUŁ  q¹eMð

‰u½uÝ

 öH(«Ë ¨Âö
_« ¨÷ËdFK�  «“UO²�ô« s� WKOJAð

œ—U	«d�¹ —«œ s� Ò’Uš êMO�O� WIH� vKŽ q¹eMð

ÆU¼dOžË ¨qOz«dÝ≈ V�²M� ¨ÂbI�« …d	 ¨WK��« …d	 w
 ÒÍuKF�« ÒÍ—Ëb�« »UF�_ 1´1
 ©ÆŸÆŸ®                                                                                      Æœ—U	«d�¹  «—U�� w
  «“UO²�ô« lOLłË

∫Â—U
 dÄuÝ w
 WCÒH�� —UFÝQÐ —uDŽ

¨ÃÆ‘ 149 ¨ÃÆ‘99 ?Ð —uDF�«  «dAŽ

ÃÆ‘ 299 Ë ÃÆ‘ 249 ¨ÃÆ‘ 169
  «dAŽ szUÐe�« vKŽ ÷dFÔ²Ý 15.8.13 s� ¡«b²Ð«∫  ö¹eMðË  öLŠ w
 Â—U
  dÐuÝ

 dNý ‰öš XŽ“ ÔË ÆÃÆ‘ 299 Ë ÃÆ‘ 249 ¨ÃÆ‘ 169¨ÃÆ‘ 149 ¨ÃÆ‘99  » —uDF�«

 15.8 s� ¡«b²Ð« UNM� …œUH²Ýô« sJ�« w²�«Ë ÃÆ‘ 50 WLOIÐ rzU�� Â—U
 dÐuÝ w
 »¬

ÆqOL−²�«  «dC×²�� r�� w
 ÃÆ‘ 225 mK³0 ¡«dA�« Èb�

 p�c	Ë  ¨…b¹b'«  —uDF�«  s�  dO¦J�«  o¹u�²Ð  ¡b³�«  ‰uK¹«  dNý  W¹«bÐ  w
  r²OÝ

 Black  ∫…b¹b'«  —uDF�«  5Ð  s�  ÆWO�U(«  —uDF�«  s�  …œËb×�   «—«b�«  d
u²²Ý

 W×z«—Ë ’Uš rOLB²Ð ÊUÐ«— u	UÐ XOÐ s� …√d*«Ë qłdK� XS L’Aphrodisiaque
 XOÐ  s�  …√dLK�  aura of love  d̈OGOHK¼  w�uð  s�  ¡U�MK�  flower  ¨…bŠ  d¦	«

 ¢̈…b¹b'«   U−²M*«  s�  dO³	  œbŽ  s�  UC¹«  ‰Ułd�«  l²L²¹¢  ÆU¼dOžË  wJ�
Ë—ËuÝ

 dÐuÝ w
 qOL−²�«   «dC×²�� …—U−²�«Ë o¹u�²�«  d¹b� ¨Í“UMJý« UOK�ðd¼ ‰uIð

 s�  f¹bOÝd�  ¨w�UH	  s�  XÝUł  ¨ÊUÐ«—  u	UÐ  XOÐ  s�  INVICTUS  d	cðË  Â—U


 ô „öN²Ýô«  «œUŽ YOŠ s�¢ÆU¼dOžË ”uÐ s� boss jour ¨wK²MÐ ¨f¹bOÝd� XOÐ

 —uDŽ 4 …√d*« Íd²Að ULMOÐ∫¡U�M�« s� UŽuMð q�«Ë r¼dDF� U�öš« d¦	« ‰Ułd�« ‰«“

Æ¢5MŁUÐ qłd�« wH²J¹ ¨U¹uMÝ ‰bF*UÐ

ÃÆ‘ 99 » —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 364 – 338 s� ôbÐ ÃÆ‘ 99 qK� 50  ÆœÆ√ d̈OGOHK¼ w�uð

ÃÆ‘ 447 s� ôbÐ ÃÆ‘ 99 ¨ qK� 50 »ÆœÆ√ f¹—UÐ s¹« ·ô ¨wA²¹— UMO½

ÃÆ‘ 149 » —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 454 s� ôbÐ ÃÆ‘ 149 ¨ qK� 50 ¨ »ÆœÆ√ UłUł ÍbO�

 ÃÆ‘ 389 s� ôbÐ ÃÆ‘ 149 ¨ qK� 50 ¨  ÆœÆ√ ¨XÝu	ô

ÆÃÆ‘ 650 s� ôbÐ ÃÆ‘ 149 ¨qK� 100 ¨  ÆœÆ√ ¨”uÝd
 wAðUÝd


ÃÆ‘ 169» —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 797 s� ôbÐ ÃÆ‘ 169 ¨qK� 125 »ÆœÆ√ üOM
« YHO
 ¨Êœ—« XOÐ«eO�«

ÃÆ‘ 654 s� ôbÐ ÃÆ‘ 169 ¨qK� 100 »ÆœÆ√ ¨Íe²½U
 ”dO�³Ý wM²¹dÐ

ÃÆ‘ 199» —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 535 s� ôbÐ ÃÆ‘ 199 ¨qK� 90  ÆœÆ√ ¨qłdK� ÊuO³�UAð ·ËbO
«œ

ÆÃÆ‘ 606 s� ôbÐ ÃÆ‘ 199 ¨ qK� 100   ÆœÆ√ ¨«u½ ¨q¹—UA	

 ÃÆ‘ 249 » —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 530 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 qK� 100  ÆœÆ√ ¨qłdK� ÊUÐ— u	UÐ One Million
ÃÆ‘ 584 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 qK� 100 ¨  ÆœÆ√ ¨qłdK� rOł Íœ ·ËbO
«œ

ÃÆ‘ 299 » —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 702 s� ôbÐ ÃÆ‘ 299 qK� 100 »ÆœÆ√ ¨q	dO� ¨ÂuJ½ô

©ÆŸÆŸ®                    ÆÃÆ‘ 716 s� ôbÐ ÃÆ‘ 299 qK� 100 »ÆœÆ√ ¨«e½Už—Ë« ¨wAMOHOł
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موقع  في  اجلديدة  األثرّية  املكتشفات  املاضي  العدد  في  عرضنا 
من  مكّون  كنز  على  العثور  شملت  واّلتي  أپولونيا»،   – «أرسوف 
400 قطعة نقدّية من الّذهب. وكما أسلفنا، نورد في هذا العدد 

مقالًة مفّصلة عن املوقع األثرّي، ضمن احلديقة الوطنية «أپولونيا».
l�u*«

إلى  البحر،  شاطئ  على  «أرسوف»  األثرّي  املوقع  على  ُعثر 
الّشمال من مدينة «هرتسليا» احلديثة، وعلى املنحدر املكّون 
من الّصخر الرملّي. مساحته ُقرابة 90 دوًمنا، وهي تشمل بقايا 
قلعة من الفترة الّصليبّية، وبالقرب منها نحو األسفل ُبني 
امليناء القدمي. وبلغت مساحة املدينة في ذروتها أكثر من 600 
القائم.  امليناء  من  اجلنوب  إلى  صغير  مرسى  لها  وكان  دومن، 

كما يبدو فإّن االسم القدمي للمدينة عند تأسيسها خالل الفترة 
ومصدره اسم اإلله الفينيقّي «رشف»  الفارسّية كان «أرشوف»، 

(وفًقا للباحث كلرمون جانو – اّلذي كان أّول من عرض هذه الفكرة)، 
ّية. العرب الفترة  من  املوقع  أسم  فهو  «أرسوف»  احلالي  االسم  أّما 

l�u*« WÝ«—œË ÀU×Ð_«

وردت «أرسوف» ألّول مرّة خالل األبحاث العلمّية لدى الباحث ڤكتور 
قبل  من  والحًقا  عشر،  الّتاسع  القرن  في  البالد  زار  اّلذي  چيرن، 
الطاقم البريطانّي، عن طريق املسح األثرّي للبالد، إّبان فترة االنتداب 
البريطانّي. وكانت تلك املرّة األولى اّلتي رُسمت فيها خريطة للموقع. 
أّما احلفرّيات األثرّية األولى فقد قام بها قسم اآلثار اإلسرائيلّي عام 
1950، وّمت أثناؤها العثور في اجلزء الّشمالي من املوقع على أماكن 
صناعة الزّجاج، بعض القبور، معاصر الزيتون والعنب. وخالل األعوام 
1962 و1967 أُجريت أبحاث في الكنيسة األثرّية حول احلفرّيات 
البلدة  في  الّتنقيبات  أُجريت  كما  املوقع.  من  اجلنوبّي  القسم  في 
جامعة  وجتري  و1981.   1977 األعوام  بني  اُحملّصنة  الّصليبّية 
تل أبيب منذ العام 1982 حفرّيات وأبحاث مستمرة في املوقع.

 U Ò¹dH(« ZzU²½Ë  UHA²J*«

ّمت العثور خالل املسح األثرّي على أدوات من حجارة الّصوان تعود 
للعصر احلجري األخير (7000 – 10000 عام قبل أّيامنا)، كذلك 
عصر  إلى  تاريخها  يعود  اّلتي  اخلزفّيات  بعض  على  العثور  ّمت 
تلك  من  االستيطان  موقع  أّن  إّال  احلديدّي؛  والعصر  القدمي  البرونز 

الفترات لم يتم حتديده، إذ لم تكتشفه الّتنقيبات حّتى اآلن.
تعود بداية االستيطان الفعلّي في املوقع إلى الفترة الفارسّية، حيث 
ّمت الكشف عن مباني االستيطان الّتابعة لتلك الفترة، بعض اجلرار 
الّضخمة اّلتي استعملت لدفن األطفال املوتى، أدوات مستورَدة من 
اليونان، ويحمل بعضها كتابات فينيقّية. من بينها، كتابة تذكر 
والقطع  الّتماثيل  من  عدد  على  عثر  كما  اإللهة «أشمون»،  اسم 

الّنقدّية التي مصدرها كما يبدو مدينة صور.
خالل الفترة الهلينّية استمّر االستيطان بالتطوّر والتوّسع، وقد كان 
في املوقع ميناء على الّطريق من تل دور (الّطنطورة) إلى صور. كما 
ّمت تغيير اسم املوقع في تلك الفترة من «أرسوف» إلى «أپولونيا»، 
املوسيقى،  الّشمس،  إله  هو  اليونان  (عند  «أپولو»  لإلله  نسبًة 
الرّماية والفن، وهو اإلله املوازي لإلله الفينيقّي «رشف»). وتظهر 
في آثار تلك الفترة بعض املواقع اّلتي استعملت الستخراج األصباغ 

من أصداف البحر.
وجند في الفترة الرومانّية آثار املوقع، خاّصًة في اجلزء اجلنوبّي بالقرب 
من مرسى الّسفن، حيث ّمت الكشف عن مرحلتني من االستيطان، 

U O ½u uÄ√ ≠ ·u Ý—√
رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ (مدير قسم ال

تاريخهما القرن الّثاني والّثالث ميالدّي. شملت املكتشفات من تلك 
الفترة أدوات الفّخار املستوردة من إيطاليا وأنحاء إفريقيا، إلى جانب 
اخلزفّيات.  على  املرسومة  الكتابات  وبعض  الفسيفساء،  أرضّيات 
بلغت مساحة املوقع خالل العصر البيزنطّي 600 دومن، ثّم يعود 
الّسابع  (القرن  األولى  اإلسالمّية  الفترة  خالل  مساحته  وتتراجع 
منتظًما  كان  البناء  أّن  إّال  فقط،  دوًمنا   90 إلى  ميالدي)  والّثامن 
من  أكثر  (عرضها  بسور  املدينة  وأُحيطت  الهيكل.  ملخّطط  وفًقا 
متٍر واحد) في اجلزء الّشرقي؛ وّمت العثور على سور املدينة وبرجني 
للحراسة على شكل نصف دائرة. ونستدّل من بقايا املوقع الّصناعي 
اّلذي وُجد شمالّي املدينة، على أّن صناعة الزّجاج استمرّت فيه خالل 
املدينة  شوارع  من  أجزاء  عن  احلفرّيات  وكشفت  أيًضا.  الفترة  تلك 
واحلوانيت اّلتي كانت على جانبيه، ويعود تاريخها إلى فترة عبد 

امللك (685 – 705 م).
طرأت خالل الفترة الّصليبّية بعض الّتغييرات على مخّطط املدينة، 
حيث أُزيلت املباني في وسطها لتبقى الّساحات مفتوحة ومرصوفة 
بسور  حتصينها  ّمت  اّلتي  الّصليبّية  القلعة  ُبنيت  بينما  باحلجر، 
مزدوجة. وُعثر في اجلزء الغربّي من الّسور على أحد أبراج احلراسة 
اّلذي يكشف عن قاعة ارتفاعها أكثر من سبعة أمتار؛ أّما الّطابق 
جدرانها  أحد  قاعة،  منه  الّشرق  إلى  األضالع.  مثّمن  فهو  الّثاني 

نصف دائرّي مما يشير إلى أّنها الكنيسة، أو رّمبا قاعة للّصالة.
كشفت  فقد  املختلفة  الفترات  من  األثرّية  املكتشفات  إلى  إضافًة 
احلفرّيات عن آثار خراب املدينة ودمارها بيد املماليك، حيث تبرز 
تلك اآلثار في طبقة من احلريق وحجارة املنجنيق، اّلتي ّمت قذفها 
املماليك على املدينة عند احتاللها. وُتشير بعض من الّنقود وأدوات 
الفخار الّتابعة لفترة اململوك بيبارس على وجود جيش صغير في 

املوقع بعد احتاللها. 

الفترة  من  اخلزفيات  إلحدى  صورة   (1) املرفقتان:  الصورتان 
يوم. ة. (2) صورة ألحد أبراج احلراسة، كما هو ال ّي ب ي الصل

…  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI
√

1. قائد عربّي بربرّي األصل فتح األندلس.
2. االسم الّثاني لفيلسوف ومؤرّخ أملانّي.

3. مسرحّية لدريد ّحلام.
ّية (معكوسة). 4. متشابهان - مدينة إيطال

5. قبطان - اشتّد عطشه.
6. من احلواس - حيوان مفترس.

7. ينسجم.
8. يجمع - للتأّفف.

9. ظرف مكان - لب - تعب.
10. خاّصة - منتهى األمر وعاقبته.

∫ ÒÍœuLŽ

1. شاعر هندي - اسم علم مذّكر.
2. إحدى القارّات - خاّصتي.

ّية. 3. نظم - دولة عرب
4. طاقة - منا النبات.

5. علم أو فّن ميارس كمهنة.
6. رسول - أصاحب.

7. حرف جزم.
8. مرفأ ياباني في هونشو.

9. بشر - حرف نصب.
10. حيوان قطبي - عكس سال - من حاالت القمر.
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 W ÒOMN*«  …dO��«  d¹uD²�  «ÎdO¦�  «Î—U��  ÷dFð  å uÐ√ò

MDP  W	dAK� s¹eÒOL²*« s¹d¹b*« d¹uDð Z�U½dÐ d³Ž

 qOGAðË  œU−¹ù  WL'«  œ—«u*«  dL¦²�ð  ¨„öOLOÝ  W−²M�  ¨ uÐ«  W×B�«   U−²M�Ë  W¹Ëœô«  W	dý

 dO¹UF0  W�Uš  d¹uDð  Z�«dÐ  «c¼  qł«  s�   QA½√Ë  ¨W¹œUO²Ž«  dOž  W¹—«œ«   «—b�   «–  V¼«u�

 V�UM�  w
  t−�œ  qł«  s�  ¨UNðU¹u�Ë«  rKÝ  ”«—  w
  nI¹  W	dAK�  q³I²�*«  qOł  d¹uDð  ÆWO*UŽ

ÆvB�ô«  b(«  v�«  UNMzUÐ“  U{—  …œU¹“  V½Uł  v�«  W	dA�«  u/  w
  r¼U�O�  ¨rOEM²�«  w
  WO�Oz—

 w
 q�UŽ 70000 w�«uŠ UNÐ qLF¹ ÆWO³D�«  U−²MLK� r�UF�« w
 d³	ô« s� WO*UŽ W	dý w¼  uÐ« ¨·dF¹ ô s*

 lO−Að ¨‚uH²�« ¨b¹b−²�« u×½ lKD²�« ÆqOz«dÝ« «c¼ w
 U0 ¨W�Ëœ 150 w�«uŠ w
 qO¦9 UN�Ë r�UF�« ¡Uł—«

 —uD²ð  uÐ« Æ uÐ« w
 WOLOEM²�« W
UI¦�« ”UÝ« w
 nI¹ …eOL*« qLF�« W¾OÐ vKŽ WE
U;«Ë wŽUL'« qLF�«

 hO�AðË Âb�«  U�u×H� …eNł« – w³Þ hO�Að ¨©„öOLOÝ q¦�® W¹cG²�« ‰U−� w
 …bz«—  U−²M� ‚u�ðË

 ÍdJ��« ¨VKI�« ‰U−* WO³Þ …eNł« ¨ uÐô WFÐUð œö³�« w
 v{d*« o¹œUM�Ë  UOHA²�*« W
U	 w
 ÷«d�ô«

 WMJ�ô« ÈbŠ« UN½u	 wLÝ— d¹bI²Ð U¹uMÝ  uÐ« vE% ÆW¹œUF�« W¹Ëœ_«Ë —̈eOK�UÐ ÊuOF�« WŠ«dł  UOKLŽË

 vKŽ œuNł s� l³M¹ ¨œö³�« w
 ·«d²Žô« p�c	Ë w*UF�« ·«d²Žô« ÆUNÐ WOMN*« …dO��« d¹uD²�Ë qLFK� WKCH*«

 ÆqLF�«  w
 ·Ëdþ qC
QÐ r¼b¹ËeðË W	dA�«  ‰ULŽ d¹uDð qł«  s� W�ËU�*«  q³Ið  ôË …b¹bŽ  «uMÝ —«b�

 WMÝ  25  w�«uŠ  cM�  WO*UF�«   uÐ«  ”√dð  ¨ÂœUI�«  ¡«—b*«  qOł  d¹uDð  qł«  s�  ¨‰U¦*«  qO³Ý  vKŽ  «cJ¼

 ¡UCŽ«Æ   MDP ©Management Development Program®  vŽb¹  ’Uš  ¡«—b�  d¹uDð  Z�U½dÐ

 ¨q¦�®  ‰ULŽô«  …—«œù  …bz«—  WO*UŽ   UF�Uł  q³�  s�  W�bÐ  r¼—U³²š«Ë  r¼bOM&  r²¹  w�«d�«  Z�U½d³�«  «c¼

 ¨Z�U½d³K�  WŁö¦�«   «uM��«  —«b�  vKŽ  Æ©U¼dOžË  University of Michigan¨ Stanford¨ Insead
 ÆW×KB*«  d¹uDðË   UFO³*«  ¨o¹u�²�«   ôU−�  w
  WHK²��  WO�Oz—  V�UM�  3  w
  tzUCŽ«  qOGAð  r²¹

 ¨…b×²*«   U¹ôu�«  s�  ¡«b²Ð«  ¨r�UF�«  w
  WHK²��  WO
«dGł  oÞUM�  w
  ÊuJð  Ê«  sJ1  nzUþu�«  Ác¼

  ôU−�  w
  eOL²*«  l¹uM²�«  ¡u{  vKŽ  ¨  «c¼  v�«  W
U{«  ÆqOz«dÝSÐ  ¡UN²½«Ë  vB�ô«  ‚dA�UÐ  «—Ëd�

 WO³D�«  …eNłô«  ¨WO×B�«  W¹cG²�«  ¨q¦�  ÂU��ô«  v²ý  w
  V�UM*«  WÐd&  ÷uš  sJ1  ¨ uÐ«  qLŽ

 uCŽ  qJ�  ÆWHK²��  W�Ëœ  16  w
  dA²M*«Ë  ¨Z�U½d³�«  w
  uCŽ  481  ÂuO�«   uÐ«  Èb�  błu¹  ÆW¹Ëœ_«Ë

ÆZ�U½d³�«  …d²
  —«b�  vKŽ  rz«œ  qJAÐ  tI
«d¹  YOŠ  ¨ uÐ«  w
  lO
—  d¹b�  u¼Ë  býd�  błu¹  Z�U½d³�«  w


 WÐd−²�«  tO−¹dšË  Z�U½d³�«  ¡UCŽ«  `M9  ‰ULŽ_«Ë  o¹u�²�«  ‰U−�  w
  WO*UF�«Ë  WŽuM²*«  WÐd−²�«  Ác¼

 WOMN*« …dO��« d¹uDð WK�«u�Ë Èu²�*« WFO
— W¹—«œ« V�UM� v�« rNI¹dÞ w
 Èd³J�«Ë WŽuM²*« …d³)«Ë

Æ¡U�½  rNM�  56%  ¨W	dA�«  w
  WFO
—  V�UM�  ÂuO�«  ÊuKGA¹  Z�U½d³�«  w−¹dš  s�  98%  Æ uÐ«  w


 Z�«d³� U
öš ¨ uÐUÐ ’U)« ¡«—b*« d¹uDð Z�U½dÐ eOL²¹¢∫œö³�« w
  uÐ« w
 W�UF�« …d¹b*« ÊuNÑ«— qOŽU¹

 «u½uJ¹ Ê«  qÐ ¨„«– Ë«  ‰U−*«  «c¼ w
 WÐd−²�«  ÷uš jI
 fO� »U³A�«  ¡«—bLK�  `O²¹ t½QÐ  ¨Èdšô« ¡«—b*«

 Vðd�« vKŽ« w
 —«bð  «¡«dł« sL{ ¨UNMzUÐ“Ë W	dAK� …dO³	 WOL¼« oKšË  «—«dI�« –U�ð« w
 5OIOIŠ ¡U	dý

 W�UF�«  U¹UCI�«  WNł«u�  w
  …d³)«  »U�²	ô  W�d
  oK�¹  MDP  Z�U½dÐ  Ê«  pý  ô  ÆW	dA�«  w
  W¹—«œô«

Æ¢ uÐ« w
 Í—«œô« “UN'« w
 oŠô X�Ë w
 ◊«d�½ö� W�U¼ …bŽU� TAM¹Ë ¨ uÐ« qLFÐ WIKF²*« W¹dOB*«Ë

©ÆŸÆŸ®

 Êu�œU½ »uKD�

Í—uH�« qLFK�

UHOŠ ≠ 32 Íœ«u�« Ÿ—Uý

048552301

»uKD�
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¢WF�U'« v�≈ q ÒIM²�UÐ …—U ÒO��« Ác¼ w½bŽU�²Ý¢

¡U−ON�« uÐ√ V	u	 s� ÕU Ò²H�« b³Ž bL; ÎUC¹√ „Ëd³�

„—UáÝ XO�dHý …—UO�Ð Ÿu³Ý_« «c¼ ezUH�«

°å“b�U½Ëb	U�ò w
 åUJ¹d�√ êOÐò WKLŠ w


 ÆVOÐ«  U�— lL−� w
 “b�U½Ëb	U� rFD� XKšœ ¨VOÐ« qð WF�Uł w
 V�UÞ U½«ò ∫ÕU²H�« b³Ž bL×�

 Ác¼ w½bŽU�²ÝÆÆÆWŽdI�UÐ X	d²ý« q	ô« dOC% bMŽË ‰U¹Ë— „U� qÐ«œ …œU²F*« w²³łË X³KÞË

åÆWF�U'« v�« qIM²�UÐ …—UO��«

©ÆŸÆŸ®                                          °5	d²A*« lOL' Î«dJý ÆÆXN²½« å“b�U½Ëb	U�ò w
 åUJ¹d�« êOÐò WKLŠ

 U½U−� X½d²½ô« `HB²½Ë Àb×²½

øsJ2 «c¼ q¼ – œö³�« Ã—Uš w


 bFð YOŠ Æœö³�« Ã—Uš w
 ‰UBðô« nO�UJð iHš UN½Qý s�  ôUBð« ‰uK×Ð UNMzUÐ“ „eOÐ W	dý bFð

 WHKJ²Ð  ÊuJ²Ý  œö³�«  v�«  W*UJ�  WHKJðË  WHKJð  ÊËbÐ  `HB²�«  ÊuJOÝ  œö³�«  Ã—Uš  w
  Ê«  „eOÐ  W	dý

 WKzUD�« ‰«u�ô« ÊuIHM¹ ”UM�« Ê« WIOI(« ¡u{ vKŽ «bł U�U¼ d³²F¹ bŽu�« «c¼Æd¦	« ô jI
 WOK×� W*UJ�

Æ¡U�b�ô« Ë« WKzUF�« l� ‰UBð« vKŽ ¡UI³�« qł« s� œö³�« Ã—Uš ÊËbł«u²¹ U�bMŽ  U*UJ*« vKŽ

 o¹u�²�« r�� d¹b� qGOÝ Êö¹« l� UMOI²�« ¨„eOÐ W	dý s� W�b)« Ác¼ wIKð WOHO	 vKŽ ·u�u�« qł« s�

Æ„eOÐ w


 Ã—Uš s�  U*UJ*« nO�UJð iHš w
 X×$ b� qFH�UÐ „eOÐ Ê« Â« WO½öŽ« W¹UŽœ sŽ Y¹b(« —Ëb¹ q¼

øWOK×� W*UJ� WHKJ²� WNÐUA� ÊuJ²Ý W*UJ*« WHKJð Ê« Wł—b� œö³�«

 WHKJð dO³	 qJAÐ iÒH�ð Ê« w
 WMÝ w�«uŠ q³� t²IKÞ√Ë ÊuHOÐ vŽb¹ ’Uš oO³Dð d³Ž „eOÐ X×$ bI�

 „eOÐ jš s� Àb×²�« UNMzUÐe� `O²ð „eOÐ ÊU
 l�«u�« w
 ÆWOK×� W*UJ� WHKJð v�« œö³�« Ã—Uš s�  U*UJ*«

 Bphone  ‰« oO³Dð q¹eMð tMJ1 „eOÐ w
 ÊuÐ“ Í√ ÆtÐ ÊËbł«u²¹ r�UF�« w
 ÊUJ� Í√ s� rNÐ ’U)«

ÆW¹œUF�« „eOÐ …dOF�²Ð ÊUJ� Í√ s�Ë ÊUJ� Í√ v�«  U*UJ� ‰UÝ—≈Ë ‰U³I²Ý« `O²¹ Bphone  ‰« ÆU½U−�

 «c¼ d³Ž UN½Ëd−²Ý WŁœU×� W¹« ÆWHKJð q�QÐË ©XO³�« w
 UL	® U�U9  U*UJ� ¡«dł« `O²¹ Bphone oO³Dð

 u¼ WO
U{« Èd³	 …eO�Ë ¨ÊuÐe�« tÐ bł«u²*« —U�*« V�Š WOK×� WO{—« WŁœU×� WHKJ²	 rJHKJ²Ý oO³D²�«

 ¨hOš— ¡wý q	 UM¼ s�Ë Wi≠Fi WJ³ý u¼ VKD²¹ U� q	 ÆtK¹eMð v�« «bÐ« dDC� dOž w½U¦�« ·dD�« Ê«

 v�« qB²Ý w²�«  U*UJ*«Ë ¨U½U−� …œ—«Ë  U*UJ0 UC¹« l²L²�« rJMJ1 -œ—« «–« ÆjO�ÐË bO�« ‰ËUM²� w


 s� Ê« WIOI(« w¼ Èdš« W�U¼ …eO� ÆoO³D²�« d³Ž ÍuK)« v�« …dýU³� ‰u×Ô²Ý rJÐ ’U)« „eOÐ jš

 v²Š U½U−� …dOBI�« qzUÝd�« ‰UÝ—≈Ë U½U−� WIO�œ 100 Àb×²�« tMJ1 W½Ëô« Ác¼ w
 ÊuHOÐ v�« rCM¹

ÆœUOŽô« …d²
Ë nOB�« rÝu� w
 s¹d
U�*« v�« „eOÐ t×M9 “UO²�U	 25.9.13 a¹—Uð

 X½d²½ô« `HBðË ¨U�Ëœ UMJ2 fO� «c¼ Ê« ô≈ WIFI d
uð bMŽ jI
 qLFð Ê« UNMJ1 ÊuHOÐ W�bš UOKLŽ «–«

ø«–« qFH½ «–U� d̈O¦J�« nKJ¹ œö³�« Ã—Uš w


 WJ³ý  Bezeq free wifi  ŸËdA�  v�«  «uLC½«  s2  ¨„eOÐ  szUÐ“  d̈�ô«  «cNÐ  UC¹«  „eOÐ  XL²¼«  bI�

 »UIŽ«  w
  œö³�«  Ã—Uš  w
  UC¹«  w½U−�  `HB²Ð  ÊuF²L²OÝ  ¨w�uLF�«  wŽUL²łô«  X½d²½ô«

 ‰UBð«  ’U)«  “UO²�ô«  `O²¹  ÆiPass  W	dý  l�  „eOÐ  t²F�Ë  Íc�«  œö³�«  Ã—Uš  v�«  ‰UI²½ô«  ‚UHð«

 Y¹b(«Ë  ¨‚œUMH�«  ¨ «—UD*U	  s	U�ô«  v²ý  s�  r�UF�«  ¡Uł—«  w
  X½d²½ô«  WJ³AÐ  w½U−�  Wi Fi
 v�«  WłU(«  ÊËbÐ  ¨r�UF�«  ¡Uł—«  w
  WO�uLŽ  WOJKÝô  WDI½  ÊuOK�  s�  d¦	«  w
  dŠ  `HBð  sŽ

 ŸËdA�  l�  ‰UBð«  t¹b�  s�  ÊU
  w�U²�UÐË  Æœö³�«  Ã—Uš  w
  `HB²K�  WKzUD�«   UIHM�«  qL%

Ær�UF�«  ¡Uł—«  W
U	  w
  q	UA�  W¹«  ÊËbÐ  ÊuHO³�«  oO³Dð  Â«b�²Ý«  tMJ1  Bezeq free wifi
ø Bezeq free wifi w�uLF�« wŽUL²łô« X½d²½ô« WJ³ý v�« «–« rCM½ nO	

wifiÆbezeqÆcoÆil l�u� w
 dOB� qO−�ð WDÝ«uÐ l¹dÝË qNÝ W�bš v�« ÂULC½ô«

 ‰ULF²Ýô WÐuKD*« qO�UH²�« W
U	 qLAð w½Ëd²J�ô« b¹d³�UÐ W�UÝ— vKŽ «c¼ bFÐ ÊuÐe�« qB×OÝ YOŠ

 œö³�«  Ã—U)  ’U)«  oO³D²�«  VO	d²�  W¹—ËdC�«   «uD)«  nB¹  dOB�  qO�œ  v�«  W
U{«  ¨W�b)«

 …dJ
 vKŽ bL²F¹ «bł ÂU¼ ŸËdA� sŽ Y¹b(« ÊU
 w�uLF�« wŽUL²łô« X½d²½ô« ·dF¹ ô s* ÆtKOGAðË

 WJ³A�«  qł« s� WO²O³�«  t²J³ý w
 j)« WFÝ s� UGO� 2  v²Š ÊuÐ“ q	 hB�OÝ tI
ËË ¨W	—UA*«

 ÊuÐe�«  l²L²OÝ  WO�uLF�«  WJ³A�«  d³Ž  `HB²�«  ÂbŽ  W�UŠ  w
  t½«  v�«  …—Uýô«  V−¹  UC¹√ËÆWO�uLF�«

 ÊuÐeK�  sJ1  qÐUI*UÐË  ¨WMšUÝ  WDIM	  Âb�²�OÝ  w²OÐ  dðË«—  q	   Ê«  YOŠ  t×HBð  WŽdÝ  q�UJÐ

 wJKÝ ô qJAÐ U½U−�Ë W¹Òd×Ð `HB²�« „eOÐ szUÐe� W�b)« `O²ð qÐUI*UÐË ÆWJ³A�« Ác¼ d³Ž `HB²�«

ÆXO³�« Ã—Uš ≠œö³�« ¡Uł—« w
 rNÐ W�U)« WO	c�« nð«uN�«Ë WOŠuK�« VOÝ«u(« ¨W�UIM�« VOÝ«u(« s�

ø…dOš« WLK	

 Ê« rKŽ«Ë œö³�« Ã—Uš v�« W½Ëô« Ác¼ w
 ÊËd
U�¹ wÐdF�« jÝu�« s� ’U�ýô« s� dO¦J�« Ê« ·dŽ« U½«

 w²�«  U�b)UÐ rKŽ vKŽ ”UM�« ÊuJ¹ Ê« rN*« s� «c� ¨v×{ô« bOŽ WKDŽ w
 ÊËd
U�OÝ UC¹« s¹dO¦J�«

                                  Æœö³�« Ã—Uš v�«  U*UJ*« UNO
 U0  ôU−*« W
U	 w
 rNðUłUO²Š« WO³Kð qł« s� UNMzUÐe� jI
 „eOÐ U¼d
uð

©ÆŸÆŸ®                                                                   

 ås¹ô ÊË√ò ‰UHÞ_« ¡U³Þ√ W�bš l ÒÝuð åXO�ö	ò

 …—UA²Ýô« .bI²� qOK�«  UŽUÝ WKOÞ ÊuÐËUM� ¡U³Þ√

WO	c�« nð«uN�« d³Ž …—uB�«Ë  uB�UÐ
 —uNL'  UNðU�bš  lOÝuð  ¢XO�ö	¢  q�«uð

 —uD²�«  Z�œ  ‰öš  s�  p�–Ë  UNOM�R�

 5M�R*«  WŠ«—  tO
  U*  t¦¹b(«  UOłu�uMJ²�«Ë

 …d*«  Ác¼Ë  ¨rNOKŽ  œuN−*«Ë  X�u�«  dO
uðË

 u¹bOH�«  WŁœU×�  d³Ž  W�bI*«  W�b)«  WDÝ«uÐ

 …dýU³�  ‰UHÞ_«  ¡U³Þ√  l�  Y¹b×K�  W¹uOK)«

 ¡U³Þ√¢  rÝUÐ  W
ËdF*«  …b¹b'«  W�b)«  sL{

 Ác¼  ¡«dł≈  ÊUJ�ôUÐ  t½«  –«  ¢s¹ô  ÊË«  ‰UHÞ√

 dýU³�  qJAÐ  WO	c�«  nð«uN�«  s�  WŁœU;«

Æ UAð  u¹bOH�« WDÝ«uÐ

 fOz—Ë  ÂUŽ  d¹b�  VzU½  Ê—Ë√  qOzU�O�  ‰U�Ë

 W�b)«  Ác¼  sŽ  ¢XO�ö	¢  w
  —uNL'«  …bŠË

 U¼UM¹dł√ w²�«  UŽöD²Ýô«Ë  UODF*« W
U	 ¢∫

 nð«uN�«  w�b�²��  œ«bŽ«  œU¹œ“«  v�«  dOAð

  U�b)«Ë   U�uKF*«  wIK²�  —bBL	  WO	c�«

 …—u¦�«  œuIð  w²�«  ¢XO�ö	¢  ÊU
  «c�  ¨UC¹«

 w
  W×B�«  ‰U−�  w
  s¹ô  ÊË√  WOðU�b)«

  U�b)«  WLzö*  X�u�«  WKOÞ  qLFð  œö³�«

  «—uD²�«  W
U	  l�  UN�bIð  w²�«  WO³D�«

 »ułuÐ  UM�  U½U1«  WOłu�uMJ²�«   «b¹b−²�«Ë

 ·dBð X% UNF{ËË W�“ö�«  U�b)« .bIð

Æ¢ÊUJ� q	Ë ÊU�“ q	 w
 —uNL'«

 ‰UHÞ_«  ¡U³Þ√  W�bš  Ê«¢∫  UC¹«  Ê—Ë√  ·U{√Ë

 œUý—ô«Ë tOłu²�«  dO
uð v�«  ·bNð  s¹ô ÊË√

ÆWIKG�  «œUOF�« UNO
 ÊuJð w²�«  U�Ë_« w
 WO�Ë_« WO³D�«  U�uKF*« .bIð v�« W
U{« 5×O×B�«

 WŁœU×� Â«b�²Ýô WłU(« UM	—œ√  «uMÝ 3 w�«uŠ q³� ¢s¹ô ÊË√ ‰UHÞô« ¡U³Þ√¢ W�bš ‰Ušœ≈ cML


 —uNL'«  ÊUJ�UÐ  t½U
  WO	c�«  nð«uN�«  qLA²�  W�b)«  Ác¼  lOÝuð  l�  Êô«Ë  ¨ÍuOK)«  u¹bOH�«

 Æ¢»uÝUŠ ÂU�« ”uK'« …—ËdCÐË ÊUJ*UÐ WD³ðd� oz«uŽ W¹« ÊËœ W�b)« s� l²L²�«

 Â«b�²Ý« ◊U/√ ‰uŠ U¦×Ð  Ipsos MediaCT  Ë  Google  W	dý q³� s� «dšR� Ídł√ b�Ë «c¼

 W³�M�«  Ác¼  Ê«  –«  ¨WO	–  nð«u¼  ÊuJK²1  5OKOz«dÝô«  s�  57%  Ê«  dNþ√  Íc�«Ë  WO	c�«  nð«uN�«

 nð«uN�« ‰ULF²Ý« w
 oKF²¹ ULO
 U�« ÆWOÐË—Ëô« ‰Ëb�« l� W½—UI� W¹UGK� WO�UF�« V�M�« s� d³²Fð

 WDÝ«uÐ X½d²½ô« w
 ÊËd×³¹ rN½« –« 5OJ¹d�ô«Ë 5OÐË—Ëô« vKŽ Êu³KG²¹ 5KOz«dÝô« ÊU
 W�UIM�«

 ÍuOK)« d³Ž Y×³�«  U	d×� Êu�b�²�¹ s� W³�½ Ê« ULO
 ¨ 93% W³�MÐ d¦	√  WO	c�« nð«uN�«

 ÆWOŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ýË WO½Ëd²J�ô« jz«d)UÐ ÊuMOF²�¹ 82% w�«uŠ Ê«Ë 86% XGKÐ

 d¹b*«Ë  ‰UHÞô«  VD�  —b¹UMý  e	d�  w
  Δ—«uD�«  W
dž  d¹b�  ÊUL�¹U
  qO	eO×¹  —u�O
Ëd³�«  U�«

 œd�« d
uð W�u³�� d³ž WO³Þ W�bš sŽ —Ëb¹ Y¹b(«¢ ∫‰UI
 ¢XO�ö	¢ w
 W�b)« Ác¼ sŽ ‰ËR�*«

 .bIð sLC²ð W�bI*« W�b)« Ê« ÆWIKG� UN�öš ‰UHÞô« VÞ  «œUOŽ ÊuJð  U�Ë« w
 w�Ë_« w³D�«

 WK�U	  WÐU�d�  lC�ð  W�b)«  Ác¼  Ê«  UL	  ¨‰UHÞô«  VÞ  w
  5B²��  q³�  s�  …—UA²Ýô«Ë  œUý—ô«

 5B²�*« ¡U³Þ_« sJ9 nðUN�« d³Ž u¹bOH�« WŁœU×� W�bš Ê« Æ W�b)« s� w�UŽ Èu²�� ÊULC�

 Æ¢qHDK� w×B�« l{u�« hO�Að w
 r¼U�¹ U2 qHD�« W¹ƒ— s�

 8000  ¨  U¹uMÝ  WŁœU×�  100¨000  »—UI¹  U�  ¢s¹ô  ÊË√  ‰UHÞô«  ¡U³Þ√¢   U�bš  e	d�  vIK²¹Ë  «c¼

 qHD�«  dLŽ  ‰bF�  mK³¹Ë  Æœö³�«  ¡U×½«  s�  WHK²��  WIDM�  800  w�«uŠ  s�  dNA�«  —«b�  vKŽ  UNM�

 w�U¼« q³� s� qBð W�b)« v�«  UNłu²�« s� 51% Ê«Ë UL	 Æ «uMÝ 3 W�b)« Ác¼ d³Ž Z�UF²*«

 w¼ qOK�«  UŽUÝ w
 rNðUNłuð ¡«—Ë s� nIð w²�« d¦	ô« »U³Ý_« Ê√ ULO
 5²MÝ qOł v²Š ‰UHÞ_

  ôUŠË  WHK²�� ÷«d�« ¨wLCN�« “UN'« w
 q	UA� ¨w�HM²�« “UN'« w
 q	UA� ¨WO�UF�« vL(«

Æ‰UHÞ_« UNM� v½UŽ WHOHš  UÐU�ù

 YO×Ð  ¨w	c�«  nðUNK�  ’Uš  oO³Dð  qOL%  ‰öš  s�  r²¹  …—u	c*«  W�b)«  ‰ULF²Ý«  Ê«  d	c¹

 vKŽ  u¹bOH�«  WŁœU×�  d³Ž  UCFÐ  ULNCFÐ  …b¼UA�  qHD�«  d�√  w�ËË  h²�*«  VO³D�«  lOD²�¹

 W�U(« hO�Að vKŽ bŽU�¹ U2 qHD�« W¹ƒ— UC¹√ VO³DK� `O²¹ Íc�« d�_« w	c�« nðUN�« WýUý

 nK*« w
 qHD�« sŽ VO³D�« Èb� …d
u²*«  UODF*« l� rzö²¹ U0 WO³D�« …—UA²Ýô«Ë œUý—ô« .bIðË

 ÆtÐ ’U)« w³D�«

 s� WÝœU��« v²Š «¡U�� WM�U¦�« WŽU��« s� UO�u¹ qLF�UÐ s¹ô ÊË√ ‰UHÞô« ¡U³Þ√ W�bš ¡b³ðË «c¼

 ‰öš s� W�b)« ÁcNÐ l²L²�« ÊUJ�ôUÐ YOŠ œUOŽô«Ë Ÿu³Ýô« W¹UN½ v�« W
U{« w�U²�« ÂuO�« ÕU³�

 `zUBM�«Ë  «œUý—ô« Êu�bI¹ U� …œUŽ ¡U³Þô« Ê« –« ¨»uÝU(« ‰öš s� UC¹«Ë b¹Ë—b½ô«Ë ÊuH¹ü«

 WO³D�«   UH�u�«  Êu³²J¹  ¨   UOHA²�LK�  Δ—«uD�«  W
dž  v�«  qHD�«  qIMÐ  Êu�u¹  UC¹«  U½UOŠ«Ë

©ÆŸÆŸ®                                                                                Æq¼ú� WO³D�« d¹—UI²�« WÐU²	 v�« W
U{« UN½Ëœb−¹Ë

W	d(« w
 WŠ«—Ë W{u� U Ò/≈ ¡«cŠ fÐ g� åf	Ëd	ò

 ÂbIK� WN¹d	 `z«Ë— W¹« h²9 ôË 5�bI�« U¹dO²JÐ Ÿ«u½_ …œUC� X¹öÝËdJ�« …œU�

 w²�«Ë WO�UF�« UNðœu−Ð r�UF�«Ë œö³�« w
 W¹cŠ_« ‚uÝ …dOš_«  «uM��« w
 ¢f	Ëd	¢ XO½«uŠ WJ³ý —bB²ð

 lOLł rzöð W¹cŠ√ rOLBð vKŽ ¢f	Ëd	¢ XKLŽ …dOš_« W½Ëü« w
 ÆW¹dBF�« rO�UB²�«Ë WŠ«d�« 5Ð U� Z�bð

∫…eOL*« ¢f	Ëd	¢ W¹cŠ√ ‰uŠ ozUI(« iFÐ rJ� ÂbI½ UM¼ s� ¨rÝ«u*«Ë  U³ÝUM*« W
U	Ë ‰UOł_«

 V³�¹ ô ¡«c(« qF½ Ê« –« ¨Z�e²�« Õ«u�√Ë »—«uI�« 7� vKŽ …—U×³�« qł√ s� W¹«b³�« w
 ¢f	Ëd	¢ W¹cŠ√ X−²½«

 ÆW{u*«Ë WŠ«dK� U
œ«d� ULÝ« ¢f	Ëd	¢ d³²Fð X�u�« p�– cM�Ë Æ»—UI�« 7� vKŽ d	cð —UŁ¬ W¹« „d²¹ ô UL	 ¨‚ôe½ù«

 ‰öšË WÝ—b*« ¨W{Ëd�« ¨qLF�« ‰öš UN�ULF²Ý« sJ1Ë ‰UOł_« W
U	 VÝUMð W×¹d�Ë W¹dBŽ W¹cŠ√ ¢f	Ëd	¢ 

Æ⁄«dH�«  U�Ë√ ¡UC�

 …œUC� …œU*« ÆWJ³A�«  U−²M* ’U)« wMN*« d��«Ë f	Ëd	 W¹cŠ√ lOMBð w
 wÝUÝ« V	d� ¢̈X¹öÝËdJ�«¢ …œU�

    Æ5�bI�« W	dŠ q�dFð ôË Ê“u�« WHOHš ¨ …—«d×K� W�“UŽ …œU� ¨ÂbIK� WN¹d	 W×z«— W¹« h²9 ôË U¹dO²J³�« Ÿ«u½_

 VÝUMð  ¨‰UHÞ_«Ë  ‰UłdK�  ¨¡U�MK�  WHK²��  W¹dBŽË  …b¹bł  W¹cŠ_  rOLBð  100  s�  d¦	«  ¢f	Ëd	¢  WJ³A�

 …œU0 Z�b*« »uKI*« bK'«Ë g�e�« q¦� WHK²�� Ÿ«u½QÐ bK'«Ë ‘ULI�« 5Ð U� Z�bð W¹cŠ√ ÆWM��« ‰uB
 W
U	

 Æ¢X¹öÝËdJ�«¢

 ¨◊UÐ— l� W¹cŠ√ ¨VF	 ÊËbÐ W¹cŠ√ ¨¡U�MK� ‰UŽ VF	 l� W¹cŠ√ ∫q¦� q¹U²Ý n¹ô W¹cŠ√ ÷dFð ¢f	Ëd	¢

 Æ¡«uÝ bŠ vKŽ  UO²H�«Ë ÊUO²HK� WO{U¹— W¹cŠ√Ë œôËú� ‰œUM�

  9 UNMOÐ s�Ë »uM'« v²Š ‰ULA�« vB�√ s� UN� UŽd
 60 ‰öš s� œö³�« w
 ¢f	Ëd	¢ XO½«uŠ WJ³ý dA²Mð

ÆWCzUH�«  U−²M*« ‚Òu�ð ŸËd


ÊuÐUB�«Ë ¡U*UÐ nOEM²�« WKNÝ ¢f	Ëd	¢ W¹cŠ√

 l²L²�«  UN³ŠUB�  qHJð  W¹uCF�«  W�UDÐ  Ê«  –«  ¨5BK�*«  ¡UCŽ_«  s�  dO³	  œbŽ  rC¹  ¢f	Ëd	¢  szUÐ“  ÍœU½

 W
U{« ¨WMÝ —«b� vKŽ WO
U{« …Ëdý q	 w
 10% W³�MÐ iOH�ðË v�Ë_√ …ËdA�« w
 20% W³�MÐ iOH�²Ð

ÆÍœUM�« ¡UCŽ_ WJ³A�« ŸËd
 w
 W¹dBŠ  UCOH�ðË  öLŠ ¨œöO*« bOŽ W¹b¼ v�«

©ÆŸÆŸ®

åpOý uÝdáÝ≈ò?�« bFÐ

å“b�U½Ëb	U�ò v�≈ åpOý ÂuO1dÄò?�« qB¹

 ∫nOBK� b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð “b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý ¨pOý uÝdáÝù« ÕU$ bFÐ

ÆpOý ÂuO1dÄ

 ¨ uð  ∫…c¹c�   ULFDÐ  d
u²�  ¨WIFK*UÐ  U ÎC¹√  tK	√  sJ1  pOAJKO�Ë  WþuÐ  ∫pOý  ÂuO1dá�«

ÆuÝdáÝù« rFDÐ U ÎF³ÞË u	uý ¨qO½UÑ ¨qO�«d	

 ÆÆÃÆ‘ 12.90
 ?Ð WJ³A�« ŸËd
 w
 ŸU³ Ô¹ pOý Âu1dá�«

©ÆŸÆŸ®                                                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

ÊuHð—UL��« w
 100GB ∫ œö³�« w
 ÍuOK)« r�UŽ w
 …d� ‰Ë_

 ss�  …ddýýU³³³³�   UU��uuKKFF��  ss¹ee���ðð––  PPeelleepphoonnee CCClouudd
ddNýýý√  6  …b***  WW¹¹bb¼¼¼  GGGBB1100000  rr−−−××ÐÐÐ  ÍÍuOOKK))))«  ““UN'''«

 W¹uK)«  nð«uNK�  W¹dBŠË  …b¹bł  W�bš   ≠Pelephone Cloud   W�bš  ‚öÞ≈  sŽ  ¡UŁö¦�«  Âu¹  ÊuHOKOÐ  W	dý  XMKŽ√

 s�  U¼d¹uDð  -  w²�«Ë  ¨  W�b)«  Ác¼  Æ  Cloud  ? �«  v�«  nðUN�«  s�  …dýU³�  GB100  v²Š  dO³	  r−×Ð   U�uKF*«  s¹e�²�

  Cloud  ? �«  U�bšË W¹uK)« nð«uNK� włu�uMJ²�« d¹uD²�« w
 h²�*« e	d*« ¢X
uÝu¹«¢Ë wKOz«dÝô« Z�«d³�« e	d� q³�

 nð«uN�« ÂU�—√ ü¹bO
 lÞUI� —̈uB�«  ·ô¬ ¨ ÍuOK)« nðUN�« vKŽ …œułu*«  U�uKF*« q	 kHŠË s¹e�ð  s� pKN²�*« sJ Ô9 ¨

 s� …b¹b'«  W�b)« vKŽ ‰uB(« sJ1 ÆwB�A�« »uÝU(« vKŽ  U�uKF*«  kHŠË W�b)« qOL% ‰öš s� qzUÝd�«Ë

 W�b)« v�« ·UC²ÝË Æb¹Ë—b½ô«Ë ÊuH¹ôUÐ W�U)«  UIO³D²�«  u½UŠ s� Pelephone Cloud¢¢ oO³Dð qOL% ‰öš

 Æ WOŠuK�« VOÝ«u(«Ë ÍuOK)« nðUN�« v�« wB�A�« »uÝU(« s�  UHK� qOL% WO½UJ�« lOÐUÝ√ …bŽ bFÐ

 qJOý 9.9 W¹dNý WHKJ²Ð rŁ s�Ë dNý√ 6 …b* U½U−� …d
u²� W�b)«

 dJH½  Ê«  wFO³D�«  s�  W¹uOK)«   U�uKF*«  ‰U−�  w
  …bz«—  W	dý  UM½u	¢∫  ‰U�  ÊuHOKOÐ  W	dý  ÂUŽ  d¹b�  VzU½ d̈
uŽ  ·UÝ√

 d¹uB²�«  qł«  s�  ÊuHð—UL��«  ‰ULF²Ý«  b¹«eð  …dOš_«   «uM��«  w
  bNA½  s×½  ¨UMMzUÐ“  qł«  s�  WO�U²�«  …uD)«  w


 …d	«c�«Ë ÊuÐeK� «bł WLN� w¼ ÍuOK)« nðUN�« w
 kH Ô% w²�« …dO³J�«  U�uKF*«  UOL	 ü¹bOH�« lÞUI�Ë —uB�« …b¼UA�Ë

Æ¢ÊUOŠ_«  iFÐ w
 “UN'« s�  U¹u²;« bFÐ W�«“≈Ë u×� v�«  dDC¹ ÊuÐe�«  Ê«  wMF¹ U�  ¨  wHJð ô …eNłô«  w
 …œułu*«

 W	dý  UN�bIð  w²�«  Cloud  ? �«  ‰uKŠ  v�«  W�b)«  Ác¼  rCMð  ¢∫  ‰U�Ë  d
uŽ  Àb%  Pelephone Cloud  ? �«  W�bš  sŽ

 W�UŠ w
 v²Š  U�uKF*« kHŠ r²¹ w�U²�UÐË ÍuOK)« Ë« »uÝU(« w
 …œułu� dOž WO²% vMÐ Âb�²�ð w²�«Ë ÊuHOKOÐ

 UNMOÐ s� Cloud ? �« W�bš sL{ UNMzUÐ“ vKŽ  U�b)« s� b¹bF�« ÷dFð ÂuO�« ÊuHOKOÐ ¨tO
 qKš ÀËbŠ Ë« “UN'« W�dÝ

 Æ¢U¼dOžË Super TV ̈ Fax2mail¨fJ¹“uO*«

 w
  W½e�*«Ë  WþuH;«  …dO¦J�«   U�uKF*«  …—«œ≈  t�u�ðË  ÊuÐe�«   UłUŠ  w³Kð  d̈
uŽ  ‰«u�√  V�Š  Pelephone Cloud  ¢

 v�« ‰u�u�« W�uNÝ `O²¹ U2 ‰ULF²Ýô« qNÝË l¹dÝ qŠ ‰öš s� wK�_« …d	«c�« r−×Ð W�öŽ Í√ ÊËœ ÍuOK)« nðUN�«

Æ¢UNŽUłd²Ý«Ë nðUN�« w
 …œułu*«  WLOI�«  U�uKF*«

 WŠU�� qOGA²�« WLE½√ q²% b� …eNłô« iFÐ w
 ¨nðUN�« …d	«– s� dO³	 r−Š q²% WO	c�« nð«uN�« w
 qOGA²�« WLE½√

ÆnðUN�« …d	«– r−Š s� …dO³	 WŠU�� q²% b� UNKOL% r²¹ w²�«  UIO³D²�« v²Š p�– v�« W
U{ùUÐ ÆnðUN�« …d	«– s� G6
 vI³²¹ WHK²�*«  UIO³D²�«Ë qOGA²�« WLE½√ XO³¦ðË qOL% -Ë 16GB  …d	«– UN¹b� w²�« …eNłô« w
 ‰U¦*«  qO³Ý vKF


 s¹e�ð  sJ1  GB5  …d	«–  w
  W½—UILK�  ÆjI
  5GB≠2  5Ð  ÕË«d²ð  w²�«Ë  u¹bOH�«  lÞUI�Ë  —uB�«  s¹e�²�  …dOG�  …d	«–

 10  Ë«  …—u� n�√ 30  w�«uŠ s¹e�ð sJ1 100GB  …d	«– w
 ULMOÐ HD  WOMI²Ð u¹bO
 WIO�œ30  Ë«  …—u� 1500  w�«uŠ

Æ©u¹bOH�«Ë —uB�« …œu−Ð f*« Ë« dOGBð ÊËœ® HD WOMI²Ð u¹bO
  UŽUÝ

 lOD²�¹  ÊUJL	¨wB�A�«  »uÝU(«  w−¹—bð  qJAÐË  ‰b³²�¹  b�  wB�A�«  Cloud  ? �«  ÊU
  ¢dMð—Uł¢   «d¹bIð  V�Š

 ?�«  ÆWOL�d�«  rNðUOŠ  q	  eO	dðË   U�b)«  v�«  ‰u�u�«  W�uNÝ  rN¹b�  ÊuJ²�Ë¨  WOB�A�«  5�UC*«Ë  œ«u*«  kHŠ  pKN²�*«

 W�b)UÐ Êu�b�²�*« ÈdOÝ ¨WO�uO�« rNðUOŠ w
 UN�«b�²Ý« ÊËb¹d¹ w²�« WHK²�*« …eNłô« 5Ð q�uOÝ wB�A�« Cloud
 …bŠ«Ë WBM� błuð ô r�UF�«  «c¼ w
 ÆWO�U²O−¹b�«  rNðU³KÞ qJ� ‰uKŠ rNODF¹ Íc�«Ë ÆX�u�«  q	 …d
u²�Ë WKIM²� W�b�	

ØpKN²�*« “UNł s� eO	d²�« ‰u×OÝ  wB�A�«  Cloud ? �« Æ«bł W¹—Ëd{ WKIM²*« …eNłô« s� WŽuL−� …—«œ≈ vKŽ …—bI�«Ë

 Æ…eNł√ …bF� œÒËÓe Ôð w²�« Cloud  ? �« vKŽ WLzUI�«   U�b)« v�« ÊuÐe�«

 5Ð 5�UC*«  qI½  Âb�²�Ô*«  lOD²�¹ Ã–uLM�«  «c¼ —UÞ≈  w
  ¨Cross Platform  Ã–u/ ‰u�Ô¹  ¢Pelephone Cloud¢

 “UNł s� wB�A�«   Cloud  ? �«  w
 W½e�Ô*« 5�UC*« qI½ sJ1 ‰U¦*« qO³Ý vKF
 ÆWHK²�� qOGAð WLE½QÐ qLFð …eNł√

 W�U)«   U�uKF*«  qOL%  tMJ1  Âb�²��  q	Ë  WOB�ý  w¼  W�b)«  ÆUC¹√  `O×�  fJF�«Ë  b¹Ë—b½√  “UNł  v�«  ÊuH¹√

 W��M�« qLŽ bFÐ Æ W¹d³F�« WGK�« w
 WFłU½ WF¹dÝ W×¹d� WI¹dDÐ tÐ ’U)«  Cloud  ? �« vKŽ ’UšË ÍdÝ qJAÐ tÐ

 tMJ1 YOŠ w²O³�« »uÝU(« s� Cloud ? �« vKŽ …œułu*«  5�UC*« q	 …œUŽ≈ Âb�²�*« lOD²�¹ ©Back Up® WOÞUO²Šô«

 ‰öš s� Cloud ? �« vKŽ W½e�*« 5�UC*« …b¼UA� s� Âb�²�*« sJL²OÝ V¹dI�« q³I²�*« w
 ÆUNK¹eMðË 5�UC*« …b¼UA�

 v�« W¹dO	cð qzUÝ— Âb�²�*« vIK²OÝ p�– v�« W
U{≈ Æu¹bOH�« lÞUI�Ë —uB�« W	—UA� WO½UJ�« v�« W
U{ùUÐ ÊuHð—UL��«

ÆCloud ? �« w
  U½UO³�« kH( tÐ ’U)« ÍuOK)« nðUN�«

 ?�«  q¦�  w*UF�«  Cloud  ? �«  oO³Dð  ULO
  ¨Cloud  ? �«  s¹e�²�«  W�b�Ð  UNMzUÐ“  œËeð  ô  œö³�«  w
  W¹uOK)«   U	dA�«  ÂuO�«

 wD�ð  ‰UŠ  w
Ë  U½U−�  œb×�  s¹e�ð  r−ŠË  WŠU�0  Âb�²�*«  œËeð  ¨U¼dOžË  Dropbox¨ Google drive¨ iCloud
 Æd¦	√ ÊUOŠ_« iFÐ w
Ë dNA�« w
 —ôËœ 5≠15 W¹U³ł r²¹ œb;« r−(«

  ?�« oO³Dð fJŽ qOGA²�« Z�«dÐ 5Ð ©nð«uN�« ÂU�—√ p�– w
 U0® 5�UC*« q	 qI½ WO½UJ�« w¼ Cloud ? �« W�b) Èdš√ …eO�
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