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*åUHO�ò q�«d ≠ تناقش احملكمة املرَكزّية في مدينة حيفا، يوم 

صباًحا   1130 الّساعة  متام  في   (4/2/2014) القريب  الّثالثاء 
قضّية مخّطط وادي السّياح، اّلذي يهدف إلى هدم وقلع البيوت 

في احلّي، لهدف حتويله إلى متنزّه عام.  
وقال احملامي سامح عراقي (مرَكز «مساواة): إّن بلدّية حيفا بادرت 
منتزّه  إلى  الّسياح  وادي  ِمنطقة  لتحويل  املخّطط  فكرة  لبلورة 
ا، حيث قّدموا املخّطط اّلذي قّدمته الّلجنة  مبساحة 35 دوًمنا تقريًب
اعتراض  بتقدمي  مبرَكز «مساواة»  وقمنا  عليه،  واملصادقة  الّلوائية 
ّية، وتطرّقنا من خالله إلى تاريخ احلّي الّسكنّي اّلذي  لّلجنة الّلوائ
يعود إلى بداية القرن املاضي في املخّطط، ويثبت وجود الّسّكان 
في القرن املاضي، وهذا املخّطط فور املصادقة عليه سيهدم جزًءا من 
البيوت وجزًءا آخر بعد 10 سنوات. وفي أعقاب رفض االعتراض، 
قرار  ضّد  حيفا  في  املرَكزّية  للمحَكمة  استئناف  بتقدمي  قمنا 
ّية في حيفا، والرّافض لالعتراض، القناعهم بإمكانّية  الّلجنة الّلوائ
احملافظة على بستان اخلّياط، ولهدف اإلبقاء على البيوت، أيًضا». 
للّتأثير  جماهيرّي  شعبّي  مسار  وضع  «علينا  عراقي:  وأضاف 
وملنع الهدم. إّن الّسياسة اّلتي تتمّثل من املخّطط تشّكل سياسة 
متييزّية جتاه املواطنني العرب في الوادي. فاملخّطط يضع الّسّكان 
في مواجهة واقع مر يتمّثل باإلخالء من املنازل وهدمها، مع املّس 
املنازل  هذه  في  سنوات  عشر  لغاية  العيش  أو  الوحيد،  مبلكهم 
ا  ـً مّس يشّكل  اّلذي  األمر  مالئمة،  خدمات  على  احلصول  دون  من 
الواقع  هذا  والهدم.  اإلخالء  وبعدها  الكرمي،  العيش  بحّق  خطيرًا 
أراضيهم  من  الّسّكان  وطرد  املجتمع،  حّيز  إلغاء  ا  ـً ّي عمل يعني 

الّتاريخّية، من دون منح أّي بديل إسكان مناسب».
االجتماعّي»،  «الّتطوير  جمعّية  «مساواة»،  مرَكز  والتقى  هذا 
ومخّطط املدن عروة سويطات، وهيئات حيفاوّية أخرى، مع مخّططة 
بلدّية حيفا ڤاردا ليڤمان، واّلتي عّبرت عن موافقتها على إبقاء 

*åUHO�ò q�«d ≠  حّذر مرَكز «حراك» لدعم الّتعليم 

العالي في املجتمع العربّي، في بيان خاّص أصدره، من 
أّية محاولة أو مسعى أو مخّطط لربط شهادة الّثانوّية 
ـ«اخلدمة املدنّية». العاّمة («البچروت») مبا يسّمى ب

وكانت وزارة الّتربية والّتعليم قد أعلنت قبل بضعة 
حصرّية  بإلغاء  تقضي  جديدة،  ُخّطة  عن  أسابيع 
للجامعات،  القبول  في  «البسيخومتري»  امتحان 
وبإجراء تغييرات جذرّية في امتحانات «البچروت». 
الوزارة  نّية  حول  ية  أوّل تفاصيل  نشر  جرى  والحًقا 
لصفوف  ساعة   90 مّدته  تطوّعي  برناَمج  إدخال 

العاشر واحلادي والّثاني عشر. 
في  الثالثة  الّسنة  أّن  الوزارة  بيانات  أحد  في  وجاء 
عشر)  الّثاني  الّصف  (في  التطوّعي  البرناَمج  هذا 
ستكون حتت ُعنوان «أنا ودولة إسرائيل»، وهذا يأتي 
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املنازل وعدم املّس بها وبسّكانها.
كما يناشد مرَكز «مساواة» اجلمهور العربّي في حيفا للّتواجد في 
احملكمة املرَكزّية في املوعد احملّدد، للّنظر في االستئناف لتشكيل 

ضغط جماهيرّي، إذ أّن املسار القضائّي لن يكفي، ويجب إقرانه 
بنضال جماهيرّي شعبّي داعم.
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لهدف إعداد الّطّالب «خلدمة قومّية أو مدنّية ذات 
معنى وحلياة فاعلة في املجتمع».

‰ËR�� dOž t Òłuð

ربط  أّي  إّن  زعاترة:  رجا  «حراك»  مرَكز  مدير  وقال 
لشهادة «البچروت» مبخّطط «اخلدمة املدنّية» هو أمر 
غير قانونّي وغير تربوّي. لسنا ضّد التطوّع والعطاء 
املجتمعّي، إّال أّن مشروع «اخلدمة املدنّية» له صبغة 
من  الّساحقة  الغالبّية  ترفضها  وأمنّية  سياسّية 
ّية  املجتمع العربّي. وليس من العدل وال من املسؤول
وال من احلكمة مبكان ربطه باحلّق في الّتعليم اّلذي 
أمر  بطبيعته  الّتطوّع  أّن  كما  أساسّي.  حّق  هو 
أمر  إلى  عملًيا  يحوّله  املخّطط  هذا  ولكن  طوعي، 
إلزامّي وهذا بدوره توّجه مغلوط من الّناحية الّتربوّية. 
وأضاف زعاترة إّن خّطة تغيير سياسات القبول ملعاهد 

الّتعليم العالي وإلغاء حصرّية «البسيخومتري» هي 
ُخطوة في االّجتاه الّصحيح، نطالب فيها منذ عشرات 
الّتعليم  ّية  منال توسيع  شأنها  من  ألّن  الّسنني، 
الّطّالب  ضّد  الّتمييز  حّدة  من  والّتخفيف  العالي 
مخّطط  بإدخال  الّتغيير  هذا  إناطة  أّن  إّال  العرب. 
رفضه  أن  بعد  «الشاباك»  من  املدنّية»  «اخلدمة 
مجتمعنا من الباب، لهو أمر غير مقبول ألّنه يعّمق 
من أزمة الّثقة بني الّطالب وجهاز الّتربية والّتعليم.
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*åUHO�ò q�«d ≠ في أعقاب األخبار األخيرة حول كّل ما يدور في 

فلك املطران واملطرانّية، عقد املطران إلياس ّشقور، صباح أمس اخلميس، 
مدينة  في  الكاثوليك  امللكيّني  الروم  مطرانّية  في  ا،  ـً ّي صحاف مؤمترًا 
حافة أّنه لم يستقل بل طلب الّتقاعد  حيفا، مؤّكًدا لوسائل اإلعالم والصِّ
ألّنه وصل إلى سّن اخلامسة والّسبعني، وهذا هو السبب الرّئيسي الّذي 
بل  االستقالة،  منه  ُيطلب  فلم  آخر،  سبب  ألي  ال  تنّحيه،  وراء  يقف 
فترة  متديد   - قال  ما  حسب   - الڤاتيكان  منه  طلب  العكس  على 
رئاسته ألبرشّية الروم الكاثوليك ملّدة أربع سنوات إضافّية لكّنه رفض 
يعلم  ال  أّن  مؤّكًدا  جديدة،  ّية  شباب لرئاسة  املجال  إتاحة  وفّضل  ذلك، 
الروم  رعّية  أمالك  إلى  حديثه  في  شّقور  املطران  وتطرّق  سيخلفه.  من 
الكاثوليك بقوله إّنه أعطى كّل أمالكه للكنيسة، من أمالك مدرسة 
مار الياس، والعقارات املنقولة وغير املنقولة، وأّن جميعها مكتوبة في 
وصية غير قابلة للّنقض، موجودة في روما والقدس ولدى البطريركّية، 
وميلك هو واحملامي نسخة عنها. مضيًفا «أنا ال أملك شيًئا، وكّل ما 

أملكه بعد مماتي بساعة سيصبح ُملًكا للكنيسة»!
وّمما جاء في بيان مطرانّية الروم امللكيني الكاثوليك، حتت ُعنوان «بيان 

في مستهل تقاعدي»، الّصادر في تاريخ (27/1/2014):
«أرّحب بكم في هذا البيت العامر، وأمتّنى أن تفهموا ما أريد أن أوصله 
كّل  فإّن  املُعّقدة.  لألحجيات  أو  للتكّهنات  العنان  تتركوا  وأّال  إليكم، 
كلمة أقولها لكم تعني ما تقول، وليس هناك من رموز وال من أسرار، 

فإّن الّسر اّلذي ال أرغب في إيصاله إليكم ال أرمز إليه وال أنوّه عنه.
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«قبل سنة، وبتاريخ 2/2/2013، وبينما كنت أصّلي ذكرت أّنه في 
القريب العاجل سوف أدخل في سنتي اخلامسة والّسبعني. وكنت أنتظر 
هذا الوقت املُبارك. فإّني قبل كّل شيء إشكر الّله عّز وجّل أّنه َكرُم علّي 
بأن أعيش كّل هذه الّسنني. واآلن أقول إّنها مرّت مثل ملح البصر. عشتها 
في ظّل عائلة تقّية تخاف الّله وحتّب القريب، وتنبذ العنف على تعداد 
ألوانه. كما أشكره تعالى أّنه اختارني رغم ضعفي وعدم استحقاقي 
ألخدم الكنيسة، كنيسته. وقد َمَحَصني (اختبرني - م.ف.) بالّنار فلم 
يجد بي ُظلًما ألّني دائًما عليه توّكلت. وليست أعرف ماذا جرى قبل 
ثماني سنوات ودون سابق علم مّني. ملاذا انتخبوني لرئاسة الكهنوت 
في أبرشّيتنا؟ كنت أفّضل لو بقيت بعيًدا عن هذا املنصب املُشرّف وعن 
هذا الّصليب احلديدّي. تفاجأت واهتزّت أوصالي وبكيت، بكيث كثيرًا 
وطويًال. وسرعان ما فهمت أّن مسؤّليتي هي أن أصلح ما َترَاكم منذ 
سنوات عديدة، وبدأت بالعمل ولم يكن سهًال. عملت كّل ما في وسعي 
لكي أصلح مع اآلخرين، ولم يخطر على بالي أّنه لزاًما علّي أحياًنا أن 

ًأصلح اآلخرين، وهكذا زرعت بالّدموع واآلن أحصد بالّتهليل.
من  أصّلي  للجميع،  وأصّلي  أصّلي  الكهنوتّية  مسيرتي  «وأتابع 
ألجل  أصّلي  وبُسلطتها.  بأهلها  تتقّدس  كي  املُقّدسة  البالد  هذه  أجل 
كنيستنا الغالية كي تكون نورًا وملًحا في مجتمعنا املمزّق بالعنف. 
أصّلي ألجل الكهنة جميعهم، ألجلهم أصّلي كي ُيصبحوا واحًدا في 
عمل البشارة ويشهدوا للقيامة ولكي ُيحاسب كّل واحد ضميره كي 
ُنقّيم ونستقيم بتواضعه ونسير مع الله في دربنا الرّوحي. أصّلي ألجل 

واتبعوا  سيركم  تابعوا  األبرشّية.  في  العامالت  الفاضالت  الراهبات 
املسيح واعملوا في حصاد الّله، فإّنه قد أينع. وأصّلي أيًضا ألجل جميع 
بعض  في  طالت  كنسّية  إصالحات  من  به  ُقمنا  ما  يفهموا  لم  اّلذين 
لم  ولكّنهم  العام،  للصالح  يعملون  أّنهم  ظّنوا  أناس  مصالح  األماكن 
يكونوا سوى عاملني ضمن إطار املصلحة الّشخصّية الضّيقة البعيدة 
كّل البعد عن أخالقّيات العمل الكنسّي واملدرسّي واإلدارّي، فحاولوا 
ال  مبظهر  إظهاره  منال  من  املطران  سلطة  إضعاف  في  جاهدين  بدورهم 
ميت له بصلة، ولكّني كمطران أغفر لهم ما صدر عنهم عن جهل أو 
قلوبهم  الّله  ميأل  أن  ا  طالًب نحوهم،  باحملّبة  مليئ  وقلبي  معرفة  عن 
باحملّبة والرّحمة. وأذكر كلمة السّيد املسيح لتالميذه: {طوبى لكم إذا 
اضّطهدوكم وعّيروكم وقالوا عليكم كّل كلمة سوء من أجلي كاذبني. 
ِافرحوا وابتهجوا فإّن أجركم عظيم في الّسموات}. ومع ذلك أقول لكم 
فإّني  نفسي،  نصير  ُكن  «الّلهم  قائًال:  أصلّي  وأنا  الفّخ  انكسر  لقد 

سالك فيما بني فخاخ كثيرة، فأنقذني منها يا مخّلص وخّلصني».
«أوّد أن أشكر كّل َمن كان له عالقة - أّية عالقة - مع املطران. وهنا 
أَذّكر نفسي وأذّكركم أّنه ال كامل إّال الّله عّز وجّل؛ وأّن اإلتنسان خّطاء 
يسوع  ولكن  بالّشر،  الّشر  ُنواجه  أن  علينا  يفرض  البشرّي  والّضعف 
املسيح القائم من بني األموات يأمرنا نحن تالميذه أّال نقاوم الّشرير، 
وأن نسلك بالّتسامح، وُنقابل الّشر باخلير. وأنا ما زلت على الّطريق 
لم أصادف ولم أجد من َمتادى خالل يوم واحد، سبعني مرّة سبع مرّات. 
أنا سامحتهم ومنهم كهنة ومنهم َعلمانّيون طّيبون. في قلب كّل واحد 
شمعة إميان ُمضاءة، استسمحهم وأسامجهم دون رجعة. لم يعد املطران 
إلياس شّقور رئيس أساقفة عّكا وحيفا والّناصرة وسائر اجلليل، بل رجع 

أبونا إلياس شّقور ليس أكثر من ذلك.
«الكنيسة ليست ُملًكا للمطران إلياس شّقور. أنا لم أبدأ الكنيسة، 
فهي موجودة قبلي وستبقى بعدي. أنا سوف أبقى ما بقيت الكنيسة 
التي أبواب اجلحيم لن تقوى عليها. أّما أنا سوف أبقى حلقة صغيرة 
جًدا مترابطة مع سلسلة طويلة وقوّية قوّة الّدهور. أنا ال أترك الكنيسة 
ى عن خدمتها، فقد حتوّلت نوعّية خدمتي، وتبدأ اخلدمة األهّم  وال أتنّحّ

للكنيسة: خدمة الّصالة واالختفاء.
«سأقضي وقتي بالّصالة والكتابة والقراءة والرّاحة قدر املستطاع. وأقول 
سوى  بينكم  أعرف  ال  فإّني  بعد،  أحد  ُيَعنِّني  {ال  الرّسول:  بولس  مع 
مًعا  للعمل  الكهنة  يتضامن  أن  وأمنيتي  َمصلوًبا}.  واملسيح  املسيح 
ا واحًدا وروًحا واحدة، وإّن الّله اّلذي يكمل  كما كان أجدادنا وآباؤنا قلًب

في الّضعف قادر على جتديد قلوبنا ومشاعرنا.
«كنيستنا بخير، وسوف نكون بخير أكبر مع رئاسة جديدة شاّبة غّيورة. 
األبرشّية  والّلجان  الرعاوّية  املجالس  من  بالعديد  أشيد  بخير.  رعايانا 
النسجامهم ومبادراتهم العديدة املُباركة. اسمحوا لي أّال أذكر األسماء 
الكشفّية  وبالّسرايا  الكنسّية  باجلوقات  وأشيد  للجميع.  احتراًما 
ومعّلمات  ومعّلمي  بإدارات  أشيد  ال  وكيف  الّشبيبة.  نشاطات  وفرق 
وطّالب مدارسنا الّطالئعّية. أعتذر للبلبلة اّلتي كانت ُمحّتمة بسبب 
الّطّالب  أّيها  أحببتكم  اَحلتمّية.  واإلصالحات  العديدة  الّتغييرات 
برفقة  مًعا  األمام  إلى  بشيء.  عليكم  أبخل  ولم  أحببتكم  احملبوبون، 
الِفقرّي  العمود  أنتم  راحتكم،  ألجل  املدارس  في  والعاملني  معّلميكم 

ملستقبل الكنيسة. تقّووا في اإلمان وابحروا في العلم، ال تخافوا.
اخلامسة  سّن  بلغت  ألّني  اخلطوة  هذه  اّتخذت  إّنني  لكم  أقول  «أخيرًا 
لم  الّتقاعدّية.  الّسن  هذه  بلوغي  يوم  الّتقاعد  في  وأرغب  والّسبعني؛ 
أتلقَّ أوامر من أحد، ولم أرضخ ألّي ضغط. لقد أخذت هذا القرار مبلء 
حرّيتي واختياري، وأنا في كامل الوعي وحرّية االختيار. صّحتي ممتازة 
واحلمد لّله، ولكن سئمت املناصب والكراسي، وأصبحت أتوق إلى الرّاحة 

الّنفسّية واجلسدّية.
واالجتهادات  الّتأويالت  على  ألرّد  الوقت  من  مّتسع  لدّي  يكون  «لن 
الفارغة، ولن أدافع عن نفسي من أحاديث الّدواوين املعهودة في اجلليل. 
كثيرًا ما جنتهد لكي نخترع األخبار وننشرها. نكذب على الّناس، وفي 
الّنهاية نصّدق كذبنا، فنصبح ضحّية أنفسنا. أنا أبارك كّل أبناء هذه 
األبرشّية الغالية، كبارًا وصغارًا، ليس لي على أحد دين وأنا ال أدين 

ألحد بشيء سوى احملّبة.
أبونا إلياس شّقور

(رئيس أساقفة عكا وحيفا والّناصرة وسائر اجلليل، سابًقا)».
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مستشفى  في  اجلراحة  قسم  بدأ   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  (الرّوبوت)  اآللّي  الرّجل  باستخدام  «رمبام» 
هذا  على  وأطلق  سنوات.  ثالث  منذ  اجلراحّية  العملّيات 
اء  األطّب يستخدمه  حيث  فنشي»  «دي  اسم  «الرّوبوت» 
الّطب  مجال  وفي  األورام،  بعض  استئصال  عملّيات  في 
وقد  احلوض.  ِمنطقة  في  املزمنة  واألمراض  الّنسائي، 
في  «الرّوبوت»  املستشفيات  من  قليل  عدد  استخدم 
ِمائة              على  العدد  زاد  وفي «رمبام»  اجلراحّية،  العملّيات 

عملّية جراحّية.
وتشير املعطيات الطبّية إلى أّنه في عام 2050، فإّن 
الرّحم  في  عملّيات  لهّن  سُتجرى  الّلواتي  الّنساء  عدد 
ّية سيزداد بنسبة %50، وذلك ناجم عن  واملسالك البول
اء إّن واحدة من كّل ثالث  إطالة سنوات احلياة. ويقول األطّب
نساء في إسرائيل، وعمرها ما بني 40 – 60، تعاني 

خلًال ما في وظائف أعضاء احلوض.
وإزاء هذه التوّقعات فإّن العملّيات اجلراحّية املستقبلّية اّلتي 
ُجترى بواسطة «الرّوبوت» حتّقق جناًحا تبلغ نسبته 95%. 
«دي  «الروبوت»  باستخدام  «رمبام»  مستشفى  وبدأ 
عملّيات  في  استخدم  وقد   ،2010 عام  منذ  ڤنشي» 
ّية، األنف األذن واحلنجرة، جراحة لدى األوالد،  املسالك البول
وهو  دوالر،  مليون   2.6 اقتنائه  تكلفة  وبلغت  واألورام. 
ما  وكثيرًا  وكاميرا..  ميكانيكّية  أذرع  ثالثة  عن  عبارة 
اء اجلرّاحون أّنهم يقومون بالعملّيات اجلراحّية  حتّدث األطّب

بسهولة ودّقة أكثر.

 ÒwKOz«dÝ≈ wÝUO� r�—
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للّسالم  الّدميقراطّية  «اجلبهة  استنكرت   ≠ åUHO�ò q�«d*

مدرسة  مدير  بحّق  الّشرطة  تصرّف  حيفا  في  واملساواة» 
«املتنّبي»، املرّبي رائف عمري، قبل أسبوعني، بعد تعرّضه 

العتداء من أحد أهالي الّطّالب في املدرسة.
واعتبرت «اجلبهة»، في بيان أصدرته، أّن تصرّف الّشرطة يشّكل 
ا بجهاز الّتربية والّتعليم في املدينة وباجلمهور  ـً مساًسا فّظ
العربّي في حيفا، ال ميكن قبوله أو املرور عليه مّر الكرام.

 WÞd ÒA « · Òd B ð d JM ² ð åWN ³ '«ò
åw Ò³ M ² *«ò W Ý—b  d ¹b  o × Ð

h ×  WM−K Ð V U DðË ¨ ÒÍb K ³ « f K−*« ‰Ëbł v K Ž Ÿu {u *« Õd Dð W Ò¹b K ³ « w  åWN ³ '«ò WK²
باملقابل، قّدم نائب رئيس البلدّية ورئيس كتلة «اجلبهة» في 
املجلس البلدّي، د. سهيل أسعد، اقتراًحا جلدول األعمال حول 
القضّية، سُيناقش في اجتماع املجلس البلدي يوم الّثالثاء 
لتصرّف  البلدّية  من  رسمّية  بإدانة  االقتراح  ويطالب  املقبل. 
القضّية،  لفحص  جلنة  وتشكيل  عمري،  املرّبي  مع  الّشرطة 
مبشاركني ممّثلني عن البلدّية، للحيلولة دون تكرار مثل هذه 

املمارسات مستقبالً.
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الّتجمع  وحزب  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

الوطنّي الّدميقراطّي، يوم الّسبت املاضي (25/1/2014)، في قاعة 
املرَكز الّثقافّي الفرنسّي «كريچر» في مدينة حيفا، حفل تأبني مهيب 
للّشخصّية الوطنّية البارزة، الّدكتورة روضة بشارة - عطا الّله (مديرة 
ومحّبيها  دربها  رفاق  من  مئات  مبشاركة  ّية)،  العرب الّثقافة  جمعّية 
وأفراد عائلتها، والعديد من املثّقفني والفّنانني، وذلك بعد إقامة صالة 
للروم  املعمدان  يوحّنا  مار  كنيسة  في  روحها  على  األربعني  وجّناز 

األرثوذكس في حيفا.

من  عدًدا  حليحل،  عامر  الفّنان  عرافته  توّلى  اّلذي  احلفل،  تخّلل 
وڤيديوهات  وقصائد  وأغاني  ملعزوفات  إضافة  الّتأبينّية،  الكلمات 

عن حياة املرحومة.

WÒOÐdF�« W�UI Ò¦�« WKFý qLŠ qLJMÝ ∫w½«—uŠ U ÒMŠ

(على  حنا  شحادة  حبيب  للفّنان  موسيقّية  مبعزوفة  احلفل  افتتح 
العود)، رافقه فيها الفّنان فرج سليمان (على الپيانو).

الكلمة الّتأبينّية األولى كانت للمهندس حّنا حوراني (عضو الهيئة 
الغياب  حضرة  «في  فيها:  قال  ّية)،  العرب الّثقافة  جلمعّية  اإلدارّية 
نلتقي، وفي ظّله نكمل مشوارًا كانت قد قادت خطاه ورسمت معامله 
مديرة   – الّله  عطا  بشارة  روضة  الدكتورة  العزيزة   – مضت  لسنوات 
ّية مرّكبة  ّية، في حضور ممّيز وبنية فسيفسائ جلمعّية الّثقافة العرب
ُمفعًما  ا  ـً فكرّي عطاًء  املكان  جنباِت  فمألت  اجلمعّية  روضة  أدارت 
باخللق والتأّلق والريادّية، وبعمل دؤوب ال نهاية له. لقد َحَمَلت روضة 
العمل  برامج  وتنوّعت  الرؤى  فتعّددت  املؤّسسني،  أمانة  وزمالؤها 
لتشمل املجاالت الّثقافّية املختلفة... سنفتقدك روضة لكّننا نعدك 
بإكمال مشوارك ومشوارنا مًعا، نحمل الرّسالة اّلتي آمنِت وآمّنا بها 

ّية لُتضيء هذا الوطن». مًعا، ونكمل حمل شعلة الّثقافة العرب

¡UDFK� b¹d� Ã–u/ ∫ÕU Ò²H�« b³Ž ÷uŽ

عبد  عوض  الّدميقراطّي،  الوطني  الّتجمع  حزب  عام  أمني  واستهّل 
وقائدة  درب  رفيقة  عن  احلديث  صعوبة  إلى  باإلشارة  كلمته  الفّتاح، 
وأخت عزيزة، د. روضة عطا الّله، في غيابها قائًال «هي اّلتي حافظت 
على اّتصاٍل شبِه يومّي، قبَل أن ُينهكها املرُض الّلعني، وتسأُل وتطمئّن 
عِن احلزب وعِن الرّفاق، وجتادل في سير البرامج. نعم، لم تتوّقف عن 
االهتمام حّتى بعد استقالتها من هيئات احلزب املرَكزّية قبل عامني، 
ومنَت،  ازدادت  اّلتي  ّية  العرب الّثقافة  ِة  جمعّي ملشاريِع  ا  كلّي لتتفرَّغ 
بأحواِل  مسكونًة  روضة  كانت  األخيرة.  الّسنوات  في  تأثيرُها  واّتسع 
احلرَكة الوطنّية بتقّدِمها ومستقبلها، كانت في حركة دائمة، ال تهدأ. 
كانت  تقليدّية.  غيَر  مقاتلة،  ًة  شخصّي روضة،  الّدكتورة  كانت  نعم 
تخوُض القتاَل على جبهاٍت عّدة، اّلتي هي في نظرها ونظرنا جبهٌة 
واحدة. تخوض القتاَل في ميداِن الّسياسة، في ميدان الّثقافة، وفي 
ا  ـً ا وتنظيمّي ـً ميدان الّتنظيم واإلدارة. كانت تعرف كيف تفِصُل إدارّي
اجلمعّية  أّن  باعتبار  اجلمعّية،  في  ها  ومهامِّ احلزب  في  ها  مهامِّ بني 
املرض،  آلالِم  بسهولٍة  تستسلْم  لم  ا.  ـً وإدارّي ا  ـً ّي قانون مستقّلة  هيئة 
فظّلت تصارُعه عبَر متابعة مهّماتها وواجباتها، حّتى أنهك جسَدها 
املرض. أرادت أن ُتنِجَز قْدَر ما يسمح لها الزّمُن املتبّقي، أرادت أن 
هذا  في  اإلنسان  بناء  مشروع  واملشروع؛  العمِل  دميومة  على  تطمئَنّ 

الوطن الّسليب. لقد جّسدت منوذًجا فريًدا في العطاء واألداء».

يعقُل أن أحكَي اآلن، في هذا احلدث عن طفولٍة وأمومة؟ أوَال تعرفون 
ه هي ليست أّمه فقط؟». انكساَر الّطفل حَني ُيدرك أّن أَمّ

من  الكثيرين  باسم  هذا  أقول  بأّنني  اجلزُم  شحادة «ميكنني  وأضافت 
أبناء الغالية، فكلٌّ مّنا كان وحَدُه ابًنا لها، وكّلنا مًعا كّنا مشروَعها 
مًعا،  جمعتنا  فيها،  جمعْتنا  اجلمَع،  الفرَد  كانِت  لقد  الّشخصّي. 
وجمعت كّل احلّب والّطاقة فينا ولنا وللّطريق من أماِمنا. كانت القلَب 
ّية الّشخصّي والعاّم، كانت القوَّة والعطَف في املشروع  واحملرَّك في ثنائ
ا تتبّنانا، تبني  ـً األساس: الوطن األكبر واإلنسان املرَكز. سنوًيا ويومّي
اإلتقان  بفائق  الكبير،  الوطن  بناء  في  حجرًا  مشروًعا  مّنا  كٍل  في 
متفوًّقا  مسؤوًال  قائًدا  شباًبا  بعناية  تصنعنا  املسير،  محورَِي  توازي 
املنح»،  «مشروع  يسّمونه  وحرّية.  وطًنا  ا  شعًب مّنا  وتصنع  ومتمّيزًا، 
ونسّميه «مشروَع بناء». يسّمونها «جمعية الّثقافة» ونسّميها بيًتا، 
يًة قبل كّل شيء... يسّمونها  ًة ونسّميها ترب ّي ّياٍت وطن يسّمونها فّعال

روضَة ونسّميها نحن رياَض كّل األرض».

ثّم قّدم الفّنان عامر حليحل قصيدة «أميرة» للّشاعر الِفَلسطينّي 
الرّاحل طه محّمد علي.

 wDŽQÝ XM� «–U� ∫…—UAÐ w�eŽ Æœ
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ومن منفاه القسري، قرأ د. عزمي بشارة (شقيق الرّاحلة)، كلمة مصوّرة 
للّتأبني،  احلاضرين  األخوة  األخوات  بتحّية  بدأها  شقيقته،  رثاء  في 
أخرى  مرة  بينكم؟!  اليوم  أكون  كي  سأعطي  كنت  متسائًال: «ماذا 
سوف أستعيُض عن الكلمات بالكلمات، وعن الّصمِت بالّصمت. 
صمٌت في كالٍم، وكالٌم في صمٍت، تنقضي احلياُة وال ينتهي. قلت 
يوًما «إن املنفى حزٌن من خارج الّسياق». كان ثقيَل الوطأِة هذه املرة». 
كما جاء في كلمته املؤثرة والعميقة: «لن جتد للموت معنى. رثيت 
التجارب  أن  لوال  احلياة،  في  فقدوه  معًنى  عن  فيه  الباحثني  حلال 
علمتني أّنهم َخَطرٌ. حاول أن جتد معناك في احلياة. لكّنك لن تعثَر 
على شيء إذا قارْبَتها كتقليعٍة أو شعار. وال تنادي! فال حياة هناك 
ملن تنادي. أنت تصنُع املعنى في حياِتك أنت وفي حياة اآلخرين؛ في 
ما  معنى  من  ليس  والكبيرة.  الّصغيرة  الّناس  تفاصيِل  وفي  احلِبّ 
وراء احلّب، أو ما وراء الفرق بني اخلير والّشر، أو خلف الفصل ما بني 
العدل والّظلم. هنا اجلحيم واجلّنة. وليس من أخرى. ليس املوت خيارًا. 
لكن قد يتاح لك أن تقرّر كيف تنهي حياتك. ليست احلياة خيارًا. 
فاجتهد أن تقرَّر كيَف تعيش. هنا أمُلك، ليس من أمٍل سواه. عش 
اقون إّال حضورَك...  لهذا األمِل، عش لألبِد! موُتك غيٌب. لن يعرف الّب

فاجعل اخلاسَر من لم يعرف حقيقَتك اجلميلة!».
على  هنا  أنكم  عزائي  وإخواني،  «أخواتي  كلمته:  بشارة  د.  وختم 
أجمل أرض.  زرت قرية إقرث الّساحرة مرّاٍت عديدًة تضامًنا مع أهلها 
أعرف  ال  اّلذي  أنا  مّني،  جزًءا  أرِضها  في  استودعُتم  لقد  املهجرين. 
حّتى إذا كنت سوف ُأدفن في قرية والدي الّساحرة القريبة، الواقعة 

إلى الّشرق منها».
وكانت آخر الكلمات في الّتأبني، كلمة عائلة الفقيدة ألقاها سهيل 
احلفل  واختتم  الفقيدة،  زوج  الّله  عطا  إلياس  د.  شقيق  الّله،  عطا 

بأغنّية للفّنانة رنا خوري من «جدارّية» الّشاعر محمود درويش.

s¹œUO*« v Ò²ý w� WIÒ�Q²*« W�U ÒD�« W{Ë— ∫U ÒMŠ uÐ√ U ÒMŠ

فيه  حتّدث  رثاًء  حّنا،  أبو  حّنا  الِفَلسطينّي،  والكاتب  الّشاعر  وقدم 
لكن  روضة،  مّنا  ُخطفت  الزّاهرة  الزّاخرة  العطاء  رحلة  أوج  في  قائًال: 
مشعل هذا العطاء يظّل متوّهًجا موحًيا مرشًدا: «في ظروفنا - نحن 
في  صامدين -  راسخني  الوطن  بتراب  ثنا  تشّب اّلذين  الِفَلسطينّيني 
والّلقمة  املشرّدة  والقرى  املقّيدة  احلركة  حيث  العسكرّي  احلكم  قفص 
املهّددة والّسعي إلى الّتدجني.. أدركنا أّن وجودنا هو اجلسم، أّما الروح 
الهجمة  كانت  البدء  ومنذ  الّظليلة.  الرّحبة  مبيادينها  الّثقافة  فهي 
حافة ودور الّنشر وفي ظروف قطعت  ّية املبامّية بالصِّ الّسلطوّية املبائ
فيها الّصلة مع الوطن العربّي. لكّن هذا الّشعب ال ولن توأد ثقافته، 
وصلة الّثقافة أنهار من األجيال الوافدة وال بّد لها من رعاية دائمة. 
الّثقافّية  الرّعاية  ملأسسة  سعًيا  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  إنشاء  كان 
الوطنّية، وكانت روضة الّطاقة التي تأّلقت في شّتى امليادين، ُمبدعة 

في إدراك مناهل الرّؤية الّشاملة وحتقيق أهدافها».

ومن ثّم قّدمت الفّنانة دالل أبو آمنة أغنّية «بالدي» للّشاعر الرّاحل 
عصام عّباسي، من تلحني وتوزيع حبيب شحادة حّنا.

”UÝ_« ŸËdA*« w� ÓnDF�«Ë Ó…ÒuI�« X½U� ∫…œU×ý v*

وقّدمت الّناشطة والّطالبة اجلامعّية ملى شحادة كلمة للّشباب، قالت 
َم عن نفسي، ولكْن ما عساني أقوُل في إنسانة  فيها: «لم آِت ألتكّل
كرّست حياَتها للجميع، لم تترك لنا ذكرى إّال وكانت شخصّية، لم 
تترك لنا موقًفا إّال وكّنا نحن محورَه. ما من موقٍف خاّص جمعني 
َيّ ما ُيذرُِف  بالدكتورة روضة إّال وكان فيه من العطاء واحلّب واحلرص عل
الّدمَع ويسِكُت الكالَم...  فالبوُح هنا هو بوُح األنا األضعف الّصغير 
اّلذي ال يرى في أّمه إّال األمومَة، وال يرى في العالقة إّال ذاَته، وال 
َر  يقابَُل إّال باحلنان. فكيف لن يسقَط الكالُم من أوّله؟ كيف لن يتعَثّ
الكالُم عن حبٍّ جعلَك طفًال مدّلًال؟ عن حٍب غَمرَك حَدّ األنانّية؟ وهل 
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توفير كبير 
بسعر صغير 

سنوات 
الثرياتعلى كافة كفالة 

1

غاطس
ليام 

طس
م 

نويا غاطس للجبس 
مربع/ دائري

196 9090

* לא כולל נורה

*لغاية 20 وحدة للزبون

فلوريسنت مقاوم للمياه 
2x36W

فانتوم للحائط 
لمبة 

LED 3x1W

8

فلوريسنت
 40W شرچـون

ائفانتوم للحائط لل ئفانت

90

نويا غاط
مربع/ دا
غاط طسنويا

ائري
س للجبسطس

ي
للجبس س

لمب
3x1W

مبة 
LED 3x

فلو
36W

ي

فلو
36
لوري

x36
وريس

2x3
ريس

2x
سن
2

مقنت مسنت اه مياه وم للميات للم للوم مقاوم
40W

وحدة لل 020 وحدة للوة 020 ة

40W40W

وحدة للو 020 ة

نت
40W

وحدة لل و 020 ة

حملة �سبوع 

واحد فقط! 

W 

ة

W

ةة

WW

ة

نت
W

ة

شرچـونشرچـون

ة لغاية*لغايةل*لغا

ون ونشرچ شرچ

لغايةلغاية

فلوريسن
ون شرچ

ثريا
شوفان 12 عصا 

GU 10 لمبة
50W

نون

لمبة 0
50W

GU 10

5959 599 9090 90

@يشمل لمبة

5
1790

لمبة توفير
 23W لولبية

الحملة سارية المفعول حتى 6.2.14 أو حتى نفاذ المخزون. أجسام ا=ضاءة ال تشمل لمبات. الخطأ وارد. 
 www.lighting.co.il قرب إلى بيتك 40-40-70-700-1 أو�  لمعرفة  الفرع ا

عـليـك نـور.. مـحسـانـي تيـئـورا.
شبكة ا6نارة ا�كبر في البالد

ش.ج للوحدةش.ج للوحدة

ش.ج للوحدة

ش.ج للوحدةش.ج للوحدة ش.ج ش.ج

ش.ج للوحدة

ش.ج
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رعاياها،  الكنائس  كاّفة  دعت   –  åUHO�ò  q�«d*

من  صالة  إقامة  إلى  املاضي،  األسبوع  نهاية  في 
اخلاّصة  الّصالة  وأقيمت  املسيحّية.  الوحدة  أجل 
في كنيسة مار يوسف لّالتني، وشارك فيها جميع 
الكهنة من كاّفة الكنائس والرّعايا في حيفا. وحضر 
رفعوا  اّلذين  الكنائس  أبناء  من  مئات  الّصالة  هذه 

صلوات خاّصة وُضعت لهذا الغرض.
أنحاء  جميع  في  املسيحّية  الكنائس  أّن  ويذكر 
حيث  أسبوع،  مدى  على  الّصالة  هذه  تقيم  العالم 
تستضيف إحدى الكنائس شقيقاتها، ويرفع اجلميع 
القلوب  الرّب  ينير  لكي  املؤمنني  مع  صلواتهم 
والعقول من أجل الّتقارب بني الكنائس. وتترّكز هذه 
الّصلوات على أّن املسيح أنشأ كنيسة واحدة، ولكن 
الرّؤساء هم اّلذين قّسموها ألسباب وأهداف مختلفة!
fzUMJ�« …bŠË qł√ s� …ö ÒB�« Ÿu³Ý√

إّن موضوع الوَحدة الكنسّية هو من املواضيع اّلتي 
فهو  املسيح.  الّسيد  يتبع  حقيقّي  مؤمن  كّل  تهّم 
بذاته صّلى لكي تكون خاّصته واحدة، كما هو واآلب 
واحد. لذلك نحن أيًضا نصّلي لكي نكون واحًدا مع 
أسبوع  ُعنوان  كان  انقسم}،  املسيح  {أترى  املسيح.. 

الّصالة من أجل وحدة الكنائس لهذه الّسنة.
شهر  مطلع  اجتمع  الفوكوالري،  حركة  من  مببادرة 
ومؤمنون  علمانّيون  ممّثلون  اجلاري،  الّثاني  كانون 
من مختلف الرعايا الكنسّية، واّلذين ّمت تعيينهم 
من قبل رعاة الكنائس املختلفة لهدف تبادل اآلراء 

إلقامة صالة مشتركة من أجل الوحدة.
وقد اجتمعت «كنيسة حيفا» مبختلف رعاياها، يوم 
اجلُمعة األخير، في متام الّساعة السابعة مساًء في 
كنيسة مار يوسف لالتني للّصالة من أجل الوَحدة.

وشارك في االحتفال كّل من الكهنة: أغابيوس أبو 
سعدى (رعّية مار إلياس للروم الكاثوليك)، دميتريوس 
يعقوب  يوسف  األرثوذكس)،  الروم  سمرا (رعّية  أبو 
(رعّية  سوسان  سليم  للموارنة)،  لويس  مار  (رعّية 
(حركة  بشوتي  يوحّنا  سابقاً)،  للموارنة،  شربل  مار 
يسوع حّي)، ديراير هوفكنيان (رعّية األرمن)، القس 
(الرعّية  دعيبس  عماد  والقس  شحادة  حامت  الكنن 

f zUM~ « …b ŠË qł√ s  …ö�

الالتني)..  (رعّية  عبدو  عبدو  األب  اإلجنليكانّية)، 
كما شارك في الصالة رئيس وأعضاء املجلس امللي 
األرثوذكسي، وعدد من املشاركني من مختلف الرعايا 
املسيحّية. وعن الّناطقني بالّلغة العبرّية، شارك كّل 
ركوتوارميانانا  پاتريس  كامنسكي،  رومان  األب  من: 
إلى  باإلضافة  الكرملّيني)،  لآلباء  إلياس  مار  (دير 
ممّثلني من حركة «الفوكوالري»، جماعة «يسوع حي»، 

ّية املارونّية. جماعة «سالم»، واحلركة الرسول
من  الّدينّية  الّتراتيل  وجّسدتها  الوحدة  صالة  أغنت 
من مختلف الّطقوس واجلوقات. وبعد تالوة اإلجنيل 
عن  كلمة  سعدى  أبو  أغابيوس  لألرشمندريت  كان 
على  مشّدًدا  الواحدة،  املسيح  كنيسة  في  الوحدة 
جدران  عن  بعيًدا  واحلوار،  باحملّبة  توّحدنا  ضرورة 
طائفّيتنا املنغلقة؛ فال يزعم أّي مّنا أّنه األصل ووحده 
«أبانا»  بصالة  عظته  واختتم  واحلقيقة.  احلّق  ميلك 

اخلاّصة بالوحدة، واّلتي رّددها جميع احلاضرين.
{أبانا اّلذي في الّسموات، أشعرنا بأّننا جميًعا أخوة. 
عّلمنا أن نقّدس اسمك فنتصرّف برحمة. ليأِت إلينا 
ملكوتك، ملكوت العدل واحملّبة والّسالم.أرشدنا إلى 
صنع مشيئتك فنحّب بعضنا بعًضا في األرض كما 
يحب أبناؤك بعضهم بعًضا في الّسماء. أعِط جميع 
اِجعلنا  واحملّبة.  والرّجاء  اإلميان  خبز  خبزهم،  البشر 
نعتاد  بأن  تسمح  وال  والّضغينة،  البغض  ننسى 
كبريائنا  بسبب  انقساماتنا  لنا  االنشقاقات.ِاغفر 
ضميرنا  اِجعل  وتفّهمنا.  تنا  ومحّب إمياننا  وضعف 
متيّقظاً، فاخلطيئة تفرّق ما توّحده أنت. ال تدخلنا 
في الّتجربة، جتربة القلب القاسي. ّجننا من أن نعتبر 
أبانا  حلّبك.  وذنب  للعالم  عثرة  هو  ما  ًا  طبيعّي

لنحيى جميًعا كأخوة.. آمني}.
رافقتها  خاّصة،  تقدمًة  بدورها  رعّية  كّل  قّدمت  ثّم 
بصالة معّبرة، فأضفت نفحة خاّصة من الغنى اّلذي 

يكمن في كّل كنيسة من كنائسنا.
وقد تبع االحتفال مشاركة أخوّية في باحة الكنيسة، 
عّبر فيها املشاركون عن فرحتهم بهذا اللقاء املمّيز، 
على  وأكثر  أكثر  جتمعنا  احتفاالت  إلقامة  والدعوة 

مدار الّسنة.
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الّلذين عّبرا عن احلاجة لتعاون عملي وِجّدي، يهدف 
خلدمة قضايا الّسالم واملساواة والّتصّدي للعنصرّية، 
الُعليا  اإلنسانّية  القيم  بروح  الّثقافي  والّتعاون 

للُهوّية واالنتماء واحلرّية والكرامة.
طرحها  هاّمة،  أسئلة  عن  الرابطة  ممّثلو  وأجاب 
القومي  واالنتماء  املواطنة  حول  الرّوس  اإلعالمّيون 

خرّيجي  رابطة  من  مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

واسع  لقاء  مؤّخرًا،  ُعقد  البالد،  في  روسيا  جامعات 
وناشطني  إعالمّيني  مع  الرّابطة  عن  ممّثلني  بني 
في  مشارًكا،  ـ30  ال زهاء  فيه  شارك  روس،  ومثّقفني 
االفتتاح  بعد  حيفا.  في  «األخوّة»/«اجلبهة»  نادي 
الّطرفني  من  املشاركني  مداخالت  سماع  ّمت  والّتعارف 

UH O Š v ≈ …—U ¹“ w  U O ÝË—  U F Uł w−¹d š èD Ð«—
ّية الِفَلسطينّية  والّتعريفات اجلماعّية لألقلّية العرب
القومّي  واالرتباط  االنتماء  مؤّكدين  البالد،  في 
ّية،  العرب للجماهير  اجلماعّي  والّتاريخّي  والّثقافّي 
بعد  إسرائيل  في  رسمّيني  مواطنني  أصبحوا  اّلذين 
الّشعب  من  يتجزأ  ال  حّي  جزء  لكّنهم   ،1948

عبر  البالد  في  عاش  اّلذي  الِفَلسطينّي،  العربّي 

الّتاريخ منذ الزمن الكنعانّي.
وحول دورنا الّدميقراطّي في املجتمع اإلسرائيلي، شرح 
ملمّثلي الرابطة مراحل الكفاح العربّي في البالد، منذ 
الّنكبة وحّتى اليوم، منذ الّنضال ضّد احلكم العسكري 
والعمل  والّلغة  األرض  عن  والّدفاع  الّنضال  عبر 
الّتعاون  أشكال  الّطرفان  بحث  ثّم  الّتامة؛  واملساواة 
الّثقافي لتغير أمناط الّتفكير القدمية وكسر الّنماذج 
اآلخر. وقبول  والّتعاون  احلوار  متنع  اّلتي  الّسلبّية 
وللمواطنني  للعرب،  الهام  الدور  عن  الطرفان  وأّكد 

بني  والّتفاهم  الّسالم  صنع  في  البالد،  في  الرّوس 
شعبي البالد، مؤّكدين الرّغبة من أجل إرساء أواصر 
الّسالم العادل والّشامل في املنطقه. وفي الّنهاية ّمت 
قبول اقتراح د. زياد محاميد بتنظيم لقاء مشترك 
زيارات  يشمل  الفحم  أم  مدينة  في  –عربّي  روسّي 
محاضرات  وسماع  املدينة،  ومعالم  لألحياء  ميدانّية 

حول األدب والفن الِفَلسطينّي، في شهر نيسان القادم.
في  مشترك  إعالمّي  منتدى  إقامة  إقرار  وّمت 
وصل  حلقة  يكون  االجتماعّي،  الّتواصل  مواقع 
سمير  د.  الرابطة،  رئيس  ّخلص  ثّم  املشاركني.  بني 
خطيب ونائب الرّئيس، د. عصام زين الّدين املداخالت 
واالقتراحات داعني املشاركني للّتواصل وجتديد الّلقاء.  
ومتابعة  بتنسيق  ّمت  الّلقاء  أّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 
نائب رئيس الرّابطة، د. عصام زين الّدين، والّناشط 

االجتماعّي، دميا زاخ.
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الّسنوي،  برنامجها  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*  

الوعي  نسبة  زيادة  على  «املتنّبي»  مدرسة  تعمل 
لدى الطالب في مواضيع وقضايا شّتى، وإلى تذويت 
واالستقامة  والُهوّية  كاالنتماء  العليا،  واملثل  القيم 
واالجتماعّية،  الّذاتّية  ّية  املسؤول وحتّمل  وااللتزام 
إلى  املدرسة  تسعى  كما  العنف.  ونبذ  والّتسامح 
تنمية روح القيادة واملبادرة لدى الّطالب، وتقّبل اآلخر 
مفّكك  مجتمع  في  نعيش  ونحن  خاّصة  واحترامه، 
فتعمل  وحمائلّي.  طبقي  ذكورّي (أبوّي)،  طابع  ذي 
املدرسة تعمل على حتسني األداء الذهنّي التحليلّي 
األكادميّية  للحياة  إلعدادهم  وذلك  الطالب،  لدى 
واملهنّية في املستقبل. ونشير في هذه املناسبة إلى 
التحّسن املستمّر وامللموس في نتائج «البچروت».

التي  الّتعليمّية  الّلقاءات  لسلسلة  واستمرارًا 
تستضيف من خاللها مدرسة «املتنّبي» طّالًبا من 

 …—U ¹“ w  W ÒO L Ýd « å—«u Šò » Òö Þ
åw Ò³ M ² *«ò  W Ý—b  v ≈  W ÒO L O K F ð

مدارس إعدادّية مختلفة، استضافت يوم اجلُمعة األخير، 
طّالب صفوف الّثوامن من مدرسة «حوار» الرسمّية.

في  التخّصصات  كاّفة  كثب  عن  الّطّالب  فتعرّف 
مدرسة «املتنّبي»، بعد أن أّعد لهم معّلمو املدرسة 
هذه  ضمن  مختلفة  تعليمّية  ونشاطات  فّعالّيات 
األحياء  علم  موضوع  إطار  ففي  الّتخّصصات. 
املختبر،  على  الّطالب  تعريف  ّمت  (البيولوجيا) 
وفي  اهتمامهم.  شّدت  علمّية  بتجارب  فقاموا 
الرياضيات  معّلمو  لهم  نّظم  الرياضّيات  موضوع 
موضوع  وفي  الرياضي.  الّتفكير  لتطوير  فّعالّيات 
اإلعالم خاض الّطّالب جتربة الّتصوير، وشاهدوا أفالًما 
مختلفة وتعرّفوا مراحل اإلخراج الّسينمائي. واختتم 
تكّللت  وقد  ترفيهّية.  رياضّية  بفّعالّيات  اليوم 
وعادت      بالّنجاح  والّنشاطات  الفّعالّيات  هذه  كاّفة 

عليهم بالفائدة.
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في  األحمدّية  املدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا، أّول أمس األربعاء، فّعالّيات خاّصة بيوم غرس 
األشجار؛ حيث قام طّالب املدرسة بزرع األشتال في 
نظافة  بحمالت  قاموا  كما  وخارجها،  املدرسة  باحة 
ية الّصف الّسادس مبشاركة  داخل املدرسة وقد قامت مرّب
ّية متعّلقة مبوضوع غرس  ية الّصف الّثاني بفّعال مرّب
ّية»،  األشجار، وربطها بقيمة مفتاح القلب «املسؤول

è Ò¹b L Š_« è Ý—b *« w   —U−ý_« Êu Ýd G ¹

القلب». مفتاح  «سفراء  مشروع  خالل  من  وذلك 
ّية بروح الّتعاون والّتفاعل بني  وقد متّيزت هذه الفّعال
وشملت  الّنشاطات  فيها  تنوّعت  حيث  الّصفني، 
قصيرة  قّصة  وتخّللها  ّية،  املسؤول لقيمة  توضيًحا 
نهاية  وفي  والبذور.  األشتال  زراعة  عدا  وعبرة، 
اليوم، أُعطيت للّطّالب َمهّمة لهدف العمل عليها 

وتطبيقها خالل حّصة الّتربية القريبة.
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ŸËÒd� ‚dÞ ÀœUŠ dŁ≈

 ÒÍËUH O Š o zU Ý è ÐU�≈
èG U Ð  ÕËd−Ð

بلسان  الّناطقة  عّممت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

يوم  السمري،  لوبا  العربّي،  لإلعالم  الّشرطة 
وسائل  على  بياًنا  األسبوع،  هذا  من  األحد 
عنه،  نسخة  «حيفا»  مكاتب  وصلت  اإلعالم، 
منتصف  بعد  ما  ساعات  «في  فيه:  جاء 
شارع  في  وقع  الّسبت)  (ليلة  املاضية  يلة  الّل
«هتسمؤوت» في مدينة حيفا حادث طرق ما 
(تاكس)،  أجرة  ومرَكبة  خصوصّية  مركبة  بني 
عن  أسفر  اّلذي  األمر  بوجه،  وجًها  اصطدامتا 
حيفاوّي  عربّي  األجرة،  مركبة  سائق  إصابة 
(43 عاًما) بجروح بالغة، ُنقل على أثرها إلى 

مستشفى «رمبام» لتلّقي العالج».
الفحص  ألعمال  ووفًقا  «هذا  البيان:  وأضاف 
ممتحنو  بها  شرع  اّلتي  ّية  األول والتحقيقات 
شرطة املرور، واّلذين هرعوا إلى مكان احلادث، 
ما  على  يعود -  احلادث  وقوع  سبب  أن  تبّني 
يبدو - لعدم انصياع إحدى املركبات الضالعة 
أّن  العلم  مع  الّضوئية،  للّشارة  احلادثة  في 

الّتحقيقات ما زالت جارية».

Y�U Ò¦�« oÐU ÒD�« s� tÞuIÝ dŁ≈

èH O HÞ ÕËd−Ð qHÞ è ÐU�≈
*åUHO�ò q�«d ≠ عّمم الّناطق بلسان شرطة 

وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل 
أّن:  فيه  جاء  عنه،  نسخة  «حيفا»  صحيفة 
«طفًال يبلغ من العمر نحو عامني، سقط من 
في  الّثالث،  الّطابق  في  الواقعة  بيته  شرفة 
وحلسن  حيفا،  في   «1 عمبر  «نفتالي  شارع 
احلّظ أصيب الّطفل بجروح متوّسطة فقط، من 
دون أن يشّكل ذلك خطرًا على حياته. هذا وقد 
ّمت نقل الّطفل إلى مستشفى «رمبام» لتلّقي 
العالج، هذا ومن اجلدير ذكره أّن خلفّية احلادث 

ّية». ليست جنائ
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

تخيّلوا الشوارما الطيبة... والسلطات الزاكية... ع طاولة واحدة... انتو وحبايبكن، 
واجواء مطاعم سميراميس الشهيرة. 

اما الدفع ... وال اشي... ع كل وجبة... قبالها وجبة ببالش.
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اشي

يعني يعني 1+1 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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*åUHO�ò q�«d ≠ استضافت مدرسة «األخوّة» 

ّية الرسمّية في مدينة حيفا، يوم الّثالثاء  االبتدائ
الوطني  املتحف  من  إرشادًيا،  طاقًما  األخير، 
(«مدعِتك»)؛  والفضاء  التكنولوجيا  للعلوم 
مبوضوع  الّطالب  بتفعيل  الّطاقم  قام  حيث 
«الّسباق إلى الفضاء»، من خالل برناَمج خاص، 
شمل سلسلة محاضرات، ورشات عمل وجتارب 

 ÆÆåè d ~ «ò è Ý—b
°Êu ½UI « w  ”—œË

طّالب  من  مجموعة  زارت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اخلوامس في مدرسة «الكرمة» العلمّية الّنامية 
في  املرَكزّية  احملكمة  مؤّخرًا،  حيفا،  مدينة  في 
العاّمة»،  «النيابة  برناَمج  ضمن  وذلك  املدينة، 
على  اخلامسة  للّسنة  املدرسة،  تنتهجه  اّلذي 

الّتوالي، بالّتعاون مع جمعّية «درس آخر».
وتأتي هذه احللقة املؤّلفة من 10 لقاءات، تأكيًدا 
على استمرارّية إدارة املدرسة بتقدمي كّل األدوات 
اّلتي تتالَءم مع رؤيتها في خدمة طّالبها؛ إذ تسعى 
بآلّيات  الّطالب  وإثراء  ومتكني  تعزيز  إلى  اإلدارة 

ÆÆåÙ Òu š_«ò è Ý—b
°¡UCH « v ≈ ‚U ³ ÝË 

علمّية شائقة، استحوذت اهتمام الّطّالب.
ية  املرّب االجتماعّية،  الّتربية  مرّكزة  ذكرت  وقد 
لشريحة  أُعّد  الّنشاط  بأّن  طبراني،  جيزيت 
ضمن  من  وهو  الّثوامن،   - اخلوامس  طّالب 
إلى  الساعية  والّتربوّية  الّتعليمّية  األنشطة 
إثراء الّطّالب، وتزويدهم باملعلومات العلمّية من 

خالل الّتجارب واملشاهدات.

املنهجّية،  املواد  إلى  إضافًة  حيوّية،  ومعلومات 
املجتمع. في  ودمجهم  آفاقهم  توسيع  لهدف 

وتشمل هذه الّلقاءات استعراض معلومات حول 
احملامني  من  مجموعة  قبل  من  القضاء،  جهاز 
العرب ومن النيابة العاّمة، لهدف تزويد الّطّالب 
وإثرائهم مبعلومات هادفة تزيد من معرفتهم؛ بدًءا 
ّية  من سّن القوانني واستمرارًا باإلجراءات القضائ
وتنمية  واملدنّية،  منها  ّية  اجلنائ املختلفة، 
إلى  إضافة  وسلوكّية،  تفكيرّية  استراتيجّيات 
«متثيل» ملداولة في احملكمة وتنظيم جولة فيها.
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 30 نحو  مؤّخرًا،  شاركت،   ≠ åUHO�ò q�«d*

الّتابعة  الّصباحّية  الرّعاية  مراكز  من  اخة  طَبّ
الّتابعة  احلضانة  ودور  و«نعمات»،  ـ«ڤيتسو»  ل
لبلدّية حيفا، في ورشات خاّصة إلعداد الّطعام 

الّصحّي، بإرشاد كلّية «ريدمان» - حيفا.
وقد تعّلمت املشاركات في هذه الورشات أسس 
بعد  املختلفة،  الصحّية  األطعمة   حتضير 
اختصاصّية  لهّن  قّدمتها  قصيرة  محاضرة 
الوَجبات  إعداد  حول  ليڤني،  روني  الّصحة 
الّصحّية والّلذيذة، مؤّكدًة على ضرورة الّتقليل 
من استخدام امللح والّدهون في الّطبخ، واستخدام 

UHOŠ w� W ÒOŠU³ ÒB�« W¹UŽÒd�« e�«d� w�

 ÂU F ÒD « œ«b Žù  Uý—Ë
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بدًال  الّطبيعّية  والّتوابل  الصحّية  املنتجات 
منها، ومالءمة الوجبات لألطفال من خالل اّتباع 

البساطة وسهولة الّتحضير. 
وتعتبر هذه املبادرة جزًءا من خّطة لبلدّية حيفا 
صّحّي»،  «ممكن  الوطنّي  البرناَمج  عن  املنبثقة 
الّصحّية  األمناط  اّتباع  وتعزيز  حتسني  لهدف 
لدى كاّفة الّسّكان؛ إّال أّنه ّمت الّتركيز في بلدّية 
حيفا على شريحة جيل الّطفولة املبكرة بإشراف 
ّية في حيفا، وبالّتعاون مع  دائرة الّصّحة الّلوائ
االقتصاد  ووزارة  الّصباحّية،  الرّعاية  مراكز 

وبلدّية حيفا.
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*åUHO�ò q�«d ≠ يقّدم الفّنان الِفَلسطينّي شادي زَقطان، وألّول 

ا، يوم اجلُمعة القادم  ـً مرّة في الّداخل الِفَلسطينّي، عرًضا موسيقّي
(7/2/2013)، عند الّساعة الّثامنة مساًء، في مسرح «امليدان» 
تضّمنها  اّلتي  األغاني  من  مجموعة  سيقّدم  حيث  حيفا.  في 
باإلضافة  احلاجز»،  على  والّثاني «غناء  بلد»،  األّول «عن  ألبومه 
إلى مجموعة من جديدة من األغاني، واّلتي تأتي جميعها في 

إطار جتربته الفردّية في كتابة األغنية والّتلحني واألداء. 
شادي زَقطان هو عازف چيتار ومؤّلف وملّحن ومغنٍّ ِفَلسطينّي، 
ُهّجرت عائلته عام الّنكبة من قرية زكرّيا (قضاء اخلليل)، وهو 
من سّكان مدينة رام الله. يرتكز مشروعه املوسيقّي في أساسه 
على نقل احلاضر املُعاش واحلّي في محيطه، حيث ينعكس هذا 
كالقضايا  أغنّيته؛  في  إليها  يتطرّق  اّلتي  املواضيع  خالل  من 
والعاطفّية،  والوجودية  اليومّية  الّشخصّية  واألخرى  السياسّية، 
ولكن بتأثيرات الّظروف املعاشة وانعكاسها على أغنيته املتفرّدة 
احملكّية  والّلهجتني  بالفصحى  يكتب  وأداًء).  وحلًنا  (نًصا 
ِفَلسطينّيني  لشعراء  قصائد  يلّحن  كما  والبدوّية،  الِفَلسطينّية 
واّلذي  أوّلهما،  صدر  موسيقّيان،  ألبومان  رصيده  في  وعرب. 
مؤّسسة «عبد  من  بدعم   2008 عام  بلد»،  ُعنوان «عن  يحمل 
احملسن القّطان». أما ثانيهما؛ «غناء على احلاجز»، فصدر عام 
2013، بدعم من آفاق ومسرح البلد. ويعمل في الوقت احلالي 

على تسجيل ألبومه الّثالث، واّلذي سيتعاون فيه مع مجموعة 
من املوسيقّيني البارزين.  

åUHO�ò q�«d*

هذا  من  األحد  يوم  حيفا،  مدينة  في  ديوان «فّتوش»  غرفة  غّصت 
اجلديد  العرض  حلضور  والّصبايا،  الّشباب  من  بجمهور  األسبوع، 
للفّنان والء سبيت، واّلذي حمل اسم «نبض حركة كلمة»، وهو عبارة 
عن لقاء بني اإليقاع والّسرعة وعالقتهما بالكلمة والّشعر واملغنى، 

واستكشاف احلكاية الّشعبّية الِفَلسطينّية جلّداتنا.
شمل العرض اّلذي افتتح بحكاية شعبّية بُعنوان «الّديك الهادر من 
مرج ابن عامر» مبرافقة الفّنان رامي نخلة عزف على اإليقاع؛ واستمّر 
العرض بدمج زجل شعبّي وحداية وموسيقى «راپ» و«هيپ هوپ»، 
وحّتى املهرجان البرازيلي. ورافق سبيت أيًضا األخوان سعدي سعدي 

وبدر سعدي بعزف على آلة الكاپويرا البرازيلّية، واّلتي كانت عبارة 
عن خلطة من فنون تراثّية من العالم الّثالث. 

اجتماعّي  كناشط  نفسه  يعرّف  اّلذي  سبيت  قال  العرض،  وعن 
ّي: «إّن ما ميّيز العرض الّلقاء والّتواصل بني احلّدة وغناء  جماهيرّي فّن
ـ«بريك دانس»، وأيًضا العرس  «الراپ» وكيف تلتقي الّدبكة مع ال

الِفَلسطينّي مع كرنڤال «ريو» البرازيلّي».
وكان قد حّل وليد مطانس ضيًفا على هذا العرض، وقّدم مقطًعا 

ـ«راپ». ا قصيرًا من ال ـً ّي غنائ
وأنهى سبيت العرض برقص مع احلضور وتصفيق حار وغناء تراثّي 

مع إيقاع شرقّي، وبروح أجواء اِملهرجان البرازيلّي.

*åUHO�ò q�«d ≠ منح رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، شهادة تقدير 

للمستخدم وسام علي (من دائرة الّتفعيل البلدّي)، تقديرًا وعرفاًنا على 
ّية، أثناء عملهما  إنقاذ صديًقا له من املوت جرّاء إصابته بصعقة كهربائ

على إصالح خلل أصاب أحد أعمدة اإلنارة في املدينة. 
بخبر  علم  أّنه  إلى  مشيرًا  بالبطل،  املستخدم  البلدّية  رئيس  ووصف 
احلادثة فور حدوثها، وقد أصّر على لقاء وسام علي ومنحه وسام الّتقدير.
البلدّية)،  اإلنارة  قسم  (مدير  يعكوبي  دورون  عّقب  احلادثة  هذه  وحول 
الّشواطئ  قسم  في  موسمّي  كمشرف  عمله  بدأ  علي  وسام  إّن  قائًال: 
شهادة  يحمل  حيث  اإلنارة  قسم  في  للعمل  انتقل  ثّم  ومن  البلدّية، 

ّية. كهربائّي مرّخص، ويعمل على تشغيل رافعة كهربائ
وتابع: لقد انخرط وسام في العمل بنجاح تام، وأثبت خالل عمله نفسه 
وقدراته، كما اّتسم باستعداده الّدائم للعطاء والتطوّع، إلى جانب إمتام 
مهامه على أكمل وجه. فقد كان من بني املشاركني في املساعدة التي 

قدمتها بلدّية حيفا لبلدّية صفد بعد العاصفة األخيرة».
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*åUHO�ò q�«d ≠ أطلق الفّنان احليفاوّي املتأّلق زهير فرنسيس أغنّيته 

اجلديدة بُعنوان «حسدونا كتار»، من كلمات وأحلان احملامي إياد مطانس، 
ّية» و«قميصها». اّلذي سبق وتعاون مع زهير فرنسيس في أغنّيتني «البَن

على  العمل  عن  اإلعالن  في  الّسباقة  كانت  صحيفة «حيفا»  أّن  ونذّكر 
زهير  الفّنان  مع  وجريئ،  وصريح  خاّص  لقاء  في  األغنّية  هذه  إصدار 

فرنسيس، نهاية العام املنصرم.
ويتمّنى «مطرب عام 2013» الفّنان زهير فرنسيس، أم تنال هذه األغنّية 
إعجاب جميع املستمعات واملستمعني، حيث عاد وأّكد أّن هذه األغنّية 

ا ممّيزًا، وحتوي قيمة فنّية». ـً ّي ا شرق ـً حتمل طابًعا موسيقّي
©V|œ dO�√ ∫d|uB�®
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وجهودهم  ومثابرتهم  بعصامّيتهم  السمنّية»  «عرب  اشتهر 
احلياة  طبيعة  من  بالرّغم  الكرمي،  العيش  لقمة  لتحصيل 
البدوّية اّلتي عاشها هؤالء. وسكن أبناء السمنّية في ِمنطقة 
وإقرث.  الزيب  منطقة  في  وخاّصًة  والغربّي،  األعلى  اجلليل 
وانتشارهم في مناطق مرج بن عامر. وظهر من أبناء السمنّية 
اء، من بينهم الّدكتور  عدد من املثّقفني واألساتذة واخلبراء واألطّب
الّنبضات  اّضطرابات  لوَحدة  مديرًا  يعمل  اّلذي  سمنّية،  منر 

القلبّية في مستشفى «بني تسيون» («روتشيلد»).
n¹dFð W�UDÐ

عرب  مضارب  في  ولد  عاًما،   55 يبلغ  سمنّية  منر  الّدكتور 
حيفا،  مدينة  شرق  الواقعة  علي،  راس  بلدة  شرق  الّسمنّية 
علي  راس  مدرسة  في  تعّلم  شفاعمرو.  ملدينة  واملجاورة 
في  وبعدها  شفاعمرو،  في  الّثانوّية  ثّم  ّية،  االبتدائ للمرحلة 
حيث  حيفا،  في  («الّتخنيون»)  الّتطبيقّية  العلوم  معهد 
سافر   .1984 عام  الّطّب،  في  الّدكتوراة  لقب  حامًال  تخرّج 
إلى مستشفى «سوروكا» في بئر الّسبع للّتخّصص في قسم 
القدس  إلى  انتقل  ثّم  سنوات،  خمس  ملّدة  الباطنّية  األمراض 
ليعمل في مستشفى «شعاري تسيدك». وسافر بعدها إلى 
وبعد  القلب.  نبض  مشاكل  في  للّتخّصص  املّتحدة  الواليات 
ثّم  سنوات  سبع  ملّدة  «الكرمل»  مستشفى  في  عمل  عودته 
بدأ مشواره في مستشفى «بني تسيون» («روتشيلد»). وهو 
اليوم مدير الوَحدة اخلاّصة بعالج اّضطرابات نبض القلب. يضّم 
هذا املوضوع زرع أجهزة لتنظيم نبض القلب البطيء بالّشكل 
الّسليم، زرع أجهزة إليقاف تسارع الّنبض اخلطير اّلذي يؤّدي 
إلى الّسكتة القلبّية، وأخيرًا عالج أنواع أخرى من اّضطرابات 

الّنبض بالكي بأشّعة الراديو. 
العهد  حديثة  مسألة  للقلب  منّظم  زرع   -

ا.. ـً ّي نسب
املنّظم  زراعة  كانت  الوراء  إلى  سنة   30 عدنا  وإذا  صحيح، 
األكبر حجًما عادّية للمصابني بأمراض القلب. في الّسنوات 
هذه  أصبحت  الّتكنولوجّي،  والتطوّر  الّتقّدم  وبفضل  األخيرة، 
األجهزة بأحجام أصغر بكثير وأكثر تعقيًدا ّمما تعوّدنا عليه 
ويعمل  واخلَدمات.  احللول  بأفضل  املريض  تزوّد  كي  سابًقا، 
ّية  هذا املنّظم (PACEMAKER) على شحن أمواج كهربائ
تعّطل  اّلتي  القلب  عضلة  في  خاّصة  مراكز  إلى  وإيصالها 
ّيتها، على سبيل املثال في األذين األمين  عملها واختّلت فّعال

أو الُبطني األيسر واألمين.

- وكيف ميكن للمريض أن ينتبه إلى ما يجري 
دّقات  بة  مراق ميكنه  املنّظم  وهل  قلبه؟  في 

القلب؟
وهو  املنّظم،  هذا  مع  يتعايش  أن  املريض  على  يجب  طبًعا، 
تباطؤ  أّي  طرأ  فإذا  القلب،  نبضات  لتحديد  بوظيفته  يقوم 
القلب  عضلة  وميّد  فورًا،  بعمله  يبدأ  اجلهاز  فإّن  الّدقات،  في 

ّية الّالزمة اّلتي تعيد عملها. بالّشحنة الكهربائ
اّلتي   (Defibrellator- ICD) األجهزة  من  آخر  نوع  هنالك 
تتمركز وظيفتها مبراقبة الّنبض الّسريع اخلطير ليمنع الّسكتة 
القلبّية إذا حدثت للمريض، نتيجة جهد فائق أو عوامل أخرى. 
نبضة   300-200 بني  ما  القلب  ينبض  كهذه   حاالت  في 
في الّدقيقة، وهذا من شأنه أن يعرقل عمل القلب، فال يعود 
األوكسجني،  عنه  يحجب  مما  الّدماغ،  إلى  الّدم  ضّخ  بإمكانه 

ليؤّدي في الّنهاية إلى شلل دماغّي.
ة األصّحاء أيًضا؟ ّي ب - هل تصيب الّنوبة القل

ألنسجة  االضطرابات  من  الّنوع  هذا  يحدث  العموم  على  ال؛ 
حتدث  أن  ميكن  ولكن  عضوّية،  بأمراض  املُصابة  القلب 
بالكامل،  سليم  عضوّي  مبنى  ذات  لقلوب  كهذه  اّضطرابات 
طبًعا  هذا  صرف.  ّية  كهربائ مشكلة  هي  هنا  املشكلة  أّن  إذ 
يحدث في العديد من احلاالت اّلتي قد تصيب صغار الّسن 
بشكل خاّص، مع أّن الكبار ميكن أن يتعرّضوا لها، وقد تؤّدي 
قد  اّلتي  القبيل  هذا  من  أمراض   6-5 وهناك  الوفاة.  إلى 
عمله.  انتظام  وعدم  القلب  شلل  إلى  وتؤّدي  القلب  تصيب 
شرق  جنوب  في  خاّص  بشكل  تترّكز  العاهات  هذه  إحدى 
مثل  املنطقة،  هذه  سّكان  أّن  إلى  اإلحصائّيات  وتشير  آسيا. 
القلبّية،  بالّنوبة  يصابون  وغيرها،  الفلّپني  كمبوديا،  ڤيتنام، 
بحيث تشّكل الّسبب الّثاني للوفّيات بعد حوادث الّطرق في 
تلك الّدول عند الرّجال. فيشعر املرء بضيق في صدره، ويقوم 
بحركات عصبّية وتشّنجات تؤّدي به في الّنهاية إلى الوفاة، 
ا ما تصيبهم في الّليل. لهذا يسود اعتقاد في  واّلتي غالًب
تلك الّدول أّن امرأة تعيش على القمر تأتي في الليل لتسرق 
أرواح الرّجال، ولذا تدأب الّنساء هناك على الّسهر ليًال وتدّق 

الّطبول لتمنع من سّيدة القمر خطف الرّجال!
ة؟ ّي ب - هل ميكن تالفي الّنوبات القل

سؤالك بغاية األهمّية، حّتى اآلن نرى أّن لغالبّية هذه احلاالت 
أساس وراثّي، وحّتى هذه الّلحظة يتمحور العالج بإيقاف هذا 
ذكرنا  كما   (ICD) أجهزة مبساعدة  اخلطير  الّنبض  من  الّنوع 
سابًقا. يعود تاريخ هذه األجهزة إلى العبقري د. ميروفسكي 

اّلذي عمل في أحد املستشفيات في تل أبيب في سبعينّيات 
القرن املاضي. اقترح ميروفسكي أن يتّم تصميم وزرع منّظم 
خاّص إليقاف هذا الّنوع من الّنبض اخلطير في جسم َمن يحتاج 
ذلك. ولكن الفكرة اصطدمت برفض عارم ّمما أّدى إلى هجرته 
على  جتاربه  يجري  أخذ  هناك  حلمه.  لتحقيق  أمريكا  إلى 
ّيته في منع املوت الّناجت عن  الكالب حيث أثبت اجلهاز فّعال

هذا الّنوع من االّضطرابات.
- ما مدى الّتطّور اّلذي طرأ على اجلهاز املنّظم، 

من ناحية الوظيفة أو احلجم؟
األجهزة املنّظمة للقلب أصغر حجًما، وأكثر تعقيًدا. وأصبحت 
مّدة  تصل  حيث  باملاضي،  كان  ّمما  أطول  لفترة  املريض  تخدم 

خدمة البّطارّية حّتى تسع سنوات.
الّنبض،  تنظيم  أجهزه  عن  اآلن  حّتى  حتّدثنا   -
لعالج  أخرى  أساليب  أو  طرق  من  هل  ولكن 

اضطرابات نبض القلب؟ 
نعم. ذكرنا في حديثنا الّطرق لعالج مشاكل الّنبض اخلطيرة 
للمريض  حتدث  اّلتي  أخرى  أنواع  هناك  املريض.  حياة  على 
ميّر  حالة  أي  أو  الّسفر،  أثناء  أو  اليومّي،  عمله  ميارس  وهو 
هذه  عدا  ما  األصّحاء،  األشخاص  عادًة  يالزم  الّنوع  هذا  بها. 
الّنوبات ذات الّنبض الّسريع اّلتي ال تسّبب ضررًا، بل إزعاًجا 
ُمفرًطا وتعكيرًا لصفو حياة املريض. يولد عادًة املريض مع هذه 
املشاكل، ولكّنها تظهر بعد سنوات عديدة ومتأّخرة بعد الوالدة. 
في  وأكثر  ضربة   180 إلى  الّنبض  يتسارع  احلاالت  هذه  في 
والّضيق  باالختناق  اإلحساس  إلى  يؤّدي  مما  الواحدة،  الّدقيقة 
في الّصدر.  يتطّلب عالج هذا الّنوع إجراء القسطرة، وبإدخال 
ملعرفة  للقلب  شامل  مسح  عملّية  لإلجراء  الّالزمة  األسالك 
لنا  ليتسّنى  احلرارّي  بالكي  وعالجه  االّضّطرابات  هذه  مصدر 
الّنبض  من  األنواع  هذه  تكوين  مننع  وبذلك  عليه؛  السيطرة 
املزعج. وهذا الّنوع من االضطرابات جنده عند الّصغار والكبار 
على حّد سواء، الرّياضّيني وغير الرياضّيني، من سّن الّشباب 

وحّتى الّتسعني.
ة؟ ّي ب - هل بوسعنا تخفيف اإلصابة بالّنوبة القل

اّلتي  العادّية  حياتنا  نهج  إلى  يعود  وهذا  بوسعنا،  طبعا 
معّني،  حياة  منط  على  وأجدادنا  آباؤنا  عاش  فقد  نعيشها. 
مشًيا  آخر  إلى  مكان  من  والّسير  اجلهد،  وبذل  كالعمل 
ياقة  على األقدام، مما جعلهم على قدر جّيد من الّصحة والّل
اجلسدّية. أّما اليوم فاالنتقال من نقطة إلى أخرى يحصل فقط 
كّل  على  يؤّثر  احلركّي  الّسلوك  في  الّتغيير  هذا  ارة.  بالّسّي
فرد من الّصغير إلى الكبير. إّن حياة التدّلل والرّفاهّية اّلتي 
بالّنفع  تعود  ال  والعائلي،  الّشخصي  املستوى  على  منارسها 
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 عزيزي الطالب, عزيزتي الطالبة
 ,تحية عطرة وبعد

 نرحب بك كفرد جديد يف معهد أكادميانيا.
 .800نئك على اختيارك املوفق ملعهد أكادميانيا ليشاطرك املسرية حنو ال 

 دف يف معهد أكادميانيا إىل استخالص عصارة القدرات الكامنة داخل لب كل طالب وطالبة.
 وتأثريه على مستقبلك. فكرينا, ألننا ندرك مدى أمهية االمتحانمنا وحمور تبالنسبة لنا أنتَ  وأنِت مصب اهتما

ز التنفيذ هلذا ندأب يف معهد أكادميانيا على حتضري طالبنا على أمت وجه واستنباط الطاقات الضمنية وإخراجها إىل حي
 يف وقت احملك, فنجاحك هو جناحنا.

 

 حيفا, 9معهد أكاديمانيا, شارع "هجيفن"  في افتتاحي لقاء لحضور دعوتك يشرفنا

 التالية: حسب األوقات02/02/14  الموافق األحد يوم

 
 .13:00 - 12:00 -الصف األول 

 .14:00 - 13:00 - ثانيالصف ال

 .15:00 - 14:00 - الصف الثالث

 .16:00 - 15:00 - رابعالصف ال

 .17:00 - 16:00 - خامسالصف ال

 .18:00 - 17:00 - سادسلالصف ا

 
 أهداف اللقاء االفتتاحي: 

, يةالقرطاس دواتواأل توزيع الكراريس االفتتاحيةمبىن الدورة,  مق يفالتعزمالئك وزميالتك يف الدورة, التعرف على 
 ت سيكومرتية.الوعرض أسئلة متنوعة كمقبّ , النهائية الدورة قاءاتلحتديد مواعيد 

 
 الطالب فالآ ا التحق اليت بالدورة والتحق املميزين طالبنا بني كن يديك، بني من تضيع الفرصة تدع ال

 .األفضل أننا على وأمجعوا
 
 

 وإياكم يوفقنا أن اهللا ندعو
 

 800 ال وعقبال
 اأكاديماني معهد أسرة
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غنّي عن القول إّن املوّظفني، واملعّلمني، وحّتى املستخدمني في 
املصانع، أخذوا يعملون أمام احلاسوب، وال يحرّكون ساكًنا سوى 
تشّكل  اّلتي  الّسمنة  إلى  يؤّدي  هذا  وكّل  ونظرهم.  أصابعهم 
خطرًا مبضاعفاتها على اجلسم وعلى القلب، وهذا الّسبب رقم 
واحد ألمراض القلب، بعد على ذلك يأتي الّتدخني، وهو رقم 

2، ليكونا آفة العصر.
- ما هي األضرار الّناجمة عن الّسمنة؟

كما  التنّقل،  وتعيق  احلركة  تعرقل  فهي  جًدا،  كثيرة  األضرار 
أّنها تؤّدي إلى آالم املفاصل والرّكبتني، وهي من مسّببات داء 

على أجسامنا، وممارسة الرياضة من أهّم الوسائل اّلتي نحافظ 
فيها على أجسادنا وقلوبنا. 

الرّياضة هي العالج املجانّي األفضل للقلب، واّلذي يخلو من 
نَكشوا  الزّراعة،  في  أهلنا  عمل  املاضي  في  مضاعفات.  أّي 
الّسنة،  مدار  على  بها  واعتنوا  غرسوها  ثّم  وعزقوها،  األرض 
يحسب  اجلهد  هذا  وكّل  املختلفة.  املواسم  في  ثمارها  ليجنو 

لصالح القلب خاّصة، واجلسم عموًما.
القيام  عدم  عن  الّناجمة  األضرار  هي  ما   -

ّرياضة أو عدم ممارسة عمل جسماني؟ بال

الّدم.  في  الكولسترول  نسبة  وارتفاع  الّدم  وضغط  الّسّكري، 
كّل هذه األمور تسرّع حدوث األضرار القلبّية مبا فيها تصّلب 
الّشرايني، اجللطة القلبّية والّدماغّية. هذه هي املشكلة مع أبناء 
أو  حل  إّن  معيشتهم.  وأسلوب  حياتهم  ونهج  اجلديد  اجليل 
تخفيف وطأة هذه املشكلة بكّل أبعادها يتطّلب مّنا نحن أن 

ال نغفل عن الّنواحي الّتربوّية ألوالدنا. 
بجميع  الرّياضة  ممارسة  باّجتاه  ندفعهم  أن  علينا  يحّتم  هذا 
على  يجب  الّثانية  الّدرجة  وفي  األولى.  الّدرجة  في  أنواعها 
عن  والعزف  الصحّية  املأكوالت  لتناول  أبنائهم  إرشاد  األهل 
الغنّية  الّطازجة  وغير  احملفوظة  واألطعمة  الّسريعة  األطعمة 
تربوّية  ّية  مسؤول وأخيرًا  أوًّال  هي  ّية  املسؤول هذه  إّن  بالّدهون. 

محض، وُملقاة أمانة على عاتق األهل.
حضارة  جلبتها  اّلتي  الهّدامة  ّية  الغذائ الّسلوكّيات  هذه  إّن 
يستهل  شبابنا  يجعل  اّلذي  الرّئيسي  الّسبب  هي  العوملَة 
حياته بأمراض تصّلب في الّشرايني واجللطة والّتلّيف منذ جيل 
مبّكر جًدا. نحن ُجنري القسَطرة اليوم للّشباب بسن 25-20، 
بعد أن كانت هذه األمراض من حّصة جيل الّستني أو أكثر في 

الّسنوات املاضية. 
األهل  بني  الّتربوّية  القضّية  أهمّية  إلى  أعود  ذلك  على  بناًء 
منة  بالسُّ سُتصاب  أّنك  أو  الرياضة  متارس  أن  فإّما  وأبنائهم. 

وتتحّمل عواقبها الوخيمة.
باإلصابة  سوانا  عن  منتاز  كعرب  نحن  هل   -

ّسمنة والوزن الّزائد؟ بال
طبًعا ال، املجتمعات كّلها تعاني من هذا الّداء، أو اآلفة، لكن 
سائر املجتمعات متارس الرياضة، وتعنى بأجسامها أكثر. ويعتقد 
البعض مّنا - وخصوًصا في القرى - أّن رياضة املشي عيب 
ونقيصة، ولكن احلقيقة هي بالعكس متاًما، فما شأن اآلخرين 
أجسادنا؟! وصّحة  ورشاقتنا  قوامنا  على  احملافظة  نريد  بأّننا 

منة..  - نتمّنى أن يّتعظ جميع املصابني بالسُّ
ليتهم يفعلون.
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t¹u Mð
سقط سهوًا، في اخلبر اّلذي ُنشر على الّصفحة الثانية من 
العدد األخير لصحيفة «حيفا» (210)، حتت ُعنوان: «توزيع 
منح على الّطّالب احليفاوّيني املتفوّقني»، اسم الّطالب املتفوّق 
مراد ناظم طوقان من قائمة الّطّالب اّلذين حصلوا على منحة 
تعليمّية من «البيت املسيحّي» واملرَكز البهائّي وبلدّية حيفا.

لذا اقتضى الّتنويه.
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بكّل  عوّدتنا  واّلتي  األولى،  الليلة  مجموعة  چاليري  تستضيف 
جديد وممّيز، ضمن رسالة فنّية هادفة، معرًضا ألعمال الفّنانة سناء 
فرح - بشارة. وعن املعرض ونوعّية األعمال الفنّية املعروضة فيه، 

كان للفّنان هاشم ذياب هذا احلوار الّسريع مع الفّنانة سناء.
وتستهّل الفّنانة سناء حديثها بالقول: في هذا املعرض حتاور الفّنانة 
الكامنة في داخلي كّل فّنان/ة كامن/ة داخل كّل متأّمل/ة ألعمالي.

- لو خّيرتك بني ثالثة من «أعمدة احلكمة» اّلذين 
بشرّية..  ال ذاكرة  سّجل  اّلذي  الطني  في  نحتوا 
بّثني  فَمن هو األقرب، باعتقادك، إلى الّطني اّلذي ت
وتنشرين من خالله ما تنحتني؟.. وأقصد من سؤالي 
املفّكر محّمد أركون، ميشيل فوكوا، وجاك داريدا..

ا بني هذه األعمدة اّلتي طاملا عملت  ـً ّي يسعدني أن أكون ِجسرًا َفن
اّلتي  ّية،  اإلرهاب الّسجون  من  اإلنسانّية  حترير  أجل  من  وفنيت 
اّلذين  على  أسَهل  بالّتالي  كان  واّلذي  الّتخّلف،  علينا  فرضها 
لم ُيشهروا سيوفهم؛ إّال لهدف الرّقص على إيقاع نزل عليهم.. 

والويل الويل ملَن يخرج على ال املؤّسساتي. 

- كيف تعاجلني هذا املوضوع من خالل أعمالك؟
أنا أصعد من الّطني إلى الّسماء، مع كّل نساء األرض املتحرّرات 
إلى  املتحّول  مشواره  في  الّطني  مع  أسافر  والقدور.  الّطناجر  من 
مادة البرونز، بتقنّيات حديثة، تشمل عنصر الّتفكيك الداريداوي 
(جاك داريدا) اّلذي يصنع الكامل.. أو على أسلوب محّمد أركون 
الفلسفّي واحلفري (أركيولوجي)، أي جتزئة املوجود لكي أحرّره من 
الّسالب القابع فينا، وإعادته من جديد إلى خارج سجون التخّلف.

إلى  وقطعها،  وكسرها  الّنساء  متاثيل  لدى  الكامل  الّتفكيك  إّن 
مواضيع  يلمس  ُهوّيتها؛  إلى  اإلشارة  في  الرّغبة  عدم  جانب 
يتوجب  الّلواتي  الّنساء،  تِعشَنه  داخلّي  صراع  عن  تعّبر  جندرّية، 

عليهن طوًعا وعنوًة، أن يقمن مبهام متعّددة في الوقت ذاته.
هذه الُهوّية غير احملّددة، تتيح للمشاهد/ة، أن يعرّف املرأة كمنبت 
للحضارة، خارج إطار الشوفينّية املتراكمة في أدبّيات غير منصفة 
للجنسني، على الّصعيد الّتربوّي، وعلى صعيد مستقبل أفضل 

نصبو إليه، من دون أن نعمل بِجدّية من أجله.

الفّنانة  مشاركة  أهمّية  إلى  ذياب  هاشم  أشار  احلوار  نهاية  وفي 
سناء فرح - بشارة هذا احلوار الفّني املثمر، من خالل تعرّف أعمالها 
مجموعة  چاليري  زيارة  إلى  اجلميع  فيدعو  الفنّية؛  ومنحوتاتها 
شارع  زقاق  (في   42 مائير  شارع  في  القابعة  األولى،  يلة  الّل

الكنيسة املوصل إلى جاّدة الكرمل («بن چوريون»)).



37 2014 w½U Ò¦�« Êu½U� 31 WF ÔL'«



382014 w½U Ò¦�« Êu½U� 31 WF ÔL'«

‰b−K  …d O ¦ *« w ½u √ X O ôu ý
◊uOK� nOH�

حركة  رئيسة  املاضي،  األسبوع  في  توفيت 
ووزيرة  الكنيست  عضو  سابًقا،  «ميرتس» 
ُعرفت  والتي  ألوني،  شوالميت  سابًقا،  الّثقافة 
وحرّية  حقوق  عن  وبالّدفاع  الّيسارية  مبواقفها 
بعيًدا   - والّصريح  الواضح  وتأييدها  املواطن، 
عن الّتأتأة - للّسالم مع الفلسطينّيني. أّسست 
مع  بعد  فيما  اّحتدت  واّلتي  «راتس»  حركة 
قائمة  مًعا  لتشّكل  و«شينوي»  «مپام»  حزبي 

«ميرتس». 
املجتمع  في  للجدل  مثيرة  ألوني  كانت 
خارج  دائًما  كانت  لذلك  ونتيجة  اإلسرائيلّي، 
القائلة:  وهي  ال  كيف  الّصهيونّي..  اإلجماع 
فمن  إسرائيل،  دولة  عن  راضية  غير  «إّنني 
الّصعب أن أقول عنها كلمات طّيبة، إّننا نعيش 
في محنة أخالقّية واجتماعّية، لم يعد اليسار 
موجوًدا في إسرائيل». وهي اّلتي نّددت بأعمال 
بساتني  أشجار  يقتلعون  اّلذين  املستوطنني 
نحن  «نعم  قالت:  حني  الفلسطينّية،  الزّيتون 
شرّيرون، ما نفعله في الّضفة هو قّمة الّشر، وهو 

يفوق ما صنعه اآلخرون باليهود».
ومن ضمن أقوالها اّلتي أثارت ضّجًة كبيرة ما 
صرّحت به حول صفقة تبادل األسرى مع «حماس» 
بهدف استعادة اجلندي املخطوف چلعاد شاليط: 
مع  األسرى  تبادل  صفقة  معارضي  كّل  «أدين 
شاليط  چلعاد  اجلندي  الستعادة  «حماس» 
محتّجني بأّن «حماس» ُتطالب بإطالق سراح ذوي 
يتذّكروا  أن  وعليهم  اجلنود،  بدم  امللّطخة  األيدي 
عام  بدأت  اّلتي  الّثانية،  االنتفاضة  منذ  بأّننا 
وتلّطخت  الفلسطينّيني  آالف  قتلنا   ،2000
أيادينا بدم الفلسطينّيني أيًضا، وعلينا إطالق 

سراح كّل اّلذين طالبت بهم «حماس»».
لغالبّية  اإلزعاج  سّببت  بصراحة  تتحّدث  كانت 
تسّلمت  عندما  حّتى  اإلسرائيلّية،  القيادات 
لم  اإلسرائيلّية  احلكومات  في  رفيعة  مناصب 
املَُبرمج  والهجوم  الّشديدة  االنتقادات  من  تسلم 
عندما  اليهود  املتدّينون  هاجمها  فقد  عليها. 
يعيش  أن  يريدون  املتزّمتني  اليهود  بأّن  صرّحت 
والّشريعة  للّتقاليد  طبًقا  اليهودّي  الّشعب 
املرأة  ضّد  تفرقة  هناك  تكون  حيث  اليهودّية، 
يعاَمل  بيهودّي  ليس  هو  َمن  وكّل  واألقلّيات. 
كمواطن من الّدرجة الّثانية؛ وأعلنت بأّن هذا األمر 
ال ميكنها أن توافق عليه. ونتيجة للهجوم اّلذي 
تعرَّضت له في حينه من قبل املتدّينني نتيجة 
الّضغوطات  للممارسة  ونتيجة  هذا،  تصريحها 
اضطّر  حينه،  في  رابني  احلكومة  رئيس  على 
ألوني،  شوالميت  الّتربية  وزيرة  نقل  إلى  رابني 

من الوزارة. 
توّلت ألوني مناصب عّدة  في حكومات إسرائيل 
بضعة  هي  سنوات،  خمس  عن  تقّل  فترة  في 
أشهر في حكومة رابني األولى، وثالث سنوات في 
حكومة رابني الّثانية، وبضعة أشهر في احلكومة 
ورغم  رابني.  مقتل  بعد  پيرس  انشأها  اّلتي 
قصر الفترة الزمنّية اّلتي توّلت فيها شوالميت 
بتحقيق  جنحت  أّنها  إّال  الّثقافة،  وزارة  ألوني 
الفّن  وعّشاق  البالد  في  العرب  املسرحّيني  حلم 
املسرحّي في املجتمع العربّي، حني أقامت املسرح 
واّلذي  وزارتها،  من  الّتمويل  له  ووّفرت  العربّي 

أُطلق عليه فيما بعد اسم مسرح «امليدان».   

كّل َمن هاجم شوالميت ألوني ووّجه الّنقد الّالذع 
ملواقفها السياسّية، لم يستطع املّس باستقامتها 
ونظافة يدها. لم تترّدد في ترك املناصب عندما 
كان يقتضي األمر ذلك. كانت جريئة إلى أبعد 
احلدود، وكانت تغرّد خارج الّسرب؛ فعندما هّلل 
امللف  «الشاباك»  لتلفيق  الّصهيونّي  اإلجماع 
األمنّي للقائد واملفّكر الفلسطينّي عزمي بشارة، 
موقفها  وأعلنت  اجلميع،  متحّدية  ألوني  وقفت 
قائلًة:  أبًدا،  يتزعزع  لم  اّلذي  واملبدئي  الّصريح 
«إّن جهاز املخابرات اإلسرائيلّية لّفق لبشارة ملًفا 
ا بغرض التخّلص من شخصّية فّذة ومثّقف  ـً ّي أمن
وأرادوا  بشارة،  عزمي  يتحّملوا  لم  فإّنهم  كبير، 
التخّلص منه بسبب شخصّيته، وسارعوا إلدانته 
مع  أقامها  اّلتي  العالقات  وتخيفهم  بليغ  ألّنه 

ّية». دول عرب
 ،1928 العام  في  ألوني  شوالميت  ولدت 
ثّم  ومن  القدس  في  املعّلمني  دار  من  وتخرّجت 
انضّمت  العبرّية.  اجلامعة  في  احلقوق  كلّية 
بني  وما   ،1959 العام  في  حركة «مپاي»  إلى 
1961-1965 قّدمت برامج إذاعّية في مواضيع 
ّية، ليتّم في أعقاب  الّتشريع واإلجراءات القضائ
حكومة  إعالن  البرامج  هذه  من  احللقات  إحدى 
ليڤي إشكول عن إنشاء مكتب شكاوى اجلمهور. 
انتخبت ألوني للكنيست للمرّة األولى في العام 
العام  وفي  «املعراخ».  حزب  قبل  من   1965
1969 لم تنتخب من قبل حزب «املعراخ»، وفي 
العام نفسه، وعلى خلفّية االختالفات في وجهات 
الّنظر بينها وبني غولدا مئير، شّكلت شوالميت 
املواطن»،  حقوق  أجل  من  «احلركة  حزب  ألوني 
واّلذي نال ثالثة مقاعد في الكنيست الّثامنة. 
املجلس  ألوني  أّسست   1966 العام  وفي 
 ،1970 العام  حّتى  ترأسته  واّلذي  لالستهالك 
لألزواج  الزواج  اتفاقّيات  بإعداد  تقوم  وكانت 
يتزوّجوا  أن  يريدون  ال  أو  يستطيعون  ال  الذين 
حسب الّطريقة الّدينّية - وهي الّطريقة الرسمّية 
الزواج  اليهودي  بها  يستطيع  اّلتي  الوحيدة 
إلقامة  املساعدة  يد  مّدت  قد  إّنها  البالد.  في 
مأوى للنساء املضروبات وإلقامة مراكز مساعدة 
مؤّسسي  بني  من  وكانت  االغتصاب،  لضحايا 

املرَكز الّدولي للّسالم في الّشرق األوسط.
بادرت شوالميت ألوني إلى تأسيس «ميرتس» 
هذه  وترأست   ،12 ـ  ال الكنيست  أواخر  في 
في  مقعدصا   12 على  حصلت  اّلتي  القائمة 
من  سلسلة  يها  توّل وعقب   .13 ـ  ال الكنيست 
املناصب، قرّرت االستقالة من احلياة السياسّية. 
رحلت شوالميت ألوني، ولكّن إجنازاتها واخلطوات 
واملرير،  القاسي  نضالها  خالل  خّطتها  اّلتي 
السياسّية  الّساحة  على  جديًدا  واقًعا  فرضت 
تشّكل  لم  رّمبا  اإلسرائيلّية؛  واالجتماعّية 

األكثرّية، لكن بصماتها لم ولن متّحى.
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يلة  الّل وهي  املنتصف،  ليلة  األربعاء،  ليلة  هي 
ا،  اّلتي عادًة ما يختمر في عَتَمتها، فكرًة ونًصّ
كّل  من  اُجلُمعَة  لقارئَي  لدّي،  الكتابة  صباح 
ُجْمعة؛ حيث تأخذ املفردات شكلها، وريَح روِحها 
اّلتي ال شكل لها.. وتّتجه لتستقّر على درجة 
معّينة من احلرارة والرّطوبة، ُيقرّها املوضوع وُعنوانه 
املشتهى، ويضبطها إحساس عاٍل بالّلغة، ووعي 
ّية الّال- منتهية إلى حّد غير  حاّد ألبعادها الّدالل

حّد اخلرافة، وشيٌء من املعرفة.
غادرني – قبل ُسويعات – واحد مّنا، كهل على 
 – تأهيلّي  نفسانّي  خبير  اخلمسني،  مشارف 
املقاتل؛  املثابر  مكتبَي  قصد  قد  كان  ترميمّي، 
وما  الّترجمة  مجال  في  بخدماتي  مستعيًنا 
يدور في فلكها وتدور في فلكه، في ما يعمل 
على إعداده من أطروحة دكتوراة باعثة على كّل 
العربّي  مبجتمعنا  خاّصة  هي  األمل؛  إّال  شيء 
املثّلثّي،  اجلليلّي،  اإلسرائيلّي،   – الِفَلسطينّي 
الزّمان  وال  املكان  هو  هذا  ليس  لكن  الّنْقبّي.. 
لإلفصاح عن موضوعها وُعنوانه؛ مراعاًة لسرّّية 
هذا العمل العلمّي األكادميّي وُقدسّيته وقوانينه، 

حّتى يرى الّنور أو يراه الّنور.
وبينما نحن ننتقي الكلمات لتستقيم صياغُة 
وتسلم، وبينما نحن نكسر حّدة هيبة  األفكار 
هذا العمل بُجرعة عصير ورشفة قهوة وُنْغبة شاي 
قصيدة  وقّدمتها  أعّدتها  وحلوى،  فاكهة  وُلقمة 
وأناقة  ورقاء  بعناية  القصيدة،  وبيت  البيت 
 – الّنفسانّية  حالنا  عن  وحّدثني  سألته  زرافة.. 
وليته  سألت  ما  وليتني  العقلّية،   – الّتربوّية 

ما حّدث..
أّننا  ُمفاُدها  ديار؛  خراب   – باختصار   – القّصة 
ا،  ًيّ ا وعقل ا وتربوًيّ ًيّ مجتمع معاق معظُمه، نفسان
وليست هذه احلال – في حال من األحوال – نتاج 
مؤامرة أو مكيدة خارجّية أو خلطة سرّّية ُتسرّب 
ذاتّية  معضلة  هي  إّمنا  املياه،  أنابيب  في  لنا 
نحن  مستفحلة،  مستعصية  مزمنة  داخلّية، 
فيها الفاعل واملفعول، وكالهما – في هذه احلال – 
خفيض مكسور مجرور؛ ال منصوب وال مرفوع..

الّسبب..  عن  أسأل  وبيني،  بيني  اآلن،  وأنا، 
ا  سبًب وأراه  العجب..  بطل  الّسبب  حضر  فإذا 
عنها  البحث  جاٍر  أسباب  جملة  من   – مباشرًا 
– أّننا فشلنا جميًعا فشًال ذريًعا سحيًقا، نحن 
كانت  من  نحن،  لرّمبا  أو   – الّنكبة  ضحايا   –

الّصهر  من  حالة  إحداث  في  ضحّيتنا،  الّنكبة 
األخالقّي  اَجلْمعّي  املجتمعّي  الّلغوّي  والّصقل 
َيمّي العلمّي الّثقافّي الّسليم.. فبتنا أشالء  الِق
َمْحِكّيات – عاّمّيات وأشالء تقاليد وعادات ال 

ثقافات، ال متّت إلى واقع الزّمن وزمن الواقع ِبِصلة 
وال حّتى بَبَصلة.. وكيف ال ونحن بال ُبوصلة.. 
عملّية  إلى  غًدا،  وليس  اآلَن  اآلَن  بحاجة،  نحن 
ألرواحنا  جتميلّية،  جتليلّية  ّية،  ُكّل جراحّية 
لقشورنا  ال  الّداخلّية  لذاتنا  وعقولنا..  وأنفسنا 
حّد  وفيها  بها  بلغنا  األخيرة  فهذي  اخلارجّية.. 
ومدرسة  ومعّلم  قائد  إلى  بحاجة  نحن  الفناء.. 
وطّالب علم وطّالب عمل، عّلنا جند اخلالص؛ إذ 
ال مناص؛ فإّما أن نكون وإّما الّتخّلف امللعون..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆ’U
—

ًة في أْسرها  تبقى األسوُد مهيب
حّتى وإْن نبحت عليها 

كالُب..
املصيبة  بل  األشرار..  ظلم  في  املصيبة  ليست 

في صمت األخيار..
رأيُته هذا الزّاحف في املنام.. وقد انخسف حّية 
ذيله  ولّف  دماء..  وال  حياء  وال  فيها  حياة  ال 
وانسحب.. وأنصحه بأّال يعاود زحفه؛ ألّنه إن عاود 
فلن يجد ما يلّفه لينسحب.. ال ذيًال وال رأًسا..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆv¦½_ ·«d²Ž«

احلبُّ أرُضِك
والوفاُء َسماِك

ُم في العيوِن والقلُب يرُس
ُخطاِك..

هذي احلشايا
قد تسّمر ريُشها

ّسليِب برِد ال من لوعِة ال
َدفاِك..

ا ب كوني الصَّ
فأُزفَّ عمري

ساعًة
يلي بيَت ل وي

بالِغنا
يرعاِك..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

مترجم، ومحّرر لغويّ
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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القائل:  (ص)،  محّمد  الّنبّي  توجيه  يخالف 
ويخالف  رعّيته.  عن  مسؤول  وكّلكم  راٍع  كّلكم 
منهج النبّي في توجيهه ألصحابه اّلذين كانت 
أعلى  إلى  دائًما  كان  وتطلعهم  عالية  هممهم 
ففي صحيح مسلم عن الّصحابي حنظلة، قال: 
حنظلة؟  يا  أنت  كيف  فقال:  بكر؛  أبو  لقَيني 
قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الّله ما تقول؟ 
قلت: نكون عند رسول الّله يذّكرنا بالّنار واجلّنة 
عاسفنا  عنده  من  خرجنا  فاذا  العني،  رأي  كأّنا 
األزواج واألوالد والّضيعات (خالطناهم والعبناهم)، 
ونسينا كثيرًا. فقال أبو بكر: فوالّله إّنا لنلقى 
بكر  وأبو  أنا  فانطلقت  حنظلة:  قال  هذا.  مثل 
نافق  قلت:  الّله (ص)،  رسول  على  دخلنا  حّتى 
حنظلة يا رسول الّله»، فقال: وما ذاك؟ قلت: يا 
رسول الّله نكون عندك تذكرنا بالّنار واجلّنة كأّنا 
رأي العني، فإذا خرجنا من عندك عاسفنا األزواج 
رسول  فقال  كثيرًا.  ونسينا  والّضيعات،  واألوالد 
ما  على  تدومون  لو  بيده  نفسي  واّلذي  الّله: 
املالئكة  لصافحتكم  الّذكر  وفي  عندي  تكونون 
حنظلة  يا  ولكن  طرقكم،  وفي  فرشكم  على 
ساعة وساعة. وقد عّقب اإلمام النووي على هذا 
احلديث بقوله: قوله نافق حنظلة معناه أّنه خاف 
أّنه منافق، حيث يحصل له اخلوف في مجلس 
رسول الّله، ويظهر عليه ذلك مع املراقبة والفكر، 
مع اإلقبال على اآلخرة. فإذا خرج اشتغل بالزّوجة 
ليس  أّنه  الرّسول  فأعلمهم  واملعاش،  واألوالد 

بنفاق وأّنهم ال يكلفون الّدوام على الّذكر. 
البيت،  في  ّيته  مسؤول من  يتهرّب  ملن  ونداؤنا 
فأحدهم  العلم.  أهل  بعض  لسان  على  أوصله 
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األسرة  تعانيه  ما  واالستغراب  الّدهشة  يثير  مما 
شديد،  خطر  في  جعلتها  حتّديات  من  ّية  العرب
حيث إّنها تعصف فيها من الّداخل حّتى جعلت 
كّل فرد من أفراد األسرة ال يحسن الّتعامل مع 
الزّوجّية  احلياة  استمرار  يضمن  بشكل  أهله، 
على أساس احلّب والّتراحم  لعدم إدراكه أّن احلياة 
والّتراحم  والّتناصح  املشاركة  حياة  هي  الزّوجّية، 
وااللتصاق وكأّنهما جزء واحد ال ينبغي فصلهما 
عن بعض، وحّتى تتحّقق هذه الغاية يجب العمل 
على إبعاد أسباب الّنزاع والّشقاق عن األسرة قبل 
املشاكل  وتتفاقم  احلمل  يثقل  وعندها  يحّال،  أن 
تعالى  قوله  معنى  تأكيد  مع  تعقيدها،  بعد 
أزواًجا  َأْنُفِسُكم  ِمْن  لَُكْم  َخَلَق  أَْن  آَياِتِه  {وَِمْن 
َمًة}؛ فإذا  ًة وَرَْح َنُكم َموَدَّ ْي ْيَها وََجَعَل بَ ِلَتْسُكنوا إلَ
كّل  تردنا  فلماذا  الزّواج،  من  الغاية  هذه  كانت 
اخلطر  تؤّكد  واّلتي  الّشكاوى،  من  العشرات  يوم 
الّشديد اّلذي يهّدد ثبات هذه األسر، األمر اّلذي 

سينعكس على املجتمع، ويهّدد بقائه. 
وّمما ال شّك فيه أّن مظاهر العنف والّظلم املنتشران 
في املجتمع العربّي، هما من نتائج تفّكك األسرة 
يتخّلى  َمن  األزواج  من  أّن  يصلنا  وّمما  ّية.  العرب
خلالف  نتيجة  أسرته  رعاية  في  ّيته  مسؤول عن 
نفسه  يشغل  من  فمنهم  البيت،  في  يحصل 
بعمل إضافّي يضمن وجوده خارج البيت والقسم 
اآلخر يبحث عن أصدقاء يصطحبهم ويسامرهم 
الهروب  وهذا  ذلك،  نحو  أو  الفجر  مطلع  حّتى 

يقول: إّن املؤانسة واملالطفة مع أهل البيت هي 
ويقول  آخر،  عليه  فيرد  ُمباحة،  ساعة  مجرّد 
حني  لّله  طاعة  البيت  أهل  ومداعبة  مالطفة  إّن 
ا من أوقاتهم للّترويح عن  يجعلون لبيوتهم نصيًب
أهل البيت حّتى ال ميلوا احلياة. وألّنهم اعتبروا أّن 
الّساعات ساعة عبادة وساعة تعني على العبادة، 
ساعة  الرّسول:  لقول  فهمهم  خالل  من  وذلك 
وساعة ثالث مرّات. نفيه القدرة على الّدوام على 
الّذكر وحال اخلشوع، وأّنه لو قّدر ألحد هذا احلال 
لكان مكتوًبا في زمرة املالئكة اّلذين يسّبحون 
كان  ولو  يفترون.  وال  والّنهار،  الّليل  في  الّله 
بأنفسها  املالئكة  لكاشفته  املالئكة  مثل  أحدنا 
بصفات  نّتصف  لم  ولكّننا  بكالمها.  وخالطته 
املالئكة، ولم نخلق ملثل هذا، بل أحدنا مطالب أن 
ّيته ويؤّدي احلقوق الواجبة عليه من  يعيش إنسان
اكتساب املال لينفقه على نفسه وعلى عياله، 
واألوالد. الزّوجة  بشؤون  بالقيام  مطالب  أّنه  كما 

سبيل  في  أنفقته  دينار  (ص):  الّله  رسول  قال 
تصّدقت  ودينار  رقبة،  في  أنفقته  ودينار  الّله، 
عيالك،  على  أنفقته  ودينار  مسكني،  على  به 

أعظمها أجرًا اّلذي أنفقته على أهلك.
وحّتى نضمن حياة آمنة داخل األسرة ال ينبغي 
وحتويله  بيته  إلى  احلياة  هموم  الزوج  يحّمل  أن 
األمان  مكان  هو  البيت  وألّن  جحيم.  إلى 
مشاغل  بني  يفصل  أن  الزّوج  فعلى  والّسعادة، 
احلياة وهمومها وبني حق األهل. ومن كمال اإلميان 
أن يعمل املرء على إسعاد أهله. قال رسول الّله 
(ص): إّن من أكمل املؤمنني إمياًنا أحسنهم ُخلًقا 
لم  إذا  األمر  هذا  يتحّقق  وال  بأهله.  وألطفهم 
يفصل الزّوج همومه احلياتّية عن حّق البيت، بل 
على الزّوج احلكيم أن يضبط سلوكه وأن يتعامل 
باحلكمة البالغة في بيته ليحّقق لنفسه القوامة 
َساِء ِمبَا  في البيت، ألّن {الرّجاُل َقوّاُموَن َعَلى النِّ

ْعَضُهم َعَلى بَْعٍض وَِمبَا َأْنَفُقوا}. َل بَ َفضَّ

وحسن  العشرة  بحسن  إّال  تكون  ال  فالقوامة 
الّتعامل في البيت واإلنفاق على األهل؛ وإليك 
زوج  عائشة  قالت  النبوّة.  بيت  من  غريب  منوذج 

الّنبي: ما رأيت صانع طعام مثل صفّية. 
وفي يوم من األّيام كان الّنبي مع بعض أصحابه 
في حجرة عائشة وكانت قد أعّدت طعاًما لرسول 
الّله (ص) وأصحابه؛ وإذا بصفّية تبعث إناًء من 
ثّم  القصعة  عائشة  فأخذت  طعام.  فيه  فّخار 
الّطعام  وتبعثر  فانكسرت  األرض،  على  رمتها 
وكّل ذلك أمام الرّسول (ص) وأصحابه. فابتسم 
ثّم  أّمكم.  غارت  ألصحابه:  وقال  (ص)  الرّسول 
أخذ إناًء فيه طعام، وأرسله إلى صفّية وقال: إناء 

بإناء، وطعام بطعام، ثّم جمع الّطعام املتبعثر.
وما يقوى على مثل هذا الّتصرف إّال َمن يشعر 
فلم  شخصّيته  في  والقوّي  بيته  في  القّيم  أّنه 
له  اإلهانة  بحّجة  يشتم  ولم  يطلق  ولم  يغضب 
شبابنا  من  الكثير  يقول  كما  أصحابه  أمام 
وهدوء  باحلكمة  باملوضوع  تعامل  بل  وبناتنا، 

أعصاب، األمر اّلذي ضمن الّسالمة لبيته. 
مالحظة ال بّد منها: الكالم يأتي خلطاب الرّجال 

والّنساء على حّد سواء. 
(حيفا)
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مبعزل عن هذا، يشير ظهور الرّوح القدس «كمثل حمامة» إلى البريء 
واملتواضع. كما أّنه يذّكرنا بأّنه، متاًما كما أّن احلمام نظيف وال ميكث 
وال  جًدا  طاهر  القدس  الرّوح  هو  كذلك  العفنة،  الرّائحة  تكون  حيث 

ميكث حيث توجد رائحة اخلطيئة العِفنة. 
من الّضروري التوّقف عند نزول الرّوح القدس مثل حمامة وإتيانه فوق 
القائل  الّصوت  بأّن  ويوحي  اآلب  بصوت  بشّدة  مرتبط  هذا  املسيح. 
{هذا ابني احلبيب اّلذي به سررت} ال يشير إلى يوحّنا املعمدان بل 
إلى املسيح. يشير الّتزامن بني اإلشارتني، احلمامة وصوت اآلب، إلى 
االشتراك باجلوهر بني أقانيم الّثالوث القّدوس، كما إلى الّتمايز بني 
يوحّنا  يحترم  الّشعب  كان  احلني  ذلك  إلى  واملسيح.  املعمدان  يوحّنا 
ومعها  القدس  الرّوح  عالمة  معروًفا.  املسيح  يكن  لم  فيما  كثيرًا، 
اإلنسان  خلالص  املرَسل  الله  ابن  املسيح  إلى  يشيران  اآلب،  صوت 

(القّديس ثيوڤيالكتوس).
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القّديسني  حياة  في  جند  عظيمة.  رؤية  الّشريف  للّسابق  كان  لقد 
خبرات ملعاينة مجد الّثالوث القّدوس بشخص يسوع املسيح. أُعطي 
يوحّنا املعمدان أن يسمع صوت اآلب، ويرى كلمة الّله، ويعاين روح 
الّله. لكن هذه املعاينة اإللهّية لم تكن رؤية حسّية. على األكيد، يرى 
اإلنسان أيًضا بعيني جسده، لكّنهما تتحوّالن ُمسّبًقا لكي تصيرا 
قادرتني على حتّمل رؤية الله. يظهر اإلعالن الفائق الّطبيعة وكشف 
الرّوح القدس من العبارات اّلتي استعملها اإلجنيلّيون في تقدمي هذا 
َماوَاُت َقِد اْنَفَتَحْت لَُه} (مّتى  احلدث. يقول اإلجنيلّي مّتى: {ِإَذا السَّ
(مرقس  اْنَشقَّتْ}  َقِد  َماوَاِت  السَّ {رَأَى  مرقس:  واإلجنيلي   ،(16:3
هذين  استعمال  ليس  وانشّقت.  انفتحت  الّسماوات  إًذا،   .(10:1
تتعّلقان  مختلفتني  حقيقتني  عن  للّتعبير  هو  بل  ُمصادفة  الفعلني 
ما  بحسب  البشرّي،  اجلنس  نحو  الّثالوث  وبلطف  الّله  ابن  بتجّسد 

نرى في تفسير القّديس غريغوريوس باالماس. 
انفتاح الّسماوات يعني أّنها قد أُغلَقت بعصيان آدم وخسر اإلنسان 
شركته مع الّله. اآلن بطاعة املسيح الكاملة، وهو آدم اجلديد، تنفتح 
الّسماوات مجّدًدا ويصير اإلنسان قادرًا على بلوغ الّشركة مع الّله. 
إًذا املسيح هو املؤّسس اجلديد للجنس البشرّي. نحن ننحدر من آدم 

ا نحن ننحدر من املسيح، آدم اجلديد.  ـً باجلسد لكن روحّي
َماوَاِت َقِد اْنَشقَّتْ} تشير إلى سّر آخر. تلّقى املسيح  جملة {رَأَى السَّ
ًدا عدم  باجلسد قوة وطاقة ال تقاسان وال حتّدان من الروح القدس. نعرف جّي
قدرة كّل املخلوقات على احتواء قوة الرّوح القدس، لكونها غير مخلوقة. 
ماوات َقِد اْنَشقَّتْ} أظهر حقيقة أّنها لم تتحّمل الّلحظة اّلتي  إّن {السَّ
ا،  ـً فيها ظهر أّن قوّة الرّوح القدس كانت تنتقل إلى اجلسد املتأقنم إلهّي
البشرّية.  الّطبيعة  اّتخذته  اّلذي  اجلسد  تأّله  ظهور  األصّح  على  أو 
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يستحيل على املخلوق أن يحتوي غير املخلوق، وإذا صار هذا ممكًنا 
فألّنه ُيعطى القوّة بالرّوح القدس. لهذا ننشد في الكنيسة: «بنورك 
غير  اإللهي  بالّنور  القوّة  أعطوا  قد  إذ  القّديسون،  الّنور».  نعاين 
املخلوق، رأوا الّله كنور. وأن ُميَنح أحٌد ما أن يشترك بجسد املسيح 
ودمه يعود لواقع كونه عضوًا في الكنيسة وعنده حّصة في قوّة الّله 
املطّهرة املنيرة واملقّدسة. إن لم يشترك اإلنسان بهذه القوّة اإللهّية يرى 
سماوات حياته الّداخلّية تنشّق ألّنه ال يحتمل الّله. لكن حّتى لو 
افترضنا أّن كلمة «سماوات» تعني املالئكة، فإّن هذا الكالم يشير 
إلى حقيقة الهوتّية عظيمة. لو افترضنا أّن املالئكة أطهار أمام وجه 
الّله، ألّنهم على الّدوام يتنّقون ويستنيرون بقوّة الّسّيد، الّله، إّال أّنهم 
دون طهارة الّثالوث القّدوس الفائقة والكاملة. فقط في املسيح، كونه 
إلًها ومساوًيا لّله، تستطيع طبيعتنا أن حتوي بهاء وشعاع وسلطان 
قوّة الرّوح القدس اإللهّية. لهذا، عند مجيء الرّوح القدس، ليس فقط 

الّسماوات انشّقت، بل حّتى املالئكة األطهار تراجعوا.
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كما ذكرنا سابًقا، أحد أهداف معمودّية املسيح هو أن تكون مثاًال 
ومنوذًجا لنا في آٍن واحد، ألّن بهذا املثال قرّر املسيح سّر املعمودّية. 
وبالّتالي باملعمودّية اّلتي هي سّر مدِخل نحن ُنقَبل في الكنيسة. 
كما أّن عمل املسيح اخلالصّي للعالم بدأ باملعمودّية، وتبعتها أمور 
أخرى كاآلالم والّصلب والقيامة والّصعود إلى الّسماوات، على املنوال 

نفسه تبدأ احلياة الروحّية بسّر املعمودّية. 
في كتابه عن احلياة في املسيح، يرى القّديس نيكوال كاپاسيالس 
املعمودّية كميالد، إذ يتبعها املسح بامليرون واملناولة. خامتة املعمودّية 
وكّل األسرار هي املناولة املقّدسة. وعليه، نحن نعتمد وُمنَسح بامليرون 
جسد  في  املشاركة  على  للكنيسة،  كأعضاء  قادرين،  نصير  لكي 
القّديس  بحسب  جًدا.  قوّي  باملعمودّية  اإلميان  ارتباط  ودمه.  املسيح 
باسيليوس الكبير، اإلميان واملعمودّية هما طريقان للخالص طبيعيني 
وغير منفصلني. يكتمل اإلميان باملعمودّية وتتأّسس املعمودّية على 
واالبن  باآلب  نؤمن  كما  متاًما  ويكمله.  اآلخر  أحدهما  يتّمم  اإلميان، 
يسبقه  هذا  القدس.  والرّوح  واالبن  اآلب  باسم  نعتمد  القدس،  والرّوح 
االعتراف اّلذي يقود إلى طريق اخلالص. املعمودّية تتبع لتثبيت قبولنا. 

ُتقال هذه األمور من وجهة نظر إّن هناك نوعني من اإلميان، الّتمهيدي 
اّلذي ُيعرّف باإلميان املستند إلى الّسمع، والكمال اّلذي ُيعرَف باإلميان 
القائم على املعاينة. في البداية يسمع اإلنسان عن الّله، يؤمن، من 
ثّم يعتمد وُميَسح بامليرون، وإذ ذاك يبلغ إلى اإلميان من معاينة الّله. 
هذا ينبغي فهمه من وجهة نظر أّن في كنيسة القرون األولى لم تكن 
ا، بل سّر الدخول إلى  ـً املعمودّية سرًا رمزًيا، أو حدًثا دنيوًيا واجتماعّي
املعمودّية  كانت  اإلنسان.  تطّهر  بعد  يأتي  أّنه  يعني  ما  الكنيسة، 
- وما تزال - ُتدعى االستنارة، إذ من خاللها ومن خالل سّر املسح 

بامليرون، يبلغ اإلنسان إلى استنارة نوسه.
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القوة  إلى  تشير  وكّلها  كثيرة،  للمعمودّية  أعطَيت  اّلتي  األسماء 

زًا بينها.  والعمل اللذين حتققهما؛ سنتطرّق إلى األكثر متّي
ُتَسّمى املعمودّية والدة ألّنها تعطي إعادة الوالدة. هذا الّتعبير أعطاه 
ِإْن  لََك:  َأُقوُل  قَّ  {اْحلَ املسيح:  قال  نيقودميوس.  مع  حواره  في  املسيح 
الّلِه.}  َمَلُكوَت  َيْدُخَل  أَْن  َيْقِدُر  َال  وَالرُّوِح  اْملَاِء  ِمَن  ُيولَُد  َال  أََحٌد  َكاَن 
(يوحّنا 5:3). الّنبع هو الرّحم الرّوحي اّلذي يعطينا إعادة الوالدة إلى 
حياة جديدة. بعد املعمودّية نحن نشبه املسيح. وهذه الوالدة هي ما 
ميّيزنا، لهذا فإّن يوم ميالدنا هو يوم إعطائنا اسمنا بحسب القّديس 
بالّتطّهر  باملعمودّية  تتّم  اّلتي  الوالدة  ترتبط  كاپاسيالس.  نيكوال 
يكن  لم  املسيح  أّن  الّالهوتّي  غريغوريوس  القّديس  يقول  واالستنارة. 
بحاجة للتطّهر كونه الّطهارة بذاتها، لكّنه تطهر من أجلنا، أي أنه 
املسيح  وعليه،  ا.  ـً ّي جسدان هو  يكن  لم  فيما  باجلسد  األردن  دخل 
يطّهر اجلنس البشرّي وينيره مبعمودّيته ومسحه بامليرون. التطّهر من 
األهواء يسبقه إمتام الوصايا وتعقبه االستنارة بقوة الرّوح القدس. يقول 
الّتطهّر  يكون  «حيث  ممّيز:  بشكل  الّالهوتي  غريغوريوس  القّديس 

تكون االستنارة إذ من دون األولى ال ُتعطى األخيرة». 

يوحّنا  القّديس  بحسب 
اخلطايا  غفران  الّدمشقي، 
املساواة  قدم  على  يعطى 
لكّل اّلذين يعتمدون، لكن 
تعطى  القدس  الرّوح  نعمة 
والتطّهر  اإلميان  مع  ا  ـً ّي نسب
الّسابق. باملعمودّية املقّدسة 
األّول  الّظهور  نكتسب 
للروح القدس، وإعادة الوالدة 
مختلفة  حياة  بداية  هي 
واستنارة.  وحماية  وختم 

نهر  في  املسيح  معمودّية 
األردن ومعمودّيتنا هما طوفان استثنائي، أكثر رفعة وجماًال من طوفان 
نوح، بحسب ما يقول بروكلس بطريرك القسطنطينّية. في ذلك احلني، 
أماتت املياه الّطبيعة البشرّية، لكن اآلن، ماء املعمودّية باملسيح يعطي 
احلياة لألموات من اخلطيئة. في ذلك احلني، بنى نوح فلًكا من اخلشب 
غير الفاسد، بينما اآلن املسيح، نوح العقلي، بنى فلًكا للجسد من 
فيها  في  حملت  اّلتي  احلمامة  احلني،  ذلك  في  الفاسدة.  غير  مرمي 
غصن زيتون حملت بشرى شذا املسيح الّسيد، اآلن الرّوح القدس اّلذي 
أتى بشكل حمامة أشار إلى الّسّيد الرّحوم. كل ما جرى عند معمودّية 
املعمودّية. سّر  خالل  من  حياتنا  في  يتكرّر  األردن  نهر  في  املسيح 
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يشير عيد الّظهور إلى حقائق الهوتّية عظيمة. كمقاربة شخصّية 
مبعموّديتنا،  املتعّلقة  األمور  بعض  نضيف  أن  اآلن  ينبغي  للعيد، 

وبشكل خاص ينبغي الّتشديد على ثالث نقاط ذات داللة. 
أوالً، اّلذين يعتمدون وُميَسحون يسّمون مسيحّيني، ألّنهم في نفس 
الوقت تالميذ املسيح، وقد أخذوا امليرون من الرّوح القدس. ال يبِعد 
أي من األمرين اآلخَر ألّننا تالميذ املسيح بالّنعمة اّلتي نتقّبلها من 
ميكن  األثوسي،  نيقودميوس  القّديس  يقول  ما  بحسب  األسرار.  خالل 
تسمية كّل املسيحّيني مسحاء الرّب، «املمسوحني بامليرون املكّمل» 

اّلذي يعني نعمة الرّوح القدس وشركته. 
الرّب  مسحاء  ُيدعون  وأنبياؤه  وكهنته  القدمي  العهد  ملوك  كان  إذا 
ألّنهم كانوا ُميَسحون بزيت الّطقوس غير الكامل، فكم باحلري أولئك 
ْم  َأْنُت ا  {وََأمَّ اإلجنيلّي:  يوحّنا  يكتب  املقّدس؟  بامليرون  ُمسحوا  اّلذين 
يُكْم} (1 يوحّنا 27:2). ويؤّكد  َتٌة ِف َفاْملَْسَحُة الَِّتي أََخْذُمتُوَها ِمْنُه َثاِب
وَن الرُّوِح ِفي ُقُلوِبَنا.}  الرّسول بولس: {الَِّذي َخَتَمَنا أَْيًضا، وَأَْعَطى َعرُْب
(2 كورنثوس 22:1). املسح بالرّوح القدس، املرتبط باستنارة الّنور 

وتنوّره، هو عربون الرّوح وختم الله. 
ًيا، باملعمودّية يحصل اإلنسان على عربون الرّوح، لكن مع إمكانّية  ثان
اإلمتام. يقول القّديس غريغوريوس پاالماس أّنه كما أّن الّطفل يأخذ 
من والديه إمكانّية أن يصير رجًال ويرث األمالك الوالدّية عند بلوغه 
الّسّن املناسب، لكّنه يخسرها إذا مات في خالل ذلك، فاألمر نفسه 
يتّم للمسيحّي. من خالل املعمودّية يحصل اإلنسان على القدرة ألن 
يصير ابن الّله ووارًثا للخيرات األبدّية، إن لم ميت في غضون ذلك 
املوَت العقلي اّلذي هو اخلطيئة. وبالّتالي، إذا خسر اإلنسان شركته 
تلّقاها  اّلتي  اإلمكانّية  يخسر  فهو  ا،  ـً روحّي مات  إذا  أي  الّله،  مع 
باملعمودّية. على األكيد، ال تضيع الّنعمة، وال تترك قلب اإلنسان، 

لكّنها ال تنجز اخلالص. 
أعطى املسيح وصّية لتالميذه ألن ُينِشئوا لهم تالميًذا من كّل األمم 
ْم  ُموُه ْم ِباْسِم اآلب وَاالْبِن وَالرُّوِح اْلُقُدِس. وََعلِّ ُدوُه {وََتْلِمُذوا َجِميَع األَُممِ وََعمِّ
ُتُكْم ِبِه} (مّتى 19:18-20). {َعّمدوهم}  ْي أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأوَْص
ْم أَْن َيْحَفُظوا} تظهران الّطريقة اّلتي بها يكتمل اإلنسان.  ُموُه و{وََعلِّ

ثالًثا، عندما تغطي اخلطيئة نعمة املعمودّية، تصير معمودّية الّتوبة 
والّدموع الزمة. ُتسّمى الّسيامة الرّهبانّية معمودّية ثانيًة ألّنها تؤسس 
حياة الّتوبة والّتطّهر اّلتي من خاللها يبلغ اإلنسان إلى مجده الّسابق. 
من  واحدة  ممّيز: «كّل  بشكل  النيصصي  غريغوريوس  القّديس  يقول 
دموع الّتوبة تساوي مياه املعمودّية، واألنني املتأّلم يعيد النعمة اّلتي 
فارقت لوقت قصير». بالّطبع ينبغي أن ُتذرَف هذه الدمعة في جو من 

الّتوبة، بحسب ما تعّلم الكنيسة األرثوذكسّية ومتارس. 
اعتمد املسيح ليحفظ الّناموس ولينزِل نعمته على املياه، من أجل 
مّنا  لكلٍّ  يعطي  هو  وبالّتالي،  اإلنسان.  أجل  ومن  بأسرها  اخلليقة 
إمكانّية بلوغ نعمة الّتبّني، أي الظهور في حياتنا الّشخصّية. هذا 
الّظهور اإللهّي يشّكل معرفة الله، وكون هذه املعرفة حقيقة وجودية 

فهي جتلب اخلالص أيضاً.
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على  ألصّلي  فقط  سجدت!!  أنا  إن  احلياة  بخضرة  الّنابض  جسدك 
شواطئك وأرى من وراء كرومك وجه الله!!

..صوت يقترب منهما.. هاْي، َمن أنتما؟! وملاذا أقلقتما راحتي؟..
يلتفتان مًعا؛ ويِك اّتئدي.. أفال يروق لك مجلس ضّم شاعرّي األرض؟!
اقتربت منهما فإذا بهما يريان راقصة تتحايل بجسٍد معّطر فوّاح..

..يصيح أبو نواس: يا عبدة الله، اّتقي الله، يرحمك الله!!
الرّاوي: دعنا نواصل احلديث في شؤوننا..

أبو نوّاس: صّدق - لم أتخلَّ يوًما عن االشتراك في أمور عصرنا 
مناضًال أو ساخرًا مشنًعا..

أذكر أّنني يوم قصدُت بغداد الرّشيد، قصدتها طامًعا إلى اجلديد من 
جانب وكارًها حتّكم «الّسادة» بالعبيد في البصرة من جانب آخر.. 
وأذكر كيف ثار الزجن بعد ذلك.. وكيف غضب عليهم شاعرنا ابن 

الرّومي..
ا،  ـً الرّاوي: أمسكت بطرف اخليط يا أبا نواس.. ثّم اّنني أنا شخصّي
أن  مضطرًّا  أجدني  وفرقة،  تشّظ  أّيام  وهي  اليوم،  أّيامنا  في  حّتى 

أنهمر على «القحطانّية» حني تكويني غطرسة «العدنانّية»!!
الّطرفني  من  املتغطرسني»  ّية  «ِعّل جتفو  أن  أْنصحك  نوّاس:  أبو 

وتنحرف إلى الّشعب.
الرّاوي (دون ترّدد): أوافقَك الرّأي.. ألّن الوطن والّشعب ال يفتيان..

«القوّاد  هؤالء  على  َصببتها  اّلتي  سخريتي  تنَس  ال  نوّاس:  أبو 
املتغطرسني».. خاّصة حروبهم..

الرّاوي: ألسَت أنَت القائل:
إّني إذا ما حروبهم قحمت

أجلمُت مهري من جانب الّذنب
فهذي احلرُب ال حرٌب

تعّم الّناس عدواًنا
أذكر، وأرّدد أبياتك كثيرًا في أّيامنا الرّاهنة، حيث فاقت فواجعنا 

على كّل فواجع الّتاريخ!!
أبو نوّاس: هذا صحيح يا صديقي!! ولكن تبقى احلرب «جراًدا يأكل 
األخضر واليابس» جلميع األطراف. وإن شئت فاسأل أخي زهير بن 

أبي ُسلمى، فقد كان عدوًا للحرب رغم أّنه عاش في إطارها..
الرّواي: أيًضا.. حبيبنا طرفة بن العبد شنَّع بعمق على احلرب، مع 

أّنه جعلها واحدة من لذاته الّثالث..
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أبو نوّاس (ضاحًكا): دع طرفة لشأنه، فهو اآلن ينعم مع بهكنة حتت 
اخلباء املعّمد، وأظّنه غير بعيد عن صاحب ُعنيزة وعاشق عبلة!!

وأنا  العمل،  ما  لكن  رفيقي..  يا  الرّأي  أوافقك  (متأّمًال):  الرّواي 
من معشر الّشعراء، ويرعبني ما آلت أمور إنساننا اليوم.. فكيف 

أسكت عن فواجع الّشعوب في فلسطني وسوريا ولبنان والعراق..
أبو نوّاس (يقاطعه) قائًال: أوّاه، أوّاه يا شاعري، يولعني إحساسي أّن 

جهودكم من أجل األكمل واألجمل تضيع عبًثا!!
يلتفت وينادي: يا حبيب، يا حبيب!! إلينا فديتَك.

احلادي  القرن  ابن  يا  فديتك  متّام:  أبو  به  فإذا  قادم..  صوت  ُيسمع 
أوسع،  مدى  بعدنا  يأتون  اّلذين  ليلقي  اجلمال،  وهج  والعشرين 
وليزيدوا علينا، فإذا بهم ُيحّطمون اّلذي رفعناه وميحون اّلذي كتبناه..
أصبحت  كيف  شاعري  يا  ترى  أال  مضيًفا):  (يتدّخل  نوّاس  أبو 
القلوب  جتارة  في  بارعني  سماسرة  و«كّتابكم»  مطايا  «أقالمكم» 

والعقول والكرامات.. يبيعون ويشترون!!
هانئ..  ابن  يا  عليك  هّون  حاسم):  جازم   ، متحدٍّ (بصوت  الرّاوي 

أحفظَك حني قلت: 
تغّطيت من دهري بظّل جناحه

فعيني ترى دهري وليس يراني
كنعان  من  يندلع  اّلذي  الّساطع  الّلهب  ستجد  أخي  يا  فوالله 
والقاعدين            اخلائنني  يحّول  املعزّ..  وقاهرة  وبيروت  وبغداد  والّشام 

واملتآمرين رماًدا...
أبو نوّاس (مقاطًعا): أنا ال أجهل ما مّر بهذه األّمة من كوارث التتار 

والّطامحني والّصليبّيني والعثمانّيني واملستعمرين..
الرّاوي (متوّجًها إلى اجلمهور): ورغم كّل هذا اّلذي من شأنه أن ميحو 

ّية لم ولن تركع.. أّية أّمة من الوجود، ترى أن أّمتنا العرب
وستبقى.. نعم ستبقى ما بقي ليل ونهار
ما بقي ليل ونهار.. ما بقي ليل ونهار..

w{U*« Íb�—

فضاُء املدينة رصيف، محتقن، غاضب، مفاجئ وصادم..
يقُف الرّاوي في زاوية مرتفعة قلًقا حائرًا، وكأّنه قادم من مغامرة لها 

مداها..
بعد ترّدد يتوّجه إلى شارع «ديك اِجلّن» بعد أن سمع صوت «ورد» 

يناديه من أحلان..
شتات  أمللم  كي  القصيدة،  ماء  في  غوصي  رغم  لنفسه:  الرّاوي 

الكلمات، ها هي قصيدتي جتفُّ من طعم خمرتها..
لكّنني لن أترك الكلمة في حالة حداد.. سأواصل اإلبحار في حبر 

القصيدة، أجترح املطلق ومناطقه الّصعبة..
يسمع صوًتا.. يلتفُت.. فإذا بصديقه «أبو نوّاس» يقف أمامه تعلو 

وجهه ابتسامة ممهورة بشهوة الكالم..
مشهدنا  إلى  أنظر  مربكة..  تاريخّية  حلظة  في  صديقي  يا  ..نحن 
العربّي.. أال تراه يكاد يكون فانتازيا إلى أبعد احلدود.. واقعه صعب 

الّترتيب والّتبويب؟!
الرّاوي: دعنا ال نتيه في فوضى البراري.. انظر!! لتعرف ما أطيب 
عناق الزّيتونة املالصقة منزلي.. تعال نلج صدرها، ونعبث مع الهواء 

بسّر أسرارها، عبث العاشق بصدر حبيبته..
ـ«عبد الرّحمن الّداخل» وهو يناجي  أبو نوّاس: تذّكرني يا شاعري ب
اّلتي  بالده  صور  له  عرضت  اّلتي  تلك  األندلس،  بالد  في  الّنخلة 

غادرها هرًبا من فتك بني عّمه العّباسّيني!!
الرّاوي: وما الغريب؟! الّتاريخ يعيد نفسه في هذا الزّمن املوجوع.. 
الغدر»  دويالت  هم «قّناصة  ها  اخليانة؟!  فيه  تزدهر  كيف  ترى  أال 
إّال  ّية»،  العرب «الوَحدة  تتحّقق  ولن  «الّدين»  يستقيم  لن  ينادون: 

بسحق األحرار في فلسطني وسوريا والعراق و.. و.. و..
أبو نوّاس (بعد أن شرب كمّية من اخلمر): ليالي حيفا ال توصف 
على  الياقوت  وخصل  جدائلك،  عفو  حيفا!!  حيفا..  ليالي  ألّنها 
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مؤّخرًا  شهدناه  اّلذي  املؤسف  احلادث  ظّل  في 
في  غاز  أنبوب  انفجار  إثر  القدس،  مدينة  في 
إحدى البنايات، األمر اّلذي أّدى إلى خسائر في 
املنزل  ألصحاب  فقط  ليس  األمالك،  وفي  األرواح 
اّلذي حدث فيه االنفجار، وإّمنا في منازل اجليران 
أيًضا؛ رأيت أّنه من املهم أن أعرض عليكم في 
هذا املقال موضوع «بوليصة تأمني قيمة األرض»، 

فيما يتعّلق مبجال القروض الّسكنّية.

 å÷—_«  WLO�  5�Qðò  n¹dFð  u¼  U�
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في حال كّنا نسكن في بيت خاص لنا وحدثت 
حادثة للبيت ال سمح الله وأّدت إلى أضرار مادّية 
احلالة  هذه  في  كاٍف  وحده  املبنى»  «تأمني  فإّن 
الّتأمني  شركة  احلالة  هذه  في  ألّنه  املشكلة.  حلل 
إلصالح  الباهظة  الّتكاليف  جميع  سُتغّطي 
مبنى»  للمبنى «تأمني  يكن  لم  إذا  أّما  املبنى. 
فإّن صاحب البيت سيضطر إلى التكّفل بجميع 
صاحب  احلالتني  كلتا  في  وحده.  الّتكاليف 
البيت  مصير  عن  الوحيد  املسؤول  هو  البيت 
والقرار بالنسبة لترميمه وما إلى ذلك، حيث إّن 
بالّنسبة  قراره  في  ُمقّيد  غير  وهو  له  جيران  ال 
للّترميم وتفاصيله كما كان سيكون لو كان بيته 

جزًءا من عمارة يقطنها العديد من اجليران.
عندما يكون البيت ُجزًءا من « بناية ُمشتركة» 
يكون الوضع ُمخَتِلفاً، ألّنه في هذه احلالة يكون 
ومصير  ُمقّيدين  البيوت (اجليران)  كّل  أصحاب 
هذه  في  إّنه  حيث  جميًعا،  بهم  ُمرتبًطا  بيوتهم 

احلالة جميع اجليران شركاء في املبنى ومصيره.
من  جلزء  أو  للمبنى  كبير  ضرر  حصل  حال  في 
املبنى اّلذي يضّم أكثر من بيت واحد فإّننا في 

هذه احلالة سنواجه مشكلة كبيرة.
يتطرّق  واّلذي  أعاله  املعروض  الّسيناريو  هذا 
يظّن  قد  كامل  مبنى  أو  عمارة  دمار  إلمكانّية 
الواقع  ولكن  فيه،  ُمبالَغ  أو  خيالّي  أّنه  البعض 
أثبت لنا مرارًا وتكرارًا أّن هذا األمر قد يحدث فعالً.

في حال حدوث هزّة أرضّية أو حريق - ال سمح 
الّله - فإّن املبنى كّله ُمهّدد وفي حالة خطر. في 
«البناية املُشترَكة» جزء من البيوت لديها «تأمني 
مبنى» واجلزء اآلخر ال تأمني لديه. في هذه احلالة 
املشكلة،  يحّل  لن  العادّي  املبنى»  «تأمني  فإّن 
ِشركة  وأيًضا  الّترميم؛  تكاليف  كّل  ُيغّطي  ولن 
الّتأمني غير ُمستعّدة بأن ُتغّطي تكاليف ترميم 
«بوليصة  فإّن  لذلك  كاملًة؛  املُشَترَكة»  «البناية 
تأمني قيمة األرض» الهدف منها هو حّل املشاكل 
ووجود  التي حتدث بسبب دمار البناية املشتركة 
عّدة أطراف وجيران املسؤولني عن مصير «البناية 

املُشتركة» وكون قسم منهم غير مؤّمن بتاًتا.

 WLO�  5�Qð  WBO�uÐò  5Ð  ‚dH�«

 Ë√ vM³*« 5�Qð WBO�uÐò 5ÐË å÷—_«

øåW¹œUF�« XO³�«

جيران  بدون  خاًصا  بيًتا  املُتضرّر  البيت  كان  إذا 
عليها  املبني  األرض  إّن  حيث  أسهل،  فالوضع 
وفي  فقط  البيت  صاحب  ملُلكّية  تابعة  البيت 
جديد  من  البيت  بناء  إمكانّية  أمامه  حال  أسوأ 

على األرض نفسها، بدون اعتراضات من أحد.
وأّما في حال كان البيت املَُتضرّر جزًءا من «بناية 
لسبب  للمبنى  كبيرة  أضرار  وحصلت  ُمشَترَكة» 
أو آلخر وبعض البيوت غير ُمؤّمنة فإّنه من أجل 
تصليح  األمر  يتطّلب  قد  الواحد  البيت  تصليح 
املبنى كله أو تصليح الّطابق كله، مثًال في حال 
ّمت انفجار أنبوب غاز في أحد الّطوابق. في هذه 
احلالة قد يعجز أصحاب البيوت غير املؤّمنة عن 
تغطية تكاليف ترميم البيوت واملبنى اّلتي قد 
تصل ملبلغ قيمته كقيمة ثمن البيت. وهكذا في 
هذا الوضع قد يواجه صاحب البيت املؤّمن وضع 
سيء للغاية، حيث إّنه لن يستطيع ترميم البيت 
ُمرتبط  ألّنه  كان  وكما  مكانه  في  ترميمه  أو 

باجليران اآلخرين غير املؤّمنني.
في الواقع إّن «بوليصة تأمني قيمة األرض» هي 
ـ«بوليصة تأمني املبنى» املُتعارف عليها  توسيع ل
لدى اجلميع وهدفها منع حالة فيها يجد صاحب 

البيت نفسه ُمشرًّدا، وبدون بيت ومأوى.
«بوليصة تأمني قيمة األرض» َتعرِض حًال للوضع 
املوجود  البيت  ترميم  يتعّذر  حني  املأساوي، 
عن  الّنظر  بغّض  وذلك  املشتركة»،  «البناية  في 
الّنوع  هذا  إّن  حيث  الّترميم؛  مينع  اّلذي  الّسبب 
آخر،  حًال  البيت  لصاحب  ُيوّفر  الّتأمينات  من 
واّلذي  املُتضرّر  البيت  بقيمة  آخر  بيت  كشراء 
يأخذ باحلسبان قيمة األرض اّلتي ُحتَسب بشكل 
األرض»  قيمة  تأمني  إطار «بوليصة  في  نسبّي. 
كثمن  الّتأمني  يغّطيها  اّلتي  املبلغ  قيمة  تكون 
بعد  الّتأمني.  مبلغ  خصم  بعد  املُتضرّر  البيت 
أن تقوم ِشركة الّتأمني بدفع املبلغ لصاحب الدار 

املُتضرّرة تنتقل ملكّية الدار إلى ِشركة الّتأمني.
ليست كّل ِشركات الّتأمني اّلتي ُتوّفر «بوليصة 
ـ«بوليصة  ل توسيع  أيًضا،  لديها  املبنى»  تأمني 
حني  جًدا  املهم  من  لذلك  األرض»،  قيمة  تأمني 
تفحصوا  أن  الّتأمني  ِشركات  إلى  تتوّجهوا 
(أي  الّتأمينات  من  الّنوع  هذا  وجود  إمكانّية 
بحث  وإجراء  األرض»)،  قيمة  تأمني  «بوليصة 

واستطالع رأي عام في الّسوق.
 W Ò|—UI� ÷Ëd� w
UB��«
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WLF� w��U� ∫œ«b�≈

 W�“ö²�ò Ë√ Òw³BF�« Êu�uI�« u¼ U� 

øåZÒON²*« Êu�uI�«

القولون العصبّي هو خلل في وظيفة القولون، 
وسوء  االنتفاخ  مثل  ُمحّددة،  أعراًضا  وُيحدث 
الهضم، وهي أعراض ليست خطيرة في ذاتها 

إّال أّنها ُمزعجة جًدا للمريض.
بني  املوصل  وهو  الغليظة،  األمعاء  هو  القولون 
 5 بطول  والّشرج  واملستقيم  الّدقيقة  األمعاء 
املاء  امتصاص  هي  األساسّية  ووظيفته  أقدام، 
املهضوم  الّطعام  من  واألمالح  املفيد  والغذاء 
إخراج  ثّم  الّدقيقة،  األمعاء  من  القادم  ا،  ـً ّي جزئ

الفضالت عبر املستقيم إلى الّشرج.

∫ Òw³BF�« Êu�uI�« ÷«dŽ√ 

 شعور باالنتفاخ والغازات.
 خروج املخاط مع البراز.

 اإلمساك.
 إسهال بعد الّطعام أو في الّصباح الباكر أو 

كالهما مًعا.
 الّشعور بعدم استكمال اإلخراج بعد الّذهاب 

للحّمام.
الّذهاب  بعد  تزول  ومغص  البطن  في  آالم   

للحّمام.
يسمعها  البطن،  من  واضحة  أصوات  خروج   

القريب منك.

∫ Òw³BF�« Êu�uI�« »U³Ý√ 

ال يوجد سبب معّني، وإّمنا هي حساسّية القولون 
أنواع  وبعض  الّنفسي  للّضغط  البعض  عند 

األطعمة املسّببة للهيجان.

 »«d ÒD{UÐ  WÐU
û�  Êu{ÒdF*«  

∫ Òw³BF�« Êu�uI�«

ميكن أن يتعرّض أي شخص لذلك، ويبدأ األمر 
والنساء  الّشباب.  سن  أو  املراهقة  مرحلة  في 
الّشهرّية)  الّدورة  قبل  (خاّصة  احتماًال  أكثر 
لإلصابة باّضّطراب القولون العصبّي من الرجال، 

مبقدار ثالثة أضعاف.

 Êu�uIK�  …dýU³*«   «dO¦*«  

∫w³BF�«

 الّثوم والبصل غير املطبوخ.
 الّتدخني.

 املشروبات الغازّية.
 بعض العقاقير الطبّية.

 القهوة والّشاي.
 األطعمة املقلّية.

احلارة  والبهارات  الّتوابل   
واملخّلالت. الّشّطة  والفلفل 

وبعض  العدس)  (احلّمص،  البقولّيات   
امللوخّية،  امللفوف،  (الكرنب،  اخلضار  أنواع 

الباذجنان).
 اإلجهاد الّنفسي والغضب والّضغوط والقلق.

 التعرّض لتّيارات الهواء الباردة.
تثير  ال  القشر  بقشرها (بدون  البندورة  أكل   

القولون).
 احلليب.

÷—_« è L O  5 Qð è B O u Ð

∫W Ò�UŽ `zUB½ 

 امتنع عن تناول احلليب إذا كنت ّممن يشعرون 
الّلنب  أو  بالزّبادي  واستبدله  شديدة،  بانتفاخات 
الرائب ألّنه يحوي خمائر وبكتيريا نافعة للقولون 
الّضارّة. البكتيريا  على  ويقضي  واألمعاء، 

الكافيني،  حتوي  اّلتي  املشروبات  عن  ِابتعد   
واألطعمة  والّشاي،  والقهوة  الغازّية  املياه  مثل 
الغنّية بالّدهون، مثل الوجبات الّسريعة واحللوى 
واملعّجنات. أو على األقل ال تكثري من مرّات 

تناولها وال من الكمّية اّلتي تتناولها.
 أكثر من ُشرب املياه.

الكاملة  واحلبوب  األلياف  من  املزيد  تناول   
على  تساعدك  التي  الفاكهة  من  والكثير 
للقولون  املُصاحب  اإلمساك  من  التخّلص 

العصبّي.
 حاول االبتعاد عّما يوّترك، وتعّلم التحّكم في 
مارس  نفسه  الوقت  وفي  وغضبك.  عصبّيتك 
االسترخاء  متارين  وبعض  املشي،  أو  الرّياضة 

ا. ـً والّتأّمل يومّي
ا بعض املشروبات املهّدئة، مثل  ـً  تناول يومّي

الينسون والّنعناع والكركديه.

 ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO
UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD«Ë WLOK�«Ë W ÒO�B« W|cG�«
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©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI�√

1. مؤّلف فرنسي كبير - شّدة (معكوسة).
2. للمنادى - مدينة هندّية.

3. من احليوانات يوصف باملكر.
4. دولة أوروپّية (معكوسة) - امتطى.

5. ضمير منفصل.
6. فيلسوف عربي من أعظم فالسفة العرب (معكوسة).

7. مدينة پاكستانّية تقع في سفح الهماليا.
8. ثابت ومتماسك.

9. مادة قاتلة - بس - نشاط ذهني.
10. مرفأ سورّي على املتوّسط.

∫ ÒÍœuLŽ

1. فيلسوف ورياضي يونانّي.
2. عاهد واّتفق عليه - اسم موصول.

3. حرف نصب - من املشروبات (معكوسة).
4. من الطيور النغرّدة في صيغة اجلمع - معظم.

5. بحر - من األقارب - نوتة موسيقّية.
6. بيرق - قرع.

7. طائر مغرّد (معكوسة).
8. ثري ومترف - الصحاري (غير معرّفة).

9. في القميص - عجوز - مدينة في السعودّية (معكوسة).
10. بلدة لبنانّية قضاء النبطّية - جوهر.
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∫©�U��Ë 6 ?® d|œUI*«

ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.
ملعقة صغيرة من الزّبدة.

1 بصلة مقّطعة.
ضّمة من الّلوف (الكراث) مقّطعة/اجلزء األبيض.

1 جزرة متوّسطة احلجم، مقّطعة إلى مكّعبات.
1 حّبة بطاطا متوّسطة احلجم، مقّطعة إلى مكّعبات.

1 رأس سلري مقّطع إلى مكّعبات.
1 ملعقة من الّثوم املهروس.

1 كيس (600 غرام) من البازيالء الّناعمة املجّمدة.
8 أكواب من املاء.

3 مالعق صغيرة من امللح.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض.

حفنة من ورق الّنعناع.

250 مللترًا من كرميا الّطبخ.

1 علبة من الكرميا احلامضة (شمينت).
∫dOC��« WI|d!

نسّخن في طنجرة الزّيت والزّبدة.
ونغليها  والّسلري،  البطاطا  اجلزر،  الّلوف،  البصل،  نضيف 

ملدة 5 دقائق. نضيف الّثوم املهروس ونخلط املقادير.
نضيف البازيالء، امللح والفلفل ونغطي املقادير باملاء.

نطهي املقادير على نار متوّسطة ملّدة نصف ساعة، أو إلى أن 
تلني اخلضروات، ومن ثّم نضيف أوراق الّنعناع.

على  نحصل  حّتى  الّشوربة  ونطحن  الّنار،  عن  القدر  نزيل 
هريس ناعم.

نضيف كرميا الّطهي، ونعيدها من أجل الّطهي حّتى الغليان.
نسكب الّشوربة في صحون الوجبات، ونضع في مرَكز كّل 

صحن ملعقة صغيرة من الكرميا احلامضة (الّشمينت).
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©1®è¾ O ³ K  ÏèI ¹b� ö ÓŠ
 åÊu²¹Òe�« rŽ«dÐò ∫W�KÝ  wšËœ ÍR� ∫rÝ—  wÝUÒ³Ž ≠ ÍbH
 vM³� ∫nO�Qð 

  ©8≠3 ∫ ÒsÝ Ø‰UHÞ√ »œ√®  2013 ¨UHOŠ ≠ å¡wý q�ò W³²J� ∫dýUÒM�« 

 ÎW ÓŽuL Ú− Ó�  ö ÓŠ  Ô…Ób �«Ë  Ú Ód
ÓC ÚŠÓ√

∫ ÚXÓ�U�ÓË ¨W ]O ýUL ÔI Ú�« ”UO Ú�Ó Ú_« Ós �

 ÓW ]O H ÚO ]B�«  p ÓÐUO Ł  Íu ÚD Ó½  ≠

 ¨ ”UO Ú�Ó Ú_«  Ác¼  w�  UN Ô½e Ú� Ó½ÓË

 w�  ÓW ]¹u Ó² ]A�«  p ÓÐUO Ł  ÔV =ðÓd
Ô½  ]r ÔŁ

ÆW Ó½«e Ó Ú)«

∫ÎW ÓÐd ÚGÓ² Ú� Ô� ö ÓŠ ÚXÓ�ÓQ ÓÝ

 Ác¼  XÚ�Ób Ú³ Ó² ÚÝ«  «–UL? �  ¨U�U�  ≠

 ÊuK Ú¹U ÒM�«  Ó”UO Ú�Ó√  ÓW ÓM ]��«

øW ]O ýUL ÔI Ú�« ”UO Ú�Ó Ú_UÐ

 ÏW ÓŽuM ÚB�  Ó”UO Ú�Ó Ú_«  Ác¼  ]Ê≈  ≠

 Ôs J Ú Ô1  ¨W Ó¾O³ÚK �  ÌW ÓI¹b Ó
  Ús �

 ¨«Îœ]b Ó− Ô�  UNÔ�UL ÚF² ÚÝ«ÓË  UNÔK Ú� Óž

 w²]�«  ÊuK Ú¹U ÒM�«  Ô”UO Ú�Ó√  U Ò�√

 Ób ÚF ÓÐ  W Ó�UL ÔI Ú�«  w�  UN Ð  wIÚK Ô½

 ¨ÌW ÓŽÚd Ô� Ð Ôq]K Ó×Ó² Óð ô ¨UN�UL ÚFÓ² ÚÝ«

ÆW Ó¾O ³ Ú�U Ð d̂ ÔCÓð w�U Ò²�UÐÓË

 Ô”UO Ú�Ó Ú_«  Ác¼  wMÚ² Ó³ Ó− ÓŽÓ√  ≠

 Ó”UO Ú�Ó√  Óq L ÚF Ó² ÚÝ√  ÚsÓ�  ¨U�U�  U¹

°ÂÚuÓO Ú�« Ób ÚF ÓÐ ÊuK Ú¹U ÒM�«

 Ôb �«Ë  Óq ÓšÓœ  ¨W ÓE Ú×]K�«  ÓpÚK ð  w�

∫ Ó‰U�ÓË ¨ÓW Ó�Úd
ÔGÚ�« ö ÓŠ

 p ]½Ó _ ö ÓŠ U¹ wM² Ú³ Ó− ÚŽÓ√ X Ú½Ó√ÓË ≠

 vK ÓŽ W ÓE Ó�U× ÔL ?�« w� Ó5L ¼U� Ôð

ÆW Ó¾O³ Ú�«

∫ Ó·U{Ó√ÓË

° ÓVOðÚd ]²�« «c¼ Óq ÓL ÚłÓ√ U� ≠

 ÔV =ðÓ—
Ô√  «Îb Óž  ¨UÐUÐ  U¹  ÚoÓK ÚI Óð  ô  ≠

 wM]M J� ¨U�U� Ó»UO ŁÓË Óp ÓÐUO Ł ÓpÓ�

 ”UO Ú�Ó Ú_«  Ós �  b¹e ÓLÚK �  ÌW ÓłU×Ð

ÆW ]O ýUL ÔI Ú�«

∫U ÎL
� Ó² Ú³ Ô� Ó‰U�

 ¨ Ós¹b¹d Ôð  U�  pÓ�  Ôd
C ÚŠÔQ ÓÝ  ≠

‰UHÞú� W ÒB�

 Ów
¼ÓË  ¨w ÒM ÓG Ôð  ö ÓŠ  Ú Óc ÓšÓ√  «c ÓJ¼

 UN Ú¹Ób Ó¹  b̂ Ô Ó9ÓË  Ó…Óc �U ÒM�«  Ồ Ó² ÚH Óð

Æd ÓD ÓL ? Ú�«  «d ÓD Ó� Óf �öÔ²�

 Ôœ=œÓd Ôð  Ów
¼ÓË  ö ÓŠ  Ô…Ób �«Ë  ÚXÓK ÓšÓœÓË

∫UN ÓF Ó�

 «uŽÚË« ¨ÁÔœÚd ÓÐ U Ół≈Ë U² =A�« U Ół≈ò ≠

Æå»U³ Ú�« tÔ� «u×Ó² ÚH ð

 …Óc �U ÒM�«  Óu Ú× Ó½  ÚX ÓN ]łÓu Óð  ]r ÔŁ

∫ ÚXÓ�U�ÓË ¨UN Ó�ö Úž≈ Ór
J Ú×Ô²�

 ö ÓŠ  U¹  ÔX Ú�Óu Ú�«  ÓÊUŠ  Úb ÓI Ó�  ≠

°W ]¹u Ó² ]A�« p ÐUO Ł eON Ú−Ó²�

 V̂ ŠÔ√  Úr Ó�  ¨ ÏW ÓF z«—  Ï…Ód ÚJ �  UN Ò½≈  ≠

°¡U² =A�« Ó»UO Ł

 ¨¡UA ÓFÚ�«  W Ó³ ÚłÓË  ‰ ÔËUM Óð  Ób ÚF ÓÐÓË

øÓWÓK ÚO ]K�« Ác¼ ÔÂUM ÓM ÓÝ Úq Ó¼ Ús J�ÓË

∫ ÚXÓ�U�ÓË ¨U ÎÐU² � ö ÓŠ ÚXÓ�ÓËUM Óð

ÆÆÎW ]B � Ó √Ód
Ú�Ó √ ÚÊÓ√ Óq Ú³ Ó� ÓÂU½√ ÚsÓ� ≠

°Ìd ÚO Óš vK ÓŽ ÊU×³ ÚB Ôð

 ÎW ÓL − Ó� ÚM Ô�  ö ÓŠ  ÚX Ó½U�  UL ÓM ÚO ÓÐÓË

 Ó Úu Ó
  ÚX ÓF L ÓÝ  ¨…Ó¡«d I Ú�«  w�

 nÚK Óš  Ús �  Ú Ód
ÓE Ó½  Æ ÌV¹d Ó�  Ì‰«b ł

 Èu Ý  Úb  Ó&  ÚrÓK Ó�  ¨…Óc �U ÒM�«

 Ôj Ó�U� Ó² Óð  Ó¡«d ÚH Ó
  Ìd Ó− Óý  ‚«— ÚËÓ√

 ]r ÔŁ  ¨ ÷Ú—
Ó Ú_«  vK ÓŽ  ÔÃÓd ÚŠÓb Ó² ÓðÓË

 ¨ÌW ]¹d z«œ  Ì U�Ód Ó× Ð  Ồ ¹Òd�«  UNĤÔK Óð

ÆUN ½UJ Ó� Ús � UNÔK ÔI ÚM ÓðÓË

 Íc]�«  Ó Úu ]B�«  ö ÓŠ  ÚXÓO � Ó½
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ÆÆÆb¹bł ÆÆÆ b¹bł ÆÆÆ b¹bł

ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

 ¨r�UF�« w� d³�_« å“b�U½Ëb�U� dÇ—uáL¼ò

°œö³�« w� jI� t½Ëb&

 W×łUM�« UJ¹dO�√ ZOÐ WK�K�Ð l ÒÝu²�« w� dL²�ð “b�U½Ëb�U�

Â«dž 275 Ê“uÐ U−O� dł—u³L¼ nOCðË

 “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý  —d� ¨UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ t²�ô Íc�« ÕU−M�« bFÐ

ÆÂ«dž 275 UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� WK�KÝ ∫b¹bł Ê“Ë W�U{≈Ë WK�K��« lOÝuð

 ¨r�UF�«  w�  d³�_«  “b�U½Ëb�U�  dł—u³L¼  u¼  UJ¹dO�√  ZOÐ  U−O�  dł—u³L¼

 °œö³�« w� jI� d�u²�Ë

 d�u²�  ¨…œu'«  w�UŽ   uJ¹d²½«Ë  Ÿö{«  dł—u³L¼  ≠  UJ¹d�√  ZOÐ  WK�KÝ

 ¨Â«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨ Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—UÐ

 ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²��  WLFÞ√  X�ÐË

Æ”U−O� ”ôË Í«ËœËdÐ

©ÆŸÆŸ®

‰UHÞú� q¦�_« b¹b(« qLJ� 3 ‰Ä?¹d�  ËÄ?OÞÄ?OÞ

 dNý√ WFÐ—√ dLŽ s� w�u¹ qJAÐ qLJ*« b¹b(« s� WŽdł

©UOLO½ô«® Âb�« dI� lM* nBM�«Ë WMÝ dLŽ v²Š

 w¦¹bŠ  ‰UHÞ_«  Èb�  W
UšË  Òw×
  …UOŠ  jLM�  W¹—Ëd{  ÊœUF*«Ë   UMO�U²Oç�«  ÒÊ√  ·dF¹  lOL'«

 vKŽ ¨UNO� hIM�« ÈdŠ_UÐ Ë√ ¨ UMO�U²Oç�« pKð dOŁQð u¼ U� Êu�dF¹ s¹c�« r¼ qzö� sJ�Ë ¨…œôu�«

 rJKHÞ  Òu/  vKŽ  d ÒŁRð  w²�«  ¢b¹b×K�¢  WOÝUÝ_«   U³ Ò�d*«  r¼√  rJ�U�√  ÷dF½  ÆUM�UHÞ√  Òu/  WOKLŽ

 w�  ÂU¼  dBMŽ  u¼Ë  5ÐuKłuLON�«  ¡UA½≈  qł√  s�  b¹b(«  pKN²�¹Ë  ÆÂb�«  dI�  s�  W¹U�u�«  WOHO�Ë

 u/Ë  qHD�«  uLM�  Î «bł  Í—Ëd{  uN�  Ær�'«  ¡UCŽ√  lOLł  v�≈  5−��Ë_«  qI½  sŽ  ‰ËR�*«  Âb�«

 Wł—œ rOEMð w� „—UA¹ u¼Ë ¨5−��Ë_UÐ t²−�½√Ë r�'« U¹öš œÒËe¹ ¨w³BF�« “UN'«Ë ⁄U�b�«

 w� b¹b(« d�u²¹  ÆÈdš_« W¹e Ó�d*«  U ÒO�ü« W�öÝË ¨WŽUM*« “UNł e¹eFð ¨ÂuM�« rOEMð ¨r�'« …—«dŠ

  U¹u²�� vKŽ Íu²% WLFÞ√ sLC²ð v�Ë_« WM��« w� qHD�« ¡«cž sJ�Ë ¡«cG�« u¼Ë bOŠu�« —bB*«

 qJAÐ qLJ*« b¹b(« s� WŽdł cšQÐ w�U¼_« lOLł W×B�« …—«“Ë w
uð «c� ¨b¹b(« s� WCH�M�

Æ©UOLO½ô«® Âb�« dI� lM* nBM�«Ë WMÝ dLŽ v²Š dNý√ WFÐ—√ dLŽ s� w�u¹

 Èb�  b¹b(« ÊËe�� e¹eFð vKŽ bŽU�ð WOz«cž WKLJð sLC¹ w�u¹ qJAÐ b¹b(« ¡UDŽ≈  Ê√  d�c¹

 r¼ p�c�Ë ¨ «d� ÀöŁ rN½“Ë nŽUC²¹ YO×Ð l¹dÝ qJAÐ lO{d�« uLM¹ v�Ë_« WM��« wH� ¨‰UHÞ_«

 ÒuLM�« ‚ÒuF¹Ë Âb�« dI� VÒ³�¹ Ê√ b¹b(« w� ÒdL²�*« hIMK� sJ Ô1  Æd�u²� b¹bŠ ÊËe�� v�≈ WłU×Ð

 Ê«bI� ¨WONA�« Ê«bI�Ë nFC�«Ë VF²�«  U�öŽ rNOKŽ Ëb³ð ¨ÂuM�« w�  UÐ«dD{« ¨qHDK� Òw�«—œù«

Æ÷«d�_«Ë ÈËbF�UÐ WÐU
û� W{dŽ d¦�√ Êu½uJ¹Ë ¨Ê“u�«

 W−²M�  ¨ U�²�  W¹Ëœ_«  W�dA�  —UA²��Ë  ‰UHÞ_«  VÞË  œbG�«  rKFÐ  h²��  ¨w�d�  ÊË—Ëœ  Æœ

 hI½ sŽ W&UM�« UOLO½_«¢ Ê√ v�≈ dOA¹ ¢̈3 ‰Ä?¹d�  ËÄ?OÞÄ?OÞ¢ ‰UHÞú� b¹b(« ·UC� W�u��Ë

 Ê√ UNMJ1 qHD�« —uDð vKŽ b¹b(« hI½ dOŁQð Ê≈ ¨œôË_«Ë ‰UHÞ_« 5Ð WFzUý …d¼Uþ w¼ b¹b(«

 l� rOK��« qHD�« b�u¹ ÆbOF³�« ÈbLK� WO�JŽ X�O� ”UÝ_« w� sJ�Ë ¨V¹dI�« ÈbLK� WO³KÝ ÊuJð

 …d²H�« Ác¼ ‰öš l¹d��« qHD�« —uDð V³�Ð d̈Ný√ 6≠4 …b* wHJ¹ Íc�« b¹b(« dBMŽ s� ÊËe��

Æ¢UOLO½_UÐ t²ÐU
≈ qL²;« s�Ë UO−¹—bð qIð b¹b(« WOL� ÊU�

 lM*  b¹b(«  5�U²OÑ  u¼Ë  ¢3  ‰Ä?¹d�¢  ‰UHÞú�   UMO�U²Oç�«  WŽuL−�  sL{  ¢ ËÄ?OÞÄ?OÞ¢  ÂbIð

 cM� ‰UHÞú� ‰ULF²Ýö� ’Uš qJAÐ VÝUM� u¼Ë b¹b(« w� hIM�« sŽ rłUM�« Âb�« dI� ÃöF�Ë

 ÂUFD�«  ¡UMŁ√  t�ËUMð  sJ1Ë  r�'«  w�  ’UB²�ô«  …—b�  ¢3  ‰Ä?¹d�   ËÄ?OÞÄ?OÞ¢  `O²¹  Æ…œôu�«

 UNÞö²šUÐ  dŁQ²ð  ô  w²�«  ’UB²�ô«  WOMIð  qCHÐË   ¨VOK(U�  ‰UHÞ_«  ¡«cGÐ  tDKš  Ë√  WŽU{d�UÐ

 qHDK�  ÂbI¹Ë  ¨ «“UG�«Ë  „U��ù«  q¦�  ¨WO³½Uł  ÷«dŽ√  v�≈  ÍœR¹  ô  ¢3  ‰Ä?¹d�¢  ÆÈdš√  WLFÞQÐ

 ÆÊUMÝ_« vKŽ lIÐ „d²¹ ôË rFD�« …c¹c�Ë WIO�œ WI¹dDÐ  «dDIÐ

 …œËe*« WOÐdF�« WGK�UÐ  ËÄ?OÞÄ?OÞ l�u� `HBð rJMJ1  rJ�UHÞ√ W×
 sŽ qO
UH²�« s� b¹eLK�

wwwÆtiptipot≠arÆcoÆil  ÆrN�UHÞ√Ë q¼ú� WBB��  U�uKF0

 d�uð YO×Ð ©pKHD� UBOBš  u³OD³OÞ טיפטיפות® „u³�OH�« vKŽ  u³OD³OÞ W×H
 …—U¹“ Ë√

 `zUB½  ¨ ôU−*«  v²ý  w�  5B²��Ë  ¡U³Þ√  W�UC²Ý« ¨W×B�«  Ÿu{u0  WOLKŽ   ôUI�  W×HB�«

©ÆŸÆŸ®                                 ÆÂö�Ð tOD�ðË qHD�« u/ qŠ«d� w� q¼_« WI�«d* ¨rz«œ qJAÐË ÎUO�u¹ WOKLŽ

 100%
pLOŽ WM³ł

 WOÐdF�« WGK�UÐ Î «b¹bł ÎUF�u� oKD²Ý „eOÐ

 ôUBðô«  U�bš w� WOð«c�« W�b�K�

2014 WMÝ ‰öš l�u*« ‚öÞ« r²OÝ

 vKŽ ¡UI³�« s� szUÐe�« s ÒJ9 w²�« ¢w²
Uš „eOÐ¢ oO³Dð w� ÂuO�« …œułu*«  U�b)« WK�KÝ v�«

ÆÊU�“Ë ÊUJ� Í√ w�  «b−²�*« dš¬ vKŽ ŸöÞ«

 v�« ÂuO�« qBðË wÐdF�« jÝu�« w� X½d²½ô« qGKGð W³�½ U³¹dIð …dOšô«  «uM��« w� XHŽUCð

 ¨ÿu×K� qJAÐ  eH� b� ÊuHð—UL��« …eNł« »U×
« W³�½ Ê« „eOÐ UNðdł« ÀU×Ð« s� ‰b²�¹Ë Æ86%
 ŸöD²Ýô« s� UC¹« `C²¹Ë ÆUC¹« u¼ lHðd� wÐdF�« jÝu�« w� XKÐU²�« »U×
« W³�½ Ê« v�« W�U{≈

 XKÐU²�« ¨w²O³�« »uÝU(« d³Ž ¡«uÝ ¨ X½d²½ô« d³Ž tMO�UC� WO³�Už pKN²�¹ wÐdF�« jÝu�« Ê«

 X½d²½ô« d³Ž u¹bOH�« ÊËb¼UA¹ wÐdF�« jÝu�« s� 5×HB²*« w¦KŁ ULMOÐ ¨ÊuHð—UL��« “UNł Ë«

Æ…bz«— lOÐË W�bš …UM� q ÒJAð w²�«Ë „u³�OH�U� WOŽUL²łô«  UJ³A�« l�«u� w� `HB²�« s� ÊËd¦J¹Ë

 vKŽ  ‰uB×K�  X½d²½ô«  `HB²¹  —uNL'«  s�  61%  Ê«  „eOÐ  UNðdł«  ÀU×Ð«  s�  ‰b²� Ô¹Ë  «c¼

 nK²�� l ÒÝuð Ê« œö³�« w� ‰UBðô«  U�dý vKŽ V−¹ t½« ÊËbI²F¹ 30% w�«uŠ Ê« ô« Æ U�b)«

  U�bš  w�  …bz«—   ôUBð«  W�dA�  ¨„eOÐ  ÆX½d²½ô«  l�u�  d³Ž  U¼cOHMð  sJ1  w²�«   ö�UF*«

ÆUNMzUÐe� WOð«c�« W�b)« Z¹ËdðË d¹uDð  —d�Ë szUÐe�« Èb� WłU(« Ác¼ XEŠô ¨‰U²OG¹b�«

 cOHMð  w�  5³ž«d�«  szUÐe�«  Èb�  ÿu×K�  qOCHðË  œU¹œ“«  œułË  vKŽ  r�UF�«  w�  ÀU×Ðô«  dOAÔð

 W³�MÐ ŸUHð—« qO−�ð Ò- 2012 WMÝ ‰öš t½« kŠö½ Ê« UMMJ1 tłu²�« «cN� ÎUI�ËË ¨UOð«–  ö�UF*«

 XEŠô  bI�  ÆWIÐU��«  WM��«  l�  W½—UI�  UÐË—Ë«  w�  W³Ýu;«  WOð«c�«  W�b)«  Â«b�²Ý«  w�  12%
 UO½UD¹dÐ  w�  q Ò− ÔÝ  2013  ÂUŽ  w�Ë  WOð«c�«  W�b�K�  WO½UJ�ô«  Ác¼  r�UF�«  w�   ôUBðô«   U�dý

 WJ³ý d³Ž © UAð®  Uýœ—b�« q¦� szUÐe�«Ë  U�dA�« 5Ð …b¹bł ‰UBð«  «uM� Â«b�²Ý« w� u/

©ÆŸÆŸ®                                                                                                    ÆU¼dOžË „u³�OH�« ¨ UIO³D²�« ¨X½d²½ô«

 b¹b'« l�u*« oKD²Ý 2014 WMÝ ‰öš UN½« sKFðË WO�U²O−¹b�« …—u¦�« —bBð „eOÐ W�dý q
«uð

 v�Ëô« W�dA�« w¼ „eOÐ ÆWOð«c�«  W�b)UÐ  U�bšË  U−²M� VKÞ s� s ÒJ1 Íc�«Ë WOÐdF�« WGK�UÐ

 Íc�«  b¹b'« X½d²½ô« l�u� ÆqO³I�«  «c¼ s� …uDš w� oKDMð w²�«  œö³�«  w� ‰UBðô«  U�dý 5Ð

 Í√  w�Ë  ÊUJ�  Í√  s�  W¹œËË  WKNÝ  WI¹dDÐ   ö�UF*«  v²ý  cOHMð  szUÐeK�  `O²OÝ  „eOÐ  tIKD²Ý

 ¡«dA�«Ë  e�«d*«  w�  —UE²½ô«  …b�  dO�uð  „eOÐ  szUÐe�  WOð«c�«  W�b)«  `O²²Ý  ÆWOÐdF�«  WGK�UÐ  X�Ë

ÆXKÐUðË ÍuKš ¨X½d²½« ∫WBM� Í√ s� ¢s¹ö½Ë«¢

 …—u¦Ð …dOšô«  «uM��« w� wÐdF�« jÝu�« d1 ¢̈ „eOÐ W�dý ÂUŽ d¹b� ‰ULŽQÐ rzUI�« ¨ÊË«—už Ê«—

 œ«bF²Ýô«Ë ÕU²H½ôUÐ qÐUI*UÐË l¹d��« X½d²½ô« w� 5�UC*« „öN²Ý« w� q¦L²ð WF¹dÝ WO�U²O−¹œ

 w²�«  ‚u��«  ÀU×Ð«  UNO�«  dOAð  w²�«   UODF*«  ¡u{  vKŽ  ÆWO�U²O−¹œ  qzUÝuÐ   U�b)«  wIK²�

 …uDš  d³²Fð  WOÐdF�«  WGK�UÐË  wð«–  qJAÐ   U�bš  VKÞ  `O²¹  b¹bł  l�u�  ‚öÞ«  ÊU�  ¨U¼UM¹dł«

 w� „eOÐ UNÐ d9 WK�Uý WOKLŽ s� ¡eł v�« dOA¹ w�U²O−¹œ qJAÐ W�b)« `M� ÆWÐuKD�Ë WOFO³Þ

 szUÐeK� U¼d�«uðË …b¹b'« W�b)« Ê« Íb� pý s� U� ÆWO�U(«  UBM*« nK²�� w� ‰U²O−¹b�« ‰U−�

 Êu�uIOÝ s¹c�« szUÐe�« œbŽ œU¹œ“« v�« w�U²�UÐ ÍœRðË W�b)« 5�% w� r¼U�²Ý WOÐdF�« WGK�UÐ

 ô« WOHðUN�« …UMI�« X�«“ ô W�b)« `M* WO�Ozd�« …UMI�« Æl¹dÝË lłU½ ¨wð«– qJAÐ  ö�UF*« ¡«dłSÐ

 …UMI�« ÂU�«  «u−H�« hKIð W�U¼ …UM� v�« ‰u×²ð  √bÐ ¨WOð«c�« W�b)« …UM� Ê« vKŽ ‰bð ÀU×Ðô« Ê«

Æ¢X½d²½ô« d³Ž  U�b)« s� b¹e*« qO½ ÂuO�« ÊUJ�ùUÐ t½« YOŠ ¨WOHðUN�«

 `O²OÝ ÆWOÐdF�« WGK�UÐ ÍdBŽË dJ²³� rOLB²Ð b¹bł l�u� ‚öÞ« sLC²OÝ WOð«c�« W�b)« ‚öÞ«

  U�b)« 5Ð s� ÆtðU³KD²* W³ÝUM*«  U�b)« ÷dŽ ‰öš s� ¨…dO³� W�uN�Ð qIM²�« ÊuÐeK� l�u*«

 ¨‰UDŽô« v²ý qŠË hO�Að w� …bŽU�*«Ë wMI²�« rŽb�« ÊuJ²Ý ¢s¹ö½Ë«¢ l�u*« UN{dFOÝ w²�«

  «—U�� VKÞ ¨…—uðUH�« l�œ —̈U�*« w� ozU�b�« œbŽ w�UÐ …b¼UA�Ë ¨wð«– qJAÐ nðUN�« jš …—«œ«

 b¹b'« l�u*« rCM¹ ÆWOÐdF�« WGK�UÐ ÊuJ²Ý  U�b)« Ác¼ q�Ë „eOÐ v�« ÂULC½« ¨W*UJ� ozU�œË

 åÂöŽ_« l�— V�²M�ò WO�UF� oKD Ôð ôu�U�u�

°2014 r�UF�« ”Q�  U¹—U³� w�

 ‚öÞ«  sŽ  ¢qOz«dÝ≈  ôu�≠  U�u�¢  W�dý  XMKŽ√

 »U³A�«  WŽuL−�  —UO²šô  ¨wFL²−�  ŸËdA�

 l�—  V�²M�¢  w�  W�dA�«  ÊuK¦LOÝ  s¹c�«

 q¹“«d³�«  w�  r�UF�«  ”Q�   U¹«—U³�  w�  ¢ÂöŽ_«

Æ2014 uO½u¹ Ê«d¹eŠ dNý w�

 W�Ëœ 11 5Ð s� …bŠ«Ë ÊuJ²� qOz«dÝ« —UO²š« -

 ¨5²Mł—ô« ¨pO�J*« ¨…b×²*«  U¹ôu�« rNMOÐ s�

 V�²M�¢  w�  UNKO¦9  r²O�  ¨UO½UD¹dÐË  UO�UD¹«

 Æ U¹«—U³*« ÕU²²�« w� ¢ÂöŽ_«  l�—

 —ULŽ_«  5Ð   UÐUýË  ÊU³ý  W²Ý  —UO²š«  r²OÝ

 v�«   «Ëd�U�O�  5�—UA*«  ·ô¬  5Ð  s�  14≠16
 WK�UJ�«  W�UOC�«  s�   «uF²L²O�Ë   q¹“«d³�«

 »U³A�«  vKŽ  Æ…dO¦�  …d�UG�  «uAOFO�Ë

 q¦�  ôU−� …bŽ w� ‚uHð «ËdNE¹ Ê« 5�—UA*«

 «u½uJ¹  Ê«Ë   U¼dOžË  ÂuKF�«¨vIOÝu*«  ¨W{U¹d�«

 »U³A�«  —UO²š«  WOKLŽ  ÆlL²−*«  w�  5�UF�

 ¨Âö�K�  f¹dOÐ  e�d�  l�  ÊËUF²�UÐ  ÊuJ²Ý

ÆWO³*Ë_« WM−K�«Ë ÂbI�« …d� œU%«

 s�  WK�UJ�«  W�UOC�«  s�  ÊuF²L²OÝ  ÊËezUH�«

 dH��« qLAð w²�«Ë ¢WO*UF�« ôu�≠ U�u�¢ W�dý

 ¨‚bMH�«  w�   W�U�ô«  ¨ÂU¹«  WFÐ—ô  q¹“«d³�«  v�«

 W�bÐ  ¨…«—U³LK�  dOC%Ë  V¹—bðË  WOÝ«—œ  ÂU¹√

 VFK*«  v�«  œuFB�«Ë  ¨r�UF�«  ”QJ�  WOLÝ—

 w�  wKOAðË  «bM�u¼  ÂöŽ√  wK�U×�  W�—UA*«Ë

Æ uO³�« WKŠd�

 w{U¹d�«  Àb(« u¼ ÂbI�«  …d� w� r�UF�«  ”Q�

 5¹ö*«   «dAŽ  tO�«  »c−¹  ¨r�UF�«  w�  r¼ô«

 …d²�  ‰öš  Ær�UF�«  w�  W{U¹d�«  Ác¼  w³×�  s�

 w{U¹— uł s� l²L²¹Ë r�UF�« qH²×¹ ‰U¹b½u*«

 Æ”UH½_« f³×¹

≠Ê«d¹eŠ dNý W¹«bÐ w� oKDM²Ý W¹«b³�« …d�U


 Íœ  u¹—  WOK¹“«d³�«  WL
UF�«  w�  ÂœUI�«  uO½u¹

ÆËdO½Uł

 W�dý  w�  o¹u�²�«  …d¹b�  ¨gLO½   UMOŽ

 WL�  q¦1  r�UF�«  ”Q�¢∫  X�U�  ¢ôu�  ≠U�u�¢

 5³Žö�Ë  5F−A*«  5¹ö*   ÂöŠ_«Ë  ÕuLD�«

 qOz«dÝ≈  ôu�  ≠U�u�  w�  s×½¢Æ¢r�UF�«  ‰uŠ

 «u�—UAO�  ¨   UÐUýË  ÊU³ý  6  ? �  rKŠ  oI×MÝ

 r�UF�«  w�  r¼ô«Ë  d³�ô«  w{U¹d�«  Àb(«  w�

 sŽ  d³Fð  w²�«Ë  dLF�«  s�  WÐd&   «u{u�O�Ë

 ‰ƒUH²�«  ¨…œUF��«  ¨w¼  w²�«Ë  ôu�≠U�u�  rO�

gLO½ X�U{« Æ¢WO*UF�«Ë

 ôu�≠ U�u�¢ l�u� v�« ‰ušb�« vłd¹ qO−�²K�

wwwÆcocacolaÆ  X½d²½ô«  vKŽ  ¢qOz«dÝ«

 U�uJ�   WOLÝd�«  W×HB�«  ‰öš  s�  Ë√   coÆil
https∫ØØ  „u³�OH�« vKŽ WOÐdF�« WGK�UÐ ôu�≠

wwwÆfacebookÆcomØcocacolaAs7ab
Æ o�d*« qO−�²�« Ã–u/ W¾³³FðË

©ÆŸÆŸ®

 6—U²�²Ý  U¼—UÞ≈  w�

 5�uH²�  »U³ý

 s�  W
dHÐ  ÊuE×OÝ

 W�dý  qO¦L²�  dLF�«

 rKŽ  l�dÐ   ôu�  ≠U�u�

 VFK*«  ÷—«  vKŽ

 q¹“«d³�«  ‰U¹b½u�  w�
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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®

 “b�U½Ëb�U� w� gFM� ¡U²ý

 b¹b'« UâM*« ÛËdOÝ l�

°gFM*« U−M*« rFDÐ pOA�«Ë Wþu³K� b¹bł »ËdOÝ ‚u�ð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 ÂuO�«   ÊUJ�ùUÐ  ¨qO½U�Ë  u�uý  ¨ uð  ∫WOJOÝöJ�«  »ËdO��«   ULFÞ  w�«  W�U{ùUÐ

  °gFM*«  U−M*«  »ËdOÝ  l�  pOý  ÂuO1d³�«Ë  Íb½U��«  ¨ UF�dH*«  WþuÐ  s�  l²L²�«

 ÊU9UÐË åwÐdO�ò »UF�√      °“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

ÆÊU9UÐË wÐdO� »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 vKŽ  UŽuL−*« d³�√ s� ÊuJð «cNÐË wÐdO�Ë ÊU9U³� WHK²�� W³F� 19 qLAð »UF�_« WK�KÝ

Æ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý w� ‚öÞù«

 ÕUHð  ∫œôË_«   U³łu� b¹bł w×
 Z²M� Î «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ ¨W�U{ùUÐ

“u�Ë ÕUHð e¹uJÝË —e'« ‘—UI½ ∫Èdš√ WO×
  U�U{ù rCM¹ Íc�«Ë d̈ ÒAI�

°qO� wÐU¼ œôË_«   U³łË s� «uF²9Ë ÊU9UÐË wÐdO� »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

 WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�  «b−²�*« lOLł vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË q� l�  “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

حتتفل مبناسبة وتعيش انفعاالت شديدة. قد 
تصغي إلى نصائح صحّية أو تتعّلق بنظام 

غذائّي.. راجع الطبيب ألقّل عارض.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

تعقد  أن  فحاول  جانبك،  إلى  احلظوظ 
بشأن  تفاوض  الفترة.  هذه  في  اجتماعاتك 

مشروع خّالق، وتلعب مخّيلتك دورًا كبيرًا.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

كن متحّفًظا جًدا، فقد تسمع أخبارًا تزعجك 
رمبا، أو تلتبس عليك بعض األمور. ُيحكى 

عن زواج ال يروق لك أو ارتباط يزعجك.

�ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)«

وعملّية  ممّيزة  جتارب  الفترة  هذه  في  توّقع 
ّية قد يكون لها صدى كبير. ِالعب على  شرائ

ورقة الشفافّية والصراحة أثناء املفاوضات.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

نّظم أعمالك ورّتب أوضاعك بهدوء وتأّني. قد 
ّية وتطلق مشروًعا، وتأتيك  تعالج مسائل مال

املساعدات والدعم من بعض املقتدرين.

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

ورغم  جديدة..  نظر  وجهة  على  حتصل 
على  حتّثك  تغييرات  تطرأ  فقد  مزاجّيتك 

احلركة، وقد تتلقى معلومات سرّية مهّمة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

أهدافك  نحو  السير  عن  ُيثنيك  شيء  ال 
أّن  إّال  الّنجاح؛  إحراز  أو  اخلدمات  وتقدمي 

عالقتك بإحدى النساء قد تتوّتر جًدا.

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

النقاط  لوضع  املناسب  الظرف  أو  احللول  جتد 
نقاشات  األثناء  هذه  في  تدور  احلروف.  على 

سرّية، ويلعب األصدقاء دورًا في حياتك.

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

إلى  يقف  واحلظ  للتقّدم،  مناسب  الوقت 
بلدان  إلى  األفق  في  سفر  هناك  جانبك. 

بعيدة؛ قد تكون أمامك حواجز كثيرة.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

ستسمع مالحظات جّيدة. وقد تالحق قضّية 
رومانسّية أيًضا. تخفي بعض النوايا وتفّكر 
بسفر قريب، وقد يكون احلديث عن ورشة عمل.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

قد يزعجك بعض املتعاملني أو أحد املقرّبني 
ويسّبب لك املتاعب. تطرح بعض الّتساؤالت 

أو تبحث في شراكة ال بّد من حسمها.

uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)«

وحتمل  دقيقة  الفترة  هذه  بجديد.  تتورّط  ال 
أحدهم  يحاول  واملناوشات.  اخلالفات  بعض 
التعرّض لسمعتك أو تشويه صورتك، فانتبه.

 s� WŽuL−� ÍdBŠ qJAÐ ÷dFðË qÐ¬  U−²M� s� WFÝ«Ë WKOJAð vKŽ …b¹bł WKLŠ Orange oKDð

 ‰UBðô« WOMI²Ð …œËe� WŽuL−*« Ác¼ ÆOrange  szUÐe� ÎU¹dBŠË …d�u� —UFÝQÐ wi≠fi  ?Ð  œËe*«  œU³¹ü«

 …b¹b'« œU³¹ô« WŽuL−� rCMðË Æq
«u²�«Ë  ôUBðô« ‰uKŠ vKŽ ‰uB(« qł√ s� ©f�d¹«u�«® wJKÝö�«

 rNMOÐ s�Ë ¨W�dA�« w� Î «dšR� X�uÝ w²�« 3G Y�U¦�« qO'« s� WOŠuK�« …eNłô« s� WŽuM²� WKOJAð v�«

 rNðUłUO²Š« l� VÝUM²ð w²�« szUÐe�« VKD� WÐU−²Ý« qJA¹ Íc�«  iPad Air“UNł Ë  iPad mini “UNł

 l� ¨UN�ULF²Ý« W�uN�� WOŠuK�« …eNłô« ¡«dý ’U�ýô« s� b¹bF�« qCH¹ YO×Ð Æw�uO�« rN�«b�²Ý«Ë

 Ë 5²MÝ …b* W�UH�  “UN'« ¡«dý bMŽ W�dA�«  p×M9 W�U{ôUÐ  ¨ÊUJ� q� w� q
«u²�«Ë  qLF�«  WO½UJ�«

ÆW×¹d*« ◊U��ôUÐ l�b�« WO½UJ�«

 s×½¢ ∫‰U� Orange w� Mobile Broadband  U−²M�Ë wÐdF�« jÝu�« o¹u�²�« d¹b� WO�dý ÂöÝ

 ÆszUÐeK� …b¹bł »—U& `M* Êu�U³ÝË —uNL−K� WOłu�uMJ²�« WF²*« d¹uD²� ÎULz«œ Y×³½ Orange w�

 q�UJ�«  q
«u²K�  W
d�  Âb�²�*«  `M1  ©wi≠fi®  wJKÝô«  ‰UBðô«  WOMI²Ð  œËe*«  œU³¹ü«  ‰ULF²Ý«  Ê«

 qł√ s� ÎULz«œ qLF½¢ WO�dý ·U{√Ë Æ¢WKCH*« t−�«dÐ WFÐU²� Ë« …b¼UA* W
d� X¹uHð ÂbŽË ¡Uý ULM¹√

 dBF�«Ë szUÐe�«  UłUO²Š« VÝUM²�  ôUBðô«Ë UOłu�uMJ²�« ‰U−� w� WŽuM²�Ë WBB�� ‰uKŠ oKš

Æ¢…—uD²� VO�UÝ√Ë WO*UŽ dO¹UF0

∫  Apple iPad mini WiFi A1432  UH
«u�

1Ghz WŽd�Ð …«uM�« ÃËœe� A5 Z�UF�

q�JO�U−O� 768x1024 W�bÐ ¨ 7.9 r−×Ð f* WýUý

iOS 7 qOGA²�« ÂUE½

5Mpixl …œu−Ð WOHKš «dO�U�

Facetime u¹bOH�« WŁœU×� ‰ULF²Ý« bMŽ VÝUM� ¨ 1.2Mpixl …œu−Ð WO�U�√ «dO�U�

 16GB WOKš«b�« …d�«c�«

WiFi aØbØgØn Dual Band¨ Bluetooth 4.0¨ USB v2.0  ∫qO
u²�« U¹«e�

  UŽUÝ 9 v²Š ∫ÈuBI�« `HB²�« Èb�

Â«dž  308 ∫Ê“u�«

œUL²Žô« W�UDÐ WDÝ«uÐ j�� 12 ?Ð l�b�« Ë« Î «bI½ qJOý1¨389 ∫dF��«

∫Apple iPad Air WiFi A1474  UH
«u�

œUFÐô« WOŁöŁ  U�uÝd�«  UIO³Dð qOGAð WO½UJ�« ¨ 64bit WOMI²Ð A7 Z�UF�

q�JO�U−O� 15362048x W�bÐ ¨ Retina 9.7 r−×Ð f* WýUý

 iOS 7 qOGA²�« ÂUE½

 16GB WOKš«b�« …d�«c�«

Facetime u¹bOH�« WŁœU×� ‰ULF²Ý« bMŽ W³ÝUM� WO�U�√ «dO�U� ¨ 5Mpixl  …œu−Ð WOHKš «dO�U�

HD …œu−Ð u¹bO� d¹uBð

 iCloudwÞUO²Šô« kH(« W�bš

 UŽUÝ 10 v²Š ∫ÈuBI�« `HB²�« Èb�

Â«dž 469 ∫Ê“u�«

©ÆŸÆŸ®                                                   ÆœUL²Žô« W�UDÐ WDÝ«uÐ j�� 12 ?Ð l�b�« Ë« Î «bI½ qJOý 2¨289  ∫dF��«

ÎU½U−� W�UH� 5²MÝË wi fi …œËe� qÄ¬  U−²M� WKOJAð ∫Orange szUÐe� ÍdBŠË b¹bł



55 2014 w½U Ò¦�« Êu½U� 31 WF ÔL'«



562014 w½U Ò¦�« Êu½U� 31 WF ÔL'«

   
!  

 1
 

 μππ∞

    
29 28

Ë


