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Õd� f�UD�
لضمان  جّمة  تواجه صعوبات  الّضعيفة  الّدولة  ”إّن 
تتصّدى  أن  ميكنها  القوّية  دولتنا  بينما  بقائها، 
وجودها  تضمن  وأن  ضــّدهــا  املوّجهة  للّتهديدات 
رئيس  قاله  ما  هذا   – ومستقبلها..»(!)  وبقاَءها 
نتنياهو،  بنيامني  «احلربجّية»،  الّدولة  هذه  حكومة 
ّية  احلرب الغوّاصة  وترحاب  بحفاوٍة  «استقباله»  لدى 
في  وفتًكا  تطوّرًا  األكثر  الغوّاصة  تلك  ــڤ»،  «رَه
األملانّية  البحار  أعماق  من  أبحرت  واّلتي  العالم، 

إلى مياه قاعدة حيفا البحرّية.
أيــًضــا: «نحن نحرص على  ــوالــه،  أق جــاء في  ــا  وّمم
الوسائل  بأفضل  والقادة،  املقاتلون  أّيها  تزويدكم، 
الغوّاصة  وهذه  العالم،  في  والّتكنولوجّية  ّية  القتال
العظيمة «رَهڤ»، ستساعدنا كثيرًا في الّدفاع وفي 
الهجوم، بصفتها قبضة بحرّية جاهزة لتضرب(!!).. 
على اجلميع أن يعلم أّن إسرائيل قادرة على توجيه 

بها...  املّس  يحاول  َمن  كّل  إلى  جًدا  قوّية  ضربات 
على املواطنني اإلسرائيلّيني أن يعلموا أّننا دولة قوّية 
بنوع خاّص من  الغوّاصة ُحترَّك/تبحر  للغاية... هذه 
يتمّتع  اّلتي  ّية  القتال بالرّوح  يتمّثل  ”الوقود“.. 
بها طاقم املقاتلني املخلصني املصّممني على الّدفاع 
عن دولة اليهود من أعماق البحار.. هذه هي الرّوح 

الّصهيونّية“(!).
وأسطول  البحرّي  الّسالح  أذرع  أّن  نتنياهو  ــد  وأّك
وضرورّية  حيوّية  دفاعّية  قوّة  يشّكلون  الغوّاصات 
في ظّل الواقع اجلائش واملضّطرب اّلذي يسود ِمنطقة 
الّشرق األوسط حتديًدا، واألخطار اُحملدقة بهذه الّدولة 

من كّل حدب وصوب.
املتواصل  البحث  من  ــام  أّي ثمانية  ُمضّي  فبعد 
املُضني ألذرع األمن اإلسرائيلّية املختلفة، عن منّفذ 
عملّية تل أبيب نشأت ملحم، ووصول «معلومات 
عن  «الّشاباك»  العام  األمن  جلهاز  استخباراتّية» 
قريته..  في  نشأت  بداخله  اختبأ  اّلذي  املنزل  مكان 

أّنه  باّدعاء  بتصفيته  خاّصة  عملّيات  وحدة  قامت 
الرّعب  بذلك  ليتبّدد  عناصرها،  على  الّنار  أطلق 
اّلذي خّيم على سّكان مدينة تل أبيب، ملّدة أسبوع 
مدارسها  بعض  في  الّدراسة  انتظام  فعّطل  بأكمله، 
وشّل عمل بعض مقاهيها وحاناتها! وبهذه الّتصفية 
«بياض  املختلفة  اإلسرائيلّية  األمنّية  األذرع  تضمن 
احلقيقّية  ــة  ــرّواي ال على  الّستار  ــســدل  وُي ــه»،  ــوج ال
اّلتي ُطرحت حول شخص منّفذ  العديدة  والّتساؤالت 
ّية  جنائ اخللفّية  أن تكون  واحتمال  العملّية، ملحم، 
أمنّية،  أو  قومّية  كونها  عــن  بعيدًة  انتقامّية، 
العرب..!  نحن  ضحاياها  مسرحّية،  مجرّد  وكأّنها 
الّدولة  الكثيرين من سّكان هذه  آمال  وَكيال تخيب 
الفخورين واملتباهني بقوّة دولتهم وعظمتها وقدراتها 
الّال - محدودة على مواجهة أصعب األزمات، جاءت 
«رَهڤ»، بعد أن «فشلت» - على مدار أسبوع بأكمله 
بالّشرطة واجليش  - أذرعها األمنّية املختلفة املمّثلة 
عربّي  على  القبض  إلقاء  من  وغيرهم،  العام  واألمن 
«إسرائيلّي» نّفذ جرمية في ُعقر مدينة تل أبيب؛ تلك 
األذرع األمنّية ذاتها اّلتي متكنها أن تطال كّل مطلوب 

عربّي، حّتى إن استوطن املرّيخ(!!)
وتزامًنا مع حتريض رئيس حكومة إسرائيل على عرب 
هذه البالد، والعنصرّية املتفّشية والّتخويف والّترهيب 
من العرب واستباحة دم العربّي في هذه البالد، وفي 
البالد املجاورة لدولة إسرائيل «احلربجّية» و»االنتقام» 
وملموًسا  محسوًسا  ُمقلًقا،  األمر  بات  حيث  منهم، 
الغوّاصة  تأتينا  أيًضا!  احلــاالت،  بعض  في  ومنّفًذا 
األرض  لتزيد  البحار  أعماق  من  «رَهــڤ»،  ّية  احلرب
ا. ألّن سياسة احلكومة والعقلّية  اّتقاًدا واألجواء لهيًب
احلربجّية والعنصرّية املسيطرة على املجتمع اليهودّي 

توّتر األجواء وتشعلها.
«األصلب»  الّدولة  هذه  تعجز  ــرت،  وذك سبق  فكما 
الّتكنولوجّية  اتها  ّي وآل جبروتها  بكّل  و»األعظم»، 
البحرّي،  وأسطولها  ودّباباتها  وطائراتها  املتطوّرة 

لنيران  ــصــّدي  ــّت ال ــن  ع
ــة  الــعــنــصــرّيــة والــفــاشــّي
ــــي تـــعـــّشـــش فــي  ــــت اّل
ــيــهــودّي  ال وعــقــل  فكر 
املتطرّف، واّلتي تغّذيها 
اإلسرائيلّية  احلكومة 
بنيامني  ويــنــتــهــجــهــا 
متلك  ــهــا  ألّن نتنياهو، 
ـــات  ـــوّاص ـــرات وغ ـــائ ط
واحلرائق  يران  الّن ُتشعل 
بدل تلك اّلتي تخمدها!

الفساد  من  موحل  مستنقع  في  تغوص  دولــة  إّنها 
العرب،  من  والّترهيب  على  والّتحريض  والكراهَية 
والعنف،  والبطش  والــّتــطــرّف  ورفــضــه،  ــر  اآلخ ونبذ 
ــيــل  ـــة إســرائ ـــالل.. دول ـــت ــة واالح ــّي ــرب ــة احل ــّي والــعــقــل
من  تخاف  فعًال،  «القوّية»/الواهنة  «العظمى»، 
اّتخاذ قرارات حاسمة جريئة لتحرير شعب يرزح حتت 
ومساواة  ّيته،  واستقالل حرّيته  ومنحه  االحتالل  نير 
تضمن  كي  األصالنّيني،  العرب  الّدولة  هذه  مواطني 
الّنفسانّي  واالستقالل  الّطمأنينة  األرض  هذه  لشعب 
والّسالمة العاّمة واألمن واألمان، لكّنها ما زالت جبانة 
مستعّدة  غير  ألّنها   – يبدو  ما  على  وستبقى   –
الّدولة  وهذه  لها  كيف  القرارات.  تلك  مثل  الّتخاذ 
ًة أمام قرارات  األكثر تطوّرًا، تقف أبًدا عاجزًة مخصّي

مصيرّية!
يؤمن قادة هذه الّدولة أّن القوّة املريدة احلازمة حابكة 
مبعايير احلّق والعدالة واألخالق، فهذه الّدولة ال تؤمن 
بالّسالم، وبدل أن تسعى إليه، حتاول أن تستعيض 
والدّبابات  ــات  ــّي اآلل وأخطر  بأحدث  بالّتسّلح  عنه 
أّنها  شعبها  لتوهم  ّية،  احلرب والغوّاصات  والّطائرات 
من  فعًال  مأمن  في  وأّنــه  ـــان،  واألم ــن  األم له  توّفر 
ّية لتغوص أعمق في  العرب! تقتني الغوّاصات احلرب

مستنقعات موحلة..!
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الّصهيونّي)  (احلرس  هتسيوني»  «همشمار  اسم  حتمل  ميينّية  مجموعة  قّدمت 
القضائّي ضّد  العنصرّية، شكوى للمستشار  القانونّي ملنّظمة «إم ترتسو»  الّذراع 
أعقاب  في  وذلك  الّتحريض.  بحّجة  عودة،  أمين  الّنائب  املشتركة،  القائمة  رئيس 
تائير  العسكرية،  اخلدمة  رافضة  مع  للّتضامن  الّنائب عودة  بها  قام  اّلتي  الزّيارة 

كمينر.
وقد طلبت املجموعة اليمينّية من املستشار القضائّي محاسبة الّنائب عودة بناًء 
على قانون العقوبات اّلذي ينّص على أّن كّل َمن يحرّض او يقنع شخًصا بعدم 
االلتزام باخلدمة املفروضة عليه للّدولة يعاقب بالّسجن الفعلّي ملّدة 5 سنوات. وقد 
طالبت املجموعة، أيًضا، بسحب احلصانة البرملانّية عن الّنائب عودة ألّنه - بحسب 
اجليش  على  الّتحريض  أجل  من  كنيست  كعضو  مكانته  يستغّل   - تعبيرهم 

اإلسرائيلّي وعلى مواطني دولة إسرائيل. 
نتحّدى  لذلك  الّظالم،  القانون  بقوله: «العدل فوق  الّنائب عودة على ذلك  وعّقب 
قانون الّتجنيد اإلجبارّي وهدم البيوت وقانون الّنكبة. لقد زرت يوم اخلميس األخير 
شجاعة  شاّبة  كمينر  تائير  شجاعتها.  على  وشكرتها  وعائلتها،  كمينر  تائير 
رفضت خدمة االحتالل واختارت اإلنسانّية، وكّلي فخر بزيارتي تلك، ففي الّنهاية 

سُيدحر االحتالل وسننجح بخلق مستقبل أفضل في هذه البالد».
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صرّح مسؤول في وزارة الّصّحة، أّن مرض 
اإلنفلونزا املنتشر هذا املوسم في البالد 
”أشّد وطأًة وفتًكا من سنوات سابقة“، 
زال  ما  الّشتاء  فصل  أّن  إلى  مضيًفا 
بينما عدد املرضى  بعيًدا عن نهايته، 

والوفّيات يزيد عن املوسم املاضي!
الّصحّية،  ــر  الــّدوائ ملعطيات  ــا  ــًق ووف
ــي  ـــزا ف ـــون ـــل ـــف ـــاإلن ــــة ب ــــاب ــــــإّن اإلص ف
املــرض  تشخيص  ــل  ــي ــدل ب ــد،  ــصــاع ت
املــواطــنــني   (65%) ُثــلــثــي  ــــدى  ل
للفحص. ــادات،  الــعــي ــى  إل املتوّجهني 

املوسم  ــة  ــداي ب فمنذ   – ـــام  األرق وبلغة 
ُشّخص املرض لدى أكثر من 90 إنساًنا، 
توّفي تسعة منهم، غالبّيتهم من جرّاء 

إنفلونزا اخلنازير، بينما بلغ العدد في نفس الفترة من املوسم 
املاضي (75) إصابة فقط، وتسع وفّيات.

وفي ظّل الّتوّقعات بشأن نشوء موجة شديدة من املرض باإلنفلونزا 
هذا  شتاء  إّن  الّصحة  وزارة  في  مسؤول  قال  القادم؛  األسبوع 
العام سيكون شبيًها بالّشتاء قبل املاضي (2013-2014) 
حيث سّجلت (116) إصابة باإلنفلونزا، وثالثون حالة وفاة!!
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تشخيص  اآلن  حّتى  ّمت  املستجّدة،  املعطيات  إلى  واستناًدا 
معظمهم  اخلنازير،  بإنفلونزا  شديدة  إصابة  عشرين  من  أكثر 
وقّلة  املناعة  وضعف  والّسّكري  بالقلب  مزمنة  أمراًضا  يعانون 
الّتطعيمات! ومنهم عدد من األوالد واحلوامل، ومن بني املصابني 
طفل عمره عام ونصف العام «حالته خطرة»، ويخضع للعالج 
في مستشفى «رمبام» حتت الّتخدير والتنّفس االصطناعّي، مع 

اإلشارة إلى أّنه لم يتلّق تطعيًما ضّد املرض، قبل ذلك.
ال  حيفا،  مدينة  من  آخر  عربّي  طفل  حترير  مؤّخرًا،  ّمت،  كما 

يتجاوز الّثالثة أعوام، من مستشفى «رمبام» (األسم محفوظ 
إصابته  ــرّاء  ج حياته  إنقاذ  ّمت  أن  بعد  الّتحرير)،  ملّف  في 
ا للّشفاء في منزل والديه. ـً ّي بإنفلونزا اخلنازير، وهو يتماثل حال

املستشفيات  في  الّطوارئ  وأقسام  املرضى  صناديق  وأعلنت 
وصلت  وقــد  باإلنفلونزا،  املصابني  باملرضى  اكتظاظات  عن 
نسبة االكتظاظ في مستشفى «رمبام» إلى %200. فيما 
أفاد مسؤول في وزارة الّصّحة بأّن أكثر من %50 من مرضى 

اإلنفلونزا مصابون بإنفلونزا اخلنازير!
وفي هذه األثناء، ما زال الّنقص قائًما في مخزون واحتياطي 
األمصال والّتطعيمات، نظرًا للّتهافت الّشديد على الّتطعيم، 
مؤّخرًا، وخالل فترة قصيرة، ويتوقع مسؤولو الّصّحة سّد الّنقص 

احلاصل خالل أسابيع!
طبيب  قّسيس،  عماد  ـپـروفسور  ال مع  اخلــاّص  احلــوار  ــرأوا  ِاق
ّية،  أطفال، واختصاصّي في موضوع األمراض املُْعِدية أو الّتلوّث
مستشفى  في  ــاألوالد  ب اخلاّصة  املُعدية  ــراض  األم وحدة  ومدير 
هلع  حول  حيفا،  «رمبام»،  في  لألطفال  ربابورت»   – «روت 

اإلنفلونزا.. (ص20 و21).
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أّول  الكنسّية،  األهلّية  املــدارس  في  لألهالي  القطرّية  الرّابطة  بعثت 
مرغي  ياعكوف  الكنيست  لعضو  ُمستعجلة  رسالًة  األربعاء،  أمس 
بعقد  فيها  ُتطالبه  الكنيست)،  في  والّتعليم  الّتربية  جلنة  (رئيس 
جلسة ُمستعجلة لّلجنة، للكشف عن تقّدم تطبيق االّتفاق بني وزارة 
الّتربية والّتعليم وبني األمانة العاّمة للمدارس األهلّية الكنسّية، واّلتي 
الّسنة  ملّدة شهر كامل، مطلع  املدارس  إليها بعد إضراب  التوّصل  ّمت 

ّية.  الدراسّية احلال
وقد عّبرت رابطة األهالي عن استغرابها واستيائها الّشديدين من حالة 
الّتعتيم املتعّلقة بتطبيق االّتفاق املذكور، وجاء في الرّسالة: ”لألسف 
الّشديد، فإّن تطبيق االّتفاق اّلذي يتعّلق بجهاز تعليمّي يضّم أكثر 
للجمهور ودون  أّي شفافّية  يتّم دون  البالد،  30 ألف طالب في  من 
استشارة أّي جهة ُمتّثل أهالي الّطالب. وحّتى هذه الّلحظة ال أحد يعلم 
إذا ما كانت وزارة الّتربية تقوم بتطبيق االّتفاق أم ال، وإذا بدأت جلنة 
مواضيع  أّي  وفي  أعضاؤها؟  هم  وَمــن  ال؟  أم  جلساتها  ”شوشاني“ 

تخوض.. وغير ذلك. 
وفي الرّسالة، طالبت الرابطة رئيس جلنة الّتعليم في الكنيست بعقد 
الّتربية  وزارة  عن  مندوبني  إليها  يدعو  املوضوع  حول  خاّصة  جلسة 

والّتعليم للرّد على األسئلة الّتالية: 
- ما هو اجلدول الزّمني لتطبيق االّتفاق املذكور والنعقاد جلسات جلنة 

”شوشاني“؟ 
أو جلهات  للكنائس  االّتفاق عليها  ّمت  اّلتي  املبالغ  - هل ّمت حتويل 

أخرى ذات عالقة؟ 
- هل بدأت جلنة ”شوشاني“ أعمالها، وَمن هم أعضاؤها؟ 

- كيف تنوي وزارة الّتربية والّتعليم إشراك األهالي وإعالمهم بتطبيق 

االّتفاق بشكل عام وأعمال جلنة ”شوشاني“ بشكل خاص؟ 
بالّتعبير عن  ألطراف أخرى معنّية  - هل ستسمح جلنة ”شوشاني“ 
رأيها أمام الّلجنة بخصوص مكانة ووضعّية املدارس األهلّية املسيحّية؟ 

- كيف ستتّم ُمعاجلة قضّية دفعات األهالي في املدارس بحسب البند 
5 لالّتفاقّية؟ وهل ستستمع الوزارة لرأي األهالي فيما يتعّلق مبوضوع 

األقساط وأمور مادّية أخرى؟ 
الّدكتورة سهى جبران- بّالن، وهي من الّنواة الّتأسيسّية للرّابطة قالت 
إّن الرّابطة ُمتّثل مئات األهالي من أكثر من 33 مدرسة في 11 مدينة 
للرّسالة  الّتعليم  جلنة  رئيس  يتجاوب  بأن  أملها  عن  وعبرّت  وقرية، 

املذكورة. 
أّما عضو إدارة الرّابطة، فادي سويدان، فأّكد أّن ألهالي الّطالب احلق في 
االّطالع على تطّورات املفاوضات بني األطراف واملساهمة في عمل جلنة 

”شوشاني“ وغيرها، للتوّصل ألفضل نتيجة ممكنة ملصلحة أبنائنا. 
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ــس  ــي ـــب رئ ـــائ ــب ن ــت ــك ـــن م أعـــل
وعائلة  أسعد،  د. سهيل  البلدّية 
”صندوق  مع  بالّتعاون  طوبي، 
الّتسجيل  عن  اإلعــالن  حيفا“، 
لــلــّطــّالب  ــي  ــوب ط ــيــق  تــوف ملنحة 
للعام  حيفا  ــاء  ــن أب ــني  ــّي اجلــامــع

 .2016/2017
بلدّية  في  ”اجلبهة“  كتلة  وكانت 
تأسيسي  ــى  إل ــادرت  ب قد  حيفا 
ــى اســم  ـــذا، عــل ــدوق املــنــح ه صــن

لــدوره  تخليًدا   ،(1922-2011) طوبي  توفيق  ــرّاحــل  ال القائد 
في  للدراسة  العرب  والّشاّبات  الّشباب  آالف  ابتعاث  في  املتمّيز 
االّحتاد السوفياتي الّسابق، وغيرها من الّدول االشتراكّية على مدار 

عشرات الّسنوات.
هي  فحصها  سيتّم  التي  املعايير  إّن  أسعد  سهيل  الّدكتور  وأفاد 
الّطالب وحتصيله العلمّي.  الوضع االجتماعّي - االقتصادّي لعائلة 
كما أّكد الّدكتور أسعد أّن باب الّتبرّع ما زال مفتوًحا أمام املقتدرين، 
”حيث يقوم ”صندوق حيفا“ بتخصيص شيكل مقابل كّل شيكل 
ننجح في جمعه، وأدعو اجلميع للتبرّع لكي نتّمكن من توزيع أكبر 
عدد من املنح على طّالبنا اجلامعّيني. كما أّن الّتبرّع يزّكي صاحبه 

باسترجاع ضريبّي قيمته %30 من مبلغ الّتبرّع“.
هذا، ويبقى باب الّتسجيل للمنحة مفتوًحا حّتى موعد أقصاه االثنني 
1 شباط 2016. وميكن احلصول على استمارة طلب املنحة عبر الرّابط 

www.aljabha.org/toubihaifa_2016 :اإللكترونّي
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سنوات،  أربع  نحو  مّدته  طالت  مستمّر  نضال  بعد 
ّي الّلغة،  متّت أخيرًا املوافقة على افتتاح صّف أّول ثنائ
بتعاون مع جمعّية «يًدا بيد» في مدرسة الكبابير 
في حيفا. وقد توافد األهالي لتسجيل أبنائهم لهذا 
املسار اّلذي سيفتتح في العام الّدراسي القادم، في 

شهر أيلول املقبل.
ّي الّلغة هو مبثابة حلم بالّنسبة ألهالي  صّف أّول ثنائ
شارع  في  سنوات،  ثالث  منذ  تعمل  اّلتي  الرّوضة 
احلياة  استمرارّية  يضمن  فهو  حيفا،  في  «ِهلل» 
املشتركة بني الّطّالب العرب واليهود خرّيجي الرّوضة. 
سوّيًة،  العيش  فرصة  الّطّالب  سيمنح  ــذي  اّل ــر  األم
وكذلك  بيد»،  ــًدا  «ي جمعّية  وأهــداف  طموح  ويحّقق 

أهالي الّطّالب، عرًبا ويهوًدا.
هذا   بتحصيل  األكبر  اجلــزء  شّكلوا  الّطالب  أهالي 
اإلجناز من خالل مطالبتهم احلثيثة بشّتى الّطرق أمام 
افتتاح  على  املوافقة  متّت  حّتى  املسؤولة،  املؤّسسات 
ّي الّلغة في مدرسة الكبابير في حيفا. صّف أّول ثنائ

الّتصميم على هذه اُخلطوة من قبل األهالي يعكس 
املعايير اّلتي يحملونها، واّلتي جاءت لتقوّي الّنسيج 
ــســاواة،  امل بقيم  للّنهوض  حيفا،  ــي  ف االجتماعّي 

الّتسامح، العدل والّسالم بني كاّفة أطياف املجتمع.
نسرين غندور، املنّظمة اجلماهيرّية ملجتمع «يًدا بيد» 
في حيفا عّبرت عن سرورها جرّاء هذه اخلطوة: احللم 
خالله  من  عاًما  عشرين  منذ  بــدأ  مشتركة  بحياة 
تشّكلت مجموعة أهالي لتحقيق الهدف، لذلك كان 
افتتاح الرّوضة مبثابة اُخلطوة األولى نحو حتقيق حلم 
ا الّدعم اّلذي قدمته جمعّية  ـً احلياة املشتركة. تدريجّي
سنوات،  أربــع  قبل  الرّوضة  افتتاح  منذ  بيد»  ــًدا  «ي
خالل  من  حقيقّية،  حياة  إلى  يتحّول  احللم  جعلت 
ّية الّلغة وطرق الّتدريس املّتبعة،  إنشاء الرّوضة الّثنائ

والّنهج الّتربوّي اّلذي ابتكرته «يًدا بيد».
مدرسة  مديرة  موافقة  نقّدر  «نحن  غندور:  وأضافت 
مسار  افتتاح  قبول  على  ــودة  ع نسرين  الكبابير 
ّي الّلغة في مدرسة الكبابير. من جهتنا يعتبر  ثنائ
بناء  صالح  في  يصّب  أساس  حجر  مبثابة  األمر  هذا 
حياة مشتركة مبدينة حيفا». وتابعت: «ندعو األهالي 
للّتوافد إلى الرّوضة يوم األحد القادم الّساعة الّسادسة 
الّتعليمّي  البرنامج  خاصّية  إلى  لالستماع  مساًء، 
اّلتي  الّتدريس  طرق  على  والّتعرّف  الّلغة،  ّي  الّثنائ
ّي  ثنائ األّول  الّصف  في  املعّلمني  طاقم  سيتبعها 

الّلغة».
ّية  ثنائ الرّوضة  زار  قد  حيفا  بلدّية  رئيس  أّن  ويذكر 

الّلغة في األسبوع املاضّي ألّول مرّة، عندما ّمت االحتفال 
الرّوضة  أهالي طّالب  بترميم شارع «هلل»، بحضور 
للمسيرة  الكامل  ودعــمــه  ســـروره  عــن  ياهف  عّبر 
اّلتي طاملا  الّلغة في مدينة حيفا،  ّية  الّثنائ الّتربوّية 
في  وساهمت  للتعّددّية،  املتواصل  بدعمها  عرفت 

إعطاء احلّيز اّلذي يدعم ويحترم جميع الثقافات.
في  الّلغة  ّية  ثنائ الرّوضة  (مدير  أوفك  موران  وأشار 
آخــذة  ــرّوضــة  لــل الّتسجيل  قائمة  أّن  ــى  إل حيفا) 
باالزدياد، وصرّح بأّن الرّوضة ال تّتسع ملثل هذا الكّم 
الهائل من األهالي اّلذين يتوّجهون إليهم لتسجيل 
ّي الّلغة. كما أعرب أوفك عن  أبنائهم للمسار الّثنائ
وبرأيه  الّلغة،  ّي  ثنائ األّول  الّصف  افتتاح  جرّاء  فرحه 
ــرّوضــة في ضمان  ال ــر سيحّقق هــدف  هــذا األم ــإّن  ف
استمرار احلياة املشتركة بني الّطّالب العرب واليهود، 
الرّوضة  لطّالب  تتيح  اّلتي  الفرصة  خالل  من  وذلك 

ّي الّلغة في مدرسة  متابعة مسارهم الّتعليمّي الّثنائ
الكبابير في حيفا. 

ا: «أّن حيفا هي مدينة مشتركة وتعيش  ًب وأضاف معّق
بها شريحة كبيرة تبحث عن حياة مشتركة، وجهاز 
لذلك  املبّكر.  اجليل  منذ  ألبنائها  مشترك  تعليمي 
ّي الّلغة  فإّن مطالبة األهالي بإنشاء جهاز تربوّي ثنائ
لهذا أن  باالزدياد، وبالّتالي ال ميكن  في حيفا آخذة 
يّتسع  محلّي  جماهيرّي  إطــار  بإنشاء  إّال  يتحّقق 
«ستكون  ــك:  أوف وأردف  ــي».  األهــال هــؤالء  ألمنيات 
في  سوّيًة  تعمالن  ويهودّية،  ّية  عرب معّلمتان،  هناك 
الّتربوّي  الّطاقم  سيقوم  كما  الّلغة،  ّي  الّثنائ الّصف 
بتلّقي اإلرشاد الّالزم بشكل مكّثف، واملرافقة اِملهنّية 
الّالزمة من قبل مختّصني في شّتى املجاالت، واّلتي 
واليهودّية،  ّية  العرب املضامني  على  فقط  تقتصر  ال 
األمر اّلذي سيصّب في مصلحة الّطّالب بنهاية األمر».
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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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الوزارة  عام  ومدير  جباي،  آفي  البيئة  حماية  وزير  استعرض 
يلّخص  اّلذي  الفصلّي  الّتقرير  مؤّخرًا،  دنتسيجر،  يسرائيل 
نتائج البرنامج الوطنّي للحّد من تلوّث الهواء في خليج حيفا 

وضواحيها، في الرّبع األخير من عام 2015.
وفي إطار اخلّطة اّلتي نشرت قبل 4 أشهر، ستستثمر ميزانّية 
قدرها 330 مليوًنا على مدى خمس سنوات في حتسني نوعّية 
املخالفات،  وتطبيق  اإلشراف  وزيادة  حيفا،  خليج  في  الهواء 
واحلّد من املخاطر على اجلمهور، رصد امللوّثات، إجراء دراسات 

صحّية وعرض املعلومات أمام اجلمهور.
ووفًقا لذلك فقد ّمت خفض بنسبة %11 من انبعاثات امللوّثات 
مقارنًة   ،2015 العام  في  املصانع  من  املتناثرة  العضوّية 
مع  العام 2014. في حني بلغ اخلفض الكلّي من تلوّث الهواء 
في خليج حيفا نسبة %65 من عام 2009 إلى عام 2015.

ـ %77 من  وقد وضعت وزارة حماية البيئة متطّلبات صارمة ل
املاليني  استثمرت عشرات  امللوّثات. كما  للحّد من  الّشركات 
من الّشواقل بتقنّيات احلّد من التلوّث الهوائّي في 4 شركات 
لرصد  جهازًا   75 أصل  من   58 ورصدت   ،2015 عام  خالل 
عّينات الهواء، إذ أّن جميع هذه املعطيات نشرت وتنشر عبر 

”اإلنترنت“ بشكل مستمر.
”بعد ُمضّي خمسة أشهر منذ إطالق  أّنه  الوزير جباي  وذكر 
”ال  قائًال:  الواقع“. وأردف  الّنتائج على أرض  نرى  البرنامج، 
يزال لدينا قدر كبير من العمل، وعلينا مواصلة العمل بكّل 
جّد للحّد من تلوّث الهواء في خليج حيفا واملناطق احمليطة به، 
في الّصناعة واملواصالت، وتعزيز اإلشراف وتطبيق املخالفات، 
وزيادة رصد العّينات ومتابعة حتّسن جودة حياة سّكان حيفا 

وضواحيها بشكل كبير“. 
وقال رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف: ”إّن قضّية البيئة وصّحة 
سّكان حيفا هي مسألة ذات أهمّية قصوى، وهذا ما سيوّجه 
إدارة البلدّية في الّسنوات املقبلة. إلى جانب الّتنمية واألهمّية 
ِمنطقتنا، سوف أسعى جاهًدا  الّصناعة في  االقتصادّية لهذه 
املــواد  وتخزين  وإنتاج  الّتكرير  صناعة  توّسع  من  احلــّد  ــى  إل
ّية واملواد ”املتفّجرة“ واملواد اخلطرة األخرى». ّية البترول الكيميائ

العالقة  حول  مثبت  تأكيد  يوجد  ال  أّنه  رغم  قائًال:  واختتم 
امللوّثة،  الّصناعة  ــذه  وه ّية  الّسرطان ـــراض  األم بني  املباشرة 

سنستمر في اّتباع نهج احلذر طاملا هناك شكوك!

åUHO�ò q�«d*

أملانيا،  من  إبحارها  على  أسابيع  ثالثة  بعد 
ّية ”رهڤ“، واألكثر تطوّرًا  وصلت الغوّاصة احلرب
قرابة  البحرّية،  حيفا  قاعدة  مياه  العالم،  في 
ليتّم  األخير،  الّثالثاء  يوم  من  ظهرًا  الواحدة 
استقبال  مراسم  ضمن  بحفاوة  «استقبالها» 

حكومّية/رئاسّية/أمنّية خاّصة!
 68 ”رهڤ“  ــة  ــّي احلــرب ــوّاصــة  الــغ ــول  ط يصل 
مترًا، ويبلغ وزنها 2100 طّن ويعتلي متنها 
وهذه  شخًصا/محارًبا!   50 من  مؤّلف  طاقم 

ألسطول  تنضّم  اّلتي  اخلامسة  الغوّاصة  هي 
وتعتبر  البحرّية،  لسالح  الّتابع  الغوّاصات 
األكثر تطوّرًا في سالح القاعدة البحرّية؛ حيث 
ّية  اإللكترون ــات  ــّي واآلل األجهزة  أفضل  حتــوي 
فــاع  والــدّ والكشف  للرّصد  ا،  ـً ّي عامل املتطوّرة 

والهجوم أساًسا!
وقد وصلت الغوّاصة مياه قاعدة حيفا البحرّية 
أسابيعها  غالبّية  مدار  على  أبحرت  أن  بعد 

الّثالثة في أعماق البحار! 
رئيس  ّية،  احلرب الغوّاصة  استقبال  في  وكــان 
بنيامني  احلكومة  رئيس  رڤلني،  رؤوڤني  الّدولة 
نتنياهو، رئيس األركان اجلنرال غادي إيزنكوت، 

ــدد ـــرغ، وع ـــب ــة رام روت ــحــرّي ــب ــد ســـالح ال ــائ وق
 من املدعوّين.

احلكومة،  ورئيس  ــة  ــّدول ال رئيس  وشكر  هــذا 
ورئيس  ميركل،  أنـچيال  ّية  األملان املستشارة 
أملانيا يواكيم غاوك على وقوفهما إلى جانب 

دولة إسرائيل ودعمهما املستمّر لها!! 
ممّيزًا  يوًما  يعتبر  اليوم  هذا  أّن  نتنياهو  وأّكد 
بالّنسبة لكّل من سالح البحرّية واجليش ودولة 
أسطول  إلى  تنضم  اجلديدة  الغوّاصة  إسرائيل. 
كبير  بشكل  قــوّتــنــا  وســتــعــزّز  ــواصــات،  ــغ ال

وستساهم كثيرًا في حماية أمننا.
دولة تستعيض عن الّسالم بالتسّلح!!
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وُجد طبيب شاّب يعمل في مستشفى ”الكرمل“ 
في حيفا، بعد ظهر أّول أمس األربعاء، ميًتا في 

بيته القائم في املدينة.
”جنمة  إسعاف  لطاقم  ــي  أوّل فحص  وبحسب 
داود احلمراء“ ومحّققي الّشرطة اّلذين وصلوا إلى 
منزل الّطبيب البالغ 36 عاًما في مماته، أشارت 
يعود  الّطبيب  ــاة  وف سبب  أّن  ــى  إل الّشبهات 

لتعاطيه جرعة زائدة من مخّدر الهيروين!
وقد ّمت العثور على جّثة الّطبيب في بيته، بعد 
أن تغّيب عن موعد مزاولة عمله في املستشفى، 
ومعارفه  أقــاربــه  هواتف  رنــني  على  ُيِجب  ــم  ول
وأصدقائه.. ولدى الوصول إلى منزله وُجد الّطبيب 

داود  ”جنمة  إسعاف  طاقم  استدعاء  فتّم  ميًتا، 
احلمراء“ ودورّية العالج املكّثف وشرطة حيفا.

الّطبيب  جّثة  ــال  إرس الّشرطة  ــراد  أف ــرّر  وق هــذا 
إلى معهد الّتشريح الّطبّي للتأّكد من أّن جرعة 

الهيروين الزّائدة أّدت إلى وفاته!
العثور،  ّمت  أسبوعني،  نحو  وقبل  ــه  أّن ــذكــر  ُي
أيًضا، على طبيب تخدير يعمل في مستشفى 
ًتا، جرّاء تعاطيه جرعة  ”مائير“ في كفار سابا، مّي

مخّدرات زائدة!
إّن  جــاء:  ”الكرمل“،  ملستشفى  تعقيب  وفي 
املوضوع قيد الّتحقيق والبحث في مركز شرطة 
اجلّثة  تشريح  نتائج  ننتظر  بدورنا  ونحن  حيفا، 

والّتحقيقات اجلارية بهذا اخلصوص.
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الرّسمية  الّناطقة  عّممت 
ــل  ــي ــرائ ــة إس ــرط ــان ش ــس ــل ب
ــا  ــوب ـــّي، ل ـــرب ـــع ـــالم ال ـــإلع ل
الّسمري، بياًنا على وسائل 
مكاتب  ــت  وصــل ـــــالم،  اإلع
نسخة  ــفــا»  ــي «ح صحيفة 
ــرّض  ــع ــه: ت ــي ـــاء ف ــه، ج ــن ع
األخير،  اجلُمعة  ــوم  ي مساء 
من  لــلــّدهــس  سبيل  ــر  عــاب
ــى ســّكــة  ــل قـــطـــار، عــل ــب ق
«عتليت»  ـــرب  ق ــقــطــار  ال
قرب  حيفا،  مدينة  جنوبّي 
احلاجز، ما أّدى إلى مصرعه 

على الفور.
ــوات شرطة  ــواصــل ق هــذا وت
الّتشخيص  بأعمال  ــرور  امل
بكاّفة  والّتحقيق  اجلنائّي 
ـــات  ـــس ـــالب ـــل وم تـــفـــاصـــي

احلادث.
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إعالن  نحو  ــى  أول كخطوة 
ضمن  ”ِمنطقة هواء نقّي“ 
البرنامج الوطنّي للحّد من 
ــي خليج  ــواء ف ــه ــوّث ال تــل
ــة  ــدّي ــل ـــرضـــت ب ــا؛ ف ــف ــي ح
كانون   5 من  ابتداًء  حيفا 
الثاني اجلاري، قيوًدا على 
الكبيرة  الّشاحنات  سفر 

ساعات  خالل  املدينة،  داخل 
9:30–6:30 و18:00–15:00  الّساعات:  املرورّية؛ ما بني  اإلزدحامات 
في الّشوارع الّتالية في املدينة: عتسماؤوت، يافا، نتانزون، شيفات تسيون، 

همغينيم، أللنبي، هغيفن، هتسيونوت، روتشيلد، وبال-يام.
اّلتي  اخلاّصة  ــرور  امل ــارة  إش خالل  من  الّتعليمات  على  الّسائق  ويستدّل 
الّشوارع مع ساعات  الّسفر في  البلدّية، واّلتي تعلن عن حظر  ستنصبها 

القيود املفروضة.
الكبيرة ضمن اإلجراءات  الّشاحنات  القيود على  بفرض  بلدّية حيفا  وتقوم 
 Low) والتلوّث“  ــرّوائــح  لــل انبعاث  قليلة  ”منطقة  مــشــروع  لتطبيق 
Emission Zone) ونظيفة من الّدخان والّديزل؛ تيّمًنا مبدن كبيرة أخرى 

في أرجاء مختلفة من العالم.
وقال رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهف، عن هذه اخلطوة: ”أود أن أشكر 
جميع املسؤولني اّلذين ساهموا بإجناح املشروع، ابتداًء من وزير حماية البيئة 
األخرى“. وأردف:  اجلهات  وجميع  احلكومّية  واملكاتب  وطاقمه،  جباي  آفي 
”يعتبر حظر حركة ووقوف الّشاحنات في حيفا، اخلطوة األولى فقط لتنفيذ 

هذا البرنامج وخطوة أخرى في جعل حيفا مدينة أكثر خضراء».
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«الكرمة»  ّية  ابتدائ طــّالب  عاد 
حيفا،  ــنــة  مــدي ــي  ف ــة  ــّي ــم ــرّس ال
صباح االثنني األخير، إلى مقاعد 
الّدراسة بعد عطلة األعياد اّلتي 
كبير،  بشغف  يوًما،   16 دامــت 
الفصل  حفل  أن  بعد  خصوًصا 
الّدراسّي املنصرم بعشرات البرامج 
املعلوماتّية  املوسمّية،  الّتربوّية، 
إلى  الهادفة  املمّيزة  ّية  واإلثرائ
وركــائــز  ــيــم  وق مفاهيم  ترسيخ 
الفّعال  الفرد  بناء  ــى  إل تسعى 

واملعطاء في مجتمعه.
والفّعالّيات  البرامج  تنوّعت  وقد 

بحسب املواضيع والّشرائح العمرّية 
املختلفة، كلقاءات ألولياء أمور طّالب شريحتي األوائل والّثواني 
الّطالب  لدعم  واملدرسة  األهل  بني  اإليجابّي  الّتواصل  أهمّية  حول 
مع  واالجتماعّية  العاطفّية  الّتعليمّية  باملجاالت  تقّدمه  لنيل 

”اجلهاز الّداعم“، اّلذي يعمل على تعزيز هذه املجاالت.
ببرامج  شاركت  فقد  ــس،  ــوام واخل ــع  ــرّواب ال ــوالــث،  الــّث شرائح  ــا  أّم
املشاريع  من  كجزء  خاّصة  وجهات  جمعّيات  قّدمتها  معلوماتّية 
الّسنوّية في املدرسة. برز من بينها مشروع جمعّية ”درس آخر“، 
”امليناء“،  برنامج  جانب  إلي  احلقوق،  موضوعات  يتناول  اّلــذي 
اّلذي يعزّز القاعدة املعلوماتّية لدى الّطّالب فيما يخّص مدينتهم 

كمدينة ميناء.
في حني شاركت شريحة الّسوادس في مشروع شركة ”إنِتل“ لتعرّف 
شأنان،  نافيه   – ”دينور“  مدرسة  طّالب  مع  ولقاءات  احلاسوب، 

ضمن مشروع ”اآلخر هو أنا».

وأخيرًا، استضافت مدرسة ”الكرمة“ محاميتني من الّدفاع العام  
الّسابعة والّثامنة، وقد قامت هاتان احملاميتان بتقدمي  للّصفوف 
موضوعها  وتربوّية  توعوّية  تثقيفّية  عمل  وورشات  محاضرات  

”القاصر في ظّل القانون اجلنائّي“.
هذه الّلقاءات هي جزء من ”منظومة فّعالّيات متنوّعة“، وضعتها 
الّسائدة  بالقوانني  الّطّالب  الوعي وتعريف  زيادة  املدرسة من أجل 
في الّدولة وكشف الّنقاب عن حقوق القاصر، حال تعرّضه إلساءة 
أو ابتزاز أو تهديد من أي طرف كان وبأّي وسيلة كانت، وكذلك  
ّية يحاسب عليها  من أجل ردع الّطالب عن ارتكاب مخالفة جنائ

القانون.
وقراءات  صفّية  فّعالّيات  تضّمنت  اّلتي  املوسمّية  الّلقاءات  أّما 
خاّصة مبناسبة األعياد في طابور الّصباح، وزيارات عيدّية لعدد 
من املؤّسسات واملراكز الّطبّية لهدف إدخال البهجة والّسرور على 

نفوس املرضى، ال تعّد وال حتصى.

“UHO�” q�«d*
أعرب عضو الكنيست عيساوي فريج ، عضو جلنة تعيني القضاة الّشرعّيني، 
عن فرحته املنقوصة من تعيني القضاة اجلدد يوم االثنني األخير، دون أن تكون 
امرأة بينهم، إّال أّنه أمل خيرًا من موقف وزيرة القضاء أييليت شاكيد الّداعم 

لتخصيص وظيفة ُتشغلها قاضية شرعّية.
لوظيفة  أنفسهّن ذوات كفاءة  يرين  الّلواتي  الّنساء  كاّفة  فريج  الّنائب  ودعا 
قاضية أن يقدمن ترشيحهّن للوظيفة. وقال: إّن مساعي الوزيرة شاكيد جدّية 

وحقيقّية إلشغال هذا املنصب خالل هذا العام.
أن  املؤسف  ”من  إّنه:  فريج  قال  اجلديدة؛  الّتعيينات  بجملة  يتعّلق  وفيما 
أعضاء  استثني  وال  شهرًا،   18 حلوالي  الّتعيينات  هذه  في  مماطلة  نشهد 
ّية بهذا املوضوع، و علينا أن نتعّلم من أخطائنا  الّلجنة من الّتقصير واملسؤول

كي ال تتكرّر في املستقبل“.
بنزاهة  يعملوا  أن  آمًال  اجلدد،  القضاة  لكاّفة  تهنئته  بتوجيه  فريج  وأنهى 

متناهية وأن يساهموا في إحقاق احلّق، دون أّي اعتبارات دخيلة. 
يشار إلى أّن القضاة الّسبعة اجلدد هم: محمد أبو عبيد، زياد لهواني، عصام 

أبو عّلو، أحمد كّيال، مأمون كنعان، رأفت عويضة وعصام عبد الكرمي.
كما صادقت الّلجنة على تعيني القاضي إياد زحالقة في وظيفة مدير احملاكم 
الّشرعّية. في حني صادقت على تعيني  القدس  الّشرعّية وقاضي محكمة 

رعيّ ة. ا منتدبًا حملكمة االستئناف الشّ القاضي عبد احلكيم سمارة رئيسً
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عقدت منّظمة الكّشاف الكاثوليكّي يومّي الّسبت 
مؤمتر   ،(9-10\1\2016) املــاضــيــني  واألحــــد 
ُعنوان  حتت   ،2016 لعام  الكشفّية  الّسرايا  قــادة 
(بيت  األملانّي  «ِبلِغرهاوس“  فندق  في  «ِاتبعني»، 

احلّجاج)، على شاطئ بحيرة طبريا.
عديدة،  ومحاضرات  وورشات  فّعالّيات  املؤمتر  تخّلل 
إدارة  (مدير  صفدي  جلالل  ــى  األول احملاضرة  فكانت 
الّتربية  وزارة  في  العربّي  للوسط  واملجتمع  الّشباب 
ــوزارة  ب ّية  الّشباب املنّظمات  عالقة  عن  والّتعليم)، 

الّتربية والّتعليم.
أّما احملاضرة الّثانية فكانت إلميان سيرافيم (مدرّبة الّتنمية البشرّية في 
البديل والّتنمية البشرّية)، عن االستمرارّية في  للّطب  ”استرال“  مركز 

ّية وجناعة القائد في استغالل عامل الزّمن. املؤّسسات الّشباب
ّية في حلقتها األولى اإلعالن عن وتقدمي  وتناولت ورشة يوم الّسبت املسائ
اإلرشاد  مرَكز  عن  الّصادر  وحياة“  مسيرة  ”الكشفّية  الّتدريب  كتاب 
حّداد  رائد  الكشفّيان  القائدان  فيها  الكاثوليكّي، حتّدث  الكّشاف  في 
هذا  نشر  وراء  األهداف من  بعرض  وقاما  الكتاب)،  بيدس (معّدا  وحّنا 
برنامج  وطرح  والّنشر،  اإلعداد  عملّية  رافقت  اّلتي  واألولوّيات  الكتاب، 
ميادين  في  وظائف  البرنامج  يشمل  الّشباب،  للمدرّبني  االستكمال 
حياتّية مختلفةـ تعتبر خّطة عمل واستكمال وإثراء، إلى جانب املنهاج 

الكشفّي الّتقليدّي. 
أّما في احللقة الّثانية فقد قام ضيف الّشرف في املؤمتر األب والكاشف 
القدس)، ومؤّلف عشرات  عماد الّطوال (وكيل البطريركّية الّالتينية – 
الكتب الّتربوّية والكشفّية، بتعريف احلضور على كتبه الكشفّية اّلتي 

نشرت خالل الّسنوات األخيرة، وعلى موقعه اإللكترونّي ”كشفّيتنا“.
ورفع املشاركون في املؤمتر كأس الّنخب احتفاًال باألعياد امليالدّية ورأس 

الّسنة اجلديدة.

مسّلم  طالل  الكشفّي  للقائد  مبحاضرة  األحد  يوم  فّعالّيات  وبدأت  هذا 
واجلمعّية  املؤّسسات  في  الّناجعة  ّية  املال اإلدارة  عن  املنّظمة)  (رئيس 
الفّعالة في  القيادة  الّطوال عن  تلتها محاضرة لألب عماد  الكشفّية. 

العمل الّشبابي.
حّداد  رائد  الكشفّي  القائد  املؤمتر  وبرنامج  فّعالّيات  إعداد  على  أشرف 
(املرّكز العام)، والقائد الكشفّي حّنا بيدس (مرّكز اإلرشاد)، وشارك في 
والقائد  الّسر)،  (أمني  داود  نزار  الكشفّي  القائد  اللوجيستي  الّتنظيم 

الكشفّي رياض توما (أمني الّصندوق).
صفدي  جالل  الكاثوليكّي  الكّشاف  إدارة  أهدت  املؤمتر  فّعالّيات  خالل 
وسام  على  حصلت  فقد  سيرافيم  ــان  إمي ــا  أّم والّشكر.  الّتقدير  درع 
قّبعة قادة منّظمة الكشاف  الطوال  املنّظمة الكشفّي، كما تسّلم األب 

الكاثوليكّي ودرع الّشكر والّتقدير.
اختتم املؤمتر بقّداس احتفالّي على الّطريقة الكشفّية، ترأسه األب عماد 

الّطوال وساعده في خدمة القّداس الّشماس سليمان صبابغة.
الّسرايا  قــادة  جرايسي،  سمعان  األرشمندريت  املؤمتر  في  شــارك  كما 
الكشفّية في حيفا والّناصرة وسائر اجلليل، مسؤوالت املرشدات ومرّكزي 
والّتعاون  الرّائعة،  األخوّية  ــواء  األج الّلقاء  على  خّيمت  وقد  الّسرايا. 

ّي املُثمر. الكشفّي اإليجاب

“UHO�” q�«d*
صدر، مؤّخرًا، عن مكتبة ودار الّنشر احليفاوّية «كل شيء» لصاحبها 
صالح عّباسي، كتاب بُعنوان «رذاذ خفيف»، وهو عبارة عن نصوص 

ِفَلسطينّية للكاتب الِفَلسطينّي طارق عسراوي.
نصوص  «هنا  الكتاب  تظهير  في  طه  املتوّكل  الّشاعر  ويقول 
اجلماعة وقصيدة املكان، والواقع اّلذي يقّدم مناذج عبقرّية في قدرتها 
الّتعبير، بالّشهادة، عروض اإلنسان. وهنا مدن عّكا، حيفا،  على 
بكامل  فظّلت  رؤوسها،  يقطعوا  أن  حاولوا  اّلتي  يافا؛  قيسارية، 

ّيتها».. جمال
إّنها نصوص تستحّق القراءة.

åwMF³ð«ò —UFý X%
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اجتمع رئيس بلدّية يونا ياهف، صباح الّثالثاء األخير، 
مع ممّثلني عن شركة ”LAND DREAM“ األمريكّية 
املتخّصصة في بناء حدائق الّتزّلج التي تتطّلب مهارة 
في  للمكوث  البالد  إلى  الفريق  أرسل  وقد  خاّصة. 

حيفا حّتى إمتام كاّفة أعمال املشروع.
و حضر الّلقاء رئيس مجلس إدارة صندوق ”هيخت“ 
 LAND” هاري زسلر، دانيال سكوت صاحبة شركة -
ومن  الّتزّلج  روّاد  أحد  ــارك،  م وزوجها   “DREAM
أوائل من بنى متنزّهات الّتزّلج في العالم، وَمن أدى 

باالعتراف بهذه الرّياضة، مؤّخرًا، كرياضة أوملبّية.
جدير بالّذكر أّن أعمال إنشاء skate park – حديقة 
الّتزّلج، في مدينة حيفا هي امتداد ملتنزّه ”هيخت“، 

تأتي استجابًة ملطلب الّشباب.
من  مرّبع  متر   1600 يقارب  ما  احلديقة  وستشمل 
الّشوارع  ملسّطحات  جتسيًدا  واملنحدرات  املسّطحات 
والّساللم، إذ ستتيح احلديقة إمكانّيات ومسارات تزّلج 

عّدة أمام الرّياضّيني احملترفني والهواة على حّد سواء.
لالستراحة  ومساحات  ومسارات  ــرّات  مم ستقام  كما 
يلّية. ومراحيض وحنفّيات مياه إضافة إلى اإلضاءة الّل

املعماري  املكتب  قبل  من  احلديقة  تصميم  ّمت  وقد 
املشرف على الّتصميم الّطبيعّي اخلارجّي ”جرينشتاين 
هار جيل“، بالّتعاون مع  املتزّلج احملترف وبطل البالد 
سابًقا وممّثل إسرائيل في رابطة الّتزّلج العاملّية، آفي 

ّية. لوزيا، اّلذي فاز بعّدة جوائز دول
وتصل تكلفة احلديقة إلى ما يقارب 8 مليون شيكل، 
من  متخّصص  بناء  فريق  قبل  من  بناؤها  وسيتم 
بعد  مؤّخرًا،  بدأت،  اّلتي  األعمال  وستستمّر  اخلارج، 
البلدّية  الّشركة  إشراف  حتت  الّتنفيذ  مقاول  اختيار 

ا. ”يافيه نوف“، ملّدة سنة تقريًب
استجابة  يأتي  احلديقة  إنشاء  أّن  إلى  ياهف  وأشــار 
عدد  إلى  و“سيضاف  والّشباب،  الّشبيبة  ملطالب 
كبير من املرافق الرّياضّية املختلفة اّلتي أقمناها في 

حيفا الّسنوات األخيرة».

° UH O � WM �b � w �åLAND DREAMò 
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منح  بتوزيع  األسبوع،  هذا  حيفا،  في  الّثقافة  أصدقاء صندوق  قام 
في  حيفا،  في  متفوّقة  موسيقّية  معاهد  خمسة  على  دراسّية 
الكرمل  جمعّية  حصلت  حيث  حيفا،  بلدّية  قاعة  في  أقيم  حفل 
للموسيقى على 10 منح دراسّية لطّالبها، ملا تقّدمه من جناحات 

مستمرّة وخدمًة ألبنائها.
في حديث مع األستاذ ألبير بّالن، املدير الفّني للجمعّية، قال إّن 
جمعّية الكرمل للموسيقى تقوم بالعمل والعطاء على منو متكامل 
ّية وبطرق حديثة وسليمة؛  وصحيح مبوضوع الّتربية املوسيقّية العرب

وتنمية  املختلفة  املوسيقّية  اآلالت  على  الّطفل  تعريف  يتّم  حيث 
عن  والكشف  ّية،  العرب املوسيقى  على  والّتركيز  احلّسّي  اإلدراك 
املواهب ورعايتها وتوجيهها وتقدميها المتحانات ”بجروت“ مبوضوع 
ّية. حيث يقوم طاقم مؤّلف من 15 معّلًما ومعّلمة  املوسيقى العرب
من  أكثر  بتدريس  اجلامعّية  الّشهادات  حاملي  من  خبرة  أصحاب 

ا على مختلف اآلالت املوسيقّية.  230 طالًب
من بني أسماء اّلذين حصلوا على هذه املنحة: زكرّيا فيصل، سمير 
سويدان، فادي يزبك، عيدان رخطر، جوليان مر، نيكول سروجي، يارا 

هّلون، جورج واكيم، ماريا يعقوب، عنان قصيني.

åUHO�ò q�«d*
ألغنيته  كليب»  «ڤيديو  شملة،  ــو  أب عــادل  احليفاوّي  الفّنان  أطلق 
ك ليش»، من كلمات أكرم مدني، من حلن يونانّي  اجلديدة بُعنوان «بِحبِّ
نيسم  كليب»  الـ«ڤيديو  وأخرج  وقد صوّر  بيادسي.  مرسي  وتسجيل 
كينچ في ِمنطقة قريبة من الّساخنة، مبشاركة 3 عارضات أزياء: جنفير 

دراچوني، رميا زامل وڤالنتينا فرعوني. 
نشير إلى أّن هذه هي خامس أغنية يطلقها أبو شملة.. ففي رصيده 4 
أغنيات: «قلبي اختار» - كلمات: أدهم سّلوم، أحلان: وسيم خشيبون، 
سّلوم،  أدهم  وأحلــان:  كلمات   - «موجوع»  سجراوي؛  ميشيل  توزيع: 
توزيع: معني شعيب، وصور لها «ڤيديو كليب» من إخراج عالء دروبي؛ 
ولويل،  ومحّمد  تسجيل: مصعب  سّلوم،  أدهم  كلمات:   – «مجنون» 
وصوّر لها «ڤيديو كليب» من إخراج عالء دروبي؛ «من عيني نزِلتي» 
– كلمات: أدهم سّلوم، أحلان توزيع وتسجيل: مصعب ومحمد ولويل، 

وصوّر لها «ڤيديو كليب» من إخراج حمزة أبو صغّير.
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موجات  ضوء  على  قّسيس  ـپـروفسور  بال التقينا 
اّلذي  الّشتاء،  موسم  أوج  في  باإلنفلونزا  اإلصابة 
تتكرّر فيه وتكثر تساؤالت اجلمهور حول هذا املرض 

وسبل الوقاية منه.  

 ø…Q−�  dNþ w²Ò�« d¹“UM)« «e½uKH½« w¼ U	 ≠
هذا  استعمال  أّن  إلى  ننوّه  أن  أوًّال  الّضروري  من 
يرمز  بل  خطأ،  هو  العلمّية  الّناحية  من  ــم  االس
نفهم  لكي   .H1N1 برمز  الّصنف  لهذا  ا  ـً علمّي
ـڤيروس  املوضوع ببساطة كبيرة يجب أن نتذّكر أّن ال
ا عبارة عن مجموعة  ـً ّي املعروف باإلنفلونزا هو عمل
في  واملنتشرة  املتشابهة  ـڤيروسات  ال من  متنوّعة 
ـڤيروسات عند  الّطبيعة بشكل كبير. تتواجد هذه ال
احليوانات والّطيور وغيرها. وعلى مدار الّسنة حتدث 
اخلاّصة،  اجلينّية  الرّموز  أو  الشيفرة  في  تغّيرات 
نتيجة  أو  الوراثّية،  املكوّنات  في  لطفرات  نتيجة 
لتبادل املرّكبات الوراثّية للـڤيروسات الكثيرة، اّلتي 
الّطيور  في  خصوًصا  الّطبيعة،  في  تتكاثر  قد 
ا ما يصادف مع الوقت  ًب واحليوانات املختلفة. وغال
حدوث تغييرات قد تؤّدي إلى ظهور تركيبة جديدة 
للـڤيروس، بشكل لم يعرفه جسم اإلنسان من قبل. 
نطاق  على  ـڤيروس  ال انتشار  عوامل  توّفرت  وإذا 
بشكل  ينتشر  املنشأ  اجلديد  ـڤيروس  ال فإّن  واســع، 
واسع أيًضا. وهذا ما حدث سنة 2009 بالّضبط، 
واسًعا  انتشارًا  ـڤيروس  ال من  جديد  نوع  انتشر  إذ 
أّن األمر حدث  العالم. ونتذّكر  بلدان  شمل غالبّية 
في أشهر الّصيف، وهو وقت غير عادي بالّنسبة 
ـڤيروس اإلنفلونزا في بالدنا. ولكن مع قدوم فصل  ل
الّشتاء تأقلم هذا الّنوع اجلديد مع  ڤيروس اإلنفلونزا، 
كثيرة.  سنني  ــدار  م على  قبل  من  عهدناه  ــذي  اّل
ـڤيروس في بالدنا مع  وينتشر اآلن هذا الّنوع من ال
األنواع اّلتي اعتدنا عليها في أشهر البرد الّشتوّية 

ككّل سنة.

 b??¹b??'« «e???½u???K???H???½ù« Ÿu????½ 5???Ð ‚d???H???�« U???	 ≠
 ÷d??*« dA²M¹ «–U???* øW?? ÒO??L??Ýu??*« «e??½u??K??H??½ù«Ë

øl¹dÝ qJAÐ
بحسب  ــروس  ـــڤي ال ــي  ــوَع ن بــني  الّتمييز  ميكن  ال 
أعراض املرض، ولكن بواسطة الفحص املخبرّي فقط. 
ـڤيروسات هذه متشابهة  كذلك فإّن وسائل انتشار ال

اجلهاز  ــرازات  ــإف ب ــروس  ـــڤي ال نقل  نتيجة  ا  ـً ّي عمل
البرد تسّبب  أجواء  إلى آخر.  الّتنفّسي من مريض 
تواجد عدد كبير من الّناس في أماكن مغلقة ولهذا 

ـڤيروس في الّشتاء بشكل خاّص. يسهل انتشار ال

 Ë√  W³Žd Ô	  U??ÝËd??¹Ñ??? �«  Ác??¼ Èb??	 ÒÍ√ v?? �≈  ≠
 øWHO� Ô	

ــروســات  ـــڤي ال على  أطلق  أن  أحــّب  ال  ا  ـً شخصّي
غالًبا  واخلوف.  الرّعب  بصفات  عاطفّية  تسميات 
ما يكون اخلوف والرّعب تعبيرًا عن جهلنا باألمور 
عن  الّشيء  نفس  القول  ميكن  الواقع.  أرض  على 
كثير من مسّببات األمراض املختلفة. من املعروف 
تسّبب  قد  اخلفيفة  حّتى  األمـــراض  مسّببات  أّن 
أحياًنا.  احلياة  على  خطرًا  تشّكل  رّمبا  مضاعفات 
لدى  املضاعفات،  هذه  حتدث  حصرًا  وليس  ا  غالًب
املرضى اّلذين يعانون من أمراض ُمزمنة ولدى فئات 
املعروف  من  والّشيخوخة.  بالّطفولة  اخلاّصة  اجليل 
على  ًا  خاّصـ خطرًا  تشّكل  ــروســات  ـــڤي ال هــذه  أّن 
الّنساء في فترة احلمل، واّلذين يعانون من الّسمنة 
الزائدة، إضافًة إلى مرضى القلب والرّئتني والّسّكري 
ونتيجة  وغيرها.  املناعة  جهاز  وقصور  والّسرطان، 
انتشار املرض الّسريع في فترة حصرّية من املوسم، 
فإّننا نعاين حاالت كثيرة ومعّقدة، ّمما يشّكل خطرًا 

على املرضى. 

ørOFDÒ²K� W³� ÒM�UÐ «–U	Ë ≠
يعتبر الّتطعيم اليوم الوسيلة األفضل ملنع انتشار 
الّتوعية  ــم حمالت  رغ ــه  أّن املــؤســف  ومــن  ـــرض.  امل
قليل  الّتطعيم  على  احلاصلني  عدد  فإّن  الّسنوّية، 
ا. ونحن نتابع كّل عام األخبار املُقلقة ذاتها  ـً ّي نسب
ذلك  ورغــم  املستشفيات.  في  خطيرة  حــاالت  عن 
في  الّتطعيم  على  يحصلون  اّلذين  هم  فقليلون 

الوقت املناسب مع اإلعالن الّسنوّي واملتكرّر عن بدء 
من  العمل  أفّضل  ا  ـً شخصّي أنا  الّتطعيم.  حملة 
الّصحّية،  والّثقافة  املسّبق  واإلدراك  الوعي  منطلق 
وأّال ننتظر أجواء اخلوف والهلع من نتائج املرض كي 
نقوم بعمل ما، بل القيام مسّبًقا مبا يجب عمله، 
ل». في هذا املضمار يجب  كما قيل «اعقلها وتوكَّ
على كّل شخص أن يتابع تعليمات وزارة الّصّحة 
بخصوص الّتطعيم ويفّضل أن يكون ذلك في املوعد 
خير من  وقاية  القول «درهــم  مع  كّل سنة،  د  احملــدّ

قنطار عالج». 

 »ËU−²¹ q¼Ë ørOFDÒ²�« s	 ÈËb'« Èb	 U	 ≠
ørOFDÒ²K�  «uŽÒb�« l	 —uNL'«

بني  معلومات  الّصّحة  وزارة  تنشر  عــام  كــّل  في 
وخصوًصا  الّصحّية،  الوقاية  حقل  في  العاملني 
وسيلة  أهّم  يعتبر  اّلــذي  الّتطعيم  عن  املعلومات 
وقاية ملنع املرض. ال ميكن للّتطعيم أن مينع جميع 
جناعًة  األكثر  الوسيلة  ولكّنه  املرضّية.  ــاالت  احل
ا. مع األسف فكّل مشاريع الّتوعية املسّبقة ال  ـً ّي حال
تكفي، إذ تتجاوب نسبة قليلة من الّسّكان فقط 
مع نداءات الوزارة للحصول على الّتطعيم مع بداية 
املرض  انتشار  ملنع  بالّطبع  يكفي  ال  وهذا  املوسم. 
بشكل واسع. ولذلك تتكرّر كّل سنة نفس األحداث 
وككّل  أوســع.  نطاق  على  املرض  حاالت  ظهور  مع 
املرضى  فئة  إلى  يصل  فإّنه  االنتشار  سريع  مرض 
وهؤالء  الّسلبّية،  ــروس  ـــڤي ال ملضاعفات  املعرّضني 
إلى  وتؤّدي  إلى األسوأ  املرضّية  تتطوّر حالتهم  قد 

مضاعفات خطيرة ال حتمد عقباها.

ø—UA²½ô« s	 ÷«d	_« Ác¼ lM	 sJ1 nO� ≠
ـڤيروسّية في الّشتاء،  يصعب منع انتقال العدوى ال
علًما أّن هناك عّدة أنواع تسّبب أمراًضا قد تكون 

جًدا  خفيفة  األمراض  أعراض  تبدو  ورّمبا  متشابهة. 
لدى بعض الّناس وصعبة لدى اآلخرين. والبعض ال 
من  جزًءا  يعتبره  إذ  باألمر،  ا  ـً خاّص اهتماًما  يولي 
احلياة في فصل الّشتاء. ويتمّيز فصل البرد بتواجد 
مجموعات كبيرة من الّناس في مكان ضّيق، وهذا 
األمر صحيح في رياض األطفال واملدارس والبيوت 
االجتماعّية.  املناسبات  وقاعات  الّنقل  ووسائل 
األمراض  هذه  انتشار  من  ما،  بنسبة   ، احلــدّ وميكن 
واحد  متر  مسافة  املريض  عن  واالبتعاد  باحلرص 
باألقل، واالمتناع عن مالمسة اآلخرين مالمسة غير 
أو  والّصابون  باملاء  ًدا  جّي األيــدي  وغسل  ضرورّية، 
املواّد املعّقمة بعد مالمسة إفرازات املريض من لعاب 
وغيره. وفي حاالت خاّصة، وحتديًدا عند الّتعامل مع 
األمراض  ومقاومة  املناعة  في  لديهم ضعف  مرضى 
في  كما  خاّص  بشكل  واقية  كّمامات  تستعمل  
مع  الّتعامل  في  احلــال  هو  وكما  املستشفيات، 
اخلّدج والرّّضع الّصغار واألشخاص اّلذين يعانون من 
أمراض الرّئة املزمنة، وكبار الّسن ومرضى الّسرطان 

والّسّكري وأّي نقص في جهاز املناعة. 

 ÷d??*«  —U??A??²??½«  œÒb??−??²??¹  Ê√ sJL*« s??	 q??¼ ≠
ød¹“UM)« «e½uKH½SÐ ·ËdF*« «e½uKH½«

اإلنفلونزا  من  الّصنف  هذا  أصبح  لقد  ذكرت،  كما 
ا ال ميكن الّتفريق بينه وبني أصناف  ـً ضيًفا موسمّي
بوسائل  إّال  قبل  مــن  عرفناها  ــي  ــت اّل اإلنفلونزا 
ـڤيروس في  ال يظهر  أن  املتوّقع  فمن  ولذا  مخبرّية، 

الّشتاء كأّي ڤيروس موسمّي آخر.

 Ë√ W??? ÒO???	u???Łd???'« ÷«d??????	_« d???zU???Ý w???¼ U???	 ≠
øWÒOÝËd¹Ñ?�«

يعرف املتخّصص باألمراض املُعدية عن مجموعات 
اّلتي  ــًدا  ج كبيرة  بأعداد  الّدقيقة  الكائنات  من 
عائالت  إلى  البيولوجّية  مقوّماتها  حسب  تصّنف 
األحياء  من  مجموعة  هي  ـڤيروسات  فال مختلفة. 
بامليكروسكوب  معاينتها  ميكن  ال  اّلتي  الّدقيقة، 
وهكذا  مختلفة،  أحياء  من  خلاليا  وحتتاج  مثًال، 
الّدقيقة إلى أصناف وصفات  نصّنف عالم األحياء 

طبيعّية.

 ‰UHÞ_« 5Ð qI²Mð w²�«  UÝËd¹Ñ?�« w¼ U	 ≠
 øWÝ—b*«Ë W½UC(« w�

هناك عدد كبير من األمراض اّلتي تنتقل بسهوله 
ـڤيروسات اّلتي تسّبب اإلسهال أو  بني األوالد. مثل ال
االلتهابات في اجلهاز الّتنّفسي. ومبا أّننا في فصل 
الّشّتاء، فقد متكّنا في املختبر اخلاّص في «رمبام» 
ـڤيروسات اّلتي  من تشخيص حوالي 15 نوًعا من ال
 90% من  أكثر  يعني  ما  الّتنّفس،  جهاز  تصيب 

من احلاالت بشكل دقيق.

∫fO�� œULŽ —u��Ëd?Ä?�«
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øqI²Mð nO�Ë ø UÝËd¹Ñ?�« UMKBð s¹√ s� ≠
أو  ُمصاب  شخص  من  مصدرها  يكون  ما  ا  غالًب
ـڤيروس بدون أن تظهر عليه أعراض املرض.  يحمل ال
في أحوال نادرة قد يكون املصدر من حيوان ُمصاب 

أو طائر مثلما يحدث في حاالت إنفلونزا الّطيور. 

 w²Ò�« WOÝU�(« ÷«d�QÐ W	öŽ t� «c¼ q¼ ≠
 iFÐË  ¨W?? Ò¹u??'«   U³ÒKI Ò²�«  l??�  UÎ ? ÒOKł  dNEð

 øWÒOł—U)« q�«uF�«
ًدا بني حاالت احلساسية اّلتي تزداد  يجب أن منّيز جّي
ـڤيروسّية  في فترات تقّلب الّطقس، وحاالت األمراض ال
البرد.  فصل  خالل  بسهولة  تنتقل  اّلتي  املُعدية، 
اإلنسان  لتعرّض  نتيجة  تتسّبب  أمراض احلساسية 
لعوامل خارجّية مثل الغبار الرّملّي في فصل اخلريف 
يع. هذه  وغبار الّطلع الّناجت عن اإلزهار في فصل الرّب
األمراض تنتج عن ردود فعل خاّصة في جهاز املناعة 

واألنف  العني  في  األغشية  تهّيج  في  يتسّبب  ّمما 
احلّكة واإلفــرازات في  إلى  فتؤّدي  الّتنّفس،  ومجاري 
األنف والّسعال وضيق في الّتنّفس. هذه األمراض ال 
تنتقل من شخص آلخر بالعدوى. ونحن اآلن بصدد 
تتوّفر  إنسان آلخر عندما  تنتقل من  اّلتي  األمراض 

الّظروف لذلك، وخاّصة في موسم البرد.

 v�≈  h�ý  s�   UÝËd¹Ñ?�«  dA²Mð  nO�  ≠
ødš¬

آخر  إلى  إنسان  من  الّتنّفسّية  الڤيروسات  تنتشر 
والكالم  أوًّال،  والعطاس  للّسعال  التعرّض  نتيجة 
املريض  ــرازات  إف الّشخص  تصيب  بحيث  قرب  عن 
ًيا طريقة مالمسة لإلفرازات  ـڤيروس. ثان املُشبعة بال
باليدين أثناء معاجلة املريض أو املصافحة العفوّية. 
بعد أن يلمس اإلنسان بيده هذه اإلفرازات قد يلمس 
بنقل  ا  ـً ّي عمل يقوم  وهكذا  وعينيه،  أنفه  مباشرة 

الڤيروس مباشرًة إلى املكان الّضرورّي لها لكي تبدأ 
جولة جديدة في جسم آخر. 

øÂU�Òe�« ÃöŽ w� —Ëœ W Ò¹uO(«  «ÒœUCLK� q¼ ≠
باملضاّدات  ـڤيروسّية  ال ـــراض  األم معاجلة  ميكن  ال 
االستعمال  حفظ  ويجب  (األنتيبيوتيك).  احليوّية 
اخلاص بهذه األدوية حلاالت تشمل مضاعفات الّتلوّث 
الرّئوّي  االلتهاب  وخــاّصــًة  البكتيريا،  عن  الّناجم 

ـڤيروس.  ّية بال املتسّبب من اإلصابة األول

 rOFDÒ²�«  UNO�  r??zö??¹  ô   ôU???Š  „U??M??¼  q??¼Ë ≠
 øÂU�ł_« iFÐ

يالئمهم  ال  اّلذين  األشخاص  بعض  هناك  بالّطبع 
تناول جرعة الّتطعيم ألسباب صحّية نادرة، بل يؤخذ 
الوضع الّصحّي لكّل إنسان باحلسبان. فعلى سبيل 
أشهر،  سّتة  دون  ألطفال  الّتطعيم  ُيعطى  ال  املثال 

سابقة  حساسية  أعراض  عليهم  ظهرت  وألشخاص 
أو حساسية خاّصة لبعض املأكوالت، مثل البيض. 

 rOFDÒ²�«  h�ý  v ÒIK²¹  Ê√  sJL*«  s�  q¼  ≠
 ø«e½uKH½ùUÐ »UB¹Ë ¨ ÒwLÝu*«

بحسب  مثًال  الّتطعيم  ّية  فّعال تختلف  إذ  بالّطبع؛ 
ّية  جيل الّشخص وفاعلّية جهاز املناعة. ولكن فّعال
الّتطعيم ممتازة عموًما وتقّلل من بعض املضاعفات. 
من  القليلة  القّلة  املرض.  يسّبب  نفسه ال  الّتطعيم 
املرض  تشابه  شديدة  ملضاعفات  تتعرّض  املرضى 
لهذه  املوسمّي  الّتطعيم  العدوى.  عند  الّطبيعّي 
املوسمّية  لإلنفلونزا  الّتطعيم  يشمل  أيًضا،  الّسنة، 

العادّية أنواع اإلنفلونزا املنتشرة في بالدنا. 

Æ Îö¹eł «ÎdJý ≠
عفوًا، وبالّسالمة للجميع. 

 l K N �U �  —u N L '« d
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ّية  أصدرت جلنة املتابعة العليا لقضايا اجلماهير العرب
”العمل  أثر  على  وذلك  ا  شاجًب بياًنا  إسرائيل  في 
اإلجرامي اّلذي وقع في مقهى في تل أبيب“، وأّكدت 
فيه أّن ذلك العمل اإلجرامّي ”يستحّق كّل استنكار، 
نضالنا  طريق  مع  اجلوهر  حيث  من  يتعارض  فهو 
ّية  العرب اجلماهير  اختارته  اّلذي  والّشرعي  الّدميقراطّي 

اراتها“.  بكّل تّي
لم يحَظ، برأيي، بيان جلنة املتابعة املذكور مبا يستحّق 
ّية،  من قراءة ونشر في وسائل اإلعالم احمللّية والعرب
ومواقف  مضامني  من  احتواه  ّمما  الرّغم  على  وذلــك 
سياسّية هاّمة مّيزته عن غيره من بيانات الّشجب 
الّتقليدّية اّلتي نشرت، هنا وهناك، بعد ”العملّية“ 
الّدولة  استرابة  من  أصحابها  إعفاء  باب  من  وكانت 
واستهداف مؤّسساتها لهم، فلدى البعض كانت تلك 
مجرّد ”عملّية ”ومن قام بها دعي، كما استملحت 
العرب ودرجت أقالمها على وصف الفاعلني مبثيالتها، 

على أّنه ”منّفذ العملّية“ .
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لسنوات خلت عانت قواميس نضاالتنا الّشعبّية من 
فوضى املصطلحات الوطنّية والوطنجّية، التي ولدتها 
في  استوطنت  سياسّية  رمادّية  عملًيا،  وكرستها، 
ّية، ال  ربوع معظم األحزاب واحلركات الّسياسّية العرب
سّيما عندما اضطرّت جميعها إلى العمل حتت سقف 
أعمالها  سّيرت  ومستضعفة،  ضعيفة  متابعة  جلنة 
محرّكاٌت عملت بقوّة بخار املطابخ الّسياسّية وطاقة 

فحم املصالح والّصلحات والّتوافقّية القاتلة.
من  ــور،  ــذك امل املتابعة  جلنة  بيان  مــن  ــم  ــرّغ ال فعلى 
العديد  الفرح  في  انتشار  نستشعر  ال  أن  الّصعب 
األحزاب  تلك  حواضن  وبعض  الّشعبّية  اجليوب  من 
واحلركات الّسياسّية، اّلتي يعّبر البعض في دواوينها 
نتائج  من  الكامل  الرّضا  عن  أحياًنا،  ومجالسها، 
حّتى  فيها،  قتلى  ثالثة  وسقوط  أبيب  تل  عملّية 
ذهبت مجموعات ووصفتها «عملّية مقاومة»  فّذة، 
ووسمت منفّذها/قتيلها على أّنه شهيد ارتقى على 

مذبح مصالح األّمة ومن أجل خير أبنائها.
األولى  املؤّسسة  لبيان  اخلطيرة  األهمّية  تأتي  ولذلك 
واحلركات  ــزاب  واألح القوى  جميع  متّثل  اّلتي  ــم  واأله
ّية في  الّسياسّية والّدينّية الفاعلة بني اجلماهير العرب
إسرائيل، حني أّكدت فيه على أّن: «جلنة املتابعة بكّل 

العربّي اختارت  الّسياسّي في املجتمع  القوس  ألوان 
طريق نضال سياسّي ودميقراطّي ثابت ودائم منذ قيام 

الّدولة..».
كّل  وجه  في  حاسم  موقف  إشهار  جهتها  من  فهذا 
وحرث  الّسياسّية  خلط أوراقنا   - «خربطة»  أراد  من 

ميادين عملنا الكفاحّي بسكك هجينة عن مزارعنا 
وبثيران مستوردة مدّمرة لترابنا وزرعنا.

هو  أبيب  تل  في  في شارع «ديزنغوف»  فما حصل 
وبال «ولكن»  «إذا»  بال  مستنكرة،  إجرامّية  عملّية 

وبدون تأتأة ولعثمة.  
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املناطق  من  فلسطينًيا  العملّية»  «منّفذ  كــان  لو 
الفلسطينّية احملتّلة عام 1967، الستدر فعله نقاًشا 

مغايرًا، أو رّمبا موقًفا آخر، والستجلبت نتيجة فعله 
رزمة من أسئلة طاملا طفت مع دماء جثث سقطت في 
عملّيات نّفذها ثوّار شعوب كثيرة أثناء نضاالتها في 

وجه محتّل أجنبّي غاصب لبالدهم.      
فما بني األخالق واملقاومة نبت دوًما تساؤل وهاجس 
ــا ســاحــات  ــران، واقــتــحــم ــي ــب ك
عقولهم،  وأوقــدا  الّثوّار،  نضال 
تسّببا  األحيان  من  كثير  وفي 
في صراعات بني أشّقاء الّسالح 

واألخوة في اخلنادق. 
ومعروفة،  كبيرة  مسألة  لكّنها 
معرضها  ـــي  ف ــســنــا  ل ــن  ــح ون
في  أّن  أرى  ــي  ــن أّن ــع  م ــا،  ــن ه
حالة  تسود  احملتّلة  فلسطني 
غير  األخالقّي»  «االلتباس  من 
ــمــســألــة الــكــفــاح  احملـــســـوم، ف
االحتالل،  ضــدّ  املنّظم  املسّلح 
ــوقــت  ال ــي  ف ًا  ـ ّي عمل ــجــرت  ه
احلالي، وتركت من غير معايير 
وضوابط وطنّية واضحة وصارمة، 
ـــى تأمني  ــة إل ــاج ــى احل ــق ّممـــا أب
األخالقّي  الفلسطينّي  تفوّق 
مشّوشة  ًة  قضّي احملتل  على 
ليست  ــا  ــه ــأّن وك ومــشــروخــة، 
وبعض  سّيما  ال  أهمّية،  ذات 
إهمالهم  يبرّرون  الفلسطينّيني 
في  ميارسه،  مبا  املسألة،  لتلك 
حّقهم، احملتّلون وجيوشهم، من 
موبقات وجرائم ال تعرف األخالق 
إزاء  العالم  ومبوقف  الوجع،  وال 

كّل ما يحدث.
ـــوّار  لــقــد شــهــدت حــلــقــات الـــّث
العسكري،  للعمل  احلديث  الّتاريخ  خالل  واملفّكرين 
نقاشات بدأت ولن تنتهي، لكن ضرورة تفوّق احملتل 
واملهزوم عسكرًيا، في املسألة األخالقّية، على طغاته، 
ونحن  خصوًصا  كثيرين،  عند  أثيرة  مسألة  بقيت 
الّضابطة  هي  القوّة  فيه  تكون  قد  زمن  في  نعيش 
ملعايير احلّق أو حّتى ملفاهيم األخالق؛  لكّننا، وكما 
كمواطنني  ألّننا،  اخلــوض،  هذا  من  ِحل  في  أسلفت، 
الّدولة، اخترنا أن يكون نضالنا نضاًال سياسًيا  في 
هذه  قــادة  كّل  ــد  وأّك أعلن  كما  وشرعًيا،  دميقراطًيا 

مجتمعني،  اجلماهير 
وبلسان ذرب وفصيح. 
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ـــصـــص  ـــق ـــــات ال ـــــئ م
ــألت  ـــات م ـــع ـــائ ـــّش وال
ّية  العرب القرى  ــوارع  ش
وســــاحــــات مــدنــهــا. 
خّيم  كثيف  ــاب  ضــب
املــطــارح،  جميع  على 

وكأّن أحدهم عمد على خلق هذه األجواء، حيث تتكاثر 
الّنميمة وتتساهم الّشكوك وتترامح الفرضّيات. 

البطولة فقهقه على كيف  هناك من استهوته فكرة 
«ضحك ابن البلد» على أمن إسرائيل وجنح بالزّوغان 
ليحيكوا  الصوف  بكّر طّبة  بدأوا  منهم، ومنهم من 

أسطورة الّنصر والعجب.
ظهر  ــى  عــل ــوا  ــب رك جهتهم،  ــن  م ــل،  ــي ــرائ إس ـــادة  ق
«بيجاسوس»، ذلك احلصان املجّنح اخليالي، وانطلقوا، 
حظ،  نصل  على  نحبهم  قضوا  ضحايا  ومهاميزهم 
في وسط تل أبيبهم الكبيرة، وطاروا صوب أهدافهم: 
عرًبا ضاعوا بني رجلي فحولة وبطولة وفّكي خديعة.

هنالك إجماع واضح بني البشر، يفيد على أّن قوّات 
األمن اإلسرائيلّية، اّلتي حاصرت البيت الذي استقّر 
اعتقاله،  أبيب، كانت تستطيع  القاتل من تل  فيه 

ّية للتخّلص منه. ولم تكن لديها حاجة قتال
كان  ما  حول  االفتراضات  من  أطناًنا  بنوا  كثيرون 
وكّلها  القاتل،  من  بالتخّلص  اإلسرائيلّي  القرار  وراء 
ال تتعّدى كونها فرضّيات لن تساعد، برأيي، إذا ما 
فككناها مبعاول منطقّية جميع أولئك اّلذين يصرّون 

على أّن منّفذ العملّية هو بطل قومّي.   
ولكّنها كانت كأّنها حرب، واحلرب خدعة، ولذلك يبقى 
احلقيقة  وتبقى  واجتهاد،  خيال  محض  قيل  ما  كّل 
ناجزة وصارخة: فاخلسارة «بينهم» موت ثالثة أبرياء، 
واجلرح  أكبر  ّية،  العرب األقلّية  نحن  بيننا،  واخلسارة 
أعمق، فها نحن مجّدًدا صحونا كفرائس تواجه تلك 

القطعان اّلتي «ستموت» لتنهش حلمنا الغّض.
يشّكل  الُعليا  املتابعة  جلنة  فبيان  بَدء،  على  وَعود 
نقطة ضوء في بحر من الّظلمات، ويثبت شمعة في 
يحوّله  ما  إلى  بحاجة  لكّنه  الوعرة،  اجلماهير  درب 
وقلنا:  قيل  مرّة  فكم  دروبنا،  مفارق  تنير  مصابيح 
مياديننا هنا وما يصّح في رام الله وعسكر واخلليل 

لن يصّح في عرعرة ويافا واجلليل.
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قدًميا، أطلق على اخلمر أم اّخلبائث، وذلك على 
أحد  ساومت  أميرة  أّن  وهو  حصل..  حدث  إثر 
فقالت  إلى قصرها.  بعد أن استدرجته  الّتّجار 
له: إّما أن ترتكب فاحشة الزّنى، وإّما أن تشرب 
اخلمر أو تقتل هذا الغالم، وهو َمن خدمها. فرأى 
أّن أهون شيء هو شرب اخلمر، فشربها فسَكر 
فارتكب فاحشة الزّنى، فّلما فرغ من حاله رأى 
أّن الغالم قد رآه، فقام إليه فقتله..! ومنذ ذلك 

اليوم، وهذا االسم ال يفارق اخلمر. 
ولكّننا في هذه األّيام أصبحنا نرى هالك األسر 
واملجتمع وضياع احلقوق نتيجة إدمان املخّدرات، 

فأطلقنا عليها أّم أم اخلبائث!
أكرّر الكتابة في هذا املوضوع بعد أن تطرّقت 
لهذه الّظاهرة في خطبة اجلُمعة، وكانت دهشتي 
كبيرة للكّم الهائل من االّتصاالت، واّلتي تؤّكد 
أقول  لذلك  أبنائنا.  بني  املخّدرات  انتشار  مدى 
سيف  مع  العرب  بالد  دخلت  «احلشيشة»  إّن 
تسلط  أّن  العلماء  بعض  رأى  لذلك  الّتتار. 
الّتتار على بالد العرب واملسلمني لسبب تناول 
أجمع  احلشيشة  وخلطورة  للحشيشة.  بعضهم 
العلماء بدون استثناء على حرمتها. واستدّلوا 
على حترميها على عّدة نصوص. حيث حتّددت 
الّضرورّيات  على  باحملافظة  الّشريعة  مقاصد 

اخلمس: الّدين والّنفس والعقل والّنسل واملال. 
اخلمس،  الّضرورّيات  هذه  ضّد  املخّدرات  وتأتي 
الله  عبادة  عن  تصّد  ألّنها  الّدين،  ضّد  فهي 
بكّل أشكالها. وهي ضّد احملافظة على الّنفس، 
ألّنها تدّمرها، وكثيرًا ما ينتهي مطاف املدمن 
ا.  ـً ّي ا ميوت أدب ـً باملوت املهني، وإن لم َميُت جسدّي
وأصبح  وإرادتــه  حرّيته  فقد  إنسان  قيمة  وما 
مصالح  أو  مصاحله  حلفظ  العمل  عن  عاجزًا 
أهله ومجتمعه. وهي ضّد احملافظة على العقل 
به  واّلــذي  الوعي،  عن  اإلنسان  تغّيب  ألّنها 
يتمّيز عن باقي املخلوقات. وهي ضّد احملافظة 
على الّنسل ألّن مدمن املخّدرات ال ميكنه حتّمل 
رزق  وإن  زوجته،  حّتى  وال  أطفال،  ّية  مسؤول
باألطفال ضّيعهم في احلياة من حيث ال يدري. 
املال ألّن  أيًضا، ضّد احملافظة على  واملخّدرات، 
إليه  الّناس  أقــرب  من  ويسرق  يبّذره  مدمنها 
ليتمّكن من إشباع نفسه األّمارة بالّسوء. ولهذا 

جاء الّتحرمي.
قال  اخلمر..   حترمي  على  قياًسا  الّتحرمي  جاء 
ْيِسُر  وَاْملَ ْمُر  اْخلَ َا  ِإَمنّ آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ َها  أَُيّ (َيا  القرآن 
ْيَطاِن  الَشّ َعَمِل  ْن  ِمّ ــسٌ  رِْج وَاألَزْالَُم  وَاألَنَصاُب 
ْيَطاُن  رِيُد الَشّ َا ُي ِإَمنّ ُكْم ُتْفِلُحوَن *  َعَلّ وُه لَ ُب َفاْجَتِن
ْمِر  اْخلَ ِفي  َبْغَضاء  وَاْل اْلَعَداوََة  َنُكُم  ْي بَ ُيوِقَع  أَن 
َالِة َفَهْل  ِر الّلِه وََعِن الَصّ ُكْم َعن ِذْك ْيِسِر وََيُصَدّ وَاْملَ
يلي  ما  بيان  من  بّد  ال  وهنا  نَتُهوَن).  ُمّ َأنُتم 
حيث  الّتحرمي  في  أشّد  القرآن،  في  االجتناب 
اّلتي ميكنها أن  الّطرق  يأتي األمر بتجّنب كّل 

تسّهل شرب اخلمر. 
تعالى  قــال  ــى،  الــزّن عن  الّنهي  جــاء  ملّــا  ولهذا 

ُبوا  (َفاْجَتِن القرآن  في  وجاء  وا الزَِّنى)  (وََال َتْقرَُب
وقال  ــزُّورِ)  ال ْوَل  َق ُبوا  وَاْجَتِن ــاِن  اْألَوَْث ِمَن  الرِّْجَس 
ِم وَاْلَفوَاِحَش وَِإَذا َما  ْث َر اْإلِ اِئ َب ُبوَن َك ِذيَن َيْجَتِن (وَالَّ
ْم َيْغِفرُوَن). فهل جند عاقًال يقول بحّل  َغِضُبوا ُه
هذه االشياء اّلتي أمر القرآن باجتنابها، وحّتى 
وكّل  احلشيشة  أّي غموض في حترمي  يبقى  ال 

أنواع املخّدرات. 
وهو على  اخلّطاب  بن  قول عمر  إليكم  نسوق 
منبر رسول الله. قال: إّن اخلمر قد حرّمت، وهي 
اّلتي كانت  وهي األشياء  من خمسة أشياء – 
موجودة في املدينة املنوّرة في ذلك الوقت: العنب 
والّتمر والعسل والبر والّشعير. ثّم قال: واخلمر 

ما خامر العقل، إّال أّن اخلمر ما خامر العقل.
كّل  عــن  الله  رســول  «نهى  سلمة  أم  وقــالــت 
أّن كّل ما  تبّني  القاعدة  مسكر ومفتر». فهذه 
خامر العقل وأخرجه عن طبيعته، وكّل ما خّدر 
واألفيون  فاحلشيشة  ــرام.  ح خمر  فهو  اجلسم 
إّمنا  املخدرات  ــواع  أن من  وغيرها  والكوكايني، 
فكّلها  طبيعته،  عن  وتخرجه  العقل  تخامر 
محرّمة وتصّنف من اخلبائث أو أم أّم اخلبائث. 

(َيْأُمرُُهم  الكتاب  أهل  عن  قال  تعالى  والله 
لَُهُم  ــُلّ  ــِح وَُي اْملُنَكِر  ــِن  َع وََيْنَهاُهْم  ــرُوِف  ــْع َ ــاْمل ِب
َعْنُهْم  وََيَضُع  اِئَث  َب اْخلَ ِهُم  ْي َعَل وَُيَحرُِّم  اِت  َب ِيّ الَطّ

ِهْم).  ْي ِتي َكاَنْت َعَل ْم وَاْألَْغَالَل الَّ ِإْصرَُه
وحّتى نبرهن على أّنها من اخلبائث أسوق إليكم 
هذه املشاهد من الواقع.. اّتصلت بي فتاة تطلب 
مّني أن أجري لها عقد زواجها. فسألتها: هل 
في  معنا  هو ال يسكن  قالت:  والدك موجود؟ 
املاضي.  في  األسرة  داخل  البيت خلالف حصل 
فقلت لها: ال بّد من أن يحضر وإّال ال ميكنني 
عقد زواجك. فاضطرّت الفتاة أن تّتصل بوالدها 
ليحضر إلمتام عقد الزّواج، فاشترط على ابنته 
مقابل حضوره  مخّدرات  وجبة  ثمن  تعطيه  أن 
هذا  مثل  ــدّل  ي أال  ـــزّواج..  ال ــى مجلس عقد  إل

احلدث على أّن املخّدرات من أبشع اخلبائث؟!
وفي حادثة أخرى حصلت معي اّتصل بي شاب 
الّنعمة».  «بيت  في  الفطام  مرحلة  في  كــان 
وقال: أريد عقد زواجي فأخبرته أّن عليه إحضار 
ذهب  فلّما  الّداخلّية،  مكتب  من  مستندات 
إلى هناك وجد أّن في سجّله مدوّن أّنه متزوّج. 
تزوّج  أّنه  يذكر  ال  ألّنه  كبيرة،  دهشته  فكانت 
في يوم من األّيام. وفعًال بدأنا نبحث في األمر، 
عّمن  يبحث  كان  إدمانه  حال  في  ــه  أّن فتبّني 
بفتاة  فالتقى  املــخــّدرات.  من  وجبته  له  يوّفر 
من خارج احلدود واّلتي كانت تفّتش عن شاب 
يعقد عليها زواجه لتتمّكن من املطالبة بهوّية، 
يلتقيا  500 شاقل فعقد زواجها ولم  فأعطته 

بعدها حّتى ذلك اليوم!
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ما لم تكن العالقة بالله ارتباًطا حرًّا، فال معنى 
في  ميــارس  طقس  ألّي  ّية  أهّم وال  عبادة،  ــة  ألّي
(مرقس  في  الرّّب  كلمة  قوّة  يشرح  ما  الواقع. 
11:1): ”هذا هو ابني احلبيب اّلذي به سررت“. 
نحن أمام إعالن احلّب اإللهّي أمام تفاعلنا مع 
اإلميان اّلذي زرعه فينا. فكّل من اعتمد يغمره 
يخلصون  اجلميع  أّن  يريد  اّلــذي  اإللهّي  الفرح 
 .(4:2 ثيموتاوس   1) يبلغون.  معرفته  وإلى 
همس  يسمع  املعمودّية  ــّر  س يقبل  مــن  ــّل  وك
سررت“.  به  اّلــذي  احلبيب  ابني  ”هوذا  ــرّّب:  ال
نحو  احلرّة  اخلطوة  في  يظهر  املسيحّية  وجمال 
نحن  إلى معرفته وسلوك سبله.  املؤدّية  الرّّب، 
تنا  فمسيحّي نصير،  بل  مسيحّيني  نولد  ال 
بني  العالقة  مبدأ  انتفى  وإّال  ــة  ــّي وراث ليست 
الله واإلنسان. وهذه الّصيرورة مسيرة مستمرّة 
نحو احلرّّية، إذ إّن الّدخول في سّر احلّب اإللهّي 
احلرّّية  بلوغ  حّتى  حترّرّية  خطوات  في  يتشّكل 

املطلقة، الله.
أولى هذه اخلطوات تتجّلى في العماد املقّدس، 
مع  ونــقــوم  العتيق  إنساننا  عــن  ــوت  من حيث 
املسيح البسني إّياه، متبّنني عالقة جديدة معه. 
اإلنسان اجلديد فقط يستطيع أن يبني عالقة 
مع الرّّب، ألّنه قبل أن يتجرّد ويدخل عمق الّسّر 
ا، مبوجبه  ّيً اإللهّي. لذا فالعماد ليس طقًسا آن
نصبح مسيحّيني وحسب، بل إّنه مسيرة نحو 

الله تتجّدد كّل حني. 
إلى  ّية  اإلنسان احلالة  من  املعمودّية  سّر  ينقلنا 
احلالة املسيحّية، فاملعتمد ال يعود إنساًنا بل 
ا. فاخللق اجلديد هو املسيحّية  يصبح مسيحّيً
مبعناها اإلنسانّي اإللهي الكامل، وليس مبعنى 
كافية  غير  الّدينّية  الُهوّية  الّدينّية.  الُهوّية 
اجلديد  اإلنسان  يسطع  لم  ما  الكثير  متّثل  وال 
ويحّقق صورة الرّّب في العالم. ”إن كان أحد ال 
يولد من املاء والرّوح ال يقدر أن يدخل ملكوت 
الله.“ (يوحّنا 5:3). متى ولدنا من املاء والرّوح، 
الّسماء أحرارًا، ألّننا اغتسلنا  سندخل ملكوت 
باحملّبة اإللهّية وتطّهرنا وزالت كّل شوائبنا. وما 
دمنا البسني املسيح فنحن نحيا امللكوت منذ 
العظيم  ه  ســرّ ونتبّني  مالمحه  ونكتشف  اآلن، 
حّتى نبلغه ونعاينه كامالً، ألّننا تعّمدنا جميًعا 
في املسيح فلبسنا املسيح. (غالطية 27:3).
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”أال تعلمون أّننا حني تعّمدنا لنّتحد باملسيح 
معه  ا  ـ فدفّن مــعــه،  لنموت  تعّمدنا  ــســوع  ي
باملعمودّية وشاركناه في موته، حّتى كما أقامه 
نسلك  ــوات،  األم بني  من  املجيدة  بقدرته  اآلب 
اّحتدنا  كّنا  فإذا  جديدة؟  حياة  في  أيًضا  نحن 
به في موت يشبه موته، فكذلك نّتحد به في 
قيامته“ (رومة 5،3:6). تبدأ حياة املسيحّي 
باملوت، على عكس املسار البشرّي اّلذي يحيا 
حتمّية.  كنهاية  املوت  منتظرًا  العالم  هذا  في 
نهاية  في  يتجّلى  ال  واقعّية  كحقيقة  فاملوت 
في  البدء  منذ  يتالشى  ــا  وإّمن البشرّية،  احلياة 

الّلحظة اّلتي يتحرّر فيها اإلنسان من عتيقه 
ويلبس املسيح ويصير خلًقا جديًدا.

املوت  مالمح  لنا  تنكشف  املعمودّية  سّر  في 
الزّائل مع عتيقنا، وترتسم أمامنا احلياة املعّدة 
لنا بيسوع املسيح. وبالّتالي فكّل من اعتمد 
مات عن اإلنسان العتيق وقام إلى احلياة. ما 
يوضح قول القّديس بولس في رسالته إلى أهل 
لنّتحد  تعّمدنا  حني  أّننا  تعلمون  ”أال  رومــة: 
باملسيح يسوع تعّمدنا لنموت معه“. فاالّحتاد 
باحلياة،  وحقيقّي  واقعّي  ــاد  اّحت هو  باملسيح 
ــوت،  امل يغلبه  أن  بــاحلــيــاة  للمّتحد  فكيف 
سّر  قبول  كان  وملّا  الوجودّية؟.  قيمته  وينهي 
العماد املقّدس اّحتاًدا باملسيح يسوع، أصبحت 
املسيحّية احلالة بل الرّتبة اّلتي تنقل اإلنسان 
من املوت إلى احلياة بفعل إرادّي حرّ، فتتجّلى 
أمامنا احلياة األبدّية احلاضرة فينا. فما نحياه 
في هذا العالم ليس سوى قشرة تتالشى ومتّحى، 
في  الكامنة  احلياة  فهي  احلقيقّية  احلياة  وأّما 

عمق أعماقنا اإلنسانّية، يسوع املسيح احلّي.
احلياة  هذه  الفم  الّذهبّي  يوحّنا  القّديس  يشرح 
يقول:  إذ  املقّدس  العماد  بسّر  ندخلها  اّلتي 
الله:  مع  ميثاقنا  عربون  يتحّقق  العماد  ”في 
املوت والّدفن والقيامة واحلياة. يحدث هذا كّله 
املاء  في  برؤوسنا  نغطس  عندما  واحــدة.  دفعة 
يدفن اإلنسان العتيق كما في القبر من أسفل، 
يغطس بكماله إلى األبد. وإذ نقيم رؤوسنا من 
جديد يقوم فينا اإلنسان اجلديد عوض العتيق. 
كما يسهل علينا أن نغطس برؤوسنا ونقيمها 
ثانيًة، هكذا يسهل على الله أن يدفن اإلنسان 
القدمي ويظهر اجلديد. هذا يحدث ثالث دفعات 
لكي تعلموا أّن ما يتّم إّمنا هو بقوة اآلب واالبن 
والرّوح القدس. ولئّال تظّنوا أّن ما أقوله هو على 
سبيل احلدس. اسمعوا ما يقوله بولس: ”دفّنا 
”إنساننا  وأيًضا  للموت“،  باملعمودّية  معه 
العتيق قد ُصلب معه“، ”مّتحدين معه بشبه 

موته“.(رو 6: 3-4).
منوت لألبد عن إنساننا العتيق لنحيا إلى األبد 
بيسوع املسيح. ومن هنا نفهم بوضوح أّن احلياة 
األبدّية حركة ديناميكّية، وليست حالة جامدة 
أو غامضة ُمبهمة، وإّال ما سمّيت حياة. كذلك 
فتصاغر  أوّالً،  أحّبنا  من  عظمة  أمــام  نخشع 
”واآلن  مجده.  إلى  بنا  ليسمَو  صورتنا  واّتخذ 
ا  ملاذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعًي

باسم الرّب“ (أعمال 26:22).
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إلياس عطا الله فّنان يجمع بني جمال الّصوت وتفرّد 
أّن  الفور  على  تدرك  لصوته  تستمتع  عندما  األداء، 
وعندما  للفّن،  عاشق  إنسان  الّصوت  هــذا  صاحب 
تقترب منه وتتعامل معه جتد نفسك أمام شخصّية 
وبساطة،  احتراًما  وأكثرها  الّشخصّيات  أفضل  من 

ًدا ويتابع أعماله الرّائعة. يعرفه اجليل اجلديد جّي

ولصحيفة ”حيفا“ كان معه هذا احلوار:

 X�*  q??¼Ë  ¨W ÒOMH�«  p²¹«bÐ  X½U�  nO�  ≠
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راٍق  ّي  فّن بحّس  تتمّتع  واّلتي  والدتي،  اكتشفت  لقد 
مبّكر  جيل  في  ّية  الغنائ موهبتي  رفيع،  وذوق  جًدا 

 6 وأنــا في عمر  مــرّة على مسرح  ــًدا. وقفت ألّول  ج
سنوات، عندما كنت في الّصف األّول في حفلة عيد 
األم في املدرسة. وكان في حينه صدى اجلمهور وردود 
كبير  بدعم  وحظيت  الّتوّقعات،  كّل  يفوق  الفعل 
املوسيقى  وبتصفيق رهيب. منذ صغري وأنا أعشق 
منذ  ــي  أّن كما  القدامى؛  العمالقة  املطربني  وصــوت 
العود بشكل خاّص، هذه  الّطفولة وأنا أعشق صوت 
من  طلبت  وقد  الّساحرة،  الّشرقّية  املوسيقّية  اآللة 

والدي أن يشتري لي عوًدا وأنا في عمر 5 سنوات.

 vIOÝu*«Ë  Òs??H??�«  W???Ý«—œ  W ÒOL¼√  Èb??�  U??�  ≠
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بالعلم  املوهبة  ُتصقل  أن  يجب  شــّك،  ــى  أدن ــدون  ب
الفّنان  ثقافة  واملمارسة.  والفهم  والّثقافة  والــّدراســة 
من  يتجزّأ  ال  جـــزًءا  تكون  أن  ويجب  جـــًدا،  مهّمة 

مسيرته الفنّية.
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كان الّتشجيع بدايًة من العائلة واألصدقاء واحملّبني. 
في  آنـــذاك  جيلنا  ــواجــه  ت كانت  صعوبات  واجــهــت 
اإلعالم  أو  «امليديا»  تواجد  بعدم  تتلّخص  البدايات، 
األضواء  ويسّلط  اليوم  يتواجد  كما  واملرئّي،  املسموع 
الفنّية، وخصوًصا عدم تواجد شبكات  على املواهب 
«اإلنترنت» ومواقع الّتواصل االجتماعّي والـ»يوتيوب» 
املطرب أو  انتشار وشهرة  إلى ذلك. كان  آنذاك، وما 
املوهوب مقتصر ومتعّلق مبوارد محدودة، بخالف هذه 
األّيام. حيث في أّيامنا الّسماء هي احلدود، فيمكن 
ويخترق  ويشتهر،  ينتشر  أن  املطرب  أو  للموهوب 

احلدود بشكل سريع.

 vKŽ ¡UMG�«Ë  ÒsH�«  Èu²�0 p¹√—  u¼ U�  ≠
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لدينا مواهب ممّيزة وأصوات رائعة تضاهي املستويات 
العاملّية، ال تقّل أهمّية عن أّي فّنان مشهور في العالم 
العربّي، ال بل قد تفوقهم، ولكّنها لألسف قليلة، ولم 

ا. ـً ّي ا وعامل ـً ّي تأخذ هذه األصوات حّقها الكامل محل
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كانت لي مشاركات عديدة في الّسنوات األخيرة بأهّم 
قرطاج  مهرجان  مثل  العربّي،  العالم  في  مهرجانات 
دار  مهرجان  قطر،  في  الّدوحة  مهرجان  تونس،  في 
األوبرا في مصر، مهرجان الّدار البيضاء في املغرب، 
جوالت  عّدة  إلى  إضافًة  األردن،  في  عّمان  مهرجان 
ّية وحفالت في عدد من الواليات األمريكّية. أنا  غنائ
ا على حفالت وعروض سأعلن عنها في  ـً ّي عامل حال

الوقت املناسب.

 Òwł—U)« dNE*«Ë qJ ÒA�« ÒÊQÐ bI²Fð q¼ ≠
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اخلارجّي  وشكله  الفّنان  مظهر  يكون  أن  املهّم  من 
ُيقاس  فالفّنان  ــم.  األه ليس  ولكّنه  وأنيًقا،  الئًقا 
فّنانون  هناك  وجماله.  بشكله  وليس  وموهبته  بفّنه 
من  فارغون  ولكّنهم  ــاقــة،  واألن باجلمال  يتمّتعون 
جتد  قد  صحيح،  والعكس  للفّن؛  احلقيقّي  املعنى 
أصحاب  لكّنهم  ا،  ـً خاّص شكًال  ميتلكون  ال  فّنانني 

أصوات ومواهب رهيبة.
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رأس  وهما  ميلك،  ما  أهّم  هما  وصوته  الفّنان  حنجرة 
وتطوير  عليهما  احملافظة  يجب  لذا  األســاس؛  ماله 
صّحة  إهمال  ــدم  وع ــم  دائ بشكل  الــّصــوت  وتهذيب 
احلنجرة.. من الّضروري االبتعاد عن الّتدخني والكحول 
والّتعب واإلرهاق، وعدم إجهاد الّصوت أكثر ّمما يجب. 
وعندما يجتمع الفّن األصيل مع محّبة الّناس لصوته 

وشخصّيته، سيكون للّنجاح استمراره حتًما.

 bŽUÝ qN	 ¨ ÒwMOD�ÓK H�« ÂöŽù« b& nO� ≠
 t Ò½√ Â√ ¨lOL'« nB½√Ë ÊU ÒMH�« —UA²½« vKŽ

ødšü« iF³�« qL¼√Ë iF³�« bŽUÝ
من  الكثير  وساعد  أشهَر  الفلسطينّي  ــالم  اإلع إّن 
مفتوحة  ا  غالًب أبوابه  أّن  أعتقد  احمللّيني.  الفّنانني 

الفّنان  وتــقــّدم  ومساعدته..  وشهرته  الفّنان  لدعم 
يعتمد باألساس على موهبته واجتهاده وانتقائه الفّن 

الّصحيح.

 Îô«R?????Ý  p????�Q????Ý√  Ê√  w??�??H??M??�  `???L???ÝQ???Ý  ≠
 u¼ s???� ÆÆs???? ÒH????�« s???Ž «Îb???O???F???Ð ¨U??Î ??? ÒO??B????ý

ø„—«u−Ð ÁbI²Hð ÍcÒ�« h ÒA�«
أفتقد والدي كثيرًا.. لقد رحل والدي عّنا قبل أشهر 
قليلة، كان مربٍّ ألجيال عّدة، األستاذ املعروف  لطف 
ا على كّل من عرفه  الله عطا الله. كان رحيله صعًب
أعلم  مؤمن،  كإنسان  ولكّنني  بعيد.  أو  قريب  من 
ًدا وأكيد أّنه يعيش بفرح عظيم اآلن في السماء  جّي
في جوار رّبه. لطاملا كان والدي فخورًا بي، وكان حلمه 
له هذا  فّناًنا مشهورًا.. وقد حّققت  أن أصبح  األكبر 

احللم.

ÆÆ…dOš√ WLK� ≠
أمتّنى أن تكون سنة 2016 سنة خير ومحّبة وسالم 
وفرح وأن يحّقق اجلميع غالبّية أمنياتهم وأحالمهم، 

إن لم تكن كّلها.

tK�« UDŽ ”UO�≈ ÊU ÒMH�« l� Ò’Uš —«uŠ w	

 Ê√ Íb??????????? �«Ë r???? K???? � ÊU???????? �
°« Î—u?? N?? A?? � U?? Î	U?? ÒM?? 
 `?? �?? �√
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مشكلٌة  اليومّية،  حياتنا  سطح  على  تطفو  كّلما 
ٌة او عاملّية وما أكثرها ألسفي الّشديد، أتذّكُر  ّي محل

القّصة الّتالية:
مكتبته،  في  جالًسا  الفالسفة  العلماء  أحــد  كــان 
عاملنا  لتصليح  طريقٍة  عن  اِجلدّية،  مبنتهى  يبحث 
الغارق في مشاكله العديدة اّلتي تهّدد الكرَة األرضّية 
البيئة  قضايا  ومنها:  بــشــرّي،  كجنٍس  وتتحّدانا 
وتلويثها وتدوير املخلفات وإزالة الغابات وشّحة املاء، 
منسوب  وارتفاع  املناخي  والّتقّلب  احلرارّي  واالحتباس 
املاء في البحار واحمليطات، ومنها قضايا الّصراعات 
واحلروب وإسقاطاتها وتداعياتها من ألم ومعاناٍة وهدم 
للّناس  وتشتيت  بشرّية  وضحايا  لألمالك  ــراب  وخ
قضايا  أيًضا  ومنها  الجئني،  إلى  وحتويلهم  اآلمنني 
الّنمو الّسّكاني املفرط، سّيما في املناطق اّلتي تشهد 
ونقيضها  البدانة  وقضايا  عالية،  ّية  سكان كثافة 
إلخ... املخدرات  تعاطي  وآفة  البطالة  وكذلك  اجلوع، 

وبينما كان هذا العاِلم الفيلسوف غارًقا في أفكاره، 
من  مكتبه  على  تراكم  مبا  ومنهمًكا  بوحدته  ًفا  مغلَّ
لتصليح  ّية  األول احللول  بعَض  عليها  سّطَر  أوراٍق 
العالم، وإذ بباب غرفِة مكتبِته ُيفتح دومنا إستئذان، 
املسكون  الّسابعة   إبن  الّصغير  حفيُده  منه  ليطّل 
وامللّفات  األوراق  قلَب  ُيجيُد  يجعله  إستطالٍع  بُحّب 
ه من قرطاسّية، وما  وبعثرَة ما جتّمع على طاولة جدِّ

تراكم في رأسه من أفكار.
وسائل  بشّتى  مستعيًنا  العاِلم  اجلــدُّ  حــاول  عبًثا 
اإلقناع، الّتخّلَص من حفيده لئّال يشّتت هذا احلفيد 
الّلجوَء  فقرّر  وتركيزَه،  أفكارَه  الّصغير،  ”الغالباوي“ 
خارطًة  تناوَل  باِله.  على  خطرَت  ــرى  أخ حيلٍة  ــى  إل
م كانت موضوعة في أحد أدراج مكتبه.  مصّغرًة للعالَ
فَتَح اخلارطة ووضَعها أمام حفيده، قائًال له: ”هذه هي 
ا وقّسمها إلى  ـً خارطة العالم. تأّمْلها“. ثّم أخذ مقّص

عشرين قطعة. خلط اجلدُّ هذه القطع 
ثّم جمعها كرزمٍة قام بوضعها في 
ينة صمغ، قائًال له:  يد حفيده مع قّن

”أنت يا حبيبي حتبُّ األلغاز. لذلك أنا أضع اآلن في 
يديك عاًملا ُمفّكًكا، وأريد منَك أن تصّلَحه كما كان، 

بدون أن تستعني بأحد“.
غرفة  وغادر  الّصمغ  ينة  وقّن الورق  رزمة  احلفيُد  أخذ 
مكتبة جّده. ظنَّ اجلدُّ العاِلم أّن هذه املهّمة الّصعبة 
سُتشغل حفيَده أّياًما حّتى يتمّكن من حّلها وهيهات 
أن يتمّكن، وعاد لينعم مرّة أخرى بالهدوء املنشود. 
لكن ما أن مضت ساعًة واحدة من الزّمن، وإذ باحلفيد 
يعود مبتسًما حامًال معه خارطة العالم، قائًال جلّده: 
وكاد  اجلدُّ،  ُذِهل  اخلارطة“.  تركيب  في  ”لقد جنحُت 
أْن ال يصّدق، ألّنه كان يعرف أّن هذه املهّمة ليست 
بسيطة أبًدا لولٍد في سّن حفيده. تناوَل اخلارطة من 
ا مشّوًشا.  ـً ّي يد احلفيد، متوّقًعا أن يرى عمًال عشوائ
اخلارطة  أّن  رأى  عندما  كبيرًة،  مفاجأُته  كانت  ولََكم 
صحيحة متاًما، وكّل قطعة منها مرّتبة في مكانها 
الّصحيح. هذا األمر املفاجئ جعله يتساَءل: ”كيف 
ميكن ملثل هذا األمر أن يحدث؟! وكيف جنح حفيُده 
في ذلك؟“. فسأَل حفيَده قائًال :“أنت ال تعرف كيف 

يبدو العالم. فكيف جنحَت في إعادة تركيبه؟“.
أجاب احلفيد: ”صحيح يا جّدي، أنا لم أعرف كيف 
يبدو العالم، ولذلك فشلت محاولتي األولى في ترتيب 
أقسام اخلارطة“. سكت الولد قليًال ثّم أردف قائًال: 
”لكّني ما لبثُت أن تذّكرُت أّنه عندما تناولَت أنَت 
تفتَحها أمامي،  اخلارطة من درج مكتبك، وقبل أن 
الحظُت وجوَد صورة إنسان على ظهر اخلارطة. قلبُت 
قطَع اخلارطة وأخذُت بترتيب صورة اإلنسان. وعندما 

م“. صّلْحُت اإلنساَن، رأيُت أّنني قد صّلْحُت العالَ
ا نصّلُح أنفَسنا عسى ُيصلَّح عاملُنا. هّي

Í—u� bO� -U� Æœ  °ør �U F �« Ồ ]K B Ô�√
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 5M�� ÍdL�
الّساخر  الّتمثيل  أنواع  من  نوع  هي  الكوميديا  إّن 
والّناقد، قد تكون ضمن مسرحّية حتمل طابًعا خفيًفا 
وأدبّي  فنّي  أو ضمن عمل  الّتسلية،  لهدف  لطيًفا 
البهجة  إدخــال  إلى  خــاّص  بأسلوب  تهدف  وثقافّي 

والّسرور إلى قلوب املشاهدين.
أجنح  من  الكوميدّي  الفلسطينّي  املسرح  ويعتبر 
رغم  إقبال،  من  يحّققه  ملا  احمللّية،  ّية  العرب املسارح 
يقّدم  ــذي  اّل أيًضا،  والفكرّي  الّثقافّي  املسرح  جناح 

الرّوايات والقّصص احمللّية منها والعاملّية..
وممّيز، عرض ساحر  أمام عرض مسرحّي خاّص  نحن 
الكوميدّية «عيب  املسرحّية  اآلخر.. سيتّم عرض  َع 
الواحد يحكي»، يوم اخلميس القادم، في 21 كانون 
قاعة  في  مساًء  الّثامنة  متــام  في  اجلـــاري،  الّثاني 

«كريجر» في حيفا.
ورنني  حنان حلو  متثيل:  الواحد يحكي» من  «عيب 
سالم  محّمد  احلفلة  ومتعهدا  اسكندر.   – بشارات 

وصبحي عّلو.

å«uN�« ÓŸ ÍdLŽò Z Ó�U½dÐË åX½UHOŠò l�u�Ë åUHOŠò WHO×� W¹UŽ— X%
°ÆÆd??? �ü« ÓŸ d?? �U?? � ÷d?? � åw J � � b?? �«u?? �« V?? O?? �ò
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WLF� w��U� ∫œ«b�≈

قد تنظرين إلى املرآة وتشعرين باإلحباط جّراء تغيير 
لشكل جسدك، أو لعّلك تخشني زيادة أو مضاعفة 
الوزن، وحتاولني  الوزن، خصوًصا في حال زيادة  في 
الزيادة  وتتّبع  أسبوع،  كّل  في  وزنــك  معرفة  بذلك 

بالوزن.

WOL(« ŸU³Òð« lM Ô1
يوصي جميع األطّباء بزيادة الوزن خالل فترة احلمل 
يوِص  لم  ما  احلمية،  جتّنبي  لذا  البدينة.  لألم  حّتى 
وحينها  بصّحتك.  متعّلقة  ألسباب  بذلك  طبيبك 
عليك استشارة اختصاصّية تغذية بخصوص احلصول 

على نظام غذائّي متوازن.
قد تفقدين من وزنك خالل األشهر األولى من احلمل، 
واّلــذي  احلبلى)،  املــرأة  تشتهيه  (مــا  الوحم  بسبب 
تعانيه أغلب الّنساء، ما يصّعب على األم تناول عّدة 

وجبات خالل اليوم.

 ∫ Òwz«cG�« p�UEM� Òw×� ”UÝ√
في  املــوجــودة  الكثيرة  احلــرارّيــة  الّسعرات  جتّنبي   -
كمّيات ذات حجم صغيرة من الّطعام، كالّشوكوالطة 
والبسكوت واألطعمة الّسريعة واحللوّيات؛ ألّنها حتوي 

دهوًنا ُمشبعة والكثير من الّسكرّيات.
- اختاري األطعمة قليلة الّدهون من قائمة منتجات 
األلبان، كاحلليب، اجلنب، الّلنب والّزبادي قليل الّدسم. 
ـًا.  - احرصي على تناول الفيتامينات الّالزمة يومّي

كبيرتني  وجبتني  من  ــدًال  ب  -
فقط خالل اليوم، تناولي ست 
يساعد  فهذا  وجبات صغيرة، 
بالّشبع ويخّفف  الّشعور  على 
من القيئ والّشعور بالغثيان. 
بالّدهون  طعامك  دّعــمــي   -
لطفلك؛  سليم  لنمو  الّنافعة 
امتصاص  على  تساعد  ألّنها 

الفيتامينات الهاّمة لسالمة بشرتك وجسمك، كزيت 
الّزيتون، األسماك وزيت الكانوّال. 

- اإلكثارمن شرب املاء، فاملاء قاطع طبيعّي للّشهّية، 
يرفع مستوى الّرطوبة ويقّلل من اجلفاف ويحميك من 

اإلمساك والّصداع وتوّرم القدمني.
- إبدئي يومك بوجبة الفطور للمحافظة على نشاطك. 
- دّرجي احلبوب الكاملة في طعامك بدًال من اخلبز 
باأللياف  غنّية  فهي  للّنشوّيات،  كمصدر  األبيض 
الوقاية من اإلمساك، مثل اخلبز  اّلتي تساعد على 

األسمر وحبوب الكينوا.
- تأّكدي من إضافة الفاكهة واخلضار لطعامك.

احلرارّية  الّسعرات  مقدار  لتعرفي  طبيبك  ناقشي   -
فاملرأة  حملك.  من  مرحلة  كّل  في  جلسمك  املناسبة 
خالل الّثلث األّول من احلمل، ال حتتاج إلى إضافة أي 
سعرات حرارّية للّنظام الغذائّي، بل تكون بحاجة إلى 

تناول أطعمة غنّية باملغّذيات الّصحّية.
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أسرتني..
حواسٌّ حميمّية.

(وضاق خلقي)..
بالهّم العربّي.

كّبلني بال سالم.
والّرفاه..

عمادُه الِعتالة..
حيث احللم.
وحبيبتي..

َحَبَسها اجلداُر
وقبور أهلي.
والّساللم..

تنحني للّذين..
عبدوا دروب احلّب.

وحبيبتي..
.. ليوم الّسبت. حتنُّ

وحارسنا يراهن..
على األسالك.

***

في الّليل..
يشّرع اجلنون..

باب احلّب.
وشهوتي اجلامحة

تفرش آهات الكبت..
ِحلبيبتي.

وفي ثغرها صوت األبد.
أحالمي..

صارت كّماشة
قضمت..

كّل األسالك.
اجتازت بي

طوابير الّتعب والعّمال.
مغامرٌة..

على فراش..
تنام فيه احلراسة

***

قطاراٌت سريعة
في باطن الّرعب

ال يجرؤ رّكابها..
على حتديد مكانها

أهو..؟!
قوس احلورّيات

أو..؟
مراسم الّصدى.
صهرتني الّنار.

واألحالم..
في جعبتي

تدّلُل الوحدة..
بدل الّصديق.

ويحرث الّصوت..
مزرعة الّريح..

ِبأشالئي.
وتعبث أعقاب الغزاة..

في صومعتي
حّتى ينام الّنهار

ِلَيْنَسل اجلنون..
على بخار

تستحمُّ به حبيبتي.
تلّقفت طوق الّنجاة

وشرْبُت حتفي.

 ©…dLÞØUHOŠ®
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...كان ِممّن قتلتهم كلماتهم وثباتهم على مبادئهم..!
هذه املبادئ اّلتي كان في قلبها فلسطني وإميانه بها، وكانت حياته 
ا لهذا اإلميان، في لوحاته التي كانت تواكب  ـً املهنّية جتسيًدا حّي
بريشته  فيبرزها  أخــرى..  تلَو  مرحلة  نكبتها  في  ّية  العرب احلقب 
مينحه سوى  لم  أّن هذا  باالنتقاد، غير  املرارة، مليء  فائض  بحّس 
بّدل فيها أماكن عمله أكثر  مزيد من املعاناة في حياته اّلتي لم ُي
ّمما بّدل جدران املعتقالت والّسجون اّلتي ُألقي فيها، بسبب رسومه 
ّي  احملرّضة على الّتحرّر ورأب الّصدع العربّي، ومراجعة العقل العرب
ُمعتقله  يتحّدى  كان  أّنه  عنه  ُعرف  وقد  لتحريره..  متهيًدا  أيًضا 

بالرّسم على جدرانه، محّلًقا بخطوطه خارجها إلى احلرّية..
نعم!! إّنه ابن الّنكبة وأبو حنظلة ناجي العلي اّلذي وُلد عام سنة 
1938.. ثّم سرعان ما هّجرته األحداث مع أسرته إلى جنوب لبنان، 
وهناك  صيدا..  مدينة  جنوب  احللوة“  ”عني  مخّيم  إلى  وحتديًدا 
وسط اخليام القدمية واحلياة البائسة لّالجئني، استمّد العلي أعمق 
ولوحاته  رسوماته  في  مفرداتها  انعكست  اّلتي  حياته  تفاصيل 

الحًقا.. لغة احلياة اليومّية امللتصقة بالّناس 
وقضاياهم، أشياؤهم البسيطة اّلتي كانت 
الغاز  موقد  لوحاته:  في  الّظهور  دائمة 
والبطاطني،  واُحلُصر،  ”البابور“  الّصغير 

وغير ذلك من تفاصيل املخّيم..
في عام 1961 نشر له غّسان كنفاني أّول 
له في مخّيم  أعماله حني شاهد رسومات 
ظهور  بداية  هذه  فكانت  احللوة“..  ”عني 
ّية.  أعمال ناجي العلي على الّساحة العرب
ابتكرها  اّلتي  بالّشخصّيات  ــخ  رّس وقــد 

معاني الرّفض واملقاومة والكرامة..
وكان لغّسان دور كبير في حياة مبدعنا، 
ا وسانده في بداياته، وهو  ـً ّي فقد دعمه مهن
الكويت  في  العمل  فرصة  له  هّيأ  ــذي  اّل

الحًقا..
العلي بكونه صاحب شخصّية  ناجي  متّيز 
رسوماته  في  ذلــك  وجتّلى  ــة..  ــوّي وق ــاّدة  ج
الواقع  انتقاد  واصلت  اّلتي  الكاريكاتورّية 
وإّمنا  ــّذات،  ال َجلد  باب  من  ليس  العربّي، 
أسباب  على  ــوف  ــوق وال الّنفس،  مراجعة 

تراجع هذا الواقع في الّلحظة الرّاهنة.
ا  ـً فجاَءت رسوماته تشخيًصا حقيقّي
موقفها  بخاّصة  ّية،  العرب األّمة  حلال 
هذا  ــعــب  ول فلسطني،  قضّية  مــن 
شخصّيته  والدة  ركيزة  هو  املوقف 
وانتسبت  الزمته  اّلتي  الرّئيسّية 

إليه.. أو عرف بها: ”حنظلة“!!
ــك الــّطــفــل، الـــذي اخــتــزل قضّية  ذل

فلسطني كّلها، مبواقفه الرّافضة للهزمية 
العربّي،  للواقع  ُمديرًا ظهره   1973 ّية.. وقد ظهر بعد عام  العرب
رافًضا ومعترًضا على الهزمية احلضارّية والّنفسّية، اّلتي ُمنيت بها 

ّية. الرّوح العرب
أّن  العربّي.. رغم  للرّفض  أيقونة  الّتاريخ أصبح حنظلة  ومنذ ذلك 
في   1969 عام  ظهر  حيث  بكثير،  ذلك  قبل  كان  األّول  ظهوره 

جريدة ”الّسياسة“ الكويتّية.
حزيران  هزمية  مع  وُلدت  ”حنظلة“  أّن شخصّية  رّسامنا  وذكر  هذا، 
(5 حزيران 1967)، لتصبح ظًال مناوًئا لهذه الّذكرى الّتعيسة من 
الّثائر،  ّي  للّطفل العرب الّتاريخ العربّي ومالزمة لها.. فجاَءت رمزًا 
رافًضا  العلي،  رسومات  كّل  في  يظهر  وكــان  مبدعه،  قال  كما 
ا وشاهًدا على أحداث عصره. ـً ّية.. ساخرًا، مستخّف اإلمالءات الغرب

في  فكان  العربّي،  الواقع  ــرارة  م عن  به  ليعّبر  اسمه  اختار  وقد 
البداية ”يرمز إلى الّطفل الفلسطينّي، لكّنه مع تطوّر وعيه أصبح 
له أفق قومّي، ثّم أفق كونّي وإنسانّي“ – كما قال العلي نفسه.

وإلى اليوم ما زال شكل هذا الّطفل الّصغير ذي الّشعرات املتناثرة 
إلى  ا  حافًي وصل  يوم  نفسه  (كناجي  دائًما  احلافي  رأســه،  على 
طفًال ذا عشر سنوات).. والعاقد يديه خلف  مخّيم ”عني احللوة“ 
ّية  ظهره باستمرار، نعم! ما زال ُميّثل عالمة راسخة في الّذهنّية العرب

ملعاني املواجهة واالستالب، والوعي الّنابه والرّفض.
اإلنسان  وقضايا  العاملة  الّطبقة  ونضال  الكفاح  قضايا  كانت 
إبداع  طليعة  في  والّتهميش،  والبطالة  بالفقر  احملاصر  العربّي 
ناجي العلي وأهّم مرتكزات مشروعه الفّني اّلذي تنّقل به بني منابر 
الكويتّية  و“الّسياسة“  الكويتّية  كـ“الّطليعة“  عديدة،  وصحف 

ّية و“القبس“ الكويتّية و“القبس“ الّدولّية. بنان و“الّسفير“ الّل
ويعود سبب تنّقله هذا لثباته على خّطه الفكري وتوّجهه الّسياسّي.. 
اّلتي  الّتحريرّية للّصحف  ّمما جعله دائم االختالف مع الّسياسات 
يرسم بها، خاّصة سخريته من األنظمة وإصراره على نشر ما يرسم 

حّتى لو اضطّر إلى ترك املؤّسسة.
ّية واحدة صالبة  لذلك لم حتتمل عاصمة عرب
العقل..  استالب  ورفضه  الفّني  ونزقه  موقفه 
حيث أّدى به ذلك إلى االستقرار عام 1985 

في مدينة الّضباب لندن.
 ،1987 22 متوّز/يوليو  وفي صباح األربعاء 
في  سّيارته  من  العلي  ناجي  يترّجل  وبينما 
لندن بالقرب من مقّر عمله، فاجأته رصاصة 
قاتل محترف كان يتتّبعه، فسقط مضرًّجا في 
اجلديدة  الكاريكاتورّية  رسوماته  وسط  دمائه 
اليوم  وإلى  ّية“..  الّدول ”القبس  في  لُتنشر 
مارغريت  قيام  رغم  ”مجهوًال“!!  القاتل  ظّل 
بإغالق  آنذاك،  بريطانيا  وزراء  رئيسة  تاتشر 
مكتب ”املوساد“ في لندن إثر هذا االغتيال!!

ثالثة  منذ  املمّيز  الفّنان  غياب  بعد  ..حّتى 
عقود، فقد ظّل الّظاهرة الفنّية األبرز في عالم 
للواقع  إرباًكا  ا، واألكثر  ـً ّي َعرب الّساخر  الرّسم 
صدًقا  واألكثر  بتناقضاته،  املهّشم  العربّي 
باّجتاه  ونضاله  اإلنسان  بقضايا  التزامه  في 

احلرّية والرّفض..! 

ÆÆWKEM�  u�√Ë  W	J ÒM
«  s�«
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ّية يعود  ّمت العثور على قلعة من الفترة الكنعان
حفرّيات  خالل  عام،   3500 ُقرابة  إلى  تاريخها 
أثرّية جتريها سلطة اآلثار في نهارّيا. وسوف يتّم 
صيانة هذا املكتشف األثرّي الهام، لهدف عرضه 

أمام اجلمهور.

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«
أجريت احلفرّيات األثرّية اّلتي أدارتها سلطة اآلثار، 
في نهارّيا مبوقع معّد لبناء وحدات سكنّية جديدة 
شبيبة  احلفرّيات  في  ”بلفور“. شارك  في شارع 
(ثانوّية  نهارّيا  مدينة  في  الّثانوّية  املدرسة  من 

”شاحك“). وقد ّمت العثور على املكتشفات في 
املوقع املعّد ليكون موقَف سّيارات حتت أرضّي. 
اآلثــار  لسلطة  العام  املدير  بني  لالّتفاق  ووفًقا 
البناء  لشركة  العام  واملدير  حّسون،  يسرائيل 
”كوكب“ داني كوكي، سيتّم صيانة املوقع األثرّي 
وعرضه أمام اجلمهور في وحدات الّسكن اجلديدة.

ووفًقا ملا صرّح به مديرو احلفرّيات في املوقع، منرود 
بئيري:  رون  ود.  عميتسور  يائير  جيتسوف، 

”كما يبدو فإّن القلعة اّلتي ّمت العثور عليها، 
ا، خلدمة املّالحني اّلذين أبحروا  ـً كانت مركزًا إدارّي
بالقرب  عام.   3400 قبل  املتوّسط  البحر  في 
من القلعة تواجد املرسى فيه غرفة ُعثر بداخلها 
على العديد من املكتشفات منها متاثيل صغيرة 
من  مصنوعة  أسلحة  الــفــّخــار،  مــن  مصنوعة 
الّتجارّية  العالقات  تدّل على  البرونز، وجميعها 

مع قبرص ودول حوض البحر املتوّسط“.
ّمت االستنتاج من خالل احلفرّيات األثرّية، على أّن 
القلعة ُهدمت أربع مرّات إثر حريق شّب فيها، وّمت 

بناؤها في كّل مرّة من جديد. 

بني أنقاض احلريق، ّمت العثور على بقايا حبوب 
هذه  ــدّل  ت العنب،  ـــذور  وب احلنطة  البقولّيات، 
اقتناها  اّلتي  ّية  الغذائ املــواد  على  املكتشفات 

املّالحة قبل رحيلهم.

U Ò¹—UN½ —UŁ¬
املواقع  من  العديد  على  نهارّيا  مدينة  حتتوي 
عنها  الكشف  ّمت  اّلــتــي  ــة  ــرّي األث واملكتشفات 
ودراستها خالل الّسنوات املاضية. بدأت احلفرّيات 
في أربعينّيات القرن املاضي (القرن العشرين)، 
وال زالت مستمرّة على مراحل حّتى أّيامنا هذه. 

نذكر من بني املواقع الهاّمة في املدينة:
العثور  ّمت  اّلذي  ّية  الكنعان الفترة  من  املعبد   -
من  بالقرب  يتواجد   .1947 العام  خالل  عليه 
ويبعد  جعتون“)  ”ناحل  (اليوم  العيون  وادي 

قرابة ِمائة متر عن شاطئ البحر.
ّية، ّمت بناؤه  - الّشارع الرئيسّي من الفترة الرّومان
عام 56 ميالدّي، وكان يصل ما بني أنطاكية (في 

تركيا على ضفاف نهر العاصي) وعّكا.  
- كنيسة من الفترة البيزنطّية في وسط املدينة 
إلى  تاريخها  يعود  كاتسنلسون)  حي  (اليوم 
من  بأرضّيات  مزخرفة  ميالدّي،  الّسادس  القرن 

الفسيفساء امللوّنة. 
وأبنية  قلعة  بقايا  يشمل  اّلذي  ــرّي  األث الّتل   -
وادي  من  اجلنوب  ــى  إل يتواجد  بسور،  محاطة 
الفترة  من  بــدًءا  ــار  آث على  ويحتوي  العيون، 

ّية وحّتى الفترة الهيلينّية. الكنعان
- بركة سرسق املتواجدة في جنوب شاطئ نهارّيا 
واّلتي كانت جزًءا من مصنع الستخراج امللح من 
مياه البحر. كما يبدو ُبنيت خالل القرن الّتاسع 

عشر، وكانت تابعة لعائلة سرسق.
تقرير موّسع عن تلك املواقع واحلفرّيات الهاّمة في 

نهارّيا، سأتطرّق إليه في عدد قادم.

 …d �H �« s � W F K � v K � —u � F �«
U Ò�—U N 	 w 
 W ÒO 	U F M J �«

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال
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 o³Þ –  q�U×K�  ¡U²A�«  …d²H�  w�U¦*«  ¡«cG�«  w¼ WÐ—uA�« –  °WÐ—uý ¨WÐ—uý ¨WÐ—uý
 T�bð W¹cG�Ë WO×� W³łË qÒJA¹ Ê« tMJ1Ë  UMO�U²OHK� “U²2 —bB� u¼ wMž WÐ—uý

 ÆÃUłœ Ë« WL( ¨  «—bO¼uÐd� ¨—UCš sLC²ðË r
'«
 dOBŽ l� T�«b�«  ¡U*«  »dý qCH*«  s� ¡U²A�«  w� «bł tÐ v�u� –  sšU
�«  »«dA�«
 b{  UC¹«  bOł  u¼Ë  qO³$“  l�  sšUÝ  ¡U�  Ë«  ÆrJ�u¹  tÐ  «Ëƒb³ð  Ê«  q ÒCH¹  ≠ÊuLOK�«
 sJ1 ¨U¼dOžË «e¹uK�« ¨WO�dO*U� »UAŽô« l� sšU
�« ¡U*« dOC% UC¹« sJ1 ÆÊUO¦G�«

Æq
F�« s� qOKIÐ UN²OK%
 ÊuJðË  ¡U²A�«  w�  ’U�ý_UÐ  ÒZFð  w²�«  s�U�ô« –  WIKG�  s�U�«  w�  ”uK'«  w³M&
 ÆwIM�« ¡«uN�« ‰ušb� ÎöOK� …c�UM�« `²� U�Ëœ wŠd²�« Æq�U×K� U�Ëœ WKCH� X
O� ¨WIKG�
 w� —UE²½ô« U�Ëœ qCH*« s� w³Þ e�d� v�« »U¼c�«  v�«   —dD{« Ë« VO³D�«  —“ Ê«
ÆdO³� „UM¼ ÈËbF�UÐ WÐU�ô« ‰UL²Š«Ë rOŁ«d'UÐ W¾OK� ÊuJð UN½_ ÎUł—Uš s�U�ô« Ác¼

 V−¹ l³D�UÐ U/« ¨rOFD²�« cšQÐ q�«u(« W×B�« …—«“Ë w�uð ≠«e½uKH½ô« b{ rOFDð
ÆpÐ ’U)« ¡U
M�« VO³Þ Ë« WKzUF�« VO³Þ …—UA²Ý«

 «bł 5N³²M� ÊuJ½ Ê« rN*« s� –  ¡U*« „dÐ Ë« WKK³*« WH�—ô« vKŽ oKŠe²�« s� Í—cŠ«
 w� —u³F�« w�ËUŠ Æ5Žd
� ÊuJ½ U�bMŽ W�Uš ¨XO³�« Ã—Uš UMð«uDš v�« ¡U²A�« w�
 pMDÐ w� dOG� qHÞ p¹b� – wC�dð ôË wŽd
ð ô ¨WN³²M� w½u�Ë rE²M� …UA� d2
 VO³D�« v�« tłu²�« rN*« sL� XDIÝË qBŠ Ê«Ë Æp²�öÝË t²�ö
Ð ÂUL²¼ô« pOKŽË

Æ U�u×H�« ¡«dłù

 
 5ðd�  ÂUI¹  Íc??�«Ë  ¨UNÐ  ’U??)«  ÍuM
�«   UCOH�²�«  bOKI²Ð  œö³�«  w�  UOJ¹«  dL²
ð

 UNMzUÐ“ vKŽ ÷d??F??ðË ¨n??O??B??�«Ë ¡U??²??A??�«  w??�  ÎU??¹u??M??Ý
Æ50% v²Š iOH�²Ð  u½U(« w� lDI�« ·ôPÐ l²L²�«

 b??O??Ž«u??*« 5??Ð ÂU??I??ð W??M??
??�« Ác???¼ w??� ¡U??²??A??�«  UCOH�ð
 ÂU??
??�«  W??�U??�  w??�  WFD�  2700  s??�  d??¦??�«  l??�  7≠24.1

Æ u½U(«
 U½ Òd
¹ò  ∫œö??³??�«  w??�  UOJ¹«  ÂU??Ž  d¹b�  ¨f²MK�u�  w�uý
 WŁö¦�«  XO½«u(«  w�  2016  ¡U²A�«   UCOH�ð  ÕU²²�«
 ÷dŽË ÊuO
²� ÊuA¹—Ë UO½U²½ ¨Uð¬  U¹d� w� ¨WJ³AK�
 Æ u??½U??(« s??� WFD� 2700  s??� d??¦??�« l??� w??ÝU??O??� r???�—
 p�c�Ë ÎUO�u¹ s¹dz«e�« ·ô¬ »UFO²Ýô XO½«u(« bF²
ð

 W�UJ�  WF²2 ¡«dý WÐd& `M� w� dL²
½ Ê«  qł«  s� UJO²
OłuK�«Ë W�b)« ¨rŽUD*«
 lD� s� Èd³J�« WKOJA²�UÐ l²L²�«Ë UOJ¹« XO½«uŠ v�« ÂËbI�« v�« lOL'« uŽœ« Æs¹dz«e�«

ÆåXO³K� WLLB*« ÷«džô«Ë ÀUŁô«
 ’d% å∫œö³�«  w� UOJ¹«  w�  UFO³*«Ë WKOJA²K�  ÂUF�«  d¹b*«  VzU½  ¨XOAOý —UÐ  w�¬
 q�  w�  ÷dFÔ²Ý  YO×Ð   U−²M*«  WKOJAð  ‘UF½«Ë  b¹b&  vKŽ  WM
�«  —«b�  vKŽ  UOJ¹«

 Êu??Ðe??�« v??K??Ž U??M??²??O??½«u??Š s???� …b?????Š«Ë q???� w???� …—U?????¹“
 `O²ð  ¡U²A�«   UCOH�ð  ¨…b??¹b??'«   U−²M*«   U??¾??�
 …b??¹b??'«  U??−??²??M??*« ·ô¬ »U??F??O??²??Ýô œ«b??F??²??Ýô« U??M??�
 w�  u???½U???(« ÂU??
??�«  W??�U??� „—U??A??²??Ý Æ2016  ÂU??F??�
 rIÞ«  ∫…b???z«d???�«   U??¾??H??�«  Êu??J??²??Ý  Y??O??Š   UCOH�²�«
 ·dG�  s¹e�²�«  WLE½«  ¨‰U³I²Ýô«  W�dG�  ”uK'«
  «Ëœ«Ë WO�eM*«  «Ëœô« ¨aÐUD*« ¨ UýdH�« ¨‰UHÞô«

Æ…¡U{ô«Ë wND�«
∫ öL(« w� W�—UA*« lDI�« 5Ð s�

 ÆiOÐô«  ◊uK³�«  dA�  ¨d¹—«uł  3  W½«eš  MALM
ÃÆ‘ 450 s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 350

 395  s� ÎôbÐ ÃÆ‘ 295  ÆÃUł“ Ø √bB¹ ô ÊbF� ÆlD� 6  dłUMÞ rIÞ IKEA 365´ 
 ÆÃÆ‘  345  s�  ÎôbÐ  ÃÆ‘  195  ÆwMÐ Êu� Æ…dOG� W�ËUÞ LOVBACKEN  ÆÃÆ‘
KLIP≠ ÆÃÆ‘ 295 s� ôbÐ ÃÆ‘ 145 Æ‚—“« ØiOÐ« Êu� ÆWÐU²JK� W�ËUÞ MICKE
KAL≠ Æ ÃÆ‘ 1795 s� ôbÐ ÃÆ‘ 695 Æ#U� Íd¼“ Êu� bO−Mð Æs¹bFI0 W³M� PAN

ÃÆ‘ 295 s� ôbÐ ÃÆ‘ 195 ÆdLŠ« l�ô Êu� ¨·u�— …bŠË LAX

 

 ’UH�½« v�« V³
¹ w�UB�« fID�« ∫bOFÝ w¼«“ Æœ UHOŠ ¡«u� w� XO�öJ� w³D�« d¹b*«
 Δ—«uD�« ·džË dL²
� ¡UÐu�« sJ�Ë ¨«e½uKH½ô« b{ rOFD²�« wIK²�  UNłu²�« œbŽ w�

 åÆ«e½uKH½ô«  UHŽUC� s� Êu½UF¹ s¹c�« v{d*UÐ ú²9
 Ê_« Èd½ ¨«e½uKH½ô« b{ rOFD²K� UHOŠ ¡«u� s� h�ý n�√ 150 w�«uŠ »ËU& Ê√ bFÐ
 ÿu×K� qJAÐ œ—UÐË wÝU� sJ¹ r� ¡U²A�« Ê« V³
�« ÊuJ¹ b�Ë sNOłu²*« œbŽ w� lł«dð

ÆÍË—Ëd{ d�√ rOFD²�«Ë UMMOÐ ‰«“ U� «e½uKH½ô« ¡UÐË nÝú� sJ�Ë ¨Ê_« v²Š
 ”ËdOH�« «c¼ Ê√ `{Ë UHOŠ ¡«u� w� XO�öJ� w³D�« d¹b*« bOFÝ w¼«“ Æœ l� Y¹bŠ w�
 XK�Ë  UOHA²
*« w� «bł WO�UŽ ÀuJ� W³
½ bNA½ UM½«Ë fID�« W�U×Ð oKF²� dOž
 UNÐ XK�Ë  ôUŠ sŽ Àb×²½ UM½« wMF¹ «c¼Ë ¨ÂöŽô« qzUÝË X�Ë«bð UL� 150%  v�«

 Æ…U�Ë  ôUŠ v�« V³
ð b� …dODš  UHŽUC� v�« «e½uKH½ô«
 Î «bł dO³� ¡eł wDGð w²�«Ë  UÝËdOH�« s� WHK²�� Ÿ«u½√ 3 rOFD²�« r{ tM
�« Ác¼ w�
 ÷d*«  V³
Ð   UHŽUC*«  W�UšË  ÷d*«  W³
½  Ê«  5³ð  UL�  ¨«e½uKH½ô«   UÝËdO�  s�

 ÆdO¦JÐ q�√ 5LFD*« ’U�ýô« Èb�
 5M�e*«  v{d*«  r¼  ’U??š  qJAÐ  rOFD²�«  vIK²ð  Ê√  Í—Ëd??C??�«  s�  w²�«   UŽuL−*«
 ‰«  v²Š  ‰UHÞ«Ë  ‚u�  U�Ë  65  dLŽ  w�  ’U�ý√  ¨U¼dOžË  U??�“ô«  ¨ÍdJ
�«  v{d�  q¦�
 mK³¹ v²Š UNMOMłË q�U(« wL×¹ Íc�«Ë ‰«u(« ¡U
M�« w¼ WO�U{« WŽu−� ¨ «uMÝ 5

 ÆqHD�« rOFDð V−¹ WMÝ nB½ bFÐ jI� ¨tMÝ nB½
 ÂU??¼  u??¼  q??Ð  ¨j??I??�  v??{d??*«  ’U??�??ýú??�  hB��  f??O??�  rOFD²�«  Ê«  bOFÝ  Æœ  `???{Ë
 WÐU�ö� V³
¹ ô rOFD²�« Ê√Ë ¨WHK²�*« W¹dLF�«  U¾H�« s� ’U�ý_« qJ� Í—Ëd{Ë
 ÊuJ¹ bI� rOFD²�« bFÐ WÐU�« W�UŠ „UM¼ ÊU� «–«Ë ¨qDF� ”ËdOHÐ rOFDð t½_ ÷d*UÐ

 ÆrOFD²�« q³� «e½uKH½ôUÐ »U�« b� i¹d*«

 WOIOI(« WKJA*« ÆWOL(« WOKLŽ w� qN
�« ¡e'« u¼ Ê“u�« nOH�ð Ê« sŽ dO¦J�« qO�
ÆWK¹uÞ …d²H�  W−O²M�« vKŽ ÿUH(« w� sLJð

 …d²H�  Ê“u??�«  nOH�ð  ZzU²½  vKŽ  WE�U;«  w�  Êu×−M¹  ¨  5%  w�«uŠ  ¨  jI�  qzöI�«
 øÊËdO¦J�« tÐ qAH¹ Íc�« ÊUJ*« w� iF³�« `−M¹ p�– s� ržd�UÐ «–≈ nO� ÆWK¹uÞ

∫WO�U²�« bŽ«uI�« …bŽU
0 U0—
 XO³�«   U³łË  ¨  UNO�  «u−�œ«   ÆÂuO�«  —«b�  vKŽ  UN½u�ËUM²²Ý  w²�«  rJðU³łu�  «uDDš•
 —uDH�«  W??³??łË ‰ËU??M??ð  Âb??Ž  ¨—u??D??H??�«  W??³??łË «u�ËUMð•  ÆU??¼d??O??žË qLF�«  w??�   U??³??łË  ¨
 —UNM�«  s� …dšQ²�  UŽUÝ w� ◊dH� qJAÐ ÂUFD�«  ‰ËUMð  v�«  d�ô«  W¹UN½  w� ÍœROÝ
 ÁcNÐ ÆW½ËdBF�« X�Ë w� 5²³łËË WO
Oz—  U³łË 3  ‰ËUMð q ÒCH¹•  ÆbOł dOž «c¼Ë
 vKŽ WN�UH�« «uK ÒC�• Æ—UNM�« s� WKŠd� Í√ w� Ÿu'UÐ —uFA�« ÂbŽ ÊuMLC²Ý WI¹dD�«
 rJ¹b� X�Ë ô• ÆÂuO�« w� WN�UH�« s�  U³łË 4 v²Š ‰ËUM²Ð `L
¹ ¨WHK²�*«  U¹uK(«
 qÒJA²Ý ¨—UCš WDKÝ l�  WF ÒDI� U�«d²
Ð Â«dž 150 ÆU�«d²
Ð W³łË «Ëd ÒCŠ øaÚ³DK�

Æ Âu×K�« s� WO�uO�« rJ²³łu� Î «“U²2 Îö¹bÐ
∫rÝb�« WKOKI�« W¹cG²�« «uÒM³ð•

 «u−�œ«  Æl¹d
�«  ÂUFD�«  ‰ËUMð  b¹b%Ë rE²M�Ë ‰b²F� qJAÐ Êu¼b�«  ‰ËUMð  rN*«  s�
 wH
ð   «dOÞ  s�  rÝb�«  WKOK�  U�«d²
Ð  ¨WO�uO�«  rJðU³łË  w�  rÝb�«  WKOKI�«  Âu×K�«

Æ«cN� Î «bOł ÎôU¦� d³²Fð
 20  jI�Ë  rÝœ  2%  vKŽ  Íu²%Ë  g³(«  r(  s�  WŽuMB�  ¨wH
ð   «dOÞ  U�«d²
Ð

ÆW×¹dAK� W¹—«dŠ …dFÝ
 ¨—uDH�«  W³łu�  rJ
HM�  UN½ËdC×²Ý  w²�«   UA¹Ëb½U
�«  w�  “U²2  qJAÐ  Z�bMð

ÆqLF�« v�« rJF� t½ËcšQ²Ý Íc�« g¹Ëb½U
K� Ë« ¨¡UAF�« g¹Ëb½U
�

 Êu½U� dNý w� ‰U−*« `²H²Ý ¨”Ë«d²ý WŽuL−� s� XOKŽ s� …dI³�« WÞôu�uý …u³Ž
 s�  …b¹d�  WO�«dÇ  ‰UJý√Ë  WHK²��  rO�UB²Ð  WŽuM²�  …u³Ž  ÊuOK�  ÂU�√  w�U(«  w½U¦�«
 Y¹b(« —Ëb¹ Æw�Uâ¹—Ë√ …dIÐ s¹uJ²� qOJA²Ð UN�ULF²Ý« sJ Ô1 UN×²� bFÐ –≈ ¨UNŽu½
 vŽbð WO−�dÐ  — ÒuÞ w²�« HP indigo W�dýË …dI³�« W�—U� 5Ð „d²A� ÊËUFð ‰uŠ
 rNð«—b�   U³Ł≈  5JKN²
LK�  `O²ð  w²�«Ë   HP indigo smart stream designer
 WO�«d'« ‰UJý_« s� t� W¹UN½ ô œbŽ s¹uJð o¹dÞ sŽ WOB�ý WÐd−²Ð ŸU²L²Ýù«Ë
 cM� …d� ‰Ë_ ”  ∫‰uIð ¨”Ë«d²ý w�  U¹uK(« r
� …d¹b� ¨ «—uÄ sÐ ‰UÞ   Æ  …eOL*«
 WÐd&  ÆW�ËdF*«  ¡«dL(«  …u³F�«  X�R�  qJAÐ  dÒOGð  XOKŽ  WÞö�uý   W�—U�  U Î�UŽ  82
 —«dL²Ýû�  W�—U*«  wJKN²
�  ÂU??�√  ‰U−*«  `²H½  Ê√  b¹d½  s×½Ë  …u³F�UÐ  √b³ð  pKN²
*«
 s� WFÝ«u�« WKOJA²�«  Æw�Uâ¹—Ë√  «dIÐ s¹uJðË q�_« bFÐ v²Š Z²M*UÐ ŸU²L²ÝùUÐ

 vKŽ ‰uB×K� pKN²
� q� ÂU�√  ‰U−*« `²Hð  ULOLB²�«
 WF�Ôœ sŽ Y¹b(« —Ëb¹ ÆåÁbŠu� tÐ W�UšË …eÒO2 …dIÐ
 ¨nK²��  rOLBð  ÊuOK0  …dI³�«  WÞôu�uý  s�  …œËb×�
 s�  WHK²��  …u??³??Ž  ÊuOK�  WŽU³Þ  X??9  U??¼—U??Þ≈  w??�  w??²??�«
 ¡e??'«  w??�Ë   ¨5??N??łu??�«  vKŽ  WŽU³DÐ  …dI³�«  WÞôu�uý
 tOłuðË h�  U�öŽ W�¡ö� X9 …u³Ž q� s� wKš«b�«

 …dIÐ Òw??Þ WOHO� ‰u??Š œU???ý—≈ l??�u??*« w??� b??łu??¹ ÆåËËu??�U??â??¹—Ë√ò WIÐU
� l??�u??� v??�≈
Æez«uł qL% WIÐU
�Ë w�Uâ¹—Ë_«

d{U(«Ë w{U*« 5Ð – XOKŽ s� …dI³�« WÞôu�uý
 qLF�UÐ  ôü«  √bÐ ¨XOKŽ lMB* ”UÝ_« d−Š l{Ë s� ÂUŽ bFÐ ¨1934  ÊU
O½ w�
 WÞôu�uA�« w¼ …dI³�« WÞôu�uý Æ…dIÐ WÞôu�uý  ‚u
�« v�≈ XK�Ë tð«– ÂUF�« w�Ë
 UN²ÐUŁ  vKŽ  k??�U?? Ô%  Âu??O??�«  p??�–  cM�Ë  œö??³??�«  w??�  UNI¹u
ðË  UNFOMBð  -  w²�«  v???�Ë_«
 rFD�«  vKŽ  ÿUH(«Ë  …dI³�«  ¨dLŠ_«  ÊuK�«  ¨…u³F�«  ∫UNð«eO2  vKŽ  ’d??(«  WDÝ«uÐ
  «uM
�« d³Ž a ÒÝdð Íc�« …dNA�« rÝ≈ u¼ ¡«dL(« …dI³�« Ë√ …dI³�« WÞö�uý Æ…œu'«Ë
 …dI³�«Ë ¨…u³F�« vKŽ dNE¹ r� rÝù« «c¼ Ê« s� ržd�« vKŽ ¨WÞôu�uA�« wJKN²
� Èb�

Æ¡«dLŠ WOHK�Ð WÞU×� qÐ ¡«dLŠ X
O�
OrigamooÆeliteÆcoÆil  ∫ËËu�Uâ¹—Ë√ò WIÐU
� l�u� v�≈ ‰ušbK�

 UNMzUÐe�  ÂbI²Ý  w??²??�«  v???�Ë_«  W¹uOK)«  W??�d??A??�«  w??¼  ÊuHOKOÐ
 W�dA�«  XKBŠ  ÂU??¹_«  Ác¼  w�  ÆWIFI  ?�«  WJ³ý  vKŽ   UŁœU×�
Pelephone Con≠  ‚ö???Þù   ôU??B??ðô«  …—«“Ë  W??I??�«u??�  vKŽ

 ÊuHOKOÐ  szUÐe�  `O²¹  Íc??�«  qOz«dÝ≈  w�  ‰Ë_«  oO³D²�«  ¨nect
 vKŽ wB�A�« rNL�— s�  UŁœU;« ¡«dł« w� —«dL²Ýô« WO½UJ�«
 WODGð  UNO�  błuð  ô  w²�«  s�U�ô«  w�  UC¹√Ë  ¨  WIFI  ?�«  WJ³ý
 Tłö*«  Ë√  ÷—_«  X%  …œułu*«  VðUJ*«  q¦�  …dL²
�  W¹uOKš
 W�dý  wÝbMN�  WDÝ«uÐ  oO³D²�«  d¹uDð  -  ÆW??M??�ü«   ôU??−??*«Ë

 ÊuH¹ü«Ë  b??¹Ë—b??½_«  …eNł_  w½U−�  oO³Dð  u??¼Ë  “”œu�u¹œË√”  W�dý  l�  ÊuHOKOÐ
 d¹b�  W³zU½  ¨dO�d�  XO½Ułœ  ÆW�b)«  qÐUI�  l??�œ  W¹U³−Ð  W�dA�«  ÂuIð  s??�Ë  ¨WLŽ«b�«
 ?�«Ë  ÍuOK)«  5Ð  Z�b�«”  ∫X�U�  ÊuHOKOÐ  w�  ’U)«  ŸUDIK�   UFO³*«Ë   U�b)«  ÂUŽ
 uLM�UÐ cš¬ Z�œ «c¼ r�UF�« w�Ë ¨ÊuÐe�« Èb� W¹d¦�« W�b)« WÐd& …œU¹“ `O²ð  WIFI
 w�   U�uKF*«  WJ³ý  vKŽ   uB�«   U�bš  Êu{dF¹  s¹c�«  5¹uOK)«  5KGA*«  Èb??�
 p�c�Ë X�u�«  WKOÞ ‰UBð« vKŽ ¡UI³�«  w¼Ë UMMzUÐ“ Èb� WłUŠ UMHA²�«  ÆlÐ«d�«  qO'«
 …dO¦�  WŁœU×� WÐd& s� sJ1 —uD²� włu�uMJð  Õ«d²�«  .bIð  qł√  s� qLF�UÐ  UML�
  UŁœU;«  ¡«d??ł«  ‰U−�  ÆWOzeł  WODGð  UNO�  w²�«  s�U�_«  w�  UC¹√  WO�UŽ  …œu??ł   «–
 Íc�«Ë ©IMS ©IP MULTIMEDIA SUBSYSTEMS  ?�«  ¨ U�uKF*«  WJ³ý vKŽ
 ÂuJOK²�« ‚uÝ w� —uD²�UÐ …cšü«  ôU−*« 5Ð s� bŠ«Ë u¼ ¨ÊuHOKOÐ W�dý tO�« XKšœ
 ÂUŽ ¨ÂuJOK²�« ‚uÝ w� WB²�*« “Êu
¹U�” ÀU×Ð_« W�dA�  «d¹bI²�« o�ËË Æw*UF�«
  UODF*« WJ³ý ‰öš s� Èd−²Ý UO½UD¹dÐ w�  UŁœU;« qL−� s� %20.2  ≠ 2018
  UJ³ý ‰öš s� Ë√ ©VoLTE®  lÐ«d�« qO'« w� W¹uOK)«  UJ³A�« ‰öš s� ¨ ©Uð«b�«®

 Æ©WIFI  ©VoWiFi ?�«
 s�  ÆqOGA²K�  qNÝË  jO
Ð  ÊuHOKOÐ  W�dý  s�  Connect””  oO³Dð
 nðUN�« q−Ý w� 5K−
*« ’U�ý_« ¡ULÝ√ ÊS� ¨oO³D²�« q¹eMð WE(
 w� UN�U³I²Ý«Ë  U*UJ*« Ã«dš≈ WO½UJ�« ÕU²²ÝË oO³D²�« l� ÊuM�«e²OÝ

ÆWKIM²*«Ë W²ÐU¦�« …eNł_« s� œö³�«

 Âu²MLO�« „öOLOÝ ¨wK;« ‚u
�« w� s¹b¹bł 5−²M� WIÐU
�« WM
�« w�  uÐ« XIKÞ√
 —«b� vKŽ dOEM�« lDIM� U ÎŠU$ «bBŠ Ê«b¹b'« ÊU−²M*« nOK¹— Û√ X¹á?Ý „öOLOÝË

 ÆwÐdF�« jÝu�« ‚uÝ w� ÕU−M�« s� WMÝ ÊUONM¹ ÂuO�«Ë ¨WMÝ
 s¹c�«  ‰UHÞú�  WOz«cG�«   UłUO²Šö�  WO³K²�  ¨Âu²MLO�«  „öOLOÝ   u??Ð«  W�dý  XIKÞ√
 V³
Ð  wLCN�«  “UN'«  w�  ÷«d??Ž«  s??�Ë  dI³�«  VOKŠ  5ðËd³�  WOÝU
Š  s�  Êu½UF¹
 vKŽ  bL²F¹¨  WOÝU
×K�  œUC�  VOKŠ  q¹bÐ  Âu²MLO�«  „öOLOÝ   Æ5ðËd³K�  WOÝU
(«
 Òd� b� VOKŠ 5ðËdÐ vKŽ Íu²% W³O�d²�« Ác¼ Æ‰UHÞú� W Ò�U²�« W¹cG²�UÐ œ ÒËe¹Ë ÀU×Ðô«
 ÊËbÐ ¨W�Uš  u¹“ W³O�dð vKŽ Íu²×¹ ÆWOÝU
(« œËœ— lM� qł« s� qOK% WOKLFÐ
 ÂUEF�« ¡UMÐ rŽbðË rE²M*« rCN�« `M9 UN½« ÎUOLKŽ X²³Ł«Ë ’UB²�ô« WKNÝ qO�½ X¹“
 s� b¹e¹Ë  «—bO¼uÐdJ�« s� ’Uš Z�œ vKŽ Âu²MLO�« „öOLOÝ Íu²×¹Ë UL� ÆW¹uI�«
 UN½« X³Ł√ WOz«cž  U³�d� vKŽ Íu²×¹ Æ“u²�ô ÊËbÐ ¨ «—bO¼uÐdJ�« ’UB²�«Ë rCN�«
 ÆwLEF�« qJON�« —uD²� ÊœUF�Ë  UMO�U²O?Ñ vKŽ UC¹«Ë W¹ƒd�«Ë ⁄U�b�« —uDð w� r¼U
ð
 WO�u²Ð t�ULF²Ý« V−¹Ë ’Uš ÂUFÞ u¼ ¨Â«dž 400 …u³FÐ ŸU³Ô¹Ë Âu²MLO�« „öOLOÝ

ÆWO³Þ WNł s�
 - Íc??�«Ë   Spit≠up Relief   „öOLOÝ u¼ WM
�« Ác¼ «Îb??ł `$ Íc??�«  w½U¦�«  Z²M*«
 ‰UHÞ_«  ÂUFÞ  W³O�dð  vKŽ  ÊËcG²¹  s¹c�«  ‰U??H??Þ_«  Èb??�  jAI�«  s�  qOKI²K�  Ád¹uDð
  UłUO²Šô«  Ác??¼  w³KO�  wðQ¹  Spit≠up Relief  „öOLOÝ  Æ—dJ²�  qJAÐ  ÊuDAI¹Ë
 Æ‰UHÞ_«  5Ð dA²M*«  jAI�«  s� qOKI²�«  vKŽ bŽU
¹ wz«cž q¹b³Ð w�U¼_«  œËe¹ YO×Ð
 WOz«cG�« tłU(« w³Kð w²�«Ë ‰UHÞú� ÂUFÞ W³O�dð ‰ULF²Ý« ¨UC¹√ w�U¼ú� sLC¹ t½«
 W¹cG²�UÐ œËe¹ jAI�« s� nOH�²K� „öOLOÝ Æ—uNý 12 v²Š …œôu�« qOł s� WK�UJ�«
 vKŽ  bŽU
¹  ¨qO�½  X¹“  ÊËb??Ð  ¨rCN�«  WKNÝ  WOðU³½   u??¹“  W³O�dð  ∫UNO�  U0  ¨WK�UJ�«
 5�U²O?Ñ  UC¹√Ë  Âu¹eOMG�Ë  —uHÝu�  ¨ÂuO
�U�  ÆÂuO
�UJ�«  ’UB²�«Ë  ÂUEF�«  W×�
 vKŽ bŽU
ð w??²??�«   «—b??O??¼u??Ðd??J??�«  s??�  ’U??š jOKš ÆÂU??E??F??�«  W×� r??Žb??¹  Íc???�«Ë  D
 —uDð  vKŽ  bŽU
ð  5¾ðu�Ë  DHA   Æ“u??²??�ô  ÊËb??Ð  ¨ «—bO¼uÐdJK�  w�U¦�  ’UB²�«
ÆrCN�«Ë WŽUM*« “UNł —uDð vKŽ bŽU
ð UJOðuOÐ«—U?ÄË  «bOðuOK�uO½ Æ5MOF�«Ë ⁄U�b�«
…u³Ž  w�  ŸU³¹  Spit≠up Relief  „öOLOÝ  Æ‰ULF²Ýô«  q³�  VO³D�«  …—UA²Ý«  V−¹

ÆÂ«dž 375 
 sJ1   U??M?? ÒO??Ž  vKŽ  ‰uB×K�Ë  pKHÞ  W¹cGð  Ÿu??{u??�  ‰u??Š  ‰«R???Ý  Í«  p??¹b??�  ÊU??�  «–«
 vKŽ  W¹cGð   UOzUBš«  qLA¹Ë  ¨„öOLOÝ  s??�  “¡«d³)«  r�UÞ”  e??�d??�  v??�«  t??łu??²??�«

Æ1800≠65≠65≠01 nðU¼

 

 Êu�  vKŽ  ‰u??B??(U??Ð  6??žd??¹  w??ð«u??K??�«  ¡U
MK�  U ÎBO ÒBš
  «d³²�� XIKÞ√ ∫WKNÝË WF¹dÝ WM¼bÐ 5²HAK� wFO³Þ
 W¹UMF�«  ‰U−�  w�  …b??z«d??�«  W�dA�«  ¨s¹ôdO�  w�  ‰UL'«

∫Sparx ÁUHA�« rK� ¨ÃUOJ*«Ë
∫·UÒHý t³ý ©fLK�® ZO
½Ë pO²Ý qJý vKŽ ÁUHý rK� 

 W??Ðu??Þ— v??K??Ž  k??�U??×??¹  Æ  l????z«—  o??¹d??Ð   «–  WODGð `??M??1
 wFO³Þ Êu� vKŽ ‰uB(« s� sÒJ1 Æ oB²K¹ ô Æ5²HA�«

ÆUÎ½u� 12 ≠ ?Ð dÒ�u²� Æ WKNÝË WF¹dÝ WM¼bÐ 5²HAK�

 WKLŠ XOKŽ fO/ tO�U� XIKÞ√
 …«ËU
*«  rŽb�  UNŽu½  s�  …b¹d�
 qÒ³IðË  `??�U??
?? Ò²??�«  ¨W??O??ŽU??L??²??łù«
 u¹b¹Ñ vKŽ WKL(« eJðdð Ædšü«
 Íc???�« ¨å U????½ Óu????M???? ÓŽ ö????Ðò é?????O??K??�
 w� UÎ³¹dIð …b¼UA� ÊuOK� bBŠ
 qÒJA¹Ë  °dNA�«  “ËU−²ð  ô  …d²�
 tO�UJ¹“uO�ò  WKLŠ  s??�  « Î¡e????ł
 U¼œuIð  w??²??�«  åÛË—Ç—áu?????Ý  ≠

Æ5²MÝ cM� XOKŽ fO/ tO�U�
 X??�U??� ÊËU???F???²???�« «c????¼ —U?????Þ≈ w???�

 q�«u²�«  l�u�  vKŽ  åXOKŽ  tO�U�  –  tO�UJ¹“uO�ò  UN²×H�  d³Ž  »U³A�«  …uŽbÐ  XOKŽ
 öÐò é?OK�  u¹b¹Ñ s� …UŠu²
� qzUÝ—Ë  UIOKFð «u³²J¹ ÊQÐ ¨å„u³
O�ò wŽUL²łù«
 ¨åÛË—Ç—áu??Ýò W�d� ¡UCŽ√  UŠ«d²�≈  v�≈  W�U{ùUÐ UÎIOKFð 16   —U²š«Ë ¨å U½ ÓuM ÓŽ
 XO½«uŠ 4 vKŽ UNF¹“uðË ¨XOKŽ fO/ tO�U� W³KŽ 5000 w�«uŠ vKŽ UNF³DÐ X�U�Ë
 ¨”bI�« – W(U*« ÊuOM� ¨VOÐ√ – qð wKO¾¹—eŽ ÊuOM� ∫w� FOX WJ³A� WFÐUð WÒ¹e�d�
 XO½«uŠ Ác¼ ÈbŠ≈ s� dðu� ¡«dý bMŽË Æl³
�« d¾Ð ÊuOM� b½«—ÇË UHOŠ ÊuOM� b½«—Ç

ÆWÒ¹b¼ fO/ tO�U� W³KŽ vKŽ ÊuÐe�« qB×¹ ¨ÁöŽ√ …—u�c*« f�u� WJ³ý
 ÊËe�*« w� VKF�« s� v½œ_« b)« ÆÊuÐ“ qJ� …bŠ«Ë …u³Ž ¨ÊËe�*« –UH½ v²Š WKL(«

ÆXOKŽ fO/ tO�U� W³KŽ 5000 u¼
 fO/ tO�U� t²L ÒE½ Íc�« wÒOIOÝu*« w�U²O?Ç?¹b�« ŸËdA*« ≠ ÛË—Ç—áuÝ W�d� ¡UCŽ√

∫r¼ XOKŽ
Æ”«d²�Ë_« W�d�Ë w³OÐ ‰U³MOŽ ¨UO�—Ë√ —uzU½ ¨ÂuŠU½ œUFO�≈

∫“©bŠ«Ë X½√Ë U½√®  U½ ÓuM ÓŽ öÐ” é?OK�  u¹b¹Ñ …b¼UA*
https∫ØØwwwÆyoutubeÆcomØwatchøvΩPNlVlhwYOek

 WJ³ý vKŽ  UŁœU×� ÍuOK)« w� …d� ‰Ë_ `O²ð ÊuHOKOÐ
‘Pelephone Connect’  oO³Dð ÷dFðË  FI≠WI ?�«

¡U²A�« w� w×B�« qÚL(«
„öOLOÝ W−²M�  uÐ« w� WOLKŽ …d¹b� nO¹Ëœ XO½Ë— ∫ œ«bŽ«

 5Ð Íd−²Ý w²�« W¹bOKI²�« ¡U²A�«  UCOH�ð `²²Hð UOJ¹«
 W�U� w� 50% v²Š iOH�ð w½U¦�« Êu½U� 24≠7 bOŽ«u*«

 u½U(« ÂU
�«

∫ÂÒbIð s¹ôdO� W�dý
·UÒHý t³ý ZO
MÐ ÁUHý rK� Sparx

 W�dý s� Âu²MLO�« „öOLOÝË  nOK¹— Û√ X¹á?Ý „öOLOÝ
«ÎdO³� ÎUŠU$ Ê«bB×¹  uÐ«

 nK²�� rOLBð ÊuOK0 …dI³�« VOKŠ WÞôu�uý Õ«u�√ ‚öÞ≈
 åw�Uâ¹—Ë√ …dIÐò UNM� bŠ«Ë q� s� lMB½ Ê√ sJ Ô1 YO×Ð

°tŽu½ s� b¹d� ÊËUFð w�  FOX W�dýË XOKŽ fO/ tO�U�

 vKŽË UNłË√ w� «e½uKH½ô«  UHŽUC� ∫ XO�ö� uOzUBš√
 rOFD²�« wIKð lOL'«

 WOz«cž WOLŠ ÂUE½ ŸU³Òð« bFÐ Ê“u�« vKŽ ÿUH×K� `zUB½
wH
ð  «dOÞ ∫W¹UŽdÐ

 tłuK�  WFM�√  WKOJAð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  ÕdDð  ¨2016  b¹b'«  ÂUF�«  W¹«bÐ  w�
 WFÐ—√  ÆWHK²��  rO�UB²Ð  WFM�√  8  WŽuL−*«  qLAð  Æ UM³�«Ë  œôËú??�  WFz«—  rO�UB²Ð
 q� l� WFM�ô« Ÿ“uð Æw½uÐ  UOB�A� Èdš√ WFÐ—√Ë “dO�—uH
½«dð  UOB�A� UNM�
 wÐU¼ W³łËË VFK�« s� «uF²9 ¨…b¹b'« Áułu�« WFM�« Êü« «uFLł« ÆqO� wÐU¼ W³łË

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

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š  “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� WFM�ô«

      
  

“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
 …eO2 WFM�√

Transformers & Pony
w½uÐË “dO�—uH
½«d²�
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 q³I*«  lOÐdK�  H&M Sport   W??Žu??L??−??�
 U ÎFD� qLAð WŽuM²�Ë WIO½√ fÐö� ÷dFð
 ÂUOI�«  v??K??Ž  b??ŽU??�??ð  YO×Ð  W??×??¹d??�  ¨W??O??�«—
 W¹dBŽ lD� V½Uł v�≈ ¨WO{U¹—  UÞUAMÐ
 ÆrÝu*«  «cN�  …“—U??³??�«   UNłu²�«Ë  výUL²ð
  «– W??A??L??�√ s???� W??Žu??M??B??� l??D??I??�« l??O??L??ł
  U×²
Ë r�'« o½UFð  U ÒBIÐ WO�UŽ …œuł

ÆdEMK� W²
ôË

 H&M W??Žu??L??−??� ÃU????²????½≈Ë r??O??L??B??ð ¡U????ł
 ÊËU???F???²???�«  …d???L???Ł  2016  l???O???Ðd???�  Sport
 w
  s??¹b??z«—Ë  5OMN�  5O{U¹—  l�  „d²A*«
 …ÒbF� w¼Ë ¨WHK²�� WO{U¹—  ôU−0 r�UF�«
 —UFÝQÐË  ·«d²Šô«Ë  ¡«œ_«Ë  W{u*«  w³;
 WAL�√ s� WŽuMB� WŽuL−*« lD� ÆW×¹d�
  «–Ë  åfHM²ðò  ¨W�bI²�  WOMI²Ð  WO{U¹—
 W??{U??¹d??�«  ôU??−??� V??ÝU??M??ðË ¨n??O??H??š Ê“Ë
 wHCð  Ê«u??�√Ë   U×²
Ë   U ÒBIÐË  ¨WHK²�*«

Ær�'« vKŽ ÎôULł
 lOÐd�  œôË_«Ë  ‰U??łd??�«  ¨¡U??�??M??�«  WŽuL−�
 ?�  …—U??²??�??� X??O??½«u??Š  w??
  …b??ł«u??²??�  2016

Æw�U(« w½U¦�« Êu½U� 6 cM� H&M

¡U�M�«
  U�²¹Uð  œU??−??¹«  sJ1  WŽuL−*«  lD�  5??Ð
  U ÒBIÐ  WO{U¹—  Í—«b??�  ¨WHK²��  ‰«uÞQÐ
 W??F??Ý«Ë  «“u???K???ÐË i???�d???�« ‰ö???š W??×??¹d??�
 WM�«œ U?? Î½«u??�√ Èd??M??Ý r??Ýu??*« ‰ö??š ÆW??½u??K??�
 Ê«u�√  v�≈  W
U{ùUÐ  ÍœU??�d??�«Ë  œu??Ý_«  q¦�
 WI¹dDÐ  Êu??O??½  Ê«u???�√  q¦�  W¹dBŽ  WOHO�
 W¹dBŽ WOJO
«dł ‰UJý√ ¨åÍ«œ ÍUðò q�ž

ÆWFDI�« q� vKŽ …dO³�  U�uÝ—Ë
 w¼ WOzU�M�« WKOJA²�« w
 WOÝUÝ_« lDI�«
 ‰«u??ÞQ??Ð  U??�??²??¹U??ð ¨ U???�u???Ý— l??� n??ÞU??F??�
  U??�??²??¹U??ðË …d???O???B???� q??O??ÞU??M??Ð ¨W??H??K??²??�??�
  U???ł«—b???�« w??³??�«— »u??K??ÝQ??Ð  U???�u???Ý— l??�

ÆWO{U¹— ÊUBL�Ë

‰UłÒd�«
 WÒ�b�«Ë  …Òb??(«  vKŽ  œÒbAð  ‰Ułd�«  WŽuL−�
 U?? ÎB??O??B??š …Òb???F???� l??D??� v??K??Ž e??O??�d??²??�« l???�
 ÆÃ—U???)« w??
 w??{U??¹d??�« ◊U??A??M??�«Ë i??�d??K??�
 jO�³�«Ë wIM�« À«d²�« ÕËdÐ WL ÒLB� lDI�«
 j/ V??ÝU??M??ð W??O??�«e??�≈ l??D??� l???� W??{U??¹d??K??�
 åWŠËd�ò  Æ‰U ÒFH�«Ë  ÍdBF�«  qłd�«  …UOŠ
 q??L??A??ðË Êu???K???�« W????¹œU????Š√Ë W??I??O??�œ Ê«u??????�_«
  U�*Ë  ¨wKOM�«  ‚—“_«  ¨ÍœU??�d??�«  ¨œu???Ý_«
  U�*Ë å!ö�ò  U�uÝ—Ë U²MO*«  Êu� s�
 ◊uDš ¨WF�U
  Ê«u�√  v�≈  W
U{≈ dLŠ_«  s�

  ÆWHK²�� WOJO
«dÇ  U�uÝ—Ë

œôË_«
 b¹bA²�«  -  r??Ýu??*«  «c??N??�  œôË_«  l??D??�  w??

  U�uÝ—  ¨WHOE½  WOJO
«dÇ   U�uÝ—  vKŽ
 ÂU???�—√  Â«b??�??²??Ý« ¨»u???¦???�«  q??� v??K??Ž dDO�ð
 s�  U�* l� œuÝ_«Ë iOÐ_UÐ ’uB½Ë

ÆÊuOM�« Ê«u�√

 

 vKŽ WK�UŠ ¨  UÐU�Š …Ød¹b� »uKD� «dO½u³½uÐ  ö×� WJ³A�
ÆW×¹d� qLŽ ◊Ëdý Æ…d³š l� qCH� ¨1´2´3  UÐU�Š …œUNý

samer≠mah@hotmailÆcom v�« WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« vłd¹

 6500  u×½ ÂULC½« v�≈  Èœ√ UHOŠ W¹bKÐË “ö¹≈”  d¹Ëb²�«  W�dý 5Ð ÊËUF²�«
 ÆW¹bKÐ ‰UHÞ√ W{Ë— 260 s� qHÞ

 —UCŠù …e??O??2 d??¹Ëb??ð  WEH×� UHOŠ w??
  ‰U??H??Þ_«  ÷U???¹—  ‰U??H??Þ√  W??
U??�  vIKð
 W{Ëd�«  qB×²ÝË  ÆW{Ëd�«  v�≈  UN²OM¼—  l
bÐ  W�eK*«  …dOGB�«   UłUłe�«
 …eNł√  ¡«dý ŸuL−*«  mK³*UÐ  sJ1Ë ©WłUłeK�  …—už√  30®  WOM¼d�«  ‰bÐ  vKŽ
 v�≈  W
U{≈  ¨‰U??H??Þ_«  WO¼U
dÐ  WHK²��   UO�UF
Ë   U??ý—Ë  rOEMðË  ¨U??{«d??ž√Ë

ÆU¹«bN� UIŠô ‰b³²�ð w²�« ◊UIM�« lOL&
 r��Ë ö¹≈ d¹Ëb²�« W�dý sŽ 5K¦2 —uC×Ð ’U)« d¹Ëb²�« ‰UH²Š« ÈdłË
 500 w�«uŠË ¨UHOŠ W¹bKÐ w
  U¹UHM�« …—«œ≈ r��Ë WOz«b²Ðö� oÐU��« ·—UF*«
 Æd¹Ëbð Wý—ËË “ÂUG½√Ë  «u�√” ÷dŽ p�– ‚UD½ w
 ÈdłË ÆrN¹Ë– l� qHÞ
 u¼Ë UNO
 dNE¹ YOŠ t� WDMG2 …—u� vKŽ t²łUł“ dCŠ√ qHÞ q� qBŠË

Æd¹Ëb²�« W¹ËUŠ v�≈ WłUłe�« wIK¹
 w
  dł WKLŠ qC
√ Ê≈ ∫‰U�Ë ‰UH²Šô« «c¼ n¼U¹ U½u¹ W¹bK³�« fOz— dCŠË
 qCHÐ ÕU−M�« «c¼ oI%Ë ÆWOL;« W¹d³�« —U¼“_« nD� s� b×K� X½U� œö³�«
 v�≈  ÊuLCM¹  ÂuO�«Ë  ÆŸu??{u??*«  WOL¼QÐ  rN¹Ë–  «uFM�√  s¹c�«  ‰UHÞ_«  bOM&

ÊuE
U×¹ rN½_ UL²Š `−MOÝ «c¼Ë ¨W¾O³�« …œuł vKŽ WE
U;« WKLŠ

 å ö¹U²ÝòË w{U¹— lOÐ—
 H&M WŽuL−� sL{ WIO½√

…b¹b'« Sport

UF� d¹Ëb²�«

�U�U�� …Ød�b� »uKD�



شارع اللنبي �� عند تقاطع جادة بن جوريون
تلفون: ����������

جديد في حيفا.. 
مطعم كولوني چريل يمزج لكم خبرة بمبينو العريقة وأجود انواع اللحوم الطازجة والمشوية 

مع تشكيلة واسعة من السلطات الشهية 
ممزوجة بأجواء ساحرة في إحدى أجمل مباني جادة االلمانية

كولوني چريل




