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H a i f a

*åUHO�ò q�«d - اعتقلت شرطة الّساحل، هذا 

األسبوع، سّيدة حيفاوّية تبلغ 35 عاًما وتعمل 
ممرّضة (االسم محفوظ في ملّف الّتحرير)، بتهمة 

تعاطي واإلجتار باملخّدرات من نوع هيروين!
وقد تعّقبت الّشرطة هذه املمرضة إثر بالغ عنها، 
ومتّكنت من ضبطها وهي حتاول إخفاء املخّدرات 
املخّدرات  تسليم  طريق  عن  بحوزتها،  اّلتي 

جلّدتها البالغة 82 عاًما لكي تخّبئها. 
وقالت املمرضة أثناء الّتحقيق معها إّن 15 وجبة 

Õd� f�UD�

نتذّمر.. نتأّفف.. نتململ.. نبكي.. نشكي.. 
أن  محاولني  اآلخرين،  على  بالّالئمات  وُنلقي 
نختلق ألف سبب وُمسّبب لنعّلق - من خاللهم 
والّتربوّية  والّثقافّية  الّسياسّية  مشاكلنا   -
واالجتماعّية واألخالقّية - حّتى اخلاّصة منها 
- على شّماعات اآلخرين! غاّضني الطرف عن 
وتخّلفنا  وحقدنا  ومفاسدنا  وعيوبنا  أخطائنا 
املباشرة  ّيتنا  مسؤول من  متنّصلني  وقرفنا، 
اّلتي  واحلقيقّية  الرئيسّية  األسباب  ومتناسني 
أن  ُيعقل  فهل  عليه..  نحن  ما  إلى  بنا  آلت 
املساكني  دور  نلعب  مجتمعنا  داخل  نبقى 
وكبيرة  صغيرة  كّل  في  نلوم  دوًما،  والّضحايا 
«الّظالم»، ونحن أكبر الّظاملني في حّق أنفسنا 

ومجتمعنا؟!
ال يخلو مجتمعنا من نفوس مريضة متطّفلة 
لغيرها  اخلير  حتّب  ال  نرجسّية «متمسكنة»، 
ريشها  نفش  حتاول  لنفسها..  حّتى  وال 
«املزركشة»  بألوانها  أّنه  معتقدًة  كالّطواويس، 
ميكنها جتميل صورتها الزّائفة وإخفاء عيوبها 
مجتمعنا  في  نعمل  أن  علينا  ومفاسدها. 
واجتثاث  عيوبنا  وإصالح  نفوسنا  تنقية  على 
مفاسدنا وطرح مشاكلنا ومحاولة معاجلتها، من 
دون احلاجة - بعد اليوم - إلى إخفائها أو عدم 
ا أو خجًال أو ملآرب شخصّية؛  البوح بها؛ عيًب
فُجنب أن نطمر رؤوسنا في الرّمال كالّنعام، بدل 

مواجهتنا أتفه املشاكل.
نوّجه أصابع االّتهام - وبحّق - إلى املؤّسسات 
تعمل  اّلتي  املختلفة  احلكومّية  والّسلطات 
على تفريقنا، ومتارس مبنهجّية سياسة الّتمييز 
حّق  في  أكبر  جرمية  منارس  ولكّننا  والعنصرّية، 
ممارسة  على  ا،  ـً يومّي نعمل،  حيث  أنفسنا؛ 
الّسياسة ذاتها مع بعضنا بعًضا، بشكل يدعو 
إلى االشمئزاز والقرف. فنجد الغالبّية تعيش 
أّنها  معتقدة  لنفسها،  خلقتها  فّقاعات  داخل 
مرَكز املجتمع وأّن العالم يدور من حولها، بينما 
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ْم} ِه ِس َأْنُف ُروا َما ِب يِّ َغ ى ُي ْوٍم َحتَّ َق ُر َما ِب يِّ َغ {إِنَّ اَهللا َال ُي
هي - بالكاد - تدور حول نفسها، وبال جدوى.

بداية  مع   - مّنا  واحد  كّل  ليقف  الوقت  حان 
العام اجلديد - وِقفة ِجّدّية مع نفسه، أمام مرآة 
حجمه   - خاللها  من   - يكتشف  مسّطحة 
الوقوف  عن  ويكّف  نفسه،  وقْدر  احلقيقّي 
أمام مرآة مقّعرة لتضخيم صورته الوهمّية من 
الوقت  حان  الزّائفة.  حقيقته  ولقلب  خاللها، 
على  األمور  لنرى  مستوية  مرآة  أمام  لنقف 
نصابها، ونعمل على اجتثاث عيوبنا وإصالح 

اتنا وجلد أنفسنا. مساوئنا ونبذ سلبّي
أّنهم  يعتقدون  املثّقفني  أشباه  من  كثيرون 
اخلالق  «خلقهم  غيرهم،  عن  وممّيزون  ُمنزلون 
 - الواقع  في   - ولكّنهم  القالب»؛  وكسر 
مراسًال  بينهم  من  جند  متاًما..  ذلك  بخالف 
حافة ورّب  ا» يعتقد أّنه مؤّسس الصِّ ـً ّي «َسخاف
وشبه  مجرّد..!   - الواقع  في   - وهو  أربابها، 
كاتب أو مؤّلف يعتقد أّنه جنيب محفوظ، جبرا 
كنفاني،  غّسان  حبيبي،  إميل  جبرا،  إبراهيم 
الواقع -  في  وهو -  وغيرهم،  إدريس  يوسف 
إدوارد  أّنه  يعتقد  مفّكر  أّنه  ومفّكرًا  مجرّد..! 
في  وهو -  هيكل،  حسنني  محمد  أو  سعيد 
الواقع - مجرّد..! ومدير مؤّسسة تربوّية، بعيًدا 
كّل البعد عن الّثقافة والّتربية، يعتقد أّنه وزير 
وربع  مجرّد..!   - الواقع  في   - وهو  الّثقافة، 
الّصافي  وديع  أّنه  يعتقد  مسرحّي  وُثلث  فّنان 
مجرّد..!   - الواقع  في   - وهو  إمام،  عادل  أو 
ا «ُمستعرًبا» يعتقد أّنه وطنّي شريف،  ـً ّي وعرب

وهو - في الواقع - مجرّد..! و.. و..
كما   - «حيفا»  صحيفة  في  سنستمّر 
ومتّيز  مجتمعنا  إجنازات  نشر  في  عوّدناكم - 
سنستمّر  املقابل،  وفي  وجناحاتهم؛  مبدعينا 
واملشاكل  امللّحة  الّشائكة  األمور  طرح  في 
العالقة املؤملة، وفضح عيوبنا ومساوئنا - من 
دون طمر رؤوسنا في الرّمال - لهدف الّتحسني 
والّتصحيح. ما سَيضطرّنا، أحياًنا، إلى جلد 
من يستحّق اَجللد، حّتى لو كان ذلك هو نحن!

الستخدامها  هي  ُضبطت  اّلتي  املخّدرات  من 
للّتجارة.  وليست  غراًما   16 وتزن  الّشخصي، 
 3 املمرّضة  منزل  في  الّشرطة  ضبطت  كما 
زجاجات «ميتادين» و5 غرامات من احلشيش. 
ولكن احملكمة اعتقلت املمرّضة خلمسة أّيام على 

ذّمة الّتحقيق.
ويذكر أّن املمرضة لم تعد تعمل في املستشفى 
خدمات  تقدم  اّلتي  الّشركات  إحدى  في  بل 

اجتماعّية للمسّنني، وهي تزورهم في منازلهم.

’U� q�«d*

نفى املطران إلياس شّقور (متروپوليت حيفا وعكا 
«إشاعة»  امللكّيني)،  للروم  اجلليل  وسائر  والّناصرة 
أشارت  كما  الڤاتيكان،  لبابا  استقالته  تقدمي 
واملواقع  املسموعة  ّية  العرب اإلعالم  وسائل  بعض 
أمس  صباح  وأكد  األربعاء؛  أمس  أّول  اإللكترونّية، 
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اخلميس أّنه ما زال يزاول مهامه، صامًدا قوًيا رغم 
الشائعات املُغرضة.

وكانت وسائل اإلعالم قد ذكرت، أّن املطران شّقور قد 
أبرق رسالة إلى بابا الڤاتيكان يعلنه استقالته من 
منصبه، وأّن الڤاتيكان عّني بدًال منه املطران موسى 
املوارنة  ومطران  العام،  البطريركّي  (الّنائب  احلاج 
على  ا  ـً ّي رسول رًا  مدّب املقّدسة)،  واألراضي  حيفا  في 

األبرشّية العّكّية حلني تعيني مطران آخر.
ُيشار إلى أّنه في اآلونة األخيرة تكرّرت األخبار والّشائعات 
اّلتي حتّدثت عن إقالة واستقالة املطران شّقور، حيث 
قام املطران شّقور بتفنيدها تباًعا، مرّة تلَو األخرى.

بإقالته  الوحيد  املخّول  أّن  إلى  شّقور  املطران  وأشار 
ا عندما يرغب باالستقاله،  ـً هو البابا أو هو شخصّي
مؤّكًدا أّن البابا لم يفعل ذلك، وأّنه لم يقّدم استقالته.
عادًة  استقالتهم -  يقّدمون  املطارنة  أّن  املعلوم  ومن 
العمر،  من  والّسبعني  اخلامسة  سّن  بلوغهم  لدى   -
ـ28  واملطران شّقور سيبلغ اخلامسة والّسبعني في ال
لم  ولكّنه  املقبل،  الّثاني/نوڤمبر  تشرين  شهر  من 
يقدم على اإلستقالة - كما جاء عبر وسائل اإلعالم 

بّلغ بأّي إقالة من قبل البابا. - ولم ُي
األربعاء،  أمس  أّول  لصحيفة «حيفا»،  حديث  وفي 
استهجانه  عن  لنا  أعرب  احلاج،  موسى  املطران  مع 
لهذه  أساس  ال  أّن  إلى  ُمشيرًا  اخلبر،  من  ومفاجأته 
من  الّتعيني  بقرار  يبّلغ  لم  أّنه  مؤّكًدا  الّشائعات، 
قبل الڤاتيكان، ما يدّل على أّن اخلبر مجرّد شائعة  
ما  خلفّية  على  البعض،  يتداولها  ُمغرضة  إضافّية 
ُيشاع، مؤّخرًا، بخصوص استقالة املطران إلياس شّقور.

وأّكد املطران موسى احلاج حقيقة عدم صدور أّي قرار 
غيره.  تعيني  أو  تعيينه  بخصوص  الڤاتيكان  من 
مشّدًدا على أّن األمر غير صحيح، وال يجب تداول 
املوضوع عبر وسائل اإلعالم واجلزم فيه إّال بعد صدور 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
قرار رسمّي من الڤاتيكان.      ®
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ّية  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  طّالب  يضيفه  آخر  مشرّف  إجناز 
في حيفا حلصيلة إجنازاتهم الّتعليمّية املمّيزة؛ وهذه املرّة في 
امتحان «البسيخومتري» األخير. حيث حصل عدد من طّالب 
الّثواني عشر وخرّيجو الفوج األخير للكلّية على عالمة تفوق 
بولس  أندريه  مشيعل (763)؛  إيلّيا  أمير  وهم:  الّسبعمائة، 
هّلون  ماجد  بشارة  (751)؛  مصاروة  بّشار  (760)؛  قّسيس 
(746)؛ حنان راسم مصري (738)؛ منار عبد الكرمي بدارنة 
(730)؛ أحالم نعمان خوري (727)؛ مارّيا فرج شيبان (727)؛ 
عرين سامي روحانا (725)؛ كرم سمير غنامي (712)؛ نردين 

إيلي حّداد (712)؛ إلياس مارون طّنوس (706).

ــاز األربعين
ّ
تأبـيـن وجن

          
     

         

ه
ّ
د. روضـة بشـارة عطا الل

       

2014 /1 /25      
        

          
.    -    

        
    

20

 

  

 

2

  
.

 

ا حصلوا على عالمة  من اجلدير بالّذكر أّنه أكثر من 30 طالًب
ـ 650.  فاقت ال

النتائج  هذه  على  ة)  َيّ الكل شيبان (مدير  إدوار  األستاذ  وعّقب 
بقوله: «أتقّدم بالّتهنئة جلميع طّالب األرثوذكسّية وذويهم على 
ة  الّتعليمَيّ طموحاتهم  حتقيق  لهم  وأمتّنى  الكبير،  اإلجناز  هذا 
الهيئة  ألعضاء  الّشكر  بجزيل  أتقّدم  كما  العليا؛  املعاهد  في 
الّتدريسّية اّلذين يتفانون في تثقيف وتعليم طّالبهم وحتضيرهم 
احترام  وحتّية  املعاصرة،  احلياة  تتطّلبها  اّلتي  ات  الّتحدَيّ لكّل 
الكلّية  تطوير  على  تدأب  اّلتي  األرثوذكسّية  املعارف  للجنة 

األرثوذكسّية واستمرار تأّلقها».  

 Òw Ðd Ž ÊUM Ý√ V O ³ Þ ãU N Òð«
 èM O A  ‰U L Ž√  c O HM ² Ð

t¹b  U²'U F ð 5ðb ÒO Ð
*åUHO�ò q�«d ≠ أفاد احملامي أمير زغّير (الّناطق بلسان النيابة العاّمة)، 

يابة  في بيان عّممه على وسائل اإلعالم، أّول أمس األربعاء، جاء فيه أّن «الّن
العاّمة في لواء حيفا، قّدمت حملكمة الّصلح في مدينة عّكا الئحة اّتهام ضّد 
مال يبلغ من العمر 54 عاًما، تّتهمه فيها بتنفيذ  طبيب أسنان عربّي من الشِّ

أعمال مشينة بحّق سّيدتني تعاجلتا لديه في عيادته اخلاّصة في بلدته».
v�Ë_« ÂUN Òðô« W×zô

«يستدّل من وقائع الئحة االّتهام األولى أّنه وفي يوم (19/4/2012) توّجهت 
املجني عليها (25 عاًما) من سّكان اِملنطقة إلى املّتهم للحصول على عرض 
سعر مقابل عالج أسنانها، وبعد ذلك قالت للّطبيب إّن عليها استشارة خطيبها 
مشني،  بعمل  وقام  منها  اقترب  وبعدها  باهًظا،  يعتبر  طلبه  اّلذي  الّسعر  ألّن 

وعرض عليها معاجلتها مّجاًنا إذا استجابت له».
WO½U Ò¦�« ÂUN Òðô« W×zô

«ووفًقا لالئحة االّتهام الّثانية، وبعد اإلنتهاء من معاجلة املجني عليها األخرى، 
والبالغة من العمر 59 عاًما في العام 2010، قام الّطبيب بعمل مشني بحّقها 
دون موافقتها، وبعد أّيام من احلدث عرض عليها إعفائها من الّدفع إذا وافقت أن 

«تكون له»، إّال أّنها رفضت» - كما ورد في الئحة االّتهام.

 ∫dš¬ v�≈ e ÒO9 s� ÆÆU ÎLz«œ U½ËœÒuŽ UL�
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وصلنا أّن الّلجنة الّتربوّية ملدارس أبرشّية كنيسة الروم امللكّيني  
اجلليل،  وسائر  والّناصرة  وحيفا  عّكا  أبرشّية  في  الكاثوليك 
قّدمت مطلع الّشهر املنصرم، وحتديًدا في 2 كانون األّول 2013، 
املدارس  خدمة  في  الّتطوّعي  عملها  من  اجلماعّية  استقالتها 
األسقفّية، إلى املطران إلياس شّقور، وذلك احتجاًجا على عدم 
قيام املطران شّقور بنقل حسابات مدارس مؤّسسات مار إلياس 
في إعبّلني إلى مكتب إدارة حسابات املدارس األسقفّية، واّلذي 
كانت الّلجنة قد بادرت إلى افتتاحه قبل نحو أربع سنوات في 
حيفا؛ وعلى رفض «جمعّية املدرسة الّثانوّية وكلّية مار إلياس 
في إعبّلني»، برئاسة املطران إلياس شّقور، الّتنازل عّما متلكه 
من عقارات مادّية ومعنوّية، لصالح كنيسة الرّوم الكاثوليك. 

ُيذكر أّن الّلجنة الّتربوّية أقيمت قبل نحو سّت سنوات، وتأّلفت 
من سّتة مربني معروفني من أبناء الرعّية، هم األساتذة: سهيل 
مّخول، سهيل عطا الّله، إلياس مّخول، د. جوني منصور، د. 

إبراهيم عطا الّله، د. حامت خوري.

   
   

:

برعاية:

20:00 الساعة   17/01/2014 الجمعة  يوم 
فـي مركز الكونجرسـيم الدولـي - حيفا

للحجز واالستفسار: 04-8641976 | 054-4539797 | 054-4454555 | 054-4696666

 KAMIL SHAHEEN
k a m i l s h a h e e n . c o m

الفنانة ڤيڤيان بشارة
وباقة من العازفين 

العالميين والمحليين

الموسيقار
سيمون شاهين

المطرب الكبير 
ابراهيم عزام 

WF ÔL'« ÂuO�«

W�UI²Ýô« sŽ W ÒO	«dÇuJ½“ …—u�
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أفاد املطران موسى احلاج، الّنائب البطريركّي العام، 
أّن  املقّدسة،  واألراضي  حيفا  في  املوارنة  ومطران 
الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي - رئيس الكنيسة 
املارونّية، سيزور األراضي املقّدسة أثناء زيارة البابا 
فرنسيس إلى األراضي املقّدسة، في شهر أّيار القادم.

أعلنت Orange  هذا االسبوع خالل مؤمتر صحفي، ُعقد في هرتسيليا، 
أعلنت من خالله على ثورة في عصر التكنولوجيا بإطالق "شبكة اجليل 
الرابع 4G" وألول مرة في البالد. الذي سيمنح تغيير جذري في منط 
االستهالك ويقدم جتربة نوعية للمستخدم بخلق عالم مضامني جديد.

جديد  هو  ما  كل  بتقدمي  السباقة  بكونها   Orange عودتنا  وكما 
اقامة  أجل  من  الشواقل  ماليني  مئات  الشركة  استثمرت  للجمهور، 
لتمنح  املاضيتني،  السنتني  خالل  البالد  في  تطور  االكثر  الشبكة 
زبائنها واجلمهور االستمتاع من جيل جديد للتكنولوجيا واليوم تعلنها 

ألول مرة "بأننا مستعدين إلطالق شبكة اجليل الرابع".
ومتيزتOrange  في البداية منذ إنشائها في سوق االتصاالت الى 
االبتكار التجدد في عالم االتصاالت وجتدد التكنولوجي، التي كانت 
ـGSM  في البالد والتي  سنحت استعمال  االولى في اطالق شبكة ال
اخللوي في جميع أرجاء العالم بدون استبدال اجلهاز او الرقم الشخصي. 
باالضافة الى امكانية ارسال الرسائل املكتوبة من خالل شبكة اجليل 3 

وجيل 3.5. 
ومؤخرًا كانت وقد اطلقت الشركة شبكة Orange ultranet  في 
اثبتت  والتي  البالد  في  تطور  واالكثر  األسرع  الشبكة  لتكون  البالد 
خالل 2.000.000 الفحوصات من خالل تطبيق speedtest بانها 

جديرة بذلك وبدون شك في األمر.
وقال حاييم رومانو،مدير عام Orange  في هذا الصدد "بأن شبكات 
اجليل الرابع مهمة جدًا في رفع مستوى اخلدمات في البالد باالضافة 
الى التطوير التكنولوجي، تقدمي خدمات جديدة وبالتالي تعزيز النمو. 
عالم  في  جديدة  قدرات  يوفر   4 جيل  الى   3 جيل  من  االنتقال  ان 
املستخدم  ستمنح  والتي  حي  بث  في  متنوعة  خدمات  االتصاالت، 
من  ميكن  باملضامني،  غني  بغالم  في  الستمتاع  آخر  نوع  من  جتربة 
مباشرة".  ملشاهدة  فوري  بشكل  مضامني  وانتاج  الفورية  املشاركة 
وأضاف رومانو، "نحن مستمرين في االسثمار لنشر الشبكة اجلديدة في 

4G l Ð«d « q O '« è~³ ý oK Dð  Orange ∫œö ³ « w  …d  ‰ ÒË_
 Mbps100 ÈuBI�« WŽd��« ”UOI� ‰bFL	 ÆÆÎ «d¼UÐ ÎUŠU$ WO{U*« dNý_« ‰öš …b¹bF�« »—U−²�«  dNþ√

 UODF*« qOL% bMŽ Mbps45 Ë  UODF*« q¹eMð bMŽ

كافة أنحاء البالد بريادة تكنولوجية بوفق املعايير العاملية. نحن نأمل 
في استكمال نشر وتوزيع الترددات في أقرب وقت ليتسنى للجمهور 
وكافة زبائننا االستمتاع بدرجة قصوى من اجليل الرابع، كما وهو متبع 

في العديد من البالد في العالم".
في    MBB ومنتجات  العربي  الوسط  التسويق  مدير  شرقية،  سالم 
Orange  يقول ان "نحن مستعدون وجاهزون في تشغيل شبكة جيل 
باجنازات  وفخورون  اجلمهور.  ولكافة  زبائننا  لصالح  البالد  في  الرابع 
بحيث  القادم.  للجيل  االتصاالت  سوق  قيادة  على  وقدراتها  الشركة 
تعمل شبكة اجليل الرابع في 94 دولة في العالم من خالل 224 شركة 
للجمهور  نقدمها    Orange في  نحن  وها  اتصاالت  خدمات  مزودة 

بسرعة تواصل كبيرة جداً. 
ُمتكن قدرات اجليل الرابع بفتح خدمات وخيارات جديدة كانت تقتصر في 
السابق، تزيد من متعة املستخدم والذي متنح سرعة أكبر من االنترنت 
االرضي، رفع املعلومات بسرعة قصوى لم يشهدها اجلمهور من قبل". 
وأضاف شرقية، "متنح تكنولوجيا اجليل الرابع سرعة أكبر من الشبكات 
املتاحة في اجليل الثالث. اتاحة استعمال خدمات جديدة ومتطورة لم 
 ،FHD بجودة  ومباشر  حي  ببث  الفيديو  كمشاهدة  قبل،  من  تكن 
مشاركة امللفات الثقيلة مباشرة، تطبيق تخزين امللفات بشكل فوري، 
محاثة كالمية ومرئية، مشاهدة برامج التلفزيزنية بحي مباشر، خدمات 

الطوارئ الطبية واالنقاذية وغيرها.

   ÂUŽ d¹b� u½U�Ë— rO¹UŠ ¨ÂUF�« d¹b� VzU½ ‘ËdOð rŠUMO� ¨włu�uMJ²�« r�� d¹b� “uK¹« ‰U¹≈ ¨…—«œù« fK−� fOz— ·u½e�ð Âœ¬ ∫©5LO�« s�®

 è Ý ÒbI *« w {«—_« —Ëe O Ý w Ž« Òd « ‰UM ¹œ—U~ «
ãœUI « —U Ò¹√ w  U N O ≈ U ÐU ³ « …—U ¹“ ¡UMŁ√

ويذكر أّن زيارة البابا فرنسيس إلى البالد ستقتصر 
قّداسني  وسيقيم  الِفَلسطينّية،  املناطق  زيارة  على 
في كّل من بيت حلم وعّمان. وستتّم الزيارة ما بني 
24 و26 أّيار 2014، وهي أّول زيارة يقوم بها البابا 

إلى األراضي املقّدسة. 

أّما زيارة الكاردينال الرّاعي فهي الزّيارة األولى اّلتي 
املنصب،  بهذا  وهو  املقدسة  األراضي  إلى  بها  يقوم 
لكّنه كان قد زار البالد قبل أربع سنوات وهو برتبة 
أسقف، حيث زار كًال من الّناصرة وعيلبون وعسفيا 

والقدس، وغيرها من األماكن املقّدسة.

 ∫åUHOŠò WHO×B� ÃU(« vÝu� Ê«dD*«
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العرب  الّطّالب  من  املئات  اخلميس،  أمس  صباح  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية حيفاوّية، في احلفل الّتقليدّي لغرس األشجار،  واليهود، من عّدة مدارس ابتدائ
ا من قبل ِشركة «يافيه نوف»، بالّتعاون مع بلدّية حيفا. ـً واّلذي ينّظم سنوّي

وغرس الّطالب، مبشاركة رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، ألوف األشتال 
شجرة،   2,640 إلى  األشتال  هذه  لُتضاف  «هچيبورمي»،  جدول  طريق  في 
و191,000 شجيرة ُغرست في العام 2013، و60 ألف شجرة ُغرست خالل 

الّسنوات العشر املنصرمة.
للبيئة،  الصديقة  الّتربوّية  املشاريع  تعزيز  جانب  إلى  األشجار  غرس  ويأتي 

ومشاريع بيئّية أخرى، تعكس أجندة البلدّية اخلضراء.

بيد»  األطفال «يد  روضة  أمور  أولياء  رفع   ≠ åUHO�ò q�«d*

حيفا،  بلدّية  إلى  عريضة  واليهود،  للعرب  الّلغة  ّية  الثنائ
اّلتي  حيفا  في  الوحيدة  بالرّوضة  باالعتراف  فيها  يطالبونها 
تعتني باألطفال اليهود والعرب مًعا. ويطالب األهالي باعتبار 
هذه الرّوضة مثل سائر الرّوضات البلدّية. وقالت إحدى األّمهات 
كاّفة  بني  اجلميل  الّتعايش  من  صورة  تعرض  اّلتي  حيفا  إّن 
أبنائها العرب واليهود على مختلف طوائفهم وأديانهم، مطالبة 

بتطبيق هذا الّتعايش وخاّصًة في مجال الّتربية والّتعليم.
 44 ا  تقريًب سنة  نصف  قبل  أقيمت  اّلتي  الرّوضة  هذه  وتضّم 
طفًال تراوح أعمارهم بني سنة وأربع سنوات، يتعّلمون في ثالث 
يتان ومساعدتان لهما،  مجموعات وتعتني بكل مجموعة مرّب
الّنشاطات  وجتري  العبرّية.  واألخرى  ّية  العرب تتكّلم  إحداهما 
ّية. كما أّنه تعمل في البالد 7  فيهما بالّلغتني العبرّية والعرب

ّية والعبرّية في كّل من: يافا،  مؤّسسات تعليمّية بالّلغتني العرب
هشالوم»  «ناڤيه  الّسبع،  بئر  «مسچاڤ»،  قرع،  كفر  القدس، 
باعتراف  املؤّسسات  هذه  حظيت  وقد  وحيفا.  السالم)،  (واحة 
نحو  لدفع  األهالي  يضطّر  وهنا  حيفا.  عدا  ما  بها  الّسلطات 

2500 شيكل شهرًيا كقسط تعليمّي للرّوضة.
ورّد رئيس البلدّية، احملامي يونا ياهڤ، على مطالب األهالي 
مدارس  ولكن  الرّوضة،  هذه  مثل  إلقامة  بخطوتهم  يرحب  بأّنه 
حيفا وروضاتها تستطيع استيعاب كّل األوالد العرب واليهود؛ 
ّية في مدارسهم،  خاّصًة وأّن الّطالب اليهود يتعّلمون الّلغة العرب
 - ولذا  مدارسهم؛  في  العبرّية  يتعّلمون  العرب  والّطالب 
وبالّتشاور مع وزارة املعارف - وجدت البلدّية أّنه ال حاجة إلقامة 
روضة ومدرسة خاّصة لهذا الغرض، ألّن العرب واليهود في حيفا 

يعيشون مًعا في حياتهم العادّية اليومّية.

 è ÒO Ðd Ž ≠ è Ò¹œu N ¹ è{Ë—
°UH O Š w  U N Ð ·d ² F  d Oſ

 Êu Ö—UA ¹ œu N ¹Ë »d Ž » Òö Þ
—U−ý_« ”dſ w
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åUHO�ò q�«d*

انخفاض  إلى  يشير  املاضي  األسبوع  في  تقريرًا،  الّصحة  وزارة  نشرت 
اء في إسرائيل بنسبة %12 خالل العقد املاضي. وأّن سبب  عدد األطّب
يخرجون  القدامى  اء  األطّب من  كبيرًا  عدًدا  أّن  إلى  يعود  الّنقص  هذا 
إلى الّتقاعد املبّكر، واألطّباء الّشباب ال يسدون الفراغ الّناجم عن هذه 
عدد الوظائف  الّظاهرة. وأضاف الّتقرير إلى أّن هذا يسّبب عجزًا في 
اّلذين  اء  األطّب عدد  أن  تبّني  حيث  الّشباب،  اء  األطّب يشغلها  اّلتي 

يتخرّجون من مدارس الّطب يبلغ 400 خرّيج كّل عام.
ويطرح املرَكز الطّبي «رمبام» إمكانّية العمل فيه للّطالب اخلريجني من 
اء اجلدد للعمل  أجل التدرّب والتمرّن العملّي، وبالّتالي استيعاب األطّب
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فيه؛ خاّصًة أّن طّالب الّطب في الّسنة السادسة ملزمون بالتدرّب في 
أحد املستشفيات في البالد خالل دراستهم وتخّصصهم. ويأتي في كّل 

ا متمرًّنا للعمل في «رمبام». عام 25 طالًب
ويشير تقرير مكّمل في مستشفى «رمبام» إلى أّن األلم يعتبر من 
فحسب.  األمراض  عن  ناجًما  وليس  إسرائيل  في  األمراض  أعراض 
ويعاني 250 ألف بالغ و40 ألف ولد من آالم وأوجاع ُمزمنة ويتّم معاجلة 
15 ألف حالة منها في قسم األوجاع في «رمبام» خالل عام واحد. وهذا 

يدّل على ارتفاع بنسبة %15 على عدد املصابني باألوجاع املختلفة. 
ولذا يدعو املستشفى اخلرّيجني في موضوع الّطب إلى التخّصص في 

هذا املجال أيًضا.

 V O ³ Þ t Ò½Q Ð d ¼U E² ¹
 è Š«d−Ð Òh ² ¹Ë

ãU E F «
*åUHO�ò q�«d ≠ أدانت محكمة الّصلح في حيفا أحد املواطنني 

مختّص  طبيب  بأّنه  الّدعائه  الّتحرير)،  ملّف  في  محفوظ  (االسم 
مواقع  في  أعلن  قد  الكاذب  الّطبيب  وكان  العظام.  بجراحة 
«اإلنترنت» وكتاب أرقام الهواتف عن اختصاصه هذا، حّتى أّنه فتح 
حائط  على  عّلق  املرضى،  زبائنه  يقنع  ولكي  بيته.  في  له  عيادة 
«عيادته» شهادات مزوّرة تشهد بأّنه مؤّهل للعمل في مجال الّطّب، 

وتصديق لشهادة اختصاصّي كبير!
وقد ُكشف أمر هذا الّطبيب الكاذب بعد أن زاره أحد املرضى اّلذي 
يعاني آالًما في ركبته، فأوصى بإجراء عملّية جراحّية له، واستأجر 
غرفة عملّيات، وأعطى املريض بعض أقراص املهّدئ اّلتي أفقدته 
وعيه، ثّم أيقظه من الّنوم وجعله يعتقد بأّن العملّية قد متّت بنجاح 
دون أن يلمس الرّكبة املُصابة البتة. وغادر املريض غرفة العملّيات 
ا منه أّن األلم سيزول بعد قليل. ولكن الّشّك  ـً بركبة مضّمدة، ظّن
ساوره، فتقّدم بشكوى إلى الّشرطة التي كشفت أمر هذا الّطبيب!!
شيكل  ألف   50 بقيمة  غرامة  دفع  املّتهم  على  احملكمة  وفرضت 
سيعيدها إلى مرضاه اّلذين غرّر بهم؛ كما أمرت احملكمة بأن يخضع 
ا. ولم  ـً ّي ا ونفسان ـً املّتهم لفحص نفسانّي وطّبي، ألّنه معتّل صحّي

تفرض احملكمة عقوبة الّسجن الفعلي بل مع وقف الّتنفيذ.
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*åUHO�ò q�«d ≠ اختتم، مؤّخرًا، املرَكز اجلماهيرّي 

احلّي.  ألطفال  الّشتوّي  مخّيمه  احلليصة  حّي  في 
أّيام  مدار  على  امتّد  اّلذي  املخّيم  شمل  وقد 
الفّعالّيات  من  كبير  عدد  على  الّشتوّية  العطلة 
إبداع  وفّعالّيات  واملمتعة،  الهادفة  والّنشاطات 
حول  واجتماعّية  تربوّية   مبضامني  تهتم  وإثراء 
في  األطفال  بني  العالقات  وتوطيد  اآلخر  تقّبل 
املجموعات، من خالل  املوسيقى واحلركة والفنون 
اإلبداعّية، ومشاهدة فيلم تربوّي، ورحلة إلى حديقة 

åUHO�ò q�«d*

شارك مساء الّثالثاء من هذا األسبوع، عدد كبير من 
احتفال  في  منهم،  األطفال  وخصوًصا  حيفا،  أهالي 
«اجلرينة»،  مسجد  باحة  في  الّشريف  النبوّي  املولد 
عفيف،  حسني  األخ  االحتفال  بعرافة  قام  حيث 
حيث دعا الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام مسجد 
كلمة      إللقاء  الّشرعي)  حيفا  ومأذون  «اجلرينة» 

بهذه املناسبة.

è B O ÒK(« Òw Š ‰UH Þ_ å ÒÍu ²A « Ü ÒO *«ò ãU² ² š«

احليوان مع إرشاد من قبل الّطاقم الّتربوّي مبوضوع 
الرّفق باحليوان.

وجتدر اإلشارة إلى أن هدف تنظيم املخيم جاء ملساعدة 
ألطفالهّن  إطار  إيجاد  على  العامالت  األّمهات 
بفعالّيات  األطفال  وإثراء  الّشتوّية،  العطلة  خالل 
تربوّية وتعليمّية وترفيهّية، مللء أوقات فراغهم.
الّتعليمي  املرَكز  (مرّكزة  فضل  وفاء  أّن  يذكر 
مبساعدة      املخيم،  على  أشرفت  قد  النويدات) 

ودعم املرشدات.

ومن ثّم شاركت كّشافة «األخوة» وكّشافة «الكرمل» 
في مسيرة على مقربة من اجلامع؛ كما عرضت فرقة 
لهذه  خاص  راقص  مبرافقة  دينّية  أناشيد  «دندنة» 
فاز  دينّية،  مبسابقة  احملتفلون  شارك  وقد  املناسبة. 

خاللها العديد من األطفال بجوائز قّيمة.
«حيفا  جمعّية  االحتفال  تنظيم  في  شارك  وقد 

اإلسالمّية»، واألخ حسني عفيفي. 
©t� u|œu�� ∫d|uB
®

åWM¹d'«ò l�Uł w	

ÒÍu ³ M « b u *« w  Êu KH² × ¹
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*åUHO�ò q�«d ≠ افتتح رئيس بلدّية حيفا احملامي 

يونا ياهڤ، وقائد شرطة حيفا آڤي إدري، محّطة الّشرطة 
ـ«هدار». اجلماهيرّية في شارع «نوردو» في حّي ال

ضمن  إضافّية  مرحلة  الّشرطة  محّطة  افتتاح  ويعتبر 
تقوم  واّلتي  ـ«هدار»،  ال حّي  وجتديد  بناء  إعادة  عملّية 
بها بلدّية حيفا منذ سنوات، حيث يعتبر افتتاح محّطة 
ا في حفظ األمان الّشخصّي، حيث  ـً الّشرطة عنصرًا هاّم
عمل  صاحب  ألّي  فورّية  استجابة  توفير  إلى  تهدف 

ومقيم يعيش في الّشارع أو يقطن احلّي.
اّلتي  اخلاّصة،  الهدار»  إلى «مديرّية  احملّطة  هذه  وُتضم 
شارع  إحياء  وإعادة  لتجديد  مؤّخرًا،  البلدّية  أنشأتها 
«نوردو»، اّلذي كان واحد من شوارع املدينة املرَكزّية في 

 è Ò¹d O ¼U Lł èÞd ý è ÒD ×  5ýb ð
å—«b ¼ò ? « Òw Š w  åËœ—u ½ò Ÿ—Uý w

القرن املاضي.
من  الّشباب  عشرات  انتقل  املديرّية،  تأسيس  فمنذ 
وسيتّم،  هذا  الّشارع؛  في  للّسكن  األطياف  مختلف 
اّلتي  املصالح  لتشغيل  جتارّية  حاضنة  افتتاح  ا،  قريًب

أغلقت خالل األعوام املاضية.
حي  تأهيل  إعادة  بأّن  شّك  «ال  بالقول:  ياهڤ  وعّقب 
مرّكبة  عملّية  «نوردو»،  شارع  ذلك  في  مبا  ـ«هدار»،  ال
بإعادة  ملتزمون  حيفا  بلدّية  في  لكّننا  األمد؛  وطويلة 
أن  من  لها  بّد  ال  اّلتي  العملّية  ومواصلة  الّتأهيل 
تنجح؛ فإلى جانب الّتطوير والّتحديث البنيوّي اجلاري 
الصعيدين:  وحتديث  إحياء  على  نعمل  احلّي،  في 

االجتماعّي والّثقافّي».
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مخّيم  إلى  واملتأملّة،  اجلريحة  سورية  إلى  سالم  نداء 
البلد  هذا  في  ومتأّلم  معّذب  إنسان  وكّل  اليرموك 
مع  تضامننا  عن  خاّصًة  وأعّبر  والعريق.  األصيل 
ومع  املختطفني،  والرّاهبات  والكهنة  املطارنة  أخوتنا 
كّل املعّذبني والّثكالى واملتأّملني.» وأضاف حّنا: «هذا 
في  واحملّبة  اإلخاء  اإلنسانّية،  رسالة  يحمل  لقاء 
عصر يتّم املتاجرة فيه باسم الّدين، ُيساء فيه للّدين 
باسم الّدين. نلتقي هنا مسيحّيون ومسلمون لنقول 
العنف  ونبذ  األخاء،  احملّبة،  الّسالم،  هو  الّدين  إّن 

والتطرّف، وهو احترام الكرامة اإلنسانّية».
 Òo×K� ÊËœUMðË W Ò³×LK� ÊuF�ð ∫ÃU(«

ÒwMOD�ÓK H�« VF ÒAK� ŸËdA*«

املقّدسة  الّديار  (أسقف  احلاج  موسى  املطران  وتاله 
أّنني  بينكم  وأنا  اآلن  «أشعر  فقال:  للموارنة)، 
عقد  على  هناك  اعتدنا  حيث  لبنان،  وطني  في 
شبيه  هنا  أسمعه  وما  األخوّية،  الّلقاءات  هذه  مثل 
«أنتم  قائًال:  احلاج  وأضاف  هناك.»  أسمعه  ملا 
للّشعب  املشروع  للحّق  تنادون  للمحّبة،  تسعون 
نحّب  أن  املسيح  الّسّيد  عّلمنا  وقد  الِفَلسطينّي، 
اجلميع مبن فيهم أعداؤنا وُمبغضينا. الّشر موجود 
واحلروب موجودة، فما هو دورنا؟ أن نقف نحن أبناء 
لهم،  دين  ال  َمن  وجه  في  حاجزًا  الّصاحلة  اإلرادات 
نرد  كي  بدورنا  نقوم  ألن  ومستعّدون  ممدودة  يدنا 
وأوطاننا.»   مجتمعاتنا  عن  والّشرور  اخلراب  رياح 
الكاردينال  حتّيات  للمحتفلني  احلاج  املطران  ونقل 
بشارة الرّاعي اّلذي وعده أن يزور اجلليل برفقة قداسة 
منفصًال  خبرًا  (أنظر  اجلليل  أهل  يحب  ألنه  البابا 

على صفحة 8 من هذا العدد).
VOK ÒB�« o½UF¹ Ê√ ‰öN�« vKŽ ∫ÈbFÝ uÐ√

سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت  ألقى  وبعده 
الكاثوليك  امللكّيني  الرّوم  لرعّية  الرّوحي  (الرّئيس 
بأمّس  اليوم  «نحن  فيها:  جاء  حتّية  حيفا)،  في 
ا،  ـً ّي عمل واخلطابات  الّشعارات  تطبيق  إلى  احلاجة 
نكّثف  أن  ومسيحيني،  مسلمني  مّنا  يتطّلب  وهذا 
الّلقاءات مًعا، وأن نسعى كرجال دين للّتقارب بيننا، 
يتعانق  وأن  والكنائس،  املساجد  منابر  خالل  من 
الهالل والّصليب. ال نريد أن نبكي على األطالل، إّمنا 
نريد في هذه الّظروف الّصعبة اّلتي يحياها شرقنا 
العزيز أن نحافظ على بعضنا البعض.. وأوّجه كلمة 
ألخوتي املسلمني أن يحافظوا على الوجود العربّي 

املسيحّي، وأّال يسمحوا للمسيحّيني بالهجرة.»
وأضاف األرشمندريت أبو سعدى: «إّن معلوال تشّكل 
يتكّلمون  فأهلها  أساس،  حجر  إلينا  بالّنسبة 
اآلرامّية - لّغة املسيح - وفيها قريتان مسلمتان 
وواحدة مسيحّية، وكنت أتوّقع من األخوة املسلمني 
أن يرفعوا صوتهم ضّد االعتداء عليها، نحن بحاجة 

ألن نشعر أّننا أبناء شعب واحد فعالً». 
 VF ÒA�« ¡UMÐ√ 5Ð „d²A� ¡UI� ∫…œU×ý

bŠ«u�«

الكنيسة  (راعي  شحادة  حامت  الكنن  القس  وتاله 
باألعياد،  الّتهاني  مقّدًما  حيفا)،  في  اإلجنيلّية 
أبناء  بني  املشترك  الّلقاء  معاني  على  مؤّكًدا 
الّشعب الواحد، وقّدم الّشكر جلمعّية الّتطوير على 

نشاطاتها ومنها هذا اللقاء املثمر. 
 ¡Uš≈Ë W Ò³×� ∫Í—uš

املّلي  املجلس  (رئيس  خوري  يوسف  وألقى 
األرثوذكسّي)، كلمًة قال فيها: «نلتقي اليوم لنعيد 
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’U� q�«d*

كعادتها في مواسم األعياد املجيدة والّسعيدة اّلتي 
وبأجواء  األخير  الّشهر  في  شعبنا  أبناء  بها  احتفل 
الّتطوير  جمعّية  نّظمت  والّتآخي،  واحملّبة  األلفة 
لقاًء  األخير،  الّثالثاء  يوم  حيفا،  في  االجتماعّي 

الّدينّية  الّشخصّيات  من  كبير  لفيف  فيه  شارك 
ُميّثل  والّثقافّية  واالجتماعّية  والّتربوّية  والّسياسّية 

أطياف مجتمعنا العربّي في حيفا.
افتتحت الّلقاء وأدارته بجدارة احملامية جمانة إغبارّية 
الّتطوير  جمعّية  في  احلقوق  دائرة  (مرّكزة  هّمام   -

االجتماعّي). ثّم ألقى األستاذ حسني إغبارّية (مدير 
اجلمعّية) كلمًة ترحيبّية باسم جمعّية الّتطوير، إدارًة 
أّننا  على  مؤّكًدا  باألعياد،  اجلميع  مهّنًئا  وطاقًما، 
واحدة،  حيفاوّية  ِفَلسطينّية  ّية  عرب كأسرة  نلتقي 
يجمعها عيشها املشترك ومصيرها الواحد، لنحتفل 
 - واإلسالمّية  املسيحّية   - املشتركة  بأعيادنا  مًعا 
ليست  «دياناتنا  إغبارّية:  وتابع  سواء.  حّد  على 
حكرًا على طائفة ما إّمنا هي رساالت سماوّية حملها 
للّشرائع  منبت  وهي  جمعاء،  للبشرّية  عظام  أنبياء 
والقيم احلضارّية للمحّبة واألخوّة وتالقي احلوار وتقّبل 
على  تشّجعنا  دياناتنا  املتبادل.  واالحترام  املختلف 
بنا  يحيط  ما  وكّل  املشترك  والعيش  احلسن  اجلوار 
ويحدث في شرقنا من حروب وويالت ودمار، ال ميّت 

بصلة لفكرنا ودياناتنا منه براء». 
مستهل  في  نقف  ونحن   - بأّننا  إغبارّية  وأضاف 
عديدة،  اجتماعّية  حتّديات  نواجه   -  2014 العام 
مجتمعنا  في  يستشري  اّلذي  العنف  رأسها  وعلى 
واّلذي حصد أرواح أغلى أبنائنا وشبابنا. وأشار في 
هذا الّسياق أهّم إجنازات اجلمعّية في العام املاضي، 
ّية في حيفا. وهو تشكيل مجلس جلان األحياء العرب

 œöO*«  œUOŽQÐ  U ÎCFÐ  b¹UF½  ∫¡U−ON�«  uÐ√

n¹d ÒA�«  ÒÍu³M�«  b�u*«  Èd�–Ë  …bO−*«

الكلمة  فكانت  والّتهنئة..  املباركة  كلمات  وتوالت 
مسجد  (إمام  الهيجاء  أبو  رشاد  للّشيخ  األولى 
«اجلرينة» في حيفا، ومأذون حيفا الّشرعي)، فقال: 
«يطيب لي أن ألتقي بكم في هذه املناسبات الّسعيدة، 
أساس  على  مبنّي  واحد  بيت  كأبناء  نلتقي  حيث 
الرّسالة  نحمل  إّننا  والّتعاضد.  والّتراحم  الّتراضي 
القادمة.  لألجيال  وننقلها  سبقنا،  َمن  حملها  اّلتي 
بعًضا  لنعايد  وانتظار،  شوق  بعد  يأتي  هذا  لقاؤنا 
بأعياد امليالد املجيدة وذكرى املولد النبوّي الّشريف». 
وأضاف أبو الهيجاء: «األحداث حولنا تزرع غّصة في 
نفوسنا، لكن األمل بالّله تعالى، وبكم كرسل سالم 
ما  على  رد  أفضل  األجواء.  بتعكير  يسمحوا  لن 
يجري هو اجتماعنا هنا كرجل واحد وجسد واحد».

WÒO½U�½≈ W�UÝ— qL×¹ ¡UI� ∫U ÒMŠ

وكانت الكلمة الّتالية للمطران عطا الّله حّنا (أسقف 
كلمته  افتتح  اّلذي  األرثوذكس)،  للرّوم  سبسطية 
جميًعا،  وباسمكم  هنا  من  «أطلق  قال:  ثّم  مهّنًئا، 
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الّدينّيني  الّصاحلني  أسالفنا  ُخطى  على  مشًيا  مًعا 
وإخاء  محّبة  هكذا  إلى  أوصلونا  اّلذين  والّدنيوّيني، 
بني أبناء الّشعب الواحد». ووّجه حتّية خاّصة جلمعّية 
الّتطوير ومديرها، على الّسعي الّدؤوب جلمع األخوة 
لم شمل كلمتهم. كما استنكر خوري دعوات «كاهن 
نائب  واقتراحات  املسيحّيني،  لتجنيد  مشبوه» 

عنصرّي إليجاد قومّية للمسيحّيني.
b ÒŠu*« UM½UO� ¡UMÐ vKŽ qLF½ ∫Í—uš

أّكد  قصيرة  كلمة  خوري  حامت  الّدكتور  وألقى  هذا 
الطّيبة  احملاوالت  عند  متوّقًفا  الوَحدة،  على  فيها 
األخيرة  االنتخابات  في  ّية  العرب الكتل  لتوحيد 
واحد»؛  كفريق  و«اللعب  العربّي،  الّصوت  لتقوية 
نحو  نتطّلع  أن  فرصة  الّتجربة  هذه  وقال: «تعطينا 

املستقبل والعمل على بناء كياننا املوّحد». 

UMðbŠuÐ p Ò�L²�UÐ dL²�½ ∫bFÝ√

تبعه نائب رئيس بلدّية حيفا، الّدكتور سهيل أسعد، 
اّلذي قال: «يأتي لقاؤنا ضمن لقاءات العمل الّدؤوب 
الّسلطة  عاملتنا  الّطائفّية.  والّشرذمة  الّتفرقة  ضّد 
دائًما كطوائف، ولم تعترف بنا كشعب، وفشلت في 

ذلك بفضل وحدتنا اّلتي نستمّر بالتمّسك بها». 
حاجات  تلبية  أجل  من  بالعمل  أسعد  د.  ووعد 

اجلمهور العربّي من خالل منصبه اجلديد.
 b�u* U Î1dJð U½ƒUI� wðQ¹ ∫s�Š ≠ W Ò¹dÝ

5LOEŽ 5ÒO³½

وحتّدثت عضو إدارة جمعّية الّتطوير، احملامية سناء 
سرّية - حسني، اّلتي قالت: «يأتي لقاؤنا تكرًميا ملولد 
مخّططات  مع  الّلقاء  هذا  ويتزامن  عظيمني.  نبّيني 
تعصف بالّشعب الواحد، لذا علينا التصّدي بوحدة 

ّية.» لتلك الّدعوات االنعزال
تالها ماجد يعقوب (رئيس جلنة حي البلدة الّتحتا)، 
ّية،  فنقل حتّيات ومباركة مجلس جلان األحياء العرب
متحّدًثا عن طموحات املجلس والّلجان بتلبية كاّفة 
احتياجات املواطنني العرب، وشكر جمعّية الّتطوير 

على دعمها للجان األحياء.
ونشير إلى أّن ُمعاذ عودة قد مّثل اجلماعة اإلسالمّية 
محّمد  اجلماعة  أمير  حتّيات  ونقل  األحمدّية، 
شريف عودة، املتواجد في زيارة عمل خارج البالد.

Òw�u�Ë ÒwMÞË ¡UL²½« ∫Í—UFO�

وكانت الكلمة اخلتامّية لعضو إدارة اجلمعّية، احملامي 
محّمد ميعاري، اّلذي قال في بدايتها: «علينا أن 
وهو  أعلى،  النتماء  دفًعا  الّطائفي  بانتمائنا  نرى 
االنتماء الوطنّي والقومّي.» وأضاف: «من الّصعب 

ال  أطراف  هناك  حيث  ّية،  احلال ظروفنا  في  نفرح  أن 
أن  علينا  لذا  مناسباتنا،  في  نلتقي  أن  لنا  تريد 
ا كي ال يخترقون وَحدتنا. وهناك  ـً نبني جهازًا دفاعّي
طرف خارجّي يزرع الفنت بكّل أنواع الوعود والورود، 
ولهذا وجب علينا أن نكون حذرين من اقتراح إنسان 
وشعبهم.» وطنهم  عن  املسيحّيني  بفصل  متخلف 

بإيجاد  واقتراًحا  دعوًة  ميعاري  احملامي  وأطلق 
إلى  وحتويلها  للعرب  جامعة  وطنّية  مدنّية  مناسبة 
عيد مدنّي ُمشترك، نحتفل فيها مًعا كشعب واحد 
موّحد. وقد القت الّدعوة قبوًال وحماًسا من احلاضرين.

ُيشار إلى أّن الّلقاء ُعقد في مطعم «شواطينا» - 
الفتني،  وسخاًء  حفاوًة  أبدى  اّلذي  چاليم»،  «بات 

ا أصيًال. ـً ّي أضافا إلى الّلقاء ُبعًدا حامت
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®
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جديد  مسرحي  عمل  في  ينطلق 

التفاصيل الحق�...

*åUHO�ò q�«d ≠ يستضيف چاليري فّتوش في حيفا، معرض «أطفال 

غّسان كنفاني» لوحات فنّية من إنتاج أطفال ِفَلسطينّيني من مخّيمات 
بيروت ومن غزّة، ألطفال من فئات عمرّية مختلفة، حيث تتحّدث الّلوحات 

عن غّسان كنفاني بعيون األطفال. 
الكاتب  أسبوع  وإحياء  كنفاني،  غّسان  دور  ترسيخ  فكرة  موضوع  جاء 
«خليل  مرَكز  مؤّسسات:  ثالث  بني  مشترك  عمل  كنفاني،  غّسان 
الّسكاكينّي» الّثقافي، ومؤّسسة «تامر» للّتعليم املجتمعّي - رام الّله، 
على  سوًيا  للعمل  بيروت،  في  الّثقافّية  كنفاني»  «غّسان  ومؤّسسة 
األطفال  فئة  تعريف  لهدف  كنفاني،  بغّسان  اجلمهور  تعريف  مشروع 

بالكاتب غّسان كنفاني.
لوحات  ليحوي  كنفاني»  غّسان  «أطفال  املعرض  هذا  إنتاج  ّمت  حيث 
فنّية قام أطفال ِفَلسطينّيني مبخّيمات بيروت من فئات عمرّية مختلفة 
بإنتاجها؛ وتتحّدث هذه الّلوحات عن غّسان كنفاني بعيون األطفال. كما 
يحوي املعرض لوحات فنّية من نتاج ورشات نّظمتها مؤّسسة «تامر» مع 

األطفال في غزّة حول هذا املوضوع.
وكان املعرض قد عرض قبل شهر في مرَكز «خليل الّسكاكينّي» في رام 
الّله. ويذهب ريع بيع لوحات هذا املعرض إلى مؤّسسة «غسان كنفاني» 
الّثقافّية في بيروت، ومرَكز «خليل الّسكاكينّي» الّثقافّي في رام الّله، 

كمساهمة لدعم أنشطة املؤّسستني في احلقل الّثقافي.
ويستمّر عرض الّلوحات ملّدة شهر في مقهى «فّتوش».
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هذا  من  االثنني  يوم  حيفا،  جامعة  في  افتتح،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األسبوع، معرض صور حتت ُعنوان «كسر اجلليد». ويأتي هذا املشروع 
في أعقاب مشروع الّتقارب بني الّشعوب وكسر احلواجز بني املشاركني، 
من خالل رياضة الّتحّدي، ليساهم في إيجاد بيئة للتكّيف واالندماج، 

والتعرّف على العمل اجلماعي.
وكانت قد شاركت الرياضّية احليفاوّية ألفت حيدر برياضة التحّدي من 
خالل انضمامها ملجموعة مشتركة من اليهود والعرب لتسّلق اجلبال، 
في رحلة استكشافّية إلى جبال في ِمنطقة القطب اجلنوبّي (أنترنتيكا)، 

لغرض الّتفاهم بني الّطرفني حتت ظروف قاسية.
وقد ألقيت كلمات ترحيبّية خالل االفتتاح لكّل من الپروِفسور راسم 
خمايسي (رئيس املرَكز اليهودّي العربّي)، يوسي مزراحي (رئيس نقابة 

å¡wý q�ò W³²J� b¹bł

 åf O I K Ð ‰«Ëd Ýò
ÍËU L ×  w × ³� w z«Ë Òd K

احليفاوّية  شيء»  «كل  مكتبة  عن  صدر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للرّوائي  بلقيس»،  «سروال  رواية  عّباسي،  صالح  لصاحبها 
الِفَلسطينّي ابن حيفا (أّم الزّينات)، صبحي فحماوّي.

وتفضح هذه الرّواية واقًعا بالغ القسوة.. وقال األديب محمود شقير 
وقائع  أمام  بأّننا  نشعر  الرّواية،  من  األولى  الّسطور  قراءة  «بعد 
أخرى غير اّلتي قد يوحي بها الُعنوان للوهلة األولى.. نحن هنا 

أمام بشر يعانون شظف العيش وعذاب مقيم».
رواية جديرة بالقراءة.

—bOŠ XH�√ W Ò¹ËUHO(« W ÒO{U¹d�« W�—UA0Ë ¨UHOŠ WF�Uł w	

åb O K'« d Öò —u� ÷d F  ÕU ² ² «

حيدر،  ألفت  والرياضّية  الكرمة»)،  رون (مدير «بيت  أساف  الّطّالب)، 
اّلتي تعمل أيًضا في «بيت الكرمة» كمديرة مشاريع.

 ©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®
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مدرسة  خرّيج  مليشلني.  وأب  متزوّج  عاًما،   57 يبلغ  سعد  إدوار 
«الكرمليت»، عمل في البنك 12 سنة، ثّم حتّول للعمل في قسم 
ّية والعبرّية واإلنچليزّية والفرنسّية.  االستقبال في الفندق إلتقانه العرب
مدير  اجلباية.  قسم  في  الكاثوليك  الرّوم  مطرانّية  نطاق  في  يعمل 

ّية مار إلياس. ومدرّب جلوقة الّترنيم الكنسّي في كاتدرائ
 

dG ÒB�« cM�

ا في الكونسيرڤتوار  بدأ إدوار سعد حياته منذ نعومة أظافره طالًب
يد  على  العود،  تشبه  اّلتي  املندولني  آلة  على  العزف  على  متدرًّبا 
األستاذ سهيل رضوان. وقد نشأ في بيت ميارس املوسيقى، وكان والده 
وصدقي  شاهني  حكمت  األستاذ  مع  فرقة  ضمن  العود  على  عازًفا 
شكري وحّنا الرّومي اّلذي هو حليم الرومي والد املطربة ماجدة الرّومي 
وكمال بطحيش. وكانت هذه الفرقة قد تأّسست قبل عام 48 ولكن 
الروح املوسيقّية استقاها من والده وتبعه في هذا الّنهج إذ أّسس فرقة 

موسيقّية حتيي احلفالت اخلاّصة في األعراس والّسهرات.
 

å…b¹ÒuF�«ò W�d	

على  اقتصر  بل  اليوم،  نعرفه  اّلذي  الّشكل  بهذا  األعراس  تكن  لم 
سهرة للعروس، وسهرة أخرى باملقابل للعريس. وهذه الفرقة كانت تظهر 
فكانت  وذووها،  العروس  ترغب  وكما  ومعروف،  محّدد  نظام  مبوجب 
(فرقة «العويدة») تبدأ الّسهرة بعزف رقصة الهوامن والّسمبا والبيات 
وغيرها، حّتى تأمر والدة العروس أو إشبينتها بالبدء بالغناء. وكان 
يجلس على املّنصة مطربون ومطربات اشتهروا بهذا الّلون من الغناء 
مثل موشيه إلياهو، فايزة رشدي. وكثيرًا ما تشارك إحدى الرّاقصات 

لتقّدم وصلة من الرّقص الّشرقي بحسب إمكانّيات العائلة املادّية. 
وعندما تكون العائلة من الّذوات واملقامات الرّفيعة كانت تبرز ذلك 
عن طريق ما تضعه للعويدة من مسلّيات ومشروبات، على الّطاولة 

أمامهم مثل العرق أو الويسكي، ودّخان «املارلبورو» والفستق احللبي، 
ولم تقّدم األطعمة للحضور أو للعويدة إّال قبل أو بعد انتهاء احلفلة. 
العروس  تظهر  والفتيات  والّصبايا  اآلنسات  رقص  من  فترة  وبعد 
لتجلس على مقعدها املرتفع، وهي ترتدي فستانها األّول، ثّم تبدأ 
بتبديل فساتينها اّلتي اشترتها، واّلتي يجب أن ترتديها في الّسهرة 
وقد تكون 8 – 10 فساتني، وكّلما دخلت العروس إلى غرفتها وبّدلت 
فستاًنا وعادت إلى الّصالة، كانت الفرقة تقّدم أغنّية خاّصة بذلك. 
وتّتفق العائلة مع العوّيدة أو بعض منهم للحضور في اليوم الّتالي 
لوداع العروس، وترتيب «الّتجالية»، وال بّد أن تتجّلى العروس ليلة 
أن  الفرقة  هذه  واستطاعت  والدها.  لبيت  مغادرتها  وقبيل  سهرتها 
حتيي الّسهرات في مختلف أنحاء اجلليل وحّتى أبو غوش. وفي ذات 
مرّة وضع أهل العروس مّنصتها وإلى جانبها طاولة «العوّيدة» على 
شاحنة مكشوفة، حيث أنزلوا جوانب صندوق الّشحن، وجلس اجلميع 
عليه. واستمرّت هذه الفرقة بالّظهور في الّسهرات حّتى عام 1990. 

ّية الّتلفزيونّية واإلذاعّية. وظهر في عدد من البرامج الغنائ

   Òw�MJ�« rO½d Ò²�« W�uł

كان إدوار يغّني في هذه احلفالت نظرًا جلمال صوته، وإملامه بالّنواحي 
املوسيقّية، وظهر هذا بعد أن أصبح عضوًا في جوقة الّترنيم الكنسّي 
ّية مار إلياس للروم امللكّيني الكاثوليك، وكان صغيرًا في  في كاتدرائ
سّن احلداثة. وبدأ الّتدرّب على يد األب ميشيل صاد، واألستاذ املرحوم 
إلياس جنيم (مدرّب ومدير اجلوقة). وكان ضمن اجلوقة عدد من املرّمنني 
إلياس  شومر،  جميل  الرّاحل  أمثال  العظيمة،  بأصواتهم  املعروفني 
هّلون، كايد عّبود، فؤاد بحوث وغيرهم. وكان يستمع إلى اإلنشاد 
ومما  البيزنطّي.  الّلحن  أصول  على  ويتدرّب  فيتعّلم  ميكن،  ما  أكثر 
زاده خبرة في هذا املجال أّنه أصبح من املرّمنني املنفردين في اجلوقة، 
اّلتي تأّسست منذ عام 1947 في عهد املطران جوارجيوس حكيم، 
اّلذي عهد إلى املرحوم إلياس جنيم إقامة اجلوقة وتدريبها. وأصبحت 
هي اجلوقة الرئيسّية في األبرشّية، وكانت ترافق املطران حكيم في 
واملناسبات  املرَكزّية  األعياد  في  يقيمها  كان  اّلتي  القداديس  خدمة 

وتفّهًما  تعّمًقا  إدوار  أكسب  هذا  كّل  وخارجها.  حيفا  في  الكبيرة 
للقّداس وأقسامه ومراحله ومتطّلباته، فذاع صيت هذه اجلوقة وانتشر 
الّترنيم  أصول  على  الّتعرّف  يوّد  َمن  لكّل  مرجًعا  وأصبحت  اسمها 
الكنسّي. وبقيت كذلك حّتى وفاة مديرها األستاذ إلياس جنيم في 

آذار عام 1997.

…dO³�  U ÒOł—u²O�

يتابع  لكي  إدوار  إلى  اجلوقة  إدارة  سّلوم  مكسيموس  املطران  أوكل 
املناسبات  في  املطران  ترافق  وأخذت  اجلوقة،  تدريب  ويواصل  املسيرة 
الّدينّية وتخدم الليتورجّيات الكبيرة، مثل رسامات الكهنة، القّداس 
االحتفالّي في األعياد كامليالد ورأس الّسنة وأسبوع اآلالم والفصح، 
وأصبحت تضّم 33 عضوًا. كما خدمت اجلوقة في االحتفاالت اّلتي 
شارك فيها املطران بطرس املعّلم، وأهّمها قّداس البابا يوحّنا بولس 
الّسادس اّلذي أقيم على جبل الّتطويبات أو «كورازمي»، عام 2000؛ 
توّلى  عندما  شّقور  إلياس  املطران  ترأسها  اّلتي  االحتفاالت  وكذلك 
«تيلي  شاشة  على  حيفا  من  قّداسان  وأذيع  الّعكاوّية،  األبرشّية 
تظهر  مرّة  أّول  وهي   ،2006 عام  شباط  و26   25 بتاريخ  لوميير» 
فيها اجلوقة على الّتلفزيون وعرفها القاصي والّداني، واهتّم بأخبارها 
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اّلتي  الّصلوات  توالت  ثّم  املهجر.  في  املقيمني  واجلليل  حيفا  أبناء 
االحتفال،  في  اإللهّي  القّداس  وخدمت  شّقور  املطران  مع  أقامتها 

بتدشني كنيسة العظة على اجلبل في إعبّلني.

qOK'« w	  U�u'« ¡UA½≈

في  ترانيم  جوقات  بإنشاء  إدوار  إلى  شّقور  إلياس  املطران  أوعز 
األبرشّية، وفعًال أخذ يقيم اجلوقات في عسفيا، شفاعمرو، سخنني، 
البقيعة وغيرها. ثّم ظهرت فكرة إقامة الرّسيتاالت في األمسّيات 
لكي  اجلوقات  كّل  من  املرّمنني  من  نخبة  وجمع  الّدينية،  واالحتفاالت 
وعرابة  وعسفيا  الرّامة  في  رسيتاالت  قدمت  واحدة،  جوقة  يؤّلف 
والبقيعة وفي أسبوع اآلالم من العام املاضي قّدمت اجلوقة رسيتاالت 

في سبع رعايا.
املختلفة،  اجلوقات  في  للمشاركة  أصوات  عن  يبحث  إدوار  يزال  وال 
ولكي يزداد عدد األعضاء وتتمّكن اجلوقات من تقدمي أجمل الّصلوات 
وموهبة  صوًتا  لديه  يجد  َمن  كّل  يدعو  وهو  والّتراتيل.  والّترانيم 
الّترنيم أن يّتصل به أو يحضر إلى موعد تدريب جوقة حيفا، وذلك 

مساء كّل يوم ثالثاء.

WIÐUD²*« W ÒO½U½uO�« W ÒOD½eO³�« ÊU(_«

وميضي إدوار شارًحا أصول الّترنيم الكنسّي البيزنطّي بأّنه ذو مقامات 
موسيقّية أصيلة، وأّن األحلان البيزنطّية اليونانّية هي جذور الّترنيم 
الكنسّي البيزنطّي. ويالحظ كّل متذوّق للموسيقى ولألحلان البيزنطّية 
أّن عدًدا كبيرًا من الّصلوات والّترانيم تبدو أجمل بالّلغة اليونانّية 
ّية. ولذا عندما يتساَءل املصّلون في  وأكثر متعة مما هي عليه بالعرب
ّية بل  الكنيسة ملاذا نصّلي باليونانّية فاجلواب ال ألّننا ال نعرف العرب
لكي نقّدم حلًنا بأصول الّترنيم، ولكي نحافظ على اجلذور األصيلة 
الكنيسة  في  والّترانيم  الّصلوات  إلى  نظرنا  وإذا  البيزنطّي.  لّلحن 
اّلتي  الّسريانّية  أو  واآلرامّية  ّية  العرب بالّلغتني  جندها  مثًال  املارونّية 
هذه  عن  املارونّية  الكنيسة  تتخلَّ  ولم  املسيح،  السّيد  بها  تكّلم 
الّسريانّية ألّنها أجمل حلًنا وترنيًما. كما أّن األحلان البيزنطّية تقابلها 

أّن  وجند  ّية.  الّطرب لألغنّية  أساًسا  تشّكل  اّلتي  املوسيقّية  املقامات 
ّية تعزف أناشيدها الوطنّية املعتمدة على  عدًدا كبيرًا من الّدول العرب
يجدر  ولذا  البيزنطّي.  اخلامس  الّلحن  مع  متطابق  موسيقّي  مقام 
باملوسيقّيني الّشرقّيني أن يدرسوا األحلان البيزنطّية ويعتمدوا عليها، 

ويثروا موسيقاهم بالّلحن اجلميل واألصيل.

 …—œU½  öO−�²� W ÒOIOÝu� W³²J�

الحظ إدوار الّتطابق بني الّلحن البيزنطّي واملوسيقى الّشرقّية فجمع 

شريط   500 من  أكثر  تضّم  شرقّية  موسيقّية  مكتبة  بيته  في 
إلى  يستمع  وهو  ونادرة.  قدمية  موسيقّية  لتسجيالت  وأسطوانة 
واملوسيقّيني  املغّنني  ويدعو  األصيلة.  واملوسيقى  ّية  الّطرب األغاني 
املبتذل  الغناء  أو  الرّخيصة  الّشهرة  وراء  اإلجنرار  عدم  إلى  الّشباب 
وأبحاثهم  دراستهم  في  ليتعّمقوا  بل  الهابطة،  الفنون  تقدمي  أو 
املوسيقّية بصورة علمّية، وليقّدموا فنونهم الّصحيحة. وقليلون هم 
الرّعاية  النعدام  وذلك  عميقة،  دراسة  بعد  أغانيهم  يقّدمون  اّلذين 

وفقدان املؤّسسة اّلتي ُتعنى باملوسيقى واملوسيقّيني واملطربني.
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والعاِلم  بالباحث  احتفاًء   ≠  åUHO�ò  q�«d*

سلسلة  وضمن  حايك،  حسام  پروِفسور 
جمعّية  نّظمت  بلدي»،  من  «باحث  برامج 
للبحوث  القطرّية  ّية  العرب (اجلمعّية  «اجلليل» 
للپروِفسور  تكرميّية  ندوة  الصحّية)،  واخلدمات 
قسم  في  والباحث  اُحملاضر  حايك،  حسام 
پيري»  «راسل  ومعهد  ّية،  الكيميائ الهندسة 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد   – للنانوتكنولوجيا 
(«تخنيون»)؛ وذلك يوم االثنني من هذا األسبوع، 

في مقر جمعّية «اجلليل» في شفاعمرو.
توّلى عرافة الّندوة د. مدحت عثمان (مدير مرَكز 
جمعّية  األبحاث الّتطبيقّية ومركز «امليسم» – 
أهّم  وعرض  باحلضور  رّحب  حيث  «اجلليل»)، 
پروِفسور  حياة  في  واِملهنّية  العلمّية  احملّطات 
اجلامعات  في  املناصب  أعلى  وتبوئه  حايك، 
جائزة  أبرزها  من  مهّمة،  جوائز  على  وحصوله 
مجلس االّحتاد  جائزة  «ماري كوري» (2006)؛ 
األوروّپي (2010)، وغيرها. كما رّحب د. جمال 
دقدوقي (رئيس الهيئة اإلدارّية جلمعّية «اجلليل») 
إجنازاته  على  حايك  الپروِفسور  وهّنأ  باحلضور، 
على  وشّدد  كما  والنجاح.  التقدم  دوام  له  ومتّنى 

åUHO�ò q�«d*

إخالء  قضّية  حيفا  في  املرَكزّية  احملكمة  ناقشت 
في  وستبت  الفنادق.  أحد  من  الّنفايات  حاويات 
الّنفايات.  إخالء  مقابل  البلدّية  جباية  مسألة 
مخوّلة  البلدّية  كانت  إذا  ما  حول  الّنقاش  وسيترّكز 
باملطالبة من ثالثة فنادق دفع رسوم إخالء الّنفايات 
لكي  محلّية  كسلطة  البلدّية  واجب  من  هذا  أّن  أم 
ضمن  املواطن  يدفعه  ما  مبوجب  الّنفايات  تخلي 

ضريبة الّسكن (األرنونا).

  U ¹UH ÒM « ¡ö š≈ v K Ž è UM *«
°è L ~;« v ≈ X K�Ë ‚b MH « s

خالل  معاييرها  البلدّية  تضع  بأن  احملكمة  وأمرت 
جتمعها  اّلتي  الّنفايات  كمّية  حول  أشهر  ثالثة 
جتبي  أّنها  أم  العاّمة،  احلاويات  من  خاّصة  بصورة 
اّلتي  كتلك  الّنفايات  من  كبيرة  كمّية  لقاء  رسوًما 
تخرج من الفنادق. كما وّجهت احملكمة حتذيرًا إلى 
املّدة  في  املعايير  هذه  تضع  لم  إن  بأّنها  البلدّية 
احملّددة وتعّممها بني كاّفة احملالت واملصالح واجلهات 
العاّمة، فلن تتمّكن من جباية الرّسوم لقاء إخالء أّي 

كمّية من الّنفايات.

 Ü U F «Ë Y ŠU ³ « Ü ¹d ~ð
p ¹U Š ãU Š —u  ËdÄ

دور اجلمعّية في دعم وتكرمي الباحثني املمّيزين.
ونوّه بكر عواودة (مدير عاّم جمعّية «اجلليل») 
أحد  هو  حايك  الپروِفسور  أّن  إلى  كلمته  في 
العلوم  دفع  في  العالم  مستوى  على  الروّاد 
والّتكنولوجيا، وهو بال شك عبقرّية أكادميّية فّذة 
ومتمّيزة، وأّنه لفخر جلمعّية «اجلليل» أن تكرّم 
تشخيص  في  مهّمة  بصمات  له  وعالم  باحث 
معهد  إلى  االنتساب  إلى  دعاه  كما  األمراض. 
األبحاث الّتطبيقّية كعضو فّعال. وقّدمت إدارة 
تقديرًا إلجنازاته  اجلمعّية درًعا لپروِفسور حايك 

العلمّية املمّيزة.
حايك  حسام  الپروِفسور  ألقى  الّندوة  وخالل 
بعد  عن  «الغوص  بُعنوان:  علمّية  محاضرة 
حول  متحورت  واّلتي  اإلنسان»،  جسم  صّحة  في 
األمراض  لتشخيص  نانومترّية  تقنّيات  اختراع 
ّية  األول مراحلها  في  أخرى  وأمراض  الّسرطانّية 

بطرق غير اجتياحّية. 
يذكر أّنه قد شارك بالّندوة طاقم وأعضاء الهيئة 
اإلدارّية جلمعّية «اجلليل»، مدير ومعّلمو وطّالب 
شفاعمرو،  في  الكاثوليكّية  األسقفّية  املدرسة 
كلّية  من  وطالب  الّثانوّية،  كفركنا  ومدرسة 

الّناصرة، وآخرون.
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وال عجب أن تعلم عنه أّنه كان ميشي على يديه 
ورجليه وقد اعتلى ظهره احلسن أو احلسني، وهو 
يقول: ِنعم الفارس هو. بل أّن الّنبي كان يحمل 
ابنة ابنته في الّصالة، فإذا سجد كان يضعها، 
كان  فاطمة  ابنته  أقبلت  وإذا  حملها.  قام  وإذا 
يقوم لها فيقبلها ويجلسها مكانه. وعن كرمه 
فال تسأل؛ يقول أنس بن مالك: «كان رسول الّله 
رمضان،  في  يكون  ما  أجود  وكان  الّناس  أجود 
حني كان جبريل يأتيه يدارسه القرآن». وأّما عن 
معاملته مع الّناس كان من يجالسه يظّن أّنه 
بوجهه  عليه  إلقباله  وذلك  إليه،  الّناس  أحّب 
عمرو  أّن  حّتى  يقول،  مبا  واهتمامه  وابتسامته 
ظّن  النبّي (ص)  من  الّسلوك  لهذا  العاص  بن 
أّنه أحّب الّناس للنبّي، فقال: يا رسول الّله، َمن 
فقال  عائشة.  الّنبّي:  فقال  إليك؛  الّناس  أحّب 
قال:  أبوها.   الرّسول:  قال  الرّجال؛   من  عمرو: 
ثّم َمن؟ قال: عمر. قال: ثّم َمن؟ قال: عثمان. 
قال: ثّم َمن؟ قال علي. فسكت عمرو. ثّم قال: 

يا ليتني لم أسأله.
ثّم أخي القارئ، تخّيل معي النبّي محّمد وهو 
طفلة  أمسكت  وقد  املنوّرة،  املدينة  في  يسير 
بيده تريد أن يقضي لها بعض حاجّياتها، وهو 
يفعل ذلك بكّل سرور. بل انظر إليه وقد أتته 
الّله  رسول  يا  له:  تقول  الّناس  عاّمة  من  امرأة 
أريد أن أسألك. فيقول لها: اجلسي بأّي سكك 
املدينة أحّدثك. (أي اجلسي في مكان عام حّتى 

ال تكون اخللوة املنهي عنها شرًعا). 
لنا  تروي  حرج..  وال  حّدث  شجاعته  عن  وأّما 
الّسيرة أّن أهل املدينة فزعوا من ضّجة خارجها، 
حّتى  ليسرجوها  خيولهم  إلى  الفرسان  فقام 
قد  بالنبّي  وإذا  الّصوت،  مصدر  إلى  ينطلقوا 
«ال  لهم:  يقول  عري،  فرس  على  إليهم  عاد 

تراعوا هذه فرس فالن ندت له». 
بل ويحّدثنا اإلمام علي يقول: «إذا اشتّدت املعركة 
وتالقينا مع العدوّ، كّنا نلوذ خلف رسول الّله». 
الّسيرة  هذه  أمام  ولكن  يطول،  قد  واحلديث 
ضاعت  حيث  إليها،  حاجتنا  تظهر  العطرة 
الكثير من القيم واألخالق الّنبيلة، وعزت في 

زماننا القدوات. 
الّسيرة  ندرس  أن  علينا  املناسبة  هذه  وفي 
لنا  الرّسول  لنجعل  املطّهرة،  والّسنة  الّنبوّية 
القدوة احلسنة لنا وألبنائنا ولبناتنا وملجتمعنا؛ 

ونرّدد مع الّشاعر قوله: 
يا شهد الّله علي فاشهد

             أني على دين الّنبّي أحمد 
من شّك في الّدين فإّني مهتٍد      

  يا رب فاجعل في اجلنان مورد 
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الرّسول  مولد  ذكرى  ظّل  في  نعيش  زلنا  ما 
محّمد (ص)، هذه الّذكرى العطرة اّلتي ينبغي 
وخصوًصا  بها،  واالحتفاء  باالحتفال  نتمّيز  أن 
أّن بعًضا مّنا يحتفل في هذه املناسبة بالزّينة 
والرقص والغناء وتوزيع احللوى، دون أن يعيش 
سيرته وسّنته اخلالدة والّصاحلة لكّل زمان ومكان. 
ولو نظرنا إلى فقه األولوّيات في اإلسالم جند أّن 
من األوْلى لنا، العمل مبا جاء به من عند رّبه، 
ا في حياة  ـً ّي من كّل احتفال ال يترك أثرًا عمل
الّناس. وال أقول هذا من باب املغاالة والّتحرمي، 
النبّي  ابتعث  الّله  بأّن  اإلدراك  باب  من  ولكن 
إلى  العباد  عبادة  من  الّناس  لُيخرج  محّمد 
عبادة رّب العباد، ومن ضيق الّدنيا إلى سعته 

واآلخرة، ومن اجلور إلى العدل الرّباني. 
بالنبّي  باالقتداء  إّال  تتحّقق  ال  الغاية  وهذه 
محّمد (ص)، ألّنه ال ميّثل نفسه وال يعّبر عن 
ميّثل  وسّنته  سيرته  في  وإّمنا  اخلاّصة،  مشاعره 
َعِن  َيْنِطُق  {وََما  تعالى:  قال  اإللهّية.  اإلرادة 

َو ِإالَّ وَحي ُيوَحى}.  اْلَهوَى إنَّ ُه
وعند مطالعتنا لسيرة النبّي وسّنته جند أّنه ال 
إلى  يحتاج  به  خاّص  حياته،  في  شيء  يوجد 
إخفائه عن الّناس، ألّن حياته من عمل أو قول أو 
إقرار إّمنا هو دين يتبع، وقد شملت كّل جوانب 
احلياة. وعّبر أحد الّدعاة عن ذلك فقال: «رسالته 
امتّدت طوًال حّتى شملت آباد الزمن، وامتّدت 
عرًضا حّتى انتظمت آفاق األمم، وامتّدت عمًقا 

حّتى استوعبت شؤون الّدنيا واآلخرة». 
وأّكد اإلمام الّشاطبّي ذلك، فقال «لهذا تكفل الّله 
بحفظ سيرته وسّنته في مجموعها باعتبارها 
البيان الّنظري والّشرح العملي للكتاب الكرمي، 

وحفظ املبّني يقتضي حفظ البيان». 
وكان اهتمام العلماء كبيرًا في الّسيرة والّسّنة، 
الكتب  أمهات  في  دوّنوه  إّال  شيًئا  تركوا  فما 
من قبل مولده، بتعريفهم بنسبه الّشريف، إلى 
اّلتي  العظام  واألحداث  ببعثته،  مرورًا  موته، 
صاحبت البعثة. وكيف ال يكون ذلك وقد أخبر 
ُأْسوًَة  ِه  اللَّ رَُسوِل  ِفي  لَُكْم  َكاَن  {لََقْد  العزة  رّب 
َحَسَنة}؛ وخاطبه رّبه {وَِإنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعظيم}.

من  بعًضا  مًعا  نستعرض  بنا  تعالوا  ولهذا 
سيرته، لعّلنا نقتدي به. فقد كانت عالقته مع 
والوقوف  الّصالة  من  يكثر  فكان  متمّيزة،  رّبه 
قدماه، فيعاتب من  بني يدي رّبه، حّتى تتورّم 
أهله، ويقال له ملا تفعل ذلك، وقد غفر الّله لك 
«أفال  فيقول:  تأّخر»،  وما  ذنبك  من  تقّدم  ما 
كان  الّصالة  حانت  وإذا  شكورًا».  عبًدا  أكون 
ينادي بالل بن رباح: «أرحنا بها يا بالل». وكان 
هذه  الّصالة».  في  لي  عني  قرّة  يقول: «جعلت 
مع  أّما عن عالقته  مناذج بسيطة من عبادته، 
أهل بيته، تروي لنا السّيدة عائشة (رضي الّله 
عنها): أّنها ُسئلت كيف كان يصنع النبّي مع 
البيت  يقم  أحدكم،  يصنع  كما  فقالت:  أهله، 
نودي  فإذا  الّنعل؛  ويخصف  العجني  ويعجن 
كالمه  من  وكان  يعرفنا».  ال  كأّنه  قام  للصالة 

«خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي». 
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أدري  وال  أدري،  حيُث  من  الُعنوان  هذا  حَضرني 
من  سيحُضره  أو  قبلي  من  أحًدا  حضر  إذا  ما 
بعدي، وال ضيَر إْن حضر؛ فلن أّدعيه وأحرى به 
أّال يّدعيه؛ فهو ليس له وليس لي، بل هو ابن 

الفْقد وابن اَحلزَن.
ا وعمَّ  في غضون ثالثة أرباع عام فقدُت ثالثة، عّمً
األثير،  األخير  وهذا  غاب.  اّلذي  عّمَي  وابن  عمٍّ 
سعيُدنا، فقدناه في الفاحت من هذا األسبوع، بعد 
أن كان غير مرٍّة قد عوّدنا الّنجاة، لكّنه يبدو أّنه 
رِْد أن ُيحرَِج املوت أكثر، فأرخى  في هذه املرّة لم ُي
له الِعنان. أو أّنه في هذه املرّة قد اكتملت معادلة 
اء الّصغار عن تشخيص  الغياب: تقاُصر األطّب
الرّئوّي  االنِصمام  من  قاتلة  دقيقة  حرجة  حالة 
إلطالق  كبارهم  الوقُت  يسعِف  لم  حيث  احلادّ، 
الّنَفس، ففاضِت الّنْفُس في حضن الّسحر على 
ال  حيُث  كانت  املرّة  هذه  أّنها  أو  الَغَلس.  حّد 
عشّية  فبني  يستقِدمون؛  وال  ساعًة  يستأِخرون 
قضى اللُه أمرًا  بالّتمام والكمال –  وُضحاها – 

كان مفعوًال، وقد وِسعت رحمته كّل شيء.
مفاجًئا  يظّل  اّلذي  املوت،  هذا  ومكروه  حقٌّ 
ًما  ومعلِّ ومحرًّضا  ومحِبًطا  وموِجًعا  ومباغًتا 
في آٍن مًعا، مهما كان متوّقًعا وواقًعا وحقيقة. 
احلياة  هذي  عن  غياب  من  ما  أْن  عزاؤنا  ويظّل 
الّدنيا إّال ويتبعه شروق جديد فيها، أبدّي في 
وأخلد؛  وأفصح  وأرفع  وأكمل  أجمل  هو  اآلخرة؛ 

بعلم وعمل وولد.
نفسه  تلو  نفسه  هو  ا،  َهًدّ اجلبال  له  َتِخّر  منام 
وغيرُه، كان راودني على مدار أسبوعني، فّسرْته 
وعناوين  الّذاكرة  أدراج  وأودعْته  الفاجعة  هذه 
الّذكرى وتباريح األلم، حّتى كدت أرجو أّال أرى 
في املنام – بعد اآلن – شيًئا؛ غيَر سائل املولى 
تعالى   – سائَله  بل  القضاء،  رّد   – وجّل  عّز   –

– الّلطف فيه.
لستبقى  وإّنك  العّم،  ابَن  يا  َعم  النِّ مثوى  إلى 
وعمًال  ونْفًسا  شخًصا  ِطبت  كما  فينا،  ا  ًب طّي
ُم أّنه منك إلى كّل من بكى  وِهْنداًما ورائحة. وأعَل

عليك قبلٌة ووردة..!
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

°ÆÆwMÔ²³łQ	 ÆÆ ÔX�QÝ

بينما نحن نتلّقى عزاء األعزّاء بفقيدنا الغالي، 
راودني سؤال عن آداب مجالس العزاء، فبحثُت 

زْر اليسير، ومن أهّم ما  ولم أِجد جلوابه غير النَّ
يدخل  أن  املرء  على  أّن  تعّلمت،  ومنه  وجدت 
مجلس العزاء عاطًال من أّي تعّلقات شخصّية 
وعلبة  احملمول  الهاتف  قبيل  من  ماّدّية، 
الّسجائر، واألهّم أن يدخل عاطًال من أّي أفكار 
تكون  أن  يجب  بل  إليه.  األنظار  لفت  ُمراُدها 
هذه املجالس فرصة للرّاحة الّنفسّية؛ بتذّكر سيرة 
املتوّفى، واحلديث في معنى املوت واحلياة، حّتى 
تصبح جلسته حالة خاّصة من الّتفّكر والّتعّبد. 
وما أطيبها هذه املجالس رغم قسوتها وكراهتها 
– في نظري – حني جتمع عقوًال مثّقفة وألسنة 
لبقة، حيث تصبح مدرسة ُيحسن فيها الّناس 
 – عّز  وقد  فيتعّلمون،  واجلدل  والّطرح  االستماع 

في حاضرنا – املدارس والّطّالب واملعّلمون.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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ُم بقانون لغوّي يحكم بقرآنّية هذا الّنّص أو  أحُل
ذاك من عدمه..

ُم بقانون لغوّي يحكم بحديثّية هذا الّنّص أو  أحُل
ذاك من عدمه..

ُم... وأحُل
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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األمثال  من  الكثير  حياتنا  في  إّن  وأقول  أكرّر 
احلقيرة؛ من قبيل: «إذا إلَك عند الكلب حاجة 
الّلي  «اإليد  قبيل:  من  أو  سيدي».  يا  ه  ُقلُّ
بتضربك بوسها وادعي عليها». أو من قبيل... 
وبعبارة ملّطفة، مثًال، ألَيس خيرًا من هذا وذاك 
املصطفى  قول  وأكرم  وأولى  وأعلى  وغيرهما، 
فأصِبر،  يوًما  «أجوع  وسّلم:  عليه  الّله  صّلى 

وأشبع يوًما فأشُكر»..؟!
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

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

مترجم، ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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4
ا في معمودّية املسيح هو الّسابق  ـً الّشخص اّلذي لعب دورًا أساسّي
الّشريف يوحّنا املعمدان. إّنه نبّي عظيم وشخصّية عظيمة تأتي بني 
العهدين، القدمي واجلديد. فهو آخر أنبياء العهد القدمي وأّول أنبياء 
ا بتدّخل إلهّي بزرع من أبيه زخريا،  ـً ّي العهد اجلديد. لقد ُحبل به عجائب
وليس من الرّوح القدس. تتعّلق مبولده أحداث خارقة. يشير سكنه منذ 
عمر الّثالثة في الّصحراء إلى السيرة املالئكّية. تعليمه عن الّتوبة 
ا. اّتضاعه كان ُمثيرًا خلوف الّله؛  كان لتهيئة البشر الستقبال املسّي
الّنعمة.  من  مرتفعة  قامة  بلغ  أّنه  تظهر  للكمال  مقاربته  أّن  كما 

قريبة  كانت  العذراء  لكون  للمسيح  ا  قريًب الّشريف  الّسابق  كان 
إلليصابات والدة الّسابق. عندما كان الّسابق جنيًنا ذا ستة أشهر 
في رحم أّمه، جاَءت البشارة إلى والدة اإلله، وهكذا نفهم أّن الّسابق 
كان يكَبر املسيح بستة أشهر. تلّقى يوحنا الّسابق الرّوح القدس اّلذي 
ا عندما كان جنيًنا ذا سّتة أشهر في بطن أمه. إذ عندما  ـً ّي أبرزه نب
سّلمت العذراء، وكانت في بداية حملها من الرّوح القدس، على أمه 
أليصابات، {ارتكض اجلنني في بطنها} (لوقا 41:1). هكذا صار 
ا ومرّر املوهبة النبوّية إلى أّمه، فهي بهذه الّطريقة عرفت والدة  ـً ّي نب

اإلله (القّديس غريغوريوس باالماس). 
كلمة «يوحّنا»  الّسابق..  ليوحّنا  الّصفات  من  الكثير  أُعطيت  لقد 
تعني عطّية الّله. الّسابق هو اّلذي يتقّدم على الّطريق، أي بشير 
ا. هو ُيدعى املعمدان ألّنه عّمد املسيح. في قانون عيد الّظهور،  املسّي
صوت  عبارات:  بثالث  مايوما  أسقف  املنشئ  قوزما  القّديس  يصفه 
الكلمة، شمعدان الّنور وسابق الّشمس. كما أّن ابن الّله وكلمته هو 
كلمة اآلب املتجّسد، يوحّنا هو صوت الكلمة. وكما أّن املسيح كإله 
هو الّنور األزلّي غير املخلوق، الّسابق هو الفانوس. وألّن املسيح هو 
الفجر،  جالب  هو  يوحّنا  الالمعة،  األلوهّية  شمس  أي  ر،  البِّ شمس 
كّل  أّن  يظهر  وهكذا  الّشمس.  مبجيء  تخّبر  اّلتي  الّصبح  جنمة  أي 
إعالن  هو  اّلذي  األساسّي  بعمله  مرتبطة  واجلمل  واأللقاب  األسماء 

ا. مجيء املسّي

5
نيقودميوس  القّديس  تفسير  بحسب   ،(Baptism) معمودّية  كلمة 
الفعل  من  يأتي  فعل  اسم  هي  تغطيس،  تعني  واّلتي  األثوسي، 
عّمد (bapto) اّلذي يعني غّطس أو غمر. إذاً، املعمودّية مرتبطة 
باملاء. يعّلم اآلباء أّن هناك عدًدا من أنواع املعمودّيات. يعّلم القديس 
غريغوروس الّالهوتي عن خمسة أنواع. األّول هو معمودّية موسى اّلتي 
تعطي تطهرًا مؤّقًتا؛ الّثاني هو معمودّية الّسابق اّلذي عّمد الّناس 
مبعمودّية الّتوبة؛ الّثالث هو معمودّية املسيح اّلتي بها يصير البشر 
مسيحّيني وهي تتّم بقوّة الرّوح القدس؛ الرّابع هو معمودّية الّشهادة 

والّدم؛ واخلامس هو معمودّية الّتوبة والّدموع. 
يضيف  املعمودّيات،  هذه  عن  كالمه  في  الّدمشقّي،  يوحّنا  القّديس 

©2® Òw N ù«  —u N ÒE «
إليها أيًضا. فهو يتحّدث عن ثمانية أشكال.. األّول هو معمودّية 
الطوفان حملو اخلطيئة؛ الّثاني معمودّية البحر والغمامة، إشارة إلى 
حني عبر اإلسرائيلّيون البحر واختفوا بالغمامة؛ الّثالث هو املعمودّية 
بالّطهارة  واملرتبطة  املوسوّي  الّناموس  عنها  يحكي  اّلتي  القانونّية 
ألّنها  مدخًال  وكانت  الّسابق  يوحّنا  به  قام  اّلذي  هو  الرّابع  اجلسدّية؛ 
اخلطايا  يغفر  لم  يوحّنا  أّن  يعني  هذا  الّتوبة.  إلى  املعتمدين  قادت 
خطيئتهم  يدركوا  ألن  البشر،  مبساعدة  للغفران  هّيأ  بل  باملعمودّية، 
املسيح  معمودّية  هو  اخلامس  الكاملة؛  املسيح  معمودّية  وينتظروا 
بال  كان  املسيح  ألّن  خاّصة  معمودّية  هذه  األردن.  إلى  مجيئه  عند 
خطيئة ولم يعترف؛ الّسادس هو معمودّية الرّب الكاملة اّلتي جرت 
في الكنيسة باملاء والرّوح؛ الّسابع هو معمودّية الّدم والّشهادة اّلتي 
منوالها  وعلى  والّصليب،  باآلالم  تتعّلق  وهي  لنا؛  املسيح  حّصلها 
شهادة القّديسني اّلذين يشتركون بآالم املسيح؛ والّثامن هو املعمودّية 
اخلطيئة  تزيل  ألّنها  اخلالصّية،  باملعمودّية  ُتوَصف  ال  وهي  األخيرة، 

وتعاقبها إلى ما ال نهاية. إّنها نار جهّنم. 
ميّيز القّديس يوحّنا الّذهبي الفم بني املعمودّيتني، اليهودّية واملسيحّية. 
األولى ال تطّهر من خطايا الّنفس، بل من قذارة اجلسد فقط. معمودّية 
الكنيسة أكثر سموًا مبا ال يقارَن ألّنها حترّر اإلنسان من اخلطايا، تطّهر 
املعمودّية  تأتي  املعمودّيتني  هاتني  بني  القدس.  الرّوح  ومتنح  الّنفس، 
اليهودّية  بني  جسرًا  كانت  واّلتي  الّشريف،  الّسابق  مارسها  اّلتي 
اليهودّية،  املعمودّية  من  أرفع  كانت  يوحّنا  معمودّية  واملسيحّية. 
املسيحّية. املعمودّية  من  أدنى  لكّنها  املسيح،  إلى  أشارت  ألّنها 

6
وهيأت  خطاياهم  حتّسس  إلى  البشر  قادت  يوحنا  معمودّية  أّن  مبا 
الّشعب لتقّبل معمودّية املسيح األكثر كماًال، ومبا أّن املسيح كان إلًها 
كامًال وإنساًنا كامًال ولم يخطأ أبًدا، ملاذا اعتمد إذن؟ اجلواب على 

هذا الّسؤال يكشف لنا حقائق عظيمة. 
يقول القّديس يوحّنا الدمشقّي أّن املسيح لم يعتمد ألّنه كان بحاجة 
تأّلم  املسيح  أّن  كما  طهارتنا».  لنفسه  لينسب  «بل  الّتطّهر  إلى 
العظيمني،  وباألسى  باأللم  وأحّس  البشرّي  اجلنس  أجل  من  وُصلب 
كذلك هو َنَسب لنفسه طهارتنا. الكثير من األمور جرت على هذا 
رؤوس  يسحق  لكي  املسيح  اعتمد  الّدمشقّي،  بحسب  إًذا،  املنوال. 
الّشياطني  بأّن  هو  الّسائد  االعتقاد  كان  إذ  املاء،  في  اّلتي  الّتنانني 
تعيش في املاء؛ لكي يغسل اخلطيئة ويدفن آدم القدمي في املاء؛ لكي 
د، فالّسابق لم يبارك املسيح بل املسيح باركه عندما وضع  يبارك املعمِّ
األخير يده على رأس املسيح؛ لكي يحفظ الّناموس، ألّنه هو نفسه 
وضعه ويجب أّال يظهر ُمخالًفا له؛ لكي يكشف سّر الّثالوث، إذ عند 
تلك الّلحظة ّمت ظهور للّثالوث القّدوس؛ لكي يصير مثاًال ملعمودّيتنا 

اّلتي هي معمودّية كاملة تتّم باملاء والرّوح القدس. 
املياه  املسيح  بارك  األردن،  نهر  في  باعتماده  األمور،  هذه  من  أبعد 

اليوم،  إلى  نحن،  لهذا  أيًضا. 
نقيم خدمة تقديس املياه وخاللها 
ليبارك  القدس  الرّوح  نستدعي 
ال  مباركتها  بعد  وهكذا  املاء. 
الّسقوط  من  مياه  مجرّد  تعود 
ألّنها  للّتجديد،  ماء  تصير  بل 
مّتحدة بنعمة الّله غير املخلوقة.
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يرتبط  اآلبائّي،  الّتقليد  في 
األردن  نهر  في  املسيح  اعتماد 
العجائبّي  اإلسرائيلّيني  بعبور 
املصرّيني  أّن  كما  األحمر.  للبحر 

الّصانعة  املتجّسد  غير  الكلمة  بقوّة  جنوا  واإلسرائيلّيني  غرقوا 
العجائب من خالل موسى، كذلك هنا بقوّة الكلمة املتجّسد، يتجّدد 
اإلنسان الفاسد الّشرير والّتنانني ُتسَحق، أي أّن الّشياطني يخسرون 

قوّتهم. 
عنصرين  إلى  يحتاج  اخلزّاف  أّن  األثوسي  نيقودميوس  القّديس  يقول 
لكي يعطي الوعاء شكالً: املاء لتحويل الّتراب إلى طني، والّنار لكي 
يحرق الّطني ويعطيه شكالً. والّله، خزّاف طيننا العظيم، يفعل األمر 
باخلطيئة،  املسحوقة  طبيعتنا  هيئة  يغّير  أن  أراد  إذ  فهو،  نفسه. 
آكلة»  كونه «نارًا  نفسه  من  الّنار  يصبغ  وهو  واملاء،  الّنار  استعمل 
تأكل الّشر، وهو يستعير املاء من نهر األردن. احلقيقة هي أّنه بتجّسد 
نهر  في  اعتماده  فيها  مبا  اإللهّي،  الّتدبير  مراحل  وبكل  املسيح، 
األردن بالّتأكيد، ُأصِلح كّل اجلنس البشرّي. بعد الّسقوط حصلنا على 
اإلصالح والّتجديد. هذا اإلصالح ممكن، من جهة ألّن الّطبيعة البشرّية 
ا بعد اخلطيئة، ومن جهة أخرى ألّن الّله هو اّلذي خلق  ـً ّي لم تختِف كل

اإلنسان، وهو اّلذي يعيد خلقه. 
يستحيل نوًعا ما أن يتواجد هذان العنصران مًعا، املاء والّنار. فالّنار 
ال تشتعل وتزهو في مكان رطب، واملاء ُتخمد الّنار. في نهر األردن 
يستطيعان أن يكونا مًعا، ألّن الّنار غير مخلوقة بينما املاء مخلوقة. 
وعليه، الّنار غير املخلوقة ال تتأّثر بعنصر املاء املخلوق. ال بل على 

العكس، املاء املخلوقة تصير مقّدسة بنار األلوهّية.
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لكن  الّتاريخ،  في  األحداث  من  لعدد  مشهورًا  األردن  نهر  كان  لطاملا 
بالدرجة األولى بسبب تعليم يوحّنا الّسابق ومعمودّيته، وأيًضا بسبب 
اعتماد املسيح فيه. بحسب القّديس يوحّنا الذهبّي الفم، األردن هو 
رمز للجنس البشرّي. في املكان األّول، هو يسّمى األردن ألّنه يأتي 
من مصدرين األر (Jor) والدن (Dan). هذان الّنبعان يشّكالن نهر 
ّية،  األردن اّلذي يصّب في البحر املّيت. بحسب أحد الّتفاسير االختزال
أُتي  وباخلطيئة  وحواء،  آدم  مصدرين،  من  يأتي  البشرّي  اجلنس  كّل 
احلياة  هذه  في  املّيت  البحر  أي  الّتخدير،  إلى  البشرّي  باجلنس 
هذا  األردن،  هذا  دخل  بتجّسده  املسيح  املوت.  يوجد  حيث  احلاضرة، 
البشرّي  اجلنس  واستعاد  املوت  غلب  الّطريقة  وبهذه  البشرّي،  اجلنس 

إلى حياته الّسابقة. 
(يتبع) 
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مالطا رّمبا هي أصغر دول العالم من حيث عدد 
ا عدد سّكان  الّسكان، فعدد سّكانها يوازي تقريًب
مدينة حيفا؛ لكن سحرها األّخاذ، وتالحم البحر 
مع اليابسة في هذه البقعة من الكرة األرضّية، 
مثال  إلى  وحوّلها  األرض،  على  جّنة  جعلها 

للعيش املشترك بني اليابسة والبحر.
تدخل  واليابسة  اليابسة،  في  يدخل  فالبحر 
«خلل»  تكّون  الّتالحم  هذا  ونتيجة  البحر،  في 
الّطبيعة  فرسمت  بجمالها،  املذهلة  الفيوردات 
لوحات يعجز كبار الفّنانني عن رسمها، فدخلت 
املياه إلى داخل اجلبال الّصخرّية لتكّون فجوات 
امتزج فيها البحر مع اليابسة، ليعلن على املأل 
عن هذا الزّواج الرائع، ولينهي هذا اخلالف اخلرافّي 
واليابسة؛  البحر  األزلّيني،  العاشقني  هذين  بني 
لينتج عن هذا الزواج والدة سّتة أبناء، ست جزر 
مأهولة  منها  ثالثة  واجلمال،  احلسن  في  آية 
وثالثة  وكمونة،  غوزو  مالطة،  وهي:  بالّسكان، 
ال يسكنها إنسان، وهي: كمونات، فلفلة وجزيرة 
هي  وادعة  عائلة  سوّية  ليؤّلفوا  بولس،  القّديس 

دولة مالطا. 
باملالطّيني  التقيت  عندما  نظري  لفت  ما  أكثر 
ّية  العرب من  خليط  لغتهم  إّن  حيث  لغتهم، 
فبدأت  فضولي،  أثار  األمر  وهذا  واإلنچليزّية، 

أبحث عن تاريخ هذا البلد. 
شارك  اإليطالّي  امللك  منح  1530م،  العام  ففي 
كنت للهوسپتالّيني السيادة على جزيرة مالطا، 
أّدت  جديدة  وأقاليم  مقرًا  اجلزيرة  هذه  لتصبح 
إلى تغيير اسمهم في 26 أكتوبر/تشرين األّول 
1530م إلى «الّنظام الّسيادّي» لفرسان مالطا، 

وطنهم  مبثابة  مالطا  أصبحت  الوقت  ذلك  ومنذ 
الّثالث، ومنها استمّدوا اسمهم «فرسان مالطا».

1789م،  العام  في  الفرنسّية  الّثورة  اندالع  ومع 
وامتيازاتهم  ممتلكاتهم  مالطا  فرسان  فقد 
جزيرة  من  طردهم  وّمت  وإيطاليا،  فرنسا  في 
على  نلسون  األميرال  استولى  وعندما  مالطا؛ 
للفرسان  اجلزيرة  إعادة  ّمت  الفرنسيني  من  مالطا 
ڤاليتا  كونچرس  أّن  إّال  1802م،  العام  في 
(عاصمة مالطا)، أسند إدارة اجلزيرة لإلمبراطورّية 
الفرسان  اّتصال  انقطع  وبالّتالي  البريطانّية، 

ًيا مبالطا.  نهائ

قطنتها  لها  الفرسان  حكم  فترة  قبل  ولكن 
عليها  تدّل  آثار  ولها  املتوّسط،  البحر  طوائف 
احلجر  له  يقال  مالطة  من  مكان  في  محفوظة 
القائم. ثّم استعمرها الفينيقّيون ما قبل القرن 
العاشر ق.م واّتخذوها قاعدة لسفنهم الّتجارّية، 
ليستولي القرطاجّيون عليها في القرن الّسابع 
ق.م.، ثّم استولى عليها الرّومان سنة 218 ق.م. 
الرّومان  أيدي  في  قرون  عشر  من  نحوًا  وبقيت 

واليونانّيني. 
مالطة  أهل  تنصر  ميالدّي  األّول  القرن  وفي 
الّسلطنة  سقطت  وملا  بولس.  القّديس  يد  على 
البيزنطّيون  عليها  استولى  ّية  الغرب الرّومانّية 
ا بعد استيالئهم على  ـً وكانت لهم مركزًا ضرورّي
سنة  املسلمون  عليها  واستولى  إفريقيا،  شمال 
256 هـ، وظّلت مالطة في حوزة املسلمني حّتى 

سنة  482  هـ، إلى أن قام اإلفرجن بتحريرها.  
هذه  عن  املوجزة  الّتاريخّية  الّنبذة  هذه  خالل  من 
تكلم  سبب  أحّلل  أن  أمكنني  الّصغيرة  الّدولة 
الّطبيعي  فمن  الغريبة،  الّلغة  بهذه  املالطّيني 
املتعّددة،  بالّثقافات  املالطّي  الّشعب  يتأّثر  أن 
فعلى  واإلنچليزّية؛  ّية  العرب الّثقافتني  وأبرزها 
سبيل املثال طريقة القيادة في شوارع هذه اجلزيرة 
البريطانّية.  الّدولة  في  القيادة  طريقة  ذات  هي 
اّجتهنا  فكّلما  احمللّية،  لّلغة  بالّنسبة  أّما 
املالطّيون  يتحّدث  أصبح  إيطاليا،  نحو  شماًال 
وكّلما  ّية،  واإليطال اإلنچليزّية  بني  خليطة  بلغة 
اخلليطة  بالّلغة  املالطّيون  حتّدث  جنوًبا  اّجتهنا 
قرًبا  أكثر  تصبح  حيث  ّية)،  والعرب (اإلنچليزّية 

من دولتي تونس وليبيا. 
ومن األمور اّلتي لفتت نظري أيًضا في هذه اجلزيرة 
كثرة عدد كنائسها، فعلمت من سّكانها أّن عدد 
أسوارها  أّما  الّسنة.  أّيام  كعدد  فيها  الكنائس 
جزيرة  جعلها  مما  اجلزيرة  أنحاء  بكاّفة  فتحيط 
ُمحّصنة، وداخل األسوار تتجّول في أزّقتها املتعّددة 
واملتراّصة.  العريقة  الّشاهقة  بناياتها  وتشاهد 
عندما حان موعد مغادرتي لهذه اجلزيرة الّساحرة، 
أسوارها  أشاهد  وأنا  تاريخها  استحضر  أخذت 
حتوّلت  كيف  أتساَءل  وكنت  وأبراجها،  وقالعها 
هذه القالع املنغرسة مبحاذاة مياه البحر تتحّدى 
الغزاة القادمني من البعيد، الّطامعني بخيراتها 
استقبال  محّطات  إلى  الّساحر،  وموقعها 
للوافدين إليها من كّل أنحاء العالم، ليتمّتعوا 

بجمالها وسحرها ومناخها.
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من الّضروري واملهّم، قبل البدء في حديثنا عن 
ّية، أن ُنذّكر أّنها كانت  األفعى في لغتنا العرب
األزمنة  في  العظيمات  امللكات  كّل  شعار  دوًما 
نڤرتيتي،  حتشبسوت،  سميراميس،  األولى: 
األزمنة  هاتيك  ملكات  من  وغيرهّن  كليوبترا، 

اجلميلة اّلتي ازدهرت فيها احلضارات القدمية..
في  صورتها  ُنفرّغ  أن  استطعنا  إذا  فاألفعى، 
املوروثة،  الوهمّية  أحكامنا  كّل  من  أذهاننا 
وثقافات  خرافات  بثقل  عقولنا  في  املضغونة 
استطعنا،  لو  نقول:  األخيرة،  األزمنة  في  توالت 
لرأينا األفعى مجرّدة. األفعى في ذاتها، بعيًدا 
عن أوهامنا، األفعى البديعة، الغامضة، املليئة 
يبقى  اّلتي  األفعى  والرّوعة.  واأللوان  باألسرار 
هجومها إنذارًا، ال غدرًا. فهي تنتصب محّذرًة، 
انسّلت  د،  املهدِّ احلظر  مصدر  عنها  ابتعد  فإن 
متعّمًدا،  مهاجم  يهاجمها  حني  حّتى  مبتعدًة.. 

تنهشه خاطفًة وتهرب!!
ينضب،  أن  واصّلي  قرّائي،  قارئاتي  ولألفعى 
معني ُسّم ُمبغضيكم أسماء ومترادفات في كّل 

الّلغات، ومنها لغة ضاّدنا احلبيبة واحملّبة.
فتعالوا ننظر في املترادفات، لنقترب أكثر من 
معنى األفعى.. مع أّنه من املعاني اّلتي يصعب 

على أّي لغة اإلحاطة به!!
ّية، هو لفظ احلّية،  أشهر مترادفات األفعى العرب
الّتوراة  ترجموا  َمن  كّل  اختاره  اّلذي  اللفظ  وهو 

ّية. إلى نسختها العرب
الّتسمية  في  األصل  الّلفظ  هو  احلّية  لفظ  إًذا 
حي  العرب:  لغة  ُمتون  في  نقرأ  لذلك  ّية،  العرب
«نوع من احلّيات»، سّميت بذلك ألّنها تلتفُّ وال 

تبرح مكانها..
واحلّية في وعينا الّلغوي، مشتّقة من «احلياة»، 
وللحّية  حواء،  لذلك،  البشر»..  «أم  فسّميت 
األّول  فاملعنى  عديدة،  معاٍن  ّية  العرب في  واحليا 
هو األلصق باملرأة؛ هو أّن احليا: َفرْج املرأة. وفي 
َفرْج  واحلي  الّناقة»،  «فرج  احليا  العرب:  لسان 
املرأة، وحّية وحواء وحيا، ألفاظ اقتربت أصولها 
 - القدمية  املعاجم  سّجلت  حسبما  ومعانيها، 
واحليا أيًضا، في الّلغة: املطر واخلصب - وهي 

أيًضا عكس املّيتة.. فهي ضّد الّفناء، ّمما جعلها 
مرادفة للخلود واالنبعاث وجتّدد البقاء.

عن  مستترة  معاٍن  زمالئي،  زميالتي  وللحّية 
من  املستتر  فمن  اللغة،  بها  وَشت  أعيننا، 
اإلبانة  عند  الّلغة  متون  في  يأتي  ما  معانيها، 

عن لفظ «إله».
فابن منظور، الّلغوّي الّشهير قال: إّن اإللهة هي 
احلّية العظيمة. ففي شرحه ملادة «لوه» في كتابه 
«لسان العرب»، «الالهة هي احلّية، والالث صنم 
(الاله)،  وبالهاء  (الالث)  بالّثاء  يكتب  مشهور 
واألخير هو األصّح، وأصله (الهة) وهي «احلّية»!!

قرّائي  قارئاتي  الّنسيان  غبار  أهيل  ذلك،  مع 
على تلك املعاني الكامنة في لفظ احلّية، وسارع 
أهل الّلغة إلى طمسها مبعاٍن أخرى، ترتبط في 
وعيهم املتأّخر، املتخّلف، باألنوثة املستهان بها، 
بل!! ألم يرد في  اّلتي حّطوا من شأنها بكّل السُّ
لسان العرب حتت مادة (أنت): األنثى خالف الّذكر 
في كّل شيء؛ واجلمع إناث وُأُنث، كحمار وُحُمر؟!!

بن  الّدين  محيي  األكبر،  للّشيخ  اخلير  وصباح 
حكى في كتبه عن احلّية احملدقة  عربي، اّلذي 
في جبل قاف، فكتب رسالة فيما ال ُيعّول عليه 

قائًال: املكان اّلذي ال يؤّنث ال ُيعّول عليه!!
أخي  الكبير  للرّوائي  والعرفان  الّتقدير  وكّل 

يوسف زيدان ولظّل أفعاه...
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ة هو انتماء ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، وفي حالتنا  االنتماء للقومَيّ
ّية، كما أّننا لم نختر مكان والدتنا،  نا ننتمي إلى القومّية العرب فإَنّ
االنتساب  أيًضا،  عنهم  ورثنا  فقد  فلسطينّيون،  عرب  فنحن  لذلك 
واآلخر  ة  باملسيحَيّ يدين  مّنا  جزء  فأصبح  تلك،  أو  الّديانة  لهذه 
لشجرة  واألفنان،  األغصان  بواسق  منه  تفرّعت  واحد  جذع  باإلسالم، 
واحد،  وتاريخ  واحدة  ولغة  واحد  وطن  في  واحدة،  وحدة  فنحن  واحدة، 
ّية هي عروتنا الوُثقى ال انفصام لها، فلذلك علينا  وقومّيتنا العرب
االستمساك بها، كي نفوّت على املتطاولني فرصة تفتيتنا وشرذمتنا، 
إلْضعافنا لنكون ريشًة تطير على هواهم وفي مهّب هواهم، وخاًمتا 
في  وُتباح  وُتباع  ُتشترى  سلعة  ليس  االنتماء  فهذا  إصبعهم،  في 
الّسوق، كما يحلو لنا أو نشاء أو كما يروق لآلخرين أو كما يشاؤون، 
ِيّ منذ نكبتنا،  نحن، اليوم، في حالة دفاع عن انتمائنا القومِيّ العرب
لكّنهم لم يقرأوا الّتاريخ صحيًحا، فكم حاول املارقون، فاشلني في 
ُهوّية  لتغيير  العربّي  شرقنا  على  الفرجنة  حمالت  منذ  مؤامراتهم، 
املسلمني،  للعرب  الّتبعّية،  على  للّتشديد  أو  املسيحّيني،  العرب 
لطان هو أمير املؤمنني واخلليفة  والوالء للباب العالي بُحكم أّن السُّ
دت احملاوالت واحلمالت واالحتالالت  وظلُّ الّله على األرض؛ لقد تعَدّ
ّي ُحنْني، وذهبت  هم عادوا إلى جحورهم بُخفَّ وحتت أسماء عديدة، لكَنّ
كالّليث ورابًطا  للّدسائس  رابًضا  شعبنا  وبقي  مآربهم أدراج الرّياح، 

ّية مبسلميه ومسيحّييه.. جأشه فوق أرضه العرب
لقد صرّح رئيس اإلئتالف احلكومّي، يريڤ ليڤني، ُمعلًنا عن فتنته 
عن  وفصلهم  عروبتهم،  عن  العرب  املسيحّيني  بسلخ  ودسيسته 
في  الُهوّية  بطاقة  في  تسجيلهم  بهذا  ويريد  املسلمني،  اشّقائهم 
بند القومّية مسيحّية، حيث سيمنحهم امتيازات خاّصة ومساواة 
مدنّية في فرص العمل واختيار ممّثلني في الّلجنة االستشارّية، ألّنهم 
ما  على  واحلصول  مسيحّيني..  بل  عرًبا  وليسوا  مسلمني  «ليسوا 

روز..»(!). يحصل عليه الدُّ
فرص  في  امتيازات  ة  أَيّ متاًما  يعرفون  املعروفّيني  العرب  أشّقاَءنا  إّن 
ة مساواة ُمنَحت لهم مع غيرهم من اليهود، مواطني هذه  العمل وأيَّ
الّدولة، بعد أن أُجبروا على اخلدمة العسكرّية، وبعد أن جنحوا عند 
البعض في انتزاع انتمائهم لإلسالم، ولهذا أقيمت جلنة املبادرة الدرزّية، 
اّلتي تقف في رأس احلربة ضّد جتنيد شباب بني معروف العرب وضّد 
اف اّلذي  «تدريزهم»، وهنا يلتقي مخّطط ليڤني مع دعوة جبرائيل نَدّ
انتزعُت أبوّته عّني ألّنه يرمي إلى جتنيد الّشباب املسيحّي العربّي 

في صفوف جيش االحتالل. 
كالب على العرب املسيحّيني  نحن نعلم علم اليقني أسباب هذا الَتّ
في هذه البالد، منذ أن انتكب وطننا، لذلك علينا أن نفوّت فرصتهم 
أو  لوكيل  بحاجة  ليسوا  ألّنهم  العكرة،  املياه  في  يصطادوا  ال  كي 

وصيٍّ عليهم أو ناطق باسمهم..
اجلبهة  املنصرم  القرن  خمسينّيات  في  يوعّي  الشُّ حزبنا  أقام  لقد 
ّية (الّشعبّية) بعد مظاهرات األّول من أّيار عام ألف تسعمائة  العرب
األراضي  «مؤمتر  بعقد  «اجلبهة»  جنحت  حيث  وخمسني،  وثمانية 
والالجئني»، ومن بعدها مؤمتر إللغاء احلكم العسكرِيّ «ومؤمتر الّدفاع 
واعتقاالتهم  رفاقنا  بتضحيات  وانتصرنا  اإلسالمّية»  األوقاف  عن 
اّلذي  األراضي  عن  الّدفاع  مؤمتر  عقد  إلى  حزبنا  بادر  كما  ونْفيهم، 
ّية،  العرب األراضي  عن  الّدفاع  وجلنة  اخلالد  األرض  يوم  عنه  انبثق 

وانتصرنا بدماء شهدائنا.  
لذلك، ومن خالل صباحّيتي هذه، أدعو إلى قيام مؤمتر خاّص يبحث 
في قضّية الّتطاول على عروبة مسيحّيي الّشرق العربّي عامًة وفي 
بالدنا خاّصًة، وُسبل الّتصّدي للفتنة الّطائفّية، بحيث تتمّثل فيه 
واملثّقفون  ّية،  والّشباب الّتمثيلّية  والفئات  الوطنّية  األحزاب  جميع 
ون، ليكوَن حراًكا  الّثورّيون واملستقّلون ورجال دين مسلمون ومسيحيُّ
للجم  الوطنّية  لوحَدتنا  رافعًة  يكون  ا  ـً تعبوّي ا  ـً ّي وشعب ا  ـً جماهيرّي
نا في الهّم عرب..  االنفالت على جماهيرنا والّتصّدي ملؤامراتهم، فكلُّ
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ُيستخدم  لذا  العضالت،  إلى  تصل  اّلتي 
كمنّشط لزيادة القدرة على التحّمل. 

ومن أضراره: • قد سّبب اإليرثروبويتني مبا ال 
يقل عن 18 حالة وفاة بني متسابقي الّدراجات 
خالل  بينهم  استخدامه  شاع  واّلذي  ّية،  الهوائ
يزيد العالج   • املاضي  القرن  من  التسعينّيات 
من خطر اإلصابة باجللطات (اجللطات القلبّية، 

السكتات الدماغّية واجللطات الرئوّية).
 

الكرياتني؛ وهو مكّمل غذائي ميكن شراؤه من 
الصيدلّيات بدون احلاجة إلى وصفة طبّية، وهو 
أحد أشهر املكّمالت اّلتي يقبل الرياضّيون أو 
من ميارسون رياضة بناء العضالت على تعاطيه. 
حيث  اجلسم،  يفرزها  طبيعّية  مادة  والكرياتني 
إطالق  على  العضالت  مساعدة  على  تعمل 
على  العضلة  يحّفز  حيث  الّطاقة،  حترير  أو 
لذا   ،(ATP) الّطاقة  جزيئات  من  املزيد  إنتاج 
حمل  رياضة  ميارسون  ممن  العديد  يستخدمه 

األثقال لتعطيهم دفعة سريعة من الّطاقة.
الكرياتني  أّن  من  الرّغم  على  أضراره:  ومن 
تناوله  في  اإلفراط  أّن  إّال  غذائّي،  مكّمل  هو 
قد يسّبب أعراًضا سلبّية عّدة. ففي حال تناول 
أو  تلف  في  ذلك  يتسّبب  قد  زائدة  جرعات 
ضرر في الكلى، كما قد يتسّبب في احتباس 

السوائل في اجلسم.
وفي املقابل يعتبر الكثير رياضة بناء العضالت 
ّية ال تعطي اجلسم أي ميزة تتعّدى  رياضة كمال
الّدراسات  وحسب   - أّنه  إّال  اخلارجي،  الّشكل 
قوّة  زيادة  الوزن،  تخفيف  في  ذلك  يساعد   -
العضالت وقدرة اجلسم على التحّمل، وتقّلل من 

خطر اإلصابة بالرّضوض والكسور.
قد  املنّشطات  أّن  اإلنكار  أحد  يستطيع  وال 
تسّبب حتّسًنا في األداء، واّلذي قد يكون سريًعا 
املنفعة  مقارنة  ولكن  األحيان،  من  كثير  في 
اجلانبّية  األعراض  مع  األمد)  (قصيرة  الّناجتة 
واملخاطر اّلتي قد يتعرّض جسم الّشخص إليها 

ال تستحّق ذلك.

 ‰U��  w�  qLF
  ¨W|cG
  W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�« W|cG��«

الّنوادي  وروّاد  الرياضّيني  من  البعض  ُيقبل 
الرياضّية على املنّشطات الرياضّية لهدف زيادة 
قدرتهم على التحّمل أو بناء كتلتهم العضلّية 
ملخاطر  بذلك  أنفسهم  معرّضني  أكبر،  بسرعة 
اجلانبّية  املنّشطات  أو  العقاقير  هذه  وأعراض 
كانوا  حال  في  القانونّية  وللمساءلة  جهة،  من 
يتعاطون  ّممن  والكثير  الرّياضة.  يحترفون 
املواد  هذه  هي  ما  يعلمون  ال  قد  املنّشطات 
أو  رأي  على  بذلك  ويعتمدون  ضررها،  هو  وما 

نصيحة أشخاص آخرين.

 ¨W�Ób�²�Ô*«   UD ÒAM*«  d¦�√  w¼  U�

øU¼—«d{√ w¼ U�Ë

ّية،  الستيرويدات؛ ومنها الستيرويدات البنائ
واّلتي سّميت بذلك ألّنها تشّجع العضالت على 
واملسؤولة  األندروجينّية  والستيرويدات  الّنمو؛ 
عن إكساب الّذكور الّصفات الذكورّية املختلفة، 

مثل خشونة الّصوت وَشعر الوجه.
املنّشطات:  هذه  عن  املشهورة  األمثلة  ومن 
تيستوستيرون،  ميثل  التيستوستيرون، 
والناندرولون  أوكسيدرولون،  أوكسيميثولون، 

واملعروف باسم الديكا أيًضا.
بروز الصدر أو الّثدي عند   • أضرارها:  ومن 
اخلصيتني  ضمور   • الّشعر  تساقط   • الرجل 

اّلتي قد تسّبب العقم • ظهور حّب الّشباب • 
ارتفاع   • الّدم  في  الكوِلسترول  مستوى  ارتفاع 
عنيفة  تصرّفات  أو  انفعاالت   • الّدم  ضغط 
قد تسّبب تثبيًطا لعملّية الّنمو فيما لو ّمت 

استخدامها في سن املراهقة.

باسم  أيًضا  واملعروف  الّنمو؛  هورمون 
اجلسم  يفرزه  هورمون  وهو  «غوانادوتروبني»، 
واجلسم  العضالت  ليحفز  طبيعي  بشكل 
بشكل عام على الّنمو في أثناء فترة الّطفولة 
 - الرياضّيني  بعض  ويقوم  البلوغ.  وحّتى 
بشكل غير قانونّي - بأخذه لتحسني كتلتهم 
العضلّية وتقويتها، على الرّغم من أّن نتائجه 

غير مثبتة. 
ومن أضراره: • آالم املفاصل • وهن وضعف في 
العضالت • اختالل في تنظيم مستوى الچلوكوز 
عضلة  في  اعتالالت   • الدم  في  (الّسّكر) 
القلب • ارتفاع مستوى الكوِلسترول في الدم.

ُيستخدم  هورموني  عالج  وهو  إيرثروبويتني؛ 
في عالج حاالت األنيميا اّلتي تصيب مرضى 
الّدم  خاليا  إنتاج  يحّفز  حيث  الكلوّي؛  الفشل 
األكسجني  كمّية  من  يزيد  الذي  األمر  احلمراء، 

العقد  في  الّطّالق،  نسبة  كثيرًا  ارتفعت  لقد 
األخير؛ نتيجًة لذلك يضطّر الكثير من األزواج 
أو  كّله  البيت  بيع  إمكانّية  بني  ما  االختيار 
هذا  طبًعا  اآلخر.  الّطرف  من  الّدار  نصف  شراء 
في حال لم يكن الزّوجان قد وّقعا على اتفاقّية 
على  فيها  اّتفقا  قد  كانا  اّلتي  الزّواج  قبل  ما 

شروط أخرى. 
في  إّنه  حيث  الّسهولة،  بهذه  ليس  األمر  إّن 
يزال  ال  البيت  يكون  قد  احلاالت  من  الكثير 
القرض  بعد  ُيسّدد  ولم  العقارّي،  للرّهن  خاضًعا 
هذه  في  كامل.  بشكل  (املشكنتا)  الّسكنّي 
املُستثمرين  من  الكثيرون  يستغل  قد  احلالة 
من  الزّوجني،  أحد  على  الّضغط  لهدف  الوضع 
وقت؛  وبأسرع  ممكن  سعر  بأقّل  الّدار  شراء  أجل 
وخاّصًة إذا كانت اخلالفات بني الزّوجني شديدة قد 
يتصرّفا بطريقة ُمتسرّعة وُمتهوّرة وال عقالنّية.

احلاالت الّتي ُيواجهها الّزوجان/املطّلقان 
إجراءات  خالل  البيت  تقسيم  عند 

الّطالق.. 
ÒwMJ Ò��« ÷dIK� l{Uš dOž XO³�«

في حال لم يكن البيت خاضًعا للقرض الّسكنّي 
ألّنه  بساطًة،  أكثر  املوضوع  يكون  (املشكنتا)، 
أخذ  الزّوجني  أحد  باستطاعة  احلالة  هذه  في 
«املشكنتا» بنسبة %50 من ثمن بيت الزّوجني 

ليشتري حّصة الّطرف الّثاني في البيت. 
قيمة  يفحص  القروض  بنك  فإّن  احلالة  هذه  في 
أو  للزّوج  املاّدي  والوضع  الّشهري  والرّاتب  البيت 

الزّوجة (طالب/ة القرض)، وغيرها..
 

ÒwMJ Ò��« ÷dIK� l{Uš XO³�«

للقرض  خاضًعا  يزال  ال  البيت  كان  حال  في 
املعني  الزّوجني  أحد  فإّن  (املشكنتا)،  الّسكنّي 
ّية  بشراء بيت الزّوجني يأخذ على عاتقه مسؤول
تسديد «املشكنتا» األولى و«املشكنتا» اجلديدة؛ 
من  أكبر  القرضني  مجموع  سيكون  وهكذا 
يكن  لم  حال  في  (هذا  البيت  ثمن  من   50%

إذا  ا).  ـً ّي إضاف ا  ـً خاّص ماًال  ميلك  القرض  طالب 

املُمكن  من  توفير  صندوق  ميتلكان  الزّوجان  كان 
تسديد «املشكنتا» أو جزء منها، وهكذا يسّدد 
فقط  البيت)  بشراء  (املعني  الزّوجني  أحد 
أخذ  طريق  عن  «املشكنتا»  من  املتبّقي  القسم 

«مشكنتا» جديدة.

XO³�« lOÐ

في حال اّتخذ الزّوجان قرارًا ببيع البيت، يجب 
لضغوطات  الرضوخ  أو  التسرّع  عدم  عليهما 
املُشترين، حيث إّن بيع البيت بسرعة قد يؤّدي 
كان  حال  في  إّال  البيت،  سعر  تخفيض  إلى 
املمكن  من  وهكذا  ًيا،  عال الّدور  على  الطلب 

استغالل األمر لرفع سعر البيت.
سيكون  البيت  سعر  أّن  وهو  مؤّكد  واحد  أمر 
أكثر  بتأنٍّ  البيع  عملّية  نّفذنا  كّلما  أعلى 
من  لذلك  مسّبًقا،  وُمخّططة  عقالنّية  وبطريقة 
الضرورّي جًدا عدم الّتسرّع وتنفيذ عملّية البيع 

بتروٍّ.
 

 ·bN�  ÒwMJÝ  ÷d�  vKŽ  ‰uB(«

XO³�« w	 w½U Ò¦�« ·d ÒD�« W ÒBŠ ¡«dý

إّن املعايير اّلتي يفحصها البنك من أجل املوافقة 
الّثاني (املشكنتا  الّسكنّي  القرض  إعطاء  على 
في  الثاني  الّطرف  حّصة  شراء  لهدف  الّثانية)، 
البيت  جودة  البيت؛  موقع  ـ:  ب تتعّلق  البيت، 
البيت؛  بناء  أقدمّية  واملوقع؛  البناء  ناحية  من 
طالب  راتب  البيت؛  فيه  يتواجد  اّلذي  الّطابق 
القرض الّشهري، وإن كانت لديه أسبقّيات، أو إن 
كان صاحب حساب محدود في البنك أو أعلن 

إفالسه، وغير ذلك من األمور..
البنك  يقرّر  اّلتي  عام  بشكل  املعايير  هي  هذه 
مبوجبها االستجابة أو عدم االستجابة لطلب أحد 

الزوجني للقرض الّسكنّي (املشكنتا).

 qO�9  w�  qLF|®  W|—UI�  ÷Ëd�  w�UB��«

 ÷Ëd� !«—U�� jOD"
Ë „uM��« ÂU�√ 5{d�I Ô*«

©W Ò|—UI�

‚ö ÒD�«  U³Oðdð ¡«dł≈ ‰öš

 b Š√ ¡«d ý ·b N  Òw M~ Ý ÷d
 d šü« ·d ÒD « è ÒB Š 5łË Òe «

 è ÒOłË Òe « —« Òb « w
ÊULOK� qOAO� œU�
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  20132013 ÂUŽ XFOÐ …b¹bł …—UOÝ  ÂUŽ XFOÐ …b¹bł …—UOÝ 500500 s� d¦�√ s� d¦�√

¢“—uð 5�√¢ Èb� Uðu¹uð W�U�Ë w	¢“—uð 5�√¢ Èb� Uðu¹uð W�U�Ë w	

 ‰öš - t½√  UHOŠ –  “—uðu� 5�√  ÂUŽ d¹b� Àu×Ð »UN¹√  bO��«  Õd�

 «c¼ Ê≈ ‰U�Ë ÆszUÐeK� …b¹bł Uðu¹uð …—UOÝ 500 s� d¦�√ lOÐ 2013 ÂUŽ

 YOŠ w{U*« ÂUF�UÐ W½—UI�  «—UO��« œbFÐ 40% W³�MÐ …œU¹“ vKŽ ‰b¹

Æ…—UOÝ 350 mKÐ

 ‰ušœ  ∫5OÝUÝ√  5³³��  œuF¹  ŸUHð—ô«  «c¼  Ê≈  Àu×Ð  bO��«  ·U{√Ë

 d³²Fð w²�« …b¹b'«Ë ¨UN¦¹b% - w²�«  ¢ôË—u� Uðu¹uð¢ b¹b'« q¹œu*«

 Æ¡«—bLK�  WLzö�Ë ¨Èu²�*«  WFO	—  UH�«u�  «– UNMJ�Ë WOKzUŽ …—UOÝ

 —U³²šUÐ  dNE¹  UL�  ¨szUÐe�«  W�b�Ð  WK¦L²*«  WOMN*«  V½Uł  v�≈  «c¼

Æ «—UO��« ¡«dý vKŽ —uNL'« ‰U³�≈Ë ZzU²M�«

 Ê√  U½d�¹¢  ∫UHOŠ  ≠¢“—uð  5�√¢  W�U�Ë  ÂUŽ  d¹b�  Àu×Ð  »UN¹≈  vC�Ë

 ÀbŠ√  Â«b�²Ý«Ë  ¨ U�b)«  WOMN�  ‰U−�  w	  ÁU½b�—  U�  —ULŁ  wM$

 W�Uš Æ «—UO��UÐ W¹UMFK� ÂuO�« v²Š X	dŽ w²�«  UOMI²�«Ë qzUÝu�«

 WIŁ  vKŽ  s×½Ë  ¨WŽU−M�UÐ  UN�H½  X²³Ł√  …b¹b'«  Uðu¹uð   ö¹œu�  Ê√

 ZzU²MÐ œuFOÝ ‚u��« v�≈ 20114  ÂUF� …b¹b'«  ö¹œu*« ‰ušœ ÊQÐ

   Æ¢p�c� …d¼UÐ

     ©ÆŸÆŸ® 

Haanet l� X? Ó½U ?¼

 pKN²�*« tłU²×¹ U� q� ≠ Haanet
…bŠ«Ë W�LKÐ

 w�UE½  vKŽ  d	u²¹  Íc�«  ¢X½U¼¢ ®אפליקציה©    oO³Dð  ‚öÞ≈  Î «dšR�  -

 oO³D²�«  ÊuJ�  ¢ÓÊU¼¢  qFH�«  s�  o²A�  X½U¼  rÝô«  ÆApple  Ë   Android
 v�« ‰u�u�«Ë ·UAJ²Ýù« ¨Y×³�« Âb�²�*« vKŽ ÊÒuN¹Ë ÎôË√ Â«b�²Ýô« qNÝ

 w	  U�bš s� t�eK¹ U� q�Ë W�U)«Ë W�UF�«   U�ÝR*«Ë W¹—U−²�«  `�UB*«

ÆWO�uO�« tðUOŠ

 WOÐdF�«  `�UB*«  bŽU�¹Ë  5�b�²�*«   UłUŠ  w³KO�  ¢X½U¼¢  oO³D²�«  QA½√

 Íb¹QÐ  …d	u²�Ë  WŁb×²��   UOMIð  …bŽU�0  W¦¹bŠ  …—uBÐ  —u ÒD²�«  vKŽ

 v²Š  ¨W¹d³F�«Ë  WOÐdF�«  5²GK�UÐ  d	u²�  X½U¼  oO³Dð  Æ’U�ýô«  WO³�Už

 szUÐe�« s� œbŽ d³�√ vKŽ UNðU�bš ÷dŽ s� WOÐdF�« W¹—U−²�« `�UB*« sJ1

ÆÍœuNO�«Ë wÐdF�« 5DÝu�« w	 5KL²;«

 WO�c�« nð«uN�« ‰öš s� d	u²ð X½U¼  U�bš

 UN�öš s� W¹—U−²�« `�UBLK� WŽuM²*«  U�b)« .bI²� WO�c�« nð«uN�« —UO²š≈

 YOŠ d̈�cð Èdš« WKOÝË Í√ s� W�uNÝË ÎUł«Ë— d¦�_«Ë l$_« WKOÝu�« UN½ô

 ¨w�–  nðU¼  ÊuOK�  3  »  —bI¹  ÂuO�«  œö³�«  w	  d	u²*«  WO�c�«  nð«uN�«  œbŽ  Ê√

 d¦�_« …«œô« w¼Ë ¨»dŽ 5�b�²�� Íb¹UÐ d¦�√Ë ÊuOK� nB½ sŽ b¹e¹ U� UNM�

 w	 v�Ëô« W³ðd*« WO�c�« nð«uN�« —bB²ð YOŠ ¨WO�uO�« …UO(« w	 ÎU�«b�²Ý≈

Æ U�uKF*« sŽ Y×³K�  «Ëœô« WLzU�

WOÐdF�« `�UBLK� GPS tOłuð ÂUE½ œö³�« w	 Ád� ‰Ë_

 W×KB� qJ� d	u¹Ë  WOÐdF�« `�UB*« s� WFÝ«Ë  UŽUD� qLA¹ X½U¼ oO³Dð

 W¹uO(«   U�uKF*«  q�  qLA¹  YOŠ  ¨ÊuHð—UL��«  vKŽ  ’Uš  l�u�  W¹—U&

 sŽ  Õdý  ¨nðUN�«  r�—  ¨Â«Ëb�«   UŽUÝ  ¨Ê«uMF�«  ¨W×KB*«  rÝ«®  W×KB*«  sŽ

 W×KB*UÐ W�U)« „u³�OH�« W×HB� jÐ«Ë— ¨W×KB*« UN�bIð w²�«  U�b)«

 ÂUE½ WDÝ«uÐ tOłuð v�« W	U{_UÐ ¨©p�c� w½Ëd²�ô« b¹d³�«Ë X½d²½ô« l�u�Ë

 WŽuL−�Ë ¨Ÿ—«uý ¡ULÝ«Ë s¹ËUMŽ v�« WłU(« ÊËœ W×KB*« »UÐ v�«  GPS ? �«

 v²ŠË  W×KB*«  UN�bIð  w²�«   U�b)«Ë  W×KB*«  qš«œ  s�  WO×O{uð  —u�

Æ…d	u²*«  öL(«

 W×KB*« qš«œ v�« v�Ëô« …uD)« W�d	

 ¨Âb�²�*« UN×HB²¹ w²�« ÊuHð—UL��« vKŽ W¹—U−²�« W×KB*« l�u� ‰öš s�

 v�Ë_« …uD)« W�d	 Âb�²�LK� d	u²ð W×KB*« —u�Ë W¹uO(«  U�uKF*«Ë

 tðU�bš  sŽ  Y×³�«  WOKLŽ  Âb�²�*«  vKŽ  q ÒN�½  p�«cÐË  W×KB*«  qš«œ  v�«

 qLý√Ë  qC	QÐ  tðU�bš  ÷dŽ  WO½UJ�≈  W×KB*«  VŠUB�  d Ò	u½Ë  WÐuKD*«

Æ5KL²;« tMzUÐ“ vKŽ WMJ2 WI¹dÞ

‰uIF� dF�Ð lÝ«Ë —UA²½≈ ≠ X½U¼ oO³Dð

 W×KB*«  sŽ  WK�UýË  WFÝ«Ë   U�uKF�  ÷dŽ  WO½UJ�≈  d	u¹  ¨X½U¼  oO³Dð

  U�uKF�  q¹bFð  W×KB*«  VŠU�  lOD²�¹  YOŠ  WOJO�UM¹b�UÐ  eOL²ð

ÆÎ«bł WDO�Ð nO�UJ²ÐË ¨tÐ ’Uš wMOÐ `DÝ ‰öš s� t²×KB�

 w�u¹ szUÐ“ ÍœU½ …—«œ≈

  öL(« vKŽË W×KB*« w	 b¹bł q� vKŽ Ÿö ÒÞô« szUÐe�« sJ1 X½U¼ oO³Dð

 X½U¼  ¨W×KBLK�   «—U¹e�«  b¹b&  s�  ÊuÐe�UÐ  ÍœR¹  U2  —«dL²ÝUÐ  …œb−²*«

 qzUÝ— ‰UÝ—ù `�UB*« »U×�ö� W�dH�« WŠUð≈ ‰öš s� WO½UJ�ô« pKð d	uð

Æ…b¹b'«  öL(« vKŽ szUÐe�« ŸöÞô ©נוטי פיקציות® oO³D²�« d³Ž

©ÆŸÆŸ®
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u�ËœuÝu�ËœuÝ

وجبة  حتضير  في  يوم  كّل  صباح  حتتارون  هل 
ة،  شهّي إفطار  وجبة  عن  تبحثون  هل  اإلفطار؟ 
لذيذة وسهلة الّتحضير؟.. نقّدم لكم طريقة إعداد 

شكشوكة خضراء مع اجلبنة وصفار البيض.

∫©!U��Ë 8 v�≈ 6® d|œUI*«

3 مالعق كبيرة من زيت الزيتون.
كراث مقّطع إلى شرائح.

10 أوراق من الزّعتر الّطازج.
2/فّصان من الّثوم املفروم.

8 أوراق من الّسلق، مغسولة ومفرومة إلى قطع كبيرة.
½ ملعقة صغيرة من امللح.
القليل من الفلفل األسود.

القليل من حب الكزبرة (مطحون).
القليل من جوزة الّطيب.

القليل من التشيلي املفروم أو ربع قرن من الفلفل األخضر احلار.
250 غراًما من الّسباجن.

صفار 10 بيضات.

5 مالعق كبيرة من الكرمية احللوة (שמנת מתוקה).
150 غراًما من جبنة ريكوتا.

القليل من البقدونس املفروم أو الزّعتر الطازج.

 ∫dOC� Ò��« WI|d�

ا.  تقريًب دقيقة   15 ملّدة  الزّعتر  مع  مقالة  في  الكراث  نقلي 
ُنخرج الزّعتر من املقالة ونضيف الّثوم وأوراق السلق املفرومة، 
لونه  وحتّول  الّسلق  ذوبان  حّتى  أو  دقيقة   15 ملّدة  ونقليهم 
إلى األخضر الفاحت. نرّش البهارات ونضيف أوراق الّسبانخ. 
ا حّتى ذوبان  نغّطي املقالة ونترك املقادير ملّدة 3 دقائق تقريًب
الّسبانخ، وفي هذه املرحلة تتكّون في املقالة بعض الّسوائل، 
نرفع الغطاء عن املقالة ونستمّر بالّطبخ إلى أن تتبّخر معظم 
جبنة  من  القليل  نضع  خشبّية  ملعقة  بواسطة  الّسوائل. 
الريكوتا فوق اخلليط، ونسكب الكرمية احللوة، ونترك املقادير 
تغلي دون حتريك؛ ومن ثّم نضيف بحذر صفار البيض إلى 
املقالة، ونرّش القليل من امللح والفلفل األسود، ونترك املقادير 

في املقالة دون غطاء ملدة 30 ثانية فقط.. 
ُتقّدم وجبة اإلفطار ساخنة مع البقدونس أو الزّعتر.

èM ³ '«Ë i O ³ « —UH� l  ¡«d Cš èÖu A~ýèM ³ '«Ë i O ³ « —UH� l  ¡«d Cš èÖu A~ý …ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI	√

1. ساللة من البربر.
2. مدينة فرنسّية - نعم (بالروسّية).

3. انقياد وخضوع.
4. ...... املطر أو ....... الّشباب.

5. رفيق - تاق - ضمير مّتصل مبني على الفتح.
6. من األحجار الكرمية تستعمل للزينة (معكوسة).

7. متشابهان - إقامة ومكاتب رسمّية في بلد أجنبّي.
8. سّب - من احلشرات.

9. أضاع وخسر - ثقل الّشيء.
10. جمهورّية في أمريكا الوسطى.

∫ ÒÍœuLŽ

1. من شعراء العصر األموّي.
2. خاّصتي - بحر - من الّطيور (معكوسة).

3. عصور - من احلبوب.
4. دّق - حبل مصنوع من اجللد يوضع في رقبة احليوان لألمان 

والقيادة.
5. حرف نصب - من األسماء اخلمسة (معكوسة) إبداع (معكوسة).

6. من الّطيور - نطاق أو زّنار.
7. لهب - أجاب.

8. سال املاء - خاّصته - فضاء.
9. اسم علم مؤّنث - لالستفسار - مجّمع مائي كبير.

10. شعب من البربر يسكن شمال إفريقيا.
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ÆÆÆU Î³ÓK ÓÞ w� ÓÍ«b �«Ë ÔiÔ	Úd Ó¹ v�Ë Ú_« …]d ÓLÚK �

 ÔXÚ³ Ó× ÓÝ ¨W ]O H ÚO ]B�« WÓK ÚD ÔFÚ�« ÂU Ò¹Ó √ d zU� Ó�ÓË ¨ ÓÂÚu ÓO Ú�«

 Ô Úd
ÓEÓ² Ú½«ÓË  ¨W ÓI¹b Ó Ú(«  v�≈  W ÓŠU³ =��«  Ó÷Úu ÓŠ

Æw� ÔÁ«Òb F ÔO � ÓÍ«b �«Ë

ÆUL ÔN ÚM � Ïb ÓŠÓ√  ÚQ Ó¹ Úr Ó�ÓË ¨ Îö¹u ÓÞ Ô Úd
ÓEÓ² Ú½ «

 ÚaÔH ÚM Óð Úr Ó�ÓË ¨ ÌqOK Ó� Ób ÚF ÓÐ wzU�b Ú�Ó√ Ôq BÓO ÓÝ ¨UÐUÐ ≠

ÆW ÓŠU³ =��« Ó÷Úu ÓŠ Ôb ÚF ÓÐ w�

 ÷Úu Ó Ú(«  Ó¡Úq Ó�  ]ÊÓ√  Ó5	d ÚF Óð  X Ú½ÓQ Ó	  ¨U�U�  U¹  U ÒO Ó¼

° Îö¹u ÓÞ U Î² Ú�ÓË Ô‚d ÚGÓ² Ú� Ó¹ ¡UL ? Ú�U Ð

∫U ÎF Ó� w½UÐUłÓ√ Ìœœ̂Ód Óð ÓÊËœÓË

°ÂÚu ÓO Ú�« Ób ÚF ÓÐ Óp�– Óq ÓF ÚH Ó½ ÚsÓ� ≠

ÆUL N �ö Ó� w	 s Ú¹]œUł U½uJ Ó¹ ÒôÓ√ ÔXÚO ]M Ó Ó9

∫w�ÚH Ó½ w	 ÔXÚK Ô�

 s ÓŽ  ÊUL]K ÓJ Ó² Ó¹  UL ÔN ]½≈  ¨ÎW Ó³ ÓŽ«b Ô�  ÚX Ó�ÚO Ó�  UN ]½≈  ô  ≠

Æ¡UL? Ú�« …Ó—uðU	 mÓK Ú³ Ó� w	 …ÓœU¹=e�«

 ô × Ó¹ ôÓ√ ¨ ÔWÓK ÚD ÔFÚ�« wNÓ² ÚM ÓðÓË Ïb Š«Ë ÏŸu³ ÚÝ
Ô√ ÆÆ Ús J�ÓË

 W ÓM ]��« ÕU² ² Ú	« Óq Ú³ Ó� wzU�b Ú�Ó√ Ól Ó� Ól ]² Ó Ó9Ó√ ÚÊÓ√ w�

°øW ]O Ý«—=b�«

 Ús � w½UFÓM Ó� ÚËÓ√ ]w
ÓK ÓŽ ö Ô� ÓÐ UL ÔN ]½Ó √ U Î�Úu Ó¹ Úd ÔF ÚýÓ√ Úr Ó�

Æ ‚ö ÚÞ Úù« vÓK ÓŽ Ì¡ Úw
Óý

ÆÌdO¦ ÓJ Ð Óp�– Ús � Ôo ÓL ÚŽÓ√ ÓWÓ�ÓQ Ú� ÓL ? Ú�« ]ÊÓ√ Ôb I Ó² ÚŽÓ√

∫«Îœ=œÓu Ó² Ô� UL ÔNÓ� ÔXÚK Ô�

 w ÒM ÓŽ  UO H Ú� Ôð  ôÓË  ¨w½UŠ—UBÔð  ÚÊÓ√  UL Ô�ułÚ—
Ó√  ≠

ÆU Î¾ ÚO Óý

∫U ÎÓ� ÐUŽ UÐUÐ Ó‰U�

 w	  hÚI ]M�«  WÓK J ÚA Ô�  Ús �  w½UF Ôð  U½Óœö Ð  ]Ê≈  ≠

 ‰UL ÚF² ÚÝ«  w	  UM ÚGÓ�UÐ  «–S	  ªÁUO L ? Ú�«  ÊËe Ú� Ó�

 UM ]½S Ó	  ¨…Ó—Ëd ]CK�  ô  W ÓOK Ú� ]²�«  ·Ób ÓN Ð  ¨ÁUO L ? Ú�«

Æ¡U� ÓÊËœ U ÎL Ú² ÓŠ vIÚ³ ÓM ÓÝ

∫U�U� ÚX Ó	U{Ó√

 Ób  Ó& ÚÊÓ√ ÓÊËœ ÕU³ ]B�« w	 ÔkI ÚO Ó² Ú� Óð Óp ]½Ó √ Úq ]O Ó� Óð ≠

 ÚËÓ√ ¨ Óp Ó½UM ÚÝÓ√ Ón =EÓM ÔðÓË Óp ÓN ÚłÓË Óq � ÚGÓ²� Ì¡U� Ó…Ód
ÚD Ó�

 ÚËÓ√ ¨ Óp ÓA ÓD ÓŽ ÓÍËÚd Ó² � ¡U ÓL ? Ú�« Ós � U ÎÝÚQ Ó� Ôb  Ó& ô Óp ]½Ó √

ÆÆÆ«Î—UL Ł ‚u Ò��« w	 Ôb  Ó& ô Óp ]½Ó √

∫UL ÔN Ô² Ú³ ÓłÓ√

 Ó„UM Ô¼  W Ó³¹d ÓI Ú�«  ¡«d ÚC Ó Ú)«  W]K ]²�«  ÓnÚK Óš  ¨ Ús J�ÓË  ≠

 ÓV Ó× Ú� Ó½  ÚÊÓ√  ÔlODÓ² Ú� Ó½  ¨ÁUOL? Ú�U Ð  ÏW Ó¾OK Ó�  Ï…Ód ÚO Ó× ÔÐ

ÆÔ¡UAÓ½ v² Ó� Ó¡UL ? Ú�« UN ÚM �

 ÓpÚK ð  v�≈  ÓV Ó¼Úc Ó½  ÚÊÓ√  ÓÍ«b �«Ë ÓÕÓd Ó² Ú�«  ¨ ‰U Ú(« w	ÓË

Æ…Ód ÚO Ó×Ô³ Ú�«

 w	  U ÎF Ó�  Ó̀ Ó³ Ú� ÓM�  w�U	—  Óu ÔŽÚœÓ√  ÚÊÓ√  Ôs J Ú Ô1  Úq Ó¼  ≠

ø…Ód ÚO Ó×Ô³ Ú�«

Æ Ôq B Ó½ UL Ó¦ Ú¹Ó— Ó—«d ÓI Ú�« ÓpÓ� Ô„Ôd Ú² ÓM ÓÝ ≠

 ÀöÓŁ Óq Ú³ Ó� …Ód ÚO Ó×Ô³ Ú�«  v�≈ Ô…ÓdOšÓ Ú_« wðÓ—U¹“ ÚX Ó½U�

ÆÆÆ Ì «u ÓM ÓÝ

  Ó√Ób ÓÐÓË  ¨…Ód
Ú� ]B�«  Ác¼  vK ÓŽ  Ó„«c Ó½¬  ÔX Ú�ÓK Ół

ÆÆÆwMÔ³ Ž«b ÔðÓË wM ÔD³ Ú� Óð ÔÃ«u Ú�Ó Ú_«

 Ós �  UÐUÐ  w½Ó—
]c ÓŠ  Úr Ó�ÓË  ¨U�U�  ]wK ÓŽ  ÚXÓIK Ó�  Úr Ó�

©1®°ÁU O *« v K ÓŽ k  U × ÔM 
 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�«  

° ÊU�Ó Ú_« q Ó− ÓŽ ÓÊËœ W ÓŠU³ =��«

ÆÆÆ Îôu¼Úc Ó� UN � ÚH Ó½ …Ód
Ú� ]B�« vK ÓŽ Ôn �Ó√ ¨ ÓÊ ÚüÓ«

 øÌbOF ÓÐ  ÌbOF ÓÐ  v�≈  Ú ]b ÓðÚ—«  ÓnÚO Ó�  øÔÁUO L ? Ú�«  Ós Ú¹Ó √

øÎ…Ód
J ÓŽ ÎW Ó� ÝÓË ÚXÓ�]u Ó Ó% «–UL? �ÓË

 Ôb łÓ√  w ÒK ÓFÓ�  wA Ú�Ó√  ÔX ÚŠÔ— ÓË  ¨«ÎdO¦ Ó�  ÔX ÚL ? ]�ÓQ Óð

Æ Ó»«u Ó Ú'«

 vK ÓŽ  u¦ Ú− Ó¹  UÎ ? Ò¹
œU�Ó—  «Îd ÚO ÓÞ  ÔX Ú× ÓL ? Ó�  ¨ÌbOF ÓÐ  Ús �

Æ  «—Ë–UIÚ�« Ós � ÌW Ó�Úu Ó�

 ÔÁÓu Ú× Ó½ wÐ«d ² Ú�«  Ól Ó�ÓË Ô̈d ÚO ]D�« «c¼ Óu Ô¼ U� Úe =O Ó�Ô√  Úr Ó�

ÆÏW ]D ÓÐ Ôt ]½Ó ≈ ÔX Ú�Ó— ÚœÓ √

 wðUF�̂Óu Óð ]s JÓ� ¨w ÒM � Ô»Ôd ÚN Ó² ÓÝ UN ]½Ó √ «Îb =�ÓQ Ó² Ô� ÔXÚM Ô�

° Ú‚Ôb ÚB Óð Úr Ó�

øÎW ÓM¹e ÓŠÓË ÎW ÓHOF Ó{ÓË ÎW Ó� � ]² Ô� Ós¹bÚ³ Óð «–UL? � ≠

‰UHÞú� W ÒB�

©l? ? ? ³²¹®
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b¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł

 W×łUM�« åUJ¹d�√ êOÐò WK�KÝ

  °l ÒÝu²�« w	 ÒdL²�ð

 ¨U Î�«dž  90  å—uO½uł  dÇ—uáL¼ò  nOCðË  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  l ÒÝuð  å“b�U½Ëb�U�ò

 WJ³ý  —d� ¨UJ¹d�√  ZOÐ WK�KÝ t²�ô Íc�«  ÕU−M�«  bF³	 ÆU Î�«dž 180  å—uO½uł qÐ«œòË

 —uO½uł dł—u³L¼ WK�KÝ ∫…b¹bł Ê«“Ë√ W	U{≈Ë WK�K��« lOÝuð å“b�U½Ëb�U�ò rŽUD�

ÆÂ«dž 180 —uO½uł qÐ«œ WK�KÝË Â«dž 90
 ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð  ∫WHK²��  WLFÞ√  6  —UO²š«  ÊUJ�ùUÐ  ÂuO�«  s�

ÆU Î�«dž 180Ë  U Î�«dž 90 ¨U Î�«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WŁö¦Ð ”UâOÑ ”ôË Í«ËœËdÐ

Æ…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dł—u³L¼ ¸ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ

©ÆŸÆŸ®

°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb�U�ò …uN� l�

W�	UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

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

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

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

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

©ÆŸÆŸ®

°å“b�U½Ëb�U�ò w	 b¹bł

 s� …b¹bł »UF�√

HAPPY STUDIO
Æ¢qO� wÄU¼¢ œôË√ W³łË q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 w	  UC¹√  rNÐ  VFK�«  œôË_«  ÊUJ�SÐ  ¨ U½«uOŠ  ‰UJýQÐ  WHK²��  »UF�«  7  qLAð  »UF�_«  WK�KÝ

  ÆwwwÆhappystudioÆcom  œôË_« l�u� vKŽ ‰UIM�« nðUN�« w	 Ë√ »uÝU(« w	 ⁄«dH�«  U�Ë√

 dNE¹  Íc�«Ë  ¢œu�¢  vKŽ  œôË_«  qB×OÝ  “b�U½Ëb�U�  w	  ¢qO�  wÐU¼¢  œôË_«  W³łË  ¡«dý  bMŽ

 s�  WFÝ«Ë  WKOJAð  ÷dF¹  Íc�«Ë  l�u*«  w	  r¼œôË√  qO−�ð  s¹b�«u�«  ÊUJ�SÐ  Æq�_«  W³KŽ  vKŽ

 Æ»UF�ôUÐ oKF²ð Èdš√  UO�UF	Ë  U¾łUH�Ë ¨włUŠ_« ¨»UF�_« ¨ UO�UFH�«

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

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

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

©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�«

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

©ÆŸÆŸ®

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

على  كن  طموحاتك.  عن  الكشف  تستطيع 
استعداد فسيعرفك بعض األصدقاء على أشخاص 
فلسفة  إلى  انظر  لك.  بالنسبة  إثارة  أكثر  جدد 
اآلخرين فقد جتد أنها تستحق الدراسة أو التأمل. 

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

التي  أنشطتك  في  رفيقك  معك  تشرك  أن  حاول 
تقوم بها. ينبغي أن تنتهز ما يتاح أمامك اليوم 
من فرص جيدة. تعلم أن تتكلم عنهم في وجودهم 

ال في غيابهم. 

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

سيكون عليكما أن تتنازال إذا ما أردمتا جناح هذا 
االحتاد. استقرارك سيساعدك كثيرًا على احلصول 
تكن  ال  العمل.  في  زمالئك  من  كثير  دعم  على 

كثير النقد. 

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

قد تواجه بعض املشاكل في حياتك الشخصية ومن 
األفضل جتنبها في الوقت احلالي. املعارضة موجودة 
وعليك االستعداد ملواجهتها قدر اإلمكان. قد تقع 

في بعض املشكالت مع الشخص الذي حتبه.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

مع  للخروج  أو  اجلماعية  املناقشات  حلضور  خطط 
األصدقاء الذين يحبون احلديث كما حتب. ستسرع 
في التوصل إلى صديقك. قدراتك على الترويج هي 
رصيد لك في مجال عملك وفي حياتك اخلاصة. 

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

كن  واحد.  جانب  من  عاطفي  اجنذاب  تصادف  قد 
حكومية.  وكاالت  أي  مع  التعامل  عند  حذرًا 
جميع  تنفيذ  من  متكنك  رائعة  بقدرات  تستمتع 

أفكارك. ينفذ صبرك مع أعدائك. 

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

االجتماعية  اللقاءات  اجلميع.  مساعدة  ميكنك  ال 
ويستمتع  كثيرًا  تنجح  منزلك  في  تقيمها  التي 
منزل  إلى  لالنتقال  ترتب  رمبا  احلاضرين.  كل  بها 

آخر. كن حذرًا هذا األسبوع.

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

السفر يعود عليك بكثير من الفوائد في العمل 
واملتعة. قد تكون اليوم غير متفهم لبعض احلقائق، 
لذا تفحص األمر جيدًا قبل أن تتخذ أي قرار. هناك 

أمور تخفى عليك وتكون مضجرة.

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

مهاراتك  استغل  بإزعاجك.  للنقد  تسمح  ال 
يومك  يكون  ال  قد  أهدافك.  حتقيق  في  اإلبداعية 
مليًئا باألحداث ولكنك سوف تنشغل بقضاء بعض 

األمور املعلقة وبإنهاء بعض املشاريع اخلاصة بك. 

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

السفر ممتع جداً. ستكون في غاية احلساسية عند 
التغييرات  بعض  الشخصية.  أمورك  مع  التعامل 
من  اخلروج  حاول  مثمرة.  تبدو  منزلك  شكل  في 

الروتني الذي تعيشه.

»)u! (19 شباط - 20 آذار)

ميكنك  بعملك.  االهتمام  من  املزيد  تولي  أن  حاول 
عالقاتك  في  والتوازن  االستقرار  من  نوع  إضفاء 
أكثر  بشكل  التعامل  على  عزمت  إذا  الشخصية 
صدقًا وصراحة. حاول أن تتابع الرد على مراسالتك.

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

أسلوبك  تعطي.  أن  تستطيع  مما  أكثر  تأخذ  ال 
لن  الكثيرين.  إليك  يجذب  احلياة  في  الفريد 
النظر  بصرف  معهم  تعيش  من  إرضاء  تستطيع 

عما تفعله اليوم.
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