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H a i f a

في  الّثامن  الّصف  طّالب  بادر   ≠ åUHO�ò q�«d*

ية الّصف صابرين  مدرسة «حوار» املستقّلة مبرافقة مرّب
تنظيم  إلى  عبد،  مروة  الّتربوّية  واملستشارة  عبيد، 
ليان»؛  «َعشان  حملة  ضمن  تبرّعات  جمع  حملة 
والبالغة  رفح)،  مدينة  (ابنة  برهوم  ليان  إّن  حيث 

*åUHO�ò q�«d ≠ قّدمت سّيدة تبلغ الّثالثني من 

العمر دعوى ضد مستشفى «بني تسيون»، تطالب 
السّيدة  وتقول  شيكل.  مليون   12 قدره  بتعويض 
اجلنني  مياه  فحص  إّن  احملكمة  إلى  دعواها  في 
اّلذي قام به الّطبيب من دون جهاز األمواج الصوتّية    
إلى    اء  األطّب اضطّر  ما  اجلنني،  وفاة  إلى  أّدى 

استئصال رحمها.
إلى  زوجها  مع  دعواها  قّدمت  قد  املرأة  هذه  وكانت 
احملكمة املرَكزّية ضد املستشفى، وضد وزارة الصّحة. 
كما  يستعن -  لم  الّطبيب  أّن  الشكوى  في  وجاء 
يبدو - بجهاز األمواج الصوتّية (األلتراساوند)، كما 
هو مّتبع في مثل هذا الفحص، بل أجرى الفحص 

أوًّال كيفما اّتفق، ومبوجب احلّس.
وتضيف السّيدة عن طريق محاميها أّن اإلبرة اّلتي 
يفترض أن تدخل بحذر إلى البطن وتسحب عّينة 
ُأدخلت  نفسه،  باجلنني  املّس  دون  اجلنني،  ماء  من 
بطريقة خاطئة إلى األمعاء. وعندما رأى الطبيب أّن 
الّسائل لم يدخل في اإلبرة عاود الكرّة عّدة مرّات، ثّم 
متّكن بواسطة جهاز األمواج الصوتّية. ولكن يبدو أّنه 
لم يبّدل اإلبرة، وجنم عن ذلك التهاب معوي خطير 
اجلنني،  وفاة  النتيجة  وكانت  اجلنني.  وملاء  للمرأة 
معاناة املرأة من انهيار في أحشائها بسبب تلوّث 

 Ã«u _«  “U Nł  ÊËœ  s  5M'«  ¡U  h ×
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انتشر في جسمها؛ ولكي يتمّكنوا من إنقاذها قام 
اء باستئصال كامل للرّحم.  األطّب

اّلتي  للمضاعفات  «نتيجة  أّنه  الّدعوى  في  وجاء 
أّدت باملرأة إلى هذه املرحلة الفاشلة، وانهيار وظائف 
أحشائها، فإّنها ال تزال تعاني إلى اليوم إعاقَة الفشل 
الكلوّي، عدم انتظام دّقات القلب ومرض رئوّي، واّلذي 
الكارثة  هذه  إزاء  وأّنه  دائمة».  إعاقات  أّنها  تبّني 
مجتمع  سّيدة  من  حتوّلت  فقد  باملرأة،  حّلت  اّلتي 
إلى  وبحاجة  ُمعاقة  فأصبحت  وشهرة،  سمعة  ذات 
العناية، وتنتابها املخاوف واألزمات النفسانّية احلاّدة.

ّمت  اّلذي  اجلنني  ماء  فحص  «إّن  احملامي:  وقال 
بإهمال، أّدى إلى أن املشتكية لن تتمّكن من احلمل 
إلى  التوّجه  إلى  ستضطّر  ولذا  أبًدا،  اإلجناب  وال 

العالجات الطبّية والنفسانّية طيلة حياتها».
هذه  على  تسيون»  «بني  مستشفى  إدارة  ورّدت 
الّدعوى، بالقول: إّن املستشفى ملتزم باحملافظة على 
ُحرمة املعلومات الطبّية املتعّلقة باملرضى. ومن دون 
أّي عالقة لهذه الدعوى ونشرها، فإّن عّينة ماء اجلنني 
جهاز  بتوجيه  طبّية  مؤّسسة  كّل  في  دائًما  تؤخذ 

األمواج الصوتّية.
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إفلينچ،  ميخائيل  حّل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

التوأم  (املدينة  األملانّية  ماينز  بلدّية  رئيس 
باستقباله  وكان  املدينة..  على  ضيًفا  حليفا)، 
من  وطاقم  ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس 
إدارة البلدّية؛ حيث وّقع  إفلينچ على معاهدة 
بني  العالقات  حتديث  إطارها  في  ّمت  صداقة، 
واالجتماعّية  الّثقافّية  املجاالت  في  املدينتني 
والرياضة،  العلوم  مجال  وفي  واالقتصادّية، 
والّتفاهم  والّتسامح  «الّصداقة  تعميق  لهدف 
«التوأمة»  معاهدة  أّن  علًما  الّشعوب»؛  بني 

قائمة بني البلدين منذ عام 1987.
أمام  ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  وحتّدث 
اّلتي  واملثمرة  العميقة  العالقة  عن  احلضور 

ُنسجت بني حيفا وماينز، على مّر الّسنني.
وكانت مدينة ماينز أّول مدينة أملانّية، أقامت 
عالقة رسمّية مع مدينة حيفا، حيث إّنه منذ 
توقيع املعاهدة عام 1987؛ تّتسم هذه العالقة 
بالّصداقة الوثيقة واملتينة بني املدينتني، واّلتي 
التربوية  املراكز  من  عدد  إنشاء  خاللها  ّمت 

املشتركة في املدينة.

مستشفى  في  ترقد  أشهر،  وأربعة  سنة  العمر  من 
وكلى  كبد  زرع  عملّية  وتنتظر  حيفا،  في  «رمبام» 
جرّاء  تعيشها،  اّلتي  اليومّية  املعاناة  من  لتنقذها 

خلل في وظائف الكلى والكبد. 
تطوير  إلى  يهدف  برنامج  من  املبادرة  هذه  وانبثقت 

الطّالب،  لدى  املجتمعّي  والعطاء  االنتماء  وتعزيز 
العديد  على  اشتمل  متنوًّعا  بازارًا  احلملة  فشملت 
من اإلختصاصات واألقسام، مثل: قسم بيع الكتب 
واأللعاب اّلتي قام كاّفة طّالب املدرسة بالتبرّع بها، 
قسم الّشؤون التجميلّية والرّسم على الوجه، قسم 
بيع املأكوالت اّلتي ّمت حتضيرها بالّتعاون بني الّطّالب 
وطاقم «حوار». هذا وشارك في تنظيم احلملة طّالب 
من جميع الّصفوف، وحتديًدا صّفي الّسادس والّسابع.

الّصف  طّالب  استضاف  للبازار،  الّثاني  اليوم  وفي 
دراوشة (عن  نعامنة وجنيب  من: فراس  كًال  الثامن 
جمعّية «بلدنا») املبادرة حلملة «َعشان ليان»، وقاموا 
بتسليمهما مبلًغا من املال، ّمت جمعه ضمن حملة 
التبرّع، إضافًة إلى كرّاس األمنيات اّلتي قام أطفال 
البستان بتحضيره لليان، متمّنني لها الّشفاء العاجل. 
على  بالتعرّف  احلملة  مندوبا  قام  جهتهما،  ومن 
ّية  طّالب الّصف الّثامن، وشرحا لهم عن احلملة وأهّم
هذه املبادرة، فشكروهم عليها. وأثنى املندوبان على 
ّية الّطّالب املجتمعّية، حيث يعتبرون أصغر  مسؤول
التبرّعات  جلمع  ّية  فّعال تنظيم  في  جيًال  املبادرين 
إلنقاذ حياة الّطفلة ليان. وأّنهم قاموا بذلك من خالل 
فمن  املدرسة،  طالب  باقي  عند  العطاء  روح  تنمية 

خالل فرح املشاركة في البازار حاولوا إسعاد ليان.

°U N I zU Ý …U O × Ð Íœu ð è F «— »öI ½«
في  مصرعه،  عمره  من  األربعينيات  في  شخص  لقي   ≠ åUHO�ò q�«d*

حادث عمل، وقع ظهر أمس اخلميس في حيفا. وبحسب معلومات نشرتها 
الّشرطة فإّن سائق سيارة شحن كانت حتمل رافعة، وألسباب لم تّتضح بعد، 

انكسرت وسقط عنها سائقها، ما أّدى إلى مصرعه على الفور.
وذكر الّناطق بلسان شرطة لواء الّساحل، في بيان عّممه على وسائل اإلعالم، 
في  عمل  ورشة  في  تواجده  خالل  سقوطه  إثر  حتفه  لقي  رافعة  سائق  بأّن 

ِمنطقة «ليڤ همفراتس» (خليج) حيفا. وقد شرعت الّشرطة، بالّتعاون مع 
تنظيم  على  والعمل  احلادث،  مالبسات  في  الّتحقيق  العمل،  وزارة  طاقم 

حركة الّسير اّلتي شهدت اختناقات مرورّية.
وأشار الّناطق بلسان «جنمة داود احلمراء»، في بيانه لوسائل اإلعالم، بأّن طاقم 
تلّقى بالًغا عن حادث طرق في ِمنطقة «ليڤ همفراتس»، حيث اّتضح أّن 
احلديث يدور عن انقالب شاحنة مع رافعة، ما أّدى إلى مصرع سائق الرّافعة!
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ُمنذ ُقرابة العام، قام نفٌر من األوالد بإتالف مرافق 
حرًقا،  حيفا  بلدّية  إلى  التابعة  العاّمة  األلعاب 
تلك املرافق التي تخدم أطفال حّي وادي النسناس، 
«بستان  باسم  املعروف  احلّي  بستان  في  واملوجودة 
ُيقِدم  التي  األولى  املرّة  تكن  لم  وهذه  الشيوعّية». 
هذا  مثل  على  والتربية  األخالق  عدميو  أوالد  فيها 
التخريب («ڤانداليزم»). وكّنا قد نشرنا في العدد 
 (2012 َحزيران   1) «حيفا»  صحيفة  من   130

إتالف  على  اإلقدام  أّن  مؤّكدين  املوضوع  عن 
مناٍف  عمل  وحرقها  العاّمة  األلعاب  مرافق 
ألخالقّيات وسلوكّيات ِمن املفترض أن يربَى عليها 

أطفالنا وأوالدنا..
العقاب  أّن  على  شّددنا  ذاته  الوقت  في  ولكن 
اجلماعّي لن يردَع نفر هؤالء «املخرّبني» عن اإلقدام 
جزاَءهم  يتلّقوا  لم  هم  طاملا  الكرّة،  إعادة  على 
التربية  على  يحصلوا  لم  طاملا  أو  فردّي،  بشكل 
خارج  السوّي  التصرّف  معنى  ويتعّلموا  السليمة 
النسناس  وادي  حّي  أطفال  على  َم  ِل املنزل.  نطاق 
مرافق  إلى  ويفتقروا  يعانوا  أن  آخر  حّي  أّي  أو 
لم  ألوالد  أخالقّي  غير  تصرّف  جرّاء  من  األلعاب 
العاّمة؟! األمالك  على  احلفاظ  معنى  يتعّلموا 

التخريب  ألعمال  القاطع  رفضنا  ونكرّر  نعيد  وهنا 
حيث  احلّي،  أطفال  جميع  ثمنها  يدفع  التي  هذه 
قرّرت بلدّية حيفا عدم التسامح، ومعاقبة كّل َمن 
وذلك  العاّمة،  األلعاب  مبرافق  العبث  على  ُيقِدم 
إعادة  وعدم  األلعاب  ملرافق   – بدورها   – بإهمالها 
مرافق  اقتناء  عدم  ا  وغالًب ترميمها،  أو  تأهيلها 
وعليه  درًسا..  «املخرّبني»  لتلّقن  بسهولة،  جديدة 

°ÆÆn B M  d Oſ Òw ŽU L '« »UI F «

أطفالنا  تربية  على  العمل  يجب 
وأوالدنا على صيانة املمتلكات العاّمة، 

وتعليمهم التصرّف الّالئق.
األوالد  إليه  هدف  اّلذي  ما  أدرك  ال 
األلعاب،  مرافق  إتالف  على  بإقدامهم 
ما  لكّن  لذلك؟!  دافًعا  كان  عامل  وأّي 
وأطفاًال  احلّي،  أطفال  أّن  ًدا  جّي أدركه 
زائرين، ليسوا ُمجَبرين على حتّمل أعباء 
والغبّي  والّال-أخالقّي  الهمجّي  التصرّف 
اّلذين  األوالد  من  قليل  لنفر  والتخريبّي 
مرافق  تعنيه  ما   – لرّمبا   – يدركون  ال 
األطفال،  من  كبير  لعدد  تلك  األلعاب 
الذين ال يجدون مكاًنا ميرحون فيه ويلعبون 

سوى حديقة األلعاب.
وها قد مضى ُقرابة عاٍم على فرض عقاب 
جماعّي على أطفال احلّي من دون أن ُيقِدم 
أحد من املسؤولني في احلّي أو البلدّية على 
إيجاد حّل لهؤالء األطفال؛ فمن غير املقبول 
والزائرين  احلّي  أطفال  جميع  معاقبة  املعقول  وال 
لسبب تصرّف متهوّر وغبّي لنفر من األطفال، وعدم 

إعادة إنشاء مرافق جديدة.
البلدّية  فعلى  منصف،  غير  هذا  العقاب  أسلوب 
أن تعاقب وتغرّم املسؤولني عن التخريب؛ فما ذنب 
كاٍف  وقت  مّر  قد  اعتقادي،  وفي  األطفال؟!  بقّية 
إلعادة الّنظر في املوضوع، والعمل على إنشاء مرافق 
ألعاب جديدة، حيث ال توجد مرافق ألعاب بديلة 
ألطفال احلّي، وهو ما يضطّر األهل إلى اصطحاب 

أطفالهم خارج احلّي!
 – «حيفا»  صحيفة  عوّدتكم  كما   – جديد  ومن 
توّجهنا إلى بلدّية حيفا، مطالبني املسؤولني بإيجاد 
حلول للمشكلة والعمل على إنشاء مرافق ألعاب 
ألطفال حّي وادي النسناس وأطفال األحياء املجاورة، 

بأسرع ما ميكن.
وقد جاءنا الرّد التالي من سامية عرموش (الناطقة 
العربّي):  للمجتمع  حيفا  بلدّية  رئيس  باسم 
إلعادة  الّتخطيط   – األّيام  هذه  في   – «يجري 
بستان  في  األلعاب  مجّسمات (مرافق)  من  قسم 
في  األلعاب  حديقة  في  املوجودة  كتلك  احلّي، 
نصب  يتّم  لن  أّنه  إّال  ساديه»؛  «يتسحاق  شارع 
صغيرة         ألعاب  مرافق  وإّمنا  كبيرة،  ألعاب  مرافق 

يصعب تخريبها..!!».
فهل من املنطق، فعًال، أن يعاني أطفال حّي وادي 
الّنسناس نقًصا في مرافق األلعاب الكبيرة من جرّاء 
عقاب جماعّي ُفرض عليهم منذ أزَيَد من عام..؟! 
وها هي بلدّية حيفا ماضية في «عقابها اجلماعّي»، 
احلّي..!! ألطفال  كبيرة  ألعاب  مرافق  نصب  بعدم 

ثمن  يدفعوا  أن  احلّي  أطفال  على  َم  فِل
تصرّفكم الغبّي والهمجّي أّيها املخرّبون، يا عدميي 

الّتربية واألخالق؟!

4
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واستثمارات مشتركة أّن حيفا تشّجع السياحة 
السّياح  على  تعرض  وهي  املدينة،  إلى  اخلضراء 
البهائّيني.  أبناء  بينهم  ومن  خضراء،  فنادق 
البيئة،  حماية  وزارة  املشروع  هذا  في  وتشارك 
السياحة  وجمعّية  الطبيعة،  حلماية  ركة  الشِّ

والّترفيه في حيفا.
مدير  مبشاركة  مؤّخرًا،  جلسة،  عقدت  قد  وكانت 
عن  وممّثلني  البيئة،  حماية  وزارة  في  الّلواء 

 ’U� q�«d*

بلدّية  نّظمت  احملطة،  حي  جلنة  ملطالب  استجابًة 
مع  بالّتعاون  مؤّخرًا،  طّيبة»،  وجمعّية «بروح  حيفا 
من  احملّطة  حّي  في  تطوعّي  عمل  يوَم  احلّي،  جلنة 
في  احلّي،  في  جماهيرّية  حديقة  تشييد  ّمت  خالله 

إطار «يوم األعمال احلسنة».

حّي  جلنة  (رئيس  اسكندر  جورج  مع  حديث  وفي 
استجابًة  جاء  العمل  هذا  أّن  إلى  أشار  احملّطة) 
ملطالب جلنة حّي احملّطة احلثيثة على مدار األشهر 
املاضية من بلدية حيفا في تطوير البنية التحتّية 
وحتسني البيئة في احلّي، ُمشيرًا في حديثه إلى أّن 
جلنة احلّي على مدار األشهر املاضية طالبت وبشكل 
بلدية حيفا أن  عديدة من  رسائل  مكّثف من خالل 
تلتفت إلى احلّي، وتهتم به وباألخّص أن ُتطوّر البيئة 

واملناطق املفتوحة املهملة في احلي. 
وقال اسكندر «ناضلنا أمام البلدّية وطالبنا أن حتّول 
ومالعب  عاّمة  حدائق  إلى  احلّي  في  املهملة  املناطق 
حيفا  بلدية  نّظمت  حثيثة  مطالب  فبعد  لألطفال، 
في األشهر املاضية جولة لتتفّقد مشاكل احلي، من 
البلدّية  في  اجلمهور  توّجهات  عن  املسؤولة  خالل 
روتي ڤاكنني، إذ تفّحصت أوضاع احلي وأصغت إلى 
مطالب جلنة احلي والسّكان لتتمّكن من فحص احللول 
املمكنة لتطوير احلي»، وأضاف اسكندر «بعد فترة 
من اجلولة التفّقدية عادت إلينا بلدية حيفا وروتي 

 è Ò¹d O ¼U Lł èI ¹b Š è U ≈
 UH O Š  ‹  q d ~ «  è ÒD ×  Òw Š  ‹

واملفتوحة  املهملة  األراضي  أّن  مفاده  بجواب  ڤاكنني 
ـ(«منهال»)  وال للدولة  تابعة  أراٍض  هي  احلي  في 
«مديرّية أراضي إسرائيل»، وأّنها مستهدفة  ملشاريع 
تخطيطية مستقبلّية، فال ميكن بناء حدائق عاّمة 
وال حديقة مالعب لألطفال فيها، ألّن مديرّية أراضي 
ميكن  ما  بأّن  ڤاكنني  وأّكدت  ذلك،  ترفض  إسرائيل 
فعله هو بناء حديقة جماهيرّية، أي غرس أشتال من 

األشجار والورود وتنظيف اِملنطقة». 
إذ  حصل،  ما  هذا  قائًال «وفعًال  اسكندر  واستطرد 
قامت البلدّية بتنظيف احلي وتشييد ِمنطقة مهملة 
وحتويلها إلى حديقة جماهيرّية بالّتعاون مع جمعّية 
خيرّية «بروح طّيبة» وجلنة احلي»، مضيًفا «نشكر 
البلدية على هذا العمل وعلى حملة التنظيف اّلتي 
ا جًدا للحّي،  ـً قامت بها في احلي، ونعتبره إجنازًا هاّم
ونتيجة لنضال ومثابرة جلنة احلي ألّننا بحاجة ماّسة 
لذلك، ونعتبر التعاون مع البلدّية وڤاكنني قد أثمر».
لم  اجلماهيرّية  احلديقة  أّن  إلى  اسكندر  وأشار 
تكتمل، إذ يجب توفير املياه للحديقة، حيث يقوم 
ًيا الّسّكان بالّتناوب على رّي األشجار والورود،  حال
ا بذلك وأن تطوّر  وقد وعدت البلدّية أن تزوّدنا قريًب
احلديقة وحتضر مقاعًدا للجلوس. كما طالب أهالي 

احلّي بتسييج احلديقة لهدف احلفاظ عليها.
أّما بالنسبة الّدعاء البلدّية بأّن األراضي تابعة للدولة 
وال ميكن حتويلها إلى حدائق عامة ومالعب لألطفال، 
يقول اسكندر: «ال يعقل أّن األراضي التابعة للدولة 
ال ميكن تسخيرها ملصلحة الّسكان في احلي، كل ما 
نطلبه هو حديقة خضراء عاّمة أسوًة بباقي األحياء 
في حيفا، فهل هذا ممنوع ألّن األراضي «ُمستهدفة»»؟

الكاثوليك  مطرانّية  إلى  احلّي  جلنة  توّجهت  وقد 
وحديقة  لأللعاب،  مرافق  إقامة  إمكانّية  لفحص 

عاّمة في األراضي الّتابعة للوقف الكاثوليكّي.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

وظائف  أصحاب  جانب  إلى  املذكورة،  الهيئات 
والّطبيعة.  البيئة  حماية  مبوضوع  عالقة  ذات 
واّتفق في نهايتها على إعداد استطالع للفنادق 
فنادق  لتحويل  السياحّية،  اجلمعّية  به  تقوم 
استعداد  مبوجب  خضراء،  فنادق  إلى  املدينة 
على  واحلصول  املجال،  هذا  في  للّدخول  الفنادق 
الداخلي  والّتدريج  ومواصفاتها،  ّية  الدول الشارة 
للبلدّية، والعمل مبوجب اخلارطة اخلضراء للمدينة 

مع املسارات السياحّية.
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Gift Card+

احلمالت حتى 25.3.13 او حتى نفاذ مخزون احلملة.ال توجد ازدواجية حمالت وتخفيضات. خاضع لشروط احلملة, للسلع املشاركة في احلملة والتشكيلة املوجودة في كل فرع. العضاء النادي ممن بطاقتهم 
سارية املفعول وللمنضمني اجلدد. سيحسب السعر من السعر التصنيفي الظاهر  على السلعة. حملة العطور حتى %40 تخفيض+ %40  تخفيض العضاء النادي. ال يشمل عطور شانيل, توم فورد, تيري 

موغلر, فيكتور رولQ. سلع واطقم باسعار خاصة. في ايالت االسعار ال تشمل ض.ق.م

من همشبير لتسرخان

تشكيلة عطور 
رائدة املشاركة 

في احلملة

عطر وان مان شو
100 ملل للرجل

ففققططط بـ 

ششش..جج
على كل شروة في قسم مستحضرات التجميل

احلد االدنى للمخزون: 500 وحدة

حصري العضاء

ش.ج للوحدةحصري العضاء

 تخفيض اضافي على الباقي                        
ألعضـاء    

حتى

تخفيض

للعطور  واألحجام املشاركة في احلملة- التفاصيل في الفروع. وفقا  االقصى.  باحلد  بتخفيض  وحدة   50٫000 منها  وحدة.  احلد االدنى للمخزون: 150٫000 

فرساتشي برايت 
كريستال 50 ملل

كرولينا هراري 212 للرجل/
سكسي 212 للرجل

ملل  100

سكالبتشر للرجل 
ملل  100

فانتزي 
ملل  100

بالك اكسس للمرأة
ملل  80

يوب للرجل
ملل  100

بالك اكسس للرجل
ملل  100

فانتزي تويست
ملل  100

ڤيڤث اپينيو
ملل  125

روشيس 
ملل  100

امور  ملور 
ملل  100

ريهانا للمرأة 
ملل  100

بي ديليشيز  فريش للمرأة
ملل  100

باي
ملل  100

اروماتيك الكسير 
ملل  45

فيرساتشي فور هم للرجل 
ملل  100

كالڤني كالين اوفوريا للرجل
ملل  100

نوا 
ملل  100
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club365
ش.ج للوحدةحصري العضاء

جاست كڤالي للمرأة
ملل  50

جديد!

جديد!
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قامت مدرسة «املتنّبي»، مؤّخرًا، بتبّني مشروع توعية 
شامل لكّل طبقات املدرسة في مواضيع: النرجيلة، 
الكحول، الّسموم ومشروبات «الّطاقة». نّفذ البرنامج 
البلدّية،  املخّدرات  مكافحة  سلطة  في  مهنّي  طاقم 
بالّتعاون مع املستشارة الّتربوية سلمى جبران، اّلتي 
مع  والتماهي  االلتحام  بوجوب  إميانها  عن  عّبرت 
احتياجات جيل الثانوّية، وهي بدورها تؤمن بالّطاقة 

5 O zUM'«  ¡UM− Ò K  è ÒO M  è ÒO √
UH O Š ‹ åè L F M « X O Ðò ¡ôe½ 

عّماشة  معن  املطرب  مببادرة   ≠ åUHO�ò q�«d*

وبالّتعاون  احملتّل)  اجلوالن  في  بقعاثا  قرية  (ابن 
مع مؤّسسة «بيت الّنعمة» في حيفا، والّسلطة 
أقيمت  والكحول؛  املخّدرات  ملكافحة  الوطنّية 
خاّصة  ُملتزمة  ّية  طرب فنّية  أمسّية  األسبوع  هذا 
للّسجناء احملرّرين من مناطق مختلفة من البالد، 

نزالء مؤّسسة «بيت الّنعمة» في حيفا.
وتأتي هذه املبادرة لهدف دعم وتشجيع الّسجناء 
واالبتعاد  الصواب  طريق  مواصلة  على  احملرّرين 
عن عالم اجلرمية، كجزء من مسار إعادة تأهيلهم 
كي  املجتمع،  في  حياتهم  مزاولة  إلى  وإعادتهم 

ينخرطوا فيه بشكل طبيعي.
مفّتش  من  كّل  األمسّية  في  شارك  قد  وكان 
وليد  د.  املخّدرات،  ملكافحة  الوطنّية  الّسلطة 

حّداد، وجمال شحادة (مدير عام «بيت الّنعمة»)، 
والعاملة  سوسان،  إلياس  االجتماعّي  والعامل 

االجتماعّية غيداء عمران.
األصيلة،  ّية  الطرب باألغاني  األمسّية  متّيزت  وقد 

حيث تفاعل النزالء واحلضور مع هذه األمسّية. 
معن  املطرب  كلمته  في  حّداد  وليد  د.  وشكر 
يحذو  أن  ومتّنى  الطّيبة،  مبادرته  على  عّماشة 
ألّن  العربّي،  املجتمع  من  آخرون  مبدعون  حذوه 
في  املهمّشة  الشريحة  لهذه  والعطاء  التبرّع 

مجتمعنا شبه معدوم.
هذا وشكر جمال شحادة بدوره احلضور، وخصوًصا 
املطرب عماشة؛ وأّكد أّن مؤّسسة «بيت النعمة»، 
الّسجناء  وتأهيل  مساعدة  حتاول  سنة   30 ومنذ 

العرب وإعادتهم إلى املسار السوّي.

W Ò¹bK³�«  «—Òb�*« W×�UJ� WDKÝ l� ÊËUFÒ²�UÐ

 Îö Uý U ÎO zU Ë U ÎŽËd A  v M ³ ²ð åw Ò³ M ² *«ò

التي ميلكونها وبالتأثير املتبادل بينهم حيث تؤهل 
لدعم  صغار  كمستشارين/ات  والّطالبات  الّطالب 

زمالئهم، وخاّصة في مواجهة مخاطر املخّدرات. 
والّداعم األول لهذا املشروع هو مدير املدرسة، األستاذ 
رائف عمري الذي يدأب دائًما على رفع مكانة القيم 
التربوّية اإلنسانّية فوق أي اعتبار مادّي في املدرسة 

وإثراء احلياة التربوّية فيها. 
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شرطة  في  الكبيرات  احملّققات  إحدى  ضد  اّتهام  الئحة  تقدمي  ّمت 
الّساحل (االسم محفوظ في ملّف الّتحرير)، ألّنها كانت تأمر اّلذين 
حتّقق معهم مبغادرة غرفة الّتحقيق بحجج شّتى، بينما هم يتركون 
في  تنبش  أن  احملّققة  اعتادت  وقد  الشخصّية.  أغراضهم  أمامها 

أمتعة وأغراض هؤالء، وسرقة نقودهم. 
محكمة  إلى  قّدم  العاّمة  يابة  الّن في  الّشرطة  حتقيقات  قسم  وكان 
الّصلح في حيفا الئحة االّتهام ضد هذه احملّققة، وذلك ألّنها كانت 
في  الّتحقيقات  غرفة  إلى  إدخالهم  وّمت  معهم،  حتّقق  اّلذين  تسرق 

مرَكز الّشرطة، حيث خدمت في مناسبات عديدة.
وز وآب من العام املاضي،  ويتبّني من تفاصيل الّتهمة، أّنه في َشهري متّ
الشكوى  رفعوا  اّلذين  وهم  مّتهمني،  سبعة  مع  احملّققة  هذه  حّققت 
ضّدها. وفي أثناء الّتحقيق أمرتهم بحجج مختلفة أن يغادروا غرفة 
الّتحقيق، وبينما تركوا أغراضهم سرقت ألوف الّشواقل؛ كما سرقت 

åè ÒO HI Ý_« ”U O ≈ —U ò è Ý—b  ‹ è ÒO−N M  ô  U ÒO U ÒF

*åUHO�ò q�«d ≠ شارك مجلس طّالب مدرسة «مار إلياس األسقفّية» 

ألبرشّية  الّتابعة  ّية  الّطالب املجالس  جميع  ضّم  اجتماع  في  حيفا،  في 
ّية. وقد عقد االجتماع  الروم امللكيني الكاثوليك في املدارس فوق االبتدائ
مببادرة األب عارف ميني (النائب األسقفي لشؤون مدارس األبرشّية)، في 
مدرسة مار إلياس في اعبلّني، واّلذي هدف إلى خلق نوع من الّتواصل 

والّتعارف بني طّالب املدارس املختلفة الّتابعة لألبرشّية.
والناصرة  وحيفا  عكا  (متروپوليت  شّقور  إلياس  املطران  الّلقاء  حضر 
وسائر اجلليل)، واّلذي دعم الفكرة واثنى على العاملني عليها، مؤّكًدا 
أّن سياسة مدارس األبرشّية تدعو إلى فتح أبواب الّنقاش وتعرّف اآلخر 

وتقّبله كإنسان في الّدرجة األولى. وتضّمن االجتماع كلمات ترحيبّية 
من مديرة املدرسة املستضيفة ومفّتش املعارف علي هيكل واألب عارف 
التربية  مرّكزات  بإشراف  تعارف  وفعالّيات  إفطار  وجبة  تخّللها  ميني، 
ّية تخطيط مشروع. وأّكد الّطّالب  االجتماعّية من املدارس املشاركة، وفّعال
ا بطريقة مثيرة لالهتمام.  ـً ّي املشاركون على أّن الّلقاء كان مثمرًا ومبن
وضمن الفّعاليات الال-منهجّية، قام طّالب الّصف العاشر (ب) في مدرسة 
ية الّصف دعاء خوري، ومعّلم  «مار إلياس األسقفّية» في حيفا، برفقة مرّب
الفيزياء مدحت حسني، بزيارة إلى شركة IBM  اّلتي تعمل في مجال 
املختبرات  الطّالب  حيث زار  والبرمجّيات؛  احلواسيب  وتطوير  تصنيع 

واستمعوا إلى محاضرة عن أحدث التقنّيات بالشِّركة، في هذا املجال.
وفي سياق آخر التقى طّالب صفوف الّتواسع والعواشر في املدرسة مندوًبا 
القدرات  استخالص  إلى  يهدف  مشروع  "ميخائيل"، وهو  مشروع  عن 
الشخصّية لالمتياز عند الطالب. وضمن هذا املشروع يكتسب الطالب 
العديد من املضامني التعّلمّية، مثل: القراءة السريعة، تطوير الّذاكرة، 
الّلغة  واإلبداعّي،  الرياضّي  الّتفكير  املقروء،  فهم  على  القدرة  تنمية 

اإلنچليزّية، الّتفكير العلمّي احلديث، وطرق لتنظيم الوقت. 
شرائح  عرض  تضّمن  املشروع  عن  ُمسهب  شرح  إلى  الّطّالب  واستمع 
محوسبة عن أهدافه، طرق العمل، وجناعات املشروع. وقد أبدى عدد من 

الّطّالب عن رغبتهم باالنضمام لهذا املشروع.
في  خميس،  يوم  كّل  االلتقاء،  يواصلون  عشر  احلوادي  طّالب  وما زال 
التقى  حيث  الّشابة.  القيادة  دورة  ضمن  الدراسّي،  الّتوجيه  جمعّية 
الّطالب بعدد من الشخصّيات االجتماعّية والسياسّية والثقافّية والفنّية 
املختلفة، لهدف زيادة الوعي لديهم ومساعدتهم على صقل شخصيتهم.

وأشار األستاذ سمعان أبو سني (مدير املدرسة) إلى أّن هذه الدورات 
تساهم في تطوير شخصّية الّطّالب وترسيخ الّصفات القيادّية فيهم. وقد 

شكر جمعّية الّتوجيه الّدراسّي على دعمها الّدائم للمدرسة.
اآلخر  على  التعرّف  إلى  يهدف  واّلذي  وُهوّية»،  «حوار  مشروع  وضمن 
وتقّبله، حّل يوم األحد املنصرم طّالب الّصف الّسابع من مدرسة «هحيَطه» 
החיטה من «زخرون يعقوب» ضيوًفا على طّالب الّصف الّسابع من 
مدرسة «مار الياس األسقفّية»، حيث أقاموا فّعالّيات مشتركة القت 

استحسان الّطّالب.
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 17 فقدت  وأخرى  شيكًال،   170 مبلغ  معها  حتّقق  كانت  فتاة  من 
شيكًال من محفظتها؛ بعد أن استدعيت في الغد إلمتام اإلفادة في 
احملّققة  وطلبت  أخرى.  شيكًال   250 فقدان  إلى  انتبهت  قضّيتها، 
منها مغادرة غرفة الّتحقيق، مرّة أخرى، فسرقت مبلغ 150 شيكًال 
إضافّي من احملفظة. كما اشتكت إحداهن على سرقة 100 شيكل 

منها بذات الّطريقة.
إحداّهن،  مع  للّتحقيق  املستشفى  إلى  وصلت  رابعة  حادثة  وفي 
وطلبت منها أن تأتي إلى سيارة الشرطة، وفي أثناء ذلك، أمرتها 
وفي  شيكل.   300 محفظتها  من  وسرقت  ارة  السّي مبغادرة  احملّققة 
ذات الّنهار وصلت إحداهن إلى مرَكز الّشرطة، ففقدت 1200 شيكل، 
أّما الّسادسة ففقدت 450 شيكًال، كما سرقت احملّققة أحد الرّجال 

400 شيكل في أثناء الّتحقيق معه. 

عقوبة  فرض  لطلب  بحّقها  حتتفظ  أّنها  احملكمة  النيابة  وأبلغت 
َهَمة. الّسجن الفعلّي على احملّققة املتَّ
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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



15 2013 —«–¬ 15 WF ÔL'«

ا�جدد..
ا�جمـل وا�وفـر

أثاث عبد اللطيف

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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يوحنا  «مار  مدرسة  شاركت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اإلنچليزّية  الّلغة  مسابقة  في  مؤّخرًا،  اإلجنيلّي»، 
في  شارك  حيث  واإلعدادّية،  ّية  االبتدائ للمراحل 
املسابقة عدد كبير من طّالب الرّابع حّتى الّثامن، 
أم  مدينة  في  «إبداع»  جمعّية  في  جرت  واّلتي 

الفحم، واملسؤولة عن املسابقات القطرّية. 
ا، وصلوا  وكان قد فاز في املسابقة املذكورة 22 طالًب
إلى املراتب األولى، وقد حصلت املدرسة على املرتبة 
حصلت  فيما  اإلعدادّية،  املرحلة  عن  قطرًيا  األولى 

ّية.  ا عن املرحلة االبتدائ ـً على املرتبة الّثالثة قطرّي
يشار إلى أّن الّطالب املشاركني في املسابقة، كانوا 

للمسابقة،  خّصيًصا  معّدة  مناذج  على  تدرّبوا  قد 
وهي من أعمال اجلمعّية املسؤولة،  وقد متت عملّية 
التدريب وتهيئة الّطالب حتت إشراف معّلمتي الّلغة 

اإلنچليزّية، چريس - سالمة وإلسي غّطاس. 
الفائزين  بالّطالب  يحتفى  أن  املتوّقع  ومن  هذا، 
«مار  سُتمنح  حيث  تكرميّي،  حفل  في  واملدرسة 
طالب  كّل  سيحصل  فيما  درًعا،  اإلجنيلّي»  يوحنا 
املوافق  األحد  يوم  وذلك  تقديرّية،  شهادة  على  فائز 
جمعّية  على  القّيمني  بحضور   ،(24/3/2013)
املدارس  ومديري  الفحم  أم  بلدية  ورئيس  «إبداع»، 

املشاركة، إضافًة إلى مرّكزي الّلغة اإلنچليزّية. 

 qH²% W ÒKI ² *« å—«u Šò W Ý—b
w *U F « …√d *« Âu O Ð

املرأة  يوم  حلول  مبناسبة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مدرسة  استضافت  آذار،  من  الّثامن  في  العاملي، 
«حوار» املستقّلة، وفاء سرور - زريق (من جمعّية 
الّسابع  صّفي  بطّالب  خاّص  لقاء  في  «مساواة») 
لتحديد  تاريخّي  استعراض  خالله  ّمت  والّثامن؛ 
نظرة  حول  نقاش  جرى  ثّم  ومن  العاملي،  املرأة  يوم 
ضّد  العنف  قضايا  خالل  من  للّنساء  املجتمع 
املبكر،  الزّواج  العمل،  في  الّنساء  حقوق  الّنساء، 
وغيرها من القضايا اّلتي حتّدد مكانة املرأة. وقد 
أثارت مواضيع النقاش اهتمام الطّالب، فعّبر كّل 

منهم عن رأيه وناقش آراء اآلخرين. 
وفي إطار مكّمل قام طالّب املدرسة كافة في العمل 
على ورشات خاّصة أعّدتها وأشرفت عليها املعلمة 
ية نيڤني فارس، حيث اشتملت ورشات الفئة  واملرّب
سرد  على  اخلامس)  الصغيرة (الّثاني -  العمرّية 

حلقه  وماهّيته،  تاريخه  املرأة،  ليوم  استعراضّي 
تهّكمّية،   - متنوّعة  لوحات  حول  حوارّي  نقاش 
رمزّية،... - تتناول وضع املرأة في مجتمعنا العربّي 
خاّصًة وفي العالم عاّمًة. أّما في اجلزء األخير من 
الورشات فقد أفسح للّطالب املجال للّتعبير عن 
رأيهم وعّما تعّلموه من خالل الورشة في لوحات 
رسموها ليعكسوا يوم املرأة بحسب وجهة نظرهم.

 - (الّسادس  عمرًا  األكبر  الفئة  ورشات  أّما 
الّثامن) فقد اشتملت أيًضا على سرد حول يوم 
على  تناول  تهّكمي  نّص  قراءة  تضّمنتها  املرأة، 
وجه اخلصوص موضوع الفرق بني الّشعار واملمارسة 
مبناقشة  الطّالب  فقام  املرأة،  بيوم  يتعّلق  فيما 
النّص وظواهر وظروف حياتّية يومّية من خالله، 
فعّبروا بعده عن الزخم التفاعلي من خالل كتابة 

نص مسرحّي حول املوضوع ّمت عرضه الحًقا.



17 2013 —«–¬ 15 WF ÔL'«



182013 —«–¬ 15 WF ÔL'«



19 2013 —«–¬ 15 WF ÔL'«



202013 —«–¬ 15 WF ÔL'«

…d− ÒN *« Èd I « v ≈ è uł Ü ÒEM ¹  Òw Žu O A « »e × K  UH O Š Ÿd
 v½UŽ  U�  «ÎdO¦
Ë  ¨»Ëd(«  rž—  5M Ò��«  ·u�√  cM�  ÊU ÒJ Ò��«  s�  Ôq�ð  r�  œö³�«  

 U Ò/≈Ë  ¨jI�  rÒKF²�«  fO�  ·bN�«  ∫‰U ÒLł  —u½√  Æœ   5*UE�«  ÂU ÒJ(«  —uł  ÊU ÒJ Ò��«

 ÒwŽuOA�«  bzUI�«  `¹d{  …—U¹“   ‰œUŽ  ÒqŠ  ÒÍ√  s�  ¡e−
  …œuF�«  ÒoŠ  vKŽ  bO
Q Ò²�«

 —U�J½ô«Ë  W1eN�«  s�“  w�  VB²M*«  ÒwMOD�ÓK HK�  e�—  ÆÆwÐuÞ  oO�uð

*åUHO�ò q�«d ≠ شارك العشرات من رفاق احلزب الشيوعّي واجلبهة 

والشبيبة الشيوعّية، من العرب واليهود في حيفا، في جولة إلى 
القرى املهّجرة في محيط ِمنطقة حيفا، يوم الّسبت املنصرم، تضّمنت 
قرى تل قامون والّشيخ بريك وطيرة أم العلق وجبع وغيرها، بإرشاد 
األستاذ فوزي ناصر. وقّدم األستاذ ناصر شرًحا عن تاريخ هذه القرى 
واِملنطقة عموًما، وكيفّية تهجيرها في فترة االنتداب، سواء أكان ذلك 
بالقوة العسكرّية والّتطهير العرقّي وارتكاب املجازر إبان نكبة عام 
العرب  اإلقطاعّيني  ِقبل  من  أراٍض  بيع  عبر  ذلك  قبل  أو   ،1948
للحركة  اخلليل)  ومصطفى  اخلوري  وسليم  سرسق  عائلة  (ومنهم 
والتضييق  العشرين،  القرن  عشرينّيات  من  بدًءا  هيونّية،  الصِّ

االقتصادي واألمني على الفالحني، أصحاب األراضي الفعلّيني.

—uBF�« Òd� vKŽ …d�UŽ œöÐ

سابقة،  تاريخّية  ومراحل  فترات  إلى  شرحه  في  ناصر  وتطرّق 
كالكنعانّية واليهودّية واإلغريقّية والرومانّية والبيزنطّية واإلسالمّية 
والصليبّية والعثمانّية واململوكّية، والتطوّر احلضاري للبالد والتوّطن 
جتارة،  وخطوط  كطرق  اجليولوجّية  الكسور  واستخدام  املروج  في 
بني  ما  بالد  ألهمّية  االقتصادّي  وجوهرها  اندلعت  اّلتي  واحلروب 
النهرين (الفرات في العراق، والنيل في مصر). ورغم تبّدل احلكام 
في البالد فال توجد فترة خلت فيها البالد من الّسّكان على مدار 
ه، مع تغّير قومّياتهم وأديانهم، والعديد من املسّميات  ـّ الّتاريخ كل
واألساطير متشابهة ومتشابكة في أكثر من لغة وثقافة. وحّتى في 
فترات احلروب أو األزمات االقتصادية كان الّناس يبتقلون من ِمنطقة 

ا للعيش الكرمي. إلى أخرى طلًب
من  األصالنّيني  البالد  أهل  صراع  على  املكان  قصص  من  ويستدّل 
سّكان القرى واملدن مع الّسلطة احلاكمة، والظاملة في معظم األحيان. 
ومنها قّصة «الشيخ بريك» اّلذي تعرّض لظلم جباة الّسلطان اّلذين 
ما جاءوا لتحصيل الضريبة  ـّ كسروا إبريق الوضوء خاّصته، ألّنهم كل
املياه،  نبعت  اإلبريق  تكّسر  وحيث  اإلبريق،  فكسروا  يصّلي  وجدوه 
ولم  بريك».  «الشيخ  أو  بريق»  «الشيخ  تسمية  جاءت  هنا  ومن 
يكن الّظلم معنوًيا فقط، بل مادًيا باألساس، بفرض الّضرائب على 

الّشباب  وجتنيد  األراضي 
عملهم  قوة  وفقدان  للحروب 

في الزّراعة.

…œuF�« Òo×Ð p Ò�L²�« 
جّمال  أنور  الدكتور  وقال 
في  احلزب  قيادة  (عضو 
هذه  من  الهدف  إّن  حيفا) 
على  يقتصر  ال  اجلوالت 

على  والّتشديد  الّتأكيد  بل  أهمّيتهما،  رغم  فقط،  والتعّلم  املعرفة 
قضّية الالجئني الِفَلسطينّيني وحّق العودة، كجزء من برناَمج الّسالم 
حل  وأّي  الدميقراطّية،  واجلبهة  الشيوعي  احلزب  يطرحه  اّلذي  العادل 
ال يضمن حقوق الالجئني لن يصمد في وجه الواقع وفي وجه أبناء 
وأحفاد الالجئني واملهّجرين في الوطن والّشتات. وأّكد جّمال أّن فرع 

احلزب في حيفا سينّظم جوالت إضافّية، سيعلـَن عنها الحًقا.
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واختتمت اجلولة بزيارة ضريح القائد الشيوعّي الكبير توفيق طوبي 
ّية، واّلذي تصادف  (2011-1922) عند مشارف مدينة حيفا اجلنوب

هذه األيام ذكرى رحيله الّثانية. 
شرًحا  زعاترة،  رجا  الّشيوعّي،  للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير  وقّدم 
ّية واحملطات األساسّية في مسيرة  ا عن سيرة طوبي النضال مقتضًب
واحلكم  قاسم،  كفر  مجزرة  إلى  النكبة  من  ّية،  العرب اجلماهير 
العسكري إلى مرحلة يوم األرض وما بعدها. وقال: «هناك نظريات، 
اليوم، تتحّدث عن «اجليل املنتصب»، واحلقيقة أّن طوبي، في زمن 
الهزمية واالنكسار، كان رمزًا لإلنسان الِفَلسطينّي املنتصب الّشجاع، 

املناضل من أجل حقوق شعبه وحقوق العاملني وأخوّة الّشعوب». 
وأّكد زعاترة أّن رصيد احلزب الشيوعّي بني الناس هو نتاج نضاالت 
الشيوعّيني وتضحياتهم اجلسام في أصعب املراحل، ومتّسكهم باخلط 
األممي املبدئي املكافح.. واختتم قائًال: «نحن باقون على عهد طوبي 

وزّياد وڤلنر وتوما، والرّفاق أجمعني».

 WM O Nł  W ÒO ŽU L ²łô«  WK U F «
 …œU N ý  v K Ž  q B %  W½—U/≠—b Ð
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 åUHO�ò  q�«d*

العاملة  حصلت   ≠
بدر  جهينة  االجتماعية 
املجتمع  (مرّكزة  منارنة   -
في  احليفاوّي  العربّي 
ملكافحة  البلدية  الّسلطة 
شهادة  على  املخدرات) 
اللتزامها،  تقديرًا  متّيز 
في  وتفانيها  مهنّيتها 

العمل.
وذلك ضمن لقاء احتفالّي، 
نّظم مؤّخرًا، ملناسبة مرور 
تأسيس  على  عاًما   25

الّسلطة الوطنّية ملكافحة 
املخّدرات والكحول.

وتعمل جهينة منذ سّت سنوات في الّتعليم الرّسمي وغير الرّسمي، 
أيًضا، في املجتمع العربّي في حيفا، وعلى نشر الوعي بني  صفوف 
األضرار  إزاء  األخرى  املهنية  واجلهات  واألمهات  اآلباء  الشبيبة،  أبناء 
مبنية  توعية  برامج  ضمن  والكحول.  املخدرات  تعاطي  عن  الناجمة 
على محاضرات معلوماتّية، ولقاءات عمل تالئم ثقافة املجتمع العربّي، 

إلى جانب  تنظيمها لدورات وورشات إبداعّية أخرى.
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مدرسة   نّظمت    ≠  åUHO�ò  q�«d*

«الكرمليت»، مؤّخرًا، تدريبات  في اإلسعاف 
األولّي لصفوف العواشر، بالّتعاون مع «مؤّسسة 

ّي». األلفّية لإلسعاف األوّل
يومي  خالل  والّطالبات  الّطّالب  حصل  وقد 
في  وعملّية  نظرّية  إرشادات  على  الّتدريب 
ّي؛ ومن ثّم طّبقوا هذه اإلرشادات  اإلسعاف األوّل

فيما بينهم.
ذوا  ـّ وحب الّطالب،  استحسان  الّدورة  والقت  هذا 
الدراسّية؛  األّيام  خالل  الّدورة  هذه  ُتقام  لو 
موها  ـّ وأّكدوا أّن املعلومات واملهارات اّلتي تعل
على  وتساعدهم  وحيوّية،  ضرورّية  الّدورة  في 
في  حتدث  اّلتي  العديدة  اإلصابات  مواجهة 
احلياة اليومّية، فهذه اإلرشادات من شأنها أن 
تساهم في توعيتهم وتخلق جوًا من االطمئنان 

واألمان واحلذر.

 » Òö D   Òw ÒË_«  ·U F Ýû  …—Ëœ
åX O K d ~ «ò  è Ý—b   ‹  d ý«u F «
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كل المحل بـ

أسعارنا كلها حنية..

بناطيل جينس 
من 149 - 249 

وفي
قسم الشباب كل
األحذية واأللبسة
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*åUHO�ò q�«d ≠ عقد مساء الّثالثاء األخير، في 12 اجلاري، في مقّر 

جمعّية الّتطوير االجتماعّي - حيفا، اجتماع حضره عدد من رجال الّدين 
والّتربية واملجتمع، لتشكيل جلنة توجيه ملشروع «مجتمع حيفاوّي آمن»، 
واّلذي تبادر إليه اجلمعّية؛ وقد أثمر االجتماع عن االّتفاق لعقد مؤمتر 
موّسع حول مكافحة العنف ونشر روح الّتسامح في املجتمع، يحضره 
ممّثلو الهيئات الدينّية والّتربوّية واملجتمعّية من مختلف األحياء، لوضع 

مخّطط عملّي للحّد من ظاهرة العنف.
افتتح االجتماع وأداره مرّكز املشروع في اجلمعّية، األستاذ زياد شليوط؛ 
وبَسط مدير عام اجلمعّية، األستاذ حسني اغبارّية أمام احلاضرين، رؤية 
اجلمعّية للمشروع على ضوء الّظاهرة الّسلبّية اليومّية اّلتي يشهدها 
مجتمعنا العربّي عاّمًة، واحليفاوّي خاّصًة. وأوضح  اغبارّية ما تقوم به 

l L ²−*« ‹ nM F « …d ¼U þ è × U~* d 9R  bI Ž
 ∫—ÒdIð ¨UHOŠ ≠ ÒwŽUL²łô« d¹uDÒ²�« W ÒOFLł tL ÒEMð ÍcÒ�«Ë ¨ås�ü« lL²−*« ŸËdA� tOłuðò WM'

اجلمعّية في هذا املضمار، وخاّصًة في مجال الّتعاون مع املدارس ووضع 
مسوّدة ميثاق املجتمع املدرسّي اآلمن، وأّكد على احلاجة لتشكيل جلنة 
توجيه تكون مبثابة هيئة مجتمعّية مرجعّية ملعاجلة هذا املوضوع املقلق.

اجلرينة،  مسجد  (إمام  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  االجتماع  في  حتّدث 
ومأذون حيفا الّشرعّي)، مؤّكًدا على أّن العمل يحتاج إلى أطر مختلفة 
ولتضافر اجلهود، وأّنه من الّضرورّي البدء في العمل منذ مرحلة الطفولة 

ا وبشكل كبير على األطفال. ـً ّي ومع املدارس، ألّن العنف يؤّثر سلب
ُمعرًبا  للموارنة)،  لويس  مار  رعّية  (كاهن  يعقوب  يوسف  األب  وتاله 
عن استعداده الّشخصّي للمساهمة في معاجلة ظاهرة العنف وتسخير 

مقدرات الكنيسة في سبيل هذا الهدف.
وقد نوّه األستاذ سمعان أبو سنة (مدير املدرسة األسقفّية) في كلمته، 

بني  الّتعاون  ضرورة  على  وأّكد  سنوات  منذ  العنف  ظاهرة  انتشار  إلى 
املدرسة واألهل في هذا املضمار، كما أشار إلى أّن معاجلة العنف ال تتّم 

بالعنف املقابل، بل بنشر روح الّتسامح وتقدمي البدائل.
االقتراحات،  وتقدمي  األفكار  وطرح  الّنقاش  إغناء  في  احلضور  وشارك 
جورج  احلليصة)،  حّي  جلنة  كايد (رئيس  كامل/أبو  يوسف  بينهم:  من 

اسكندر (رئيس جلنة حّي احملّطة)، واألستاذ فهيم دكور، وغيرهم. 
مراكز  في  كبيرة  الفتات  نصب  منها  توصيات،  بعّدة  االجتماع  وخرج 
ّية حتمل أقواًال حتّث على الّتسامح ونبذ العنف،  هاّمة في األحياء العرب
برنامج  وتنفيذ  ذاتها،  الرّسالة  حتمل  املدارس  في  جدارّية  لوحات  ورسم 
الفرصة الفّعالة في املدارس، والّدعوة إلى إقامة يوم للّتسامح للمجتمع 

العربّي احليفاوّي، إضافًة إلى مؤمتر محاربة العنف.
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من  وطالبات  طّالب  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«الكرمل»  مدرسة  في  عشر  الّثاني  الصف 
مساعدة  في  منهم  مساهمًة  الّدم،  في  بالتبرّع 
األوقات  في  وخاّصًة  واحملتاج،  املريض  وخدمة 

العصيبة وحاالت الطوارئ.
أرقى  أجمل  «ما  بالقول:  املدرسة  إدارة  وعّقبت 
أن ننّمي في نفوس طّالبنا قيم العطاء والتبرّع، 

ليتحّول ذلك نهًجا من سلوك الّطالب».
في  «الكرمل»،  مدرسة  ثانوّية  وشاركت  هذا 
محاضرة حول ترشيد االستهالك، قّدمها املرشد 
غّسان صالح (من جمعّية «إعمار» - للّتنمية 

والّتطوير االقتصادّي) لهدف تهيئة الّطالب إلدارة 
اته اخلاّصة ومصروفاته الشخصّية، كجزء  ّي ميزان
من مشروع يهدف إلى تعزيز الّثقافة االقتصادّية 

بني أبناء مجتمعنا.
الّتربية  (مرّكزة  داود  مارلني  ية  املرّب وأشارت 
احملاضرة  هذه  أّن  إلى  املدرسة)  في  االجتماعّية 
ما  اهتمامهم،  وأثارت  الّطّالب  انتباه  شّدت 
ضرورة  باتت  االقتصادّية،  الّثقافة  أّن  يؤّكد 
ملّحة، ومن واجبنا أن نغرسها في نفوس طّالبنا 
وأبنائنا، ضماًنا ملستقبل اقتصادّي أفضل، زاخر 

باإلجنازات والّنجاحات. 

åq d ~ «ò è Ý—b  è Ò¹u ½UŁ ‹ è ÒO−N M ≠ô  U ÒO U ÒFåq d ~ «ò è Ý—b  è Ò¹u ½UŁ ‹ è ÒO−N M ≠ô  U ÒO U ÒF
*åUHO�ò q�«d ≠ حصدت الّطالبة دعاء بركة على 

الكرة  لقذف  إسرائيل  بطولة  في  البرونزّية  امليدالية 
احلديدّية لوزن 3 كغم، حيث قذفت الكرة ملسافة 11 مترًا.

الكلّية  في  عشر  احلادي  الّصف  في  طالبة  دعاء 
ا حيث  ـً ا وتعليمّي ـً األرثوذكسّية، وهي متمّيزة رياضّي
لنهائّيات  واعتلت  السّلة،  كرّة  رياضة  أيًضا  متارس 
ملسافة  الّثانية  باملرتبة  فوزها  بعد  إسرائيل  بطولة 
10 أمتار ونصف املتر، في األلعاب القطرّية لبطولة 
حيفا والشمال. تتدرّب دعاء في الكلّية حتت إشراف 
ترى  واّلتي  ملشي،  راغدة  البدنّية  الّتربية  معّلمة 
بدعاء طالبة تتحّلى بجميع الصفات التي ميتاز بها 
الرّياضّية الّناجحة، بل اإلنسان الناجح بشكٍل عام. 
وقد حصدت الّطالبة نور ملشي املرتبة الّثانية في 
قذف الكرة احلديدّية، ضمن مشاركة الّنادي الرياضّي 
لصفوف الّتواسع في الكلّية مبباريات ألعاب القوى، 
حيث تأّهل فريق ألعاب القوى للنادي الرياضي في 
املرتبة  حصد  أن  بعد  القطرّية  األلعاب  إلى  الكلّية 

مال،  ّية ملنطقة حيفا والشِّ الّثانية في املباريات اللوائ
واّلتي جرت، مؤّخرًا، في ملعب «ناڤيه شأنان» في 
حيفا. امتاز فريق طالّب وطالبات الّنادي الرياضّي 
كّل  املباريات،  في  شارك  وقد  األلعاب.  جميع  في 
بالل  وجنوان  إلياس  جريس  زعطوط،  سعيد  من: 
ونور  إلياس  عَدن  خورّية،  هيا  اليد)؛  كرة  (قذف 
جريس  زعطوط،  سعيد  العريض)؛  (القفز  ملشي 
إلياس وحسام لوسّيا (القفز العالي)؛ هيا خورّية، 
عدن إلياس ولوريس أشقر (اجلري ملسافة 80 مترًا)؛ 
عودة األشهب، باسم جرايسي وحسام لوسّيا (اجلري 
ملسافة 80 مترًا)؛ مي هّلون، جونا بولس ونور ملشي 
(قذف الكرة احلديدّية)؛ ديانا زبيدات، لوريس أشقر 
وآية عودة (اجلري ملسافة 1000 متر)؛ فرح يونس، 
عودة األشهب وباسم جرايسي (اجلري ملسافة 1000 
إلياس  وجريس  سالمة  راني  زعطوط،  سعيد  متر)؛ 
إلى  الفريق  يرتقي  وبذلك  احلديدّية).  الكرة  (قذف 
األلعاب القطرّية التي ستجري خالل شهر أّيار املقبل.  
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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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فرع يركا – م.ص. ير

- -ب ب
طناجر نيروستا ملّونة 

26/28/30
طقم كراميكا ملّون

18 قطعة

للطقمللواحدة

قالية سيراميك 
للطبخ الصحي كل 

اSحجام

- ب

سعر الوحدة

بس من مركـ
أحلى، أروع، وأوفر هد

طقم Zina – تصميم أوروبي بأسعار مغرية

طقم قهوة 
12 قطعة

طقم مالعق 
وسكاكين مذّهب 

24 قطعة

ط
و
4

طقم تقديم أبيض 7 
قطع نعمان

طقم  مالعق 
وسكاكين

24 قطعة نعمان
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ركا هاتف 04-906-9600

طقم  أكل 148 قطعة

ـاز همازون
 ية لست الحبايب

طنجرة دجاج 
38 لتر نعمان

طقم صينيتين 
فاخرتين

طقم تقديم أحمر 
10 قطع

تشكيلة أطقم أكل 
خاصة 18 قطعة 

نعمان

طقم شوربة أحمر 
11 قطعة

طقم 18 قطعة 
نعمان

طقم روميو وجوليت 147 قطعة

 Hard Anodized  نموذج  Perfecto تشكيلة طناجر

30%
تخفيض
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الحمالت بين التواريخ 21.03.13 -  14.03.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحف

بـ

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

زوج معجون اسنان ”كولجيت“ 
أحمر 100 مل

بـ

مسحوق غسيل ”إريال“ 8 كغم”سانو بيسجا“ معّطر 4 لتر

شوربة بطعم  الدجاج ”أوسم“ 
1 كغم

محدود لـ 4 وحدات

بازيالء وجزر/ فاصولياء خضراء مقطعة/ 
فاصولياء صفراء مقطعة/  بازيالء / بازيالء 

ناعمة/ ذرة/ جزر صغير

شوربة دجاج ”كنور“ 400 غم

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

مطّري غسيل ”ماكسيما“ 4 لتر

يوجورت ”تنوفا“ 3 لتر

زوج معجون اسنان ”كولجيت 
توتال“ 100 مل

مطري غسيل ”سود“/ ”سود“ 
لbرضيات 4 لتر

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

سائل جلي ”فيري“ 1.5 لتر

10
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

نحترم
الشيكات 

بشروط

فرع يركا – م.ص. ير

طل الربيع و
في مرك

مسحوق غسيل ”كولون“
7 كغم

حفاضات ”هاجيس“

بـ

لبنة ”تنوفا“ بيريئوس
750 غم

نقانق دجاج/ حارة ”طيرات 
تسفي“ 1 كغم
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بـ

بـ

 تشكيلة سلطات ”تسابار“
500-400 غم

بـ

محدود بـ 4 وحدات 

حليب كرتون ”طارا“ 2 لتر

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

زيت كانوال ”ميلومور“ 3 لتر 

بـ

محدود بـ 6 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

أرز فارسي ”ويلي فود“
1 كغم

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

عسل صافي ”ياد مردخاي“ 
1 كغم

بـ

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة بوظة عائلية ”كريميسمو“ 
عبوة توفير/ ”فانطازيا“/ ”ماغنوم“

محدود بـ 9 وحدات - عند الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة مشروبات بريجات/فانتا/سبرايت 1.5 لتر رباعية تونا ”ستاركيست“

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

فيليه مشط «دليداج» 

السعر للكغم

شرائح ”نسيخات هنيلوس“  
”دليداج“ 

ش

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

السعر للكغم

شرائح فيليه ”نسيخات 
هنيلوس“  ”دليداج“ 

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

السعر للكغم

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

السعر للكغم

سلمون ”ستيرلينج“ ”دليداج“ 

مفتوح

7
أيام في ا�سبوع

ركا | هاتف 04-906-9600

ونّورت ا�سعار
كاز همازون

همبورغر ”زوجلوبك“ 1.5 كغم

فطر مقّطع ”ويلي-فود“
400 غم

بـ

ل ” عقّطع ق قفط ط

كعك براونيز ”عيليت“
380 غم

” نا ت ة ا
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تنشيط  أو  يومّي،  ال دماغه  أداء  حتسني  إلى  يصبو  ال  مّنا  َمن 
والعلمّي،  ّي  املْهن حتصيله  حتسني  أو  تركيزه،  زيادة  أو  ذاكرته 
وغيرها  ة،  ّي النفسان حاالته  تغيير  أو  تصّرفاته  «تهذيب»  أو 
من األمور اّلتي قد تساعد في إعالء جودة احلياة وجتميلها؟!.. 
ة  ّي فهذا لم يعد حلًما بعيد املنال، بل أصبح واقًعا بوجود تقن

«نويروفيدباك». ـ ال
االستجابة  أو  العصبّية  الفعل  (رّدة  ـ«نويروفيدباك»  ال يأتينا 
العصبّية) بتقنّية عمل خاّصة وجديدة، مبنّية على تكنولوجيا من 
إنتاج وتطوير وكالة الفضاء األمريكّية («ناسا»)، واّلتي ميكنها عالج 
مشاكل اإلصغاء والّتركيز واإلفراط في احلركة (ADD/ADHD) من 

دون احلاجة إلى تناول الرّيتالني (احلّبة العجيبة)!

n¹dFð

تخطيطّي  رسم  إجراء  أساس  على  تقوم  ـ«نويروفيدباك»  ال تقنّية 
تقييم  في  ُيستخدم  ا  ـً أساسّي إجراًء  الدماغ  رسم  ُيعتبر  إذ  للدماغ؛ 
األرق،  احلركة،  فرط  االكتئاب،  القلق،  التعّلم،  صعوبات  التوّحد، 
الضغوطات اليومّية، وغيرها الكثير.. فهناك جناحات كبيرة وأكيدة 

ـ«نويروفيدباك». للعالج باستخدام برناَمج ال
وتشّتت  احلركة  فرط  حاالت  لعالج  تقنّية  أحدث  ـ«نيوروفيدباك»  ال
االنتباه وصعوبات التعّلم واالضطرابات النفسانّية املختلفة، من خالل 
تقييم النشاط الذهنّي والعصبّي لهدف الوصول إلى االستغالل األمثل 
للخاليا العصبّية وحتسني أدائها. فيتّم االعتماد على تخطيط كامل 
الذهنّية  احتياجاته  يشمل  (املريض)،  املعالَج  مع  للتعامل  األركان 

والنفسانّية واالجتماعّية كاّفة.
االنتباه  تشّتت  معاجلة:  ُمتكننا  ـ«نويروفيدباك»  ال تقنّية  خالل  ومن 
وضعفها؛  الّذاكرة  اضطرابات  الزائد؛  احلركّي  اإلفراط  والّنشاط؛ 
الّسلوكّية؛  االضّطرابات  الّنوم)؛  األرق (اّضطرابات  القلق؛  اّضطرابات 
صعوبات التعّلم؛ التوّحد (Autism)؛ نوبات الهلع؛ اخلوف املرضّي 

(فوبيا)، وغيرها.
ّية  ـEEG (جهاز يقيس فّعال الّتمرين مبنّي على حاسوب مرتبط ب
أمواج الدماغ). وفي حاالت صعوبة اإلصغاء والّتركيز لدى البالغني، 
نسبة  وجود  الّتخطيط  يرينا   ،(ADHD) خصوًصا  األطفال  ولدى 
ّية الدماغّية البطيئة في اِملنطقة األمامّية  كبيرة من األمواج الكهرَبائ
من الدماغ، مثًال، وهو ما يشير إلى أّن هذه اِملنطقة من الدماغ تعمل 
بشكل بطيء أو بشكل غير ناجع. ففي هذه احلالة نفّعل (منرّن) ونحِفز 

.QEEG وننّشط هذه اِملنطقة من الّدماغ بوساطة الّتمرين املدعّو

على  الّدماغ  مترين  في  يساهم  ـ«نويروفيدباك»  ال بوساطة  العالج  إّن 
ّية دماغّية بنسب صحيحة (حَسب املعّدل  إنتاج (بثّ) أمواج كهرَبائ
احلركّية  أو  العصبّية  املشاكل  بعض  حّل  في  فيساعد  الطبيعّي)، 
املستعصية، كما يحّسن من الّتصرّف، عن طريق تطوير قدرة الّدماغ 
باحلفاظ على الّتركيز واإلنصات من دون بذل مجهود ُمفرَط، وإيجاد 
أو  العقاقير  بعض  تعاطي  من  الّتخّلص  يتّم  ا  ـً وتدريجّي لها..  حّل 

األدوية الكيماوّية! 
يتفاَعل  َمن  أكثر  هم  مثًال،  الرّيتالني،  يتناولون  اّلذين  فاألطفال 
عن  اإلقالع  في  غالبّيتهم  ينجح  حيث  العالج؛  من  الّنوع  هذا  مع 
يتعّلم  ـ«نويروفيدباك»  بال العالج  خالل  فمن  الرّيتالني!  تعاطي 
املعاَجلون (املرضى) التحّكم أو التخّلص من حاالت الهلع املُفرط أو 
الّضغط الّنفسانّي أو ارتفاع ضغط الّدم أو التهاب اجليوب األنفّية 
التحصيل  حتسني  أو  الّتركيز،  نسبة  زيادة  أو  («سينوسيتيس») 
واألداء عند االمتحان أو العرض، واألهّم التخّلص من اإلفراط احلركّي 

ومشاكل الّتركيز (ADHD) لدى األطفال.
عند  العصبّية  الفعل  رّدة  خالل  من  ـ«نيويروفيدباك»  ال جهاز  يعمل 
ّية من الدماغ إلى  تفعيل الدماغ، عن طريق استقبال أمواج كهرَبائ
مجّسات (إلكترودات) تقيس هذه األمواج وتنقلها إلى احلاسوب بصورة 
 (EEG) التخطيط  هذا  وحتليل  دراسة  وأسلوب  دماغّي.  تخطيط 
 QEEG –) يدعى  النفّسانّية  أو  الّسلوكّية  احلاالت  وتشخيص 
Quantitative-EEG) فتخطيط األمواج يرينا قدرة عمل مناطق 

مختلفة من الدماغ، ومدى قوّتها أو ضعفها. 
 19 حتوي  املعالَج،  رأس  فروة  على  قّبعة  وضع  يتّم  العالج  وإلجراء 
ّية  ّية صغيرة)، تستقبل األمواج الكهرَبائ ا (إلكترودات كهرَبائ ـً مجّس
للدماغ وتنقلها بصورة تخطيط إلى شاشة احلاسوب عبر جهاز خاّص، 
ليقوم بعدها اخلبير بتحليل نتائج الفحص أو العالج. وهذا العالج 
وال  فقط،  للّدماغ  الكهرَبائّي  الّنشاط  يسّجل  فهو  بتاًتا،  مؤلم  غير 
يغّير من عمل الّدماغ ذاته. فتخطيط الدماغ يكشف لنا عن مناطق 

في الّدماغ تعمل بصورة سوّية وأخرى ال تعمل بكفاَءة.
مبساعدة خبراء واختصاصّيني في املجال النفسانّي يتّم حتليل ومعرفة 
وظائف كّل ِمنطقة، وإن كان هناك موقع أو أكثر ُيظهر تراجًعا في 
ا من موجات  الّنشاط الّدماغّي أو تقّدًما فيه؛ لوجود عدد كبير جّدً
ا.  جًدّ سريعة  موجات  لوجود  أو  الكافية،  غير  أو  البطيئة  الّدماغ 
فعلى سبيل املثال: إذا ظهرت في اِملنطقة األمامّية من الّدماغ موجات 
دماغّية بطيئة، وكان املريض يعاني صعوبات في االنتباه والّتركيز، 
بّث  على  وَحفزِها  اِملنطقة  تنشيط  يتّم  ـ«نويروفيدباك»  ال فبمساعدة 

موجات وفق املعّدل الطبيعّي.

مع  الشّيق،  احلوار  هذا  لي  كان  ـ«نويروفيدباك»  ال عالج  وحول 
املعاِلج العربّي الوحيد في البالد بهذه التقنّية، خبير الدماغ، 

الشاّب راني بربارة.

- َمن هو راني بربارة؟
أنا من مواليد مدينة عّكا (27 عاًما)، تعّلمت في مدارس حيفا. 
ّية األرثوذكسّية  في مدرسة «مار يوحنا اإلجنيلّي» بدايًة، ثّم في الكّل
دراسة  أنهيت  سنوات.  خمس  من  أزيَد  منذ  حيفا  أسكن  ّية.  العرب
ثالث  وقبل  حيفا.  جامعة  في  النفس  علم  في  األّول والثاني  الّلقب 
ـ«نويروفيدباك» في الواليات  سنوات أنهيت دورًة مكّثفة في موضوع ال
املّتحدة، وهو إدماج ما بني علم الّنفس وعلم الّدماغ والّتكنولوجيا. 
ا، لرسالة الدكتوراة من جامعة «بار إيالن» في موضوع  ـً ّي أحّضر، حال

ـ«نويروفيدباك» في مدينة حيفا. علم الّدماغ. ولدّي عيادة خاّصة لل

«نويروفيدباك»؟ ـ - كيف تعرّف ال
ا، تساهم في ترشيد عمل  ـً ّي إّنها تقنّية عالجّية حديثة العهد نسب
ففي  والعالج.  الفحص  بني  ُتدمج  تقنّية  احلاسوب.  بوساطة  الّدماغ 
البداية يتّم إجراء الفحص قبل بدء العالج، وبحَسبه يتّم حتديد نوع 
قبل  ما  ومقارنتها  الفعل  ردود  مراقبة  ُمتكننا  العالج  وخالل  العالج. 
العالج وبعده، حيث ُمتكن مراقبة تطوّر احلالة خالل العالج نفسه، من 
ّية، واّلتي تعطينا صورة شبه  خالل تخطيط ألمواج الّدماغ الكهرَبائ

شاملة عن عمل الدماغ.

ًدا لدراسة املوضوع؟ - ملاذا سافرت بعي
سافرت إلى الواليات املّتحدة لدراسة املوضوع لسبب عدم توافر هذه 
الّدورات في بالدنا. مع العلم أّنه يتّم، حديًثا، تدريس املوضوع ضمن 

دورات خاّصة في البالد.

- ما هي املؤّهالت املطلوبة لدراسة هذا املوضوع؟
أو  نفسانّي  موضوع  في  أّول  للقب  حامًال  تكون  أن  الضرورّي  من 

عالجّي.. فمن احملّبذ أن تكون لديك خلفّية علمّية وعالجّية.

- وبالّنسبة ملّدة الدراسة..؟
ملّدة  املّتحدة  الواليات  في  مكّثفة  دورة  ضمن  املوضوع  بدراسة  قمت 
االختبارات  واجتياز  الدراسة  إنهاء  بعد  أّنه  إّال  ا..  تقريًب سنة  نصف 
النظرّية، عليك اجتياز االختبارات التطبيقّية («ستاج») واّلتي قد 

تصل باملعّدل إلى 100 ساعة تطبيقّية.
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- ما مدى دّقة الفحص وأمانته؟
إذا ّمت الفحص بشكل علمّي سليم ودقيق فإّن الدّقة قد تصل إلى 
99 %. األمر قد يبدو لك بسيًطا أّول وهلة، ولكن الفحص وحتليل 
قبل  من  ال-إرادّية  حركة  فأّي  وخبرة.  وتقنّية  مهارة  يتطّلبان  النتائج 
املعالَج خالل الفحص قد تؤّثر في النتيجة! فالقضّية ال تنتهي مبجرّد 
ّية على الرأس.. علينا حتليل الّتخطيط  وضع قّبعة مجّسات كهرَبائ

الدماغّي واستخالص النتائج وفق املقاييس واملعايير املّتبعة.

شخص  من  تختلف  قد  واملعايير  املقاييس  ولكّن   -
إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، أيًضا، أليس كذلك؟

كالمك صحيح متاًما. إّن للبيئة واملجتمع والظروف احمليطة بالّشخص 
تأثيرًا كبيرًا، وهي متغّيرة بتغّير املكان. ولكن هناك معايير مّتبعة 
ّمت حتديدها بخطوط «عريضة»، بناء على أبحاث عديدة أُجريت على 

شرائح عمرّية ومجتمعّية ومرضّية مختلفة.

بعة،  املّت املعايير  عن  بسيط  انحراف  أّي  هل   -
ا، قد يزعج الّشخص ويسّبب  ـً ّي ب ا كان أو سل ـً ّي ة»؟إيجاب له أعراًضا «َمرضّي
بنسبة  فانحراف  آخر.  إلى  شخص  من  االنحراف  تأثير  يختلف  قد 
5 %، مثًال، عند شخص ما قد يعني له الكثير، فيؤّثر في حياته 
نسبة  بينما  تصرّفاته؛  في  يؤّثر  أو  نفسانّية  مشاكل  له  ويسّبب 
االنحراف ذاتها عند شخص آخر قد ال تشّكل له أّي عائق أو مشكلة.

يه املريض، من دون أن  - هل ميكنك اكتشاف ما يعان
يشكو لك أعراضه؟

العريضة،  بخطوطها  وحتديدها  املشكلة  على  اإلصبع  وضع  ُميكنني 
من دون أن يشرح   %  100 الّدقيقة  املشكلة  معرفة  ُمتكنني  ال  لكن 
لي املريض سبب حضوره إلى العيادة. أستطيع حتديد املشكلة وفق 
حتليلي ودراستي للّتخطيط الدماغّي؛ فيمكنني معرفة ما إذا كان 
الّشخص يعاني ضعًفا في الذاكرة أو من احلركة املفرطة أو من عدم 
بشكل  ذلك  سبب  معرفة  ُمتكنني  ال  ولكن  اكتئاب،  من  أو  الّتركيز 
دقيق، من دون شرح سبب توّجهه إلى العالج. أحياًنا كثيرة يأتيني 
مرضى يشكون أعراًضا معّينة، وبعد الفحص أكتشف أّنهم يعانون 
مشاكل أخرى إضافّية. فهناك عدد من األشخاص يصعب عليه حتديد 
مشاكله، أو يكون حتديده لها غير دقيق. لذا أرجع إلى الّتخطيط، 
مع  وبالّتعاون  املريض،  يعلمها  ال  مشاكل  بوساطته  أكتشف  حيث 
املريض أقوم بالتأّكد من أّن هذا «االنحراف» عن التخطيط يؤّثر فيه 
فعًال، فأقوم حينها مبعاجلة احلالة. إّن الّتخطيط عبارة عن الّدالة اّلتي 
 – معّينة  حاالت  في  ولكن  حَسبها.  ألعمل  أشمل  صورًة  تعطيني 
حّتى إن وجدت، خالل التخطيط، «خلًال» في ِمنطقة ما تعمل بشكل 
بطيء أو سريع – يؤّكد املعالَج (املريض) لي أّنه ال يعاني أّي مشكلة 
فعلّية من جرّاء هذا التغيير، أترك له حرّّية االختيار، وال أعمل على 

ا. حتسني أداء تلك اِملنطقة طاملا ال يؤّثر ذلك فيه سلًب

ة الفحص؟ ّي - كم تستغرق عمل
يستغرق الفحص ثالث دقائق، فقط. ولكّن حتليل الّتخطيط ودراسته 

واستخالص الّنتائج قد تستغرق ثالثة أّيام.

- كيف يتّم العالج؟
يختلف العالج من حالة إلى أخرى. ولكن خالل العالج يتّم تفعيل 
الّدماغ وتنشيط بعض اخلاليا في مناطق معّينة منه، عن طريق ألعاب 
تفكيرّية أو مسّلية أو مشاهدة فيلم ما.. وخالل العالج ميكن للحاسوب 
أن يفحص إمكانّيات التواصل، أيًضا، بني ِمنطقة وأخرى في الدماغ. 
حيث يقوم احلاسوب برصد النتائج ونقلها مبعّدل 4 مرّات في الّثانية. 
احلاالت  مع  الّتأقلم  على  الّدماغ  ونحِفز  نعمل  النتائج  هذه  ووفق 
ّية ورّدة الفعل. اجلديدة، وتفعيله ومتابعة الرّابط بني احلركة أو الفّعال

- هل هناك حاالت ال ميكن عالجها؟
هناك بعض احلاالت. فكّل َمن يتعاَط أدوية وعقاقير تتعّلق بأمراض 
نفسانّية ال يصلح للعالج. وكّل َمن يأِت، مسّبًقا، لهدف «الّتسلية» 
و«التجربة» ال لهدف العالج، ال ميكن عالجه. كما أّنه في حاالت نادرة 
ا، ال تكون لدى بعض األشخاص قابلّية للتعّلم أو التطوّر، رغم أّن  جًدّ
ا، وال تتطّلب مجهوًدا  ـً ّي العملّيات والفّعالّيات العالجّية بسيطة نسب
ا! فهي عبارة عن متارين بسيطة لتنشيط الّدماغ  ـً كبيرًا أو ذكاًء خاّص
من  يستفيد  كبير  عدد  هناك  احملّصلة  وفي  الّدماغ.  عمل  وحتسني 

ا قد يرفضه. العالج ويتقّبله وعدد قليل جًدّ

- ومباذا يتعّلق ذلك؟
املُزمنة  العضوّية  األمراض  الشخص،  عمر  عّدة:  بعوامل  ذلك  يتعّلق 

واملجتمع  البيئة  الدائم،  واألرق  الّنوم  في  اضّطرابات  يعانيها،  اّلتي 
تتعّلق  العالج  كفاَءة  شابه..  وما  غذائه،  منط  فيه،  يعيش  اّلذي 
باملريض، فعلى املريض العمل على ذاته، أيًضا. فعلى سبيل املثال 
بتقنّية  بعالجه  أقوم  ُمعّنف  أو  منبوذ  طالب  جاَءني  لو  احلصر،  ال 
ـ«نويروفيدباك»، ولدى مغادرته العيادة والعودة إلى بيئته سيعاني  ال
املشاكل ذاتها من نبذ وعنف، فنصف الّساعة العالجّية ال ولن تكفيه 
طاملا ال نعمل على حتسني بيئته ومنع َتكرار ما يالقيه ويعانيه. أنا 
أتعامل مع املريض كمدرّب شخصّي، أدرّب دماغه على حتسني مهاّمه 
يتأقلم  أن  ميكنه  اإلنسان  فدماغ  اجلديدة.  الّتغييرات  مع  والتكّيف 

ويتكّيف ويتعّلم أمورًا جديدة دائًما، طاملا نحن نحِفزه على ذلك.

ة  ّي كهَربائ موجات  حول  يدور  احلديث  أّن  طاملا   -
ومجّسات.. ما هي اخلطورة الكامنة في مثل هذا الفحص 
دماغّي! عالج  كّل  من  دائم  تخّوف  فهناك  العالج؟  أو 

ال توجد أّي خطورة في هذا العالج. هذا اجلهاز يقيس «كهرَباء الدماغ» 
ّية ألعصاب  ال يوّلد كهرَباًء للّدماغ. فهو يستقبل املوجات الكهرَبائ
الّدماغ ويترجمها إلى تخطيط عبر احلاسوب، فخالل الفحص والعالج 
الّدماغ.  من  ّية  الكهرَبائ املوجات  (اإللكترودات)  املجّسات  تستقبل 
ا  ـً ّي ونحن – بدورنا – «نقرأ» ما يجري، فنفّعل وننّشط الدماغ تدريب

ّية. فقط، ال بوساطة أمواج كهرَبائ

«نويروفيدباك»؟ ـ - منذ أّي عمر ميكن العالج بال
ُميكن العالج من عمر 3 سنوات حتى 79 سنة.. لقد عاجلت عجوزًا 
ـ«ألتسهامير». كما عاجلت أطفاًال في سّن مبّكرة  عانى من مرض ال

عانوا فرط احلركة ومشاكل في التركيز.

ركيز واإلنصات أو  - ولكّن َمن يعاني مشاكل في الّت
من فرط احلركة – وخصوًصا الطالب – ينصحه بعض 

ّريتالني.. اء بتناول ال األطّب
ا ال أحّبذ ذلك بتاًتا؛  ـً هذا صحيح في حاالت معّينة. لكّني شخصّي
فالرّيتالني ماّدة كيماوّية. فمن جرّاء عدم قدرة الّطالب على اجللوس 
مّدة ما خالل احلّصة الدراسّية، أو الّتركيز واإلنصات للمعّلمة، تقوم 
الدنيا وال تقعد، وتطالب املعّلمة بتحويله إلى طبيب لفحص إمكانّية 
استخدام الرّيتالني (تلك احلّبة ذات املفعول العجيب)! من دون دراسة 
أجد  ا  ـً شخصّي وأنا  مثًال!!  الّتصرّف  هذا  إلى  دفعته  اّلتي  العوامل 
بذلك مشكلة كبيرة؛ فالرّيتالني أصبح احلّل األسهل واألسرع إلرضاء 
ًيا.  املعّلمة وراحتها، أوًّال؛ وحلّل مشكلة الطالب في حاالت عديدة، ثان
العالج بالرّيتالني قد يساعد في حاالت كثيرة، لكن في حاالت أخرى 
هو  ليس  فالرّيتالني  العديدة!  اجلانبّية  أعراضه  عدا  نفًعا،  يجدي  ال 

احلّل األمثل دائًما.

ته في كثير من احلاالت.. ّي - لكّنه أثبت فاعل
كهرَبته.  على  ال  الّدماغ  كيمياء  على  يعمل  فالرّيتالني  صحيح؛ 
إّن  الّدماغ.  في  مستقِبالت  على  ويعمالن  متوازنان  املجاالن  وهذان 
الرّيتالني عبارة عن دواء كيماوّي يؤّثر في عمل الّدماغ. فهو يعمل 
ـ«كوكايني»، يتحّلل في املعّدة ويعمل على تنشيط خاليا الّدماغ،  كال
روع  من  يهّدئ  أّنه  املفاجئ  ومن  كالكوكايني..  إدماُنه  ُميكن  ال  ولكن 

الّطالب، وفي الوقت ذاته ينّشط ِمنطقة معّينة في دماغه!

ّريتالني.. - إًذا، ال ُميكن إدمان ال
ّية  كّم زيادة  تتّم  احلاالت  غالبّية  في  ولكن  فعلّي.  إدمان  يوجد  ال 
وجرعات الريتالني خالل العالج؛ ألّن اجلسم يعتاد على نسبة معّينة 
اجلرعة..  زيادة  إلى  املعاِلج  الّطبيب  بعدها،  فيضطرّ،  الرّيتالني،  من 
فالّشعور بعد تناول أّول جرعة من الرّيتالني يختلف بعد ُمضي شهر 
ولكْن  فاعلّيته!  وتقّل  تأثيره  يختلف  وبذلك  تناوله،  على  أكثر  أو 
الرّيتالني  بني  ورابط  نفسانّي)  حّسّية (إدمان  نفسانّية  عالقة  هناك 
عدم  حلظة  أّنه  يعتقد  الرّيتالني  يتعاطى  اّلذي  فالطالب  ومتعاطيه. 
تناوله اجلرعة ال ميكنه الّتركيز بتاًتا. فإن نسي الطالب أن يأخذ جرعة 
ًفا» إلى املدرسة.. وهذا غير صّحّي  الرّيتالني، مثًال، جتده يصل «مصّي
بدون  سليم  بشكل  العمل  على  دماغه  يعوّد  أن  فعليه  سوّي،  وال 
التعّلق بالريتالني. فدماغ اإلنسان مرن وميكنه أن يعالج نفسه بنفسه 
وأن يتأقلم مع ظروف معّينة. جتب إعادة القوّة إلى الدماغ وتفعيل 
األسهل،  احلّل  على  االعتماد  عدم  ويجب  وتطويرها،  الدماغ  خاليا 

الريتالني الكيميائّي.

ّريتالني، فعًال؟ - ولكن، هل ميكن االستغناء عن ال
ـ«نويروفيدباك» كانت  بالّطبع، وفي حاالت كثيرة. فإّن نتائج عالج ال
األطفال  طّب  أكادميّية  النجاح (حَسب  نسبة  وصلت  وقد  ا.  جًدّ جّيدة 
األمريكّية) من 85 % إلى 90 %، وأثبتنا أّنه ميكننا االستغناء عن 
الريتالني. وخالل العالج أحّبذ عدم تناول الريتالني منذ اجللسة األولى، 

فلن حتدث كارثة إذا ّمت اإلقالع عن تناول الريتالني.

- هل عاجلت حاالت ألطفال أقلعوا بعدها عن تناول 
ريتالني؟ ال

خيرًا.  تبّشر  والنتائج  ا.  تقريًب أعاجلها  التي  احلاالت  أكثر  من  هذه 
فكثيرون من األطفال اّلذين عاجلتهم استغنوا عن الرّيتالني متاًما.

- ما هي مّدة العالج؟
يتعّلق ذلك بعمر املعالَج (املريض) واألعراض اّلتي يعانيها. لكن في 
املعّدل، يحتاج الطفل إلى عشر جلسات عالجّية، مبعّدل نصف ساعة 

لكّل جلسة.

- مّتى يشعر املريض بالتحّسن؟
أّي  آنًفا،  لك  ذكرت  فكما  آخر.  إلى  شخص  من  األمر  هذا  يختلف 
تغيير طفيف قد يحّسن من شعور شخص ما بينما الّتغيير ذاته 
لن يؤّثر في شخص آخر. كما أّن سرعة التعّلم والتأقلم تختلف من 
شخص إلى آخر. والّتغييرات اّلتي حتدث داخل الّدماغ تختلف كذلك.

- ولكن الّتغييرات هذه حتدث من جّراء تفعيل الّدماغ 
وتنشيطه، فقط؟

طبًعا. فَحفز الّدماغ وتنشيطه يؤّديان إلى تغييرات ضرورّية وطبيعّية، 
من  الّشخص  يخاف  أّال  يجب  كيماوّية.  أو  ّية  كهرَبائ مواّد  بدون 
التغيير، ال بل عليه أن يسعى للّتغيير نحو األحسن. إّن التغيير 

صّحّي للّدماغ، بينما الرّوتني يؤّدي إلى اخلمول واالكتئاب، أحياًنا.
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أو  جلطات  اكتشاف   – الفحص  خالل   – أُميكنك   -
ة؟ أمراض دماغّي

ُميكنني أن أكتشف عمًال بطيًئا خلاليا الّدماغ في مناطق منه خالل 
الفحص، ولكّن ذلك ال يعطيني مؤّشرًا للحالة املرضّية العضوّية، كما 
ال يعني شيًئا حّتى لطبيب األعصاب. فقد ينبع ذلك من ضعف في 
عمل اخلاليا، أو ألم رهيب، أو مرض مزمن.. فأّي مرض عضوّي سيؤّدي 
حتًما إلى تغيير في تخطيط الّدماغ، وهنا يجب إجراء الفحوصات 
مّتبع. هو  كما  املرض،  لتشخيص  الّدم  وفحوصات  الّالزمة  ّية  الطّب

«نويروفيدباك» مؤّمني صناديق  ـ - هل يشمل عالج ال
املرضى؟ 

لألسف الّشديد، هذا العالج غير متوافر في املستشفيات وال ضمن 
 5-4) ا  ـً ّي نسب العهد  حديث  خاّص،  عالج  فهو  املرضى.  صناديق 
ضمن  إدخاله  يّتم  لم  (بيروقراطّية)  مكتبّية  فألسباب  سنوات)، 
تأمينات صناديق املرضى. لكن هناك تأمينات خاّصة تغّطي نسبة 

من تكاليف العالج.

- ما هي تكاليف العالج؟
العالج ُمكلف نوًعا ما، وقد يصل إلى مئات الّشواقل، لكّن النتيجة 

ّية للعالج كفيلة بجني ثماره. النهائ

بال املرضى على هذا النوع من العالج؟ - ما مدى إق
العرب.  قبل  من  وخصوًصا  األخيرة،  اآلونة  في  كبيرًا  إقباًال  أملس 
مريًضا  هناك  إّن  حّتى  والّنقب،  واجلوالن  واجلليل  املثّلث  من  يأتونني 

يحضر إلى العيادة، بشكل شبه يومّي، من األردن!!

ّ يعاني هذا املريض؟ - وِممَ
إّنه شاّب في مقتبل العمر (16 عاًما)، ابن لطبيب جرّاح. منذ والدته 

لم ينطق بكلمة واحدة، وبعد عّدة جلسات عالجّية ومبساعدة معاجلي 
النطق في األردن، أيًضا، بإمكانه أن يرّكب جملة من عّدة كلمات.. 
ا، حيث لم تفلح  ا، جناح كبير جًدّ ـً وهذا بالنسبة إلى أهله، ولي شخصّي
أساليب العالج التقليدّية في عالجه. ولكن املشوار أمامنا ما زال طويًال.

ة خاّصة؟ ّي ت ي - هل على املريض أن يقوم بوظائف ب
ال. ولكن من الضرورّي العمل مع األهل أيًضا، ودراسة بيئة الولد أو 
ًدا، والعمل على حتسني ظروفه االجتماعّية  املعالَج وتفّهم محيطه جّي
أيًضا، لهدف كفاَءة العالج؛ فمحيط املريض يؤّثر في كفاءة العالج.

ر العامل االجتماعّي في التشخيص والعالج؟ - أيؤّث
بالّطبع، فنحن ندور في فلك املجتمع. ويتعّلق ذلك بقبول الّشخص 
لذاته في املجتمع، ونظرة املجتمع إليه، وما إذا كان تقييمه لنفسه 
يعمل  فهل  لذاته.  هو  تقييمه  من  أم  له  املجتمع  تقييم  من  نابًعا 
ا  على إرضاء ذاته أم مجتمعه؟! وهذه العوامل والتخّبطات تؤّثر جًدّ
في الّشخص، وقد تؤّدي – في حاالت معّينة – إلى عملّيات اكتئاب 

وأمراض نفسانّية.

- وكيف يأتي دورك كمعاِلج؟
أداء  حتسني  وعلى  والقلق،  والتوّتر  االضطراب  تخفيف  على  أعمل 
الّدماغ. فعندما يكون الدماغ مشغوًال بأمور «نفسانّية»، أعمل على 
زيادة الروابط، أحياًنا، بني املناطق الّدماغّية املختلفة وتقويتها وزيادة 

احلركة أو التفكير؛ إلزالة التوّتر والقلق، مثًال.

لدى  العلمّي  الّتحصيل  من  ترفع  أن  ُميكنك  هل   -
الطالب؟

 .(IQ) ّية  الذكائ قدرته  وفحص  العلمّي،  حتصيله  حتسني  ُميكنني 
ووفق قدراته ُميكنني العمل، مثًال، على حتسني الّلغة اإلنچليزّية أو 
الرياضّيات، وذلك عن طريق َحفز اِملنطقة واخلاليا الدماغّية املسؤولة 
هذه  مثل  في   – والضرورّي  الهاّم  من  ولكن  وتنشيطها.  ذلك  عن 
االجتهاد الشخصّي، والدراسة؛ فال ُميكنه الّنجاح طاملا لم  احلاالت – 

يدرس، وإن واظب على العالج والدراسة فنتائجه ستتحّسن.
ـ«نويروفيدباك» في حتسني أداء الرياضّيني، وأحياًنا  ويدخل عالج ال
الّتركيز  وزيادة  اخلوف  أو  التوّتر  إزالة  طريق  عن  واملشاهير،  املمّثلني 

والثقة بالّنفس.

مجّدًدا،  زيارته  إلى  دعاني  بربارة،  راني  عيادة  مغادرتي  قبل 
أموًرا  حتليله  لدى  يكتشف  فلرّمبا  دماغّي،  تخطيط  إلجراء 
سأزوره  معاجلتها!!  جتب  أخرى  وأموًرا  أجلها  كنت  نفسي  في 

ا، إلجراء الفحص، وقد أوافيكم بنتائج الفحص. ًب قري
(ال  ا  ـً سحرّي عالًجا  «نويروفيدباك»  ـ ال في  البعض  يجد  قد 
ة  ّي نفسان مشاكل  من  للتخّلص  كيماوّية)  مواّد  يشمل 
اآلخر  البعض  فيه  يجد  وقد  كثيرة،  ة  واجتماعّي ة  وسلوكّي
احلياة..  جودة  وحتسني  والّتحصيالت،  اإلجنازات  لزيادة  أداًة 
حتسينه،  دماغنا،  تنشيط  على  يعمل  أّنه  املؤّكد  من  ولكن 
دماغه          تفعيل  إلى  مجتمعنا  يحتاج  وكم  وتطويره..  َحفزه، 

بشكل سليم..!!
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جراحّية  عملّيات  بإجراء  مستشفى «رمبام»،  باشر 
لذوي عاهات في القفص الّصدري، وقد كانت ُجترى 

في مستشفيات ِمنطقة تل أبيب.
ويصاب واحد من كّل ألف طفل بعاهة في دّفة الصدر. 
وتظهر أعراضه بالّتشويه بشكل جتويف مرَكزّي في 
الّذكور  تصيب  ما  وكثيرًا  الّصدري.  القفص  طرف 
دون اإلناث. مع العلم أّن القفص الّصدري يتأّلف من 
12 ضلًعا، 7 من كّل جانب مّتصلة بجزئها األمامي 

بعظم الّصدر أو (القّص)، وهذه األضالع مبنّية من 
غير  بشكل  الغضروف  فينمو  والغضروف،  العظم 

 —b ÒB « ‹ è¼U Ž .u I ð Òr ² ¹ n O Ö
°ø ÒÍ–ôu  V O CI Ð …œôu « cM

الّصدري.  القفص  في  تشويًها  ويخلق  طبيعّي، 
وقد يعاني املصابون من نقص بحيث يخجلون من 

الكشف عن صدورهم نتيجة هذا الّتشويه.
وميكن للّطب معاجلة هذه العاهة عندما يبلغ الفتى ما 
بني 14 إلى 18 عاًما، ويتم عن طريق إدخال قضيب 
من الفوالذ اّلذي ال يصدأ إلى القفص الّصدري، ملّدة 
ثالث سنوات، وذلك لهدف إصالح العاهة، وتثبيت 
عملّيتان  مؤّخرًا،  أُجريت،  وقد  الّصحيح.  الوضع 

جراحّيتان لشاّبني من ِمنطقة حيفا.
ّي اّجلراح  اء «رمبام» والّطبيب األملان (في الّصورة أطّب

في غرفة العملّيات).

الّتربية  فّعالّيات  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،  في  «املتنّبي»  مدرسة  في  االجتماعّية 
(احملاضر  خشيبون  سامي  الدكتور  فرقة  قّدمت 
في جامعة القدس في موضوع املوسيقى)، عرًضا 
ا ممّيزًا، تضّمن أغاٍن للسّيدة فيروز، تخلله  ـً ّي فن
الّلبناني  الفّن  في  الرّحابنة  دور  عن  محاضرة 
في  خشيبون  د.  وتطرّق  ّية.  العرب واملوسيقى 
محاضرته إلى أهم ميزات فّن الرحابنة، والتقاء 

بأحلانه  الرّحباني  منصور  الّثالثة،  العمالقة 
بكلماته  الرّحباني  عاصي  اخلالبة،  اجلميلة 
بصوتها  فيروز  والسّيدة  العميقة،  الهادفة 
املالئكّي. وأّكد د. خشيبون أّن السّيدة فيروز غّنت 
واألخالقّية،  والعاطفّية  اإلنسانّية  املعاني  لكّل 
والّطبيعة،  والطفولة،  للحّب،  غّنت  كما 
تفاعل  وقد  والقدس..  والّصيف،  والّشتاء، 
الغناء. وشاركوهم  الفرقة،  ْأعضاء  مع  الّطالب 
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في  رجل  جثة  على  الّشرطة  قوّات  عثرت   ≠ åUHO�ò q�«d*

سنواته األربعني، وقد احترقت في الباحة احملاذية ملخزن تعرّض 
ـ«هدار» في املدينة. للحريق في شارع «هرتسل» في ِمنطقة ال

وقال الّناطق بلسان «جنمة داود احلمراء» إّن فريق اإلسعاف اّلذي 
الرّجل،  وفاه  يقرّر  أن  إّال  يستطع  لم  احلريق  مكان  إلى  وصل 
إثر إصابته بحروق خطيرة في كّل أنحاء جسمه. وأنه يستبعد 
اجلانب اإلجرامّي من احلادث، ويبدو أن املتوّفي هو أحد املشرّدين 

اّلذي فّتش عن مأوى للمبيت.
وأكد الّناطق بلسان شرطة الّساحل أّنه يتّم الّتحقيق في احلادث.

  

  «—b *« —UÖË√Ë Êu M b *«
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ÒÍËUH O («
*åUHO�ò q�«d ≠ «أصبحت أوكار املخّدرات في حيفا منتشرًة 

في العديد من األماكن العاّمة، اّلتي استولى عليها املدمنون» 
- هذا ما قاله املرشد السياحّي نسيم ليڤي. 

ار حتت جسر  وأشار ليڤي إلى أّن هذه األماكن مثل حديقة الصّب
شاطئ  روشميا،  وادي  ـ«هدار»،  ال في  بنيامني  حديقة  احلليصة، 
«شيمن»، «بات چاليم»، شارع «هشومير» وحّتى جاّدة الكرمل 
(«بن غوريون»)، أصبحت ُتعرف بأّنها أوكار للمخّدرات! وأضاف 
إّنه يصادف أثناء إرشاده ملجموعات املتنزّهني في املدينة، هؤالء 
يبعث  ما  وهذا  األماكن،  تلك  في  يتجمهرون  اّلذين  املدمنني 
على اخلجل واإلحراج. ورفضت الّشرطة الّتعقيب على أقوال هذا   

املرشد السياحّي. 
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*åUHO�ò q�«d ≠ ُعقد، مؤّخرًا، الّلقاء األّول ضمن مشروع «املرأة 

الرّيادّية»، واّلذي ينّظمه مرَكز الّتوظيف البلدّي في حيفا، بالّتعاون 
مع املرَكز اجلماهيرّي «ناڤيه يوِسف» في املجتمع العربّي، لهدف زيادة 
الوعّي اجلماهيرّي ألهمّية انخراط املرأة واستيعابها في سوق العمل، 
حيث يرافق الّنساء اختصاصّيون في مجاالت العمل واالقتصاد، 
مناسب. عمل  إيجاد  للّنساء  يتسّنى  كي  املجاالت،  من  وغيرها 

ويشمل املشروع اّلذي ترّكزه ماجدة أبو رقّية، لقاءات جماعّية وفردّية 
للّنساء املالئمات للمشروع، وتفعيلهّن ضمن ورشات عمل تهدف 
واألدوات  املهارات  وإكسابهّن  املشروع  في  املشتركات  تهيئة  إلى 
في  الورشات  تساهم  كما  العمل.  معترك  إلى  للخروج  األساسّية 
تعّلم أسس كتابة السيرة الذاتّية، تهيئة املشتركات للقاء عملّي، 
الّلغة  وتعزيز  احلاسوب،  على   - احلاجة  حسب   - مهنّية  ودورات 

العبرّية وغيرها، عدا تعزيز القدرات الذاتّية لدى املشتركات.
ُيذكر أّن املشروع معّد لألمهات اللواتي تراوح أعمارهّن ما بني 22 

إلى 45 عاًما.

 åÊu O ð w M Ðò v HA²
 è dſ ¡UM ³ Ð √b ³ ¹
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«بني  مستشفى  يبدأ  أن  املتوّقع  من   ≠  åUHO�ò  q�«d*

تسيون»، هذا العام، ببناء غرفة طوارئ محّصنة، بعد أن وعد 
بتجنيد  املّتحدة،  الواليات  في  تسيون»  «بني  منّظمة  رئيس 

مبلغ أربعة ماليني دوالر لهذا املشروع. 
وكانت إدارة املستشفى قد أعلنت عن حاجتها لبناء هذه الغرفة 
في أعقاب احلرب الّثانية على لبنان، حيث كانت املستشفيات 

في حيفا معرّضًة للقصف الّصاروخّي في حينه.
قد  و«الكرمل»  مستشفَيي «رمبام»  من  كّالً  إّن  اإلدارة  وقالت 
بدآ بهذا املشروع منذ مّدة طويلة؛ وفي هذا األسبوع ّمت الّتمهيد 
«بني  منّظمة  رئيس  تعّهد  مبوجب  هذه  الطوارئ  غرفة  لبناء 

تسيون» جورج شيفر؛ اّلذي قال إّنه ّمت جتنيد املبلغ املطلوب. 
ا جلورج شيفر في قاعة  ـً ّي وكان املستشفى قد أقام حفًال تكرمي
«األوديتوريوم» بحضور رئيس البلدّية يونا ياهڤ، فقّدم له درع 

ـ«بني تسيون» لقاء تبرّعه الّسخي. املتبرّعني ل
وقال شيفر: آن األوان للبدء باملشروع، وها قد ّمت حتضير املبلغ، 
وسيقدم لكم أربعة ماليني دوالر بطريقة أو بأخرى. وقام شيفر 
بزيارة للمستشفى وتبرّع مببلغ 50 ألف دوالر. وأعلن أّنه ينوي 
املطلوب  املبلغ  نصف  وهو  أخرى،  دوالر  مليوني  مببلغ  التبرّع 

للبدء مبشروع البناء.
وكانت منّظمة «بني تسيون» قد تبّنت املستشفى بعد حتويل 
اسمه من «روتشيلد» إلى «بني تسيون». أّما رئيس البلدّية، 
مدير املستشفى، ورئيس جمعّية أصدقاء املستشفى فقد اثنوا 

جميًعا على مبادرة شيفر وتبرّعه الّسخّي. 
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املجتمع  في  املكتبات  تطوير  «جمعّية  مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العربّي»، وبالّتعاون مع مرَكز «مساواة»، ُأقيم في مقر جمعّية «مساواة» 
في حيفا، يوم دراسّي ملناسبة «يوم احلكاية العاملّي»، واّلذي يصادف في 

شهر آذار، مبشاركة العديد من أمينات املكتبات في الوسط العربي. 
وقد كان ضيوف هذا اليوم، كّل من: الكاتبة ميسون أسدي، الّشاعرة 
اليوم،  افتتحت  غنادري.  سميح  والباحث  حافّي  والصِّ غّطاس،  سوسن 
العربّي)،  الوسط  في  املكتبات  تطوير  جمعّية  (رئيسة  حّنا  إلهام 
فأشارت بحديثها إلى أّن «يوم احلكاية العاملّي» حتّول إلى شهر احتفاالت 
ونشاطات ثقافّية وحكايات وسرد قصص في معظم أنحاء العالم، مبا 
ّية، وأضافت: «لقد ارتأينا في جمعّية تطوير املكتبات  فيها الّدول العرب
أن نتبّنى يوًما أو أسبوًعا لتنسيق فعالّيات على شرف هذا اليوم، لذا 
استضفنا مبدعينا احمللّيني، ليتحّدث كّل منهم عن قصصه وحكاياته 

وقصائده وأبحاثه».
ـ«يوم احلكاية العاملّي»، في  وأشارت حّنا إلى أّنه ّمت االحتفال، ألّول مرّة، ب
ومنذ  أخرى،  دول  إلى  االحتفال  انتقل  هناك  ومن  عام 1991،  الّسويد 
دول  مختلف  في  العاملّي»  احلكاية  ـ«يوم  ب االحتفال  أصبح  عام 2009 

العالم، في العشرين من آذار من كّل عام.
وأّكدت حّنا أّن على أمينات املكتبات تنسيق فّعالّيات ولقاءات تربوّية 
وتثقيفّية لهدف تنشيط وتطوير املكتبات وبناء جيل مثّقف من األطفال 

والّشبيبة، يحّب القراءة واملطالعة ويكون له دور فّعال في املستقبل.
الكتاب  مركز  في  العربي  القسم  (مدير  زيدان  أبو  أمل  حتّدث  كما 
ا عن املرَكز، وطرح فكرة  ـً ّي واملكتبات) عن دوره وعمله، فأعطى تعريًفا أول
الّتعاون مع مكتبات املدارس، كشريحة جديدة، وأّال يقتصر تعامله مع 
املكتبات العاّمة فقط. وأشار أبو زيدان إلى ضرورة مراقبة أدب األطفال 
جديرًا  الكتاب  ليكون  مهنّي،  بشكل  املوضوع  مع  والّتعامل  احمللّي، 
للنشر. كما دعا أبو زيدان إلى تطوير ثقافة املطالعة والقراءة لدى األطفال.

بعض  إليها  ووّجهت  أسدي  ميسون  الكاتبة  حّنا  إلهام  وحاورت  هذا 
والكبار،  لألطفال  الكتابة  في  جتربتها  عن  بدورها  فشرحت  األسئلة، 
أّما  املكتبات.  أمينات  قبل  من  األسئلة  من  العديد  إليها  فوّجهت 
الشاعرة سوسن غطاس فتحدثت عن كتابها اجلديد «فوضى الذات»، 
وهو فوضى الّذات البشرّية وكّل ما يختلج بها من مشاعر وأحاسيس.

حافّي والباحث سميح غنادري، عن كتابه «املهد العربّي»  وحتّدث الصِّ
ّية، والعالقات املتبادلة مع املسلمني.  وعن تاريخ املسيحّية املشرقّية الغرب
وحتّدث عن دوافعه للكتابة عن هذا املوضوع. وقال غنادري إّن الكتاب 
هو حتليل قائم على تبيان أصالة انتماء املسيحّية للّشرق وللعرب، 
وعلى الّتعايش والّتأثير املتبادل بينها وبني اإلسالم، ودحض كّل نظرّيات 
ّية  العرب أّمتنا  ووقع  اإلسالم)  من  (اخلوف  ـ«إسالموفوبيا»  ال ومواقف 
وشعوبها على وحدتها الوطنّية، والّسعي لتعزيزها، ومواجهة ما يعتريها 
من شوائب، بحّجة الدين زورًا هو األساس الذي يقف وراء جناح الكتاب.

وفي نهاية اليوم، أشادت إلهام حّنا بدور أمينات املكتبات الهام في 
وعضو  املكتبة  أمينة  بدور  أشادت  كما  الثقافة،  عجلة  وتطوير  دعم 
اجلمعّية، نادرة عبيد، على دورها الفّعال في تنفيذ مشاريع اجلمعّية.

أمينات  العاملّي»، وقرّرت  احلكاية  ـ«يوم  ل مستقبلّية  خطط  وضع  وّمت 
الكّتاب  ودعوة  الثقافّية  النشاطات  من  العديد  تنسيق  املكتبات 
«يوم  حتويل  لهدف  والكبار،  الّصغار  القرّاء  مع  للتواصل  واحلكواتّية 
احلكاية العاملّي» إلى حدث ثقافّي عربّي تشارك فيه كاّفة املؤّسسات 

في املجتمع. يذكر أّنه تخلل اليوم، معرض حلى ألشغال يدوّية فنّية.
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«مدى الكرمل» (املرَكز العربّي للّدراسات االجتماعّية 
اّلذي  إسرائيل»،  دراسات  «برنامج  التطبيقّية)، 
في  والسياسة  املجتمع  ببحث  سيتخّصص 
إسرائيل. وقد ّمت إطالق البرناَمج في ندوة ُعقدت في 
البرملانّية      االنتخابات  في  «قراءة  ُعنوان  حتت  املرَكز 

اإلسرائيلّية 2013».
عام  (مدير  روحانا  ندمي  الپروِفسور  الندوة  افتتح 
إّنه:  وقال  البرنامج  عن  فشرح  الكرمل»)،  «مدى 
«يأتي ليمأل فراًغا في دراسة إسرائيل على املستوى 
الِفَلسطينّي والعربّي والعاملّي، وحّتى على املستوى 
اإلسرائيلّي ذاته، ألّن البرناَمج يهدف إلى تقدمي فهم 
ا خارج الدائرة  ـً مغايٍر إلسرائيل يحّتم التموقع فكرّي
ا  ـً ّي كولونيال مشروًعا  باعتبارها  متاًما،  هيونّية  الصِّ
طبيعة  بفهم  ا  ـً عضوّي فهمها  يرتبط  ا  ـً ّي استيطان

املجتمع، والسياسة اإلسرائيلّية وصيروراتها».
وفي اجللسة األولى اّلتي كانت بُعنوان «كيف نفهم 
االنتخابات  نتائج  ضوء  على  اإلسرائيلّي  املجتمع 
بُعنوان  مداخلة  مصطفى،  مهّند  د.  قّدم  األخيرة؟» 
في  اإلسرائيلّي  واليسار  لليمني  ناقدة  «قراءة 
أّن  منها  يستدّل  األخيرة»،  اإلسرائيلّية  االنتخابات 
نتائج االنتخابات األخيرة غّيبت أكثر وأكثر احلدود 
ّية  الفاصلة بني يسار ووسط وميني في الّساحة احلزب
اإلسرائيلّية، حيث باتت هذه املنظومة النظرّية غير 
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اإلسرائيلّي،  السياسّي  املشهد  لتحليل  صاحلة 
وأمناط تصويت املجتمع اإلسرائيلّي.

إسقاطات  فوّضح  شلحت،  أنطوان  حافّي  الصِّ أّما 
مع  املفاوضات  على  اإلسرائيلّية  االنتخابات 
يرسم  ما  هو  أوسلو  إّن «إرث  وقال  الِفَلسطينّيني؛ 
في  القادمة  احلكومة  لسياسة  العريضة  اخلطوط 
وأّن  الِفَلسطينّية،  الّسلطة  مع  العالقات  موضوع 
هيونّية - ما عدا «البيت  كّل الكتل البرملانّية الصِّ
اليهودّي» و«احلركة» - لم تعرض أّي مشروع جّدي 
أو جديد يتعّلق مبستقبل العالقات اإلسرائيلّية - 

الِفَلسطينّية». 
عام  (مدير  جّمال  أمل  الپروِفسور  اجللسة  واختتم 
االنتخابات  نتائج  إّن  قال  اّلذي  «إعالم»)،  مرَكز 
اإلسرائيلّي  املجتمع  في  عميقة  حتوّالت  تعكس 
ولو  احلكم،  إلى  القدمية  األشكنازّية  الّنخب  وعودة 
يدمج  جديد،  أيديولوجّي  سياسّي  وطرح  بحّلة 
والتشّدد  اجلديد  الليبرالي  االقتصادّي  الفكر  بني 
العام  للّصالح  جديد  لتعريف  ومحاولة  السياسّي، 
للمجموعة اليهودّية، اّلتي تستثني بشكل علنّي 

املجتمع العربّي. 
لدى  الّتصويت  تفسيرات  الّثانية  اجللسة  وتناولت 
الّناخب العربّي، أدارتها الباحثة أريج صّباغ - خوري 
«مدى  في  السياسّية  املشاركة  مشروع  (منّسقة 
الكرمل»)، حيث عرض خاللها  الباحث د. مطانس 

إسرائيل  دراسات  برنامج  مشروع  (منّسق  شحادة 
حول  رأي  الستطالع  حتليًال  الكرمل»)،  «مدى  في 
الكرمل»،  «مدى  في  أُجري  البرملانّية،  االنتخابات 
تصويت  أمناط  لتحليل  الرائدة  األبحاث  من  ويعّد 

املجتمع العربّي. 
العربي  الّناخب  تصويت  أّن  لشحادة،  وفًقا  ويّتضح 
نظرّية،  مقاربات  عّدة  بني  يدمج  ّية  العرب لألحزاب 
ووّضح  االحتجاجّي.  الّتصويت  وعاء  في  ويصّب 
الّتصويت  تفّسر  اّلتي  العوامل  أبرز  أّن  شحادة 
ّية كاّفًة هي رؤية الناخب للدور القومّي  لألحزاب العرب
على  طغى  واّلذي  األحزاب،  تلك  به  تقوم  اّلتي 
اليومّية  القضايا  في  األحزاب  لعمل  الّناخب  رؤية 

االقتصادّية املعيشّية. 
ثّم حتّدثت منال شلبي (طالبة لقب ثالث في العلوم 
السياسّية)، عن تفسيرات أخرى للّتصويت العربّي؛ 
منها الّشعور باخلوف وإسقاطات الّصراع اإلسرائيلّي 
الّصارخ  الّتناقض  شلبي  وذكرت  الِفَلسطينّي.   -
بني موقف الّناخب العربّي من الّنائب العربّي اّلذي 
جهة،  من  البرملانّي  للعمل  املتدّني  بالّتقدير  اّتسم 
البرملان  في  عرب  نوّاب  وجود  ألهمّية  رؤيته  وبني 

اإلسرائيلّي من جهة أخرى. 
عواودة،  وديع  حافّي  الصِّ تناول  اجللسة  نهاية  وفي 
أمناط  على  احمللّي  العربّي  واإلعالم  حافة  الصِّ تأثير 

الّتصويت لدى الّناخب العربّي.
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ا)،  تقريًب نسمة  ماليني   8) البهائّيون  يحتفل 
ـ 21 من آذار من كّل  يوم اخلميس القادم، في ال
اجلديد)،  (اليوم  النوروز  أو  النيروز  بعيد  عام، 
السنة  وبداية  الرّبيع  بعيد  أيًضا  ويعرف 

ّية).  ّية (رأس السنة البهائ البهائ
ويأتي هذا العيد في ختام الصيام الذي مّدته 
وتقّسم  البهائي؛  الّشهر  أيام  وهي  يوًما،   19

السنة كذلك إلى 19 شهرًا، نظرًا لقدسّية الرقم 
19 في املذهب البهائي.

وللسنة  مختلف،  شمسي  تقومي  للبهائيني 
ّية 19 شهرًا، ولكّل شهر 19 يوًما. أّما  البهائ
األّيام األربعة (في السنة البسيطة) أو اخلمسة 
السنة  إلكمال  الالزمة  الكبيسة)  السنة  (في 
إلى 365 يوًما، فتسّمى بأّيام الهاء، وال ُحتسب 
ضمن األشهر، بل تقع قبل الشهر األخير (شهر 

الصيام). 
حتكي   - األيام  أسماء  كما   - األشهر  أسماء 
عن بعض الصفات اإللهّية، منها: شهر العالء، 

وشهر اجلالل، وشهر الكمال، وغيرها. 
ّية بيوم االعتدال الربيعّي في  تبدأ السنة البهائ
ـ  ال في  األرضّية،  الكرة  من  الشمالي  النصف 

21 من آذار.

وبدأ الّتقومي البهائي في سنة 1844، ويسّمى 
بتقومي البديع، ومجموع األيام املقّدسة البهائية 
- بني األعياد وأيام التذّكر - هو تسعة أيام ال 

يجوز العمل فيها، إّال عند الضرورة.
عيد  مبناسبة  الرئيسي  االحتفال  وسيقام  هذا 
عكا،  في  «البهجة»  حدائق  في  النيروز، 
ّية،  البهائ مؤسس  فيه  ُدفن  الذي  املكان  وهو 
أهّم  من  «البهجة»  حدائق  وتعتبر  الّله.  بهاء 
بينما          العالم؛  في  للبهائيني  املقدّسة  األماكن 
عن  فضًال  األّول،  اإلداري  املركز  حيفا  تعتبر 

أهمّيتها الروحّية.
حيفا  في  ّية   البهائ احلدائق  أّن  بالّذكر  وجدير 
واخلميس،  األحد  يومّي  مغلقة  ستكون  وعكا، 

في 17 و21 آذار اجلاري. 
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أن  كولومبيا  حكومة  املتحدة  الواليات  أمرت  فقد   1959 عام  كوبا 
تقضي على «خطر الشيوعّية» الّداهم – ونتيجة للهجوم العسكرّي 
ـ«فارك»  ال تنظيمات  تشّكلت  السكانية  التجّمعات  هذه  على 
 ELNـ وال الشعب)  جيش   – الكولومبّية  الثورّية  املسّلحة  (القوات 

(جيش الّتحرير الوطنّي)، وهي قوى تبّنت نهج املقاومة املسّلحة.
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وأشار بار في محاضرته على أّن ثوّار كولومبيا حاولوا دائًما االبتعاد 
للجماهير  األمان  تضمن  سياسّية  حلول  عن  والبحث  العنف  عن 
الشعبّية، وتفسح املجال للّنضال اجلماهيرّي للّدفاع عن حقوق العّمال 
الدميقراطّية.  االنتخابات  خالل  من  احلكم  نظام  ولتغيير  والفّالحني، 
احلكومة  بني  الّسالم  مفاوضات  جتربة  محضارته  في  بار  وذكر 
وتنظيمات املقاومة في ثمانينّيات القرن املاضي، واّلتي أّدت إلى ترك 
 (UP) «الّسالح من قبل العديد من الّثوار وتشكيل «االّحتاد الوطني
عام 1985، كإطار سياسّي علنّي للّنضال اجلماهيرّي واالنتخابّي. 
ولكن خالل الّسنوات التالية قتلت احلكومة األلوف من قادة وناشطي 
االّحتاد الوطنّي، مستخدمًة اجليش وعصابات الفاشّية املسّلحة، ومن 
الدولة.  لرئاسة  مرّشحني  وثالثة  بلدّيات  ورؤساء  برملان  أعضاء  بينهم 
ظروف  في  العلنّي  السياسّي  الّنضال  أّن  الّتجربة  هذه  أثبتت  وقد 

كولومبيا، هو أسرع طريق إلى املوت!!
محاولة  كولومبيا  شهدت  فقد  املاضي  القرن  تسعينّيات  في  أّما 
آمنة  مناطق  تشكيل  خالل  من  الّسالم  مفاوضات  إلنعاش  جديدة 
كوادرها  وسالمة  قوّاتها  على  باحلفاظ  املقاومة  لتنظيمات  تسمح 
وجمهورها من دون اشتباك دائم. ولكن هذه احملاولة انتهت مرّة أخرى 
جديد  مشروع  عن  أعلنت  حيث  املّتحدة،  الواليات  من  سافر  بتدخل 
محاربة  وبحجة   – املشروع  هذا  خالل  من  كولومبيا».  «ُخّطة  باسم 
النظامي  اجليش  املتحدة  الواليات  ودرّبت  سّلحت   – املخّدرات  جتارة 
الكولومبّي وموّلته مببالغ طائلة. وقد وصلت حرب اإلبادة ضد عّمال 
الدموّية،  من  جديدة  قّمم  إلى  البالد  هذه  في  املدن  وفقراء  وفالّحي 
ـ«بارا  ال املسّلحة  الفاشّية  القتل  عصابات  (ممّثل  أوريبا  وأوصلت 

ميليتاريس») إلى رئاسة البالد.
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الناشطني  من  يلقاه  كان  الذي  احلميم  الّتعاطف  عن  بار  آدم  وروى 
الكولومبّيني عندما كان يعرّف نفسه كناشط ِفَلسطينّي. وهذا دليل 
وملعاناة  ِفَلسطني،  لقضّية  الالتينّية  أمريكا  في  العاّم  الوعي  على 
الّتضامن  وينعكس  كولومبيا.  في  وباألخّص  الِفَلسطيني،  الّشعب 
اجلماهيرّي مع نضال الّشعب الِفَلسطينّي وثورته التحررّية في نحو 
10 جدارّيات «چرافيتي» كبيرة متأل حرم جامعة كولومبيا الوطنّية، 
وفيها  بوغوتا.  العاصمة  فضاء  في  املنتشرة  اجلدارّيات  من  وغيرها 
شعارات ومعطيات عن النضال الِفَلسطينّي وعن انتهاكات إسرائيل 

حلقوق الّشعب الِفَلسطينّي. 
مع  تضامن  نشاطات  في  الّتفكير  إلى  بار  دعا  الّلقاء  نهاية  وفي 
نضاالت الّشعب الكولومبّي، والعمل على زيادة الوعي بني الناشطات 
ّية،  البطول ولنضاالتهم  الكولومبّيني  ملعاناة  ِفَلسطني  في  والناشطني 
الّشعوب  بني  األممّي  الّتضامن  نهج  تكريس  ضرورة  من  انطالًقا 
العالم.  أرجاء  في  وأعوانها  ّية  اإلمبريال القوى  هيمنة  ضّد  املناضلة، 
وقد طرح احلاضرون بعض االقتراحات العينّية التي ستؤخذ باحلسبان.

’U� q�«d*

أقيمت يوم االثنني األخير (11/3/2013)، في نادي «حيفا الغد»، 
معاناة  عن  محاضرة  النابض،  العربّي  النسناس  وادي  حّي  قلب  في 
ونضاالت الّشعب الكولومبّي، حضرها عشرات الّناشطات والّناشطني 
من حيفا واِملنطقة. وقد ألقى احملاضرة، الّناشط السياسّي واالجتماعّي، 
آدم بار؛ وذلك بعد زيارة له ألمريكا الالتينّية، استمرّت 14 شهرًا، 
حيث أمضى الشهور األربعة األخيرة من زيارته في كولومبيا، متطوًّعا 
مع حركات الفالّحني، ومشارًكا في عدد من الورشات التثقيفّية التي 
تقيمها هذه احلركات لكوادرها. ولدى عودته إلى حيفا، دعاه «َحراك 
الكولومبّي،  الّشعب  ونضاالت  معاناة  عن  محاضرة  إللقاء  حيفا» 
التضامن  روح  ولتشجيع  والناشطني،  الناّشطات  تثقيف  لهدف 
املستضَعفة. الّشعبّية  وطبقاتها  املضطهدة  الّشعوب  بني  األممّي 

°ÆÆÕËe½Ë …U½UF�

لم نكن نعلم أّن شعب كولومبيا يعيش كارثة احلرب األهلّية منذ 65 
منذ عام 1948؛ حيث اغتيل جايتان، املرشح «الّشعبي»  عاًما – 
يعيشون  كولومبيا  سّكان  من  ماليني  أربعة  أّن  نعلم  لم  للرئاسة. 
األراضي  وسلب  والّتهجير  املذابح  جرّاء  بالدهم،  داخل  الّنزوح  معاناة 
والّتطهير االجتماعّي، كما أّن عدًدا مشابًها اضطّر إلى اللجوء خارج 
البالد هرًبا من اجلوع واإلرهاب واالغتيال السياسّي (في بلد يصل 
تعداد سكانه إلى نحو 46 مليون نسمة). لم نسمع شيًئا عن قتل 
ألوف الّناشطني النقابّيني واالجتماعّيني والسياسّيني، وعن نزوح مئات 
األلوف سنوًيا حتت هجوم النظام، «الّصديق األّول» للواليات املّتحدة 
في أمريكا الالتينية. لم نعرف الكثير عن نضاالت هذا الّشعب، 
ّية،  وال عن األحزاب السياسّية واحلركات الشعبّية والتنظيمات الفدائ
ناهيك عن شهدائه واألسرى وألوف املفقودين.. فجاَءت هذه احملاضرة 

لتلقي الّضوء على بعض األمور.

 ÂUEÒM�«  nMŽË  Òw�U¹d³�ù«  q Òšb²�«  5Ð  UO³�u�u
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األوروبّي  االجتياح  منذ  كولومبيا  تاريخ  محاضرته  في  بار  آدم  سرد 
عام 1499، مرورًا إلى حترّرها من االستعمار اإلسبانّي عام 1819، 
أمريكا  لتوحيد  بوليفار  سيمون  بقيادة  التحرّر  حركة  ومحاولة 
قبل  من  املشروع  هذه  وخيانة  مستقلة،  دولة  تكون  لكي  الالتينية 

اإلقطاعّيني والبرجوازّية احمللّية.
أّما احلدث املأساوّي األبرز في تاريخ كولومبيا احلديث، فكان إضراب 
في  مارتا  سانتا  مدينة  من  بالقرب  املوّحدة»  «الفواكه  شركة  عّمال 
ظروف  بتحسني  طالبوا  حيث   ،1928 العام  من  األّول  كانون  شهر 

بالتدّخل  كولومبيا  حكومة  هّددت  املّتحدة  الواليات  أّن  إّال  عملهم؛ 
تفلح  لم  إن  األمريكّية،  ركة  الشِّ مصالح  على  للحفاظ  ا  ـً عسكرّي
اجليش  كولومبيا  حكومة  فأرسلت  العّمالية؛  االحتجاجات  بقمع 
وذبح  املباني  أسطح  على  الرشاشات  وضع  بدوره  وهذا  العمال  لقمع 
العّمال وعائالتهم. وبعد تنفيذ املجزرة البشعة حملوا جثث الّضحايا 
في قطار نقل املوز وألقوا بها في البحر، ولم ُيعرف عدد الّضحايا 

الفعلّي، ولكّنه يقّدر بثالثة آالف..!
في  املياه  موارد  على  كوال»  «كوكا  شركة  استيالء  عن  بار  وحتّدث 
احلكومة  مبوافقة  وذلك  البالد،  ألهل  وبيعها  بتعبئتها  فتقوم  البالد، 
عمل  فرص  بذلك  توّفر  ركة  الشِّ بأّن  ذلك  تبرّر  اّلتي  الكولومبّية 
يناضل  وعندما  تستعبدهم!  الواقع  في  هي  بينما  للكولومبّيني، 
ركة عبر ارتباطها بعصابات مسّلحة تقوم بفّك  العّمال تقمعهم الِشّ
على  يسري  ال  (واحلديث  النقابّيني  املناضلني  واغتيال  اإلَضرابات 
كولومبيا فقط، إّمنا سائر دول أمريكا الالتينّية، اّلتي تسيطر عليها 

ّية األمريكّية!). اإلمبريال
وأضاف بار: هذا التدّخل من ِقَبل الواليات املّتحدة، واستعداد حّكام 
ّية، وذبح فقراء الّشعب يعاود نفسه  كولومبيا الّدائم خلدمة اإلمبريال
خالل احلروب األهلية.. وبعد سنوات من العنف السياسّي تشّكلت في 
كولومبيا في خمسينّيات القرن املاضي «جمهورّيات حرّة»، جتّمعات 
بشكل  أمورهم  يديرون  كانوا  اّلذين  واملزارعني  الفّالحني  من  ية  سّكاّن
مستقل في مناطق بعيدة ومعزولة من البالد. أّما بعد انتصار ثورة 
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم مسرح «األفق» سلسلة عروض إلنتاجاته املسرحّية في 

منطقة املثلث، شملت عروًضا ملسرحّية «القنديل الّصغير» (من تأليف وإخراج: 
وعروًضا  ومرح»،  لألطفال «فرح  الغنائّي  املسرحّي  والعرض  شليوط)،  عفيف 
مسرحّية منوّعة، وورشات في مجالّي الّتمثيل املسرحّي والكتابة اإلبداعّية.

«األفق»،  مسرح  قّدمه  اّلذي  املسرحّي  للعرض  استمرارًا  العروض  هذه  تأتي 
األحد املنصرم، في قاعة املرَكز اجلماهيرّي «احلوارنة» في كفرقرع، حيث غّصت 
القاعة بجمهور األطفال اّلذين توافدوا ملشاهدة العرض املسرحّي املمّيز. ويذكر 
أّن هذه العروض ستشمل عّدة بلدات، وتأتي في إطار تعزيز نشاط املؤّسسة 
ّي في شهر آذار اجلاري. كما تشهد مسرحّية «وبعدين معكوا»  الّثقافي والفّن
للّشبيبة (من تأليف وإخراج: عفيف شليوط)، ومتثيل: إلهام عرّاف، نعمة 

مال. خازم وعفيف شليوط سلسلة عروض في حيفا والشِّ
ة «القنديل الّصغير») (الصورة من مسرحّي

من  مشهد  تصوير  املنصرم،  األحد  يوم  ّمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

إكليل داخل كنيسة مار إلياس األرثوذكسّية في شارع «پال يام» 
للمخرجة  الّثالث»  «األخوات  فيلم  ضمن  القدمية)،  (الكنيسة 
فاعور،  نسرين  املمّثالت:  مبشاركة  عرّاف.  سّهى  الِفَلسطينّية 
شيرين دعيبس، وُعال طبري. وقد شارك العديد من أبناء الرعّية 
في  (كومبارس)  مشارك  كجمهور  حيفا  وّسّكان  األرثوذكسّية 
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موقع الّتصوير، كما قام بتجسيد دور الكاهن في الفيلم، كاهن 
ة في حيفا، اإليكونوموس دميتريوس سمرا.  الرعّية األرثوذكسّيّ

طاقم  ضمن  يعمل  خليف  روجيه  احليفاوّي  أن  بالّذكر  وجدير 
اإلنتاج في الفيلم، وقام بتجنيد عدد من املشاركني ككومبارس. 
هذا وتابع طاقم العمل تصوير بقّية املشاهد في كنيسة «بيت 

الّنعمة»، وكنيسة «مار لويس املارونّية». 
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الهندباء،  بنقِش  َيْنقشُه  حيفا،  ِر  لَشْع مطٌر  يهطُل   
... َيّ ُل العيوَن وَيْلوي إل َذبِّ ضوًءا، ُي

يه  إل يُشّدني  بضُّ  ال رُّخام  ال كان  صاعد،  طريق  برجك 
صعوًدا...

     
ه بريدًا زاجالً، عاد: ْي  ِسرب اَحلمام يحطُّ ف

رِّياُح روائَح ُغربة!! حتملُه ال
    
 أنا خلَف نافذٍة تنأى وال قمر
ُر طفولتي بِعطرك يذّكرني َنْه

ًما يِع ُسلَّ رَّب يوَم كنُت أرقى أْلوان ال
     

ِسُك في يدي صّنارًة  أُْم
الصطاد شقائق «متوٍز» َعَنات وعشتار...
يلًة لًة ل ي ّما َتَزل ل ـ بئها لقوارب، ل أُّخ
لة!! تعوُد ِبال َصْيد... َتعوُد به ُمَحمَّ

     
 حيفا!!

ق،  أحفظك أسطورًة من ألواِح ُحزِن جلجاِمش املَعتَّ
في ِجرار الّطني الّناعمة...

َدعي األطفاَل يتراَشقوَن حتَت نواِفِذك
ِبُكراِت َثلٍج حاَكها املطرُ!!

تاء ِلَتظلَّ الكلماُت تتساقط كالشِّ
وترتعي في املاء ضوًءا...

     
َيّ  ًة في كلِّ ُحلٍم إل َل ِب ْق  أنا يا ُم

وعًدا وموعدا...
يِك ُر ِمن خالل قصيدتي ف أفكِّ

ي فأران
ًرا يلوُح أسوَد كخيِط اَخلريِف  ِشْع

حَو ويعضُّ على الهواِء َسْقًفا وَمنْزًال... ال يذوق الصَّ
نعم!!

     
يل،  أنا َسهُر الّل

ًئا كاألعشاب ي بٌض َينهمر قاًمتا ن وقلبي َن
حاِب... كَشتيت  السَّ

     
ِة األشجار!!  يا لغًة من أبجدّي
ألوَِّل ُخْطوٍة ستأتيك ِبْكرا...
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ة أخرى  ال ضفَّ
يها َنحَوِك ألسبح إل

فاف لِك شاطًئا؟!! معي كلَّ الضِّ ألم َجتْ
     

!!  سيظلُّ
من شمالِك اخلصيب

يدخُل املطر...
يسكن لنا

وينادي:
مِت... تعالوا!! تعالوا هنا إلى ُشرفٍة تنام في الصَّ

     
 عرفنا

ِه عرفنا ما اّلذي ُيْخفي
َل أن يجتذبنا إلى األشراِك ُسؤاًال!! ب ق

     
يِك  ....... ونحن نسلُك في الّطريِق إل

يساًنا» صديًقا جاَع وال َشَجر: «ن
قاَم الّتُني قصيدًة تهمُس:
أنا َحَلمتاِك املجروحتان

يا حيفا
بدأ احلليُب – يشقُّ القميَص إلى احلروِف وِمّني ي

ًرا!!! َمَط... َمَطر... َمَط
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في نهاية األسبوع املاضي تسنى 
لي مشاهدة اداء مسرحي أدهشني 
الشيخ  مدرسة  وطالب  لطالبات 
تقدموا  الذين  الثانوية،  دنون 
مجال  في  البچروت  إلمتحانات 
بعدها  ما  مبتعة  فشعرت  املسرح، 
بعملي  القيام  أثناء  في  متعة 
كممتحن للبچروت، حيث شعرت 
والدة  عملية  مشاهدة  بصدد  أني 
لبدايات  مواكبة  جديد،  ملسرح 
القرية  هذه  في  مسرحية  نهضة 
من  مجموعة  يقودها  الوادعة، 
الطالبات والطالب املتألقني، الذين 
بذلوا مجهوًدا كبيرًا ليقدموا لنا 

مقاطع من مسرحيات من روائع األدب العاملي. 
سررت لهذا النجاح لطالبات وطالب مدرسة الشيخ دنون، كما سررت في العام 
املاضي لنجاح طالب وطالبات مدرسة ابراهيم منر حسني الشاملة في شفاعمرو، 
كما أستعد هذا األسبوع ألمتحن طالب مدرسة الكعبية قرب شفاعمرو. كم 
فرحت وكم حزنت في آن واحد، فرحت لهؤالء جميًعا على خوضهم هذه التجربة 
الشّيقة، حيث درسوا موضوًعا أحّبوه، فتألقوا فيه وأبدعوا، تقدموا إلمتحانات 
البچروت مبتعة، وكم منهم كان من املمكن أن ال يعبر امتحانات البچروت لوال 
إدخال تعليم موضوع املسرح، فلم ينجحوا جناًحا خجوالً، بل جنحوا بامتياز، 

جنحوا بجدارة، اكتشفوا أنهم ميلكون القدرة على النجاح وبتفوق. 
ما آملني أن مدارسنا العربية في حيفا، حيفا املدينة العصرية، حيفا التقدم 
تعليمًيا  مشروًعا  تتنب  لم  االنفتاح،  حيفا  املختلطة،  املدينة  حيفا  واحلضارة، 
كهذا، لم تتح لطالبها أن يخوضوا هذه التجربة، رغم أني حاولت إجراء اتصاالت 
مع إدارات بعض املدارس، محاوًال اقناعهم بتدريس موضوع املسرح في مدارسهم، 
لكن ال حياة ملن تنادي!! بالطبع ال يجري هنا احلديث عن مدرسة حوار الرسمية 
للتربية البديلة والفنون، التي اختارت أن تصبح املدرسة العربية األولى للفنون، 
فقط.  الثانوية  املدارس  عن  احلديث  بصدد  هنا  ونحن  ابتدائية  مدرسة  ألنها 
ُيَعُد املسرُح املدرسى لوًنا من ألوان النشاط الذى يؤديه الطالب في مدارسهم 
حتت إشراف معلميهم داخل الفصل أو خارجه فى صالة املسرح املدرسي وعلى 
خشبته. وإذا كان املسرح املدرسى يقترب كثيرًا من املسرح باعتباره فًنا من الفنون 
األساسية التي عرفها اإلنسان ومارسها منذ العهود القدمية فإن املسرح املدرسي 

يحتفظ بفلسفة وأهداف خاّصة تتناسب مع طبيعته ووظيفته األساسية.
الوجهة  وتوجيههم  التالميذ  استعداد  تنمية  في  املدرسي  املسرح  ويسهم 
املدرسة  أدركت  وقد  االختصاصات؛  بقّية  مع  باملشاركة  السليمة  االجتماعية 
احلديثة مسؤوليتها في تربية التالميذ وتنشئتهم تنشئة جّيدة وفّعالة. ورأت 
أن خير طرق التعليم ما يقوم على التجربة، ذلك ألنها حقل التفكير اخلّالق 

اخلصب، وخير ما يعني على التكيف االجتماعي املطلوب واملدرسة احلديثة.
عام،  بشكل  املسرح  أهمية  عن  كثيرًا  املدرسي  املسرح  أهمية  تختلف  ال 
باعتباره مكاًنا يقدم للمتفرج املتعة احلسّية والفكرّية ويجعله بعد أن ينتهي 
فيه  العرض  هذا  أحدثه  ما  ويسترجع  يستدعي  اللحظي،  أثره  ويزول  العرض، 
من استحضار الكثير من القضايا احلياتية املعيشية وإثارتها، ومن ثم بعد 
أن تنتهي حلظات املتعة احلسية اجلمالية تبقى طويال حلظات املتعة الفكرية. 
كما أن تعليم املسرح في املدرسة يساعد الطلبة على زيادة قدرتهم في التعبير 
واخلطابة ويطور سرعة البديهة ويساهم في تعزيز شخصية الطالب. كما ينمي 
لدى الطالب روح التعاون واملثابرة في العمل والعطاء، فنجاح العمل املسرحي 
املسرح  يكسب  كما  املشاركني،   كافة  قبل  من  اجلهود  تضافر  على  يعتمد 
تتعرض  حيث  والسياسة،  واالجتماع  األدب  في  الثقافية  املعلومات  الطالب 
املسرحيات املدرسية ملختلف نواحي احلياة. ويكتسب الطالب عن طريق املسرح 
املدرسي الكثير من املهارات واألمور احلياتية التي قد ال يجدونها في البرامج 
الدراسية األخرى، ويعمل  املسرح املدرسي على تنمية الذوق الفني واإلحساس 

اجلمالي لدى الطالب مما يسهم في رعايتهم اجلسمانية والعقلية.
ًدا خصوصية التجربة  إّن من شاهد طالبات وطالب مدرسة الشيخ دنون يدرك جّي
الثانوية  حيفا  مدارس  طالب  يفتقد  كم  ويدرك  الطالب،  هؤالء  يخوضها  التي 
أمل  وكلي  وتعززها،  الطالب  شخصية  تغني  التي  التجربة  هذه  ملثل  العربية 
أن تقدم ولو مدرسة ثانوية عربية واحدة في حيفا على إدخال تعليم موضوع 

املسرح لديها.
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الّطريق}  في  معه  وانطلق  أبصر  {وللوقت 
(مر52/10)

هذا الّشخص هو ذاك {األعمى اّلذي كان يجلس يتسّول 
بولس  كتب  عنه   .(46/10 (مر  الّطريق}  جانب  على 
ليخزي  العالم  في  جاهل  هو  ما  اّهللا  {اختار  الرسول: 
احلكماء، واختار ما هو حقير في العالم وغير موجود، 
بيد املوجود} (1 كور 27/1-28). أجل، اختار الّله  ُي ل
ما يحسبه العقل «جهالة» و«عثرة» ليكشف لنا تدبيره 

اخلالصّي. 
حقيقة  للجمع  كشف  وشفائه،  ببصّيرته  األعمى،  هذا 
كان  أن  بعد  بعينيه  األعمى  أبصر  ورسالته.  املسيح 
املعرفة  عنده  توّفرت  ففهم..  آمن  وعقله:  بإميانه  ُمبصرًا 
بالّنسبة  ليس  الّناصرّي  فيسوع  بالعقل.  واملعرفة  باإلميان 
إليه يسوع ابن يوسف النّجار فقط، بل هو ابن داود، أي 

املسيح املنتظر اّلذي كتب عنه االنبياء. 
أيلول   14) والعقل»  «اإلميان  العاّمة  الرّسالة  في  نقرأ 
دون  من  واإلميان،  العقل  بني  الفصل  ميكن  «ال   :(1998
أن يفقد اإلنسان قدرته على أن يعرف ذاته، ويعرف الّله 
وأحداث  العالم  أحوال  معرفة  إّن  وافية.  معرفًة  والعالم 
إعالن  رافقها  إذا  إًال  تتّم  ال  راسخة،  معرفًة  الّتاريخ 
الّنظر  يرهف  فاإلميان  فيها.  يعمل  اّلذي  بالّله  إمياننا 
هذه  سياق  في  يكتشف،  أن  للعقل  ويتيح  الباطن، 
الفاعل». وحضورها  اإللهّية  العناية  مالمح  األحداث، 

باإلميان  ليسوع  معرفته  لسبب  الّطريق  في  معه  وانطلق 
ا جديًدا.  ـً والعقل؛ بدأ االعمى، اّلذي ُشفي، مسلًكا خلقّي
ذلك أّنه وجد عند يسوع اجلواب على اخلير والّشر، وال شّك 
في أّنه طرح ذاك الّسؤال األساسّي في حياة كّل إنسان، 
املعّلم  {أّيها  املسيح:  إلى  الغنّي  الّشاب  وّجهه  اّلذي 
اَة األبدّية}  الّصالح ماذا أصنع من الّصالح لتكون لي احلي

(مّتى 16/19).
كّل لقاء مع الرّب يسوع ُيعطي اجلواب الوحيد على هذا 
الّسؤال الذي ميأل رغبات قلب اإلنسان. ولذلك «أقام الّله 
كنيسته لكي يتمّكن البشر من حتقيق مثل هذا الّلقاء 
باملسيح، ألّنها هي تسعى إلى هذا فقط: أن يجد املسيَح 
معه». احلياة  مسيرة  املسيح  يكمل  لكي  إنسان،  كّل 
سّر  باإلميان  {نعرف  أن  لنا  ُيتيح  الّصوم  زمن 
 (3/4 طيمو   2) الّصحيح  والّتعليم  املسيح.. 
نسلك  وأن  اّهللا،  كأبناء  اجلديدة  حالتنا  {وشرف 
(فيليبي27/1). املسيح}  ببشارة  يليق  كما 

إّننا بقبولنا األسرار وبالّصالة، ننال نعمة املسيح ومواهب 
روحه اّلتي ُتهّيئنا لهذه احلياة اجلديدة.
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نتناول من هذا اإلرشاد الرّسولّي موضوع «اخلطيئة، كعدم 
اّلتي  اخلطيئة  الّله  كلمة  تكشف  الّله»..  لكلمة  سماع 
تسكن قلب اإلنسان. بارتكابها تنفصل احلرّية عن احلوار 

مع الّله، اّلذي من أجله خلقنا. 
جند في عهَدي الكتاب املقّدس، القدمي واجلديد، أّن اخلطيئة 
هي عدم سماع كلمة الّله، وكسُر للعهد، وانغالق الذات 

عن الّله اّلذي يدعو إلى الّشركة معه.
هي  اإلنسان  خطيئة  أّن  كيف  املقّدس  الكتاب  لنا  ويبّني 
العصيان وعدم الّسماع. إّن طاعة يسوع اجلذرّية حّتى املوت 
على الّصليب هي اّلتي أسقطت قناع اخلطيئة. بطاعته 
إمكانّية  واُعطينا  واإلنسان،  الّله  بني  اجلديد  العهد  َمتّ 
تكفير  يحَة  ذب اآلب  عند  من  أُرسل  {فيسوع  املصاحلة. 
 :4 2؛   :2 يو  أجمع} (1  العالم  وخطايا  خطايانا  عن 
10؛ عبرانّيني 7: 27). وهكذا ُقدّمت لنا إمكانّية الفداء 

مع بداية حياة جديدة باملسيح.
وقدوة  لنا  مثال  هي  القداسة،  الكلّية  العذراء  مرمي  أمّنا 
في سماع كلمة الّله، هي اّلتي بجواب «نعم» على كلمة 
املوّجهة  اإللهّية  الّدعوة  ملء  متّمت  رسالته،  وعلى  الّله، 
إلى البشرّية. في شخص مرمي ّمت التبادل بني كلمة الّله 
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واإلميان.. من البشارة حّتى العنصرة مرمي تظهر لنا كامرأة 
من  كلمته  وسماع  الّله،  إرادة  لقبول  كاملة  جهوزّية  ذات 
قلبها.  في  الكلمة  ابنها  حياة  أحداث  وحفظ  شرط؛  دون 
مرمي هي صورة الكنيسة في سماع كلمة الّله اّلتي فيها 
أصبحت بشرًا، وهي رمز االنفتاح على الّله وعلى اآلخرين، 
اإللهّية  الكلمة  مع  يتفاعل  اّلذي  الفاعل  الّسماع  ورمز 

بحيث تطبع حياة اإلنسان وتعطيها شكلها.
مع  تتماهى  مرمي  الرّب»  نفسي  «تعّظم  نشيدها  في 
الكلمة، وتعّظم الّله بكلمته إّياها في نشيد اإلميان اّلذي 
املقّدس،  الكتاب  خيوط  من  املنسوجة  نفسها  صورة  هو 

تلك اخليوط املأخوذة من كلمة الّله.
إّن العالقة بني مرمي (أّم الكلمة وأّم اإلميان)، تبّني لنا كيف 
أّن عمل الّله في العالم يقتضي دائًما حرّيتنا، ألّن الكلمة 
دفًعا  وتعطي  الّداخل،  من  حتوّلنا  بإميان  املقبولة  اإللهّية 
لعملنا الرّسولّي والراعوّي اّلذي يصبح جتسيًدا للكلمة. 
يقول القّديس إمبروسيوس: «كما أّن مرمي وحدها أعطت 
جسًدا للكلمة، كذلك كّل واحد مّنا يعطي املسيح ثمرة 

إلميانه في سماع الكلمة، واالحتفال باألسرار».
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نسير وراء يسوع على درب الّصليب، ونتطّلع إلى املُعّلق 
فوق الّصليب، فادًيا بلغ ذروة حّبه لإلنسان؛ كّل إنسان، 

لكن إذا نظرنا إليه بروح الّتوبة ننال احلياة اجلديدة.
الّصليب  على  يسوع  الّصليب:  على  مسّمر  يسوع 
يسخرون  واحلاضرون  الّصالبون  فيما  الفداء،  رسالة  يتّمم 
يخّلص  أن  يقدر  وال  اآلخرين  {خّلص  رسالته:  ومن  منه 
نفسه. إذا كان ابن اّهللا، فلينزل عن الّصليب لكي نؤمن 
يوصف  ال  بألم  يسوع  شعر   .(43-42  :27 به} (مّتى 
في قلبه، حّتى أّنه صرخ: {إلهي، إلهي، ملاذا تركتني؟} 
(مر15: 34). إّنه يتضامن معنا ومع كّل اّلذين يختبرون 
احملن الكبيرة، حّتى الّشعور بأّنهم منسّيون من الّله أو 
متروكون، ورّمبا يشكون بوجود الّله. ابن الله، اّلذي شرب 
كأس املرارة حّتى الّثمالة واّلذي قام من بني األموات، يدعونا 

بشخصه وحياته وموته، لنثق بالّله وبعنايته محّبته.
شخص  ميوت  عندما  الّصليب:  على  مائت  يسوع 
انتهى  «لقد  بارتياح:  نقول  ما  ا  غالًب كثيرة،  آالم  بعد 
كلمات  أيًضا عن يسوع. إّنها  رمبا نقول هذا  من اآللم». 
قصيرة وسطحّية بالّنسبة ملوت ابن الّله. لكن عند موت 
يسوع، انشّق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، وحدثت 
عالمات خارقة أخرى، حّتى أّن قائد املئة اّلذي كان يتوّلى 
ابن  هذا  كان  احلراسة أعلن عن إميان، إذ قال: {باحلقيقة 
سرٌّ  يوجد  ال  احلقيقة  في   .(54-51  :27 (مّتى  اّهللا!} 
أكثر غموًضا من موت ابن الّله املّتحد بالّله اآلب واّلذي 
ألّن  إنارة،  أكثر  شيء  ال  ولكن  وملؤها.  احلياة  ينبوع  هو 
والرحمة.  القدرة  الكلّية  محّبته  مجد  يسطع،  الّله  مجد 
نفوسنا  نسّلم  العبادة.  صمت  جوابنا  يسوع،  موت  أمام 
إليه، نضّمها بني يديه، سائلينه أّال يفصلنا شيء عنه في 

حياتنا وفي مماتنا (راجع روم 8: 39-38).
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أّيها الرّب يسوع، في ختام مسيرة الّصوم الكبير، نأتي 
إليك مثل األعمى، ملتمسني من نورك الّشفاء من العمى 
الرّوحي، والرؤية اجلديدة حلياتنا وللّتاريخ. أعِطنا أن نراك 
قراءة  لنحسَن  اليومّية،  حياتنا  وأحداث  اخللق  خالل  من 
بعني  يرانا  اّلذي  الّله  حضور  لنا  تكشف  اّلتي  العالمات 
في  نورك  نعكس  أن  واعطنا  ورحمته.  وعنايته  محّبته 

أعمالنا ومواقفنا وعالقاتنا مع اآلخرين. 
ويا مرمي عّلمينا أن نسمع مثلك كلمة الّله في القلب، 
حياتنا  ظروف  كّل  في  اإلميان  بطاعة  عليها  وجنيب 
بخضوع  األلم،  صليب  أمام  مثلك  نقف  وأن  واملرّة،  احللوة 
اإلرادة وثقة القلب، راجني بدايًة حياة جديدة؛ فنرفع املجد 
والتسبيح لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وإلى األبد، آمني.
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كما نؤّكد دائًما أّن اخللق احلسن هو أجمل ما ميكن أن يتزّين به اإلنسان الّسوّي. 
ومبا أّننا اخترنا هذا العنوان {وَإنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعِظيم} من اخلطاب القرآنّي املوّجه 
للرّسول محّمد (ص)؛ أجد من الّضروري أن اندفع نحو بيان بعض أخالق الّنبي 
محّمد (ص) ألّنه هو القدوة احلسنة؛ كما قال الّله تعالى {لََقد كاَن لَُكم ِفي 
ِه ُأْسوًَة َحَسَنًة} ألّن حياة الرّسول (ص) مدرسة تربوّية سلوكّية شاملة،  رَُسوِل اللَّ

فكان خلقه القرآن وتوجيهه.
ُسئلت أم املؤمنني عائشة عن خلقه، فقالت: «كان ُخلقه القرآن». ووصفه أصحابه 
َو  بأّنه كان أحسن الّناس ُخُلًقا، فهو اّلذي عمل على تزكية نفوس أصحابه {ُه
مهم  وَُيَعلِّ وَُيزَّكيِهم  آياَتُه،  ْيِهم  َعَل َيتلو  ِمْنهم  رَسوًال،  األمّيني  في  بعث  الَّذي 
الِكتاَب واِحلْكَمَة}. وهذه الّتزكية ليست أقواًال مجرّدة إّمنا فيها القدوة ألّنه كان 
بّي أوْلَى باملؤمنني  أعلى مثل في سلوكه، وكان أولى باملؤمنني من أنفسهم. {النَّ

من أنفسهم، وأزواجه أّمهاتهم}.
ِمْن  رَُسوٌل  ْم  َجاَءُك رسوله {لََقْد  الّله  وصف  هكذا  الرّحيم}،  أخالقه: {الرّؤوف  ومن 

يْم}. ُكُم ِباملؤِْمنَني رَؤوٌف رَِح ْي ِه َما َعْنُتم َحريَص َعَل ْي أْنُفِسُكم َعزيٌز َعَل
بالعطاء  املتمّثلة  الرّحمة  على  املتأّصلة  للّناس،  الّنافعة  أخالقه  فضائل  ومن 
واأللم،  الفرح  في  الوجدانّية  واملشاركة  اجلانب  ولني  واملعونة،  والّصفح  والعفو  
واحلرص على جانب املنفعة ودفع الّضرر. ولسبب رحمته ولني جانبه اجتمع الّناس 

من حوله. 
الّله  (رضي  واحلسني  احلسن  يقّبل  فرآه  (ص)،  الّله  رسول  إلى  إعرابّي  جاء 
قبلت  ما  األوالد  من  عشرة  لي  إّن  والله  صبيانكم،  أتقبلون  فقال:  عنهما)، 
الرحماء،  الرّحمة  قلبك  من  الّله  نزع  أن  لك  أملك  «أو  الرّسول  فقال  أحدهم. 
الّسماء». في  َمن  يرحمكم  األرض  في  من  ارحموا  الرّحمن،  يرحمهم 

صوم  عن  َينهى  كان  ومنها  شّتى،  مظاهر  في  الرّسول (ص)  رحمة  جتّلت  وقد 
وكان  الغروب،  عند  يفطر  أن  دون  من  الّصيام  اإلنسان  يتابع  أن  وهو  الوصال 
يدخل الّصالة ويريد إطالتها. فإذا سمع بكاء صبي كان يخّفف خوًفا من انزعاج 
األم وشفقًة بالّصبي، وكان يوصي األئّمة بالّتخفيف إذا صّلوا بالّناس، ألّن فيهم 
رأى  فلّما  إماًما.  الّتراويح  صالة  (ص)  الرّسول  صّلى  بل  واملريض.  الّضعيف 
اجتماع الّناس خاف أن يفرضها الّله عليهم، فلم يخرج إليهم في اليوم الّتالي 

وملّا سألوه قال: خشيت أن ُتفرض عليكم. 
وأكثر من ذلك، أخبرتنا أّم املؤمنني عائشة (رضي الّله عنها) أّنه ما ُخّير رسول 

الّله بني أمرين إّال اختار أيسرهما، ما لم تكن معصية. 
واملّطلع على رحلة اإلسراء واِملعراج، يجد أّن الّله افترض على املسلمني خمسني 
صالة، فتوّجه إلى رّبه بطلب الّتخفيف، حّتى بقيت خمس صلوات في األداء 

وخمسني في األجر.
عن  العفو   (1) منها:  للمؤمنني،  كقائد  زته  ميَّ بصفات  الّنبي  اّتصف  وقد 
الّتكرمي   (3) احلسنة.  الّشفاعة  من  وهو  باالستغفار،  اإلحسان   (2) السّيئة؛ 
باملشورة؛ وهذه األمور الّثالثة حتتاج إلى بعض الّتفصيل. أّما العفو عن السّيئة 

فهو نابع من خلق الرّحمة، وبهذا الّسلوك ميكن للقائد أن ميلك القلوب. 
ُيروى أّن أحد اإلعرابّيني جاء إلى الرّسول ثّم جذبه جذبة أّثرت في عنقه (ص)؛ 
ثّم قال: يا محّمد مر لي من مال الّله اّلذي عندك، فالتفت إليه  الرّسول (ص) 

ثّم أمر له بعطاء. 
وبلغنا أّن الرّسول لم يكن فاحًشا وال متفّحًشا وال سخابا في األسواق، وال يجزئ 
بالّسيئة الّسيئة، ولكن كان يعفو ويصفح. هكذا وصفه أصحابه وهذا املنهج 
اّتبعه الرّسول (ص) مع القريب والبعيد، والّصديق والعدو على حّد سواء. وروي 
عنه أّنه لم يدُع على قومه اّلذين عادوه وأخرجوه من بلده مّكة ُعنوًة، بل كان  من 

دعائه لقومه  «الّلهم اهدي قومي، فإّنهم ال يعَلمون».. 
رسول  «يا  فقال:  االرث  بن  اخلباب  جاَءه  أصحابه  على  العذاب  اشتّد  وملّا 
الرّسول  له  فقال  عليهم»،  الّله  دعوت  هال  بلغ،  ما  األذى  مّنا  بلغ  الّله 
وُينشر  الّشجرة  في  فيوضع  بالرّجل  يؤتى  قبلكم  فيمن  «كان  (ص): 
هذا  سيتم  بيده  نفسي  واّلذي  رّبه،  عبادة  عن  يرجع  ما  نصفني  باملنشار 
األمر حّتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال يخشى إّال الّله والذئب 

على غنمه، ولكّنكم تستعجلون».
أما عن اإلحسان باالستغفار، قال تعالى: {وَاَستغِفر لَُهم}.. فكان الرّسول (ص) 
الوحدة  صور  من  وصورة  الرَّحمة  مظاهر  من  مظهر  وهو  للمؤمنني،  يستغفر 

اجلماعّية، ألّن الّله يقول {إّمنا املُؤِْمُنون أُْخوَة}.
أّما عن الّتكرمي باملشورة؛ فكان الّنبي يستشير أصحابه من أجل أن يعرف وجهات 
الّنظر الّدالة إلى الّصواب، ولتدعيم وحدة اجلماعة، حيث يشاركون في املسؤولّيات 
اإلنسان.  جرح  إلى  يؤّدي  واستكبار  استبداد  يوجد  ال  شركاء  النتائج.  وحتّمل 
مهما بلغت عبقرّية الّشخص، سيظّل ُعرضًة للعجز عن اإلحاطة باألمور، وبعد 
ْل  ِر َفإذا َعزَْمَت َفَتوَكَّ املشورة يأخذ في الرّأي اّلذي فيه خير {َوَشاوِرُْهم ِفي اْألْم
َنُهم}؛ هذا غيض من فيض.. أسأل الّله أن يجعلنا  ْي َعَلى الّله}، {وََأَمرَُهم ُشورَى بَ
ّممن يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.                                         
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اجلزيئات. وكثيرون ال يتخّلون عن حليب البقر، 
ولكّنهم ال يدركون بأّن التحّول إلى حليب املاعز 

أفيد كثيرًا للجسم ولعملّية الهضم.
يعتبر حليب األم أفضل خيار لألطفال الرّضع؛ 
ولكن بعض الّنساء يعتقدن أّن حليب املاعز ذو 

فوائد جّمة وجّيدة لألطفال الرّضع.
وعلى الرّغم من أّن حليب البقر أكثر شعبّية، 
غير أّن حليب املاعز هو، في الواقع، واحد من 
ّية املُتاحة للبشر، لسبب  أكثر األطعمة الكمال
حلليب  جًدا  مشابه  فهو  ّية،  الكيميائ بنيته 
األم. إذا كنت ّممن يستهلك احلليب، فإّن حليب 
املاعز قد يكون خيارًا أفضل من حليب البقر.

  
 W|cG��«  ‰U�
  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®
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 (A) ڤيتامني  على  املاعز  حليب  يحوي 
واألمالح،  املعادن  من  وعدد    (D)و  (B)و
واملغنيزيوم  والپوتاسيوم  الكالسيوم  مثل: 
اجللد  يطرّي  بأّنه  معروف  والفوسفور. وهو 
مينح  كما  ذاته،  الوقت  في  وينّعمه  ويلّينه 
ومينع  اجللد،  حلاجة  الكافي  الّترطيب  البشرة 

جفافه أو تشّققه.
وُينصح بشرب حليب املاعز ملَن يعاني إفراًطا 

في احلساسّية من شرب حليب األبقار. 

eŽU*« VOKŠ bz«u�

ا للبشرة، حيث يعالج أمراض  فّعال ومفيد جّدً
احلروق،  وحاالت  األكزميا،  مثل  املتعّددة،  اجللد 
ومرّطب  الوجه،  جتاعيد  وآثار  والندبات، 
تعاني  اّلتي  تلك  حّتى  للبشرة،  جًدا  قوّي 
على  يعمل  إذ  بشّدة،  والتهّيج  االحمرار،  من 

تهدئتها بشكل سريع وملحوظ.
مصدر  هو  املاعز،  حليب  ألّن  العظام،  يقوّي 
كبير للكالسيوم، بل هو عنصر جّيد لتقوية 
حلليب  حساسّية  لديك  كان  وإذا  عظامك. 
رائًعا  بديًال  يكون  املاعز  حليب  فإّن  البقر،  

لتقليل األعراض. 
كما أّن الكالسيوم واألمالح املتواجدة في حليب 
الّسرطانّية،  اخلاليا  من  اجلسم  حتمي  املاعز 
الدورة  أعراض  من  وتخّفف  العظام،  وهشاشة 

الّشهرّية.
يحافظ حليب املاعز على صّحة القلب، بفضل 
الپوتاسيوم،  من  كبيرة  نسبة  على  احتوائه 
خطر  من  ويقّلل  الّدم،  ضغط  ينّظم  كما 
اإلصابة باجللطة الّدماغّية، ويساعد على منع     

تصّلب الّشرايني.
حليب  أّن  إذ  الوزن،  فقدان  على  يساعد 
جعله  ميكن  ولذا  الپروتني،  على  املاعز يحتوي 
مشروًبا رائًعا إذا كنت حتاول فقدان الوزن. نشير 
عالية،  احلرارّية  املاعز  حليب  سعرات  أّن  إلى 
القليل  وشرب  منه.  اإلفرط  عدم  يفّضل  لذلك 
من حليب املاعز، بعد كّل وجبة، يساعد على 

حرق الّدهون بشكل أسرع.
يشّكل حليب املاعز طاقة داعمة حيث يحوي 
الپروتني وڤيتامني (B)، ومواّد عديدة لتعزيز 
مستويات الطاقة. فإذا كنت تشعر بنقص في 
الظهر،  بعد  فترة  في  دائم  بتعب  أو  الطاقة، 

حاول إضافة حليب املاعز لنظامك الغذائّي.
الهضمي،  للجهاز  جّمة  فوائد  املاعز  حلليب 
من  الهضم  على  أسهل  املاعز  حليب  فشرب 
بنية  في  فعلّي  فرق  وهناك  البقر.  حليب 
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»)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)

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

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

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

األمور  تعّقد  وال  ولباقة  بدبلوماسّية  تصرّف 
املواجهات  بعض  توّقع  األسباب.  ألتفه 

ّية. املتعّلقة بالّشؤون املال

والدوائر  املؤسسات  بعض  مع  تتعاطى 
من  انتبه  املستشفيات.  ورّمبا  احلكومّية 

احلماس الزائد والتهوّر.

أّي  قبل  ًدا  جّي فّكر  ولكن  بالقوة،  تشعر 
تصرّف. من األفضل أن تعمل بصمت وبعيًدا 

عن األنظار. ال تعاند وال تتطّفل.

التحّديات.  عن  وابتعد  األضواء  جتّنب 
وأّن  خاّصة  وشديدة،  قوّية  تبدو  معنوّياتك 

الوضع العاطفي يبتسم لك.

إلتزامات.  أّية  عن  واالبتعاد  التروّي  عليك 
راجع نفسك وال تتورّط بأي جديد. قد يصعب 

عليك حتّمل وضع عاطفي شائك.

خبرًا  تتلّقى  أّنك  إّال  االنفعال؛  شديد  تبدو 
ًدا يخّفف من روعك. قد يسود أجواءك جّو  جّي

من الّتفاهم يخّفف الّضغط عنك.

الفئات  أو  اجلهات  بعض  إلى  اللجوء  عليك 
ومساعدتك.  إلعانتك  إليها  تنتمي  اّلتي 

تفرض شروطك وتأسف لبعض الّتصرّفات.

ال  فما  األجواء،  مع  وانسجم  الّنزاعات  جتّنب 
أو  تعاند  ال  احتماله.  يتعّني  عالجه  ميكن 

تتشّبث مبوقف ما، فالّتغيير ضرورّي.

هذه الفترة حتمل لك حظوًظا، وأعماًال خّالقة 
وموضوعًيا،  واقعًيا  تبدو  مثمرة.  واّتصاالت 

فتجد حلوًال لبعض املشاكل الّسابقة.

عليك التنّحي واالبتعاد عن األضواء، والعمل 
عليك  كما  واإلعالن،  الّضجيج  عن  بعيًدا 

االنتباه إلى كّل ما تقوله وتفعله.

مواضيعه  بعض  وتطرح  باملاضي  تتأّثر 
للمقارنة. أخرج إلى الّطبيعة ومارس الرياضة. 

جتّنب التمّلك والغيرة.

ال  عاّمة.  قضّية  أجل  من  بك  ُيستعان  قد 
دور  فللتغيير  والّتغيير،  املبادرة  من  تخف 

هاّم في حياتك وسيصّب في مصلحتك.

∫d|œUI*«

1 قطعة كبيرة من فخذ اخلروف.
1 ملعقة صغيرة من البهار املشّكل.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الّناعمة.
½ ملعقة صغيرة من امللح.
القليل من الفلفل األسود.

القليل من الكركم.

∫…uA(« d|œUI


2/كوبان من البرغل.

2/كوبان من مرقة اللحمة.

4 أكواب من املاء املغلي.
½ كوب من الصنوبر املقلي.

½ كوب من الفستق احللبي املقلي.
½ كوب من الزبيب املقلي.

4 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.
4 فصوص مهروسة من الّثوم.
1 رأس بصل كبير (مفروم).

2/ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناعمة.

2/ملعقتان كبيرتان من الكّمون.

2/ملعقتان كبيرتان من اخلّل.

1 ملعقة كبيرة من الّنعناع املجّفف.
1 ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

½1 ملعقة صغيرة من امللح.

عدد من أوراق الغار.

∫dOC� Ò��« WI|d�

من  ونتخّلص  ا،  ـً ّي طول اخلروف  فخذ  نقّطع  حاّدة  سكني  باستعمال 
العظم املتواجد في وسط الّلحم. 

الفخذ،  على  والُكزبرة  الُكركم  الفلفل،  امللح،  املشّكل،  البهار  نوزّع 
امتّص   اخلروف  فخذ  بأّن  للتأّكد  بشّدة،  اخلروف  حلم  بدعك  ونقوم 

نكهة البهارات.

 ∫…uA(« dOC%

نغسل البرغل مرّات عّدة؛ ثّم ننقع البرغل في املاء ملّدة 10 دقائق.
في قدر متوّسط احلجم نضع الزّيت، ومن ثّم نضع القدر على نار 

متوّسطة. 
ملعقة  وباستعمال  الغار.  وورق  القرفة  الكّمون،  الكزبرة،  نضيف 
البصل،  نضيف  رائحتها.  تفوح  أن  إلى  البهارات،  نقّلب  خشبّية 

الّثوم، الّنعناع، امللح والفلفل، ونقّلب املواد إلى أن يلني البصل.
نصّفي البرغل من املاء ومن ثّم نضيف البرغل على خليط البهارات 
ًدا، ثّم نضيف املاء.  والبصل. نقّلب البرغل بخّفة إلى أن يختلط جّي
ندع البرغل على نار متوّسطة إلى أن يغلي املاء، ثّم نخّفف النار. 

ا. نغّطي البرغل وندعه يطهو ملّدة 15 دقيقة تقريًب
نسكب البرغل في طبق واسع، ونضيف الصنوبر، الفستق احللبي 

ًدا. والزّبيب؛ ومن ثّم نقّلب املواد إلى أن تختلط جّي
واخليط  اإلبرة  بواسطة  نخيطه  ثّم  بالبرغل،  اخلروف  فخذ  نحشو 

ًدا، كي ال يخرج البرغل من داخل فخذ اخلروف أثناء الّطهي. جّي
في صينّية فرن كبيرة، عالية احلافة، نضع مقدار 6 مالعق كبيرة 

من الزّيت. نضع الصينّية على نار قوّية إلى أن يسخن الزّيت. 
نضع فخذ اخلروف في الصينّية، نقّلب الفخذ مرّات عّدة في الزّيت 

ا ويتحّمر قليًال. ـً ّي الّساخن، إلى أن يصبح لونه ذهب
الصينّية  نغّلف  واخلل.  اللحمة  مرقة  الّليمون،  عصير  نضيف 

بقطعة من ورق األلومنيوم.
نثّبت الرّف الّشبكي في وسط الفرن، ونسّخن الفرن إلى درجة حرارة 
180 مئوّية. نضع فخذ اخلروف في الفرن ملّدة ساعة ونصف الّساعة 

ا، إلى أن ينضج الّلحم متاًما.  تقريًب
نخرج الفخذ من الفرن، وباستعمال سكني حاّدة نتخّلص من اخليط.

في طبق تقدمي واسع نضع بقّية البرغل. 
نضع فخذ اخلروف فوق البرغل ثّم نقّدمه ساخًنا إلى جانب لنب املاعز.
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The Croods
å“b�U½Ëb
U�ò w� Êü«

 ÍbO�u
   «d�UG�  rKO�  The Croods
 dBF�«  w�  WKzUŽ  WB�  wJ×¹  b¹bł

 ÂbNð  U�bMŽ  WFz«—  W�u'  Ãd�ð  Íd−(«

 WKzUŽ œ«d�√ ‰u−²¹ ÆUN²LŠ U*UÞ w²�« …—UG*«

 UÎ*UŽ  «uHA²J¹Ë  WÐöš  s
U�√  w�  “œËdJ�«

 rNðdE½  ≠  WFz«d�«   U�uK�*UÐ  U Î¾OK�  «Îb¹bł

ÆbÐú� dOG²ð r�UF�«Ë …UO×K�

 rKO�  »UF�√  “b�U½Ëb
U�  w�  jI�Ë  Êü«Ë

 The Croods   œUFÐ_« wŁö¦�«Ë sAOLO½ô«

 s ÒLC²ð  ÆÆåqO�  wÄU¼ò  W³łË  q
  l�   Ÿ“uð

ÆWHK²�� »UF�√ 8  WŽuL−*«

 q
  l�  The Croods   »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË

 l�u�  w�  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

∫WOÐdF�« WGÒK�UÐ åX½d²½ô«ò

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

 v Ò²Š åqO� wÄU¼ò W³łË q
 l� “b�U½Ëb
U�

ÆÊËe�*« œUH½

©ÆŸÆŸ®

∫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� ŸdÝ_« WJ³A�« w� Smartphone sale

Orange ultranet ?Ð

 Mobile   U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�ð  d¹b�  ¨WO�dý  ÂöÝ

  U�b)« ÀbŠ√ UNMzUÐ“ `M9 !«—Ë« W
dý Ê≈ ∫‰U� ¨Broadband
 WŽuM²� WŽuL−� s� b¹bł “UNł ¡UM²�« WO½UJ�≈ l� …œdHM*«Ë …—uD²*«

ÆszUÐe�«   UłUO²Š«  VÝUMð  …d�u�  —UFÝQÐ  ÊuHð—UL��«   …eNł√  s�

 UNMzUÐe� d�u²�  ôUBðô« ‰U−� w� lÝ«u�« UOłu�uMJð r�UŽ d¹uDð w� Orange  W
dý ‚uH²ð

 d¹dL²Ð  ¨Orange ultranet  œö³�«  w�  ÀbŠ_«  WJ³A�UÐ  ŸU²L²Ýö�  UNŽu½  s�  …b¹d�  WÐd&

 4G LTEÆlÐ«d�« qO'«  U�bš ‚öD½« dzUAÐ l� W	Uš ¨UNMzUÐe� WF²2 WÐd&

 WO²×²�« WOM³�« dOOGð - YOŠ œö³�« w� —uDð d¦
_«  UłU²½ô« s� ÂuO�« WOM³� Orange WJ³ý

 lOÝuð  -  W�U{ùUÐ  ÆlÐ«d�«  qO'«  rŽbð  W¦¹bŠ  W�bI²�   UOMI²Ð  UN�«b³²Ý«Ë  WOJKÝö�«  WJ³A�

 d¹uDð ÆW
dA�« UN×M9 w²�« …b¹b'« WŽd��« rŽb� Íœœd²�« ‚UDM�« ÷dŽ WHŽUC* ‰UÝ—ù« ÷dŽ

ÆW¹dBF�« Voice Ë Data  U�b)« „öN²Ý« bMŽ d³
« rŽb�  UODF*«Ë W¹uK)« WJ³A�« dOOGðË

 WOðu	   U*UJ*U
  ¨œö³�«  w�  WOzUM¦²Ý«   U�bš  WÐd&  .bI²Ð  Êü«  Orange  W
dý  œdHMðË

 W×{«Ë WOI½ WOðu	 W*UJ� p×M9 YO×Ð  U*UJ*« WOHKš w� ZO−C�« ‰eFð w²�« HD …œu−Ð

 v²Š œö³�«  w� ŸdÝ_« `HB²�«  v�≈  W�U{ùUÐ  Æ¢tłu� tłË WŁœU;« …œuł Í“«uð WO�UŽ …œu−Ð

 WŽd�Ð WKOIŁ  UHK� qOL%Ë q¹eMð ¨n�uð ÊËœ u¹bOH�«  5�UC*« …b¼UA� p×M9 ¨  42Mbps
ÆÆU¼dOžË vIOÝu� ¨»UF�√ —̈uB�U
 WIzU�

 …eNł_  WLŽ«b�«   4G  lÐ«d�«  qO'«   U�b)  Î«œ«bF²Ý«Ë  ¨Orange ultranet WJ³A�« ‚öD½« l�

 ÊuHð—UL��« …eNł√ s� b¹bF�« qLAð WFÝ«Ë WKLŠ ÂU¹_« Ác¼ w� Orange ‚u�ð ¨ÊuHð—UL��«

 `HBð  WŽdÝË  HD VOICE  …œu−Ð  WOðuB�«   U*UJ*«  W�bš  s�  ŸU²L²Ýô«  s�  pMJ9  w²�«Ë

 wÐdF�« jÝu�« w� Êb*«Ë ÈdI�« w� W	Uš ‰UÝ—ù« ‚UD½ lÝuð v�≈ W�U{ùUÐ ¨42Mbps  v²Š

Æ…—uD²� WOJKÝô WJ³AÐ WF¹d��«Ë W¦¹b(«  U�b)UÐ wÐdF�« pKN²�*« l²L²¹ U2

 ¨Mobile Broadband   U−²M�Ë wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�ð d¹b� ¨WO�dý ÂöÝ s� Y¹bŠ w�Ë

 b¹bł “UNł ¡UM²�« WO½UJ�≈ l� …œdHM*«Ë …—uD²*«  U�b)« ÀbŠ√ UNMzUÐ“ `M9 !«—Ë« W
dý Ê≈ ∫‰U�

  ÆszUÐe�«  UłUO²Š« VÝUMð …d�u� —UFÝQÐ ÊuHð—UL��«  …eNł√ s� WŽuM²� WŽuL−� s�

 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��

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

ÆorangeÆcoÆilØar ∫WOÐdF�« WGK�UÐ

©ÆŸÆŸ®

 —uNL'« U¼UM³²¹  w²�«   U³žd�«Ë  ¡«u¼_«  W³�«d�Ë  WFÐU²�  vKŽ  b¹bA²�«  UO�UD¹≈  UO�U
  w�  r²¹¢

 qJAÐ  dŁQ²ð  w²�« ÃU²½ù«  WOKLŽ  ‰öš Æ…b¹b'«  W{u*«Ë   UŽÚd ÒB�UÐ  oKF²¹  U�  q
  w�  lÝ«u�«

 Ÿ«u½√  qC�√  ∫…œu'« WO�UŽ  œ«u�  Â«b�²Ý« –  W�b�«  s�  dO¦JÐ  –  r²¹  ¨ UŽdB�«  Ác¼  s�  dýU³�

 U¹uÝ  Z�bMð  œ«u*«  Ác¼ q
  ÆÆÆq�U
  VAšË  ¨…œu'«  WO�UŽ  WAL�√  ¨5−²M*«  qC�√  s�  œuK'«

 l½UB� w� qOł v�≈ q³ł s� qI²M¹ À«dð «c¼ ÆWO�UŽ W�bÐË ¨U¹Ëb¹ UŽuMB� UOzUN½ U−²M� `³B²�

 Y¹bŠ w� nODK�« b³Ž ÀUŁ√ WŽuL−� ÂUŽ d¹b� œULŠ nODK�« b³Ž bL×� t�U� U� «c¼ – ¢W
dA�«

Æ  …b¹b'«  WO�UD¹«  UO�U
  W
dA�  …b¹b'«   U½u�UB�«   Ułu²M�  ·dý  vKŽ  «dJÐ  l�u*  ’Uš

 wÐdF�«  jÝu�«  “«e²Ž«Ë d�� qJÐË pý öÐ ¢ œbB�«  «c¼ w� ‰uI¹  nODK�«  b³Ž bL×� ·U{√Ë

 rNðUOŠ w� ¡wý q
 w� W{u*« W×O	Ë W{u*« sŽ ÊuA²H¹ WÐUA�« Ã«Ë“_« U	uBšË ÂuO�«

 `³	Q�  W¹Ë«“  q
  w�Ë  d³ý  q
  w�  XO³�«  rOLBð  qO³Ý  w�  5LLB�  v�≈  ÊuNłu²¹  ÂuO�«Ë

 .bI²� WłU(« X½U
 UM¼ s� ¨ XOÐ q
 w� fOz—Ë rN� rOLB²�« «c¼ w� ÂUL²¼ô«Ë ÀUŁ_« rOLBð

 rOLB²�«Ë  Wþu*«  dO�u²�  WO�UD¹«  UO�U
  ÀUŁ√   öOJAð  s�  W¦¹b(«  W¹dBF�«  W×OB�«  Ác¼

 W	UšË eO2 ÷ËdŽË  U{ËdF� p�UM¼ nODK�« b³Ž ÀUŁ√ wH� ¨ wÐdF�« UMDÝu� lz«d�«Ë bO'«

Æ WO�UD¹« UO�U
 w³×�Ë ‚UAŽ qJ�

 sŽ Àb×²½ UM½√ w� WÐ«dž ô ¨ «eOL*«Ë  UHB�« Ác¼ q
 l� ¢∫ ‰uI¹ œULŠ nODK�« b³Ž bL×� ·U{√Ë

 ËeMOA²O� u¹—u³O� UN�Ý√ b�Ë ¨1965 ÂUŽ ¢UO�UD¹≈ UO�U
¢ W
dý XLO�√ YOŠ ¨…bz«— W¹—U& W
—U�

Æ¢5Ðu¼u*« 5½UMH�« s� …b¹bŽË …b¹bł ‰UOł√ v�≈ t²FM	 —«dÝ√ Y¹—u²Ð ÂU� ÊUM�Ë —U$ ¨UO�U


 ©nODK�« b³Ž ÀUŁ√ WŽuL−� d¹b�® nODK�« b³Ž bL×�

 åW¹bOKIð WO�UD¹≈ årOLBð  UG�ò?ÐË ÍdBF�« w�UD¹ù« …UO(« »uKÝ√ sŽ  ÀÒb×²¹

ZÓ²M*« …œułË WŠ«d�« W�U�� sŽ Caliaitalia  XOÐ s� ”uK'« rIÞ√ d Ò³Fð

 UN²�¡ö� 5Ð ¢̈UO�UD¹≈ UO�U
¢ UN−²Mð w²�« …dšUH�« Êu�UB�« rIÞ√ Z�bð¢∫ ‰uI¹ œULŠ œdD²Ý«Ë

 r²Nð UN½√ YOŠ  ̈w�UD¹ù« rOLB²�« VO�UÝ√Ë  UG� nK²�� Â«b�²Ý« 5ÐË ¨…d	UF*« …UO(« »uKÝ_

 W×B�« dO¹UF� vKŽ√ w� WO×	  Ułu²M� sŽ —Ëb¹ Y¹b(«Ë  ̈…œu'« w� rŁ s�Ë WŠ«d�« w� ôË√

Æ¢œ«u*« œuł√Ë ŸË—√ s� ŸuMB*« Ãu²MLK� WO�UF�« …œu'« p�– ULO� ¨UNLIÞ√ vKŽ 5��U−K� WŠ«d�«Ë

 ¨ UMO½UL¦�« W¹«bÐË  UMOF³��«  «uMÝ W¹UN½ w�¢∫ özU� UO�UD¹« UO�U
 sŽ Àb×²¹ œULŠ qL
√Ë

 w�Ë  ÆWO*UF�«  lOMB²�«   U¹u²��Ë  dO¹UF�  vKŽ_  UI�Ë pz«—_«  lOMB²Ð  ¢UO�UD¹«  UO�U
¢   √bÐ

 WOK;«  ‚u��«  s�  Xłd��  ¨UNðUFO³�  ‚UD½  lOÝu²Ð  W
dA�«  √bÐ  5½UL¦�«   «uMÝ  nB²M�

 Íc�«  ¨WO�UŽ …œu−Ð b Ò−M*« ÀUŁ_« vKŽ szUÐe�«  VKÞ œU¹œ“« «“—UÐ ÊU
Ë ¨UÐË—Ë√ ¡U×½√ lOLł v�≈

Æ¢UO�UD¹≈ UO�U
¢ t−²Mð

 Á«bFð qÐ ¨V�×� lOMB²�« WOKLŽ vKŽ dB²I¹ W
dA�« ÂUL²¼« bF¹ r� ¨‰U−*« «c¼ w�  «uMÝ …bŽ bFÐ

 ‰öš q	Ë v²Š ¨UÐË—Ë√ w� 5JKN²�LK� w�UL'« ‚Ëc�« WO³K²Ð ¢UO�UD¹≈ UO�U
¢ ÂUL²¼ô qBO�

Æ¢WO*UF�« ÀUŁ_« —Ëœ W��UM� t�öš s� W
dA�« XŽUD²Ý« Èu²�� v�≈ WO{U*« WKOKI�«  «uM��«

 qJÐ ¢∫ nODK�« b³Ž ÀUŁ√ WŽuL−� ÂUŽ d¹b� œULŠ nODK�« b³Ž bL×� ‰U� t� …dOš√ WLK
 w�Ë

 w� eOL²�«Ë tM� WŠ«d�«Ë Włu²M*« …œułË eOL*« lz«d�« rOLB²�«Ë W�U½_« sŽ g²H¹ s� l{«uð

 r�UŽ w� W×O	 dš¬ UN� ÂbIð w²�«Ë WO�UD¹ô« UO�U
 u¼ Ê«uMF�« ÊU� ¨ Y¹b(« ÍdBF�« XO³�«

Æ¢’U)« rOLB²�UÐ eOL²*« ÍdBF�« ‚Ëc�« sŽ UC¹√Ë eOL²� Ãu²M�Ë WO�UŽ …œu−Ð XO³�« ÀUŁ√

©ÆŸÆŸ®

œö³�« Ã—U) wKzUŽ åÂuJKÝò °øjMA�« -eNł

ÍuOKš “UNł s� d¦
√ l� œö³�« Ã—Uš v�« d�U�½

 œ«d�«  lOL'  `O²¹  ¨iH�*«  wKzUF�«  œö³�«  Ã—Uš  ÂuJKÝ  ™

 ¡UI³�«Ë wB�A�« r¼“UNł cš√ œö³�« Ã—U) s¹d�U�*« WKzUF�«

 wKzUŽ  —U��  ÍuOK)«  ‚u��«  w�  …d�  ‰ÒË_  ™  ‰UBð«  vKŽ

 œ«d�« lOL' ÃÆ‘ 99  WLOIÐ …bŠ«Ë …d* WF�œ ™ œö³�« Ã—U)

 qzUÝd�«Ë  WIO�bK�  …—už√  69  ™  W¹dH��«  —«b�  vKŽ  WKzUF�«

™  X½d²½ô«  `HBð  ÂuO�  ÃÆ‘  29  s�  Î¡«b²Ð«Ë  ™  WÐu²J*«

  ôUBð«  —U��  ÷dF¹  Íc�«  ¨wKzUF�«  œö³�«  Ã—Uš  —U��  sŽ  U¹dBŠ  ÂuJKÝ  WŽuL−�  XMKŽ«

 ¡UI³�«  œö³�«  Ã—Uš  s¹bł«u²*«  œ«d�«  lOL'  sJ1  YO×Ð  ¨œö³�«  Ã—Uš  v�«  s¹d�U�LK�  wKzUŽ

 ÆjI� bŠ«Ë nðU¼ s� ‰UBðô« v�« WłU(« Ë« ‰UBð« Â“— …bŽ ¡«dý v�« WłU(« ÊËœ ‰UBð« vKŽ

Æœö³�« Ã—Uš v�« …d�U�*«  özUFK� —U�� ÷dFð w²�« …bOŠu�« w¼ ÂuJKÝ

 iH�*« WKzUFK� œö³�« Ã—Uš ÂuJKÝ ¢ ∫ÂuJKÝ w� o¹u�²�« ÂUŽ d¹b� VzU½ ¨⁄U³Ý w½u¹ ‰U�Ë

 w²�«   U¹dH��«  w�  WLzUI�«  WłU×K�  qŠ  ¡UDŽô  bF�  u¼Ë  WOKzUF�«  dH��«  …d²H�  ‰öŠ  qJA¹

¢sJ2 ·ËdB� q�QÐ W	U)« rNðeNł√ cš√ WKzUF�« ¡UMÐ« UNO� qCH¹

 lOLł sŽ ÃÆ‘ 99 WLOIÐ …bŠ«Ë …d* WF�œ ‰öš s� rCM½ ¨œö³�« Ã—U) wKzUŽ —U�� —UÞ« w�

 69  qÐUI� œö³K� Ã—U)« s� WÐu²J� qzUÝ— qÝd½Ë Àb×²½Ë ¨W¹dH��« —«b� vKŽ WKzUF�« œ«d�«

ÆÂuOK� ÃÆ‘ 29 nKJO� X½d²½ô« `HBð U�« ÆWKš«b�«  U*UJ*« sŽ UC¹« ¨W�UÝd�« Ë« WIO�bK� …—už«

 UO½U�Ë—Ë UO
dðË UO½U*«Ë «bM
Ë …b×²*«  U¹ôu�« UNM� ∫W�Ëœ 50 s� d¦
« w� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(«

 qLAð WKL(« ÆWO�U{« U−O� qJ� ÃÆ‘ 1.89 p�– bFÐ U−O� 50 qLAð X½d²½ô« W�“— ÆU¹—UGM¼Ë

Æœö³�« Ã—Uš r²M
 uÐ UL
 ÍœUŽ ‰UBðô«Ë Æœö³�« Ã«dš UN³ŠU	 bł«uð u� v²Š œö³�« s� ÂU�—« jI�

©ÆŸÆŸ®

 —uDF�«   «dAŽ  ∫ UCOH�²�«Ë   öL(«  s�  b¹bF�«  WJ³A�«  ÷dFð  Âô«  bOŽ  ‰uKŠ  WOAŽ

Æq�Uý 249 Ë q�Uý 199 ¨q�Uý 169 ¨q�Uý 149 ¨q�Uý 99 ?Ð …dONA�«

 —U³šô«¢∫Â—U�  dÐuÝ  WJ³ý  w�  qOL−²�«   «dC×²��  o¹u�ð  …d¹b�  ¨  Í“UMJý«  UOK�ðd¼

 lady  Â—U�  dÐuÝ w� UFO³� —uDF�«  d¦
_ b¹bł —«b	« o¹u�²Ð ¡b³�«  w¼ Âô«  bOF� …b¹b'«

 Èb�  «bł  WÐu³×�  W×z«—  w¼Ë  ¨p�*«  W×z«—  v�«  …œuF�«  u¼  dš¬  tłuð  k ÓŠö¹Ë  Æmillion
 ÊuJ¹¬ p�c
Ë qK� 60 ? � ÃÆ‘ 79.99 tMLŁË n¹ô s� b¹b'« dDF�« b$ Ê« sJ1Ë UM¼ 5MÞ«u*«

Æp�*« W×z«dÐ UL¼Ë ≠bOł s�

∫q�Uý 99 ?Ð —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 256 s� ôbÐ ÃÆ‘ 99 qK� 50 »ÆœÆ√ “̈Ë— s¹bOÐ—u� ¨5�ô q¹dÄ«

ÃÆ‘ 302≠253 s� ôbÐ ÃÆ‘ 99 ¨qK� 50  ÆœÆ√ d̈³O�ØfO
 s¹Ëu�u¼Øs¹Ëu�u¼

ÃÆ‘ 380 s� ôbÐ ÃÆ‘ 99 ¨qK� 30 »ÆœÆ√ ¨q
dO�

ÃÆ‘ 290 s� ôbÐ ÃÆ‘ 99 ¨qK� 50  ÆœÆ√ wMJ¹œ

∫q�Uý 149 ?Ð —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 255 s� ôbÐ ÃÆ‘ 149 ¨qK� 50 d̈¹«e¹œ ‰U¹Ë—ØÊËe¹uÐ X¹dJOÝ «dOKOž« UMO²�¹d


ÃÆ‘ 399 s� ôbÐ ÃÆ‘ 149 ¨qK� 50  ÆœÆ√ …√dLK� Ë« qłdK� f�
« ôØfO�
« „öÐ ÊUÐ«— u
UÐ

ÃÆ‘ 319 s� ôbÐ ÃÆ‘ 149 ¨ qK� 80 ¨  ÆœÆ√ d̈O�J�« «dO
Uý

∫q�Uý 169 ?Ð —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 450 s� ôbÐ ÃÆ‘ 169 ¨qK� 50 ¨ »ÆœÆ√ UžUž ÍbO�

ÃÆ‘ 646 s� ôbÐ ÃÆ‘ 169 ¨qK� 100 »ÆœÆ√ ¨Íe²½U� “dO³Ý wM²¹dÐ

ÃÆ‘ 699 s� ôbÐ ÃÆ‘ 169 ¨qK� 125¨   ÆœÆ√ ¨ qłdK� Ûu¹

∫q�Uý 199 ?Ð —uDF� Ã–U/

ÃÆ‘ 500 s� ôbÐ ÃÆ‘ 199 ¨qK� 50 »ÆœÆ√ ¨s¹bOÐ—u� U¹—u�Ë«ØU¹—u�Ë« s¹ö
 5ç�U


ÃÆ‘ 499 s� ôbÐ ÕÆ‘ 199 ¨ qK� 50  ÆœÆ√ ¨‰U²�¹d
 X¹«dÐ wAðUÝdÑ

∫q�Uý 249 ?Ð —uDF� Ã–U/

 W�U{« ÃÆ‘ 460 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 qK� 50 »ÆœÆ√¨…√dLK� ÊUÐ«— u
UÐ Lady Million Íd²A½

W¹b¼ W³OIŠ v�«

ÃÆ‘ 467 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 ¨qK� 100 ¨ »ÆœÆ√ ¨ uOł «œ« u
«

ÃÆ‘ 595 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 ¨qK� 100 »ÆœÆ√ ëOAOK¹œ wÐ DKNY
ÃÆ‘ 305 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 ¨qK� 50 »ÆœÆ√ ¨w�Uç
 uðdÐË—

ÃÆ‘ 440 s� ôbÐ ÃÆ‘ 249 ¨qK� 50 ¨  ÆœÆ√ ¨wKOAO³Ý« «œUJÝ«

 Ò-  ÃÆ‘  50  WLOIÐ  iOH�ð  rzU��  s�  …œUH²Ýô«  sJ1  ¨W	U)«  —UFÝô«  v�«  W�U{ùUÐ

©ÆŸÆŸ®                  Æ öLŠ WOł«Ëœ“UÐ l²L²�«Ë ÃÆ‘ 225 s� d¦
QÐ ¡«dA�« Èb� bOF�« q³� UNF¹“uð

∫åÂ—U� dÄuÝò w� lOÐd�« ‰UH²Š«

ÆÃÆ‘ 79 s� Î¡«b²Ð« …dONA�« —uDF�«  «dAŽ

 uŽbðË lOÐd�« WKDF� W	Uš WKLŠ oKD Ôð åÊuHOKÄò

œö³�« w� ŸdÝô« WJ³A�« v�« ÂULC½ö� szUÐe�« q


24.3.2013 a¹—Uð v²Š …dL²�� WKL(«

 5Žu³Ý« …b* dL²�²Ý w²�«Ë W	Uš WKLŠ sŽ ÊuHOKOÐ W
dý XMKŽ« lOÐd�« qB� »«d²�« l�

Æ …dO³
  UCOH�²Ð «—uDð d¦
ô« ÊuHð—UL��« …eNł« UN�öš s� ÷dFðË

 Ê« ÊuHOKOÐ W
dý w� U½—d� lOÐd�« »«d²�« l�¢∫ ÊuHOKOÐ w� o¹u�²�« …d¹b�¨gO
 sÐ X¹dO½

 w� …œułu*« «—uDð d¦
ô« ÊuHð—UL��« …eNł« UN�öš s� ÷dF½ w²�«Ë 5Žu³Ý_ WKLŠ oKDÔ½

  u¼ wÐdF�« jÝu�« eO1 U� Ê« 5³²¹ UM¹b� …d�u²*«  UODF*« s�¢Æ¢ …dO³
  UCOH�²Ð ‚u��«

 WO½UJ�« rNOKŽ ÷dF½ «cN�Ë¨«—uDð d¦
ô« …eNłô« ‰ULF²Ý«Ë UOłu�uMJ²K� dO³J�« tHGýË t³Š

 œö³�«  w�  ŸdÝô«  WJ³A�«  v�«  ÂULC½ô«Ë  b¹bł  “UNł  vKŽ  ‰uB(«Ë  .bI�«  r¼“UNł  q¹b³ð

gO
 sÐ X�U{«Æ¢

 `HBð  WŽdÝ  W½—UI*  «dšR�  Y×Ð  Èdł«  Market Watch  ÀU×Ðô«  bNF�  Ê«  Ád
cÐ  d¹b'«

 w� ŸdÝô« W¹uK)« WJ³A�«  w¼ ÊuHOKOÐ Ê«  błËË œö³�«  w� …dA²M*«   U
dA�«  5Ð X½d²½ô«

Æ¢œö³�« w� ŸdÝô« w¼ ÊuHOKOÐ W
dý w� 5 ÊuH¹« “UNł w� X½d²½ô« `HBð Ê«Ë œö³�«

Æ24.3.2013 a¹—Uð v²Š …dL²�� WKL(«

©ÆŸÆŸ®



63 2013 —«–¬ 15 WF ÔL'«



642013 —«–¬ 15 WF ÔL'«
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