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*åUHO�ò q�«d ≠ فاز احملامي يونا ياهڤ برئاسة 

احمللية  للّسلطات  االنتخابات  في  حيفا  بلدّية 
والبلديات لدورة ثالثة، أي خلمس سنوات إضافية. 

 ،415 أصل  من  صندوًقا   410 نتائج  فرز  فبعد 
تبّني أّنه شارك في االنتخابات في حيفا 87785 
االقتراع  حّق  أصحاب   250715 أصل  من  مواطًنا 

 .(35.01%)
صوًتا   40077 على  ياهڤ  يونا  حصد  وقد 
(%49.01)، ويعقوڤ بوروفسكي على 24214 
على  كاليش  وعينات   ،(29.61%) صوًتا 
چلبواع  إيتاي  أّما  أصوات (14.19%)،   11607

فحصل على 4509 أصوات، وسيالس زئيڤ على 
1374 صوًتا.

قائمة  ان  حيفا  في  «اجلبهة»  قائمة  حصلت  وقد 
 ،(6.43%) أصوات   5508 مقعدين،  على 
وقائمة «التجّمع» على مقعد واحد، 2532 صوًتا 

 .(2.96%)
نسبة  اجتياز  في  «ميرتس»  قائمة  أخفقت  بينما 

احلسم، حيث حصلت على 1933 صوًتا فقط!
ونوجز لكم بعض نتائج الّتصويت لألحزاب املختلفة 
في حيفا، بعد فرز 410 صندوًقا من أصل 415..

 4  - صوًتا)   10383) ياهڤ  يونا  قائمة 
مقاعد.

قائمة املتّدينني (10017 صوًتا) - 4 مقاعد.
قائمة «يش عتيد» (6883 صوًتا) - 3 مقاعد.

قائمة «حيفا بتينو» (6510 أصوات) - 3 مقاعد.

قائمة عينات كاليش (6128 صوًتا) - 3 مقاعد.
 - أصوات)   5508) «اجلبهة»  قائمة 

مقعدان.
قائمة «اخلضر» (5015 صوًتا) - مقعدان.

قائمة التغيير برئاسة بوروفسكي (4826 صوًتا) 
- مقعدان.
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قائمة املتقاعدين (3381 صوًتا) - مقعد.
قائمة «البيت اليهودي» (3326 صوًتا) - مقعد.

قائمة «الليكود» (3295 صوًتا) - مقعد.
قائمة «محّبو حيفا» (3114 صوًتا) - مقعد.

قائمة العمل (2717 صوًتا) - مقعد.
قائمة «التجّمع» (2532 صوًتا) - مقعد.

قائمة رامي ليڤي (2427 صوًتا) - مقعد.
قائمة إيتاي چلبواع (2269 صوًتا) - مقعد.

أما باقي القوائم فحرقت األصوات، وباألخص أصوات 
العرب.

 q�U(«  QD)«  vKŽ  ÁÔb³Ž  ÃU−²Š«
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رئيس  اعترف  اخلمبس،  أمس  األخيرة  جلستها  في 
ومدير  حاخام،  يوسي  احملامي  االنتخابات  جلنة 
في  تقني  بخطأ  فريدمان،  چيدي  االنتخابات 
نتائج  أدخلت  التي  «أوتوماتسية»  شركة  حواسيب 
7 صناديق إقتراع مرّتني في محّصلة األصوات، وفي 
الداخلّية  لوزارة  الرسمّية  االنتخابات  نتائج  موقع 
إلى  التقني  اخللل  هذا  أّدى  حيث  حيفا،  ولبلدية 
ونتيجة  صباًحا،  األربعاء  يوم  أولى  نتيجة  نشر 
أخرى أقل عدًدا لعّدة قوائم (منها قائمتي «اجلبهة» 

و«التجّمع») بعد اكتشاف هذا اخلطأ!

وقد طالب عضو جلنة االنتخابات املركزّية في حيفا، 
ًيا وحيًدا  املهندس هشام عبُده، والذي كان عضوًا عرب
مشارًكا في اجللسة؛ رئيس اللجنة بنشر تقرير شامل 
عن أماكن هذه الصناديق، واحتّج على إخفاض عدد 
غير قليل من األصوات للقوائم الوطنّية التي متّثل 

ّية، اجلماهير العرب
«اجلبهة»  من  صوًتا   260) النهائي!  املجموع  في 

و147 صوًتا من «التجّمع»).
من  فقط  ونّيف  ساعة  بعد  االجتماع  انفّض  وقد 
اللجنة،  أعضاء  بني  النقاش  احتدم  أن  بعد  عقده 
ممثل  عنيفة  وبلهجة  شديد  بشكل  هاجم  أن  وبعد 
(«يش عتيد») أبو حتسيرا وهّدد  حزب الشباب – 
بإقالة رئيس جلنة اإلنتخابات احملامي يوسي حاخام 
في اجللسة القادمة! فما كان من رئيس اللجنة إّال 
أن فّض اإلجتماع وأعلن أّن تقريرًا مفّصًال مبا حدث 
النتيجة  هي  هذه  وأّن  والّصحافة؛  للقوائم  سيرسل 
النهائية والصحيحة لإلنتخابات، وأّن كل من لديه 
إعتراض على قراره هذا فليذهب إلى احملكمة ليقّدم 

ّية. دعوى قضائ
 وجتدر اإلشارة إلى أّن قائمتي «اجلبهة» و«التجّمع» 
(وغالبية القوائم األخرى) لم تتغّير مقاعدهما بعد 
محو (تخفيض) األصوات من هذه الصناديق، فبقي 
للجبهة مقعدان، وللتجّمع مقعد واحد، كما كان في 

®�u� qz«Ë ∫d|uB÷©الدورة الّسابقة.
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ومن البديهي واملفروض أن ينظر املرء إلى أعماله التي أجنزها أو تلك 
التي لم ينجزها بعد، ويرى الّسنوات اخلمس التي قضاها في البلدية 
والعمل البلدي، ماذا استطاع أن يحّقق، وكيف استطاع أن يخدم. 
وهذا احلساب أو املراجعة مع النفس جدير بأن يقوم بها كل إنسان 
بني احلني واآلخر، فكم باحلري إذا كان مسؤوًال، وإذا أنيطت به خدمة 
اجلمهور العزيز؟ وأنا من الذين ال يتخّلون أو ينسحبون من املشاكل 
واملتاعب والقضايا ومواجهتها، بل أبحث وأفتش بصورة دائمة عن 

احللول املنشودة واملمكنة.    
ّية وخدمة، وعلى الرغم  ومن ناحية أخرى فإّن العمل البلدي مسؤول
في  سأخدم  أّنني  إّال  العيادة،  في  خدماتي  وأقّدم  طبيب  أني  من 
نطاق عملي البلدي مبوجب ساعات محّددة، بحيث ال تتضارب وال 
يساهم  أمر  الوقت  تقسيم  ألّن  آخر.  عمل  أي  حساب  على  تأتي 

بالنجاح ويؤّدي إلى نتائج أفضل. 
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ما أن أعلنت النتائج، وعلمت بفوزي مبقعد في البلدية حتى انتابني 
وبني  بيني  عميق  صمت  إلى  وجلأت  وجوم  فأخذني  خاص،  شعور 
عضوًا  سأصبح  أفعًال  أتساَءل:  وأنا  أنفاسي  أسترد  وكأني  نفسي، 
ّية تدخل  في البلدية؟ أفعًال انتخبني اجلمهور؟ ها أنا أّول امرأة عرب
املجلس البلدي في تاريخ حيفا.. إّنه حدث تاريخي فعًال، وحالة من 
ّية امللقاة على عاتقي، ال توصف بحجمها وال تقّدر بأهمّيتها.  املسؤول
في  سأفعل  ماذا  ذهني:  في  األفكار  وتتسارع  التساؤالت  وتزداد 
البلدّية، أي املواضيع والقضايا التي سأعاجلها، كّلها ملّحة وضرورية 
وهاّمة ولها ذات األولوية، فنحن نتحّدث عن قضايا اإلهمال والغنب 
في  قاسية  معاناة  تعاني  التي  واألحياء  العربي،  باملواطن  الالحق 
حياتها اليومية، وعلى سبيل املثال، زرت شارع «كيبوتس چالويوت» 
بعد  جنني  مخيم  كحال  فوجدته  قليلة  أّيام  قبل  سابًقا)  (العراق 
القصف، الدمار شامل واإلهمال شديد، والفقر مدقع واحلالة ُمزرية!! 
أين سأبدأ وماذا سأعالج؟ أشعر بأّن اجلميع - جميع املواطنني - لهم 
حق علي، هم أّيدوني ودعموني وشّجعوني لكي أتبوأ هذا املنصب 
الهام، فشعرت بالقوة العارمة، والعزم األكيد لكي أشّمر عن ساعدي 
وأقول آن األوان للعمل، ومبا أّني امرأة، فهذا يتطّلب مني مضاعفة 
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اجلهد، لكي ألّبي مطالب األهالي، وأفي بآمالهم وأحّقق مطالبهم.
ينبغي  التي  التحّديات  من  هائل  عدد  أمام  اليوم  أقف  أنا  وها 
متوازيني،  باجتاهني  البلدي  العمل  خالل  من  محالة  ال  أواجهها  أن 
األول: على صعيد املواطنني الذين منحوني ثقتهم وانتخبوني، وفي 
هذا املجال سأبقى على تواصل دائم بجميع السكان، أستمع إلى 
مطالبهم، أقدم اخلدمات الالزمة لهم بقدر ما ُيتاح لي؛ فأنا أجيد 
اإلحلاح واإلصرار ومتابعة القضايا حتى أرى حلولها على أرض الواقع. 
واحلصص  البلدية  امليزانية  مسائل  في  أكثر  التداخل  والثاني: 
على  البلدية  ستقدمها  التي  واخلدمات  العربي،  للوسط  املخصصة 

أساس هذه امليزانية. 
لتشيع  تتجه  امليزانيات  أرى  وأنا  ا  جانًب أقف  أن  ميكنني  فكيف 
مزيد  إنشاء  على  البلدية  تعمل  وال  اليهودية  املدارس  في  التعليم 
ا وأنا أرى امليزانيات  من املدارس العربية غير األهلّية؟ لن أقف جانًب
تصرف على غير العرب وأهلي وأبناء بلدي العرب ال يحصلون على 

ما يستحّقون. 
ولننظر إلى النواحي الثقافية، فإنها شبه معدومة. ملاذا ال يحصل 
مسرح «امليدان» على مخصصاته من البلدية كما يحصل عليها من 
وزارة الثقافة وأكثر، فبالتالي هذا مسرح محسوب على مدينة حيفا. 
واليهود،  العرب  بني  حيفا  في  املساواة  حتقيق  على  سأعمل  إّنني 
ال أن تكون مسألة التعايش مجرد شعار للتلويح به. فهل «عيد 
األعياد»، كمهرجان يقام كل عام في شهر كانون األول، هو مقتصر 
البلدية  تشّجع  ال  ملاذا  باألعياد؟  واالحتفال  فقط  األول  كانون  على 
ّية  ّية واألحياء العرب سائر املواطنني اليهود لكي يرتادوا األسواق العرب

على مدار السنة؟
إّننا ننطلق من مبدأ الّتعاون مع اجلميع لكي نقدم اخلدمة الالزمة 
للمواطنني عاّمة والعرب خاصة، ولذا سنبحث في مسألة االئتالف 
األعمال،  جدول  على  مطالبنا  وضع  إلى  فقط  البلدية  رئيس  مع 
ولسنا في جيب أحد، بل سنخدم ونقوم باملساواة الّتصحيحّية ألجل 

املجتمع العربي. 
وأّما بالنسبة ملوقفنا من «التجّمع» فنحن في نفس اخلندق، ونخدم 
ذات اجلمهور. نحن نعيش في واقع غير سهل، ونواجه ضغوًطا من 

جهات سياسّية وغيرها، وعلينا أن نكافح لتحصيل حقوقنا.
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أفرزت االنتخابات التي جرت هذا األسبوع عن فوز ثالثة مرشحني 
هم  وهؤالء  البلدي.  املجلس  في  باملقاعد  و«التجّمع»  عن «اجلبهة» 
األعمال  ورجل  «اجلبهة»،  عن  زعبي  وعرين  أسعد  سهيل  الدكتور 
العمل  يخوضون  هؤالء  أّن  وتبّني  «التجّمع».  عن  خميس  جمال 

البلدي كأعضاء في البلدية ألّول مرة. 
فما هي التطّلعات التي وضعها كّل منهم نصب عينيه، وما هي 

التوّقعات اّلتي يحاولون أن يحّققوها في عملهم البلدي. 
طرحنا جملة من األسئلة عليهم، واستمعنا إلى ردودهم: 
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يتصل  لم  أو  مباشرًة  اتصل  من  لكل  الشكر  تقدمي  من  بد  ال  أوًال 
أن  يفوتني  ال  ذلك  وقبل  االنتخابات،  في  بالفوز  التهاني  لتقدمي 
االنتخابات  قبل  ودعمهم  ثقتهم  منحونا  الذين  جميع  أشكر 
وأثنائها. وأشعر بأن اجلمهور غمرني باحملبة بصورة شخصّية وعلى 

نطاق اجلبهة، إن كان جمهور الناخبني أو جلان األحياء. 
ا، ألّن كتلة «اجلبهة»  وأّما اآلن وقد حّققنا هذا الفوز، فقد كان مرتقًب
نواصل  نحن  وها  البلدي.  املجلس  في  عضوين  من  عادًة  تأّلفت 
العمل اليوم لتقدمي خدماتنا لهذا اجلمهور الذي يضعني في موقع 
العربية  وأحيائنا  ّية  العرب جماهيرنا  حيال  القرار  واّتخاذ  ّية  املسؤول

واملختلطة التي تعاني وتنزف من اإلهمال والالمباالة. 
أصحاب  تستصرخ  جندها  أوضاعنا  على  موضوعية  نظرة  وبإلقاء 
ّية للحد من أعمال العنف والتخفيف عن  الضمائر وكل ذي مسؤول
السكان في قضية السكن، ومجاالت التربية والتعليم. وآمل بأن 

يكون لي دور فّعال وذو تأثير في املجلس البلدي. 
غيره،  مع  أو  البلدية  رئيس  مع  االئتالف  مسألة  أحدهم  يطرح  وقد 
مع  وكتلته  الرئيس  جتاوب  مبدى  متعّلق  اآلن  حتى  املعلن  فاملوقف 

مطالبنا كممثلني فعليني جلمهور الناخبني. 
لم  اجلمهور  بأن  واالكتفاء  بالرضا  شعرت  النتائج  عن  اإلعالن  ومنذ 
يخذلنا، بالرغم من أن نسبة املقترعني كانت أفضل من غيرها بني 
املدن الكبرى في البالد. ومن البديهي لو أّن نسبة التصويت كانت 
كما هي عليه في بعض القرى العربية حيث زادت عن 90–95% 

حلصلنا على عدد أكبر من املمثلني في البلدية. 
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∫©W Ò¹bK³�« w	

أّول ما شعرت به للوهلة األولى كان شيء من خيبة األمل من نسبة 
ية في حيفا عموًما، املجتمع العربي خصوًصا. وإزاء  املقترعني املتدّن
كل ذلك فإّن هذا يعتبر إجنازًا بالدخول إلى املجلس البلدي، وهذا 
أمامنا  املطروحة  القضايا  ملواجهة  مضاعفة  جهوًدا  أبذل  سيجعلني 

كممثلني جلمهور منحنا ثقته. 
كالتربية  يومًيا،  منها  نعاني  التي  املشاكل  تلك  يدرك  وكّلنا 
املعاناة  وهذه  العربي.  للمجتمع  الشحيحة  وامليزانيات  والتعليم 
متّثلت بالسلوك اجلماهيري في االنتخابات، وظهرت على شكل ال 
مباالة باإلقبال على صناديق االقتراع. وأدعو اجلميع إلى التكاتف 
ًيا في وجه من يهضم احلقوق ويطلق الوعود  من أجل رفع صوتنا عال
البرّاقة للجمهور قبيل االنتخابات، وإذا حصل على ثقة هذا اجلمهور 

سرعان ما يتخّلى عنه خلمس سنوات أخرى. 
ونحن في «التجّمع» كّنا صادقني متاًما مع أنفسنا بضرورة الّتعاون 
مع اجلبهة لكي نّتحد في انتخابات واحدة، ولكن «اجلبهة» رأت غير 
ذلك لألسف الّشديد. أما وقد بلغنا هذه املرحلة، فيشرفني العمل مع 
اجلميع، وخاّصة الدكتور سهيل أسعد وعرين عابدي - زعبي، حيث 

سنعالج قضايا قد تكون متشابهة وتهم املجتمع العربي. 
مع أن بعض اآلراء أشارت إلى أّن هذه الوحدة بني «اجلبهة» و«التجّمع» 

ليست هي التي ستأتي باجلماهير إلى صناديق االقتراع. 
على كل حال سأضع كل طاقاتي من أجل التعاون في خدمة اجلمهور، 
وقد نتحالف مع غيرنا لكي نخدم مجتمعنا العربي الذي بعث بنا 
إلى املجلس البلدي. وال أرى غضاضة في الّتعاون مع كافة اجلهات 
التي ستأتي باخلير واملصلحة، ولذا يجب االهتمام مباشرة باملواطنني 
وقضاياهم، وبذل كل اجلهود لكي ينعم السكان بحياة آمنة ومستقرّة 

وميارسوا حياتهم برفاهية واطمئنان.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

wHO ÒB�« XO�u²�«Íu² ÒA�« XO�u²�«

يلة الفاصلة بني  *åUHO�ò q�«d ≠ سيتم، بدًءا من فجر األحد القادم، الّل

السبت واألحد، إعادة عقارب الّساعة، ساعة واحدة إلى الوراء، واإلعالن عن بدء 
الّتوقيت الشتوّي. وسيستمر العمل بالّتوقيت الشتوّي حّتى 28/3/2014.

ÒÍu²A�« XO�u²�UÐ qLF�« ¡bÐÒÍu²A�« XO�u²�UÐ qLF�« ¡bÐ
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åUHO�ò q�«d*

اإلسرائيلّية،  الداخلّية  اجلبهة  وزير  لتقديرات  وفًقا 
شمال  في  قوي  زلزال  وقوع  فإّن  اردان،  چلعاد 
إسرائيل، سيؤدي إلى وقوع 7 آالف قتيل وعشرات 
آالف املصابني، وسيشرّد نحو 200 ألف إسرائيلي، 

وفًقا ملا نشرته بعض املواقع العبرّية.
ضوء  على  الداخلّية،  اجلبهة  وزير  تقديرات  وجاءت 
األسبوع  خالل  وقعت  اّلتي  األرضّية  الهزات  سلسلة 
األخير، في منطقة طبرية، واّلتي دّقت ناقوس اخلطر 
الهزّات  هذه  أّن  عن  يدور  احلديث  وبدأ  البالد،  في 
زلزال  وقوع  الحتمال  متهيًدا  تكون  قد  املتعاقبة 
كبير. فرفعت اجلبهة الداخلّية حالة التأّهب وعقدت 
ومدى  املوضوع  هذا  لبحث  االجتماعات  من  العديد 
استعداد اجلبهة ملواجهة مثل هذا االحتمال، وأصدرت 
ومواجهة  إخالء  تدريبات  في  للبدء  التعليمات 

احتمال وقوع زلزال.
يؤّدي  قد  زلزال  وقوع  احتمال  عن  يدور  احلديث  إّن 
كبيرًا  عدًدا  يوقع  إسرائيل،  في  كبير  خراب  إلى 
عدد  تشريد  إلى  باإلضافة  واجلرحى،  الضحايا  من 
كبير، وتدمير ألوف املباني؛ وقد يجد عدد كبير من 

املواطنني أنفسهم بال مأوى.
قطرًيا  ا  تدريًب إسرائيل  جتري  أن  املتوّقع  ومن  هذا 

 qO²� ·ô¬ 7 ∫5ÒO�UB²š«  «d¹bIð

°° ÒÍu� ‰«e�“ w	 5ÐUB*« ·ô¬  «dAŽË

واسًعا يشمل مطار الّلد (بن غوريون) وميناء أشدود، 
حدوث  حال  في  دولّي  دعم  استقبال  تهيئة  لهدف 
زلزال؛ يتمّثل في محاكاة وصول كمّيات كبيرة من 
ّية واألدوات واآللّيات اّلتي تساعد على  املواد الغذائ
املساعدات  تقدمي  كذلك  واالنقاذ،  البحث  عملّيات 
آخر  تدريب  الحق،  وقت  في  ذلك،  وسيتبع  الطبّية؛ 
في  إسرائيل  ملساعدة  ّية  دول طواقم  وصول  يحاكي 

مواجهة الزلزال.
 WN³'«  …œUO�  sŽ  …—œU�   ULOKFð

 W ÒO{—√ …Òe¼ ÀËbŠ ‰UŠ w	 WOKš«b�«

وعلى ضوء الهزّات األرضية التي ضربت البالد في 
تعليماتها  الداخلّية  اجلبهة  أصدرت  األخيرة،  األيام 
حدوث  حال  في  وفًقا  والتصرّف  بالعمل  للجمهور 

هزّة/زلزال قوّي.
حال  في  واملطلوب  السليم  التصرف  فيه: «إن  وجاء 
هو  مبنى،  داخل  تواجدكم  خالل  أرضّية  هزة  حدوث 
التوّجه فورًا وسريًعا إلى مكان آمن، بحسب ترتيب 

األولويات إلختيار هذا املكان...
1 - في حال كان باإلمكان مغادرة املنزل خالل ثواٍن، 
فعليكم مغادرته إلى مكان مفتوح (وهذا مناسب جًدا 
ملن يقطن في منزل أرضي). 2 - إذا كان من غير املمكن 
اآلمنة/ الغرفة  دخول  عليكم  بسرعة،  املنزل  مغادرة 

œö ³ « X Ðd { WO {—√   « Òe¼ ÒX Ý

امللجأ، مع احملافظة على إبقاء باب الغرفة مفتوًحا. 
3 - إذا كان من غير املمكن مغادرة املنزل، وال يوجد 
غرفة  نحو  اخلروج  عليكم  آمنة/ملجأ،  غرفة  فيه 
الدرج، ومحاولة الشروع بنزول الدرج صوب املخرج فورًا.

أّما في حال كنتم على مقربة من شاطئ البحر، غادروا 
املكان فورًا وسريًعا، خوًفا من أمواج «تسونامي» من 
الّشاطئ  عن  وابتعدوا  الغرق،  إلى  تؤّدي  أن  شأنها 
ال  َمن  أّما  األقل؛  على  واحد  كيلومتر  مسافة 
إلى  الصعود  فعليه  املكان  عن  االبتعاد  يستطيع 
طابق رابع في مبنى قريب. كما يطلب ممن ابتعد عن 
املكان عدم العودة إليه قبل مضّي 12 ساعة على 
الهزّة، ألن انخفاض األمواج وتراجعها بشكل مفاجئ 
تسونامي. موجة  واقتراب  حلدوث  أكيد  مؤشر  هو 
œ«bF²Ýô« W Ò³¼√ vKŽ åÂU³�—ò vHA²��

ملحوًظا  اهتماًما  األخير  األسبوع  شهد  أن  فبعد 
بالهزّات األرضّية واحتمال وقوع هزّة كبيرة وخطرة في 
البالد. وتبّني أّن احلكومة أولت هذا املوضوع اهتماًما 
منذ عّدة سنوات، خاّصًة وأّن ِمنطقتنا معرّضة ملثل 

هذه الهزّات في الّشق الّسوري اإلفريقّي.
املستشفى  إّن  «رمبام»  مستشفى  مدير  ويقول 

Ÿu³Ý√ ‰öš

التحأرضي، واّلذي من املقرّر افتتاحه هذا العام، مهّيأ 
ملثل هذه الهزّة، ألّنه مبنّي مبوجب املواصفات العاملّية 
املتشّددة. وكان مدير املستشفى قد بعث برسالة إلى 
بوسع  أّن  فيها  يبلغه  الداخلّية،  حماية اجلبهة  وزير 

املستشفى املعاجلة والعناية مبثل هذه احلاالت.
ا شامًال في نطاق  ويذكر أّن املستشفى قد أقام تدريًب
متثيل  فيه  وّمت  سنة،  نحو  قبل  القطرّية  الّتدريبات 
حدوث هزّة أرضّية كبيرة، تعقبها موجة التسونامي 
الفيضانات  حاالت  على  الّتدريب  وتضمن  هائلة. 
وهدم أجزاء من املنازل واملباني العاّمة واملستشفيات. 
ًيا  مثال يعتبر  في «رمبام»  الّطوارئ  مبنى  أّن  غير 
واالّتصاالت  الكهرباء  شبكة  األسرّة،  ناحية  من 

واحلواسيب وسائر األجهزة الطبّية والتقنّية.
املراحل  في  أصبح  املستشفى  هذا  أّن  الالفت  ومن 
 2000 نحو  استيعاب  وميكنه  لبنائهّن  األخيرة 
أّنه  كما  كّلها.  مال  الشِّ ِمنطقة  من  ومصاب  مريض 
حيفا،  ملدينة  العاّمة  التحتّية  بالبنية  متعّلق  غير 
األرض  حتت  والّثالث  الّثاني  الّطابقني  حتويل  وميكن 
إلى مستشفى بكامل عتاده وأجهزته، ُمحّصن ضّد 

احلروب الكيمياوّية و/أو البيولوجّية.

ÊËÒbF²�¹ åÂU³�—ò vHA²�� w	ÆÆÊËÒbF²�¹ åÂU³�—ò vHA²�� w	ÆÆ
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يوحّنا  «مار  مدرسة  في  املدرسّية  املكتبة  إّن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

كتب  من  حتويه  ملا   - املضمون  ال   - الّشكل  متواضعة  اإلجنيلّي»، 
ّية، موسوعات وقواميس، وكتب تدريس وروايات  تاريخّية، علمّية، وأدب
ووثائق هاّمة، يصح أن نعتبرها وثائق ومستندات للبحوث والّدراسات.. 
منّسقة،  مرّتبة  مكتبة  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  غنّية  مكتبة 

ية شيرين رستم لها الفضل في ذلك.  وأمينتها املرّب
العالية  القدرات  تلك  رؤياها  في  اإلجنيلّي»  يوحنا  مدرسة «مار  وترى 
واملبدعة غير النمطّية الكامنة في طّالبها، وهي مرسومة باألحرف في 
دستورها، وبناء عليه رّتبت حتت أهدافها الّنوعّية: جتذير املطالعة واإلبداع.

من  به  بأس  ال  عدًدا  سنوات،  مدار  على  املدرسة  أصدرت  قد  وكانت 
الكتيبات اإلبداعّية، واّلتي صّبت جميعها في بحر املطالعة واإلبداع، 
فكانت كتّيبات عامة ومنها خاّصة، موّجهة وغير موّجهة، حتّث الطّالب 
على القراءة والّتفاعل مع الكتاب من خالل إجناز فّعالّيات هنا وهناك 
فكانت  ّية،  طّالب إبداعات  عن  متّخض  ما  ومنها  ما،  كتاب  قراءة  حول 

املدرسة دار طباعة ونشر. 

الّتاريخّية،  ولألمانة  وعليه، 
وباع  تاريخ  على  وحفاًظا 
املطالعة  حملة  في  املدرسة 
وقلوب  نفوس  في  وجتذيرها 
اخلبر  هذا  في  نوّثق  الّطالب، 
وفق  الكتّيبات،  أسماء 
املتعاقبة،  الزمنّية  الفترات 

وهي على الّنحو الّتالي:
ّية لصفّي  كتّيب إبداعات طّالب
«نهر  ُعنوان:  حتت  الّسابع 
الكلمات»، عام 2002؛ حتت 
ّية  العرب الّلغة  معّلمة  إشراف 

ية نداء نصير. املرّب
ومبادرات  إبداعات  كتّيب 
حتت  الّسابع  لصفّي  ّية  طّالب
عام   ،(Magazine) ُعنوان 
معلمة  إشراف  حتت   ،2002

الّلغة اإلنچليزية املربية چريس 
سالمة. 

عمل  وأوراق  فّعالّيات  كرّاسة 
للّسنة  والّثاني  األول  لصفوف 

خميس  جهان  املعّلمة  املربّيتني:  عمل   ،2004-2003 الدراسية 
واملعّلمة ڤيوليت خوري. 

 ،2003 عام  واإلعدادّية»،  ّية  االبتدائ للمدارس  املمتعة  كرّاسة «العلوم 
من إنتاج مدير املدرسة، أستاذ العلوم والكيمياء األستاذ عزيز دعيم.

لصفوف  الّثالث  الّلغات  في  فعالّيات   ،2005 عام  املطالعة  بذور 
البستان حّتى الرابع، ثمرة عمل وإنتاج طاقم جتذير املطالعة واإلبداع - 

من عمل طواقم الّلغات الّثالث.
تذاكر املطالعة عام 2005، فّعالّيات ما بعد القراءة في اللغات الثالث 
لصفوف اخلامس حّتى الّثامن، من عمل طواقم الّلغات الّثالث (ما زالت 

تصدر هذه الّتذاكر).
طالب في عالم األبحاث واإلبداع - مجمع مضامني وأدوات وفّعالّيات 
تأليف  من   ،2008 عام  واإلبداع،  العلمي  البحث  مهارات  لتطوير 

األستاذ عزيز دعيم.
طّالب في مسيرة األبحاث واإلبداع، عام 2009، من عمل مدير املدرسة 

األستاذ عزيز دعيم.
ّية،  ملف اإلبداع الّشخصي للطالبة زينب زبيدات - في عام الّلغة العرب
بعد تصنيف اسمها في مسابقة الكتابة اإلبداعّية للمرحلة اإلعدادّية 

ّية نداء نصير. عام 2010-2011، حتت إشراف معّلمة الّلغة العرب
كتّيب أسئلة في املطالعة املوجهة لسيرة األديب حّنا أبو حّنا - «ظّل 
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ّية  الغيمة» لطّالب اإلعدادّية، عام 2012، من عمل معّلمة الّلغة العرب
نداء نصير.

עט לכל עת- מגזין בית ספרי، عام 2013، من عمل طاقم الّلغة 

العبرّية، املربّيتني: عبير عودة وعال إسحاق. 
جبرا  إبراهيم  جبرا  األديب  لسيرة  املوّجهة  املطالعة  في  أسئلة  كتّيب 
«البئر األولى»، عام 2013، لطّالب املرحلة اإلعدادّية، من عمل معّلمة 

ّية املربية نداء نصير. الّلغة العرب
كتّيب أسئلة متنوّعة لرواية األديب سليم خوري: «إلى عالم الّنجوم» 

ّية، من عمل معّلمة اللغة العربية نداء نصير.  للمرحلة االبتدائ
من اجلدير ذكره، أّن املدرسة كانت وال تزال تشجع أّية مبادرة إبداعّية، إن 
كانت على مستوى املعّلمني أو الّطالب، بشكل فردي أو جماعي، فلها 
الفضل في إصدار هذه الكتّيبات سالفة الذكر، وإخراجها للّنور. ونشيد 
هذه  ملثل  الكامل  دعمه  على  دعيم  عزيز  األستاذ  املدرسة  مدير  بدور 
املبادرات، والذي يرى في اإلنتاج األدبّي والكتابة اإلبداعّية عناصر هاّمة 
تشهد ملدى حضارة املجتمع واملؤسسة الّتربوّية، وبالتالي يهّمنا جًدا حتفيز 
طّالبنا ومعّلمينا على اإلنتاج األدبي والعلمي وإصدارها في كتّيبات. 
ّية/ الديچيتال والكتب  التكنولوجي  التقّدم  أهمّية  من  نقّلل  وال  هذا 
الكتاب  دميومة  على  احلفاظ  جنب  إلى  ا  جنًب املهم  من  ولكن  الرقمّية؛ 
الورقّي واألهّم طبًعا هو دميومة وامتداد عطاء الكتابة اإلبداعّية والقراءة.
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åUHO�ò q�«d*

حيفا  في  «املتنبي»  مدرسة  سعي  من  انطالًقا 
نفوس  في  والّتفاني  والعطاء  البذل  روح  لغرس 
في  اخلضراء  املوجة  مجموعة  نّظمت  طالبها، 
املدرسة، ضمن مشروع الّتربية االجتماعّية، زيارة 
مؤّسسة  في  اخلاّصة  االحتياجات  ذوي  لألوالد 

«راهبات احملّبة» في حيفا. 
مبناسبة  املؤّسسة  أوالد  تهنئة  كان  الزيارة  وهدف 
في  الطّالب  رافق  املبارك.  األضحى  عيد 
(املشرف  حبيشي  أمير  املربّي  هذه  زيارتهم 
الهدايا  توزيع  الزيارة  وتضّمنت  املجموعة).  على 

*åUHO�ò q�«d ≠ تسعى مدرسة «الكرمل» إدارًة 

وهيئة تدريسّية منذ بداية العام الّدراسّي إلى ترسيخ 
شعار الّسنة «اآلخر هو أنا»، عبر نشاطات وفعالّيات 
مختلفة للّطالب من كاّفة األعمار والّصفوف الّدراسّية. 
الّتدريسّية  الهيئة  مع  املدرسة  إدارة  نّظمت  ومؤّخرًا، 
ا شمل  ـً والشّماس بوب (إبراهيم) بولص، يوًما خاّص
إلى  إضافًة  وفكرّية  ترفيهّية  روحّية  فّعالّيات  عّدة 

ألعاب حتدٍّ بني الّطالب. 
وأكثر ما مّيز هذا اليوم هو تقسيم الّصفوف املدرسّية 
ضّمت  فرق   8 إلى  عشر  الّثاني  حّتى  الّسابع  من 
حوالي 3 طّالب من كّل صف مّتخذين لهم اسم قّديس 
اليوم.  فقرات  خالل  للفرقة  كشفيع  الكنيسة  في 
الّطّالب،  بني  والّتعاون  اإلخاء  من  جّو  ساد  وقد 
إلى  دفعهم  ما  الفرقة،  داخل  أعمارهم  تفاوت  رغم 

 U ½√ u ¼ d šü« ÆÆåq d ~ «ò è Ý—b  w

الّتنافس مع فرٍق أخرى.
وقد برز خالل الفّعالّيات التعاون اجلّدّي بني الّطالب 
كمجموعٍة،  وممّيزاتهم  طاقاتهم  اكتشاف  ُبغية 
ناهيك عن مواقف جريئة من الّتنازل والتضحية بني 

األعضاء، كسبيل لربح الفرقة في مرحلة ُمعينة. 
وحتفيز  باأللعاب  الّتدريسّية  الهيئة  وشاركت  هذا 
وسليمة  صحيحة  بصورة  الّتفاعل  على  الّطالب 
سبيل  في  ومجموعات  كأفراٍد  سلوكّياتهم  وتقومي 

استيعاب حقيقّي لشعار اللقاء.
«شوف الفرق وما تفرّق» شعاٌر آخر ُيلّخص ما سعت 
املدرسة إلى إيصالِه في هذا اليوم، وبناًء على نتائج 
إلى  التدريسّية  والهيئة  اإلدارة  تسعى  الّنهار  هذا 
تنظيم لقاء آخر يقّدم إبداعات إضافّية، ومساحة آمنة 
للّتفاعل بني الّطالب الكتشاف اآلخر الذي هو أنا.

 ‰UH Þ√ ÊË—e ¹ åw ³ M ² *«ò » Òö Þ
åW Ò³ ;«  U ³ ¼«—ò W ÒÝR

واحللوى والورود على األطفال، وذلك لرسم البسمة 
كما  قلوبهم.  إلى  البهجة  وإدخال  شفاههم  على 
لألطفال،  والهناء  الّسعادة  طّالب «املتنبي»  متّنى 
إياهم بأنهم في قلوب طالب «املتنبي»  مذّكرين 

وأسرتها على الدوام.
التي  نوعها،  من  األولى  الفعالية  ليست  وهذه 
ألهداف  اخلضراء»،  «املوجة  مجموعة  تنّظمها 
األطفال  زيارة  متّت  حيث  واجتماعّية؛  إنسانّية 
املرضى في مستشفى «رمبام» ودور املسّنني. كما 
شواطئ  تنظيف  على  املذكورة  املجموعة  تعمل 
بالورود. وتزيينها  وجوارها  املدرسة  ومبنى  حيفا 
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يوم  البلدي  املجلس  إنتخابات  في  احليفاوي  الوطني  التجمع  حاز 
ا وناخبة ليحصل بهذا على مقعد  الثالثاء على ثقة 2,683 ناخًب
في  كبيرًا  إجنازًا  بذلك  محقًقا  القادمة،  البلدية  الدورة  في  واحد 
وناخبيه  احلزب  خميس  جمال  ليمّثل  البلدي  مقعده  على  احملافظة 

ومبادئه وفكره في حيفا في السنوات اخلمس القادمة.
اتسمت هذه االنتخابات بنسبة تصويت منخفضة جًدا نسبة لسنوات 
سابقة، حيث وقفت نسبة التصويت العاّمة في حيفا على 41% 
فقط، بينما كانت نسبة التصويت في الوسط العربي احليفاوي 30% 
ّية منها.  فقط، ّمما شّكل حتّدًيا كبيرًا لكل األحزاب وخصوًصا العرب
وبالثقة  الكبير  بإجنازه  احليفاوي  التجّمع  يفتخر  املنطلق،  هذا  من 
التي حظي بها من جمهوره، حيث إّنه حظي على 2,683 صوًتا 
جتّمعًيا خالًصا، مقابل 2,828 صوًتا في االنتخابات األخيرة التي 
نسبة  كانت  والتي  حيفا»،  عرب  «حتالف  مع  «التجّمع»  خاضها 

تصويت العرب فيها 41%.
وُيذكر أن اتفاقّية فائض األصوات التي وّقعت عليها قائمتّي التجّمع 
احليفاوي واجلبهة لم تساعد أّي من القائمتني في احلصول على مقعد 
ّمما  صوت،   2,600 بلدي  مقعد  كل  تعداد  كان  إّنه  حيث  إضافي، 
أبقى 83 صوًتا فائًضا في التجّمع و585 صوًتا فائًضا عند اجلبهة 

التي نالت 5,785 صوًتا وحازت على مقعدين. 
ولكن من املثير لالهتمام أّن حوالي 1,000 صوت عربي ذهب لقائمة 
رامي ليڤي التي لم تعبر نسبة احلسم، ألّنها نالت 2532 صوًتا 
فقط، ولكن اتفاقية فائض األصوات التي وّقعتها هذه القائمة مع 
قائمة املتقاعدين أكملت املطلوب للحصول على مقعد واحد، وهذا 
يعني أن القائمة لم تنل ثقة اجلمهور وكانت ستحرق 1,000 صوت 
ًيا للمجلس  عربي ذهب لقائمة غير عربية وأرسلت مندوًبا غير عرب

البلدي.
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الذي  الّشقق،  أسعار  مؤشر  من  يستدّل   ≠ åUHO�ò q�«d*

أسعار  أّن  العقارات،  ألبحاث  چلوب»  «غزيت  معهد  يعّده 
الرّبع  بني  ما  الواقعة  الفترة  خالل  ارتفعت  حيفا  في  الشقق 
الثالث من العام املاضي (2012) وحّتى نهاية الربع الّثالث 
من  الّثاني  الربع  نهاية  وحّتى   ،(2012) املاضي  العام  من 
بلغت  بينما   ،14.3% بنسبة   –  (2013) احلالي  العام 

نسبة االرتفاع في لواء الّشمال 8.7%.
الالئحة  أسفل  حتتل  أبيب  تل  أّن  ذاته،  املؤشر  من  ويستدّل 
اخلاصة بارتفاع األسعار في مجال العقارات، بنسبة 3.5% 

فقط (خالل عام).
ويتبّني من ملّخص املعطيات اخلاّصة بتغّير األسعار ما بني 
الربع الّثاني للعام املاضي والربع الّثاني للعام اجلاري أّن املعّدل 
حوالي  (أي   3.4% بلغ  قد  املساكن  أسعار  الرتفاع  القطري 

(%0.3 في الّشهر).
بلغت  فقد  والّشمال،  حيفا  في  العالية  لالرتفاعات  وخالًفا 
نسبة ارتفاع األسعار في القدس %4 والّشارون %5 واملركز 
%3.8، في حني بلغت في «چوش دان» (تل أبيب وجوارها) 
 1.1% حليفا)  املجاورة  (البلدات  ـ«كريوت»  ال وفي   2.3%

وفي اجلنوب 0.5%.
بأن وتيرة تغّير األسعار في حيفا  وأفاد خبير في املجال – 
ّية»،  في الرّبع السنوي الثاني من هذا العام كانت «استثنائ
حيث سّجل ارتفاع بنسبة %8.5 مقارنة بالربع األول، مقابل 
العام،  أرباع  باقي  بني  ما   2.5% تقارب  بنسبة  ارتفاعات 
بينما لوحظت في لواء الّشمال ظاهرة معكوسة، حيث سّجل 
بنسبة  «استثنائّي»  ارتفاع  العام  هذا  من  الّثالث  الربع  في 
%7.2، فيما تراوحت التغييرات في األرباع الباقية ما بني 

انخفاضات طفيفة، وارتفاعات ضئيلة!

«رمبام»  مستشفى  في  املستخدمني  عشرات  امتثل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اإلنفلونزا،  ضد  الالزم  بالّلقاح  الّتطعيم  بضرورة  املستشفى  إدارة  لتعليمات 
قبيل موسم الّشتاء املقبل. وكان مدير املستشفى الپروِفسور رافي بيار، أّول 

املتلّقني لهذا اللقاح.
وقال الپروِفسور عماد قّسيس (مدير خدمات األمراض املُعدية) في «رمبام» 
إّن هذا الّتطعيم هو ضد مرض شائع لدى األوالد واملسنني، وميكن أن يحصل 
تظهر  وقد  فوق.  وما  سنة  نصف  ابن  من  الّسكان  كاّفة  الّتطعيم  هذا  على 

أعراض اإلنفلونزا بصورة حاّدة وتؤّدي إلى مضاعفات خطيرة. 
املدارس  طالب  الّتطعيم  يتلّقى  بأن  الصّحة  وزارة  توصي  ثانية  ناحية  ومن 
انتشار  على  يسّهل  ما  بعًضا،  بعضهم  برفقة  طويلة  مّدة  يتواجدون  اّلذين 
اجلرثومة. وأّما مبا يتعّلق باملسّنني فإّنهم ُعرضة لإلصابة بجرثومة اإلنفلونزا، 

األمر اّلذي قد يشّكل خطرًا على حياتهم.
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*åUHO�ò q�«d ≠ كان من املقرّر افتتاح ملعب كرة القدم اجلديد 

ركة  على اسم «سامي عوفر» في شهر آذار املاضي(!!). وتبّني أّن الشِّ
آخر  أجل  إلى  االفتتاح  أرجأت  قد  امللعب  بناء  على  تعمل  التي 
غير مسّمى(!). وبقيت عّدة أسئلة اّلتي لم تلَق اجلواب حول موعد 
وصول  مسألة  مثل  االفتتاح،  بهذا  احمليطة  والّترتيبات  االفتتاح، 
املتوّقع  واالكتظاظ  الّسير  وحركة  واخلاّصة،  العامة  النقل  وسائط 

عندما ُجترى املباريات.
ويقول القائمون على مشروع البناء إّن هذا امللعب سيصبح من أكبر 
بحيث  البالد،  في  الرياضّية  املباريات  وسائر  القدم،  كرة  مالعب 
املواصالت  وزارة  تعليمات  ومبوجب  متفرج.  ألف   30 لنحو  يّتسع 
ينبغي إعداد أماكن كافية لركن وسائط النقل، بنسبة واسطة نقل 
لركن  مكان  آالف   3 إعداد  يعني  وهذا  أشخاص.   10 لكّل  واحدة 

املركبات باألقل. وتبّني أّنه ّمت جتهير 1500 مكان فقط!! 
ويعزو املسؤولون عن املشروع بعدم جتهيز أماكن لركن املركبات مبا 
يكفي إلى قرار جلنة الّتنظيم والبناء اللوائية، واّلتي رفضت العمل 
مبوجب تعليمات وزارة املواصالت، ولذا تكتفي اللجنة مبكان واحد 

لكّل 20 شخًصا. 
لركن  خاّصة  تذاكر  اقتناء  سيتّم  فإّنه  املشروع  ملخّططات  ووفًقا 
السّيارات مسّبًقا، وسيسمح ألصحاب وسائط الّنقل هذه بالوقوف 
حركة  لتوجيه  خصوصّيون  حراس  وسيقف  امللعب،  ِمنطقة  في 
ضائقة  سيواجهون  للملعب  املجاورة  املنازل  سكان  أّن  كما  الّسير. 
فعلّية في ركن سياراتهم حول امللعب، خاصة أثناء إجراء املباريات. 
ولذا يطلق املسؤولون عن املشروع وعودهم بأّال يعاني الّسكان من 

هذه الضائقة!!
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 ©w�dA« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈® 
إّن كّل سائر في هذه احلياة ال بّد أن يترك أثرًا، 
أو  ولده  أو  نفسه  في  يكون  أن  إّما  األثر  وهذا 
ماله، وإّما أن يعود عليه باخلير (إن كان صاًحلا)، 

أو يعود عليه بغير ذلك (إن كان سوًءا). 
واخلضر  موسى  قّصة  ذلك  على  شاهد  وأكبر 
لرفع  الله  ساقهما  حيث  الّسالم)،  (عليهما 
جدار كان آيًال إلى الهالك ليرمماه، بعد اعتراض 
موسى (عليه الّسالم)، ألّن أهل تلك القرية أبوا 
اخلضر  جواب  فكان  الّطعام.  لهم  يقّدموا  أن 
«وأّما اجلدار فكان لغالمني يتيمني في املدينة، 
وكان حتته كنز لهما. وكان أبوهما صاًحلا، فأراد 
رّبك أن يبلغا أشّدهما ويستخرجا كنزهما رحمة 

من رّبك». 
اخلير  عاد  لصالحه  الّسابع  اجلّد  هو  هنا  واألب 
على ذرّيته، فسخر الّله األنبياء للحفاظ على 
القّصة  هذه  الّصالح  الّسلف  فهم  وقد  كنزهما. 
فكان  الذرّية؛  أجل  من  العمل  ميكن  أّنه  على 
أحدهم يكثر من الّصالة. فقالوا له: ارحم نفسك 
ملا تشق عليها. قال: أعمل لنفسي ولذرّيتي. 
ويؤّكد هذا املعنى ما ذكره اإلمام أحمد عن وهب 
أّنه قال: إّن الرب عّز وجل قال فيما بعض ما 
رضيت،  أطعت  إذا  إّني  إسرائيل:  لبني  يقول 
وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا 
ولعنتي  لعنت،  غضبت  وإذا  غضبت،  ُعصيت 
تبلغ الّسابع من الولد. وُيفهم من هذه الروايات 
أّن العمل الّصالح يرجع أثره بالبركة على األوالد 
السيئ  األثر  تترك  املعاصي  أّن  كما  والذرّية، 
سورة  في  تعالى  قال  وذرّيته.  صاحبها  على 
يس {أنا نحن نحيي املوتى ونكتب ما قدموا 
وأثارهم وكّل شيء أحصيناه في كتاب ُمبني}. 

حياة  في  للعيان  البّينة  اآلثار  تلك  ورغم 
في  الله  يجاهرون  منهم  الكثير  أّن  إّال  الّناس، 
العذاب  نزول  لعدم  فيها  ويتمادون  املعاصي، 
ا  املباشر عليهم، مما ينسيهم إّياها، وتكن سبًب
الله  نعمة  وتزيل  عاجًال،  أو  آجًال  هالكهم  في 
التي أنعمها عليهم، ألّنهم لم يراعوا فضل الله 

عليهم، وحتوّلوا من الّطاعة إلى املعصية.
قال تعالى: {َال يغّير الّله ما بقوم حّتى يغّيروا 
أثر  يدرك  الّصالح  سلفنا  كان  بأنفسهم}.  ما 
بن  محّمد  فهذا  حالهم،  في  لله  معصيته 
سيرين (رحمه الّله)، ملا ركبه الدين اغتم لذلك، 
فقال: «إّني ألعرف هذا الغّم بذنب أصبته منذ 
أربعني سنة». فإذا كان هذا الغم اّلذي أملّه بسبب 
ذنب أصابه منذ أربعني سنة، فكيف مبن يعصي 
الله ليل نهار ويجاهر مبعصيته، وال يخشى أن 
يستطيع  وال  جانب،  كّل  من  املصائب  به  تنزل 
التخّلص منها. ذلك ألّن البر ال يبلى، وأن اإلثم 
ال ينسى، وأثر األعمال ميتّد إلى العقل، فإن كان 
تعّطل  ذلك  غير  كان  وإن  العقل،  صلح  صاًحلا 
العلم  نور  من  املعصية  صاحب  فيحرم  العقل، 
الذي يقذفه الّله في قلوب األتقياء. فإن حتصل 
على علم حتصل عليه دون أن يشعر بحالوته. 
ُيروى أّن اإلمام الّشافعي كان تلميًذا لإلمام مالك، 
فأجلسه يوًما من األّيام بني يديه ليقرأ عليه، 
ذكائه  وتوّقد  فطنته  وفور  من  رأى  ما  فأعجبه 
وكمال فهمه. فقال له: «إّني أرى الّله قد ألقى 
على قلبك نورًا، فال تطفئه بظلمة املعاصي». 
اإلمام  الشيطان  وساوس  بعض  خاجلت  وملا 

الّشافعي ضعفت عليه ملكة احلفظ، حيث كان 
يحفظ الّصفحة من الكتاب ملجرد الّنظر إليها، 
فجاء إلى أستاذه وكيع يسأله عن سبب ذلك، 
العلم.  حترم  بسببه  ا  ذنًب أصبت  لعّلك  فقال: 

فكتب الّشافعي: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي

          فأرشدني إلى ترك املعاصي 
وقال اعلم بأّن العلم فضل

              وفضل الله ال يؤتاه عاصي 
وال ميكن أن يقدم إنسان على معصية إّال لغياب 
املعصية.  من  ملنعه  عقله  حضره  ولو  وعيه. 
وهو  وهواها،  الّنفس  شهوة  لتغلب  ضاع  ولكّنه 
حتت قدرة الله وسلطانه، ومطلع عليه في أرضه 
وحتت سمائه، واملالئكة يشهدون عليه ويكتبون 
واملصير  ينتظره  واملوت  ينهاه  والقرآن  قدم،  ما 
معلوم إّما إلى جّنة وإّما إلى نار. {ال يستوي 
أصحاب الّنار وأصحاب اجلّنة أصحاب اجلّنة هم 
الّدنيا  خير  من  اإلنسان  يفوت  وما  الفائزون}. 
واآلخرة من أثر املعصية أضعاف ما يحصل له 
من الّسرور في املعصية. وكثرة املعاصي تغلق 
أبواب اخلير والرّزق. ولطاملا يشكو البعض من 
البعض  أّن  حد  إلى  أمامهم  الرزق  باب  إغالق 
يقول: ملا كنت في املعاصي كانت أبواب الرزق 
واالستقامة،  الّتوبة  بعد  أغلقت  وقد  مفتحة، 
أن  لإلنسان  بّد  ال  حقوق  هناك  أّن  متجاهًال 
يوم  بها  سيطالَب  وإال  الّدنيا  في  يؤّديها 
القيامة. وخاّصًة إذا كانت حقوق العباد، ألّن رب 
العباد كرمي غفور، يتجاوز عن عباده الّتائبني. 
وقد  احلقوق،  إليهم  ترد  أن  بّد  ال  العباد  أّما 
العبد  «إّن  قال:  أّنه  الّله  رسول  عن  ثبت 
املالحظ  ومن  يصيبه».  بالذنب  الرزق  ليحرم 
باب  من  املعصية  إلى  يسعى  البعض  أن 
شارب  مثال  إليهم،  والتقرب  باخللق  األنس 
يطلب  الذي  والّسارق  للّناس،  مجاملة  اخلمر 
احلقيقة  ولكن  املال،  ولتكثير  واجلاه  الّشهرة 
تنفر  هؤالء  أّن  هي  إدراكها  من  بّد  ال  التي 
يجعل  مما  والّصالح،  الّتقوى  أهل  قلوب  منهم 
بينه وبينهم وحشة. وكّلما قويت هذه الوحشة 
بهم،  واالنتفاع  مجالستهم،  عن  ابتعد  كّلما 
وبالقدر  وحزبه.  الّشيطان  مجالس  إلى  واقترب 
الذي يبتعد عن أهل الّتقوى يقترب من حزب 
الّشيطان، لتطاله هذه الوحشة في بيته وأهله. 
الّله  ألعصى  «إّني  الّصالح:  الّسلف  أحد  قال 
فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي». وما يعانيه 
وكثرة  البيوت  في  احلال  فساد  من  مجتمعنا 
الّطالق، إّال لكثرة املعاصي اّلتي تورث الوحشة 
بني اخللق. ولم تقف الوحشة بني العاصي وأهله 
فيبغضها،  نفسه  إلى  تتجاوزه  حّتى  حد  عند 
الكرام  أّيها  واحلديث  منها.  يتخّلص  وأحياًنا 
قد يطول، وما أقّدم هذه الكلمات إّال حملّبتي 
لكم، ولطمعي أن تتحّقق الّسعادة في حياتكم 

الّدنيا وآخرتكم. 
وأختم بكالم عبد الّله بن عّباس: «إّن للحسنة 
ضياء في الوجه ونورًا في القلب وسعًة في الرّزق 
ًة في قلوب اخللق. وإّن للسيئة  وقوًة في البدن ومحّب
في  ووهًنا  القلب  في  وظلمًة  الوجه  في  سواًدا 
البدن ونقًصا في الرّزق وبغضًة في قلوب اخللق».  

*åUHO�ò q�«d ≠ يصادف 27/10 من كل عام 

املنظمة  أقرّته  كما  الوظيفي  للعالج  العاملي  اليوم 
اجلمعية  وضعت  ولقد  الوظيفي.  للعالج  العاملية 
هدف  عينيها  نصب  الوظيفي  للعالج  اإلسرائيلية 
ألهمية  املواطنني  وعي  لتعميق   اليوم  هذا  تطوير 

مهنة العالج الوظيفي.
سيتّم التركيز في هذا العام على النشاط املجتمعي 
من  متنوعة  نشاطات  وستجري  للمجتمع.  وفائدته 
شمال البالد حتى جنوبها. وتشرف على تنظيم هذا 
اليوم على الصعيد القطرّي وبشكل خاّص في الوسط 
اجلمعّية). إدارة  جلنة  (عضو  جهشان  نغم  العربي 

وجرى االحتفال بهذا اليوم في مدرسة «عبد الرحمن 
محّمد  األستاذ  يديرها  والتي  حيفا،  في  احلاج»  
مع  ُمدمجة  قّصة»  «ساعة  خالل  من  وذلك  عوّاد، 
صفوف  لتالميذ  الدمى  ملسرح  وممّيز  خاّص  عرض 

الّتعليم اخلاّص والصفوف الّثانية.
وقد قّدم «ساعة القّصة» - تبرًّعا وبدون أّي مقابل 
وحتريكها)،  الدمى   بإعداد  (خبير  حّداد  طوني   -
ا)  (ُمعاِجلً سريرًيا  اجتماعًيا  عامًال  لكونه  باإلضافة 

يتخّصص بالعالج النفسي السريرّي.
وعرض طوني عن طريق القصة ومسرح الدمى قّصة 
من  إنتاج  وهي  احلديدية»،  والعلبة  واجلبنة  «الفأر 
إبداعه، وتعرض قصة فأر أحّب اجلبنة بشكل خاّص، 
كان قد وجد ذات يوم قطعة من اجلبنة تخّص صديقه 
السّيد «قّط»، ولم يترّدد الفأر في إخفاء اجلبنة داخل 
القّط  صديقه  يعود  أن  من  خلشيته  حديدية  علبة 

ويطالبه بها.

*åUHO�ò q�«d ≠ زارت مجموعة القيادة الّشابة 

في الوحدة اجلماهيرية «شلڤا» قسم األطفال في 
األضحى،  عيد  مبناسبة  «رمبام»،  مستشفى 

لرسم البسمة واألمل على وجوه األطفال.

وقد رافقت املجموعة القيادّية في زيارتهم، مديرة 
شملت  حيث  منصور،  هناء  اجلماهيرية  الوحدة 
الزيارة مجموعة من الفعالّيات الفنّية، إلى جانب 

توزيع احللوى على األطفال.
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ويقرّر الفأر بعد تفكير عميق أن يأكل اجلبنة لوحده 
دون أن يبلغ أحدًا بذلك، وتتفاقم «األزمة» عندما يفشل 
الفأر في فتح العلبة احلديدّية التي أغلقت بإحكام!

الفشل/القصور  القّصة  طريق  عن  طوني  ويعرض 
احلركّي للفأر، وكذلك الفشل األخالقي والتواصلّي بني 
شخصّيات القّصة، ّمما أبقى لدى الّتالميذ من خالل 
ًيا  لقائهم مع «ساعة القّصة» والدمى انطباًعا إيجاب

وعميًقا، وذا معنى ممّيز وخاّص.
يتناسب  مبا  وفعاليات  نشاط  ذلك  بعد  جرى  ثم 
بإشراف  الوظيفي  والعالج  ُقّدم  الذي  والعرض 

معاجلات وظيفّيات ومرّبيات الصفوف.
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*åUHO�ò q�«d ≠ أصدر، مؤّخرًا، املغّني 

أغنّية  أّول  شملة،  أبو  عادل  احليفاوّي 
خاّصة به بُعنوان «موجوع»، من  كلمات 
ومن  شعيب،  معني  وتوزيع  سّلوم،  أدهم 
إخراج عالء دروبي؛ مبشاركة جمانة فرح - 

قزعورة وربيع حّداد. 
ـ«ڤيديو  ال ومخرج  مصوّر  دروبي،  وقال 
كليپ»، احلاصل على لقب أّول في مجال 
الّسينما والّتلفزيون، إّن الّتصوير كان في 
بطريقة  تصويره  ّمت  وقد  مختلفة؛  أماكن 

الفيلم الّسينمائي.  
اخليانة  حول  ـ«كليپ»  ال فكرة  تتمحور 
الزوجّية!! حيث يقرّر عادل املتواجد خارج 
البالد، العودة إلى بيته دون علم زوجته.. 
ليبلغها  جمانة  بزوجته  باالّتصال  فيقوم 
باألمر، لكن محمولها لم يكن بجوارها، 
هاتف  في  صوتّية  رسالة  لها  فيترك 
البيت، يخبرها بأّنه سيعود إلى البيت 
رًا لها عن مدى اشتياقه وحّبه.  ليًال، معّب
بعشيقها  باالّتصال  تقوم  جمانة  لكن 
وتتواعد معه للقائه في بيتها في ساعات 
في  البيت  إلى  عادل  فيعود  املساء، 
زوجته!! خيانة  ليكتشف  الليل  ساعات 

ُيذكر أّن طاقم العمل، ضّم: ماكياج: رونا 
قزعوره  إيهاب  شعر:  تصفيف  صالح؛ 
وعالء  دقسة  صالح  إضاَءة:  صالح؛  ورونا 

دروبي؛ مونتاج: رودني نصر الدين.
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الّتعبير  هي  احلروفّية 
في موروثنا الّتشكيلّي 
اإلسالمّية  احلقبة  منذ 
لزمن  وامتدادها  األولى 

القرن احلالي...
هي  تصبح  وعليه، 
في  الرئيس  املكّون 
وحضارتنا  تراثنا 
اإلسالمّية.  ّية  العرب

عالم  دخل  العربّي  اخلّط  أّن  األبحاث  دلَّت  وقد 
القرآنّي  بالّنّص  اإلهتمام  باب  من  الّتشكيل 
وشواهد  والقصور  املساجد  أوًّال  والّدينّي،  الكرمي 
القبور واألماكن العاّمة، قبل أن تتحّول إلى لوحة 
ة ميكن تعليقها ضمن إطار أو  ة أو قماشَيّ ورقَيّ
خارج األطر، ّمما جعل الفترة الذهبّية لتطوّر صناعة 
مرتبطة  سابًقا،  سّميت  كما  الرَّقش،  أو  احلرف 
اإلسالمّية،  الدويالت  أو  العصور  من  أّي  بازدهار 
العمرانّي،  بالتطوّر  اهتمامها  خالل  من  وذلك 
خاّصًة املساجد والقصور، إضافًة إلى وظيفة اخلّط 
ّية اّلتي كانت  الّترينية في املؤّلفات الّدينّية واألدب

ُتكتب باليد.
هذا، وتؤّكد املصادر املوثوقة أّن اخلّط العربي كانت 
الّنبطّي،  باخلّط  والحًقا  اآلرامّي،  باخلّط  عالقة  له 
باخلّط  ُدعي  اّلذي  احلجازي،  اخلّط  إلى  وصوًال 
احليري (نسبًة إلى احليرة) أو األنباري (نسبًة إلى 

األنبار) في أرض العراق.
وتشير املراجع أَنّ اخلّط انتقل بعدها إلى الكوفة، 
الهندسّية.  الزَّخرفة  وبني  نُه  ْي بَ زاوج  الَتّ متَّ  وفيها 
اّلتي  العثمانّية  الّدولة  جتاهل  من  الرّغم  على 
بالّنسبة  أّما  فقط...  الديواني  اخلّط  على  رّكزت 
ابن  الوزير  نذكر  ّية،  العرب احلروفّية  في  للرّيادة 

ُمقلة وابن البوّاب على سبيل املثال ال احلصر. 
واملعروف أّن اخلّط العربي ُدرّس في املعاهد العليا 
تطويره  على  الّضوء  أْلقت  اّلتي  املتخّصصة، 
باملعنى اجلمالّي والّتشكيلّي اّلذي اهتّم بتوصيل 
العبارة الدينّية أو اآلية القرآنّية الكرمية أو بيت 

الّشعر أو املثل الّشائع.
في  بارز  لفّن  ّية  الدالل الغاية  عليه  طغت  ثم 
اخلطّية  اللوحة  فتحوَّلت  الّتشكيلّية،  الفنون 
للّتعليق،  إبداعّية  «حتفة»  إلى  احلروفّية  أو 
والعناصر  الّلونّية  احملسنات  فيها  اْمتزجت 
يرتقي  احلروفّية  فَنّ  جعل  ّمما  األخرى،  ّية  اجلمال
املعاصرة. البصرّية  الفنون  بني  متمّيز  كفّن 

الرّاقي  الفن  هذا  ملسيرة  واملتتّبع  املتابع  ويلمس 
احلداثية  الّتأثيرات  من  الحقة  فترة  في  غزته  ما 
احلّر  والّلعب  والّتكوين  الّتجريد  على  تقوم  التي 
كما  أنواعها...  مختلف  على  اخلّط  بإمكانات 
غزته أيًضا الّتقنّيات الرّقمّية وبرامج الكومپيوتر 
ّمما أدى إلى انقسام اخلّطاطني الفّنانني إلى فريقني: 
األّول رأى أّن معاجلة احلرف في احلاسوب ميكن أن 
بينما  متعّددة،  بصرّية  مبؤّثرات  الّلوحة  ُتغني 
ُتلغي   – الّتقنّية  الوسائط  هذه  أّن  أغلبهم  رأى 
عالم  في  متّيزه  وُتلغي  كفّنان  الفرد  اخلّطاط  دور 
برامج  لكون  اخلّطاطني،  زمالئه  عن  احلروفّية 
الفّنية  الرّوح  تفتقد  جامدة  قوالب  هي  الّتصميم 

والّلمسة اإلنسانّية الّنابضة للفّنان.
ستظّل  اّلتي  الّتشكيلّية  لثقافتنا  اخلير  صباح 
بّشرنا بعطاءاتها اإلبداعّية الّنوعّية. لتظَلّ تأخذ  ُي
الّتاريخّي  مبعناه  كفّن  بها  اجلديد  احلّيز  وتّتخذ 
اإلبداعّية  احلروفّية  ِخلّل  اخلير  وصباح  واملعاصر.. 

الوفّي، الفّنان كميل ضو.

◊uOK� nOH�

حتمًا  فهو  الوصول،  في  القطار  تأخر  وإن  حتى 
وميزة  خصوصية  املرّة  هذه  ولوصوله  سيصل، 
من  يزيد  الشوق،  من  يزيد  االنتظار  طول  أخرى. 
انتظرتك  فشفاعمرو  اللقاء،  ساعة  األحباء  لهفة 
طويالً، لتمسك بيدها ولتسيران معًا نحو طريق 
واألصالة  العريقة  شفاعمرو  حق  فمن  املستقبل، 
وعبق التاريخ أن تلمس يد املستقبل، لنجعل من 
مزدهرة،  باحلياة،  تعج  عصرية،  مدينة  شفاعمرو 

متطورة، متألقة، نوّارة اجلليل.
وآن  الدهور،  أرهقتها  التعب،  أضناها  شفاعمرو 
لها أن ترتاح، لتبدأ رحلتها من جديد، وكلي أمل 
أن تبدأها هذه املرة وهي حتتضن كل أبنائها، دون 
أن تترك خارج السرب فردًا واحداً، فكلنا نحبها 
من  ونرفع  نخدمها  أن  نريد  وكلنا  أبناؤها،  وكلنا 
قال  وكما  وملجأنا،  وحبيبتنا  أمنا  ألنها  شأنها 
ابراهيم  البار  وابنها  شفاعمرو  عاشق  الشاعر، 

بحوث «ويكفي أنها بلدي ألهواها». 
قدم  من  كل  إلى  شكر  كلمة  أوجه  أن  أوّد  وهنا 
وساهم في خدمة بلده شفاعمرو، كل من موقعه 
ومبجال عمله، وشفاعمرو وأبناء شفاعمرو يجيدون 
تكرمي من أعطى وخدم هذا البلد، وكل من أعطى 
وخدم شفاعمرو عليه أن يستمر في حبه وعطائه 
لها، فإن اختارت شفاعمرو أمني عنبتاوي ليتولى 
إدارة شؤونها، هذا ال يعني أنها ترفض اآلخرين، 
بل تريدهم في موقع آخر ليساهموا هم أيضًا في 
بنائها وتطويرها ورفع شأنها،  فشفاعمرو تتسع 

للجميع، وبحاجة للجميع. 
بلدية  رئيس  عنبتاوي  أمني  اللحظة  هذه  منذ 
املشرّف  الفوز  بهذا  أمني  أهنىء  وإذ   شفاعمرو، 
على  شفاعمرو  وأهنىء  األولى،  اجلولة  ومن 
هذه  سادت  التي  والدميقراطية  احلضارية  األجواء 
من  ننتظر  ماذا  إلى  أشير  أن  أوّد  االنتخابات، 
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أمني بعد منحه هذه الثقة الغالية، ماذا نتوقع. 
ولكن قبل ذلك دعوني أوّضح ملاذا أمني عنبتاوي 
الشفاعمري،  اجلمهور  ثقة  يكسب  أن  استطاع 
ما  بحلٍم  يؤمن  من  كل  أوًال  النصر.  هذا  ويحقق 
ذلك  حتقيق  احتمال  حلمه،  لتحقيق  ويسعى 

احللم يصبح ممكناً. 
بلدية  لرئاسة  نفسه  بترشيح  قام  أن  منذ  وأمني 
شفاعمرو منذ املرة األولى، تصرّف كقائد ومسؤول 
طوال املدة الزمنية التي أعقبت االنتخابات بعد أن 
رشح نفسه في املرة األولى، وبهذا أثبت للجميع 
أن قضية الترشيح والطموح برئاسة البلدية هي 
على  واإلصرار  ومحدد،  واضح  بهدف  وإميان  نهج 
التي  العوامل  من  هي  احملاولة  في  االستمرار 

حققت النجاح والنصر. 
والثقافي،  اجلماهيري  العمل  قلب  من  جاء  أمني 
من خالل عمله في إدارة املراكز اجلماهيرية، هذا 
اليومي  لالحتكاك  الظرف  له  وفر  الذي  العمل 
بالناس والشباب، فأدرك احتياجاتهم، األمر الذي 
وفر له اإلمكانات للعمل مع الشباب. كما تقلد 
ًا هامًا وحيويًا في وزارة الثقافة، حيث  أمني منصب
وقع عليه االختيار ليرأس مجلس الدائرة العربية 
قدم  املنصب  هذا  خالل  ومن  والفنون،  للثقافة 
اخلدمات اجلليلة للثقافة العربية في كافة أنحاء 
البالد. فساهم في دعم عشرات املؤسسات الثقافية 
الدائرة،  هذه  عمل  منهجة  في  وساهم  والفنية، 
وقدم الكثير الكثير حلركتنا الثقافية في البالد. 
إلى  بحاجة  ألننا  الكثير  نتوقع  نحن  واليوم 
استعدادنا  بحجم  توقعاتنا  ولكن  الكثير، 
للعطاء واملساهمة في دفع مسيرة شفاعمرو نحو 
املستقبل. فلنشمر عن سواعدنا، ولنبادر ملشاريع 
دور،  فللمستثمرين  وثقافية،  وتربوية  عمرانية 
ولألكادمييني دور، ولرجال األعمال دور، وللجمعيات 
علينا  أعطنا،  نقول  أن  وقبل  دور.  واملؤسسات 
سنطالب  العطاء  هذا  ومقابل  نحن،  نعطي  أن 
بأسلوب عمل مغاير، أسلوب عمل يعتمد على 
والبيروقراطية  احملسوبيات  عن  بعيدًا  العدل، 
الناس،  وخداع  املؤامرات  عن  وبعيًدا  البغيضة، 
األمان  صّمام  هي  الشفافية  املفتاح،  هو  الصدق 

لعالقة صحّية بني البلدية ومواطنيها. 
نحن نريد الكثير، ألن املواطن يريد أسلوبًا جديدًا 
نظيفًا في التعامل، ونحن نتوقع ذلك من رئيس 
البلدية اجلديد، ألنه حازم ونحن بحاجة إلى احلزم، 
وألّنه مثقف وأكادميي ونحن بحاجة إلنسان مثقف، 
الصالحيات  حتديد  نتوقع  نحن  ومتنور.  مطلع 
تعيني  يتم  أن  نتوقع  وتشابكها،  تداخلها  وعدم 
من يستحق خدمة شفاعمرو وقادر على خدمتها، 
عندها كلنا سنكون جنودًا في خدمة شفاعمرو ال 
انتهازيني، نتخاصم في كيفية اقتسام خيراتها. 
نحن نريد منك يا أمني أن يشعر كل شفاعمري 
باالنتماء لهذا البلد، فإذا شعر الشفاعمري بذلك 
حدود  ال  إلبداعه،  حدود  ال  لعطائه،  حدود  فال 
لتفانيه لبلده. معًا نبني شفاعمرو، معًا ُنحدث 
التغيير، معًا ُنحقق النجاحات لشفاعمرو النوّارة.      
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احلزبني،  أنصار  تقدميه  يحاول  عذر  أّي  إّن 
موّحدة  بقائمة  التقّدم  لعدم  واجلبهة،  التجمع 
من  أقبح  عذر  البلدية، لهَو  االنتخابات  في 
فإّن  املسوّغات  تقدمي  حاولوا  فمهما  ذنب! 
احملادثات حتّطمت – في األخير – على صخرة 

منصب نيابة رئيس البلدية.
فقد يحتّج قائل: «هي النفسّيات» وقائل: «إّن 
في العرض إجحاًفا» وقائل: «إسفاف» وقائل: 
«حاولوا االلتفاف»، والنتيجة؟ مقعد للتجّمع 

ومقعدان للجبهة، ويا لشماتة األعداء فينا!
فماذا تغّير، إًذا؟

 – األحزاب  لكثرة   – احلزبني  أمام  كانت  لقد 
فرصة تاريخّية ألن يكونا الكتلة األكبر داخل 
البلدية، واملسؤولون في هذين احلزبني يعلمون 
هذا علم اليقني! فبدًال من تقدمي استجوابات 
كان  األوهام،  وبيع  الشوارع  قطط  حول 
باستطاعتهما الدخول في االئتالف والتفاوض 
ملّف  والتعليم،  الّتربية  ملّف  على  بقوّة 
السكن واخلدمات، ملّف الشبيبة، أو أّي ملّف 
اليومية.  بحياتنا  ُيعنى  حقيقية  قيمة  ذي 
مع  اجللوس  يجّنبهما  بأن  كفيًال  ذلك  وكان 
ستكون  أظّنها  سنوات،  خمس  مّدة  القاعدين 

كاّلتي سبقتها.. خمس سنوات عجاًفا.
سيقولون  والسياسة  والنفس  االجتماع  علماء 
ية  املتدّن التصويت  نسبة  مسألة  في  كلمتهم 
ـ %35. أّما  لعرب حيفا، التي لم تتجاوز ال
الناخب  كوضع  وضعه  كان  فقد  انتخب  من 
يوافقه  ال  الذي  املرّشح  اختار  الذي  املصرّي 
التأييد  باب  من  أو  ا،  سلًب املجرَّب  أو  الرأي 
مرّشح  انتخاب  إلى  ُيضطّر  ال  حتى  املوروث؛ 
من حزب سلطوّي أو مرّشح ال ينادي بحقوقه 
في (وعلى) املدينة، وال يسعى لتقدمي اخلدمات 
له، وسواء أبَعد ِمهرَجان التخجيل أم عن مبدأ 
أم ألمر ذي منفعة، فقد أعطى الناخب العربّي 
للجبهة أو  ثقته  املعتادة  بطيبته  احليفاوّي 
فإن  بعدها،  ما  لها  أخيرة  كفرصة  التجّمع.. 
من  وإلى  فسُيحاَسبان،  بوعودهما  يفيا  لم 
أّنه  اعلم  نقول:  اجلماهير  لسخط  يكترث  ال 
االنتخابات  حتى  حيفا  في  العرب  ينتظر  لن 
القادمة، ولن «يخلو امليدان حلميدان»، وسوف 
وسوف  عقب،  على  رأًسا  املعادلة  هذه  ُتقلب 

ُتقلب الطاولة على اجلميع. 
ا، إلى زمن املتغّيرات..  وستعود حيفا، سياسًيّ

املتغّيرات التي ال تصنعها األحزاب.
(الكبابير/حيفا)
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qOz«dÝ≈ pMÐ bOLŽ WHOþË

ويديره  إسرائيل،  بنك  يرأس  اّلذي  الّشخص  هو 
مسائل  بشؤون  للحكومة  كمستشار  ويعمل 
وُيَعّني  األخرى.  االقتصادّية  واملسائل  العملة 
على  بناًء  الدولة،  رئيس  ِقَبل  من  البنك  عميد 
ملدة  هو  العميد  تعيني  احلكومة.  من  توصية 
خمس سنوات، وميكن إعادة تعيينه لفترة أخرى. 
بنك  إدارة  تشمل:  العميد  وصالحّيات  مهام 
إسرائيل، تقدمي املشورة للحكومة بشأن مسائل 
الّتقارير  تقدمي  املسائل،  من  وغيرها  العملة، 
ّية  املال والّلجنة  احلكومة  إلى  واحلسابات  املالية 
املتعّلقة  األمور  بشأن  للكنيست  الّتابعة 

بنشاطات البنك.

bOLF�« ÂUN� Òr¼√

 طباعة الّنقود.
 الّتدّخل في أسعار العملة والدوالر.

 اإلشراف على البنوك.
 التشريعات والعمل على سّن القوانني املُتعّلقة 

بالّشؤون املصرفّية.
ـ«پرامي».  حتديد سعر فائدة ال

ÆÆ…b¹bł …bOLŽ

العميد  استقالة  على  يوًما   112 ُمضّي  بعد 
فيشير؛  ستانلي  إسرائيل،  لبنك  الّسابق 
عّينت احلكومة اإلسرائيلّية عميدًة جديدًة لبنك 
سيؤّثر  وكيف  األمر،  هذا  يعني  ماذا  إسرائيل.. 

علينا نحن املُقَترِضني؟ 
لو قمنا ببحث وفحص اخلطوات واإلجراءات اّلتي 
الّسنوات  خالل  الّسابق،  البنك  عميد  اّتخذها 
الّثماني املاضية، ميكننا أن نفهم كيف سُيؤّثر 

هذا القرار أو الّتعيني على كّل واحد مّنا.
القيام  الّسابق  إسرائيل  بنك  عميد  حاول  لقد 
بالعديد من اخلطوات الّصعبة، من أجل حتقيق 

هدفني:
األّول: احلفاظ على استقرار وضع البنوك وتقليل 
احتماالت ُمخاطرة البنوك مع املُقَترِضني، كي ال 
متّر البنوك في البالد بنفس الّظروف اّلتي مرّت بها 
البنوك في الواليات املّتحدة. والّثاني: محاوالت 

احلّد من استمرار ارتفاع أسعار العقارات.
إشغاله  فترة  طوال  يحاول  العميد  كان  لذلك 
لهذا املنصب فرض القيود على املُقَترِضني وعلى 
أجل  من  الّسكنّية،  القروض  بشؤون  البنوك 

حتسني وضع سوق العقارات.

 W ÒLN*«Ë  …“—U³�«  œuOI�«Ë   ULOKFÒ²�«

∫oÐU Ò��« bOLFK�

قرض  املُقَترِض  إعطاء  البنك  يستطيع  ال   
سكني بنسبة أكبر من %75 من ثمن الّشقة 
إذا كانت الّشقة األولى للُمقَترِض؛ وأّما إذا كان 
األولى،  لشّقته  بديلة  شّقة  سيشتري  املُقترض 
%70؛  هو  للقرض  به  املسموح  األعلى  فاحلد 
وبكلمات أخرى: على املُقَترِض أن ميتلك بالفعل 
مبلًغا بنسبة %25 - %30 من ثمن الّشقة، 
اّلذي  األمر  سكنّي،  قرض  على  يحصل  لكي 
ُيصّعب على الكثيرين، ومينعهم من حتقيق حلم 

شراء شّقة سكنّية.
 في حال شراء شّقة ثانية أو أكثر - ال ُيسَمح 
تكلفة  من   50% من  أكثر  املُقَترِض  بإعطاء 
الّشّقة؛ فأحد أهداف هذا القيد هو تقليل نشاطات 
اعتبرهم  الّسابق  البنك  عميد  ألّن  املُستثمرين، 
العقارات. أسعار  ارتفاع  في  الرئيسي  الّسبب 

 منع البنوك من املوافقة على املسارات املُتغّيرة 
القرض  لُثلث  سنوات  خمس  من  أقل  لفترات 
املُقَترِض،  أمام  للبنك  أقل  [ُمخاطرة  الّسكنّي 
حيث إّنه إذا ارتفع معّدل الفائدة فإّنه على األرجح 
وإمتام  القرض  إرجاع  املُقَترِض  على  سيتعّذر 
األقساط الّشهرّية]، ُمخاطرة أقل من ِقَبل البنوك 

بالرغم من أن أرباح البنوك أقل في هذه احلالة.
 منع إعطاء القروض العقارّية لفترات تزيد عن 30 
عاًما؛ إّن هذا القرار يعني ربح أقل للبنوك، ولكن 
املخاطر أقل واملُقَترِض يدفع أقساط شهرّية أعلى.

 عدم الّسماح للُمقترض بإعادة أقساط شهرّية 
الّشهري  دخله  من   50% من  أكثر  بنسبة 
املثال  سبيل  [على  الّسكنّي  القرض  لتسديد 
جديد  شيكل  آالف   10 يكسب  اّلذي  املقترض 
في الشهر، لم ُيسَمح له بأن ُيرِجع أكثر من 5 

آالف شيكل  جديد في الّشهر].
الّتعليمات  من  جزء  سوى  ليس  هذا  بالّطبع 
إسرائيل  بنك  عميد  فرضها  اّلتي  والقيود 
الّسابق، والّتي كان لها تأثير مباشر على سوق 

العقارات والقروض العقارّية.
َكرْنيت پيليچ اّلتي كانت نائبة العميد الّسابق 
للبنك  عميدة  مؤّخرًا  ُعّينت  فيشير،  ستانلي 
وأتساَءل  الّسابق...  العميد  مكان  اإلسرائيلي 
التي  الطريقة  نفس  ستّتبع  كانت  إذا  عّما 
اعتمدها العميد الّسابق أم أّن لديها وجهة نظر 
وضع  استقرار  على  احلفاظ  طرق  حول  مغايرة 
البنوك في البالد من جهة، واحلفاظ على اعتدال 

وضع الّسوق العقاري من جهة أخرى.

اختصاصي قروض عقارية

q O z«d Ý≈ pM Ð b O L Ž
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3.11.2013
يوم االحد، الساعة الثامنة مساًء
املسرح البلدي (شارع بفزنر 50), حيفا
موقف للسيارات شارع بفزنر 27

غناء: نـاي ال�غوثي
إشراف موسيقي: سامر بشارة

حوار 
اجلمعّية  العربية 

لل'بية البديلة

تستضيف

ثمن البطاقة: 100 ش.ج
للحجز واالستفسار: 052-8480005 | 052-4203018 |  052-8022706 | 052-8219622

أمكانية شراء تذاكر من موقع:
www.tzaker.net

ÊöÐ d�UÝ …—«œSÐ
 احلفل برعاية:

يرصد ريع احلفل لدعم مدرسة حوار A طريقها املستقل ومواصلة مس=تها ال;بوية الرائدة
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∫ ÒwI	√

1. من أقدم الديانات التوحيدّية.
2. ِمنطقة في شرق فرنسا - اشتعل.

ّية. 3. دولة عرب
4. ُتعرف بآسيا الّصغرى.

5. ما ارتفع من األرض - تقوى.
6. قادم - أخفقت.

7. بلدة في لبنان قضاء الّشوف.
8. عملة آسيوّية - شعب من العرب ُذكر في القرآن، سكن 

ديار ثمود.
9. الزمان الذاهب (معكوسة) - قماش.

10. غزال - حرف جر.

∫ ÒÍœuLŽ

1. من أعظم فالسفة العرب.
2. للتمّني - لغة منسوبة إلى سهل الثيوم في إيطاليا.

3. أكبر موسيقيي األندلس.
4. سقي - فج - مجال.

5. بناه - اسم علم مؤّنث.
6. أترك.

7. أديب فرنسي، من زعماء الرومانطيقّية.
8. تنقل من مكان آلخر - نوع من احلرير.

9. متشابهان - بحر.
10. االسم الّثاني لفيلسوف فرنسي راحل - عفريت.

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o ÐU Ò « eG ÒK « q Š

9 5
7 6 8

3 5 2
79 9

4 8 11 6 7

5
9
47

4

5 59

6 35 15
8 9 4 3
9

6

236
4

2

6392

896 7346
7 2

3

u ÖËœu Ý

2/ملعقتان صغيرتان من الفليفلة احلمراء احلارّة املفرومة.

1 ملعقة صغيرة من امللح.
1 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

½1 ملعقة صغيرة من العسل.

3 مالعق صغيرة من عصير الليمون.
½ كوب من املاء.

∫.bI�K

أرز أبيض مع اخلضار املطبوخة، مثل: البروكولي، الكرنب، 
الفاصولياء اخلضراء، اجلزر وغيرها.

∫dOC��« WI|d�

نضع  سم؛   2 بعرض  طولّي  بشكل  الّدجاج  قطع  نقّطع 
ونخلطهم  چاري»  ـ«بونچ  ال نرش  صحن،  في  الّدجاج  قطع 
بشكل جّيد. في مقالة كبيرة نسّخن الزيت ونقلي دوائر 
الّليمون، الزجنبيل، الّثوم، البصل األخضر، والفليفلة احلارّة 
ملدة 3 دقائق. نضيف قطع الّدجاج ونقليهم مع االستمرار 
ا، ملّدة 5 إلى 6 دقائق.  ـً ّي بالّتحريك إلى أن يتّم طبخها كل
ونتركهم  واملاء،  والّليمون  العسل  نضيف  البهارات،  نرش 

حّتى تتبّخر أغلب السوائل.
تقّدم قطع الّدجاج مع األرز واخلضار املطبوخة.

«پونچ چاري» هي صلصة تايالندّية مناسبة لطبخ الّدجاج، 
األسماك وفواكه البحر، كما أّنها تصلح لشوي قطع الّدجاج 

على مقالة ساخنة أو على شوّاية الفحم.

∫åÍ—UÇ ê	uÄò d|œUI�

½1 ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة املطحونة.
1 ملعقة صغيرة من الكّمون.

1 ملعقة صغيرة من الّشومر املطحون.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزّجنبيل.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.
القليل من جوزة الّطيب.

∫ÃU
 Òb« lD� d|œUI�

½ كغم من أفخاذ الّدجاج، منزوعة العظام واجللد.
3 مالعق صغيرة من صلصة «پونچ چاري».

3 مالعق صغيرة من زيت جوز الهند، الفستق أو الزيتون.
1 حّبة ليمون مقّطعة إلى دوائر/شرائح رفيعة.

1 ملعقة صغيرة من الزجنبيل املبشور.
1 ملعقة صغيرة من الّثوم املهروس.

4 مالعق كبيرة من البصل األخضر املفروم.
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 WIO½√ rO�UBð

Ê“u�« W ÒHšË WŠ«Òd�« 5Ð Z�bð

 wÐdF�« jÝu�« w	 ¢crocs¢ XO½«uŠ WJ³ý  bIŽ

  u½UŠ w	 UOH×� ¡UI� 21.10.2013 5MŁô« Âu¹

 p�–Ë ¨…d�UM�« w	 sýU	 mOÐ lL−� w	 ¢crocs¢

 ¨wÐdF�«  jÝu�«  s�  5OH×B�«  s�  œbŽ  —uC×Ð

 W¹cŠ_ …b¹b'« WKOJA²�« o¹u�²Ð ¡b³�« l� UM�«eð

Æ2014≠2013 ¡U²ý rÝu* ¢crocs¢

≠2013 ¡U²ý WKOJAð s� …b¹b'« WŽuL−*« “U²9

 lOLł l� rzö²ð W¹dBŽË WIO½√ rO�UB²Ð 2014
 Ác¼  Ãe9  YOŠ  ¨ U³ÝUM*«Ë  ‰UOł_«  ¨‚«Ë–_«

 p�c�Ë  ¨qL�*«  Ë«  ËdH�«  ¨bK'«  5Ð  U�  rO�UB²�«

 WOł—U)«  W¾O³�«Ë  rzö²ð  œôË_«Ë  ¡U�MK�   U�eł

 UNFOLł eOL²ð w²�«Ë ¨¡U²A�« qB	 ‰öš U½œöÐ w	

 ¢X¹öÝËd�¢?�«  …œU0  WMD³�  WOKš«œ  ‰UFMÐ

 sŽ “U²L²� ¢̈crocs¢ W�dA� W¹dB(«Ë W�U)«

 w	  UN½“Ë  WHšË  5�bIK�  UN²Š«—Ë  UN²�U½QÐ  U¼dOž

ÆbŠ«Ë Ê¬

 ªwÝUH�≈  —uLO�  …bO��«  wH×B�«  ¡UIK�«  X×²²	«

 w	  ¢crocs¢  XO½«uŠ  WJ³ý  o¹u�ð  …d¹b�

 W¹cŠ«  «eO� sŽ XŁb%Ë —̈uC(« …d�Uý œö³�«

 W¹cŠô« Ác¼ U¼d	uð w²�« WŠ«d�« UNL¼√Ë ¢crocs¢

 szUÐe�« s� b¹bF�« Ê« U¾łUH� fO� «c� ÆU¼dOž sŽ

2014≠2013 ¡U²ý WKOJAð oKDð wÐdF�« lL²−*« w	 crocs XO½«uŠ WJ³ý

 Æf�Ëd�  ¡«cŠ  ¡UM²�«  sŽ  ‰“UM²�«  ÊuFOD²�¹  ô

 jÝu�«  w	  UMKLŽ  ‰öš  s�  UM�—œ√¢  ∫X	U{√Ë

 ÊËeO1  s¹c�«  »dF�«  szUÐe�«   UłUO²Š«  wÐdF�«

 W	ËdF*«   U�—U*«  ÊuKCH¹Ë  ¨Ãu²M*«  w	  …œu'«

 ¨rOLB²�«Ë  lMB�«  …œuł  WOŠU½  s�  U¼dOž  vKŽ

 —uNL' ¢crocs¢ XO½«uŠ WJ³ý ÷dFð UM¼ s�

 WKOJAð ÂUF�« «c¼ ¡U²ý rÝu� ‰öš »dF�« szUÐe�«

 s� d¦�« W¹dBF�«Ë W�U½_UÐ “U²9 W�UšË WŽuM²�

Æ¢vC� X�Ë Í«

 W¹cŠ«  WJ³ý  w¼  ¢crocs¢  WJ³ý  Ê«  v�«  —UA¹

 w	 W�dA�« pK9 Ær�UF�«Ë œö³�« w	 …bz«—Ë WO*UŽ

 ‰ULA�«  s�  …dA²M�   u½UŠ  60  s�  d¦�√  œö³�«

 w	   u½UŠ  13  w�«uŠ  UNM�  ¨»uM'«  v²ŠË

 WO½UJ�« `M9 w� ¨tM� »dI�UÐ Ë« wÐdF�« jÝu�«

 Ÿu½  200  s�  d¦�«  s�  lÝ«u�«  —uNL−K�  l²L²�«

 V�U� w	 W�U½_«Ë Ê“u�« WHšË WŠ«d�« Z�bð W¹cŠ_

 qLFð  w²�«Ë  ¢X¹öÝËdJ�«¢  …œU�  ‰öš  s�  bŠ«Ë

 V½Uł v�« 5�bIK� wKš«œ Ê“«uð À«bŠ« vKŽ UC¹«

Æ5�bI�« WH¹u&Ë VFJ�« l� ÂU²�« oÝUM²�«
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e ÒO2 ‚«c0  U¹uKŠË …b¹bł WÒK×Ð åUHOŠ —U²��ò

 ÷uŽ qz«Ë

 s¹b�«Ë  WÝUO Ò��«  ‰Uł—  s�  ¨ «dAF�«  „—Uý

 WFL'«  Âu¹  ¨…“—UÐ  …b¹bŽ   UÒOB�ýË

  U¹uKŠ  q×�  ÕU²²	«  w	  ©11Ø10Ø2013®

 bFÐ ¨w½UF� ÊULOKÝ t³ŠUB� åUHOŠ —U²��ò

 qJAÐ  tLOLBðË  ¨t¦¹b%Ë  tLO�dð  Ò-  Ê√

 W	UA�  W�d	  X�—Uý  UL�  Æ ÒÍdBŽË  b¹bł

ÆÕU²²	ô« w	 W ÒO��–uŁ—_« W	UAJ�«Ë åq�dJ�«ò

 —U²��ò  U¹uKŠ VŠU�® w½UF� ÊULOKÝ b Ò�√Ë

 Àb×²��Ë  ÒÍdBŽ  Ò3d*«  q;«  ÒÊ√  ©åUHOŠ

 …eÒO2  ≠  -œÒuFð  UL�  ≠   U¹uK(«  rFÞ  ÒsJ�Ë

 w	   U¹uK(«  ∫·U{√Ë  ÆW Ò�Uš  WNJ½  UN�Ë

 UM¹b�  YOŠ  ¨‚«Ë–_«  lOLł  w{dð  q;«

 pFJ�«  s�  ¨…eÒO2Ë  WŽÒuM�Ë  …dO³�  WKOJAð

 wÒ³K½  UL�  ¨W ÒO�dA�«   U¹uK(«Ë   uJ�³�«Ë

 W	UM�  Ÿ«u½√  v?Ný√  UM¹b�  Æ U ÒO³KD�«  lOLł

 ¨W ÒO�u³MDÝô« W	UMJ�« ¨¡«dL(« W	UMJ�« —̈U²�*«

 W	UMJ�«  ¨W ÒOKLBF�«  W	UMJ�«  ¨W ÒO�uK*«  W	UMJ�«

 W	UMJ�«  ¨W ÒO�KÐUM�«  W	UMJ�«  ¨W ÒO�UA�«

 dOD	  “̈u'«Ë  6'UÐ  Ãôu�  ¨ «d�J*UÐ

 s�  dO¦J�«  U¼dOžË  6−Ð  dOD	  ¨WDAIÐ

 …—U¹e�  lOL'«  uŽœ√  ÆW ÒO�dA�«   U¹uK(«

U½—UFÝ√ s�Ë rFD�«Ë …œu'« s� b�Q²K� ÊUJ*«

      ÆW ÒO³FA�« 

 wEŠ  ÕU²²	ô«  qHŠ  dCŠ  s�  Òq�  Ê√  d�c¹

     q×0  W Ò�U)«Ë  …eÒOL*«  W	UMJ�«  ‚ ÒËc²Ð

ÆåUHOŠ —U²��ò

©ÆŸÆŸ®
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 åu¹—U� dÄuÝò  »u³;« q�K�*«  UOB�ý

å“b�U½Ëb�U�ò w	 Êü«

 Ê_«  u¹—U� dÐuÝ »u³;« q�K�*«   UOB�ý s� »UF�«  WKOJAð “b�U½Ëb�U� w	 b¹bł

  UOB�ý s� WHK²�� »UF�« 10 u¹—U� dÐuÝ WK�KÝ qLAð ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l�

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� u¹—U� dÐuÝ »UF�√ Êü« «uFLł« Æq�K�*«

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

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  

©ÆŸÆŸ®                                 ÆÊËe�*« œUH½ v²Š  “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

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

°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb�U�ò …uN� l�

W�	UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

 w	  —uH�«  vKŽ  UNM×Þ  r²¹  …œu'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s�  …dšU	  WO�UD¹«  …uN�  tO	U�  „U�

Æ“b�U½Ëb�U� rŽUD� ŸËd	 w	 …uNI�«  UMO�U�

 ?Ð uÝdáÝ« ”Q�Ë jI	  ÆÃÆ‘ 4.90 ?Ð ÍœUŽ uMOAðuÐU� ”Q� ∫ W�	UM� ÊËbÐ …uNI�« dFÝ

ÆjI	 ÆÃÆ‘ 3.90
ÆÂUFD�« WLzU� s� dš¬ Z²M� Í√ Ë√ W³łË VKDÐ dF��« «cN� W�öŽ ô Ê√  ¨Ád�– d¹b'« s�Ë

©ÆŸÆŸ®

XL W�UD�« »ËdA�

 »U³A�« Èb� eO�d²�« 5�%Ë VF²�« lM*

 —̈UNM�«  ‰öš  VF²�«  WÐ—U;  …“U²2  WI¹dÞ  d³²F Ô¹  XL  W�UD�«  »ËdA�  „öN²Ý«

 s Ò�×¹  XL  ÆW�uN�Ð  qLF�«  Ë«  rOKF²�«  Âu¹  “UO²ł«Ë  eO�d²�«  vKŽ  WE	U×LK�

ÆW¹—ËdC�«  UMO�U²OH�« r�'« `M1Ë dOBI�« b�ú� …d�«c�«

 ¨»U³A�U�  lL²−*«   U¾	  s�  dO¦J�  w�U¦�  wz«cž  q ÒLJ�  u¼  XL  W�UD�«  »ËdA�

 s*  ÂUð  q ÒLJ�  UC¹«  q ÒJAð  Ê«  UNMJ1Ë  ¨WG�U³�«  W×¹dA�«Ë   ö�UF�«   UN�ô«

Æ W{U¹d�« ÊuÝ—U1

 ¡UMŁ«  dOBI�«  b�ú�  …d�«c�«  5�%  qł«  s�  »ËdA*UÐ  W½UF²Ýô«  »öDK�  sJ1

ÆW�uN�Ð WK¹uÞ WÝ«—œ WKO� “UO²łô W�UD�« Èu²�� …œU¹e�Ë  U½U×²�ö� WÝ«—b�«

 vKŽ WE	U×LK� W�UD�« »ËdA0 W½UF²Ýô« rNMJ1 WOKOK�«  U¹œ—u�« w	 ‰ULF�«

ÆWKNÝ dOž  UŽUÝ w	Ë …dðu²*«Ë WDžUC�« ·ËdE�« w	 UC¹« eO�d²�«

 dðu²�«  s�  nOH�²�«  Êœ—«  Ê«  »ËdA*UÐ  W½UF²Ýô«  sNMJ1   ö�UF�«   UN�ô«

 wŽuM�«Ë w	UJ�« X�u�« ¡UC� w	 ÕöH�«Ë qLF�« w	 ÂUN*« ÂU9ù ¨Íb�'«Ë wM¼c�«

 ÆœôËô« l�

  UÐËdA0 W½UF²Ýô« qÐUI*UÐ rNMJ1 ÂUN*« s� dO¦J�« w	 5�uGA*« ‰ULŽô« ‰Uł—

 WDžUC�« ÂU¹ô« w	 W�Uš d̈JH�«Ë r�'« ◊UA½ 5�% vKŽ bŽU�ð w²�« W�UD�«

ÆWI¼d*«Ë

 WOL� qLAðË ¨W�UFH�« W�UD�«  UÐËdA� U¹«e� «bOł Êu	dF¹ W{U¹d�« ÊuÝ—U1 s�

 “UNł e¹eFð w	 bŽU�*« C 5�U²O	 Ë ¨ W�UD�« ÃU²½« …œU¹e� B 5�U²O	 s� …dO³�

 vKŽË rN²×� vKŽ ÊuO{U¹d�«  k	U×¹ Ác¼ W�UD�«   UÐËdA� ‰öš s� ÆWŽUM*«

ÆÁbFÐË V¹—b²�« ¡UMŁ« dO³� W�UÞ Èu²��

 W�UD�«  UÐËdA* …b¹bF�« U¹«e*UÐ l²L²�« UNMJ1 UC¹« —U³J�« W×¹dý ÊU	 «dOš√Ë

Æ◊UA½ Í√ rN²Ý—U2 Èb� eO�d²�« vKŽ …—bI�« 5�% vKŽ r¼bŽU�²Ý w²�«Ë

©ÆŸÆŸ®

 ∫wÐdF�« jÝu�«  UN�_ wMN*« Ê«uMF�«

„öOLOÝ w	 ¡«d³)« r�UÞ

 sŽ  UM¹d³š«   ÆszUÐe�«  W�bš  …d¹b�  s1u½  bM�—u½  w�U�  l�   Y¹bŠ  w	

„öOLOÝ w	 ¢¡«d³)« r�UÞ¢

 r¼œËe¹ wMN� Ê«uMŽ v�« WłU×Ð UMOJKN²�� Ê« UM�—œ«  «uMÝ …bŽ q³�

 W¹cGð ÊU	 ¨ ÎU Ò�« 5×³Bð U�bMŽ ÆrNðUOŠ  «d²	 r¼« bŠ« w	 rŽb�«Ë œd�UÐ

 rKÝ  ‰Ë«  w	  ÊuJð  UŠUðd�Ë  «bOł  dFAOÝ  t½«  WIOIŠË  t²×�  ¨pKHÞ

 WOLKF�«  W	dF*« XFLł W�dý w¼  uÐ« Ê« WIOIŠ 5Ð Z�b�«  ÆpðU¹u�Ë«

 ¨‰UHÞô«  W¹cGð  ‰U−�  w	  WK¹uÞ   «uMÝ  …d³š  vKŽ  …bL²F*«Ë  ¨WO³D�«

 ¨VOK(«  qz«bÐ  ‰U−�  w	  UOłu�uMJ²�«  W�bI�  w	  UM½u�Ë  ÀU×Ðô«  ¡«dł«

  UN�ô«  ·dBð X% ÊuJ¹ e�d� ÕU²²	ô »uKD*«  —«dI�«  –U�ð«  v�«  Èœ«

 u×½  cM�  ‰UF	  e�d*«  Æl{d�«Ë  ‰UHÞô«  W¹cGð  ‰U−�  w	  ‰«RÝ  Í√  ‰uŠ

 w	  UŁœU;« ·ô¬ qO−�ð  «uM��« Ác¼ ÊuCž w	 - b�Ë ¨ «uMÝ 5
 s�  5JKN²�*«  WŠ«—  qł«  s�  Æ—uNL'«  s�  qBð  w²�«  lO{«u*«  v²ý

 d³Ž  ¨WOÐdF�«  WGK�UÐ  œd�«  wIKð  UC¹«  e�d*«  w	  sJ1  wÐdF�«  jÝu�«

ÆWOÐdF�« WGK�« Àb×²ð WOMN� W¹cGð WOzUBš«

ø UŁœU;« s� qzUN�« rJ�« «c¼ q� WFÐU²�Ë …—«œ« w	 Êu×−Mð nO�

 dOÝ  `O²ð  …—uD²�   UOłu�uMJ²Ð  …œËe�  „öOLOÝ  w	  szUÐe�«  W�bš

 W	UJ�  oOŁuð  ¨  CRM  ÂUE½Ë  s¹dE²M*«Ë  5Nłu²*«  szUÐe�«  WFÐU²�  `O²¹  wHðU¼  ÂUE½  ¨WO�uO�«   «¡«dłô«

 vKŽ  WI¹dÞ  l$QÐ  szUÐe�«  WK¾Ý√Ë   UNłu²�UÐ  ÂUL²¼ô«  vKŽ  bŽU�ð  w²�«   UOKLF�«  ¡«dł≈Ë   UNłu²�«

Æ‚öÞô«

ønð«uN�« ◊uDš nKš s� s¹bł«u²*« ’U�ýô« r¼ s�

 sNFOLłË  ÆqHD�«Ë  Âô«  e�d�  s�   U{d2Ë  W¹cGð   UOzUBš«  qLA¹  „öOLOÝ  e�d�  w	  wMN*«  r�UD�«

 ¨r¼—uDðË r¼u/ WI¹dÞË ‰UHÞô« W¹cG²Ð oKF²¹ U� q� w	 …dO¦J�«  U�uKF*« ¨rzö*« qO¼Q²�« vKŽ  ö�UŠ

ÆUMO�« 5Nłu²*« w�U¼ú� …—UA²Ýô« .bIð vKŽ s¼bŽU�ð …d³)«  «uMÝ ÊU	 p�c�Ë

øUO�u¹ „öOLOÝ szUÐ“ W�bš w	 UN�ö²Ý« r²¹ w²�« …œ—«u�«  UŁœU;« WOL� w¼ U�

 W	U� s�  U*UJ*«  qBð Æw½UH²*«  UML�UÞ q³� s� «bOł UN²'UF� r²¹ w²�«Ë ¨UO�u¹  UNłu²�«   U¾� UMKBð

 ¢¡«d³)« r�UÞ¢ e�d� Ê« d�c½ Ê« rN*« s� ÆwÐdF�« jÝu�« s� l³D�UÐË œö³�« oÞUM� W	U� s� ¨lL²−*« `z«dý

 Æ uÐ« – WO�Ëœ WO×�  U−²M�Ë W¹Ëœ« W�dý s� Vłu²¹ UL� WOMN*« s� Èu²�� vKŽQÐ “U²1 „öOLOÝ w	

 —UE²½ô« …b� Ê« YOŠ ¨vKŽô« s� w¼ UM¹b� W�b)« fO¹UI� ÆW�u³�� dOžË WFz«— W�bš `M� V½Uł v�« «c¼Ë

ÆjI	 WO½UŁ 36 v�« qBð œdK�

øw�U¼ô« ‰Q�¹ «–U� sŽ

 ‰uŠ w�U¼ô« s� dO¦J�« j³�²¹ ÆWŠdH�« sŽ qIð ô Wł—bÐ pÐd� p�c�Ë ÕdH� ÀbŠ d³²Fð b¹bł qHÞ …œôË

 vKŽ ‰uB(«Ë rN²K¾Ý_ tO�« ¡u−K�« rNMJ1 Ê«uMŽ sŽ Êu¦×³¹Ë ¨Á—uDðË qHD�« W¹cG²Ð WIKF²*« WK¾Ýô«

 ÀU×Ð√Ë rKŽ vKŽ «œUL²Ž« ¨wMN� qJAÐ œdO� „UM¼ bł«u²¹ „öOLOÝ s� ¢¡«d³)« r�UÞ¢ e�d� ÆwMN�Ë oO�œ œ—

 W¹cG²�« UNÐ bL²Fð w²�« WKŠd*« w	 ¨ «uMÝ 3 sÝ v²Š l{d�«Ë ‰UHÞô« W¹cG²Ð oKF²¹ U� q� w	 …—uD²�

  UNłuð UC¹« vIK²½ ÆVKB�« ÂUFD�« b�u�« Z�b¹ …dšQ²� d¦�« WKŠd� w	Ë ¨VOK(« q¹bÐ Ë« Âô« VOKŠ vKŽ

 e�d*« d³Ž sJ1 ÆZ²M*« WÐd& w	 Êu³žd¹Ë W¹dB(« ”uKÐ f½U	œ« „öOLOÝ U¹«e� sŽ «uFLÝ w�U¼« s�

ÆWÐd−²K�  UMOŽ vKŽ ‰uB(«

øe�d*« w	 UN½uIK²ð w²�«  UNłu²�« Ÿu½ u¼ U�

 ÆqHDK� t²�¡ö�Ë VOK(« q¹bÐ —UO²š« w	 q¼ô«  UNBB�¹ w²�«  WOL¼ô«  vKŽ ‰bð U¼UIK²½ w²�«   UNłu²�«

 ‰UOłô« v²ý w	 UNÐ v�u�  UŽdł sŽ ¨„öOLOÝ  U³O�dð w	 bł«u²ð W¹—Ëd{  U³�d� ‰uŠ WK¾Ý« U½œdð

  UN�ô« ÂUL²¼«Ë w½UHð lL�½ Ê« UMMJ1 ◊uD)« ¡«—Ë s� ÆqHD�« ÂUFÞ w	 rN*« VKB�« ÂUFD�« Z�œ sŽË

 „öOLOÝ r�UÞ Ê« w	 pý ô Æ”uKÐ f½U	œ« „öOLOÝ W³O�dð sŽ oOLŽË wÝUÝ« qJAÐ ŸUL��« w	 sN²³ž—Ë

ÆwÐdF�« jÝu�« w	  UN�ú� W³�M�UÐ wMN*« Ê«uMF�« `³�« b�

øe�d*« qLŽ  U�Ë« w¼ U�

 w	 szUÐe�« W�bš e�d� Æ©WO½U−� W*UJ�® 1800656501 ∫r�— nðU¼ vKŽ 5JKN²�*« W�bš w	 e�d*« bł«u²¹

Æ13∫00 ≠ 9∫00  UŽU��« 5Ð WFL'« ÂU¹√Ë 18∫00≠9∫00  UŽU��« 5Ð fOL)« – bŠô« ÂU¹« w	 qLF¹ „öOLOÝ

©ÆŸÆŸ®

 «e½uKH½ô« b{ rOFDð W³łË ÊuOK0  œö³�« w	 …dA²M*« UNð«œUOŽ œÒËeð ¢XO�ö�¢ ∫¡U²A�« ‰uKŠ l�

 U¦¹bŠ 6$« wð«uK�« ¡U�M�«Ë q�«u(« ¡U�M�« ¨qL×K� ÊuDD�¹ Íc�« ¡U�M�« ¨WM�e� ÷«d�« s� Êu½UF¹ s* rOFD²�UÐ `BM¹ ™

™ «ÎdšR�  ̈…—«“u�« tÐ X�Ë« Íc�« uO�u³�« b{ rOFD²�« l� ÷—UF²¹ ô «e½uKH½ô« b{ œôËô« rOFDð ™ dNý« W²Ý qOł s� «¡«b²Ð« œôËô«Ë

 œbŽ  qOFHð  UC¹«  r²OÝË  UL�

 WFÐU²�«  W¹e�d*«   «œUOF�«  s�

 r²OÝ  Èd³J�«  Êb*«  w	  åXO�ö�ò?�

  UŽUÝ  WKOÞ  rOFD²�«  .bIð  UNO	

 l	—  qł√  s�   «œUOF�«  Ác¼  qLŽ

 W�Uš  ÂUF�«  «c¼  5LFD²*«  W³�½

 ÆœôËú�

 W×B�«  …—«“Ë  XLLŽ  UN²Nł  s�

 wIK²� lÝ«u�«  —uNL−K� UNðUO�uð

 W�Uš  «e½uKH½ô«  b{  rOFD²�«

 ÷«d�_UÐ WÐU�û� W{dF*«  U¾HK�

 ¨WM�e�  ÷«d�«  s�  Êu½UF¹  s2

 ¨qL×K�  ÊuDD�¹  Íc�«  ¡U�M�«

 wð«uK�«  ¡U�M�«Ë  q�«u(«  ¡U�M�«

 s�  «¡«b²Ð«  œôË_«Ë  U¦¹bŠ  6$«

 ÆdNý« W²Ý qOł

 ÂUF�«  «cN�  rOFD²�«  W³łË  Ê«  d�c¹

  UO�uð  V�×Ð  UNK¹bFð  -  b�

 qLA²�  WO*UF�«  W×B�«  WLEM�

 YOŠ  ¨”ËdOH�«  s�  Ÿ«u½«  WŁöŁ

 …—bI�« rOFD²K� Ê«  UODF*«  dNþ«

 ÷«d�_UÐ  WÐU�ô«  hOKIð  vKŽ

 WOKŽU	  Ê«  ULO	  dO³�  qJAÐ

 q�«uŽ  3  ?Ð  UC¹«  oKF²ð  rOFD²�«

 l�  rOFD²�«  WLzö�  w¼Ë  W¹e�d�

 “UNł  ¨wLÝu*«  ”ËdOH�«  Ÿu½

 bŽu�  UC¹√Ë  rFD²*«  Èb�  WŽUM*«

 ÷dF²�« l� W½—UI� rOFD²�« wIKð

 WO½UJ�ô«  ÕU²²Ý  YOŠ  «e½uKH½ö�

 qJAÐ  rOFD²�«  wIK²Ð  lOL−K�

 ŒU�³Ð  oKF²¹  ULO	  U�«  Æ  w½U−�

 vKŽ Íu²×O	 åX�O�uKÐå?�« n½_«

 YOŠ ÂUŽ 49 v²Š 5�UŽ qOł s� ’U�ýú� bF�Ë ”ËdOH�« s� Ÿ«u½« 4 b{ W�UF	 WHH�� W³O�dð

 w	 ¨18 qOł v²Š r¼ s*  rOFD²�« qÐUI� qJOý 10 mK³� åÂöýu� XO�ö�ò W�UD³Ð s�R*« l	bOÝ

 ÊU	 …—«“Ë  UO�uð V�×ÐË  ÆrOFD²�« W³łË qÐUI� qJOý 49 mK³� 18 qOł ‚u	 u¼ s� l	bOÝ 5Š

 «c¼ ÆrOFD²�« «c¼ «uIKð b� s¹c�« œôËú� uO�u³�« b{ rOFD²�« l� ÷—UF²¹ ô «e½uKH½ô« b{ rOFD²�«

 w	 rOFD²�« wIK²� —uC(« q³� …œUOF�« r�«uÞ l� UI³�� oO�M²�UÐ —uNL'« åXO�ö�ò býUMðË

 vKŽ ÊuJOÝ ™2700 r�— nðU¼ vKŽ åXO�ö�å?� i¹dL²�« r�IÐ ’U)«  U�öF²Ýô« e�d� Ê« 5Š

 vKŽ åXO�ö�ò l�u� ‰öš s� UC¹√Ë Ÿu{u*« «c¼ sŽ WK¾Ý_«Ë  «—U�H²Ýô« wIK²� œ«bF²Ýô« -«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                        ÆwwwÆclalitÆcoÆil  ∫ X½d²½ô« WJ³ý

 «cN� ¡U²A�« qB	 ‰uKŠ »«d²�« l�

 Ÿu³Ýô« «c¼ åXO�ö�ò XMKŽ« ÂUF�«

 b{   ULOFD²�«  WKL×Ð  UNzbÐ  sŽ

  «œUOŽ   œËeð  YOŠ  «e½uKH½ô«

 w�«u×Ð œö³�« ¡U×½« w	 åXO�ö�ò

 s�  lÐ—  rOFD²�«  s�  W³łË  ÊuOK�

 ‰UHÞ_«  rOFD²�  bF�  WOLJ�«  Ác¼

 dšü« ¡e'«Ë n½ú� ŒU�Ð WDÝ«uÐ

 s��«  —U³�Ë  5G�U³K�  rOFD²K�

 ÆsI(« WDÝ«uÐ

 VzU½  dÐdO	  «—uOł  —u²�b�«  ‰U�Ë

 ∫  åXO�ö�ò  w	  ÃöF�«  …bŠË  d¹b�

 UÐËU& bNA½ …dOš_«  «uM��« w	ò

 lÝ«u�«  —uNL'«  q³�  s�  «dO³�

 b{   ULOFD²�«  vKŽ  ‰U³�ô«  w	

 Íc�«  ‰U³�ô«  «c¼  ¨¡U²A�«  «e½uKH½«

 Ê«Ë  W�Uš  ¨ÂUŽ  bFÐ  U�UŽ  œ«œe¹

 qJAÐ œ«œ“« rOFD²�« WOL¼_ wŽu�«

 W¹UL(«  dO	uð  w	  t²OL¼√Ë  dO³�

 dÐdO	  ·U{√Ë Æå—uNL−K�  WÐuKD*«

 √b³²Ý   ULOFD²�«  …d²	  Ê«  UC¹«

 dL²�²ÝË w�U(« dÐu²�√ dNý s�

 2014  d¹«d³	  dNý  dš«Ë√  v²Š

 —uNL'«  býUM½  YOŠ  ÂœUI�«

 »d�«  w	  rOFD²K�  —uC(UÐ

 «e½uKH½ô« —UA²½« q³� WMJ2 W�d	

 rOFD²�«  U³łË ÊËe�� –UH½ q³�Ë

 n�«  800  s�  d¦�√  Ê«  UC¹«  Áu½Ë Æ

 b{ rOFD²�« vIKð b� ÊU� h�ý

 Ê« YOŠ w{U*« ÂUF�« w	 «e½uKH½ô«

 r¼ s2 ◊UÝË« w	 rOFD²�« W³�½

 dEMK� W²HK� X½U� 65 ? �« qOł ‚u	

 ÆUC¹« rOFD²�« «uIKð s¹c�« ¡UÐü« q³� s� dO³� »ËU& v�« W	U{«

 rOFD²�« rÝu� ÕU²²	« l� UN¦¹bŠ w	  œbA	 w� XO½ö� ªåXO�ö�ò w	 i¹dL²�« …bŠË …d¹b� U�«

 ¡U�M�« vKŽ b¹bA²�« l� rOFD²�« wIKð vKŽ —uNL'« lO−Að vKŽ ÂUF�« «c¼ œbA²Ý åXO�ö�ò Ê«

 w	  dA½ w²�« WO³D�«  UODF*« dš¬ Ê« –« ¨ «uMÝ 5  v²Š dNý« W²Ý qOł s� ‰UHÞ_«Ë q�«u(«

 s2 qO'« W¾	 v�« W	U{« «e½uKH½ôUÐ WÐU�û� W{dŽ d¦�« w¼ W×¹dA�« Ác¼ Ê«  —Uý« r�UF�« œö³�«

 ÆWM�e� ÷«d�« s� Êu½UF¹ s2Ë ‚u	 U�Ë 65 ÊuGK³¹

 åXO�ö�ò   «œUOŽ  w	  r�«uD�«  lOLł  W�—UA0  WH¦J�   «œ«bF²Ý«   ULOFD²�«  WKLŠ  bNA²ÝË  «c¼

 Æ—uNL'« rOFD²� ¨UC¹« ¡U³Þ_«Ë …—«œô« wHþu�Ë W�œUO� ¨ U{d2Ë 5{d2 s� œö³�« ¡U×½« w	
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 —cMð  ¡U²A�«  qB	  ¡U²A�«  »«d²�«  l�  fID�«  W�UŠ  w	   «dOOG²�«

 W¹U�uK�  W¹Ëœ√Ë   «dC×²�0  œËe²�«Ë  œ«bF²Ýö�  X�u�«  ÊUŠ  b�  t½«

 «e½uKH½_« ¨‰UF��« ¨ÂU�e�«∫ q¦� WHK²�*« ÷«d�_« ÷«dŽ√ s� ÃöF�«Ë

 W¹Ëœ_«  W½«eš  VOðd²�  …“U²2  W�d	  UN½√  v�≈  W	U{ùUÐ  ÆtÐUý  U�Ë

ÆUN²OŠö� XN²½« w²�« W¹Ëœ_« s� hK�²�«Ë

 ÷«dŽ_«  ÃöŽ  r²¹  YOŠ   UÝËdOH�«  UN³³�ð  ¡U²A�«  ÷«d�√  WO³�Už

 UN³³�ð  w²�«  ÷«d�_«  iFÐ  błuð  t½«  ô≈  ¨”ËdOH�«  ‰Ëe¹  v²Š

 ÆW¹uO(«   «œUC*«  o¹dÞ  sŽ  ÃöF�«  r²¹  W�U(«  Ác¼  w	Ë  U¹dO²J³�«

 ¡U²A�«  w	 d¦�√  dA²Mð U¼dOžË œd³�«  ÷«dŽ√ ¨oK(« ¨Wzd�«   UÐUN²�«

 YOŠ WzuN²�«  WKOK� ·dž w	  UŽuL−� w	 ”uK'« v�≈  qO/ UM½_

 WzuNð o¹dÞ sŽ ¡U²A�« ÷«d�√ lM� sJ1 «c� ¨ W�uN�Ð ÈËbF�« qI²Mð

ÆW	UEM�« vKŽ ÿUH(« o¹dÞ sŽË V²J*« Ë√ XO³�«

 qB	  »«d²�«  WOAŽ  WO²O³�«  W¹Ëœ_«  W½«eš  w	  lC½  Ê√  UMOKŽ  «–U�

∫œ—U³�« ¡U²A�«

 vKŽ  W½«e)«  Íu²%  Ê√  qCH*«  s�  ∫…—«d×K�  iH��Ë  Âôx�  s ÒJ��

 W¹Ëœ_« Ác¼ Íu²%Æ —UGBK� qzUÝË —U³JK� …—«d×K� WCH�� ’«d�√

 ¨‰u�U�«  ¨‰u�«dÐ®  ‰u�U²O�ð«dÐ  ∫5²OÝUÝ√  5²O�UF	  5ðœU�  vKŽ

 ‚dH�«  Æ©5	ËdÐu³¹«  ¨qO	œ«  ¨5	Ë—u½®  5	ËdÐu³¹«  Ë√  ©‰u�U��œ

 8 v�≈ 9 q� u¼ 5	ËdÐu³¹« ¡UDŽ≈ ∫dOŁQ²�« …d²	 w	 u¼ ULNMOÐ w�Ozd�«

Æ UŽUÝ 5 v�≈ 4 q� ‰uLO²O�ð«dÐË  UŽUÝ

 s� t½« ô≈ W¹Ëœ_« W½«eš v�≈ t�Ušœ≈ sJ1 ¡wA� Ëb³¹ ô ∫—U�³�« “UNł

 W�Uš lzUý —U�³�«  “UNł ‰ULF²Ý« ÆXOÐ q� w	 bł«u²¹ Ê√  qCH*«

 ÂUŽ  qJAÐ  ¨  —U³JK�  UC¹√  t�«b�²Ýô  l½U�  błu¹  ô  sJ�Ë  ¨‰UHÞú�

 W	UJ� w×� d�√ u¼ “UN'« «c¼ WDÝ«uÐ ¡U²A�« ¡UMŁ√ WÐuÞd�« …œU¹“

 ¨WK�«u²� WŽUÝ 24 qLF¹ Ê√ sJ1 œ—U³�« —U�³�« “UNł ÆWKzUF�« œ«d	√

 s�  ÆWM��«  —«b�  vKŽ  t�ULF²Ý«  sJ1Ë  UL�  ¨  uÐd�«   ôUŠ  VÝUM¹Ë

 w	  UH�«u*«  bNF� q³�  s� tOKŽ ‚œUB� ¨ΔœU¼ “UNł —UO²š«  rN*«

Æœö³�«

 ÊuJ²ð  »u³Š  –  5OÝUÝ√  5Žu½  błu¹  ∫oK(«  Âôü  hLK�  »u³Š

 W¹Ëœ_«  ÆWO³Þ  WH�Ë  ÊËbÐ  ŸU³ð  w²�«  W¹Ëœ_«  Ë√  WOFO³D�«  œ«u*«  s�

 œ«u�Ë  Âôü«  s�  nOH�²K�  WOF{u�  d¹b�ð  …œU�  vKŽ  …œUŽ  Íu²%

 vKŽ Íu²% WOFO³D�« œ«u*« s� ÊuJ²ð w²�« »u³(« ¨oK(« rOIF²�

 œuÝ_«  „u³L��«®  ÊU�KO³�«  WN�U	  …—UBŽ  q¦�  ¨WOFO³Þ   U³�d�

 Ë–  u¼Ë  ©  fO�uÐËdÐ®  !b�«  ¨ UÝËdOHK�  …œUC�   UH�  Ë–  u¼Ë  ©

 Ã«dš≈ vKŽ bŽU�¹ Íc�« Íd³�« d²Že�« …—UBŽ ¨U¹dO²J³K� …œUC� U¹«e�

 4  Ë«  3  q�  W³(«  qLF²�ð  ÆdOND²�«  w	  bOHð  w²�«  WO�«dO*«Ë  rGK³�«

Æ5ŽuM�« s�  UŽUÝ

 `ýd�«   ôUŠ  w	  `K*«  ¡U�  WDÝ«uÐ  ÃöFK�  ÒbF�  ∫  ‚UAM²Ýô«  “UNł

 ¨‰UF��«Ë fHM²�« dOH� s� Êu½UF¹ s¹c�« ‰UHÞô« ÃöF� Ë« nOH)«

 qNÝ  “UN'«  ÊU�  Ê«  «uB×	«  ÆVO³D�«  s�  WO�u²Ð  t�ULF²Ý«  V−¹

 w	  ö¦�  ÂuO�«  błuð  YOŠ  ¨qJA�«Ë  r−(«  YOŠ  s�  ‰ULF²Ýô«

 W�dý s� Ëd'« qJA� ¨‰UHÞô« Èb� WKCH� ‰UJýQÐ …eNł« ‚«uÝô«

 …b� ÊuJð “UNł ¨‰ULF²Ýô« bIF� dOžË qOIŁ dOž “UNł «uK ÒC	¨n¹ô

©ÆŸÆŸ®                   ÆUzœU¼ «“UNł UC¹« «Ë—U²š«Ë ¨UO³�½ …dOB� tKOGAð

ÆÆ¡U²A�« qB	 ÷«d�√ ÃöF� åÂ—U	  dÄuÝò qO�œ

WO²O³�« W¹Ëœô« W½«eš VOðd²�  X�u�« ÊUŠ

øÂö�Ð ¡U²A�« qB	 “U²−M� qFH½ Ê« V−¹ «–U�
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