
1 2013 —«–¬ 1 WF ÔL'«

أثاث عبد اللطيف

U Î½U−� ŸÒ“uð                             2013 —«–¬ 1 WF ÔL'«                                           œbF�«                             WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� WOŽu³Ý√

H a i f a net

   25Ë24

166

19

15

œö³�« w� ‰
Ò
Ë_« w�U²O−¹b�« Íd²�u�O�³�« ¡UI�

1617 Ë

…ezUł Í√ s  w  qC √ l L ²−*« ã ÒbI ð ‹ w ² L ¼U
 WHO×� l� —«uŠ w� p¹UŠ ÂU�Š r�UF�«

H a i f a

3031 Ë

 èM ¬ u Ð√ ‰ôœ
v Ë_« è³ ðd *« ‹

35



22013 —«–¬ 1 WF ÔL'«

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	

WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×� W
dý sŽ —bBð

 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝUÒ³Ž w½«— 

 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd� f½UD� 

 

© U½öŽù« r��®  «u¹d� ©»uNKý® «dO� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 

©w�«dÇuðu� d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«

5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

haifa.newspaper@gmail.com
048522822  ∫nðU¼

048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%

0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 

H a i f a

—U ÒB� 5�U�

دفع خبر استشهاد األسير الفلسطينّي عرفات جرادات، 
في سجن مجيدو، العشرات من احليفاوّيني واحليفاوّيات 
للخروج إلى الّشارع للّتعبير عن سخطهم على أساليب 
في  اإلداري  واالعتقال  األسرى  مع  املُستخدمة  الّتحقيق 

السجون االسرائيلية.
عرفات  «كّلنا  عليها  ُكتب  الفتات  املتظاهرون  رفع  وقد 
ا..  ـً ّيّ جرادات»، وحملوا األعالم الفلسطينّية وتابوًتا خشب
وهتف املتظاهرون اّلذين انطلقوا مبسيرة عفوية من ساحة 
«األسير» في حيفا، مرورًا بجاّدة الكرمل («بن غوروين») 
جماهير  «يا  («هتسيونوت»):  واجلبل  اللنبي  وشارع 
جماهير  و«يا  بدّمه»  ضّحى  األسير  انضّموا..  انضّموا 
انتفاضة  و«يا  علينا»  غالي  واألسير  إلينا..  انضّموا 
اشتّدي اشتّدي.. في كل السجون امتّدي.. شعبي قابل 

للتحّدي»، وغيرها من الهتافات.
«هذه  حيفا»):  «ِحراك  في  (ناشطة  زعبي  ثائرة  وقالت 
مظاهرة غضب.. فبعد أن سمعنا عن استشهاد األسير 
عرفات جرادات في أقبية الّتحقيق اإلسرائيلّية الفاشّية 
غضب  مبسيرة  خرجنا  اعتقاله،  على  أّيام  ثمانية  بعد 

لنقول إّننا كّلنا عرفات جرادات».

s−��« w�  «œ«dł  U�dŽ dOÝ_« œUNA²Ý« dŁ« vKŽ

 UH O Š ‹ V Cſ …d ¼U E UH O Š ‹ V Cſ …d ¼U E

 —U *«  ‹  è ÒO Žu ½  èKI ½  ¡U O Š_«  ÊU'  ¡U DA½  ¡UI
è ÒO Ðd F «  ¡U O Šú  ÂU F «  f K−*«  è ö D½«  v ≈

مجتمعنا وجزء ال يتجزّأ منه ومن روايته.
املقبلة،  اخلطوات  ملناقشة  فُخّصص  الّلقاء  من  الّثاني  القسم  أّما 
في  الّسادس  الّلقاء  في  املجلس  تأسيس  عن  أُعلن  كان  أن  بعد 
حلبي  مرزوق  التنظيمّي  املستشار  فشرح  الّنسناس.  وادي  حي 
التنظيمّي  للمستوى  بالّنسبة  ورؤاهم  املشروع،  منّظمي  تصوّرات 
بني  سليمة  عالقة  بناء  أهمّية  إلى  وأشار  للمجلس.  والرؤيا 
أهمّية  وإلى  ونشطائها،  األحياء  جلان  وبني  عام  كإطار  املجلس 
على  وأّكد  الّتغيير.  إلحداث  الّناجعة  االستراتيجّيات  اختيار 
أهمية الشراكة بني الّنساء والرّجال في إجناز هذا املشروع. كما قّدم 
املستشار الّتنظيمي عروة سويطات، شرًحا عن مسح االحتياجات 
متهيًدا  العربّي،  املجتمع  ولدى  ّية  العرب األحياء  في  سينّفذه  اّلذي 
ّية معرفّية وأداة عمل. وقال  لوضعه حتت تصرّف املجلس العام، كآل
إّنه ضرورة من أجل العمل املهنّي املدروس ومن أجل إحداث الّتأثير. 

وطلب إلى احلضور الّتعاون معه في إجناز املسح.
واّتفق على تشكيل جلنة حتضيرّية من ممّثلي جميع األحياء - 3 
حّتى  املجلس  وقيادة  الّتنظيمّية  الّشؤون  ملتابعة   - حي  كّل  من 
نهاية الّسنة اجلارية، وحتضير مواده ونظامه األساسّي وخّطة عمله، 
املجلس وهيئاته  مناسبة النتخاب  يكون  عام  مؤمتر  إلجراء  متهيًدا 
املجلس  تقود  أن  الّتحضيرّية  الّلجنة  على  وسيكون  رحلته.  وبدء 

ّية. في املرحلة االنتقال
وفي حديث لنا مع حسني إغبارّية، قال: «أنا سعيد بهذا التقّدم 
ا في  ـً في مسار إقامة املجلس العام لألحياء، وأعتبره تطوّرًا هاّم
مسار تعزيز حالة انتظام مجتمعنا وتعزيز قدراته. سنترك للّنشطاء 
الّناس  تطّلعات  ترجمة  خالل  من  املجلس  ُهوّية  حتّدد  أن  والّلجان 
ومطالبها إلى خطط عمل مدروسة. أمتّنى على كّل املشاركني أن 
وممّثلني  ممثالت  نرى  أن  ا  ـً حّق املفرح  من  ألّنه  املشوار،  هذا  يواصلوا 
لكافة األحياء حتت سقف واحد. وهي رسالة ملجتمعنا وللمجتمع 
واحلوار  الّتعاون  أجواء  تعزيز  إلى  سعينا  في  جاّدون  إّننا  اآلخر. 

واالنفتاح وحتسني جودة حياتنا في هذه املدينة».

ّية  *U� q�«d’ ≠ شّكل اللقاء السابع للجان األحياء العرب

واملشتركة ونشطائها، يوم الّثالثاء األخير، في حّي الكبابير، 
من  لألحياء  العام  املجلس  تأسيس  نحو  أخرى  نوعّية  نقلة 
خالل احلضور الواسع - من كّل األحياء - واملناقشات احليوّية 
حول القضايا التنظيمّية والرؤيوّية املّتصلة باملجلس وعالقاته 

بلجان األحياء وتوّجهاته العاّمة.
اجلماعة  وعلى  الكبابير،  حّي  على  ضيوًفا  املشاركون  وحّل 
وقد  وحميمّية.  بحفاوة  اللقاء  استضافت  اّلتي  األحمدّية، 
األستاذ  قّدمه  وتاريخه،  الكبابير  حّي  عن  بشرح  اللقاء  بدأ 
يومنا  إلى  ومؤسسه  احلّي  مسيرة  سلسل  الذي  عودة،  فالح 
هذا. وتاله أمير اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية، األستاذ محّمد 
شريف عوَدة، اّلذي رّحب بالّلقاء وأّكد على أّن حي الكبابير 
وأهله هم جزء من املجتمع العربّي احليفاوّي. وأعطى بعض 
من  انطالًقا  اجلماهيرّي،  للعمل  ومناصرتها  اجلماعة  أفكار 
أجل  من  بنهاره  ليله  يوصل  من  هو  اخلّير  الرّجل  إّن  مقولة 
االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  على  وأثنى  اآلخرين.  إسعاد 
على  واالّتكال  والّتعاضد  الّتعاون  ضرورة  وعلى  ومشروعها، 
الّنفس في سبيل حتقيق املساواة، وصنع مستقبل أفضل. 

املهندس  اجلبهة،  عن  البلدّية  عضو  الّلقاء  حضر  قد  وكان 
رًا عن تقديره لهذا  هشام عبُده، اّلذي قّدم حتّية للحضور، ُمعّب
الّنشاط الدؤوب واملستمر، آمًال استثماره في وحدة مجتمعنا 
الّتأثير  أجل  من  القريبة  البلدّية  االنتخابات  في  وأحيائنا 

على صانعي القرار البلدّي.   
وكان افتتح الّلقاء حسني إغبارّية (مدير عام جمعّية الّتطوير 
أصدقائه  وبني  بينه  الّتعاون  عن  كشف  اّلذي  االجتماعّي) 
من الكبابير في تأسيس اجلمعّية وإطالق أولى مشاريعها. 
ومتّنى للقاء الّنجاح وملشروع املجلس االنطالق. وتبعه رئيس 
اجلمعّية د. جوني منصور، اّلذي أّكد على أهمّية الّصلة بني 
الكبابير واملجتمع العربّي، باعتبار أهل الكبابير من صلب 

í¼U¹ U½u¹ UHOŠ W¹bKÐ fOz—Ë fðU
  ö�«u*« d¹“Ë W
—UA0

åX O ½Ëd D ò ? « èK U Š q O F Hð
بلدّية  ورئيس  كاتس،  يسرائيل  املواصالت  وزير  بحضور   ≠ åUHO�ò q�«d*

ـ«مطرونيت»)، على  حيفا يونا ياهڤ، مت أّول أمس االربعاء تفعيل حافلة (ال
محور «ههستدروت» في مدينة حيفا.  

هذا وسيتّم خالل األيام القادمة تفعيل اخلط على طول محور الهستدورت حّتى 
مفرق جوالني، وذلك للوقوف على جاهزّية املشروع املواصالتي األكبر في البالد.

 24 مدار  على  األسبوع  في  أيام   7 ستعمل  ـ«مطرونيت»  ال بأّن  ياهڤ  وأّكد 
ـ«مطرونيت»، يعتبر  ساعة، مبا في ذلك أّيام السبت واألعياد. وأردف أّن إطالق ال
ّية، حيث سيتّم مستقبًال تفعيل 90 حافلة «مطرونيت»، لتصبح  خطوة أول

وسيلة املواصالت األسهل واألفضل في حيفا.
وقال الوزير كاتس: «احلديث يدور عن ثورة في عالم املواصالت واّلتي من شأنها 
ـ«مطرونيت» حتظى بأفضلّية  تشجيع الّسفر باملواصالت العاّمة، خصوًصا وأّن ال
املرور في الّشوارع وفي تسهيل إشارات املرور، على طول مسالكها  اخلاصة». 
وأضاف أّن الصعود إلى احلافلة والنزول منها سيتم بشكل حرّ، والدفع سيكون 

بواسطة تذكرة ذكّية ممغنطة».
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مسرح «بيت الكرمة» من جتاوزات إدارّية وفنّية، 
تدجني  سياسة  من  الّله  نصر  به  اصطدم  وما 
منهجّية، وفق ما جاء في احلوار اخلاّص معه في 
صحيفة «حيفا» قبل أسبوعني، واّلذي أجراه مدير 
زعاترة  وتساَءل  فرح.  مطانس  الزّميل  الّتحرير، 
مستنكرًا: هل وظيفة املسرح هي تقدمي خدمات 
ثقافّية وفنّية للجمهور العربّي، أم تنفيذ برامج 

«الوكالة اليهودّية» ووزارة استيعاب املهاجرين؟!
أّن  إلى  و«اجلبهة»  الشيوعي  احلزب  وخلص 
«السياسة املُنتهجة في «بيت الكرمة» تتعامل 
مع املواطنني العرب كرعايا ال كمواطنني متساوي 
احلقوق»، محّذرين من أّن استمرار هذه السياسة 
ّية  يعني أّن املؤسسة ال تقّدم شيًئا للّثقافة العرب
في  العربي  اجلمهور  شعور  وتعّمق  املدينة،  في 
وجتاه  املؤّسسة،  جتاه  واالغتراب  ثقة  بعدم  حيفا 

البلدّية ورئيسها. 
«بيت  عام  ومدير  البلدّية  رئيَس  زعاترة  وطالب 
اخلطيرة  األسئلة  لكّل  شامل  بتفسير  الكرمة» 
من  وغيرها  «حيفا»،  صحيفة  في  ُطرحت  اّلتي 
واّلتي  املسرح،  مدير  إقالة  أثارتها  اّلتي  األسئلة 
اجلمهور  جتاه  البلدّية  سياسة  مجمل  تعكس 

العربّي في حيفا.
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احلزب  سكرتير  وّجه   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الشيوعي واجلبهة في حيفا، رجا زعاترة، رسالة 
يونا  حيفا  بلدية  رئيس  إلى  اللهجة  شديدة 
ياهڤ، حول قضية إقالة مدير املسرح رائد نصر 
الّله، وحول سياسة مؤّسسة «بيت الكرمة» على 

وجه العموم.
مدير  إقالة  أّن  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  واعتبر 
املسرح هي عملية انتقامّية من مدير عام «بيت 
الكرمة»، أساف رون، تثير عالمات سؤال إدارّية 
حول  خطيرة  شبهات  تثير  كما  كبيرة،  ومهنّية 
وقفت     اّلتي  املرفوضة  السياسية  االعتبارات 

وراء اإلقالة.
ًدا،  جّي تعلمون  ياهڤ: «كما  إلى  زعاترة  وكتب 
عشرات  مدار  على  الكرمة»  «بيت  عانى  فقد 
اجلمهور  أوساط  في  سّيئ  صيت  من  الّسنني 
العربّي في حيفا، واّلذي رأى في هذه املؤسسة - 
وبحق - ذراًعا طولى للمؤّسسة احلاكمة، هدفها 
العربّي،  اجلمهور  جتاه  معّينة  سياسة  تسيير 
وُهوّية  تتالَءم  ثقافّية  خدمات  تقدمي  وليس 
من  كجزء  والّثقافّية  القومّية  العربّي  اجلمهور 

ّية الِفَلسطينّية في إسرائيل؛ األقلّية العرب
املسرح  مدير  إقالة  أعقاب  في  انطباعنا،  «إّن 
جّدي.  تغيير  أّي  يحصل  لم  أّنه  هو  وعموًما، 
وباألساس: أّن املؤّسسة ما زالت ُتدار وفق منظومة 
ّية، قواُمها االستقواء والسيطرة،  وصاية استعالئ
تخدمه  أن  ُيفترض  اّلذي  باجلمهور  واالستخفاف 
اجلماهيرّي  دوره  في  والفشل  املؤّسسة،  هذه 

كمؤّسسة تتمّول من املوارد العاّمة».
وطرح زعاترة عّدة تساؤالت حول ما يحدث داخل 
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم احلزب الشيوعي واجلبهة في 

حيفا، ضمن نشاطات «الديوان»، يوم اجلُمعة املاضي، 
الّنسناس،  وادي  في  العرب  العّمال  مؤمتر  نادي  في 
ندوًة حتت ُعنوان «البريد اإللكترونّي والفيسبوك – 
نعمة أم نقمة؟»، للوقوف على إيجابّيات وسلبّيات، 
اإللكترونّيتني  الوسيلتني  هاتني  ومضارّ،  وفوائد 
الّسنوات  في  استخدامهما  يزداد  الّلتان  الّهامتني، 

األخيرة على املستويني املهنّي والّشخصّي.
ربيع  احلاسوب  علم  في  اخلبير  األولى  املداخلة  قّدم 
استخدام  لتنجيع  القواعد  بعض  شارًحا  منصور، 
للعناوين  الرّسالة  كتوجيه  اإللكترونّي،  البريد 
املالئمة، والّنسخ الظاهرة واملخفّية، وتوضيح املوضوع 
للّتسهيل على املتلّقي، واستخدام بنط بحجم 14 
أو 16، وعدم اإلكثار من الزركشة واأللوان، وغيرها.

ينقل  ال  اإللكترونّي  النّص  أّن  إلى  منصور  ونوّه 
املشاعر أو النبرة (واّلتي تعتبر %70 من احملادثة)، 
ما قد يؤدي إلى سوء فهم بني املتراسلني. لذا يجب أن 
تكون الّنصوص قصيرة وواضحة. وأّكد أّنه من املفّضل 
التحّول إلى محادثة مباشرة، إذا ما تعّقدت األمور.

وقّدمت احملامية مارّيا جّمال املداخلة الّثانية واّلتي 
ـ«فيسبوك»،  متحورت حول قواعد اخلصوصّية في ال
في  ُيحفظ  احلاسوب  في  به  نقوم  ما  كّل  أّن  مؤّكدة 
طويلة،  سنني  بعد  استخدامه  ُيساء  وقد  ما  مكان 
لذا يجب توّخي احلذر خصوًصا عند نشر معلومات 
وصور شخصّية. وشرحت جّمال الّتشريعات املختلفة 
للتطوّر  السلبّية  األبعاد  من  املواطنني  حتمي  اّلتي 
التكنولوجّي، مبا في ذلك الّثغرات القانونّية القائمة. 
وقّدمت أمثلة ونصائح ومعلومات عن ثقافة اخلصوصّية 
تطبيقي. كمثال  ـ«فيسبوك»  ال استعمال  في 

أّن  ويذكر  واألسئلة.  املالحظات  بعض  احلضور  وطرح 
وفنّية  ثقافّية  نشاطات  يقيم  منتدى  هو  «الديوان» 
الذكرى  شرف  على  القادم  نشاطه  وسيقيم  دورّية، 

ـ(37) ليوم األرض اخلالد، في شهر آذار اجلاري.  ال

’U� q�«d*

افتتحت مكتبة «كل شيء» احليفاوّية، لصاحبها 
صالح عّباسي، يوم األحد األخير، وبحضور ورعاية 
البرغوثي،  سهام  الِفَلسطينّية،  الّثقافة  وزيرة 
ضّم   اّلذي  القطرّي»،  العربّي  الكتاب  «معرض 
آخر  وشمل  املواضيع،  شّتى  في  الكتب  ألوف 
العربّي،  العالم  في  الّنشر  دور  كبرى  إصدارات 
الناصرة.  في  أنطون  القّديس  قاعة   في  وذلك 
بلدّية  رئيس  االفتتاح  حفل  في  شارك  وقد 
الّناصرة ورئيس الّلجنة القطرّية لرؤساء الّسلطات 
ّية، املهندس رامز جرايسي؛ وعضو  احمللّية العرب
أبو  رياح  واملطران  اغبارّية؛  عفو  الكنيست 
ع  على  العسل؛ والّشاعر سميح القاسم الذي وّقّّّّّّّّّّّّّ
آخر إصداراته؛ وكذلك الرّوائي الِفَلسطينّي ربعي 
الفراق»  «طعم  كتابيه  على  وّقع  اّلذي  املدهون 
فازت  اّلتي  الرّواية  أبيب» -  تل  من  و«السّيدة 
بجائزة  الپوكر العاملّية. كما متّيز حفل افتتاح 
املعرض بحضور جمهور غفير جاء من الّناصرة 
للمشاركة  ّية  العرب والقرى  املدن  مختلف  ومن 
واالحتفاء بهذا احلدث الّثقافي الكبير، وقد شارك 
كذلك في حفل االفتتاح طاقم صحيفة «حيفا».

توّلى عرافة احلفل وأداره الّشاعر رشدي املاضي، 
السياسّية  الّشخصّيات  للحضور  قّدم  اّلذي 
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البرغوثي  الوزيرة  البارزة:  ّية  واألدب واالجتماعّية 
وجرايسي واغبارّية وأبو العسل والقاسم واملدهون، 
دور  أهمّية  على  كلماتهم  في  أّكدوا  اّلذين 
الكتاب في مجتمعنا وعلى حتمّية دور الّثقافة 
اإلنسانّية اّلتي ال بّد أن تنتصر في الّنهاية على 

سياسة االحتالل والّظلم والقمع واالعتقال.
اّلذي  عزّام،  عالء  الفّنان  مع  اخلتام  مسك  وكان 
احتف اجلمهور بوصلة من أغاني الزّمن اجلميل.

لنا  حديث  وفي 
عّباسي  صالح  مع 
«كل  مكتبة  (صاحب 
املعرض  حول  شيء»)، 
قبل  من  اعتبر  اّلذي 
الكثيرين مبثابة تظاهرة 
قال:  حضارّية،  ثقافّية 
ألوف  املعرض  يحوي 
الكتب احلديثة والقادمة 
من معرض القاهرة الّدولي للّناصرة، مباشرًة من 
ّية في مصر ولبنان واألردن  أكبر دور النشر العرب
والعالم العربي، كما يضّم املعرض جناًحا خاًصا 
إلصدارات وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية في رام الّله 

وجناح خاص للموسوعات وكتب األطفال.
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حتوّلت  اّلتي  الكّذابة،  اخلّداعة  واملظاهر  املُزركشة  املّلونة  األقنعة  هي  ملعونة 
إلى آفة اجتماعّية خِطرة وباتت جزًءا ال يتجزّأ من حياتنا اليومّية.. ملعونة، 

ملعونة، ملعونة.
نعيش زمًنا ملوًّنا يكثر فيه «املديح» و«الّتبجيل» واملجاملة، زمًنا مليًئا 
والّنساء  الرّجال  فيه  يتنافس  زمًنا  الكّذابة،  اخلّداعة  واملظاهر  باألقنعة 
وبجمالهم  البرّاقة،  الّالمعة  مبظاهرهم  الّناس  خدعة  على  و«يتناحرون» 
ونفائس  الفخمة،  املركبات  من  الّنفيسة،  «الّنادرة»  ومقتنياتهم  املُصطَنع، 
ركات،  والشِّ املصّممني  ألفضل  الّثمن  الباهظة  واملالبس  والذهب،  املجوهرات 
والرّفاهَية،  البذخ  وحياة  العاملّية،  املاركات  أفضل  من  الّشمسّية  والّنّظارات 
وغيرها.. وغيرها؛ وهم - في الواقع - َمدينون للبنوك، محتالون «نّصابون» 
ّية، ال ُحتترم َحواالتهم البنكّية (شيكاتهم)..  خّداعون، تخنقهم احلجوزات املال
رصيدهم فارغ كفراغهم الّداخلّي.. فرصيدهم الفعلّي بني الّناس ال ُيقاس وفق 
والّتصرّف..  اجلوهر  قبح  يظهر  والقناع  اجلمال  هذا  فوراء  املظهر»،  «جمال 

ا. فليس كّل ما يلمع ذهًب
إّن االهتمام باملظاهر اكتسح مجتمعنا العربّي بطبقاته املختلفة، وسيطر على 
حياتنا، فلم تعد هذه املظاهر تقتصر على طبقات معّينة من مجتمعنا، بل 
طاولت غالبّيته.. حّتى أصبحنا نلبس ما ال يليق بنا ونتحّدث لغًة مختلفة 
عّنا ونتّصرف كما يتصرّف غيرنا، مجاراًة للوضع الّسائد، ومن جرّاء الغيرة 
واحلسد والّتقليد األعمى، بغّض الّطرف عن اإلمكانات املاّدّية املُتاحة أمامنا، 

ما قد يدفع بنا إلى الهالك.. فلماذا يجب أن تخدعنا املظاهر الكّذابة؟!
وقد أّكد علماء الّنفس واختصاصّيوها أّن االهتمام باملظاهر اخلارجّية البرّاقة 
مرض  إلى  كّلها  تعود  األعمى...  والّتقليد   (Show off) الّتظاهر وحّب 
نفسانّي ناجت عن عدم الّثقة بالّنفس أو اإلحساس بعقدة الّنقص ّممن هم أعلى 
ا أو يفوقونه جماًال. وأشار العلماء إلى أّن  من مستوى هذا الّشخص ماّدًيّ
محّبي املظاهر يعيشون في قلق وتوّتر دائمني، تسيطر على حياتهم الّتعاسة 
وتلّفهم الهموم؛ ألّنهم «يقّدسون» املظاهر، يراقبون الغير، ويهتّمون بالقشور 
للحياة.. احلقيقّي  املعنى  عن  فينشغلون  اجلوهر،  وينسون  فقط،  الّتافهة 

أّنها  معتقدين  الّالمعة،  البرّاقة  األشياء  وراء  كثيرة،  أحياًنا  نلهث،  نحن 
معِدنّية  قطع  مجرّد  أّنها  منها -  اقترابنا  لدى  لنكتشف -  الّنفائس،  من 
املزّيفني  الّتافهني  املُفلسني  األشخاص  من  كبير  كعدد  لها،  قيمة  ال  زائفة 
اّلذين يعتقدون - بّكل غباوة - أّن مستوى وقْدر وقيمة اإلنسان وجماله 
والّشفط  والّنفخ  الّتجميل  وعملّيات  واملنازل  واملركبات  باملجوهرات  ُتقاس 
ـ«موتوكس»  وال ـ«بوتوكس»  ال وعملّيـات  األرداف  وتصغير  الّصدور  وتكبير 
والّشّد واملّد.. ناسني أو ُمتناسني أّن اإلنسان ُيقاس بأخالقه ومبادئه وتصرّفاته 
وجمال روحه وحسن تعامله وصدقه مع اآلخرين.. من دون أن «يتجّمل» مبظاهر 

خارجّية خّداعة، المعة برّاقة.. وما أكثر هؤالء..!
كثيرون يلجأون للحصول على قروض بنكّية، ال لسّد عجز في البنك أو 
رمق جوع األوالد أو دفع األقساط املدرسّية الباهظة أو دفع ديون متكّدسة، 
فهذه أمور «تافهة»!! ألّن األهّم - حَسب رؤيتهم الّضّيقة - هو «االرتقاء إلى 
مستوى» فالن أو عّالنة، وشراء أحدث مركبة، وأثمن جوهرة، وإجراء عدد من 

عملّيات الّتجميل.. «شوفوني يا ناس» و«َع.. يا لوزة»!
وما يزيد الّطني ِبّلة هو آخر صرعة («ترند») من صرعات بناء األظافر بتكلفة 
باهظة الّثمن، واّلتي أصبحت لدى الكثيرات شغلهّن الّشاغل.. نعم! واحلديث 
ال يدور عن َثرِّيات اخلليج أو أميرات قطر أو صديقات الّشيخة موزة، بل 
عن سّيدات وفتيات من مجتمعنا.. أظافر مزركشة ملوّنة المعة، قد يصل 
سعرها إلى مئات الّشواقل أو يزيد..! من حّق كّل فتاة أو سّيدة الّتزّين، كما 
يحلو لها، «بّس كّل شي زاد نقص»..! وخصوًصا عندما يكون هذا الّتجّمل 
االصطناعّي ُمبالًغا فيه، ويهدف إلى لفت األنظار أو اإلغراء، أو «االرتقاء» 

مبستوى املعيشة على حساب اآلخرين..!
ألّن  اخلّداعة؛  البرّاقة  اخلارجّية  املظاهر  هذه  اليوم،  بعد  تخدعنا،  أّال  يجب 
الّلمعان والبريق واجلمال احلقيقّي يأتينا من الّداخل ليشّع إلى اخلارج. وهذا 
ما نصبو إليه - إلى مجتمع مختلف ال متخّلف، يتعّلق بجواهر األمور 

ال بقشورها.
يجب أّال تخدعنا املظاهر فعًال، ألّن هدوء املقابر ال يؤّكد بأّن جميع املوتى 

ينعمون في اجلّنة!
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مجموعتي  بني  شجار  نشب   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  سهراتهم  ميضون  كانوا  اجلليل  قرى  من  شّبان 
البلدة الّتحتا. وقد تعرّض أحد الشّبان إلى إصابات 
بني طفيفة ومتوّسطة، وأُخلي املُصاب إلى مستشفى 
الّشجار  هذا  إثر  أشخاص   7 اعتقال  وّمت  «رمبام». 
مصادر  وأفادت  عربدة.  خلفّية  على  نشب  اّلذي 
الّشرطة أّن شجارًا آخر وقع في أحد املطاعم في ِمنطقة 
ـ«تشيك پوست»، ولكن دون وقوع إصابات، ولكن  ال
الّشرطة أمرت بإغالق املطعم إثر الّشجار واستدعت 
صاحبه لالستجواب. وفي حادثة أخرى ّمت اعتقال رجل 
يبلغ 40 عاًما من قرى اِملنطقة بتهمة محاولة إحراق 
مصنع مجاور. ووفًقا ملصادر الّشرطة فإن املّتهم أقدم 
وأرضّيات  صفائح  في  الّنار  بإضرام  محاولته  على 
خشبّية في املصنع.. وحتّقق الّشرطة في أسباب ذلك.
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البطاقة التي تضمن البطاقة التي تضمن 
لك  أوسع وأنجع 

تغطية صحيةتغطية صحية!!

جديد!جديد!

لحياة صــحية أكثر
لالنضمام:لالنضمام:
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عالجات اسنان حمل ووالدةتطور الطفل طب تكميلي

 لياقة بدنية ونمط 
حياة صحي

تجميل  تطعيم
لخارج البالد

 بصريات

البطاقة التي تضمن 
لك  أوسع وأنجع 

تغطية صحية!

جديد!
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¡U D F « qł√ s  U ÎF

القّمة  أّيام  مشروع  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اإلجنيلّي»  يوحنا  «مار  مدرسة  به  تقوم  اّلتي 
بطواقمها التعليمّية التربوّية املتعّددة، ّمت املشاركة 
األخير  اخلميس  يوم  اإلنچليزّية،  الّلغة  يوم  في 
«حول  اسم:  عليه  أطلق  اّلذي   ،(21/2/2013)

العالم الّناطق باإلنچليزّية». 
مجموعة  اإلنچليزّية،  الّلغة  يوم  تخّلل  قد  وكان 
جلميع  قّدمت  ترفيهّية،  تعليمّية  فّعالّيات 
طّالب  مبساعدة  الّثامن،  حّتى  األّول  من  الّصفوف، 
من صّفي الثامن، اّلذين عملوا على متريرها لطّالب 
الفّعالّيات:  هذه  ضمن  ومن  الّدنيا.  الّصفوف 
أنواعها،  على  الّضمائر  وأحرف،  صور  فعالّيات 
الكلمة  واستخراج  الذاكرة  لعبة  الّساعة،   ّية  فّعال
الّشاّذة، التكّلم بالّلهجتني: البريطانّية واألمريكّية، 

 w K O $ù« UM Šu ¹ —U  »ö Þ
 è¹e O K â ½ùU Ð o ÞUM « Ü U F « Êu u D ¹

من خالل فّعالّيات ترفيهّية، إضافًة إلى فّعالّيات 
ُمَحوسبة. كما قام طالّب اإلعدادّية بتقدمي عرض عن 

دول العالم املتحّدثة بالّلغة اإلنچليزّية.
عرض  ّمت  حيث  كتاب،  مبعرض  البرنامج،  اختتم 
الّطّالب  استطاع  وقد  القصص،  من  كبيرة  مجموعة 
ا.  ـً ّي اقتناء ما يتناسب وأجيالهم، مببالغ معقولة نسب
هذا، ويعتبر يوم الّلغة اإلنچليزّية يوًما ناجًحا ومثمرًا، 
وقد حّقق أهدافه املرجوّة. وقد ّمت هذا اليوم حتت إشراف 
سالمة  چريس  اإلنچليزّية:  الّلغة  معّلمتي  ومتابعة 
الّتدريسّية  الهيئة  طاقم  وبدعم  غّطاس،  وإلسي 
قد  كانت  املدرسة  أّن  إلى  ُيشار  املدرسة.   وإدارة 
توّقفت عند محّطات عّدة خالل الّسنة الدراسّية، في 
مواضيع ومجاالت متنوّعة، وهي منهجّية مأَسَستها 
الّتعليمّية.  الّتربوّية  العملّية  من  كجزء  املدرسة، 

*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن الفّعالّيات اّلتي قامت 

قيمة  لتذويت  احلاج»  الرّحمن  مدرسة «عبد  بها 
تطوّعي  ليوم  الّتحضير  ّمت  العطاء؛   - الّشهر 
العطاء»،  أجل  «من  ُعنوانها  إنسانّية  ولفتة 
تهدف إلى حّث الّطّالب على إظهار االهتمام مبا 
يحيط بهم، ومّد يد العون للغير والعمل على 
حتقيق احتياجاته. حيث قام مجلس الّطّالب في 
تسلية  تربوّية،  لفّعالّيات  بالّتخطيط  املدرسة 

 è ÒO B ý èŁœU Š
è Ò¹—U ½ èł«—œ V Ö«d

*åUHO�ò q�«d ≠ فقد راكب درّاجة نارّية السيطرة 

«هناسي»  جاّدة  في  قيادتها  أثناء  دراجته  على 
قادمة  ارة  بسّي واصطدم  الكرمل،  جبل  على 
أمامه. وكان الرّاكب يسير من اّجتاه مرَكز الكرمل 
الّسيطرة  ففقد  «تشيرنيحوفسكي»  شارع  نحو 
االجتاه  إلى  وانحرف  مساره  واجتاز  درّاجته  على 
املعاكس، وهناك أصاب سيارة قادمة أمامه. وقام 
طاقم اإلسعاف بنقل راكب الدرّاجة إلى مستشفى 
في  خطيرة  إصابات  إلى  تعرّض  حيث  «رمبام» 

رأسه. وشرعت الّشرطة بالّتحقيق في احلادث.

  è d K  X{d F ð
  å·Ëd “u —√ò Ÿ—Uý ‹

å—«b ¼ò ? « ‹
من  تبلغ  سّيدة  تعرّضت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

شارع  في  للّسرقة  عاًما  أربعني  نحو  العمر 
ـ«هدار». وكان شاّبان قد  «أرلوزلرو» في ِمنطقة ال
تعّقبا السّيدة ثم هاجماها واختطفا محفظتها 
إلى  الّشرطة  واستدعيت  املكان.  من  جرًيا  وفرّا 
الّسارقني،  عن  تبحث  وأخذت  احلادث  موضع 

ولكّنها لم تعتقل مشبوهني بعد.

العطاء  فيها  جّسدوا  املرضى،  لألطفال  وترفيه 
لألطفال  الرمزّية  الهدايا  فقّدموا  واملعنوّي،  املادّي 
وجوههم  على  البسمة  إرساء  لهدف  املرضى، 

وإدخال الّسعادة إلى قلوبهم.
من املهم الّتأكيد على أّن هذا العمل التطوّعي 
بعرضها  يقوم  فّعالّيات  سلسلة  ضمن  األّول  هو 
ضمن  املدرسة،  في  الّطّالب  مجلس  وتخطيطها 
مشاريع املدرسة االجتماعّية ليوم األعمال اخليرّية.
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åUHO�ò q�«d*

ِمنطقة  في  شارع «هرتسل»  في  الّسّكان  يعاني 
ـ«هدار» من صخب وضجيج غير محتملني من  ال
البلدّية  بها  تقوم  اّلتي  التحتّية  البنية  أعمال 
ـ«مطرونيت».  لتشغيل مشروع القطار اخلفيف ال
فالبيت  يالي،  الّل في  ُمحال  الّنوم  ويقولون: «إّن 

يهتّز كّله». 
الّليل  في  اجلارية  األعمال  بأّن  البلدّية  وتعترف 
عدد  أّن  توضح  ولكّنها  الّسّكان،  على  تثقل 
الّسّكان قليل في هذا الّشارع. إذ تشهد مدينة 
حيفا هّبة في أعمال البناء املكّثفة، من مشاريع 
ضخمة، تشمل ألوف الوحدات الّسكنّية، مواقع 
وألوف  الّشاطئ،  امتداد  على  هائلة  ترفيهّية 
مع  تبدأ  أن  يتوّقع  اّلتي  اجلديدة  العمل  أماكن 

توسيع ميناء حيفا. 
ولكن رغم كّل هذا، فإّن بعًضا من الّشقق الّسكنّية 
في املدينة أصبحت كابوًسا. وميكن إحصاء بعًضا 
من املّشاريع اّلتي تقوم بها البلدّية مثل مشروع 
تضّم  اّلتي  الضخمة  احلافلة   – ـ«مطرونيت»  ال
في  الّشارع  امتداد  على  وتسير  مقعًدا،   150

مسار خاّص بها وتتيح الوصول الّسريع من مكان 
إلى مكان. ويشمل املشروع 90 حافلة تنطلق كّل 
10 دقائق في مسار دائرّي. ويربط مسارها بني 

تبدأ  أن  املقرّر  ومن  وحيفا،  ـ«كريوت»  ال ِمنطقة 
بالعمل في آب/أغسطس القادم.

بها  ستمّر  اّلتي  املرَكزّية  املسارات  أحد 

 ÆÆ Îö O  Ü Ò d ð UH O Š è Ò¹b K Ð
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حّي  في  «هرتسل»  شارع  هو  ـ«مطرونيت»  ال
أعمال  األخيرة  اآلونة  في  هناك  وجتري  ـ«هدار»،  ال
من  يستدّل  ولكن  الّنهار.  ساعات  طيلة  حتتّية 
ساعات  إلى  متتّد  األعمال  أّن  الّسّكان  شكاوى 
الّليل، أيًضا. وقال عدد من الّسّكان إّن األعمال 
الّشقق  وبجوار  مباشرًة،  املساكن  مبحاذاة  تتّم 
وإقالق  املنازل  اهتزاز  إلى  يؤّدي  ّمما  الّسكنية، 

الّسكان بحيث لم يعد الوضع ُيطاق.
البلدي  املرَكز  إلى  اشتكوا  قد  الّسكان  وكان 
الّشرطة،  إلى  حوّلهم  املرَكز  هذا  لكن  للّشكاوى، 
والّشرطة أعادتهم إلى البلدّية. وقالوا إّن البلدّية 
حتاول مراضاة أصحاب احملالت التجارّية لّئال متّس 

مبصاحلهم، وهي ال تبالي براحة الّسّكان.   
شارع  بأّن  ذلك،  على  ا  تعقيًب البلدّية،  ورّدت 
حيفا،  في  العريقة  الّشوارع  من  وهو  «هرتسل»، 
يعتبر محورًا مرَكزًيا في الّتجارة واملواصالت. وإذا 
فإّن  املقرّرة  املشاريع  تنفيذ  على  تأخير  أّي  طرأ 
ذلك ناجم عن أّنه يتّم تنفيذ عدد من املشاريع في 
آن واحد، كتبديل البنية التحتّية وإعداد مسار 

ـ«مطرونيت»).  القطار اخلفيف (ال
ومن املقرّر أن ينتهي العمل من هذه املشاريع بعد 
نحو شهرين، وعليه فإّننا نأسف ملعاناة الّسّكان، 
مع العلم أّن البلدّية عّينت موّظفني خصوصّيني 
شارع  في  القالئل  الّسّكان  مع  املباشر  لالّتصال 
«هرتسل»، ومع الّتّجار على حّد سواء.. وسنرى 

ثمار هذا املشروع في أّيار القادم.

 ÆÆ ULO�d²�« W¹UN½ bFÐ ¨å—«b¼ò?�« WIDM� w� åq�ðd¼ò Ÿ—Uý Ëb³OÝ «cJ¼

©å·u½ tO�U¹ò s� nDKÐ …—uB�«®  °øÆÆ—UE²½ô« ¡UMŽ p�– Òo×²�¹ ô√

استدعاء  ّمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بني  نشب  شجار  لفّض  الّشرطة 
في  الّساهرين  من  وّشابني  حرّاس 
شارع  في  الليلية  املقاصف  أحد 
البلدة  في  چالويوت»  «كيبوتس 

التحتا. 
إلى  الّدخول  يريدان  الّشابان  وكان 

املقصف، غير أّن احلرّاس منعوهما من ذلك، 
فأرادا الدخول عنوة بالّتهديد بالّسالح، ولكن بعد 
استدعاء الّشرطة فرّا من املكان على منت دراجة 

ÀœU ŠË  —U−ý

نارّية. وفي أثناء فرارهما انقلبت الدرّاجة في شارع 
«كيبوتس چالويوت»، وّمت إلقاء القبض عليهما.
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’U� q�«d*

ألعضائه  ا  ـً خاّص اجتماًعا  املسيحي»  عقد «البيت 
وأصدقائه لإلعالن عن البرامج والفّعالّيات املتوّقعة لهذا 
العام واألعوام اخلمسة القادمة. وحضر هذا االجتماع 
ياهڤ،  يونا  البلدّية  ورئيس  شّقور،  إلياس  املطران 
وعميد الّطلبة في جامعة حيفا وجمهور من املدعوّين.

عقدت  قد  املسيحّي  للبيت  اإلدارّية  الهيئة  وكانت 
املؤّسسة،  مقر  في  البلدّية  رئيس  مع  عمل  اجتماع 
أعمال  وخاّصًة  املستقبلّية،  املشاريع  أمامه  وطرحت 
البناء املزمع إقامته كطابق ثاٍن في املؤّسسة، وأشار 
األعضاء إلى األوضاع في املدينة من حيث املشاريع 
اجلارية واّلتي تضيق على حركة الّسير في الطرقات. 
ووعد رئيس البلدّية بأن تقوم البلدّية بدورها في اإلسراع 
بإصدار الرّخص املطلوبة للبناء اجلديد في أقرب وقت. 
في  اليومّية  احلضانة  في  بجولة  ياهڤ  قام  ثّم 
املؤّسسة، واّلتي تديرها ليندا وجبران عّبود. وأعرب 
هذه  مستوى  من  إعجابه  شّدة  عن  البلدّية  رئيس 

W Ò¹bK³�« fOz—Ë —uIý Ê«dD*« —uC×ÐW Ò¹bK³�« fOz—Ë —uIý Ê«dD*« —uC×Ð
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أطفاًال  تستقبل  حيث  لألطفال،  ورعايتها  احلضانة 
من سّن ثالثة أشهر وحّتى ثالث سنوات، مع تقدمي 
هذه  مستوى  ياهڤ  ووصف  لهم.  الطعام  وجبات 
مدرسة  كمستوى  بأّنه  لألطفال  بالّنسبة  احلضانة 
«الريئالي» للكبار، حيث تفتقر احلضانات في حيفا 

إلى مثل هذا املستوى.
جاّدة  في  فندق «الكولوني»  إلى  احلضور  انتقل  ثّم 
ألعضاء  العام  لالجتماع  غوريون»  الكرمل/«بن 
عرافته  وتوّلى  وأصدقائهم،  املسيحي»  «البيت 
اإلعالمي نايف خوري (القائم بأعمال رئيس الهيئة 
البيت  في  الثقافية  الّلجنة  ورئيس  اإلدارّية)، 
املسيحي، وأشار في كلمته االفتتاحّية إلى أن هذا 
اّلتي  للفّعالّيات  جديدة  انطالقة  يعتبر  االجتماع 
تنوي اإلدارة تنفيذها، وخاّصة في املجاالت الّثقافّية 
مؤمترات  عقد  سيتّم  كما  والرياضّية،  والترفيهّية 
الّسفارات  من  عدد  مع  بالّتعاون  وعاملّية،  محلّية 

األجنبّية في البالد. 

املهندس  اإلدارّية،  الهيئة  رئيس  رّحب  جهته  ومن 
املطران  خطوة  على  وأثنى  باحلضور،  مطر  إدوار 
شّقور ورئيس البلدّية بتفّقد املؤسسة ولقاء أعضائها 
واالستماع إلى مطالبهم، وقال إّن مؤّسسة «البيت 
املجتمع  هذا  خدمة  أعينها  نصب  تضع  املسيحي» 
وتقدمي اخلدمات املمكنة ألكبر قطاع منه. وأشار إلى 
الّتعاون القائم مع كل من البلدّية وجامعة حيفا في 
سيتّم  وأّنه  العرب،  اجلامعّيني  للّطّالب  منح  تقدمي 
الّتعاون مع مؤّسسات أكادميّية أخرى كمعهد العلوم 
الّتطبيقّية (التخنيون) لتوزيع هذه املنح إلى مزيد 

من الّطّالب. 
به  تقوم  اّلذي  بالّدور  أشاد  فقد  شّقور  املطران  أّما 
اعتزازه  عن  وأعرب  املسيحي»  «البيت  مؤّسسة 
رئيس  وطالب  واحدة،  أسرًة  يعتبره  اّلذي  بالبيت 
اّلتي  املطالب  كاّفة  تلبية  في  باإلسراع  البلدّية 

طرحتها املؤّسسة في لقائها معه.
العام  (الّسكريتر  جبران  رميون  الدكتور  واستعرض 
للبيت  أعّدها  اّلتي  اخلماسّية  اخلّطة  للمؤّسسة) 
الّشرائح،  طريق  عن  بالتفصيل  وسرد  املسيحي، 
تلك األهداف والرؤى واملشاريع والبرامج املستقبلّية. 
«البيت  في  ُتقام  اّلتي  املمّيزة  الّدورات  إلى  ولفت 
اّلتي  القرائي  والوعي  اإلبداع  دورة  مثل  املسيحي» 

يشرف عليها األستاذ إسكندر عمل، ودورة التفوّق 
اّلتي يشرف عليها األستاذ سليم دهموش. وقال د. 
ّية  جبران إّنه من املقرّر تنظيم مزيد من الدورات اإلثرائ
ألوالدنا العرب في حيفا، وخاّصة بعد تنفيذ مشروع 
وشك  على  أصبح  واّلذي  الّثاني  الّطابق  في  البناء 

إقرار خرائطه، وحتضير امليزانّيات املطلوبة له.
بالّشرائح  ُمستعرًضا  وأفاض  البلدّية  رئيس  وحتّدث 
أيًضا، املشاريع العمرانّية اّلتي شهدتها حيفا خالل 
الّسنوات القليلة املاضية، واّلتي تشهدها املدينة هذه 
(املطرونيت)،  اخلفيف  القطار  مشروع  مثل  األّيام، 
اجلامعي  واحلرم  فندًقا،  خمسني  من  أكثر  وبناء 
الّلهو  ومراكز  القدم  كرة  واستاد  امليناء  منطقة  في 
البلدّية  أّن  إلى  وأشار  الّثقافّية؛  والّنوادي  والفنون 
الّنسناس،  وادي  في  «األخوّة»  الشبيبة  نادي  رّممت 
اّلذي  شحادة  كميل  املرحوم  اسم  عليه  وسيطلق 
«البيت  في  عضوًا  وكان  النعمة»،  «بيت  أّسس 
عن  باإلعالن  ا  قريًب سيحتفل  كما  املسيحي»، 
أيًضا.  الّنسناس،  وادي  في  حبيبي»  إميل  «ميدان 
من  احلضور  أمام  فرصة  كانت  االجتماع  ختام  وفي 
أجل لقاء رئيس البلدّية مباشرًة، وطرح بعض القضايا 

اّلتي تهّمهم.
©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB�®

*åUHO�ò q�«d ≠ ّمت تشخيص إصابة فتى في 

أّنه  على  حيفا،  في  تسيون»  «بني  مستشفى 
ُمصاب بالتهاب الكبد من نوع (E) فور عودته 

من الهند. 
املرض  لهذا  املسّببة  اجلرثومة  إّن  اء  األطّب وقال 
فتصطبغ  الكبد،  في  حاّدة  التهابات  إلى  تؤدي 
البشرة باألصفر، وهو يشبه ما يسّمى (الرّيقان)، 
وتنتقل اجلرثومة بواسطة شرب ماء ملوّث أو من       

إنسان ُمصاب. 
الّصحّي  العزل  غرفة  إلى  املريض  إدخال  وّمت 
فريق  عالجه  على  ويقوم  الرحالت،  عيادة  في 
برئاسة  احلاالت  هذه  مبثل  املختّصني  األطباء  من 
إّنها  قال  اّلذي  ڤوتسمان  يسرائيل  الپروِفسور 
أّول مرّة تصيب هذه اجلرثومة فتى في إسرائيل، 
خاّصًة أّنه ال تتوّفر عالجات بالعقاقير لهذا املرض 

بل يجب االنتظار حّتى تتحّسن حالته.
العيادة  هذه  أّن  ڤوتسمان  الپروِفسور  وأضاف 
في  سفرهم  قبيل  الّشبان  من  كثيرًا  تستقبل 
ّية،  اجلنوب وأمريكا  األقصى  الّشرق  إلى  رحالت 
فيتلّقون الّتطعيم الّالزم ضد التهابات الكبد من 
البالد.  تلك  في  املنتشرين   (Bو   A) الّنوعني 
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به  أصيب  اّلذي  للكبد  اجلرثومّي  االلتهاب  أّما 
جرثومة  تسّببه  جرثومّي  مرض  فهو  الفتى  هذا 
اجلرثومة  هذه  أّن  كما   ،(E) ـ«هيپتيتس»  ال
منتشرة في الهند، وتنتقل بالعدوى نتيجة شرب 

املاء امللوّث من مياه املجاري.
وكما هو معلوم فإّن كثيرًا من احلاالت يتّم فيها 
االستحمام في األنهر امللوّثة، وفي ظروف صحّية 
ية وعدم احلرص على الّشرب من مصادر املياه  متدّن
النقّية، ولذا تنتشر مثل هذه األوبئة وأمراض الكبد.
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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

صالون جلد

طاولة سفرة صالون جلد

صالون

طاولة سفرة

Noti 8746 

Ofer Varona 9275

Garden

H1+2+3 صالونDelta

4,900 ش.ج
7,900 ش.ج بدل

Alonمزنون + طاولة 

3,900 ش.ج
7,000 ش.ج بدل

K992bكرسي تلفزيون جلد اصلي

1,900 ش.ج
3,000 ش.ج بدل
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أثاث عبد اللطيف

حـمـلـة حلوة
أحــلى وأســعارها 

Parsalloصالون 1+2+3

5,900 ش.ج
8,500 ش.ج بدل

صالون جلد أصلي
صالون جلد

صالون جلد
صالون جلد

Torino 8786Garda 9235

Como 8957 Rimini 8928

6,900 ش.ج
10,000 ش.ج بدل

2013
  NEW COLLECTION
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الّصحف  أهّم  إحدى  نشرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العلمّية في طّب الّصدمات، مؤّخرًا، تقريرًا عن عالج 
إلنقاذ احلياة، وهو األّول من نوعه في العالم، ُنّفذ في 
نحو  قبل  حادث  وقع  قد  وكان  مسشتفى «رمبام». 
عام - أُعلن عنه اآلن - جعل العمل اليومّي ألطّباء 
«رمبام» انطالقة عاملّية إلنقاذ حياة أطفال تعرّضت 

حياتهم للخطر.
أحد  إلى  وصلت  قد  أشهر   5 تبلغ  طفلة  وكانت 
في  إلصابة  تعرّضها  بعد  مال  الشِّ مستشفيات 
الرّأس؛ تبّني في الكشف اإلشعاعّي للّدماغ أّن الطفلة 
ُمصابة بنزيف حاّد. وتقرّر على الفور نقلها إلى قسم 
الّصدمات في «رمبام» وهي في حالة غيبوبة. وفي 
أثناء نقلها تدهورت حالة الّطفلة نتيجة فقدان كمّية 

كبيرة من الّدم وتفّشي الّنزيف في دماغها.
احملافظة  األطباء  قرّر  «رمبام»  إلى  وصلت  أن  وما 
ّية  األنبوب إبرة  أّن  وتبّني  أوًّال،  وضعها  استقرار  على 
ا،  جانًب انحرفت  يدها  بوريد  أوصلت  اّلتي  الدقيقة 

ّية أخرى إلى الوريد. فاضطرّوا إلى إدخال إبرة أنبوب
وإزاء وضع الطفلة اخلطير قرّر الفريق الطّبي برئاسة 
الّصدمات)  قسم  (مدير  بّحوث  هاني  الدكتور 
الطوارئ  قسم  (مدير  شاڤيط  إيتاي  والدكتور 
لألوالد)، والدكتور أناتولي راكيير (من قسم جراحة 
األعصاب) نقل الطفلة إلى غرفة العملّيات إليقاف 
املتجّمع.  الّدم  وتصريف  الدماغ  في  املتدّفق  النزيف 
ّية إلى الوريد إلدخال الّدم حتضيرًا  فأدخلت إبرة أنبوب
للعملّية اجلراحّية. وكانت هذه العملّية مبثابة إنقاذ 
حلياتها، ولكن االنهيار اّلذي أصاب األوعية الدموّية 
وبالّتالي  الوريد  في  أخرى  ّية  أنبوب إبرة  إدخال  أرجأ 

أدى إلى إرجاء العملّية اجلراحّية. 
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الفرص  وتقليص  الطفلة  وضع  في  الّتحّول  وإزاء 
اإلبرة  إدخال  تقرّر  فقد  اء،  األطّب أمام  العالجّية 
ّية في العظام. وهذا الّنوع من العالج ُيعطى  األنبوب
عادًة لألطفال اّلذين يتعرّضون لعملّيات إحياء. ونظرًا 
لسن الطفلة املبّكرة فلم يسّجل في الّتاريخ الطّبي 
الّسوائل  إلدخال  وِخالًفا  العملّية.  هذه  مثل  العاملّي 
العالجّية للجسم، فيتّم بهذه الوسيلة إدخال كريات 
جنحت  الطريقة  وهذه  ومضغوطة؛  مكّثفة  حمراء  دم 
لدى البالغني اّلذين ُيصابون في ساحة املعركة، ولم 
ُجترّب لدى اإلطفال. وهكذا متّت التجربة وأنقذت حياة 
الطفلة بسحي الّدم املجتمع في رأسها وإدخال الّدم 

الالزم جلسمها.

الّتوالي،  على  اخلامسة  للّسنة   ≠ åUHO�ò q�«d*

تشارُك الكلّية مبشروع «منذجة األمم املّتحدة»، واّلذي 
جرى هذا العام أيًضا في املدرسة األمريكّية العاملّية 
ّية، امتّدت  أّيام متتال ملّدة ثالثة  في «إيڤن يهودا» 

من 17 إلى 19 شباط املنصرم.
ّية  عرب مدرسة   37 العام  هذا  املشروع  في  شاركت 
األمم  مبحاكاة  املشروع  خالل  الّطّالب  يقوم  ويهودّية. 
املّتحدة ونشاطاتها، حيث تختار كّل مدرسة مشاركة 
قضايا  جتاه  سياستها  وطرح  معّينة  دولة  متثيل 
شائكة عديدة، وطرح حلول ممكنة والّتصويت عليها.  
للّطالب  وحتضير  عمل  ورشات  املشاركة  سبقت 
الّلغة  مرّكزة  عليها  وأشرفت  لها  بادرت  املشاركني 
وقد  دكور.  لبنى  املعّلمة  الكلّية  في  اإلنچليزّية 
لغوّية  مراجعًة  الّتحضيرّية  الورشات  شملت 
ّة للمواد اّلتي حّضرها الّطالب بخصوِص  ّي ومضمون

تصريحات الّدول بشأن قضايا عاملية. 
الّتعاون  اإلنسان،  حقوق  القضايا:  تلك  أبرِز  ومن 
اإلقليمي بني الدول، الصراع اإلسرائيلّي - الِفَلسطينّي، 
قضّية نزع الّسالح من أحزاب املقاومة واملليشيات، 
احملافظة على حّق املُلكّية الفكرّية، والّسالح الّنووي 
وقضايا تربوّية. اختار طّالب الكلّية املشاركون في 
ولبنان.  الكويت  دولَتي  متثيل  العام،  هذا  املشروع 
طّالب الكلّية اّلذين شاركوا في املشروع، هذا العام هم: 
أمير حّداد، مجد فرح، منال ملشي، دميا عازر، هادي 
دياب،  غّسان  يونس،  مالك  عبدو،  دميا  الّدين،  زين 
راوي خطيب، مارّيا شيبان، دميا ريناوي، عدي منصور، 
سما حّداد، منى مطر، شهد بشارة، وأندريه قسيس.

طّالب  وأداء  سلوك  على  دكور  املعّلمة  وأثنت  هذا 
جنحوا  اّلذين  العام،  هذا  باملشروع  املشاركني  الكلّية 

بعرض مضامني غنّية ومدروسة بالّشكل األمثل. 
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*åUHO�ò q�«d - عقد مرَكز «مدى الكرمل» (املرَكز العربّي للدراسات 

االجتماعّية التطبيقّية)، مؤّخرًا، في مرَكز «مدى ندوًة حتت ُعنوان: «الّتقاضي 
ّية». جدل قضّية  الّداخل:  في  للِفَلسطينّيني  الّشخصّية  األحوال  في 
افتتحت الندوة احملرّرة الضيفة للعدد، عرين هواري، مبداخلة حول القضاء 
الّديني واملدنّي ومفهوم املساواة، وقالت: «إّن هنالك عّدة فرضّيات خاطئة 
حول القضاء واملرجعّيات، فليست كّل مرجعّية دينّية أو علمانّية هي 
حلقوق  انتهاكات  على  األمثلة  من  العديد  ويوجد  بالّضرورة.  األفضل 
اإلنسان حتت اسم هاتني املرجعّيتني. لو عدنا لتعريفات ما هي الّشريعة 
أو ما هي العلمانّية فهي أيًضا غير مّتفق عليها، وتوجد نقاشات حول 
القراءات املختلفة للعلمانّية». وأضافت: «املقاربة بني العلمانّية والّدين 
يجب أن تكون من باب القيم اّلتي يجب الّدفاع عنها، وليس من باب 

املرجعّية فقط».
وحتّدث فضيلة الدكتور القاضي أحمد ناطور (رئيس محكمة االستئناف 
فقال:  الّشرعّية،  احملاكم  في  املرأة  مكانة  رفع  حول  الُعليا)،  الّشرعّية 
«قانون حقوق العائلة اّلذي تبّقى لنا من 1948 لم يشمل العديد من 
القضايا، وكان به العديد من الّنواقص. وعلى مبدأ السياسة الّشرعّية 
مفاهيم  وضعنا  مبنفعة،  واإلتيان  الّناس  عن  الّضرر  برد  تقضي  اّلتي 

األصل.»  حسب  يتّم  والقياس  املعيار  إّن  الّنص،  في  معاصرة  جديدة 
وعّدد العديد من األمثلة حول املراسيم اّلتي أصدرتها احملكمة الّشرعّية 

العليا، وصّبت في رفع مكانة املرأة في احملاكم الّشرعّية.
«كيان»  في  القانوني  القسم  (من  اشتيوي  عال  احملامية  حتّدثت  ثّم 
الّشخصّية  األحوال  في  الّتقاضي  سقف  حول  نسوّي)،  تنظيم   -
سقف  له  احلالي  القضائّي  وقالت: «اجلهاز  الّداخل،  في  للِفَلسطينّيني 
يحّد من املساواة بني اجلنسني بغّض الّنظر عن الّتحسينات اّلتي قد 
تطرأ عليه. ويجب خلق جهاز آخر أو قانون آخر يضمن املساواة الّتامة». 
ظروف  يحّسن  الّشرعّية  احملاكم  أمام  عملنا  أن  شّك  «ال  وأضافت: 
الّنساء، لكن من جهة أخرى هذا يحّسن صورة احملاكم أمام املتاقضني».

تال املداخالت أسئلة ونقاش من احلضور، مؤّكدين على أهمّية احلوار بني 
األطر الّنسوّية وأطر املجتمع املدنّي من جهة، واحملاكم الدينّية من جهة 
شارك  أّنه  ًيا. وُيذكر  القائم  حال غير  الّتعاون  إمكانّية  وفحص  أخرى، 
بالّنقاش مندوبات عن جلنة العمل للمساواة بقضايا األحوال الّشخصّية 
خالل  من  املرأة  مكانة  برفع  تعنى  اّلتي  وآفاق  نساء  جمعّية  وعن 
«كيان» واّلذين  جمعّية  عن  وكذلك  املتنوّر،  الّديني  اخلطاب  استعمال 

بدورهم شاركوا بكتابة مقاالت العدد.

åq š« Òb «  ‹  5 ÒO M O D ÓK HK  è ÒO B A «  ‰«u Š_«  ‹  w {UI Ò² «ò
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األرثوذكسّي،  الكّشاف  أعضاء  من  عدد  بادر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«الّنادي  اسم  عليه  أطلقوا  ناٍد  تأسيس  إلى  األهالي،  بعض  وبدعم 
الّنشاطات  وتشجيع  األهالي  بني  العالقة  توطيد  هدفه  العائلّي»، 
وتساهم  املشاركني  على  باملنفعة  تعود  اّلتي  واالجتماعّية،  الثقافّية 

في تعزيز العالقات األخوّية والعائلّية.
حيث  املنصرم،  اجلمعة  يوم  العائلي،  الّنادي  نشاطات  باكورة  وكانت 
استضاف الّنادي، في مقّر الكّشافة في قاعة مدرسة «حوار» الرسمّية، 
الّطبيب رائد عبيد حيث ألقى محاضرة قّيمة وشّيقة حول موضوع 
الّساعة «اإلنفلونزا وأمراض الّشتاء» القت اهتمام واستحسان احلاضرين.

وشّدد د. عبيد في محاضرته على أّن درهم الوقاية خير من قنطار 
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الّشبابيك  تغطية  األخير،  االثنني  مساء  ّمت   ≠ åUHO�ò q�«d*  

املعمدان  يوحنا  القّديس  كنيسة  من  الشرقّية  اجلهة  في  الكبيرة 
األرثوذكسّية، بأيقونات متّت طباعتها بطريقة فنّية خاّصة. أشرف 
على العمل، كّل من: جريس خشيبون (سكرتير جلنة الكنيسة)، 
كاهنا  األيقونات  اختار  وقد  خضرة،  أبو  وفؤاد  الله  عبيد  جريس 

الرّعية: سرجيوس ودميتريوس. 
والقّديسة  العذراء  والسّيدة  املسيح  للسّيد  أيقونات  وضع  وّمت  هذا 
تكال والقّديسة إرينا والقّديس باسيليوس والقّديس يوحّنا املعمدان. 

يذكر أّن املصوّر فهيم أبو خضرة قام بتصميم وطباعة األيقونات.

 U ÒM Šu ¹ è O MÖ  U Nł«Ë èO DGð U ÒM Šu ¹ è O MÖ  U Nł«Ë èO DGð
 U ½u I ¹_U Ð è ÒO Ö–uŁ—_« Ê«b L F *« U ½u I ¹_U Ð è ÒO Ö–uŁ—_« Ê«b L F *«

عالج؛ ونوّه د. عبيد بأهمّية الّتطعيم ضد اإلنفلونزا وأمراض الّشتاء، 
مؤّكًدا أّن الّتطعيم وقاية هاّمة.

وتخّللت احملاضرة أسئلة عديدة ُطرحت من قبل احلاضرين متحورت حول 
أهمّية الوصفات «الطبّية» البيتّية املتداولة وكيفّية التعاطي معها؛ 
هذا ودارت نقاشات شّيقة حول موضوع الّتطعيم والوقاية من األمراض 
الشتوّية املُعدية أيًضا. وقد سادت هذا النشاط األّول أجواء أخوّية ودّية 

بني احلضور، ما أضفى جوًّا خاًصا على احملاضرة.
وفي ختام احملاضرة قّدمت إدارة الّنادي العائلّي إلى الدكتور رائد عبيد 

درًعا تقديرّية، تعبيرًا عن امتنانها وتيّمًنا بلقاءات شّيقة إضافّية.
يذكر أّن النادي العائلّي مفتوح كّل جُمعة، بدًءا من الّسابعة مساًء.



21 2013 —«–¬ 1 WF ÔL'«

الطعمـات بتتحرك بالثـم بتوازن وبنفس النسـبة كأنك عم 
تاكل إشـي واحد مبني مـن عدة طعمات ومش عدة أشـياء 

بطعمات مختلفة...
برغل ناعم نخلة،  منظف مرتين ال بسرك وال بكّدر..

زنبرك الساعة بيقول.. اجا الوقت لصحن تبولة.

التبولة الممتازة مثل زنبرك الساعة..

البرغل الناعم من نخلة، ممتاز للتبولة. 

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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 UH O Š ‹ è ÒO M O�  ôUH² Š«
مرَكز  في  «األوديتوريوم»  قاعات  غّصت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ملناسبة  وخارجها،  حيفا  من  املشاركني  مبئات  مؤّخرًا،  الكرمل، 
احتفال نّظمته جمعّية حيفا للسياحة، في إطار اّتفاقّية الّتوأمة 

بني مدينة حيفا وعدد من املدن الصينّية.
وتشكيلًة  صينّية،  فنّية  عروًضا  املميزة،  االحتفاالت  وتخّللت 
للّثقافة  كاستعراض  الّشهية،  الّصينّية  واملأكوالت  األطعمة  من 
في  املشارك  العريض  اجلمهور  أمام  واملمّيزة،  الغنّية  الصينّية 

هذا احلفل.

 ÒÍd O ¼U L '« å…u š_«ò e ÓÖd
tðU O U ÒF Ë tðU ÞUA½ œ Òb−¹

الفتيات  ونادي  الشابة  القادة  نادي  أعضاء  استقبل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

خولة  وإشراف  شحادة،  سعاد  بإدارة  «األخوّة»،  اجلماهيرّي  الّنادي  مرَكز  في 
يع، بحفل خاّص،  خشيبون وعلي سليمان، موعد اقتراب األعياد وفصل الرّب
تضّمن العديد من املفاجآت والفّعالّيات الّتربوّية الهادفة، واّلتي جتّسد الّنهج 
الّتربوّي والّثقافّي اخلاّص اجلاري في املرَكز. حيث شمل االحتفال فقرات فنّية 
©ÍËU��M ‰ö� ∫d|uB�®                                     .وموسيقّية متنوّعة
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إّن ما أسرده ليس نسيًجا من اخليال، أو مقطًعا من رواية، أو مشهًدا 
العصرّية  أّيامنا  في  أحداثها  تدور  حقيقّية  قّصة  إّنها  فيلم..  من 
جبل  سفح  في  مارس»  «ستيال  مبنطقة  هذه،  املتطوّرة  التكنولوجّية 

الكرمل املُطّل على البحر.
واّلذي  الّنسناس)،  وادي  حّي  زيناتي (ابن  طوني  قرّر  قد  كان  حيث 
يترك  أن  سنوات،   10 من  أكثر  قبل  اجلبل)،  ـ(ابن  ب نفسه  يعرّف 
احلّي اّلذي يسكنه ليسكن داخل مغارة في جبل الكرمل، بعيًدا عن 
مضّي  وبعد  أّنه  إّال  نفسًيا.  يستريح  كي  احلياة،  وضوضاء  ضجيج 
عقد بأكمله - وبعد إمهاله فترة زمنّية طويلة - ُطلب منه أن يغادر 

املنطقة وُيخلي املغارة. 
يعيش طوني حياة بسيطة جًدا، بعيًدا عن حياة املدينة الّصاخبة؛ 
ما زال أعزب، يذهب إلى عمله صباًحا ويعود مساًء إلى املغارة، على 
هذه احلال منذ أكثر من 10 أعوام.. ال يخاف حلكة الّليل، وال يخشى 
احليوانات البرّية «الزائرة». يتأقلم مع أحوال الّطقس املتقّلبة، يحتسي 
اخلمر رامًيا من ورائه هموم الّدنيا، إلى أن يغّط بالّنوم حّتى ساعات 

الّصباح، مستيقًظا على زقزقة العصافير وهديل احلمام.
وادي  سّكان  من  أنا  عاًما):   47) زيناتي  طوني  اجلبل  ابن  يقول 
الّنسناس، يعرفني الكثيرون من سّكان حيفا. قرّرت العيش بعيًدا 
بهدوء  الطبيعة  في  العيش  أردت  مستقّالً..  وحيًدا،  السّكان،  عن 
وخشوع، في تلك املنطقة اّلتي أحببتها منذ كنت أزورها برفقة والدي. 
ُهوّية  بطاقة  أحمل  والّترميمات،  البناء  مجال  في  أعمل  ويضيف: 

كباقي الّسّكان؛ لكّني - وبحسب الدوائر احلكومّية - ُمصّنف على 
بأّنه  زيناتي  ويؤّكد  كحول.  وُمدمن  مأوى)  دون  أّني «هومِلس» (من 
وظروف  التأقلم  على  لتساعده  يحتسيها  الكحول،  من  يثمل  ال 
يصله  اآلخر  والبعض  صباًحا،  طعامه  من  بعًضا  يشتري  معيشته. 

(مّجاًنا) من عدد من املطاعم ليسّد رمق جوعه.
وقد قرّر، مؤّخرًا، رئيس دير الكرمليّني في «ستيال مارس» في حيفا، 
األب ميلتون، إخراج طوني زيناتي من املنطقة اّلتي يعيش فيها منذ 
أكثر من 10 سنوات، واّلتي تعود ملكّيتها إلى الدير؛ حيث يالصق 
وجود  عن  عدا  الكرمليّني،  الرّهبان  أحد  قبر  يسكنها  اّلتي  املغارة 
املغاور املقّدسة. ويّدعي زيناتي أّنه بسبب تركه أعمال الّتنظيف داخل 

الدير والعناية باحلدائق ُطلب منه إخالء املكان!
ويقول: «أنا ال أزعج أحًدا، املغارة اّلتي أسكنها بعيدة عن الدير مئات 
ا أقوم بتنظيف وحراسة هذه املنطقة املقّدسة. أنا  ـً األمتار، وأنا شخصّي
إنسان مؤمن، أخاف الله فقط؛ ال أخاف النوم بالعراء ال ليًال وال نهارًا، 
الهواء  في  أعيش  املختلفة..  البرّية  احليوانات  كذلك  تخيفني  وال 
الّطلق، أستمع إلى الراديو، ال أقرأ الصحف، وال يهمّني ما يحدث 
ا، لكّني حريص على زيارة حي وادي الّنسناس كثيرًا». ـً ّي ا وعامل ـً ّي محل
وللحفاظ على نظافة جسمه يقوم باالستحمام في مرَكز «ليئوبك» 
أو لدى أخوته. وبالّنسبة لساعات نومه، يقول: «ال يوجد لدّي وقت 
محّدد للنوم. قد أنام قبل منتصف الليل أو بعده، أو قد أسهر حّتى 

الصباح على ضوء الّشموع؛ لكّني أصحو دوًما للعمل باكرًا».
بحر؟  - ماذا يعني لك ال

أنا أحّب صيد األسماك.. والبحر هو جار اجلبل اّلذي أسكنه؛ فهذه 
هي حيفا، البحر يالمس فيها جبل الكرمل. 

- هل متّنيت أن تصبح كاهًنا أو ناسًكا؟ 
قبل أكثر من 30 عاًما احتضنني دير في بيت حنينا لهدف أن أصبح 
منذ  املكان(!).  من  ففررت  يعجبني،  لم  حياتهم  نهج  أّن  إّال  كاهًنا، 
وجودي في املغارة لم أفّكر باملوضوع، لكّني صباح كّل يوم ومسائه، 
املوتى. أرواح  على  الياس  مار  كنيسة  في  الّشموع  بإضاءة  أقوم 

  - هل فّكرت يوًما بإيذاء نفسك؟ 
اّلتي  القطط  وسط  املغارة  في  وحدي  أعيش  يوًما..  بذلك  أفكر  لم 

أطعمها، واّلتي بدورها تطرد احلشرات واحليوانات الزّاحفة. 
عيشًة  العيش  إلى  بالعودة  إقناعك  أحد  حاول  هل   -

ّسّكان؟ عادّية وسط ال
حاولوا إقناعي بالتوّجه إلى «بيت الّنعمة» واملبيت هناك، إّال أّنني 

رفضت ذلك، وقرّرت أن أبقى حرًا طليًقا. 
- كيف تذهب إلى عملك؟ 

ميكنني          جّيدة  الّصحة  طاملا  األقدام..  على  مشًيا  وأعود  أذهب 
املشي والعمل. 

- كلمة أخيرة توّد توجيهها..  
أتوّجه إلى رئيس الدير بطلب البقاء في املغارة، فمهلة إخالء املنطقة 
قاربت على النهاية.. يصعب علّي مغادرة املكان، ولكّني في أسوأ 
احلاالت سأغادر مّتجًها إلى إيالت حيث يعيش أخي.. ولكّني في 

نهاية املطاف سأهاجر إلى الّسويد.

Êu²KO� V¼«d�« »_« VOIFð

ا على ما ورد، قال األب  وتعقيًب
قبل  قرارًا  اّتخذنا  لقد  ميلتون: 
إخالء  يتّم  بأن  شهرين  من  أكثر 
طوني  إلى  فتوّجهت  املنطقة، 
نهاية  حّتى  وأمهلته  زيناتي 
شهر شباط املنصرم، ولكّنه حّتى 
املنطقة! ُيخِل  لم  الّلحظة  هذه 

سبب  ما  ولكن   -
ذلك، واآلن بالّذات؟ 

 10 من  أكثر  منذ  يسكن  إّنه 
يحوي  مقّدًسا،  مكاًنا  سنوات 
الكرملّيني  الكهنة  ألحد  قبرًا 
إلى  وصل  بسپيرو)،  (األب 

أساًسا  املنطقة  وهذه  الكرملّية،  الرهبنة  إلحياء   1931 عام  املنطقة 
تابعة لعائلة الكرملّيني. يجب احلفاظ على قدسّية وطهارة ونظافة 

املكان.
- ماذا لو رفض طوني مغادرة املنطقة؟ 

املنطقة  إخالء  هو  نطلبه  فما  بذلك.  مشكلة  لديه  بأّن  أعتقد  ال 
وتنظيفها، ألّننا نريد إعادة احلياة إلى مجاريها، وحتويل املكان إلى 

مزار للزوّار واحلّجاج املؤمنني.
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ا#ســـعار 
مســخـرة!

الحمالت بين التواريخ 07.03.13 -  28.02.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون 
تحفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

دلل بيتك مع مركاز همازون
مفتوح

∑
أيام في ا#سبوع

±∞
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

نحترم
الشيكات 

بشروط

فرع يركا – م.ص. يركا
هاتف 04-906-9600
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مسحوق غسيل ”كولون“
 7 كغم

”أوكسجين“  مزيل للبقع
4 لتر

مطّري غسيل ”سانو مكسيما“
 4 لتر 

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

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

سائل جلي «فيري»
1.5 لتر

مزيل الدهون ”سانو فورتي 
بلوس“ 750 مل

00 منّظف الحمامات
  1 لتر

رزمة ثالثية ”فريشماتيك“ تعبئة

”سانو بيسجا“ معّطر
 4 لتر 

”سانو ريتسباز“
 3 لتر

”أجاكس حجيجات براحيم“
1.5 لتر

معّطر للجو ”غليد اروسول“ زوج ”ايرويك“ تعبئة كهربائية

زوج + زوج
مناديل يابانية متعددة

 ا[ستعماالت/ ليفة ثالثية  ”نيكول“

ب-

ب-

ب-

ب-

مجانًا

مسحوق غسيل «تايد»
8 كغم

جل  غسيل ”إريال“ 
4.5 لتر

أقراص ”فينيش“ 
90 وحدة

ان ا ل نا

π
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الحمالت بين التواريخ 07.03.13 -  28.02.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحف

فرع يركا – م.ص. ير
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طقم مالعق 
وسكاكين 
مذّهب 24 

قطعة

طقم تقديم أحمر 
10 قطع

طقم شوربة أحمر 
11 قطعة

طنجرة قلي 
نيروستا كهربائي 

4.5 لتر

طقم تقديم أبيض 
7 قطع نعمان

طقم  مالعق وسكاكين
24 قطعة نعمان

طناجر سيراميك Green نعمانطقم 18 قطعة نعمان

KENNEDY  مطحنة لحمة

طقم صينيتين فاخرتين

حمالت جنونية ع ا#

طقم صينيتين فاخرتين
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ÁÂ˙Ù
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ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ

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

ركا هاتف 04-906-9600
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طقم أكل ملّون جديد
 18 قطعة

طقم قالبين 
بايركس

وعاء دجاج بايركس
4.5 لتر

تشكيلة أطقم أكل خاصة 
18 قطعة نعمان

طناجر نيروستا ملّونة 
26/28/30

طقم كراميكا ملّون
18 قطعة

طنجرة دجاج 38 لتر 
نعمان

للطقمللواحدة

#دوات المنزلية

كل الماركات
 بأسعار خاصة

طقم  
19 قطعة
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ولد حسام حايك في مدينة الّناصرة عام 1975، وتعّلم في مدارسها 
اإلكليريكّية  املدرسة  في  الّثانوّية  من  وتخرّج  واإلعدادّية،  ّية  االبتدائ
عام 1993. وكان والداه قد انتقال من عيلبون، وهو يقيم اليوم في 
حيفا. درس والده هندسة امليكانيكّيات في معهد العلوم الّتطبيقّية 
ممارسة  قرّر  ولكّنه  التعّلم،  حّب  فيه  غرس  وهذا  ـ«تخنيون»)،  (ال
في  املطاعم  أحد  في  نادًال  فعمل  اجلامعّية،  الدراسة  قبل  عمل  أي 
ـ«تخنيون» وحصل على الّلقب األّول في الهندسة  الّناصرة. والتحق بال
ّية، ونظرًا لتفوّقه فقد انتقل لدراسة الدكتوراة ُمباشرًة. وفور  الكيميائ
حصوله على الدكتوراة اّلتي كانت في موضوع الضوء والّطاقة، تلّقى 
الواليات  في  كاليفورنيا  جامعة  في  واألبحاث  للعمل  عروض  عّدة 
ّية من حيفا كانت تدرس هي أيًضا  املّتحدة. ولكّنه التقى بفتاة عرب
«وايزمن»  مبعهد  التحق  ثم  اليوم.  زوجته  وهي  ـ«تخنيون»،  ال في 
وبعد  اجلزيئّية».  «اإللكترونيكا  موضوع  بأبحاث  واهتّم  للعلوم، 
كاليفورنيا،  جامعة  في  التطبيقّية  العلوم  معهد  إلى  سافر  زواجه 
وهناك يعمل العاِلم املصرّي أحمد الزويل احلائز على جائزة «نوبل» 
في العلوم. ورغم مغريات العمل في أمريكا إّال أّنه قرّر العودة إلى 
ـ«تخنيون» كعضو أكادميّي، منذ أكتوبر 2006.  البالد والعمل في ال
ات النانومترّية»،  ـ«تخنيون» في مجال «املجسَّ وانطلق للعمل في ال

و«الّنانومتر» هو مقياس 1:100,00 من قطر شعرة الرّأس.

ّي يشّم األمراض؟  كيف ميكن اختراع أنف إلكترون
مجال  في  واألبحاث  اجلزيئات،  مجال  في  كانت  دراستي  أّن  مبا 
املَجّسات، فقد حاولت الّتوفيق بينهما، إذ أّن هذا الّتوفيق لم يكن 
ا. ورأيت أّن الّتوحيد بينهما قد يخدم مجال الّطب، وهكذا  ـً وارًدا علمّي
دخلنا مجاًال حديًثا في العلوم وفي الّطب. وكان اهتمامي تشخيص 
جسم  إلى  للّدخول  احلاجة  دون  أي  اجتياحّي،  غير  بشكل  األمراض 
املريض، أو أخذ أنسجة أو عّينات أو حّتى فحص الّدم العادّي منه. 
ـ«تخنيون» وافق  وكانت هذه مجازفة في عام 2006، وخاّصًة أّن ال
ـ«تخنيون»  على مشروع األبحاث واالقتراحات اّلتي قّدمتها. ورصد ال
من  العمل  فريق  أقيم  وأخذت  املختبرات،  لبناء  دوالر  مليون  حوالي 

باحثني واختصاصّيني.
 

 كيف تستطيع متويل مرَكز أبحاث كهذا؟ 
فحصلنا  األبحاث  في  للمباشرة  متويلّية  صناديق  عّدة  إلى  توّجهنا 
على 200-400 ألف دوالر، ثّم اّتصلنا بصندوق جائزة «ماري كري» 
للمتمّيزين في أمريكا، ومن الّصعب احلصول على هذه اجلائزة، نظرًا 

الباحثني  من  ألوف  بل  ال  مئات،  تقّدم  قد  وكان  شروطها..  لصعوبة 
يتقّدم  َمن  أّن  ومعروف  عبًثا.  ولكن  عليها،  للحصول  واملؤّسسات 
ا في الّظالم، فقد يخطئ وقد  ـً ّي لنيل اجلائزة كمن يطلق سهًما عشوائ
شرف  فهذا  عليها  شخص  أّي  حصل  إذا  ولكن  نادر.  وهذا  يصيب، 
قبل  للجائزة  تقّدمت  وفعًال  األبحاث.  خلدمة  سُترَصد  ألّنها  وتقييم 
عشرة أّيام من موعدها، وهكذا أخذت أسابق الزمن لكي أعّد األوراق 
الّنهائّي،  املوعد  من  ساعة  نصف  قبل  حّتى  املطلوبة  واالقتراحات 
فقّدمت الّطلب ورجعت إلى البالد، ونسيت أمر اجلائزة، وعلمت الحًقا 
أّن إدارة اجلائزة تلّقت في تلك السنة 11 ألف طلب من أنحاء العالم.. 
ولكن في شهر تشرين الّثاني 2011 تسّلمت رسالة تفيد بأّني فزت 
باجلائزة الكبرى، وقيمتها 1,73 مليون يورو. بالّطبع للوهلة األولى 
لم أصّدق ما أقرأ، وتبّني أّني أّول َمن يحصل على اجلائزة في البالد 
كعاِلم، وحصل عليها معي 8 باحثني فقط. وهذا املبلغ أكثر بعشرة 
أضعاف أّي منحة ميكن أن أحصل عليها في البالد. واستطعت زيادة 

فريق الباحثني، حّتى بلغ اليوم 36 باحًثا.

 ما هي األبحاث التي بدأت بإجرائها؟
من  املتطاير  تقيس الهواء  اّلتي  املَجّسات  في  األبحاث  بإجراء  بدأنا 

الهواء  بواسطة  املرض  وجود  قياس  ميكنها  واّلتي  اإلنسان،  جسم 
عامني  وخالل  ّي.  األوّل الهدف  كان  وهذا  املريض،  َنَفس  عن  الّصادر 
من أربعة أعوام املخّصصة للمنحة أجنزنا ما خّططنا له، فهل سنقف 
مكتوفي األيدي؟ طبًعا ال.. وشرعنا نطوّر املَجّسات لنفحص ما يجري 
في املستشفيات.. ومبا أّن الّتجارب حّققت جناًحا بنسبة %93 في 
املختبر؛ لكن على أرض الواقع قمنا بفحص املرضى في املستشفى 
ورمبّا  لآلمال،  مخّيبة  النتيجة  وكانت  في «رمبام»،  األورام  قسم  في 
ُمحَبطة؛ خاّصة أّننا قمنا بفحص املرضى اّلذين ظهر املرض عندهم 
بنسبة متقّدمة، أو ما يسّمى متفّشًيا، وهذا أسهل للفحص، ولكن 

نتيجة الفحص كان النجاح بنسبة %55 فقط.

 كيف ميكن فحص املريض بهذا الشكل؟
ّية عن طريق النََّفس..  كّل مرض يصيب اإلنسان تظهر له أعراض أول
مثالً؛  بالّسرطان  ُمصاًبا  املريض  كان  إذا  فنعرف  نفحصه،  ما  وهذا 
وأخذنا جنري الّتجارب لنفحص أمراًضا أخرى، ألّنها تعمل كّلها على 
نفس املبدأ. وكانت لدّي قناعة بأّننا إذا فشلنا اآلن فسننجح في املرّة 
ورطوبة  بتلوّث  ميّر  الرئتني  من  املنبعث  النََّفس  أّن  وأدركنا  القادمة، 
وغيرها قبل أن نفحصه، وهذا يؤّثر على النتيجة. وأخذت الّنتيجة 
أمريكا  في  بالفحوص  تقّدمنا  ثّم   ،76% بلغنا  حّتى  تتحّسن 
 22 العالم  في  معنا  ويتعاون  العالم؛  بلدان  من  وغيرهما  واليابان 
ا لألبحاث، وهم يرسلون لنا العّينات من اجلهاز، نفحص  ـً معهًدا علمّي
هنا هذه العّينات ونبّلغ الّنتيجة للّطبيب اّلذي طلب الفحص. وكانت 
وميكن   .88% الرّئة  سرطان  ملرضى  الّتشخيص  في  ّقة  الدِّ نسبة 
احلصول على ذات الّنتيجة حّتى لو كان الورم غير متفّشًيا، بل في 

ّية. مراحله األول
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الّشفاء %15 فقط. كما ميكن للجهاز الكشف عن الّطفرات اجلينّية 
للعالج  املريض  استيعاب  على  يؤّثر  وهذا  وإنسان،  إنسان  كّل  لدى 

وسرعة الّشفاء من املرض.

 هل يعمل في الفريق العلمي معك باحثون عرب؟
ُعليا  أللقاب  يدرسون  باحًثا   36 األبحاث  فريق  في  معي  يعمل 
طّالب   10 يبلغ  العرب  الباحثني  من  وعدد  الدراسّية،  املعاهد  في 
ـ«تخنيون» لدراسة  باحثني عرب ُيعّدون للدكتوراة. وقبل أن ألتحق بال
لدينا  واليوم  عربّي،  طالب  أّي  هناك  يكن  لم  ّية  اجلزئ اإللكترونيكا 

عدد من الباحثني واالختصاصّيني اّلذين يعملون بكّل جّد ونشاط. 
في  العرب  اء  األطّب مع  مباشرًة  الّتعاون  يظهر  ثانية  ناحّية  ومن 
على  الكلى  أمراض  مجال  في  وحيفا،  الّناصرة  في  املستشفيات 
ّية في مجال  ا سنتعاون مع جامعة القدس العرب سبيل املثال، وقريًب
من  العرب  الباحثني  من  عدد  مع  نتعاون  كما  النفسانّية.  األمراض 
مراكز  في  يعملون  اّلذين  واملغرب  واألردن  مصر  من  ّية،  العرب الّدول 

أبحاث ودراسات في الواليات املّتحدة وأوروّبا. 

للدراسة  العرب  للطّالب  تشجيعك  مدى  ما   
واألبحاث؟  

مجاالت   10 في  يدرسون  عرب  وغير  عرب  طّالب  مع  نتعاون  إّننا 
دراسّية مثل الّطب، الهندسة الطبّية، العلوم، الكيمياء، البيولوجيا، 
الكهرباء، علوم احلاسوب، وغيرها. ولدينا في الوسط العربّي طاقات 
الّطّالب  من   46% أن  فنالحظ  يصقلها،  َمن  إلى  ونحتاج  هائلة 
الوسط  في  الّنسبة  فإّن  باجلامعات  يلتحقون  البالد  في  الّثانوّيني 
يواصلون  اّلذين  العرب  الّثانوّيني  الّطّالب  من   26% هي  العربّي 
اجلامعات  في  يعملون  أكادميّي  ألوف   5 أّن  وجند  العليا.  دراستهم 
في البالد، فإّن %1 منهم فقط هم من األكادميّيني العرب، ويعملون 
الّطّالب  من  كبيرًا  عدًدا  نالحظ  العربّي  الوسط  وفي  اجلامعات.  في 
يدرسون في اجلامعات مواضيعهم حتت ضغط عائلّي، أي مبوجب ما 
تريد العائلة، وكيف سيعيل اخلرّيج عائلته بعد تخرّجه وانطالقه إلى 
موضوع  أي  يريد،  ماذا  الّطالب،  يحّب  ماذا  هو  املهّم  ولكن  العمل. 
سيتمّيز به، فأساس الّنجاح هو التمّيز وليس انتقاء املوضوع. وأخذنا 
نرشد الّطّالب إلى بعض الّصناديق اّلتي تشّجع وتساعد على تقدمي 

املنح الدراسّية، وكذلك على إيجاد فرص عمل للخرّيجني.

ة،  ّي عامل جوائز  على  للحصول  مؤّهل  بأّنك  شّك  ال   
فهل أنت مرّشح جلائزة «نوبل» مثًال؟

ال شّك بأّن اإلجنازات اّلتي حّققناها على املستوى العاملي نالت تقديرًا 
للّتجديد  جائزة  مثل  عاملّية  جائزة   42 اآلن  حّتى  وأحرزت  ا،  ـً ّي دول
الواليات   - إسرائيل  جائزة  فرنسا،   - إسرائيل  جائزة  واالختراعات، 
املّتحدة، جائزة «نورمان سايدن» للمتمّيزين، وأدرج اسمي ضمن قائمة 
أفضل 35 عاِملًا في العالم سنة 2008، وحصلت على 15 منحًة 
لدعم البحوث، وجائزة «بيل چيتس». وقّدمت لي احلكومة الفرنسّية 
بونبارت  ناپليون  أّسسها  رتبة  وهي  األكادمييا،  في  فارس  رتبة 
األبحاث  مجلس  من  املتمّيزين  للعلماء  أخرى  ومنحة   ،1808 عام 
البريطانّي، وأدرجت هناك األّول في أوروّبا في األبحاث العلمّية. فبلغ 
مجموع اجلوائز أكثر من 5 مليون يورو. أّما بالنسبة جلائزة «نوبل» 
هذه  على  حصلوا  اّلذين  عرب  علماء  وهناك  عالم،  كل  حلم  فهي 
اجلائزة، وقد جند في العالم عدد من العلماء اّلذين سبقوني، أو أّنهم 
أيًضا.  ويستحّقون «نوبل»  اإلنسانّية  مستوى  على  إجنازات  حّققوا 
على        احلصول  من  أكثر  املجتمع،  تقّدم  في  أساهم  أن  لي  وأفضل 

هذه اجلائزة.

غير  فحصها  ميكن  التي  األخرى  األمراض  هي  ما   
الّسرطان؟ 

انتقلنا لفحص أمراض أخرى بهذا اجلهاز، مثل: الزهامير، الپاركنسون، 
أمراض الكلى، تصّلب الّشرايني، وغيرها. ومن البديهّي أن نهتم في 
وقمنا  جتارب،  مبثابة  كانت  الفحوص  أّن  وخاّصة  الطبّية،  املجاالت 
بالّتأّكد من صّحتها والتحّقق منها، وهكذا أصبحت معطيات علمّية 
وتطبيقّية ميكن استخدامها بحرّية وسهولة. فاملرض عندما يصيب 
أّي جسم يبدأ بإطالق غازات أو مواّد متطايرة وتنبعث إلى الّدم، وهذه 
املواد يلفظها الّدم عن طريق اجللد أو البول أو النََّفس. وكان الفحص 

عن طريق النََّفس أسهل، والكشف عن املرض أسرع.

 كيف يتّم الفحص، هل يحضر املريض إلى املختبر 
ُيحَمل إلى املريض؟ أم أّن اجلهاز صغير ف

كان اجلهاز في بداية األمر كبير احلجم، ولكن ّمت تطويره لكي يصبح 
وميكن  مستشفى.  أو  طبّية  عيادة  أو  إنسان  ألّي  اليد  متناول  في 
ُمصاًبا  كان  إذا  بذاته  ويشّخص  ا  ـً ّي عمل نفسه  يفحص  أن  للمريض 
بأّي مرض أم هو معافى، وما هو املرض اّلذي يعاني منه، دون تكلفة 
يديك،  بني  اّلذي  النّقال  الهاتف  جهاز  يتعّدى  ال  وحجمه  باهظة. 
وسنعمل جيًال جديًدا منه لكي يصبح حجمه كقرص صغير أو بحجم 
صنع  على  وحرصنا  التطوّر،  مرحلة  في  يزال  ال  هذا  شواقل!  خمسة 
ا فقط،  ـً ّية أو املتقّدمة علمّي جهاز ال لكي يستعمل في الدول الغرب
بل في الّدول النامية وما يعرف بدول العالم الثالث. وأصبح اجلهاز 
بضعة  على  تزيد  ال  اقتنائه  تكلفة  أّن  كما  وسهًال،  ودقيًقا  صغيرًا 
دوالرات، رّمبا 3-4 دوالرات. وبعد أن يفحص املريض نفسه ميكنه أن 
يحمل اجلهاز اّلذي يحفظ املعطيات إلى العيادة أو املستشفى. ومبا 
إبالغ  مشكلة  أمام  اآلن  نقف  فنحن  األمراض  عن  يكشف  اجلهاز  أّن 
تأثير  ما  فعًال..  مريًضا  كان  إذا  وخاّصة  الفحص،  بنتيجة  املريض 
هذا عليه؟ وإذا كان املرض خطيرًا فهذا قد يؤّدي إلى نتائج وعواقب 

وخيمة. لذا يجب على الّطبيب إبالغ املريض بالنتيجة.

 ما دور الكالب في وضع جهاز يشّم املرض؟
الكلب  ألّن  املَجّسات..  تسخير  في  لنا  مثاًال  الكلب  كان  احلقيقة 
شّم  على  تدرّب  إذا  يكشفها  أن  ويستطيع  األشياء،  رائحة  يحفظ 
وتفيد  الكلب.  كأنف  لتعمل  املَجّسات  تطوير  فتّم  رائحتها، 
املعلومات الطبّية أّنهم كانوا يستعينون بالكالب فعًال لتشّم بعض 
األمراض، كما تشّم وتشّخص املخّدرات أو املتفّجرات، وغيرها. ولكن 
ال نستطيع تشغيل الكلب لفحص كّل األمراض، وفي كّل األماكن 
تفشيه  ومدى  املرض  تقّدم  يعرف  ال  الكلب  أّن  كما  واملستشفيات، 
في اجلسم. وهكذا انتفعنا من حاّسة الّشّم للكلب وجعلناها في أداة 
يحّلله  اّلذي  احلاسوب  إلى  وينقله  النََّفس  يشّم  واجلهاز  إلكترونّية. 

ويبعث بالّنتيجة إلى الّطبيب املُعاِلج.

براءة  على  وحصلت  ا  ي عامل اجلهاز  تسجيل  مت  هل   
اختراع له؟

حصلنا حّتى اآلن على 28 براَءة اختراع، ونشرت عنه مجّلة علمّية 
عام 2011 في اليابان، بعد أن متّكن العلماء هناك من تدريب كالب 
تشّم سرطان األمعاء الغليظة، ولكّننا سبقناهم بعامني في اختراع هذا 

اجلهاز، ألّن اجلهاز يفحص هذا الورم بدّقة تصل إلى 93%.

 ما هو الهدف اّلذي تضعه نصب عينيك في تطوير 
هذا اجلهاز؟

نحن نعمل في املختبر على صنع جهاز يشبه جلد اإلنسان، ويكون 
ا كاجللد، فيمكن وضعه على جلد اإلنسان من اخلارج  ـً ًنا ومّطاطّي ّي ل
ليكشف األمراض بصورة غير اجتياحّية. وحصلنا على براءة اختراع 
وإذا  واالستعمال.  الهدف  حيث  من  متاًما  مختلف  وهو  اجلهاز،  لهذا 
جاز لنا الّتشبيه، فكما أّن املرء يقتني جهازًا لقياس ضغط الّدم في 

البيت فهكذا سيكون بوسعه استعمال هذا اجلهاز. 

ة أو  ّي ينكم وبني معاهد أخرى طب  ما مدى الّتعاون ب
ة في العالم؟ علمّي

االّحتاد  نطاق  في  جامعات  خمس  مع  بالّتعاون  اليوم  نعمل  نحن 
ركات تبيع اجلهاز في أوروّبا  األوروّبي وثالث ِشركات، وأخذت هذه الشِّ
مببلغ 180 يورو. وعندما سيصبح على املستوى الّتجارّي فإّن تكلفته 
ستقّل بكثير. والّسعي لنشر هذا اجلهاز كامن في ضرورته واالحتياج 
إليه. كّلنا نعرف أّن الّسرطان مرض خبيث، ملاذا؟ ألّنه يباغت املريض 
كان  فإذا  رجعة منه.  ال  األذى اّلذي  في مراحل  أو  بتفّشيه فيقتله، 
مرض سرطان الرّئة على سبيل املثال في بدايته، فإّن نسبة الّشفاء 
ا، بعد منه تصل إلى %75 بينما إذا كان املرض متقّدًما فقد تكون نسبة  ًب نشكرك شكًرا جزيًال، وإن شاء اّهللا نلتقي بك قري

حصولك على جائزة «نوبل». 
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*åUHO�ò q�«d ≠ زار طّالب صفوف العواشر اّلذين يدرسون موضوع 

في  القابعة  االستوديوهات  املنصرم،  السبت  يوم  الكلّية،  في  اإلعالم 
«ناڤيه إيالن»، ملتابعة مجرى تصوير برنامج تلفزيون الواقع الغنائي 

 .«The Voice»
ية مريا صبرا إلى  أشارت معلمة موضوع اإلعالم اّلتي نّظمت اجلولة املرّب
مبنى  على  كثب  عن  الّطّالب  تعريف  إلى  باألساس  تهدف  أّن اجلولة 
استوديوهات الّتصوير للتلفزيون، وعلى امليزات الشكلّية واملضمونّية 
جلانر برامج تلفزيون الواقع اّلذي يلقى شعبّية عالية مؤّخرًا، ويسيطر 
على لوائح البث في القنوات الّتجارّية، إضافًة إلى متكني الّطّالب من 

التعرّف على قضائّيات ومحدودّيات البّث املباشر. 
وسعادتهم  رضاهم  عن  اجلولة  في  شاركوا  اّلذين  الكلّية  طّالب  أعرب 
الّتلفزيونّية،  الّصناعة  ميزات  على  التعرّف  من  لتمكينهم  البالغني 

بشكل عملّي وحّي. 
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احتفاالت  ا،  قريًب الّثالثة،  للّسنة  تنطلق   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ـ«هدار العلوّي»، وذلك  «كرنڤال األلوان» في شارع «مسادا» في ال
للسنة الثالثة على التوالي.

ومينح هذا الكرنڤال املنّصة لعشرات الفّنانني من مختلف األطياف 
لتمتزج  واملمّيزة،  امللوّنة  الفنّية  أعمالهم  الستعراض  واألجيال، 
مشّكلًة  مًعا،  واملنحوتات   والصور  والّتماثيل  والّلوحات  األلوان 
يسكنه  اّلذي  الّشارع  امتداد  على  متحرّكة،  كبيرة  فنّية  لوحًة 

الّسكان العرب واليهود، من مختلف األطياف واألجيال.
ّية  الغنائ املوسيقّية  العروض  من  العشرات  الكرنڤال  ويتخّلل 

والفنّية والبهلوانّية، إضافًة إلى عروض لألزياء وغيرها.
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الفّنانة نانسي حوّا صوت يصدح من حيفا.. شاّبة 
احلياة،  حّب  ميّيزها  عاًما..   20 العمر  من  تبلغ 
بطّلة  تتمّتع  حوّا  طفولتها.  منذ  الغناء  وتعشق 
له.  االستماع  يستحق  مخملّي  وصوت  جميلة 
 ،«2009 «عرڤزيون  برنامج  في  حوّا  اشتركت 
ّية  العرب تغّني بالّلغتني:  الّلقب..  على  وحازت 

واإلنچليزّية.
بل  املستمع  يستأذن  ال  حوّا  نانسي  صوت 
بالّسالم  يشعرك  فصوتها  بعذوبته..  الروح  يدخل 

والسكينة وهدأة الّنفس والرّوح.
صدرت  اّلتي  حوّا  نانسي  أغنية   - سنة»  «كّل 
ومن  خشيبون،  وسيم  وأحلان  كلمات  من  مؤّخرًا؛ 
شركة  وإخراج  وإنتاج  وتصوير  توزيع  تسجيل 

«كروس ميديا».
وكان لي هذا احلوار مع نانسي حوّا..

اإلنسانة  حّوا  نانسي  هي  َمن   -
والفّنانة؟!

أنا من مدينة حيفا، عمري 20 عاًما، إنسانة حاملة 
بالّنسبة  أّما  الفّن.  وأعشق  احلياة  أحّب  وطموحة، 
أعمالها  إلتقان  جاهدًة  فأسعى  الفّنانة  لنانسي 

القادمة.

الّداعم  هو  وَمن  الغناء؟  بدأِت  متى   -
األّول؟!

من  وأّول  ا،  تقريًب الّسادسة  سّن  في  الغناء  بدأت 
دعم مسيرتي الفنّية وساندني كان أفراد عائلتي.

- كيف كان شعورك حني فزت بلقب 
أتتك  2009»،  وكيف  «عرڤزيون 

فكرة املشاركة؟
لعّدة   «2009 «عرڤزيون  في  املشاركة  قرّرت 
منّصة  فكانت  الّشهرة.  حتقيق  منها:  أسباب، 
للجمهور  ُتتيح  اّلتي  الوسائل  إحدى  «عرڤزيون» 

معرفتي، والتعرّف على ما ميكنني تقدميه. 
تلك  في  األّول،  املهرجان  كان  مهرجان «عرڤزيون» 
احمللّية  األصوات  إظهار  إلى  هدف  اّلذي  الفترة، 
الّتجربة،  هذه  خوض  في  أترّدد  فلم  ودعمها. 
خصوًصا أّنه من خالل مهرجان «عرڤزيون» أصدرُت 

أّول أغنّية لي.
ّية..  فرحت بالفوز كثيرًا، ولكّن ذلك زادني مسؤول
حيث إّنك بعد الفوز عليك أن ُتثبَت إّنك جدير 

بهذا الفوز، وبأّنك ُتريد أن ُتعطي املزيد.

تغّنني..  حني  سكينة  املستمع  متنحني   -

 ∫«u Š w ½U ½
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غنائك  أّن  أم  هادئة  بطبعك  أنت  فهل 
حالة  إلى  املستمع  ويدخل  يدخلك 

الّسكينة؟
أُغّني كي أشعر في الرّاحة، باألساس. أثناء غنائي 
حولي  من  شيء  وكّل  أجمل،  العالم  بأّن  أشُعر 

يسكنُه الّسالم واحملّبة.

- ماذا تعني لك املوسيقى؟
املوسيقى تعّبر عّما ال نستطيع قوله، وفي الوقت 
ذاته ال نستطيع الّسكوت عليه (ڤكتور هوغو).

املوسيقى تعني لي احلياة. ال ميّر علي يوم من دون 
أكون  عندما  أغّني.  أو  املوسيقى  إلى  أستمع  أن 
حزينة أغّني، وعندما أكون فرحة أغّني. للموسيقى 
أشعر  دونه  من  حياتي،  في  وأساسي  كبير  جزء 

بنقص كبير ال ُيعوَّض.

ّروح،  - الغناء بالّنسبة للفّنان غذاء ال
تفّكرين  فهل  الغذاء..  مائدة  واملنّصة 

االعتزال يوًما ما؟ 
مسيرتي اآلن بدأت، وأمامي الكثير ألُنتجه. وما 
دمُت  وما  ا،  ـً ّي فن نفسي  تغذية  على  قادرة  ُدمت 

قادرة على تقدمي الفّن اجلميل، فلن أعتزل.

- إلى أّي منّصة تطمحني الوصول؟ 
ال تهّمني املنّصة اّلتي أعتليها بقدر ما يهّمني 
أن ُأقّدم للجمهور الفّن اّلذي ُميّثلني والفّن الرّاقي 

اّلذي يستحق أن يسمعه اجلمهور.

- ما هي إصداراتك؟
من  كيف»  «فهمت  خاّصة:  أغنّيات  ثالث  لدّي 
كلمات راضي مشيلح، وأحلان غّسان حرب، وتوزيع 
كارم مطر؛ «نوّارة هنا يا أّمي» من كلمات طوني 
سنة»  «كّل  حرب؛  غّسان  وأحلان  توزيع  إندراوس، 

وسيم  وأحلان  كلمات  من  وهي  اجلديدة  أغنيتي 
خشيبون وتوزيع شركة «كورس ميديا».

«ڤيديو  ـ ال بتجربة  رأيك  هو  ما   -
جتربتك  عن  يني  وحّدث كليپ»؟.. 

األولى ألغنية «كّل سنة»..
الفّنان  أرشيف  في  يكون  أن  واملُفرح  املهم  من 
إلى  يخرج  أن  أجل  من  تعبت  كليپ».  «ڤيديو 
«كّل  ألغنّية  لي  األّول  كليپ»  ـ«ڤيديو  ال الّنور 

سنة» بأحسن صورة. أنا سعيدة بهذا اإلجناز.
حتكي  األغنية  قّصة  بأّن  ُيخّيل  األولى  للوهلة 
عن ُفراق احلبيب واحلبيبة، وأنا على هذا األساس 
خالل  لكن  أصوّرها.  وقرّرُت أن  األغنية  أخترُت 
فترة الّتحضير للتصوير عرفت بأّن قّصة األغنية 
التقيت  حيث  أعتقده،  كنت  عّما  متاًما  تختلف 
وأخبرني  خشيبون  وسيم  وامللّحن  بالّشاعر  صدفًة 
أّنه كتبها وّحلنها بعد تأّثره وحزنه الشديد لفقدان 
أن  وقرّرت  جًدا،  تأّثرت  ذلك  علمت  وحني  والده. 
تصويرّية  مقاطع  ألضم  ـ«كليپ»  ال فحوى  أغّير 

ُتعّبر عن املعنى احلقيقّي لألغنّية.

ة؟  - ما هي دراستك اجلامعّي
أدرُس علم الّسلوك، وأمتّنى النجاح فيه.

   
وملن  األخيرة،  رسالتك  هي  ما   -

توجهينها؟
أوّجه رسالتي لكّل إنسان ُيشّكل الفن في حياته 
مصدر إلهام، حياة وحب. لكّل إنسان يغار على 
الفن ويسعى لتطويره في كل الّسُبل. أقول لهم: 
ضاعفوا جهودكم، اثمروا واجتهدوا إلثراء أعمالنا 
الفنّية الرّاقية. نحن بحاجة إلى موسيقى راقية 

تنبع من القلب وحتاكي الرّوح.
©ÊuD�√ WK�� U�—ËU�)
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*åUHO�ò q�«d ≠ ترّبعت أغنّية «عني العذراء» 

للفّنانة دالل أبو آمنة على قّمة سباق األغنيات 
في برنامج «فن فّنانينا» اّلذي يعّده ويقّدمه شادي 
بّالن. األغنّية من كلمات وأحلان املوسيقار الراحل 
ّمت  وقد  حّنا،  شحادة  حبيب  وتوزيع  أشقر،  مارون 

تسجيلها في استديو كارم مطر. 
هذه  لنجاح  سعادتها  عن  آمنة  أبو  أعربت  وقد 
األغنية، قائلًة: «هذه األغنّية تتغّنى بعني املاء، ذات 
الُبعد الّتاريخّي والّديني، ما جعلها شعارًا لبلدي 
ا  األم،  الّناصرة». وكشفت أبو آمنة أّنها ستقوم قريًب

v Ë_« èM ¬ u Ð√ ‰ôœ
°å¡«—c F « 5 Žò l  

األغنّية. لهذه  خاص  كليپ»  «ڤيديو  بتصوير 
فّنانينا»  «فن  سباق  في  األغاني  ترتيب  وجاء 
عني   – آمنة  أبو  دالل  الّتالي: (1)  الّنحو  على 
العذراء. (2) ماريوس مزّاوي – متأّسف أنا. (2) 
أبو الزّوز مزّعلها. (4) رونني  زهير فرنسيس – 
مبوت.  عم   – عزّام  وئام   (5) ضياع.   – معّدي 
(6) الّدام ومنى حوّا – قوليلو بنت صّفك. (7) 
أبو  چابي  بغّصة. (8)  خلصت   – خليل  سليم 
نّصار - مشتقلك. (9) نانسي حوّا – كّل سنة. 

(10) محّمد زبيدات – طِلعتي زيهم.
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*åUHO�ò q�«d ≠ استضافت كتلة «اقرأ» في جامعة حيفا ومعهد 

مدارس  من  ثانوّيني  طّالًبا  مؤّخرًا،  ـ«تخنيون»)،  (ال الّتطبيقّية  العلوم 
واحلياة  املختلفة  اجلامعة  مرافق  على  للتعرّف  عّدة،  ّية  عرب ثانوية 

ا ملواضيع الدراسة املختلفة. ـً ّي اجلامعّية، وتوجيههم مهن

طّالب  املاضي،  اخلميس  ـ«ّتخنيون»،  ال في  «اقرأ»  كادر  رافق  وقد 
مدرستي «عني ماهل» و«ابن زيدون» في عرّابة، ممّثلني بالّطّالب: أمير 
ـ«ّتخنيون»، حسن ناطور، يزيد حاج،  عرّابي (مسؤول كتلة «اقرأ» في ال

وروضة أبو ليل.                        

 w O % UH O Š ‹ s¹œU O  èŁöŁ
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ثالثة  تغيير  ياهڤ  يونا  البلدّية  رئيس  أعلن   ≠ åUHO�ò q�«d*

ميادين في حيفا، لتصبح على اسم ثالثة شعوب أنقذ أهلها اليهود 
في العهد الّنازي. 

وّمت تبديل اسم «ميدان شاح» في «ديرخ هيام» إلى «ميدان بلغاريا»، 
وميدان في حّي دينيا إلى «ميدان مانيّال» عاصمة الفليپني، وامليدان 
احملاذي حملّطة القطار شاطئ الكرمل/«حوف هكرمل» سيصبح اسمه 

«ميدان الدامنارك».

ـ«ّتخنيون» وشروط القبول فيه،  وقد شرح الكادر للّطّالب عن معهد ال
وتطرّقت  ونشاطاتها.  وعملها  «اقرأ»  كتلة  على  الّطّالب  عرّفوا  كما 
مال املتمّيزين  روضة إلى برناَمج (نوعم -נועם) املعّد لطّالب ِمنطقة الشِّ
في  دراستهم  قبل  يبدأ  والّذي  معّينة،  جناح  شروط  يستوفون  اّلذين 
املعهد. ومن ثّم اصطحب املرافقون الّطالب في جولة للتعرّف على املرافق 

واملباني واألقسام املُختلفة لبعض املواضيع اّلتي تدرّس في املعهد.
ا  أّما في جامعة حيفا، فقد استقبل كادر «اقرأ» أكثر من 250 طالًب
و«عرابة»،  «عيلوط»،  منها:  ّية،  عرب ثانوّية  مدارس  عّدة  من  ا  ـً ثانوّي
و«البيان» - البعنة، و«عني ماهل». وقد أصغى الّطّالب لشرح عن مرافق 
اجلامعة املختلفة لهدف التعرّف عليها، مبرافقة كادر «اقرأ»، كما تخّللت 

اجلولة زيارة ملتحف اجلامعة.
وشمل البرنامج عّدة محاضرات قّيمة قّدمتها مرمي عابد وآية خطيب 
عن  عرض  محاضرة  كّل  تخّلل  حيث  الدراسّي)،  الّتوجيه  قسم  (من 
وشروط  وكلّياتها،  أقسامها  وعلى  عليها  والتعرّف  حيفا،  جامعة 
القبول لكّل كلّية، واألقسام العاملة على خدمة الّطالب، اّلتي تقّدمها 
لڤيديو  عرًضا  الّطّالب  شاهد  اجلولة  نهاية  وفي  للّطّالب.  كتلة «اقرأ» 
تلخيصّي لعمل نشاطات كتلة «اقرأ» في اجلامعة، تلتها فقرة نقاش 

وإجابات على تساؤالت الّطّالب.

è Ò¹u ½UŁ  è ÒO Ðd Ž  ”—«b  b ýd ð  UH O Š  ‹  å√d «ò



37 2013 —«–¬ 1 WF ÔL'«



382013 —«–¬ 1 WF ÔL'«

w{U*« Íb�—

حيفا كما الزّمن الوفّي تصير إلى ُخلود، حّتى أراها مع كّل 
رَأد ُضحى، أراها من جديد..

بحر  أعماق  في  منفاها  من  َعٍة،  ُمقطَّ غير  عادت  أن  بعد 
تات في شوارع حضارة اجلديد. اخلروج وأرصفة الشَّ

«العبيد»  على  مود»  «الصُّ شكوى  يحمل  قصيًدا  عادت 
«هدهًدا» أِلُفوُه إرًبا يتيمَة البئر واملطر!!

    
حيفا!!

أشهُد أّن ال حيفا أّال أنِت!!
سجن  في  تشّققت  لصناديق  اإلله  َعَجَنٌه  إْسِمْنٌت  «ُحورُِس» 

الّتشرذم ُمبعثرة!!
َمِتنا» إفٌك!! َل انهضي، وافتحي موانئ كنعان املغلقة، حديث «َملْ

نحن بايعنا «أوزوريَس» تضاريس تشتَّت ُممزَّقة!!
    

انهضي!
«بعل» يعرف!! زماننا زمن خائن، يريدنا «أهًال» مقيمَني في 
«كهف» «الِفتَنة» و«اِحملَنِة» حّتى نكون كـ«ملوك الّطوائف».

نؤثر، حينما نصطرع مع الواقع، املوَت على احلياة، كأبطاِل 
«مغارة احلكيم» َمرْنوش وِمشلينا و.. و.. و... اّلذين ما أن 
ها «حوّاء»  ُأسقَطِت «احلقيقُة» اِخلمار عن وجهها وجتلَّت كأّمّ
غارية، تبعوا واّتبعوا «األفعى» ِوْسواًسا خّناًسا راح ُيْقرئهم:

نحن عاجزون! نعم! عاجزون نحن! وال نستطيع استئناف احلياة 
في هكذا «واقع جديد» بوصلُتُه إلى الّتغيير والتغّير هادية!!

هذا   أمام  انهزامهم  وأعلنوا  الّسالح،  وألقوا  فاستسلموا، 
الزّمن العدوّ!!

آثروا املوت على احلياة، وعادوا، راضَني، إلى كهفهم، عادوا 
إليه وقد بَنوُه «صندوَق عمٍل» وهاوية...

    
انهضي!

ا  ـً ّي غيب شيًئا  ّية،  رْق الشَّ الرّوح  َتسُكُنها  ُحْجرًَة  وغادري 
واألسئلة  الّتساؤالت  َقْتها  طلَّ تريكًة  ويقيناٍت  غامًضا، 

والكلمات األشرعة!!
ألم ُتعلن عن نفسها، قوّة إلهّية ُعلوّية توحي إلى الّناس، 
ا.. ًب راب بياًضا ُمضّب تدفعهم مييًنا ويسارًا، وتوّجههم إلى السَّ

    
قومي!

واعلمي هو خير لك، أن تعتصمي بقوى العقل، ومبا ُيصنعه 
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تسّنى لي هذا األسبوع مشاهدة مسرحّية غير عادّية، في موقع غير عادي، 
ّية قدمية في إحدى أحياء عكا العريقة، تقطن  حيث وقع االختيار على بناية عرب
بها سبع عائالت. بناية ساحرة جتمع بني أصالة التاريخ واإلهمال الصارخ لهذه 
البناية والفقر املدقع لقاطنيها، وكأن اجلدران كانت  تصرخ «أنقذونا قبل فوات 
األوان.. قبل أن تنهار هذه التحفة الفنية وتندثر، فال يبقى منها إال الذكرى». 
فقبل أن يدخل املمثلون إلى هذه البناية ليبثوا فيها احلياة من خالل استرجاع 
األحداث التي حصلت لعائالت عربية ويهودية قطنت هذه البناية، سردت لنا 
اجلدران والنوافذ واألبواب في هذه البناية حكايات وحكايات، رافقتها موسيقى 
حّية لعازف ممثل، أجواء من الصراعات حول املكان، بني أشخاص سكنوا هذه 
ثوا بها ورفضوا مغادرتها رغم كل االغراءات املادية، وبني من حفروا  البناية، تشّب
باحثني عن جذور يهودية وهمية في هذا املكان. إنها حكاية عكا، حكاية هذه 
البناية بالذات، وحكاية البنايات األخريات واألحياء العكية بأسرها، إنها رحلة 
بني احلقيقة واإليهام، بني الواقع املعاش وبني واقع أحداث املسرحية، إنها لعبة 
خطرة خاضها مخرج املسرحية، لعبة العبث بالزمن، لعبة مزج األحداث فتداخل 
املسرحية،  عرض  مبكان  استعانت  ذكية  لعبة  واملستقبل،  احلاضر  مع  املاضي 
فاستخدمتها خير استخدام، استخدمت كل زاوية، كل غرفة، كل لوحة أو صورة، 
واستخدمت الزاوية املطلة على البحر ومعالم مدينة عكا األثرية خير استخدام، 
خاصة في املشهد املسرحي الساخر الذي حتدث به يورام عن احللم الصهيوني 
بتحويل كل هذه املنطقة إلى منطقة تشهد على اجلذور اليهودية وعلى احلضور 

اليهودي في هذه املدينة. 
إنها مسرحية «الطاووس من سلوان»  من تأليف علما جنيهر، إخراج سيناي 
پيتر وحن ألون، مسرحية جتري أحداثها في بناية تقطنها عائلة فلسطينية، 
من  «الطاووس  التجميل  معهد  تديران  اللتني  وإميان،  ياسمني  وابنتيه  جميل 
سلوان». استوطنت شوش بغرفة جانبية في بيتهم، والتي تطمح بأن يصبح 
هذا البيت بأكمله لها وحدها في يوم من األيام. وفي منزل صغير في الطابق 
السفلي عند مدخل البناية يسكن محمد، ولد أصم مع أمه أمال. وحتت البناية 
تتم أعمال حفريات للبحث عن اآلثار، د. أفرات سلع تقوم بهذه احلفريات بحثًا 

عن مملكة داوود القدمية املوجودة حسب ادعائها حتت هذه البناية. 
هذا  حلمها  حتقيق  أجل  ومن  پاريس،  في  املوسيقى  تتعلم  بأن  حتلم  ياسمني 
تأخذ بجمع النقود لشراء تذكرة السفر، بينما أختها إميان تعتبر خطوتها تلك 
هروبًا من املسؤولية والتنازل عن الصراع. والدهما هو أيضًا يعارض وبحدة فكرة 
ياسمني  جمعتها  التي  النقود  يأخذ  السفر  من  ياسمني  وملنع  ياسمني،  سفر 
لهذا الهدف. محمد يأخذ على عاتقه مهمة مساعدة ياسمني فيقوم باقتحام 
سيارة نعمة، شابة من تل أبيب، التي وصلت إلى املكان للحصول على صور 

ـ 48.  نوسطاجلية للبيت من سلوان، والذي به كانت تسكن جدتها قبل ال
يقف إلى جانب نعمة احلارس ميخائيل الذي يشتهيها. جميل يقدم شكوى 
قضائية ضد اجلمعية التي تقوم بأعمال احلفريات في البناية، وينجح باحلصول 
على قرار مؤقت بإيقاف أعمال احلفريات. يورام، رئيس اجلمعية، ال يستسلم 
لقرار احملكمة، فيحاول تغيير القرار بأي ثمن. وخالل تصادم بني رجلني، أحد 
بطريقتها  شخصية  كل  حتاول  احلادثة  هذه  بعد  حتفه.  يلقى  العمارة  سكان 

اخلاصة اقناع اجلمهور بوجهة نظرها. 
اشترك في التمثيل: أورطال أڤنعيم، جورج اسكندر، دوري إجنل، داڤيد بلينكه، 
رميا جبارة، سميرة سرّية، فبيانة ميوحاس. طاقم املمثلني جنحوا بنقلنا وإعادتنا 
الى الوراء، زمن وقوع األحداث احلقيقية للمسرحية، كانوا حقيقيني، وفي الوقت 
ذاته حافظوا عن قصد على احلد الفاصل بني املمثل والشخصية التي أداها، 
أسلوب يحفزنا على التفكير، أسلوب يلعب لعبة اإليهام والواقع في آن واحد. 

ديكور ومالبس أشرف حنا، موسيقى شوش رييزمن، اضاءة عميحاي ألهرر. 
من اجلدير بالذكر أّن أحداث املسرحية حقيقية، أحداث مت جمعها من قبل طاقم 
ار، فكرة  من املبدعني العرب واليهود، مت جمعها مدة تسعة أشهر. إنه إنتاج جّب
جريئة ومدروسة، تضافرت اجلهود لتقدم لنا مسرحية غير عادية، مسرحية من 

نوع آخر، مسرحية تقول لنا وبكل ثقة، هذا هو املسرح الذي نريد.
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ألهلك العلم من قلق ظامئ يريد معرفة الَكون، حقائق وأسرارًا..

دومنا حاجة أن ترحلي عن واقعك وال عن أرض امتّدت له مكاًنا.
يحملها  اّلتي  اجلميلة  الرّوحّية  قيَمك  عاملك  عن  تنفي  ال 

الّناس زاًدا وَمتاًعا.
    

حيفا!!
أنا وولُدك «حورِس» ال!! ال!! أنا وابنك «بَْعل» سائرين صائرين 

إلى «هناك» لنا - حيث الكّل في واحد.
انهضي!!

حّتى من أطالل قلٍب يسكن املاضي، فقد جْئنا.
ا صّممْتُه يُد احلداثة قلًب
جئنا ُنعيُد إليِك زمانك

ُنعيدُه «رجاًال»
وُنعيدة «دولًة»!!
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صدر، مؤّخرًا، عن مكتبة ودار الّنشر احليفاوّية «كل شيء»، 
لصاحبها صالح عّباسي، كتاب جديد بُعنوان «السنسلة»، 
للكاتب املسرحّي عفيف شليوط، وهو عبارة عن مسرحّية 
ّية الثانوّية،  ّية في املدارس العرب ُمدرجة في منهاج الّلغة العرب
حيث ّمت اعداده كماّدة مساعدة للّطّالب. شمل الكتاب نبذًة 
عن حياة الكاتب، وحتليًال للمسرحّية أعّده األستاذ اسكندر 

عمل، ونص املسرحّية.
وضمن ما كتب عمل عن حتليل املسرحّية، جاء «إّن الّصراع 
بني املصلحة العاّمة واملصلحة الّذاتّية هو صراع بني اإلثرة 
واإليثار، بني الّتضحية من أجل املجتمع واألنانّية الكريهة. 
ا ومؤًملا عندما تسّلط سطوَة احلاكم  هذا الصراع يكون صعًب

وجبروته على رقاب من هم حتت سلطته».
وعن اجلانب الفّني كتب عمل «في هذه املسرحّية يشغل الّصراع 
زًا واسًعا، وهناك حاجة ماّسة إليصال هذا الّصراع  الّداخلي حّي
للمشاهد، لذلك يستعمل الكاتب احلوار الداخلّي اّلذي يدور 
داخل املهندس بني مصلحته الذاتّية وبني املصلحة العاّمة، 
احلسم». ساعة  اقتربت  كّلما  حّدًة  يزداد  اّلذي  الّصراع  هذا 
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ُيذكر أّن الكتاب جاء في 46 صفحة من احلجم املتوّسط، 
وهو من تصميم فادي ضو.
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البديل  جند  ال  أّننا  املعاصرة  اللغة  مشاكل  من 
حيًنا  وجند  حيًنا،  الغربّي  للمصطلح  العربّي 
الّسبب  ذاته.  للمصطلح  كثيرة  بدائل  آخر 
األجنبّي  املصطلح  األمر،  بادئ  نستوعب،  أّننا 
ونستخدمه حّتى ينتشر على األلسنة، ثّم نفطن 
متأّخرين، على األغلب، إلى استحداث مصطلح 
عربّي بديل. وإذ نفطن إلى استحداث مصطلح 
األسماء  وتتوارد  االجتهادات،  تكثر  بديل  عربّي 
نعاني  إذن:  هكذا  ذاته.  للمسّمى  املتعّددة 
عانينا      الزّاد  وجدنا  أن  حدث  فإذا  طويًال،  اجلوع 

الّتخمة أيًضا!

computer – »uÝU(«

دخل احلاسوب حياتنا وبيوتنا باسمه اإلنچليزّي 
محكّية  في  دخل  البالد  وفي   ،computer
أيًضا!  محشيڤ  العبرّي  باسمه  مّنا  الكثيرين 
الكبار  ألسنة  على  وذيوعه  شيوعه  وبعد 
والّصغار، فطن القائمون على اللغة إلى ابتكار 
البديل العربّي للكمپيوتر. عندئذ ابتكروا عّدة 
بركة:  «التعّددّية»  ففي  للكمپيوتر،  أسماء 
احلاسب  احلاسب،  احلاسبة،  اآللة  احلاسوب، 
اإللكترونّي،  احلاسب  اإللكترونّي،  العقل  اآللي، 
تقريًبا،  املصرّيني  كّل  كثيرون،  وظّل  احملساب، 
هذه  بني  من  اإلنچليزّي!  املصطلح  يستخدمون 
هذا  ألّن  أفضلها،  احلاسوب  أّن  شّك  ال  األسماء 
من  ومكّون  ناحية،  من  له  آخر  معنى  ال  الّلفظ 
كلمة واحدة يسهل تداولها في اللغة، بجمعها 
أو  الّظاهر  االسم  إلى  وإضافتها  إليها  والنسب 
لفظها  يسهل  كلمة  احلاسوب  إّن  ثّم  الّضمير. 
في الفصحى واحملكّية، وإن كانت احملكّية عادًة 
قصيرًا،  فتجعله  الطويل  األّول  مقطعها  تختزل 
فاروق،  الوزن:  هذا  من  األخرى  األلفاظ  في  كما 
هذا  أّن  كما  جارور.  بارود،  حاطوم،  شاكوش، 

الوزن، أخيرًا، ُيستخدم وزن آلة أيًضا.
مقبول  واحد  اسم  في  األسماء  اختزال  أمكن  إذا 
ومعقول، حاسوب، فال بّد من مصطلح آخر بديل 
للفظ calculator، اجلهاز الّصغير للعملّيات 
اللجنة  في  اقترحنا  البسيطة.  ّية  احلساب
حاسبة.  ترجمتها:  ّية  العرب اللغة  لشؤون  العليا 
حواسيب،  وجمعها  حاسوب   – الكمپيوتر 
حاسبة واجلمع حاسبات، وبذلك  والكلكليتر – 

نخلص من «التعّددّية» والفوضى.
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بّد  ال  وكان  أيًضا،  شاع  التلفون  من  الّنوع  هذا 
فتدّفقت  اجلديد،  املسّمى  لهذا  اسم  ابتكار  من 
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األسماء مرّة واحدة: َخَلوّي، َخْليوّي، نّقال، جوّال، 
َمحمول، َمنقول، متنّقل، موبايل، پيلفون..

االسم األخير هو مصطلح عبرّي أُطلق على أّول 
شركة محلّية سوّقت هذا اجلهاز في البالد، وهو 
اسم منحوت من كلمتني، األولى عبرّية والّثانّية 
العجيب.  الّتلفون  أي  فون؛   + پيليه  ّية:  غرب
ا في  ركة على اجلهاز ليس غريًب وإطالق اسم الشِّ
ّية وغيرها. «فريجدر» في األصل اسم شركة  العرب
شركة  اسم  و«هوڤر»  البرّادات/الّثّالجات،  صنعت 

ّية، وهكذا.. أنتجت املكنسة الكهربائ
األسماء: نّقال، جوّال، محمول، منقول، متنّقل – 
تعني جميعها جهازًا غير ثابت للّتلفون، وهي 
ومعناها  اإلنچليزّية  موبايل  ترجمة  الواقع  في 
املتحرّك أو املتنّقل. إّال أّن هذه الّتسمية ليست 
ذات  تلفونات  فهناك  دقيقة،  علمّية  تسمية 
من  واالّتصال  تناولها  وميكنك  البيت  في  قاعدة 
نطاق  في  البيت  وخارج  البيت،  في  مكان  أّي 
ضّيق أيًضا (التلفونات الال-سلكّية). هي إذن 
متنّقلة أيًضا، لكّنها ال تنتمي إلى الّنوع اجلديد 

اّلذي نحن بصدده.
بقي لدينا اسمان، خَلوّي/خليوّي، وهما في الواقع 
اسم واحد، وترجمة حرفّية للمصطلح اإلنچليزّي 
اسم  اإلنچليزّية  اللغة  في  وهو   ،cellular
الّنسب، أو الّصفة، لكلمة cell – خلّية. اشُتّق 
هذا املصطلح في اإلنچليزّية من اخللّية، ألّن البالد 
كّلها تقّسم إلى دوائر/خاليا، ُيقام في كّل خلّية 
ّية/أنتينا عالية ليكون االّتصال من  منها هوائ
خلّية إلى أخرى، بحيث يغّطي البالد كّلها. إذن 
باإلنچليزّية؛  العلمّي  التلفون  اسم  هو  سيلوالر 
ّية إلى اخللّية فاملنسوب  وإذا ما نسبنا في العرب

َخلوّي؛ مثل/ علّي – َعلوّي، نبّي – نبوّي.
بذلك يتبّني أّن االسم العلمّي الدقيق هو َخَلوي، 
هذا  فنقول:  الياء،  تشديد  دومنا  عادًة  وُتلفظ 
تلفون خَلوي، أخذت معي اخلَلوي. وال ضرورة إلى 
إضافة خليوي اّلذي أبقوا فيه على الياء، على 
غير قياس، منًعا لاللتباس، رّمبا، باخللوي مبعنى 
الريفّي أو الوحيد أو املُنعزل. ال حاجة إلى اإلبقاء 
على الياء املذكورة، ألّن ذلك يثقل الّلفظ ويعّقده، 
ثّم إّن اخللوي نسبًة إلى اخللية معروف، فجدار 
اخللّية، مثًال يسّمى اجلدار اخللوي. لنقتصر إذن 
في كتابتنا، وحديثنا أيًضا، على اخلَلوي، فهي 
كلمة سهلة ودقيقة في الوقت ذاته، ولنتخّلص 
من «التعّددية» هنا أيًضا.                     (يتبع)

هامش  «على  ُعنوان  يحمل  للكاتب  كتاب  (عن 
ة املعاصرة») ّي التجديد والتقييد في الّلّغة العرب
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- يخّفض الكولسترول وضغط الدم في جسم 
اإلنسان.

ّية،  الغذائ واملواد  املعادن  امتصاص  يحّسن   -
ويقّلل من إمكانّية اإلصابة باإللتهابات.

- يتحّكم بنمّو البكتيريا الّضارة، في حاالت 
الّضغط والتوتر.

- يلعب دورًا في توازن الهورمونات اجلنسّية، 
ويساعد في حتسني اخلصوبة.

وإنتاج  الّسموم،  من  التخّلص  في  يساعد   -
األجسام املضاّدة.

فوائد  اكتساب  الرّضيع  الطفل  يستطيع 
الطبيعّية  الرّضاعة  خالل  من  الپروبيوِتك 
صحّية  بفوائد  أيًضا،  واألم،  الطفل  متّد  واّلتي 
جّمة ولكن عند تعذر الرّضاعة الطبيعّية ألّي 
إلى  الپروبيوِتك  إضافة  متت  فقد  طبّي  سبب 

بعض أنواع احلليب املجّفف.
الپروبيوِتك  حتوي  اّلتي  األطعمة  إضافة  ميكن 
التباع نظام غذائّي صحّي، أو احلصول عليها عن 
ّية، بعد استشارة الّطبيب. طريق املكّمالت الغذائ

األطفال)، اّلذي  إعطاء املريض (خاّصًة  ويفّضل 
بفرق  الپروبيوِتك  احليوّية  املضادات  يتناول 
احليوّي  املضاد  تناول  موعد  عن  ساعات   4

للحصول على أفضل النتائج.
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البكتيريا  من  ّية  غذائ متّممات  الپروبيوِتك 
للكائن  صحّية  أّنها  يعتقد  اخلمائر،  أو  احلّية 
ا  ـً ّي حال املُعتمد  الّتعريف  وحسب  املضيف؛ 
الّصحة  ومنّظمة  والزراعة  األغذية  منّظمة  من 
العاملّية: الپروبيوِتك هي كائنات حّية دقيقة، 
تعطي  مناسبة،  بكمّيات  تناولها  عند  اّلتي 

فائدة صحّية للُمضيف.
من  مكوّنة  «پروبيوِتك»  الالتينّية  الكلمة 
واملقطع  «ألجل»،  وتعني  «پرو»  مقطعني: 
وتشمل  «احلياة».  وتعني  «بيوتك»  الّثاني 
من  البكتيريا،  من  مجموعة  الپروبيوِتك 
أهّمها «بيفيدوبكتيريوم» + «الكتوبسيالي» 
مناعة  تطوّر  في  فاعل  بشكل  تساهم  واّلتي 

اجلهاز الهضمي.
من  أنواع  على  الهضمي  اجلهاز  يحوي 
اجلسم  يحتاجها  اّلتي  املفيدة  البكتيريا 
من  احلماية  توفر  كما  الهضم،  عملّية  إلمتام 
البكتيريا الّضارة - وهذه تسمى الپروبيوِتك.

وميكن إضافة الپروبيوِتك إلى نظامك الغذائّي 
ّية أو األطعمة، مثل:  عن طريق املكّمالت الغذائ
مشروبات  وبعض  والعصائر  واحلليب،  الّلنب 
واّلتي  الصويا،  صلصة  املخّلالت،  الّصويا. 

حتوي Lactobacillus الكتوباسيالس.

  s�  W ÒO×B�«  bz«uH�«  w¼  U�  

øåp ðuOÐËdá�«ò

تعمل أنواع محّددة  - تسّهل هضم الّلكتوز؛ 
«سّكر  الّلكتوز  حتويل  على  البكتيريا  من 
فهي  لذا  الالكتيك»،  «حمض  إلى  احلليب» 

تسهّل هضم احلليب عند الرّضع.
استخدام  حاالت  في  خاّصًة  اإلسهال؛  عالج   -
مشاكل  تسّبب  قد  واّلتي  احليوّية،  املضادات 
احليوّية  املضاّدات  ألّن  الهضمّي،  اجلهاز  في 

تقتل البكتيريا الّضارة والّنافعة.
املهبل،  في  باخلمائر  العدوى  ومنع  معاجلة   -

ومجاري البول.
- معاجلة متالزمة القولون العصبّي.

- الوقاية من سرطان القولون واملثانة، ومنع منو 
املواد املسّببة للسرطان.

- معاجلة بعض أنواع العدوى املعوّية.
- معاجلة ومنع األكزميا (أحد األمراض اجللدّية) 

عند األطفال.
- منع أو تخفيف أعراض الرّشح واإلنفلونزا.

- احملافظة على الّتوازن بني البكتيريا الّنافعة 
والّضارة في اجلهاز الهضمّي.

- تساعد على التخّلص من الغازات والفضالت 
املتحّللة.

- مفيد ملَن يتعاطى املضاّدات احليوّية لفترات 
طويلة.

املناعي،  اجلهاز  تنشيط  على  يساعد   -
وبالتالي يقّلل من إمكانّية اإلصابة بالعدوى.
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وعلى مستوى الّدول، نرى الّتطاحن، والتجّسس، والّتسابق على التسّلح، 
وجتارة الّدمار، حّتى أّن نسبة ضيئلة ّمما يخزنه العالم اليوم من األسلحة 
النووّية تكفي للقضاء على جميع أشكال احلياة على األرض. أي أّن الّدول 
واألصفر،  واألسود  األبيض  لتقتل  الهالك،  أدوات  صنع  في  أموالها  تنفق 

والّشيخ والّطفل والرّضيع. فأين احلّب؟!
لقد شّكلت مطامع األفراد واجلماعات والّدول، نسيًجا خشًنا من الكراهّية 
واحلقد، تشابكت خيوطه، وتداخلت ألوانه، حّتى صار وجه العالم قبيًحا مفّكًكا.
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اّلذي  الزّيت  إّنه  املفّكك.  العالم  هذا  جتمع  اّلتي  الالصقة  املادة  هو  واحلب 
الّنار  إّنه  خشونة!  أقّل  واالحتكاكات  ناعمة،  اإلنسانّية  العالقات  يجعل 
اّلتي تذيب العواطف اجلامدة، واملشاعر الّثلجيّة. إّنه الغذاء احلقيقّي، الذي 

يشبع الّنفس، فتترفع عن األنانّية. إّنه الدواء احلقيقي للّنفوس املريضة.
الحظ طبيب أمريكّي أّن الطفلة الّصغيرة اّلتي كان يعاجلها، تتقّدم نحو 
الّشفاء بخطوات بطيئة. فأعاد فحصها، فلم يجد مبرّرًا لذلك. لكّنه الحظ 
أّنها طفلة حّساسة للغاية، وأّنها تتجاوب مع املعاملة احلانية. فأدرك أّن 
تقّدمها البطيء قد يكون لسبب خوفها من إحدى املمرّضات، أو تخوّفها 
من اجلو احمليط بها عاّمًة؛ فكتب في تذكرتها الطبّية: هذه الطفلة حتتاج 

إلى جرعة من احلّب كّل أربع ساعات!
وإّننا نحتاج دائًما إلى جرعات احلّب، والّله يعلم هذه احلقيقة عّنا، إّنه يعلم 
أّننا باحلّب نعيش، لذلك فهو ال يعطينا احلّب في جرعات يومّية، بل يقّدم 
ا. فالّله هو احلّب املطلق، ووجوده فينا هو اّلذي يحفظ  ـً ا دائًما أبدّي ـً لنا حّب

حياتنا ووجودنا، إّننا باحلّب نعيش.
على حائط أحد املالجىء، كتب نزيل مجهول هذه الكلمات: «لو كان احمليط 
حبرًا، والّسماء ورًقا، وكّل عشبة في احلقل قلًما، وكّل إنسان في الوجود 
احلب  قّصة  نكتب  أن  نستطيع  أن  قبل  سينفذ  احمليط  مداد  فإّن  ا.  كاتًب
اإللهي، ولن تتسع صفحة الّسماء للقصيدة اّلتي عنوانها «الّله محّبة».

إّن الّله اُحملّب يقود – باحلّب – أكثر الّناس شرًّا إلى أعمق االختبارات الروحّية، 
اّلتي تذوب فيها األطماع والّشهوات، وتنمو فيها روح احلّب واألثرة والعطاء.
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أّما احلّب املسيحّي فهو حّب فائق الطبيعة من جهة مبدأه، والّدافع إليه 
وغايته، هو الّله. غاية احلّب هي معرفة الّله، ال معرفة اإلدراك واخلضوع، بل 

معرفة احملّب واحلنني، معرفة الوالء والوفاء، معرفة الّشوق والهيام.
فيها  يبّث  ورّبه،  اإلنسان  بني  خاّصة  عالقة  قيام  هو  إّمنا  احلّب  جوهر  إّن 
ينابيع  فيض  اإلنسان  ويتلّقى  وهيامه،  وحنينه  شكواه  أو  نحواه  اإلنسان 

احلّب الّدافق اّلتي متأل قلبه، فيحّب الّناس والدنيا جميًعا.
لقد وضع الّله احلّب في قلب اإلنسان، ليقترب به إلى الّله، ولينهل به من 
حّب الّله اّلذي ال ينضب، وال يقف عند حواجز املطامع البشرّية الصغيرة في 

دنيانا الزّائلة وأحالمنا الزّائفة!
قلوبنا  في  سكناه  هو  احلقيقّي  واحلّب  نفسه،  الّله  هو  احلب  جوهر  إّن 
واّحتادنا معه في شركة قدسّية. إّن حّبه نار تطّهرنا من جناساتنا، وُحترق             

زيف مطامعنا.
إّن روح الّله في قلوب الّتائبني هو ينبوع احلّب الصحيح، اّلذي يوقف تّيارات 

الطمع واحلسد واجلشع واحلقد، ويلهب روح الوّد واحملّبة والعطاء واإليثار.
فُنشبه  اإللهّي،  احلّب  صوت  أمام  قلوبنا  ُنغلق  عندما  طريقنا  نفقد  لكّننا 
ا ليس فيه  ارة رائعة، لكّنها غير مزوّدة بالوقود! إّن قلًب بذلك سائًقا ميلك سّي
جوهر احلّب لهو قلب معّطل ميكن أن يدفعه صاحبه باجلهد خطوات قليلة، 
لكّنه ال يلبث أن يقف، ألّنه قلب بارد، لذلك تتعّطل قلوبنا، وتقف جامدًة 

على ممرّات احلياة؛ ألّنها ليست مزوّدة بزيت العالقة احلارة بالّله.
أّنها  ولو  األرضفة،  بجوار  مواقفها  في  عاطلة  طاقات  ساكنة،  قلوب  إّنها 

امتألت بروح الّله وحّبه، لصرنا مالئكة وصارت األرض سماء.
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فقال  وهدفها،  بعثته  غاية  محّمد (ص)  الرّسول  حّدد  لقد 
سلفنا  اعتبر  ولهذا  األخالق»،  مكارم  ألمتّم  بعثت  «إّمنا 
الّصالح الّدين بأّنه اخللق احلسن، واخللق احلسن هو الّدين. 

فقال ابن عّباس عن قوله تعالى {وَِإنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعِظيم}.. 
إّنه خطاب من الّله. إّنك يا محّمد على دين عظيم. ووّضح 
هذا املعنى اإلمام ابن القيم، فقال: «الّدين خلق كله، فمن 
زاد عليك في خلقه زاد عليك في دينه». وقد استنتج هذا 
املعنى من قول الرّسول محّمد (ص) عندما ُسئل ما الّدين؟ 
الّدين  أساس  أّن  العلماء  اعتبر  بل  اخللق».  «حسن  قال: 
حسن اخللق، هذا ما أّكده اإلمام ابن القيم. وقد اّتفق علماء 
األخالق على أّن األخالق ترجع إلى قيم ثالثة، وهي: جمال، 
وخير، وحّق. والّدين هو احلارس لهذه القيم، لقوله تعالى {إّن 

َي َأْقوَم}.  هذا الُقرْآَن َيْهِدي لّلتي ِه
على  بتربيته  اعتنى  الّله  أّن  الرّسول  سيرة  في  ورد  وّمما 
محاسن األخالق وصنعه على عينه، فقال الرّسول «أدبني 
رّبي فأحن أدبي». وملا ُسئلت عائشة عن خلق الرّسول قالت 
«كان خلقه القرآن»، من أجل هذه الغاية فرض الّله العبادات 
على أهل اإلميان. فلم تكن العبادات مجرّد طقوس ُمبهمة، 
وال أعماًال غامضة، وال حركات ال معنى لها إّال الرّياضة. 
الصحيحة،  باألخالق  يحيا  أن  اإلنسان  تعوّد  لكّنها 
ما  وهذا  والّظروف.  األحوال  تغّيرت  مهما  بها  ويتمّسك 
ّنة، وإليك أخي القارئ بعض  ّينه القرآن وحّثت عليه السُّ ب

الغايات من العبادات، ومن دونها ال تقبل.  
َالَة َتْنِهي َعْن  َالَة ِإنَّ الصَّ ِم الصَّ الّصالة: يقول تعالى {وََأِق
جزًءا  واجعلها  الّصالة  على  حافظ  أي  وَاْملُْنَكر}  اْلَفْحَشاَء 
اّلتي  املعاصي  في  اخلوض  من  متنعك  ألّنها  حياتك،  من 
ُتنكرها الّشريعة الّسماوّية، على مقترفها من الرذائل قوًال 
وَعَمًال. ونستنتج هذا املعنى من قول الرّسول (ص) فيما 
يرويه عن رّبه، إّنه قال: «إّمنا أتقّبل الّصالة ّممن تواضع بها 
ُمصرًّا  يبت  ولم  خلقي،  على  بها  يستطل  ولم  لعظمتي، 
املسكني،  ورحم  ذكرى  في  الّنهار  وقطع  معصيتي،  على 
وابن الّسبيل، واألرملة، ورحم املصاب». وأفهم من ذلك أّن 
املصلي يجب عليه أن يتفاعل مع مجتمعه بكّل خير، وأن 

ميد يده لكّل مكروب ومحتاج.   
املال  من  مبلًغا  املقتدر  اإلنسان  يدفع  أن  هي  الزّكاة: 
ْم  رُُه للمحتاجني. قال تعالى: {ُخْذ ِمْن َأْمواِلِهم َصَدَقًة ُتَطهِّ
األغنياء  من  الزّكاة  بأخذ  رسوله  الّله  يأمر  ِبها}.  يِهْم  وََتزّك
لترد على الفقراء، وال تعتبر ضريبة تفرض على العباد، 
وليحصل  فيهم.  واحلنان  والعطف  احملّبة  زرع  غايتها  إّمنا 
التكافل االجتماعّي بني الّناس، اّلذي بفضله يتراحم العباد 
تقتصر  ولم  الّصدقة،  مفهوم  اّتسع  ذلك  ألجل  ويتحاّبون. 
على اجلانب املادّي، بل توسع مفهوم غايتها ليشمل كّل 
أمر ميكنه أن يدخل الّسرور إلى نفوس الّناس. فقال الرّسول 
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«الكلمة  وقال  صدقة»،  أخيك  وجه  في  «تبّسمك  (ص) 
صدقة».  اثنني  بني  تصلح  «وأن  وقال  َصدَقة»،  الطّيبة 
وتخّيل معي أخي القارئ أّن هذه الكلمات يقولها الرّسول 
الّشديد  القاسي  الغليظ  الفّظ،  الّصحراوي  املجتمع  في 
املتخاصم، وكيف أّن هذه الكلمات غّيرت مجرى حياته، 

ليحمل هذا املجتمع اخلير للعالم بأسره. 
الّصوم: فقد قال الّله تعالى بحّقه {َيا أَّيها اّلذيَن آَمُنوا 
ِلُكْم  ْب َق ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب  َكَما  امُ،  َي الصِّ ْيُكم  َعَل ُكِتَب 
ُقون}. وُيفهم من هذه اآلية أّن الّله افترض الصّيام  ُكْم َتتَّ َعلَّ لَ
منهم  املؤمن  يتحّصل  أن  أجل  من  الّديانات  جميع  على 
الّله  (كرم  علي  اإلمام  معناها  بّني  اّلتي  الّتقوى،  على 
وجهه) بقوله «الّتقوى: اخلوف من اجلليل والعمل بالّتنزيل 
أن  ميكن  وال  الرّحيل».  ليوم  واالستعداد  بالقليل  والرضى 
احلّق،  على  استقام  إّال  بإنسان  املواصفات  هذه  تتحّقق 
وعرف لكّل ذي حّق حّقه؛ وهنا قال الرّسول (ص): «َمن لم 
َيدع قول الزّور والعمل به فليس لّله حاجة أن يدع طعامه 
في  اختلفت  وإن  جميًعا،  العبادات  هي  وهكذا  وشرابه». 
من  املرجوّة  الغاية  في  تلتقي  أّنها  إّال  بها،  القيام  طريقة 
ّر الوالدين، والّتواضع  أثرها من الرّحمة واألمانة، والّصدق وب
أعراض  في  واخلوض  الّظلم،  من  اجلوارح  وحفظ  والعّفة، 
وطهارة  والّتكافل،  والّتراحم  والّتعاطف،  والوفاء  الّناس، 
القلب. وعلى هذه األخالق وغيرها ترّبى الّنبي محّمد (ص) 
«أدبني ربي فأحسن تأديبي»، فصار عظيًما في أخالقه 
رَؤوٌف  {وباملؤِمنني  الّله  ووصفه  َعِظيم}،  ُخُلٍق  لََعلى  {وإنََّك 
ْو ُكْنَت َفًظا  ِبما رَحَمة ِمَن الّله ِلنَت لَُهم، وَلَ رَحيم}. وقال: {َف
َغليَظ اْلَقْلِب النَفّضوا ِمْن َحوِْلَك}. وهذا هو منهج األنبياء 
لقمان  عن  تعالى  قال  الكرمي.  القرآن  بينه  كما  جميًعا 
َعِن  ُه  وَإنَّ ِباملَْعرُوِف،  وَُمر  َالَة  الصَّ ْم  {َأِق ابنه  يوصي  كان  إّنه 
اْملُْنَكرِ، وَاْصِبر َعَلى َما َأَصابََك}. وقال عن إبراهيم {َشاِكرًا 
وَاِلَدِتي}. وُيسَتنتج من كّل  را ِب ألنعِمه}. وقال عن عيسى {وَبَ
ذلك أّنه كّلما قوّي اإلميان توّلدت األخالق. وقد ذكر النبّي 
(ص) «احلياء واإلميان ُقرناء، فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر».                                                                                   
(يتبع)
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بعد أن اعتاد عّشاق «برشلونة» في الّسنوات اخلمس األخيرة، االحتفال 
ـ«كالسيكو»، وخاّصًة  الدائم، بعد الفوز على «مدريد» في مباريات ال
في عهد چوارديوال، فيبدو أّن هذه الفترة الذهبّية انتهت، ألّن فريق «ريال 
مدريد» أثبت أّنه قادرًا على االنتصار في املواجهات الّنارية بني الفريقني، 
ـ«كامپ نو». ـ«كاتالوني» ال حّتى لو كانت املباراة في معقل الفريق ال

سافر «ريال مدريد» إلى «برشلونة» ملواجهته على بطاقة االرتقاء إلى 
نهائي كأس امللك اإلسپانّي، بعد أن تعادل معه في املباراة األولى في 
مدريد بالنتيجة (1-1)، مع العلم أّنه في حال اخلسارة، قد ينتهي 
ًيا في  املوسم من ناحيته، بعد أن خسر البطولة لبرشلونة، ويتواجد حال

ـ16، في دوري أبطال أوروبا. وضع حرج بدور ال
من  فبالرّغم  عطائه،  قّمة  في  ليس  ًيا،  حال «برشلونة»  فريق  ولكن 
اداؤه  انعكس  منافس،  دون  من  والّصدارة  الّدوري،  في  ّية  اخليال األرقام 
الّضعيف في مباراة الّذهاب أمام «إي.سي.ميالن» واخلسارة بالنتيجة 
للغاية..  صعبة  الّنهائي  ربع  دور  إلى  االرتقاء  مهّمة  لتصبح   (0-2)

ومن اجلدير ذكره أّنه حّتى في املباريات األخيرة في الّدوري، بالرّغم من 
خّط  بالّذكر  ونخّص  الفريق،  أداء  في  تأّخر  ظهر  االنتصارات؛  حتقيق 

الّدفاع الضعيف وتلّقي األهداف في أغلبّية املباريات هذا املوسم.
من  يتعالج  (اّلذي  ڤيالنوڤا  تيتو  الرئيسي  املدرّب  غياب  أّن  شّك  ال 
مرض الّسرطان في الواليات املتحدة) له دور مركزّي في هذا املأزق اّلذي 
إلدارة  مؤّهل  غير  وكأّنه  يبدو  رورا  جوردي  مساعده  ألّن  الفريق،  يعانيه 

مباريات بحجم كبير ضد فرق عريقة، مثل: ميالن وريال مدريد.
أّما بالّنسبة للمباراة نفسها، واّلتي انتهت بفوز مدريدّي ساحق بالنتيجة 
(3-1) (من هدفني لرونالدو وهدف لڤاران، مقابل هدف جلوردي إلبا).. ال 
شّك بأّن «ريال مدريد» كان أفضل من برشلونة، واستحّق الفوز واحلصول 

ّية. على بطاقة االرتقاء إلى املباراة الّنهائ
املرة  وهذه  ـ«كالسيكو»..  ال مع  آخر  موعد  لنا   (1700) الّسبت  وغًدا 
لصالح «بارسا»)  نهائّي  شبه  بشكل  ُحسم  (الذي  الدوري  إطار  ضمن 
ـ«سانتياچو برنابيو»، ولرمبا تكون هذه املباراة مبثابة فرصة ذهبّية  في ال
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مباراة  في  اخلسارة  على  مدريد  من  واالنتقام  االعتبار  لرّد  لبرشلونة 
في  يونايتد»  «مانشستر  القادم  الثالثاء  يوم  سيواجه  واّلذي  الكأس؛ 

إياب دوري األبطال.

ارتقى مكابي حيفا إلى دور ربع نهائي «كأس الدولة»، بعد أن فاز، 
أّول أمس األربعاء، في الديربي على هپوعيل بالّنتيجة (1-2).

كانت املباراة ممّلة للغاية، ولم ترتِق إلى مستوى كروّي يليق مبباراة 
لفريق  بالّنسبة  الكثير  يعني  ال  هذا  ولكن  منوذجّية،  «ديربي» 
بطاقة  على  وحصل  الفوز،  ناحيته  من  حّقق  اّلذي  حيفا،  مكابي 
املشاركة في دور ربع الّنهائي.. ويوم االثنني القادم، ستجري مباراة 

ديربي حيفاوّي أخرى، ولكن ضمن إطار الّدوري.
إلى  عّباس،  محمود  احليفاوّي،  الوسط  خط  العب  عاد  وأخيرًا، 
عى  الّسخنينّي  فريقه  فوز  في  ليساهم  الرئيسّية،  التشكيلة 
هپوعيل أبناء الّلد من الّدرجة املمتازة بالّنتيجة (3-2)، ضمن 
مباراة جرت على استاد «شخونات هتيكڤا»؛ ليرتقي بذلك الفريق 

السخنينّي إلى املرحلة القادمة في مباريات الكأس.
باغت  اّلذي  القدس،  بيتار  فريق  فحّققها  الكبرى  املفاجأة  أّما 
وفاز  «بلومفيلد»،  استاد  في  أبيب  تل  مكابي  الدوري  متصّدر 

عليه بالّنتيجة (2-0)، بخالف كّل التوّقعات.
القدس،  وبيتار  سخنني،  أبناء  اّحتاد  حيفا،  مكابي  إلى  باإلضافة 
أبيب،  تل  هپوعل  الّتالية:  الفرق  الّنهائّي،  ربع  دور  إلى  ارتقت 
كريات شمونة، هپوعل رمات غان، ريشون لتسيون، وآسي چلبواع.
©wwwÆoneÆcoÆil l�u� sŽ nDKÐ ¨5½uÇ íO½U¹ d¹uBð s� ÊUð—uB�«®
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قام العبو مكابي حيفا، يوم االثنني املنصرم، بزيارة دّكان «مكابي 
حيفا» لبيع املستلزمات واملالبس اخلاّصة مبكابي حيفا، في املجّمع 
الّتجاري «چراند كانيون». وقد غّص احملّل واملجّمع بعدد كبير من 
مبستلزمات  مزوّدين  خصيًصا  حضروا  اّلذين  واملشّجعني  األطفال 
أبطالهم  للقاء  حيفا،  مكابي  وشاالت  وقّبعات  وبدالت  ومالبس 

والتقاط الصور الّتذكارّية معهم.

 åÊuO½U
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وقد برز من بني العبي مكابي حيفا، اّلذي ألهب حضورهم مشاعر 
األطفال: وئام عماشة، طالب طواطحة، جابر عطا، يانيڤ كاتان، 
إيال مشومار، شلومي أزوالي، إيال چوالسه، چوسطاڤو بوكولي، 

ونير داڤيدوڤيتش.
ويظهر في الّصورتني الطفل پول فرح (أحد املشّجعني امللهوفني ألبطال 
كاتان. ويانيڤ  عماشة  وئام  برفقة  حيفا)  مكابي  املفّضل  فريقه 
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مرّات  عّدة  قيافا»  األثرّي «خربة  املوقع  اسم  األخيرة  اآلونة  في  ورد 
بسبب أعمال البناء املخّططة في اِملنطقة، واّلتي تهّدد املوقع وآثاره 
واملواقع املجاورة. وقد تداولت احملاكم التماس املعارضني للبناء، حيث 
ظهرت فيه بقايا موقع أثرّي لالستيطان قبل أكثر من 3500 عام.

W Ò�UŽ W;

ظهر هذا املوقع األثري في «وادي السنط»، املعروف في جبال القدس 
باسم עמק האלה، وحتديًدا بالقرب من خربة «شويكة» إلى اجلنوب 
من «بيت شيمش». ّمت اكتشاف املوقع ألّول مرّة خالل القرن الّتاسع 
عشر، وقد ورد ذكره في سجّالت الزوّار واحلّجاج واملؤرّخني. ومن بني 
 ،(1868 (عام  چيرن  ڤكتور  نذكر:  املوقع،  زاروا  اّلذين  الباحثني 

كيندر كوتشنر (عام 1883). 
أّما خالل القرن العشرين فقد أُجريت دراسة املوقع خالل املسح األثرّي 
و2011   2007 األعوام  بني  األثرّية  احلفرّيات  وجرت   .1996 عام 

بعمل مشترك بني اجلامعة العبرّية في القدس، وسلطة اآلثار.
يتواجد  فهو  ا:  ـً ّي جغراف القدمية،  العصور  في  املوقع  أهمّية  تكمن 
الطريق  على  تطّل  اّلتي  الوادي  من  الغرب  إلى  مرتفعة  تّلة  على 
الرئيسّية، املارّة بني الّشاطئ الِفَلسطينّي آنذاك واخلليل والقدس. 
بسور  نة  محصَّ كانت  مدينة  بقايا  وفيه  دوًمنا،   23 املوقع  مساحة 
ما  بعضها  ويزن  الكبيرة،  احلجارة  من  مبنّي  م.   4.5 ُقرابة  عرضه 

بني 4 إلى 5 طن. 

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

ُمالزمة  كانت  اّلتي  املنازل  آثار  عن   2007 عام  احلفرّيات  كشفت 
تلك  في  املكتشفات  وأبرز  املدينة.  من  الغربّي  اجلزء  في  للّسور 

املنطقة هو مدخل املدينة الغربّي. وعلى جانبيه غرفتان، حجم كّل 
منهما 3.5x2.3 مترًا. ورّمبا هذه غرف حرّاس املدخل. 

ّية الّشرقّية فقد  أّما مدخل املدينة الرئيسي الواقع في اجلهة اجلنوب
عثر عليه خالل احلفرّيات عام 2009. 

يجدر الّذكر أّن املدَخلني متشابهان ومتطابقان متاًما من حيث الّشكل 
كبيرَْي  حجرين  على  العثور  هو  الّشرقي  املدَخل  ميّيز  وما  واحلجم. 
احلجم، وُضعا إلى جانبّي املدخل، زِنة كّل منهما ُقرابة عشرة أطنان. 
يعتبر هذا أكبر مدخل من العصر احلديدّي ُيعثر عليه في أرض 

إسرائيل حّتى اآلن.
العصر  أي  ق.م.،  عشر  احلادي  القرن  إلى  املكان  هذا  تاريخ  يعود 
احملروق.  الزّيتون  َنوى  بقايا  على  ُعثر  املواقع  أحد  في  احلديدّي. 
النوَى،  لتلك  أُجريت  اّلتي   ،14 الكربون  فحوصات  نتائج  وأشارت 

إلى أّن تاريخها يعود لألعوام 1050–950 ق.م. 
خالل أعمال الّصيانة والّترميم للموقع، ّمت صيانة املدخل واسترجاع 
جزء منه. ووفًقا للمّتبع في صيانة اآلثار، فقد ّمت الّتمييز بني األجزاء 
للمدخل وبني األجزاء املُسترَجعة، وذلك توضيًحا للزّائرين  األصلّية 

بني األصلي وبني املسَتحدث.
كما تدّل احلفرّيات على طبقة من الّدمار اّلتي غّطت املدينة، ّمما يشير 
إلى خرابه خالل العصر احلديدّي. جتّدد االستيطان في املوقع خالل 
الفترة الهلينّية. وظهرت بني املكتشفات من تلك الفترة العديد من 
العمالت النقدّية، يعود بعضها إلى فترة اإلسكندر املكدوني (356–
323 ق.م)، وفترة تلماي األّول (367–328 

في  الّتلمّيني  عائلة  حكم  أّسس  اّلذي  ق.م) 
أيًضا.  للِمنطقة  حاكًما  آنذاك  وكان  القدس، 
هذا عدا عن كشف بقايا من الفترة البيزنطّية، 
اإلسالمّية والعثمانّية، إّال أّن أبرز ما تبّقى من 
للعصر  الّتابعة  تلك  أّيامنا،  حّتى  االستيطان 

احلديدّي والفترة الهلينّية.
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2/رأسان كبيران من البصل.
3 حّبات كبيرة من البطاطا.

2/حّبتان كبيرتان من الباذجنان.
2/حّبتان كبيرتان من الكوسا اخلضراء.

4 حّبات كبيرة من البندورة.
القليل من زيت الزيتون

القليل من جبنة الپارميزان

"«—UN��« jOK� d|œUI


1 ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر احلار املبروش.
1 ملعقة صغيرة من الروزماري.
1 ملعقة صغيرة من األورچانو.
1 ملعقة صغيرة من الرّيحان.

1 ملعقة صغيرة من امللح.
½ ملعقة صغيرة من الثوم املجّفف.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

∫d|œUI*«

1 كيلوغرام من خليط اخلضار (حسب الرّغبة).
1 كوب من التوت املقّسم إلى نصفني.

½ كوب من اللوز أو اجلوز املطحون واحملّمص.

∫WBKB�« d|œUI


مقدار ½ كوب من زيت الزّيتون.
3 مالعق كبيرة من اخلّل.

1 ملعقة كبيرة من عصير توت - موز.

∫dOC� Ò��« WI|d#

نثّبت الرّف الّشبكي في وسط الفرن. نسّخن الفرن إلى درجة حرارة 
180 درجة مئوّية. وجنّهز طبق فرن واسع.

بواسطة قّطاعة اخلضروات اليدوّية، نقّطع البصل إلى شرائح رقيقة 
إلى  والبندورة  والكوسا  والباذجنان،  أيًضا،  البطاطا،  نقّطع  جًدا. 

شرائح رقيقة.
في طبق صغير نضع الروزماري، األورچانو، الريحان، الفلفل األحمر، 

ًدا إلى أن تختلط مًعا. الّثوم، امللح والفلفل؛ ونقّلب البهارات جّي
في طبق الفرن نوزّع شرائح البصل. ننثر قليًال من خليط البهارات 
والقليل من زيت الزّيتون. نوزّع شرائح البطاطا، ومن ثّم ننثر القليل 
من خليط البهارات والقليل من زيت الزّيتون. نوزّع شرائح الباذجنان. 
نوزّع  الزيتون.  زيت  من  والقليل  البهارات  خليط  من  القليل  ننثر 
شرائح الكوسا. ننثري القليل من خليط البهارات والقليل من زيت 

الزّيتون. نوزّع شرائح البندورة، وننثر بقّية البهارات.
نضع القليل من زيت الزيتون على اخلضراوات، وننثر على سطح 

اخلضراوات القليل من جبنة الپارميزان املبشورة.
نضع الّطبق في الفرن نصف ساعة إلى أن تنضج اخلضراوات. 

نخرج الّطبق من الفرن، وننثر املزيد من جبنة الپارميزان ثّم نقّدمه.

القليل من امللح. القليل من الفلفل. 

∫dOC� Ò��« WI|d#

نخلط جميع مقادير الصلصة مًعا، ثم نرّش الفلفل وامللح بحسب 
احلاجة. من ثّم نخلط التوت مع اخلضار املنوّعة، ونضيف اجلوز/اللوز 
الصلصة  كمّية  نضيف  بعدها  الصلصة.  كمّية  ونصف  احملّمص 

املتبّقية بحسب احلاجة.
ثّم  ومن  ساعة،  ملّدة  البراد  في  ونضعها  بنايلون  السلطة  نغّطي 

نقّدمها باردة.

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

»�$u— (21 نيسان - 20 أيار)

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

»��ÊU#d (22 حزيران - 22 متوز)

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

»)u" (19 شباط - 20 آذار)

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

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

وتتصرّف  واألمان،  الهدوء  عن  تبحث 
بالركود  شعورك  رغم  ولباقك  بدبلوماسّية 

وعدم احلماسة.

عالج  ومّتزنة.  أنيقة  تصرّفات  على  حافظ 
دون  من  مهنّية،  أو  زوجّية  ما،  شراكة  وضع 

توّتر أو تهوّر.

تثابر  أن  حاول  تهملها.  وال  لواجباتك  انتبه 
لكي تنجز أعمالك وال تتقاعس. قد تواجه 

مهّمات صعبة.

نفسك،  من  واثًقا  متحّمًسا،  ستنطلق 
متخّطًيا الصعوبات السابقة. تنتظرك آفاق 

جّيدة من الّتطلعات واآلمال.

أو  باالستياء  وتشعر  نفسك  على  تنكمش 
عدم االطمئنان. حتتاج إلى كثير من الّدعم 

واملؤازرة من احمليطني.

باخليبة،  فيها  تشعر  صعبة  فترة  أمامك 
جرّاء مراوحة املكان أو سوء الّتفاهم أو أجواء 

متشّنجة من دون سبب ظاهر.

تتصرّف  كبيرًا،  نفوًذا  ومتارس  بقوّة  تشعر 
مادّية  آفاق  على  تطّل  بالّنفس.  وثقة  بِكَبر 

جديدة، وتتوّلي مهّمة جاّدة.

اخلطط  بتنفيذ  االستعجال  إليك  يطلب 
قضية  على  الضوء  فتسّلط  واملشاريع، 

شخصّية هاّمة يجب حّلها.

احمليطني.  األصدقاء  من  املساعدة  تأتيك 
ويحمل لك هذا اليوم العديد من االجتماعات 

والنقاشات اجلميلة والواعدة.

صعبة..  ّية  مال مسألة  حّل  أجل  من  تسعى 
من  املمتلكات  بعض  بيع  إلى  تضطّر  وقد 

أجل احلصول على مبلغ ما.

جديدة.  عمل  فرص  اللتقاط  األقدار  حتالفك 
بعمل  وحتظى  احلظوظ  لك  تبتسم  وقد 

يسعدك وُيسعد َمن حولك.

قد  أعصابك.  إرهاق  من  وانتبه  حذرًا،  ابَق 
شبه  من  يكون  وقد  كبيرة،  بلبلة  تعيش 

املستحيل تطمينك أو تهدئتك.

q )«Ë   u Ò² «Ë  —UC)«  èDK Ý

Êd H U Ð  —UC)«  è ÒO M O�
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 …Ód Ó− ]A�«  s ÓŽ  «ÎbOF ÓÐ  Óo]K ÓŠ  °ÌW Ó½]uÓK Ô�

 UNÔ�UH ÚÞÓ√  ¨ÌW ÓO zU½  ÌW Ó¹Úd
Ó�  v�≈  Óq Ó�ÓË  v ]² ÓŠ

 …]b ý Ús � ÓÊu�UM Ó¹ ô ¨ ÓÊuM̂ ¾ Ó¹ÓË ÓÊušÔd ÚBÓ¹

ÆÆÆÚr Ô¼«œUM Ó� ¨ Ÿu Ú'«

 ô ∫Úr ÔNÓ� Ó‰U Ó�ÓË ¨W Ó¹Úd
ÓI Ú�« ·Ód

ÓÞ w� Úr ÔN ÓF ÓL Ół

 «u ÔB]K Ó�Ó² Ó² � =e ÓI Ú�« ÓœËœ «uÔK Ô
 ÆÆÚr ÔJ Ó�U�Ó√ ]d
ÓH Ó�

 wK Ú¦ �  ÓÊu�]u Ó×Ó² Ó² ÓÝ  ª Ÿu Ú'«  Âô¬  Ús �

 ÔÂUM Ó½  ]r ÔŁ  ¨ ÔhÔ�Úd
Ó½ÓË  w ÒM ÓG ÔM ÓÝ  ¨ Ì‘«d Ó�  v�≈

ÆÆÆUM ²ÓK J ÚA Ô� w� Óp�– Ób ÚF ÓÐ Ód =J ÓH ÔM � ¨ ÔÕUðÚd
Ó½ÓË

 w� Ó…Ód
ŁUM Ó² ÔL ? Ú�«  Ó—U− ÚýÓ Ú_«  Ô‰UH ÚÞÓ Ú_«  Óo]K Ó� Óð

 v�≈  «u�]u Ó×Ó² Ó�  =̈e ÓI Ú�«  ÓœËœ  «uK Ó
Ó√  ªÍ—«dÓ³ Ú�«

 ¨«u³ F Óð  U ]L ? Ó�ÓË  ¨«u ÒM ÓžÓË  «u ÔB Ó�Ó—  Æ Ì‘«d Ó�

ÆÆÆÂÚu ]M�« v�≈ «ËbÓK Óš

 ‘«d ÓH Ú�«  Ô‰UH ÚÞ√  Ón ÓN ÚH Ó¼  ÕU³ ]B�«  w�

 f ÚL ]A�«ÓË ̀ ¹=d�« Ól Ó� «u ÔI]K ÓŠ ¨ÚrN² Ó×
M ÚłÓQ Ð

 =q ÔJ Ð  «ËÒd Ó�  Æ¡«d ÚH ]B�«  ¡«d Ú× ]B�«  Ó‚Úu Ó�

 q̂ Ô
  Ó‰]u Ó×Ó² Ó�  ª…ÓdOIÓH Ú�«  W ÓO zU ÒM�«  ÈÓd
ÔI Ú�«

 «uI]K ÓŠÓË  ¨ Ì‘«d Ó�  v�≈  ŸUO  Ú'«  UN�UH ÚÞÓ√

ÆÆÆ ÌÂUF ÓÞ Ús ÓŽ U Î¦ Ú× ÓÐ U ÎÐ«d ÚÝÓ√ U ÎÐ«d ÚÝÓ√ Úr ÔN ÓF Ó�

vO×¹ l�«— Æœ ∫nO�Qð 

wšËœ ÍR� ∫rÝ— 

åÊu²¹Òe�« rŽ«dÐò ∫WK�KÝ 

å¡wý q
 W³²J�ò ∫dýUÒM�« 

2012 UHOŠ ¨©8≠3 sÝ® ‰UHÞ_« »œ√ 

 Ôn ÓŠÚe Ó¹  Ôd ÓL ÚÝÓ Ú_«  Ôl zU Ú'«  Ôb Ó�Óu Ú�«  ÓÊU


 ÆÌ¡U�ÓË  ÌÂUF ÓÞ  Ús ÓŽ  U Î¦ Ú× ÓÐ  …Ód Ó− ]A�«  ÓX Ú Ó%

 v�≈  Ód
ÓE Ó½  Æ Ôg ÓD ÓFÚ�«ÓË  ÔŸu Ú'«  Ôt Ó³ ÓF ÚðÓ √

 Óo]K Ó� Ó² Ó�  ª=e ÓI Ú�«  Ó…ÓœËœ  ÈÓ√Ó—  ¨…Ód Ó− ]A�«  vK ÚŽÓ√

 ]b Ó� ¨…ÓœËb̂�« Ós � Ó»Ód Ó² Ú� « °UNÓK Ô
ÚQ ÓO � Ó…Ód Ó− ]A�«

 ¨ Ún ]�Óu Óð  ∫Ô…ÓœËb̂�«  X ÓŠU�  ¨UNÓH ]IÓK Ó² ÓO �  ÔÁÓb Ó¹

°øÔq ÓF ÚH Óð «–U�

 ô  w Ó
  pÔK Ô
P ÓÝ  ¨ Ïl zUł  U½√  ∫Ôq ÚH =D�«  Ó»UłÓ√

° Ÿu Ô Ú'« Ós � Ó u�Ó√

 ¨ q Ú
Ó Úú� ÌW Ó (U� Ôd ÚO Óž U½Ó√ ∫=e ÓI Ú�« Ô…ÓœËœ Ú ]œÓ—

°ÔtÓK Ô
ÚQ Ó² � Ód
Óš¬ Ì¡ Úw

Óý Ús ÓŽ ÚY Ó× ÚÐ «

 U½Ó√  ÆÆ Ÿu Ú'«  Ós �  Ô u�ÓQ ÓÝ  ∫Ôq ÚH =D�«  ÓÕU Ó�

°ÓÂUF ]D�« ‚Ô–Ó√ Úr Ó� ÌÂU ]¹Ó √ Ôc ÚM Ô� ª ÔÊUŽÚu Ół

 ÌW Óý«d Ó�  v�≈  Ó‰]u Ó×Ó² Ó�  ªÓ…ÓœËb̂�«  Ôq ÚH =D�«  Óq Ó
Ó√

 Ól Ó�Ód
Ó� ¨ ‘«d ÓH Ú�« Ó»«d ÚÝÓ√ WÓK ÓO H Ú�« Ôb ÓŠÓ√ Ób Ó¼U Óý

 ÓÊu³ ¼«– Úr Ô² Ú½Ó √ Ós Ú¹Ó √ v�≈ ∫ÈœU½ÓË ¨Ôt Ó�uÞÚd
Ôš

°ø ‘«d ÓH Ú�« Ó‰UH ÚÞÓ√ U¹

 ÓÊuÔ³ ¼«– Ôs Ú× Ó½ ∫ ‘«d ÓH Ú�« Ô»«d ÚÝÓ√ t ÚOÓK ÓŽ Ú ]œÓ—

 ̈dO³ ÓJ Ú�«  d ÚN ]M�«  Ó»Úd
Ô�  ÌÕÓe Ô�  ”Úu Ó�  v�≈

 w� bO
Q Ò²�U Ð U½Ôb ŽU�ÔO ÓÝÓË ¨ÔtÓ� w ÒM ÓG ÔM ÓÝ

ÆÓ—UG =B�« V̂ × Ô¹ Ôt ]½≈ ¨UM ²ÓK J ÚA ÔL ? � >q ÓŠ œU−¹≈

 ̈dO³ ÓJ Ú�«  d ÚN ]M�«  v�≈ ‘«d ÓH Ú�«  Ô‰UH ÚÞÓ√  Óq Ó�ÓË

Æ«
Î
 Òb ł ÎöOL Ół ÓÊUJ Ó� ¨ ÓÕÓe Ô� Ó”Úu Ó� «Ëb Ó¼Uý

 Úr ÔNÓ�ÓQ ÓÝ  ]r ÔŁ  ÆÚr N Ð  ÓV ]ŠÓ— ÓË  Úr ÔNÓ�  Ór Ó� Ó² ÚÐ «

 ÓnÚO Ó
  øÓÊËb¹d Ôð  «–U Ó�  ∫ >V ÔŠÓË  Ìn ÚDÔK Ð

 øÚr Ô
Ób ŽUÝÔ√ ÚÊÓ√ wMÔM J Ú Ô1

 U Î�UF ÓÞ  Ôb¹d Ô½  ∫ ‘«d ÓH Ú�«  Ô‰UH ÚÞÓ√  t ÚOÓK ÓŽ  ]œÓ—

 Óo z«b ÓŠÓË  ÎWÓKOL Ół  U ÎðuO ÔÐ  Ôb¹d Ô½  ¨Î¡U�ÓË

 Ì…ÓœUF Ó� Ð ÓgOFÓ½ ÚÊÓ√ Ôb¹d Ô½ ¨Î…Ód
¼Úe Ô� Î…ÓdOG Ó�

° ÓŸu Ú'« UM ÚL
¾ ÓÝ Úb ÓI Ó� ° ‰UH ÚÞÓ Ú_« W ]O I Ó³ Ó


 Ôr ÔJOD ÚŽÔQ ÓÝ  ∫ ÌÊUM Ó× Ð  ÓÕÓe Ô�  Ô”Úu Ó�  ]œÓ—

 UN Ó½uK L Ú×Ó² ÓÝ  ¨w½«u Ú�Ó √  Ús �  U ÎF ÓD �

 Ìœö³ �  Úr Ô
Ôœö Ð  Ô‰]u Ó×Ó² Ó² ÓÝÓË  ¨Úr ÔJ ÓF Ó�

 ¨Úr ÔJ Ô�ö ÚŠÓ√  Ôo ]I Ó×Ó² Ó² ÓÝ  ¨ÌWÓKOL ÓłÓË  ÌW Ó½]uÓK Ô�

ÆÌ…ÓœUF Ó� Ð ÓÊuAOF² ÓÝÓË

 ÓnOD]K�« ÓÕÓe Ô� Ó”Úu Ó� ‘«d ÓH Ú�« Ô‰UH ÚÞÓ√ Ód ÓJ Óý

 ÓÊ«u Ú�Ó Ú_«  «uK ÓL ÓŠ  ªt �Ód Ó
ÓË  t ðÓb ŽU� Ô�  vK ÓŽ

°Ó5Šd Ó� ÓÊu ÒM ÓG Ô¹ «ËÔœUŽÓË ¨ÓWÓKOL Ó'«

 Ô̈d
ÓD ÓL ? Ú�«  ÓjÓI ÓÝÓË  ¨ ÔÂuO ÔGÚ�«   Ób ]³ÓK Óð  ¨Î…ÓQ Ú− Ó�

 v�≈  ÷Ú—
Ó Ú_«  Ós �  U ÎŠd Ó�  ÓÕÓe Ô�  Ô”Úu Ó�  ]b Ó² Ú�«ÓË

 Úr N ðuO ÔÐ  v�≈  Ô‰UH ÚÞÓ Ú_«  ÓœUF Ó�  ¨¡UL ]��«

Æ ‘«d ÓH Ú�« ÔW Ó×
M ÚłÓ√ ÚXÓH Ó² Úš«ÓË ¨Úr N ŠÓd

Ó�ÓË

 Ï UðU³ Ó½ Ó÷Ú—
Ó Ú_« X ]D Óž ¨ ÂU Ò¹Ó Ú_« —Ëd Ô� Ól Ó�ÓË

Æ ÓÕÓe Ô� ”Úu Ó� Ê«u Ú�ÓQ Ó
 ÏW Ó½]uÓK Ô� Ï—U− ÚýÓ√ÓË Ï—U¼Ú“Ó√ÓË

 ÓÊU
  Íc]�«  Ód ÓL ÚÝÓ Ú_«  Ól zU Ú'«  Ób Ó�Óu Ú�«  ]s J�

 ÌÂUF ÓÞ  Ús ÓŽ  U Î¦ Ú× ÓÐ  …Ód Ó− ]A�«  ÓX Ú Ó%  Ôn ÓŠÚe Ó¹

 s ÓŽ ÔY Ó×Ú³ Óð  ÎW Óý«d Ó�  ]q ÓE Ó¹  ÚÊÓ√  Óq ]CÓ� ¨Ì¡U�ÓË

 Úw
Ó
  r Ó�UFÚ�«  «c¼  w�  Ó5F zU Ú'«  ‰UH ÚÞ Ú_«

ÆÓW ÓL Ú�Ó³ Ú�«ÓË ÓÕÓd
ÓH Ú�« Úr N ÚO Ó�≈ ÓbOF Ô¹

O×¹ l�« œ

‘«d ÓH «  ‰UH ÚÞ√‘«d ÓH «  ‰UH ÚÞ√
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 "uJ�« W¾� l ÒÝuð åUÑuMðò

5¼b²K� åUÑuMð "u
ò ¨v�Ë_« …ÒdLK� ¨oKDðË

 UÑuMð lÐU²ð °5¼b²K� ’UšË nOHš fLK0 U�UŽ 50 cM� »u³;«Ë ·u�Q*« ‚«c*« UÑuMð "u


ÆrÝœ 5% 5¼b²K� UÑuMð "u
 oKDðË pKN²�LK�  …bzU�Ë WOL¼«  «–  U−²M� o¹u�ð

 WłU(« Ác¼ WO³Kð qł« s�Ë ¨5¼b²K� "uJ�« Êu�b�²�¹ œö³�« w� "uJ�« wJKN²�� YKŁ u×½

 v�« W�U{« »u³;«Ë ·u�Q*« ‚«c*« fH½ t�Ë 5¼b²K� "u
 WŽUMBÐ UÑuMð X�U� ¨qC�« qJAÐ

Æe³)« W×¹dý sŽ »u³(« j�U�ð lM1 nOHš fLK0Ë …dOGB�« »u³(«

 Ë«  ‚«c*«  YOŠ  s�  ¡«uÝ  dO³
  »UŠd²Ð  5¼b²K�  UÑuMð  "u
  qÒ³Ið  -  ‚Ëc²�«   «—U³²š«  w�

 ¡UMŁ«  ÈuBI�«  WŠ«d�«  `O²¹Ë lz«— eOL*«  t�LK� Ê«  vKŽ ÊuJKN²�*«  lLł«Ë fLK*«  YOŠ s�

Æe³)« vKŽ 5¼b²�«

ÃÆ‘ 590
 ∫ÍœUF�« "uJ�« dF�
 Â«dž 250 …u³F� pKN²�LK� tÐ v�u*« dF��«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                   Æ…—U²�*« o¹u�²�«  UJ³ý w� d�u²�

click≠ pharm ∫åÂ—U� dÄuÝò w� …b¹bł W�bš

 X½d²½ô« l�u� d³Ž WO³Þ WH�Ë Vłu²�ð W¹Ëœ« VKÞ sJ1 ÂuO�« s� ¡«b²Ð«

 Æclick≠ pharm ∫ rÝUÐ WO�bOB�« w� WFłU½Ë …b¹bł W�bš UNMzUÐ“ vKŽ Â—U� dÐuÝ ÷dFð

 …b*«  hOKIð  qł«  s�  U¼d¹uDð  -  w²�«Ë  ¨bOFÐ  s�  WO³Þ   UH�Ë  ‰UÝ—ù  W�bš  sŽ  Y¹b(«

 W¹Ëœô« dOC×²Ð w�bOB�« ÂuI¹ ÆWO�bOB�« w� Á—Ëœ —UE²½« w� ÊuÐe�« UNOCI¹ w²�« WOM�e�«

 X�u�« w� UN�ö²Ý«Ë ÂËbI�« tMJ1 YOŠ ŸdH�« w� ÊuÐe�« —UE²½UÐ W¹Ëœô« ÊuJðË ¨UI³� Ô� ÊuÐeK�

ÆÁ—UO²š« V�ŠË t� VÝUM*«

 ’U)« X½d²½ô« l�u� ‰ušœ u¼ tKF� ÊuÐe�« vKŽ V−¹ U� q
 ¨ qNÝË `¹d� ÂUE½ sŽ Y¹b(«

 oO³D²�«  w�  ¢Â—U�  pOK
¢  v�«  Ë«  wwwÆsuper≠pharmÆcoÆil  ∫Ê«uMF�«  vKŽ  Â—U�  dÐu�Ð

 vKŽ …d¼UE�«® VO³D�« WBš— r�—Ë WO³D�« WH�u�« r�— ¨v{d*« ‚ËbM� rÝ« ‰Ušœ« ¨ÍuK)«

ÆUNÐ ‰u�u�UÐ Vžd¹ w²�«  U�Ëô« p�c
Ë tM� W¹Ëœô« Âö²ÝUÐ Vžd¹ Íc�« ŸdH�«  ̈©WO³D�« WH�u�«

Æt� W¹Ëœô« eON& r²¹ „UM¼Ë »uKD*« ŸdH�« w� WO�bOB�« v�« …dýU³� qO�UH²�« q¹u% r²¹

 w� ¢—Ëœ öÐ¢ W¹Ë«“ w� v{d*« ‚ËbM� W�UDÐ d¹d9 tM� VKDÔ¹ ŸdH�« v�« ÊuÐe�« qB¹ U�bMŽ

Æw�bOB�« s� WO�bOB�« w� W¹Ëœô« vKŽ ‰uB(« w� WOIŠQÐ l²L²�«Ë ŸdH�« qšb�

ŸËdH�« W�U
 w� W�bš

 Âe²Kð …bz«— WJ³A
 Â—U� dÐuÝ¢∫Â—U� dÐuÝ ÂUŽ d¹b� ‰ULŽQÐ rzUI�« ¨wHO� ÊU�²O½ ‰«u�« V�ŠË

 WO�bOB�« w� —UE²½ô« Ê« rKŽ vKŽ s×½ ÆŸËdH�« w� W�b)«Ë ¡«dA�« WF²� d¹uDðË —«dL²ÝUÐ

ÆdB�« tKF' U½bNł ‰c³½ s×½Ë `¹d� dOž ¨ v{d� ÊuJ½ U�bMŽ W�Uš

 WÐd−²�«  Ác¼  ÕU$  »UIŽ«  w�Ë  ŸËdH�«  s�  œbŽ  w�  WO{U*«  WM��«  w�  Â—U�  pOK
  WÐd&  X9

Æ¢Â—U� dÐuÝ ŸËd� W�UJ� W�b)« lOÝuð U½—d�

øÂ—U� pOK
 qLF¹ nO


 oO³D²�«  w�  ¢Â—U�  pOK
¢  v�«  ÍØqšœ«  Ë«  X½d²½ô«  l�u�  w�  ¢Â—U�  pOK
¢  —“  vKŽ  jGC½  •
 …d¼UE�«®VO³D�«  WBš— r�—Ë WO³D�«  WH�u�«  r�—  q šb Ô½Ë  v{d*«  ‚ËbM� —U²�½  •  ÆÍuK)«

 w²�«  UŽU��« p�c
Ë tM� W¹Ëœô« Âö²Ý« r²OÝ Íc�« ŸdH�« v�« dOA½ • Æ©WO³D�« WH�u�« vKŽ

 ÍØl²9Ë qšb*« w� v{d*« ‚ËbM� W�UDÐ ÍØ—d� ŸdH�« v�« p�u�Ë bMŽ • ÆUNÐ ÂËbI�« „ÒœuÐ

©ÆŸÆŸ®                                             Æw�bOB�« q³� s� WO�bOB�« w� W¹Ëœô« vKŽ ‰uB(« w� WOIŠQÐ

wÐdF�« jÝu�« w� ‚dD�« Àœ«uŠ d¹dIð

 w�  WKðUI�«  ‚dD�«  Àœ«u(  wŽu³Ý√  hO�Kð

2013  WMÝ  W¹«bÐ  cM�  öO²�  14  ∫wÐdF�«  jÝu�«
ÆW�dBM*« WM��« s� …d²H�« fH½ l� W½—UI*UÐ ¨5KO²� l�«uÐ ÷UH�½«

 U� «c¼ Æ2013 ÂUF�« W¹«bÐ cM� ‚dD�« Àœ«u×Ð rNH²Š wÐdF�« jÝu�« s� UB�ý 14 wI�

 vKŽ ÊU�ú� WOMÞu�« WDK��«  UODF� vKŽ «œUL²Ž« ¨„Ëd¹ —Ë√ WOFLł  UODF� s� `C²¹

 Àœ«u×Ð wÐdF�« jÝu�« s� UB�ý 16 q²� ¨2012 ÂUF�« s� W¹“«u*« …d²H�« ‰öš Æ‚dD�«

Æ©24.02.2013 bŠ_« Âu¹ v²Š W×O×�  UODF*« Ác¼® Æ‚dD�«

 Àœ«u×Ð UB�ý 47 W�UŽ œö³�« w� q²� ¨◊U³ý 24 v²ŠË ¨2013 ¨Í—U'« ÂUF�« W¹«bÐ cM�

 Æ2012 ÂUF�« s� W¹“«u*« …d²H�« ‰öš vK²I�« œbŽ sŽ ’U�ý√ WF³�Ð qI¹ œbŽ u¼Ë Æ‚dD�«

  ÆwÐdF�« jÝu�« s� öO²� 14 ÊU
 ¨‚dD�« Àœ«u×Ð 47 ? �« vK²I�« 5Ð s�

 dHÝ√ w²�« ‚dD�« Àœ«uŠ w¼Ë® öðU� ‚dÞ ÀœUŠ 41 l�Ë ¨2013 ÂUF�« W¹«bÐ cM�Ë ¨p�c


 XF�Ë w²�« WKðUI�« Àœ«u(« œbŽ sŽ qI¹ l�«uÐË Æ©q�_« vKŽ bŠ«Ë h�ý q²I� sŽ UNM� q


ÆÀœ«uŠ WŁö¦Ð w{U*« ÂUF�« s� …d²H�« fH½ ‰öš

©ÆŸÆŸ®



53 2013 —«–¬ 1 WF ÔL'«



542013 —«–¬ 1 WF ÔL'«

 —u ÒB�« WIÐU�0 rJOðQð å“—uð s¹—«e½ò

°å„u³�O�ò?�« d³Ž W ÒOŠUO��«

 q�«u²�« l�u� vKŽ UN²×H� qš«œ b¹bł oO³Dð d³Ž ÁeO2 WIÐU�� sŽ “—uð s¹—«e½ W
dý XMKŽ√

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

Æ…dONýË WO*UŽ WOŠUOÝ

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

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

 ZzU²M�« ÊöŽ« Æ¡U�� W��U)« WŽU Ò��« ©6Ø3Ø2013® Âu¹ v²Š p�–Ë like p¹_ ‰UÝ—« d³Ž …ezUH�«

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

 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�«

 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«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q
 l� Friends
 w�  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 ŸËd�  lOLł  w�  …bł«u²�  »UF�_«

 åqO�  wÄU¼ò  W³łË  q
  l�  “b�U½Ëb
U�

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š

©ÆŸÆŸ®

 W³O
d²Ð  ¢VÞ—  ‚—Ë rOHDHÞ¢  ‚u�ð  ¢ U�²
¢

 gFM²�  »UAŽ√Ë   u¹e�«  W�öš  Íu%  …b¹bł

SLSË  5Ð«d�  ÊËbÐ  …bOŠu�«  –  fHM²�«  p�U��

 rOHDHÞ WŽuL−� s� ¢VÞ— ‚—Ë rOHDHÞ¢ WOÝU�×K� œUC� Z²M� ¢ U�²
¢ ¡«Ëb�« W
dý ‚u�ð

 ”u²³O�U
ô«  X¹“  q¦�  W¹dDŽ   u¹“  W�öš  vKŽ  Íu%  …b¹b'«  W³O
d²�UÐ  …eOL*«  ¨‰UHÞú�

 E  5�U²OH�«Ë  «dO�u�ô«  W³AFÐ wMž ¨w�HM²�«  Èd−*«  ‘UF½≈  w� r¼U�ð w²�«Ë U¼dOžË ŸUMFM�«Ë

 ¨n½_« nOEM²� ÎUBOBš qLF²�¹ ¨fLK*«  rŽU½ ¨n½_« ‰uŠ oIA²*« bK'« 5J�ð w� WL¼U�*«

ÆSLS Ë 5Ð«dH�« s� w�U)« bOŠu�« Z²M*« ÆlH�²�« lM* ‰u×J�« s� w�Uš

 WH�Ë ÊËbÐ Â—U�  UJ³ýË  UO�bOB�« W�U
 w�  ¢VÞ— ‚—Ë rOHDHÞ¢ Z²M� vKŽ ‰uB(« rJMJ1

ÆÃÆ‘ 11.90 ∫ dF��« ¨W³Þ— W�—Ë 30 vKŽ Z²M*« Íu×¹ ¨WO³Þ

 ¨‰eM�«Ë  `ýd�UÐ  5ÐUB*«  —UGBK�  W�œU¼   U−²M�  WK�KÝ  vKŽ  ¢rOHDHÞ¢  WŽuL−�  Íu%

 5�U²OHÐ wMž ¢q−�« rOHDHÞ¢ ∫UNM� WKLJ� WOłöŽ  Ułu²M� …bŽ vKŽ WŽuL−*« ÊuJ²ð W�U{ùUÐ

 ŒU�Ð rOHDHÞ¢ ¨n½_« ‰uŠ W�U'«Ë WIIA²*« WIDM*« 5J�ðË ÃöFÐ ÊuL¼U�¹ s¹c�« «dO�u�ô«Ë E
 ¢”u²³O�U
«  rOHDHÞ¢  d̈H�  qOł  s�  l{d�«Ë  ‰UHÞú�  n½_«  ÊUI²Š«  qN�¹  n½ú�  ¢d×³�«  ¡U�

ÆWOðU³½ W�öš vKŽ Íu×¹ fHM²�« Èd−� ‘UF½ù

wwwÆtiptipot≠arÆcoÆil ∫WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« vKŽ UMF�u� «—Ë“  U�uKF*« s� b¹eLK�

©ÆŸÆŸ®                                      wwwÆfacebookÆcomØtiptipotÆar   ∫„u³�OH�« vKŽ U²×H� d³Ž Ë√

 WM�U¦�«  WM��UÐ  ÂU¹_«  Ác¼  qH²%  ¢ö¹≈¢  d¹Ëb²�«  …œUŽ≈  WOFLł

 ·bNÐ ŸËdA*« «c¼ ÒbŽ√ b�Ë ≠W¹uÐd²�«  U�ÝR*« w� UNðUO�UFH�

 Ÿu{u�  w�  œö³�«  ¡U×½√  w�   U{Ëd�«Ë  ”—«b*«  »öÞ  W
—UA�

Æœ«u*« d¹Ëbð …œUŽ≈

 w½UM�   U{Ëd�«Ë  ”—«b*«  »öÞ  dC×¹  ŸËdA*«  «c¼  —UÞ≈  w�

 t²DÝ«uÐ  ¨ÍbI½  mK³�  vKŽ  qÐUI*UÐ  ”—«b*«  qB%Ë  ¨»ËdA*«

 q¹u9 ¨ «bF� ¡«dý q¦�® tO�d²K� WŽuM²� l¹—UA� oOI×²Ð ÂuIð

Æ©tÐUý U�Ë WM��« W¹UN½ WKHŠ

 …—«“Ë W
—UA0 d̈¹Ëb²�« …œUŽ≈ ÂUÝË qHŠ ÂU¹√ …bŽ q³� rO�√ b�Ë

 Æ¢d¹Ëb²�« …œUŽ≈ ÂUÝË¢ vKŽ ”—«b� XÝ XKBŠË ¨W¾O³�« W¹ULŠ

 w²�«  ¨”bI�«  s�  ¢W¹bý«d�«¢  W¹u½UŁ  X�uHð  v�Ë_«  W³ðd*«  w�

 n�√ 25  w�«uŠ vKŽ XKBŠË WMOM� n�√ 83  u×½ d¹dJð  œUŽ√

 w�Ë  WOÝ—b�   «bF�  ¡«dAÐ  mK³*«  «c¼  W¹u½U¦�«  XIH½«Ë  ÆÃÆ‘

 WM��«  w� XK�Ë W¹u½U¦�«  Ác¼ Ê√  d
c�UÐ  d¹bł ÆWÝ—b*«  W¹UŽ—

ÆW¦�U¦�« W³ðd*« v�≈ W�dBM*«

 W¹uÐd²�«  U�ÝR*« XFLł ¨2012 ¨…dOš_« WOÝ«—b�« WM��« w�

 mK³0  UN²O
eð  v�≈  Èœ√  U2  ¨WMOM�  ÊuOK�  2.5  u×½  œö³�«  w�

°ÃÆ‘ n�√ 734 u×½ w�ULł≈

  «bF�Ë  WŽuM²�   UO�UF�  ”—«b*«  X�Òu�  mK³*«  «c¼  WDÝ«uÐ

ÆŸËdA*« «c¼ ÊËbÐ UNK¹u9 sJL*« s� sJ¹ r� w²�« »öDK�

 ¡U×½√ w�  U{Ëd�«Ë ”—«b*«  U¾� ÂuO�« ŸËdA*« «c¼ w� „d²Að

Æs¹b²� dOG�«Ë s¹b²*« ¨wÐdF�« ≠◊UÝË_« lOLł s� ¨œö³�«

 ÊuOK�  21  s�  d¦
√  d¹Ëbð  …œUŽ≈  X Ò9  W�ÝR*«  qLŽ  W¹«bÐ  cM�

  «bKÐ  281  w�  W¹uÐd²�«   U�ÝR*«  w� d̈Oš_«  bIF�«  w� WMOM�

Æ◊UÝË_« lOLł s�Ë œö³�« ¡U×½√ w�

 UMzUMÐ_¢  ∫¢ö¹≈¢  d¹Ëb²�«  …œUŽ≈  W��ÝR�  W�Oz—  ¨s½Ë—  U�U×½

 oKF²¹  U�  qJÐ  œö³�«  UNÐ  d9  w²�«  …—u¦�«  w�  «Îbł  dO³
  —Ëœ

 »öD�« Â«e²�« vKŽ qO�b�« w¼ WMOM� ÊuOK� 2.5 ≠d¹Ëb²�« …œUŽSÐ

 Æ¢d¦
√ dCš√ q³I²�* rN¹d¹b�Ë rNOLKF�Ë
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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

 WLFÞ√ W²�Ð …d�u²*«Ë rž 225 Ê“uÐ UJ¹d�√ ZOÐ WK�K�� dL²�*«Ë d¼U³�« ÕU−M�« bFÐ

Ærž 125 Ê“uÐ UNŠdÞË WK�K��« lOÝu²Ð “b�U½Ëb
U� rŽUD� WJ³ý  —d� ¨WHK²��

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

ÆbŠ«u�« dÇ—u³LNK� ÆÕÆ‘ 395Ë ÆÕÆ‘ 345 5Ð U� ÕË«d²ð w²�«Ë WKOKI�« W¹—«d(«

 …œu'« 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

ÆjI� W Ò¹—«dŠ …dFÝ 373 eO½uO� uOJÐ—UÐ WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å”UâOÑ ”ô êOÐò •
 …dFÝ  375  w²½UJOÐ  eO½uO�  uOJÐ—UÐ  WBK�Ë  dLŠ√  qBÐ  l�  ∫åÍ«ËœËdÐ  êOÐò  •

ÆjI� W Ò¹—«dŠ

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 •

 dÇ—u³L¼  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  ™™

©ÆŸÆŸ®                                                                                                       Æ»ËdA�Ë f³OAð  ́ uJ¹d²½« Ÿö{√

œö³�« w� W¹uÐd²�«  U�ÝR*« 5Ð d¹Ëb²�« …œUŽ≈ w� ‚uHð Wł—œ

ÆÃÆ‘ n�√ 25 vKŽ qÐUI*UÐ XKBŠË WMOM� n�√ 83 XFLł ¨”bI�« w�dý s� WOÐdŽ W¹u½UŁ

Nokia Lumia “UNł ∫Orange w� b¹bł

Orange Ultranet œö³�« w� —uDð d¦
_« WJ³AK� rŽ«b�«

 qO'« WJ³A� rŽ«œ  Orange  w�  ÂU¹_«  Ác¼ w� ‚u�¹ Nokia Lumia  b¹b'« ÊuHð—UL��«

  U*UJ*«  W�bš  s�  ŸU²L²Ýô«  s�  pMJ9  w²�«  œö³�«  w�  ÀbŠ_«  Orange Ultranet  lÐ«d�«

Æ42Mbps v²Š `HBð WŽdÝË HD …œu−Ð WOðuB�«

 eN−�  ëOL*«Ë  oO½_«  UNLOLB²Ð  920  Ë  Nokia Lumia 820   ? �«  …eNł_«  WŽuL−�  r�²ð

 W�uÐ 4.3  …—uD²� f* WýUý ÆWindows Phone 8  oO³D²K�  rŽ«œ UOłu�uMJ²�«  ÀbŠQÐ

 …¡«dI�«  Õu{Ë  l�d�   «d¹uDðË  ŸuD��«  w�UŽ  j/  u¼Ë  ClearBlack 800×480  WOMI²Ð

 s×AK�  WLŽ«œ  W¹—UD³�«  ¨Full HD  …œu−Ð  q�JOÐUGO�   8  «dO�UJ�«  ¨fLA�«  WFý√  X%

ÆÎ«dNý 36 …b* jI� ÃÆ‘ 9990
 ?Ð “UN'« vKŽ ‰uB(« sJ1 ÆU¼dOžË ¨wJKÝö�«

  Orange Ultranet  œö³�« w� ÀbŠ_« WJ³A�«  U�b�Ð ŸU²L²Ýô« UNMzUÐe� Orange  `M9

 W¹dBŠ W�bš w¼Ë  HD VOICE  …œu−Ð  U*UJ*U
 WOŽu½  U�bš Â«b�²Ý« s� pMJ9 w²�«

 ¨tłu� ÎUNłË WŁœU;« Í“«uð  U*UJ� …œu−ÐË WOHK)« w� ZO−CK� W�“UŽ WOI½  U*UJ* !«—Ë« w�

 qOL%Ë q¹eMð ¨n�uð ÊËœ u¹bOH�« 5�UC*« …b¼UA� p×M9 œö³�« w� ŸdÝ_« `HBð WŽdÝË

 ‰ULF²Ý« ‰öš s� o³Dð YO×Ð ÆÆU¼dOžË vIOÝu� ¨»UF�√ —̈uB�U
 WIzU� WŽd�Ð WKOIŁ  UHK�

 iPhone 5 ¨Samsung Galxy S3¨ HTC One X، Infinity ¨  ∫UNM�  ¨WO
c�«  …eNł_«

  ÆLumia 820&920 Nokia
 lOLł v�≈ W�U{ùUÐ Orange? � WFÐU²�« lO³�«Ë W�b)« e
«d� W�U
 Èb� WLzU� WKL(« Ê√ d
c¹

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

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

orange.co.il/ar ∫WOÐdF�« WGK�UÐ wLÝd�«

©ÆŸÆŸ®

ÂUEF�« o�dðË ÂuO��UJ�« 5Ð W�öF�«

VOK(« fK−� s� W�bI� UN²�dF� V−¹  U�uKF�

 ¨WO³BF�«  qzUÝd�«  d¹d9¨  VKI�«   UÐd{  rOEMð∫  r�'«  nzUþË  s�  b¹bFK�  wÝUÝ√  ÂuO��UJ�«

  ÆwLEF�« qJON�« W×� vKŽ ÿUH(«Ë ÂUEF�« ¡UMÐ¨ Âb�« d¦�ð ¨ U½u�dN�« “«d�≈ eOH%

ÂuO��UJ�« ÊËe�� h�UMð

 o¹dÞ sŽË¨ dFA�«¨ d�Uþ_« d̈AI²¹ Íc�« bK'« ‰öš s� w�u¹ qJAÐ ÂuO��UJ�« ÊU�½ô« r�ł bIH¹

 vKŽ  ‰uB(«  V−¹Ë  ÂuO��UJ�«  ÃU²½«  vKŽ  —œU�  dOž  r�'«  Èdš«  WOŠU½  s�Ë¨  ‰u³�«Ë  “«d³�«

 v�«  r�'«  tłu²¹  WO�U
  WOLJÐ  ÂuO��UJ�«  vKŽ  ¡«cG�«  Íu²×¹  ô  U�bMŽË¨  ¡«cG�«  s�  ÂuO��UJ�«

ÆWB�UM�« WOLJ�« ¡UHO²Ýô ÂUEF�« w� ÂuO��UJ�« Êe��

 WłU×Ð uLM�«  WKŠd� w� r¼ s�Ë ÆÂuO�«  w� ÂuO��UJ�«  s� mK� 1200  ≠  1000  5Ð —U³J�«  ÃU²×¹

 ÂUEF�« W�U¦
 s� bŠ vB�« vKŽ ‰uB×K� Í—Ëd{ ÂuO��UJ�« „öN²ÝU� ÆÂuO�« w� mK� 1300 v�«

ÆÂUEF�« o�dð W−O²½ —u�J�« lM*¨ W�œUI�«  «uM�K� UNOKŽ ÿUH(«Ë

 «c¼ bŽU�¹ p�c
¨ r�'« w� ÂuO��UJ�« ’UB²�« vKŽ bŽU�¹ Íc�« D 5�U²O� u¼ ÂU¼ wz«cž q�UŽ

 vKŽ ÿUH(« w� vKJ�« bŽU�¹ p�c
Ë  ̈Âb�« Èd−� v�« ‰ušb�«Ë ¡UF�ô« „dð vKŽ ÂuO��UJ�« 5�U²OH�«

 WFý_ ÷dF²�« ‰öš s� D 5�U²O� ÃU²½« vKŽ —œU� r�'« Æ‰u³�« ‰öš s� Á“«d�« ÂbŽË ÂuO��UJ�«

 ÀöŁ Ë« 5ðd* fLA�« WFý_ tłu�«Ë s¹bO�« i¹dFð wHJ¹Ë¨ WIO�œ 15 ≠ 10® ·U
 qJAÐ fLA�«

 w²�« W¹cžô« 5Ð s�Ë¨ ¡«cG�« ‰öš s� D 5�U²O� vKŽ ‰uB(« ÊUJ�ùUÐ p�c
 ©Ÿu³Ýô« w�  «d�

Æb³J�«Ë W(U*« ÁUO*« „ULÝ«¨ iO³�« ‰ô“ ∫ …dO³
  UOLJÐ 5�U²OH�« vKŽ Íu²%

ÂuO��UJ�« ÊËe�� œb$

 qC�« u¼ ¡«cG�« ÆÂuO�« w� UNÐ v�u*« ÂuO��UJ�« WOL
 nB½ s� q�« ¡U�M�« s� b¹bF�« pKN²�ð

ÆVOK(«  U−²M�Ë VOK(« W�Uš¨ ÂuO��UJK� —bB�

 vKŽ Íu²% UNMJ�¨ “uK�«Ë —bMLA�« ‚«—Ë«¨ a½U³��« q¦� w¼ ÂuO��UJ�« vKŽ Íu²% Èdš√ W¹cž√

 w¼ qKIð w²�«Ë  U²OH�UÐ WOMž  UO�uI³�« Ær�−K� d�u²� dOž v�« ÂuO��UJ�« ‰u% w²�«Ë  ô«e
Ë_«

 ÊöKI¹ `K*«Ë bz«e�« 5ðËd³�« UC¹√ Æ U²OH�UÐ UC¹√ WOMž `LI�« W�U�½ ÆÂuO��UJ�« d�«uð s� Èdšô«

Ær�−K� ÂuO��UJ�« d�«uð

 ‰ËUMð  rN½UJ�SÐ   “U²JK�«  hI½ V³�Ð ÍœUF�«  VOK(« rC¼ w� WÐuF� ÊËb−¹ s¹c�«  ’U�ýô«

 Æ“u²
ö�« s� jI� …dOG�  UOL
 vKŽ Íu²% ≠ WOÝUI�« WM³'«Ë  —užuO�« “̈u²
ö�« qOK� VOKŠ

ÆVOK(«  U−²M� „öN²Ý« …«“«u0 “U²JK�« ’«d�« ‰ËUMð ÊUJ�ùUÐË

 Z�UF*«  VO³D�«  l�  WŠU²*«   UO½UJ�ô«  h×�  qCH*«  s�  ÂuO��UJ�«   U�U{≈  ‰ËUMð  —dI½  U�bMŽ

  U�U{ù« w� …błu*« ÂuO��UJ�« WOL
 W�dF*  U½uJ*«Ë WOz«cG�« WLOI�«  UIBK� h×� ”UÝ_UÐË¨

ÆD 5�U²O� bł«uð h×� rN*« s�Ë ÆWOz«cG�«

w{U¹d�« ◊UAM�« WOL¼√

 ÃöF�«  Z�U½dÐ  w�  ÂU¼  V
d�  tMJ�  ÆÂUEF�«  o�dð  ÃöŽ  Ë«  lM�  vKŽ  ÁbŠu�  ÂuO��UJ�«  —bI¹  ô

 W�U¦
 d³
« vKŽ ‰uB(« w� bŽU�ð ÃuCM�«Ë W�uHD�« …d²� ‰öš WO{U¹d�«  UÞUAM�« ÆW¹U�u�«Ë

 …u�Ë W�U¦J�«  s� bŠ vB�√ vKŽ ÿUH(« w� bŽU�ð W²ÐU¦�«  WO½UL�'«  UÞUAM�«Ë¨ WMJ2 ÂUEŽ

 ¨wA*« q¦� WOÐ–U'« …u� b{ qLFð w²�« WO{U¹d�« s¹—UL²�« ¡«dł« qCH*« s�Ë Æ…UO(« ‰öš ÂUEF�«

 …œUC*« …uI�« s¹—U9 w¼ UNÐ v�u� Èdš« s¹—U9 ÆU¼dOžË fM²�« ¨Ã«—œ_« œuF� ¨h�d�« ¨i
d�«

Æ‰UIŁ_«Ë WO½b³�« W�UOK�« b¼UF� w� …eNł_« vKŽ qLF�« q¦�¨  öCF�« W¹uI²� WBB�*«Ë

©ÆŸÆŸ®



55 2013 —«–¬ 1 WF ÔL'«



562013 —«–¬ 1 WF ÔL'«

!  
  

 

 

 

 

 μπππ
  1

 μπππ
  1

 μπππ
  2

 μπππ
  1

 ∏πππ
  1

 ∏πππ
  1

  


