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انطلقت في األّيام األخيرة حملة «شربة ماء من حيفا 
إلى غزّة» الهادفة إلى جمع قناني مياه وتبرّعات 
يعانون  اّلذين  غزّة،  في  لألهل  ماء  القتناء  ّية  مال
ضرب  بعد  خاّصًة  الّشرب،  مياه  في  حاًدا  نقًصا 
العمل  وتعطيل  الكهرباء  حملّطة  االحتالل  جيش 
الّشرب. مبياه  القطاع  تزوّد  كانت  بئر   200 في 

وانعقد هذا األسبوع اجتماعان تنظيمّيان في معهد 
إميل توما، مبشاركة مندوبني عن احلزب الّشيوعي 
و«اجلبهة»، والّشبيبة الشيوعّية، وجلنة متوّلي وقف 
مع  للّتضامن  الّشعبّية  والّلجنة  االستقالل،  جامع 
سورية، وجلنة حّي وادي الّنسناس؛ حيث ّمت تشكيل 
«الّلجنة احليفاوّية إلغاثة غزّة»، واّلتي وضعت لها 
ينة ماء إلى القطاع،  هدًفا إيصال حوالي 30 ألف قّن

العنيفة  األحداث  ضوء  على   ≠ åUHO�ò q�«d*

مدينة  في  مؤّخرًا  رحاها،  دارت  اّلتي  والّصعبة 
في  للعرب»  صرخات «املوت  علت  وفيها  حيفا، 
بالعنف  متظاهرين  على  فيها  واُعتدي  الّشوارع، 
نهاَر  ليَل  القائم  الّتحريض  ضوء  وفي  الّشديد، 
املدينة،  في  الّتجارّية  املصالح  ملقاطعة  والّدعوات 
ّية - يهودّية من سّكان املدينة  قرّرت مجموعة عرب

املبادرَة ملؤمتر طارئ. 
وسعى هذا املؤمتر، اّلذي ُعقد مساء أمس اخلميس، 
الكرمل  في  الّتربوّي،  «ليئوبك»  مرَكز  في 
الفرنسّي، لطرح وسائل لضمان قدرة سّكان املدينة 
شخصّي  وأمن  ومساواة  بشراكة  العيش  على 
مشترك  مجتمع  ببناء  الّسّكان  وطالب  وكرامة. 
في املدينة يسمح بوجود حوار دميقراطّي ومنفتح، 
فيها  تتعامل  مدينة  ويحتويه؛  االختالف  يتقّبل 
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زعبي،   - عابدي  عرين  «اجلبهة»،  عن 
حملة  مع  الّتجاوب  إلى  حيفا  أهالي 
«شربة ماء من حيفا إلى غزّة» الهادفة 
ّية  مال وتبرّعات  مياه  قناني  جمع  إلى 
القتناء ماء لألهل في غزّة، اّلذين يعانون 

نقًصا حاًدا في مياه الّشرب.
التبرّعات  إّن  زعبي:   - عابدي  وقالت 
ألّنه  األسهل،  الّطريقة  هي  ّية  املال
ز  مركَّ بشكل  مياه  شراء  ميكننا  عندها 
وبسعر أرخص. لكن باإلضافة إلى ذلك 
يستطيع كّل طفل وكّل عائلة املساهمة 
ينة ماء. وهذا أقّل ما  باحلملة بالتبرّع بقّن
غزّة،  في  أهلنا  إلغاثة  به  القيام  ميكننا 
اّلذين تّدمرت بيوتهم، وتبّدلت حياتهم، 

نتيجة العدوان اإلجرامّي عليهم.
موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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وذلك بالّتنسيق مع «جمعّية اإلغاثة الزراعّية» في 
املجال،  هذا  في  الطويل  الباع  صاحبة  الّله،  رام 
املّتحدة،  لألمم  الّتابعة  «األونروا»  وكالة  خالل  ومن 
احلواجز.  عبر  الّشاحنات  بتمرير  ستتكّفل  واّلتي 
داعيًة  احلملة،  إلى  «حيفا»  صحيفة  وانضّمت 
احلملة.  لهذه  بسخاء  التبرّع  إلى  قرّائها  جمهور 
وأعرب الّشيخ رشاد أبو الهيجاء إمام جامع اجلرينة 
ومأذون حيفا الّشرعي، واألرشمندريت أغابيوس أبي 
سعدة (راعي كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك) 
حيفا  أهالي  داعني  باحلملة،  بهذه  ترحيبهما  عن 

جميًعا للّتجاوب معها.
من  املياه،  لتجميع  نقاط  عّدة  هناك  وستكون 
الّتحتا،  البلدة  في  (النصر)  اجلرينة  جامع  بينها 
الّنسناس،  وادي  حّي  في  إلياس  مار  وكنيسة 

ومرَكز «مساواة» في شارع «سانت لوكس»، ومطعم 
«اسكندر» في حّي وادي الّنسناس.

للّدراسات  توما  إميل  معهد  رئيس  وقال 
الفلسطينّية - اإلسرائيلّية، الّنائب الّسابق عصام 
مّخول: حّتى اآلن نلمس تفاعًال واسًعا مع احلملة 
على مستوى األطر واألفراد، ونرى في هذا استمرارًا 
لنضالنا الّسياسّي ضّد العدوان اإلجرامّي على غزّة، 
وجزًءا من واجبنا الوطنّي واإلنسانّي في مّد أهلنا 
ًيا  حال األساسّية.  والّصمود  احلياة  مبقوّمات  هناك 
احتياجات  تطرأ  قد  لكن  املاء،  هو  املُلّح  املطلب 
أّن  نؤّكد  هنا  ومن  القريبة،  األسابيع  في  إضافّية 
سيبقى  احليفاوّية  وللجنة  للحملة  االنضمام  باب 

مفتوًحا أمام كّل َمن يريد املشاركة.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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اليهود  من  سّكانها  كّل  مع  البلدّية  املؤّسسات 
والعرب، على قدم املساواة.

تهّب  سّيئة  رياح  للحدث:  الّدعوة  نّص  في  وجاء 
على مدينتنا. على خلفّية احلرب على غزّة، تهّب 
ُتبعد  حيفا،  على  والّتحريض  العنصرّية  رياح 
املدينة عن رؤية املدينة املشتركة واملتكافئة والتوّاقة 
للّسالم. لقد شهدنا في األسابيع األخيرة استخدام 

املصالح  ومقاطعة  العنصرّية  والتفوّهات  العنف 
مواقفهم.  خلفّية  على  العّمال  وفصل  الّتجارّية 
تخضع  الّتعبير،  حرّية  مثل  القيم،  من  العديد 
شرعّية  بغياب  يتجّسد  عام  جّو  وثّمة  للهجوم، 

كّل َمن يسعى ملمارسة الّنقد.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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سهيل  د.  «اجلبهة»  كتلة  ورئيس  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  قال 
أجواء  بفعل  خطيرة،  عنصرّية  موجًة  تشهد  حيفا  مدينة  إّن  أسعد، 

الّتحريض في فترة احلرب على غزّة.
وأضاف د. أسعد، في تصريح خاّص لصحيفة «حيفا»: خالل العدوان 
الّضغوطات.  كّل  رغم  وامليدانّي،  الّسياسّي  دورنا  عن  نتنازل  لم 
وشهدت حيفا عّدة مظاهرات في أحياء مختلفة، ال سّيما في مرَكز 
على  العتداءاتهم  وتصّدينا  الفاشّيني،  ألوف  واجهنا  حيث  الكرمل 
املتظاهرين العرب واليهود الرّافضني للحرب ولسفك الّدماء وللّدمار 

الواسع اّلذي خّلفه هذا العدوان الهمجّي.
واستطرد قائًال: ال شّك في أّن داء العنصرّية تسّلل إلى حيفا أيًضا، 
وعلينا مواجهته بحزم وبنفس طويل. لن نقبل مقايضة موقفنا ضّد 

åUHO�ò q�«d*

«ندعم  ُعنوان:  وحتت  بخير»،  «الّدنيا  حملة  ضمن 
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ملضايقة أو مالحقة على خلفّية قومّية أو سياسّية الّتوّجه إلينا.
ّيتها،  وقال نائب رئيس البلدّية: نتوّقع من البلدّية أن تتحّمل مسؤول
ال  املشترك  العيش  إّن  العنصرّية.  املوجة  هذه  جلم  في  تساهم  وأن 
يتلّخص في صحن احلّمص أو في األمور االستهالكّية، بل باحترام 
اآلخر وتقّبل رأيه أيًضا، حّتى في احلاالت اّلتي يكون فيها هذا الرأي 

ُمناقًضا لإلجماع.
ودعا د. أسعد اجلمهوَر احليفاوّي إلى الّتجاوب مع حملة «شربة ماء 
من حيفا إلى غزّة»، اّلتي تشارك فيها عّدة أطر حيفاوّية، من بينها 

صحيفة «حيفا»، احلزب الّشيوعي و«اجلبهة».

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il

احلرب بحقوقنا ومعيشتنا اليومّية، ولن نسمح باالستفراد بالعاملني 
تعرّض  َمن  كّل  أدعو  هنا  ومن  الّتجارّية.  املصالح  أو  الّطّالب  أو 

åUHOŠò WHO×
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بها  قامت  اّلتي  الرمضانّية»،  بفطرتنا  غزّة  أطفال 
ساحة  في  خيمة  بنصب  ماهر)،  (أم  صفدي  ندى 

األموال  جلمع   ،57 اللنبي  شارع  في  الكائن  بيتها 
لشراء األدوية ألبناء شعبنا الفلسطينّي في قطاع غزّة 
اّلذين يعانون من جتويع وحصار وقصف وهدم وقتل، 
وينقصهم الكثير، وجرّاء الّنشر في صحيفة «حيفا» 
لّبى املئات من أهل اخلير في حيفا واملناطق املجاورة، 

هذا الّنداء وتبرّعوا بشكل سخّي.
شراء  ألجل  التبرّعات  جمع  إلى  احلملة  هذه  وهدفت 
األدوية ألهل وأطفال عزّة، بدًءا من مبلغ بقيمة 15 
 20 مببلع  أو  رمضان،  فطرة  يعادل  ما  أي  شيكًال، 
شيكًال أو مببلغ 50 شيكًال، وفًقا لرغبة ومقدرة املتبرّع.

كما كان من املمكن التبرّع بالدواء نفسه شريطة أن 
يكون الدواء ضمن قائمة األدوية اّلتي يحتاجونها.

صفدي  لبنى  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
(ابنة ندى صفدي) حول احلملة وجناحها، قالت: «في 
توّجه  املوّقرة،  «حيفا»  صحيفة  في  الّنشر  أعقاب 
وتبرّعوا  اخلير،  وأهل  املتبرّعني  من  كبير  عدد  إلينا 
بشكل سخّي. وقد كان هنالك إقبال كبير ومنقطع 

الّنظير على هذه احلملة».
هاتفّية  اّتصاالت  تلّقينا  «لقد  صفدي:  وأضافت 
عديدة جرّاء الّنشر في الّصحيفة، للتأّكد من الُعنوان 
إلى  وصولها  لضمان  التبرّعات  إيصال  وكيفّية 

الهدف املنشود، وإيصال األدوية للمحتاجني».
األدوية  إيصال  توثيق  ّمت  أّنه  صفدي  لبنى  وأّكدت 
إلى مسؤول منّظمة الّصحة الّدولية في غزّة محمود 
الّنوع  هذا  املستشفيات  تنقص  كانت  حيث  ضاهر، 
للعالج  (األنتيبوتيك)  املضاّدة  احليوّية  األدوية  من 
عبر األوردة. وأضافت: نأمل أن نكون قد ساهمنا ولو 

قليَالً في تخفيف املعاناة عن أبناء شعبنا.
صفدي حديثها للصحيفة، مشيرًة  واختتمت لبنى 
مستمرّة،  فاحلملة  أولى،  خطوة  هي  هذه  أّن  إلى 
فهذا  والّتهديدات،  واملقاطعات  الّتضييفات  رغم 
ومساندته  الفلسطينّي  شعبنا  دعم  عن  يردعنا  لن 
والوقوف إلى جانبه، حلني حتريره من معاناته وحتريره 

من حصاره واحتالله، وضمان استقالله.
احلملة مستمرّة، وكّل من يرغب باالستفسار وبالتبرّع 
رقم:  هاتف  على  صفدي  لبنى  مع  الّتواصل  عليه 

.0522670014

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il

«الّدنيا  حملة  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

غزّة  أطفال  «ندعم  ُعنوان:  وحتت  بخير»، 
صفدي  ندى  قامت  الرمضانّية»،  بفطرتنا 
بيتها  ساحة  في  خيمة  بنصب  ماهر)،  (أم 
األموال  جلمع   ،57 اللنبي  شارع  في  الكائن 
في  الفلسطينّي  شعبنا  ألبناء  األدوية  لشراء 
وحصار  جتويع  من  يعانون  اّلذين  غزّة  قطاع 
الكثير. وينقصهم  وقتل،  وهدم  وقصف 
قطاع  على  اإلسرائيلّي  العدوان  استمرار  فمع 
غزة، وفي ظل املجازر اّلتي ترتكب ضّد األطفال 
لها  يتعرّض  اّلتي  األزمة  أعقاب  وفي  والْنساء، 
عن  اإلعالن  ّمت  غزّة،  في  وشعبنا  وأبناؤنا  أخوتنا 
بدء حملة جمع التبرّعات حتت شعار «الدنيا بخير: 

åd O Ð U O ½ Òb «ò
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ندعم أطفال غزة بفطرتنا الرمضانّية، بقيمة 15 شيكًال».

التبرّعات  جمع  إلى  احلملة  هذه  وتهدف 
بدًءا  عزّة،  وأطفال  ألهل  األدوية  شراء  ألجل 
يعادل  ما  أي  شيكًال،   15 بقيمة  مبلغ  من 
مببلغ  أو  شيكًال    20 مببلع  أو  رمضان،  فطرة 
املتبرّع. ومقدرة  لرغبة  ووفًقا  شيكًال،   50

كما ميكن التبرّع بالدواء نفسه شريطة أن يكون 
الدواء ضمن قائمة األدوية اّلتي يحتاجونها.

عليه  وبالتبرّع  باالستفسار  يرغب  من  كّل 
رقم:  هاتف  على  صفدي  لبنى  مع  الّتواصل 

.0522670014

موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ ترأس سيادة املطران 

عّكا  أساقفة  (رئيس  بقعوني  جورج 
القّداس  اجلليل)  وسائر  والّناصرة  وحيفا 
رئيًسا  تنصيبه  بعد  األّول،  االحتفالّي 
بحلول  احتفاًال  صادف  واّلذي  لألبرشّية، 

عيد التجّلي. 
وحضر القّداس لفيف من األساقفة والكهنة، 
وعدد من الشّخصّيات الّدينّية من طوائف 
وسفير  املقّدسة،  األرض  وحارس  مختلفة، 
وقد  اجتماعّية.  وشخصّيات  كرواتيا، 
بحضور  بالقّداس  بقعوني  احتفل املطران 
الكاثوليك.  الروم  أبرشّية  كهنة  كاّفة 
وفي عظته أوضح املطران بقعوني نظرته 
ورؤيته املستقبلّية، وقال إّنه اّتخذ شعار 
خلدمة  جاء  وأّنه  الّصالح»،  الرّاعي  «أنا 
مع  تعامله  إّن  يقول  ومضى  اجلميع. 
احملّبة،  من  ينبع  والَعلمانّيني  الكهنة 
وأّكد  واملساواة.  الّتعاون  على  ويعتمد 
تعاون  ضرورة  االعتبار  بعني  سيأخذ  أّنه 

اإلكليروس والَعلمانّيني بصورة جذرّية. 

W????Žu??L??−??�

WL ÒO� WOM� U¹«b¼
wKŠU� qO�Ý W½UMH�« WA¹dÐ W ÒOM�  UŠu�

W½UMHK� Èdš√ ‰ULŽ√ Ë√ ¢Ê«d³ł¢ WŽuL−� s�  UŠu� ¡UM²�SÐ 5OMFLK�
»U¹– rýU¼  ∫‰UBðù« vłdÔ¹

Êö???????Ž≈

 w ½u F I Ð Ã—uł Ê«d D*«
U Î? ÒO UH² Š« U ÎÝ« Òb  ”√d ² ¹

اإلكسارخوس  القّداس  هذا  في  وحتّدث 
العام)،  األسقفّي  (الّنائب  خوري  فوزي 
أعرب  حيث  اجلديد،  باملطران  ا  مرّحًب
إلى  للعمل  الكهنة  كاّفة  استعداد  عن 
جانب سيادة املطران، وبذل كّل املستطاع 
للّنهوض باألبرشّية نحو مستقبل أفضل. 
هو  التجّلي»  «عيد  أّن  بالّذكر  جدير 
عيد الرهبنة املخّلصّية، وأّن كهنة رعّية 

وقال  الرّهبنة.  هذه  إلى  ينتمون  حيفا 
إّنها  سعدى  أبو  أغابيوس  األرشمندريت 
الرّهبنة  بعيد  لالحتفال  سعيدة  مناسبة 

وعيد التجّلي، واحتفاًء باملطران اجلديد.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®

موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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من  عاًما)   19) سيچال  أودي  الّشاب  مؤّخرًا،  قام، 
سخنني،  مدينة  من  مقربة  على  «توفال»  كيبوتس 
حيفا،  في  الّتجنيد  مكتب  إلى  نفسه  بتسليم 

°°‰ö²Šô« gO' rNzUL²½UÐ ÊËdšUH¹ s¹cÒ�« »dF�« »U³ ÒA�« iF³� U Î�öš

°»d («Ë ‰ö ² Šö  ô ∫w K O z«d Ýù« g O−K  b ÒM−² « i d ¹ Íœu N ¹ »Uý
 VF ÒA�«  lL�Ë  ‰ö²Š«  V³��  W�b)«  i�—√  ∫‰UâOÝ  ÍœË√  ™

 5Š Âö Ò��«Ë s�_« l Ò�uð sJ1 ô ™  …Òež vKŽ »d(«Ë ÒwMOD�ÓK H�«

 U ÎÐUý 150 ™ —UB(« tOKŽ ÷dH½Ë ¨tFLI½Ë dš¬ U Î³Fý Òq²×½

™ 2014 ÂUFK� å «Ø5C�«d�« W�UÝ—ò vKŽ «uF Ò�Ë œuNO�« s� W ÒÐUýË

ا عن رفضه للتجّند في جيش االحتالل  ـً ُمعلًنا رسمّي
وضميرّية. سياسّية  منطلقات  من  اإلسرائيلّي، 

وسيچال هو واحد من 150 شاًبا وشابة يهود وّقعوا 
 ،(2014) العام  هذا  الرافضني/ات»  «رسالة  على 

والقمع  «االحتالل  هو  رفضهم  سبب  أّن  مؤّكدين 
املتواصل للّشعب الِفَلسطينّي»، مبا في ذلك احلرب 
ّية على غزّة، وما تعنيه من قتل لألطفال واملدنّيني. احلال
وقال سيچال إّن اجليش (اإلسرائيلي) ال يدافع عن 

أحد، بل يشّن حروًبا جتلب حروًبا جديدة. وأّن احلماية 
واالعتراف  العادل،  بالّسالم  فقط  تتحّقق  احلقيقّية 
بالّظلم اّلذي حلق بالشعب الِفَلسطينّي. «فال ميكن 
ا آخر، ونقمعه،  توّقع األمن والّسالم طاملا نحتّل شعًب
ميّس  االحتالل  أّن  وأضاف  احلصار».  عليه  ونفرض 

باإلسرائيلّيني كذلك.
ومتظاهرة،  متظاهر  ِمائة  من  أكثر  الرافض  ورافق 
«االحتالل  هتافات  رّددوا  اليهود،  من  معظمهم 
لالحتالل..  «ال  البطل»،  هو  الرّافض  اإلرهاب..  هو 
يكونوا  أن  يرفضون  وعرب  «يهود  للّسالم»،  نعم 
لألحياء  «ميزانّيات  احلرب»،  «أوقفوا  محتّلني»، 

وليس للحروبات»، وغيرها.
وكان من بني املتظاهرين الرّافض عمر سعد (املغار)، 
اّلذي حترّر مؤّخرًا بعد أكثر من 150 يوًما في الّسجن 
العسكرّي، لسبب رفضه اخلدمة اإلجبارّية، ووالده زهر 
ّية  العرب املبادرة  جلنة  سكرتارية  (عضو  سعد  الّدين 
الدرزّية)، وعائلة الرافض أورئيل فوريرا، والقائد الّنقابي 
العريق بنيامني غونني، واحملاضر اجلامعي د. يوڤال 
الّشيوعي  للحزب  حيفا  ِمنطقة  وسكرتير  يونائي، 
ترافق  اّلتي  ليڤي  نوعا  واحملامية  زعاترة،  رجا 
الشباب اليهود رافضي اخلدمة في جيش االحتالل.

ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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الّناصرة  (متروپوليت  كرياكوس  املطران  ترأس 
آب   2) األخير  الّسبت  يوم  اجلليل)،  وسائر 
الّنبي  عيد  ملناسبة  ا،  ـً ّي احتفال قّداًسا  اجلاري)، 
إلياس  مار  دير  في  وذلك  إلياس)،  (مار  إيلّيا 
للروم األرثوذكس على جبل الكرمل، شاركه فيه 
مجاورة،  وقرى  بلدات  عّدة  من  الكهنة  من  عدد 
سمرا  دميتريوس  اإليكونوموس  منهم:  نذكر 
الرعّية  كهنة  من  وعدد  حيفا)،  رعّية  (كاهن 
من  العديد  احتشد  حيث  األرثوذكسّية،  الروسّية 
للرعّية  الّتابعة  الّصغيرة  الكنيسة  في  املصّلني 
الرعّية  من  غالبّيتهم  حيفا،  في  األرثوذكسّية 

األرثوذكسّية الروسّية.
بإدارة  حيفا،  رعّية  جوقة  أصوات  صدحت  وقد 

…dC� u�√ œ«R�

املسيحّية  الرّعايا  ورؤساء  الكهنة  جميع  من  بدعوة 
في مدينة حيفا، أقيمت مساء الّثالثاء األخير من 
وز املنصرم (29/7/2014)، صالة مشتركة  شهر متّ
األرثوذكسّية،  املعمدان  يوحّنا  القّديس  كنيسة  في 
املتأملّني  أجل  ومن  احلروب،  ووقف  الّسالم  أجل  من 
واملنكوبني والالجئني واملّضطهدين، واألطفال املشرّدين. 
حيث احتشد املئات من أبناء حيفا والقرى املجاورة 
ليعطف  للرب،  وتضرّعاتهم  صلواتهم  ليرفعوا 

ويحمي وينصر كّل مظلوم ومنكوب. 
وقد شارك في هذه الّصالة كّل من الكهنة: اإليكونوموس 
القس  األرثوذكسّية)،  الرّعّية  (عن  سمرا  دميتريوس 
(عن  دعيبس  عماد  والقس  شحادة  حامت  الكنن 
رعّية مار يوحنا اإلجنيلّي)، األرشمندريت أغابيوس 
أبو سعدى واألب شارل واألب وليم أبو شقارة واألب 
الكاثوليك)،   الرّوم  رعّية  (عن  يوحّنا  واألب  إميل 
لالتني)،  يوسف  مار  رعّية  (عن  عبدو  عبدو  األب 
يعقوب  يوسف  واألب  سوسان  سليم  اخلورأسقف 
املارونّية). لويس  مار  رعّية  (عن  مجدي  والّشماس 

إيلّيا  النبي  بطروبارية  باسيال،  طوني  املرّمن 
األنبياء  قاعدة  باجلسم  املالك  «أّيها  إلياس  مار 
املسيح،  حلضور  الّثاني  الّسابق  وركنهم، 
من  الّنعمة  أظهرت  لقد  املوّقر،  الّشريف  إيلياس 
الُبرص،  ويطّهر  األسقام  ليطرد  إلليشع،  السماء 
دائًما».   ملكرميه  األشفية  يفيض  هذا  وألجل 
العذبة  الروسّية  اجلوقة  أصوات  صدحت  كما 
واملالئكّية، خالل القّداس االحتفالي. وبعد املناولة 
خرج احملتفلني للّطواف حول الكنيسة، يتقّدمهم 
املطران  بارك  حيث  واملراوح،  الّصلبان  حملة 
كرياكوس الّشعب برشهم باملاء املقّدس. وقد تبادل 

احملتفلون الّتهاني في ختام القّداس االحتفالّي.
موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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وافتتح  باحلضور،  سمرا  اإليكونوموس  رّحب  وقد 
األمسّية بصالة ربانّية شاركه الّشعب بصالة «قّدوس 
الّله»، حيث تناوب الكهنة في تالوة الّصلوات والقراءات 
والّتراتيل، اّلتي صدحت بأصوات خاشعة ومتضرّعة.

وتناول األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى في كلمته، 
ّية  موضوع املسيحيّني اّلذين تالحقهم أقلّيات إرهاب
بالوحدة  ونادى  الّدين،  باسم  همجّية  ومجموعات 

املسيحّية، ألّن في الوحدة قوّة وثبات. 
وفي ختام األمسّية اخلاّصة صّلى اجلميع صالة مسكونّية 
موّحدة جلميع الرّعايا، كتبت خّصيًصا لهذه األمسّية. 
وقبل مغادرة املشتركني أعلن اإليكونوموس دميتريوس 
مدخل  في  للّتبرعات  صندوق  تخصيص  عن  سمرا 
املسيحّيني  األخوة  لدعم  سيرصد  واّلذي  الكنيسة، 
في املوصل، حيث تبرّع احلضور بسخاء مدهش عند 
خروجهم، وقد بلغ املجموع الكّلي للتبرّع 19,500 
شيكل، وقد ّمت حتويل هذا املبلغ، في اليوم الّتالي، 

إلى مستحّقيه.
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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استقطبت فّعالّيات «حار في البستان»، واجلارية 
وز املنصرم، في حدائق حيفا العاّمة،  منذ شهر متّ
املدينة،  أنحاء  مختلف  من  املشاركني  من  املئات 
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افتتحت بلدّية حيفا، مؤّخرًا، حديقة ألعاب جديدة 
ورحبة في حي «بات چاليم»، خدمًة ألطفال احلّي، 

بتكلفة وصلت إلى 2 مليون شيكل، جاء قسم منها 
بتبرّع سخي من روت چيلس من (تورنتو - كندا).

d u Ž w U Ý œU² Ý« …¡U{≈

ِشركة  عام  مدير  مبرافقة  حيفا،  بلدّية  رئيس  قام 
في  األولى  للمرّة  الكهرباء  بإضاءة  الكهرباء، 

مّده  بعد  املدينة،  جنوبي  عوفر  سامي  ملعب 
بخطوط الكهرباء املتطوّرة واحلديثة.

اختتمت بلدّية حيفا، مشروعها الوزارّي الّتربوّي 
واّلذي  الّصيفّية»،  «املدرسة  بُعنوان  الّتعليمّي 
شهر  خالل  األولى  للمرّة  حيفا  مدينة  في  ُنّظم 

أغلقت مكاتب بلدّية حيفا أبوابها، يوم الّثالثاء 
من هذا األسبوع (5 آب)، ملناسبة صيام الّتاسع 
فتح  لتعاود  العبرّي)،  الّتقومي  (حسب  آب  من 
األربعاء.  صباح  كاملعتاد  اجلمهور  أمام  مكاتبها 
إّال أّن مركز االّتصال البلدّي 106 عمل على مدار 

الّساعة دون توّقف.

 °U N Ð«u Ð√ o KGð è Ò¹b K ³ «

تقدم  اّلتي  األماكن  االثنني،  مساء  وأغلقت  هذا 
ذلك:  في  مبا  عامة»،  ترفيهّية  «خدمات  فيها 
منذ  واملسارح،  الّسينما  ودور  واملقاهي  املطاعم 
غروب الّشمس وحّتى شروقها في اليوم التالي. 
واملصالح  األكشاك  على  يسري  ال  هذا  أّن  إّال 

واملقاهي اّلتي ال تعود إلى اليهود.
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حيفا،  بلدّية  في  والبستنة  احلدائق  قسم  انتهى 
برئاسة املهندس الزّراعي سهيل عّباس، وبالّتعاون 
أوفير»  «تل  ِشركة  موتوروال»،  «أكوا  شركة  مع 
للبستنة، وسلطة املياه، من العمل على تطوير 
أنحاء  جميع  في  املنتشرة  الرّي  مياه  شبكات 
رّي  أنظمة  إلى  حتويلها  بعد  وذلك  املدينة، 

توفيرّية، ُتشّغل عن بعد.
اخلضراء  املسّطحات  ري  مياه  حّصة  بأّن  ويذكر 

واملساحات املفتوحة في حيفا تصل إلى ما يقارب 
سيوّفر  حيث  ا،  ـً سنوّي مكّعب  متر  ألف   900

الّنظام اجلديد ما يقارب %20 من كمّيات املياه 
املُعّدة للرّي.

ووعدت سلطة املياه أّنها ستشارك في متويل جزء 
مصروفات  من    33% إلى  ليصل  املشروع  من 
للبلدّية  املالي  الّدعم  ستقّدم  كما  الّسلطة، 

جلهودها باملساهمة في رفع مستوى الّنظم.

åÊU² ³ « w   —U Šò  U ÒO U ÒF  —«d L ² Ý«

الفنّية،  والعروض  الفّعالّيات  في  للمشاركة 
اإلبداعّية،  الورشات  الرّياضّية،  الّنشاطات 

مسرحّيات األطفال، وغيرها.

UH O Š w  è ÒO H O B « ”—«b *« ŸËd A  ãU²² š«
ّية منها  وز املنصرم في املدارس الرسمّية، العرب متّ
بإقبال  حظي  حيث  سواء؛  حّد  على  واليهودّية، 

واسع وجناح كبير.

www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت
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الّلغة  إلى  (صعبة)  ِتقنّية  صفحات  ترجمة  مرّة،  وألّول  متّت،  لقد 
ّية، الّتابع لقسم احلواسيب املرَكزي في معهد الهندسة الّتطبيقّية  العرب
والّطاقم  الّطّالب  حسابات  كاّفة  عن  مسؤول  قسم  وهو  (الّتخنيون)؛ 
االّتصاالت  شبكة  بكاّفة  يتحّكم  واّلذي  املوّسع،  واإلدارّي  األكادميّي 

(اإلنترِنت) في «الّتخنيون» وخارجه.
حيث بادر إلى هذه اخلطوة، وقام - بشكّل تطوّعي - بتنفيذ وترجمة 
ّية في مرَكز احلواسيب الذي يعّد من أكثر  هذه الّصفحات املركزّية للعرب
املراكز في «الّتخنيون» أهمّية للمهندسني والّطّالب واحملاضرين، املهندس 
للرابط  املركزّية  الصفحة  (أنظر  عبُده..  هشام  األسبق  البلدّية  وعضو 
http://cis.technion. «التخنيون»  في  الرسمّية  ّية  العرب بالّلغة 

(/ac.il/main-arabic
املهندس  قال  «حيفا»،  لصحيفة  تعقيب  وفي 
«الّتخنيون»  في  يعمل  واّلذي  عبُده،  هشام 
ضمن طاقم مهندسني في كلّية علوم احلاسوب: 
أزيد  منذ  لها  بالّتحضير  قمت  املبادرة  هذه  «إّن 
اجتماع  ضمن  عرضتها  حيث  أشهر،  ثالثة  من 
وافق  وقد  احلواسيب،  مرَكز  في  للمهندسني  عام 
عليها فورًا أحد مديري قسم مركز احلواسيب في 
«التخنيون»؛ ونظرًا لعدم توافر ميزانّية محّددة 
ناحية،  من  املوضوع  لهذا  احلاسوبّي  املرَكز  في 
ّية  وصعوبة ترجمة هذه املصطلحات العلمّية الّتقنّية الّدقيقة لّلغة العرب
القليلة،  الّصفحات  هذه  بعض  ترجمة  إلى  تطوّعت  أخرى،  ناحية  من 
املركزّية والهاّمة منها، كخطوة أولى لتوفير مواّد تقنّية عالية لطّالبنا 
العرب خصوًصا، وملواطنني عرب في داخل البالد وخارجها، وذلك لهدف 
الّتطبيقّية  الهندسة  معهد  يوّفرها  اّلتي  اإلمكانيات  ودراسة  مقارنة 

«الّتخنيون» مقابل معاهد وجامعات أخرى».
وأضاف عبُده: «لقد استمّر العمل بشكل مكّثف على الّترجمة لعّدة 
أسابيع، اضطررُت خاللها أن أِجد كلمات، وأن اشتّق اختصارًا ملصطلح 
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الرسمّية بلسان شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، لوبا السمري، جاء فيه:
«في ساعات صباح يوم االثنني الباكر من هذا األسبوع، ومع انتهاء 
عمل شرطّي سرّي مكّثف، منذ أزيد من 11 شهرًا، مع مشتبهني 
مشتبهني بتجارة املخّدرات واألسلحة في ِمنطقة الّساحل، واّلذي 
من  نصفهم  مشتبًها،   34 بحّق  راسخة  أدّلة  بجمع  خاللها  جنح 
ـ«كرايوت»، عّكا،  العرب، وجميعهم بالغني، من سّكان: حيفا، ال
نهاريا، املزرعة، إعبّلني، أبو سنان، كابول، وعارة، من بينهم امرأتان.

«فقد قامت قوّات معزّزة من الّشرطة وحرس احلدود، ووحدات خاّصة، 
مؤّلفة من نحو 300 شرطّي، مبداهمة منازل املشتبهني، واعتقال 31 
مشتبًها منهم. ومن املتوّقع تنفيذ اعتقال لعدد آخر من املشتبهني 
املمتلكات  بعض  مصادرة  على  العزم  ضرورة  مع  الحق،  وقت  في 
شابه». وما  خاّصة،  ومركبات  كآلّيات  باملوضوع،  العالقة  ذات 

أواسط  في  يهودّي  شاّب  الّسري  «العميل  أّن  البيان  وأضاف 
العشرينّيات من عمره، برازيلّي األصل من سّكان عّكا، حيث جنح 
ّينات راسخة بحّق املشتبهني واملشتبهات، وتوثيقه  بجمع قرائن وب
لعشرات صفقات بيع وشراء املخّدرات من أنواع مختلفة في شّتى 
ّية مختلفة ّمت عقد  أنحاء ِمنطقة الّساحل، إضافًة إلى وسائل قتال

كاّفة صفقاتها في ِمنطقة وادي عارة».
هذا ومتّت إحالة عدد  من املشتبهني إلى محكمة الّصلح في حيفا، 
اجلارية،  الّتحقيقات  ذّمة  على  اعتقالهم  فترات  متديد  في  للّنظر 
في وَحدة الّتحقيقات املركزّية «ميار» في لواء الّساحل، حتت إشراف 

العقيد إيلي أسياچ.

  è ÒO Ðd F « èGK Ò U Ð åX ½d ² ½≈ò  U ×H�

ا ال في مجّمعات الّلغة، وال  هام لم أجد له - لألسف - اختصارًا مناسًب
ضمن البحث الكثيف في موقع «چوچل»! وهو املصطلح األساس في 
إِلكتروني»  اخللّيوّية: «بريد  واألجهزة  احلاسوب  وتطبيقات  استعماالت 
اإلختصار  (بالعبرّية  ـِ"ك  رل بَ اإلختصار:  استخدام  فاخترُت   e-mail
صفحة  في  كاملة  نشرت  قد  الترجمة  نشر  ّمت  وقد  דוא"ל).  الرسمّي 

مركز احلواسيب الرئيسّي في «الّتخنيون».
عبر  «وأتوّجه  بالقول:  «حيفا»  لصحيفة  تعقيبه  عبُده  واختتم 
أو  تقنّية  أو  لغوّية  مالحظة  لديه\ا  من  كّل  إلى  املوّقرة،  صحيفتكم 
غيرها من املالحظات، ملشاركتي هذه املالحظات على بر"ِلكي (بريدي 

.«hishama@cs.technion.ac.il (اإللكتروني
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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رُسم ميتروپوليًتا عام 2005 بوضع يد البطريرك 
للرّوم  صور  ألبرشّية  وراعًيا  ّحلام،  غريغوريوس 
خلًفا  نفسه،  العام  أواخر  الكاثوليك  امللكّيني 

للمطران جان حّداد.
ا ألبرشّية حمص وحماة ويبرود  ـً رًا بطريركّي وُعّني مدّب
ا  ـً رًا بطريركّي بني عامي 2010 و2011. وعّني مدّب
مال عام 2013، وعّني من  ألبرشّية طرابلس والشِّ
في  الكاثوليك  واملطارنة  البطاركة  مجلس  قبل 
منذ  اجلامعّي  الرّعوّي  العمل  على  ُمشرًفا  لبنان 
ونائب  اجلامعات  للجنة  ورئيًسا   .2008 العام 
رئيس الّلجنة األسقفّية لرسالة الَعلمانّيني. يتقن 

ّية والفرنسّية واإلنچليزّية.  الّلغات العرب
انتخبه  أن  بعد  ّية  املسؤول مقاليد  سيادته  تسّلم 
عّكا  أبرشّية  على  أسقًفا  املقّدس  الّسينودس 
حفل  له  وأجري  اجلليل،  وسائر  والّناصرة  وحيفا 
ّية مار إلياس للرّوم امللكّيني  استقبال في كاتدرائ
واألديان  الّطوائف  رؤساء  حضرها  الكاثوليك، 

واالجتماعّية.  الّدينّية  الرّسمّية  والّشخصّيات 
وكان من بني احلضور رئيس بلدّية حيفا احملامي 
يونا ياهڤ، الّشيخ موّفق طريف (الرّئيس الرّوحي 
للّطائفة الّدرزّية في البالد)، رؤساء بلدّيات، سفراء 

وقناصل، وغيرهم.
وجرى في هذا االحتفال إعالن الرّقيم البطريركّي 
وصّك الّتنصيب الذي تاله سيادة املطران موسى 
احلاج (املدّبر الرّسولّي لألبرشّية)، ثّم ألقى كلمة 
استعرض فيها أوضاع األبرشّية خالل الفترة اّلتي 

أشغل فيها منصب املدّبر الرّسولّي. 
الرّاعي  حول  بااللتفاف  اجلميع  سيادته  وناشد 
وقال  الكنيسة.  خير  فيه  ملا  والّتعاون  اجلديد، 
موّجًها كلمته إلى املطران اجلديد: إّنكم تتسّلمون 
أبرشّية كبيرة وغنّية مبؤمنيها وأمالكها وعقاراتها 
ومدارسها. وهذا يحتاج إلى إدارة سليمة وشّفافة 

ومخلصة. 
وفي اليوم الّتالي ترّأس املطران بقعوني القّداس 
ّية مار إلياس، بحضور  اإللهّي األّول في كاتدرائ
هذا  وصادف  املؤمنني.  من  وحشد  الرّعايا  كهنة 
القّداس االحتفال بعيد الّتجلّي، وهو عيد هام في 
الكنيسة، كما أّن الرهبنة املخلصّية حتتفل بهذا 
لبنان.  في  املخّلص  لدير  عيًدا  باعتباره  العيد 
وجدير بالّذكر أّن كهنة رعّية مار إلياس في حيفا 

هم كهنة رهبان ينتمون إلى الرّهبنة املخلصّية.

وأجرينا مع سيادة راعي األبرشّية املطران بقعوني، 
املقابلة الّتالية: 

سهًال  ووطئت  أهًال  حللت  دنا  سّي  -
في حيفا..

شكرًا، إّن احلفاوة اّلتي تظهر لي في هذا االحتفال، 
تشعرني أّني بني أهلي وأحّبائي. 

عّدة  لنفسك  وضعت  أّنك  بّد  ال   -
أهداف أو رؤى لعملك اجلديد..

وأنا  الّصالح.  الرّاعي  هو  شعاري  ألّن  صحيح؛ 
ا  شعًب حيفا،  ألهالي  خدمة  للخدمة،  أتيت 
ومن  والكنيسة.  األبرشّية  لهذه  خدمًة  ومؤمنني، 
األهداف اّلتي وضعتها نصب عينّي هي الّتعاون 
املشترك، مع كاّفة األطراف في هذه األبرشّية وهذه 
بالّتعاون  سنعمل  وخاّصة  الّشعب.  وهذا  املدينة 
بني اإلكليروس والَعلمانّيني، وسنعزّز هذه العالقة 

الّضرورّية واحليوّية في الكنيسة.

قبل،  من  حيفا  َتزر  لم  أّنك  مبا   -
ويعرف  يها  ف يعيش  كمن  لكّنك 

أهلها.
ا عن هذا الّشعب، وجذوري العائلّية  أنا لست غريًب
تقودني إلى حيفا، وكثير من سّكان هذه املدينة 
ِمنطقة  في  هنا  يعيش  كان  اّلذي  جّدي  يعرفون 
وترعرعت  ونشأت  ولدت  إّني  الّنسناس.  وادي 
على  اهتمامي  انصّب  حيث  لبنان،  في  وعملت 
أّن  علًما  املجتمع،  في  املشترك  العيش  مسألة 

التعّددّية الّدينّية في لبنان واضحة، ولكّنها تشعر 
املواطن باالّتفاق واآلمان ومعرفة كّل إنسان مجاله.

التعددّية،  هذه  ستالحظ  وهنا   -
اجلليل  وفي  حيفا،  في  وخاّصًة 

عموًما..
وحّتى  الّدينّية،  التعددّية  إزاء  املشترك  العيش 
القومّية، ال يحول دون الّتفاهم واملسامحة واحملّبة.. 
التعددّية،  هذه  يتفّهم  مجتمع  من  أتيت  ولذا 
واليهودّي  املسلم  مع  هنا  سأعيشها  وأعتقد 
والّدرزّي واملسيحّي، وغيرهم. ومن ناحية ثانية مع 
ويقودني  الكنائس.  سائر  من  املسيحّيني  إخوتي 
اإلجنيل  وتعاليم  القدس  الرّوح  إلهام  هذا  في 
املقّدس. وليعلم اجلميع أّن وضوح الرؤية والّشفافّية 

w½uFIÐ Ê«dD*«

في  الرّمانة  عني  في  بقعوني  جورج  املطران  وُلد 
تعّلم  وفيها   ،1962 أّيار   16 في  بيروت، 
اجلامعة  من  األعمال  إدارة  في  إجازة  على  وحاز 
بنانّية عام 1985. عمل في القطاع املصرفّي  الّل
وفي احملاسبة بني عامّي 1979 و1991. تعّلم 
و1995،   1990 عامّي  بني  إكليريكّي  كطالب 
وحصل على إجازة بالفلسفة ودبلوم الّالهوت في 
معهد القّديس بولس في حريصة. سيَم كاهًنا في 
وز 1995 على  أبرشّية بيروت وجبيل في 30 متّ
عّدة  إليه  وأسندت  باشا.  حبيب  املتروپوليت  يد 

مهّمات خلدمة الرّعايا.
قّيًما  ثّم  األبرشّية،  في  العام  للقّيم  ا  نائًب ُعّني 
للجنة  ومنّسًقا  الّدعوات،  في جلنة  وعضوًا  ا  ـً عاّم
الّشبيبة، ومرشًدا في العمل الرّعوّي اجلامعّي من 
عام 1995 إلى عام 2005، إذ ألقى العديد من 

احملاضرات في اجلامعات والرياضات الروحّية.
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والّتعاون واحلوار في مثل هذه احلاالت هي مسائل 
جذرّية في اجتياز العقبات ومعاجلة القضايا.

أرض  على  ذلك  ستطّبق  كيف   -
الواقع؟

املسيح،  السّيد  رسالة  هي  ذلك  في  يرشدني  ما 
ألّن  والّسالم.  احملّبة  وأساسها  شعارها  واّلتي 
ّر وسالم. وبالّتطبيق العملّي ال بّد  ملكوت الّله ب
من متابعة احلياة اّلتي يعيشها الّسّكان في حيفا 
واجلمعّيات  املؤّسسات  كاّفة  وسأدعو  واجلليل، 
ّية، واحلركات االجتماعّية والّتربوّية  واحلركات الرّسول
وبالّتأكيد  الّتعاون.  إلى  الّشعب  أطياف  وسائر 
على  سبقوني  اّلذين  األساقفة  فعله  ما  سأتابع 
واملطران  املعّلم،  بطرس  املطران  األبرشّية،  كرسّي 
إلياس شّقور، واملدّبر الرّسولّي املطران موسى احلاج، 
تكون  أن  البديهّي  ومن  خبرتهم.  من  وسأستفيد 
مختلف  على  والّنشاطات  واملشاريع  األفكار  لي 

األصعدة الرّعوّية واالجتماعّية.

- أشرت في كلمتك إلى الّتعاون بني 
اإلكليروس والَعلمانّيني..

وتعمل  الكنيسة  تبقى  فبالّتالي  •صحيح؛ 

أحدهما  وبدون  والَعلمانّي،  الكهنوتّي  بجناحيها 
األبرشّية  هذه  أّن  وعلمت  اجلماعّي.  العمل  ينهار 
غنّية، كما قال سيادة أخي املدّبر الرّسولّي املطران 

موسى احلاج، غنّية بشعبها، برجالها، بأمالكها، 
ولن  هدرًا  يذهب  لن  وهذا  مبدارسها؛  بأوقافها، 
تضيع ثماره سدى. أّما إخوتي الكهنة فإّن دورهم 
بغاية األهمّية في خدمة رعاياهم وكنيستهم. ألّن 
والّنجاح،  والوَحدة  الّتماسك  على  يدّل  اتفاقهم 
وأدعوهم جميًعا - بدون استثناء - ألن يتناسوا 
نتطّلع  وأن  وعقباته،  وصعوباته  مبشاكله  املاضي 
الّسّيد  يريده  اّلذي  املستقبل  نحو  كّلنا،  مًعا، 

املسيح لهذه الكنيسة.

في  وخطواتك  أعمالك  أّول  هي  ما   -
ة؟ هذه األبرشّي

قدمت إلى حيفا منذ أّيام معدودة فقط، وها نحن 
عدد  على  تعرّفت  وقد  والزوّار،  املهّنئني  نستقبل 
من الّشخصّيات؛ ولذا سأتابع هذا املجال بالتعرّف 
ثّم  ومن  وأبنائها،  اجلميلة  املدينة  هذه  على  أكثر 
على  لالّطالع  الكهنة  مبرافقة  الرعايا  بني  سأتنّقل 
أحوالها،  ودراسة  أبنائها،  من  والتقرّب  أوضاعها، 
واملخّططات  والبرامج  املشاريع  سنضع  وبالّتالي 
اّلتي تنهض باألبرشّية وتنطلق بها نحو املستقبل.

دنا نتمّنى لك الّتوفيق والّنجاح.. - سّي
شكرًا مرًّة أخرى.

موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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טוש גשם

ח
,,
 490 ש

מונובלוק חרסה

ח
,,
 490 ש

مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده

 أكبر المعارض للكراميكا  غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

الشارع الرئيسي شفاعمرو- طمرة (بناية قاعة الجليل) 04-9501950

05
44

86
49

87
ي 

ص
صق

ع ق
ربي

كراميكا مشيعل يحطم األسعار

מקלחון פינתי 2 דלתות

ח
,,
 590 ש

מקלחון 80/80

ח
,,
ח 490 ש

,,
3900 ש גרניט פורצלן 60/60 סוג א

ארון אמבטיה 65 ס,,מ

ח
,,
 490 ש

ארון אמבטיה 80 ס,,מ

ח
,,
 990 ש

ארון תלייה

ח
,,
חקרמיקה 33/33 490 ש

,,
 2900 ש
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الّناطقة  مؤّخرًا،  عّممت، 
حيفا  بلدّية  بلسان  الرسمّية 
سامية  العربّي،  لإلعالعالم 
بياًنا  محاميد،   - عرموش 
على وسائل اإلعالم، من قبل 
ياهڤ،  يونا  البلدّية  رئيس 
صحيفة  مكاتب  وصلت 

«حيفا» عنه، جاء فيه:
«أخوتي أبناء مدينة حيفا، في هذه األوقات العصيبة 
أن  علينا  واحلزن،  بالقلق  واملمزوجة  واملتوترة  بالّذات، 

نفّكر في اليوم الّتالي.
«حيفا مدينة خاصة، تّتسم بعالقات الّسالم والعيش 
ِمائة  من  أكثر  مدار  على  سّكانها  بني  ما  املشترك 
الّثانية،  لبنان  حرب  مواجهة  من  متّكنا  أعوام.  وعشر 
مدينتنا،  باّجتاه  صاروخ   300 من  أكثر  أُطلق  عندما 
جميع  بني  متكاتفة  وأيٍد  وصبر،  شجاعة  بكّل 
رياح  هبوب  مؤّخرًا،  وشهدنا،  والّطوائف.  القطاعات 
وأصوات تشّكل خطرًا على هذا الّنسيج وعلى العيش 

بشراكة في اليوم الّتالي.
والكراهَية  الّشر  حتمل  بذور  السطح  على  «تطفو 
والتعّصب، من قبل جميع األطراف، وميكن جلميعها 
أن متزّق وتتلف ما بنيناه على مدار أكثر من ِمائة عام!
ـ«حرّية الّتعبير» هي حّق  ًدا.. ف «أنا أعرف مدينتي جّي
مقّدس في حياتنا الدميقراطّية، ويجب أن تأخذ حّيزها 
تفرقة،  إو  متييز  دون  ممكن،  مكان  كّل  في  وتعبيرها 
طاملا تخضع للقانون.. ومع ذلك، علينا أّال تؤّدي هذه 

احلرّية بنا إلى الهاوية. 
من  حيفا  في  وكراهَية  وعنصرّية  بحقد  نشعر  «لم 
بعيًدا  إلبقائها  باستطاعتنا  ما  كّل  وسنفعل  قبل، 
عن مدينتنا.. ال ميكّنني القبول بأّي مظهر من مظاهر 
العنف في شوارع حيفا، من املؤسف أن يرقد نائب رئيس 
بلدية في املستشفى، جرّاء اعتداء عليه ضمن مظاهرة.

«لقد جرت مظاهرات من جميع األطياف السياسّية، 
حّقنا  من  واليهودّي،  العربّي  املجتمعني  قبل  من 
املارد  وضع  من  نتمّكن  أن  علينا  ولكن  الّتظاهر 
الرّهيب في قمقمه! أقولها على املأل: اِحملوا آراَءكم 

املتطرّفة بعيًدا عن مدينة حيفا».
«حيفانت»:  موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il
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املقاطعة  دعوة  على  رًدا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ليبرمان،  العنصرّي  الوزير  مؤّخرًا  أطلقها  اّلتي 
واّلتي دعا فيها املجتمع اليهودّي إلى مقاطعة 
رواًجا  لقيت  حيث  ّية،  العرب واملصالح  املتاجر 
لدى املجتمع اليهودّي؛ فقد بّينت استطالعات 
رأي في صحف عبرّية أّن معظم اليهود يؤيدون 
فبحسب  ّية!  العرب واملصالح  املتاجر  مقاطعة 
«چلوبس»  صحيفة  أجرته  رأي  استطالع 
اإلسرائيلّيني  من   67% أن  تبّني  االقتصادّية، 
ّية،  يؤّيدون دعوة مقاطعة املتاجر واملصالح العرب
 57% صرّح  فيما  فعًال.  سيقاطعونها  وأنهم 
اّلتي  والّشبكات  املتاجر  سيقاطعون  أّنهم 

ستستمّر بتشغيل العّمال العرب.
ورًدا على هذه الّدعوة، قامت جمعّية «إعمار» 
بإصدار بيان يستنكر هذه الّدعوة العنصرّية من 
الوزير العنصرّي ليبرمان، كما قامت بتكثيف 
وتوجيه  لتوعية  تهدف  اّلتي  الّسنوّية  للحملة 
ّية،  العرب املتاجر  من  للّشراء  العربّي  املجتمع 
شعار  حتمل  ملصقات  توزيع  ضمنها  من  وكان 
ستعقبها،  حيث  بلدي»،  من  «مشترياتي 

مستقبًال، نشاطات أخرى.
احمللي  الّشراء  قوّة  لزيادة  احلملة  هذه  وتأتي 
مبصاحله  احمللّي  االقتصاد  إنعاش  في  أثر  من 
ما  العاملني،  على  الطلب  وزيادة  الّتجارّية، 
يؤّدي إلى تقليل نسبة البطالة. كما أّن زيادة 
جودة  زيادة  شأنها  من  احمللّية  الّتجارّية  احلركة 

عّممت   ≠ åUHO�ò q�«d*

على  بياًنا  «ِاقرأ»  جمعّية 
وصلت  اإلعالم،  وسائل 
«حيفا»  صحيفة  مكاتب 

نسخة عنه، جاء فيه:
مع  الّتضامن  عن  «تعبيرًا 
وجرّاء  غزّة،  في  املنكوبني 
منذ  اإلسرائيلّي  العدوان 
بادر  يوًما،   27 من  أزيد 
بالّتعاون  عرب  طّالب 
في  «ِاقرأ»  كتلة  مع 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد 
حملة  إلى  (الّتخنيون) 
جمع تبرّعات نقدّية لألهل 
العدوان  من  املتضرّرين 

والقصف اإلسرائيلّي.
إنسانّية  لفتة  وفي  «هذا 
الّطالب  بادر  تضامنّية، 
مع  بالّتعاون  العرب 
جمع  إلى  «ِاقرأ»  كتلة 
الّطالب  من  التبرّعات 
في «الّتخنيون»،  العرب 

ما  التبرعات  مجموع  بلغ  وقد 
ـ21 ألف شيكل، في غضون فترة زمنّية  يقارب ال

ا». ـً ّي قصيرة نسب
قبل  من  وتفاعًال  كبيرًا،  جتاوًبا  احلملة  القت  وقد 
الّطّالب العرب في «الّتخنيون» اّلذين أبدوا لفتًة 
إّن  حيث  إلجناحها،  عالية  وإنسانّية  أخالقّية 
قسًما منهم تطوّع للمساعدة في جمع التبرّعات 
ونشر احلملة في أوساط الّطّالب العرب، والّتأكيد 

على أهمّيتها في نصرة املنكوبني في غزّة.
كتلة  بني  ما  بالتنسيق  كانت  احلملة  أّن  يذكر 
«ِاقرأ»  ّية  الّطّالب واحلركة  «الّتخنيون»  في  «ِاقرأ» 
سلمتها  اّلتي  للعون  اإلنسانّية  اإلغاثة  وجلنة 
مساعي  وشكرت  التبرّعات؛  أموال  «ِاقرأ»  كتلة 
شكر  شهادة  «ِاقرأ»  كتلة  سّلمت  كما  الّطالب، 
لدورهم  «التخنيون»  في  العرب  للّطّالب  وتقدير 
والّدواء»  الغذاء  «حملة  اإلغاثة  حملة  في  الفاعل 
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أسعارها  وخفض  ا،  ـً ّي محل املتوافرة  املنتجات 
وزيادة تنوّعها، ذلك بوفود شركات جتارّية أخرى 
التوّسع  على  القائمة  املصالح  ومقدرة  للبلد 

وزيادة املعامالت.
للّتجار  دعوتها  «إعمار»  جمعّية  تؤّكد  كما 
ّية، بأن يحرصوا على  وألصحاب املصالح العرب
وبأسعار  املناسبة  واخلدمات  املنتجات  تقدمي 
وتشجيع  حتفيز  أجل  من  ومقبولة،  منافسة 
من  للّشراء  اإلقبال  على  العربّي  املستهلك 

ّية. املصالح واملتاجر العرب
موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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اإلسرائيلي  العدوان  بداية  منذ  أطلقتها  اّلتي 
على قطاع غزة.

(عضو  زعرورة  معتصم  للّطالب  تعقيب  وفي 
«إّننا  قال:  «الّتخنيون»)،  في  «ِاقرأ»  كتلة 
تربطنا  الِفَلسطينّي  الّداخل  في  عرب  كطّالب 
عالقة الّشعب الواحد بأهلنا في غزّة؛ وإمياًنا بأّن 
الّتعليم  على  يقتصر  ال  العربي  الّطالب  دور 
مع  احلملة  هذه  بترتيب  قمنا  فقط،  والوظيفة 
املطلوب  أقل  لنؤدي  اإلنسانّية  اإلغاثة  جلنة 
أنفسنا  به  جتود  ما  بتقدمي  اإلميان،  وأضعف 
بهذه  ونشكر  غزّة.  في  املنكوبني  ألهلنا  دعًما 
على  «الّتخنيون»  في  العرب  طّالبنا  املناسبة 
مساهمتهم الفاعلة اّلتي تبهج القلب في روعة 

مضمونها ورقّي رسالتها».
موقع  ادخلوا  والصور،  األخبار  من  ملزيد 
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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

 U�  uF�  wJ%  r ÓŽ  w ÒK�«  «–≈  wJ(«  lH Ó½  uý  

 wJ(«  lH Ó½  uý   °øb ÔBÐ  ôË  œÔd Ð  ô  ¨l ÓL�Ð

 ŒuOýË  ‰UHÞ√  s�  …Òež  q¼√Ë  …Òež  sŽ  ÁUMK Ô�  w ÒK�«

 X¦FÐ  WLOJ Ó(«  dOž  w�uJ(U Ó¼   °ø¡U�½Ë

 œuMł  w�ö¹  ÊUAŽ  q¼U²�Ð  U�  w ÒK�«  åq¼U�ðò

 qzUBH�«Ë  ÂU Ò�I�«  œuMłË  ¨œUN'«  œuMłË  ”ULŠ

 Òn
  w�  ‰U²IK�  5H�«ËË  s¹ÒbF²��  ¨WO½U Ò¦�«

 X�ô  fÓÐ  ÆÆ «—U ÒOÞË  l�«b�Ë   UÐU ÒÐœ  l�  q¹uÞ

 sNÐ—U×¹  n�«Ë  …Òež  w�  ÒwMOD�KH�«  VF ÒA�«  Òq�

 dOž w�uJ(«  °rK�²Ý« U�Ë ÆÆW�uDÐË W�U�³Ð

 ÊUAŽ  q¼U²�Ð  U�  w ÒK�«  åq¼U�ðò  X¦FÐ  WLOJ Ó(«
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 fÐ  ÆÆdO
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 p�uI²ÐË  ª¡U� ÒM�«Ë  ŒuO ÒA�«Ë  ‰UHÞ_«  ÓŸ  XL−¼

 °°ÆÆwJ(U¼ «uFLÝ« ÆÆ»U¼—ù« vKŽ wCIð rŽ UN½≈

 åq¼U�ðò  X¦FÐ  WLOJ Ó(«  dOž  w�uJ(«  
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 WM¹b�  X�ô  UNMJ�  ÆÆs¹œ«d'«Ë  Ê«dOH�«  »—U��

 °ÆÆdAÐ UNO� 5A¹UŽ ÆÆœöÐ X% œöÐË ¨WM¹b� X%

 °ÆÆdA³�«Ë d−(«Ë d− ÒA�«  ÓŸ  UNO�  wCIð X�ËUŠË

 åq¼U�ðò  X¦FÐ  WLOJ Ó(«  dOž  w�uJ(«  

 ÂbN¹Ë UÐdNJ�«Ë w*«  lDI¹ ÊUAŽ q¼U²�Ð U� w ÒK�«

 ”—«b*« ÂbNð  —Òd� fÐ ÆÆw¼ö*«Ë w¼UI*«Ë dOš«u*«
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 WLOJ ÓŠ dOž w�uJŠ l� wJ(« lH Ó½ uý uJ�Ë 
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األطفال  من  ومعظمهم  غزّة،  في  أهلنا  زال  ال   ≠  åUHO�ò  q�«d*

على  الوحشّي  اإلسرائيلّي  العدوان  ثمن  بحياتهم  يدفعون  والّنساء، 
قطاع غزّة، واملستمر منذ أكثر من ثالثة أسابيع، حيث يقصف اجليش 
اإلسرائيلّي دون أدنى متييٍز بني مدنّيني وغير مدنّيني، قاتًال حّتى اآلن 
أكثر من 1000 فلسطينّي، 75 باملئة منهم على األقل ال عالقة لهم 
بالقتال، كما جرح 6,200 مواطن، دّمر مئات البيوت، املستشفيات، 
مراكز املعاقني واملراكز الطبّية وشبكة املياه، وغيرها من البنى الّتحتّية، 

مهّجرًا بذلك أكثر من 215 ألف ِفَلسطينّي من بيوتهم.
قّدم  غزّة،  في  املروّعة  اإلسرائيلّية  اجلرائم  من  اجلولة  هذه  بداية  فمنذ 
«عدالة» إلى جانب مؤّسسات زميلة، سلسلة من الّشكاوى للّسلطات 
اٍإلسرائيلّية، واّلتي تطالب باألساس بفتح حتقيق مستقّل بشبه انتهاك 
يعرف  ذلك،  ورغم  حرب.  جرائم  وارتكاب  اإلنسانّي  الّدولّي  القانون 
ًدا أّن إسرائيل لم تقم يوًما بإجراء حتقيق جدّي مبا يتعّلق  املراقبون جّي
ّيتها عن هذه االنتهاكات واجلرائم، خاّصًة وأّن اجلهات املطالبة  مبسؤول
غزّة. على  العدوان  عن  مباشرة  ّية  مسؤول تتحّمل  الّتحقيق  بفتح 
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إًذا، ملاذا تستمّر «عدالة» واملؤّسسات احلقوقّية بتقدمي الّشكاوى لألطراف 
نهاية  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  مجلس  قرّر  وملاذا  اإلسرائيلّية؟ 
تكمن  األحداث؟  هذه  بصدد  ّية  دول حتقيق  جلنة  إقامة  املنصرم  األسبوع 
أهمّية هذه املساعي من أجل الّتحقيق املساَءلة بعّدة أسباب، أهّمها:

مبنح  تقضي  اّلتي  اإلسرائيلّية  الّسياسة  يكرّس  احملاسبة  انعدام   -
احلصانة ملرتكبي هذه اجلرائم، ووضع اجليش فوق القانون.

رادًعا،  تشّكل  أن  بوسعها  االنتهاكات  هذه  عن  املسؤولني  محاسبة   -
وتشّكل ضغًطا على مّتخذي القرار لالمتثال القانون الدولّي.

ّية رًدا على هذه االنتهاكات بحّقهم،  - للضحايا حّق باملعونات القضائ
املطالبة باحملاسبة هي عملًيا مطالبة بتحصيل احلقوق املنتهكة.

- هذه القيم، مبا في ذلك احلفاظ على احلّق باحلياة والكرامة، هي ما 
يحرّك عملنا من أجل مواصلة املطالبة مبحاسبة املسؤولني.
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أيًضا  ينطبق  املسؤولني  ومحاسبة  املساَءلة  أجل  من  عمل «عدالة»  إّن 

املنصرم،  وز  متّ شهر  فخالل  إسرائيل.  داخل  الِفَلسطينّيني  أوضاع  على 
والّنقب  املثّلث  في  عارمة  احتجاجات  موجة  الِفَلسطينّي  الّداخل  شهد 
على  احتجاًجا  حيفا،  وخصوًصا  املختلطة،  املدن  في  كما  واجلليل، 
االعتداءات اإلسرائيلّية في الّضّفة، وقتل الطفل الِفَلسطينّي محّمد أبو 
خضير، االعتداءات العنصرّية والتحريض العنصري من قبل الّسياسّيني 

اإلسرائيلّيني، كما العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزّة.
وحشّي  استخداٍم  خالل  من  املتظاهرين  قمع  األمن  قوى  حاولت  حيث 
املياه  خراطيم  البوليسّية،  الكالب  فيه  استخدمت  والقوّة،  للعنف 
العادمة، الغاز املسّيل للدموع، فرق اخلّيال والرّصاص املّطاطي. كذلك، 
اعتقلت الّشرطة أكثر من 500 متظاهرًا، ثلثهم من األطفال، منتهكًة 
الّتعليمات اخلاّصة بالّتحقيق واالعتقال، اّلتي تنبع من كونهم قاصرين!
خالل الّشهر األخير، مّثل محامو عدالة العشرات من املتظاهرين اّلذين 
أمام  عنهم  ودافعوا  الّتحقيق،  قبيل  االستشارة  قّدموا  اعتقالهم،  ّمت 
محامو  سّجل  كذلك،  اعتقالهم.  متديد  الّشرطة  طلبات  ضّد  احملكمة 
«عدالة» االنتهاكات اّلتي ارتكبتها وترتكبها الّشرطة خالل الّتحقيق 
تقدمي  لهدف  املتظاهرين،  ضّد  الّشرطة  عنف  ذلك  في  مبا  واالعتقال، 
شكاوى ومساَءلة الّشرطة عن انتهاكاتها، وهي خطوات هاّمة للّدفاع عن 

ّية باالحتجاج. حّق اجلماهير العرب
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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ميكن للجيوش أن تقصف وتدّمر وتقتل وتفتك وتقترف شّتى البشاعات. 
لكن هذا ال يشّكل أّية ضمانة لالنتصار. 

الّسجّل  في  القذرة  احلرب  جرائم  مراكمة  أهو  االنتصار؟!  هو  فما 
متزيق  أهو  واملستشفيات؟!  واملساجد  املدارس  قصف  أهو  العسكرّي؟ 
أجساد األطفال وأّمهاتهم وآبائهم وجّداتهم وأجدادهم بأحدث الّصواريخ؟ 

أهذه انتصارات؟! هذه جرائم قتل جماعّية.
وعسكرّية.  واقتصادّية  سياسّية  ونقاط  إجنازات  لتحقيق  أداة  اجليوش 
حني يقف جيٌش مقابل جيش ويدحر أحدهما اآلخر، تفرض دولة اجليش 
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املنتصر شروطها اّلتي تخدم مصاحلها. لكّن األمر مختلف متاًما في حالة 
جيش يحاول كسر مقاومة ضّد احتالل وحصار ميارسهما اجليش نفسه.

إسرائيل،  حكومة  من  وأوامر  بقرار  اإلسرائيلّي،  اجليش  اقترف  لقد 
جرائم بشعة جتعل القلب والّضمير ينتفضان. لم يأِت كّل هذا القتل 
سياسّية  إمالءات  لفرض  وسيلة  جاء  العشوائّي  فالقتل  القتل.  ألجل 
العكس،  على  بل  الفعل.  إجرامّية  من  يقّلل  ال  ما  وهو  وعسكرّية. 
فضحّية القتل ليس هدًفا فقط بل وسيلة أيًضا. يجري قتل الّضحية 
ّيته عبر جعله وسيلًة. هذا هو االنحطاط  كفرد بوصفه هدًفا وقتل إنسان

اإلسرائيلي باختصار!!
لم يحّقق مجرمو احلرب أّي هدف سياسّي أو عسكرّي. لقد قتلوا. أرادت 
إسرائيل تأنيب وتأليب أبناء وبنات الّشعب الِفَلسطينّي على املقاومة 
عبر الفتك باملدنّيني. ولكّنها فشلت. لم تفشل املؤّسسة اإلسرائيلّية في 
حتقيق أهدافها ألّنها تفتقر للقوّة. فهي متخمة بها إلى درجة خطيرة. 
فشلت ألّن املقاومة لم تنكسر ولم تستسلم، وألّن هؤالء املقاومني خرجوا 
إّنهم  وقضاياه.  ومصاحله  همومه  عن  غرباء  وليسوا  شعبهم  جرح  من 
أبناؤه البررة. هؤالء ليسوا - كما حاول بنيامني نتنياهو تصويرهم كذًبا 
- مثل «داعش».. تلك املرتزقة اّلتي تخدم مصالح إسرائيل بالّذات،     

ويا للعجب!!
لقد فشل الرّهان اإلسرائيلّي ألّن هؤالء املتغطرسني في املؤّسسة احلاكمة 
ألسنة  عن  غريبة  أبجدّيات  يقرأون  إّنهم  القراءة.  ُيحسنون  ال  كّلها 
كّل  ُتنتج  اّلتي  واملمارسة  العقلّية  هذه  عمق  في  وحقوقها.  الّشعوب 
منهما األخرى يكمن جهل ُمطبق. إّنه اجلهل مبفاهيم وقيٍم أساس مثل 
لن  مفاهيم  وهي  الوطنّية.  والكرامة  االحتالل،  مقاومة  الّشعوب،  حترّر 
تنال منها شّتى صنوف اإلجرام الّسياسّي املنّظم مهما توّحشت. ألّنها 
مفاهيم وقيم راسخة عميًقا في روح الّتحرّر اإلنسانّية. ولنا في الّتاريخ 
ِعَبر، ولنا في الّشعوب ِعَبر، ولنا في الّشعب الِفَلسطينّي صانع مآثر 

الّصمود ِعَبر. 
لم يأِت جهل املتغطرسني اّلذي يسيطر على عقلّيتهم وممارستهم من 
فراٍغ. إّنه نتاج ظروف تاريخّية وسياسّية محّددة. هناك شبه كبير في 
الظروف التي أنشأت إسرائيل والواليات املّتحدة. في احلالتني أقيمت 
ّمت  اّلذي  الوطن  شعب  أنقاض  على  مهاجرين  قبل  من  الدولة  مؤّسسة 
متزيقه وتهجيره مبعظمه. لم تعش الّدولتان جتربة حترّر، بل قامتا على 
أنه  الظّن  في  املتغطرسون  يتمادى  قد  كهذه  أنظمة  في  جرمية.  مسرح 
األكيد  األكيد  لكن  بالّسالح.  اإلنسانّية  الّتحرر  روح  اغتيال  ميكن 
أنهم سيفشلون. سيبقون على ما هم عليه: قتلة، مجرمون وفاشلون. 
بينما سيظّل املستقبل للّشعوب املصرّة على التحرّر. وسيظّل الّشعب 
إسرائيل  مؤسسة  توّحشت  مهما  حرّيته  مع  موعد  على  الفلسطيني 
ّية. (مالحظة: هذه مقاطع حرفّية مع تعديالت طفيفة جًدا،  الكولونيال
مما كتبته بعد عدوان إسرائيل على أهالي قطاع غزّة عام 2009!!).. 

ما اّلذي تغّير؟! هل تغّير شيء؟!!
ملزيد من األخبار والصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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نا  ي عل األمر  يختلط  اجلهات  عن  نتحّدث  عندما 

بني اليمني والّشمال. 
فنقول هذه جهة اجلنوب وتقابلها جهة الّشمال، 

كما أّن جهة الّشرق تقابلها الغرب. 
يد أو الرّجل  يمنى فتقابلها ال رِّجل ال يد أو ال أّما ال
جهة  الّشمال  ألّن  ة.  ّي الّشمال وليس  اليسرى 

تقابل اجلنوب. 
واليمني  يسار،  ال وليس  الّشمال  يقابله  فاجلنوب 

يسار وليس الّشمال. يقابله ال
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جماله  بأبهى  الرّّب  جتّلى  ا  ـّ مل
حّبه  بلغ  ا  ـّ ومل الّصليب،  على 
ذروته وهو معّلق عليه، هتف: 
{إغفر لهم يا أبِت ألّنهم ال يدرون 
 .(34:23 يفعلون}(لوقا  ماذا 
الّالمتناهية،  الرّحمة  بهذه 
واحملّبة الفائقة القداسة، أعطى 
جديًدا  بعًدا  الّصليب  الّسّيد 
ا، وحوّله من صليب  ـً ّي مسيحان
فكّل  احلّب.  صليب  إلى  العار 
يتحّول  يسوع  يد  تالمسه  ما 
إلى أداة للحّب، وكّل من المسه 

يسوع حتّول إلى حّب متنّقل في هذا العالم.
يديه  فاًحتا  الّصليب،  على  معّلًقا  إليه  وننظر 
املسّمرتني، رافًعا عينيه إلى الّسماء فنظّن أّن 
تأّملنا  لو  وإّمنا  قلبه،  مأل  واحلزن  أنهكه،  األلم 
ًدا، لسمعنا  صرخته: {أنا عطشان}، وأصغينا جّي
صوت احلّب ينادينا إليه: {تعالوا إلّي، أنا مشتاق 
الّصليب}. موت  املوت،  حّتى  أضّمكم  أن  إلى 

مالمح  في  وتعب  وجع  من  نستشعره  ما  إّن 
يسوع، لهي عناء الّلحم والّدم واّلتي تخّضعها 
ّيته،  بكّل اإلنسان  أّي  اجلسد  وأّما  احلّب.  إرادة 
األنا، تخضع للحّب فقط، فتسير ببطولة درًبا 
صليب  ملعانقة  عظيم  بفرح  األلم،  من  طويلة 

املجد، صليب احلّب.
من هنا، وحني نتكّلم عن آالم املسيح املخّلصة، 
بل  والّدّم،  الّلحم  أوجاع  في  حصرها  ميكننا  ال 
يجب أن يتخّطاها فكرنا إلى عظمة األلم اّلذي 
واأللم،  الوجع  بني  شاسع  والفرق  احلّب.  ألم  هو 
أو  تخديرها  ميكن  آنّية،  حالة  الوجع  إّن  إذ 
ا،  ـً ّي نسب منها  الّتخّلص  ميكن  كما  تسكينها، 
مسيرة  فهو  األلم  أّما  ال.  أو  لها  نتعرّض  وقد 
بيت  إلى  العالم  هذا  أشواك  بني  طويل  حّج 
للحّب  اجلسد  نخّضع  لم  وإن  قلبه.  أي  الّله، 
ا، نعود  ـً اإللهّي، وننسحق أمامه انسحاًقا تاّم
أدراجنا ألّن الوجع الّصادر عن لسعات األشواك 
احلّب،  بهذا  والتحمنا  انصهرنا  وإن  تطاق.  ال 
حيينا في هذا العالم غرباء عنه، منقادين بكل 

أشواقنا إلى أرض ميعاد الّسّيد، أرض احلّب.
باحلوار  إّال  احلّب  بهذا  االلتحام  يكون  وال 
هو  فيكون  املطلق.  احلّب  يسوع،  مع  املستمرّ، 
هذا  حّب.  كّل  ينبثق  منه  اّلذي  األوحد  احلبيب 
مناجاة  هو  بالّصالة،  عنه  نعّبر  اّلذي  احلوار 
احلبيب في كّل حني قوًال وفعالً. نناجيه قوالً، 
في تأّمالت القلب والّتفاعل مع كلمته احمليية، 
ونناجيه فعًال ببذل الّذات جسًدا وروًحا. وال بّد 
للرّّب  ال  احلّب،  ليثبت  ذاته،  يبذل  أن  للجسد 
بل لإلنسان نفسه. ألّنه ميكننا أن نهتف حّبنا 
اجلسد  بذل  أّما  سهل،  وهذا  نهارًا،  ليًال  للرّّب 
فهو املعّبر األفضل ألّن به نتخّلى عن العالم في 
يقول  كما  نشيط  فالرّوح  املسيح.  ربح  سبيل 

الّسّيد وأّما اجلسد فضعيف.
كان  لقد  وروًحا،  جسًدا  ذاته  الرّّب  بذل  لذلك 
خلقه  كما  بكلمٍة  الكون  يخّلص  أن  بإمكانه 
واالجتهاد،  البذل،  يفترض  احلّب  ولكّن  بكلمة، 
والعمل. ولذلك أيًضا نلقاه أبًدا في سّر القربان 
حيث نّتحد به أبًدا، ويصبح هو نحن، ونحن هو.

صليبه  فليحمل  يتبعني،  أن  أراد  {َمن 

يكون  أن  أراد  من  أي  ويتبعني}، 
ويتبعني.  احلّب  فليحمل  لي، 
واليأس  احلزن  الّصليب  فليس 
احلّب  هو  بل  نحملهما،  اّلذي 
الكبير اّلذي نستقيه من الّسّيد 
املسكني.  العالم  عطش  لنروي 
صعوباتنا  الّصليب  وليس 
الّتقليدّية  ومشاكلنا  اليومّية 
على  والّشجاعة  اجلرأة  هو  وإّمنا 
حمل  يسوع  بحّب.  حتّديها 
لبدء  األولى  الّلحظة  من  الّصليب 
بشجاعة  وواجه  احملّبة،  رسالة 
اخلطوات  ثابت  وسار  العالم،  شرور  كّل  وحّب 
يبلغ  ولكي  اإلنسان.  عشق  ألّنه  األشواك  بني 
بذًال  يكون  أن  بّد  فال  القداسة،  عظمة  احلّب 
احملبوب. سبيل  في  ًة  حقيقّي وشهادًة  للّذات 

أحّبنا فخلقنا، ثّم أتى بنفسه يضّمنا إليه فرًدا 
ا على صليب  ـً فرًدا، ومن شّدة عشقه لنا، مات حّب
املجد، ووهبنا احلياة. هو وحده اّلذي يليق له 
كّل املجد واإلكرام، مع أبيه وروحه احلّي القّدوس 
آمني. الّداهرين،  دهر  وإلى  أوان  وكّل  اآلن  من 

من هنا إّن عبارة {فليكفر بنفسه} هي كلمٌة 
أن  بساطة،  بكّل  وهي  والقبول،  الفهم  صعبة 
يتقّبل  حّتى  اخلاّص  مشروعه  اإلنسان  ُينكر 
ويستقبل مشروع الله، وهذا الّتقّبل واالستقبال 
هو طريق الّتوبة األساسّي واحلتمّي في الوجود 

املسيحّي. 
أنا  {لست  يقول:  بولس  جعلت  الّتوبة  حياة 
}. إًذا {فليكفر بنفسه}  َيّ احلّي بل املسيح حيٌّ ف
فيها أوًّال قدرة إنكار املشروع الّذاتّي الّشخصّي 
أو  القبول  وهذا  بكامله  الله  مشروع  وقبول 
الّنكران للمشروع الّشخصّي وقبول مشروع الله 

هو الّتوبة.. وحياتنا هي توبٌة مستمرّة.
بالعطاء  معناها  ويتحّقق  ُتعاش  احلياة 
احلياة.  نكران  يطلب  ال  فاملسيح  واملّجانّية. 
بل  احلياة،  نكران  تعني  ال  بنفسه}  {فليكفر 
استقبال احلياة في جديدها وملئها، وهو وحده 
عمق  في  واإلنسان  مبلئها؛  مينحها  أن  قادر 

أعماقه مييل إلى الّتفكير بذاته. 
هذه الّطبيعة البشرّية موجودة بقلب اإلنسان، 
امليل نحو الّذات ونحو وضع شخصه في محور 
وال  لذاته  مقياًسا  اإلنسان  فيكون  املصالح، 
ِبَع املسيح  يقوِّم مقياًسا لكّل األمور. أّما َمن َت
ما  بقدر  األشياء  يقّيم  وال  االنغالق  فيرفض 
تعود إليه باألرباح واملكاسب، فتلميذ املسيح 
يقيس احلياة مبقياس العطاء واملّجانّية، فاحلياة 
احلقيقّية يعّبر عنها بتقدمة الّذات، وهي ثمرة 
نعمة املسيح، وهي الوجود احلّر في شراكة اّحتاٍد 
مع الله ومع األخوة. فاخليار إًذا هو بني إّما أن 
أكون أو أن أملك. بني حياتي املألى أو وجوٍد 
أو  احلقيقة  بني  هو  اخليار  الّنهاية  في  فارغ. 
الكذب: إّما أنا في احلقيقة أو أنا في الكذب.

يحمل  بل  األلم  عن  يبحث  ال  املسيحّي 
ا  ـً حّب األلم  عن  يبحث  ال  املسيحّي  صليبه. 
باأللم بل يفّتش عن احلّب، والّصليب املقبول 
احلّب  عالمة  ُيصبح  والواعي  واحلّر  الّشخصّي 
بحرّيٍة  املقبول  الّصليب  الكامل.  والعطاء 

عالمة احلّب والعطاء واملّجانّية.
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أّيها األخوة الكرام هي رسالة أخّطها في ظّل ما 
نشاهده من مشاهد تقشعّر لها األبدان، ويعتصر 
لها كّل قلب حّر شريف، أًملا وحسرًة على أطفال 
وبيوت  أشالئهن  تناثرت  ونساء  أجسادهم  متزّقت 
حول  ال  ضعاف  وشيوخ  ساكنيها،  فوق  تهّدمت 

لهم وال قوّة، وال ناصر لهم إّال الّله..!  
احلرب  هذه  ظّل  وفي  املؤملة،  املشاعر  هذه  أمام 
لها،   مثيًال  الوطن  هذا  يشهد  لم  اّلتي  املسعورة 
أن  الّله  من  العون  ا  طالًب حيراًنا  احلليم  يصبح 

يرفعها  وأن يحقن دماء األبرياء. 
هذه  طالت  كّلما  واألخوات،  األخوة  أّيها  ولكن 
على  بظاللها  ُتلقي  غزّة،  في  األهل  على  احلرب 
جتد  إّنك  حيث  البالد،  هذه  في  العربّي  املجتمع 
من يزايد على أبناء شعبه في وطنّيته وقومّيته 
هذه  على  الوصّي  هو  وكأّنه  أّمته،  إلى  وانتمائه 
األّمة، وهو اّلذي ُيعطي شهادات االنتماء إلى أّي 

من عناصر االنتماء. 
دار  أّنه  وخصوًصا  أنا!  َمن  أبّني  أن  أردت  ولهذا 
ميّثل  اّلذي  األخوة،  أحد  وبني  بيني  حاد  حوار 
الكثير من الغّيورين، دون وضوح الفكر الّسليم.. 
وّمما قلته لهذا الّشاب: أريدك أن حتّكم العقل قبل 
على  غلبت  فإذا  جّياشة،  العاطفة  ألّن  العاطفة، 
وهواك  عاطفتك  إجعل  ولهذا  تفسده،  قد  العقل 
الّنبع  من  واشرب  والّدين،  الّشرع  لنداء  ملتزمني 

الّصافي: القرآن والّسنة. 
نفسي  أعرّف  أن  ميكنني  كيف  سؤاله:  فكان 
وتنّكرهم  واإلسالمّي،  العربّي  الّتقاعس  ظّل  في 
للحقوق اإلنسانّية ألخواننا في غزّة، فال يعاجلون 
بوقف  يطالبون  وال  الّدواء  يقّدمون  وال  اجلرحى 
إلى  بانتمائي  أعتّز  أن  لي  وكيف  احلرب؟!  هذه 

املسلمني في ظّل هذا الهوان؟! 
فقلت له: يا أخي، أعرّف عن نفسي بأّنني مسلم 

عربّي فلسطينّي، أعيش في بلدي حيفا. 
أريد  الّتعريف؟!..  هذا  لك  يعني  وماذا  فقال: 
من  فيها  ألّن  العبارات،  لهذه  وافًيا  شرًحا 
الّتمييز الصارخ، وقد يكون فيها من إلغاء الدور         

لغير املسلمني. 
صالبًة  أكثر  يجعلني  الّتعريف  هذا  له:  فقلت 
كنهه.  فهمت  إذا  حولي،  يدور  ملا  وارتباًطا  وقوّة 
وال  بديني،  وفخور  بإسالمي  فخور  مسلم  فأنا 
أن  احلرب  هذه  ظّل  في  تنتابني  خلواطر  أسمح 
فإن  لديني.  أتنّكر  جتعلني  كي  علّي  تتغّلب 
كان هناك خلل فاخللل في سلوك الّناس، وليس 
اخللل في الّنهج، ألّن النهج سماوّي. وعندما أقول 
أن  ذلك  يعني  فال  بإسالمي،  فخور  مسلم  إّنني 
فخور  أنا  يقول  قد  اّلذي  املسيحّي  دور  ألغي 
مبسيحّيتي، بل له احلّق بذلك. وكل مّنا أسلم لرّبه 
النبي  واّتباع  بالقرآن  لّله  أسلمت  فأنا  بطريقته، 
العدنان (محّمد) (ص)؛ وهو أسلم لرّبه باإلجنيل 
في  نختلف  وقد  الّسالم)،  املسيح (عليه  واّتباع 
االختالف  أّن  يقيًنا  أعتقد  ولكّنني  الّطريق،  هذه 
أمر محمود، طاملا ال يؤّدي إلى خالف ونزاع.. وهذا 
اِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب إالَّ ِبالَِّتي  منهج القرآن {وََال ُجتَ
نفسي  عن  أعرّف  عندما  إّنني  ثّم  أَْحَسن}.  َي  ِه
بأّنني عربّي، بعد تعريفي بأّنني مسلم، فقد أبدأ 

هنا باالنتماء األقوى، واّلذي يستحّق مّني الوالء 
عزّزته  إذا  عربّي)  الّتعريف (أنا  فهذا  بل  األعزّ، 
النبّي (ص)  ألّن  ذلك  مشرًّفت،  يصبح  العقيدة 
غير  دور  إلغاء  عدم  مع  عربّي.  والقرآن  عربّي، 
العربّي من أصحاب الهمم العالية، اّلذين حفظ 
البخاري  كمثال  أيديهم،  على  ديننا  لنا  الله 
إّال  يكون  ال  الّناس  بني  فالّتفاضل  واخلوارزمّي. 
َها النَّاس إّنا َخَلْقَناُكم  بالّتقوى. قال تعالى {َيا أَيُّ
اِئَل ِلَتعارفوا  َب ٍر وَُأنَثى وََجَعْلَناُكم ُشعوًبا وَق ِمن َذَك
ْم}. وقول الرّسول (ص):  ِه أَْتَقاُك رََمُكْم ِعْنَد اللَّ إنَّ أَْك
«ال فضل لعربّي على عجمّي، وال ألحمر على 
يجعلني  ال  هذا  إّن  ثم  بالّتقوى».  إّال  أبيض، 
أنفصل عّمن ال يرضى لنفسه إّال االنتماء لهذا 

الّتعريف من أبناء شعبنا.
وقال لي أحدهم: أنا ال أعترف بأّي دين سماوّي. 
فقلت له: أنا ال أقر لك ذلك وال أرضاه، ولكّنني 
بيننا  قاعدة  العروبة  لهذه  أجعل  املقابل  في 
لاللتقاء، وذلك لتحقيق مصالح مشتركة خدمًة 
لم  الّدين  أخوة  كانت  فإذا  العربّي؛  ملجتمعنا 

جتمعنا فلتجمعنا األخوّة اإلنسانّية. 
وكما قيل  اجليران ثالثة: جار له حّق، وجار له 
حّقان، وجار له ثالثة حقوق.. فاجلار اّلذي له حّق 
هو غير املسلم، فله حّق اجلوار. واجلار اّلذي له 
حّقان هو اجلار املسلم، فله حّق اجلوار وحّق اإلسالم. 
املسلم  اجلار  هو  حقوق  ثالثة  له  اّلذي  واجلار 
القرابة، فله حّق اجلوار وحّق اإلسالم وحّق القرابة. 
فقد  فلسطينّي،  بأّنني  الّثالث،  تعريفي  وأّما 
ألبوين  ولدت  أّنني  بحكم  الوصف  هذا  جاء 
الوصف  هذا  استحّقا  والداي  وأّن  فلسطينّيني 
لفلسطني  فانتمائي  فلسطني.  من  ألّنهما 
يزيدني عزّة وكرامة، فمن خالله أنا أنتمي إلى 
شعب له تاريخه وعراقته، وقد سّطر هذا الّتاريخ 
واختلفوا  بأنسابهم  اختلفوا  أناس  العراقة  وهذه 
بدياناتهم واختلفوا بألوانهم، ولكن جمعهم وطن 
واحد، وطن ما زال يجمعهم أينما حّلت أقدامهم.
فسألني الّشاب: وما هو تعريف أّنك حيفاوّي؟!

أجبته: إّن اإلنسان مّنا ال بّد أن يكون له وطًنا 
فأنا  حيفا،  نسكن  اليوم  ونحن  يسكنه،  وبلًدا 
لنا  كما  علينا  حقوق  وألهلها  منها،  جزء  وأنت 
فيها حقوق وواجبات. فكما أّننا ننشد ألنفسنا 
الّسعادة وألبنائنا كذلك، فيجب أن ننشده ألهل 

مدينتنا احلبيبة حيفا. 
ولهذا أوّجه ندائي إلى أهلي الكرام.. صحيح يأّن 
ا بنا نتعاون على  احلرب مؤملة وظاملة، ولكن هّي
فعل اخلير إلى أن متّر هذه العاصفة دون مزايدات 
وا َعَلى  من أحد على أحد..! لقوله تعالى {وََتعاوَُن
واْلُعْدوَاِن  ِم  اإلْث َعَلى  وا  تعاوُِن وََال  ْقوَى  والتَّ ّر  َب ال

وََمْعِصَية الرَُّسوِل}.
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لعَب،  سهرَ،  امليسر...  مائدة  حول  شخص  جلس  األجراس..  دّقت 
أطفال  مالبس.  ال  طعام،  ال  وكره..  إلى  وعاد  بكى  صرَخ.  دفَع، 
يبكون، زوجة تعترض، زوج يندم، لكّنه ال يستطيع... ال يستطيع 

أن ال يندم. 
دّقت األجراس، وما زال تاجر يبيع ويبيع ويبيع، باع املنتجات اّلتي 
بحانوته.. باع شرفه، باع كرامته، ثّم باع ضميره باملزاد العلني.

األجراس تدّق، ُتقرع، تندب. األجراس تكاد تتفّجر وال أحد يسمع، 
أو رمبا سّدوا فتحات آذانهم باجلبص الرّديء التوصيل للصوت.

معّلم يغادر صّفه ويهرب، يحّن ألّيام زمان، أّيام كان املعّلم معّلًما.. 
معّلم في املدرسة، معّلم في املجتمع، معّلم في البيت.

خلف  يعدون  آخرون  هبل  جلد،  من  كرة  خلف  يعدو  ماهر  العب 
الكرة، آالف الّناس يحيطون بامللعب يصرخون، يصفقون، يلتهبون 
حماًسا، يراقبون الّالعب املاهر حينما يقذف الكرة بعنف، يصّب 
بضرباته  ومشاكله  آالمه  كّل  يفّجر  الكرة،  هذه  على  غضبه  جام 
يتقاذفها  وتقع،  حتّلق  بصمت،  تتأّلم  الكرة  للكرة..  القاسية 
والعاصي  والفرات  والنيل  اخلليج  في  زعماؤنا  جميعهم. 

يتقاذفوننا، جميعهم العبون ماهرون.
شباب يصرخون في الّشوارع، يحملون الفتات، يرفضون الّضياع. 
الّشوارع خالية من املواطنني اّلذين يجوبون الّطرقات كالّنمل.. منلة 
تشتري، منلة تبيع، أخرى تبحث عن عمل، وأخريات يبحثن عن 

عمل أفضل.
ّيته  الّنمل ُيداس، ُيحرق، ويبقى اإلنسان. اإلنسان اّلذي فقد إنسان
ّيته،  في حانوته، في عمله اّلذي يفرض عليه الّتنازل عن إنسان

أن يصمت ويخرس. 
ُيغمض عينيه ويضع جهازًا على أذنيه، فيسمع الّشتائم مديًحا 

واإلطراء إهانات. 
إّنهم يعيشون في ضياع، يبحثون عن ذاتهم، وعندما يجدونها 

ميوتون جوًعا. 
هناك من احترف البحث عن الّذات، كتب حول هذا املوضوع، ألقى 

خطاًبا، قصيدة. أنشَد، وقّدم مسرحية.
عن  البحث  اآلخر  اجلانب  وفي  اخلبز،  من  رغيًفا  أمامي  وضعوا 
البحث  أستطيع  فال  هارباً،  وعدوت  الرغيف  فالتهمُت  الّذات، 
عن الّذات وأنا جائع. التهمُت الرّغيف، إّال أّني ال زلُت جائًعا.. 

التهمُت أرغفًة أخرى وأخرى. 
املاكنات  التهمُت  أرغفة،  من  املخابز  أنتجته  ما  جميع  التهمُت 
بحر  في  ضائًعا  جائًعا،  زلُت  ال  ولكّني  املخابز،  في  والعاملني 

املجهول، أنتظر احلقيقة..! 
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كنُت  وهكذا  الّثاني،  عمره  من  أْصياف  سّتة  مضت  تكون  غًدا 
 – حينها  من   – وقفْت  وقد  أربعينه،  في   – حينها   – كتبت 
وإِن  أخرى،  بسياقات  وإْن  نفسه،  يعيد  الزّمن  حيث  الكلمات؛ 

اختلفت أسباب الّنزول:
الّالزمة  املُّدة  هي  يوًما؛  أربعني  خلودهم  ينتظرون  الفراعنة  كان 
الكتمال عملّية إكلينيكّية بالغة الّتعقيد. وكان لهذه الكلمات 
فتحتفي  الكفن،  بياض  ُتبصر  حّتى  يوًما  أربعني  تنتظر  أن 

بخلودك الباقي، بقاء زهر الّلوز أو أبعد.
شعراُء  ا  ي الّدن في  فليس  درويش،  محمود  على  حافظوا 

بروة هذا.. كثيرون كابن ال
قالها إحسان عّباس، وغاب.

ونحن اليوم نسأل، هل حافظنا عليك، هل حافظنا على أعشار 
ذاك القلب املليء باألغاني واحلّب والعَدم،

أم نحن اّلذين جعلناك تسأل: 
َمْن أنا ألخّيب ظّن العَدم؟

َمْن أنا؟ َمْن أنا؟
أم نحن اّلذين جعلناك تصرُخ:

أّما أنا، وقد امتألُت بكّل أسباب الرّحيل فلسُت لي، 
أنا لسُت لي، أنا لسُت لي.

أو، على األقّل، 
هل هّيأنا لك األرض لكي تستريح؟

أينما تريد..
مثلما تريد..
كيفما تريد..

أم ظنّنا أّن هذه املاّدة اّلتي اسمها محمود درويش، واّلتي مألت 
الوعي والّالوعي، تخضع لقانون حفظ الّطاقة، فهي ال تفنى وال 
تزول، وظنّنا أّن الّطبيعة اّلتي ال تقبُل الفراغ، ليس لها أن حتتمل 

مثل هذا الفراغ؟
وليدة  هي  بالد  في  بارد،  سرير  على  الفاجعة،  لغيابك  كان 

ُمصادفة قاتلة، أن جعَلنا ُنرّدد مع أبي الّطّيب قوله:

هكذا هو املوت إًذا؛ في كّفه ُدرٌَر ينتقي منها اِجلياد، وأنت – وَمن 
غّيبَت  َتكرارًا،  عليه  وانتصرَت  وَمرارة،  ِمرارًا  راوغَته   – أنت  إّال 
الغياب في حضرته، إلى أن غّيبك الغياب، وهل غّيبك الغياب؟
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ذِب الكـ إلى  الي  ـ بآم فيه  فزعُت 

شرقُت بالّدمع حّتى كاد يشرُق بي

طوى اجلزيرة حّتى جاَءني خبٌر

حّتى إذا لم يَدْع لي صدُقه أمًال
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كانت أقرب مسافة ماّدّية بيني وبينك حني حظيُت بأن أشهَدك، 
قبل عاٍم وبعِض عام، حيُث كانت الّدنيا بقايا نهار، وكنَت متأل 
ورّدده  وراَءك،  معك،  قبلك،  رّددناه  وشعرًا،  نثرًا  كرمًال،  الكرمل 
الّصنوبر والّسنونو. أّما أقرب مسافة معنوّية فقد بدأت تقترب 
ٌر ملا ُخلق  يَسّ ٌر لّلغة واألدب، وُكٌلّ ُم يَسّ وتقترب، ُمذ عرفُت أّني ُم
له، أو ُمذ اقتنع والدي بذلك. لدرجة ما عادت فيها كلمة مسافة 

تفي باملعنى الّدقيق.
واألكمل،  واألجمل  واألرقى  واألغلى  األعلى  الّشعرّية  القامة  إّنك 
حّتى إشعار آخر. وسنظّل نحن على موعد مع قصيدة لم تكتبها 

بعد. ونحن ُمنُذ اآلَن أنت.
أّما اآلن، فاسمح لي بأن أجلأ إلى سقيفة بني ساعدة وأّدثر بقول 

الّصّديق أبي بكر:
َمن كان يعبُد محّمًدا فإّن محّمًدا قد مات. وَمن كان يعبُد الّلَه 

فإّن الّلَه حّي ال ميوت.
يطير احلمام
يحّط احلمام

فنم يا حبيبي
عليك الّسالم

    
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن ُلغتنا وَنْحن!

وثواِن دقائٌق  اَة  احلي إّن 

ثاِن ُعمٌر  لإلنساِن  فالّذكُر 

ِعداد بال  ميّر  رجٍل  وكم 

ِر أقصُرها ُعمًرا ي اُع الّط ب كذاَك ِس

لُه قائلٌة  رِء  امل قلِب  دّقاُت 
      

فارَفع لنفسَك قبل موتَك ذكرها

رجٍل    بألف  ُيعّد  رجٍل  وكم 
      

عمُرُه يقُصر  املجِد  طويِل  وُكّل 
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وحتني  الّصيف،  فصل  يأتينا 
والّتمتع  اخلروج  أوقات  فيه 
في  ذلك  كان  سواء  واالستمتاع، 

رحلة سفرة، أو عطلة، وغيرها. 
من  شراَءه  أو  الّطعام  تناولنا  إّن 
اخلارج، يعني - بكّل بساطة - 
زيادة  يحوي  طعاًما  نتناول  أّننا 
والّسعرات  واألمالح  الّدهون  في 

احلرارّية. 
البسيطة  األمور  بعض  هنالك 
لنجعل  بها  القيام  ميكننا  اّلتي 

وجبتنا أكثر صحّية.

ة ّي نصائح عمل
التعليمات األبسط، رغم أّنها ليست األسهل: 
«تنظيف»  على  مجبرًة  لست  أّنك  تذّكري 
صحنك من الّطعام. حاولي تناول الّطعام على 
مهل وتوّقفي عن ذلك عندما تبدأين بالشبع. 
اختيار  حاولي  املنزل،  خارج  تكونني  وعندما 

األطعمة الّصحّية املناسبة.

إليك بعض الّنصائح:  
املسلوقة، املطبوخة  األطباق املشوّية،  تناولي 
على البّخار، وفي حاالت خاّصة األطباق املقلّية 

بقليل من الزّيت. 
تناولي خبز القمح الكاملة واملخبوزات املصّنعة 

من القمح الكامل.
أو  الّطبيعّية  الفاكهة  من  حلويات  تناولي 
مقّلجات الفاكهة بدًال من الكعك والشوكوالطة.

البندورة  من  احملّضرة  الّصلصات  من  أكثري 
أنواع  من  محضرّة  سلطات  تناولي  واخلضار. 
إضافة  وميكنك  الّطازج،  اخلضار  من  مختلفة 
من  خلطات  أو  البندورة،  صلصات  بعض 

احلامض، اخلل، اخلردل والقليل من الزيت.
واحللوّيات؛  األطباق «املقلّية»  وبخصوص 
من  احملّضرة  املعّجنات  من  القليل  تناولي 
ـ«كرواسون».. ميكنك تناول القليل من  الزّبدة وال

املهّلبية، والكرميا اخلفيفة واملثّلجات.
إن أردت ميكنك أيًضا إضافة القليل من الكرمية 
سلطة  وإلى  احملّضرة،  الّصلصات  إلى  واجلبنة 

اخلضار إضافة ملعقة صغيرة من املايونيز.

اه إلى كمّيات الّطعام ب االنت
الّطعام  إنتقاء  إلى  باإلضافة 
املهم  من  والصحّي،  املناسب 
هذا  بكثرة.  الّطعام  تناول  جتّنب 

األمر ليس بالّسهل دائًما.. 
املنطقّية  النصائح  بعض  إليك 
التي قد تساعدك في ذلك لدى 

تناولك الّطعام خارج املنزل:
الكثير  تتناولي  أّال  حاولي   •
من اخلبز أو غيرها من املقّبالت 

واملعّجنات قبل وصول الوجبة.
األساسّية  وجبتك  كانت  إذا   •
أطلبي  خضار،  مع  تقّدم  ال 
منفرد،  صحن  في  منها  قسًما 
واطلبي صحًنا من الّسلطة إلى جانب الوجبة.
• تناولي كوًبا من املاء قبل الوجبة أو خاللها.

من  مكوّنة  وجبة  تختاري  أن  املفّضل  من   •
الّدهن،  قليلة  حلوم  خضار،  مرّكبة،  نشويات 

دجاج من دون جلد أو سمك مشوّي.
• حاولي أن تتقاسمي الّصحن األّول (املقّبالت)  

أو احللوّيات مع إحدى صديقاتك.
• عند طلب عّدة أنواع من األطباق، حاولي أّال 

تطلبي الكثير.
الّطبق  من  اإلنتهاء  لغاية  اإلنتظار  حاولي   •
األساسي قبل طلب احللويات؛ حيث قد تشعرين 

بالّشبع وحينها ال حتتاجني إلى احللويات!

ة حلوّيات صحّي
إذا أردت تناول احللويات، فأمامك الكثير من 

اخليارات الصحّية. 
إّن الفاكهة هي خيار جّيد، وُحتسب من الكمّية 
ا.. فخمس حّبات في اليوم من  ـً املطلوبة يومّي
الفاكهة هي الكمية التي يجب أن نطمح إليها 
مجففة،  أو  معّلبة  مثّلجة،  طازجة،  كانت  إن 
الّطازجة.  الفواكهة  تناول  املفّضل  من  ولكن 

ميكنك تناول:
• سلطة الفاكهة املوسمّية. 

يخ. • بعض الّشرائح من البطِّ
• الّتفاح املخبوز.

• لنب قليل الّدسم بنكهة الفاكهة.
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تختلف أهداف عالجات 
من  والوجه  البشرة 
شخص آلخر، بحسب نوع 
واملشكلة  البشرة  وحالة 
ال  إذ  تعانيها.  اّلتي 
العالجات  كاّفة  تناسب 
احلاالت.  جميع 
البشرة  فعالجات 
وخاّصة  هاّمة  والوجه 
أن  ينوي  شخص  بكّل 
وأفضل  بأحسن  يبدو 
درجات  بأقصى  أو  حال 
من  ّية  وشباب نضارة  أكثر  ليبدو  أو  اجلمال 
عن  الّنظر  بغّض  (ظاهرة)،  جتاعيد  دون 
(اجللد). البشرة  ووضع  نوعّية  أو  العمر 

بصّحته  للعناية  أّيامنا  في  اإلنسان  يسعى 
عالج  إلى  يحتاج  فهو  لذا  اخلارجّي،  وجماله 

ِمهنّي وأمني.
جنري  إستيتكس»  «كرمل  عيادات  في 
ومتنوّعة  مختلفة  والوجه  للبشرة  عالجات 
العالجات  تتّم  واألعمار.  احلاالت  كاّفة  تالئم 
من  فّعالة  مواد  باستخدام  متطوّرة،  بطرق 
وتنّشط  وتفّعل  الوجه  بشرة  جتّدد  أن  شأنها 
في  أساًسا  املوجودة  الّداخلّية،  الّطبيعّية  املواد 
إلظهار  اخلاليا  جتّدد  أجل  من  اإلنسان  جسم 
أكثر. وصحّية  والمعة  ونضرة  مشرقة  بشرة 

إّن األشخاص اّلذين يخضعون ملثل هذه العالجات 
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ّية ونضارة، ما  لبشرة الوجه، يشعرون أكثر شباب
ويحّصنهم  الّنفسانّية  حالتهم  على  ينعكس 

بشعور أفضل.
في عيادات «كرمل إستيتكس» ميكن احلصول 
والبشرة،  للوجه  املناسبة  العالجات  كاّفة  على 
مرافق،  اختصاصّي  طبيب  توصيات  بحسب 
يقوم بإجراء الفحوصات املالئمة. كما بإمكانكم 
أي  دون  من  مجانّية،  استشارة  على  احلصول 
بكّل  واخلدمة  املشورة  لتقدمي  وسنسعد  التزام، 

رحابة صدر.
جنريها  اّلتي  العالجات  من  كبير  عدد  لدينا 
مكافحة  البشرة،  جتديد  مثل:  عياداتنا،  في 
واملتحّسسة،  اجلاّفة  البشرة  عالج  الّشيخوخة، 
فاقدة  البشرة  عالج  الباهتة،  البشرة  عالج 
الّتجاعيد،  كثيرة  البشرة  عالج  احليوّية، 
احملافظة على نضارة و«صالبة» البشرة، العناية 
املعرّضة  بالبشرة  العناية  احلّساسة،  بالبشرة 

لسوء التغذية، وغيرها من العالجات.
على  عياداتنا  في  احلصول  ميكنكم 
ومن  مّجاًنا،  والّنصائح  املناسبة  االستشارة 
استشارّي  موعد  لتعيني  التزام.  أّي  دون 

يرجى االّتصال على: 0775102030

الّتجميل،  عملّيات  مجال  في  ة  (اختصاصّي
بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات  مديرة 
العفولة،  آتا»،  «كريات  حيفا،   - الكرمل 

و«مودعني»)  
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بتكر ي
َوَسة» ْع من تضاريس القهوة «َن

وَيْجمُع
سًة.. ائهَة، ِخْل الوساداِت التَّ

    
دركني ُي ِل

ًفا ْي رَبة الّال-أين حقًال فَص في ُت
بلة ْن ُس ف

َرد» الُعزلِة جتعلني في كّل «ُمْف
«َجْمًعا ساملًا»!!

    
عبرنا أّيها الوقت

رتوَش احلْذف واإلضافة...
ُعدنا إلى َمسارَِك في الِظّل
ة ب َم الّصورة الغائ وأعدنا رَْس

    
يوَم َتشاُبَهنا استعدنا ال

رَّسائل في سياق مسافات ال
ينا ظَر إل أمعّنا النَّ

ننا ي ننا وب ي نا ب ي وَسَع
َر احملاولة  ب َرْيِن َص شاِه

نا  ي مِت ف فأجابتنا من جدار الصَّ
مدينٌة

أَيَقظْت كرسّي الّنافذة:
يَّ .. إل يَّ .. إل يَّ إل

    
أنا َمْقعد

أُتِني في أسفِل حانِة العزلِة ب َخ
مالِة ًسا إلى منَتصِف الثَّ كأًسا جال

تقرأ – «آالء» احلاملني القادمني 
بارك» من «سورة ت

«َصَمًدا».. نفخ احلنَني في ذاكرة ُمْدِمنة
ُيكمل احلضور  َ قسوَة الّطريق ل لنيَّ
رَّماِد «مهًدا» ميتصُّ «طفُلُه» في ال

َق األْمكنة.. رحي
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أجلُس
على مقعد رصيٍف

َة العزلة... راقُب َدبَّ ُي
ُة احملطَّ

في ال مديَنتها ُمزدحمة
والقطاُر

وراَءُه اخلوُف
ّساعة يكمن على ُتخوم ال

رًَّة َد اخلطوط َم ُه ُيَضّلُل جتاعي َعلَّ
    
َيْنهُض القلُق

أويل صديًقا مشرًعا على التَّ
ُتُه َيْعوي وْق

جاة من األرق الغامض ُميِعُن النَّ
وافذ  وافذ في ثنايا النَّ يرى النَّ

    
ُر ري الشَّ

تهرُب منه ِوسادُتُه
يتدحرُج

يغفو، يصحو، يهذي
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رََحلَت.. وَيا ِلَلوَعة الُفراق
رََحلَت وَبَِقيت لَهَفُة االشِتياق

ّر املَذاق ًة َمَعها ُم َب ُمصاِح
يِهما ِمن ِسرِّ الوِفاق وَيا ِلِكَل

َأنَهُض خاِئَفًة َأبَحُث َعنَك في ُكلِّ َمكان
أَيَن َأنَت يا َأبَتي في هذا الَعصِر والزّمان؟
عوُر ِباألَمان رََحلَت َأنَت وَرََحَل َمَعَك الشُّ
يا ِلَقلبي وَِلروحي ِمن َحرَقِة الُفقدان َف

مود ياِبَك ِسرَّ الصُّ َأسَتلِهُم ِمن ِعطِر ِث
ِلُتزِهر  الرَّبيِع  ِر  َكَتَبصُّ ِلَعوَدِتَك  ُر  َبصَّ أََت

الورود
يِت  ِللَب ُكنَت  َمن  يا  رؤَيِتَك  ِل ُف  أََتَلَهّ

األَساَس والعامود
يا ماِلًكا ِلِعشقي ِإلى َأبَعِد اُحلدود

طوَل  بَعِدَك  ِمن  وَلَنا  َأبي  يا  الرَّحَمة  لََك 
الَبقاء

ماء ِلُنحيي ِذكراَك َدوًما ِبَعوِن رَبِّ السَّ
َة َتقديرٍ، ِإجالٍل وَوَفاء يَّ لََك ِمّنا َحتِ

قاء لَن َنقوَل لََك وَداًعا َفال ُبدَّ ِمَن اللِّ

الغالي،  والدي  لوفاة  ـ13  ال الذكرى  (في 
الهيجاء) أبو  يونس  محّمد  الفاضل  املرّبي 

04.08.2014-04.08.2001

ْر قالوا َعّنا شعٌب َأْسَم
ر لن يعلو أو يتَجَبّ

ثّم َحذفوا َكِلمَة شعٍب
َحذفوا الهوّية

َحذفوا الّشخصّية
وباتوا يحَلمون
بحلِمِهم األخضر
أن يقوموا يوًما..

ليكوَن العربيُّ َقد َتالشى وتَبّخر

قالوا عّنا شعٌب أَحَمْق
ِحلُمُه أبًدا لن َيَتحّقق 
َمَة شعٍب َمّ َحَذفوا َكِل ُث

لنًاَيِحقُّ باجلزَمِة أن ُنضرَْب
عُب.. وهُم الَغرُْب وَُهم الشَّ

ُم األْشَطر..!  اُملَتَقِدّ
ْر َتقهَق َي فالعربي هنا لن َيَتَطوّر.. َس

ال بّد له يوًما أن يتبّخرْ!

قالوا عّنا شعٌب ُمَشّتت
مسلمون.. شيعة.. ُسّنيون..

دروز.. مسيحّيون.. 
يتجادلون، وعن هوّيتهم ال يعلمون.. 

أو رّمبا يتناسون...
يا لهم من شعٍب أَْخرَْق

ْيَف جاوَْبنا؟؟  ونحُن ماذا َفَعْلنا؟ َك
ُمْعَظُمنا صّدق تفكيرَُهم
وبأعمالِنا حّققنا ِحلَمُهم

َمَة َشْعٍب حذْفنا كِل
وبتنا بالّديانِة َنَتمْخَتر
ْعَثر َب َمجُدَنا وتاريُخنا َت
وسنعاني أكَثر وأكَثر

ر..! ِل أوالِدنا سنحتار ونتحسَّ وعلى ُمستقَب
مة َعمياء بتنا جماعات ُمَقسَّ

سائرة، َدوًْما ِإلى الوَراء
ر.. َسَنعوُد وََنَتَحسَّ

ر..! َخّ َب ْسَتِحقُّ فعًال أن َنَت فرُّمبا َن

(حيفا)

°ÆÆU ÒM Ž «u U
dL�« Ã—u� ÂU�Ë

‚«d ÔH «  Ôè ÓŽu Ó
¡U�ON�« u�√ bL�� Â«d�
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

b¹bł      b¹bł       b¹bł

 WÐu³;« »UF�_«  UŽUÝ

Hello kitty & Ben 10    10 sÐË w²O� uK¼

“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 rŽUD�  WJ³ý  w�  Êü«  œôËú�  10  sÐË   UM³K�  w²O�  uK¼  b¹   UŽU��  …b¹bł  WK�KÝ

ÆqO� wÐU¼ò œôË√ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U�

 uK¼ WÐu³;« ÊuðdJ�«  UOB�ý s� WHK²�� rO�UB²Ð  UŽUÝ 8  UŽU��« WK�KÝ qLAð

10 sÐË w²O�

Hello kitty &Ben 10  UŽUÝ WK�KÝ Êü« «uFLł«

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë

 X½d²½ô«  l�u�  w�   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë   UŽU��«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�« WGK�UÐ

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

 dOOG²Ð ÍdDI�« e�d*« V�UD¹ ”u�Ð≈ bNF�

Íd²�u�O�³�« w� 10 dNý ÊU×²�≈ bŽu�

  U½U×²�û� ÍdDI�« e�d*« v�≈ ©6® Ê«d¹eŠ dNý lKD� w� W�UÝdÐ YFÐ Íd²�u�O�³K� ”u�Ð≈ bNF�

 Æ„—U³*« v×{_« bOŽ l� tM�«e²� p�–Ë ‰Ë√ s¹dAð dNý ÊU×²�≈ bŽu� dOOG²Ð ÎU³�UD� rOOI²�«Ë

 »uIF¹ »Uł√  ¨©bNF*«  w� p¹dý ≠d¹b�® ‘u×ł uHŽ UNÐ  tłuð w²�«  W�UÝd�«  vKŽ w½uHKð  œ— w�Ë

 Ÿu{u*«  h×HÐ  Âe²K¹  ÍdDI�«  e�d*«  ÊQÐ  ÍdDI�«  e�d*«  w�  —uNL'«   UNłuð  e�d�  ≠  Êu�MO³O�

 WMK²Š  r²¹  ·uÝË  ÆV¹dI�«  q³I²�*«  w�  —«dI�«  sŽ  ÊöŽù«Ë  »öD�«  W×KB*  VÝUM*«  —«dI�«  –U�ð≈Ë

 „u³�OH�«  vKŽ  WOLÝd�«  UN²×H
Ë  ”u�ÐSÐ  ’U)«  X½d²½ù«  l�u�  ‰öš  s�  »öD�«  lOLł

Æb¹Ë—b½_«Ë ÊuH¹_« vKŽ UNðUIO³DðË

 VŠU
Ë Íd²�u�O�³�«  «—Ëœ rOKF²� œö³�« w� d³�_« wÐdF�« bNF*« d³²F¹ ”u�Ð≈ bNF� Ê√ d�c¹

Æ‰U−*« w�  «uMÝ 10 sŽ b¹eð …d³š

°…dL²�� “b�U½Ëb�U� w� nO
 WKLŠ

 UÄË—Ë√ v�« s¹d�U�*«Ë s¹ezUH�« v�« «uLC½«

°“b�U½Ëb�U� l� nOB�« «c¼

X�Ð«œu³� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 ”bI�« ¨w×³
 bL×� ¸ UMŠ d¹œ d̈LŽ ÊUOÐ  ¸ bNA*« ¨`�U
 bOFÝ

U�Ëd� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 ¨œË«œ lOÐ— ¸ VOÐ« qð ¨bðË ‰UÐ— ¸ W³OD�« ¨vO×¹ ÃUŠ 5� ¸   …u�MK� —̈uÞU½ bL×�

WH�“ ¨W¹—U³ž« bL×� ¸ WŽ—e*«

X¹dJ� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 …œuŽ ¸ YK¦*« …dOÞ —̈uBM� «bOł ¸ UHOŠ ¨…e¹eŽ uÐ√ W�«ež ¸ U�d¹ ¨nÝu¹ uÐ√ X�dO�

  U×Oýdð ¨…œuŽ

”ËœËd� WOłË“ WKŠdÐ ÊËezUH�«

 XOÐ d̈Oš qÝUÐ ¸ VFý ¨œu¼b¼ bL×� ¸  …dOD�« ¨”UŽœ bLŠ√ ¸ ”bI�« ¨…b¹uŽ d
U½

  …d
UM�« W�U¹ —̈U$ w½uÞ ¸ sł

Ã«d³� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 ¸  U−ON�«  uÐ√  V�u�  ¨U−O¼  ÂöO½  ¸  WFOI³�«  d̈Oš  W³¼  ¸  …d
UM�«  ¨w�¹«dł  f¹dł

wKŽ ”«— ¨W¹d�uÝ bL×�

5�d³� WOłË“ WKŠdÐ s¹ezUH�«

 ¸ f¹b¹dH�« ¨5�Š wKŽ ¸ nÝu¹ sðU� ¸ sł XOÐ d̈Oš —«e½ ¸ —UG*« ¨wAÐ«dÞ X�√—

 d1“ ¨…—«u
 rO¼«dÐ≈

q¹“«d³�« v�« WKŠdÐ …ezUH�« UJŽ s� tÞ ¡UMN� „Ëd³� ÎUC¹«Ë

ø«uM²�²Ð uý°“b�U½Ëb�U� w� r�—UE²½UÐ UÐË—Ë√ w� s�U�√ …bF� WOłË“ Â“—

 ø„d²A½ nO�

 °V×��« «uKšœ«Ë ‚u� U�Ë¨ ÆÃÆ‘ ≠19.90» «Ëd²ý«

 «Ë—Ë“  Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil  “b�U½Ëb�U�  l�u�  «uKšœ«  WO�U{≈  qO
UH²�

rJO�« V¹dI�« “b�U½Ëb�U� rFD�

°lOL−K� ÕU−M�UÐË s¹ezUHK� „Ëd³�

WKL(« ÂUEM� l{Uš

 dNý ÂÒbIð „eOÐ ø…b¹bł WIý v�« ÊuKI²Mð

 ôUBðô«  U�bš s� w½U−�
 ÆnOB�«  dNý«  ‰öš  …b¹bł  WIý  v�«  5KI²MLK�   ôUBðô«   U�bš  s�  w½U−�  dNý  „eOÐ  ÂbIð

 s2  „eOÐ  szUÐ“  l²L²OÝ  ¢̈U½U−�  ‰UI²½ô«  dNý¢  —UFý  X%  szUÐeK�  ÕuML*«  “UO²�ô«  sL{

 w½U−� dNAÐ X½d²½ö� WO²×²�« WOM³�« Ë« nðUN�« jš rNF� ÊuKIM¹Ë …b¹bł WIý v�« ÊuKI²M¹

 W�ËdF� W*UJ� ¨WOðu
 WOKš® Èdšô« …—uD²*«  U�b)« ¨X½d²½û� WO²×²�« WOM³�« ¨nðUN�« j)

Æ16.9.14 v²Š W¹—UÝ WKL(« ¨U½U−� nðUN�« jš qI½Ë ©U¼dOžË ”ËdO� w²½« —̈bB*«

 „eOÐ w� U¹uMÝ q Ò−�¹ Æ…b¹bł WIý v�« ‰UI²½ö� ¢sšU��« rÝu*«¢ w¼ nOB�« dNý« Ê« ÂuKF�

 dNý« w�UÐ  l� W½—UI� 30%  W³�MÐ œU¹œ“«  sŽ Y¹b(« Æ…b¹bł WIý v�«  ‰UI²½«  n�«  120  u×½

 …—uðU�  w�  d�u¹  Ê«  tMJ1  nOB�«  dNý«  w�  …b¹bł  WIý  v�«  qI²MOÝ  Íc�«  „eOÐ  ÊuÐ“  ÆWM��«

 ¨4w�Uð ¨ÊuM¹œd� ¨ÊUÐuO½ d̈²MÝ Âu¼  UJ³ý w�  «“UO²�ô« d³Ž w�U{« dO�u²Ð l²L²�«Ë ¨„eOÐ

 ‰UI²½ôUÐ tI¹bB� w
uOÝ Íc�« ÊuÐe�« ÊU� «c¼ v�« W�U{« ÆU¼dOžË „eOÐ XO½«uŠ WJ³ý —̈u³LÞ

Æw�Ozd�« XO³�« »U³� —uD²� bFÐ sŽ rJ% “UNł vKŽ U½U−� qB×OÝ „eOÐ l� WIý v�«

diraÆ  Ê«uMF�«  vKŽ  d�ô«  «cNÐ  ’Uš  X½d²½«  l�u�  d³Ž   ôUBðô«   U�bš  qI½  VKÞ  ÊUJ�ùUÐ

 qO
UHð ú1 ¨t�H½ sŽ n¹dF²�UÐ ÊuÐe�« ÂuI¹ YOŠ WDO�Ð WNł«Ë sŽ Y¹b(« ÆbezeqÆcoÆil
 w�U{«  w�U²OG¹œ  Y¹b%  Æt³KÞ  V�×Ð  wMI²�«  ÂËbI�  WŽU��«Ë  ÂuO�«  —U²�¹Ë  b¹b'«  Ê«uMF�«

 t²OÐ v�« qI²½« Íc�«Ë „eOÐ ÊuÐ“ ¨b144 l�u� w� d�u²¹ …b¹bł WIý v�« 5KI²MLK� „eOÐ t{dFð

 WIDM� w� …d�u²*« `�UB*« nK²�� ¡ULÝ« vKŽ ‰uB(«Ë b¹b'« t½«uMŽ ‰Ušœ« tMJ1 b¹b'«

 W�b)«  W³KŠ  e¹eFð  w�  dL²�ð  UN�öš  s�  w²�«Ë  „eOÐ  s�  Èdš«  …uDš  sŽ  Y¹b(«  ÆtMJÝ

 lO−Að  qł«  s�  Èdš«  …uDš  w�  oKDMðË  XKÐU²�«Ë  ÊuHð—UL��«  ¨X½d²½ô«  l�u�  w�  WOð«c�«

Æ»ËbM� l� Àb×²�« v�« WłU(« ÊËbÐ  ö�UF*« cOHMð vKŽ UNMzUÐ“

 ‰UI²½«¢ e�d� „eOÐ q ÒGAð …b¹bł WIý v�« 5KI²M*« UNMzUÐ“ vKŽ qON�²�« qł« s�Ë «c¼ v�« W�U{«

 Ÿu{u0  jI�  ÂUL²¼ôUÐ  Êu�uIOÝ  W�bš  »ËbM�  100  u×½  tÐ  qLF¹  ’Uš  ¢…b¹bł  WIý  v�«

 qł«  s�  rNKO¼Qð  -  ÊuÐËbM�  e�d*«  w�  qLFOÝ  ÆwMIð  650  u×½Ë  …b¹bł  WIý  v�«  ‰UI²½ô«

Æb¹bł XOÐ v�« 5Kš«b�«Ë WIý v�« 5KI²M*« szUÐe�UÐ Íœd� qJAÐ ÂUL²¼ô«

 ¨`zUB½  ¨…dOB�  …—uB�  Âö�«  …bŽ  vKŽ  Íu²%  W
Uš  5�UC�  W×H
  „eOÐ  XIKÞ«  UC¹√Ë

 VOðdð ¨qI½ W�dý —UO²š« q¦� ¨…b¹bł WIý v�« ‰UI²½ôUÐ oKF²ð lO{«u� w� d¹—UIðË ÊËbýd�

 ∫Ê«uMF�« vKŽ U¼Ëb& Ê« sJ1  U�uKF*« Ác¼ q� ÆU¼dOžË ÷«džô« Â“d� `zUB½ ¨ fÐö*« W½«eš

 Æ diraÆbezeqÆcoÆil

 ¨nO¹Ëœ XO½Ë— ∫rKIÐ

”uKÄ f½UÑœ« „öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� WOLKŽ …d¹b�

 s� p�c� ¨WŽU{d�« WKŠd� w� Í« ÆqHD�« …UOŠ w� v�Ëô« qŠ«d*« w� q�ô«  «œUŽ fÝQ²ð

 ÆrNðUOŠ WKOÞ rNF� dL²�²Ý w²�« WLOK��« W¹cG²�«  «œUŽ UM�UHÞ√ rKF½ Ê« q¼Q� UM� rN*«

 ·UD*« W¹UN½ w� ÍœRð b� W¹cGð  «œUŽ U½œôË« vM³²¹ Ê« sJ1  «œUF�« ÁcN� t³²M½ r� Ê«

 v�«  ÍœRð  b�  œôËô«  Èb�  W½“«u²�  dOž  W¹cGð  œułË  W�UŠ  w�  ÆW¹cG²�«  w�  hI½  œułu�

 qHD�« —uD²� W¾ODÐ u/ …dOðË q¦� dOBI�« Èb*« vKŽ qHD�« W×
 vKŽ WO³KÝ  «dOŁUð

 w� …œU¹e� ÊuJð b�  ⁄uK³�«  bMŽ W×B�«  vKŽ WO³K��«   «dOŁU²�«  ÊU�  bOF³�«  Èb*«  vKŽË

 rJO�« ÆU¼dOžË ÍdJ��« ¨W¹u�b�« WOŽË_«Ë VK� ÷«d�« w� WÐU
ô« WO½UJ�« ŸUHð—« ¨Ê“u�«

 ∫WLOKÝ dOž q�«  «œUŽ w� Ÿu�u�« VM−²� `zUBM�« iFÐ

 X�Ë  u'«Ë  Â_«  ¡ËbNÐ  d�_«  √b³¹  –«  ∫qHDK�  WOÐU−¹«  ÂUFD�«  WÐd&  ÊuJð  Ê«  rN*«  s�  •
tð«– ÂUFD�UÐ wN²M¹Ë ÂUFD�«

 Ê« WKŠd*« Ác¼ w� Âô« vKŽË Èdš« sŽ WOz«cž  «œUŽ qOCHð X�u�« ‰öš qHD�« rKF²¹ •
 dšü« iF³�«Ë ÂuM�« q³� q�ô« ÊuKCH¹ ‰UHÞ« p�UM¼ ö¦� UNKHÞ  «—UO²šô WN³²M� ÊuJð

 ÿUIO²Ýô« bFÐ …dO³� W³łË ‰ËUMð qCH¹

 …U−� tŽU{d�« lD� V−¹ ô –« w−¹—bð qJAÐ VKB�« ÂUFDK� ‰UI²½ô« ÊuJ¹ Ê« rN*« s�•
 ‰UHÞô«  ÂUFÞSÐ  √b³½  U�bMŽ  ÆTłUH�  qJAÐË  U�  Âu¹  w�  ¡«cG�«  W³O�d²Ð  ÂUFÞô«  lD�  Ë«

 W¹cG²�« qLJ½ Ê« rN*« s� p�c� W¹«b³�« w� W³łu�« ¡UN½« ÊuFOD²�¹ ô rN� VKB�« ÂUFD�«

‰UHÞô« ¡«cž W³O³�dð Ë« WŽU{d�« ‰öš s�

 ‰UHÞô« Èb� W¹cG²�« w� q�UA� W'UF* `zUB½

 YOŠ X�u�« fH½ w�Ë …bŠ«Ë W�ËUÞ ‰uŠ ÂUFD�« WKzUF�« œ«d�« lOLł ‰ËUM²¹ Ê« «u�ËUŠ •
UC¹« q�ô« vKŽ qHD�« l−A²Ý …œUF�« Ác¼ Ê«

 ∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨W³łu�« ¡UMŁ√ ÁU³²½ö� W²HK� q�«uŽ s� ÊUJ�ù« —b� «uBKIð Ê√ «u�ËUŠ •
ÆtÐUý U�Ë V²� ¨Êu¹eHK²�« ¨»UF�_«

 ¡U*«  ¡UDŽ«  jI�  sJ1   U³łu�«  5Ð   UŽUÝ  4≠3  tðb�  ‚—U�  vKŽ  WE�U;«  rN*«  s�  •
 U³łu�« 5Ð

ÂUEM�«Ë W�UEM�UÐ oKF²¹ U� qJÐ d³B�UÐ «uK%Ë ÁbŠu� ÂUFD�« ‰ËUMð vKŽ rJMÐ« «uF−ý • 

 pKHÞ rOKF²Ð ÂU¼ —Ëœ p¹b� ¨Â_« wðe¹eŽ

 WLOK��« W¹cG²�«  «œUŽ

WÒO�LA�«  «—UEÒM�«  «—UO²šô `zUB½

  ÆWO�LA�«  «—UEM�« l{Ë vKŽ UM� q� ÂeK Ô¹ …dOD)« fLA�« WFý√Ë œö³�« Ác¼ w� nOB�«

 U³�d� d³²F¹ fLA�« s� W¦F³M*« UV WFý« s� wðQ²*« —dC�« Ê« vKŽ ÀU×Ðô« ‰bð YOŠ

 sÝ cM� WO�LA�«  «—UEM�« l{Ë d¹b'« s� t½« vKŽ ‰bð WO³D�«  UO
u²�« ÊU� «c� UL�«d²�

 ‰uŠ `zUB½ …bŽ pO²ÐË« Â—U� ≠dÐuÝ rJ� ÂÒbIð ÆfLA�« WFý« s� 5MOF�« W¹U�Ë qł« s� 0
 ∫WO�LA�«  «—UEM�« —UO²š« WOHO�

  «–Ë  «bł  …bO¼“  —UFÝQÐ  W¹dBF�«  WO�LA�«   «—UEM�«  ŸU³ð  ‚«uÝô«  w�  ∫ UÝbF�«  Êu�

 ô≈ fO� —uFý sŽ jI� Y¹b(« ÊuJ¹ …œUŽ t½« ô≈ ÆW¹U�u�UÐ «—uFý wŠuð WI�Už  UÝbŽ

 wHBð   UÝbŽ  sŽ  «u¦×Ð«  °r�ÒdG¹  «c¼  «uŽbð  ô  ÆöKC�  «d�«  ÊuJ¹  o�UG�«  WÝbF�«  Êu�Ë¨

ÆUV¨ UV400 WO−�HM³�« ‚u� WFýô«

 sŽ W�u¾�� WJ³A�« Ác¼ ÊuJð YO×Ð °…bL²F� WJ³ý s�  «—UEM�« Íd²A½ Ê« V−¹ ∫…œu'«

 wMN�Ë ·d²×� h�ý l� —ËUA²�« tÐ sJ1 U½UJ� «uK ÒC� ÆUNMzUÐe� W�UH� ÂbIðË UNðU−²M�

 WFýô« s� 95%  lÚM� UNMJ1Ë dO¹UF*UÐ wHð  «—UEM�« Ác¼ X½U� «–« ULŽ tM� —U�H²Ýô«Ë

Æ…—UC�«

 Íu²%  ô  w²�«Ë  WO½b²*«  …œu'«Ë  «bł  WI�UG�«  WÝbF�«   «–   «—UEM�«  b¹eð∫  l�«u�«  fLÞ

 dO¦J�« qGKG²ðË RÐR³�« l�²¹ UNF{Ë ¡UMŁ« t½« YOŠ —dC�« ‰UL²Š« s�  UV …UHB� vKŽ

Æ5F�« qš«œ v�« …—UC�« WFýô« s�

 ≠ Anti Scratch ¡öÞ l� WOłUł“  UÝbŽ vKŽ «u
dŠ« ∫ WOJO²ÝöÐ Ë« WOłUł“  UÝbŽ

 «c¼ d³²F¹Ë WOJO²Ýö³�« l� W½—UI� d�JK� WKÐU� WOłUłe�«  UÝbF�« ¨«Ëd�cð Æ‘Ëb)« b{

Æw{U¹d�« ◊UAM�« ÊuÝ—U1 s¹c�« ’U�ýú� W³�M�UÐ «dODš d�ô«

 WFý« s� wIð 5F�« ·«dÞ« W�UJÐ jO% w²�« …dO³J�« WO�LA�«  «—UEM�« ∫rN� d�« r−(«

 ÊuOF�«Ë …dA³�« ÍË– ’U�ý_UÐ —b−¹ ÆqC�« qJAÐ ·«dÞô« s� qGKG²ð b� w²�« fLA�«

ÆÆÆÆUNKL�QÐ 5F�« wDGð …dO³�  «—UE½ vKŽ ’d(« W%UH�«

  «—UE½∫ö¦�  ¨tłu�«  qJA�  U��UF�  ÊuJ¹  —UÞ«  qJý  WIÐUD�  «uK ÒC�  ∫W³ÝUM²�   UC�UMð

Æ q¹uÞ tłu� W¹ËUCOÐ Ë« WKOD²�� dÞ« ¨ fJF�UÐË lÐd� tłu� …d¹b²��



43 2014 »¬ 8 WF ÔL'«



442014 »¬ 8 WF ÔL'«

lO ³ K
 lO³K� e³��

 e³�*« w� W�b�²�*« Â“«uK�« lOLł qLA¹

 U�—U*« qC�√Ë ÀbŠ√ s�

5Lz«œ szUÐ“ Ë– UHOŠ w� «Îbł ·ËdF� 

Í—u� rOK� Ò²�« ÆÆ“U²2 l�u�

WŽU Ò��« v Ò²Š qLF¹ ‰«“ U� e³�*«

W×¹d� l�œ ◊Ëdý

0523302322 ∫qO
UH²K�



45 2014 »¬ 8 WF ÔL'«



462014 »¬ 8 WF ÔL'«



47 2014 »¬ 8 WF ÔL'«



482014 »¬ 8 WF ÔL'«

قامت عليها مالحم!

للمزيد من الحمالت انظروا صفحة
نصيحـــة إلــكــو... ملحمة بمبينو  

 W½uJ*« WLFÞ_« ÈbŠ≈ w¼Ë ¨W³J�« lMB� U1b� Âb�²Ý«
 c�H�« r( Âb�²�¹ U� …œUŽË ¨dLŠ_« r×K�«Ë qžd³�« s�

 iFÐË `K*« s� qOKI�« UN� ·UC¹Ë ¨q−F�« Ë« ·Ëd)« s�
 UN�œ ‰öš s� ¨W³J�« Êd−Ð ”dNð rŁ ¨UNÐ W�U)« qÐ«u²�«

Ær−(« …dO³	 WO³Aš W�b0
 w½«uDÝ« qJý  «– …dO³	 W¹d−Š WK²	 u¼ W³J�« Êdł

 oOC¹Ë rÝ ≥∞ dDIÐ Ídz«œ qJAÐ qš«b�« s� ·u−�
 v�≈ t½“Ë qB¹ ¨rÝ ≤∞ u×½ v�≈ qHÝ_« ÁU&UÐ tH¹u&

ÆrG	 ≥∞
 d−(« q¦� ¨…—U−(« s� …œb×� Ÿ«u½« s� Êd'« lMB¹

 qLAð ¨VKB�« iOÐ_«Ë ‚—“_« d−(«Ë w½U	d³�« œuÝ_«
 VFJ� v�« W¹d�� WFD� h� vKŽ Êd'« lM�  UOKLŽ

 X×M�« Ë« dH(UÐ jÝu�« s� UNH¹u& U¼bFÐ r²¹ ¨Í“«u²�
 qOJAð r²¹ rŁ ¨œUŠ ”√— Ë– ‘u	Uý Â«b�²ÝUÐ U¹Ëb¹

 r²¹ W¹UNM�« w�Ë ¨÷—_« vKŽ UNÐ eJðd¹ w²�« …bŽUI�«
 ÆtLOFMðË d−(« nDý

 √bÐ ¨w{U*« ÊdI�«  UMO²Ý w� W¹ËbO�«  UMO	U*« —uNþ l�
 —UA²½« bFÐ UOzUN½ vH²š«Ë ¨UO−¹—bð Êd'« sŽ wK�²�«
 ÂuO�« «c¼ w�Ë ÆW¦¹b(« WOzUÐdNJ�«  UMO	U*« Â«b�²Ý«

 ÷dG� uN� błË Ê≈Ë ¨«Îbł « Î—œU½ W³J�« Êdł œułË `³�√
 ÆWOŁ«dð Ë√ W¹dŁ√ WFDI	 t{dŽ

 

    
  

W³J�« Êdł

25Ë 24


