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اجلامعّي  امليناء  حرم  شهد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

االثنني  يوم  الّتحتا)،  البلدة  في  هنمال»  («َكمپوس 
«مجلس  انعقاد  خالل  شعارات  رفع  تظاهرة  األخير، 
كّم  سياسة  على  احتجاًجا  حيفا،  جامعة  أمناء» 
ّية  الّطّالب احلركة  ضّد  التعسفّية  والعقوبات  األفواه 
ّية والّيسارّية، وتقدمي خمسة طّالب عرب حملاكم  العرب

الّطاعة، بعد إحياء ذكرى الّنكبة في اجلامعة.
وحاولت قوّات الّشرطة اّلتي تواجدت في املكان منع 
أّنهم  إّال  احتجاجهم،  عن  الّتعبير  من  املتظاهرين 
قانونّية  الّتظاهرة  أّن  مؤّكدين  موقفهم  على  أصرّوا 
%100، وأّن من حّقهم إيصال كلمتهم إلى مجلس 
الّشخصّيات  عشرات  يضّم  اّلذي  اجلامعة،  أمناء 
تسوّق  حيفا  جامعة  وأّن  سيما  واحمللّية،  األجنبّية 

نفسها كجامعة «الّتعايش» و«التعّددّية».
ورفع املتظاهرون الفتة ُكتب عليها بالّلغات الّثالث 
هتافات  ورّددوا  األفواه»،  لكّم  ال  للعنصرّية..  «ال 
نّددت بسياسة إدارة اجلامعة، ووزّعوا مناشير بالّلغة 
شارك  وقد  القضّية.  مالبسات  تشرح  اإلنچليزّية، 
وعضو  عودة،  أمين  «اجلبهة»  سكرتير  الّتظاهرة  في 
من  والعشرات  زعبي،   - عابدي  عرين  حيفا  بلدّية 
الّساعة  حوالي  وبعد  واليهود.  العرب  املتظاهرين 
قامت  عندها  الّتظاهرة،  انتهاء  املنّظمون  أعلن 
الّشرطة بتوقيف كّل من رجا زعاترة (سكرتير احلزب 
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شبيطة  وأمجد  حيفا)،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي 
والّطالَبني  الّشيوعّية)،  للّشبيبة  العام  (الّسكرتير 
محّمد خاليلة وسيرين برانسي، بشبهة املشاركة في 

«تظاهرة غير قانونّية» و«اإلخالل بالّنظام العامّ»!

°lł«d Ò²K� ÒdDCð WÞd ÒA�« ™™

ّمت  حيث  حيفا  شرطة  مركز  إلى  األربعة  واقتيد 
أّن  الّتحقيق  خالل  األربعة  وأّكد  معهم؛  الّتحقيق 
تصرّف  هو  القانوني  غير  وأّن  قانونّية  الّتظاهرة 
الّشرطة  حاولت  الّتحقيق  انتهاء  ومع  هذا.  الّشرطة 
فرض تقييدات على األربعة، كمنع زعاترة من دخول 
اآلخرين  الّثالثة  ومنع  يوًما،   15 ملّدة  حيفا  جامعة 
من دخول مدينة حيفا ملّدة 15 يوًما. فرفض األربعة 
الّتوقيع على هذه الّشروط، فهّددت الّشرطة بإبقائهم 
رهن االعتقال. وهّدد احملاميان نضال عثمان وسامح 
القضاء،  إلى  بالّتوّجه  «مساواة»  مرَكز  من  عراقي 
مكتفّية  شروطها،  عن  للّتراجع  الّشرطة  فاضطرت 
مبنع األربعة من دخول جاّدة الكرمل (بن غوريون) في 

احلّي األملانّي «إّال ألغراض العمل». 
ونائب  بركة،  محّمد  الّنائب  رئيس «اجلبهة»  وحضر 
رئيس بلدّية حيفا الّدكتور سهيل أسعد إلى مركز 
الّشرطة وقابال الّضابط املناوب، وطالبا بإخالء سبيل 
حوالي  عند  سبيلهم  إخالء  ّمت  وقد  فورًا.  األربعة 

الّساعة احلادية عشرة ليالً.

UHOŠ WF�Uł ¡UM�√ fK−� ÂU�√ …d¼UEð ‰öš
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الواضح  «من  «حيفا»:  لصحيفة  زعاترة  وقال 
تتغّنى  اّلتي  اجلامعة،  إدارة  أحرجت  الّتظاهرة  أّن 
وفي الواقع  ـ«التعددّية»،  ب وتتشّدق  ـ«الّتعايش»  ب
تتعامل مع الّطّالب العرب بعقلّية احلكم العسكري. 
و«أمنها»،  اإلدارة  من  بإيعاز  االعتقاالت  جاءت  لقد 

وحتديًدا من رئيس اجلامعة عاموس شپيرا». 
وتابع: «الّشرطة لم جتد أّي ذريعة لتفريق الّتظاهرة 
ألّنها قانونّية %100. مشكلة الّشرطة أّنها لم تَر 
اخلوف في عيون الّطالبات والّطّالب، ال في 12.5 
خالل  وال  اجلامعة)  في  الّنكبة  ذكرى  إحياء  (يوم 
الّتظاهرة وال خالل كّل هذه احملطات، مما جعل الّشرطة 
تفقد توازنها. وأعتقد أن «اإلبعاد» عن جاّدة الكرمل 
أضخم  أسبوعني  قبل  شهد  اّلتي   - غوريون)  (بن 
تظاهرة فنّية سياسّية ضد مؤامرة اخلدمة العسكرّية 
من  الّشرطة  تخوّف  يعكس    - الّطائفّية  والفتنة 
نشاطات  في  حيفا  في  للّشباب  املتزايدة  املشاركة 

احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» والّشبيبة الّشيوعّية.

°ÆÆÊËbŽÒu²¹ ·«Òb½ ¡U�b�√ ™™

على  االثنني،  مساء  االعتقال،  أنباء  شيوع  ومع 
وردت  («فيسبوك»)،  االجتماعّي  الّتواصل  شبكة 
نّداف»  جبرائيل  األب  أصدقاء  «نادي  صفحة  في 

*åUHO�ò q�«d ≠ توّجهت عائلة الّشاب املرحوم 

بلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  إلى  زبيدات  محروس 
حيفا، من أجل العمل على تخليد ذكرى ابنهم 
اّلذي لقي حتفه قبل عام في حادثة عنف أليمة 

زعزت أركان مدينة حيفا.
واجتمع نائب رئيس بلدّية حيفا الّدكتور سهيل 
ّمت  حيث  زبيدات،  نصر  محروس،  بوالد  أسعد 
االّتفاق على وجوب تخليد ذكرى املغدور بإقامة 
نصب تذكارّي يرمز ملكافحة العنف. وقد وافقت 

ّمت  اليوم  فيها: «مساء  جاء  منشورة («ستاتوس») 
للحزب  حيفا  منطقة  سكرتير  زعاترة،  رجا  اعتقال 
املدعو «رجا»  تقدمي  حّتى  األمر  سنتابع  الّشيوعي. 

إلى العدالة حّتى ينال عقابه. للّصبر حدود»(!!).
الّتجنيد»  «كائن  «أصدقاء  ا:  ًب معّق زعاترة  وقال 
من  ونحن  والّتحقيق،  االعتقال  علينا  يعيبون 
شرف  شهادة  هي  االعتقاالت  هذه  أّن  نؤّكد  جهتنا 
ثمن  الّشريف  للموقف  أّن  ًدا  جّي ونعي  وكرامة. 
أحياًنا، قد يكون االعتقال واحملاكمات وغيرها من 

املضايقات.».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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ا - على هذا املطلب. ـً ّي البلدّية - مبدئ
عالمة  محروس  وفاة  شّكلت  لقد  أسعد:  د.  وقال 
فارقة في حياة مدينة حيفا، حيث خرج األلوف قبل 
عام متاًما رفًضا للعنف. واليوم نريد أن نخّلد ذكراه 
لنبث رسالة لشبابنا بأّن العنف مرفوض، ولكي 
نتذّكر جميًعا رسالته «محبة + أمان = حياة».

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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تزور مدينة حيفا في هذه األّيام عائلة ريتشيل 
قتلتها  اّلتي  األمريكّية  الّسالم  ناشطة  كوري، 
جرّافات جيش االحتالل اإلسرائيلي في غزة عام 
ووقوفها  الّسلمي،  احتجاجها  أثناء   ،2003
مواطنني  بيوت  هدم  ضّد  اجلرّافات  وجه  في 

فلسطينّيني في مدينة رفح.
املاضي،  األسبوع  العليا،  احملكمة  ونظرت 
اجليش  تبرئة  ضّد  كوري  عائلة  استئناف  في 
كانت  أن  بعد  قتلها،  ّية  مسؤول من  اإلسرائيلّي 
أصدرت  قد  حيفا  مدينة  في  املركزّية  احملكمة 
قرارًا عام 2012 بتبرئة اجليش اإلسرائيلّي من 
ُقتلت  أّنها  باعتبار  ريتشيل،  مقتل  ّية  مسؤول
في ِمنطقة عسكرّية يحظر عليها الوجود فيها 
القرار  يصدر  أن  املتوّقع  ومن  احلرب.  ظروف  في 

 ¡UM³�«Ë  jOD�²K�  WOz«uK�«  WM−K�«  ∫ÂU ÒL¼  ≠  W Ò¹—U³ž«  W½ULł  WO�U;«

 ¨ÂœUI�«  Ê«d¹e ÓŠ  dNý  s�  24? �«  v Ò²Š   U{«d²Žô«  b¹b9  VKD*  a{dð

WHK²�*« ¡UOŠ_« ÊU'Ë ÊUJ�K�  U{«d²Žô« dOC% q�«u½ UM²Nł s�Ë

∫UHOŠ WM¹b* WOKJON�« WÞ—U)« ÷dF� ¡UI� w	

 w ŽU L ²łô«  d ¹u D Ò² «  è ÒO F Lł  tðb Ž√  Íc Ò «  ÷«d ² Žô«  Êu M ³ ² ¹   «d A F «

’U� q�«d*

في الّلقاء اّلذي ُعقد، يوم االثنني من األسبوع اجلاري، 
واّلذي بادرت إليه جمعّية حماية الّطبيعة، ومبشاركة 
فّعالة من جمعّية الّتطوير االجتماعّي - حيفا، حضره 
املختلفة،  األحياء  من  العرب  الّنشطاء  من  العشرات 
فقد ّمت عرض للخارطة الهيكلّية اّلتي أودعت قبل 
حوالي الّشهرين، وهي اليوم قيد الّنقض واالعتراض. 
وقد قامت جمعّية الّتطوير االجتماعّي، ومن منطلق 
ّية، بإعداد اعتراض  احتياجات مجتمعنا وأحيائنا العرب
عام على اخلارطة الهيكلّية (ح.ف.2000)، يشمل 
مبجتمعنا  تتعّلق  مختلفة،  مبواضيع  والّطعن  الّنقض 
العربّي وقضايا جتاهلتها اخلارطة بكّل ما يتعّلق به. 
دراسة  على  استند  االعتراض  أّن  ذكره  اجلدير  ومن 
من  كان  ونشطاء،  اختصاصّيني  من  معّمقة  ِمْهنّية 
بينهم الّناشط يوآڤ بار، مخّطط املدن عروة سويطات، 
املخّطط رونني بن آرييه، واحملامية جمانة اغبارّية - 
الّلقاء،  في  املشاركني  من  العشرات  قام  كما  هّمام. 
بالّتوقيع على االعتراض اّلذي تضّمن بنوًدا عديدة، 

نذكر بعًضا منها: 

ما  كّل  في  العربّي  املجتمع  وتهميش  تغييب   -
اخلاّصة  القرارات  واّتخاذ  اجلمهور  بإشراك  يتعّلق 

بحاضرهم ومستقبلهم.
- غياب املعايير الواضحة لتطبيق األهداف املُعلنة 
ّية في  للخارطة، وخاّصًة ما يتعّلق في األحياء العرب

قضايا الُبنى التحتّية واملواصالت. 
الكثافة  زيادة  في  اخلارطة  أهداف  مالءمة  عدم   -
من  يعاني  اّلذي  احلالي،  األحياء   وواقع  الّسكانّية 
تعليمّية  مؤّسسات  وانعدام  مترّدية  حتتّية  بنى 

وجماهيرّية مختلفة. 
العربّي،  للمجتمع  الّسكنّية  املشكلة  جتاهل   -
مشاريع  إلى  التطرّق  وعدم  منهم،  الّشباب  وخاّصًة 

وحلول في هذه القضية الّصارخة. 
ّية، وادي الّنسناس وحّي البلدة  - استثناء األحياء العرب
التحتا، من مخّطط تطوير الّتجارة، السياحة واالقتصاد. 
- جتاهل االحتياجات الّتربوّية املستقبلّية للمجتمع 
بالعملّية  للّنهوض  وغايات  رؤية  وانعدام  العربّي، 

الّتربوّية وتطويرها مبا يتالَءم املتطّلبات العصرّية. 
هّمام   - اغبارّية  جمانة  للمحامية  تعقيب  وفي 

الّتطوير  جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق  دائرة  (مرّكزة 
دراسة  نتائج  أّن  إلى  نوّهت  حيفا)،   - االجتماعّي 
اخلارطة أظهرت مدى جتاهلها لسّكان املدينة العرب 
هنالك  وبالّتالي  ّية؛  العرب األحياء  يسكنون  اّلذين 
خاصّيته  له  كمجتمع  صوتنا  إلسماع  بالغة  أهمّية 
أجل  من  والّلغوّية  الّتاريخّية  الّثقافّية،  الّتربوّية، 
ضمان األخذ باحتياجاتنا، وخاّصًة أّن اخلارطة ستضع 
اخلطوط العريضة ملجاالت التدّخل والّتطوير للعقود 
الّتطوير  جمعّية  أّن  إلى  أشارت  كما  القادمة. 

تواصل احلراك اجلماهيرّي لزيادة عدد املعترضني على 
يضمن  مبا  األحياء،  ونشطاء  جلان  وخاّصًة  اخلارطة، 
«إسماع صوتنا احلقيقي ووجهات نظرنا ألخذها بعني 
االعتبار، وضمان تفادي الّنتائج الّسلبّية املستقبلّية 

للخارطة على مجتمعنا وأحيائنا».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

UH O Š —Ëeð Í—u Ö q O A² ¹— èK zU Ž
åU O K F «ò —«d  d E²MðË 

األسبوع القادم.
هذا، وقد التقى نائب رئيس البلدّية د. سهيل 
زعبي   - عابدي  عرين  البلدّية  وعضو  أسعد، 
بوالَدْي ريتشيل، كريدج وسيدني كوري، مؤّكَدْين 
ّية وكاّفة القوى الّتقّدمّية  تضامن اجلماهير العرب
في إسرائيل مع قضّيتهم العادلة، ومع مطلبهم 
مبعاقبة اجلناة املسؤولني عن قتل ابنتهما، وعن 

غيرها من جرائم االحتالل في األراضي احملتلة.
في  و«اجلبهة»  الشيوعي  احلزب  يعقد  كما 
حيفا، يوم غد الّسبت، لقاًء مع العائلة، الّساعة 
جاّدة  في  «األخوة»،  نادي  في  مساًء  السادسة 
شخصّيات  بحضور  غوريون)،  (بن  الكرمل 

ّية ويهودّية سياسّية وثقافّية من املدينة. عرب
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»

w³Ž“ ≠ ÍbÐUŽ s¹dŽË bFÝ√ qONÝ Æœ ÊUD ÒÝu²¹ Í—u� «b�«Ë
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العمل  أن  عليه  املتعارف  من   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عمًال  ليس  امللتهب  التنوّر  وبجانب  املخبز  في 
يحظى  أن  عليه  املتعارف  غير  من  لكن  ًنا،  هّي
القلب  شريان  النسداد  القانونّي  باالعتراف  عامل 
نتيجة العمل املُضنّي في املخبز.. هذا ما جرى ألحد 
العاملني (35 عاًما) بعدما رفع دعوى أمام محكمة 
العمل الّلوائية في حيفا، موّكًال احملامي سامي أبو 
رفضت  اّلتي  الوطنّي،  الّتأمني  مؤّسسة  ضّد  وردة، 
بدايًة االعتراف باإلصابة كإصابة عمل، لكّنها عادت 

وتراجعت عن قرارها هذا.
ا، يوم توّجه  وتعود احلادثة إلى ما قبل عامني تقريًب
العامل املذكور إلى عمله فجرًا في أحد األيام، واّلذي 
كان يعمل في أحد األفران/املخابز في مدينة حيفا 
وباشر عمله منذ الرّابعة فجرًا، حيث بدأ بتحميل 
النار  إليقاد  اخلشب  قطع  وحتضير  الّطحني  أكياس 
وغيرها  والكعك  اخلبز  وإعداد  الفرن  إشعال  لهدف 
في  بضيق  شعر  ساعة  نحو  وبعد  املعّجنات،  من 
مجرى التنّفس، ولم يعد يحتمل البقاء داخل الفرن، 
خصوًصا وأنه كان قد نسي في ذاك اليوم املضّخة 
(جهاز التنّفس) اّلتي يستخدمها، فاضطّر للخروج 
واستنشاق الهواء، ومن ثّم العودة للعمل داخل الفرن، 
عمله،  يوم  خالل  عّدة  مرّات  العملّية  هذه  كرّر  وقد 
رغم برودة الّطقس في اخلارج. وعند الّساعة الّسابعة 
وضع  أّن  الفرن  في  العامل  زمالء  أحد  الحظ  مساًء 

 w —UAð  Ë  5K O Ý
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زميله الصّحّي غير سليم، حيث بدا شاحب الوجه، 
وهناك  تسيون»،  «بني  مستشفى  إلى  فاصطحبه 
اء أّن العامل املذكور أصيب بانسداٍد في  أقّر األطّب
في  له  تعرّض  اّلذي  الوضع  نتيجة  القلب  شريان 

العمل، في ذاك اليوم.
احملامي  احليفاوّي  موّكله  مبساعدة  العامل  وتوجه 
األضرار  دعاوى  في  االختصاصّي  وردة،  أبو  سامي 
العمل  محكمة  إلى  الوطنّي،  والّتأمني  اجلسدّية 
بعدما رّدت مؤّسسة الّتأمني الوطنّي الّدعوى بحّجة 
أّن احلادث ال يتعّلق مبا ُيعرف كـ«شروط عمل»، إّمنا 
من حقيقة أّن العامل توافرت لديه عوامل خطر أّدت 
الوزن  كـ:  بالقلب،  واإلصابة  الّشريان  انسداد  إلى 

الزّائد، تدخني الّنارجيلة، وغيرها.
چوطليب،  شموئيل  الپروفسور  أّكد  ناحيته  ومن 
اّلذي عني خبيرًا من قبل احملكمة، أّن عبَء العمل 
في ذلك اليوم في املخبز (الفرن) كان «شاًذا»، وأّن 
ر للخروج بني  از اّلذي عانى من ضيق تنّفس اضطُّ اخلّب
الفينة واألخرى من داخل الفرن بحرارته املرتفعة، إلى 
إحداث  إلى  أّدى  ما  اخلارج،  في  الّشديد  البرد  حالة 
في  تبّني  حيث  أخرى،  وأعراض  الّصدر  في  آالم 
القلب.  شريان  في  بانسداد  أصيب  أّنه  املستشفى 
وبحسب پروِفسور چوطليب فإّن تزامن الّظروف في 
العمل، كالّضغط واالنكشاف للبرودة، شّكال عامًال 
في  حصل  اّلذي  لالنسداد  رئيًسا  ا  ًب ومسّب ا  ـً هاّم

∫…œ—Ë uÐ√ w�UÝ w�U;« ¨åqLŽ WÐU�≈ò?� VKI�« ÊU¹dý œ«b�½UÐ wMÞu�« 5�Q Ò²�« ·«d²Ž« bFÐ

شربان قلب العامل.
ممّثل  أعلن  االختصاصّي  الپروِفسور  شهادة  وبعد 
الّتأمني الوطنّي أمام احملكمة أّنه يعترف باحلادث 
كـ«حادثة عمل»، وقد منحت نائب رئيس محكمة 
هذا  كتسير  إيتا  القاضية  حيفا،  في  العمل 
برفع  از  اخلّب بحق  يقضي  قرار  صالحّية  االعتراف 

دعوى حتّدد له درجة العطل في العمل.
القرار  هذا  على  وردة  أبو  سامي  احملامي  وعّقب 

شروط  أّن  مجّدًدا،  يثبت  احلادث  هذا  «إّن  بالقول 
العمل وبيئة العمل تؤّثران تأثيرًا حاسًما في صّحة 
ا من شروط عمله  ـً العامل، ولهذا كّل َمن تأّثر صحّي
مبوجب  حقوقه  إحقاق  على  يعمل  أن  الّضروري  من 

القانون.»

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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موق� سيارات مجاني لساعتني في مبني سيتي سنتر 
( عند الشراء باكثر من 20 ش.ج)

جادة بن چوريون 8
حيفا (سيتي سنتر )

ساعات العمل: االحد-اخلميس7:00 -23:00 
6443900-04 اجلمعة  7:00 -24:00 , السبت  9:00 -23:30 ارساليات حتى البيت:

∫—U�H²Ýö�

0575455354 ∫b¹U� uÐ√

0545896631 ∫w ÒAł q�U�

0528895230 ∫¡U−ON�« uÐ√ —u³Ž

048239567 ∫nðU¼

è B O K(«  w  ÒÍd O ¼U L '«  eÖd *«  —Ëeð  åèN ³ '«ò  èK²Ö

*åUHO�ò q�«d ≠ قام وفد من كتلة «اجلبهة»، ضّم نائب رئيس البلدّية 

د. سهيل أسعد، وعضو البلدّية عرين عابدي - زعبي، واملهندس موسى 
ظاهر، بزيارة املركز اجلماهيرّي في حّي احلليصة.

وكانت في استقبالهم مديرة املركز، نسرين مرقس - بالّن وطاقم 
وجّددت  واالحتياجات.  الّنشاطات  على  االّطالع  ّمت  حيث  املركز، 
كتلة «اجلبهة» موقفها املساند ملطلب إدارة املركز زيادة امليزانّيات 

وتطويره،  املركز  عمل  استمرارّية  ضمان  لهدف  البلدّية،  من  املخّصصة 
واإلجابة على مختلف احتياجات سّكان احلّي.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ استضاف الّنادي الّنسائّي في املرَكز اجلماهيرّي 

«األخوّة» في مدينة حيفا، مؤّخرًا،,  احملامية جمانه اغبارّية - هّمام 
 - االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق  دائرة  (مرّكزة 
حيفا) إللقاء محاضرة هاّمة وقّيمة بُعنوان «حقوق املسّن من قبل 
املؤّسسات الرسمّية، كالّتأمني الوطني، ِشركة اإلسكان «عميدار»، 
وسلطه الّتشغيل»؛ وذلك لهدف رفع الوعي إزاء احلقوق واملستحّقات 

ّية  وطرق التوّجه ملطالبتها ونيلها، األمر اّلذي القى ردود فعل إيجاب
من قبل أعضاء الّنادي.

ويذكر بأّن هذه احملاضرة، تأتي ضمن سلسلة محاضرات ثابتة، تقّدم 
ألعضاء الّنادي الّنسائّي على مدار العام بشّتى املواضيع واملجاالت.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

å… Òu š_«ò ≠ w zU ÒM « ÍœU ÒM « w  Òs *« ‚u I Š s Ž è L ÒO  …d {U ×
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موق� سيارات مجاني لساعتني في مبني سيتي سنتر 
( عند الشراء باكثر من 20 ش.ج)

جادة بن چوريون 8
حيفا (سيتي سنتر )

ارساليات حتى البيت ساعات العمل: االحد-اخلميس7:00 -23:00 
6443900-04 اجلمعة  7:00 -24:00 , السبت  9:00 -23:30 :

 åq d J «ò W Ý—b  w  d ¹Ëb ð …œU Ž≈
مدرسة  بها  تقوم  اّلتي  الّال-منهجّيه  الفّعالّيات  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وقد  االسترجاع.  مشروع  ضمن  برامج  «الّتدوير»،  تفعيل  الّثانوية،  «الكرمل» 
مسارين،  ضمن  والّتاسع،  الّثامن  الّصفوف  من  طّالب  البرنامج  هذا  في  شارك 
املواد  باستغالل  الّطالب  قام  حيث  فعلّي؛  وتطبيق  نظرّية  محاضرات  شملت 

املستخَدمة والّنفايات لبناء مقاعد صديقة للبيئة.
وقد أشرفت على املشروع املرشدة البيئّية أوديت أبو جنب، اّلتي أّكدت على ضرورة 
تفعيل هذه البرامج حفاًظا على البيئه، وتذويًتا لقيم تربوّية في نفوس طّالبنا.
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت

*åUHO�ò q�«d ≠ حضر إلى شاطئ البحر في مدينة حيفا، 

الهيئة  وأعضاء  وطّالب  األهالي  عشرات  األخير،  اجلُمعة  عصر 
وذلك  اإلجنيلّي»،  يوحّنا  «مار  مدرسة  في  التدريسّية  التربوية 

تتويًجا الختتام أسبوع الّصحة في املدرسة.
اتها على مدار أسبوع  ّي وكانت املدرسة قد نشطت وجّندت كّل فّعال
ا، حيث شملت الفّعالّيات الّتربوية محاضرات عن الصّحة  تقريًب
اء واختصاصّيو تغذية، من أهّمها: أضرار الّتدخني،  قّدمها أطّب
الّتغذية  األمراض،  من  الوقاية  الشخصّية،  بالّنظافة  االهتمام 
الّسليمة، الّنشاط اجلسمانّي، قواعد احلذر واألمان؛ هذا إضافًة 
إلى كتابة شعارات ذات صلة باملوضوع ودمج احلصص الّتعليمّية 
علمّية.  نصوص  تدريس  خالل  من  وذلك  الّصّحة،  مبوضوع 
األخير،  اجلُمعة  يوم  اختتامي،  بيوم  الّصّحة»   «أسبوع  وجتّلى 
ّية  والّطالب الّتعليمّية  كوادرها  خالل  من  املدرسة  أقامت  حيث 
ا لكافة الصفوف تباًعا  ـً ا صحّي ـً ومبعونة األهالي، فطورًا جماعّي
ووفًقا للهرم الغذائي، حيث أحضر كّل صف منتجات من الهرم، 

 Ÿu {u  lCð Òw K O $ù« UM Šu ¹ —U
U N ðU Ò¹u Ë√ Ü K Ý v K Ž è × ÒB «

لتكون الوجبة مكوّنة من كاّفة املستويات الصحّية الّضرورّية. 
ذاته،  اليوم  ظهر  بعد  نشاطّي  بيوم  الصحّي  العرس  واكتمل 
حيث جتّمع عشرات األهالي والّطّالب واملعلمني على مقربة من 
على  سيرًا  الّشاطئ  باّجتاه  جميًعا  وساروا  مطعم «مكسيم»، 
شاهدوا  جمعتهم،  لقاء  نقطة  وفي  ا.  تقريًب ساعة  نحو  األقدام 
في  شاركوا  كما  بشارات،  رنني  للفّنانة  ا  ـً مسرحّي ا  ـً ّي فن عرًضا 
فقرة رياضّية خاّصة، أعّدها وأشرف عليها معّلم الّتربية البدنّية 
داود أشقر. ويذكر أّن مجموعة من الّطالب رافقت معّلم الفنون 
إبداعّية،  بورشة  للقيام  البحر  شاطئ  إلى  ضو  فادي  األستاذ 

جتّسدت برسومات على رمال البحر. 
طاقم  إشراف  حتت  مت  الصّحة»  «أسبوع  أّن  ذكره،  اجلدير  من 
ية  واملرّب عودة،  عبير  ية  املرّب الّصّحة  مرّكزة  من  املكّون  الصّحة 

إلسي غّطاس.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ يعتبر برناَمج «Best Talent» (أفضل موهبة)، 

أحد أكبر برنامج إطالق املواهب في ِفَلسطني والبالد، خاّصًة وأنه يطال 
ملا  باإلضافة  وعديدة،  متنوّعة  مواهب  ويضّم  مختلفة،  عمرّية  فئات 
حتت  الِفَلسطينّي،  الّشعب  شمل  ّم  ل لفكرة  طرحه  من  البرنامج  ميّيز 

ّي. إطار فّن
مبقوّمات  يتمّتعون  مشاركني  اختيار  على  البرناَمج  يرتكز  كما 
الّنجومّية، باإلضافة إلى أصحاب األصوات اجلميلة املمّيزة، واحتضانه 

ÙÒ—U Š  è ÒO ³ K   è¾M N ð
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املراحل  جميع  في  واإلبداعّية  والفنّية  املوسيقّية  املواهب  جلميع 
العمرّية، من خالل إفساح املجال للموهبة الفردّية و/أو اجلماعّية. 

مجال  في  اختصاصّيني  حّكام  أربعة  من  مؤّلفة  جلنة  أشرفت  وقد 
والّتصفّيات  االختيارات  مراحل  على  واالستعراض  الفّن  املوسيقى، 
ّية للمواهب في جولة هاّمة، ملن تسّجلوا حّتى اآلن في مكاتب  األول
ّية من مشاركني، خاّصًة وأّنه قد تسجّل عدد كبير منهم من  الفضائ

مناطق مختلفة، حيث تفاجأ احلّكام من مواهب املشاركني.
ويذكر أّن الّشاب احليفاوّي املوهوب، سيزار أشرف زيدان (15 عاًما)، 
طالب في الّصّف الّتاسع في مدرسة «أورط» الكرمل، من بني أبرز 
املشاركني في هذا البرناَمج، وقد استطاع زيدان أن ينتقل من املرحلة 
األولى إلى املرحلة الّثانية بجدارة، واّلتي جرت في مركز محمود درويش 
في مدينة الّناصرة، حيث احتف جلنة الّتحكيم مبقطوعة إيقاعّية على 
آلة الّدربكة. وفي  املرحلة الّثانية اّلتي جرت في مدينة بيت حلم، ومن 
بني املشاركني الّثالثة لفئة اإليقاع استطاع زيدان أن ينتقل إلى املرحلة 

ا. ّية قريًب ّية؛ واّلتي ستبّث عبر قناة «مًعا» الفضائ نصف الّنهائ
وفي حديث مع أشرف زيدان (والد سيزار) قال: أنا فخور جًدا بولدي 
وما زلت من أكثر الّداعمني واملشّجعني ملوهبته، حيث وثقت مبوهبته 
املوسيقى،  تعشق  فنّية  لعائلة  ينتمي  فهو  صغره،  منذ  بها  وآمنت 
فأنا كنت أعزف كذلك منذ صغري، وأردت أن أصقل وأمنّي هذه املوهبة 
عند سيزار. أناشد أهالي حيفا الّتصويت ومساعدة سيزار في تخّطي 

مرحلة نصف الّنهائيات إن أعجبهم عزفه اإليقاعّي على الدربكة.
يذكر أّن سيزار زيدان كان قد شارك ضمن أحد مهرجانات «الكرمل» 

للموسيقى وحصد املرتبة األولى في فئة اإليقاع.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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األولى  العروض  حّققت  أن  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

ملسرح  األخير  اإلنتاج  املوازي»،  مسرحّية «الزّمن  من 
«امليدان»، جناًحا وصًدى ملموًسا منذ أن ُعرضت ألّول 
ْيسان املنصرم، ينّظم عرض احتفالّي  مرّة في َشهر َن
للمسرحّية يوم الّسبت القادم (7/6/2014) في متام 
الّساعة الّثامنة مساًء في مسرح «امليدان» في حيفا. 
املسرحّية، املستوحاة من جتربة األسير وليد دّقة (ابن 
ّية) في الّسجون اإلسرائيلّية، تضع  مدينة باقة الغرب
يخّطط  الذي  األسير  «وديع»؛  قّصة  اخلشبة  على 
لالحتفاء  عود  آلة  لبناء  األسرى  رفاقه  مع  بالّسر 
على  اّتكأت  قّصة  هي  حبيبته «فداء».  من  بزواجه 
الواقع الذي يعيشه األسير بتفاصيله الّصغيرة، بعد 
بّشار  املخرج  بها  قام  طويلة  وتنقيب  بحث  عملّية 
مرقص وعمل فيها مع طاقم املسرحّية، آخًذا القضّية 
الّسياسّية، اّلتي حتمل قضّية األسرى، من منظور ال 

åÊ«b O *«ò Õd
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يفصل الّسياسّي عن اإلنساني، ذاك الذي يحرص 

على أّال يحّول اإلنسان إلى مجرد رقم مسّطح. 
حافّي وديع عواودة في موقع «اجلزيرة»،  وكتب الصِّ
قائًال: «تبتعد املسرحّية عن لغة الّشعار الّسياسي 
محنة  عن  رًة  معّب املبتذلة،  املشاهد  وعن  والبطولة، 
شيء  كّل  من  محرومني  شبابهم  زهرة  قضوا  من 
ويكرهون،  يحّبون  عاّمة،  وطنّية  قضّية  لصالح 
لديهم نقاط قوّة وضعف، صمود وصبر وخوف، فرح 
وحزن. وهذا ليس على حساب الُبعد الفّني املعتمد 
على الرّشاقة في احلركة واألداء والّتلميح والّنكتة، 

الّسوداء في معظم األحيان».
صحيفة  في  فرح  مطانس  حافي  الصِّ كتب  كما 
لعمل  «إّنه  قائًال:  «حيفانت»،  وموقع  «حيفا» 
بني  يجمع  ألّنه  وبجدارة،  املشاهدة  يستحّق  ّي  فّن
ّي  فّن عمل  أّي  إلجناح  الّضرورّية  العناصر  جميع 

∫ÂœUI�« X³ Ò��« Âu¹

راٍق، باعتماده، أساًسا، على قصص واقعّية، حيث 
وفّنانني  ِتقنّيني  من  وُمبدع  ِمْهنّي  طاقم  لنا  يجّسده 
وممّثلني. إّنه إنتاج موّفق ملسرح «امليدان»، وعمل ُمبدع 
ملؤّلف ومخرج استطاع أن ُيخرج بعمله قضّية األسرى 

من إطارها وشعارها الّسياسّي املتعارف عليه».
العرض  إلى  سيدعو  «امليدان»  مسرح  أّن  يذكر 
االحتفالّي للمسرحّية مجموعة كبيرة من مسرحّيني 
وسياسّيني وصحافّيني ونشطاء في املجتمع املدني. 

تأليف  من  املوازي»  «الزّمن  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
وإخراج بّشار مرقس؛ إنتاج: مسرح «امليدان»؛ متثيل: 

هنري أندراوس، شادي فخر الّدين، أمين نّحاس، دريد 
إبراهيم؛  وخولة  قنبورة،  شادن  حسن،  مراد  لّدواي، 
سليمان؛  فرج  موسيقى:  جريس؛  يعقوب  ديكور: 
عناصر  وتنفيذ  تصميم  طرابشة؛  فراس  إضاءة: 
تنفيذ  خوري؛  مجدلة  («سينوچرافيا»):  مشهدّية 
مالبس ومساعدة إنتاج: چريس دعبول؛ بناء العود: 
اإلعالنّية:  ة  واملاَدّ امللصق  تصميم  شاهني؛  فيليپ 

وائل واكيم؛ تصوير: حّمودي غّنام.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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الفرنسّي  الكرمل  في  «كريچر»  قاعة  غّصت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

لالستماع  أتوا  اّلذين  احلضور  مبئات  املنصرم  األسبوع  نهاية  احليفاوّي، 
العود  عازف  املتمّيز،  للفّنان  اجلديد  املوسيقّي  بالعمل  واالستمتاع 

وامللّحن رمسيس قّسيس. 
قّدم رمسيس خالل األمسّية مقطوعات جديدة ألّول مرّة، واّلتي شملت 
خمس مقطوعات موسيقّية، تضّمنت: عتب، رقصة زار، دجل، سلطنة، 
ويابا؛ وجميع هذه املقطوعات من تلحني الفّنان رمسيس قّسيس. كما 
عّلم  بُعنوان «جفنه  الوهاب  عبد  محّمد  للكبير  أغنّية  قّسيس  قّدم 
الغزل»، واّلتي أعاد توزيع حلنها، كما قّدم أغنّية جديدة من تلحينه 

وغنائه بُعنوان «عايشني».
مقطوعة  مبرافقة  زيدان،  فداء  قّدمته  مبونولوج  العرض  وأفتتح  هذا 
وقد  مّناع.  لراية  آرت»  ومبصاحبة «ڤيديو  بُعنوان «دجل»،  موسيقّية 
القت  حيث  رائع،  بشكل  املقطوعات  هذه  جميع  مع  اجلمهور  تفاعل 
املقطوعات استحسان احلضور، واّلذي عّبر عن إعجابه ضمن الّتفاعل 
سماعه  لدى  مفاجئ،  بشكل  احلضور،  وتفاعل  هذا  احلار.  والّتصفيق 
أغنّية «عايشني» ألّول مرّة، مرّدًدا إّياها مع املطربني البارزين عالء عزّام 
ا  وورود جبران، حيث وقف احلضور مصّفًقا في نهاية العرض؛ مطالًب

بغنائها مرّة أخرى.
آخر         وعدد  مرقس  أمل  امللتزمة  الفّنانة  احلضور  بني  من  برزت  وقد 

من الفّنانني.
وعن العرض قال رمسيس قّسيس أّنه شعر بصدق اجلمهور ومحّبته 
العمل  جناح  أّن  مؤّكًدا  العرض،  بدء  منذ  ُقّدم،  اّلذي  للعمل  وإعجابه 
يعود أيًضا ألعضاء الفرقة. شارك قّسيس في العزف: نايف سرحان 

UH O Š èM ¹b  w  åqłœò ?  `łU ½ ÷d Ž

(تشيلو)؛  جبران  عادل  (قيثارة/چيتار)؛  دروبي  إيهاب  (إيقاعات)؛ 
أمير خطيب (تقنّيات فنّية).

يذكر أّن العرض في حيفا كان فاحتة العروض لعمل «دجل»، حيث 
ستستمّر العرض في عّدة مناطق أخرى في البالد، مثل: الّناصرة، 

كرميئل، القدس، رام الّله، وغيرها.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ انطلقت، مساء االثنني من 

تدريبّية  دورة  حيفا،  مدينة  في  األسبوع،  هذا 
للمحامني، واّلتي ينّظمها مرَكز «عدالة» حتت 
الّتوقيف،  واألسرى:  املعتقلني  «متثيل  ُعنوان 
وذلك  القانونّية»،  واالستحقاقات  الّتحقيق 
مبشاركة أكثر من 20 محاٍم ومحامّية. وتأتي 
هذه الدورة الّتدريبّية بعد اإلقبال الكبير الذي 
القته الدورات الّسابقة مبوضوع متثيل املعتقلني 
أم  حيفا،  في  «عدالة»  مرَكز  نّظمها  واّلتي 

الفحم، والّنقب في الّسنوات األخيرة. 
وتهدف هذه الّدورة التدريبّية باألساس لتجهيز 
واالستراتيجّيات  األدوات  ومنحهم  احملامني 
األسرى  قضايا  في  للّتعامل  القانونّية 
الّنشاطات  خلفّية  على  واالعتقاالت 
السياسّية، وذلك من أجل متكني احملامني من 
التطوّع في متثيل املعتقلني، خاّصًة في حاالت 
الّطوارئ التي يتّم فيها اعتقال عدد كبير من 
األخيرة  األحداث  مثل  واملتظاهرين،  املتظاهرات 

خالل مظاهرات الّتصّدي ملخّطط «پراڤر». في 
الّدورات  محتويات  على  إضافًة  الدورة،  هذه 
الّتعذيب  قضايا  إلى  التطرّق  سيتّم  الّسابقة، 

وحقوق األسرى بعد احملاكمة، أيًضا.
لقاءات  خمس  من  املكوّنة  الدورة،  وتتخّلل 
الّدستورّية  اجلوانب  عن  محاضرات  أسبوعّية، 
ّية واألمنّية، متثيل املعتقلني  في امللّفات اجلنائ
في احملاكم املدنّية والعسكرّية، والّتعامل خالل 
الّتحقيق  وإجراءات  األولى  االعتقال  ساعات 
محاضرات  الّدورة  ستتضّمن  كما  ّية.  األول
حول متثيل املعتقلني اإلدارّيني ومتثيل املعتقلني 
الّتعذيب،  موضوع  في  كذلك  القاصرين. 
ستتضّمن الدورة محاضرات حول الّتعذيب في 
القانون الّدولّي، عالج وتأهيل ضحايا الّتعذيب، 
غير  والّتحقيق  الّتعذيب  وسائل  واستخدام 

القانونّية من اجلانبني، القانونّي والّطبّي.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»

اجلُمعة  يوم  اختِتَمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األخير، دورة «أسس الكتابة الّسليمة»، اّلتي 
ّية في منتصف  أطلقتها جمعّية الّثقافة العرب
الّناشطني/ عشرات  مبشاركة  املاضي،  آذار 

اإلعالمّية  املؤّسسات  في  والعاملني/ات  ات 
من  عدد  إلى  باإلضافة  األهلّي،  واملجتمع 
تأّلفت  متعّددة.  مجاالت  من  الّلغة  محّبي 
احملاضر  مع  أكادميّية  ساعة   45 من  الدورة 
إلياس  د.  ّية  العرب اللغة  علوم  في  والباحث 
عطا الّله، ووّفرت للمشاركني معرفًة أساسّية 

في اإلمالء والّصرف والّنحو والّداللة.
شارك  تقييم  بحلقة  األخير  الّلقاء  اختتم 
فيها اخلرّيجون واخلرّيجات، أّكدوا من خاللها 
رفع  في  ومساهمتها  الدورة  أهمّية  على 
ّية والكتابة  مستوى معرفة قواعد الّلغة العرب
الّسليمة بها لديهم، مما سيساهم في نشر 
لغة سليمة في احلّيز العام. وجاء في شهادة 
إحدى املشاركات أّن الّدورة كشفت عن احلاجة 

نظرًا  ّية،  العرب الّلغة  وتعّلم  ملعرفة  املاّسة 
الّلغة  أسس  في  للمعارف  الّصارخ  للّنقص 

ّية، وحّفزت على املزيد من الّتعّلم.  العرب
مشروع  ضمن  تأتي  الّدورة  أّن  بالّذكر  جدير 
جمعّية  عليه  تقوم  اّلذي  والهوّية»  «املناهج 
مؤّسسة  من  بدعم  ّية،  العرب الّثقافة 
تديره  ثقافّي  تربوّي  مشروع  وهو  «الّتعاون»، 
اجلمعّية منذ العام 2009، يعنى في رصد 
وكشف الّتشويه الّلغوي واملضامينّي الّثقافّي 
املدارس  على  املفروضة  الّتدريس  كتب  في 
ّية  احلال دورته  في  أبحاثه  وتترّكز  ّية،  العرب
املشروع  يعنى  كما  الّثانوّية.  املرحلة  على 
في بناء الكوادر البشرّية العلمّية في مجال 
الّتدقيق الّلغوّي وإعداد املناهج وكتابة وحترير 
ونقد الّنصوص الّتربوّية والّتدريسّية، وتوفير 

املعرفة الّلغوّية.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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البطريرك  غبطة  اجلُمعة  اليوم  حيفا  يزور 
بطريرك  الراعي،  بطرس  بشارة  مار  املارونّي، 
املشرق،  وسائر  ألنطاكية  املارونّية  الكنيسة 
غبطته  بها  يقوم  راعوّية  جولة  خالل  وذلك 
لبطريرك  زيارة  أّول  في  املقّدسة،  األراضي  إلى 

مارونّي          إلى بالدنا. 
بصفته  قبل  من  البالد  زار  قد  غبطته  وكان 
شملت  وقد  بطريرًكا.  يأتيها  واليوم  أسقًفا، 
مع  شارك  حيث  األردن،  من  كًال  غبطته  زيارة 
سائر بطاركة الّشرق في استقبال قداسة احلبر 
بيت  إلى  جاء  ثّم  فرنسيس،  البابا  األعظم 
حلم ثّم بيت ساحور، وزار الرّعايا املارونّية في 
واملنصورة  فكفربرعم  يافا  من  ابتداًء  البالد، 
وعسفيا،  والّناصرة  واجلش  وعكا  وإقرث 

ليختتمها في حيفا. 
حفل  في  الّظهر  بعد  زيارته  ستبدأ  واليوم 
تسير  وبعدها  الرعّية،  له  تقيمه  استقبال 
مسيرة شعبّية من كنيسة مار لويس امللك في 
زقاق روبني مرورًا بشارع «همچينيم»، وصوًال 
يقيم  حيث  لّالتني،  يوسف  مار  كنيسة  إلى 
ا الّساعة الّسادسة مساًء، وسيتّم  ـً قّداًسا إلهّي
بّثه عبر القناة الّتلفزيونّية «تيلي لوميير» - 
أدلى  حيفا  إلى  قدومه  وقبيل  سات».  «نور 
غبطته بكلمة ألهالي مدينة حيفا، خّص بها 

صحيفة «حيفا»؛ جاء فيها:

أنتم ُعنوان الّصمود والتمّسك باألرض، وأنتم 
وأنتم  ووطنه.  أرضه  في  الّصامد  الّشعب 
حافظتم على تراث األجداد، وال زلتم تعيشون 
أمس  يوم  احتفلنا،  وإذ  فيكم.  الرّب  كلمة 
املسيح  يسوع  رّبنا  صعود  الّصعود،  بخميس 
جمعاء،  البشرّية  تتمّجد  ففيه  الّسماء،  إلى 
ليسترد  الّسماء  أبواب  الرّب  فتح  وفيه 
اإلنسان إلى اجلّنة اّلتي خسرها باخلطيئة منذ 
آدم وحوّاء. وها هو يسوع يفتح ذراعيه دائًما 
ليحتضن البشرّية، وكأّني مثل الرّسل عندما 
حجبت الغمامة يسوع فقد أرسلهم إلى العالم 
ليبّشروا به. واستمّدوا قوّتهم ملواجهة الّصعاب 
من قيامة املخّلص. ألم يقل الرّب في تطويباته 
وقالوا  وعّيروكم  اّضطهدوكم  إذا  لكم  طوبى 
في  عظيًما  يكون  أجركم  فكم  كلمة؟  عنكم 
الّسماء؟ ونحن اليوم شركاء في آالم الفداء من 
ُنضّطهد،  نشقى،  نتأّلم،  نفوسنا.  خالص  أجل 
نتعرّض ألنواع الّظلم والعذاب، ولكّننا نعيش 

األمل والرّجاء في الوقت ذاته. 
ألهالي  نقول  «حيفا»  صحيفتكم  خالل  ومن 
وقيامته  املسيح  موت  بعد  إّنه  الكرام  املدينة 
سيكتمل الرّجاء، وصحيح أّن كًال مّنا يحمل 
سبقت  وآالمه  املسيح  صليب  ألّن  صليبه، 
قيامته وسبقت مجده، وهنا ال بّد أن نحتمل 
األلم ونصمد في وجه الّظلم، عن طريق الّتأمل 
بطريق يسوع اّلذي عّلمنا إّياها. وإّن الّطبيعة 

شأن،  وذات  عظيمة  قيمة  ذات  هي  البشرّية 
وكّل إنسان بالّنسبة إلينا مخلوق على صورة 
الّله، فال يحّق ألحد أن يعتدي على خالق، أو 
يتسّبب له بالهوان، ألّنها خطيئة جسيمة إذا 
اعتدى أحد على هذا اإلنسان اّلذي على صورة 
ا، ألّن  ـً ا أو جسدّي ـً ا أو روحّي ـً الّله، إن كان فكرّي

هذا اعتداء على اخلالق.
سنحتمل  ألم،  دون  بشرّية  تولد  أن  ميكن  ال 
احلياة،  قدسّية  في  ونثبت  ونصمد،  األمل 
صاحب  كّل  وعلى  الّله،  من  إّال  سلطان  وال 
ّية أن يخشى الّله ويستحضر الّله. وإذا  مسؤول
جندها  اليوم  السياسّية  املمارسات  إلى  نظرنا 
يسوع.  وتعاليم  اخلالق  عن  البعد  كّل  تبعد 
والّتنكيل  وإفقارهم  الّناس  لتهجير  وأصبحت 
عن  الروحّية  القيم  يعيشوا  أن  وعليهم  بهم، 
طريق الّصليب اّلذي حمله يسوع وتأّلم ألجلنا. 
وأغصانه  وكرمته  الّسرّي  املسيح  جسد  نحن 
عن  منقطعني  غير  وأنتم  الكرمة،  هذه  في 
الكنيسة، ولذا يجب أن نحيا في الّله، كما 

أّن الّله يحيا فينا. 
إلى  آالمكم  ضّموا  يقول:  غبطته  ومضى 
آالمي، ألّن يسوع حاضر فينا بواسطة األسرار 
املقّدسة، ونحن نتناول جسده ودمه في الّذبيحة 

اإللهّية، وهو يقّدم لنا كّل شيء ويعطينا كّل 
اخليرات، إّنه يتمّهل وال يهمل. إن يسوع أعّد 
إجنيل  هو  وهذا  بإجنيله،  اخلالص  طريق  لنا 
احملّبة والّسالم، وفي الّذبيحة نقول نقّدم لك 
نعاني  اّلذي  والّظلم  والّظلمة  آالمنا  رب  يا 
منهما، وكما يتحّول اخلبز واخلمر إلى جسد 
ودم يسوع هذا الّسر احلّسّي، اجعلنا أن نكون 
والّطهارة  بالقداسة  ونعيشه  احلّي  جسدك 
والقداسة. ألّن يسوع جاء حامًال إلينا الّسالم 

في أرض الّسالم، وفي األرض اّلتي قّدسها.
واختتم غبطته قائًال: لننظر إلى العالم، إلى 
ّجتار احلروب اّلذين باعوا ضمائرهم، يجب أن 
إجنيل  هو  ومسيحنا  إجنيلنا  إّن  لهم  نقول 
سالم ال إجنيل حرب، وإجنيل محّبة ال إجنيل 
ُبغض وحقد وكراهية. ويسوع عّلمنا التواضع 
يستطيع  أحد  فال  وأشكاله،  صوره  بأقصى 
اقتالع الكنيسة، وال ميكن ألحد أن يقتلعنا 
من أرض الله، جذورنا عميقة في هذه األرض 
أحد  فال  السنني،  آالف  بل  مئات  إلى  تعود 
سياسية  حتديات  هناك  اقتالعنا.  ميكنه 
نصمد  أن  يجب  ولكن  وغيرها،  واجتماعية 
تقتلعه  فال  األرض  في  املتجّذر  األرز  صمود 
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احلقد  نقبل  ال  الكوارث.  وال  العواصف 
بل  والبغضاء،  الكراهية  نقبل  وال  والعداوة 

نحن أهل سالم ومحّبة وتسامح. 
أحّبكم وأحمل همومكم في قلبي، وأبلغكم 

محّبتي، فاحملوها على الّدوام.

 u¼  ¨sÞË  öÐ  ÊU�½ù«  ÒÊ≈

 UM²Šd	Ë  ÆÆW Ò¹u¼  öÐ  ÊU�½≈

 v�≈  rJðœuFÐ  ÊuJ²Ý  …dO³J�«

…—uBM*«Ë  Àd�≈Ë  rŽdÐ  dH�

في  الرّاعي  البطريرك  عظة  في  جاء  وّمما 

فهناَك  تتأّلم،  لم  كنيسة  من  ما  كفربرعم: 
اآلن،  تتأّلم  وكنائٌس  سابًقا،  تأّملت  كنائٌس 
الّصليب  درِب  إلى  يعود  وهذا  منها.  وأنتم 

وآالمِه، وال بّد من تقّبل الواقع بحلوه ومرّه.
لقد زاَر احلبر األعظم ورأس الكنيسة، البابا 
فرنسيس القدس وبيت حلم وعّمان. لكّنه لم 
يستطع املجيء إليكم، ولكّن زيارتي هذه هي 
تتحّلوا  أن  عليكم  لذا  البابا.  لزيارة  امتداٌد 
وأن  كنيستنا،  وفي  نفوسكم  في  بالّثقة 

نحافظ عليها بقدسّيتها ووحدتها.
صاحبها،  من  أكبر  تكون  مشكلٍة  من  ما 
الّسّيد  من  أكبر  أبًدا  يكن  لم  فالّصليب 

مّننا،  أكبر  يكوَن  لن  صليبنا،  وال  املسيح، 
فصليب اإلنسان يكوُن مالئًما حلجمه دائًما.

فكّلنا،  اآلخر،  عن  مختلٍف  إنساٍن  من  ما 
هندوسيني….  دروز،  مسلمني،  مسيحيني، 
قد خلقنا على صورة الله ومثاله، والله يحّبنا 

جميًعا، وما من أحٍد غريٍب عن الله.
الكنيسة ستبقى، ألّنها أبدّية بحب املسيح 
فيكم، وبقاء كنيسة كفر برعم صامدة، رغم 
تهدمي كاّفة البيوت، هو خير دليٍل على هذا.

نحُن معكم، مبا لدينا من إمكانّيات، فكما 
الّتعاون  باستطاعتنا  ليَس  نحُن  تعلمون 
معها،  عداء  في  ألّننا  إسرائيل،  دولة  مع 
طريق  عن  الّتأثير  ميكننا  ولكن  كلبنانيني. 
الفاتيكان وباقي الّدول، اّلتي نحن بعالقات 
طّيبة معها. وسنقّدم رسالة إلى حضرة احلبر 

األعظم مبوضوع قضّية كفر برعم.
جميًعا،  لنا  الرّوحي  الوطن  يعتبر  لبنان 
الّطبيعي  بيتنا  وطننا،  هو  آخر،  بلد  وأي 
األرض  هذه  على  ُهنا،  متواجدون  ونحُن  ُهنا، 
شهدائنا  جباهنا،دماء  بعرق  تاريخنا،  كتبنا 
بأغراب،  لسنا  نحُن  سقيناها.  شعبنا،  وآالم 
بل شاركنا ببناء حضارتها وثقافتها. أريدكم 
فإّن  وترحلوا،  تهاجروا  أن  ال  ُهنا،  تبقوا  أن 
اإلنسان بال وطن، هو إنسان بال هوّية، بدون 
حتزنوا  ال  ثقافة.  وبدون  رسالة  بدون  تاريخ، 

يكون  لعّله  املعّذب،  الّشرق  هذا  في  أّننا 
أفضل في املستقبل. لقد وجدنا ُهنا لنبقى، 
فهذه مشيئة الرّب. وتذّكروا أخيرًا: «وضعت 
الرّب عن مييني فال أتزعزع».. قولوها دائًما، 
وفرحتنا الكبيرة ستكون بعودتكم إلى كفر 

برعم وإقرث واملنصورة.

WÒOMOD�K	 WÝ«dŠ

وأّكدت مصادر مقرّبة وموثوق منها لصحيفة 
«حيفا»، أّن بعض املواقع والّصحف تناقلت 
حراسة  حول  ومغلوطة  خاطئة  معلومات 
أثناء  الرّاعي،  البطريرك  لغبطة  إسرائيلّية 
املهّجرة  البلدات  وباقي  كفربرعم،  زيارته 
األخرى، وبأّن هذا األمر ليَس صحيًحا البّتة.

مشيرًة إلى إّن طاقم احلراسة املرافق للبطريرك 
الرّاعي خالل زيارته البالد، هو طاقم حراسة 
شركة  ضمن  يعمل  خاّص،  ِفلسطينّي 
فلسطينّية مبلكّية خاّصة، غير تابعة بتاًتا 
إلى أّي شركة إسرائيلّية، وال يوجد صلة أو 
لذا  إسرائيل؛  وبني  بينها  تذكر  عالقة  أّي 
وصورة  بشخص  املس  لعدم  الّتوضيح،  وجَب 

ووطنّية البطريرك الرّاعي.
ة  ّي مطران موقع  عن  بلطف  (الصور 
 - للموارنة  املقّدسة  واألراضي  حيفا 
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على  سنوات   5 مرور  ملناسبة   ≠ åUHO�ò q�«d*

تأسيس جمعّية «املشغل للّثقافة والفنون»، سُيقام 
يوم اجلُمعة القادم (6/6/2014) في حيفا، حفل 
موسيقّي احتفاًء بهذه املناسبة، وكذلك مبناسبة إطالق 
ألبوم «يعلو» للموسيقّي حبيب شحادة حّنا، وذلك 
في قاعة «األوديتوريوم» عند الّساعة الّثامنة مساًء. 
عند بداية احلفل، سوف «تعلو» إلى املنّصة مجموعة 
للّثقافة  «املشغل  جمعّية  وطالبات  طّالب  من 
وفي  ّية.  غنائ وجوقة  موسيقّيني  من  والفنون»، 
الفقرة املركزّية ستقّدم األغاني وعدد من مقطوعات 
رنا  تلحمي،  رمي  الفّنانني:  مبشاركة  «يعلو»،  ألبوم 
خوري، عالء عزّام؛ ومجموعة من املوسيقّيني: درويش 
(قيثارة/ دروبي  إيهاب  (كمنجة/كمان)،  درويش 

(درامز)،  أطرش  أمني  (باص)،  حّداد  رميون  چيتار)، 
الّسعدي  مهدي  (كمنجة/كمان)،  الّسعدي  يامن 
إلياس  (كمنجة/كمان)،  صافي  تشارلز  (تشيلو)، 
وأسامة  (پيانو)  سليمان  فرج  (إيقاعات)،  حبيب 

بشارة (قانون).

åqGA*«ò W ÒOFLł fOÝQð vKŽ  «uMÝ 5 —Ëd� W³ÝUM*
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على  االستعدادات  جتري   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للموسيقى  «الكرمل»  جمعّية  في  وساق  قدم 
والغناء،  بالعزف   2014 جنوم  لتتويج  حيفا، 
أن  بعد  الّتوالي،  على  والعشرين  الرابعة  للمرّة 
ّمت اختيار 22 موهبة بالعزف والغناء، من قبل 
على  لهم  جرت  تصفيات  خالل  حتكيم   جلنة 

مدار  3 أشهر. 
الّسبت  غد  يوم  اِملهرجان  سيقام  
في  «امليدان»  مسرح  على   ،(31/5/2014)
بتصوير  «هال»  تلفزيون  سيقوم  كما  حيفا. 

اِملهرجان بأكمله ونقله عبر الفضائّيات. 
ـ 24 هو  يذكر بأّن سّر جناح هذا اِملهرجان للمرة ال
الّصحيح،  املوسيقي  العمل  وِمهنّية  مصداقّية 

 v I O Ýu L K  q d ~ « è ÒO F Lł
 ÊUłd N   ‰U ³ I ² Ýô Òb F ² ð

 2014 ãU F  q d ~ «
إّن األلبوم املوسيقّي «يعلو» هو نتاج سيرورة عمل 
 ،2005 عام  في  بدأت  طويلة،  لسنوات  امتّدت 
عديدة  وفنّية  موسيقّية  محّطات  داخلها  واحتوت 
ذلك  في  مبا  حّنا،  شحادة  حبيب  للموسيقّي 
إلى  والتأّمل،  والبحث  «املشغل»،  جمعّية  تأسيس 
من  األولى  األشهر  في  الّضوء  إلى  «يعلو»  خرج  أن 
عمل  محاور  أحد  مبثابة  هو  «يعلو»   .2014 عام 
جمعّية «املشغل»، اّلذي يصّب في توثيق األعمال 
املوسيقّية، إلى جانب احملورَين اإلضافّيني: الّتعليم 
املوسيقّي واإلنتاج، حيث أنتجت جمعّية «املشغل» 
أعماًال موسيقّية وفنّية عديدة لفّنانني وموسيقّيني 

على مدار الّسنوات اخلمس.
من خالل 10 أغاٍن ومقطوعات موسيقّية، جميعها 
من تأليف وكلمات وتلحني املوسيقّي حبيب شحادة 
الّتونسّية،  حبيبتي»  «بحذا  أغنّية  عدا  ما  حّنا، 
تفاصيل  عند  تقف  «محّطة»  إلى  املؤّلف  يأخذنا 
احلياة العادّية، واّلتي بغالبّيتها تتمحور باألساس 
أغاني؛ «وردة  ثالث  خالل  من  نلمسها  احلّب،  حول 
مرّة»  و«أّول  إلك»  عندي  كان  «شو  بنيسان»، 
ومقطوعة موسيقّية بُعنوان «رقصة».. ومن «يعلو» 
تصل  سوف  ـ«ليمون»،  ب ومرورًا  «مستورة»،  إلى 
األخير  بالبيت  وتختتم  «راجعني»،  إلى  الرّحلة 
لألغنّية: «راجعني حلكاية بطولة/ التي بترسم وعد 

وحنني/ راجعني حلّب الطفولة/ للبلد فلسطني..».
حول  حّنا،  شحادة  املوسيقي حبيب  مع  حديث  وفي 
«يعلو» وأهمّية هذا اإلنتاج بالّنسبة له، قال: «يعلو 
خالل  من  عنه  أحتّدث  أن  أريد  الذي  أنا  واقعي  هو 
املوسيقى. واإلنسان اّلذي ينتج موسيقى ال يستطيع 
أن يتنازل عن هذا الّشيء، ألّن الّتنازل عن املهنة هو 
كما الّتنازل عن البيت والعائلة». ويضيف: «هنالك 
جتديد في «يعلو» على مستوى املوسيقى. وكذلك 
 5 مبرور  احتفال  مع  يتزامن  اّلذي  إطالقه  موعد  في 
زال  ال  موسيقّي  كمعهد  «املشغل»،  على  سنوات 
مستمرًا وقائًما ومتجّدًدا، برغم كّل الّصعوبات اّلتي 

مّر وميّر بها».
من  بدعم  هو  «يعلو»  ألبوم  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 

مؤّسسة «عبد احملسن القّطان» في رام الله.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

باختيار الفائزين من قبل جلنة حتكيم محترفة 
أسلوب  استخدام  عن  واالبتعاد  ومهنية، 
الّتصويت عبر وسائل مختلفة الختيار الفائزين.

املواهب  باختيار  قامت  اّلتي  الّتحكيم  جلنة 
غّسان  وامللّحن  األستاذ  من:  مؤّلفة  املشاركة، 
مرسي  األستاذ  باملوسيقى)؛  أّول  (لقب  حرب 
رزق  األستاذ  باملوسيقى)؛  ثاٍن  (لقب  بيادسي 
ألبير  األستاذ  باملوسيقى)؛  ثاٍن  (لقب  عبيد 
بّالن (املدير املوسيقي ملهرجان «الكرمل»، لقب 

ثاٍن باملوسيقى).

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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حيفا،  مدينة  في  صدر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مجّلة   – «املعرفة»  مجّلة  من  األّول  العدد 
فصلّية، ثقافّية، فنّية واجتماعّية.

ثقافّية  مواضيع  األّول  العدد  شمل  وقد 
واجتماعّية وفنّية منوّعة وشائقة، ساهمت في 
املواضيع  بني  ومن  معروفة..  أسماء  كتابتها 
إقرث؛  قرية   – «باقون»  املجّلة:  في  املطروحة 
بقلم   - الّشباب»  وأدب  األدب  في  «شباب 
 - العربّي»  «اخلط  خوري؛  نايف  الّصحافّي 
الفّنان واخلّطاط كميل ضو؛ «القهوة» - الّدكتور 
لويس عّبود؛ قصائد - الّشاعر رشدي املاضي، 
عويضة؛  ُعال  الّشاعرة  خوري،  حنان  الّشاعرة 
املرّبي  جامعي» -  طالب  احلياة -  من  «صورة 
األديب   - الّسن»  بكبار  «رفًقا  حّداد؛  أكرم 
زهير دعيم؛ «كيف تعتني باحلديقة؟»؛ «الّلون 

وتكويناته»؛ ومواد شائقة أخرى..
كميل  مجّلة «املعرفة»:  حترير  رئيس  أّن  يذكر 
نايف  املاضي،  رشدي  الّتحرير:  وهيئة  ضو؛ 

خوري، أميرة حايني - ناصر، زهير دعيم.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»

مستشفى  في  أُجريت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  حديثة  جراحّية  عملّية  مؤّخرًا،  «رمبام»، 
عن  الّضغط  من  للّتخفيف  الفقرّي  العمود 
فقرات العنق، لسبب تضييق القناة بني فقرتني.

التقّدم  لسبب  والّضغط  الضيق  هذا  وينتج 
في الّسن ودنّو الفقرات من بعضها البعض. 
نحو  املّتجه  العصب  على  الفقرات  فتضغط 
األطراف الُعليا. وأبلغ املصابون بذلك عن آالم 

ُمبرحة في األطراف العليا والعنق.
 60 يبلغ  للجراحة  خضع  اّلذي  املريض  وكان 
عاًما، وهو يعاني آالًما حاّدة في العنق واليد 
إدخال  اجلراحّية  العملّية  أثناء  وّمت  اليسرى. 
عدد من البراغي الّلولبّية للمرفق اخللفّي بني 
تخفيف  ّمت  وهكذا  املتجاورة.  العنق  فقرات 
الفقرات  وتثبيت  العصب،  عن  الّضغط 

بعضها ببعض.
واجلديد في إجراء هذه العملّية هو القيام بجرح 
دقيق في اجللد وإدخال البراغي الّلولبّية الّدقيقة. 
اء اّلذين أجروا هذه العملية  وكان من بني األطّب
حّمود. كمال  والّدكتور  حّداد  إلياس  الّدكتور 

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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ّية ِفَلسطني لألدب «بالفست»  *åUHO�ò q�«d ≠ ضمن أنشطة احتفال

حزيران،   6 إلى  أّيار   31 من  الّسادسة،  دورتها  ُتعقد  واّلتي   ،2014

ّية، وورش عمل إبداعّية، وعروض موسيقّية في  وتتضّمن أمسّيات أدب
بيت حلم، ورام الّله، والقدس، ونابلس، تستضيف مدينة حيفا أمسّية 
مساًء  والّنصف  السابعة  الّساعة  حزيران   3 الّثالثاء  يوم  وذلك  خاّصة، 
ّية، على شرف  في مسرح «امليدان»، بالّتعاون مع جمعّية الّثقافة العرب

ّية الرّاحلة الدكتورة روضة عطا الّله. صديقة االحتفال
املفقودة،  «الديار  ُعنوان  حتت  عاملّيني  كّتاب  مع  ندوة  األمسّية  تشمل 
الكتابة كفعل عودة»، مبشاركة الكاتب واملؤرّخ الفنّي النيجيرّي األصل، 
ّية والقاّصة كاملة شمسي،  األمريكّي اجلنسّية تيجو كول، والكاتبة الروائ
اّلتي نشأت في كاراتشي وتقيم اآلن في لندن، والّشاعر والروائي مايكل 

أونداجتي املولود في سريالنكا، واملقيم في كندا. 
الّندوة األخرى في األمسّية ستكون حول الّتجارب املعاِصرة حول الكتابة 
أمناء  مجلس  ورئيس  املصرّية  الكاتبة  تديرها  الِفَلسطينّية،  ّية  الّنسائ
عزايزة،  أسماء  الّشاعرة  فيها  وتشارك  سويف،  أهداف  «بالفست» 

والّشاعرة رجاء غامن والكاتبة شيخة حليوى. 
كما ستعرض رسالة «ڤيديو» للكاتب عاطف أبو سيف من غزة، نظرًا 
ّية  فعال وستقام  احلصار،  بسبب  اآلن  غزة  قطاع  إلى  الّدخول  الستحالة 

واحدة موازية في مدينة غزة.
كذلك سيقرأ القصائد الّشاعر إد بافليتش والّشاعرة والباحثة األكادميّية 
خوري  رنا  الفّنانة  وستغني  حنظل.  ناتالي  األصل  الِفَلسطينّية  ّية  األدب
الّله،  عطا  روضة  الراحلة  ّية  العرب الّثقافة  فقيدة  لذكرى  ُمهداة  أغنّية 
ّحلنها وسيعزفها املوسيقّي فرج سليمان وهي من كلمات الّشاعر جنوان 

درويش.
الّشاعر  حيفا  أمسّية  في   2014 لألدب  ِفَلسطني  ّية  احتفال وستكرّم 

والكاتب الِفَلسطينّي حّنا أبو حّنا. 
ّية مدن اخلليل، الّلد وعّكا  كما سيزور الكّتاب واملشاركون في االحتفال

وقرية إقرث حيث سيلتقون باألدباء واملؤرّخني والنشطاء.
«تأتي  بأّنها  مهّمتها  يصف  ّية  لالحتفال الّتأسيسّي  البيان  أّن  يذكر 
بفّعالّيات ثقافّية عاملّية إلى مجتمعات ال تتاح لها، عادًة، مثل هذه 
من  أقّل  عاملّية  ثقافّية  لفعالّيات  للوصول  فرصته  فَمن  الفّعالّيات». 
مجتمع حتت احلصار: الِفَلسطينّيون في غزة؟ أو مجتمع حتت احتالل 
مجتمع  أو  احملتلة؟  الِفَلسطينّية  املدن  في  الِفَلسطينّيون  عسكرّي: 
ـ48؟!.. ولكن، ورغم  يكافح في ظّل بنية تستلب حقوقه: فلسطينيو ال
الِفَلسطينّيون  ينجح  الّصعوبة،  بالغة  ظروف  وفي  اجلغرافّية،  الّتجزئة 
الوحدة  هذه  هذا.  في  كبير  فضل  وللّثقافة  يظّلوا «مجتمًعا».  أن  في 
ّية  احتفال وتدعمه  تعكسه  ما  هو  املجتمعّي  الّتالحم  وهذا  الّثقافّية، 

ِفَلسطني لألدب».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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ّية ممّيزة، التقى أبناء وبنات  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

مدرسة  من   ،(1989-1988) الّثامن  الفوج  وخرّيجات  خرّيجي 
«املتنّبي» الّثانوّية احليفاوّية، في مطعم «اجلليل»، بعد مرور 25 

عاًما على تخرّجهم من مقاعد الدراسة الّثانوّية.
والّطاقات  واحلنني  باالشتياق  مليًئا  ُمثيرًا،  الّلقاء  كان  وقد 
والّلحظات  الدراسة  أّيام  أجمل  اخلرّيجون  تذّكر  حيث  ّية..  اإليجاب
تبادل اخلرّيجون  الّلقاء  وخالل  جمعتهم؛  اّلتي  والّذكريات اجلميلة 
احلديث عن أمورهم احلياتّية وأهم محّطاتهم االجتماعّية واملهنّية.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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 °v K O  v N I  w  åèK O Ë èK O  n √ò °v K O  v N I  w  åèK O Ë èK O  n √ò في  وممّيز  خاص  مقهى  مؤّخرًا،  افتتح،   ≠ åUHO�ò q�«d*

شارع «سارة» في ِمنطقة البلدة الّتحتا، وما ميّيز هذا املقهى 
الّديكور الّشرقّي اخلاّص، وطاقم العاملني اّلذين يتمّيزون بفّن 
املأكوالت  ألّذ  املقهى  يقّدم  حيث  ّية،  العرب الضيافة  أصول 
اليوم. مدار  على  املمّيزة،  اخلاّصة  واحللوّيات  اخلفيفة 

العائالت  من  وروّاده  زوّاره  املمّيز،  مقهى «ليلى»  ويستقبل 
ا منذ الّسابعة صباًحا ولغاية منتصف  ـً واألزواج فقط، يومّي
وليلة.  ليلة  ألف  وليالي  اجلميل  الزمن  أّيام  بعبق  الّليل، 
املعّسل،  أنواع  وأجود  ألفخر  تقدميه  أيًضا  املقهى  ميّيز  وما 
وهادئة،  راقية  بجلسة  النارجيلة،  مدّخنو  بذلك  ليستمتع 

بأجواء جميلة من ألف ليلة وليلة.
«حيفانت»:    موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il

«ناس  صفحة  إنشاء  مؤّخرًا،  ّمت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

فلسطني» - Humans of Palestine وتأتي هذه 
 «Humans of New York» الفكرة من صفحة
العالم،  في  الدول  معظم  تعرفها  الصفحة  األمريكّية، 
اّلتي  واألحداث  املشاكل  األفكار،  ندعم  أن  ارتأينا  لذا 
حتصل في فلسطني فأنشأنا هذه الّصفحة للّتعبير عن 
الفلسطينّي  الّشعب  صوت  ليصل  الفلسطينّي،  رأي 
إلى جميع أرجاء الكون، ليعرف اجلميع ويتعرّف على 

الّشعب الفلسطينّي.
من خالل صفحتنا نسعى إلى إيصال صوتنا عبر رسالة 
األحداث  وأهم  وطموحاته  شعبنا  مشاكل  حتمل  هادفة، 
والثقافّية  واالجتماعّية  السّياسّية  احلاصلة،  والقصص 
اجلميع  ليعلم  اجلميع..  مع  الّتواصل  لهدف  والفنّية، 

كيف نعيش في ظّل االحتالل!
دعم  وقد  املبحرين،  إعجاب  الّصفحة  هذه  القت  لقد 
وحتديث  الدائم  والّنشاط  الفكرة  هذه  وشّجع  اجلميع 
أشهر  ثالثة  من  أقّل  وفي  يومّي،  بشكل  الصفحة 
استطاعت صفحة «ناس فلسطني» عبر موقع الّتواصل 
 17 من  أكثر  إلى  الوصول  («فيسبوك»)،  االجتماعي 
غزّة  قطاع  إلى  الوصول  سيتّم  ا  وقريًب معجب،  ألف 

ومناطق فلسطينّية أخرى.
في  املناطق  جميع  إلى  الوصول  الّصفحة  هذه  هدف 
الّضفة والّداخل، ويؤكد املسؤولون على الوصول إلى كل 
على  للعمل  نهدف  وعاملّي،  وعربّي  فلسطينّي  بيت 
مبحر  كّل  ليعرف  الصفحة  عبر  شعبنا  أحداث  توثيق 
تطوير  وسيواصلون  الفلسطينّي..  هو  َمن  ومتصّفح 
وشاّبة  شاب  كّل  بدعم  الصفحة،  هذه  وحتديث  وحتسني 

فلسطينّية.
https://www.facebook. الصفحة:  رابط 

com/HumansofPalestinee

 Humans of Palestine ≠ 5 D K  ”U ½
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 الطريقة ا�سرع 	زالة الشعر
 Motif Hair Removal بطريقة   

 تقنية إزالة الشعر بالليزر ل�بد وبدون أوجاع
 آمنة وفعالة لجميع أنواع البشرة والشعر 

 عناية وجمال 
 تجديد البشرة 

 عالج التهاب الظفر الفطري 
 مكياج مهني 

 تصميم الحواجب 
 پديكور / منيكور جل

مـايـا چـودايـڤـا  |  لـيـزر بوتـيك
14، حيفا 04-6563335 تشيرنيحوڤسكي 
mayagodiva1@gmail.com       mayagodiva

و
             m

للنساء والرجال

 بمراقبة طبية     طاقم ذو خبرة 10 سنوات
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ّية ممّيزة، افتتح يوم األحد من هذا األسبوع، بوتيك  باجواء احتفال
«مايا چودايڤا» في حيفا، بإدارة مايا دعبول ولولو غالية، وسط 

عدد كبير من األهل واملعارف واألصدقاء. 
ويتمّيز بوتيك «مايا چودايڤا» بإزالة الّشعر  - للّنساء والرّجال 
- بتقنّية حديثة جًدا، ومن دون آالم ُتذكر، بطريقة آمنة ونتائجها 
العالجات  جانب  إلى  هذا  األّول؛  الّلقاء  منذ  وفّعالة  مضمومة 
واملنيكور  الپديكور  عالجات  إضافًة  املختلفة،  الّتجميلّية 

واملاكياج وعدد من العالجات اخلاّصة للبشرة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

 åUç¹«œu Ç U ¹U ò p O ðu Ð ÕU² ² «
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بحضور عدد كبير من األصدقاء واملعارف، ّمت يوم 
اخلميس املاضي، افتتاح فرع جديد لِشركة «عيادات 
في  «عازرئيلي»  مجّمع  في  إستتيكس»  كرمل 

كريات آتا.
كرمل  «عيادات  شركة  مديرة  مع  حديث  وفي 
אסתטיקס)  כרמל  إستتيكس» (מרפאות 
باألمانة  تتمّيز  شركتنا  إّن  قالت  عودة،  ياسمني 
أفضل  فلدينا  الّدائم.  والّتجديد  والّتنويع  واخلبرة 
األطباء العاملني في مجال الّتجميل في البالد، 
ونعمل وفق الّطريقة الوحيدة األكثر ضماًنا، واّلتي 
بواسطة  الّشعر  إلزالة  وممتازة  فورّية  نتائج  تعطي 

ومنع  البشرة  لتجديد  بعالج  نتمّيز  كما  الّليزر. 
مالمح  لتحديد  قسم  لدينا  كما  الّشيخوخة؛ 
املناسبة  وبهذه  الوجه..  جتاعيد  ولتعبئة  الوجه 
أدعو كّل َمن يهّمه األمر أن يتابعوا حمالتنا عبر 
اجلميع  وندعو  القادمة،  األسابيع  خالل  الّصحف 
لزيارة عياداتنا للوقوف عن قرب على آخر وأحدث 
املستجّدات في عالم الّتجميل. وستجد كّل فتاة 
وامرأة الفرق، ألّن خروجها من العيادة بعد تلّقيها 
املالئم،  الّتجميل  على  وحصولها  املناسب  العالج 

ا عن حلظة دخولها! ـً ّي سيختلف كل
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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البابا  قداسة  دعا  مسبوقة،  غير  خطوة  في 
فرنسيس في أثناء زيارته األراضي املقّدسة، الرئيس 
الفلسطينّي محمود عّباس، والرئيس اإلسرائيلي 
شمعون پيرس، إلى الڤاتيكان للّصالة سوّيًة من 
ّمت  البالد،  قداسته  يغادر  أن  وقبل  الّسالم.  أجل 
الرئيسني  أّن  اإلعالم  وسائل  في  ا  ـً رسمّي اإلعالن 
- اإلسرائيلّي والفلسطينّي - سيلتقيان بالفعل، 
يوم اجلمعة املقبل في الڤاتيكان، بحضور قداسته. 
البابا  قداسة  قبل  من  واضحة  رسالة  هذه  فكانت 
في أثناء زيارته، رسالة من أجل إحالل الّسالم بني 
الفلسطينّيني واإلسرائيلّيني، والتي رافقتها رسائل 
مواقف  عن  عبارة  كانت  واّلتي  ومفاجئة،  عديدة 
صامتة عّبرت أكثر من مئات الكلمات، كوقوف 
قداسته بحزن وصمت إلى جانب جدار الفصل بني 
الفلسطينّيني واإلسرائيلّيني، تناوله وجبة العشاء 
القسطنطينّية  بطريرك  لقائه  فقيرة،  عائالت  مع 
القيامة  كنيسة  في  األّول  برتلماوس  األرثوذكسي 

في مدينة القدس.   
في  تعّشش  وستبقى  أذهاننا،  في  انطبعت  صور 
ذاكرتنا حّتى بعد انتهاء زيارة قداسته لنا وعودته 
ومؤّثرة  تاريخّية  الّلحظات  هذه  ألّن  للڤاتيكان، 
وصادقة، حلظات استطاع خاللها قداسة البابا أن 
يحتّل قلوب الّناس ويحظى بتقديرهم له. إّنه أذهل 

الّناس بتواضعه، فرفض اعتماد الوسائل الفخمة 
واملعوزين،  الفقراء  عن  بحث  البساطة،  إلى  وجلأ 
فاستحّق الّلقب اّلذي أطلقه عليه ملك األردن عبد 

الّله الّثاني، بأّنه ضمير العالم.  
البابا  قداسة  زيارة  أّن  بوضوح  لنا  يبدو  هنا  من 
فرنسيس حتمل رسالة سالم ومحّبة ووفاء وتعاون بني 
الّديانات الّسماوّية الّثالث: اإلسالمّية واملسيحّية 
واليهودّية. وكم نحن بحاجة في هذه املنطقة بالّذات 
اآلخر،  وتقّبل  واحملّبة  الّتسامح  إلى  الّسالم،  إلى 
عّنا. يختلف  ألّنه  عليه  واالعتداء  اآلخر  إلغاء  ال 

رغم أّن املفاوضات بني اإلسرائيلّيني والفلسطينّيني 
البابا  قداسة  أّن  إّال  مسدود،  طريق  إلى  وصلت 
يساهم  أن  وأراد  الواقع،   لألمر  يستسلم  لم 
الرئيسني  فدعا  األمام،  إلى  الّسالم  مسيرة  بدفع 
للّصالة  الڤاتيكان  إلى  واإلسرائيلّي  الفلسطينّي 
مًعا من أجل الّسالم؛ قام بهذه اخلطوة من منطلق 

اإلميان برسالته على هذه األرض. 
خرج قداسة البابا عن جدول برناَمج زيارته لفلسطني 
أجل  من  للّصالة  الفصل  جدار  عند  توّقف  حني 
لدى  بالًغا  أثرًا  ترك  املشهد  هذا  والّسالم.  العدالة 
على  مّتكًئا  بصمت  يقف  قداسته  شاهد  َمن  كّل 
اجلدار يصّلي، ليقل للعالم بأسره، بصمت وهدوء، 

°v M Ôð ô b ¼UA
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هذا.  العنصرّي  الفصل  جدار  عن  راٍض  غير  إّنه 
جسورًا  نبني  تعالوا  يتكّلم،  أن  دون  للعالم  قال 
ًدا  جّي يدرك  الفلسطينّي  الّشعب  إّن  جدراًنا.  ال 
مدى تعاطف قداسة البابا مع آالمهم ومعاناتهم. 
دافًئا،  لقداسته  الفلسطينّيني  استقبال  جاء  لهذا 
كانوا  فالفلسطينّيون  بالغة؛  بحفاوة  فاستقبل 
املسيحّيون  كما  قداسته،  لزيارة  ماّسة  بحاجة 
في الّشرق، اّلذين يتعرّضون لالضطهاد واملطاردة، 
وبقائهم               إميانهم  لتعزّز  الزيارة  هذه  فجاءت 

في بالدهم. 
نحن نعلم أّن زيارة قداسة البابا فرنسيس لألراضي 
لكّننا  باألساس.  ورعوّية  روحّية  زيارة  هي  املقّدسة 
سياسّية،  تداعياتها  بأّن  ننكر  أن  نستطيع  ال 
الزيارة،  هذه  اعتبرت  لذا  سياسّية؛  ونتائجها 

وبحق، زيارة تاريخّية. 
ذكرت -  ما  إلى  باإلضافة  الزيارة -  تلك  أفضت 
الّلقاء  عبر  وذلك  املسيحّي،  الّتقارب  حتقيق  إلى 

الكاثوليكّية  الكنيسة  قطبي  بني  الّتاريخّي 
ممّثلة بقداسة البابا فرنسيس، واألرثوذكسّية ممّثلة 

ببطريرك القسطنطينّية األرثوذكسّي برتلماوس.
وليد  الفقيرة  العائالت  مع  اجتماعه  يكن  ولم 
الّصدفة، إّمنا نتيجة حتمّية لكونه نشأ في أسرة 
فقيرة حيث كان والده عامًال في السكك احلديدّية، 
فشعر بآالم الفقراء وأصبح نصيرًا لهم. كما  حرص 
قداسته على مقابلة أطفال من املخّيمات في األردن 
وبيت حلم، كما التقى بذوي االحتياجات اخلاّصة. 
املتشّددون  يرتكبه  ما  على  البابا  قداسة  ورّد 
جتاه  بشعة  جرائم  من  اإلسالمّيون  واملتطرّفون 
 - املسيحّي  باحلوار  واملسيحّيني،  الكنائس 
واإلخاء.  احملّبة  روابط  على  والّتأكيد  اإلسالمّي، 
وبدون أدنى شك أّن األخوّة اإلسالمّية - املسيحّية 
تتجّلى في أروع صورها في املجتمع الفلسطينّي 
يرفض  متآٍخ،  متحاب  مجتمع  فهو  بالذات، 

التعّصب املذهبّي أو الّدينّي.
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هذه  الّسماء.  إلى  املسيح  لصعود  الكنيسة  أبناء  عّيد  البارحة، 
عبارة حتتاج إلى توضيح كبير، إلى بعض عقلنٍة لئّال نبقى فقط في 
تصوّر أن السّيد اجتاز املدى الذي فوقنا ليستوي على عرش الله.

طبًعا ما من شك في أّنه ليس فوقنا شيء، وما من كالم يصح عن 
إقامة لله هنا أو هناك. سماء الله ليست على مسافة من األرض، 
والرّب ال ُيصعد اإلنسان إليه، وليس هو ذا حركة لينزل إلينا نزوًال، 
أو ليكون أمامنا أو من ورائنا أو على جنباتنا. اإلله غير املنظور 
هو أيًضا غير منتقل وغير مقيم، وليس فقط ال يسعه مكان. وإذا 
قيل إّنه في مكان، فما هذا إّال من باب الّتعبير عن رعايته لكّل 
مخلوقاته وعنايته بالكون جميًعا. ولكن ليس هذا مبعنى االمتداد؛ 
ألّنه إذا جرى عليه االمتداد يكون متلّبًسا جسًدا أو ماّدة ما. غير 
عقلك  ألّن  نفسها،  من  حترّرك  ال  والّلغة  لغة،  إلى  حاجة  في  أّنك 
صنيعها. غير أّن إميانك يجعلك متحرّرًا من وطأة الكالم، فتكون 
املخلوق.  صفات  عن  الّله  تنزيه  يبدأ  هنا  من  اللغة.  طاقة  فوق 
تضطر إلى الكالم لكّنك تعرف حدوده وتدخل الله في اخلبرة والذوق 
ماذا  الّسياق  هذا  في  بشريتك.  حدود  في  هنا  وتعرفه  والهدوء. 
يعني صعود املسيح إلى الّسماء من بعد قيامته من بني األموات؟

د. ماذا يعني أن الكلمة نزل  واجلواب يبدأ من البدء، أي من التجسُّ
من الّسماء وتأّنس في البتول؟ هذا يعني أّنه اّتخذ من هذه املرأة 
الّناسوتّية.  احتضنت  الالهوتّية  د.  املوَحّ كيانه  في  بشرّيًة  طبيعًة 

المستها. دخلتها. مّستها. استوعبتها، ولم يحصل بينهما متازج 
أو اختالط. ونعّبر عن سّر هذا اللقاء بقولنا إّن السّيد نزل. 

الّله يكشف نفسه بلغة هي طريقك إلى الّسر. اللغة ال تستوعب 
الله وال ينسكب فيها. استعملها الّله ألّنها أداة تواصله مع املخلوق.

عن  حتدث  بعدما  لوقا  إجنيل  املخلص؟  صعود  ما  الرّوح  هذه  في 
ظهور السّيد للرسل، يقول: {ثّم خرج بهم إلى القرب من بيت عنيا، 
ورفع يديه فباركهم. وبينما هو يباركهم، انفصل عنهم ورُفع إلى 
الّسماء}. هذا في خط احلديث عن القيامة. ويؤّكد لوقا هذا الّترائي 
عن  غمام  حجبه  ثّم  منهم،  مبرأى  {رُفع  بقوله:  األخير  الفصحي 
أبصارهم}. والغمام من عناصر التجّلي اإللهي وفق منطوق العهد 
القدمي. غير أّن يسوع يبقى في حياة الكنيسة. وما ُسّمي مجيئه 
أو حضوره األخير هو سطوع أعظم حلضوره الّدائم في ما بيننا}.

يزداد املعنى وضوًحا في الرّسالة إلى أهل أفسس إذ يقول: {أقامه 
من بني األموات وأجلسه إلى ميينه في الّسموات فوق كّل صاحب 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كّل اسم يسّمى به مخلوق، ال في 
هذا الدهر وحده، بل الّدهر اآلتي أيًضا، وجعل كّل شيء حتت قدميه}. 
فكرة الّصعود هي فكرة جلوس املسيح عن ميني اآلب، أي كشف 
مساواته لآلب وسيادته على العالم احلاضر والعالم اآلتي، وفكرة 
سلطانه على الكنيسة بالرّوح القدس. ويؤّكد بولس ذلك بقوله في 
الرّسالة نفسها التي تقول: {إّن اّلذي نزل هو نفسه اّلذي صعد إلى 
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هو  حيث  من  املسيح  شيء}.  كّل  ليمأل  كّلها  الّسموات  فوق  ما 
صعد  إّنه  يقال  بشر  هو  حيث  من  ولكن  ينزل،  وال  يصعد  ال  إلٌه 
نصر  بسبب  لإللهية  ومعادلًة  كاملًة  البشرّية  طبيعته  ليكشف 

املسيح باملوت والقيامة. عندنا هنا إنساٌن كامل يجالس الله.
الّصعود إًذا إعالن أّن كرامة املسيح في اجلسد هي نفسها كرامة 
الله.  عرش  على  تستوي  أن  على  باملخّلص  قادرة  البشرّيُة  أبيه. 
املكان  لنواميس  خاضًعا  ليس  هذه  املمّجدة  بشرّيته  في  املسيح 
الّثالوث  قلب  في  إّنه  األين.  سؤال  فيه  ُيطرح  ال  لذلك  والزمان. 
احمليي. إّنه الّسماء. هو احلاوي للقّديسني جميًعا واألرض واملجرّات 
وما كان وما سيكون. من هنا أن كًال من املؤمنني بيسوع صاعد 

منذ اآلن إلى الّسماء بقدر ما ميتلئ من روح يسوع.
املسيح  في  كان  اّلذي  الفكر  فيه  يكون  أن  على  قادٌر  اإلنسان 
عه إلى  يسوع، هذا {اّلذي أطاع حّتى املوت موت الّصليب. لذلك رَفّ
ّيته كاملًة حتى الصعود  العلى}. تواضعه حتى املوت جعل إنسان
إلى املستوى اإللهي. ُنسقط هذا على املسلكّية؛ ألّن كّل عقيدة 
بولس  قول  هنا  من  األخالق.  صعيد  على  إسقاط  لها  مسيحّية 
اّلتي  األمور  إلى  فاسعوا  املسيح،  مع  قمتم  وقد  {فأّما  الرّسول: 
في العلى حيث املسيح قد جلس عن ميني الله. أرغبوا في األمور 
اّلتي في العلى، ال في األمور التي على األرض؛ ألّنكم قد مّتم 
الذي  املسيح  ظهر  فإذا  الله.  في  املسيح  مع  محتجبة  وحياتكم 
الّصعود  املجد}.  في  معه  عندئذ  أيًضا  أنتم  تظهرون  حياتكم  هو 
األرض.  هواجس  من  جنيء  أن  ال  الّسماء  من  جنيء  أن  يستتبع 
هنا.  نتحرّك  فوق.  هو  املسيح  حياتنا  لكون  فوق  اآلن  منذ  نحن 
نأكل ونشرب ونتناسل ونتعاطى كّل ما في هذا الوجود مثل ناٍس 
وال  نسّوسها  عليها.  نتسمر  وال  األرض  نطوف  الّسماء.  وطنهم 
تسّوسنا. نحب وال نذوب في أحد. نؤآكل الّناس ونعايشهم ونأتي 
من الّسماويني فيهم. جنيء من املسيح ومن هم معه ومن هم إليه 
ونبقى في هذا العالم على استقاللنا الّداخلي. نّتخذ هذا العالم 
اّتخاذ من أراد حتويله وجتميله وتعميقه. ومن أبصرنا يبصر الّنور 
الذي استمددناه من القيامة. نحن غرسٌة تنبت فوق ومتّد أغصانها 
ا ينحدر إلينا من امللكوت. وإذا كتبنا  ـً إلى هذا العالم. نبدع فّن
ننجب  مّنا.  ليسا  ونبضها  إلهامها  ولكن  املعاجم  من  فكلماتنا 
حًقا.  ُيولدون  ذلك  عند  األبدّية.  احلياة  دروب  على  لندّلهم  أوالًدا 
الّصعود كان عيًدا ليصير عهًدا. بشرّيتنا ليست نتنًة. اخلطيئة 
تدخل إليها النتانة، والبر ُيدخل إليها الضياء. ُنولد قامات من 
تراب ونصير قامات من نور. هذا كّله حّققه القّديسون. وإذا كانت 
فاإلنسان  التبلور،  حّتى  ومراًسا  أصًال  ممدودة  البشرّية  الطبيعة 
ا مسيحّي، كما قال ترتليان قدًميا. الطبيعة تشدها أنت  ـً طبيعّي
إلى حتت إن استعبدتها للشهوة، أي تبطل أن تبقى طبيعة حقاً. 
أمام نداء اإلجنيل وبهاء الناصري املمجد مبوته احمليي يبطل السؤال 
الله  ألن  ممكٌن  مستحيًال  احُتِسَب  ما  املمكن.  وغير  املمكن  عن 
ميكنك من املستحيل. اإلنسان املتشهي ليس هو املعيار. املعيار 
ى  هو املسيح. من يدخل في واليته ويذوقها ويستحبها إمنا تفَشّ
الصعود  حالة  في  ليس  الذي  كامالً.  إنسانًا  وجعله  الضياء  فيه 
الكامل أو رغبة الصعود الكامل استقال من إنسانيته التواقة إلى 
ب. اإلله  مجالسة الله الذي إذا ظل بعيدًا وال يالمسنا يكون كاملغَيّ

احلاضر هو احلاضر فينا أو ليس بشيء.
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في هذه الّذكرى العطرة، سأتطرّق إلى أهّم عبر اإلسراء واملعراج؛ وهي 
ذلك  فيه،  والّصالة  األقصى  املسجد  وأهمّية  الّصالة  أهمّية  بروز 
ألّن املتتّبع لسير اإلسراء يجد أّن هذه احلادثة ربطت بني املساجد، 
ألّن االنطالقة كانت من مسجد احلرام ثّم الهبوط األّول في املسجد 
األقصى، ومن ثّم العروج إلى الّسماء ليمّر بالبيت املعمور. وهو 
إلى  هبوطه  قبل  واملالئكة  آدم  حوله  من  يطوف  كان  اّلذي  البيت 
األرض، وهذا الرّبط بني املسجد احلرام واملسجد األقصى إّمنا يأتي 
بأجسادهم  فيعّمروها  املساجد،  وهذه  املؤمنني  بني  العالقة  ليوّثق 

وأرواحهم، بعمارتها في الّصالة فيها وتقديسها للّدفاع عنها. 
فإذا كانت االنطالقة من مسجد احلرام، فال بّد أن نتذّكر إبراهيم 
(عليه الّسالم) اّلذي أمره رّبه برفع قواعد الكعبة من أجل الّصالة 
َنا  رَبَّ وَِإْسَماِعيُل  ْيِت  َب ال ِمَن  الَقوَاِعَد  يُم  رَاِه ِإْب رَْفُع  َي {وَِإْذ  فقال  فيه؛ 
َي  ِت ْي بَ ْر  {وََطِهّ رّبه  أمره  يُم}؛  الَعِل ِميُع  الَسّ َأْنَت  ِإَنَّك  ا  ِمَنّ ْل  َبّ َتَق

ُجوِد}.  ِع الُسّ اِئِفَني وَاْلَقاِئِمَني   وَالرَُّكّ ِللَطّ
كما يذّكرنا أّنه  في نفس املكان اّلذي انطلق منه الرّسول في رحلة 
اإلسراء واملعراج، نزل إسماعيل وترعرع على عبادة لّله واالستقامة 
ي َأْسَكنُت ِمن  َنا ِإِنّ ًنا دعاء إبراهيم {رَبَّ ّي على أمره قال تعالى مب
الةَ}؛  يُموا الَصّ ُيِق َنا ِل رَِّم رَبَّ ِتَك اُحملَ ْي ِر ِذي زَرٍْع ِعنَد بَ ْي وَاٍد َغ ِتي ِب ُذرَِّيّ
فهناك نشأ اسماعيل وهناك دعا إبراهيم الّناس إلى توحيد الّله 
وعبادته واخلضوع والّسجود جلالله، ليرتقوا إلى أعلى مراتب القرب 
من الّله بعروج أرواحهم إلى باريها، وهي تناجيه وتستغفره وتناديه 
في ذّل وانكسار. من أجل ذلك كانت الرّحلة الرّبانّية. وبّني الرّسول 

(ص) في هذا املضمار: ثّم عرج بي حّتى ظهرت ملستوى أسمع فيه 
يلة.  صريف األقالم ففرض على أّمتي خمسني صالة في اليوم والّل
حّتى مررت على موسى (عليه الّسالم)، فقال: ما فرض الّله على 
أّمتك؟ قلت: فرض خمسني صالة. قال: فارجع إلى رّبك، فإّن أّمتك 
ال تطيق ذلك. فرجعت. فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى. قلت: 
وضع شطرها، قال: فارجع إلى رّبك فإّن أّمتك ال تطيق، فراجعته. 
فقال لي: هي خمس في العمل وخمسون في األجر، ما يبّدل القول 
لدّي. فرجعت إلى موسى، فقال: إرجع إلى رّبك. قلت: فاستحييت 

من رّبي.
األنبياء  ملشاركة  يلة  والّل اليوم  في  صلوات  خمس  الّله  أبقاها 
صلواتهم؛ قال اإلمام الّشربيني: إّن صالة الّصبح صالة آدم (عليه 
الّسالم)، والّظهر صالة داود، والعصر صالة سليمان، واملغرب صالة 
محّمد  لنبينا  ذلك  الّله  فجمع  يونس.  صالة  والعشاء  يعقوب، 

تعظيًما له ولكثرة األجور له وملن معه.
ومن املعلوم أّن الفرائض جميعها فرضت بواسطة الوحي إّال الّصالة 
لم تفرض إّال بأمر مباشر من الّله في الّسماء الّسابعة ألهمّيتها 
وَآُتوا  َالَة  الَصّ يُموا  {وََأِق فقال  عليها.  القرآن  حّث  لذلك  الّله،  عند 
َالِة  َلوَاِت وَالَصّ الزََّكاَة وَارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ}. وقال  {َحاِفُظوا َعَلى الَصّ
ِه َقاِنِتنيَ} وعلى الّصالة ترّبى األنبياء، وإليها  ُوْسَطى وَُقوُموا ِلَلّ اْل

دعوا أقوامهم. 
فهذا لقمان يقول البنه «يا بني أقم الّصالة». وفي أّول لقاء ملوسى 
(عليه الّسالم) مع األنوار الرّبانّية، قال له: {وََأَنا اْخَترُْتَك َفاْسَتِمْع 

َالَة  الَصّ ِم  وََأِق َفاْعُبْدِني  َأَنا  ِإَالّ  ِإلََه  َال  ُه  الَلّ َأَنا  ِإَنِّني   * ُيوَحى  ِملَا 
ِلِذْكرِي}. 

ِك وَاْسُجِدي  رَِبّ رَْميُ اْقُنِتي ِل وخاطب الّله مرمي كما بّني ذلك القرآن {َيا َم
وَارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ}. وقال عن عيسى (عليه الّسالم) {وََجَعَلِني 

ا}.  ًيّ َالِة وَالزََّكاِة َما ُدْمُت َح ارًَكا أَْيَن َما ُكنُت وََأوَْصاِني ِبالَصّ َب ُم
وأمام كّل هذه الّنصوص اّلتي تذّكرنا في فضل الّصالة، تعالوا بنا 
نعرج إلى الّله بقلوبنا وأرواحنا في صالتنا ندعو الّله ونتوّسل إليه 
ونذّل بني يديه ليعزّنا ويكرّمنا ويرفع من شئننا، كما رفع من شأن 

عباده الّصاحلني. 
إّال أّن في الّصالة اخلير والفضل أجمع

ألّن بها األرقاب لّله تخضع 
وأّول فرض في شريعة ديننا

وآخر ما يبقى إذا الّدين يرفع
فمن قام للّتكبير القته رحمة

وكان كعبد باب مواله يقرع 
واجعل لك من املسجد األقصى مرتًعا ومالًذا، ألّن من معاني اإلسراء 
واملعراج ارتباط املساجد الّثالثة ارتباط عقائدّي، ّمما جعل للمسجد 
غشاه  أن  بعد  املؤمنني،  وأرواح  قلوب  في  عالية  مكانًة  األقصى 
الله بقدسّية رّبانّية بإسراء عبده ورسوله محّمد إليه، والّصالة فيه 
إماًما لألنبياء اّلذين أقرّوا له بوراثته األبدّية له.. ولذلك كان كثير 
الرّحال  تشّد  «ال  قال:  فيه،  والّصالة  وزيارته  عمارته  على  احلث 
إّال إلى ثالثة مساجد، املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي 
هذا». وملّا سأله الّصحابي أبو ذر الغفاري، قال: يا رسول الّله أي 
املساجد وضع في األرض أوًّال، قال: املسجد احلرام. قال: ثّم أّي؟ قال: 

املسجد األقصى. قال: كم بينهما، قال: أربعون سنة.
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من  عديدة  أنواع  األسواق  في  تنتشر 
الكرميات املضاّدة للّتجاعيد. ومعظم أنواع 
الكوالجني  ماّدتي  حتوي  الكرميات  هذه 
معاجلة  إلى  حتتاجان  والّلتان  واإليالستني، 
مكّثفة كي يتمّكن اجللد من امتصاصها؛ 
يتم  ال  املنتجات  هذه  معظم  ألّن  وذلك 
الّتأثير  حتّقق  ال  فإّنها  ًدا،  جّي معاجلتها 

املطلوب  سريًعا.
ينتجه  الپروتني،  من  نوع  هو  والكوالجني 
الكيرياتني  مع  املادة  هذه  وتعمل  اجللد؛ 
الضرورّيتني  واملرونة  الّنعومة  اجللد  لتمنح 
الكوالجني  اجللد  وينتج  البشرة.  لنضارة 

بوفرة في سّن الّطفولة، ومع تقّدم العمر يقّل إنتاج الكوالجني فيضعف اجللد 
وتبدأ الّتجاعيد في الّظهور حول الفّم والرّقبة ومنطقة ما حول العينني.

عليِك أن تبدأي العناية ببشرتك مبّكرًا من خالل تناول الّطعام الّصحّي:
• املنتجات اّلتي حتوي على الّصويا، مثل: فول الّصويا وحليب الّصويا، 
واجلنب اّلذي يحوي على ماّدة اجلينستني، واّلتي تساعد على حتفيز إنتاج 

الكوالجني.
• اخلضروات، واّلتي تساعد اجللد على إنتاج الكوالجني، وأهّمها الّسبانخ 

وامللفوف والّلفت.
• الفول، وهو يساعد اجلسم على إنتاج حمض الهيالورونيك، واّلذي يعتبر 

أحد العناصر الهاّمة في مكافحة الشيخوخة.
والبطاطا  والكرز  البندورة  مثل:  األحمر؛  الّلون  ذات  واخلضروات  الفواكه   •

واّلتي حتوي على الليكوپينسيل اّلذي يساهم في زيادة إنتاج الكوالجني.
• األطعمة اّلتي حتوي على ڤيتامني (C)، واّلتي تساهم في زيادة نسبة 

الكوالجني وأهّمها الّليمون والبرتقال والّتوت. 
• القراصيا، وهو شجر مثمر من الفصيلة الوردية، ويصنع منها املرّبى، ومن 
أعلى  على  حتوي  حيث  الهندي،  الّتمر  نقيع  يشبه  شراب  يصنع  نقيعها 

نسبة من اإلنزميات، واّلتي تزيد من نسبة الكوالجني.
• األوميچا: تعتبر واحدة من العناصر األساسّية اّلتي تساعد على إنتاج 

الكوالجني، وتوجد في السلمون واألسماك، واملكّسرات، مثل: الكاجو.
• الشوكوالطة، واّلتي لها مفعول سحرّي على اجللد، حيث أثبتت دراسة 
أّن  كما  واحليوّية،  الّنضارة  البشرة  مينح  الشوكوالطة  مشروب  أّن  أملانّية 
حتتاجها  التي  الكوالجني  من  كبيرة  نسبة  متنحك  الغامقة  الشوكوالطة 

بشرتك.
• زيت األڤوكادو، وهو متوّفر في األقنعة (املاسكات) والكرميات الّطبيعّية 
اّلتي حتوي األڤوكادو، واّلذي يعتبر واحًدا من الزيوت الّطبيعّية اّلتي حتارب 

عالمات تقّدم سّن البشرة.
الكوالجني،  نسبة  من  تزيد  اّلتي  الّطبيعّية  املواد  إلى  الّلجوء  املفّضل  من 

لهدف احلصول على بشرة نضرة وحيوّية.

 ÒVD�«Ë  WLOK��«Ë  W ÒO�B�«  W|cG��«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*«

Ùd A ³ K  Ùb O H*« è L F Þ_«
WLF	 w�	U	 ∫œ«b�≈

 —œU ½ Ü ² š v K Ž —u ¦ F «
è ÒO ³ O K ÒB « …d ²H « s

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ       (مدير قسم ال

ثيؤوفيلوس  األرثوذكس،  الرّوم  طائفة  بطريرك  على  املمّيز 
الّثالث، واّلذي صرّح بأّن اخلتم مهّم جًدا، ويساهم في دراسة 
تاريخ املسيحّية في األراضي املقّدسة؛ كما أثنى على أهمّية 

الدراسات األثرية في هذا املجال.
وقد صرّح الباحث د. بنيامني ستورتشن (مدير احلفرّيات) أّن 
«اخلتم فريد من نوعه حيث لم يعثر على مثيل له حّتى أّيامنا 
هذه، وبالّتالي فهو يثري معلوماتنا بكّل ما يتعّلق بتاريخ 
املنطقة املعروفة اليوم باسم حي «بيت وحديقة» (בית וגן).

UÐUÝ f¹ÒbI�«

إّنه القّديس ساباس، وفي سورية سّمي «سابا». يعتبر من 
تطور  في  ا  ـً رئيسّي دورًا  لها  كان  اّلتي  الّشخصّيات  أهم 
يهودا.  منطقة  في  البيزنطّية  الفترة  خالل  الرهبانّية  احلركة 
قام ببناء العديد من األديرة، وكان األبرز بينها الدير املعروف 
اليوم باسم «دير مار سابا»، واملتواجد في منحدر وادي اجلوز 
لم  اّلذي  يهودا،  صحراء  في  املتواجد  الوحيد  وهو  (قدرون). 
يتّم هجره على اإلطالق، ال يزال يسكنه الرهبان حّتى أّيامنا 

وهو تابع للكنيسة اليونانّية األرثوذكسّية. 
في  اجلارية  األحداث  بجميع  جًدا  فّعاًال  سابا  القديس  كان 
بالدنا آنذاك، وقد سار مشًيا على األقدام إلى القسطنطينّية 
لطلب املساعدة من القيصر لسّكان البالد. وقد أعلنت عنه 

الكنيسة قّديًسا بعد مماته.

ة  ّي الّصورتان املرفقتان: (1) صورة اخلتم. يظهر من اجلهة األمام
ة  اخللفّي اجلهة  ومن  الّصليب؛  يده  ب يحمل  سابا  مار  القّديس 
كتابة تؤّكد: «هذا اخلتم لدير الّناسكني» (تصوير: كالرا عاميت 

- سلطة اآلثار). (2) صورة عاّمة لدير مار سابا.

ّمت العثور على ختم نادر جًدا تابع لدير القّديس مار سابا من 
الفترة الّصليبّية، واملوجود في احلّي اجلديد «بيت وحديقة» 
(בית וגן) في القدس. وقد عثر على اخلتم قبل عام ونصف 
أجريت  اّلتي  األبحاث  وخالل  األثرّية،  احلفرّيات  خالل  العام 
لدير  يعود  اخلتم  أّن  اّتضح  املختبرات،  في  اخلتم  وفحص 

القّديس سابا. 

W Ò¹dŁ_«  U¹dH(«

بيت  «خربة  باسم  املعروف  املوقع  في  التنقيبات  أُجريت 
مازميل» املتواجد في حّي «بيت وحديقة» (حّي في غربّي 
في  احلدائق  أحياء  من  كواحد   1926 عام  ُبني  القدس، 

القدس) في أعقاب أعمال تطوير كانت مخّططة باملوقع.
وخالل احلفرّيات ّمت العثور على بقايا قرية زراعّية من الفترة 
البيزنطّية (القرن اخلامس والّسادس ميالدّي).  هجر املوقع في 
نهاية الفترة البيزنطّية ليعاود االستيطان فيه خالل الفترة 
الّصليبّية (القرن احلادي عشر حّتى الّثاني عشر ميالدّي) 
ليصل إلى أوج ازدهاره خالل فترة املماليك بني القرن الّثالث 
عشر وحّتى القرن اخلامس عشر. هذه املكتشفات تدّلنا على 

احلياة اليومّية في املوقع خالل تلك الفترات.  
والعمل  الّصغيرة  املكتشفات  دراسة  خالل  املفاجأة  وجاءت 
املصنوع  اخلتم  على  العثور  ّمت  حيث  املختبر،  في  عليها 
وقد استعمل  من الرّصاص، واّلذي يعود للفترة الّصليبّية. 
لتحكيم  استعمل  اّلذي  الّشمع  طابع  على  للّتوقيع  اخلتم، 
صاحبها.  بيد  فقط  ستفتح  بأّنها  والّتأّكد  الرّسائل،  إغالق 
بشكل عام، طابع الّشمع مؤّلف من جزئني يتوّسطهما خيًطا 

ليساعد على فّك اخلتم وفتح الرّسالة لدى تسّلمها.

eÒOL*« r²)«

لقد ّمت احلفاظ على اخلتم منذ الفترة الّصليبّية بشكل ممتاز، 
وتبّني أّنه ُطبعت عليه من اجلهة األمامّية صورة القّديس مار 
بالّلغة  كتابة  عليه  ُطبعت  اخللفّية  اجلهة  من  بينما  سابا، 
اليونانّية جاء فيها: «هذا ختم دير مار سابا». وقد ّمت فحص 
اخلتم من قبل خبير العمالت والّنقود في سلطة اآلثار، د. 
روبرت كول، اّلذي حّدد بأّن اخلتم ُصنع بدير الرّهبان الناسكني 

- دير «مار سابا».
اخلتم  هذا  القدس)،  لواء  (مدير  باروخ  يوڤال  د.  عرض  وقد 
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األركيولوجّية  احلفرّيات  تؤّكد 
اإلبداعّية  اإلنتاجّية  عالم  في 
الّشعراء  صدارة  تبوّأ  ملن 
َمن  أوائل  من  وكان  اجلاهلّيني، 
ليبكوا  األطالل  على  وقفوا 
اّلتي  الّصور  أو  حبيباتهم، 
أبعاد  وعكست  عنه  رُسمت 
وإنساًنا،  شاعرًا  هوّيته، 
واضح  بشكل  عليها  هيمن 
كان  لذلك  والتبعثر،  الّتناثر 
بتفكيك  القيام  الّضروري  من 
دوّنوا  اّلذين  األخبار  مرويات 
ذاته،  اإلطار  وفي  سيرته؛ 
إليه  املنسوب  الديوان  تفكيك 

أيًضا، ال إعادة بناء الرّواية الّتاريخّية (ال األسطورّية) عنه.
ا  ـ«حزمة ملوّنة» من األلقاب العديدة، كذلك كان صعًب فكما عرف ب
أن جند بشكل قاطع، حقيقة نسبه واسمه ومكان سكناه، فاملعلومات 
أن  علينا  صّعب  مما  متنوّعة،  كانت  اخلصوص  بهذا  وصلتنا  اّلتي 
نحّدد، إن كان هذا الّشاعر اّلذي عرفناه بأّنه امرئ القيس، هو: كندي 
أم حميري، أم جندي أم كلبي؟! وهل سكن ربوع بني غّسان أم أّنه 
كان ساكن احليرة في العراق؟! وهل هو جندح أم عوف أم مالك أم 

ُعدّي أم الطّماح؟!
هذه الّصور املتناثرة دعمت كثيرًا الرّأي القائل بأّن مثل هذه احلقائق 
ميكن أن تعود إلى شخصّيات أخرى عاصرته أو حّتى كانت أقدم منه 

عهًدا، وحملت نفس اسمه!!
فالّناقد احلصيب اآلمدي في كتابه «املؤتلف واملختلف» يعّدد نحو 
10 شعراء جاهلّيني عرفوا باسم امرئ القيس. وجاء املستشرق الوارد 

فيما بعد، وأضاف إليها 6 أسماء أخرى. أّما البغدادي في مؤّلفه 
فترة  في  عاشا  آخرين  شاعرين  باسماء  أثراها  فقد  األدب»  «خزانة 
اإلسالم املبّكر. وفي مراجعة دقيقة ملادة «قيس» في املصادر املوثوقة، 
ّمت العثور على أكثر من 25 شاعرًا ُعرفوا بنفس االسم. وهنا ال بّد 
أن نشير إلى موضوع الّنحل والوضع اّلذي ساد، فكثر بسببه وضع 

األشعار على ألسنة شعراء آخرين.
بالقيصر  الّشاعر  لقاء  قّصة  حتكي  اّلتي  الّشهيرة  الرواية  حّتى 
ثّم  ومن  ابنته؛  غرام  في  ووقوعه  املساعدة  لطلب  الّثاني  جستنيان 
ووفاته  جلده  تساقط  إلى  أّدى  اّلذي  املَسموم  بإهدائه  القيصر  قيام 
في أنقرة، مشكوك في صّحتها! ألّنها ال تنسجم أو تستقيم مع 
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ما قاله الرواة: إّن امرأ القيس نفسه كان يرّدد ويقول إّنه مريض بداء 
قدمي هو داء الّنقرس؛ ّمما جعله يعيش عليًال مبرض يؤّدي إلى املوت، 
هذا ناهيك عّما وردنا من أّن الّشاعر ربطته بالقيصر صداقة حميمة 

لدرجة جعلته يرافقه ويدخل معه حّمامه اخلاص!!
وتأتي مصادر املؤرّخني البيزنطّيني، فتقلب املوضوع رأًسا على عقب، 
حيث إّنها لم تذكر شيًئا البّتة عن زيارة الّشاعر إلى القيصر لغرض 
طلب املساعدة العسكرّية؛ بل حتّدثت عن زيارة ألمير حميري حضر 
إلى القيصر واّدعى أّنه نصير للرومان، ويريد املساعدة ليقاوم اّتساع 

النفوذ الفارسي «أعداء الرّومان» في املنطقة.
أّما اخللط بني الروايتني فيعود سببه إلى زيارة حقيقّية سبقت بثالثني 
عاًما، وقد متّت إثر غزو احلبشة لليمن، مما دفع األمير اللخمي، وهو 
من أمراء احليرة، القيام بهذه الزيارة لطلب العون. وقد أّكدت املراجع 

أّن هذا األمير كان من أبناء أمرئ القيس بن املنذر بن ماء الّسماء.
على  «املقّدس»  ملوروثنا  والواعية  البديلة  القراءة  بهذه  أّنه  شّك  ال 
الّشك  محك  على  وضعه  بعد  اإلنتاجّية،  وأجناسه  أنواعه  مختلف 
املسّلمات  قبول  «جبروت  من  حترّرنا  اليقني،  إلى  الوصول  بهدف 
أمامنا  الطريق  تعّبد  ثّم  ومن  متحيص،  أو  فحص  دومنا  القطعّية» 
األسس  معتمدين  أّمتنا،  تاريخ  رواية  فصول  وبناء  صوغ  إلعادة 
العلمّية واملنهجّية واملوضوعّية وإخراجه نسيًجا قوّي الّتشابك ومؤّكد 
اآلخرين  منطق  وكذلك  نحن،  السليم  منطقنا  أوًّال  يقبله  احلقيقة؛ 
اّلذين سيطّلعون عليه، بغض الّنظر أعداء كانوا أم أصدقاء، ومنّكنه 

بالنتيجة من االلتحام ومعانقة شذرات الفكر املعاصر.
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 u Ò½≈ ü¼UOM²½ uK�√ wK�≈ dO³J�« ‚Ë“U)«Ë 

 ”dOÄ  ÊuFLý  W�ËÒb�«  fOz—  s�  VKÞ  UÐU³�«

 ‚Ë“U)« s¹Ë °°Âö Ò�K� Ê“U� uÐ√ l� w ÒKB¹ u Ò½≈

 V×�Mð  wMçO�  s�  VKDÐ  u¼UOM²½  U*  øÊu¼

 ËbÐ  W�Ëb�«  fOz—  ·uAÐË  ¨ U{ËUH*«  s�

°°Âö Ò�K� w ÒKB¹ ÕËd¹

 ”dOÄ ÊuFLý s� Uł√ d³�_« ‚Ë“U)«Ë 

 Ê“U�  uÐQÐ  wI²K¹  o	«Ë  u½≈  ü¼UOM²M�  t�H½
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2/كوبان من الّسّكر.

1 كوب من الزّبدة.
3 أكواب من الّشوفان.

1 كوب من الشوكوالطة.
½ كوب من زبدة الفستق.

½ كوب من احلليب.
4 مالعق كبيرة من الكاكاو.

1 ملعقة صغيرة من الڤانيليا.
القليل من البندق للّتزيني.

∫dOC� Ò��« WI|d�

نضع الّسّكر والزّبدة واحلليب والكاكاو في وعاء على نار 
حتريك  على  احلفاظ  مع  تغلي،  حّتى  ونتركها  متوّسطة 

املقادير بني الفينة واألخرى.
ثّم  الشوكوالطة  مع  املقادير  بقّية  نضيف  الغليان  بعد 
بالبندق  ونزّينها  صينّية  في  ونفردها  الّنار،  عن  نبعدها 

(حسب الرّغبة) ونتركها إلى أن جتمد ومن ثّم نقّطعها.

3
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1. مصر - أتعبه.
2. شديد البشاعة - أغلظ أوتار العود.

3. اعتمد على نفسه ليثري - أداة نداء.
ـ«إنترنت» - من األطراف (معكوسة) - ال حياة بدونه. 4. موقع في ال

5. اندهشت.
6. عشب مخملّي امللمس.

7. انهض - نائمون.
8. كثرة األكل - املاء والّدقيق.

9. مشغول بأمر ما.

∫ ÒÍœuLŽ

1. دّجالة - ولد يافع.
2. مكانته ومنزلته - سعد.

3. شقيقة سكينة - استوعب.
4. قصدت طائعة.

5. متشابهان - من األرقام.
6. إله - مكان استخراج املعادن.

7. صاحب هّمة - التام من أقسام الزمن.
8. من البهارات واألعشاب العطرة املهّدئة.

9. لغو بال معنى - غير مطبوخ (معكوسة).
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

وامللّحة.  الهاّمة  وااللتزامات  االنشغاالت  تكثر 
ال ترتبك وال تشوّه سمعتك. باستطاعتك إجناز 
جميع واجباتك بنجاح، شرط ضبط األعصاب.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

تدفع مبلًغا من املال بسبب ورشة تصليح أو 
ّية. عملك يتطّلب منك الّدقة  مسألة استشفائ

ًدا. واملتابعة، فال ترجتل وحّضر له جّي

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تصميمك  ويقوى  ّية  إيجاب إشارة  تتلّقى 
وعزمك. استغل طاقاتك واحصد الفرص. تقوى 

نسبة جناحك وقد تنقلب املعطيات لصاحلك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

واحلظوظ.  املعنوّيات  وترتفع  عزميتك  تزداد 
الفترة  تشاء.  أينما  التحرّك  في  ناجًحا  تكون 

ّية. تلمس انفراًجا وتقّدًما. إيجاب

»_�b (23 متوز - 22 آب)

للمشاركة  مناسبة  فترة  إّنها  وحيًدا.  تبَق  ال 
في مناسبة اجتماعّية أو لتعزيز شعبّيتك. ال 

تبخل بتقدمي املساعدة للمحتاجني.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

جتّنب إضاعة الوقت. تشهر بالتوّتر نظرًا ألهمّية 
ّية.  باملسؤول وتشعر  القلق  ينتابك  الظروف. 

فرصة مناسبة للمصاحلة والّتقارب.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

أهمّية  بسبب  تقلق  قد  ما.  لنجاح  تفرج  قد 
موقف جتد نفسك فيه. حاذر انقالب املعطيات 

وال تؤّجل أمرًا إذا وجدت الّظروف مناسبة.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

سارع إلى تصحيح األخطاء. ابحث عن الّتوافق 
والّنقاط املشتركة. ال يناسبك اجلدال، بل تكّيف 

مع الظروف الّسائدة، وال تتذّمر.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

تتالحق االّتصاالت وتكثر املسؤولّيات العائلّية 
تترك  وال  الطارئة  للمسائل  حًال  جد  واملهنّية. 

ذيوًال لألّيام املقبلة. نّظم وقتك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

عالقاتك  لتحسني  ّية  اإليجاب األجواء  وّظف 
في  تنجح  والعائلّية.  واملهنّية  العاطفّية 

الّتعبير عن رأيك بكل جرأة وصراحة ووضوح.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

اجلدل.  وحاذر  الواجبات  وإهمال  الفوضى  حاذر 
تكثر املسؤولّيات والّضغوط، ومن املستحسن 

اإلبكار إلى عملك. جتّنب لوم اآلخرين.

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

تعاكسك  ومحرجة.  صعبة  حلظات  تعيش 
الظروف. تواجه أصعب أّيام الّشهر. ال تخالف 

القوانني وال تكن ساخرًا. بادر إلى الّتحسني.

°“b�U½Ëb�U� w	 b¹bł

b¹b'« ÊU�—b¹UáÝ rKO	 »UF�√

The amazing Spiderman ≠ 2
 œôË√ W³łË q� l� b¹b'« ÊU�—b¹U³Ý rKO	 »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 ¨ÊU�—b¹UáÝ  «—UE½ UNM� WHK²�� »UF�√  9  »UF�_«  WK�KÝ qLAð ÆåqO� wÄU¼ò

 ¨b¹b'«  ÊU�—b¹UáÝ  rKO	  »UF�√  WK�KÝ  Êü«  «uFLł«   ÆU¼dOžË  W³F�  ¨WŽUÝ

 °åqO� wÄU¼ò œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë

 l�u�  w	   «Òb−²�*«  lOLł  vKŽ  ·ÒdF²�«Ë  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  ∫W ÒOÐdF�« WGÒK�UÐ X½d²½ô«

 v²Š Ë√ åqO� wÄU¼ò W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                      ÆÊËe�*« œUH½

 ∫WM��« Ác¼

LG  U½u¹eHKð l� …—UŁ≈ d¦�√ ‰U¹b½u*«

 LG  W�dý UMOKŽ qDð ¢̈‰U¹b½u*«¢ r�UF�«  Èu²�� vKŽ “dÐ_«  w{U¹d�«  Àb(« ‚öD½«  WOAŽ

 —bB�  v�≈  ‰u×²²Ý  w²�«  WO�c�«   U½u¹eHK²�«  vKŽ  p�–Ë  ¢‰U¹b½u*«  v{d*¢  WA¼b�  WKL×Ð

 “UNł dFÝ qB¹Ë Æ U¹—U³*« YÐ ¡bÐ l� p�–Ë ¨lLł√ r�UF�« w	 Àb(« «c¼ wFÐU²� rEF� ÂUN�≈

 dFÝ p�– qLA¹Ë ÆW¹UGK� ÍdG� dFÝ u¼Ë ¨jI	 qJOý 5500 v�≈ wzULMO��« w�c�« Êu¹eHK²�«

ÆVO�d²�«Ë qO�u²�« ¨Êu¹eHK²�«

 …—UŁù«  b¹eð  Ê√  UN½Qý  s�  U¹«e�  qL%  w²�«  WO�c�«   U½u¹eHK²�«  vKŽ  WKLŠ  sŽ  Y¹b(«  —Ëb¹Ë

 Èu²��  vKŽ  d³�_«  Àb(UÐ  WIKF²*«  —U³š_«  dš¬  WFÐU²�Ë  ‰U¹b½u*«  …b¼UA�  ¡UMŁ√  ”UL(«Ë

 w	 W�—UA*«Ë `HB²K�  WIFI  ¨Õu²H� X½d²½«  `HB²�Ë  UIO³Dð  u½UŠ ∫UNMOÐ  s�Ë r�UF�«

 “UNłË  «—UE½ Ã«Ë“√  WFÐ—√  ¨3D  v�≈  2D  s� q¹u×²�«  qLA¹Ë œUFÐ_«  wŁöŁ ¨WO²O³�«  WJ³A�«

 ÆW�“d�« w	 w�– rJ%

 s�  Ë√  5�u�*«  s�  s¹d²ALK�  ÊËe�*«  –UH½  v²Š  Ë√  27.6.2014  ? �«  v²Š  WKL(«  dL²�²ÝË

 o¹dÞ sŽ  «uMÝ ÀöŁ …b*  …eNł_« Ác¼ vKŽ W�UH� LG W�dý `M9Ë ÆjI	 …bL²F*« lO³�« l�«u�

 ÆjI	 …bL²F*« lO³�« ◊UI½ s�Ë 5�u�*« Ë√ s¹d²ALK� ÍÆÕ WŽuL−�

©ÆŸÆŸ®

 Ã«Ëe�« vKŽ 5K³ILK� W�Uš WKLŠ

 ‰U−¹— ”UHOýË fM¹U²½öÐ wJ�¹Ë s�

 fð«dHL¼ 5Ž ÃU²O�d¼Ë …—ULÝ uÐ ‰u� w	

5.6.14 w	 ‚Ëc²�« U ÎC¹√ qLAðË

 rNMÐ« ·U	“ ÂuO� wJ�¹uK� ‚«c�Ë WIH� qC	« sŽ 5¦ŠUÐ dš¬ v�« ÊUJ� s� ”UM�« s� dO¦J�« i�«d²¹

 «c�  ¨bŠ«Ë ÊUJ� w	 lz«d�«  ‚«c*«Ë bO'« dF��« lLł w	 rJ½ËbŽU�¹ Ê« «Ëœ«—«  u³9 W�dý w	 ¨rN²MÐ«  Ë«

  öL×Ð  œö³�«  w	  WO�u×J�«   UÐËdA*«  lO³ð  w²�«  …bz«d�«  XO½«u(«  oKDMð  ¨”«dŽô«  rÝu�  W³ÝUM0Ë

 v�« tłu²�« rJMJ1 16≠20  UŽU��« 5ÐË ÂuO�« fH½ w	 Æ 5.6.14 a¹—Uð w	 Ã«Ëe�« vKŽ 5K³ILK� W�Uš

 ”UHOý dšUH�« ÍbMK²JÝô« wJ�¹u�«Ë fM¹U²½öÐ UÐË—Ë« w	 ‰Ëô« wJ�¹u�« UOB�ý ‚Ëc²�«Ë XO½«u(«

∫XO½«u(« w	 ‚Ëc²�« ÊuJOÝ Æ‰U−¹—

¨…d�UM�« X�—U� ÂuALý ¨U�d¹ ÊËeL¼ “U�d� ¨UOKF� ÊeOÝ —u	 ¨fð«dHL¼ 5Ž ÃU²O�d¼

ËdLŽUHý …—ULÝ Ê«uš« ¨…d�UM�« …dCš uÐ«

 wJ�¹Ë  c�«  r²¹d²ý«  b�  rJ½«  ”UM�«  q�  ÂU�«  w¼U³²�«Ë  ·U	eK�  wJ�¹u�«  ¡«dý  tð«–  X�u�«  w	  rJMJ1

∫·U	e�« Â“d� WÐ«c'«  öL(« ÆdFÝ qC	QÐË

 fM¹U²½öÐ  WMOM�  Ë«  q�  700  WMÝ  12  ‰U−¹—  ”UHOý  WMOM�´q�  700  X�M¹U	  fM¹U²½öÐ  WMOM�  18
ÃÆ‘ 1620 ?Ð q� 700 WMÝ 12

ÃÆ‘ 1800 ?Ð q� 750 WMÝ 18 ‰U−¹— ”UHOý WMOM�´q� 700 WMÝ 12 ‰U−¹— ”UHOý WMOM� 12
 fM¹U²½öÐ w½UM� 3 Ë« q� 700 WMÝ 12 ‰U−¹— ”UHOý w½UM� ´3q� 700 X�M¹U	 fM¹U²½öÐ WMOM� 36

ÃÆ‘ 3300 ?Ð q� 700 12
ÃÆ‘ XL 900 o¹œUM� ´2qK� 700  u�u�Ð« WMOM� 12 ∫U�œuH�« w³;Ë

 bO'«  ‚«c*UÐ  rJ	uO{  l²L²�O�  r�UF�«  w	  UFO³�  d¦�ô«  wJ�¹u�«  s�  5Žu½  u³9  W�dý  rJ�  VK&

ÆwJ�¹uK� wJOÝöJ�«Ë

bO'« k(« rJ� VK−OÝ Íc�« wJ�¹u�«  ©Chivas Regal® ‰U−¹— ”UHOý

 VK−OÝ Íc�« wJ�¹u�« Æ©wJ�¹Ë gðuJÝ®ÍbMKðuJ��« wJ�¹u�« W¾	 w	 WO*UF�« …dšUH�«  U�—U*« ÈbŠ«

 Æ«bMK²JÝ« w	 1801 ÂUŽ w	 …d� ‰Ë_ ”UHOý W�—U� WŽUM� X9 Æp�c� wMF¹ tLÝ« Êô bO'« k(« rJ�

 s� rNLÝ« —bB� ¨”UHOý ÊułË fLOł Ê«ušô« q³� s� fÝQð Íc�«  UÐËdA*« lMB� w	 X½U� W¹«b³�«

 b¹Ëeð qł« s� lMB*« dO²š« 1843 ÂUŽ w	 Æ¢bOł k×Ð „—uÐ¢ Ë« ¢ÿuE×�¢ wMFðË W¹bMK²JÝô« WLKJ�«

ÆWO½UD¹d³�« WJ�U*« WKzUFK� wJ�¹u�«

 Íc�«Ë ¨œbŽ sLC²ð UN½S	 Í—U−²�« UNLÝ« sŽ «bŽË ¨40% W�dA�« UNFO³ð w²�«  U�—U*« w	 ‰u×J�« W³�½

 12 ”UHOý w	 wJ�¹Ë dG�« Ê« Í√ ÆjOK)« w	 dG�ô« wJ�¹uK� qO�d³�« w	 oO²F²�«  «uMÝ v�« dOA¹

 oO²F²�«  «uMÝ s� ržd�« vKŽ ¨fKÝË nOD� “U²2 wJ�¹Ë u¼ WMÝ 12 ‰U−¹— ”UHOý ÆWMÝ 12 ÁdLŽ

  U�*Ë WN�UH�«  `z«ËdÐ rFH� »ËdA� u¼Ë Æw�d�«Ë WÝö��« vKŽ WE	U;« w	 ”UHOý `−M¹ …b¹bF�«

Æq�F�«

∫w*UF�« rFD�« p	uO{ `M� – fM¹U²½öÐ

 WŁö¦�«  œbMKÐ  ÍbMK²JÝô«  wJ�¹u�«   U�—U�  bŠ«  u¼  ¨UÐË—Ë«  w	  UFO³�  d¦�ô«  wJ�¹u�«  u¼  fM¹U²½öÐ

 o¹u�²Ð  √bÐ  ¨wJ�¹u�«  jKš  w	  dO³��  ·ËdF*«Ë  s¹U²½öÐ  Ã—uł  Ær�UF�«  w	   UFO³*«  w	  …bz«d�«

Æ1827 ÂUŽ w	 fM¹U²½öÐ  ◊uK�*« wJ�¹u�«

 W	ËdF*«Ë ¨wł—u³MKžË ·ËbM²KO� UNM� ¨X�U*« s� nK²�� Ÿu½ 52 s� d¦�« sLC²¹ fM¹U²½ö³�« jOKš

 …—U²�� WKOJAð d³�« Ë– ◊uK�*« ÍbMK²JÝô« wJ�¹u�« W�—U� UN½« ÆW½“«u²*«Ë WHODK�« ¨W�K��« UNðeO0

Æq�F�« W×z«—Ë nOD� .d� Â«u� Ë– dšU	 ◊uK�� gðuJÝ u¼ fM¹U²½öÐ Æ…œu'« w�UF�« wJ�¹u�« s�

 ÍbMK²JÝ«  wJ�¹Ë  qC	«  u¼  U�  rJ�H½QÐ  «Ë—dI²�Ë  ‚Ëc²K�  ÂËbI�«  v�«  ÊËuŽb�  r²½«  «–«  ÊËdE²Mð  «–U�

 Æfð«dHL¼ 5Ž ÃU²O�d¼Ë …—ULÝ uÐ ‰u� w	 5.6.14 fOL)« Âu¹ r�—UE²½UÐ ÊuJMÝ Æf	UM Ôð ô —UFÝQÐË

Æ5Žu³Ý« …b* dL²�ðË ÂuO�« fH½ w	 WKL(« √b³²Ý

 …d�UŽ r�—U¹œ w	 Õ«d	ô« X�«œ 

©ÆŸÆŸ®

 »dF�«  ÊUMÝ_«  ¡U³Þ√  WOFLł  X×²²	«

 ‰Ë_« UN�u¹ ¡UFÐ—_« Âu¹ ÕU³� œö³�« w	

 ‚bM	  w	  ¨w�Ëb�«  ÊUMÝ_«  ¡U³Þ√  d9R*

 „—UýË  Æ…d�UM�«  w	  ÊË«d�  Êb�u'«

 «œuN¹  ¨UÐdŽ  ¡U³Þ_«  s�   U¾*«  d9R*«  w	

 qLýË «c¼ ¨œö³�« Ã—Uš s� «u�b� V½Uł√Ë

 ¡U³Þ« —U³J�  «d{U;« s� b¹bF�« d9R*«

  UłöF�«  r¼ô  ‚dD²�«  -Ë  ¨ÊUMÝô«

 ÊUMÝô« VÞ ‰U−� w	 ÀU×Ðô«Ë

 w�u¹ dL²Ý« d9R*« Ê« Ád�– d¹b'« s�Ë

 d9R*«  w	  „—UýË  ¨fOL)«Ë  ¡UFÐ—ô«

 W¹œuNO�«   U�dA�«  d³�√  s�  W�dý  40
 oKF²¹  U�  q�  ÷dŽ  -Ë  ¨WOÐdF�«Ë

 ÊUMÝ_« VÞ w	  «b−²�*«Ë  U�b)UÐ

 d¹b�  s�Š  Íd�	  Æœ  l�  Y¹bŠ  w	Ë

 ÊUMÝ_«  ¡U³Þ√  WOFLł  fOz—Ë  d9R*«

 vÞUF²¹ d9R*«¢ ∫  ‰U�  ¨œö³�«  w	 »dF�«

 d9R*« «c¼Ë ¨ÍdO¼UL'« ÊUMÝ_« VÞ l�

 W½UJ� vKŽ ‰b¹ w*UŽ ÀbŠË ‚u³�� dOž

 vKŽ  »dF�«  ÊUMÝô«  ¡U³Þ√  WOFLł  …—b�Ë

 ¨w*UF�« Èu²�*« vKŽË œö³�« w	 WŠU��«

 lOLł  l�  q�«u²�UÐ  UM×$  YOŠ

 W�UF�«  WÐUIM�«  XOIÐ  5Š  w	   U�ÝR*«

 WOFLł  X×³�√Ë  ¨ÂUL²¼ô«  g�U¼  vKŽ

 w	 ÊUMÝ_« VÞ WŠUÝ vKŽ »dF�« ¡U³Þ_«

¢WIŁË Õu{Ë qJÐË “—UÐ qJAÐ qOz«dÝ«

 …—œU³0  d9R*«¢  ∫özU�  s�Š  Æœ  lÐUðË

 ¨qOz«dÝ≈ w	 »dF�« ÊUMÝ_« ¡U³Þ√ WOFLł

 UÝ«b¼  ÊUMÝ_«  VÞ  WOK�  ¨W×B�«  …—«“Ë

 XO�ö�Ë  VOÐ√  qð  WF�Uł  ¨Â—U�  5Ž

 UC¹«  d9R*«  «c¼  w	  Y×³½Ë  q¹ULÝ

 WOLÝd�«   U�ÝR*«  q�UFð  WOHO�

 ÃöŽË  5MÞ«u*«  W×�  l�  W�Ëb�«  w	

 V½U'«  U�uBšË  ÊUMÝ_«Ë  rH�«  ÷«d�√

¢wzU�u�«

 dCŠ bI	 «bł lz«— ‰U³�ô«¢ ∫özU� r²²š«Ë

 v�«  W	U{ôUÐ  ÊUMÝ√  VO³Þ  600  u×½

 ·dý  «c¼Ë  ¨W�Ëœ  14  s�  w�Ëœ  —uCŠ

 bI�  ¨œö³�«  w	  wÐdF�«  lL²−LK�  dO³�

 p�UM¼  ÊuJOÝË  ‰Ë_«  d9R*«  ÁUMOLÝ√

Æ¢W�œUI�«  «uM��« w	 Èdš√  «d9R�

©ÆŸÆŸ®

 w�Ëb�« ÊUMÝô« ¡U³Þ√ d9R� nOC²�ð …d�UM�« ¨œö³�« w	 v�Ë_« …dLK�
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في  الّتحتا،  البلدة  احتضنت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّنبيذ  «ِمهرجان  اجلاري،  أّيار  من  ـ29  وال ـ28  ال
واألجبان»، استقباًال لعيد العنصرة (البواكير)، لدى 

الّطائفة اليهودّية.
ا وينتجه، احملاضر احليفاوّي وخبير  ـً ّي أدار املهرجان فن
متجر  (صاحب  سويدان  أندريه  الّدولي،  املذاقات 
ودائرة  حيفا  بلدّية  مع  بالّتعاون  ريزرڤ»،  «سپيشل 

البلدة الّتحتا.

UH O Š w  ÊU ³ł√Ë c O ³ ½ ÊUłd N 

وشمل املهرجان عّدة منتجات ممّيزة ذات مذاق رفيع، 
والشوكوالطة.  واخلبز  والزّيوت  والّنبيذ  األجبان  من: 
كما ّمت تنظيم ورشات ومحاضرات وأفالم شائقة حول 

إنتاج وصناعة الّنبيذ ضمن هذا املهرجان.
©dÇË— wç�� ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:   
www.haifanet.co.il

 
 

w�«u²�« vKŽ …dýUF�« WM�K�
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»uKD�

UHOŠ WIDM� w	 WÝbM¼ V²J*

 vKŽ  qLF�«  w	  …d³š  l�  WK�U�  WHOþu�  WH Òþu�

 2Ë 1 Wł—œ vKŽ WK�UŠË ¨office Z�U½dÐË »uÝU(«

ÆqLF�« w	 …d³š l� q�_« vKŽ  UÐU�(« …«—«œ≈ w	

∫?� W ÒOð«– …dOÝ ‰UÝ—≈  U ÒOMF*« vKŽ

maroeng2000@gmailÆcom

 …—UO��« w	 ÍuOK)« `HB²�« ‰U−� qšbð ÊuHOKÄ

  WO�c�«  «—UO��« WLE½√ ¢ÍÆœÆ«¢ l� ÊËUF²�UÐ

 w	  ÍuOK)«  `HB²�«  ‰U−�  UN�ušœ  sŽ  ÊuHOKOÐ  W�dý  XMKŽ√

 ©Sim®  `z«dý  o¹u�²Ð  W�dA�«   √bÐ  —UÞô«  «c¼  w	   Æ «—UO��«

 s� …dO³� WŽuL−� ÷dŽ  «—UO��« Íœ—u²�� ‰u�ð w²�«Ë  «—UO�K�

 W�dý tðbIŽ Íc�« w�Ëô« ‚UHðô« Æ «—UO��« q� w	 U¹bLO²�u*« qzUÝË

 w	 WB²�*«  WO�c�«  «—UO��« WLE½√ ¢ÍÆœÆ«¢ W�dý l� u¼ ÊuHOKOÐ

 WŠ«d�«¨ W¹UL(«Ë ¨U¹bLO²�u*«Ë  uB�« …eNł√ ‰U−� w	 ‰uKŠ ¡UDŽ«

 W�dý ÂuI²Ý WO�UHðô« Ác¼ —UÞ« w	 Æ ôUBðô«Ë tO	d²�«¨  W�ö��«¨

 szUÐ“  ‰u�ð  w²�«  `z«dA�«  ·ôPÐ  ¢ÍÆœÆ«¢  W�dý  b¹Ëe²Ð  ÊuHOKOÐ

 …—UOÝ  Íd²A¹  s�  q�  Æ…—UO��«  w	  X½d²½ô«  `HBð   U�dA�«  q�

 l²L²�«  lOD²�¹  U¼dOžË  uM¹—¨  ÊU�O½ Ë̈—UÐuÝ¨UO�  ¨XO�—uHOý

 ¨©GPS®WŠö*«  oO³Dð  Â«b�²Ý«  qLA¹  Íc�«  X½d²½ôUÐ  ‰UBðôUÐ

Æ U�b)« s� U¼dOžË X½d²½ô« ‰öš s� Y³ð w²�« u¹œ«d�«  UD×�

 Íc�«  U¹bLO²�u*«  “UNł  s�  ¡e−�  5IzU�K�  …b¹b'«  W�b)«  ÂbI Ôð

 12  ? �  wHJð  w²�«  ®U−Oł  12  r−×Ð  X½d²½ô«  `HBð  WF²�  qLA¹

 Âœu�  ¨   WAZE  ? �«  oO³Dð  XO³¦²�  X½d²½ö�  WO²%  vMÐ  ¨©dNý

 Íc�« CLOUD ? �« 5ÐË U¹bOLO²�u*« qOGAð “UNł 5Ð jÐd¹ ÍuOKš

ÆfJ¹“uO*« W�bš ‰öš s� vIOÝu*« v�« ŸUL²Ýô« Ë« ¨WAZE ? �« W�b�Ð ‰UBðô« r²¹ tI¹dÞ sŽ

 qLFð ÊuHOKOÐ ¢∫‰U� ÊuHOKOÐ W�dý w	 ‰ULŽô« r�� w	 5−Oð«d²Ýô« szUÐe�« r�� d¹b� d̈Oý wýu�

 qþ  w	  b¹b'«  uLM�«   U�d×�  vKŽ  —u¦F�«  qł«  s�Ë  Í—U−²�«  UNKLŽ  lOÝuð  qł«  s�  dL²��  qJAÐ

 vKŽ ÷dF½Ë ‰U−*« Ác¼ w	  «uMÝ …bŽ cM� qLF½ s×½ ¨…—UO��«  …eNł« v�« W	U{ôUÐ ÆWO�U(« W�	UM*«

 Æ¢ …—UO��« vKŽ —u¦F�« W�bš q¦� W¹uOK)«  U�b)« s� WŽuL−�  «—UO��« ‰U−� w	 WB²�*«  U�dA�«

 .bI²Ð —«dL²Ýô« w�U²�UÐË M2M ? �« ‰U−� w	 UNðU�bš lOÝuð ÊuHOKOÐ W�dý ‰u�ð …b¹b'« WO�UHðô« ¢

 w	 ÊuHOKOÐ W�dý s� 5�UC*«Ë U¹bLO²�u*«  U�bš s� «uF²L²O� UNzöLF�  U�b)« s� WŽuM²� WŽuL−�

dOý ·U{√ Æ¢…—UO��« W×¹dý ‰öš s� …—UO��«

 WOKJÝö�«Ë  WOJK��«  rEM�«  s�  qJ�  `O²¹  Íc�«   «—UO��«  w	  M2M  ? �«  ‰U−�  ÊU	  dOý  ‰«u�«  V�Š

 ¨‰UBðô«  U�dA� UC¹« U¹—Ëd{Ë U�U¼ «d�« `³�«Ë …dNý V�²J¹ ¨…—bI�« fH½ UN� Èdš√ WLE½QÐ ‰UBðô«

 vKŽ …—bI�«Ë X½d²½« ‰UBð« vKŽ Íu²% w²�«  «—UO��«  ö¹œu� s� b¹e*« ÈdMÝ V¹dI�« q³I²�*« w	

ÆX½d²½« v�« WłU×Ð w²�«  UIO³D²�« Â«b�²Ý«Ë ‰UBðö� ozU��« U�« ‰U−*« `²	 w�U²�UÐË ÍuOK)« `HB²�«

 WO�UHðô« ¢∫ ‰U�  WO�c�«  «—UO��« WLE½« ¢ÍÆœÆ«¢ W�dý w	 o¹u�²�« ÊËRý d¹b� VzU½ ¨wJ�³Ýu� wÞu�

 vKŽ  ÷dF½  Ê«  UM�u�²Ý  WO�UHðô«  Ác¼  ¨‰U−*«  «c¼  w	  UNŽu½  s�  v�Ë«  WO�UHð«  w¼  ÊuHOKOÐ  W�dý  l�

 oO³Dð VO�dð ¨ X½d²½ô« r�UŽ v�« …—UO��« w	 …œułu*« U¹bOLO²�u*« …eNł« VO�dð  «—UO��« Íœ—u²��

 W³�½ ‚uHð ÊUÐ l�u²½ ¢ Æ¢U¼dOžË X½d²½ô« d³Ž Y³ð w²�« u¹œ«d�«  UD×0 ‰UBðô« ¨WAZE WŠö*«

 “̈UNł  6000  ? �«   W³¹dI�«  WM��«  ‰öš  X½d²½ö�  WO²×²�«  vM³�«  l�  U¹bOLO²�u*«  qzUÝË  …eNł«    UFO³�

wJ�³Ýu� ·U{« ¢‚u��« w	 …b¹b'« …eNłô« —UA²½« bFÐ  UFO³*« r−Š b¹e¹ Ê« l�u²½ s×½

 ÊuJ²Ý 2015 ÂUF�« w	 ŸU³²Ý w²�«  «—UO��«  s� %20 s� d¦�√  ÊU	 GMSA  ? �« bNF� ŸöD²Ý« V�Š

 s� 5³ð UL� Æ UJ³A�«  s� b¹bF�UÐ WKB²� ÊuJ²Ý  «—UO��« q� 2025 ÂUF�« v²ŠË ¨rEM� ‰UBð« l�

 ÂUF�« w	 d¦�√  «d� 3 ÊuJ²Ý X½d²½ôUÐ WKB²*«  «—UO��« s�  «bzUF�« Ê« bNF*« Á«dł« Íc�« ŸöD²Ýô«

   2012 ÂUF�« w	 —ôËœ —UOK� 18 l� W½—UI� —ôËœ —UOK� 54 v�« qBO� 2018
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542014 —U ? Ò¹√ 30 WF ÔL'«
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