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H a i f a

*åUHO�ò q�«d ≠ صرّح مدير مستشفى «رمبام»، 

الپروِفسور رافي بيار، إّن اإلجراءات االقتصادّية اّلتي 
أعلنتها احلكومة تشّكل تهديًدا للّطّب العاّم، وخطرًا 
ا نتيجة الّتقليصات في أّيام عالجات  ـً واضًحا وفورّي
بعض  تنهار  قد  لذلك  نتيجة  أّنه  وأضاف  املرضى. 
تعاني  املستشفيات  هذه  وأّن  خاّصًة  املستشفيات، 

حالة اقتصادّية خِطرة.
أقسام  كاّفة  أّن  إلى  بيار  پروِفسور  وأشار 
إلى  تعرضها  وقد  صعوبات،  ستواجه  املستشفيات 
مستوى  على  احملافظة  ينبغي  ولذا  اإلغالق.  خطر 
ّي املتمّيز في البالد، وخاّصة في أقسام  العالج الطّب

القلب، والعالجات املرافقة له.

التوّترات  أعقاب  في   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األخيرة على احلدود الّسورّية، أوعز رئيس بلدّية 
حالة  رفع  إلى  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا، 

الّتأّهب في الغرفة البلدّية إلدارة األزمات.
حيث ذكر ياهڤ أّن تدشني الغرفة البلدّية إلدارة 
الرّد  من  جزء  هو  أّيام،  بضعة  قبل  األزمات، 
البلدية،  في  الطوارئ   حاالت  ملعاجلة  اجلدّي 
لتوّجهات  املعاجلة  الوحيدة  اجلهة  تعتبر  حيث 

الّسّكان في املدينة.
الغرفة  تكييف  ّمت  قد  أّنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
البلدّية إلدارة األزمات وفًقا الحتياجات الوقاية 
املستقبلّية والتكّيف مع السيناريوهات اّلتي 
تفي  حيث  الداخلّية.  اجلبهة  قيادة  حّددتها 
الغرفة إلدارة األزمات بجميع املعايير الّصارمة، 
وتنقية  تكييف  أنظمة  تثبيت  ذلك  في  مبا 
هواء، ملقاومة األسلحة (املواد) الكيماوّية. كما 
اّتصاالت  معّدات  تركيب  األّيام،  هذه  في  يتّم 
«إنترنت»  وال-سلكّية،  سلكّية  متقّدمة، 

فضائّي، وأحدث البرامج احملوَسبة.
وقد طلب ياهڤ مبباشرة تنفيذ اخلطوات اآلتية، 
ضمن رفع حالة الّتأهب في املدينة: ضرورة إجراء 
لقاء عاجل مع: قيادة اجلبهة الّداخلّية؛ «جنمة 
داود احلمراء»؛ خدمات اإلطفاء والّشرطة؛ إجراء 
ّية لزيادة التأّهب  اّتصاالت للمصانع الكيميائ

°ÆÆV ¼Q Ò² « è U Š l — í¼U ¹
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واحلماية؛ حتديث اإلجراءات لفتح املالجئ العاّمة؛ 
حتديث املخازن البلدّية ومعّداتها؛ توفير مرَكبات 
أمن لضّباط األمن في البلدّية؛ حتضير مرَكز إدارة 
الطلبات  الستيعاب  بلدّي  اّتصال  ومرَكز  أزمات 
حلاالت  الّتأّهب  زيادة  أخرى؛  جتّمعات  والفتتاح 
مراكز  كتحديث  الّتعليم  جهاز  في  الطوارئ 
الّشبيبة  حركات  الطلبة؛  مساكن  االستيعاب، 

والدورات..!

 ∫b Ò�R¹ ¨åÂU³�—ò vHA²�� d¹b�
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*åUHO�ò q�«d ≠ صادقت بلدّية حيفا على مشروع 

اخلارطة الهيكلّية ِملنطقة اخلليج وإقامة مخزن حاويات 
جديد، ميناء للپترول بدًال من القدمي، ميناء عسكرّي 
وإخالء القدمي من ِمنطقة «بات چاليم»، ومتديد كاسر 
األمواج الرئيسّي وترميم الكاسر على مدخل امليناء 
استعداًدا  أكثر  امليناء  مدخل  قناة  وتعميق  القدمي، 
الستقبال الّسفن الّضخمة. وسيرتبط ميناء اخلليج 

بقطار املروج وشبكة طرقات حديثة.
إلى  احلالي  امليناء  سيتحّول  املشروع  هذا  ومبوجب 
ِمنطقة  إقامة  حوله  ومن  فقط،  للمسافرين  ميناء 

ترفيهّية ومقاٍه ومطاعم ومحّالت جتارّية.
املشروع  سيعرض  البلدّية  الّلجنة  مصادقة  وبعد 
ثّم  ومن  ّية،  اللوائ والبناء  الّتخطيط  جلنة  ملصادقة 

القطرّية.    
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 (7.5.2013) الّثالثاء  مساء  حيفا،  مدينة  شهدت 
أضخم  من  تعتبر  واّلتي  الّتاريخّية،  األلوف  مسيرة 
تاريخ  يشهدها  والقتل واجلرمية  العنف  ضد  املسيرات 
محروس  الّشاب  مقتل  أعقاب  في  الّداخل،  عرب 
شاب  عشرة آالف  ُقرابة  شارك فيها  زبيدات، والتي 
وشاّبة، رجل وامرأة، طفل وشيخ، من حيفا وخارجها، 
هزوّا أركان املدينة، ُمطلقني صرخة مدوّية ضد العنف 

واإلجرام وضّد قتل شباب حيفا غدرًا وقتل الّنساء.
وأكثر ما مّيز املسيرة أّن عدًدا كبيرًا من الّشبيبة، 
َمن  هم  الصاعد،  األمل  واجليل  والّشابات،  الّشباب 
الّلجنة  قادوا  َمن  وهم  األلوف،  مسيرة  صرخة  أطلق 
مئات  من  واملكوّنة  حيفا،  في  العنف  ضّد  الّشعبية 
الّشباب والّشابات أبناء حيفا، وكافة القوى الوطنّية 
والسياسّية واجلمعّيات األهلّية وجلان األحياء العربية 
طّالب  من  األلوف  املسيرة  في  شارك  إذ  حيفا،  في 
املدارس والّشباب، كما شارك حشد من أهالي مدينة 
سخنني واجلش والقدس والعديد من الّناشطني والقوى 

األهلّية من خارج مدينة حيفا.
وطافت املسيرة شوارع مدينة حيفا إنطالًقا من مدرسة 
«املتنّبي»، مرورًا بشارع عّباس، نزوًال إلى شارع اجلبل 
إلى  وصوًال  اخلوري،  شارع  ثّم  ومن  (هتسيونوت)، 
«مچدال  األنبياء)  (برج  من  بالقرب  الّسلط  ساحة 

هنڤيئيم»، حيث عقد املهرجان اخلطابّي.
الالفتات  رافعني  حيفا  وشابات  شباب  املسيرة  قاد 
حتت شعار «مًعا مننع اجلرمية القادمة»، تقّدمهم والد 
املرحوم محروس زبيدات، سمير عيسى، والدة املرحومة 
آالء ظاهر. وقد رفع املتظاهرون شعارات ُكتب عليها 
«ضد العنف والتفرقة في حيفا» و«حيفا موّحدة ضّد 
اجلرمية» و«حيفا واحدة وموّحدة ضّد املجرمني» و«اّحتدوا 
إلنهاء العنف» و«الّشرطة شريكة في تفّشي العنف 
واجلرمية» و«ممنوع الّسالح» و«لنعيد األمان واألمن إلى 
و«نعم  لألذكياء»  وليس  لألغبياء  و«العنف  حيفا» 
لوقف قتل الّنساء فورًا» و«متخّليش املجتمع يقتل 
أحالمك» و«ال مكان للعنف في حيفا» و«يا محروس 
و«ال  للقتل»  و«ال  كفاح»  منكّمل  احنا  ارتاح  ارتاح 

للعنف» وغيرها من الّشعارات املعّبرة.
كما هتف املتظاهرون هتافات منّددة بالعنف محّملني 
ّية استشراء جرائم العنف واّلتي كان  الّشرطة مسؤول
آخرها في حيفا، الّشاب محروس زبيدات. وبرز من 
بني الهتافات، خالل املسيرة الغاضبة: «الّشعب ُيريد 
ضد  الّصوت..  عّلي  حيفاوي  «يا  اإلجرام»،  إسقاط 
وعاملكشوف..  «عاملكشوف  املوت»،  وضد  العنف 
أسلحة ما بدنا نشوف»، «نادي يا حيفا العظيمة.. 
ع  متوت  بدنا  ما  شاب  «يا  باجلرمية»،  شرف  في  ما 
ار دمك  العنف ما بدنا سكوت»، «يا محروس يا جّب

nM F « Òb{ ¨…b ÒŠu  …b Š«Ë ¨…—U Ò³ł …d O  ‹ ·u _«

ما بروح هدر»، «يا حيفاوّي ليش ساكت أمن والدك 
مش ثابت»، «بدنا أمن وأمان ونرّجع أّيام زمان»، «يا 
خوف»،  في  وما  طلعنا  احنا  شوف  شوف  محروس 
«بالرّوح بالدم نحميك يا حيفا»، «يا محروس اسمع 
برّا  اطلع  قاتل  «يا  نركع»،  راح  مش  للمجرم  اسمع 

ّية حرّة»، وغيرها. حيفا عرب
ومن بني القيادات اّلتي شاركت في املسيرة الّنواب 
محّمد بركة، باسل غّطاس ومسعود غنامي، الّنائب 
الّسابق عصام مّخول، أعضاء البلدّية هشام عبُده، 
إلى  باإلضافة  زاريتسكي،  وعيدنا  خميس،  وليد 
أعضاء البلدّية السابقني اسكندر عمل، أمين عودة، 
وفتحي فوراني، وعدد من رجال الّدين والّشخصّيات 
البارزة في املدينة. إلى جانب ذلك ّمت الّتوقيع على 

عريضة ضد العنف.
في  عقد  الذي  اخلطابي  املهرجان  خالل  حتدث  وقد 
ساحة السلط وتولى عرافته الشاب عروة سويطات، 
كل من مازن غنامي رئيس بلدية سخنني باسم عائلة 
عيسى،  سمير  واملدرب  املربي  محروس،  املرحوم 
حداد،  عصام  الشاب  عيسى،  أبو  وسيم  الشاب 
عم  فيصل،  وهالة  ظاهر  آالء  املرحومتني  والدتي 
املرحوم زبيدات،كما والقت الشابة كرمل خمرة شعرًا 
هادًفا ضد جرائم القتل والعنف املتفشية في اآلونة 
األخيرة. إضافة للعديد من الّشخصيات اجلماهيرّية 
ومسعود  غطاس  باسل  د.  العرب  والنواب  والدينّية 

غنامي ومحمد بركة.

القتل  ضحايا  عوائل  املظاهرة  في  أيضا  وشارك 
محروس  عائلة  من  كّل  حيفا،  مدينة  في  والعنف 
بستوني  ورواد  ضاهر  وآالء  فيصل  وهالة  زبيدات 
ووسام بالن وزياد شناوي وحمودي نزال وناصر نزال. 
وقد افتتح املهرجان بالوقوف دقيقة حداد على أرواح 

ضحايا العنف والقتل.

 ÒwKBH� Âu¹ u¼ 7.5 ∫ UD¹uÝ
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افتتح املهرجان الّناشط عروة سويطات، وعضو اللجنة 
الّشعبية في حيفا، بكلمة حّيا فيها أهالي حيفا 
باأللوف  الّصمت  عن  واخلروج  الدعوة  تلبية  على 
املجرمني  على  العقوبات  أشّد  بإنزال  للمطالبة 
ّية الكاملة لقضايا  والقتلة، ومحّمًال الّشرطة املسؤول
ناشد  كما  زبيدات.  محروس  ومقتل  والعنف  اجلرمية 
سويطات جميع القوى السياسّية واألهلّية والتربوّية 
على محاربة قضّية العنف، ُمعتبرًا تاريخ  بالعمل 
نحو  حيفا  تاريخ  في  مفصلّي   (7/5/2013)
ّية الذاتّية والعمل بشكل جّدي على  حتّمل املسؤول
حتويل هذه املظاهرة ورسالتها إلى نهج دائم ومبادئ 
وثوابت ألهل حيفا، خصوًصا بني جيل الّشباب اّلذي 
كان له الّدور األكبر في تنظيم هذه املسيرة من خالل 

دخول األحياء والبيوت واملدارس والساحات.

UMFL²−� ‚d²š« ÏqOšœ Ïr�ł ∫.UMž

مازن  سخنني  بلدّية  لرئيس  األولى  الكلمة  كانت 
غنامي اّلذي حتّدث باسم أهالي مدينة سخنني، قائًال 
«محروس ليس ابن حيفا فقط بل ابن كّل اجلماهير 

ّية، وحضور الّناس يؤّكد وحدة مجتمعنا احلّي،  العرب
دخيًال  جسًما  أّن  إّال  بخير،  مجتمعنا  أّن  ويثبت 
اخترق مجتمعنا وهو آفة العنف. ما من أحد يريد 
بيته  إلى  ويتفشى  جسده  يدخل  أن  الّسرطان  لهذا 
نرّبي  أن  ويجب  مسؤولون  كّلنا  لذلك  مجتمعه،  أو 
يليق  ال  الّسرطان  هذا  ألّن  سليمة،  يًة  ترب أوالدنا 
فاملسؤولية  ولهذا  ومجتمعنا،  وتقاليدنا  بعاداتنا 
البلدية  ورئيس  املدرسة  مدير  على  ملقاة  ليست 
وعضو الكنيست وغيرهم، إّمنا على علتق كّل فرد 

من أفراد هذا املجتمع».

WIÐU Ò��« UN�U Ò¹√ v�≈ UHOŠ bOFM� ∫v�OŽ

وحتّدث املدرّب سمير عيسى، عضو اللجنة الّشعبية 
صرخة  هي  املظاهرة  هذه  إّن  قال:  اّلذي  حيفا،  في 
حالة  عن  اخلروج  وإعالن  العنف،  وجه  في  مدوّية 
حيفا  أهالي  غالبّية  تلّف  كانت  اّلتي  الّصمت 
الّشرفاء، طامحني بإعادة حيفا إلى أّيام سابقة، أّيام 

خالية من اجلرمية.
من  القاتل  عائلة  إبعاد  إلى  عيسى  دعا  كما 
مدينة حيفا، وإبعاد كّل الّدخالء على نسيج حيفا 

االجتماعّي اّلتي عّكرت صفو املدينة.

UHOŠ w	 »U³ ÒA�« …—u¦� e�— ”Ëd×�

ثّم حتّدثت مجموعة من الّشباب احليفاوّيني الّناشطني 
شباب  حركة  انطالق  معلنني  للحدث،  واملنّظمني 
حيفا، إذ حتّدث كّل من: وسيم أبو عيسى وعصام 
حّداد ونرمني عودة عن أحالم الّشباب مبستقبل أفضل 
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عيسى  أبو  وسيم  الّشاب  الناشط  مع  حديث  وفي 
ّية  شباب «حتّية  قال:  الشعبّية)،  الّلجنة  (عضو 
اّلذين  لكّل  واعتزاز  فخر  وحتّية  ووطنّية،  حيفاوّية 
كسروا حاجز الّصمت موّحدين، لنقول مًعا: ال نريد 
العنف وال نريد اإلجرام وال نريد أن تقطف بعد زهرة 
والوحدة،  واألخوّة  واحملّبة  األمان  نريد  بستاننا،  من 

نريد أن نطوّر وننّمي مدينتنا».
الّشرفاء  كّل  وباسم  «باسمي  عيسى:  أبو  وأضاف 
رسالة  وفق  عاملني  أفضل،  مبستقبل  أمًال  نحمل 
مدرسة،  كّل  إلى  حياة   = أمان   + احملبة  محروس: 

وكّل بيت، وكّل شارع، وكّل حارة». 
ودعا أبو عيسى الّشباب والّشابات لالنضمام إلى 
«حركة شباب حيفا» ألخذ زمام األمور والعمل على 

الّتغيير، فقد حان وقت احلراك».

å…UOŠ …dO�� UN Ò½≈ò

خمس  «قبل  فقالت:  خطيب،  نردين  الّناشطة  أما 
سنوات جئنا إلى مدرسة «املتنّبي» كالفراشات فرحني 
باحلياة.. باحثني عن احلرّية والنور.. شربنا من ينبوع 
العلم، وتعّلمنا معنى احلياة وعّبرنا عنها بأفالمنا.. 
عملنا ضّد العنف. نحن نسعى من أجل الّتغيير، 

كي نبني مًعا، مجتمًعا نفتخر به ويفتخر بنا..» 
وأضافت: «لم نحلم يوًما بأن نعيش كابوَس الغدر 
والقتل.. لم نتخّيل أن يصل العنف إلينا وميّسنا.. 
نحن هنا لنقّدم احلّل البديل، فلم تكن هذه املسيرة 

حادًثا عابرًا، بل مسيرة حياة»

å√b³ð UM¼ s� qÐ ÆÆUM¼ W ÒLN*« t²Mð r�ò

وفي حديث مع الّناشط شادي زعبي، قال: «أنا فخور 
بأهل حيفا وكّل من لّبى النداء. عمل بجّد ودخلنا 
كّل بيت ووصلنا إلى كل فرد.. وهكذا صنعنا بهّمة 
األهل مسيرة األلوف. لم تنتِه املهّمة هنا، بل من هنا 

تبدأ.. سنكمل رسالة محروس: نعم للحياة».

ådOOGð …—uŁ …dO�*« Ác¼ò

أّننا  «اعتقدنا  قالت:  عودة،  نرمني  الّناشطة  أّما 
نعيش مبجتمع مسالم، إلى أن سمعنا بخبر مقتل 
«أسلم» الّناس في مجتمعنا، صديقنا وأخونا الغالي 
محروس زبيدات، اّلذي لم يفّكر يوًما أن يؤذي إنسان 
قلبنا  اعتصر  قتل  وعندما  الكالم،  في  حّتى  وال 
أّن  علما  ألّننا  جديد،  من  وقفنا  لكّننا  حزًنا،  عليه 
اجليل القادم سيعيش، إن لم نخرج عن صمتنا. هذه 
املسيرة كانت عبارة عن ثورة.. ثورة تغيير. محروس 

ميأله احملبة والّسالم واألمان، معتبرين أّن صرخة اليوم 
هي صرخة محروس، وهي بداية الّتغيير، وثورة نحو 
مؤّكدين  باحلياة،  ومليء  وجريء  وموّحد  واٍع  مجتمع 
داعني  والّنهضة،  الّثورة  هذه  رمز  هو  محروس  أّن 
ّية إلى املشاركة في هذا احلراك  جميع البلدات العرب
اجلدّي، اّلذي يقوده الّشباب، مختتمني بوصية وقول 

محروس: «محّبة زائد أمان يساوي حياة».
العنف،  ضحايا  أهالي  من  عدد  حتّدث  اخلتام  وفي 
ووالدة  زبيدات  محروس  املرحوم  الّشاب  عم  بينهم 
املرحومة  الّشابة  ووالدة  ضاهر  آالء  املرحومة  الّشابة 
هالة فيصل، اّلذين أّكدوا أّن هذه املظاهرة أعطت لهم 
األمل بعد األلم، وأن هذا الّشعب حّي ال ميوت، يصنع 
النوّاب  داعني  والّتكاتف،  بالوحدة  جديد  من  احلياة 
العليا  املتابعة  وجلنة  ّية  العرب واجلمعّيات  العرب 
ّية الى إبقاء هذه  وجلنة رؤساء الّسلطات احمللّية العرب

القضّية على سّلم أولوّياتهم.

åU½bKÐ ÒV×½Ë ÆÆ…UO(« ÒV×½ò

عروة  الّناشط  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
املسيرة،  حول  الشعبّية)  الّلجنة  (عضو  سويطات 
قال: «حتّية فخر واعتزاز ألهلنا في حيفا وباألخص 
مع  الّليل  وصلوا  اّلذين  والّشابات  الّشباب  مئات 
الّنهار على مدار أسبوعني، وقادوا الّلجنة الّشعبية 
وأّكدوا في مسيرة  األلوف أّن احملّبة والتآخي هما 
احلياة  وتطوير  واالنتماء  والهدف  واألمان،  الطريق 
كي  «جتّمعنا  قائًال:  وأضاف  املبدأ».  هو  بلدنا  في 
بلدنا  ونحّب  احلياة  نحّب  أّننا  صوت  بأعلى  نصرخ 
واألمان  واحملّبة  اخلير  هي  رسالتنا  لها،  وملتزمني 
واالنتماء والوعي واملبادئ والعلم والعمل واملصلحة 
العامة واالحترام املتبادل والوحدة املجتمعية وكشف 
والّشابات  الّشباب  عند  الكامنة  العظيمة  الطاقات 
سويطات  واختتم  األلوف».  مسيرة  أطلقوا  اّلذين 
حديثه، قائًال: «أّسسنا اللجنة الّشعبية ضد العنف 
واجلرمية قاطعني على أنفسنا عهًدا أن مسيرة األلوف 
واملهارات  والطاقات  القوة  منلك  وأّننا  االنطالقة،  هي 

والقدرات واإلرادة، موّحدين لعهد جديد».

åUMMOÐ nMFK� ÊUJ� ôò

من  مجموعة  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
مسيرة  إلطالق  عملوا  اّلذين  والّشابات  الّشباب 
األلوف، قال الّناشط ورد كيال: «هذه املسيرة تأتي 
آخرهم  كان  حيفا،  من  وصبايا  شباب  مقتل  بعد 
مقتل  عاًما)..   18) زبيدات  محروس  صديقي 

محروس أضاء لنا - نحن الّشباب - الّضوء األحمر، 
معلًنا أّن اخلطر قد يطال جميع الّشباب، وال بّد من 

العمل مًعا إليقاف ناقوس اخلطر». 
ليس  واحد،  إطار  حتت  «اجتمعنا  كّيال:  وأضاف 
وأهل  أهلنا،  جانب  إلى  معّني،  حزب  ألّي  منتمًيا 
وعلينا  بيننا،  للعنف  مكان  ال  أّن  مصرّين  حيفا، 
نّظمت  وقد  الوباء.  هذا  لردع  جميًعا  ننتظم  أن 
وشابات  شباب  يد  على  ّية  الشباب املسيرة  هذه 
األولى  كبارنا.. فللمرّة  وجتربة  ومبساعدة  حيفاوّيني، 
واألحزاب  والقيادات  بدأ وقاد،  َمن  الّشباب  نحن 
كفاح  في  ومفصلّي  هاّم  بعمل  قمنا  وراءنا.  سارت 

وأيقظ  املدينة  هّز  ونشاطنا  العنف،  ضّد  مجتمعنا 
يركب  أن  كان  ألّي  نسمح  لن  فلسطينّي.  كّل 
اّلذين  الّشباب  وتعب  أكتاف»  على  و«يركب  املوجة 
يصنعون  أّنهم  وأثبتوا  نهار،  ليل  العمل  واصلوا 
الّتاريخ.. نحن ال ننتظر أحًدا، نحن نصنع الّتاريخ».
وأّكد كّيال «إقامة حركة شباب حيفا ووضع برنامج 
الّتأكيد  لهدف  هاّم..  أمر  هو  توعوّي  تربوّي  عمل 
الفوضى  بإحداث  نفسه  له  تسول  َمن  كّل  على 
ولن  الّساحة،  في  موجودون  أّننا  العنف  واستعمال 
مجتمعنا..  بتلويث  مشرذمة «دخيلة»  لقّلة  نسمح 

علينا أن نعيد حيفا إلى سابق عهدها».
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العرب  من  العشرات  لّبى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّشبيبة  فرع  دعوة  األحد،  مساء  واليهود، 
الشيوعّية في حيفا، إلى الّتظاهرة اّلتي أقيمت 
في ميدان إميل حبيبي في حّي وادي النسناس 
تنديًدا  سورية»،  عن  أيديكم  ُعنوان «ارفعوا  حتت 
بالعدوان اإلسرائيلّي على سورية، ومبُجمل املؤامرة 

اّلتي تشترك فيها عّدة أضالع.
الّسوري،  والعلم  احلمراء  الرايات  املتظاهرون  ورفع 
والفتات بالّلغات الّثالث، جاء فيها: «مع سورية 
«مع  للحرب»،  «ال  والرجعّية»،  ّية  اإلمبريال ضد 
للبيع»،  ليست  «سورية  املؤامرة»،  ضّد  سورية 
ورّددوا  سورية»،  في  السياسّي  للحّل  «نعم 
إسحب  جبان  يا  بيبي  «يا  منها:  هتافات، 
لعمالء  العار  وكّل  اخلزي  «كّل  العدوان»،  كالب 
بكرا  فلوسك..  ضّبي  أمريكا  «يا  االستعمار»، 
الّشعب العربي يدوسك»، «يا موزة ضّبي جوزك.. 

يسقط  يدوسك»، «يسقط  الّسوري  الّشعب  بكرا 
«سورية  بّشار»،  مع  الّسوري  الّشعب  االستعمار، 
الّسوري  «الّشعب  حمد»،  يا  عنك  ا  غصًب لألبد 
أنشد  كما  والعربان».  ألمريكا  بينهان  ما 
املتظاهرون الّنشيد الوطنّي الّسوري «حماة الّديار».

القطرّية  اجلبهة  سكرتير  الّتظاهرة  في  وشارك 
أمين عودة، وعضو بلدّية حيفا هشام عبُده. وقال 
رجا  الّشيوعّي،  للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير 
والرجعّية  ّية  (اإلمبريال الّثالثّية  املؤامرة  زعاترة: 
وقت  أّي  من  أوضح  باتت  هيونّية)  والصِّ ّية  العرب
وأنصاف  التأتأة  من  نوع  ألّي  مّتسع  وال  مضى، 
املواقف. فإّما أن تكون مع سورية، وإّما أن تكون 
في  يأتي  اإلسرائيلّي  العدوان  سورية.  أعداء  مع 
والّنوعّية،  الكمّية  امليدانّية،  اإلجنازات  ظّل 
كمحاولة  األرض،  على  الّسوري  العربي  للجيش 
إقليمّية. حرب  إلى  اِملنطقة  وجّر  سورية  الستفزاز 

ا في قلوبنا، رمزًا للوئام وحملاربة العنف. ـً سيبقى حّي

ådOOGð …—uŁ …dO�*« Ác¼ò

وفي حديث مع الّناشط عصام حّداد، أّكد أّن قضّية 
محروس  وأّن  فينا،  إنسان  كّل  قضّية  محروس 
وأشار  والوعي.  والفكر  والنهضة  الثورة  مثال  هو 

جلميع  صرخة  مبثابة  هو  التكّتل  هذا  أّن  إلى  حّداد 
ّية بأّن شباب وأهل حيفا  املجتمعات والبلدات العرب

هم قدوة لكّل إنسان يريد أن ينتفض ضّد.
ا  ووّجه حداد نداء إلى األهل وجميع املؤّسسات، طالًب
دور  على  مرّكزًا  الّثقة،  الّشباب  مينحوا  أن  منهم 

الّشباب الرئيس واملؤّثر في هذا املجتمع.

©ÊU�� ũIF|Ë ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB	®
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من  عاًما   45 ويبلغ  األشخاص،  أحد  أصيب   ≠ åUHO�ò q�«d*

عليه  أطلقه  ناري  بعيار  إصابته  نتيجة  متوّسطة  بجراح  حيفا، 
صديقه احلارس بغير عمد. وكان الصديقان ميكثان برفقة زوجتيهما 

ارة في شارع «ههچناه».  في السّي
وأفادت مصادر «جنمة داود احلمراء» أّن املصاب نقل إلى املستشفى، 
وقد أصابت الرصاصة أسفل جسمه. أّما احلارس اّلذي يشتبه بأّنه 
كان ثمًال، ويبلغ 34 عاًما، قال إّن الرصاصة أفلتت من مسّدسه 

بطريق اخلطأ.

 oK D ¹ ”—U Š
 b L Ž d O G Ð —U ÒM «
 °tI ¹b� v K Ž

*åUHO�ò q�«d ≠ أشارت مصادر إعالمّية إسرائيلّية 

على أّن كمّية التوّجهات إلى بريد إسرائيل، املسؤول عن 
توزيع الكّمامات الواقية من الغاز في احلروبات، ارتفعت 

ـ4 أضعاف، بسبب التّطورات على اجلبهة الّسورّية. ب
املقابل  في  أّنه  إلى  اإلعالمّية  املصادر  وأشارت  هذا 
لوحظت حركة نشطة من قبل الّسّكان إلى فروع البريد 
مدينة  في  البريد  فروع  شهدت  وقد  البالد،  أنحاء  في 
التخوّف  لسّبب  الّسكان  قبل  من  ا  ـً خاّص إقباًال  حيفا 

من اندالع أّي طارئ.
وكان قد قرر اجليش اإلسرائيلّي، مساء األحد األخير، إغالق 
البالد،  شمالّي  في  املدنّية  الطائرات  أمام  اجلوّي  املجال 
وذلك  اخلميس،  أمس  مساء  حّتى  حيفا  مطار  وإغالق 
ّية. وذكرت املصادر  مال على ضوء التوّتر في اِملنطقة الشِّ
ومنع  املطار  بإغالق  قضي  اجليش  قرار  أّن  اإللكترونّية 
الّطيران حّتى أمس، موضًحا أّن ِشركات طيران إسرائيلّية 
قرّرت وقف الرحالت الداخلّية بني مدينة حيفا وإيالت.

ويأتي قرار جيش االحتالل هذا إثر قصفه فجرًا مواقع 
في العاصمة الّسورية دمشق - حسب مصادر أجنّية. 

 v K Ž ‰U ³ ù«
 èO «u «  U U L ~ «
·U F {√ è F Ð—Q Ð lHð—«



13 2013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«

 10

24

±∞μ∞∞∑μ∞∞

±≥∞∞∞
7

B1

Hitachi

 n ÒH−�  ÈuJ�  wzUÐdN� o¹dÐ« 
 ◊öš   å—b½öÐò ◊öš  dFý

d²Ýuð  pFJK�Ýuð  pFJK� 



142013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«



15 2013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«



162013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«

   

  1
  

 μπππ

*åUHO�ò q�«d ≠ احتجاًجا على الّتضييق اّلذي 

عّبر  العرب؛  الّطّالب  ضّد  حيفا   جامعة  تنتهجه 
استنكارهم  عن  حيفا  جامعة  في  العرب  الّطّالب 
على  الصق  شريط  بتوزيع  األفواه،  كّم  لسياسة 
الّطّالب العرب في اجلامعة، ألصقوه على أفواههم 

 åUHO�ò q�«d*

في  األولى  املرتبة  «املتنّبي»  مدرسة  حصدت 
العربّي،  للمجتمع  الّشابة»  «األفالم  مسابقة 
ـ«سينماتك»  اّلتي جرت يوم الّثالثاء، في قاعة ال

في مدينة حيفا.
املدرسة،  عن  مندوبون  املسابقة   في  وشارك 
األستاذ أنيس مصري وعدد من طالب صفوف 
الّثواني عشر: ليانا أبو الرّب، أنوار جنحاوي، 
عبد الّله أبو العلى وعرين مصري؛ كما حضر 
بالتعليم  الّنهضة  قسم  (مدير  خمرة  ماجد  د. 
العربي في البلدّية)، ويوسي بار-داڤيد (مفّتش 
فرع االّتصال في البالد)، مروة عثامنة (مرشدة 

 v Ë_« è³ ðd *« b B % åw ³ M ² *«ò
åè ÒÐUA « ãö _«ò èI ÐU  ‹

عن  وممّثلون  العربّي)،  الوسط  في  االّتصال  فرع 
كاّفة املدارس املشاركة.

األفالم  من  عدد  إلى  «القرار»  فيلم  وينضم 
األولى،  املرتبة  حصد  من  املدرسة  مّكنت  اّلتي 
في  القرارات  اّتخاذ  كيفّية  حول  أحداثه  وتدور 
نظرة  خالل  من  والّسلبّي،  اإليجابّي  االّجتاهني، 

فلسفّية حياتّية.
جدير بالذكر أّنه قد اشتركت في املسابقة 35 
ّية، وقد ّمت عرض عشرة أعمال فقط  مدرسة عرب
من مجموع األعمال الكاملة؛ ومن بني األعمال 
اّلتي ُعرضت ّمت اختيار فيلم «القرار» على أّنه 

الفيلم املتمّيز لهذا العام.

 Êu L ÒEM ¹ UH O Š è F Uł ‹ »d F « » Òö ÒD «
Á«u _« ÒÜ ? ? ? ? ? ? ? ? Ö è ÝU O Ý Òb{  U Î ? ÒOłU−² Š« U Î ? ÞUA½

على  األوراق  عّلقوا  كما  الكبت،  سياسة  لتجسيد 
مثل:  بالعبرّية،  شعارات  حملت  واّلتي  مالبسهم، 
«كفى لسياسة كّم األفواه»، «نريد حرّية الّتعبير عن 

الرّأي»، وغيرها.
وكان آخر التضييقات منع مظاهرة كان من املفترض 

حرّية  منع  على  احتجاًجا  كتلة «اقرأ»،  تنّظمها  أن 
اجلامعة  إدارة  طلبت  أن  بعد  الرأي،   عن  الّتعبير 
من الّطّالب معرفة الّشعارات اّلتي سيرفعونها خالل 

املظاهرة؛ األمر اّلذي لم تطلبه من قبل.
بإثارة  الّنشاط  هذا  عرقلة  اجلامعة  أمن  حاول  وقد 
ُهوّياتهم  فحص  عبر  الّطّالب،  صفوف  في  الّذعر 
وتصويرهم، إّال أّنهم لم ميلكوا أي حّجة قانونّية ملنع 

الّنشاط، واستمّر الّطّالب العرب في احتجاجهم.
حيفا،  جامعة  في  «اقرأ»  كتلة  مسؤول  أّن  ُيشار 
الّطالب أنس محاميد، قد بعث برسالة إلى رئيس 
اجلامعة عن طريق مؤّسسة «ميزان» احتّج خاللها على 
التضييقات التي تفرضها اجلامعة على الفّعالّيات 
ّية، إّال أّن رد رئاسة اجلامعة كان نفس رد  ّية العرب الّطّالب
العميد، وأّنها تطالب مبعرفة الّشعارات اّلتي ستردد 
اجلامعة». قوانني  ينافي  االمر  وهذا  املظاهرة،  خالل 

vB�_« b−�LK�  «—U¹“ r ÒEMð å√d�«ò

كتلة  عملت  األقصى،  املسجد  مع  الّتواصل  لهدف 
الّتطبيقّية  العلوم  ومعهد  حيفا  جامعة  في  «اقرأ» 
من  عدد  مبشاركة  حافلة  تسيير  على  (الّتخنيون)، 
طّالب اجلامعة، ضمن أهدافها الرامية تكثيف زيارة 

املسجد األقصى.
حول  حيفا  جامعة  في  «اقرأ»  لكتلة  تعقيب  وفي 
هذه الزّيارة، جاء: «تتزامن الزّيارة ُبَعيد الّتضييقات 
الّطالب.  على  حيفا  جامعة  تفرضها  اّلتي  األخيرة 
فبعد أن تقّدمت «اقرأ» بطلب إلقامة معرض صور 
فرضت  واألقصى،  والّنقب  األسرى  قضايا  إلحياء 
إّال  املعرض،  رسالة  مترير  لعرقلة  تضييقات  اجلامعة 

مع  الّتواصل  على  أصرّوا  والطّالب  كتلة «اقرأ»  أّن 
املسجد األقصى»، مؤّكدين أّن املقّدسات خط أحمر، 

لن يتنازلوا عنه. 
وتعتبر هذه الزيارة امتداًدا لسلسلة زيارات تنّظمها 
قضّية  إلحياء  متعددة،  معاهد  من  الّطالبية  الكتل 

املسجد األقصى واملقّدسات اإلسالمّية.
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من  اخلامسة  تبلغ  طفلة  غادرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العمر روضة األطفال وصعدت مبفردها إلى حافلة عابرة ثّم 
نزلت باحملّطة احملاذية ملستشفى «بني تسيون»، وعثر 
الّداخل؛  في  مبفردها  تتجّول  املستشفى  حرّاس  عليها 
فسّلموها إلى العاملة االجتماعّية، اّلتي أبلغت الّشرطة 

بأمر الطفلة. 
زارت  أّنها  تذّكرت  إّنها  سؤالها  لدى  الّطفلة  وقالت 

وأخذت  املجاورة.  احملّطة  في  نزلت  ولذا  املستشفى، 
عليهما  عثرت  حّتى  الطفلة  ذوي  عن  تبحث  الّشرطة 
ـ«هدار». وتبّني أّن الوالدين كانا يفّتشان  في ِمنطقة ال
الرّوضة.  من  افتقداها  أن  بعد  طفلتهما  عن  أيًضا 
وعندما جاء الوالدان ليستعيدا الطفلة، بعد نحو أربع 
ساعات، خضعا لتحقيق الّشرطة والعاملة االجتماعّية 

في املستشفى. 
©nrg sŽ ¨«dOáý q�ðd¼ ∫d¹uBð®  åÊuO�ð wMÐò vHA²��

h�ý —U×²½« ¡«Òdłh�ý —U×²½« ¡«Òdł

  «—U DI « èÖd Š ·UI ¹≈
V O Ð√ qð v ≈ UH O Š s

*åUHO�ò q�«d ≠ قرّرت الّشرطة، مساء الّسبت األخير، إيقاف 

شخص  أقدم  أن  بعد  أبيب،  تل  إلى  حيفا  من  القطارات  حركة 
مجهول الُهوّية بوضع حّد حلياته، بالقرب من كيبوتس «شفاييم»؛ 

حيث باشرت الّشرطة الّتحقيق في أسباب االنتحار.
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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 للكبة المقلية.

الكـبة الممتازة مثل زنبرك الساعة..

البرغل الناعم من نخلة، ممتاز للـكبة. 

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت املكتبة واملرَكز الّثقافي «كلور» أمسّية 

ممّيزة، يوم اجلُمعة املاضي، بحضور بطل إسرائيل للّشطرجن، أوفير 
أهرون (22 عاًما).

ا باحلضور،  وقد افتتح األمسّية، مدير املكتبة ماهر محاميد، مرّحًب
ودوراتنا  برامجنا  خالل  من  معطاء  جيل  إلنشاء  نسعى  إّننا  قائًال: 
اّلتي نقيمها في املكتبة واملرَكز الّثقافّي «كلور»، وخاصة عن طريق 
دورات لعبة الّشطرجن (لعبة امللوك والعباقرة)، اّلتي تقوّي الّتركيز 
الّذهنّي، وحتّفز أطفالنا على الصبر واالجتهاد واجلد وااللتزام، وتنّمي 
ّية، واّحتاذ القرارات املناسبة، وتقبل اخلسارة قبل الفوز  فيهم املسؤول

فهذه هي روح املنافسة».
وقد أثنى محاميد، بفخر واعتزاز، على املدرّب هالل هّمام، لعطائه 
الال-نهائّي، كونه ينّمي ويعزّز بشغف هذه اللعبة في نفوس الّطّالب. 

نحو رياضة كرة القدم. وبدعم وتشجيع والده عاد أوفير ملمارسة لعبة 
جيل  في  استطاع  كبير،  ومجهود  وبإصرار  عالية،  مبهارة  الّشطرجن 

22 عاًما احلصول على لقب بطل إسرائيل للّشطرجن.

من  املنافسني،  على  الرياضية  والروح  احلماسّية  األجواء  خّيمت  وقد 
خالل اللعب أمام بطل إسرائيل، حيث قام بالّلعب مع جميع الفئات، 
صغارًا وكبارًا، ملّدة ثالث ساعات، ُأدهش خاللها من قدرات ومهارات 
©bOU� d�U ∫d|uB	®              .الّطّالب في استراتيجّية الّلعب

املكتبة)،  في  الدورات  (مرّكزة  زهر  لسامية  خاص  شكر  وّجه  كما 
ملجهودها وسعيها إلجناح هذا البرنامج. 

لعبة  أهمّية  عن  كلمة  أهرون،  أوفير  إسرائيل،  بطل  ألقى  ثّم  من 
الشطرجن وفوائدها، ونبذه قصيرة عن سيرة حياته.

حيث بدأ أوفير بلعب الّشطرجن من جيل اخلامسة، ومنذ مشاركته 
في أّول دورة لهذه الّلعبة كانت هناك رؤية لدى مدربه بأّنه سيصل إلى 
أعلى املراتب في املستقبل؛ لكّن أوفير في هذه الفترة غّير اّجتاهه 
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*åUHO�ò q�«d ≠ ملناسبة الذكرى الّسنوّية الّثالثة العتقال 

أطلقت  مخول،  أمير  السياسّي  والّناشط  القيادي  وسجن 
 JFPM Justice  - ِفَلسطني»  لشؤون  «العدالة  مؤّسسة 
بإطالق  تطالب  ّية  دول حملة   for Palestine Matters
سراحه الفوري. وهي مؤسسة غير ربحّية طوعّية، مقرّها في 
مدينة سيدني (أستراليا) تعمل على توفير نداءات عاجلة 
املدنّيني  ضّد  والفظائع  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بشأن 

الِفَلسطينّيني من قبل إسرائيل.
ويأتي هذا النداء وهذه احلملة تكملة لسلسلة من الّنداءات 
بًة  مطال عّدة،  ّية  دول مؤّسسات  أطلقتها  اّلتي  والّنشاطات 

بإطالق سراح مّخول الفورّي، منذ يوم اعتقاله.
وحتت شعار نداء عاجل – احتجاج على الّتعذيب والسجن 
عريضة  األربعاء،  أمس  أّول  املؤّسسة،  أطلقت  االفترائّي، 
سيكاچيا  مارچريت  إلى  موّجهة  املوضوع،  حول  إلكترونّية 
حقوق  عن  باملدافعني  املعني  املّتحدة  لألمم  اخلاص  (املمّثل 

اإلنسان).
مساعيكم  استخدام  على  «نحّثكم  الرّسالة:  في  وجاء 
احلميدة للمطالبة باإلفراج الفورّي وغير املشروط عن املدافع 
عن حقوق اإلنسان، الِفَلسطينّي أمير مّخول اّلذي اعتقل 
وملّدة   .2010 أّيار   6 في  اإلسرائيلّية  الّسلطات  قبل  من 
اثني عشر يوًما تعرّض ألساليب مختلفة من االستجواب 
بشكل  ّمت  أّنه  احملّققون  ذكر  وقد  الّتعذيب،  ذلك  في  مبا 
مستخدمة  تقنّية  طويلة،  لفترات  الّنوم  من  حرمانه  مفرط 
من  مّخول  اشتكى  قد  وكان  املخابراتّية.  الّتحقيقات  في 
ـ«شاباك» رجليه  آالم ُمبرحة في حينه، حيث قّيد محّققو ال
على كرسي منخفض الّساقني ما سّبب له آالًما مبرحة، وقد 

هّددوه بأّنه سيتّم التسّبب له بشلل دائم».
يذكر أّنه، وبعد ثالثة أسابيع من اعتقاله، اّتهم أمير مّخول 
بالتجّسس ومساعدة العدو في زمن احلرب، االّتصال بعميل 
أجنبي، وتهم أخرى ذات صبغة أمنّية. كان مّخول قد نفاها 

بشكل قاطع.
سراح  اطالق  أجل  من  الفورّي  بالعمل  الرّسالة  طالبت  وقد 

مخول.
حقوق  عن  كمدافع  ا  ـً ّي دول معروفة  شخصية  مّخول  أمير 
ّية  ّية ملنّظمات دول اإلنسان وعضو في حتالفات وشبكات دول
وإقليمّية. ومعروف أّنه شغل منصب رئيس اللجنة العاّمة 

منصب  وشغل  إسرائيل،  في  السياسّية  احلرّيات  حلماية 
غير  املنّظمات  من  شبكة   - «اجتاه»  ملنّظمة  العام  املدير 
استشارّية  صبغة  ذات   - إسرائيل  في  ّية  العرب احلكومّية 

ملجلس األمم املّتحدة، االقتصادّية واالجتماعّية. 
على  العالم  في  ونشاطه  بعالقاته  معروف  مّخول  أمير 
مستوى مؤسسات ومواطنني وفي العالم العربي. يعمل من 
أجل حقوق الِفَلسطينّيني مواطني إسرائيل، والِفَلسطينّيني 
ّية  الدول العفو  منّظمة  تخوّفت  حيث  فة،  الضِّ في 
(«أمنستي») أّن هذا هو الّسبب وراء اعتقاله، واّلتي كانت 

قد أطلقت في حينه نداًء إلطالق سراحه.
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وبحضور  حيفا،  جامعة  في  مؤّخرًا،  ُعقدت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حول  نقاش  حلقة  والكحول،  املخدرات  ملكافحة  الوطنّية  الّسلطة 
موضوع خصخصة الّسجناء في البالد. وقد بادرت احملامية عبير بكر 
(اختصاصّية في مجال حقوق اإلنسان، ومديرة العيادة القانونّية حلقوق 
إلى  هدفت  نقاش  حلقة  بإقامة  حيفا)،  جامعة  في  واألسرى  الّسجناء 
تذّكر  منظومة  إليجاد  واحلاجة  الّسجني،  تأهيل  خصخصة  قضايا  طرح 
العمل  وأماكن  الالحقة  الرعاية  بتوفير  الّسجناء،  جتاه  بواجبها  الدولة 
ّية رقابة لقضّية برامج  ومراكز الّتأهيل والفطام؛ ومن جهة أخرى توفير آل
الّتأهيل اخلاّصة واملموّلة من قبل الّسجناء، خشية تضارب املصالح، بني 

مصلحة الّسجني واملصلحة املادّية للمعالَج.
الّسلطة  (مفّتش  حّداد  وليد  الدكتور  من  كّل  ألقى  الّلقاء  بداية  في 
والعامل  العربّي)،  املجتمع  في  والكحول  املخّدرات  ملكافحة  الوطنّية 
محاضرة  الّسجني)  تأهيل  سلطة  (مفّتش  فرحات  فرحات  االجتماعّي 
شّكلت بداية النقاش. وقد شارك في النقاش أبرز القضاة اّلذين يرأسون 
إدارة  عن  ممّثلني  عّدة  حضر  كما  الثلث)،  (جلان  املبّكر  اإلفراج  جلان 
ومؤّسسة  العاّمة  املرافعة  مكتب  الدولة،  نيابة  القضاء،  وزارة  احملاكم، 
ّية  تأهيل الّسجني. كما حضر مديرو أبرز اجلمعّيات واملؤّسسات، العرب
واليهودّية، اّلتي تعمل في مجال تأهيل الّسجني في القطاع اخلاّص، 
ومحاضرون في كلّية القانون بجامعة حيفا، املختّصني بالقانون اجلنائّي 

وسياسات العقوبة ومجال القانون والّتغيير االجتماعّي.
القطاع  من  املؤّهلني  عمل  لتنظيم  حاجة  هنالك  بأّن  املشاركون  وأجمع 
قطاعات  في  احلال  يجري  كما  لعملهم،  رقابة  منظومة  وخلق  اخلاص 
عالجية اخرى. كما تطرّق املشاركون إلى ضرورة إعادة هيكلة مؤّسسة 

تأهيل الّسجني الرّسمية، اّلتي تعمل من قبل الدولة.
وقالت احملامية عبير بكر: «أهمّية احللقة تكمن في كونها أّول حلقة 
ّية الوضع الراهن بالّنسبة لتأهيل الّسجناء  نقاش تطرح بوضوح إشكال
قبل  من  املوضوع  أهمّية  وجتاهل  وامليزانّيات  املوارد  فشّح  البالد.  في 
الّسلطات احمللّية يؤدي إلى حرمان العديد من الّسجناء احلق بالّتأهيل 
له  وميّهد  اإلجرام  دائرة  داخل  السجني  محل  يكرس  مما  الالحقة  والرعاية 

الطريق للعودة إلى السجن ثانية».
ّية،  أّما الدكتور وليد حّداد فقال: إّن اخلصخصة اجتاحت كّل الدول الغرب
واليوم يتّم التقّدم للمجتمع عن طريق املؤّسسات اخلاّصة، والّدول هي 
اّلتي تكون وتقوم بدور املفتش واملراقب على هذه اخلدمات. عندما نواجه 
إلى  الرّجوع  يجب  خاّصة،  مؤسسة  في  املعالَج  الّسجني  مع  مشكلة 

املفتش وليس املؤسسة».
وأّكد العامل االجتماعي فرحات فرحات بأّن امليزانيات املخّصصة ملثل 

هذه القضايا ضئيلة وتشّكل عقبة وصعوبة بتقدمي العمل الالزم.
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ّية -  *åUHO�ò q�«d ≠ افتتحت احلضانة العرب

املاضي،  العام  في  حيفا»،  بيد  «يًدا  اليهودّية 
العرب  األهالي  من  مجموعة  بادرت  عندما 
مع  والّتواصل  إقامتها  إلى  حيفا  في  واليهود 
وفي  الّلغة..  ّية  ثنائ للّتربية  بيد»  جمعّية «يًدا 
إلى  احلضانة  ستنتقل  القادم،  الدراسّي  العام 
حّي  في  شارع «هيلل»  في  وأجمل  أوسع  مبنى 
فئات  ثالثة  استيعاب  من  لتتمّكن  ـ«هدار»  ال

عمرّية، من عمر نصف عام حّتى أربعة أعوام.
ّية  ثنائ مدارس  ثالث  أقامت  بيد»  جمعّية «يًدا 
عارة  ووادي  القدس  في  البالد،  أرجاء  في  الّلغة 
اّلتي  األكبر  املؤّسسة  ا  ـً ّي عمل وهي  واجلليل، 
للعرب  مشتركة  تربوّية  أطر  خلق  في  تساهم 

واليهود في البالد. 
على  األطر  لهذه  الّتربوّي  الّنموذج  ويعتمد 
من  والعبرّية،  ّية  العرب الّلغتني،  بكال  الّتعليم 
قبل طاقم تربوّي مختلط، يتحّدث أعضاؤه كّل 
يتحّدث  اّلذي  الّتعليمي  الّطاقم  ويحّقق  بلغته. 
الّلغة  اكتساب  أوّالً،  مضاعفة،  فائدة  بالّلغتني 
أكبر  عدد  وجود  ًيا،  وثان فّعال،  بشكل  الّثانية 
ميّكن  ما  األطفال،  عدد  إلى  نسبة  العاملني  من 
من معرفة األوالد بشكل شخصّي أكثر. وتعتبر 
للّطفولة  تربية  بيت  أّول  احليفاوّية  احلضانة 
املبّكرة، تساهم اجلمعّية بإدارته، حيث يأتي ذلك 
ّية  على خلفّية تصميمها على إقامة مدرسة ثنائ

الّلغة في املدينة، الحًقا. 
الّتغيير  إلى  تسعى  بيد»  «يًدا  جمعّية 
مجتمعات  وبناء  الّتربية  بواسطة  االجتماعّي، 
البالد؛  في  واليهود  للعرب  مشتركة  محلّية 
ا لنشاطها.  ـً وعليه، فهي ترى بحيفا بيًتا طبيعّي
لقسم  الّشريك  (املدير  مرزوق  محّمد  ويقول 
بيد»: «حضانتنا،  في «يًدا  احمللّية  املجتمعات 
ا، يوّفر لألطفال  ـً عدا عن كونها بيًتا دافًئا وُمحّب
للمستقبل،  ممتازة  و«شعورّية»  تعليمّية  أدوات 
الّتربية  بأّن  تؤمن  اّلتي  لرؤيتنا  جتسيد  هي 
ثنائية الّلغة، واملجتمعات متعّددة الّثقافات هي 

املفتاح ملستقبل أفضل للجميع». 
ويضيف: «على ضوء الّنجاح اّلذي حققته احلضانة 
هذه السنة، سنوّسع احلضانة في الّسنة الدراسّية 
القادمة، ليتعّلم فيها ما يقارب األربعني طفًال. 
مبحاولة  بيد»  «يًدا  في  سنقوم  طبيعي  بشكل 

الّلغة.  ّية  ثنائ مدرسة  إلى  بعد  فيما  تطويرها 
جناح احلضانة في عامها األول واالهتمام الكبير 
واإلقبال على الّتسجيل، يعزّز من شعورنا بأّننا 

على الّطريق الصحيح». 
الّتربية  جهاز  من  جلزء  احلضانة  حتويل  في  رغبة 
تشير  حيفا،  مدينة  في  به  واملعترف  الرسمّي 
اجلمعّية إلى أّنها على تواصل مستمّر مع قسم 

الّتربية في املدينة ومكتب رئيس البلدّية. 
وقد أقيمت، مؤّخرًا، جولة ملمّثلي البلدّية ملدرسة 
لتعريفهم  القدس  في  الّلغة،  ّية  ثنائ بيد»  «يًدا 
ونتائجه  باجلمعّية  اخلاص  ّية  الّترب منوذج  على 

الّتربوّية املثيرة لإلعجاب. 
«نحن نؤمن» - تقول د. ميراڤ بن نون املنّظمة 
سّكان  «بأّن  حيفا،  في  بيد»  ـ«يًدا  ل اجلماهيرّية 
املدينة الكثيرين اّلذين يختارون تسجيل أوالدهم 
للحضانة، سينضّموا ملجتمعنا احملّلي في حيفا، 
واّلذي يعمل على دعم العيش املشترك واملتساوي 
للعرب واليهود في املدينة. كما نؤمن بأّن الّتعاون 
هذا  حتويل  من  سيمّكننا  البلدّية  الّسلطات  مع 
عاّمًة  حيفا  مكانة  من  ويعزّز  حقيقة،  إلى  احللم 
واملشاركة  املتبادل  اإلحترام  قيم  جتّسد  كمدينة 

احلقيقّية». 
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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 16.05.13 -  09.05.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تح

بـ-بـ-بـ-

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

تونا بالزيت/ ماء ”ويلي فود“ 
110 غم

بـ-

زيت زيتون ”ياد مردخاي“
500 مل

بـ-

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

بـ-

تشكيلة مقالي ”شلوشت 
هأوفيم“ 1 كغم

بـ-

تشكيلة باستا ”بريال“

بـ-

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

بـ-

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

بـ-بـ- بـ-

تشكيلة معجنات فيلو 
”معدنوت“ 600 غم

تشكيلة بوركس/ ميني بوركس 
”معدنوت“ 800 غم

بـ- بـ-

سائل جلي ”فيري“
 1.5 لتر

بـ-

ملح للجالية ”فينيش“  
زوج  4 كغم

بـ-

محدود لوحدة واحدة - 
عند الشراء بـ 100 ش.ج

ورق تواليت ”موليت“
 32 قطعة

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

فطر مقّطع ”ويلي-فود“
290 غم

حريسا ”ياخين“
 550 غم

رباعية محارم معطرة ”هاجيس“ 

مناديل يابانية متعددة
 ا`ستعماالت/ ليفة ثالثية  ”نيكول“



29 2013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«

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.

بـ-

بـ-بـ-بـ-بـ-

محدود بـ 8 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة مشروبات 
”كريستال“ 2 لتر

رزمة أسكيمو 2+8 ”شتراوس“ 

سداسية مياه ”أكوا نوفا“
2 لتر

تشكيلة رفيولي ”شتراوس“ 
400 غم

تشكيلة حبوب الصباح 
”نستلي“

تشكيلة مرّبى 
”عينفي تسيون“

كعكة جبنة وتوت بّري 
”بيلسبري“

بـ-

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

قهوة  نميس ”عيليت“
200 غم 

بـ- بـ-

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

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

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

محدود لسداسيتين - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

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

بـ- بـ-بـ-بـ-

لبنة ”الهنا“ 1 كغمتشكيلة بودينج ”أوسم“

إشتر 
من منتجات

 ”تنوفا“ بـ-

أحصل
على سداسية مياه 

”عين جدي“ بـ-

تشكيلة قوالب شوكوالطة 
”عيليت“ 80-100 غم
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اليوم،  وحّتى  القدمية،  العصور  في  وتطوّرها  حافة  الصِّ نشأة  منذ 
امتازت بغريزة حّب االستطالع، والبحث والتطّلع ملعرفة كّل ما هو 
جديد في احلياة، من أجل االطمئنان إلى البيئة، اّلتي يعيش فيها 
ا. وكانت األخبار، في هذه العصور األولى،  ـً ا وخارجّي ـً ّي اإلنسان، داخل
بغية  الّسامعني،  رغبات  مع  ا  ـً متشّي والواقع،  اخليال  من  خليًطا 
القصص  من  الّلون  هذا  وكان  والقوّة،  بالبطولة  اإلشادة  الّتسلية، 
كثير الّتداول بني الّناس يعمر طويًال، وينتقل من جيل إلى جيل، 

على صورة القصص الّشعبي، الفولكلور. 
حافة بدأت في صورة األوامر، اّلتي كانت احلكومات  وُيقال إّن الصِّ
توفد بها رسلها اّلذين يحملون رسائلها مكتوبة، على ورق البردي، 
إلى كّل إقليم. وكان لهؤالء الرّسل محّطات معّينة يّتجهون إليها، 
مبا يحملون من الرّسائل، على ظهور اخليل اّلتي تتوّقف في كّل 
محّطة. ومتى وصلت الرسالة إلى حاكم اإلقليم، أذاع ما فيها على 
سّكان إقليمه. وقد يلجأ، في بعض األحيان، إلى إطالق املنادين 

ينادون مبا في هذه الرسائل من مضامني.
حافة وأصبحت مقرونة بالّطباعة اّلتي اخترعها يوحنا  وتطوّرت الصِّ
چوتنبرچ في أملانيا، وقد ثبت أن أّول كتاب، ُطبع بحروف منفصلة، 
هو اإلجنيل املقّدس، اّلذي ُطبع بالّلغة الالتينّية فيما بني 1452 

و1455م. في مدينة مينز األملانّية، ويحمل اسم چوتنبرچ. 
بعد جناح فكرة الّطباعة احلديثة، في أملانيا انتقلت إلى دول أوروّبا، 
في الفترة من عام 1456 إلى 1487م. وكانت إيطاليا أولى الّدول 
بعد أملانيا في هذا املجال، وتلتها باقي الدول ثّم انتقلت الّطباعة 
إلى تركيا عام 1503، وبعدها روسيا عام 1553، أّما الواليات 

املّتحدة فقد عرفتها عام 1836.
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ّية منذ العقد الّثاني من القرن الّتاسع عشر،  حافة العرب بدأت الصِّ
اسمها  بغداد  في  ّية  عرب جريدة  أّول  باشا  داود  الوالي  أصدر  حني 
 .1816 عام  وذلك  والّتركّية،  ّية  العرب بالّلغتني  عراق»،  «جورنال 
باسم  رسمّية  صحيفة  باشا  علي  محّمد  أصدر   1828 عام  وفي 
دمشق  في  صدرت   1867 عام  وفي  املصرّية»؛  «الوقائع  جريدة 
«فرات».  جريدة  حلب  في  صدرت   1865 وعام  «سوريا»،  جريدة 

ّية، وخصوًصا في  وفي بداية القرن العشرين كثر عدد الّصحف العرب
و«البالغ»  و«السياسة»  و«اللواء»  فصدرت «املؤّيد»  ومصر،  سورية 
و«اجلهاد» و«املقتبس»، وغيرها. ومن الّصحف القدمية اّلتي ال زالت 
تصدر في مصر، جريدة «األهرام»، واّلتي ظهرت ألّول مرّة في عام 
ّية بإصدار الّصحف والّتعامل مع  1875. وهكذا بدأت الدول العرب

هذا اجلانر اإلعالمّي إلى اليوم.
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تقّدمها  اّلتي  الضمانة  هي  احلرّة،  حافة  الصِّ أو  حافة،  الصِّ حرّية 
من  مكفولة  احلرّية  تلك  تكون  ما  ا  وغالًب الّتعبير،  حلرّية  احلكومة 
قبل دستور البالد للمواطنني. ومتتّد لتشمل مؤّسسات بّث األخبار 
األخبار  جمع  لتتضمن  احلرّية  تلك  وتّتسع  املطبوعة.  وتقاريرها 
والعملّيات املتعّلقة باحلصول على املعلومات اخلبرّية بقصد الّنشر. 
في  احلكومة  تتدّخل  فال  احلكومة،  عن  باملعلومات  يتعّلق  وفيما 
حافة، إّال ما يتعلق بشؤون األمن القومي. وفي بالدنا ُتلزَم  حرّية الصِّ
الّصحف بتقدمي مواضيعها للرّقابة العسكرّية أو األمنّية إذا تطرّقت 
مفتوح  املوضوع  فإّن  ذلك  ودون  العسكرّي.  أو  األمنّي  املجال  إلى 
حلرّية الّتعبير - بحسب سياسة كّل صحيفة وميول صاحبها. ألّن 
اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان ينّص على أن: «لكّل فرد احلّق في 
حرّية الرأي والّتعبير، ويتضّمن هذا احلق حرّية تبني اآلراء من دون 
أي تدّخل، والبحث عن وتسّلم معلومات أو أفكار مهّمة عن طريق 

أّي وسيلة إعالمّية، بغّض الّنظر عن أّية حدود».
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إعالمّية،  حادثة  عن  (الرّاحل)  الثالث  شنودة  البابا  قداسة  حّدثنا 
وقال: كان محرّر إحدى الّصحف يعكف على عمله اليومّي بجّد 
ونشاط؛ وفي أحد األّيام توّجه إلى رئيس الّتحرير، وقال: لقد امتألت 
كّل صفحات اجلريدة وبقيت نصف صفحة فارغة، أال يوجد أّي مقال 
إضافّي لكي منأل به الفراغ؟ فقال رئيس الّتحرير: أكتب نبًأ عن أّن 
اسطنبول حتترق. فتعّجب احملرّر من الطلب وقال: كيف أفعل ذلك؟ 
فأجابه: أنت محرّر وتستطيع أن جتد الّنص املالئم للموضوع. وما 
إلى  أّدى  اّلذي  احلادث  وقائع  ليكتب  جلس  أن  إّال  احملرّر  من  كان 
اندالع حريق في اسطنبول، في أحد أحياء املدينة، وقد أتت النيران 
على املمتلكات واملنازل، وقامت فرق اإلطفاء واإلنقاذ بكّل جهدها 
الّنبأ  آخر  إلى  اخلطر..  مكان  عن  املواطنني  وإبعاد  املُصابني  إلنقاذ 

اّلذي انتهى ولم تكتمل الصفحة، بل بقي حوالي ربع إنش فراغ. 
ولكن  مقال،  أجمل  كتبت  وقال:  التحرير  رئيس  إلى  احملرّر  وعاد 
بقي لدّي حوالي ربع إنش، فماذا أفعل؟ فقال رئيس الّتحرير أكتب 
اآلن نفًيا للّنبأ. فكتب احملرر، وردنا اآلن ونحن نكاد نحرّك دواليب 

املطبعة أّن النبأ عار عن الّصحة، واسطنبول لم حتترق!!
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ّية في بالدنا، تسعى إلى ملء  إّن صحافتنا احمللّية، وخاّصًة العرب
لي  قال  الّصحف  إلحدى  محررًا  إّن  حّتى  ودب،  هّب  مبا  صفحاتها 
مرّة، إّن رئيس الّتحرير مستعد لكي يحذف أّي مقال ألعظم كاتب، 
عليه  يعود  إعالًنا  ينشر  لكي  األهمّية  بغاية  موضوع  أّي  وُيلغي 
ّية. ونشأت الّصحافة احمللّية على أساس أّنها مشروع  بالفائدة املال
جتارّي للكسب املادّي وليس بدافع االلتزام بقضايا الّناس واستعراض 

همومهم، وأن تكون منبرًا ألفكارهم وأحوالهم.
وسائل  بها  تعّج  اّلتي  األخطاء  وهي  الكبرى،  الّطامة  إلى  ونأتي 
اإلعالم، الّلغوية منها والنحوّية واملوضوعّية، فال تكاد تسمع نشرة 
ّية خالية من األغالط  أخبار خالية من اخلطأ، أو ترى صحيفة عرب

اللغوّية والنحوّية.
حافي هو الضحّية ألّنه هو الّظاهر على أعني القرّاء،  ويصبح الصِّ
هذا  أو  املقابلة،  تلك  أو  املقال  هذا  على  اسمه  يظهر  اّلذي  وهو 
بني  ميّيز  ال  حافي  الصِّ هذا  فإّن  وباحلقيقة  الّتعليق..  ذاك  أو  الّنبأ 

الّتحقيق وبني املقال.. بني املقالة وبني الرّأّي الّشخصي.. بني النبأ 
ا وبني موضوع اإلنشاء  ـً ّي وبني الّتعليق.. بني املوضوع املطروح صحاف
حافّي،  اّلذي يكتبه في املدرسة.. فهو غير ملّم بنواحي العمل الصِّ
هذا  يدخل  فلماذا  املهنة.  هذه  يتقن  وال  الّصنعة  هذه  يجيد  وال 
املعترك القاسي، وملاذا يقتحم هذا املجال الّلئيم، وملاذا يسقط في 

بحر لن ينقذه أحد منه؟
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ا؟ هل ميكن لكّل من يشاء أن  ـً ّي والّسؤال هنا كيف يصبح املرء صحاف
ا، هل مبجرّد أن يرغب املرء بالقيام بأّي عمل، ميكنه  ـً ّي يصبح صحاف
ّية،  ذلك بكل سهولة؟ اجلواب على هذه األسئلة: في صحافتنا العرب
نعم!! نعم!! ممكن ويجوز وال مانع.. فبمجرّد أن يطلب أّي شخص 
ا، ويوافق هذا احملرّر،  ـً ّي من محرّر أي صحيفة أن يعمل عند صحاف
ا بقدرة قادر  ـً ّي يصبح هذا العامل اجلديد، أو الّشغيل اجلديد صحاف
الغّض،  اجلديد،  حافّي  الصِّ يحمل  وهكذا  والّنشاط.  الهّمة  ومعونة 
اخلداج، قلمه، وآلة الّتصوير ويشرع بالكتابة، وينقل إلى احملرّر أّي 
خبر يسمعه، أو تعليق يطلب منه، ويبدأ هذا احملرّر بنشر ما يشاء 
حافّي املتعّثر  وحذف ما يشاء، وتعديل ما يشاء.. وفجأة يجد الصِّ
نفسه يحاول الّسباحة في بحر ال قعر له وال قرار، ال ميناء له وال 
مرفأ، وهو ال ميلك أّي قارب للّنجاة، وال مجاديف لكي يستطيع 
حافة الّشرسة، وكّلها  حافّية بني وحوش بحر الصِّ خوض الّلجج الصِّ
حتاول االنقضاض عليه لتفترسه لقمًة سائغة، وحّتى أّنه ال يحمل 
أّي معطف للّنجاة، فيجد أّنه دخل معترًكا ال أّول له وال آخر.. فإّما 
أن  وإّما  ومستقبله،  حياته  عن  يسأل  أحد  وال  ويغرق  يغطس  أن 
يحاول العوم مبفرده، يكافح، يقاتل، ينصب املكائد، يدّبر الّدسائس، 
ويترّصد غيره ليستطيع أن يحرز ولو لقمة العيش، وهو ال يعلم 
أّن الّنظام الّسائد هنا هو نظام الغاب، وأّنها شريعة األدغال، وأّنه 
صحيفته  ويبتلع  يبتلعه  أن  وشك  على  بركان  حاّفة  على  يجلس 
الغّدار،  واملقاتل  املغوار،  حافي  الصِّ أّنه  يظّن  كاألبله  وهو  معه.. 
بطاقة  يحمل  أّنه  ذلك  من  واألنكى  الّله.  شاء  إن  حليفه  والّنصر 
تعارف ويكتب عليها أّنه صحافّي.. واسم الّصحيفة اّلتي يعمل 
بها، وهو ال يدرك أّنه بعد أسبوع أو شهر أو سنة سيلقي به احملرّر 
جّثة هامدة في الّساحات والّطرقات لتفترسه الوحوش، أو سيجعل 

اء. منه جيفًة ال يطيقها حّتى األحّب
واملسيحي  الّشهادتني،  أداء  مبجرد  ُمسلًما  املسلم  يصبح  وكما 
كن  للّصحافّي  احملرّر  يقول  هكذا  تعمد،  أّنه  مبجرد  ا  ـً مسيحّي
وال  يسلحه،  ال  فيكن!!  ومعونته  ومشيئته  الّله  بقدرة  ا  ـً ّي صحاف

يرشده، وال يوّجهه، وال يوضح له طبيعة عمله. 
وهذا ما نالحظه في وسائل اإلعالم اليوم، اّلتي تصدر على شكل 
وريقة! أو نشيرة! أو مجيلة! أو موقع إعالمّي تطبق شهرته اآلفاق، 
حافة  ويذيع صيته خلف البحار! ألّن احملرّر الّتاجر ال يعير مهنة الصِّ
أّي اهتمام، وال يوليها أّي اعتبار وال يّتخذها رسالة سامية، وال 
يهمه  بل  علمّية  أو  اقتصادّية  أو  سياسّية  أو  اجتماعّية  خدمة 

اإلعالن.. واإلعالن.. واإلعالن وال شيء غير اإلعالن..
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حافّي، أشفق  حافّيني العاملني في «دّكانك» الصِّ أرجو أن ترأف بالصِّ
على قّلة وعيهم، أعطف على غبائهم، أو باألحرى «غبائك»، ألّنك 
هذه  مارس  لك  زميل  إلى  استمع  املسعور،  اليم  في  بهم  ُتلقي 
حافي  املهنة منذ أكثر من أربعني عاًما متواصلة، وجرّب العمل الصِّ
وحتى  والقروءة،  واملرئية  املسموعة  اإلعالمّية،  الوسائل  كافة  في 

ـ«إنترنيتّية» منها.  ال
أناشدك أن حتترم املهنة فتحترمك، أن حتترم القرّاء لكي يحترموك، 
ا في  ـً أن تلتزم بقواعد وأصول املهنة الّشريفة لكي تكون موضوعّي
حافة الّصفراء لكي  صحيفتك، أرجوك أن ال تتالعب بالقذارة والصِّ
جتذب القراء إلى أوساخك وأنت تظّنهم ذباًبا، أن تفيد القرّاء في كّل 
عدد يصدر عن «دّكانك اإلعالمّي»، ألّن الّقارئ اّلذي ال يستفيد من 
أّي صحيفة يتناولها بني يديه، وسرعان ما يلقي بها مع الّنفايات، 
أو يحرقها في نار جهّنم وبئَس املصير، أو أّنه في أحسن األحوال 
سيستخدمها قموًعا للفستق والبذور. أعِط القرّاء املعلومة الّالزمة، 
صادقة،  كتاباتك  أجعل  أحداث،  من  جرى  ملا  الصحيحة  والوقائع 
تأخذ  وأن  لهم،  تقّدمها  اّلتي  املعلومات  على  يعتمدون  القرّاء  دع 
والّصدق  االعتبار  بعني  أمامهم  تعرضها  اّلتي  اخلبرات  املؤّسسات 
ال  القرّاء،  وبني  بينك  املتبادلة  الّثقة  هي  املوضوع  فأساس  والّثقة، 

جتعلهم يسخرون منك، وأّال يقارنون صحيفتك مبا يصدر من صحف 
جًدا  صغيرًا  قزًما  ستبدو  ألّنك  ّية،  األوروب أو  ّية  العرب البالد  في 
حافة وجبابرة اإلعالم. انظر حولك، تطّلع إلى  جًدا إزاء عمالقة الصِّ
ما يجري في العالم، تعّلم، زِد معلوماتك، وسع آفاقك، ال تبقى 
تظّن  وال  الّصغيرة،  ُدنياك  في  ومتقوقًعا  مكانك،  في  متحّجرًا 
القرّاء ُمغّفلني، فإن غافلتهم سيكشفون أمرك بعد عدد أو اثنني، 

وتنكشف الفضيحة.
لست هنا بصدد تقدمي درس أو محاضرة، ولكّني أحتّدث من منطلق 
وعدم  عارمة  فوضى  من  اليوم،  اإلعالمّية  الّساحة  في  يجري  ما 
نظام وقّلة انضباط، وقّلة حيا، في عهد فقدنا فيه األداب وافتخرنا 
بالعربدة، افتقرنا فيه لألخالق وزاد اعتزازنا بالّشرور، افتقدنا فيه 
ليس  ولذلك  والتسرّع.  بالعصبّية  وتباهينا  والّصبر  البال  طول 
َمن  كّل  وليس  الكتابة،  أتقن  حرًفا  وخّطً  بالقلم  أمسك  من  كّل 
الها، وال كّل  ا، وال كّل َمن ركب املطايا خّي ارتدى مئزرًا يصبح طبيًب

مستحّم في البحر غوّاص أو عوّام، فتعّلم واستفد واّتعظ. 
أنا لم يضعني أحد حكًما، ولم يطلب أحد مّني أن ألقي محاضرة، 
حافي، ولكّني وجدت نفسي ُمرغًما لكي  أو أرشد إلى العمل الصِّ
ا وال  أوّجه نقًدا بّناًء إلى زمالئي، إلى أصدقائي وأترابي، فال عتًب
لوًما وال ضغينة وال كراهية وال حقًدا وال حسًدا، بل يحّز في نفسي، 
واملعّذبني  املتأملّني  أرى  وأنا  أحشائي،  في  ويطعن  روحي،  في  ويجّز 
يتقّلبون على جمر الّشواء وقد يلتهمونهم لقمًة سائغة وحلًما نيًئا، 

رادٍع    وال  وميرحون،  يسرحون  أسيادهم  بينما  وصيتهم،  لسمعتهم 
وال وازٍع.
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حافة تعني  ّية، والصِّ ا يعني أّنك ذو أخالق ومسؤول ـً ّي أن تكون ِصحاف
حافة تعني منبرًا لبناة  وطنّية ومشاركة في رفع شأن املجتمع، والصِّ
املجتمع وليس لهادميه، إلحالل الوفاق وليس للّتفرقة والّتحريض، 
لتكرمي اِملعطاء والّنشيط وليس إلبراز دور الّسارق واملجرم واحملتال، 
حّتى أصبحنا ننشر أخبار اجلرمية لكي ُنظهر املجرم الذكّي والّشاطر، 
نلّفق  للّسلب وتفشيه،  لكي نعطي فرصة  األخبار الّسلبّية  ننشر 
األخبار لكي نزيد من حّدتها، نفشي األسرار لكي ننشر غسيلنا 
الوسخ على املأل. وذلك بدًال من تنبيه املجتمع إلى هذه الّسلبّيات، 
وحتذير اجلمهور من مخاطر اجلرمية، وحّث الّناس على تدارك األوضاع 
قبل تدهورها. ال نخشى ضمائرنا، وال تردعنا معتقداتنا، وننسى 
أّننا مؤمنون نّتعظ بالوصايا، ونقتدي بالقّديسني، ونسير على هدي 
إلى  وتدعوه  اإلنسان  حتّض  كّلها  املقّدسة  وكتبنا  واألنبياء.  الرّسل 
اخلير والّصالح واالبتعاد عن الّشر والبغضاء، والتمّسك بالفضيلة 
في  نسهم  ال  ملاذا  صاحلني،  أفراًدا  نكون  ال  فلماذا  الرّذيلة.  بدل 
أخانا  نطعن  ملاذا  ّية،  واملسؤول الوطنّية  منطلقات  من  املجتمع  بناء 
ونخونه، ونضمر له الّشر بدل احملبة؟! احملّبة هي أساس الكون، فإذا 

أحببت لن يصدر عنك إّال اخلير، وهذا ما أمتّناه لكم جميًعا.

*åUHO�ò q�«d ≠ تبّني من بحث علمي أجراه 

عدد من الباحثني في مستشفى «رمبام» وكلّية 
الّطب في معهد العلوم الّتطبيقّية (التخنيون) 
أّن تقصير فترة الرضاعة يؤّثر على منّو الرّضيع.

وكان الباحثون قد أجروا بحوثهم بتجارب على 
الباحثون  ويقول  الفئران.  وخاّصًة  احليوانات، 
أيًضا،  األطفال  على  تنطبق  البحث  نتائج  إّن 
الطفل  منو  فإّن  الرضاعة  فترة  قّصرت  فإذا 
بلوغه  سنوات  في  وخاصة  أكبر  بسرعة  يزداد 

اجلسمانّي واجلنسّي. 
ومن ناحية ثانية فإّن الرضاعة القصيرة جعلت 
واإلناث،  الّذكور  لدى  نحافة  أكثر  األجسام  من 

وكذلك أكثر خصوبة لإلجناب. 

ويشير الباحثون إلى أّن هذه الّصفات تنتقل إلى 
األجيال القادمة عن طريق اآلباء وليس األّمهات.   
ز الباحثون في تأثير االنتقال من الّطفولة  وتركَّ
إلى الناشئني بعد فطامهم عن الرّضاعة. وهذا 
الطفل  حياة  في  حاسمة  مرحلة  اجتياز  يعتبر 
والولد نحو االستقالل، وعدم التعّلق بأّمه مباشرًة.
وبالّتجارب اّلتي أجريت على اخللد والفأر تبّني 
اخللد  من  أسرع  منا  باكرًا  ُفطم  اّلذي  اخللد  أّن 
املفطوم متأّخرًا أو بصورة عادّية. وأصبح مبنى 
أجسامها أكثر نحافة وطوًال، وقد وضعت أنثى 

اخللد صغارًا أكثر عدًدا وأكثر عافية وصّحة.
وكانت املجلة العلمّية BMC Medicine قد 

نشرت نتائج هذا البحث على صفحاتها.
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*åUHO�ò q�«d ≠ ال يزال العمل جاريا في 

في  التحتية  البنى  إلجناز  األخيرة  املراحل 
املركز  نطاق  في  لألوالد  اجلديد  املستشفى 
الطبي رمبام. ومن املقرر إقامة أكبر غرفة 
بحيث  الشمال  في  لألوالد  محمية  طوارئ 
تبلغ مساحتها 600 م. وهي ثالثة أضعاف 
وأما  احلالية.  الطوارئ  غرفة  مساحة  من 
املستشفى اجلديد فمساحته 17 ألف متر 
مربع، وهو ضعف مستشفى األوالد احلالي.

الطابق  في  اجلديدة  األوالد  طوارئ  وتقع 
إلى  سيرتفع  الذي  املبنى  من  األرضي 

تسع طوابق. وتتضمن طوارئ األوالد غرفة 
للعالج  وغرفتني  للمرضة  وغرفة  الصدمات 
فحص،  غرفة   12 إلى  إضافة  السريع، 
وغيرها  واملرافقني  لألهل  النتظار  وغرفتني 
من غرف الفحوض واألجهزة الطبية املتقدمة.

وسيتم تصميم كل غرفة بشكل مختلف، 
بإيحاء من البحر ورماله وصخوره وطيوره. 
وسيضم املستشفى اجلديد قاعة أوديتوريوم 
ذويهم،  مع  ولد  ملائة  تتسع  متدرجة 
وعروض  سينمائية  أفالم  فيه  وستعرض 

مسرحية وفنية متنوعة.     
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حتت ُعنوان «صّحة، قدرة جنسّية ورجولة»، وبحضور 
بشأن  واملهتمني  العرب  الّصيادلة  من  كبير  عدد 
في  الّصيادلة  نقابة  عقدت  اجلنسّية،  الصّحة 
كرمل»  «دان  فندق  في  األربعاء،  أمس  أّول  البالد، 
«باير»  شركة  مع  وبالّتعاون  حيفا،   مدينة  في 
ّية واملستحضرات الطبّية،  األملانّية للمنتجات الدوائ
مؤمترًا هو األّول من نوعه، من أجل مناقشة القدرات 

اجلنسّية لدى الرجال.
أجراه  خاص  بحث  نتائج  مناقشة  متّت  املؤمتر،  خالل 
الدكتور دانيئيل دراي (اختصاصّي بشؤون العالقات 
اجلنسّية ومعاِلج زوجّي). وقد أظهرت نتائج البحث 
 70% نحو  أّن  أهّمها  املثيرة،  املعطيات  من  عدًدا 
من املشاركني بالبحث قالوا إّن حتسني قدرتهم على 
الوصول حلالة انتصاب قوّية ومتواصلة وذات فاعلّية 
أكبر، من شأنه أن يزيد من جودة حياتهم اجلنسّية. 

شاختر  أريك  الدكتور  املؤمتر  خالل  حتّدث  كذلك 
حيث  اجلنسّية)،  واحلياة  العائلة  بطب  (اختصاصّي 
اضطرابات  «عالج  عنوان  حملت  محاضرة  قّدم 

االنتصاب؟ آن أوان الّتجديد».
(طبيب  تسيون  بن  يتسحاك  للدكتور  كان  كما 
نفسانّي، مسؤول ومدير خدمات الصّحة اجلنسّية في 
املؤمتر،  هذا  في  دورًا  «ليئوميت»)  املرضى  صندوق 
حيث قّدم محاضرة حول موضوع علم الّصيدلة في 

مجال العالقات الزوجّية واجلنسّية. 
بحث  في  وردت  اّلتي  الهاّمة  املعطيات  بني  ومن 
الدكتور دراي، أّن %41 من املُستطَلعني قالوا إّنهم 
حتسني  أجل  من  ّية  دوائ حبوب  ألخذ  استعداد  على 
أدائهم وقدراتهم اجلنسّية، بينما قال %80 إّنهم لم 
لتعزيز  املخّصصة  األدوّية  من  الّنوع  هذا  يستخدموا 
املتعّلقة  املخاوف  منطلق  من  اجلنسّية،  القدرات 
استخدام  يسّببها  قد  اّلتي  الصحّية  باملضاعفات 
ببعض  املصابني  لدى  خصوًصا  األدوية،  هذه  مثل 

األمراض املُزمنة، كالّسكري وضغط الّدم. 
في هذا املجال، وكخلفّية إلقامة هذا املؤمتر، ال بّد من 
اإلشارة إلى أّن مشاكل االنتصاب لدى الرّجال ليست 
ـ40  ال سّن  فوق  الرّجال  نصف  فنحو  الّنادر.  باألمر 
اجلنسّية.  العالقة  إقامة  في  صعوبة  يجدون  عاًما 
السّكرّي،  الدموّية،  واألوعية  القلب  أمراض  أّن  كما 
العجز  إلى  تؤّدي  أن  شأنها  من  أخرى،  ومشاكل 
َمن  حياة  بجودة  كبير  ضرر  إحلاق  وإلى  اجلنسّي، 

يعانون من هذه الظاهرة، وبحياة زوجاتهم.
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في  الّصيادلة  نقابة  (رئيس  داود  أبو  هاني  وقال 
مال): «ننظّم كّل عام أربعة مؤمترات طبّية  حيفا والشِّ
القدرة  موضوع  نتداول  أن  اخترنا  املرّة  وهذه  كبيرة، 
اجلنسّية لدى الرّجال في املجتمع العربّي، ملا فيها 
ولدى  احلياة  مناحي  كاّفة  على  وتأثير  أهمّية  من 
جميع الفئات.  أدعو كّل شخص يعاني مشكلًة في 
الّصيدلّي   أو  الّطبيب  إلى  التوّجه  اجلنسّية،  القدرة 

لالستشارة وعدم اخلجل»
املسالك  جراحة  (اختصاصي  بربارة  يوسف  د.  وقال 
ّية والعقم لدى الرّجال): «نالحظ في الّسنوات  البول

مختلف  على  متزايًدا  ا  طلًب األخيرة  الّثالث 
املستحضرات اّلتي حتّسن من القدرة اجلنسّية لدى 
هذا  في  ثورًة  األقراص  بعض  أحدثت  فقد  الرّجال. 
املجال، ألّنها ابتكرت حّبة ذائبة تأثيرها سريع، وأخرى 
آمنة لّلذين يعانون من أمراض الّسّكرى وضغط الّدم.» 
املسالك  جراحة  (اختصاصّي  فاهوم  باسل  د.  وصرّح 
استخدام  على  واسًعا  إقباًال  «نلحظ  ّية):  البول
املستحضرات اّلتي تساعد على حتسني جودة احلياة 
العربّي  املجتمع  استهالك  أصبح  حيث  اجلنسّية، 
لها مثل معّدالت االستعمال العاّمة في البالد في 
تلعب  الّشباب.  وأيًضا  الّسن  في  الكبار  صفوف 
ا بالّصحة العاّمة،  ـً احلياة اجلنسّية الّسليمة دورًا هاّم

وتؤّثر على االنسجام في حياة العائلة». 
يتبّني كذلك (من استطالع أجرته «باير»، شارك فيه 
840 مستطَلًعا) أّن ممارسة اجلنس لدى %83 من 

ـ60%  ا. ف الرّجال و%76 من الّنساء هي أمر هاّم جًدّ
ًئا عندما لم  من النساء قلن بأّن إحساسهّن كان سّي
يرتضينها.  اّلتي  بالوتيرة  اجلنس  مبمارسة  يحظني 
القدرة  مشاكل  إّن  قلن  الّنساء  من   72% أّن  كما 
ألنفسهّن،  الّذاتي  تقييمهّن  إلى  تسيء  اجلنسّية 
اّلتي  البشرى  ألنفسهم.  أزواجهّن  تقييم  وكذلك 
خرجت من هذا املؤمتر، هي توّفر حبوب لتعزيز الّنشاط 

والقدرات اجلنسية لدى الرجال..  
من  الكثير  استخدام  مخاطر  املؤمتر  ناقش  باملقابل، 

ًئا  سّي تقليًدا  تعتبر  التي  املزيفة  لألدوية  الرجال 
لعقاقير تعزيز القدرات اجلنسّية لدى الرجال. 

املؤمتر  في  املشاركون  طرحها  اّلتي  األسباب  بني  من 
بالغا  سببان  املزيفة،  األدوية  تعاطي  عن  لالمتناع 
في  خطيرة  مواد  وجود  احتمال  األّول:  األهمّية؛ 
احلبوب، وتصنيعها في ظروف إنتاج غير مالئمة. 
في  اجلنسي  العجز  عالج  أدوية  أن  املعروف  فمن 
يتم  وال  طبيب،  بوصفة  ُملزمة  أدوية  هي  البالد، 
طبّي  لفحص  خضوعه  بعد  إّال  للّشخص  إعطاؤها 
شامل، يعتمد عليه في حتديد اجلرعة املناسبة من 
املواد الفّعالة اّلتي بإمكانه تعاطيها. في هذا املجال 
حتوي  كانت  حال  في  َخطرًا  فة  املزَيّ األدوية  تشّكل 
مواّد فّعالة بجرعات غير مالئمة، أو في حال كانت 
طة أو أدوية مختلفة، غير مطابقة  حتوي مواّد منشِّ
وضوح  عدم  ذلك  إلى  ُيضاف  الدواء.  له  ص  ُخصِّ ملا 
أو  تخزينها  ظروف  وال  املزّيفة،  األدوية  إنتاج  ظروف 
توزيعها؛ حيث يكون هنالك مجال للتسّبب بضرر 

صّحي كبير عند استخدامها. 
احلبوب  هذه  متعاطي  يكون  أن  احتمال  الّثاني: 
أو  الّدم،  ضغط  وارتفاع  كالّسّكري  بأمراض  ُمصاًبا 
يعاني أمراض خلفّية، مثل: أمراض القلب واألوعية 
حّبة  يتناول  َمن  ذلك.  إلى  وما  الّسّكري،  الدموّية، 
مزّيفة ويعاني أمراًضا خلفّية، يعرّض صّحته للخطر 

بصورة أكبر وأخطر.

5�—UA*« s� V½Uł5�—UA*« s� V½Uł
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داود  «جنمة  طواقم  عاجلت   ≠ åUHO�ò q�«d*

احلمراء»، في األسبوع املاضي، مصابَني حيفاوّيني 
أحدهما يبلغ 25 عاًما نتيجة لدغة أفعى وهو 
عاًما   30 البالغ  واآلخر  ّية،  الهوائ دراجته  يقود 
لدغته األفعى عندما كان ابنه يغتسل في البيت. 
كما عاجلت الطواقم رجًال يبلغ 66 عاًما لدغته 
األفعى بجوار منزله، ورجل آخر يبلغ 50 عاًما 

تعرّض للدغة أفعى.
وأشارت مصادر «جنمة داود احلمراء» إلى ضرورة 
االنتباه الّشديد من األفاعي وسائر احلّيات اّلتي 
تخرج من جحورها في مثل هذا املوعد من الّسنة 
نتيجة احلر القائظ، وخاّصًة أّن هذه األفاعي قد 

اّلتي  املنازل  من  بالقرب  طعامها  عن  تبحث 
حتيط بها املزروعات والنباتات الكثيفة. 

كما ينبغي االحتياط من األفاعي أثناء الّتجوال 
أنواعها  على  والّتعرف  الوديان،  أو  اجلبال  في 
وكيفّية اإلسعاف األولّي في حال التعرّض للدغتها. 
امللدوغ  يستريح  أن  يجب  السياق  هذا  وفي 
والكشف عن مكان اإلصابة واستدعاء اإلسعاف، 
وأّال يربط العضو املصاب خشية انحباس الدم، 
وأّال يجري وراء األفعى لئال تلدغه ثانيًة، فيكون 
من  م  السُّ ميتّص  أّال  املهّم  ومن  مضاعًفا.  الضرر 
مكان اإلصابة أو يحاول توسيع اجلرح لئال يدخل 

الّسم بشكل أسرع إلى الدورة الدموّية.  

°w ŽU _« «Ë—c Š«

املرَكز  مؤّخرًا،  افتتح،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«ناڤيه  اجلماهيرّي  للمرَكز  املشترك  املوسيقّي 
يوِسف»، ولشعبة املرَكز اجلماهيرّي احلليصة، في 

مدينة حيفا.
ويهدف هذا املرَكز إلى خلق حوار موسيقّي وفنّي 
بني األطفال وأبناء الّشبيبة من العرب واليهود، 

„d ²A  w I O Ýu  e ÓÖd  ÕU² ² «
للّتواصل  يوِسف»   و«ناڤيه  احلليصة  حّيي  من 
ا وحضارًيا، بشكل خّالق، وكل ذلك  ـً ّي مًعا ثقاف

مبرافقة موسيقّيني مهنّيني.
ُيذكر أّنه افتتح استوديو مهنّي مجّهز بعدد من 
اجلماهيرّي  املرَكز  في  املتنوّعة  املوسيقّية  اآلالت 

«ناڤيه يوِسف» لهدف خدمة هذا املشروع.
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*åUHO�ò q�«d ≠ في احتفال كبير وعلى أصوات 

املنصرم،  الّسبت  ظهر  بعد  استقبلت،  الّطبول،  قرع 
الرّعايا املسيحّية في حيفا شعلة الّنور املقّدس القادمة 
من قبر املسيح في كنيسة القيامة في القدس.حيث 
أحضر الّشعلة اإليكونوموس دميتريوس سمرا (كاهن 
انتظاره  في  كان  حيث  األرثوذكس)،  الروم  رعّية 
تشارلي  األب  سعدى،  أبو  أغابيوس  األرشمندريت 
واألب سهيل (من رعّية الروم امللكيني الكاثوليك).

ووزّع األب سمرا الّنور على الّشعب املشارك، ضمن 
(بن  الكرمل  جادة  من  انطلقت  حاشدة،  مسيرة 
سرّية  تقّدمتها  اخلامسة،  الساعة  متام  في  غوريون) 
األرثوذكسّية،  املعمدان  يوحّنا  ومرشدات  كشافة 
امللكيني  الروم  رعية  كّشافة  «الكرمل»،  كّشافة 
ألوف  شارك  حيث  «البراعم»،  وكّشافة  الكاثوليك، 

املسيحيّني في املسيرة.
وكانت احملّطة األولى في كنيسة مار يوسف لرعّية 
الالتني، حيث استقبل النور األب عبدو عبدو وأبناء 
الكنيسة.  مدخل  في  كبيرة  شمعة  فأضاء  رعيته، 
مار  كنيسة  فكانت  للمسيرة  الثانية  احملّطة  أّما 

b O−*« ` B H U Ð qH²%Ë —u ÒM « èK F ý q ³ I ² ð è Ò¹ËUH O (« è ÒO × O *« U ¹U Žd «

استقبل  حيث  الكاثوليك،  امللكّيني  للروم  الياس 
ا  ـً الّنور املطران إلياس شّقور، قائًال: املسيح قام حّق
قام. وكانت احملّطة الثالثة كنيسة «سانت لوكس» 
اإلجنيلّية حيث كان في استقبال الّنور القس الكنن 
إلضاءة  الكهنة  جميع  دخل  حيث  شحادة،  حامت 
ثّم  ومن  الكنيسة  هيكل  في  الكبيرة  الّشمعة 
تابعت املسيرة نحو كنيسة القّديس يوحّنا املعمدان 
سرجيوس  األرشمندريت  فتسّلم  األرثوذكسّية، 

(الرّئيس الروحي لرعّية الروم األرثوذكس في حيفا) 
الّنور ليضيء بها الّشمعة.

وكان قد ترأس املطران كرياكوس (متروبوليت الناصرة 
وسائر اجلليل) القّداس االحتفالي لقراءة اثني عشر 
القديس  كنيسة  في  املسيح  صلب  وصالة  إجنيًال 
شاركه  حيفا،  في  األرثوذكسّية  املعمدان  يوحنا 
دميتريوس..  واإليكونوموس  سرجيوس  األرشمندريت 
الرعّية،  أبناء  من  باملصّلني  الكنيسة  غّصت  وقد 

وأعضاء ورئيس املجلس املّلي.
األرشمندريت  بني  تناوًبا  األناجيل  قراءة  ّمت  وقد 
دميتريوس  واإليكونوموس  باليونانّية،  سرجيوس 
شمعة  أضيئت  إجنيل  كّل  قراءة  وبعد  ّية،  بالعرب
واحدة على الّشمعدان اخلاص لهذه اخلدمة. وصدحت 
أصوات جوقة القّديس يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية، 
خاّصة  تراتيل  في  باسيال،  طوني  األستاذ  بقيادة 

بصلب املسيح.
من  الوفود  حضرت  الكنائس»،  زيارة  وخالل  هذا 
الكنائس املتآخية لتضيء الشموع وتركع للمصلوب،  
وحضرت جوقات عديدة مرّمنة، وقد حضر األرشمندريت 
سعدى (الرئيس الروحي لرعّية الروم  أغابيوس أبو 
امللكيني الكاثوليك) مرّمنًا «اليوم ُعّلق على خشبة»، 

ومن ثّم املرّمن جورج دروش واملطرب مروان مدني.
القديس  كنيسة  إلى  حضر  الفصح،  عيد  وملناسبة 
رعية  من  كبير  وفد  األرثوذكسّية،  املعمدان  يوحنا 
الروم امللكيني الكاثوليك وعلى رأسهم األرشمندريت 

أغابيوس أبو سعدى، يصحبة األب تشارلي واألب 
حيث  بالفصح،  واملعايدة  الّتهاني  لتقدمي  سهيل، 
املجلس  (رئيس  خوري  يوسف  استقبالهم  في  كان 
األسبق)  (الرئيس  معّلم  وفؤاد  األرثوذكسّي)  املّلي 
وعدد من أعضاء املجلس والهيئة التمثيلّية. كما 
استقبل الوفد األرشمندريت سرجيوس واإليكونوموس 
أهمّية     على  احلضور  وأجمع  سمرا..  دميتريوس 

الوحدة املسيحّية!!
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 åUHO�ò q�«d*

معهد  من  اجلماهيرّية  القيادة  مجموعة  قامت 
املرَكز  إلى  تعّلمّية  بزيارة  مؤّخرًا،  «مندل»، 
املرَكز  وشعبة  يوِسف»  «ناڤيه  اجلماهيرّي 
التقوا  حيفا؛  مدينة  في  احلليصة  اجلماهيرّي 
الّطاقم،  أعضاء  وبعض  املرَكزين  بإدارة  خاللها 
املرَكز  تأسيس  خطوات  على  كثب،  عن  للتعرّف 
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موقعنا على الفيسبوك 
«أحلى رحالت مع نقوال أبو الزوز»

*åUHO�ò q�«d ≠ على أثر توّجه الّنائب د. جمال 

لوزارة  البرملانّية)،  «التجّمع»  كتلة  (رئيس  زحالقة 
حتديد  بطلب  احلسابات،  مدّققي  ومجلس  القضاء 
المتحانّي  املتقّدمني  العرب  للّطلبة  خاص  موعد 
شهر  مع  لتزامنهما  احلكوميّني  احلسابات  تدقيق 
حتديد  إمكانّية  ستمنح  بأّنها  الوزارة  رّدت  رمضان، 

موعد خاّص للّطلبة العرب الّصائمني.
وجاء في رسالة املديرة العامة لوزارة القضاء: إّن على 

 U ÐU (« o O b ð ÊU × ² « ‹ 5 ÒO F U'« è³ K ÒDK  ’U š b Žu
الطلبة العرب الّصائمني، واملعنّيني بتقدمي االمتحان 
في موعد خاّص - غير اّلذي يوافق في شهر رمضان 
حّتى  ا  ـً خطّي احلسابات  مدّققي  مجلس  إخبار   -
توّجه  وبعد  أثره  على   .(15/5/2013) تاريخ 
املجلس  سيعلن  الّطلبة،  من  املطلوب  األدنى  العدد 

عن املوعد اخلاّص نهاية شهر أّيار اجلاري.
ُيذكر أّن إعالن الوزارة جاء بعد توّجه عدد من الطلبة 
العرب ملكتب الّنائب جمال زحالقة، شكوا من صعوبة 

إجراء االمتحانات والّتحضير لها خالل أّيام الّصوم.
أّن  زحالقة  أّكد  الوزارة  قرار  على  له  تعقيب  وفي 
«على الدولة ومؤّسساتها احترام األعياد واملناسبات 
الدينّية للجميع». وأضاف: «نأمل أن يقوم مجلس 
ومبراعاة  الّصائمني  باحترام  احلسابات  مدّققي 
ظروفهم، وحتدد موعد خاّص لالمتحان. رغم التحّفظ 
من الشروط التي وضعت لتحديد موعد االمتحان، 
هو  الرّد  أّن  إّال  الطلبات،  وتقدمي  الّطلبة  عدد  مثل 
اإلعالن  خطوة  تليها  أن  يجب  األمام،  إلى  خطوة 
رسمًيا عن موعد خاّص، لنقوم بعدها بتقدمي طلب 
مماثل، لتحديد مواعيد خاّصة، في جميع املؤّسسات 
والهيئات اّلتي جتري االمتحانات في شهر رمضان».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB	®
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اجلماهيرّي وتنشيطه، رغم الّظروف الصعبة.
وقد رافق املجموعة كّل من: د. رفيق احلاج، ود. 
حيث  «مندل»)،  معهد  (من  شيلوني  دانئيل 
وامليدانّي  الّتربوّي  للعمل  تقديرهما  عن  أعربا 
املقّدم للجمهور من خالل املركز اجلماهيرّي «ناڤيه 
املرَكز  وشعبة  يفراح)،  شمعون  (بإدارة  يوِسف» 

اجلماهيرّي احلليصة (بإدارة نسرين مرقس).
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في  وساق،  قدم  على  جاهدًة،  الطواقم  تعمل 
وقد  حيفا..  مدينة  جنوبي  عوفر  سامي  استاد 
التقطت، مؤّخرًا، هذه الّصورة بعد أن ّمت تثبيت 

(تركيب) سقف ذهبّي لالستاد.
متقّدم  قدم  كرة  ملعب  عوفر  استاد  وبعتبر 
ومساحته  املتطوّرة  لتجهيزاته  نظرًا  البالد،  في 

 d u Ž w U Ý œU² Ýô nI Ý X ³ O ¦ð
الكبيرة، حيث يشمل االستاد أكثر من 30 ألف 
مقعد. كما يعتبر استاد سامي عوفر أّول ملعب 

«مسقوف» في البالد.
ا لكرة القدم والرياضة، فهو  وعدا عن كونه ملعًب
مصّمم لهدف استضافة أحداث تربوّية وترفيهّية 

ضخمة.

»U ³ ÒA « 5 Ð q�«u ² K  d ł ≠  UG ÒK « Ü ÒK F ð

*åUHO�ò q�«d ≠ انطلق، مؤّخرًا، في مدينة حيفا مشروع 

الّشباب  سلطة  مببادرة  واملمّيز،  الفريد   «Say what»t

البلدّية، وبالّتعاون مع حانه نوال سوكس في مرَكز «زيڤ».
ّية  ويهدف املشروع إلى إتاحة الّلقاء بني مجموعات شباب
من  ّية  شباب ومجموعات  واليهود)،  العرب  حيفاوّية (من 
ممتعة،  أجواء  في  البالد،  في  متكث  ّية  دول مجتمعات 
ليس لهدف تعّلم لّغات جديدة فحسب، وإّمنا خللق جسور 
الّتواصل االجتماعّي، الفكرّي، الّثقافّي والّشخصّي، واّلتي 
من شأنها استقطاب الّشباب، والعمل على إبقائهم في 

املدينة.
اّلتي  املشاريع  من  جديدة  رزمة  ضمن  املشروع  هذا  ويأتي 
تطلقها سلطة الّشباب البلدّية، والتي تلقى استحساًنا 
وإقباًال من قبل الّشباب، من مختلف األطياف واألجناس. 
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اختتام  استقطبت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

واّلتي  القطرّي،  الرياضي  األسبوع  فّعالّيات 
جرت مؤّخرًا في مدينة حيفا، ألوف املشاركني 
الرياضّية  احملطات  مع  تفاعلوا  اّلذين 
ـ«زومبا»، تسّلق اجلدران،  املختلفة، كرقص ال
ّية،  الهوائ الدراجات  ركوب  الطبول،  قرع 

الچولف، وغيرها.
ّية تتويًجا ألسبوع  حيث تعتبر هذه االحتفال
للسنة  ينظّم  واّلذي  البالد،  في  الرياضة 
الّثالثة على التوالي في 150 بلدة، مببادرة 

  U ÒO U ÒF  ‹ Êu Ö—UA ¹ ·u _«
ÒÍd DI « Òw {U ¹ Òd « Ÿu ³ Ý_«

وزارة الّثقافة والرياضة.
احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  وبارك  هذا 
أّن  إلى  وأشار  الوزارة،  مبادرة  ياهڤ،  يونا 
الصّحة،  وزارات:  قبل  من  اختيرت  حيفا 
والرياضة  الّثقافة  والّتعليم،  الّتربية 
الّسمنة  من  للحّد  قطري  مشروع  لقيادة 
صفوف  في  سليمة  صحّية  أمناط  وتعزيز 
الرياضة  ّية  احتفال بأّن  وأردف  اجلمهور. 
ومسابقات  نشاطات  سلسلة  إلى  تنضم 
املدينة. في  ُتقام  ومحلّية،  ّية  دول رياضّية، 
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مع  احتجاجية  مسيرة  في  تشارك  أن  أروع  ما 
يحلمون  معاً،  يسيرون  الناس،  من  هائل  عدد 
ليعلنون  مؤلم،  واقع  على  معاً،  يحتجون  معاً، 
االستسالم  نرفض  أننا  عاٍل  وبصوت  املأل  على 
لهذا الواقع الذي يحاول البعض فرضه علينا. ما 
أجمل أن تسير في الشارع لتهتف وأنت تؤمن مبا 
بفرح  يصرخن  نساء  تشاهد  وأنت  تصرخ  تهتف، 
تختنق  واألصوات  عيونهن،  من  تذرف  والدموع 
العنف،  ضحية  على  القلوب  في  لغصة  أحيانًا 
طفًال  تسمع  أن  أجمل  ما  زبيدات.  محروس 
يتربع على كتف والده ويصرخ بأعلى صوته «ال 

للعنف». 
منذ  حيفا  مدينة  تشهده  لم  وطني  عرس  إنه 
زمن، صرخة بحجم األلم، رد فعل بحجم بشاعة 
كل  وامرأة،  رجل  كل  أحيي  أن  أوّد  وهنا  اجلرمية. 
شوارع  إلى  خرجوا  وطفلة  طفل  كل  وشابة،  شاب 
في  االحتجاج،  مسيرة  في  ليشاركوا  حيفا 
صرخة األلم والتحدي، صرخة الرفض، صرخة ضد 
ضد  صرخة  والعربدة،  والبلطجية  والعنف  القتل 

االستهتار بأرواحنا، صرخة احلياة. 
نعم صرخة احلياة، فنحن شعب يريد أن يعيش، 
شعب من حقه أن يعيش بأمان، شعب سيوقف 
مبحبته،  بوحدته،  القتل،  وجنون  الدم  حمام 
خالل  والشابات  الشباب  صرخات  بتكاتفه. 
مسيرة االحتجاج جعلت حي عباس يقشعر تأثراً، 
إن من لم يكن هناك لم يشعر باألجواء احلميمية  
التي سادت املشاركني في هذه املسيرة، أن يكون 
االالف واحداً، أن يتحول محروس إلى رمز لرفض 
شعلة  إلى  حيفا  تتحول  أن  حيفا،  في  العنف 

كفاح في مواجهة غول القتل. 
حيفا تنتفض لتنفض عنها غبار اجلهل والقبلية 
والتخلف، حيفا تنتفض لتقول نحن أبناء احلياة، 
نحن أبناء النور. حيفا تنهض من نومها لتطرد 
الشمس  نور  ولتستقبل  أفقها،  من  الليل  سواد 

الساطع، نور احلياة.  
وحتى ال ُيقتصر ما أكتبه على التغني باملسيرة 
املاضي،  الثالثاء  يوم  انطلقت  التي  االحتجاجية 
أهمية  على  أكدت  التي  لألصوات  واستجابة 
االستمرار في اخلطوات االحتجاجية والتوعية في 
مجال مكافحة العنف، وإميانًا مني أن كل واحد 
خالل  من  ويخدم  بدلوه  يدلي  أن  يستطيع  منا 
موقعه للحد من انتشار هذه الظاهرة اخلطيرة في 
مجتمعنا، سأكتب اليوم عن دور وسائل اإلعالم 

في التوعية في مجال مكافحة العنف. 
فوسائل اإلعالم في يومنا هذا ُحتكم سيطرتها على 
اهتماماتنا، وتكاد حتاصرنا في كل مكان نذهب 
عرضة  أصبحنا  إذ  األوقات،  جميع  وفي  إليه، 
ملضامني ما نشاهده أو نسمعه أو نقرأه يومًيا في 
االعالم،  وسائل  جتنيد  يجب  لهذا  الوسائل،  هذه 
التي تتمتع بقوة مميزة في التأثير على الناس. 
من  نتابعه  الذي  بالعنف  نتأثر  مدى  أي  فإلى 
خالل وسائل اإلعالم؟ وهل لوسائل اإلعالم القدرة  
على التصدي أو احلد من انتشار ظواهر العنف 
اخلطيرة  االجتماعية  املشكلة  هذه  املجتمع؟  في 
علينا  وتنغص  نومنا،  وتؤرق  تقلقنا  باتت  التي 

حياتنا، وتهدد كياننا.
أوًال  يقوم  املريض،  معاجلة  الطبيب  يقرر  عندما 
بإجراء الفحوصات الطبية للمريض ملعرفة املرض 
ومن ثم يبدأ مبعاجلة املريض. وحتى نتصدى آلفة 
العنف يجب علينا أوًال أن نعرّف ما هو العنف 
وندرسه جّيداً، فالعنف هو سلوك أو فعل يتسم 
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أو  فرًدا  يكون  قد  طرف  عن  يصدر  بالعدوانية 
بهدف  دولة  أو  اجتماعية  طبقة  أو  جماعة 
استغالل واخضاع طرف آخر في إطار عالقة قوة 
يتسبب  مما  وسياسًيا،  اقتصادًيا  متكافئة  غير 
نفسية  أو  معنوية  أو  مادية  أضرار  إحداث  في 
لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة أخرى. 
الفرد  على  وآثاره  العنف  بدراسة  االهتمام  بدأ 
واملجتمع بعد احلرب العاملية األولى حيث ارتفعت  
هذه  بعد  ملحوظ  بشكل  والعنف  اجلرائم  نسبة 
تقصي  التي  بالباحثني  دفع  مما  بالذات،  الفترة 
الدور  معرفة  حاولوا  حيث  ذلك  ودوافع  أسباب 
بهذه  التسبب  في  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي 
الدور  وحتديد  جهة،  من  االجتماعية  املشكالت 
الذي تلعبه في التصدي لهذه املشكالت من جهة 
الوسائل  تأثير  أن  إلى  الباحثون  وتوصل  أخرى. 
االعالمية على الفرد يتأثر بعوامل نفسية كثيرة 
القوي  التركيز  وكان  كثيرة،  نفسية  ومتغيرات 
لهم على البعد النفسي، أي أسلوب االفراد أمام 
ومتغيرات  عوامل  من  قوة  أكثر  االعالم  وسائل 
أخرى مما يجعل التأثير معتدًال نوًعا ما. باملقابل 
هنالك من يعتبر بأن لوسائل االعالم تأثير كبير 
اتبعت  إذا  خاصة  واملجتمع،  الفرد  على  وقوي 
وسائل االعالم أساليب معينة في مواقف معينة 
مثل تكرار الرسالة االعالمية، ثم شموليتها ثم 
يصبح  احلاالت  هذه  ففي  وتوافقها،  انسجامها 

لوسائل االعالم التأثير األكثر قوة. 
وهنالك بعض البحوث التي أشارت بأن نشر العنف 
من خالل وسائل اإلعالم يؤدي إلى سلوك عدواني، 
بل أكدت هذه البحوث أنه هنالك عالقة وثيقة بني 
املضامني.  هذه  ملثل  والتعرض  العدواني  السلوك 
قدراتها  تستثمر  أن  االعالم  وسائل  على  وهنا 
وسلطتها ومدى تأثيرها على اجلمهور من خالل  
املجتمع،  على  للعنف  السلبية  اآلثار  توضيح 
إلى  تدعو  التي  البرامج  نشر  من  واالكثار 
والظلم.  والقتل  التهور  عن  واالبتعاد  التسامح 
اجتماعية  بشخصيات  االستعانة  ميكن  وهنا 
ضاغطة  جماعات  مبثابة  ليكونوا  وفنانني  وأدباء 
حلمالت  التخطيط  وخالل  اجلمهور.  على  ومؤّثرة 
اعالمية  يجب استخدام أساليب االقناع املعروفة 
واللطف  والكمال،  والصحة،  والدقة  كالوضوح، 
االعالم  وسائل  على  يجب  باملقابل  اإليجاز.  ثم 
األخبار  نشر  أو  إذاعة  من  االمكان  قدر  التقليل 
وبث البرامج التي حتث على العنف أو تتضمن 

مفاهيم ذات عالقة بالعنف او تشجع عليه.
في  املساهمة  ميكنها  أخرى  مؤسسات  وهنالك 
تخفيف حدة وتيرة ظواهر العنف في مجتمعنا 
مثل املدارس، التي بإمكانها وضع برامج تثقيف 
للحد  املمنهج  والعمل  املجال،  هذا  في  مكثفة 
للفن  كما  مجتمعنا،  من  اآلفة  هذه  انتشار  من 
عامة واملسرح خاصة، وعلى األخص املسارح التي 
تقدم عروضها لطالب املدارس أن تساهم من خالل 

أعمالها الفنية واملسرحية على نبذ العنف.
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قاٍس أنت يا زمن!! ومرآة حقيقتك ُمفزعة!!
ال تقل صبرًا!! إلى كم سنغفر؟!

وحيفا، حياة أصبحت تأخذ مجرى املأساة!!
ّكني والرّصاص  وكيف ال وهي مدينة املوت والسِّ

- مدينة إبادة اإلنسان...
الّشبابيك، ُيتٌم يطّل على بيادر املوت، ينزف 

ويدور على نفسه كالغريق..
ُمظلمة،  أزّقًة  اسمائها،  حروف  تذرف  الّشوارع 
صرخات أّنات، أًملا، َندًبا ودموًعا ِثقاال.. تعلن 

والدة املأساة!
لغًة  تشتعل،  ثّم  بَنسيس  تبدأ  نارها  اجلرمية، 
واألفق  واحلديد  العنف  «حضارة»  على  ُتصّر 

ماء!! ب بالدِّ املَخضَّ
هنيًئا لك على هكذا نصر أّيتها اخلطيئة، ابنة 

«كبير» األبالسة!!
على  أجلستنا  تائهة،  بأرواح  أسماء  أحملتنا 
أقبية  من  بحجارة  ورجمتنا  العنف  ركبة 
اجلحيم. ففارقنا لّغتنا األولى، حاملني أبجدّية 
يتعّثر  وهو  الّسير  يعشق  اّلذي  اإلحلاد  زمن 

بالّدماء..
لي  أوجدت  اليوم  هزمتك،  القاسي  الزّمن  أّيها 
مسكني  أنَت،  مسكني  ألقول:  جديًدا  ُمستهًال 
جعلت  أّنك  تدري  تعد  لم  ألّنك  ومندحرُ!! 

ُمصيبتك أكبر!!
حيفا  واخلالص..  األمل  أغنية  عاصمة  حيفا 
ملحمة ال تنسى اسمها، ألّنها ملحمة البقاء!! 

لن تستسلم لعنف ُميطر املوت الزُّؤام!!
َمت  ال لن تستسلم وقد لوت عنق العنف وحطَّ

تابوت احلمام!!
من  عليها  نزل  ُعنف  مع  عنيف  صراع  حيفا 

«كوكب» هجني عاق!!
واستضاَءت  أبنائها  خير  شروط  أكملت  اليوم 
براية تاريخها، ِسراًجا ُمشرًقا وإصرارًا ُيصّر على 

حضارة اإلنسان.. ويقترف ذنب حّب البقاء..
احلياة  لقدسّية  تبقوا  أن  ُتناشدكم  حيفاكم 

أوفياء.. أوفياء.. أوفياء.. أوفياء..
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شارك الّطالب احليفاوّي أحمد وليد عويس (13 عاًما)، طالب الّصف 
يوم  احلليصة،  حّي  في  احلاج»  الرّحمن  مدرسة «عبد  في  الّسابع (أ) 
في  «العودة»  ُعنوان  حتت  ّي  الغنائّي/الفّن املهرجان  في  األخير،  األحد 
للمطرب  بلدنا»،  «فلسطني  أغنّية  في  شارك  حيث  الله،  رام  مدينة 

الِفَلسطينّي موسى احلافظ. 
مهرجان  في  عويس  أحمد  للّطالب  األولى  الرسمّية  املشاركة  هي  هذه 
ّي.. وقد حصل على شهادة تقدير ملشاركته املمّيزة في هذا املهرجان  فّن

اّلذي ُعقد في املرَكز الّثقافي على اسم محمود درويش في رام الّله.
ا،  وتأتي هذه املشاركة، بعد أن بدأ أحمد عويس، الغناء منذ سنتني تقريًب
استحسان  والقى  املدرسّية  احلفالت  من  كبير  عدد  في  شارك  حيث 

وإعجاب كّل من سمع صوته.
ويذكر أّن الّطالب أحمد عويس ميّثل مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في 
وسام  األستاذ  تدريبه  على  ويشرف  املدرسّية،  احلفالت  من  كبير  عدد 
«الكرمل»  مهرجان  في  العام  هذا  عويس  أحمد  شارك  كما  خوري. 
ـ25 من شهر  للموسيقى، وقد ترّشح للّنهائيات اّلتي ستجري في ال

أّيار اجلاري.
والّسهرات  احلفالت  املطربني  بعض  يشارك  عويس  أحمد  أّن  يذكر 
ّية، حيث بدأ اجلمهور التعرّف على  ّية في ِمنطقة الّضفة الغرب الغنائ

ّية الصاعدة وتقدميه الّدعم والتأييد والّتشجيع. املوهبة الغنائ
يعشق أحمد الغناء الطربّي األصيل واألغاني الرومانسّية أيًضا، ويغّني 
جّسار  ووائل  اجلسمي  وحسني  الّصافي  وديع  أمثال:  املطربني،  لكبار 
وفضل شاكر وغيرهم. وقد أبدع أحمد ومتّيز في غنائه لهذا الّلون من 

ألوان املوسيقى. 
ويعمل أحمد عويس، هذه األّيام، على تسجيل أغنّية خاّصة حتت ُعنوان 
«القلب الولهان»، من كلمات املطرب الِفَلسطينّي موسى احلافظ، ومن 

أحلان الّشاب إياد سبيتي (مدير فرقة ِفَلسطني للفولكور الشعبي)..
باإلضافة إلى متّيز أحمد في الغناء، فهو طالب خلوق ومجتهد يدأب 

على املواظبة على دراسته.
وقد وصلنا أّن أحمد عويس تلقى دعوة شخصّية للمشاركة في مهرجان 
وز/ ِفلسطينّي دولي سيجري في مدينة پاريس الفرنسّية، في شهر متّ

وانضمام  عمل  عقد  على  وّقع  عويس  أّن  علمنا  كما  القادم.  يوليو 
إلحدى الفرق املوسيقّية، وسيتّم اإلعالن عن تفاصيل املهرجان والعقد 

في أعداد قادمة..
..وهكذا في عمر مبّكر بدأ يخطو أحمد عويس أولى خطواته الّثابتة 

نحو  الّنجومّية، فطاملا حلم أن يصل إلى النجومّية..
هذا وتقّدم والد أحمد، وليد عويس - اّلذي يقف إلى جانب ولده ويدعمه 
ويشّجعه - إلى مدير مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» محّمد عوّاد، وأستاذ 
اجلزيل  بالشكر  والتدريسّي  اإلدارّي  والطاقم  خوري،  وسام  املوسيقى 

لدعمهم وإميانهم مبوهبة أحمد.  
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ولكننا  كثيرة،  مجتمعنا  في  احلسنة  القدوات 
القلوب  بها  تتعلق  التي  القدوات  إلى  بحاجة 
مصلحة   ذلك  في  ملا  املتميز،  للتغيير  ا  طلًب
للجميع. وهذا التغيير املرجو ال ميكن أن يتم إّال 
باملبادرة - كما كان يحث عليه الرسول محّمد 

(ص): «بادروا باألعمال الّصاحلة».
وللوصول إلى هذه الغاية استهّل كالمي مبا رواه 
في  سّن  «من  (ص)  محّمد  الّنبي  عن  مسلم 
اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سّن 
في اإلسالم سنة سّيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 
القدوات  جتتهد  أن  احلديث  هذا  من  والهدف 
الناس  ليسير  الصالح  العمل  في  املجتمعية 
الصراط  إلى  بأيديهم  فيأخذوا  خطاهم،  على 
اخلير  أهل  مببادرة  ذلك  ويتحقق  املستقيم. 
والصالح، بالعمل الصالح؛ فيقّلدهم الناس به أو 
يتنافسون مبثله أو بكلمة طّيبة ينشرونها بينهم 
{والكلمة الطّيبة صدقة} أو يجتنب من يعتبرون 
أنفسهم قدوات مجتمعّية؛ كل عمل مستقبح 
في ميزان الله أو في نظر الناس ألنهم مراقبون 
من الغير، وخاصة ممن يعتبرونهم قدوة حسنة ألّن 
عدم االقالع عن املسلك املنحرف يجعل أصحابه 
بذلك  الناس  يأمروا  لم  وإن  والبغي  للشر  دعاة 
واملطلع على الّتاريخ البشري كّلما تقع جرمية قتل 
في محيطه يتذّكر تلك جرمية القتل التي برزت 
في بداية اخلليقة؛ حيث كان الّناس أسرة واحدة 
آدم  ابن  يقتل  أن  وهي  وأوالدهما،  وأم  أب  من 
األول قابيل أخاه هابيل؛ ولنترك للقرآن يصف لنا 
هذه اجلرمية بتفاصيلها. قال تعالى {واتِل َعَليهم 
ِمن  ل  َفَتَقبَّ اًنا  ربَ ُق َقربا  إذ  باحلّق  آَدم  ابني  َبأ  َن
َك. َقاَل  ل ِمَن اآلَخر. َقاَل َألَقُتَلنَّ م َيَتَقبَّ أََحَدهما وَلَ
يَّ َيَدك  َسَطت إلَ قني لَِئن بَ ا َيَتَقّبل الّله ِمن املتَّ إمنَّ
لتقتلِني َما أَنا ِبباسط َيَدي إلَيك َألقُتَلك إّني 
أخاُف الّله رّب العاملني إّني أريد أن َتبوَء باثمي 
َجزَاء  وَذِلَك  الّنار،  أصحاِب  من  َفتكوَن  واثِمَك 
َفَقَتَله،  أخيِه،  َقْتل  َنفسه  لَه  َفَطوَعت  املَني  الظَّ

َفأْصَبَح ِمَن اَخلاِسريَن}.
فكانت هذه اجلرمية أول جرمية قتل تقع على وجه 
اإلنسان  يعّلم  غراًبا  بعث  الله  أّن  حّتى  األرض، 
الّله  رسول  قال  وفيها  أخيه؛  سوأة  يواري  كيف 
ابن  على  كان  إّال  ظلًما  نفس  تقتل  (ص): «ال 
آدم األّول، كفل منها ألّنه أّول من سّن القتل» رواه 

أحمد والشيخان.
ثّم  سّيئة  عمل  من  جزاء  (ص)  الرّسول  يصف 
ولكن  االثم،  لهم  يحصل  إّنه  بها  الّناس  تبعه 

من سبق إليها كان إثمه مضاعًفا. وكّلما ازداد 
عدد الّتابعني كّلما ازداد االثم. ولو مات صاحب 
الضاللة منذ مئات السنني وفي املقابل من عمل 
مثل  فله  خطاه  على  الناس  وسار  صاًحلا  عمًال 
أجر العاملني دون أن ينقص من أجرهم شيء ولو 

مات صاحب هذا العمل منذ مئات الّسنني.  
رواه  ما  احلديث  هذا  ورود  سبب  أن  ورد  وقد 
في  «كّنا  الله  عبد  بن  جرير  اجلليل  الصحابي 
عراة  قوم  فجاءه  الله  رسول  عند  النهار  صدر 
السيوف  متقّلدي  العباءة  أو  النمار  مجتابي 
رسول  وجه  فتمعر  مضر،  من  كّلهم  بل  عاتقهم 
الله ملا رأى فيهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر 
بالل فأذن وأقام ثّم صلى وخطب فقال: يا أّيها 
الناس اّتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثيرًا ونساء 
واّتقوا الله اّلذي تسائلون به واألرحام ان الله كان 
ا. وقال: يا أّيها الذين أمنوا اتقوا  عليكم رقيًب
الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إّن 

الله خبير مبا تعملون».
ولم يزد احلبيب على هذه الكلمات حتى تسابق 
الّناس فتصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن 
ثوبه وتصدق رجل من صاع بر أو صاع متر ولو 
بشق مترة فجاء رجل من األنصار بصرة كانت كفه 
تعجز عنها ثم تتابع الناس. يقول جابر: حّتى 
رأيت كومني من طعام وشراب وثياب حّتى رأيت 
وجه رسول الّله يتهّلل كأنه مذهبة. فقال رسول 
الله «من سنة في االسالم سنة (احلديث) ويفهم 
من حال الناس الذين قدموا على رسول الله أّنه 
ولذلك  عراة  حفاة  جياع  فكانوا  الفاقة  أصابتهم 
العمل  من  مبادرة  تكون  أن  الّساعة  واجب  كان 
تبرعات  جمع  حملة  في  يتمثل  والذي  الصالح 
يقودها الرّسول محّمد (ص) بنفسه، فكان هذا 
العمل من السّنة احلسنة التي تستحّق االقتداء 
صالح  بعمل  إنسان  قام  إذا  ولهذا  واألتباع. 
فذلك  اخلير،  ليعم  فيه  ليتبعوه  للّناس  وأعلنه 
لالقتداء  ا  طلًب يظهره  أن  شريطة  مطلوب  أمر 
يظهره         وال  العمل،  في  الله  مرضاة  يطلب  وأن 

رياء للّناس.
وقد حّث القرآن الكرمي الّناس بطلب االقتداء في 
يصف  وهو  تعالى  الّله  فقال  الّصالح،  العمل 
عباد الرحمن أّنهم يدعون الّله {واجعلنا للمّتقني 
اّلذين  «أولئك  الّناس  من  فئة  أّن  ويخبر  إماًما} 
يحتاج  النهج  وهذا  اقتده».  فبهداهم  الله  هدى 
َيوم  ِه وَال إلى املسارعة؛ قال تعالى {يؤِمنوَن باللَّ
املُْنَكِر  َعِن  وََينهوَن  ِباْملَْعروِف  وََيْأمرون  اآلَخر، 

اِحلنيَ}. َسارِعوَن ِفي اَخلْيرَاِت وَأولَِئَك ِمَن الصَّ وَُي
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ّية هي شعور داخلي بالواجب جتاه شخص  املسؤول
أو عمل معّني. هذا الّشعور ُتنميه تربية الفرد، 
ويؤّدي إلى التزام يفرض واجبات مادّية ومعنوّية 
وطبيعة  الفرد،  به  يقوم  الذي  الدور  ُميليها 
عنهم. املسؤول  واآلخرين  الفرد  بني  العالقة 

الفرد  ُيلزم  اجتماعّي  أو  عائلّي  وضع  فكل 
توجب  مثًال  األب  ّية  فمسؤول معّينة.  بواجبات 
ولكل  املدرّس.  واجبات  عن  تختلف  واجبات 
يتزوّج  فالذي  اتها.  ّي مسؤول العمر  من  مرحلة 
جَسًدا  فيصيران  امرأته  وَيلزم  وأّمه  أباه  {يترك 
واحًدا} (تكوين 24:2)، أي أّنه يصبح مسؤوًال، 

بعد أن كان في عهدة والديه.
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- أنا حر.. إًذا أنا مسؤول
منلكها..  اّلتي  احلرّية  بقدر  ّيتنا  مسؤول ترتبط 
فالّسجني ليس مسؤوًال مثًال عن تنظيم وقته، 
أو اختيار برامجه، أو حتديد طعامه، أو انتقاء 
مالبسه! وهو ال يّتهم بالّتقصير إذا لم يذهب 
لزيارة مريض أو لم يشارك احتفال خاص بصديق 

أو قريب، ذلك ألّنه ليس حرًا.
ّية توأم احلرّية، وكّل حّر مسؤول عن حسن  املسؤول
استخدام حرّيته، وضبط تصرّفاته، وكّلما اّتسعت 
اتنا. ّي مساحة حرّياتنا، زادت معها أبعاد مسؤول

قال أحد الّشبان: «أنا من عائلة ثرّية، وعندي 
كثيرون  خدمتي  على  ويقوم  اخلاّصة،  سيارتي 
من العاملني في بيت أبي. فأنا لست مسؤوًال 
معنى  يعرف  ال  الّشاب  هذا  شيء».  عن 
فقط  تقع  ّية  املسؤول أّن  يظن  إّنه  ّية،  املسؤول
على كاهل الفقراء املعدمني، والعبيد املقّيدين! 
اّتخاذ  ميلك  ال  فالعبد  الصحيح،  هو  والعكس 
ّية؛ أّما صاحب  القرار، لذلك فهو محدود املسؤول
احلرّيات الواسعة فال عذر له إن لم يكن على 

ّية وااللتزام. مستوى املسؤول

- أنا عاقل.. إًذا أنا مسؤول
فهو  وتصرّفاته  مواقفه  عن  يسأل  ال  املجنون 
يأتي  أن  منه  نتوّقع  ال  ونحن  اإلدراك.  محدود 
بقرارات حاسمة أو مواقف منضبطة؛ والعكس 

صحيح مع العاقل واحلكيم.
من  مختلفة  درجات  تقع  والعاقل  املجنون  وبني 
اإلنسان  لدى  ما  قدر  على  ّية،  األدب ّية  املسؤول

من إدراك ووعي.
واملراوغة،  اخلداع  في  عقله  يستخدم  ال  العاقل 
يتنّصل  فال  كاملة،  اته  ّي مسؤول يتحّمل  وهو 
اآلخرين  يحّمل  فال  بأخطائه،  يقّر  وهو  منها، 

ّية هذه األخطاء. مسؤول
لنفسه،  الّضوابط  يضع  اّلذي  هو  حًقا  العاقل 
بأمانة  اته  ّي مبسؤول ويلتزم  األحكام،  ويقيس 

وشجاعة وقوّة!

- أنا متحّضر.. إًذا أنا مسؤول
على  يبصق  بسيًطا  ا  ـً ريفّي رجًال  نرى  عندما 
األرض مثالً، أو يتثاءب أو يسعل بصوت مرتفع 
وينشر من حوله الرّزاز، فإّننا ننزعج، لكّننا نغفر 
له تصرّفاته (أعماله)، ألّنه ال يعلم مدى اإليذاء 
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به.  للمحيطني  يسببهما  اللذين  الرّاحة  وعدم 
وهو بذلك ال يكون مسؤوًال عن تصرّفاته البريئة.

أما املتحّضر فهو مسؤول متاًما عن كّل مواقفه، 
وعليه أن يتصرّف من منطلق مشواره احلضاري، 

وخبراته الّسلوكّية املتحّضرة.
العالم  على  االنفتاح  أن  يحسبون  البعض  إّن 
املتحّضر يعني التحرّر من القيود، والتنّصل من 
تتعارض  اّلتي  الّشاذة  األفكار  وتبّني  املبادىء، 

مع الّتقاليد والعرف والبيئة.
جتاه  ّيته  مسؤول يدرك  اّلذي  هو  حًقا  املتحّضر 
مجتمعه، فيضيف إليه ما يفيده وينفعه، ال 

ما يضرّه أو يسيء إليه.

- أنا إنسان.. إًذا أنا مسؤول
تّتسم  راقية،  قوانني  لها  اإلنسانّية  العالقات 
ّية. وهذه القوانني هي اّلتي تدفع إنساًنا  باملسؤول
الى املساهمة في بناء مدرسة أو مستشفى أو 
إغاثة محتاج.. إلخ. وهو يفعل ذلك ألّنه يشعر 
قلب  له  إنسان  ألّنه  مجتمعه،  جتاه  ّيته  مبسؤول

ومشاعر وأحاسيس فّياضة متعاطفة.
ّياته  مسؤول من  يتهرّب  أو  يتنّصل  َمن  وكّل 
عن  يتنازل  ّية،  األدب اته  ّي مسؤول أو  البيتّية، 

بعض مالمحه اإلنسانّية.
عتب  أو  حرج  ال  العاقلة،  غير  احليوانات  إّن 
ودوافعها  الغريزّية  تصرّفاتها  في  عليها 
الوحشّية؛ أّما اإلنسان فهو مسؤول أمام نفسه، 

وأمام مجتمعه وأمام الله!
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ّية هي اختيار ُحر، إذ يقرّر الفرد أن يلتزم  1) املسؤول

مبلء إرادته. عندها، مسؤولياته تذّكره بواجباته 
عنها. التخّلي  وعواقب  بها،  التزامه  وحسنات 

ّية هي اختيار حر، فهي  2) من حيث إّن املسؤول

تعبير عن قيمة ذاتّية، وقيمة لآلخر. فأن يختار 
إنسان االلتزام بشخص أو بأمر معّني، يعني أن 

لذلك الّشخص أو األمر قيمة عنده.
3) إّن االلتزام على صعيد العالقات يوجب حتًما 

االلتزام باملبادىء األخالقّية ألجل حتقيق الهدف. 
فال ُميكن االلتزام بصداقة، مثًال، ثّم استغاللها 
عن  مسؤوًال  يجعلني  فااللتزام  مصلحة.  ألجل 
اآلخر. واملسؤولية في غياب األخالق تؤّدي إلى 
اإلدارة  في  املستويات،  جميع  على  الفساد 
والفساد  عاّمًة.  العالقات  في  كما  والّسياسة 

سبيل هدم، ال سبيل بناء.
اآلخر  وجتعل  العالقة،  جتعل  ّية  املسؤول  (4

أمانة بني يدّي؛ لهذا، فحفظ األمانة لآلخر شرط 
ّية: {َمن تراه العبد األمني العاقل اّلذي  للمسؤول
أقامه سّيده على أهل بيته} (مّتى 45:24). 
القدس} (غالطية  الرّوح  ثمار  من  هي  {واألمانة 
24:5). ومن يحيا حياة الرّوح، يسعى جاهًدا 

لكي يبقى أميًنا لنفسه ولآلخر.
(يتبع)



45 2013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«



462013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«

W{U|—Êu ÒK� q�d� ∫U�—d�|

يونايتد  مانشستر  نادي  مدرب  فيرغسون،  أليكس  السير  أعلن 
اإلنچليزي، أّنه سيعتزل عمله في تدريب النادي في نهاية هذا املوسم 

الكروّي، بعد 26 عاًما من العمل في تدريبه.
وكان املدرب، البالغ من العمر 71 عاًما، حصل على 38 جائزة في 
رون  الّسابق  مدربه  بعد  الّنادي  تدريب  توليه  منذ  مختلفة  بطوالت 
أتكينسون في الّسادس من نوڤمبر/تشرين الّثاني عام 1986، ومن 

بينها الدوري اإلنچليزي املمتاز.
ا، من بينها خمسة ألقاب في كأس االّحتاد  كما حصل على 13 لقًب
اإلنچليزي لكرة القدم، وأربعة ألقاب في بطوالت كأس رابطة األندية 

اإلنچليزّية احملترفة.
وقاد فيرغسون النادي مرتني للفوز بلقبني في دوري أبطال أوروپا.

الدوري  ببطولة  يونايتد  مانشيتر  نادي  فوز  إجنازاته  آخر  وكان 
بخمسة  رسمًيا  املسابقة  نهاية  قبل  املوسم  هذا  املمتاز  اإلنچليزي 

أسابيع.
وأشار فيرغسون إلى أّن قرار اعتزاله جاء بعد تفكير طويل، ولكّنه 

«في الوقت املناسب».
وأضاف: «من املهم بالنسبة لي أن أغادر املؤسسة وهي في أفضل 

وأقوى حالة ممكنة، وأعتقد بأّنني حّققت ذلك».
ليصبح  يونايتد  نادي  بناء  على  ساعده  من  كّل  فيرغسون  وشكر 
«حبها  كان  اّلتي  عائلته  بالذكر  وخّص  العاملّية،  الّنوادي  أبرز  أحد 
ودعمها شيًئا ضرورًيا» لتحقيق ذلك، واصًفا زوجته كاتي بأّنها كانت 
االستقرار  له  وّفرت  التي  املهنّية  حياته  طوال  األساسية  الّشخصية 

والّتشجيع.
كما شكر فيرغسون الالعبني والكوادر اّلذين عمل معهم في املاضي 
ومن  االحترافّية  من  عاٍل  مستوى  بتقدميهم  وصفه  ما  على  واحلاضر، 
اخلالدة.  االنتصارات  من  العديد  من «حتقيق  مّكنهم  والعطاء  البذل 
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مبثل  العظيم  الّنادي  هذا  تاريخ  يكون  لن  تلك  مساهماتهم  فبدون 
هذا الغنى».

ولم يشر الّنادي على اإلطالق إلى خليفة فيرغسون، وسط شائعات 
في الّصحف احمللّية، حتّدثت عن إمكانّية توّلي مواطنه ديڤيد مويز 

ًيا) املهّمة خلًفا له. (مدرب «إيڤرتون» حال
بيد أّن الّنادي أّكد بأّن فيرغسون سيبقى في الّنادي مديرًا وسفيرًا 
ا له. أّما آخر مباراة رسمّية لفيرغسون فستكون في مواجهة  ـً رسمّي

ـ19 من شهر أّيار اجلاري. «وست بروميتش البيون» في ال

جوزيه  مدريد،  ريال  مدرب  فشل  أن  بعد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

دوري  نهائي  إلى  االرتقاء  الّتوالي،  على  الّثالثة  للّسنة  مورينيو، 
املؤمتر  في  وظهر  الفشل،  من  الهروب  كعادته  بدأ  أوروپا،  أبطال 
حافي األخير، بقّمة سذاجته حني أحضر ورقة مكتوب عليها  الصِّ
ـ23 سنة األخيرة (18  أسماء املدرّبني السابقني لريال مدريد في ال
مدرًبا)، وقرأ أسماَءهم جميًعا وصرّح: «جميع هؤالء املدرّبني جنحوا 
5 مرّات فقط باالرتقاء إلى دور نصف النهائي مع ريال مدريد.. 
أّما أنا فنجحت بالوصول إلى هذا الدور 3 مرّات، خالل 3 سنوات، 

وهذا إجناز كبير»!!
أن  الّتذكير  نسيت  لقد  أّيها «املترجم»؟!  تتحّدث  إجناز  أّي  عن 
بوسكيه)،  وديل  (هاينكس  ذكرتهما  اللذين  املدربني  من  اثنني 
ّية، وحّتى الفوز في الكأس  جنحا في االرتقاء إلى املباراة النهائ
في  يلعب  الذي  مدريد،  ريال  بحجم  وفريق  الثمينة..  األوروپّية 
الذي  العريق،  التاريخ  وصاحب  األوروپّيني  الالعبني  كبار  صفوفه 
بذل ما ال يقّل عن مليار ونصف املليار يورو في السنوات العشر 
األخيرة «مجبر» بتحقيق الّلقب األوروپي، كّل عام من جديد، وأقّل 
رئيس  دفع  الذي  املركزي  والسبب  ذريًعا..  فشًال  يعتبر  ذلك  من 
ريال مدريد، فلورنتينو پيريس، بتعيينك كمدرب، هو إميانه بأّنك 
ستنجح بهذه املهّمة الصعبة... لكّنك فشلت ثالث سنوات على 

ـ18 اّلذين ذكرت أسماءهم!! الّتوالي، متاًما كـ16 مدرًبا من ال
حتّدث  اّلتي  املقاييس  حسب  املدرّبني  باقي  نقّيم  أن  أردنا  وإذا 
عنها مورينيو، فعلينا القول إّن املدرب اإلسرائيلي أڤراهام چرانط 
«أفضل» من مورينيو. ففي عام 2008، استبدل چرانط مورينيو 

في تشيلسي (بعد أن طرد األخير من هناك على يد أبراموڤيتش، 
بسبب فشله في الّدوري اإلنچليزي ذلك املوسم) وجنح باالرتقاء - 
ا  قريًب وكان  ّية،  الّنهائ املباراة  إلى   - تشيلسي  بتاريخ  مرّة  ألّول 
جًدا من حتقيق الّلقب، لوال تزحلق جون تيري قبل تسديد ركلة 
اجلزاء احلاسمة.. من اجلدير ذكره أّن مورينيو خالل 4 سنوات مع 
تشيلسي، وصل مرّة واحدة فقط إلى دور نصف الّنهائي، وثالث 
من  أفضل  چرانط  بالفعل  فهل  مبّكرة..  مراحل  في  أبعد  مرّات 
مورينيو؟!! أو هل روبيرتو دي ماتيو اّلذي فاز مع تشيلسي في 

الّلقب األوروپي العام الّسابق أفضل من مورينيو، أيًضا؟!!
ال شّك بأّن مورينيو هو مدرب كرة قدم جّيد وناجح، أثبت نفسه 
ضمن الفرق اّلتي درّبها، لكن شخصّيته املثيرة لإلشمئزاز وعدم 
احترامه «ألصدقائه» املدرّبني، يجعل اجلميع يستاء من تصرّفاته.. 
وإذا كل هذا ال يكفي فلقد «جنح» مورينيو أن يتشاجر مع نصف 
العبي الفريق، وأبرزهم شعار «ريال مدريد» األكبر في الّسنوات 
األخيرة  اآلونة  في  مورينيو  أهانه  اّلذي  كاسياس،  إيكر  األخيرة، 
عدم  على  يتأّسف  بأّنه  وصرّح  االحتياط،  دّكة  على  أجلسه  حني 
ضم احلارس دييچو لوپيز قبل سنتني!! يحق ملورينيو أن يفّضل 
بكثير  أفضل  سلمّية  طرق  هنالك  لكن  كاسياس،  على  لوپيز 
إحدى  باجتاه  واملُذّلة  األخالقّية  غير  والّتصريحات  اإلهانات  من 
الّشخصّيات احملبوبة في إسپانيا عاّمًة وريال مدريد خاّصة. وعّبر 
جمهور ريال عن استيائه من مورينيو حني وّجه باجتاهه صافرات 

االحتقار في املباراة البيتّية األخيرة أمام بلد الوليد.
عندما أتى مورينيو إلى مدريد، قال: «أتيت إلى مدريد النتزاع 

السيطرة من برشلونة ولتحقيق اللقب األوروپي العاشر». وفي آخر 
مؤمتر صحافّي صرّح: «برشلونة هو أفضل فريق في آخر ثالثني عاًما»!

املباراة  في  دورمتوند  بوروسيا  من  تلّقاها  التي  الرّباعّية  أّن  يبدو 
فاز  أن  بعد  احلقيقة،  في  ولكن  عقله»..  على  قد «أّثرت  األولى 
بلقب واحد هام فقط (بطولة الّدوري في العام الّسابق)، من أصل 
6 ألقاب خالل ثالث سنوات، ومع العلم أّن برشلونة سيحتفل في 
األيام القريبة بفوزه في أسهل بطولة إسپانيا في تاريخه، واّلتي 
مورينيو  إّن  القول  فبإمكاننا  الّسابق،  نوڤمبر  شهر  من  حسمت 
فيه.والسؤال  آماله  كّل  وضع  الذي  الّنادي  مع  ذريًعا  فشًال  فشل 
الذي يطرح نفسه، ماذا يحّضر لنا مورينيو في نهاية املوسم القادم 

لتبرير فشله املنتظر مع ريال مدريد أو أي فريق آخر؟!

°t² U Ý  è ÒL  ‹  d N E ¹  u O M ¹—u
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في  املجتمعات  جميع  هوَس  البدانة  أصبحت 
العالم، وهي آفة من آفات نهاية القرن املنصرم 
وبداية احلالي، ملا لها من سلبّيات من الّنواحي 

الصحّية واالجتماعّية واالقتصادّية.
مراحله  أولى  طبيعًيا،  عالًجا  البدانة  تتطّلب 
وعلى         ا،  ـً علمّي تشخيًصا  تكون  أن  يجب 
يكون  لصاحبها  حمّية  بوضع  نقوم  ذلك  أثر 

ا ومتوافًقا. مناسًب
ًيا  والهدف من هذا العالج هو شفاء املريض نهائ
إذا قام بتطبيق احلمية بصورة منتظمة وجدّية.

دون  من  مّنا  فرد  لكل  ضرورّية  احلمية  إّن 
مفتاح  الّسليم  الغذائّي  والّتوازن  استثناء، 

الصّحة اجلّيدة واجلسم اخلالي من األمراض.
حرماًنا  وليست  غذائّي  تنظيم  هي  احلمية  إّن 

ا، كما هو شائع بني الّناس. ـً ّي غذائ
حاجات  كاّفة  للحمية  املّتبع  يؤّمن  أن  ويجب 
ّية، فال يشعر اإلنسان  اجلسم من املواد الغذائ

مبثل ذلك احلرمان أو الوهن اجلسدّي.
لذا يجب أن يؤّمن للجسم جميع الڤيتامينات 

والپروتينات والسكرّيات الالزمة للجسم.

LEPTIN ≠ W�UýÒd�« Êu�—u¼

پروتينّي  هورمون  هو   ،(Leptin) ليپتني 
كلمة  من  ُمشتّق  واالسم  حديًثا،  ُمكتَشف 
تعني  واّلتي   ،Leptos اليونانّية  ليپتوز 
وزن  تنظيم  على  تأثير  ذو  وليپتني  نحيف؛ 
واخلاليا  واإلجناب.  واخلصوبة  واأليض  اجلسم 
املصدر  هي  اّلتي   Adipocytes الشحمّية 
الرئيسّي له، وخاليا في بطانة املعدة واملشيمة 
ُمستقبالت  وتوجد  منه.  ضئيلة  كمّيات  تفرز 
 Leptin Receptors الليپتني  هورمون 
املهاد  (أو  الّسرير  حتت  ِمنطقة  في  بكثرة 
واّلتي  الّدماغ،  في   (Hypothalamus
بوزن  التحّكم  في  وأساسًيا  هاًما  دورًا  تلعب 

اجلسم وصرف الّطاقة واخلصوبة.
 

 W ÒOłu�uO�H�«   «dOŁQ Ò²�«  w¼  U�
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التحّكم باستهالك الّطعام، صرف الّطاقة (حرق 

الّسعرات احلرارّية) ووزن اجلسم..
بوزن  التحّكم  في  جًدا  مهم  عامل  ليپتني 
كمّية  وكّلما زادت  البعيد،  املدى  على  اجلسم 
تزيد  اجلسم  في  الّشحمّية)  (اخلاليا  الشحوم 
اخلاليا  هذه  من  املُنَتج  ليپتني  هورمون  كمّية 
وكأّنها ترسل إشارًة وتقريرًا عن كمّية الّشحوم 
عن  يتّم  ليپتني  وتأثير  للمخ.  الوزن  وزيادة 
حتت  ِمنطقة  في  املوجودة  املُستقبالت  طريق 
اإلحساس  في  تتحّكم  واّلتي  املخ  في  الّسرير 
اإلنسان،  في  الّطعام  تناول  وسلوكّيات  باجلوع 

وكذلك حرارة اجلسم وصرف الّطاقة.

الّشعور  تقليل  طريق:  عن  ليپتني  يعمل 
صرف  وزيادة  الّطعام؛  استهالك  وقّلة  باجلوع 

الّطاقة (حرق الّسعرات احلرارّية).
من  للتخّلص  الليپتني  في  التحّكم  كيفّية 
الّسمنة؛ التحّكم في الليپتني = التحّكم في 
وزن اجلسم. مبعنى أّنك إذا أردت التحّكم في 
وزنك والتخّلص من الوزن الزائد عليك أن حتافظ 
على نسبة الليپتني سليمة وكافية في اجلسم.

أخيرًا أحّب أن أنوّه إلى أّن الّسمنة والبدانة، آفة 
اجتماعّية، يجب القضاء عليها.

مع  تزامنت  إذا  هاًما  دورًا  للرياضة  أّن  كما 
الّتوازن  هذا  يكون  وأن  سليم،  غذائّي  نظام 
الصحّية  العواقب  لنتجنب  الّصحة  مفتاح 

واالجتماعّية واالقتصادّية للمجتمع.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تهتم بأحد الوالدين أو هو يدعمك في هذه 
حيث  واالرتياح،  بالغبطة  فتشعر  األثناء، 

تعيد مناقشة شؤون قدمية هاّمة.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)
«

أحداث  عليك  تطرأ  الروتني.  من  تخرج 
ّية، فتترّكز عليك األنظار. قد تتلّقى  استثنائ

عروًضا مثيرة أو حتّضر لسفر قريب.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

مناسبة  فترة  أمامك  ملشاكلك.  حّالً  جتد  قد 
أكثر  وجتعلك  والنشاط  باحليوّية  تغمرك 

إقباًال على الّدنيا لتطّل على حياة أفضل.


�ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)«

تصارع وتناضل من أجل تثبيت فكرة، مزوًّدا 
بحيوّية ممتازة، محافًظا على جرأتك وثقتك 

بالنفس وتفاؤلك، رغم بعض العثرات.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

أو  عداوة  حتمل  جًدا،  دقيقة  فترة  أمام  أنت 
حتّديات من قبل بعض املراجع أو السلطات. 

قد ينشب نزاع مع شخص قريب.


cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

تكون جنًما وتسّلط عليك األضواء. قد تنجز 
عمًال ما أو تتوّصل إلى حل أو يطرأ أمر ما 

ملصلحتك ويصدر حكم يريحك.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تبتسم لك الّنجوم. قد حتّقق حلًما طاملا أردت 
حتقيقه. حتّقق بعض اآلمال واألمنيات، وتقوم 

بسفر تتعرّف من خالله على شخص هام.


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

ضرورة  هناك  جًدا.  مجدًيا  التعاون  سيكون 
الهدوء  عليك  الّدخيلة.  األمور  بعض  لتقّبل 

وعدم االنتفاض بتاًتا.

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

الواسع  االجتماعّي  الّطابع  على  حتافظ 
واللقاءات والّنقاشات املمّيزة. تشاطر اآلخرين 

بعض اآلراء الهاّمة وحتظى بتأييدهم.


u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b
«

قد تضطر للرضوخ إلرادة اآلخرين، ما يضطرك 
للقيام بعملّيات تصحيح وإصالح وتغيير أو 

بيع بعض املمتلكات اخلاّصة.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

أحد  يعيشها  رومانسّية  قّصة  من  تستاء 
حتمل  قد  حّساسة  فترة  أمام  أنت  املقرّبني. 

معها بعض املواجهات والنزاعات.


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

تنتابك حالة من الترّدد وعدم القدرة على أية 
ردة فعل. ترضخ للضغوطات، ولكّنك تسبق 

اآلخرين في الّتحليل وتأسف لتقاعسهم.

∫d|œUI*«

©WMO�F
« d|œUI®

1 كوب من الّدقيق.
1 ملعقة صغيرة من الكّمون الناعم.

½ ملعقة صغيرة من امللح.
10 مالعق كبيرة من الّسمنة البلدّية أو الزبدة الباردة.

1 كوب من املاء البارد.
©…uA(« d|œUI®

1 كوب من الدجاج املسلوق (مقّطًعا إلى مكّعبات صغيرة).
2/حّبتان كبيرتان من البطاطا.

5 مالعق كبيرة من زيت الذرة.
1 حّبة كبيرة من البصل املفروم.

1 ملعقة كبيرة من بهارات الكاري.
1 ملعقة صغيرة من الّشّطة.

½ كوب من البقدونس املفروم.
½ ملعقة صغيرة من الكركم.

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

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
زيت ذرة (للقلي)

∫dOC� Ò�
« WI|d�

©WMO�F
« dOC%®

والكّمون؛  امللح  الزبدة،  أو  الّسمنة  الّدقيق،  نضع  اخلالط  وعاء  في 

أشبه  خليط  يتكّون  أن  إلى  متوّسطة  سرعة  على  اخلالّط  نشّغل 
بفتات اخلبز.

تشغيل  استمرار  مع  ا،  ـً تدريجّي الفتحة)  خالل  (من  املاء  نضيف 
اخلّالط، إلى أن تتكّون عجينة ناعمة متجانسة. 

ونتركها  بالّنايلون؛  ونغّلفها  قرص،  شكل  على  العجينة  نصّمم 
ا، إلى أن ترتاح. ا، ملدة ساعة تقريًب جانًب

©…uA(« dOC%®

ا؛ نغمر  نقّشر البطاطا، نقّطعها إلى مكّعبات بحجم 1 سم تقريًب
ّينة،  مكّعبات البطاطا باملاء، ونسلقها لعّدة دقائق، إلى أن تصبح ل

ا لتبرد. من دون أن تنضج متاًما؛ نصّفي البطاطا وندعها جانًب
متوّسطة  نار  على  ونسّخنه  الزّيت،  نضع  عميقة  واسعة  مقالة  في 
ومن ثّم نضيف البصل، ونقّلبه إلى أن يصبح لونه غامًقا. نضيف 
أن  إلى  ونقّلب  والفلفل،  امللح  الُكزبرة،  الُكركم،  الّشّطة،  الكاري، 
البقدونس،  الليمون،  عصير  الّدجاج،  نضيف  البهارات.  تتحّمص 

والبطاطا. ندع احلشوة تبرد متاًما قبل االستخدام.
رقيق.  مستطيل  شكل  على  العجينة  منّد  الّشوبك  باستعمال 
ا أو فتحة كأس،  ـً ّي باستعمال قّطاعة بسكويت مستديرة كبيرة نسب

نقّطع العجينة إلى دوائر. 
نضع في وسط كّل دائرة مقدار من احلشوة، نطوي الّدائرة على شكل 

ًدا. نصف دائرّي ونقفل احلواف (األطراف) جّي
في مقالة عميقة نضع زيت الذرة ونضع املقالة على نار متوّسطة إلى 

أن يسخن الزّيت متاًما.
نقلي الفطاير في الزّيت الّساخن، على دفعات، إلى أن تصبح ذهبّية 

ّية. الّلون.. نقّدم الفطاير ساخنة إلى جانب سلطة خضار عرب
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لالوقات السعيدة
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 åX½UHOŠò l�u� «Ë—Ë“

…b¹b'« t²ÒK×Ð

l�u*« w	 ÊöŽû�

0546481533    048522822

l�u*« œÒb& W³ÝUM*

W Ò�Uš WKLŠ sŽ sKF½

 WMÝ nB½ …Òb* sKŽ«

 W ÒO	U{≈ WMÝ nB½ vKŽ qBŠ«Ë

U Î½U Ò−

www.haifanet.co.il
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Ò…d� ‰ ÒË_Ë U Î¹dBŠ

Be Nature Explorer
å“b�U½Ëb�U�ò l� WFO³DK� U ÎHA²J� s�

 s�ò  ∫rÝUÐ  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  v�≈  qBð  …b¹bł  »UF�√  WK�KÝ

ÆBe a Nature Explorer  åWFO³DK� ÎUHA²J Ô�

 ¨WFO³D�«  w	   U	UA²�«  Ÿu{u0  WHK²��  »UF�√  9  WŽuL−*«  qLAð

 ÆU¼dOžË W¾O	œ ¨…—U Ò³� d̈O	UBFK� gŽ ∫q¦�

ÆåqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË q� l� U Î½U−� WŽuL−*« »UF�√ Ÿ“uð

ÆœôË« W³łË q� l� Be a Nature Explorer »UF�√ WK�KÝ «uFLł«

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

 wÄU¼ò  W³łË  q�  l�  å“b�U½Ëb�U�ò  ŸËd	  lOLł  w	  …bł«u²�  »UF�_«

©ÆŸÆŸ®                                                                                ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO�

 lL²−*« w	 åWOŽUMB�«Ë W¹—U−²�« W	dG�«ò sŽ b	Ë

 ËdLŽUHý W¹bKÐ fOz— W	UO{ w	 wÐdF�«

 dO³�  V�J�  w¼  …b¹b'«  WOŽUMB�«  WIDM*«  ∫Â“Uš  i¼U½  ™™

 ·UH²�ô«  »dF�«  s¹dL¦²�*«  lOLł  uŽœ√  ÆwÐdF�«  jÝuK�Ë  ËdLŽUHA�

 W¹—U−²�«  W	dG�«  ∫̀ �U�  d�UŽ™™   «“UO²�«  rN×MLMÝË  UM�uŠ

 ÎUF�  qLF�«Ë  ÂULC½ô«  ‰ULŽ_«   «bOÝË  ‰Uł—  lOLł  býUMð  WOŽUMB�«Ë

™™  ÍœUB²�ô«  “U$ù«  «c¼  ÕU$ù  UN�Oz—Ë  ËdLŽUHý  W¹bKÐ  …b½U�*

 ÎUHO{ `�U� d�UŽ ‰ULŽ_« qł— WÝUzdÐ wÐdF�« lL²−*« w	 åWOŽUMB�«Ë W¹—U−²�« W	dG�«ò sŽ b	Ë qŠ

 W�U�≈ jD�� ‰uŠ YŠU³²�«Ë —ËUA²K� ¨w{U*« fOL)« Âu¹ ¨Â“Uš i¼U½ ËdLŽUHý W¹bKÐ fOz— vKŽ

 s� UNM� +Ëœ 800 Ë̈dLŽUHA� WO�dA�« WIDM*« w	 +Ëœ 1600 WŠU�� vKŽ åWOz«u� WOŽUM� WIDM�ò

 ÆW�Uš Ì÷«—√ WO�U³�« WŠU�*«Ë © «—U�J�« WIDM�® å‰UNM*«ò w{«—√

 fOzd�«  Àb% rŁ ÆWK�½ d�UÝ ‰ULŽ_« qł— ÍdDI�«Ë wK;« tOłu²�«  r�UÞ uCŽ Á—«œ√Ë ¡UIK�«  `²²	«

 tð—«œ≈Ë Â“Uš i¼U½ ËdLŽUHý W¹bKÐ fOzd� w½UN²�« ÎU�bI� `�U� d�UŽ bO��« W¹—U−²�« W	dGK� V�²M*«

 p�– Î «d³²F� ¨ «—U�J�« WIDM� w	 +Ëœ 800 WŠU�� vKŽ ËdLŽUHý W¹bKÐ ‰uB×Ð rOEF�« “U$ù« «c¼ vKŽ

 lM�√ Ê« bFÐ UNK¼√Ë UN(UB�Ë ËdLŽUHA� ÎW�bš UNIOI×²Ð Â“Uš ÂU� w²�« W¹dLŽUHA�«  «“U$ù« r¼√ bŠ√

 U¼—U³²ŽUÐ Èd³J�« UN²OL¼√ UN� ËdLŽUHý WM¹b� Ê√ v�≈ Î «dOA� ¨W¹œUB²�ô« t²¹ƒdÐ qOz«dÝ≈ …dz«œË W�Ëb�«

 ‰ULŽ_« ‰Uł— lOLł uŽb½Ë UNO	 —UL¦²Ýö� lKD²½ p�c�ò ¨UO	«dGłË ÎUO�¹—Uð lL²−*« w	 W¹e�d� WM¹b�

 Æå‰ULF�«  ‰Uł—  …bŠË  ‰öš  s�  ·bN�«  oOI×²�  ÎUF�  qLFK�  W¹—U−²�«  W	dGK�  ÂULC½ö�  ËdLŽUHý  w	

Æ»dF�« ‰ULŽ_« ‰Ułd�  UCOH�ðË WOKC	√ ¡UDŽ≈Ë s¹dL¦²�LK� ËdLŽUHý W¹bKÐ rŽbÐ `�U� V�UÞË

 »dŽ√Ë  ÆW¹—U−²�«  W	dGK�  ÎU�Oz—  tÐU�²½«  vKŽ  `�U�  d�UŽ  ‰ULŽ_«  qł—  QM¼Ë  —uC(UÐ  Â“Uš  VŠ—Ë

  «dAF� œ«bŽù« sJ1 UN�öš s� w²�« WOM�UC²�« …—U¹e�« Ác¼Ë W�—U³*« W²HK�« ÁcN� t½UM²�«Ë ÁdJý sŽ

 w	  œUB²�ô«Ë  W¹—U−²�«  `�UBLK�  ÎULŽœ  W¹—U−²�«  W	dG�«Ë  W¹bK³�«  5Ð  ÊËUF²�UÐ  WOK³I²�*«  Z�«d³�«

 bO��« W�uJ(« fOz— V²J� w	 ÍœUB²�ô« d¹uD²�« V²J� d¹b� dJý UL� ÆwÐdF�« jÝu�«Ë ËdLŽUHý

 l�u� WOL¼√ sŽ ÎUO	«Ë ÎUŠdý Â“Uš Âb�Ë Æ“U$ù« «c¼ oOI% w	 ‰UFH�«Ë dO³J�« —Ëb�« vKŽ nOÝ s1«

 ‰uŠ  VNÝ√Ë  Æ©70Ë  79®  WO�Ozd�«  Ÿ—«uA�«  s�  UNÐd�  WIOIŠË  W¹e�d*«  W½UJ*«Ë  w	«dG'«  ËdLŽUHý

 WIDM�  d³�√  w	  —UL¦²Ýô«  WOHO�Ë  U¼dOžË  WOŠUO��«Ë  W¹œUB²�ô«   ôU−*«  w	  WOK³I²�*«  t²¹ƒ—

 dA½ œbBÐ W¹bK³�« Ê√ v�≈ —Uý√Ë ÆW�œUI�« WKOKI�«  «uM��« ‰öš wÐdF�« jÝu�« w	 ÊuJ²Ý WOŽUM�

 t½√  v�≈  —Uý√  UL� ÆWÐUA�«  Ã«Ë“ú� ¡UM³�«Ë WŠUO��«   ôU−� w	 W³¹dI�«  lOÐUÝ_«  w	 WLN�  UB�UM�

 ÆUN� …b¹bł WKBH� WOKJO¼ WD¹dš dOC% r²OÝ œö³�« w	 WM¹b� 20 5Ð ËdLŽUHý WM¹b� —UO²š« -

 w	 U¼—UL¦²Ý« —ULŁ …dOš_«  «uM��« w	 nDIð W¹bK³K� WO�U(« …—«œù« Ê√ v�≈  W¹bK³�«  fOz— ‚dDðË

 ”—«b� w	  Ëd−³�«  qOB% Èu²�� ŸUHð—«  w	 …dO¦� ¡UOý√  sL{ X�JF½«  w²�«  rOKF²�«Ë WOÐd²�«

  Æs�√Ë ¡ËbNÐ rFM²� WM¹b*« w	 nMF�« W³�½ lł«dð sŽ Àb%Ë ÆËdLŽUHý

 ËdLŽUHý w	 ‰ULŽ_« ‰Uł— s� V�UÞË WM¹b*« v�≈ …dO³�  U�ÝR� —UCŠ≈ w	 tŠU$ sŽ Â“Uš Àb%Ë

 ÊUJ��« ·ô¬  U¾� Âb�²Ý w²�« WOŽUMB�« WIDM*« w	 —UL¦²Ýô«Ë W¹—U−²�« W	dGK� ÂULC½ôUÐ WIDM*«Ë

  Æ̀ �UB*« »U×�√Ë s¹dL¦²�LK�  öON�²�«Ë  «“UO²�ô« .bI²Ð Î «bŽ«Ë …—ËU−*« WIDM*«Ë ËdLŽUHý s�

 d¹b*«Ë ”—U	 5�√ ÍœUB²�ô« dO³)« WOŽUMB�«Ë W¹—U−²�« W	dG�« w	 l¹—UA*« d¹b� ¡UIK�« w	 „—UýË

 s� s¹uŽb*«  «dAŽË w³�d� dO¼“ ËdLŽUHý W¹bKÐ uCŽË —UH�«  w½U¼ bO��« W¹—U−²�«  W	dGK�  ÂUF�«

 Æ‰ULA�« w	 Êb*«Ë ÈdI�« nK²��Ë ËdLŽUHý s� ‰ULŽ_« ‰Uł— —U³�

 lL²−LK�  ‚u³�*«  dOžË  rOEF�«  Àb(«  «c¼  WOL¼√  vKŽ  b�√  Íc�«  wHOHF�«  bO�Ë  ‰ULŽ_«  qł—  Àb%Ë

 W¹bK³�« fOz— s� tFLÝ U� Ê« ·U{√Ë Æ“U$ù« «c¼ vKŽ ËdLŽUHý w�U¼√Ë Â“Uš i¼U½ ÎU¾MN� wÐdF�«

 WIDM*« s� …Ušu²*« …bzUH�« ‰uŠ rNð«—uBð «u�b� s¹c�« ‰ULŽ_« ‰Uł— s� œbŽ ÁöðË ÆÎUO�UŽ ”√d�« l	d¹

Æ…b¹b'« WOŽUMB�«

 Âb�Ë “U$ù« «c¼ vKŽ Â“Uš i¼U½ W¹bK³�« fOz— .dJ²Ð W¹—U−²�« W	dG�« fOz— ÂU� ¡UIK�« ÂU²š w	Ë

 w�d�« qł√ s� WLÒOI�«Ë WMOL¦�« ÁœuNł vKŽ ËdLŽUHý W¹bKÐ fOzd� d¹bIð …œUNýò ∫tOKŽ V²� ÎUŽ—œ t�

 wÐdF�« lL²−LK� WOŽUMB�«Ë W¹—U−²�« W	dG�« …dO�* tðb½U�� vKŽËÆÆ—U¼œ“ô«Ë ÂbI²�« u×½ ËdLŽUHAÐ

 W	dG�« w	 W³�«d*« uCŽË ÍdLŽUHA�« ‰ULŽ_« qł— .dJðË ÆåW¹—U−²�« `�UB*« qł√ s� eOL²*« t½ËUFðË

©ÆŸÆŸ®                                                     ÆåfO�«dOLÝò rŽUD� WJ³ý VŠU� d/ s�Š bL×� bO��« W¹—U−²�«

W ? ? ? ? Ò�U ? ? ?Ž   U�ö? ? ? ? ?Ž

 ∫œö³�« w	 …d� ‰ÒË_

  WOÐdF�« WGK�UÐ ‰ULŽ_« r�UŽ s�  U×KDB�

 wŽUL²łô« q�«u²�«  «uM� w	 ÕdDð

 ·uK�� UO½œ …—œU³0

 r�UŽ  s�   U×KDB�Ë  lO{«u*  tŠdDÐ  ‰Ëô«  u¼  ·uK��  UO½œ  l�  WMN*«  dÝ  Z�U½dÐ  •
 œułË  „UM¼  sJ¹  r�  ¨Z�U½d³�«  ‚öD½«  q³�  •   wÐdF�«  lL²−*«  w	  qOGA²�«Ë  ‰ULŽô«

 s�  U¼dOžË  U¼œU−¹«  rJMJ1  ¨ÂuO�«  s�  Æ»uOðuO�«  …UM�  w	  ¢eOH×²�«  W�UÝ—¢  WLKJ�

•  W¹œUB²�ô«  l¹—UA*«Ë   U�dA�«  d¹uDð  ¨qOGA²�«  ¨‰ULŽô«  r�UŽ  s�  WLN*«   U×KDB*«

 wŽUL²łô« q�«u²�« qzUÝË w	 ¨·uK�� UO½œ l� WMN*« dÝ Z�U½dÐ s� w½U¦�« rÝu*« ‚öD½« l�

 sŽ 5¦ŠU³�« W×¹dý rNð WO½¬Ë …b¹bł  U×KDB� WOLOEM²�« …—UA²�*« ÕdDð  Æw{«d²	ô«Ë

 ŸUDI�«  w	  ‰ULŽô«  »UÐ—√Ë  ¡«—b�  ¨W¹—U−²�«  `�UB*«  w	Ë   U�dA�«  w	  œb'«  5Hþu*«  ¨qLŽ

  vL�¹ U0 Ë« ¢eOH×²�« W�UÝ—¢ Ÿu{u� ÕdDð rÝu*« «c¼ w	 WIKŠ ‰Ë√ ÆÍœUB²�ô«Ë Í—U−²�«

 ÆWOð«c�« …dO��« l� UN�U	—«  U�dA�« iFÐ VKDð w²�« the cover letter
 t²Lzö�Ë t²³ž— Èb� WHOþuK� `ýd*« UNÐ ÕdA¹ ¨…dOB� W�UÝ— sŽ …—U³Ž w¼ eOH×²�« W�UÝ—

 UNIIŠ w²�«  «“U$ö� WB�K�Ë …dOB� ÊuJð Ê« V−¹ W�UÝd�« Ác¼ Ê«Ë UL� ¨…džUA�« WHOþuK�

 VŠU� lMI²� UNKLJð U/« WOð«c�«  …dO��« ‰b³²�ð ô W�UÝd�«  Ác¼ ¨»uKD*« ‰U−*« w	 `ýd*«

 ÆVBMLK� Ë« WHOþuK� `ýd*« ‰u³IÐ W�dA�«

 lL²−*«  `M�Ë  ¡UDŽô  wðQ¹  U/«  w×Ð—  dOž  Z�U½dÐ  u¼  ¨WMN*«  dÝ   Z�U½dÐ  ÊUÐ  ¨UO½œ   d�–Ë

Æ¡«uÝ bŠ vKŽ WOB�A�«Ë WOMN*« …UO(« w	 ÂbI²K�Ë —uD²K� WLN�  «Ëœ√Ë  UO�¬ wÐdF�«

  ÆÆW³¹dI�«  «uM��« ‰öš wÐdF�« r�UFK� qBOÝ d̈³�√ ŸËdA* W¹«bÐ WÐU¦0 u¼ Z�U½d³�« «c¼

 dH� w	 U¹bO�Ë«  U¼u¹œu²Ý« w	  «b¹b'« Z�U½d³�«  UIKŠ d¹uBð - t½QÐ d�c�UÐ d¹b'« s�

 Æb�UŠ uÐ√ r¦O¼  ÃU²½« s�Ë  b¹“ ÍbN� …—«œUÐ Ÿd�

 l� WMN*« dÝ¢ W×H� vKŽ ¨„u³�OH�« w	 ¨b¹“ bL×� …—«œSÐ ¨»uKD� l�u� vKŽ  UIK(« Y³ð

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                 Æ»uOðuO�« w	Ë ¢·uK�� UO½œ

 ÃÆ‘ 3499 ?Ð ÂuJKÝ w	 4 w��öÇ ∫ÂuO�« s�

Ÿu³Ý_« W¹UN½ v²Š

 W�dý  ÷dFð  ¨«dO³�  UO*UŽ  UŠU$  oI×¹  Ê√  l�u²*«  s�  Íc�«  ¨4  w��öł  !u��UÝ  “UNł  ÕdÞ  l�

 3499 qÐUI� V¹dI�« X³��« v²Š …œËb×� …b*Ë  Ëuý≠q¹UÐu� ÂuJKÝ ÷dF� —«Ë“ s� UNMzUÐe� ÂuJKÝ

Æ UF	œ W²Ý v²Š ÃÆ‘ 3699 u¼ dF��U	 ÷dF*« Ã—Uš Íd²A¹ s* U�« ÃÆ‘

 13 «dO�U�Ë W�uÐHD    5 WýUAÐ œËe� b¹Ë—b½« “UNł u¼ Samsung Galaxy S IV  “UNł Ê√ d�c¹

   Ë Ghz1.6®  …«uM�« wŽUÐ— Z�UF0 “UN'« l²L²¹Ë Æq�JOÐ U−O� 2 WO�U�« «dO�UJ� W	U{« q�JOÐ U−O�

ÆWi≠Fi wJKÝô X½d²½« Ë GPS ‚dD�« ‰ôb²Ý«Ë WŠö� “UNłË © 1.2Ghz
 UC¹«  œËe�  “UN'«  ÆXOÐ  U−Oł  2  WOKš«b�«  …d�«c�«Ë  XOÐ  U−Oł  16  sŽ  …—U³Ž  WOKš«b�«  “UN'«  …d�«–

ÆœuÝ_« ÊuK�UÐ ŸU³¹Ë ¨© Jelly Bean®Ë —u²O−O	U½ ÂuJKÝ oO³D²Ð

4 ”« w��ôUł w	 …b¹b'«  «eOL*« “dÐ« s�Ë

 s� UF� ÊUðdO�UJ�« Â«b�²Ý« w	 «u¼ 4 ”« w��ôUł w	 b¹b'« ¡wA�« u¼Ë ∫Dual Shot  ? �« …eO� Æ1
 p�HM� …—u� jI²Kð X�u�« fH½ w	Ë WOHK)« «dO�UJ�UÐ …—u� jI²Kð Ê√ pMJ1 YOŠ …«œô« Ác¼ ‰öš

 WO�U�ô« «dO�UJ�« Â«b�²Ý≈ UC¹« pJMJ1 UL� UF� 5ð—uB�« Z�bÐ WO�U)« ÂuIð rŁ WO�U�ô« «dO�UJ�UÐ

bŠ«Ë X�Ë w	  UA�« Ë√ u¹bOH�« W*UJ� ¡«dł≈ ¡UMŁ« WOHK)«Ë

 Íd�c�« s� ŸuM� —uB�« ◊UI²�« ¡UMŁ« w½«uŁ 9 …b*  u� qO−�ð s� pMJ9 ∫Sound & Shot  …eO� Æ2
Æp�– bFÐ …—uB�« l�  uBK� ŸUL²Ýô«Ë

 h�ý Ê≈ ö¦� qO�²½ …—u� w	 UNFOL&Ë —u� …bŽ ◊UI²�SÐ ÂuIð YOŠ ∫Drama Shot  …eO� Æ3
 lOLł  ÷dFð  rŁ  w½«uŁ  4  w	  …—u�  200  v�«  qBð  —u�  …bŽ  jI²Kð  Ê√  …eO*«  …cNÐ  pMJLO	  eHI¹

Æ…bŠ«Ë …—u� w	 …eHI�« qŠ«d�

 w��ôU−	 WýUA�« dEM�« ÂbŽ œd−0 u¹bOH�« ·UI¹≈ WOMI²�« …c¼ ‰öš s� pMJ1 ∫Smart Pause …eO� Æ4
 sŽ tNłË Âb�²�*« d¹b¹ Ê√ œd−0Ë u¹bO	 b¼UA¹ U�bMŽ nðUN�« Âb�²�� tłË WFÐU²0 ÂuI¹ 4  ”«

ÆU ÎOzUIKð  qLFK�  u¹bOH�«  œuFO	  nðUN�«  v�≈  ÁdEMÐ  Âb�²�*«  œuF¹  w²Š  n�u²¹  u¹bOH�«  ÊU	  nðUN�«

 Â«b�²Ý≈  ÊËbÐ sJ�  Galaxy Note 2  w	  …œułu*«  WO�U)« ÂU9 t³Að w¼Ë ∫Air View  …eO� Æ5
 …—u� `²	 q³� WF¹dÝ WM¹UF� …b¼UA� pFÐU�UÐ pMJ1 ¥ ”« w��ôUł !u��UÝ w	 UMN	  rKI�«

©ÆŸÆŸ®                                                         ÆWýUA�« vKŽ pF³�« d¹d9 œd−0 WOB½ W�UÝ— Ë« u¹bO	 lDI� Ë«

 2013 ÂUF�« s� ‰Ë_« YK¦�« hO�Kð ≠ „Ëd¹ —Ë√ d¹dIð

 U�dD�« vKŽ U ÎB�ý 119 q² Ô� d̈Ný√ WFÐ—√ ‰öš

2012  ÂUF�«  s�  …d²H�«  fH½  l�  W½—UI*UÐ  21%  W³�MÐ  ŸUHð—«

 98 qÐUI� ¨œö³�«  U�dÞ vKŽ rNH²Š UB�ý 119 wI� ¨2013 ÂUF�« s� v�Ëô« WFÐ—_« dNý_« ‰öš

 Æ21%  W³�MÐ  UŽUHð—«  q ÒJA¹  U2  Æ2012  ¨w{U*«  ÂUF�«  s�  …d²H�«  fH½  ‰öš  rNH²Š  «uI�  UB�ý

 vKŽ ÊU�ú� WOMÞu�« WDK��«  UODF� vKŽ «œUL²Ž« ¢̈„Ëd¹ —Ë√¢ WOFLł  UODF� s� `C²¹ U� «c¼

 l{Ë ÊQAÐ WIKI�Ë W�zUÐ  …—u� ¨œö³�«  w	 ‚dD�«  Àœ«u( ‰Ë_«  YK¦�«  hO�Kð ÷dF¹ Æ‚dD�«

  «uM��« ‰öš W¹u�œ  «uM��« d¦�√ ÈbŠS� 2013 WMÝ Ëb³ð ¨Êü« v²ŠË t½√ –≈ Æ‚dD�« vKŽ ÊU�_«

 32  qO−�ð t�öš - YOŠ ¨W¹u�œ d¦�_«  dNA�«  2013  —«–¬  dNý ÊU� ¨Êü«  v²Š Æ…dOš_«  fL)«

 ÂUF�«  s� —«–¬  dNý ‰öš «uDIÝ s¹c�«  vK²I�«  œbŽ sŽ 14  ?Ð  b¹e¹ œbŽ u¼Ë Æ‚dD�«  Àœ«u×Ð öO²�

Æ77% W³�MÐ UŽUHð—« q¦1Ë ¨w{U*«

 dNEð Æ2012 ÂUF�« s� ÊU�O½ dNý sŽ 20% ?Ð b¹e¹ œbF�« Ê√ Í√ ÆUB�ý 30 q²� ¨ÊU�O½ dNý ‰öš

 ÆbzUÝ ÂUŽ ÁU&« sŽ qÐ ¨W	bB�UÐ  ¡Uł  UODF� sŽ UM¼ —Ëb¹ ô Y¹b(« Ê√  UODF*« Ác¼

 ’U�ý√ 104 qÐUI� ¨UB�ý 122 œö³�«  U�dÞ vKŽ q²� ¨2013 —U¹√ s� f�U)« ¨bŠ_« Âu¹ v²Š

 ÆvK²I�« œbFÐ 17% W³�MÐ UŽUHð—« qJA¹ U2 Æ2012 w{U*« ÂUF�« s� W¹“«u*« …d²H�« ‰öš

∫122 ? �« vK²I�« l¹“uð

 ÂUF�«  s� W¹“«u*«  …d²H�UÐ  W½—UI� ¨WK²I�«  œbFÐ 25%  W³�MÐ ŸUHð—«  ¨5IzU��«  s� «u½U� rNM� 38 •
 s�  W¹“«u*«  …d²H�UÐ  W½—UI�  ¨vK²I�«  œbFÐ  30%  u×MÐ  ŸUHð—«  ¨…UA*«  s�  «u½U�  rNM�  35 •   Æ2012
 s� W¹“«u*« …d²H�UÐ W½—UI� ¨vK²I�« œbFÐ 57% W³�MÐ ŸUHð—« ¨W¹—U½ Wł«—œ ozUÝ 22  •  Æ2012 ÂUF�«

ÆWOz«u¼ Wł«—œ w³�«— WFÐ—√Ë «d	U�� 23 q²� ¨p�c� •  Æ2012 ÂUF�«

 Δ—«uÞ W�UŠ w	 ÊËœułu� s×½¢ ∫„Ëd¹ —Ë√ WOFLł ÂUŽ d¹b� ¨·«uÐ√ qOzuLý ‰U� ¨Ÿu{u*« «c¼ sŽ

 W�uJŠ  vKŽ  V−¹  Æ5IzU��«  vKŽ  UNÐ  ¡UI�ù«Ë  ¨WO�ËR�*«  s�  qBM²ð  Ê√  W�ËbK�  sJ1  ô  °WOMÞË

 WM' d¹dIð w	 ¡Uł U* UI	Ë ¨‚dD�« Àœ«uŠ WÐ—U×� qł√ s� qJOý ÊuOK� 550 hB�ð Ê√ qOz«dÝ≈

 oO³Dð e¹eFð  qł√  s� d̈O��«  WÞdA� qJOý ÊuOK� 160  mK³�  hOB�ð ¨p�–  sLCÐË Æ5M¹Uý

  U�dD�« 5�×²� WBB�*«  UO½«eO*« q¹u% sŽ W�uJ(« n�u²ð Ê√ ŸuM2 Æ U�dD�« w	 Êu½UI�«

©ÆŸÆŸ®                  Æ¢…UO(« cIM¹ t½√ WO²×²�« vM³�UÐ —UL¦²Ýô« X³Ł√ bI� Æœö³�« w	 ©¡«dL(«®Ë …dOD)«

WOK�√ UN½QÐ «Ëb�Qð ¢d�ËË w½uł¢ rJz«dý bMŽ

 U�  «c¼Ë  ¨WOK�√  dOž  ¢d�ËË  w½uł¢  wJ�¹Ë  w½UM�  ‚«uÝ_«  w	  bł«u²ð

 wK�_« tLFDÐ l²L²O�  d�ËË w½uł ¡«dAÐ ÂuI¹ U�bMŽ ÊuÐe�«  Áb¹d¹ ô

Æ¢q³O� „öÐ¢ Ë√ ¢q³O� b¹—¢ w½UM� X½U� ¡«uÝ

 wK�_« d�ËË w½uł ¡«dAÐ Êu�uIð rJ½√ s� b�Q²K� p�c�Ë

 ÊuJ¹ ÊQÐ WMOMIK� wHK)« oBK*« v�≈ «uN³²½«

 w	 bOŠu�« bL²F*« œ—u²�*« rÝ« tOKŽ UÐu²J�

Æ IBBLS œö³�«

 U ÎO�UŠ ÂuIð IBBLS W�dý Ê√ d�c¹

l�«u�Ë n×B�« qLAð WO½öŽ≈ WKL×Ð

 5JKN²�*« —uNLł w³M²� X½d²½ô«

 wJ�¹u�« s� b�Q²�« WOHOJ� r¼œUý—≈Ë

ÆwK�_«

©ÆŸÆŸ®

“UN−Ð ÊuF²L²¹ Orange szUÐ“

 qIOý 3699 ?Ð Samsung Galaxy s4 

 p�–Ë ¢̈Samsung Galaxy s4 ¢ dJ²³*« ÊuHð—UL��« “UN'  o¹u�ðË lOÐ   Orange √bÐ

 Íc�«Ë b¹b'« “UN'« ¡«dý vKŽ dO³� VKÞ l�u²ð YOŠ ¨2013 —U¹√ 7 ¡UŁö¦�« Âu¹ s� Î «¡b²Ð«

ÆÊü« v²Š r�UF�« ‰uŠ Î«dO³� ÎUŠU$ oI×¹

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

 5K�U×K� ¨wwwÆorangeÆcoÆil   W�dA�« l�u� d³Ž qO−�²�« r²¹ ôË√ YO×Ð …bŽ  öON�ð

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

Æ5²MÝ …b* Z²M*« s� “UN−K� W�UH�Ë ¨W¹b¼ Bluetooth WŽULÝ vKŽ ÊuKB×¹

 d³²F¹ ÆWF	œ 36 …b* qIOý 119.90 Ë√ WF	œ 12 v²Š qIOý 3699 ?Ð “UN'« dFÝ ÷dF¹

 ‰öš  s�  Á«œQÐ  eOL²¹  Orange  w	  W{ËdF*«  ÊuHð—UL��«  …eNł√  WŽuL−�  s�  “UN'«

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

 133 Êe¹ YOŠ nš_« Ê“u�«Ë ‘b�K� WKÐU� dOž WMB×� WýUý w¼Ë d³�_« WýUA�«Ë w³½U'«

 Ÿu½ s� ¨W�uÐ 5 ”UO� WýUý ¢Samsung Galaxy s4 ¢ w�c�« nðUN�« pK²1 ÆjI	 Â«dž

ÆwKš«œ GPS 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

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

 s� —b� d³�QÐ WOłu�uMJ²�«   U¦¹b×²�«  q�UJÐ UMMzUÐ“ l²L²�¹ Ê√ r²N½ Orange   w	 s×½

 WJ³ý  ¢̈Samsung Galaxy s4  ¢  b¹b'«  ÊuHð—UL��«  rŽbOÝ  Íc�«Ë  “UN'«  hzUBš

 s� W�bI*« W¹dB(« W�b)« s�Ë ¨LTE  —UOF0 lÐ«d�« qO'« WLŽ«b�«  Orange ultranet
©ÆŸÆŸ®          Æ HD …œu−Ð WOðu�  U*UJ� Ë  Mbps 42 v²Š  œö³�« w	 ŸdÝ_« WJ³A�« ‰öš

 nOCÔð qOz«dÝ« ôu� U�u�

 WŽuL−* …b¹bł WNJ½

Fuze≠tea
¢Fuze≠tea¢

VMF�« rFDÐ œ—UÐ ÍUý

 WHOH)«   UÐËdA*«  ÃU²½ù  W¹e�d*«  W�dA�«  XMKŽ√

 s�  …b¹bł  WNJ½  ‚öÞ≈  sŽ  ©qOz«dÝ≈≠ôu�  U�u�®

 v�«  rCMO�¨  VMF�«  rFDÐ  Fuze≠tea   »ËdA�

Æœ—U³�« ÍUA�« WŽuL−�

 ÍUA�«  »ËdA�  ÃU²½«  r²¹  v�Ëô«  …dLK�Ë  t½«  d�c Ô¹

 WO�UŽ  U�öŽ vKŽ qBŠ Íc�« VMF�« WNJMÐ œ—U³�«

Æ‚Ëc²�«  «—U³²š« w	

 ÍUA�«  ‚uÝ  w	  bz«d�«Ë  ‰Ëô«  Z²M*«  Fuze≠tea¢

 wFO³D�« ÍUA�« W�öš s� lMBÔ¹ œö³�« w	 œ—U³�«

 sJ1  Æ  WOFO³D�«  …b��ô«   «œUC�  vKŽ  Íu²×¹

 ∫WŽuM²*«  t²LFÞQÐ  »ËdA*«  «c¼  vKŽ  ‰uB(«

 ÆÊuLO�Ë  ”U½U½√≠  u$U�  ¨X¹«b�«  Œu)«  ¨Œu)«

 ÕUH²�«  WNJMÐ  dCš_«  ÍUA�UÐ   FUZE TEAË

 d²�  1.5  ? �«   «u³FÐ  d	u²�Ë  wðËe�ù«Ë  X¹«b�«

Æd²KK� 330 Ë  d²� nB½Ë

 W�dý  w	  o¹u�²�«  …d¹b�¨  m¹—UÝ  »ËƒUÞ  w�Už

 w	  œö³�«  w	  Fuze≠tea  ‚öÞ«  cM�  ¢  ∫ôu�≠U�u�

 œbŽ  »c−Ð  `$Ë   «dO³�  ôU³�«  v�ô  2012  ‰uK¹«

 W�—U*«  e¹eF²Ð  dL²�½  s×½¢  Æ5JKN²�*«  s�  dO³�

 ÍUý …d� ‰Ë_ ¨…b¹bł WNJ½ UNO�«  nOC½Ë WO*UF�«

  UNJM�«  WŽuL−�  v�«  rCMO�  VMF�«  WNJMÐ  œ—UÐ

Æm¹—UÝ X	U{« ¢WÐu³;«

©ÆŸÆŸ®



55 2013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«



562013 —U Ò¹√ 10 WF ÔL'«
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