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في  الفلسطينّي  الّشعب  أبناء  من  األلوف  شّيع 
الّشاعر  جثمان  اخلميس،  أمس  عصر  الّداخل، 
توّفي  واّلذي  القاسم.  سميح  الكبير  الفلسطينّي 
بعد صراع مع مرض عضال؛ وقد شاركت وفود كبيرة 
البالد،  ومناطق  أنحاء  كاّفة  من  جاءت  اجلنازة،  في 
من: اجلليل، الّنقب، اجلوالن احملّتل، منطقة املّثلث، 

ودولة فلسطني.
متام  في  القاسم  سميح  الّشاعر  جثمان  سّجي  وقد 
العاشرة من صباح أمس اخلميس، في بيت الشعب 
في قرية الرّامة إللقاء الّنظرة األخيرة من قبل نساء 
اّجته   1230 الّساعة  متام  وفي  العائلة؛  وأفراد  القرية 
انطلقت  هناك  ومن  الشعب،  بيت  نحو  الوافدون 
الرامة  قرية  شوارع  جابت  حاشدة  جنائزّية  مسيرة 

ترأستها كّشافة البلدة والعلم الفلسطينّي.
الّشخصّيات  من  كبيرًا  عدًدا  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
بينها:  من  اجلنازة،  في  شاركت  والبارزة  املعروفة 
الّنواب محّمد بركة، أحمد الّطيبي، مسعود غنامي، 
باسل غّطاس، أمني عام اجلبهة الدّميقراطّية للّسالم 
واملساواة أمين عودة، محّمد نّفاع، الّنائب د. حّنا سويد، 
إلياس  املطران  حّنا،  الّله  عطا  املطران  غنامي،  مازن 
شّقور، عصام مّخول، شوقي خطيب، محمد أسعد 
كناعنة، حسام كناعنة، أسعد أبو أسعد، والرئيس 
طريف. موّفق  الّشيخ  الدرزّية،  للّطائفة  الروحي 

5D�K� W�Ëœ s� b�Ë

وبرز من بني املشاركني، باإلضافة إلى األهل والعائلة، 
فّياض  بسالم  ممّثًالً  الفلسطينّية  الّسلطة  عن  وفد 
والكاتب والوزير يحيى خلف ويحيى عبد الرّحمن 
عّباس)،  محمود  الفلسطينّي  الرئيس  (مستشار 
رؤساء مجالس، وغيرهم من رجال دين من الّطوائف 

املسيحّية واإلسالمّية والدرزّية.
وعند وصول اجلثمان قرابة الّساعة الثالثة، مت وضع 
الكبير  الشاعر  املرحوم  روح  على  والصالة  اجلثمان 
سميح القاسم، ومن ثّم ألقيت الكلمات الّتأبينّية 
على روح املرحوم. وبعد انتهاء الكلمات ودّع اجلميع 

Ü ÝUI « ` O L Ý è ÒO ½U ½ù«Ë è ÐËd F « d ŽUý ÊU L ¦ł l ÒO Að …d O Hſ d O ¼U Lł

شاعر العروبة واإلنسانية وقد ّمت تشييعه إلى مثواه 
األخير ودفنه في جبل حيدر.

rÝUI�« sÞË s� ’Uš dJý

إّن  القاسم  سميح  املرحوم  جنل  القاسم  وطن  وقال 
حلظة  آخر  حّتى  القاسم  سميح  تفارق  لم  االبتسامة 
من حياته، في حني غمر الّناس الطّيبني العائلة في 
اللحظات الصعبة خالل األسابيع األخيرة بكّل عطف 
واالمتنان  الّشكر  بجزيل  العائلة  وتتقّدم  ومحّبة.. 
جلميع أبناء شعبنا الفلسطيني على مشاركتهم في 
إلى  القاسم  سميح  الكبير  الّشاعر  جثمان  تشييع 

مثواه األخير.

U ÎC¹√ „—UA¹ Êôu'«

يحملون  احملتّل،  اجلوالن  من  وفد  أيًضا  ووصل  هذا 

الفلسطينّية  األهازيج  مرّددين  الّسورّية،  األعالم 
والّسورّية في وداع الّشاعر الكبير سميح القاسم.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع 
www.haifanet.co.il  :«حيفانت»
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أبلغت شرطة حيفا، مؤّخرًا، نائب رئيس البلدّية، د. 
سهيل أسعد («اجلبهة»)، أّنها أغلقت ملّف االعتداء 
اّلذي تعرّض له د. أسعد وجنله خالد خالل توّجههما 
متوز   19 يوم  غزّة،  على  احلرب  ضّد  املظاهرة  نحو 

املاضي، في مرَكز الكرمل في حيفا(!!).
وأّي  بهم،  مشتبه  أّي  جتد  لم  أّنها  الّشرطة  واّدعت 
ملّف  إغالق  قرّرت  لذا  استخبارّية،  معلومات 

الّتحقيق «لعدم وجود أدّلة»!
الّشرطة  أيادي  ُتشّل  فجأة  والعجب(!!)..  للغرابة  يا 
على  القبض  بإلقاء  واالستخبارّية  األمنّية  وأذرعها 
على  يعتدون  اّلذي  الهمجّيني  العنصرّيني  املعتدين 
عرب مدينة «الّتعايش» حيفا، وعلى نائب رئيسها!! 
الستطاعت  ميينّي  قّط  على  االعتداء  ّمت  لو  بينما 
الّشرطة خالل ساعات معدودات فقط من إلقاء القبض 

على اجلاني، حّتى لو تواجد داخل أنفاق غزّة!!
وفي سياق مّتصل، وفي أعقاب االنتقادات الّالذعة 

 ÊQÐ  `L�½  s�  sJ�  WÞdA�UÐ  o¦½  ô  ∫bFÝ√  qONÝ  Æœ  ™
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ألداء الّشرطة يوم املظاهرة وعموًما، دعا رئيس البلدّية 
يونا ياهڤ قائد لواء حيفا، حچاي دوتان، وقائد محّطة 
حيفا، آڤي إري، جللسة في البلدّية يوم األحد من هذا 
األسبوع، شارك فيها د. سهيل أسعد، وسكرتير احلزب 
ومدير  زعاترة،  رجا  حيفا  في  و«اجلبهة»  الشيوعّي 
فرح،  جعفر  العرب  املواطنني  حلقوق  مركز «مساواة» 
وبرز غياب عضو البلدّية عرين عابدي - زعبي(!!).

واستفسر د. أسعد وزعاترة وفرح من مندوبي الّشرطة 
واّلتي  املظاهرة،  وبعد  خالل  اتخذتها  اّلتي  اخلطوات 
ًيا  شهدت اعتداءات أّدت إلى جرح 30 متظاهرًا عرب
كـ«املوت  عنصرّية  هتافات  إلى  إضافة  ويهودًيا، 
متظاهرين،  أقّلت  حافالت  على  واالعتداء  للعرب»، 
شبكات  على  العنصرّي  الّتحريض  إلى  إضافًة 

ومواقع الّتواصل االجتماعّي. 
ولم يقّدم مندوبو الّشرطة أجوبًة شافية على األسئلة، 
واعترفوا بأّن األمور خرجت عن سيطرتهم، لكن لم 
أجريت  اّلتي  الّتحقيقات  عدد  حول  أجوبة  يقّدموا 

مت ضد ناشطي اليمني على  ولوائح االّتهام التي قِدّ
خلفّية تلك املظاهرة.

السياسة  هذه  أّن  من  وفرح  وزعاترة  أسعد  د.  وحّذر 
فحني  حيفا،  في  كوارث  إلى  تؤّدي  قد  املتساهلة 
فستجد  محاسبة  دون  واالعتداءات  العنصرّية  متّر 
كّل  في  عنفهم  ملمارسة  خصبة  أرضّية  العنصرّية 
ملعب  وفي  الّتجارّي  املرَكز  وفي  الّشارع  في  مكان، 
كرة القدم، ولن يتوّقف األمر على العرب، ألّن الفاشّية 

ستحرق األخضر واليابس!

WIŠö*« q	«uMÝ

وقد  امللّف(!!)  إغالق  من  نفاجأ  لم  أسعد:  د.  وقال 
ترّددت كثيرًا قبل تقدمي الّشكوى، ألّننا نعرف نهج 
حّتى  أّنه  إثبات  أردنا  ولكّننا  به،  نثق  وال  الّشرطة 
حني يقوم منتخب جمهور بتقدمي شكوى رسمّية، فإّن 
تبذل  الّشرطة ال تتعامل معها باِجلدّية الّالزمة، وال 
سنواصل  بل  الواقع،  بهذا  نرضى  ولن  كافًيا.  جهًدا 
ونالحقها  حدث،  ما  ّية  مسؤول الّشرطة  حتميل 
بالوسائل القانونّية واجلماهيرّية املُتاحة. فلن نسمح 
حياة     من  ا»  ـً «طبيعّي جزًءا  العنصرّية  تكون  بأن 

مدينة حيفا.
مع  حديد  من  بيٍد  الّشرطة  تتعامل  زعاترة:  وقال 
مع  حريرّية  وبأكّف  واليسارّيني  العرب  املتظاهرين 
عصابات اليمني. فهل يعقل أن يجري حدث كهذا 
في حيفا دون محاسبة؟ إّن هذه الّسياسة املتساهلة 
إلى  ستؤدي  ألّنها  وخطيرة،  مرفوضة  العنصرّية  مع 

ليست  وهذه  الّسياسّي.  والعنف  العنصرّية  شرعنة 
معركة عرب حيفا فقط، بل إّنها معركة كّل إنسان 

عاقل دميقراطّي في املدينة.
ردع  في  الّشرطة  فشلت  لقد  فرح:  أّكد  جانبه  ومن 
وز، وال ميكن الّتغطية  الّنشطاء الفاشّيني يوم 19 متّ
على هذا الفشل بعدم مالحقة املعتدين. وإذا كانت 
واملوارد  الوسائل  فلديها  بالرّدع  معنّية  الّشرطة 
الكافية لذلك. نحن من جهتنا نعمل على توثيق 
وسنقّدمها  الكرمل،  مرَكز  مظاهرة  على  االعتداءات 

للمستشار القضائّي و«ماحش».

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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فقدت  حيفا «العظيمة»  جبهة  فإّن  يبدو  ما  على 
االعتداء  ملف  إغالق  فرغم  مؤّخرًا(!)..  البوصلة، 
ضّد نائب رئيس البلدية، د. سهيل أسعد.. وفّض 
بضربات  والبلدّية  اجلبهة  بني  «الّتاريخّي»  الّلقاء 
جزاء لصالح البلدّية!! تصّر «اجلبهة» على أن تبقى 
ورقة تني لستر عورات البلدّية!! من خالل الّسكوت 
على مضض ضّد االعتداءات واإلهانات وصّم آذانها 
عّما يدور في الّشارع احليفاوّي، ألمر ما في نفس 
والّنزاعات  واخلالفات  عارمة  الفوضى  يعقوب(!!).. 
أوجها..  في  حيفا  «جبهة»  فرع  داخل  والّصراعات 
آلت  عّما  االستفسار  «حيفا»  صحيفة  في  حاولنا 
والبلدّية،  «اجلبهة»  بني  «الهاّمة»  الّلقاءات  إليه 
هذه  كتابة  حّتى   - يبدو  ما  على  متّخضت  واّلتي 

الّسطور - عن والدة فأر شبه مّيت!
احلزب  سكرتير  زعاترة،  رجا  الّصحافي  اعتبر 
البلدّية،  رئيس  أّن  حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي 
على  احلرب  خالل  فادًحا  خطًأ  أخطأ  ياهڤ،  يونا 
نّظمتها  التي  املظاهرة  ضّد  موقًفا  اّتخذ  حني  غزّة، 
املاضي،  وز  متّ  19 يوم  الكرمل،  مرَكز  في  «اجلبهة» 

وطالب الّشرطة بإلغائها!!
بها  أدلى  خاّصة  تصريحات  في  زعاترة  وأضاف 
حني  البلدّية  رئيس  أخطأ  كما  «حيفا»:  لصحيفة 
ما  حيفا،  خارج  من  متظاهرين  مجيء  عن  حتّدث 
أسهم في أجواء الّتحريض ونزع الّشرعّية عن املظاهرة 
عصابات  قبل  من  عليهم  واالعتداء  واملتظاهرين 
البلدّية  رئيس  نائب  على  ذلك  في  مبا  اليمني، 

الدكتور سهيل أسعد. 
واعتبر أّن قيام ياهڤ بإدانة االعتداء على د. أسعد 
صحيفة  مع  لقاء  وفي  «حيفا»،  صحيفة  (في 
مناسبات  وفي   1.8.2014 يوم  حيفا»  «يديعوت 
أخرى) هو أمر هاّم لكّنه غير كاٍف، فاالعتداء كان 

سياسًيا وليس شخصًيا. ونتوّقع منه أن يتطرّق في 
إلى  أيلول)  (أوائل  القادمة  البلدّي  املجلس  جلسة 
والّشعارات  الهتافات  يستنكر  وأن  األحداث،  هذه 
أّي  رفضه  على  يؤّكد  وأن  العرب،  ضّد  العنصرّية 

دعوة ملقاطعة األحياء واحملال الّتجارّية العربية.

„d²A*« gOF�«Ë åg¹UFÒ²�«ò 5Ð

وحول مفهوم «الّتعايش» اّلذي يتحّدث عنه رئيس 
املشترك  بالعيش  نؤمن  نحن  زعاترة:  قال  البلدية، 
البالد  وفي  حيفا  في  الّشعبني  أبناء  بني  والّندي 
أو  كدين  اليهود  مع  ليست  فمشكلتنا  عموًما. 
كشعب، بل مع احلكومة ومع السياسة العنصرّية، 
سياسة احلرب والّتمييز القومّي والطبقّي. ال ميكن 
الّشعبّية  املأكوالت  استهالك  في  الّتعايش  اختزال 
وجهة  من  املشترك  فالعيش  والفالفل.  كاحلّمص 
نظرنا يتأّسس على االحترام املتبادل، وعلى املساواة 
الّنضال  وعلى  اآلخر،  تقّبل  وعلى  احلقوق،  في 
الّتامة  املساواة  أجل  ومن  االحتالل،  إلنهاء  املشترك 
بني الّشعبني. هذا هو مفهومنا للعيش املشترك. ال 
نقبل التذّلل ولعب دور «العربّي اجلّيد» الذي يحتضن 
اجلنود، وفي نفس الوقت فنحن ال نغامر وال نغالي 
ندير  وال  املعيشّية  الّناس  هموم  على  نتعالى  وال 
ظهرنا لهم. ال نريد أن يكون املوقف الوطنّي امللتزم 
جامًعا.  ا  ـً ّي شعب موقًفا  بل  قليلة،  قّلة  على  حكرًا 
وهذا يتطّلب توازنات أعتقد أّن «اجلبهة» تقوم بها 
املوضوعّية.  الّصعوبات  كّل  رغم  جّيد،  نحو  على 
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ورًدا على سؤال صحيفة «حيفا» عن مصير االئتالف 
رئيس  مع  اجتمعنا  لقد  زعاترة:  أجاب  البلدّي، 
البلدّية وطرحنا مجموعة من املطالب، وأوضحنا له 
أّنه في حال عدم التجاوب معها فإّننا لن نترّدد في 
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اّتخاذ  املطالب  هذه  جملة  ومن  االئتالف.  من  اخلروج 
على  الّتحريض  وضّد  العنصرّية  ضّد  واضح  موقف 
شرطة  ومساَءلة  ّية؛  العرب واملصالح  األحياء  مقاطعة 
حيفا على أدائها وعلى سياستها العاّمة؛ ومساَءلة 
إلى  واملبادرة  الّتحريضّي؛  دوره  على  حيفا»  «راديو 
ّية  حملة إعالمّية توعوّية ضّد العنصرّية؛ وتعزيز الّترب
والعيش  الدميقراطّية  قيم  وتعزيز  العنصرّية  ضّد 
وتخصيص  والّتعليم،  الّتربية  جهاز  في  املشترك 
جزء من ميزانّية مشروع «مدينة بال عنف» ملكافحة 
العنف على خلفّية عنصرية؛ وعدم اعتراض البلدّية 
على أّي نشاط احتجاجّي قانونّي يجري في املدينة. 
جتاوب  مبدى  منوط  االئتالف  موضوع  فإّن  وبالّتالي 

رئيس البلدّية مع هذه األمور.
االئتالف  من  االنسحاب  بوجود  القائلة  اآلراء  وحول 
نحن  واضحة؛  جهتنا  من  املعادلة  زعاترة:  قال  اآلن، 
رئيس  في  ا  ـً حّب ليس  االئتالف  هذا  في  موجودون 
البلدّية وال إعجاًبا مبرّكبات هذا االئتالف. نحن في 
االئتالف ألّننا نرى من خالله إمكانّية لطرح مواقفنا 
بنا.  ثقته  وضع  الذي  جمهورنا  وخلدمة  وللّتأثير 
نحن منّثل جمهورًا صاحب حّق، ولن نتنازل عن هذا 
احلّق، وسنطرق كّل باب من أجل انتزاعه. وفي نفس 
الوقت فنحن حركة سياسّية ولن نتنازل عن أهدافنا 
السياسّية والوطنّية. وأعتقد أّن دورنا الّسياسّي في 
حيفا بارز، سواًء أكان ذلك في فترة احلرب أو قبلها، 
إّن  البلدّي.  العمل  مستوى  على  دورنا  يكّمل  وهو 
الّسؤال األساسّي في السياسة هو «َمن يعزل َمن؟».. 
في  سُيسهم  اليوم  االئتالف  من  انسحابنا  فهل 

محاصرة العنصرّية؟.. ال أعتقد ذلك!
تناقض  بوجود  القائل  الّطرح  إّن  زعاترة:  وأضاف 
القوى  طرح  هو  البلدّي  ودورنا  الّسياسي  دورنا  بني 
العنصرّية اّلتي تخّيرنا «إّما أن حتمل الهّم القومي 
وإّما أن حتمل الهّم اليومي؛ إّما أن تهتّم بقضّية غزّة 

وإّما أن تهتم بامليزانّيات وضريبة الّسكن (أرنونا)». 
بجدارة،  مًعا  الهّمني  نحمل  إّننا  نقول  ونحن 
وسنهتم بكّل القضايا، رغم أنف العنصرّيني أو َمن       

يتبّنون خطابهم. 
ورًدا على سؤال صحيفة «حيفا» حول وجود خالفات 
فرع  في  «اجلبهة»  أعضاء  داخل  وصراعات  داخلّية 
توجد  دميقراطّي  جسم  بأّننا  نعتّز  نحن  قال:  حيفا، 
يجتمع  اجلسم  وهذا  متعّددة.  وآراء  اجتهادات  فيه 
بلورة  في  يساهم  اجلميع  ويقرّر،  ويناقش  ويستمع 

القرار واجلميع يلتزم به.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع 

www.haifanet.co.il  :«حيفانت»
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األسبوع  هذا  من  الّثالثاء  مساء  عّنا  رحل 
الفلسطينّي  الّشاعر   ،(19/8/2014)
طويل  صراع  بعد  القاسم،  سميح  الكبير 
املؤّلفات  عشرات  وراَءه  ُمخّلًفا  املرض،  مع 
من شعٍر ونثٍر ونصوص مسرحّية، واحلاصل 

جائزة  الفلسطينّية،  الّشعر»  «جائزة  منها:  عاملّية،  جوائز  على 
«جنيب  جائزة  «البابطني»،   جائزة  للّثقافة»،  القدس  «وسام 
من  الشعر»  «غار  جائزة  ّية،  العرب مصر  جمهورّية  من  محفوظ» 

إسپانيا، جائزة «الّسالم»، وجوائز أخرى عاملّية.  
يعتبر الّشاعر الراحل سميح القاسم، من أشهر وأبرز الّشعراء العرب 
الفلسطينّي  األدب  يفقد  رحيله  ومع  املعاصرين،  والفلسطينّيني 
الكبير  الفلسطينّي  الّشاعر  رحيل  بعد  أعالمه،  أحد  أخرى  مرّة 

محمود درويش.  
رِجَم عدٌد كبير من قصائده إلى اإلنچليزّية والفرنسّية والّتركّية  ُت
ّية  واإليطال واليونانّية  واإلسپانّية  واليابانّية  واألملانّية  والروسّية 
أخرى.  ولغات  والعبرّية،  والفارسّية  والڤيتنامّية  والتشيكّية 
شغل الّشاعر الراحل في الفترة األخيرة من حياته منصب رئيس 
حترير فخري جلريدة «كّل العرب»، وشغل لسنوات عديدة منصب 
مجّلتي  حترير  في  أسهم  صحيفة «االّحتاد»،  حترير  رئيس  نائب 
«اجلديد» و«الغد»، أّسس منشورات «عربسك» في حيفا، ترَأَس 
اّحتاد الكّتاب العرب واالّحتاد العاّم للكّتاب العرب الفلسطينّيني 
الّثقافّية  الفصلّية  حترير  ترأس  تأسيسهما؛  منذ  فلسطني  في 
في  ونشط  اإلسرائيلّي،  الّشيوعي  للحزب  انتسب  «إضاءات». 
صفوفه إلى أن انتخب عضوًا في الّلجنة املركزّية. اعتقل عّدة مرّات 
بسبب مواقفه الوطنّية والقومّية، وكان من أبرز املناهضني للّتجنيد 
الّدرزّية.   ّية  العرب الّطائفة  أبناء  على  قسرًا  املفروض  اإلجبارّي، 
وأدار  حيفا،  في  للفنون  الّشعبّية  املؤّسسة  تأسيس  إلى  بادر 
املمّثلني  لتجميع  حينه  في  كبيرًا  مجهوًدا  وبذل  شؤونها، 
املسرحّيني العرب في مسرح عربّي وطنّي مستقّل، إّال أن جهوده لم 
ُتكّلل بالّنجاح، ولكنه جنح بإطار هذه املؤّسسة أن ينتج مسرحّية 
ّية بُعنوان «يوم الّطاحونة يوم»، واّلتي شاركت فيها نخبة من  غنائ
لي  وكان  واملسرح،  واملوسيقى  الغناء  مجال  في  البارزين  الفّنانني 

ّي الّضخم.  شرف االشتراك في هذا العمل الفّن
ومن القصص املؤّثرة اّلتي ُتروى عن طفولة سميح القاسم، أّن والده 
كاَن ضابطًا برتبِة رئيس (كابنت) في قوّة حدود شرق األردن، وكاَن 
من املّتبع أن يقيم الضّباط هناك مع عائالتهم. وعندما  كانت 
أثناء  في  القطار،  في  فلسطني  إلى  عودتها  طريق  في  العائلة 

اب وخافوا  احلرب العاملّية الّثانية، بكى الطفل سميح، فُذعَر الرَكّ
أْن تهتدي إليهم الّطائرات األملانّية! وبلَغ بهم الّذعر درجة الّتهديد 
بقتل الّطفل، إلى أن اضطّر الوالد إلى إشهار سالحه في وجوههم 
لردعهم. وعندما روى والده هذه احلكاية لسميح ترَكْت أثرًا عميًقا 

في نفسه.

من مؤّلفاته الّشعرّية: 
على  «دّمي  الرّعد»،  طائر  يأتي  أن  «ويكون  األقنعة»،  «سقوط 
كّفي»، «قرآن املوت والياسمني»، «إلهي إلهي.. ملاذا قتلتني؟»، 
الّداخل»،  ورحلة  اخلارج  رحلة  في  «إسكندرون  الكبير»،  «املوت 
«مواكب الّشمس»، «مراثي سميح القاسم»، «وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شّبه لهم»، «ثالث أكسيد الكربون»، «أحّبك كما يشتهي 
أمشي».  القامة  «منتصب  «قرابني»،  الرّوح»،  «جهات  املوت»، 

من مؤّلفاته الّنثرّية: 
في  األخيرة  «الّصورة  أدينك»،  فمك  «من  والفّن»،  املوقف  «عن 

األلبوم»، «إلى اجلحيم أّيها الّليلك». 

ة:  من مؤّلفاته املسرحّي
«قرقاش»، و«كيف رّد الرّابي مندل على تالميذه» - اّلتي ال أزال 
شعبّي  ساخر  بأسلوب  متّيز  واّلذي  واملمتع،  الّشّيق  عرضها  أذكر 
على خشبة املسرح في شفاعمرو، والتي ُنشر نّصها الكامل في 
أحد أعداد مجّلة «اجلديد».. وال أذكر أّنها ُنشرت ضمن كتاب.   
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سميح  بإنسانّية  أشيد  أن  املقال  هذا  خالل  من  لي  واسمحوا 
فال  معي،  حصلت  شخصّية  مواقف  خالل  من  وعفوّيته  القاسم 
في  ا  طالًب أزال  ال  كنُت  عندما  لي  وتشجيعه  دعمه  أذكر  زلت 
حيُث   حيفا  في  مكتبه  في  زرته  عندما  ثانوّي،  الّتاسع  الّصف 
ا في جريدة «االّحتاد»، كيف استقبلني  ـً ّي كان  يعمُل  ُمحرّرًا أدب
مبكتبه ببشاشة وكنُت مترددًا خجوًال ومرتبًكا، وكيف أعرب عن 
إعجابه بقصتي القصيرة «الّصمت القاتل»، فنشرها في الصفحة 
األدبية بتاريخ 25 متوز 1980 واهتم أن تنشر معها  لوحة معّبرة 
من وحي أحداث القّصة؛ وكان نشرها في صحيفة «االحتاد» وبهذا 
الّشكل في حينه، أكبر تشجيع ودعم لطالب في بداية طريقه من 
قبل شاعر معروف بارز كسميح القاسم، وكانت هذه مبثابة القّصة 

القصيرة األولى اّلتي أنشرها بصحيفة «االّحتاد». 
وال أزال أذكر زياراتي له املستمرة في مكتب املؤّسسة الّشعبّية 
الفّنانني  ملتقى  إلى  املكتب  هذا  حتّول  حيث  حيفا،  في  للفنون 
لدعم  كبيرة  جهوًدا  يبذل  كان  وكيف  حينه،  في  الفّن  وُعّشاق 

الّنشاطات الفنّية، ضمن إمكانات املؤّسسة املتواضعة جًدا. 
املخلص  واإلنسان  الّشاعر  أفي  أن  كهذا  قصير  مبقال  ميكنني  ال 
لشعبه ووطنه وثقافته حّقه، وال بّد من كتابة بحث أدبّي مطّول 
عنه  أكتب  أن  باحلرّي  فكم  أدبه،  من  فقط  واحد  جانب  لتناول 

ّية من خالل مقال؟!  بشمول
بعد رحيلك ستبقى قصائدك املُغّناة تترّدد في كّل مكان وعلى 
كّل لسان، سنرّدد كلماتك بفخر واعتزاز، اعتزاز أبناء شعٍب أجنب 

شاعرًا مثلك، سنرّدد مًعا:
منتصب القامة أمشي
مرفوع الهامة أمشي

في كّفي قصفة زيتون
وعلى كتفي نعشي

وأنا أمشي وأنا أمشي.

وسنردد، أيًضا، في ظّل هذه الّظروف بالّذات، في ظّل ما يتعرّض 
له أطفال غزّة ونساؤها وشيوخها، ما كتبه شاعرنا الرّاحل سميح 

القاسم:
تقّدموا..
تقّدموا.. 

كّل سماء فوقكم جهّنم 
وكّل أرض حتتكم جهّنم

تقّدموا..
©÷u� qz«Ë ∫d|uB®
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 الطريقة ا�سرع 	زالة الشعر
 Motif Hair Removal بطريقة   

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

 عناية وجمال 
 تجديد البشرة 

 عالج التهاب الظفر الفطري 
 مكياج مهني 

 تصميم الحواجب 
 پديكور / منيكور جل

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

و
        m

للنساء والرجال

 بمراقبة طبية     طاقم ذو خبرة 10 سنوات

تـهـنـــــئــة

(
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عاّم  (أمني  عودة  أمين  احملامي  مع  واحلصرّي  اخلاّص  الّلقاء  أعقاب  في 
أّن  على  خالله  من  أّكد  واّلذي  واملساواة)،  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة 
ارة،  الّصرخة ضّد داعش والداعشّية ستصدر من حيفا، مظاهرة ألوف جّب
الّسبت،  غد  مساء  حيفا،  مدينة  شوارع  جتوب  أن  املفترض  من  كان 
بكّل  موّحد  مجتمع  في  العيش  خاللها  من  نريد  صرخة  إعالء  لهدف 
أطيافه اجلميلة، مجتمع وطنّي ومناضل من أجل احلياة الكرمية، مجتمع 
ـ30 من شهر آب  حضارّي متنوّر؛ ّمت تأجيل املظاهرة إلى الّسبت القادم ال

اجلاري، وعن الّتأجيل صرّح احملامي أمين عودة بالقول:
لقد جاء الّتأجيل نتيجة لعّدة عوامل؛ أوّلها مواصلة العدوان على أهلنا 
في غزّة، وصوًال إلى وفاة شاعر شعبنا الكبير سميح القاسم، من أبرز 
ّية مسألة الّتحضيرات  مؤّسسي «اجلبهة»، فقد ناقشت الهيئات احلزب

ملظاهرة األلوف ضّد داعش والداعشّية، وتقرّر تأجيلها بأسبوع. 
ـ 30 من آب اجلاري، كما  وبهذا ستجري املظاهرة يوم الّسبت القادم، ال
كان مخّطًطا لها، في متام الّساعة اخلامسة مساًء، من دوّار املطران حّجار 
مؤمتر العّمال العرب - في  في حّي عّباس، وصوًال إلى نادي املؤمتر – 

حّي وادي النسناس.
إّال  ليس  هو  وداعش،  أمريكا  بني  «العداء»  أّن  كما  عودة:  وأضاف 
«عداء» بني عدوّين لشعوبنا العربية، فهما دائرة واحدة تغّذي نفسها.. 
نهيب بأهلنا من احلليصة شرًقا وحّتى وادي اِجلمال غرًبا أن يشاركوا في 
مظاهرة األلوف اّلتي سيشارك بها جماهيرنا من أعالي اجلليل وحّتى 
قرى النقب، لنؤّكد مًعا عداَءنا ملشاريع «سايكس پيكو» اجلديدة، وبأّننا 
أبناء شعب واحد وانتماء واحد وهّم واحد، وأّن الداعشية تذبح أحالمنا 

في الوحدة الوطنّية واملجتمع احلضارّي الذي نريد.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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لإللكترونّيات  العاملّية  «آپل»  شركة  أعلنت    ≠  åUHO�ò  q�«d*

ركة  الشِّ لرئيس  ا  نائًب سروجي،  جوني  احليفاوّي  تعيني  عن  املتطوّرة، 
لشؤون مكوّنات احلاسوب املادّية، وسيكون مسؤوًال عن تصميم الرّقائق 
في  مبا  املرافقة،  ولألجهزة  «أّپل»،  (حواسيب)  لكمپيوترات  األساسّية 
ـ«ماك بوك»، وغيرها من األجهزة،  ـ«آي پاد»، وال ـ«آي فون»، وال ذلك ال
ويعتبر سروجي أّول عربّي من البالد يتبوّأ منصب نائب رئيس في شركة 

«آّپل» العاملّية.
جوني سروجي من مواليد مدينة حيفا، خرّيج معهد العلوم الّتطبيقّية 
(«الّتخنيون»)، انّضم إلى شركة «آّپل» عام 2008. وقد جرى تعيينه 
وعمل  اليد،  بأجهزة  اخلاّصة  الرّقائق  وَحدة  في  الّتطوير  مدير  لوظيفة 
ضمن هذه الوظيفة حّتى عام 2011؛ ومن ثّم شغل سروجي منصب 
مدير الّتطوير في مجال – VLSI، وهي عبارة عن وظيفة إدارّية كبيرة 
الّصغيرة،  اإللكترونّية  املرّكبات  جميع  دمج  على  خاللها  من  يعمل 
بشكل  سروجي -  عّني   2013 عام  وفي  شاملة.  رقاقة  صناعة  لهدف 
ا لرئيس املدير العام للّشركة في مجال األجهزة، إّال  غير رسمّي - نائًب

ا، قبل أّيام عّدة. ـً أّن شركة «آپل» أعلنت عن الّتعيني رسمّي
يذكر أّن سروجي أنهى لقبه الّثاني بعلوم احلاسوب في معهد العلوم 
ضمن  للعمل  بعدها  وانضّم   ،1990 عام  («الّتخنيون»)  الّتطبيقّية 
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*åUHO�ò q�«d ≠ وجّهت كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا رسالًة 

اسم  تخليد  ا  ـً رسمّي فيها  طلبت  البلدّية،  الّتسميات  جلنة  إلى 
القائد الّشيوعّي الراحل زاهي كركبي (أبو خالد)، بإطالق اسمه 

على أحد شوارع أو مرافق املدينة.
كركبي  جنيب  زاهي  ولد 
في شفاعمرو عام 1926 
إلى  للّسكن  وانتقل 
األربعينّيات،  في  حيفا 
«عصبة  إلى  وانضّم 
إلى  ثّم  الوطنّي»،  الّتحرر 
أشغل  الّشيوعّي.  احلزب 
عّدة  الّسنني  مدار  على 
وجماهيرّية،  ّية  حزب مهام 
ِمنطقة  سكرتير  منها 
الّشيوعّي،  للحزب  حيفا 
وعضو املكتب الّسياسّي، 
املركزّية،  الّلجنة  وسكرتير 
وعضو بلدّية حيفا، وممّثل 

ومدير  پراغ،  في  واالشتراكّية»  الّسلم  «قضايا  مجّلة  في  احلزب 
«معهد إميل توما». صدرت له عّدة كتب ومئات املقاالت الفكرّية 
والّسياسّية، وحاز وسام «عزيز حيفا». توفي يوم 21 آب 2013 

في حيفا عن عمر 87 عاًما.
في  الرّاحل  ضريح  زيارة  ستتم  رحيله،  على  سنة  وملناسبة  هذا، 
اليوم  مساء  ّية،  اجلنوب حيفا  مشارف  عند  األرثوذكسّية  املقبرة 

اجلُمعة (22 آب)، حيث ستلقى كلمات قصيرة.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

مختبرات تطوير األجهزة الّتابعة لِشركة IBM في مدينة حيفا، ومن ثّم 
انتقل للعمل في شركة «إنتل»، ومن هناك غادر إلى الواليات املّتحدة 
وانضّم للعمل في مقر ِشركة «إنتل» في «هيوسنت - تكساس». عاد 
في  «آّپل»  تطوير  مرَكز  إقامة  على  وعمل   ،2005 عام  البالد  إلى 

إسرائيل، وقام بتعيني أهرون أهرون لرئاسة املركز.
ا للرئيس عام 2011 - بشكل غير رسمّي، مع  وّمت تعيني سروجي نائًب
العلم أّنه بدأ عمله في ِشركة «آّپل» عام 2008، وشغل منذ 2011 
منصب نائب رئيس ملوضوع تقنّيات األجهزة، ويعمل بصورة مباشرة مع 

مدير عام ِشركة «آّپل»، تيم كوك .
الذي  الوحيد  الرئيس  نائب  هو  سروجي  أّن  إلى  الّتنويه  الّضروري  من 
يعني بهذا املجال في ِشركة «آّپل»؛ وبعد الّترقية الوظيفّية اجلديدة، 
إسرائيل.  في  ِشركة «أّپل»  في  وظيفة  وأرفع  أرقى  يدير  سروجي  فإّن 
لقد سّجلت على اسم سروجي براءة اختراع في الواليات املّتحدة، تتعّلق 

باختراعات تعنى بشؤون الّتوفير في الّطاقة.
جوني سروجي فخر للحيفاوّيني عاّمًة وللعرب خاّصة، فهو مبثابة سفير 
طاقاته  نثّمن  وجناح..  ومتّيز  واعتزاز  فخر  بكّل  شعبه  أبناء  ميّثل  رائع 
من  مزيًدا  له  ونتمّنى  والفكرّية  والعلمّية  األكادميّية  وجناحاته  وقدراته 

التقّدم والتأّلق والتمّيز.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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أمسية  فنّية لجمع التبرعات
لعالج جرحى العدوان

في مركز األمسية:

الخميس 28/8/2014، الساعة الثامنة مساًء في قاعة مركز موال - الناصرة
للحجز واالستفسار: 046082352

aca1998.jasmine@gmail.com والبريد اإللكترونّي

تأليف وتمثيل الفنان عامر حليحل

 V ÒO G ¹  u *«
 ÒÍËUH O (« »d ²G*«
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أزيد من 10  *åUHO�ò q�«d ≠ غّيب املوت املغترب احليفاوّي، منذ 

عن  عيسى،  إدوار  إلياس  شبابه،  على  املأسوف  كندا،  في  سنوات 
عمر ناهز خمسني عاًما، إثر مضاعفات ملرض عضال (سرطان الّدم - 

«لوكيميا»)، لم ميهله طويًال.
من  سوداح  شارلي  هالة  احليفاوّية  من  متزوّج  عيسى،  إلياس  الرّاحل 
كندا،  في  «تورنتو»  مدينة  يقطن  كان  سنوات،   4 لطفل  أب  حيفا، 
ويعمل مقاوًال للجبص. ويذّكر أّن أخاه ميكاريوس عيسى توّجه إلى 

«تورنتو» في كندا لترتيب مراسيم إحضار اجلثمان إلى البالد. 
وتعود جذور املرحوم إلى حّي وادي اِجلمال في حيفا، وقد ترعرع في شارع 
قيسارّية في حّي وادي الّنسناس. ويذكر أّن والد الرّاحل إلياس عيسى 
إلى  عيسى  أنيسة  والدته  وهاجرت  طفًال،  كان  عندما  توّفي  قد  كان 
كندا، وفي عام 1975 عادت العائلة إلى البالد للّسكن في مسقط 

رأسها، حيفا.
زار املرحوم إلياس األهل واألصدقاء في حيفا في شهر أّيار املنصرم، وقد 

كانت هذه، لألسف، زيارته األخيرة إلى مسقط رأسه. 
القادم  األحد  يوم  عيسى  إلياس  املرحوم  جثمان  سيسّجى 
على  وسيصّلى  ظهرًا،  الواحدة  الّساعة  متام  في   ،(24/8/2014)
املعمدان  يوحّنا  مار  كنيسة  في  ظهرًا،  والّنصف  الّثانية  في  جثمانه 

األرثوذكسّية في حيفا، ومن ثّم إلى مثواه األخير.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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قامت عليها 
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*åUHO�ò q�«d ≠ في غضون أّيام قليلة، استطاع 

من  «رمبام»،  مستشفى  في  األطفال  اء  أطّب طاقم 
أمعاء  من  اخلرز،  من  مغناطيسّية  حّبات  إخراج 
طفلني، كانا قد ُنقال إلى قسم طوارئ األطفال في 
طريق  عن   - ابتلعا  أن  بعد  «رمبام»،  مستشفى 

اخلطأ - هذه الكرات اخلرزّية.
فقد ابتلع طفل يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، 
البالد)،  شمال  من  (كالهما  عاًما   12 يبلغ  وطفل 
قالدة (سلسلة) مغناطيسّية من اخلرز، اّلتي كانت 

ضمن ألعاب األطفال.
وكان قد وصل قبل أّيام إلى املستشفى طفل يبلغ 
من العمر عام وبضعة أشهر بعد أن الحظ والداه أّن 
ابنهما بلع كرات ممغنطة. وخالل الّتصوير األشعاعّي 
ممغنطتني  سلسلتني  هنالك  أن  تبّني  (رنتچن)، 
ببعضهما  اّتصلتا  الطفل،  أمعاء  في  تتواجدان 
املغناطيسّي،  اجلذب  قوّة  جرّاء  الوقت،  مع  البعض 
ما أدى إلى حدوث ضغط في أمعاء الطفل، تسّبب 

بعدد من الّثقوب داخل األمعاء!
أمراض  وَحدة  (مدير  شاؤول  رون  پروِفسور  وعّقب 
مستشفى «رمبام»)،  في  لألطفال  الهضمي  اجلهاز 
ا، استخراج األجسام الغريبة عن  قائًال: نحاول، غالًب
واحدة، وإن لم  كوحدة  بشكل طبيعّي  طريق املنظار 
يكن ذلك ممكًنا نحاول استخدام التنظير القولونّي. 

 °Á Ó¡U F √ ‚d ² ð “̈d )«  U Ò³ Š s  è ÒO O ÞUMG  …œö  l K² ³ ¹ qH Þ
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هذين  أّن  وجدنا  وصلتنا،  اّلتي  احلالة  في  وأضاف: 
احلّلني غير قابلني للّتطبيق، فقد أّدت حّبات اخلرز 
املغناطيسّية إلى اإلضرار باألمعاء. ولم يكن أمامنا 
سوى إجراء عملّية جراحّية إلصالح هذه األضرار، اّلتي 

كان من املمكن أن تشّكل خطرًا على حياة الّطفل.
وفي سياق مّتصل، وصل مستشفى «رمبام» طفل 
(كرات)  حّبات  أيًضا  ابتالعه  نتيجة  عاًما)،   12)
مغناطيسّية، حيث متّت مراقبته ومتابعة حالته من 
هذه  من  التخّلص  استطاع  وقد  األطباء،  طاقم  قبل 
احلّبات املغناطيسّية بشكل طبيعّي دون احلاجة إلى 

تدّخل طبّي خاّص أو جراحّي.
اء في مستشفى «رمبام» من  هذا ويحّذر طاقم األطّب
مخاطر ابتالع األجسام الغريبة، ويحّثون اآلباء واألهل 
والتحّقق  الّصغار  أطفالهم  تصرّف  مراقبة  على 
أجزاء  حيث  من  احلذر  وتوّخي  اللعبة،  مرّكبات  من 
املغناطيسّي،  اخلرز  وخصوًصا  الّصغيرة،  األلعاب 
وإن  األطفال..  يد  متناول  عن  بعيًدا  بها  واالحتفاظ 
ا،  كان طفلك قد ابتلع عن طريق اخلطأ جسًما غريًب
يجب القدوم فورًا إلى غرفة الطوارئ في املستشفى 

األقرب إليك.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ بعد اجلهود احلثيثة اّلتي بذلتها كتلة «ِاقرأ» 

ّية في جامعة حيفا، على مدار ثالثة أعوام، باملطالبة بإقامة  الّطالب
مصّلى جديد، مع حتسني الّظروف للمصّلى احلالي؛ دعا عميد الّطلبة 
في جامعة حيفا، حنان ألكسندر كتلة «ِاقرأ» في اجلامعة، لزيارة 
تفقدّية ملكان املصّلى اجلديد املقترح في البناية الرئيسّية للجامعة.

وقد قامت كتلة «ِاقرأ» بزيارة تفقدّية للمكان املقترح، تفحّصت وتفقّدت 
من خاللها تفاصيل املكان واملبنى والغرف املقترحة، وسهولة وصول 
طّالب اجلامعة لها، إضافًة لالهتمام بظروف وأجواء املكان الّداخلّية.

مبكتبه،  الّطلبة  عميد  مع  «ِاقرأ»  كتلة  أعضاء  اجتماع  ذلك  تال 
للّتباحث حول املكان، وتقدمي املالحظات والّتوصيات من الكتلة له، 
مع تأكيد الكتلة على ضرورة استمرار وجود املصّلى احلالي وعدم 

إغالقه، واإلسراع في افتتاح املصّلى اجلديد. 
يضّم  آخر  اجتماع  عقد  على  اجللسة،  خالل  االتفاق،  ّمت  وقد 
اختصاصّيني وِمهنّيني لدراسة االقتراحات املقّدمة من كتلة «ِاقرأ»، 
والوصول لصيغة تلّبي مطالب كتلة «ِاقرأ»، تالؤًما مع الواقع املوجود. 
حيفا):  جامعة  في  الكتلة  (مسؤول  خطيب  محّمد  الّطالب  وقال 
«بفضل جهود األخوّة سابًقا في كتلة «ِاقرأ»، نحّقق ضمن هذا األمر 

ا ملصّلى جديد وبظروف أفضل». ـً ا ضرورّي ـً ّي ا إضاف مطلًب
ّية «ِاقرأ» في مختلف اجلامعات والكلّيات  هذا وتقوم احلركة الّطالب
وخدماتهم  حقوقهم  وحتصيل  الّطّالب  قضايا  ومتابعة  باالهتمام 

ّية املختلفة. الّنقاب
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ افتتح فريق هپوعيل «روبي شپيرا» حيفا، تدريباته ملوسم 

ّي أمام  2014-2015، في استاد «آڤي ران»؛ وقد تقرر افتتاح التمرين األوّل

جمهور ومشّجعي الفريق اجلديد، وسط تقدمي وجبات خفيفة وتضييفات للحضور، 
وإمكانّية الّترويج والّتصوير مع الّالعبني، وإمكانّية اقتناء منتجات تذكارّية.
بفريق  له  عالقة  ال  اجلديد،  الفريق  هذا  أّن  «حيفا»  صحيفة  مراسل  وعلم 
بشراء  قاموا  مشّجع   300 من  أكثر  وأّن  املمتاز،  الّدوري  من  حيفا  هپوعيل 
القدم.  لكرة  الرّسمي  الّدوري  ضمن  تسجيله  ليتمّكن  للفريق،  خاّصة  أسهم 
ويذكر أّن مدرب الفريق، احليفاوّي حّنا فرهود، وعد اجلمهور أن يرتقي هذا العام 
سعادته  عن  فرهود  وقد أعرب  بالّطاقم الرّياضّي،  الّثانية، لثقته  الدرجة  إلى 
النضمام عدد من الّشباب العرب إلى فريق «روبي شپيرا» - حيفا. ومن بني 
العرب املنتسبني للفريق اجلديد: حّمودي بشتاوي؛ سيتو يعقوبيان؛ مارادونا 

ديبي؛ محّمد حربي؛ بّشار سعدي؛ وكميل برانسي.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ «تطوير مجتمعات الّتعّلم في 

نّظمت  الُعنوان،  هذا  حتت   - ّية»  الكيميائ العلوم 
ا  ـً ّي عامل مؤمترًا  الكيمياء،  لتدريس  العاملّية  اجلمعّية 
العلوم  تدريس  في  املتقّدمة  ّية  الكيميائ للعلوم 
واألبحاث املتطوّرة. عقد املؤمتر في جامعة «تورنتو» 
مببادرة  املؤمتر  هذا  عقد  حيث  (كندا).  تورنتو  في 
وجامعة  الكيمياء  لتدريس  العاملّية  اجلمعّية  من 
والباحثني  العلماء  من  العديد  ومبشاركة  «تورنتو»، 
من العالم، وبضمنهم األستاذ الدكتور محّمد حسني 
ّية  العرب األكادميّية  ّية  الكّل مدير  (نائب  حجيرات 
للّتربية في حيفا)، وأحد علماء تدريس الكيمياء.

حسني  محمد  د.  مشاركة  أّن  ذكره،  اجلدير  ومن 
العاملّي  املؤمتر  هذا  في  فّعالة  كانت  حجيرات 
د.  قّدم  فقد  سنتني.  كّل  يعقد  اّلذي  الّتنافسّي 
حجيرات أربعة محاضرات في مواضيع مختلفة في 
تدريس الكيمياء: الكيمياء اخلضراء في املختبرات 
املشاريع  خالل  من  العلوم  تنفيذ  تأثير  الّصفّية؛ 
والّتحصيل  واملدرسّي  الّصفّي  املناخ  على  املدرسّية 
العلمّي؛ تأثير املراكز العلمّية على طرائق الّتدريس 
ّية،  عند مدرّسي الكيمياء والعلوم في املدارس العرب
املفاهيم العلمّية اخلاطئة عند الطلبة، وتأثيرها على 

الّتحصيل العلمّي.
نتاج  هي  احملاضرات  «هذه  حجيرات:  د.  وصرّح 
الكلّية  بني  لسنوات  متقّدمة  علمّية  أبحاث 
حيفا،  إسرائيل  في  للّتربية  ّية  العرب األكادميية 
الّثاني  الّلقب  وطلبة  الباحثني،  من  العديد  مبشاركة 
برئاسة  أشيد  أن  أريد  كما  ّية.  العرب الكلّية  في 
دعمه  على  كمال،  زكي  باحملامي  املمّثلة  الكلّية 
الكلّية،  في  العلمّية  لألبحاث  والّدؤوب  املتواصل 
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وتشجيع الپروِفسور سلمان علّيان (مدير الكلّية)».
ّية) بالقول:  وعّقب  احملامي زكي كمال (رئيس الكّل
استمرارًا  تشّكل  املؤمتر  هذا  في  الكلّية  مشاركة  إّن 
من  األخيرة،  الّسنوات  في  ّية  الكّل لنهج  ا  ـً طبيعّي
والعلمّية،  البحثّية  الّنشاطات  تكثيف  خالل 
ّية، انطالًقا  مبشاركة خيرة الباحثني في الكلّية العرب
ّية في  ّية األكادميّية العرب من اإلميان القاطع بأّن الكّل
والتقّدم  التطوّر  تنشد  أكادميّية  كمؤّسسة  حيفا  - 
واالرتقاء - ال ميكنها إّال أن تولي العلوم واألبحاث 
في  مبحاضريها  تشارك  وأن   القصوى،  ّية  األهّم
نشاطات البحث العلّمي املتقّدم، وهو ما نّفذته على 

أرض الواقع في الّسنوات األخيرة.
وأضاف: «إّن الكلّية رصدت امليزانّيات الّضخمة من 
املشاركة  على  احملاضرين  ودعم  األبحاث  دعم  أجل 

الفّعالة في املؤمترات العاملّية الّتنافسّية».
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

 

احليفاوّي  الپروِفسور  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

رمزي سليمان في املؤمتر الّدولّي الّثاني للفيزياء، 
العاصمة  في  أسبوعني  قبل  انعقد  واّلذي 

اليونانّية أثينا.
الفيزيائّيني  من  العشرات  املؤمتر  في  شارك  وقد 
الواليات  ضمنها  من  متعّددة،  دول  من 
والبرازيل  والّسويد  والّصني  وروسيا  املّتحدة 
تخّصصات  من  عديدة،  أوروپّية  ودول  وكندا، 
والفيزياء  واألمواج  املواد  كفيزياء  مختلفة، 
التخّصصات.  من  وغيرها  والفلك،  النووّية 
الپروِفسور سليمان ألقى محاضرة بُعنوان «نحو 
فيها  استعرض  جديدة»،  فيزياء  إمكانّيات 
نظرّيته الّنسبّية اجلديدة، واّلتي طرحها منذ ثالث 
النسبّية  آينشتاين  لنظرّيات  كبديل  سنوات، 
اخلاّصة والعاّمة؛ كما قّدم تطبيقات للنظرّية في 
 Big) دراسة تطوّر الكون، منذ االنفجار الكبير
املجرَّات  دراسة  في  كما  اليوم،  وحّتى   (Bang
الكبيرة  الّسوداء  الّثقوب  ودور   (Galaxies)

في بنائها وتطوّرها.
من  بالرّغم  أّنه  سليمان  الپروِفسور  وصرّح 
بنجاح  نظرّيته  فيها  ق  طَبّ عديدة  ملقاالت  إجنازه 
الّصغيرة،  اجلزيئات  فيزياء  وعلى  الفلك  على 
الّنظرّية  أّن  من  وبالرغم  الكوانتوم؛  وميكانيكا 
ا لفيزياء چاليليو ونيوتن  ـً تشّكل امتداًدا طبيعّي

- كما يّدعي - إّال أّن الفيزيائّيني، بغالبّيتهم 
الرّمال،  في  رؤوسهم  يطمرون  يزالون  ال  الغالبة، 
ّية  الفيزيائ واملؤّسسات  املجالّت  تزال  ال  كما 
الرائدة متارس ضّد نظريته سياسة تعتيم كاملة، 
وبدون  ُمستهجنة،  بأعذار  مقاالته  برفض  وتقوم 
الّسبب  أّن  سليمان  ويعتقد  علمّية.  مراجعة  أي 
الرئيس وراء مثل هذه الّتصرفات املنافية ملبادئ 
البحث العلمي، هو باخلوف من اخلروج عن اإلجماع 
وأن  يبقى  أن  يجب  آينشتاين  ميراث  أّن  القائل 
ُيتمّسك به ما أمكن، وبالّتالي مما قد يجرّه أي 
خروج عن هذا اإلجماع من عقاب جماعّي وتشويه 

سمعة وإقصاء. 
العداء  من  بالرّغم  إّنه  سليمان  پروِفسور  ويقول 
واإلقصاء واالنعدام شبه الكامل للّتعاون معه، إّال 
أّنه يشعر برضى كبير عن عمله، فمتعة اإلبداع، 
بحسب قوله، تفوق بدرجات كّل املتاعب والعوائق 

اّلتي توضع في الّطريق.
هذا وقد علمنا أّن پروِفسور سليمان تلّقى، مؤّخرًا، 
دعوة إللقاء محاضرة أخرى في مؤمتر دولي كبير 
للفيزياء، سوف ينعقد في كواال المبور، عاصمة 
قد ُعّني،  ماليزي، في شهر نوڤمبر القادم، وأّنه 
ّية  مؤّخرًا، عضوًا في هيئة الّتحرير ملجّلة فيزيائ
 International تدعى  مؤّخرًا،  صدرت  جديدة، 

 .Frontier Science Letters
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في  مؤّخرًا،  معّقدة،  جراحّية  عملّية  إجراء  مت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مستشفى «بني تسيون» (روتشيلد، سابًقا) في مدينة حيفا، لطفلة 
وفريد  نادر  خلقّي  عيب  من  عانت  عمرها،  من  الّشهرين  تتعدَّ  لم 
(Cloaca) (مذرق خلقّي/بالوعة)، في األنبوب اّلذي يربط املستقيم 
ثالث  من  بدل  فقط  واحدة  فتحة  وظهور  والّتناسلّي،  البولّي  واجلهاز 

فتحات كما يجب أن يكون!
وفي عملّية جراحّية معّقدة، استغرقت أكثر من ثالث ساعات، أشرف 
تسيون»،  «بني  مستشفى  في  األطفال  جراحة  قسم  رئيس  عليها 
الپروِفسور إيچور سوخوتنيك، ودكتور بنيامني، وپروِفسور كورن (أستاذ 
الّثالثة،  األنظمة  فصل  ّمت  املّتحدة)؛  الواليات  جامعة «ميشيچان» - 
مولودة،  أو  مولود  ألّي  الّطبيعّي  الوضع  تالئم  فتحات  ثالث  وإعداد 
ليتسّنى له/ا العيش مستقبًال بشكل عادّي دون أّية مشاكل ُتذكر. 
وقد رقدت الّطفلة بعد هذه العملّية اجلراحّية املعّقدة فترة أسبوع ونّيف 
في املستشفى، حتت عالج ومراقبة مكّثفة، وبعد الّتأّكد من صّحتها 

ّية، ّمت حتريرها إلى املنزل. وسالمة الفحوصات الطّب

وقال پروِفسور إيچور سوخوتنيك: «لقد ّمت ضمن هذه العملّية اجلراحّية 
اجلهاز  البولّي،  اجلهاز  (أجهزة):  أنظمة  ثالث  بني  الفصل  املرّكبة، 
الّتناسلّي، واجلهاز الهضمّي، وبعد جناح هذه العملّية عاد جسم الّطفلة 

ليعمل بشكل طبيعّي دون أي عيب خلقّي».
إلصالح  وسريعة  فورّية  جراحة  تتطّلب  خلقّية  عيوب  وأضاف: «هنالك 
كما  الّطفل/ة،  حياة  إنقاذ  لهدف  جديد،  من  األجهزة  بناء  وإعادة  اخللل 

حدث مع الّطفلة، وقد ّمت ذلك بنجاح تام».
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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زار، مساء االثنني من هذا األسبوع، وفد من الرعّية األرثوذكسّية في حيفا، 
والّترحيب  الّتهاني  لتقدمي  الكاثوليك،  امللكّيني  الرّوم  رعّية  مطرانّية 
اجلليل). وسائر  حيفا  أبرشّية  (راعي  بقعوني  جورج  اجلديد  باملطران 

األرثوذكسّي)،  املّلي  املجلس  (رئيس  خوري  يوسف  الوفد  ترأس 
أعضاء  من  وعدد  األسبق)،  املّلي  املجلس  (رئيس  معّلم  فؤاد 
في  األرثوذكسّية  للرعّية  الّتمثيلّية  والهيئة  امللّي  املجلس 
دميتريوس  اإليكونوموس  الرعّية  كاهن  الوفد  رافق  كما  حيفا. 
األرثوذكسّي.  الّنسائّي  الّنادي  سّيدات  من  ونخبة  سمرا، 
وقد كان في استقبال الوفد في ساحة املطرانّية األرشمندريت أغابيوس أبي 
ا باحلضور. وداخل املطرانّية استقبل الوفد املطران جورج بقعوني  سعدى، مرّحًب
بالّترحيب احلارّ، وقام األرشمندريت أبو سعدى بالّتعريف عن الّضيوف. 
وفي كلمته هّنأ يوسف خوري بقعوني على تعيينه مطراًنا في حيفا، 
بلد أجداده وأهله، كما رّحب به بني أبناء شعبه، ومتّنى أن يحافظ على 

الوحدة املسيحّية والّتعاون املشترك بني جميع الرّعايا املسيحّية.
املشترك،  بالّتعاون  وأشاد  احلضور،  بقعوني  جورج  املطران  وشكر  هذا 
مؤّكًدا أّنه راٍع وأخ وصديق، جاء ليخدم.. وفي نهاية الّلقاء تبادل احلضور 

أحاديث تعّلقت بأمور الرّعّيتني، ومن ثّم قّدمت الّتضييفات.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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كل ايام االحد من 31.8 حتى 28.6 ابتداء من الساعة 8:00 حتى 16:00 
من جيل 

٣-٧ سنوات 

االماكن 
محدودة 

جدا 

 معلامت ومساعدات من قبل وزاة املعارف 
كل يوم وجبة افطار، وجبة فاكه/ وجبة غذاء 

(طبيخ عريب) 
العاب نفخ، ورشات عمل، فعاليات ترفيهية، 

دورات ملس حيوانات اليفة
٥٠٠ مرت من االلعاب واملالهي الطفالكم 

مكان امن ومؤمن
ipad,Xbox,playstation العاب

مرشوبات خفيفة  وباردة 

Sharbel Elias 0507213007

650 شاقل
حتى الساعة 16:00 
(وجبتان ووجبة غذاء 

طبيخ عريب ) 

التكلفة لشهر كامل 
500 شاقل

حتى الساعة 14:00
(يشمل وجبة افطار، 

ووجبة فاكه)

للحجز واالستفسار: وسام خوري 5377229-054 / فوزي سعيد  054-3137047     
عنوان املخيم: ملهى دچدوچيم ترشنخوڤسيك ٦٩ الكرمل الفرنيس
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ا، األسبوع املاضي، بجمعّية  ـً *åUHO�ò q�«d ≠ ّمتّ االعتراف رسمّي

واّلتي  اجلمعّيات؛  ُمسّجل  قبل  من  ومحّبة»،  شركة   – «رعّيتي 
حيفا،  في  الالتني  رعّية  أبناء  من  مجموعة  تأسيسها  إلى  بادر 
متنوّعة  وفّعالّيات  بنشاطات  والقيام  الرعّية  أبناء  خدمة  لهدف 

ومشاريع ثقافّية وخيرّية وتربوّية وروحّية. 
ليس  اجلمعّية  تأسيس  عن  اإلعالن  أّن  اجلمعّية  مؤّسسو  ويعتبر 
مجرّد أمر عادّي، وال انضمام جمعّية جديدة إلى عدد من اجلمعّيات 
الفاعلة في املجتمع العربّي؛ إّمنا مبثابة حدث هام سيكون له ما 
بعده، واّلتي جاءت نتيجة احلاجة املاّسة إلى جسم كهذا، واّلذي 
أمامه حتّديات جسام عليه أن يتخّطاها من أجل ترسيخ مكانته 

في مجتمعنا في سبيل حتقيق أهدافه. 
لتأسيس  املبادرون  عقدها  اجتماعات  سلسلة  اخلطوة  هذه  سبقت 
هذه اجلمعّية، لهدف دراسة االحتياجات ووضع مخّطط مستقبلّي 
لعمل اجلمعّية؛ ُعقدت معظمها في بناية مؤّسسة «بيت النعمة» 
ّياتها  في حيفا، اّلتي فتحت أبوابها ألعضاء هذه اجلمعّية وفّعال

مساهمة في دعمها.
وتسعى مؤّسسة «رعيتي - شركة ومحّبة» إلى استقطاب أكبر 
عدد ممكن من أبناء رعّية الّالتني في حيفا، ودعوتهم لإلنضمام 
اتها  ّي وفّعال نشاطاتها  أّما  ّياتها،  فّعال في  واملشاركة  إليها 

فستكون للجميع، ومن أجل خدمة اجلميع. 
كرّام،  حّنا  من:  تأّلفت  للمؤّسسة،  إدارّية  جلنة  انتخاب  ّمت  كما 
 ، شليوط  عفيف  مسّلم،  ميشيل  يونس،  ماهر  شحادة،  سهيل 

يعقوب كسابري وكمال زايد.
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*åUHO�ò q�«d ≠ استضافت دائرة البلدة الّتحتا 

في مدينة حيفا، مؤّخرًا، عدًدا من فّناني جنوب 
البالد، ضمن براَمج ونشاطات «ليالي اخلميس 
الفّنانات  بني  برزت  وقد  الّتحتا».  البلدة  في 
صفّية  البدوّي  الّتطريز  مصّممة  والفّنانني، 
تصميماتها  عرضت  واّلتي  (الّنقب)،  ُمرجان 
وتطريزاتها اخلاّصة واملمّيزة، واّلتي تدمج ما بني 
الّتصميمّية/الّتطريزّية  واخلطوط  البدوّي  الّتراث 

العصرّية، ما نال استحسان زوّار البزار.
على  تعمل  بأّنها  ُمرجان  صفّية  وذكرت 
«ُمرجان  عائلّية  مصلحة  ضمن  تصميماتها 
واملالبس  املنسوجات  خاللها  من  تقّدم  ديزاين»، 

 ÒÍËb ³ «  e ¹d D Ò² «  è L ÒL B
 èH O {  ÊUłd Ô  è ÒO H�
åf O L )« w U O ò  U ÞUA½

ا من الّتطريز البدوّي األصلّي، مع  ـً املصنوعة يدوّي
تقّدم  كما  إبداعّية؛  عصرّية  تصميمّية  ملسات 
خدمات تطريزّية ومنسوجات خاّصة إلى صاالت 
عرض مختلفة في البالد، وإلى مصّممي األزياء.

الّتطريزّية  أعمالها  بني  من  أّن  ُمرجان  وأضافت 
هنالك عدد كبير من الّستائر، اُحلصر، الوسائد 
ّية  الزخرفّية، املناديل، إلى جانب احلقائب الّنسائ
القمصان  على  والّتطريز  واملالبس،  واألحزمة 

والفساتني واجلينز.. وغيرها».

موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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تستقطب «الّسفاري   ≠ åUHO�ò q�«d*

يلّية»، في حديقة احليوانات الّتعليمّية  الّل
اّلذين  الزوّار،  من  كبيرًا  عدًدا  احليفاوّية، 
عادّية،  غير  بتجربة  املشاركة  في  يرغبون 
أقفاص  بني  وجوالت  مشاهدات  تتضّمن 
جانب  إلى  والّنمور؛  األسود  الّثعالب، 
حضور وجبة عشاء عائلة الّدببة، مالطفة 
تثير  أخرى،  عديدة  ومغامرات  الّثعابني، 

احلوّاس والفضول.
وهذه اجلوالت املمّيزة مستمرّة، وهي جارية 
أسبوع،  كّل  من  واخلميس  الّثالثاء  يومي 
ابتداًء من الّساعة الثامنة مساًء، وذلك من 
خالل التسجيل املسّبق عن طريق الهاتفني: 
8372886-04 و/أو 04-8372390.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع 
www.haifanet.co.il  :«حيفانت»
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شجيع على  *åUHO�ò q�«d ≠ ضمن خدمات االستشارة والّتّ

إدارة  قرّرت  اإلجناب،  حديثات  ألّمهات  الّطبيعّية،  الرّضاعة 
مستشفى «الكرمل»، افتتاح عيادة رضاعة جديدة ومتطوّرة.

االختصاصّيني  من  عدد  الرّضاعة  عيادة  طاقم  ويشمل 
يتعّلق  ما  بكّل  املشورة  لتقدمي  املعتمدين  واالستشارّيني 
الوالدة  صّحة  على  وأهّميتها  املبّكرة  الّطبيعّية  بالرّضاعة 
مجال  في  مدرّبني  وخبراء  أطفال،  اء  أطّب بإشراف  والّطفل، 

الّتمريض.
إّن  الطاقم):  ضمن  العامالت  (إحدى  آرييه  بن  طالي  وتقول 
ا ما ميكنهّن إدرار احلليب بعد الوالدة، وهذا احلليب  األّمهات غالًب
مغذٍّ وصحّي وضرورّي للوليد، فيعتبر هذا احلليب أكثر الفوائد 
الصحّية اّلتي ميكن منها ألّي مولود.. وخصوًصا إذا استطاعت 
ا وشرب ما بني 12 إلى 15 كأًسا من  ـً األم اّتباع غذاًء صحّي
ا. إّن الرّضاعة الّطبيعية تقّلل من خطر الوفّيات،  ـً املاء يومّي
املُعدية،  واألمراض  (الّسّكري)،  الّسّكر  مبرض  اإلصابة  ومن 
يجب  معّينة  حاالت  وفي  وغيرها..  املزمنة،  األمراض  وبعض 
التوّجه للمستشارين واالختصاصّيني للحصول على معلومات 

ونصائح إضافّية.
وأّكدت بن آرييه أّن مستشفى «الكرمل» يعمل منذ سنوات 
هاّمة  حلقة  وتعتبرها  الّطبيعّية،  الرّضاعة  تشجيع  على 

للّتواصل بني األّم والرّضيع.  
يه داخل العيادة  (تظهر في الّصورة االستشارّية طالي بن آري
حول  اإلرشاد  أثناء  اجلدد،  األّمهات  من  عدد  مع  اجلديدة، 

ة - تصوير: مستشفى «الكرمل») يعّي الرضاعة الطب
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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ال داعي ألن يعيش املسيحّي في فقر روحّي، وهناك 
املواعيد  وهذه  الّله.  كلمة  في  املواعيد  من  آالف 
بشروطها.  يفي  مسيحّي  كّل  نصيب  من  هي 
الّله  محّبة  تأكيد  على:  املواعيد  هذه  وتشتمل 
(يوحّنا 16:3)، بشروطها؛ وتشتمل هذه املواعيد 
احلياة   ،(16:3 الّله (يوحّنا  محّبة  تأكيد  على: 
األبدّية (رومية 23:6)، غفران اخلطّية (1 يوحّنا 
قيادة   ،(19:4 (فيلّبي  املادّية  املؤونة   ،(9:1
الّصالة  سّر   ،(23:37 (مزمور  املرء  خطوات 
أفضل  بحياة  الوعد   ،(7:51 (يوحّنا  الّناجحة 
احلياة  بتكرمي  الّله  وعد   ،(10:10 (يوحّنا 
املقّدسة (2 أي 9:16)؛ وإن كّل ما يعمل يعمل 
الّتجربة (1  من  إنقاذنا   ،(28:8 خليرنا (رومية 
 1) اخلوف  على  االنتصار   ،(13:10 كورنثوس 

يوحّنا 18:4)، وآالف سواها.
بفيض  مسيحّي  كّل  املقّدس،  الكتاب  يعد 
من  وغيرها  واإلميان،  والّسالم  والفرح  احملّبة  من 

البركات.. فما هو اخلطأ؟ 
إذاعة  في  چراهم،  بيلي  الدكتور  مؤّخرًا،  قال، 
تلفزيونّية، بأّن %90 على األقّل من املسيحّيني، 
يعيشون حياة مسيحّية مهزومة. وقد رّدد غيره 
ّممن تتيح لهم اّتصاالتهم قياس الّنبض الرّوحي، 

عبارات مماثلة. 
ومن احملتمل، يا عزيزي أن تكون واحًدا من هؤالء.. 
في  جاَءني  اّلذي  الّشاب  ذلك  مثل  تكون  وقد 
ا  ملتهًب ا  قلًب لك  يكون  قد  جامعة «برنستون». 
وتصّلي،  بأمانة  املقّدس  الكتاب  تقرأ  الّله:  نحو 
وتشهد، وتعمل بنشاط في كنيستك.. ومع ذلك، 
خاسرة.  معركة  أخرى،  بعد  سنة  تخوض،  فأنت 
فتسقط  كافية  بقوة  تقاوم  فال  الّتجارب،  تأتي 
شهورًا  الّسير  تواصل  أنت  وتنهزم.  وتستسلم 
طويلة بنشاط في بالوعة اليأس مع «املسيحي» 
ثّم  بنيان،  ملؤلفه  املسيحّي  سياحة  كتاب  في 
حتضر خلوة روحّية، فتنتعثس وتنمو وحتيا احلياة 
املسيحّية املنتصرة، ولكن ال يكون ذلك إّال لفترة 

قصيرة؛ ثّم تنحدر ثانيًة إلى بالوعة اليأس. 
كما  وانهزامات!  انتصارات..  سقوط..  ارتفاع.. 
جاء في (رومية 13:7-24)، إلى أن تصرخ مع 
بولس في ع 24: {ويحي أنا اإلنسان الّشقّي، َمن 

ينقذني من جسد هذا املوت؟!}.
اّلذي  الّشاب  لذلك  بالّنسبة  األمر  كان  وهكذا 
أشرت إليه عندما جاء للحديث معي ذلك اليوم. 
األمر  حقيقة  وأجّس  أباحثه  بدأت  لطف،  بكّل 
لإلجابة عن مشكلته. كان من الواضح أّنه شاب 
جاد، أراد أن يرضي الّله، وأراد بكّل إخالص، أن 
بّينت  وكما  العجيب.  مبخّلصه  أصدقاؤه  يعرف 
سابًقا، فإّنه بحسب سلوكه ونشاطاته املسيحّية، 

كان منوذًجا للمسيحّي.
وعد املسيح في (يوحّنا 26:14 و13:16)، بأّن 
الرّوح القدس سيعلمنا كّل األشياء ويقتادنا إلى 
احلّق. فعندما جلسنا مًعا اقتادنا الرّوح إلى بعض 
حني  اّلتي  املقّدس،  الكتاب  من  الهاّمة  الفقرات 
طالب بها باإلميان، انفتح باب قلبه للّنصرة، والفرح 
يختبر  احلني،  ذلك  منذ  وابتدأ  يوصف.  ال  الذي 
قبل. من  يعرفها  لم  املسيح  في  مثمرة  حياة 

ذلك  عرف  لقد  مفتوح..  وبقلب  فرًحا  تركني 
الّشاب أّن شيًئا ما قد حدث في حياته - كان 
إنساًنا جديًدا - لم يعد خائًفا وعاجزًا ومقهورًا، 
والّثقة  واإلميان  واجلرأة  القوّة،  اآلن  لديه  أصبحت 
بالّله. اكتشف أّن مواعيد املسيح هي له: {هلّم 
ورائي فاجعلكما صّيادي الّناس} (مّتى 19:4). 
و{بهذا يتمّجد أبي أن تأتوا بثمر كثير} (يوحّنا 

8:15) و{ليس أنتم اخترمتوني بل أنا أخترتكم 
ثمركم.  ويدوم  بثمر  وتأتوا  لتذهبوا  وأقمتكم 
باسمي}  طلبتم  ما  كّل  اآلب  يعطيكم  لكي 
(يوحّنا 16:15). تخبرنا كلمة الّله بأن يسوع 
{لم يصنع هناك قوّات كثيرة لعدم إميانهم} (مّتى 
58:13)، وأنه {بدون إميان ال ميكن إرضاَءه ألّنه 
يجب أن اّلذي يأتي إلى الّله يؤمن بأّنه موجود 
وأّنه يجازي اّلذين يطلبونه} (عبرإنيني 6:11). 
ا من الّله أن يرشده قائًال: {يا  وصّلي معي طالًب
ربي، من هو أّول شخص تريدني أن أشهد له؟}.. 
الّله  كان  ماذا  ليرى  ينتظر  أن  استطاع  وبالكاد 

مزمًعا أن يفعل بواسطته.
بالّشخص  إذا  حجرته،  إلى  قاصًدا  كان  وبينما 
اّلذي قاد فيلپس إلى الرّجل احلبشّي، كما هو 
مدوّن في (أعمال 26:8-39)، يقوده إلى زميل 
دون  قبل،  من  عديدة  مرّات  له  شهد  قد  كان  له 
فائدة. إّال أّن شهادته هذه املرّة كانت ذات نتيجة 
مختلفة. كان الّله قد أعّد قلب صديقه، كما أعّد 
في  رأسيهما  أحنيا  ما  وسرعان  احلبشّي،  قلب 

ا ومخّلًصا. ـً صالة، وقبل زميله املسيح رّب
اّلذي  الفرح  تصف  أن  الكلمات  تستطيع  ال 
النفعاله  الّنوم  يستطع  لم  ذلك،  بعد  قلبه  مأل 
الّتالي  الّصباح  في  استيقظ  وعندما  الشديد. 
كانت صالته املتشوّقة: «َمن هو الّشخص الّثاني 
اليوم يا رّبي؟» ووضع الرّب زميًال آخر على قلبه. 
وحني حتّدث الّله جتاوب هذا أيًضا، وكأّنه اجتذب 
بيد خفّية. وليس هذا األمر بالّشيء الغريب، ألّن 
كلمة الّله تقول لنا: {ال يقدر أحد أن يقبل إلّي 

إن لم يجتذبه اآلب} (يوحّنا 44:6). 
للمسيح،  ثالًثا  زميًال  الّتالي  اليوم  في  واقتاد 
وكذلك في اليوم اّلذي بعده، وتبع ذلك آخرون. لقد 
تغّيرت حياته وامتأل بالقوّة بشكل عظيم، والّله 
يستخدمه كّل يوم حّتى أّنه يفّكر اآلن، وأنا أكتب 
هذه الّسطور أن يكرّس حياته بالكامل للخدمة. 

ما،  وإنسان  الّله  بني  ّمت  حديثا  إّن  نقول  عندما 
يجب أن نفهم بأّن الّله ال يتكّلم بصوت مسموع؛ 
ولكن بصوت روحه املنخفض الّلطيف. ولذلك ال 
واململوء  واحلّساس  اخلاضع  املؤمن  إّال  يستطيع 

بالرّوح أن يتحادث مع الّله.
إّن املجال ال يتيح لي أن أروي لكم كّل القصص 
املماثلة عن أناس رأيتهم يتقوون بالّله ويصيرون 
اّلتي  االنهزام  قصص  للمسيح،  نافعني  شهوًدا 
أطلعكم  أن  أرغب  ولكّنني  نصر،  إلى  حتوّلت 

على حاالت منوذجّية أخرى قليلة.
مثمرة  غير  املسيحّية  حياته  كانت  آخر  شاب 
في  األخيرة  الدراسّية  سنته  منتصف  حّتى 
مًعا  نصّلي  كّنا  بينما  يوم،  وذات  اجلامعة. 
اّجته  حجرتي  غادر  أن  فبعد  املعجزة.  حدثت 
لم  تلميًذا  وملح  الّطلبة  اّحتاد  مبنى  قاعة  نحو 
يكن يعرفه يقرأ شيًئا ما على لوحة اإلعالنات. 
وأحّس بدافع من الرّب يدفعه ليتحّدث إليه عن 
يكن  لم  الّشاب  أّن  يرى  وهو  واندهش  املسيح؛ 
يرشده  واحد  عن  يبحث  كان  بل  فقط،  ا  ـً مهتّم
ا. وفي  ـً إلى الكيفّية اّلتي يصبح فيها مسيحّي
الّشاب  ودعا  مًعا،  يا  صّل دقيقة  ثالثني  خالل 
املسيح ليكون رّبه ومخّلصه، ومضى كالهما في 
الفصل  األسابيع الباقية من  وفي  فرًحا.  طريقه 
الّطّالب  من  عشرات  املسيح  إلى  قاد  األخير، 
له،  أسبوع  آخر  في  ربحهم  منهم  ثالثة  زمالئه، 
في دراسته اجلامعّية.                          (يتبع)
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اْألَرِْض  ِفي  َيِسيرُوا  ْم  {َأَفَل تعالى  الّله  يقول 
َر  ِلِهْم * َدَمّ ْب ِذيَن ِمن َق ُة الَّ َب ْيَف َكاَن َعاِق َينُظرُوا َك َف

رِيَن َأْمَثاُلَها}.  ِهْم * وَِلْلَكاِف ْي ُه َعَل الَلّ
الّناس  انتباه  للفت  الرّباني  الّتساؤل  هذا  يأتي 
أّن هناك أمور قد حصلت مع األمم التي سبقت، 
وفيها عبرة لكّل صاحب عقل وبصيرة، وأهم ما 
يلفت في األمر أّن هذه األمم آلت إلى الهالك ملا 
طغت وجتّبرت وجحدت؛ أنعم الّله عليها مع ما 
كانت عليه من قوّة ومنعة لتصبح خبر بعد عني.

والّتاريخ املدوّن لهذه األمم أصبح غير مشرّف بعد 
أن شرفت بني األمم في زمانها؛ ومن هذه األمم ما 
َك ِبَعاٍد * ِإرََم  ْيَف َفَعَل رَُبّ َر َك ْم َت ذكر لنا القرآن {َألَ
ِبالِد *  ْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي اْل َذاِت اْلِعَماِد * الَِّتي لَ
ْوَن ِذي  رَْع وَِف وَاِد *  ْخَر ِباْل ِذيَن َجاُبوا الَصّ وََثُموَد الَّ
يَها  ِبالِد * َفَأْكَثرُوا ِف ِذيَن َطَغوْا ِفي اْل األَوَْتاِد * الَّ
ِإَنّ  ِهْم رَبَُّك َسوَْط َعَذاٍب *  ْي َفَصَبّ َعَل اْلَفَساَد * 

رَْصاِد}.  اْملِ ِب َك لَ رَبَّ
هذه اآليات القرآنّية هذه تثير انتباه الّناس إلى 
أخبارها  عليها  يدّل  واّلتي  األمم،  هذه  مصارع 
قدرة  على  الّناس  ليتعرّف  الّتاريخ،  دونها  اّلتي 
اإلميان  أهل  نفوس  لتطمئن  ثّم  خلقه.  في  الّله 
القوم  هذا  عاد.  قوم  لنا  الّله  ذكر  فقد  ملشيئته. 
اّلذي كان يسكن كثبان الرّمال في جنوب جزيرة 
العرب. وهم من البدو ذوي اخليام اّلتي تقوم على 
في  يكن  لم  وبطش  قوّة  أصحاب  وهم  األعمدة، 

زمانهم مثيل لهم. 
َالِد}،  ِب اْل ِفي  ِمْثُلَها  ُيْخَلْق  ْم  لَ {الَِّتي  تعالى  قال 
وَاِد}..  ْخَر ِباْل ِذيَن َجاُبوا الَصّ وقوم ثمود: {وََثُموَد الَّ
ّية  هذه القبيلة كانت تسكن شمال اجلزيرة العرب
بني املدينة والّشام. وما مّيزها أّنها كانت تقطع 
نحتت  كما  قصورًا؛  وتشّيده  اجلبال  من  الّصخر 

من اجلبال مالجئ ومغارات! 
بنوا  اّلذين  األوتاد،  ذي  فرعون  القرآن  ذكر  ثّم 
األهرامات الّدالة على حضارتهم املعمارّية، واّلتي 
لم حتول بينهم وبني الّطغيان املفسد لألخالق والقيم 
إلى حّد أّن فرعون قال لقومه: «أنا رّبكم األعلى».. 
تعالى.  لّله  نًدا  نفسه  يضع  جعله  فطغيانه 
أمام  ألّنه  فساد،  من  الفساد  هذا  بعد  وليس 
هذا االّدعاء حاول تزوير احلقائق؛ فقال حني حاوره 
َل ِديَنُكْم  ِدّ َب ي أََخاُف أَْن ُي موسى عليه الّسالم {ِإِنّ
َر ِفي األَرِْض اْلَفَسادَ}؛ ثّم يفرض على  َأْو أَْن ُيْظِه
شعبه عدم الّتفكير؛ ليقول لهم {َما ُأرِيُكْم ِإَالّ َما 

يَل الرََّشاِد}.. َأرَى * وََما أَْهِديُكْم ِإَالّ َسِب
إًذا هذه بعض الّنماذج للّطغاة من األمم الّسابقة،  
في  الّطغاة  لكّل  الّدائم  احلال  متّثل  الّنماذج  وهذه 
كّل زمان ومكان، فهم ال يريدون لشعوبهم احلياة 
الكرمية وال يريدون لهم احلرّية واحلياة اآلمنة، ومن 
أجل حتقيق هذه الغاية يجّندون الّظلمة والعسكر 
متجاهلني  املسموم؛  واإلعالم  األقالم  ويستأجرون 
أين  ثمود؟!  أين  عاد؟!  أين  الّسؤال:  عن  اجلواب 

فرعون؟! 
إذا كانت هذه األقوام قد بادت بإذن الّله.. فسّنته 

ما زالت جارية إلى يومنا، وقادرة على أن تبيد 
كّل الّطغاة. 

األمم  من  للّطغاة  وجود  ال  أّنه  يشهد  والّتاريخ 
الّسلطان  صاحب  هو  الّله  ألّن  بيننا،  الّسابقة 
ويشّتت  بالّطغاة  الّله  يخسف  وهكذا  املُطلق. 
ّي القوّة.. وفي هذا املعنى  شملهم، ولو كانوا أوّل
العادلة،  الّدولة  ينصر  الّله  «إّن  القيم:  ابن  قال 
وإن كانت كافرة، ويهزم الّدولة الّظاملة، وإن كانت 

مسلمة». 
اّلذي  وحده  هو  الّسلطان  يهب  اّلذي  هو  فالّله 
َمّ َماِلَك اْملُْلِك  ُه ينزعه بأسباب قال تعالى: {ُقِل الَلّ
ُتؤِْتي اْملُْلَك َمن َتَشاء وََتنزُِع اْملُْلَك ِممَّن َتَشاء وَُتِعُزّ 
َى  َعَل ِإَنَّك  ُر  ْي اْخلَ ِدَك  َي ِب َتَشاء  َمن  وَُتِذُلّ  َتَشاء  َمن 
ْيٍء َقِديرٌ}؛ فالّصورة املاثلة أمامنا توحي بأّن  ُكِلّ َش

طغيان احلّكام سيؤّدي إلى هالكهم وشعوبهم.
رًا، وال نرى  ألّننا نبحث عن اخلير فال جنده إّال مدّب
إّال الّشر ُمقبًال، وأّن أقواًما بّدلوا نعمة الّله كفرًا 

وطغياًنا. 
الّلِه  ِنْعَمَة  وْا  ُل َدّ بَ ِذيَن  الَّ ِإلَى  َر  َت ْم  {َألَ تعالى  قال 
َم َيْصَلوَْنَها  َجَهَنّ وَاِر *  َب وْا َقوَْمُهْم َداَر اْل ُلّ رًا وَأََح ُكْف

وَِبْئَس اْلَقرَارُ}..
فأولياء الّشيطان يزدادون طمًعا في دمار البالد 
وهالك العباد، وكأّننا في زمان أشار إليه الّصادق: 
شر  بعده  اّلذي  إّال  زمان  الّناس  على  يأتي  «ال 
نتعرّف  أن  علينا  احلال  هذا  من  وللّنجاة  منه».. 
عّم  طاغية  رأينا  فإذا  خلقه  في  الّله،  سنن  على 
طغيانه وجبروته فلنعلم أّنها بداية أفوله وزواله؛ 
فعلينا الّصبر والّثبات على املبدأ والبحث عن 
في  حالنا  فنسلكها  العباد؛  بني  الرّحمة  طريق 

ذلك كحال األنبياء أوّلي العزم من الرّسل. 
ِمَن  اْلَعزِْم  ُأوُلو  َر  َصَب َكَما  ْر  {َفاْصِب تعالى  قال 
تلطم  تبَق  ولم  انتصرت،  صبرت  فإذا  الرُُّسِل}. 
اخلدود وتشّق اجليوب، وكأّنك تسير إلى الهالك 
ينشرون  اّلذين  الّشجعان،  انطالقة  تنطلق  بل 
العدل والرّحمة والّتسامح، لتضمن حياة آمنة لك 
ولشعبك ولكّل العالم؛ ويتحّقق ذلك باالعتصام 
بحبل الّله املتني، والّسير على املنهج املستقيم.

ِه َفَقْد ُهِدَي  ويقول الّله تعالى {وََمْن َيْعَتِصْم ِبالَلّ
يٍم}.. ِإلَى ِصرَاٍط ُمْسَتِق

العباد  باستعباد  فرعون،  نهج  نهجنا  إذا  أّما 
والّطغيان في البالد، فال بّد أن تتحّقق فينا سّنة 

الله في خلقه، لنصبح بعدها إلى زوال.. 
الّلهم قد بلغت.. الّلهم فاشهد!   
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الم لَك... الم عليك والسَّ السَّ
أنَت هو هذا الّشخص اّلذي حلمت به على مهل 
ويلة في ظّل شجرة احلرّية..  بعد أن وضع حربُه الَطّ
وراح يرقص رقصتُه الّتاريخّية؛ هناك حيث اخليول 
إسپارطّي. عرس  إلى  ذاهبة  كأّنها  تستحمُّ، 

ا،  ـً نعم!! أنَت هو هذا الكبير اّلذي أراُه يقف حّي
وال ُيسّلم نفسه بسهولة..

كَلّ «العيون» تتَعّقبَك وأنت تعبر شوارع الّنصر 
وحيًدا، تعبرها بالّسالم األبدّي، بضحكتك التي 
شقيًقا  برَدى،  مبياه  املبّللة  احلصان  عني  ُتْشبُه 

يل.. لدجلة والفرات والَنّ
حرثُت وحرثُت وحرثُت مالَح وجهك بناي من «قصب 
املّص»، حّتى جعلتني جائًعا لرؤيته.. ألَنّه ليس 
وأنا  الكاميرا،  بدون  وحيًدا،  تبقى  أْن  ممكًنا 
«املصابيح»  فيَك  يرى  اّلذي  امللهوف  «مريدَك» 
اّلتي تقودني إلى كّل «الّطيور» اّلتي أضعُتها 

على حواف «اُجلروف»!!!
تقاسيم  أرصُد  الّتاريخ،  «نصوص»  إلى  دلفت 
قيافة..  من  أوتيُت  ما  بكّل  ومالمحه  وجهك 
بني  أبًدا  الّساعي  أّيها  أنَت  أرصدَك  نعم!! 
الّدين  صالح  الّناصر  أّيها  والّتاريخ،  األسطورة 

يوسف بن أّيوب..
القائد  أرصدك،  أن  تعّمدُت  فأنا  ومعذرًة، 
اإلنسان، في حلظات قوَّته وضعفه، كأّنني وقوف 
َمّ ُمصاحب  إلى جانبِه، وجالس في حضرتِه ومن ث

له في ميدان القتال...
مطيع  ابن  واملْنتصر،  اصر»  «الَنّ أّيها  بَك  فإذا 
لوالده، يطلب مشورته ورْأَيُه. والزّوج احملّب اّلذي 
مبوت  يتأّثر  ال  حّتى  زوجته  وفاة  نبأ  عنه  أخفوا 

ها..  املرأة اّلتي أحَبّ

واألب العطوف، ذو املهابة والقوّة في تربية أبنائه 
واالشقاق عليهم.. وكثيرًا ما كنَت تبكي وتخاف 

وتتوّتر وتنفعل وتغضب.. و.. و.. و..
الّدين  وصالح  األسطورة،  الّدين  صالح  أولسَت 
األسطورة  يجعل  كيف  عرف  اّلذي  الّتاريخ... 

تخدم الّتاريخ!!
الّشخصّية  الّنافذة  من  إليك  نظري  رغم  لكن، 
الفردّية، ال بَدّ أن أرى أيًضا شخصّيتَك من خالل 

ة.. عصرَك وحقائقه املوضوعّية والّتاريخَيّ
فأنَت، حملَت لقب «الفارس»، ِجئَت ولعبَت دورك 
الّتاريخّي من خلفّية الّصراع بني «الّصليبّيني» 

واملسلمني.
«الّصليبّية»  احلملة  جناح  عنه  جنم  صراع  وهو 
األولى عام 1099؛ حيث إّن «الّصليبّيني» يومها 
ّية املسيحّية - اإلسالمّية  جاءوا إلى أرضنا العرب
ولم  «البقاء»،  بقصد  جاءوا  نعم!!  األصالنّية، 
يجيئوا كجنود مرتزقة للعمل في جيوش الّدولة 
البيزنطّية، كما حدَث مرارًا من قبل – فقد أّدى 
املستويات  مختلف  على  فعل  ردود  إلى  هذا 
في  والعسكرّية  والّسياسّية  والّثقافّية  الفكرّية 

ّية. املنطقة العرب
لت بتصّدي أهل البالد وأصحابها  ردود ِفعل متَثّ
«للغازين» اُجلدد بصورة مستمرّة.. لذلك لم تنجح 
ة» مطالبتهم  كّل محاوالتهم اّلتي دعموها «بُحَجّ
«ضياع  سموّه  ما  بعد  خاّصًة  «باملقّدسات» 
القدس»... نعم!! لم ينجحوا في تثبيت وجودهم 
اليقني. اخلير  وعند  العرب،  ألرض  كمحتّلني 

والفارس  الّناصر  الّدين،  صالح  وستبقى،  جئَت 
والّتاريخ اّلذي خلط بني األسطورة واحلقيقة..

يوسف  أّما أنا فسأظّل أراَك في كاميرا املخرج 
فيلمه  في  واقتدار  بجدارة  أثبت  اّلذي  شاهني 

عنَك عام 1963 أَنّك فعالً: 
ّية اآلتية، ولو بعد حني..!      بطل القومّية العرب

*åUHO�ò q�«d ≠ دعًما ألهلنا في قطاع غزّة، وبعد 

من  خّلف  اّلذي  األخير  اإلسرائيلّي  الهمجّي  العدوان 
ورائه دمارًا وألوف اجلرحى، وتكامًال مع جهود اإلغاثة 
«غزّة  حملة  ضمن  الّتعاون  مؤّسسة  بها  تقوم  اّلتي 
ّية  حتت الّنار.. أغيثوها»، تقيم جمعّية الّثقافة العرب
يوم  وذلك  التبرعات،  جلمع  خاّصة  فنّية  أمسّية 
مساًء  الّثامنة  الّساعة   ،(28/8/2014) اخلميس 

في قاعة «موّال» في الّناصرة.   
مرَكزها  في  ستكون  اّلتي  األمسّية،  إلى  تهدف 
واّلتي  حليحل،  عامر  للفّنان  «طه»  مسرحّية 
إلى  علي،  محّمد  طه  الراحل  الّشاعر  سيرة  حتكي 
واملجتمع  الّناصرة  من  وداعم  متضامن  صوت  إطالق 
الفلسطينّي في الداخل إلى غزّة، واملساهمة فعلًيا 
في حفظ وصون كرامة أبناء شعبنا، وتعزيز صمودهم 
في  ومساندتهم  معاناتهم  وتخفيف  غزة،  قطاع  في 
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ظّل العدوان اإلسرائيلّي املستمر املخّلف لدمار شامل 
في مختلف مناحي احلياة. 

لتقدمي  حتديًدا  الناصرة  أمسّية  ريع  سيخّصص 
لألطفال،  الصحّية  والرعاية  النفسّي  الّدعم  خدمات 
الّنار..  حتت  «غزّة  حملة  حلملة  التبرّع  خالل  من 
«الّتعاون»،  مؤّسسة  أطلقتها  التي  أغيثوها»، 
مستقّلة  فلسطينّية  تنموّية  خيرّية  مؤّسسة  وهي 
لها دور ريادّي في العمل األهلّي الفلسطينّي، منذ 
أيًضا  احلملة  هذه  تقوم  حيث  األخير،  العدوان  بدء 
بتزّيد األهالي في غزة، بناًء على فحص االحتياجات 
واملستلزمات  واأللبسة  باألغذية  يومّي،  بشكل 
واملساعدة  األيتام،  رعاية  املعاقني،  وتأهيل  الطبّية، 

النقدّية املباشرة للعائالت.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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من األمور اّلتي قد تقلق أّي فتاة أو سّيدة شاّبة 
انتظامها،  عدم  أو  الّشهرّية  الّدورة  تأّخر  هو 
خاّصًة إن كانت ما تزال الفتاة غير متزوّجة أو 
كانت زوجة ال تنتظر احلمل بعد. وكثيرًا ما توّد 
املرأة معرفة أسباب تأّخر الّدورة الّشهرّية، ومدى 

تأثير أو خطر ذلك على صّحتها.
وتؤّدي  تؤّثر  قد  اّلتي  العوامل  من  عدد  هنالك 
إلى تأّخر الّدورة الّشهرّية، منها: الّتوتر، القلق، 
والّضغط الّنفسانّي؛ ومنها: الّسمنة أو الّنحافة 
كان  مرض  أّي  من  واملعاناة  الّنوم  وقّلة  واإلرهاق 
أو  البرد  كنزالت  عارض  مجرّد  كان  ولو  حّتى 
تعاطي املرأة بعض األدوية اّلتي قد تؤّثر على 

الّدورة الّشهرّية.
يؤّثر الّتوّتر مثًال على صّحة أّي شخص بشكل 
يؤّدي  ما  امرأة،  أو  رجًال  كان  سواء  سلبّي، 
يظهر  لكن  الهرمونات.  بعض  في  نقص  إلى 
عملّية  تأّخر  خالل  من  فورًا،  املرأة،  على  ذلك 
التبويض (اإلباضة)، وبالّتالي إلى تأّخر الّدورة 
بآالم  املرأة  تشعر  معّينة  حاالت  وفي  الّشهرّية، 

حاّدة لدى حدوثها.
اّلتي  فالّشابة  للوزن..  نقيض  طرفا  هنالك 
تعاني زيادًة في الوزن، تعاني زيادًة في بعض 
وهو  الّدهون،  داخل  ُتختزن  اّلتي  الهرمونات 
الّتبويض،  عملّية  على  الّتأثير  إلى  يؤدي  ما 
املبيض،  على  تكّيسات  من  تعاني  وأحياًنا 
فقدان  مبجرّد  الّشهرّية  الّدورة  تنتظم  ما  وكثيرًا 

بعض من الكيلوغرامات الزّائدة.
ضعف  إلى  تؤّدي  أن  فيمكنها  الّنحافة  أّما 
عام للجسم وفقر في الّدم، وبالّتالي إلى عدم 
انتظام أداء الغدد وإفراز الهرمونات، ما قد يؤّدي 
إلى عدم انتظام الّدورة الّشهرّية، بل انقطاعها 

وتوّقفها أحياًنا!
تؤّدي بعض نزالت البرد أو األمراض العرضّية، 
وكذلك الوهن العام، إلى تأّخر الّدورة الّشهرّية؛ 
ا، يزول  ـً ا ما يكون تأّخرًا عرضّي لكّن ذلك غالًب

بزوال املشكلة.
تعاطي  فإّن  املزمنة،  األمراض  حالة  في  أّما 
باالكتئاب  املتعّلقة  تلك  خاّصًة  األدوية،  بعض 
انتظام  على  ا  سلًب تؤثر  الّسرطانّية،  واألمراض 
الّدورة الّشهرّية.. لذا يلزم مراجعة الّطبيب في 

حال حدوث ذلك.
إّن اإلرهاق أيًضا وقّلة الّنوم وعدم انتظام «الّساعة 
البيولوجّية» يؤّدون إلى حدوث اضطرابات في 
الهضمّي  اجلهاز  أداء  في  أوًال  تظهر  اجلسم، 
العمل  على  الّشخص  قدرة  وفي  والّتناسلّي، 

والّتركيز.
الّصعبة  الرياضّية  الّتمارين  في  الّتمادي  إّن 
ا لعدم انتظام الّدورة الّشهرّية وتأّخرها،  تعّد سبًب
وهو ما تعاني منه بعض بطالت الرياضة على 

أنواعها املختلفة.. 
كما أّن أّي خلل في نشاط الغّدة الّدرقّية والغّدة 

الّنخامّية.

 …œu� 5L�U|

مبتناول  «اجلمال 
باتت  مقولة  اجلميع» 
لكثرة  متاًما،  صحيحة 
تشعبات مجال الطّب 
التجميلّي اّلذي يتيح 
على  تترّبع  أن  للمرأة 
عرش اجلمال - حسب 
 - والرّغبة  احلاجة 
عملّية  بخطوات 
لها  تؤمن  مدروسة، 
يافعة،  نضرة  بشرة 
التجاعيد  من  خالية 
واملشاكل والبقع والتجورات. من سنة إلى أخرى، 
نلحظ تقدًما هائًال في التقنّيات املستعملة، إذ 
يتطوّر العلم والطب بال توّقف لتقدمي األفضل: 
تتابع  كي  أقصر،  نقاهة  ومدة  أقل  ألم  نسبة 
تتدرج  طبيعي.  بشكل  حياتها  العاملة  املرأة 
إلى  بسيطة،  يومية  روتينّية  من  العالجات 

دورية متخصصة، إلى طبية مكفولة. 
اجلديد بالطرق التجميلّية غير اجلراحّية تقنّية 
اخليوط  بواسطة  والعنق  الوجه  شّد  في  جديدة 
التي ال تفقد الوجه الّتعبير الّطبيعي، كما فى 
تتحرك  مطاطة  كونها  التقليدّية،  العملّيات 
تقنّية  تسمى  العملّية  الطبيعّية،  حركته  مع 
اجلراحية  غير  التقنيات  هذه  امليزو»،  «خيوط 
الطّلة  ملحوظ  بشكل  حتّسن  أن  شأنها  من 
املتكاملة وتعزز إشراقة الوجه. لكن يبقى األهم 
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تؤّدي  أن  ميكنها  اّلتي  الّطبيعّية،  األسباب 
إلى تأّخر الّدورة الّشهرّية:

• احلمل؛ وذلك لسبب توّقف عملّية الّتبويض 
إفراز  توّقف  لسبب  وذلك  احلمل،  أثناء 
اإلستروجني؛ فمن ضمن أسباب تأّخر الّدورة في 
األحوال العادية توقف إفراز هذا الهرمون وغيره، 

لسبب الّنحافة وسوء الّتغذية، وغير ذلك.
• الرّضاعة الّطبيعّية، وذلك لسبب إفرازه هرمون 

الّلنب (الپروالكتني).
• «سّن اليأس».. فإن كانت املرأة قد قاربت فترة 

تبدأ  واّلتي  (الّطمث)،  الّشهرّية  الّدورة  انقطاع 
ا - ما بني األربعني إلى اخلمسني، وقد  - غالًب
تتأّخر لدى البعض حّتى بعد اخلمسني، أو تبدأ 
مبّكرًا قبل األربعني، بصورة غير طبيعية. تبدأ 
مواعيد  في  انتظام  وعدم  بتغّير  املرحلة  تلك 
قدوم الدورة الّشهرّية، سواء في موعدها أو في 

كمّية الّدم أثنائها.

ما هو معّدل وقت الّدورة الّشهرّية عادةً؟
ُيقاس موعد الّدورة الّشهرّية من اليوم األول إلى 
اليوم األول في الّشهر الّتالي؛ وفي الغالب تراوح 
ما بني 25 إلى 28 يوًما، لكّنها قد تكون أقل 
أو أكثر من ذلك عند البعض. أّما وقت احليض 
نفسه فهو مختلف متاًما فقد يكون مبعّدل ثالثة 
أّيام، وقد يكون أكثر أو أقّل من ذلك، لكّنه في 
معظم األحيان قد يصل ما بني 5 إلى 7 أّيام.

بانتظام  مواعيدها  املرأة  حتسب  أن  املهم  من 
للمتابعة مع الّطبيب إن لزم األمر كي يستطيع 

الّطبيب حتديد احلالة.

كيف تتّم معاجلة تأّخر الّدورة الشهرية؟
أو  الغدد  خلل  لسبب  ا،  ـً مرضّي األمر  كان  إن 
ألسباب مرضّية أخرى، فيتّم عالج السبب.. أّما 
إن كانت األسباب عرضّية، مثل: الوزن والغذاء 

والّتوتر، فيجب العمل على منع الّسبب.
وغير  منتظم  بشكل  الرياضة  ممارسة  املهم  من 
ومن  واملشي؛  الّسباحة  ومنها  عنيف،  أو  قاٍس 
املهم االبتعاد عن الّتوتر، وتعّلم كيفّية التغّلب 

على القلق!
وباإلضافة يجب تناول الغذاء املتوازن، والّتقليل 
من احللوّيات والّدهنّيات إلى أقّل حّد ممكن، مع 
االنتظام على تناول كمّيات مناسبة من األغذية 

املفيدة األخرى، واإلكثار من شرب املاء.
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هو التوّجه إلى طبيب متخّصص، للحصول على 

النتيجة املكفولة، من دون عواقب جانبّية.
هذا العالج يغني ويزيد من نضارة الوجه، الرقبة 
ومناطق أخرى وجتعلكم تبدون أكثر شباًبا؛ هذا 
العالج يؤّخر ترّهل اجللد وينتج جلًدا أكثر مرونة، 
العالج  شّده،  خالل  من  مهترئ،  وغير  ممتلًئا 
الرقبة،  منطقة  أيًضا  يالئم  امليزو»  «خيوط  في 
العينني، الفك، ولرفع اخلدود وشّد الرقبة.                                 
هذا العالج يعمل في  مناطق مختلفة في اجلسم 
(باإلمكان  ناجحة  نتائج  ذات  عالية  بنجاعة 
اء)، وكل هذا دون إجراء عملّيات. استشارة األطّب

العالج سهل ويستغرق مدة زمنّية قصيرة نسبًيا، 
ونصف  لعام  طويلة  لفترة  تدوم  نتائجه  أن  كما 

العام أو أكثر.
كذلك دمج خيوط امليزو مع عالجات إضافية مثل 
حقن البوتكس أو حقن مواد التعبئة من شأنها 
أن تؤدي لتحسني جذري ونتائج مذهلة، بعد فترة 

زمنية مطولة باإلمكان إجراء العالج مرة أخرى.
بعد اإلنتهاء من العالج ميكنكم العودة حلياتكم 
الطبيعية بشكل سريع جًدا دون آالم أو عالمات.

على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم 
ومن  مّجاًنا،  والّنصائح  املناسبة  االستشارة 
استشارّي  موعد  لتعيني  التزام.  أّي  دون 

يرجى االّتصال على: 0775102030
ة في مجال عملّيات الّتجميل، مديرة  (اختصاصّي
 - الكرمل  بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات 

حيفا، «كريات آتا»، العفولة، و«مودعني»)  
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مال الغربّي من قرية  تتواجد قرية برعم في اجلليل األعلى إلى الشِّ
اجلش. ّمت تهجير الّسّكان من القرية في تاريخ 29 تشرين األّول من 
عام 1948، بعد أن طلب منهم اجليش اإلسرائيلّي ترك املوقع ملّدة 
تاريخ  يعود  اليوم.  حّتى  بالعودة  لهم  يسمح  ولم  محدودة،  زمنّية 

بداية االستيطان فيها إلى الفترة الرومانّية والبيزنطّية.
 W ÒO�¹—U Ò²�« —œUB*«

مييل البعض من الباحثني إلى نسب بداية االستيطان في برعم إلى 
الفترة الرومانّية كمستوطنة يهودّية. على الرّغم من ذلك، لم ُتذكر برعم 
في املصادر اليهودّية القدمية (ال في الفترة الرومانّية وال البيزنطّية).

للمباني  الّتابعة  تلك  وخاّصًة  عليها،  العثور  ّمت  اّلتي  اآلثار  إّن 
الّثاني  القرن  إلى  املعمارّي  الفّن  حيث  من  نسبها  ميكن  القدمية، 
والّثالث ميالدّي. كما ميكننا مشاهدة بقايا املبنى العمومّي من القرن 
الرّابع واّخلامس ميالدّي، واّلذي مييل األثرّيون إلى اإلشارة أّنه كنيس 
يهودّي يعود للفترة البيزنطّية، وذلك استناًدا إلى الفّن املعمارّي.

أّما املصادر الّتاريخّية اّلتي جاءتنا في فترات الحقة؛ فكتب الرّحالة 
زارها،  اّلتي  املواقع  عن  البالد  جال  اّلذي  چيرن،  ڤكتور  والباحث 
برعم  قرية  «يسكن  الّتالي:  الّنحو  على  برعم  قرية  أيًضا  وصف 
500 مواطن من رعّية املوارنة؛ غالبّيتهم من الّطبقة العامة. يخدم 
ا، ثالث كهنة، اّلذين هم  الكنيسة اّلتي ُبنيت قبل 30 عاًما تقريًب
ا  ـً ّي حال الرعّية..  أبناء  كباقي  متاًما  الزّراعة،  في  يعملون  بدورهم 
ليس هنالك زوّارًا من اليهود لزيارة القبور.. عاينت بعضهم، ووجدت 
اثنني من بينه بالقرب من الكنيس اّلذي كنت قد ذكرته مسّبًقا. 
واكتشفت أّن القبور تلك خالية، وقد ُمحيت األسماء اّلتي كانت 
عليها. من بينهم قبر يشمل ثالث قباء حتت األرض في كّل واحد 

منها مكان جلثمانني؛ وقد استعمل واحد منهما كبئر ماء».
W Ò¹dŁ_«  U¹dH(«

في عام 1905، ّمت الّتنقيب عن الكنيس الذي ال زالت آثاره بارزة 
حّتى أّيامنا، من قبل الباحثني كوهل وكيتشنجر (من البعثة الّشرقّية 
األملانّية)؛ والحًقا في عام 1960 أجريت بعض الّتنظيفات والّترميمات 
املوقع. لدراسة  جديدة  أثرّية  حفرّيات  أّية  جتِر  لم  أّنه  إّال  باملوقع، 

حفرّيات أثرّية أخرى أجرتها سلطة اآلثار وجامعة «روتشستر» مببنى 
وز  متّ شهري  خالل  للقرية،  املجاورة  والكنائس  برعم  في  الكنيس 
وآب من العام 1998. وقد أشرف على احلفرّيات الباحث مردخاي 
أڤيعام (باحث في معهد «كنيرت آلثار اجلليل في الكلّية العلمّية 
كنيرت)؛ وخالل تلك احلفرّيات أُجريت، أيًضا، بعض أعمال الّصيانة 

والّترميم بالكنيس.
الكبير  الكنيس  داخل  الّتنقيب  ّمت   1998 عام  احلفرّيات  خالل 
وخارجه؛ ومتحورت الّتنقيبات داخل الكنيس بعّدة نقاط: بني املدخل 
ّية –  الرئيسي والغربّي، أي قرب احلائط اجلنوبّي، في الزّاوية الّشمال

ّية من الكنيس، وما بني املدخل الرئيسّي والّشرقّي. الغرب
dO³J�« fOMJ�«

حدود القرية القدمية، مساحته 20X15.5 م. حفط  يتواجد ضمن 
الّنوافذ  ذلك  في  مبا  كامل،  بشكل  ا  تقريًب األمامّية  الواجهة  منه 

واملدخل املّتجه نحو اجلنوب. 
الواجهة  هذه  أمام  جند  اليهودّي،  الكنيس  مباني  خالف  على 
ا من األعمدة، وهو منط غير مألوف في الفّن املعمارّي  ـً األمامّية صّف
في الكنيس اليهودّي، حيث كان هذا الّنمط من البناء شائًعا في 

املعابد الوثنّية من الفترة اليونانّية والرومانّية.
ارتفاع  صغيران.  بابان  جانبه  وإلى  رئيسّي  مدخل  الواجهة  في 

بينما  مترًا،   2.46 إلى  يصل  الرئيسّي  الباب 
من  مزخرف  وهو  مترًا   1.42 إلى  عرضه  يصل 
نقًشا  حتمل  منها  واحدة  كّل  بعارضات  جانبيه 

آللهة االنتصار اليونانّية (Nike)، واّلتي سمّيت بالفترة الرومانّية 
ڤكتوريا. اليوم ال ميكننا مشاهدة وجوه اآللهة الرومانّية، إذ ّمت إزالتها 
بشكل متعّمد. أّما املدخالن الّصغيران من اجلوانب فيشبهان من حيث 
الفّن املعمارّي املدخل الرئيسّي، إّال أّنهما ُبنيا بأقّل دّقة وزخرفة. أّما 
من الّداخل فيقسم املبنى إلى صّفني من األعمدة على طول القاعة، 
باحلجارة.  مرصوفة  فكانت  األرضّية  أّما  صغير.  صّف  إلى  إضافًة 

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«Ë  U Ò¹dH(« ZzU²½

من بني الّتحف التي عثر عليها داخل املبنى خالل احلفرّيات من 
من  وجزًءا  أسد  رأس  شكل  على  منحوًتا  متثاًال  جند   ،1905 عام 
عارضة مزخرفة بشارة الّصليب املعكوف؛ حيث كان في تلك الفترة 
الّصليب املعكوف رمزًا للحّظ اجلّيد، وقد عثر عليه في العديد من 
املواقع األثرّية، من بينها كنيس من الفترة البيزنطّية في عني جدي 
والقدس. عرف الّصليب املعكوف باسم «Swastika» من الّلغة 

السنسكريتّية، ومعناه «اإلشارة اّلتي جتلب احلّظ اجلّيد». 
أّما احلفريات من عام 1998 فقد مت خاللها العثور على العديد 
من املكتشفات اّلتي بدورها أنارت من جديد املعلومات حول مبنى 
عملة  عشرة  اثنتي  على  العثور  ّمت  املبنى  أرضّية  حتت  الكنيس: 
نقدّية من البرونز. كما عثر على بقايا جدران تعود إلى مبنى قدمي 
كان الكنيس احلالي قد ُبني على أنقاضه. كذلك عثر بالقرب من 
أرضّية  من  جزء  على  األرضّية،  حجارة  إزالة  بعد  الرئيسي  املدخل 
مصنوعة من اجلير الكلسّي، وهي تابعة للمبنى القدمي. أّما في 
ّية من املبنى، فقد ُعثر خالل الّتنقيبات على  ّية الغرب الزاوية الّشمال
29 عملة نقدّية من البرونز؛ كما ّمت الكشف عن أساس جدران املبنى.

بني  األمامّية  بالّساحة  متحورت  واّلتي  املبنى،  خارج  احلفرّيات  أّما 
ودّلت  البناء  مراحل  إلى  أشارت  فقد  واملدخل،  في الواجهة  األعمدة 
على وجود مرحلة أو اثنتني قبل بناء الكنيس احلالّي. أّما من اجلهة 

الّشرقّية، فكما يبدو أّن املبنى ُبني مباشرة على الّصخر. 
حفرّيات إضافّية أجريت إلى الّشمال - الّشرقّي من املقبرة املارونّية 
الصغير.  الكنيس  بأّنه  املعروف  املبنى  في  برعم،  لقرية  الّتابعة 
مساحته 12X16 م. وّمت خالل احلفرّيات الكشف عن جدرانه الغربّي 
الّشرقّي  اجلدار  من  جزء  عن  الكشف  ّمت  كذلك  بكاملها.  واجلنوبّي 
ّية.  ا من األعمدة الّشمال ـً والّشمالّي، وجزء من أساسات حملت صّف
البرونز،  من  متيمة  على  العثور  ّمت  الّصغيرة،  املكتشفات  بني  من 
عليها كتابة بالّلغة اآلرامّية. أّما إلى الغرب من الكنيس فتّم العثور 
على بقايا مباٍن، بالقرب منها عثر على سيف مصنوع من احلديد.

vM³*«Ë  UHA²J*« a¹—Uð

تشير املكتشفات إلى أّن بداية االستيطان باملوقع تعود إلى الفترة 
الفّخار  أدوات  إلى  استناًدا  وذلك  ق.م)،  السادس  الفارسّية (القرن 
من تلك الفترة. كما عثر على البعض من اخلزفّيات اّلتي يعود 

تاريخها إلى الفترة الهيلينّية.  
الرومانّية  للفترة  تابعة  عليها،  ُعثر  اّلتي  النقدّية  العمالت  إّن 
إلى  واستناًدا  ميالدّي).  والرابع  الّثالث  (القرن  والبيزنطّية  األخيرة 
املكتشفات هذه، حّدد الباحث مردخاي أڤيعام بأّن مبنى الكنيس 

ا، ُبني في القرن الرّابع ميالدّي، أو ما بعد ذلك. ـً ّي اّلذي نراه حال

يوم) (في الصورة واجهة الكنيس كما هي ال

قرض لكّل هدف: هو «قرض سكنّي» ُيعَطى للُمقَترِض بشكل 
ُمباِشر من دون أن تتّم صفقة بيع أو شراء أو بناء. هذا القرض قد 

يكون أغلى بنسبة %3-%2 من قرض سكنّي عادّي.
من املُمكن احلصول على قرض لكّل هدف، عن طريق رهن البيت 
اّلذي متلكونه. تستطيعون استخدام هذا الّنوع من القروض للكثير 
من االحتياجات، وقد يكون احلّل األمثل لعدد من املشاكل املادّية. 
في أغلب احلاالت ُيعطى هذا القرض بحد أقصى بنسبة %50 من 
ثمن البيت املعروض رهنه، رهن البيت مقابل احلصول على القرض. 
من اجلدير بالّذكر بأّن ثمن البيت ُيحّدده ُمخّمن عقارات من ِقَبل 
إلى  تتوّجهون  عندما  معكم  إحضاره  عليكم  يجب  اّلذي  البنك 
البنك لطلب القرض؛ هذا املُخّمن من املفروض أن يتّم اختياره من 
قائمة يعرضها البنك على املُقَترِض، وليس من قبل ُمخّمن خاّص 

من طرف املُقَترِض.
قرض لكّل هدف له حسنات كثيرة وهاّمة، ُمقارنًة بقرض عادّي من بنك 
جتارّي، والفروق ملموسة في األمور الّتالية، فمثالً: نسبة الفائدة، 
االئتمان. تخصيص  وعموالت  الّتمويل،  تكاليف  القرض،  فترة 
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- من أجل إجراء ترميمات في البيت.
- توسيع دار الّسكن، وإضافة غرفة طوارىء وُشرفة.

- شراء دار أو أرض لالستثمار.
- مساعدة األبناء بتمويل شراء بيتهم اخلاّص.

- تسديد الّديون في احلساب اجلارّي.
- تسديد قروض أخرى «غالية» من البنوك الّتجارّية. 

ارة للعائلة. - شراء سّي
- متويل نفقات عرس أحد األبناء والبنات، واستعماالت هاّمة أخرى.

قروض  اختصاصّي  إلى  الّتوّجه  املهّم  من  أّنه  على  أيًضا  ُأشّدد 
عقارّية مؤّهل وُمتمرّس في مجاله، كي يحصل لكم على أفضل 
قرض بحسب ما يناسبكم، باألخص أّن البنوك ال متتاز بالكرم، 
عام  وبشكل  القروض.  من  النوع  هذا  في  يتعّلق  فيما  خاّصًة 

ُيعطي البنك هذه القروض مقابل نسب فوائد عالية نسبًيا. 
من املهم جًدا التوّجه الختصاصي قروض عقارّية كي ُيحّدد هدف 
وبالّتالي  للزبون،  املاّدية  القدرة  وليفحص  مهنّي،  بشكل  القرض 
يستطيع إقناع البنك بأن ُيعطي الزبون القرض للهدف املطلوب، 

وبشروط ُمريحة ومقبولة.

من اجلدير بالّذكر أّن هذه املقالة ليست بديًال إلستشارة إختصاصّي 
ويجب  األشكال،  من  شكل  بأّي  توصية  مبثابة  وليست  مؤّهل، 
فحص كّل حالة بشكل خاّص وُمنَفرِد، وبحسب ظروفها اخلاّصة.
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∫W�dG�« VOðd²�  UO	u²�«Ë ‰uK(« nK²�� rJO�«¢ q¼ô« Ë« V�UDK� ¡«uÝ W�dG�« w� n¹dþ

WÐU²J�« W�ËUD� WI×K� …eNł«Ë WKLJ�  U�eK²��

 WÐU²J�«  «Ëœ« ¨‚«—Ëô« ¨f¹—«dJ�« d̈ðU�b�« s¹e�²� ÷«džô« v²ý ÷dŽ r²¹ s¹e�²�«Ë VOðd²�« r�� w�

 wL²MðË WHK²�� œ«u� s� WŽuMB� ÷«džô« Æ…bOH�Ë W³ðd� ¨W×¹d� WÝ«—œ W¹Ë«“ oK) VKD²¹ U� q
Ë

 U¼dOžË WO�OÞUMG*« ¨…eOL*« jzU(« Õ«u�« nK²�� œU−¹« sJ1 «c¼ v�« W�U{« Æ U−²M�  özUF� U³�Už

 ¨fOÞUMG*« q¦� WKLJ�  U�eK²��Ë U¼dOžË —uB�« ¨ U½öŽô« ¨wÝ«—b�« Z�U½d³�« oOKF²� WBB�*«Ë

ÆU¼dOžË w×LK� WKÐUI�« ‘u²�« Âö�«

 ÆÃÆ‘ 29  ∫dF��« Æ «bŠË 2  Íd¼“ Æ ö−LK� …bŠË TJENA  ÆÃÆ‘ 79∫dF��« Æ  Õu� PAHITTIG
 Æ¡UCOÐ Æ WÐU²
 W�ËUD� …bŠË KVISSLE ÆÃÆ‘ 19∫dF��« ÆÍd¼“ Æ‰UIM�« »uÝU×K� …bŠË BRADA
 Ø ÃÆ‘ 19 ∫dF��« Æ5²³KŽ s� rIÞ – W³KŽ PINGLA ÆÃÆ‘ 59 ∫25Ø8 s� dF��«ÆÃÆ‘ 65 ∫dF��«

 ÆWłU(« V�Š ¡uC�« tOłuð vKŽ qN�ð ¨Êd� Ÿ«—– ÆiOÐ«  LED   qLŽ ÕU³B� JANSJO  Æ5ðbŠË

ÆÃÆ‘ 25 ∫dF��« ≠WOC� ‚«—Ëú� W�UL� WKÝ  DOKUMENT ÆÃÆ‘ 95 ∫dF��«

 «Ëœô«Ë »UF�ô« s¹e�ð

 VFK�  ¨ÂuMK�  ÊUJ�  vI³¹  YO×Ð  ¨W�dG�«  ⁄«dH�  w�U¦*«  ‰öG²Ýô«  `O²¹  œôËô«  W�dž  w�  w
–  s¹e�ð

 d¹uDð  s�  sJL²¹  Ê«  qł«  s�  v�b�«Ë  »UF�ú�  d³
«  ‰U−�  t�  `Oð«  ULK
  b�u�«  d³
  ULK
  Æ‰UGýô«Ë

 `O²ð w²�« W�UHA�«Ë WKIM²*« ¨ WHOH)« ‰uK(« ‰ULF²ÝUÐ v	u¹ Æ÷«džô« …œUŽ«Ë cš« w� WO�öI²Ýô«

ÆUNKš«bÐ U� W¹ƒ—

 Æ÷«džô«Ë  V²J�«  ¨»UF�ô«  s¹e�ðË  VOðdð  `O²ðË  ¨s¹e�²�«  VKŽË  dÞô«  s�  ÂUE½  ≠  TROFAST
 w²�«  VKŽË  WOB�A�«  W�¡öLK�  iOÐ_«Ë  dÐuMB�«  Ê«u�«Ë  WHK²��  ÂU−ŠQÐ  dÞ«  vKŽ  ‰uB(«  sJ1

 VKF�« —UFÝ« ‚UD½ ¨ÃÆ‘ 150 s� √b³¹ dÞô« —UFÝ« ‚UD½ ÆWłU(« V�Š UN²³ÝUM�Ë UNF{Ë ÊUJ�ùUÐ

ÆÃÆ‘ 12≠25 u¼

 ∫Ê«u�_UÐ …d�u²� ¨ ö−Ž l� s¹e�ð W³KŽ VESSLA   ÃÆ‘ 125  s� ¡«b²Ð«  ∫dF��«  25Ø8  s� ¡«b²Ð«

ÃÆ‘ 29 ∫dF��« Æ‚—“«Ë dCš« ¨#U� Íd¼“

œôËô« W�dž w� fÐö*« s¹e�ð ∫bŠu� Í“ jI� fO�

 bMŽ Æ⁄«dH�« WŠU��Ë b�u�« dLŽ ∫5K�UŽ v�« √e−²¹ ‰UHÞô« W�dž w� fÐö*« W½«eš —UO²š« w� —U³²Žô«

 s¹e�ð ‰uKŠ v�« WłU(« œ«œeð X�u�« l�Ë ¨W½«eš qš«œ …œUŽ ÊuJ¹ fÐö*« s¹e�ð ¨qHÞ sŽ Y¹b(«

 d³Ž b�uK�  W³�M�UÐ   ‰u	u�«  WKNÝ ÊuJð fÐö� W½«eš v�«  ‰UI²½ô«  qCH¹ 3≠4  qOł WOAŽ ÆÈdš«

 s¹e�²�« vKŽ jI� fO� b¹bA²�« 12≠8 d³
« ‰UOł« w� œôËú� ¨b�u�« ‰uDÐ Ã«—œ«Ë oO�UFðË ·u�— l{Ë

 ¨wB�A�« t�Ë– —uD¹ qÐUI*UÐË t²OB�ý b�u�« —uK³¹ ‰UOłô« Ác¼ w� ÆrOLB²�« vKŽ UC¹« qÐ tð«–

ÆWO	uB)« vKŽ k�U×¹Ë t²�dž rLB¹ Ê« b¹d¹

 ÆÃÆ‘  795  ∫dF��«  25Ø8  ‰«  cM�  ÆÃÆ‘  895  ∫dF��«  Æ#U�  Íd¼“  –  fÐö�  W½«eš  BUSUNGE
 s¹e�²�  WO�U¦� –  s¹e�ð  W³OIŠ  PASIG  ÆÃÆ‘  995  ∫dF��«  ÆiOÐ«  ≠»«uÐ«  3  W½«eš  BRUSALI

ÆÃÆ‘ 39 ∫dF��« ÆqO�GK� fOJ
 UC¹« Âb�²�¹ Ê« fOJK� sJ1 ÆW{U¹d�«  U�eK²��

H a i f a

rJO�≈Ë rJM�048522822



43 2014 »¬ 22 WF ÔL'«



442014 »¬ 22 WF ÔL'«



45 2014 »¬ 22 WF ÔL'«



462014 »¬ 22 WF ÔL'«



47 2014 »¬ 22 WF ÔL'«



482014 »¬ 22 WF ÔL'«
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