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من  طاهرة  زهرة  اقتطفت  التي  واآلثمة  الّنكراء  اجلرمية  أعقاب  في 
بستان شباب حيفا، قتل الشاب محروس زبيدات عن عمر ناهز 
ّية  العرب األحياء  وجلان  وشابات  شّبان  من  املئات  جتّند  عاًما)   18)
واألهلّية  السياسّية  والقوى  والّناشطات  والّناشطني  واجلمعّيات 
ضمن  املجتمعّية،  والقيادات  والكّشافات  الدين  ورجال  الوطنّية 
اللجنة الّشعبية احليفاوّية ملناهضة العنف واجلرمية، لتجنيد األلوف 
متام  في   (7/5/2013) في  القادم  الثالثاء  يوم  األلوف،  ملسيرة 
عّباس،  حّي  في  «املتنّبي»  مدرسة  من  انطالًقا   1800 الّساعة 

لتختتم في ساحة الّسلط في حّي وادي النسناس.
ونشير إلى أّن الّناشطني والّناشطات في اللجنة الّشعبّية وزّعوا ألوف 
والّساحات  واحلارات  البيوت  ودخلوا  والالفتات،  والّدعوات  املناشير 
ا، عاملني جاهًدا على جتنيد  ـً واملدارس، واجتمعوا بالعشرات، يومّي

األلوف للمسيرة، لهدف إطالق صرخة مدوّية ضّد اجلرمية والعنف. 
ووّجهت اللجنة الّشعبية نداًءَ إلى كّل األهالي الّشرفاء في مدينتنا 
رجاًال  واألبناء،  األهالي  والّشابات،  الّشباب  ولكّل  حيفا،  الغالية 
جاء  مجتمعنا،  مصلحة  تهّمه  من  وكل  وطالبات،  طالًبا  ونساًء، 

فيه: «هّيا بنا نتحرّك ونتجّمع لنعزّز األمن واألمان في حيفا، لن 
نرضى أن نبقى في بيوتنا ال نعمل للقضاء على القتل والعنف 
اّلذي يجتاح شوارعنا ومدارسنا وأحياءنا، آن األوان لنقف وقفة موّحدة 
ونخرج باأللوف، ونطلق صرخة مدوّية جماعّية: مجتمعنا موّحد ملنع 

اجلرمية القادمة».
املسيرة،  أثناء  ساعتني  ملّدة  اإلضراب  الّشعبية  اللجنة  أعلنت  كما 
حيفا  في  واملطاعم  الّتجارية  احملالت  ودعم  املوّحدة  الوقفة  لتأكيد 
لرسالة املسيرة، إذ تدعو الّلجنة الّشعبية كاّفة أهالي حيفا واملنطقة 
لالنضمام إلى مسيرة األلوف واملشاركة الفّعالة.. «فلتكن املسيرة 
هادئة  حيفا  نريد  ألّننا  حيفا،  أركان  تهّز  تاريخّية،  العنف  ضّد 
«هو  الصمت  عن  اخلروج  أّن  مؤّكدين  القادمة».  ألجيالنا  وجميلة 
ّيتنا جميًعا وواجبنا بالتحرّك اآلن، حّتى ال يكون دم املغدور  مسؤول
محروس زبيدات ذهب ُسًدا، بقولهم: «ال نريد ضحايا أكثر، ال نريد 
موّحًدا  واحًدا  ا  ـً صّف ولنقف  اخلوف  حاجز  فلنكسر  جديًدا،  محروًسا 

بوجه أعداء األمن واألمان»». 
عن   حيفا،   – العنف  ملناهضة  الشعبية  واللجنة  املشاركون  وأعلن 
صرخة  واسماع  الصمت،  حاجز  لكسر  واملوّحد  واملثابر  اجلاّد  العمل 

وقيم  لشيم  بصلة  متت  ال  اّلتي  العنف  ظاهرة  ضد  وموّحدة  مدوّية 
مجتمعنا احليفاوّي العربّي األصيل، بل هي دخيلة عليه. فوضعت 
الّلجنة الّشعبية نصب أعينها العمل على مناهضة ظاهرة العنف 
في حيفا وفي صفوف شبابنا احليفاوّي اليافع، وتوعية أبناء املدينة 
أشكاله،  بشّتى  العنف  نبذ  نحو  ودفعهم  وصغارًا،  كبارًا  وبناتها، 

الكالمّي واجلسدّي.
ووّجهت اللجنة أطهر وأحّر الّتعازي لعائلة املغدور محروس زبيدات 
(ابن حيفا)، وابن كّل واحد وواحدة فينا، كما وّجهت نداًء لكّل أهالي 
املدينة الّشرفاء اّلذين تهّمهم مصلحة املجتمع باالنضمام إلى هذه 
رافعني  نشاطاتها،  دعم  في  ّية  واملسؤول القيادة  دور  وأخذ  املبادرة 
محروس  املغدور  دم  فليكن  واجلرمية..  العنف  لنبذ  ًيا  عال الصوت 
تعزيز  في  واجلماهيري  واملجتمعي  الّتربوي  للعمل  شرارة  زبيدات 

قيم السلم األهلي.

—U ÒB� 5�U�

من  احليفاوّيني  مئات  األربعاء،  أمس  مساء  شارك، 
(عيد  أّيار  من  األّول  مسيرة  في  واليهود،  العرب 

العّمال العاملّي) طافت شوارع حيفا احلمراء.
ّية  وقد رفع املتظاهرون شعارات، ُكتب عليها بالعرب
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العمال  عيد   – أّيار  من  األّول  «عاش  والعبرّية: 
سالم،  اجتماعّية،  عدالة  أّيار،  من  و«األّول  األحرار»، 
الّشعب،  ضّد  احلكومة  تكون  «عندما  مساواة»، 
إغناء  سياسة  و«تسقط  احلكومة»،  ضد  الّشعب 
العالم  عّمال  و«يا  الفقراء»،  حساب  على  األغنياء 
شعار:  ومنها  الّشعارات.  من  ذلك  وغير  اّحتدوا»، 
«كّلنا محروس»، اّلذي رفعه أصدقاء املرحوم محروس 

زبيدات، املقتول غدرًا.
وقد هتف املتظاهرون: «الّشعب يريد إسقاط الغالء» 
و«الّشعب يريد إسقاط االحتالل» و«ال ال لالستغالل.. 
عاملكشوف..  نحكي  و«بدنا  للعّمال»  القوّة  كل 
خصخصة ما بدنا نشوف»، و«يا بيبي يا مأفون.. 
الّشعارات  من  ذلك  وغير  للتايكون»،  محكوم  يا 

الهادفة املالئمة للمناسبة. 
الطبول  فرقة  تقّدمتها  اّلتي  املسيرة  طافت  وقد 
شوارع  حيفا،  في  الشيوعّية  للشبيبة  الّتابعة 
شارع  في  هكرنوت»  «بيت  من  انطالًقا  املدينة، 
«هرتسل»، مرورًا بشارع (األنبياء) «هنڤيئيم» في 
حي  في  والوادي  اخلوري  شارَعي  ثّم  ـ«هدار»،  ال حّي 
وادي النسناس، وصوًال إلى شارع إميل توما وساحة 
تخللته  خطابي  مهرجان  أقيم  حيث  توما،  إميل 
املكتب  (عضو  مّخول  عصام  من  لكّل  كلمات 
اللجنة  (عضو  ڤيلطمان  أوري  للحزب)،  السياسي 

املركزّية ملنطقة حيفا)، وصابرين داود  حوا (سكرتيرة 
الّشبيبة الشيوعّية حيفا).

في  مّخول  عصام  األسبق  الكنيست  عضو  وقال 
كلمته: «بهذا اليوم رفرفت مئات األعالم احلمراء في 
حّي  من  املشاركني  أيدي  على  ورفعت  حيفا،  سماء 
العّمال  ماليني  الّنسناس.  وادي  حّي  إلى  ـ«هدار»  ال
أرجاء  في  أّيار)  من  (األّول  العّمال  يوم  في  شاركوا 
ّية هي األزمة  مختلفة من العالم.. لتؤّكد بأّن الرأسمال
والعائق في سبيل تقّدم العامل. ونحن اليوم نقف 
إلى جانب ألوف العّمال اإلسرائيلّيني اّلذين ينظرون 
إلى هذه احلكومة بغضب جرّاء الضربات االقتصادّية 
أزمة  أمام  أنفسنا  جند  قد  «الكوارث»..  وميزانّية 
ضربت  كما  البالد  تضرب  قد  كبرى،  اقتصادية 
اليونان وإيطاليا وقبرص وفرنسا والپرتغال.. فاألزمة 

جرّاء  تفاق  في  واألزمة  أبوابنا،  تدّق  االقتصادّية 
الّضربات األكبر القادمة، لذا نقول إّن هذه هي معركة 
كّل الّناس، وجاء الوقت لنخرج إلى الشوارع ونتصّدى 
االقتصادّية  اجلرائم  حكومة  احلكومة،  لسياسة 

والسياسّية واالجتماعية».
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حيفا  جامعة  في  ّية  الطالب اجلبهة  وأحيت  هذا 
مبشاركة  اجلامعة،  حرم  في  النضالّي  العمال  يوم 
الورود  فوزّعوا  ّية،  الّطالب اجلبهة  كادر  من  العشرات 
بتظاهرة  يومهم  واختتموا  اجلامعة،  عمال  على 
األّول  «عاش  خاللها:  وهتفوا  اجلامعة،  حرم  في 
تنعيش  اخلقنا  األحرار»، «ما  العّمال  يوم  أّيار،  من 
للّتعليم،  بحرّية»، «ميزانّيات  نعيش  اخلقنا  بذّل، 
مش للحرب والّتدمير». هذا وهتفوا حلرّية الّشعوب 
ّية: «يا أمريكا ضّبي فلوسك.. بكرا الّشعب  العرب
القوى  كّل  دّمر  شعبي  يا  «دّمر  يدوسك»،  العربي 
الرجعّية»، كما هتفوا للّشعب الفلسطينّي: «مهما 
زياد  «عّلمنا  فلسطني»،  دولة  جاي  ماليني..  تفّتوا 
ّية  الّطالب اجلبهة  وتعّهدت  للزّوال».  اإلحتالل  وقال: 
العهد،  على  دائًما  ستبقى  أّنها  حيفا  جامعة  في 
مناصرًة حلقوق العّمال واملستضعفني والّشعوب احلرة 
ّية. ّية والّصهيونّية والرجعّية العرب املناهضة لإلمبريال
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مال، يعمالن باملقاوالت،  شكوى ضد أخوين، من منطقة الشِّ
ماليني  إلى  وصلت  مبالغ  الضريبة  عن  أخفيا  حيث 
الشواقل. وقد نسبت الضريبة إليهما تهمة تقدمي تقارير 
ّية كاذبة واستخدام طرق الغش والتحايل على الّضريبة  مال

بصورة متعمدة، لهدف التهرّب من دفع الضريبة.
ويتبني من الئحة االّتهام أّن األخوين نّفذا أعماًال في مجال 
مليون   1.7 قيمته  مبا  واحلالي،  املاضي  العام  في  البناء 
شيكل ولم يسّجال املبلغ في دفاترهما. كما باع أحدهما 
شيكل.  مليون  نصف  عن  يزيد  مبا  أخرى  لشركة  وصوالت 
حلني  مقّيدة  بشروط  سراحهما  إطالق  احملكمة  قررت  وقد 

استكمال التحقيق. 

  ..   
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*åUHO�ò q�«d ≠ افتتح في مستشفى «الكرمل» مرَكز طيفنة 

للمسح  جهازًا  يشمل  وهذا  الطوارئ،  غرفة  في  سينية  وأشعة 
اإلشعاعي وجهازًا للفحص باملوجات الصوتّية. 

وأشار مدير معهد الطيفنة إلى أن هذا اجلهاز من شأنه تقصير فترة 
االنتظار اّلتي ميضيها املرضى لفحصهم. وأن هذا اجلهاز التطور 
العالم.  في  املتقدمة  املستشفيات  في  املماثلة  األجهزة  يضاهي 
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حيفا  جامعة  في  املسؤولون  فوجئ   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بتحذير ُنشر في منتدى («فوروم») موقع اجلامعة على شبكة 
ـ«إنترنت»، بالّلغة الفارسّية، مذّيل بتوقيع «حرّاس الّثورة  ال
اإليرانّية»، جاء فيه: احذروا هذا املوقع، فهو يهدف إلى جتنيد 
ـ«موساد». ال وجلهاز  هيونّي  الصِّ االحتالل  لنظام  جواسيس 

جهاز «الباسيج»  إلى  ينتمون  وهم  الّتحذير،  ناشرو  وذهب 
الّتابع للمخابرات اإليرانّية، إلى أبعد من ذلك، حيث نشروا 
ُعنوان البريد اإللكترونّي اخلاّص مبحرّر موقع اجلامعة، ووصفوه 

بأّنه ُيجّند العمالء.
هذه  إلى  جلأوا  اإليرانّيني  إّن  املوقع  هذا  عن  مسؤول  وقال 
من  املوقع  على  واسًعا  إقباًال  الحظوا  أن  بعد  الوسيلة، 
متصّفحني في اجلمهورّية اإلسالمّية؛ «لكّننا لم نقصد من 
أّن  يعتقدون  لكّنهم  فيها،  املتصّفحني  تزويد  سوى  موقعنا 
هدفنا غير ذلك، وهو جتنيد عمالء وجواسيس» - على حد 
تأكيده، الفًتا إلى أّن الّتحذير املنشور يعني اعتبار كّل َمن 

يتصّفح املوقع جاسوًسا إلسرائيل!!
شبكة  على  املوقع  هذا  إنشاء  إلى  املبادرة  اجلهة  أّن  ويذكر 
ـ«إنترنت» هي مرَكز «عزري» االختصاصّي باألبحاث بشأن  ال
جامعة  إطار  في  ينشط  مرَكز  وهو  العربّي،  واخلليج  إيران 

حيفا نفسها، ويترأسه سولي شاهور (فارسّي األصل).
حتظى  اّلتي  صفحاته  عدد  أّن  املوقع  على  القائمون  ويفيد 
باملشاهدة شهرًيا، تزيد عن مئة ألف صفحة، ويدخله الكثير 
تتعّلق  غالبّيتها  مختلفة،  منتديات  إلى  اإليرانّيني،  من 

باحلياة في إسرائيل. 

Ò’U� q�«d*

عقد، مساء الّثالثاء األخير، الّلقاء الّثاني ضمن برنامج «الرّواق 
جمعّية  إليه  بادرت  الذي  ّية،  العرب حيفا  ملدارس  التعّلمي» 
الّتطوير االجتماعي. شارك في اللقاء مديرو ومعّلمو ومعلمات 
أربع مدارس، وهي: مار الياس األسقفّية، حوار الرسمّية، عبد 
مدرسة  الّلقاء  واستضافت  االجنيلية.  يوحنا  ومار  حاج  الرحمن 
ا  مار إلياس األسقفّية الكاثوليكية، حيث افتتح الّلقاء مرّحًب
املطران  وراعيها  املدرسة  باسم  سني  أبو  سمعان  املرّبي  مديرها 
إلياس شّقور، وحّيى احلضور على التزامهم، رغم اخلروج لعطلة 
األعياد، كما شكر جمعّية التطوير االجتماعّي، وخاّصًة مديرها 
الّتربوّية  ونشاطاتها  مبادراتها  على  اغبارّية  حسني  األستاذ 
واملجتمعّية. وأّكد أبو سني على إميانه بالّتواصل التربوّي بني 

املدارس، وضرورة تبادل اخلبرات وعقد اللقاءات املشتركة.
وحيى اللقاء مرّكز دائرة الّتعليم في جمعّية التطوير االجتماعّي، 
كما  املضيفة،  املدرسة  بدوره  شكر  اّلذي  شليوط،  زياد  األستاذ 
مبناسبة  اجلميع  وهّنأ  املعّلمني،  والتزام  املديرين  دور  على  أثنى 
ارة  األعياد الفصحّية، ودعا احلضور للمشاركة في املسيرة اجلّب
العنف  ملوجة  للتصّدي  القادم،  األسبوع  حيفا،  ستشهدها  اّلتي 

والدعوة ملجتمع آمن في املدينة.
اإلجنيلّية)  يوحنا  مار  مدرسة  دعيم (مدير  عزيز  األستاذ  وقّدم 
دراسّية»،  أساليب  «حزم  اجلديد  كتابه  حول  تربوّية  محاضرة 
اّلتي  املختلفة  والّتعليمية  الّتربوّية  األساليب  عند  وتوّقف 
مبقدور املعلم تطبيقها من أجل نقل املاّدة للطالب بشكل ميّسر 
املتحوّلة  الّتربوّية  األساليب  إلى  دعيم  األستاذ  ونوّه  وسلس. 
البيضاء  القّبعة  منها:  النماذج،  بعض  وذكر  اليوم،  واملنوّعة 

واألسئلة السبعة، وثقافة الّسالم، وغيرها.
وبعد احملاضرة ّمت توجيه األسئلة واملالحظات من احلضور، والتي 
عقب عليها األستاذ عزيز دعيم. ويذكر أّنه حضر اللقاء، أيًضا، 
املربية أميرة ناصر (مديرة مدرسة «حوار» الرسمّية)، واملربي أكرم 
خوري (نائب مدير مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في احلليصة). 
هذا وقامت اجلمعّية بإهداء نسخة من كتاب األستاذ عزيز دعيم 
«حزم أساليب دراسّية» لكّل مشارك ومشاركة في اللقاء، كما 
هدّية  حارتنا»  بساتني  من  «أزهار  كتابه  جهته  من  دعيم  قدم 

للمشاركني.

b ¹b '« rO Žœ e ¹e Ž –U² Ý_« »U²  g UM ¹ åw L ÒK F Ò² « ‚«Ëd «ò
WOHIÝ_« ”UO�« —U� WÝ—b*« W	UC²Ý«Ë wŽUL²łô« d¹uD²�« W ÒOFLł …—œU³0
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*åUHO�ò q�«d ≠  لقي شاب حيفاوّي، يبلغ 

من العمر 31 عاًما مصرعه، إثر سقوطه عن 
ارتفاع يزيد عن 25 مترًا في حيفا! 

وبحسب املعلومات املتوافرة فإّن الّشاب اّلذي 
في  وكّسارة  اجلبلّية  املرتفعات  فوق  تواجد 

سقط  حيفا؛  في  ـ«تشيك-پوست»  ال ِمنطقة 
ألسباب غير معروفة بعد، وتوفي على أثرها 
على الفور. وقد أقر الّطاقم الطّبي اّلذي وصل 
شرعت  وقد  الّشاب،  وفاة  احلادث  مكان  إلى 

الّشرطة الّتحقيق في مالبسات احلادث.

 ŸUHð—« s Ž jI Ý »Uý Ÿd B
°« Îd ²  25 s Ž b ¹e ¹

في  احملاضرات  قاعة  غصت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

أبناء  الطالب  بعشرات  حيفا،  في  الشباب  مركز 
في  للمشاركة  حضروا  الذين  العربي  املجتمع 
مديرة  حلام،  حنني  قدمتها  التي  القيمة  احملاضرة 
وحدة تشغيل العرب في مجموعة «حيفير» - أكبر 
شركات التوظيف والتشغيل بعنوان «احنا منجاوبك 
على أسئلتك»، والتي تعتبر احملاضرة الثانية في 

سلسلة محاضراتها في مركز الشباب حيفا.
حيث استعرضت احملاضرة من خالل مداخلتها أهمية 
معرفة الشركة التي ينوي العامل العمل بها، قبل 
مع  تعامله  كيفية  العمل،  مقابلة  إلجراء  توجهه 
مالئمة  بنفسه،  ثقته  أهمية  إليه،  املوجهة  االسئلة 
من  العديد  وغيرها  املعروضة،  للوظيفة  توقعاته 

 ∫åp²K¾Ý√ vKŽ pÐËU−M� UMŠ«ò

UH O Š »U ³ A « e d  w  WO K L ŽË WO ðU u K F  …d {U ×
النصائح العملية القيمة للطالب الباحثني عن عمل.

التوظيف  مستشارة  قامت  احملاضرة  نهاية  وفي 
لشركة «حيفير - عمال» رميا شمشوم بإجراء لقاءات 

عمل للمشاركني وبتوجيههم نحو وظائف شاغرة.
املبادرة  ومع  احملاضرة  مع  الطالب  تفاعل  وقد  هذا 
عن  أعربوا  حيث  املدينة،  في  الشباب  ملركز  الفريدة 
رضاهم وامتنانهم ملا في هذه اخلطوة من فائدة على 
الفردي  املستوى  وعلى  العام  املعلوماتي  املستوى 
املبادرة  أن  بالذكر  وجدير  العمل.  لقاء  اجتازوا  ملن 
يعود  التعليمية  األمسية  على  واإلشراف  والتنظيم 
يعقوب  أميرة  الشباب  مركز  في  التعليم  ملرّكزة 
في  الالمنهجية  والتربية  واملجتمع  الشباب  ومرّكزة 

السلطة البلدية للشباب نوال ابو عيسى.
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طّالب  رسومات  زّينت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«حوار»  مدرسة  في  التشكيلّية  الفنون  قسم 
واإلبداع،  الفنون   – البديل  للّتعليم  الرسمّية 
الصغار»  متّكن «الفنانون  املدرسة؛ حيث  جدران 
من تصوير ميناء حيفا (موضوع املعرض) من 

è ÒO L Ý Òd « å—«u Šò »Òö Þ  U u Ý— ‹ åUH O Š ¡UM O ò

خالل ريشتهم امللوّنة، ومبرافقة فنّية من املعّلمة 
خلود شنبور.

ّية الفنّية  ويهدف املعرض إلى تذويت قيم الّترب
لدى الّطالب، من نقد فنّي بّناء وتقييم العمل 

الفّني وتقدير قدسّية املعرض واملعروضات.

 b ¹b '« ÕUM'« ÕU² ² «
UH O Š ‹ ”U Ò³ Ž ÒÍd O ¼U L '« e Ó d *« ‹

°°ÆÆq�Uý ÊuOK� WHKJ²Ð

ممّيزة،  ّية  احتفال أجواء  وسط   ≠  åUHO�ò  q�«d*

افتتح رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، املرَكز 
وجتديده  ترميمه  بعد  عّباس،  حي  في  اجلماهيرّي 

بتكلفة وصلت إلى مليون شاقل.
وشارك في االفتتاح االحتفالّي اّلذي استقطب عشرات 
العائالت ومئات األطفال، محاسب البلدّية - جاكي 
واكيم، مدير قسم الّثقافة في البلدّية - أوري بلوم، 
البلدّية  في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة  مدير 
- د. ماجد خمرة، رئيس الهيئة اإلدارّية في «بيت 
الكرمة» - حّمودي عيسى، رئيس كتلة «اجلبهة» 
في البلدّية - هشام عبُده، رئيس جلنة حّي عّباس - 
إيهاب حبيب، مديرو مراكز الّشبيبة، مديرو أقسام 
وضيوف. اجتماعّيني  نشطاء  املختلفة،  البلدّية 

افتتحت االحتفال ابنة احلي املتطوّعة منى إسحاق، 
ا شمل  ـً ّي واّلتي رّحبت باحلضور وقّدمت برنامًجا فن
عدًدا من العروض الراقصة لطالبات دورات الباليه 
ا لألطفال مع محبوب  ـً ّي واجلاز في املرَكز، وعرًضا فن
األطفال فوزي موزي؛ إلى جانب تقدمي أغنية الّسالم 

ّية الّلغة) من أداء الطالبة سحر مغربي. (ثنائ

وذكر رئيس بلدّية حيفا أثناء مداخلته بأّن االستثمار 
في ترميم املرَكز يعتبر من اجنح االستثمارات لبلدية 
حيفا، مؤّكًدا أّنه سيأتي بنتائج مرجوّة؛ مشيرًا إلى 
أّن التعاون بني جلنة احلّي، املرَكز اجلماهيرّي - عّباس، 

وبلدّية حيفا، يشّكل منوذًجا ُيحتذى به.
وهّنأ املهندس إيهاب حبيب، اّلذي هّنأ سّكان احلي 
على  البلدّية  وشكر  اجلماهيرّي،  املرَكز  بتوسيع 
اجلماهيرّي  املرَكز  من  األسفل  الطابق  ترميمها 

واستثمارها في أوالد احلّي.
في  اجلماهيرّي  املرَكز  (مدير  ريّناوي  بّسام  وشكر 
ترميم  على  أيًضا،  حيفا،  بلدّية  عّباس)،  حي 
إلى  ُمشيرًا  االحتفالّي،  وافتتاحه  اجلماهيرّي  املرَكز 
متمّثًال  بالّنسبة،  حلًما  يشكل  الّطابق  افتتاح  أّن 

بتوسيع املرَكز اجلماهيرّي.
واعتبر املهندس هشام عُبده - رئيس كتلة «اجلبهة» 
اليوم  هذا  احلّي،  سّكان  وأحد  حيفا،  بلدّية  في 
املركز  لترميم  اجلهود  وتظافر  وللجنته  للحّي  عيًدا 
اجلماهيري، مؤّكًدا أنه لن يتحدث عن املشاكل اّلتي 

يعانيها احلي، تارًكا إّياها لنضاالت قادمة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ جنحت دائرة احلقوق واملرافعة في 

الدولة  بإلزام  حيفا،   - االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية 
قام  اّلتي  باألموال  حيفاوّي  عربّي  مواطن  بتعويض 
الّتنفيذّية،  اإلجراءات  دائرة  في  ملّفه  في  بإيداعها 
واّلتي اختلسها موّظف في الدائرة من دون حتويلها 

إلى املستحّقني.
وتعود أحداث القضّية إلى نحو عشر سنوات، حيث 
طوال  املواطن  أموال  باختالس  املذكور  املوّظف  قام 
السنوات 2000 حّتى 2003، وكان قد ديَن املوّظف 
الّشواقل،  ماليني  اختالس  بتهمة   2006 العام  في 

وُحكم عليه بالّسجن الفعلّي.
في  الرئيس  احلسابات  بقسم  املمّثلة  الدولة  وكانت 
رفضت  قد  القدس،  في  التنفيذّية  اإلجراءات  دائرة 
بحجة  وذلك  بالّتعويض  املواطن  بحق  االعتراف 
الّتقادم، حيث إّن عملّية االختالس جرت قبل أكثر 
من سبع سنوات من موعد املطالبة بالّتعويض؛ إّال أّن 
احملامية جمانة اغبارّية - هّمام (مرّكزة دائرة احلقوق 
واّلتي  االجتماعّي)،  الّتطوير  جمعّية  في  واملرافعة 
ترافعت باسم العائلة كانت قد رفضت هذا االّدعاء، 
املوّظف  إدانة  بقرار  يعلم  يكن  لم  املواطن  أّن  مؤّكدًة 
ودائرة  الدولة  تقم  لم  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
تنفيذ اإلجراءات بواجبهما، ولم ُتعلما املواطن بذلك؛ 

فبالّتالي لم يبدأ العّد الّتنازلي ملرحلة الّتقادم!
هذا وبعد استنفاذ إجراءات على مدار سنة بأكملها، 
ّية  قضائ بدعوى  املشتكي  باسم  اجلمّعية  تقّدمت 
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مطالبة  اإلجراءات،  تنفيذ  ودائرة  إسرائيل  دولة  ضد 
بإيداعه  قام  اّلذي  باملبلغ  املواطن  بتعويض  إياهما 
من  باختالسها  موظفها  وقام  الدائرة،  صندوق  في 
النتيجة  وكانت  أصحابها.  إلى  األموال  حتويل  دون 
ودفع  الّتعويض،  في  املواطن  بأحقّية  الدولة  اعتراف 
األموال املطلوبة بعد ربطها وجدول غالء املعيشة من 

فترة الدفع الفعلّي.
ونوّهت احملامية جمانة اغبارّية - هّمام إلى أهمّية 
التيّقظ ملا يحصل حولنا واملتابعة واملطالبة بحقوقنا، 
حّتى إذا كان ذلك في أروقة احملاكم، خاّصًة إن كان 
احلديث عن مؤسسة رسمّية وموظفيها اّلذين أخّلوا 

بشروط اإلدارة السليمة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ بادر حسن قصيني (أبو نزار)، 

الكبابير  حّي  في  والقاطن  األسبوع،  هذا  خالل 
احليفاوّي (وهو من أحد مهّجري قرية طيرة الكرمل) 

إلى التحضير ملسيرة إلى بلدته طيرة الكرمل.
أّن  أّكد  قصيني،  حسن  مع  ملراسلنا  حديث  وفي 
الهدف من وراء هذه املسيرة إلى طيرة الكرمل هو 
على  والتأكيد  البلدة  على  الّشاب  اجليل  تعريف 
املهّجرين  لسّكانها  وبيوت  وأراٍض  جذور  وجود 
املشّتتني في البالد وفي أرجاء مختلفة من العالم.

ويشير قصيني إلى أّن املبادرة جاءت بعد أن نشر 
ولده صورًا للعائلة خالل زيارتهم لبلدة طيرة الكرمل 
(الفيسبوك)،  االجتماعّي  الّتواصل  شبكة  عبر 
حيث أشاد العديد من مهّجري البلدة اّلذين يقطنون 
في اخلارج، عبر الفيسبوك، على أهمّية هذه الزّيارة 

ومتّنوا لو كان باستطاعتهم أن يزوروا بلدتهم اّلذين 
ُهّجروا منها.

من  أّنه  قصيني  فوجد  الفكرة،  ولدت  هنا  ومن 
الطيراوّيني  داعًيا  الفيسبوك  عبر  نشرها  الواجب 
إلى التجّمع، كبارًا وصغارًا، نساًء وشيوًخا وأطفاًال، 
من حيفا وخارجها، لهدف زيارة البلدة مًعا؛ إضافًة 

إلى نشر اخلبر بني الطيراوّيني أنفسهم.
القادم  الّسبت  يوم  املوكب  وسينطلق 
عشرة  احلادية  الّساعة  متام  في   (11/5/2013)
املقبرة  لزيارة  الكرمل)  (طيرة  الّطيرة  إلى  صباًحا 
والسير من هناك إلى «عني الّطيرة» حيث سيتّم 
التجّمع، لهدف التعرّف وتبادل الّذكريات والّتأكيد 
أرضهم  على  وللحفاظ  الّتواصل  أواصر  على 

وسكنهم. 
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ّمت نقل رجل حيفاوّي يبلغ 38 من العمر إلى مستشفى «رمبام» وهو 
اء متفائلني من إمكانّية جناته. وكان  في حالة إغماء، ولم يكن األطّب
انسداد الوريد الواصل  الرّجل قد أصيب بجلطة دماغّية حاّدة نتيجة 

إلى جذع الّدماغ، وحّددوا حالته بأّنها خطيرة جًدا. 
وقد ساءت حالته، نظرًا للوقت الّطويل اّلذي مضى على إصابته وكان 
سبع ساعات ونصف الّساعة، ما من شأنه أن يسّبب له عاهًة مستدمية. 
ا، قرّر األطباء القيام بعملّية قسطرة  ـً ّي ولكن نظرًا لسّنه الّصغير نسب
بحيث  حياته،  العملّية  هذه  أنقذت  وهكذا  الوريد؛  هذا  لفتح  دماغّية 
أو  مضاعفات  أّي  دون  من  الّتالي  اليوم  صبيحة  غيبوبته  من  أفاق 

أضرار دماغّية ُتذكر!
ووفًقا للمعطيات الطبّية، فإّن %90 من املصابني بجلطات دماغّية - 
كما حدث لهذا الرجل - تنتابهم غيبوبة دائمة ويلقون حتفهم. ولكن 
العالجات  من  أسبوع  وبعد  الغيبوبة؛  من  فأفاق  الرجل،  حالف  احلّظ 

املكّثفة غادر املستشفى صحيًحا ومعافى.
كما تفيد املعطيات الطبّية أّنه حتدث إصابة دماغّية كّل 35 دقيقة في 

 Õ« Òd '« å u ÐË—ò ? «
الفم  سرطان  من  عام  كّل  اآلالف  يعاني   ≠ åUHO�ò q�«d*

األدوية  األشّعة،  بواسطة  دقيًقا  عالًجا  يقتضي  ما  واحلنجرة، 
والعقاقير الطبّية الكيماوّية، أو اجلراحة. وقد اضطر املرضى 
الجتياز العملّيات اجلراحّية ملّدة تزيد على عشر ساعات، ثّم 

يرقد املريض في املستشفى ألسابيع من املعاينة واملعاجلة.
وّمت، مؤّخرًا، في مستشفى «رمبام»، ألّول مرّة في مستشفيات 
ـ«روبوت») دور هاّم  مال، تقدمي عالج كان للرّجل اآللّي (ال الشِّ

فيه، خاّصًة في العملّيات اجلراحّية. 
ـ«روبوت» بعملّيات جراحّية في الفم، كاجتثاث األورام  وقام ال
وال  الليزر،  بواسطة  والبلعوم  اللسان  مؤّخرة  الفم،  عمق  في 
األوتار  في  تتّم  بل  الفم،  على  اجلراحّية  العملّيات  تقتصر 

الصوتّية أيًضا..
ومن الّالفت أّن أورام الفم واحلنجرة قد تشّكل خطرًا على حياة 

املريض، فيضطّر األطباء إلى إجراء عملّيات أكثر تعقيًدا. 
األطّباء  استخدم  مؤّخرًا  أُجريت  اّلتي  العملّيات  هذه  وفي 
إجراء  من  بواسطته  متّكنوا  حيث  ڤنشي»،  «دي  ـ«روبوت»  ال
العملّية بغضون ثالث ساعات بدًال من عشر، ومكث املريض 
في املستشفى ثالثة أّيام للمراقبة، ثّم غادر املستشفى معاًفى.

è ÒO K L F « ¡«dł≈ ¡U ³ Þ_« —d  ¨q O ¾C « q _« Üſ—
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إسرائيل، وفي كّل سنة ُيصاب نحو 15 ألف شخص باجللطة الدماغّية. 
وتعتبر اجللطة الدماغّية املسّبب الّثالث للوفّيات في إسرائيل والعالم.
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك الدكتور خالد كركبي (مدير قسم طب العائلة 

ـ«تخنيون»، في تنظيم املؤمتر العاملّي  في صندوق املرضى «كالليت») وال
األّول من نوعه، حول موضوع دمج الفنون في الّطب، واّلذي أقيم في 
د.  وتطرّق  ـ«تخنيون»).  (ال الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  الّطب  كلّية 
الّتثقيف  في  الفنون  استعمال  إلى  حديثه  في  املؤمتر  خالل  كركبي 

الّصحي من خالل الرّسم والكتابة. 
هذا وكان املؤمتر قد ُعقد بالّتعاون مع جامعة «السلي» - فرع نتانيا، 
جمعّية دمج الفنون في الّطب في الواليات املّتحدة األمريكّية، وبالّتعاون 
ـ«تخنيون»). كما شارك  مع كلّية الّطب في معهد العلوم الّتطبيقّية (ال
في املؤمتر معاجلون بالفنون ومعّلمو عالج بواسطة الفنون من كاّفة أنحاء 

البالد، إضافًة إلى جامعة حيفا. 

وُعرضت خالل املؤمتر، وضمن ورشات العمل واحملاضرات املتعّددة، أبحاث 
عديدة حول العالج بواسطة الفنون وسبل خلق جّو عالجّي في املؤّسسات 

الصحّية والطبّية ووظيفة الفنون في العالج. 
الواسع  االستعمال  في  الكبيرة  الفجوة  على  كركبي  الدكتور  وشّدد 
اخلدمات  مجاالت  كاّفة  في  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  في  للفنون 
الصحّية، وبني االستخدام احملدود للفنون كجزء من اخلدمات الصحّية 

املقدمة في البالد. 
هذا وقد جتّلت من خالل هذا املؤمتر أهمّية أن يدرك القائمون على تقدمي 
اخلدمات الصحّية، الّدور الكبير للعالج من خالل الفنون، وأن يعملوا 
على تطوير برامج عالجّية بواسطة الفنون في خدمات الصّحة العاّمة، 

وأيًضا ضم هذا الّنوع من العالج في سّلة األدوية. 

 ÷ Òd F ½ s  ∫T U D*«
 n √ 30 …U O Š d D K

Òw {U ¹d « V F K *« ‹ ÃÒd H²
*åUHO�ò q�«d ≠ قّدم رجال املطافئ اخلطط الّالزمة إلدارة امللعب 

الرياضّي البلدّي في حيفا، على اسم «عوفر ليڤي»، وذلك الّتخاذ 
االحتياطات املطلوبة لسالمة املتفرّجني في امللعب. 

وقام ممّثلون عن املطافئ بجولة في امللعب، اّلذي يشهد أعمال البناء 
وز القادم.  على قدم وساق، في محاولة الفتتاحه في نهاية شهر متّ
ومن وسائل احليطة اّلتي تعتبرها املطافئ ضرورّية هي مواقع وضع 
في  يحدث  قد  حريق  أّي  إلخماد  املياه  وخراطيم  اإلطفاء،  مراكز 
ّية في حيفا إلى ضرورة احملافظة على  امللعب. وأشار قائد اإلطفائ

األرواح واملمتلكات، وعدم تعريض نحو 30 ألف متفرّج للخطر.
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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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تأّسست في حيفا رابطة اجلامعّيني العرب من خرّيجي اجلامعات األمريكّية. 
وقد بادر الّدكتور رميون جبران إلى تأسيس هذه الرّابطة اّلتي انضّم إليها 
وخارجها. حيفا  ومن  البالد،  أنحاء  جميع  من  اخلرّيجني  من  كبير  عدد 

وفي حديث مع الّدكتور رميون جبران قال: «جاءت الفكرة من وجود عدد ال 
بأس به من خرّيجي اجلامعات األمريكّية، اّلذين يتّبوؤن مناصب رفيعة في 
املؤّسسات واملراكز الهاّمة في البالد. وما أن نشرت مع زمالئي املؤّسسني 
من  أكثر  للّتسجيل فيها  تبادر  حّتى  هذه الرّابطة  لتأسيس  ّيتنا  عن ن
ِمائة عضو. وتشّكلت هيئة مصّغرة لإلشراف على تأسيس وتدعيم الفكرة 
ومن بينهم الّدكتور يوڤال شمشوم، الّدكتور أمير خوري، والّسادة خليل 

شاهني، جالل صليبا، الّدكتور مروان حّنا، واحملامي زكي ذياب».

ّرابطة، وما هي أهدافها؟ - ماذا ستفعل هذه ال
د. جبران: أوًّال، إّن الهدف الرئيسي هو الّتواصل بني اخلرّيجني، وبناء 
عالقة متينة، وتبادل اخلبرات، وإجراء لقاءات وفّعالّيات، اّلتي من شأنها 

زيادة اخلدمة النوعّية لألعضاء؛ 
ثانًيا، تقدمي اإلرشاد والّتوجيه لطّالبنا العرب، اّلذين يرغبون بالّدراسة في 

الواليات املّتحدة؛ 
ثالًثا، أن نلعب دورًا فّعاًال وهادًفا بغية اإلسهام في حتسني جودة احلياة في 

املجتمع، وتنمية احملّفزات لتغييرات بّناَءة في هذا املجتمع؛ 
رابًعا، تطوير عالقات متبادلة بني األعضاء وبني اجلامعات اّلتي تخرّجوا منها؛ 
به  ُيحتذى  منوذًجا  فنصبح  سامية،  أخالقّية  مواصفات  تبّني  خامًسا، 

لتشجيع الّتعليم للمدى البعيد.
 

- كيف ستحّققون أهدافكم؟
شؤون  إلدارة  هيئة  وانتخبنا  الّتأسيسّي،  اجتماعنا  عقدنا  جبران:  د. 
الرّابطة، ولم يكن من الّسهل التعرّف على جميع اخلرّيجني، فهم منتشرون 
في مختلف أنحاء البالد، وأخذنا نّتصل بكّل َمن نعرفه وندعوه لالنضمام 
إلى الرّابطة. وال شّك بأّننا لم نّتصل باجلميع بعد، ولكن كّل َمن سمع 
بها أبدى إعجابه بالفكرة واستسحن أهدافها. كما الحظنا أّن اخلرّيجني 
منقطعون عن بعضهم، وبحاجة إلى جسم أو هيئة جتمعهم وتتواصل معهم. 
الّسفارة  عن  ممّثلون  حضر  الرّابطة،  ألعضاء  األخير  العام  االجتماع  وفي 
العالقات  (قنصل  وينديكر  هيالري  وخاّصًة  أبيب،  تل  في  األمريكّية 
العاّمة والّثقافّية في الّسفارة)، وميشيل ڤانريچن (امللحق الّثقافي في 
الّسفارة)، ومنال حّداد (مساعدة امللحق الّثقافّي)، بهدف فحص إمكانّية 

الّتعاون العلمّي واألكادميّي مع الّسفارة األمريكّية في البالد. 
ومن ناحية ثانية بدأنا بالّتواصل مع عدد من اخلرّيجني العرب املقيمني في 

الواليات املّتحدة، وهم مبثابة سفراء لنا هناك.
 

اتكم؟ ّي - هل وضعتم جدوًال لتنفيذ فّعال
د. جبران: من املتوّقع أن جتتمع الهيئة اإلدارّية خالل األسبوعني القادمني 
لكي تتبّنى ما ُطرح في االجتماع العاّم من أفكار وبرامج ومشاريع، وخاّصًة 

في مجال الّتعاون األكادميّي والّثقافّي مع الّسفارة، واالّتصال مع صناديق 
دعم الّتعليم املنتشرة في الواليات املّتحدة، لكي تقّدم لنا الّدعم املطلوب 

لتشجيع الّطالب العرب على مواصلة دراساتهم األكادميّية العليا.
وسيقّدم عدد من األعضاء مشاريع بحثّية تتعّلق باملجتمع العربّي، وهذا 
البالد.  في  علمّية  ودراسات  أبحاث  مرَكز  لتأسيس  املجال  يفسح  قد 
والحظنا أّن أعضاء الرابطة هم خريجو جامعات متنوّعة في أمريكا، ولكّل 
الّدراسات  تنوّع  في  يساهم  قد  وهذا  معّني،  مجال  في  اختصاصه  منهم 

واألبحاث اّلتي سنقوم بها، وينعكس هذا ملا فيه مصلحة اجلمهور. 
ّية  ومن األفكار اّلتي ُطرحت كانت فكرة االّتصال باملدارس الّثانوّية العرب
في  اجلامعات  في  األكادميّي  الّتعليم  مواصلة  أهمّية  وعرض  البالد،  في 
لشهادة  احلاملني  عدد  بلغ  وقد  األمريكّية،  وخاّصًة  أيًضا،  واخلارج  البالد 
الدكتوراة من أعضاء الرّابطة حوالي ثالثني خريًجا من اجلامعات األمريكّية.

 
ة؟ ة رسمّي رابطة كجمعّي - هل تسّجلت هذه ال

د. جبران: نحن اآلن بصدد تسجيل الرّابطة كجمعّية رسمّية على ضوء 
الّنجاح الكبير اّلذي القاه االجتماع األخير. وفي نطاق هذه اجلمعّية سنقوم 
بتجنيد األموال الّالزمة لتنفيذ املشاريع وحتقيق األهداف. وّمت انتخاب جلان 
إلدارة شؤون الرّابطة، كالّلجنة الّثقافّية اّلتي يرأسها املهندس سمير زهرة.

ومن الفّعالّيات اّلتي سنقوم بها لقاءات ألكثر من مرّة في السنة لألعضاء 
واألصدقاء، وتنظيم احملاضرات، الّندوات واملؤمترات اّلتي تعالج مختلف اجلوانب 
والّنواحي الّثقافّية احمللّية، وإقامة دورات لتعليم الّلغة اإلنچليزّية للّطالب، 
إضافة إلى ورشات عمل ثقافّية كاملطالعة والّتعاون مع املدارس الّثانوية.

رابطة مبا يتعّلق باجلمهور  ة أهداف هذه ال - ما أهمّي
بالد عاّمًة، وحيفا خاّصًة؟ العربي في ال

د. جبران: رغم أّن معظم مؤّسسي الرابطة هم من سّكان حيفا، لكّننا 
رأينا من واجبنا االنفتاح نحو سائر املدن والقرى، ألّننا رابطة شاملة ولسنا 
البالد،  في  كان  حيثما  خرّيج  كّل  مع  الّتواصل  ويهّمنا  محلّية؛  رابطة 
ودعوته لاللتحاق بالرّابطة. ومن ناحية ثانية فإّن أهدافنا شاملة وعاّمة، 
ولذا سيجد كّل فرد فيها مجاًال لتقدمي خدماته ووضع دراساته األكادميّية 

خلدمة املجتمع.

- من يحّق له االنتساب للرابطة؟
د. جبران: يحّق لكّل خريج أن ينتسب إلى الرابطة، شرط أن يكون قد 
حاز على واحدة من الّشهادات األكادميّية اجلامعّية من اجلامعات واملعاهد 
كبير  العدد  أّن  نعلم  ونحن  املّتحدة.  الواليات  في  العليا  األكادميّية 
ونسعى لالّتصال بأكبر عدد من اخلرّيجني، واالّطالع على تخّصصاتهم، 
والتعرّف على أوضاعهم. هذا إلى جانب دمجهم ضمن جلان اجلمعّية اّلتي 

ستتشّكل، وتتنوّع مجاالتها.
  

اتكم؟ ّي ة في تشجيع فّعال ّسفارة األمريكّي - ما هو دور ال
د. جبران: للّسفارة األمريكّية دور هام في العمل الّثقافي اّلذي سنقوم 

UH O Š ‹ »d F « 5 ÒO 1œUÖ_« èD Ð«— f O ÝQð
ålL²−*« W�b) WÒO1œU�_« tðUÝ«—œ l{ËË ¨tðU�bš .bI²� ÎôU−� WDÐ«Òd�« w	 œd	 Òq� b−OÝò ∫                          WHO×B� Ê«d³ł Æœ

H a i f a

به، كما لن يقتصر اّتصالنا األكادميّي مع الّسفارة األمريكّية وحدها، بل 
سنّتصل بالّسفارات اّلتي لديها ملحقات ثقافّية كالفرنسّية واإلنچليزّية 
وغيرها. إذ أّننا في الرّابطة نؤّيد احلوار الّثقافّي واألكادميّي، املبني على 
مؤّسسات  مع  تعاونّية  مشاريع  إقامة  إلى  نبادر  وقد  املتبادل.  االحترام 

أكادميّية وبحثّية أمريكّية لتعزيز هذا الّنهج.

خدمة  في  أيًضا  تساهم  أنت  جبران،  دكتور   -
املسيحّي»  «البيت  في  نشاطك  خالل  من  اجلمهور 
تني؟ في حيفا، فكيف ستنّسق أعمالك بني اجلمعّي

ولن  سنوات،  منذ  بدأ  املسيحّي»  «البيت  في  عملي  إّن  جبران:  د. 
يتعارض هذا العمل مع نشاطي في الرّابطة، وخاّصًة أّن رابطة األكادميّيني 
هي في طور الّتأسيس؛ أّما «البيت املسيحّي» فقد تأّسس منذ 35 سنة، 
ونحن نزاول الّنشاطات والفعالّيات فيه بصورة منتظمة. وهنا في الرّابطة 
على  ننطلق  نحن  وها  وأهدافها.  نوعّيتها  في  تختلف  قد  أعمالنا  فإّن 

مستوى قطري شامل، وال ننحصر في حيفا.

- نتمّنى لكم الّتوفيق والنجاح..
د. جبران: شكرًا لكم، وأمتنى لكم استمرار الّنجاح والتقّدم أيًضا.
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األرشمندريت  ترأس   ≠  åUHO�ò  q�«d*

القّداس  دميتريوس  واإليكومنوس  سرجيوس، 
االحتفالي مبناسبة أحد الشعانني في كنيسة 
األرثوذكسّية،  املعمدان  يوحّنا  القديس 
وأطفال  وبنات  أبناء  من  املئات  بحضور 
الرّعية. وقد شارك في القّداس يوسف خوري 
معّلم  وفؤاد  احلالي)،  املّلي  املجلس  (رئيس 
(رئيس املجلس املّلي األسبق)، والعديد من 
التمثيلّية  والهيئة  املّلي  املجلس  أعضاء 

لرعّية الروم األرثوذكس في حيفا.
املعمدان  يوحنا  القديس  جوقة  رّتلت  وقد 
ترانيم  باسيال  طوني  بقيادة  األرثوذكسّية 

الّشعانني، فشاركهم املصّلني الّتراتيل.
وفي ساحة الكنيسة اصطّفت ست سريات من 
ومرشدات  كّشافة  سرّية  تتقّدمهم  الكّشافة، 
القّديس يوحنا املعمدان األرثوذكسّية، سرّية 
كّشافة  سرّية  امللكّيني،  الروم  رعّية  كّشافة 
سرّية  «البراعم»،  كّشافة  سرّية  «الكرمل»، 

كّشافة «حوار»، وسرّية كّشافة «األخوّة».
القّديس  كنيسة  من  املسيرة  انطلقت  وقد 
يوحنا املعمدان األرثوذكسّية تتقّدمها الّسرايا 
الكشفّية مّتجهني نحو كنيسة مار الياس 
املسيرة  إلى  انضّم  حيث  امللكّيني،  للروم 
املطران الياس شّقور، األرشمندريت أغابيوس 
سهيل؛  واألب  شارل،  األب  سعدى،  أبو 
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واحتشد األلوف من املؤمنني في شوارع املدينة 
وأغصان  الّنخيل  وسعف  الّشموع  يحملون 
كنيسة  نحو  املسيرة  تابعت  حيث  الزّيتون 
مار يوسف لالتني؛ فانضّم األب عبدو عبدو 
املسيحّية  الوحدة  عن  تعبيرًا  املسيرة  إلى 

في حيفا.
والّسرايا  والكهنة  املشاركون  تابع  وقد 
الكشفية مسيرتهم من جادة الكرمل («بن 
مصّفًقا  املؤمنون  اصطّف  حيث  غوريون») 
الفرحة  عن  تعبيرًا  املسيرة؛  في  للمشاركني 
بالعيد. وفي مفترق أللنبي انعطفت املسيرة 
في طريق العودة إلى الكنيسة األرثوذكسّية، 

وانتهت في كنيسة الروم الكاثوليك.
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مفتوح

أيام في ا�سبوع

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد
نحترم

الشيكات 
بشروط

الحمالت بين التواريخ 09.05.13 -  02.05.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تح

طقم سفرة 121 قطعة طقم سفرة روميو وجولييت 147 قطعة

تشكيلة أكواب ”ماج“

طقم للتقديم 7 قطع 
”نعمان“

طقم سفرة ”نعمان“ 
18 قطعة

طقم شوك/ مالعق/ سكاكين 
بـ-”نعمان“ 24 قطعة

تشكيلة أطقم قهوة تشكيلة أطقم مكّسرات
12 قطعة 

15
2999بـ-5

9999

7999
150

2999

1999
99599

1000

بيتك أحلى مع م
2999
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فرع يركا – م.ص. يركا | هاتف

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

طاولة قابلة للطي ”كيتير“كراسي بالستيك

تشكيلة صواني للتقديمطنجرة دجاج ”نعمان“ 38 سم قاليات سيراميك كل اRحجام

100
بـ-3

999979

150

1999

1999
طقم زينة تصميم 

أوروبي 147 قطعة
تشكيلة أطقم طناجر وقاليات ”تيفال“ بأسعار مغرية

نشتري من قسم ا�دوات المنزلية
بـ 2000 وما فوق ونحصل على طقم 

صواني فاخر هدية

مركاز همازون
2999
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بـ- بـ- بـ- بـ-

بـ-بـ-بـ-بـ-

بـ- بـ- بـ- بـ-

بـ-بـ-بـ-بـ-

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

محدود بـ 3 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تونا بالزيت/ ماء ”ويلي فود“ تشكيلة بودينج ”أوسم“
110 غم

تشكيلة رفيولي ”شتراوس“ 
400 غم

تشكيلة جبنة ”سكي 
شتراوس“ 250 غم

تشكيلة ”سيمفونيا 
شتراوس“ بأطعمة 250 غم

زيت زيتون ”ياد مردخاي“
500 مل

مطري غسيل ”سود“ 
4 لتر

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

محدود لوحدة واحدة - 
عند الشراء بـ 100 ش.ج

سائل جلي ”فيري“
 1.5 لتر

آل صابون ”فاميلي“
1 لتر

تشكيلة معجنات فيلو 
”معدنوت“ 600 غم

تشكيلة بوركس/ ميني بوركس 
”معدنوت“ 800 غم

تشكيلة عجين مخّمر/ زبدة/ مالح/ 
حلو/ مرّقق/ باستا 900 غم – 1 كغم

ملح للجالية ”فينيش“  
زوج  4 كغم

ورق تواليت ”موليت“
 32 قطعة

تشكيلة مقالي ”شلوشت 
هأوفيم“ 1 كغم

بيتسا ايطالية رقيقة/ مربعة 
”بيس بتساريا“ 450-400 غم

مفتوح

أيام في ا�سبوع

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد
نحترم

الشيكات 
بشروط

الحمالت بين التواريخ 09.05.13 -  02.05.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تح
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قهوة نمس ”عيليت“
200 غم 

تشكيلة بيجال ”شطوحيم“ 
350-300 غم

إشتر 
من منتجات

 ”تنوفا“ بـ-

أحصل
على سداسية مياه 

”عين جدي“ بـ-

غم  
بـسعر

الثاني بـ-

غم  بـ- بـ- بـ-

بـ-بـ-بـ-

بـ- بـ- بـ-

بـ-

غم

تشكيلة جبنة بيضاءتشكيلة صلصات ”كنور“
 ”تنوفا“/ ”تسوريئل“ - بالوزن

تشكيلة أجبان
 مميزة - بالوزن

محدود بـ 10 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة مشروبات 
”كريستال“ 2 لتر

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

لزانيا ايطالية ”ويلي فود“تشكيلة باستا ”بريال“
 500 غم

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

تشكيلة عصير ”سبرينج“
 1 لتر

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

بوظة ”جليدونيت/ نشنوشيم 
شتراوس“ 60 وحدة

فرع يركا – م.ص. يركا | هاتف 04-906-9600

حفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.
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*åUHO�ò q�«d ≠ ذكرت كتلة «اقرأ» في جامعة حيفا أّن اجلامعة ما 

زالت ماضيًة بنهجها في فرض تقييدات على الّنشاطات الّتضامنّية 
للطّالب العرب مع قضايا شعبنا الِفَلسطينّي في اجلامعة.

إلى  بطلب  حيفا،  جامعة  في  «اقرأ»  كتلة  تقّدمت  أن  وبعد  فمؤّخرًا، 
لهدف  أّيام  ثالثة  مدار  على  صور  معرض  بتنظيم  الطلبة  عميد 
الّتضامن مع قضايا األسرى واملسجد األقصى والنقب، وذلك في البناية 
املرَكزّية للجامعة، إضافًة إلى حملة توعية حول هذه القضايا، تشمل 
توزيع َمطويات ومنشورات وعرض «ڤيديوهات» وإرشاد خالل املعرض؛ 
وشروط  تقييدات  وضعت  أّنها  إّال  املعرض  إقامة  على  اجلامعة  وافقت 
كفيلة بإفشال املعرض. حيث رفضت الّدعوة اّلتي كانت من املفروض أن 
ُتوزّع على الّطّالب دون ذكر الّسبب، وحّددت الّصور والرّسومات اّلتي 
سُتعرض! هذا ولم تكتِف إدارة اجلامعة بهذه الّتضييقات - حسب ما 

q š« Òb « U ¹UC  l  è ÒO M UC Ò² « U N ðU ÞUAM  UH O Š è F Uł  UI O O Cð d ~M ² ð å√d «ò
جاء في البيان - بل حّددت زمن ومكان املعرض، واقتصرت الزّيارة في 
ساعات الّصباح فقط، علًما أّنه يتعّذر على الّطالب املشاركة حينها 
لتواجدهم في الّتعليم، كما حّددت مكاًنا في مبنى بعيد عن البناية 
الرئيسة للجامعة، علًما أّنها سمحت بإقامة معرض كتب في نفس 

املبنى قبل أسبوع واحد.
كما اشترطت إدارة اجلامعة على الكتلة عدم عرض أو توزيع شيء خالل 
على  واشترطت  اجلامعة،  خارج  من  أشخاص  استضافة  وعدم  املعرض، 

الّطالب املشاركني إبراز بطاقة الّطالب قبل الدخول.
وعقب هذه الّتضييقات، أرسل مسؤول كتلة «اقرأ» في جامعة حيفا، 
الّطالب أنس محاميد، رسالة إلى عميد الطلبة الستيضاح أسباب هذه 

الّتقييدات، فكانت التبريرات واهية وتخالف قوانني اجلامعة.
فإزاء هذا الّتضييق أعلنت كتلة «اقرأ» في جامعة حيفا رفضها لشروط 

عميد الطلبة وعدم رضوخها لهذه الّتضييقات، 
وقضايانا  وأسرانا  شعبنا  «إّن  قائلة:  وعقّبت 
وتضحيًة،  وعطاًء  جهًدا  مّنا  تستحق  العادلة 
وعلينا أن نعمل على إحيائها في ذاكرة ووجدان 
طّالبنا العرب، بكّل صدٍق وأمانة، وليس بحسب 
إمالءات عميد الطلبة. ونعلن أّن سياسة كّم األفواه 
اّلتي تّتبعها اجلامعة - بشكل دائم بحق الطالب 
جلميع  احلقيقة  إظهار  في  ُتثنينا  لن   - العرب 
الّطالب، وسنبقى نصَدع باحلق في كّل مكان وزمان».

القادم  األربعاء  يوم  تظاهرة،  «اقرأ»  كتلة  تقيم  أن  املفترض  ومن 
(08/05/2013) في متام الّساعة 1415، في دوّار املظاهرات قبالة 

بناية «رابني»، للتنديد بسياسة اجلامعة.
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مدرسة  أحيت  والّسرور،  البهجة  من  بجّو   ≠ åUHO�ò q�«d*

الّلغة  يوَم   ،(25/4/2013) الفائت  اخلميس  يوم  الكبابير، 
ّية. العرب

ابتدأت فعالّيات هذا اليوم باالصطفاف الّصباحّي، حيث قامت 
الّنجاح  يًة  متمّن كلمة  بتقدمي  املدرسة)،  (مديرة  عودة  نسرين 
املعّلمة  ّية،  العرب الّلغة  مرّكزة  وقّدمت  اليوم.  هذا  في  للجميع 
هذا  فعالّيات  سير  حول  اإلرشادات  بعض  عودة،  موسى  منال 
من  احلروف»،  «قصيدة  األّول  الّصّف  طّالب  قرأ  وقد  اليوم. 
داهش.  أبو  هيام  املعّلمة  الّصّف،  ية  مرّب لهم  أعّدتها  بطاقات 
غّسان  األستاذ  بقيادة  املدرسّي  الّنشيد  املدرسة  جوقة  وأنشدت 
قصيدة  الّسابع  الّصّف  من  وآية  براء  الّطالبتان  وقّدمت  حرب، 

åV KI « ÕU²H òË ÆÆè ÒO L Ýd « å… Òu š_«ò
*åUHO�ò q�«d ≠ شارك، مؤّخرًا، طّالب مدرسة «األخوة» الرسمّية، بإدارة د. 

االجتماعّية  الّتربية  ومرّكزة  ريّناوي،  رميون  األستاذ  املديرة  ونائب  سليمان،  نوال 
ز حول  جيزيت طبراني، وطاقم مرّبي ومعّلمي الصفوف في اليوم الّتعليمّي املركَّ

موضوع «مفتاح القلب».
ويعتبر طاقم املدرسة أّن الّتربية االجتماعّية من أهم املواضيع اّلتي تنّمي روح 
ّية، العطاء واالحترام. الّطالب العاطفّية،، وتعزّز فيه القيم االجتماعّي،  كاملسؤول

مفتاح  «سفراء  ّية  فّعال منها:  عديدة،  عمل  وورشات  فعالّيات  اليوم  تخّلل 
القلب»، محاضرات، فّعالّيات متثيلّية، سرد قصص،  دروس محوسبة، أناشيد 
تربوّية، وغيرها من الفّعاليات.. هذا وعرضت بعض أعمال الّطالب، خالل هذا 

اليوم، داخل احلرم املدرسّي.

åUHO�ò q�«d*

شارك نحو 100 طفل وطفلة، أّول أمس األربعاء، في احتفال عيد 
في  «الكرمة»  اجلماهيرّي  املرَكز  إدارة  نّظمته  اّلذي  املجيد،  الفصح 

مدينة حيفا.

ÒÍd O ¼U L '« åè d ~ «ò e ÓÖd  ‹  w ÒM   ‰UH² Š« bO−*« `BH�« bOŽ W³ÝUM*

وشمل االحتفال عدًدا من الورشات اإلبداعّية: عرض راقص وغنائي 
الكعك،  لتزيني  ورشة  دعبول،   - مطر  مارلني  األطفال»  مع «أميرة 
وقيامة            املجيد،  الفصح  رمز   - البيض  وتلوين  لتزيني  ورشة 

السّيد املسيح.

وبهذه املناسبة، تقّدمت منال قنبورة (مديرة املرَكز)، جلميع احملتفلني 
أن  سائلًة  القلبّية،  والتبريكات  الّتهاني  بأحّر  املجيد  الفصح  بعيد 
ونفوس  قلوب  إلى  تتغلغل  وأن  اجلميع،  على  الرّب  محّبة  تفيض 

البشر لننعم باحملّبة والّسالم.

 è Ò¹b L Š_« è Ý—b *« ‹ è ÒO Ðd F « èG ÒK  Âu ¹

إبراهيم  الّشاعر  ورَدّ  شوقي،  أحمد  لألمير  والّتعليم»،  «العلم 
طوقان عليه.

هذا وكانت قد بدأت الفعالّيات في الّصفوف في حوالي الّساعة 
الّثامنة والّنصف؛ حيث تنوّعت الّنشاطات في كّل صّف. وقد 
هدفت جميع الفّعالّيات إلى تثقيف الّطّالب في شّتى مجاالت 
إعالنات،  كتابة  ألغاز،  حّل  بأدباء،  الّتعرّف  خالل  من  الّلغة؛ 
بحّلها  الّطّالب  قام  حيث  وشّيقة؛  متنوّعة  قصصّية  وَمهّمات 

ّية رائعة. وتقدميها على شكل كراريس ورسومات ولوحات فّن
اشتمل البرناَمج، أيًضا، على فّعالّيات قّدمتها بعض املعّلمات، 
الّتمثيل/اإليحاء  خالل  من  الّشعبّي  املثل  معرفة  مثًال،  ومنها، 

الّصامت.
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بشارة  للمطرب  جديد  ألبوم  مؤّخرًا،  صدر،    ≠ åUHO�ò q�«d*

الّطرب  من  أغاني  تضّمن  حيفا»،  إلى  «عائد  بُعنوان:  ديب، 
األصيل لكبار املطربني.. ومن بني األغاني اّلتي شملها األلبوم: 
أبًدا»؛  غايبني»؛ «ما بيسألش علّي  «عّنابي»؛ «يا حبايبي يا 
«دزّاني»؛ «زّي الهوى»؛ «حّب إيه»؛ «عندك بحرّية». وقد أشرف 

فؤاد هّلون على التوزيع املوسيقّي لأللبوم.
يذكر أّن األلبوم صدر حتت رعاية صحيفة «حيفا»، «كيميديا» 
للّثقافة والفنون، «الوادي» لألدوات املوسيقّية بإدارة بشارة ديب.

  ..   

    2

’U� q�«d*

األربعاء (األّول  بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، أّول أمس  زار رئيس 
من أّيار)، مقّر سرّية يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية في مقرّها في مدرسة 
للسرّية  الّتابعة  القرب  فرقة  استقباله  في  فكان  الرسمّية،  «حوار» 
مبعزوفات خاّصة، كما كان في استقباله األهل وأعضاء الّنادي العائلي 

ومعّلم السرّية سهيل منصور.
وقام ياهڤ بإلقاء كلمة مبرافقة عرض للصور، ّخلص خاللها للحضور، 
عن حيفا احلاضر واملستقبل، وعّما يتّم فيها من تطوير ملشاريع عديدة 
ومصالح خاّصة في فرع السّياحة والّتطوير التكنولوجّي وتطوّر وتقّدم 

 b ¹bł Âu ³ √
V ¹œ …—UA Ð »d D L K

 è U ÒAÖ è Ò¹d Ý v K Ž U ÎH O { Òq × ¹ í¼U ¹
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عمل  أماكن  وإيجاد  لتأمني  املجال  يتيح  ما  التعليمّية،  املؤّسسات 
في السنوات القريبة القادمة. ومتّيزت الكلمة بالرؤيا املستقبلّية حليفا 
ومكانتها وتشجيع اجليل الّصاعد على التمّسك بحيفا ألّنه يجد فيها 

ّية تبّشر خيرًا. متطّلباته العلمّية واحلياتّية، بأجواء إيجاب
اهتمام  أثارت  عديدة،  أمورًا  البلدّية  رئيس  مع  احلضور  ناقش  ثّم  ومن 
احلضور، وخصوًصا إمكانّية توطيد العالقات املستقبلّية. وفي الّنهاية 
عبارات  ياهڤ،  البلدّية  ورئيس  منصور،  سهيل  السرّية  معّلم  تبادل 
الّشكر مع الّتأكيد على ضرورة الّتواصل مستقبًال والعمل مًعا ملا فيه 

مصلحة جيل املستقبل.  
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ظهور  العالم،  أو  بالدنا  في  هنا  الّسنني  مّر  على  نشهد  أوًّال: 
حافّيني واملهنّيني، واّلذين  الّصحف، ووسائل اإلعالم اّلتي تشغل الصِّ
حافّي اّلذي ميارس هذه  حافّي. فَمن هو الصِّ تنطبق عليهم صفة الصِّ
حافة اّلتي أصبحت تستحوذ على سلوكنا  املهنة؟ ما هي مهنة الصِّ
وأفكارنا وأعمالنا؟ هل يلتزم كّل ِصحافّي بآداب املهنة؟ هل تلتزم 

كّل صحيفة باحترام قرّائها؟! 
القرّاء  بإطالع  نرغب  حافة»  الصِّ في «سوق  الّسائدة  لألوضاع  نظرًا 
الكرام على هذه املهنة اّلتي يفترض أن تكون مهنة شريفة، مهنة 
إخالص وخدمة ووفاء.. وال شك بأّن احلكم والقرار لكم للحكم على 
تلك  أو  الّصحيفة  هذه  وعلى  فعًال..  ِمهنّي  بأّنه  حافّي  الصِّ هذا 

ا للمهنة..     ـً ّي باعتبارها منبرًا وف
أو  حافة،  الصِّ عملّية  بدأت  متى  نحّدد  أن  العسير  من  قدًميا: 
مواصفاتها.  وحتديد  تعريفها  لصعوبة  نظرًا  مهنة،  أصبحت  متى 
حافة هي املهنة اّلتي تقوم على جمع وحتليل األخبار والّتحقق  الصِّ
األخبار  هذه  تكون  ما  ا  وغالًب للجمهور،  وتقدميها  مصداقّيتها  من 
متعّلقة مبستجّدات األحداث على الّساحة السياسّية أو احمللّية أو 

الّثقافّية أو الرياضّية أو االجتماعّية وغيرها. 
ومنذ وُجد اإلنسان، وعرف الّلغة والكالم، نشأت عنده حاجة ألن يقول 
لآلخرين ما يعمل، وما يفّكر فيه، ويعرف منهم، ما يعملونه، وما 
يفّكرون فيه، ألّن طبيعة اإلنسان االجتماعّية جتعله يهتم مبا يدور 
وسيلة  إيجاد  من  بّد  ال  فكان  وحده،  احلياة  يستطيع  وال  حوله، 

للّتعبير عن آرائه وآماله وآالمه وحاجاته.
جًدا، وليست  قدمية  عملّية  مبعنى نقل األخبار، تعتبر  حافة،  والصِّ
الّنقوش احلجرّية في مصر والّصني وعند العرب، وغيرهم من األمم 
ولعّل  القدمية.  العصور  في  حافة  الصِّ أنواع  من  نوًعا  إًال  العريقة، 
أوراق البردي املصرّية، من أربعة آالف عام، والكتابات على اآلجر، 
أو الّنقش على احلجارة في احلضارة الّسومرّية القدمية؛ ونذكر كّلنا 
شرائع حمورابي، وحجر رشيد الفرعونّي، كّلها كانت نوًعا من الّنشر 

حافة القدمية.  أو اإلعالم أو الصِّ
حافّيون هم اّلذين ينتسبون  حافّي، والصِّ حافة هي صناعة الصِّ والصِّ
مبعناها  حافة،  الصِّ لفظ  استعمل  من  أّول  بها.  ويعملون  إليها، 
احلالّي، كان الّشيخ جنيب احلّداد، منشئ جريدة «لسان العرب»، في 
اإلسكندرّية، وحفيد الّشيخ ناصيف اليازجي، وإليه يرجع الفضل 

حافّيني، بعد ذلك. في هذا املصطلح «ِصحافة»، ثّم قّلده سائر الصِّ
ملقارنة  رابعة  كسلطة  حافة  الصِّ مفهوم  ُيستخدم  الرابعة:  الّسلطة 
للحكومات،  الّثالث  باملقوّمات  عموًما،  اإلعالم  ووسائل  حافة  الصِّ
ّية. وقد قال إدموند بروك بهذا  وهي: الّتشريعّية والّتنفيذّية والقضائ
البرملان،  في  واحد  سقف  حتت  هنا  جتتمع  سلطات  الّصدد: «ثالث 
أهم  وهي  الرابعة  الّسلطة  جتلس  املراسلني  قاعة  في  هناك  ولكن 

منكم جميًعا».
وميثاق  حافة،  الصِّ مبيثاق  االلتزام  على  حافّيون  الصِّ واعتاد 
حافّي باألمانة  اء، بحيث يلتزم الصِّ حافّيني مياثل ميثاق األطّب الصِّ
واُخللق احلسن واحترام الّذات واحترام املهنة. وعليه يتعرّض َمن يقوم 
بالّتشهير أو الّترويج لإلشاعات إلى رفع دعوى في احملكمة ضّد 

حافّي اّلذي يلحق به ضررًا.  احملرّر والصِّ

 ∫¡«dH ÒB�« W	U× =B�«

اإلثارة  صحافة  هي  الّصفراء»،  حافة  «الصِّ القول  نسمع  ما  كثيرًا 
راندولف  وليم  حافّي  والصِّ الّناشر  نشوئها  على  ساعد  والفضائح، 
هيرست (1863-1951)، وقد كانت له في كّل ناحية من نواحي 
نشر  في  انتهج  مجّلة.  أو  صحيفة  األمريكّية  املّتحدة  الواليات 
األخبار نهًجا مثيرًا، فأظهر الفضائح واجلرائم، ما ساعد على نشوء 
ُتطبع  كانت  ألّنها  الّصفراء  حافة  بالصِّ ُسّميت  الّصفراء.  حافة  الصِّ
الّصفراء  الّصحف  تكون  وقد  الّثمن،  رخيصة  صفراء  أوراق  على 

يومّية أو أسبوعّية أو شهرّية أو دورّية.
حافة الّصفراء» في أساسه إلى مصطلح  ورّمبا يعود مصطلح «الصِّ
الّنفع  عدمية  القدمية  الكتب  تلك  أي  الّصفراء»،  «الكتب  هو  آخر 
والقيمة اّلتى امتألت ُغبارًا، واصفرّت أوراقها وتقادمت معلوماتها، 
املعنى:  بهذا  احمليط  قاموس  ويقول  باحلاضر.  صلة  ذات  تعد  ولم 
أصفر،  وقد اصفّر فهو  األضداد -  بالّضم، السواد - من  فرة،  الصُّ
بالّتحريك:  والَصَفر  املعروفة،  املرارة  أو  املُرّة  والّصفراء  صفراء،  وهي 
ر الوجه. واصَفرَّ، افتقر. وصفرت وطاُبه: مات.  داء في البطن ُيَصفِّ
حافة الّصفراء، ومثله الكتب  ومن هذه األصول جند أّن مصطلح الصِّ
الّصفراء، إشارة ذات معنى إلى خلوها من املضمون، وإلى ما فيها 

من داء وعّلة، وهزال وسقم.
حافة الّصفراء يفيد القدح والّذم، وهكذا فهي ِصحافة  وأصبح اسم الصِّ
تفتقر إلى الّصدق، والدّقة، ومتيل إلى الّتهويش والّتهويل واملبالغة، 
امللّفقة!  أو  احملرّفة  أو  الكاذبة  األخبار  أو  اإلشاعات  على  وتعتمد 
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تفيد املصادر أّن العرب واألوروبّيني استخدموا عديًدا من املصطلحات 
حافة،  الصِّ دخول  فعند  املختلفة.  بأشكالها  حافة،  الصِّ لوصف 
لفظة  عليها  يطلق  كان  عشر،  الّتاسع  القرن  مطلع  في  مرّة،  ألّول 
رفاعة  سّماها  كما  املصرّية،  «الوقائع»  جريدة  ومنها  «الوقائع»، 
الّطهطاوي. وسّميت كذلك «غازته»، نسبًة إلى قطعة من الّنقود، 
وقد  ـ«جورنال».  ال عليها  أطلق  كما  الّصحيفة.  بها  ُتباع  كانت 
استعمل العرب األقدمون كلمة «ِصحافّي» مبعنى الوراق اّلذي ينقل 
في الّصحف، وقيل في ذلك عن بعضهم: «فالن ِمن أعلم الّناس 
لوال أّنه ِصحافّي» مبعنى أّنه ينقل عن الّصحف أو الّصحائف. وقد 
تشتمل  مطبوعة  نشرة  كّل  بأّنها  احلديثة  حافة  الصِّ بعضهم  عرف 
واملالحظات  احلوادث  سير  وتتضّمن  عاّمة  ومعلومات  أخبار  على 
واالنتقادات اّلتي تعّبر عن مشاعر الرّأي العام وتباع في مواعيد 

دورّية محّددة وتعرض على اجلمهور عن طريق االشتراك والّشراء.
عهدها،  أوائل  في  الّصحف،  على  الغازته  لفظ  العرب  أطلق  وقد 
تقليًدا لألوروبّيني؛ حيث ُيقال إّن أّول صحيفة، ظهرت في البندقّية، 
عام 1656، كانت تسّمى «غازته» فشملت هذه الّتسمية، فيما 

بعد، كّل الّصحف بال استثناء.
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عندما أنشأ خليل اخلوري، عام 1858، جريدة «حديقة األخبار» في 

بيروت أطلق عليها الّلفظ الفرنسّي «جورنال». وكان الكونت رشيد 
الدحداح الّلبناني، صاحب جريدة «برجيس پاريس»، الپاريسّية، هو 
أّول من اختار لفظ «صحيفة»، وجرى مجراه أكثر أرباب الّصحف 
في ذلك العهد وما جاء بعده. فما كان من أحمد فارس الّشدياق 
ناظر  اّلذي  وهو  القسطنطينّية،  في  «اجلوائب»  صاحب  بنانّي،  الّل
الكونت رشيد الدحداح، في بعض املسائل الّلغوّية، إّال أّن عقد العزم 
وردت  كما  املكتوبة  الّصحف  وهي  لفظ «جريدة»،  استعمال  على 
جميع  لدى  اجلريدة،  لفظ  شاع  الوقت  ذاك  ومن  الّلغة.  معاجم  في 

حافّيني، مبعناها العصرّي. الصِّ
وقد استعمل بعضهم، كالقس لويس صابوجني، صاحب «الّنحلة»، 
املراسلون  صنع  وهكذا  املجّلة،  أو  اجلريدة،  مبعنى  «الّنشرة»،  لفظة 
األمريكّيون، أصحاب «الّنشرة الّشهرّية»، و«الّنشرة األسبوعّية»، في 

بيروت وغيرهم.
اخلبرّية»  «الورقة  حافة،  الصِّ على  أُطلقت  اّلتي  املسّميات،  ومن 
و«الرّسالة اخلبرّية» وقد استعملتها جريدة «املبّشر»، وأكثر الّصحف 
االسم  وهو  احلوادث»،  «أوراق  كذلك  ومنها  اجلزائر،  في  ّية  العرب
في  العلم»  «كوكب  مجّلة  ُمنشئ  صويا،  نادر  جنيب  أطلقه  اّلذي 

القسطنطينّية، للّداللة على صحف األخبار.
وكان الّشيخ ناصيف اليازجي أو من استعمل اسم «املجّلة» عند 
العرب، وذلك عندما أصدر مجّلة «الّطبيب»، عام 1884. ولفظة 
املجلة أصلها الفعل «جّل»، أي عال وسما مقاًما، أو وضح وظهر. 

ومن ثّم فإّن اسم املجّلة يعني إيضاح احلقائق.
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لوحة  على  العام  أحداث  يسّجل  الوسطى  العصور  في  البابا  كان 
من  فيها  ما  على  لالّطالع  املواطنون  فيحضر  ويعرضها،  بيضاء 
القول  أصبح  البابوي  الّنفوذ  ازداد  وعندما  وتوجيهات.  تعليمات 
من  والّنشرة  العاّمة.  الّنشرة  فنشأت  كافيني،  غير  والّلوح  الشفهّي 
ّية؛  احلال الرسمّية  اجلريدة  أصل  لعّلها  العاّمة،  إلى  املوّجهة  األوراق 
استخدام  استمّر  الكبرى.  احلولّيات  محّل  الدورّية  الّنشرة  حّلت  ثّم 
الرسائل اإلخبارّية املنسوخة، طيلة العصور الوسطى خلدمة الّتجارة 
ّية املختلفة، وأصبحت مدينة «ڤيينا» مرَكزًا لهذه  بني املدن األوروب
الرّسائل  أو  األخبار  كتابة  مهنتهم  كّتاب،  هناك  وظهر  الرّسائل، 
ما  وظهر  خاّصًة،  إنچلترا  وفي  الكبرى،  املدن  جميع  في  اإلخبارّية 
يسّمى بالوريقات اإلخبارّية أثناء حرب الّثالثني (1648-1618).

املظاهر  باليد،  املخطوطة  أو  املنسوخة  اإلخبارّية  الرّسائل  وشّكلت 
إيطاليا  في  عشر،  الرّابع  القرن  خالل  ّية،  األوروب حافة  للصِّ األولى 
أوًّال ثّم في إنچلترا وأملانيا. وكان يكتبها ّجتار األخبار تلبيًة لرغبة 
بعض الّشخصّيات الغنّية ذات الّنفوذ، واملتعّطشة إلى معرفة أهّم 

أحداث العالم.

الّثاني  اجلزء  في  سنتناول  املقتضب،  االستعراض  هذا  وبعد 
والعمل  ة،  ّي العرب وخاّصًة  ة  ّي احملل ِصحافتنا  املوضوع  من 
وسائل  وفي  ّي،  العرب وسطنا  في  احلال  هو  كما  ّي  حاف الصِّ

اإلعالم املختلفة.  
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أدِلُف
بح في مطٍر إلى الصُّ

أجمع
في يدي ُبذوَرُه
أسراَب سنابل

حتطُّ
مس  من َسنابِل الشَّ

راًكا أَْش
يور جتتذُب الطُّ

يه راُب إل ها الّت حّتى ال َيِشدَّ

ال ُبدَّ
ِمن َزقزقٍة باذخٍة

لقصيدتي 
رطبة!! تدخُل ِمشكاًة ِمن «حمراء» ُق

مطر على َمطر
باح هذا الصَّ

حو ِمْنه ال َيذوُق الصَّ
وال ترتخي شْهوتي

َحْمَحَمًة
لًة إلى َموعدي ب ُمْق

لقوارَب
عاَدت بال َصْيد..

يها  َلن حتمَل َقصيدتي في مناف
ِمَنّصَة َنْعِشها

ِمَنّصتي َأْلقْت ملْجرى األَساطير
«جوبتر»

ًة» َقطعت «ُعشب
ًة «نهَر الزََّمِن» رُزناَم

حِب ُر مغاِزَل السُّ ُتدي
ِلترفو منازَل األمواج

لم أْفقْد ذاكرَة املرافئ
وال ذكرياِت ريٍح

تأتي وتروح

اُر الَغِد غب
رُقُد في َغِدي ي

داخًال
دى يتلّصص... والصَّ

سأمضي باّجتاهي 
َزَبًدا

ّروح  ُد َصْحَو ال َسمِّ ُي
َمشَتَل َضْوٍء

ِمفتاُحُه
رُّخام يهتُك «ِحجاَب» َبضِّ ال

ُر ويكب
ِق» من عن جنوِب َفحيِح ُعْشب «املضي

يلَج ل
بكارة» برٌق َقْفَل «ال

ا وأشجارا...  َيْحرُثها َزغًب

 è ŠU ÒHð UH O Š
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للموسيقى  جمعّية «الكرمل»  بادرت   ≠ åUHO�ò q�«d*

موسيقي  كونسيرت  إقامة  إلى  األسبوع،  هذا  حيفا  في 
األستاذ  بقيادة  الرّبيع»  «ألوان  ُعنوان  حتت  ممّيز  غنائّي 
بجمهور  قاعة «امليدان»  غّصت  حيث  بّالن.  ألبير  والفّنان 
واسع من أهالي ومعارف وأصدقاء املشاركني اّلذي بلغ عددهم 
الّتابعة  املوسيقى،  مدرسة   طّالب  من  ا  وطالًب طالبة   40

جلمعّية «الكرمل» للموسيقى. 
وقد متّيز الكونسيرت بأداء رائع وراٍق لفرق الغناء واملوسيقى 
الّتابعة للجمعّية، حيث نال إعجاب املشاهدين، قدمت من 

ّية مختلفة. خالله أغاني ومقطوعات موسيقّية عرب
وقد شمل الكونسيرت: مقّدمة «ليلة حّب»، مقّدمة «إنَت 
عمري»، أغنّية «طّلوا احبابنا»، موّشح «احّن شوًقا»، أغنّية 
متشي»،  َعم  ِمش  ارة  «هالسّي معزوفة  بأرضك»،  «موعدنا 
معزوفة «ِتك ِتك ِتك يا ام سليمان»، معزوفة «عّلموني»، 
أغنّية «الورد جميل»، أغنّية «يا قَمر الّدار»، مقّدمة «ألف 
ليلة»، مقّدمة «الّنهر اخلالد»، معزوفة «عزيزة»، ووصلة إيقاع.

الّطالبات  الرّبيع»،  ألوان  «كونسيرت  في  وشارك  هذا 
شاما؛  سيمون  فشافشة؛  صابرين  شرّوف؛  أمين  والّطالب: 
ميرنا  مسّلم؛  روجيه  سوسان؛  أنطونيوس  طبراني؛  نتالي 
سويدان؛ لينا ملشي؛ أنطونيو شّقور؛ أنطوني ّجنار؛ كاترين 
راني  جعفر؛  رنيم  طعمة؛  إبراهيم  خوري؛  باسل  سالمة؛ 
إندراوس؛  يوناتان  سخنيني؛  ساري  صليبا؛  نبيل  شهال؛ 
جوزيف نصرة؛ روجيه شحادة؛ عدنان صّفوري؛ إيڤان حايني؛ 
عّبود؛  سليم  سويد؛  باسل  كسابري؛  مشيل  بّالن؛  ميرال 
مدلني  عيادات؛  صبا  إسماعيل؛  زيدان  عّبود؛  روزلني 
طوني  فيصل؛  زكرّيا  صالح؛  أمير  دكور؛  عدي  دراوشة؛ 
خليل؛  لوريتا  سروجي؛  فؤاد  ّجنار؛  سري  عّبود؛  پول  نّقارة؛ 

نبيل عيسى؛ مشيل نخلة.
كما رافق في الغناء كًال من األستاذ وامللّحن غّسان حرب 
واألستاذ  (الدربّكة)،  حاطوم  أبو  أسعد  والفّنان  (العود)، 

ألبير بّالن (الكمان).
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بعد سنتني على عرض «الزّمن اجلميل»، أطّل علينا الفّنان احليفاوّي 
املتمّيز عالء عزّام، بعرض جديد على مسرح «كريچر» في الكرمل 
العرض  شمل  عارف»..  «مش  ُعنوان  حمل  حيفا،  في  الفرنسّي 
مجموعة من أغاني عزّام الهادفة، اّلتي قّدمها للجمهور ألّول مرّة، 

إلى جانب أغانيه املعروفة بتوزيعات جديدة.
أطّل عزّام على اجلمهور بأغنية «ِمش عارف من وين أبدا»، فدخل 
ـ«ميكروفون» من دون عوده، اّلذي حتّول على مّر الّسنني  حامًال ال
رمزًا من رموز طّلة عالء عزّام.. ولكن هذه الّطلة كانت ممّيزة، وحمل 

العرض - كما وعدنا عزّام - الكثير من الّتجديدات.
فقد قّدم عالء عزّام باقة جديدة من األغاني، حملت تنوًّعا كبيرًا وألواَن 
موسيقّية عديدة، واّلتي لم نعهد عالء بتقدميها من قبل.. فال أعتقد 
ـ«ريجي» بإتقان وأن  أّن أحًدا كان يعتقد أن مبقدوره غناء موسيقى ال
بتفوّق بأدائها. ولم يكتِف عزّام بهذا القدر، بل متّيز أيًضا مع فرقة 
«عُمخ» – حديثة العهد - برفقة الفّناَنْني خير فودي ومحمد شلبي، 
غريب  مزيًجا  بالّتالي  لينتج  والهادفة،  الساخرة  اخلفيفة  واألغاني 
األطوار وفي اآلن ذاته فريًدا من نوعه، جامًعا بني األلوان املوسيقّية 
عارف». «ِمش  اسمه  واحد  عرض  في  واإلبداع  الثاقبة  والكلمات 

و«فّلتها»،  كّسر»  م  و«هدِّ املستقبل»  «ماضي  جديده  من  فقّدم 

وشلبي،  فودي  مع  القّبة»  من  و«كّله  الغراب»  إلى «طار  باإلضافة 
و«قال ممنوع» مع املّلحن رمسيس قسيس. 

على  مرّة  ألّول  جديدة،  بحّلة  عرضت  واّلتي  املعروفة  أغانيه  ومن 
املسرح، «على شو بتهز براسك» و«ِمش عارف من وين أبدا» و«بيوم 

االنتخابات»، وغيرها.
ما نعرفه اآلن أّن عزّام جاء العرض محّمًال مبفاجآت حملّبيه واحلضور 

اّلذي مأل القاعة، وخرج بعد العرض راضًيا مستمتًعا.
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املباراة  في  مباراة «كالسيكو»  اإلسپانّية،  القدم  كرة  عّشاق  توّقع 
في  فريقني  أفضل  الواقع،  في  لكن  أوروّپا،  أبطال  لدوري  ّية  الّنهائ
سيتنافسان  دورمتوند»،  و«بوروسيا  ميونيخ»  اليوم، «بايرن  أوروّپا 
أوروّپا  كأس  على  اجلاري  أّيار  شهر  من  والعشرين  اخلامس  في 

الثمينة في استاد «وميبلي»، في العاصمة اإلنچليزّية لندن!
مباراة  ملشاهدة  برشلونة،  «الكتالونّية»  العاصمة  إلى  سافرت 
قد  كانت  املنافسة  أّن  العلم  مع  ميونيخ»،  و«بايرن  «برشلونة» 
ُحسمت في املباراة األولى في ميونيخ باّلتيجة (4-0)؛ ومتّنيت 
على األقل أن يستطيع برشلونة رّد االعتبار وحتقيق الفوز.. لكن 
بدرجتني  على «بارسا»  تفوّق  اّلذي  األملاني  الفريق  قّدم  الواقع  في 
على األقّل، واسكن في شباكه ثالثة أهداف نظيفة من دون ردّ، أداًء 
ا ممتازًا أمام الفريق «الكتالونّي» اليائس واملكبوت، ما دفع  ـً كروّي
جمهور برشلونة إلى تقدير أدائهم والّتصفيق احلار لتالميذ املدرّب 

يوپ هاينكس.
األكبر،  برشلونة  جنم  تواجد  لعدم  اخلسارة  هذه  نبرّر  أن  ميكننا  ال 
األساسّيني  الّدفاع  العبي  غياب  أو  (املصاب)،  ميسي  ليونيل 
پويول، ماستشيرانو وإلبا؛ إّال أّن مشكلة برشلونة أعمق من ذلك 
بكثير، واملوّكل الوحيد على تبرير املوقف هو املدرب تيتو ڤيالنوڤا، 

اّلذي أخطأ في إدارة املباراتني وظهر كمدرّب مبتدىء...!
اخلمس  الّسنوات  في  الرّابعة  إسپانيا  ببطولة  الفوز  برشلونة  حّقق 
الفريق  ينوي  فإن  للغاية..  رائع  إجناز  ذاته  بحّد  وهذا  األخيرة، 
فعليه  األوروپّية،  الّساحة  على  جديد  من  يسيطر  أن  الكتالوني 
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ّية، كتاب:  لصاحبها صالح عّباسي،  ومجّمع القاسمي لّلغة العرب
«الّشعر الفاطمّي بني املعاني الدنيوّية والعقائدّية»، للدكتورة راوية 
حّتى  الفاطمّية  اخلالفة  مدن  املؤلفة  فيه  جابت  بربارة؛   – جرجورة 
العدوّية  رابعة  املتصوّفة  وبروح  الّظاهر؛  عن  فتحّدثت  كّله  السفر 

حتّدثت عن الباطن.
متأّخر  وسط  خط  العب  األّول،  الّطراز  من  مبدافعني  صفوفه  تعزيز 
ال  ألّنه  الّتهديف،  وظيفة  في  ميسي  ليساندا  هّدافني  ومهاجمني 
ُيعقل أن يعتقد فريق بحجم برشلونة على ميسي وأهدافه فقط..!

رغم اإلهانة الكبرى، أعتقد أّن الفريق املخّيب لآلمال هذا العام في 
دوري أبطال أوروّپا هو «ريال مدريد»، اّلذي فشل للّسنة العاشرة 
على الّتوالي - الّثالثة في عهد مورينيو - في االرتقاء إلى املباراة 
ّية، رغم أّنه صرف ما ال يقّل عن مليار ونصف املليار يورو، كي  الّنهائ
ا في هذه الفترة، ولكن من دون جدوى..! ـً ّي يضّم أفضل الالعبني عامل

ا  صحيح أّن «ريال» حّقق فوزًا في مباراة اإلياب (2-0)؛ وكان قريًب
املباراة  في  تلّقاها  اّلتي  الرباعّية  لكّن  االرتقاء،  هدف  حتقيق  من 
املطاف  في نهاية  إّنه  القول  وبإمكاننا  وُمهينة  ُمذّلة  األولى كانت 
ا  أّن «ريال مدريد» فشل من جديد مع جوزيه مورينيو، اّلذي غالًب
سيعود لتدريب «تشيلسي»، ويترك فريًقا ضعيًفا ومكسورًا مع 
الفوز  إّن  حّتى  الّالعبني..  بني  املالبس  غرفة  في  كبيرة  مشاكل 
ّية أمام «أتلتيكو» - لن يواسي  ـ«كأس امللك» - املباراة الّنهائ ب

اجلمهور املدريدي املتعّطش للفوز بالّلقب األوروپّي الكبير.
املباراة  في  الرائع،  األملانّي  الثنائّي  على  األضواء  تتسّلط  واآلن 
األفضلّية  ميونيخ»  «بايرن  مينح  احلال  بطبيعة  واّلذي  ّية،  الّنهائ
ّية  الّنهائ املباراة  في  مرّتني  فشل  أن  بعد  بالّلقب،  للفوز  والترّشح 
«بوروسيا  فريق  أثبت  ولكن  األخيرة؛  الّثالث  الّسنوات  خالل 
القدرات  كّل  ميتلك  وصامد،  قوّي  فريق  أّنه  أمام «ريال»  دورمتوند» 
األلقاب  بأهّم  حسابه  على  والفوز  أملانيا،  بطل  ملباغتة  واخلامات 

العاملّية على صعيد الفرق... لننتظر ونرى..!
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عيد  أفراح  املقّدس  الزّمن  هذا  في  الكنيسة  تعيش 
اآلالم  يسوع  الرّب  أن قاسى  فبعد  املجيدة.  القيامة 
األموات،  بني  من  قام  الصليب،  على  وُعّلق  املروّعة، 
ومنحنا الغلبة، وأقامنا معه، عاقًدا عهد الّسالم واألمان 
مع البشرّية جمعاء. {فالشكر لّله على عطائه اّلذي ال 

ُيوصف} (2 كور 15:9).
عربون  هي  األموات  بني  من  يسوع  الرب  قيامة  إّن 
بولس  شرحه  ما  وهذا  الّتراب،  رقاد  من  نحن  قيامتنا 
الرّسول بقوله: {َكما ميوت جميع الّناس في آدم، فكذلك 
 .(22:15 كور   1) املسيح}  في  جميًعا  سيحيون 
فاملسيح لم ميت ألجل ذاته، بل مات ألجلنا. وهذه هي 
املجيد،  العيد  هذا  بها  يذّكرنا  اّلتي  اإلميانّية  احلقيقة 
بعد  احلياة،  وفي  املمات  في  شركاَءه  أصبحنا  ألّننا 
اعتمدمت  اّلذين  {أنتم  املقّدس:  العّماد  سّر  قبولنا 
باملسيح قد لبستم املسيح... ألّنكم جميًعا واحٌد في 
جميًعا  كّنا  وإذا   .(28-27:3 (غال  يسوع}  املسيح 
واحًدا في املسيح، فاالستنتاج واضح، وهو أّنه يجب أن 
نكون واحًدا فيما بيننا، عندئٍذ نتغّلب على كّل انقسام 
يشوّه صورة الرّب يسوع فينا. إّن التزامنا احلّر والواعي 

بسّر معمودّيتنا ومواعيدها يفرض علينا فعل طاعة 
وثقة بالرّب، كي نتّمم نحن املسيحّيني {َما نَقص من 

شدائد املسيح} (كول 24:1).
إّن قيامة الرّب يسوع ليست قيامته وحده فحسب، 
بل قيامة جميع اّلذين يؤمنون به، إذا أرادوا أن يلتزموا 
الّسلوك اّلذي يؤّهلهم لهذه القيامة املرجوّة بعد املرور 
منها.  بّد  ال  محنٌة  وهي  اجلسد،  وتفّكك  املوت  مبحنة 
وهذا ما عناه بولس الرّسول بقوله: {ولكّن الّله الواسع 
كّنا  أّننا  ومع  به،  أحّبنا  اّلذي  الّشديد  حلّبه  الرّحمة، 
خّلصنا،  وبنعمته  املسيح،  مع  أحياًنا  بزّالتنا،  أمواًتا 

وأقامنا معه} (أف 6-4:2).
مبوته  وجّددنا  احلياة  باب  يسوع  الرّب  لنا  لقد فتح 
وقيامته لنصبح خليقة جديدة مع الكون برّمته: {إذا 
كان أحٌد في املسيح، فإّنه خلٌق جديد: لقد زال القدمي، 
وصار كّل شيء جديًدا} (2 كور 17:5). مع املسيح 
أضحى الرّجاء بالقيامة واحلياة حقيقًة راهنة: «عاملني 
مع  أيًضا  نحن  سيقيمنا  يسوع  الرّب  أقام  اّلذي  أّن 
يسوع، ويجعلنا وإّياكم لديه} (2كور 14:4). ولكّن 
هم  أبدّية،  جديدة  حلياٍة  املسيح  مع  سيقومون  اّلذين 
اآلالم،  درب  على  تبعوه  وقد  مخّلًصا،  به  املؤمنون 

وأشرق عليهم ضياء القيامة.
ة واحترام مبحّب
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في  حاضرة  محروس  مقتل  حادثة  زالت  ما  القارئ  أخي 
وجداننا، ماثلة أمام أعيننا؛ ّمما يفرض علينا أن نعمل شيًئا 
من أجل منع الضحّية القادمة. وإن كان شّالل الّدم هذا لم 
ينقطع إلى حّد أّن احلليم أصبح َحيران، ولكن ال ينبغي أن 
ميكن  بل  حياتنا،  على  يسيطر  كي  لليأس  املجال  نعطي 

الّتأثير والّتغيير. 
إذا أخذ كّل مّنا دوره في مكانه اّلذي هو فيه، املدرّس مع 
طّالبه، واألهل مع أوالدهم، واملؤّسسات الرسمّية هي املسؤولة 
البرامج  توضع  أن  ميكن  اجلميع،  وبتعاون  هؤالء.  كّل  عن 
واخلطط املناسبة للحّد من هذه الظواهر، مع اإلدراك أّن هذا 
املنشودة.  الغاية  حتقيق  أجل  من  طويل  نفس  إلى  يحتاج 
ولكن الّشعار اّلذي يجب أن يرّكز عليه أبناؤنا في خطر، 
لتصقل  سليمة  تربية  إلى  نحتاج  اخلطر  هذا  نزيل  وحّتى 
لنا جيًال جديًدا فريًدا. ولتحقيق هذا املطلب ال بّد أن نرّكز 
على عناصر تربوّية أراها من أهّم ما ميكن االعتماد عليها، 
منها العلمّية ومنها الروحّية ومنها اجلسمانّية. وهذا يفرض 
الّتعاون ما بني املدرسة والبيت، ودور العبادة.. واالنطالقة 
يتحّملون  اّلذين  هم  اآلباء  ألّن  البيت  من  تكون  أن  بّد  ال 
ّية  مسؤول تقع  فعليهم  الّتربية،  في  الكبرى  ّية  املسؤول

ا.  ـً ا وروحّي ـً ّي ا وجسمان ـً متابعة الولد خلقّي
وإذا تخّلى األهل عن هذا الّدور حلق بهم اإلثم الكبير، وبذلك 
معيشتهم.  ويهملون  أوالدهم،  حّق  يضيعون  ّممن  يكونون 
والرّسول قال: «َكفى باملرء إثًما أن يضيع َمن يقوت». وقال: 

«وَكفى باملرء إثًما أن يحبس عّمن ميلك قوته».
العيش  لقمة  كسب  في  جهده  يبذل  أن  األمر  ولّي  فعلى 
باحلالل، وأن يعمل على تقوية أواصر العالقة واحملّبة بينه 
وبني أبنائه، وذلك متهيًدا لتسهيل العملّية الّتربوّية اّلتي 
حتتاج إلى الّتلقي. وال ميكن أن تتّم إّال إذا رأى األوالد الّثقة 
بأهلهم، وشعروا من جانبهم باألمان واحلّب. وإذا كانت جفوة 
مسارها  على  ّية  الّترب عملّية  تستقيم  أن  ميكن  ال  بينهم 
الصحيح. ولذا على اآلباء البحث عن الوسائل املعّينة على 
تقوية العالقة. وأّول هذه الوسائل أن يحتضن اآلباء أبنائهم، 
وأن يستقبلوهم باالبتسامة، كما كان يرشد الّنبي محّمد 
(ص)، {تبّسمك في وجه أخيك صَدقة}. وإذا رأينا منهم خيرًا 
نشّجعهم بالّسعي ُقدًما،  ّمما يجعل األبناء يحّبون آبائهم، 
املؤمنني  «أكمل  الرّسول:  قال  كما  اإلميان؛  كمال  من  وهذا 
إمياًنا، أحسنهم ُخلًقا، وألطفهم بأهله». وهذا األسلوب يكون 

ّر الوالدين.  معينا على ب
ميشي  وهو  (ص)،  الّنبي  على  «دخلت  قال:  جابر،  أخبرنا 
على أربعة، وعلى ظهره احلسن واحلسني، وهو يقول: «ِنعَم 
اجلمل جملكما، وِنعَم العدالن أنتما». ومثل هذه الوسائل 
اآلباء  بني  املوّدة  أواصر  توّثق  عرضتها  اّلتي  ّية  اإليجاب

واألخالق  القيم  زرع  من  املرّبي  سيتمّكن  وعندها  واألبناء. 
الكرمية في نفوس ووجدان أبنائهم. وبعدها سيقطف األهل 
ّية الّسليمة، وسيحصدون زرع الّصحبة الّصاحلة.  ثمار الّترب
يستجيب  أن  أجل  من  األنبياء  مبنهج  األخذ  األهل  وعلى 
أبناؤهم إلى نداءاتهم، وأن يستمعوا إلى نصائحهم. وهذا 
هو الّطريق املستقيم اّلذي يضمن لهم الّسعادة في الّدنيا 
واآلخرة. وينبغي أن يحرص األهل على أن يلتحق أبناؤهم 
باملدرسة مع تبيان أهمّية طلب العلم من الّناحية الروحّية. 

وما يترّتب على طلب العلم من مصالح دنيوّية. 
ولهذا أسوّق إليكم بعض الّتوجيهات النبوّية املعّينة على 

حّث الّطالب في طلب العلم. 
قال رسول الّله: «من َخرج في طلب العلم فهو في سبيل 
الّله حّتى يرجع». وقال: «َمن سلك طريًقا يلتمس فيه علًما 
سّهل الّله له طريًقا إلى اجلّنة». وقال: «إّن املالئكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم رضا مبا صنع، وإن العالم ليستغفر 
له من في الّسموات ومن في األرض حّتى احليتان في املاء». 
وال ننسى دور بيوت العبادة في جمع األجساد واألرواح، على 
الّطاعة لّله، وعلى الّتربية الروحّية، اّلتي ال بّد منها لصقل 
شخصّية الولد بشكل متكامل.  ولذلك قال الرّسول (ص): 
«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الّله يتلون كتاب الّله 
وغشيتهم  السكينة  عليهم  نزلت  إّال  بينهم،  ويتدارسونه 

الرّحمة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم الّله فيمن عنده». 
تكتمل  املدرسة والبيت ودور العبادة  وملا يتّم الّتعاون بني 
ويتحّول  ونفسًيا؛  وعقلًيا  وجسمًيا  روحًيا  الولد  شخصّية 
هذا الولد إلى عامل مهّم في تقّدم أّمته وشعبه. ولكن هذا 
يحتاج إلى أّال تكون ازدواجّية في الّتربية أو تضارب في 
املشترك  الّتعاون  يحتّم  األمر  بل  واملدرسة،  البيت  توجيه 
إليجاد الّتوازن في بناء شخصّية الولد، مع احلرص الّشديد 
ّية الكبرى تقع على عاتق األهل. وذلك ألّن  على أّن املسؤول
األوالد  ترّبي  ال  حيفا،  مدينة  في  وخاّصًة  مدارسنا،  بعض 
يًة روحّية دينّية، اّلتي بدورها جتعل األوالد يشعرون عند  ترب
القيام بأّي عمل، إّمنا يتعاملون مع الّله. بل إّن الكثير من 
تعليم الّدين في  أبنائنا لم يتعّلموا احلالل من احلرام، ألّن 
ا، يكاد ال ُيذكر، بالّنسبة للمواد األخرى.  مدارسنا ضئيل جّدً
وفي هذه احلالة يتخرّج الّطالب من الّثانوّية وقد يحصل على 
العلوم املختلفة، وهذا أمر مطلوب، ولكن إدراكه ملتطّلبات 
واملتابعة  اجلهد،  مضاعفة  األهل  فعلى  معدومة.  روحه 
تعينهم       اّلتي  الّصاحلة،  بالرّفقة  أبنائهم  بربط  واالعتناء 

إذا ظّلوا.
وهذا سيمّكن األهل أن يحيطوا أبناَءهم بسياج من القيم 
أو  امليوعة  وراء  االنسياق  من  حتّصنهم  اّلتي  واألخالق، 

االنحالل أو أن ينجرفوا نحو اإلجرام والفجور.

◊uOK� nOH�

ما أن نودّع ضحّية من ضحايا العنف  املستشري في مجتمعنا، والقلب يعتصر 
أًملا وحزًنا، حّتى نستقبل خبر وقوع ضحّية جديدة أخرى، وكأّن حّمام الّدم يرفض 
أن يتوّقف. ونحن  في أثناء استنكارنا وشجبنا لعملّية قتل ما، نتساَءل َمن 

ستكون الضحّية القادمة؟! «على مني الّدور»؟!.
هذا هو حالنا، أصبحنا نقف عاجزين عن وضع حّد لهذا اجلنون، هذا االنهيار 
اّلذي يقودنا نحو الهاوية. أصبح االستنكار مهنة، نبّدل أسماء الّضحايا فقط؛ 
منع  عن  وَعْجزنا  تتكرّر،  القتل  وأسباب  االعتداءات،  ذات  هي  فاالعتداءات 
عملّيات القتل أصبح - ولألسف - نهًجا، حّتى بدأت أشعر أّنه ال قيمة ملا 

ُيكَتب، فهل القاتل يقرأ؟!
وهذه املرّة ُفجعت مدينة حيفا مبقتل شاب يبلغ من العمر 18 عاًما، محروس 
زبيدات، حدث هّز مشاعر سّكان مدينة حيفا بأسرها؛ خرج الّناس مذهولني من 
هول الّصدمة، غير مصّدقني ملا يحدث من حولهم، وكأّن حال لسانهم يقول «إلى 
أين نّتجه»؟!. نعم.. إلى أين؟! وماذا ينتظر العقالء مّنا، وماذا يتوّقع املسؤولون 

وقادة هذا املجتمع أكثر من هذا؟! 
املاضي  العدد  على  اّطالعي  خالل  من 
ملّف  في  الحظت  «حيفا»،  لصحيفة 
من  الصحيفة  افتتحته  اّلذي  العنف 
لدى  إيجابّي  حتّول  هنالك  أّنه  جديد، 
والّتربوّية  االجتماعّية  الّشخصّيات 
في  الّناشطة  والدينّية  والسياسّية 
مدينة حيفا، اّلذين عّقبوا على حادث 
القتل في امللّف املذكور، وهو أّنهم بدأوا 
بجزء  األقل  على  أو  ّية  باملسؤول يلقون 
العربّي.  املجتمع  نحن،  علينا  منها 
هذا ال يعني تبرئة املؤّسسات الرّسمّية 
لتحّمل  دعوة  هي  إّمنا  الّشرطة،  وجهاز 
في  دورًا  نأخذ  بأن  ودعوة  ّية،  املسؤول
في  املستشرية  العنف  ظواهر  مواجهة 

مدينة حيفا، وفي املجتمع العربّي ككل. 
كما أثلج صدري خبر تأسيس جلنة شعبية ملناهضة العنف في حيفا - اّلذي 
ُنشر على الّصفحة الّثانية من العدد ذاته من صحيفة «حيفا» - واّلتي تخّطط 
لتنظيم مسيرة بهدف محاربة ظواهر العنف في مجتمعنا، ستنطلق يوم الّثالثاء 
القادم (7/5/2013)، بهدف تعزيز األمن واألمان في مدينة حيفا، والستنكار 

جرمية قتل الّشاب محروس زبيدات. 
وهنا أوّد احلديث عن أهمّية املسيرة وأهمّية تنظيم جلان شعبّية ملناهضة العنف، 
فهنالك َمن يحاول أن يقّلل من أهمّية هذا التحرّك الّشعبّي، أو يشّكك بأهمّيته. 
رّمبا األحداث األخيرة املتعاقبة في مجتمعنا جعلتنا نفقد األمل أو اهتزت ثقتنا 
بإمكانّية إحداث الّتغيير، أو مواجهة استفحال العنف في مجتمعنا، خاّصًة أّنه 
بعد أن  شارك املئات في تظاهرة موكب الّسيارات يوم اجلمعة املاضي إلطالق 
وهنا  أخرى،  امرأة  بحق  أخرى  قتل  جرمية  تنفيذ  ّمت  الّنساء،  قتل  ضّد  صرخة 
جرمية  أعقاب  في  حيفا  مدينة  في  مظاهرة  تنظيم  جدوى  ما  البعض  يتساَءل 

القتل الّنكراء للّشاب محروس زبيدات؟!
لهؤالء أقول: أوًّال، يجب أن ُنسمع الّصوت اآلخر، الّصوت املناهض والرّافض لكاّفة 
أصوات  النشاز،  األصوات  ارتفاع  ظّل  في  وبقوّة،  مجتمعنا  في  العنف  ظواهر 
البلطجّيني وأصوات القتَلة. يجب أن يعلم اجلميع، وعلى املأل، أّنه هنالك َمن 
ليقول  كبيرة،  وبأعداد  الّشارع  إلى  للّنزول  استعداد  على  وهو  العنف،  يرفض 
ـ«َعربدة». كفى لالستهتار بحياة الّناس  وبدون ترّدد: «كفى! كفى للقتل. كفى لل

وأحالمهم وآمالهم». 
على  رّد  أفضل  حيفا  في  العنف  ملناهضة  شعبّية  جلنة  تأسيس  بأّن  أعتقد 
عملّية قتل الّشاب محروس زبيدات، وإذا استمرّت في نشاطها - ويجب أن 
تستمر - وإن ال، فكأّننا «يا بدر ال رُحنا وال جينا». فإذا استمرّت هذه الّلجنة 
في نشاطها وقامت بخطوات عملّية أخرى، مثل القيام بتنظيم دورّيات شعبّية 
ّية لنبذ العنف ونشر األمن واألمان في  ملعاجلة ظواهر العنف، املبادرة لبرامج وقائ
أرجاء املدينة، هو خير إحياء لذكرى املرحوم املأسوف على شبابه محروس زبيدات.
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البواسير عبارة عن أوردة متوّسعة حتت بطانة 
ا  الغشاء املخاطّي للقسم الّسفلي للّشرج، وغالًب
ما تتفّتح نتيجة عملّية الّشد املتواصل خالل 
اإلمساك  أثناء  في  وخاّصًة  التغوّط،  عملّية 
هذه  رّقة  احلمل، ونتيجة  أثناء  النساء  عند  أو 
ا ما تنزف عند مرور البراز  األوردة، فإّنها غالًب

 الّصلب بشكل خاص.
 WÐU
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تتنوّع وتتشّعب أسباب حدوث هذا املرض، وقد 
تكون  أن  أي  بظهوره،  كثيرة  أمراض  تشارك 
مستقًال.  مرًضا  وليس  ملرض  عرًضا  البواسير 
ومن األسباب املباشرة لظهور البواسير اإلمساك 
على  تساعد  اّلتي  العوامل  أبرز  ومن  املزمن، 

ظهور البواسير:
• اإلمساك املزمن.

• األعمال اليدوّية الّثقيلة.
اجللوس لفترات طويلة على األرض وبطريقة   •

خاطئة، مثل جلسة الّتربيعة.
طويلة  لفترات  والّشاحنات  املركبات  قيادة   •

ومتواصلة.
• اجللوس أمام شاشة الكمپيوتر ملّدة طويلة.

• كثير من الّنساء تظهر لديها البواسير خالل 
فترة احلمل، وقد تستمّر ملا بعده.

• األمراض الصدرّية املزمنة.
• ارتفاع ضغط الّدم في األوردة، نتيجة للوقوف 

املستمر.
• الّسمنة الزّائدة والّتدخني.

• أعراض القولون العصبّي تؤّدي لنشوء وتكون 
البواسير.

ضعف  لسبب  وراثّية،  تكون  احلاالت  بعض   •
األوعية الدموّية في ِمنطقة الّشرج.

ّية في ِمنطقة الّشرج  • وجود التهابات ميكروب
 واملستقيم.

 s�  W¹U�uK�  W�“ö�«  ‚dD�«  w¼  U�

ødOÝ«u³�«

املُزعجة  واألعراض  البواسير  حاالت  معاجلة 
غالبّية  في  بسهولة  ممكن  عنها  الّناجمة 
منع  كيفّية  في  اإلشكالية  لكن  احلاالت، 
عودتها وتكرار حصولها.. وهنا تّتضح أهمّية 
الوقاية حّتى بالنسبة لغير املصابني بالبواسير، 
وميكن حتقيق هذه الوقاية بتدابير عديدة وسهلة 

الّتطبيق، ومنها:

• جتّنب كثرة اجللوس وملّدة طويلة. 
في املناطق معتدلة املناخ وعند ممارسة جهد   •
بدنّي متوّسط، يجب الّذهاب إلى احلّمام متى ما 
شعر املرء برغبة في التبرّز، أي عدم تأجيل ذلك. 

تناول  وجتّنب  الطبيعّية،  امللّينات  تناول   •
مسّببات حصول اإلمساك.

• تقليل التعرّض للّتوّتر الّنفسانّي.
• ممارسة رياضة املشي.

الّتقليل من األطعمة املكرّرة، مثل: الّسكر   •
األبيض والرّز واخلبز األبيض واملعّجنات والكعك 

والفطائر.
املُزمن  اإلمساك  يسّبب  فهو  الكحول  جتّنب   •

على املدى البعيد.
• االهتمام بالّتغذية الصحّية الغنّية باأللياف، 
اإلمساك  لتجّنب  واخلضار  والفواكه  كالّنخالة 

املُزمن.
مرض  من  يعانون  اّلذين  املرضى  ننصح   •
على  احملتوي  األسمر  اخلبز  بأكل  البواسير 
الّنخالة، بدًال من اخلبز األبيض، وتناول الفواكه 
وخاّصًة الّتفاح والبرتقال، واخلضراوات الّطازجة، 
خاّصًة ذات القشور، مثل: اجلزر واخلّس والبندورة 
الفاصولياء  أمثال  والبقولّيات  واخليار، 

والعدس.
مع  والّصابون،  باملاء  الّشرج  ِمنطقة  تنظيف   •
عّدة  ناعم،  حّمام  ورق  باستخدام  الّتجفيف 

مرّات في اليوم.
• اإلكثار من شرب الّسوائل قدر اإلمكان.

الطبيعّية  العالجّية  الّطرق  من  الكثير  هناك 
بفاعلّية؛  البواسير  عالج  في  ُتستخدم  اّلتي 
ولكن قبل البدء بعالج البواسير يجب البحث 
حدوث  إلى  أّدت  اّلتي  احلقيقّية  األسباب  عن 
ُتستخدم  اّلتي  الطرق  من  فالكثير  البواسير، 
والّسبب  بالفشل.  تنتهي  البواسير  عالج  في 
دون  من  كمرض  بالباسور  االهتمام  إلى  يرجع 
االلتفات لكونه في أغلب احلاالت عرض ملرض 
حدوث  أسباب  بتقّصي  البدء  يجب  لذا  آخر، 
البواسير ووضع احللول لهذه األسباب، ومن ثّم 

ميكن القضاء على البواسير.
 W|cG�	«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD	«Ë ¨WLOK�	«Ë W ÒO�B	«



47 2013 —U Ò¹√ 3 WF ÔL'«



482013 —U Ò¹√ 3 WF ÔL'«

4 5 6
65

74261

9 3 2

1 8
19

2 6
3

8 9

9

3

6
3 574

1 2
3

1 5 3

7
4 8 6 31
5 2 6

8
2 7

1 6
6 5

9

3

79
4 3 8 5 7

2

4

35

7
9

27

5
2
6

1

2
8

7 6

7

42
9
6

5

21

8

5 1

9
1

5

8
7

u�ËœuÝu�ËœuÝ

∫d|œUI*«

2/كوبان من الّدقيق األبيض.

1 كوب من الّدقيق األسمر.
1 كوب من املاء الفاتر.

½ ملعقة صغيرة من امللح.
6 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.

∫…uA(« d|œUI�

500 غرام من اللحم املفروم (حسب الرّغبة).

1 ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.
2/عودان من البصل األخضر املفروم.

3 فصوص من الّثوم املهروس.
1 قرن فلفل أخضر حار (مفروم ناعًما).
1 ملعقة صغيرة من البهارات املشّكلة.
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الّناعمة.

1 ملعقة صغيرة من امللح.
½ ملعقة صغيرة من الكركم.
½ ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الكّمون.

½ كوب من البقدونس املفروم.
6 مالعق صغيرة من الفلفل األسود.

2/ملعقتان كبيرتان من دبس الرّمان.

∫dOC� Ò�	« WI|d�

في وعاء اخلّالط نضع الّدقيق األبيض، الّدقيق األسمر وامللح، ونثّبت 
مضرب العجني، ونشّغل اخلّالط على سرعة بطيئة إلى أن تختلط 
ًدا. ومن ثّم نضيف الزّيت واملاء، ونستمّر بتشغيل اخلّالط  املواد جّي

على سرعة بطيئة ملّدة 5 دقائق إلى أن تصبح العجينة ناعمة وملساء.
في صينّية واسعة نضع كمّية من زيت الزّيتون. نقّطع العجينة إلى 
كرات صغيرة، ونضعها في الزّيت. نقّلب الكرات بالزّيت حّتى تغوص 
ا. ًدا. وندع العجينة في مكان دافئ إلى أن ترتاح ملّدة ساعة تقريًب جّي

∫…uA(« dOC%

في قدر متوّسط احلجم، سميك القاعدة، نضع الزّيت، ومن ثّم نضع 
القدر على نار قوّية. نضيف الّلحمة ونقّلب إلى أن جتّف ويصبح 
دقيقة  ملّدة  اخلليط  ونقّلب  األخضر،  البصل  نضيف  ا.  ـً ّي بن لونها 
األخضر،  الفلفل  املهروس،  الّثوم  نضيف  ا.  تقريًب الّدقيقة  ونصف 
والكّمون؛  القرفة  الكزبرة،  الكركم،  األسود،  الفلفل  امللح،  البهارات، 
ومن ثّم نقّلب الّلحمة مع البهارات ملّدة دقيقة أو دقيقتني. نضيف 
ا إلى أن جتهز العجينة. دبس الرّمان والبقدونس، وندع الّلحمة جانًب

 ∫W�OHB	« qL� WI|d�

نضع القليل من الزّيت في طبق واسع. نحتفظ بكمّية من الزّيت إلى 
جانبنا طوال فترة تشكيل العجينة. 

نضع كرة من العجينة في الّطبق على الزّيت، ونضغط عليها بأطراف 
أصابعنا إلى أن تتشّكل دائرة رقيقة. نضع مقدار ملعقة كبيرة من 
احلشوة في وسط الّدائرة، ونطوي األطراف عليها، مع الّضغط بخّفة 
كي تتماسك أطراف العجينة على احلشوة. نضع الصفيحة في طبق 

جانبّي، ونكمل حتضير بقّية العجينة واحلشوة.
القاعدة.  سميكة  واسعة  مقالة  أو  الّصاج  نضع  متوّسطة  نار  على 

ًدا. وندع الّصاج يسخن جّي
نضع عّدة قطع من الصفيحة على الّصاج، ونقّلبها عّدة مرات إلى 

أن تصبح ذهبّية الّلون.
نقّدم الصفيحة إلى جانب  املخّلالت والّلنب.

ÃU ÒB « v K Ž è L × ÒK U Ð ` zUH�

 ∫—U¹√ 7 s� Î¡«b²Ð«

¢S4 w�J�Uł¢ ÊuHð—UL��« “UNł lO³Ð √b³ð ådMð—UÄò
 

 ¢̈S4 w�J�Uł¢ dJ²³*« ÊuHð—UL��« “UN' dJ³� o¹u�ðË lOÐ √bÐ UN²³ždÐ dMð—UÐ W�dý XMKŽ√

 “UN'«  ¡«dý  vKŽ  dO³�  VKÞ  W�dA�«  l�u²ð  YOŠ  ¨2013  —U¹√  7  ¡UŁö¦�«  Âu¹  s�  Î «b²Ð«  p�–Ë

 l²L²�²Ý szUÐe�« ÊQÐ ÊuHð—UL�K� dJ³*« lOÐ √bÐ sŽ UN½öŽ≈ ‰öš s� W�dA�« rŽeðË Æb¹b'«

 ¨wwwÆorangeÆcoÆil  W�dA�«  l�u�  d³Ž  qO−�²�«  r²¹  ôË√  YO×Ð  …bŽ   öON�ð  s�

 qz«Ë_«  Íd²A�  200  ‰Ë√  Î̈U½U−�  ÊuÐe�«  XO³�  W
Uš  WO�UÝ—≈  r²²Ý  “UN'«  vKŽ  5K
U×K�

ÆW¹b¼  Bluetooth WŽULÝ vKŽ ÊuKB×¹ “UN−K�

 …d�²H�  —̈«–¬  15  w	  r�{  ‰UH²Š«  ‰öš  b¹b'«  U¼“UNł  WO*UF�«  !u��UÝ  W�dý  X{dŽ

 «bŽ  ¨3s  w�J�Uł¢  “UNł  tLOLBð  w	  t³A¹  Æ…—uD²*«  WOłu�uMJ²�«   «b¹b−²�«Ë  eOL*«  Á«œQÐ

 nš_«  Ê“u�«Ë  ‘b�K�  WKÐU�  dOž  WMB×�  WýUý  w¼Ë  d³�_«  WýUA�«Ë  w³½U'«  —UÞù«  sŽ

 Ÿu½ s� ¨W
uÐ 5 ”UO� WýUý ¢S4 w�J�Uł¢ w�c�« nðUN�« pK²1 ÆjI	 Â«dž 133 Êe¹ YOŠ

Æq�JÐ 1080‹1920 Õu{Ë Wł—bÐ Í√ Full HD W�bÐ  Super AMOLED
 64  Ë  31  Ë  16UL¼  s¹e�ð   UFÝ  Àö¦Ð  ÕdDOÝ  ¨X¹UÐU−Oł  2  …d�«cÐ  ÂuŽb�  “UN'«

 Âb�²�LK� `O²ð w²�«Ë Dual camara w¼ “UN'« w	 …b¹bł …eO� vKŽ Íu×¹ ÆX¹UÐU−Oł

 w²�« ¢ u
Ë …—u
 ¢ …eO� v�≈ W	U{ùUÐ ¨bŠ«Ë X�Ë w	 WO�U�_«Ë WOHK)« «dO�UJ�UÐ d¹uB²�«

Æ…—uB�« ◊UI²�« q³�  uB�« q−�ð

 ¨bŠ«Ë  Ê¬  w	  …—ËU−�  …eNł√  vKŽ  vIOÝu*«  qOGA²Ð  p�  `L�ð  w²�«   Group Play  WOMIð

ÆÆÆ…—uD²*«  «eO*« s� U¼dOžË

 s×½ Ê√” ∫‰U�  Mobile Broadband  U−²M�Ë wÐdF�« jÝu�« o¹u�²�« d¹b� ¨WO�dý ÂöÝ

 hzUBš s� —b� d³�QÐ WOłu�uMJ²�«  U¦¹b×²�« q�UJÐ UMMzUÐ“ l²L²�¹ Ê√ r²N½ Orange  w	

 WLŽ«b�«  Orange ultranet WJ³ý ¨S4 w�J�Uł¢ b¹b'« ÊuHð—UL��« rŽbOÝ Íc�«Ë “UN'«

  œö³�« w	 ŸdÝ_« WJ³A�« ‰öš s� W�bI*« W¹dB(« W�b)« s�Ë ¨LTE —UOF0 lÐ«d�« qO'«

Æ HD” …œu−Ð WOðu
  U*UJ� Ë  Mbps 42 v²Š

©ÆŸÆŸ®
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è ö L F «   V M F «   èO «œè ö L F «   V M F «   èO «œ
 w	ÓË  ÆÏW Ó¹u Ó²ÚK Ô�ÓË  ÏW ÓO M Ó×ÚM Ô�  ÏŸËd Ô	  UN ÚM �  ÓŸ]d

ÓH Óð

 Ú Ód ÓN Óþ  Ô̈—UN ]M�«ÓË  Ôq ÚO ]K�«  ÈËU� Óð  Ó5Š  —̈«–¬

 ‚«— ÚËÓ Ú_«  Ós �  »Úd
ÔI Ú�U ÐÓË  ¨ Ô‚«— ÚËÓ Ú_«  ŸËd ÔH Ú�«  vK ÓŽ

Æ—ÚQ ÓH Ú�«  =w
Ó½Ô–ÔQ Ó�  «ÎdOG Ó
  ÓÊU�  Íc]�«  ÔÂd ÚB  Ú(«  U Ó/

 =h ÓšÓ Ú_«  vK ÓŽÓË  ¨ Ì»U− ÚŽS Ð  W ÓO �«ÒbK�  ÔÊ«dO Ú'«  Ód
ÓE Ó½

 UM Ó² ÚO � ∫ ÓsÚK Ô�ÓË ¨W ÓO �«ÒbK� ÓÊÚd
ÚE Ó½ Æ  U ÒM � ÔL ? Ú�« Ôe zU−FÚ�«

 r Ú×K]�U Ð  ÔÁÓu ÔA Ú× Ó½ÓË ¨w�«Ë]b�«  Ó‚Ó— ÓË Ón DÚI ÓM �  Ï U Ò¹u Ó�

Æ Ów�«u ÓGÚ�« U½œUH ÚŠÓ _ Ôt Ó�Ô³ ÚD Ó½ÓË =̈“Ô—
Ó Ú_«ÓË

 Ó‰Úu ÓŠ  Ú Óu Ó² Ú�«ÓË  ÚXÓI]K Ó� Ó² Ó	  ¨ ÓÂö ÓJÚ�«  ÔW ÓO �«Òb�«  X ÓF L ÓÝ

 Æ  U ÒM � ÔL ? Ú�«  e zU− ÓFÚ�«  Ó»Úd
Ô�  ÚXÓK Ó
ÓËÓË  ¨ „ö ÚÝÓ Ú_«

 Â̂Ô√  ÚXÓK ÓF Ó	  Óp�c Ó�ÓË  ¨w�«Ë]b�«  Ó‚Ó— ÓË  Ôe zU− ÓFÚ�«  XÓH ÓD Ó�

ÆÊ«dO Ú'«ÓË ÊU Ò� Óž

 ¨ V ÓM FÚ�«  bO�UM ÓF�  ÔlOL Ó Ú'«  Ód
ÓE Ó½  ¨ ÌÕU³ Ó
   «–  w	

ÆUÎ ? ÒO
N ÓÐÓË ÎöOL Ół U Î½Úu Ó� ÚXÓ³ Ó� Ó² Ú�« UN ]½Ó √ «ËÓ√Ód

Ó	

 ÓV ÓM FÚ�« n D Ú�« »¬ w	ÓË ¨»UN]K�« Ô»¬ Ôt ]½≈ ∫̂b Ó Ú'« Ó‰U�

Æ»UN Óð ôÓË

 bO�UM ÓFÚ�«  Ôi ÚF ÓÐÓË  ¨ ÚX]�Ób ÓðÓË  V ÓM FÚ�«  ÔbO�UM ÓŽ  Ú Ód Ô³ Ó�

Æ  U Ò³ Ó Ú(«  U¾ � ]r Ó{ UN ÔC ÚF ÓÐÓË ¨ Ì U Ò³ ÓŠ Ól ÚCÐ ]r Ó{

 «uFÓM Ó
ÓË  «uK Ó�Ó√ÓË  ¨ V ÓM FÚ�«  ÓbO�UM ÓŽ  ÔlOL Ó Ú'«  Ón ÓD Ó�

 ÆÓc¹cK]�« v ÒÐÓd ÔL ? Ú�«ÓË ÓfÚÐ=b�«ÓË ÓVOÐ]e�«ÓË ÓdOB ÓFÚ�« Ôt ÚM �

 «uF ÓL Ó² Úł«ÓË  «Ëd N ÓÝ  ÓlOL Ó Ú'«  ]ÊÓ√  ¨ Óp�–  Ús �  Ôq ÓL ÚłÓ Ú_«ÓË

ÆW Ó�ö ÚL
FÚ�« V ÓM FÚ�« W ÓO �«œ ÓX Ú Ó% «u³ FÓ�ÓË

 ¨ n¹d Ó Ú)« Ôq ÚB Ó	 ÔÁÓb ÚF ÓÐ Ó¡UłÓË ¨ nÚO ]B�« Ôq ÚB Ó	 vN² Ú½ «

Æ5Ò²�«Ë V ÓM FÚ�« Òd Ó³ ÚG Ð s¹d ÚA² Ð ∫̂b Ó Ú'« Ó‰U� UNMOŠ w	

 dO¦ ÓJ Ú�«  Ô‚«— ÚËÓ√  ÚX ÓDÓI ÓÝÓË  ¨W ÓO �«Òb�«  Ô‚«— ÚËÓ√  ÚX ÓDÓI Ó�	

Æ—U− ÚýÓ Ú_« Ós �

 vK ÓŽÓË  ¨t ² ÚO ÓÐ  v�≈  ÔÊU Ò� Óž  Óq ÓšÓœÓË  ¨Ô¡U² =A�«  ÓœUŽ

 ÓW Ó�ö ÚL
FÚ�«  V ÓM FÚ�«  ÓW ÓO �«œ  ]ÊÓQ Ð  ÓrÔK ÓŠÓË  UH Óž  Ád¹d ÓÝ

 Ó‰Úu ÓŠ  ÚX]H Ó² Ú�«ÓË  ¨¡UCÓHÚ�«  Óu Ú× Ó½  ÚXÓK ÓŽÓË  Ú Ód Ô³ Ó�  Úb Ó�

 =»Ó—  ÓÊU×Ú³ ÔÝ  ∫ Ó‰U�ÓË  ¨ Ó‚U	Ó√  ]r ÔŁ  Æ Ó„UM Ô¼  V �«u ÓJÚ�«

            ÓV
�«u ÓJÚ�«ÓË  ÓÂu−M̂�«  Ÿb Ú³ Ô�ÓË  ¡UL ]��«ÓË  ÷Ú—

Ó Ú_«

Æ¡UCÓHÚ�« w	

  wšËœ  ÍR�  ∫rÝ—   bLŠ  .d�  ∫nO�Qð  

 q� W³²J�ò ∫dýUÒM�«  åÊu²¹Òe�« rŽ«dÐò ∫WK�KÝ

2011 UHOŠ ¨©8≠3 sÝ® ‰UHÞ_« »œ√  å¡wý

 ÔWÓK ÚL ]M�«  X Ó½U�  ÆÌ…ÓdOG Ó
  ÌW Ó¹Úd
Ó�  w	  ÏWÓK Ú Ó/  ÚX ÓýUŽ

 U Î¦ Ú× ÓÐ nÚO ]B�« q ÚB Ó	 w	 Ó uOÔ³ Ú�«ÓË Ó‰uI Ô Ú(« Ô»u Ó&

 ÔWÓK ÚL ]M�« X ÓA]² Ó	 Æ¡U² =A�« q ÚBÓH� UN Ó½e Ú�Ó²� ÌW Ó½u� Ús ÓŽ

ÆÎW ]O =M ÔÐ ÎW ]	Uł Î…Ó—
Úc Ð Ú Ób ÓłÓË ÚÊÓ√ v�≈ ÚX ÓA]² Ó	ÓË

 Ó»Úd
Ô�  ÊU Ò� Óž  XÚO ÓÐ  w	  UN ÚðÓb ÓłÓË  ÆÆøUN ÚðÓb ÓłÓË  Ós Ú¹Ó√

ÆW ]¹d Ó¼Úe ÓL ? Ú�«

 UN =A ÔŽ w	 UN ÚðÓQ ]³ ÓšÓË ¨ÓW ]	U Ú'« Ó…Ó—
Úc ³ Ú�« ÔWÓK ÚL ]M�« XÓK ÓL ÓŠ

 ÔWÓK ÚL ]M�« XÓO � Ó½ ¨ V ÓF ]²�« …]b ý Ús � Ús J�ÓË ÆW ]¹=d Ó³ Ú�« w	

 ÓoÚK Ó	  ÔWÓK ÚL ]M�«  XÓO � Ó½  ÚÊ≈ ÓË  ªW ]	U Ú'«  …Ó—
Úc ³ Ú�«  ÓoÚK Ó	

 Ôq D ÚN ÓO Ó�
Ó	 ̈—ËcÔ³ Ú�« lOL Ó− Ð U ÎL

z«œ Ôq ÓF ÚH Óð UL Ó� …Ó—
Úc ³ Ú�«

Æ Ï‚UÝÓË Ï—
Úc ł UNÓ� uL ÚM ÓO ÓÝÓË ¨UNÔK=K Ó³ Ô¹ÓË Ôd

ÓD ÓL ? Ú�«

øÓq ÓB ÓŠ «–UL Ó	 ÆÆÆÔd
ÓD ÓL ? Ú�« Óq ÓD Ó¼ÓË ¨Ô¡U² =A�« Ó¡Uł

 Ï̈—
Úc ł  UNÓ�  U Ó/  ]r ÔŁ  ¨ ÎöOK Ó�  ÚX Ó�ÓH Ó² Ú½«ÓË  Ô…Ó—

Úc ³ Ú�«  X]K Ó² ÚÐ «

 Ôb¹d Ô¹  Ôt ]½Ó _  U ]0Ô—  Ó̈d Ô³ Ó�ÓË  Ó÷Ú—
Ó Ú_«  UN Ô�UÝ ]o Óý Óp�c Ó�ÓË

Æd ÓL ÓIÚK � Ó‰u
Ôu Ú�«

 ¨vM Ó× Ú½« ÷Ú—
Ó Ú_« vK ÓŽ Óp�– Ób ÚF ÓÐÓË ¨ö ÓŽÓË Ô‚U Ò��« U Ó/

ÆÈuÓ²Ú�« ]r ÔŁ

 ÆU ÎB ÓF Ð  ‚U Ò��«  Ól Ú	Ó—  Ó‰ ÓËUŠÓË  ¨ÊU Ò� Óž  t ÐÚd
ÔI Ð  ]d Ó�

 ¨vM Ó× Ú½«ÓË  ÓœUŽ  Ôt ]M J�  ¨UB ÓFÚ�«  Ó‰Úu ÓŠ  Ô‚U Ò��«  ]nÓ² Ú� «

ÆÈu Ó² Ú�« ]r ÔŁ

ÆÍÒb Ół Ús �   ÓÊÚu ÓFÚ�« ÔVÔK ÚÞÓQ ÓÝ ∫ Ó‰U�ÓË ¨ ÔÊU Ò� Óž Ód ]J Ó	

 ¨ ÏW ÓI=K Ó� Ó² Ô�  ÌV ÓM Ž  ÔW ÓO �«œ  Ác¼  ∫ Ó‰U�ÓË  ¨b̂ Ó Ú'«  Ód
ÓC ÓŠ

 UNÓ�  Óq ÓL ÚF Ó½  ÚÊÓ√  ÔV − Ó¹  Ó̈d Ô³ ÚJ ÓðÓË  ÓuL ÚM Óð  ÚÊÓ√  q ÚłÓ√  Ús �ÓË

ÆU ÎO �UŽ U ÎA¹d ÓŽ

 Ód
ÓC ÚŠÓ√ÓË  Ôœ«Òb Ó Ú(«  Ód

ÓC Ó× Ó	  ¨œ«Òb Ó Ú(U Ð  b̂ Ó Ú'«  Óq ÓB ]ð«

 ¨ ÔlOL Ó Ú'«  ÓÊ ÓËUF Óð  U ÎF Ó�ÓË  ª Ó„ö ÚÝÓ Ú_«ÓË  Ób¹b Ó Ú(«  Ôt ÓF Ó�

 t ÚOÓK ÓŽ  ÚX Ó Ó/  ¨U ÎO �UŽ  ÎöOL Ół  U ÎA¹d ÓŽ  «uFÓM Ó
ÓË

 Óp�–  Ób ÚF ÓÐ  ¨ >w
I Ô	Ô√  ]r ÔŁ  ¨ >ÍœuL ÓŽ  Ìq ÚJ ÓA Ð  ÔW ÓO �«Òb�«

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

وحتسمها،  ومهنّية  عائلّية  قضّية  تناقش 
يساعدك حدس ممتاز على ذلك. حتتاج إلى 

احلنان والرّقة ولطف املعاملة.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)	«

اهدأ يا عزيزي وال تتوّتر، فقد تشعر باالرتباج 
أكثر ابتداًء من بعد ظهر اليوم. قد تكتشف 

ا عّنك في وقت الحق. ـً ما كان مخفّي

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تخشى على وضع صّحي أو تعيش انفعاالت 
بشأن  تتعّلق  نقاشات  حولك  تدور  كثيرة، 

مالّي، ما قد يالقي استهجانك.

»	�ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

العارفني  بعض  وتستشير  حدسك  تتبع 
لبلورة مشروع غاٍل على قلبك؛ تناقش بعض 

املشاريع الكثيرة وتعّلق آمالك بأحدهم.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تنشأ صراعات مع الّشريك أو مع الزوج، وقد 
جترح حبيبك بالكالم، أو تعاني من مشكلة 

ميّر بها أحد املقرّبني واحملّببني إلى قلبك.

»	cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

الشخصّية  االرتباطات  ببعض  تهتم  قد 
واملهنّية على الّسواء. تباشر عالقة عاطفّبة 

أو تناقش عقًدا أو توّقع عليه.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تالحق بعض األهداف بإتقان، ُمدرًكا أّن احلظ 
ّية أو  آٍت إليك فيما بعد. تعالج شؤوًنا مال

صحّية، وتسعى إلى التحرّر من القيود.

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

ببعض  جتتمع  أو  العارفني  بعض  تستشير 
ما  أمر  على  تراهن  إذ  االختصاصّيني، 

ّية قصوى. وتكسب الرّهان. لديك جاذب

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

لديك مهارة بالّتواصل مع اآلخرين، قد حتّلل 
بعض األمور وتتوّصل إلى استنتاجات ممّيزة. 

تشعر باألمان أكثر من أّي وقت مضى.

»	b	u (20 كانون الثاني - 18 شباط)

قد تبحث عن سّر أو تكشف حقيقة مخفّية. 
بعض  على  لتحصل  األسئلة  بعض  تطرح 

التفسيرات بشأن أمور مختلفة.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

الّتأييد  وتستقطب  كبير  بسحر  تتمّتع 
واألنظار، ورّمبا حترز جناًحا أو ربًحا ما وتعّبر 

عن آرائك بشجاعة كبرى.

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

يساورك القلق بشأن وضع صحّي أو مهنّي أو 
شخصّي. قد تعيش انفعاالت شديدة لكّنك 

تفكر بعمل تواصلّي مع بعض الفئات.
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Ò…d� ‰ ÒË_Ë U Î¹dBŠ

Shaun The Sheep
å“b�U½Ëb�U�ò w	 åVOý «– Êuýò

 Shaun The  V³;«  w½uðdJ�«  q�K�*«   UOB�ý  »UF�√

 w	 …d� ‰Ë_Ë Êü« ÎUOÐdŽË ÎUO*UŽ ÎUŠU$ w�ö¹ Íc�«Ë Sheep
°å“b�U½Ëb�U�ò

 åqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË qJÐ ¨WHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« qLAð

ÆÎU½U−� …bŠ«Ë W³F� ŸÒ“uð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� åÊuýò ·Ëd)« »UF�√ WK�KÝ «uFLł«

 WGK�UÐ åX½d²½ô«ò l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«

 W³łË q� l� å“b�U½Ëb�U�ò ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO� wÄU¼ò

©ÆŸÆŸ®

  ¢3 ‰Ä?¹d	  ËÄ?OÞÄ?OÞ¢ s� W�bI� q¼ú� `zUB½

‰UHÞ_« Èb� Âb�« dI	 sŽ

 r�  s2  ‰UHÞ_«  ÊuJ¹Ë  ¨r�UF�«  ‰uŠ  ‰UHÞ_«  UNO�≈  dI²H¹  w²�«   U¹cG*«  d¦�√  s�  b¹b(«  bF Ô¹

 WO	U�  UOL� ‰ËUMð ÂbŽ V³�Ð b¹b(« hIMÐ WÐU
û� W{dŽ d¦�_« 5²MÝ r¼—ULŽ√ “ËU−²ð

Æwz«cG�« rN�UE½ sL{ tM�

 d³J¹ Òs��« Ác¼ s� ÆdNý√ W²Ý v�≈ WFÐ—_ tOHJ¹ b¹bŠ ÊËe�� l� Z{UM�«Ë rOK��« qHD�« b�u¹

 Æb¹b(« ÊËe�� – qÐUI*« w	 ‰¡UC²¹Ë ¨…b¹«e²� WŽd�Ð tL�ł WK²�Ë tžU�œ

 u¼Ë –  5Ðu�âuLON�«   U½ÒuJ�  v�≈  wL²M¹  Íc�«  5ðËdá�UÐ  j³ðd�  r�'«  w	  œułu*«  b¹b(«Ë

 W−�½√ lOLł v�≈ Á—Òd1Ë Âb�« w	 5−��Ë_« qL×¹ ¨¡«dL(« Âb�«  U¹d� qš«œ œułu� rO�ł

Ær�'«

 lł«d²�« V³�� nF{Ë ‚U¼—S� ¨U Î³�Už d̈NE¹ Íc�«Ë ¢̈Âb�« dI	¢ – UOLO½_« VÒ³�¹ b¹b(« w	 hIM�«

 ¨WONA�« Ê«bI	 ¨Ÿ«bB�« ¨»u×A�« w¼ Âb�« dIH� Èdš_«  U�öF�« ÆW−�½ú� 5−��Ë_« œ«b�≈ w	

ÆqHD�« Èb� w Ò½b²*« Òw�«—œù« ¡«œ_«Ë ÒuLMK� ÒwFł— ≠ö�« dD)« q�«uŽ bŠ√ u¼Ë ªV�UG�« w	 Ê“u�« Ê«bI	Ë

 s� q¼ú� ‰uK(« ‰UHÞ_«Ë l{dK� WLzö*« ¢ ËÄ?OÞÄ?OÞ¢ WK�KÝ W−²M� ¢ U�²�¢ W�dý ÂbIð

 hI½ t³³Ý Íc�« Âb�« dI	 s� ÃöF�«Ë W¹U�uK� qLJ� u¼Ë  ¢3 – ‰Ä?¹d	¢ ¨rN�UHÞ√ W×
Ë W�öÝ qł√

 ÒsÝ v²Š dNý√ WFÐ—√ ÒsÝ s� WOMOðË— …œUF� b¹b(« WŽdł vDFÔ¹ Ê√ wG³M¹ YO×Ð  Æb¹b(« w	

Æ©w½U¦�« dNA�« s� b¹b(« rNzUDŽSÐ ¡b³�« V−¹ – rG� 2.5 s� Òq�√ Ê“uÐ «Ëb�ÔË s¹c�« ‰UHÞú�® WMÝ

 tDKš sJ Ô1Ë ¨WHOD�Ë WIO�œ WI¹dDÐ W�“ö�« b¹b(« WO ÒL� Òq� qHDK� d	uð ¢3 – ‰Ä?¹d	¢ WŽdł

 qHDK� ÂÒbI¹ ¨r�'« w	 t
UB²�« vKŽ p�– d ÒŁR¹ Ê√ ÊËbÐ VOK(« p�– w	 U0 ‰UHÞ_« ÂUFÞ l�

 c¹c� tLFÞ ¨„U��ù«Ë ‰UNÝù«Ë  «“UG�« q¦� WO³½U'« —UŁü« WK� ¨WIO�œË W×¹d� …—uBÐ  «dDIÐ

 ÆÊUMÝ_« vKŽ U ÎFIÐ „d²¹ ôË

 ∫w¼ b¹b(« hI½ s� W¹U�uK� UNÐ v
u*«  ¢3 – ‰Ä?¹d	¢ WŽd'

Æ©«Îb¹bŠ rGK� 7.5® 3 ‰Ä?¹d	  «dD� 3 – dNý√ 4 ÒsÝ s�

 Æ©«Îb¹bŠ rGK� 15® 3 ‰Ä?¹d	  «dD� 6 – dNý√ 6 ÒsÝ s�

 qš«œ  ¢pKN²�*«  …dA½¢   UNOłuð  V Ó�Š  ¨lO{d�«  Ê“u�  U ÎI	Ë  d³�√  W�bÐ  WŽd'«  »U�Š  sJ1

 ÆVO³D�«  …—UA²Ý«  vłd¹  –  b¹b(«  hI½  V³��  Âb�«  dI	  s�  w½UF¹  Íc�«  qHDK�  ¨…u³F�«

ÆWO Ò³Þ WH
Ë ÊËbÐ W�bOB�«  UJ³ýË  UÒO�bOB�« lOLł w	 d	«u²� ¢3 ‰Ä?¹d	  ËÄ?OÞÄ?OÞ¢

tiptipot≠arÆcoÆil ∫qO
UH²�« s� b¹eLK�
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W ? ? ? ? Ò�U ? ? ?Ž   U�ö? ? ? ? ?Ž

å“b�U½Ëb�U�ò b¹bł

 W�KÝ w	 jI	 W¹—«dŠ …dFÝ 345≠395
°…b¹b'« rž 125 åUJ¹d�√ êOÐò

 dL²�ð  rž  225  Ê“uÐ  UJ¹dO�√  ZOÐ  WK�KÝ  ÕU$  bFÐ

rž 125 Ê“uÐ WK�KÝ ÕdDðË WK�K��« lOÝu²Ð “b�U½Ëb�U�

 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��

 W¹—«d(«  «dF��« WOL� w¼ »u³;«Ë wNA�« rFDK� W	U{ôUÐ …b¹b'« WK�K��« ÁcN� eOL*«

ÆbŠ«u�« dÇ—u³LNK� ÆÕÆ” 395 Ë ©ÆÕÆ”® W Ò¹—«dŠ …dFÝ 345 5Ð U� ÕË«d²ð w²�«Ë WKOKI�«

 ÊËbÐ  …œu'«  w�UŽ   uJ¹d²½«Ë  Ÿö{«  dIÐ  r(  100%  s�  dłd³LN�«  Ê√  d�c�UÐ  d¹b'«  s�

∫ U�«c*« lOLł rzöð  UBK
 WKOJA²Ð wMžË  U	U{«

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

ÆjI	 ÆÕÆ” 381 ”U�Jð WBK
Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å”U�Jð êOÐò •
ÆjI	 ÆÕÆ” 359 „—u¹uO½ WBK
Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å„—u¹uO½ êOÐò •
ÆjI	 ÆÕÆ” 345 uOJÐ—UÐ WBK
Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫åuÇUJOý êOÐò •

ÆjI	 ÆÕÆ” 395 eO½uO� WBK
Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫åw�UO� êOÐò •
 Ÿö{√  dÇ—u³L¼  qLAð  ÆÃÆ‘  4990

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

Æ»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√

 qł«  s�  5MÞ«u*«  v�«  `zUBM�«  .bI²Ð  ¢ô«¢  d¹dJ²�«  WÐUI½  X�U�

∫w�U²�« u×M�« vKŽ d¹dJ²�« WOKLŽ w	 —«dL²Ýô«

 w½UM�  s�  50%  d¹dJ²Ð  UML�  2012  ÂUŽ  w	  t½«  Êu	dFð  q¼  Æ1
 UNO	 d¹dJ²�« W³�½ XK
Ë w²�« UJ¹d�UÐ W½—UI� WOJO²Ýö³�« »ËdA*«

 qÐ   öLN*«  WKÝ  v�«  w½UMI�«  «uIKð  ô  Ê–«øw½UMI�«  s�  29%  v�«  jI	

Æœö³�« w	 w½UMI�« XOÐ≠W
U)« lOL−²�«  U¹ËUŠ v�«

 w²�«  WMOMI�«  d¹dJð  ÊUJ�ùUÐ  ÊU�  U�  «–«  œœd²�UÐ  ÊËdFAð  q¼  Æ2
 pO²ÝöÐ  s�  WMOM�  q�  ¡UI�«  rJ½UJ�S³	  °œœd²K�  ÊUJ�  ôøU¼uL²KLF²Ý«

 WKÝ v�« w½UMI�« «uIKð ô Ê–«ÆW
U)« lOL−²�« W¹ËUŠ v�« …œ«b��«  «–

Æœö³�« w	 w½UMI�« XOÐ – W
U)« lOL−²�«  U¹ËUŠ v�« qÐ  öLN*«

 U½—d�  ULK�ÆUO�u¹  W�ULI�«  s�  5�«džuKO�  Z²M¹  ÍœUF�«  sÞ«u*«  Æ3
 WKÝ v�«  w½UMI�«  «uIKð  ô Ê–«  Æd¦�«  W¾OÐ  …œuł vKŽ k	U×½ «cJ¼ d¦�«

Æœö³�« w	 w½UMI�« XOÐ≠W
U)« lOL−²�« W¹ËUŠ v�« qÐ  öLN*«

 ‰Ëô«  ∫W�ULIK�  5�O�  rJF�  «ËdCŠ«  WKŠ—  v�«  rJłËdš  bMŽ  Æ  4
 vKŽ  W�UL�  X�O�  WMOMI�«  Êô  w½UMIK�  dšü«Ë  W¹œUF�«  W�ULIK�

 WK��  w½UMI�«  «uIKð  ô  Ê–«ÆW¾O³�«  …œuł  l�  ·ËdF*«  lMBM�°‚öÞô«

Æœö³�« w	 w½UMI�« XOÐ≠W
U)« lOL−²�« W¹ËUŠ v�« qÐ  öLN*«

 sÞ  n�«  14  s	œ  UM³M&  w½UMI�«  d¹dJð  qCHÐË  t½«  Êu	dFð  q¼  Æ5
 «uIKð  ô  Ê–«  ø2012  ÂUŽ  jI	  «c¼  q�Ë  ÷—ô«  X%  WOJO²ÝöÐ  W�UL�

 XOÐ  ≠W
U)«  lOL−²�«  W¹ËUŠ  v�«  qÐ   öLN*«  WKÝ  v�«  w½UMI�«

©ÆŸÆŸ®                                                                                         ÆÆœö³�« w	 w½UMI�«

 œö³�« w	 ŸdÝô« WJ³A�« åÊuHOKÄò W�dý

  S4 w��ôUł ê½u��UÝ “UN' o³�� lOÐ sŽ sKFð

  szUÐe�« lOD²�¹Ë  Æ  S4 w��ôUł !u��UÝ “UN' o³�*« lO³�« ¡bÐ sŽ ÊuHOKOÐ W�dý XMKŽ«

 Í« Ë«  ◊Ëdý Í« ÊËœ  wwwÆpelephoneÆcoÆil  W�dA�« l�u� ‰öš s� “UN'« vKŽ ‰uB(«

Æo³�� l	œ

 200  WLOIÐ  W¹b¼ o³�*«  lO³�«  ‰öš “UN'« Íd²A¹ ÊuÐ“ 100  ‰Ë«  vKŽ W�dA�«  ÷dFðË UL�

Æ Skullcandy ”√d�«  UŽULÝ sŽ …—U³Ž w¼Ë qJOý

 «u½uJO�  W
dHÐ  ÊuE×OÝ  W�dA�«  szUÐ“¢∫  X�U�  ÊuHOKOÐ  w	  o¹u�²�«  …d¹b�¨gO�  sÐ  X¹dO½

 w	  ŸdÝô«  WJ³A�«  w	  X½d²½ô«  `HB²Ð  l²L²�«Ë  «—uDð  d¦�ô«  …eNł_«  vKŽ  ‰uB(UÐ  qz«Ëô«

gO� sÐ X	U{« Æ¢ W³¹dI�« ÂU¹ô« w	 b¹b'« “UN'« vKŽ dO³� VKÞ l�u²½ s×½¢ ¢œö³�«

7.5 o	«u*« ¡UŁö¦�« Âu¹   Samsung Galaxy  S4‰« “UNł o¹u�²Ð √b³²Ý W�dA�« Ê« Ád�cÐ d¹b'«
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dF��« fHMÐ – d¦�√ wDFð …—u¦�«

 œö³�« Ã—U)  UŁœU×�Ë b¹b% ÊËbÐ SMS
ÂuJOKð Êôuâ�  åÆÃÆ‘ 9 ? �« W�“—ò w	 b¹bł

 s¹c�« œb'« szUÐe�«Ë s¹bł«u²*« szUÐe�« ÂuO�« s�Ë ¢̈ÃÆ‘ 9 ‰« WKLŠ¢ lÝuð ÂuJOKð ÊôuÇ

 UL�SMS  60  s�  ôbÐ®  ™b¹b%  ÊËbÐ  SMS  qzUÝdÐ  ÊuF²L²¹  ·uÝ  W�“d�«  Ác¼  ÊË—U²�¹

 ◊uD) «bM�Ë …b×²*«  U¹ôu�« ® WO{—√ ◊uD) w�Ëœ ·b¼ ≠55 ‰  UŁœU×� WIO�œ 60 ¨©ÊU�

 X½d²½« `HBð 10MBË ©UC¹√ W¹uOKš

 s¹c�« szUÐeK� qC	√ ÃÆ‘ 9‰« W�“—¢ qF−¹ U2 d̈NA�UÐ Ã¢‘ 9.99 u¼ UL� vI³¹ W�“d�« dFÝ

 ÊuKLF²�¹  ô  s¹c�«  szUÐeK�  UC¹√Ë  ¨ UŁœU;«  s�  UO³�½  d¦�√  SMS  ‰«  W�bš  ÊuKLF²�¹

Æœö³�« Ã—U)  UŁœU×� w	 Êu³žd¹Ë Î«dO¦� nðUN�«

 w	 s¹bł«u²*« szUÐe�«  vKŽ UC¹√Ë œb'« szUÐe�«  vKŽ UC¹√ ‰uFH*« Í—UÝ W�“d�UÐ dOOG²�«

Æ25.5.2013®® W³¹dI�« l	b�« …d²	 w	 wzUIKð qJAÐ W�“d�« dOG²²Ý –« ¢̈ÃÆ‘ 9 ‰« W�“—¢

∫s¹bł«u²*« szUÐeK� …b¹bł WKLŠ ¨v�≈ W	U{ùUÐ

 a¹—Uð W¹UG� ¢ÃÆ‘ 9 W�“—¢ w	 ©‰UI²½« Ë√ b¹bł® jš W	U{≈ ÊË—U²�¹ s¹c�« W�dA�« szUÐ“

 dFÝ ÊuJOÝ U¼bFÐË ÆÎU½U−� dNý√ WŁöŁ ‰Ë√ vKŽ ÊuKB×OÝ ¨15∫00 WŽU��« 24.5.2013
ÆdNAK� ÃÆ‘ 9.99 ∫W�“d�«

 ¨szUÐeK�  UNð«eO2Ë  UMðU�bš  WKÝ  lOÝuð  qł√  s�  X�u�«  q�  ◊UAMÐ  qLFð  ÂuJOKð  Êôuł

 ¢q¹UÐu� X�Ð¢ Ë ¢ÃUÐ¢ w²J³ý w	 lO³�« ◊UI½ w	 U¼—UA²½« XFÝË s¹dNA�« w�«uŠ q³I	

 SIM   U�UDÐ  ÷dFÐ   √bÐË  UL�  ÆÍ—u	  qJAÐ  qOGA²K�  ¢rOÝ¢  W�UDÐ  vKŽ  ‰uB×K�

 ÆÍdNý l	œ ÊËbÐ …—UO��« w	 Â«b�²Ýö� ©dual sim® WHŽUC�

 qB×¹Ë o¹b
 dC×¹ o¹b
¢ WKLŠË  ¢ÎU½U−� s¹dNý¢ WKLŠ W�dA�« XIKÞ√ ÂuKF� u¼ UL�Ë

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                                Æ¢œuI½ vKŽ

 

 Íb� Ôð  ¢ô«¢  d¹dJ²�«  WÐUI½

 —«dL²Ý«  qł√  s�  `zUBM�«

œö³�«  w	  w½UMI�«  d¹dJð  WOKLŽ

 WOHOB�« UNðUO�UFHÐ dL²�ð  FUZE TEA
 «bO$ WMOF³�« W¹d� v�«  qBðË WAFM*«

 wÐdF�« jÝu�« w	 UNÐ ÂuIð w²�« WAFM*«  UO�UFH�« sL{  FUZE TEA uÐËbM� q
Ë

 WOÐdF�«  WGK�UÐ  „u³�OH�«  vKŽ  UN²×H
  ¡UCŽ«  …QłUH*    «bO$  WMOF³�«  W¹d�   v�«

 FUZE ? � WOFO³D�«Ë …c¹cK�«  UNJM�« ‚Ëcð WF²� rN×M� ·bNÐ ‚Ëcð WO�UFHÐ «u�uIO�Ë¨

ÆWAFM*«Ë …eOL*«¨ WFz«d�« U¹«bN�« l¹“uð v�« W	U{ùUÐ  TEA
 u¼ Æ…dO¦�  ULFÞË t�«uH�«  UNJMÐ gFM� nOHš »«dýË œ—UÐ ÍUý u¼  FUZE TEA
  «œUC� vKŽ Íu²×¹ Ær�UF�«  w	 W
Uš s�U�√  s� wFO³D�«  ÍUA�«  W
öš s� jOKš

 »ËdA*«  «c¼  vKŽ  ‰uB(«  sJ1  ÆWE	UŠ  œ«u�Ë  ⁄U³
√  ÊËbÐË  WOFO³D�«  …b��_«

  FUZE TEA  Ë  ÆÊuLO�Ë  ”U½U½√≠  u$U�¨  X¹«b�«  Œu)«¨  Œu)«∫  WŽuM²*«  t²LFÞQÐ

  d²� nB½Ë d²� 1.5 ? �«  «u³FÐ d	u²�Ë wðËe�ù«Ë X¹«b�« ÕUH²�« WNJMÐ dCš_« ÍUA�UÐ

Æd²KK� 330 Ë
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 ≠ UO�UD¹« UO�U�

UO�UD¹UÐ u½öO� w	 d³�_« w*UF�« ÀUŁ_« ÷dF�
 WM¹b� w	 rO�√ Íc�« ÷dF*« —UÞ≈ w	 ¨2013 ÂUF� …b¹b'« UN²KOJAð ¢UO�UD¹« UO�U�¢ W�dý X{dŽ

Æw{U*« ÊU�O½ dNý s� dAŽ w½U¦�« v²ŠË lÐU��« 5Ð U� WF�«u�« …d²H�« ‰öš WO�UD¹ô« u½öO�
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55 2013 —U Ò¹√ 3 WF ÔL'«



562013 —U Ò¹√ 3 WF ÔL'«
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