
H a i f a net
U Î½U−� ŸÒ“uð          2015 ‰Ë_« Êu½U�  18 WFL'«                           301 œbF�«                               WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� W ÒOŽu³Ý√

3234

46

حملة نهاية السنةولعتّ

أثاث عبد اللطيف
’ 30´31صفحة

 UMO½UNð dDŽQÐ ¨WÒ�U� ¡« ÒdI�« v�≈ ÂÒbI²½
 b�u*«Ë bO−*« œöO*« W³ÝUM* ¨WÒO³KI�«
 U Î�«uŽ√ rJ� 5ÒML²� ¨n¹dA�« ÒÍu³M�«
 W Ò× ÒB�« U¼RK� ¨…b¹b� ÎWM�“√Ë …b¹bŽ

Æ‰U³�« …√b¼Ë …œUF Ò��«Ë dO)«Ë
 “UHOŠ” WHO×
 ÒÊ√ v�≈ rJ¼U³²½« XHK½Ë

 ¨‰ ÒË_« Êu½U� s� 28 5MŁô« Âu¹ —bB²Ý
ÆÂœUI�« WFÔL'« Âu¹ ‰bÐ

 w ÒMG�  …—U??A??�  ÊUOçOÑ  W�U ÒMH�«
°b�b� ŸËdA* bF�	�Ë bOFK�

W� ÒÝR*«  ‚ö??ž≈  dDš  vKŽ  U ÎłU−²Š≈
åWLF ÒM�« XO�ò ÊË—“«R� 
U�*«

19´18 ’

 U?????????�d????????? ÒÒA?????????�?????????�  Ê√  q????????????�Q????????????�
 W?????? ÒO??????�U??????H??????�??????�ô« ¡«u????????????????????�_«
b????????�b????????� Ìb????????????????????� œö?????????????O?????????????0
 W½—«u*«  WÒOŽ—  s¼U�®  »uIF¹  nÝu¹  »_«  ™
 lL²−� q????ł√ s???� U??? ÎF???� w??ÒK??B??M??� ∫©U??H??O??Š w???�
™ —«u???????(«Ë W??×??�U??�??*« v??K??Ž Òw??M??³??� q???C???�√

50



22015 ‰Ë_« Êu½U� 18 WFL'«

ّية،  ّية اجتماعّية إنسان عيد امليالد املجيد ليس مناسبة دينّية فحسب، بل مناسبة كون
الُبعد  بالعيد حتّول  تهنئتنا  فإّن  هنا  ومن  آخر.  واستقبال  عام  لوداع  مّتسًعا  تشّكل 
اإلنسانّي على مدار خطوط العرض والّطول. نهّنئ احملتفلني عاّمًة والفّعالّيات الّدينّية 
والكنسّية ومجتمعنا من أصغره إلى أكبره. ولتذهب سنة بكّل ما فيها ولتأت سنة 
أخرى باحلالوة والوّد واحملّبة والفرح. فما أحوجنا إلى الفرح الغامر يغّطي املكان والزّمان.

سنحتفل ونبتهج ونغّني ونرقص ونأكل ما لّذ وطاب ونلبس ما يحلو. وهذا طبيعّي 
وفي  طبيعّي  أيًضا  وهذا  ـ  ونتسامر  بعضنا  ُنخب  ونشرب  مًعا  سنسهر  وإنسانّي. 
ُيقلق.  إلى ما  تتحّول بعض أشكال االحتفال  أن  ّية. ومع هذا نخاف  منتهى اإلنسان
حتويل  من  وحذاِر  الّسّيارات  قيادة  لدى  وحذاِر  الّنارية  األلعاب  استخدام  لدى  فحذار 
االحتفاالت إلى مصدر للمتاعب، نحن في غًنى عنها. نحتفل بكّل قوّتنا طمًعا في 

الفرح واالنبساط، وال شيء آخر غير هذا!
هذه  فلتكن  باآلخرين.  عالقاتنا  في  خاّصة  جديدة  لبدايات  مناسبة  هي  جديدة  سنة 
ّية. ال يوجد أحلى من الكلمة الّطيبة، ليس  العالقات طّيبة ولتكن طاقاتنا كّلها إيجاب
وقت األعياد فحسب بل طيلة أّيام الّسنة. نحن مطالبون بالكالم الطّيب واملعامالت 
اإلنسانّية جتاه بعضنا البعض. فلنبدأها مبجاملة العيد وتهاني العيد ولنواصلها على 

ا من القلب إلى القلب ومن األخ إلى أخيه اإلنسان. ًب مدار الّسنة كالًما طّي
سنة جديدة هي أيًضا مناسبة حلساب الّنفس، وهي مناسبة ملراجعة ما فعلناه وما لم 
نفعله. سنحسن صنًعا إن أخذنا الوقت لصاحلنا وطوّرنا أنفسنا وتصاحلنا معها ومع 

اآلخرين األقرباء والبعيدين.
سنة جديدة تأتي عادًة باألمل على أن تكون أفضل، وكّل واحد مّنا يستحّق األفضل 
الوقت  يظّل  أن  أمل  بها على  االحتفال  في  عاداتنا  تكمن  هنا  ومن  وقت..  في كل 
نضيء  أن  علينا  نحتفل  ونحن  لكن  لألمنيات.  وحتقيق  وموسيقى  بأغنّيات  مليًئا 
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ـــوع على  ـــب ـــذا األس كــنــت ه
مواضيع  في  الكتابة  وشك 
أخفقت  ــي  لــكــّن مختلفة، 
ــاٍب عـــّدة،  ــب ـــم أوّفــــق ألس ول
وبَهتني..  الوقت  فَدَهمني 
ــرّرت  وق فارتبكت،  ـــِدرت  َس
مقالتي  ــي  ف ــان  ــي اإلت ــدم  ع
هذه مبوضوٍع بعيٍد عن أجواء 

العيد  بهجة  اكتمال وتوافر  امليالد واملولد، رغم عدم 
وفرحته في نفوس العديدين.. 

املــدارس  أروقــة  داخــل  العنف  (رميت)  ا  جانًب شلحت 
من  عدد  وتسّلط  الّتربوّية  أصرحتنا  بعض  وفساد 
الّسلطات  أمام  واالّتضاع  املؤّسسات  ومديرات  مديري 
كيف  قادمة.  ألعــداٍد  والوطنّي  األخالقّي  واالنحطاط 
امليالد  فعناق  العام،  هذا  امليالد  شقيق  واملولد  ال؟! 
واملولد يؤّكد آصرات (أواصر) األخوّة وتعايش املسيحّي 
والوطنّي  واملجتمعّي  واإلنسانّي  الوحدوّي  واملسلم، 

والّدينّي مًعا، في هذه البالد حتديًدا.
وفيما  فينا  الرّحمة  اكتشاف  ــادة  إع من  لنا  ــّد  ب ال 
وتفّهمه، هذا  لفهمه  اآلخر  قلب  والغوص في  بيننا.. 
هو الوقت املناسب ملالمسة قلوب اآلخرين. علينا أن 
نعيش املعنى احلقيقّي للميالد، أن نكون متواضعني 
ذّالته  اإلنسان  ألخينا  نغفر  متحاّبني،  متسامحني 
الّصغيرة لضرورة بقائنا مًعا. وفي الوقت ذاته علينا 
أّال نتنازل عن وطنّيتنا وكرامتنا وحّقنا في هذه األرض. 
لنعيشها  والعدالة  الرّحمة  أجل  من  نعمل  أن  علينا 
في حياتنا اليومّية مع أخينا اإلنسان، دون تكّبر أو 
ازدراء، وأن نحارب الّتعّصب والّتطرّف الّدينّي والفساد 

األخالقّي والّتربوّي والوطنّي.
أن  امليالدّية  الفترة  هذه  في  مّنا  واحــد  كّل  ليحاول 
يسعى جاهًدا من أجل تغيير ”األنا“ في داخله نحو 
أنني  يسمع  كي  قليًال  ويتأّمل  ليصمت  األفضل.. 
اآلخر ويصغي له، وأن يوقظ ضميره اخلمول الغارق في 

سبات عميق أمام مأساة وألم ووجع اآلخر.
دعونا نرى األمور ونحكم عليها بنظرة ثاقبة وواعية 
منطلق  من  تغييرها،  على  ونعمل  مغايرة  وفكرّية 
حّبنا للحياة، من منطلق إنسانّي وأخالقّي ومجتمعّي 
اليوم،  مجتمعنا،  على  تفرضه  عّما  بعيًدا  ودينّي، 
ُطغمة متطرّفة وحاقدة، مختلفة ومتخّلفة؛ لنرنو إلى 

اآلخر بنظرة وسمع مباينني.
وهذا امليالد حتديًدا يعني لي الكثير، ألّني وُلدت فيه 
من جديد، حيث كنت بني امليالد واملمات قاب قوسني 
أو أدنى..! لنولد في كّل ميالد ومولد من جديد، ونحن 
على  واحــد،  وقلب  واحــدة  يــًدا  األرض،  هذه  فوق  مًعا 
أن يعودا وقد ظفرنا بحقوقنا العادلة بعد أن كّنا قد 
وأزلنا  اجلــدران  وحّطمنا  األمور  صغائر  على  تعالينا 
فوق  وتآٍخ  ومحّبة  وعزّة  بكرامة  مًعا  لنعيش  احلواجز 

أرضنا وفي بالدنا.
وكّل ميالد ومولد ونحن وأنتم بألف صّحة وخير وسالم.
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شمعة للمحتاجني ـ أن نفسح لهم في قلوبنا ولو زاوية نصّلي فيها من 
أجلهم ونقرّر أن نتذّكرهم. أّما َمن استطاع إلى الّصدقة سبيال، فليفعل! 
بيننا هنا وهناك وفي شرقنا كّله وفي العالم َمن يحتاج إلى أن نتذّكره 

ونتضامن معه ونأمل له خيرًا.
إّن حيفا املدينة واملجتمع كرمية ومعطاَءة. وهو ما نلمسه من يوم ليوم 
ويبني  نسيجه  مجتمعنا  فيه  يستعيد  موقع  إّنها  سنة ألخرى.  ومن 
وكّل  العيد  هذا  فيها  يحلو  مدينة  إّنها  املمّيز.  ذاكرته وحضوره  فيها 
عيد. فمجتمعنا هنا قادر على األلفة واحملّبة ويعّبر عنها تباًعا في 
لكن  ملرة،  مرّة  من  ضربته  يضرب  العنف  أّن  صحيح  املناسبات.  كّل 
منسوب  أفض.  غٍد  نحو  ُقدًما  واملضي  تطويقه  على  قادر  مجتمعنا 
العيش املشترك أعلى والّتآخي بني كّل األديان واجلماعات والّثقافات. 
يسرّنا أن يتمّدد هذا الّنموذج إلى كّل مواقع شعبنا هنا وهناك. ونحن 
قادرون في حيفا على العيش املشترك الّطّيب واملعقول ـ هذه ليست 

معجزة بل هي خيارنا الوحيد في وجه الّتفرقة والّتمييز والعنصرّية. 
ومباهجكم  أحلى  وأّيامكم  سابقتها  من  أفضل  اجلديدة  الّسنة  لتكن 
أكبر. كّلما اّتسع باب الفرح كّلما دخل منه أناس أكثر. فلتكن سنتكم 

اجلديدة مفتوحة على مصراعيها على الفرح.

°W ÒOÐdF�« WGÒK�« Âu¹
ّية وفق  ُيصادف يوم اجلمعة 12 كانون األّول من كّل عام يوم الّلغة العرب
اّلتي أرادت أن تخّصص  اليونسكو،  العاملّية  الّثقافة  قرار من منّظمة 
التفاتة  إّنها  وتزدهر.  وتعيش  وتغتني  تتطوّر  كي  مّتسًعا  الّلغة  لهذه 
هاّمة نحو لغتنا ـ لغة األم اّلتي تتعّدى كونها أداة تواصل كما يعتقد 
البعض. فهي أداة تواصل فعًال لكّنها تشكّل أيًضا وعاء الّثقافة ووعاء 

ّية. الُهوّية العرب
ال نقول هذا من قبيل تقديس الّلغة أو الهوّية أو الّثقافة، وال نقولها 
برومانسّية وال بتمٍن أو بحسرة، بل نقولها بوعي اإلنسان اّلذي يهتّم 
بلّغته وثقافته وُهوّيته. ليس ألّنها أفضل من أي لغة أو ثقافة أخرى بل 
ألّنها ملك لإلنسان وهي حّق من حقوق اجلماعات الّلغوية ـ القومّية أو 
ّية. كّل إنسان  اإلثنّية ـ املنصوص عليها في املعاهدات واملواثيق الّدول
مكانة  وذات  ُمحترمة  لغته  فيها  تكون  وضعّية  وإلى  للغته  بحاجة 
مرموقة. كّل إنسان يحتاج إلى ثقافته ومجموعة انتمائه التي يعّبر 

عن انتمائه لها من خالل لغته.
ّية قادرة على العيش وعلى املنافسة مع الّلغات األخرى  إّن لغتنا العرب
الّسياسات  تصوّرها  كما  قاصرة  ليست  وهــي  ــســاواة.  امل قــدم  على 
باإلجنليزّية  قياًسا  يعتبرها  أن  البعض  يحاول  كما  أو  اإلسرائيلّية 
أو العبرّية أو الفرنسّية في لبنان وتونس مثًال. لقد استطاع مفّكرون 
ومبدعون ومبدعات ومثّقفون ومثّقفات عرب على مدار العقود األخيرة 
تداول  على  وقدرتها  ثرائها  من  يزيدوا  وأن  ّية  العرب الّلغة  يطوّروا  أن 
معارف الراهن. مئات الكتب الّصادرة كّل سنة تشتمل على مفردات 
مطوّرة وُمستحَدثة وسلسلة لتنخرط ضمن قاموس االستعمال العربّي 

املعرفّي.
ّية حّية، وإن اّتسمت مجامع الّلغة باحملافظة واجلمود والُعقم  الّلغة العرب
ّية تطوّرت بأيدي مستخدميها من مفّكرين وعلماء  أحياًنا. الّلغة العرب
تأليف  أّن  خسارة  ومجال.  مجال  كّل  في  معرفّية  ومهارات  اجتماع 

املعاجم اجلديدة ال يسير بالوتيرة ذاتها. 
ّية حّية ونشطة، يعني أّن الّشعب الّناطق بها كذلك. بل إّن  الّلغة العرب
ا وطموًحا يستحّق لغة جتاري مستواه. إّنها عالقة واضحة بني  ـً ا حّي شعًب
نشاط الّلغة وحيوّيتها وبني نشاط الّناطقني بها وحيوّيتهم. هناك َمن 
أراد أن تظّل حبيسة املعاجم أو ضمن ”ُقل وال تقل“ ـ وهناك َمن يطوّرها 
ّية ُميكن أن يكون تذكيرًا لنا أن  كّل يوم من جديد. إّن يوم الّلغة العرب
نلتفت إلى لغتنا وأن نحملها نحن أصحابها على محمل اجلد. وسترّد

 علينا باملثل!
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إليه  دعت  اّلذي  الّطارئ  االجتماع  في  املئات  شارك 
في  الّسّيدة  كنيسة  في  الّنعمة“  ”بيت  مؤّسسة 
ّية  حيفا، مساء الّثالثاء األخير، دعًما للمؤّسسة العرب
إطالق  بعد  العرب،  الّسجناء  تــأوي  اّلتي  الوحيدة 
أفراًدا  ليعودوا  تأهيلهم  إعادة  سراحهم وتعمل على 

ناشطني في املجتمع العربّي في البالد. 
الّطارئ،  وكانت قد دعت املؤّسسة إلى هذا االجتماع 
إحتجاًجا على خطر إغالق املؤّسسة بعد إخطار تلّقته 
ا  ـً ّي عمل اّلذي  الّتمويل  بوقف  الّسجني  مصلحة  من 
ا، ولكّنه  ـً ال يتعّدى بضع مئات ألوف الّشواقل سنوّي

ضرورّي الستمرار عمل املؤّسسة.
ووسط حضور جماهيرّي كبير، شارك أيًضا عدد من 
رأسهم  على  املشتركة،  القائمة  من  العرب  الّنواب 
وعايدة  غّطاس  باسل  د.  عودة،  أمين  القائمة  رئيس 
من  الكنيست  عضو  جانب  إلى  سليمان،   - توما 
حزب ”العمل“ زهير بهلول. كما شارك عدد من رجال 
بقعوني،  جورج  املطران  بينهم:  االجتماع،  في  الّدين 
كما  ــوالن،  غ واحلاخام  الهيجاء،  أبو  رشــاد  والّشيخ 
البلدّية د. سهيل أسعد، وعضو  نائب رئيس  شارك 
البلدّية عن ”اجلبهة“ عرين عابدي – زعبي، وعضو 

البلدّية الّسابق والّناشط هشام عبُده.
يعرف  ــن  َم فكّل  أهلّية،  أجـــواء  االجتماع  خّيمت 
للكلمة  ما  بكل  حاضن  بيت  أّنها  يعرف  املؤّسسة 
من معنى، هي بيت للّسجناء اّلذين يفّضل القائمون 
على الّنزل استخدام كلمة ”نزالء“، فهم سجناء بنظر 
القانون ولكّنهم جزء من مجتمعنا قبل ذلك، واألهم 
من ذلك هي بيت لكّل َمن هو بحاجة ملساعدة. إّنها 
يطلب  َمن  لكّل  بيت  بالفعل  الّنعمة“، إّنها  ”بيت 

الّنعمة واخلير. 
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إفتتحت االجتماع احملامية عبير بكر، واّلتي جتّندت 
اجلماهيرّي  االلتفاف  بهذا  مشيدًة  اجلمعّية،  لدعم 
يسّلط  وال  مهّمًشا  يكون  ما  عادًة  ملوضوع،  احلاشد 
مؤّكدًة  العرب.  الّسجناء  كموضوع  عليه،  الّضوء 
ألجل  الّنضال  في  رائدة  الّنعمة“  ”بيت  مؤّسسة  أّن 

الّسجناء العرب وإعادة تأهيلهم.
املؤّسسة  هذه  على  احلفاظ  أهمّية  حول  بكر  وأّكدت 
احليفاوّية العريقة القائمة منذ ثالثة عقود على األقل 
”اليوم لظروف معّينة تتّمة لفترة االفراج املبكر، يحّق 
ا، أن متنح الّسجني  ـً ّي ملصلحة تأهيل الّسجني، قانون
اّلذي ُيطلق سراحه مبّكرًا (بعض تخفيض الّثلث على 
وإعادة  الفترة  الّسجني إلمتام  ترسل  أن  املثال)  سبيل 
الّتأهيل في سلطة محلّية ما أو مكان عالجّي آخر، 
وإذا رفض الّسجني تخبره جلنة اإلفراج املبّكر، أّن ال حل 
آخر أمامه! ونحن كّل هدفنا أّال يعود الّسجناء إلى 
الّسجن مبّكرًا“. وأشارت عبير إلى أّنها تترافع عن 
سجناء ضّد جلنة اإلفراج املبّكر ألجل منح الّسجني حّق 
اختيار املكان اّلذي يقضي فيه الفترة العالجّية اّلتي 
تتبع إطالق سراحه، مشيرًة إلى أّن ”بيت الّنعمة“ هو 

اخليار األّول للّسجناء احملرّرين.
وتابعت بكر ”لذلك فإّننا بصدد حتضير التماس إلى 
كنيست  أعضاء  مقيمني،  مواطنني،  باسم  احملكمة 
إذا رغبوا باالنضمام، وكّل فرد معنّي باالنضمام لهذا 
االلتماس اجلماهيرّي اّلذي سيقّدم للمحكمة الُعليا، 

فكّل َمن يرغب باالنضمام مرّحب فيه“. 
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العالجّي  الّنزل  نزالء  أحد  سليمان،  ثائر  حتّدث  كما 

قّصته  فحكى  جتربته،  عــن  الّنعمة“  ”بيت  ــي  ف
وحّي  العنف  شهد  بيت  في  ”نشأت  قائًال:  املؤّثرة 
يعّج باملشاكل وبلد يعاني األمرّين، كنت ُمعّنًفا منذ 
ـ13 من قبل والدي، بعد نكسة  صغري أنا وأشقائي ال
االنتفاضة شعرت أّنه ال يوجد َمن يهتم بي، فاحلنان 
اّلذي افتقدته لم أجده إّال لدى أبناء جيلي. في سّن 
16 عاًما دخلت الّسجن ألّول مرّة ملّدة 28 شهرًا، ومذ 
ذاك احلني كنت أخرج من الّسجن لبضعة أشهر وأعود 

إليه مجّدًدا ألّن اإلجرام واملخّدرات كانا طريقي“.
نزيل  وأنا  الّشهر  ونصف  شهور  أربع  ”منذ  وأضــاف 
في ”بيت الّنعمة“. صحيح أّني كنت في جلسات 
كان  الّسجن  لكّن  الّسجن،  داخــل  سابقة  عالجّية 
أم.  بحنّية  يعاملنا  ال  أرقام،  كأسرى  معنا  يتعامل 
شحادة)،  (أغنس  جمال  أم  هي  ـًـا  ـــ أّم ــدت  وج وهنا 
ًا  ـ عالجّي طاقًما  ــدت  ووج ــي،  ل ــوة  أخ أربعة  ــدت  ووج
ممتازًا، عانيت في الّسجن ومن العالجات هناك، وبعد 
تسع سنوات وخمسة أشهر، حاربت من أجل الوصول 

إلى مكان أجد فيه نفسي، وهنا وجدت األمان“. 
لكّني  عاًما،   15 منذ  متزوّج  ”أنا  مستطرًدا  وقال 
وأوالدي  زوجتي  مع  ولقاء  تواصل  على  كنت  بالكاد 
وأتواصل  وأحتّدث  ألتقيهم  بّت  واليوم  الّسابق،  في 
مختتًما  باملجتمع“..  عالقاتي  بناء  وأعيد  معهم 
ال  كبشر  يعاملنا  هنا  ”البيت  بالغ:  بتأّثر  حديثه 

كسجناء، وأشعر أّننا هنا أفراد عائلة واحدة“.
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أّنه  الّنعمة“)  ”بيت  عام  (مدير  وأّكد جمال شحادة 
”أثبت أّن نسب الّنجاح تصل إلى 70 باملائة، لدينا 
طاقم من أكثر الّطواقم خبرة في هذا املجال. املشكلة 
مع سلطة تأهيل الّسجني ليست جديدة. عام 2011 
يهتّم  ــذي  اّل اجلسم  نكون  أن  على  معهم  تعاقدنا 

العربّي،  الوسط  في  الّسجناء  بتأهيل 
حّتى  ولكن  معهم،  اّتفاقّيات  ووّقعنا 
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ونحن  تكفي،  تكن  لم  امليزانّيات  حّتى 
ألجل  مادّية  ضائقة  نعاني  أن  مستعّدون 
الّناس  أولئك  ألجل  الّسجناء،  هؤالء  مصلحة 

اّلذين ال يهتم بهم أحد“.
نواجه  كّنا  سنة  وكل  طريقنا،  ”أكملنا  شحادة  وتابع 
يوجد  أّنه ال  أبلغونا  العام  لكن هذا  مشاكل معهم، 
الّسجناء  بنقل  سيقومون  وأنهم  ميزانّيات  لديهم 
علينا  ويجب  متاًما  نرفضه  أمر  هذا  ــرى.  أخ ألماكن 
كمجتمع أن نرفضه. الّشخص اخلارج لتوّه من الّسجن 
ال ميلك وسيلة متّكنه بالّتواجد في إطار يشّكل جسرًا 
من  احملرّرين  إلى  ينظر  أحد  ال  املجتمع.  وبني  بينه 
فقط.  املادّية  بأمورهم  يهتمون  سوّية،  نظرة  الّسجن 
والّسجني هنا في ”بيت الّنعمة“ ميكنه إمتام مسيرته 
نزل  إلى  الّسجناء  سيحوّلون  يجب.  كما  التأهيلّية 
أخرى غير ناجحة، لذلك فنحن بحاجة لنزل كـ“بيت 

الّنعمة“.“
تأهيل  سلطة  ــرار  ق ضــّد  املؤّسسة  أّن  شحادة  ــد  وأّك
أّن  إلى  وأشــار  ذاتها،  الّسلطة  ضّد  وليس  الّسجني 
العام  نهاية  قبل  شهرين  بالقرار  أبلغتهم  الّسلطة 
فقط. ووّجه شحادة كالمه لوالدته، مشّدًدا ”مسيرتك 
هنا،  تنتِه  لــن  عــاًمــا   33 قبل  بها  انطلقت  اّلــتــي 
ووّجه  املسيرة“.  ملواصلة  الّطريقة  وسنجد  سنكمل، 
”سنحارب بكّل األساليب  املؤّسسة  للّنزالء في  كلمة 
وأنتم  عائلتنا  من  جزء  أنتم  ألجلكم،  أمامنا  املتاحة 
قسم من هذا البيت. لن نتنازل عن حقّكم كي تعودوا 

أفراًدا صاحلني وفّعالني في املجتمع“.
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شّدد أعضاء الكنيست العرب احلاضرين على أهمّية 
فتحّدثت  وحيد..  عربّي  كنزل  الّنعمة“  ”بيت  دعم 
أّن  مؤّكدًة  سليمان   – توما  عايدة  الكنيست  عضو 
متّثل  قضّية  الّنعمة“  ـ“بيت  ب ترى  املشتركة  القائمة 

املجتمع بأكمله، وأّن القائمة املوّحدة 
الكنيست  عضو  بواسطة  تقّدمت 
جلسة  لعقد  بطلب  زحالقة  جمال 

طارئة في الكنيست بهذا الّشأن.
د.  الكنيست  عضو  أشــاد  بينما 
باسل غّطاس بدور ”بيت الّنعمة“، 
ُمشيرًا إلى أّن ”بيت الّنعمة“ يقوم 
بعمل مبارك ويبذل مجهوًدا كبيرًا 
ـــرى. وشـــّدد غّطاس  ــل األس مــن أج
إغــالق  منع  على  ــــادرون  ق ”نحن 
املتاحة  بوسائلنا  الّنعمة“  ”بيت 

وبفضل هذا احلراك اجلماهيرّي“.
أّما رئيس القائمة املشتركة، عضو 
إّن  فــقــال  ـــودة،  ع ــن  أمي الكنيست 
العمل  يجب  مسارات  ثالث  هناك 
ستقوم  املشتركة  القائمة  وأّن  بها، 
باستخدامها جميًعا بالّتنسيق مع 
املساق  الّنعمة“،  ”بيت  مؤّسسة 

القضائّي واملساق البرملانّي واملساق اجلماهيرّي. وأّكد 
ّية أجمع. أّن هذا الّنضال هو نضال جماهيرنا العرب

كما حتّدث عضو الكنيست زهير بهلول عن املعسكر 
أهمّية  على  مؤّكًدا  ”العمل“)،  (حزب  الّصهيونّي 
العمل اّلذي تقوم به مؤّسسة ”بيت الّنعمة“ واخلدمة 

اّلتي تؤّديها للمجتمع العربي.
أهمّية  إلى  كلمته  في  بقعوني  جورج  املطران  وأشار 
أّن  على  ــشــّدًدا  م الّنعمة“،  ”بيت  ــل  ألج ــّصــالة  ال
أجل  من  يصّلون  واليهود  واملسلمني  ”املسيحّيني 
اّلــذي  ّي  اإلنسان بــالــّدور  مشيًدا  الّنعمة““،  ”بيت 
وألفراد  للمجتمع،  الّنعمة“  ”بيت  مؤّسسة  تقّدمه 
اّلذي  األمــر  وهو  كالّسجناء،  املُستضعفني  املجتمع 
وافقه عليه الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام مسجد 
اجلرينة)، اّلذي نوّه إلى أّن ”“بيت الّنعمة“ يقوم بعمل 

مقّدس ويرّبي على القيم“، وكذلك احلاخام غوالن.

وحتّدث، أيًضا، د. وليد حّداد (مدير سلطة مكافحة 
املخّدرات في حيفا)، واعتبر أّن نسبة الّسجناء غير 
اجلنائّيني من العرب في الّسجون ال تتناسب ونسبة 
أفراد املجتمع. وأشار إلى أّنه ال ميكن معاجلة سجني 
في نزل ال يلّبي احتياجاته الّثقافّية، والّتشديد هنا 
على أّنه الّنزل العربّي الوحيد وأّن املعاجلني جميعهم 
ويفهم  الّسجني  بلغة  يتحّدث  عربّي،  أجمع  والّطاقم 
الّتجارب  أّن  على  وشّدد  نفسها.  والعادات  الّتقاليد 
ال  وأّنه  الّسابق،  في  فشلها  أثبتت  أخرى  بدائل  في 

بديل عن ”بيت الّنعمة“. 
وحالّيني  سابقني  سجناء  من  مؤّثرة  كلمات  وتوالت 
يقضون فترات عالجّية في مؤّسسة ”بيت الّنعمة“.

من  أكثر  واجتماع  الكبيرة  اجلماهيرّية  املساندة  إّن 
ثالثِمائة شخص دعًما لبيت الّنعمة ال ُيستهان بها، 
املجتمع  مجمل  ليشمل  الّنضال  توسيع  من  بّد  وال 
فهذه  واحلــاضــرون،  املتحّدثون  أّكــده  ما  وهو  العربّي، 

املؤّسسة تقّدم اخلدمة ليس للّسجناء احليفاوّيني العرب 
فقط، بل لكّل العرب من الّنقب وحّتى اجلليل. 

املرحلة القادمة بالّنسبة للقائمني على ”بيت الّنعمة“ 
تتمّثل بالعمل على عدد من املسارات، ومنها العمل 
من  العرب  الكنيست  أعضاء  مع  بالّتعاون  البرملانّي 
املعركة،  هذه  أهمّية  يعون  واّلذين  املشتركة،  القائمة 
فحضورهم البارز في االجتماع أمس لم ُيَلد من فراغ. 
أّكدت  اّلذي  ّي  القضائ املسار  هو  اآلخر  املسار  بينما 
ا، إضافًة إلى  ـً ّي احملامية عبير بكر أّنه يتّم إعداده حال
الّثالث،  املسار  وهو  اجلماهيرّي  وااللتفاف  الّتعاضد 

اّلذي ال جناح ألّي نضال من دونه.
أّول َمن نشرت في عددها  نذكر أّن صحيفة ”حيفا“ 
298 والّصادر في 27 تشرين الّثاني املنصرم، تقريرًا 
مطوًّال لإلعالمّي نايف خوري عن خطر اإلغالق اّلذي 
التطوّرات  تواكب  زالــت  وما  الّنعمة“  ”بيت  يهّدد 

وتؤازر ”بيت الّنعمة“. 

 

 

 المباركةبمناسبة عيد الميالد المجيد ورأس السنة 
 

  حيفا-تتقدم سرية كشافة البراعم الخضراء المارونية

الكاثوليك والروم , الرعايا للطوائف المارونيةكهنة وبرعاية 
 األرثودوكس بدعوتكم الى

 * الدـمسيرة المي *
األرمن  ,الكرمل, الكاثوليك  باالشتراك مع سرايا كشافات حيفا

 .األرثودوكس والروم
  

انطالقاً  15:00في تمام الساعه  24.12.2015وذالك يوم الخميس 
من ساحة كنيسة الموارنه والتوجه الى كنيسة الكاثوليك ومن ثم الى 

 .يةاألرثودوكسكنيسة يوحنـا المعمدان 
 

 حضوركم يزيدنا بهجه

 الدعوه عامة للجميع
 

 وأنتــم بألـــف خيــر وكـل عـــام
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A House of Textile Design

احلملة    في  املشاركة  القطع  على  احلملة.  هذه  في  حمالت  ازدواجية  بدون   .20-31/12/15 املفعول   سارية  احلمالت 
. الكرت  20% فقط من كل شروة  ولغاية املبلغ املوجد  بالكرت  فقط(التفاصيل في الفروع). استغالل التخفيض بقيمة 
شخصي.  غير  قابل للتحويل لكل وسيلة دفع . ال يعطى استرجاع مقابل استعمال جزئي. احلد االدنى لكل فرع 200 وحدة 

من بينهم 40 بتخفيض اقصىفي كل فرع, 
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مؤمنو مكابي،
لخدمتكم 

مركز طب الطوارئ 
في الكرمل 

بدًال من الوصول إلى المستشفى يمكنكم التوجه 
إلى مركز طب الطوارئ في حوريـڤ الكرمل شارع حوريـڤ 15، 

حيفا. والحصول على خدمة مهنية، سريعة، ومميزة 

في المركز:
 طبيب عائلة/أمراض باطنية  طبيب أطفال  طبيب عظام 

 خدمة ممرضات  فحوصات مختبر ورينتـچـن

ساعات العمل:
اHحد – الخميس: 22:30-19:00 

الجمعة وأمسيات اHعياد العبرية   22:30-14:00
السبت واHعياد العبرية: 22:30-9:00

يمكنكم االنضمام إلى مكابي خدمات صحية  في البريد أو في موقع التأمين الوطني عبر اMنترنت.

الخدمات الصحية اHفضل في البالدالخدمات الصحية اHفضل في البالد

في صناديق مرضى  وفي مكابي 
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“UHO�” q�«d*
أرسل نائب رئيس بلدّية حيفا سابًقا، اسكندر عمل، رسالة إلى رئيس قسم 
إلغاء  على  بالعمل  فيها  طالبه  پنحاس واچمن،  حيفا،  بلدّية  في  الّرفاه 
عاًما   33 من  أكثر  منذ  عمل  اّلذي  الّنعمة“  ”بيت  بحّق  املُجحف  القرار 
تطّوًعا إلعادة تأهيل الّسجناء بعد قضاء فترة سجنهم. وكان العنوان آلالف 
الّدفء  من  البيت  هذا  يعطيه  ملا  الّسجناء  ومئات  ضائقة  في  العائالت 

وإعداد الّسجناء للعودة إلى املجتمع بشكل يكونون فيه عناصر بّناءة. 
للّرفاه في  وأّكد عمل في رسالته على أهمّية دور واچمن كأعلى منصب 
على  الّنعمة“  لـ“بيت  الّدعم  إيقاف  يسّببه  اّلذي  الّضرر  على  حيفا  مدينة 
املجتمع احليفاوّي. وأّكد على أّن الوعود لبدائل لم تتحّقق، وكان احملتاجون 

هم الضحّية.

 ¡U??C??I??K??� W???K???�U???� W???? Ò�b????K????�????�«
¢38  U????�U????�¢ W???D???�d???� v???K???�
 UHOŠ  w???�  ¡U??M??Ð  W??�d??ý  22  l???�  Êu??M??Þ«u??�  ™
™ d????zU????'« W??? Ò¹b???K???³???�« —«d???????� Òb?????{ Êu???×???�U???J???¹

“UHO�” q�«d*
قرّرت بلدّية حيفا، يوم األحد املاضي، في جلسة املجلس البلدّي إجراء 
تغيير آخر، للمّرة الّثالثة، على وثيقة الّسياسة حيال خرائط ”تاما 38“ 

في حيفا.
إلى  إضافًة  الّطابق  طابق ونصف  بناء  الّتغيير  مبوجب  للمقاولني  وميكن 
تخصيص  على  الّثاني  الّشرط  ينّص  بينما  أعمدة،  على  طابق  نصف 
اّلذي  األمر  إضافّية،  جديدة  شقة  لكّل  لسّيارتني  املوقف  وربع  موقفني 
القليلة  للمساحات  نظًرا  الّتنفيذ. وذلك  بأّنه مستحيل  املقاولون  وصفه 

في حيفا واملباني اّلتي يفترض اجتياز ”تاما 38“.
وقال املبادرون إّن يونا ياهف قضى بذلك على كاّفة خرائط ”تاما 38“ 
في املدينة، اّلتي من شأنها أن جتد حًال لضائقة مساحة الّتوّسع والبناء، 
واّلتي هي ضّيقة بطبيعة احلال؛ وأّن هذا القرار يعني أال يحظى سّكان 
اآلمنة  الغرف  وإضافة  األرضّية،  الهّزات  ضّد  منازلهم  بتدعيم  املدينة 
إلنقاذ أرواح املواطنني في زمن التعّرض إلطالق الّصواريخ. فال يستطيع 
الغرف اآلمنة، ونحن نساعدهم على حتسني  إقامة هذه  املواطنون متويل 

سالمة املنازل وحماية العائالت.    
سّكان حيفا اّلذين اختبروا الّنضال يتذّكرون أقوال يونا ياهف بعد حرب 
الغرف  البناء وإقامة  تراخيص  ملنح  اجلارفة  الّثانية، والّتسهيالت  لبنان 
اآلمنة. ولكن، كيف ميكنهم حماية أنفسهم بدون متويل ما يعادل 100 

ألف شيكل على األقل. 
وقال أحد املبادرين إّن رئيس البلدّية أجرى تغييرات على وثيقة سياسته 
ثالث مّرات، في آذار، في آب واآلن. وفي كّل مّرة  حيال ”تاما 38“ 
أّدى  اّلــذي  القرار  إّمنا  ومشاريعهم.  خرائطهم  عندنا  املصّممون  يجّدد 
إلى ذلك قضت على األخضر واليابس. ولم يعد جدير بنا بناء ”تاما“ 
املخّصصة لنا فقط لطابق ونصف الّطابق، ونصف طابق آخر باألعمدة. 
فكيف ميكن الّطلب بتخصيص موقفني وربع املوقف للّسّيارات، علًما أّن 

حيفا تعاني من ضائقة في املساحة.   
ودعت جلنة الّنضال كي يصّحح رئيس البلدّية هذه الوثيقة لتصبح متوازنة 
املصّممني وطواقم  املخّمنني،  البّنائني،  اّحتاد  ممّثلي  مبساعدة  وصحيحة، 
البلدّية. كما قّررت الّلجنة التوّجه إلى القضاء، وإن لم يتّم إحراز تقّدم 

سنخرج في مظاهرات في أنحاء املدينة.
للمصادقة  البلدّية  بادرت   2006 عام  منذ  أّنه  حيفا  بلدّية  من  وجاء 
على بناء آالف الغرف اآلمنة وتدعيم املنازل، ّمما عّزز الّشعور باألمان 
أو  للمقاولني  تعتبر مصادقة فورّية  ال   “38 ”تاما  املواطنني. وإّن  لدى 

ـًا من كتل الباطون. للّشركات وجعل حيفا دغًال مكتّظ
دراسة  يتطّلب  املبادرين  من  توّجه  أّي  إّن  قائًال  البلدّية  بيان  ومضى 
البناء اجلديد على االحتياجات املعمارّية املمّيزة  مستفيضة على تأثير 
للمدينة. وبقدر رغبتنا بعرض بيئة ودّية للمبادرين العقارّيني، فهذا يدّل 
على مسؤولّية رئيس البلدّية وإدارة البلدّية، ولذا فإّن البلدّية تلتزم بتطوير 
املدينة وتقّدمها، وحماية مبادئ اإلقامة، املنظر وجودة احلياة للّسّكان.  
©`O{uÒ²K� …—u ÒB�«®
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ש"ח

ש"חש"חש"ח

שוקולד מקנטוש
339 גרם

סניקרס 
בואנטו 
מארס 
טויקס 
מילקה 

וואי 
חטיפים

מילקה 250 גרם
טובלרון 200 גרם

קטשופ
 היינז 

700 גרם

קפה 
ג'ייקובס
200 גרם

אחורי כבש בלדי 
עם עצם

ש"ח65
 ק"ג

פרגית עוף טרי

ש"ח100

ש"ח
ק"ג

בקר טחוןכרעיים עוףעוף שלם

4 ק"ג ב

100100
6 ק"ג ב

חח
ג

חור 
עם עצם

אורז יסמין 5 ק"ג 
שוקחה

לבנת אלהנא 1 קילו
שוקחה

2790139024
מוגבל ל-2מוגבל ל-2

100ש"ח

10

אלוויז מגן תחתון

ש"ח

שרימפס  
מאודה 1 ק"ג

משחת שניים

בקניית שלישייה

990
ש"ח

1790ליחידה

120
4 ק"ג ב

שווארמה הודו

עוגת שוקולד עליתטחינת אלאמיר 1 ק"ג

990
ש"ח ש"ח

ש"ח ש"חש"חש"חש"ח

51590 יח' ב

4990

2.5ק"ג ב6 ק"ג ב

3990

ש"ח

שמן תירס ג'ורג' 
שוקחה 3 ליטר 

ספגטי גולדה 500 גרם סולת/ קמח מפרץ

4 ב10

2 ב

1790 8901090
מוגבל ל-3 מוגבל ל-2

ש"ח ש"חש"חש"ח

שוקולד במשקל 
מגוון ענק

מעדן דובדובן
סן מוריניו 284 גרם

1990

5 ב

שישית פפסי
 מרינדה, סבן אפ

790 890

1490

إحتفالية األسعار 
والحمالت

يف مي ماركت

إحتفالية األسعار 
والحمالت

يف مي ماركت

استهالك الكحول بكميات كب(ة يشكل !
خطر عىل الحياة ويرض يف  الصحة
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“UHO�” q�«d*
حتريض  حيفا  فــي  و“اجلبهة“  الّشيوعي  احلــزب  استنكر 
مدينة  ابن  املدن  مخّطط  على  اليمينّية  ِترتسو“  ”إم  حركة 
حيفا عروة سويطات، في أعقاب تطّرقه للّنكبة وحّي وادي 
الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  عمله  ضمن  املُهّجر  الّصليب 

(”الّتخنيون“).
واعتبرا أّن هذا الّتحريض يندرج ضمن الهجمة اخلطيرة اّلتي 
تشّنها هذه احلركة، ذات الّطابع الفاشي، ضّد اجلماهير العربّية 
وضّد اليسار وضّد أّي صوت نقدّي ودميقراطّي في البالد. حيث 
ُتطال هذه الهجمة مؤّسسات حقوق إنسان وأكادميّيني وفّنانني 
بوتيرة متصاعدة، وتلقى دعًما من احلكومة وأحزاب اليمني. 
وأضاف احلزب الّشيوعي و“اجلبهة“ أّن حتريض ”إم ِترتسو“ 
الّرخيص والّتافه لن يغّير احلقائق الّتاريخّية، مؤّكَدْين تضامنهما 
الفاشّي.  الّتحريض  هذا  ضحايا  جميع  ومع  سويطات  مع 

“UHO�” q�«d*
القائمة  (رئيس  عودة  أمين  الّنائب  املاضي،  االثنني  يوم  البالد،  إلى  عاد 
املّتحدة  الــواليــات  في  أسبوعني  نحو  استغرقت  جولة  بعد  املشتركة)، 
بأهّم  ندوات  في  الّصحف وشارك  أهم  مع  لقاءات  عقد  حيث  األمريكّية، 
مراكز األبحاث العاملّية، كما ترّبع على قائمة واحد من ِمائة شخصّية مؤثّرة 

في العالم للعام 2015، وفًقا للمجّلة العاملّية ”فورن پـوليسي“.
صحيفة  مؤمتر  في  األخير،  األحد  شارك، يوم  قد  عودة  أمين  الّنائب  وكان 
اإلسرائيلّي  االحتالل  عن  مطّوًال  حتــّدث  حيث  نيويورك،  في  ”هآرتس“ 
إلقصائهم.  املنهجّية  والّسياسة  العرب  املواطنني  وعن  احملتّلة،  للمناطق 
أّن  موضًحا  العرب،  للمواطنني  الّسياسّية  املكانة  أهمّية  على  عودة  وأّكد 
إحالل  أبًدا  ميكن  ال  تتجاوزهم؛ ولكن  احلرب والّتمييز والعنصرّية  قرارات 
سالم حقيقّي، مساواة ودميقراطّية وعدل اجتماعّي دون الوزن الكّمّي والنّوعّي 

للمواطنني العرب!
وقال عودة في مؤمتر ”هآرتس“ إّن أمريكا الّرسمّية بعالقة متينة مع إسرائيل 
الّرسمّية، وأمريكا رأس املال بعالقة متينة مع إسرائيل رأس املال، ويجب 
مأسسة العالقة بني قوى الّسود الّدميقراطّية ومجمل الّدميقراطّيني في أمريكا 
مع اجلماهير العربّية ومجمل الّدميقراطّيني في إسرائيل، في مواجهة الهيمنة 

األمريكّية واإلسرائيلّية الّرسمّية.
الّلقاء  نيوجرزي، وكان  في  الِفَلسطينّية  اجلالية  مع  عودة  الّنائب  والتقى 
ـًا وداعًما. وفي لقاءات للّنائب عودة مع مجموعات من الِفَلسطينّيني  حميمّي

عّمال  من  الِفَلسطينّيني،  مئات  يــرى  ــه  إّن قــال  إسرائيل،  دولــة  مواطني 
وشخصّيات مركزّية في املجتمع املدني، فاقترح مأسسة هذا الّتواجد إلقامة 
اإلعالم  وسائل  على  والّتأثير  املشترك،  االنتماء  لتدعيم  ثقافّية  فّعالّية 

واملجتمع األمريكّي.
 ،2015 للعام  مؤثّرة  شخصّية  ِمائة  من  اختياره واحد  على  عودة  وعّقب 
لها  كان  اّلتي  الوفاق  املشتركة، وللجنة  للقائمة  اإلجناز  هذا  أهدي  قائًال: 
تأثير كبير في إقامة القائمة، إلى جانب اخلطاب الّدميقراطّي الّصميمّي اّلذي 

ـًا كبيًرا والتفاتة عاملّية. أحدث اهتماًما محلّي
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*UHO�” q�«d“توفيق سليم
البلدّية عرين عابدي-زعبي (”اجلبهة“)  قالت عضو 
كاّفة  في  العربّية  الّلغة  احترام  حيفا  بلدّية  على  إّن 
املقبول نشر إعالن  منشوراتها وإعالناتها، ومن غير 
موّجه للجمهور العربّي، عن حدث ُيقام في حّي عربّي، 

في صحيفة عربّية، بالّلغة العبرّية.
بهذا  البلدّية  مسؤولي  إلى  مؤّخًرا،  عابدي،  وتوّجهت 
اخلصوص، في أعقاب نشر إعالن بلدّي بالّلغة العبرّية 

توّجه  البلدّية، في أعقاب  قبل أسبوعني. وقد قامت 
عابدي، بإعادة نشر اإلعالن، مجّدًدا، بالّلغة العبرّية.

وأضافت أّن كتلة ”اجلبهة“ في بلدّية حيفا تضع ضمن 
سّلم أولوّياتها موضوع احترام الّلغة العربّية ومكانتها، 
ذلك  في  مبا  املدينة،  في  العام  احلّيز  في  وحضورها 
العاّمة واإلعالنات  البلدّية والّالفتات  منشورات  في 
حتصيل  أجل  من  ”اجلبهة“  عنها. وتضغط  الّصادرة 

ميزانيّات إلمتام ترجمة موقع البلديّة للّغة العربيّة. 

“UHO�” q�«d*
عّممت املتحّدثة باسم شرطة إسرائيل لإلعالم العربّي، 
لوبا الّسمري، بياًنا على وسائل اإلعالم وصلت صحيفة 
نسخة عنه، جاء فيه: دهست ظهر الّثالثاء  ”حيفا“ 
شارع  في  مسّن  سبيل  عابر  (باص)  حافلة  األخيرة 
عن  الّدهس  حادث  وأسفر  ”هنفيئيم“،  (األنبياء) 
إصابة عابر الّسبيل بجروح حرجة. وفور وقوع احلادث 
هرعت قوات من اإلسعاف والّشرطة إلى املكان، حيث 
األولّية  اإلسعافات  احلمراء“  داود  ”جنمة  طاقم  قّدم 

مستشفى  في  للعالج  إحالته  متّت  ثّم  للمصاب ومن 
”رمبام“. 

هذا وباشرت الّشرطة، جنًبا إلى جنب، الّتحقيق بكاّفة 
تنظيمها  مع  الّدهس،  حادث  ومالبسات  تفاصيل 

حلركة الّسير واملرور.
والحًقا، ُوصفت جراح املسّن املُصاب باحلرجة. كما تبّني 
من الّتحقيقات األولّية أّن املسّن كان يعبر الّشارع في 
ِمنطقة غير مخّصصة للعبور، بعيًدا عن ممّر املشاة.. 

هذا وما زالت الّتحقيقات جارية.
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“UHO�” q�«d*
من  توافدوا  اّلذين  باملئات،  ”امليدان“  قاعة  غّصت 
حيفا وخارجها، يوم الّثالثاء األخير، لسماع محاضرة 
ممّيزة وشائقة للمحاضر احليفاوّي أشرف قرطام، وذلك 
بعد إطالق كتابه الّثاني بُعنوان ”الهدّية“ اّلذي أصدره 

بعد مّدة من جناح كتابه األّول ”كن ذاتك“.
ومنذ حلظة اعتالئه املسرح سيطر قرطام على احلضور 
في  فتحّدث  املمّيز..  بأسلوبه  وأبهرهم  فيهم  ــر  وأّث
واحلياة.  للّسعادة  احلقيقّي  املعنى  عن  محاضرته 
واستطرد خالل محاضرته عن جتاربه الّشخصّية اّلتي 
ملست اجلمهور وشّدتهم. وكشف قرطام خالل احملاضرة 
عن  قّصة واقعّية  يحكي  ”الهدّية“  اجلديد  كتابه  أّن 

شاب يدعى هادي تدّرب على يد قرطام وخالل أّيام 
املطاف  نهاية  أّدى في  ما  بالتغّير  بدأ يشعر  تدريبه 
الّسعادة  إلى  ووصوله  الّصحيح  للّطريق  اهتدائه  إلى 

اّلتي كان يرجوها.
هذا وتواجد بني احلضور عدد من تالمذة أشرف قرطام 
اّلذين تدّربوا لديه، وخالل تدّرب بعضهم تغّير توّجههم 
اِملهّني ووجدوا الّسعادة. ومن بني القصص نذكر قصة 
العب منتخب ِفَلسطني لكرة القدم اّلذي طّبق ما تعّلمه 
عند قرطام ونقل بدوره طاقات هذا الّتدريب اإليجابّية 
ليفوزوا في مباراة خارجّية  الفريق،  باقي العبي  إلى 

هاّمة لهم في األردن.
وبوفيه  موسيقّية  فقرة  تخّللت  احملــاضــرة  أّن  يذكر 

تضييفات خفيفة.
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“UHO�” q�«d*
ُعقدت، يوم الّثالثاء املاضي، في مرَكز ”مساواة“ في حيفا ندوة ثقافّية 
الّذاكرة“  ونحن  الّذكرى  هي   – املهّجرة  ”القرى  كتاب  بصدور  احتفاًء 
للكاتب والرّوائي الِفَلسطينّي زياد عبد الفّتاح، الّصادر عن دار الّنشر 
نّظمتها  عّباسي، واّلتي  صالح  للّناشر  حيفا  في  شيء“  ”كل  ومكتبة 
مؤّسسة ”األفق“ للّثقافة والفنون ومركز ”مساواة“ ومكتبة ”كل شيء“. 
افتتح الّلقاء الّناشر صالح عّباسي مرّحًبا باحلضور، ومرّحًبا بالكاتب الّضيف 
اُحملتفى فيه زياد عبد الفّتاح (مؤّسس وكالة األنباء الِفَلسطينّية  ”وفا“). 
فيها:  قال  مؤثّرة،  أدبّية  مداخلة  املاضي  رشــدي  الّشاعر  قــّدم  بعدها 
”فككُت أزرار غيمة أوصت لها أم الفصول أن تنداح فوق صدري سماء 
اإلبداعّي،  مشروعك  تضاريس  في  سفًرا  وانهمرُت  فككتها،  ومطًرا.. 
بعد أن أزلت من طريقي كّل األسئلة اخلاسرة..“. وتابع قائًال: ”راودت 
حريرّية،  توّهًجا وتعابير وسيولة  بها  عاشقة وهممت  كلمات  نصوصك 
امللّونة والّطاقة  الّتصويرّية  باللّوحات  فإذا هي بوح صادق، وتدّفق غنّي 
متّثل وُجتّسد  اّلتي  الّسردّية وشخصّياتها،  متونها  في  الفاعلة  الّداخلّية 
الوجود والوجدان الِفَلسطينّي، وتبحث عن الوجه اآلخر للحياة“. (ميكنكم 
قراءة نّص الكلمة اّلتي ألقاها املاضي في الّندوة كاملًة في الّصفحة 74 

من اجلّريدة).
الكاتب واإلعالمّي  شليوط  عفيف  والفّنان  املسرحّي  الكاتب  حاور  ثّم 
الّضيف زياد عبد الفّتاح، متوّقًفا عند محّطات هاّمة في مسيرة زياد عبد 
الفّتاح، املناضل، اإلعالمّي والكاتب. فتحّدث زياد عن تأسيس إذاعة 
درعا، وبعدها بشهور انتقل إلى بيروت للعمل في اإلعالم، حيث عمل 
مراسًال لإلذاعات الِفَلسطينّية ومحرًّرا وكاتًبا في مجّلة ”ِفَلسطني الّثورة“. 
كما حتّدث عن مراحل تأسيس وكالة األنباء الِفَلسطينّية ”وفا“، وكيف 
الوكالة  تلك  جعل  الِفَلسطينّية  الّتحرير  ملنّظمة  الّتنفيذّية  الّلجنة  قّررت 
العام  وفي  املوّحد.  اإلعــالم  مؤّسسات  من  كمؤّسسة  باسمها  الّناطقة 
1974 رافق زياد عبد الفتاح القائد الِفَلسطينّي والّرمز ياسر عرفات إلى 
اجلمعّية العاّمة لألمم املّتحدة في نيويورك كمسؤول عن الفريق اإلعالمّي 

الِفَلسطينّي. 
كما ّمت احلديث عن مشروع زياد عبد الفتاح األدبّي وهو توثيق قصص 
الّسرد  إلى  قريب  أدبّي  بأسلوب  املهّجرة  الِفَلسطينّية  القرى  من  مؤثّرة 
ومجموعته  بيروت“،  على  ”قمر  القصصّية  مجموعته  وعن  الّروائّي، 
الّرجال  ألحد  خاّص  ”بالغ  املوّحد  اإلعالم  عن  صدرت  اّلتي  القصصّية 

العادّيني“، وروايته ”وداًعا مرمي“، وروايته ”املعبر“. 
كتاب  خاص  مؤّلفاته، وبشكل  على  الضيف  الكاتب  اخلتام وّقع  وفي 

”القرى املهّجرة – هي الّذكرى ونحن الّذاكرة“ للحضور.
ـًا في العدد القادم من صحيفة ”حيفا“، مع  ترّقبوا لقاًء مطّوًال وحصرّي

اإلعالمّي والكاتب الِفَلسطينّي زياد عبد الفّتاح..

©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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“UHO�” q�«d*
ــت مــواطــنــة حــيــفــاوّيــة في  ــّدم ق
شكوى  عمرها،  من  العشرينّيات 
إلى الّشرطة ضّد زوجها العنيف، 
عليها  يعتدي  أن  اعتاد  ــذي  واّل

وعلى أختها عّدة مّرات. 
هارًبا،  فّر  اعتقاله  تقّرر  وعندما 
ما اضطّر الّشرطة إلى بذل جهود 
للعثور  أسبوعني  طيلة  خــاّصــة 

عليه. 
متّكنت  املـــطـــاف،  نــهــايــة  ـــي  وف
مكان  إلى  الّتوّصل  من  الّشرطة 
اختبائه واعتقلته في ُنزل سياحّي 
في الّشمال، وتبّني أّنه كان ميضي 
مع زوجته، املشتكية، عطلة نهاية 

أسبوع ممتعة بني أحضانها(!).
إّن  سروجي  شادي  احملامي  وقال 
موّكله ينفي الّتهمة املوّجهة إليه، 
الّشكوى  قــّدمــت  زوجــتــه  إّن  بــل 
ألّنها تشّك بوجود عالقات له مع 

نساء أخريات.  
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“UHO�” q�«d*
اّلتي  الّتجسير  اتفاقّية  احملكمة  أقــّرت 
توّصل إليها املتضّررون من حريق الكرمل 
أحراج  في  سنوات  أربع  قبل  اندلع  اّلــذي 
في  جسيمة  ــأضــرار  ب الــكــرمــل وتــســّبــب 

األرواح واملمتلكات. 
تــقــّدمــوا بطلبات  وكـــان املــتــضــّررون قــد 
 120 بقيمة  احلــكــومــة  ـــى  إل تــعــويــض 
مداوالت  عّدة  بعد  شيكل. ولكن  مليون 
ــشــات، وتــكــلــيــف جلــنــة خــاّصــة  ــاق ــن وم
للّتجسير بني الّطرفني، أقّرت احملكمة هذا 

االّتفاق بحسب البنود الّتالية: 
تكون القيمة اإلجمالّية للّتعويضات نحو 
عني  سّكان  شيكل. ويحصل  مليون   54
حوض على نحو 6 ماليني، قرية الفّنانني 
الكرمل  عني حوض 1.5 مليون، مشاتل 
وِشركات  مليون،   1.6 شفيق  وحلويات 
مليوًنا،   29 عــلــى  ”كالل“  ــأمــني  ــّت ال
والّتأمينات الزّراعّية 11 مليوًنا، ”مغدال“ 
مــلــيــون.  1.5 ”فينكس“  مــلــيــونــني، 
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خّصصت مدرسة ”الكرمة“ الّثانوّية العلمّية، يوم اخلميس املنصرم، 
ـًا لطّالب الّثاني عشر. هدف إلى كشف الّطّالب على  يوًما دراسّي

عالم الّتعليم العالّي، ومجاالت العمل في احلاضر القريب.
أقيم هذه اليوم بالّتنسيق، والعمل املشترك، مع جمعّية ”الّتوجيه 

الّدراسّي“ في حيفا، بإدارة حسناء سليمان.
الّطّالب  إعطاء  خالل  من  ياسني  أحمد  املــدّرب  البرنامج  افتتح 
الّطّالب  اكتسب  الّدراسّي،  الّتوجيه  موضوع  في  قّيمة  محاضرة 
والّطرق  الّظروف  وفحص  املناسب،  القرار  اّتخاذ  كيفّية  خاللها 
املناسبة الختيارهم وميولهم. في حني متّيز الّلقاء بعمق املضامني 
وحسن اإلدارة، جتّسد من خالل إشراك الّطّالب بفّعالّيات مختلفة 

لفهم أعمق وأكثر تأثيًرا.
جتربته  عن  الّطّالب  ليحّدث  سعد  تامر  الفيزياء  معّلم  اشترك 

الّشخصّية في هذا املجال، كاشًفا أمامهم جميع الّتخّبطات اّلتي 
واجهها. كما شارك األستاذ محّمد زيدانّي - أستاذ البسيخومتري، 
وضمان  البسيخومتري  امتحانات  مع  الّتعامل  كيفّية  الّطّالب 

الّنجاح فيها.
اجلامعات  طّالب  من  كبيرة  مجموعة  استضافة  البرنامج  تخّلل 
بتخّصصات مختلفة؛ ملنح الّطّالب فرصة الّتعرف من قرب على 
هذه املواضيع. وهم: فادي حكيم (الّتمريض)، لورين نشاشيبي 
فوزي  بيوتكنولوجيا وغذاء)،  (هندسة  مسلم  عاّم)، رنيم  (طّب 
مارّيا  إجنليزّية واستشارة)،  (لغة  جنم  نفني  عــاّم)،  (طّب  سيف 
شّقور (طّب صينّي)، صفّية محمود (علم اجتماع)، سوسن شّقور 
بسيخومتري  (أستاذ  زيدانّي  محّمد  وإدارة)،  صناعة  (هندسة 
جرجورة  ـراد  ـم ــغــات)،  (ل الــعــال  عبد  مليس  أعــمــال)،  وإدارة 

(علوم سياسّية).



1 كيلو 
خروف بلدي 

للشي بـ
₪ 7990
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شارك طّالب الكلّية اّلذين يدرسون موضوع الفيزياء 
مبحاضرة ممّيزة قّدمها محاضرون ضيوف حول مشروع 
سيرن  مــديــنــة  ــي  ف املــوجــود  اجلسيمات“  ”ُمسّرع 
األّول/ كانون   9 في  احملاضرة  جــرت  الّسويسرّية. 
ديسمبر اجلاري، في قاعة مدرسة ”ليئوِبك“ في حيفا.

ا  وقد برزت مشاركة طّالب الكلّية في احملاضرة، كّمً
مدعاة  واستفساراتهم  مداخالتهم  فكانت  وكيًفا، 

لتقدير احملاضرين.
من  يعتبر  سيرن  في  املــشــروع  أّن  ذكــره  اجلدير  من 
إحدى  به  قاطبًة، وتشارك  العالم  في  املشاريع  أكبر 
وعشرون دولة، من بينها إسرائيل. يبحث املشروع في 
اجلسيمات الّنووّية الّدقيقة املوجودة اليوم في العالم. 

من أهداف احملاضرة جتنيد الّطاقات الّشابة الستقبالها 
في سيرن، ويتّم اآلن بحث إمكانّية اشتراك مواهب من 
اّلتي ُتعقد في مدينة  الكلّية في املخّيمات الّصيفّية 

ـًا. سيرن دورّي

“UHO�” q�«d*
مــؤّخــًرا،  الــّرســمــّيــة،  ”الكرمة“  ابتدائّية  نظمت 
العاملّي“،  الّنظافة  ”يوم  ملناسبة  متنّوعة  فّعالّيات 
تقديًرا منها ألهمّية احلفاظ على البيئة، بإرشاد من 
املعّلمة  املدرسة،  في  االجتماعّية  الفّعالّيات  مرّكزة 

حنان سالمة، ومبشاركة الّطّالب واملعّلمني.
تخّلل هذا اليوم العديد من الفّعالّيات اإلبداعّية، 
اّلتي حتّلت بأجواء حماسّية ومشاركة فّعالة من قبل 

الّطّالب، ومبساعدة ودعم املعّلمني. 

هدفت هذه الفّعالّية إلى الّشرح عن أهمّية الّنظافة 
واألخطار  ســواء،  حــّد  على  والعاّمة  الّشخصّية 
فمن  األوســاخ والّتلّوث.  عن  تنجم  اّلتي  الّصحّية 
داخل  الّصفوف والّساحات  تنظيف  فّعالّيات  خالل 
لدى  الّنظافة  قيمة  ترّسخت  وخارجها،  املــدرســة 

الّطّالب بشكل أفضل. 
الّصباح،  طابور  في  كثيًرا  الّطّالب  استمتع  وقد 
الّنظافة، إضافًة  إذ قاموا بعرض أقوال وحكم عن 
بناء  تضّمنت  اّلتي  اإلبداع  بفّعالّيات  متّتعهم  إلى 

املجّسمات مع املرّبني داخل الّصفوف.
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”مار مدرسة  وبلغة  وسافر“،  ”قّبل  مشروع   انطلق 
وسافر“، ”سّلم  الّسالم  ثقافة  لنشر  املعزّزة   يوحّنا“ 
 صباح الّثالثاء األخير، على مدخل مدرسة مار يوحّنا،
 شارع مار يوحّنا، وبشراكة مجتمعّية متكاملة ورائعة
 بني أولياء أمور الّطّالب بتمثيل جلنة األهالي املدرسّية
 املبادرة للمشروع، ودعم وشراكة إدارة املدرسة وطاقمها،
وبرعاية حيفا،  بلدّية  مع  والّتعاون  الّتام   وبالّتنسيق 
 وتوجيه جمعّية ”عينامي“، واّلتي طّورت منوذًجا متكامًال
مؤّسسات في  شراكة  لتطوير  وسافر“  ”قبِّل   بعنوان 
والبلدّية. األهــل  الــّطــّالب،  بني  والّتعليم،   الّتربية 
 هذا املشروع حاصل على دعم وزارة الّتربية والّتعليم، الّشرطة
والّسلطة الوطنّية لألمان على الّطرق في وزارة املواصالت.
طّالب على  املشروع ومضمونه  فكرة  عرض  ّمت   وقد 

املدرسة وعلى األهالي .
 من خالل االنطباعات األولى يتبّني أّن املشروع يساعد

اِملنطقة، ويساعد الّسير في   كثيًرا في تخفيف حركة 
األهالي في أوقات الّصباح الّضاغطة.

جوهر املشروع:
 - تثقيف أوالدنا نحو سلوك آمن، مبنّي على القدوة

لآلخر والّريادة الوالدّية.
 - خلق أجواء إيجابّية مبا يتعّلق باألمان على الّطرق،

من خالل تطبيق املشروع على املستوى اجلماهيرّي.
- شراكة كاّفة العناصر املعنّية بتثقيف وتربية أوالدنا.
 - اإلشارة إلى مشاكل في البنى الّتحتّية في األماكن

املعّدة إلنزال وإصعاد الّطّالب وفًقا للّضرورة.
بشراكة للّتطبيق،  مكلّفة  عملّية وغير  حلول  خلق   - 
إدارة والّتعليم،  الّتربية  وزارة  البلدّية،  مع   كاملة 

املدرسة، األهل والّطّالب.
 - جتنيد أهاٍل متطّوعني، وتدريبهم في إرشاد وتوجيه
 عملّية إنزال وإصعاد الّطّالب بشكل قانونّي، ومبوجب

توجيهات اجلهات املختّصة املذكورة أعاله.
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حيفا  مدينة  شوارع  ازدانت  امليالد  موعد  اقتراب  مع 
باألضواء والّزينة اخلاّصة بعيد امليالد، كشجرة وِغزلة 
غير  أدّق  نحٍو  املّتبعة، وعلى  الّتقاليد  بحسب  العيد 
الّدينّية، كما ُجّملت وُحّسنت واجهات البيوت باألضواء 
ميالدّية  أجواًء  املدينة  على  لتضفي  والّزينة  املختلفة 

في  وأمــل  جديد  غــدٍ  مبيالد  مبّشرة  فرحة،  احتفالّية 
اخلالص. كما دأبت كنائس املدينة املختلفة هذا العام، 
على  منها  كّل  فازدانت  العيد،  بحّلة  االكتساء  على 
طريقتها، بشجرة وأضواء ومغارة، لتزيد امليالد مسّرًة 

ونضارة.
ويأتينا امليالد هذا العام ضمن سنة ”الّرحمة اإللهّية“، 
أبواب  لي  ”ِافتحوا  فرنسيس..  البابا  أعلنها  اّلتي 

بالّلغة  فرنسيس  البابا  بها  تلّفظ  عبارة   - العدالة“ 
اإليطالّية وهو يفتح الباب البرونزي املقّدس لكاتدرائّية 
القّديس بطرس في الڤاتيكان، معلًنا عن بدء ”يوبيل 
الكنيسة  رؤســـاء  يــكــّررهــا  الــعــبــارة  ــذه  ه الّرحمة“. 
عام  سبعِمائة  منذ  الّالتينّية  بالّلغة  الكاثوليكّية 

الفتتاح اليوبيالت.
البابا فرنسيس في عظته - واّلذي كان يرتدي  وقال 
ـًا، وهو الّلون الليتورجي قبل األحد  ـًا وردّي لباًسا كهنوتّي
األخير اّلذي يسبق امليالد - إّن افتتاح الباب املقّدس 
يعتبر ”خطوة بسيطة، لكّنه دعوة إلى الفرح، أيًضا“. 
اإللهّية)  الّرحمة  (سنة  املقّدسة  بالّسنة  يتعّلق  وفيما 
اّلتي بدأت في الّثامن من شهر كانون األّول/ديسمبر 
اجلاري (عيد احلبل بال دنس) لتنتهي في العشرين من 
تشرين الّثاني/نوڤمبر 2016، قال إّن ”زمن الغفران 

الكبير قد بدأ.”
وأعرب البابا عن أمله في إيالء ”الّشعوب املُستضعفة“ 
البابا  وخلص  اإلطــار.  هــذا  في  ـًا“  خاّص ”اهتماًما 
كّلها  الّدولّية  املجموعة  ”أدعو  القول  إلى  فرنسيس 
إلى أن تواصل باهتمام الّطريق الذي بدأته، في سبيل 
تضامن ينطوي على مزيد من األهمّية بصورة دائمة.”

الّتبشير  صــالة  قبل  البابا  وّجهها  كلمة  أّول  وفــي 
املالئكّي ”الله ال يتعب أبًدا من أن يغفر لنا“، مشيًرا 
في  تكون  بأعمال  تقوم  أن  الكنيسة  ”على  أّن  إلى 
كأعمال  واملعوزين  الفقراء  سّيما  وال  اجلميع،  خدمة 
الّرحمة“، مؤّكًدا أّن ”الّرحمة ليست كلمة مجّردة، هي 
الله  لرحمة  الكنيسة“؛ رمًزا  حياة  تدعم  اّلتي  الّركيزة 

ومحّبة يسوع الواسعة للبشر.
االحتفال  فسيتّم  فرنسيس،  البابا  من  وبطلب  لــذا، 
بسنة ”الّرحمة اإللهّية“ في غالبّية الكنائس واملزارات 
املقّدسة  األرض  وفــي  العالم..  أنحاء  مختلف  في 
كاتدرائّيته،  في  كّل  الّرحمة،  أبواب  األساقفة  افتتح 
وفي القدس فتح البطريرك فؤاد طوال وحارس األرض 
املقدسة ”باب الّرحمة“ في كنيسة اجلسمانّية - شرق 
باب األسباط. كما نذكر أن إحدى بّوابات القدس من 
الّشرق، واملجاورة لباب األسباط، حيث مقبرة الّرحمة، 
أبواب  فتح  إلى  يرمز  الّسور  في  صغير  باب  يوجد 

الّرحمة يوم القيامة.  

وكان يوم األحد املنصرم، الّثالث عشر من كانون األّول 
اجلاري، اليوم الّرئيس الفتتاح باب الّرحمة، بينما في 
مدينة بيت حلم (مهد املسيح) فسيحتفل بافتتاح باب 
الّرحمة عشّية ليلة امليالد، وفي بازيليكا البشارة في 
الّناصرة سيتّم فتح باب الّرحمة في متام العاشرة صباًحا 
الّسابع والعشرين من كانون األّول اجلاري (ثالث  في 

أّيام عيد امليالد).
حيفا  مدينة  كنائس  فــي  أقيمت  املناسبة  ولــهــذه 
الكاثوليكّية، األحد املنصرم، قداديس دينّية احتفالّية 
من  املئات  حضرها  املختلفة،  الّرعايا  مطارنة  ترأسها 

أبناء الكنائس الكاثوليكّية.
في  الّرحمة  بــاب  بقعوني  ــورج  ج املــطــران  فتح  وقــد 
كاتدرائّية مار إلياس يوم األحد املاضي، بحضور حشد 

من الكهنة واملؤمنني. 
وقال املطران بقعوني في عظته أثناء القداس اإللهي 
إّن فتح باب الرحمة هو رمز كنسّي كي يرحمنا الّرب 
بواسع رحماته، وكي يرحم املؤمنون أنفسهم وإخوتهم، 
اإلنسان حساب ضميره،  ليعيد  وغيرهم. وهذا مجال 
فيتوب إلى الله، ويبتعد عن املعاصي، ويعيش القيم 
قريبة  حياًة  للمؤمن  تكفل  اّلتي  احلقيقّية،  املسيحّية 

من الله.   
ومساء األحد األخير، في زيارتي لكنيسة مار لويس 
امللك املارونّية، ومشاركتي القّداس االحتفالّي الفتتاح 
سنة الّرحمة اإللهّية، واّلذي ترأسه املطران موسى احلاج 
البطريركي  والّنائب  املقّدسة  واألراضــي  حيفا  (مطران 
املارونّية..  الرعّية  كهنة  لفيف من  للموارنة) مبشاركة 
لفتني وجود مئات املصّلني، أبهرتني الّزينة واألضواء، 
وشّدني وأدهشني جمال الكنيسة املرّممة واحلفاظ على 
ا  البناء احلجرّي القدمي واملمّيز، اّلذي يضفي جّوً ّطابع 

من األصالة والّتواضع واخلشوع في آٍن واحد.
الفرّحة، املبّشرة  الّدينّية واالحتفالّية  وفي هذه األجواء 
الّرعّية  أبناء  مبشاركة  والّرحمة،  واحملّبة  بالّتسامح 
وكّشافة البراعم اخلضراء املارونّية برئاسة سعيد دكور، 
انتهزتها فرصًة حلديث مقتضب مع األب يوسف يعقوب 

(كاهن الرعّية املارونّية في حيفا)..

UHO� WM�b� vK� r ÒO�� W Ò�œöO*« bOF�« ¡«u	√
 œö??O??� ¨l???{«u??? Ò²???�« œö??O??� u???¼ œö???O???*« ∫©U??H??O??Š w???� W???½—«u???*« W??? ÒO???Ž— s???¼U???�® »u??I??F??¹ n??Ýu??¹ »_« ™
™ W??L??ŠÒd??�« q??O??Ðu??¹ ¡b???Ð s???Ž s??K??F??¹Ë W??�«b??F??�« »«u?????Ð√ `??²??H??¹ U??ÐU??³??�« ™ W??L??ŠÒd??�« œö??O??� ¨W??(U??B??*«
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 WÒOŽd�« ¡UMÐ√ ‰UŠ sŽ UMŁÒb% Ê√ p� q¼ ÎW¹«bÐ ≠
.ÆWÒ¹ËUHO(« WÒO½Ë—U*«

نشكر رّبنا يسوع املسيح على أبناء رعّية مار لويس 
مبا في قلبهم من إميان ومحّبة لله. إّن ظروف العمل في 
االلتزام  الرعّية  أبناء  البعض من  أّيامنا تصّعب على 
بالّصلوات، لكن من خالل زيارتي والّلقاء بهم  الّدائم 
في املناسبات املختلفة، أنا على يقني بأّن إميانهم برّبنا 
الله ما تزال حاضرة في  يسوع املسيح ثابت، وأّن أم 
بيوتهم. يصل عدد أبناء الّرعّية احليفاوّية اليوم قُرابة 

3800 شخص.

 W�OMJ�« b??¹b??&Ë r??O??�d??ð  r??J??�Ë U??M??�  „—U??³??½  ≠
 r²FD²Ý«  nO�  ÆÆW??K??O??�_«Ë  W?? ÒO??K??�_«  UN²ÒK×Ð
  «uD Ô)«  w¼  U�Ë  ¨nKJÔ*«  ŸËdA*«  «c¼  “U??$≈

øW�œUI�«
الــّرب  اســم  متجيد  هدفه  الكنيسة  به  تقوم  عمل  كــّل 
إمياني وإميان  هو  هذا  لكنيسته وأبنائها.  فيه خير  ملا 
أنعم  ما  وبفضل  مًعا،  تعاونوا  اّلذين  الّرعّية  أبناء 
علينا الّرب، فقد ّمت املشروع بنجاح. وأنتهزها مناسبًة 
العمل  اّلذين دعموا هذا  كي أشكر جميع األشخاص 
املقّدس من أبناء الرعّية وغيرهم، وهم كثر. فليبارككم 
األّيام على  هذه  نعمل في  قّدمتم.  ما  الّرب أضعاف 
إمتام مشروع الكنيسة، فنحن مبرحلة ترميم رسمَتي مار 
لويس وسّيدة الكرمل، وأيقونَتي مار مارون ومار يوحّنا 
الكهنة  مسكن  ترميم  إمكانّية  قريًبا  مارون. وندرس 
في الّرعّية (األنطش)، ونأمل على االنتهاء من تنفيذ 

هذا املشروع خالل الّسنة القادمة (2016).

 œöO*«  vMF�  u¼  U�  ¨WÒ¹œöO*«  ¡«u??ł_«  ÁcNÐ  ≠
ø ÒwIOI(«

ــســان مــن جــديــد على صـــورة االبــن  الــلــه يخلق اإلن
إنساًنا  يصبح  مّجانّية،  مبحّبة  اخلالق  الله  املتجّسد. 
لذا  البشر.  إلى أحضان اآلب محّب  ليعيد اإلنسانّية 
ميالد  املصاحلة،  ميالد  الّتواضع،  ميالد  هو  امليالد 
جديد  من  هو والدتنا  احملّصلة  في  الّرحمة.. وامليالد 

في قلب الله.

 sŽ  ÊU??�??½ù«  bF³Ôð  …dO¦�  W?? Ò¹u??O??½œ   «¡«d????ž≈  ≠
 Êu Ò�R¹  U¾*« È—√ p�– rž—Ë ¨W�OMJ�«Ë s¹Òb�«

øUM¼ s¼UJ�« —Ëœ wðQ¹ s¹Q� ÆÆW�OMJ�«
إّن الكاهن بنعمة من املسيح يسوع رّبنا َيخُدم اإلنسان 
الكاهن  وخــدمــة  الّشخصّية.  نقائصه  رغــم  مبحّبة، 
والّتدبير.  والّتقديس  الّتعليم  أبعاد:  بثالثة  تتلّخص 
للّناس. وهو  املسيح  يسوع  الله  كلمة  أّوًال  يعّلم  فهو 
بشخص يسوع املسيح يقّدس الّناس من خالل األسرار 
البشر. وهو  الله بني  املقّدسة، أي يعمل على حضور 
كأب يسهر على خير أبنائه الّروحّي من صلوات وتدابير 
اآلب  ملجد  الّزمنّية  اخليرات  على  يسهر  كما  روحّية، 
وخدمًة ألبناء الّرعّية. ونصّلي على أّال يكون الّنقص 

ألبناء  خدمتهم  أمــام  عائًقا  الكهنة  لدى  الّشخصي 
رعّيتهم.

على الكهنة مساعدة أبناء الرعّية للّتغّلب على كاّفة 
لكن  واإلنسانّي.  الرّوحّي  منّوهم  تواجه  اّلتي  العقبات 
أّن  الّتكوين  سفر  في  اخللق  رواية  من  نتعّلم  باملقابل 
الله حّذر اإلنسان وقال له ”ال تأكل منها (الّشجرة)، 
فإّنك يوم تأكل منها موًتا متوت“.. الله لم يضع حواجَز 
ميارس  بأن  لإلنسان  نــداًء  إّمنا وّجه  حّراًسا،  يضع  ولم 
احلرّية  أعماله. عطّية  يكون مسؤوًال عن  حّريته، وأن 
من شأنها أن تقود اإلنسان إلى احلياة واحملّبة؛ ولكّن 
اإلنسان فّضل أن يستعمل حّريته ليكسر وصّية الله. 
وذلك ألّنه لم يقبل أن يكون مخلوًقا فأراد أن يكون 
خالقًا، رافضًا ما وَهبَه اللّه وما أعطاه الوجود. غر ور 
فيصبح  حياته،  في  مرجعّية  أّي  ُيلغي  هذا  اإلنسان 
ضاّالً متاًما كَمن يسير تائًها في الّصحراء، قائًال أنا 

أعرف الّطريق.
اإلصغاء  يرفضون  أشخاًصا  جند  هــذا،  يومنا  وحّتى 
لصوت الله في ضمائرهم، حّتى وإن تكّلم معهم الكاهن 
هؤالء  فمصير  بنفسه،  يسوع  الّرب  وزارهم  وخدمهم، 
كمصير َمن فّضلوا الّظلمة عن الّنور. علينا أّال نخدع 
الّسبب  هما  الكنيسة  أو  الكاهن  بأّن  أنفسنا ونّدعي 
في بعدنا عن الّله، أو بأّن الكاهن مقّصر دائًما. واجب 
كّل واحٍد مّنا أن يشكر الله على نعمة الّتفكير اّلذي 
منحه إياها، وعلى أّنه قادر على الّتفكير واّتخاذ قرار 
صادق وحّر للّسعي من أجل خالص الّنفس. على كّل 
ـًا واخلروج من قوقعته  ـًا وروحّي إنسان فينا الّنضوج فكرّي
واالنطالق واالنفتاح نحو اآلخر. يجب أن ينبع الّسعي

 إلى اخلالص والّتغيير من الّشخص نفسه، ليطلبه من 
نفسه قبل أن يطلبه من غيره.

 
 qON�²�  ¨W?? ÒO??Ž Òd??K??�  Òw??�ö??Ž≈  Òo�M*  bI²H½  Ór???�  ≠

øUÎ ? ÒO�öŽ≈ q�«uÒ²�«
الّلحظة مبوضوع منّسق إعالمّي  حقيقًة لم أفكر حّتى 
سّلم  تــصــّدرت  هاّمة  كثيرة  ــور  أم فهنالك  للرعّية، 
منّسق  تعيني  على  مستقبًال  رّمبا  سأعمل  أولوّياتي. 
املنّسق  هو  فأنا  األبرشية  صعيد  على  أما  إعالمّي. 

اإلعالمّي.
 

 ÂU??Ž Òq????� U??L??N??�??L??K??½ W??K??³??K??ÐË f???³???Ô� p??�U??M??¼ ≠
 w� b??¹b??'« U??L??� ÆÆœU???O???Ž_« b??O??Šu??ð ’u??B????Ð

ød�_«
البّت في أمر توحيد األعياد بشكل رسمّي يعود إلى 
األساقفة، ونحن الكهنة معاونو األساقفة.. نحن نعلم 

ـًا لتوحيد األعياد. أّن الڤاتيكان يسعى جدّي
 

 W Ò�UJ�Ë  WÒOŽÒd�«  ¡UMÐ_  UNN Òłuð  …dOš√  WLK�  ≠
ÆÆœUOŽ_UÐ 5KH²;«

امليالد  هذا  في  الّرعّية وغيرهم،  أبناء  جلميع  أمتّنى 
املجيد، أن يولد يسوع من جديد في حياتنا وحياتهم. 
املسامحة  على  مبنّي  أفضل  ملجتمع  مًعا  لنصّلي 

واحلوار، ولينعم علينا الّرب جميًعا مبالئكة سالم.

 2015 ÂUŽ `BH� 2016 ÂUŽ `B�
األرثوذكسّية  الكنائس  تعقد  أن  املتوّقع  مــن 
البيزنطّية مؤمترها العام في الّسنة القادمة مبشاركة 
العالم،  في  األرثــوذكــس  واألساقفة  البطاركة 
للّتباحث في شؤوٍن كنسّية وطقسّية. وعلى جدول 
البطريرك  به  تقّدم  اّلــذي  االقتراح  املؤمتر  أعمال 
القسطنطينّية)،  (بطريرك  برثلماوس  املسكوني 
موعد  حــول  فرنسيس  البابا  اقترحه  ما  بشأن 

االحتفال بالفصح املجيد. 
وكان البابا فرنسيس قد شّكل جلنة خاّصة لالّتفاق 
على موعد مالئم لالحتفال بالفصح مع الكنائس 
األرثوذكسّية، وأوصت هذه الّلجنة أن يكون األحد 
الّثاني من نيسان في كّل عام هو املوعد املناسب 
العالم.  أنــحــاء  جميع  فــي  بالفصح  لالحتفال 
وبعد أن طرح البابا هذا االقتراح على البطريرك 
لرؤساء  االقتراح  تقدمي  قّرر  برثلماوس  املسكوني 

الكنيسة األرثوذكسّية في مؤمترهم العام. 
عام  املجيد  بالفصح  االحتفال  سيتّم  وعليه، 
ستحتفل  حيث  ــفــراد،  ان على  الــقــادم   2016
الّتقومي  بحسب  بالفصح  األرثوذكسّية  الكنائس 
الّشرقّي، والكنائس الكاثوليكّية بحسب الّتقومي 

الغربّي. 
األراضي  في  الكاثوليك  األساقفة  مجلس  وكان 
أّنه  املقّدسة قد أقّر في اجتماعه بهذا اخلصوص 
فيما  تّتفق  اّلتي  الكاثوليكّية  للّرعايا  يسمح 
بالفصح  االحتفال  الــواحــدة،  البلدة  في  بينها 

بحسب الّتقومي الّشرقي.

pO�uŁUJ�« ÂËd�«W�OM�
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“UHO�” q�«d*
نّظمت مدرسة ”املسار“ الّرسمّية احليفاوّية، بإدارة املرّبية أميمة 
األّول  للفصل  اختتامّية  مؤّخًرا، رحلة  قّدور ومعّلميها وطّالبها، 
في أحضان جبال الكرمل، وذلك بإشراف املرّبي واألستاذ ميشيل 
يعقوب (مرّكز الّرحالت) واألستاذ فرج فحماوي (مرّكز موضوع 
”של"ח“ باملدرسة)، اّلذي عمل من خاللها على تعريف الّطّالب 

على اِملنطقة وتاريخها القدمي، تراثنا وعاداتنا. 
جدير بالّذكر أّن املضمون لرحلة من هذا الّنوع عمل على إكساب 
وقد  الّطبيعة.  في  والّتصرف  الّتخييم  كيفّية  معرفة  الّطّالب 
تخّللت الّرحلة مسارات للمشي في ِمنطقة ”بيت أورن“ احلرجّية، 
الّطّالب  ورشات عمل، نصب اخليم، وحتضير وجبة جماعّية مع 

وجميع أفراد الطاقم.

“UHO�” q�«d*
افتتح، يوم الّسبت األخير، وحتديًدا في الواحدة ظهًرا، في املكتبة واملرَكز 

الّثقافي ”كلور“، معرض رسومات األطفال القطرّي بُعنوان ”كرسي“.
ـًا من بني 800 عمل، اُرسلوا من قبل  ّمت اختيار وعرض 180 عمًال فنّي

40 مدرسة، ومن دورات خاّصة من جميع أنحاء البالد.
توافد الزّوار ملشاهدة  الّرسومات املعروضة، ومشاركة فرحة وبهجة املبدعني 
ألوانهم،  بأعمالهم، خياالتهم، تنسيق  اّلذين أبهروا احلاضرين  الّصغار، 

وشفافّية أفكارهم.
وفي حديثنا مع أمينة املعرض مجدلة خوري، قالت: ”يعود تاريخ الكرسّي 
إلى عصور ما قبل الّتاريخ.. على مدار ألوف الّسنني اقتصر استعمال 
الكرسي على امللوك ورجال الّدين وكبار احلّكام، ولّقب الكرسّي بألقاب 
إلى  وما  امللك،  كرسي  الّرئيس،  كرسي  العرش،  كرسي  كـ:  مختلفة، 
ذلك.. ولم يكن الكرسي شائع االستعمال بني عاّمة الّناس إّال بعد الّثورة 
الّطبقات  كاّفة  يد  متناول  للجميع وفي  متاًحا  أصبح  حيث  الّصناعّية، 
فقد  اليومّية.  حياتنا  الّتأثير مبجرى  دائم  كان  لكّنه  تقريًبا،  االجتماعّية 
بالّسلطة  فارتبط  رمزّيتها،  لها  كبيرة  بقضايا  دائًما  الكرسّي  ارتبط 
ثّم  اّلدين والّثقافة والفّن واإلبــداع، ومن  والّسياسة واالقتصاد، وكذلك 

الّصناعة.“
وأضافت خوري: ”جّراء ارتباط الكرسّي بحياتنا اليومّية، بشكل مباشر، 
يخلق  حولنا،  من  مكان  كّل  في  (الكرسّي)  هذه  األثاث  قطعة  ووجود 
باألشخاص،  ارتباطه  امتالكه،  قّصته..  كرسّي  فلكّل  مختلفة.  قصًصا 

تعّدد أشكاله، وما إلى ذلك.“
القطعة  لهذه  األطفال  رؤية  اهتمامنا  ”أثار  قائلة:  حديثها  واختتمت 
أو  بالّرسم  كــان  إن  الـــورق،  على  لها  جتسيمهم  وطريقة  األثــاث  من 
الّطعام عادًة  باألشخاص واحلاجات،  فعلى مائدة  بالّتصوير، وارتباطها 
أو رّمبا ال..؟ وهذه  العائلة،  في  فرد  ثابت لكّل  ”كرسي“  مكان  ُيحفظ 
أيًضا قّصة مثيرة لالهتمام! من املمكن تصميم كرسّي جديد ال وجود له.. 

فال حدود خليال األطفال. هناك العديد من القصص والّطرق اّلتي بإمكان 
الّطفل أن يقّصها مبجّرد رسمه للكرسّي!“.

املشروع  هذا  إّن  بالقول:  ”كلور“)  مكتبة  (مدير  محاميد  ماهر  وعّقب 
جزء من املشاريع اّلتي يقّدمها املرَكز الّثقافي لتنشئة جيل بّناء معطاء، 
يهّمه  كأفراد وكمجتمع  واجبنا   ومن  املستقبل..  أســاس  هو  فالّطفل 
للّطفل الفرصة  والّدعم والّتشجيع  أنواعها أن نتيح  الّثقافة على  تعزيز 

واالحتضان لتنمية املهارات اإلبداعّية املكمونة داخله.

“w�d�” Ê«uM ÔF� ‰UH�ú� ÒÍdD� ÷dF� ÕU		
«
™ WÒOB�ýË W ÒB� UNM� >qJ� sJ� wÝ«dJ�« w¼ …dO¦� ™
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“UHO�” q�«d*
ُعقد يوم اجلُمعة املاضي، في املرَكز اجلماهيرّي - عّباس، 
الّصف  طــّالب  ألّمهات  اجتماع  حميمة   أجــواء  ضمن 
اخلامس (أ) في مدرسة  الكرمل، وذلك بدعوة من إدارة 
املركز  وسكرتيرة  ــاغ،  دّب تغريد  الّصف  مرّبية  املدرسة، 
اجلماهيرّي – عّباس، مي عثمان. هدفت الّدعوة لتوطيد 
وإشراكهم  واملدرسة،  الّطّالب  أمور  أولياء  بني  العالقة 

بالعملّية الّتربوّية.
وقد عرضت املرّبية تغريد أمام األّمهات املشاركات منوذًجا 
يعكس أّي دور لألهل يقومون به جتاه أبنائهم، مع إبداء 
نصائح عملّية وإرشادات متكنهم تبّنيها ليكون لهّن دور 

فّعال وبّناء في الّتربية. 
لقد كان الّلقاء مثمًرا وّمت تداول مواضيع مهّمة بخصوص 
طّالب الّصف، إضافة لفعالّيات شائقة لألّمهات هدفت 

إلعادة الّنظر حول تعاملهّن مع أوالدهّن وبناتهّن الّطّالب، 
تركت بعض الّتساؤالت وعالمات االستفهام. 

وقد أعربت جميع األمهات اللّواتي اشتركن في االجتماع 
الفرصة  سنحت  جهة  فمن  اللقاء.  هذا  مثل  أهمّية  عن 
لهّن للتعّرف الواحدة إلى األخرى في جّو حميمّي هادئ، 
كما أّن األّمهات شاركن بعضهن البعض بنفس املشاكل 
اّلتي يواجهنها جميًعا في تربية ومتابعة أوالدهّن، وبهذا 

شاركَن الّشعور بالّضغط مًعا، وكّل واحدة على حدة.
وفي نهاية االجتماع تقّدمت املرّبية تغريد بالّشكر إلدارة 
االستضافة،  حسن  على  عّباس   - اجلماهيرّي  املــرَكــز 
آملًة  الفّعالّيات.  هذه  ملثل  املدرسة على دعمها  وإلدارة 
الّلقاءات ملا فيها مصلحة للّطّالب  أن تستمّر مثل هذه 

وتعزيز العالقة بني األهل والّطّالب واملدرسة.

“UHO�” q�«d*
الّنساء  مبساهمة  األخير،  األربــعــاء  يــوم  أقيم، 
مبركز  االجتماعّي  الّرفاه  الّشابات، وبدعم  قسم 
يودفات (هدار-عير) ومبرافقة العاملة اجلماهيرّية 
لروضات  بهيج  ميالدّي  حفل  قياس  أبو  هدى 
احلّي الّشرقّي: روضة املستقبل مع املربّية الّصف 
حنان محمود، و روضة البراعم مع املرّبية مارلني 

شمشوم.
االحتفالّية  األغــانــي  مــن  عــدد  احلفل  وشمل 

اخلاّصة بعيد امليالد املجيد، إضافة إلى فقرات 
احللوى  بتوزيع  احلضور  نويل  بابا  فنّية، وفاجأ 
على األطفال، عدا تقدمي الّتسالي والّتضييفات 

لألطفال.
وشكر مرَكز ”يودفات“ كّل َمن ساهم من األهالي 
البهجة  وإدخــال  األوالد  إلسعاد  احلفل  بإجناح 
على قلوبهم، ومجموعة شرين كسابري لدعمها 
الّدائم للمجموعة، ولنقوال عبدو شيخ العيد (بابا 
نويل)، لتلبيته الّدعوى إلجناح هذا احلفل ورسم 

الفرحة على وجوه األطفال.
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للّســـنة الّسادسة على الّتوالي، يقوم املرَكز اجلماهيرّي 
”األخّوة“، بالّتعاون مع جلنة حّي وادي الّنسناس، قسم 
تعزيز الّشـــبيبة في بلدّية حيفا، قسم املجتمعات في 
دائرة الّثقافـــة البلدّية و“بيت الكرمة“ بتوزيع الهدايا 

واحللوى على األطفال ملناسبة األعياد.
ــرّرت إدارة املرَكـــز هذا العام، توزيـــع الهدايا على  وـق
أطفال مؤّسســـة ”رمـــات حيفا“ لـــذوي االحتياجات 
اخلاّصة؛ إذ يختار املرَكز ســـنوّيـًا مستشفيات مختلفة 
لتوزيع الهدايا عليهم لهدف إسعاد األطفال املرضى.

شـــارك هذا العام في هذا الّتقليد املمّيز املهّرج الّطّبي 
ســـرحان محاميد اّلذي لبس بدلة شـــيخ العيد (”بابا 

نويل“)، ومدير قســـم الّدفع بالّشـــبيبة والّشباب في 
ــّف الّثقافة  بلدّيـــة حيفا مومـــي أملوغ، ومســـؤولة مـل
العربّية في بلدّية حيفا نوال أبو عيسى، ممّثل عن جلنة 
حّي وادي الّنســـناس وعدد من أبناء الّشـــبيبة، اّلذين 
أدخلوا البهجة والّســـرور في نفوس األطفال وأهاليهم 
على حّد ســـواء، حيث أشار أملوغ إلى أهمّية مساهمة 

أبناء الّشبيبة في العطاء خدمًة للمجتمع.
وشكر القائم بأعمال مدير املرَكز اجلماهيرّي ”األخّوة“ 
املـــدّرب عـــادل خاليلة جميع من شـــارك وســـاهم في 
إجناح هذا اليوم، كما قّدم شـــكره اخلاص لرئيس جلنة 
حي وادي الّنســـناس، فكتور حّجار، على مســـاعدته 
ودعمـــه الّدائم للمركز، وهّنأ جميـــع احملتفلني بالعيد 

باسم رئيس الّلجنة.

“UHO�” q�«d*

خـــرج للّنور املولود الّرابع لسلســـلة يومّيـــات متنامية 
بُعنوان ”يومّيـــات الّصحة والّســـالمة“، واّلتي تهدف 
لزيـــادة وعـــي الّطلبة ألهمّيـــة اّتباع منط حيـــاة صّحّي 
وســـليم، وذلـــك من خالل عـــّدة مضامـــني ومواضيع. 
فغرس هذه العادات منذ سّن صغيرة تضمن حتّولها إلى 
نهـــج حياة ثابت، وبناء منط حياة يشـــّجع على الّتوّجه 
الّصحـــّي وتوّخي الّســـالمة، لهدف أن ينعـــم الّطالب 
واألهل بهدأة البال والّســـعادة. وتساهم هذه اليومّيات 
في التدّرب وتذويت أمناط وأساليب سلوكّية خاّصة في 
مجال الّتغذية الّسليمة، الّنشاط اجلسمانّي، استعمال 
حكيم للهواتف اخللوّية، الفحوصات الّطبّية ومضامني 

الّسالمة واالحتراس في البيت والّشارع واملدرسة.
يومّيات الّصّحة والّسالمة من تأليف املرّبي عزيز دعيم 

(مدير املدرســـة)، واملرّبية عبير عودة (مرّكزة مدرســـة 
معزّزة للّصحة). وقـــد قام مبراجعته مجموعة من طلبة 
ــوف اإلعدادّيـــة، وطاقم مـــن االختصاصّيني في  الّصـف
ــوا مالحظاتهم واقتراحاتهم  عّدة مجاالت، اّلذين قّدـم

لتطوير الكّراسة ملا هي عليه اآلن.
سلســـلة ”يومّيات متنامية“ هي محور هاّم من محاور 
الّتجربة الّتربوّية الّرائدة اّلتي تقوم بها املدرسة في مجال 
تعزيـــز ”ثقافة الّســـالم“، من خالل طاقمهـــا الّتربوّي 
اّلذي يشـــارك في إنتـــاج وإصدار فّعالّيـــات متنّوعة 
في محـــاور عّدة، ويرافق الّطاقم املدرســـّي، طاقم من 
املستشـــارين األكادميّيني اّلذين هـــم أولياء أمور طلبة 
في املدرســـة، وهم: البروِفسور حسام حايك، الّدكتورة  
هالة خوري – بشـــارات، الّدكتور خليل ريّناوي. كما 
ترعى جمعّية الّتطويراإلجتماعّي في حيفا إصدار هذه 

الكّراسات ضمن برنامج املجتمع اآلمن.
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حيفا،  في  للموسيقى  الكرمل  جمعّية  بادرت 
نهاية األسبوع املنصرم، إلى إقامة كونسيرت 
موسيقّي غنائّي ممّيز، األّول من نوعه في عالم 
ديانتنا..  ”لّغتنا..  ُعنوان:  حتت  املوسيقى، 

سياستنا املوسيقى“.
ـًا  حيث جمع الكونسيرت بني 64 عازًفا ومغنّي
مــن داخــل وخــارج  ديــانــات مختلفة   3 مــن 
وهي  أال  ــدة،  واح لغة  بينهم  جمعت  البالد، 

”املوسيقى“.
”بيت  كنيسة  في  الكونسيرت  هذا  تقدمي  ّمت 
العمل،  الّنعمة“ ليزيد على متعة صوت هذا 
متعة املكان واحلضور. حيث غّصت الكنيسة 
وقد  الّديانات.  مختلف  من  واســع  بجمهور 
متّيز الكونسيرت باألداء الّرائع واملمّيز والّراقي 
للفرق املوسيقّية املشاركة، واملغّنني اّلذين نالوا 

إعجاب اجلمهور. 
(املدير  بّالن  ألبير  األستاذ  مع  احلديث  وفي 
الفّني للجمعّية، وصاحب فكرة هذا العمل)، 
نوعه  من  األّول  هو  الكونسيرت  هذا  قال إّن 
فرقة  فيه  تشارك  اّلتي  املوسيقى   عالم  في 
لبنسون،  نينا  بقيادة  الغربّية  املندولني  آللة 
وعازفة باالشتراك  عازًفا   27 ضّمت  واّلتي 
الّتابعة  العربّية   للموسيقى  فرقة الكرمل  مع 
بّالن،  ألبير  األستاذ  بقيادة  الكرمل،  جلمعّية 

واّلتي ضّمت 30 عازًفا. 
تضّمن برناَمج الكونسيرت مختارات موسيقّية 
محّمد  املوسيقار  ملقطوعات  إضافة  عاملّية، 
ترانيم  عدا  الّرحباني،  وإلياس  الوهاب  عبد 
الّسماوّية،  الّثالث  للّديانات  دينّية  وأناشيد 
فودي، املرّمن وليم  أحمد  الّنجم  قّدمها  واّلتي 
بولينا  البولندّية  والّنجمة  بوردو  نخلة، رومن 

غروشوسكا. 
الفرق  إلى  إضافة  العمل،  بهذا  شــارك  كما 
املوسيقّية، عازفون محترفون بآالت مختلفة، 
سرغي  عــود،   - حــرب  غّسان  امللّحن  منهم 
كاتس - جيتار باص، نتالي روزنيتوفسكي- 
وفلوت،  ساكسفون   – بــوردو  رومــان  بيانو، 
وقام األستاذ فادي كميل ضو بتقدمي برنامج 

الكونسيرت.



������14���	
����	
������14���	�
�����

04-8110669

��������	�
��������
�����

������������
����



502015 ‰Ë_« Êu½U� 18 WFL'«

ڤيڤيان بشارة فّنانة فلسطينّية، تفّردت بصنع أسلوب ممّيز لنفسها وطريقة 
مختلفة في الغناء، تختلف عن اآلخرين في األداء والغناء، تختار أن تبّث 
ـًا  الّروح في أغانيها الغربّية والّشرقّية. تغّني بصوت عذب حيًنا ومخملّي
الفلسطينّية  األثــواب  ترتدي  كما  امليالد  عيد  ثوب  ترتدي  آخر..  حيًنا 
الّتراثّية أيًضا، شاركت بشارة في الكثير من املهرجانات احمللّية والعاملّية.

ومع ڤيڤيان كان لصحيفة ”حيفا“ وموقع ”حيفاِنت“ هذا احلوار..

 Ác¼ WG³� w¼ UL� ÆÆ…—UAÐ ÊUOçOÑ W½UÒMHK� …b¹bł ÌÊUž√ ÀöŁ ≠
øw½Už_«

امليالد  بعيد  خاّصة  نّعيدكو“  ”جايني  أغنّية  أغـــاٍن..  ثــالث  سّجلت 
 We Wish You a Merry لـ  العربّية  الّنسخة  وهــي  املجيد، 
لرأس  ”جايي ِسنه“   وأغنّية  زعاترة؛  رجا  كلمات  من   Christmas
االسكتلندّي،  الوداع“  ”نشيد  لـــ  العربّية  الّنسخة  وهــي  الــّســنــة، 

وقد  العربّية.  بالّلغة  كلماتها  بكتابة  قمت   Auld Lang Syne
سّجلتها بنسختني: األولى بالّنسخة الكالسيكّية، والّثانية بإيقاع سريع 
الـDance Music. األغنّيتان من توزيع عازف البيانو واملوّزع الّروسي 

دانييل كركلوڤ.

 Ê√  p�  qN�  ÆÆWÒOÐdF�«  WGÒK�UÐ  WM Ò��«  ”√—  w½Už√  lL�½  ULÒK	  ≠
øw½Už_« s
 ŸuÒM�« «c¼ sŽ d¦�√ UMOŁÒb%

لم يتطّرق إّال قالئل جًدا ألغاني رأس الّسنة بالّلغة العربّية. أغنّية ”جايي 
بالّلكنة  عاملّي  نشيد  الوداع“، وهو  لـ“نشيد  العربّية  الّنسخة  هي  ِسنه“ 
القَدم“.  ”منذ  بالعربّية  االسكتلندّية (Auld Lang Syne) ومعناه 
يرجع تأريخه إلى أواخر القرن الـ18 حني كتبه الّشاعر االسكتلندي روبرت 
لوداع  الّسنة  عيد رأس  الفراق وفي  مناسبات  في  الّنشيد  يغّنى  برنز. 
العالم وغّناه  لغات  إلى عدد من  ًترجم  سنة واستقبال سنة جديدة؛ وقد 
العديد من الفّنانني العاملّيني. لقد قمت بكتابة كلمات األغنّية/الّنشيد 
في  بها  منّر  اّلتي  األجــواء  األصلي. وبسبب  بالّنص  أتقّيد  بنفسي، ولم 
إلى  احلاجة  أمّس  في  أّننا  أحسست  عاّمة،  العالم  األوسط وفي  الّشرق 

أمنيات  جميعها  احلّب والّسالم واألمان واإلميان، وهذه 
كّل إنسان يعيش على هذه األرض.

 tłU²% ÍcÒ�« U
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نشأت في بيت فّنّي، ورثت موهبة الغناء من والدتي، 
أهوى  شاهني.  عائلة   – معروفة  فنّية  عائلة  من  فهي 
الغناء منذ طفولتي وكان حلمي الّدائم أن يصل صوتي 
إلى العالم العربّي والغربّي، أن أصل العاملّية وأن أكون 
يوًما ما حتت األضواء. تعّلمت العزف على آلة البيانو 
وتدّربت على تطوير الّصوت في معهد ”روبني“ حيفا. 

الّتحّول في حياتي واّلتي جعلتني أخوض مجال  نقطة 
الفّن بشكل جّدي كانت مشاركتي عام 2004 من خالل 
سّمعنا   Star maker” املصري  الّتلفزيوني  البرنامج 
مواهب  ضّم  ــذي  نــور، واّل طــارق  إنتاج  من  صوتك“، 
من بلدان عربّية عديدة، وحظي بشعبّية كبيرة ومبتابعة 
اجلمهور املصرّي والعربّي عبر القناة الّتلفزيونّية املصرّية 
األرضّية، واّلتي يشاهدها أكثر من 80 مليون مصري، 

وكذلك عبر قناة  Mazzika“مّزيكا“ الفضائّية. 
اّلتي تعتبر  خالل البرنامج، أّديت أغنّية ”اِرجع تاني“ 
 My Heart) “الّنسخة العربّية ألغنّية فيلم ”تايتِنك
العاملّية سيلني  املطربة  غّنتها  Will Go On) اّلتي 

ديون، وقد حصلت على جائزة ”أفضل صوت“ لسبب متّيز أسلوبي الغنائّي 
وتقنّيات خامة الّصوت العالية واملتفّردة.

 ¨tOKŽ qLFð ÍcÒ�« …—UAÐ ÊUOçOÑ vIOÝu
 j/Ë »uKÝ√ u¼ U
 ≠
 »d	√ »uKÝ_« ÒÊ√ fLKM� ¨WÒOIOÝu*« ◊U/_« w	UÐ sŽ U¼eÒO1Ë

ÆÆWÒOMOD�KH�« v�≈ tM
 WÒO*UF�« v�≈
 Fusion أميل دائًما إلى دمج املوسيقى الغربّية بالّشرقّية أو ما يسّمى بالـ
تقنّيات صوت  أستخدم  لألغاني.  اختياري  في  (االندماج واالنصهار) 
غربّية تعّلمتها واكتسبتها خالل مسيرتي الفنّية، فامتلكت اآللّيات اّلتي 
فرنسّية،  لغات:  بثالث  أغّني  الّشرقّي.  الغناء  في  تخّولني من دمجها 
إنچليزّية وعربّية، كما أغّني بلغات أخرى، أيًضا. اؤمن أّن الفنان يجب 
أن يتمّتع بلون موسيقّي خاّص به، وبأسلوب غنائّي ميّيزه عن غيره، ينّم 
عن شخصّيته، كي يتمّيز ويتأّلق وينجح في الّساحة الفنّية، ألّن املنافسة 

كبيرة وصعبة في هذا املجال.

 ¡UMž  sL{  …Ø ÒwMOD�K�  …ØÊU?? ÒM??�  l??
  ÊËU??F?? Ò²??�«  5ÒML²ð  q??¼  ≠
ø©“u²¹ ÒËœ”® ÒwzUMŁ

هنالك عدد من األصوات اجلميلة الّرائعة في البالد، ميكنها أن تضاهي 
صوتي  مع  يتناغم  صــوٍت  بكّل  ــب  أرّح العربّي..  عاملنا  في  األصــوات 

وأسلوبي ومنطي الغنائّي.

øvIOÝu*«Ë ¡UMG�« dOž Èdš√  U¹«u¼ p¹b� q¼ ≠
باإلضافة للموسيقى والغناء، فأنا أعشق الّرقص على أنواعه املختلفة، 
وغيرها.  والّرومبا،  والّتشاتشا  كالڤالس  الّصالونات،  رقص  وخصوًصا 
إضافًة إلى رقص الفالمنكو اّلذي تعّلمته وأحببته جًدا، وأطمح أن أعود 

ملمارسته، قريًبا.

ø.bI�« ÒsH�UÐ ÎW½—UI
 w�U(« ÒsH�« 5LÒOIð nO� ≠
ال شّك بأّن مستوى الفّن احلالي قد تدّنى. هنالك عدد كبير من ”أنصاف 
األغنّيات  سباق  األولى وتتصّدر  املراتب   - لألسف  حتتّل -  األصوات“ 
كبير  بدعمهم ويسّلط عليهم األضواء بشكل  يقوم  والعناوين، واإلعالم 

وبارز، من دون أي حّق لذلك. لكّن املستمع اجلّيد واحلقيقّي ميكنه الّتمييز 
بني الغّث والّسمني. املستمعون يبحثون عن الفّن اجلّيد واألصوات األصيلة 

اجلميلة، اّلتي ال تخلو الّساحة الفنّية منها.

 tMJ1  nO�Ë  ¨WÒOMH�«  pðdO�
  ÕU??$  w�  Âö??Žù«  r¼UÝ  q¼  ≠
 jÐUN�«  s??
 Òe??�«  «c??¼  w�  Ÿ«b??Ðû??�  o¹u�Ò²�«  w�  Á—Ëœ  ”—U??1  Ê√

ø‰c²³*«Ë
بالّتأكيد ساهم اإلعالم في جناح مسيرتي الفنّية. واحلّق ُيقال بأّن اإلعالم 
الفّنانني بشكل كبير، وقد دعمني بشكل خاص، منذ أن  احملّلي يدعم 
شاركت في برنامج ”Star maker سّمعنا صوتك“ ولغايه يومنا هذا. 
عالقتي مع اإلعالم مبنّية على املهنّية واالحترام املتبادل والّثقة والّصداقة 

املتينة.

 pF¹—UA
 w??¼  U???
Ë  ª…—U??A??Ð  ÊUOçOÑ  W??½U?? ÒM??H??�«  b??¹b??ł u??¼  U??
  ≠
°øWÒOK³I²�*«

جًدا،  به  أعتز وأفتخر  اّلذي  حّبيت“  ”أنا  الغنائّي  ألبومي  صدور  بعد 
وبعد جناح العرض الغنائّي الّضخم اّلذي أحييته في مدينة حيفا، أعمل 
ـًا على إصدار أغاٍن جديدة ”سينغل“، بالّتعاون مع ملّحنني وموّزعني  حالّي
ـًا  وموسيقّيني من الّدول العربّية والغربّية، على حّد سواء. كما أعمل حالّي
على إقامة فرقة مصّغرة محترفة من العازفني، لهدف جولة عروض في 

البالد واخلارج.

ÆÆ…—UAÐ ÊUOçOÑ W½UÒMH�« wÒ³;Ë ¡« ÒdIK� UNMON Òłuð …dOš√ WLK� ≠
أمتّنى للجميع أعياًدا مجيدة وسنة جديدة مباركة، سنة لتحقيق األمنيات، 
الّسالم  يعّم  أن  أمتّنى  البال.  باحلّب والّسعادة والّصّحة وهداة  مليئة  سنة 
املؤملة، ويتوّقف  ــداث  األح تــزول  األوســط والعالم وأن  الّشرق  ــان  واألم
مسلسل القتل وسفك الّدماء. وأقول لكم أحّبائي: ِانتظروني في أعمال 
وراٍق  مختلف  فّنّي  مبستوى  فنّية  مفاجأة  فسأقّدم  قريًبا،  جديدة  قادمة 

وممّيز، مبستوى يليق بكم وبذوقكم الفّني الّرفيع.
©Ê«—u
 ∫ÃUO�U
 ª‚U×Ý≈ d
UÝ ∫dFý nOHBð ªlKÝ dO½U¹ ∫d¹uBð®

 5M�� ÍdL�

 —ËU×¹

“UHOŠ” WHO×B� —«uŠ w� …—UAÐ ÊUOçOÑ W½UÒMH�«

°W Ò�eOKâ�≈Ë W ÒO��d� ¨W ÒO	d� ∫�UG� Àö	 w ÒM�√
 V??????? ÒŠ—√  ™ W???? ÒO????Ðd????G????�U????Ð  W???? ÒO????	d???? ÒA????�«  v????I????O????Ýu????*«  Z????????
œ√  ™ Òw????? ÒM?????�  X????O????Ð  w?????�   Q????A????½  ™
 “ «u�_«  ·UB½√”  ™  Òw????zU????M????G????�«  w????Ðu????K????Ý√Ë  w????ðu????�  l?????
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bO�*« œöO*« bOF� qH�% ¢U�—U� U��U�¢ W�UC	

“UHO�” q�«d*
من  طفًال   80 من  أكثر  األخير،  الّثالثاء  احتفل، 
امليالد  بعيد  األهل،  مبشاركة  ماريا“  ”سانتا  حضانة 
حفل  ضمن  اخلــاّصــة،  احلضانة  طريقة  على  املجيد 

ميالدّي بهيج أسعد األطفال واألهالي.
تخّلل احلفل فقرة فنّية ألميرة األطفال مرلني مطر – 
على  نويل)  (بابا  العيد  هدايا شيخ  دعبول، وتوزيع 

األطفال  املشاركني  جميع  على  واحللويات  األطفال، 
فرحة العيد.

يذكر أّن احلفل كان من تنظيم وإشراف إدارة حضانة 
خوري  ووسام  إبداح  ردينة  احلاضنة  ماريا“،  ”سانتا 

مبساعدة ودعم من حاضنات وطاقم احلضانة.
ماريا“،  ”سانتا  حضانة  طاقم  يتقّدم  املناسبة  وبهذه 
الّتهاني وأطيب  بأحر  اجلميع  إلى  إدارة وحاضنات، 

األمنيات بعيد امليالد املجيد.

“UHO�” q�«d*
والّثقافّية  االجتماعّية  الّنشاطات  جلنة  أعضاء  عقد 
يوم  احليفاوّي،  األرثوذكسّي  املّلي  للمجلس  الّتابعة 
املقرّرة  امليالد  الّثالثاء األخير، جلسة حتضيرّية حلفلة 

اليوم اجلُمعة.
على  الّلجنة، وعملوا  أعضاء  من  عدد  اجتمع  حيث 
اّلتي سُتقّدم لألطفال خالل  امليالد  جتهيز هدايا عيد 
احلفلة املخّصصة لهم هذا العام، كما جرت العادة في 

كّل عام.
ُيذكر أّن حفلة األطفال امليالدّية، ستجري اليوم اجلُمعة 
الّساعة اخلامسة مساًء  (18/12/2015) في متام 

املعمدان  يوحّنا  لكنيسة  الّتابعة  الكبرى  القاعة  في 
األرثوذكسّية.

وسيتخّلل احلفلة: كلمة ترحيب وصالة، يقّدمها كاهن 
الرعّية األب دميتريوس سمرا، فّعالّيات عديدة خاّصة 
”كيف وليش“.  خازن وفرقة  أمل  الفّنانة  مع  بالعيد 
وفي نهاية االحتفال ستوّزع هدايا العيد على األطفال 

من قبل بابا نويل.
وقد ساد اجللسة جّو من احلماس واّلتي خّيمت عليها، 
أيًضا، أجواء احتفال ميالدّية. وفي نهاية اجللسة، قّدم 
رئيس الّلجنة ضيافة خفيفة وحلوّيات خاّصة باملناسبة.
©Í—uš ÍdM¼ ∫d¹uBð®

vKŽ qLFð w��–uŁ—_« wÒK*« fK−LK� WFÐUÒ²�«  UÞUAÒM�« WM'
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“UHO�” q�«d*
في  الوعي  على رفع  العمل  من  كجزء  احملاضرات،  لسلسلة  استمراًرا 
هذا  جرت  البشرّية،  األعضاء  زراعــة  أهمّية  ملوضوع  العربّي  املجتمع 

األسبوع، محاضرة 
عن أهمّية التبّرع 
ـــــضـــــاء  ـــــاألع ب
واملــــــــــوقــــــــــف 
االجـــتـــمـــاعـــّي 
منه،  والــّديــنــّي 
عشرات  بحضور 
الـــعـــامـــلـــني فــي 
ـــّطـــّب  ـــجـــال ال م
والــّتــمــريــض في 
ـــز الــّطــبــي  املـــرَك
تسيون“  ”بني 
ــــد  ــــل ــــشــــي (روت

سابًقا).
افـــــتـــــتـــــحـــــت 
احملاضرة املمّرضة 
ــي  ــب ــل مــــــــرمي ش

(مندوبة عن املرَكز الوطنّي لزراعة األعضاء البشرّية في الوسط العربي)، 
للّطّب  وأهمّيته  باألعضاء  التبّرع  مجال  عن  بإسهاب  حتّدثت  حيث 
البشرّية  األعضاء  لزراعة  االنتظار  قائمة  أّن  على  وللمجتمع، وأّكدت 
في البالد تزداد نسبة إلى عدد املتبّرعني. كما أشارت شلبي إلى أّن كّل 
متبّرع قد ينقذ حياة ثمانية أشخاص وأحياًنا أكثر. وأشارت شلبي إلى 
أّن موت جذع الّدماغ (מח עצם) هو موت أبديّ، وال ميكن لإلنسان أن 
يعود للحياة مجدّدًا، فبتلك احلالة  يتنّفس املريض فقط عن طريق األجهزة 

ومبجّرد قطعها عنه سيتوّفى ولن يصحو أبًدا، بعكس اعتقاد البعض.
مستشفى  في  الكلى  َوحــدة  (مدير  الّدكتور راوي رمضان  حتّدث  كما 
”رمبام“) عن أهمّية الّتبّرع باألعضاء، وعن تطّور الّطّب في هذا املجال. 
وخالل احملاضرة حتّدث ناصر شّقور عن موقف الّدين املسيحّي من التبّرع 
باألعضاء بشكل  الّتبّرع  تدعم  املسيحّية  الّديانة  أّن  مؤّكًدا  باألعضاء، 

كامل، لهدف إنقاذ حياة اإلنسان.
من املهم ذكره أّن موضوع التبّرع باألعضاء يعتبر من املواضيع الّشائكة، 
هذه  مثل  خــالل  كثيرة. ومــن  ــداالت ونقاشات  ج حولها  يــدور  واّلــتــي 
احملاضرات يتم الّتوعية والّتعريف والّتحفيز على التبّرع، إذ أّن التبّرع 
باألعضاء ُمجاز في كاّفة األديان وفق الّضوابط الّشرعّية، حيث إّن رجال 
ُموافقة بخصوص قضّية  أو  ُممانعة  يّتخذون موقف  الّسماوّية ال  األديان 
نشر  في  ـًا  اجتماعّي يساهم  باألعضاء  التبّرع  باألعضاء. ولكن  التبّرع 

الّتسامح، الّتآخي والّسالم بني األشخاص.
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(عليه  املسيح  ميالد  نقول:  أن  اعتدنا  لقد 
عليه  الله  (صلى  محّمد  ــولــد  وم ــالم)  ــّس ال
وسرور  فرح  موطن  فهو  كان  وأّيهما  وسّلم).. 
الله  اصطفاهما  شخصني/نبّيني  مولد  لذكرى 
الّناس  يهديان  هداة  ليكونا  خلقه،  باقي  عن 

إلى احلّق. 
وفي هذا العام ملا تزّينت البالد استعداًدا إلحياء 
الّسالم)،  ذكرى ميالد املسيح عيسى (عليه 
هّل علينا هالل ربيع األّول ليحمل لنا ذكرى 
أخرى، وهي ذكرى مولد الرّسول محّمد (ص). 
فمن سنن الله تعالى في هذا الكون أن تدور األّيام 
يالي حّتى يلتقى امليالد واملولد في نفس  والّل
الفترة الزّمنّية، ليزداد البهاء والهناء والّسرور. 
وما جتتمع هذه الّذكريات إّال لتؤّكد لنا الرّابطة 
القوّية اّلتي تربط األنبياء واّلتي ثّبتها القرآن 
الكرمي من خالل تبشير املسيح عيسى (عليه 
بقوله:  (ص)،  محّمد  الرّسول  مبولد  الّسالم) 
يَل  ِإْسرَاِئ بَِني  َيا  َمرَْميَ  اْبُن  ِعيَسى  َقاَل  (وَِإْذ 
ْنيَ َيَديَّ ِمَن  َا بَ ًقا ملِّ َصدِّ ْيُكم مُّ ِه ِإلَ ي رَُسوُل اللَّ ِإنِّ
اْسُمُه  ْعِدي  بَ ِمن  َيْأِتي  رَُسوٍل  ِب رًا  َبشِّ وَُم وْرَاِة  التَّ
َناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر  يِّ َب ا َجاَءُهم ِباْل أَْحَمُد * َفَلمَّ

ِبنيٌ) وأحمد اسم من أسماء الّنبّي محّمد.  مُّ
العالقة  باب  في  الّنبّي  كالم  أشهر  من  وكان 
بينه وبني األنبياء قوله ”األنبياء أخوة ألّمهات 
مرمي،  بن  بعيسى  الّناس  ــى  أول ــا  وأن شّتى، 
ليس بيني وبينه نبّي“. رغم أّننا ال نحيي 
كما  محّمد  الّنبّي  مبولد  االحتفال  مناسبة 
الزّينة  إظهار  من  الّنصارى  عند  معتاد  هو 
نؤّكد فرحنا واحتفائنا مبولد  واحلفالت، ولكّننا 
أّمة  أحيا  بعثته  اّلــذي  (ص)  محّمد  الرّسول 
العرب بشكل خاّص، وألّنه بعث برسالة خامتة 

للرّساالت. 
مَثلي  ”إّن  فقال  مــثــًال،  لنفسه  ضــرب  فقد 
ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيًتا 
فأحسنه وأكمله إّال موضع لبنة من زاوية من 
له،  ويعجبون  يطوفون  الّناس  فجعل  ــاه،  زواي
أنا  فقال:  الّلبنة؟  هذه  وضعت  هال  ويقولون 

الّلبنة، وأنا خامت الّنبّيني“. 
ا للرّساالت اّلتي سبقته،  ولم يأِت اإلسالم الغًي
به  جاء  ما  معها من خالل  العالقة  وّثــق  إّمنــا 
َنا  ْي ِه وََما ُأنزَِل َعَل ا ِباللَّ القرآن اّلذي قال (ُقْل آَمنَّ
وَِإْسَحاَق  وَِإْسَماِعيَل  يَم  رَاِه ِإْب َعَلى  ُأنزَِل  وََما 
وَِعيَسى  ُموَسى  َي  ُأوِت وََما  اِط  َب وَاْألَْس وََيْعُقوَب 
ْنُهْم وََنْحُن  ْنيَ أََحٍد مِّ رُِّق بَ ِهْم َال ُنَف وَن ِمن رَّبِّ يُّ ِب وَالنَّ
َما  يِن  الدِّ َن  مِّ لَُكم  ــرََع  (َش وقال  ُمْسِلُموَن)  لَُه 
َنا  ْي ْيَك وََما وَصَّ َنا ِإلَ ْي ى ِبِه ُنوًحا وَالَِّذي َأوَْح وَصَّ
يَن  يُموا الدِّ يَم وَُموَسى وَِعيَسى * أَْن َأِق رَاِه ِبِه ِإْب

يِه).  رَُّقوا ِف وََال َتَتَف
وحّتى يكون الّتواصل مع أصحاب الرّساالت، 
للّتفاهم  قــاعــدة  (ص)  محّمد  الّنبي  وضــع 
فقال:  الرّساالت.  هذه  مع  اخلير  إلى  والّدعوة 
اليهود  ــو  أب ــو  وه ــيــم،  ــراه إب مبّلة  جئت  ”أنا 
وأنا  يعقوب،  أوالد  فأنتم  والعرب.  والّنصارى 
اجلّد  ــى  إل نتحاكم  فتعالوا  إسماعيل،  ابــن 
أحوجنا  وما  الكالم،  هذا  أجمل  ما  األكبر“.. 
إلى فهمه في هذه األّيام. لنبني عالقاتنا على 
لقوله  اّلتي جتمعنا،  ّية  اإلنسان األخوّة  أساس 

َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  ِإنَّ اُس  النَّ َها  أَيُّ (َيا  تعالى 
اِئَل ِلَتَعارَُفوا * ِإنَّ  َب وَُأْنَثى وََجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا وََق

ِه أَْتَقاُكْم).  رََمُكْم ِعْنَد اللَّ أَْك
وكان إميان الرّسول محّمد (ص) كما بّني القرآن 
وَاْملُؤِْمُنوَن  ِه  رَّبِّ ِمن  ِه  ْي ِإلَ ُأنزَِل  ِمبَا  الرَُّسوُل  (آَمَن 
َال  وَرُُسِلِه  ِه  ِب وَُكُت وََمَالِئَكِتِه  ِه  ِباللَّ آَمَن  ُكلٌّ   *
َسِمْعَنا  ــوا  ــاُل وََق  * رُُّسِلِه  ن  مِّ ــٍد  أََح  َ ــنيْ بَ رُِّق  ُنَف
ْيَك اْملَِصيرُ). ولو متّعنا  َنا وَِإلَ وَأََطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبَّ
آيات القرآن اّلتي عّلمها الرّسول محّمد (ص) 
األنبياء  على  أثنى  القرآن  أّن  جند  ألتباعه، 

بشكل ال مثيل له. 
َقالَِت  (ِإْذ  الّسالم):  (عليه  عيسى  عن  قال 
ْنُه  مِّ َمٍة  ِبَكِل رُِك  َبشِّ ُي الّلَه  ِإنَّ  َمرَْميُ  َيا  اْملَآلِئَكُة 
ِفي  يًها  وَِج ــرَْميَ  َم اْبُن  ِعيَسى  اْملَِسيُح  اْسُمُه 
اَس  النَّ ُم  وَُيَكلِّ  * رَِّبَني  اْملَُق وَِمَن  ِة  ــرَ وَاآلِخ ا  َي ْن الدُّ
رَبِّ  َقالَْت   * َني  اِحلِ الصَّ وَِمَن  وََكْهًال  اْملَْهِد  ِفي 
َقاَل  َشٌر  بَ َسْسِني  َميْ ــْم  وَلَ ــٌد  وَلَ ِلي  َيُكوُن  ــى  َأنَّ
ــرًا  َأْم َقَضى  ِإَذا  َيَشاُء  َما  َيْخُلُق  الّلُه  َكَذِلِك 
اْلِكَتاَب  ُمُه  َعلِّ وَُي  * َيُكوُن  َف ُكن  لَُه  َيُقوُل  َا  َفِإمنَّ
ى بَِني  وَرَُسوًال ِإلَ وْرَاَة وَاِإلِجنيَل *  ْكَمَة وَالتَّ وَاْحلِ
ي  َأنِّ ُكْم  رَّبِّ ن  مِّ ِبآَيٍة  ِجْئُتُكم  َقْد  ي  َأنِّ يَل  ِإْسرَاِئ
يِه  ِر َفَأنُفُخ ِف ْي َئِة الطَّ ْي ِني َكَه َن الطِّ أَْخُلُق لَُكم مِّ
رََص  رُِئ األْكَمَه واألَْب ْيرًا ِبِإْذِن الّلِه وَُأْب َيُكوُن َط َف
َتْأُكُلوَن  ِمبَا  ُئُكم  بِّ وَُأَن الّلِه  ِبِإْذِن  اْملَوَْتى  ـي  ِي وَأُْح
ُيوِتُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَُّكْم  ِخرُوَن ِفي ُب وََما َتدَّ

ؤِْمِننيَ).  ِإن ُكنُتم مُّ
األنبياء  جميع  على  الّثناء  هــذا  مثل  وجنــد 
ونحتفي  نحتفل  كّنا  إذا  ولهذا  واملرسلني. 
الفرح  مظاهر  مــن  ــى  شــّت ــوان  ــأل ب باألنبياء 
والّسرور، فإّن األرقى واألفضل واألهم أن نحيي 
باخلير  نحييها  بيننا.  األنبياء  سيرة ومنهاج 
لغة  تكون  وأن  األعمال  فضائل  إلى  والّدعوة 
احلوار بني أتباع الرّساالت على هذا األساس. 

ِإالَّ  اْلِكَتاِب  ــَل  أَْه ــوا  ــاِدُل ُجتَ (وََال  تعالى  قال 
َي أَْحَسُن) وقال (َال ِإْكرَاَه ِفي الِِّدِيِن).  ِبالَِّتي ِه
وأقول ألتباع النبّي محّمد (ص) إن كّنا غير 
مطالبني بإظهار الزّينة، فعلينا أن نحيي حّبه 
به  جاء  ما  ونترجم  قلوبنا،  في  األنبياء  وحّب 
من رسالته اخلالدة إلى واقع عملّي حّتى نكون 
على احملجة البيضاء، ال يزيغ عنها إّال هالك، 

ونرّدد مع اإلمام علي: 
أقيك بنفسي أّيها املصطفى اّلذي        

هدانا به الرّحمن من غّمة اجلهل 
وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي

ملن أنتمي فيه إلى الفرع واألصل 
لك الفضل إّني ما حييت لشاكر

إلمتام ما أوليت يا خامت الرّسل 
وأخيرًا، أتقّدم بأسمى وأحّر الّتهاني للمسلمني 
املسيح  ميالد  ــرى  ذك بحلول  وللمسيحّيني 
عيسى ومولد الرّسول محّمد عليهم (أفضل 
هذه  علينا  الله  أعــاد  ــالم)..  ــّس وال الّصلوات 
الّذكريات واجلميع بخير وعافية وآمن وأمان. 

ُتعدُّ والدة اللوغوس (الكلمة) اإللهي أعني به ربَّنا يسوع 
البشرية.  من أهم األحداث في تاريخ  املسيح ”باجلسد“ 
هذا  ُيَعدُّ  الفم  الّذهبي  ا  يوحنَّ يس  القدِّ ــول  ق وبحسب 
ة. ألنَّه بدون امليالد  احلدث محورًا جلميع األعياد الكنسيَّ
ليحدث  ولم يكن  اإللهي  الّظهور  ليحدث  كان  ما  فإنَّه 
بدون  ــه  إنَّ والّصعود.  القيامة  وال  الّصلب  وال  ي  الّتجلِّ
القيامة  بدون  ا  وأمَّ القيامة  تكون  أن  يستحيل  امليالد 
الّتدبير  أحداث  جميع  إنَّ  اإللهي.  د  للتجسُّ معنى  فال 
ة  صلَّ متَّ هي  ة  السّيديَّ األعياد  في  عنها  ر  املُعبَّ اإللهي 
بعضها ببعٍض اّتصاًال وثيًقا. إنَّ هذه األعياد بحدِّ ذاتها 
متها  قسَّ قد  الكنيسة  كانت  وإن  ٍد  موحَّ كلٍّ  عن  عبارٌة 
آنيٌّ  تقسيٌم  هو  الّتقسيم  هذا  فإنَّ  بعٍض  عن  بعضها 
ن جميع أعضائها من أن يتوَّغلوا في عمِق  لكي يتمكَّ
كلِّ واحٍد من هذه األعياد ويفتكروا ويشعروا به ويعيشوه 
بني  الوثيق  الوصال  هذا  البعض. إنَّ صورة  بعضهم  بني 
اس اإللهي (الليتورجيا) اّلذي نعيش في  األعياد هو القدَّ
ة بأكملها املنجزة خلالص العالم. ولهذا  ة اإللهيَّ أثنائه اخلطَّ
يسون بأنَّنا نعّيد في كلِّ  السبب أيًضا يقول آباُءنا القدِّ

أحد للميالد وللقيامة وللعنصرة مًعا.
ا وسرًّا من أسراِر  ُيعدُّ ميالد الّسّيد املسيح حدًثا تاريخّيً
واقع  من  احلدث  ُة  تاريخيَّ وتأتي  مًعا.  آٍن  في  الكنيسة 
إنَّه  البشرية.  تاريخ  من  نٍة  ُمعيَّ حلظٍة  في  حدث  قد  أنَّه 
ليس شيًئا مجرًَّدا وليس أسطورًة، بل واقٌع تاريخيٌّ متَّ 
ة هيروُدس  أثناَء متلُّك أوغوسطوس قيصر وحاكم اليهوديَّ
ة  تاريخيَّ على  ُيرّكزون  جميعهم  اإلجنيلّيني  إنَّ  الكبير. 
ة وواقعية  والدة املسيح كما يظهر هذا احلدث كدليل لصحَّ
برغم ظهوره  باجلسد  الله  والدة  وتبقى  اإللهي.  د  الّتجسُّ
احملّدد في الزّمان سرًّا بحدِّ ذاته. لقد صار املسيح إنساًنا 
كامًال بدون أن يتوّقف أن يكون إلًها كامالً، لكنَّ طريقَة 
ة في األقنوم اإللهي لله  ة والبشريَّ احتاد الطبيعتني اإللهيَّ
يس  الكلمة تبقى سرًّا في حدِّ ذاتها. وعندما يقول القدِّ
الّشيء  ”هو  املتأنِّس  اإلله  املسيح  بأنَّ  الّدمشقي  ا  يوحنَّ
يقصد  ُه  فإنَّ الّشمس“،  حتت  جديًدا  ُيَعدُّ  اّلــذي  الوحيد 
اإلنسان  خلق  بني  ما  تقع  اّلتي  اِحلقبة  خالل  أنَّه  بذلك 
وقبل ميالد املسيح كان كلُّ شيٍء عبارًة عن واقٍع متكرٍِّر 

بشكٍل مستمٍر ودون انقطاٍع. 
ة احلدث ال جترُِّد الّسرَّ من  هكذا وبهذا املنوال فإنَّ تاريخيَّ
ته. وهكذا  تاريخيَّ ُتلغي  احلدث ال  فسرِّية  وكذلك  معناُه 
يظهُر املسيح في تاريخ البشرّية كنقطة حتوٍُّل بني ِحقبتني 
بني بشرّيٍة قدمية وأخرى جديدة وبالتالي يظهر كنقطة حتوٍُّل 
بني العهد القدمي والعهد اجلديد. ُيَعدُّ وحُي العهد القدمي 
 Impersonal) وحَي الكلمة العدمي اجلسد الّسماوي
الكلمة  وحَي  اجلديد  العهد  وحُي  ُيَعدُّ  Word)، فيما 
م مع  د (Personal Word). إنَّ ذاك اّلذي تكلَّ املتجسِّ
موسى ومع جميع أنبياء العهد القدمي اآلخرين هو الوجه 
أو األقنوم الّثاني لله املثلث األقانيم – الثالوث األقدس. 
م أنبياء العهد القدمي مع هذا األقنوم لكنَّهم لم  لقد تكلَّ
ا شركة  ده املزمع حدوثه. وأمَّ نوا من رؤية سوى جتسُّ يتمكَّ
العهد اجلديد، أي شركة الرُّسل والّشعب مع املسيح اإلله 
د، فقد متَّت بشكٍل فوري ومباشٍر وشخصيٍّ معه.  املتجسِّ
ده  كما ُيدعى األقنوم الثاني من أقانيم الثالوث قبل جتسُّ
ر اسم ”االبن“ عن والدة األقنوم  ”ابَن“ و“كلمَة“ الله. وُيعبِّ
”والدته“  وَتظهر  الدهور.  كلُّ  قبل  اآلب  الله  من  الّثاني 
ر اسم ”كلمُة الله“  ة. وُيعبِّ ه اُألقنوميَّ ٍة من خواصِّ كخاصَّ
ُه ُيظهر لنا الله اآلب.  عن نزاهِة وإعالن هذه الوالدة، كما أنَّ
يس غريغوريوس الّالهوتي فإنَّ اّلذي  وبحسب تعبير القدِّ

يرى ويفهم كلمة الله فإنَّه يرى اآلب في الكلمة أيًضا. 
د كلمة الله منذ حلظة احلبل به في أحشاء  إنَّه بعد جتسُّ
يسة والدة اإلله، أي الّلحظة اّلتي حدث فيها االّحتاد  القدِّ
كلمة  فإنَّ  ة،  البشريَّ والطبيعة  ة  اإللهيَّ الطبيعة  بني  ما 
هذه  ُتسَتعمل  كما  ـ“املسيح“.  ب منذئٍذ  َي  ُسمِّ قد  الله 

لإلله  الطبيعتني  عــن  احلــديــث  معرض  ــي  ف ة  التسميَّ
ل الطبيعة البشرِّية َمسحًة من  د. وبقدر ما تتقبَّ املتجسِّ
ّية ”ْخرِْيسِتيكي“) بقدر ما  لدن الله (من الكلمة اليونان
عن  ”املسيح“  اسم  ر  ُيعبِّ كما  مسيًحا.  الكلمة  ُيصبح 
ة الله. إنَّ ذاك اّلذي َميَسح (من الكلمة اليونانية  ثالوثيَّ
ا املمسوح فهو االبن (من  َسانتا“) هو الله اآلب، وأمَّ ”ْخرِْي
ل  ُميثِّ اّلذي  ذاك  ا  وأمَّ ْينتا“)،  ”ْخرِْيسِت ة  يَّ اليونان الكلمة 
الرّوح  فهو  ”ْخرِْيسما“)  اليونانية  الكلمة  (من  املسحة 

القُدس.
ز في األقنوم الّثاني لله الّثالوث، أي الله الكلمة  إنَّنا منيِّ
والدتان. إحداهما متَّت قبل كلِّ الّدهور من ِقَبل الله اآلب، 
ة  ا األخرى فقد متَّت من أجلنا نحن البشر والدة جسديَّ وأمَّ
يسة والدة اإلله. لقد وُِلَد ابن الله وكلمته من الله  من القدِّ
الزّمن  بينما وُِلد في  أمٍّ،  الّدهور من دون  اآلب قبل كلِّ 
باجلسد من مرمي العذراء من دون أب. إنَّه كما ال الله اآلب 
اإلله  والدة  ألوهّيته هكذا وال  نقصت  قد  ابنه  لدى والدة 
الفائقة القداسة قد فقدت بتوليتها عند والدتها. إنَّ ِكال 
والدتي االبن ُتَعدُّ بعيدتا املنال للعقل واملنطق البشريِّني، 
ولذلك ُيَعدُّ كلٌّ منهما سرًِّيا، وهما سرٌّ ال ميكن لإلنسان 

أن يدنو منه.
يتبادر على ذهن الّناس بشكٍل معقوٍل متاًما الّسؤال: ملاذا 
األقنوم الّثاني من أقانيم الّثالوث األقدس بالّتحديد قد 
د وليس األقنوم األّول أي الله اآلب أو األقنوم الّثالث  جتسَّ
ًدا بأنَّه قد  د مجدَّ اّلذي هو الرّوح القدس. ينبغي لنا أن نؤكِّ
د كلُّ أقانيم الله الثالوث. فالله اآلب  اشترك في التجسُّ
ا الرّوح القُدس فقد عمل على  د ابنه، وأمَّ شاء أن يتمَّ جتسُّ
د األقنوم الّثاني أي االبن  د. إنَّ جتسُّ أن يتمَّ ذلك التجسُّ

ة: ة أسباٍب أساسيَّ الكلمة هو عاِقبة عدَّ
- أوّالً: َيظهر اإلله الكلمة كنموذٍج أوليٍّ لإلنسان املخلوق 
(كول 1: 15). وقد  الله اّلذي ال ُيرى“  ألنَّه هو ”هيئة 
د بسبب أنَّ اإلنسان قد ُخِلَق على صورة الله  متَّ التجسُّ
قد حدث على حسب صورة  هذا  فإنَّ  فبالتالي  ومثاله، 
ا الدمشقي ”على  يس يوحنَّ الله الكلمة. كما يقول القدِّ
صورة الله“ يعني أنَّ اإلنسان قد أُعِطَي عقًال وإرادًة حرَّة، 
ا ”كمثاله“ فيعني أنَّه قد أُعِطَي أن يكون كامًال في  وأمَّ
الفضائل بحسب ما تسمح به طبيعة اإلنسان. وعندما 
الّسقوط  حدث  عندما  أي  الله،  وصية  ة  معصيَّ حدثت 
ين  اجلدَّ لدى  عليه  أُظِلم  قد  ”املثال“  ذلك  فإنَّ  البشري 
وكذلك  ــوت.  وامل الفساد  إلى  بالتالي  وقادهما  ــني  األول
يس أثناسيوس الكبير - لم  بسبب أنَّه - كما يرى القدِّ
يكن مبقدور اإلنسان من جرّاء دخول املوت إلى الّطبيعة 
الّتوبة فقط ويرجع  ُيخلِّص نفسه عن طريق  البشرِّية أن 
في  الّسبب  هو  هذا  وإنَّ  ــى.  األول الِفردوسّية  حالته  إلى 
قبول ابن الله وكلمته اجلسد واملوت واآلالم لكي يصبح 
 :5 (رومــة  اجلديدة  للخليقة  ا  ّيً أول ومنوذًجا  جديًدا  آدًمــا 

.(21-12
كان  َمن  هو  بالذات  الكلمة  الله  أنَّ  حقيقُة  ًيا:  ثان  -
ِة العهد القدمي  ة مبشيئة اآلب. إنَّه طوال ُمدَّ ُيخبر البشريَّ
م مع  ده كان الله الكلمة يتكلَّ وطوال الوقت إلى حِني جتسُّ

ة عن طريق األنبياء. البشريَّ
د األقنوم الّثاني  - ثالًثا: وقد يكون الّسبب األهم لتجسُّ
ٌة  خاصيَّ األقدس  الّثالوث  في  أقنوٍم  كلِّ  لدى  إذ  بالّذات 
بالّنسبة  ر.  للّتغيُّ قابلة  وغير  متحرِّكة“  ”غير  ٌة  أقنوميَّ
ا بالّنسبة لله  ة هي األبوَّة، وأمَّ لله اآلب فإنَّ هذه اخلاِصيَّ
االبن فهي البنوَّة، بينما بالّنسبة للرّوح القُدس فإنَّ هذه 
ة هي االنبثاق من اآلب. ولذلك أيًضا ال ميكن لله  اخلاصيَّ
أيًضا.  القدس  للرّوح  ذلك  ميكن  وال  ابًنا  يصبح  أن  اآلب 
اآلب  من  ــَد  وُِل ــذي  اّل االبــن  الله  على  كان  بالّذات  ولهذا 
ًة في الّدهر ويقبل جسًدا ألجل  يَّ قبل الّدهور أن يولَد ثان
تأنَّس من أن  اّلذي  بواسطته هو  ن  نتمكَّ خالصنا. لكي 

نتألَّه نحن أيًضا.
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منذ أن بدأت خطوات محاولة إسكات األصوات املعارضة للحكومة 
ّية في إسرائيل، بدًءا مبحاولة االعتداء على حرّية املواطنني العرب،  احلال
وحملة الّتحريض على كّل َمن هو عربّي، ومصادرة حقوق املواطنني 
الّتعبير عن آرائهم بحرّية، من خالل الّتحريض  العرب ومنعهم من 
على القادة العرب كأعضاء الكنيست، ومؤّخرًا، حظر احلركة اإلسالمّية 
– الّشق الّشمالّي. وها هي احلكومة ذاتها، كما توّقعت متاًما، بدأت 
بسياسة كّم األفواه في الوسط اليهودّي أيًضا، ففي هجمة فاشّية 
تصعيدّية واآلن ضد جمعّية ”كسر الّصمت“، بعد أن تعرّض القضاء 
اإلسرائيلّي لتحريض من قبل اليمني الفاشي، وحّتى رئيس الّدولة لم 

يسلم من تهديداتهم.
”كسر  جمعّية  أعضاء  بنيت،  نفتالي  املعارف  وزير  مؤّخرًا،  فمنع، 
اإلسرائيلّي  اجليش  ملــمــارســات  نــاقــدة  جمعّية  ــي  وه الصمت“، 
في  الّتعليمّية  واملؤّسسات  للمدارس  الّدخول  من  للِفَلسطينّيني، 
العالم  إسرائيل في  اجلمعّية تشوّه سمعة  أّن هذه  بحّجة  إسرائيل، 
األمن  وزير  إدانــة  أعقاب  في  اخلطوة  هذه  جاءت  تعبيره.  حّد  على 
موشيه يعالون لهذه اجلمعّية، ومنعها من دخول القواعد العسكرّية.  
من اجلدير بالّذكر أّن هذه اجلمعّية تأّسست في العام 2004 من قبل 
لوسائل  اجلمعّية  هذه  وأعلن أعضاء من  إسرائيلّيني سابقني،  جنود 
اإلعالم عن وقوع أعمال وممارسات غير الئقة وغير قانونّية من قبل 
ّية وغزّة.  جنود إسرائيلّيني جتاه مواطنني فلسطينّيني في الّضفة الغرب
كدُت أن أُحبط نتيجة تصاعد الفاشّية في إسرائيل، واألمر اّلذي كاد 
أن يحبطني أكثر هو الّصمت وعدم الّتصّدي للفاشّيني. إّال أّني سرعان 
ما تراجعت وشعرت أّنه هنالك بارقة أمل، فمجرّد جرأة أعضاء جمعّية 

والّتصّدي  اإلسرائيلّي  اجليش  ممارسات  في كشف  الّصمت“  ”كسر 
بكّل قوّة ملن يحاول منعهم من إيصال كلمتهم، كلمة الّضمير احلّي. 
كدنا نقول إّن اليسار اإلسرائيلّي قد اختفى، وإّنه لم يعد هنالك يسار 
في إسرائيل. رّمبا هنالك تراجع لدى اليسار اإلسرائيلّي في مواقفه، 

وهنالك أسباب عديدة نتحّمل نحن جزًءا منها، وخاّصًة عندما حتّول 
الّنضال إلى نضال قومّي صرف؛ ولكن اليسار اإلسرائيلّي يتحّمل 
ّية األكبر من حيث مواقفه وصمته إزاء العديد من القضايا  املسؤول

اّلتي تعرّض لها املجتمع العربّي. 
لكن ظهور هذه اجلمعّية، جمعّية ”كسر الّصمت“ أعادت لي الّثقة 

من جديد بأّنه ال يزال هنالك َمن ميكن احلديث معهم والّتعاون معهم 
اليهودّي ال  العربّي  الّنضال  الّنضال املشترك،  الّطرف اآلخر، وأّن  من 
تلفزيونّي  تقرير  وخالل  بالفعل،  صدري  أثلج  ما  وأكثر  ممكًنا،  يزال 
للقناة العاشرة، ردود فعل طّالب مدارس ثانوّية يهودّية اّلذين أجمعوا 
على رفضهم لقرار وزير املعارف مبنع أعضاء جمعّية ”كسر الّصمت“ 
الّتربوّية في إسرائيل؛ حيث قال أحدهم ليس  من دخول املؤّسسات 
من حّق وزير املعارف أن مينعني من سماع كاّفة اآلراء، وليس من حّقه 
أن مينع أّي إنسان من إبداء رأيه حّتى لو اختلف معه. وهنالك َمن كان 
أكثر حّدة من بني الّطّالب اّلذين حّذروا بأّن تلك اخلطوة هي منافية 

للّدميقراطّية وتصعيد للفاشّية في إسرائيل. 
اإلسرائيلّيني  اجلنود  من  هم  الّصمت“  ”كسر  جمعّية  أعضاء  إّن 
خالل  بشعة  ممارسات  من  اقترفوه  ّمما  العبر  استخلصوا  الّسابقني، 
خدمتهم العسكرّية، وقرّروا كشف احلقيقة، فأقامت احلركات الفاشّية 
اليهودّية الّدنيا ولم تقعدها ضّد هؤالء اجلنود مّتهمًة إّياهم بخدمة 

ـ“مزروعني“  وخوّنتهم! جهات أجنبّية، ونعتهم بال
إّن أولئك األشخاص راجعوا ضميرهم وحاسبوا أنفسهم واستخلصوا 
ويعمل  سماعهم  يريد  ال  الفاشي  اإلسرائيلي  اليمني  لكّن  النتائج، 
لكن  املشكلة.  سينهي  بذلك  ــه  أّن نفسه  موهًما  إسكاتهم،  على 
الفاشّية لن متر، وحكومة الكوارث هذه لن تطول أّيامها أكثر، ما دام 
هنالك أصحاب ضمائر حّية في الّشارع اليهودّي - مهما قّل عددهم 

- فإّن كلمة احلق أقوى وأّشد، وال ميكن إخفاء احلقيقة إلى األبد.
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ــوّقــف جميع  ــي خــضــّم نــقــاش صــاخــب ت ونــحــن ف
بضربة  وكأّنني،  وصمتوا،  الكالم  عن  جلسائي 
معظمهم  في  فحملق  ألسنتهم،  عقدت  سحر، 
الّطّيار  كــان  ”ملاذا  قلته:  ما  مستغربني  وجهي 
قّبعته  يعتمر  أن  يصّر  الكاميكازي،  الياباني، 
بها،  وإقالعه  ّية  احلرب طائرته  ركوب  قبل  الواقية، 
إلى  متوّجًها  العسكرّية،  عّدته  كامل  في  وهو 
رحلة موته املؤّكد، في أغرب مشاهد الّتاريخ اّلتي 
عرفتها حروب البشر العصرّيني؟“.. طرحت سؤالي 
عليهم، وكّنا في قّمة سجال نتراشق فيه املواقف 
حول حادثتني هاّمتني ”ُهرّبتا“ في أجوائنا بسرعة 
في  احلكم،  وهما:  ومهزوم،  متهاٍو  نيزك  كبقايا 
صفقة  ــرام  إب بعد  عوفر،  في  العسكرّية  احملكمة 
بني النيابة العسكرّية وهيئة الّدفاع، على الّنائب 
جرّار،  خالدة  الفلسطينّي،  التشريعي  املجلس  في 
قيادّية  عضو  بكونها  االعتراف،  بعد  وإدانتها، 
في تنظيم اجلبهة الّشعبّية، وهو تنظيم محظور، 
في عرف االحتالل، وفي تهمة الّتحريض، واحلكم 
عليها، وفًقا للّصفقة، بالّسجن الفعلي ملّدة خمسة 
ّية مقدارها عشرة آالف  عشر شهرًا وبدفع غرامة مال

شاقل، وبالّسجن ملّدة عام مع وقف التنفيذ.
في  التوّصل،  ّمت  منفصلة،  ثانية  قضّية  ــي  وف
يابة  الّن بني  صفقة  إلى  الّناصرة،  صلح  محكمة 
الّنائب  عن  الّدفاع  ومحامي  العاّمة  اإلسرائيلّية 
في الكنيست اإلسرائيلّية، حنني زعبي، ستفضي 
جمهور  موّظف  إهانة  بتهمة  باالّتفاق،  إلدانتها، 
(شرطّي)، وذلك بعد موافقتها على إزالة حصانتها 

البرملانّية، وكجزء من تلك الصفقة.
ال  ومبفارقة  الّصفقتني،  بني  ــام  فرّقت  أي بضعة 
في  والعجائب  الّصدفة  إّال  ترتيبها  على  يقدر 
شهدنا  فلقد  ــاء،  ــي ــب األن بحكايا  تنتشي  أرض 
لقضّيتني  ومستثير،  ساحر  هدوء  نهايتني لّفهما 
واجللبة  االهتمام  من  كثيرًا  استجلبتا  هاّمتني 
جميعها  وغابت  البدايات،  الّنارّية في  واملواقف 
الّتمّنع  ذلك  هو  برأيي،  واملؤسف،  الّنهايات؛  في 
”اإلصمات“  هــذا  رافــق  ــذي  اّل املريب،  االختياري 
طولها،  على  الّسياسي  الــقــوس  حدبة  ــى  وغــّط
ال  حصل،  ما  مناقشة  ضــرورة  ا،  ـً ّي عمل وأجهض، 
تنادي  كانت  ما  على  وتأثيره  ذلك  وقع  سّيما، 
مسألتني  في  الفلسطينّي،  اليسار  قيادات  به 
يوافطها  على  ــاراٍت  شــع َوَشمتهما  مبدأّيتني، 

ّية طويلة. احلركّية، طيلة حقب نضال
األولى: مكانة محاكم االحتالل العسكرّية وموقف 
الفلسطينّيني احملتّلني منها، وفي مقّدمتهم قادة 
الّشعب الفلسطينّي، وخاّصة أولئك اّلذين انتخبوا 
بانتخابات علنّية وحرّة ملجلسهم الّتشريعي، رمز 

سيادتهم الّتائهة.
اجلماهير  نحن  وتخّصنا،  تخّصهم  ــيــة،  والــّثــان
املوقف  وهي  إسرائيل،  في  املواطنني  الفلسطينّية 
في  اإلسرائيلّية،  النيابات  مع  صفقات  إبرام  من 
امللّفات اّلتي هنالك إجماع على تصنيفها كقضايا 
في  كما  فيها،  املّتهم  كان  إذا  سياسّية، وحتديًدا 
يجزم،  جرار،  وخالدة  زعبي  حنني  القياديتني  حالة 
منذ الّلحظة األولى، أّن تقدميه للمحكمة، ليس إّال 
مالحقة سياسّية، وما ُينسب إليه من جرائم ال يتعّدى 
كونه حقوًقا مكتسبة وحقائق ال غضاضة عليها.  
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وقبل أن أتطرّق إلى بواطن اخللل التي شابت موقف 
اختارته  ما  أّن  اؤّكد  أن  علّي  القيادّيتني،  من  كّل 

يعنيني،  ال  شخصي  حــّق  كممارسة  ــدة  واح كل 
يتعّلق  ما  هو  والّنقاش  البحث  يستوجب  فما 
بالُبعد العام والّالصق في تصرفهما كشخصّيتني 
في  منهما،  ــدة  واح لكّل  اعتبارّيتني،  قيادّيتني 
وتعتبران  وتأثير،  وثقل  مكانة  وتنظيمها،  حزبها 
ا ثائرًا؛ فعلّي أن أوّكد،  ـً قدوتني، مّثلتا يسارًا قومّي
أربعة  منذ  الّساحتني  هاتني  في  يعمل  كمحاٍم 
عقود، وكمن شارك في إنهاء آالف القضايا، وجّلها 
بصفقات مع النيابات، ومبوافقة من دافعت عنهم، 
باب  من  ليس  املسألة  لهذه  أتطرق  أّنني  ــد  أوّك
أوضح  كي  بل  االّتهام،  أو  الّتشكيك  وال  املزايدة 
ما قلته في املاضي، مرارًا وتكرارًا، ال سّيما، في 
معشر  على  املزايدة  حاول  من  مع  نقاشي  معرض 
احملامني اّلذين تفانوا ويتفانون في الّدفاع عن آالف 
املعتقلني الفلسطينّيني وواجهوا االّتهامات املكالة 
ومنبر،  منّصة  من  أكثر  على  من  ومزايدة،  جزاًفا 
يعيشوا  لم  أناس  كثيرة من  لتهّجمات  وتعرّضوا 
ألّن  احملاكم،  طريق  يعرفوا  ولم  املعتقالت  جتربة 
تقييمها،  ويستطيع  يتذوّقها  الّتجربة  يعش  َمن 
متاًما كما حصل حني واجهت قيادّيتان يسارّيتان 
قبلهما،  اختاره  طريًقا  واختارتا  والوقائع  الواقع 
الّنشيد،  ونشوة  الّشعار  راحــة  عن  وبعيًدا  برضا 
قّلة منهم وقيادّيون،  بينما رفضته  آالف األسرى، 
اّلذين رفضوا الّتوصل ألّي صفقة ونالوا ما نالوا من 
أحكام جائرة، وكسبوا مواقع في الّتاريخ وسّجالت 
االحتالل  محاكم  أّن  عرفوا  ألّنهم  األسيرة،  احلركة 

أكفٌّ ال تبطش إّال بإمرة سواعده.    
إلى ذلك يجب أن ال نخلط بني القضيتني فخيارات 
الفلسطينّي املتهم في محاكم االحتالل العسكرّية 
أمام  املّتهم  العربي  املواطن  خيارات  عن  تختلف 
محاكم الّدولة. فأمام خالدة جرار كان قائًما خيار 
العسكرّية  احملكمة  صالحّية  في  تعترف  ال  بأن 
وأن ترفض الّتعاطي مع  إجراءاتها، وأن ال تتوّصل 
بأّن  اعتراًفا  الفعلّي  معناها  كان  صفقة،  أّي  إلى 
ما نسب إليها من تهم يشّكل جرًما، علًما بأّنها 
بتهم سياسّية واضحة ال غموض حولها،  مّتهمة 
وقبولها مببدأ الّصفقة، فيه ما يشيب موقًفا مؤمًال 
من قيادية رائدة وناشطة في قضايا األسرى، خاصًة 
الّشعبية،  اجلبهة  عــام  أمــني  قبلها،  سّطر،  وقــد 
ًيا صارًما حني رفض  الرفيق سعدات، موقًفا نضال

االعتراف مبحاكم االحتالل وصالحّيتها.
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فلقد كتبت، عندما اعتقلت خالدة جرار مقاًال بهذا 
العنوان، وأنهيته في حينه بهذا الّتشاؤم: ”الالفت 
في جميع هذه احلاالت كانت رّدة الفعل الفلسطينّية، 
الرّسمّية واملؤّسساتّية والّشعبّية، فهذه كانت تبدأ 
بحراك من خالل عقد اجتماعات لقيادات الفصائل 
للمؤّسسات  لقاءات  يتلوها  واإلسالمّية،  الوطنّية 
العاملة في هذه امليادين، ويرافقها مهرجان خجول 
أو اعتصام روتينّي لبعض الّناشطني وذوي األسرى، 
ثم تنتهي كّل هذه الّدورة من االحتجاجات، كشريط 
ممارسة  إلى  اجلميع  بعده  ويعود  سينمائّي قصير 
حّصادات  تستمر  بينما  ”الّطبيعّية“،  حياتهم 
االحتالل بدورانها وتصطاد شفراتها الّضحايا، في 
تيتي  ”تيتي  ونحن  ويشهد  العالم  يشاهد  حني 

متل ما رحت متل ما جيتي“.
ومضت األيام وانتهت القضّية وكان خلالدة جرار حّق 
باختيار طريقها كمّتهمة، لكّنها أخطات، برأيي، 

كقيادّية، مبا اختارته. 

أّما حنني زعبي، فلقد توّصلت إلى اّتفاق يقضي 
والعنف  العنصرّية  على  الّتحريض  تهمة  بشطب 
بإهانة رجال شرطة عرب، وذلك  وقبولها االعتراف 
بعد أن وصفتهم باخلونة وطلبت من أحد احملامني 
أال يصافحهم. جرت وقائع هذه احلادثة، بعد مقتل 
الّشاب محّمد أبو خضير، وحني حضر رجال شرطة 
عرب إلى مبنى احملكمة في الّناصرة كي يشهدوا 
على بعض الشبان اّلذين اعتقلوا على نشاطاتهم 
ترفع  أن  زعبي  حنني  الّنائب  وافقت  االحتجاجّية. 
يابة،  الّن مع  االّتفاق  إنفاذ  يتسّنى  كي  حصانتها 

ّية.  واّلذي يقضي بإدانتها وتدفيعها غرامة مال
إّن هذا االّتفاق يثير كثيرًا من الّتساؤالت العاّمة، 
وليس لي مالمة على حّق السّيدة حنني باختيار 
طريقها الّشخصي إلنهاء قضّيتها، لكن املشكلة 
األعوص تبقى بأّنها قبلت، وكشرط إلبرام االتفاق 
الّشرطة  رجال  من  اعتذار  رسالة  تكتب  أن  معها، 
هذه  ــي  ف جــاء  وكــمــا  ــاخلــونــة،  ب ــن وصفتهم  ــذي ال
وغيرها،  ”هآرتس“  جريدة  نشرتها  التي  الرّسالة، 
فإّنها صرّحت مبا يلي ”أشرت إلى أّن تصريحاتي 
وقيلت  القاسية،  االعتقاالت  خلفّية  على  كانت 
متّثل  ال  ــي  وه فقط،  املشاعر  مــن  عاصفة  خــالل 
شخص،  بــأّي  املس  أقصد  ولم  وطريقي،  أسلوبي 
َمن  كّل  أمــام  وأعتذر  ــور  األم تلك  لتقوّلي  آسفة 
مسست به. بالّنسبة لي هذا حادث استثنائّي، ألّن 

الّتصريحات غير الّالئقة ليست نهجي“.  
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مرّة أخرى أوّكد أّن من حق حنني زعبي أن تختار 
إستراتيجّية الّدفاع عن نفسها، بشكل شخصّي، 
قبلته،  مبا  قبلت  حني  كقيادّية،  أخطأت،  لكّنها 
موقًفا  القيادات  تبّنت  العام،  ونصف  عام  فقبل 
أفاد على أّن تقدمي الئحة اّتهام بحّقها هو مبثابة 
مباشرة إسرائيلّية مستفزّة، وخطوة سياسّية رعناء 
وضرب من ضروب املالحقات الّترهيبّية بحق قادة 
لم  حنني  أّن  ــدوا  أّك وكثيرون  ّية.  العرب اجلماهير 
وصفت  حني  جرًما،  أو  ا  ذنًب ترتكب  ولم  ُتخطىء، 

رجال الّشرطة العرب باخلونة.
قرأناه؟  ما  قرأنا  بعدما  هؤالء  جميع  يقول  فماذا 
ّية ولم  وملاذا أخفيت هذه احليثّيات عن قرّاء العرب
ُينشر نّص تلك الرّسالة وبنود االّتفاق؟ وكيف ميكن 
كما  نصر،  إلى  املأساوّية  الّنهاية  هذه  تتحّول  أن 
تقول:  حني  حنني  السّيدة  تصريحات  من  يفهم 
فأرًا،  فولد  متّخض  اجلبل  أّن  اجلميع  يعرف  ”اليوم 
فال يوجد حتريض على العنصرّية وال على العنف 
كما حاولوا إلصاقه بي“. أحًقا ال يوجد أكثر من 

ذلك؟  
لم يفهم أصدقائي أين يقع اجلبل في هذه القضّية 
نص  ــراءة  ق من  صديقنا  فرغ  أن  فما  الفأر؟  وأيــن 
رسالة االعتذار حّتى سكننا مجّدًدا صمت شاحب، 
وعندها عدت مستجيرًا بذلك اليابانّي اّلذي يصّر 
طريقه  في  وهو  عدته،  وكامل  خوذته  لبس  على 
ينتمي  ــه  ألّن ذلــك  يفعل  ــه  أّن وأخبرتهم  للموت، 
لشعب يؤمن أبناؤه، بأّن املرء يجب أن يقوم بالعمل 
فعله  يكون  ــن  ول وبــأمــانــة،  ــرم،  واحملــت الّصحيح 
منه؛  ذلك  شعبه  يتوّقع  كما  نّفذه  إذا  إّال  كذلك 
إّنهم، ”أرواح إلهّية“، يذهبون للموت باسم احلرّية 
والكرامة، ولكّنهم يعرفون، أّنهم لن ينالوها إّال إذا 

احترموا شعبهم وتوّقعاته منهم. 
يقول  ما  لديه  ليس  ملن  فطوبى  وسكتنا،  قلت، 

فيسكت..
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”بيت الّنعمة“ كان وال يزال 
نعمًة ُأسبغت على من ضّل 
الّسبل  به  تاهت  أو  الّطريق 
ــاة، بيت من  ــي ــذه احل ــي ه ف
ـــوات من  ــد ســـن ــع خـــرجـــوا ب
الّسجن أواإلدمان، وأملوا أن 
ومكاًنا  دافًئا  حضًنا  يجدوا 
يعيدهم إلى املجتمع كأفراد 

إلى  يتطّلعون  كبشر  املجتمع  ــى  إل ـــم،  دوره لهم 
ُمظلًما  كان  اّلذي  املاضي  عن  بعيد  آخر،  مستقبل 

ا. ـً ّي وقاسًيا وال إنسان
كبيرة  البلدي  الّدعم  من  البيت  هذا  حّصة  تكن  لم 
في بداية الّطريق، وقد بذلت مجهوًدا كنائب لرئيس 
البلدّية في فترة متسناع األخيرة وفترة ياهڤ األولى 
لزيادة هذا الّدعم بشكل ملموس، وقد خدم هذا البيت 
وغير  احليفّي  املجتمع  وتطوعّية  ــة  ــّي ذات وبجهود 
املرحوم  رأسهم  القائمني عليه - وعلى  احليفّي، ألّن 
كميل شحادة - هدفوا إلى إصالح املجتمع والقيام 
بّناء واالهتمام بالّطبقة املسحوقة اّلتي ال جتد  بدور 

ملجأ تأوي إليه.
اّتسع نشاط البيت وأصبح مؤّسسة كبيرة لها أثرها 
ميزانّيات  صت  وُخصِّ شعارها“،  ”الرّفاه  دولــة  في 
حيفا  بلدّية  ومن  املختّصة  ــوزارات  ال من  متواضعة 
كي يستمّر عطاء هذه املؤّسسة اخليرّية اّلتي قامت 
تطوًّعا في مجتمع لألسف قّل فيه الّتطوّع، وضاعفت 
املؤّسسة نشاطها وعطاَءها للمجتمع بكّل مرّكباته، 
مختلف  على  ــودّي  ــه ــي وال للعربّي  بيًتا  فكانت 
مؤّسسات  نشاط  تضاؤل  ومع  الّطائفّية.  انتماءاتهم 
الرّفاه في ”دولة الرّفاه“، زاد نشاط ”بيت الّنعمة“ 
والّدعم،  للمساعدة  ا  إليه طلًب امللتجئني  وازداد عدد 
فقام بكّل ذلك حني قّصرت املؤّسسات الرّسمّية. فهل 
وأنا  له،  احلكومي  الّدعم  بإيقاف  البيت  هذا  ُيكافأ 
أخرى  ألطر  امليزانّيات  نقل  أّن  الّتجارب  من  أعرف 
تقوم باملهّمة هو اّدعاء، فقد قمنا مبعركة ملنع إغالق 
ما  ألّن  ”هجيفن“  شارع  املخّدرات  من  الفطام  مركز 

خفنا منه حدث ولم يقم إطار بديل.
اّلتي  للمؤّسسة  مسيئة  تكون  ال  كهذه  ــرارات  ق إّن 
تقوم بهذه اخلدمات االجتماعّية بل للمواطنني اّلذين 
هم بأمّس احلاجة لهذه اخلدمات وُيحرمون منها مع كّل 
ما يعنيه ذلك من العودة إلى االنحراف أو الّتعاطي 

والعودة إلى الّسجن وبظروف أسوأ من األولى. 
إّن هذه اخلطوة ليست غريبة حلكومات جعلت سّلم 
هذه  تتغّنى  فهي  والعسكرة،  االستيطان  أولوّياتها 
األّيام بشراء غوّاصة حديثة مبا يقارب ملياردي شيكل 
الرّفاه  ملؤّسسات  لسنوات  كميزانّيات  تكفي  اّلتي 

االجتماعّي في البالد.
”بيت  وخــاّصــة  ــاه،  ــرّف ال ملؤّسسات  الــّدعــم  ــدوا  ــي أع
ــذي  اّل فهو  اإلغـــالق  خطر  ــهــّدده  ي اّلـــذي  الّنعمة“، 
الّطبقات  وضع  إلى  اُنظروا  يــزال.  وال  هام  بدور  قام 
املسحوقة في املجتمع، كفى اهتماًما بحيتان املال 
اّلذين يهبون بيد وتقتل مصانعهم املئات مبا ”جتود 

به عليهم بتلويثها القاتل“.
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في كّل عام يطّل علينا 25 كانون األّول/ديسمبر 
حامًال معه نبأ والدة الطفل يسوع املسيح من جديد، 
في كّل سنة يحتفل املسيحّيون بهذا العيد دون أن 
يعوا أّنه في ذاك الوقت لم يكن عملًيا يحتسبون 
اليوم،  نحن  نتبعه  اّلذي  التقومي  بحسب  الّتاريخ 
يسوع  والــدا   – ومرمي  يوسف  أمثال  الناس  وعاّمة 
بحسب اإلجنيل، كانا أمّيني ال يجيدان القراءة وال 
الكتابة، وبالكاد استطاعا تسجيل ابنهما يسوع 
في سجالت االمبراطورّية الرّومانية، وهذه السجّالت 
لم ُحتتفظ وفنت مع الزّمن، لذلك فإّن الّتاريخ احملّدد 
واحلقيقي قد ضاع مع الزّمن. علًما أّنه ال يوجد عام 
صفر ميالدّي، بل ينتقل من 1 قبل امليالد مباشرة 
ولم  الّتقومي،  بحسب  للميالد،  األّول  العام  ــى  إل
يعتمد هذا الّتقومي إّال بعد مرور عّدة سنوات على 
موت املسيح وقيامته بحسب الّتقاليد املسيحّية، 
ا ابتدأ االحتساب من العام 33 ميالدي، إذ  ـً ّي وعمل

يعتقد أن املسيح مات وقام بسن 33 عاًما.
قد  يسوع  أّن  ترّجح  الّنظرّيات  بعض  أّن  إلى  ُيشار 
يع أو الّصيف لكون ذلك توقيتا أجنح  ولد في الرّب
من ناحية عملّية لالمبراطورّية الرّومانّية كي تقوم 
بإحصاء سّكاني عاّم وتسجيل األوالد في سجّالت 
االمبراطورّية، فبحسب الّنظرية ال يعقل أّن ذلك ّمت 
في فصل الّشتاء حيث ال يحّج اليهود إلى القدس 
ًيا ألّن فصل الّشتاء يصّعب مهّمة التنّقل  أوًّال، وثان
على  ا  صعًب فسيكون  االمــبــراطــوريــة،  أرجــاء  بني 
يوسف أن يّتجه نحو بيت حلم مولده األصلي في 

هذا الوقت من الّسنة.
كانون   25 بتاريخ  امليالد  بعيد  احتفل  مــرة  أّول 
األّول/ديسمبر كان في عهد االمبراطور قسطنطني، 
ّية في  الرّومان أّول امبراطور مسيحّي لالمبراطورّية 
وبعدها  ميالدّي.   336 العام  في  القدمي،  العهد 
ببضع سنني قليلة أعلن البابا يوليوس األّول – بابا 
الفاتيكان هذا الّتاريخ كموعد االحتفال بعيد يسوع 
الكاثوليكّية  الكنيسة  لتعتمده  رسمًيا،  املسيح 

مذ ذاك الوقت وإلى يومنا هذا. 
وكثرة  للتكّهنات  ــًدا  ح ليضع  الّتاريخ  هــذا  ــاء  وج
االحتفاالت بهذا العيد في أّيام مختلفة من فصل 
تزامًنا  امليالد  بعيد  االحتفال  شائع  وكان  الّشتاء، 
الذي  الّدنح  عيد  أو  بالعامّية  الغطاس  عيد  مع 
الّثاني/يناير  كانون  من  بالّسادس  فيه  يحتفل 
قبل  من  األردن  نهر  في  يسوع  معمودّية  كذكرى 

يوحّنا املعمدان.
ما هو هذا الّتاريخ؟.. إّنه في واقع األمر يوم االحتفال 
الروماني   - اإلغريقي  الّشمس  إله  مبيالد  الوثنّي 
احتفال  مع  ويتماشى  ليتحّول  ــتــون)  ــب (زيــوس/ن
مسيحّي مبيالد ”إله الّنور“ يسوع املسيح، بحسب 
في  ميشي  ال  يتبعني  من  العالم  ــور  ن ”أنا  قوله 

الّظالم، بل يكون له نور احلياة“ - يوحنا 12/8.
هو  األّول/ديسمبر  كانون   22-21 تاريخ  أّن  كما 
منتصف  أو  ــوّي  الــّشــت ــقــالب  االن موعد  ا  ـً ّي عمل
تعّبر  ظاهرة  وهي   ،winter solstice الّشتاء، 
الّنصف  لياليها في  الّسنة وأطول  أّيام  عن أقصر 
يحتفلون  الوثنيون  األرضّية. وكان  للكرة  الشمالي 
أّن  ويعتقد  الّسنة،  في  األعياد  بأهّم  الّتاريخ  بهذا 
الوثنيني القدامى في بريطانيا كانوا يحتفلون بهذا 
اليوم في ستونهينج. وكانت تعقد بهذا اليوم آخر 
االحتفاالت ومهرجانات احلصاد في الّسنة الّشمسّية 

تعتبر  كانت  تلت  التي  الّشتاء  أشهر  أّن  بحيث 
والّطعام،  احملاصيل  فيها  تقّل  التي  اجلوع  أشهر 
وعقدت املهرجانات واالحتفاالت في هذا اليوم لدى 
القدمية  الّسورّية  الّشعوب  ولدى  القدامى  املصرّيني 
تعبد  كانت  أيًضا. حيث  الرّافدين  بالد  في  ومنها 
كإلهة  ــني  ــورّي واألش ــني  األكــادّي لــدى  عشتار  اإللهة 
اخلصوبة وشّيدت معابد خاّصة بها، وفي هذا اليوم 
(منتصف  الّشمس  ــوالدة  ب احتفاالت  تقام  كانت 
الّشتاء يعتبر أقصر أيام الّسنة وتبدأ والدة الّشمس 
بحسب املعتقدات القدمية لتطول األّيام خالل الفترة 
عشتار  وتعتبر  الصيف)،  منتصف  حتى  الّالحقة 

العذراء األصلّية ومنها ولد الكون.
في األّيام األولى للكنيسة اعتبر تاريخ 24 كانون 

األّول/ديسمبر يوم آدم وحوّاء أيًضا.
انتشارها  ومــع  للمسيحّية  ــى  األول العصور  في 
البحر  وحوض  الرومانّية  االمبراطورّية  نواحي  في 
التقاليد  من  العديد  على  الّناس  حافظ  املتوّسط، 
تبّنوه،  ــذي  اّل اجلديد  بالدين  بعالقة  متّت  ال  التي 
هؤالء  ــى  األول عصورها  في  الكنيسة  واستوعبت 
الّناس فيها وعمدتهم وجعلتهم منهم مسيحّيني، 
فاستبدل هؤالء آلهتهم الّسابقة باإلله الواحد فقط. 

لكن الّتقاليد بقيت ذاتها.
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املسيحّية  قبل  ما  إلى  امليالد  تقليد شجرة  يعود 
حيث اعتاد عبدة األوثان تزيني األشجار التي حول 
األشجار  من  أغصاًنا  يأخذ  كان  وبعضهم  منازلهم 
لتزيني منزلهم بها خالل فترة عيد منتصف الّشتاء 
يع  الرّب فصل  الستقبال  واستعداًدا  تــذكــارًا  وذلــك 
باألخضر. ولكن اختيار أشجار الّسرو املنتشرة في 
نواحي أوروبا والشرق األوسط لتزيني منازلهم بفترة 
للمسيح،  سابق  روماني  تقليد  إلى  يعود  العيد، 
حيث اعتاد الرومان القدامى تزيني منازلهم بشجرة 
في  اخلضرة  دائمة  مخروطية  شجرة  وهي  التنوب 
فصل الشتاء مع مهرجان ”ساتورناليا“ الذي يكرم 
بني  املمتّدة  الفترة  فيه خالل  واحتفل  ساتورن  اإلله 
للتقييم  وفًقا  17 وحّتى 23 كانون األّول/ديسمبر 
األسياد  قّدم  حيث  األدوار  انقلبت  وفيه  الروماني 
اإلله  أّن  كما  العكس.  وليس  لعبيدهم  الّطعام 
القدامى.  الرّومان  لدى  الزّراعة  إله  يعتبر  ساتورن 
الهدايا  األغنياء  يقّدم  بأن  الّتقاليد  تفيد  وكذلك 
في  اعتاد  كما  ساتورناليا.  مهرجان  في  للفقراء 
هذا العيد الرومان تزيني أشجارهم بالّشموع كإضاءة 
إلنارة دربهم نحو االحتفال مبنتصف الّشتاء. ومن هنا 
استخدام الشموع لتزيني األشجار في احتفاالت عيد 
امليالد في السنوات التالية على مّر التاريخ وصوًال 
إلى العصر احلاضر، إذ استبدلت الّشموع باألضواء 

ّية امللوّنة التي تزّين األشجار واملنازل. الكهربائ
في  األشــجــار  نصب  البعض  اعــتــاد  املــاضــي  ــي  ف
منازلهم بشكل معكوس أي أّنها تعّلق من السقف. 
ومن جانب آخر اعتبر تزيني األشجار في فترة الّشتاء 
رمزًا للجّنة، حيث اعتبر 24 ديسمبر يوم آدم وحوّاء 

في القرون األولى للكنيسة.
في القرن الّسادس عشر يذكر تقليدين عن شجرة 
ريغا  مدينة  في  امليالد  شجرة  إحراق  األول  امليالد، 
روسوف  بالتازار  للمؤرخ  وفًقا  ليثوانيا)  (عاصمة 
اّلذي كتب عن هذا الّتقليد عام 1584، قائًال إّن 
ويغّنون ويرقصون  النساء  يذهبون مع  الرّجال كانوا 
الشجرة  أحرقوا  وبعدها  باملدينة  املركزي  امليدان  في 

في وسطها. وفي أملانيا بالعام 1579 كتب مؤرّخ 
آخر عن تزيني شجرة في مركز أعمال املدينة بالّتفاح 
والّتني والّتمر والبرتزل واألزهار الورقّية. كما ُتروى 
قصة عن مارتن لوثر – املبشر األملاني الّشهير اّلذي 
نور  ــام وشاهد  األّي الغابة في إحدى  كان ميشي في 
ـ“املسيح الذي  الّليل مير عبر األغصان فذكره ذلك ب
غادر النجوم واجلنة ليأتي إلى األرض في امليالد“ 
فيعتقد أّنه أّول شخص يقوم بتزيني شجرة في منزله 

بالّطريقة اّلتي نعهدها اليوم.
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رغم أّنه ال يوجد ذكر للّثلج أو للّشتاء في الكتاب 
بوضع  الّتقليد  يسري  املسيح،  والدة  عند  املقّدس 
زينة بيضاء وثلوج، ويرتبط الثلج عادة بعيد امليالد، 
عيد  ــي  ف االحتفال  موعد  حتديد  بعد  خصوًصا 
الّشتاء. رغم أّن الّثلوج تهطل في بيت حلم والقدس 

شتاًء.
العالقة  على  داللة  أّية  توجد  ال  إّنه  صراحة  لكن 
بني الثلج وبني امليالد في أّي من الكتب الّدينّية. 
يكون  أن  احتمال  ــى  إل الباحثني  بعض  ويشير 
 “A Christmas Carol” كتاب  هو  الّسبب 
في  عاش  اّلذي  البريطانّي  األديب  ديكنز،  لتشارلز 
القصص  أشهر  إحــدى  وكتب  عشر  التاسع  القرن 
الغني  الرجل  قّصة  فيها  يروي  والتي  امليالد،  عن 
ليلة  ــي  وف امليالد  يكره  اّلــذي  سكروج  ابينيزير 
املاضي،  امليالد  شبح  أشباح:  ثالثة  ــزوره  ي امليالد 
ميالد احلاضر وامليالد املستقبلي، ويظهرون له كم 
هو شخص شرّير ولئيم وعندما يستفيق من نومه 
ديكنز  ويصف  الفقراء.  على  الهدايا  بتوزيع  يقوم 
لندن  امليالد في مدينة  في كتابه هذا ذكرياته من 
كان  احلــرارة  درجات  انخفاض  ومع  الفترة،  تلك  في 
يهطل املطر والّثلوج وتنخفض درجات احلرارة بشّدة. 
أّنه  ورغم  ديكنز،  كتبها  التي  الرّواية  اشتهار  ومع 
في عصرنا احلالي ال تهطل الكثير من الّثلوج في 
لندن وبريطانيا عموًما، إّال أّن هذا الّتقليد ال يزال 

مّتبًعا.
الّثقافة  وباألخص  علينا  الغرب  تأثير  جًدا  واضح 
ّية األجنلو- أمريكّية، فهذه احلضارة  الغرب واحلضارة 
التي سيطرت على قسم كبير من الكرة األرضّية، 
أبًدا  عنها  الّشمس  تغيب  ال  اّلتي  االمبراطورّية 
التي  املتحدة  الواليات  وثّم  العظمى)،  (بريطانيا 
عاملّية  كقوة  الّثانية  العاملّية  ــرب  احل من  خرجت 
ــاد  االّحت انهيار  عقب  الوحيدة  وبقيت  عظمى، 
السوفياتي، تصّدر لنا كل شيء ثقافًيا، من األفالم 
واملسلسالت إلى الّتقاليد التي تصلنا عبرها وعبر 

الكتب والقصص والرّوايات الّشهيرة.
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جامعة   – هوجز  دافيد  األستاذ  يؤّكد  ا،  ـً تاريخّي
بني  التقاًء  هناك  كــان  ــه  أّن بريطانيا،  شيفيلد، 
قبل  السادس  العام  نحو  ــل  وزُح املشتري  كوكبي 
امليالد، وعندما يلتقي جرمني سماوّيني حتدث ظاهرة 
جنم  ــوالدة  ب توحي  اقترابهما  من  جتعل  طبيعّية 
الّظاهرة كانت ظاهرة  فإّن هذه  لهوجز  ووفًقا  جديد، 
في  والفرس)،  البابلّيني  الفلك  (علماء  للمجوس 
أّيار/مايو،  شهر  في  الّسماوات  من  الغربي  اجلانب 
وعند اقترابهم إلى القدس بدت جنوًبا للقدس (بيت 
حلم تقع جنوب القدس). وفي نظرّيات أخرى يظهر 
واجلزيرة  الرّياض  من  نظرًا  الّسماء،  غرب  املشتري 

قبل  األول  العام  ّية في  العرب
امليالد، وجنوًبا إذا نظرنا من 

القدس في العام ذاته.
وراثة  أيًضا  يكون  قد  الّشجرة  على  جنم  تعليق 
الّشموع  آنًفا، وهو تعليق  تقليد سبق وذكرته  عن 

واألضواء على الّشجرة.
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”شيخ  أو  نويل“  ”بابا  باسم  ُيعرف  ما  أّن  يعتقد 
اّلذي عاش  القّديس نيكوالس  ا  ـً ّي هو عمل العيد“ 
في القرن الرّابع امليالدي في آسيا الّصغرى (تركيا 
إيطاليا.  في  باري  مبدينة  رفاته  دفن  والذي  اليوم) 
ويعتبر  وكرمه  بطيبته  يعرف  ــذي  اّل القديس  هذا 
مدينة  في  عاش  ا  ـً ثرّي رجًال  كان  األطفال،  قّديس 
مير بتركيا، وال عالقة له بعيد امليالد ال من قريب 
كرمه  عن  ــروي  ت القصص  فإحدى  بعيد.  من  وال 
واستعداده أن يساعد احملتاجني سرًا، حتكي عن رجل 
فقير لم يكن بوسعه تزويج بناته ولم يكن ميلك ما 
يكفي من املال لدفع مهر بناته (كان أهل الفتيات 
يدفعون مقابل تزويج بناتهم)، وطلب مساعدة، فما 
كان من نيكوالس إّال أن قام بإنزال كيس من الّنقود 
ا  ـً الّذهبّية عبر املدخنة فوقعت في جراب كان معلّق
فوق املدخنة لتجفيفه، وتكرر األمر مع تزويج الرّجل 
القّديس  بأّن  علم  أن  وبعد  والّثالثة،  الّثانية  ابنته 
وذاع  لشكره  ذهــب  بذلك  يقوم  من  هو  نيكوالس 

صيت نيكوالس كمن يهدي الهدايا.
العيد  لشيخ  مختلفة  تسميات  هناك  ــا  أوروّب في 
قّصة  باتت  أن  وبعد  لألطفال.  الهدايا  يهدي  الذي 
قرّروا  إجنلترا  في  شعبّية  غير  نيكوالس  القديس 
قصص  في  الهدايا  يهدي  الذي  الّشخص  تسمية 
 “father christmas” العيد  بشيخ  األطفال 
في اسكتلندا. وفي أمريكا  ويعرف باسم ”سانتا“ 
حتّول  بعد  وفيما  كرينغل“،  ”كريس  باسم  عرف 
في  الوقت.  مرور  مع  كالوس“  ”سانتا  إلى  االسم 
وميألونه  قبقابهم  يضعون  ــال  األطــف ــان  ك هولندا 
بالّشعير واجلزر خليول القّديس نيكوالس، ليجدوها 
في  الّتالي.  اليوم  في  واحللويات  بالهدايا  محّملة 
الشعراء  من  العديد  اكتشف  عشر  الّتاسع  القرن 
ودمجوها  نيكوالس  القديس  عن  القدمية  القصص 

بشخصّية شيخ العيد الوهمّية.
ملاذا بابا نويل يلبس األحمر؟.. إحدى القصص تقول 
إّن تصميم البزّة التي يرتديها بابا نويل قامت به 
شركة ”كوكا كوال“ األمريكّية كتسويق ملشروباتها. 
شيخ  كان  بريطانيا  في  عشر  الّتاسع  القرن  في 
القزح، ورغم شياع  ألوان قوس  يرتدي شّتى  العيد 
يعود هذا  قد  ِحكرًا.  لم يكن  أّنه  إّال  األحمر  الّلون 
سيم  الذي  نيكوالس  القّديس  قّصة  إلى  الّتقليد 
مطراًنا وارتدى الّلباس األحمر اّلذي يشير إلى درجته 

الكهنوتّية في تلك األّيام.

œöO*« bOŽ w� U¹«bN�« ™™
إلى  مكان  أّي  في  ُيشر  لم  اإلجنيل  أّن  إلى  ُيشار 
له  محّدًدا  تاريًخا  يعلن  وال  امليالد  بعيد  االحتفال 
وال عيًدا حّتى مليالد يسوع املسيح، ولكّن البشر 
الّشخص  هذا  بعيد  ويحتفلوا  يذكروا  أن  يحّبون 
ميالد  ا  ـً ّي عمل هو  امليالد  عيد  أّن  ومبــا  ذاك،  أو 
شخص كان يدعى يسوع عاش قبل آالف الّسنني، 
فإّن الّتقليد مبنح الهدايا له، استبدل مع مّر الزمن 

بتقدمي الهدايا لألطفال كبديل.

œö O *« b O F � W ÒO � O � *« d O � b O �UI Ò� �«
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الهوس العضلي حالة تصيب الّشباب ممارسي 
األثقال؛  متارين  ممارسي  وخصوًصا  الّرياضة، 
هزيَل  أو  ضعيًفا  نفسه  الــّشــخــص  فــيــرى 
كثافته  تكون  قد  احلقيقة  في  لكّنه  اجلسد، 
العضلّية عالية، أفضل من عريضي األكتاف 

وأصحاب العضالت. 
اخلارجّي،  بالّشكل  الهوس  أّن  الواضح  من 

تريد  فبينما  الّشباب والّشابات.  بني  ما  مختلف  بشكل  يتجسد 
ـًا  الّشابات أن تكّن نحيفات، يتمّنى الّشباب أن يبنوا جسًما عضلّي
 – الفتيات  تعاني  فكما  األبطال..!  أجسام  إلى  أقرب  ضخًما، 
من  أقّل  وزنهّن  أّن  الّسمنة، رغم  من   – فقط!  اعتقادهّن  حسب 
حسب اعتقادهم فقط! –  معّدل الوزن املثالي، يعاني الّشباب – 
من الّنحافة املفرطة، رغم أن وزنهم أكثر من معّدل الوزن املثالي. 
لهدف  الرياضّية  النّوادي  في  قاٍس  لرجيم  الكثيرون  يخضع  قد  و 
الوصول إلى الّشكل اّلذي تفرضه عليهم وسائل اإلعالن واإلعالم 

املختلفة.
وصناعة  اإلعــالن واإلعــالم  هو  املعاناه  هذه  وراء  الّرئيس  الّسبب 
صوًرا  نرى  األخيرين،  العقدين  ففي  املالبس.  ومسّوقو  األفــالم 
لرجال ُعراة الّصدر مع الّتشديد على إبراز العضالت. هذه الّصور 
تستخدم غالًبا تقنّية الـ“فوتوشوب“، للوصول إلى جسم ”مثالّي“ 

ال يالئم واقعنا املُعاش.
ومنذ الّطفولة، تفرض األفالم وألعاب الفيديو على األوالد والبنات، 
األوالد  بطل  يظهر  حيث  ”مثالّية“،  بطولّية  لشخصّيات  صــوًرا 
ـًا.. متاًما كما تفرض  مشدوَد اجلسم، مفتوَل العضالت وسيًما وقوّي
لعبة ”باربي“ شكل الفتاة ”املثالّية“ الّنحيفة الّرشيقة على البنات؛ 

وهذه مهّمة غير مستحيلة.
لألسف، فإّن معظم األفكار املسّبقة عن الّشكل اخلارجّي والغذاء 
اّلتي يعاني منها األوالد والبنات، وخاّصًة في مجتمعاتنا العربّية 
ال يتّم معاجلتها؛ وعادًة، تكون هذه املشاكل ومشاكل أخرى مرتبطة 
كما يتوّقعون  بحاالت نفسّية، ناجتة عن عدم التمّيز والّظهور – 

- كاآلخرين.
 ∫WÒO�HÒM�« W�U(« dÞU��

- اإلحباط وعدم الّرضى بالّنفس.
- استعمال جميع أنواع الهرمونات واألدوية اخلطيرة بكمّيات كبيرة 

لتغيير شكل اجلسم بكّل وسيلة.
- تأثير األصدقاء واملجتمع حوله.

املناسبة،  احللول  تقدمي  يجب  املستعصية  احلاالت  هذه  مثل  وفي 
مستعصية  معّينة  حاالت  الّتوعية والّتثقيف، وفي  على  كالعمل 

تقدمي عالج نفسّي.
يسّببون  قد  ــالم  واإلع األصــدقــاء  وتأثير  بالّنفس  الّثقة  عــدم  إّن 
دّوامة  هوس  إلى  بالّشخص  تــؤّدي  أن  ميكنها  نفسّية  اضّطرابات 
العضالت واجلسم املثالّي والوزن، فاستخدامه للهرمونات والعقاقير 
املختلفة وعملّيات الّتجميل قد تؤذي اجلسد وتضّر بنفسّية الشخص.

فاحلذر ثّم احلذر..!
 WÒO× ÒB�«  W¹cGÒ²�«  ‰U−�  w�  qLFð  ¨W¹cGð  WÒO	UB²š«®

©q¹b³�« ÒV ÒD�«Ë ¨WLOK Ò��«Ë
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فككت أزرار غيمٍة أوحت لها ُأمُّ الفصول أن تنداح فوق صدري سماًء 
ومطر.. فككتها.. وانهمرت سفرًا في تضاريس مشروعك اإلبداعّي، 
تشابًكا  أَُأّسس  احلاسرة.. كي  األسئلة  كّل  أزلُت من طريقي  أن  بعد 
ا ناعًما بيني وبني أبجدّيتَك، لغًة، أسلوًبا، خياًال  ـً ا حميمّي ـً ّي جمال

وواقًعا.
راودُت نصوصَك كلماٍت عاشقة وهممُت بها توّهًجا وتعابيَر وسيولًة 
الّتصويرّية  بالّلوحات  غنّي  وتدّفق  صــادق،  ــوٌْح  بَ هي  ماذا  حريرّيًة.. 

امللوّنة والّطاقِة الّداخلّية الفاعلة في متونها الّسردّية 
والوجدان  الوجود  وجتّسد  متّثل  اّلتي  اتها،  وشخصّي
للحياة.. ــر  اآلخ الوجه  عن  وتبحث  الفلسطينّي، 

مبدعي احلبيب زياد!!
ــى زمن  ــي إل ــي أخــتــرُت أن آت ــى روايــتــك ألّن جئُت إل
إبداعك، ُهوّيًة داخَل فضاء الّلغة.. أليست الّضاد يا 

أخي هي مقامنا أّنى حللنا سفرًا وترحاًال؟!
وهي  والغد،  واحلاضر  واملكان  األرض  وهي  ال؟!  كيف 
املصدر األساسّي حّتى ال يبقى الوطُن رَدوًسا مفقوًدا.

كاتبي الغالي!
ــوم شعبك،  ــم ـــات وه ــكــّل عـــذاب ل أنــــَت انــكــشــفــت 
طموحاته  ــُه،  آمــالَ مشاعرَهُ،  مختزًيا  إبــداَعــَك  فجاَء 
احلاضر  مع  عالقة  على  وأنــت  تكتُب  وانتصاراته.. 

اليومّي... حاضٍر ُتساِئلُه، ونسائُل معه املاضي تستشرف املستقبل 
البديل اّلذي ينتظرنا في مساحة الّنور في نهاية الّنفق.

ّية،  يغ احلوارّية والرّؤية الّشمول كّل ذلك من خالل تعّدد األصوات والصِّ
هو:  ــاٍم؛  س وطنّي  هدف  أجل  من  احلقيقة  بجسد  احلميم  واالّتــصــال 

اقتناص األمل وتخّطي االنهزام.
أّيها الرّوائي العزيز!

أنت تعمل على اكتشاف الّتاريخ املَْنسّي بواسطة إنتاج ذاكرة الزّمان 
ّي اّلذي أصبح  واملكان، حفاًظا على ذاكرة شعبَك... من هذا الزّمن العرب
املأساة الكبرى ملا في الّتراجيدّيات اإلغريقّية؛ لذلك جعلت كلماتَك ال 

ُتساوم وال ُتهادن وال تقبل احللول الوْسطى.. ملاذا؟!

لتسكن اإلنسان الفلسطينّي الباحَث عن حلمه، تسكنه مطرقًة تهدم 
للحرير  ريق  الطَّ بيسراها  وُتعّبد  حراكه  ُتعيُق  اّلتي  األصنام  بيمناها 

مود والّشموخ قريبًا من الّشمس. واحلرّية.. طريَق الصُّ
أّيها احلامل الَقلم الكلمة!!

لغتك متمرّدة، ُتعّبر عن َقَلٍق، لكّنها ُتسّجل احلقيقة، حقيقة الوطن، 
فيها تبدو األمور واألشياء غير ُمْستقرّة على حال.. فتأتي عندها 

مزروعًة بألغاٍم مجازّية ومحكومًة بسلطة االستعارة.
وحني تتركها هنا وهناك تتفّتت وتتشّظى، فذلك كي 
نفُسُه  العربّي  الواقع  يعيشه  ما  يفضح  ا  ـً نّص جتيء 

من نشٍظ وتفتيت.
إًذا من الّطبيعي أن تكتب في املساحة الفلسطينّية 
وفي زمنها الّتاريخي، تكتب واقًفا على أرض صلبة 

من اإلبداع.. 
هامًسا،  هــادًئــا  جمالصا  تعكس  نصوصَك  جتعل 
الباذخ  عاملَك  من  آتية  ألّنها  النَّفس..  له  تستريح 
الّتصويرّية  وامللكة  ّية،  والّشمول رّية  الثَّ بالّتجربة 
ا وَضْعَتُه  ـً ّي والرّؤيِة الرّائية املرآوّية.. لنصلنا منجزًا أدب

خارج رِهان الوقت!
إلبداعَك..  انتصرنا  نحن  الوفّي!!  اِخلــّل  أّيها  نعم.. 

فأحببناه، سرًدا ومضموًنا.. وامتلكناه..
ا  ـً ّي جمال عاًملا  تقوله  وجودنا.  وتقول  ذاكرتنا..  تسكن  ذاكرُتَك  لتظّل 

مبتكرًا موازًيا لهذا الواقع القاسي واحلزين..
عاًملا سنواصل االرحتال فيه حّتى نقبض وإّياَك على أبدّيِة َفرٍَح جتترح 

هيل.. ِقيامَتها، كحصاٍن عاد إليه الصَّ
ليبقى إلبداعك حضور في نهار الكتابة!

 q�”  W³²J�  UN²L ÒE½  w²Ò�«  …Ëb?? ÒM??�«  w�  XOI�√  w²Ò�«  WLKJ�«  Òh??½®
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رثائّية بائسة..
َتبعُث في البشر
نشوَة اخلرافة..

والّصحراء.
وحٌي.. 

هوى على املرابع..
من الّسماء.

مّر..
عن طريق اخلطأ

في جيوب الّدخالء.
إّنه الّصوت..

املبحوح..
على آذان األشّقاء.

و.. محّمد الّدّرة
نقابة الّرصاص..

العربّية.
صور ودبابيس..

تذكارّية.
دمه..

بحبوحة املصّور..
بني الفقهاء.

خطيبهم.. بدون 
لباس.

مراعاة..
خلوف الّناس..

من الّناس!
والعبث يخشى

صوت الّشهداء..
في املدن.

واملهزلة..
في األرجاء..

بوصلة حني تطبق
على احلياء..

بني األحياء
وحّطني..!

صالح الّدين
ذاكرة املنهوب.. 

يتيًما..
بني األشّقاء.

أناديك..
يا رّبّي..

(والّتني والّزيتون)
وحلب الّشهباء
صارت أّمتنا..

سريعة االجتزاء
منيعة..

في وجه االسراء
وأحالم البؤساء!

أناديك..
يا رّبّي

أن متنع امللح..
عن اجلراح

ليبقى..
صوت اخلرافة..

مراح الفقير..
والبقاء.

في انتظار..
الّزير وداحس والغبراء

في ساحة الّشهداء!

(حيفا/طمرة) 
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 v²Š  WKzUF�«  »—  s??�  W�Ëd×�  Ë√  ø…dOI�  WKzUŽ  Í√  Ë√
 Íd²AMÐ  U*  ™™  øbOF�UÐ  dFAð  UNOÒK�½  Ë√  ¨UNF�  qH²×½
 ÃU²×� b�Ë ÍQÐ d ÒJHMÐ q¼ ¨U½œôË_ UN�ÒbI½ q¹u½ UÐUÐ U¹«b¼
 ¨ ôu�Q*« VOÞ√ v ÒAF²½ lL²−MÐ U* ™™ øWÒ¹b¼ tODF½Ë
 Ë√  Ÿu�O�  wÒKB½  q??�_U??Ð  Ë√  øbOF�«  VŠUBÐ  dJHMÐ  q??¼
 `³
√ nO�Ë bOF�« W ÒB� sŽ U½œôË√ dÒ³�MÐ q¼ ™™ ø.d�
 ™™ °°øWÒ¹œöO*« qOð«dÒ²�«Ë rO½«dÒ²�« qÒðdMÐ q¼ øvMž dIH�«

ÆÆbO−� œöO� uJ�uI½ Â“ô —U


f O �U �œ  Ë   d �≈
©ÕÓd³ ÓA*«Ë W ÒO�UF�UÐ®åœöO�ò

       ©”UO�≈ uÐ√®





762015 ‰Ë_« Êu½U� 18 WFL'«

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

تتواجد منطقة "تّلة املتملكني" في القسم اجلنوب – 
من  الّشمالّية  الّضفة  على  الكرمل،  جبل  من  غربّي 
נחל  "ناحل عوفديا"  باسم  يعرف  (اليوم  أمير  وادي 
עובדיה) وهي املنطقة احملاذية للّطريق الواصل ما بني 
املعروفة  واملنطقة  ”فرويد“)  شارع  (اليوم  الّشاطئ 
חורב)،  (מרכז  حوريف“  ”مركز  باسم  بأّيامنا 
وتبعد عشرات األمتار إلى اجلنوب من احلّي ”رمات 
(صورة رقم 1 تشير إلى املوقع في خارطة  إشكول“ 

حيفا). 

WOL�Ò²�« q�√
(גבעת  املاعز“  ”تّلة  باسم  أّيامنا  في  الّتلة  تعرف 
גבעת   – (بالعبرية  املتملكني“  ”تلة  أو  העזים) 
”تّلة  تسمية  مصدر  بالّتحديد  نعلم  ال  הקנין). 
املاعز“، إّال أّن سّكان األحياء املجاورة أطلقوا على 
الّتّلة هذا االسم، نسبًة إلى رعاة املاعز اّلتي انتشرت 
في املوقع خالل عشرينّيات القرن املنصرم، بسبب آبار 

املياه الكثيرة املتواجدة في املوقع.
أّما مصدر اسم ” تّلة املتملكني“، فنسبة إلى ”شركة 

اّلذين  הקנין)  (חברת  املتملكني“ 
متّلكوا املنطقة بعد شراء األراضي خالل 
عّدة  قبل  البريطانّي.  اإلنتداب  فترة 
األراضي  ببيع  الّشركة  قامت  أعوام، 
إلى مواطنني بشكل فردّي لهدف بناء 

حّي سكنّي جديد في املوقع.
ــــذي أجــري  ـــرّي اّل خـــالل املــســح األـث
يذكر  و1966،   1965 عاَمي  بني 
”فرش  ــم  اس حتــت  املــوقــع  الباحثون 
أو ”خربة الّسهلي“، وذلك  الّسهلي“ 
املواشي  لرعي  موقًعا  املنطقة  لكون 

خالل فترة اإلنتداب البريطانّي.
أّما احلي اجلديد اّلذي سيتّم بناَءه على الّتلة، 
فسيطلق عليه اسم ”حي غورائيل“ نسبًة إلى رئيس 

اّلذي كان رئيس بلدية  بلدّية حيفا ”أرييه غورائيل“ 
حيفا في الفترة املمتّدة بني عام 1978 و1993.

WÒ¹dŁ_«  UHA²J*«
في  األثـــرّي  للمسح  واجلمعّية  ــار  اآلث سلطة  أجــرت 
عاَمي  بني  للمنطقة  أّول  ـًا  أثرّي مسًحا  إسرائيل، 
آثار  إلى وجود  املسح  أشار  وقد  و1966.   1965
منها  نقطتان  احتوت  الّتلة.  على  نقاط  ثالث  في 
احلجرّي  العصر  إلى  تعود  صّوان  أدوات  بقايا  على 
القدمي (قُرابة 245000 – 45000 عام مضت)، 
عام   7000  –  12000) األخير  احلجرّي  والعصر 
مضت)، بينما احتوى القسم الغربّي من املوقع بقايا 
آبار ماء، كهوف ومعالم مباٍن ميتّد تاريخها من الفترة 
البيزنطّية، اململوكّية وحّتى الفترات اإلسالمّية األولى 

(القرن الّثامن ميالدّي).
الّتخطيط  أعقاب  وفــي   ،2006 عــام 
إجراء  ّمت  اِملنطقة،  في  جديد  حّي  لبناء 
الغربّي  مسح أثري آخر ارتكز في اجلزء 
من املوقع. خالل املسح األثري ّمت توثيق 
شمل  األّول  مركزّية.  أثرّية  مواقع  ثالثة 
الّصوان،  حجارة  من  املكتشفات  مئات 
خالل  كبيرة  صناعة  على وجود  يدّل  ما 
أّما  واألخــيــر.  األوســط  احلجرّي  العصر 
في اجلزء الّشمالّي من الّتّلة، فقد كشف 
في  مبا  األثرّية،  اخلربة  بقايا  عن  املسح 
ذلك آبار املياه وبقايا املنازل القدمية. أّما 
بقايا  توثيق  فتّم  الّتّلة،  منحدرات  في 
جدار مبنّي من احلجارة، يصل طوله إلى 
الباحثون  يعتقد  متر.   500 من  أكثر 
الزّراعّية  أّنه كان جداًرا يحيط األراضي 

للموقع اّلذي ّمت فيها رعي املواشي.

بدأت احلفرّيات األثرّية الوحيدة 
اّلــتــي أجــريــت فــي املــوقــع عام 
درايـــة  إلـــى  2007، وهــدفــت 
عليها  العثور  ّمت  اّلتي  اآلثــار 

خالل املسح األثرّي. حيث ّمت الّتنقيب خالل احلفرّيات 
ّمت  كما  غرفتني،  من  مكّون  سكنّي  منزل  بقايا  عن 
في  ُنحتت  اّلتي  والقنوات  املياه  آبار  بعض  توثيق 

الّصخر اجليرّي ونقلت مياه الّشتاء إلى تلك اآلبار.

q??? �d??? J??? �« q??? �??? � w????? � ¢5??? J??? ÒK??? L??? �??? *« W????? ÒK?????�¢

ÆWÒKÒ²�« l�u	 v�≈ dOAð WÞ—Uš
Æ2006 ÂU???F???�« s???	 ÒÍd?????Ł_« `??�??*« W???Þ—U???š

2007 ÂUŽ  UÒ¹dH(« ‰öš UN²Ý«—œ XÒ9 ¡U	 d¾Ð
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 œö³�«  w??�  …b??z«d??�«  ¡U???¹“_«  W�dý  XF�Ë
 «bIŽ  FACTORY 54 OUTLET
 …—«œù  Êö??Žô«Ë  W¹UŽbK�  ULÝ  W�dý  l�
 wÐdF�«  j??Ýu??�«  w??�  W??O??zU??Žb??�«  UNðöLŠ
 qLA²� Ÿu???³???Ý_« «c????¼  X??I??K??D??½«  w???²???�«Ë
 u???¹œ«—Ë Ÿ—«u??A??�«  U??²??�ô vKŽ  U??½ö??Ž«

ÆX½d²½«Ë
 5??Ð Y???�U???¦???�« u????¼ b???�U???F???²???�« «c?????¼ d??³??²??F??¹
 UOK×�  …b???z«—   U??�d??ý  UN²F�Ë   UO�UHð«
 d??N??A??�« ‰ö????š U??L??Ý W???�d???ý l???� U??O??*U??ŽË
 …d²H�«  w??�  UNMŽ  Êö???Žô«  r²OÝË  d??O??šô«
 W−O²½    UO�UHðô«  Ác??¼  wðQðË  ¨W³¹dI�«
 U¼d¹bð w²�« W×łUM�« WO�öŽô«  öL×K�

ÆUNMzUÐe� ULÝ W�dý
 v??�«   d??C??Š«  Factory outlet 54
 UN½Ëd²Að  r²M�  w²�«   U�—U*«  q�  œö³�«

Æœö³�« Ã—Uš s�
  u�ðuŠ  w??�  Factory outlet 54  
 ¡U¹“« s�  öOJAð d³�« lL−¹ fð«dHL¼
 WŠU��  vKŽ  …b??z«d??�«  WO*UF�«   U??�—U??*«
 80000  s�  d¦�«  vKŽ  Íu²%  Â  3000
 «Îbł W¹dG� OUTLET —UFÝQÐË WFD�
 w� d�Ëô«  U¹d²A*« WKÝ  özUF�« `M9

Æ U�—U*« r�UŽ
 WLEM�Ë  l??z«—  qJAÐ  WLLB�   u??½U??(«
 ‚u�ð W??F??²??� —u??N??L??'« `??M??9 W??I??¹d??D??Ð
 r�� q??L??A??ð w???¼Ë W??K??zU??F??�« q??J??� W???F???z«—
 Â  800  W???ŠU???�???�  v???K???Ž  œôËú???????�  r???	???{
 œôËú???� ¡U?????¹“ô« s??�  ö??O??J??A??ð q??L??A??ðË
 ÊËb??&  r??�??I??�«  w??�  ‰U???H???Þô«Ë  W³O³A�«¨
 qI¹  ô  U????�Ë  f???Ðö???�  W??F??D??�  20¨000
 q� s??� W??¹c??Šô« s??� ÃË“ 10¨000   s??Ž
 œôËô« vKŽ W³³;«  U�—U*« q�Ë Ÿ«u½ô«
 öO� ∫ œö³�« w� «dO�uð d¦�ô« —UFÝ_UÐË
 10  sÐ  ¨wÐ—UÐ  ¨  w²O�  uKO¼¨uðu�¨“bO�¨
 ¨wÝuł  ¨“b??O??�  w??½U??�—«  ¨  ÊU??�  —b¹U³Ý  ¨
 “bO� p¹U½ ¨“bO� UJOðËU½ ¨“bO� XÝu�ô
 s??¹—u??� n???�«— u??�u??Ð ¨X??½U??ł ¨ ”«b????¹œ« ¨
 ¨ÍdOÐ  œd�  ¨“bO�  dO−HKO¼  w�uð  ¨  “bO�
 UÐU� ¨“bO� U²�œ ¨wMO�—uł ¨f¹«dÐ dAO�
 ‰e¹œ¨“bO�  f¹UIO�  ¨  f½ôUÐ  uO½¨“bO�
 ¨“bO� Ê—U� U½Ëœ ¨d�UM��« ¨ fð«dÐ ¨“bO�
 ¨“bO�  U�uÐ  ¨“bO�  b½ö³LOð  ¨“bO�  fł

ÆU¼dOžË e½U¹U�U¼
Factory 54 out≠ v�« …—U¹“ pý ÊËbÐ

 WFz«— ‚u�ð WF²� WKzUF�«  `ML²Ý   let
 dO�uð UNK�  U¹d²A� WKÝ v�« W�U{ùUÐ

Æ 70% W¹UG� qBð  ö¹eMð l�

‰U	O� …d{U×0 dO³� ÂUL²¼« 
 u×HÞ wŠ«—e� Ÿd� w�  uO�œ

 …—UA²�*«  X??�Òb??�  “ u×HÞ  w??Š«—e??�  w??�  wI²K½”  ŸËd??A??�  —U???Þ≈  w??�
 Ÿd�  w�  w{U*«  Ÿu³Ý_«  …d{U×�  ¨ uO�œ  ‰U	O�  ¨W�ËdF*«  W¹dÝ_«
 b�u�«Ë ÍdBF�« b�«u�«” Ê«uMŽ X% p�–Ë ¨…dUM�UÐ  u×HÞ wŠ«—e�

 Æ“wÞ«dI1b�«
 q�UA� vKŽ ¡uC�« jOK�ð ¨‚ ÒuA� qJAÐ X�Òb� w²�« ¨…d{U;« w� -Ë
 s�  dO¦J�«  sŽ  UN�öš   uO�œ  XÐUł√  YOŠ  ¨ U??N??�_«Ë  ¡UÐx�  W�ËdF�
 p�– sŽ «Ëd³ŽË …d{U;UÐ « ÎdO³� U Î�UL²¼« «ËbÐ√ s¹c�« w�U¼_«  ôƒU�ð
 ÊQ�Ë  ÊdFý  sN½√   UN�_«  iFÐ  X�U�Ë  ÆUN�U²š  w�  —U(«  oOHB²�UÐ
 Ê√  XŽUD²Ý«  nO�  ô≈Ë  ¨sNðuOÐ  w�  sNð—«“   uO�œ  ‰U	O�  …d{U;«

 ÆW�b�« ÁcNÐ œôË_« l� sNK�UA� ·dFð
  U??ý—Ë s??� b??¹b??F??�« “ u×HÞ w??Š«—e??� w??�  wI²K½”  ŸËd??A??� ÷d??F??¹
 W�U{ùUÐ  ¨WHK²	�  lO{«u�  w�  WŽuM²*«  WOz«dŁù«   «d{U;«Ë  qLF�«
 q³� s� UN1bIð r²¹ w²�« ¨WHK²	*« 5�UC*«  «– WF²L*«  UÞUAM�« v�«
 ÊUJÝù«  ÷Ëd??�  lO{«u�  w�  ¡«d³š  rNMOÐ  s�Ë  ¨5�ËdF�  s¹d{U×�

    ÆU¼dOžË  «—UL¦²Ýô« ¨bŽUI²�« ¨ «dO�u²�« ¨©U²MJA�®
 s� d¦�√ v�« qBO� WM��« Ác¼ ŸËdA*« lOÝuð - t½√ v�« …—Uýù« —b&
 ¨WF²2Ë  WIÒOý   «¡UIK�  ÊUJ�  v�«  ŸËdH�«  Ác¼  X� Òu%  YOŠ  ¨U ÎŽd�  23
 U ÎLKŽ ¨t�UL²¼« dO¦¹ U ÎÞUA½ Ë√ …d{U×� UNO� b−¹ Ê√ h	ý q� lOD²�¹
 —uNL'« ÂU�√  WŠu²H� ¨ŸËdA*«  «c¼ sL{ ¨ «d{U;«Ë  UÞUAM�«  Ê√
 5³ž«d�« vKŽ U�Ë Æœö³�« w� „uM³�« lOLł szUÐe�Ë ¨qÐUI� ÊËœ ¨lÝ«u�«
 hB	*« ÊUJ*« w�  «d{U×LK� qO−�²�« ÈuÝ W�—UA*«Ë —uC(« w�

ÆpM³�UÐ ’U)« X½d²½ù« l�u� w� p�c�
∫q?????????????????O?????????????????−?????????????????�?????????????????²?????????????????�«Ë q????????????????O????????????????U????????????????H????????????????²????????????????K????????????????�
w w w Æ m i z r a h i ≠ t e f a h o t Æ c o Æ i l Ø n i f g a s h i m

  uO�œ ‰U	O� l� …dUM�« Ÿd� s� ÍUM¹ WO�Už ∫5LO�« s� …—uB�« w�

ÊöŽô«Ë W¹UŽbK� ULÝ l� WL	{ WKL×Ð  FACTORY 54 OUTLET

 …u??Žb??Ð M&H X??�U??� ¨œU???O???Ž_« r??Ýu??� W??³??ÝU??M??0
 ©bO−*«  œöO*«  bOŽ®  ÊUłdN�  v�≈  szUÐe�«  —uNLł
 ¨…dUM�« BIG FASHION  w� M&H  Ÿd� w�

w{U*« X³��« Âu¹ p�–Ë
 «uF²L²Ý«Ë  M&H  ÊU???�œ  v??�≈   U??¾??*«  q??Ë  b??�Ë
 «uF²9Ë  ÊUJ*UÐ   œUÝ  w²�«  WO�UH²Šô«  ¡«uł_UÐ
 lOLł w� 20% v�≈ XKË w²�«  ö¹eM²�« WKL×Ð

 ÆÊU�b�« ÂU��√
BIG FASH≠ w� M&H  ÊU?? Ò�œ X�²�« b�Ë «c¼
 bOŽ  “u??�—  l�  VÝUM²¹  U??0Ë  WKOLł  WÒK×Ð  ION
 VB½Ë ¨¡«dLŠ …œU−Ý ‘d� Ò- YOŠ bO−*« œöO*«
  PłUH*«  ÂÒb??�  UL�  ¨W½ ÒuK�   «—u??J??¹œË —u?? —«b??ł
  DJ „UM¼ ÊU� p�– v�≈ W�U{ùUÐ ¨—«ËeK� ÈuK(«Ë
 ¨WF²2Ë  W??B??�«—  W¹dBŽ  vIOÝu�  l??{Ë  YOŠ

 ÆœUOŽ_UÐ oOKð WOKzUŽ WO�UH²Š≈ ¡«ułQÐ p�– q�Ë
 w�  Âö????Žù«Ë  W�U× ÒB�«  r��  …d??¹b??�  ¨s??¹u??�  í??¹“
 Íc�«  ÊUłdN*«  «c??¼  Ê≈  X�U�  ¨qOz«dÝ≈  w�  H&M
 U ÎLFH� ¨U ÎFz«— ÊU� w�«u²�« vKŽ WO½U¦�« WM�K� ÂUIÔ¹
 ¨bO−*«  œöO*«  bOFÐ  oOK¹  U??0Ë  —Ëd??�??�«Ë  ÕdH�UÐ
 ÊuK�UÐ ÊUJ*« `AÒð«Ë WO�UH²Š« ¡«uł_« X½U� YOŠ
 ÆW¹Ë«“ q� w� …d{UŠ X½U� bOF�« “u�—Ë ¨dLŠ_«
 Âu??O??�U??Ð «u??F??²??L??²??Ý« s??zU??Ðe??�« ÊQ???Ð í???¹“ X???�U???{√Ë
 5LzUIK�Ë ŸdHK�  rN�«d²Š«Ë r¼d¹bIð  sŽ «uÐdŽ√Ë

ÆÊUłdN*« vKŽ
 ‰UH²Šû�  W??�U??C??Ô*«  WLOI�«  ‰u??Š  ‰«R??Ý  vKŽ  « Îœ—Ë
 …dUM�« w??� H&M  Ÿd??� Èb??� ÊQ??Ð í??¹“ X??ÐU??ł√
 WŠd*«  ¡«u??ł_«  YOŠ  szUÐe�«  »c??'   U� ÒuI*«  q�
 UNðœu−Ð eÒOL²ð w²�« ¨WÐ«c'«Ë W¹dBF�« fÐö*«Ë
 ÆWKzUF�«  œ«d????�√  q??J??�  W??×??¹d??*«  U??¼—U??F??Ý√Ë W??I??zU??H??�«
 Ê√  vKŽ ’d??% …dUM�«  w� H&M  ÊQ??Ð   b??? Ò�√Ë
 sŽ  b¹bł  s??�  …d??�  q??�  UNMzUÐ“  ¡vłUHðË  ¡v�UJÔð
 rNŠ«d�√  rN�—UAðË  …dO³J�«   UCOH	²�«  o¹dÞ
 s??zU??Ðe??�« ÊQ???Ð  —U??????ý√Ë Æ  U??³??ÝU??M??*«Ë œU??O??Ž_U??Ð
 UNF¹“uð - w²�«  U¹uK(«Ë vIOÝu*UÐ «uF²L²Ý«
 vKŽ  …dO³J�«   UCOH	²�UÐ  l³D�UÐË  ¨ÂuO�«  WKOÞ
 WKOL'«  —u??B??�«  ◊U??I??²??�«Ë  ¨ÊU??�b??�«   U¹u²×�  q??�

ÆœöO*« bOŽ “u�— jÝË
 w� … Òd??�  s??�  d¦�√  ÊU??łd??N??*«  W??�U??�≈  WO½UJ�≈  ‰u??ŠË
 d�_«  Ê√  í??¹“   b?? Ò�√  Èd??š√   U³ÝUM� w??�Ë  WM��«
 WO½UJ�≈  ”—b???ð  WJ³A�«  Ê√Ë  ÊU??³??�??(«  w??�  œ—«Ë
 v�≈   —U??ý√Ë  ÆÈd??š√   UO�U ÒF�Ë   UO�UH²Š«  rOEMð
 rOEMðË  ôUH²Š« W�U�SÐ ¨r²NðË ¨XL²¼« H&M Ê√
 WO�öÝù« œUOŽ_« W³ÝUM0 WUš  UCOH	ð ÂU¹√
 UNMzUÐ“ lOL' tO�uð Íc�« Â«d²Šù« ‰öš s� p�–Ë
 w�Ë Æ¡UM¦²Ý« ÊËœ s� ¨WO½UJ��« `z«dA�« W�U� s�

 rOEMð w� dšQ²ð s� H&M  ÊQÐ X�U� ‚UO��« «c¼
 ¨Èdš√  ŸËd�  w�   ôUH²Šù«Ë   UO�UFH�«  Ác¼  q¦�
  U³ÝUM� w???�Ë ¨…d??U??M??�«  Ÿd???� w??� j??I??� f??O??�Ë
 Ê√Ë  WUš  ¨W¹œöO*«  WM��«  ”√—  bOŽ  q¦�  Èd??š√
 dO¦J�«Ë  qC�_«  .bIð  w�  qÒ¦L²ð  H&M  WÝUOÝ

ÆUNMzUÐe�  «“UO²�ù« s�
 œö³�«  Ã—Uš  w�  H&M   UÞUA½Ë   UO�U ÒF�  sŽË
 —œU³ð W�Ëœ q� Ê≈ í¹“ X�U� ¨œöO*« bOŽ W³ÝUM0
  «œUF�«Ë bO�UI²�« l� výUL²ð  ôUH²Š« W�U�≈ v�≈
 ‰UH²Šù«  ‰U??¦??*«  qO³Ý  vKŽ   d???�–Ë  ¨UNO�  WF³Ò²*«
 UNMJ�Ë ¨W??³??ÝU??M??*« Ác??N??Ð U??�??L??M??�« w???� r??O??�√ Íc????�«
 w� ‰UH²Šù« «c¼ s� « Î—u ÔX¹√— ¢ ∫WKzU� X�—b²Ý«
 …dUM�«  Ÿd�  w�  UM�UH²Š«  Ê√  ÍœUI²ŽSÐË  ¨U�LM�«
 Íc�« ‰UH²Šù« s� ÎWŽË—Ë WF²�Ë ÎôULł q�√ sJ¹ r�

Æ¢U�LM�« w� rO�√
 ŸdHÐ ÊË—u???	???� s??×??½ ¢ ∫W??K??zU??� í???¹“ X??L??²??²??š«Ë
 bNA¹ t½√ –« «Îbł U Î×łU½ U ÎŽd� d³²F¹ Íc�« …dUM�«
 WJ³A�« Ê≈  Æs??zU??Ðe??�«  q??Ó³?? �  s??�  tOKŽ U?? ÎF??Ý«Ë ÎôU??³??�≈
 q«uO�  …d??U??M??�«  Ÿd??H??Ð  —UL¦²Ýù«  w??�  dL²�²Ý

 Æ¢—U¼œ“ù«Ë ÕU−M�«

 …œbF²*« W¾�b²�« qzUÝË ‰ULF²Ý« d¦J¹ ¨œd³�« …QÞË œ«b²ý«Ë ÂUF�« «c¼ ¡U²A�« qB� ‰uKŠ l�
 U2 ¨‰UHÞ_« tMJ�¹ XO³� WM�¬ dOž …dO¦� ÊUOŠ√ w� ÊuJð w²�« qzUÝu�« Ác¼ ¨‰eM*« W¾�b²�
  UÐUù  ÍœR¹  w�U²�UÐË  ÊUšbK�  nO¦�  ‚UAM²Ý«  Ë√   uO³�«  w�  oz«d(«  ‰UF²ý«  V³�¹

 Æ…U�Ë  ôUŠË …dODš
 …d−AÐ WIKF²*« WUš UC¹« WÐUô«  ôUŠ d¦Jð …bO−*« œUOŽ_« ‰uKŠ l�Ë p�– v�≈ W�U{≈
 V³�²�«Ë  ‰eM*«  ‚«d²Š«  v�«  w�U²�UÐ  ÍœRð  b�  w²�«Ë  …d−A�«  ‰UF²ý«  ‰öš  s�  U�«  œöO*«
 VÝUM� dOž ÊUJ� b¹b% V³�Ð …d−A�« ◊uIÝ ¡«dł WÐUô« U�√Ë …U�Ë  ôUŠË  UÐUSÐ

Æ UN³BM�
 s¹dOš_«  5??�U??F??�«  ‰ö???šË  t??½«  ‰U??H??Þ_«  ÊU???�ô  “ÂdODÐ”  W�ÝR�   UODF�  s??�  ‰b??²??�??¹Ë
 qzUÝË ‰ULF²Ý« V³�Ð ‰eM*« ‚«d²Š« ¡«dł ‰UHÞ_ …U�Ë W�UŠ 11 b— - ©2014≠2015®
 jÝu�« s� ‰UHÞ_  ôUŠ lÐ—√Ë »dŽ ‰UHÞ_  UO�Ë X½U�  ôU(« Ác¼ s� 8 ÊQ¦OŠ W¾�b²�«

  ÆÍœuNO�«
 ‚UD½ vKŽ »dŽ ‰UHÞ_ …U�Ë  ôUŠ 3 b— - ÁbŠu� ÂUF�« «c¼ w� t½√ UC¹√  UODF*« ‰bðË

ÆW¾�b²�« qzUÝË ‰ULF²Ý« ¡«dł W�Ëb�«
 Íc�« ÊUJ*« Ê_ ¨ uO³�« qš«œ v²Š ‰UHÞ_« vKŽ ÿUH(UÐ “ÂdODÐ” W�ÝR� wuð UM¼ s�Ë
 s� «c� Æ¡U²A�« …d²� ‰öš ‰UHÞ_« s� dO¦�  u* …bOB� `³B¹ rN� s�ü« ÊUJ*« t½« ÷d²H¹

Æ—uðU¹œ«d�« Ë« W¹e�d*« W¾�b²�U� WM�¬ W¾�bð qzUÝuÐ XO³�« W¾�bð ö¦� rN*«
 WDKÝ  w�  œU???ý—ù«Ë   UOKLF�«  jÐU{  l�  WKÐUI*«  Ác??¼  UM¹dł√  bI�  W¹U�u�«  q³Ý  sŽ  U??�√Ë
 qš«œ oz«d(« …d¦� v�≈ ‚dDð Íc�«Ë WO½U�uý q�U� bO��« Íe�d*« qOK'« WIDM� ≠T�UD*«
 ÆnOB�« qB� w�  ôU(« l� W½—UI� ©80%® w�«u×Ð Í√ ¡U²A�« qB� w� UuBš ‰“UM*«
 bz«“ jG{ Ë√ WM�¬ dOž W¾�bð …eNł√ qOGA²� œuFð ‰“UM*« w� Àb% w²�« oz«d(« WO³�UG�
 ÊUšb�« ‚UAM²Ý« sŽ W&U½ ÊuJð o¹d(« s�  UÐUù« WO³�Už Ê√ UL�Æ¡UÐdNJ�« WJ³ý vKŽ

Æt�H½ o¹d(« s� fO�Ë YF³M*«
 ÂuIð”  ∫  ‰UI�  ’—UI�«  œd³�«  ‰öš   uO³�«  w�  WKLF²�*«  W¾�b²�«  qzUÝË  ’uB	ÐË  «c¼
 d³²Fð w²�«Ë UNM� “UG�«Ë “UJ�« ¨VD(« W¾�bL� W¾�bð qzUÝË …bFÐ XO³�« W¾�b²Ð  özUF�«
 t³O�d²Ð ÂuI¹ U�bMŽ «dDš ÊuJ¹ b� “Už vKŽ qLF¹ Íc�« W¾�b²�« “UNł ö¦L� ¨WM�¬ dOž qzUÝË
 WKOÝË Í√ h×� r²¹ Ê√ qCH*« s� UL� Æp�c� q¼R� dOžË hšd� dOž h	ý tB×� Ë√

 b�Q²�«  rN*«  s�  VD(«  …Q�b�  h	¹  U0  UC¹√  ÆUN²¹e¼Uł  s�  b�Q²K�  UN�ULF²Ý«  q³�  W¾�bð
 ¨UNKš«œ  nOB�«  ‰öš  UNýUAŽ√  wM³ð  b�  —uOD�«  iFÐ  Ê√  UuBšË  WMšb*«  nOEMð  s�
 b�Ë  XO³�«  q??š«œ  v�«  YF³Mð   «“UG�«Ë  ÊUšb�«  ÊS�  v??�Ëô«  …d??*«  w�  W¾�b*«  ‰UFý≈  œd−0Ë
 ÊËœ  u*« V³�¹ qÐ ULzU½ ÊU� «–« ÊU�½ô« tÐ dFA¹ ô Íc�« ‚UM²šô« «c¼ Æ‚UM²šô« V³�ð
 o¹d( V³�¹ b� VD(« ‚dŠ WOKLŽ s� d¹UD²*«  —«dA�«  Ê√  UL� Æo³�� t³M� Ë«  …—U??ý«  Í«

 s� ’u??B??	??Ð U???�√ ÆÀU?????Ł√ s???� t??�u??Š U???�
 ŸuMLL�  W¾�bð  WKOÝu�  qIM*«  qLF²�¹
 ¨XO³�«  q???š«œ  q??I??M??*«  ‰U??F??ý≈  U??ðU??Ð  UFM�
 V³�ð r??×??H??�« s???� W??¦??F??³??M??*«  «“U???G???�U???�
 …d¦�Ë  5−��_«  WK�  V³�Ð  ‚U??M??²??šô«
 p�c�  ÆXO³�«  w??�  Êu??Ðd??J??�«  bO��√  w½UŁ
 tK� bz«e�« ¡UÐdNJ�« jGC� W³�M�UÐ d�_«

 ‰ULF²Ý«  W−O²½  XO³�«  ‰UFý≈  w�  WBŠ
 qOGAð r²¹ Ê√ rN*« s� «c� ¨ bŠ«Ë ÊPO� ¡UÐdNJ�« s� WO�UŽ WOL� pKN²�ð …b¹bŽ W¾�bð qzUÝË

Æ“UMŽ rłUM�« jGC�« qL×²¹ Íu� ¡UÐdN� jš vKŽ W¾�b²�« qzUÝË

 Æm�UÐ W³�«d� ÊËœ r¼bŠu� W¾�b²�«  qzUÝË  s�  »dI�UÐ  ‰UHÞ_«  ¡UIÐ≈  ÂbŽ  q¼_«  wu½  «c�”
 U/≈Ë —UM�UÐ qLF¹ ô t½u� —uðU¹œ«d�« uN� ‰UHÞ√ Íu×¹ XO³� WM�ü« W¾�b²�« qzUÝË d¦�√ U�√
 o¹dŠ V³�¹ ô t½S� —uðU¹œ«d�« l�Ë «–≈ v²ŠË ‰UHÞú� d¼Uþ dOžË —uðU¹œ«d�« qš«œ X¹e�UÐ

Æ“ UÐU≈ Ë√
 bMŽ  o¹d×Ð  V³�²�«  w�  tÐ  ”Q??Ð  ô  VOB½  UN�  w²�«Ë  œöO*«  bOŽ  …d−AÐ  oKF²¹  U�  qJÐË
 WM¹e�«Ë  œöO*«  d−ý  WO³�Už”  ∫WO½U�uý  bO��«  ·U??{√  bI�  s�¬  dOž  …¡U??{≈  qÐUJÐ  UNð¡U{≈
 œ«u� pO²Ýö³�« ‚«d²Š« WOKLŽ s� YF³M¹ UN�«d²Š« W�UŠ w� «c� ¨pO²Ýö³�« s� WŽuMB� ÂuO�«
 bNF�  U³KD²* oÐUD*« dOž …¡U{ù« qÐU�Ë WM¹e�« …œUŽ o¹d×K� V³�*«Ë ÆbO½UO��U� …dDš
 d³²Fð  UH«u*« bNF� WI�«u�  d� w²�«Ë WM�ü« WM¹e�« Ê« wGK½ ô s×½ Æœö³�« w�  UH«u*«
  «d*« iFÐ w� WBOšd�«Ë WM�ü« dOž WM¹e�« Íd²A¹ s� sJ�Ë¨Èdš_« s� «dFÝ vKž√ …œUŽ

Æ“t²KzUŽ ÁUOŠË tðUOŠ u¼Ë k¼UÐ sLŁ p�– bFÐ tHKJð
 V½U−Ð ‰UHÞ_«  ¡UIÐ≈  Âb??ŽË ¨XO³�«  w� q??¼_«  bł«uð bMŽ jI� …d−A�«  …¡U??{≈  rN*«  s� UL�”
 jGC�« wHJ¹ ôË ¨…¡U{ù« ¡UHÞSÐ ÂUL²¼ô« XO³�« s� ÃËd)« bMŽË¨m�UÐ W³�«d� ÊËœ …d−A�«
 W�«“≈ qCH¹ U/≈Ë ¨ t�H½ qÐUJ�« w� ôUF� vI³¹ wzUÐdNJ�« —UO²�« Ê_ UNzUHÞù qÐUJ�« —e�« vKŽ
 ÀUF³½« V³�¹ b� …d−A�« ‚«d²Š« Ê_ ÂuMK� œuK)« bMŽ d�ô« p�c� Æ¡UÐdNJ�« s� UOK� pK��«

Æ“ u*« w�U²�UÐË WKzUF�« œ«d�_ ‚UM²š« WOKLŽË ÊUšœË …dDš œ«u�

 qOz«dÝ≈  w�  H&M   w??�  Âö??Žù«Ë  W�U×B�«  r��  …d¹b�  ¨s¹u�  í??¹“
 Ê√  vKŽ ’d% …dUM�«  w� H&M  ∫œöO*«  bOŽ ÊUłdN� sŽ Àb×²ð
 U³ÝUM*«Ë  œUOŽ_UÐ  rNŠ«d�√  rN�—UAðË  UNMzUÐ“  ¡vłUHðË  ¡v�UJð

∫s¹dOš_« 5�UF�« ‰öš 
W¾�b²�«  q??zU??ÝË V³�Ð rN�“UM�  ‚«d??²??Š«  ¡«d???ł  »d??Ž  ‰U??H??Þ_  …U???�Ë   ôU???Š  8
  80% W³�MÐ lHðdð ¡U²A�« w� ‰“UM*« ‚«d²Š«  ôUŠ” ∫WO½U�uý q�U� T�UD*« WDKÝ w� œUý—ù«Ë  UOKLF�« jÐU{

” W¾�b²�« qzUÝË V³�Ð





822015 ‰Ë_« Êu½U� 18 WFL'«



842015 ‰Ë_« Êu½U� 18 WFL'«

—U−¹û�
UHOŠ w� rÝ« t� W�öŠ Êu�U�

Â“«uÒK�« lOLł qLA¹
ÒwzU�½ qOL& e�dL� ¨U ÎC¹√ ¨`KB¹

 ∫vKŽ ‰UBÒðô« ¨WÒO�U{≈ qO�UH²�
0544911918

rH�« W Ò× � vKŽ WE�U;«Ë 5½–_«Ë oK(«  UÐUN²�≈ ÃöF� »dO?N?áuÝ XOÐ s fOKÐ uOÐ
 —UD√  s  tI�«d¹  U??Ë  ¡U²A�«  qB�  w�
 UMFOLł  ÷ÒdF²½  b??�  fID�«   U³ÒKIðË
  U??ÝËd??O???Ñ???�«  UN³Ò³�Ôð  w??²??�«  ÷«d??ú??�

 5???Ð s?????????Ë ÆU?????¹d?????O?????²?????J?????³?????�«Ë
 W????�Ëd????F????*«  U??????ÝËd??????O???????Ñ???????�«
 s??  U????ÝËd????O?????Ñ „U???M???¼ «Îb??????ł
 ”u??�u??�u??ðá???¹d??²??�??�« W??K??zU??Ž
 VÒ³�ð b??� w??²??�« ¨© U??¹b??I??F??�«®
 Òr???C???ðË ÆW????¹b????F???? Ô U?????? Î{«d??????√
 ”u??�u??�u??ðá???¹d??²??�??�« W??K??zU??Ž
 u??????¼Ë U??????? Î�Ëd???????F??????? U??????ÎH??????M??????�
 s Íc�« A ”u�u�uðá?¹d²Ý
 ¨VÒ³�Ô¹  ULO�  ¨V³�Ô¹  Ê√  t½Qý

ÆwuŁd'« oK(« »UN²�≈
 ∫wK¹ U0 »UN²�ù« eÒOL²¹

 W??�U??š  ¨o???K???(U???Ð  W???¹u???�  Âô¬
 …—«d???Š ŸU???H???ð—«Ë ¨l??K??³??�« W??O??K??L??Ž ¡U???M???Ł√
 ÊU????ð“u????� ¨V?????F?????ðË n????F????{ Ær?????�?????'«
 jI½  ULNOKŽË  Ê«Ë«d??L??ŠË  ÊU²L Ò�C²
 oK(«  »U??N??²??�≈  hO�Að  r²¹  Æ¡U??C??O??Ð
 s W??M?? ÒO??Ž c????š√ W???D???Ý«u???Ð w???u???Łd???'«
 Ãö??F??�« U???√ ÆU??N??� W????Ž«—“ q??L??ŽË o??K??(«
  «œUC*«  i¹d*«  ¡UDŽ≈  WDÝ«uÐ  uN�
 »dON?áuÝ  W�dý  Òd�¹  UM¼Ë  ÆW¹uO(«
 ’U�ý_« d ÒA³ð Ê√ WOz«cG�«  U�UCLK�
 o??K??(«  U??ÐU??N??²??�≈ s??? Êu??½U??F??¹ s???¹c???�«
  — Òu????Þ U??N??½Q??Ð …—d???J???²???*« W???O???u???Łd???'«
 fOKÐ  uOÐ  vŽb¹  « Îe?? ÒO??2Ë  U Î�Uš  U Î−²M
 ¨— Òd??J??²??*« o??K??(« »U??N??²??�≈  ôU???Š Ãö??F??�
 uOÐ  Æ Òh??L??K??� ’«d????�√ s??Ž …—U??³??Ž u???¼Ë
 U¹dO²JÐ  u¼  »dON?áuÝ  XOÐ  s  fOKÐ

 ¨«Îb????ł W???¦???¹b???ŠË …d??J??²??³?? W???O???ðu???O???ÐË—á
 ¨Âu??F??K??³??�« o??ÞU??M?? Ãö??F??� W??B?? ÒB??�??Ë
 WO�U ÒF� ÆrH�« n¹u&Ë 5½–_« ¨5ð“uK�«
 X??O??Ð s?????? f???O???K???Ð u????O????Ð
 qCHÐ  w???¼  »d??O??N???áu??Ý
 ÊU??D??O??²??Ýù« v??K??Ž t??ð—b??�
 n¹u&  w�  “—Òc−Ò²�«Ë”
 vKŽ  —œU??�  u??¼Ë  ÆÂuFK³�«
 w???ÐU???−???¹≈ Ê“«u????????ð o???K???š
 W??³?? Ò³??�??*« r???O???Ł«d???'« b???{
 p?????�c?????ÐË ¨÷«d??????????ú??????????�
 r??O??Ł«d??'« ◊U???A???½ l??M??1
 U??N??M??O??Ð s?????Ë ¨…—U?????? ÒC??????�«
 ”u?????�u?????�u?????ðá??????¹d?????²?????Ý
 Âu????I????¹  Î̈U?????O?????K?????L?????Ž  ÆA
 d???O???šQ???²???Ð f????O????K????Ð u????O????Ð
 r??O??Ł«d??ł  “ «dLF²�”  Òu???/  W???�U???Ž≈Ë
 «c??J??¼Ë ¨o??K??(U??Ð ”u??�u??�u??ðá???¹d??²??Ý
 o???K???(«  U????ÐU????N????²????�≈ l????M????1Ë Z????�U????F????¹
 qJý vKŽ qB¹ fOKÐ uOÐ ÆWOuŁd'«
 WLzöË  ¨ u??²??�«  rFDÐ  ÒhLK�  ’«d??�√
 Êu½UF¹ s¹c�« —U³J�«Ë ‰UHÞú� U ÎBOBš
 WuŁdł  V³�Ð  …—ÒdJ²*«   UÐUN²�ù«  s
 s f??O??K??Ð u??O??Ð Æ”u???�u???�u???ðá????¹d???²???Ý
  UÐUN²�≈  ÃöF�  ‰U ÒF�  »dON?áuÝ  XOÐ
 W Ò× � vKŽ WE�U;«Ë 5½–_«Ë 5ð“uK�«
 WN¹dJ�«  W×z«d�«  lMË  rH�«Ë  ÊU??M??Ý_«
 d³²FÔ¹ u??N??� p???�– v???�≈  W??�U??{ùU??Ð Æt??M??
 w??u??O??�« ‰U??L??F??²??Ýû??� U??? Î¹—Ëd???{ Îö?? ÒL??J??
 w�  WO³K��«  U¹dO²J³�«  b??ł«u??ð  iH)
 lMË ¨5????½–_«Ë o??K??(«Ë r??H??�« n??¹u??&

 ¡«uN�« Ê√ ·ËdF*« s
 n???¹d???)« …d????²????� w????�
 w�U²�UÐË  UÎ�Uł  ÊuJ¹
 tłu�«  …dAÐ  `³BÔð
 Í– s???Ž d???¦???�√ W??? Ò�U???ł
 W�dý  ¨s¹ôdO�  Æq³�
 W???¹U???M???F???�«Ë ÃU???O???J???*«
 œö???³???�« w????� …b?????z«d?????�«
 ÂËd???O???Ý p??????� ÂÒb?????I?????ð
 Perfect Care
 WÐö�Ë  tłu�«  ÒbA�

 Æ…dA³�«
 vKŽ  ÂËdO��«  eJðd¹
 u??²??¹á f???J???O???�á????u???�
 – ‰U??? ÒF???� 5??łËd??²??Ý√
 wFO³Þ  V?? Ò�d??  u???¼Ë
 s t??ł«d??�??²??Ý« r??²??¹

 w�U×Ô¹  ¨U??¹u??B??�«  ‰u???�
 dNE  v??K??Ž  k??�U??×?? Ô¹  Íc???�«  wFO³D�«  5??łËd??²??Ý_«  q??L??Ž
  UMOU²¹Ñ?�«  ¨U??Ðu??łu??'«  X??¹e??Ð  “ Òe??F??  Æ…d??A??³??K??�  »U???ý
 UN×M9Ë  …d??A??³??�«  ÍÒc??G??ð  w??²??�«  WLŽUM�«   U½uJOKO��«Ë

 ÆWÒOKL�*« WuFM�UÐ U ÎÝU�Š≈
 UN²uF½  ¨UN²Ðö�  ¨UNð Òu�  pðdAÐ  v??�≈  ÂËdO��«  bOFÔ¹
 ¨ÂËdO Ò��«  ‚u??�  V ÒÞd  .d??�  s¼bÐ   `BMÔ¹  ÆUN²�«dý≈Ë

ÆWłU(« V�Š

∫÷dFð s¹ôdO� w� qOL−²�«  «d³²�
 tłu�« ÒbA� Perfect Care ÂËdOÝ

…dA³�« WÐö�Ë
 XOÐ  s  fOKÐ  uOÐ  ÆvDÝu�«  Ê–_«  »UN²�≈
Æ ‚u×� qJý vKŽ U ÎC¹√ dÒ�u² »dON?áuÝ

∫‰ULF²Ýô«  ULOKFð
 ÆÎU???O???u???¹  Òh???L???K???�  ’d??????�  1≠2  ∫’«d??????????�√
 W??I??F??K??® …d??O??G??�  W??I??F??K??  1≠2  ∫‚u??×??�??
 WO³Þ  X�O�   UuKF*«  Ác¼  ÆÂuO�UÐ  ©”UO�
 Æw??³??D??�« ‰U??L??F??²??Ýû??�  U??L??O??K??F??ð q?? ÒJ??A??ð ôË
 t Òłu²�«  V−¹  WKJA  W??¹√  œu???łË  W??�U??Š  w??�
 b¹e  vKŽ  ‰uB×K�  ÆZ??�U??F??*«  VO³D�«  v??�≈
r�� v????�≈ t???łu???²???�« s???J??? Ô1  U???u???K???F???*« s???

  1800≠350≠333 ∫…—UA²Ýô« 

 WŽU��«  oKDð  !«—Ë√  ¨w??�U??(«  Ÿu??³??Ý_«  s??  Î¡«b???²???Ð«
 ≠?Ð  !u�UÝ  W�dý  s  Gear S2  “«d??Þ  s  WO�c�«

ÆÃÆ‘ 1¨699
 IFA d??9R?? ‰ö??š …d?? ‰Ë_ W??ŽU??�??�« s??Ž Êö???Žô« -
 bMŽ  Î «d??O??³??�  ÎU??ÐU??−??Ž«  X??O??I??�Ë  5??�d??Ð  W??M??¹b??  w??�  2015
 Ær�UF�« w� UOłu�uMJ²�« ‰U− w� 5B²�*« 5OH×B�«
 s  5b�²�*«  sJL²�  …eO2  WO{—QÐ  …œËe??  WŽU��«

ÆWHK²�*« WŽU��«  ôULF²ÝUÐ rJ×²�«
 qLA¹Ë oO½√ rOLB²Ð wJOÝö� “«dDÐ …d�u² WŽU��«
 Gear S2 “«dÞ ÎUC¹√Ë ÆWOC� WO{—√Ë ¡«œuÝ WeŠ√
 - pOMłdO�«u³O¼ ÊuJOKOÝ WeŠ√Ë w{U¹— rOLB²Ð

Æw{U¹d�« …UO(« jLM� UBOBš UN²Lzö
 wÐdF�« jÝu�« w� Orange o¹u�ð d¹b ¨ÍËbŽ b³Ž
 …dO�* WKÓLJ …uDš WO�c�« WŽU��« ‚öÞ« d³²F¹ ¢∫ ‰U�
  q¦9Ë ¨ÍuOK)« r�UŽ U¼bNA¹ w²�« włu�uMJ²�« ÂbI²�«
 …bŽ  q³�  UNO�«  U??½—œU??Ð  w²�«  WKL(«  w??�  WO�U{≈  WIKŠ
 w� WO½Ëd²J�ô«  UÝu³K*« ‰U− ‚öÞ« - YOŠ dNý√
 ÕU−MÐ v�Ë_« WE×K�« cM XOEŠ w²�«Ë !«—Ë√ WJ³ý

 ÍuOK)« ‚u��« …œU¹— w� —«dL²Ýö� U¼bNł È—UB� ‰c³ð !«—Ë√ W�dý ÆdOEM�« lDIM
 Samsung Gear  WO�c�«  WŽU��« XIKÞ√ w²�«  …bOŠu�« W�dA�« s×½ ÂuO�«Ë  œö³�«  w�
 ¨Ê«b¹b'« Ê«“«dD�« ÆULN�öÞSÐ UML� 5²K�«  UO�U{ô« 5²O�c�« 5²ŽU��« v�« W�U{ôUÐ S2

ÆÃÆ‘ 1¨699 mK³¹Ë  “U²2 dF�Ð szUÐeK� ÊU{ËdF ¨w{U¹d�«Ë wÝöJ�«
 Orange e�«d* «uNłuð ¡«dAK�Ë  öL(«Ë …eNł_« w�UÐË WO�c�« WŽU��« vKŽ ·dF²K�

ÆorangeÆcoÆilØar l�u*« «uKšœ√ Ë√ wÐdF�« jÝu�« w� in the city

 WO½Ëd²J�ô«  UÝu³K*« ‰U−  …bz«— !«—Ë√
 oKDð w²�« W¹uOK)«  U�dA�« 5Ð …bOŠu�«

W¦�UŁ WO�– tŽUÝ



862015 ‰Ë_« Êu½U� 18 WFL'«

X�O�—U²Ý W½uð s� WO Ò×� …UO( WÒOz«cž `zUB½
X??�??O??�—U??²??Ý w???� W??¹c??G??ð …—U??A??²??�??� ¨Íd???O???Ð√ w????ðË— s???� W??�Òb??I??�

 ◊UAÒM	«  ¨W× ÒB	UÐ  ÎWLFH�  UMðUOŠ  ÊuJð  Ê√  b¹d½  UMÒK�
 w� s??L??J??¹  W??¹U??G??	«  Ác???¼ oOI×²	 o??¹d??D??	«  ÆW??? Ò¹u???O???(«Ë
 U� q� vKŽ Íu²% WÒO×� W¹cGð  «œUŽË ◊U/√ ŸU³Òð≈

 ÆÊœUF�Ë  UMO�U²O?Ñ ¨ UMOðË—á s� r�'« tłU²×¹
 UMN Òłuð  ¨rJðUOŠË  rJz«cž  rOEMð  vKŽ  r Ô�bŽU�Ô½  wJ	

 ¨X�O�—U²Ý w� W¹cGð …—UA²�� ¨ÍdOÐ√ wðËd	
 WO Ò×�  …UO(  WOz«cž  `zUB½  UM	  X�Òb�  U¼—ËbÐ  w²	«Ë
 s� W�bI*« W¹cG²	« `zUB½ qLAð ÆrJðözUŽ ¡UMÐ_Ë rJ	
 5�%  s�  rJM ÒJ Ô9  WÒOKLŽ   «uDš  X�O�—U²Ý  W½uð
 ÆW×O×B	«Ë  WLOK�	«  W¹cG²	«  o¹dÞ  sŽ  rJðUOŠ  j/

∫`zUBÒM	« rJO	≈
 l³AK	 WOFO³D	«  «—Uýù« W�dF0 oÒKF²¹ w× ÒB	« q�_«
 ¨vŽuł öF� UM½√  wMF¹ ô Włö¦	«  `²� ÆUM¹b	  Ÿu??'«Ë

 Ær Ô�œU�ł_ «uGBÔð Ê√ «u	ËUŠ ÆQLE	«Ë qK*UÐ —uFý Ë√ Ì…œUŽ sŽ U ÎLłU½ p	– ÊuJ¹ b� U/≈Ë
 X�O	Ë WÒOKLF	« s� ¡eł w¼ W�“_« øW�“Òd	« Òq� r²K�Q� WÞôu�uA	« s� V ÒFJ� ‰ËUMð -œ—√

Æq³I²�*« w� s Ò�×²K	 W�d� W�“_« «Ëd³²Ž≈ ÆUN²¹UN½
 WKÒ	b*« W¹cž_« «ËœÒbŠ ÆUNM� UN½uK�Qð w²	« WÒOLJ	UÐ oÒKF²¹ d�_« ÆW¾OÝË …bÒOł W¹cž√ błuð ô
 Ë√ «ÎbŠ«Ë Êu	ËUM²ð YO×Ð WLJ×Ð U¼uŽ Ò“ËË rÔJðU³łË w� UNMŽ ¡UMG²Ýù« ÊuFOD²�ð w²	«
 Ác¼ w� øÈdš√ W³ÝUM� Ë√ bOF	« W³łË ‰ËUM²	 ÃËd�K	 ÊËÒbF²�ð ÆŸu³Ý_« w� UNM� 5MŁ≈
 YO×Ð WIÒO{ fÐö� ¡«bð—≈  «u	ËUŠ ÆtOKŽ -b²Ž«  U2 d¦�√  «uK�Qð ÊQÐ ‰UL²Š≈ „UM¼ W	U(«
 ¨q�_UÐ ¡b³	« s� WIO�œ 20 w	«uŠ bFÐ wðQ¹ l³A	UÐ ”U�Šù« ÆœËbŠ ÊËbÐ q�_« s� rJFM9
 «ËdE²½≈ øW¹UHJ	« tO� U0 «uF³Að r	Ë rÔ²K�√ Æ«ÎbÒOł ÂUFD	« mC�Ë ÌÊQ²Ð q�_« rN*« s� p	c	

ÆÁÒbŠ sŽ bz«e	« q�_« «u³ÒM−²²	 q�_« w� —«dL²Ýô« q³� ozU�œ WFCÐ
 W¹—«d(«  «dF�	« WO ÒL� s� qÒKI¹ b� W³łu	« q³� WÐ—uA	« Ë√ WDK�	« ‰ËUMð Ê√ ÀU×Ð_« Ò5³Ôð
 W³łu	«  «u	ËUMð  rŁ  s??�Ë  nOHšË  w Ò×�  ¡«c??ž  ‰ËUM²Ð  «Ë√b??Ð≈  p	c	  ÆW³łu	«  UN¹u²%  w²	«
 ¨W³KF	UÐ W½uð ∫WO�uO	«  rJðU³łË v	≈  XÐUŁ qJAÐ „ULÝ_« ‰Ušœ≈ vKŽ «u�dŠ≈ ÆWO�Ozd	«
 Í ÒuIð ¨VKI	« W Ò×� w� r¼U�Ôð pL Ò�	« w� …œułu*« 3 U?Ç?O�Ë√ Æ„ULÝ_« s� U¼dOž Ë√ ÊuLKÝ
 p	c	Ë ¨U Î−Že� ÊuJ¹ b� tONÞË tHOEMðË Ã“UD	« pL Ò�	« ¡«dý ÆÃ«e*« s Ò� Ô%Ë WŽUM*« “UNł
 „ULÝ_« w� …dÒ�u²*« WOz«cG	« WLOI	« vKŽ Íu²% wN� ¨W³KF	UÐ W½u²	« u¼ WKJA*« ÁcN	 Òq(«

ÆU ÎLz«œ WŠU² Ô�Ë WE�U(« œ«u*« s� uK�ðË ¨Wł“UD	«
 U Î�UFÞ qHD	« »Òd−¹ wJ	 t½QÐ Ò5³Ôð ÀU×Ð_U� ¨“„ULÝ_« ÊuÒ³×¹ ô ‰UHÞ_«”  Ê√ «u{d²Hð ô
 qHD	« i�— u	 v²Š ¨p	c	 Æq�_« vKŽ …Òd� 20 w	«uŠ b¹b'« ¡«cG	« vKŽ tHA� V−¹ «Îb¹bł

ÆÂUFD	« …bzU� vKŽ „ULÝ_« l{Ë w� —«dL²Ýù« V−¹ ¨W¹«b³	« w� q�_«
 ÆUN½uÒ³%  w²	«  W{U¹d	«  WÝ—U2  rN*«  s�  ¨W¹b�'«   UÞUAM	«Ë  s¹—UL²	«  vKŽ  W³þ«uLK	
 v²Š dš¬ Ÿu½ v	≈ «uKI²½≈ – «u	“UM²ð ô øtM� r²KK� rJMJ	Ë s¹—UL²	« s� «ÎbŠ«Ë U ÎŽu½ r²ÐÒdł

ÆWF²*« rJ	 VK−¹ Íc	« ‰U−*« «Ëb&
 «ËœÒœd²ð ô ÆU ÎF� W{U¹Òd	« WÝ—UL* p¹dý œU−¹≈ «u	ËUŠ – WÒO{U¹Òd	« s¹—UL²	« s� «uÒK9 ô wJ	

ÆW{U¹d	« WÝ—UL0 s¹dšü« ÂU�√ Â«e²	ù« w�
 s�  ôb³�  ÆWOz«cG	«  rJÞU/√  w�  Í—cł  dOOGð  ¡«d??ł≈  «u	ËU%  ôË  rJðU�«e²	≈  w�  «uG	U³ð  ô
 W¹cž_«  ‰ËUM²Ð  ¡b³	«Ë   U¹uAM	«Ë  W¹“UG	«   UÐËdA*«  ¨ÈuK(«  sŽ  …bŠ«Ë  WF�œ  ŸUM²�ù«
 ŸuMÐ W1bI	« r ÔJðU³łË w� W¹cž_« s� 5Žu½ Ë√ Ÿu½ ‰«b³²ÝUÐ «u�u� Ÿu³Ý√ q� w� ¨WOðU³M	«
 øw² Ò×� w� r¼UÝË ÂuO	« t²KF� Íc	« u¼ U� ∫r ÔJ�H½√ «u	QÝ≈ Âu¹ q� W¹UN½ w� Æb¹bł w Ò×�

ÆwÐU−¹ù« dOOG²	« Í ÒuI¹ qAH	« ‰bÐ ÕU−M	« ø«Îbž WO× ÒB	« …uD)« w¼ U�Ë
 rÝSÐ  ·Ëd??F??*«®  5MðËd�	«  Êu�d¼  ‚öÞSÐ  ⁄U??�Òb??	«  ÂuI¹  W�U�²Ðù«  bMŽ  °« ÎdO¦�  «uL�²Ð≈
  U�U�²Ðù«  s�  ÊËd¦J¹  s¹c	«  ’U??�??ý_«  Ê√  ÀU??×??Ð_«  X²³Ł√  b??�Ë  Æ©“…œUF Ò�	«  Êu�d¼”

ÆrNðUOŠ w� …œUFÝ d¦�_« r¼ p×C	«Ë
 bK'« W�UE½Ë …—UCM	« ¨W× ÒB	« w� r¼U�Ô¹ tÒ½_ ¨¡U*« »dý s� √b³ð WKOL'«Ë …dCÒM	« …dA³	«
 W³Ò³�Ô*«  œ«u*«Ë ÂuL Ò�	«  ¨ U¹UHM	«  œ«u� s� r�'« nOEM²Ð ¡U*«  ÂuI¹ p	c� Ætłu	«  …dAÐË

ÆUÎO�u¹ ¨q�_« vKŽ ¨¡U*« s� d²	 2 »dAÐ ¡«d³)« `BM¹ ÆWšu�OAK	
 eO�d²	«Ë ¡UG�ù« …—b� vKŽ dŁRð ÂuM	« WÒK� ÆWKO	 q�  UŽUÝ 7≠8 …Òb* ÂuÒM	« vKŽ «u�dŠ≈
 WML�̂	« v	≈ ÍœRð b�Ë »UBŽ_« “UNł vKŽ UÎ³KÝ dŁRð UL� ¨rOKÝ qJAÐ nzUþu	« ¡«œ√ vKŽ

Ær�'« …eNłQÐ —dC	« o×KÔ¹ b� ÂuM	« s� —U¦�ù« qÐUIÔ*UÐ Æ÷«d�_UÐ WÐU�ù«Ë …bz«e	«
 vKŽ rJ Ô(« sŽ ŸUM²�ù« «u	ËUŠ Æ‰ƒUH²	«Ë ÂUF	« —uFA	«  5�% w� r¼U�Ô¹ wÐU−¹ù« dOJHÒ²	«
 q³I²�*«Ë d{U(UÐ «Ëe Ò�dð Æ’ÓdÔH	« —«b¼SÐ ”U�Šù«Ë rJð«c	  «œUI²½ù« tOłuðË rÔJ�H½√

Æ5¾¹dł «u½u�Ë
 Ác¼  Æ…dOG� “ UýdI½”  p	–  ÊU�  u	  v²Š  tK�QÐ  r²L�  U�  q�  WO�uO	«  rJðdÒJH�  w�  «uK Ò−Ý

ÆWŽ ÒuM²�Ë WLE²M� ¨W×O×� q�√  «œUŽ ŸU³Òð≈ vKŽ r�bŽU�ð WI¹dD	«
 WO½«uO(«   UMOðË—á?K	  —bB�  w¼  W½u²	«  ÆWO�uO	«  rJðU³łË  v??	≈  W½u²	«  ‰U??šœS??Ð  «u�u�
 ¨Âu¹eOM?Ç?*« ¨p½e	« ¨b¹b(« ¨B6¨ B12 5�U²O?Ñ ∫q¦� ¨ÊœUF*«Ë  UMO�U²O?Ñ?K	 lz«— —bB�Ë

Æ—ULŽ_« lOL' ¨ÂuOMOK�	«Ë —uHÝuH	«
 …bŽU��Ë  q�_«  œ«b??Ž≈  WOKLŽ  s�  ¡eł  rNÒ½QÐ  «ËdFAO	  ÂUF ÒD	«  dOC%  w�  ‰UHÞ_«  «u�—Uý
 wND	« s� «uA�¹ s	Ë Áœ«bŽ≈ w� «u�—Uý Íc	« ÂUFD	UÐ ÊuF²L²�OÝ WI¹dD	« …cNÐ ¨WKzUF	«

Æq³I²�*« w�
 q�√ W¹—«dŠ  «dFÝ ÊuJKN²�ð U�bMŽ rJ½QÐ «uLKŽ«Ë WG	U³*« s� «Ë—cŠ≈ øWOLŠ ŸU³ÒðSÐ -√bÐ
 o¹dD	«  ÊuJð «cJ¼Ë ¨ÂUF	«  rJł«e� d ÒJF²¹Ë VFÒ²	«  Èu²�� lHðd¹ ¨UNÐ v�u*« WÒOLJ	«  s�

Æ…dOB� “Âö�²Ýô«” v	≈
Æ U³ Ò�d*UÐ W×{«ËË …dOB� WLzU� qLAð w²	« WOz«cG	«  U−²M*« ¡«dý q ÒCH¹

 sŽ  bOFÐ  Z²M*«  Ê√  wMF¹  b�  «cN�  ¨…u³F	«  vKŽ  w²	«  WIBK*«  “u??�—  qOK%  r²³FB²Ý«  «–≈
Æw× ÒB	« ¡«cGK	 l³Ò²Ô*« n¹dFÒ²	«

 ° UÒOK�*« sŽ ¡UMG²ÝôUÐ Êu�eK� UM½QÐ wMF¹ ô «cN� ¨W×O×� W¹cGð ÂUE½ l³Ò²½ U�bMŽ v²Š
 »u³Š  ¨X??¹“  ÊËb??Ð  Ê—u???�áËá  ¨t�«u�  ¨ «Ëd??C??š  ∫q¦�  ¨WÒO×B	«   UOÒK�*«  «Ë—U??²??š≈  sJ	Ë

Æq�F	« s� …dOG� WIFK� l�  —ËÇu¹ Ë√ ¨W²³M²��  UO	uIÐ ¨U¹u� »u³Š ¨hÒLŠ
 p	–Ë  ¨Âu¹  q�  …dOGB	«   U³łu	«  s�  œbŽ  ‰ËUM²Ð  `BMÔ¹  WO�Ozd	«  W³łu	«  v	≈  W�U{ùUÐ

Æwz«cG	« qO¦L²	« WOKLŽ eOH%Ë l³A	« s� Èu²�� vKŽ WE�U×LK	
 vKŽ  ¨V	UG	«  w�  ¨Íu²%  UN½_  WFÒMBÔ�  WOz«cž   U−²M�  „öN²Ý«  sŽ  ŸUM²�ô«  s�×²�Ô¹
 œ«u�Ë  Âu¹œu�  ¨WOŽUMD�≈  W×z«—Ë  rFÞ  œ«u??�  ¨ U²Ò³¦*«  ¨`K*«  ¨l³A*«  s¼Òb	«  s�   UO ÒL�

ÆWE�UŠ

jI� ÃÆ‘ ≠4.90» …œu'« WO	UŽ …uN�
 …d??šU??� W??O??	U??D??¹« …u??N??� t??O??�U??� „U???� 
 r²¹  …œu???'«  WO	UŽ  …uN�  »u³Š  s??�
 …uNI	«  UMO�U� w� —uH	« vKŽ UNM×Þ

Æ“b	U½Ëb�U� rŽUD� ŸËd� w�
  ÆÃÆ‘  ≠4.90»  ÍœU??Ž  uMOAðuÐU�
 ≠3.90»  u???Ýd???³???Ý«  ”Q??????�Ë  j???I???�
 ¡«d??A??Ð  ◊Ëd??A??�  d??O??ž  Æj??I??�  ÆÃÆ‘
 WLzU�  s??�  d???š¬  Z??²??M??�  Í√  Ë√  W??³??łË

ÆrFD*« w� ÂUFD	«

W??O??	U??D??¹ô« “b???	U???½Ëb???�U???� …u???N???� °v???N???I???0 V???O???ð s????� q?????�«

 rKO�  »U??F??	«  “b??	U??½Ëb??�U??�  w??�  j??I??�Ë Êü«
fðuMO³	«

The Peanuts Movie
fðuMO³	« ∫ÊË«dÐ w	—UAðË wÐuMÝ

 »UF	√  10  Ÿ“uð  “b	U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 l�  fðuMO³	«  rKO�   UOB�ý  s�  WHK²��
 rKO�  fðuMO³	«  rKO�  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q�
 WOB�A	  œU??F??Ð_«  wŁöŁ W�d×²�  Âu???Ý—
   ÆU�UŽ 35 cM� ‰Ë_« rKOH	«≠…dONA	« wÐuMÝ
 q�  l�  fðuMO³	«  rKO�  »UF	√  Êü«  «uFLł«

ÆqO� wÐU¼ W³łË
 l�u� w� »UF	_«  lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

WOÐdF	« WGK	UÐ X½d²½ô«
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 ŸËd?????� l???O???L???ł w?????� …b????ł«u????²????� »U?????F?????	_«
 v²Š  qO�  wÐU¼  W³łË  q�  l�  “b	U½Ëb�U�

ÆÊËe�*« œUH½

 The Peanuts Movie œb¹b'« wÐuMÝ rKO� »UF	√
“b	U½Ëb�U� w� Êü«

 XIKD½« ¨…d�UM	« w�  UOHA²�*«  uÐ« —Ëeð t	öš s� Íc	«Ë ÍuM�	« bOKI²K	 Î «—«dL²Ý«
  UOHA²�� q� w� …œôu	« ÂU��« v	« „öOLOÝ »ËbÐœË „öOLOÝ r�«uÞ UC¹« WM�	« Ác¼

Æ Òu²K	 Êb	Ë wð«uK	«  UN�ô« …—U¹e	 ¨…d�UM	«
 ¡«uÝ ¨WM�	« —«b� vKŽ „öOLOÝ UNÐ ÂuIð lL²−*« qł« s� WDA½« s� ¡eł u¼ ◊UAM	« «c¼
 l�u�  v	«  ‰ušb	«  qON�ð  ¨W�U)«   «d9R*«  ¨q�«u(«  l�   «¡UIK	«  ‰öš  s�  «c¼  ÊU�
 sLC²¹  Íc	«  “U�U�  s�Š«”  ŸËdA�Ë  WOÐdF	«  WGK	UÐ   UN�ú	  U�U�  „öOLOÝ  X½d²½ô«
 ŸU{Ë« l� q�UF²	« ‚dÞ nBð w²	« WOÐdF	« WGK	UÐ …—uB*« …dOBI	« Âö�ô« s� WŽuL−�

ÆwÐdF	« jÝuK	 W�U)« Èdšô« l¹—UA*« s� U¼dOžË Â« q� UNNł«uð WFzUý
 WÝbI*« WKzUF	« vHA²��Ë w�½dH	«Ë ÍeOK$ô« vHA²�� …—U¹eÐ X�U� „öOLOÝ r�«uÞ
 Âö	 W�Uš W¹b¼ XMLCð „öOLOÝ UN²�b� w²	«  W¹bN	«  ¨ UN�ú	 …eO2 W¹b¼ «u??Ž“ËËË

ÆqHDK	Ë
 ¨WHŽUC� WM�	« Ác¼ w� WŠdH	«” ∫X	U� œö³	« w�  uÐ« w� W�UF	« …d¹b*« ¨ÊuN�«— qOŽU¹
 d¦�« s¼œUFÝ«Ë sNÐuK� vKŽ —Ëd�	« ‰Ušœù u²K	 Êb	Ë wð«uK	«  UN�ô« …—U¹“ U½—d� bI	
 ÍuM�	« bOKI²	« «cNÐ ¡«bFÝ s×½ ¨r	UF	« v	« Òs¼ U¼u�b� w²	« W¹bNK	 W�U{« …eO2 W¹bNÐ
 «c¼Ë  Î̈U¹uMÝ  ’U??�??ýô«  s�  b??¹e??*«Ë  b¹e*«  ÕÒdH½  UM½S�  «cJ¼Ë  …d�UM	«   UOHA²��  w�

Æ“œUOŽô« …d²� w� …dO³� WOL¼« Ë– Vł«Ë UM	 W³�M	UÐ
 …—œU³*« Ác¼ vKŽ „öOLOÝ dJA½ UM½«” ∫X	U� ÍeOK$ô« vHA²�*« s� d¼U{ ÊU1« …bÒ	u*«
 w�  r¼œułË  ¨u²K	  Êb	Ë  wð«uK	«   UN�ú	  …œUF�	«Ë  WŠdH	«  s�  b¹e*«  wHCð  UN½«  YOŠ
 UN²ŽUD²ÝUÐ U�  ‰c³ð  w²	«  UC¹«  WK�UF	«  WOMN*«  r�«uDK	  …dO³J	«  …œUF�	«  vH{« ÂU��ô«

Ær�I	« v	« qBð …b	«Ë q� W�bšË …bŽU�*
 “∫ …—U¹e	« bFÐ ‰U� ÊUANł œU¹« —u²�b	« w�½dH	« vHA²�*« w� …œôu	« r�� d¹b� VzU½
 œUFÝù wðQð w²	«  ULEM*«Ë  U�dA	« l� `łUM	«Ë „d²A*« ÊËUF²	« «c¼  «bł V×½ UM½«

Æ“’Uš qJAÐ  UOHA²�*«Ë ÂUŽ qJAÐ wÐdF	« jÝu	« rŽb	Ë ¡U�M	«
 …b¹bł WMÝË …bOFÝ œUOŽ« lOL−K	 vM9 bI� Õd� ôuI½ Æœ …œôu	«Ë ¡U�M	« r�� d¹b� U�«
 vHA²�� w� U¹«bN	« l¹“uðË …œôu	«Ë ¡U�M	« r�I	 rJ½—U¹“ rJ	 dJA½” ∫·U{«Ë W�—U³�

Æ“WÝbI*« WKzUF	«
 

  d³²š«  w²	«  ÀU×Ðô«  X??Ò	œ
 5???ÐË Âu????M????	« 5????Ð W???�ö???F???	«
 Ê« v??K??Ž W??{U??¹d??	« W??Ý—U??2
 ÊuÝ—U1  s¹c	«  ’U�ýô«
 Êu???F???²???L???²???¹ ¨W???????{U???????¹d???????	«
 ÎW??³??�??½ q???C???�√ Âu???M???Ð …œU??????Ž
 ô s????¹c????	« ’U?????�?????ýô« v?????	«
 YOŠ  ÆW??{U??¹d??	« Êu??Ý—U??1
 Î«d??šR??� Íd???ł« Y??×??Ð d??³??²??š«
 s� …b???×???²???*«  U????¹ôu????	« w???�
 National  –  ????????	«  q????³????�
 Sleep Foundation
  «œU?????ŽË W???{U???¹d???	«  «œU?????Ž
 h�ý  1000  Èb???	  Âu???M???	«
 Ác¼Ë  Æ18≠60  ‰UOłô«  5Ð
 nA� w??²??	« Z??zU??²??M??	« i??F??Ð

 ÆY×³	« UNMŽ
 …œu??ł s??� W??{U??¹d??	« s?? Ò�??%

ÆÂuM	« WOŽu½Ë
 ÷—«u??????ŽË Âu????M????	« q???�U???A???�
 s*  q??�√  UN²³�½  ÊuJð  ‚—_«
 W{U¹d	« WÝ—U2 vKŽ œU²F¹

Æ rE²M� qJAÐ
 39% v	« W³�½ WKO	 q� U³¹dIð qC�« qJAÐ Êu�UM¹ rN½« «Ëd�– 5Ð—b²*« s� 67% 56%≠
 ÆÂuM	« Êu³FB²�¹ U� « Î—œU½ rN½« «uGKÐ« rE²M� qJAÐ 5Ð—b²*« s� 69% ÆÊuÐ—b²¹ ô s2

ÆÂuM	« bŽu� s�  UŽUÝ lÐ—« q³� w{U¹d	« ◊UAM	« ¡UN½«
 ÆÂuM	«  bŽu�  s�  U³¹d�  w{U¹d	«  V¹—b²	«  WÝ—U2  VM&  qCH*«  s�  t½√  v	«  Y×³	«  —Uý√
 b� Ê«—UOF*« Ê«c¼ ¨r�'« …—«dŠ lHðdðË 5	UM¹—œô« r�'« “dH¹ W{U¹d	« WÝ—U2 ¡UMŁ«

ÆÂuM	« vKŽ …—bI	« vKŽ Ê«dŁR¹
 UL� ¨ r�'« w� 5	UM¹—œô« Èu²�� iH�M¹ W{U¹d	« WÝ—U2 bFÐ U�  UŽUÝ 3≠4 ‰öš

ÆtðœułË ÂuM	« WOKLŽ qN�¹ U2 ¨ r�'« …—«dŠ iH�MðË
 Íc	« 5�Ë—b½ô« “«d�« v	« ÍœRð W{U¹d	« WÝ—U2 Ê√ v	« ¨ p	– v	« W�U{ùUÐ ¨ Y×³	« —Uý√
 Íc	«Ë  ÂuM	«  w�  bOH¹  b�  w	U²	UÐË   UÞuGC	«Ë  dðu²	«   ôU??Š  s�  hK�²	«  vKŽ  bŽU�¹

ÆWIKI*«Ë W−Že*« —UJ�ô« V³�Ð sJ2 dOž U½UOŠ« ÊuJ¹

 rOFD²	« vKŽ ‰uB×K	 WOÐdF	«  «bK³	« w� eO2 »ËU&
«e½uKH½ô« b{

 dO³� »ËU?????& ¨¡U???²???A???	« q??B??� W???¹«b???Ð l???�
 w� «e??½u??K??H??½ô«  U??L??O??F??D??ð v??K??Ž ‰u??B??×??K??	
 `²OÐ  –  Ê«œ  ¡«u??	  ¡U×½«  w�  XO	ö�   «œUOŽ

ÆXO	öJ	 lÐU²	« UHJð
 W¹«bÐ cM� UNB×� - w²	«  UODF*« V�×Ð
 w�  W¹e�d*«  …œUOF	«  w�  ¨Ê_«  v²Š  ¡U²A	«
 s�  73.1%  r??O??F??D??ð  -  r??ÝU??�  d??H??�  W??M??¹b??�
 ‰U??L??ý r??ÝU??� d??H??� …œU???O???Ž w???�Ë ¨5??'U??F??*«
 rOFDð  Êü«  v??²??Š  -  X??O??	ö??J??	  W??F??ÐU??²??	«
 -  ULO�  Æ·bN²�*«  —u??N??L??'«  s??�  67.3%
 75.8%  rOFDð »uMł rÝU� dH� …œUOŽ w�

ÆrNM�
 ¨⁄d³M�¹«—  qOŽU¹  …—u??²??�b??	«  ‰«u???�√  V�×Ð
 ÊS�  ¨UHJð  `²OÐ  Ê«œ  ¡«u??K??	  WO³D	«  …d??¹b??*«
 …d???z«œ s??L??{ œu??łu??*« ·b??N??²??�??*« —u??N??L??'«

 v{d*« ¨‚u� UL� ÔU�UŽ 65 «uGKÐ s2 s�	« —U³� qLA¹ tðUHŽUC�Ë ÷d*UÐ WÐU�ù« dDš
 sDD�¹ wð«uK	« ¡U�M	« ¨q�«u(« ¡U�M	« ¨W�d(« ËbOI� Ë√  U�ÝR� w� 5¦�U*« ¨5M�e*«
ÆWO³D	« r�«uD	«Ë  «uMÝ fLš v²ŠË ÂUŽ nB½ sÝ s� ‰UHÞ_« ¨…œôu	« bFÐ s�Ë qL×K	

 s¹c	« 5Fł«d*« s� 60.1% rOFDð - „UM¼ Æ…eO2 W�—UA� WO	u−Kł …œUOŽ  bNý p	c�
 v	≈ ÊuL²M¹ ÎUB�ý 61 rOFDð - …—ËU−*« «dÐ dH� …bKÐ w� ÆrOFD²	« wIK²	 rNðuŽœ X9

Æ72.6% t²³�½ U� ÊuKJA¹ r¼ W�bN²�*« W×¹dA	«
 s� eOL*« »ËU−²	« «c¼ vKŽ  «œUOF	« r�«uD	 W¾MN²	UÐ ÂbIð√¢ ∫⁄d³M�¹«— …—u²�b	« X�U{√
 WÐU�ù« lM* rOFD²	« vKŽ ‰uB(« WOL¼√ wF¹ —uNL'« Ê√ vKŽ ‰b¹ Íc	«Ë ¨—uNL'« q³�

Æ¢÷«d�_UÐ

°w??B??�??ý V??O??�d??²??Ð W???³???łË °“b????	U????½Ëb????�U????� w????� b???¹b???ł
FREESTYLE rÝUÐ b¹bł Z²M� “b	U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ√

 »u????K????Ý_«®  FREESTYLE
 VO�dð  s�  szUÐe	«  s ÒJ1  ©d?? Ô(«

ÆU�U9 Êu³žd¹ UL� dł—u³�UN	«
  u??J??¹d??²??½«≠Ÿö??{« d??ł—u??³??L??¼
  UBK�  WKOJAð  l??�  Â«d??ž  90
 qBÐ  ¨”u³J�  —UOš  ∫ U�U{«Ë

 WM³ł Ë wKI�
 s�  FREESTYLE  ‰«  ŸU??³??¹
 v²ŠË  …b???Š«Ë  dł—u³L¼  …b??ŠË

Æ «bŠË 4
 Øf³OAð  l???�  W??³??łu??	«  ŸU???³???ðË

 49.90  ¨b??Š«Ë  dł—u³LN	  ÆÃÆ‘  36.90  dF�Ð  —UO²šö	  WBK�Ë  »ËdA�Ë  WDKÝ
 ¨dł—u³L¼ 4 ‰ ÆÃÆ‘ 75.90 ¨dł—u³L¼ 3 ‰ ÆÃÆ‘ 62.90 ¨dł—u³L¼ 2 ‰ ÆÃÆ‘

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

 ¨ÊU�_« ÂbŽË œÒœdÒ²	UÐ —uFý UMÐU²M¹ ‰Ë_« UMHÞ bK½ U�bMŽ
 …d¼Uþ XNł«Ë …b¹bł Â√ Òq� Æ`zUBÒM	« UMOKŽ ‰UNMð tF�Ë
 ¨…d³š   «–  Â√  q??�  Ë√  UNðb	«Ë¨UN²I¹b�  ¨U??N??ð—U??ł  Ÿ Òu??D??ð
 t²¹cGðË  U Î�uLŽ  qHD	«  WOÐdð  ‰u??Š  UN	  `zUBM	«  .bI²	

ÆU Î�uBš
 `zUBM	«  s??�  qzU¼  ÒrJÐ  W¾OK�  X??½d??²??½ù«  WJ³ý  ¨qÐUI*UÐ
 iF³	«  ÒsNCF³	  s??�Òb??I??¹  w??ð«u??K??	«   U??N??�_«   U??Žu??L??−??�Ë
 `²H¹ b� t??½√ ô≈ ¨bÒOł d??�√ u¼ «c??¼ q� Æs??¹ô ÊË√  U??ÐU??łù«
 d¦�√   U??�«d??š Êu??J??ð  b??�  w??²??	«  `zUBM	«  s??�  dO¦JK	  »U??³??	«
 w� W¹d¹dÝ W¹cGð WOzUBš√ ¨wŠ«—e� U½U½— ÆozUIŠ UNM�
 s� ¨ UN�_« Èb	 WFzUA	« WK¾Ý_« d¦�√ vKŽ VO& U½dO²�

∫tMFL�ð U� Òq� w� `O×B	« W�dF� vKŽ ÒsNðbŽU�� qł√
ø`O×� «c¼ q¼ Æ¡«u¼ lK²Ð« t½_  «“UG	« s� qHD	« w½UFÔ¹

 dNý_«  w�  ‰UHÞ_«  Èb	  WFzUý  …d¼Uþ  w¼  ¨“pO	u�”  UÎOLKŽ  vÒL�Ôð  UL�  Ë√  ¨ «“UG	«  °ö�
 b�Ë ¨ŸUDI½≈ ÊËbÐ UÎ½UOŠ√Ë ¨q�«u²*« ¡UJ³	« w� …d¼UE	« Ác¼ qÒ¦L²ðË ÆrNðUOŠ s� v	Ë_«
 fH½ w� Âu¹ q� Àb×¹Ë ¨Ÿu³Ý_« w� q�_« vKŽ  «d� 3 ¨ÂuO	« w�  UŽUÝ Àö¦	 ÒdL²�¹
 VÒ³B²¹ UN	öšË wzU−� qJAÐ √b³ð ¡UJ³	«  UÐu½ UÎ³	Už Æq�_« vKŽ Ÿu³Ý√ …Òb* ¨ UŽU�	«
 s� w½UF¹ t½√  Ëb³¹Ë 5²�uLC� t¹b¹ U²C³� ÊuJðË ¨ÁU²MłË ÒdL%Ë ¨qHD	«  s� ‚dF	«
 ÊuJ¹ Ê√ bFÐ ¡UJ³	«  UÐu½ wN²Mð ÊUOŠ_« s� dO¦� w�Ë ÆsD³	« Âô¬ `ł—_« vKŽË ¨Âôü«
 q¹bÐ  q�Q¹  qHD	«  ÊU� «–≈  Æ…u??�  ôË ULN	  ‰uŠ ôË 5³F²� Á«b??	«Ë  `³�√Ë ¨VFð b�  qHD	«
 Íu²×¹ Ê√  q ÒCHÔ¹Ë  ¨…d²H	«  Ác¼ w�  —uH�u� VOKŠ q¹bÐ  v	≈  ‰UI²½ùUÐ  `BMÔO�  ¨VOKŠ
 qHD	« W¹cGð v	≈ UJOðuOÐË—á?	«  ‰Ušœ≈ Ê√ X²³Ł√ ÀU×Ð_« Ê√Ë W�Uš ¨UJOðuOÐË—á?	«  vKŽ

Æ…d¼UE	« Ác¼ nOH�ð w� bŽU�¹
ø`O×� «c¼ q¼ Æ»dA¹ Ê√ rN*« – t	 ÍUA	« .bIð q ÒCHÔO� ¡U*« »dA¹ ô qHD	« ÊU� «–≈

 ¡U� W�U{≈ v	≈ WłU×Ð fO	 ¨t�√ s� l{d¹ ‰«e¹ ô Ë√ VOK(« q¹bÐ q�Q¹ Íc	« qHD	« ¨ö�
 ¨W³KB	«  W¹cž_«  vKŽ  qHD	«  nAJÐ  √b³½  U�bMŽË  dLF	«  «c¼  bFÐË  ÆWMÝ  nB½  dLŽ  v²Š
 Ë√  ÍUA	«  qHDK	  ÂÒbI½  ÊQÐ  `BMÔ¹  ô  ¨‰«u??Š_«  lOLł  w�  Æt	  ¡U*«  .bI²Ð  ¡b³	«  s�×²�Ô¹
 ÊU??M??Ý_« ”Òu??�??ð V³�¹ b??� Íc???	« d??J?? Ò�??	« vKŽ Íu??²??% w??²??	« ¨Èd???š√ … Òö??×?? Ô�  U??ÐËd??A??�
 ‘ÒuAðË  l³A	UÐ  U ÎÝU�Š≈  `M9  w²	«Ë  ¨UN	  WOz«cž  WLO�  ô  WÒ¹—«dŠ   «dFÝ  „öN²Ý«Ë

ÆqHD	« Èb	 WOFO³D	« Ÿu'«Ë l³A	« WLE½√
 r²KF� «–≈ ¨p	c	 Æ¡U*« »dý UÎIŠô rNOKŽ VFB¹ ¨… Òö;«  UÐËdA*« ÊuÐdA¹ s¹c	« ‰UHÞ_«

ÆrJKHD	 « ÎœÒb−� ¡U*« «u�Òb�Ë tMŽ «uH�u²� ¨Êü« v²Š p	–
ø`O×� «c¼ q¼ ÆWŽU�	« V�Š fO	Ë t³KÞ V�Š qHD	« ÂUFÞ≈ V−¹

 rN�UFÞ≈ s�×²�Ô¹ p	c	 ¨dš¬ v	≈ qHÞ s� nK²�ð WOz«cG	«  UłUO²Šù«Ë  U³ÒKD²*« ¨rF½
 fO	 Ê√ ·dF½ Ê√ rN*« s� ¨p	– l� Æ UŽUÝ 4 – 3 q� fO	Ë rN³KÞ V�Š v	Ë_« dNý_UÐ
 hG*« Ë√ ‰uK³� ÿUHŠ Ë√ VF²	« sŽ UÎOFO³Þ « ÎdO³Fð ÊuJ¹ b� ¡UJ³	« ÆŸu'« wMF¹ ¡UJÐ q�
 W	UŠ w� Æ¡UJ³	«  h Ò�A½ nO� rKF²½ Ê«  U ÎC¹√  sJ1 Æq�«u²*«  ¡UJ³	«  ÊU� «–≈  © «“UG	«®
 ÊU� «–≈Ë ÆW¹u� Òh�  UOKLŽË rH	« v	≈ s¹bO	« ‰Ušœ≈ tI�«dÔ¹ bI� Ÿu'« sŽ U ÎLłU½ ¡UJ³	«

ÆÂ_« u×½ rH	« …—«œ≈ l� o�«d²¹ ¡UJ³	« l{d¹ qHD	«
ø`O×� ÆVOK(« q¹bÐ dOC×²	 WO½bF*« ¡U*« wKG	 WłUŠ ô

 ¡U*« wKž V−¹ Æq�_« vKŽ WMÝ dLŽ v²Š qHDK	 ÂÒbIð w²	« ¡U*« Ÿ«u½√ lOLł wKž V−¹ ¨ö�
 «ÎbÒOł «u�dFð Ê√ rN*« s� ÆozU�œ 5  …b* ¡U*« wKž wG³M¹ v	Ë_« dNý_« w�Ë ¨5²IO�œ …b*
 t	ULF²Ý≈Ë U ÎC¹√ u¼ tOKž V−¹ p	c	 ¨wHJ¹ ô ¡U*« …eNł√ s� ÁcšQ½ Íc	« wKG*« ¡U*« Ê√

Æ« ÎdðU� `³B¹ Ê√ bFÐ
ø`O×� «c¼ q¼ ÆUN³OKŠ W³O�dð vKŽ dŁRð WF{dÔ*« Â_« W¹cGð

 Âu¦	«  q¦�  ¨«Îb???ł  W¹uI	«   ULFD	«  ¨ö¦L�  ÆÂ_«  q�Qð  U??0  dŁQ²ð  Â_«  VOKŠ  W³O�dð  ¨rF½
 iF³	  qHD	«  qOCHð  Ê√  Ò5³²¹  p??	c??�  ÆÂ_«  VOKŠ  rFÞ  vKŽ  d?? ÒŁR??ð  …—U???(«   ULFD	«Ë
 s� ÊuF{d¹ s¹c	« ‰UHÞ_« Ê√ ÀU×Ð_« bŠ√ s� 5³²¹Ë ¨Â_« VOKŠ rFDÐ dŁQ²¹  ULFD	«
 w� —e'« q�_ d³�√ « Îœ«bF²Ý≈Ë U ÎŠU²H½≈ «ËdNþ√ ¨qL(« ‰öš —e'« dOBŽ s	ËUMð  UN�√

ÆrNOKŽ t{dŽ - w²	« v	Ë_«  « Òd*«
 w� 3  U?Ç?O�Ë√  Èu²�� Ê√  l{dÔ� …√d??�≈  2500  w	«uŠ tO� X�—Uý dš¬ Y×Ð s� 5³²¹Ë
 s�dŠ  wð«uK	«   «bO Ò�	«  Ê√  YOŠ  ¨ UN�ú	  w�uO	«  ¡«cG	«  vKŽ  n�u²¹  ÊU�  Â_«  VOKŠ
 w²	« 3 U?Ç?O�ËQÐ d¦�√ UÎOMž UÎ³OKŠ sN	UHÞ_ s�ÒbIð WO�uO	« rN²¹cGð v	≈ pL�	« ‰Ušœ≈ vKŽ

ÆqHD	« Èb	 dEM	« …ÒbŠË wM¼c	« — ÒuD²	« w� r¼U�Ôð

  uÐ« ∫…b¹b'« WM�	« ”√—Ë bO−*« œöO*« bOŽ W³ÝUM0
…d�UM	« w�  UOHA²�*« —Ëeð „öOLOÝ W−²M�

øÍU ÒA	« Ë√ ¡U*« qHDK	 ÂÒbI½ q¼ ∫‰UHÞ_« W¹cGð

øÂuM	« WOŽu½ vKŽ W{U¹d	« WÝ—U2 dŁRð Ê« sJ1 nO�
 ÕUMOLŽ ∫ W¹UŽdÐ






