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فرنشيسكو  إسرائيل،.  في  اإليطالي  الّسفير  حّل 
ماريا تالو، يرافقه رئيس بلدّية روما جوفاني أملانو، 

ضيفني على املرَكز الثقافّي اإليطالي في حيفا.
معرض  افتتاح  ملناسبة  الزّيارة  هذه  وتأتي 

d L Š_U Ð m ³ B Ôð UH O Š
  U Îðu� 718 ≠ å…b ÒŠu *«ò   U Îðu� 2713 ål ÒL−² «ò  U Îðu� 6637 åèN ³ '«ò 

Ò’U� q�«d*

من  ّية  النهائ األصوات  فرز  عملّية  من  يستدّل 
ـ19، واّلتي أُجريت  أصوات الّناخبني للكنيست ال
يوم الّثالثاء األخير، عن فوز ساحق لقائمة «اجلبهة» 
في مدينة حيفا، بينما حافظت قائمة «التجّمع» 
ا، القائمة  عى قوّتها، وتغّيبت عن الّساحة، تقريًب
في  الّتصويت  نسبة  وصلت  وقد  «املوّحدة»..! 

ا. الوسط العربي إلى %60 تقريًب
يلي:   ما  على  مدينة  في  الّنتائج  وأسفرت 
األصوات  صوًتا    141085 األصوات:  عدد 
الّصاحلة:  األصوات  صوًتا    1698 امللغّية: 
139387 صوًتا  «الليكود»: 36388 صوًتا 

«العمل»:  صوًتا    25183 عتيد»:  «يش   
21196 صوًتا   «احلركة»: 10006 أصوات  

«ميرتس»: 7230 صوًتا   «اجلبهة»: 6637 
صوًتا   «شاس»: 4752 صوًتا   «الّتجّمع»: 
أصوات    2407 «كادميا»:  صوًتا    2713

«املوّحدة»: 718 صوًتا.
يذكر أّن قد شارك نحو عشرة آالف عربي (65% 
انتخابات  في  الفعلّية)  الّتصويت  نسبة  من 
جناًحا  «اجلبهة»  كتلة  حّققت  وقد  الكنيست، 
على  بحصولها  حيفا،  مدينة  في  الّنظير  منقطع 

ّية)  6637 صوًتا (نحو %70 من األصوات العرب

وحصل «التجّمع»   ،2009 في  صوًتا   5533  -
على 2713 صوًتا (نحو %25) - 2771 صوًتا 
ا  في 2009، وحصلت «املوّحدة» على 718 صوًتً
- 434 صوًتا في 2009، وحدث تراجع كبير جًدا 
مجتمعًة  حصلت  أّنها  ذا  هيونّية،  الصِّ لألحزاب 

على نحو 300 صوت من الوسط العربّي!!
وفي حديث مع احملامي أمين عودة، مرّشح «اجلبهة» 
للكنيست (والذي سيمّثل اجلبهة في بحر الدورة 
الّشعب  ثقة  ثقة،  أغلى  هي  هذه  بأّن  ّية)  احلال
«ِعشرة  إلى  يعود  األساس  والّسبب  الفعلّية؛ 
العمر» والعالقة الوطيدة والّصادقة بني «اجلبهة» 
واملواقف  الّتاريخ  أيًضا  وأقصد  حيفا،  وأهالي 

والشخصّيات..».
وأضاف عودة: «ال أقول إّن «اجلبهة» يجب أن ترد 
على هذه الّثقة بالّتضحيات واإلجنازات فحسب، 
وإّمنا أقول إّننا يجب أن نواصل مع أهلنا العمل يًدا 
بيد من أجل إحقاق هذه اإلجنازات. وهذا هو الوقت 
خالل  ضّحى  من  كل  وأثّمن  فيه  ألشكر  املناسب 
والرّفاق  األصدقاء  مئات  وخاّصًة  األخير،  الّشهر 
أجل  من  بالّنهار  الّليل  واصلوا  اّلذين  واألحّبة، 

حتقيق هذا اإلجناز الرّائع للّشعب و«اجلبهة»».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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مصوّرون  التقطها  تصويرّية  للوحات  فّني 
املختلفة. ّية  اإليطال املدن  في  إيطاليا  من 

فّعالّيات  سياق  في  املعرض  هذا  ويندرج 
مع  بالّتنسيق  املعهد،  بها  يقوم  ونشاطات 
أبيب. تل  في  الرئيسّي  الثقافّي  املعهد 

كما يقّدم املعهد مساعدات ودعًما لعدد من املؤّسسات 
العرض  صالة  مثل  إسرائيل،  في  والثقافّية  الفنّية 
ّية  ومتحف أم الفحم، إلى جانب مشاركة أفالم إيطال
في مهرجان األفالم الّدولي في حيفا، اّلذي يقام في 
©÷u� qz«Ë  ∫d|uB�® عام.   كّل  من  العرش  عيد 

U�Ë— W Ò¹bKÐ fOz— t³½Uł v�≈Ë w�UD¹ù« dOH Ò��« ©5LO�« s�®

UHOŠ w�  «u	_« “d� ¡UN²½« l�



3 2013 w½U Ò¦�« Êu½U� 25 WF ÔL'«



42013 w½U Ò¦�« Êu½U� 25 WF ÔL'«

 w K F H « s− «
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°U ¼“«e² Ð«Ë …d ¼U Ž
*ò q�«d	åUHO ≠ دانت احملكمة املرَكزّية في 

حيفا ضابًطا، مبوجب اعترافه، من خالل صفقة 
ومارس  وابتزّها  عاهرة  هّدد  بأّنه  معه،  عقدت 
معها أفعاًال مشينة، واستالم رشى باستغالل 
وظيفته، بحيث مارس معها اجلنس لقاء مبلغ 

زهيد! 
ملدة  الضابط   على  الّسجن  احملكمة  وفرضت 
الفعلّي.  بالّسجن  شهرًا   24 منها  شهرًا،   36

حيفا،  من  بالقرب  املقيم  الضابط  هذا  وكان 
يعمل كضابط فاحص. 

وقال القضاة في حيثّيات قرارهم إّن الّضابط 
اّلذي يلقى كّل الّتقدير من رؤسائه وزمالئه في 
العمل، وكذلك جيرانه ومعارفه، استغّل منصبه 
هذا البتزاز املشتكية بعالقات جنسّية معها، 

مقابل رشوة وإساءة لسلك الّشرطة. 
 4 مع  الطريقة  هذه  مارس  أنه  تبّني  كما 
مشتكيات أخريات طيلة 5 أعوام ماضية!!   

 Òw Ðd Ž  v K Ž  r J(«
 s− Ò U Ð  ÒÍËUH O Š
 s F D Ð  t² ½«œ≈  b F Ð
°U NłË“Ë  t²I O K Þ
املرَكزّية  احملكمة  عّممت   ≠  åUHO	ò  q�«d*

أمس  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  حيفا  في 
مكاتب  إلى  نسخة  عنه  وصلت  اخلميس، 
صحيفة «حيفا»،  جاء فيه بأّن «هيئة القضاة 
في احملَكمة املرَكزّية في مدينة حيفا، أصدرت 
قرارها باحلكم على مواطن عربّي (46 عاًما) 
 10 ملّدة  الفعلّي  بالّسجن  حيفا،  مدينة  من 
سنوات و18 شهرًا مع وقف التنفيذ، وبالّسجن 
املشترط 8 أشهر، ودفع تعويض مادّي للمجني 
وتعويض  شيكل،  ألف   40 بقيمة  عليه 

للمجني عليها مببلغ 20 ألف شيكل».
الئحة  بحسب  ديَن  «املّتهم  بأّن  البيان  وأّكد 
ظروف  في  بكدمات  بالتسّبب  املعّدلة  اإلّتهام 
خطيرة، لزوجته الّسابقة وزوجها، وحيازة سّكني 

حاّدة بطريقة غير قانونّية».
بيان  في  لة،  املعدَّ االّتهام  الئحة  من  ويستدّل 
انفصال،  واملّتهم  عليها  بأّن «املجني  احملكمة 
مدينة  في  زوجها (الّثاني)  مع  تسكن  وكانت 
وصل   ،(24/8/2012) تاريخ  وفي  حيفا، 
املجني  منزل  إلى  آخر  شخص  برفقة  املّتهم 
عليهما، للتحّدث مع زوجته الّسابقة، وكانت 
وطلب  سم،   20 بطول  حاّدة  سّكني  بحوزته 
غرفة  إلى  فنزال  لوحدهما؛  إليها  التحّدث 
أن  رفض  اّلذي  زوجها  مبرافقة  الدرج  مطلع 
اإلعتداء  على  املتهم  فأقدم  لوحدهما،  يتحّدثا 
على زوج طليقته بالّضرب املبرّح، ومن ثّم طعَنه 
منع  عليها  املجني  حاولت  أن  وما  بطنه،  في 
املتهم من اإلستمرار باإلعتداء على زوجها، قام 
بطعنها هي األخرى، فيما متّكن املجني عليه 
من الهرب والّدخول إلى غرفة جانبّية، إلى أن 
حلق به املّتهم وقام بطعنه مجّدًدا، وبعدها الذ 
عليه  املجني  تارًكا  املكان،  من  بالفرار  املّتهم 
غارًقا بدمائه» - كما جاء في بيان احملكمة.

ُنقل  عليه  «املجني  بأّن  احملكمة  بيان  وأشار 
إجراء  وّمت  خطر،  وضع  في  املستشفى  إلى 
في  مكث  حيث  له،  جراحّية  عملّيات  عّدة 

املستشفى ملّدة 10 أيام».

  åUHO	ò q�«d*

كشف بيان شرطة الّساحل، يوم األربعاء األخير، 
بأّنه «واستمرارًا حلملة شرطة الّسير في مدينة 
حيفا، ضّد ُمخالفي القانون من املشاة، اّلذين 
لعابري  معّد  غير  مكان  في  الّشارع  يجتازون 
الّسبيل، ويشّكلون خطرًا على حياتهم، وضد 
ال  اّلذين  سواء  حّد  على  الّسائقني  جمهور 
ّمت  حيث  املُشاة،  خّط  في  األولوّية  حّق  يعطون 
حترير 59 مخالفة ضد عابري الّسبيل منذ يوم 

 Í—u	U� ‚“—

مستشفى  في  املاضي،  االثنني  يوم  توّفي 
احليفاوّي  الّشاب  حيفا،  في  «رمبام» 
املسكن،  املقدسّي األصل، أمير أبو سنينة 
اّلتي  اخلطيرة  بجراحه  رًا  متأّث عاًما)   19)
أصيب بها في الرّأس، جرّاء تعرّضه حلادث 
طرق مروّع عندما كان يقود درّاجته الّنارية 
خالل عمله في اإلرسالّيات، مساء اجلُمعة، 
في دوّار جاّدة الكرمل («بن غوريون») في 

ارة خصوصّية. حيفا، حيث صدمته سّي
هذا وكان محّبو وأصدقاء وعائلة املرحوم قد 
وّدعوه إلى مثواه األخير، حيث ووري الثرى 
في مسقط رأسه في القدس، يوم الّثالثاء 
ا ثكلى وأخوة  ـً املاضي، حيث ترك املرحوم أّم

يعيشون بصدمة ولوعة على فراقه. 
اجلدير ذكره أّن املرحوم يعيش في حيفا مع 
والدته وأخوته منذ عّدة سنوات، وقد عادت 

العائلة إلى حيفا بعد الّدفن.

 W¹—U ÒM�« Wł«—b�« œuI¹ u¼Ë Ÿ ÒËd� ‚dÞ ÀœU( t{ÒdFð dŁ≈

 t Š«d−Ð  « Îd ÒŁQ²  èM O M Ý  u Ð√  d O √  »U ÒA «  Ÿd B

 u C Ž qG²Að „ Òb Ðò
 ÆÆå°øX O MÖ

 «“U O ² ù« v K Ž · Òd F ð
عن  تتساَءلون  لعلكم   ≠  åUHO	ò  q�«d*

عضو  عليها  يحصل  اّلتي  ّية  املال االمتيازات 
ّية، وُقبيل  الكنيست، في خضّم املعركة االنتخاب
لكم  نقّدم  نحن  وها  الكنيست..  إلى  دخولهم 
بعض املعلومات املفّصلة حول املوضوع، في حال 

رغبتم يوًما في إشغال هذا املنصب!
أوًّال، يحصل عضو الكنيست على راتب شهري 

بقيمة 38,250 شيكل.
ميزانّية  على  الكنيست  عضو  يحصل  ًيا،  ثان
سنوّية، مقدارها 60,000 شيكل للّتواصل مع 

اجلمهور.
ارة  سّي على  الكنيست  عضو  يحصل  ثالًثا، 
أو «كايا  أنسيجنيا»؛  نوع: «أوپل  من  جديدة، 
أو  6»؛  أو «مازدا  4»؛  أو «يونداي  أوپتيما»؛ 
أو  أڤينسس»؛  «تويوتا  أو  مونديو»؛  «فورد 

.«B4 سوبارو»
تغطية  على  الكنيست  عضو  يحصل  رابًعا، 

كاملة ملصاريف الهواتف النّقالة والّثابتة.
خامًسا، يحصل عضو الكنيست على اشتراك 
بصحيفه يومّية مّجاًنا.. و4,251 شيكل ثمن 
و3,964  الّداخلّية)،  املالبس  (تشمل  ألبسة 

شيكل من أجل تعّلم الّلغات.
مكتب  على  الكنيست  عضو  يحصل  سادًسا، 
صالون،  إلى  باإلضافة  وحّمام،  غرفتني  يشمل 
وطابعة،  متنّقل،  وحاسوب  ثابتة،  حواسيب  و3 

وتلفزيون.
يشّغل  أن  الكنيست  لعضو  يحّق  سابًعا، 
على  يحصل  مساعد  وكّل  لَه...  مساعدين 
8,350 شيكل، أي $2300 شهرًيا و450$ 
شهرًيا.. بالّطبع  وشراب،  وطعام  نقل  مصاريف 

باإلضافة لذلك، فهناك حوافز كثيرة أخرى، تصل 
إلى زيادة ٪40 من راتبه الّشهري.

عدا محّفزات أخرى كثيرة.. فما رأيكم؟!!

 «Ë“U²ł«  q O ³ Ý  Íd ÐU F  WH U  59  d ¹d %
UH O Š w  …UA L K  Òb F Ô  d Oſ ÊU J  w  Ÿ—U ÒA «
األحد، و6 مخالفات للّسائقني لعدم إعطاء حّق 
األولوّية للُمشاة، في حني ّمت استدعاء خمسة 
رخصتهم؛  سحب  إمكانّية  في  للّنظر  سائقني 
صاحلة   غير  سّيارات  ثالث  وُجدت  كما 

لإلستعمال».
محورين  عن  يدور  «احلديث  البيان:  وتابع 
 - التحتا  البلدة  في  حيفا،  في  مركزّيني 
محور   - الكرمل  مرَكز  وفي  «هعتسمؤوت»، 

«موريا».
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  U ÐU N ² U Ð 5 ÐU B *«
°q�UH*« ‹ èM e Ô

*ò q�«d	åUHO ≠ تعتبر التهابات املفاصل 

األوالد،  تصيب  اّلتي  األمراض  من  املُزمنة 
األوالد  منها  ويعاني  البالغني.  تصيب  كما 
حياتهم  ومن  طفولتهم  من  ُيحرمون  اّلذين 
الطبيعّية؛ وميضي األوالد حياتهم كاملقعدين 

على كرسي العجالت.
ونشرت املجّلة الطبّية الّشهيرة NEJM أّنه 
لوحظت في الّسنوات األخيرة تطوّرات متقّدمة 
في الكشف عن العوامل املؤّدية لاللتهابات 
أخذت  لذلك  ونتيجة  مفاصلهم،  في  املُزمنة 
العقاقير  من  أنواًعا  تطوّر  األدوية  شركات 
املصابني  األوالد  معاجلة  في  انطالقة  تشّكل 
بهذه االلتهابات. ويقوم الطبيب بحقن الولد 
املريض حتت اجللد بالّدواء الالزم، مرّة كّل شهر. 
وتشير املجّلة إلى أّن هذا الدواء من شأنه أن 
يعزّز املناعة لدى املُصاب ويحّسن استيعاب 
املريض له ما يساعده على إمكانّية الّشفاء. 
 80% على  طرأ  التحّسن  أّن  لوحظ  كما 
ثالث  خالل  العالج  تلّقوا  اّلذين  املصابني  من 

سنوات. 
ا  طبيًب  36 البحث  هذا  في  شارك  قد  وكان 
وأمريكا.  أوروبا  في  دولة   16 من  وباحًثا 
«رمبام»  من  اء  أطّب إسرائيل  من  وشارك 
و«هداسا» و«مائير» في كفار سابا، وقد أجروا 

بحوثهم على 128 ولًدا ُمصاًبا.  

 q U Ž Ÿd B
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UH O Š ‹
إثر  حتفه  عامل  لقي   ≠  åUHO	ò  q�«d*

سقوطه خالل عمله مبصنع للفوالذ في حيفا، 
وقد شرعت الشرطة مع طاقم وزارة الّصناعة 
سقوط  مالبسات  في  الّتحقيق  والّتجارة 

العامل ووفاته.
مال،  وبحسب بيان صادر عن شرطة لواء الشِّ
فإّن محطة شرطة «زڤولون» تلّقت بالًغا عن 
حادث عمل في مصنع للفوالذ، وعلى الفور 
حيث  الّشرطة،  من  أفراد  املكان  إلى  وصل 
عامًال  بأّن  ّية  األول الّتحقيقات  من  اّتضح 
إلى  أّدى  ما  باملصنع،  عمله  خالل  سقط 
إصابته بجراح حرجة توّفي على أثرها؛ وقد 

أقّر طاقم اإلسعاف وفاته. 
من جهة ثانية شرع طاقم حتقيق تابع لوزارة 
الّشرطة،  مع  بالّتنسيق  والّتجارة،  الّصناعة 

الّتحقيق في مالبسات احلادث.

 o zU Ý è ÐU�≈
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وقع حدث مروّع في طريق حيفا - الياچور، 
ارة  يوم اخلميس املنصرم، حيث اصطدمت سّي
خصوصّية من نوع (پاسات)، في شاحنة كانت 
راكنة على جنب الّشارع. وعلى ما يبدو بعد 
ارة  السّي سائق  انحرف  ّية،  األول التحقيقات 
خالل  النوم  أو  االنتباه  عدم  جرّاء  مساره  عن 
بالّشاحنة  اصطدامه  إلى  أّدى  ما  الّسياقة، 

الراكنة، وإصابته بجروح خطيرة.
طواقم  احلادث  موقع  إلى  حضرت  وقد  هذا 
احلمراء»،  داود  ـ«جنمة  ل الّتابعة  اإلسعاف 
إخراجه  على  عملت  اّلتي  اإلطفاء  وسّيارات 
املستشفى  إلى  ونقله  وإسعافه  ارة  السّي من 
الّشرطة  وباشرت  هذا  العالج.  الستكمال 

الّتحقيق بتفاصيل احلادث.
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*ò q�«d	åUHO ≠ احتفل املرَكز الطّبي «رمبام»، 

املرضى،  لرفاهّية  حديث  مبشروع  بالقيام  مؤّخرًا، 

أقسام  في  لألوالد  أسبوعّية  بفّعالّيات  اجلمعّية 
وتشجيعهم  لدعمهم  املرضى  واألطفال  األوالد 
عائالتهم. مع  قلوبهم  إلى  الفرحة  وإدخال 

مدينة   100 في  «سانشاين»  مشروع  ويعمل 
كينيا،  الّصني،  كندا،  املّتحدة،  الواليات  في 
إلى  املتطوّعون  وينطلق  وإسرائيل.  ريكو،  بورتو 
مواجهة  على  األوالد  ملساعدة  املستشفيات 
حاالتهم املرضّية، خاّصًة أولئك اّلذين يعانون من 
أمراض مزمنة وتؤّثر على معنوّياتهم ونفسّياتهم. 
والّسرور  البهجة  إدخال  األلعاب  طريق  عن  ويتّم 

واالستمتاع والّشعور بطبيعة حياتهم العادّية.
األسبوع  وصلوا،  قد  اجلمعّية  من  أعضاء  وكان 
املاضي، إلى «رمبام»، وأمضوا ساعات طوال برفقة 
لهم  وقّدموا  املختلفة،  األقسام  في  املرضى  األوالد 
اء  األطّب وقال  ورياضّية.  بهلوانّية  وحركات  ألعاًبا 
التخفيف  هو  الفّعالّيات  هذه  من  الهدف  إّن 
وكان  معاجلتهم.  وتسهيل  األوالد  معاناة  من 
األمريكي جوزيف ويلغوس قد أّسس هذه اجلمعّية 
عينّية  نصب  ووضع  نيويورك،  في   1998 عام 
في  املرضى  لألوالد  الّترفيهّية  الفّعالّيات  تنظيم 
والّترفيه  واملرح  الفّن  جنوم  مبساعدة  العالم  أنحاء 
في   2008 عام  باملشروع  العمل  وبدأ  العاملّيني. 
في  «شنايدر»  لألوالد  الطّبي  املرَكز  في  إسرائيل 
و«چيها»  سابا  كفار  في  و«مائير»  تكڤا  پيتح 
إدارة  وتقول  حيفا.  في  و«رَمبام»  إيالن»  و«مرَكز 
وحتبط  األوالد  على  تؤّثر  األمراض  إّن  املشروع 
وعائالتهم.  ذويهم  على  ا  سلًب وتؤّثر  معنوّياتهم، 
وأفراد  املريض  الطفل  مساعدة  الّضروري  من  ولذا 
عائلته على مجابهة املرض، وتلقي العالج الالزم 
اجلمعّية  تضع  ولذا  املرض.  على  التغّلب  لهدف 
الورشات  مثل  األوالد  ملساعدة  موّسًعا  برنامًجا 
القصص  رواة  إلى  االستماع  واإلبداعّية،  الفنّية 
ورسم  للمطالعة  ناٍد  وإقامة  واملمتعة،  الشّيقة 
الشخصّيات األسطورّية الشهيرة، ورسم اجلدارّيات، 
الفّعالّيات.   من  وغيرها  املطبخ والطهي  وساعات 

*ò q�«d	åUHO ≠ منحت منّظمة الصّحة العاملّية، 

حيفا،  في  «الكرمل»  ملستشفى  اعتراف  شهادة 
مدير  وقال  الصّحة.  يطوّر  املستشفى  باعتبار 
املستشفى إّن «مستشفى الكرمل» هو الوحيد في 
من  الّشهادة  هذه  مثل  ينال  اّلذي  ّية  مال الشِّ اِملنطقة 
ّية. ويعتبر املستشفى رائًدا في الّشمال  املنّظمة الدول

في مجال اجلودة واألمان وفًقا للمواصفات العاملّية.
ومنّظمة الصّحة العاملّية الّتابعة لألمم املتحدة تعنى 
وتأّسست  العاملي،  املستوى  على  اجلمهور  بصّحة 
عن  ممّثلون  دستورها  على  وقع  وقد   ،1948 عام 
كاّفة الدول اّلتي كانت قائمة عام 1946، وعددها        

61 دولة. 

 …œU N ý  ‰UM ¹  åq d ~ «ò  v HA²
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الصّحي  الّتطوير  نطاق  في  الّنشاط  ويتمّثل 
للمستشفى في تقدمي الّتغذية الصحيحة، وقليلة 
الّدسم، للمرضى والعاملني، واستخدام األفران للخبز 
والّشواء، بدًال من قليها في الزّيت. هذا إلى جانب 
البيئة  ونقاء  والّتعقيم،  الّنظافة  على  احملافظة 

والّسالمة واألمان في العمل. 
كثيرًا  بل  املستشفى،  على  األعمال  تقتصر  وال 
مع  لقاءات  ويجرون  محاضرات  األطباء  يلقي  ما 
مؤّسسات وهيئات مختلفة لزيادة الّتوعية والّتحذير 
من املخاطر. وتسعى إدارة املستشفى إلى اكتساب 
هذه اخلبرة في سائر األقسام من األطفال واحلاضنات 

إلى املسّنني والعملّيات اجلراحّية.

اسم  عليه  أطلق  واألطفال،  األوالد  من  وخاّصًة 
فّعالّيات  ضمن  املشروع  ويندرج  «سانشاين». 

في  وتضم  االسم،  هذا  حتمل  عاملية  جمعّية 
أعضاء  ويقوم  عضو.  آالف   10 نحو  أوساطها 

UH O Š ‹ ‚d Að f L A «
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ودار  مكتبة  أقامت   ≠  åUHO	ò  q�«d*

الّنشر احليفاوّية «كل شيء» لصاحبها صالح 
 ،(16/1/2013) األربعاء  يوم  عّباسي، 
معرض كتاب في مدرسة «األخوّة» الرسمّية 

ّية في حيفا. االبتدائ
قام بالتنسيق والتحضير لهذا املعرض، مرشدة 
ز  ومركِّ الّشيخ،  عبور  املعّلمة  ّية،  العرب الّلغة 
وذلك  نّداف،  مصطفى  املعّلم  ّية،  العرب الّلغة 
بدعم وتوجيه مديرة املدرسة، د. نوال سليمان.

املعرض  بزيارة  املدرسة  طّالب  قام  وقد  هذا 
وشراء القّصص املثرية الهاّمة.

 è Ý—b  ‹  »U²Ö  ÷d F
UH O Š  ‹  è ÒO L Ýd «  å… Òu š_«ò

معارض  سلسلة  ضمن  املعرض  هذا  ويأتي 
العام  خالل  املدرسة  بها  تقوم  وفّعالّيات 
الطّالب،  على  بالفائدة  لتعود  الدراسي، 

ّية في أذهانهم. ولترّسخ الّلغة العرب
د.  املدرسة،  مديرة  تقّدمت  املناسبة  هذه  وفي 
وطّالب  التدريسّية  الهيئة  وطاقم  سليمان، 
والعرفان  الشكر  آيات  بأسمى  املدرسة، 
صالح      شيء»،  «كل  النشر  دار  لصاحب 
لعطائهم  املكتبة،  عاملي  وإلى  عّباسي 
السخّي للّطالب ودعمهم لهم، وإلثراء مكتبة 

املدرسة.
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ــلــى كـــل شـــروة  ع
600ش.ج بـــــــــــــــ 
تحصلون  فوق  وما 
عــــلــــى كــــوبــــون 
50ش.ج  بقيمــــــــة 
ــد فـــروع  ـــ ـــ ـــ ـــ ألحـــ
مطــــاعم  شبكـــة 
ـــــس ـــ ـــ ــرامــي ســمــي

ملحمة سميراميس  

يا ريتو 
صحة 
وهنا

59 ش.ج   1 كغم عجل للشي   

49 ش.ج 1 كغم عجل للطبيخ   

64 ش.ج   1 كغم فخاد خروف بالعضم  

79 ش.ج  1 كغم اضالع خروف   

100 ش.ج 6 كغم فخاد دجاج   

100 ش.ج 3 كغم برغيوت   

100 ش.ج 4 كغم صدر دجاج   

ونعلن الصحاب المطاعم والمحالت التجارية عن بيع كل انواع اللحوم بالجملة
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حي  في  احلاج  الرّحمن  عبد  مدرسة  احتفلت   ≠  åUHO	ò  q�«d*

شعار  حتت  الّشريف،  النبوي  املولد  بذكرى  احليفاوّي،  احلليصة 
االحتفال  حضر  وقد  املختلفة»؛  الديانات  بني  والّتآخي  «الّتسامح 
رئيس جلنة حي احلليصة يوسف كايد، أولياء أمور الّطالب وعدد من 
املدعوين، وقد قّدم األب سامر زكنون (كاهن رعّية املوارنة - حيفا) 

W|—U
�« 5�	

«حتّدثوا مع األطفال بدل أن تصرّوا على تعليمهم األرقام واألحرف 
الكتاب  أساس  هي  التوصية  هذه  مبّكر» -  جيل  في  والكتابة 
اجلديد الذي وضعته ثالث خبيرات في التربية والُنطق من سمينار 
هكيبوتسيم - د. أنيتا روم ود. ميخال سيجال ودباتيا تسور - 

في نقد الطرق املتبعة في التربية في سن الطفولة املبكرة. 
وال  شؤونهم  في  الصغار  األطفال  مع  حتدثوا  أن  هي  ورسالتهن 
غير  مبعلومات  حشوهم  على  باإلصرار  طفولتهم  منهم  تسرقوا 

ضرورية ومبعارف لديهم كامل الوقت الحقا لتحصيلها.
في  واالتصال  اللغة  اكتساب   - الولد  قال  الكتاب «وقد  وأشار 
الطفولة» إلى السباق احملموم لدى األهالي الذين يطالبون أنفسهم 
أو الروضات في إكساب األطفال مهارات لغوية مثل معرفة األحرف 
بلغة األم أو غيرها أو معرفة األرقام وما إلى ذلك كجزء من تنافس 
غير صحي على تطوير قدرات الطفل ومعارفه بشكل ال ينسجم 
وركزت  قدراته.  مع  وال  همومه  مع  وال  طفولته  مع  ال  أحياًنا 
الباحثات على أهمية التحادث مع الطفل في سبيل منو قدراته. 
وأشار الكتاب إلى قصر الوقت الذي يخصصه األهالي لألطفال 
في هذه السن وأن غالبية احملادثات مع األطفال تتناول التعرف 
إلى احليوانات أو ترداد األرقام أو أيام أألسبوع أو ما شابه ذلك. 
على  الروضات  في  واملربيات  األهالي  الباحثات  حتث  فيما  هذا 
التحادث واحلوار مع األطفال أو قراءة قصص مناسبة لهم كجزء 

من تعليمهم التعبير عن النفس وإجادة االتصال.
وأشار الكتاب إلى أهمّية تنمية االتصال واإلصغاء واخليال واإلبداع 
من خالل أشغال يدوية مناسبة مثال أو ألعاب وهي أفضل ألف 

n ¹d A « Íu ³ M « b u *« Èd c Ð qH²% åÃU(« s L Šd « b ³ Žò W Ý—b
والشيخ سمير العاص (إمام مسجد اجلزّار - عكا) محاضرات شّيقة 
خالل اليوم الدراسي االحتفالّي، نالت استحسان وتقدير املشاركني.

وقد أشادت احملاضرات بأهمّية الّتسامح واحملّبة والتآخي بني بني البشر 
وخصوًصا بني أبناء الّطوائف املختلفة، إضافًة إلى حسن الّتعايش.

وأكد مدير مدرسة «عبد الرحمن احلاج»، ُمحّمد عوّاد، أّن «االحترام 

بني الناس هام جًدا، وميكننا االقتداء بسيرة الرّسول (ص) كإنسان ذو 
خلق عظيم ورمز للتسامح واحملبة»؛ حيث تقرّر أن يخّصص ذكرى 
املولد النبوي الشريف لالحتفال بيوم التسامح بني األديان الّسماوّية.

هذا وشكر املدير عوّاد كّل َمن عمل وساهم على إجناح هذا اليوم 
االحتفالّي، وخاّصة األب زكنون والّشيخ العاص.

 i F Ð d J ¹ b ¹bł Íu Ðd ð »U ²
‰UH Þ_« WO Ðd ð ‰u Š  «bI ² F *«

مرة من متضية يوم كامل في تعليم الطفل كتابة حرف. ويخلص 
الكتاب إلى القول: ملاذا ينبغي توريط أطفال الروضات في تعلم 
لن  التي  األخرى  االتصال  ومهارات  الطفولة  حساب  على  األحرف 

تكون لديهم أي فرصة في املستقبل لتعويضها. 
ونود في هذه املناسبة ان نشجع أولياء االمور واملربيات عن االكثار 
وندعوهم  اجليل،  لهذا  املالئمة  والكتب  القصص  استعمال  من 
جمعية  مكتبة  في  املتوفرة  الكتب  مئات  واستعارة  لالستعانة 
التطوير االجتماعي، والتي نأمل أن تكون بني ايدي اطفالنا على 

أن تبقى على الرفوف.
ة الّتطوير االجتماعّي - حيفا) (مدير جمعّي

 Ã«Ëe « ÷d F ¹ »Uý
 d ³ Ž …U²H « v K Ž

 lł«d ² ¹Ë „u ³ O H «
i ¹u F ² U Ð t³ U D²

*ò q�«d	åUHO ≠ عرض أحد الّشبان اإلسرائيلّيني واملقيم في 

أوروّبا الزواج على صديقته عبر «الفيسبوك». وكان هذا الّشاب 
يراسل فتاته اّلتي تسكن في ِمنطقة حيفا منذ عّدة أشهر، ولكن 

بعد حني تراجع عن عرضه هذا. 
وقالت الفتاة إّنها أمضت مع عشيقها على حسابه اخلاص كّلما 
وعندما تراجع عن طلب الزواج قرّرت الفتاة أن  أوروبا.  زارته في 

تطالبه بتعويض قيمته نصف مليون شيكل. 
الفتاة  على  أنفق  إّنه  الفتاة،  دعوى  على  رًدا  فقال  الّشاب،  أّما 
فعًال أثناء زيارتها إلى أوروبا، وتبّني له أّنها كانت تستغّل أمواله 
لشراء تذاكر الطيران واإلقامة في الفندق، خاّصًة عندما كانت تزور 
أقاربها وال تأتي لزيارته بشكل خاّص. ونفى الّشاب أن يكون قد 
ارتبط بالفتاة بعالقات غرامّية متكاملة، بل كانت عالقته في 
طور البداية فقط، ولذا أعرب لها عن حسن نواياه وصدق عالقته.

وبعد املداوالت قرّرت احملكمة رّد دعوى الفتاة، ورفض طلبها بدفع 
تعويض لها!  
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وسائر  الّناصرة  (مطران  كرياكوس  املتروپوليت  ترأس   ≠  åUHO	ò  q�«d*

ا ملناسبة عيد الّظهور اإللهي  ـً ّي اجلليل)، صباح الّسبت األخير، قّداًسا احتفال
يوحّنا  القّديس  كنيسة  في  وذلك  األرثوذكس،  الرّوم  رعّية  لدى  (الغطاس) 
املعمدان األرثوذكسّية في حيفا؛ حيث شاركه القّداس األرشمندريت سرجيوس 
(الرّئيس الروحي لرعّية الروم األرثوذكس في حيفا)، واإليكونوموس دميتريوس 

(كاهن الرّعّية)، واألب يوحّنا شاما (من الّناصرة).
برز  حيفا،  في  األرثوذكس  الرّوم  رعّية  أبناء  من  العديد  القّداس  حضر  وقد 
(الرئيس  معّلم  فؤاد  وعقيلته،  زينوبيوس  كوستا  اليونانّي  القنصل  بينهم: 
املّلي  املجلس  (رئيس  خوري  ويوسف  األرثوذكسّي)،  املّلي  للمجلس  الّسابق 
األرثوذكسّي احلالي)؛ وقد قامت جوقة الكنيسة بقيادة املرّمن طوني باسيال 

بترنيم تراتيل خاّصة باملناسبة.
وفي نهاية القّداس االحتفالّي، أقام املطران كرياكوس صالة تقديس املاء، وبارك 
حضر  من  لكّل  املقّدس  املاء  من  وزجاجة  احلبق،  ووزّع  املقّدس،  باملاء  الّشعب 
القّداس. هذا وتبادل احلضور بعد القّداس تهاني العيد، وقّدموا حلوّيات العيد 

اخلاّصة، في قاعة الكنيسة.

Òw N ù« —u N ÒE « b O F Ð X KH² Š« UH O Š ‹ f Ö–uŁ—_« ãËd « è ÒO Ž—
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االنتخابات  نتائج  أعلنت  حّتى  االقتراع  صناديق  أقفلت  أن  ما 
وشرع  احلقيقّية.  لالنتخابات  كعّينات  كانت  واّلتي  النموذجّية، 
رقص  اّلتي  الّتصريحات  ويطلقون  ويزّمرون  يطّبلون  األحزاب  رؤساء 
عليها مؤّيدوهم وهتفوا بحياتهم، وبأّنهم أنفع الّناس لرئاسة حكومة 
هؤالء  بها  انطلق  اّلتي  ّية  الّتلقائ الرّقص  حلقات  شاهدنا  إسرائيل.. 
املؤّيدون وهم ال يدعون رؤساَءهم يدلون بأّي تصريح.. فالّتصريحات 
قالوا   - اإلطالق  وعلى   - كّلهم  قبل..  من  أُعّدت  وقد  األفواه  ملء 
ومحّبة  إقباًال  يتوّقعوا  لم  لهم..  مفاِجئة  كانت  االنتخابات  هذه  إّن 
فورًا  سيشرعون  وأّنهم  وتأييده..  مبحّبته  غمرهم  اّلذي  اجلمهور  من 
أن  العتيدة.. ويجب  لتشكيل احلكومة  باملشاورات احلثيثة والّالزمة 
تكون هذه احلكومة على أوسع قاعدة، وأمنت تشكيل..، و..، و..، و..

وبقي عدد من رؤساء األحزاب هؤالء صامًتا صمت األموات في القبور، 
اّلتي  النتائج  هذه  من  ا  تعّجًب وأشداقهم  ا  عجًب أفواههم  َفغروا  وقد 
أطاحت بأحالمهم وآمالهم وطموحاتهم.. فما كان منهم إّال أن قالوا 
إّنهم يحترموا قرار الّناخب، ويقبلون مبا قسمه الّله لهم، وليس في 
أيديهم أّي حيلة. فقد راحت أحزابهم وقوائمهم أدراج الرّياح، بعد أن 
مشهد  إلى  ينظرون  ووقفوا  الهائجة..  االنتخابات  رياح  بها  عصفت 

الرّاقصني والهاتفني واملصرِّحني وال حول لهم وال قوّة..
حافة وفضاء وسائل اإلعالم  وُغداة االنتخابات انطلقت في سماء الصِّ
يدخل  لكي  حلزبه،  رئيس  كّل  يضعها  اّلتي  والّشروط  الّتصريحات 
شريًكا في احلكومة، أو أّنه اّلذي سيشّكل احلكومة بنفسه في هذا 
االئتالف أو ذاك.. حّتى إّن بعضهم أفاد بأّنه لن يترّدد باجللوس على 
مقاعد املعارضة، ويتصّدى للحكومة بشكل لم تكن أي حكومة حتلم 
به. وأّنه سينزل بها الويالت ويذيقها أشّد صنوف املعاناة، حّتى يقول 
اّلذي  هو  أخذ..  والرّب  أعطى  الرّب  املعّذب:  أّيوب  قاله  ما  رئيسها 

أعطى هذا الرئيس حكومة، وهو سيأخذها منه..!
والتكّبر  والعنترّية  التبّجح  تصريحات  نسمع  لم  اخلضّم  هذا  وفي 
ا  جانًب تنّحوا  بل  ّية..  العرب األحزاب  قادة  أو  رؤساء  من  والعجرفة 
لكي يفرحوا بنتائج أحزابهم وما حّققوه من عدد في املقاعد، ووقفوا 
واقتنعوا  أمامهم..  اّلذي  البهلوانّي  السيرك  هذا  على  كاملتفرّجني 
واملُعارض  الّناقد  دورهم  ليتابعوا  الكنيست  مقاعد  من  بحّصتهم 

واملُعَترض لسياسات احلكومة جتاه العرب.
وانقسم الّشعب نصفني.. وتفرّقت األّمة فريقني.. واهتزّت عروش األمم 
الكنيست  أعضاء  وأصبح  فريق..  على  فريًقا  وأّيدت  دعمت  اّلتي 
اجلدد، يفيقون إلى عالم جديد، وهم كاألجّنة الغّضة اّلتي ال تعرف 
والدسائس..  األحزاب  ودنيا  الهائج،  السياسة  وعالم  بعد..  أّمهاتها 
والّتصريحات والتكّتالت واالئتالفات؛ وكأّن املسألة بيع وشراء، وسلع 
معروضة في الّسوق للمزادات واملناقصات. فهذا الرّئيس أو الزّعيم 

لكي  كلمته،  وطوَع  إشارته  رهن  جيبه،  في  اآلخر  احلزب  أّن  يحسب 
مييل معه حيث مييل، ويقوم معه عندما يقوم، ويجلس كّلما جلس.. 
هذا  هو  اجلميع  أقلق  اّلذي  ولكّن  للقلق.  داعي  ال  الُعّب،  في  فهذا 
املرَكز، أو حزب الوسط كما وصفوه، وقالوا هل سيّتجه مييًنا أم يسارًا 
حكومة  عدد  أم  اليمني  حكومة  عدد  سيزيد  هل  املفترق؟؟  هذا  في 
اليسار؟؟ َمن هو اليمني اّلذي سيقف إلى جانبه؟ وَمن هو اليسار 
قرعة..  حيرة.. «لوتو».. «توتو»..  بعدها  ما  حيرة  سيدعمه؟  اّلذي 
يانصيب. في كّل احلاالت سيكون في احلكومة، ولكن أّي حكومة.. 
ّية تتفرّج على مهزلة املقايضة  ّية أو القوائم العرب وبقيت األحزاب العرب
واملساومة، على األخذ والعطاء، على الّترغيب والّتحفيز، وهذه القوائم 
ًدا أّن أحًدا لن يتوّجه إليها بسؤال، فهي في صّف املعارضة  تعلم جّي
بكّل حال.. فهل سيحدث أّي أعجوبة ويطرحون عليها أّي عرض لهذا 
االئتالف أو ذاك؟ أو أّن احلال سيتغّير من حال إلى حال؟؟ ونقول في 
هذا املجال، إذا جترّأ أحد األحزاب اّلتي ستشّكل احلكومة بالتوّجه إلى 
ّية، فهل ستقبلون؟ هل سيرضيكم هذا املطلب أو ذاك؟  األحزاب العرب

هل سترضيكم هذه الوزارة أو تلك؟ فال نتوّهم..
واليوم لعبة الّتشكيل على أشّدها، وتشكيل قطع هذا الپازل، وهذه 
الّلوحة في أوجها، وال أحد يعلم ما هي الّصورة اّلتي ستتكّشف عنها 
هذه اللوحة.. أهي صورة قبيحة أم دميمة؟ أهي صورة جّن أم عفريت؟ 
أهي وجه مارد أم قزم؟ أليسوا كّلهم بذات الهيئة والّشكل؟ ولم يكتِف 
على  يراهنون  راحوا  بل  املوقف  بهذا  احلكومة  شكل  على  املراهنون 
نوعّية األحزاب وتآلفها بالقيم واملبادئ، فتبّني أّنها كّلها بذات املبادئ 
ونفس القيم، كّلها تضع اجلانب االجتماعي ودعم الطبقات الفقيرة 

أسعار  تخفيض  تؤّيد  وكّلها  معيشتها..  ظروف  وحتسني  واملتوّسطة 
املساكن الّشعبية.. وكّلها ستفرض املساواة في األعباء االجتماعّية 
أماكن  وزيادة  البطالة  نسبة  من  ستحّد  وكّلها  العسكرّية..  واخلدمة 
مع  واحلّل  السياسّية  باحلالة  املطاف  آخر  في  تهتّم  وكّلها  العمل.. 

الِفَلسطينّيني.. 
مع  سياسّي  حّل  إلى  سيتوصل  كيف  يعرض  منهم  أحد  ال  ولكن 
وكيف  البطالة،  ظاهرة  على  سيقضي  كيف  أو  الِفَلسطينّيني، 
سُيلقي بأعباء اخلدمة على اجلميع.. وكيف.. وكيف.. هذا كّله رهن 
مبتابعة  يعد  ّية  احلال احلكومة  رئيس  القدر..  يخّبئه  وما  املستقبل، 
وقال  اآلن،  حّتى  انتهجها  اّلتي  «الّال-شيئّية»  سياسته  في  الغير 
إّن الّشعب يريده أن ميضي في هذا «الّال-شيء» على كاّفة األصعدة 
مع  يتماشون  ال  اّلذين  أولئك  ثانية  ناحية  من  ويتوّعد  واملجاالت.. 

سياسته، ويتهّددهم برفع العصا في وجههم.. 
وأولئك اّلذين يقفون في املعارضة اليوم، فقد يصبحون في احلكومة 
ا  ـً غًدا.. ويجدون أنفسهم في معترك هذه السياسة اّلتي ال تعرف رّب
ا وال قّديًسا تعبده. سيصبحون هم الّساسة وهم أصحاب  ـً ّي لها وال نب
من والعسل، بالد النَّحل  القرار في إدارة شؤون هذه البالد، بالد السَّ
املفلسني،  وأعداد  البطالة  بالد  الم،  السَّ وعدم  احلروب  بالد  والزنابير، 
بالد  والعنترّية،  القوة  بالد  البغيض،  واالحتالل  اجلائرة  القوانني  بالد 

خويف والّترهيب، بالد الّتمييز لصالح اليهود وضّد العرب.. التَّ
فأّي مستقبل سينتظرنا؟ إّننا أوًّال وقبل كّل شيء بانتظار رئيس الّدولة 
ة تشكيل  لكي يجري مشاوراته مع األحزاب ورؤسائها لكي يلقي مهمَّ
األحزاب  كاّفة  سنرى  ثّم  األحزاب.  هذه  أحد  على  العتيدة  احلكومة 
ا  ـً والقوائم تقّدم اقتراحاتها للرّئيس، وبعدها سيدعو أوفر الزّعماء حّظ
وأكثرهم تأييًدا لتشكيل احلكومة.. وهنا تبدأ املشاورات واآلالعيب، 
الّشروط  باملساومة،  والّدهاء  باحلقائب  الّسخاء  والكمائن،  الّدسائس 
بتطبيقها  احلكومة  تعد  باّتفاقّيات  ذلك  كّل  تدوين  يتّم  والوعود، 
القسم  وهي  «اليمينات»  أغلظ  ويقسمون  بحذافيرها..  وتنفيذها 
بكّل عزيز، وكّل نبّي، وكّل صالح وكّل قّديس وكّل عفيف وشريف، 
أّنهم سيطّبقون مبا وعدوا به.. ولكن عندما يحني الوقت، وحتني ساعة 
احلسم، وتطبيق هذه الوعود، تبدو هذه «اليمينات» أّنه ليست من 
أّن  احلجج  كانت  إذا  وخاّصًة  للّشفاه.  حتريك  مجرّد  من  بل  القلب، 
الظروف تغّيرت، وأّن األوضاع آلت إلى ما نحن عليه، وهذا يرغمنا 

على التصرّف مبا يتالَءم، وليس مبا يتطابق وتلك الوعود..
فَمن سيقف َمع من؟! َمن سينتمي إلى َمن؟! َمن سيأتلف مع َمن؟! 
َمن سيعارض َمن؟! َمن سيقف في االئتالف وَمن في املعارضة؟! َمن 
سينهش حلَم َمن؟! َمن سيطّبق قول أبي متّام: «والّنار تأكل بعضها 

إن لم َجتد ما تأكله»؟!
فهذه هي «لوتو» االنتخابات.. و«توتو» الكنيست!!

X O M~ « åu ðu ðò ≠  U ÐU ² ½ô« åu ðu ò
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شهدت مدينة حيفا يوم الّثالثاء املاضي (22/1/2013)، معركة 
انتخابات مصيرّية كما هو في باقي البالد. فكان الصراع واملنافسة 
على املصوّتني العرب على أشّده بني حرَفي الواو (و) والّضاد (ض)؛ 
الوطني  والتجّمع  واملساواة،  للسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  بني  أي 

ّية املوّحدة (ع م). الدميقراطّي؛ بينما غاب نشاط القائمة العرب
فّالن  للحزب  للتصويت  وتدعو  تتهافت  النصّية  الرسائل  كانت 
صندوق  إلى  التوّجه  قرّروا  اّلذين  ضمن  من  وكنت  عّالن.  احلزب  أو 
االقتراع، ورافقتني زوجتي وأوالدي لإلدالء بأصواتنا. والحظت نشطاء 
ّية اّلذين يشجّعون الناس للتصويت ألحزابهم، كما هو  األحزاب العرب

احلال لدى نشطاء األحزاب اليهودّية.
ّية وأوّلها كان حّي عّباس، حيث  انطلقت في جولة في األحياء العرب
مدرسة «املتنّبي» اّلتي احتضنت عدًدا من صناديق االقتراع. الحظت 
على  واإلقبال  املختلفة،  األحزاب  وناشطي  املصوّتني  وخروج  دخول 
صناديق االقتراع. ثّم تابعت إلى حّي وادي الّنسناس العربّي النابض، 
عدا  «اجلبهة»،  حلزب  وخصوًصا  مكّثًفا،  ًيا  حزب نشاًطا  شهد  اّلذي 
ّية،  العرب لألحزاب  والفتات  شعارات  حملت  اّلتي  املختلفة  املركبات 
االقتراع.  صناديق  إلى  بيوتها  من  الّناس  بإحضار  قامت  واّلتي 
اسكندر  مطعم  داخل  احلزبّي  للنشاط  مقرًا  «اجلبهة»  أقامت  فقد 
النشطاء  من  العديد  جتمهر  حيث  شلح،  شحادة  شارع  في  سابًقا، 
مع  اّتصاالتها  وأجرت  األوضاع  راقبت  اّلتي  ّية  احلزب والشخصّيات 
النشطاء في األحياء. كما أّن مقّر مؤمتر احلزب الشيوعي في وادي 
عملوا  اّلذين  النشطاء،  من  فّعالة  نحل  خلّية  إلى  حتّول  الّنسناس 
حّث  كيفّية  في  مشغوًال  كان  فاجلميع  والهواتف؛  احلواسيب  على 

الّناخبني على اخلروج من بيوتهم. 
وبعد جولتي في وادي الّنسناس، توّجهت إلى مقر «التجّمع» في 
شارع شبتاي ليڤي، واّلذي حتّول إلى مرَكز معلومات ومعطيات حول 
مجرى االنتخابات. النشطاء كانوا منهمكني في املكاملات الهاتفّية 
وأمام احلواسيب، يسألون ويتساَءلون عن األوضاع في األحياء، وعن 

نسبة اإلقبال على صناديق االقتراع. 
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لنادي  احملاذية  املدرسة  في  احلليصة  حي  إلى  حتوّلت  ثّم  ومن 
ـ«چيبورمي»، فالحظت وصول املصوّتني العرب واليهود، وبرز نشاط  ال
في  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  في  أّما  و«التجّمع».  «اجلبهة» 
ّية  احلليصة، فكانت احلركة على أشّدها واملنافسة على األصوات العرب
بني «اجلبهة» و«التجّمع»، كّل على طريقته يحاول إقناع املصوّتني. 
املختلط  اجلمال  وادي  حي  وصلت  مساًء  السابعة  الساعة  ونحو 
وهناك  اجلماهيرّي «ليئوبك»  املركز  إلى  وتوّجهت  واليهود،  بالعرب 

اصطّف طابور الّناخبني طويًال، وهم ينتظرون دورهم للّتصويت. 
ومن الّالفت أّن في هذا اليوم لم تسّجل أحداث ُتذكر بني النشطاء 
احلزبّيني أو في صناديق االقتراع في حيفا؛ وكأّن احلزبني، «اجلبهة» 
أو  األصوات،  جللب  مشتركة  ومنافسة  صراع  في  و«التجّمع»، 
ّية في  الدعوة للتصويت، وذلك تخوًّفا من تراجع قوة األحزاب العرب

UHOŠ WM¹b� w�
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ّية قد أعلنت حالة االستنفار عبر  الكنيست؛ خاّصًة وأّن األحزاب العرب
وسائل اإلعالم بأّن األحزاب  مواقع «اإلنترنت» و«الفيسبوك» وسائر 

ّية في خطر، واملنقذ الوحيد لها هو أصوات العرب.  العرب
وقد أجريت بعض الّلقاءات في يوم االنتخابات..

عن  حيفا  بلدّية  (عضو  يدانو  طول  - زاريتسكي  عدنا 
«اجلبهة»): «وفق ما أملسه - حّتى الّساعة الّثانية ظهرًا - فإّن 
نسبة %30 من املصوّتني تدّل على وضع ُمطمئن. أتوّقع أن يصل 
الّتصويت في الوسط العربي إلى أكثر من %50. فهذه انتخابات 
العنصرّية  القوانني  سّن  اّلذي  املتطرّف،  اليمني  صعود  ملنع  مصيرّية 
بحق العرب. أتفّهم مشاعر اإلحباط لدى العرب في البالد، ولكّنني 

أتخوّف من األسوأ، علينا أن نساهم في الّتغيير».

حيفا):  في  «التجّمع»  سكرتارّية  (عضو  جريس  إدوار 
«كما أالحظ حّتى هذه الّساعة (الّثانية ظهرًا)، فالّتصويت منخفض 
نسبًيا، ونأمل أن يخرج املقترعون للّتصويت ألّي حزب عربي يريدون. 
فنحن نريد جلم العنصرّية والتطرّف بحّق العرب، ونريد متثيًال أكبر 
ّية. ونأمل أن ترتفع نسبة الّتصويت في  في الكنيست لألحزاب العرب

ّية».  املساء، ملصلحة اجلماهير العرب

عمر سمري (مرّكز انتخابات حيفا من قبل «اجلبهة»): 
«نسبة الّتصويت حّتى اآلن متوّسطة، ولكّننا اعتدنا ارتفاع النسبة 
بعد الّظهر. تسود األجواء التنافسّية، ولكّنها هادئة. علينا أن نرفع 
ّية  العرب األحزاب  متثيل  لزيادة  العربّي  الوسط  في  الّتصويت  نسبة 
واضحة  صورة  ولدينا  املصوّتني،  أعداد  نراقب  نحن  الكنيست.  في 
من خالل اّتصاالتنا مع املراقبني واملندوبني في كّل صندوق وصندوق. 
وميكننا الّتواصل هاتفًيا مع أصحاب حّق الّتصويت املترّددين، لكي 

يخرجوا للّتصويت».

ساهر جريس (ناشط في «التجّمع): «كما في كّل عام في 
ساعات الصباح لم نلحظ خروج الّناس للتصويت، فعادة اإلقبال بعد 
الظهر، ونأمل أن تصل نسبة الّتصويت أكثر من %50. لقد شعرت 
الهدوء في الشارع، رغم املنافسة مع «اجلبهة»، ولكّن املهم أن يصوّت 

ّية».  العرب لألحزاب العرب

الشيوعي  واحلزب  «اجلبهة»  كتلة  (رئيس  ُده  عب هشام 
عّباس  حي  ِمنطقة  ّية  مسؤول توّليت  «لقد  حيفا):  بلدّية  في 
عن «اجلبهة»، فأنا راٍض ومرتاح من األعداد اّلتي وصلت للّتصويت، 
ّية. أتوّقع أن تصل نسبة املصوّتني  فهناك إقبال لدى اجلماهير العرب
النسبة  مع  تتناسب  وهي   ،60% من  أكثر  إلى  حيفا  في  العرب 
القطرّية. ومن املتوّقع العمل بكّل قوّة للحفاظ على قوّة «اجلبهة» 
نسبة  حسب  وذلك  خامس،  عضو  إدخال  ومحاولة  الكنيست،  في 

الّتصويت في البالد».

زة االّتصاالت  مرمي فرح (عضو سكرتارّية «التجّمع» ومركِّ
واإلعالم في حيفا): «إّن أجواء االنتخابات حّتى الّساعة الرابعة 
غير ُمطمئنة، فنسبة الّتصويت ُمنخفضة جًدا. واملنافسة بني األحزاب 

نسبة  ترتفع  أن  ونتوّقع  مشاكسات،  دون  من  حماسّية  ّية  العرب
الّتصويت ونحصل على أكثر من 3 آالف صوت. فكما ترى مقر 
حول  ّية  األول املعلومات  يتلّقون  اّلذين  بالّناشطني  ينبض  «التجّمع» 

الّتصويت واملصوّتني، ويجرون اّتصاالتهم مع نشطاء األحياء». 

عصام مّخول (عضو كنيست سابق عن «اجلبهة»، ومدير 
معهد إميل توما): «يبدو أّن هناك نسبة مرتفعة من الّناخبني، 
يبعث  ما  وهذا  بأصواتهم،  لإلدالء  بالدور  يقفون  الّناس  أن  ونالحظ 
ّية مصيرّية. ونتأّمل أن  الّسرور والّشعور على أّن هذه املعركة االنتخاب
ترتفع نسبة املصوّتني خللق إمكانّية إقامة جسم مانع، يصّد الّطريق 
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حاز املُهر زين الّدين، ابن احلصان العربي األصيل، (ابن لهيب)، على 
ضمن  وذلك  البالد»،  في  عربّي  حصان  «أجمل  ُعنوان  حتمل  شهادة 

مسابقة ُقطرّية جرت في «كيبوتس ألونيم». 
أبو  طلعت  فيصل  احليفاوّي  احلصان،   صاحب  مع   حديثنا  وخالل 
داهش، قال: إّن ُمهري زين الدين يستحّق الّشهادة بجدارة فعًال، فهو 
من عائلة عريقة، حيث حاز شقيقه «لهب»، عام 2009 على شهادة 

أجمل حصان عربّي!! 
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في تشكيل حكومة ميني متطرّفة. أتوّقع أن ترتفع نسبة املقترعني. 
ألّن الال-مباالة في الّتصويت هي خللق الال-مباالة في حياتنا، وهذه 

احليلة املكشوفة تهدف إقصاء العرب عن االنتخابات».
 

عن «التجّمع): «كما  حيفا  بلدّية  خميس (عضو  يد  ول
أالحظ حّتى الّساعة اخلامسة، فإّن نسبة الّتصويت منخفضة، ونأمل 
أن ترتفع حّتى ساعة إقفال الّصناديق. وإذا استمّر الوضع على ما هو 
عليه فقد يشّكل هذا خطرًا على نسبة متثيل العرب في الكنيست. 
الّتصويت.  نسبة  لرفع  األزمة  هذه  حلّل  الكوادر  اسَتنفرنا  ولكّننا 
وهناك حالة من اإلحباط ومن الوضع السياسّي والّشعور باالغتراب 
عن املؤّسسة اإلسرائيلّية، ّمما يؤّدي إلى عدم اإلكتراث بالّتصويت. 
فاملعركة خالية من الّتجريح بني األحزاب، وهنالك اختالف في املواقف 

بني القوائم ّمما يزيد من نسبة الّتصويت». 

د. عيسى نقوال (عضو بلدّية جبهوي سابق): «كما أالحظ 
ال  ولكنّنا  للمصوّتني،  مقبول  إقبال  هناك  الثالثة،  الّساعة  فحّتى 

نالحظ ازدحاًما. آمل أن تزداد احلركة في ساعات املساء. أعتقد أّن 
واّدعاء  ّية  العرب لألحزاب  بالنسبة  وتزداد.  سترتفع  املصوّتني  نسبة 
ّية لم تقّدم خدماتها الكافية للّشعب،  اّلذين يقولون إّن األحزاب العرب
وتضّحي  تقّدم  شعبّية  قاعدة  إلى  بحاجة  ّية  العرب األحزاب  إّن  أقول 
في  لسنا  فنحن  اإلجنازات.  وحتّقق  عليها  تستند  حتى  وتعطي، 

احلكومة، وبعيدون عن حّيز اّتخاذ القرار، ألّننا في املعارضة». 

هذه  اجلمال): «حّتى  وادي  حي  جلنة  أسعد (عضو  يوسف 
املصوّتني  من   60% نحو  أدلى  مساًء،  والّنصف  الّسابعة  الساعة، 
إلى  يدعو  وهذا  بأصواتهم،   - واليهود  العرب  الّصندوق -من  في 
الّتفاؤل. هذا احلّي مختلط، ولكن لم تسّجل أي مناكفة بني األحزاب 
كبير،  إقبال  وهناك  اقتراع  صناديق  ثالثة  احلي  وفي  الناشطني.  أو 
واجلميع متوّتر وفي انتظار نتائج االنتخابات. نأمل أن تكون النتيجة 

ّية، اّلتي متّثل جماهيرنا في الكنيست. لصالح األحزاب العرب
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الّثاني اجلاري)،  ستجري تغييرات مرورّية في مفترق «كيشون» 
اخلليج  مرَكزّية   -  75 شارع   - (جادة «ههستدروت»  (املقّطع) 
(«همفراتس»). وفي الوقت نفسه، ستجري تغييرات في مدخل 
اخلليج  مواصالت  ومرَكزّية  الّتجاري (الكانيون)  املجّمع  وَمخرج 

(«همفراتس»).
حيث تعمل الّشركة البلدّية «يافيه نوف» على تدشني اجلناح 
األّول ملركزّية مواصالت اخلليج، ما سيؤّدي إلى تغييرات مرورّية 
في مدخل وَمخرج مرَكزّية املواصالت، إلى جانب تغيير مواقف 

احلافالت في املرَكزّية نفسها.
ويعتبر تغيير موقع احلافالت اخلطوة األولى في إنشاء مرَكزّية 
احملّطة  أمام  املجال  إفساح  إلى  يهدف  حيث  اجلديدة،  اخلليج 
مرَكزّية  من  ستنطلق  اّلتي  «هعيمك»،  حديد  لسكة  األولى 

اخلليج حّتى بيسان («بيت شان»).
تشمل  مرّبع،  متر   12،000 نحو  على  اجلديدة  املرَكزّية  ومتتّد 
القطار   - ضواحيها  في  املوجودة  العام  الّنقل  عناصر  جميع 
اخلفيف (املطرونيت)، باصات الّنقل الّداخلي – خطوط احلافالت 
بني املدن، مداخل حملطات قطار الساحل وأخرى لقطار «هعيمك»، 
مداخل للسالل املعّلقة املستقبلّية، ومواقف للمركبات اخلاّصة.

يشمل  طابقني.  من  للمرَكزّية  مالّي  الشِّ اجلناح  سيتأّلف  كما 
الّطابق األّول على أرصفة  القطار اخلفيف (املطرونيت) وأرصفة 
احلافالت املسافرة بني املدن؛ مع معلومات إلكترونّية للجمهور، 
أّما  العالم.  في  املتقّدمة  الّسفر  مرَكزّيات  في  مّتبع  هو  كما 
«هعيمك»  قطار  انطالق  نقطة  فسيكون  الّثاني  الّطابق 
لنقل  استخدامه  سيتّم  اجلنوبي  اجلناح  أّن  حني  في  (الوادي)؛ 

الرّكاب في حافالت الّنقل الّداخلي.
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كانت  للكنيست،  ـ19  ال انتخابات  مفاجأة 
يائير لپيد، حزب جديد، يخوض االنتخابات 
 19 على  يحصل  جديدة،  بوجوه  األولى  للمرّة 
احلزب  بهذا  ليصبح  الكنيست،  في  مقعًدا 
«كادميا»،  حزب  بينما  إسرائيل؛  في  الّثاني 
اّلذي كان احلزب احلاكم في إحدى املراحل، كان 
يصارع في هذه االنتخابات على عبور نسبة 
بهزمية  ُمني  ليڤني  تسيپي  وحزب  احلسم، 
ساحقة، إذ حصل على 6 مقاعد، «ميرتس» 
الكنيست  في  أعضاء   3 من  قوّتها  ضاعفت 
ّية.  الّسابقة، إلى 6 مقاعد في االنتخابات احلال
ّية  األول الّنتائج  عن  اإلعالن  ّمت  عندما 
لالنتخابات، اندفع بعض قادة َمن ُيطلقون على 
أنفسهم التّيار الّيساري بتصريحات متسرّعة 
مثل «انقالب سياسّي»، «تساوي قوى اليمني 
مع قوى اليسار»، وهنالك من دعا إلى تنظيم 
اّحتاد قوى اليسار في مواجهة اليمني، ولعرقلة 
حكومة  لتأليف  نتنياهو  بيبي  على  الّطريق 
برئاسته؛ وهنالك َمن بالغ في أحالمه إذ أخذوا 
برئاسة  حكومة  تشكيل  إمكانّية  يدرسون 
يائير لپيد. إّال أّن لپيد سارع إلى اإلعالن عن 
عدم وجود حتالف يسارّي، فقالها وبكّل وضوح، 
وهل ميكن إقامة حتالف مع حنني زعبي؟! وبهذا 
ّية،  أعلن - وبكّل وضوح - إلغاء القوائم العرب
وأّن العرب خارج الّلعبة السياسّية، وهو ليس 
يطرحون  اّلذين  اإلسرائيلّيني  السياسّيني  أّول 
جترّأ  وعندما  السياسّية.  األفكار  هذه  مثل 
رابني باالعتماد على أكثرّية مدعومة من قبل 
ّية، دفع حياته ثمًنا لهذا القرار  األحزاب العرب
اجلريء، ألّن قوى اليمني املتطرّف اعتبرت هذه 
األكثرّية غير شرعّية، وكّل َمن ال يعتمد على 
أكثرّية يهودّية في الكنيست، فأكثريته غير 

شرعّية، وغير معترف بها. 
إًذا نحن العرب خارج الّلعبة السياسّية، خارج 
القرار السياسّي، خاّصًة أّن األحزاب اليمينّية 
املتطرّفة ال تريدنا أصًال في الكنيست، وحتاول 
من  ومنعها  ّية،  العرب األحزاب  ترشيح  إلغاء 
خوض االنتخابات، وإن ّمت متثيل هذه األحزاب 
شة، ولن يقبلوا  فوظيفتها في املعارضة املُهمَّ

بها شريكة.
عدد  دخول  االنتخابات  هذه  مفاجآت  ومن 
جتاوز  للكنيست  اجلدد  األعضاء  من  كبير 
الّناخب  بأّن  ُيشير  اّلذي  األمر  عضوًا،  ـ50  ال
احلالّيني  السياسّيني  القادة  عاَف  اإلسرائيلّي 
البالد  يقود  اّلذي  ونهجهم  سياستهم  نتيجة 
نحو الهاوية، وعجز عن إيجاد حلول ملشاكل 
األمان،  لهم  يضمن  ولم  االقتصادّية،  املواطنني 
جديدة،  أحزاب  وعن  جدد  قادة  عن  فبحث 
يخوض  جديد  حزب  حصول  تفّسر  فكيف 
مقعًدا،   19 على  األوّلى  للمرّة  االنتخابات 
ويصبح بقدرة قادر احلزب الّثاني من حيث عدد 
األعضاء في الكنيست. بالّطبع هذه املالحظة 
ّية اّلتي حافظت  ال تنسحب على القوائم العرب
في  تغيير  أّي  ُحتدث  ولم  ذاتها،  الوجوه  على 
تركيبتها، الّلهم إّال حزب «التجّمع» اّلذي أدخل 
للكنيست عضوًا جديًدت، وهو املرّشح الّثالث 
في قائمتها، د. باسل غّطاس من قرية الرّامة.  
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احلزب  أصبح  أّنه  رغم  العمل  حزب  أّن  أعتقد 
حصوله  عدم  ورغم  الكنيست،  في  الّثالث 
على عدد األعضاء املّتوقع، إّال أّنه حسب رأيي 
ال  أّنه  اإلسرائيلّية،  السياسّية  للحلبة  أثبت 
يزال موجوًدا، وأّنه ال يزال ُمحافًظا على أجهزته 
وتعمل،  قائمة  وكوادر  حزب  فهنالك  وأطره، 
ولم يحصل له ما حصل حلزب «كادميا» على 
ّية كانت  سبيل املثال. كما أّن حملته االنتخاب
محّددة وواضحة، فأعلنت رئيسة حزب العمل 
نتنياهو،  برئاسة  حكومة  في  جتلس  لن  أّنها 
حلزب  بديل  هنالك  أّنه  واضح  بشكل  وأعلنت 
الفترة  في  اليمينّية،  واألحزاب  «الليكود» 
اّلتي حتدث الكثير أّن االنتخابات محسومة، 
وأّن اليمني هو املسيطر على احللبة السياسّية 
اإلسرائيلّية، وحاولوا فرض هذا الواقع وهذا اجلو 

الّسائد على هذه االنتخابات. 
فاجلمهور اإلسرائيلّي قال كلمته، أعطى فرصة 
ألحزاب املرَكز وما يسّمى باليسار اإلسرائيلّي 
لم  األحزاب  هذه  أّن  إّال  للّتغيير،  الفرصة 
ًدا، ألّنها مفّككة ولم  تستغل هذه النتائج جّي
يغّني  فكّل  ومشترك،  واضح  خط  على  تّتفق 
على لياله. ال بل خاف بعضهم، وعلى األصّح 
مستعًدا  يكن  لم  أو  الّنجاح،  َهول  من  لپيد، 
ومهيًئا لهذه الّنتيجة املفاِجئة، فرفض أن يقود 
اإلسرائيلّي  باليسار  يسّمى  وما  املرَكز  أحزاب 
بحّجة أّنه ال يوجد ائتالف مانع لنتنياهو، ألّنه 
ّية،  العرب القوائم  دعم  على  يعتمد  أن  يرفض 

وبهذا فاجأ حلفاَءه وخّيب آمالهم.
احلكومة  موقف  اجلوهرّية،  للقضّية  وبالّنسبة 
اّلتي سيتّم تشكيلها من قضّية إحالل الّسالم 
والِفَلسطينّيني  عاّمة  جاراتها  مع  اِملنطقة  في 
سيّتجه  أين  بإلى  منوًطا  يبقى  خاّصًة، 
الطبيعّيني  حلفائه  إلى  سيلجأ  هل  نتنياهو، 
ليشّكل حكومة ميني متطرّف ليزيد من عزلة 
في  التوّتر  حّدة  من  وليزيد  ّية،  الدول إسرائيل 
املنطقة، أم سيلجأ إلى لپيد وليڤني ليلّطف 
األيام  ويجّملها،  حكومته  تطرّف  حّدة  من 
الّصورة  لنا  ستحّدد  واملقبلة  القادمة  القريبة 
اإلعالن  فور  بدأت  فاملفاوضات  أوضح؛  بشكل 
عن الّنتائج، وال أحد - حّتى اآلن - يستطيع 
َمن  سوى  احلكومة،  تشكيلة  حول  يتكّهن  أن 

سيشّكلها. 
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إلى  والواجب  واحلّق  احلّب  َيضطرّني  أخرى  مرّة 
اخلروج من كهف الّلغة الّطاهر املضيء، للحديث 
ّية – احليفاوّية –  في معترك الّسياسة – احملّل
الكبابيرّية. حيث – وكما كان القول والعمل – 
حتّقق اكتساح البلد البن البلد، أبي الّطّيب أمين 
الّدميقراطّية  اجلبهة  حصدت  إذ  احملامي،  َعودة 
األرض،  مدن  أجمل  في   – واملساواة  للّسالم 
حيفا – 6,637 صوًتا؛ وجّمع الّتجّمع الوطنّي 
الّدميقراطّي 2,317 صوًتا؛ وكان 718 صوًتا من 
ّية املوّحدة. أّما في (قرية)  نصيب القائمة العرب
العالي  الكرمل  صدر  على  الّصامدة  الكبابير 
األشّم، أّول كيان مجتمعّي مدنّي على الكرمل 
متارس  وستظّل  تزال  وال  كانت  اّلتي  احلديث، 
ّية  ومسؤول بوعي  املتجّذرة،  الّصامتة  وطنّيتها 
وأصالة وكرامة وشرف، فقد حامت نسبة املصوّتني 
العرب في صناديق االقتراع األربعة فيها حول 
اقتراع  حّق  صاحب   1,153 أصل  من   ٪67
ْبًال وبعًدا، كانت حّصة  ا. وفيها، أيًضا، وَق ًيّ عرب
للّسالم  الّدميقراطّية  اجلبهة  نصيب  من  األسد 
(75٪)؛  صوًتا   571 حصدت  إذ  واملساواة، 
 140 الّدميقراطّي  الوطنّي  الّتجّمع  جّمع  فيما 
من   (٪7) صوًتا   56 وكان  (18٪)؛  صوًتا 

ّية املوّحدة. نصيب القائمة العرب
واُجلُدد  املستمرّين  لنوّابنا  نرجو  إذ  وإّننا 
واملستقبلّيني أن ُيوّفقوا في (نضالهم) البرملانّي 
حقيقّي  لفعٍل  القادمة،  البرملانّية  الّدورة  في 
جميعنا  يتهّدد  مشترك  بهّم  ُيعنى  ُمشترك 
على هذه األرض – سّيدة األرض، بعد  أن حافظ 
قوّته  على   – الُقْطرِّي  املستوى  في   – اجلميع 
و(قدراته)  (بأدواته)  كلٌّ  والوِجدان؛  امليدان  في 
البعض  وبتقّدم  تأتأة،  أدنى  وبدون  و(مقّدراته) 
وتراجع البعض في ميزان األصوات الُقْطرِّي (ال 
ـ...ّي)؛ ال بّد أن يلتفت هذا اجلميع إلى جناحه  ال
اخلجول ولرّمبا املصيرّي – في الّلحظات األخيرة، 
ُقبيل اقتراب موعد إغالق صناديق االقتراع – 
في رفع نسبة الّتصويت لدى املواطنني العرب، 
ا، إلى نحو 57٪؛ ويجب أّال  اّلتي وصلت، ُقْطرًِيّ
ُنغِفل – في هذا الّسياق – تأثير جامعة الّدول 
ّية) ممّثلة بأمينها العاّم، اّلتي دعت عرب  (العرب
البالد إلى ممارسة حّقهم في االنتخاب، باإلضافة 
والّتنظيمات  األطر  بعض  به  قامت  ما  إلى 
ّية من عمل مْهنّي في سبيل  ّية غير احلزب احملّل
صناديق  إلى  بالّتوّجه  العرب  املواطنني  إقناع 
االقتراع واإلدالء بأصواتهم. كما ال بّد أن يلتفت 
هذا اجلميع إلى تزايد ارتفاع نسبة املنادين من 
البرملانّية  االنتخابات  هذه  بخوض  شعبه  أبناء 
حتّلى  لو  ذلك  يسير  هو  وكم  مّتحد،  بتّيار 
اجلميع بشيء من اإليثار وإنكار الّذات، وكم هو 
عسير بدونهما؛ وفي رأسي، واحًدا من أبناء هذا 
الّشعب الكبير، أكثر من ُخّطة محتَملة ممكنة 
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حّقه  للجميع  تضمن  بذلك،  للقيام  الّتحقيق 
ليست  مدروسة  منهجّية  ُخّطة  هي  ورصيده، 
مرَجتلة وال مفتَعلة، أو وليدة الّلحظة، محكومًة 
عليها  يترّتب  أن  شأنها  من  مسّبًقا؛  باإلعدام 
كثير وكبير. وهذان – (تراجع) نسبة الّتصويت 
من  ليس  معطيان   – مّتحد  بتّيار  واملناداة 
احلكمة في شيء جتاهلهما أو إغفالهما، ال في 

املدى القريب وال البعيد.
وبنظرة أشمل إلى نتائج هذه االنتخابات، ُيرى 
إلى أّنها قد أفرزت حتوًّال مشّجًعا ما سيفرض 
– أو من شأنه أن يفرض – الكثير من إعادات 
هذه  في  واالئتالفات  واألولوّيات  األوراق  ترتيب 
الّدولة املتعّثرة، حيث يأتي ذلك كّله ونحن نقف 
عند نقطة فاصلة حاسمة، ذات إحداثّيات حرجة 
ا في محورَي الزّمان واملكان واحلرب والّسالم  جًدّ
بشّتى صنوفهما؛ نرجو ملنتَخبينا أن ُيحسنوا 
ذواتهم  فرض  ُيحسنوا  وأن  معها،  الّتعاطي 
املعقودة  الّناس  وآمال  ونشاطاتهم  وتطّلعاتهم 
عليهم، في أن يكون لهؤالء الّناس تأثير فاعل 
ليسوا  اّلتي  بالدهم  في  مستقبلهم  صنع  في 

هم حاكميها.
عام  بعد  الّنائب  حضرة  يا  أمين،  أخي  أنت  أّما 
تأتيك  وستظّل  حتّيتي  فإليك  عام،  وبعض 
تهنئتي.. نصيحتي وقريحتي، كّلما طلبَتهما 
واستطعُت إليهما سبيًال..! واحلّب كّله والّتقدير 
اجتراح  في  مساهمة  أدنى  له  كانت  من  لكّل 

هذا الّنجاح..!
موالَي  وهو  قصدي،  وراء  من  اللُه  هو  وأبًدا، 
وحْسبي، ودوَن اليأس رجائي، وإليه كّل والئي.

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!

ة،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب
مترجم ومحّرر لغوّي

info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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من عامل اهللا لم تخسر جتارته
                   وكّل قلب خراب بالّتقى عمره 

وما تصّلي على املختار واحدة
            إّال عليك وصّلى رّبه عشرة 

فأغنم صالتك عليه يا هذا تفز
ّربح عند إله فاز من شكره               بال

صّلى اّهللا عليه طول املدى
مال                 ما عطر الكون في نسيم الشِّ
أمامنا  تلوح  األّول  ربيع  شهر  استقبلنا  كّلما 
لتعمر  القلوب،  وتفتح  الّصدور  تشرح  ذكرى 
الرّسول  مولد  ذكرى  وهي  امليعاد،  ليوم  بالزّاد 
ُمحّمد (ص)، اّلذي غّير مجرى احلياة في اجلزيرة 
ّية، وترك أثر الّتغيير على سلوك العالم.  العرب
الّنهب  مثل  الفساد،  ظواهر  من  حّد  فقد 
الّدماء  لسفك  حًدا  ووضع  والّسرقة،  والّسلب 
بني القبائل اّلتي عاشت ورفعت املقولة (انصر 
املقولة  لهذه  فوضع  مظلوًما)،  أو  ظاًملا  أخاك 
الّناس.  عليه  تعارف  اّلذي  غير  جديًدا  ُبعًدا 
فقالوا  َمظلوًما»؛  أو  ظاًملا  أخاك  فقال «انصر 
قال:  ظاًملا»؛  ننصره  فكيف  مظلوًما  «ننصره 

«متنعه من ظلمه، فذلك نصر له». 
نفهم من هذا أّن الفكر اّلذي جاء به ُمحّمد إّمنا 
غايته إحياء الّنفوس امليتة، وليرفع من مكانة 
ساد  اّلذي  اجلاهلّي  الفكر  وليطمس  اإلنسان 
قبل مبعثه، حّتى أّننا نالحظ أّن هذا املجتمع 
املتمّثل بأفراده، واّلذي كان يفخر بشركه وكفره 
وجاهلّيته، أصبح غالظ القلوب منهم يطلبون 
مرَضاة الّله، ويخافون يوًما تتقّلب فيه القلوب 

واألبصار، ويطمعون بصحبة الّنبي املختار.  
ًدا دعا له وقد أسعد الرّحمن عب

ا  ًدا في املمات وفي احملي           فاضحى سعي
رك بالّنور والهدى وبدل دين الشِّ

ا  ي          وبلغ ما يهوى من الّدين والّدن
وفاز برؤيا املصطفى سّيد الورى

ا  ي بة العل رت اه اّهللا بال ّي حب ب         ن
عليه صالة اّهللا ما طاف طائف

ا              مبّكة بيت اّهللا قصًدا أتى سعي
صالة شذاها عطر الكون جهرة

ا             فمن قاسها باملسك يوما فما استحي
وقد جنح الّنبي ُمحّمد (ص) ألّنه متّسك بهدي 
ا بني الّناس. عندما أفهمهم  ـً القرآن وجعله حّي
وفتح  قلب،  ظهر  عن  إّياه  وحفظهم  معانيه 
من  يواجهونه  عّما  ليسألوه  أمامهم  املجال 
كلل.  وال  ملل  بال  ويجيبهم  احلياة،  متاعب 
والكبار  والّنساء،  الرّجال  إليه  يقصد  وكان 
والّصغار، واألغنياء والفقراء، فكان يعلم الّناس 
أكل  وإذا  ودنياهم.  دينهم  أمور  املسجد  في 
ينتهز  وكان  الّطعام،  آداب  الّناس  علم  الّطعام 
كّل فرصة وهو يقول: «إّمنا بعثت معّلًما». فإذا 
كان في احلرب علم الّناس آداب احلرب وفقهه، 
وعلمهم أّن عليهم أن يعاملوا عدوّهم بالرحمة، 

وإذا دارت رحى احلرب أن يتجّنبوا قتل الّنساء 
علمهم  الّسوق  دخل  وإذا  والّشيوخ،  واألطفال 
مكانتها  لهم  ًنا  ّي مب باألمانة،  التحّلي  ضرورة 

عند الّله، وأثرها في حياة الّناس. 
ُيروى أّنه دخل الّسوق، فوجد رجًال يبيع َقمًحا، 
القمح،  في  الّشريفة  يده  الرّسول (ص)  فوضع 
ذلك،  سبب  عن  الّتاجر  فسأل  َمبلوًال؛  فوجده 
وضعته  «هال  فقال:  الّسماء،  أصابته  فقال 
فليَس  نا  غشَّ َمن  الّناس؟!  يراه  حّتى  فوق  من 
مّنا». وكما أّنه كان يشارك الّناس في حياتهم 
حّتى  ويفقههم،  ويعّلمهم  يرشدهم  اليومّية 

جعلهم مجتمًعا ُيحتَذى به. 
الدولة  في  األّول  واحلاكم  األّول  القائد  كان 
العرب  أخضعت  اّلتي  الناشئة،  اإلسالمّية 
الوالة  عليها  وعّني  لسلطانها،  جميًعا 
له  ويرفعون  والرّحمة،  بالعدل  الّناس  يسوسون 
الّتقارير ليصدر لهم الّتعليمات، بعد متابعة 
يكتِف  ولم  الّسماء.  منهج  لتوافق  أعمالهم، 
بهذا احلّد، بل أرسل إليهم من يعلمهم حّتى 
هو  وأشرف  الّدولة،  أجزاء  بكّل  العلم  نشر 
جاورها.  وما  املنوّرة  املدينة  إدارة  على  بنفسه 
وكان يستقبل الوفود ويعاهد من أراد العهد، 
لم. وكّل هذه املشاغل لم  ويسالم من أراد السِّ
حسن  من  بيته  أهل  حق  يؤّدي  أن  من  متنعه 

الّصحبة واملساهمة في أعمال البيت. 
ُسئلت عائشة (رضي الّله عنها): «كيف كان 
كأحدكم  «كان  فقالت:  بيته»؟  في  الرّسول 
ويقيم  الّلحم  ويقطع  هذا،  ويحّط  هذا  يشيل 
البيت». ورغم أّنه كان القائد األعلى للجيش 
والقائد الّديني والّسياسّي، إّال أّنه عاش فقيرًا، 
الهّم  يفرج  كيف  كان  هّمه  ألّن  فقيرًا،  ومات 

والكرب عن الّناس. 
ثّم  هالل  علينا  ميّر  «كان  عائشة:  زوجه  تقول 
هالل ثّم هالل، ثالثة أهلة، وما أوقد في بيت 
األسوَدين:  على  نعيش  وكّنا  نار.  الّله  رسول 
الّتمر واملاء». ولو شاء أن يكون أغنى الّناس 
لفعل، إّال أّنه العّفة والعفاف، والّطهر والّنقاء. 

وا على الهادي البشير ُمحّمد صّل
            حتظوا من الرّحمن بالغفران 

فاّهللا أثنى عليه ُمصرًحا
                        في محكم اآليات والقرآن 
فكان من إحسان الرّسول (ص) أّنه ال يرد أحًدا 
جاءه يرجو معونته، وإذا حدث أّنه لم يكن عنده 
ما يساعده به، وعده إن جاَءه مال أن يعطيه، وكان 
يقّدم طعامه للمحتاجني منهم، ويبقى طاوًيا.  

ما قال ال قط إّال في تشّهده
لوال التشّهد كانت الؤه نعم

الّناس  ودخل  والّتمكني،  العزّة  له  الّله  أّمت  وملّا 
في دين الّله أفواًجا، كان يجالسهم ويحادثهم، 
نفسه  ميّيز  فال  منهم؛  فرًدا  نفسه  ُمعتبرًا 

عليهم بشيء. 
عليه،  ليسّلم  املسجد  دخل  رجًال  أّن  ُيروى 
فاحتار وكان ُمضطرًا أن يسأل: «يا قوم أيكم 
الرّجل  «هذا  ا:  ُمجيًب أحدهم  فأشار  ُمحّمد»؛ 
الرّسول  يقول  وكان  ُمحّمد.  هو  وجهه  املشرق 
(ص): «إّن الّله يكره العبد املتمّيز». كان رسول 
الّله في أخالقه مضرَب األمثال، وكان صاحب 
يحّبونه  الّناس  جعل  ّمما  الفاضلة،  الّصفات 
الّله  لرسول  حّبهم  أّن  حد  إلى  حوله  ويلتّفون 

فاق حّبهم ألبنائهم وأمهاتهم وأطفالهم.
(حيفا)    
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 لن أْترَك قاطراَتِك تخرُج عن ُقضبانها، حّتى 
م قطارًا على أرِصفة املستقبل.. ال تتحَطّ

وَميْنع  املطرَ،  َيْستدرُج  ًيا  َطْم طيَنك  عاشري 
اخلريَف أن يدبَّ في داليات اآللهة!

    
 حيفا!!!.. يسيُل لعابي خطيئًة وَمْعِصيًة 
َنوبر  َلًة إلى ِشفاه الصَّ ْب ألَسُت أشتهيك ُق  –

ظاِمئة؟!
إلّي  وأنا «املجنون»  ُينادي،  ل موجود  كرملك 

راضًيا...
رُِك يسكن موِقَد ِسرَّك، شفيًعا يفكُّ  سيظلُّ َمتْ

ِلساني ُعْقَدة!!
ْأِتِه  خبَّ بِكتماٍن  تبوح  وشَوَشًة  جمرُك  يضحُك 

في ُعبِّ اإللِه «سارًقا»!!
    

أدخليني   ، ِفيَّ اإلقامَة  اعتقلي  ا  هّي  
نافذِتِه  على  ُد  ُتَعدِّ ِسجًنا  لها  َسني  ألتنَفَّ

حمامٌة ُمطوَّقة...
وَجنمة،  جنمٍة  َألَف  اآلتي،  وراَء  ارحتالي  هاك 
باَح َغديرًا  تزفُّ اسَمِك ُقرْنفًال كان َيْطوي الصَّ

تاِء» عاشقًة!! وغزالًة «لفاِكهة الشِّ
صدري غابات َدوََّنها ِطفُلك كي ال َتْبقى غابٌة 

لم َيَطْأها زيتوُنك أرًضا!!
    

لصيد  كانت  ِشباًكا  َفَتَق  شتاء،  لِك  أنا   
«حليمة» سوًقا جائعة!!

رِْضُع  ُي َثْدًيا،  َقصيدتي  أزراُر «ُبردةِ»  َت  لتتفلَّ
بًة َهزَمت طقوَس «الوْأِد»، وغادرت  الوصوَل َعَت

َمزالَق الرُّخام رضيعًة عاِئدة!!
    

 ال تخافي من َضجيج خوٍف عال، ال خوَف 
من َقْعَقعِة خوٍْف َيعلو ضجيًجا!!

ال  كي  وا-«َأْبَلقاه»،  ناِد!!  ْيَتك»:  «لَب قولي 
«للبعيد»؛  ويظلُّ  أعتابا...  وال  َقْلَعًة  َيِهَن 
ينِه  مَّ بِسكِّ حاِفًظا أماَنَتُه، فإن أطاَع أمَر الّله وَه
َموْأل»  سيأتيه «السَّ الِعْقِد»  ُيغّيُب «واسِطَة 
ا!! ـً ّي وف وِخّال  رَْعٍد  َر  وطائ اعتصاٍم،  َل  َحْب

    
 حيفا!! أنِت هي «الوعد احلّق»، وأنا ِصرُت 
َة  لك قارًئا!! ابعثي «بوَْحيك»، كي أقرَأ وصيَّ
واسي «دعوةً»، فآخذ  سقراط وابن الرّومي والنُّ
ما لّلِه، فهو لي!!.. وأُعطي لقيصر، قبل أن 
تقصر «بذلَتهُ»، ِألُبقي: ما لَقيصر لقيصر!!

    
ِعجافا!!  َتكبر  َسْبٍع  َخْلَف  ُتصّلي  ال   

رٌْق «وبرُجك» َتسامى إلها!!  «خليُجك» بَ
يغمر  مس،  الشَّ إليها  َتْعدو  نوافَذ  افتحي 
خرائَب  دمشق  في  ويرممِّ  بغداد  َة  أزقَّ الّنوُر 

ابا!! َب املوتى، ُقبورًا وتاريًخا يريدوَنُه َسراًبا َي
    

 أنا امرؤ القيس، وقد ِجْئُتك ورائي كواكُب 
«يوسف»، رؤيا أْمرَعْت وازْدهرت!!

يحمُل  «الَغُد»  فأتى  اخلمَر  «يومَ»  أَقْلُت 
قة!! قصيدتي املعلَّ

وبغدادَ،  دمشَق  َنبِك»،  «ِقفا  لتقوَل:  ال 
اًء!! «طعناٍت جنالء» وموًتا هَب

َه  ْعَد أن «ُشبِّ حصاني «فارٌس قدمي»، جاَء – بَ
لهم» وجنا!! 

إيقاًعا  رَت  تكسَّ أبياًتا،  «ُمعلَّقتي»  َد  فوحَّ
وتفرَّقت فرساًنا!!..

    
مت أن  ِك، وَمَعِك تعلَّ  حيفا!!.. «هاجُر أمُّ

تكون «بئرًا» ُمَتمرَِّدًة...
عاهد      جديًدا،  «َحّجاًجا»  َعْنهما  اخَلِعي 

«ابَن ِملجم» و«لؤلؤة»!!!
«البئرين»،  رْزَخ  بَ «اسماعيُل»  يصَل  كي 

باِيُع حنظلًة! ًيا َمْسلوًال ُي َسْع
    

 – الّذبول  وََصَلُه  احلزن»  «عام  حيفا!!..   
ومضى  البعيدة،  املسافات  نداَء  ّبى  لَ خروًجا 
ُمْترب  اخلالي»  «ربِعِه  إلى  عاد  «طوْطًما» 

القَدَمِني وتاها!!
    

 ابحثي عن احلياة جتديها، رْقصًة متَْوَسَقت 
تغزل  قصيدٍة  بيت  في  يِل  الّل َسرِج  خلف 
شقائق  اجلسد،  جلزيرة  هوة،  الشَّ أبجدّية  من 
وز»، «وّالدةً» تَعْشترْت  الّنعماِن من حدائق «متّ

ًة باذخة!! ًة عصّي ّي كنعان
دي مباء دجلة والُفراْت.. تعمَّ

ُق «زَمزمُ» احلالّج ِاْشراًقا!! يتدفَّ
تبدأ  عادت  دمشق  أعتاب  إلى  النَّصر  ُطرُق 
في  َينساب  َسالًما  قاَم  لَبرْدى  َصبا  منك، 

راقا... فيحائها رَْق
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أكبر  هي  الدرقّية  الغّدة 
تفرز  أّنها  (أي  الصّماء  الغدد 
الّدم  إلى  مباشرًة  هوروموناتها 
في  تتحّكم  قناة)،  دون  من 
خاليا  لكّل  األيض  عملّيات 
عالقة  لها  وبالّتالي  اجلسم؛ 
عملها  في  خلل  فأّي  باحلرق، 
بالّنشاط أو الكسل يؤّثر على 

الوزن بصورة ملحوظة.
الغّدة  (خمول)  قصور 
الدرقّية هو مرض يصيب الغّدة 
إنتاج  عدم  ويسّبب  الدرقّية، 
هورمون درقّي مبا فيه الكفاية. 
األسباب  من  العديد  هناك 
هو  الّسبب  ذلك.  حلدوث 
اّضطراب املناعة الّذاتّية، املسّماة 
 ،Hashimoto's thyroiditis
املضاّدَة  األجسام  تهاجم  اّلتي 
وجتعلها  الدرقّية،  الغّدة  فيها 

خاملًة بشكل تدريجّي.
وما لم يكن قصور (خمول) الغّدة الدرقّية، سببه صدمة إلى منطقة الرقبة أو 
الّسرطان، فمن الّصعب في أغلب األحيان َحتديد أعراض االضطراب. بالطبع، 
األعراض اّلتي تعرف هذا املرض حتوي تشكيلًة واسعة من املشاكل الطبّية 
من  املُزمن. والعديد  اإلعياء  مرض  أو   Fibromyalgia الكآبة ذلك  بضمن 
أمراِض  باسم  عموًما  واملعروفة  املناعة،  نظام  تصيب  اّلتي  األخرى  األمراض 

املناعة الّذاتّية.

وإليكم بعض األعراض الّشائعة لهذا املرض:
 زيادة الوزن أو صعوبة خسارة الوزن بالرغم من اّتباع نظام غذائي ورياضي.

 تساقط الّشعر.
 جفاف، وهشاشة الّشعر.
 جفاف، وهشاشة اجللد.

 احلساسّية إلى البرودة، خصوًصا في احلدود القصوى.
 صعوبة احلمل أو مشاكل خصوبة (للنساء).

 َتشّنج وألم العضالت، تتفاوت الّدرجة.
 تفاوت في دورة احليض (للّنساء).

 اإلمساك.

أفضل عالج طبيعي خلمول الغّدة
ّية تناسب حالة اخلمول.  ّية وااللتزام بحمية غذائ جتّنب بعض املنتجات الغذائ
ويتضّمن العالج الطبيعّي وصفًة من املقوّيات اّلتي يجب أن ُتدمج في نظام 

التغذية اليومّية.
تقول  أن  يجب  شيء،  كّل  وقبل  أوًّال  الّصويا؛  من  املصنوعة  األطعمة  جتّنب 
ويا بقدرتها على إبطاء  وداًعا لكّل أنواع ُمنتجات الّصويا. حيث ُتعرف الصُّ
جسمك.  أليض  الّدرقّية  الهورمونات  إفراز  إلى  يؤّدي  ّمما  الّنشيطة،  الغّدة 
يكون  قد  طعام  وأّي   ،Lecithin مباّدة  الغنّية  األطعمة  جتّنب  يجب  كذلك 

ا من أطعمة الّصويا. ـً مشتّق
جتّنب  وهو  احلسبان،  في  آخر  أمرًا  تأخذ  أن  يجب  امللفوف؛  عائلة  جتّنب 
امللفوف واخلضار املشابهة، واّلتي تقع أيًضا حتت بند األطعمة اّلتي تسّبب 
تعطيل عملّية الغّدة الدرقّية. وتعرف هذه اخلضار بقدرتها على منع إنتاج 
الهورمونات الّدرقّية. أغلب األطعمة من هذا الّصنف هي القرنبيط، امللفوف، 

ص، الّلفت، اجلرجير، امللفوف الّصغير. الفستق غير احملمَّ
تناول أعشاب البحر؛ تعرف األعشاب البحرّية باحتوائها على كمّية كبيرة 
وحتفيز  الدرقّية  الغّدة  وظائف  إعادة  على  وتعمل  مفيدة،  وهي  اليود.  من 

إنتاج الهورمون الّدرقّي أيًضا، حتت الّسيطرة لدعم األيض.
خمول  معاجلة  على  بقدرتها  مشهورة  أخرى  شعبّية  عشبة  القرّاص  نبات 
الغّدة الدرقّية؛ واستعمالها آمن للّنساء احلوامل رغم أّنها غنّية جًدا باليود. 

وتعيش في املناطق املعتدلة، ومتوافرة أيًضا على شكل كپسوالت.
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أجنزت سلطة اآلثار، قبل أّيام قليلة، احلفرّيات األثرّية في 
رقم  الّشارع  توسيع  أعمال  بسبب  أُجريت  واّلتي  صّفوري، 
مالّي  79. وقد أجريت احلفرّيات على جانبي الّشارع (الشِّ

لفترات  االستيطان  آثار  عن  خاللها  وكشفت  واجلنوبّي) 
عديدة، ابتداًء من العصر احلجرّي وحّتى الفترة البيزنطّية. 

l�u*« s� w�UL =A�« r�I�«

آثار  على  املوقع  من  مالي  الشِّ اجلزء  في  الكشف  ّمت 
االستيطان  بداية  فترات:  عّدة  إلى  تعود  اّلتي  االستيطان 
الفّخار  اكتشاف  قبل  (ما  األخير  احلجري  العصر  في 
8500–6000 عام ق.م.)، استمرارًا إلى العصر الّنحاسي 

(4000–3300 ق.م.)، كما ّمت العثور على بقايا املباني 
بني  ما  منه  األولى  (املرحلة  القدمي  البرونزي  العصر  من 
3300–2200 ق.م.). أكثر ما برز خالل تلك احلفرّيات أّن 

غالبّية املكتشفات تعود للعصر الّنحاسي والبرونز األوسط. 
يجدر الذكر أّنه إلى جانب تلك املكتشفات ّمت العثور على 
أرضّية معصرة مرصوفة بالفسيفساء، وفي إحدى زواياها 
حفرًة صغيرة متكن من وضع جرّة تخزين كبيرة. تاريخ هذه 
املعصرة يعود إلى الفترة البيزنطّية وهي املكتشف األثرّي 

الوحيد في هذا اجلزء من املوقع املؤرّخ إلى تلك الفترة.
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ّمت في هذا اجلزء من موقع احلفرّيات العثور على بقايا 5 
القدمي  البرونزي  العصر  إلى:  تعود  االستيطان  من  مراحل 
واألوسط، ثالث مراحل من االستيطان من العصر الّنحاسّي، 

وطبقة من االستيطان تعود إلى العصر احلجري األخير. 
موقع  من  الّشرقّية  اجلهة  في  املباني  أحد  بقايا  وتعود 
من  جدرانه  ُبنيت  األوسط.  البرونز  عصر  إلى  احلفرّيات 
غالبّية  صغيرة.  أجزاء  منها  حفظ  واّلتي  الكلسّي  احلجر 
أدوات  بقايا  من  أجزاًء  شملت  الفترة  هذه  من  املكتشفات 
الفّخار. املكتشفات القليلة نسبًيا من تلك الفترة ُتشير 
البرونز  عصر  خالل  صّفوري  عني  في  االستيطان  أّن  إلى 

األوسط، كان صغيرًا جًدا.
أّما املكتشفات من العصر البرونزي القدمي فشملت العديد 
من املباني ُمستطيلة الّشكل ومبنّية من احلجر الكلسّي. 

بعض اجلدران كانت ذات زوايا ُمستديرة (وليس 
زوايا قائمة كما هو معتاد في البناء). 
كما ّمت العثور على مكتشفات أخرى 
مثل أدوات من حجر الّصوان وأجزاء من
املباني الّتابعة للعصر احلجرّي األخير، 

والعصر الّنحاسّي.
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كشفت احلفرّيات في عني صّفوري على موقع من العصر 
الّنحاسي والعصر احلجرّي األخير. ومن أبرز املكتشفات في 
عليها  ُيطلق  اّلتي  الّنحاسّي  للعصر  الّتابعة  تلك  املوقع 
الباحثون حضارة «وادي ربا» (بسبب املوقع اّلذي عثر عليه 
ألّول مرّة، قرب رأس العني). هذه احلضارة انتشرت في البالد 

خالل األلف السادس، وبداية األلف اخلامس ق.م. 
الفترة  تلك  خالل  اإلستيطان  أّن  إلى  املكتشفات  ُتشير 
امتّدت مساحته على أكثر من 300 دومن. كما يبدو فإّن 
هذا املوقع هو األكبر في البالد، واّلذي فيه نعثر فيه على 
بينما  الّطني  من  اجلدران  ُبنيت  وقد  احلضارة.  تلك  بقايا 

ُبنيت أساسات اجلدران من احلجر الكلسّي. 
وإلى جانب املباني ّمت العثور على أدوات الفّخار املزخرفة 
باأللوان األحمر واألسود. وعثر على أدوات الصوّان، خاّصًة 
وجود  إلى  يشير  ّمما  احلبوب،  حصاد  في  املستعملة  تلك 
الّتجارّية،  العالقات  عن  أّما  املنطقة.  في  احلبوب  زراعة 
فنستدّل من األدوات املصنوعة من مادة «األوپسيديان» وهي 
نوع من احلجر البركانّي، أّنه ال يتواجد في بالدنا. وأقرب 
موقع يستورد منه «األوپسيديان» هو تركيا. وهذا يشير 
إلى مصادر االستيراد في العصر القدمي اّلتي امتّدت على 

آالف الكيلومترات.

الصور املرفقة:
شكل  على  زخرفة  عليه  ُنقشت  احلجر  من  لوح   (1)

نعامة من العصر احلجرّي األخير. 
(2) صحن من احلجر، فيه أجزاء من اخلرز، تابعة للعصر 

احلجرّي األخير.
ة. بيزنطّي (3) معصرة من الفترة ال
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال
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ْسُت بغاِضٍب إّني على ما قاَل َل
ِم    ما ُدْمِت أنِت هوى الّشباِب الّدائ

يا بنُت حَني أراِك أعلُم أّنني
ِم ني سحَر هذا العال ْي    َمَنْحُت َع

َتْمَسكي يا بنُت أنِت وإّنني ْس ُم
ٍم راحِم َثٍل حكي أهفو إلى َم   

َثٍل وال والعقُل ال يسمو بال َم
ُيفني جماَل احلاملَني تشاؤمي   

نا ِبّ لِة ُح نا في خمي بالفجِر ِمنْ
ِم بَني املُروِج وكنِت أجمَل نائ   

َتَتحاَوريَن معي وقلبي خافٌق
ِم لكالِم معشوِق الهزاِر احلال   

يا بنُت أسعدني الكالُم فما الذي
أملى عليِك بذا احلديِث الناعِم   

راثي لسُت أْجَهُل ِنْعَمتي ِحَكٌم ُت
ِم ما زلُت مظلوًما ولسُت بظال   

ٌر ال ينقضي ٌر حائ فكرٌ، َمسي
َر رائدي وُمخاِصمي إّن الّتفّك   

َرِة اإلنساِن ِمن َشَجِن الهوى في ِهْج
ِم ٍر حاِئ ْي ْرٌب َكَط ُه َك ينتاُب   

ْسَمتي قولي لهم يا بنُت إّنِك َن
ِم  ّسماِح العائ ِر ألواِن ال في َنْش   
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على  عبلني)  (ابنة  طوقان  مرمي  الفّنانة  حتافظ 
تواجدها بقّمة سباق األغنيات اخلاص بفّناني بالدنا، 
اّلذي يعّده ويقّدمه اإلذاعي شادي بّالن عبر «صوت 
أغنيتها  مع  الّثاني  لألسبوع  وذلك  إسرائيل»، 
«إحساس جديد»، وهي من كلمات الياس مطر، وقد 

صوّرت لها «ڤيديو كليپ» في شمال البالد. 
ويتنافس املطرب زهير فرنسيس للوصول مع أغنيته 
«أبو الزّوز مزّعلها»، للوصول إلى القّمة، إلى جانب 
املطربة  تقّدمت  وقد  يحيى؛  وعالء  مطانس  أمير 
دالل أبو آمنة بأغنيتها اجلديدة «عني العذراء»، من 

ألبومها اجلديد «عن بلدي».

وقد تصّدرت الّسباق األغاني الّتالية:
1. مرمي طوقان – إحساس جديد.

2. زهير فرنسيس – أبو الزّوز موّلعها.
3. أمير مطانس – دمعة يتيمة.

4. عالء يحيى - سنة وشهر.
5. محّمد زبيدات – طلعتي زيهم.

6. ميشيل زيناتي – لشو رجعتيلي.
7. دالل أبو آمنة – عني العذراء.

8. سوب - احلياة مرّة وحدة.
9. ماريوس مزّاوي – متأّسف أنا.

10. رونني معّدي – ضياع. 

نشير إلى أّن السباق يبّث أّيام السبت الّساعة 1130 
عبر «صوت إسرائيل».
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بفارق هدفني أو أكثر!
منذ أّول أمس األربعاء، ّمت بيع جميع البطاقات ملشّجعي مكابي حيفا وتل 
أبيب، والتوّقعات أن يتواجد في املدرّجات 16 ألف متفرّج، على األقّل.

في  ا  ـً هاّم فوزًا  حّقق  فلقد  األحمر،  احليفاوّي  للفريق  بالّنسبة  أّما 
األسبوع السابق (2-0 على رمات هشارون)، ليحصل على 7 نقاط 
نقطة،   17 رصيده  وليصبح  األخيرة،  الّثالث  املباريات  في  متتالية 
غان،  رمات  هپوعيل  عن  فقط  واحدة  نقطة  بفارق  اآلن  يبتعد  وهو 
النقب،  عاصمة  في  القريب  األحد  يوم  وسيواجه  األحمر،  اخلط  فوق 
هپوعيل بئر الّسبع، آمًال أن يتابع جناحاته من الفترة األخيرة والتقّدم 

في الالئحة.
ـ20 في الّدوري فستجري على الّنحو التالي: أّما باقي مباريات األسبوع ال

مكابي تل أبيب – هپوعيل عكا
بيتار القدس – بني يهودا

مكابي نتانيا – هپوعيل رمات غان
أبناء سخنني – رمات هشارون

كريات شمونة - عيروني أشدود
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نادي  (رئيس  بيريز  فلورنتينو  رصد   ≠  åUHO	ò  q�«d*

«ريال مدريد» اإلسپانّي، مكافأة قدرها 500 ألف يورو، لكّل 
ـ«بالنكوس» إذا متّكن الفريق الفوز ببطولة دوري     العب من ال

األبطال األوروبّي.
وُذكر أّن بيريز نقل هذا األمر إلى كّل من قائد «ريال مدريد» 
وحارس مرماه، الكاپنت إيكر كاسياس، واملدافع سرخيو راموس.

وّمت الكشف عن هذا األمر، خالل اجتماع غير رسمّي، ُعقد خالل 
األسبوع املنصرم، في أحد مطاعم مدريد، لهدف إعالم الّالعبني 
حتفيزهم  لهدف  الّنادي،  يّتبعها  اّلتي  املكافآت  بسياسة 
ّية. األوروب األندية  صعيد  على  األهّم  الّلقب  حتقيق  على 

تلك  من  أكبر  املوسم،  لهذا  ّية  األوروب البطولة  مكافأة  وُتعّد 
اّلتي حّددها «ريال مدريد» في املوسم املاضي، واّلتي بلغت 
360 ألف يورو لكّل العب؛ إّال أنه ُأقصي الفريق املدريدي 

على يد الوصيف «بايرن ميونيخ» في دور نصف الّنهائّي.
فيها «ريال  فاز  اّلتي  األخيرة  املرّة  في  أّنه  ذكره،  اجلدير  من 
مدريد» في بطولة أوروبا، كانت عام 2002؛ في حني جنح 
في  العاشرة  املرّة  هذه  فستكون  جديد،  من  بالّلقب  بالفوز 
تاريخه.. لننتظر ونرى هل سينجح مورينيو وتالميذه بالتغّلب 
واالرتقاء  ـ16  ال دور  في  يونايتد»  «مانشستر  على  أوًّال 
بالبطولة. الفوز  في  يفّكروا  أن  قبل  املتقّدمة،  املراحل  إلى 
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عندما توّلى أريك بنادو وظيفة املدرّب في مكابي حيفا، كان الفريق 
احليفاوّي، في املرتبة ما قبل األخيرة، حتت اخلّط األحمر، فكان هدفه 
الوحيد كان الهروب من صراعات القاع امللتهبة والتقّدم قدر املستطاع 
سيقود  ِبنادو  بأّن  يصّدق  كان  من  ولكن  األعلى..  نحو  الالئحة  في 
الفريق إلى القّمة، وسينافس مع فريَقي مكابي وهپوعيل تل أبيب 

على بطولة الّدوري؟!
تابع مكابي حيفا سلسلة االنتصارات، و«ضحّية» األسبوع الفائت، 
كان فريق هپوعيل رمات غان (3-0)، ليحافظ بذلك على املرتبة 
الّثالثة، واألهّم من ذلك تقليص فارق الّنقاط من هپوعيل تل أبيب، 
محتّل املرتبة الّثانية إلى 3 نقاط فقط(!!) (واّلذي خسر بالنّتيجة 
2-0 أمام بيتار القدس)؛ ومن املتصّدر مكابي تل أبيب إلى 5 نقاط 

(واّلذي خسر بالّنتيجة 1-0 ضد أشدود)!
وبعد غد األحد، سيستضيف مكابي حيفا فريق هپوعيل تل أبيب 
أن  األخضر  احليفاوّي  للفريق  الفرصة  تتيح  قد  مصيرّية،  مباراة  في 
وأن  األولى،  اجلولة  في   (0-3) اخلسارة  جرّاء  أبيب  تل  من  ينتقم 
يتقّدم، أيًضا، إلى املرتبة الّثانية على حسابه، في حال فاز عليه 
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∫d|œUI*«

1 سمكة فيليه كبيرة احلجم، مقّطعة إلى 4 قطع.
5 مالعق كبيرة من الّسّماق.

4 مالعق كبيرة من عصير الليمون.
50 غراًما من اجلوز املبروش.

4 فصوص من الثوم.
1 ملعقة صغيرة من الكركم.

القليل من زيت الزيتون (حسب الرغبة)
القليل من الفلفل األبيض.

القليل من امللح.

∫dOC� Ò�« WI|d�

نخلط اجلوز مع الثوم، ثّم نضيف مقدار 4 مالعق من الّسّماق.
الّليمون،  بعصير  ثّم  الزّيتون،  بزيت  الّسمك  من  قطعة  كّل  ندهن 

ونقوم بتتبيل كّل قطعة من الوجهني بامللح والفلفل.
نفرك الّسمك، ونضع الكركم والّسّماق واجلوز من فوق ومن حتت، ثّم 

نلّف الّسمك بورق األلومونيوم.
نضع قطع سمك الفيليه امللفوفة في صينّية في الفرن، بدرجة حرارة 

180 مئوّية، ملّدة 30 دقيقة.

ننزع لفائف ورق األلومنيوم عن الّسمك، ونفردها في الّصحن.
نقّدم وجبة الّسمك ساخنة، مع طبٍق من الّسلطة.

∫d|œUI*«

½ كيلوغرام من حلم العجل املفروم.
1 ملعقة كبيرة من البهارات الهندّية املشّكلة.

1 باكيت من عجينة «سپرينچ رول».
1 ملعقة كبيرة من البقدونس املفروم ناعًما.

1 ملعقة صغيرة من الزجنبيل املبشور.
1 علبة من اللنب (القشطة).

2/حّبتان من البصل املتوّسط احلجم.

1 ملعقة صغيرة من الّثوم املدقوق.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل احلار.

½ ملعقة صغيرة من الكركم.
القليل من امللح (حسب الرغبة).

∫dOC� Ò�« WI|d�

ناعًما        ليصبح  هادئة،  ناٍر  على  وُيقلى  ناعًما،  البصل  ُيفرم 
وذهبّي الّلون.

املفروم  الّلحم  من  الّسابقة،  املكوّنات  جميع  مع  البصل  ُيخلط 
والّتوابل والّلنب (القشطة)، ويوضع في الصينّية في فرن متوّسط 

احلرارة، ملّدة نصف ساعة.
بعد أن ُيبرد اخلليط قليالً، ُيضاف إليه البقدونس املفروم.

ـ«سپرينچ رول»، وتلّف بطريقة روالت. توضع املكوّنات على عجينة ال
تصبح               أن  إلى  الفرن  إلى  وُتدخل  بالزّيت،  العجينة  ُتدهن 

ذهبّية الّلون.
ُتقّدم الوجبة ساخنة، إلى جانب طبٍق من الّسلطة.

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d�«

»_�b (23 متوز - 22 آب)

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

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

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

حاذر التوّتر، وانتبه من ميزاجّية البعض أو 
من أذى يريدون إحلاقه بك. عليك أن تكون 

أكّثر حّدة مع احمليطني.

حتمل  قد  املهنّي.  الّصعيد  على  واعدة  فترة 
عمل  ورشة  فتواكب  ملصلحتك،  تغييرات 

جديدة باقتراحات ممّيزة وحكيمة.

إلى  أنظر  أموالك.  تبعثر  وال  مقتصًدا،  ُكن 
تهتم  املغرضني.  بعض  من  وانتبه  أولوّياتك 

بقضّية عائلّية مّلحة.

يلعب  قصوى.  ّية  جاذب ومتارس  تلتقط فرًصا 
على  التأثير  في  ا  ـً هاّم دورًا  الغرباء  أحد 

مسار أّيامك القادمة.

مع  وهدوء  برّقة  وتتعامل  الضغوطات  تخّف 
بأمورك،  التدّخل  البعض  يحاول  األمور. 

فُيصدمون بجفائك.

عليك التروّي قبل اّتخاذ أي قرار. ومع ذلك 
قد  اجلريئة  اخلطوات  وبعض  جديدة  صفحة 

ًيا ُمثمرًا. يحملون مشروًعا مال

كن متحّفًظا، وال تصّدق الشائعات أو األوهام 
أو العروض املُغرية. قد تصطدم بأمور وتعيش 

جرّائها بعض البلبلة.

استغالل  عليك  حليفتك.  الّسماء  تكون 
هذا اليوم، ألّن احلّظ يلعب دورًا مركزًيا فيه.. 

حاول التمّتع من يوم ممّيز.

العمل.  مجال  في  شراكة  عن  تبحث  قد 
ستعقد لقاءات تتحّدث خاللها عن امكانّية 

ارتباط أو عقد صفقات أو مشروع زواج.

على  تراهن  ال  قليًال.  األقدار  تعاكسك  قد 
االنتفاض  أو  مشروع  إلطالق  اليومني  هذين 

على الواقع، تكّيف مع األجواء.

إليك  حامًال  احلظ  ويبتسم  واثًقا،  تنطلق 
عاطفّية  عالقة  أو  حًال  أو  ا  مناسًب جديًدا 

تسعدك وتغّير مسار حياتك.

فيها  حتّقق  هاّمة  أسبوع  نهاية  تنتظرك 
واختبارًا  ا  ـً مهّم حدًثا  ستواجه  أمنياتك. 

جديًدا ولرّمبا انتقال إلى موقع آخر.

‚U ÒL Ò «Ë  “u 'U Ð  p L Ò «
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Æ q ÚFH Ú�U Ð U1— wJÓ² ÚA Óð

 Ól Ó�  ÔÀ]b Ó×Ó² Óð  Ú Ó√Ób ÓÐÓË  ¨U1—  W Ó�Úd
Ôž  v�≈  Â̂Ô Ú_«  XÓK ÓšÓœ

 UN Ô² ]¹Ó √ò  ∫UNÓ�  Ô‰uI Óð  Ú Óc ÓšÓ√  ÆU1—  ÚXÓK ÓF Ó�  UL Ó�  W Ó³ ÚFK̂�«

 ¨ ÏW ÓHOEÓ½  p Ô� Ðö Ó�  Ï̈uÚK ÔŠ  p ÔN ÚłÓË  ¨ÔW ÓHOD]K�«  ÔW Ó³ ÚFK̂�«

 Óq ÓL ÚłÓ√  wŁ]b Ó×Ó² Óð  ÚÊÓ√  ]ô≈  p ÔBÔI ÚM Ó¹  ô  ¨ ÏW ÓHODÓ�  p Ô² ÓL Ú� ÓÐ

Æå° p ÔI ¹UCÔ¹ Íc]�« U� w� wJ ÚŠ« ¨ Âö ÓJÚ�«

 ÚX ÓL N Ó� U1— Ús J� ¨ ‰«R�̂�« s ÓŽ ÔW Ó³ ÚFK̂�« V  Ô& ÚrÓ� ¨U ÎF Ú³ ÓÞ

 U�  pÓ�  Ô‰u�Ó√  Ó·Úu ÓÝò  ∫UNÓ�  ÚXÓ�UI Ó�  ¨Â̂Ô Ú_«  t ÚO Ó�≈  Ôe Ô�Úd Óð  U�

ÆåwMÔI ¹UCÔ¹ Íc]�«

 ∫ ÚXÓ�U�ÓË  ¨ ÌÊUM ÓŠÓË  Ìn ÚD ÓF Ð  U1—  v�≈  Â̂Ô Ú_«   Ód
ÓE Ó½

°w²ÓM ÚÐ« U¹ wMOŁ=b ÓŠ

ÆÆÆ Y¹b Ó Ú(U Ð Ú Ó√Ób ÓÐ ]r ÔŁ ¨U1— Ú Ób ]N ÓM Óð

 ÔXÚM Ô�  U ]0Ô—  ¨w Ò�Ô√  U¹  «c¼  pÓ�  Ô‰u�Ó√  ÓnÚO Ó�  Ô·d ÚŽÓ√  ô  ≠

 w Ò½Ó√  pÓ�  Ôr
� Ú�Ô√  v ÒM J�  ¨w�  ÔÀÔb Ú× Ó¹  UL ? �  ÔVÓ³ ]��«  U½Ó√

 Î…Ób zUŽ  ÔXÚM Ô�  U�Ób ÚM Ž  Óp�–  Ó √Ób ÓÐ  ÆU Î¾ =O ÓÝ  U Î¾ ÚO Óý  Úq ÓF Ú�Ó√  Úr Ó�

 ÌdOG Ó	  >»UAÐ  ÔXÚO ÓI Ó² Ú�«  ÆÆÆÕÓd Ó�  w²ÓI¹b Ó	  XÚO ÓÐ  Ús �

 Ôt ]M J� ¨Ôt ÚM � Ó»Ôd Ú¼Ó√ ÚÊÓ√ ÔXÚ�ÓËUŠ ¨ ŸÓ—U ÒA�« Ó—u³ ÔŽ wM ÓFÓM Ó�

 ¨¡UJ Ô³ Ú�U Ð  Ô Ú√Ób ÓÐÓË ¨Íb Ó� Ół Ôf ]� Ó×Ó² Ó¹ Óc ÓšÓ√  ¨wÐ Óp Ó� Ú�Ó√

 w ÒM J� ¨wzUJ ÔÐ VÓ³ Ó� Ð ÓfÚO Ó� »̂U ]A�« Óp�– Ó»Ód Ó¼ U¼Ób ÚM Ž

Æ ÊUJ ÓL ? Ú�« Óp�– Ús Ó� Ì“u− ÓŽ Ì…Ób =O ÓÝ »«d ² Ú�U Ð Ô ÚQ ÓłUH Óð

 U¹  UM¹d³ Ú� Ôð  Úr Ó�  «–UL? �  ∫ÎW ÓÐd ÓD ÚC Ô�  ÎW ÓIK Ó�  Â̂Ô Ú_«  XÓ�ÓQ ÓÝ

 ∫¡UJ Ô³ Ú�U Ð  ÚX ÓA ÓN ÚłÓ√ÓË  ¨ Ìl =DÓI Ó² Ô�  Ì Úu ÓBÐ  UN Ú² ÓÐU ÓłÓ√  øU1—

 Ó·d ÚŽÓ√  ôÓË  ¨ ]»U ÒA�«  Óp�–  Ô·d ÚŽÓ√  ô  U½Ó√  ¨w Ò�Ô√  U¹  ÔXÚH š

°«c¼ Óq ÓF Ó� «–U ÓL ? �

ÆÂ̂Ô Ú_« XÓ�ÓQ ÓÝ øÈd ÚšÔ√ Î…]d Ó� t Ð XÚO ÓI Ó² Ú�« q Ó¼ÓË ≠

 wðÓœÚu ÓŽ Ób ÚM Ž ÌÂÚu Ó¹ ]q Ô� ¨Úr ÓF Ó½ò ∫ ÌX �Uš Ì Úu ÓBÐ U1— ÚX ÓÐUłÓ√

 Ÿ—U ÒA�«  w� Í—UE² Ú½UÐ  ÔÊuJ Ó¹  W ÓÝÓ—Úb ÓL ? Ú�«  Ós �  XÚO Ó³ ÚK �

 U ÎF¹d ÓÝ  Ôi Ô�Ú—
Ó√  U¼Ób ÚM Ž  ¨UM�e ÚM Ó�  Ÿ—UA�  q ÐUI ÔL ? Ú�«

 Ô Ú√Ób ÓÐ  ÍbÓO Ð  Óp Ó� Ú�Ó√  Ó5Š  ÓÂÚu ÓO Ú�«ÓË  ¨wM ÔJ � Ú Ô1  ô  v ]² ÓŠ

Æt ð]u Ô� Ús � vÓK ÚŽÓ√ ÓÊU� wðÚu Ó	 ]ÊÓ _ Ó»Ód Ó¼ÓË Ó·U Óš ¨ ÔŒÔd Ú	Ó√

 UN³̂ × Ô¹  ¨W ÓÝÓ—Úb ÓL ? Ú�«  w�  Ôr]K ÓF Ó² Óð  ¨ ÏW ÓÐ]œÓR Ô�  ÏWÓK ÚH Þ  U1—

 ¨«Îb ÓŠÓ√  Í–ÚR Ôð  ôÓË  ¨ ÏW ÓzœU¼  ¨ ÏW ]O �Ó–  ÏWÓK ÚH Þ  UN ]½Ó _  ÔlOL Ó Ú'«

ÆUN ðUI¹b Ó	ÓË UN zU�b Ú	Ó√ lOL Ół Ól Ó� ÓV
F]K�« V̂  Ô% Ów

N Ó�

 ¨UN Ð  ÊU ÒL Ó² ÚN Ó¹  U¼«b �«Ë  ¨«ÎdO¦ Ó�  UN³̂  Ô%  U1—  ÔWÓK zUŽ

ÆUN ÓÐUFÚ�Ó √ UN ½U�—UA Ô¹ÓË ¨UN ÝË—Ôœ w� UN ½«b ŽU� Ô¹ÓË

 w�  ª«ÎdO¦ Ó�  U1—  Ô·̂d ÓB Óð  Ód ]O ÓG Óð  …ÓdOšÓ Ú_«  W Ó½Ë Úü«  w�

 v�≈ Ôq ÔšÚb ÓðÓË ¨ ÂUF ]D�« Ó‰ ÔËUM Óð ÔiÔ�Úd Óð ÚX Ó×Ó³ Ú	Ó√ XÚO Ó³ Ú�«

 UN Ú¹Ób �«Ë Ôb ÓŠÓ√ w ðÚQ Ó¹ U�Ób ÚM ŽÓË ¨UN ÚM � ÔÃÔd
Ú� Óð ôÓË UN² Ó�Úd

Ôž

 Ô·d ÚF Ó¹ Ïb ÓŠÓ√ ôÓË ¨ ÓY¹b Ó Ú(« vÐÚQ Óð ÚX Ó½U Ó� UN ÓF Ó� Àb̂ Ó×]²KÓ�

ÆUN ÔL ? �R Ô¹ U�

 w�  U ÎŠÓd Ó�  ]q Ó�Ó √  U1—  ÚX Ó×Ó³ Ú	Ó√  W ÓÝÓ—Úb ÓL ? Ú�«  w�

 Ôb F Ó² Ú³ Óð ÚX Ó½U� Ïb ÓŠÓ√ UN ÚM � Ô»d Ó² ÚI Ó¹ U�Ób ÚM ŽÓË ¨  UŠ«d ² ÚÝô«

 ÚX ÓF Ół«d ÓðÓË  ¨ ”Ë—b̂�«  w�  UN Ô² Ó�Ó—UA Ô�  ÚX]K Ó�ÓË  Ôt ÚM ÓŽ

Æ ÓVÓ³ ]��« Ïb ÓŠÓ√ Ú·d ÚF Ó¹ Úr Ó�ÓË ¨UN ÔðöOB Ú Ó%

 ¨UNÓ² Ó�Úd
Ôž ÚXÓK ÓšÓœ ¨ XÚO Ó³ Ú�« v�≈ ÂU Ò¹Ó Ú_« b ÓŠÓ√ w� U1— Ú ÓœUŽ

 ÚX Ó½U� UN�̂Ô√  ÆUN ÐUFÚ�ÓQ Ð  ÔV ÓFÚK Óð  Ú Óc ÓšÓ√ÓË ¨ ÎöOK Ó� ÚX ÓŠUðÚ—«

 Ó5Š  U1—  ÔtÔK ÓF ÚH Óð  U�  Ó·d ÚF Óð  ÚÊÓ√  Ú Ó—]d
ÓI Ó�  ¨«ÎdO¦ Ó�  ÎW ÓIK Ó�

 Ôd
ÔEÚM Óð  W Ó�Úd

ÔGÚ�«  ÓÃ—Uš  ÚXÓO I Ó³ Ó�  ¨UN² Ó�Úd
Ôž  v�≈  Ôq ÔšÚb Óð

ÆU1— U¼«d Óð ÚÊÓ√ ÓÊËœ ÌoÓK ÓI Ð

 UN Ô² Ó³ ÚFÔ�  Ów
¼ÓË  ¨UN ÐUFÚ�Ó √  Ús �  ÎW Ó³ ÚFÔ�  U1—  Ú Óc ÓšÓ≈

∫UNÓ� Ô‰uI ÓðÓË UN ÚO Ó�≈ ÚÀ]b Ó×Ó² Óð Ú Óc ÓšÓ√ÓË ¨ÔWÓK ]CÓH ÔL ? Ú�«

 „Ób Ó� Ół  Óp � Ú Ô1  ÚÊÓ√  Í—Óc ÚŠ«  ¨w²Ó³ ÚFÔ�  U¹  pÓK ÓL ÚłÓ√  U�  ≠

 Óp�–  w ÒM �  Ó»Ód Ó² Ú�«  U�Ób ÚM Ž  ¨ÎW ÓHOF Ó{  w½uJ Óð  ô  ¨Ïb ÓŠÓ√

 Úq ÓÐ  p ÚÐÓ √  Úr Ó�  ¨wM ÓL ? Ó�¬ÓË  Íb Ó¹  Óp Ó� Ú�Ó√ÓË  ÓÂÚu ÓO Ú�«  Ôd¹Òd
=A�«

 ∫ Ó‰U�ÓË ¨w½Óœ]b Ó¼ Ôt ]M J� ¨wM Ó�Ód ÓðÓË w ÒM � Ó·U�Ó� ¨ ÔX ÚšÓd Ó	

 p ÔŠ=d Ó³ ÔM ÓÝÓË ¨ Ós¹d ÓšÓ¬ ÌœôÚËÓ√ Ól Ó� wðP ÓÝ ¨ „b �«u � XÚK Ô� «–≈

ÆwJÚ³ Óð Ú Ó√Ób ÓÐÓË UNÓ² Ó³ ÚFÔ� U1— ÚX ]L Ó{ ÆU ÎÐÚd
Ó{

 Ú·d ÚF Óð  Úr Ó�ÓË  ¨W Ó³ ÚFK̂�«  Ól Ó�  ÓY¹b Ó Ú(«  Óp�–  UN�̂Ô√  ÚX ÓF L ÓÝ

 UNL̂ Ó¼ ÓÊU� …ÓdOšÓ Ú_« …Ód Ú² ÓH Ú�« wH Ó� ¨UN ÚO Ó�≈ ÔÀ]b Ó×Ó² Óð ÓnÚO Ó�

 ] 3 Ú·d ÚF Óð Úr Ó� Óp�c� ¨UN ÝË—Ôœ w� U1— Ól Ół«d Ó² Óð ô ÚÊÓ√

 Â̂Ô Ú_«  øpÓ�  ÔÀÔb Ú× Ó¹ U ÒL ÓŽ U1— U¹ UMÓ�  w�uI Óð Úr Ó�  «–UL? �  ≠

ÆUNÓ² ÓM ÚÐ« Ôs ÔC Ú Ó% Ów
¼ÓË

 Ôl ÓCÓð Ów
¼ÓË U1— ÚX ÓÐUłÓ√ Æw Ò�Ô√  U¹ ÓV Ó�UŽÔ√  ÚÊÓ√  ÔXÚH š ≠

ÆUN =�Ô√ —Úb Ó	 vK ÓŽ UN ÓÝÚ√Ó—

 ÓW Ó³ ½Úc ÔL ? �«  X Ú� Ó�  p ]M J�  ∫ ÌÊuM ÓŠ  Ì Úu ÓBÐ  Â̂Ô Ú_«  XÓ�U�

 Ôt ÔðU�̂d ÓB ÓðÓË  ‚ö ÚšÓ Ú_«  Ô¡ =w ÓÝ  »̂U ÒA�«  Óp�–  ¨w²]O ÓM ÔÐ  U¹

 ÚÊÓ√  Ìb ÓŠÓ _  ô × Ó¹  ôÓË  ¨ pÓ�  ÏpÚK Ô�  Óu Ô¼  „Ôb Ó� Ół  ¨ Ï…ÓdOD Óš

Æ ·̂d ÓB]²�« «cN� «ÎÒb ÓŠ Ól ÓCÓ½ ÚÊÓ√ UM ÚOÓK ÓŽ ÆÌ¡u�Ð p ]� Ó Ó1

ÆU1— ÚXÓ�ÓQ ÓÝ øw Ò�Ô√ U¹ ÓnÚO Ó� ≠

 U½Ó√  ¨ „œÓd
ÚH Ô 0  XÚO Ó³ Ú�«  v�≈  Ós¹œuFÓ² ÓÝ  ∫Â̂Ô Ú_«  X ÓÐUłÓ√

 Ô»d Ó² ÚI Ó¹  U�Ób ÚM ŽÓË  ¨ ÌV¹d Ó�  ÌÊUJ Ó�  Ús �  p Ô³ �«d ÔM ÓÝ  „Ôb �«ÓË ÓË

 ŵ ÎÞÚdÂ�« wðÚQ ÓO ÓÝ ¨w�U�Óð ôÓË wÐÔd ÚN Óð ô ¨»̂U ÒA�« Óp�–

ÆW ÓMOA ÔL ? Ú�« t�UL ÚŽÓ√ vK ÓŽ Ôt Ó³ �UFÔO � s Ú− =��« v�≈ ÔÁÔc ÔšÚQ Ó¹ÓË

Æ=ÂÔ Ú_« W ]D Ôš ŸUL Ó�
� U1— Ú Ób ]N ÓM Óð

 w�  ÎW Ó¾ ÞU³ Ó² Ô�  U1—  Ú ÓœUŽ  ¨w�U Ò²�«  ÂÚu ÓO Ú�«  w�ÓË

 W Ó¹UM ³ Ú�« v�≈ U¼]d ÓłÓË ¨»̂U ÒA�« Óp�– U¼ÓQ ÓłU� ¨UN ð«u ÔD Ôš

 W ÓE Ú×]K�«  ÓpÚK ð  w�ÓË  ¨Ïb ÓŠÓ√  UL Ô¼«d Ó¹  ô  ÔYÚO ÓŠ  W Ó³¹d ÓI Ú�«

Æ =w
ÞÚdÂ�« W ÓI Ú�d Ð U1— «b �«Ë Ód

ÓC ÓŠ

 ÊôuI Ó¹  UL Ô¼ÓË  U¼U ÒL Ó{  ¨UN Ú¹Ób �«Ë  Óu Ú× Ó½  U1—  ÚX ÓC Ó�Ó—

 Ós �  ÓdO¦ ÓJ Ú�«  «c¼  ŸU−Â�«  p �̂d ÓBÓ² Ð   Úc ÓI Ú½Ó √  X Ú½Ó√  ∫UNÓ�

 Ós �  dO¦ ÓJ Ú�U Ð  Ó‘]d Ó Ó%  U ]0Ô—  »̂U ÒA�«  «c¼  ¨ ‰UH ÚÞÓ Ú_«

 Ô‰UL ÚŽÓ Ú_« Ác¼ ÚX ÓN Ó² Ú½« p ðÓb ÓŽU� Ô 0 ÓÊ Úü«ÓË ¨ „d ÚO Óž ‰UH ÚÞÓ Ú_«

ÆWÓ�u³ ÚI ÓL ? Ú�« Ôd ÚO Óž

 ¨UN=H Ó	  » ]ö ÔD�ÓË  UN² ÓL
=K ÓF ÔL ? �  ÓÀÓb ÓŠ  U�  U1—  ÚX ÓJ ÓŠ

 «c¼  UN Ó�̂d ÓB Óð  ÔW ÓL
=K ÓF ÔL ? Ú�«  X ÓF ]− Óý  ÆUNÓ³ ÚK Ó�  ÚX Ó×Ó² Ó�ÓË

Æ ·Óu Ó�ÚK � Úr
K Ú� Ó² Ú� Óð Úr Ó�ÓË ÎW ÓŽU− Ôý ÚX Ó½U Ó� UN ]½Ó _

 ÆÆÓW ÓÐ]œÓR ÔL ? Ú�«  ÓW ÓŠd ÓL ? Ú�«  ÓWÓK ÚH =D�«  ÓÊuJÓ²Ó�  U1—  Ú ÓœUŽ

ÆÓW ]¹u ÓI Ú�«ÓË

 w�  t F Ú{Óu Ð  ÔÁÓ¡«e Ół  Ó‰U½  Úb ÓI Ó�  ¨Ô¡v=O ]��«  »̂U ÒA�«  U Ò�Ó√

ÆÌWÓK 	«Óu Ó² Ô� Ì…Ód Ú² ÓH � s Ú− =��«

‚“Q  ‹ U 1—‚“Q  ‹ U 1—
 ‰UHÞú� W ÒB� ‰UHÞú� W ÒB�

  å¡wý q� W³²J�ò ∫dýUM�«    wšËœ ÍR� ∫rÝ—   W ÒOŠ uÐ√ hOBÐ nÞ«uŽ ∫nO�Qð 

  2010 UHOŠ ≠ ©8≠3 sÝ® ‰UHÞ_« »œ√  åÊu²¹e�« rŽ«dÐò ∫WK�KÝ 
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 ∫åÂuJKÝò w� jI�Ë b¹bł

°jI� U Î¹dNý 9990
 qÐUI� åœUá¹¬ wMO�ò

 åÂuJKÝòË ¨U ÎC¹√ UâOł 1 r−×Ð `ÒHBð W�“— qLA¹ ÷dF�«

åœUá¹¬ wMO�ò?�« ÷dFð w²Ò�« …bOŠu�« W Ò¹uOK)« W�d ÒA�« w¼

 XKÐU²�« ‚uÝ w� …b¹b'« WŽdB�« ¨b¹b'« œUá¹¬ wMO*« ÕdÞ sŽ ¨Ÿu³Ý_« «c¼ åÂuJKÝò XMKŽ√

ÆqÄ¬ WKzUŽ w� b¹b'«Ë dOGB�« Œ_«Ë

 W¹uOK)« W�dA�« w¼ ÂuJKÝ W�dýò ∫åÂuJKÝò w� o¹u�²�« ÂUŽ d¹b� VzU½ ¨⁄U³Ý wÝu¹ ‰U�Ë

 q¹uÞ s�“ cM� Èd½ s×½ ÆœU³¹ü«  «“«dÞ w�UÐË œU³¹¬ wMO*« ÷dFð w²�« ‚u��« w� …bOŠu�«

 “UN'« ÷dFð w²�« …bOŠu�« W¹uOK)« W�dA�« ÊuJ½ Ê√ d�H½ s×½Ë œU³¹ü« vKŽ b¹«e²*« VKD�«

 ŸUD� lÝË√ 5JL²� «Îbł »«cł dF�Ð t{dF½ s×M� œU³¹¬ wMO*« ÕdÞ W³ÝUM0Ë ÆUNMzUÐ“ vKŽ

åÆ“UN'« ¡«dý —uNL'« s�

 s¹—œU³*« ‰ ÒË√Ë d¦�√ s� wÐdF�« jÝu�«ò ∫‰UI� åÂuJKÝò w� o¹u�²�« d¹b� ¨a� uÐ√ ÂU�Š U�√

 W¹ƒd�  «Î—«dL²Ý«  wðQ¹  b¹b'«  ÷dF�«  «c¼Ë  ¨U¼dOžË  5  ÊuH¹ü«  q¦�  W¦¹b(«   …eNł_«  ¡UM²�ô

ÆåôË√ szUÐe�« v�« bOłË b¹bł u¼ U� q� VKł v�≈ w�dð w²Ò�« åÂuJKÝò

 7.9 WýUýË q�JOÐ U−O� 5 «dO�UJÐ  © LTE ® lÐ«d�« qO'« v�« wL²M¹ Íc�« œU³¹¬ wMO*« l²L²¹Ë

 b¹bł sŠUý v�« W�U{« ¨wKš«œ GPS WŠö� “UNłË ¨Wifi jÐ«—Ë ¨1Ghz Íu� Z�UF�Ë ¨W	uÐ

 64Ø16 U¼—«bI� WOKš«œ …d�«cÐ œËe� u¼Ë ÆNano Usim W�UDÐ Âb�²�¹Ë ¨Lightning l¹dÝË

ÆiOS 6 qOGAð ÂUE½ sL{ qLF¹Ë ÆœuÝ_«Ë iOÐ_« Ê«u�ôUÐ d�u²� u¼Ë “̈«dD�« V�Š U−Oł

 ∫wK¹ UL� wN� WIHB�« qO	UHð sŽ U�«

 W�“—  qLA¹  –  «dNý  36  …b*  U¹dNý  ÃÆ‘  99.9  qÐUI�  –  Apple iPad Mini – 16GB
 q�UJ�«  “UN'« sLŁ Æ«dNý 36  …b* dNAK� ÃÆ‘ 65  u¼ œU³¹¬ wMO*« sLŁ ¨1GB  r−×Ð `HBð

ÆÃÆ‘ 34.9 W�“d�« sLŁ ÆÃÆ‘ 2¨340 u¼

 W�“—  qLA¹  –  «dNý  36  …b*  U¹dNý  ÃÆ‘  127.9  qÐUI�  –  Apple iPad Mini – GB64
 q�UJ�«  “UN'« sLŁ Æ«dNý 36  …b* dNAK� ÃÆ‘ 93  u¼ œU³¹¬ wMO*« sLŁ ¨1GB  r−×Ð `HBð

ÆÃÆ‘ 34.9 W�“d�« sLŁ ÆÃÆ‘ 3¨348 u¼

©ÆŸÆŸ®                                                       Æ…œËb×� dOž W�e� Ë√ U−Oł 5 W�“— v�« WO�d²�« sJ1Ë «c¼

 Ÿu Ò�œò  WIÐU��  oKDð  åŸUçOÞò  W¹Ëœ_«  W�dý

  å„u³�O�ò?�« w� åw�u�U�√ò W×H	 w� åU�U*«

 w�  UN²×H	  w�  ¢U�U*«  Ÿu�œ¢  WIÐU��   ¨WO*UF�«  W¹Ëœô«  W�dý  ¨ŸUHOÞ  XIKÞ«

 rÝ« X% œôË_«Ë ‰UHÞô« Èb� W½u���« ÃöŽ Ÿu{u� v�« ‚dD²ð w²�« „u³�OH�«

Æ¢w�u�U�«¢

 v�« UNF�—Ë rN²MÐ«ØrNMÐ« …—uB� W�UDÐ rOLBð 5�—UA*« ÊUJ�SÐ WIÐU�*« V�Š

 vKŽ qB×¹ © UJ¹ô®  UÐU−Ž« 10  lL−¹ s� q� Æ „u³�OH�« w� w�u�U�√ W×H	

Æw�u�U�√ s� WLLB� WDMG2 W�UDÐ

 Èb�  W½u���UÐ  oKF²ð   U�uKF�  vKŽ  w�u�U�«  W×H	  d³Ž  «uKB%  Ê«  rJMJ1

 …dOBI�« Âö�ô« …b¼UA�Ë hB�²� VO³Þ s� œËœd�« wIKðË WK¾Ýô« ÕdÞ œôË_«

 Ê«  dE×¹  «–U�  ¨W½u�Ý  s�  w½UF¹  qHÞ  hO�Að  sJ1  nO�  ∫q¦�  U¹UC�  ‰uŠ

 Â«b�²Ý« WOHO� ¨  VO³D�« v�« tłu²�« V−¹ v²� ¨W½u�Ý s� w½UF¹ b�u� wDF½

ÆU¼dOžË VzU	 qJAÐ W¹Ëœô«

  U�uKF*«  `M*  W�K��«  WOÐdF�«  WGK�UÐ  UBOBš  „u³�OH�«  W×H	  ¡UA½«  -

Æq¼ú� …dýU³� WI¹dDÐË »uKÝ« `{ËQÐ W¹—ËdC�«

 W¹—U−²�«  W�—U*«  W¹UŽdÐ  Á¡UA½«  -  Íc�«  l�uLK�  W�U{«  d³²Fð  „u³�OH�«  W×H	

 ‰uŠ  WLN�   U�uKF�  vKŽ  UC¹«  Íu²×¹Ë  WO{U*«  WM��«  wwwÆskhonaÆcoÆil
  «—«u(«Ë dýU³*« ‰UBðö� W	d� p�UM¼ „u³�OH�« ‰öš s� t½« ô≈ ¨ Ÿu{u*« «c¼

ÆVO³D�«Ë q¼ô« 5Ð U� W�UN�«

©ÆŸÆŸ®

°åpOLOŽò s� b¹bł

WE�UŠ …œU� ÊËbÐ ≠ åpOLOŽò ¡«dH	 WM³ł

 w�U{≈ b¹b& ÷dŽË Y¹b% lÐU²ð ¨U�uMð s� …bz«d�« ¡«dHB�« ÊU³łô« W�—U� ¨pOLOŽ

 …œU�  ÊËbÐ  rÝœ  28%  pOLOŽ  WM³ł  ≠W×B�«  r�UŽ  s�  …d*«  Ác¼Ë  ¨ÊU³łô«  ‰U−�  w�

ÆWE�UŠ

 qCH*«  ‚«c*«  fHMÐ  ¡«dH	  WM³ł  b¹d¹  s*  q(«  q ÒJAð  WE�UŠ  …œU�  ÊËbÐ  pOLOŽ

Æt� W³ÝUM*« pOLOŽ WM³ł UM� q� —U²�¹ Ê√ «cNÐ sLCðË ¨WE�UŠ …œU� ÊËbÐ ·u�Q*«Ë

 ‚öžù«Ë  `²H�«  `O²¹  ¡UDž  l�  Â«dž  200  …u³FÐ  …d�u²�  WE�UŠ  …œU�  ÊËbÐ  pOLOŽ

 ÊU³łô« r�� w� WM³'« lOÐ r²OÝ ÆWK¹uÞ …d²H� Uł“UÞ Z²M*« ¡UIÐ vKŽ k�U×¹Ë —̈dJ²*«

ÆpOLOŽ s� WO�U{ù«  U−²M*« V½Uł v�≈

 WO�uO�« …UO(« s� √e−²¹ ô «¡eł q ÒJAð ¨¡«dHB�« ÊU³łö� …bz«d�« W¹—U−²�« W�—U*« pOLOŽ

 eOL*«  UN�«c�  qCHÐ  WOKOz«dÝù«  W¹uN�«  s�  √e−²¹  ô  ¡eł  w¼Ë  œö³�«  w�  XOÐ  q�  w�

ÆWMÝ 70 s� d¦�√ —«b� vKŽ pKN²�*« o�«d¹ Íc�«Ë

∫W¹œUF�« 28% pOLOŽ WM³' tÐUA� ¨pKN²�LK� tÐ v	u*« sL¦�«

ÆÂ«dž 200 Ê“uÐ …u³F� ÆÃÆ‘ 15.41
©ÆŸÆŸ® H a i f a
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u�ËœuÝu�ËœuÝ

 s� r¼ ¨U Î¹uMÝ lIð w²Ò�« ‚dD�« Àœ«uŠ vK²� YK ÔŁ u×½ ∫å„Ëd¹ —Ë√ò W ÒOFLł

¡«dL(« W ÒOzuC�« …—Uýù« —uNþ rž— ¨Ÿ—U ÒA�« ÊËd³F¹ s Ò2 rNM� r��Ë ¨…—U*«

 w� Ÿ—UA�« «Ëd³Ž b� r¼b	— Èdł s¹cÒ�« 5MÞ«u*« s� 15% s� d¦�√ Ê√  UODF*« XMÒOÐ

Æ…UALK� Òd2 s� ‰Uš ÊUJ�

30 ≠ r¼b	— Èdł s¹c�« …—U*« œbŽ

25 ≠ …UALK� d2 tO� ÊUJ� w� Ÿ—UA�« «Ëd³Ž s¹c�« œbŽ

5 ≠ …UA*« d2 s� ‰Uš ÊUJ� w� Ÿ—UA�« «Ëd³Ž s¹c�« œbŽ

16.66% ≠ …dODš …—uBÐ Ÿ—UA�« «Ëd³Ž s¹c�« …—U*« W³�½

 ÂU�≠dNE�«  bFÐ  …bŠ«u�«Ë  …dAŽ  W¹œU(«  WŽU��«  5ÐË¨2012‰Ë_«  Êu½U�  s�  ‰Ë_«  w�

 b	— WO�UFHÐ …d	UM�« W�U¹ w� å„Ëd¹ —Ë√ò WOFL' WFÐU²�« WOÐU³A�« WŽuL−*« œ«d�√

 ‚d²H*«  bMŽ  WŽuL−*«  œ«d�√  jÐ«—  b�ËÆ…bK³�«  w�  Ÿ—UA�«  —u³Ž  ◊U/√  ”UOI�¨W³�«d�Ë

 Èdł  s¹c�«  5Þ«u*«  s�  15%  s�  d¦�√  Ê√   UODF*«  XMOÐËÆ…bK³�«  qšb�  vKŽ  l�«u�«

Æ…UALK� d2 s� ‰Uš ÊUJ� w� Ÿ—UA�« «Ëd³Ž b� r¼b	—

 vKŽ  5IzU��«Ë  s¹dÐUF�«  …UOŠ  dD�K�  ÷d ÒFð  ¡«dL(«  …—UA�«  bMŽ  Ÿ—UA�«  —u³Ž  Ê≈

 ÊuJ¹ ULMOÐ¨W¹ULŠ W¹√ s� ‰eŽ√Ë f¼bK� ÷dF� Ÿ—UA�« d³F¹ Íc�« h�A�U�¨¡«u��«

 sJ1 ¡wý ö� d̈O��« ¡«dC)« WOzuC�« …—UA�« t� `O²ð U�bMŽ t½« s� «b�Q²� ozU��«

 dÐUF�« h�A�« 5Ð å¡UIK�«ò w�ËÆl�u²� dOž qJAÐ q�dH¹Ë QłUH¹ bI� «c�Ë¨tI¹UC¹ Ê√

ÆÎU�Ëœ dÝU)« u¼ dÐUF�« ÊuJ¹≠…—UO��« 5ÐË Ÿ—UAK�

 ÊËd³F¹ s¹c�« …UA*«Ë …—U*« o×Ð 5½«uI�« oO³Dð “eFð Ê√ qOz«dÝ≈ WÞdý vKŽ Vłu²¹Ë

ÆŸœd�« qł√ s� p�–Ë¨¡«dL(« …—UA�« —uNþ bMŽ Ÿ—UA�«

 „«—œù«Ë  wŽu�«  oKDM�  s�  1997  ÂUŽ  X�ÝQð  b�  å„Ëd¹  —Ë√ò  WOFLł  Ê√  v�≈  —UA¹Ë

Æ‚dD�« Àœ«uŠ b{ Â“U(«Ë dÐU¦*« ‰UCM�« WOL¼_

 W³ž—¨”—«b*«  qš«œ  WOÐU³ý   UŽuL−�  qOFH²Ð  WOFL'«  ÂuIð  …dOš_«   «uM��«  w�Ë

 vKŽ ÊU�_« ‰U−� w� s¹bz«— 5OÐU³ý …œU� «u×³BO� À«bŠ_«Ë W³O³A�« WOÐdðË W¾AMð

 ÊU�_«  s¹œUO�  w�   «“U$«  oOI%  u×½  tO�  ÊuAOF¹  Íc�«  lL²−*«  «ËœuIO�¨ U�dD�«

©ÆŸÆŸ®                                                     ÆÎö³I²��Ë Î«d{UŠ Àœ«u(« Ÿu�Ë lM�Ë  U�dD�« vKŽ

 W³łË  q�  l�  …b¹bł  »UF�√  WKOJAð  l¹“u²Ð  å“b�U½Ëb�U�ò  rŽUD�  WJ³ý   √bÐ

 W³KŽ qJAÐ åwÄU¼ò W³F� 20 Ælz«d�« åwÄU¼ò r�UŽ «uHA²�«Ë «u�UFð ÆåqO� wÄU¼ò

°…œËb×� WF³DÐ å“b�U½Ëb�U�ò w� Êü« åqO� wÄU¼ò?�« œôË_« W³łË

 ¨Ÿ—«e*«  q¦� åwÄU¼ò  UÒOB�A� …eO2Ë WFÝ«Ë WKOJAð WK�K��«  Ác¼ qLAð

Æb¹e*« U¼dOžË ¡UCH�« qł— ¨wÞd ÒA�« ¨ÂUÝd�«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� wÐU¼ WK�KÝ Êü« «uFLł«

©ÆŸÆŸ®                                                                                               ÆÊËe�*« œUH½ v²Š ™ …œËb×� WOLJ�« ™

°lz«d�« åwÄU¼ò r�UŽ «uHA²�«Ë «u�UFð

°…œËb×� W��MÐ åwÄU¼ò W³F� 20

 s� `zUB½

 å uáODáOÞò

 ‰uLOÑu½

 vL(« ŸUHð—« bMŽ

‰UHÞ_« Èb� UNłöŽË

 Íc�«  ‰Ë_«  fłUN�«  qHD�«  W×	  d³²Fð

 Ê«  YOŠ  ¨qHD�«  ÷d�  bMŽ  q¼_«  ‚—R¹

 »U³Ý_«  d¦�√  qJAð  qHD�«  …—«dŠ  ŸUHð—«

 b¹bF�«  UNÐ  ÕdD¹Ë  ‰UHÞ_«  VO³Þ  WFł«d*

 …—«dŠ ŸUHð—« œd−� Ê√ `O×	Ë ÆWK¾Ý_« s�

 Èb�   ôƒU�²�«Ë  oKI�«  dO¦ð  …bŠuÐ  qHD�«

 dOA¹  …—«d(«  ŸUHð—«  l�«u�«  w�  sJ�  ¨q¼_«

 w�  t�H½  sŽ  l�«b¹  qHD�«  r�ł  Ê√  v�≈

Æ÷d*« WNł«u�

 s�  WOŽUM�  qF�  …œ—  sŽ  …—U³Ž  …—«d(«

 WOÝËdO� Ë« W¹dO²JÐ ÈËbŽ WÐ—U; r�'«

 bMŽ  …d¦JÐ  dNEðË  WOFO³Þ  …d¼Uþ  w¼Ë

 XŠË«dð «–« WOFO³Þ …—«d(« d³²FðË ‰UHÞ_«

 d³²F¹Ë  ÆW¹u¾�  Wł—œ  37.5≠36.5  XOÐ

 tð—«dŠ   “ËU&  «–«  …—«d(UÐ  ÎUÐUB�  qHD�«

 Wł—œ  ŸUHð—UÐ  ÎUÐUB�Ë  ¨W¹u¾�  Wł—œ  38  ? �«

 Wł—œ  38.5  ? �«  “ËU−²ð  U�bMŽ  …—«d(«

 Wł—œ “ËU−²ð U�bMŽ …—«d(« ◊dHÐ ÎUÐUB�Ë

ÆW¹u¾� Wł—œ  40 ? �«

 vL(  W¹œR�  …bŽ  WFzUý  q�«uŽ  p�UM¼

 ¨`ýd�U�  WOÝËdO�  ÷«d�√  ∫UNM�  ¨qHD�«

 ÆÆ UÐUN²�ö�  W¹œR*«  WO�uŁdł  ÷«d�«

 ¨ÆÆa�«Ë  5²zd�«  Ë«  5½–ô«Ë  oK(UÐ

 „UM¼Ë ¨rOFD²�« sŽ qHD�« r�ł  UHŽUC�

 qF�  œ—  ¨qz«u��«  Ê«bI�  UNM�  Èdš«  q�«uŽ

ÆÆU¼dOžË w��%

 ¡«Ëb�«  ‰uLO�u½  ¢ u³OD³OÞ¢  ÕdDð

 rzö�  ‰UHÞ_«  Èb�  …—«d(«  iH)  rzö*«

 5J�²�Ë  «uMÝ 0 ≠ 3    ‰UOłú� ÎUBOBš

 qHDK� W�bI� Æl{d�«Ë ‰UHÞ_« Èb� ŸUłËô«

 Íu%  ô  ¨ u²�«  rFDÐ  W	Uš  WMIŠ  d³Ž

 qHDK� vDF¹ t½« u¼ p�– w� r¼ô«Ë ÆdJ��«

 lK³K� WKÐU�Ë rFD�« …c¹c�Ë …dOG	 WŽd−Ð

 ÆqHD�« Ê“u� WLzö� WIO�œ WŽd−Ð ¨W�uN�Ð

 bMŽ ŸUłËô« 5J�ð w� r¼U�¹ u¼ W�U{ùUÐ

ÆqHD�« 5M�ð

 V−¹ dNý√ WŁö¦�« sÝ ÊËœ ‰UHÞô« Ê√ —UA¹

 VO³D�« …—U¹“Ë Í—u� qJAÐ rNð—«dŠ iHš

 5Š  wz«Ëb�«  ÃöF�«  vDF¹  ÆX�Ë  »d�√  w�

Æ Uł—œ 38.5 s� d¦�« v�« qHD�« …—«dŠ qBð

  Uł—œ  iH�¹  wz«Ëb�«  …—«d(«  ÃöŽ

 bFÐ ¨Wł—b�« nB½Ë Wł—œ w�«u×Ð …—«d(«

 qHÞ ÊU� p�c� ¨¡«Ëb�« ‰ËUMð s� WŽUÝ nB½

 ÊuJ²�  iH�Mð  Wł—œ  39.5  qBð  tð—«dŠ

 Æ¡«Ëb�«  ‰ËUMð  Ë«  wz«Ëb�«  ÃöF�«  bFÐ  38
 WM�×²�*«Ë  …bO'«  ‚dD�«  iFÐ  „UM¼

∫qHD�« …—«dŠ iH)

 fDG*«  ÊuJ¹  Ê«  ŸuM2  ≠dðU�  fDG�

 …b*  dðU�  fDG�  w�  rJKHÞ  «uF{  °œ—UÐ

 ÆWIO�œ 20≠30
 fÐö�  qHD�«  ”U³�«  s�×²�¹  ≠  ”U³�

 ÆWHOHš  UI³DÐË WHOHš

 W¹uNð  l�  W�dž  dO�uð  V−¹  ≠  W¹uNð

 ÆqHDK� Wł—œ 21≠22 …—«d×Ð

 ¡U�  «œUL� l{Ë sJL*« s� ≠ …œ—UÐ  «œUL�

 ÆqHD�« r�ł w� WHK²�� oÞUM� vKŽ …œ—UÐ

 i¹d*« qHD�« W³ž— qIð Ê« qL²;« s� ≠ ¡«cž

 WOFO³Þ  …d¼Uþ  w¼  Ác¼  ¨¡«cG�«Ë  q�ú�

 qHD�«  ¡UDŽUÐ  ÂUL²¼ô«  V−¹  Æl³D�UÐ

 Æt¹b�  c³;«  ¡«cG�«Ë  …d¦JÐ  ©¡U*«®  »«dA�«

 ŸuM2  ¡UOý√  „UM¼  t½UÐ  d�c½  Ê«  V−¹

 ∫UNÐ ÂUOI�«

 Æœ—UÐ fDG* qHD�« i¹dFð ŸuM2

 ‰u×J�« ≠‰u×J�UÐ qHD�« r�ł s¼œ ŸuM2

 ÆqHD�« bKł d³Ž W�uN�Ð qGKG²¹

 qHD�«  r�ł  WODGð  s�×²�*«  dOž  s�

 W³Þ— nýUM0

  UI³Þ  Í–  fÐö�  qHD�«  fO³Kð  ŸuM2

 ÆWMO�Ł Ë« …œbF²�

           WMO�Ł  ný«dAÐ  qHD�«  WODGð  ŸuM2

©ÆŸÆŸ®                                                        Æ…b¹bŽ Ë«

 WŁöŁ —«b� vKŽ b²�«Ë ¢̈œËbý√¢ w� ÂUI¹ Íc�« ÍuM��« UN{dF� ¨ÀUŁú� caliaitalia W�dý XLE½

 r�{_« bF¹ Íc�« ÷dF*« Âb� YOŠ 5MŁô« ¡U�� UNðUO�UF� XL²²š«Ë w{U*« X³��« Âu¹  √bÐ ÂU¹√

 ÂU¹_« ‰«uÞ i¹dF�« —uNL−K� tðU−²M� ¨œuK'« s� WŽuMB*« ¨…dšUH�« ”uK'« rIÞ√ lO³� œö³�« w�

ÆtðU−²M� w�u�* Y�U¦�« ÂuO�« nB½ hOB�ð l� WŁö¦�«

 5�u�*«  «dAŽ rNML{ s� ¨«Ëb�«uð s¹c�«  t²�U�≈  …b� ‰«uÞ s¹dz«e�«   U¾� ÷dF*« bNýË ÷U¼

ÆUNŠdD¹ w²�« …b¹b'« WŽUC³�« vKŽ ŸöÞö� ¨»dF�«

ÆÆÆW¹dBF�« …UO(« »uKÝ√ rzöð UM²ŽUCÐ

 UO�U�¢  W�dý  X�ÝQð bI�¢∫X�U�  ¢̈‰uLOý  sÐ  w�U²½¢  ¨W�dAK�  W�UF�«  …d¹b*«  l�  UM�  Y¹bŠ  w�Ë

 —«dÝ√ Y¹—u²Ð ÂU� ÊUM�Ë —U$ u¼Ë ¢̈UO�U� ËeMOA²O� u¹—u³O�¢ UN�Ý√ b�Ë ¨1965 ÂUŽ ¢UO�UD¹≈

 w²�« …dšUH�« Êu�UB�« rIÞ√ Z�bð YOŠ ¨5Ðu¼u*« 5½UMH�« s� …b¹bŽË …b¹bł ‰UOł√ v�≈ t²FM	

 VO�UÝ√Ë   UG�  nK²��  Â«b�²Ý«  5ÐË  ¨…d	UF*«  …UO(«  »uKÝ_  UN²�¡ö�  5Ð  UM²�dý  UN−²Mð

ÆWAL�_«Ë œuK'« s� WŽuMB*« ¨…dšUH�UÝuKł rIÞ√ œU−¹≈ ÊUJ�ùUÐ Æw�UD¹ù« rOLB²�«

 Êu�UB�«  rIÞ√  s�  WFÝ«Ë  WŽuL−�  WOMG�«  UM²KOJAð  ¨«c¼  UM{dF�  ‰öš  s�  ÷dF½¢∫XFÐUðË

  UÝUILK� UI�Ë W�¡ö*«Ë VO�d²K� WKÐUI�«  ö¹œu*«Ë rO�UB²K� W�U{ùUÐ ¨‘ULI�«Ë bK'UÐ …b−M*«

 UO�U{≈ UCOH�ð UM×M� ¨÷dF*« —UÞ≈ w�Ë UM½S� p�– v�≈  W�U{ùUÐ ¨W	Uš  «—«u���≈ W�U{SÐË

¢Æs¹dz«e�« q³� s� ¡«dA�« bMŽ 5% W³�MÐ U	UšË

 ¨pz«—_«  ¨©wÐuK�«®  ‰U³I²Ýô«   UŽUI�  UŁUŁ√  ¨WOMG�«  UM²ŽuL−�  sL{  s�   ?  UM¼  UM�b�  UL�¢∫X�œ—√Ë

 WKOJA²�«  s�  U¼dOžË  ¨«d¹dÝ  `³B²�  UN×²�  ÊUJ�ùUÐ  w²�«   U�uB�«  ¨”uK'«  U¹«Ë“  ¨ U�uB�«

 WOMH�« qO	UH²�« ‰Ë«błË wÝbMN�« rOLB²� UI�Ë W	Uš W�¡ö0 ¨WAL�_«Ë bK'UÐ …b Ò−M*« WFÝ«u�«

¢ÆUNÐ pKN²�*« Vžd¹ w²�«

 UO�U� ÷dF� Ê√ È—√ wM½«¢ ∫‰U� ¢ÍdO�Uł e½uLOÝ¢ ÷dF� VŠU	 ¨‰UO½«œ Âd�« l� UM� Y¹bŠ w�Ë

åUO�UD¹≈ UO�U�ò ÷dF� w� 5�u�*« s�  U¾*«

 Ê√  YOŠ ¨wÐU³ýË ÍdBŽ ‰eM� fOÝQð ÍuM¹  Íc�«  »UA�«  qO'« WK¾Ý√  q� vKŽ VO−¹ UO�UD¹«

 Ê√ ÍœUI²ŽUÐË Y¹b(«Ë ÍdBF�« ô≈ ÊuK³I¹ ô rN� W×{«ËË …œb×� XðUÐ wÐdF�« UMÐU³ý  U³KD²�

Æ¢WO	U)« Ác¼ rN×M9 UM¼  U{ËdF*«

 w³K¹Ë  qFH�UÐ  lz«—  ÷dF*«¢  ∫÷dF*«  vKŽ  UIKF�  ‰U�  bI�  ¢‰ULA�«  ÀUŁ√¢  d¹b�  wD³�  ”UO�«  U�√

 W¹dBF�«  ö¹œu*« Êu³KD¹ UMÐU³ý Ê√ È—√ qOK'« WIDM� w� w�Oz— ‚u�L� U½U�  UłUO²Šô« q�

 sJ2 Ÿ“u� qC�√ w¼ ¢UO�U�¢ Ê√ È—«Ë ÊuK�« ¡UCOÐ W¹Ë«e�«  U½u�U	 q¦� p�c� W¹dBF�« Ê«u�_«Ë

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                         Æ¢WłU(« Ác¼ w³K¹ Ê√



47 2013 w½U Ò¦�« Êu½U� 25 WF ÔL'«



482013 w½U Ò¦�« Êu½U� 25 WF ÔL'«
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