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بعد أّيام ستفتح املدارس أبوابها الستقبال طّالبها وطالباتها 
والبنات  األبناء  لتهنئة  مناسبة  وهي  جديدة.  دراسّية  لسنة 
اجلديدة.  والّتجارب  والّتعّلم  الّنشاط  من  سنة  ببداية  واألهل 
ملجرّد  وليس  الّتربوّية،  العملّية  أهمّية  إلى  إشارة  أّنها  كما 

حصولها بل في نوعّيتها وجودتها.
هذا ما أوّد لفت الّنظر إليه هنا، ونحن على عتبة سنة دراسّية 
أن  الّتربوّية  للعملّية  نريد  ال  املطاف  نهاية  في  ألّننا  جديدة 
ُتقاس بعدد الّسنوات بل بنوعّية وجودة العمل الّتربوّي. نقول 
هذا وفي اخللفّية حديثنا عن العملّية الّتربوّية باألرقام. األهّم 
وطرائقه  الّتعليم  أساليب  بتطوير  االهتمام  هو  ــام  األرق من 
وتطوير قدرات طواقم الّتدريس وتطوير الّنشاط الّال-منهجي 
الّتعليمّية  ــادرات  املــب وإطــالق  الّشراكات  وتعميق  الّتربوّي 
لكّل  الّشروط  أفضل  وتوفير  الّطالب  فهم  في  واالستثمار 

متعّلم أن ينطلق بقدراته.
خّالقة  برامج  خالل  من  املدرسّي  الرّوتني  لكسر  حاجة  هناك 
تشمل اعتماد الّتكنولوجيا املتطوّرة واألجهزة الّذكّية واملرئّيات 
الفائقة، كّلغة ضرورّية  بالّتكنولوجيا  الّتربوّية  العملّية  لربط 

وليس كتقنّيات فقط.
أن تكون  ُميكن  بل  أقوال عاّمة  نظرّيات وال هي  ليست  هذه 
ليست  إّنها  املدرسّي.  والّطاقم  واملدير  للمعّلم  يومّية  ممارسة 
أن  ُميكن  صحيحة  مدرسّية  سياسات  ألّن  جميلة،  كلمات 
حتوّلها إلى منهجّية عمل يومّية. نقول هذا في محاولة مّنا 
لالستجابة إلى متطّلبات الرّاهن من حيث انشداد الّطالب إلى 
تكون  أن  أهمّية  حيث  ومن  الّصورة.  ثقافة  وطغيان  املُدهش 
العملّية الّتدريسّية مشوّقة ومثيرة وُمثرية وفي الوقت نفسه 

ِسلسة ومسلّية.
هناك حاجة لالستثمار في هذه الّنواحي من العملّية الّتربوّية 
جلهة تعميق أثرها وتطوير نوعّيتها. وطّالبنا يستحّقون مّنا 
وملجتمعنا. سنة  لهم  نريده  اّلذي  املستقبل  كذلك  اجلهد  هذا 

دراسّية جديدة هي مناسبة لتجريب هذا الّنهج وتطويره.
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بني  الّطبيعية  والّصراعات  الّتجاذبات  بعض  بوجود  علمنا 
ّياء، وهذا باعتقادنا  إدارات مدارسنا واألهل من خالل جلان األول
أمر طبيعّي يرافق العملّية الّتربوّية خاّصًة مع افتتاح الّسنة 

الّدراسّية اجلديدة.
جميعنا يعي الُهوة القائمة بني املوجود واملنشود لواقع مدارسنا 
ونواقص اّلتي تعاني منها العملّية الّتربوّية نتيجة لسياسة 
اإلجحاف والّتمييز وانعدام املساواة والعدل في تقسيم املوارد 

واملستحّقات.   
العالقة  موضوع  ــى  إل ُتعيدنا  جوهرها  في  القضّية  ــذه  وه
نشوء  حالة  في  خاّص  وبشكل  واألهــل،  املدرسة  بني  املنشودة 
وهذا  ما.  قضّية  على  اختالف  أو  الّنظر  وجهات  في  خالف 
من  تفاديه  إلى  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  في  نحاول  ما 
بني  وتألف  جتمع  مشتركة  ورؤى  أسس  على  الّتوافق  خالل 
كرّاسة  إصــدار  خالل  من  نقوله  ما  وسنحّقق  واألهــل.  املدرسة 
فيها مرتكزات العمل والّتعاون بني أطراف العملّية الّتربوّية، 
كما توّصلنا إليها من خالل ورشة خاّصة ضّمت نشطاء من 

األهالي، مهتّمني باملوضوع.
ّية أن ُتبنى العالقة على أساس تكاملّي  نحن على ثقة بإمكان

بني املدرسة وبني املجتمع، ممّثلة بلجان أولياء األمور واألهالي. 
من  تنشأ  اّلتي  الّتناحرّية  أو  الّصراعّية  للعالقة  بديل  وهي 
مجرّد وجود مبنى موروث مشحون من العالقات. وهنا، أيًضا، 
لكّل  حلول  إيجاد  على  واألهالي  املدرسة  إدارة  بقدرة  نعتقد 
فإذا  الّتربوّية.  للعملّية  املُعيقة  الّتوّترات  هذه  من  ينشأ  ما 
انطلقنا من فرضّية أّن األهالي يريدون األفضل ألبنائهم وهذا 
حّق لهم وأّن اإلدارة معنّية باألمر ذاته، فإّننا سنجد أكثر من 

طريقة للّتسوية.
إدارات  تتخّلص  أن  ــرورة  ض ــى  إل ُنشير  الّسياق  هــذا  ــي  وف
املدارس واألهالي على حّد سواء من األفكار الّنمطّية املتبادلة 
بناء  على  ُيقدموا  وأن  لها،  أساس  ال  اّلتي  التخوّفات  ومن 
عالقة صريحة وفيها من املكاشفة والّشفافّية. ألّن العالقات 

الّتكاملّية حتتاج إلى مدى كبير من هذه املكوّنات. 
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ّية في احلّيز  يعود من حني حلني الّنقاش حول مكانة الّلغة العرب
العاّم وسياسات الّدولة واملؤّسسات الرّسمّية في هذا الباب. 
خصوصّيته  له  عربّي  كمجتمع  سعينا  إطار  في  هام  وهذا 
الّثقافّية الّلغوّية إلى تطوير مكانة لّغتنا وثقافتنا في دولة 
تسعى أوساط فيها إلى فرض هيمنة لّلغة العبرّية وما تعنيه 

من ثقافة.
ُنشير في هذا الّسياق، ونحن على عتبة سنة دراسّية جديدة، 
ّية بها كلغة أّم حاملة  إلى ضرورة أن يهتّم أصحاب الّلغة العرب
يرفعوا  إّنها دعوة مفتوحة ملدارسنا أن  مًعا.  والُهوّية  للّثقافة 
من مكانتها، ال سّيما في الّصفوف الّدنيا وأن يطوّروا عملّية 
والّطالبات  الّطّالب  عيون  في  هاّمة  يجعلوها  وأن  تدريسها 
الوعي  ومساحة  الّتدريس  ولغة  والّثقافة  املنطق  بوصفها 
والفهم. ومن هنا أهمّية توسيع مفهومها من مجرّد لغة شعر 
اّلتي  الّلغة  إلى كونها  ـ  ذاته  بحّد  هام  ـ وهذا  وقواعد  وأدب 
نفهم بها العالم وُندرك األشياء مبا فيها مواّد الّتدريس املقرّرة. 
اّلذي  احلقل  وهي  هاّمة،  تفكير   وسيلة  هنا هي  فاللّغة  إذن، 
أبحاث  من  مدعوم  وهذا  الّتدريسّية.  العملّية  كّل  فيه  تتّم 
األلسنّيات احلديثة اّلتي ترى عالقة وثيقة بني التحّدث بلغة 
عند  الّتفكير  وقــدرات  منطق  تطوير  وبني  ومعيارّية  سليمة 
الّطالب اّلذي يستمع إليها. هذا بحّد ذاته يوجب انتباًها غير 

اعتيادّي للغة األّم ودورها في تطوير القدرات.
اّلتي  ــرى  األخ بالّلغات  االهتمام  عــدم  طبًعا  يعني  ال  هــذا 
سيحتاجها الّطالب في دراساته الُعليا. هناك ضرورة لالنفتاح 
على الّلغات األخرى يكون موازًيا للعمل باهتمام على متكني 
الّطالب من لغة األّم وما تعنيه من ثقافة ومنطق وقدرات على 
الّتفكير والفهم. فالّلغة األّم ميناء ينبغي أن يكون متطوّرًا 
وُمنفتًحا على الّلغات األخرى. ميناء ينطلق منه الّطالب إلى 

العوالم األخرى في الّلغات األخرى.
سيكون مسعانا مقابل الّسلطة أكثر فاعلّية لتمكني الّلغة 
ّية  ّية في احلّيز العام إذا ما كّنا نحن على قدر املسؤول العرب
ّية. وُميكن للمدارس  وتعاملنا مع لغتنا باحترام وجدّية ومسؤول
هذا  في  أساس  بدور  تضّطلع  أن  تنشئة  مؤّسسات  بوصفها 
أن  املهم  بذلك.  للقيام  ّية  نهائ ال  مقترحات  وهناك  الباب. 

يتوافر الوعي واالستعداد العملّي لبرامج بهذه الروح.
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صادفت أمس اخلميس، ذكرى مرور ثالثني عاًما على 
إميل  د.  احليفاوّي،  واملؤرّخ  الّشيوعّي  املناضل  رحيل 
توما. وُلد توما في مدينة حيفا في 16/3/1919 
لُيدفن   27/8/1985 في  وتوّفي  حيفاوّية،  لعائلة 
فيها. فرغم تطوافه بني املدن والقرى املختلفة وجوالته 
وبحرها  شعبها  ــّب  أح حيفا،  عشق  ــّدة،  ع دول  في 
وعمل  أحّب  كما  له،  آخر  وطًنا  واعتبرها  وكرملها، 

لشعبه ووطنه األكبر. 
في أواخر عام 1939 انضّم إميل توما إلى صفوف احلزب الّشيوعّي الِفَلسطينّي الّسرّي 
حيث قام باالشتراك مع رفيَقي دربه، توفيق طوبي وبولس فرح، بتأسيس نادي «شعاع 
األمل» في حيفا، اّلذي ما لبث أن حتّول إلى مقّر لعّمال ِشركات الزّيوت وعمال املعسكرات 
في املدينة. كما ساهم إميل توما في تأسيس «اّحتاد نقابات وجمعّيات العّمال العرب»، 

اّلذي أصبح الحًقا الّنواة لتأسيس «مؤمتر العّمال العرب».
توفيق طوبي وإميل  رفيَقي دربه  توما ومشاركة  إميل  رائدة، وبفضل جهود  ُخطوة  وفي 
األّول من جريدة  العدد  العرب»  العّمال  نقابات وجمعّيات  حبيبي وآخرين، أصدر «اّحتاد 
صاحبها  توما  إميل  كان  حيث   ،1944 أّيار   14 في  حينذاك،  األسبوعّية،  ــاد»  «االّحت

الرّسمي ومحرّرها املسؤول، ومنذ العام 1949 بدأ يعمل في هيئة حترير اجلريدة.
الّسياسّي  نشاطه  وفي  الِفَلسطينية،  الوطنّية  احلركة  في  بارزًا  مكاًنا  توما  إميل  احتّل 
والفكرّي املتعّدد اجلوانب اكتسب احترام وتقدير األوساط الّدميقراطّية والّتقدمّية الواسعة في 
البالد واخلارج. عمل دائًما من أجل تقوية الّنضال العربّي – اليهودّي، دفاًعا عن اجلماهير 

ّية، ومن أجل املساواة. العرب
ّية في البالد. كان توما من الوجوه البارزة في نشاطات ونضاالت اجلماهير العرب

أّلف إميل توما خمسة عشر كتاًبا، وكتب مئات املقاالت في األدب والّنقد األدبّي والّسياسة 
ّية  والّتاريخ واحلضارة. اهتّم باملدرسة الواقعّية والّنظرّية االشتراكّية، ولم يوِل سائر املدارس األدب
والّنقدّية أّي اهتمام ُيذكر، فدعا إلى أدب ُملتزم يرتقي إلى مستوى األحداث وحتّدياتها. 
شّدد على ضرورة التزام الكاتب ووقوفه إلى جانب قضايا شعبه وهمومه، واإلنسان باملطلق، 
إلى جانب قوى اخلير واحلرّية واإلنسانّية، في كّل مكان وزمان، مؤّكًدا العروة الوثقى بني 
األدب واملجتمع من خالل تناوله ملوضوعات عصره وقضاياه. فاألدب مبنظوره انعكاس ملوقف 

األديب الفكرّي من واقع احلياة في املجتمع.
عريق،  شعبّي  وكقائد  «اجلديد»،  ومجّلة  «االّحتاد»  لصحيفة  كمحرّر  توما  إميل  د.  قّدم 
ّية،  إسهامات كبيرة في الّدفاع عن الُهوّية الِفَلسطينّية والتمّسك بها، وعن الّثقافة العرب
ونشر  ّية،  العرب والّثقافة  ّية  العرب الُهوّية  احلاكمة طمس  الّسلطة  فيها  مرحلة حاولت  في 

العدمّية القومّية.
ّية  كان إميل توما شخصّية وطنّية وشعبّية بارزة، متّتعت باحترام كبير بني اجلماهير العرب
من  وآمن  وحاربه،  القومّي  التعّصب  عن  ابتعد  ا  ـً أممّي كان  واسعة.  يهودّية  أوساط  وفي 
ّية – اليهودّية احلقيقّية، والّنضال املشترك للقوى  أعماق قلبه بأهمّية وحيوّية األخوّة العرب
ّية وتقويتها. ّية واليهودّية، وعمل دائًما من أجل بناء هذه الوحدة الّنضال الّدميقراطّية العرب

ًا ملك علّي مشاعري، وآمنت بأخوّة الّشعوب إمياًنا عميًقا ال حتّفظ  ـً «لقد أحببت شعبي حّب
فيه!» – هذه هي اجلملة اّلتي ُحفرت على شاهدة قبر الرّاحل د. إميل توما.

اسم  حامل  واإلسرائيلّية،  الِفَلسطينّية  للّدراسات  توما  إميل  معهد  من  كبيرة  خيبتي 
الرّاحل الكبير، لفشله وإخفاقه في هذا اليوم بالّذات، وعدم إحيائه ذكرى العام الّثالثني على 

رحيل د. إميل توما؛ وعتبي األكبر على احلزب الّشيوعّي و«الرّفاق الكبار»..!  
من الّصعب أن نذكر تاريخ ونضال القائد الّشيوعّي الّشعبّي، واملؤرّخ إميل توما، ببضع 

فقرات، ولكن من األصعب أّال ُيذكر في حيفا و«حيفا»، في هذا اليوم حتديّدا!
يستحّق مّنا ومن املعهد واحلزب الّشيوعي، خاّصة، ومن شعبه ورفاقه أمسّية حيفاوّية - 

قطرّية تليق بذكراه في يوم رحيله. 
فكيف ميكن أن ُينسى الكبار.. «يا كبار»؟!
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إشتروا وأدفعوا بتطبيق ماكدونالدز
بـ 35 ش.ج. وما فوق، أجيبوا عن إستطالع   

قصير وأربحوا جوائز!

فقط لمن يدفع بواسطة التطبيق
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صرح األب عبد املسيح فهيم، مدير مكتب 
املدارس األهلّية الكاثوليكّية في البالد، في 
حديث مع صحيفة ”حيفا“ أّنه سيتقّرر، يوم 
االثنني القادم، ما إذا كانت املدارس األهلّية 

سُتعلن إضراًبا مفتوًحا أم ال! 
وقال األب عبد املسيح إّن أعضاء جلنة األمانة 
العاّمة للمدارس األهلّية عقدوا اجتماًعا في 
بحضور  ريڤلني،  روبي  الّدولة  مكتب رئيس 
املاضي.  االثنني  يــوم  بنيت  املــعــارف  ــر  وزي
وطرح رئيس الّدولة في هذا االجتماع عدًدا 
اّلتي  املالّية  األزمــة  لتجاوز  املقترحات  من 
تعانيها املدارس األهلّية، ولالعتراف مبكانة 
هذه املدارس وبأّنها ذات حّق أسوًة باملدارس 
تتلّقى  اّلتي  اليهودّية،  الّدينّية  واملعاهد 

ميزانّياتها مباشرة وتقوم بدورها الّتربوي.
بنيت  الوزير  أّن  املسيح  عبد  األب  وأضاف 
ملقترحات  االجتماع  هــذا  في  جتاوًبا  أبــدى 
رئيس الّدولة، رغم أّن الّتباين ال يزال كبيًرا 
ــدارس  امل مطالب  وبــني  املقترحات  هــذه  بني 
رئيس  من  كّالً  وأّن  الكاثوليكّية.  األهلّية 
تقديرهما  عن  أعربا  املعارف  ووزيــر  الّدولة 
وللمدارس  املسيحّية  للكنائس  واحترامهما 

األهلّية وسائر مؤّسساتها.  
وتابع األب عبد املسيح قائًال: من املقّرر أن 
املعارف يوم األحد على مقترحات  يرّد وزير 
فهذا  ـًا  إيجابّي كان رّده  الّدولة، وإذا  رئيس 
أوضــاع  لتحسني  الــّطــريــق  فــي  أّنــنــا  يعني 
سلبّيـًا  رّده  كــان  وإذا  األهــلــّيــة،  ـــدارس  امل
تفتح  ولن  االثنني،  يوم  اإلضــراب  فسنعلن 
حّتى  أبوابها  الكاثوليكّية  األهلّية  املدارس 

تلبية جميع الّطلبات. 
ويذكر أّن عدد املدارس األهلّية في البالد يبلغ 
 33,000 حوالي  فيها  ويتعلم  مدرسة   43
في  خرجت  قد  املــدارس  هذه  طالب. وكانت 
قبل  املــعــارف  وزارة  مكاتب  أمــام  مظاهرة 

نحو شهرين.
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األّول  الّصف  طــّالب  أهالي  جلنتا  مــؤّخــًرا،  عّممت، 
(املترّفع إلى الّثاني)، في مدرسة مار يوحنا االبتدائّية 
في حيفا، بياًنا على أهالي الّطّالب، دعت فيه إلى 
الّدراسّية، بدًءا  الّسنة  إعالن اإلضراب، وعدم افتتاح 

من يوم الّثالثاء القادم، األّول من أيلول.
ويأتي هذا اإلضراب من جّراء فشل مساعي الّلجنتني 
مدرسة  على  القّيمني  مع  ُمنصف  حّل  إلى  بالتوّصل 
مار يوحّنا اإلجنيلّي األسقفّية، بعد أن باَءت مساعي 
واملتعّنت  الّرافض  املوقف  نتيجة  بالفشل  الّلجنتني 
واملتجاِهل للمسؤولني عن املدرسة والرعّية األجنليكانّية 

في حيفا – بحسب اّدعاء األهل.
إّن املطلب الّرئيس ألهالي الّطّالب املمّثلني بالّلجنَتْني، 
شارع  في  املتواجد  املدرسة  مبنى  داخل  صّفني  ترميم 
القّيمني يعدون ومياطلون ويخلون  لكّن  سانت لوكس؛ 
الّصف  إلى  املترّفعني  الّطّالب  سُيلزم  ما  بوعودهم، 
القريب  الــدراســّي  العام  بداية  مع  االنتقال،  الّثاني 
االبتدائّية  املــدرســة  مبنى  إلــى  أيــلــول)،  من  (األّول 
املتواجد في شارع مار يوحّنا، واّلذي يعاني اكتظاًظا 
فيه  إضافّي  عدد  الستيعاب  مجال  ال  حيث  َمهوًال؛ 
من الّطّالب (يتعّلم في مبنى املدرسة االبتدائّية طّالب 

صفوف الّثاني حّتى الّثامن).
سنة  مــدار  على  األهالي،  خاضه  طويل  نضال  فبعد 
بأكملها، وفشل كاّفة احملاوالت للّتوّصل إلى حّل سوّي 
ومقبول بني جلنتي أهالي طّالب الّصفني األّول والقّيمني 
على مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّي األسقفّية في حيفا، لم 

يبَق أمام األهل إّال اإلعالن عن اإلضراب!
أن  قاطًعا  نرفض رفًضا  األهالي:  بيان  في  جاء  وّمما 
ي الّثاني في مبنى املدرسة االبتدائّية،  يتعّلم طّالب صفَّ
ألّنها مزدحمة جًدا وال تّتسع لعدٍد إضافّي من الّطّالب؛ 
كما أّن مراحيض املدرسة غير مناسبة وغير مجّهزة كما 
يجب، وال يجوز استخدامها من قبل أطفال في الّصف 
الّثاني وطّالب في الّصف الّثامن، مًعا. إضافًة إلى أّن 
ساحات املدرسة وكاّفة األحياز املتوافرة ال تّتسع جلميع 

طّالب املدرسة.
بعدد  تقتصر  األســاس ال  املشكلة  بــأّن  األهــل  ــد  وأّك
البعض  حاول  كما   – املدرسة  في  املتوافرة  الّصفوف 
املــدرســة  أهــلــّيــة  بــاالكــتــظــاظ وعـــدم  بــل   – عرضها 
إلى  ُمشيرين  ــّطــّالب،  ال من  كبير  عــدد  باستيعاب 
احلل  هو  لوكس  سانت  مبنى  في  الّصفوف  ترميم  أّن 
األنسب واألفضل للحّد من مشكلة االكتظاظ ومعاناة 

أبنائهم، حلني ترميم املبنى بأكمله.
هذا واستعرض البيان بعض اجلهود اّلتي بذلتها جلنتا 
إلى  للّتوّصل  املنصرم،  الّدراسّي  العام  الّصّفني، خالل 
ـًا، إضافًة  حّل لألزمة؛ حيث اقترح األهالي دعًما مادّي
إلى املساهمة في الّتخطيط للمشروع وجتنيد األموال؛ 
مهندسني  مبساعدة وإشــراف  بادرتا  الّلجنتني  أّن  كما 
واختصاصّيني، بتحضير خرائط مفّصلة بديلة وميزانّية 
مدروسة ومحّددة لتنفيذ املشروع، لكن جميع املبادرات، 
في الّنهاية، قوبلت برفض من أصحاب القرار القّيمني 

على مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّي األسقفّية في حيفا.

املُلّحة  ومطالباتهم  املتكرّرة  األهالي  توّجهات  ورغم 
واجتماعاتهم مع إدارة املدرسة والبوادر اإليجابّية اّلتي 
صدرت عن بعض القّيمني على املدرسة، وعلى رأسهم 
ما  بقيت على  األمــور  أّن  إّال  دوانــي،  املطران سهيل 
هي عليه، مجّرد وعود ومماطالت(!). فلم تبادر اإلدارة 
إلى ترميم املبنى أو إضافة صفوف في املبنى املتواجد 
في سانت لوكس، بل اختارت نقل طّالب صّفي الّثاني 

إلى مدرسة مار يوحنا املكتّظة أساًسا.
تعّنت  ثمن  أبناؤهم  يدفع  أن  من  األهالي  ويخشى 
املدرسة، ومماطلتهم وجتاهلهم وإخاللهم  على  القّيمني 
يوم  األهالي  اجتمع  أبنائهم،  على  فحرًصا  بوعودهم. 
اجلُمعة األخير، وقّرروا إعالن اإلضراب من 1 إلى 4 
احتجاجّية  كُخطوة  اجلُمعة)  إلى  الّثالثاء  (من  أيلول 
سيعلنون  أخرى،  ُخطوات واحتجاجات  تتبعها  أولى، 
عنها في حينه، في حال لم تلَق طلباتهم آذاًنا صاغية.
بيان إدارة مدرسة مار يوحنا اإلجنيلي األسقفية – حيفا

وقد حاولت احلصول على تعقيب املطران سهيل داوني، 
ملا جاء على لسان األهالي، لكّن األمر تعّذر لتواجده 

خارج البالد. 
توّجهت إلى مدير مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلّي األسقفّية 
في حيفا، األستاذ عزيز دعيم، للحصول على تعقيبه 

عّما ورد في اخلبر، فوصلني منه الّتعقيب الّتالي: 
”لقد وصلنا خبر إعالن اإلضراب من قبل بعض أهالي 
طّالب صفٍّ واحد من صّفّي األّول، املترّفعني إلى الّصف 
اإلجنيلّي  يوحنا  مار  (مدرسة  مدرستنا  في  الّثاني، 
األمر  هذا  إّن  اإلعــالم؛  خالل وسائل  من  األسقفّية)، 
ـًا، ونأمل أن يراجع  واإلعالن عن اإلضراب يؤسفنا حّق

األهالي املعنّيون قرارهم بكّل حكمٍة وروّية؛
في  الــهــاّمــة  األمـــــور  بــعــض  ـــى  إل ”نوّد اإلشـــــارة 

هذا الّصدد..؛
عن  صادر  استراتيجّي  قرار  املدرسة  توسيع  قرار  ”إّن 
املطران  برئاسة رئيس األساقفة  املدرسة،  إدارة  مجلس 
سهيل دواني، متجاوًبا لطلب األهالي املتزايد بتسجيل 

أوالدهم في مدرسة مار يوحنا؛
مطرانّية  مجمع  تبّرع/قّدم  الّرؤيا والّرؤية،  ”ولتحقيق 
لوكس وساحاته  مبنى سانت  األوسط  القدس والّشرق 
لهدف توسيع املدرسة؛ رغم أّنه كان باإلمكان استخدام 
املبنى واِملنطقة اُحملطية به ملشاريع جتارّية متنّوعة تدّر 
خدمات  بعض  تكاليف  لتدعم وتغّطي  طائلة  أمــواًال 
عّدة،  مجاالت  في  للمجتمع  توّفرها  اّلتي  املطرانّية 
إسرائيل  في  وغيرها،  والّتعليم  والّتربية  كالّصّحة 
وِفَلسطني ودول الّشرق األوسط. إّال أّن املجمع ارتأى 

الّتربية والّتعليم عن الّتجارة؛
«قامت إدارة املدرسة، املمّثلة مبجلس اإلدارة، بتطوير 
خالل  لوكس  سانت  ِمنطقة  في  بساتني  وبناء صفوف 
بتطوير وترميم  قامت  املاضية، كما  األخيرة  الّسنوات 
املعايير  أفضل  املبنى وفق  من  األّول  الّطابق  وجتهيز 
اليوم  املُستخدمة  والّتجهيزات  الّتقنّيات  وبأحدث 

لصّفّي األّول؛
«هنالك قرار إدارّي ببدء ومباشرة العمل على تطوير 
الستخدامه  لوكس  سانت  مبنى  من  الّثاني  الّطابق 

خارطة  جتهيز  مرحلة  في  نحن  االبتدائّية.  للّصفوف 
الّتكلفة  وفحص  وســاحــاتــه،  املبنى  لتطوير  شاملة 
الكاملة وتقسيم املشروع إلى مراحل. كما أّن هنالك 
للبدء  اإلدارة،  ومجلس  املطرانّية  من  بتوجيه  قــراًرا 
بتطوير وجتهيز غرفتني، بأسرع وقت، مبا يتماشى مع 

اُخلّطة الّشاملة والّتخطيط الّسليم؛
صفوف  للجميع،  ومناسبة  كافية  غرف  اليوم  «لدينا 
الّالزمة.  واملعّدات  الّتقنّيات  بكاّفة  مجّهزة  املدرسة 
بشبكة  ومــوصــولــة  مكّيفة،  ــة  ــدرس امل غــرف  جميع 
من  وغيرها  ومسالًطا،  حاسوًبا  وحتوي  «اإلنترِنت»، 

األمور الّضرورّية؛
الّتربوّية موضوع سالمة  املدرسة وهيئتها  إدارة  «تضع 
وأمان طّالبها على سّلم أولوّياتها وفوق كّل االعتبارات، 
فبالّتالي تقوم بتنفيذ كاّفة اإلجراءات وفًقا لتوصيات 

الوزارة ومهندس األمان املُعّني من قبل املدرسة؛
حيفا،  في  األسقفّية  اإلجنيلّي  يوحّنا  مار  «مدرسة 
الُبنى  في  ـًا  تعاني ُشّح األهلّية  املدارس  من  كالعديد 
للجميع - ليست  كما هو معروف  الّتحتّية، فهي – 
ألوالدنا  نقّدم  ذلك  ورغم  جنوم،  خمسة  بدرجة  فندًقا 
يقدم  َمن  كّل  ذلك وأكثر.  يستّحقون  ألّنهم  األفضل 
جّيًدا  يدرك  املدرسة  في  ابنته  أو  ابنه  تسجيل  على 
أّننا نستغّل كّل سنتمتر  أيًضا  املادّية، ويعلم  ظروفنا 
مرّبع في املدرسة وكّل بناياتها ملصلحة وخدمة طّالبنا، 
مبا في ذلك مبنى الكنيسة، املكتبة املدرسّية احملوسبة، 

املختبر العصرّي، ومرَكز احلاسوب املتقّدم؛ 
«من جهة أخرى تناُفس األهالي على تسجيل أبنائهم 
في املدرسة ال ينبع من إمكانّياتها املادّية، بل أساًسا 
من وجود موارد بشرّية رائعة وطاقم مؤّهل وممّيز، مّتمثل 
واّلذي  وإدارتها،  ومستشاريها  وموّظفيها  مبعّلميها 
يساهم في رفع مستوى ومعايير الّتربية والّتعليم إلى 
أعلى املستويات؛ وهذا ما يدفع أهالي املثّلث وأقاصي 
مال (من 15 قرية ومدينة) بالّتنافس على مقعد  الشِّ

ألوالدهم في هذه املدرسة؛
مــن أحد  األهــالــي  قـــرار مجموعة  فـــإّن  «بــالــّتــالــي، 
املدرسّية،  األهالي  جلنة  مع  تنسيق  وبــدون  الّصّفني، 
رغم وجود باب حوار مفتوح وإيجابّي مع إدارة املدرسة 
إضافة  لــه!  شرعّية  وال  مبرّر  ال  املطرانّية،  ومكتب 
الّتطوير  لذلك، أّكد رئيس األساقفة لألهالي أّن قرار 
خالل  اإلدارة  مجلس  اّتــخــذه  استراتيجّي  قــرار  هــو 
جلستني (20.3.2015 و10.7.2015) ويتم العمل 
وغيرها،  املادّية  الّصعوبات  كّل  رغم  تنفيذه،  على 
األهلّية،  املدارس  بباقي  أسوًة  املدرسة  تواجهها  اّلتي 
بالعمل، وإنهاء  املباشرة  املدرسة  نّية  تؤّكد  والقرارات 
املرحلة األولى في أسرع وقت ممكن؛ وفي املقابل البدء 

مبشروع جتنيد األموال لتكملة بقّية مراحل املشروع؛
«نأمل من األهالي الكرام، وكاّفة األهالي في املدارس 
األهلّية تركيز اجلهود والّتكاتف والّتعاون مع إدارات 
والتأييد  والــّدعــم  العون  يد  ومــّد  األهلّية،  املـــدارس 
على  للحصول  الّصادقة والعادلة،  ملواقفها ومطالبها 
الّتعليمّية،  والّساعات  امليزانّيات  حيث  من  حقوقها 

لضمان حقوق الطّالّب واألهالي واملعلّمني، معًا». 
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عاشقها  لرحيل  الّسنوية  الّذكرى  حيفا  مدينة  أحيت 
املدّللة  مدينته  واعتبرها  فيها  شبابه  قضى  ــذي  اّل
الّشاعر الِفَلسطينّي سميح القاسم، باحتفالّية ثقافّية 

خاّصة، احتضنها مسرح «امليدان».
وموسيقى  شعر  من  فنّية  فقرات  االحتفالّية  وشملت 
قصائد  من  مستوحى  رسم  ومعرض  ورقــص  ومسرح 
سميح القاسم كثرت فيه لوحات ألشجار زيتون يطّل 
سميح كجزء منها. وعرض فيلم قصير يوّثق فّعالّيات 
الّراحل  لذكرى  تخليًدا  الوطن والّشتات،  في  أقيمت 
موتي  «بعد  قصائده  ــدى  إح فــي  ــال  سبق وق اّلـــذي 
آٍت..  َوْقــِع  على  املاضي  ويعود  حياتي..  ستذكرون 
في بــالِد األحياِء أحَييُت َموتي.. وسـأحيى في عالِم 

األموات».
اجلليل  في  ياسيف  كفر  بلدة  من  خليل  النا  الّطفلة 
في اخلامسة من عمرها، افتتحت االحتفالّية بقصيدة 
«تقّدموا  لالنتفاضة:  تكرًميا  قالها  اّلتي  الــّراحــل 
تقّدموا»، بإلقاء جميل. وناب عن الّرئاسة الِفَلسطينّية 
أسعد عبد الّرحمن اّلذي كشف عن أّن مؤّسسة ِفَلسطني 
بعضوّيتها  القاسم  الّراحل سميح  اّلتي شارك  الّدولّية 
ُتعنى  القاسم  سميح  باسم  مؤّسسة  تأسيس  سترعى 

باإلبداع.
أّنه  القاسم  جنله وطن  أّكد  الّراحل  عائلة  عن  ونيابًة 
الّشرسة  الهجمة  أّوًال ضّد  ـًا لصرخ  لو كان سميح حّي
على مسرح «امليدان»؛ ولقال «لن تكسروا أعماقنا 
مسرح  مدرسة». وشكر  أو  مسرًحا  أغلقتم  لو  حّتى 
الفّعالّيات  وكّل  والّطاقم  الفّنانني  وجميع  «امليدان» 
بإحياء ذكرى والده. وتابع: «قبل عام  اّلتي شاركت 
وفي مثل هذه األّيام والّساعات كّنا، الوالدة واألخوة 
مع  بصفد  املستشفى  غرفة  في  والعائلة واألصدقاء، 
عنه  نخّفف  أن  نحاول  كّنا  سميح،  واألب  احلبيب 
وطأة املرض، وكان بني احلني واآلخر، وكأّنه يستدرك 
ويسأل عن أحوال األصدقاء واألقارب، ويطلب أغنّية 
ليتابع  أخبار  نشرة  يسمع  أن  يطلب  ثّم  وسيمفونّية، 

أخبار غّزة والعراق، ُمتناسًيا أمله ومرضه»..

œ«—√ UL� UL�²³� wÐ√  U�
كأّنها  علينا  مّرت  الّساعات  تلك  أّن  ويستذكر وطن 
عاجزة عن  ميّر واألسرة  الوقت  ألّن  ينتهي،  كابوس ال 
فعل أّي شيء لتبعد مالك املوت عن القاسم، لكّنها 
أجلهم  جاء  (إذا  اآلية  بحتمّية مضمون  مؤمنة  كانت 
االبن  يستقدمون). وأضاف  يستأخرون ساعة وال  ال 
البكر: «شارك والدي احلياة وكان مبتسًما كما أراد»، 
لشيء  فضائي  روحي  تغادر  «يوم  مقولته  واستذكر 
يسّمونه املوت آمل أّال تفارق وجهي ابتسامة». وأشار 
القاسم لن ميوت وأّنه  إلى أّن األسرة تدرك أّن سميح 
قلوب ووجدان  ُيرزق في  أّنه حّي  إّال  إن غاب جسًدا 

املاليني».
÷UÒO� WOM�√

قال  القاسم  سميح  الــّراحــل  صديقه  مع  حــواره  وفــي 
خمسني  ملــّدة  أصدقاء  «كّنا  فّياض  توفيق  ــب  األدي
عاًما، لم نترك زاوية في حيفا لم جنلس بها، قد تكون 
صورتك هذه املعّلقة أنا من صورك إياها، يا صديقي 
لقد منحتني هدّية هذه العصا، وعندما سألتك ملاذا يا 
سميح متنحني هذه العصا فأجبتني تضربني إذا خنت، 

فكّلهم خانوا».
قرية  ملسقط رأســه  عاد  ــذي  اّل فياض  األديــب  وتابع 
املقيبلة داخل أراضي الـ ٤٨ قبل نحو الّشهرين، بعد 
ثالثة عقود باملنفى قضاها بصفوف منّظمة الّتحرير. 
دوني؛  درويــش وغادرمتا  أنت ومحمود  خنتني  «لقد 
ملاذا خنتني  ـًا ألضربك وأقول لك  حّي تبعث  أن  أمتّنى 

ورحلت عّني».
w�¹—Uð s� WFD	 UHOŠ

بطحيش  هبة  مبشاركة  فنّية  بفقرة  االحتفالّية  وتّوجت 
ووهيب حبيش ووصلة رقص صوفّي على إيقاع على 
حديثه  ففي  القاسم.  سميح  الّشاعر  صــوت  صــدى 
األقرب  مدينته  عن  القاسم  ُسئل  األخير  الّصحافي 
تبقى  فقال: «لكّل مدينة موقع خاّص، لكن  للقلب؟ 

حيفا قطعًة من تاريخي».

—U ÒB� 5�U�
تعاونّية  ُمضّلًال، ولكن  العنوان  يكون  قد 
األخوين رحباني  استضافت  فعًال،  احملّطة 
بأدبهما املمّيز، رغم أّن عاصي ومنصور قد 

رحال عّنا منذ زمن.
يزال  ال  الّلبنانّيني  املبدعني  هذين  ميراث 
وقد  محبّيهما،  كــّل  ذهـــون  فــي  ــًدا  ــال خ
حاول  ما  فيه، وهذا  ليفتخر  الكثير  خّلفا 

األستاذ فضل سمعان أن ُيظهره في احملاضرة اّلتي ألقاها، أّول أمس 
األربعاء، بُعنوان «فلسطني في أدب األخوين رحباني». 

عام  كان  الّرحباني  أدب  في  لفلسطني  أّول ظهور  أّن  فأّكد سمعان 
1950، مؤّكًدا أّنهما رّكزا كثيًرا على القضايا اإلنسانّية... ُمشيًرا 
إلى أّن األخوين رحباني آمنا بأّن «الكلمة املُغّناة أقوى سالح قائم». 
واستعرض كمثال مقولتهما في مسرحّية «أّيام فخر الّدين»: «أنا 

الّسيف وأنت الِغنّية، إذا انكسر الّسيف بتكّمل الِغنّية».

ــن رحباني  األخــوي أعــمــال  عــن  وحتــــّدث 
بقّوة،  فلسطني  فيها  اّلتي حضرت  األولى 
مؤًكًدا أّن هناك تسلسل وترتيب معّني في 
َمن  على  «رّكــزا  حيث  للقضايا.  تناولهم 
هم املغّنون وعالقتهم بالقضّية.  يشرحون 
املأساة واحلدث، ثّم شرح البعد اإلنسانّي، 

وباألخير رفض الوضع واحللم».
حديث  في  انشالله  «ال  سمعان  وأضــاف 
الّرحابنة عن الغد، ال مساومة على احلّق.. 
اّلتي  يافا»  «يا  أغنّية  ومنها  عديدة  أمثلة  مستعرًضا  حتمّية»؛ 
يافا». ومثال  يا  نرجع  يافا سنرجع  يا  نرجع  يؤّكدان فيها «سنرجع 
آخر قولهما «أترى نرجع مثل الّسنونو مثل طائر»، واجلواب حتمّي، 
أّكد «سنرجع إلى حيفا»، ُمشيًرا إلى أّن فلسطني كانت حاضرة في 
فّن وأدب األخوين رحبانّي من أعمالهما األولى في اخلمسينّيات، 
«ما يؤّكد التزامهما بالقضايا اإلنسانّية العادلة»، ُمعتبًرا أّن هذا 

األمر واضح وجلّي في كاّفة أعمالهما الفنّية الّالحقة.

 ° Òw�U	�— s
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وصلت الزّوجة برفقة زوجها إلى مستشفى ”رمبام“ لتنجب وليديها 
في  بضيق  شعرت  ــام  أّي بعّدة  اإلجنــاب  عملّية  وقبيل  الّتوأمني. 
نفسها ولم يعد بوسعها أن تلتقط أنفاسها، فسارع بها زوجها إلى 

املستشفى للوالدة. 
ووجد األطّباء أّنها تعاني من عّدة أمراض أخرى نتيجة إصابتها 
بضيق الّنفس، وأدخلت غرفة الّصدمات في قسم الطوارئ، وهناك 
في  األم  إلى  األطباء  التنّفس، وهرع  عن  فقدت وعيها وتوّقفت 
محاولة إلنقاذها وإنقاذ جنينيها، وأجروا لها عملّية قيصرّية وأخرج 
الوليدان إلى الّنور، غير أّن األّم بقيت في غيبوبة وأدخلت إلى قسم 

العناية الفائقة.
وبعد ُمضي أّيام قليلة ظهرت لدى األم بوادر االنتعاش حّتى متاثلت 
للّشفاء، وأصبح مبقدورها احتضان طفليها من جديد، وقد غادرت 

املستشفى واجلميع بصّحة تاّمة.

“UHO�” q�«d*
امتّد  اّلذي  الّصيفّي  ”يودفات“ – ”هدار“، برنامجه  مرَكز  اختتم 
الفّعالّيات  من  متنّوًعا  عــدًدا  وشمل  أسابيع،  ثالثة  مدى  على 
الّرياضّية واإلثرائّية، إلى جانب  الّثقافّية،  الّترفيهّية،  والّنشاطات 

الّرحالت وزيارة املنتجعات في أنحاء البالد. 
فّعالّية عن  الّنادي،  في  فرح ومرح  يوم  الفّعالّيات  هذه  وتضّمنت 
ـًا  تذويت املسؤولّية، ورشة أشغال يدوّية بعجينة الّسّكر، يوًما رياضّي
وألعاَب «كابويرا» مع عزف وغناء، فّعالّية تصنيع طائرة ورقّية، 
يوم فرح ومرح مع املهّرج سرحان، تعليم وعرض سيرك، رحلة إلى 
إلى  رحلة  «بَلغان»،  األلعاب  متنّزه  إلى  رحلة  احليوان،  حديقة 

املتحف «َمداعتك»، وغيرها من البرامج.
البرامج  إّن أهمّية تنظيم مثل هذه  املرَكز وديع شحادة  وقال مدير 
الّصيفّية لألطفال وألبناء الّشبيبة، تهدف إلى ترسيخ القيم الّتربوّية 

عن طريق البرامج الّثقافّية والّتربوّية املتنّوعة.
وشكر شحادة في كلمته كّل َمن ساهم في إجناح البرناَمج كبلدّية 
الّرياضّية  البرامج  ومرّكز  واملرشدين،  واملتطّوعني  واملسؤولني  حيفا 
علي سليمان، ومرّكز الفّعالّيات الّتربوّية والّترفيهّية ملحم شامي، 

واملرشدات يارا طلوزي وملك مرعي.

 w?????{U?????*« Íb???????????�—
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املاضي،  رشدي  احليفاوّي  والّشاعر  الّزميل  مؤّخًرا،  البالد،  غادر 

مّتجًها إلى أملانيا، لتلّقي العالج في أحد املستشفيات العاملّية.
مغادرة  إلى  اضطّرته  إلى وعكة صحّية،  املاضي  تعّرض  قد  وكان 
عملّية  للماضي  وأجريت  هذا  خارًجا.  العالج  الستكمال  البالد 
للّشفاء ويستكمل  اثرها  على  يتماثل  أّيــام،  قبل  ناجحة  جراحّية 

تلّقي العالج املالئم.
املديد والعودة  الّتام والعمر  الّشفاء  املاضي  للّزميل رشدي  نتمّنى 
ساًملا غاًمنا إلى الوطن، ليتحف ويثري قّراء صحيفة «حيفا» مبقاالته 

وأشعاره األسبوعّية.
هم  «قّلة  الله:  نصر  إبراهيم  الِفَلسطينّي  الــّراوي  عنه  قال  حيث 
احلّد، وال يكّلون  إلى هذا  اّلذين ميألون حياتنا بحّب احلياة  أولئك 
وهم يستعيدون متأّملني جتاربهم وجتارب شعبهم وجتارب الّشعوب 

واملعنى الّدقيق لكّل إبداع متأّلق».
على أمل أن يعود بأسرع وقت ملزاولة الكتابة وإلى حياته اليومّية.
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«بيت  مسرح  في  األخير،  اجلُمعة  يوم  أقيم، 
الكرمة» «ِمهرجان نور»، هدَف لدعم ومساعدة 

الّطفلة نور، شارك فيه املئات. 
وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع شادي زعبي، 

صاحب فكرة اِملهرجان، قال: 
ــن الــّطــفــلــة نـــور احلـــاج (8  ــث ع ــدي أبـــدأ احل
عالًجا  تتلّقى  غّزة، واّلتي  مدينة  ابنة  سنوات) 
طويلة.  مــّدة  منذ  ــام»،  ــب «رم مستشفى  فــي 
فهي  الكبد،  في  وفشل  ـًا  كلوّي فشًال  تعاني 
وربع  مليون  بتكلفة  كلية وكبد  لزراعة  بحاجه 

املليون شيكل.
جلمع  خيرّي  فّني  كمشروع  نــور  ِمهرجان  جــاء 
غنائّية،  فقرات  خــالل  من  للّطفلة،  تبّرعات 
عاد  حيث  لألطفال؛  فّعالّيات  أب»،  «ستاند 

ريع احلفل بأكمله إلى الّطفلة.
كّل  نــور  ِمهرجان  في  شــارك  وأضــاف زعبي: 
دعبول؛   – مطر  مرلني  األطــفــال،  أميرة  مــن: 

«فانتازيا» للعروض الفنّية لصاحبه نعمة خازم؛ 
«عّمو خميس» – محمود خميس. 

وّمت ضمن اِملهرجان تقدمي عروض فنّية لألطفال، 
قصيرة  ألفـــالم  قــصــيــرة  مــقــاطــع  عـــرض  وّمت 

لدعم نور.
وقد نوّرت املهرجان بحضورها الّطفلة نور برفقة 
أهلها، كما حضر عدد كبير من األطفال واألهل 

ـًا. ـًا ومادّي لدعم نور، معنوّي
أّن  «حــيــفــا»  لصحيفة  شـــادي زعــبــي  ـــد  وأّك
ِمهرجان نور مستمّر وسيقّدم عروًضا جديدة في 

مناطق عّدة.
الفنّية،  للعروض  «فنتازيا»   – نعمة خازم  أّما 
فقال: أنا سعيد باملشاركة في هذا املهرجان كي 
أرسم البسمة على وجه نور. إّن العطاء والتّطوع 
هذا  لنجاح  بالغبطة  أشعر  إنــســانــّي.  ــب  واج
الّشفاء  املرضى  وجلميع  لنور  وأمتّنى  املهرجان، 
ـًا،  ـًا ومادّي العاجل، وعلينا أن ندعم نور، معنوّي

بكّل ما أوتينا من قّوة وإميان. 

دعبول (أميرة  وفي حديثنا مع مارلني مطر – 
إلى  بالتعّرف  أرغــب  كنت  قالت:  األطــفــال)، 
أن  الّطفلة  هذه  حّق  من  منذ زمن.  نور  الّطفلة 
تعيش بسالم، وأن تتمّتع بصّحة جّيدة. علينا 
أن ندعم ونتبّرع لنعطي أمًال بحياة أفضل لنور. 
أّم  ألّني  املهرجان  في  للمشاركة  تشّجعت  وقد 
وأعــمــل مــع األطــفــال.. مــن واجــبــي املساعدة 

والوقوف إلى جانب كّل طفل بريء ومحتاج.
فقال:  خميس،  عّمو   - خميس  محمود  ــا  أّم
اّلذين  لألشخاص  للعطاء، وخصوًصا  حدود  ال 
في أمّس احلاجة. فكما ندفع ضريبة مشتريات 
الّصحة.  أحياًنا ضريبة  ندفع  الّضرائب،  وباقي 
ويتطّوع،  اآلخــر  يساعد  أن  شخص  كــّل  على 

حلياة أفضل.
لها،  نور، والتبّرع  الّطفلة  بدعم  َمن يرغب  كّل 

ميكنه االّتصال مباشرة، بـ:
شادي زعبي - 0547610055

مليس عبد العال - 0547517769
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خراساني،  رشا  احليفاوّية  العربّية،  الّتنس  العبة  فازت 
باملرتبة األولى، وحازت على كأس البطولة في مباريات 

الّتنس اّلتي جرت في مدينة عّكا، األسبوع املاضي. 
وأحرزت الّالعبة خراساني هذا الّلقب، بعد أن تفّوقت على 
البالد،  شمال  في  املنتخبات  كاّفة  من  املتباريات  سائر 

اللّواتي يلعَنب ضمن سّن الّرابعة عشر. 
هذه  في  املشاركة  الوحيدة  العربّية  الّالعبة  هي  ورشــا 
من  عشر  الّثالثة  بعد  تتجاوز  لم  أّنها  علًما  املباريات، 
منذ  احليفاوّي  القطري  الفريق  العمر. وتلعب رشا ضمن 
خمس سنوات، ويشرف على تدريبها املدّرب بديع كركبي. 
الرياضّية،  نشاطاتها  الّالعبة رشا  جتّدد  أن  املقّرر  ومن 
األّول  تشرين  شهر  في  املنتخب  ضمن  مبارياتها  وتبدأ 

القادم.
(تصوير: وائل عوض)

œö��«  Òw�UL�  w�  v??�Ë_«  W��d*«  “d??%  w�U�«d	  U??�—  fM Ò
�«  W��ô

° ÒÍb�b  Ïq??�—  ÍËU���  w�u�  ÒÍËUHO(«
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 Õd� f�UD�
عاد إلى البالد، مؤّخًرا، من دولة الّسويد االسكندناڤّية، الّشاب احليفاوّي 
جوني عبساوي (39 عاًما)، بعد مشاركته في املسابقة الرياضّية الّدولّية 
املسابقات  أصعب  من  تعتبر  اّلتي   ،(Iron Man) احلديدّي»  «الّرجل 

الرياضّية في العالم.
ويشمل سباق «الّرجل احلديدّي» ثالث مجاالت مختلفة في عالم الّرياضة: 
الّسباحة، ركوب الّدراجة الهوائّية واملاراثون (سباق العدو ملسافات طويلة)، 
يقوم بأدائها املشترك بشكل متواصل خالل املسابقة، من دون استراحة أو 

توّقف، شريطة أن ينهي الّسباق مبّدة ال تتجاوز 16 ساعة، للحصول على 
شهادة!

إّن سباق «الّرجل احلديدّي» الّثالثّي يعتبر من أصعب الّسباقات الّثالثّية، 
الّدراجة الهوائّية والعدو  ألّنه سباق ضّد الوقت، ويتضّمن الّسباحة وركوب 
ملسافات طويلة. فعلى املتسابق أن يسبح في مياه البحر ملسافة 8.3 كم، 
كيلومتًرا، وينهي   180 ملسافة  الهوائّية  الّدّراجة  يركب  أن  عليه  ثّم  ومن 
الّسباق مباراثون ملسافة 42 كيلومتًرا، فعليه بذلك أن يعبر مسافة 8.522 

كم في أقّل من 16 ساعة متواصلة!
سباق «الّرجل احلديدّي» يبرز قدرة الّتحّمل، ويحتاج إلى لياقة بدنّية عالية 
قاسًيا  سباًقا  يعتبر  طويًال،  يستغرق وقًتا  ألّنه  مكّثفة، ونظًرا  وتدريبات 

ـًا. ويتضّمن االستعداد البدنّي أساًسا  ـًا وذهنّي وصعًبا يتطّلب استعداًدا بدنّي
ل ساعات طويلة من الّرياضة املتواصلة وشرب كمّيات  تدريب اجلسم على حتمُّ
كبيرة من املاء وتناول مأكوالت حتوي كمّيات كبيرة من الّسعرات احلرارّية. 
كما يشمل فحص عتاد الّسباق الختبار صالحّيتها ومدى مالَءمتها. أّما 
االستعداد الّذهني للّسباق الّطويل فيتضّمن اإلرادة واإلميان على أّن األمور 

ستسير على ما يرام والتمّسك بالهدف.
ومع الّرجل احلديدّي جوني عبساوي كان لي هذا احلوار الّسريع..

 ÆÆå ÒÍb¹b(« qłÒd�«ò ‚U³Ý w� W�—UA*« Ác¼ p� „—UÐ√ ¨ ÎW¹«bÐ ≠
øÍËU�³Ž w½uł v�≈ UM� ÒdFð Ê√ p� q¼

عبساوي: أنا من مواليد مدينة الّناصرة، أسكن مدينة حيفا منذ مّدة طويلة. 
متزّوج من احليفاوّية مرڤت خوري، ولي ابنتان. رجل أعمال، أعمل مديًرا 

لفرع «سوپر فارم» – شفاعمرو. أعشق الّرياضة وأمارسها بشكل يومّي.

 q???łÒd???�«ò ‚U??³??Ý w???� W??�—U??A??L??K??� —U??O??²??šô« p??O??K??Ž l???
Ë n??O??� ≠
øå ÒÍb¹b(«

عبساوي: أنا إنسان رياضّي؛ أعشق املغامرات وحتّدي الّنفس وأطمح إلى 
الوصول إلى أبعد احلدود. راودتني فكرة املشاركة في هذا الّسباق منذ مّدة، 
عّدة،  أشهر  مدار  على  مكّثف  بشكل  خاص  مدّرب  لدى  الّتدّرب  فقّررت 
لهدف الوصول إلى الّلياقة البدنّية املرجّوة اّلتي تؤّهلني للمشاركة في هذا 
الّسباق. لقد سّجلت للمشاركة في هذا الّسباق، وكنت العربّي األّول والوحيد 

اّلذي يشارك في هذا الّسباق الّدولّي، ضمن 16 مشارًكا من البالد

 øå ÒÍb¹b(« qłÒd�«ò ‚U³Ý w� W�—UALK� W Ò�Uš ◊Ëdý błuð√ ≠
عبساوي: كّل َمن بلغ 18 عاًما من عمره، ويتمّتع بصّحة ولياقة بدنّية جّيدة 
ويهوى التحّدي (حتّدي الّنفس أساًسا)، ميكنه الّتسجيل وخوض الّتدريبات 

للمشاركة في هذا الّسباق.

ø‚U³ Ò�K�  U³¹—bÒ²�« ‰öš UÎ ? Ò�Uš UÎ ? ÒOz«cž U Î�UE½ XF³Òð« q¼ ≠
خاّص  غذائّي  نظام  اّتباع  يجب  رياضّي،  تدريب  كّل  في  كما  عبساوي: 
والّتمارين  الّنشاطات  ممارسة  خالل  نفقدها  الّتي  الّطاقة  عن  للّتعويض 
الّرياضّية. يجب اإلكثار من شرب املاء؛ كما يحتاج الّرياضي إلى غذاء غنّي 
باحلديد يسمح باستغالل أفضل كمّية من األكسجني إليصالها إلى اخلاليا 
واألنسجة، كي تتغّذى العضالت كما يجب. على الّرياضي االستفادة من 
كّل أنواع الّتغذية (الّنشوّيات، الّدهون، الپروتينات، الڤيتامينات..) بأّقل 

كمّية ممكنة من الّطعام.

 ‚U??³??ÝË å ÒÍb????¹b????(« q????łÒd????�«ò ‚U???³???Ý 5???Ð ‚d???H???�« U???� ≠
øwá*Ë_« ÊuKŁU¹d²�«

عبساوي: الترياثلون هو سباق ثالثّي يشمل الّسباحة وركوب الّدراجة 
الهوائّية واملاراثون، أيًضا.. سباق «الرجل احلديدّي» يعتبر أصعب 
واحدة  مّرة  فيه  املشاركة  تكفيك  الترياثلون؛ وقد  سباقات  وأطول 
الختبار قدراتك اجلسدّية ولياقتك البدنّية. إضافًة إلى أّن مشاركتك 
بسباق «الرجل احلديدّي» تنبع من الّتحّدي للّنفس ال للغير، بخالف 
الترياثلون األوملپي، عدا أن سباقات «الّرجل احلديدّي» ُتقام عشرات 
املّرات في الّسنة في دول مختلفة، بخالف الترياثلون األوملپي اّلذي 

يقام كّل 4 سنوات.

ø U
U³ Ò��« Ác¼ q¦� w� W�—UA*UÐ UMÐU³ý `BMð q¼ ≠
عبساوي: أشّجع كّل َمن يجد لديه القدرة البدنّية والصحّية والّذهنّية 
املناسبة، املشاركة في سباق «الّرجل احلديدّي»، واخلروج من فّقاعة 
األلعاب الرياضّية الرّوتينّية املعهودة، ككرة القدم وكرة الّسلة – رغم 
املكمونة وحتّدي  القدرات  الكتشاف   – القدم (م.ف.)  لكرة  عشقه 

الّذات، والوصول إلى أبعد احلدود.

 WÒO�uO�«  WÒO{U¹d�«  s¹—ULÒ²�«  p²Ý—U2  5Ð  oÒ�uð  nO�  ≠
øWKzUF�«Ë pKLŽË

كموهوب  الّرياضة  أمارس  محترًفا،  لست  أنا  (يبتسم):  عبساوي 
قدر  وأحــاول،  والعمل..  للعائلة  وقتي  جّل  أكــّرس  كمحترف.  ال 

املستطاع، أن أوّفق بني عائلتي وعملي وموهبتي.

ÆÆœö³�« w� Íb¹u Ò��« dOH Ò��« XOI²�« pÒ½QÐ XLKŽ ≠
عبساوي: نعم؛ لقد التقت املجموعة قبل الّسفر إلى الّسويد للمشاركة 
إسرائيل، كارل  الّسويدي في  الّسفير  احلديدّي»  في سباق «الّرجل 
املشاركني  استقبل  حيث  هرتسليا؛  مدينة  في  بيته  في  ماچنوس، 

ورّحب بهم ومتّنى لهم الّنجاح في الّسباق.

øWIÐU�*« Ác¼ p²DŽ√ «–U� ≠
عبساوي: زادتني ثقًة بالّنفس، وأثبتت لي أّن ال حدود مع املثابرة 
واإلرادة.. أدعو جميع الّشباب والّشابات ملمارسة الّرياضة والتشّجع 
على خوض مثل هذه الّسباقات والعمل على حتقيق كاّفة األهداف؛ 
واألهم احلفاظ على جسٍم سليم، ألّن العقل الّسليم في اجلسم الّسليم.
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مع اقتراب افتتاح الّسنة الّدراسّية وعودة األبناء إلى 
االجتماعّي  الّتطوير  بادرت جمعّية  دراستهم،  مقاعد 
االثنني  يــوم  تــربــوّي،   – اجتماعّي  نشاط  بتنظيم 
الواحدة  العائلة  بني  الّتقارب  إلــى  يهدف  املاضي، 
املشاركني وترفيههم  بني  الّصداقة والّتعارف  وتعميق 
الّلقاء  ّمت  اليومّي.  املدرسّي  الّروتني  إلى  العودة  قبل 
بيت حلم  ”كيبوتس“  مزارع  في  الّطبيعة  أحضان  في 

اجلليلّية، ِمنطقة سهل ابن عامر.
وأوالدهــم،  أهالي  عائلة،  عشرون  الّلقاء  في  شارك 
الّصيفّية  الفواكه  ملختلف  ــّي  ذات قطيف  في  متّتعوا 
بهم  خاّصة  سّلة  بتعبئة  قاموا  حيث  واخلــضــروات، 
مختّص  مرشد  القطيف رافقهم  خالل  بها،  واحتفظوا 
املزروعات  عن  لهم  وشــرح  فّسر  ــذي  اّل باملزروعات، 
ساعة  وبعد  بها.  واالعتناء  قطفها  كيفّية  املوجودة، 
بوجبة  املشاركون  متّتع  القطف،  من  الّساعة  ونصف 

إفطار جماعّية من صنع أيديهم مبكان مظّلل وواسع، 
على  باخلبز  وقاموا  بأنفسهم  العجني  األوالد  عجن 
الّطابون. كما تخّلل البرنامج، أيًضا، فعالّيات أخرى، 
حيوانات  وإطعام  للّزرع  إنــاء  وتلوين  الّرسم  مثل: 

املزرعة كاملاعز والبّط.
العائالت  استحسان  االجــتــمــاعــّي  الــّنــشــاط  ــى  الق
املشاركة حيث عّبروا عن مدى امتنانهم للجمعّية على 
هذه املبادرة، وعن استعدادهم للمشاركة في املزيد من 

هذه الفّعالّيات املشابهة.
في  الّتربوّية  البرامج  (مرّكزة  عوض  فيحاء  وعّقبت 
الّنشاط  بالقول: ”هذا  الّتطوير االجتماعّي)،  جمعّية 
عائالت  صادفنا  والعائالت.  القلوب  ليقّرب  جــاء 
تلّقوا  بلقائهم بعد 20 عاًما، كما أّن األوالد  سعدوا 
الّذاتي وبيوم حافل  بالقطيف  قّيمة ومتّتعوا  معلومات 
وردود  االّتصاالت  من  الكثير  تلّقينا  بالفّعالّيات. 
الفعل اإليجابّية من قبل األهالي اّلتي تدعو وتشّجع 

ملثل هذه البرامج“.

åUHO�ò q�«d*
ألهبت العروض الفنّية اّلتي جرت جنوب مدينة حيفا، 
مساء االثنني من هذا األسبوع، ما يقارب 12,000 
احتفال  فــي  الّشبيبة  أبــنــاء  مــن  ومــشــارك  مشاركة 
الفّعالّيات  الّشبيبة»، واّلذي يختتم  «مدينة  ِمهرجان 

الّصيفّية من كّل عام.
وقد انطلقت فّعالّيات هذه االحتفالّية الّضخمة، اّلتي 
متساوون»  متشابهون..  «مختلفون..  ُعنوان  حملت 

بنشاط وحماس؛ حيث انعكس ذلك من خالل جميع 
عــروض،  مــن:  للمشاركني،  ُقــّدمــت  اّلتي  األنشطة 
محّطات تفعيلّية، وغيرها من الفّعالّيات والّنشاطات 
اآلخر  تقّبل  ومفاهيم  قيم  تذويت  في  تساهم  اّلتي 

واملختلف.
البلدّية، مجلس  الّثقافة  ُنّظم االحتفال من قبل دائرة 
الّشبيبة البلدي، بالّتعاون مع ِشركة «إيتوس» البلدّية، 

ومبساعدة مرشدين ومتطّوعني.

åUHO�ò q�«d*
نّظم مرَكز عّباس اجلماهيرّي، عدًدا من الّنشاطات 
ينسون  جعلتهم  لألطفال،  الّترفيهّية  والفّعالّيات 
وورشات  بفّعالّيات  وأشغلتهم  احلّر،  موَجة  قيَظ 
ّممن  ـــدًدا  ع لهم  قــّدمــهــا  ــزة،  ــّي ومم متنّوعة  عمل 
اّلذي  زيــدان»  «عّمو  مثل  األطفال.  مع  يعملون 
«بالونيزمي»  املمّيز، وفرقة  بعرضه  احلضور  ألهب 

للعروض البهلوانّية اّلتي نالت استحسان األطفال 
في  الّترفيهّية  الّنشاطات  جانب  إلــى  وذويــهــم. 
البستان»  فــي  «حــار  الّصيفّي  املــشــروع  إطــار 
صيفّية. منتجعات  ـــارة  وزي مسرحّية  وعـــروض 

اجلماهيرّي  املرَكز  (مدير  ريناوي  بّسام  وحتــّدث 
ــم فـــي إجنـــاح  ــاه ـــن س ـــّل َم ـــاس) شـــاكـــًرا ك عـــّب
ــارجــه. ـرَكــز وخ ـــل اـمل ــن داخ ــّنــشــاطــات م هـــذه ال

åUHO�ò q�«d*
ألقت املرّبية املتقاعدة، احليفاوّية سهيلة مشيعل (أم 
جهاد)، محاضرة فريدة من نوعها، يوم االثنني من 
هذا األسبوع، في مرَكز املسّنني في مدينة شفاعمرو، 

حضرها عشرات املسّنات واملسّنني في املرَكز.
وقد خّصصت مشيعل محاضرتها حول الّشيخوخة، 
اختارت  وقد  خاّصة.  حياتّية  جتربة  تضّمنت  اّلتي 
يوجد  ال  «للملكة  ــنــوان:  ُع حملاضرتها  مشيعل 
من  حاولت  حيث  تــاج»؛  يوجد  ال  للملك  قصر.. 
البهجة  املسّنني وإدخال  توعية  احملاضرة  هذه  خالل 
إلى قلوبهم، وبّث األمل في نفوسهم، بعد أن تعبوا 
وسهروا وكّدوا لتربية أوالدهم وأحفادهم دون كلل أو 

ملل أو تذّمر، كي ال يشعروا بالوحدة.
بُعنوان:  جّسار  وائل  للمغّني  بأغنّية  الّلقاء  افتتح 
«ألّنك ابني بّدي الّديني حتكي عّنك.. وتكبر فّيي 
وأشوفك شاب وأفرح فيك»؛ وتطّرقت مشيعل في 
وصعوبتها،  احلياة  قسوة  إلى  املسّنني  مع  حديثها 
وعدم  املسّنني،  حياة  جــودة  على  احلفاظ  وأهمّية 
األبناء  الستغالل  أو  احلياة  لضغوطات  اخلضوع 

لألهل، بل التمّتع والعيش بهناء قدر املستطاع.
ثّم سردت سهيلة مشيعل قّصة تراثّية قدمية حتكي 
عن مسّنة صينّية فقيرة، كّرست جّل حياتها لتربية 
الّصعبة  الّظروف  رغم  تربية،  أفضل  الوحيد  ابنها 

أفضل  فــي  فعّلمته  عاشتها؛  ــتــي  اّل والــقــاســيــة 
أجل  من  لقمتها  من  اقتطعت  حيث  اجلامعات، 
إطعامه وإسعاده ومساعدته. وفي األخير، تنّكر لها 
ابنها ولم يعترف بجميلها ومعروفها، بعد أن أخذ 

منها كّل ما متلك، بل بات يخجل منها!
دليل  أكبر  القّصة  هذه  بأّن  مشيعل  سهيلة  وتقول 
كّل  عن  يتنازال  أّال  يجب  واملسّنة  املسّن  أّن  على 
في  يلقيان  ال  كي  أوالدهما،  أجل  من  ميلكان  ما 
هذه  تعّرضت  كما  متاًما  للمعروف،  نكراًنا  الّنهاية 
قبل  من  االهتمام  وعدم  والّنكران  لإلهمال  املسّنة 

ولدها الوحيد.
غنائّية  وصلة  املسّنني  مرَكز  في  الّلقاء  هذا وتخّلل 
للسّيدة أم كلثوم، حيث أّدت سهيلة مشيعل أغنّية 
مشيعل  قّدمت  كما  احلضور،  أمام  هاجرني»  «يا 

فقرة راقصة.
أوقــات  متأل  متقاعدة  مشيعل،  سهيلة  أّن  ُيذكر 
الوطنّي»،  «الّتأمني  مؤّسسة  في  بالّتطّوع  فراغها 
تعشق  املــواهــب،  متعّددة  العطاء،  بأهمّية  تؤمن 
الغناء والّطرب، وحتّب الّرقص. حتّب احلياة، ناشطة، 

وتعمل على مساعدة الغير.
ال  احلياة  أّن  «حيفا»  لصحيفة  مشيعل  ــدت  وأّك
مشيرًة  اإلنــســان،  يكبر  عندما  تتوّقف  أو  تشيخ 
إلى أّن أمامها مشاريع وأحالم، حان الوقت للعمل 

على حتقيقها.    
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قدم  على  واالســتــعــدادات  الّتحضيرات  كاّفة  جتــري 
الّثالثاء  يوم  املُقبلة،  الّدراسّية  الّسنة  الفتتاح  وساق 
طواقم  مع  اجتماعاتهم  املدارس  مديرو  القادم. وعقد 
املرّبني واملرّبيات، لتوزيع ساعات الّتدريس، واستيعاب 
املعّلمني اجلدد، وانتقال املعّلمني بني املدارس أو خروج 
بعضهم للّتقاعد، ووضع الّلمسات األخيرة على برناَمج 

الّتدريس األسبوعّي.
في  املعارف  وزارة  من  الــواردة  املعلومات  من  ويبدو 
لواء حيفا، أّنه ّمت اّتخاذ كاّفة الّتدابير للبدء بالّسنة 
الّدراسّية، بصورة احتفالّية للّطّالب اجلدد في الّصفوف 

األولى، وألولياء األمور وللمرّبني على حّد سواء. 

وزارة  في  حيفا  لواء  مديرة  مع  الّتالي  اللقاء  أجرينا 
املعارف:

 s×½Ë  WÒOÝ«—Òb�«  WM ÒK�  rJð«dOC%  w¼  U�  ≠
    ø»«uÐ_« vKŽ

الّدراسّية  الّسنة  الفتتاح  الّتحضيرات  في خضم  نحن 
هدوء  بكّل  اجلديدة  الّسنة  ُتفتتح  أن  اجلديدة، وأمتّنى 
حتقيق  من  نتمّكن  أن  ونأمل  عقبات،  أّي  دون  من 
كاّفة األهداف اّلتي وضعناها نصب أعيننا. ففي حيفا 
بينهم مديرة جديدة  املديرين ومن  ّمت اختيار عدد من 

وألّول  سعادة،  ميري  املرّبية  وهي  ”األخّوة“  ملدرسة 
للمتفّوقني،  جديًدا  ـًا  صّف سنفتتح  حيفا  لواء  في  مّرة 
وذلك في مدرسة ”الكرمة“، أسوًة بصّف املتفّوقني في 
يالني“  ”دافيد  مدرسة  في  وذلك  اليهودّي،  املجتمع 
و“ليؤبيك“. وسيبدأ هذا الّصف في املدرسة االبتدائّية 
الّثانوّية، وّمت  الّرابع ويستمّر حّتى  الّصف  وطّالبه من 
تصنيف 14 طالًبا لهذا الّصف، وقد اجتازوا امتحانات 

خاّصة، وسينخرطون في الّتعليم لهذه الّسنة.

5??²??G??ÒK??�« r??O??K??F??²??� …b???¹b???ł W?? ÒD??�??Ð U??M??L??K??Ž ≠
ÆÆWÒOÐdF�«Ë WÒ¹d³F�« 

املوضوع، حيث  بهذا  املعارف  وزير  ُخّطة  سننّفذ  نعم، 
احملكّية،  العبرّية  الّلغة  العرب  الّطّالب  كاّفة  سيتعّلم 
كما هو احلال مع زمالئهم اليهود اّلذين يتعّلمون الّلغة 
العربّية احملكّية. وسيقوم معّلمون يهود بتعليم العبرّية 
في املدارس العربّية، في الّصفوف األّول والّثاني، كما 
احملكّية  العربّية  الّلغة  بتدريس  عرب  معّلمون  سيقوم 
في املدارس اليهودّية في الّصفوف اخلامس والّسادس. 
ونحن بذلك نضع املعّلم في حالة اضطرارّية ليتحّدث 
املشروع  هذا  لقي  طّالبه. وقد  مع  العربّية  أو  العبرّية 
جناًحا منقطع الّنظير في املدارس العبرّية. وإن لم جند 
املعّلمني اليهود للّصفوف العربّية رصدنا ميزانّية كافية 

إلعداد معّلمني أكّفاء في الّصفوف األولى والّثانية.

…—«“u??????�« t??F??�d??ð Íc?????? Ò�« —U???F??? ÒA???�« u???¼ U???� ≠
øÂUF�« «c¼ 

الّسنة الّدراسّية ُتفتتح إزاء األحداث املأساوّية املؤسفة 
الفتاة في مسيرة  قتل  الّصيف، مثل  اّلتي جرت في 
العائلة  ومنزل  الّطفل  وحــرق  الــقــدس،  في  املثلّيني 
الفلسطينّية؛ ولذا سنخّصص احلصص األولى للحديث 
اآلخــر. وقد  العنف وقبول  ونبذ  العنصرّية  عن رفض 
األسبوع  يكون  لكي  املديرين  لكاّفة  مرسوًما  أرسلت 
األّول متمّيًزا باحلديث عن الفوارق في املجتمع والوعي 
في  املستشري  العنصرّية والعنف  مظاهر  من  الّتربوّي 

املجتمع.

 œbŽ hOKI²Ð d¹“u�« W ÒD Ôš cOHMð Òr²OÝ nO� ≠
ø·uH ÒB�« w� » Òö ÒD�«

في  الّطّالب  عدد  تقليص  الّطّالبّي  املجال  في  تقّرر 
املدارس؛  في  األولى  الّصفوف  عدد  وزيــادة  الّصفوف 
الّصفوف  في  أقــّل  الّطّالب  أعــداد  سنرى  مــّرة  وألّول 
ولكن  مدرسة،  كّل  في  آخر  صّفـًا  وسنفتح  ــى،  األول
مسؤولّية  ضمن  ذلك  سيكون  القادمة  الّسنوات  في 

الّسلطات احمللّية.

 » Òö??? ÒD???�«Ë 5??? ÒÐd???*« —u??N??L??' 5??�u??I??ð «–U?????�Ë ≠
øw�U¼_«Ë

أّوًال بوّدي تهنئة الّطّالب اّلذين يدخلون الّصف األّول. 
حياة  في  ــارة  وإث اهتماًما  األحــداث  أكثر  أّن  خاّصًة 
الّطالب هو دخول الّصف األّول للمّرة األولى، فهذا ال 
يتأّثرون  األهل  أّن  كما  احلياة،  مدى  الّطالب  ينساه 
ومرًنا  سلًِسا  دخوًال  لهم  وأمتّنى  األطفال.  هم  فكذلك 
واملرّبني  الــّطــّالب  لسائر  وأمتّنى  وبالّنجاح.  للّصف، 
البرامج واملشاريع  كّل  تأتي  هدوء واستقرار وأن  سنة 

واملخّططات بثمار. 
øWÒOK¼_« ”—«bLK� 5�uIð «–U� ≠

أعتبر كّل املدارس في حيفا حتت مسؤولّيتي، مبا في 
ذلك املدارس األهلّية، وأحترم اجلميع وأقّدر عملهم في 
الّتعليم  يتجّزأ من جهاز  الّتربية، ألّنهم جزء ال  حقل 
عندنا، طّالًبا ومرّبني ومديرين. وأّن املفاوضات اجلارية 
مع وزارة املعارف ليست على الّصعيد احليفاوّي احمللّي، 
بل هي على املستوى القطري ومع كبار موّظفي الوزارة 
وحّتى بتدّخل الوزير نفسه. وأدعوهم جميًعا، كما أعّبر 
املُقبلة،  الّدراسّية  الّسنة  فتح  يعرقلوا  بأّال  أملي  عن 
الّتفاوض.  وليواصلوا  عيد.  يوم  هو  اليوم  هذا  ألّن 
األّول  األسبوع  ولكّن  وام،  ــدّ ال على  ممكن  فاإلضراب 
احتفال وفرح. واجلميع  هو  الّدراسة  بدء  من  والّثاني 
والّتخّلي  الغنّية،  املدرسة وحياتها  إلى  للعودة  يتوق 
خالل َشهري  الّطّالب  أمضاها  اّلتي  املُمّلة  احلياة  عن 
قادمة  كثيرة  فرًصا  نشهد  ونحن  الّصيفّية.  العطلة 
وبعدها  األضحى،  وعيد  اليهودّية  كاألعياد  علينا، 

األعياد املسيحّية.
øÂUF�« «cN� b¹b'« ZÓ�U½d³�« e Ò�d²¹ ÓÂöŽ ≠

الّثانوّية على  املدارس  العام في  الّتركيز هذا  سيكون 
عالية،  مبستويات  الّرياضّيات والعلوم  تعليم  تشجيع 
وتشجيع الّطّالب للتقّدم لالمتحانات بخمس وحدات 
في  العلمّية  املواضيع  في  قبولهم  ليتّم  الفيزياء،  في 
املعاهد األكادميّية ويضمنون مستقبًال زاهًرا لهم. ففي 
املجتمع العربّي جند فائًضا من املعّلمني، وعدًدا كبيًرا 
من الّطّالب يتوّجهون لدراسة املواضيع الّتربوّية أكثر ّمما 
ميكن للمدارس أن تستوعب. فنجد آالف خّريجي دور 
املعّلمني واملعاهد الّتربوّية ال يجدون لهم عمًال. وأعتقد 
ستشّكل  والعلوم  الّتكنولوجيا  نحو  الّتحّول  هذا  أّن 

مصدر رزق لهؤالء الّطّالب.
  U½UC(«  Èu²�  vKŽ   U³Oðdð  „UM¼  q¼  ≠

ø‰UHÞ_«  U{Ë—Ë
فقد  االبتدائّي،  قبل  ما  املستوى  عن  عموًما  احلديث 

أضيفت معاِونة أخرى للحاضنة في روضات األطفال، 
كّل  تشّكل  بحيث  حاضنة رئيسّية،  الوزارة  وأضافت 
15 حضانة عنقوًدا من احلضانات، وتقود ذلك إحدى 
روضة  لكّل  ميزانّية  وخّصصت  املرّبيات.  احلاضنات 
بقيمة 5 آالف شيكل القتناء أدوات تربوّية وتعليمّية 
تلك.  أو  الّروضة  هذه  حاجة  بحسب  مساعدة  ومــواّد 
وفي حيفا ما بني 25 – 30 روضة أطفال اّلتي تلقى 
الّرعاية والعناية الّالزمة من وزارة املعارف، في وادي 
اِجلمال والكبابير، وغيرها  ووادي  الّنسناس واحلّليصة 
 6  -3 لألعمار  األطفال  روضــات  إّن  األحــيــاء.  من 

منتشرة في أنحاء املدينة. 
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 øÂœUI�«
ونتدارس  ونفحص  املعطيات  على  عملنا  نرّكز  إّننا 
خّططناه وما  ما  إلــى  الـــّدوام، وننظر  على  األوضــاع 
بشرى  أزّف  أن  وأستطيع  ذلك،  فعلنا  وكيف  نّفذناه 
إلى جميع األهالي، أّنه طرأ ارتفاع ملحوظ على نسبة 
احلائزين على شهادة ”البجروت“، وهذا ُمدعاة للفخر 
واالعتزاز. وإزاء هذه األهداف والّتحّديات فإّني أشعر 
في  إليها  توّصلنا  اّلتي  النتائج  من  بالّرضا والّسرور 
العام املاضي، وكّلي ثقة بأّن األهداف اّلتي وضعناها 
ألنفسنا في الّسنوات القادمة ستتحّقق. وعملنا يّتسم 
باملشاركة وليس باالنفرادّية، ونحن نتعاون كفريق واحد 
مع املديرين، وسنخّصص برامج اإلثراء اِملْهنّية للمعّلمني 
مع  ونعمل  للمديرين،  واإلرشــاد  االستكمال  ودورات 
حيفا  في  جنب. واملــدارس  إلى  جنًبا  اِملْهنّي  الّتفتيش 
”الكرمة“  مدرسة  في  جرى  ما  خاّصًة  جّيًدا،  تتقّدم 
بالّتعليم  فأكثر  أكثر  تتزايد  األهالي  ثقة  نرى  حيث 
افتتاحنا  هو  ذلك  يثبت  وما  احلكومّية.  وبــاملــدارس 

وهذا  ”الكرمة“،  في  العلمّية  للّثانوّية 
للعمل اجلماهيرّي. وكان  الّطّالب  يؤّهل 
في  للّتعليم  قبل  من  يتوّجهون  الّطّالب 
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اليوم  وأّمــا  العلمّية،  املواضيع  لتعّلم  اخلاّصة  املــدارس 
صّف  فتح  ارتأينا  ولذا  ”الكرمة“.  ثانوّية  في  فيبقون 
متمّيزة  ثانوّية  مدرسة  ”الكرمة“  ألّن  هناك،  املتفّوقني 

ـًا. علمّي

ÆÆÕU−ÒM�« rJ� vÒML²½ ≠
شكًرا.

UHOŠ w� WÒOK¼_« ”—«b*«
©q³I*« ÒwÝ«—Òb�« ÂUFK�  UODF�®
∫WÒO�	–uŁ—_« WÒOÐdF�« WOKJ�« ≠

عدد الّطّالب: 645 طالًبا. عدد الّصفوف: الّتاسع – 5 
العاشر – 5 شعب. احلادي عشر – 4 شعب.  شعب. 
مرّبًيا،   50 املــرّبــني:  عــدد  شعب.   4  – عشر  الّثاني 
ويحمل غالبيتهم الّلقب الّثاني. الّتخّصصات: فيزياء، 
فيزياء إلكترونيكا، حاسبات، بيوتكنولوجيا – كيمياء، 
في  الّنجاح  نسبة  إعــالم.  بيولوجيا،   – بيوتكنولوجيا 

”البجروت“ في العام املاضي: 99.3%.

∫…d
UÒM�«  U³¼«— WÝ—b� ≠

تأّسست عام 1858 وتخّرج أّول صف ثاني عشر منها 
في   300 طالب؛   1500 الّطّالب:  عدد   .1914 عام 
مرحلة احلضانة؛ 600 في املرحلة االبتدائّية؛ 600 في 
املرحلة الّثانوّية. عدد املرّبني: 130 مرّبًيا بإضافة طاقم 
للمرحلة   18 حضانات؛   9 الّصفوف:  عدد  املوّظفني. 
االبتدائّية؛ 20 للمرحلة الّثانوّية. التخّصصات: فيزياء، 
كيمياء، بيولوجيا، علم احلاسوب، إلكترونيكا، اّتصال 
نفس.  وعلم  اجتماعّية  علوم  وعملّي،  نظرّي  إعالم  أو 
نسبة الّنجاح في ”البجروت“ العام املاضي 95.65%.

∫XOK�dJ�« WÝ—b� ≠
ـًا.  عدد الّطّالب: 745 طالًبا. عدد الّصفوف: 24 صّف
عدد املرّبني: 66 بإضافة طاقم املوّظفني. التخّصصات: 
10 وحدات في موضوع احلاسوب إلى جانب التخّصصات 
اّلتي هي مبستوى 5 وحدات: فيزياء، كيمياء،  األخرى 
في  الّنجاح  نسبة  لغات.  رياضّيات،  بيئة،  بيولوجيا، 

«البجروت» للعام املاضي: 81%.  

∫WÒ¹u½UÒ¦�«Ë WÒOz«b²Ðô« q�dJ�« ≠
في  طالًبا   473 منهم  طالًبا؛   720 ــّطــّالب:  ال عــدد 
الّصفوف:  عدد  الّثامن.  الّصف  حّتى  االبتدائّية  املرحلة 
شعبتان لكّل صّف. عدد املرّبني: 60 مرّبًيا بإضافة طاقم 
املوّظفني. التخّصصات: ربوتيكا، طفولة مبّكرة، أنظمة 
في  «البجروت»  في  الّنجاح  نسبة  اُحملَوسَبة.  اإلنتاج 

العام املاضي: 60–65%.

∫ ÒwKO$ù« UÒMŠu¹ —U� WÝ—b� ≠
عدد الّطّالب: 483 طالًبا. عدد الّصفوف في املدرسة: 
 30 املرّبني:  عدد  الّثامن.  وحّتى  األّول  من  ـًا  صّف  13
بإضافة طاقم املوّظفني، منهم 6 مرّبيات و10 مساعدات 
تربوّيات. عنقود البساتني: 6 صفوف تعليمّية من سّن 3 

سنوات حّتى الّتمهيدّي، يتعّلم فيها 210 طفًال.

∫WÒ¹u½UÒ¦�« ”UO�≈ —U� WÒOHIÝ_« ≠
 – سابع  الّصفوف:  عدد  طالًبا.   350 الّطّالب:  عدد 
صف واحد؛  صف واحد؛ تاسع –  صف واحد؛ ثامن – 
صف واحد؛ ثاني  صف واحد؛ حادي عشر –  عاشر – 
صّفان. عدد املرّبني: 32 مرّبًيا. التخّصصات:  عشر – 
إدارة، بيولوجيا، بيئة، زراعة، فيزياء. نسبة الّنجاح في 

«البجروت» في العام املاضي: 65-70%.
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األستاذ  بني  القانونّي  الّتنازع  إليه  سيفضي  عّما  بعيًدا 
احملكمة  في  استخصمهم  ومــن  اخلطيب  عمران  احملامي 
الُعليا  املتابعة  جلنة  في  أعضاء  من  حيفا  في  املركزّية 
عالمًة  امللّف  هذا  سيبقى  إسرائيل،  في  العربّية  للجماهير 
فارقة في حياة هذا اجلسم، اّلذي بات كدرع لسلحفاة كهلة، 
هي للّدرع والّدرع لها. إقحام محكمة مدنّية إسرائيلّية من 
قبل من ُشطب اسمه من قائمة املتنافسني على رئاسة الهيئة 
الّتمثيلّية القيادّية الوحدوّية الُعليا للجماهير الفلسطينّية، 
الّلجنة  شرعّية  قضّية مصدر  إسرائيل، وضع  دولة  مواطني 
أمام مسألة جوهرّية  الّلجنة  هذه  أعضاء  على احملّك وترك 
الُعليا  املتابعة  جلنة  أّن  منهم  يؤمن  من  سّيما  ال  وجودّية، 
العربّية ومنهم  هي جسم عربّي ميتّص شرعّيته من اجلماهير 
وخاّصة  الّدولة  حكم  منظومات  من  يستقيها  ولن  فقط، 
الّلجنة  أكثرّية أعضاء  الّدعوى  فاجأت  لقد  من محاكمها. 
مواجهتها  إلى  سيضطّرون  بعضهم،  توّقعها  وإن  الُعليا، 
ويقّبلون  ”اليك“،  خانة  في  محشورون  وهم  إغفالها،  أو 
بالكسر، وحالهم كاملرجتني ظّل  يد محكمة ويدعون عليها 

غمامة! 
يخّيل لي أّن أغلبّية اجلماهير العربّية في إسرائيل ال تشغلها 
قيادّية خّطط مؤّسسوها،  انتخاب رئيس ألهّم هيئة  قضّية 
ــداف  واأله املــواقــف  متّثل  أن  عقود،  ثالثة  من  أكثر  قبل 
واملصالح اجلماعّية جلماهير األقلّية الفلسطينّية، وأن تعمل 
كجسم ينّظم ويفّعل ويوّحد ويقود الّنضال اجلماعّي الوحدوّي 
القومّية واملدنّية واملساواة والعدل  احلقوق  إحقاق  أجل  من 
االجتماعّي ألقلّية تعيش في دولة لم يستسغ حلق قيادتها 
بلع بقاء هذه اجلماهير على أرضها، وال كيف َيقذف بها إلى 
مهاوي العدم. ويهّيـأ لي، كذلك، أّن املعركة على رئاسة هذه 
الّلجنة، اّلتي أنهكتها جتاذبات مللها ونحلها، وكما تتجّلى 
هيئات  في  تنحصر  الكواليس،  وراء  أو  أمامنا  فصولها 
أحزاب وحركات سياسّية ودينّية، بات زعماؤها، يتصّرفون، 
األخير  الفصل  نهاية  مشارف  على  أّنهم  يدرك،  وبعضهم 
من أوبيريت الفشل وهم يستقدمون الّنهاية، بعزف مارشات 

اجلنازة وموسيقى الوداع احلزين.
لست من أولئك اّلذين يفرحون كّلما هوى عمود من أعمدة 
خيامنا، وال أنام كي أحلم بخراب هياكلنا وسقوط قالعنا، 
أّننا ننزلق على  ولكّنني صرخت منذ سنوات طوال وحّذرت 
منحدر خطير، وناديت بالّصوت العالي موقًظا شيخ مينائنا 
الغافي ونواطير بيادرنا، وكان صوتي، يا حلسرتي، كصوت 
ويحترق  الهزائم  أرض  في  وميور  البّرية  في  يضيع  يوحّنا، 
وبخور الّذبائح. واليوم أكتب صارًخا، مّرة أخرى، ولست من 
يتحّدثون  الّنظام“   ” سحيجة  من  الّشامتني، وال  الّنائحني 

بلسان إسماعيل والقلب قلب إسحق.  
خائف  سيتساَءل  أو  وحسود  عــاذل  سيسأل  العمل؟  فما 

وغّيور.  
وهنالك من يحسب أّننا أمام واقع ال ميكن أن نتخّطاه ونغفله؛ 
فال وقت للّتفتيش عّمن أوصلنا إلى هذه الهاوية، وال نفع من 
استجالء أسباب تضعضع دور قياداتنا السياسّية وأزمتها، 
فاستحقاق انتخاب رئيس لّلجنة الُعليا للجماهير العريضة، 
يصرخ ويلّح، وعلى الّثالثة واخلمسني عضًوا، أصحاب حّق 
مرشًدا/  قائًدا/  مختاًرا/  يختاروا رئيًسا/  أن  االنتخاب، 
شيًخا/ ناظًرا، وبعده، لكّل حادث حديث، فقد يكون بناء، 
وقد يصير ترميم، وقد يلحق تصويب، وقد تبقى اجلماهير، 
وقد ال يعيش امللك، وقد ميوت احلمار.. فاملطلوب اآلن اآلن 
خيمتنا/  وعّمر  العمار،  معلم  يا  وعّمر  رئيس..  انتخاب 

جلنتنا.
وهنالك من يرى، باملقابل، أّن مرور ثالثة عقود على إقامة 
يحّتم  إسرائيل،  في  العربّية  للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة 

معطيات وشروط  فرضته  اّلــذي  مبناها،  في  الّنظر  إعــادة 
لم تعد قائمة باملطلق، وفي األهداف اّلتي أنيطت بها في 
حينه ومعانيها في أّيامنا، وفي آلّيات عملها، املأمولة في 

ساعات الّتأسيس واملُمكنة في زماننا.
التي  الّلجنة  منوذج  هل  يسأل ويتساَءل، وبحق،  من   مّنا 
يحكمها دستور ُوضع قبل عشرات الّسنني وعكست نصوصه 
حلياتنا  مالئًما  ما زال  ـًا،  ـًا واجتماعّي سياسّي القدمية واقًعا 
السياسّية احلالّية؟ أو ما مدى الّتأثير حلقيقة اندثار أحزاب 
كانت ممّثلة في الّلجنة وتبّخرت هي وبقي ممّثلوها؟ أو حركات 
لم تكن موجودة ونتأت وهي غير ممّثلة؟ أو أحزاب كانت تزن 
موازين  أوقية، وما زالت على  تزن  بالكاد  صاًعا فصارت 
الّلجنة تكيل بالّصاعني جزاًفا أو خاوًة؟ أو ما دور عناصر 
ومؤّسسات  حكومّية  غير  جمعّيات  من  املدني،  املجتمع 
تعمل كمحّركات عمل حداثّية ذات تأثير مباشر كبير وغير 
مباشر أكبر، وما ُيشبهها من أطر سياسّية نخبوّية اجتماعّية 
إقتصادّية تؤّثر فيما يحصل في املجتمع وغير متواجدة في 

الّلجنة الُعليا؟ 
يتساَءل البعض فيما إذا ظّل تعريف الّثمانينّيات للمواقف 
واألهداف واملصالح اجلماعّية لهذه اجلماهير، متطابًقا مع ما 
تعنيه هذه القيم في أّيامنا، وهل ظّلت وسائل الّنضال اّلتي 
اعتمدت في تلك الّسنني مالئمة ألّيامنا؟ وهل صمدت هذه 
العمل والّزمن؟ وأنا ال  الّتعريفات والّتوافقات في امتحان 
أقصد األصول والقضايا  بل  بالفروع،  الفوارق  أحتّدث عن 
املبدئّية مثل، موقف تلك املرّكبات من العمل وسط األكثرّية 
املرأة  حقوق  ومن  منها،  أجــزاء  مع  والّتحالفات  اليهودّية 
الزّوجات،  تعّدد  من  املوقف  ومثل  املجتمع،  في  ــا  ودوره
أو املوقف من احلرّيات األساسّية لألفراد، ومصادر شرعّية 
هذه احلرّيات، مبا فيها حرّية املرء على جسده وحرّية العبادة 
الوطنّية، والعالقة  الّدولة  العبادة، واملوقف من  واحلرّية من 
مع منّظمة الّتحرير ومصير فلسطني وما إلى ذلك من قضايا 
الهزائم  بناها، مع مضي األعوام ووطأة  ومسائل طرأ على 
وتفّكك دول وتبّخر حّكام ووالدة قبائل ونشوء ِملل وتفّشي 

دواعش، تبديالت وتغّيرات جّمة. 
كنت آمل أن تبادر األحزاب لبحث جميع هذه املستجّدات 
نحن،  ما  إزاء  مواقف  خالصاتها  على  لتبني  واملسائل، 
كمجتمع يعيش في محنة، بحاجة إليه، وخيبتي كبيرة من 
اجلبهة الّدميقراطية للّسالم واملساواة، ألّنها األعرق واألجدر 
يعلم  فكّلنا  الّتحّديات،  الّتجربة ومواجهة هذه  بخوض هذه 
الّلجنة  لرئاسة  بركة  محّمد  السّيد  انتخب  إذا  حّتى  أّنــه 
من  سياسّية،  جتربًة  واألجــدر واألكثر  األحــّق  الُعليا، وهو 
الّلجنة  اخلطوة  هذه  تنقذ  لن  حالًيا،  املتنافسني  جميع  بني 
من ضعفها ووهنها،  فمأساتها أكبر من رئيس وأخطر من 
موقع. وكنت آمل أن تسمح جلنة االنتخابات مبشاركة جميع 
أّي  شطب  يتّم  الّرئيس، وأّال  ملنصب  تقّدموا وترّشحوا  من 
مرّشحة أو مرّشح، ألسباب فنّية استقوت بدستور، لم ينشر 
على املأل ولم يقرأ، وعفا عليه الّزمن، ولو فعلت ملا أجبرت 
على مواجهة محاكم إسرائيل وعدلها، وكنت أرجو أن يّتفق 
جديد، رّمبا  إقامة جسم  أحزاب وحركات،على ضرورة  قادة 
واألهــداف  املواقف  سيخدم  لكّنه  القيادات،  كّل  يضّم  لن 
واملصالح اجلماعّية لهذه اجلماهير بطرق أجنع وأكثر تأثيًرا 
وحتصيًال، وبالّتوازي، لن يضير لو يّتفق جميع الفرقاء على 
أن ما بقي من هذه الّلجنة الُعليا هو حطام جسم لن يكون 
له دور إّال في إعالن إضراب للجماهير، كّلما سقطت جنمة 
من سمائنا، أو ُقضمت أرض من بقايا وطن، أو في تسيير 
مظاهرة خجلى في أحد أّيام العرب الكثيرة الّسقيمة! وإلى 
أن يتّم ذلك أتأسى على ما قالته العرب: املوت مع الكّل 

ـًا؟! رحمة، أحّق

الّترجيحات  عدد  تــزداد  األخيرة  الفترة  في 
و«الستاتوسات  واملـــــزاودات  واملــطــالــبــات 
«الّتويترّية»  والّتغريدات  الفيسبوكّية»، 
العربّية  للجماهير  الُعليا  املتابعة  جلنة  حول 

في إسرائيل.
لتوّلي  املُنتخب واملرّشحون  الّرئيس  كان  ـًا  أّي
هذا املنصب من أّي حزب كان، فلن يفيد هذا 
ـًا،  املنصب الفخرّي بأّي شيء عدا كونه فخرّي
ـًا»، ولكّنه  ـًا»، «متابعتّي ـًا، «َمرجالتّي صورّي
ليس بأّي شكل من األشكال فاعًال أو فّعاًال.

هو  الّتشاؤم  من  القدر  بهذا  يجعلني  ما 
تــأّســســت عام  ــتــي  اّل الــّلــجــنــة،  فشل هــذه 
ممّثلينا  لكاّفة  1982، لتكون مظّلة جامعة 
جماهيرنا  ولقيادة  الّسياسّية  ومؤّسساتنا 
جلنة  ضمنها  ــن  وم ــل،  ــّداخ ال فــي  العربّية 
إجناح  في  العربّية،  احمللّية  املجالس  رؤساء 
أو  مؤّخًرا؛  إليه،  دعت  سياسّي  نشاط  أّي 
الّنضالّية،  الّساحات  عن  تواريها  باألحرى 
قائدة  هي  تكون  أن  يجب  اّلتي  الفترة  في 
الفّعالّيات واألنشطة الّسياسّية واالحتجاجّية 

في مدننا وقرانا. 
لّم  أو  بألم  الّلجنة  هذه  تنجح  لم  اآلن  حّتى 
شمل أقصاعنا، ففي العديد من الفّعالّيات 
اّلتي كانت من املفترض أن تكون مشتركة، 
على  تنظيمها  أو  فيها  املشاركة  كاهل  يقع 
البعض وليس الكّل. واحلق ُيقال إّن املُالم هنا 
بالّتقصير ليس فرًدا أو فئة ما، بل اجلميع 
جماعّية،  فاملسؤولّية  املسؤولّية...  يتحّمل 

كما يجب أن تكون جلنة املتابعة جامعة.
هل بات دور جلنة املتابعة يقتصر فقط على 
الّدعوة إلى، ورّمبا تنظيم مسيرة يوم األرض 
عبر أذرعها احلزبّية؟ أو الّدعوة ملظاهرة حول 

تهجير أهلنا في الّنقب؟! 
كّل َمن يزاود ويقول إّن جلنة املتابعة فقدت 
لها  أّن  باألصل  بهتاًنا  يّدعي  شرعّيتها، 
هدفها  كــّل  فلجنة  أســاســه.  مــن  شــرعــّيــة 
من  الفارغة  البيانات  االجتماعات وإصدار 
في  وقــع  أو  تأثير  أّي  متلك  ال  املضمون، 
مشاريع  لتنفيذ  ميزانّية  متلك  ال  احلــقــل، 
أّي  فإلى  ناجحة،  إعالمّية  حملة  إلدارة  أو 

مرجعّية أو شرعّية تلتمس؟

الختيار  عاّمة  انتخابات  بإجراء  واملطالبة 
شخصّية  كان  إن  لّلجنة،  الفخرّي  الّرئيس 
مطلًبا  إّال  ليس  اجتماعّية،  أو  سياسّية 
حزب  كّل  لُيلقي  ـًا  حزبّي الّناشطني  من  ينبع 
بثقله اجلماعّي، وُيظهر قدرته على الّتجنيد 
واحلشد في يوم االنتخاب.. وال أعتقد أّنه 
قد يعكس صورة حقيقّية عن قّوة هذا احلزب 
من  سيتمّكن  بالفعل  كان  إذا  أو  ذاك،  أو 
تسخير كامل طاقاته وميزانّياته ألجل حملة 
االنتخابات  إلــى  ُتضاف  أخــرى  انتخابّية 
حال  في   – (الكنيست  والقطرّية  احمللّية 
ضمًنا،  مفروغ  املطلب  فهذا  بها)..  شارك 
تتحّلى  ــا  رّمب إّنها  لنقول  رمــز  إّال  هو  ومــا 

بشعار الّدميقراطّية.
سُينتخب  َمن  منه:  مفّر  ال  ــذي  اّل والــّســؤال 
لرئيس جلنة املتابعة؟! كّل مؤّسسة أو حزب 
ميلك عدًدا من األصوات؛ فالّصراع هو على 
لم  اّلتي  أصوات ممّثلي األحزاب واملؤّسسات 
سيصيبنا  بعد...  طرفها  من  مرّشًحا  تطرح 
لــبــنــان حـــول مــســألــة انتخاب  ــا أصـــاب  م
القدرة  عدم  بسبب  رئاسّي  شغور  الّرئيس، 

على احلسم..!
و»جتميع»  املشتركة،  القائمة  تشكيل  ومع 
سُتقّسم  كيف  واحـــدة،  سّلة  في  األصـــوات 
كعكة األصوات واملمّثلني في جلنة املتابعة؟! 
لهذه  شرعّية  ال  ــه  إّن الــقــول  آفــل  فمن  لــذا 
للّشرعية،  بحاجة  ليست  ــي  وه الّلجنة. 
من  الكلمة  هذه  حتمل  ما  بكّل  فهي رمزّية 

معاٍن ورموز.
لم يعد يهّمني َمن يرأس جلنة املتابعة، ألّن 
جلنة املتابعة لم تعد تهّمني.. ولذلك فطاملا 
الّلجنة أّي ميزانّية فعلّية، رمبا  ال متلك هذه 
واملؤّسسات  األحــزاب  ميزانّيات  من  ُتقتطع 
الّلجنة  لهذه  توجد  ال  وطاملا  بها؛  املتمّثلة 
الّتأثير  تستطيع  أّنها  معناه  مبا  «أسنان»، 
جازمة،  حاسمة،  بــقــرارات  مرّكباتها  على 
فال  مخالفيها،  ومعاقبة  بتنفيذها،  وتلتزم 
فائدة منها وال حاجة للحمالت املرّوجة لهذا 

املرّشح أو ذاك.
فــّخــار  » بــالــعــامــّيــة  ُيـــقـــال  كــمــا  أو 

يكّسر بعضه»..!
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مرور  ذكرى  اخلميس (27.8.2015)،  أمس  صادف، 
ثالثني عاًما على رحيل والدي الّدكتور إميل توما.

املجتمع  فــي  ــبــارزة  ال الّشخصّيات  ــدى  إح توما  كــان 
العشرين؛  القرن  في  إسرائيل  في  الفلسطينّي  العربّي 
كمؤّرخ وسياسّي وقائد في احلزب الّشيوعّي اإلسرائيلّي. 
والّنزاع  العربّي،  الّتاريخ  في  كتاًبا  عشر  خمسة  نشر 

اإلسرائيلّي - الفلسطينّي.

ُموالًيا إلميانه مبحّبة الّشعوب، لم يترّدد من الزّواج بوالدتي 
اليهودّية حايا، اّلتي كانت حّب حياته. بعد وفاة والدي 
شعرت  ألّني  البالد؛  أترك  أن  قــرّرت  تقريًبا،  بسنتني، 
باالختناق من اجلّو العام املشحون. أردت أن أخرج إلى 
اّلذي  الّصراع  من عبء  التخّلص  بأمل  الكبير،  العالم 

ُولدت فيه، واّلذي جعلني دائم البحث عن ُهوّيتي.
أستطيع  حيادّي،  مكان  عن  باحًثا  احلقيقة هربت  في 
العيش فيه بسالم، بعيًدا عن الكراهية والّنزاع املستمّر 
في  املتجّذرة  كالّشجرة  أكــون  أن  أردت  بــالدنــا.  في 
أّي  دون  من  الفضاء،  نحو  شامخة  غصونها  األرض، 

حتّفظ؛ ألّنها ُوجدت لتنمو في هذه احلياة.

2015 —U Ò¹√
ها أنا أقف في شارع ُاطلق عليه اسم (درب الّدكتور 
هذا  في  ُهنا،  في حّي وادي الّنسناس.  توما)  إميل 
الّدرب، التقيا والداَي وبدأت قّصة حّبهما. على واجهة 
والدتي  نصبت  توما،  إميل  درب  في  البيوت  إحــدى 

قبل  عمل لها،  آخر  هذا  كان  الّسراميك..  من  جدارّية 
رحيلها بأشهر قليلة عام 2009. هنالك شيء رمزّي في 
مًعا حّتى  بقيا  فإّن احملّبْني  الزّوجني؛  الّتواصل بني  هذا 

بعد رحيلهما.

2015 Ê«d¹e ÓŠ
أفّكر في العودة إلى مسقط رأسي، حيفا. رغم استقراري 
وعملي في اليبزيغ (أملانيا)، اّلتي أسكنها منذ ثالثني 
أعود  الوطن.  إلى  دائم  بشوق  أشعر  أّنني  إّال  عاًما، 
حياتي؛  في  أثًرا  تركت  اّلتي  نشأتي  أماكن  إلى  مراًرا 
أحياًنا  أشعر  الّصبا.  ــام  أّي عرفتهم  أنــاس  عن  أبحث 
املبعثرة  قطعها  أمللم  أن  أحاول  اّلتي  املكسورة  كاجلّرة 
ُمستحضًرا  احلاضر  إلى  املاضي  من  جسًرا  منها  ألبني 

ومتخّيًال املستقبل.

2015 “uÒ9
أجلس في بيت أهلي في حيفا، ُمحاًطا بألبومات لصور 
والدي،  مخطوطات  أقرأ  عقود.  عليها  العائلة، مّرت 
وأجد أّن اخلّط واضح وصريح دون ترّدد، وال يحتاج إلى 
حتسني أو تنقيح. فأذكر مقولته: «أبدأ الكتابة بعد أن 

تصبح الفكرة واضحة لدّي".

ولم  ــدي  وال كتبها  قد  كــان  مسرحّيات  لوجود  أتفاجأ 
ينشرها. أعيد الّنظر برسائل كان قد أرسلها لي:

"عزيزي ميخائيل، ُقبالت لك وللوالدة وألولغا وجلميع 
وصلت  أن  براغ؛ ومنذ  في  ها أنا  األهل واألصدقاء.. 
 ،1967 عام  نهاية  في  مع الوالدة  زرتها  أّنك  تذّكرت 

وأّنك تذكر معاملها اجلميلة وطابعها املمّيز.. هي تصلح 
تركت خايا فى برلني، وسأعود  للفنان..  لتكون وحًيا 
إلــى البالد،  ونعود  لننهَي الّرحلة،  ــام،  أّي بعد  إليها 
وللجميع..  حتّياتي وأشواقي لك  إليها.  فقد اشتقت 

احملّب إميل».
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™ ™ ™ ™ ™
أحياًنا أسترجع مشاهد من طفولتي. أتذّكر يوًما ماطًرا، أخذني فيه 
الّدرج  ننزل  كّنا  فبينما  الـ"هدار"؛  إلى سينما «أرمون» في  والدي 
بدأ املطر يتساقط بغزارة. أمسك والدي يدي بيده املكّسوة بكفوف 
أن  محاوًال  حمل املظّلة،  األخرى  سوداء، شعرت بدفء يده. وبيده 
القصيرة  قامتي  في الّشوارع.  اجلارية  املتدّفقة  يقودني بني املياه 
وجسمي الّصغير لم يسمحا لي برؤية قسمات ومالمح وجهه، لكن 

يده اّلتي احتضنت يدي الّصغيرة، منحتني شعوًرا باألمان.
™ ™ ™ ™ ™

بدأت أرسم. في تلك الفترة  الّرابعة عشرة من عمري  بلغت  عندما 
تواجد والداي في موسكو، حيث كان والدي يعمل على إصدار كتابه 
والداي  اكتشف  وحني  احلديث».  العربّية  الّشعوب  مسيرة  «تاريخ 
البيت،  في  العائلة  مكتبة  احتوت  وشّجعاني.  دعماني  موهبتي، 
إضافًة إلى كتب الّتاريخ والّسياسة، كتًبا عن الفّن، الفلسفة، األدب 
الّثقافة والّتربية، وكّرس جّل وقته في  واملسرح. آمن والدي بأهمّية 

توعية األجيال الّصاعدة.
في جلساتنا البيتّية كّنا نناقش مختلف األمور اّلتي تخّص املوسيقى 
ليجي وموسيقى «البيتلز»  فرناند  الفّنان  والفّن والفّنانني، كأعمال 
أغاني  بخصوّصة  إقناعه  حاولت  الّرسم.  في  الّتكعيبّية  ومذهب 
مجّلة  في  نشر  أّنــه  حّتى  ملوسيقاهم..  استمع  وفعًال  «البيتلز»، 
مع صديقي  مقالني كتبهما  آنذاك،  حتريرها  ترأس  اّلتي  «اجلديد» 

إلياس أيّوب عن "البيتلز" وجون لينون.

كنت أرسمه، أحياًنا، وهو منغمًسا في الكتابة خلف طاولة عمله.
2015 »¬

ساعة غروب، أطّل من نافذتي املطّلة على جبل الكرمل املنحدر إلى 
تتبع  الّليل.  اقترب  كّلما  ـًا  الّصورة تدريجّي البحر، فتختفي مالمح 

نظراتي أضواء السّيارات املسافرة على الّشارع املوازي للبحر.
أضواء الّليل تعطيني شعوًرا بالهدوء، الّسكون يحيط الغرفة، ومن 
الّتساؤالت: ما هي  الّذكريات وتراودني  الّصامتة تعلو  بني اجلدران 
الّذكريات  أضع  أن  يجب  هل  حياتنا؟!  في  املاضي  مكانة وأهمّية 
جانًبا أم هنالك إمكانية جلسر املاضي واحلاضر، دون االنغماس في 

املشاعر والعواطف؟!
حياته  من  نابًعا  جديًدا  يخلق واقًعا  أن  جيل  كل  على  أّن  أعتقد 

وجتاربه ليصبح مستقبًال جديًرا بالّذكر.
™ ™ ™ ™ ™

عاصر والدي إميل توما مأساة شعبه، لم يخضع ألثر الّذكريات، فقد 
كّرس حياته لتغيير الواقع إلى أفضل..

على حاّفة مكتبته وجدت متثاًال صغيًرا من املعدن يصّور دون كيشوت، 
أّن والدي  املثالّية.. واحلقيقة هي  الّشخصّية  بهذه  َمن شّبهه  فهنالك 
مفعًما مبحّبته لشعبه  متفائًال،  إنساًنا  كان  توما،  إميل  الّدكتور 

ولآلخرين، آمن بقدرة خلق مجتمع يسوده الّسالم واالحترام املتبادل.
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”رعّيتي  جمعّية  نشاط  حول  مقاًال  كتبُت  قد  كنت 
حيفا،  مدينة  فــي  العهد  حديثة  ومحّبة“  شــركــة 
وجّهزتها  تأسيسها،  منذ  تواجهها  اّلتي  والعقبات 
للّطباعة على أمل نشرها اليوم في صحيفة ”حيفا“، 
استمراًرا ملا أعلنته في مقالي في األسبوع املاضي، 
اّلتي طرأت قبل يومني  لبعض األحداث  نظًرا  ولكن 
فقط من تاريخ نشر هذا املقال، قرّرُت أن اؤّجل نشر 
مقالي املذكور لألسبوع القادم، ضمن سلسلة مقاالت 
أخرى سأنشرها الحًقا، خاّصًة وأّن تأخير موعد نشرها 

ال يؤّثر إطالًقا على أهمّية طرح املوضوع. 
هذا،  مقالي  ألكتب  أثارني ودفعني  اّلذي  املوضوع 
حياتنا  في  الّسريعة  الّتداعيات  هو  تأجيل،  دون 
على  حّتى  طغت  ثقافّية  ــداث  أح ــروز  وب الّثقافّية 
األحداث الّسياسّية، نتيجة إقحام الّسياسة في الفّن 
من  ”امليدان“  له مسرح  يتعّرض  فبعد ما  والّثقافة. 
الّنكبة في  بّث أفالم عن  خطر جّدي إلغالقه، ومنع 
”سينماتك“ واملتحف اليابانّي في حيفا، يّهل علينا 
أّية  بدون  اآلخر في عّكا  املسرح  العام مهرجان  هذا 
مشاركة عربّية، ال في إطار مسابقة املسرحّيات، وال 
في  الضّيفة. واخلطورة  املسرحّية  العروض  إطار  في 
عّكا  مدينة  في  املهرجان  هذا  نشوء  منذ  أّنه  األمر 
عربّية  مسارح  مشاركة  يتّم  كان   ،1980 العام  في 
في املسابقة وخارج إطار املسابقة، ولم يتّم استثناء 
املسرح العربّي منذ 36 عاًما، إّال هذا العام وللمّرة 
عّدة  تقّدمت  أّنه  علًما  املهرجان،  تاريخ  في  األولــى 
املذكور  املهرجان  في  للمشاركة  عربّية  مسرحّية  فرق 

لهذا العام. 
في  العربّية  املشاركة  قضّية  من  الّشديد  مع حتّفظي 
شكلّية  تكون  تكاد  اإلسرائيلّية، واّلتي  املهرجانات 
وشبه مهّمشة أصًال، مثل مهرجان املسرح اآلخر اّلذي 
ـًا مسرحّية واحدة عربّية في  اعتاد أن يستقبل سنوّي
العربّي  للمسرح  خانة  هنالك  وكأّن  املهرجان،  إطار 
مصداقّية  على  للحفاظ  عليها،  احملافظة  يجب 
املهرجان كمهرجان يتيح الفرصة للعرب بأن يشاركوا 
في  العربّية  بالّلغة  بّث  ساعات  تخصيص  أو  فيه. 
القناتني العاشرة والّثانية ألّن القانون ُيلزمهما بذلك، 
البرامج،  تلك  بّث  مبوعد  يلزمهما  ال  القانون  ولكّن 
عدد  حيث  من  جــًدا  رديئة  ساعات  في  بثها  فيتّم 
املشاهدين، كالّساعة الّثانية عشرة ظهًرا أو ما شابه، 
بتكلفة  العربّية  بالّلغة  تلفزيونّية  برامج  إنتاج  ويتّم 
برنامج  إنتاج  بني  بسيطة  مقارنة  أجرينا  إذا  ُمذّلة، 
نالحظ  العربّية  وبالّلغة  العبرّية،  بالّلغة  تلفزيونّي 
برنامج  من  واحــدة  حلقة  إنتاج  تكاليف  أّن  أحياًنا 
تلفزيونّي بالّلغة العبرّية يعادل إنتاج برنامج تلفزيونّي 
حلقة   30  –  12 مبعّدل  أي  العربّية،  بالّلغة  كامل 
تلفزيونّية حسب نوع البرناَمج؛ هل هو استعراضّي أم 

درامّي أم برنامج استضافات داخل استوديو.   
يا  عينك  ”على  الّشكلّية،  املشاركة  هــذه  وحّتى 
مهرجان  في  عربّية واحــدة  مسرحّية  إشــراك  تاجر“، 
املسرح اآلخر في عّكا - كما جرت العادة - لم يتّم 
احملافظة عليها؛ وهذه خطوة غير مسبوقة، وتوقيت 
عدم مشاركة أّي مسرح عربّي في املهرجان في هذا 

العام بالّذات له داللة سّيئة، ففي هذا العام بالّذات 
اجلماهير  على  العنصرّي  الّتحريض  موجة  ظّل  وفي 
العربّية والّثقافة العربّية، كان من املفروض أن تكون 
ماضية،  سنة  أّي  من  أكبر وأوسع  العربّية  املشاركة 
للّتعبير عن رفض األصوات الّنشاز اّلتي تطالب بكّم 

األفواه والّتحريض على كّل ما هو عربّي. 
املسرحّية  املــهــرجــانــات  فــي  العربّية  املــشــاركــة  إّن 
اإلسرائيلّية وفي املسرح اإلسرائيلّي اليوم، هي مبثابة 
ظّل  اإلسرائيلّي. وفي  للمجتمع  هاّمة  توجيه رسالة 
العربّي  املجتمع  لها  يتعّرض  اّلتي  القاسية  الّظروف 
من حتريض وتخوين، نحن مطالبون بأن نوصل كلمتنا 
إلى كّل مكان، وبالّذات للجمهور اليهودّي. أن نقول 
كلمتنا هذا يعني أن نتحّدث بصراحة، وما نقوله في 
العبرّي،  الّشارع  نقوله في  العربّي يجب أن  الّشارع 
ال أن جنامل ونزحف على البطون كما يفعل البعض. 
هذا ما قلته باألمس في أثناء لقائي مع إدارة املسرح 
البلدّي في حيفا، حيث ُدهشت من موقف زمالء عرب 
أن  بعد  العبرّي،  املسرح  مع  الّتعامل  اليوم  يرفضون 
هذه  سّر  فما  فيه،  الغرق  حّتى  املاضي  في  غاصوا 
الصحوة؟! وأي موقف مسؤول ميكن أن ُيقال في هذه 
احلالة. َمن املستفيد من املقاطعة وعدم املشاركة، َمن 
اّلذي يقودنا إلى الّتقوقع وعدم االنكشاف على اآلخر 

وحضارة اآلخر.
اّلذي  عّكا،  في  اآلخــر  املسرح  ملهرجان  عدنا  وإذا 
األحياء  يهودّي، وفي وسط   - عربّي  بلد  في  ُيقام 
مشاركة  بدون  ُيقام  أن  ميكن  كيف  بالّذات،  العربّية 

عربّية، أن نكون جزًءا من هذا احلدث الّثقافّي الفنّي. 
ففي هذا العام، وفي ظّل استثناء املشاركة العربّية، 
كمن ُيدخل جسًما غريًبا إلى مكان آخر غريب عنه، 
في  نامية  دولة  إلى  األوروبّية  الّدول  من  يأتي  كمن 
الّشرق، فيحتفل لنفسه مع نفسه ُمستثنًيا الّسّكان 
األصلّيني، وهذا ما يحصل اآلن في مدينة عكا في 

مهرجان املسرح اآلخر. 
رّمبا تّدعي إدارة املهرجان أّنه لم يتقّدم أّي مسرح عربي 
للمشاركة في املهرجان هذا العام، أو لم يكن هنالك 
مسرحّية عربّية جديرة باملشاركة، وهنا اسمحوا لي أن 
أوضح، بأّن إدارة املهرجان تتحّمل املسؤولّية، أيًضا، 
االحتماالت  هذه  كانت  لو  فحّتى  احلالة.  هذه  في 
وهــذه   - املــهــرجــان  إدارة  بإمكان  ــان  ك صحيحة، 
وظيفتها - أن تتوّجه إلى مسارح عربّية ومسرحّيني 
عرب وحتّثهم على املشاركة وُتسّهل عملّية إشراكهم 
في املهرجان، أّما أن يجلسوا في برجهم العاجي في 
العربّية  املسارح  عن  بعيًدا  مكاتبهم  في  أبيب،  تل 
هذه  مسؤولّية  يتحّملون  فهم  العرب،  واملسرحّيني 
وإذا  ويتوّجهون،  يوّجهون  من  هم  ألّنهم  النتيجة، 
ُيحّتم  املهرجان، واجبهم  في  معّني  نقص  هنالك  كان 
عليهم املبادرة لالّتصال وبذل اجلهود إلخراج املهرجان 

بأفضل وجه.
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هي رسائل أبعثها إلى مثّلث الّتعليم (الّطالب، 
يحصل  اجتماعهم  فــي  ــه  ألّن ــــاء)،  واآلب املعّلم، 
الّتكامل وعند انفصالهم يحصل اخللل.. أرسلها 
لسبب حّبي ألبناء مجتمعي، وألّن نهضة املجتمع 

الّسليم تنطلق من املدرسة والّتربية والّتعليم. 
اّلذين  أكبادنا  لفلذات  ـــى  األول ــرّســالــة  ال أبعث 
لهيئة  الّثانية  الــّدراســة،  مقاعد  إلى  سيعودون 
الّتدريس، والّثالثة لآلباء.. وهذه الرّسائل جاَءتني 
من نبض الّشارع، لتعّبر عن احلاجة لطرحها، والله 

ّي الّتوفيق.  ول
لهم  أحمل  اّلذين  الّطّالب  إلى  ــى  األول رسالتي 
أمل  ألّنــهــم  والّتقدير،  ــرام  ــت االح معاني  أسمى 
الّطّالب  أّيها  لهم:  فأقول  وعماده؛  مجتمعهم 
امزجوها  املختلفة  العلوم  من  تستقون  عندما 
باألخالق احلميدة الّطيبة ألّنها تعّبر عن باطنكم، 
وألّن هذه العلوم مقّدسة ينبغي لكم أن ترتقوا إلى 
قدسّيتها  مع  العلوم  وهذه  بسلوككم،  مستواها 

ترتقي إلى مستوى الفريضة. 
فريضة“،  العلم  ”طلب  (ص):  الله  رســول  قــال 
والفريضة حتتاج إلى طهارة اجلوارح. وهنا نحتاج 
لتستجيب  الّسيء  الّسلوك  من  طهارتها  إلى 
ميراث  وهي  تتلّقونها،  اّلتي  للعلوم  اجلوارح  هذه 
إلى  إّال  ُيعطى  ال  األنبياء  ــيــراث  وم األنبياء، 
األطهار والّشرفاء. وفي ذلك قال رسول الله (ص): 
الله  سّهل  علًما  فيه  يلتمس  طريًقا  سلك  ”َمن 
له طريًقا إلى اجلّنة، وإّن املالئكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضا مبا يصنع، وإّن العالم ليستغفر 
في  احليتان  حّتى  واألرض،  الّسموات  في  من  له 
القمر  كفضل  العابد  على  العالم  وفضل  ــاء.  امل
العلماء ورثة األنبياء،  الكواكب، وإّن  على سائر 
ورثوا  إّمنــا  درهًما،  وال  دينارًا  يرثوا  لم  واألنبياء 

العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر“.
أّيها الّطّالب األعزّاء، يقول تعالى (َما َجَعَل اللُه 
شغفت  إذا  مبعنى  َجوِْفِه)؛  في  ْنيِ  َب َقْل ِمْن  رَُجٍل  ِل
بأمور قد  العالقة  العلم فاقطعوا  قلوبكم بطلب 
مبا  العلم عن عقولكم النشغالها  تعيق وحتجب 
سوى ذلك، ليترّبع على أعلى سّلم املعوقات هذه 
إدمان الّشبيبة والّشباب على شبكات الّتواصل 
استحوذت  ألّنها  الّتواصل،  ومواقع  االجتماعّي 
على القسط الكبير من الوقت، ّمما أعاق الكلمة 
الطّيبة واحلوار البّناء والبحث العلمّي، ألّن غالبّية 
شبابنا اليوم لم يستغّلوا هذه الّتقنّيات احلديثه 
ملثل هذه األغراض اّلتي تعود باخلير على اجلميع. 
أقول لكم بكّل حّب وموّدة، رّكزوا جهودكم لطلب 
قدًميا  أولوّياتكم.  سّلم  أعلى  في  واجعلوه  العلم 
تعطيه  حّتى  بعضه  يعطيك  ال  ”العلم  قالوا: 
إّياك  إعطائه  فأنت من  كّلك  فإن أعطيته  كّلك، 
بعضه على خطر“. وقالوا: ”الفكرة املتوزّعة على 
األرض  فنّشفت  ماؤه  تفرَّق  كجدول  متفرّقة  أمور 
ما  منه  يبقى  فال  بعضه  الهواء  واختطف  بعضه 
يجتمع ويبلغ املزروع“، مبعنى إذا انشغلتم بغير 
العلم فلن يعود العلم عليكم باملنفعة املرجوّة؛ فال 
تقبلوا ألنفسكم أن تكونوا سوى عالم أو متعّلم. 
وفي ذلك قال أبو الّدرداء: ”العالم واملتعّلم شركاء 
فيهم“؛  خير  ال  همج  الّناس  وسائر  اخلير  في 

عليكم  العلم  من  قدر  أكبر  على  وكي حتصلوا 
ترفعوا  للمعّلمني وحتترمونهم، وال  تتواضعوا  أن 
أصواتكم في وجوههم واستمعوا إلى نصائحهم 

كما يطلب الّنصيحة العليل من الّطبيب.
وال حتسّنب العلم ينفع وحده      

ما لم يتوّج رّبه بخالق 
إن  إثنان  قالوا:  املعّلمني؛  إلى  الّثانية  رسالتي 
األّمة  فسَدت  فسدا  وإن  ــة،  األّم صلحت  صلحا 
األمراء والعلماء. أنتم حتملون الرّاية اّلتي تشير 
تنيرون  فأنتم  ــة،  والــهــداي ــّســعــادة  ال طريق  ــى  إل
لألجيال طريق احلّق والّصواب في زمن عّم الّضالل 
هذه  واسمعوا  احلّق  على  فاثبتوا  الّظالم؛  وساد 
الّذهبي:  أورد  كما  (ص)،  الرّسول  من  البشرى 
”إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين 
واملجاهدين أدخلوا اجلّنة؛ فيقول العلماء: بفضل 
وجل):  (عّز  الله  فيقول  وجاهدوا.  تعّبدوا  علمنا 

أنتم عندي كبعض مالئكتي“.
ويكفيكم شرًفا أن يزّف إليكم الرّسول (ص) هذه 
البشرى، فيقول: ”إّن الله سبحانه ومالئكته وأهل 
وحّتى  حجرها  في  الّنملة  حّتى  وأرضه  سماواته 
الّناس  معلم  على  ليصلون  البحر  في  ــوت  احل
اخلير“؛ فكونوا على قدر هذه األمانة وال تخالفوا 
بالبصائر  ــدرك  ي فالعلم  وأقوالكم،  بأفعالكم 
منع  العمل  العلم  خالف  فإذا  باإلبصار  والعمل 

الرّشد. 
ال تنِه عن خلق وتأتي مثله       

عار عليك إذا فعلت عظيم 
وعاب القرآن على أقوام خالفوا بأفعالهم أقوالهم، 
َأْنُفَسُكم  وَتْنسوَن  رِّ  ِب بال اَس  النَّ ــروَن  ــأُم (أََت فقال 
َأَفَال َتْعقلون)؛ وعّقب على  َتْتُلوَن اْلِكتاَب  وَأْنُتم 
ذلك اإلمام علي فقال: ”قصم ظهري رجالن عالم 
يغر  املتنّسك  فاجلاهل  متنّسك،  وجاهل  متهّتك 
الّناس  يغر  املتهّتك  العالم  بتنّسكه،  الــّنــاس 
الّسالم)،  (عليه  عيسى  عن  ــروى  وي بتهّتكه“. 
أّنه قال: ”َمثل علماء الّسوء كمثل صخرة وقعت 
على فم الّنهر ال هي تشرب املاء وال هي تترك املاء 

يخلص إلى الزّرع“.
مقاعد  إلى  أبناؤكم  سيعود  لآلباء:  أقول  وأخيرًا 
أعلى  من  وتعليمهم  تربيتهم  فاجعلوا  الّدراسة؛ 
مراتب أولوّياتكم ألّنهم زينة احلياة الّدنيا، وأفضل 
ما ميكن أن متنحوه ألبنائكم الّتربية احلسنة والعلم 
ويجب  املعّلمني.  من  الّشرفاء  يد  على  الّنافع 
وأن  مدارسهم،  في  ــم  أوالدك تتابعوا  أن  عليكم 
عملّية  لتسّهلوا  الّتدريس  لهيئة  عوًنا  تكونوا 

الّتدريس، ّمما سيعود باخلير على أبنائكم.

صحيح أّن الكتاب املقّدس يؤّكد أّن الله وحده هو 
القّدوس، لكّنه يدعو كّل إنسان إلى بلوغ القداسة 
في حياته: «بل على مثال القّدوس اّلذي دعاكم، 
كونوا أنتم أيًضا قّديسني في تصرّفكم كّله، فإّنه 
(رسالة  قــّدوس»  أنا  فإّني  قّديسني  كونوا  ُكتب 
بطرس   .(16-15  ،1 ــى  األول بطرس  القّديس 
املؤمنني  يدعو  حني  ذلك  من  أبعد  يذهب  نفسه 
اإللهّية»  الّطبيعة  في  شركاء  «يصيروا  أن  إلى 

(رسالة بطرس الّثانية 1، 4). 
تكن  لم  اإللهّية  الّطبيعة  في  اإلنسان  مشاركة 
ُمتاحًة قبل أن يتجّسد كلمة الله ويصبح إنساًنا؛ 
في  صار  املتأّنس  اإللــه  املسيح  يسوع  فبفضل 
يصبح  أن  اآلبائّي،  الّتراث  وفق  اإلنسان،  إمكان 
ــّي  األزل ــه  اإلل الكلمة  صــار  كما  إلًها،  بالّنعمة 
البشر  القداسة إلى  باحلقيقة إنساًنا. إذا ُنسبت 
فهذا ال يعني أّنهم كانوا معصومني عن اخلطيئة 
أو منزّهني من اخلطأ، بل هي ُتنسب إليهم ألّنهم 
قدرتهم  بكّل  فسعوا  خطأة،  أّنهم  ـــوا  أدرك قد 
وقوّتهم إلى الّتوبة. القّديس ليس سوى ذاك اّلذي 
طريق  وسلك  عنها  االبتعاد  ــرّر  وق بخطاياه  أقــّر 
بولس  الرّسول  توّجه  لذلك  فيها.  وتقّدم  الّتوبة 
ا  ًي مسّم األحياء  املؤمنني  عموم  إلى  رسائله  في 
إّياهم بالقّديسني على سبيل الرّجاء. القداسة هي 
اجلهاد اليومّي الدائم، على الرّغم من الّسقطات 
في  اآلتية  اخليرات  عيش  سبيل  في  الكثيرة، 

عاملنا احلاضر. 
ليست  القداسة  أّن  الكنيسة  ــدرك  ت هنا،  مــن 
يفوق  حدًثا  وليست  طارًئا،  أو  ا  ًيّ استثنائ أمــرًا 
البشر.  لكّل  مفتوحة  دعــوة  هي  بل  الّطبيعة، 
كّل  قدرة  على  الّساطع  الّدليل  هم  والقّديسون 
إنسان، مهما ارتكب من خطايا وآثام، أن يصبح 
قّديًسا مبؤازرة نعمة الله. فسلسلة القّديسني تضّم 
مرتكبي  من  وسواهم  والقتلة  والّلصوص  الزّناة 
الكبائر، غير أّن توبتهم كانت عظيمة إلى حّد 

محو كّل ما اقترفوه آنًفا. 
ال  املؤمنني  جتعل  حّية  مناذج  هم  إًذا،  القّديسون، 
ييأسون من رحمة الله، وقادرون أيًضا على مثال 
االنتفاع  أّما  قّديسني.  يصبحوا  أن  سبقوهم  َمن 
في  قدوة  باّتخاذهم  فيكون  القّديسني  سير  من 
يكتِف  لم  بعضهم  هــؤالء.  بلغه  ما  بلوغ  سبيل 
الّسياسّي أو  بتوظيف مار إلياس في مشروعه 
مرمي،  استعمال صورة  إلى  ذهب  بل  العسكرّي، 
الّطاهرة،  مرمي  املسيحّي،  الّتراث  في  اإلله  والدة 
ووّظفها  والرّحمة...  والوداعة  الّسالم  رمز  الّنقّية، 
ـــاألب توم  ــــداء. ف ــه وانــتــقــامــه مــن األع ــي حــرب ف
بنانّيني في  سيكينغ أدرج شهادة أحد املواطنني الّل
دراسته الّنقدّية، «الزّرع الطّيب والزّؤان في بعض 
(في  لبنان»  في  الّشعبّية  الّدينّية  املمارسات 
كتاب «ما هو إلهك؟»، منشورات جامعة القّديس 

يوسف، بيروت، 1994). 
شديد  «وكان  املؤمنني،  أحد  أّن  الرّواية  هذه  مفاد 
الّتعّبد للعذراء. وقد حدث أثناء احلرب (1975-

أن   (1976
ـــعـــض  ـــــتـــــل ب ق
لفلسطينّيني  ا

أخاه في طرابلس، 
فنوى االنتقام ألخيه وطلب مساعدة سّيدة احلصن 
لها  إهدن وقّدم  لزيارتها في  إلمتام قصده، وذهب 
مبلًغا من املال، وفي اليوم الّتالي قفل راجًعا. وقد 
استطاع على إثر هذه الزّيارة أن يتحّقق من ُهوّية 
قتلة أخيه األربعة، فقتلهم كّلهم وعاد من حيث 

ا معاًفى».  ـً أتى سامل
يؤّكد الرّاوي أّن «العذراء هي اّلتي ساعدته على 
بوجه  اِملنطقة  هــذه  أهــل  فهي حتــّب  ــه،  ب قــام  ما 
خاّص. نعم، ثّمة إغواء شديد لدى الّناس يقودهم 
إلى الّسعي الحتكار الله والقّديسني ومصادرتهم، 
بل لتوظيفهم في سبيل حتقيق مآربهم وأحالمهم 
وبلوغ شهواتهم وأمانّيهم. وما الرّواية أعاله سوى 
الّسيرة  تشوّه  كثيرة  شعبّية  ــات  رواي عن  منــوذج 
ّي للقّديسني. فمرمي، البارّة  الّنقّية والّسلوك املثال
ابنة  الّطائفة أو  ابنة  الوديعة، ال ميكن أن تصبح 
ا  ترشد ساعًي العائلة، وأن  أو  القبيلة  أو  اِملنطقة 
إلى االنتقام إلى قتلة أخيه، فتصبح شريكة في 
اجلرمية! لقد أصاب هذا اإلغواء اجلميع. ليس ثّمة 
َمن هو أفضل من اآلخرين! اجلميع سقط في غواية 
احتكار الله والقّديسني واألبرار. األحزاب والتّيارات 
مذاهبها،  اختالف  على  واإلسالمّية،  املسيحّية 
باتت جتاهر أّن «الله معنا»، و»الله لنا»، و»الله 
في خدمتنا»... ما عاد الله إله أحد، بات خادًما 
ثّمة  أّن  يظّن  َمــن  يخطئ  لذلك،  خلقه!  ــواء  أله
ا بني حزبني طائفّيني أو  ـً ّي ا أو ذهن ـً فرًقا منهجّي

مذهبّيني ينتسبان إلى ديانتني مختلفتني.
ليس ثّمة فرق بنيوّي بني مسلم ينتمي إلى حزب 
مذهبّي وبني مسيحّي ينتمي إلى حزب طائفّي. 
وبتاريخه  ّية  اإلميان ــرمــوزه  ب يستنجد  فكالهما 
الّدينّي في سبيل تثبيت مريديه وإغواء املزيد من 
أحد  إليه. ال  املذهب لالنضمام  أو  الّطائفة  أبناء 
منهما يرتدع عن استعمال الّدين، وأبهى ما فيه 
من أجل الّدعاية، وال سّيما في أوان االنتخابات 

واستجداء أصوات الّناخبني. 
أن يستعمل حزٌب طائفّي أسماء مؤّسسيه وكبار 
فهذا  لنفسه،  الّدعاية  في  ومنّظريه  سياسّييه 
أمر طبيعّي؛ لكّن استعمال أسماء الله احلسنى 
وصور السّيد املسيح وأّمه مرمي ومتاثيل القّديسني 
ّية فال يسعنا اعتباره  وأيقوناتهم في الّدعاية احلزب
إّال تعّدًيا على رموز جامعة ال تنتمي إلى فئة دون 
أخرى. فاملسيح أكبر من أن حتضر صورته على 
ّية، وأكبر من أن يتساوى ورجال سياسة  دعاية حزب
وفكر مهما جّل شأنهم في نظر محازبيهم. ومرمي 
هذه املرأة الّناصعة العفيفة أعظم من أن يقحمها 
حزب في دنس هذا العالم، هي اّلتي اختارت أن 
يلّطخ  أن  كّل ما ميكن  بتوًال منقطعة عن  تبقى 

نقاء روحها.
(يتبع)
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أحّبتي أبناء صّفي،
ا ونقًدا،  وأخيًرا التقينا! بعد خمسني سنة دفعناها من عمرنا، عّدً
ونحن الهون. التقينا لنحاول العودة في أمسّية واحدة، في جلسة 
واحدة، إلى عبق تلك األّيام: نخلع عّنا نّظاراتنا، ورؤوسنا البيضاء 
أو العارية، وكروشنا الناشزة، ونعود في رحلة افتراضّية إلى تلك 
األّيام دفعًة واحدة. ما دامت هي تأبى العودة إلينا فال أقّل من 
عودتنا نحن إليها، على جناح الّذكريات، في لقائنا هذا. ما أكثر 
ما نحاول، في هذا العمر، تذّكر اسم أو قول، فتخوننا الّذاكرة. 
الّرأس،  خريطة  في  فهي واضحة راسخة  البعيدة  األّيام  تلك  أّما 

كأّمنا عشناها أمس!
اّلتي  كفرياسيف  معالم  من  أرى  فال  بكفرياسيف،  اليوم  أمــّر 
حضنتني فعشقتها، أثًرا. هل أّتهم بالّرجعّية إذا كنت اليوم أتوق 
إلى كفرياسيف املاضي؟ كفرياسيف الّشوارع املُبّلطة، كفرياسيف 
املراح ودار السّتات، والعني، وفالفل عوض، وشارع الّصبر يأخذ 
والــّزمــالء  األصــدقــاء  كفرياسيف  البابور.  مدرسة  إلــى  بأيدينا 
في  أهًال  لنا  كانوا  اّلذين  الطّيبني  الّناس  كفرياسيف  واألحباب. 
غياب أهلنا. أبحث عن كفرياسيف تلك، في يقظتي وأحالمي، 
من  أجد  فال  مبرحه وطموحه وعنفوانه،  الّناحل،  الفتى  ذلك  وعن 
كفرياسيف تلك وال من ذلك الفتى، أثًرا. هل أّتهم فعًال بالّرجعّية 
ـًا  ُميْتعني ويوجعني في آن؟ سّجلوني إذن رجعّي اّلذي  الّتوق  لهذا 

وأمري إلى الله! 
عمارة  داخــًال  فأراني  ــوراء،  ال إلى  سنة  أربًعا وخمسني  أتخّطى 
أو  «أوكسفورد»  على  مْقدم  كأّني  ورهبة،  في رغبة  الياس،  أّم 
«الّسوربون». فتى ناحل، هذا ما كنته يومذاك وأنتم تشهدون، 
يعرفها ومدرسة ال  بلدة ال  إلى  الّشمال  في  نائية  قرية  يأتي من 
تعرفه، معّبًأ طموًحا وإصراًرا على طلب العلم ولو في الّصني! ما 
زلت أذكر كلمة أبي املنذرة عندما وّدعني في طريقي أّول مّرة إلى 
القرى.  كّل  من  الّطّالب  يأتي  كفرياسيف  مدرسة  «إلى  املدرسة: 
جميعهم متفّوقون. ال تظّن أّنك تستطيع التفّوق دومنا جّد وعرق، 
كما في املاضي». كلمة قصيرة هّدت حيلي، وهّزت ثقتي بنفسي، 
وحكمت سلوكي ومزاجي فترة غير قصيرة قضيتها مهموًما، كمن 

ينوء بحمل ال قَبل له به، وال يستطيع من حتته فكاًكا!
هل كانت تلك الفترة حلوة فعًال؛ فردوسا رائًعا أضعناه على طريق 
اليوم،  نراها  كما  ساحرة  وردّيــة  فترة  كانت  هل  الّشائك؟  احلياة 
املاضي  على  تضفي  والَولدنة  الّشباب  إلى  النوستاجليا  هي  أم 
األّيام  تلك  في  احلياة  كانت  مُْسكًرا؟  ومذاًقا  زاهية  ألواًنا  كّله 
متقّشفة، وما  حياًة  نعيش  جتعلنا  ماّدّية  ضائقة  قاسية وناشفة: 
الّسفر واأللسنة  يقّيد  عسكري  متقّشفني. وحكم  بزّهاد وال  نحن 
يشاركنا  قنديل واهن،  عتمتها  يغالب  صغيرة  واألفكار. وغرفة 

قراءاتنا وسهراتنا. ومدارس ال مختبرات فيها وال مكتبة وال كتب. 
معّلمون وطّالب  املدرسة  في  كان  الّضرورّية  الّتجهيزات  كّل  من 
أو  واجتهدنا وجنحنا.  تعّلمنا،  الّظروف  هذه  في  فقط.  ومقاعد 
رغم هذه الّظروف كّلها، على األصّح. قارنوا ظروفنا تلك بظروف 
أوالدنا وأحفادنا اليوم، لتوقنوا أّن العزمية الّصادقة تفلق الصخر، 

والّظروف القاسية تفولذ الّصغار، فيكبرون قبل األوان!
األهّم:  نكتئب، وهو  نستسلم ولم  لم  لكّنا  قاسية،  احلياة  كانت 
درسنا ولعبنا، عملنا وضحكنا،على املعّلمني حيًنا، وعلى بعضنا 
في أغلب األحيان، ثّم تفّرقنا، كّل في طريق، لنلتقي اليوم بعد 

خمسني سنة. ياه، خمسني سنة؟!
شاعًرا.  أغدو  أن  األسمى  طموحي  كان  الّثانوّية،  املدرسة  طوال 
علي  أو  املتنّبي،  مثل  الّناس،  وُيشغل  الّدنيا  ميأل  كبيًرا  شاعًرا 
محمود طه على األقّل! بل إّني كتبت قصائد كثيرة، كما يذكر 
تلك هي  أّن  داخلي  موقًنا في  الوطنّية،  احلّب وفي  بعضكم، في 
بداية طريقي إلى املجد واخللود! وألّن الّشعر ال ُيطعم خبًزا، فقد 
كانت غاية طموحاتي املعيشّية أن أغدو معّلًما لّلغة العربّية في 
ـًا، وال صاحب ِشركة.  مدرسة ثانوّية. ال مقاوًال كبيًرا، وال تاجًرا ثرّي
معّلم الّلغة العربّية في مدرسة ثانوّية، وما بالقليل ذا الّلقب! هكذا 

كانت مفاهيمي، أو مفاهيم تلك األّيام رّمبا؟
األّيـــام  لــه  تخّطط  قبله  أو  فــوقــه  ــن  وم يخّطط،  املـــرء  أّن  إّال 
بكّل  االبتدائّية،  املرحلة  في  الّتعليم  مارست  هكذا  وصروفها. 
صفوفها ومواضيعها، وفي أكثر من بلدة، ولسنوات طويلة تبّخر 
املدارس  في  العربّية  الّلغة  الّشاعرّية. وعّلمت  حلم  غضونها  في 
واليهودّية.  العربّية  املعّلمني  دور  وفي  األّول،  مبتغاي  الّثانوّية، 
ومبحض الّصدفة متاًما في اجلامعة أيًضا! قضيت حياتي كّلها في 
ـًا  الّتعليم، وهذه الّسنة هي آخر الّشوط. وما زلت، صّدقوني، محّب
لعملي، مْكبرا رسالته، أقدم عليه بحماس ذلك الّشاّب اّلذي كنته 

قبل خمسني سنة!
عملت محاضًرا في اجلامعة أكثر من ثالثني سنة، دّرست خاللها 
ُكتًبا ومقاالت كثيرة،  اليهود والعرب، وأصدرت  الّطّالب،  مئات 
معظمها في الّنقد األدبّي وبعضها في الّلغة. بل إّني كتبت أيًضا 
ألم  للّصغار.  قصائد  مجموعة  آنذاك،  وصفتها  كما  نوبة،  ذات 

يكن الّشعر كما تذكرون، حّبي ومبتغاي األّول؟
بعد هذه الّسنة أعتزل العمل الّرسمّي، وال أقول أتقاعد، فالقعود 
أسعفني  طاملا  ودراساتي،  نشاطاتي  مواصًال  وأراني  للكسالى. 
فكري وجسدي، فالّصّحة في عمرنا هذا، كما تعرفون، هي ذخرنا 

األّول واألخير!
(*) الكلمة في لقاء أبناء الصّف سنة 2007، وهي مناسبة لبدء 

الّسنة الّدراسّية.
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وطني... ليس تراًبا وحجْر!
وانتسابي... ال لَبْكٍر أو ُمَضْر!!

كلُّ ما في األمِر أّني شاعٌر
ريشتي قلبي... وأوراقي الَبَشْر!    

وبالدي... رحلٌة ال تنتهي
مع صدى اإلنساِن في كهِف القدْر 

رّمبا كنُت حزيًنا مّرًة
رّمبا كنُت سفيًرا للقمْر

رّمبا عشُت طويًال مع فًتى
َيرضُع الّشمَس... ويغتاُل املطْر

رّمبا قد أخَبَرْتني حلوٌة
عن صديٍق كان شكًال لألثْر

رّمبا صادقُت ظّلي حينما
ُيوِرُق القيُظ على خدِّ الّشجْر 

وطني... ليس خطابً ا عاقًرا
.. وال مْحَض خبْر!  من سياسيٍّ

وطني... ليس حدوًدا بعَدها
تنتهي الّدنيا.. وينسدُّ الّنظْر 

هم وطني الكوُن... وأهلي كلُّ
صورُة اِهللا... وأصناُف البشْر!
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سكن احلّب قلبها 
و لم ُمتت من أجله!

وعّمرا طويًال..
مثل األوابد..

وضوء الّنهار..
في حّصالة أحالم 

الّطفولة.
™™™™™

يناغي احلّب..
في حضن األّم 

مثل بعث 
األنبياء..

في حبٍّ فريد.
يأوي العيون 

املاطرة
في الّسجون.

تفوح منها إشراقة
تعبر احلواجز..

في طريق
جتهز.. على 

الوحدة

في ليل الغريب
™™™™™

أقرأ عيونهّن..
في ذوبان الّثلج.

وعد..
في وميض الّروح.

يبدأ احلياة..
من جديد

™™™™™
تراها على 
الّشاطئ..

تعزف األمواج..
سفينة للغريق.

تهّدئ من َروعه..
في غياهب احلّب و 

البحر!
وهو يجاهد أن 

يكون..
أكثر من عاشق..

يعّد األّيام.
وإن سكنته مّذ قدمي 

الّزمان.
™™™™™

تراه
ُيزاحم املغامرين..

في معبر األّيام..
إلى محرابها.

يئّمهم في صالة 
الوصف

عن جمالها. 
تالل.. وجبال..

ينابيع في مزار
يسكنه الّشجر 

واملطر.
ينشدها في 

خياله..
على ساللم 

للكون.
مرايا..

للمقعدين على 
بابها

يتناولونها مع 

اجلمل القصيرة.
كلمات..

من أحرف اآلهات 
جنيدها مع 
املفاتيح..

في نبضات القلوب
™™™™™
قلعة احلّب
ال يزورها 

النسيان..!

(حيفا/طمرة)

سماء االنتظاِر
ُيلّونها فحُم 

الّضباِب،
وحجرتي في البعيِد
بالّروائح ُمثخنة...

وبساُط  ليلٍة لم 
تكتمل...

بّيارة،
ويافا متّددت عامرَة 

الثّديني،
وبنشوتي ُمثقلة!!!

™™™
ة عَطٌش!! َثمَّ

لكن
ال ُتسمعوني هْمَس 

تلَك األسئلِة...
وهذا الوقُت

صاَر برزًخا بأعواِد 
الّثقاِب

برزًخا ُمكّلًال!!
™™™

لن أقتلَع َمجامَر 
الّلهفِة،

فمطري األخيُر في 
هناك غيمة

ستبقى في املكاِن 
ألّن «األرَض األولى 

مضت»
واألرُض اجلديدة

توجد في ما بعد 
البحر

«عروًسا»
إلى داري ُمْقبلة!!

لم أُعد أخافك أّيها 
األمس

أنَت ماٍض
وماضيك ماٌء َمضى

وهذا غدي

غٌد سيبقى كما 
الّنهِر

سيبقى أماما
وُدورّي فصوٍل 

يتقافُز
في دربي 

للوصول إلى 
هناي

™™™
حجرتي!!

واسمك «َنَفٌس» 
يواسيني في منفاَي

أعرف أّنك في 
البعيد

وطرقي إليك – 
إليك طويلة...

ال تغلقي نافذًة ُتطلُّ 
على البحِر

مسافاتي نايات 

إيقاُعها أخضر
™™™

َخّلي «كبَّة» الّصوِف
ألّياٍم عاريِة القدمِني

يزورها َبرٌد
ال تعرُف له ِنّدًا..

(من ديوان 
«شمال إلى حجر 

االنتظار»/شعر 
عربّي معاصر - 

(2012
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كثيرون مّنا ال يسمح لهم الوقت لتناول الَفُطور في املنزل، قبل الّذهاب 
إلى العمل. ولسبب ضيق الوقت، قد ال نتناول وجبة اإلفطار، أيًضا. 
رغم علمي ويقيني بأّن وجبة اإلفطار تعتبر أهّم وجبة في اليوم، إّال أّني 
بصعوبة بالغة أتناولها لضيق الوقت، وخصوًصا قبل الّذهاب إلى العمل.

ومبا أّننا ال نشعر عادًة باجلوع في ساعات الّصباح، نسمح ألنفسنا أن 
نؤّجل وجبة اإلفطار إلى ساعات الّظهر، أو عندما نشعر باجلوع؛ وفي 

حال تناولنا وجبة اإلفطار باكًرا، تكون الوجبة غالًبا خفيفة.
ساعات  في  عملنا  أثناء  تناولها  ميكن  وجبات  املقالة  ضمن  سأقترح 
لوقتنا  بالڤيتامينات ومناسًبا  ـًا  متوازًنا وغنّي الفطور  ليكون  الّصباح، 

وعملنا أيًضا.
الّشوفان: عبوات الّشوفان سهلة الّتحضير، سريعة ومفيدة ومغّذية.   *
ُيعرف الّشوفان بفوائده اجلّمة، حيث إّنه غنّي باأللياف، ما مينحنا شعوًرا 

بالّشبع حلني اقتراب موعد الغذاء.
 حتى وقت الغذاء.

* الفواكه و املكّسرات ميكننا تناولها مع الّشوفان أو مبفردها. إّن بعض 
املكّسرات تساعد على رفع معّدل «حرق» الّدهون في اجلسم على املدى 
الّسعرات  غنّية في  تعّد  املكّسرات  أّن هذه األصناف من  البعيد، رغم 

احلرارّية.
يؤّثر  فالّرائب  لدينا؛  املفّضلة  ميكن تناول الّزبادي (الرائب) بالّنكهة   *
بشكل مباشر على عمل وظائف اجلسم ويساهم في عملّية الهضم ويقّوي 
يستفيد جسمنا  الّلنب،  من  (الّرائب) مصنوع  الّزبادي  أّن  املناعة. ومبا 
من البروتني احليوانّي املوجود في الّلنب، ومن الكالسيوم وڤيتامني «ب» 

والبوتاسيوم واملغنيزيوم.
* الفاكهة الّطازجة – تناول الفاكهة الّطازجة، وخصوًصا الّتفاح ملا فيه 
بعيًدا  تبقيك  اليوم،  في  تّفاحة واحدة  أّن  غذائّية.. وتذّكروا  فوائد  من 

عن الّطبيب.
إذا كنت من األشخاص اّلذين يعملون لساعات طويلة، وال ميكنهم إيجاد 
عليكم  الغذاء،  موعد  اإلفطار وتنتظرون  لتناول وجبة  املناسب  الوقت 
تناول الوجبات اخلفيفة للحفاظ على الّطاقة وصّحة اجلسم، ما يساعد 

على الّتركيز وإجناز العمل بشكل أفضل.
أقّدم لك بعض الّنصائح الغذائّية اّلتي متّكنك من احلفاظ على صّحتك 

وتوفير الّطاقة الّالزمة إلجناز عملك:
- احلرص على تناول وجبة اإلفطار. 

- جتهيز وجبات الّطعام مسّبًقا.
- عدم تناول الّطعام أثناء أداء العمل.

- احلرص على شرب كمّيات كافية من املاء.
- التجّمع مع األسرة حول وجبة العشاء.
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يبدأ وعي الّطفل باالنفصال واالستقاللّية بالّنمو 
نهاية  في  فالّطفل  املبّكرة؛  الّطفولة  مرحلة  في 
حصيلته  وتــزداد  ـًا،  حركّي يتطّور  الّثانية  الّسنة 
الّلغوّية اّلتي متّكنه من الّتعبير عن نفسه بحرّية 
أكثر، ويبدأ في هذه املرحلة بقياس قدرته اجلديدة 

على االستقالل. 
في عمر ما قبل املدرسة، جند األطفال انفعالّيني 
جًدا؛ فمّرة جندهم لطفاء ومتعاونني، ومّرة نراهم 
عنيدين ومتسّلطني. هم يعون متاًما أّنهم يكبرون 
تكون  الّنمو  عملّية  أّن  لو  ويتغّيرون، ويتمّنون 
أسرع ّمما هي عليه. يسعد األطفال في هذا العمر 
بالّلعب إلى جانب أطفال آخرين، ويتعاونون في 
منهم  كّل  يبقى  ما  غالًبا  األحيان، ولكن  بعض 

لوحده في بداية هذه املرحلة.
تــزداد  الّطفل  لــدى  احلــركــّي  النمّو  تــطــّور  ومــع 
القيام  على  قدرته  وبالّتالي  املتنّوعة،  مهاراته 
بالعديد من األعمال اّلتي ُتشعره باإلجناز والفخر 

وحتقيق حاجاته لالستقالل وإثبات الّذات.
جديًدا  تناقًضا  املرحلة  هذه  خالل  الّطفل  وُيظهر 
والقّوة،  الّضعف  بني  يتأرجح  فهو  سلوكه،  في 
تطّور  ورغم  واخليال والواقعّية، واجلهل والفهم. 
قدرات األطفال في هذه املرحلة، إّال أّنهم يبقون 
بحاجة إلى مساعدة الكبار، ويشعرون أّنهم ما 
زالوا يفتقدون الّسيطرة على الكثير من األحداث 
في عاملهم الّصغير، ولذلك جند لديهم االستعداد 

للّشعور باخلوف وعدم األمان.
إّن الّنمو اجلسمّي الّسريع اّلذي ميّيز مرحلة املهد 
الّطفولة  مرحلة  في  ـًا  تدريجّي باالنخفاض  يبدأ 
املبّكرة، ويظهر هذا االنخفاض في معّدل زيادة 
الوزن، حيث جند معظم األطفال ما بني الّسنتني 
والّثالث سنوات ال تتعّدى الّزيادة في وزنهم عن 
الكيلوغرامني، كما أّن الّزيادة بني األربع والّست 
سنوات  قد ال تتعّدى اثنني أو ثالثة كيلوغرامات 

إضافّية.
يسعد األطفال في هذا العمر بالّلعب إلى جانب 
األحيان،  بعض  في  ويتعاونون  آخرين  أطفال 
ولكن غالًبا يبقى كّل واحد منهم لوحده في بداية 
هذه املرحلة. يكون النمّو االجتماعّي للّطفل في 
بتطّور قدراته  اّتصاًال وثيًقا  املرحلة مّتصًال  هذه 
ــة والــّلــغــوّيــة، أطــفــال الــّثــالث سنوات  ــّي اإلدراك
قوانني  فهم  على  وقــادريــن  بالّلعب  يتمّتعون 
الّلعب وأساليب الّتفاعل االجتماعّي مع الكبار 

واألنداد. 
الّثالث  لطفل  االجتماعّي  الّنمو  ميّيز  ما  وأهــّم 

حّتى األربع سنوات ما يلي:
مولًعا  املرحلة  هذه  في  الّطفل  يكون  الّلعب:   -
البناء  في  الّساعات  يقضي  فنجده  بالّلعب، 
والهدم والّلعب اإليهامي، باإلضافة إلى ممارسة 
األلعاب اّلتي تسهم في تطوير قدراته اجلسمانّية 
يستمتع  ــي وتــأرجــح. وهــو  ورم جــري وقفز  من 
بالّلعب باملاء والّطني والعجني، ويستخدم اخليال 

والّتمثيل في كّل ما يقوم به من أعمال.
- تكوين الّصداقات: في سّن الّثالثة جند معظم 
صداقات. وهي  تكوين  من  متّكنوا  قد  األطفال 
الّنفسّي  الّدعم واإلشباع  قدرة توفير الكثير من 
مشاعر  إلى  للتعّرف  فرًصا  له  وتقّدم  للّطفل، 
الّصداقات  هذه  خالل  ومن  اآلخرين.  وحاجات 
ـًا،  وانفعالّي ـًا  اجتماعّي الّطفل  يتطّور  املبّكرة 
فيتعّلم كيف يساعد اآلخرين وكيف يضبط ذاته 

ويتحّكم في انفعاالته ويحترم حقوق اآلخرين.
ميّيز  العاطفّي - االنفعالّي: من أهّم ما  التطّور 
التأّثر  العنف وشّدة  هو  الّثالثة  سّن  في  الّطفل 

وعدم االستقرار. 
سنوات  ثالث وأربــع  مرحلة  في  الّطفل  ميّيز  ما 
ناحية  من  فقط  ليس  عقلّيـًا،  يتطّور  أّنــه  هو 
من  أيًضا  ولكن  والتذّكر،  اإلدراك  على  القدرة 
ناحية القدرة على الّتفكير والوصول إلى أحكاٍم 
تتطّور  الّتفكير  على  الــقــدرة  وهــذه  وقـــرارات. 
املادّية  البيئة  توّفره  ملا  تبًعا  مراحل،  عبر  وتنمو 
واالجتماعّية من فرص وخبرات وإثارات مناسبة، 

من خالل استخدام الّطفل جلسمه وحواّسه.
أربع  حّتى  ثــالث  ســّن  في  الّطفل  ذكــاء  يتمّيز 
املعلومات  وربــط  تنظيم  على  بالقدرة  سنوات 
عملّية  وتسهل  الّسابقة،  باملعلومات  اجلديدة 
الّتعّلم لدى الّطفل، توفير الفرص املناسبة له كي 
األشياء،  بني  العالقات  ليدرك  حواسه  يستخدم 

وينّظمها ويربطها مبا لديه من خبرات سابقة.
يوّسع  البستان،  صــّف  إلــى  الّطفل  دخــول  عند 
من  بيئته والعالم  حول  آفاقه ومعلوماته  الّطفل 
حوله. تصبح الّلغة لديه غنّية وواسعة؛ ولكن أهّم 
ما في األمر هو اكتشاف ومعرفة أّن للكلمة أكثر 

من معنى. 
يبدأ  الّنمو  ــإّن  ف اجلــســدّي  الّصعيد  على  ــا  أّم
عند  قــّوة. ويظهر  يــزداد  اجلسم  لكن  بالّتباطؤ، 
بشكل  جيلهم  أبناء  مع  الّلعب  حــّب  األطــفــال 

تعاونّي.
أطفال الّسنوات اخلمس والّست اجتماعّيون جًدا. 
أطفال  مع  الّتربوّي  اإلطــار  داخــل  ميتزجون  فهم 

اخلمس  الّسنوات  أبناء  مختلفة.  خلفّيات  من 
بالّتعبير عن مشاعرهم بأساليب مقبولة  يبدأون 

ـًا. اجتماعّي
االنتظار  تعّلم  العمر  هــذا  في  األطفال  يرغب 
في  اخلسارة  اآلخرين وتقّبل  الّدور ومشاركة  في 

الّلعب، على الّرغم من رغبتهم في الّربح.
لتنمية قدرات  الّنشاطات  سأطرح عليكم بعض 

طفلكم في عمر الّثالثة حّتى الّرابعة:
حــّرة:  جسدّية  بحركات  القيام  مــن  متكينه   -
الّزحليقة،  واملنخفض،  املرتفع  الّلعب  الّتمرجح، 

ركوب الّدراجة الهوائّية، إلخ..
- متكينه من الّسير بخط مستقيم (كعب القدم 

بالقرب من اإلصبع).
لــه،  ــألــوف  م فــحــوى  ذوات  قــصــص  قــــراءة   -
القصص  تكون  الّسابق وأن  من  أكثر  بتفاصيل 

مسّلية، ومتكينه من إكمال القّصة لوحده.
- تشجيعه على الكالم والّتعبير عن ذاته وعن 
وقصصه.  تفسيراته  إلــى  واإلصــغــاء  رغباته، 
تشجيعه على التحّدث عن نفسه: «أنا بفّكر»؛ 

«أنا بقول»؛ «أنا بّدي».
في  واملساعدة  االستقاللّية  على  تشجيعه   -
البيت، ومنها املساعدة في إعداد مائدة الّطعام، 
وتشجيعه على األكل بدون مساعدة ومتكينه من 

ذلك بإعطائه املأكوالت اّلتي يحّبها.
 سأطرح بعض الّنشاطات اّلتي تساعد في تنمية 

قدرات ابنكم في عمر اخلامسة والّسادسة:
- تشجيعه على ركوب عجلة بدوالبني من دون 
مساعدة. توفير الّلعب بالّساحة وبألعاب تعتمد 

على احلركة والّتوازن.
- توفير وقت كاٍف الختيار مالبسه، وتشجيعه 

على القيام بالّلبس لوحده.
- تشجيعه على االنخراط بنشاطات رياضّية مع 
عن  الّنظر  بغّض  الّنشاط،  أهمّية  على  الّتركيز 

الّنتيجة.
العلمّية  للّتجارب  وإمكانّيات  فرص  توفير   -
ـوان  األـل ومــزج  والــــوزن،  الكمّية  مفهوم  حــول 
استنتاجات  إلى  التوّصل  فرصة  مينحه  بأسلوب 

علمّية من خالل اخلطأ.
- تشجيعه على القراءة باستمرار وتوفير الكتب 
املمّيزة بالواقعّية، تشجيعه على الكالم من دون 
تصحيحه.. من املهّم التحّدث معه بلغة سليمة، 

وعدم ترديد أخطائه.
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ـًا واحًدا (منذ العام  ُتعتبر يانوح – جث في أّيامنا هذه مجلًسا إقليمّي
1990)، خالًفا ملا كان عليه احلال في العصور القدمية؛ إذ كانت في 
املوقع قريتان ُمنفصلتان، حيث أشارت األبحاث األثرّية إلى أّن بداية 

االستيطان فيهما يعود إلى الفترات الكنعانّية القدمية.

Õu½U¹
أّن  اقترح  لنا مصدر االسم، ولكن من بني األثرّيني َمن  ليس واضًحا 
مصدر االسم كنعانّي «ينوعم»، ُذكر في كتابات مصرّية خالل الفترة 
من  آخر  قسًما  أّن  إّال  ق.م.)،   1200–1550) األخيرة  الكنعانّية 
«يانوح» وكلمة  كلمة  بني  الّربط  لعدم  االقتراح،  هذا  الباحثني رفض 

«ينوعم» من حيث الّشكل واألحرف.
ُذكرت يانوح ألّول مّرة حتت هذا االسم، في الّتوراة في سفر «امللوك»، 
حيث ُذكرت على أّنها واحدة من املدن اّلتي احتّلها امللك اآلشورّي تغلت 
أّيام فتح  745–727 ق.م.): «في  الّثالث (ملك آشور بني  فالسر 
ملك إسرائيل جاء تغلت فالسر ملك آشور، أخذ عيون وآبل بيت معكة 
ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد واجلليل وكّل أرض نفتالي وسباهم إلى 

آشور» (امللوك الثاني 15: أصحاح 29).
العصور  يانوح في  يذكر  اّلذي  الوحيد  املصدر  أّن هذا هو  الّذكر  يجدر 
القدمية. الحقًا، ذُكر الرّحالة ڤكتور چيرن يانوح (القرن ا لّتاسع عشر)، 

اّلذي زار املكان ووصفها على أّنها «تقع 
 549 ترتفع  تّلة  الّدرزّية على  القرية  هذه 
حوض  يتوّسطها  البحر.  سطح  عن  متًرا 
كبير منحوت في الّصخر، ُتقسم القرية إلى 
جزئني. القرية مليئة بآبار املياه املنحوتة في 

الّصخر، أيًضا. في أنحاء القرية ُمبعثرة حجارة بناء قدمية ُتشير إلى 
اسم هذه  اّلذي حفظ  املوقع،  استيطان قدمي كان متواجًدا في  آثار 
القرية احلالّية «يانوح». ُذكرت هذه القرية في الّتوراة وعلى الّرغم 
من أّن الوصف في الّتوراة ُيشير إلى وجود يانوح إلى الّشمال، وليس 
في هذا املوقع متاًما، إّال أّنه من الواضح أّن يانوح احلالّية مبنّية على 

أنقاض مدينة أثرّية، حملت في املاضي االسم ذاته».

Ył
إلى  ُتشير  أّنها  إّال  جــًدا،  قليلة  تاريخّية  مصادر  في  جث  ُذكــرت 
ُذكرت جث  للموقع.  الّتاريخّي  االسم  احلالّية حافظت على  أّن جث 
ألّول مّرة عند امللك املصرّي حتومتس الّثالث ضمن القرى اّلتي احتّلها 
(خالل منتصف القرن الّتاسع عشر ق.م.). كما جند أّن اسم القرية 
الّثالث  (القرن  الّثاني  للملك رعمسيس  تابعة  لوحة  على  منحوت 
عشر ق.م.). أّما الّنصوص من الفترة الّصليبّية، فُتذكر جث خالل 
 Jeth»، «Jesce»،» القرن الّثاني عشر والّثالث عشر حتت اسم
مرَكزه  كان  اّلذي  املنطقة،  حاكم  إلى  تابعة  كانت  اّلتي   ،««Gez
القلعة في معليا؛ والحًقا كانت تابعة إلى حركة «فرسان تيوتون».

كما وصف القرية الّرّحالة ڤكتور چيرن (القرن الّتاسع عشر) خالل 
أثرّية  قرية  أنقاض  على  مبنّية  القرية  أّن  ذكر  للموقع؛ وقد  زيارته 
القليل من  أّيامنا  حملت في املاضي االسم ذاته، تبّقى منها حّتى 
قدمية  قرية  إلى وجود  تشير  اّلتي  البناء  حجارة  من  اآلبار والبعض 

كانت في املوقع خالل عصور مضت.

WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(«
احلفرّيات األثرّية اّلتي جرت في جث قليلة جًدا؛ في عام 1965، 
ّمت الكشف عن آثار قبر منحوت في الّصخر خالل شّق طريق إلى 
القرية. وقد ّمت حتديد تاريخ القبر وفًقا ألدوات الّزجاج والفخار اّلتي 

ُعثر عليها خالل احلفرّيات، إلى القرن الّرابع واخلامس ق.م.
عام 1966 وخالل شّق الّطريق الواصل ما بني «عميقا» (بالقرب من 
الّشيخ دانون) وجث، ّمت العثور على مقربة من مدخل القرية على 
بعض القبور املنحوتة في الّصخر، حَوت مكتشفات فينيقّية، يعود 

تاريخها إلى القرن العاشر ق.م.، أي تعود إلى العصر احلديدّي.
وُعثر على مجموعة أخرى من القبور عام 1993 خالل أعمال بناء، 

مت حتديد تاريخها إلى الفترة البيزنطّية.

بيت  من  بالقرب  القرية  مرَكز  في  حفرّيات  جرت   2005 عام  في 
الّشعب، واّلتي تعتبر منطقة الّتل األثرّي «جث». كشفت احلفرّيات 
عن بقايا استيطان يعود إلى فترات زمنّية متعّددة. في املرحلة األولى 
من االستيطان، ّمت العثور على بئر منحوتة في الّصخر إلى جانبها 
أدوات فّخار تعود إلى الفترة الكنعانّية األولى (قُرابة عام 3500 
الكشف عن  ّمت  فقد  الرومانّية والبيزنطّية،  الفترة  أّما من  ق.م.). 
جدران مبنّية من احلجر الكلسّي، لم يكن من املمكن حتديد ماهّية 

املبنى، ذلك لكون احلفرّيات في منطقة صغيرة ومحدودة.
أّما احلفرّيات من العام 2007 فقد كشفت عن بقايا استيطان من 
ق.م.)، والعصر   1550  –  2000) الوسطى  الكنعانّية  الفترات 

احلديدي (القرن العاشر ق.م.). 

Æ2005 ÂUŽ UNOKŽ d¦ ÔŽ ¨WÒO½U�Ëd�« …d²H�« s� Ê«—bł

Æ2007 ÂUŽ UNOKŽ d¦ ÔŽ ¨WÒO½UFMJ�« …d²H�« v�≈ œuFð ¨…—U−(« s� WÒO{—√
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 v�«  …dOšô«   «uM��«  w�  ‰u??%  Íc??�«  ¨w�u¾�  WŽuL−�  s�  wKOz«dÝô«  wÐdF�«  pM³�«  dL²�¹
 WM�K� ÂuI¹Ë ¨WOFL²−*«  UO�UFH�« w� W�—UA*« w� ¨wÐdF�« lL²−*« w� qCH*«Ë bz«d�« pM³�«
 5M�Ý ¡UMÐ« œU%« ÂbI�« …d� o¹dH� t²¹UŽ— `M* WO	UHð« vKŽ lO	u²�UÐ w�«u²�« vKŽ WFÝU²�«

 ÆWO�U{« rÝ«u� 3  ? �
 w½«œ bO��« ¨w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« ÂUŽ d¹b� —uC×Ð WO	UHðô« lO	uð -
 œU%« fOz— ¨ÂU¼«dÐ« qOzuLý wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« w� ÊöŽô«Ë o¹u�²�« r�	 d¹b� d̈²Ož

ÆwšËœ b�Uš o¹dH�« ÂUŽ d¹b�Ë f½u¹ uÐ« bL×� 5M�Ý ¡UMÐ«
 wÐdF�«  pM³�«  “∫‰U	  d²Ož  w???½«œ  ¨w�u¾�  WŽuL−�  s??�  w?? K??O??z«d??Ýô«  wÐdF�«  pM³�«  ÂU??Ž  d??¹b??�
 t�«e²�UÐ s�R Ô¹Ë ¨ wÐdF�« lL²−*« s� √e−²¹ ô ¡eł t�H½ Èd¹ w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô«
 —uDð  w�  WL¼U�*«Ë  wÐdF�«  lL²−*«  w�  ·«b??¼«  d¹uDð  qł«  s�  qLF�UÐ  wFL²−*«Ë  w	öšô«
 œU%«  o¹dH�  UMðUOŽ—  `MLMÝ  UN³łu0  WO	UHð«  vKŽ  UMF	Ë  WM��«  Ác¼  “Æ“Á—U¼œ“«Ë  lL²−*«
 w�u¾� WŽu−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« WI�«d� WOKLŽ s� ¡e−� ¨ «uMÝ 3 …b* 5M�Ý ¡UMÐ«
 o¹d� rŽœ w� —«dL²ÝôUÐ wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« W³ž— vKŽ b�R²�  ¡Uł …uD)« Ác¼ Æo¹dHK�
 wF−A�  s�  wB�A�«  Èu²�*«  vKŽ  U??½«Ë  ¨o¹dHK�  rz«b�«  rŽb�«  dO�uðË  5M�Ý  ¡UMÐ«  œU??%«

d²Ož ·U{« Æ“o¹dH�« lO−A²Ð dL²ÝUÝË o¹dH�«
 wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« 5M�Ý ¡UMÐ√ œU%« o¹d� …—«œ« fOz—  ¨f½u¹ uÐ« bL×� dJý t³½Uł s�
 o¹dH�UÐ  dO³J�«  t�UL²¼«  vKŽ  d̈DOł  w??½«œ  ÂUF�«  Ád¹b�  d�c�UÐ  h??šË  ¨w�u¾�  WŽuL−�  s�

Æt� W¹UŽd�« .bIð vKŽ t�dŠË
  U�b)« w� jI� fO� bz«d�«  ̈w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« “∫f½u¹ uÐ√ ·U{√Ë
 —u�UÐ vMF Ôð l¹—UA* tLŽbÐË  ̈WOFL²−*«Ë WOŽUL²łô«  UO�UFH�« w� UC¹« ULMð W�bI²*« WOJM³�«
 o¹d�  Æ“W{U¹d�«  ‰U−�  w�  W�Uš  ¨wÐdF�«  lL²−*«  `z«dý  q�Ë  5OF�U'«  »öD�«  ¨  »U³A�«
 lL²−LK� dL²�*« wKOz«dÝô« wÐdF�«  pM³�«  rŽœË …uD)« Ác¼ UO�UŽ —bI Ô¹  5M�Ý ¡UMÐ«  œU%«
 5M�Ý  ¡UMÐ«  œU??%«Ë  pM³�«  5Ð  ÊËUF²�«”  Æ“W�Uš  5M�Ý  ¡UMÐ«  U%«  o¹dH�Ë  W�UŽ  wÐdF�«
 qł«  s??�  o¹dHK�  «b??ł  WLN�  W¹UŽd�«  WO	UHð«  vKŽ  lO	u²�«  ¨o¹dH�«  ÕU??$Ë  —uDð  w??�  r¼U�¹
 qOL'« œ—Ë ÕU−M�«  qł« s� ÁœuNł q� ‰c³OÝ o¹dH�«  ¨UNO�«  vF�½ w²�«  W³ðd*« v�«  ‰u�u�«

f½u¹ uÐ« ·U{« Æ“ZzU²M�« ‰öš s� pM³K�

 `M1 w�u¾� WŽuL−� s� wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�«
“5M�Ý ¡UMÐ« œU%«” ÂbI�« …d� o¹dH� t²¹UŽ—



`��  ö¹eMð  WKLŠ 

 Îö¼« Îö¼«
ÎöNÝËÎöNÝË
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 WM��« Ác¼ h ÒB�*«Ë 2016 Ãu�U²� UOJ¹« oKDð
 a³D*« Æt??�u??Š U??�Ë a³D*« w??� …U??O??(« ≠Ÿu??{u??*
 ÍbOKI²�« wNDK� ÎUBB�� w{U*« w� ÊU� Íc�«Ë
 tÐ  Íd&  ÊUJL�  ·«b??¼ô«  œbF²�  «Î—Ëœ  c�ð«  ¨jI�
 tÐ  Íc??�«  ÊUJ*«  t??½«  ÆXO³�«  w�  UM�ULŽ«  s�  dO¦J�«
 Íc�«  ÊUJ*«  ¨¡U??	b??
ô«Ë  WKzUF�«  œ«d??�«  nOC²�½
 ÊUJ*«  ¨t??Ð  WO²O³�«  n??zU??þu??�«  œ«b???Ž«  œôËú???�  sJ1
 ¨…U??O??(« v??? �«  Î «œb??−??� V??¼«u??*« oOH²�ð t??Ð Íc???�«
  UE×K�UÐ ‰UH²Šö� UMK� tÐ lL²$ Íc�« ÊUJ*«Ë
 a³D*« v�«  ’U�ýô« »c−M¹ Æ…UO(« w� W�UN�«
 VK	  t²OL�ð  w�  V−Ž  ô  YOŠ  ¨wFO³Þ  qJAÐ

 ÆXO³�«
 ‰Ëœ 8  w??�  UOJ¹«  t??ðd??ł«  ŸöD²Ý« ‰ö??š s??�  b??łÔË
 42%  Ê«  h�ý  8500  vKŽ  r�UF�«  w�  WO�Oz—
 œu??łË Âb??Ž  Ê«  «u??�U??	  5FKD²�*«  ’U??�??ýô«  s??�
 rNFM1  Íc??�«  bOŠu�«  ozUF�«  u??¼  w�UJ�«  X??	u??�«
 ô ÍdBF�« …U??O??(« j??/ w??� ÆÂu??¹ q??� wND�« s??�
 —UJ�ô«  ¨ U−²M*«  ÆwNDK�  X	Ë  ’U�ýú�  błu¹
 …UO×K�  `O²ð b??¹b??'« Ãu??�U??²??J??�«  w??�  `??zU??B??M??�«Ë
 ¨‰U??F??�Ë f??½U??−??²??� q??J??A??Ð —Ëb????ð Ê« a??³??D??*« w???�
 s�  «c¼  q�  ÆqFH�UÐ  W�UN�«  —u�ú�  X	u�«  dO�uðË
 ’U�ýô«  ÂöŠ«Ë  U³ž— oOI% s� sJL²�« qł«

Æo¹dD�« vKŽ …b¹bł ÂöŠ« oKšË
 s×½ò ∫œö³�« w� UOJ¹« ÂUŽ d¹b� ¨f²MK�u� w�uý
 d¦�« u¼ q�ô«Ë a³D*UÐ ÂUL²¼ô« Ê« UOJ¹« w� s�R½
 …UO(« rLBð w²�«Ë W�dŠ UN½« ¨W²	R� WŽd
 s�
 ‰ULŽ« w� Ãu�U²J�« —u×L²¹ Æ’U�ýú� WO�uO�«
  «Ëœ«  ¨aÐUD*«  ÆtM¹e�ðË  t1bIð  ¨ÂUFD�«  wNÞ
 w� ŸU³ð w²�«  U�eK²�*«Ë W�ËUD�«  «Ëœ« ¨ÂUFD�«
 WLEM� WŠU�� oKš w� bŽU�²� WBB�� UOJ¹«
 ‰U??L??Žô« v²AÐ ÂU??O??I??�« V??ÝU??M??ðË ¨W??F??łU??½Ë «b??O??ł
 w�  X??	u??�«  hOB�ð  `O²ðË  ÂUFD�UÐ  WIKF²*«

ÆåqFH�UÐ W�UN�« …dOGB�« —u�ú� WO�uO�« …UO(«
 …b¹b'«  U−²M*UÐ UOJ¹« Ãu�U²� ¨WM��« Ác¼ ÒZF¹
 v�«  W�U{«  ¨ÂUFD�«  W??¹Ë«“Ë  a³D*«  VÝUMð  w²�«
 oÞUM�  w	U³�  …b??¹b??'«  ‰u??K??(«Ë   U−²M*«  w	UÐ
 ÂU??N??�ô« `??M??�Ë b??¹b??−??²??�« q????ł« s???� «c????¼Ë ¨X??O??³??�«

ÆUOJ¹« XO½«uŠ v�« s¹b�«u�« s¹dz«eK�
 2000  u×½  UOJ¹«  oKD²Ý  W³¹dI�«  WM��«  ‰ö??š

  U??Žu??L??−??� 10 u??×??½ v???? �« W???�U???{« b??¹b??ł Z??²??M??�
 Ÿu??{u??*« w???� —u??×??L??²??²??Ý  …œËb???×???�  «—«b????
S????Ð
 a³D*«  w�  …UO(«”  –  2016  Ãu�U²J�  w�Ozd�«

Æ“t�uŠ U�Ë
 ÀU?????Łô« l???D???	 v???²???ý s??L??C??²??²??Ý W???Žu???L???−???� q????�
 qO
UH²�«  w�  “d³¹  oO	œ  rOLB²Ð   U�eK²�*«Ë
 dNý_  …œËb??×??�  …d²H�  UN	öÞ«  r²OÝË  …dOGB�«

ÆWKOK	
 5LLB�  l??�  ÊËUF²�UÐ  w??¼   UŽuL−*«  s??�  ¡e??ł
 vKŽ ¡u???C???�« j??O??K??�??ð l???� r??O??L??B??²??K??� ”—«b??????�Ë

Æ‰UJýô«Ë œ«u*« ¨rO�UB²�UÐ b¹b−²�«
øb¹b'« UOJ¹« Ãu�U²� w� b$ Ê« UMMJ1 «–U�

…UOŠ ◊U/« W�Lš VÝUMð aÐUD� W�Lš
  Òœ« t�uŠ U�Ë a³D*« w� …UO(« ‰uŠ UOJ¹« W�dF�
 w³K²Ý  w²�«Ë  a³D*«  w�  ‰uKŠ  5  oKš  v??�«  UMÐ
 …UOŠ  ◊U??/«  5  ÊËd¹b¹  s2  ’U�ýô«   U³KD²�
 Ãu�U²�  ‰Ë«  w�  aÐUD*«  …b¼UA�  sJ1  ÆWHK²��

ÆUOJ¹«
 œËb??×??�  —«b???
S???Ð  SINNERLING  W??Žu??L??−??�
 WLLB*«  5??ÐË UOJ¹«  5??Ð  eO2 ÊËU??F??ð  …d??L??Ł  w??¼
 WŽuL−*«  ÂÒb??I??ð  Æ  Ilse Crawford  W??�Ëd??F??*«
 W
Uš œ«u??�  s??�  ¨‰U??Ž  Èu²�0 WLLB� ÷«d???ž«
 ÷«dž«  s�  W½uJ�  WŽuL−�  UN½«  ÆUOJ¹«  —UFÝQÐË
 WOFO³Þ œ«u????� s???� W??Žu??M??B??� W??D??O??�??Ð ‰U??J??ýQ??Ð
 q�  w??�  WM�UJ�«  W??F??²??*«Ë  ‰U??L??'«  oLFÐ  d³²�ðË
 dNý ÆÂU)« œ«u*« w� …œułu*« …dOGB�« qO
UH²�«

Æ2015 ¨»¬
 W½uJ�  œËb×�  —«b
SÐ  HEMSMAK  WŽuL−�
  U??łU??łe??�«Ë ¡ôb????�« ¨V??K??F??�« ¨5??³??Þ«d??*« v??²??ý s??�
 ÆUMJ¹b�   WKCH*«  ¡UOýô«  qJÐ  U¼ú�  UMMJ1  w²�«
 ”UO�ô« ¨ÊUDO)« ¨ UIBK*« ¨ U�öF�« u¼ r¼ô«
 s�  ¨rJðU³KD²�  w³K²Ý  w²�«  WLLB*«  ‚«—Ëô«Ë
 vK¦*« W¹bN�« dOC% v²ŠË Íd³�«  u²�« bOL&

ÆrJzU	b
_
Æ2015 ¨»¬ dNý

 —u×L²ð œËb×� —«b
SÐ SITTNING  WŽuL−�
 ¡U��Ð UOJ¹« XKLF²Ý« ÆWM¹e�«Ë .bI²�«  «Ëœ« w�
 ¡«uł« oKš w� r¼U�¹ Íc�« d�ô« ¨WOFO³D�« œ«u*«
 W??ŽËd??�U??Ð  —u??F??A??�«  lOL−K�  U??N??Ð  s??J??1Ë  WKOLł
 Z�bð  SITTNING  WŽuL−�  ÆjI�  ¡Ušd²Ýô«Ë
 VAš  ÆWHK²�*«  ‰UJýô«Ë  W¹dB³�«   UC	UM²�«
 - Íc??�«  rŽUM�«  ÃU??łe??�«  ¨œ—U??³??�«  Êb??F??*«Ë UOÝU�ô«
 «bł  WK¹uÞ   ö??�U??Š  ¨g??¹U??A??�«Ë  aHM�UÐ  tFM

 vKŽ l??{u??ð  —u???�ô«  Ác??¼ q??�  ÆŸuLAK� …d??O??B??	Ë
 ΔœU??¼ ‘U??L??	 s??� t??²??�U??O??Š X??9 W??�ËU??Þ n??ýd??ý

2015 ¨‰uK¹« ÆWHK²�� Ê«u�UÐ Ã–ULMÐË

 Ác¼ W�Ëœ 48  w� tF¹“uðË Ãu�U²J�«  WŽU³Þ X Ò9
 s� W��½ ÊuOK� 219 s� d¦�√  ¨WG� 32Ë tM��«
 vKŽ Ãu�U²J�« Íu²×¹ Ær�UF�« ¡U×½« w� Ãu�U²J�«
 q�UJ�«  UOJ¹«  Ãu�U²�  ¨v�Ëô«  …dLK�  ÆW×H
  328

°WOÐuM'« U¹—u�Ë »dG*« w�

 bL×�Ë  6 ÊuH¹UÐ “U� W½—U/ dLŽ
 wŠu� »uÝU×Ð “U�  «bOÐ“

XL MUSIC   WIÐU�0
 “uH�« rJMJ1Ë WODžô« «uFLł≈

WK¼c� WOIOÝu� ez«u−Ð

 Galaxy  eOL*«Ë  ÂbI²*«  “UN'«  …d??O??š_«  ÂU??? Ò¹_«  w�  Orange  W�dý  XIKÞ√
 ÕU−MK� Î «dýU³� Î «—«dL²Ý« qJA¹ Íc�«Ë ¨!u��UÝ W�dý ÃU²½«  s� ¨Note 5

ÆGalaxy Note 4 oÐU��« qO'« “UNł tIIŠ Íc�« dO³J�«
 “UN'« ÂbI¹Ë ¨ u½ w��ôUł …eNł_ Îö¼c� ÎU¦¹b% 5  u½ w��ôUł d³²F¹Ë
 WŠ«— l� WÝö��« vN²M0 ržUM²¹ YOŠ W	u³�� dOž  WF²2Ë …eO2 WÐd&
 WýUA�«  bFð  ULO�  ÆÎ¡UM×½«  d¦�_«  wHK)«  t×DÝË  Ò‚—_«  t²�UŠ  qCHÐ  bO�«
 bOÐ nðUN�« Â«b�²Ý« WOKLŽ wM×M*« qJA�« j Ò�³¹Ë ¨WÐU²JK� WO�U¦� W×D�*«
 ÎU½“«uð d¦�√ ÊuJO� Î̈U¦¹bŠ —uD*« S Pen rKIÐ “UN'« b¹Ëeð - UL� ÆjI� …bŠ«Ë
 …eOL²*« dIM�« WO�¬ `O²ð UL� ÆWÐU²J�«  «—b	 e¹eF²� ¨Âb�²�*« b¹ w� ÎUðU³Ł Ë

ÆWF¹dÝ …dI½ œd−0 S Pen rK	 Ã«dš≈ ‰öš s� WF²2 WÐd&
 WFz«— …b¼UA� …œu−Ð g½« 5.7  r−Š …dO³� WýUAÐ b¹b'« “UN'« l²L²¹Ë
 WŽd�ÐË  XOÐ  64  UOłu�uMJ²Ð  !u��UÝ  lM
  s�  U¹«u½  8  Z�UF�Ë  ¨2K
 mK³ð  qLŽ …d�«cÐ  …d� ‰Ë_Ë “̈UN'« l²L²¹Ë UL� ÆfðdO¼ U−Oł 1.5  Ë  2.1
 w�  UIO³D²�« s� b¹bFK�  fKÝË  l¹dÝ  qLF�  WO½UJ�ô«  `O²¹  U2  U−Oł  4
 q�JOÐ U−O� 16 …œu−Ð WOHKš «dO�U� vKŽ UC¹√ “UN'« qLA¹Ë ÆX	u�«  «–

 Æq�JOÐ U−O� 5 …œu−Ð  WO�U�√ «dO�U�Ë
 Orange lÐ«d�« qO'« WJ³ý  «eO� s� ÊuF²L²¹  Orange szUÐ“ Ê√ d�c¹
 WŽdÝ d�uðË Âb�²�*« WF²� s� b¹eð …eO2  «—UOšË  U�bš ÂbIð w²�«Ë 4G
 UL�  Æq³	  s�  —uNL'«  U¼bNA¹  r�  ÈuB	  WŽd�Ð   U�uKF*«  l�—Ë  `HB²�«
 …—uD²�Ë …b¹bł  U�bš ‰ULF²Ý« !«—Ë√ s� lÐ«d�« qO'« UOłu�uMJð `O²ðË
 W�—UA� ¨WO�UŽ …œu−Ð dýU³�Ë wŠ Y³Ð u¹bOH�« …b¼UAL� ¨q³	 s� sJð r�
 Z�«d³�« …b¼UA� ¨Í—u� qJAÐ  UHK*« s¹e�ð oO³Dð ¨Î…dýU³� WKOI¦�«  UHK*«

ÆU¼dOžË ŸUDI½« ÊËœ dýU³�Ë wŠ Y³Ð WO½u¹eHK²�«
 YOŠ  …eO2  W¹b¼  W�dA�«  ÂbIð  Orange  w??�  b??¹b??'«  “U??N??'«  ‚ö??Þ«  l??�Ë
Æ!u��UÝ W�dý lM
 s� wK
√ wJKÝô sŠUý vKŽ 5�d²A*« qz«Ë√ qB×¹

 tłu²�« rJMJ1  öL(«Ë  «eO*« s� b¹e*« vKŽË b¹b'« “UN'« vKŽ ·dF²K�
  «bKÐ  W�U�  w�  …dA²M*«Ë  Orange  W�dA�  WFÐU²�«  lO³�«Ë  W�b)«  e�«d*
ÆOrangeÆcoÆilØar X½d²½ô« vKŽ W�dA�« l	u* ‰ušb�« Ë√ wÐdF�« lL²−*«

 W½—U/  dLŽ  “U??�  XL MUSIC   WKLŠ  ‰ö??š  s??�
 »uÝU×Ð “U??�  bI�   «b??O??Ð“  bL×� U???�√¨   6  Êu??H??¹U??Ð
  “uH�«  r²½√  UC¹√ rJMJ1Ë …dL²�� WKL(« ÆwŠu�

ÆWK¼c� WOIOÝu� ez«u−Ð
 ¨  XL  »d???ý  v??? �«  r??�u??Žb??ð  XL MUSIC  WKLŠ  
 WOŽu³Ý«  WOIOÝu�  ez«u−Ð  “uH�«Ë  WODžô«  lLł
  «dÒ³J�  ¨6  ÊuH¹¬  ¨w²OÐ  ULMOÝ  “UNł  ∫q¦�  WK¼c�
 …—U??³??Ž WKL×K� Èd??³??J??�«  …e??zU??'« ÆU??¼d??O??žË  u???

 ¨WÒKA�«  l??�  U???ÐË—Ë«  v??�«  VIP  vIOÝu�  WKŠ—  s??Ž
 s�  3Ë  ezUHK�  ¨f¹—UÐË  ÊbM�  w�  WOIOÝu�  WF²�

ÆdLF�« ‰«uÞ U¼u�M¹ s� WKŠ— w� tzU	b
«
 ø«uM²�²Ð  uý  ¨w½U¦�«  V×��«  √b³OÝ  «b??ł  ÎU³¹d	
  «dAŽ  5Ð  s�  Êu½uJ²Ý  U??0—Ë  WODžô«  «uFLł«

°s¹ezUH�«
 r²½√  ¨WIÐU�*«  w�  W�—UALK�Ë  qO
UH²�«  s�  b¹e*
 ∫Ê«uMF�«  vKŽ  X¹UÝ  wMO*«  ‰u??šœ  v??�«  ÊËu??Žb??�

wwwÆxlmusicÆcoÆil

 Orangew� b¹bł
 …eO2 W¹b¼ËGalaxy Note 5  “UNł

∫Ÿu{u* ÂUF�« «c¼ h ÒB�*«Ë 2016 Ãu�U²� oKDð UOJ¹«

t�uŠ U�Ë a³D*« w� …UO(« 





382015 »¬ 28  WFL'«

FREESTYLE rÝUÐ b¹bł Z²M� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ√
ÆU�U9 Êu³žd¹ UL� dł—u³�UN�« VO�dð s� szUÐe�« s ÒJ1 ©d Ô(« »uKÝ_«® FREESTYLE

 qBÐ  ¨”u³J�  —UOš  ∫ U�U{«Ë   UBK	  WKOJAð  l�  Â«dž  90   uJ¹d²½«≠Ÿö{«  dł—u³L¼
 WM³ł Ë wKI�

Æ «bŠË 4 v²ŠË …bŠ«Ë dł—u³L¼ …bŠË s� FREESTYLE ‰« ŸU³¹
 ÆÃÆ‘  36.90  dF�Ð  —UO²šö�  WBK	Ë  »Ëd??A??�Ë  WDKÝ  Øf³OAð  l??�  W??³??łu??�«  ŸU??³??ðË
 ‰ ÆÃÆ‘ 75.90  d̈ł—u³L¼ 3  ‰ ÆÃÆ‘ 62.90  d̈ł—u³L¼ 2  ‰ ÆÃÆ‘ 49.90  ¨bŠ«Ë dł—u³LN�

 d̈ł—u³L¼ 4
ÆÃÆ‘ 20 W³łË ¡«dý ÊËbÐ ¨jI� ÆÃÆ‘ ≠13 » w�U{≈ dł—u³L¼ q�

 «uF�œ«Ë «Ëd²ý« Æb¹b'«  UO³KD�« oO³Dð WDÝ«uÐ ez«uł l� WKLŠ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ√
°…ezUł «u×Ð—«Ë dOB ŸöD²Ý« sŽ «u³Oł√ ¨‚u� U�Ë ÆÃÆ‘ 35 » “b�U½Ëb�U�  UO³KÞ oO³D²Ð

“b�U½Ëb�U� s� b¹b'«  UO³KD�« oO³Dð
 oO³D²�«  WDÝ«uÐ  W�uN�Ð  «uF�œ«  ¨œö³�«  w�  “b�U½Ëb�U�  rFD�  Í√  s�  WŽd�ÐË  W�uN�Ð  «u³KÞ«

ÆÊ«≠n¹«—b�« Ë« rFD*« s� …œËbF� ozUœ ‰öš WO³KD�« cš_ «uKCHðË
°̀ Ðd¹ bŠ«Ë q� “b�U½Ëb�U� oO³Dð w� Êü« 

»u¦×Ð»∫ מקדונלד'ס ישראל

°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
°wB�ý VO�d²Ð W³łË øez«uł «u×Ðdð «u³×²Ð

°̀ ÐdÐ bŠ«Ë q�
 …bOŠu�«  ôUBðô« WŽuL−� ÂuJKÝ

°WOIOIŠ q³¹dð W�“— l�
  ÂuJK�� ÂULC½ôUÐ …dL²�� szUÐe�«

 lÐd�« W¹UN½ w� ÆÊuÐeK� WLO d Ò�uð w²�«Ë  ôUBð« WŽuL−L� UN²½UJ� e¹eFð w� …dL²�� ÂuJKÝ
 w²�«Ë  q³¹d²�«  W??�“—  l�  WOJK��«   U−²M*«  WÒKÝ  lOÝu²Ð  ÂuJKÝ  X�U  ¨WM��«  Ác¼  s�  w½U¦�«
 WOIOIŠ q³¹dð W�“— ÕdDð w²�« …bOŠu�« WŽuL−LK� UN²�uŠË ¨‚u��« w� WO��UMð …eO� XKJý
 …—uðU� w� ÂbI� w�eM� wHðU¼ ‰UBð«Ë X½d²½û� œÒËe�Ë WO²×²�« WOM³�« ¨Êu¹eHK²�«  U�bš Z�bð
 WOM³�« qLAð w²�«Ë qÐ«b�« Â“— UC¹√ ÆdNA�« w� jI� ÃÆ‘ 149 WLOIÐ ‚u³�� dOž dF�Ð …bŠ«Ë

ÆUGO� 40 q� ÆÃÆ‘ 79 WLOIÐ W¹dG� —UFÝQÐ X½d²½û� œÒËe�Ë WO²×²�«
 l²L²ð w²�« …dÝ√ n�√ ≠42‰« w�«uŠ sŽ ÂuJKÝ XMKŽ√ …dOš_« W½Ëü« wH� ÆÂuJKÝ —U²�ð szUÐe�«

Ætv ÂuJKÝ s� l²L²ð …dÝ√ n�√ 40 s� d¦�√ l�Ë Æ…bŠu� X½d²½« W�bšË WÐ«cł —UFÝ√ s�
  “UŠ bI� ∫œö³�« w� …bz«d�« ÍuK�K� …bz«d�« W¹—U−²�« W�öF�« UN½uJÐ ÂuJKÝ dL²�ð ¨W�U{ùUÐ
 ‰  UI�Ë®  w�«u²�«  vKŽ  W��U)«  WM�K�  œö³�«  w�  ÍuK�K�  …b??z«d??�«  W¹—U−²�«  W�öF�«  VI�  vKŽ
 ‚öÞ≈  qC�Q� tv  ÂuJKÝ ‚öÞ≈  —UO²š«  - bË ¨©fÐuKž WHO×B� åW¹—U−²�«   U�öF�«  dýR�ò
 fOzd�«  »«u½ 5Ð Ídł√ ŸöD²Ý« V�Š UC¹√Ë qOz«dÝ≈ w� o¹u�²�«  WÐUI½ q³ s� ÂUF�«  «cN�

Æ‚u��« w� s¹bz«d�« o¹u�²K�
 

∫—c% ÂdODÐ wÝ«—b�« ÂUF�« W¹«bÐ l�
 w� ÁbŠu� Ÿ—UA�« lDI¹ ô  «uMÝ 9 qOł v²Š V�UÞ

WÝ—b*« v�« tI¹dÞ
 10  v²Š   «uMÝ  8  5Ð  U�  r¼—ULŽ«  ÕË«d²ð  ¡UMÐ_  —u??�ô«  ¡UO�Ë«  s�  67%
 r¼bŠu� W²ÐUŁ …dOðuÐ Ÿ—UA�« —u³FÐ rN� Êu×L�¹ rN½« v�« «Ë—Uý«  «uMÝ

ÆrN²I�«d� ÊËœ

 s� ¡UN²½ô«Ë ¨b¹b'« wÝ«—b�« ÂUF�« »«d²« l�
 ¨tOÝUÞdË   «bF�  s�  WOÝ—b*«   «dOC×²�«
 q??¼ô« v?? K??Ž V??łu??²??¹ Íc????�«Ë r????¼ô« d????�_« v??I??³??¹
 œU??ý—«  w??¼  ¨vLEŽ WOL¼«  t??O??�u??ðË t??�  ÁU??³??²??½ô«
 WÝ—b*« v�«Ë s� »U¹ù«Ë »U¼c�« WOHOJ� r¼œôË√
 U³�Už ÊËdC×¹ »öD�« rEFL�  ÆW�öÝË ÊU�QÐ
 Ê«  rN*«  s� «c??�Ë Â«b??ô«  vKŽ «dOÝ WÝ—b*«  v�«
 ·—UFð  W�u−Ð  rNzUMÐ«  l�  ÂUOI�UÐ  q??¼ô«  ÂuI¹

 w�Ë wÝ«—b�« ÂUF�« √bÐ q³ p�–Ë WÝ—b*« v�« o¹dD�« w� rNzUMÐ« tJK�OÝ Íc�« Ÿ—UA�« vKŽ
 …UA*«  «dLL� bz«“ ÁU³²½ù WłU×Ð w²�« Ë« …dD)« s�U�ô« vKŽ rNH¹dFðË ¨WÝ«—bK� v�Ëô« ÂU¹ô«
 9 qOł v²Š V�UÞ Ë« qHÞ ÂdODÐ  UO	uð V�×³� Æ «—UO��« n«u�Ë Ÿ—UA�« w�  U�UH²�ô«Ë
 tðdł« d¹dIð ‰öš s� 5³ð bI� p�– rž— sJ�Ë Æm�UÐ WI�«d� ÊËœ ÁbŠu� Ÿ—UA�« lDI¹ ô  «uMÝ
 ÂUF�« WOAŽ —UGB�« ◊UÝË« w� s�¬ qJAÐ ‰u−²�«  UO�uKÝ ‰uŠ  «uMÝ WFCÐ q³ ÂdODÐ
 «u×LÝ rN½« ŸöD²Ýô« w� «uŠd	 b —u�ô« ¡UO�Ë« s� 17%  w�«uŠ Ê« 5³ð ¨b¹b'« wÝ«—b�«
 s�  26%  Ê«Ë  s�ü«  —u³F�«  WOHO�  ‰uŠ  r¼œUý—«  WOKLFÐ  ÂUOI�«  ÊËœ  Ÿ—UA�«  —u³FÐ  r??¼œôË_
 Æs�¬ qJAÐ Ÿ—UA�« —u³Ž WOHO� ‰uŠ rNzUMÐ« «Ëbýd¹ r�  «uMÝ 7  ≠ 5 5Ð U� œôË_ —u�ô« ¡UO�Ë«
 «Ë—Uý«  «uMÝ 10 v²Š  «uMÝ 8 5Ð U� r¼—ULŽ« ÕË«d²ð ¡UMÐ_ —u�ô« ¡UO�Ë« s� 67% Ê√Ë UL�
 V−¹ Ÿ—UA�« —u³F� v½œ_« qO'« Ê« rKF�« l� ¨ r¼bŠu� Ÿ—UA�« —u³FÐ rN� Êu×L�¹ rN½« v�«

  Æm�UÐ o�«d� œułË ÂbŽ ‰UŠ w� q_« vKŽ  «uMÝ 9 ÊuJ¹ Ê«»dON?áuÝ XOÐ s� r Ô�d ÔJ�« W	öš
°r�_«Ë »UN²�ù« WNł«u* `O×B�«Ë w Ò×B�« —UO²šù«

 ‰U−� w??� —U??A??²??½ù« l??zU??ý d??H??	√ —U??N??Ð u??¼ r?? Ô�d?? ÔJ??�«
 bŠ√ r Ô�d ÔJ�« d³²F Ô¹Ë ¨UNLFÞ wMG Ô¹Ë s Ò�×Ô¹ –≈ W¹cž_«
 ÒÍbOKI²�«  VD�«  w� «Îbł W�ËdF*«Ë W1bI�«   UðU³M�«
 q�UA*« s� WŽuL−� ÃöF� qLF²�Ô¹ YOŠ ¨ ÒÍbMN�«

ÆWO³D�«
  UÐUN²�ù« ÃöŽ w� ‰U ÒF� ¨r�'« WUÞ “ÒeF Ô¹ r Ô�d ÔJ�«
 Æ¡U??F??�_«  »UN²�≈  ÷«d???�√Ë  q	UH*«  Âô¬  s??�  nÒH� Ô¹Ë
 V�M Ôð Íc�« 5�u�d ÔJ�« u¼ r Ô�d ÔJ�« w� ‰U ÒFH�« V Ò�d*«
 «Îbł ‰U ÒF� u¼Ë ¨r Ô�d ÔJ�« W²³M� W ÒOłöF�« ’«u)« tO�≈

ÆÂôü« nOH�ð w�
 Ê“«u???¹ 5??�u??�d?? ÔJ??�« Ê√ …b???¹b???Ž ÀU???×???Ð√ s???� Ò5??³??²??¹Ë
 p�cÐË  ¨ UÐUN²�ù«  VÒ³�ð  b   U³ Ò�d�  qLŽ  j³C¹Ë
 ÊËd??� ∫q??¦??� ¨÷«d????�_« s??� «Îd??O??³??� «Îœb???Ž Z�UF¹ uN�
 ©”á?²O�u�® wŠÒdI²�« Êu�uI�« »UN²�≈ ¨©Crohen®
 ¨q	UH*«  »UN²�≈  ¨W??¹u??�b??�«  W??O??ŽË_«Ë  VKI�«  ÷«d???�√
 Æ©‘U???ŽÒd???�«® Êu??�??M??O??�—U?? ?á ??? �«Ë ©·Ód?????? Ó)«® d??1U??¼e??�«
  «uM��«  w�  X?? Ó¹d??ł√  w²�«  ¨ÀU??×??Ð_«  iFÐ  dOAÔðË
 ÃöŽ  w??�  5�u�d ÔJ�«  W ÒOKŽU�Ë  WŽU$  v??�≈  ¨…d??O??š_«

ÆWEOKG�« ¡UF�_« ÊUÞdÝ
 ∫e ÒOL*«  UN−²M�  ÷dFð  Ê√  »dON?áuÝ  W�dý  Òd??�?? Ó¹
 W Ò¹—UOF� W	öš s??Ž …—U??³??Ž u??¼Ë ¨r?? Ô�d?? ÔJ??�«  W??	ö?? Ôš

Æ5�u�d Ô� W�U ÒFH�« …ÒœU*« s� 95% œÒËeðË ¨’d q� w� rGK� 1¨000 WŽd−Ð ¨r Ô�d ÔJ�« W²³M�
ør�_«Ë »UN²�ù« WNł«u* `O×B�«Ë ‰Ë_« —UO²šù« »dON?áuÝ XOÐ s� r Ô�d ÔJ�« W	öš d³²F Ôð «–U*

Æ’d q� w� 5�u�d Ô� W�U ÒFH�« …ÒœU*« s� «Îbł Ì‰UŽ eO�dð
Æ ôU−� …ÒbŽ w� t�ULF²Ý≈ v�≈ W�U{ùUÐ ¨l¹dÝË ‰U ÒF� ÃöF� …dO¦� ’«uš Ë– V Ò�d�

ÆW Ò¹d¹d��« ÀU×Ð_«  «dAŽ w� r Ô�d ÔJ�« V Ò�d� h×� Ò-
 s� b¹eð w²�« œuÝ_« qHKH�« W	öš vKŽ Íu²% »dON?áuÝ XOÐ s� r�d ÔJ�« W	öš Ê√ v�≈ —UA Ô¹

ÆW Ò¹u�b�« …—Ëb�« w� W�U ÒFH�« …ÒœU*« ’UB²�«
∫‰ULF²Ýù«  ULOKFð

 ÆW³łu�« l� ¨ÂuO�« w� bŠ«Ë ’d
Æ5OðU³MK� rzö�

ÆU Î	d 60 …u³FÐ d Ò�u²�
Æ…—U²�*«  UO�bO ÒB�«Ë WFO³D�«  uOÐ ¨Â—UH�«  UJ³ý w� d Ò�u²�

∫…bzUH�« dOOGð ÂbŽ vKŽ VIF¹ dJOÐ ÊuO�ð
 pMÐ WE�U×� l�œ WO³Mł_«  öLF�« qÐUI� qJOA�« lł«dð

w¼ UL� …bzUH�« W³�½ vKŽ ¡UIÐû� qOz«dÝ≈
 UL� …bzUH�«  vKŽ ¡UIÐù«  ¨⁄uK ?á  XO½d� Æœ  ¨qOz«dÝ≈ pMÐ WE�U×�  —Òd
 d¹b�Ë  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  d̈JOÐ  ÊuO�ð V ÒIŽË  Æ  0.1%  Í√  –  tOKŽ  w¼
 UM½« U0 ò ∫ÎözU —«dI�« «c¼ vKŽ ¨qO²M�d� pMÐ w� WO�U*« ÊËRA�« r�
  öLF�«  ·d	  dFÝ  u¼  …bzUH�«  iH)  w�Ozd�«  V³��«  ÊQÐ  bI²F½
 —ôËb�«Ë Ë—uO�« qÐUI� qJOA�« WLO w� ÿu×K*« lł«d²�« ÊU� ¨WO³Mł_«
 w�U(«  U¼—«dI�Ë  WO{—_«  qOz«dÝ≈  pMÐ  WE�U;  d?? Ò�Ë  ¨ öLF�«  WÒKÝË

Æå…bzUH�« ’uB�Ð
 w¼Ë ¨«Î—«dJðË «Î—«d� UN×O{uð V−¹ «Îbł WLN� WDI½ „UM¼ Ê≈ dJOÐ ‰UË
 v�≈  q??	Ë ¨W???�“_«  Òq??Š w� W¹e�d*«  „uM³�«  wE�U; Íe??�d??*«  —Ëb??�«  Ê√

Æt²¹UN½
 ådD)« ”uU½ ‚bðò Ê«  V−¹ dOš_« Ÿu³Ý_« w� ‚«u??Ý_«  UNðbNý w²�«   «ÒeN�«ò  ∫dJOÐ ·U{√Ë
 W¹uOMÐ  UŠö	≈Ë W¹œUB²ù« o�«d*« w�  U¹u�Ë_« rK ÔÝ ¨ UO½«eO*« ¨WO�U*« ¡«—“Ë ¨ U�uJ(« Èb�
  5½«u  w� Í—cł ÍuOMÐ Õö	≈ ¡«dłSÐ U�½d�Ë UO�UD¹« X�U «–≈ ∫»dG�« ‰Ëœ rEF� w� W¹—cł
 UO½U*√ X�U «–≈Ë Æ 0.1%  ?Ð …bzUH�« iHš s� dO¦JÐ d³�√Ë Íd¼uł dOŁQð p�c� ÊuJO�� ¨qLF�«
 ‚UH½ù«  w�  WHOHÞ  …œU??¹“Ë   «—UL¦²Ýô«  v�≈  ‰Òu×²�«Ë  WO½«eO*«  vM³�  vKŽ  Í—cł  dOOGð  ‰UšœSÐ
 s�  «Îb??ł  d³�√Ë  wIOIŠ  dOŁQ²�«  ÊuJOÝ  U ÎC¹«  W�U(«  Ác??¼  q¦�  wH�  d̈O�u²�«  »U�Š  vKŽ  ÂUF�«

Æò 0.1% W³�MÐ …bzUH�« iHš
 W¹œUF�«  dOž  Vz«dC�«  W¹U³ł  v??�≈  ¡u−K�UÐ  qOz«dÝ≈  w�  Êu�ËR�*«  ÂU??  «–≈  t½UÐ  dJOÐ  `??{Ë√Ë
 ¨U¼dOžË  U³�d*« ‚uÝ ¨ «—UIF�« vKŽ W{ËdH*« Vz«dC�« s�  «œ«d¹ù« w� œU(« ŸUHð—ù« W−O²½
 – rOKF²�«Ë WOÐd²�«Ë …dOGB�« `�UB*« ¨WŽUMB�« p�– w� U0 ¨WO²×²�« vM³�« w� —UL¦²Ýô« ·bNÐ
ÆÍe�d*« pM³�« WE�U×� qÓ³  s� …bzUH�« iHš fO�Ë …dŁR*«Ë W�UN�«  «uD)« qJA²Ý —u�_« ÁcN�
 „uM³�« wE�U×� qÓ³  s� fO�Ë  U�uJ(« qÓ³  s� Êü« oÒ³Dð Ê√ V−¹ —u�_« Ác¼ ÊQÐ dJOÐ —Uý√Ë

ÆW¹e�d*«
  öLF�«  —U??F??Ý√  dÞU�*  ÷Òd??F??²??�«  qOKIð  …—Ëd??C??Ð  w	u½  ‰«e??½  ô  s×½  ¨U ÎOKLŽò  ∫dJOÐ  r²šË
 ¨¡«d??A??�«Ë  U??�d??ý l??� ÃU??�b??½ù«Ø—U??L??¦??²??Ýû??� W²ÐUŁ …b??zU??H??Ð b???�_« WK¹uÞ ÷Ëd??? c??š√ ¨W??O??³??M??ł_«
 …dO³J�« …œU¹e�« WOHKš vKŽ p�–Ë ¨UÐË—Ë« w� W	UšË ¨rNÝ_« ‚uÝ w� —UL¦²Ýù« w� —«dL²Ýù«Ë
 5²M��« w� t½√ v�≈ dOAð w²�«  UFu²�«Ë wÐË—Ëô« Íe�d*« pM³�« UN{dF¹ w²�«  «œUL²Žô« w�

Æ«Îbł WCH�M� …bzU� bNAMÝ 5²K³I*«

WÝ«—b�« bŽUI� v�≈ …œuF�« q³ U� XO�ö� `zUB½
 qJAð WÝ«—b�« bŽUI� v�≈ WK¹uD�« WOHOB�« WKDF�« ¡«uł√ s� WO�UI²½ô« WKŠd*«

 6 wK¹ ULO� ÆÆÆÂ«e²�ô«Ë ÂuM�«  UŽUÝ h�¹ U� q� w� ¨w�U¼_« ÂU�√ ÎU¹b%
ÆWÝ—b*« v�≈ …œuFK� rJKHÞ W¾ON²� `zUB½

  UÐuF	  w�U¼_«  tł«u¹  WOHOB�«  WKDF�«  W¹UN½  l�
 …UO(« j/ v�≈ rNÐ …œuF�«Ë ¡UMÐ_« „uKÝ dOOGð w�
 `zUB½ 6  wK¹  ULO�  ÆW??O??Ý«—b??�«  ÂU???¹_«  ‰ö??š œU??²??F??*«
 åWOHOB�«  WKDF�«  „uKÝò  dOOGð  vKŽ  q??¼_«  bŽU�ð

∫WÝ«—b�« bŽUI� v�≈ …œuF�« WOAŽ ¡UMÐ_« Èb�
ÂuM�« Æ1

 WKDF�« ‰öš ¡UMÐ_« Èb� ‰uDðË ÂuM�«  UŽUÝ ‰b³²ð
 ÕU²²�«  WOAŽ  l??�  sJ�  ¨wFO³Þ  d??�√  «c??¼Ë  WOHOB�«
  UŽUÝ  …œU??Ž≈  w�U¼_«  vKŽ  Vłu²¹  WOÝ«—b�«  WM��«
 ¡b³�«  w¼ p�c� qC�_« WI¹dD�« ÆUN²OFO³Þ v�≈  ÂuM�«

 ÂuM�«  bŽu�  dOJ³ð  qCH*«  s�Ë  ¨WKDF�«  s�  dOš_«  Ÿu³Ý_«  w�  ÂuM�«  v�≈  œuK)«   UŽUÝ  dOOG²Ð
 ÕuL�*«  «d²H�«  hOKIð ÎUC¹√ d�_« «c¼ VKD²¹Ë ÆqCH*« bŽu*« ⁄uKÐ v²Š ¨WIOœ 20  v�≈  15  ?Ð
 qzUÝË s� åÂUD� WOKLŽò WÐU¦0 dOš_« Ÿu³Ý_U� d̈ðuO³LJ�« Â«b�²Ý« Ë√ Êu¹eHK²�« …b¼UA� UN�öš

Æ…—u�c*« tO�d²�«
 v�≈ œuK)« rNOKŽ Ê√ ¡UMÐ_« ⁄öÐ≈ V−¹ ¨WÝ—b*« v�≈ …œuF�« WOAŽ b¹bł ÂUE½ v�≈ ‰UI²½ô« qON�²�

ÆÎUC¹√ Âe×Ð sJ�Ë nDKÐ p�– qF� Í—ËdC�« s� ÆœU²F*« bŽu*« s� WIOœ 15 ÂuM�«
 ÂuM�« WKOLŽ qON�²� ¨ÂuM�« q³ WŽUÝ ‰UHÞ_« W�—UA0 WHOHš ¡UAŽ W³łË eON& ÎUC¹√ qCH*« s�
 WO�H½  t²�UŠË  vKŽ√  ÁeO�dðË  qHD�«  vKŽ  qNÝ√  w�U²�«  ÂuO�«  ÊuJO�Ë  ¨W×¹d�  ÊuJð  wJ�Ë  rN¹b�

ÆqC�√
¡U�*«  UŽUÝ Æ2

 eON&  V−O�  ¨‰U??H??Þ_«  Èb??�  ‰U??(«  p�c�  ¨f??�√  ¡U��  w�  UM²�U×Ð  ÂuO�«  WO�HM�«  UM²�UŠ  j³ðdð
 s�  rNMJ1Ë  ¡UMÐ_«Ë  q??¼_«  vKŽ   UÞuGC�«  s�  qKI¹  p�c�  ¨¡U�*«   UŽUÝ  w�  WOÝ—b*«  W³OI(«
 w�  fO�Ë  ¡U�*«   UŽUÝ  w�  U¼eON&  qCH¹  ¨fÐö*«  l�  ‰U??(«  p�c�  ÆXu�«  w�  ÂeK¹  U�  dO�uð

Æ¡U�*« w� WOÝ—b*« W³łu�« eON& ÎUC¹√ sJ1Ë ÆWÝ—b*« w� ‰Ë_« ÂuO�« ÕU³	
 WŁœU×� ¡«dł≈ Í√ ¨w�U²�« ÂuO�« sŽ ¡U�*«  UŽUÝ w� ¡UMÐ_« v�≈ Àb×²�« u¼ WOL¼√ qI¹ ô dš¬ d�√
 …bOF��«  UE×K�«  d�cð p�c�Ë WÝ—b*«  v�≈  …œuF�UÐ WF²*«  sŽË w�U²�«  ÂuO�«  sŽ …bOFÝË WHOD�

 ÆWOHOB�« WKDF�« ‰öš WF²L*«Ë
ÕU³B�« 5ðË— Æ3

 vKŽ …dO³� —UŁ¬ d�_« «cN� Ê√Ë ÎU	uBš ¨‰Ë_« ÂuO�« q³≠—uD� – WOŠU³	 W³łË œ«bŽ≈ qCH*« s�
 vKŽ bŽU�ð WOŠU³B�« W³łu�«Ë ¨ÂuM�«  UŽUÝ X�UÞ WOHOB�« WKDF�« ‰ö�� ÆWKDF�« 5ðË— dOOGð
 v²Š Ë√ ÊUMÝ_« nOEMðË s¹bO�«Ë tłu�« q�žË ÂUL(« ‰ušbÐ «Î¡bÐ WOÝ—b*« …UO(« j/ …œUF²Ý«
 v�≈ …œuF�« vKŽ ¡UMÐ_« bŽU�ð  «dOOG²�« Ác¼ Æ—uDH�« W³łË ‰ËUMð rŁ s�Ë ÕU³B�« s¹—UL²Ð ÂUOI�«

ÆwFO³D�« r¼—U��
 qHD�«  l� WKzUH²�Ë …dOBË WHOD� WŁœU×� ¡«dłù W	d� qJA¹ t½u� ÎUC¹√  …dO³� WOL¼√  —uDHK�

 Æw�uO�« t−�U½dÐ sŽ
 UŽUÝ ‰Ëbł Æ4

  UŽUÝ v²ŠË ÂuM�«   UŽUÝ s� «Î¡bÐ  ¨rN�   œbŠ w²�«  rEM�«Ë bŽ«uI�«  åÊËd�J¹ò ‰UHÞ_«  WO³�Už
  UŽUÝ qLA¹  UŽUÝ ‰Ëbł eON& WÝ—b*« v�≈ …œuF�« q³ Í—ËdC�« s� «c� ÆÊu¹eHK²�« …b¼UA�
 —ËbI0Ë  ÆU¼dOžË  »U×	_«  ¡UI�   UŽUÝ  ¨WO�d²�«   UŽUÝ  ¨WOÝ—b*«  nzUþu�«  œ«bŽ≈   UŽUÝ  ¨ÂuM�«

 Æ¡UMÐ_« W�—UA0 q�U� Ÿu³Ý_ ‰Ëb'« œ«bŽ≈ w�U¼_«
 eON& ¨åV²J�« bOK&ò q¦� WÝ—bLK� œ«bF²ÝôUÐ WKDF�« s� dOš_« Ÿu³Ý_« ”dJ Ô¹ Ê√ qCH*« s�

 Æp�– v�« U�Ë WÝ—b*« W³OI(«
bŠu*« ”U³K�« Æ5

 ”U³K�«  h�¹  U�  w�  ≠5I¼«d*«–  W�bI²�  sÝ  w�  ¡UMÐ_«  l�  …b¹bŽ  q�UA�  …œU??Ž  w�U¼_«  tł«u¹
 ÎU	uBš  ¨Ÿu{u*«  «c¼  sŽ  ¡UMÐ_«  l�  Àb×²�«  w�  ÎôË√  sLJ¹  q�UA*«  ÁcN�  q(«  ÆbŠu*«  wÝ—b*«
 WN'« w¼ rOKF²�«Ë WOÐd²�« …—«“ËË WÝ—b*« qÐ q¼_«  UOŠö	 s� fO� bŠu*« Íe�« Ë√ ”U³K�« Ê√Ë
 …«ËU�*« u¼ bŠu*« ”U³K�« s� ·bN�« ÊQÐ ¡UMÐú� `O{u²�« Í—ËdC�« s�Ë ÆŸu{u*« sŽ W�ËR�*«

ÆÎ«bł WOÐU−¹≈Ë W�U¼ WLO w¼Ë ¨»öD�« q� 5Ð
oKI�«Ë dðu²�« Æ6

 rN¹b� dO¦ðË ¨oKI�« Ë√ dðu²�« s� W�UŠ ‰UHÞ_« s� b¹bF�« Èb� dO¦ð …b¹bł WOÝ«—œ WKŠd* ‰UI²½ô«
 ÊuKI²M¹  s¹c�«  ‰UHÞ_«  Èb�Ë  ÆnB�«  w�  ¡«u??ł_«Ë  »U×	_UÐ  oKF²ð  Î «b¹b%  WOŽUL²ł«   ôƒU�ð

 ÆW	U)«  UłUO²Šô« ÍË– ‰UHÞ_« Èb� ‰U(« p�c�Ë ¨q¼_« ‚«d� s� oK rN¹b� ÊuJ¹ ¨‰Ë_« nBK�
 sŽ  WOÐU−¹≈  WGKÐ  ¡UMÐ_«  l�  Àb×²�«  V−¹  Î̈ôË√  ∫t²Nł«u*  VO�UÝ√  …bŽ  „UM¼Ë  wFO³Þ  oKI�«  «c¼
 V−¹Ë  ¨UNÐ  ÊËd1  w²�«  dðu²�«  Ë√  oKI�«  W�UŠË  …b¹bł  WKŠd�  v�≈  ‰UI²½ô«  Ë√  WÝ—b*«  v�≈  …œuF�«
 V−¹ Æœbł ’U�ý√Ë …b¹bł —u�√ vKŽ ·dF²K� WOÐU−¹ô« ’dH�« s� b¹bF�« rN�U�√ Ê√ vKŽ b¹bA²�«
 v�≈ ‚dD²�« ‰öš s� Íb×²�« «c¼ “ËU& vKŽ rNð—bIÐ rNŽUM≈Ë rN�H½QÐ ¡UMÐ_« WIŁ W¹uIðË e¹eFð

ÆUNuIŠ w²�«  «“U$ô« Ë√ U¼Ë“ËU& w²�«  U¹b×²�«
  UÐuFB�UÐ r¼dOJHð ·d	 UN½Qý s� Èdš√ —u�√ Ë√ WÝ—bLK�  «eON−²�« w� ‰UHÞ_« «u�—Uý ∫ÎUO½UŁ
 W½UC(« Ë√ WÝ—b*« v�≈ …—U¹eÐ ÂUOI�« U ÎC¹√ ÊUJ�ùUÐ ÆrN�H½QÐ rN²IŁ “eFð Ê√ U¼—ËbI0Ë WFu²*«

ÆWÝ—b*« v�≈ »U¼c�« —U�0 —Ëd*« p�c� ¨5Ðd*« WKÐUI�Ë
 v�≈  tłu²�«  Ë√  W½UC(«  Ë√  W??Ý—b??*«  rUDÐ  W½UF²Ýô«  c³×¹  …b¹bA�«  oKI�«Ë  dðu²�«   ôU??Š  w�

ÆWłU(« V�Š ¨ÊQA�« «cNÐ 5B²��

 s¹d�U�LK� XO³�« oO³Dð Bphone ∫ÂuO�« s� Î¡«b²Ð«
œö³�« Ã—Uš v�«

 tKF& bz«u�Ë 5�UC� t� nOCðË ¨·u�Q*«Ë ·ËdF*« Bphone  oO³Dð Y¹b×²Ð ÂuIð „eOÐ
 œö³�«  Ã—Uš  v�«  d�U��  qJ�  ÎUO�«e�«  ÎUIO³Dð
 w� Íd−¹ U0 q	«uð vKŽ WE�U;UÐ Vžd¹Ë
 ‰UBðô«  Bphone  oO³Dð  `O²¹  Æt²IDM�
 dF�Ð œö??³??�« v??? �« r??�U??F??�« w??� ÊU??J??� Í√ s??�
 X½d²½ùUÐ ‰UBðôUÐ ¨œö³�« w� WOK×� W*UJ�
 W*UJ� …œu−Ð l²L²�«Ë ¨ÍuK)« Ë« wJKÝö�«
 „eOÐ  Êu??Ðe??�  s??J??1  t�ULF²Ý«  d??³??Ž  Æ…b??O??ł
 tðU*UJ�  nO�UJð  dO³�  qJAÐ  i?? ÒH??�??¹  Ê«
 Êô«Ë  Æœö³�«  Ã—Uš  w�  tŁuJ�  bMŽ  WOHðUN�«
 ¨…b¹bŽ WO�U{«  «“UO²�« oO³D²�« «c¼ `M1
 WLO t??×??M??9Ë Âb??�??²??�??*« W??Ðd??& s?? Ò�??%

Æœö³�« Ã—Uš Ábł«uð Èb� W	Uš WO�U{«
 …“U²L*«  öŠd�« qzôœ ∫sK²;« Bphone  oO³Dð UN�ÒbI¹ w²�«  UO½UJ�ô«Ë  U¦¹b×²�« 5Ð s�
 v�«  w½U−*«  q¹eM²K�  © UIO³D²�«  XO½«uŠ  w�  l�b�«  ¡UI�  ŸU³ð  w²�«  ®  Tourpal  Ë  yapq  s�
 `O²¹  Íc??�«Ë  ¨œö??³??�«  Ã—U??š  w�  WKŠ—  —U�*  w½U−*«  q¹eM²�«  WO½UJ�«  l�  ¨ÊuHð—UL��«  e¼Uł
 jÐ«— ÆX½d²½ô«  WJ³AÐ ‰UBðô« v�«  —«dD{ô« ÊËbÐ ¨œö³�«  Ã—Uš w� offline  q�UJ�«  œU??ý—ô«
 ‚œUM� ‰uŠ œö³�«  Ã—Uš ÊuMJ�¹ œö³�«  s� 5MÞ«u� s�  UO	uð –  åÂôuŽ —U³�Žò oO³D²�

Æ‚«uÝ«Ë nŠU²� ¨WO�«e�« l«u� ¨ ôuł ¨‚Òu�ð ¨rŽUD� ¨sL¦�« …bO¼“ XO³� ‰uKŠË
 WOJKÝô  UJ³ý œU−¹« ≠  wifi finder ∫ö¦� œö³�« Ã—Uš w� W ÒOKLŽ  UIO³D²� …dýU³� jÐ«Ë—
 WO½UJ�« qLA¹ ¨WHK²�� WG� 90 v�« ’uB½ WLłdð ≠ I translateÆ‰UBðö� …d�u²�Ë WŠu²H�
 …b¼UA� qLA¹ ¨WHK²��  öLŽ 5Ð WO�U� m�U³� q¹u% ≠ Xe currency Ærłd²*« hM�« ŸULÝ≈
  ôUH²Š«  ‰u??Š   UO	uð  ≠   Yelp   ÆX½d²½ùUÐ  ‰UBð«  v??�«  —«d??D??{ô«  ÊËb??Ð   «dOF�²�«  d??š¬
  U¾ON�«  q??�  œU??−??¹«  ≠œö³K�  WOKO¦9   U¾O¼  Æ5×HB²*«  ¡«—¬  qLAð  w¼UI�  ¨rŽUD�  ¨WO�UIŁ

Ê«uMF�« v�« dýU³� tOłuðË qLF�«  UŽUÝË ÂU¹« ¨Ã—U)« w� œö³K� WOKO¦L²�«
 ¨Techdate Ë „eOÐ 5Ð ÊËUF²�« …dLŁ w¼ Bphone  oO³Dð v�« UN�Ušœ« - w²�«  U¦¹b×²�«
 rNMJ1  s2  ¨„eOÐ  szUÐ“   UłUO²ŠUÐ  WKB�«   «–  ‰uK(«  »U×	«  ¨W¾ýUM�«   U�dA�«  œU−¹ù

Æ„eOÐ w� …d�u²*«  UIO³D²K� WLOI�«Ë …bzUH�« W�U{«








