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H a i f a

يوم  ثقة،  بكّل  شقارة،  أبو  جورج  احليفاوّي  صعد 
القادم»  «الّنجم  برنامج  مسرح  على  املاضي،  األحد 
أن  فاستطاع  َهبا»  הבא)/«هكوخاڤ  (הכוכב 
كبيرًا  عدًدا  وُيدهش  الّتحكيم،  جلنة  وُيسحر  ُيبهر 
من املشاهدين، بأدائه املمّيز وصوته العذب اجلميل، 
بعد أن قّدم أغنية (בדד - «بداد») (وحيد) للفّنان 
رائع  وبأداء  اخلاّص  بأسلوبه  أرچوڤ  زوهر  الراحل 
أحتف من خالله اجلميع. وكان جورج أبو شقارة ابن 
بعد  بجدارة  املرحلة  هذه  إلى  تأّهل  قد  عاًما،  ـ18  ال
أن قّدم أغنية باللغة اإلنچليزّية جلون لينون بعنوان 

للبيع
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

للتفاصيل -استي: 9352028-03, روتي: 03-9352696
ميكن االتصال في ايام االحد – اخلميس بني الساعات : 18:00- 8:00

ruth.eldor@bankleumi.co.il :البريد االلكتروني

من  أمني  وفد  مؤّخرًا،  قام،   ≠ åUHO�ò q�«d*

بلدّية شنغهاي (املدينة التوأم ملدينة حيفا، واّلتي 
يبلغ عدد سكانها حوالي 24 مليون نسمة) في 
زيارة مهنّية ملدينة حيفا؛ إلتقى من خاللها مع 

قسم األمن في بلدّية حيفا. 
وتعرّف الوفد عن كثب على مفهوم األمن، نظرّية 
البلدّية،  إقامتها  إلى  بادرت  اّلتي  األزمات  إدارة 

مبا في ذلك حوادث اإلصابات اجلماعّية والزالزل.
التحّكم  وسائل  شنغهاي  من  الوفد  فحص  وقد 
القيادة  ومركبات  الطوارئ،  حاالت  في  املُتاحة 
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اإلطفاء  خلدمات  زيارة  جانب  إلى  والّطوارئ، 
الّتوقيع  ّمت  اخلتام  وفي  عملها.  على  والتعرّف 

على املذّكرة، اّلتي جاء فيها ما يلي: 
«على رغم الفارق اجلغرافّي بني املنطقتني، إّال أّن 
هناك أساس مشترك بني املدينتني للبحث والّتبادل 
التحتّية  البنية  تشمل  عديدة،  مجاالت  في 
للّدفاع املدني والوقاية من الكوارث والتأّهب لها 
وإنشاء  واإلنقاذ،  والّطوارئ  واإلسعافات  والقيادة 
الّتأهيلّية،  واملعرفة  العامة،  املعرفة  وحتديث  فرق 

وتدريب الدفاع املدنّي.

بلدّية  منحت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

على  الّثالثة  وللّسنة  مؤّخرًا،  حيفا، 
الّتوالي من ميزانّية املشاريع املشتركة 
منحة   119 معهد «التخنيون»،  مع 
و147  الدكتوراة،  لطالب  دراسّية 
سّكان  من  املاجستير،  لطالب  منحة 
مدينة حيفا، اّلذين يتعّلمون في العام 
«التخنيون».  في  احلالي  الدراسّي 
 4 نحو  الدراسّية  املنح  متويل  وبلغ 

ماليني شيكل.
املشتركة  الّتوجيهّية  اللجنة  واختارت 

ملسألة  األولوّية  إعطاء  «التخنيون»  ومعهد  للبلدّية 
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بلدّية  نهج  من  كجزء  الدراسّية  املنح 
يرى  الذي  ياهڤ،  يونا  برئاسة  حيفا 
ودعم  العالي  الّتعليم  تشجيع  في 
تعزيز  في  مهّمة  أداة  املدينة  طالب 
حيفا واحلفاظ على صبغتها كمدينة 
إلى  الّثقافات.  متعّددة  متروپولني 
دعم  أقّر  الدراسّية  املنح  متويل  جانب 
الّتركيز  مع  أكادميّية،  أخرى  مشاريع 
دراسة  على  الّطالب  تشجيع  على 
األنشطة  في  واملشاركة  العلمّية  املواد 
الفضاء  تخطيط  وفي  العلمّية، 
ّية في جميع أنحاء املدينة. احلضري واألنشطة الّطالب
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نسبة  ونال  (تخّيل)  (imagine)/«إميادِجن» 
يوم  مرحلة  إلى  الوصول  من  مّكنته  عالية  تصويت 
األحد املاضي، بكل سالسة وسهولة، دون أّي عواقب.

وكان من املفترض أن ينال أبو شقارة نسبة تصويت 
«فريق  إلى  االنضمام  يتمّكن  كي  ـ77%  ال تفوق 
نحو  حلمه  وحتقيق  مشواره  في  ويستّمر  الّنجوم»، 
برنامج  في  مشترك  آخر  كان  أّنه  ومبا  الّنجومّية. 
يوم األحد األخير، ومبا أّنه عربّي ابن كرم ومن سّكان 
املشاهدين -  من  كبير  عدد  فّضل  الّنسناس،  وادي 
غالبّيتهم من اليهود طبًعا - متابعة ديربي كرة القدم 
احليفاوّي بدل االستماع إلى العربّي احليفاوّي، ما أّدى 
ـ77%  إلى حصوله على نسبة تصويت أقل من ال
الّنجوم»..  «فريق  إلى  االنضمام  من  يتمّكن  فلم 
واحتّجت  ريتا،  للفّنانة  ترق  لم  الّتصويت  ونتيجة 
الّنظر  إعادة  البرنامج  منتجي  من  وطلبت  عليها 
چوالن  إيال  الفّنان  أبدى  كما  الّتصويت،  نتائج  في 
ُيعقل  كيف  متسائًال:  ُمستهجًنا  وصاح  امتعاضه، 
وأفضل  أجمل  الّنجوم»  ـ«فريق  ل معنا  ينتقل  أّال 

وأعذب صوت في هذا البرنامج؟!!
«ماكو»،  موقع  عبر  واخلبر  البرنامج  ُنشر  أن  وما 
انهالت االعتراضات وأبدى ألوف املشاهدين استيائهم 
وامتعاضهم من نتيجة الّتصويت غير املُنصفة هذه؛ 
لذا اضطرّت إدارة برنامج «الّنجم القادم» إعادة الّنظر، 
وبإمكانّية منح جورج أبو شقارة فرصة إضافّية لضّمه 

إلى «فريق النجوم».
شقارة،  أبو  بجورج  البرنامج  إدارة  اّتصلت  وفعًال، 
وطلبت منه حضور عرض يوم الّثالثاء األخير، ومن 
بني ثالثة مشتركني اعتقدت جلنة الّتحكيم بأّن لهم 
أحقّية في االستمرار في البرنامج، ّمت اختيار العربّي 
«فريق  إلى  لالنضمام  شقارة،  أبو  جورج  احليفاوّي 

الّنجوم» واملضّي مبشواره وحتقيق حلمه الفّني.
أضم صوتي إلى صوت عائلة أبو شقارة، وأطلب من 
محّبي ومتذوّقي الفن أن يتابعوا البرنامج ليتأّكدوا 
وأن  ّية،  الغنائ شقارة  أبو  جورج  ومقدرة  موهبة  من 
يصوّتوا له جميًعا، فهو ميّثل مجتمعنا العربّي بكّل 
جدارة ويستحّق مّنا املتابعة والّتشجيع والّتصويت..

 ©w�U Ò�� w�«—®                   .نعم.. كّلنا جورج
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في  أشهر  لعدة  ُمكّثف  كيماوي  عالج  بعد 
حيفا  في  (روتشيلد)  تسيون»  «بني  مستشفى 
لصّد ومحاربة انتشار واستفحال مرض اللوكيميا 
البريئة  الطفلة  جسم  اقتحم  الذي  الدم)،  (سرطان 
ابنة اخلمس سنوات ونصف، لينوي أمير سوسان؛ 
ُلعاب  من  العّينات  مئات  جمع  حمالت  وبعد 
وعيلبون  شفاعمرو  حيفا،  الناصرة،  في  املتبرّعني 
وإلى  مسدود  طريق  إلى  لينوي  عائلة  وصلت 
أصبحت  إذ  ابنتهم،  حياة  إنقاذ  في  األمل  فقدان 
وفي  حتمله،  ما  يعرفون  ال  سوداء  غيمة  حياتهم 
أي  يطابق  لم  إذ  نهايته.  يعرفون  ال  مظلم  نفق 
عن  توقفت  التي  لينوي  جسم  مواصفات  متبرّع 
الذهاب إلى الروضة منذ مرضها، كما توقفت حياة 
الوالدين أمير وكريستني سوسان. فالطفلة لينوي 
ال تتوجه إلى الروضة وقد حرمت التمتع بطفولتها 
في  دائم  مكوث  حال  في  ألنها  املرض،  بسبب 
التوأم  أخوها  أما  العالجات.  لتلقي  املستشفى 
رُوي، فيتوجه إلى الروضة ويتساءل عن أخته على 
الدوام متى ستعود لترافقه؟ أما الوالدة كريستني: 
فقد غمرتها الفرحة مع العائلة كلها، إذ أن األطباء 
املتبرعني  أحد  من  شوكي  نخاع  زرع  إلى  توجهوا 

وليس احلصول على دم من احلبل السرّي ملتبرع. 
ولكن العائلة تلقت فجأة، خبرًا سارًا وبشرى أفرحت 
أبلغتهم  إذ  والهّم.  احلزن  عنهم  وخّففت  قلوبهم 
الطبيبة املعاجلة ليئور أّن أمًال بالنجاة يلوح في 
وقد  معه،  لقاء  في  أمير،  األب  يقول  كما  األفق، 
محياه  على  وظهرت  بالدموع،  عيناه  اغرورقت 

مالمح الفرح وبريق األمل. وتبّني أن طفًال أمريكًيا 
ابنتنا  دم  يالئم  السرّي  احلبل  ودم  حديًثا،  ولد  قد 
لينوي. كان هذا خبرًا ال يصدقه العقل وال املنطق، 
حياة  املولود  هذا  سيعطي  أمريكا،  في  فهناك 
باحلياة  أملها  فقدان  على  أوشكت  لطفلة  جديدة 
بسبب هذا املرض اخلبيث.  ويضيف األب: «تبّني 
بعد الفحوصات أن خاليا دم الطفل املولود تكفي 
للتبرّع البنتنا لينوي وهو دم نظيف، نقي، خال من 
األمراض. وسيتم إجراء عملية نقل الدم إلى جسم 
لينوي في مستشفى «رمبام». فبتاريخ 10/11 
حتى  وعالجات  فحوصات  سلسلة  لينوي  ستبدأ 
يصبح اجلسم نظيًفا من أعراض سرطان الدم على 
مدار شهر ونّيف. وستخضع للرقابة القصوى ألن 
مناعة جسم لينوي ستبلغ الصفر، وستوضع في 
الدم  نقل  عملية  إجراء  حتى  منعزلة  عالج  غرفة 
من  «نطلب  يقول:  األب  ومضى  جسمها».  إلى 
األطباء  أخبرنا  وقد  العملية.  هذه  تنجح  أن  الله 
أّن نسبة النجاح %70. فبعد العملية ستمكث 
لينوي نحو شهر أو أكثر لكي تعود احلياة اجلديدة 
إلى جسم لينوي ويتفاعل في جسمها الدم اخلالي 
املجتمع  جتاوب  كان  ويضيف: «لقد  املرض».  من 
ال  استثناء،  دون  كلها  وفئاته  بطوائفه  العربي 
لوحدنا،  لسنا  على الشعور بأننا  يوصف ويبعث 
فقد دخلت لينوي قلوب الناس وهبوا ملساعدتنا. 
وبعد انطالق احلملة التي نشرت عبر وسائل اإلعالم 
وصل عدد املتبرعني في حيفا إلى 1635 شخًصا 
من سن 18 إلى 50، أما شفاعمرو والناصرة فقد 
بلغ العدد نحو 600 شخص، وفي معليا 300 

شخص. وهذه احلمالت تعود بالفائدة جلميع مرضى 
السرطان الذين ينتظرون متبرًعا بالنخاع الشوكي 
فهذا  بالذات.  للينوي  وليس  يالئمهم،  جسم  من 
أو  عائلة  أي  من  فرد  أي  يصيب  أن  ميكن  املرض 
ًيا أو يهودًيا. فنحن نشكر جميع من  بيت، عرب
دعمنا ورفع معنوياتنا من فنانني، أصدقاء، أقارب، 
جيران، صحافة، رجال دين من أهل اخلير والنخوة، 
فمجتمعنا بألف خير. وأتوجه إلى األهالي الذين 
إلى  ليتوجهوا  بل  يخجلوا  بأال  حالتنا  يعيشون 
األب  ويتابع  والنشر».  اإلعالم  بواسطة  املجتمع 
قوله: «إّن بنك العّينات في مستشفى «هداسا» 
ملتبرعني أصّحاء من عرب إسرائيل يحتوي على 
ّيته الدكتورة  23000 عّينة، والذي تتولى مسؤول

األقل  فعلى  يكفي،  ال  هذا  ولكن  بشارة،  أمال 
يجب أن يكون العدد 100 ألف متبرّع. ومبقارنة مع 
الوسط اليهودي ثمة مليون عّينة من املتبرّعني. 
أحد  ال  العالم  في  مليون   22 بني  من  لنتخيل 
مالئم للتبرّع للينوي، إضافة إلى مليون إسرائيلي 

و26 ألف عربي إال دم الطفل األمريكي».

اجلدير ذكره أن الطفلة لينوي هي توأم مع أخيها 
تذكر،  مرضّية  أعراض  دون  طبيعّية  ولدت  روي، 
ولكن في الفترة التي سبقت اكتشاف املرض شعرت 
العائلة أن لينوي تنام باكرًا، وفقدت الشهية عن 
الطعام، وهي ال تلعب مع أخيها. فتوجهت إلجراء 
فحوصات شاملة في شهر نيسان املاضي 2013 
في  (روتشيلد)  تسيون»  «بني  مستشفى  في 
حيفا لها وألخيها التوأم، وتبّني أّنها مصابة مبرض 
سرطان الدم (اللوكيميا). وفحص الطبيب الكبد 
من  وهذه  متضّخمان.  أنهما  وتبّني  والطحال، 
أعراض اإلصابة مبرض «اللوكيميا» أي سرطان الدم. 
أما أمير سوسان والد الطفلة لينوي، يعمل منذ 
13 عاًما في بلدية حيفا في قسم رقابة ترخيص 

منذ  العمل  عن  توقف  ولكنه  التجارية،  احملالت 
أن علم باخلبر األليم الذي وقع عليه وعلى زوجته 
كالّصاعقة منذ 14.4 من العام احلالي. وخرج في 
إجازة قسرية من البلدية حتى تسترد ابنته لينوي 
ّية. كما  حياتها، وأن تعود لتمارس حياتها الطفول
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أن زوجته ال تعمل، بل كرست وقتها إلى جانب 
ابنتها لينوي والتوأم روي. 

أما بالنسبة للطفل الذي ولد في أمريكا يقول األب: 
«يحظر على عائلتنا معرفة ُهوّيته إال بعد نقل الدم 
إلى جسم لينوي وذلك في حال موافقة العائلة». 

 ÊUÞd�� q(«Ë Íd�̂�« q³(« Âœ

 ‰UHÞ_« Èb� Âb�«

احلبل الّسري هو القناة التي تصل اجلنني باملشيمة 
داخل الرحم، ووظيفته نقل الفضالت التي تتكون 
في جسم اجلنني إلى دورة األم الدموية. هكذا يفرز 
وسائر  الكربون  أكسيد  ثاني  اجلنني  جسم  من 
عشر  بعد  بقاياه  تسقط  الوالدة  وبعد  الفضالت. 

أيام ويكون في مكان إزالته السرة. 
واحد.  ووريد  شريانني  على  الُسري  ويحتوي احلبل 
يحمل الشريانان الدم احململ بنواجت االحتراق من 
احملتوي  الدم  الوريد  ويحمل  املشيمة.  إلى  اجلنني 
على األكسجني واملواد الغذائية والوارد من دم األم 
الطبيب  يقوم  اجلنني،  يولد  وعندما  اجلنني.  إلى 
أن  مراعاة  مع  عناية،  بكل  السري  احلبل  بقطع 
 5 حوالي  عن  تقل  ال  مسافة  على  القطع  يكون 
سنتيمترات من بطن املولود. وحينذاك تقوم رئتا 
املولود وكبده وأعضاؤه األخرى بالوظائف التي كانت 
اجلزء  ويتساقط  واألم.  املشيمة  من  كل  بها  تقوم 
ري عادة خالل 7-10 أيام  املتبقي من احلبل السُّ
العمر. طوال  تبقى  السرة  باسم  يعرف  أثرًا  تارًكا 

إن طول احلبل السري عند املولود بعد فترة حمل 
حوالي  والقطر  سم   50 حوالي  عادًة  يكون  كاملة 

2 سم. هذا القطر يتناقص بسرعة داخل املشيمة.
وأظهرت دراسة أن ما كان يعتبر في املاضي من 
مخلفات الوالدة هو في احلقيقة كنز بشري ميكن 
األمراض  من  مميتة  حاالت  إنقاذ  في  يستخدم  أن 
الدراسة  هذه  كشفت  فقد  اخلبيثة.  الّسرطانية 
«نيوإنچالند  مجلة  في  نشرت  التي  العلمّية، 
جورنال أوف ميديسن» الطبية، أن الدم املأخوذ من 
حبل الّسرة في املواليد احلديثة، والذي كان يلقى 
يكون  أن  ميكن  الطبية،  النفايات  من  باعتباره 
املصابني  من  البالغني  لدى  النظيف  للدم  مصدرًا 
بسرطان الدم وأمراض الدم اخلطيرة األخرى. وتشير 
الدراسة إلى أن هذا األسلوب، القابل للنجاح حتى 
أكثر  األقارب،  من  املتلقي  أو  املانح  يكن  لم  لو 
ضماًنا من عملّيات زرع نخاع العظام املأخوذ من 
شخص مانح ال صلة له باملريض املتلقي. وظهر أول 
دليل على إمكان االستفادة الطبية من دم احلبل 
إعطاء  طريق  عن  ذلك  ومت   ،1972 عام  السري 
احلبل  دم  سنة   16 عمره  الدم  بابيضاض  مصاب 
وبعد   .infusion الوريدي  بالتسريب  السري 
مرور أسبوع واحد ظهر أن دم املريض يحتوي على 
خاليا حمراء، منشأها اخلاليا اجلذعّية للمانح. في 
عام 1980 بدأ التفكير واملقارنة بني خاليا احلبل 
من  التأكد  يتم  ولم  املنقول،  العظم  ونقاء  السري 
ذلك إال في عام 1989 عبر التوضيح أن دم احلبل 
اجلذعية  اخلاليا  كمية  نفس  على  يحتوي  الّسري 
متت  نفسه  العام  وفي  العظم.  نقي  في  املوجودة 
أول عملية نقل خاليا جذعّية من حبل سري إلى 
الفانكوني  (األنيميا  وراثي  مبرض  مصاب  طفل 
دم  استعمال  طريق  عن   (Fanconi anima

احلبل السري ألخته الوليدة. في عام 1991 متت 
مصاب  لطفل  الّسري  احلبل  دم  لنقل  عملية  أول 

بابيضاض الدم املزمن (اللوكيميا).  
آفاق  والدة  إلى  وأدت  جنحتا،  العمليتني  وكال 
جديدة في عملية نقل دم احلبل الّسري واستبداله 
بعملية نقل نقي العظم. وفي عام 1997 توصل 
العلماء إلى دليل أن اغتراس دم احلبل السري – 
أكثر  هو   – قريبني  غير  ومتلق  مانح  بني  حتى 

أماًنا من اغتراس نقي العظم. 
بالظهور  البنوك  من  اجلديد  النوع  بدأ  ًيا  وحال
والتي بدأت تأخذ طريًقا جديًدا من خالل اكتشاف 
فوائد دم احلبل السري الذي يعتبر أحد معجزات 
وأصبح  سابًقا،  أحد  إليه  يهتم  لم  والذي  الوالدة 
هذا  ولكون  املرضى،  من  آالف  حلياة  منقًذا  اآلن 
اجلذعية  اخلاليا  من  كمية  على  يحتوي  الدم 
القادرة على إعادة بناء خاليا الدم واجلهاز املناعي 
الدم  كابيضاض  بأمراض  املصابني  املرضى  لدى 
Leukemia وأنواع أخرى من الّسرطان، مما أهله 
األمراض.  من  الكثير  عالج  في  املنقذ  يكون  ألن 
عملية  أثناء  عليه  احلصول  يتم  الدم  هذا  وألّن 
من  بّد  فال  نسبًيا)،  محدود  وقت  (وهو  الوالدة 
حفظه في ظروف خاصة لالستفادة منه في عالج 
احلبل  دم  استعمال  ويبشر  األمراض،  من  الكثير 
والعالج.  الطب  عالم  في  جديدة  بآفاق  السري 
للخاليا  غنًيا  مصدرًا  الّسري  احلبل  ويعتبر 
 Hematopoietic للدم،  املصنعة  اجلذعّية 
يحتويه  ما  لكل  السليفة  وهي   ،stem cells
 White البيضاء  الدموية  اخلاليا  من  بدًءا  الدم، 
احلمراء  واخلاليا  للعدوى،  املقاومة   blood cells

لألوكسجني،  احلاملة   Red blood cells
التي   platelets الدموية  الصفائح  إلى 
إصابة  حدوث  بعد  الدم  تخثر  عملية  تسهل 
جديدة.  دماء  انتاج  على  والقدرة  ما  جرح  أو 
السرة  حبل  دم  خاليا  لزرع  جتارب  األطباء  وأجرى 
لقدرتها على إعادة بناء إمدادات جديدة للدم وإن 
جانب  إلى  األطباء،  أعرب  كما  بطيئة.  بوتيرة 
اخلاليا  اجلسم  يتقّبل  أن  في  أملهم  عن  ذلك، 
اجلديدة بسهولة. ومما يشجع أن التجارب مع حاالت 
العالج  أن  تبني  فقد  جًدا،  مشجعة  كانت  األطفال 
أمراض  من  عانوا  اّلذين  األطفال  في  فعاًال  كان 

مختلفة هددت حياتهم.

 ¨W Ò¹œ—u�«  U�U³�« qLł√ nD�√ ¨WŠ«ÒuH�« 5ðU�³�« dDŽ√ s�

o¹b ÒB�«Ë Œ_« v�≈ UN�Òb�_ W ÒO³K ÒI�« w½UN Ò²�« ÒdŠ√ l� UNI�—√Ë
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 w  å‚d ÒD « v K Ž —c(«ò
W ÒO Ðd F « W ÒO –uŁ—_« W ÒO K J «

دراسّيني  يومني  األرثوذكسّية  الكلّية  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

استمرارّية  الّطرق،  على  احلذر  مبوضوع  عشر  الّثواني  لطالب 
لنشاطات وفّعالّيات شارك بها الطالب في سنوات سابقة تناولت 
املوضوع ذاته. كان الهدُف زيادة الوعي لدى الطالب بشأِن الّتصرّف 
الّسليم واآلمن على الطرق، حيث إّن حوادث الّطرق هي املسّبب 
أهم  من  اإلنساني  العامل  ويعتبر  العالم.  في  للموت  الّثاني 
تلك  على  األفراد  تعرّف  فإن  وبالّتالي  الطرق،  حلوادث  املسّببات 
املسّببات وعلى كيفّية جتّنبها كفيل بأن يقّلل من نسبة احلوادث.

من  التي  األمور  حول  متحورت  عمل  لورشات  األول  اليوم  ُخّصص 
الفعل  رّد  زمن  وموضوع  القيادة،  وقت  الّسائق  تلهي  أن  شأنها 
للسائق حال إدراكه أي خطر في الطريق. أّما اليوم الّثاني فشمل 
ورشات عاجلت موضوع الكحول وتأثيرها املختلف بحسب اجليل 
تأثير  حتت  القيادة  لنموذج  إضافًة  األفراد،  على  والوزن  واجلنس 
الكحول بواسطة نظارات خاصة وضعها الطالب حني ُطلب منهم 

املشي بخط مستقيم.  
يذكر أّن الّطالب تفاعلوا بشكل ملحوظ مع فّعالّيات اليومني.

 Êu —UA ¹ W ÒO –uŁ—_« W ÒO K J « »ö Þ
…b × Ò² *« 3_« Włc/ ŸËd A0

*åUHO�ò q�«d ≠ للّسنة السادسة على الّتوالي تشارك الكلّية مبشروِع 

«منذجة األمم املّتحدة» الذي جرى هذا العام في مدرسة الوردّية في القدس، 
واستمر ملدة ثالثة أيام متتالية من 17 حّتى 19/10/2013.

قام  حيث  ويهودّية.  ّية  عرب عّدة  مدارس  العام  هذا  املشروع  في  شاركت 
الطالب خالل املشروع مبحاكاة األمم املتحدة ونشاطاتها باللغة اإلنچليزّية، 
حيث تختار كل مدرسة مشاركة متثيل دولة معينة وطرح سياستها جتاه 

قضايا شائكة عديدة، وطرح حلول ممكنة والّتصويت عليها. 
لها  بادرت  املشاركني،  للّطالب  وحتضير  عمل  ورشاُت  املشاركة  سبقت 
وأشرفت عليها مرّكزة اللغة اإلنچليزّية في الكلّية املعّلمة لبنى دكور. 
التي  للمواد  ومضمونّية  لغوّية  مراجعًة  التحضيرّية  الورشاُت  وشملت 
قضايا عاملّية. من  حّضرها الطالُب بخصوِص ّتصريحات الّدول بشأِن 

الدول،  بني  اإلقليمي  والتعاون  اإلنسان،  حقوق  القضايا:  تلك  أبرِز 
أحزاب  من  السالح  نزع  وقضية  الفلسطيني،  اإلسرائيلي-  والّصراع 
والسالح  الفكرّية،  امللكّية  حق  على  واحملافظة  واملليشيات،  املقاومة 

النووي، وقضّية الالجئني وقضايا تربوية. 
وقد اختاَر طالب الكلّية املشاركون في املشروِع هذا العام متثيَل بريطانيا، 
ولوكسمبورغ والنمسا. طّالب الكلّية اّلذين شاركوا في املشروٍع هذا العام، 
كانوا: أمير حداد، دميا ريناوي، دميا عازر، كارول حنا، هادي زين الدين، 
غسان دياب، منى بنيامني، نورا صادر، فطني غامن، مالك يونس، رؤى 
دقة، سامي زريق، شيرين بدارنة وشهد بشارة. هذا وأثنت املعّلمة لبنى 
دكور على سلوك وأداء طالب الكلّية املشاركني باملشروع هذا العام، الذين 

جنحوا بعرض مضامني غنّية ومدروسة بالّشكل األمثل.
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عن  «البوادر»  صندوق  أعلن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

تعيني د. إيهاب فرح شريًكا إضافًيا في الصندوق. 
هذا وينضم د. فرح جليمي ليڤي، وهو شريك ومدير 

في الصندوق منذ إقامته في العام 2010.
د. فرح (40 عاًما)، حاصل على املاجستير والدكتوراة 
الواليات  في  «ميشيچان»  جامعة  من  القانون  في 
املّتحدة، وقد عمل في الّسنوات اخلمس األخيرة في 
مكاتب پول وايس وأرنولد پورتر في نيويورك، حيث 
بني  من  والشركات.  الّضرائب  مجال  في  تخّصص 
اخلاّصة  امللكّية  وصناديق  املخاطرة  صناديق  زبائنه: 
أول  لقب  أيًضا  إيهاب  يحمل  اكويتي).  (برايڤت 
العبرّية،  واجلامعة  حيفا  جامعة  من  بالقانون  وثاني 

على التوالي.
وصرّح حيمي پيرس (رئيس مجلس إدارة «البوادر»)، 
مجال  في  ثرّية  جتربة  معه  «يجلب  إيهاب  أّن 
االستثمارات، مزج وشراء الّشركات. ال شّك أّن إيهاب 
وشركات  الصندوق  إدارة  في  جّيد  بشكل  سينخرط 
الپورتفوليو التي يستثمر فيها «البوادر». هنالك 
أهمّية قصوى لعمل الصندوق في املجتمع العربي 
واملبادرات،  الّشركات  ومرافقة  تشجيع  خالل  من 
على  بالّتالي  أيًضا  األمر  نهاية  في  ستؤثر  والتي 

االقتصاد اإلسرائيلّي.
وقال جيمي ليڤي إّن «املهنّية الكبرى التي اكتسبها 
مقابل  مضافة  قيمة  ستخلق  الّسنوات،  مع  إيهاب 
املبادرين والّشركات التي يستثمر فيها الصندوق. 
نحن متأّكدون من أّن إيهاب سيندمج بشكل جّيد في 
صندوق «البوادر» وسيساهم في استمرارّية جناحه».

å—œ«u ³ «ò ‚Ëb M� w  U ÎJ ¹d ý Õd  »U N ¹≈ Æœ

أنشئ صندوق «البوادر» بواسطة مجموعة «بيتاجنو» 
مبادرات  في  االستثمار  بهدف   2010 عام 
العربي  املجتمع  من  (مبتدئات)  و«ستارت-أپس» 
تشمل مجاالت التكنولوجيا، اخلدمات واإلنتاج. هذا 
واستثمر  شيكل،  مليون   177 الصندوق  جّند  وقد 

حتى اآلن في 7 شركات «پورتفوليو». 

åUHO�ò q�«d*

و«مار  الناصرة»  «راهبات  مدرستي  طّالب  قام 
ومشاهدة  «كيميديا»  مركز  بزيارة  يوحّنا» 
معرض «لوحة وآية» للفّنان كميل ضو؛ واّلذي 
نصوصها  حروفّية  لوحة  وأربعني  سبعة  يعرض 

من    الكتاب املقّدس. 
باللوحات  إعجابهم  عن  الّطالب  عّبر  وقد 
وبطريقة بنائها وكيفّية استعمال احلرف العربّي 
في بناء اللوحة الّتشكيلّية، اّلذي ميّيز أعمال 

كميل ضو.

 åUM Šu ¹  —U òË  å…d�U ÒM «   U ³ ¼«—ò  » Òö Þ
åW¹¬Ë W Šu ò ÷d F  ÊË—Ëe ¹

املعرض،  وعن  املركز  عن  بشرح  الفّنان  قام  كما 
العرب،  نحن  لنا  العربي  اخلط  أهمّية  وعن 
املمّيز.  الرائع  الّتراث  هذا  على  احلفاظ  وأهمّية 
كما أثنى املرّبون ومديرا املدرستني على العمل 
اخلط  الّطالب  تعليم  في  املرَكز،  به  يقوم  الذي 
العربي للكبار والصغار، والدورات الفنّية األخرى 

اّلتي يقّدمها.
وجدير بالّذكر أّن املعرض سيبقى مفتوًحا لغاية 
متوافرة  اإلمكانّية  تزال  وال  20/12/2013؛ 

أمام املدارس املختلفة لزيارة املعرض.
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’U� q�«d*

جرى في حيفا، في نهاية األسبوع املنصرم، حفل توقيع لكتاب «عطش 
الله» لألرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (الرئيس الروحي لرعية مار 
املخلصّية  الرهبة  وممّثل  حيفا)،  في  الكاثوليك  امللكيني  للروم  إلياس 
(رئيس  شّقور  إلياس  املطران  اللقاء  هذا  وحضر  املقّدسة.  األراضي  في 
أساقفة عكا وحيفا والناصرة وسائر اجلليل)، واألرشمندريت أنطوان ديب 

Èb F Ý u Ð√ ”u O ÐUſ√ X ¹—b M L ý—ú  b ¹bł »U ²  ≠ åtK « gD Žò
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(الرئيس العام للرهبنة املخلصّية)، ومقره في لبنان، وعدد من الكهنة 
والراهبات واألخوّيات والهيئات الرعوّية وجمهور من احلضور.

««عطش  قال:  الذي  خوري،  نايف  واإلعالمي  الكاتب  األمسية  افتتح 
الله»، هو احلالة املعاكسة من العطش إلى الله، وهذا ما يجمعنا اليوم 
مبدع،  ملؤلِّف  جديد  مؤّلف  الله»  «عطش  املميزة.  األمسية  هذه  في 
كلمة   • بالّشمس  امللتحفة  مرمي   • مثل:  عديدة،  مؤلفات  له  صدرت 
اإللهي  القداس  ليتورجيا   • املسيحّية  احلياة  في  مقاالت   – الرّاعي 

ليتورجّية،  روحّية،  مقاالت   • روحّية  شذرات   • والرمزّية  الالهوت  بني 
كنسّية في صحيفة «حيفا» • عطش الله • الّنسر احملّلق - دراسة في 
الهوت اإلجنيل الرابع (حتت الطبع). وله أعمال في املوسيقى والّترنيم 
 • املقّدس  العظيم  اآلالم  أسبوع  ترانيم  تسجيل   • مثل:  البيزنطّي، 
مختارات من ترانيم امليالد  صالة الّنوم الكبرى •  أبيات من املدائح • 
املجيد • أناشيد األعياد السيدّية الكبرى • «الكلمة» - ترنيم إجنيل 

يوحنا كامًال».
«القّديس  مدرسة  مؤّخرًا،  أقام،  قد  سعدى  أبو  األرشمندريت  وكان 

رومانوس» لتعليم أصول الّترنيم البيزنطي.
ّية  األدب جوانبه  إلى  وتطرّقت  عقل،  أبو  شفا  الكتاب  هذا  واستعرضت 

والروحّية، والشخصّيات التي يعاجلها الكتاب. 

نحن  الذي  الكتاب  إّن  قائًال:  سعدى  أبو  األرشمندريت  حتّدث  ثم 
وحضوره  الله  إلى  العطش  معنى  عن  يتحّدث  الله»  «عطش  بصدده 
الزاخر  النبع  هذا  عند  للمكوث  امللحة  واحلاجة  له  االشتياق  أي  فينا، 
باحلياة األبدّية. ولكن بحكٍم مخالف ملا سبق وعهدناه باخلبرة، فإّن الله 
يعطش إلينا أيًضا، إّنه يشتاق إلينا، يشتاق ألن يرى النور يؤوب إلينا، 
ّيته ألن  وعمله املثمر في صحراء قاحلة. إن عطش الله هو في شوقه ون
يلقي فينا مراسي سفينة خالصه ومحّبته الكائنة فيه منذ األزل، وفي 

جتّسد ابنه اإللهي، وفي تعامالت الروح القدس معنا ومن أجلنا. كل 
وردت  التي  أي  اليوحناوّية -  الشخصيات  عن  احلديث  خالل  من  هذا 
إلى  الصخرّية)،  (الشخصية  بطرس  من  ابتداًء   - يوحنا  إجنيل  في 
نيقودميوس (الشخصية الفصحية)، ثم إلى املرأة الّسامرية (الشخصية 

ّية (الشخصّية القيامّية). التبشيرّية)، وانتهاًء مبرمي املجدل
وتاله األرشمندريت ديب (الرئيس العام للرهبنة املخلصية) وأشار إلى 
أهمّية العمل الرسولي الذي يقوم به كهنة الرعّية املخلصيون في حيفا، 
ًيا في حيفا إلمتام رسالة اإلجنيل       املقّدس. وقال: إّننا سنقيم مركزًا رسول

ثم حيا راعي املطران إلياس شقور احلضور في هذه األمسية وأعرب عن 
دعمه ملا يقوم به األرشمندريت أبو سعدى من إصدارات تخدم الكنيسة، 

وتنّمي احلياة الروحّية في الرعية.
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الدميقراطّية  األجواء  عّمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األسبوع  احلاج»،  الرحمن  «عبد  مدرسة  في 
املدرسة  طالب  جميع  شارك  حيث  الّسابق، 
مجلس  رئيس  النتخاب  دميقراطّية  بانتخابات 

الّطالب في املدرسة. 
وقد ترّشح للرّئاسة أربعة طّالب، قام كّل منهم 
ّية، وتقدمي برناَمج عمل.  بتحضير دعاية انتخاب
بشكار  مهند  الّطالب  فاز  النتائج  فرز  وبعد 
بأغلبّية األصوات، وّمت انتخابه رئيًسا للمجلس 

ّية. الّطّالبي للسنة الدراسّية احلال
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ا من طالب  *åUHO�ò q�«d ≠ رافقة 16 طالبة وطالًب

احلادي عشر، مؤّخرًا، الراهبة ماريا استر - بشارات 
كان  حيث  إيطاليا؛  إلى  رحلة  في  شاعر  وماريانا 
الّطالب  ّية،  اإليطال باري  مدينة  في  استقبالهم  في 

 ÆÆW³KD�« ‰œU³ð ŸËdA� sL{

U O U D ¹≈  ÊË—Ëe ¹  åX O K d J «ò  »ö Þ

في  املرّبيات  إلى  باإلضافة  املُضيفني،  وأهاليهم 
الثاني  لفديريك  والّلغوية  العلمّية  الّثانوّية  املدرسة 
من سفيفيا، واملسؤوالت عن مشروع تبادل الطلبة.
يوم األّول، كان مخّصًصا للّتعارف بني طالب املدرسة 
ا في  واملُضيفني. وفي اليوم الّثاني جرى لقاًء رسمّيً
والّطالب  املعلمني  بعض  املديرة،  بحضور  املدرسة 
 ،"lets eat" املشاركني في املشروع الذي حمل عنوان
فالطعام هو عالم واسع من خالله يتّم التواصل بني 

الثقافات املختلفة.
لقد كان برنامج األسبوع شائًقا ومليًئا بالفعالّيات، 
كنوز  مشاركة  اإليطالّيون  األصدقاء  رغب  حيث 
وقد  وثقافتهم.  تاريخهم  وغناء  وجمالها،  بالدهم 
تبادل الّطالب الثقافات والفنون والفولكور واملأكوالت 
ّية وتعرّفوا على حضارات الغير، ما  ّية واإليطال العرب

أثرى هذا اللقاء.
ّية روما،  وقد اختتمت الزيارة بزيارة العاصمة اإليطال
في أحضان املدينة اخلالدة روما حيث جتّول الطّالب 
على  وتعرّفوا  والفنّية  والّتاريخية  الرائعة  مبعاملها 

كنائسها اخلّالبة.
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©÷u� qz«Ë ∫d|uB®              Í—u� n|U�
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منذ  الفن  مارس  حيفا،  ابن  عّبود،  إلياس  الفّنان 
ا في مدرسة راهبات  بلغ 12 عاًما، حني كان طالًب
حّتى  استمرت  التي  البداية  تلك  وكانت  الناصرة. 
ا على يد املخرج إدوار  ـً ّي يومنا هذا، بعد أن نشأ فن
اته «جّنة عدم». وتابع إلياس  خوري في أولى مسرحّي
ّية  أعماله الفنّية إلى جانب مواصلة دراسته االبتدائ
فالّثانوّية فاجلامعّية، وشارك في مسرحّية «أبواب» 
واّلتي  خوري،  إدوار  األستاذ  وأخرجها  كتبها  اّلتي 
أوساط اجلمهور. وكانت انطالقته  القت جناًحا في 
إلى عالم الّتمثيل في سن الّثامنة عشرة حني ّمت 
اختياره لتقدمي البرناَمج الّتلفزيوني الّشهير «أمال 

ÁU ³� cM  t L $ l D Ý ÊU ÒM  ÆÆœu Ò³ Ž ”U O ≈ o Ò Q ² *«

خشيبون،  سلمى  بالفّنانة  التقى  وهناك  وكمال» 
البرنامج  هذا  ومتكامًال.  متناسًقا  ًيا  ثنائ وشّكال 
إنتاجه  على  وأشرف  واألوالد،  لألطفال  مخّصص 
املنتج علي عّباسي. وقبيل الظهور في هذا البرنامج 
في  األكادميّية  دراسته  إمتام  في  يفّكر  إلياس  كان 
ولكن  هناك.  املسرح  دراسة  ينوي  كان  إذ  فرنسا، 
يلتحق  جعلته  والديه  جانب  إلى  بالبقاء  رغبته 
املسرح.  غير  آخر  موضوع  لدراسة  حيفا  بجامعة 
التي  دراسته  مجال  في  يعمل  لم  احلال  وبطبيعة 
الفرنسّية. واللغة  األوسط  الّشرق  مبوضوَعي  كانت 

Êu¹eHK²�« w� å‰UL	Ë ‰U�√ò

القناة  عرضته  اّلذي  وكمال»  «أمال  برناَمج  يعتبر 
في  هامة  محّطة  اإلسرائيلي  الّتلفزيون  في  األولى 

عن  حتّول  ألّنه  والعملّية،  الفنّية  إلياس  حياة 
العمل في نطاق موضوَعي دراسته إلى العمل في 
الّتلفزيون، والذي سرعان ما أصبح عمًال مسرحًيا، 
فكانت مؤّسسة «الغربال» بإدارة علي عّباسي هي 
بالقالب  وكمال»  «أمال  عرض  على  حرصت  التي 
من  البالد  أنحاء  املسرحّية  هذه  وطافت  املسرحي. 
مع  فالعمل  اجلنوب.  أقصى  إلى  الّشمال  أقصى 
الّتلفزيون في هذا البرنامج استمر منذ عام 1992 
وحّتى عام 2000. واّتسع نطاق اإلنتاج من القناة 
في  وانطلق  الّثانية  القناة  إلى   2000 عام  األولى 
في  ليظهر  وعاد  باسم «كوكتيل»،  جديد  برناَمج 
القناة األولى في برناَمج «لوين رايحني»، ثم برنامج 
 3 طيلة  واستمر  احمللّية،  للسياحة  «مشوار» 
سنوات،؛ أما اآلن فيقّدم برناَمج «كيد ستار» اّلذي 
يعنى مبواهب الّصغار، وال يزال يقّدم مسرحّية «أمال 
وكمال» أمام جمهور الطالب، ويقدم وبنجاح باهر 

مهرجان «عرڤزيون».
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ّية  ظهر إلياس عّبود في عدد من األفالم الّسينمائ
ّمت  التي  العاملّية  يذكر  وهو  والعاملّية،  احمللّية 
فيلم  مثل  واخلارج،  البالد  في  مؤّخرًا  تصويرها 
«معجزات» بالّلغة اإلنچليزّية، وهو فيلم أمريكّي 
الفرنسّية،  بالّلغة  «فّتوش»  وفيلم  فلسطينّي،   -
وشاركت  مصرّي،   - فرنسّي  مشترك  بإنتاج  وهو 
عّباس،  هيام  املعروفة  الفلسطينية  املمثلة  فيه 
في  «بوق  فيلم  ثّم  آخرون.  ممّثلون  جانبها  وإلى 
املعروف  العبري  الكاتب  قّصة  عن  املأخوذ  الوادي» 
إنتاج  من  الند»  «هوم  وفيلم  ميخائيل.  سامي 
«بي.بي.سي»،  البريطانّية  والّتلفزة  اإلذاعة  هيئة 
هذا  في  الرئيسي  بالّدور  ضو  سليم  الفّنان  وقام 
وهو  «املُخلِّص»  العاملي  الفيلم  وأخيرًا  الفيلم. 
من  كوكبة  متثيله  في  وشارك  ّية،  بالعرب ناطق 
الذي  جي  جون  مثل  العاملّيني،  العرب  الفّنانني 

نوباني،  وزهير  املسيح،  يسوع  املخّلص  بدور  قام 
عبير عيسى، محّمد بكري، أشرف برهوم، عدنان 
وإلياس  بطرس،  القّديس  بدور  قام  الذي  طرابشة 
عّبود الذي قام بدور يوحنا احلبيب وآخرون. وهو من 
إخراج روبرت ساڤو، وّمت تصويره في بلغاريا وعّمان. 
وسيعرض هذا الفيلم في عرض احتفالي عاملي في 

عّمان في 25 من الّشهر اجلاري تشرين الّثاني.
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ظهر إلياس في عدد من املسرحّيات االستعراضّية 
للفنون  سلمى  فرقة  مع  النعنع»  «حوض  مثل 
خشيبون،  فريال  الفّنانة  بتدريب  االستعراضّية 
في  شارك  ثّم  خشيبون؛  سلمى  زميلته  ومتثيل 
الفرقة،  ضمن  والدبكة  الرّقص  عروض  من  عدد 
مجال  في  ممّيزة  عروًضا  يقّدم  لكي  يطمح  وهو 
نفسه  في  يجد  حيث  االستعراضّية،  الفنون 
الكفاَءة لذلك. هذا إزاء النقص الواضح في األعمال 
ازدهارها  من  الرّغم  على  البالد،  في  االستعراضّية 
وانتشارها في العالم، إن كان في أوروپا أو أمريكا 
األعمال  إلى  بهذا  يشير  وهو  األقصى.  الّشرق  أو 
على  الرحابنة  قّدمها  اّلتي  الرائعة  االستعراضّية 
مر الّسنني املاضية، والتي تعتبر محورًا هاًما في 

الفنون الّشرقية.
عّدة  عّبود  إللياس  صدرت  فقد  الغناء  مجال  وفي 
تلحينها  على  وأشرف  وغّناها  كتبها  خاّصة  أغاٍن 
وتوزيعها الفنان كارم مطر. ومن هذه األغاني ألبوم 
خاص بإلياس وألبوم آخر ضّمنه عدًدا من األغاني 
امليالدّية من أحلان كارم مطر وكلمات إلياس نفسه. 
لفشل  نظرًا  الرّواج  تلَق  لم  األغاني  هذه  ولكن 
الفضائيات.  أو  اإلذاعات  عبر  وإذاعتها  تسويقها 
مع العلم أّنه بدأ مشواره الغنائي بأغنية «بخاف 
عليك» التي ظهر بها في أّول برناَمج «عرڤزيون» 
عام 2001. ثّم صدرت له 5 ألبومات لألغاني من 

برناَمج األطفال «أمال وكمال».
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 ميتاز الفّنان إلياس عبود مبزايا الّشاب املجتهد، 
كّل  بأّن  يقول  ولكّنه  املواهب،  واملتعّدد  والنشيط 
نتيجة  اإلنسان  عليها  يحصل  التي  الشهرة 
أعماله الفنّية وغير الفنّية يجب أن تزّينها صفة 
اجلمهور  ألّن  سدى،  أعماله  ذهبت  وإّال  الّتواضع، 
عليه.  يتعالون  الذين  وال  املتكّبرين،  يحب  ال 
املشاركة في النشاطات  على  إلياس  ولذا يحرص 
ومع  العائلّية  املناسبات  في  ويظهر  االجتماعّية 
الفّنان  يقبع  أن  وميقت  طبيعّية،  بصورة  األصدقاء 

املبدع في برج عاجّي. 
ويرى إلياس أّن االنكشاف والنجومّية في مجال 
الّشركات  من  بعدد  حدى  مما  وسريع،  سهل  الفن 
الّتجارّية أن تطلب منه لكي يظهر في إعالناتها 
تعني  إللياس  بالنسبة  فالّشهرة  الّتجارّية. 
االكتفاء مبحّبة اجلمهور والّناس عموًما، وهذا فتح 
أمامه آفاًقا واسعة لينمو أكثر بفّنه ويسطع جنمه 
في عالم الّتأّلق واإلبداع، ويبدو أّن هذا التألق جاء 

مبساعدة صديقه املنتج علي عّباسي.
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تروّج  اّلتي  الفنّية  األعمال  عّبود  إلياس  يالحظ 
مرأى  على  وتعرضها  وتدعمها  الفضائّيات  لها 
من اجلمهور بكّل ثقة، وتصف أصحابها بالفّنانني 
وأعمالهم بأّنها فنّية، وهي تظهر بغير مضمون 
وغير هدف، حّتى لو ُسّميت باالستعراضّية. وفي 
هؤالء  أمثال  متسك  إلى  إلياس  يشير  اإلطار  هذا 
الفّنانني بالّشكلّيات والقشور، والبهرجة والزركشة، 
وميارسون الفنون الهابطة، وال يّتعظون أو يتعّلمون 
ال  ولذا  فنّية،  تطوّرات  من  العالم  في  يجري  مما 
لذا  لهم،  مثاًال  يّتخذونها  أو  عليها  يعتمدون 
وسخيفة  املضمون،  تافهة  األعمال  هذه  تصبح 
العرض، وزائفة. ألّن األعمال الهابطة تبقى للحظة 
وحّتى  أذهانه،  ومن  اجلمهور  أفكار  من  تزول  ثّم 
من قلبه وعواطفه. ويعود إلياس ليؤّكد أّن جتربته 

الفنّية مع املخرج إدوار خوري أكسبته كثيرًا، ويعتبر 
نفسه منتمًيا إلى أفكاره الفنّية وأسلوبه اإلبداعّي. 
وينطلق من هذا الفكر إلى األوضاع املسرحّية اّلتي 
مجمل  إّن  ويقول  العربي  مجتمعنا  في  ُتعرض 
وال  بالغرض،  تفي  ال  املعروضة  املسرحّية  األعمال 
تشّد املشاهد، كما أّنها ال تندرج في إطار األعمال 
املجتمع. بها  يتحّلى  أن  يجب  اّلتي  الّثقافّية 
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تّتسم األعمال املسرحّية اّلتي يقدمها إلياس عّبود 
بأدوار األوالد والّشباب، رمبا ألّن مظهره اجلسماني 
يدل على ذلك، ولكّنه يرغب وبشّدة أن يقدم أدوارًا 
يتمّتع  أّنه  خاّصًة  ومتّيزًا،  اختالًفا  أكثر  أخرى، 
فلماذا ال  أي دور ُيسند إليه.  ألداء  بقدرة واسعة 
وموهبته  مهارته  إلى  واملنتجون  املخرجون  يفطن 
لكي  تشّد  ما  أكثر  الرغبة  وتشّده  املسرحّية؟ 
املضمار،  هذا  ويلج  املسرحّي،  اإلخراج  عالم  يدخل 
ويقّدم  اإلبداعّية،  أفكاره  عن  الّتعبير  فيستطيع 
بنفسه األعمال الفنّية الراقية، ال تلك املقولة اّلتي 
يرّددها بعض الفّنانني: «اجلمهور يريد ذلك»، بل 
سيقدم من روحه ومن فّنه الذاتي. ألّن الفّنان يحمل 
أهداف  ولديه  للجمهور،  يوصلها  أن  يجب  رسالة 
أعماله  في  تظهر  أن  ينبغي  إبداعّية  وأساليب 

الفنّية، وميكن ذلك عن طريق اإلخراج املسرحّي. 
خالل  من  تأّلقه  بقمة  يظهر  أن  إلياس  حاول  قد 
الّتلفزيونّية،  والبرامج  الفنّية  لألمسيات  تقدميه 
اّلذي  «عرڤزيون»  مهرجان  وخاّصة  ذلك،  في  وبرع 
ألّن  ّية؛  وجاذب ومهنّية  ومهارة  احتراف  بكل  قّدمه 
إلى  بحاجة  واحلفالت  واألمسيات  البرامج  تقدمي 
وجوانب  األمور،  ببواطن  إملام  وإلى  ممّيزة،  مهارة 
الّشخصّية اللطيفة واحملبوبة من اجلمهور، وإلياس 

يتمّتع مبثل هذه الّشخصّية.
وباإلجمال حّبذا لو عمل املنتجون، واملخرجون على 
االستفادة بأقصى ما يتيحه اإلبداع من هذا الفنان 

املتعّدد املواهب.        
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البلدية  االنتخابات  في  أشارَك  سواٌء  حيفا،  في  عربّي  كّل  على 
األخيرة أم لم يشارك، أن ينظر إلى حترّكات األحزاب العربية؛ حيث 
البلدية  رئيس  مع  للتفاوض  والتجّمع،  اجلبهة  احلزبان،  يسعى 
ككتلة واحدة! فهل انتهت اخلالفات ورُِكنت األيديولوجّيات جانًبا؟ 
هل، فجأة، عرفوا أّن في االّحتاد قوّة؟ وأّن التوّجه إلى مفاوضات 

ككتلة واحدة أفضل؟!
لست من عّشاق نظرية املؤامرة، لكْن هناك سؤاٌل يصرخ إلى عنان 

السماء: ماذا ُيحاك لنا؟!
نزاهًة  أقّل  املنافس  احلزب  أّن  للناخب  ُتصوّر  أن  في  احلكمة  ما 
أعالي  وراء  ما  من  كالّدمى  حترّكه  أيادَي  وأّن  أصواًتا  ويشتري 
البحار؟! ثّم تشترك معه حتت قّبة البلدية وتصوّت معه في معظم 
اقتراحاته؟! وأّي مصداقّية تلك التي تصوّر بها للناخب أّن حزًبا 
 (!!!) والصني  كوبا  في  إّال  تنفع  ال  متهالكة  أيديولوجية  يحمل 
 48 ـ  ال قبل  تشيكية  أسلحة  بصفقات  شعبنا  على  تواطأ  وأّنه 
ـ«كريات  (كذب وتزوير للحقائق التاريخية)، وأّن األصوات ستذهب ل
حاييم» واليهود.. ثّم تسعى ألن تتوّجه معه ككتلة واحدة؟! أم أّن 
االنتخابات يوم والنفاق دوم؟!.. ما هي صورة الناخب العربّي التي 
في مخّيلة املسؤولني في األحزاب العربية؟ أهَو ذلك الغبّي األحمق 
الذي ال يتابع؟ وله ذاكرة كذاكرة السمكة؟ ال يراقب وال يحاسب؟ 

ِابحث عن األجوبة، تعرف كيف ينظرون إليك، إذا نظروا!..
فلماذا كان هذا اإلصرار على أّال يخوضا االنتخابات ككتلة واحدة 
منذ البداية، وكان بوسعهما حصد 4 أو 5 مقاعد على األقّل؟!.. 

فتخّيلوا لو حتّقق ذلك؟!.. وا وَحدتاه!..
احلقيقة هي أّن اخلالفات ما كانت لتمنع الوَحدة، والوَحدة هنا ال 
هموًما  نحمل  لكّننا  مختلفون،  ألّننا  والنهج؛  الرأي  وَحدة  تعني 
واحدة. وقد فعل احلزبان ما فعاله، ألّنهما يستطيعان ذلك، فما 
من قوّة تردعهما، لكّنهما زرعا زرًعا أخرج شطأه مشوًّها، حاصدين 
بذلك حصاد الغرور؛ %65 من أصحاب حّق االقتراع العرب قالوا 
كلمتهم، ولم يصوّتوا. والشعور بالهوان شعور عاّم؛ إذ ينتاب حتى 

أنصار احلزبني الذين مارسوا حّقهم في االنتخاب!..
على سكان حيفا العرب أن يتابعوا ما حتمله لهم األّيام القريبة 
منصب  بأّن  إقناعنا  يريد  أحد  علينا  خرج  وإذا  أنباء،  من  القادمة 
ًدا أّن منصب  نيابة رئاسة البلدية ُيعّد إجنازًا، فاعلموا.. واعلموا جّي
به  ينتفع  الّصالحيات  محدود  رمزّي  منصب  البلدية  رئاسة  نيابة 
ـ9,000 ش.ج.، وال فائدة منه للجماهير. ومن يُقْل  صاحب املنصب ب
غير ذلك فهو إّما ال يعرف وإّما يعرف ويحرّف.. العرب في حيفا 
ال يريدون هذا املنصب، بتاًتا!.. وإذا كان على حساب أّي ملف آخر 

فهو إهانة للناخبني واستهانة بعقولهم.
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للكلّية  «زيارتكم   ≠
ّية  العرب األكادميّية 
حيفا،  في  للّتربية 
بل  عابرًا،  حدًثا  ليست 
إّنها تشّكل أفضل مثال 
الّشعارات  صدق  على 
على  نقشناها  اّلتي 
سنوات،  طيلة  رايتنا 
إلى  تدعو  واّلتي 
التعّددّية واالنفتاح وقبول 
اإلنسان كما هو، واحترام 
أبواب  وفتح  اجلميع 
الكلّية أمامهم دون فرق 
في اجلنس والعرق والّدين 
نرّبي  نحن  والعقيدة. 

على مبادئ الّتسامح والّتفاهم والعوملة والتعّددّية الّثقافّية والفكرّية، 
وكذلك  معنى،  من  الكلمة  حتويه  ما  بكل  اإلنسان  بناء  على  ونعمل 
أنتم، ومن هنا جاءت زيارتكم وهي بداية لتعاون وثيق ومكّثف بيننا» 
ّية  - هذا ما قاله احملامي زكي كمال، رئيس الكلّية األكادميّية العرب
برئاسة  ّية  البهائ الّطائفة  من  عاملًيا  وفًدا  األسبوع،  هذا  استقباله  أثناء 
ّية، الدكتور جوشوا لينكولن، ونائبه  الّسكرتير العاملي للجماعة البهائ

جالل حامتي.
عالقات  خلق  على  قوّة  من  أوتينا  ما  بكّل  «نعمل  كمال:  وأضاف 
واألكادميّية  االجتماعّية  واجلهات  الهيئات  كاّفة  مع  املشترك  الّتعاون 
في  أّن  مّنا  إمياًنا  والعالم،  البالد  في  والسياسّية  والدينّية  والبحثّية 
والّصريح،  املباشر  واحلوار  الّتفاهم  آلفاق  وفتح  ومنفعة،  إثراء  الّتعاون 
فالعالقات  املغلوطة،  واملفاهيم  املسّبقة  واآلراء  النمطّية  عن  بعيًدا 
معروفة،  تكن  لم  تفاهم  جوانب  وتكشف  املسافات  تقّصر  املتبادلة 
الّدعم  وجتنيد  وتبادلها،  اخلبرات  جتنيد  في  الّتعاون  دور  عن  ناهيك 

العلمي واملالي».
من جهته أّكد الدكتور لينكولن أّن الزيارة هي جتسيد للقيم املشتركة 
بني جماعته والكلّية، واّلتي تتلّخص في الّدعوة إلى الّسالم والعيش 

واعتماد  املشترك، 
سبيًال  واللقاءات  احلوار 
بني  والّتعاون  للّتعامل 
الدينّية  الفئات  كاّفة 
بني  وكذلك  واالجتماعّية 
العلمّية،  املؤسسات 
إيجاد  على  واإلصرار 
كالكلّية،  مشتركة  أطر 
ُم فيها طالب  يتعّلم وُيَعّل
مختلف  من  ومحاضرون 
والديانات  األطياف 
املساواة  من  أساس  على 
دون  واالنفتاح،  واالحترام 
ونبذ  إلقصاء  محاولة 
محاورته  بل  املختلف، 

وتقريبه وضّمه.
ّية): «هذه الزيارة  وقال جالل حامتي (نائب الّسكرتير العام للّطائفة البهائ
هي خطوة أولى وضرورّية، هدفت للتعرّف عن كثب على الكلّية، بعد 
ّية ومثيرة لالهتمام واإلعجاب. اليوم نحن  أن سمعنا عنها أمورًا إيجاب
هنا والّتعاون بيننا يبدأ من هنا، وسيتعزّز إلى أبعد احلدود، وفي كاّفة 

املجاالت».
كمال  زكي  احملامي  الكلّية  رئيس  من  استمعوا  قد  الضّيوف  وكان 
ورؤساء  األمناء  مجلس  وأعضاء  علّيان  سلمان  الپروِفسور  ومديرها 
وعن  وتطوّرها،  الكلّية  نشأة  عن  واٍف  شرح  إلى  املدير،  ونوّاب  األقسام 
املساقات الّتعليمّية للقبني اجلامعّيني، األّول والّثاني، والّطموح املستمر 
قاموا  كما  جامعة؛  بالكلّية  االعتراف  على  للحصول  الدؤوب  والعمل 
بجولة في الكلّية لالّطالع على املعالم واملختبرات العلمّية، واملكتبة 
اّلتي ّمت ربطها بكبريات املكتبات في جامعات البالد والعالم، لتوفير 
املراجع واملصادر الّتعليمّية والبحثّية للطّالب واحملاضرين، إضافًة إلى 

مركز األبحاث العلمّية.
هذا واّتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات وتكثيفها من حيث الوتيرة 
ّية في  واملضامني على أن جترى في الكلّية وفي مقرّات الطائفة البهائ

داخل وخارج البالد أيًضا، والّتعاون البّناء بينهما.
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بدأت الفكرة متواضعة قبل 13 سنة عندما 
بادر املنتج علي عّباسي لتنفيذها، وتهافتت 
الذين  الّشباب  من  مجموعة  املشاركة  على 
مجال  ليدخلوا  طموحهم  بتحقيق  رغبوا 
ّية في الدول  الغناء. خاّصًة أّن القنوات العرب
ألّنهم  شبابنا  أمام  شاشاتها  سّدت  ّية  العرب
فكرة  فجاءت  اإلسرائيلي.  اجلواز  يحملون 
ألّن  امللح،  املطلب  هذا  لتلّبي  «عرڤزيون» 
قضّية اجلواز كانت - وال زالت - تقف حجر 

عثرة في وجه هؤالء الّشباب الطامحني.
أن  ارة  جّب بجهود  استطاع  عّباسي،  ولكن 
يخترق بعض احلواجز والعقبات في عدد من 
ّية، وأقنع القائمني على املهرجانات  الدول العرب
الّشباب  استيعاب  بضرورة  هناك  ُتقام  التي 
الفلسطينّيني، وإشراكهم في فّعالّيات تلك 
أمام  ِمنّصاتها  على  والّظهور  املهرجانات، 
اجلمهور العربّي. وهكذا أخذ الّشباب الفّنانون 
ّية اّلذي  يظهرون في مهرجان املوسيقى العرب
ُيقام في دار األوپرا بالقاهرة، ومهرجان قرطاج 
في تونس، ومهرجان جرش في األردن ومهرجان 
املوازين في املغرب، وغيرها. فانكشف شبابنا 
باملوسيقّيني  والتقوا  العربي،  اجلمهور  أمام 
خاّصة  أحلاًنا  وضعوا  اّلذين  العرب  وامللّحنني 
وعالقتهم  اّتصالهم  على  وحافظوا  ملطربينا، 
هذه  في  خاّصة  مكانة  لهم  وأصبحت  بهم. 

املهرجانات، ويشاركون فيها كّل عام.
ومنا مشروع «عرڤزيون» وتطوّر، عاًما بعد عام، 
إلى أن بلغ أشّده، وأصبح البرناَمج يستقطب 
له  فرُِصدت  والّتلفزيون،  اإلذاعة  اهتمام 
املوارد  له  وتوافرت  واإلمكانيات  امليزانّيات 
اإلذاعة  سلطة  أّن  نعلم  ونحن  يستمر،  لكي 
امليزانّيات  في  عجز  من  تعاني  والّتلفزيون 
واإلقفال،  باإلغالق  عليها  يحكم  يكاد 
وتسريح املوّظفني، فما بال الّسلطة تعلن على 
املشاهدين  وآالف  احلضور  مئات  وأمام  املأل، 
ـ«عرڤزيون»  ل املاليني  ترصد  أّنها  واملستمعني 
وملاذا  املقرّرة؟  وغير  املقرّرة  البرامج  ولسائر 
برامج  على  ميزانيات  البث  سلطة  تصرف 
القليل  إّال  منها  ينّفذ  ال  ورّمبا  مستقبلّية 
بسبب شّح امليزانّيات؟ وكم من احلاالت اّلتي 
أعلن  وقد  اإلعالم،  ووسائل  الّصحف  نشرتها 
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تعديالت  إجراء  نّيتهم  عن  فيها  املسؤولون 
وتغييرات جذرّية لكي ينعشوا سلطة اإلذاعة 
ا أعلم علم اليقني  ـً والّتلفزيون؟ وأنا شخصّي
ُيغلقا  لن  اإلذاعة  وهذه  الّتلفزيون  هذا  أّن 
أبًدا حّتى لو جابها صعوبات قد تؤدي إلى 
إغالقهما، ولكن سينجوان من خطر اإلغالق. 
السبل  عن  الّدوام  على  اإلدارة  تبحث  بل 
املؤّسسة.  هذه  في  العمل  مبواصلة  الكفيلة 
حافّيني واإلداريّني والتقنيّني  كما أعلم أن الصِّ
العاملني يحرصون على تقدمي أفضل البرامج 
وأكملها، ولكن امليزانيات تأتيهم بالّتقطير 

والتقتير فقط! 
وهنا يأتي الّتعامل مع علي عّباسي وغيره 
من املنتجني العرب، واّلذين يقّدمون البرامج 
املشرّفة، والتي يعرض فيها الفّنانون أعمالهم 
على  يحصلون  ال  فلماذا  وإبداعاتهم، 
امليزانيات الكافية للرقّي أكثر باملستويات 

الفنّية واألعمال األدبّية؟ 
يوم  شهدناه  اّلذي  «عرڤزيون»  مهرجان  إّن 
االثنني من هذا األسبوع، كان متأّلًقا من كافة 
القيام  مبقدوره  أّن  عّباسي  وأثبت  الّنواحي، 
بأضخم اإلنتاجات الّتلفزيونّية، أسوًة بالبرامج 
اّلتي نشاهدها على الّشاشة الفضّية. فلماذا 
ال تتوافر له امليزانّيات واملساعدات الكافية 
نحو  البرناَمج  بهذا  والّنهوض  لالستمرار 
إلى  الّتنويه  من  بّد  وال  العاملّية؟  املستويات 
أّن كثيرًا من البرامج الفنّية اّلتي ُعرضت في 
املستويات  ُتضاهي  ال  ّية  العرب الفضائّيات 
ـ«عرڤزيون».  ل واإلخراجّية  واإلنتاجّية  الفنّية 

هذا عدا عن أّن «عرڤزيون» سبق تلك البرامج 
ولذا  اجلديدة.  مواهبها  وعرض  أهدافها  في 
فإّن هذا البرنامج ساهم مساهمة كبيرة في 
الكشف عن فّنانينا الفلسطينّيني، وأظهرهم 

على املأل، وقّدموا من فنهم ما استطاعوا.
إّن أّي برناَمج يخدم حركتنا الفنّية والّثقافّية 
عموًما هو برناَمج ينبغي تشجيعه، ويجب 
رعايته قدر اإلمكان، ألّننا كمواطنني في هذه 
احلال  هو  كما  املنابر  لدينا  تتوافر  ال  الّدولة 
كّل  نتلّقف  ولذا  ّية،  العرب الدول  سائر  في 
فرصة للمشاركة في هذه البرامج الّتلفزيونّية 
واإلذاعّية. وذهب علي عّباسي أكثر من ذلك 
ّية،  بأّنه أخرج الفّنانني إلى عالم املهرجانات العرب
العربية. الفنون  وأقطاب  فنانينا  بني  وجمع 

وبالعودة إلى «عرڤزيون» األخير، فإّن واِجهته 
كان العريفان غدير مليح وإلياس عّبود، وغني 
عن القول ما قّدمه إلياس عّبود من إبداع وإتقان 
ّية جتعله في مصاف املقّدمني  وخّفة دم وجاذب
البارعني. وغدير األنيقة واحلسناء استطاعت 
ومجاراته. إلياس  مع  الّتجاوب  بعفوّيتها 

افتتحت األمسية الفنانة روزان خوري (جنمة 
«ملسات  فرقة  برفقة   ،(2005 «عرڤزيون» 
ثّم  ومن  رقبة؛  أبو  دنيس  بإدارة  الكرمل» 
قّدم املشتركون الّثمانية، كّل منهم أغنيته، 
مبرافقة حّية ومباشرة للفرقة املوسيقّية بقيادة 

املايستيرو معني شعيب. 
(جنمة  مّخول  لينا  الفّنانة  قّدمت  بعدها 
املالئكّي  بصوتها  ڤويس»)  «ذي  برناَمج 
الرّومي،  ماجدة  للسّيدة  «حبيبي»  أغنّية 
برفقة فرقة «ملسات الكرمل» والعبة اجلمباز 
غريس نعمة، كما شارك الفنان إيهاب خوري 
وحركات  إيقاعات  في  ذراع)  (أبو  امللّقب 
بتصفيف  اهتّم  وقد  الطبل.  على  ممّيزة 
الشعر  مصّفف  وُمبدع،  ممّيز  بشكل  الّشعر، 
صاحب  عّباسي  إبراهيم  حيفا  في  األّول 
أزياء  أّن  وُيذكر  طال».  «آڤي  صالون 
ستاديوم». تقدمة «أزياء  واملقّدمني  املشاركني 

وعودة إلى املتسابقني، حيث كانوا متفاوتني 
فّنه  تقدمي  استطاع  من  ومنهم  أدائهم،  في 
بحسب قدراته الّصوتّية واللحنّية؛ ولكن برز 
من بينهم لؤي سروجي، والفائز بالّلقب أمين 
خليل، حيث أقنع جلنة الّتحكيم بأدائه، كما 
حصل على نسبة عالية من الّتصويت عبر 

ـ«عرڤزيون». صفحة الفيسبوك اخلاّصة ب
ويذكر أّن املشاركني في «عرڤزيون 2013»، 
خليل  أمين  جن)،  قزامل (بيت  فؤاد  كانوا:  
فودة  أحمد  (سخنني)،  خوري  دانا  (إعبلني)، 
حنان  (الناصرة)،  سروجي  لؤي  (الطيبة)، 
خوري (كفرياسيف)، صبحي إلياس (عكا)، 

ليندا زامل (عرابة).
املوسيقّي  من  الّتحكيم  جلنة  وتأّلفت 
بدرايته  املعروف  إلياس،  تيسير  الپروِفسور 
ومهارته، وخبرته الواسعة في عالم املوسيقى، 
في  األمور  بواطن  عن  الكشف  في  وبراعته 
الظريف  الفّنان  واملمّثل  الفنّية،  املجاالت 
املرح  من  جوًا  أضفى  الذي  مصري،  ميسرة 
شاركت  كما  احلضور،  وجوه  على  والبسمة 
ڤيوليت  الكبيرة  الفّنانة  الّتحكيم  جلنة  في 
سالمة، التي كان اجلمهور كّله يترّقب متى 
وفعًال،  العظيم.  بصوتها  أغنية  أي  ستقدم 
الّشرق  لكوكب  احلب»  «سيرة  أغنية  قّدمت 
اإلخراج  أّما  كلثوم.  أم  العربي  الغناء  وسّيدة 
صالح  الفّنان  املهرجان  ملدير  فكان  اإلداري 
جمال  للمخرج  الّتلفزيوني  واإلخراج  هيبي، 
املنتج  القائمة  هذه  كّل  وتصدر  صبحي. 
علي عباسي، الذي وعد املتسابقني بالرعاية 
في  سيظهر  الفائز  وأن  الفنّية،  والعناية 

ّية. املهرجانات العرب
ُتسنح  التي  الفرصة  هذه  فإّن  وباإلجمال، 
أن  يجب  «عرڤزيون»،  في  بالظهور  لشبابنا 
نشّجعها وندعمها وندعو إلى عدم التخلي 
عنها. وهذا العمل اإلنتاجي الضخم، الذي ال 
يستطيع إّال كبار املنتجني أن يقوموا به، ما 
على  عّباسي  علي  قدرة  لوال  ليتحّقق  كان 
املضي به طيلة هذه السنوات الثالث عشرة. 
أذهاننا،  في  راسًخا  املهرجان  هذا  وجعل 
وأصبحنا  وفولكلورنا،  ثقافتنا  في  ومتجّذرًا 
شبابنا،  نحرم  فال  عام،  بعد  عاًما  ننتظره 
حّتى  وال  املشرعة،  األبواب  عليهم  نغلق  وال 
على  منها  يطّلون  التي  املفتوحة،  الّنوافذ 
الوحيد  املتنّفس  هي  والتي  العربّي،  العالم 

الذي يقّدمون بواسطته فنونهم إلى العالم.
عهدناك  عّباسي،  علي  املنتج  إلى  وكلمة 
وال  يكّل  ال  ُمنتًجا  ُمرهًفا،  فّناًنا  ُمبدًعا، 
يتعب، وتأتي دائًما باألفكار املبتكرة، والتي 
ال يسبقك إليها أحد، واستطعت أن تكسب 
كّل  دائًما  لنا  وتقّدم  واملبدعني،  الفنانني  ثقة 
جديد، ولذا رغم إسدال الّستار على مهرجان 
«عرڤزيون» نحن بانتظار إنتاجك املُبدع القادم.
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حدث  اخلطاب  بن  عمر  يختار  أن  عبًثا  ليس 
ذلك  به.  ليؤرخ  املدينة  إلى  مكة  من  الهجرة 
الكبير  ولألثر  سبقته  التي  العظام  لألحداث 
الذي تركته الهجرة من مكة إلى املدينة، فهي 
الذي  الدين  هذا  حياة  في  حتّول  نقطة  تعتبر 
ابتعث به النبي محّمد (ص) وهذه نقطة حتّول، 
واملجد  العزة  إلى  والتعذيب  املالحقة  من  كانت 
وبداية كتابة التاريخ العريق الذي سّطره الرسول 

وأصحابه ال أقول بأقالمهم، إمنا بأفعالهم. 
حقيقتها  إمنا  شر  كله  الهجرة  ظاهر  كان  وإن 
خير، ولهذا جعلها الله سنة كل األنبياء الذين 
على  يشهد  والتاريخ  قبل،  من  الرسول  سبقوا 
ذلك ألن فيها احلفاظ على املبدأ والعقيدة التي 

يحملونها، وهي أغلى ما ميلكون. 
ومن األيام األولى لبعثة النبي محمد كان ينتظر 
موعد الهجرة، ذلك ملا جاءه جبريل وهو في غار 
حراء وأخبر زوجته خديجة مبا حصل معه، سارت 
تنصر  قد  وكان  نوفل  بن  ورقة  عمها  ابن  إلى 
وعلم أحوال األنبياء، فأخبرته باألمر. فقال لرسول 
األمة،  هذه  لنبّي  إّنك  بيده  نفسي  الله «والذي 
موسى.  جاء  الذي  األكبر  الّناموس  جاءك  ولقد 
ولئن  ولتقاتلن.  ولتخرجن.  ولتؤذين.  ولتكذبن. 

أدركت ذلك اليوم ألنصرن الله نصرًا يعلمه».
وفي رواية قال الرسول مستغرًبا: أومخرجي هم. 
قال: نعم. ما من نبي جاء مبثل ما جئت به إّال 

أخرجه قومه.
أمام  ماثل  والتعذيب  الّتهجير  شبح  كان  إًذا 
رسول الله من قبل أن يؤَمر بتبليغ دينه للّناس. 
وسريًعا جاءه األمر الرّباني بتبليغ دينه ليخرج 
الهداية،  نور  إلى  اجلاهلّية  ُظلمات  من  الناس 
وليحرّر الّنفوس والعقول التي حتّجرت وخضعت 
ألصنام ال تغني وال تضر، ليطلقها من عقالها 
ولترتقي في ظّل عقيدة الّتوحيد. فأطلق نداءه 
األّول «أّيها الناس قولوا ال إله إّال الله تفلحوا». 
أول  من  معه  سارت  التي  خديجة  زوجته  مبؤازرة 
يوم تدافع عنه وتواسيه مبالها ومبكانتها وكانت 
له الزوجة املثالية ملثله، ومع هذه الصرخة ارتفعت 
سار  ومن  الرسول  على  تسلط  الّتعذيب  رايات 
معه من الّناس ثم يأتي األمر اآلخر وهو (وأنذر 
عشيرتك األقربني). فما كان منه إال أن يدعو 
أقاربه إلى طعام ويخبرهم، قائًال: «أمرني ربي 
أن أدعوكم إليه فأّيكم يؤازرني على هذا األمر». 
فضحكوا منه وسخروا، ثّم يأتي أمر يوسع دائرة 
تعالى  بقوله  الناس،  لعامة  الله  إلى  الدعوة 

{فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن اجلاهلني}.
معشر  يا  وينادي:  الصفا  على  يصعد  عندها 
قريش؛ فلّما اجتمعوا قال: أرأيتم لو أخبرتكم 
تصّدقون.  أكنتم  الوادي  هذا  بسطح  خيًال  أّن 
جرّبنا  وما  مّتهم،  غير  عندنا  أنت  نعم  قالوا: 
عليك كذًبا قط. قال: إّني لكم نذير بني يدي 
لك  ا  تًب لهب:  أبو  عّمه  فصاح  شديد.  عذاب 

سائر ليوم ألهذا جمعتنا.
ميكن  كيف  مكة  أهل  عند  الّتخطيط  يبدأ  ثم 
األول  عرضهم  فكان  الدين،  هذا  على  القضاء 
لعمه أبي طالب بأن يسّلموه عمارة بن الوليد 
بن الغيرة يّتخذه ولًدا، وهو يسّلم لهم الرسول 
فيقول  الضغط  أمام  عّمه  فيضعف  ليقتلوه. 
لرسول الّله: ابَق علي وعلى نفسك وال حتّملني 
ما ال أطيق. فكان رد الرسول: والله يا عم لو 

يساري  في  والقمر  مييني  في  الّشمس  وضعوا 
أو  الله  يظهره  حتى  األمر  هذا  أترك  أن  على 

أهلك دونه ما تركته.
وعندها وثبت كّل قبيلة تعّذب وتفنت من أسلم 
من أهلها فعّذب بالل على الرمل احلار في وقت 
الّظهيرة ووضعت الصخرة على بطنه، فما زاد 
على أن يقول أحد حتى اشتراه أبو بكر الّصديق 
زوجها  ويقتل  عمار  أم  سمية  وقتلت  وأعتقه، 
الرسول  بهم  وميّر  عمار،  بالّنار  ويكوى  ياسر 

ويقول لهم: صبرًا آل ياسر فإّن موعدكم اجلّنة.
بل وحلقه الكثير من ألوان العذاب حيث عفر 
بالّتراب وضرب ورُجم باحلجارة وسالت الدم من 
قدميه الشريفتني ويلقى على ظهره سلى جزور 
وهو يصّلي، فيشير على أصحابه بأن ينتشروا 
في األرض حفاًظا على عقيدتهم وعلى أنفسهم 
فسألوه أن يشير لهم على أرض يهاجرون إليها، 
فأشار عليهم أن يذهبوا إلى احلبشة وهي على 
النصرانّية، قائًال: «إن بها ملًكا ال ُيظَلم عنده 
لكم  الله  يجعل  حتى  صدق  أرض  وهي  أحد، 

فرًجا مما أنتم فيه». 
بعمرو  وبعثت  قريش  أثار  مما  بعضهم  وهاجر 
بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ليعيدوهم 
أخذوا معهم الهدايا ليغروا بها  وقد  إلى مكة 
ألن  يفلحا  لم  ولكنهما  والبطارقة،  النجاشي 
جعفر بن أبي طالب عرض دعوة اإلسالم عليهم 
في مناظرة فاصلة؛ فقالت البطارقة: هذه كلمات 
تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سّيدنا 
اليسوع عيسى. وقال الّنجاشي: إّن هذا والذي 

جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة.
وبقي الرسول في مكة يصارع أهلها ويواجههم 
الدين  هذا  تألف  قلوبهم  لعل  والبرهان  باحلّجة 
الذي يغّير نظام حياتهم الفاسد الذي يأكل فيه 
القوّي الّضعيف، ويعكفون على عبادة األصنام 
العار  خشية  بناتهم  ويقتلون  امليتة  ويأكلون 
والفقر؛ بل وأبشع من ذلك ابتداعهم أّال يطوف 
حول الكعبة أحد في مالبسه التي يأتي بها من 
بالده، فأخذ الّناس يطوفون حول الكعبة عراة. 

ومع الزمن طاف أهل مكة عراة حول الكعبة.
تخّيل أخي القارئ كيف ميكن للّنبي أن يعيش 
الّناس  يذكر  أن  دون  املجتمع  هذا  ظل  في 
وينصحهم ويدعوهم إلى العّفة والطهارة ورجاحة 
له  يتصّدى  املجتمع  هذا  أن  واألشد  بل  العقل؛ 
بكل  قتله  محاولة  إلى  األمر  ليصل  ولدعوته 
عتو وجتّبر. فيستعّد للهجرة بأمر من الّسماء 
تارًكا البقعة املشرفة التي ولد بجوارها وترعرع 
ا شديًدا؛ فيخاطبها عند  على ترابها وأحّبها حًب
األرض  بقاع  أحب  أّنك  مّكة  يا  «والله  هجرته 
إلّي، ولوال أّن قومك أخرجوني منك ما خرجت».

مكّلف  الرسول  ولكن  القتل،  أخت  والهجرة 
ال  فكان  الناس؛  إلى  وإيصالها  دعوته  بتبليغ 
بد أن ينطلق إلى أرض ثانية تقبل دينه ودعوته 
طيبها  طيبة  البلدة  تلك  فكانت  لالستمرار؛ 
يثرب؛  تسّمى  كانت  التي  املنوّرة  املدينة  الله 
األخوة  ثالث  أصول  على  اإلسالم  دولة  ويقيم 
بني املسلمني والّتعاقد مع غير املسلمني وبناء 
إلى  عاد  وقد  سنوات   8 إّال  هي  وما  املسجد، 

مّكة فاًحتا لها من جديد.
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رَحْلُت...
رَحلُت ِوصاًال حّتى الوصول

ال  بحٍر  ل أجنحًة  يتخبط  ال 
يطير

 * * * * *
انتظارُه 

ٌة ب ْأي – حقي في قصيدِة النَّ
يها احلنُني ُيْزِهر ف

ْرد ِه َن ي يلعن قدرًا كان ِمْن َرْم
ياه - ال يتدحرج كامل

ولم َيُعد يدري إلى أّي اّجتاٍه يدور!!
 * * * * *

رُّ يخشى قطاًرا َمي
يعاُد... ُه امل ويفوُت

* * * * *
ْرَبَش على جدران «ُحلٍم ُمْقَعد» َع َت

اِمتِه... ي ْرمى موجٍة من بلوِغ ق صار على َم
 * * * * *

أْقسَم أّال يفارق
خارطًة...

، نافذةً، عليك - ُتطلُّ
تناُم وال تنام!!!

* * * * *
ربة كسر حاجَز الُغ

يدخَل حانًة حتملها املواني  ل
ُذ الكالم!! ي ب كما شاَءها َن

َقطَا
ْسرُِح  قصيدتي ُميَ

جر ُد نافورَة الضَّ سِّ وُميَ
الءُ... ُر وتفيض الدِّ ئ ب حتى تسيل ال

* * * * *
َجَمَع األخشاَب وأشعَل األسطورة

ِلتمتحَن العصافير قبل أن تطير 
وتستوطن ظهر يدي «خادم املصباح» 

قصيدًة ال تْستطيعها احلروف
* * * * *

ًرا  َسَعى مساف
ِه  ا مع نفِس ًب ْنِفِه اآللهة غري لم َت
ا دون نايات َيجوُس األزمنَة راعًي

ًة وحيدًة كانت نائمة في قطار نوح!! ي أو أغن
رَّحيل! َة ال وَت وال حّتى بّحاًرا يركب ُن

* * * * *
واصَل ِحوارُه مع قطيع احلمام

هدَأ خضب أشرعٍة َضلَّت طريقها
َك جوهرَة الوقت... فكَّ

ياٍب على حبل غسيل  عقارَب كانت ممطوطة كث
* * * * *

ضبط ساعتُه على ساعتها
َد إْن بقي من حوار األيقونات َتفقَّ

راب ُه بصماُت السَّ جدٌل مزّوٌد مبعنى َل
ا من وراء الزّجاج املطرَّز ًي وانحناء قامِة الفجر.. آت
ياب والُعزلة!!! ْرم ِطْنيِ الِغ برائحٍة تتنّفُس من ُخ

* * * * *
حيفا!!

ًدا باملاء بني ضّفتني!! َيّ يا وجوًدا مق
أسطورُة الغياب

عودٌة
جاد بها حضورك

َلْغُتُه َقدَر ما اُطيق رجوًعا... َب
ُط احللَم والذكرى كفكفي «آهًة» تتوسَّ

* * * * *
وصَل 

وصَل القطاُر مبنفاُه حّتى الوصول
«َمْقَهى»

صاَر لنا مرفا
صار لنا مرفا...
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على مواجهة التحديات والتحوّالت. ومن هنا تأتي 
بعنوان  املقبل  الثقافي  النشاط  في  مساهمتنا 
خيمة  حتت  ومسلمون  «مسيحيون  ذاته:  الكتاب 
فئات  لكل  اجلامعة  الرؤيا  هذه  يدعم  اّلذي  واحدة»، 
القيمية  العملية  الصلة  وميكن  املجتمعي  الطيف 
واملعنوية بني كل فئات مجتمعنا هنا وفي كّل مكان. 
وال يسعنا إّال أن نعّبر عن جزيل شكرنا وتقديرنا ألستاذنا 
املربي فتحي فوراني اّلذي أهدانا هذا الكتاب ليذّكرنا 
أعناقنا. في  وأمانة  وفاعلة  حّية  لتبقى  بالرسالة، 

طوبى للذين يصنعون الّسالم على األرض ويحملون 
واإلنسانّية  اإلنسان  صون  على  عهًدا  عقائدهم 

والعيش وامللح. 

«مسيحيون ومسلمون حتت خيمة واحدة» - عنوان 
كتاب صدر حديًثا لألديب املربي األستاذ فتحي فوراني.

العالقة  لتوكيد  محاولة  عنوانه،  من  والكتاب، 
أبناء  األخوة  بني  ُعراها  تنفصم  ال  التي  الوثيقة 
الديانتني في هذه الديار. وقد أحسن «مركز اللقاء» 
وقت  في  فوراني  لألستاذ  الكتاب  هذا  أصدر  الذي 
والتعّصب  للتفرقة  ُعرضة  كمجتمع  فيه  نحن 

والنزعات املتباينة. 
صريًحا  كالًما  مداخالته  في  الكاتب  عّبر  وقد 
هذه  في  ووقائعه  الّتاريخ  قرأنا  ما  «إذا  وواضًحا: 
والّتعاضد  والّتآخي  الّتحالف  ذاك  لوجدنا  الديار 
العربّي  الّثقافي  ومحيطهم  الّشرق  مسيحّيي  بني 
اإلسالمّي ممتّد في عمق الّتاريخ وقد أثمر إجنازات 

ُمشرقة لشرقنا العزيز».
جمع األستاذ فوراني في كتابه كلمات وكتابات كان 
وحوادث  مجتمعّية  ولقاءات  مناسبات  في  سّطرها 
حصلت في الّسنوات األخيرة. أّما قاسمها املٌشترك 
فهو التوكيد على أخوة مسيحّية - إسالمّية وعلى 
باسم  والعنف  واإلكراه  والّتفرقة  التعّصب  مناهضة 
األديان. وأجدني متضامًنا مع كّل كلمة ساقها في 
هذا اإلطار. أجدني في ضوء جتربتي املتواضعة أضم 
صوتي إلى صوته وأهتف ضد التعصب الديني وضد 

العنف باسم الدين وضد البغضاء والكراهية. 
رسالة  مع  ورسالته  الكتاب  موضوع  يتماشى 
جمعّيتنا وتتطابق معها في هذا الباب متاًما. فقد 
سعينا في جمعيتنا - جمعّية التطوير االجتماعي 
حيفا - منذ بداياتنا إلى وضع احلّد على الزّعرورة 

لكل ظاهرة طائفّية التعّصب أو تفرقة باسم الدين 
في  يصّب  الذي  األصيل  التدين  مع  تتنافاه  التي 
نهاية املطاف في مسيرة الرقّي احلضاري وتعزيز القيم 
اإلنسانّية. رفعنا راية الّتآخي والوحدة في مجتمعنا 
ومجتمع  شعب  أننا  منطلق  من  عقود  منذ  وعملنا 
واحد، يجمعنا العيش واملصير املشترك وإّن التعّدد 
ومصدر  وامتياز  لنا  ثراء  مجتمعنا  مكوّنات  في 
غنى. هذا ما آمّنا به وعملنا من أجله منذ عقود. 
كل  مع  املستويات  املتعّدد  عملنا  أتى  هنا  من 
مكوّنات مجتمعنا وأحيائه وناسه. من هنا حرصنا 
برامجنا  في  استثناء  دون  اجلميع  إشراك  على 
املختلفة.  األعياد  في  األهلية  ولقاءاتنا  وأنشطتنا 
والّشابات  الشبان  من  أجياًال  عليه  ربينا  ما  وهذا 
والناشطني والناشطات. وهذا ما نبّثه ونؤّكده في كل 
فعل وكلمة. إّننا سّد منيع في وجه الّطائفية والتفرقة 
الدينّية وعون وسند لكل شراكة وحتالف ودعوة للوحدة. 
ونضّم صوتنا إلى صوت صديقنا املربي فوراني ونكرّر 
من جديد اآلن أيًضا ألّننا قلقون من مظاهر التعّصب 
الّديني واحلراك االنعزالي على أسس طائفّية. نكرر 
االعتقاد  حرية  منا  واحد  لكل  التفرقة.  رافضني  هذا 
واإلميان كما يشاء لكن ال يحّق ألحد أن يحملنا وزر 

تعصبه وانغالقه وعنفه باسم الدين.
نشارك األستاذ فتحي في تطلعه إلى مجتمع متحاب 
ومتآخ. نشاركه قلقه حيال التعصب. نشاركه حرصه 
ونسعى  ومستقبلهم  مجتمعنا  أبناء  على  وغيرته 
ذلك  ألّن  الّتاريخية  وشراكتهم  وحدتهم  توطيد  إلى 
شرط أساس لبناء مجتمع حضاري وتعزيز القدرات 
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التي  األهداف  من  انطالًقا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

من  والتي  «اقرأ»  ّية  الطالب احلركة  لنفسها  تضعها 
الشباب  جمهور  تفاعل  على  تعمل  أن  ضمنها 
والطالب اجلامعيني مع قضايا األّمة واملجتمع، وعلى 
املبارك،  األقصى  واملسجد  القدس  قضّية  رأسها 
وثاني  القبلتني  وأولى  الطالب  بني  للصلة  وتوثيًقا 
«اقرأ»  كتلة  طالب  نّظم  احلرمني،  وثالث  املسجدين 
الرحال  شّد  «التخنيون»  ومعهد  حيفا  جامعة  في 
للمسجد األقصى، وذلك ليلة اخلميس من األسبوع 

األخير، ألداء صالة الفجر هناك.

 W F UłË åÊu O M ² «ò w  å√d «ò » Òö Þ
v B _« b− L K  …—U ¹“ w  UH O Š

وقد سادت أجواء إميانّية وروحانّية وأخوّية بني الطالب 
الفجر  صالة  واحد،  بنشاط  عديدة  عبادات  بأدائهم 
والرباط  األقصى،  املسجد  في  الصالة  جماعة، 
والّتقارب            الّتعارف  وكذلك  األقصى،  املسجد  في 

بني الشباب.
ّية  الطالب احلركة  كوادر  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن  هذا 
على  تعمل  والكلّيات  اجلامعات  شتى  في  «اقرأ» 
األقصى،  باملسجد  اجلامعيني  الطالب  جمهور  ربط 
وتوعيتهم للمخاطر احملدقة حوله من خالل نشاطات 

عديدة، وعلى رأسها شّد الرحال للمسجد األقصى.



33 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 1 WF ÔL'«



342013 w½U Ò¦�« s¹dAð 1 WF ÔL'«

WLF� w��U� ∫œ«b�≈

األعمار  مبختلف  األشخاص  من  عدد  يعاني 
الّسمع  األذن، كقصور  في  أمراض مختلفة  من 
التهابات  أو  الّتام،  أو  اجلزئي  الّصمم  أو 
األذن الوسطى واخلارجّية أو آالم القناة السمعّية 
أو األذن الّداخلّية أو طنني األذن، باإلضافة إلى 
بعض  سبب  أمراض يكون  من  آخرين  معاناة 
منها أحياًنا خلًال في األذن، كارتفاعات ضغط 
بتشويش  والّشعور  اإلجهاد  حاالت  أو  الّدم 
املتعّلقة  األمراض  عالج  سبل  أّن  إّال  الّسمع؛ 

باألذن تختلف بني حالة وأخرى.
وعرف الطّب البديل طريقة عالج أمراض األذن، 
أو األمراض اّلتي تتسّبب فيها األذن من خالل 
وهي  «هوپي»،  شموع  عن  بالعالج  يسّمى  ما 
في  بها  معمول  قدمية كان  عالجّية  طريقة 
احلضارات القدمية، وتعتمد على إخراج الّشوائب، 
عالج  في  يساعد  مما  لألذن،  احلرارة  وإدخال 

الكثير من األمراض التي تصيب األذن.
املعاجلة  من  قدمي  نوع  هي  «هوپي»  شموع 
احلضارات  في  بها  معمول  كان  لألذن،  احلرارّية 
القدمية كالفرعونّية واليونانّية القدمية والرومانّية 
واآلسيوّية والشامانّية، ثّم انتقلت إلى أمريكا، 
واستعملها هنود شمال أريزونا عن طريق املُعالج 
الهندي «هوپي» اّلذي يعني اسمه املسالم، وهو 
كانوا  اّلذين  احلمر  الهنود  قبائل  أفراد  أحد 
األذن ومشاكلها  آالم  عالج  في  يستخدمونها 
ًنا أّن هذا الّنوع من العالج آمن،  ّي الصحّية، مب
كثير  ويستخدمه  جانبّية،  آثار  له  توجد  وال 
بنتائج  يأتي  ألّنه  اآلن،  األذن عاملًيا  اء  أطّب من 
وُيشعر  األذن،  وصيانة  تنظيف  في  ّية  إيجاب

املريض بالراحة منذ الّتجربة األولى. 
ينام املريض على جانبه، وتكون أذنه مستويًة 
داخل  وتوضع  الّشمعة،  توقد  ثّم  األعلى،  إلى 
فتحة األذن، فيشعر بدفء احلرارة التي تنبعث 
من الّشمعة بلطف فتسري داخل أذنه، وتعمل 
كما املدخنة اّلتي ترتفع فيها التيارات الساخنة 
الّشوائب،  معها  فتحمل  احلرارة،  بفعل  ألعلى 

واإلفرازات الزائدة. 
في  ضعًفا  تسّبب  اّلتي  األذن املتراكمة  وشموع 
الّسمع، ويتصاعد كّل ذلك على هيئة أبخرة قد 
تلتصق بجدار املدخنة (شمعة «هوپي»)، وجند 
ّية الصاعدة الساخنة تسحب  أّن التّيارات الهوائ
معها املواد اّلتي تسد األذن أو تقّلل من مستوى 
الّسمع، بعد أن تكون قد حوّلتها إلى جزيئات 
شبه سائلة يسهل حملها أو خروجها مع التّيار 

الهوائّي الّصاعد. 

وعن املواد املستخدمة في صناعة هذه الّشمعة 
الطبيعّية  املكوّنات  األذن من  شموع  تصنع 
لشمع العسل، باإلضافة إلى أعشاب امليرمّية، 
والبابوجن  جونز)  سان  (عشبة  القلب  وحشيشة 
والكتان  كاروتني  والبيتا  (الكاموميل)، 
مدخنة  هيئة  على  الّشمع  فيعمل  الطبيعي. 
لها،  املكوّنة  األخرى  واملواد  األعشاب  تغلف 
وتدبب من أسفل لتدخل في األذن، ويكون لها 
دخول  ملنع  واٍق  على  يحتوي  األسفل  من  ثقب 
إشعال  فتحة  وكذلك  األذن،  إلى  املُذاب  الّشمع 
من األعلى يتصاعد منها الّلهب، وتوضع ورقة 
مستديرة باألسفل حول الّشمعة ملنع الرماد من 

الّسقوط على الوجه أو األذن. 
يتّم استخدام شموع األذن في احلاالت اآلتية:

القناة  أو  الداخلّية  األذن  في  ألم  وجود   *

الّسمعّية.
* ارتفاع الّضغط وتأثيره على األذن في حاالت: 
التهاب األذن الّداخلّية، صمغ األذن، اإلنفلونزا، 

الّصداع، داء الّشقيقة.
* لتحفيز تدّفق الّطاقة حتسني مستوى الّسمع 

والبصر.
احلالة  على  ويؤّثر  األذن  لشمع  مفرط  وجود   *

النفسّية املصحوب للتوّتر والقلق.
* حاالت اإلجهاد وزيادة تشويش الّسمع.

* وجود صفير، طنني، تطبيل.
* وجود صمم أو ثقل في الّسمع.
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القرض السكنّي هو بال شك أكبر نفقة ُتنفقها 
األسرة خالل احلياة األُسرّية، واملقترضون ُيضّيعون 
القرض  مسار  على  للعثور  الوقت  من  الكثير 
األقساط  تكون  مبوجبه  اّلذي  األفضل  السكنّي 
الشهرية ُمريحة وبحسب قدرة املُقَترِض خالل كل 

فترة القرض.
الفائدة  بإضافة  الّشهري  القسط  أّن  من  بالرغم 
وتأثير جدول غالء املعيشة عليه هو املبلغ األكبر 
يجب  ولكن  سكنّية،  شّقة  شراء  نفقات  بني  من 
أن ال ننسى التكاليف اإلضافّية األخرى املُرافقة 
هذه  ألّن  وذلك  السكنّية،  الشّقة  شراء  لعملّية 
الّتكاليف باهظة جًدا، لذلك من املهم أن نأخذها 
الذي  اإلجمالّي  املبلغ  من  كجزء  االعتبار  في 

مبقدور املُقترض أن ُينفقه.

ÒwMJ��« ÷dI�« nK� `²�

ُتقّدمها  خدمة  كل  على  عموالت  جتبي  البنوك 
األرباح  إلى  باإلضافة  إّنه  حيث  لعمالئها، 
القرض  إعطائكم  جرّاء  من  البنك  يجنيها  التي 
السكنّي، فهو يفرض عليكم رسوًما لفتح ملف 
الرسوم  من  الّنوع  هذا  نسبة  السكنّي.  القرض 
بأكمله؛  القرض  قيمة  من   %0.25 عادًة  هي 
ُيعتبر هذا املبلغ كبيرًا؛ حيث إّن مبالغ القروض 
القرض  من   %0.25 ونسبة  عالية،  الّسكنّية 

ُتعتبر عالية أيًضا.

¡«d ÒA�« W³¹d{

من  مئوّية  نسبة  بحسب  ُتفرض  الضريبة  هذه 
شراؤه،  املُقرّر  العقار  لسعر  ّية  اإلجمال التكلفة 
وهذه النسبة املئوّية للضريبة ُحتّدد على أساس 
درجات الضرائب املفروضة بحسب ثمن العقار. 

األولى  الشقة  ثمن  كان  إذا  احلالي  الوضع  في 
الشراء  فإّن  شيكل   1,470,560 مبلغ  حتى 

ليس خاضًعا للّضريبة في هذه احلالة.

ÒwMJ��« ÷dI�« 5�Qð

الّتأمني هو أحد أهم التكاليف اإلضافّية عند شراء 
شّقة سكنّية، واّلذي يرافق املُقترضني بشكل شهري 
وليس فقط في وقت الّشراء. البنوك ُجتِبر املُقترِض 
العقاري.  السكنّي/الرهن  القرض  تأمني  على 
لتغطية  الّشّقة:  تأمني   * من:  ُمكّون  الّتأمني 
تأمني   ** بالشّقة.  تلحق  قد  التي  األضرار 
يضمن  والذي  املقترضني  حياة  تأمني  احلياة: 
حالة  في  كامًال  السكنّي  القرض  مبلغ  تسديد 

وفاة أحد املُقترضني.

w�U;« »UFð√

إلى            %1 بني  ما  تتراوح  احملامي  أتعاب 
أجل  من  بأكمله  العقار  قيمة  من   %1.5

التوقيع على عقد الشراء، هذا املبلغ كبير وال 
ُيستهان به وزِد على ذلك إضافة ضريبة القيمة 
املضافة. باإلضافة إلى ذلك هناك تكلفة للوثائق 
القانونّية التي يطلبها البنك من املُقترض عند 

التوّجه للحصول على القرض السكنّي.

WÞUÝu�« nO�UJð

مكتب  من  مبساعدة  شقة  على  العثور  عند 
عقارات أيًضا يجب دفع رسوم ُحتّدد على أساس 
النسبة املئوية من قيمة العقار، وعادًة هذه النسبة 

املئوية تكون 2% على األقل من ثمن الشّقة.

s ÒL*« nO�UJð

قرض  على  للحصول  البنك  إلى  التوّجه  عند 
سكنّي يطلب البنك من املُقترِض تخميًنا لثمن 
ُمختّص،  ُمخّمن  بواسطة  شراؤها  املُراد  الشّقة 
قيمة  ُيعادل  الشّقة  ثمن  أّن  من  البنك  ليتأّكد 
القرض. أهمّية هذا املوضوع بالنسبة للبنك هي 
املُقترض  كعجز  طارئ  ظرف  نشأ  حال  في  أّنه 
عن إرجاع أقساط القرض الّشهرية، تتوّفر أمام 
البنك فرصة بيع/امتالك الشّقة السترجاع مبلغ 
القرض بدون املُخاطرة بتكّبد خسارة مادّية. أجور 
ـ5000-500  ال بني  تتراوح  املُخّمنني  وأتعاب 

شيكل واألمر يتعّلق مبساحة العقار ومبوقعه.

Èdš√ ozUŁËË qO−�Ò²�« ÂuÝ—

شراء شّقة يتطّلب دفع رسوم للّتسجيل في دائرة 
لضمان  رهن  تسجيل  رسوم  األراضي،  تسجيل 
الوثائق  على  للحصول  وأتعاب  رسوم  احلقوق، 
التي  أيًضا  البيروقراطّية  وهنالك  اإلضافّية، 

ُتسّبب تكاليف مختلفة إضافّية.

W Ò¹—UIF�« ÷ËdI�« w�UB²š« »UFð√

إلى  يتوّجهون  اليوم  الناس  من  واملزيد  املزيد 
عن  املُنفصلني  العقارية  القروض  اختصاصّيي 
قرضية  مسارات  لهم  يخّططون  الذين  البنوك، 
أجل  من  البنوك  أمام  ميّثلونهم  وُمرِيحة،  ُمرْبحة 
الّشواقل  من  اآلالف  مئات  إلى  عشرات  إنقاذ 
للُمقترِض  األفضل  املالي  الّتخطيط  ويبنون 
لكل فترة القرض السكنّي. أجور االختصاصيني 
ألف  عشرين  إلى  آالف  أربعة  بني:  ما  تتراوح 

شيكل جديد.

 ØÒwMJ��«  ÷dIK�  m�b�«  ÂuÝ—

»�Í—UIF�« s¼d ®ביול משכנתא©

على  البنك  ُجتِبر  سكنّي  قرض  اقتراض  عملية 
الذي  السكنّي  القرض  لدمغ/ختم  الرسوم  دفع 
ُيكّلف مبلغ 0.4 % من مبلغ القرض، باإلضافة 

إلى مبلغ الفائدة ضرب عدد سنوات القرض.

اختصاصي قروض عقارية

W ÒO M J Ý W ÒIý ¡«d ý b M Ž  W ÒO U{ù« n O U J ² «
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H a i f a

w� ÊöŽû�

∫vKŽ «uKB Òð«

048522822

 100%
pLOŽ WM³ł

  —uH�u	 „öOLOÝ Ê√  —d�¢

 qFH�UÐË ¨w²KHD� qŠ qC�« u¼

 U¼“UNł bŽUÝ b� t½« XHA²	«

¢dO³	 qJAÐ wLCN�«

 U¼œôË« UNÐ ÊU	 w²�« …d²H�« v�Mð  œU	 WMłU×� w½U¼ 5LÝU¹

 dJ³�«  ULMOÐ   «uMÝ  10  ÂuO�«  ÁdLŽ  U¼œôË«  dG�«  Êô  ¨ôUHÞ«

 WFz«—Ë …uKŠ WKHÞ dNý« 3 u×½ q³� X³$« b�Ë ¨U�UŽ 13 ÁdLŽ

 Â« w� …eOL*« WO��ô« ‰öš UNF� ÁUM¹dł« ¡UI� w� ÆrO½— UN²LÝ«

 W¹Ëœô« W	dý XOÐ s� „öOLOÝ W	dý UNÐ X�U� w²�«Ë r×H�«

 …b¹b'«  W�u�ô«  vMF�  sŽ  UMŁb%   uÐ«  W×B�«   U−²M�Ë

ÆWKzUF�« v�« XLC½« w²�« …b¹b'« WKHD�« sŽË ¨U¼dEMÐ

ø5KG²Að «–U�

 ¨‰U−*«  «c¼  w�  qLŽ«  r�  wMMJ�   UM{U×K�  …—ËbÐ  XI×²�«

 ÍœôË« vKŽ WE�U;«Ë XO³�« w� ¡UI³�« b¹—« wM½«  —d� wM½_

 dAŽ  Â«œ  n�uð  bFÐ  w²KHÞ  X³$«  dNý«  3  q³�  ÆWFÐ—ô«

 vŽbð  ¡U�MK�  WOFLł  w�  ŸuDð«  wž«d�   UŽUÝ  w�  Æ «uMÝ

 w�  ŸuDð  ‰ULŽQÐ  ÂuI½  YOŠ  ¢UNzU�½  ÊuOŽ  w�  r×H�«  Â«¢

 w� W¹dO¼ULł e	«d� w�Ë 5M�*«  uOÐ w� ¨W¹dO¼UL'« e	«d*«

ÆWOFL'« Ác¼ w�  «uMÝ 7 cM� ŸuDð« U½√Ë ÆWM¹b*«

ørO½— X³$« U�bMŽ  dFý «–U�

 U½dFý  UMMJ�  UM�  WKHÞ  ‰Ë«  UN½Q	Ë  włË“Ë  U½«   dFý  bI�

 vKŽ UM½√Ë ⁄uK³�« s� ŸuMÐ UM��Š« UM½_ ¨UF¹dÝ UNÐ ◊U³ð—ôUÐ

 ÊU	  U2  d¦	«  UNðU³KD²�  w¼  U�  ·dF½Ë  WLJ(«  s�  d³	«  —b�

 UC¹«  Æq�«  …d³š  ÍË–  UNMOŠ  UM	  YOŠ  —̈U³J�«  œôËô«  l�  d�ô«

 s�  sJ9«  r�  ¨W¹cG²�«  Ÿu{u�  w�  ÊU	  rO½—  Èb�  ·ö²šô«

 `Cð« b�Ë Æ„öOLOÝ UNODŽ«  √bÐ «c�Ë dNý ‰Ë« cM� UNŽU{—«

 X½U	 UN½_  —uH�u	 „öOLOÝ UN×M�QÝ wM½« «bł UF¹dÝ w�

 «dšR�  XFLÝ  b�Ë  ¨rCN�«  w�  q	UA�Ë   «“UG�«  s�  w½UFð

 „öOLOÝ  Ê«   —d�  «c�Ë  n×B�«  w�   U½öŽô«  s�  Z²M*«  sŽ

 bŽUÝ b� t½« XHA²	« qFH�UÐË w²MÐô qŠ qC�« u¼  —uH�u	

 ÂuO�«  «c¼  v²Š  qLF²Ý«  U½«  ÆdO³	  qJAÐ  wLCN�«  U¼“UNł

ÆWŠ«d�UÐ dFAðË U�Ëœ WL�²³� w²KHÞË  —uH�u	 „öOLOÝ

ø„öOLOÝ UNÐ 5KLF²�ð w²�« v�Ëô« …d*« Ác¼ q¼

 d¦	« qŠ«d� w� „öOLOÝ vKŽ ÍœôË« q	 ÈÒcGð bI� ¨ô l³D�UÐ

 u¼ „öOLOÝ ÆWMÝ nB½ qOł s� ¡«b²Ð« ¨rNðUOŠ s� W�bI²�

 W¹Ëœ« W	dý w¼Ë  uÐ« q³� s� Z²M� t½_ tÐ oŁ« Íc�« Z²M*«

 —uDðË  uLM�  WLN*«   U³	d*«  vKŽ  Íu²×¹  „öOLOÝ  ÆWO*UŽ

 —U²š«  U�bMŽ  «c�  ÍœôË«  q	  l�  Z²M*«  «c¼  XÐÒdł  bI�Ë  w²KHÞ

 «bł rN*«  s� t½«  u¼ dš«  d�«  Æ„öOLOÝ U�Ëœ —U²š«  U½U�  ÂuO�«

 w²KHD�  t×M�«  Íc�«  VOK(«  q¹bÐ  Z�UF¹  Ê«  w�  W³�M�UÐ

 WNł  s�Ë  UNM�  w½UFð  w²�«  sD³�«  ŸUłË√Ë   «“UG�«  q	UA�

 vKŽ UNL�ł qB×O� Í—Ëd{ u¼ U� q	 vKŽ Íu²×¹ Ê« Èdš«

ÆÍb�'«Ë wKIF�« —uD²K� W�UN�«  U³	d*« W�U	

 v�« tłu²�« sJ1 Comfort „öOLOÝ ‰uŠ ‰«RÝ Í√ tOłu²�

 1800656501  ∫r�d�«  vKŽ  „öOLOÝ  w�  ¡«d³)«  r�UÞ  e	d�

∫Ê«uMF�« vKŽ W	dA�« l�u� …—U¹“Ë

©ÆŸÆŸ®                                           ÆwwwÆsimilacmamaÆcoÆil 
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ËdLŽUHý  ≠  vIOÝu*«  XOÐ  —«u²Ñd�½u	  w�  WOÝ«—b�«  WM��«  ÕU²²�«

 ËdLŽUHý  w�  vIOÝu*«  XOÐ  —«u²Ñd�½u	  `²²�«

  U¾*«  dýUÐ  YOŠ  ¨2013Ø2014  WOÝ«—b�«  WM��«

 wÐdG�«  5ŽdH�«  w�  ¡UMG�«Ë  ·eF�«  rKF²Ð  tÐöÞ  s�

 d³Ž  p�c	Ë  wLOKF²�«  Z�U½d³�«  ‰öš  s�  ¨w�dA�«Ë

 ¨WLŽ«b�«  Èdš_«  t ÒOz«dŁù«   UO�UFH�«  s�  WK�KÝ

 U� ¨wŽUL'« ·eF�«Ë W Ò¹dEM�« vIOÝu*« rÒKFð ∫UN ÒL¼√Ë

 t² Ò¹u¼ qI�Ë W Ò�UF�« V�UD�« W�UIŁ rOŽbð w� r¼U�¹

 WOLMðË  tð«–  oOI×²�  WŠU��  t×M�  w�Ë  WOIOÝu*«

ÆœËb(« vB�√ v�≈ W ÒOMH�«Ë W ÒOIOÝu*« tð«—b�

 ∫‰U�  ¨WK½  d�UŽ  ¨åvIOÝu*«  XOÐò  d¹b*  Y¹b×ÐË

 bOŠu�«  bNF*«  u¼  ÂuO�«  vIOÝu*«  XOÐ  —«u²Ñd�½u	ò

 .bI²Ð  ·—UF*«  …—«“Ë  s�  ‰Òu*«  wÐdF�«  lL²−*«  w�

 Ÿu{u0   Ëdâ³�«  ÊU×²�ô  5¹u½U Ò¦�«  »öD�«

 ‰u³I�« ÊU×²�ô »öD�« dOC% v�≈ ÎW�U{≈ ¨vIOÝu*«

  «dAF�« .bI²Ð UML� bIK� ¨vIOÝuLK� UOKF�« b¼UFLK�

 UMF{ËË vIOÝu*« Ÿu{u� w�  Ëdâ³K� »öD�« s�

 WOÐdF�«  vIOÝu*UÐ   Ëdâ³K�  ÂbI²K�  W�Uš  dO¹UF�

 vIOÝu*«  XOÐ  d Ò�u¹  Æ·—UF*«  …—«“Ë  l�  ÊËUF²�UÐ

 lOLł  s�  V¼«u*«  s�   U¾LK�  U ÎOMN�  U ÎOIOÝu�  «Î—UÞ≈

 rN²Ý«—œ  WFÐU²*  ‰U−*«  rN�U�√  `²H¹Ë  ¨qOK'«  ¡U×½√

 r�  Íc�«  d�_«  ¨ UO1œU	_«Ë   UF�U'«  w�  W ÒOF�U'«

 XOÐ w� ”—Òb Ô¹ ÆoÐU��« w� UMFL²−� w� «Îd�u²� sJ¹

 w�  vIOÝu*«  …cðUÝ√  qC�√  s�  WŽuL−�  vIOÝu*«

 åvIOÝu*« XOÐò »öÞ s�  «dAF�« qBŠ b�Ë Æœö³�«

 UNM�  ¨¡UMG�«Ë  ·eF�«  ‰U−�  w�  ez«u'«  r¼√  vKŽ

 w�Ë ¨qOz«dÝ≈ UJ¹d�√ ‚ËbM� …ezUłË ¨5D�K� …ezUł

ÆåWO*UF�«Ë WOK;«  U	—UA*« s� b¹bF�« ÁbO�—

 b¹bF�« åvIOÝu*« XOÐò w� jAMð t½√ Ád	– d¹b'« s�

 ¨ U¹dðu�«  «d²�	—Ë√   UNL¼√  ¨WOIOÝu*«  ‚dH�«  s�

 p�–Ë qOK'« wŽUÐ—Ë ¨w�dA�« X²�« ‚d�Ë  U�u'«

 WÐd& »U�²	«Ë wŽUL'« ·eF�« WÐd& ÷uš ·bNÐ

ÆÕd�*« vKŽ ÷dF�«

©dJ³�ð wÝu¹ ∫d¹uBð®

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

å“b�U½Ëb	U�ò w� Êü«

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

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

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

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

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  

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

°̀ 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®

¢ô«¢d¹dJ²�« WOFL' …b¹bł WO½öŽ«Ë WO−¹Ëdð WKLŠ

 —UFý X% ÊuJ²Ý WKL(«

¢̀ O×B�« ÊUJ*UÐ w�—«Ë `OM� qLŽ«¢

 jÝu�«  w�Ë  ÂUŽ  qJAÐ  —uNL'«  Èb�  wŽu�«  oOLFð  …—ËdCÐ  oOLF�«  UN½U1«  s�  U�öD½«

 WOzUŽœ WKL×Ð ‚öD½ô« åô«ò d¹dJ²�« WOFLł  —d� d̈¹dJ²�« …—ËdCÐ ’Uš qJAÐ wÐdF�«

  «—ËœË WŽuL�*«Ë WOzd*«  U½öŽù«Ë  UD�UO�«  qLAð wÐdF�« jÝu�« w� …b¹bł WO−¹Ëdð

 Íc�« dOEM�« lDIM*« »ËU−²K� WKL(« ÁcNÐ ÂUF�« «c¼ ô« ÂuIðË ÆW¹uÐd²�«  U�ÝR*« w� W¹uŽuð

 dOEM�« lDIM� UÐËU& wÐdF�« jÝu�« ÈbÐ« –« ÂdBM*« ÂUF�« w� WOzUŽb�« WKL(« tð–u×²Ý«

 UOH×� «d9R�  bIŽ b� 5½Ë— U�U×½ åô«ò W�Oz— X½U	ËÆd¹dJ²�« WOL¼_ W¹uŽu²�« WKL(« l�

 X�U� UL	 –« wÐdF�« jÝu�« w� WOzUŽb�« WKL(« t²�ô Íc�« ÊU�×²Ýô« vKŽ XMŁ« –« «dšR�

 qJAÐ —uNL−K� d¹dJ²�« WOL¼QÐ oKF²¹ U� qJÐ dO³J�« wŽu�« dNþ« wÐdF�« —uNL'« Ê« 5½Ë—

 qLŽ«ò b¹b'« —UFý ÊuJ¹ Ê« åô«ò XŽœ WKL(« Ác¼ wH�Æ’Uš qJAÐ wÐdF�« jÝuK�Ë ÂUŽ

 ÆwÐdF�« jÝu�« w� W�U¦JÐË d¹dJ²�« WOKLŽ —«dL²Ýô «eH×� å`O×B�« q;UÐ w�—«Ë `OM�

 lOL& W¹ËUŠ 1000 w�«uŠ l{uÐ X�U� b� åô«ò d¹dJ²�« WOFLł Ê« v�« …—Uýô« —b&Ë «c¼

  «bKÐ …bŽ „UM¼ Ê« UL	 ÆsÞ«u*« s� W³¹d� ÊuJ²�Ë  WOŽu²�« oOLF²� wÐdF�« jÝu�« w� W�Uš

ÆÂu�Uý nGOÝË gO�—uŠË U	d¹Ë  U−ON�« uÐ« V	u	 UNM� d¹dJ²�« WKLŠ v�« XLC½« WOÐdŽ

 w½UM� d¹dJð WOKLFÐ ÂuIð WOÐdŽ …bKÐ 31  Ê«  v�«  dOAð UN½U�  UOzUBŠô« V�ŠË W�U{«

Æd¹dJ²�« …—u¦� Èdš« WOÐdŽ  «bKÐ rCMð Ê« åô«ò d¹dJ²�« WOFLł q�UðË UL	 ÆWOKzUŽ pO²ÝöÐ
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UÑuMð s� ¡«dHB�« WM³'« ≠ pOLOŽ sŽ t²�dF� -œ—« U� q	

 WIOIŠ qCHÐ «c¼Ë …dO¦	 WOz«cž U¹«e� W�Uš pOLOŽ WM³'Ë W�UŽ ¡«dHB�« WM³−K� Ê« ÊuLKF¹ ô dO¦J�«

 s�  …dO³	  WKOJAð  pOLOŽ  WM³ł  w�  ÊËb−²Ý  Æ…bŠ«Ë  W×¹dý  ÃU²½ù  VOKŠ  »u	  2  w�«uŠ  VKD²¹  t½«

 Æ©VOK(« dJÝ® “u²	ö�« WKOK� w¼Ë 5ðËd³�UÐË B12 5�U²OHÐ ¨ÂuO��UJ�UÐ ’Uš qJAÐ WOMž UN½« ∫U¹«e*«

ÆÆÆÆ«uKCHð øb¹e*« W�dF* WONA�« rJ� UM×²� q¼

°·UF{« 7?Ð d¦	« ÂuO��U	 ≠pOLOŽ WM³ł

 Æ  W¹œUF�«  ¡UCO³�«  WM³'« w� błu¹ U2 d¦	«  ·UF{« 7  vKŽ Íu²% –  ÂuO��UJ�UÐ WOMž pOLOŽ WM³ł

 w�«uŠË  b�uK�  W¹—ËdC�«  WO�uO�«  ÂuO��UJ�«  WOL	  nB½  w�«u×Ð  œËeð  ¡«dHB�«  WM³'«  s�  ÊU²×¹dý

 ¡«dŁ« s� fO�Ë VOK(« s� Á—bB� ¨¡«dHB�« WM³'« w� œułu*« ÂuO��UJ�« Æm�U³K� W¹—ËdC�« pKð s� YKŁ

 qJAÐ WM³'« .bIð r²¹ U�bMŽ UC¹« WOz«cG�« t²LOIÐ ÿUH²Šô« r²¹ «c�Ë ¨…—«d(UÐ t�b¼ r²¹ ôË wł—Uš

ÆU¼dOžË dzUD� ¨U�²OÐ ¨XÝuð

°ÂuO��U	 jI� fO� ≠pOLOŽ WM³ł

 “U²2  —bB�  u¼  VOK(«  ÆVOK(«  s�  UNK�«  B12  Ë  A   UMO�U²O�  vKŽ  UC¹«  pOLOŽ  WM³ł  Íu²%

 pOLOŽ ÊU� ¨¡«dHB�« WM³'« s� …bŠ«Ë W×¹dý ÃU²½ù VOKŠ »u	 2 w�«uŠ ÂeK¹ t½« U0Ë B12 5�U²OH�

ÆB12 5�U²OH� c¹c�Ë ÍcG� —bB� w¼

‰Ëd²��uJ�« …—uDÝ√Ë ≠pOLOŽ WM³ł

 ÆWłUłœ …c� w� …œułu*« WOLJK� WNÐUA� ‰Ëd²��u	 WOL	 vKŽ Íu²% pOLOŽ WM³ł W×¹dý s� W³łË

 WO�uO�«  ‰Ëd²��uJ�«  WOL	  qL−�  s�  8%  w�«uŠ  vKŽ  jI�  Íu²%  pOLOŽ  WM³ł  s�  …bŠ«Ë  W×¹dý

Æ q�« ‰Ëd²��uJ�« WOL	 5% Ë 19% ¨15% pOLOŽ w�Ë ©‰Ëd²��u	 rGK� 300 w�«uŠ® ÂuO�UÐ UNÐ ÕuL�*«

°5ðËd³K� …œu'« w�UŽ —bB� ≠pOLOŽ WM³ł

 ©4≠8 ‰UOł_® UNÐ v�u*« WO�uO�« 5ðËd³�« WOL	 1Ø3 w�«u×Ð b�u�« œËeð pOLOŽ WM³ł s� …bŠ«Ë W×¹dý

 s� 20% w�«uŠ vKŽ Íu²% pOLOŽ WM³ł s� …bŠ«Ë W×¹dý ÆÍcG�Ë …œu'« w�UŽ 5ðËdÐ sŽ UM¼ Y¹b(«Ë

Æl³A�UÐ —uFA�« `M� vKŽ UC¹« 5ðËd³�« bŽU�¹ Æ19 qOł ‚u�  UG�U³�« ¡U�MK� 5ðËd³�« „öN²Ýô WO�u²�«

rÝb�« …—uDÝ√Ë ≠pOLOŽ WM³ł

 ¡w��«  s¼b�«  s�  ÊU	  Ê«  W�Uš  t	öN²Ý«  s�  qOKI²�«  q ÒCH¹  s¼b�UÐ  wMG�«  ÂUFD�«  Ê«  vKŽ  oH²½  s×½

 W×¹dý w¼ ¡«dHB�«  WM³'« s� UNÐ v�u*«  „öN²Ýô« W³łË Æf½«dð s¼œË l³A� s¼œ ¨‰Ëd²��uJ�U	

 s¼œ Â«dž 28 błu¹ ô pOLOŽ W×¹dý w� ÆÂ«dž 100 w� Â«dž 28 u¼ œuBI*« 28% pOLOŽ w� Æ5²MŁ« v�«

 l²L²�« tMJ1 «bł ’d×¹ s� UC¹« ¨włu�uMJ²�« —uD²�«Ë ÂbI²�« qCHÐ ¨«c¼ sŽ «bŽ ÆjI� s¼œ Â«dž 7 qÐ

 5% pOLOŽ W×¹dý Æ15%Ë 9% ¨5%∫WCHM*« s¼b�« V�½ nK²0 pOLOŽ s� WOIOIŠ ¡«dH� WM³−Ð

°W¹—«dŠ ÁdFÝ 50 s� q�« vKŽ Íu²%

“u²	ö�« WKOK� ≠pOLOŽ WM³ł

 s� jI� Æ“u²	ö�« WKOK� UN½« U0 ©VOK(« dJÝ® “u²	ö� WOÝU�Š rN¹b� s� ¡«dHB�« WM³'« VÝUMð b�

 »u	 w� ULMOÐ ≠©̀ z«dý 4 w�«uŠ® Â«dž 100 w� “u²	ô Â«dž 0.5 v²Š Íu²% ¡«dH� WM³ł ¨W½—UI*« qł«

ÆœôËô« Èb� «bł …—œU½ d³²Fð “u²	ö� WOÝU�(« Ê« v�« dOA½ Ê« rN*« s� Æ“u²	ô Â«dž 10 błu¹ VOKŠ
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 ∫Orangew� b¹bł

 Samsung Galaxy Note 3 ÊuHð—UL��« “UNł

XMKŽ√  ¨szUÐe�«   UłUO²Š«  o�«uð  l�   ôUBðô«  r�UŽ  w�  b¹bł  u¼  U�  q	  .bI²Ð  UN�bN�  Î «œ«b²�«

 !u��UÝ¢ “«dÞ s� b¹b'« ÊuHð—UL��« “UNł ‰öš s� ‚«uÝô« w� U¼b¹bł ÕdÞ sŽ  Orange
Æ¢3  u½ w�	öł

 b¹bł  rOLB²Ð  Î̈UF�  XOKÐUðË  ÊuHð—UL��«  5Ð  Z�b¹  “UNł  Í«  ¢XOKÐU�¢  t½u	  “UN'«  eOL²¹Ë

 ¨1920x1080 W�U¦JÐË  Full HD Õu{Ë Wł—bÐ g½≈ 5.7 r−×Ð f* WýUý qLA¹ ÆÀb×²��Ë

 Android Jellybean ÂbI²*« wKOGA²�« ÂUEM�UÐ qLF¹ ¨HD Voice …œu−Ð  U*UJ� W�b) rŽ«œ

 YO×Ð  UEŠö*« s¹Ëb²� S≠Pen rK� WDÝ«uÐ qLF¹ ¨Exynos 5420 W¹u½_« w½ULŁ Z�UF� ¨4.3
 ÆWO�uO�« ÂUN*« “U$≈ vKŽ …—bI�« d�u¹

 w¼Ë  Orange ultranet  WJ³A�  rŽ«œ  ¢3   u½  w�	öł  !u��UÝ¢  “UNł  Ê√  d	c�UÐ  d¹b'«

 w²�«Ë   speedtest  oO³Dð ‰öš s� W¹dNý  U�u×� ‰öš s� X¦³ð  œö³�«  w� ŸdÝô«  WJ³A�«

 `HBð WŽdÝ Ë  HD voice  …œu−Ð  U*UJ0 ÍdBŠ qJAÐË ŸU²L²Ýô«  Orange  szUÐ“ `M9

ÆMbps42 v²Š

 ∫Samsung Galaxy Note 3  UH�«u� “dÐ« s�Ë

Full HD …œu−Ð ¨q�JOÐUGO� 2 WO�U�√ «dO�U	 ¨q�JOÐUGO� 13 W�bÐ WOHKš «dO�U	 

GPS l�«u*« b¹b%

Office  UHK� …b¼UA* q�U	 rŽ«œ

ÆWOł—Uš …d	«–  U�UDÐ rŽ«œË ¨X¹UÐUGOž 32 WOKš«b�« s¹e²�« WŠU��

Bluetooth ¨Wi≠Fi ¨USB¨NFC¨ IR
 Mobile  U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�²�« d¹b� ¨WO�dý  ÂöÝ  d	–  ‚UO��«  fH½  w�Ë

 p�c�Ë  —uD²�Ë  b¹bł  u¼  U�  q	  vKŽ  UMMzUÐ“  qB×¹  Ê√  Orange w�  r²N½  UM½√  Broadband
 WO�UF�«  …œu'«  YOŠ  s�  ÎU�bIð  d¦	_«  ÊuHð—UL��«  vKŽ  ‰uB(«Ë  UMMzUÐ“  l²L²¹  Ê√  ’d×½

Æ5JKN²�*« lOL−K� WLzö� …eNł√Ë …d�u Ô� —UFÝ√ dO�uð vKŽ UMKLŽ q Ôł e	d½ YO×Ð WO*UŽ dO¹UF0Ë

 ¡«dA�«Ë ‰uB(« sJ1 ÆœUL²Žô«  W�UDÐ w� j�� 12  v²Š ¨  qJOý 4¨199  dF�Ð “UN'« ÕdD¹

 129  dF�Ð  Ë«  œUL²Žô«  W�UDÐ  w�  j��  12  v²Š  ¨qJOý  4¨031  ∫dF�Ð  l�u*«  ‰öš  s�  “UN'«

ÆœUL²Žô« W�UDÐ w� j�� 36 …b* qJOý

https∫ØØshopÆorangeÆcoÆilØhe≠ilØCatalogØshopØclearsale≠  ∫W	dA�«  l�u�

devicesØdevicesPickØødeviceidΩ28318
 lOLł  v�≈  W�U{ùUÐ  Orange  ? �  WFÐU²�«  lO³�«Ë  W�b)«  e	«d�  W�U	  Èb�  WLzU�  WKL(«

 W³¹dI�«  ◊UIM�«  v�≈  ‰u�u�«  pKN²�*«  vKŽ  qN�²�  p�–Ë  WOÐdF�«   «bK³�«  w� Orange w�u��

 wLÝd�« Orange l�u� d³Ž Ë√ lOÐË W�bš WDI½ »d�√ «Ë—Ë“  U�uKF*« s� b¹eLK� Ær¼UMJÝ ÊUJ*

orangeÆcoÆilØar ∫WOÐdF�« WGK�UÐ

∫Samsung Galaxy Note 3 “UN'« vKŽ ·dF²�«Ë  U�uKF*« s� b¹eLK�

http∫ØØwwwÆyoutubeÆcomØwatchøvΩaF44z5DAfl1A&listΩUUSabw4YQum
DI6sn06m2hM9A
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 w� WIOý WKLŠ oKDð  XL
 WHK²*« lO³�« ◊UI½

 ez«uł `Ðdð sJ1Ë XL VKŽ 6 Íd²ý«

…c¹c�

 wÐdF�«  jÝu�«  w� W�Uš WKL×Ð XL   W�UD�«  »ËdA� oKD½«

 ¨ UF³�  ∫q¦�  …c¹c�  ez«uł  `Ð—  5	—UA*«  ÊUJ�SÐ  UN�öš  s�

  ÆU¼dOžË  öE�  ë¹öÐ

 W¹UN½  w�  WKL(UÐ  W	—UA*«  lO³�«  ◊UI½  …—U¹“  5OMF*«  vKŽ

 ‰Ëô«  s¹dAð  dNý  —«b�  vKŽ  X³��«Ë  WFL'«  ÂU¹√  Ÿu³Ýô«

 rNMJL²Ý w²�« WIOý W³F� w�  W	—UA*«Ë  XL   VKŽ 6  ¡«dýË

Æ…b¹bŽ ez«u−Ð Í—uH�« “uH�UÐ

 e	d� ∫WO�U²�« lO³�« ◊UI½ w�   XL r�UÞ bł«u²OÝ Ÿu³Ýô« «c¼

 ¨ Ÿd� dH	 –  …d¹e'« ¨ r×H�« Â√ ≠ —u²Ý ZMO	 ¨U	d¹ ≠ÊË“UL¼

 ¨Ÿd� dH	 – ÊU³CG�« ¨  2000 ≠W�UÐ Ë̈dLŽUHý – —u²Ý ZMO	

 ÆnOÝU¹ dH	 – l¹bÐ X	—U� dÐuÝ

 Ê«uMŽ  X%  XL   W×H�  WFÐU²�  vłd¹  WO�U{«   U�uKF*

Æ¢ UNK�	√¢
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 ‰ËUM²� UNOM Ò�R� uŽbð  bOŠu¾�

`ýd�« b{ rOFD²�«

 Ê«uMŽ X% ©̀ ýd�«® WOLÝu*« «e½uKH½ù« ‰uŠ W�Uš …dA½  bOŠu¾�  —b�√

 UNOM Ò�R� nOI¦ðË WOŽuð ·bNÐ ¢̈«e½uKH½ù« s� UMOL×¹ ¡U²A�« w� rOFD²�«¢

 qzUÝu�« qC�√ Á—U³²ŽUÐ «e½uKH½ù« ÕUIKÐ rOFD²�« ‰ËUMð vKŽ rN¦ŠË ¨U ÎO×�

 v�UF�  ÊuJ²�¢  U¼—UFý  l�  U ÎOýU9  p�–Ë  ¨«e½uKH½ù«  ”ËdO�  s�  W¹UL×K�

 rN{dFð ÊËœ W�uKO×K�Ë UNOM Ò�R� W×� vKŽ UNM� U ÎþUHŠË ¢̈v�UF� vI³ðË

 Æ¡U²A�«  qB�  w�  …œUŽ  dA²Mð  w²�«  WOLÝu*«  «e½uKH½_«  ÈËbFÐ  WÐU�û�

 WOHO	Ë Á—UA²½«Ë «e½uKH½ù« ”ËdO� ‰uŠ WOHOI¦ð  U�uKF� …dAM�« XMLCð 

 s� qI²Mð ÈËbF�« Ê√ …dAM�« w� ¡Uł YOŠ d̈šü hý s� ÈËbF�« ‰UI²½«

 qI²Mð  Ê√  sJ1  UL	  ÆfDF�«  Ë√  ‰UF��«  ¡UMŁ√  w�HM²�«  “UN'«  –«–—  ‰öš

 Ë√  n½_«  vKŽ  bO�«  l{Ë  rŁ  »UB�  hý  –«–—  W��ö�  W�UŠ  w�  ÈËbF�«

 Ê√ sJ1 ”ËdOH�UÐ 5ÐUB*« ’Uý_« rEF� Ê√ v�« …dAM�«  —Uý√Ë ÆrH�«

 —uNþ bFÐ ÂU¹√ 7 – 5 …b*Ë ÂuOÐ ÷«dŽ_« —uNþ q³� ÈËbF�« qI½ w� «u³³�²¹

 WÐU�ù« s� UMÐ 5DO;«Ë UM�H½√ wL×M� WI¹dÞ qC�√ Ê√ …b	R� ¨÷«dŽ_«

 lOLł qLA¹ p�–Ë ¨U¹uMÝ «e½uKH½ù« ”ËdO� b{ rOFD²�« vKŽ ‰uB(« u¼

 s¹c�«  ’Uý_«Ë  q�«u(«  ¡U�M�«  p�c	Ë  d̈Ný√  6  sÝ  ‚u�  ’Uý_«

ÆU Î�UŽ 65 ‚u� U� s��« —U³	 W�UšË ¨WM�e� ÷«d�√ s� Êu½UF¹

 sŽ  W&UM�«   UHŽUC*«Ë  «e½uKH½_UÐ  WÐU�ù«  ÷«dŽ√  v�«  …dAM�«  X�dDðË

 „UM¼  Ê√  v�«  …—Uýù«  —b&  Æ«e½uKH½_«  ÕUIK�  WO³½U'«  —UŁü«Ë  UNÐ  WÐU�ù«

 n½_«  o¹dÞ  sŽ  rOFDðË  ¨sI(«  o¹dÞ  sŽ  rOFDð  ∫rOFD²K�  5²I¹dÞ

ÆŒUÐ WDÝ«uÐ
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39 2013 w½U Ò¦�« s¹dAð 1 WF ÔL'«



402013 w½U Ò¦�« s¹dAð 1 WF ÔL'«
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