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*åUHO�ò q�«d ≠ انتبه أصحاب دورّية األمن 

حّي  في  طرق  حلادث  حيفا  لبلدّية  الّتابعة 
«ناڤيه شأنان»، وأّن السائق املسّبب باحلادث 
تسجيل  من  متّكنوا  ولكّنهم  املكان.  من  يفّر 
رقم مركبته واستدعوا الّشرطة وطاقم اإلسعاف 

لنقل املُصابة إلى املستشفى.
كما الحظت الدورّية رجًال يترّنح على شاطئ 
تفتيشه  وبعد  الّشبهات.  أثار  ما  البحر، 
تسليمه  فتّم  املخّدرات  بعض  يحمل  وجدوه 

إلى الشرطة!

 Ós¹œ qłd  s− «
èM O A  ‰U L ŽQ Ð

احملكمة  فرضت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

 40 الّسجن  عقوبة  حيفا،  في  املرَكزّية 
مختلفة  تهم  بسّت  ديَن  رجل  على  شهرًا، 
قاصرات.  بحّق  مشينة  بأعمال  لقيامه 
وجاء في حيثيات القرار أّن املّتهم ضرب إحدى 
وأمسك  مؤّخرتها،  على  عاًما)   13) القاصرات 
مبؤّخرة أخرى (15 عاًما)، والطف غيرها والمس 
أخرى في أماكن حّساسة من جسمها، حيث كان 
يحّقق  لم  إذا  وأّنه  ا،  ـً جنسّي مريض  بأنه  يّدعي 

مبتغاه فإنه قد يقتل ضحاياه.
الرجل،  هذا  أفعال  خطورة  إلى  احملكمة  ولفتت 
حيث كان يرتكب هذه األعمال املنافية في أماكن 
عاّمة وفي وضح الّنهار. لذا فرض القاضي أڤراهام 
شهرًا،   40 مّدة  السجن  املّتهم  على  إلياكيم 

إضافًة إلى تغرميه بتعويض القاصرات.

 s  X ½d ² ½≈  ÊU�d
 v K Ž  u D ¹  ÊUM ³

UH O Š W F Uł l u
*åUHO�ò q�«d ≠ متكن قرصان إنترنيت في 

حيفا  جامعة  موقع  على  السطو  من  لبنان 
االجتماعية  العلوم  كلية  موقع  على  وحتديدا 
على  احلصول  من  القرصان  هذا  ومتكن  فيها. 
معلومات عن احملاضرين والطلبة في اجلامعة. 
عدة  بعد  السطو  هذا  اجلامعة  إدارة  وكشفت 
الوضع  لتدارك  وسارعت  حدوثه  من  ساعات 

وتالفي أي أخطاء قد تنجم عن ذلك. 

@

مستشفى  في  اء  األطّب يزال  ال   ≠ åUHO�ò q�«d*

«رمبام» يكافحون إلنقاذ بصر الفتاة اّلتي تعرّضت 
هذا األسبوع العتداء من أحد الرّجال اّلذي سكب على 
عاًما،   16 الفتاة  وتبلغ  حارقة.  قلوّية  ماّدًة  وجهها 
وكان رجل يبلغ من العمر 52 عاًما قد تقّدم لطلب 
يدها، ولكّنها رفضته. وكان الرّجل قد هّدد الفتاة إذا 
وقد  منها.  سنتقم  فإنه  ووافقت  أحد  خلطبتها  تقدم 

 Êu × U~¹ åãU ³ —ò ‹ ¡U ³ Þ_«
 °…U²H « d B Ð –UI ½ù

رّدت الفتاة هذا الرجل ألّنه متزوّج وله 5 أوالد، وأّنها 
ال حتبه بل وجهته ليتزوّج بأخرى في سّنه. 

اليوم  بخطوبتها،  الفتاة  حتتفل  أن  املقرّر  من  وكان 
اجلُمعة، من أحد الشّبان البالغ 20 عاًما، ولكن ما أن 
أوت إلى فراشها قبل أكثر من ليلتني حّتى سمعت 
وإذ  األمر،  ما  لترى  ففتحت  نافذتها،  على  قرًعا 
بالرّجل يلقي على وجهها املادة احلارقة ويفّر هارًبا!! 
وّمت نقل الفتاة إلى املستشفى، وتبّني أّن ضررًا خطيرًا 
حلق ببشرة وجهها وفمها ومن املرّجح أن يفقدها بصرها. 
وفي صباح اليوم الّتالي متّكنت الّشرطة من اعتقال 

اجلاني وتوقيفه على ذّمة التحقيق.
  ©Ê—uâýdÇ œUF�≈ ∫d¹uBð ¨ynet l�u� sŽ nDKÐ …—uB�«®

*åUHO�ò q�«d ≠ يشهد سّكان حي عّباس، في 

اآلونة األخيرة، تفاقًما في ظواهر معّينة، الّناجمة 
عن انعدام الّتخطيط في احلّي أو عدم مالءمته 
والعصرّية،  اليومّية  واملتطّلبات  لالحتياجات 
ضيق  املركبات،  لركن  مواقف  ُشّح  عنها  والّناجت 
الّشوارع، اكتظاظ وكثافة سّكانّية عالية، انعدام 
مناطق  وجود  عدم  والّثقافّية،  الّتربوّية  املرافق 

خضراء ومالعب لألوالد، وغيرها. 
األشهر  في  عّباس  حّي  جلنة  تعمل  وبالّتالي، 
حّدة  من  الّتقليل  أجل  من  جاّد  بشكل  األخيرة 
من  اّلتي  البلدّية  مخّططات  وصّد  املشاكل،  هذه 
خالل  من  وذلك  هذه الظواهر،  تفاقم  زيادة  شأنها 
في  واملسؤولني  القرارات  مّتخذي  مع  اّتصاالت 

البلدّية واملؤسسات الرسمّية. 
من  سلسلة  احلي  جلنة  تنظّم  ذلك،  إلى  إضافًة 
بيئّية  أمور  في  التوعوّية  واحملاضرات  الّندوات 
وتخطيطّية، األولى سُيقّدمها الپروِفسور يوسف 
التطبيقّية  العلوم  معهد  في  (محاضر  جبارين 
الّسكن  «تطوير  ُعنوان  حتت  ـ«تخنيون»))  (ال
حيفا»  في  ّية  العرب األحياء  وجتديد  القائم، 
والبناء  اإلخالء  مشاريع  إلى  ستتطرّق  واّلتي 
 38 القطرّية  اخلارطة  ومشاريع  בינוי)،  (פינוי 
القادم املوافق  يوم اخلميس  وذلك  (תמ“א 38)، 
(28/2/2013)، في متام الّسادسة مساًء، في 
املرَكز اجلماهيرّي عّباس.. الدعوة مفتوحة للجميع، 

احلضور.  أسئلة  عن  لإلجابة  وقت  وسُيخصص 
وفي حديث مع رئيس جلنة حي عّباس، املهندس 
إيهاب حبيب، عّقب قائًال: «اللجنة تولي أهمّية 
من  يحمله  مبا  املدينّي»  «التجّدد  ملوضوع  كبرى 
واالحتياجات  والعريق  القدمي  احلّي  ظروف  مالءمة 
سّكان  من  أهلنا  إشراك  إلى  إضافًة  العصرّية، 
ألّن  ّية،  احلال للّسنة  وبرامجها  الّلجنة  برؤيا  احلّي 
مستقبل احلّي وسّكانه بأيدينا مًعا. أمتّنى تكاتف 
أهالي احلّي حول الّلجنة من أجل إحداث الّتغيير 

والّتجديد املنشود في احلّي.»  

VO³Š »UN¹≈
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الشيوعّية،  الّشبيبة  رفاق  من  العشرات  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األخير،  األحد  مساء  واليهود،  العرب  من  واجلبهة،  الّشيوعي  واحلزب 
األسرى  مع  تضامًنا  حيفا،  مدينة  في  الّشعارات  رفع  تظاهرة  في 
الِفَلسطينّيني في سجون االحتالل اإلسرائيلّي، ومع نضالهم البطولّي 
العادل، ال سّيما األسير سامر عيساوي اّلذي دخل إضرابه عن الّطعام 

ـ(209) - حّتى يوم األحد. يومه ال
والكرمة  («هتسيونوت»)،  اجلبل  شوارع  مفترق  عند  الّتظاهرة  وجرت 

UH O Š  ‹  è Ò¹d («  Èd Ý√  l  è ÒO Žu O A «  è³ O ³ ÒAK  è ÒO M UCð  …d ¼U Eð

احلمراء  الرايات  فيها  ورُفعت  ليڤي»،  و«شبتاي  هچيفن»)،  («بيت 
ال  منها:  والعبرّية،  ّية  العرب بالّلغتني،  والفتات  الِفَلسطينّية  واألعالم 
«عن  قصيدة  من  وأبيات  احلرّية،  ألسرى  احلرّية  اإلدارّية،  لالعتقاالت 
إنسان» للّشاعر محمود درويش «يا دامي العينني والّكفني/ إّن الّليل 

زائل/ ال غرفُة الّتوقيف باقية/ وال زرُد الّسالسل».
والّتنديد  األسرى،  لنضال  والّتحّية  الّتضامن  هتافات  املتظاهرون  ورّدد 
املتواطئة  ّية  العرب وبالرّجعّية  األمريكّية،  واإلدارة  االحتالل  بحكومة 

معهما ضّد حقوق الّشعب العربّي الِفَلسطينّي وقضاياه كاّفًة.
هذا وشارك في الّتظاهرة الّنائب محّمد بركة (رئيس اجلبهة الدميقراطّية 
للّسالم واملساواة)، ورجا زعاترة (سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الشيوعّي)، 
ود.  زاريتسكي،  وعدنا  عبُده  هشام  عن «اجلبهة»  حيفا  بلدّية  وعضوا 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                            .عيسى نقوال وغيرهم
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تواجد، صباح أّول أمس األربعاء، العديد من قيادات 
املجتمع العربّي الفلسطينّي في البالد، في الّتظاهرة 
الّتضامنية مع املّتهمني الّشفاعمريني اّلذين يواجهون 
مجزرة  (مرتكب  زادة  نتان  اإلرهابي  بقتل  تهًما 
أربعة  ضحّيتها  راح  واّلتي   ،(2005 شفاعمرو 

مواطنني من سّكان مدينة شفاعمرو. 
وقوات  املتظاهرين  بني  اشتباكات  وقعت  قد  وكانت 
أمن احملكمة املركزية في حيفا والشرطة، ومت اعتقال 

أربع ناشطني خالل هذه االشتباكات. 
وقال رامز جرايسي (رئيس 
لرؤساء  القطرية  اللجنة 
العربية،  احمللّية  الّسلطات 
في  الناصرة)  بلدّية  ورئيس 
«حيفا»:  لصحيفة  حديث 
وغضب،  تضامن  وقفة  «هذه 
منع  من  ُيحاكم  أن  يعقل  ال 
ارتكاب  مواصلة  من  مجرم 
كان.  مما  أكبر  الضحايا  عدد  يكون  أن  ومنع  اجلرمية 
الرسمّية  األوساط  حّتى  إرهابّي،  عن  يتحّدثون 
أوقف  من  ولكن  زادة،  نتان  اإلرهابي  عن  تتحّدث 
ويفترض  يعقل،  ال  أمر  هذا  اليوم.  ُيحاكم  اإلرهاب 
الدعم  يكون  وأن  أكبر  الّتضامن  وقفة  تكون  أن 
ملواصلة هذه املعركة أكبر. أعتقد أّن احملكمة املرَكزّية 
استئناف  هناك  يكون  أن  وأتوقع  واضح،  مسارها 
احملكمة». قرار  على  العليا  العدل  حملكمة  الحق 

اتخذتها  اّلتي  اإلجراءات  حول  سؤال  على  رده  وفي 
جلنة الرؤساء بهذا الشأن، قال جرايسي: «الّتعبير عن 
املوقف الداعم، واملشاركة في كّل فعاليات الّتضامن 
ملواصلة  املالي  الدعم  جتنيد  وكذلك  املتهمني.  مع 

ّية املُكلفة جًدا». اإلجراءات القضائ
أّما الّشيخ رائد صالح (رئيس احلركة اإلسالمّية 

فقال:  الّشمالّي)  الّشق   -
نؤّكد  زلنا  وال  أّكدنا،  «نحن 
نعتبر  ال  أّننا  واضح،  بشكل 
نّتهم  نحن  مّتهمني،  أنفسنا 
ألّنها  اإلسرائيلّية  املؤّسسة 
نحن  زادة.  املجرم  وراء  تقف 
نّتهم األذرع اّلتي وّفرت األجواء 

لهذا املجرم، ومّهدت الطريق للجرمية.. هم َمن يجب 
أّن  الواضح  من  ُيحاكم...  أن 
أن  حتاول  اإلسرائيلّية  احملكمة 

حتّول الضحّية إلى املّتهم».
حداد  مراد  أّكد  جهته  من 
السياسي  املكتب  (عضو 
الدميقراطّي)  الوطنّي  للتجّمع 
تواصًال  يأتي  النشاط  هذا  أّن 
اّلتي  الّنشاطات  من  لسلسلة 
«من  وقال:  مؤّخرًا.  ُنّظمت 
لذا  القادم،  الّشهر  خالل  احلكم  يصدر  أن  املتوّقع 
سنجّند الناشطني واجلماهير العربية للّتظاهر قبالة 
احملكمة األخيرة التي سيصدر فيها احلكم، وسنعلن 
اإلضراب. نأمل أن تّتخذ جلنة املتابعة العليا قرارًا 
هذه  عام.  قطرّي  إضراب  إلى  اإلضراب  بتحويل 
لم  نحن  فقط..  شفاعمرّية  قضية  ليست  القضية 
ولن نترك الّشباب، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم، 
ُيدانوا  أن  نرفض  نحن  البراءة.  بغير  نقبل  ولن 
ويدخلوا السجن ولو ليوم واحد، سنصّعد اإلجراءات 
أنفسهم  عن  بالّدفاع  ُمّتهمون  ألّنهم  والّنشاطات، 

وأبناء بلدهم».
اللجنة  بني  اخلالفات  حول  سؤال  على  رّده  وفي 
«بعض  قال:  شفاعمرو،  في  والبلدية  الّشعبية 
محلّية؛  قضّية  إلى  القضية  حتويل  حتاول  اجلهات 
ـ48..  فهذه قضّية وطنّية وقطرية، وتتعّدى حدود ال

إّنها قضّية وطنّية من الدرجة األولى».
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إلى  عاًما   29 تبلغ  حامل  سّيدة  ُأدخلت   ≠ åUHO�ò q�«d*

مستشفى «الكرمل» في حيفا، بعد أن ابتلعت قطعًة من قّفاز 
نايلون كانت في الّشطيرة باجلنب اّلتي تناولتها. 

واّتضح من الّتحقيق في احلادث أّن السّيدة ابتاعت هذه الشطيرة 
وأخذت تتناولها، وما أن قضمت لقمًة منها وحاولت ابتالعها 
حّتى شعرت بأّنها تكاد تختنق، فاستغاثت بزوجها اّلذي كان 
إلى  الفور  على  ونقلها  شيًئا،  يفعل  أن  يستطع  ولم  بقربها، 

املستشفى، قائًال إّن زوجته ابتلعت قطعة نايلون كما يبدو. 
وقام الّطبيب اجلرّاح حبيب حلو بإسعاف السّيدة وانتزع قطعة 
لبضع  للمراقبة  وأدخلها  املرأة،  فم  من  النايلون  من  القّفاز 

ساعات، ثّم أُخليت إلى بيتها.

°X F K² Ð«Ë   d ÒH�
مال، تبلغ من العمر  *åUHO�ò q�«d ≠ حاولت طفلة من الشِّ

كيف  تدِر  لم  ولكّنها  الّصغيرة،  بالّصفارة  الّلعب  سنوات،   6
سنتمتر  نحو  وطولها  الّصافرة  وكانت  رئتيها.  في  استقرّت 
تصفر  أن  وأرادت  الّطفلة،  تالعبها  بُدمية  مرتبطًة  واحد، 
بواسطتها، لكّنها تنّشقت الهواء إلى رئتيها ومعها الّصافرة. 

وقد ّمت نقل الطفلة إلى مستشفى «رمبام» حيث ّمت تشخيص 
وسحبوا  الرئتني  إلى  منظارًا  اء  األطّب وأدخل  الّصافرة.  موقع 

الّصافرة من دون أي أضرار. 
وقال الّناطق باسم مستشفى «رمبام»: «إّن العملّية متّت بنجاح 

من دون أن تلحق الّصافرة أضرارًا لرئتي الّطفلة».
يستقبل  املستشفى  إّن  چوردن:  آرييه  املُعاِلج،  الطبيب  وقال 
سنوًيا عشرات األوالد اّلذين يبتلعون أغراًضا حاّدة وغير حاّدة، 
منها اللدائنّية (الپالستيكّية) وسواها؛ ولذا يطلب من األهل 

مزيًدا من االحتياط واحلذر ملثل هذه احلاالت.
©åÂU³�—ò vHA²�� ∫d¹uBð® WKHD�« UN²FK²Ð« w²Ò�« …d
U ÒB�«

 V O�Q  d−× Ð Üł Ô—
°t Ý√— ‹ Ùd Dš  U ÐU�S Ð

ملراسل «حيفا» - وصل إلى مستشفى «رمبام»، نهاية األسبوع، 
شاب (21 عاًما) يعاني إصابات خطرة في رأسه.

وبعد فحص حيثّيات احلادث، تبّني أن الّشاب اّلذي كان ميارس 
مكان  من  مقربة  على  املتواجد  امللعب  في  الكرة  لعب  هواية 
سكناه، رُجم بحجر كبير أصابه مباشرًة في رأسه. وقد قامت 

الّشرطة الّتحقيق باحلادث.

’U� q�«d*

نّظمت كلّية الهندسة املعمارّية وبناء املدن في معهد العلوم الّتطبيقّية 
زًا في مدرسة «األخوّة»  ـ«تخنيون»)، يوم اخلميس املاضي، نشاًطا ممّي (ال
في حي وادي الّنسناس، ّمت فيه عرض ملشاريع سكنّية مقترحة، صّممها 
ـ«تخنيون»، بنطاق  ا للهندسة املعمارّية في ال ـً ا جامعّي أكثر من 30 طالًب
دورة «سكن مبتناول اليد» بإشراف املهندسة املعمارّية، د. ميخال يوكلى. 
التنظيمّي  واملستشار  املدن  مخّطط  مع  الدورة  تنسيق  ّمت  أّنه  ويذكر 
في  ا  ـً ّي وأكادمي ا  ـً ّي مهن الّطّالب  وّجه  اّلذي  سويطات،  عروة  احليفاوّي 
الّتعامل مع احتياجات الّسّكان، وبالّتعاون مع رئيس جلنة حي وادي 
الّنسناس ڤكتور حّجار، وعضو الّلجنة املهندس موسى ضاهر، والّناشط 
اجلماهيرّي شاهني نّصار. خالل الّنشاط ّمت عرض مقترحات وأفكار وأدوات 
متعّددة حلل أزمة الّسكن في حّي وادي الّنسناس، إذ بحث الّطّالب على 
مدار الفصل املمّيزات االجتماعّية والبيئّية واحليزّية عند الّسّكان في 

احلّي، وانكشفوا للفرص والّتحدّيات اّلتي يواجهها الّسّكان.
وقد شارك في هذا الّلقاء/الّنشاط مجموعة من االختصاصّيني واملهنّيني، 
وناشطي  سّكان  من  وعدد  والّتخطيط،  الّسكن  مجال  في  تأثير  ذوي 

 ∫åUHOŠò WHO×B�  UD¹uÝ …ËdŽ j ÒD�*«
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حّي وادي الّنسناس، برز بينهم: مديرة قسم الرّفاه واخلدمات االجتماعّية 
حّمودي  القسم،  في  حيفا  شرق  ِمنطقة  مدير  علو؛  خيرّية  حيفا،  في 
سعيد؛ الّناشط اجلماهيرّي مبّدا كّيال؛ املهندس موسى ضاهر (عضو 
جلنة حّي وادي الّنسناس)؛ الّناشط شاهني نّصار؛ ومديرة مرَكز «األخوّة» 

اجلماهيرّي، سعاد شحادة.
وفي حديث خاص لصحيفة «حيفا» مع مخّطط املدن عروة سويطات، 
معهد  في  املدن  وتخطيط  املعمارّية  الهندسة  كلّية  في  واملعيد 
ـ«تخنيون»، اّلذي رافق السيرورة التعّلمية للّطّالب، أشار إلى أهمّية  ال
الّدورة بقوله «هذه الّدورة هاّمة، ألّنها متنح أدوات عملّية ِمهنّية للّنضال 
وادي  حّي  في  العرب  للّسّكان  الّسكن  أزمة  حّل  أجل  من  اجلماهيرّي، 
الّنسناس، وهي توّفر مقترحات وبدائل متعّددة اّلتي متّكن الّسّكان وجلنة 
احلّي واملؤّسسات املجتمعّية في الّتأثير على مّتخذي القرار في البلدّية، 
ومؤّسسات الّتخطيط بشكل عملّي وبّناء، ال االعتراض واالحتجاج فقط». 
وأضاف سويطات قائًال: «تعتبر حيفا من أهّم املدن اّلتي تتطوّر فيها 
ّية. لدينا في حيفا حّيز للفرد وللجماعة في آن واحد،  حياة مدينّية عرب
ّية وميراث ِفَلسطينّي، وفي الوقت ذاته مكاًنا لتطوّر  لدينا ثقافة عرب
حيفا  تعتبر  إذ  حيفا،  عرب  لدى  ممّيز  أمر  وهذا  ّيته؛  واستقالل الفرد 
زًا وفرًصا للعمل والّثقافة  مال؛ مبفهوم أّنها متنح حّي َمركزًا للعرب في الشِّ
وتخدم  والّترفيه،  والّسكن  واملجتمعّية  الّثقافّية  واملؤّسسات  والّتاريخ 
مال، فحّي وادي الّنسناس هو القلب  أكثر من 200 ألف عربّي في الشِّ

الّنابض لهذا احلّيز الّثقافّي املرَكزّي».
واستطرد سويطات قائًال: «لكن هذا القلب يعاني «جلطًة»، أي اختناق 
سّكانّي حادّ، يسّد شرايني احلياة املستقبلّية، إذ ّمت إضافة 30 وحدة 
سكنّية فقط خالل 20 عاًما في احلّي، فحال املباني مأساوّي وعدد منها 
مالئمة  وغير  صغيرة  الّسكنّية  الوحدات  ومساحة  الّسقوط،  إلى  آيل 
األكثر  من  هي  احلّي  في  الكثافة  أّن  إلى  إضافًة  العائالت،  لتعزيز 
اكتظاًظا في حيفا، ومخزون الّسكن هو األقل في حيفا. وفي املقابل 
معّدل حجم األسرة في احلّي هو من األكثر ارتفاًعا في حيفا، ومعّدل 
دخل األسرة في احلّي هو األكثر انخفاًضا في املدينة، أقّل بثالثة أضعاف 
من دخل سّكان أحياء الكرمل على سبيل املثال، ناهيك عن أّن 30% 
رَكة احلكومّية «عميدار» اّلتي تبيع األمالك  من املباني هي بإدارة الشِّ
لتتخّلص من «عبء» تطويرها لرجال أعمال من تل أبيب، إضافًة إلى 
عدم توفير قروض بنكّية من البنوك لشراء الوحدات الّسكنّية في احلّي».  
احتدام  إلى  يؤّدي  سابًقا  ُذكر  ما  قائًال: «كّل  حديثه  سويطات  واختتم 
ضائقة الّسكن في حّي وادي الّنسناس وتفريغ احلّي من األزواج الّشابة 
الرّاغبة في العيش والبقاء والتطوّر في احلّيز العربّي للمدينة، وإفقار 
الفقراء العرب من دون منحهم حقوقهم األساسّية في املدينة، كاملُلكّية 
ّية واالستدامة، لذا هناك حاجة ماّسة البتكار مبادرات مجتمعّية  واملنال
على  للّتأثير  منّظمة،  واجتماعّية  اقتصادّية  عملّية،  ومناذج  فعلّية 
وخطط  أبحاث  لنا  وّفرته  ما  وهذا  القادمة.  واألجيال  احلّي  مستقبل 
مهنية أعّدها طّالب، وأشرف عليها محاضرون واختصاصّيون في مجال 

الهندسة املعمارّية وتخطيط املدن».
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استطاع الفتى احليفاوّي أدريان شقحة املعروف باسم الشهرة 
«إيدي»، والذي سطع اسمه في الفترة األخيرة من خالل تأّلقه 
الّثانية،  القناة  على  ويبّث  املوسيقى»  «مدرسة  برنامج  في 
حّتى  التحكيم،  وجلنة  اليهودّي  اجلمهور  مشاعر  يحرّك  أن 
وبأداء  وثقة  بجرأة  أمامهم  غّنى  حني  تأّثرًا،  الّدموع  ذرفوا 
ُدهش  وقد  واإلنچليزّية.  بالعبرّية  أغاني  جميل  وصوت  رائع 
ابن  العربي  الفتى  هذا  أطّل  حني  الّتحكيم  وجلنة  اجلمهور 
حيفا أمامهم، ويبلغ إيدي من العمر 12 عاًما، ويتعلم في 
الصف الّسابع في مدرسة «الكرمليت». وأخذ يجيب بحذاقة 
عن  رًا  معّب التحكيم،  جلنة  أسئلة  على  سلسة  عبرّية  وبلغة 
احلكيم  جلنة  أعضاء  من  عدد  وقال  وبطالقة.  ببراءة  مشاعره 
إّن هذا الفتى ينتظره مستقبل زاهر في عالم الغناء األجنبي 
برنامج  إلى  دخل  اّلذي  الوحيد  العربي  الفتى  وهو  والعبرّي، 
«املدرسة املوسيقّية» بجدارة وبحق من بني عشرات املتنافسني 
وفتاة.  فتى   16 وعددهم  النخبة،  ضمن  وبقي  واملتسابقني، 
وظهر إيدي العربي يسرح وينطلق، يغني، وينتقل من حلقة 

إلى حلقة ببراعة ُمبهرًا اجلمهور.
وبلغ هذا البرنامج ذروته حني غّنى إيدي شقحة إلى جانب فتى 
عتسيون»  «چوش  مستوطنة  في  تعيش  عائلة  من  يهودّي 
عن  وتتحّدث  الزّيتون»  غصن  حتمل  «حمامة  بعنوان  أغنية 
الّسالم واحملّبة. وأبدى اجلمهور وجلنة الّتحكيم تأّثرهم البالغ 
إلى درجة ذرف الدموع، ووقف اجلميع يصّفقون بشكل متواصل 
احتراًما لهذين الفتيني الفنانْني وكأنهم يقولون «ليت كان هذا 

في الواقع». 
وكان الفتى أدريان شقحة قد تأّلق في سنوات سابقة بالرّقص 
الّصالونّي، وتابع موهبته نحو الغناء، وأجاد الغناء كما أتقن 
الرقص. ووقف إلى جانب إيدي في طريقه والداه: ماريان أبي 
نادر وإيهاب شقحة، الّلذان لم يبخال عليه بالرّعاية والّدعم 

والتوجيه، ومرافقته حّتى بلوغ الّشهرة.

- حّدثنا عن موهبتك منذ الصغر؟ 
كنت أحّب الغناء منذ صغري وكذلك الرقص الّصالونّي، وفي 
الفترة األخيرة أخذت أميل أكثر إلى الغناء، كما كنت أرسم، 
وأحب العزف على الكمان والّتصوير، كما شاركت في دورات 

عديدة لتنمية مواهبي.
 

املدرسة  برنامج  في  انطلقت  الّشهرة  ولكن   -
ة؟  املوسيقّي

احلضانة،  منذ  إيدي  برز  لقد  نادر)  أبي  ماريان  والدته  (تقول 
اّلتي كان لها دور كبير في الكشف موهبة الّطفل وتنميتها، 
في  دروًسا  أعطته  احلضانة  أّن  حّتى  الفنّية،  ميوله  والحظنا 
الفنون. فقد مّثل وغنى ورقص في حفالت املدرسة، وشارك في 
حفالت املواهب، حيث أخذ يصقل الشخصّية الفنّية. كما ال 
أنسى دور الفّنان عبد عابدي، اّلذي كان املعّلم املباشر إليدي 

في الفنون، وشارك في العزف في ورشة هذا الفنان.

ر  يؤّث هل  الّتعليمي..  الّتحصيل  عن  ماذا   -
برنامج؟ على موهبتك ومشاركتك في ال

بجدّية،  وأدرس  الصف  في  أرّكز  بل  دروسي،  أهمل  ال  أنا 
على  يؤّثر  ال  فالغناء  رائع،  وحتصيلي  جّيدة  وعالماتي 
برنامج  في  أنشغل  الفراغ  ساعات  ففي  العلمي؛  الّتحصيل 

املدرسة املوسيقّية. 
  

ة؟   - كيف وصلَت إلى برنامج املدرسة املوسيقّي

في  مرتني  يبّث  اّلذي  البرنامج  إلى  أوصلتني  وسيطة  هناك 
القناة  على  مساًء  التاسعة  في  وثالثاء  أحد  كّل  األسبوع، 
 7-13 بني  ما  هم  ملن  فكانت  القبول  شروط  أّما  الّثانية. 
على  والّتركيز  املواهب  تقدمي  إلى  البرنامج  ويهدف  سنوات. 
دروس  في  املتسابق  يشترك  ثم  القدمية.  العبرّية  األغاني 
موسيقّية لتهذيب الّصوت واختيار األغنية املناسبة بالعبرّية. 

برنامج..  ال في  تشارك  ة  ّي عرب موهبة  إيدي   -
كيف؟ 

والعبرّية  باإلنچليزّية  األغاني  إلى  االستماع  أحّب  أنا 
ألّني  باخلوف  أشعر  لم  واملغّنيات.  املغّنني  من  للعديد 
بالّلغة  أغّني  أن  وأحلحت  طلبت  كما  العبرّية،  أحتّدث 
األم.  لغة  ليست  هي  اّلتي  العبرّية  عن  عدا  اإلنچليزّية 
حيث  שמש  לך  יש  אם  فهي  قّدمتها  أغنية  أول  أّما 
فحفظتها.  املسلسالت،  ألحد  مشاهدتي  خالل  من  عرفتها 
I am no good واينوهوس  إميي  للمغنية  غّنيت  كما 

وهكذا كانت بطاقة الّدخول إلى البرنامج. 

- حدثنا عن جلنة الّتحكيم؟ 
من  معروفني  ومغّنني  مّلحنني  من  الّتحكيم  جلنة  تتأّلف 
اليهود، منهم: موشيه پيرتس، يهورام چاؤون، كيرن پيلس، 

والفّنان تسڤيكا هدار، وغيرهم..
  

- من أين لك اجلرأة؟ وما هو شعورك حني تقف 
أمام الّلجنة؟ 

لقد قطعت شوًطا كبيرًا في املسابقة، حيث غّنيت يوم األحد 
املاضي أغنية الّسالم مع فتى مستوطن من «چوش عتسيون» 
وعنوان األغنية «حمامة حتمل غّصن الزيتون في فمها» وقد 
القت جناًحا كبيرًا، كما تأّثر اجلمهور واحلّكام. وحني جنحت 
في االختبار والقى أدائي وصوتي استحسان جلنة الّتحكيم، 
الحظت اجلمهور يتأّثر هو اآلخر من األغنية. فأنا ال أتصّنع 
في الظهور والوقوف أمام جلنة الّتحكيم، فكّلي ثقة بأّنني 
أجيد، وأحب ما أغّني، لهذا أقف دون تلعثم أو خوف. خاّصة 

أّنهم يعّلموننا مخارج احلروف، والّنطق الّسليم. 
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Lux

صالون

صالون

صالون DallasDelta

أثاث عبد اللطيف

آخـر شـيـاكـة!

ام الـفحم
 مجمع عبد اللطيف

04-6315561 

الـناصـرة
جاليري أبو ماهـر

04-6570077

دير ا(سد 
البعنة-مدخل البلد

04-9887837 

شفاعمرو 
الناعمة-عمارة صليبا

04-9867298 

www.lattef.co.il
 facebook.com/lattef

NEW COLLECTION 2013

ا�ن في عبد اللطيف تشكيلة 2013 الجديدة
التصاميم الخالبة وا%لوان الزاهية .. بتخلي بيوتكم آخر شياكة!

 4,900
 7,900 بدل
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برنامج؟  - ماذا ستحصل إذا فزت في ال
نحن 16 فًتى وفتاة وصلنا إلى هذه املرحلة بعد الّتصفية، 
وسنبقى حّتى احللقة األخيرة من البرنامج، فهناك اجلمهور وجلنة 
فالشخص  عربّي.  احلّكام  أحد  أّن  لو  أمتّنى  وكنت  الّتحكيم. 
ـ16 يحصل على منحة دراسّية لدراسة  الذي يربح من بني ال
حساب  على  موسيقى  يدرسون  اجلميع  أّن  كما  املوسيقى، 
البرنامج حّتى نهاية الّصيف. فاألبواب ُفتحت أمامي، ومن 
احملتمل أن يتوّجه إلّي مخرجو أفالم، أو مسلسالت تلفزيونّية 
للمشاركة في الّتمثيل والغناء. أّما ردود الفعل فهي مثيرة 
عديدة  فعل  ردود  وتلّقيت  العربي.  الوسط  في  ّية  وإيجاب
ّية على الفيسبوك. (وهنا تتدّخل ماريان ثانية): «أنا  إيجاب
ّية (وال نظهر من منطلق دينّي  قّدمت العائلة نحن عائلة عرب

كعائلة مسيحّية، كما أرادوا تعريفنا). 

- ما هي أمنيتك في املستقبل القريب؟ ومن 
هو مغنيك املفّضل؟   

بالّلغة  أغنية  أول  وسأصدر  مشهورًا،  ا  ـً ّي مغن أصبح  أن  أريد 
بعد  القريب  املستقبل  في  محّلي  وحلن  كالم  من  اإلنچليزّية 
أحب  املوسيقى.  مدرسة  برنامج  في  مشاركتي  من  اإلنتهاء 
جاكسون،  مايكل  أديل،  ريهانا،  واملغّنيات:  املغّنني  من  عدد 

إميي واينهوس، ويتني هيوستون، وغيرهم. 

- ما هي ردود الفعل من زمالئك واملعّلمني في 
املدرسة؟

املعّلمني  أّن  كما  لي،  يصفقون  يشّجعونني،  صّفي  أوالد 
بدأت  فقد  وتدعم،  تشّجع  شلح  غادة  الراهبة  املدرسة  ومديرة 
املوسيقّية.  األسس  على  وحصلت  املدرسة،  جوقة  في  أغّني 
كما أعطتني املدرسة خطوة هاّمة إلى األمام، وأنا فخور بأّنني 

طالب في «الكرمليت».  

- ما هي كلمة إيدي األخيرة؟ 
إيدي شقحة يخّطط وال يحلم... وهذا هو شعاري في احلياة. 

ÊU�d	√ s½Ë— ∫d¹uBð ≠ W×Iý ©Íœ≈® ÊU¹—œ√ÊU�d	√ s½Ë— ∫d¹uBð ≠ W×Iý ©Íœ≈® ÊU¹—œ√
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الفــاتــال ألــبــســة وأحــذيــة 
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افراح اللنبي

غرفة نوم كاملة 
تشمل: سرير،

  كومودينات، 
تواليت، مرآة، 
خزانة  ابواب، 
مزنون، طاولة 
صالون، طاولة 

سفرة مع  
كراسي وصالون 

29 ش.ج790

(ا2ثاث من نوع 
إفوكسي- ابيض)
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مزنون + فترينا + طاولة طاولة سفرة + 6 كراسي

ااااببووااااابباااااباااغرفة نوم كاملة + خزانة 4 ابوابفرشةصالون 3+2+1 444444 ةةةةة كككككااااامملللللة ةةةةةغغغغغررف خخخخخزززززااااانننننةةةةةلللللةةة ++ للللةةةةة ككككك م ككرففف نننننوومم فففففةةةةة شفففففرشششفففررششششششةةةةة ففف 3333++22+11 ننن ال

مفروشات اللنبي

5K³Ž o¹dÞ
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األرثوذكسّية  الكلّية  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّتواسع  لصفوف  إعالم»  «يوم  حيفا  في  ّية  العرب
اليوم  هذا  وتخّلل  األخير،  الثالثاء  يوم  الكلّية،  في 

نشاطات وفقرات مختلفة. 
الوثائقّي  بفيلمه  يوسف  بالل  املخرج  اليوم  استهل 
العرض  بعد  استرسل  حيث  الّذات»،  إلى  «العودة 
السينمائّي  اإلنتاج  في  العمل  خصائص  بشرح 
وحتّدياته، وأجاب على استفسارات الّطالب العديدة، 
أبرزها  ومن  األخيرة؛  ّية  السينمائ أعماله  بشأن 
و«ضّد  األرض»  هذه  «على  الوثائقيان:  الفيلمان 

التّيار» من إنتاج اجلزيرة الوثائقّية. 
حوار  بحلقة  أيًضا،  اليوم،  هذا  خالل  الّطالب  شارك 
في  ّية  الّطالب ّية  السينمائ اإلنتاجات  حول  متحورت 
جانرات  من  فيلمني  الّطّالب  شاهد  حيث  الكلّية، 
ّية مختلفة، وشاركوا في نقاش حول تقسيم  سينمائ

WÒO�	–uŁ—_« W ÒOKJ�« w


 l Ý«u Ò² «  ·u H B  åãö Ž≈  ãu ¹ò

األستاذ  به  شارك  السينمائّي،  اإلنتاج  في  املهام 
كمال زايد معّلم موضوع اإلعالم العملّي في الكلّية، 
وخريج الكلّية أكرم عودة، والّطالب ريان أبو يونس. 
املمّثل  الفّنان  قّدمها  مبحاضرة  اإلعالم»  اختتم «يوم 
اإلعالم  في  العرب  «متثيل  بُعنوان:  ضو،  سليم 
بشأن  املختلفة  اآلراء  باألساس  تناولت  اإلسرائيلّي»، 
«شغل  الكوميدّي  املسلسل  في  العرب  متثيل 
عرب»، وإسقاطات الّتمثيالت النمطّية للعرب في 

اإلعالم على املجتمع واألفراد.
فّعالّيات  نّظمت  واّلتي  صبرا،  مريا  املعّلمة  وتشير 
هذا اليوم، إلى أّن «يوم اإلعالم» في الكلّية بات عادًة 
سنوّية تهدف إلى كشف الّطّالب على مواضيع من 
حقول اإلعالم املختلفة، وإلى تعزيز املشاهدة النقدّية 
لديهم، وتدارك الّتأثير الكبير املنسوب لإلعالم املرئّي 

في أّيامنا.

 d ý«u F « ·u H B  w Ë√ ·U F Ý≈ …—Ëœ
å Òw Ò³ M ² *«ò è Ý—b  ‹

ّي»،  *åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت مدرسة «املتنّب

يوَمي اخلميس واجلُمعة املاضيني، دورة إسعاف 
من  عدد  بإشراف  العواشر،  لطّالب  ّي  أوّل

املُسعفني واملضّمدين املؤّهلني.
هدفت الدورة إلى توعية الّطالب وإرشادهم في 
وكيفّية  مختلفة،  طوارئ  حاالت  مع  الّتعامل 
ّية، بشكل نظرّي وعملّي  تقدمي اإلسعافات األوّل
وتدرّب الّطّالب على كيفّية الّتصرّف في حال 

حدوث إصابات في املكان اّلذي يتواجدون فيه، 
الّسليم،  بالّشكل  املساعدة  تقدمي  وكيفّية 
وعملّيات  اصطناعّي،  تنّفس  عملّية  وإجراء 
نزيف  إيقاف  حروق،  معاجلة  للمصاب،  إحياء 

دم، ربط كسور، وغيرها...
املشاركون  الّطّالب  حصل  الدورة  نهاية  وفي 
لتقدمي  تؤّهلهم  شهادة  على  الّناجحون 

ّية. اإلسعافات األول
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±¥Æππ

≥
יח‘

ב≠

±¥Æππ∂¥Æππ

π∞
≤

יח‘

ב≠

±∞∞
≤

יח‘

ב≠

±∂πÆππ±∞πÆππ ליחידה

∂¥Æππ∏πÆππππÆππ

±μπ±≤π
ליקר 

באיליס
± ליטר

±±Æππ

≥
יח‘

ב≠

±≥Æππ

≤
יח‘

ב≠

מבחר
עוגיות שקד

∞∞∑ גרם

מבחר
פרלינים 
מעולים

תוצרת גרמניה
∞∏± גרם

∏Æππ

≤
יח‘

ב≠

±πÆππ

≤
יח‘

ב≠

μ¥Æππ
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك معّلمو ومعّلمات مدرسة 

«مار  بساتني  ومرّبيات  اإلجنيلّي»  يوحنا  «مار 
يوم  وذلك  لهم،  خّصيًصا  ُعقد  مؤمتر  في  يوحّنا»، 
اجلُمعة األخير (8/2/2013)، في متنزّه نهر املُقّطع 
(«كيشون»). وكان قد تخّلل املؤمتر محاضرة من قبل 
مندوب عن سلطة نهر املقّطع، اّلذي حتّدث عن إعادة 
البيئة،  حماية  وزارة  به  تباشر  الذي  النهر،  تنقية 
إلى  تهدف  واّلتي  املقّطع،  نهر  سلطة  مع  بالّتعاون 
تنقية مياه النهر، وإعادة ترميم الّنظام اإليكولوجي 
اّلتي  الطبيعّية  األنواع  وإعادة  وضفتيه،  للّنهر 
اختفت من مياه الّنهر وبيئته، وذلك في أعقاب ما 
عانى منه الّنهر ومنطقته على مدار عشرات الّسنني 
من تلويث شديد من املصانع ومن الّصرف الصحّي 

حّتى حتّول إلى أكثر األنهر تلوًّثا في البالد. 
كثب  عن  للتعرّف  سير  مسار  اللقاء،  وتخلل  هذا، 
الّتغييرات  ملشاهدة  (املتنزّه)،  وِمنطقته  الّنهر  على 
من  جزء  املؤمتر  ويعتبر  الّترميمات.  جرّاء  احلاصلة 
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دورة استكمال تشارك بها املدرسة بطاقمها الّتربوّي 
الّتعليمّي، تتمحور مضامينها حول كيفّية استغالل 
احلفاظ  كيفّية  صحيح،  بشكل  الطبيعّية  املواد 
على البيئة، والعيش في بيئة نظيفة؛ إضافًة إلى 

مجّمع فّعالّيات من املمكن متريرها لطّالب املدرسة، 
تعالج املضامني املذكورة، ولتذويت فكرة: «سالم مع    

البيئة احمليطة».  
ومن اجلدير ذكره، أّن الدورة بحّد ذاتها، مرآة تعكس 

توّجهات املدرسة - نحو مدرسة خضراء، وهي ركيزة 
في «ثقافة  الرّائدة  املدرسة  منهجّية  ركائز  من  هاّمة 
الّسالم» - عنصر الّتربية البيئّية، سعًيا من املدرسة 

حلمل لقب «مدرسة خضراء» فعًال. 
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*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن الّنشاطات العديدة لقسم دورات اإلثراء 

في املرَكز اجلماهيرّي في احلّليصة، قامت مؤّخرًا مجموعة من الّطّالب 
ـ«كريوت» مبرافقة إميان جرايسي (مرّكزة  بزيارة متحف العلوم في ال
القسم)، وضياء عبد الهادي (مرشد نادي احلاسوب الّتابع للمرَكز).

ـ«كالپ-هاوس»  وتأتي هذه الزيارة ضمن الّنشاطات املشتركة بني ال
(نادي «إنتل» للحاسوب) في املرَكز اجلماهيرّي «ناڤيه يوِسف»، 
وقاموا  يوِسف»  «ناڤيه  أطفال  مع  احلليصة  أطفال  التقى  حيث 

بفّعالّيات مشتركة أثارت فضولهم.

ّية، جرت في مدرسة «املسار»  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

للّتربية  قّمة  تسميته «يوم  على  اصطلح  ما  فّعالّيات  حيفا،   -
اخلاّصة». واجلدير ذكره أّنها خطوة ّمت برمجتها على مستوى وزارة 
املعارف في لواء حيفا لهدف دمج األطر اخلاّصة باألطر العادّية، ومّد 
جسور مهنّية وعالقات اجتماعّية ثرّية بني اإلطارين، وَكْشِف األخيرة 

على البرامج الّداخلّية للمدارس اخلاّصة، ومدرسة «املسار» إحداها.
لنخبة  ومهنّيتها  قلبها،  «املسار»  مدرسة  فردت  اليوم  هذا  في 
من طّالب ثالث مدارس، هي: «عبد الرّحمن احلاج»، «األحمدّية»، 
بطواقم  «املسار»  مدرسة  أعّدت  نفسه  الّسياق  وفي  و«حوار». 
ّية املناسبة  طّالبها، مساعداتها، ومعّلميها برنامًجا يناسب احتفال
العام  البرنامج  إطار  في  واحتوائهم  الّضيوف  الطّالب  دمج  لهدف 
«غناء  بني  توزّعت  فنّية  ورشات  أربع  إعداد  ّمت  حيث  ملضيفيهم. 
في  العنف  «ضّد  هي:  فنّية،  وورشة  «الكاريوكي»،   - الكلمة» 

املالعب»،  و«مخبز املسار» و«حانوت حلويات» - «كونديتوريا». 
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مدرسة  طّالب  اليوم،  مضيفي  إصرار  مدى  لالنتباه  الفًتا  كان  وقد 
من  املختلفة،  بالفّعالّيات  الضيوف  الّطّالب  دمج  على  «املسار»، 
اّلذي  اإلجمالّي  املدرسة  برنامج  تنفيذ  على  العام  احلرص  منطلق 
املجالّي،  الّدمج  منظومة  الّتوالي،  على  الّثانية  للّسنة  يتبّنى، 

مضموًنا، برنامًجا، وعمًال.
مديرة  شغلته  اّلذي  البارز  للّدور  اإلشارة  الّسياق  هذا  في  بّد  وال 
والّتوجيه،  الّشرح  اإلستضافة،  مستوى  على  قّدور،  أميمة  املدرسة، 

وتفعيل الورشات مبساعدة الّطاقم.
ّمت اختتام فّعالّيات هذا اليوم الّنموذجي لشكل الّتواصل اإلجتماعي 
واملهنّي بني املدارس العادّية واخلاّصة، ممّثًال مبدرسة «املسار» عبر نتاج 
ّي الفت، إضافًة إلى أنواع مختلفة من الّطعام اّلتي أسهم اّلطّالب  فّن
املوهوبني،  الّطالب  ألحد  فنّية  فقرة  قّدمت  وقد  بإجنازها.  واملضيفون 
األورغ  على  ممّيزة  موسيقّية  مقطوعة  عزف  حيث  إسكافي،  يوسف 

مبرافقة بعض طّالب املدرسة.
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لما الواحد بيحطها بثمه بيبدا يشوف يحس بطعمات مخفية، 
هذا هو البرغل الخشن المتخبي على جنب بيقوم وبيملي 

الثم بابتسامة كلها انفعال! 

فحضروا الكبة النية واستنوا عالباب...

الكبة النية مثل اللي بيتطلع من عين الباب... 

البرغل الخشن من نخلة، ممتاز للكبة. 

بال مخاطرات وبال فلسفات.



242013 ◊U³ý 22 WF ÔL'«

ا(سعار 

10
תשלומים שווים

בקניה מעל ₪500
בכרטיסי אשראי

מכבדים 
צ‘קים בתנאי

الحمالت بين التواريخ 28.02.13 -  21.02.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ

فرع يركا – م.ص. ير

ب-

سكر ”أورجينال“ 1 كغم

محدود بـ 9 وحدات - عند 
الشراء بـ 100  وما فوق

أرز صانوايت ”شقحة“ 5 كغم 

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

زيت كانوال  ”ميلومور“ 3 لتر

ب-

فطر مقّطع ”ويلي-فود“
400 غم

محدود لـ 6 وحدات

رباعية تونا ”ويلي-فود“
160 غم

ب-

تشكيلة مسّليات شوكوالطة 
”عيليت“

ب-
ب-

شعيرية /فتافيت مخبوزة 
”أوسم“ 500 غم

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

תשלומים שווים
בקניה מעל ₪500
בכרטיסי אשראי

ب-

كغم نال“سكر ”أورجينال“ 1 ”أ أك

محدود بـ 9 وحدات - عند 
  الشراء بـ 100 وما فوق

لتر زيت كانوال  ”ميلومور“ 3

ب-

لع ”ويلي-فود“ ” ققطفطر مقّطع قفط عععط
400 غم

وحدات محدود لـ 6

ب-

شعيرية /فتافيت مخبوزة 
”أوسم“ 500 غم
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 مسخرة

7פתוח
ימים בשבוע

ظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

ركا هاتف 04-906-9600

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

سائل جلي «فيري»
1.5 لتر

00 منّظف الحمامات 1 لتر

”سانو أنتي كالك“ رمادي 
750 مل

مزيل الدهون ”سانو فورتي 
بلوس“ 750 مل

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

ب-

رزمة ”ميلكي“ شوكوالطة/ 
شوكوالطة  ابيض - ثمانية

تشكيلة مشروبات حليب 
1 لتر ”تنوفا“

ب- ب-

كوتج %3-%5 ”طارا“ 
250 غم

ب-

أكياس فاكوم ”سانو سوشي“ ”سانو ريتسباز“ 3 لتر

”سانو بيسجا“ معّطر 4 لتر 

ب-

مطّري غسيل ”مكسيما“ 4 لتر 

عوچي/ شوچي/ كوكو مان   رزمة ثالثية ”فريشماتيك“ تعبئة
750 غم - 1 كغم قهوة ”جيكوبس“ 200 غم

تشكيلة قوالب شوكوالطة
 ”عيليت“ 80 غم - 100 غم

مسحوق غسيل ”كولون“ 7 كغم
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’U� q�«d*

في  ُعقد  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  من  بدعوة 
مرَكز اجلمعّية، أّول أمس األربعاء، اجتماع ملجموعة 
من املعّلمني احليفاوّيني «املتقاعدين»، وذلك لتدارس 
مجتمعهم،  خدمة  في  السابقني  املعّلمني  تفعيل 
َحراك  وخلق  وإنسانّي،  اجتماعّي  رابط  وإيجاد 

مجتمعّي بينهم.
شليوط  زياد  األستاذ  ا  مرّحًب االجتماع  افتتح 
الّتطوير  جمعّية  في  والّثقافة  الّتعليم  دائرة  (مرّكز 
االجتماعّي)، وأشار إلى عطاء املعّلمني، مؤّكًدا على 
وتوّفر  املتفرّغني  املعّلمني  نشاط  تدعم  اجلمعّية  أّن 

لهم الّظروف املريحة لاللتقاء والعمل. 
لعقد  املبادرين  (من  سّمور  نبيل  األستاذ  وحتّدث 
االجتماع)، موّضًحا فكرة الّلقاء وأهمّية تبادل اآلراء 
خدمة  في  الّشريحة  هذه  عمل  سبل  على  واالتفاق 
مجتمعها، من خالل إطار يضّمهم أو نشاطات هادفة.

األفكار،  وطرح  اآلراء  تقدمي  في  احلاضرون  وشارك 

األسبوع  نهاية  اجتمع،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الهندسة  وطّالب  املعمارّيني  من  عدٌد  املنصرم، 
املعمارّية، للّتباحث في أهمّية بناِء جسم عربّي 
من  معمارّيني  مهندسني  يحتضن  ُمستقّل، 

الّداخل، ويتبّنى قضاياهم. 
املهندس  إليها  بادر  اّلتي  اخلطوة،  هذه  وتأتي 
املعمارّي عبد بدران وطاقم مكتبه، لتطرح إقامة 
املعمارّيني  احتواء  َمهّمته  تكون  عربّي  جسم 
لتنظيم  اقتراحات  وتقدمي  رؤية  ووضع  العرب، 

عملهم داخل البالد.
على  سيعمل  اّلتي  األولى  املهّمة  وستكون 
تنفيذها هذا اجلسم املُستقل، إقامة مؤمتر سنوّي 
وأهدافه،  نوعه  من  األّول  املعمارّيني،  للمهندسني 
بحيُث ُيطرح املؤمتر تصوّر وقضايا عينّية ومهنّية.

لم ُيحّدد حّتى اآلن تاريًخا للمؤمتر، غيَر أّن جميع 
املشاركني أجمعوا على إقامته في تشرين األّول القادم.

وشارك في اجللسة كّل من املهندسات واملهندسني: 
عناية بّنا جريس، فرح سرحان، أمير سروجي، ليلى 
سرحان، معتصم هيبي، عصام سابا، ميمون أبو 
عطا، حنني قندلفت - حزّان، إسراء حجازي، ريهام 
قدسي، رنني عودة، والطالبان عبيدة أبو عصبة 

وملا شحادة.
مكتب  في  أقيمت  اّلتي  األولى  اجللسة  وفي 
نقاش  ّمت  حيفا،  مدينة  في  بدران  عبد  املهندس 
هذه املُبادرة وأهمّيتها، وضرورة بناء هذا اجلسم في 
هذه املرحلة بالّذات. وقد حتّدث املُبادر بدران عن 
األكادميّية  دراسته  في  سواء  الشخصّية،  جتربته 
قناعته  تعززت  وكيف  العملّية،  املُمارسة  في  أو 
سّيما  وال  محلّي،  عربّي  جسم  إيجاد  بضرورة 
املعمارّية  بالقدرات  غنّي  العربي،  مجتمعنا  من 

املهنّية اّلتي ال تقّل عن املجتمع اليهودّي.
ما  لديهم  العرب  املعمارّيني  بأّن  بدران  ويؤمن 
يكفي من القدرة واملهنّية خللق حّيزهم العمرانّي 
واملعماري ومنافسة احليز املُسيطر، متحرّرين من 
اتنا  قيوده، إذا ما أخذنا بعني االعتبار خصوصّي
حديثه  وفي  العريق.  املعمارّي  وتاريخنا  وثقافتنا 
أشار بدران إلى «أّن املعمارّي اإلسرائيلّي املُعتَدل 
أصًال موجوٌد على الهامش، ويزيد األمُر بالّنسبة 
ومن  الهامش،  هامش  على  يصبح  اّلذي  للعربي 

هنا تنبع أهمّية اجلسم املطلوب».
أّما مهندسة املدن عناية بّنا جريس فأبدت اهتماًما 
الوضع  ظّل  في  خاّصًة  بديل،  جسم  بناء  بفكرة 
القائم اّلذي يبدو فيه العربّي ُمهّمًشا، حيث ال 
من  مؤّكدًة  الهندسي،  املجال  في  للعربّي  صوت 
خالل جتربتها الّشخصّية - كونها تعمل في مرَكز 
الّنظرة  على  ُمطّلعة  فهي   - البديل  الّتخطيط 
اإلسرائيلّية  للمؤّسسات  املدروسة  الّنمطّية وغير 
ّية، سواء كان  جتاه تخطيط املدن في البلدات العرب
ذلك في البناء أو في اخلرائط الهيكلّية، وِمن هنا 
لعمل  أساًسا  ليكون  ُعنوان  إيجاد  أهمية  تأتي 

املعمارّيني العرب واملخّططني. 
تؤخذ  أن  يجب  الفكرة  أّن  عناية  املهندسة  وترى 

ضمن إجماع تاّم، واّتفاق فيما بينهم، على أهمّية 
للّتواصل  حيفا،  في  املتقاعدين  املعّلمني  جتميع 
جمعّية  شكروا  كما  مجتمعهم؛  وبني  بينهم  فيما 
الّتطوير االجتماعّي على مبادرتها ودعمها لنشاط 
املعّلمني، وعلى مجمل أعمالها في خدمة املجتمع      

احليفاوّي العربّي.
وساهم في الّنقاش كّل من املرّبني واملرّبيات الّسابقني: 
مدلني عطا الّله، حبّية خوري، فتحي فوراني، لطف 
الّله عطا الّله، نائلة نّقارة - أبو مّنة، مفيد خوري، 
فهيم دكور، ڤيوليت زهر، وجريس ضو. كما شاركت 
صالح  رحاب  د.  النقاش  في  وساهمت  الّلقاء،  في 
(احليفاوّية األصل، واملقيمة في الدامنارك)، واّلتي تزور 
موطنها وحتّل ضيفًة على اجلمعّية في هذه الفترة.

واّتفق احلضور على وضع برنامج عمل حّتى الّصيف 
القادم، يتضّمن لقاءات اجتماعّية وترفيهّية لشريحة 
املعّلمني القدامى، وعلى أن يعقد اجتماع موّسع بعد 

أسبوعني، لوضع االقتراحات موضع الّتنفيذ.
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على  وتبنى  متاًما،  ومحسوبة  ية  متأّن بدراسة 
أساس قدراٍت وطاقاٍت ِمن أبناء مجتمعنا، لكّنها 
غير  مهلهلة  تصبح  بحيث  كبيرة،  تكون  ال 
ُمحّددة املالمح، وال تكون صغيرة بحيث تضيق 

وتنحصر مبجموعة صغيرة. 
ومن املواضيع اّلتي ّمت تداولها في اللقاء: مساعدة 
الّترخيص،  على  احلصول  في  العرب  املعمارّيني 
إنشاء ومأسسة سوق العمل املعمارّي العربّي في 
البالد، خصوًصا تواصل املعمارّيني فيما بينهم، 
العربّي  املعمارّي  وهموم  صوت  رفع  على  العمل 
إلى مؤسسة املعمارّيني في إسرائيل، الّتأثير نحو 
في  الّتدريس  بنشاطات  العربّي  املعمارّي  إشراك 
الّتأثير  العمارة،  وكلّيات  األكادميّية،  املؤسسات 
إتخاذ  مبؤّسسات  العربّي  املعماري  إشراك  نحو 
وإصدار  العربّي»  املعمارّي  «بيت  إقامة  القرار، 
نشرة فصلّية، بناء جسور ثقافّية مع مؤّسسات 
املؤمترات،  إلقامة  الّسعي  صلة،  ذات  ِفَلسطينّية 
واالحتراف  الكفاءة  لتطوير  والّدورات  املعارض، 
تطوير  في  املعمارّي  ألهمّية  بالوعي  ولالرتقاء 
مؤّسسات  لدى  خصوًصا  والعمران،  العمارة 
باملوروث  دولي  العتراف  الّسعي  احمللّي  احلكم 
في  للمساهمة  الّسعي  الِفَلسطينّي،  املعمارّي 
اخلطاب عن العمارة الِفَلسطينّية املعاصرة ووضع            

أسس دراستها.
البدء  ضرورة  على  املشاركون  اّتفق  الّنهاية  وفي 
بوضع  للّشروع  املعماريني،  ِمن  جلاٍن  بتشكيل 
وللمؤمتر،  املنشود  للجسم  مدروس  برنامج  إقتراح 

في تشرين أّول/أكتوبر القادم.
اختتم الّلقاء بعرض أربعة مشاريع تخرّج لكّل من 
املشاركني: ليلى سرحان (وادي الّصليب - حيفا)، 
معتصم هيبي  (متحف وبازار - عّكا)، عصام 
وأمير  اليوم)،  ِفَلسطني  في  العام  (احلّيز  سابا 

سروجي (احلّيز العاّم – أم الفحم).

بها  قام  طيبة  مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مار  مدرسة  طالب  أمور  أولياء  جلنة  أعضاء 
يوحنا اإلجنيلي في حيفا، وبالّتعاون مع مجلس 
من  مرطبانات  إحضار  عن  متخضت  الطالب، 
املدرسة  لطالب  بيعها  ليتم  الطبيعي،  العسل 
املبادرة  هذه  وتهدف  معقول.  بسعر  وذويهم 
التربوّية  للمسيرة  داعم  مشروع  تنفيذ  إلى 
بحوسبة  تتمّثل  اّلتي  املدرسة،  في  التعليمّية 
الغرف التدريسّية، من إدخال حاسوب لكل غرفة 

ومسالط وشاشة. 
ّمت  العسل  مرطبانات  أّن  إلى  اإلشارة  ويجدر 
التبرّع بها من قبل إحدى مزارع العسل املصادق 
عليها. وكانت جلنة األهالي، بالتعاون مع مجلس 

 å Òw K O $ù« UM Šu ¹  —U ò » Òö Þ
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العسل  على  أطلقوا  قد  املدرسة  وإدارة  الطلبة، 
الّسالم  مبنهجّية  تيّمًنا  الّسالم»،  «عسل  اسم 

اّلتي تتبّناها مدرسة مار يوحنا اإلجنيلّي.
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العالم،  في  ـ21  ال القرن  مرض  الّسّكري  *åUHO�ò q�«d ≠ «يعتبر 

منط  نتيجة  العربّي  مجتمعنا  في  أسوأ  الوضه  ولكن  سّيئة  املشكلة 
يجعل  ما  الغربّي،  العالم  وتأثير  الّشرق  ثقافة  بني  املختلط  احلياة 
الّدهنّيات  تناول  وكثرة  اجلسمانّي  الّنشاط  لقّلة  «قاتًال»  الّتقارب  هذا 
والّسّكريات، إضافًة إلى األكل غير املنتظم» - هذا ما قاله الّدكتور 
زاهي سعيد (املدير الطّبي لصندوق املرضى «كالليت» في لواء حيفا 

UH O Š ‹ »d F « Íd Ò~ Ò « v {d * Òw ³ ¹—b ð ¡UI

واجلليل الغربّي) خالل الّلقاء الّتدريبّي اّلذي أجرته «كالليت» في «بيت 
في  معاجلتهم  تتّم  الّسّكري،  يعانون  مريض   100 مبشاركة  الكرمة»، 

عيادات «كالليت» في حيفا.
هذا وشّدد الطبيب سعيد خالل حديثه، أّن على مريض الّسّكري املُتعالَج 
بأدوية  ننصح  أن  ميكننا  جهتنا  من  وقال: «نحن  كبرى،  ّية  مسؤول تقع 
معّينة، أمناط حياة معّينة ومتابعة للمرض، لكّن املتعالَج نفسه ميكنه 

أن يقرّر تقّبل هذه احللول، وتغيير منط حياته ملنع تفاقم املرض وتدهوره». 
وقّدم الدكتور محّمد جنمي (قسم تطوير الصّحة في «كالليت»، ومنّظم 
وتغييره  الصّحي  احلياة  منط  حول  وهاّمة  شّيقة  محاضرة  الّلقاء)  هذا 
لألفضل. وشرح د. محّمد صّباح (مستشار مبوضوع الّسّكري في املرَكز 
أما  عالجه.  وطرق  املرض  وظائف  علم  حول  للحضور  «لني»)،  الطّبي 
ّية التغذية الطبّية هديل هيبي، فقط شرحت عن أهمّية الّتغذية  أخصائ
نصائح  لهم  وقّدمت  الّسّكري،  مرضى  لتوازن  والّصحيحة  السليمة 
لتغذية مالئمة. وقد أرشدت راوية خوري (املدرّبة البدنّية في «كالليت») 
املشاركني ملسارات سير أقامتها «كالليت»، وأهمّية الّنشاط اجلسمانّي 
حّية  أمثلًة  أعطت  كما  خاص.  بشكل  الّسّكري  وملرضى  عاّم،  بشكل 
عيادة  أهروني (مديرة  ليئا  د.  قّدمت  كما  ومالئمة.  مفّضلة  لتمارين 

طب الّشيخوخة في «كالليت») محاضرتها مبوضوع اخلرَف والزهامير.
وللمواطنني  حيفا  في  نوعه  من  األّول  يعتبر  الّلقاء  هذا  أّن  إلى  ُيشار 
العرب، ّممن يعانون من الّسّكري بشكل خاّص. وبعد جناح هذا الّلقاء 

ّية أخرى. سيتّم تخطيط لقاءات وبراَمج مماثلة في بلدات عرب
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إصدارها  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  أجنزت   ≠ åUHO�ò q�«d*

أساسّية  معلومات  تضّمن  اّلذي  واملدرسة»  «األهل  بُعنوان  اجلديد 
وضع  وقد  األمور.  وبأولياء  باملجتمع  املدارس  بعالقة  تّتصل 
الكتاب وأعّده للطباعة األستاذ حسني إغبارية ُبغية توفير قاعدة 
معلومات قانونّية وغيرها، تساعد على بناء عالقة تكاملّية بني 
ّية في  املدرسة واألهالي، وذلك في ضوء غياب مواد بالّلغة العرب

هذا املضمار الهاّم.
يقع الكتاب في 200 صفحة وقّسم إلى 18 فصًال، أجاب كّل 
وبقضايا  املدرسّية  باحلياة  تّتصل  واستفسارات  أسئلة  على  منها 
الّطالب  وبني  املعارف  وزارة  أو  املدرسة  بني  العالقة  في  حقوقّية 
واألهل. ومما جاء في مقّدمة الكتاب أّن املؤلف ملس خالل سنوات 
عمله الطويلة مع املدارس وهيئاتها ومع جلان أولياء األمور أن كثيرة 
جًدا هي القضايا املعّلقة غير الواضحة بني املدرسة واملجتمع وأّن 
هذه األسئلة طالعته مرارًا وتكرارًا فأخذ على عاتقه أن يحاول اإلجابة 
عليها في كتاب شامل يستند إلى مستندات ووثائق وزارة املعارف 
عالقة. ذات  وأدبّيات  مواد  من  توّفر  وما  القانون  نصوص  وإلى 

وفي حديث معه قال: «حاولت قدر اإلمكان أن أوضح أمورًا يومّية 
غير واضحة وأن أبّني جملة احلقوق للّطالب ونظرة القانون واألنظمة 
الرسمّية إليها. إّن أبناءنا يستحّقون مّنا هذا اجلهد وهذا البحث، 
وهو إسهام مّنا في بناء عالقات أكثر وضوًحا وتكامل بني املدرسة 
وبني املجتمع». وأضاف:  «املواد ليست جديدة وأنا لم أخترع شيًئا 
ّية وجعلها  جديًدا بل ما فعلته هو توفير مواد كثيرة بالّلغة العرب

في متناول يد اجلميع».
املواد متنوّعة جًدا وتتعّلق بكل نواحي احلياة املدرسّية واخلدمات غير 
التعليمّية اّلتي على املدرسة أن توّفرها، مثل اخلدمات الصحّية 
والنفسّية. وهناك فصل عن الّتعليم اخلاّص واستحقاقاته وعن جلان 
أولياء األمور ودورها وعن الرّسوم املدرسّية واجلباية وحقوق الّطالب في 
كّل مجال ومجال، وكلها مواد عملّية تهّم كّل طالب ومدرسة وأهل.

العملّية  في  الّشركاء  لكّل  كتابه  إغبارّية  األستاذ  أهدى 
برموش  الرّسالة  يحملون  اّلذين  كّل  «إلى  فكتب:  التربوّية 
األمور  أولياء  إلى  تنطفئ،  لئّال  الّشموع  ويحرسون  عيونهم 
وعبرهم  األفاضل،  واملرّبيات  املرّبني  زمالئي  إلى  األعزاء،  واألهل 
األحّباء». مجتمعنا  وطالبات  طّالب  أكبادنا،  فلذات  كّل  إلى 
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*åUHO�ò q�«d ≠ فاجأ ربيع جمال والطاقم العامل مع الفّنان زهير 

فرنسيس، مبناسبة عيد ميالد فرنسيس، بهدّية لن ينساها أبًدا؛ 
ّية.  ـ«كليپ» اجلديد للفّنان عبر قناة «ميلودي» الفضائ وهي بث ال
ّية، ابتداًء من يوم األربعاء املاضي  ـ«كليپ» عبر الفضائ فقد ّمت بث ال

ولغاية 21 يوًما.
وفي حديث مع ربيع جّمال، قال: «إّن ميلودي ليست احملّطة األخيرة؛ 

ّية العاملّية. ـ«كليپ» عبر أغلب الفضائّيات العرب فبرنامجنا هو بّث ال
ُيذكر أّن ِشركة «نيو ساوند إنتراكتيڤ»، ومديرها داود امسيس، ساهموا 
ـ«كليپ» اّلذي كان من انتاج ِشركة «ملسا ميديا» ووطن القاسم. في بّث ال

يذكر أّن الفّنان زهير فرنسيس يحيي حفالت هذه األّيام للجاليات 
تشيلي  دولة  إلى  سيتوّجه  ثّم  ومن  وكندا،  أمريكا  في  ّية  العرب

(جنوب أمريكا) إلحياء حفالت هناك، للمرّة الّثانية.  
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*åUHO�ò q�«d ≠ بدعوة من مرَكز «اّجتاهات» لالستشارة املهنّية 

 - مخلوف  دنيا  التنظيمّية  املستشارة  قدمت  اجلامعيني،  للطالب 
للمئات من الطالبات واملقبالت  وشّيقة  محاضرًة مهّمة  حامد،  أبو 
على الّتعليم اجلامعي في جامعة حيفا، حول موضوع إدارة الوقت 
وتنظيمه خالل فترة الّتعليم اجلامعّي، اّتخاذ القرارات للمدى القريب 
والبعيد، وتوجيه الفتيات لتسويق ذاتي ناجح جلذب فرص العمل.

وفي حديث مع املستشارة التنظيمّية، دنيا مخلوف - أبو حامد، 
 Networkingـ ال أو  «التشبيك»،  موضوع  أهمّية   إلى  أشارت 
اّلذي يقف في مركز االنخراط في عالم األكادمييا، حيث إّن التشبيك 
وبناء شبكة اجتماعّية قوّية تضمن جناح الطالب اجلامعّي، وجتذب 

إليه فرص النجاح والعمل.
أما بالنسبة الدارة الوقت واتخاذ القرارات، ّمت التشديد على تلّقي 
وخارجها،  اجلامعات  في  واملراكز  املختّصني  من  املهنّية  االستشارة 
بصدد اختيار مهنة املستقبل، إلى جانب استشارة األهل وأصحاب 
اخلبرة في املجاالت العديدة. كما ّمت الّتركيز على استغالل الوقت 
السنة  خالل  والفصلّية  األسبوعّية  األهداف  وكتابة  صحيح،  بشكل 

الدراسّية اجلامعّية، وحتقيقها بحسب موعد مخّطط ومحّدد.
يذكر أّن هذه احملاضرة تأتي من ضمن سلسلة محاضرات تقّدمها 
من  بدًءا  شرائحه،  ولشتى  العربي  للمجتمع  التنظيمية  املستشارة 
الّتجارية  ركات  الشِّ أصحاب  اجلامعّيني،  الّطالب  الّثانويات،  طّالب 

واملصالح، الّسلطات احمللية ومجموعات النساء.
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*åUHO�ò q�«d ≠ دعا احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية األكادميّية 

راك أوباما إلى زيارة الكلّية  ّية للّتربية في حيفا)، الرّئيس األمريكّي بَ العرب
في حيفا، خالل زيارته املرتقبة للبالد، وإلقاء كلمة داخل حرمها األكادميّي.

وجاء في رسالة وّجهها احملامي كمال إلى الرئيس أوباما، أرسلت ُنسخ 
عنها إلى رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، ووزير اخلارجّية األمريكّي جون 
«باسمي،  شپيرو:  دان  إسرائيل  في  املّتحدة  الواليات  وسفير  كيري، 
ًيا  يابة عن مجلس أمنائها ومديرها ومحاضريها وطّالبها، أثّمن عال وبالّن
زيارتك املرتقبة إلى دولتنا، ونؤّكد كم أّننا - نحن املواطنون العرب في دولة 
إسرائيل - نعّلق على إعادة انتخابك ملنصب الرّئيس آماًال كبيرة إلحداث 
حتّول جذرّي في ِمنطقة الّشرق األوسط، اّلتي تعاني الويالت والكوارث 
إشراًقا». أكثر  أفضل،  مبستقبل  تبّشر  زيارتك  فإّن  ولذلك  عقود؛  منذ 

بالتحّدث  ولرغبتك  لزيارتك  بإيجاب  أيًضا: «ننظر  الرّسالة،  في  وجاء 
املعاهد  أحد  في  تلقيها  كلمة  عبر  إسرائيل  في  الّشعب  إلى  مباشرًة 
األكادميّية، ولذلك وانطالًقا من إمياننا بأهمّية ذلك وأهمّية أن يستمع 
طّالبنا إليك، نعلن أّننا نضع حتت تصرّفك حرمنا األكادميّي في مدينة 
على  مثال  أفضل  فإّنك  لنا  بالّنسبة  الّتاريخّية.  كلمتك  إللقاء  حيفا 
التعددّية الّتربوّية واحلضارّية لهذا نعتقد أّن حرمنا األكادميّي هو أفضل 
انعكاس  هي  األكادميّية  فالكلّية  الّتاريخّية؛  كلمتك  إللقاء  مكان 
للتعددّية احلضارّية والّثقافّية والفكرّية خاّصة وأّنها حتتضن بني جنباتها 
ألوف الّطّالب واحملاضرين من الوسطني العربّي - اليهودّي في البالد، 
نؤمن  يجعلنا  ما  املختلفة،  العالم  دول  من  كبار  قادة  استضافت  كما 
العرب  والسياسّيني  اإلجتماعّيني  والقادة  والّناشطني  الّطّالب  ألوف  أّن 

واليهود سيصلون الكلّية لسماع خطابك الّتاريخّي».
للّتربية  ّية  العرب الكلّية  عن  مختصرة  نبذة  الرسالة  وتضّمنت  هذا 
الوسط  في  واألقدم  األعرق  الكلّية  وهي  وأجنازاتها  تاريخها  حيفا  في 
العربّي في إسرائيل فقد خرجت عشرات ألوف املعّلمني واملدرسني اّلذين 
يشّكلون أكثر من %60 من مجمل طاقمها الّتدريسّي محاضرين من 
كاّفة القطاعات والّطوائف في إسرائيل، مبَن فيهم املسيحّيني، اليهود، 
الّدروز، واملسلمني. واختتم احملامي زكي كمال رسالته قائالً: «نتمّنى أن 

تلقى هذه الدعوة قبول سيادتك».

*åUHO�ò q�«d ≠ بادرت سلطة الّشباب في بلدّية حيفا، بالّتعاون 

في  نوعه  من  األّول  يعتبر  مشروع  تنظيم  إلى   ،zooz ِشركة  مع 
ا  ـً تعليمّي لقاًء   25 البلدي  الّشباب  مرَكز  خالله  من  يقّدم  البالد، 
ـ«بسيخومتري» مّجاًنا لشباب وشاّبات مدينة حيفا،  في موضوع ال
مقابل أن يقّدم الّشباب 60 ساعة تطوّعّية، خدمًة للعمل اجلماهيرّي.
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ويأتي هذا القرار استمرارًا للعمل البلدي الّساعي إلى إبقاء األوساط 
خارج  من  القادمني  األكادميّيني  عدد  أّن  وُيذكر  املدينة.  في  الّشابة 
حيفا قد ارتفع بشكل غير مسبوق، إذ وصل إلى %78، حيث إّن 
عدد الّطّالب اجلامعّيني من مدينة حيفا هو 9,450، من املجموع  

ّي للطلبة في املدينة، واّلذي يصل إلى 49,607.  الكّل
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صالة  ِعشت»،  أّنني  «أشهد 
عنواًنا  وضعها  ّم  ُث تالها 
شاعرنا  الذاتّية،  لسيرتِه 
الذي  نيرودا،  پابلو  اخلالد 
األدب  في  موقفه  من  اَتّخذ 
نفسه  يجد  «بيًتا»  واحلياة، 
ُمْفتٍر  وال  منافق  غير  فيه 
إميانه  على  مّتِكًئا  ُمنقاد،  وال 
التعّصب،  حّد  إلى  الرّاسخ 
ا... وواجًب حًقا  يراه  ملا 

قرّائي  قارئاتي  أنكم  أعتقد 
تتماهون مع ما أذهب إليه، أّنه 
مّنا  الواحد  على  عب  الصَّ من 
أْن يرّدد في أّيامنا هذه كلمات 
داخلّية!! قناعٍة  عن  پابلو 

اجلديد  «قابيل»  ميأل  ألم 
زماننا  جغرافًيا  والعصري 
الّساكنة  الّسادرة  «باألجساد» 
عاجزًا  فيه  أصبح  َحّد  إلى 
أسراب  «اصطياد»  عن 
تعّلمه  اّلتي  «الغربان» 
فحّتى   يغّطيها؛  كيف 

بذاك  له  أين  فمن  «ِفخاُخهُ»  أملُه  ُتخّيب  ولم  جنح  لو 
بأزاهيره؟!! «األجساد»  هذه  ليخفي  الكبير»  «الرّبيع 

سّجل  ثّم  رّدد  حني  واثًقا  كان  أصدقائي،  صديقاتي  نيرودا،  لكن 
يبة  مقولته، أَنّه هناك في كَلّ خندق من خنادق الكلمة امللتزمة الَطّ
يوجد املبدع احلقيقي اّلذي لن يقبل «شيطاُنه» لُشعلة نضاله أن 
تخبو لكونه دائم الّتفاعل مع الزمن وسْبر أعماق أغواره بقوّة َملٍح 

جوّانّية، قوّة ال ترى الواقع لوحًة أبوكالبتّية تضجُّ بالكوبيس!!
ولون،  جْنس  كّل  من  املبدعني  بقوافل  غنّي  الّشعوب  مخزون  وألّن 
أدعوكم أن تكونوا معي في ضيافة كاتبنا فرانز فانون اّلذي لفحتُه 

الّشمس فأكسبت جلدة ُسْمرة فاكهة لذيذة شهّية!!
مناضلنا  فيه  أطّل  اّلذي  العام  نفس  في  وُلِد  أّنه  عنه  فاملعروف 
 36) الّشباب  ريعان  في  وهو  عّنا  ورحل  كما  لومومبا،  پاتريس 

عاًما) في نفس عام غياب لومومبا أيًضا.
ولوعيِه «مبأساة» لونه وإميانه بأّن الزنوجّية بدعة الِبيض وصياغتهم، 
كتب كتابُه الّشهير «بَْشرة َسوداء وأقنعة بيضاء» بعد أن وّبختُه 
وذلك  قصد!!  وبال  الزّحام  في  بها  ارتطم  أَنّه  ملجرد  بيضاء  امرأة 

بقولها: «أّيها الزّجني القذر»!!
األسود  يفعله  اّلذي  «ما  اإلشكالّي:  سارتر  سؤال  ڤانون  فتذّكر 
بلوِنِه؟!» ومبا َسّجَلُه، رّمبا ساخرًا، برنارد شو: «املطلوب من الزجني 
مسح حذاء األبيض على أرصفة املدن وليس قيادة الّناس نحو آفاق 

حرير واالنعتاق»!!! الَتّ
استرجع هذا، فتأّكد من صدق سيزير حني كتب: «أنا إنسان ظاِمٌئ 

أدور أدور كاملجنون حول مستنقعات مْسموَمة»!!
م  قَدّ اّلذي  سارتر  وأرادُه  وصفُه  كما  فعًال:  يكون  أن  م  صَمّ لذلك 
لكتابِه (معّذبو األرض)، حني قال: «ڤانون مثَقّف إفريقّي يكتب 
بالفرنسّية، يوقظ لدى املضّطهدين إحساًسا فائًقا بالّندّية «وبأّنهم 

ليسوا كما يتصوّرهم األبيض في أسطورته الباردة»!!!
يخاطب  ليظّل  العالم  وجه  في  لونُه  أْشهَر  أْن  أّال  منه،  كان  فما 
عليه  «َعوْرة»  باعتباره  لونه  مع  يتعامل  أْن  رفض  ألّنه  العيون، 

إخفاؤها أو استئصالها!!
ا!! «فالرّجل» األبيض  أنا، وإّياكم عزيزاتي أعزائي، ال نرى هذا غريًب
بدوره املزدوَج هو هو اّلذي خلق ظاهرة «ڤانون»، هكذا هو الّتاريخ 
ّيته وصيرورته وَمْكرِه أيًضا، فكأَنّ الّظواهر الكبرى والفاعلة  في جدل

حتمل بذور موتها في جذورها!!!
صباح اخلير لكّل «ڤانون» من مبدعاتنا ومبدعينا  اّلذين يوافقون 
سة،  مع إدوارد سعيد بأّن الّشرق بدعة الغرب  - فثاروا لورثهم املقَدّ
ملقاومة واقعهم املؤدلج واملدّجج بأقنعة الّتضليل من أجل استئصال 

هذا الورم اخلبيث اّلذي إن بقي سيأكل اليابس واألخضر.

جديد  ثقافّي  موقع  الّشبكة  على  ا  قريًب ينطلق   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مرَكز  في  وفضاءات  حقوق   – الِفَلسطينّية  الّثقافة  مشروع  مببادرة 
«مساواة»، يحمل ُعنوان «منّصات ثقافّية»، وسيشّكل َمنبرًا للّثقافة 
وأحداثها  بأخبارها  الّثقافّية،  احلياة  ملتابعة  الّداخل  في  الِفَلسطينّية 
معّية، وكّل ما  وبقضاياها وهمومها وباألعمال الفنّية الّتشكيلّية والسَّ

يتعّلق باإلبداع الّثقافّي.
ّية والعاملّية  املوقع سيعرّف بالّشخصّيات الّثقافّية الِفَلسطينّية والعرب
وكذلك باملؤّسسات األهلّية الفاعلة في حقل الّثقافة واإلبداع، وسيشّكل 
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الّثقافّية  احلياة  وملتابعة  لإلبداع،  محدودة  وغير  واسعة  مساحًة 
حول  واحلوار  الّثقافي  للجدل  ومنبرًا  والعاملّية،  ّية  والعرب الِفَلسطينّية 
أسئلة الّثقافة اخلاّصة والعاّمة، وهو محيط للّنصوص اإلبداعّية اجلميلة 
وهو مصدر معرفة وتوثيق وسيعكس شغًفا للّنبش في ذاكرتنا الّثقافّية 

اّلتي كانت ضحّية اجلرمية واإلهمال.
ومفّكرين  مبدعني  من  ِفَلسطينّية  ثقافّية  شخصّيات  املوقع  سيكرّم 
باإلشارة املُسهَبة إلى نتاجهم الفكرّي واألدبّي، وإلى عطائهم ومساهمتهم 

في تثبيت أعمدة الّثقافة الِفَلسطينّية وبنيانها الّشامخ.
وينطلق املوقع من إميان القّيمني على املشروع أّن الّثقافة الوطنّية احلّية 
ذاتها  حترّك  اّلتي  هي  حراكها،  يتوّقف  وال  تنضب  ال  اّلتي  تلك  هي 
بذاتها، وهي اّلتي تثير األسئلة الّسهلة والّصعبة على حّد سواء، وهي 

اّلتي تعزّز الّتواصل الّدائم بني املُبدع واملتلّقي وبني املثّقف والّشعب.
ستخّصص في املوقع مساحة للمؤّسسات الّثقافّية األهلّية الفاعلة في 
حقل الّثقافة واإلبداع، وستكون لها روابط للوصول إلى مواقعها وكذلك 

دليًال لكّل موقع ثقافّي ِفَلسطينّي.



33 2013 ◊U³ý 22 WF ÔL'«



342013 ◊U³ý 22 WF ÔL'«

  ÈbF� u�√ ”uO�U�√ X|—bML
—_«

©pO�u�UJ�« ÂËd�« W ÒO�d� 
Ò

w�Ëd�« fOzd�«®

°øVKI�« Â√ aL?�«

ارتبط احلّب بالقلب لدى العاّمة منذ القدم، لكن من أين 
ينبع؛ ما مركزه؟ هل هو املخ أم هو القلب؟ ويرّجح كثيرون 
أّنه القلب، ِملا يشعر به احملّب عندما يتقابل مع احلبيب 
في  يخفق  قلبه  بأّن  واإلحساس  قلبه،  دّقات  سرعة  من 
صدره بشّدة. ومن هنا ظّن الّناس أّن احلّب والعاطفة ينبعان 

من القلب.
واحلقيقة كما يقول أساتذة الّطب املتخّصصني في القلب 
إّنه ال توجد عالقة بني احلب والقلب، وإّمنا منبع احلّب هو 
العقل البشرّي، وأّن العاطفة تعتمد أساًسا على املخ ومراكزه 
العصبّية؛ فاحلّب والعاطفة انفعاالت وأحاسيس وجدانّية، 
فاإلنسان  العاطفة؛  مراكز  تسّمى  املخ  في  مراكز  لها 
إّال  عواطفه  تتحرّك  وال  بعقله،  يحّب  فهو  يحّب  عندما 
بدافع من عقله، اّلذي يسيطر على انفعاالته وأحاسيسه.

°øV(« Ÿ«u½√ ·dFð q¼

يقسم الّدارسون احلّب إلى خمسة أنواع رئيسّية:
Agape Love - 1 - احلّب اإللهّي

وهو حّب الّله لإلنسان، حّب تفّضل به الّله على مخلوقه، 
حّب  ميتّد  خالله  ومن  لّله،  اإلنسان  حّب  ثّم  أوًّال،  فأحّبه 
احلقيقي  الينبوع  هو  الّله  اإلنسان.  أخيه  إلى  اإلنسان 
العظيم  اإللهّي  احلب  هذا  خالل  ومن  لإلنسان،  للحّب 
يتعّلم اإلنسان أن يحب غيره، يفرح مع الَفرحني، ويحزن  
مع احلزانى، ُيعطي دون انتظار مقابل. ولعّل من أصدق 
وأخيه  اإلنسان  بني  التقّي  اخلالص  احلّب  لهذا  الصور 
اإلنسان هو حّب األم تريزا، تلك الرّاهبة اّلتي أحّبت الّله، 
فكرّست حياتها من أجل خدمة الّله بني أخوانها وأخواتها 
وهبت  لقد  الهند.  في  الفقيرة  األحياء  في  دين  أّي  من 
وجدت  عائًدا.  تنتظر  أن  دون  احملتاجني  خلدمة  حياتها 
استحّقت  وبذلك  للمحرومني،  احلّب  تقدمي  في  سعادتها 

جائزة «نوبل» للّسالم.
احلّب  الّنقيض  على  يقابله  الّصادق،  املضّحي  احلب  هذا 
مذهب  إلى  نسبًة  املاكياڤيّللي،  احلّب  أو  املستَغل 
ماكياڤيّللي، املعروف باملكر وسوء النّية واستخدام طرق 
ال أخالقّية لتحقيق األهداف، وله شعاره املعروف «الغاية 

تبرّر الوسيلة»!
Self Love 2 - حّب الّنفس

وهو أّول صورة يعرفه اإلنسان من صور احلب. إذا تصوّرنا 
حّتى  ا  ـً نفسّي يشبع  أن  طفولته  في  يستطع  لم  إنساًنا 
تتكّون ذاته تكويًنا سليًما، أو إذا تصوّرنا شخًصا يحقد 
على نفسه، فإّن مثل هذا اإلنسان ال يستطيع أن يحّب 
اآلخرين، واّلذي ال يستطيع أن يحّب نفسه، ال ميكنه أن 

يحّب اآلخرين.
Friendship 3 - حّب الّصداقة

إّن كّل إنسان يوّد أن يجد من يحّبه بال أنانّية، يحّبه في 
ا  ـً كّل الّظروف من دون أن يطلب َنفًعا لشخصه سواء مادّي
ا، سواء عالنّية أو  ـً ا أو معنوّي ـً ا أو عاطفّي ـً أو اجتماعّي
خفية. والّصداقة احلقيقّية هي عطاء وليست أخًذا، هي 
اّلتي تنبع من سالم داخلّي في أعماق الّنفس؛ فإّنه ال شيء 
في األرض يعادل حّب اإلنسان لإلنسان، واحملّبة تقتضي 
أّال ينظر الّشخص لغيره بعني االحتقار أو بشعور اإلشفاق، 
وإّمنا يكون مقدرًا لصفاته احلسنة متغاضًيا عن عيوبه.

Erotic Love 4 - احلّب اجلنسّي
وهو إّما حّب شهوانّي يقود صاحبه إلى متاهات ومزالق 
خطيرة، وتتمّيز هذه العالقة باألخذ أكثر من العطاء، إذ 
تتأّكد في هذا الّنوع من احلّب الرغبة في إشباع الغرائز، 
أو  الُعذرّي  احلّب   – الّشهوانّي  للحّب  باإلضافة   – أو 
األفالطونّي وهو احلّب البريء اّلذي يخلو من الّشهوة، وقد 
يكون هذا الّنوع حافزًا لإلنسان، يدفعه إلى الّنجاح. وقد 
يتبّخر هذا احلّب مع الوقت أو يقود إلى عالقة دائمة عن 

طريق الزّواج.
Marriage Love 5 - احلّب الّزواجّي

احلياة  في  املشاركني  تربط  ناضجة،  راسخة  عاطفة  وهو 
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سواء بعد الزّواج أو في فترة اخلطبة أو قبلها، ويشعر كّل 
طرف إزاء اآلخر بأّنه املكّمل لنفسه. وقد تتغّير طبيعة 
احلّب بني الزوجني بعد فترة من الزواج، لكن احلّب بينهما ال 
يفقد عمقه حّتى وإن خبا تأّججه. ويصاحب حياة الزّوجني 
حّب من األلفة الراقية والّتفاهم الّسامي مع مّر الّسنني.
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أجمع علماء االجتماع والّنفس والّدين على أّن اإلنسان ال 
يستطيع أن يعيش من دون حّب، فإذا استطعت أن متأل 
َفرط  من  الّسماء  في  حتّلق  أّنك  فستشعر  باحلّب  قلبك 
سعادتك، وأّن الّدنيا كّلها تبتسم لك، ستتغّير نظرتك 
إلى احلياة وتصبح إنساًنا ُمختلًفا، وباحلّب يزيد إنتاجك 
ويتضاعف دخلك. إّن أروع ما في احلياة هو احلّب، ليس 
أن  بل  تأخذ  أن  ليس  حتب.  أن  بل  محبوًبا  تكون  أن 
تعطي، ليس أن ُتخدم بل أن َتخدم... حّب الّله... حب 

أخيك اإلنسان، حّب الطبيعة بكّل ما فيها.
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ضجيًجا  وأحدثت  عنيًفا  إهتزازًا  الكبيرة  اآللة  اهتزت 
هائًال، كادت تتصّدع له حوائط املصنع الكبير! فقفز أحد 
املهندسني، وأوقف التّيار الكهربائّي، قبل أن حتدث كارثة 
على  اآللة،  حول  املهندسون  واجتمع  كّله!  املصنع  حتّطم 
حني عقدت الّدهشة ألسنة اإلدراّيني، اّلذين لم يكن لهم 
ّية. وأجاب أحد املهندسني مفّسرًا  دراية بأسرار القوى اآلل
ما حدث، فقال: هذه اآللة يقوم بتشغيلها محرِّكان. وهذان 
احملرّكان يدوران في اّجتاه واحد، ويدفعان جسم اآللة إلى 
األمام. لكن اّلذي حدث اآلن جاء نتيجة خلل ميكانيكّي، 
جعل أحد احملرّكني يعمل في اّجتاه مخالف الّجتاه احملرّك 
اآلخر! وهذا اخللل كفيل بتحطيم اآللة متاًما! وهذا الضجيج 
اّلذي سمعناه لم يكن سوى مقّدمة ونذيرًا بوقوع الكارثة؛ 
فكان ال بّد من إيقاف اآللة وتوحيد القوى العاملة فيها.

هذه القّصة متّثل ما يحدث اآلن في عاملنا، اّلذي يشبه آلة 
كبيرة تخالفت في داخلها اّجتاهات القوى احملرّكة، فعال 

ضجيجها، وزمجرت تروسها، حّتى كادت تتحّطم.
توضح  البشر،  حياة  صفحة  على  العريضة  الّسطور  إّن 
أّن العالم أصبح كقطعة خبز، تتنازعها عشرات األيادي، 
باألطماع،  مشحون  فالعالم  طمًعا.  لكن  جوًعا،  ليس 
واملنازعات الفردّية، واألهواء اجلامحة، والرغبات املتضاربة.

ولقد سيطرت على دنيانا روح اإلنسانّية، والنَفع الّذاتي، 
واحلافز الّشخصي، فهان على الّناس ذبح القيم العظيمة، 
اّلتي كان احلّب على رأسها؛ فقتل الّناس احلّب حتت أقدام 
األنانّية، وسيطرت على البشر روح العصابات وقّطاع الّطرق.

يكاد  الّدنيا،  بالد  كّل  في  اجلرمية  أخبار  يقرأ  َمن  إن 
وحوشها  انطلقت  غابة،  مجرّد  العالم  أّن  يعتقد 
لن  الّطاحنة  احلرب  وهذه  محمومة.  حرب  في  اجلائعة، 
الهاِلك. اإلنسان  ُحطام  وراَءها  تخلف  أن  قبل  تهدأ 

أخبار  من  مزيًدا  لنا  يحمل  جديد،  صباح  فكّل 
مبزيد  يأتي  مساء  وكّل  والتجّبر.  والّظلم  القهر 
الرّق  على  تقوم  اّلتي  واملجون،  الفساد  أخبار  من 
املستغّلني! لصالح  املستضعفني  ومهانة  واالستغالل 

فعلى مستوى األفراد، نرى الّسرقة، واالغتصاب، والّظلم، 
والبطش، والّتحايل، فأين احلّب؟!

الّشريف،  غير  الّتنافس  نرى  اجلماعات،  مستوى  وعلى 
التعّصب  ونرى  الّظاهر.  والّتطاحن  اخلفّي،  والتآمر 
على  الّسلطة  وفرض  التسّيد  في  والرغبة  والتسّلط، 
اآلخرين. فأين احلّب؟!                                (يتبع)    
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هذا العنوان أخذته من القرآن الكرمي ليكون عنواًنا لسلسة من احللقات اّلتي 
سأحتّدث فيها عن األخالق وأهمّيتها في حياة الّناس. وسأعتمد في تقدميي 
لهذه املادة في األساس على النصوص اّلتي استقيتها من القرآن والسّنة وأقوال 

العلماء، لعّلنا نخرج بفائدة عملّية. 
بهذا  الّتعريفات  بعض  إلى  نحتاج  املوضوع  هذا  خوض  من  نتمّكن  وحّتى 
هي  األخالق  املفّكرين:  أحد  قال  باألخالق،  اخلاّصة  الّتعريفات  فمن  اخلصوص. 
والعاطفة  كالفكر  الّناس،  من  الفرد  متّيز  اّلتي  الشخصّية  العناصر  مجموعة 
نفسي  ميل  آخر:  وقال  الغرائز.  تنظيم  تساوي  األخالق  آخر:  وقال  والغريزة. 

يتحّكم في الغرائز. وقال آخر: تنسيق امليول الطبيعّية والعواطف وترتيبها. 
ولغة العرب تقول إّن اخللق هو السجية والّطبع. ولهذا قال اإلمام الغزالي في 
األفعال  تصدر  عنها،  راسخًة  الّنفس،  هيئة  عن  عبارة  «اخللق  اإلحياء:  كتاب 
بُيسر وسهولة من غير حاجة إلى نزٍو وفكر». وهذا يعني أّن األعمال اّلتي يقوم 
بها اإلنسان إّمنا هي اّلتي تعّبر عن نفسه. فإن كان صاحب نفس طّيبة، عّبر 

عنها بسلوك مماثل، وإن كان صاحب نفس خبيثة، عّبر عنها بسلوك مماثل. 
ويؤكد هذا املعنى ابن األثير بقوله: «حقيقة اخللق صورة اإلنسان الباطنة». وعلى 
هذا األساس يتّم اجلزاء والعقاب، فهما متعّلقان بأوصاف الّصور الباطنة أكثر 
مما يتعّلقان بأوصاف الّصور الظاهرة. وهناك فرق بني اخللق والتخّلق. فاخللق هي 
اجلبلة اّلتي ُجبل عليها اإلنسان، وأما التخّلق فهو تكّلف يتنافى مع اجلبلة 
اّلتي ُجبل عليها اإلنسان، فيحاول أن يظهر خالف ما يبطن. وكثيرًا ما تكون 
األخالق مكتسبة من البيئة اّلتي يعيش فيها اإلنسان، ومما يتلّقاه من تربية 

وتهذيب، أو أن يروّض اإلنسان نفسه عليها. 
وقد قال الّله تعالى: {َقْد َأْفَلَح َمْن زَّكاَها وََقْد َخاَب َمْن َدّساَها}. وقال الرّسول 
يفقه  خيرًا  به  الّله  يرد  ومن  بالّتحّلم.  واحللم  بالّتعّلم،  «العلم  (ص):  محّمد 
وعلى  أسرته  وعلى  نفسه،  اإلنسان  على  باخلير  يرجع  احلسن  واخللق  بالّدين». 
وما  الّناس،  من  كثير  يفتقدها  اّلتي  الّسعادة  أساس  وهو  بأسره.  املجتمع 
أحد  قال  ولهذا  بعضهم.  به  متّيز  اّلذي  السيئ  اخللق  آلثار  إّال  الّناس  يفتقدها 
احلكماء «األدب إن تطّمعت به جنع» أي إن رغبت به نفع، وإن تعّطرت به سطع، 

ا»..! وإن ترّديت (لبست) به نفع.. «اكتسب أدًبا، تكتسب نسًب
رآى أحد األمراء ُغالًما جميَل املنظر، َطلق الّلسان، حسن الِفعال؛ فسأله اخلليفة: 
َسب. صدق  «ابن َمن أنت»؟ قال الغالم: «ابن األدب». قال اخلليفة له: «ِنْعَم النَّ
والّله، كقول القائل: من َقعد به نسبه، نهض به أدبه؛ وكم عزيز أذّله جهله، وَكم 

ذليل أعزّه عقله». 
قال اإلمام الّشافعي:

ـرأس بالذنب   ـ ـ وا ال ـ باع أصبحت َمطروًحا في َمعشر جهلوا       حّق األديب ف
ـرق وفي اآلداب واحلسب  ينهم        في العقل ف ـمل وب والّناس يجمعهـم شـ
ه الصفر والتفضيل للذهب  ـ ه         في لون ـ ـ كمثل ما الّذهب اإلبريز يشرك
وصاحب اخللق احلسن، وهو اّلذي نطمع به في مجتمعنا، هو اّلذي يعرف الفضل 
َنُكْم}. فهو يعرف فضل الّله عليه، فيفر  ْي ألصحاب الفضل {وََال َتْنَسوا اْلَفْضَل بَ
إليه، وهو يعرف فضل والديه عليه فيبرهما، لعلمه أّن اجلّنة عند أقدامهما. 
معّلمه  فضل  ويعرف  خير،  بكّل  رحمه  فيصل  ورحمه،  ألقاربه  الفضل  ويعرف 
عليه،  وحّقه  جاره  فضل  ويعرف  ويجّله  عنده،  ملا  ا  طلًب يديه  بني  فيذل  عليه، 
أّنه  يعرف  ثّم  جليرانه.  يحّبه  لنفسه  يحّبه  وما  راحته،  على  ويعمل  فيواسيه 
ُه}.  ِه أََعزَُّه اللَّ ذليل بنفسه عزيز بإخوانه فيتواضع للّناس جميًعا {وََمْن َتوَاَضَع ِللَّ
وهذا اخللق أثقل ما يوضع في ميزان املرء يوم القيامة، ألّنه أحّب الّناس إلى الّله، 
ا من مجالس األنبياء. قال رسول الّله «أكَثر ما ُيدخل  فيصبح مجلسه قريًب
الّناس اجلّنة َتقوى الّله وُحسن اُخللق». وقال: «أنا زعيم ببيت في أعلى اجلّنة، 

ملن َحسن خلقه». 
واألدب اّلذي نتحّدث عنه بشّقيه؛ الّشّق األّول األدب مع الّله، والّشّق الّثاني األدب 
مع الّناس. وال يوجد انفصام بينهما ألّنهما متالزمان، وسيحاسب الّله عليهما 
ابن  اإلمام  قال  منها  العلماء،  من  كثير  أقوال  جاَءت  املجال  هذا  وفي  العباد. 
القيم: «مدار حسن اخللق مع احلّق، واخللق على حرفني». وأخالقنا نأخذها من 
شرع الّسماء، وهي قائمة على أصول أربعة: الّصبر والعّفة والّشجاعة والعدل؛ 
واّلتي جاء حديث رسول الّله (ص) في تبيانها، بقوله: «إّمنا ُبعثت ألمتّم مكارم 
األخالق». ومعناه أّن األنبياء جمعا عليهم الّسالم، دعوا أقوامهم إلى األخالق 
أهدني  «ألّلهم  الرّسول:  دعاء  من  كان  ولهذا  ليتّممها.  الرّسول  وجاء  احلسنة، 
ألحسن األخالق، فإّنه ال يهدي ألحسنها إّال أنت، واصرف عّني سّيئها، فإّنه ال 

يصرف عّني سّيئها إّال أنت». 
وهذا ما تأّصل في حياة الّصحابة (رضوان الّله عليهم)، وقد نطق اإلمام علي 

(كرّم الّله وجهه)، فقال: «األخالق كيمياء األرزاق»..
(يتبع)
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فعلم الرفلكسولوچيا (احملّفزات/االنعكاسات) 
اجلسم  على  يعود  حيث  الّتدليك،  علم  هو 
عملّيات  عليه،  تعود  اّلتي  ذاتها  باملنافع 

الّتدليك واملساج.
أو  القدمني  في  نقاط  لتحفيز  ممارسة  وهو 
التحفيز  هذا  بأّن  اعتقاًدا  األذنني،  أو  اليدين 
يعود باملنفعة على أجزاء اجلسم األخرى أو أّنه 

يحّسن من الصّحة العاّمة.
لعلم  شيوًعا  الّتطبيقات  وأكثر 
الّنقاط  وتنشيط  تنبيه  الرِفلكسولوچيا هو 
االنعكاسّية في القدم، حيث يقوم االختصاصّي 
في هذا العلم (Reflexologist)، بالّضغط 
على نقاط معّينة في قدم الشخص، ألّن القدم 
مجزّأة إلى نقاط انعكاسّية تّتصل بكاّفة أجزاء 

اجلسم األخرى.
الرفلكسولوچيا هو علم طبيعّي يدرس العالقة 
بني املناطق االنعكاسّية في القدم واليد واألذن، 
على  الضغط  يتّم  حيث  اجلسم،  أجزاء  وباقي 
هذه الّنقاط باألصابع أو اإلبهام، ما يؤّدي إلى 

االرتقاء بالصّحة واحلفاظ عليها.
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واليد)،  بالقدم  العالج  (علم  الريفلكسولوچيا 
حيث  الّسنني،  ألوف  منذ  ظهر  هو علم قدمي 
يعود تاريخه إلى مصر الفرعونّية القدمية، كما 
يعتمد  عالج  وهو  اجلدران.  نقوش  من  يّتضح 
انعكاسّية  لنقاط  والّتدليك  االسترخاء  على 
في  تتواجد   Reflex (points)ـ ب تسّمى 
على  الّضغط  خالل  ومن  واليد،  القدم  راَحتي 
هذه النقاط حتدث تأثيرها لتصل إلى املناطق 
األخرى داخل اجلسم، واّلتي تّتصل بهذه الّنقاط 
االنعكاسّية؛ ألّن هذا العلم يقوم على االعتقاد 
يتبع،  اليد  أو  القدم  من  جزء  كّل  أّن  الّتالي 
جزًءا من اجلسم. وبواسطة الّضغط على الّنقاط 
إلى  التنبيهات  تصل  فيهما  االنعكاسّية 
أجزاء اجلسم األخرى الّتابعة لهما فيساعد ذلك 
على استرخاء اجلسم وتنشيط الّدورة الدموّية، 
إجمالي  وبشكل  الّطاقة  مسارات  وحتسني 

حتقيق الّتوازن واالتزان للجسم.
فروع  الرفلكسولوچيا أحد  بأّن  القول  ميكن  وال 
تقدمي  على  يساعد  واّلذي  التقليدّي،  الطّب 
العالج مبفرده، وإّمنا هو مكّمل للّطب التقليدّي 
وليس بديًال عنه. كما أّنه منط حياتّي ينبغي 
وذلك  الصّحّي،  احلياة  منط  من  كجزء  ُيتبع  أن 

مبمارسة الّتمارين الرياضّية وإرخاء العضالت.
ضغوط  مع  ًفا  تكّي أكثر  اجلسد  يجعل  كذلك 
يواجهها  اّلتي  العصبّية،  اليومّية  احلياة 
ا،  ـً ّي عمل مصدرها  كان  مهما  مّنا  واحد  كّل 
ا.. وباستخدام هذا  ـً ّي يئ ا، أو ب ـً ا، جسدّي ـً ّيّ عاطف
العلم يكون اجلسم أكثر قدرة على دفع األمراض 

أو اإلصابة بها عند التعرّض للضغوط.
وال يقف العلم عند هذا احلّد كخط دفاعّي ضد 
الّضغوط،  جرّاء  من  باألمراض  اإلنسان  إصابة 
وإّمنا يساعد على عالج بعض األمراض الكائنة، 
اإلمساك • ارتفاع ضغط  مثل: • آالم الّظهر • 
الّدم • القولون العصبّي • الّصداع النصفّي • 
األرق • التوّتر • اضّطرابات الدورة الدموّية • 

عدم الّتوازن الُهرمونّي.
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طرق الباب وخرج. غاب وسط الزحام دون أن ينظر 
إلى الوراء. متّنى لو ميحو تلك الفترة من ذاكرته، 
لو ينسى.. آه لو يستطيع أن ينسى. هل ميكن أن 
يكون كل ما كان زيًفا ورياء؟! هل ميكن أن يسلخ 

اإلنسان جلده؟! 
والتقى  قبل،  من  يدخله  لم  مكان  إلى  دخل 
بأشخاص لم يلتق بهم من قبل، شعر بالغربة ولم 
من  هاربًا  املكان  هذا  دخل  عندما  بالراحة  يشعر 
غريبة،  وجوه  كان.  ما  كّل  من  فكره،  من  ذاته، 
موسيقّية  فرقة  معنى.  بال  هستيرية  ضحكات 
ويقوم  يقفز  وشاب  صاخبة  موسيقى  تعزف 
بحركات ال معنى لها، ويحرك فمه فيخرج أصواتًا 
غريبة علم فيما بعد أنها كانت من املفروض أن 

تكون غناء. 
خرج من هذا املكان دون أن يطرق الباب. خرج دون 

أن يغضب. خرج دون أن يرتاح.
عاد إلى غرفته باحثًا عن كتبه وأوراقه.. جمعها 
رماه  ثّم  أشعله  ثقاب،  عود  أخرج  الغرفة،  خارج 
املليئة  واألوراق  الكتب  كومة  على  بارد  بهدوء 
ومتايل  وارتفع،  وارتفع  النار  لهيب  إرتفع  باألوهام، 
ورقص على أنغام إحتراق الكلمات. همدت النار 
تهمد  لم  ولكن  احملترقة،  األوراق  بقايا  وتناثرت 
األوراق،  كومة  إلى  نظر  داخله.  في  امللتهبة  النار 
املكان  غادر  ثّم  طويالً،  حّدق  احملترقة،  النفايات 

دون أن يرتاح.
صعد إلى أعلى اجلبل املطّل على قريته، نظر وتأّمل 
أن  أراد  بالبكاء،  أجهش  أن  إلى  وبكى  بكى  ثّم 
يغسل بدموعه كّل شيء، لكنه لم يشعر بالراحة. 

    

إنطلقت املظاهرة من قلب القرية إلى مكان غير 
معروف ولسبب غير معروف، لكنه شعر بحنني 
يسير  نفسه  وجد  يشعر  أن  ودون  املاضي،  إلى 
أن  أراد  يهتفون...  يصرخون،  كانوا  الّناس،  بني 
يصرخ مثلهم كما كان يصرخ في املاضي.. لكن 
الصرخة تشنجت داخل أوتاره الصوتّية، جتّمدت، 
شّلت. رأى أجسامًا غريبة تتراكض حاملة رايات 
أخرى  أجسامًا  قبل...  من  يشاهدها  لم  غريبة 
حترّكت  الرايات،  تكاثرت  أخرى..  رايات  رفعت 
األلوان وتداخلت، كل لون أراد أن يصبغ املظاهرة 
بلونه، وفي أوج معركة األلوان قرر أن يخرج منهم، 

وعندما خرج هذه املرة شعر بالّضيق. 
    

إرمتى  لديها،  الرّاحة  أجد  رمبا  فقال  إليها  دعته 
حضنته  الراحة،  ًا  طالب النجاة،  ًا  طالب عليها 
منه.  يتصّبب  وبالعرق  جسمه  بحرارة  فشعرت 
سألته عن السبب فاقترح عليها الرحيل، سألته 
بفزع  «والوطن»؟! نظر إليها بشفقة  ولم يتمالك 
نفسه من السخرية قائالً: «عن أّي وطن تتحّدثني. 

الوطن لم يعد للجميع، الوطن لم يعد لنا».
تركها مذهولة وخرج باحثًا عن وطن.
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نير ميخائيل (عميد الّتفتيش التربوّي في كلّية 
«الّشعب  عن  محاضرة  هكيبوتسيم»)  «سمينار 
الّطّالب  وتأثير  احتجاج   – الّتربوّية»  العدالة  يريد 
إسرائيل.  في  الّتعليم  سياسة  على  واملعّلمني 
نطاق  في  هذه  محاضرته  نير  الدكتور  وسيلقي 
اّلتي  الّتغيير»،  «رياح  سلسلة  من  الّثاني  الّلقاء 
االقتصادّية   - االجتماعّية  الكلّية  إليها  بادرت 

و«سينماتيك حيفا».
على  املعّلمني  قدرة  إلى  نير  الّدكتور  وسيتطرّق 
وسيقّدم  وتغييره،  الّتعليم  جهاز  على  الّتأثير 
النماذج من حركة املعّلمني اجلديدة، اّلتي انطلقت في 
شهر كانون األّول/ديسمبر املاضي، واّلتي تهدف إلى 
أن تكون منبرًا للمعّلمني لكي يطلقوا أصواتهم في 
العمل  وكذلك  الّتعليمّي،  باجلهاز  املتعّلقة  القضايا 
وإزاء  واخلبرة.  املعلومات  في  املعّلمني  مشاركة  على 
ّية  الّطّالب املجالس  تأثير  عدم  عن  سيتحّدث  ذلك، 

في املدارس الّثانوّية على جهاز الّتعليم.
ثم سيعرض الفيلم «احتجاج» (أمريكا – 2006) 
أسئلة  الفيلم  ويطرح  احملاضرة.  إليه  تتطرّق  واّلذي 
الفيلم  ويعتمد  والّتعليم.  باحلقوق  تتعّلق  مركزّية 
على قّصة واقعّية، ويصف قضّية احتجاجّية أخرى 

عام  أمريكا  اجتاحت  التي  االحتجاجات  موجة  في 
1968. وپاوال طالبة متمّيزة في الّثانوّية في شرق 
العنصرّي  الّتمييز  بتذويت  وتبدأ  أجنلس،  لوس 
املدارس  في  املكسيكّيني  زمالئها  مع  جتتازه  اّلذي 
في املناطق األكثر تصنيًفا مع البيض في املدينة. 
وتنّظم پاوال بتشجيع أحد معّلميها حركة احتجاجّية 
الّشوارع  إلى  الّطّالب  يخرج  حيث  اآلالف،  مبشاركة 
الّظروف  على  احتجاًجا  تعليمّي  يوم  منتصف  في 
عليهم  يتوّجب  اّلتي  الّتعليمّية  املؤّسسات  في 
الّتعليم  في  الفّظ  الّتمييز  وعلى  إليها،  الوصول 
اّلذي يتلّقونه. ويظهر كثير من املشاركني األصلّيني 
شركاء  وكانوا  الفيلم،  في  واملسيرات  االحتجاج  في 

في إنتاجه.
الكلّية  بني  مشتركة  سلسلة  الّتغيير»  «رياح 
حيفا»،  و«سينماتيك  االقتصادّية   – االجتماعّية 
واّلتي يتّم تنظيمها للّسنة الّسابعة على الّتوالي! 
وفي هذا اإلطار يتّم عرض أفالم ومحاضرات تعرض 
الُبعد الواسع لعدد من األزمات، الّنضاالت والّثورات 
والبالد.  العالم  في  املدن  شوارع  في  انطلقت  اّلتي 
وإلى جانب األفالم اّلتي توّثق األحداث، فإّن البرنامج 
يشمل مناقشات ومحاضرات مبشاركة املنتجني، اخلبراء 
والّنشطاء االجتماعّيني، اّلذين يوّفرون الرّابط احمللّي.
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في  الرابعة  املرتبة  محتّل  ميالنو»،  سي.  «اي.  أّن  يصّدق  كان  من 
ومتصّدر  برشلونة «الكبير»،  إقصاء  في  ينجح  قد  اإليطالّي  الّدوري 

ـ16؟! الدوري اإلسپانّي، من دون منافس في دور ال
في احلقيقة، بعد الفوز (2-0) في املباراة األولى على أرض استاد 
«سان سيرو» في ميالنو، فإمكانّية أن يودّع برشلونة حلم إعادة كأس 

أوروبا، بات قاب قوسني أو أدنى، ووارد في احلسبان.
جنح املدرب ماسيميليانو اليچري في مهّمة تشويش أسلوب لعب 
الفريق  من  ومنَع  املعروف  الّدفاعي/اإليطالّي  األسلوب  مع  برشلونة 
الكتالونّي الوصول حّتى إلى فرصة واحدة لتسجيل األهداف، واعتمد 
الرائع،  امليالنّي  اجلمهور  دعم  ومع  السريعة.  املرتّدة  الهجمات  على 
جنح كّل من بواتينچ - بعد خطأ فادح من حكم املباراة اّلذي جتاهل 
ملسة يد من قبل مونتاري - ومونتاري، في تسجيل هدفني ثمينني، 
لرّمبا بذلك منحا الفريق امليالنّي - بعكس كّل التوّقعات! - البطاقة 

الثمينة إلى دور ربع الّنهائّي، على حساب الفريق الكتالونّي.

يجب الّتنويه، إلى أّن برشلونة ما زال قادرًا على قلب النتيجة بعد 
ـ«كامپ نو»،  أسبوعني ونصف األسبوع، في (12/3) في عقر داره ال
اإليطالّي  الدفاع  خط  أمام  للغاية  صعبة  تكون  قد  املهّمة  هذه  لكن 

الصامد واالستقتال على كّل كرة، ولكي تكون هناك فرصة إلحداث 
االنقالب، يجب على برشلونة أن يقّدم أداًء أفضل بكثير ّمما قّدمه 
أداء  أسوأ   قّدم  بالّذكر ليونيل ميسي، اّلذي  أمام ميالنو؛ ونخّص 
ضمن مبارياته مع برشلونة في الّسنوات األخيرة، وكان ضعيًفا جًدا، 

كباقي رفاقه... لننتظر ونرى ماذا سيحدث؟!
عاد بطل أوروبا «بايرن ميونيخ» من العاصمة البريطانّية (لندن)، مع 
فوٍز كبير، بالنتيجة (1-3) على «أرسينال» اإلنچليزّي، ليقترب 

بخطوات كبيرة نحو دور ربع الّنهائّي.
على  بالّنتيجة (0-1)  ا  ـً بيتّي فوزًا  البرتغالّي،  حّقق «پورتو»  وقد 

«ماالچا»، لينتقل احلسم إلى استاد «ال روزاالدا» في إسپانيا.
هذا وجنح الفريق األملاني «شالكيه» من حتقيق نتيجة ُمرضية (1-1) 
في مباراته اخلارجّية أمام «چالطاساراي» الّتركّي.. واآلن األمور ستتعّلق 

بأقدام الّالعبني من أملانيا في مباراة اإلياب في استاد «إرينا أوف شالكيه».
على  أوروبا  أبطال  لدوري  ـ16  ال دور  في  اإلياب  مباريات  نتائج  أّما 

الّنحو التالي:
يوڤنتوس – سيلتيك (0-3)

پاريس سان جرمان – ڤالينسيا (1-2)
مانشستر يونايتد – ريال مدريد (1-1)

مالچا – پورتو (1-0)
بايرن ميونيخ – أرسينال (1-3)

برشلونة – ميالنو (2-0)
شالكيه – چالطاسراي (1-1)

بوروسيا دورمتوند – شاختار دونييتسك (2-2)
باراة األولى. (*) الّنتيجة عبارة عن نتيجة امل

°d Dš  ‹  ‰U D Ð_«  Í—ËœË  ÆÆu ½ö O  a  ‹  lI ¹  U Ý—U Ð
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مكابي  املتصّدر  مطاردة  حيفا  مكابي  يتابع 
النقاط  فارق  يقّلص  أن  أمل  على  تل-أبيب 
يوم  حيفا،  مكابي  وسيستضيف  الثمانية.. 
إليعيزر»،  «كريات  استاد  في  القريب،  األحد 
األخيرة،         األسابيع  في  املتدهور،  الفريق 

بيتار القدس.
في  األخضر  احليفاوّي  الفريق  جنح  أن  فبعد 
حتقيق الّنقاط الّثالث في املباراة اخلارجّية أمام 
 (0-1) والفوز  الفائت،  األسبوع  في  سخنني، 
مكابي  أنصار  متّنى  عّماشة؛  لوئام  هدٍف  من 
حتقيق  من  تل-أبيب  مكابي  يفشل  أن  حيفا 
الفوز على بني يهودا، لكن تالميذ «أوسكار 
چارسيا» جنحوا من قلب النتيجة في الوقت 
حّتى   (1-2) تأّخروا  أن  بعد  الّضائع،  بدل 
ـ90، مع هدف فوز ثمني ورائع في  الدقيقة ال

الّلحظة األخيرة، سّجله موشيه لوچاسي!
من الّناحية األخرى، يقّدم بيتار القدس مباريات 
وبعد  األخيرة..  األسابيع  في  املستوى  ية  متدّن

 ”bI « —U ² O Ð —U E² ½« ‹ UH O Š w ÐU~
°U~Ž ‹ UH O Š q O Žuá ¼Ë

خالل  ثانية،  زيارة  له  ستكون  الّسبت،  غد 
األخيرة  املرّة  ففي  حيفا..  مدينة  إلى  أسبوع 
سحق هپوعيل حيفا بيتار القدس بالّنتيجة 
ـ«پالي  القاسّية (3-0)، ومهّمة االندماج في ال

أوف» العلوّي، باتت صعبة للغاية.
بشكل  حتّسن  اّلذي  حيفا،  هپوعيل  أّما 
ملحوظ في األسابيع األخيرة، سيخوض مباراة 
خارجّية هاّمة جًدا وصعبة أمام هپوعيل عكا 
(الّسبت 1800)، محتّل املرتبة األخيرة بقيادة 
مع  حّقق  واّلذي  نعيم،  يوڤال  اجلديد،  املدرّب 

الفريق 5 نقاط في املباريات الّثالث األخيرة.
فستجري  ـ24،  ال األسبوع  مباريات  باقي  أّما 

على الّنحو التالي:
مكابي تل أبيب – رمات هشارون

هپوعيل بئر الّسبع – هپوعيل تل أبيب
عيروني أشدود – هپوعيل رمات غان

كريات شمونة – بني يهودا

wwwÆoneÆcoÆil l�u� sŽ nDKÐ® tOá�²� XOLŽ ∫d¹uBð® 5M�Ý w©مكابي نتانيا – سخنني (األحد) ÊuKH²×¹ ¡U�b�_«Ë WýU ÒLŽ
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1 كيلوغرام من صدور الّدجاج (مفرومة ناعًما).
1 كيلوغرام من الكوسا (متوّسطة احلجم).

2/ملعقتان كبيرتان من زبدة «لورپاك» (للقلي)؛
أو 1 كوب من الزّيت النباتّي (للقلي).

7 حّبات من الفطر الّطبيعي (مقّطعة إلى قطع صغيرة احلجم).
4 حّبات من البندورة الّطازجة (مقّطعة إلى قطع صغيرة احلجم).

2/حّبتان من الفليفلة اخلضراء (مقّطعة إلى قطع صغيرة احلجم).
1 رأس بصل متوّسط احلجم (مقّطع إلى قطع صغيرة احلجم).

3 فصوص من الّثوم.
2/ملعقتان صغيرتان من البهار املشّكل.

1 ملعقة كبيرة من معجون البندورة.
1 ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.
القليل من امللح (حسب الرّغبة).

150 غراًما من اجلبنة البيضاء (مبشورة).
1 كوب من البقدونس املفروم (للّتزيني).

القليل من املاء الفاتر.

∫d|œUI*«

2/حّبتان كبيرتان من الباذجنان.

2/حّبتان كبيرتان من البطاطا.

1 حّبة كبيرة من الفليفلة اخلضراء.

1 رأس بصل أحمر متوّسط احلجم.
½ كوب من صلصة الطحينة.

6 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.
2/ملعقتان كبيرتان من الّثوم املهروس.

2/ملعقتان كبيرتان من البقدونس املفروم.

1 ملعقة كبيرة من اخلّل األحمر.
1 ملعقة كبيرة من عصير الّليمون.

1 ملعقة صغيرة من الكّمون املطحون.
ملح وفلفل (حسب الرّغبة).

∫dOC� Ò�« WI|d�

ُتسلق البطاطا في املاء إلى أن تنضج، ثّم تقّشر وُتقّطع إلى حلقات. 

∫dOC� Ò�« WI|d�

بتفريغها  نقوم  ثّم  ومن  جّيد،  بشكٍل  اخلارج  من  الكوسا  ننّظف 
نصفني  إلى  بتقسيمها  نقوم  وبعدها  ًدا،  جّي وغسلها  الّداخل  من 
متساويني، على شكل «قوارب». نقلي الكوسا في الزّيت النباتّي 
أو زبدة «لورپاك». نرّص «قوارب» الكوسا في صينّية «پايركس»، 
وجنّهزها لوضعها داخل الفرن. جنّهز حشوة الكوسا من خالل مزج: 
الّدجاج، البصل، الفطر، الفليفلة، البندورة، البهارات، وامللح. ومن 

ثّم نقوم بحشو الكوسا باحلشوة اّلتي أعددناها.

∫WBKB�« dOC% WI|d�

ًدا، ونخلطه مع زيت الزّيتون. نضيف معجون البندورة  ندّق الّثوم جّي
ًدا مع الّثوم وزيت  مع قليل من املاء الفاتر في اخلّالط، ومنزجهما جّي
اجلبنة  نضع  ثّم  من  الكوسا.  طبق  إلى  املزيج  نضيف  الزّيتون. 
نغّطي  املفروم.  بالبقدونس  ونزّينها  الوجه،  على  املبشورة  البيضاء 
الصينّية بورق ألومنيوم، وندخلها في فرن متوّسط احلرارة، ملّدة 30 

دقيقة. بعدها نقّدم الّطبق ساخًنا، إلى جانب طبق من الّلنب.

بواسطة  متفرّقة  أماكن  في  ُيثقب  ثّم  وُيجّفف،  الباذجنان  ُيغسل 
طرف سّكني حاّدة. ُيشوى الباذجنان مباشرًة على نار متوّسطة، ثّم 
يقّشر ويقّطع إلى نصفني، وُتنزع منه أكبر كمّية ممكنة من البذور. 
ا. من ثّم ُيضاف  بعدها ُيقّطع الباذجنان إلى مكّعبات وُيحفظ جانًب
الفليفلة  ُتشوى  لونه.  يتغّير  ال  كي  الليمون،  عصير  من  القليل 
اخلضراء مباشرًة على نار متوّسطة، مع الّتقليب. وتوضع الفليفلة 
اخلضراء في كيس من الّنايلون ملّدة خمس دقائق، ثم تقّطع الفليفلة 
إلى نصفني، ويتّم التخّلص من البذور والقشر، وتقّطع الفليفلة إلى 
مرّبعات صغيرة. يقّطع البصل األحمر إلى قطع صغيرة، ويحّمر في 
ملعقتني كبيرتني من زيت الزّيتون ملّدة 10 دقائق. في وعاء عميق، 
والبقدونس  اخلضراء  والفليفلة  األحمر  والبصل  الباذجنان  ُيخلط 
ا. في  ًدا، وُيتّبل اخلليط بامللح والفلفل، ويوضع جانًب والطحينة جّي
وعاء آخر، ُيخلط الّثوم مع اخلّل والّليمون واملتبّقي من زيت الزّيتون 
وُترّش  الّتقدمي  طبق  في  البطاطا  حلقات  ُترّص  املطحون.  والكّمون 
بخليط الّثوم، ويوزّع بينها خليط الباذجنان، تقّدم سلطة البطاطا 

والباذجنان املشوي، بعد أن تصبح جاهزة.
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الّتعاون  صعيد  على  املشاكل  بعض  تطرح 
والشراكة، وقد تثير بعض النقمات أو رّدات 

الفعل. حاذر من بعض العادات السّيئة.

قد  باألمور.  التحّكم  على  قدرة  أكثر  تبدو 
تتبّنى وجهة نظر جديدة، أو تتحرّر من بعض 

القيود واملوانع.

تنهمك  فقد  الرومانسّية؛  على  تراهن  ال 
األعمال  بعض  وتالحق  أخرى  بشؤون 

ّية كالشراء والبيع. والعملّيات املال

وأن  واملؤّيدين،  األصدقاء  تستقبل  أن  ميكنك 
تخوض مغامرة تلوح في األفق. تتخطى احلواجز 
بإعجاب. نفسك  إلى  وتنظر  والصعوبات 

حاول أّال تهدم كل ما سعيت من أجله في 
الّسابق. قد ُتفاجأ بقرارات جديدة تؤّثر على 

مستقبلك، يحمل لك اليوم محّطة هاّمة.

يبوح لك أحدهم مبعلومات، وقد يدفعك أحد 
نفسك.  خفايا  لتكشف  احلبيب  لقاء  إلى 

تهتّم بقضّية اجتماعّية هاّمة.

ال  واإلرباكات.  والّصراعات  األخطاء  جتّنب 
أحد.  مع  تتباَر  وال  استثمارات،  على  ُتقدم 

حاذر َكْيال ُتصاب بخيبة أمل.

الفرص  وتخلق  وتعلنها،  بحقائق  تخرج 
هذه  في  بنفسك  احلدث  فتصنع  املناسبة، 
الفترة من دون ندم. لكن إّياك وحتّدي األقدار.

أو  ارتباط  أو  زواج  مسألة  إلى  تتطرّق  قد 
أو  جديدة،  صداقة  بعقد  تفّكر  ورّمبا  طالق؛ 

تتعرّف إلى أجواء غريبة عّنك وخاّصة.

املشاكل  عن  واالبتعاد  احلذر  منك  مطلوب 
قدمية  قضّية  تبرز  الزوجّية.قد  أو  العاطفّية 

من جديد، أو ُيقتضح أمر ما.

يحالفك احلّظ إلحداث تصحيح للمسيرة أو 
احللول  وإيجاد  املشاكل  بعض  على  للتغّلب 

ووضع البعض عند حّدهم وإثبات قدراتك.

تهتّم بشؤون عاّمة توّلد بعض اخليبات. قد 
تتعرّف إلى أشخاص جديدة أو تعرف اّتصاالت 
مصاحلك. أجل  من  توّظفها  أن  حتاول  مهّمة 
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(بن  الكرمل  جادة  في  افتتح 
غوريون) 31، يوم الّسبت املاضي، 
األحدث  للمالبس  «هدير»  بوتيك 

واألضخم، لصاحبته رشا بشّية.
كبير  عدد  االفتتاح  حضر  وقد 
واألقارب..  واألصدقاء  املعارف  من 
جميع  األلبسة  مكان  في  وجتدون 
والوالدّية  ّية  النسائ األلبسة 
جميع  تناسب  اّلتي  ّية،  والرجال
األذواق، من أفخم املاركات وأجودها.

عن  البوتيك  يعلن  املناسبة  وبهذه 
 10% إلى  تصل  خاّصة  تنزيالت 
ّية،  النسائ األلبسة  كاّفة  على 
على  ممّيزة  أسعار  إلى  إضافًة 

محتويات البوتيك.

è ³ ú  p O ðu Ð ÆÆåd ¹b ¼òè ³ ú  p O ðu Ð ÆÆåd ¹b ¼ò
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 d³²F¹ Æ«dO³	  UŠU$ bB%Ë lÝu²�UÐ  …cš¬  w¼Ë n¹ô s� w×B�«

 Èd³J�«  WI¦�UÐ  dFA½  UM½«  YOŠ  «bł  rN�  ”UÝ«  d−Š  ÍUA�«  ‚öÞ«

 VK' v�Ëô« …dLK� …—U(«  UÐËdA*« W¾
 qšb½Ë W	—U*«Ë WŽuL−*UÐ

 fOMK¹Ë  WBŠ  qB²ÝË  Æ5JKN²�*«  UMMzUÐe�  WOIOIŠ  …—UÝ  ÈdAÐ

Æ¢2013 ÂUŽ W¹UN½ v²Š Â—U
 dÐuÝ w
 ÍUA�«  UFO³� s� 30% v�«

©ÆŸÆŸ®

 UN²IKÞ«  w²�«  MUSIX VIP  WIÐU�0   ezUH�«  ÍËö³�  vHDB�  ÂU�

 dOEM�« lDIM� ôU³�≈Ë dO³	 UŠU$ X�ô w²�«Ë d̈Ný« q³� ÊuHOKOÐ W	dý

 v�« qJOý ·ô¬ 10 WLOIÐ pOý rOK�²Ð¨ wÐdF�« lL²−*« w
 »U³A�« s�

Æ…d�UM�« w
 nMF�« b{ ¡U�½ WOFLł

 nMF�« b{ ¡U�½ WOFLł rK� Ô¹ ÍËö³� wHDB�

ÊuHOKOÄ W	dý s� ÂbI� qJOý 10000 mK³0 pOý

dNý« q³� ÊuHOKOÐ W	dý UN²IKÞ« w²�« MUSIX VIP WIÐU�0 “U
 vHDB�

 VI�  vKŽ  qBŠË  WIÐU�*UÐ  „d²ý«  ÍËö³�  vHDB�  Ê«  Ád	cÐ  d¹b'«

 10 mK³� v�« W
U{ùUÐ W½uKýdÐ v�« WOłË“ WKŠdÐ “U
Ë dO¼UL'« r$

ÆÁ—UO²š« s� WOFLł v�« UNÐ Ÿd³²�« r²OÝ qJOý ·ô√

 ÍËö³�  vHDB�  ‰U�  nMF�«  b{  ¡U�½  WOFL'  Á—UO²š«  V³Ý  sŽË

 u¼¨ ÊuHOKOÐ ‰öš s� mK³*« UN×M* nMF�« b{ ¡U�½ WOFLł  d²š«¢∫

 s� √e−²¹ ô ¡eł UN½_ WOCI�«  Ác¼ rŽœ WOL¼QÐ «dO³	 U½U1≈ s�ƒ√ w½_

 v�≈  ‚dDð√  wH×B	  wKLŽ  WFO³DÐË  wÐdF�«  lL²−*«  w
  dOOG²�«

 ‚dDÐ 5MÝ cM� qLFð nMF�« b{ ¡U�½ WOFLł¢  Æ¢U¹UCI�« Ác¼ ÕdÞ

 ¡U�M�«  ‚uI×Ð oKF²¹ U� qJÐ wŽu�«   …œU¹“ qł√ s� WHK²��  «—œU³�Ë

 MUSIX w
 W	—UA*«  —d� «c� ¨ tLŽb½ Ê« UFOLł UMOKŽ Ÿu{u� «c¼Ë

ÍËö³� ·U{√ Æ¢WOFL'« qLŽ rŽœ qł√ s� “uH�«Ë VIP
 wMLŽœ  Ë  w�   u�  s�  q	  dJý√  Ê√  b¹—«¢   özU�  W¦¹bŠ  ÍËö³�  r²šË

 dJý√Ë UL	¨ wÐ «uM�¬ s� q	Ë WKzUF�«  ¡UMÐ√Ë ¡U�b�_« s�¨ WIÐU�*« w


 ‰Ë_«  ÂuO�«  cM�  UNÐ  «u�U�  w²�«  œuN−K�  Z�U½d³�«  vKŽ  5LzUI�«  lOLł

¢WIÐU�LK� dOš_« v²Š

 ¢  ‰U�  ÊuHOKOÐ  w
  o¹u�²�«  d¹b�  VzU½  d
uŽ  ·UÝ√  l�  Y¹bŠ  w
Ë

 vKŽ W¦�U¦�« WM�K� rEMð w²�« fJ¹“uO� WIÐU�� ‰uB(  5Šd
 s×½

 ‰öš s� WIÐU�*« l� lÝ«u�« —uNL'« »ËU−²� Ë …dO³J�« WO³FA�« Ác¼

 lL²−*« rŽœ u¼ ÊuHOKO³�  wÝUÝ_« ·bN�« ÊU	 Æ WOŽUL²łô«  UJ³A�«

 l�ËË  UNI×²�ð  WOFL'  …ezU'«  `M�Ë  vIOÝu*«  ‰öš  s�  wÐdF�«

ÆnMF�« b{ ¡U�½ vKŽ —UO²šô«

 WOFLł  w
  l¹—UA*«  …d¹b�  ¨bý«—≠œ«uŽ  WKzU½  …bO��«  pOA�«  XLK�ð

 w
 s×½¢  X�U�Ë tŽd³ð vKŽ vHDB�  dJý w²�«Ë nMF�«  b{ ¡U�½

 w
 r¼U�²Ý œuIM�« ÁcN
 vHDB� UNÐ ÂU� w²�« …uD)« —bI½ WOFL'«

 Á—U³²ŽUÐ dO¦J�« UM� wMF¹ UM²OFL' Á—UO²š« WIOIŠ ¢ ¢UMF¹—UA� rŽœ

 ¡U�M�«  ‚uIŠ  vKŽ  WE
U;«  v�≈  ·bNð  w²�«  UM−�«dÐ  w
  ‰UF
  jýU½

 nMF�«  s� ‰UšË ’dH�«  T
UJ²� ¨‰œUŽ lL²−* ‰u�u�«  w
 …bŽU�*«Ë

©ÆŸÆŸ®                                                                     œ«uŽ X
U{«  ¢ÆtOMÞ«u� lOL'

 vKŽ ÷dFðË ¨œö³�« w
 WOÐdF�« WKzUF�« W×� UNðœU¹— XO�ö	 dL²�ð

 WK�K�Ð l²L²K� ÂuMOðöÐ Âöýu* ÂULC½ô« wÐdF�« jÝu�« s� UNOM�R�

 iH�� dF�Ð œö³�«  w
 qC
ô« W×B�« Z�U½dÐË …eOL*«   U�b)« s�

 ÆU½U−� Ë«

 ÂuMOðöÐ  Âöýu�  W�UDÐ  ÊuJK²1  s2  XO�ö	  uM�R�  l²L²¹  ö¦L


  «—UE½ Ë« ¨ÂUŽ 18 qOł v²Š r¼œôË_ WO½U−� WOzU�Ë ÊUMÝ«  UłöFÐ

 s�  l²L²�«  rNMJ1Ë  UL	  ¨U¹uMÝ  18  qOł  v²Š  œôËú�  U½U−�  WO³Þ

 ¨qJOý  1500  v²Š  œö³�«  w
  W�Uš   WOŠ«dł   UOKLŽ  vKŽ  iOH�ð

 q�U(« …√d*« UNÐ ÂuIð  U�u×
Ë  «—UA²Ý« qÐUI� qJOý 3000 v²ŠË

 …d²H�«  Ác¼  ‰öš  ÂuIð  q�U(«  …√d*«  Ê«Ë  U�uBš  ¨U¼—UO²š«  V�×Ð

 ÆUC¼UÐ UGK³� nKJ¹ UNM� r�� w²�«Ë ¨ U�u×H�« s� b¹bF�UÐ hšôUÐ

 XO�ö	 w
 s�R� ÊuOK� s� d¦	√

œö³�« w
 qC
ô« W×B�« Z�U½d³Ð ÊuF²L²¹

 UN½Qý s� ÂuMOðöÐ Âöýu� XO�ö	 UN×M1 w²�« …eO*« Ác¼ ÊS
 UM¼ s�Ë

ÆW�“ö�«  U�u×H�« lOLł ¡«dłû� rNðbŽU��Ë rNOKŽ dO
u²�«

 ÂUL²¼« oKDM� s�¢ ∫XO�öJÐ wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� ªZ¹d
 bL×�

 ÆrNM�  ¡U�M�«Ë  ‰UHÞô«  hš_UÐË  WOÐdF�«  WKzUF�«  W×BÐ  ¢XO�ö	¢

 …œUŽ  WOÐdF�«  WKzUF�«  U¼b³J²ð  w²�«  n¹—UB*«  ¡VFÐ  XO�ö	  W
dF*Ë

  U�bšË  UłöŽ Z�U½dÐ dO
uð vKŽ XHJŽ UN½S
 ¨W¹Ëœ√ Ë«  UłöŽ s�

 oKDM�  s�Ë  ¨  ÂuMOðöÐ  Âöýu�  wM�R*  WO½U−�  Ë«  WCH��  —UFÝQÐ

 lOL'«  uŽb½  UM¼  s�  ÆlOL'«  vKŽ  oŠ  W�ö��«Ë  W×B�«  ÊQÐ  UN½U1«

Æ¢œö³�« w
 qC
ô« W×B�« Z�U½dÐ s� l²L²K� ÂuMOðöÐ Âöýu* ÂULC½ô«

      ∫vKŽ «uKBð« ÂuMOðöÐ Âöýu* ÂULC½ô« ‰uŠ WO
U{« qO�UH²�

mushlamÆclalitÆcoÆil ∫l�uLK� ‰ušb�« d³Ž Ë« nðU¼ q	 s� ™  2700
©ÆŸÆŸ®

 b¹b−²�UÐ  U−¹dÐ W	dý dL²�ð

 …b¹b'«  UNðQłUH�  sŽ  sKFðË

 UN�öÞ≈  ‰öš  s�   …dO¦*«Ë

 w
   …b¹bł   dzUBŽ  WK�K��

 l²2  rFDÐ  W�Uš  WK ÔŠ

 W�KÝ  sLC²ð  YOŠ¨gFM�Ë

 U¼dBŽ  -  w²�«   UOCL(«  s�

 ÊU�d�«  rFDÐ¨wFO³Þ  qJAÐ

  Æ“u*«Ë

 WO×B�«  WOLM²�«  —uDð  l�

 pKN²�*«  `³�√¨  UO*UŽË  UOK×�

  UÐËdA� sŽ d¦	Q
 d¦	√ Y×³¹

 ÆWFO³D�«  U¼—bB�  WO×�

 dOBŽ   U−¹dÐ   —U²š«  p�c�

 lOL−K�  qCH*«   UOCL(«

 WK�K��«  ÁcN�  wÝUÝ√  V	dL	

 WN	UH�«  WLFÞ√  tOKŽ  X
U{√Ë

 ·ËdF*«  ÊU�d�«  sLC²ð  w²�«

 …b�	ú�  …œUC*«  tBzUB�Ð

 ¡UHA�«  vKŽ  tð—bIÐ  ·ËdF*«Ë

 Íc�«  “u*«  WNJ½Ë  WO�UF
  d¦	_«

 ÊœUF�Ë  UMO�U²O
 vKŽ Íu²×¹

       ÆÃ«e*« 5�×²� …bOH�

 s�   UOCL(«  WK�KÝ  ŸU³ Ôð

 l�²ð  w½UM�  w
   U−¹dÐ

  UłUO²Š«  w³KðË  d²KK�  750
 Êu¦×³¹  s¹c�«  5JKN²�*«

 rFÞ  w
  b¹b−²�«Ë  ŸuM²�«  sŽ

 U¼¡«dý  rJMJ1Ë  «c¼ÆdzUBF�«

Æ…dO³J�«  o¹u�²�«  UJ³ý w


©ÆŸÆŸ®

 œb−²ð  Uâ¹dÄ

 WK�KÝ l�

 WAFM� dzUBŽ

W�Uš WK×Ð

 ‰ULF²Ý« sJ1 nO	

 …—uBÐ W¹Ëœ_«

øWLOKÝ

 W�bI� `zUB½

 w�u�U	√ s�

 pKHÞ  Ê“Ë  W
dF�  rN*«  s�  •
 W¹Ëœú�  WOz«Ëb�«  WŽd'«  Ê«  –
 vKŽ bM²�ð ‰UHÞú� WBB�*«

ÆqHD�« Ê“Ë vKŽ VKžô«

 WŽd'«  vKŽ  ’d(«  V−¹  •
  ULOKFð  V�Š  UNÐ  v�u*«

 …dA½  V�Š  Ë√  VO³D�«

ÆpKN²�*«

 qzUÝË  ‰ULF²Ý«  V−¹   •
 dC×²�*UÐ  WI
d*«  ”UOI�«

 ‰ULF²ÝUÐ  W�b�«  ÂbŽ  VM−²�

ÆÈdš√ qzUÝË

 ¡«Ëb�«  ¡UDŽ«  ÂbŽ  V−¹  •
 ¡UIK²Ý« W�UŠ w
 u¼Ë lO{dK�

Æ‚UM²šô« v�« ÍœR¹ b� p�– Êô

 ¡UDŽ«  s�“  qO−�ð  rN*«  s�  •
 qł_  ¨…UDF*«  WOLJ�«Ë  ¡«Ëb�«

ÆW³�«d*«

 pKN²�*«  …dA½  …¡«d�  V−¹  •
Æ¡«Ëb�« ‰ULF²Ý« q³� ÊUF�SÐ

 ÊUJ�  w
  ¡«Ëb�«  kHŠ  V−¹  •
 W
dž  w
  fO�Ë  Æ·UłË  œ—UÐ

ÆÂUL(«

 V−¹  ¡«Ëb�«  ¡UDŽ«  bFÐ  •
 Ê≈  Æ¡UDG�«  ‚öž«  vKŽ  ’d(«

 j/ Ë– ¡UDž u¼ »«dA�« ¡UDž

 q³�  s�  t×²
  sJ1  ô  ’Uš

Æ‰UHÞô«

 qHD�«  5J9  ÂbŽ  V−¹  •
 ¡«Ëb�«  ‰ËUM²¹  Ê√  ÊU	  sÝ  ÍQÐ

Æt�HMÐ
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 …ezU−Ð …dOD�«Ë UHOŠ s� 5MÞ«u� “u


å16 dM¹Ëò w
 ULNM� qJ� qJOý ÊuOK� 15 U¼—«bI�

  «—UL²Ý« W¾³Fð w
 5	—UA*« s� 5MŁô ¨16 dM¹Ë s� dOš_« —Ëb�« w
 k(« r�²Ð«

 15  U¼—«bI�  …ezU−Ð  ULNM�  q	  “U
  –≈  ¨…dOD�«  s�  dšü«Ë  UHOŠ  s�  UL¼bŠ√  d̈M¹Ë

Æ16 ? �«  U¹—U³LK� W×O×B�« ZzU²M�« lOLł UM ÒNJð Ê√ bFÐ ¨qJOý ÊuOK�

 s ÒNJ²Ð k(« tH�U×
 ¨…bLŽ√ 6 s� W½uJ� …—UL²Ý« qÝ—√ b� …dOD�« s� „—UA*« ÊU	Ë

 ZzU²M�«  UHOŠ s� „—UA*« s ÒNJð ULO
 ¨‰Ë_« œuLF�« w
 W×O×B�« ZzU²M�«  lOLł

 W³FK�«¢ ULNOð—UL²Ýô U
U{√ u� ULN½√ U ÎLKŽ d̈Oš_«Ë dýUF�« œuLF�« w
 W×O×B�«

ÆWO
U{≈ 5¹ö� 10 rÝUI²Ð U ÎC¹√ UOE( ¢”uKÐ

 ULN²Šd
 sŽ ÊUð—UL²Ýô«  ULNM�  XKÝ—√  5²K�«  uðu²�«  w²D×� U³ŠU� »dŽ√  b�Ë

 UL¼U²D×�  UNO
  “uHð  w²�«  v�Ë_«  …d*«  w¼  Ác¼  Ê√Ë  W�Uš  “̈uH�«  «cNÐ  W�—UF�«

 Æ16 dM¹Ë w
 5¹ö*« …ezU−Ð

 ô  ULN½√  ¨UHOŠ  w
  WD;«  VŠU�  ¨w½Ë—Ë  ¨…dOD�«  WD×�  VŠU�  ¨bL×�  b	√Ë

 Æ¢uðu²�« w
 «“U
 Ê«cK�« UL¼ ULN½Q	¢Ë Ê«dFA¹ ULNMJ� ¨s Ú¹ÓezUH�« W¹u¼ ÊU
dF¹

©ÆŸÆŸ®

 œb9 åÂuJOKð ÊôuÇò dO³J�« ÕU−M�« ¡u{ vKŽ

 ©‰uLA� qJ�«®  unlimited W�“— vKŽ UN²KLŠ

24.3.2013 W¹UG� qJOý 49 ?Ð

 ÕU$  ¡u{  vKŽ  p�–Ë  œö³�«  w
  ÍuOK)«  wJKN²��  —uNLł  qO�b²Ð  dL²�ð  ÂuJOKOð  ÊôuÇ

 W¹UG�  WKL(«  œb9  Ê«  W	dA�«   —d�  YOŠ  ¨œb'«  5LCMLK�  ’Uš  qJAÐË  d
Ëô«  WKL(«

 ‰« w
 jI
 ÃÆ‘ 49 dF�Ð ©å‰uLA� qJ�«ò® unlimited W�“d� ‚dD²ð WKL(« Æ24.3.2013
 Êôuł  w
  WF³²*«  W²ÐU¦�«  W�“d�U	  jI
  ÃÆ‘  99  W�“d�«  dFÝ  ÊuJ¹  U¼bFÐË  Æqz«Ëô«  dNý«  6

 Æ sim ? �« W×¹dý qOGA²� dOš_« ÂuO�« u¼ ©‰uLA�® 24Ø3 ÆÂuJOKOð

 qLAð  w²�«Ë  Æœö³�«  w
  d
Ë_«  ©b¹b%  ÊËbÐ®   unlimited  W�“—  ÷dFð  ÂuJOKOð  Êôuł

 ‰UŠ w
® b¹b% ÊËbÐ X½d²½«Ë b¹b% ÊËbÐ  mms ¨b¹b% ÊËbÐ sms ¨b¹b% ÊËbÐ  UŁœU×�

 v�≈  W
U{ùUÐ Æ©  `HB²�«  WŽdÝ qIð U/≈Ë dF��«  vKŽ W
U{≈ r²ð  ô 3GB  s� d¦	√  Â«b�²Ý«

 nð«u¼  «bM	Ë  …b×²*«   U¹ôu�«  w
®  ¨b¹b%  ÊËbÐ  W²ÐUŁ  nð«u¼  ◊uD)  W�Ëœ  53  ? �   UŁœU×�

Æ©UC¹√ W¹uOKš

 ÆpKN²�*« ÂU�« «b¹bł U*UŽ X×²
Ë œö³�« w
  ôUBðô« r�UŽ  dOž …—uŁ XŁbŠ« ÂuJOKOð Êôuł

 WO�¹—U²�«  …—u¦�«  v�«  ÂULC½ô«  5JKN²�*«  q	  ÊUJ�UÐ  W�U)«  WKL(«  b¹b9  qCHÐ  Êô«Ë

Æ5{«d�« szUÐe�« ·ô«  U¾* ÂULC½ô«Ë

 sŽ  …—u¦�«  v�≈  rCM¹  Ê√  ‰UIM�«  nðUN�«  …—uðU
  hKI¹  Ê√  Vžd¹  s�  q	  uŽbð  ÂuJOKOð  Êôuł

 ÊËbÐ®  unlimited W�“— vKŽ ‰uB(«Ë wwwÆgolantelecomÆcoÆil   X½d²½ô« l�u� o¹dÞ

©ÆŸÆŸ®                                                                                                         Æd
Ë_«Ë WDO�³�« W×{«u�« ©b¹b%

 Advance Plus ”uKÄ f½UÑœ√ „öOLOÝ

b¹b(UÐ ÒwMž

 Èb�  WFzUA�«  h�«uM�«  ÈbŠ«  ¨qÐUI*UÐË  Æb¹b(«  u¼  ¨qHD�«  —uD²�  W¹—ËdC�«  d�UMF�«  bŠ«

 WOL	  vKŽ  ÊuKB×¹  ô  s¹c�«  ‰UHÞô«  Ê«  vKŽ  WOLKF�«  ÀU×Ðô«  ‰bð  Æb¹b(«  hI½  u¼  ‰UHÞô«

 V�«uŽ t� d�« u¼Ë —uD²�« w
 d ÒšQð v�« ÍœR¹ Íc�«Ë ¨Âb�« dIHÐ ÊuÐUB¹ b� b¹b(« s� WO
U	

 ‰UHÞô«  5Ð  «bł  UFzUý  œö³�«  w
  Âb�«  dI
  d³²F¹  ÆdLF�«  w
  d¦	«  …dšQ²�  qŠ«d�  vKŽ  UC¹«

ÆdNý« 6 24≠ ‰UOł« w
 l Ò{d�« ‰UHÞ_«Ë

 „öOLOÝ ÃU²½« r²¹ Æ⁄U�b�« —uDð rŽœ qł« s� b¹b(UÐ WOMž Advance Plus „öOLOÝ WŽuL−�

 WOLKŽ  «—U³²š«Ë ÀU×Ð« vKŽ «œUL²Ž« UNðU−²M� d¹uDð r²¹ w²�«Ë ¨WO*UŽ W¹Ëœ« W	dý WDÝ«uÐ

  U³	d*« b Ôł«uð sLCð Ác¼ q	 ÆY×³�« s� U Î�UŽ 50 s� d¦	√Ë ¡ULKF�«  U¾� ¨  «—U³²šô«  U¾� –
 UNÐ v�u*« WOLJ�UÐ Advance Plus „öOLOÝ w
 b¹b(« ULNMOÐ s�Ë qHD�« —uD²� W¹—ËdC�«

ÆqHD�« r�ł w
 w�U¦*« UN�UB²�« `O²ð w²�« W³O	d²�UÐË

 r²¹  b¹bŠ  W
U{«  1  WKŠd�  Advance Plus  „öOLOÝ  `M1  …œôu�«  w¦¹bŠ  ‰UHÞô«  Èb�

 œËe¹  Advance Plus  „öOLOÝ  ¨qO'«  «c¼  bFÐ  UC¹«  ÆdNý«  4  qOł  v²Š  «bOł  UN�UB²�«

 lłU½  qJAÐ  t�UB²�«  r²¹  tÐ  œułu*«  b¹b(«  Ê«  YOŠ  Âb�«  dI
  ÀËbŠ  lM*  ÊU�«  WJ³AÐ

ÆtłU²×¹ Íc�« b¹b(« vKŽ qFH�UÐ qHD�« qB×¹ Ê« sLC¹Ë

 2  WKŠd� Advance Plus  „öOLO�Ð VKB�« ÂUFD�« ‰ULJ²Ý« ¨bFÐ U�Ë WMÝ nB½ qOł s�

  U³łË w
 WOz«cG�«  «u−H�« bÝ vKŽ bŽU�¹ Ê« sJ1 3 WKŠd� Advance Plus „öOLOÝ Ë«

©ÆŸÆŸ®     Æ·U	 qJAÐ UŽuM²� U�UFÞ Êu�ËUM²¹ ô s¹c�« ‰UHÞô« Èb� b¹b(UÐ hIM�« ‰UL	≈Ë rJKHÞ

 UHOŠ wÐUJ� u³Žô

åÊuO½U	 b½«dÇò Í—U−²�« l ÒL−*« ÊË—ËeOÝ

 åUHOŠ wÐUJ�ò ÊU	œ …—U¹eÐ ¨©25Ø2Ø2013® ÂœUI�« 5MŁô« Âu¹ ¨UHOŠ wÐUJ� u³Žô ÂuIOÝ

ÆåÊuO½U	 b½«dÇò Í—U−²�« l ÚL−*« w


 W ÒO{U¹d�« UHOŠ wÐUJ� W�bÐ f³K¹ u¼Ë ¨lL−*« w
 œułu*« ©q;«® ÊU	b�« v�≈ qB¹ s� Òq	

 — ÒuB²¹ Ê√ tMJ1 tÐUý U�Ë ‰Uý Ë√ ¡«cŠ Ë√ Âb� …dJ	 ¨o¹dH�« v�≈ œuF¹ ÷dž Í√ tð“u×Ð Ë√

ÆÆ5³Žö�« l�

1700
≠1530

  UŽU��« 5Ð 5MŁô« Âu¹ åUHOŠ wÐUJ�ò ÊU	œ w
 UHOŠ wÐUJ� u³Žô bł«u²OÝ

©ÆŸÆŸ®
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∫å“b�U½Ëb	U�ò b¹bł

 WK�KÝ  w
  jI
  W Ò¹—«dŠ  …dFÝ  345≠395
°U Î�«dž  125  Ê“uÐ  ≠  …b¹b'«  åUJ¹d�√  êOÐò

 …d
u²*«Ë  rž  225  Ê“uÐ  UJ¹d�√  ZOÐ  WK�K��  dL²�*«Ë  d¼U³�«  ÕU−M�«  bFÐ

 WK�K��«  lOÝu²Ð  “b�U½Ëb	U�  rŽUD�  WJ³ý   —d�  ¨WHK²��  WLFÞ√  W²�Ð

Ærž 125 Ê“uÐ UNŠdÞË

 WOL	  w¼  »u³;«Ë  wNA�«  rFDK�  W
U{ôUÐ  …b¹b'«  WK�K��«  ÁcN�  eOL*«

 ÆÕÆ‘  395Ë  ÆÕÆ‘  345  5Ð  U�  ÕË«d²ð  w²�«Ë  WKOKI�«  W¹—«d(«   «dF��«

ÆbŠ«u�« dÇ—u³LNK�

 w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dIÐ r( 100% s� dÇ—u³LN�« ÒÊ√ d	c�UÐ d¹b'« s�

∫ U�«c*« lOLł rzöð  UBK� WKOJA²Ð ÒwMžË ¨ U
U{≈ ÊËbÐ …œu'«

 …dFÝ 373 eO½uO� uOJÐ—UÐ WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å”UâOÑ ”ô êOÐò •
ÆjI
 W Ò¹—«dŠ

 375  w²½UJOÐ  eO½uO�  uOJÐ—UÐ  WBK�Ë  dLŠ√  qBÐ  l�  ∫åÍ«ËœËdÐ  êOÐò  •
ÆjI
 W Ò¹—«dŠ …dFÝ

ÆjI
 W Ò¹—«dŠ …dFÝ 381 ”U�Jð WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å”U�Jð êOÐò •
ÆjI
 W Ò¹—«dŠ …dFÝ 359 „—u¹uO½ WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å„—u¹uO½ êOÐò •
ÆjI
 W Ò¹—«dŠ …dFÝ 345 uOJÐ—UÐ WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫åužUJOý êOÐò •

ÆjI
 W Ò¹—«dŠ …dFÝ 395 eO½uO� WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫åw�UO� êOÐò •
 qLAð  ÆÃÆ‘  4990

 rž  225  Ê“uÐ  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�K�Ð  W³łu�«  dFÝ  ™™

»ËdA�Ë f³OAð ´  uJ¹d²½« Ÿö{√ dÇ—u³L¼

 qLAð  ÆÃÆ‘  4490
 rž  125  Ê“uÐ  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�K�Ð  W³łu�«  dFÝ  ™™

                                                                                                       Æ»ËdA�Ë f³OAð ´  uJ¹d²½« Ÿö{√ dÇ—u³L¼

©ÆŸÆŸ®

 w
  ¢«“öÐ¢  ‚bM
  w
  2013  ◊U³ý  13  Âu¹  bIŽ  Íc�«  ¢̈bK'«  VÞ  w
   «b¹b−²�«¢  d9R�  ‰öš

  U¹dDH�« ÃöF� W¹dBF�« ‰uK(« s� «œbŽ qOz«dÝ≈ d�uO�½u	 fOð—U
u½ W	dý X{dŽ ¨…d�UM�«

 Æ5²HA�« w
 ©fÐdON�«® ÃöF�Ë 5�bI�« w


 dLOý dOM
√  —u�O
Ëd³�«  Âb� ¨œö³�«  w
 «bz«— UO�bO� 150  —uC×Ð bIŽ Íc�« ’U)« d9R*« w


  UOłu�uMJ²K� UN�öš s� ‚dDð …d{U×� – w³D�« ¢dO�uA¼ ‰Uð¢ e	d� w
 dO³J�« bK'« VO³Þ –
 ÆfOð—U
u½ W	dý U¼œuIð w²�«Ë ¨bK'« VÞ r�UŽ w
 W¦¹b(«

 …œuł Èu²�� 5�%Ë WOłöŽ ‰uKŠ —UJ²Ð« W�Q�� UN²O−Oð«d²Ý« ”√— vKŽ ¢fOð—U
u½¢ W	dý lCð

 WŽuL−� d¹uDð ‰öš s� p�–Ë ¨wKOz«dÝù« l²L−*« w
 ¨◊UÝË_« nK²�� s�Ë ¨UNOJKN²�� qJ� …UO(«

 qJAÐ ÂU�_« v�≈ UNðUÞUA½ WK−Ž l
bÐ W	dA�« ÂuIð Æ5JKN²�*« nK²�� rzöð w²�«  U−²M*« s� …dO³	

 ÆW�U)« rNð«eO2Ë rNðUłUO²Šô WLzö� ÊuJð Ê√ qł√ s� ¨WO½UJ��«  U¾H�« nK²�* rzö�Ë e Ò	d�

 v�≈ WOL¼_« m�U³Ð dEM½¢ ∫d�uO�M	 fOð—U
u½ w
 o¹u�²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨ÍUM¹ ÍUł

 «c¼ w
 —UL¦²ÝôUÐ —«dL²Ýô« ÍuM½Ë ¨wKOz«dÝù« lL²−*«  U¾
 s� W¾
 qJ� rzö*«Ë e Ò	d*« ◊UAM�«

  Æ¢ UÞUAM�« s� ŸuM�«

 sŽ …d{U×� w
 WOLKŽ WO³Þ W¹ƒ— ¡UDŽ« ÂuO�« d9R*« ·b¼ ∫‰U� dLOý —u�O
ËdÐ l� Y¹bŠ w
Ë

 ©fOÐdON�«® ÃöŽ sŽ  …d{U×� UC¹«Ë  ¨ÂbI�« n	  U¹dD
 ÃöF� …bF*«  U¹dDH�« b{  «dC×²�*«

 w*UF�«Ë wK;« ‚u��« w
 …d
u²*« ÃöF�«  «dC×²�� 5Ð W½—UI�Ë ¨ 5²HA�« vLŠ

 Í—uŁ dC×²�� – …d� ‰Ë_ ÆÆÆÂu¹ bFÐ ÆÆÆÂu¹ bFÐ ÆÆÆU�u¹  U¹dDH�« ÃöŽ s� ôbÐ – ONCE q¹eO�ô

  U¹dDH�«  vKŽ  wCI¹  Â«b�²Ýô«  ÍœUŠ√  ÃöŽ  °°°Â«b�²Ý«  ‰Ë√  s�  5�bI�«   U¹dD
  q²I¹  b¹błË

 ‰öš s� p�–Ë ¨t�«b�²Ý« ¡bÐ s� WIO�œ 30 ‰öš l�K�«Ë WJ(« s� q�√ —bIÐ ÊËdFAð rJKF−¹Ë

åd�uO�½u	 fOð—UÑu½ò W�œUOB�« d9R� Y¹bŠ  wLKŽ  —UJ²Ð«  u¼  —UJ²Ðô«  «c¼  ¨ffsΩfilm forming solution  ¨’U)«  ¢rKOH�«¢  —UJ²Ð«

 V³�ð  ôË  oB²Kð  ô  ¨bK'«  ‚u
  WM ÒO�Ë  W
UHý  WI³Þ  oK�¹Ë  ¨q'«  s�  ôbÐ  ‰uK;«  vKŽ  bL²F¹

 bK'« qš«œ qGKG²�UÐ ©5
UMOÐdð® W�UFH�« …œU*« ÂuIð ÆWŽUÝ 72  …b* …dA³�« vKŽ vI³ðË ¨ŒU�ðô«

 ÆWIO�œ  30  ‰öš UOKF�«  bK'« WI³Þ w
 U¹dO²J³�«  q²IÐ  qOHJ�«  eO	d²�«  v�≈  qBðË ¨…dO³	 WŽd�Ð

 ÍœR¹  U2  ¨U�u¹  13  Èb�  vKŽ  q�«u²�  qJAÐ  bK'«  qš«œ  qGKG²�«  ¢5
UMOÐd²�«¢  …œU�  q�«uð

 …b� v�≈ W¹Ëœô« s� W¾H�« Ác¼ w
 Èdš_«  «dC×²�*« ÃU²% ULMOÐ Æ U¹dDH�« vKŽ wKJ�« ¡UCIK�

 ¨ÃöF�UÐ —«dL²Ýô« ÊuKLN¹ 5�b�²�*« s� dO¦J�« qF−¹ U2 ¨ÃöF�« s� lOÐUÝ√ 4≠3 5Ð ÕË«d²ð

  ÆtOKŽ X½U	 U� v�≈  U¹dDH�« œuF²


 ÆW�U)«  UO�bOB�«Ë ¨ UO�bOB�«  UJ³ý ¨v{d*« o¹œUM� w
 d
u²� ≠ ÃÆ‘ 75 ∫dF��«

 bFÐ v²Š ¨WO�UF
 d¦	_« ©5²HA�«  fOÐdO¼® ÃöŽ .d	 u¼ Æqł qO²�OMO
 XOÐ s� –  f³OKMO


  UF�K�«Ë 5²HA�« ZONð® fÐdON�«  —uDð ¡bÐ s� WO�Ë_« qŠ«d*«  cM� ‰U ÒF
 t½√  UL	 Æ—u¦³�«  —uNþ

 ¨r�_«  nH�¹  —̈u¦³�«  —uNþ  bFÐ  v²Š  ¡UHA�«  w
  bŽU�¹Ë  ”ËdOH�«  dŁUJð  ·UI¹SÐ  ÂuI¹  ¨©ULNO


 vKŽ  Íu²×¹  Íc�«  bOŠu�«  dC×²�*«  u¼  f³OKMO
   Æ¡UHAK�  W�“ö�«  …Òb*«  Íbł  qJAÐ  hKI¹Ë

 Æ5²HA�«  fOÐdO¼  b{  WŽU$Ë  WŽd�Ð  W�UF
  UN½√  UOLKŽ  X³Ł  w²�«  Penciclovir  W�UFH�«  …œU*«

 —uNþ s� …dšQ²*« qŠ«d*« w
 p�c	Ë v�Ë_« qŠ«d*« w
 W�UF
 d³²Fð ¢dO
uKJO�MOÐ¢ W�UFH�« …œU*«

 vKŽ  fÐdON�«  ¢WL−¼¢  …b�  dOBI²Ð  dO
uK	u�MO³�«  …œU�  ÂuIð  Æ¡«u��«  vKŽ  ¨  5²HA�«  fOÐdO¼

 ‰öš r�_« nOH�ðË ¡UHA�« qO−Fð w
 W�UF
 d³²Fð UN½√ UL	 ¨UN� WI
«d*« ÷«dŽ_« qKIðË ¨5²HA�«

 ÆU³¹dIð bŠ«Ë Âu¹

 ÆW�U)«  UO�bOB�«Ë ¨ UO�bOB�«  UJ³ý ¨v{d*« o¹œUM� w
 d
u²� ÆÃÆ‘ 39.99 ∫pKN²�LK� dF��«

                               Ê«uMŽ  X%  X½d²½ô«  WJ³ý  vKŽ  b¹b'«  UNF�u�  ÂU¹ô«  Ác¼  w
  oKDð  fð—U
u½  W	dý

©ÆŸÆŸ®                                           ÆUNðU−²M� lOLł ‰uŠ  U�uKF� qLA¹  Íc�«Ë wwwÆnchÆcoÆil

 —u ÒB�« WIÐU�0 rJOðQð å“—uð s¹—«e½ò

°å„u³�O
ò?�« d³Ž W ÒOŠUO��«
 l�u�  vKŽ  UN²×H�  qš«œ  b¹bł  oO³Dð  d³Ž  ÁeO2  WIÐU��  sŽ  “—uð  s¹—«e½  W	dý  XMKŽ√

 w
 W�U)« r	—u� „«dý« WDÝ«uÐ W	—UA*« rJ½UJ�SÐ t�öš s� „u³�O
 wŽUL²łô« q�«u²�«

Æ…dONýË WO*UŽ WOŠUOÝ l�«u�

 WO*UF�« WOŠUO��« r�UF*«Ë l�«u*« bŠ« w
 WOB�A�« rNð—u� „«dý« WIÐU�*« w
 5	d²A*« vKŽ

 X¹uB²�UÐ  l�u*«  u×ÒHB²�  ÂuIOÝ  ÒrŁ  s�Ë  Æ©U¼dOžË  ¨W Ò¹d(«  ‰U¦9  ¨qç¹≈  ÃdÐ  ¨ U�«d¼_«®

 Æ¡U��  W��U)«  WŽU Ò��«  ©6Ø3Ø2013®  Âu¹  v²Š  p�–Ë  like  p¹_  ‰UÝ—«  d³Ž  …ezUH�«  —uBK�

 Êb�uÇò ‚bM
 w
 …d�UM�« w
 bIFOÝ Íc�« WL ÒEM*«  öŠd�« ÷dF� ‰öš r²OÝ ZzU²M�« ÊöŽ«

ÆåÊ«Ëd	

 qLAð w�UO� 4 …b* WKŠ— sŽ …—U³Ž WLO� …ezUł v�Ëô« W³ðd*UÐ ezUHK� ÂbI²Ý “—uð s¹—«e½ W	dý

 W¦�U¦�«Ë WO½U¦�« Vð«d*« —UE²½UÐË ¨5�dÐ ¨ ⁄«dÄ ¨W½uKýdÐ ∫WO�U²�« Êb*« ÈbŠ« v�≈ dH��«Ë W�U�ô«

ÆWIÐU�*«Ë WKL(« ◊ËdA� l{Uš ÆUÐUÞ v�≈ Ÿu³Ý√ W¹UN½  öŠ—

  «d{U×� qLAOÝ v�Ëô«  …dLK�  bIFOÝ Íc�«Ë …d�UM�«  w
  WLEM*«   öŠd�«  ÷dF� Ê«  d	c¹

 rJ� sLCð w²�«Ë WK�UJ²� WO¼U
dÐ “—uð s¹—«e½  UN�bIð w²�« WLEM*«  öŠd�« sŽ d
«Ë ÕdýË

 w	d²�« —«“U³�«Ë ‰u³MDÝ«Ë UO�UD¹« »uMł UNM� tO*UF�« l�«u*« qLł√ w
 UN� qO¦� ô WKDŽ ¡UC�

 l�«u*«Ë r�UF*«Ë WO*UF�«  U
UI¦�« d×Ý vKŽ «u
dF²²� rJ³×DBð “—uð s¹—«e½ ÆU¼dOžË 5B�«Ë

 qIM²�√ ¨ XO³*«Ë Ê«dOD�« s� rJðUłUO²Š«Ë rJðU³KD²� lOLł WLEM*« UNðöŠdÐ œËeðË WOŠUO��«

ÆWOÐdF�« WGK�UÐ wMN*« býdÔ*«Ë WOŠUO��« s	U�ú� ‰ušb�«Ë

 vKŽ “—uð s¹—«e½ W×H� «Ë—Ë“ WIÐU�*« ‰uŠ WO
U{« qO�UH²� ÆrJ²�b�Ð bF�½ Æ“—uð s¹—«e½

©ÆŸÆŸ®                                http∫ØØwwwÆnazarene≠toursÆcomØ¢ ‹o ¢Home    Æ„u³�OH�«

 ` ÒHB²�« WŽdÝ s� b¹eð å„eOÐò

ÎU½U−� ÊuÐ“ ÊuOK� w�«u(
d¦	√Ë UGO� 15 v�« qBð WŽd�Ð Êu×HB²¹ ·uÝ szUÐe�« s� 85% w�«uŠ ¨Y¹b×²�« W¹UN½ w


 ‰UBðô«  U	dý w�UÐ sŽ U¼eOO9 q�«uð „eOÐ s� WO�U(« …uD)« ¢̈  „eOÐ ÂUŽ d¹b�  ̈ÍU³ž w
¬

¢szUÐeK� Èd³	 WOL¼« w�uð w²�« WIÐU��«  UOKLF�« s� WK¹uÞ WK�KÝ X% Ã—bMðË

 b¹e*« wIKð W	dA�« szUÐe� `O²ð œö³�« w
 UNŽu½ s� v�Ë√Ë …dJ²³� …uDš sŽ ÂuO�« „eOÐ sKFð

 ÂuI²Ý  UNML{Ë  ¨„eO³�  W³�M�UÐ  WO−Oð«d²Ý«  …uDš  sŽ  UM¼  Y¹b(«  ÆU½U−�Ë  X½d²½ô«  s�

 w�U�  mK³�  Í«  W
U{«  ÊËbÐ  «c¼Ë  ÊuÐ“  ÊuOK�  w�«u(  „eOÐ  WJ³ý  w
  `HB²�«  WŽdÝ  …œU¹eÐ

 qB²ÝË 50% w�«u×Ð „eOÐ szUÐe� `HB²�« WŽdÝ jÝu²� œ«œeOÝ …uD)« Ác¼ ‰öš s� ÆUðU²Ð

 qL−� s� 63%® UGO� 10 „eOÐ w
 WO³FA�« `HB²�« WŽdÝ ÂuO�« v²Š X½U	 Ê« ÆUGO� 15 v�«

 85% w�«uŠ `HB²OÝ Y¹b×²�« W¹UN½ w
 t½« YOŠ ¨Ê“«u²�« dÒOG²Ý …uD)« Ác¼ ÊU
 ¨©szUÐe�«

 5¹ö�   «dAFÐ  h�K²¹  „eOÐ  s�  ÕuML*«  “UO²�ô«  WLO�  Æd¦	√Ë  UGO�  15  WŽd�Ð  szUÐe�«  s�

 ÊuÐe�«  dDC¹  Ê«  ÊËbÐ  ¨  UOJOðU�uðË√Ë  UO−¹—bð  `HB²�«  WŽdÝ  …œU¹“  r²OÝ  ÆU¹uMÝ  q�«uA�«

 œËe*« Èb� WŽd��« …œU¹“ ÊuÐe�« vKŽ ¨ „eO³� wJOðU�uðËô« …œU¹e�« qÐUI� Æ„eOÐ v�« tłu²�« v�«

ÆtÐ ’U)« ©ISP® X½d²½ô« W�bš

 ÆrN¹b� WO�U(« `HB²�« WŽd�� UI
Ë ¨ÊuÐ“ ÊuOK� w�«u( `HB²�« WŽdÝ „eOÐ b¹eÝ ¨U½d	– UL	

 UOJOðU�uðË« `HB²�« l¹d�ð r²OÝ UGO� 4  v²Š `HBð  UŽd�Ð Êu×HB²¹ szUÐ“ ¨ÕUC¹û�

 WŽd�� UOJOðU�uðË« rN¦¹b% r²OÝ UGO� 10 5≠  «—U�� w
 szUÐ“ ULMOÐ ¨UGO� 5 `HBð WŽd��

 W
U{« ÊËbÐ ¨lOÐUÝ« …bF� dL²�²ÝË UO−¹—bð Y¹b×²�« WOKLŽ cOHMð r²OÝ ÆUGO� 15  `HBð

 `HB²�« WŽdÝ  œ«œ“« …dOšô«  «uMÝ fL)« w
 t½« Èd½ Ê« sJ1 UOKLŽ ÆÊuÐe�« s� mK³� Í«

Æ·UF{« …dAFÐ „eOÐ w
 WO³FA�«

 ?�«  WOKLŽ  w
  ÎU�Ôb�  q�«u½Ë  …—uD²*«  WJ³A�«  d ÚA½  UMON½«  Ê«  bFÐ¢∫„eOÐ  ÂUŽ  d¹b�  ¨ÍU³ž  w
¬

 sŽ Y¹b(« ÆszUÐe�« v�« …dýU³�  NGN ‰«  «—b� qIMÐ UO−Oð«d²Ý« «—«d� U½c�ð« ¨ Fiber NGN
 w�U²�UÐË ¨Í—u
 qJAÐ U¼cOHMð U½—d� UM½« ô≈ ¨ «uMÝ …bF� b²L²Ý X½U	 UOFO³Þ w²�«Ë …uDš

 U¼eÒO9 „eOÐ s� …uD)« Ác¼ Ê« Íb� pý ô Æ…—uD²*« WJ³A�« ZzU²MÐ l²L²�UÐ UMMzUÐe� WŠUðô«

 WOL¼« w�uð w²�« WIÐU��«  «uD)« s� WK¹uÞ WK�KÝ X% Ã—bMðË ‰UBðô«  U	dý WOIÐ sŽ

¢ÆszUÐeK� Èd³	

 ‰öš s� ÆWO½U−� WO	öN²Ý« ÈdAÐ sŽ ÂuO�« sKF½¢̈ „eOÐ ÂUŽ d¹b� ‰ULŽQÐ rzUI�« ¨ÊË«—už Ê«—

 w
 U¼cOHMð r²¹ r� …uDš WDÝ«uÐ ¨ÊuÐeK� W�b)« Y¹b% UNIðUŽ vKŽ „eOÐ cšQð …uD)« Ác¼

 Ác¼ ‰öš s� t½« s�ƒ« U½« ÆWOI³�« sŽ „eOÐ X½d²½« eOOL²Ð ÂuIð UN½« ‰öš s�Ë ÂuO�« q³� œö³�«

©ÆŸÆŸ®                              Æ¢X½d²½ô«  «œËe� Èb� UC¹« `HB²�« WŽd�� «b¹bł «—UOF� oK�MÝ …uD)«

 YooHoo »UF�√

å“b�U½Ëb	U�ò w
 Êü«

  Yoohoo and Friends  »UF�√

 WŽuL−�  ÷dF¹  ©¡U�b�_«Ë  u¼u¹®

 W¾OÐ  w
  r�UF�«  ‰uŠ  s�   U½«uOŠ

 UC¹√  UNM�  ¨WOFO³D�«  rN²AOF�

 qJAð  Æ÷«dI½ô«  dDš  w
   U½«uOŠ

 ¨œôËú� WOLOKFð t³ý …«œ√ WŽuL−*« Ác¼

 œôËú�  sJ1  W³F�  UN½uJ�  W
U{ùU³


 UC¹√  X½d²½ô«  w
  Ê«uO(«  WOÐdð

ÆUN�uŠ …dO¦	  U�uKF� vKŽ ‰uB(«Ë

 »UF�√  l¹“uð  r²¹  ÂU¹_«  Ác¼  w


 WJ³ý  w
  Yoohoo and Friends
 wÄU¼ò W³łË q	 l� “b�U½Ëb	U� rŽUD�

 »UF�√  10   WŽuL−*«  sLC²ð  ÆåqO�

ÆWHK²��

 Yoohoo and  »UF�√  Êü«  «uFLł«
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