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نشرت صحيفة «حيفا» في عددها األخير (305)، 
وعلى صفحتها الّرابعة، خبًرا حتت ُعنوان: ”سّكان حّي 
احلليصة العرب على موعٍد مع محّطة للحافالت!“؛ 
اّلتي  الفارغة  الوعود  من  الّسّكان  الستياء  نتيجًة 
بخصوص  حيفا  بلدّية  من  عديدة  أشهر  منذ  تتلّقاها 
في شارع «رازيئيل  للحافالت،  محّطة  إعادة نصب 
9»، بعد أن ّمت انتزاع محّطة متواضعة هزيلة، عبارة 

عن مجّرد عمود، دون بشائر ُتذكر.
ورغم الّتوّجه ِمراًرا وَتكراًرا لهدف إعادة نصب محّطة 
فارغة  وعـــوًدا  تلّقوا  ذاتـــه،  املــكــان  فــي  للحافالت 
وتسويفات، دون حلول جذرّية على أرض الواقع، منذ 

شهر آب من العام املنصرم.
املّسنني  املقّدمة، ومعاناة  الّشكاوى  ومن جّراء إهمال 
على  الّسير  إلى  املشي،  في  صعوبًة  يجدون  اّلذين 
األقدام ملسافات بعيدة من أجل الوصول إلى محّطة 
حافالت بديلة؛ وحّتى ساعة إغالق العدد املاضي، لم 

نتلقَّ رًدا من البلدّية!!
ضّجة إعالمّية  وقد أثار الّنشر في صحيفة ”حيفا“ 
زمام  توّلي  إلى  واملتقاعسني  املسؤولني  دفع  كبيرة، 
محّطة   نصب  إعــادة  على  الفوري  والعمل  ــور،  األم

وإعــادة   “9 ”رازيئيل  شــارع  في  للحافالت  بائسة 
الّسّكان  تذّمر  بتحصيله  يفلح  لم  ما  تفعيلها.. 
على  املتكرّرة،  والّتوّجهات  والّشكاوى  ومعاناتهم، 
مدار نصف عام، جنحت صحيفة «حيفا» بتحصيله 

خالل أّيام معدودة فقط!
وأّكدت الّناطقة الّرسمية لبلدّية حيفا، سامية عرموش 
أّنها  «حيفا»  لصحيفة  حديثها  في  محاميد،   –
إّال  يصلها،  توّجه  كّل  على  بالّتعقيب  دائًما  حريصة 
املنصرم  األسبوع  توّجهنا  وصلها  ُمبهم،  ولسبب  أّنه 
عبر البريد اإللكتروني إلى البريد املؤذي (سپام)، فلم 
تنتبه لوصوله، وعندما أدركت ما حصل بادرت إلى 
للمعنّيني للحصول على تعقيب؛ وقد  إرسال توّجهنا 

وصلنا منها الّتعقيب الّتالي:
«تعمل بلدّية حيفا كّل ما بوسعها من أجل الّتواصل 
لهم.  الــّالزمــة  اِخلــدمــات  تقدمي  لهدف  الّسّكان  مع 
وفي أعقاب طرح املوضوع في صحيفة «حيفا»، ّمت 
إعادة نصب احملّطة املُشار إليها، تزامًنا مع استمرار 
تغييرات  تشمل  اِملنطقة، واّلتي  في  اجلارية  األعمال 

هندسّية مسارّية في احلّي.
الّتأثير والّتغيير.. وكما  تستطيع  «حيفا»  صحيفة 
عّودتكم، ستستمّر بطرح مشاكل الّسّكان ومعاناتهم 

وإيجاد احللول.

     Õd� f�UD�
 (305) األخير  العدد  في  الّتطّرق،  أعقاب  في 
الّتسجيل  ــى رســوم  إل «حــيــفــا»،  صحيفة  مــن 
األهلّية  مــدارســنــا  فــي  املسّبقة»  و«اِخلــدمــات 
اّلتي  والفادحة  الفاضحة  الّشهرّية  واألقــســاط 
املدرسّية  األســعــار  وبــورصــة  املـــدارس،  جتنيها 
املدارس  إدارات  بعض  إقصاء ومتييز  وسياسات 
األهلّية املُجحفة - جميع هذه املواضيع العسيرة 
األهالي؛  مضاجع  وتقّض  ُتقلق  اّلتي  والّشائكة 
احتجاجات  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصلت 
بعض  بخصوص  «غريبة»  وشــكــاوى  إضافّية 
بعض  باحات  في  «ُخفيًة»  جتري  اّلتي  األمــور 

املدارس ووراء جدرانها وأسوارها العالية(!).
األمور  بعض  دراسة  األْولى واألنسب  من  وجدنا 
فما  الّنشر،  قبل  للّتأّكد من صّحتها  ومتابعتها 
ال توجبه «القواعد الّدينّية الّضميرّية الكنسّية» 
أحياًنا على بعض املدارس، يوجبه ضميرنا ومتليه 

علينا الّنزاهة الّصحافّية. 
الّتسجيل  رسوم  أسعار»  «الئحة  نخّص  وفيما 
واِخلْدمات املسّبقة في مدارسنا األهلّية احليفاوّية.. 
إلى  اإللكترونّي  البريد  عبر  مجّدًدا،  توّجهت، 
كمال عطيلة (الّناطق الّرسمي باسم وزارة املعارف 
للوسط غير اليهودّي)، طالًبا منه تعقيب الوزارة 
لهدف احلصول على اجلواب اليقني بكّل ما يخّص 
الّشهرّية؛  واألقساط  واِخلْدمات  الّتسجيل  رسوم 

فوصلني منه الّرّد اآلتي:

ــة  ــــك جلــن ــــال «هــــن
مــشــتــركــة لــــوزارة 
(الّتربية  املــعــارف 
وممّثلي  والّتعليم) 
املـــــدارس األهــلــّيــة 
برئاسة د. شوشاني 
ـــعـــام  (املـــــديـــــر ال
الـــّســـابـــق لـــــوزارة 

أقساط  قضّية  بفحص  ـًا  حالّي تقوم  املعارف)، 
املـــدارس األهــلــّيــة الــّشــهــرّيــة، بــالــّتــطــّرق إليها 
انفرادّي.  بشكل  خاّصة  جلنة  ضمن  ومعاجلتها 
بخصوص  توصياتها  بتقدمي  الّلجنة  هذه  ستقوم 
رسوم الّتسجيل واألقساط املدرسّية الّشهرّية حّتى 

نهاية شهر آذار القادم.»
األهالي  ستنصف  الّلجنة  هــذه  توصيات  فهل 
األخضر  على  ستأتي  أم  ــدارس؟!  امل وستجحف 

واليابس؟!
مدارسنا  قضايا  على  الّستار  ُيــســدل  ولــن  لــم 
والّرسمّية،  منها  األهلّية  واملــّتــقــدة،  الّشائكة 
حلني  ومتابعتها  وطرحها  بفضحها  سنستمّر 
وبدائل  حلول  وإيجاد  بّينة  أجوبة  على  احلصول 
بدل  اجلميع،  مصلحة  فيه  ملا  الّتحسني  لهدف 
طمر رؤوسنا في الّرمال كالّنعائم، أو كنس عيوبنا 

ّجاد! وإخفائها حتت السَّ
ـــا من  ـــدرس مــا وردن ـــدارس ون امل مــلــّف  سنتابع 
شكاوى، لنوافيكم باملستجّدات في أعداد قادمة 

من صحيفة «حيفا».
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Í—u� n|U�Ë  Õd� f�UD�
جامعة  أجرته  ــذي  اّل األخير،  البحث  نتائج  أشــارت 
حيفا، إلى وجود عالقة مباشرة بني ارتفاع معّدل تلّوث 
الهواء في ِمنطقة خليج حيفا وإصابة األجّنة بأمراض 
الُعضوّية  املرّكبات  أّن  على  البحث  ويؤّكد  مختلفة. 
املتناثرة واملتطايرة من مداخن املصانع، حتمل غازاٍت 
الغدد  بسرطان  اإلصابة  عن  مسؤولة  ساّمة وضــاّرة، 
خمسة  إلى  تصل  بنسبة  الّرئة،  وسرطان  الّليمفاوّية 
البحث  نتاج  تّدعي  كما  القطرّي!  معّدلها  أضعاف 
رأس  ومحيط  الهواء  تلّوث  بني  عالقة  وجــود  على 
حجًما  أصغر  بــرؤوس  األطفال  يولد  حيث  األطفال، 
من املعّدل العام في البالد، إضافًة إلى ارتفاع نسبة 

اإلصابة بأمراض الّربو، وغيرها..! 
نتائج  أثارتها  اّلتي  اإلعالمّية  الّضجة  أعقاب  وفي 
البحث، عقدت بلدّية حيفا، برئاسة يونا ياهڤ، يوم 
الّثالثاء األخير، جلسًة بلدّية خاّصة ملناقشة وحتليل نتائج 
البحث اخلطيرة واملُقلقة، بحضور وزيَري الّصّحة والبيئة.

™ °…b Ò�R� dOžË WÞuKG� Y×³�« ZzU²½ ™
ومن وزارة البيئة جاء أّن مستوى تلّوث الهواء في خليج 

 ،(!)%11 بنسبة  األخيرة  اآلونة  في  انخفض  حيفا 
ومع ذلك بقي املستوى مرتفًعا، ورغم أّن نتائج البحث 
ليست دقيقة، ستعمل الوزارة جاهدًة على تخفيضه!

بل  نهائّية،  غير  الّنتائج  أّن  فأّكد  الّصّحة  وزير  أّما 
للبحث!  األخيرة  الّنتائج  انتظار  بّد من  َمغلوطة، وال 
ُمشيًرا إلى أّن وزارة الّصّحة هي املخّولة الوحيدة في 

نهاية املطاف بتأكيد صّحة النتائج أو تفنيدها.

™ °« Î–≈ Òpý ö� ¨ Òpý p�UM¼ ÊU� Ê≈ ™
يوم  هو  «اليوم  إّن  البلدّية  جلسة  في  ياهڤ  وقــال 
عن  ممّثل  ــّدولــة،  ال تاريخ  في  مــّرة  فــألّول  تاريخّي! 
من  يتنّصل  ال   - البيئة  ــر  وزي يقصد   – احلكومة 
الُغنب  تصحيح  واجب  عاتقه  على  ويأخذ  مسؤولّيته 
بحّق  املُقترفة  الّتشويهات واجلرائم  من  احلاصل واحلّد 

خليج حيفا.»
وأضاف: «إّن قضّية البيئة وصّحة سّكان مدينة حيفا، 
تتّصدران سّلم أولوّياتنا، وهما بوصلة عمل البلدّية في 
الّسنوات األخيرة.. ورغم األهمّية االقتصادّية لتطّور 

الّصناعة في ِمنطقتنا، سأعمل مبا أوتيت من 
مصانع  نفوذ  منطقة  توّسع  ملنع  قوة وسلطة، 

UHOŠ WF�Uł tðdł√ ÍcÒ�« dOš_« Y×³�« ZzU²½ dA½ »UIŽ√ w�

°W?? ÒO??zU??M??�??�??�« W??�??K??� b??I??F??� U??H??O??� W??? Ò	b???K???

 ÊUÞd Ò	�UÐ  W??ÐU??
ù«Ë  ¡«u??N??�«  À ÒuKð  ‰ÒbF�  ŸU??H??ð—«  5Ð  …dýU³�  W�öŽ  v??�≈  dOAðË  ¨…dODšË  WIKI Ô�  ¨WÒOŁ—U�  Y×³�«  ZzU²½  ™
™  °À Òu??K??ðË  À ÒuKð  5Ð  U�  `ł—QÒ²�«  ™  ©°®åU??M??ðU?? Ò¹u??�Ë√  rÒKÝ  Ê«—b ÒB²ð  ¨UHOŠ  WM¹b�  ÊU ÒJÝ  W Ò×
Ë  W¾O³�«  WÒOC�  ÒÊ≈ò  ∫í¼U¹  ™





62016 ◊U³ý 5 WFL'«

تكرير البترول، واحلّد من إنتاج وتخزين الوقود واملواد 
الكيماوّية اخلطرة، املتطايرة والّسامة في اِملنطقة.»

العالقة  من  أكيدين  لسنا  أننا  «ومبا  قائًال:  واختتم 
املباشرة بني اإلصابة باألمراض واملصانع امللّوثة، فنعمل 
إًذا!»..  وفق سياسة «إن كان هنالك شّك، فال شّك 
لم يعد خليج حيفا مجّرد فناٍء خلفّي لدولة إسرائيل، 
ا للّصناعات الّضارة وامللّوثة، وها قد حان الوقت  ومكّبً

للدولة أن تعمل».
أّما إدارة مستشفى «رمبام» ففّضلت عدم الّتطّرق لنتائج 
اجلميع! يعرفها  ألسباب  الّتعقيب..  وعدم  البحث، 

™ rÝUŠ —«d� Í√ –U�Òð« sŽ Êu�ŽUI²¹ ™
اّلذي قّدم دعوى  لينوي)،  وعّقب أمير سوسان (والد 
إلى احملكمة بشأن إصابة ابنته بالّسرطان نتيجة تلّوث 
الهواء، وقال: إّن هذه القضّية تطفو على الّسطح بني 
أّي  اّتخاذ  عن  يتقاعس  اجلميع  احلني واآلخــر، ولكن 
شأنه  من  تنفيذّي،  إجــراء  بأّي  القيام  أو  حاسم  قرار 
في  الهواء  تلّوث  بني  الفعلّية والّطبّية  العالقة  إيجاد 

حيفا وإصابة العديد بأمراض الّسرطان نتيجة ذلك. 
وال يعّول سوسان على االجتماع اّلذي ُعقد في بلدّية 
من  وباحثني  والبيئة،  الّصحة  وزيــَري  بحضور  حيفا 

جامعة حيفا كي ُيحدث أّي تغيير في هذا املجال.
وأضاف أّنه رغم هذه اجللسة اّلتي قّدم فيها الباحثون 
الّشأن،  بهذا  األكادميّية  دراستهم  حيفا  جامعة  من 
الهواء واإلصابات  تلّوث  بني  الوثيقة  العالقة  وأّكدوا 
نفًعا،  ُجتدي  ولن  عقيمة  جلسة  أّنها  إّال  بالّسرطان، 
خاّصًة وأّن وزارة الصّحة ستجري بنفسها أبحاًثا طبّية 

حول هذا املوضوع وذلك سيستغرق سنوات طويلة.

™ …býUŠ …d¼UE� rOEMð ™
ومن املقّرر تنظيم مظاهرة حاشدة، مساء غد الّسبت، 
من  عدد  فيها  وسيتحّدث  ”الكريوت“،  ِمنطقة  في 
في  والّناشطني  والّسياسّية  االجتماعّية  الّشخصّيات 
مجال جودة البيئة ومن بينهم سوسان نفسه، اّلذي قال 

بهذا الّصدد إّن الهدف من هذه املظاهرة إثارة اهتمام 
اجلمهور اليهودّي والعربّي على حّد سواء بخطورة هذه 
لسّكان  املــؤذي  الهواء  تلّوث  بحّل  واملطالبة  القضّية 
ضرورة  إلى  بها. وأشار  احمليطة  حيفا واملدن والقرى 
توعية اجلمهور العربّي بالتبّرع بالّدم للّنخاع الشوكي، 

واّلذي يستخدم لعالج مرضى الّسرطان.

 vKŽ  …b??zU??H??�U??Ð  wðQ²Ý  WÒOCI�«  X×$  «–≈  ™
™ —uNL'«

وقال احملامي حسام مارون (املوّكل مبتابعة قضّية لينوي 
سوسان ووالدها أمير سوسان)، إّن جلسة البلدّية، يوم 

الّثالثاء األخير، تعّزز موقفه بهذه القضّية، رغم مماطلة 
اّلتي مضى  الّدعوى  على  الّرد  في  احلكومّية  اجلهات 
على تقدميها للمحكمة نحو سنة. وأضاف أّنه من املقّرر 
القادم؛ وأّنه  الّشهر  في  للمحكمة  أولّية  جلسة  عقد 
بانتظار تقرير وبحث طّبّي من طبيب اختصاصّي مبجال 
العالقة  على  كإثبات  احملكمة  إلى  لتقدميه  الّسرطان 
هذه  بالّسرطان. وإذا جنحت  اجلو واإلصابة  تلّوث  بني 

القضّية فإّنها ستأتي بالفائدة على اجلمهور عاّمة.

™ °°À ÒuKðË À ÒuKð 5Ð U� `ł—Q²½ ™
من  الفينة واألخــرى،  بني  نشَجن ونكتِئب،  نحن  وها 

نتائج بحث جديد ومؤّشر شبه أكيد بأّن ِمنطقة خليج 
حيفا هي أكثر املناطق تلّوًثا في البالد، وضرًرا بصّحة 
الّسّكان.. لنستبشر ونهّلل، الحًقا، لنتائج بحث آخر 
يفّند ما قيل و«يثبت» خالف ذلك؛ فيظهر خليج حيفا 

على أّنه من أكثر املناطق نقاًء في البالد..!

لنبقى متأرجحني ومهتّزين بني تلّوث بيئّي خطير وتلّوث 
خطابّي أخطر..!

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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حيفا،   – االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  من  مببادرة 
الّلقاء  الفائت،  الــّثــالثــاء  ــوم  ي ُعقد  منها،  ــدعــوة  وب
نوعها  مــن  ـــى  األول الّتدريبّية  للورشة  االفتتاحّي 

للّسّكان العرب في حيفا.
بالعشرات  املعمدان  يوحّنا  كنيسة  قاعة  غّصت  وقد 
حيفا،  في  املختلفة  ّية  العرب األحــيــاء  ناشطي  من 
تلبيًة لدعوة جمعّية الّتطوير لهم حلضور ورشة ضمن 
مشروع  «ضمان حقوق الّسكن للمجتمع العربّي في 
في  شارك  حيث  اجلمعّية،  إليه  بادرت  اّلذي  حيفا» 
ّية، مثل: جلنة محّطة  الّلقاء رؤساء جلان األحياء العرب
ومعمارّيون  ومهندسون  الّتحتا،  البلدة  جلنة  الكرمل، 

وغيرهم.
الّتطوير  جمعّية  في  املشروع  مرّكزة  الّلقاء  افتتحت 
رّحبت  حيث  سرّية،   - فوراني  خلود  االجتماعّي، 
باجلمهور وقّدمت ُملّخًصا للمشروع وأهدافه وسيرورته، 
فذكرت أّن هذا املشروع مشترك بني جمعّية الّتطوير 
والعيادة  الّتقسيم  في  «العدل  وجمعية  االجتماعّي 
القانونّية» في جامعة حيفا، وهو بتمويل من االّحتاد 

األوروّبي.
جتدر اإلشارة إلى أّن البرناَمج يتضّمن عشرة لقاءات 
قضايا  موضوع  في  ومهنّيون   أخصائّيون  يقّدمها 

الّسكن للمجتمع العربّي احليفاوّي.
ومن أهداف وغايات املشروع الّتوجيه وتقدمي الّتوعية 
الّسكن  مبوضوع  يتعّلق  فيما  العربّي،  ملجتمعنا 
وحقوق الّساكنني، وخصوًصا بكّل ما يتعّلق بالّسكن 

باملفتاحية. 
هّمام (مديرة  كما قّدمت احملامية جمانة اغبارّية – 

جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق  ــرة  دائ ومرّكزة  املشروع 
أّن  خاللها  من  أّكــدت  كلمًة  االجتماعّي)،  الّتطوير 
اّلتي  ــحــاث  واألب اجلمعّية  ــا  رؤي جــاء ضمن  املــشــروع 
أجريت في إطار البرناَمج احلقوقّي اّلذي تعمل عليه 
منذ عّدة سنوات. ودعت املشاركني ألخذ دور فّعال عبر 
من  ملجتمعنا  رسل  وأنتم  نحن  قائلًة:  الورشة،  هذه 
أجل حتقيق األهداف ونيل املطالب اّلتي هي حّق لنا 

وليست مّنة علينا، وال يضيع حّق وراءه مطالب.
الّتطوير  جمعّية  في  ـــة  اإلدارّي الهيئة  رئيس  ــّدم  وق
االجتماعّي،  د. جوني منصور، حتّية اجلمعّية وبارك 
والعيادة  الّتقسيم  في  «العدل  جمعّية  مع  الّشراكة 
القانونّية» في جامعة حيفا، اّلتي تصبو لتحويلها 
أّكد د.  إلى عالقة استراتيجّية. وفي سياق كلمته 
منصور أّن سياسة بلدّية حيفا تندمج مع الّسياسات 
 .1948 سنة  منذ  تنتهجها  اّلتي  للحكومة  العاّمة 
وقال: إّننا ال نرضى أن تتّم معاملتنا في هذه الدولة 
على أّننا مواطنون من الّدرجة الّثالثة. نحن مواطنون 

أبناء هذه البالد وال نرضى بالفتات.
فكان  حيفا،  جامعة  في  ّية  القانون العيادة  من  أّما 
احلديث للمحامية سمر قدحة، حيث حتّدثت عن جتربة 
ّية في عملها القانونّي واجلماهيرّي مع  العيادة القانون
أهالي البلدة القدمية في مدينة عّكا، بتقدمي االستشارة 

ّية لهم فيما يخّص قضايا مسكنهم. القانون
احملامي  الّتقسيم»،  في  «العدل  جمعّية  عن  وتالها 
املعلومات  توفير  الهدف  أّن  مــؤّكــًدا  يــورام،  مائير 
مع  بالّتعاون  الّسّكن،  في  حقوقهم  عن  للّسّكان 
اجلمعّيات وممّثليهم، سيما أّن لديهم جتربًة سابقة في 

املجال مع أهالي مدينة عّكا.

أّما املداخلة الرئيسة بُعنوان (الّسكن واملجتمع العربّي 
البديل)  والّتخطيط  الّتطوير  حتّديات   - حيفا  في 

فقّدمها مخّطط املدن، عروة سويطات. 
وّمما جاء في مداخلة سويطات: «تنقص املجتمع العربّي 
احليفاوّي 3 آالف وحدة سكنّية حّتى العام 2025، 
حاّدة  أزمًة  احليفاوّي  العربّي  مجتمعنا  يعاني  حيث 
في الّسكن. بلدّية حيفا ال تطوّر مخّططات ومشاريع 
سكن  فرص  متنح  وال  فيها  العرب  الّسّكان  لصالح 
للّشباب العرب، ما أدى إلى استنفاد مخزون الّسكن 
ّية. ما يجعل األزواج الّشابة  القائم في األحياء العرب
إفقارها.  وبالّتالي  الّتاريخّية،  ّية  العرب األحياء  تترك 
أضف إلى ذلك شّح اخلدمات وانخفاض قيمة األمالك 
وفشل الّسوق احلرّة بالّنهوض باحتياجات الّسكن لدى 

مجتمعنا احليفاوّي.»
الّشركات  سياسة  عن   ناجم  الوضع  أّن  إلى  وأشــار 
وبيعها  الّالجئني  ــالك  أم خصخصة  في  احلكومّية 
ينعكس  ــذي  اّل األمــر  ة،  ــرّ احل الّسوق  في  ملستثمرين 
ا على مجتمعنا العربّي  ويغّير ُهوّيته ومالمح  سلًب

أحيائه.
احمللّيني  الّسّكان  حقوق  أزمة  إّن  سويطات:  وأضاف 

«عميدار»  شركة  تديرها  اّلتي  املباني  في  العرب 
احلكومّية تهّدد اآلالف من الّسّكان العرب؛ إذ تصل 
الّنسناس  وادي  منطقة  في  احمللّيني  الّسّكان  نسبة 
ومحّطة  الّتحتا  والبلدة  الّشرقي  واحلليصة  واحلــي 
أمالًكا  يسكنون  غالبّيتهم   ،%40 ــى  إل الكرمل 
تديرها الّشركات احلكومّية، 24% قد حصلوا على 
أوامر إخالء من البلدّية أو من صاحب املُلك، وهذا ميّس 

باألمان املعيشّي للّسّكان.
واختتم عروة مداخلته بضرورة إعداد املخّططات األهلّية 

البديلة لسياسة الّسلطات الّتمييزّية.
وشاركوا  للبرناَمج،  ارتياحهم  عن  احلضور  عّبر  وقد 
بشكل فّعال من خالل مالحظات وأسئلة ومقترحات.

بأجواء واعدة على أمل حتقيق أهداف  الّلقاء  واختتم 
مجتمعنا  على  بالفائدة  يعود  ملا  البرنامج  وغايات 

وضمان حقوق سكنه.
وننوّه بهذا إلى أّن الّلقاء القادم سيكون يوم الّثالثاء 
وتزويدهم  املجتمع  (تنظيم  مــوضــوع  ــول  ح املقبل، 
بأدوات للّتأثير الفّعال على عملّيات الّتخطيط في 
البلدّية)، سيقّدمه درور إيتان من مؤّسسة «شتيل».

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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االثنني،  ــوم  ي الكنيست  في  الّتعليم  جلنة  عقدت 
الرّابطة  طلب  على  بناّء  خاّصة  جلسًة   ،2.2.2016
القطرّية لألهالي في املدارس األهلّية، للبحث في تقّدم 
والّتعليم  الّتربية  وزارة  بني  املُوّقعة  االّتفاقّية  تطبيق 
واألمانة العاّمة للمدارس األهلّية/الكنسّية في أواخر 
أعقاب  في  إبرامها  ّمت  والتي  املنصرم،  أيلول  شهر 
ّية.  إضراب املدارس األهلّية مطلع الّسنة الدراسّية احلال
وهدفت اجللسة، أيًضا، في هذا الّسياق إلى استجواب 
بني  املفاوضات  تقّدم  حــول  والّتعليم  الّتربية  وزارة 
األطراف املذكورة في إطار جلنة شوشاني واّلتي ُشّكلت 
للّنظر في مكانة ووضعّية املدارس األهلّية الكنسّية 

ّية عملها ومستقبلها.  وبلورة آل
حضر اجللسة التي ترأسها عضو الكنسيت يعكوف 
وعلى  والّتعليم  الّتربية  وزارة  عن  ممّثلون  مرغي، 
ّية  املال الله خطيب، وعن وزارات  رأسهم املفّتش عبد 
إلى مجموعة كبيرة  واملساواة االجتماعّية، باإلضافة 
من أعضاء الكنيست منهم الّنواب أمين عودة، باسل 
غطاس، حنني زعبي، عايدة سليمان - توما، عبد الله 
نقابة  أبو معروف وأسامة سعدي. كما حضر رئيس 
األهالي  رابطة  مّثل  فيما  إيرز،  ران  القطرّية  املُعّلمني 
كّل من: د. سهى جبران، نبيل أرملي، فادي سويدان 
وغّسان منّير. ولم يحضر أي ممّثل عن املدارس األهلّية 

للمشاركة في اجللسة! 

w½Uýuý WM' ‰ULŽ√ ‰Ëbł
ا على سؤال رئيس الّلجنة حول تقّدم املُفاوضات،  تعقيًب
قال املفّتش عبد الله خطيب إّنه مع انتهاء اإلضراب، 

جلنة  تشكيل  ّمت  االّتفاقّية،  بنود  من  لبند  وتنفيًذا 
خاّصة برئاسة د. شمشون شوشاني وتضّم ممّثلني عن 
الّتطوير  وسلطة  والّتعليم  الّتربية  ووزارة  ّية  املال وزارة 
االقتصادّي وممّثلني عن األمانة العاّمة. وأضاف خطيب 
أّن الّلجنة اجتمعت مرّتني إلى اآلن، وأّنها تبحث في 
وفي  الكنسّية  األهلّية  ــدارس  امل خصوصّية  تعريف 
األساسّية،  الّتعليمّية  واملواضيع  األقساط  موضوع 
بالبحث في تغيير مكانة  الّلجنة لن تقوم  أّن  وأّكد 
وأّنها  املدارس  ممّثلي  رغبة  على  بناًء  األهلّية  املدارس 
سُتقّدم تقريرها وتوصياتها حّتى آخر شهر آذار املقبل.

 
WÒOÞ«d�ËdO³�« „U Ò³ý w�

اّلذي  شاقل  مليون   50 مبلغ  حتويل  بخصوص  أّما 
انتهاء  مع  للمدارس  بتحويلها  احلكومة  تعّهدت 
االجتماعّية،  املساواة  وزارة  ممّثل  فقد صرّح  اإلضراب، 
بيروقراطّية  عوائق  أّن  املبلغ،  حتويل  عن  املسؤولة 
(مكتبّية) وتقنّية متنع حّتى اآلن حتويل املبلغ.  ورًدا 
على هذا القول استغرب رئيس الّلجنة صمت املدارس 
األهلّية على هذا الّتأخير واستهجن عدم قيام اجلهات 
للمدارس  املبلغ  يلزم لتحويل  العالقة بعمل ما  ذات 
أّنه تقرّر  ّية خطيرة؛ وأضاف  ُتعاني ضائقًة مال التي 
بالّذات  حتويل األموال عبر وزارة املساواة االجتماعّية 
لتسهيل املوضوع وليس لتعقيده كما يحصل اآلن. 
واختتم مرغي موّضًحا أّن جلنة الّتعليم في الكنيست 
مخوّلة باملصادقة على مبلغ أقساط الّتعليم وأّنها قد 
ترفض منح هذه املصادقة إذا لم يتّم الّتوّصل إلى مبلغ 

مقبول على األهالي، أيًضا.
أهمّية  بدورهم على  أّكدوا  العرب  الكنيست  أعضاء 

أّكد  حيث  واحلكومة،  املدارس  بني  االتفاقّية  تطبيق 
على  املُشتركة)  القائمة  (رئيس  عــودة  أمين  الّنائب 
الّسرّية  غطاء  ورفع  املبالغ  حتويل  االستعجال  ضرورة 
عن مداوالت جلنة شوشاني، فيما عّبرت الّنائب حنني 
احلكومّية  اجلهات  مماطلة  من  استيائها  عن  زعبي 
رغم  الكثيرون،  دعمها  التي  االتفاقّية  تطبيق  في 

اقتناعهم بأّنها غير ُمنصفة في جوهرها.

 w�U¼_« W�—UA� e¹eFð
موّسًعا  تــطــرًّقــا  ــًضــا،  أي شملت،  الّلجنة  نقاشات 
بخصوص مشاركة األهالي سيرورة الّتطوّرات األخيرة. 
القطرّية  الرّابطة  مندوبو  حتــّدث  الّسياق  هــذا  ــي  وف

لألهالي حول املوضوع من مختلف جوانبه. 
د. سهى جبران - بّالن أعربت عن أسفها من اضّطرار 
األهالي إلى الّتوّجه للجنة الّتعليم في الكنيست من 
أجل احلصول على أجوبة بخصوص تطبيق االّتفاقّية 
ُيحّول  لم  شاقل  مليون  اخلمسني  مبلغ  أّن  ومعرفة 
حّتى اآلن للمدارس، ومن جتاهل األطراف ذات العالقة 
لتوّجهات األهالي ومطالبهم اّلتي ُتعّبر عنها الرّابطة؛ 

رًا بأّي  وأضافت:  «نحن كأهاٍل نعتبر اجلهة األكثر تأّث
االتفاقّية  تطبيق  في  والّتأّخر  األطراف،  يّتخذه  قرار 
يكون  أن  دون  مختلفة،  أعباء  األهــل  حتميل  يعني 

لديهم أّي علم مبا يحصل». 
الّسيرورة  فــي  ــل  األه ومشاركة  إشـــراك  مبدأ  ــول  وح
أهالي  منح  ضــرورة  على  إجماع  هناك  كان  الّتربوّية 
الّتمثيل  حّق  األهلّية/الكنسّية  املدارس  في  الّطّالب 
ُمنتَخبة  مدرسّية  أمور  أولياء  جلان  إقامة  خالل  من 
ز   يّ ة التي متُ ة مع مراعاة اخلصوصيّ في املدارس األهليّ

املدارس الكنسّية واحملافظة عليها. 
الّتعليم تؤّيد إقامة جلان أهاٍل  وأّكد خطيب أّن وزارة 
من  ـــوزارة  ال مطالب  أحــد  وأّن  املـــدارس  في  ُمنتخبة 

املدارس هي إقامة هذه الّلجان.
في نهاية اجللسة طلبت الّلجنة من ممّثلي وزارة الّتربية 
والّتعليم اّطالع ممّثلي األهالي على تقّدم مداوالت جلنة 
بعقد  خطيب  الله  عبد  تعّهد  جهته  ومن  شوشاني. 
شمشون  ود.  الرّابطة  من  ممّثلني  بني  ما  يجمع  لقاء 
جملة  من  األهالي  موقف  ــى  إل لالستماع  شوشاني 

القضايا املطروحة على بساط بحث الّلجنة.
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عّمم كايد ظاهر (املتحّدث بلسان سلطة اإلطفاء واإلنقاذ لإلعالم العربّي) 
بياًنا على وسائل اإلعالم، جاء فيه: «وقع حادث طرق مروّع، قبل فترة 
باّجتاه  ”ياجور“  مفرق  عند  األخير،  االثنني  يوم  ظهيرة  من  بسيطة 
على  اإلنقاذ  طواقم  عملت  حيث  ومركبتني،  شاحنتني  بني  شفاعمرو، 
تخليص العالقني، فيما ّمت اإلعالن عن وفاة الّشاب سهيل شحادة، وّمت 

نقل املصابني إلى مستشفى «رمبام» لتلّقي العالج“.
ـ“جنمة داود احلمراء“، جاء: «قرابة الّساعة 11:15 تلّقى  ل وفي بيان 
الّطاقم بالًغا حول حادث طرق وقع بني شاحنتني ومركبتني قرب  أفراد 
مفرق ”ياجور“، حيث هرع إلى مكان احلادث أفراد طاقم «جنمة داود 

شاب  بينهم  من  أشخاص،  لعّدة  ّية  األول اإلسعافات  وقّدموا  احلمراء»، 
(35 عاًما) أصيب بجروح بالغة اخلطورة وّمت اإلعالن عن وفاته في احلال، 
عمرها  من  الّثالثينات  في  لشابة  ّية  األول اإلسعافات  تقدمي  ّمت  فيما 
أصيبت بجروح خطيرة، وّمت نقلها إلى مستشفى «رمبام» الستكمال 

العالج».
هذا وعّممت الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي، لوبا السمري، بياًنا 
على وسائل اإلعالم، وصلت صحيفة ”حيفا“ نسخة عنه، جاء فيه: ”أّن 
أعمال الّتحرّي والّتحقيق بكاّفة تفاصيل ومالبسات احلادث املروّع ما 
زالت جارية، ولم تّتضح حّتى كتابة هذه الّسطور سبب احلادثة القاتلة“.

يوم  شحادة،  سهيل  الرّاحل  الّشاب  جثمان  ودفن  تشييع  ّمت  وقد  هذا 
الّثالثاء (2/2/2016).



 PłUH*«Ë  öL(« s� b¹e*Ë
„u³�OH�« vKŽ UM²×H� «uKšœ√ 

 W Ò�Uš WKLŠ «u³Ò�dð

 V(« bOFÐ
ÂœUI�« Ÿu³Ý_« s� « Î¡bÐ



142016 ◊U³ý 5 WFL'«

 W�d � Ô� �U ÒO �U ÒF �
 W�Ë« Òe�« w � W ÒO H O I ��Ë

W B O ÒK(« – W	 �« Òb �«

 
“UHO�” q�«d*

األشجار  بيوم  عّباس  اجلماهيرّي  املرَكز  احتفل قسم شبيبة 
العاملّي، حتت ُعنوان «ِازرع شجرة لتنمو وتصبح حياة»، لتعزيز 

الّثقافة اخلضراء.
هذه  وزراعة  الّطبّية،  وبحث الّنباتات  دراسة  ّية  الفّعال وشملت 
ميزاتها  نبتة،  كّل  عن  معلوماتّية  ُهوّية  وإعــداد  الّنباتات، 

وفوائدها وطرق العناية بها.
وأّكد مدير املرَكز بّسام ريناوي بأّن ”يوم الّشجرة“ هو يوم عاملّي، 
يحتفل به في أرجاء مختلفة من العالم، قائًال: ”كما في كّل 
عام، نحتفل بهذا اليوم في املرَكز لهدف تشجيع وحّث اجليل 

اجلديد على حّب الّشجرة وزرعها واالعتناء بها“. 
على  العامل  ــم  والــّطــاق ــز  ــرَك امل شبيبة  ــاوي  ــن ري وشــكــر  ــذا  ه

املساهمة في إجناح هذا اليوم.
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البشرّية  الّتنمية  مدرّبة  ”األخوّة“،  الّنسائّي  الّنادي  استقبل 
اّلتي  توما،  ريتا  اجلماهيرّية  الّناشطة  من  مببادرة  خلف،  إميان 
ألقت محاضرة عن ماهية الّتنمية البشرّية.. عن الّتحرّر من 
األفكار املترّسبة اّلتي ال تهدف للّسعي إلى الّنجاح وحتقيق 

الّذات، وكيف ميكن أن نغّيرها حّتى ننطلق نحو األفضل.
كما حتّدثت خلف عن الّطموح واملثابرة لتحقيق األهداف بغّض 
واقع  من  حقيقّية  لقصص  أمثلة  وأعطت  العمر.  عن  الّنظر 

احلياة. 
ــدى  ل ــا  ــاًن ــس ــح ــت ــــى اس ـــوع الق ـــوض امل ـــر أّن  ـــالـــّذك ب جــديــر 
الّنساء الّالتي تفاعلن مع احملاضرة، وشاركن احلضور بقصصهن 

وأحالمهن.
خاليلة،  عادل  املرَكز  مدير  بأعمال  القائم  من  كّل  وشكر  هذا 
طرحها  على  خشيبون، املدرّبة  خولة  الّنسائي  الّنادي  ومرّكزة 

الهام والّشائق على حّد سواء.
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استضافت الزّاوية الّدافئة في حّي احلّليصة احليفاوّي، مؤّخرًا، 
املعاِجلة بالّتمارين عرين مطانس، ضمن سلسلة لقاءات ُمثرية 
الّدافئة  الزّاوية  تقّدمه  اّلذي  الّصّحي  والّتثقيف  الوعي  لزيادة 

لألعضاء، بالّتعاون مع صندوق املرضى «مكابي».
وقّدمت مطانس مجموعة نصائح هاّمة ألعضاء الزّاوية الّدافئة، 
اإلصابات،  لتفادي  وخارجه  املنزل  داخــل  الّسليم  املشي  عن 
مرّات  أنواعها خمس  كاّفة  على  الرّياضة  ممارسة  على  وحّثت 
ا؛ كما أشارت إلى أّن للّتغذية الّسليمة تأثير كبير  ـً أسبوعّي
ًبا صغيرًا يحوي معلومات  على حياتنا اليومّية. ووزّعت كتّي

تساعد على التمرّن الّشخصّي، تفيد املجموعة.
هذا وشكرت أميمة جّشي (مرّكزة الزّاوية الّدافئة) عرين مطانس 
على محاضرتها القّيمة، وأسلوبها الّسلس والّشائق في مترير 

هذه احملاضرة.
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ّية جتاه أبناء  شابٌّ ال حدود لطموحاته، يشعر مبسؤول
جاهًدا  ويعمل  أهداًفا  عينيه  َنْصَب  يضع  مجتمعه، 
احلاسوب جلميع  علم  بتوفير  يحلم  على حتقيقها.. 
َجعبته  في  ويحمل  ــة،  ــدادّي واإلع ّية  االبتدائ طــّالب 
ا رائًدا، يهدف من  ـً ا وتثقيفّي ـً ا، تربوّي ـً مشروًعا علمّي
اجليل  وتبوُّء  العربّي  باملجتمع  الّنهوض  إلى  خالله 

الّصاعد من مجتمعنا زمام األمور.
مدينة  مواليد  مــن  ــا)  عــاًم  25) سالم  ــو  أب وسيم 
الّناصرة، يقطن مدينة حيفا. تعّلم وتخرّج في مدرسة 
اإلكليريكّية ”املطران“ بالّناصرة، أّمت دراسته اجلامعّية 
في جامعة حيفا، ضمن مسار مزدوج مكّثف، فحاَز 
واحملاماة،  احلاسوب  علوم  في  ــني  األوّل الّلقبني  على 

خالل ثالثة أعوام ونصف العام فقط!
خاّص  مبكتب  احملاماة  مجال  في  تدرّبه  فترة  أنهى 
اإللكترونّيات  مخالفات  مجال  أبيب ضمن  تل  في 
مزاولة  رخصة  على  وحصل  والقرصنة،  (”سايبر“) 

مهنة احملاماة.
وراء  والّسعي  له  وانتمائه  ملجتمعه  حّبه  ولسبب 
اِملْهنّي، ضمن  تطويره، ّمت اختياره، خالل فترة تدرّبه 
دولّي  برناَمج  في  للمشاركة  البالد،  من  أشخاص   5
الواليات  الّصاعد في  لتطوير املجتمع واجليل  خاّص 
األمريكّية..  الّسفارة  قبل  من  املّتحدة،  األمريكّية 
ويبدأ  جمعّية  فيؤّسس  البالد،  إلى  بعدها  ليعود 
علوم  انتشار  لتعزيز   Loop مشروع  على  بالعمل 
البرَمجة  تعّلم  املدارس، ودعم وتشجيع  احلاسوب في 
منذ أجيال مبّكرة، عن طريق منح كّل طالب فرصة 
بالعمل على  ليبدأ بذلك أبو سالم  تعّلم املوضوع.. 

حتقيق أحالمه.
إضافًة إلى العمل على حتقيق أحالمه، يعمل وسيم 
أبو سالم، أساًسا، في اّحتاد «اإلنترِنت» اّلتي تختّص 
في الُبنى الّتحتّية للّشبكة العنكبوتّية «اإلنترِنت» 
مجال  وفي  لالّحتاد،  قضائّي  كمستشار  البالد،  في 

الّتكنولوجيا أيًضا.
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خالله  يتّم  اّلذي  األمريكّية  الّسفارة  مبشروع  علمت 
عاًما)   25  –  21) ممّيزين  جامعّيني  طلبة  اختيار 
يسعون  هادف  اجتماعّي  مشروع  بتطبيق  َيحلمون 
من خالله إلى حتسني وتطوير املجتمع نحو األفضل؛ 
ا إلى الّسفارة األمريكّية في تل أبيب،  فقّدمت طلًب
وعرضت فكرة مشروعي على القّيمني ومن ثّم اجتزت 
خمسة  ضمن  اختياري  ليتّم  الّشخصّية،  املقابلة 
طَلبة من البالد – يختارون خمسة طلبة من كّل دولة 
املّتحدة  األمريكّية  الواليات  إلى  للّسفر   - مشاركة 
أسابيع،  خمسة  ملدة  األمريكّية  الّسفارة  قبل  من 
خلوض وتعّلم دورات في مجال القيادة، وبلورة وتطوير 
املشاريع االجتماعّية اخلاّصة من أجل تطوير املجتمع 

والّنهوض به.

øWÐd−Ò²�« Ác¼ p� X�U{√ «–U� ≠
للوصول  الّطريق  الّتجربة  هــذه  أمامي  شرّعت  لقد 
والوسائل  املناسبة  اآللّيات  ومنحتني  أسرع،  بشكل 
إلدارة املشروع لضمان حتقيق أهداف العمل وجناحه.. 
تنّقلت بني سّت واليات أمريكّية، ولكن غالبّية الوقت 
قضيته في جامعة «مونتانا» في العاصمة واشنطن. 
هناك طوّرت فكرة املشروع اّلذي طاملا حلمت بإجنازه، 
وعملت على بلورته وتسويقه. تعرّفت إلى أشخاص 
بارزين في مجال الّتكنولوجيا والبرَمجة، وآخرين في 
البالد  إلى  عدت  أخــرى.  هادفة  اجتماعّية  مجاالت 
في شهر آب 2015، وبدأت العمل بعد فترة وجيزة 
على تأسيس جمعّية Loop (لووپ) لهدف تسويق 

.Loop مشروع

 ŸËdA*«  «c¼ u¼ U�Ë ÆÆr??Ýô«  «c¼ Ó d²š« Ór?? �  ≠
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 Loop فـ(لووپ)  بالبرَمجة؛  عالقته  لسبب  اخترته 
رباطة يسهل  أو  ُعقدة  ُأنشوَطة:  ّي  العرب وباسمها   –
هي وظيفة (function) في  انحاللها (م.ف.) – 
ومن  ــرّة،  م من  أكثر  العملّية  إعــادة  تعني  البرَمجة 
هدفُت  اجلامعّي  تعّلمي  بداية  منذ  االســم.  جاء  هنا 

ّية واإلعدادّية منذ صغرهم،  إلى تعرّف طّالب االبتدائ
العلمّية   - اليومّية  حياتنا  في  وأهمّيتها  البرَمجة 
منها والعملّية – تيّمًنا بالّدول الّنامية ملواكبة العصر 
والّنهوض مبجتمعنا العربّي نحو األفضل. لذلك، وبعد 
بتأسيس  قمت  البالد،  إلى  عودتي  من  وجيزة  فترة 
تطوّعي  مــشــروع  على  والعمل   ،Loop جمعّية 
مجانّي، اجتماعّي-تربوّي-علمّي يحمل االسم ذاته. 

 U ÎŽËdA�Ë WÒOFLł d¹bð Ê√  qN Ò��«  s� fO� ≠
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جمعّية Loop غير ربحّية أساًسا، وتعمل من أجل 
ــرت.  وذك سبق  كما   – املجتمع  هــذا  أبناء  مصلحة 
هنالك عدد ال بأس به من طالبات وطّالب اجلامعات 
علوم  مجال  مــن  العظمى  غالبّيتهم  املتطوّعني، 
 ،Loop احلاسوب، يعملون مًعا على إجناح مشروع
ّية  وتسويقه في املدارس، وقد ّمت اختيارهم بكّل مسؤول
وجّدّية. أذكر من بينهم: أمير سوسان (حيفا)، زياد 
أبو خضرة (حيفا)، تامر ديب (حيفا)، ملك أندراوس 
(حيفا)، رامي سالمة (حيفا)، كلود فرحات (حيفا)، 
ميرال سوسان (حيفا)، مجد خرمان (عسفيا)، ملك 
هيا  (شفاعمرو)،  ــزّام  ع جوانا  (شفاعمرو)،  بّحوث 
سلفيتي (شفاعمرو)، لينا مسّلم (الّناصرة)، سميح 

جبران (الّناصرة) ودميانة قبطي (الّناصرة).

øŸÒuDÒ²�« «c¼ …dLŁ ¨UÎ ? ÒO�UŠ ¨ÊuM& q¼ ≠
ال شّك أّننا سنجني ثمرة هذا الّتطوّع خالل سنوات.. 
واليوم  الفّعالّيات  برناَمج  بتخطيط  ا،  ـً ّي حال أقوم، 
ّية واإلعدادّية،  الّدراسّي اخلاص بطّالب املدارس االبتدائ
ومبساعدة املتطوّعني نقوم بتدريس الّطّالب. وما نزرعه 
مّجاًنا في طّالبنا، سنحصد ثماره مستقبًال، ليعود 
ِمْهنّية وطاقات  لدينا طواقم  املجتمع.  باملنفعة على 

وقدرات مهولة للّتغيير. 

øŸËdA*« …dJ� pðœË«— nO�Ë ≠
فلم  البرَمجة،  تعّلم  أردت  سنوات   9 عمر  في  وأنا 
الّصحيح..  الّطريق  إلى  يدّلني  أو  يرشدني  َمن  أجد 
ــت»  ــرِن ــت ــع «اإلن ــواق ــي م ــار ف ــح ـــى اإلب ــررت إل ــط اض
األم  لغتي  عن  غريبة  بلغة  مبفردي،  البرَمجة  وتعّلم 
حينها  ــة..  جــّم صعوبات  فواجهت  (اإلنچليزّية)، 

ا يدعمني!  ابتغيُت أن أجد إطارًا مناسًب
ِعماد  طّالبنا،  أمام  جديدة  آفاًقا  اليوم  نفتح  ونحن 
العربي،  املجتمع  في  املستوى  لتحسني  املستقبل، 
منذ  البرَمجة  وتعرّف  لتعّلم  ذهبّية  فرًصا  فنمنحهم 
سّن مبّكرة، وتطوير تفكيرهم.. فاستعاضًة عن قضاء 
عبر  تطبيق  أو  بلعبة  والّلهو  بالعبث  الّطالب  وقت 
يصنع  كيف  ونرشده  نعّلمه  مثًال،  الذكّية  الهواتف 
مستقبًال  تطويرهما  ميكنه  تطبيًقا  يبني  أو  لعبًة 
واالستفادة منهما وإفادة مجتمعه، وبدل أن يبحر في 
ا  ـً مواقع «اإلنترِنت» أن يفّكر كيف يبني موقًعا خاّص
لتسويقه الحًقا.. يجب علينا ترسيخ هذه القيم في 

طّالبنا منذ الّصغر.

 ¨©300® U¼œbŽ w�  œdH½«  åUHOŠò WHO×� ≠
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øUNMŽ pðUŽU³D½«
ارك، في شهر كانون األّول/ديسمبر املنصرم، نحو  شـ
ا من الّصف الّسابع في مدرسة «راهبات  120 طالًب
حيث  صغيرة،  مجموعات  ــى  إل ـــوا  وُزّع الــّنــاصــرة»، 
ّية تكنولوجّية خاّصة  فّعال شاركت كّل مجموعة في 
تعليم  ــى  إل هدفت  الّساعة،  ونصف  ساعة  مّدتها 
Loop، عن طريق منح كّل  البرَمجة ضمن مشروع 

طالب فرصة تعّلم املوضوع.
اإليجابّي،  وجتاوبهم  الّطّالب  تفاعل  من  ُذهلت  لقد 

ــة  ــّي ــال ــّع ــف ــم واكـــتـــشـــفـــت خـــــالل هـــــذه ال ــراع ب
أّن  لي  أّكــد  ما  مستقبلّيني؛  مبرِمجني 
ُتدمج  أن  والبرَمجة يجب  احلاسوب  علوم 
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منهج  ضمن  وأســـاس  ــس  ــي رئ بشكل 
األخرى، حيث  العلوم  مبحاذاة  تعليمّي، 
أصبحت علوم الّتكنولوجيا والهندسة في 
أّيامنا هذه، ولسبب الّتطوّرات الّسريعة في الّسنوات 
األخيرة، ضرورّية ملواكبة العصر والّلحاق بركب الّتقّدم 

العلمّي.
بشكل  الّدروس/الفّعالّيات  توفير  على  نعمل  نحن 
تطوّعّي، لهدف غرس املفاهيم األساسّية لهذه العلوم 
نفوس  في  وجاّفة،  عسيرًة  البعض  يعتبرها  اّلتي 
الّطّالب بجوِّ من املرح، وبأسلوٍب ُمَسلٍّ وممتع؛ فنحّث 
الّذهنّية  قدراته  وحتــّدي  تفعيل  على  بذلك  الّطالب 
وتعليمّية  تثقيفّية  فّعالّيات  خالل  من  والفكرّية 

شائقة..
نسعى من خالل اّتباع هذا األسلوب اخلاّص والتقرّب 
واالهتمام  وُمحّبب  شخصّي  بشكل  ــّطــّالب  ال ــى  إل
له  الّتأكيد  إلى  وتفعيله،  فردّي  بشكل  طالب  بكّل 
بأّن تعّلم البرَمجة ليس أمرًا مستحيًال، وهو أسهل 
بدرجات ّمما يتوّقعه. وبذلك نحّفز الّطّالب على املزيد 
من املعرفة، واكتشاف عالم احلاسوب بشكل محّبب 
كأّي  البرَمجة  تعّلم «لغة»  اجلميع  وبإمكان  وأفضل، 
قدرات  تطوّر  اّلتي  اخلاّصة  قواعدها  لها  أخرى،  لغة 
املشاكل،  حــّل  على  وحتّفزه  الّطالب  لــدى  الّتفكير 

ية.  بطريقة سلسة ومسّل
اآللّيات  ونــقــّدم  صغيرة،  مجموعات  ضمن  نعمل 
وفق  ــراد،  ــف ان على  طــالــب  لــكــّل  ــة  زم ــالّ ال واألدوات 
احتياجاته وقدراته؛ نساعد بذلك الّطالب على تطوير 

أفكاره ورسم برنامج مناسب له.

 ‰öš ¨W− �d³Ô*« rŽ«d³�« ·UA²�« sJ1 nO� ≠
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بعد تقدمي الّشروح، وخالل الفّعالّيات ميكننا أن نقّيم 
ّية بوقت  ّية حاسوب الّطّالب. فالّطالب اّلذي ينهي فّعال
أقل من الوقت املقرّر لها ويبحث عن املزيد واألصعب، 
في  ورغبًة  أكبر  ذهنّية  قــدرة  ميلك  ــه  أّن على  مؤّشر 

االستزادة والّتطوّر، لننتقل معه إلى مرحلة أصعب.

øs¹eÒOL*« ¡ôR¼ dOB� U�Ë ≠
ضمن مشروع Loop، ندرس في املستقبل القريب، 
ّية متابعة وتعليم وتطوير وإرشاد الّطالب املّميز،  إمكان
من خالل توظيف خبراتنا، وتعليمه األسس واملبادئ 
وتقدمي  قدراته  حتسني  في  واملساهمة  الّصحيحة، 
مبتغاه،  إلى  الوصول  حلني  له  الّضرورّية  املساعدات 
لهدف الّتأقلم ومواكبة الّتطوّرات الّتكنولوجية بشكل 

مناسب.
خاّصة  تكنولوجّية  مخّيمات  إقامة  ّية  إمكان ندرس 
الــّطــّالب  إكــســاب  عبرها  يتّم  املمّيزين،  لــلــّطــّالب 
عالم  على  لالنفتاح  وآلّيات  خاّصة  ذهنّية  مهارات 
بشكل  الّتفكير  على  الّطّالب  وحّث  الّتكنولوجيا، 
مجاالت  في  روّاًدا  ليصبحوا  الّصغر..  منذ  مغاير 

مختلفة؛  تكنولوجّية 
إلى  طّالبنا  نحّول  وبذلك 
مؤّثرين  قائدين  مجموعة 

غير ُمنقادين.

 U?? ÎÐËU??&  b???łË q??¼ ≠
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ø ÒwŽUL²łô«
لقد رّحبت املدارس كثيرًا 
تلقّيت  حيث  بالفكرة، 
ــة  ــّي ــاب ــج إي ــل  ــع ف ردود 
ــبــل  ـــعـــة مــــن ق ومـــشـــّج
ــات  ــب «راه مــدرســة  إدارة 
الّناصرة»، وأهالي الّطّالب 
ّية  الفّعال في  املشاركني 
وهنالك  الّتكنولوجّية، 
ّية تقدمي  حديث عن إمكان
فّعالّيات إضافّية بشكل 
هذه  نــدرس  نحن  ُممَنهج. 
ــة، حــيــث من  ــّي ــكــان اإلم
ننّظم مستقبًال  اجلائز أن 

بعد خاّصة،  برمجّية  تكنولوجّية  دراسّية  ساعات 
ساعات الّدوام.

كما قمنا بتنظيم فّعالّيتني في مدرسة «الكرمليت» 
والقتا  شفاعمرو،  في  أخرى  مدرسة  وفي  حيفا،  في 
تنظيم  بصدد  نحن  ــام،  األّي هذه  في  كبيرًا..  جتاوًبا 
ومدن  حيفا  مدينة  ــدارس  م من  عدد  في  فّعالّيات 
على  ــالوًة  ع حينه؛  في  عنها  سأعلن  ــرى،  أخ ــرى  وق
ــوم  أق ــــدارس،  م عـــّدة  إدارات  مــن  تصلني  دعـــوات 

ا بدراستها..  ـً ّي حال

 ÂœU??I??�«  —«–¬  dNý  w??	  „—U??A??²??Ý  p??? Ò½√  XLKŽ  ≠
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ÆÆLoop
صحيح كالمك.. سأشارك ضمن املجموعة اّلتي جنحت 
في عرض وتسويق وتطوير مشروعها االجتماعّي، لدى 
بعد أن كانت قد خاضت دورات  إلى بالدها  عودتها 
تطوير  لهدف  االجتماعّية  املشاريع  وتطوير  القيادة 
وحتسني املجتمع، من أجل االّطالع على سير املشروع. 
سأعرض مشروع Loop في املؤمتر، سأشرح عن أهدافه 

املستقبلّية وسأقّدم ُخّطة عمل واضحة ومدروسة.

 …—UH Ò��« …—U??¹e??� ¨«Îd?? ÒšR??� ¨p??ðu??Žœ X?? Ò9 Ór??? �Ë ≠
øVOÐ√ qð w	 W ÒOJ¹d�_«

إسرائيل،  في  األمريكي  الّسفير  من  دعــوًة  تلّقيت 
دان شاپيرو، لزيارة مقّر الّسفارة في تل أبيب، لهدف 

املشروع..  ومستجّدات  تطوّرات  آخر  على  الوقوف 
املستقبلّية.  والرّؤية  املشروع  أهداف  عن  شرح  وتقدمي 
فّعالّيات  تنظيم  فكرة  الّسفير  على  عرضت  وقد 
للمجتمَعني:  برمجّية،  دراسّية  ــام  وأّي تكنولوجّية 
العربّي واليهودّي، لهدف الّتعاون على توطيد أواصر 
الّتكنولوجّية  واملشاريع  البرَمجة  خالل  من  الّتعايش 
املشتركة منذ الّصغر، لهدف الّتغيير نحو األفضل.. 

وقد اغتبط بالفكرة ورّحب بها.

 s� d?????�«Ë√ v?? ÒI??K??²??ð Ë√  U????�«e????� «  p??K??B??ð q???¼ ≠
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هو  أنا  املشروع..  مبتابعة  مخوّلة  األمريكّية  الّسفارة 
الفكرة والرّؤية، والّسفارة ال  مؤّسس املشروع وصاحب 

متلي علّي أّي شروط مقّيدة أو خاّصة.

øWÒOK³I²�*« pF¹—UA� w¼ U� ≠
شرق  (جنوب  «ستانفورد»  جامعة  من  دعوًة  تلّقيت 
مؤمتر  في  مبشروعي  للمشاركة  فرانسيسكو)  سان 
ا ميكنه  ـً ّي عامل ا  ـً اجتماعّي 24 مشروًعا  خاّص، ضمن 
وضّجة  ا  ـً ّي إيجاب تغييرًا  ويحدث  املفاهيم  يقلب  أن 
و22  املّتحدة  األمريكّية  الواليات  من   2) إعالمّية 
مقابالت  اجتزت  أن  بعد  املختلفة)،  العالم  دول  من 
الـ«سكايپ»؛ ألعرض ضمن هذا  برنامج  خاّصة عبر 
املؤمتر في اجلامعة املشروع، وأحتّدث عن احلواجز اّلتي 
وتطويره، وعن فكرة  املجتمع إلنشائه  تخّطيتها في 
بناء «تعايش تكنولوجّي برمجّي» بني الّطالب العرب 

تكنولوجّي  تعاون  لهدف  البالد،  هذه  في  واليهود 
مستقبلّي مشترك من أجل مجتمع أفضل.

.ÆoÒI×²¹ pLKŠ √bÐ ¨«ÎdOš√Ë ≠
يبتسم ويقول: عليك أن تؤمن بحلمك، وتكّد وتثابر 
وردّية  ليست  الّطريق  هدفك..  إلى  للوصول  وتعمل 
ومألى بالعثرات، وعليك أن تتخّطى العثرات، َكيال 

تكون حائلًة في سبيل حتقيق حلمك.
تطوير  إلى  أصبو   ، احلــدّ هذا  عند  يتوّقف  ال  حلمي 
ّية الّتعاون، مستقبًال، مع عدد  املشروع، وأدرس إمكان
ركات لهدف الّنهوض  من املؤّسسات واجلمعّيات والشِّ
ا؛ مع الّتشديد على ترسيخه  ـً ّي ا ودول ـً باملشروع قطرّي

في مجتمعنا العربّي.
أسعى ليكون طّالبنا رائدين في مجال الّتكنولوجيا 
فنحن  الّصغر،  منذ  البرَمجة  أسس  وترسيخ  ا،  ـً ّي عامل
لتحقيق  واِملْهنّية  األكادميّية  والكوادر  اآللّيات  منلك 
الّنامية  الّدول  مبحاذاة  للسير  الوقت  حان  وقد  ذلك. 

ا. ـً تكنولوجّي
الغرّاء،  أنتهزها فرصًة، وأدعو عبر صحيفة «حيفا» 
الّسباقة في طرح املواضيع الهاّمة، كاّفة املدارس املعنّية 
ّية،  تطوّع تكنولوجّية  فّعالّيات  لتنظيم  بدعوتنا 
االجتماعّي  ــواصــل  الــّت صفحة  عبر  إلينا  ــوّجــه  الــّت
«فيسبوك» اخلاّصة مبشروع Loop، أو عبر صحيفة 
ا، لهدف  ـً أو أحد املتطوّعني أو إلّي شخصّي ”حيفا“ 
أن  أمل  وعلى  اهتمامكم؛  لكم  أشكر  الّتنسيق.. 

يحظى أبناء مجتمعنا مبستقبل أفضل.





קורנפלקס ריבועים 
אלופים

היינקן קרטון 
24 יח' 330 מ"ל

פסטה/ ספגטי 
אסם

500 גרם

דגני בוקר אסם
טריקס/ האני נאט

קראנש/ צריוס

מרק בטעם עוף
קנור 400 גרם

קפה טסטרס צ'ויס  
200 גרם

פילה מרלוזה/זהבון
פסקוביץ

שמן קנולה 
1 ליטר מילימור

20

1290 125

30

5 ב'

ש"חש"ח

ש"ח

ש"ח

ש"ח 
ק"ג

ש"ח 
ק"ג

טחינה 
אל אמיר

1 ק"ג

3990
ש"ח
 ק"ג

מוגבל ל2 יח'

מוגבל ל4 יח'

יין סלקטד 750 מ"ל מג שקוף נפוח לונדון קעריות קרמיקה 
צבעוניות

10 10

ממ

קוטג' תנובה

ש"ח

משתלם להיות חבר 
מועדון מאי מרקט

לחמית אסם
1 ק"ג

טונה פוסידון / ויליגר 
רביעייה

ש"ח 1890
ש"ח

4 ב'
5 ב'

4 ב'

2990 2490

עכו 
רח' עמל 19

 054-7705702

חיפה
רח' חורי 2 (מגדל הנביאים) 

04-8666512

גדידה מכר
כניסה לכפר

04-9955082

נווה גנים
דרך עכו 271
04-9555595

סניף 
פסגות ים

חדש!
בקרוב

*המבצעים בתוקף עד 9.2.2016 או עד גמר המלאי *אין כפל מבצעים *התמונות להמחשה בלבד
החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת *ט.ל.ח כשר בהשגחת הרבנות

גבינה בולגרית 24% 
במשקל תנובה

790ש"ח
ש"ח

מוגבל ל4 קילו

ש"ח 100ש"ח

מוגבל לאחד 
בקנייה מעל 150 ש"ח מהחנות

490ש"ח

סטייק סלמון נורווגי
פסקוביץ

 

נייר טואלט טאץ
48 גלילים

ריצפז 3 ליטר סנו

2490 990
ש"חש"ח

10901690ש"ח
ש"ח

מוגבל ל מימוש 1
בקנייה מעל 100

2 ב'

1690

3 ב'

990

קונים מעל 199 מקבלים 
סט כוסות מתנה

וודקה גרייגוס
1 ליטר

1399012990

וויסקי בלאק לייבל
1 ליטר



שניצל תירס
750 גרם זוגלובק

זוג ירקות קפואים
מילוטל 800 גרם

אפונה/שעועית ירוקה/ לקט עונה

1490 1490

390
ש"חש"ח

ש"חש"ח ש"ח

 בקניה מעל 100 ש"ח לא כולל קצביה בקניה מעל 100 ש"ח לא כולל קצביה

 בקניה מעל 150 ש"ח לא כולל קצביה

מוגבל ליח' אחתמוגבל למימוש אחד מוגבל ל2 יח'

מוגבל ל2 יח'

110

100100

ש"ח
 ק"ג

בשר טחון חלקכרעיים עוף טרי
מהקצביה

ש"ח100
 ק"ג

30 ש"ח
 ק"ג

חזה עוף טרי

ש"ח
ש"ח ק"ג

פילה אמנון קפוא כנפיים עוף

לחם אחיד פרוס תפוזינה 
טעמים 1.5 

ליטר

מ ממ

3 ק"ג ב

890
ש"ח

עכו 
רח' עמל 19

 054-7705702

חיפה
רח' חורי 2 (מגדל הנביאים) 

04-8666512

גדידה מכר
כניסה לכפר

04-9955082
נווה גנים

דרך עכו 271
04-9555595

סניף 
פסגות ים

כשר בהשגחת הרבנות

חדש!
בקרוב

בשר מס' 8, 
שריר הזרוע לחמין 

חלק טאק טורו

2490
ש"ח
 ק"ג

מוגבל ל3 ק"ג מועדון
 בקניה מעל 150 ש"ח

3990
ש"ח
 ק"ג

בשר צלי כתף מס' 5 
חלק טאק טורו

מ
 ב

ש"חש"ח 15

פסטרמה 
זוגלובק מעדנייה

פרגיות עוף טרינקניק זוגלובק 

קטניות הנמל 500 גרם
אפונה/ חטיה/ גריסים / גריסי פנינה /בורגול

סטייק אנטריקוט

ש"ח6990
 ק"ג

3 ק"ג ב
4 ק"ג ב 5 ק"ג ב

3 ק"ג ב

5 ק"ג ב

חזה עגל אסאדו
טרי

ש"ח100

צלי בשר

ח

תבנית ביצים 
L12 תנובה

3 ב

1090
ש"ח

300 גרם ב-

110
3 ק"ג ב

מאי מרקט
הרשת 
הזולה 
במדינה

5 ב20

*המבצעים בתוקף עד 9.2.2016 או עד גמר המלאי *אין כפל מבצעים *התמונות להמחשה בלבד
החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת *ט.ל.ח

 עגבניה  כרוב לבן 
 תפוח אדמה לבן 

 גזר

תפוח עץ 
זהוב 
סמיט 190790

ש"חש"ח

3 ק"ג ב

890
300 גרם ב-
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å�Ëd  � �«ò �U �U � � �«

åUHO�ò q�«d*
حّققت مدرسة «الكرمة» الّثانوّية العلمّية جناًحا بارزًا في موضوع 
ّية؛ فقد حصلت املدرسة على نتائج متقّدمة، وصلت  الّلغة العرب
ا على جميع املدارس الرّسمّية،  ـً ّي من خاللها إلى املرتبة األولى لوائ
ومن ذلك املرتبة اخلامسة على املدارس األهلّية والرّسمّية مجتمعًة.

الّطّالب  ّية يشّكل عائًقا كبيرًا أمام  العرب اّللغة  ما زال موضوع 
للحصول على شهادة «البجروت» الكاملة؛ علًما بأّن املعّدل العام 
الّتغييرات  بعد  ارتقى  األّم  لغة  في  الّثانوّية  ّية  العرب للمدارس 

اجلديدة اّلتي طرأت على املنهاج.
حصولها  بعد  الّتوّقعات  جميع  تخّطت  «الكرمة»  مدرسة  لكن 
ّية - بعشرات  على معّدل يتخّطى املعّدل العام - في الّلغة العرب
فهي  بها.  ُيستهان  ال  صعبة  معادلة  منها  جعل  ّمما  الّدرجات، 
من  وأّنه  وانتماء،  وثقافة  حضارة  لغة  ّية  العرب لغتنا  بأّن  تؤمن 
واجبها ترسيخ هذه القيم والرّفع من مكانتها في نفوس طّالبها. 
تعمل «الكرمة» بجميع كوادرها دون كلل أو ملل لتحافظ على 
هذا الّتقّدم العلمّي، وستسعى قدًما لتبقى ضمن املدارس الرّائدة 

في حيفا واِملنطقة.

 q O z«d �≈ w 	 WO 
d Ò� K � W ÒO 
d F �« W ÒO 1œU �_« W ÒO K J �«
œu N O �«Ë »d F �« ¡U?? 
œ_«Ë 5 �b � *« s � « Îœb � ÂÒd J�

åUHO�ò q�«d* 
جرى، يوم أمس اخلميس، حفل تكرمي لعدد من 
اّلذين صدرت  واليهود،  العرب  والّشعراء  األدباء 
ّية في اآلونة األخيرة. ومن بني  لهم إبداعات أدب
املكرّمني الزّميل الكاتب واإلعالمّي نايف خوري.

ّية  الكّل ــس  ــي (رئ كــمــال  ــي  زك ــي  ـــال احملــام وق
في  إسرائيل)  في  للّتربية  ّية  العرب األكادميّية 
«فرسان  بتكرمي  تفخر  الكلّية  «إّن  كلمته: 
وتأتي  احلضارات.  متعّدد  ملجتمعنا  الكلمة» 
ّية كحلقة من سلسلة حلقات سبق  الفّعال هذه 
ملتزمني  قبل،   من  باستكمالها  تعّهدنا  وأن 
دائًما.  نهًجا  يكون  أن  يجب  الّتكرمي  هذا  بأّن 
وإّمنا نحرص على عقده بشكل دورّي إمياًنا مّنا 
بضرورة االستمرار في العمل الّدؤوب لتقدمي كّل 

ّية الُعليا».  ما بوسعنا خلدمة املجتمع والقيم اإلنسان
العلم  دور  تعزيز  على  نشأتها  منذ  ّية  العرب ّية  الكّل «حرصت  وأضاف: 
وما  صرحها  فكان  اإلنسان،  وبناء  األجيال  خلق  في  والّثقافة  واألدب 
اته  ّي بجمال يلقي  اّلذي  الواحد  الّطيف  ألوان  بني  املتني  املجّسر  هو  زال 
تبوّأوا  قد   أبناؤها  يكون  أن  فال عجب  به.  يحّل  اّلــذي  الفضاء  على 
املناصب الرّيادّية والقيادّية بفضل الّشعلة اّلتي حّملتها إّياهم. وقد متّثل 
اإلنسانّي  املجتمع  بوتقة  في  خرّيجيها   انصهار  خالل  من  الــّدور  هذا 
مّتخًذا الّتعّددّية واحترام اآلخر رافًدا لإلثراء واإلغناء، متحرّرًا من عقدتي 

االستعالء واالستغناء». 
ومضى احملامي كمال قائًال: «يأتي هذا الّنشاط هادًفا إلى تعزيز دور 

من  له  ملا  املجتمع  في  واملبدعني  الكّتاب 
ّية في ترسيخ القيم ونشر الوعي  قيمة رسول
خالل  من  ــك  وذل املجتمع،  ــر  أواص وتوطيد 
تسليط الّضوء عليهم ليكونوا محّط أنظار 
يستهدون  اّلتي  والبوصلة  الّصاعد  اجليل 
فانكشاف  بها.  وآمالهم  طموحاتها  درب 
خطوة  هو  أعمالهم  وعلى  عليهم  الّطّالب 
موّجهة لهم الستنهاض هممهم وحّثهم على 
احلذو حذوهم في مسيرتي العمل والعطاء.

قيم  تذويت  إلى  دائًما  ّية  الكّل وكما سعت 
الّتسامح والعدل والبحث عن االئتالف في 
االختالف، واالحتكام إلى الكفاءة في شّتى 
من  الّثّلة  هذه  اختيار  جاء  فقد  اختياراتها، 
واملعرفّية  األخالقّية  املعايير  وفق  املكرّمني 
ذاتها. وألّنها مؤّسسة تدرك ثقلها وقيمتها 
الواجب  عليها  يحّتم  أهًال  الّثّلة  هذه  في  رأت  املجتمع،  في  الّتربوّية 
املعنوّي  الّدعم  لهم  مقّدمًة  واختيارهم؛  انتقاَءهم  واألكادميّي  األخالقّي 
البنية  تعضيد  في  بذلك  مساهمًة  قّدموه.  مبا  منها  عرفاًنا  ــاّدّي  وامل
واستنهاضها وصوًال  املواهب  والّثقافة، وحّث  املعرفة  االجتماعّية، ونشر 

إلى رقّي اإلنسان وحتّضره».
واختتم كلمته بالقول: «أخيرًا، جنّدد التزامنا باّتخاذ هذا الّسلوك نهًجا 
ّية والقائمني عليها جناًحا، ومن املبدعني واألدباء  دائًما، يّتخذ من الكّل
ّي والّتقّدم واحلضارة.  ًيا، لنحّلق بهما نحو آفاق الرّق والعلماء جناًحا ثان
أجل الكلمة هي أقسى الّسالح وأهم الرّسائل؛ ألّن في الكلمة قول احلّق 

وزهق الباطل وهذه هي رسالتنا في كلّيتنا األكادميّية».
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øpðôöÞSÐ ÒqI� X½√ «–U* ≠
لكّل فّنان في بالدنا مواعيد خاّصة للّظهور.. يلمع 
الفّنان أكثر في موسم األعراس واألعياد؛ ورغم ذلك 

أنا بتواصل دائم مع جمهوري.

 v�≈  t−Ò²¹Ë ¨W ÒO*UF�«  v�≈  u³B¹ s Ó�  p�UM¼ ≠
 s¹Q�  ÆÆl???ÝË√  …dNý  bB×O�  ÒwÐdF�«  r�UF�«

ø…uD)« Ác¼ s� X½√
في الوقت احلالي أنا راٍض كّل الرّضى عن حفالتي، 
ا في البالد تكفيني، وال يوجد لدَي  ـً ّي وشهرتي حال
عمل خاص حّتى هذه الّلحظة. لكّن الفكرة موجودة، 
وعندما يأتي الوقت املناسب لعمل خاص بي، سيكون 
ذلك من كلمات وأحلان فّنانني محلّيني، وحينها آمل 

في إيصال هذا العمل اخلاص إلى العالم العربّي.

 ¨ ÒwŽUL²łô« q??	«u?? Ò²??�«  l??
«u??0 p??¹√— u??¼ U??� ≠
 qzUÝu� ¨UL¼dOžË åd²¹uðåË å„u³�O�ò ∫q¦�

°øåWÒO�öŽ≈ t³ýò
للفّنان،  جًدا  مهّمة  االجتماعّي  الّتواصل  مواقع  إّن 
معجبيه،  مع  الّدائم  الّتواصل  ميكنه  خاللها  فمن 

وإيصال فّننا احمللّي إلى خارج البالد.

 W ÒOMH�«  WŠU Ò��«  w�  5ÐdD*«  rŠ«eð  d ÒŁ√  q¼  ≠
ø„—uCŠ vKŽ

اخلاّص،  ّي  الفّن أسلوبه  فّنان  فلكّل  ذلــك..  أشّك  ال 
وله جمهوره ومحّبيه.

øÊü« v Ò²Š t²I ÒIŠ U ÒLŽ Ì÷«— X½√ q¼ ≠
نعم؛ أنا راٍض كّل الرّضى عّما وصلت إليه، وأشكر 

الله على ذلك.

 s¹œułu*«  UÐdD*«Ë 5ÐdD*UÐ p¹√— u¼ U� ≠
 p¼U³²½« XHK¹ s Ó�Ë ¨Êü« W ÒOK;« WŠU Ò��« vKŽ

°ørNM�
هنالك أصوات بارزة في الّساحة الفنّية، ولكّل فّنان 
الفنّية  بخاصّيته  فّنان  كّل  يلفتني  اخلاّص.  أسلوبه 
مطربون  هنالك  ا  ـً ّي محل املختلفة..  وطريقته  املمّيزة 

ومطربات ميلكون أصواًتا رائعة، ال تقّل عن أصوات 
كبار الفّنانني ومشاهير العالم العربي.

 W ÒOMH�«  p??ðU??ÞU??A??½  s??Ž  U½d³�ð  Ê√  p??�  q??¼  ≠
øWÒOK³I²�*« pF¹—UA� w¼ U�Ë ¨W ÒO�U(«

في هذه األوقات أنا أعمل على الّتحضير للموسم 
اجلديد.. أمامي برامج جديدة وحتضيرات لعمل خاّص 

ا بإذن الله، سأعلن عنه في موعده. قريًب

 WHO×	 d³Ž UM³FA� UNN Òłuð …dOš√  WLK� ≠
ÆÆ“UHOŠ”

وأمتّنى  الّدائم،  الّدعم  على  وجمهوري  احملّبني  أشكر 
أن يحظى شعبنا الفلسطيني باستقرار وسالم، وأن 
ّية براحة  يسود الّسالم املنطقة وحتظى الّشعوب العرب
وهدأة بال وسالم.. أشكر كّل َمن دعمني ووقف إلى 

جانبي وآمن مبروان مدني، وأشكر لكم اهتمامكم.

له مسيرة فنّية حافلة باإلبداع والّتجّدد، ميلك صوًتا 
ا، وقدرًة استثنائية على إبراز طبقات صوته  ـً ّي جبل
إحساس من خالل  بكّل  داخله  عّما  يعّبر  العديدة، 
الغناء، فُيطرب وُميتع اجلميع.. إّنه احليفاوّي، الفّنان 

املطرب مروان مدني، ومعه كان هذا احلوار.. 
 Î…uD Ôš Òw?? K??;« Òs??H??�«  r�UŽ v?? �≈  ‰u??šÒb??�«  ÒÊ≈  ≠
 W ÒIA*«  s??�  uK�ð  ô   «u??D?? Ôš  …Òb???Ž  UNI³�ð

 ÆÆWKŠd*« pKð sŽ UMŁÒb% Ê√ p� q¼ ªVFÒ²�«Ë
ا بالّنسبة لي.  لم يكن الّدخول إلى عالم الفّن صعًب
ـ“دي. جي.“، ومن ثّم بدأت  لقد بدأت منذ الّصغر كـ
العزف على آلة ”األورغ“ مع فرق مختلفة، وبالغناء 
وعندما  واألعــراس؛  احلفالت  في  للمطرب  كمرافق 
به  أعجبوا  واملعارف صوتي  وأصدقائي  أهلي  سمع 
جًدا، وشّجعوني على احتراف الغناء.. بدأت الغناء 
التعرّف  اجلمهور  فبدأ  األورغ؛  والعزف على  لوحدي 
ليس  ــّي..  فــّن وطريقة  وأسلوبي  صوتي  ــى  وإل ــّي  إل
والقيام  انفرادّي  بشكل  والعزف  الغناء  الّسهل  من 

بحفالت خاّصة.
 v�≈ pF�œË ¨¡UMG�«Ë vIOÝu*UÐ p³ Ò³Š s Ó� ≠

ø·«d²Šô«
وُلدت لعائلة فنّية، حيث كان والدي ووالدتي ميلكان 
العزف  على  شّجعاني  َمــن  وهما  جميًال،  صوًتا 
والغناء. كما شّجعا أخي وأختي على احتراف الفن.

 UMŁÒbŠ ÆÆoAŽ W¹UJŠ ⁄—Ë_« W�¬ 5ÐË pMOÐ ≠
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األورغ،  آلة  أعشق  ــي  وألّن عشق..  حالة  إّنها  نعم، 
إحساسي  ألّن  بحفالتي،  أجنح  لذا  بإحساس  أعزف 

يصل الّناس خالل العزف.
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السليم  احلركي والذهني  النمو  تطوير  على  احلضانة  تعمل 
للطفل بحسب نظرية الذكاءات املتعددة لچاردنر. مع مرافقه 
املبكرة رميا  الطفولة  اخصائية  يد  على  طفل  لكل  شخصيه 

ضو غطاس.

 ∫W¹ƒd�«
ندفع الطفل لتحقيق قدراته الكامنة، وتطوير مهاراته 
املبّكرة  الطفولة  فترة  في  سليم،  بشكل  االساسية 
مستقبلية  مشاكل  ملنع  األوان،  فــوات  وقبل  احلرجة 

وبناء األساس املتني لتطوّره.

 ∫t½UC×K� ÍuÐd²�« Z�U½d³�«
تعمل احلضانة بدمج من بعض طرق ((مونتيسوري)) في 
التربية ونظرية جاردنر لتطوير الذكاءات املتعددة لبناء منهج 
أنشطة  طريق  عن  األطفال  قــدرات  تطوير  ينتهج  تعليمي 
جتمع بني التفاعل مع البيئة والتعلم مبني على أسس تربوية 
احلركة،  بواسطة  والفعاليات  التمارين  تنفيذ  يتم  علمية 
اللمس، كتدليك األطفال واستعمال معدات مالئمة للمراحل 

التطوّرية، مع ملسات من املوسيقى.

مركز منّو-ملرافقة تطّور الطفل
w w w . n m w c e n t e r . c o m املــوقــع: 
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ــة  ــول ــب ــق هــــــذه املــــقــــولــــة م
و“مهضومة“، ومن والواجب 
جميع  ــي  ف بها  نعمل  أن 
مجاالت احلياة مع أّن البعض 
تفرضه  ــا  مل منها  ــرّب  ــتــه ي
والبعض  واجب؛  من  عليهم 
يحاول القول إّن هذا يتنافى 

مع اإلميان بالقضاء والقدر. 
اء  األطّب أحد  إلّي  توّجه  وقد 
الّتطعيمات  هــل  ليسأل: 
شرًعا؟..  ُمحرّمة  الّضرورّية 
متنع  أن  بإمكانها  أّن   رغــم 

واملرضى  الّسن  كبار  لذلك من  املؤّهلني  تهلك بعض  أمراًضا قد 
مبرض مزمن؟! 

تلّقي  من  املرضى  أحــد  امتنع  أن  بعد  ــؤال  ــّس ال هــذا  جــاء  وقــد 
الّتطعيمات املوسمّية، وكان تبريره للرّفض هو (الّلي كاتبه الله 
بالقدر  لإلميان  الّصحيح  الفهم  بيان  من  بّد  ال  ولذلك  بصير)؛ 
من  الكثير  انتشار  ظّل  في  وخاّصًة  باألسباب،  األخذ  وضــرورة 

األمراض التي ميكننا تفاديها أو الّتقليل من خطرها. 
بالقضاء والقدر من أهم قواعد اإلميان،  أّن اإلميان  وّمما هو معلوم 
بعلمه  عاملون  اخللق  ما  يعلم  الله  أّن  باختصار  تعريفه  ويأتي 
القدمي اّلذي هو موصوف باألزل؛ وعلم جميع أحوالهم من الّطاعات 
واملعاصي واألرزاق ثّم كتب ذلك في الّلوح احملفوظ؛ وأّن مشيئته 
أّن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن..  الّشاملة  الّنافذة وقدرته 
وأّنه هو اّلذي أوجد املخلوقات، وأّنه وحده اخلالق وال خالق سواه.. 
فهذا االعتقاد ال يتنافى مع األخذ باألسباب والّتعامل مع قدر 
الله في حياتنا اليومّية. فإذا كان املرض من قدر الله فإّن الّدواء 
من قدر الله، والقدر يرّد بالقدر من مثله أو ضّده.. فإّما أن يرّده 
باألسباب  األخذ  نتجاهل  أن  ينبغي  ال  ولذلك  يضعفه؛  أن  وإّما 
قّدر وجود  الله  أّن  يعلم  املؤمن  لضمان ظروف حياة أفضل؛ ألّن 
أّن  ــان  واإلمي الله  على  متوّكلني  معها،  نتعامل  لكي  األسباب 
ملكوت الّسماوات واألرض بيد الله، وأّن هذه األسباب ال تعطي 

الّنتائج إّال بإذن الله. 
وقد ضرب أحد العلماء لذلك مثًال، فقال: َمن أراد الّنسل الّصالح، 
ا. وهو الزّواج. فإن تزوّج وأخذ باألسباب  فال بّد أن يّتخذ لذلك سبًب
ليحصل على ثمرته وهو الّنسل فقد يعطى ما يريد، وقد مينع، 

وكّل ذلك حسب مشيئة الله. 
أو  الّذكور،  يشاء  ملن  ويهب  إناًثا  يشاء  ملن  (يهب  تعالى  قال 
عليم  الله  إّن  عقيًما  يشاء  َمن  ويجعل  وإناًثا،  ذكراًنا  يزوّجكم 
قدير).. قيل للرّسول (ص): رأيت رقى نسترقي بها، وتقى نّتقي 
بها، وأدوية نتداوى بها.. هل ترد من قدر الله شيًئا؟ فقال: هي 

من قدر الله.. 
وقد جاء في مجموع الفتاوى البن تيمية ”االلتفات إلى األسباب.. 
واعتبارها مؤّثرة في املسّببات، شرك في الّتوحيد واإلعراض عن 
شريك،  بن  أسامة  وعن  الّشرع“.  في  قدح  بها  املأمور  األسباب 
قال: أتيت الّنبّي وأصحابه، فكأّمنا على رؤوسهم الّطير، فسلمت 
وقعدت. فجاء األعراب ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله (ص): 
أنتداوى؟! فقال: تداووا. فإّن الله (عّز وجل) لم يضع داًء إّال وضع 

له دواء، غير داء الهرم.
في  جاء  وقد  شفاًء)،  له  أنــزل  إّال  داَء  الله  أنــزل  (ما  ــة  رواي وفي 
شرح العقيدة الّطحاوية (وقد ظّن بعض الّناس أّن التوّكل يتنافى 
مع اإلكتساب وتعاطي األسباب).. وقد كان الّنبّي (ص) أفضل 

املتوّكلني.

ÒwÐU²J�« bOKI Ò²�« w� Âu ÒB�«  u¼ô ™™
بِنيّ لنا الكتاب املقّدس بعهَديه القدمي واجلديد نوَعني من األصوام.  ُي
األّول:  الّدينّي:  واملضمون  ّية  بالرّوحان ومختلفان  متغايران  نوعان 
صوٌم  ــر:  واآلخ الكتاب،  نها  ِيّ ب ُي ألسباٍب  الله  عند  مرفوٌض  صوٌم 

مقبوٌل عند الله وأيًضا ألسباٍب يوّضحها الكتاب مباشرًة. 

tK�« bMŽ ‰u³I*« Âu ÒB�«Ë ÷u�d*« Âu ÒB�«
بني أشعيا واإلزائّيني (مّتى، مرقس، لوقا)

إّن األسباب الَّتي تدعو الله لعدم قبول الّصوم الَّذي يقوم به األفراد 
الَّذي يهدف  أو اجلماعات تكمن في الكبرياء، الّنميمة، والّصوم 
ّية املزّيفة، والعيش في  ملديح الّناس، وليس من أجل الله، والرّوحان

اخلطيئة، وعدم اّتخاذ أّي قراٍر بتغيير الّذهن واحلياة...  
يتحّدث الّنبّي أشعيا قائالً: «ما باُلنا ُصمنا وأنَت [الله] لم َترَ، 
وعّذبنا أنفسنا وأنَت لم تعلم؟ في يوم صومكم جتدون َمرامكم، 
واملشاجرة  للخصومة  إّنكم  ُعّمالكم.  جميع  بقسوٍة  وُتعاِملون 
لُتسِمعوا  كاليوم،  الّشرّ. ال تصوموا  بلكمة  ولَتضرِبوا  تصومون، 
أصواتكم في العالء. أهكذا يكون الّصوم الَّذي فّضلُته، اليوم الَّذي 
ب نفسه. أَإذا َحنى رأسه كالقصب، وافترش اِملسح والرّماد،  فيه ُيعِذّ

ا للرّّب؟» (أشعيا 58: 5-3).  ُتسّمي ذلك صوًما ويوًما مرضًيّ
من هنا يّتضح أّن الّصوم املرفوض من الله هو: 

الّصوم الّشكلّي املظهرّي غير الّنابع من أعماق القلب، فهذا صوٌم 
نفسه  الّصوم  وهو  صائٌم،  أّنه  للَعَلن  يظهر  لكي  اإلنسان  ميارسه 
املقّدس: «وإذا ُصمُتم  قائًال في اإلجنيل  املسيح منه  الَّذي حّذرنا 
حون وُجوههم، ليظهر للّناس أّنهم  سوا كاملرائني، فإّنهم ُيكِلّ فال ُتعِبّ
 .(16:6 (مّتى  أجرهم»  أخــذوا  إّنهم  لكم:  أقول  احلّق  صائمون. 
إّنه اإلنسان  له على املسرح وجٌه آخر(1).  الَّذي يكون  املرائي هو 
إليها،  احلاجة  اقتضت  كّلما  كثيرًة  أقنعًة  يلبس  أن  على  القادر 
ُيغّطَي حقيقته الّذاتّية الَّتي هي على نقيض ما يظهر للَعيان.  ل
آخر  بوجٍه  ويتظاهر  القلب،  أعماق  كّل شيٍء في  يكون على  إّنه 
بّدل وجهك، بل كما أنت، هكذا اِظَهر  أمام الّناس. أّما أنت فال ُت
ا وراء الّشهرة عن طريق  بّدل مظهرك عابًسا وساعًي لآلخرين. ال ُت
ل له،  الّتظاهر بالّصوم واإلمساك، ألّنه ال نفع لإلحسان الَّذي ُيطَبّ
ر أمام الّناس، أي كّل ما يقوم به اإلنسان  وال ثمر للّصوم الَّذي ُيشَهّ

ُبغية الّتظاهر أمام اآلخرين(2).
الّنوع اآلخر من الّصوم غير املقبول عند الله هو: صوم الفريسّيني 
ّية والّنميمة، وهو يظهر  الَّذي ال يخلو من الكبرياء األعمى واألنان
والعّشار. هذا  الفريسّي  املسيح عن  د  ِيّ َسّ ال الَّذي ضربه  املََثل  في 
الفريسّي الَّذي وقف أمام الله يتباهى بفضائله ويقول في نفسه: 
الّظاملني  اَخلَطَفِة  الّناس  كسائر  لسُت  ألّني  أشكرك  إّني  ُهّم،  «الَلّ
مرَّتني  األسبوع  في  أصوم  فإّني  العّشار.  هذا  مثل  وال  الفاسقني، 
العّشار  بينما   .(12-11  :18 (لوقا  لي»  هو  ما  كّل  وأُعّشر 
رِْد  وهو اإلنسان اخلاطئ في نظر الفريسّي، «فوقف عن ُبعٍد ولم ُي
الّلُهّم  قائالً:  صدره  يقرع  كان  بل  الّسماء،  إلى  يه  عيَن يرفع  أن 
لم  الفريسّي  فإّن  لذلك،   .(13  :18 (لوقا  اخلاطئ»  أنا  ارحمني 
يخرج من الهيكل مبرَّرًا، مثلما خرج العّشار املنسحق القلب (لوقا 
بالّتواضع  ميتزج  ال  ــذي  الَّ وم  الَصّ أّن  ُيرينا  املثل  وهذا   .(14  :18
واالنسحاق هو صوٌم مرفوٌض من الله ألّن صاحبه يظّن في نفسه 

أّنه باٌرّ ويحتقر اآلخرين (لوقا 18: 9).
فهي:  الــّصــوم،  هــذا  ِمثل  لقبول  الله  تدعو  الَّتي  األسباب  ــا  أّم
احلقيقّية،  الّتوبة  واحملّبة،  الرّحمة  أعمال  الّتواضع،  االنسحاق، 
الّصوم  حقيقة  عيش  أي  الّناس،  أمــام  الّتظاهر  وعــدم  الّصالة، 

الرّوحّية...
وُيكِمل أشعيا الّنبّي كالمه عن الّصوم فيقول: «أليَس الّصوم الَّذي 
ير، وإطالق املسحوقني  فّضلُته هو هذا: حُلّ قيود الّشّر وفّك رُُبط الِنّ
أحرارًا، وحتطيم كّل نير؟ أليس هو أن تكسر للجائع ُخبزك، وأن 
تكسوه،  أن  العريان  رأيَت  وإذا  بيتك،  املطرودين  البائسني  ُتدِخل 

تــتــوارى  ال  وأن 
ــــك؟  ـــــــن حلــــم ع
ـــزُُغ  ـــب ــٍذ ي ــئ ــن ــي ح
ـــورك،  كــالــفــجــر ن
ــرحــك  ـــَدُب ُج ـــن وي
ويسير  ــا،  ــًع ــري س
ــك...  ــام ــــرُّك أم ِب
ــو  ــدع ــٍذ ت ــئ ــن ــي ح
ــســتــجــيــب  ــَي ف
ــــــــــــــــرّّب... «  ال
 :58 ـــا  ـــي (أشـــع
ــي  وف  .(10-6

د املسيح كالمه عن الّصوم احلقيقّي املبارَك  ِيّ َسّ خٍطّ متوازٍ، ُيكِمل ال
واغِسل  رأسك  فادُهْن  فإذا ُصمت،  أنت،  «أّما  فيقول:  الله،  عند 
وجهك، لَكيال يظهر للّناس أّنك صائم، بل ألبيك الَّذي في اُخلفية، 

وأبوك الَّذي يرى في اُخلفية ُيجازيك» (مّتى 6: 18-17).
فالله يريد القلب الّنقّي، أكثر ِممّا يريد اجلسد اجلائع. واإلنسان الَّذي 
يصوم  وال  اخلطايا،  عن  قلبه  يصوم  وال  الّطعام،  عن  فمه  يصوم 
أسلم  لو  حّتى  باطل،  اإلنسان  هذا  فصوم  األباطيل،  عن  لسانه 

جسده لُيحرَق، فال ينتفع شيًئا (أنظر 1كورنثس 13: 3).
والهوته  الّصوم  مفهوم  بإيجاٍز  أمامكم  عرضُت  أن  بعد  وهكذا، 
املقّدسة  لنرى كيف طّبقت الكنيسة  ننتقل  في الكتاب املقّدس، 
الهوتها  في  والهوته  الّصوم  مبفهوم  اخلاّصة  ّية  الكتاب الّتعاليم 

الّليتورجّي والرّعوّي.
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ران عن معنى الّصوم هما:  ّية تعِبّ هناك كلمتان في الّلغة اليونان
έγκρατεια-) وهي الكلمة العادّية، و (نيستيّيا-νηστεία)

ّيا) وهي الكلمة األعمق وُتترَجم عادًة بكلمة «إمساك»،  إيغكراِت
وهي أن ميسك اإلنساُن نفَسه وهو صائم. ترَجَمٌة أخرى للكلمة هي 
ف،  َتَعُفّ أو  عّفة  عملّية  الّنفس،  عملّية ضبط  وهي  «ِانضباط»، 
وفيها يحرم اإلنساُن نفَسه عن بعض األمور غير املواِفقة، وأوّلها 
على  ًدا  سِيّ اإلنسان  فيكون  اجلسدّية،  واألهواء  رور  والُشّ األطعمة 
الّصوم  أسابيع  الكنيسة  وضعت  لذلك،  رغباته.  وعلى  أهوائه 

ٍة ومدرسٍة للّتوبة. لتكون فترة تنقّي
©l³²¹®

(1) يؤّكد األب جان باول اليسوعّي في كتابه ”ملاذا أخشى أن أُِحّب؟“ 
ل وأخطارها على منوّه، فيقول: ”عندما  ع واملمِثّ نظرّية اإلنسان املقَنّ
ٍيّ  ّية منٍوّ إنسان نلجأ إلى األقنعة والّتمثيل، نقضي على كّل إمكان
وشخصّي. فما ُدمنا نعيش بعيًدا عن ذواتنا، نبقى منقطعني عن 
ّية منوّ. نحن نعيش وكأّننا على خشبة مسرح. وعندما  كّل إمكان
عندما  كّنا  حيث  أنفسنا  الرّواية، جند  نهاية  في  الّستار،  ُيسدل 
(ص42). الّشخصّي“  الّنضج  إلى  يفتقرون  ُأناًسا  الّستار،  رُِفَع 

د املسيح في اإلجنيل املقّدس: ”إّياكم أن تعملوا  ِيّ َسّ (2) يقول ال
رَّكم مبرًأى من الّناس لكي ينظروا إليكم، فال يكون لكم أجٌر عند  ِب
قَت فال ُينَفْخ أمامك بالبوق،  أبيُكُم الَّذي في الّسموات. فإذا تصَدّ
شأنهم.  الّناس  َم  ُيعِظّ ل والّشوارع  املجامع  في  املــراؤون  يفعل  كما 
فال  قت،  تصَدّ فإذا  أنت،  أّما  أجرهم.  أخذوا  إّنهم  لكم  أقول  احلّق 
تعلم ِشماُلك ما تفعل ميينك، لتكون َصَدَقُتَك في اُخلفية، وأبوك 
(مّتى 6: 1-4). َمَثٌل آخر بالٌغ  الَّذي يرى في اُخلفية ُيجازيك“ 
األرملة“  ”فلس  هو  اليومّية  الكنسّية  حياتنا  م  وُيكِلّ الرّوعة  في 
(مرقس 12: 41-44) الَّذي تكّلم عنه يسوع بعد أن وّجه حتذيرًا 
ر املراكز واملقاعد األولى  ُيِحّبون تصُدّ الَّذين  هجة للكتبة  الَلّ شديد 

في املجتمعات واملجامع واملآدب (مرقس 12: 40-38).
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أكتب مقالتي وقد أنهى األسير محمد القيق سبعني يوًما من 
اإلضراب عن الّطعام وهو يرقد، في هذه األثناء، على سريره في 
ًدا بيده اليمنى وساقه اليسرى، وميارس،  مستشفى العفولة، مقّي
ّية وأقربها إلى قلب احلياة  بخالف سّجانيه، أرقى معاني اإلنسان
الّنهم ومن خياالت  العارية من شوائب  البدائّي: احلرّية  وجوهرها 
خضراء  وال  ”شوقي“،  بحمراء  ليست  فحرّيته  احلزينة؛  الّطيف 
كما أحّبها الّدرويش، بل، بلون احلّب سرمدّية، هكذا رأيتها بأّم 
عيني، وبطعم الفجر املستطير، حني يكون هذا احتماًال أو شرفة 

على عمر يتناهى.      

«œU�²� X½U� ¡b³�« w�
قد أكون من احملظوظني ألّنني واكبت في الّسنوات اخلمس األخيرة 
وتابعت قضايا معظم األسرى اّلذين خاضوا إضرابات طويلة عن 
الّطعام، وها أنا أشهد أّنني انكشفت، خالل هذه الّسنني، على 
البشرّية االستثنائية وامللّحة، وليس فقط ألّنها  الّتجارب  إحدى 
الفهم،  على  القصية  املعاني  من  كثيرًا  اتها  طّي في  تختزن 
مرايا  من  أرضيتني  على  وتتداعى  تنبعث  ألّنها  وباألصل،  بل، 
يندلق  حني  كانبهارك  متاًما  وااللتباس،  باحليرة  تلّفانك  صقيلة 
الواقع،  يكون  كما  أو  العتمة،  قّفة  من  مستأذن،  غير  الّنهار، 
في احلقيقة، قناًعا لعبث خفي ومتأهب؛ فاملضربون، جميعهم، 
فليكن  أو  كرامتنا  حريتنا/  محمد:  اليوم  يعلن  كما  أعلنوا، 
النيزكي،  الّتجّلي  هذا  في  حيواتهم،  وكأن  استشهادنا.  موتنا/ 
ا  مستنخًب موتهم  صار  حتى  مقيتة،  أقدار  بقايا  إلى  تشّظت 

وخيارًا أشهى.
حالة  في  فهو  القيق،  محّمد  قضّية  ستنتهي  كيف  أعرف  ال 
أّنه  ويعلنون  اء  األطّب عليها  يشهد  كما  للغاية،  خطيرة  صّحية 
كّل  في  مفاجئ  ملوت  صريًعا  سقوطه  إمكانّية  ا  ـً ّي عمل يواجه 
حلظة، وعلى الرّغم من وضوح هذا اإلعالن ما زالت  نيابة إسرائيل 
االعتقال  أمر  بإبقاء  العليا  احملكمة  وتطالب  مبوقفها  تتمّسك 

اإلداري على ما هو عليه.
الّتصّدي  في  عجزهم  ريحني:  بني  يتخّبطون  بدورهم  والقضاة 
لسلطان األمن وسطوته، وخشيتهم من أن يتذّكرهم الّتاريخ كمن 
حكموا على فلسطينّي باملوت وهو ال يعرف بأّي ذنب ”وئد“، 
الّسماء وقبلت  نفسه، كما أمرت  للّدفاع عن  الفرصة  يعِط  ولم 
الظباة  ورفعة  الغاب  قوانني  عافت  التي  الّشعوب  تلك  حكمها 

على الّظباء!
سبّية  صارت  دولة  ميلك  جيش  إسرائيل:  هي  إسرائيل  وتبقى 
الحتالل قوامه شعب يعيش في دروع ال تشبه دروع الّسالحف، 
عاش  كما  ويحيون،  ”متسادا“،  أحفاد  جينات  على  حافظوا 

أسالفهم، على إهالك األمل، وبأرواح من رماد.
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فكم مرّة ِحرت حني سألني محّمد عّما يقوله ”الّشارع“ ويفعله في 
شأن قضّيته، وفي كّل مرّة كنت أكذب كي ال أحّول ليله الزّاهي 
أحسست  مرّة  وكم  الفتّية؛  لنجومه  ُمجزعة  مقبرة  إلى  وجع  من 
بنغزة في خاصرتي الّدامية حني كان يسألني عن ِفَلسطينه وعن 
العبثّية  الّسياسة  ممتهني  من  إّال  واخلالية  الّناعسة  ساحاتها 
الّساقطة من  البسمة  وباعة الكالم، وكذبُت، كي ال أمحو تلك 
فم يذكرك بحّبة عّناب كانت قبل مواسم اجلفاء شهية، والّشاهدة 
على روح عاشق متّلهف لرشفة طل من ياسمينته احلزينة؛ وكم 
غزته  عن  الّنرجس،  بفرح  يسألني،  كان  بلعت شهقتي حني  مرّة 
أناشيد  احللم،  في  جاءته  كما  تنام،  وال  ثائرة  زالت  ما  وإن هي 
هادرة ووعوًدا صادقة ترّدد كما العاصفة: إّما احلرّية وإّما الّشهادة! 
في  جبينه،  على  نامت  التي  الفراشات  أوقظ  ال  كي  وكذبُت، 
ليلة طويلة رعت فيها املالئكة قلبه من الّسقوط ومن الّصدى. 
وكم مرّة طمأنته، على أّن رفاقه في الّسجون حوّلوا، بنضاالتهم، 

قار  من  حّمامات  إلى  سّجانيهم  ليل 
أّن  وأخبرته  فاجأته،  ــرّة،  م ــم  وك ــار،  ون
كما  توّحدت  وبحرها  ببرّها  فلسطني 
وأعلمته،  قبل،  من  الوحدة  تعرف  لم 
كيف تبّخرت من موج أثيرها املزايدات 
من  واختفى  ــرات،  واألســط واملبالغات 
واالختالقات،  والزّيف  الرّياء  منّصاتها 
الّثلوج  فصائلها  عــرازيــل  عن  ــت  وذاب

ودّب في صفوف نشطائها احلماس، وحني كان يسألني عن وقفة 
أّمته اّلتي أبعد من فلسطني، أخبرته، أّن العرب أوقفوا بقر بطون 
بعضهم البعض إجالًال حلروب معّدات الفلسطينّيني اخلاوية، وأّن 
باالنقضاض  ويتوّعدون  الّناتو  بطالقهم من حلف  يهددون  الترك 
على إسرائيل، وأّما العجم، فبعد أن سّووا حساباتهم مع الغرب 
في  أبيب  تل  ميادين  في  ا،  قريًب سنراهم،  أّننا  بّشروا  الّلعني 

عباءات من قصب.      
لم أقل حملّمد احلقيقة وأجزت لنفسي أن أكذب في كّل مرّة زرته 
فيها، رغم أّني أعرف أّن احملّدثني األوائل أجازوا الكذب في ثالثة، 
ولم تكن حالته واحدة منها. لكّنني أريده ككثيرين ّممن تفانوا في 
ا، وأريد أن ينتصر، كما أراد ذلك كثيرون، من  ـً الّتضامن معه، حّي
األحرار، هنا وفي العالم، وصرخوا وكتبوا ونادوا وكاتبوا وتظاهروا 
وخاطروا وتصادموا وتعبوا وسهروا وحّثوا واستنهضوا وتضامنوا، 
الغالبى  كأفراح  صغيرًا،  نصره  كان  لو  حّتى  ينتصر  أن  ونريد 
احلارات  سباقات  في  احلفاة  األوالد  انتصارات  ومثل  واملقهورين، 
الفقيرة. وال نريد له أن يهزم، بل أن يعود حرًا لبيته، الذي يحّبه 
يع. كما حتّب الّسنابل أشماسها، وإلى حلمه األجمل من حلم الرّب

أجله،  من  يصلون  كثيرون  العالم  في  فهناك،  عليه،  أكذب  لم 
في املعابد وحتت ظالل الّسرو والّسنديان وفي حقول األرز والقطن 
للروح  نكوًصا  هزميته  في  أّن  يعرفون  ألّنهم  الّسواقي،  وبفيء 

وانكسار ضلع من ضلوع اإلنسانّية، وموًتا لبؤبؤ العني.
ال أعرف متى وكيف ستنتهي قضّية محّمد، لكّنها واحدة من تلك 
القضايا التي تفتح النافذة واسعة على دروب الوجع الفلسطيني 
احتاللها،  وقهر  اإلسرائيلّي  االستبداد  عروق  وتعرّي  والعربّي، 
وتفضح، بالوقت ذاته، بواطن عجز ثورة شاخت فصائلها، والّتواطؤ 

الّدولي، وتبرز كثيرًا من مالمح العهر الفلسطينّي األقرع. 
في املاضي كتبنا عن جدوى هذه اإلضرابات الفردّية وتناولناها من 
باب الضرورة والّنجاعة واخلالصات، ولن نكرّر ما قلناه، لكّنني، 
وأنا املتابع ملعظم تلك احلاالت، أقّر أنها ستبقى جتارب، متعبة 
اجلماعي،  األمل  أفاق  عدموا  فلسطينّيني  ملناضلني  فّذة،  لكّنها 
فلجأوا إلى اخليارات الّصعبة وهم يعرفون بيقني أّنهم قد يخسرون 
كل شيء، وعلى الرّغم من ذلك ميضون في ليل كّله شوك وهم 

وقلق ومقامرة على أصباح قد ال تنبعث أبًدا.
مبفاتيح  يحكمها  أن  مّنا  ألحــد  يحّق  ال  ــراد  ألف خيارات  إّنها 
ومديات  الّنفوس  تلك  مجاهيل  تسبر  أن  ميكنها  ال  ”منطقّية“ 
على  عصّية  ستبقى  بقناعات  اخلالص،  األزرق  نحو  ترحالها، 
استساغتها بذهنّيات محّللني يدرسونها مستعينني مبشارط ال 

تتعّدى كونها أدوات أكادميّية مجرّدة أو مخبرّية مثلومة.
محّمد  يفعل  كما  الّصافية،  احلرّية  طريق  على  ميضي   فَمن 
القيق، في ليلته الواحدة والّسبعني، وهو بني غيمة وجنمة، ال 
ُيساَءل عن جدوى رحلته وال ُيحاسب على دوافعه، إّال إذا زوّده 
عزيزًا  ابًنا  يعيش  أن  أّمته  كفلت  وإذا  بضمانات حلرّيته،  شعبه 

حرًا كرًميا، كما يليق بابن يؤمن أّنه سليل خلير األمم وأفضلها.
البؤس  أدراج  في  الّتجارب  هذه  تطوى  أن  املؤسف  من  وأخيرًا، 
الفلسطيني، واألحّق واألجدر أن تدوّن وحتفظ وتدرس، كي تكون 
عبرًا لألجيال القادمة، ال سّيما، في غياب بوادر تطمئن على 
تلك  نقيم  أن  فبدون  ونهايته،  اإلسرائيلي  االحتالل  أجل  اقتراب 

التجارب ونستفيد منها، سنبقى ”كأعمى في يده جوهرة!».
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تدّفق  قضّية  مــن  فقط  تعاني  ال  ــــا  أوروّب
ّية،  األوروب القارة  تعاني  بل  إليها،  الّالجئني 
أيًضا، من مشكلة أكثر تعقيًدا وهي مسألة 
سّيما  وال  الّالجئني،  من  األطفال  آالف  وجود 
ــا،  أوروّب إلى  قدموا  اّلذين  الّسورّيني  األطفال 
وخصوًصا إلى أملانيا. فمن هؤالء األطفال َمن 
فقد ذويه في الّطريق الّشاق إلى أوروّبا، ومنهم 

َمن وصلوا إليها وحيدين.
ّية تتحّدث عن وجود أكثر من عشرين ألف طفل مسلم بدون  تقارير أملان
أهل. وتؤّكد الّتقارير أّن أملانيا تعاني من مشكلة كيفّية الّتعامل مع 
والّسادسة عشر  الّثالتة عشر  تراوح أعمارهم بني  اّلذين  هؤالء األطفال، 
عاًما، خصوًصا الفتيات منهم، ومنهم أيًضا أطفال دون سن العاشرة، ّمما 
ّية إلى االستعانة باملواطنني، واإلعالن عن دفع مبلغ  دفع باجلهات األملان
ا،  أو تقوم باستضافة  ـً ّية تتبّنى طفًال سورّي شهرّي معّني لكّل عائلة أملان

طفل سورّي حّتى إيجاد حّل نهائّي لهؤالء األطفال.
ّي لإلفتاء والبحوث، حيث  ّية استعانت باملجلس األوروّب الّسلطات األملان
أصدر املجلس فتوى تنّص، أيًضا، على «ضرورة استضافة األطفال األيتام 
من الّالجئني في أملانيا وكفالتهم، من دون تفرقة بينهم على أساس الّدين 
ّية  ّية ناشدت اجلاليات العرب أو الِعرق أو اجلنس». حّتى أّن اجلهات األملان

يه. ألخذ زمام مبادرة كفالة طفل سورّي أو تبّن
لكن املشكلة األخطر واألقسى بالّنسبة ألوروّبا، وخصوًصا ألملانيا، هي 
تقول  وبينما  منهم.  الّسورّيني  سّيما  وال  أطفال  الجئني  اختفاء  قضّية 
منّظمة إنقاذ الّطفولة، إّن حوالي 26 ألف قاصر دخلوا إلى أوروّبا خالل 
األوروّبي  االّحتاد  في  ّية  اجلنائ االستخبارات  وكالة  أّن  إّال  املاضي،  العام 
تعتقد بأّن 27 باِملائة من مليون شخص وصلوا إلى أوروّبا العام املاضي 
هم من الُقّصر، وتتحّدث عن اختفاء ما ال يقّل عن عشرة آالف طفل، حيث 
ّية على وقوع هؤالء األطفال أو معظمهم في  تترّكز مخاوف الوكالة األوروب

أيدي عصابات االجتار بالبشر.
له في وطنهم من  تعرضوا  ما  يكفيهم  الّسورّيني ال  األطفال  أّن  ويبدو 
قتل وتعذيب لعائالتهم، فاآلالف منهم يتعرّضون اليوم للخطف واالجتار 
ا في أوروّبا، ورحالت املوت اّلتي عاشوها حاملني  ـً بهم واستغاللهم جنسّي
ّية حتوّلت للكثير جًدا من األطفال الّسورّيني إلى عذاب وألم  بجّنة أوروب
بأيدي  أو  بالبشر  االجتــار  عصابات  كماشة  في  وقعوا  ألّنهم  جديدين 

عصابات أخرى.
صحيفة («الغارديان») البريطانّية حتدثت عن متّكن وكالة االستخبارات 
تعرّض  إلى  تشير  أدّلة  على  العثور  من  ــي  األوروّب االّحتاد  في  ّية  اجلنائ
اعتقال  وعن  اجلنسّي،  لالستغالل  عائالتهم  ترافقهم  ال  الجئني  أطفال 
أعداد كبيرة من املتورّطني في استغالل الّالجئني خاّصًة مع تطوّر املنظومة 
ـ18 املاضية.  اإلجرامّية املرتبطة مبلف الهجرة إلى أوروّبا خالل األشهر ال
كما حتّدثت الوكالة نفسها عن وجود عالقة مثيرة للقلق بني عصابات 
اّلذين  بالبشر  لالجتار  وعصابات  ــا  أوروّب إلى  الّالجئني  لتهريب  منّظمة 

ا ويستعبدونهم.  ـً يستغّلونهم جنسّي
التي  األخرى  املآسي  من  وبالرّغم  مؤملة،  مأساة  يعيش  الّسوري  الّطفل 
يتعرّض لها في أوروّبا، إّال أّنه في الّنهاية ضحّية إذا بقي في بلده، ألّنه 
يتعرّض لتجنيد إجبارّي من قبل األطراف املتنازعة في سوريا، علًما بأّن 
ّي العرفّي ونظام روما األساسّي، املنشئ للمحكمة  القانون اإلنسانّي الّدول
ّية، يعتبر جتنيد األطفال وزّجهم في املعارك انتهاًكا صارًخا  ّية الّدول اجلنائ

حلقوق اإلنسان وجرمية حرب. 
كّل هذا يجري أمام عيون الّدول اخلليجّية الغنّية، واّلتي لم يتحرّك لها 
ضمير حّتى اآلن، ولم يتحرّك لديها اإلحساس العربّي، وكأّن أطفال سوريا 
والجئي سوريا ال بنتمون إلى اجلنس العربّي أو حّتى إلى اجلنس البشرّي.
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الِعلمي على: اخليال،  يرتكز أدب اخليال 
الّتخّيل والّتصوّر والبناء ألحداث في  قوّة 

العقل بعد تصوّرها..
بحقائق  املنهجي  العارف  وال يخفى على 
هذا اجلانر األدبّي أّنه اجتاح ويجتاح احلياة 
ويعود  شرًقا..  خجٍل  على  وُيكتب  غرًبا 
تأّخرنا  ــنــا  أّن منها  ـــّدة،  ع ــاب  ــب ألس ــك  ذل

بالّلحاق في البحوث العلمّية.
كان  األدب  الّنوع  لهذا  أّن  أيًضا  واملعروف 
العلمّية  االكتشافات  في  الكبير  الفضل 
د لها معظم األدباء اّلذين أتوا من  اّلتي مهَّ

مراكز البحوث العلمّية ومختبراتها.
ذلك  فهو  العلمّي  للخيال  بالّنسبة  أّما 
القّصة  في  الّشائق  الّتعبير  من  األسلوب 
والرّواية واملسرحّية والّسينما.. وهي حتمل 
رؤيا علمّية نحو املجهول.. هذه الرّؤيا من 
املفترض أن تكون ممكنة الّتحقيق، وإذا لم 
ُمعطيات  مع  تتعارض  أّال  فيجب  تكن 

العلم.
ذلك  بدأ  الغرب  في  أّنه  الّدراسات  وتؤّكد 
أكثر  لكّنه صار  الّسابع عشر،  القرن  في 
جدّية ورسوًخا منذ القرن الّتاسع عشر؛ أّما 
تخّيلّية  بدايات  فشهدنا  الّشرق  بالد  في 
يتمّثل  وهذا  طويل  زمن  منذ  له  محدودة 
في ”ألف ليلة وليلة“، ”حي بن يقظان“ 
املعرّي  الــعــالء  ــي  ألب الغفران“  و“رسالة 
وسواها، وكذلك في ”سيف بن ذي يزن“.

لكن هذه الكتابات كانت قليلة ومتفرّقة 
ا..  ـً علمّي خياًال  منها  املقصد  يكن  ولم 
أّما عن املصطلح ”أدب اخليال العلمّي“، 
والِعلم قطبان  أّن األدب  نعلم  نقول: نحن 
متنافران، لذلك يطرح نفسه الّسؤال: كيف 
ميكن اجلمع بني ُقطَبي الّنار واجلليد؟ وبني 
للمغناطيس  واملوجب  الّسالب  القطبني، 
الواحد؟! ما علينا إّال أن نحاول أن جننح 
بني  للَجمع  ــة  بــهــدف احملــاول ــال  اخلــي مــع 

القطبني.. 
وهذا الّنموذج اّلذي يلج عالم األدب وآفاقه 
ويدخل  اجلــامــح،  ــواســع  ال بخياله  الرّحبة 
حقول العلم، هو العقل املبدع لالبتكارات 
العلمّية ولقصص وروايات اخليال العلمي..

األدبّي  الّنوع  لهذا  اجلاّد  واملطالع  والــّدارس 
يعلم أّن أصحاب الّنموذج اّلذي متّكن دماغه 
املتنافرين:  القطبني  على  الّسيطرة  من 
اخليال  إلبداع  وإخضاعهما  والعلم،  األدب 
وإسحاق  فيرن  ــول  ج ونقصد:  العلمّي، 
وسواهم  هكسلي،  وألــدوكــس  عظيموف 
اّلتي  البشر  مــن  املجموعة  ــم  ه ــر..  ــث ُك
واخليال،  واألدب  العلم  ناصية  امتلكت 

ومعها امتلكت أيًضا ِسَعًة في العقل.
املتفّتح  العقل  عليه  أطلق  أن  أحــّب  وكم 
العلم  فال  املعرفة،  حقول  مختلف  على 
جتاه  به  يجمح  األدب  وال  وُيكّبله  يحّده 

ّية. الغرائبّية اّلال-معقول
الغرائبّي  األدب  بأّن  نؤّكد  أن  بّد  ال  وهنا 

األدب  ــر  ــي غ ــو  ه
فـأدب  العلمّي.. 
العلمّي  ــال  ــي اخل
مقولة  يطرح  لــن 
أّن اإلنسان يدخل 
وال  ــــس  ــــم ــــّش ال

يحترق.
الغوّاصة  رسم  دافنشي  ليوناردو  هو  وها 
ّية..! وفي  والّطائرة واِملنطاد واملركبة الفضائ
القرن الّتاسع عشر ظهر الكاتب الفرنسّي 
جول فيرن واإلجنليزي هـ.ح. ويلز الّلذان كان 
في  جتاوزهما  الزّمن  لكن  الّسبق،  لهما 
الّترجمات  ِقّلة  ومع  اليوم،  الغربّي  العالم 
أدب  عن  نعرفه  ما  معظم  ــإّن  ف ّية  العرب
اخليال العلمّي هو من أدبهما، وما يكتبه 

أدباؤنا العرب منوذًجا ُمقّلًدا ملا كتبوه..!
أّنه أصبح لهذا األدب روّاده ومريدوه،  ومع 
ما زال أدباؤنا إلى اليوم يتساَءلون، ملاذا 
الكثيرين  ألّن  ذلك  أقول  العلمي؟  اخليال 
يحاولون  وال  األدب!!  هذا  يقرأون  ال  منهم 
خوض ميادينه.. ونواصل لنقول: هل بدأنا 
نستوعب معطيات العلم والعصر، علًما 
أّن بعض علمائنا أخذوا يدخلون العاملّية، 
االجتماعّيني  ـــاء  األدب تشّكك  ــم  رغ ــذا  ه

باخليال العلمي!!
في  بدأ  األدب  من  الّنوع  هذا  أّن  ــراه  ن ما 
تطوّر  أّن  مع  بطيء،  بإيقاع  يحبو  بالدنا 
بسرعة  يتطوّر  اليوم  اإلنسانّي  املجتمع 
على  يحّثنا  أن  يجب  ّمما  ا.  ـً علمّي تطوّرًا 
وأّنه  خاّصًة  اإلبداع؛  من  امليدان  هذا  دخول 

مع االبتكارات احلديثة تغّيرت املفردات.
ومفردات  احلاسوب  لغة  نتحّدث  أصبحنا 
ولغات العالم، وصرنا نشهد تدّفق الّصغار 
والّشبان  وشريحة كبيرة من الكبار على 
أصبحت  لذلك  و“اإلنترنت“..  احلاسوب 
غايتها  ساذجة  ــات  رواي ليست  ــرّوايــات  ال
اإلثارة واإلمتاع، بل روايات جاّدة تنظر إلى 
مستقبل اإلنسان ومصيره، وترسم له أفًقا 
ا لقابل األّيام؛ ولكّنها حتاول  ا رحًب ـً ّي إنسان
تدعوه  ألّنها  عليه  العلم  سيطرة  متنع  أن 

ّيته.. كي يحافظ على إنسان
العقل  ــع  وّس العلمي  اخليال  أّن  شــّك  وال 
وصار باّتساع الكون رحابته، وفتحت أمامه 
دخلت  لذلك  محدودة..  غير  جديدة  آفاًقا 
اليوم علوم االجتماع والّسياسة واالقتصاد 
ّية في دائرة اخليال  واألدب والعلوم اإلنسان
ليشمل  توّسع  اّلذي  اخليال  هذا  العلمّي؛ 
العلمّي  ــال  اخلــي رؤى  فتداخلت  الــكــون، 
والرّوايات  الّسادسة  واحلاّسة  الفنتازيا  مع 
الغرائبّية، والّنظرّيات العلمّية، و.. و.. و..

وكيف  اخليال،  وجنح  املجال  اّتسع  ولذلك 
ال؟! واخليال هو ”بساط الرّيح“ الّسحرّي، 
البعيد،  البعيد  إلى  الِعلم  يحمل  اّلــذي 
إلى عالم ”الّنبوَءة“ واالكتشاف، وإلى بناء 

جديد وأماكن في الكون غير محدودة.
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وليمة  ــى  إل ـــرواة،  ال يقول  كما  بوست،  الدكتور  دعــي 
احلاضرون  أخذ  وشبع  أكل  أن  وبعد  املوّظفني.  أحد  عند 
كرمال  محشاية  منشاني،  كّبة  ــرص  «ق يتعازمونه: 

خاطري، األكل على قّد احملّبة.»
املجاملة،  قبيل  ومن  ُمكرها،  بوست  الدكتور  سايرهم 

فأكل أكثر من طاقته، وشعر بتلّبك شديد، فاستأذن.
وعندما جيء إليه بحصانه ليركبه، قال: أظّن حصاني 
ظمآن، فهل من يأتي بسطل ماء؟ فأحضروا سطل ماء 
وضعوه أمام احلصان. فشرب منه حّتى شبع ورفع رأسه.

فأخذ بوست عندئذ يقول له: «اشرب قليًال كرمال خاطري، 
غّبة ثانية منشاني». فأبى احلصان مسايرة صاحبه.

أحكم  حصاني  للحاضرين:  بوست  الدكتور  قال  عندئذ 
مّني، ألّنه رفض أن يضّر نفسه إكراًما خلاطر سواه!
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يقول أحد املعّمرين إّن «خندق ذيبو» كان مأهوًال باجلان، إّال 
أّنهم كانوا ال يؤذون أحًدا. وقد انقطع خبرهم بعد انتشار 
الكهرباء في املدينة، ألّن اجلان ال تعيش إّال في الظالم.

ومن طرائف األخبار أّنه عندما شرع األميركّيون بتأسيس 
أهالي  بعض  ارتــاب   ،1866 سنة  األميركّية،  اجلامعة 

احلّي في أمرهم، وأقبلوا يستطلعون احلقيقة.
 ولعّلهم أرادوا تثبيط عزمية األميركّيني، فأخذوا يسردون 
أمامهم أخبار الوحوش الكاسرة واحلّيات الّساّمة املوجودة 
في ذلك املكان، والتي ال يسلم من شرّها أحد، باإلضافة 
في ضوء  عارية  تظهر  ما  كثيرًا  اجلان،  من  طائفة  إلى 

القمر، وتعتدي على عابري السبيل.
فقال أحد األميركّيني، رّمبا دانيال بلس، مؤّسس اجلامعة: 
بالقضاء  نتكّفل  نحن  واحلّيات،  الوحوش  «بخصوص 
عليها، فنتخّلص ونخّلصكم منها. أّما طائفة اجلّن التي 
لنا  حتّدثتم عنها فأنتم أدرى بأمرها، ويرجى أن جتعلوا 

سبيًال للتفاهم معها».
مع  يومئٍذ  يتعاون  كــان  ربيز  آل  مــن  ــًال  رج إّن  ويــقــال 
بالذكاء  ُعرف  الذي  ربيز  بركات  كان  رّمبا   – األميركّيني 
أضاف على كالم بلس مستطرًدا: «وأنا  وبعد النظر – 

أتكّفل بطائفة اجلّن». 
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أن  خادمته  من  يوًما  اليازجي  ناصيف  الّشيخ  طلب 
«هاك  لــه:  وقالت  بها  فجاءته  النبيذ،  بقنينة  تأتيه 
فصاح  مفتوحة.  القنينة  في  القاف  ولفظت  القنينة»، 
وكسرتها،  يدها  من  القنينة  فألقت  «ِاكسريها»،  بها: 
وكان الّشيخ ناصيف اليازجي إّمنا أراد أن تكسر القاف 

ال القنينة نفسها!
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دايك،  فان  الدكتور  العالمة  إلى  املنسوبة  القصص  من 
في  األميركّية  اجلامعة  في  ابنه  يعّلم  أن  أراد  رجًال  أّن 

«الكلّية الّسورّية اإلجنيلّية» في ذلك الوقت  بيروت – 
– فطلبت منه إدارة الكلّية رسًما مدرسّيا مقداره خمس 

ليرات عثمانّية.
الرجل يعرف فان دايك أو يسمع بفضله، فقصده  وكان 
ا منه أن يتوّسط له من أجل تخفيض قيمة الرسم،  طالًب

قائًال إّنه ال يقدر أن يدفع املبلغ املطلوب.
الرجل:  فصاح  باهًظا،  ليس  الرسم  إّن  دايك  فان  فقال 
املبلغ  بهذا  أشتري  أن  سّيدي،  يا  أستطيع،  «ولكّنني 
أحسن حمار في هذه البالد». فقال فان دايك بكّل هدوء: 

«عندئذ يصير عندك حماران».
دايك،  فان  الدكتور  إلى  كذلك  املنسوبة  القصص  ومن 
منه  املطلوب  األشغال  كثرة  من  يوًما  تذّمر  خادمه  أّن 
حتضيرها، مبناسبة إحدى احلفالت، وأخذ يعّدها: «طاوالت 
وماوالت، كراسي ومراسي، صحون ومحون»، فقاطعه فان 
دايك قائًال: « كفى، سأعفيك من نصف هذه األشغال. 
أتوّلى  وأنا  والصحون،  والكراسي  الطاوالت  أنت  أحضر 

بنفسي إحضار املاوالت واملراسي واحملون».
وكنت قد سمعت من املعّلم مخايل البستاني، أّن الدكتور 
فان دايك هو أّول من استعمل الشمسّية في بالدنا، وهو 
الذي أطلق عليها هذا االسم. فقد حملها يوًما إلى قرية 
«عبّية» وكان الطقس حارّا، فرفعها فوق رأسه، وعندما 
يتوّكأ  عصا  فصارت  طواها،  ظليل  مكان  إلى  وصل 
عليها. فدهش احلاضرون لهذا االختراع العجيب الغريب، 
وسألوه عن اسمه، فقال ديك على البداهة: «شمسّية».

مصر،  إلى  الشمسّية  دخلت  متى  اآلن،  نعلم  وال  هذا 
نعلمه اآلن  حيث أطلقوا عليها اسم «مظّلة»، وكّل ما 
[القرن  احلالي  القرن  مطلع  في  عّباس  اخلديوي  أّن  هو 
العشرين]، كان يتنزّه يوًما، وبرفقته شاعر بالطه، أمير 
الّشعراء أحمد شوقي، وكان احلّر شديًدا، فتضايق أمير 
أن  إّال  الشمس، وما كان من اخلديوي  الّشعراء من حّدة 

أهدى إليه مظّلته، فقال شوقي باملناسبة:
اًسا ويرعاُه موالَي عّباس أهداني مظّلته/يظّلُل الّله عّب

ظّله  في  كــان  وأرهبها/َمن  أخشاها  وللّشمس  مالي 
فالّشمس تخشاُه

سنة  بالدنا  إلى  جاء  دايــك  فان  الّدكتور  أّن  العلم  مع 
ومترجًما  ومؤّلًفا  ومعّلًما  ا  طبيًب فيها  وأقــام   ،1860
اليازجي  الّشيخ ناصيف  أّيام حياته. وقد مدحه  طيلة 

بقصيدة، منها هذه األبيات:  
فًتى يلهو العليل إذا أتاهُ/ به عّما ُأصيب فما أطاقا
فيوشك أن يخاف فراَق سقم/مخافة أن يذوق له فراقا

فإن رّق الطبيب وراق معنى/رقت حال الهوى ورقى وراقا  
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بنانّيني،  اء الّل من القصص املنقولة عن أحد مشاهير األطّب
في مطلع القرن احلالي [القرن العشرين] أّنه ذهب إلى 
إذن  مبوجبه  يعطى  ا  ـً خاّص امتحاًنا  يقّدم  لكي  اآلستانة 
األّيام.  تلك  قوانني  تقضي  كانت  املهنة، حسبما  مزاولة 

فسأله رئيس الّلجنة الفاحصة:  
«ما هي املعرّقات؟» فارتبك الطبيب ولم يقدر أن يسّمي 
أّية عقاقير ميكن استعمالها لتعريق املرضى. فصاح به 

رئيس اللجنة: «أجْب، أال تعرف ما هي املعرّقات؟» 
ــّده» عندئذ عــرق اخلــوف الــذي أخــذ يتصّبب من  ـــ» ك ف
جبينه، فقال: «املعرّقات يا سّيدي كثيرة، ولكن أهّمها 

الوقوف في حضرتكم».
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عندما كنت واقًفا في ساحة كوبليه أمام الّنصب التذكاري لألديب 
العربي اللبناني اخلالد جبران خليل جبران، رأيت مقابله بناية قدمية 
أثرّية، سألت عن هذه البناية فأخبروني أنها مكتبة بوسطن العاّمة، 
فعزمُت أن أدخلها بدافع حب االستطالع دون أن أقرأ عنها مسبًقا. 
وعندما دخلت ُذهلت، اعتقدُت في البداية أّني أخطأت، فرمبا دخلت 
إلى مكان آخر، أو أني لم أفهم جّيًدا ما قاله لي الشخص الذي 

أعلمني بأّن هذه البناية هي مكتبة بوسطن العاّمة. 
راودتني تلك األفكار في مدخل املكتبة، حيث كان املدخل أشبه 
مبدخل ملتحف أثري ال ملكتبة عامة، فعندما صعدت على درجات 
املكتبة، شعرت بضخامة البناية وارتفاعها الّشاهق، كما شاهدت 
خالل صعودي متثالني ضخمني ألسدين في جانبي املدخل. استمّريت 
حضارًيا.  مركًزا  ـًا،  ثقافّي قصًرا  أدخل  أني  ألكتشف  الّصعود  في 
في احلقيقة لم أمتّكن من إيجاد تسمية تليق بهذا املكان، فهنالك 

أقسام وممّرات وردهات ال نهاية لها داخل تلك البناية. 
اخترت أحد املداخل فدخلت، وإذ بي أمام منظر لم أعتد عليه في 
حياتي، صالة كبيرة وواسعة جًدا، حتيط بها رفوف خشبّية قدمية جًدا 
وضعت عليها أعداد هائلة من الكتب بذوق رفيع، وانتشرت في 
وسط الّصالة طاوالت أثرّية وضعت عليها مصابيح قدمية جًدا، وكان 
يجلس خلف كّل طاولة شخص يقرأ بهدوء وتركيز مثيرين للّدهشة. 
ساد تلك الّصالة صمت جميل، جعلني أشعر بأجواء ثقافّية أدبّية 
بأّن  القارئ  عزيزي  أخبرتك  إذا  أبالغ  عالية، وال  بدرجة  وروحانّية 

عدد القّراء في تلك الّصالة كان يتعّدى اِملائة. 
خرجُت من تلك الّصالة ألسير في أروقة هذا املركز احلضارّي الّثقافي 
الفريد من نوعه، إلى أن وصلت لقسم املخطوطات واخلرائط، وهناك 
وجدت عدًدا من املخطوطات واخلرائط اّلتي ُحفظت بعناية فائقة. 
وفي مكان آخر وجدت مقهى داخل البناية ليستريح به رّواد املكان 
ويرتشفون الّشاي أو القهوة، ويتبادلون احلديث والّنقاشات الفكرّية 

وليبحثون في الّشؤون الّثقافّية والفنية.
إلى جوار املقهى وجدُت مطعًما أثاثه أثري كبقّية أرجاء هذا القصر 
يحيطها  داخلّية  حديقة  إلى  البناية  من  خرجت  الثقافي، وعندما 
القصر من كاّفة االجتاهات، حيث ميكنك أن تستريح أو تستمر في 

القراءة، أو تتمّتع بأشعة الّشمس. 
وفي أثناء جلوسي في حديقة املكتبة، عزمت على العودة للّصالة 
األولى التي دخلتها في البداية، وعندما عدت إلى هناك بحثت عن 

ــســؤول أو  شــخــص م
استعالمات،  مــرّكــز 
ــا  ــــدت شــخــًص فــــوج
خلف  يجلس  ــا  ــًن رزي
لي  ابتسم  مكتبه، 
كنت  إذا  ــي  ــن وســأل
بحاجة إلى مساعدة. 

محتويات  عن  سألته 
أّن  فأعلمني  املكتبة،  الكتب في هذه  البحث عن  املكتبة وكيفّية 
املكتبة حتوي كتًبا بعّدة لغات؛ فسألته هل حتتوي على كتب بالّلغة 
العربّية؟ فأجابني: بالّطبع، وسألني: هل تبحث عن كتاب معّني؟ 
احترت ثّم قلت له: ”أبحث عن كتاب الّنبي جلبران خليل جبران“، 
بحث لديه ثّم قال إّن الكتاب متوّفر بالّلغة اإلجنليزّية فقط. عندها 
العربّية،  بالّلغة  كتًبا  يحوي  الذي  للقسم  يوّجهني  أن  منه  طلبت 
فأعلمني كيفّية الوصول إلى ذلك القسم، وبعد أن سرت في املمّرات 
والّردهات، وصلت إلى صالة صغيرة نسبًيا مليئة بالّرفوف والكتب، 
يابانّيا  أّنهما  على  تــدّل  مالمحهما  مسّنان  شخصان  بها  يعمل 
األصل، سألتهما عن قسم الّلغة العربّية، ابتسمت عاملة املكتبة 
في  املكتبة.  زوايا  إحدى  إلى  قادتني  معناها،  أفهم  لم  ابتسامة 
البداية لم أعلم سبب ابتسامتها، لكّني علمت فيما بعد الّسبب، 
خاّصة بعد أن ُصدمت بوجود عدد قليل من الكتب بالّلغة العربّية ال 
يتعّدى الثالثني كتاًبا، نظرت حولي بأسف مؤلم؛ نظرت إلى أرجاء 
املّتحدة،  الواليات  في  بلدّية  مكتبة  أكبر  العاّمة،  بوسطن  مكتبة 
العالم  أّن  أم  املشكلة  نحن  الّتجاهل؟ وهل  هذا  ملاذا  وتساءلت: 

يتجاهلنا ويتجاهل ثقافتنا؟
ال  أّنها  لفظتني،  أّنها  شعرُت  ُمسرًعا،  املكتبة  بناية  من  خرجت 
عندها  خلفي،  نظرُت  املكتبة  مدخل  إلى  وصلت  تريدني، وعندما 
ال  أن  مصّمًما  الّداخل  إلى  العودة  قــرّرُت  فكرة،  ذهني  في  وردت 
أستسلم؛ عدت إلى الّشخص املسؤول في الّصالة الّرئيسية، قلُت 
له بإصرار أود أن أهدي املكتبة مجموعة من الكتب بالّلغة العربّية، 
أخذ  لي شاكًرا،  ابتسم  بقّوة وحتٍد،  الّلغة والعربّية  كلمَتي  ولفظت 
الكتب وسّجل أسماءها في ملف خاص، أّما أنا فخرجت هذه املّرة 
وأنا أشعر بالفرح، خرجتُ وأنا مصمّم أن أك ون جزًءا من هذا املكان 

وليس مجّرد عابر سبيل.

◊uOK� nOH� – rK� U| d ÒD�
©3®W�UI Ò� �«Ë Êu MH �«Ë Âu K F �« WM �b � sD �u �

W ÒO �eM � 	U 
ö �

وطأة  من  الّتخفيف  إلى  الهادفة  باألدوية  الّصيدلّيات  تزخر 
الّزكام وأعراضه، لكن ال داعي إلنفاق املال على تلك األدوية 
ألّن بعض العالجات املنزلّية فّعالة بقدر تلك األدوية في معاجلة 

الّزكام الّشائع.

 C 5�U²OÑ
ال شّك في أّن ڤيتامني C هو أحد العالجات الّطبيعّية األكثر فاعلّية في معاجلة الّزكام 
ألّنه يزيد إنتاج خاليا الّدم البيضاء، ويخّفف املخاط وااللتهاب في اجليوب األنفّية، 

ويحول دون تكاثر الڤيروسات.
الڤيتامني على شكل أقراص، لكن ميكن أيًضا احلصول عليه عبر تناول  ميكن تناول 
ــدّراق،  وال والبروكولي،  والفراولة،  والقرنبيط،  والبرتقال،  الّليمون،  مثل:  أطعمة، 

والكيوي، والبندورة والبقدونس.
 

ÍU ÒA�«
إّن شرب الّسوائل ضرورّي للّشفاء من الّزكام. لكن الّشاي الّساخن هو األفضل، ألّنه 

يساعد على احلؤول دون جفاف األنف واحلنجرة.
الّشاي،  أنواع  بني  اإلطالق  على  األفضل  البابوجن  األخضر وشاي  الّشاي  يكون  وقد 
ألّنهما يعمالن مبثابة مضاّد للّتأكسد ويزيالن كّل الّسموم املتراكمة في اجلسم، إضافًة 

إلى االلتهابات اجلرثومّية.

ÂuÒ¦�«
الّشائع. وأظهرت  الّزكام  من  املناعة  جهاز  مطّهرة حتمي  خصائص  عن  الّثوم  يكشف 
الّدراسات أّن مادة األلوسني املوجودة في الّثوم حتّفز، أيًضا، خاليا الّدم البيضاء. أّما 

الزيت في الّثوم فيساعد على فتح املجاري/اجليوب األنفّية وطرد الّسموم من اجلسم.

`�U*« ¡U*UÐ …dždG�«
قد تكون غرغرة الفم باملاء املالح مزعجة نوًعا ما، لكن هذه العملّية كفيلة بإزالة كّل 
اجلراثيم من الفم واحلنجرة. يكفي تذويب ربع إلى نصف ملعقة كبيرة من امللح في كوب 

كبير من املاء الفاتر وغرغرة الفم بهذا اخلليط.

—UN³�«
في حال املعاناة من جريان األنف أو احتقان األنف بسبب الّزكام، ميكن إضافة البهار 
إلى األطباق، أو غرغرة الفم باملاء الفاتر املمزوج مع البهار، أو حّتى شّم البهار. من 
املخاط  ترّقق  اّلتي  الكابسايسني  مكّونات  بفضل  بفاعلّية  االحتقان  إزالة  ذلك  شأن 

وتساعد على التخّلص من اجلراثيم في املجاري األنفّية.

qO³$Òe�«
يساعد تناول الّزجنبيل أو شرب شاي الّزجنبيل على الّتخفيف من أعراض الّزكام.

q�F�«
املتقّرحة،  احلنجرة  وتلطيف  الّسعال،  ومعاجلة  الّزكام  حملاربة  العسل  استعمل  لطاملا 

وحتفيز النّوم.

W�dI�«
تساعد القرفة على الّتخفيف من تقّرح احلنجرة وجفافها، وتسّرع الّشفاء من الّزكام. 
يغلى كوب من املاء مع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. ميكن إضافة العسل 

إلى هذا اخلليط قبل شربه جلعله أكثر فاعلّية.

ÃUłÒb�« ¡U�Š
يزخر حساء الّدجاج باملكّونات املغّذية والفيتامينات الّضرورّية ملعاجلة الّزكام. وحساء 
الّدجاج يرّقق اإلفرازات املُخاطّية، فيما تساعد الكربوهيدرات املوجودة فيه على صيانة 

مستوى الّطاقة في اجلسم.

WÒ¹dDF�«  u¹Òe�«
يستخدم زيت األوكالبتوس العطرّي ملعاجلة الّزكام نظًرا خلصائصه املطّهرة وقدرته على 

قتل البكتيريا. كما يستخدم هذا الّزيت العطرّي للّتخفيف من األلم املرافق للّزكام.
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 w� Òd???�√ Êu??½U??I??�« «c??¼ °°W??�?? ÓL??�?? Ó(« Êu??½U??� ¨r??F??½ ™™
 ¨« ÎdOš√Ë ™™ ÆÆÀöÒ¦�«  «¡«dI�UÐ ÆÆU½œöÐ w� X�OMJ�«
 ™™ ÆÆWÒOŠUÐ≈Ë WÒOŽdýË WŠuL�� W�ÓL� Ó(«  —U�
 UN½≈ sEÐ …bŠ«Ë Í√ vKŽ fL� Ó×¹ wÞd ÒAK� ÕuL��
 ™™  °ÆÆUNO�  t³²A¹  wÒHJÐ  ÆÆWMO ÒJÝ  Ë√  ¨Õö??Ý  WK�UŠ
 t³²A²Ð  b??Š«Ë  Í√  vKŽ  fL� Ó%  WÒOÞd ÒAK�  ÕuL��
 U¹ öK¹ ™™ °ÆÆWMO ÒJÝ Ë√ ÕöÝ q�UŠ uÒ½≈ sE²Ð Ë√ tO�
 wÞdý qLŽ√ ÍÒbÐ U½√ ÆÆW�ÓL� Ó×K� —ËÒb�UÐ «uH�Ë U¹U³�
 »U³ý U¹ öÒK Ó¹  ™™ ·dÞË VMł sŽ W�ÓL� ÓŠ gÒKÐ√Ë
 ™™  ÆÆrJCFÐ  vKŽ  W�ÓL� ÓŠ  «uAKÐË  —ËÒb??�U??Ð  «uH�Ë
 vKŽ fL� Ó×¹ bŠ«u�« wÒKÐ ÆÆuKŠ Êu½U� W�L�Ó(«
 ™™ °‰uIÐ Êu½UI�« pO¼ ¨W�uNÝ qJÐ ÆÆU¼U Ò¹≈ ËÒbÐ wÒK�«
 U¼dNþ vKŽ ÆÆUNÞUÐ X% ¨UN¹b¹≈ vKŽ fL�×¹ —bIÐ
 ÆÆp?? ÓŽb?? ¹Ë  p ÓŽb¹  —bIÐË  U¼—b�  vKŽ  ÆÆU¼dBš  vKŽ
 ÆÆU??¼—b??� w??� w???ý≈ w??K??�U??Š g??? � U??N??½≈ b?? Ò�Q??²??¹ ÊU??A??Ž
 5Ð  ÆÆU??¼–U????�  ÓŸ  ¨UN¹dł≈  ÓŸ  fL� Ó×¹  ‰eMÐ  s¹bFÐ

 w¼Ë  UNÝU³�  X??%  fL� Ó×¹  Â“ô  sJ1Ë  ¨U¼–U�
 «–≈ dOBÐ uý u�uýË ™™ ÷d²Fð Ë√ i�dð ŸuM2
 —UL�*UÐ ¨…—bMJ�« VFJÐË ¨U¼dł≈ s� WÒO³B�« X×K ý
 UÒ* »U ÒA�UŽ ÂöÝ U¹ ÆÆ»U³ ÒA�«Ë ™™ °°a ÓÞ uÝ«— vKŽ
 ÆÆw�UFð UN�uI¹  ËÒbÐ  ÆÆtOKŽ fL� Ó% WÒOÞd ÒA�«  U¼bÐ
 s¹b¹ùU¼ ÓŸ tK�« qOšœ ÆÆw�ÓL� ÓŠ ÆÆÁu³A� U½√ w�UFð
 ¨wÐUOł  w�  w??ý≈  w�öð  sJ1  ÆÆ5LŽUÒM�«Ë  s¹uK(«
 ÍÒb??�  ÆÆw??K?? ÒC??H??ð  ÆÆÊu??K??D??M??³??�«  « Òu???ł Ë√  ¨w½uKDMÐ w??�
 sJ1 ™™  pF� Êu½UI�«  ¨w�Uð ô w�ÓL�ÓŠË ÆÆ„b¹≈
 ¨W�UDKÐ UMOKŽ fL� Ó×¹ «bŠ ÆÆÊu½UI�« «c¼ V×MÐ UMŠ≈
 s�Š√ ¨‰UŠ q� vKŽ ™™ ÆÆUMF� nMF�« ”—U1 g�
 ¨sNOKŽ  fL�×¹Ë  »dF�«   UMÐ  wÞd ÒA�«  —U²¹  U�
 —UJM²Ý« ÊUOÐ X�OMJ�« w� W�d²A*« WLzUI�«  —b�√

  °ÆÆÊu½UI�« «cN�
     ©”UO�≈ uÐ√®

“W ÓL Ó(«” Êu�U�
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»«c F �« ‰U � Ê≈Ë ÆÆU N Ò� �√
ضّميني..

لعّل الغروب 
في الّسماء..

ُيشفي العليل..
من العذاب

فإن جتّلت..
البسمة الّدافئة..

فاصعدي..
على حنني العاشقات..

للعطاء!
***

عالَم..؟
فتيات العالم..
ال يفقهَن معنى

اخلريف يبكي..
تالشي العنفوان..

والّرحيق!
***

رجفة احلياء..
خليلة الّتخاطر..

في الّدروب.
يتثاَءب االنتماء فيها..

مثل احلفيف.
باإليحاء..

تنّبئ وتغيب.
بني أطياف..

تعارفت..
في شبكة العنكبوت.

تغّرد للّشباب..
قبل املَغيب!

***
ضّميني..

إلى صدرك.
واإلحساس..

ال يبخل بالّدموع.
أْبحُث في قلبك

عن مصبٍّ
عن ندمي

عن صديق
***

سوف آتي
عبر عينيك

من شاشة العنكبوت.
في عرس صامت
ُحتْييه شفاهك..

في خيالي.
أنا الباقي..

من ملوحة الّدموع

إذ طال الهذيان..
بالوقت!

***
ضّميني..

إذا رأيُت..
عيناك ترنو إلّي

وآهات اخلريف..
ترجو من الّلحظات..

أن تسيل..
على مهٍل

في حكايات الّشتاء
للّشتات!

(حيفا/طمرة) 

»U|– r�U�

“UHO�” q�«d*
أقيمت، مؤّخرًا، ورشة تنسيق وأسلوب (”ستايل“) للمالبس، قّدمتها 
أميرة فرح، اختصاصّية باملوضوع، وذلك بالّتنسيق مع قسم الّنساء في 
احلّليصة -  املرَكز اجلماهيرّي في حّي  إليه  بادر  املرَكز، ضمن مشروع 

بعثة ”نافيه يوِسف“؛ واّلذي يتناول موضوعات شهرّية متنوّعة.
ونّظم الّلقاء، هذه املرّة في بيت أم عالء طباجة، اّلتي فتحت بيتها وسط 

ترحاب وكرم ضيافة أمام الّنساء الّلواتي استمتعَن جًدا بهذا الّلقاء.
وأكّدت مديرة بعثة املرَكز اجلماهيرّي في احلّي، نسرين مرقس، بأّن املشروع 
قد عزّز العالقات االجتماعّية بني أهالي احلّي، وزاد من التفافهم حول 
املرَكز ونشاطاته وهنالك عائالت أخرى توّجهت للمركز وفتحت بيوتها 

لهذه الّلقاءات املُثرية.

ÒÍdO¼UL'« WBOÒK(« e Ó�d� w�

»u K �√Ë o O 	 M
 W�—Ë
Õd � …d O √ l  
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 ¨e−M¹Ë „U�≠¸ McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô� «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√

Æ»ËdA�Ë f³OAð ¨WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ 5 qLAð W³łËË lD	 5 Ë√ 3 » e−M¹Ë „U*« ŸU³Ôð
ÆÃÆ‘ 31.90 ∫lD	 5 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD	 3 dFÝ

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë „U� 5 W³łË dFÝ

“b�U�Ëb�U� w
 b¹bł
 UOCLŠ WBK�Ë ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 XŠdÞ  bI
  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w
  dL²ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBK�Ë  pK*«  “uł  W
U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU�√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U
U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI
 W¹—«dŠ  «dFÝ 253 WDK�« qLAð

“b�U�Ëb�U� w
 b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

 d9R� W�U	ù 2.2.2016  ¡UŁö¦�« Âu¹ ‰UHÞ_« ÊU�_ ÂdODÐ WÝR�  —œUÐ
 ‰UH²Šö�Ë  “WŁ«b(«  dBŽ  w
  ‰UHÞ_«  ÊU�√”   Ê«uMŽ  X%  XOMJ�«  w

 ÂdODÐ  WÝR�  fOz—  —uC×Ð  p??�–Ë  ¨  UNOÝQð  vKŽ  U�UŽ  20  —Ëd??0
 r	UÞË  dO−MOHKOÝ  w??�—Ë«   …bO�«  W�UF�«  …d¹b*«Ë  ¨ÊUL¾O½  d
uŽ  bO�«
 fOz— s� q� WO³OŠd²�«  ULKJ�« w
 „—UýË UL�  Æs¹Ø UŽuD²*«Ë 5K�UF�«
 WM' WOz— ¨s¹U²AK¹œ«  qOzu¹ ªXOMJ�«  fOz— ¨5KH¹— 5
u¾¹— W�Ëb�«
 d¹b�  v�≈  W
U{ùUÐ  ¨ÊuDOÐ  UýUý   UFH¹Æœ  ªXOMJ�«  w
  qHD�«  ‚uIŠ
 ÊUL²O�  ·uJF¹  »«d�«  W×B�«  d¹“Ë  ¨bÐUÐ  ÍUý  bO�«  WO�U*«  …—«“Ë  ÂUŽ
 …bO�«  safe kids worldwide  ‰UHÞ_«  ÊU�_ WO*UF�«  WLEM*«  WOz—Ë

Æ—U� YO�
 Êu¹eHK²�« w
 Z�«dÐ W�bI� ¨ÍU³ł ‰Už WOH×B�« d9R*«  —«œ√Ë X×²²
« 
 WÝR�  ‰UH²Š«   rN²�—UA�  vKŽ  —uC(«  dJAÐ  X�U	  w²�«Ë  ÍuÐd²�«
 Ê«  v�≈  —UA¹ Æ  ‰UHÞ_« W�öÝ qł√ s� ¡UDF�«  s� U�UŽ 20   —Ëd??0 ÂdODÐ
 W−O²½  U¼b¹  w??
  WG�UÐ  W??ÐU??�≈  U¼dG�  w??
  X³O�√  b??	  ÍU³ł  WOH×B�«

ÆU¼b¹ lÐU�√ d²³� d�_« Èœ√ U2 WL×K�« s×D� W�dH� w
 U¼b¹ ‰Ušœ≈
 ÈbŠ≈Ë qHD�« ‚uIŠ WM' WOz— ªÊuDOÐ UýUý  UFH¹ Æœ XOMJ�« uCŽ
 w
  X{dF²Ý«  ‰U??H??Þ_«  ÊU??�_  WOMÞu�«  W??D??)«Ë  ÂdODÐ  d9R*   U??L??Ž«b??�«
 w
” ∫X
U{√Ë rN� WO×� ÁUO( ”UÝ√Ë s�— u¼ ‰UHÞ_« ÊU�√ ÊQÐ UN¦¹bŠ
 ¨UMðUOŠ w
 ‰UHÞ_« ÊU�√ Ÿu{u* w
UJ�« ÂUL²¼ô« w�u½ ô ÊUOŠ_« s� dO¦�
 Æ«bł WIKI� U¹uMÝ …bLF²*« dOž WÐU�ù« W−O²½ ‰UHÞ_«  UO
Ë œbŽ ÊS
 «c�
 wŽu�« l
dÐ vMFOÝ Êu½U	 vKŽ qLF½Ë XOMJ�« w
 d9R*« «c¼ UML	√ «c�
 WDKÝ  ŸUł—SÐ  UNðd{U×�  ‰öš   UFH¹  Æœ  X³�UÞ  UL�  Æ“—ULC*« «c¼ w

 W¹uÐ√ WDKÝ œułu
 WO�ËR*« s� qBM²½ U½√bÐ q¼Q� UM½_ XO³�« w
 q¼_«
  U
dB²� w�U¦�  Ã–u??/  r??¼  q??¼_«  Êu??�  ‰U??H??Þ_«  …UO( WLN� XO³�«  w??

 –UI½≈ d³²F¹ qHÞ –UI½≈ Ê√ v�≈ t¦¹bŠ w
 W×B�« d¹“Ë ‚dDð UL� Æ“rNzUMÐ√
 s� dL¦²½ Ê√ UMOKŽ ‰UHÞ_« rOKFðË WOÐdð w
 dL¦²½ UL�Ë q�U� qO'

ÆŸu{u*« «c¼ w
 wFO³Þ p¹dý ÂdODÐ d³²F¹ «c�Ë ÆrN²×� qł√
 dD)« „—b¹ ô qHD�«  ÊQÐ  —Uý√  XOMJ�«  fOz— ªs¹U²AK¹œ«  w�u¹ bO�«
 ÆWOŽu²�UÐ  UÝRL�Ë q¼Q� U½—Ëœ UM¼Ë ¨‚dž Ë¬ ‚ËdŠ s� tÐ ‚b×¹ Íc�«
 «cN�Ë UMFOLł ÂUM� oKIð Ê« V−¹ W¹uM�« ‰UHÞ_«  UÐU�≈ Ê« v�≈ ·U{√Ë
 W�Ëb�«  fOzd�  WK−�  WO%  w??
Ë  «c??¼   Æ«cN�  d9R�  œułuÐ  WOL¼√  „UM¼
 V�UÞË UM�UHÞ_ s�¬ r�UŽ qł√ s� ÂdODÐ œuNł vKŽ wMŁ« 5KH¹— 5
u¾¹—
 ÆWŁ—UJ�«Ë »UB*« r�√ s� WK�U�  özUŽ cIMM� b'« qL×� vKŽ WOCI�« cšQÐ
 ‰UHÞ_«   UO
Ë  W³M�  ‚dDð  ÊUL¾½  d
uŽ  bO�«  ªÂdODÐ  WLEM�  fOz—
 w�«uŠ ÂUŽ q�  u1 U�bMŽ” ∫‰U	Ë WOMÞË WOC	 U¼d³²Ž«Ë WIKI*« W¹uM�«
 WOMÞË WO�ËR� qL% Ê√ W�uJ(« vKŽ «–≈ ¨»dF�« s� rNHB½Ë qHÞ 117

“ÆUO�u¹ rN�c�½ s×½Ë UMOKŽ ÊËbL²F¹ ‰UHÞ_U
 ¨r−(« «cNÐ WOCI�
 WO½U¦�« …UMI�« w
 “ UOB�ý”  Z�U½dÐ ÂbI� ÊU�dOÐuKł —Ë—œ w
U×B�«
 UMzUMÐQÐ UM�UL²¼« vKŽ …dDO�« w
 —uD²�«Ë UOłu�uMJ²�« —Ëœ sŽ Àb%
 ÊU?? Ò¹œ  U??½ö??¹«  WOH×B�«  U???�√Ë  Ær??N??½U??�√  h�¹  U??�  qJÐ  tF
b½  Íc???�«  sL¦�«Ë
 ‰UHÞ_« ÊU�√ h�¹ U� UJÐ wŽu�« l
— vKŽ UNð—b	Ë W
U×B�« —Ëb� X	dD²


Æ—ULC*« «c¼ w
 W×K� U¹UC	 ÕdÞË
 qLŽ ÂdODÐ WÝR* W�UF�« …d¹b*« ªd−MHKOÝ w�—Ë« …bO�« XB)Ë «c¼
 oOI×²� UNKLFÐ  «—Ëd� …œb×� W¹ƒd� UNF{Ë cM� U�UŽ 20 WKOÞ WÝR*«
 lL²−*«  s�  rNHB½  s¹cK�«Ë  ‰UHÞ_«   UÐU�≈  qOKIðË  wŽu�«  l
dÐ  W¹ƒd�«

ÆUMðUOŠ s� √e−²¹ ô ¡eł wŽu�« qF$ Ê«Ë ÆwÐdF�«

 

 ∫U
uMð W�dý s� ÊöŽ≈
 ·ËdF*« rÝœ 6.5% U
uMð s� ÊU³Þd*UÐ  —užu¹

Æ‚—“_« ÊuK�« v�« ≠¡UDG�« Êu� dO ÒG¹ qCH*«Ë
 Êu� dOOGð sŽ «ÎdšR�  U
uMð s� VOK(« WŽuL−� XMKŽ«
 ÊuK�«  s??�  r??Ýœ  6.5%   —u??žu??O??�«   U½U³Þd�  w??
  ¡UDG�«

Æ‚—“ô« v�« dCšô«
 ô Íc�«Ë q ÒCH*«Ë c¹cK�« U
uMð  —užu¹ fH½ u¼  —užuO�«

Æt½ËbÐ W³łu�« qL²Jð
°lO³�« ◊UI½ w
 q ÒCH*« U
uMð  —užu¹ sŽ «u¦×Ð«
‚—“ô« ¡UDG�UÐ «ÎbŽUB
 ÂuO�« s� – rÝœ 6.5%

dOOGð ÊËbÐ dLŠô« ¡UDG�« l� ≠ 4%

 
 WO	UHð« ÊöŽô«Ë W¹UŽbK� ULÝ W�dý XF	Ë
 ‚u*« t??zU??M??Ð«Ë b³Ž Æ√  W??�U??�Ë l??� ÊËU??F??ð

Æ…d�UM�« w
 uO�Ë— UH�«Ë  UO
  «—UO�
 UNðöLŠ …—«œSÐ ULÝ W�dý ÂuIð  UN³łu0
 w
 W??O??I??¹u????²??�«Ë W???O???�ö???Žô« U??N??²??O??�U??F??
Ë

 WHK²�*«  Âö??Žô«  qzUÝË  w
  WOzUŽœ   öLŠ  qLAð  w²�«Ë  wÐdF�«  lL²−*«
 WOŽUL²łô« q??�«u??²??�«   U??J??³??ýË X??½d??²??½ô«  Ÿ—«u???A???�«   U???²???
ôË u??¹œ«d??�U??�
 uO�Ë—  UH�«Ë   UO
   «—UOÝ  Ê«  d�c¹  Æ UFO³�  Z¹ËdðË  WO½«bO�   UO�UF
Ë
 tLzöð wN
 œö³�« w
 wÐdF�« —uNL'« q³	 s� ÿu×K� ÊU×²Ý« w	öð

Æ …œuNF*« WOÐË—Ëô« UNðœułË WFz«d�« UNLO�UB²Ð
 U¼—UFý WO½öŽ« WKL×Ð …b¹b'« 500  UO
 w{U*« Ÿu³Ýô« UMIKÞ« b	Ë «c¼

Æ oO½ô«Ë eOL*« UNLOLBð —UNþù åvKŠ«ò
 UN²M¹UF� —uNL'« ÊUJ�SÐË ÷dF�«  ôU� w
 …d
u²� …b¹b'« 500  UO


Æ …d�UM�« w
 WOŽUMB�« WIDM*« w
 b³Ž Æ√ ÷dF�« W�U� w


 qł√  s�  rOKŽu³¼  pMÐ  …—œU³*  «uÐU−²Ý«  s2  5MÞ«u*«  ·ô¬   U¾�  ‰U³	«
 «“UO²�ô«Ë  UCOH�²�« nK²�0 «uFÒ²9Ë …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*«

 w�«u²�« vKŽ WFÐ«d�« WMK�Ë rO	« Íc�« å…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« Âu¹ò
 œö³�« w
 5MÞ«u*« ¡UŽb²Ý« ÆdO³� ÕU−MÐ wEŠ ¨rOKŽu³¼ pMÐ s� …—œU³0
 s� qFł …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« s�  rNðU¹d²A0 ÂUOI�« qOCHð v�«
 dO³�  U¹d²A� ‰UH²Š« ©w½U¦�« Êu½U� 29≠28® WFL'«Ë fOL)« w�u¹
  U¾�Ë W¹—U−²�« `�UB*« ·ô¬  «dAŽ tÐ X�—Uý YOŠ ¨œö³�« ¡Uł—« q� w


ÆszUÐe�« ·ô¬
 w
 UNÐ ÂU	 w²�« W�u'« ‰öš ‰U	 ¨rOKŽu³¼ pMÐ ÂUŽ d¹b� ¨ÊUMO� ÊuOð
 Íc�« ¨…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« Âu¹ò ∫—UG*« W¹d	 w
 hšô« w
Ë ‰ULA�«
 Î̈UHŽUC� ÎôUH²Š« ÎU¹uMÝ d³²F¹ ¨ «uMÝ lÐ—« q³	 rOKŽu³¼ pMÐ tMŽ sKŽ«
 ·ô¬ vKŽ UNFzUCÐ ÷dF� W�d
 vKŽ qB% w²�« ¨W¹—U−²�« `�UBLK�
 5MÞ«u*«  s??�  dO¦JK�  ‰UH²Š«  Èd??š«  WNłË  s??�Ë  ¨WNł  s??�  œb??'«  szUÐe�«
 …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« s� ¡«dA�« v�« ÎUC¹« WM�« Ác¼ «uŽ—UÝ s2
 v�« ÃU²×¹ Íc�« ¨ÂUN�« ŸUDI�« «cN� dO¦� X¹uBð «c¼ d³²F¹ ÆrN¹b� WKCH*«

 ÆÎUFOLł UMLŽœ
 ”UÝ«Ë  ÍdIH�«  œuLF�«  …dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«  d³²F¹  rOKŽu³¼  pMÐ
 oKšË wŽUL²łô«  ZOM�«  e¹eFð w
 WKzUN�«  UN²L¼U� qCHÐ ¨œUB²	ô«
 W¹—U−²�«  `�UB*«  rŽœ  w
  —«dL²ÝôUÐ  bNF²½  s×½  Æœö³�«  w
  qLŽ  s�U�«
 w²�« …eOL*« l¹—UA*«Ë WOMN*«Ë WO�U*«  «Ëœô« ¨œUL²Žô« `M� d³Ž …dOGB�«

Æå—U¼œ“ô«Ë uLM�« w
 U¼bŽU²Ý
 å…dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«  Âu??¹ò  ¡«d???łù  rOKŽu³¼  pMÐ  …—œU??³??�   b??�Ë
 b¹Ëeð qł« s� rOKŽu³¼ pMÐ s� b�ô« WK¹uÞ WO−Oð«d²Ý« …uDš s� ¡e−�
 W�—UA*« Æœö³�« w
 …dOGB�« W¹—U−²�« `�UBLK� dL²*«Ë q�«u²*« rŽb�«
 W¹—U−²�«  `�UB*«  W
UJ�  WŠU²�  å…dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«  Âu??¹ò  w

ÆUNÐUŠ tÐ —«b Ô¹ Íc�« pM³�« sŽ dEM�« iGÐ œö³�« ¡Uł—« q� w
 …dOGB�«

 d¹uD²�  «uD)« s� WKKÐ rOKŽu³¼ pMÐ ÂU	 …dOšô«  «uMÝ lÐ—ô« w

 ÍœU½ qOGAð ¨œUL²Žö� Wþu×K� …œU¹“ ∫UNM� ¨…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*«
 v�«  WLCM*«  …dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UBLK�  `O²¹Ë  ¨  CashBack  rOKŽuÐ
 ’Uš pMÐ nþu� VOBMð ¨W¹dG� o¹uðË ÊöŽ« W�“dÐ l²L²�UÐ ÍœUM�«
 ŸËd??
  s??�  Ÿd??
  240  w??�«u??Š  w??
  …dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«  w??
  dO³š
 WOMN*«Ë  WOB�A�«  WI
«d*«  q??ł«  s�  ¨œö??³??�«  ¡U??ł—«  q�  w
  rOKŽu³¼  pMÐ
 …dOGB�« W¹—U−²�« `�UBLK� ÍœU½ qOGAð ¨…dOGB�« W¹—U−²�« `�UBLK�
 …—«œSÐ  WIKF²*«   UIHM�«  iÒH�¹  Íc�«  ¨”  Business  rOKŽuÐ”  ¨WDÝu²*«Ë
 »U×�_  W�Uš   «“U??O??²??�«  `M1Ë  ÎU¹uMÝ  q	«uA�«  ·ô¬  v²Š  W×KB*«
 “…dOGB�« W¹—U−²�«  `�UB*« WO1œU�«”  ¨UNO
 ‰ULF�«Ë W¹—U−²�«  `�UB*«
  «Ëœô«Ë  U�uKF*« .bIð w
 r¼Uð ¨œö³�« ¡Uł—« q� w
 ¨WOMN�  «¡UI�  ≠

ÆU¼dOžË …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« »U×�_ WOMN*«
 d¹uD²�  WO
U{«   «uDš  ‚öÞSÐ  rOKŽu³¼  pMÐ  √b³OÝ  2016  ÂU??Ž  ‰ö??š
 …«œ«  –  “W¹bIM�«  W�uO�«  …—«œù  …«œ«”  UNM�  ¨…dOGB�«  W¹—U−²�«  `�UB*«
  U??
Ëd??B??�Ë   ôu??šb??*  WLOK�«  …—«œô«  w??
  b??ŽU????ð  W??�U??š  WO�U²OG¹œ
 pMÐ szUÐ“ s� W¹—U−²�« `�UB*« W
UJ� WŠU²� ÊuJ²ÝË W¹—U−²�« W×KB*«

ÆrOKŽu³¼

 å…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« Âu¹ò ?� dO³� ÕU$
rOKŽu³¼ pMÐ …—œU³0

  UO�UFH�« …—«œù ÊöŽô«Ë W¹UŽbK� ULÝ W�dý —UO²š«
uO�Ë— UH�«Ë  UOH� WOI¹u²�«Ë WO�öŽô«

 w
 UNOÝQð vKŽ ÂUŽ 20 —Ëd0 qH²% ÂdODÐ WÝR�
XOMJ�« w
  ‰UHÞ_« ÊU�√ d9R�

 w�«uŠ U¹uMÝ  u1 U�bMŽ” ∫ÊUL¾½ d
uŽ ªÂdODÐ WLEM� fOz—
 vKŽ V−¹ «–≈ »dF�« s� rN²O³�UžË WÐU�ù« W−O²½ qHÞ 117

Æ“r−(« «cNÐ WOCI�  WOMÞË WO�ËR� qL×²ð  Ê√ W�uJ(«

 włd½≈  WÞôu�uý   UOÒK�  WKKÝ
 WÞö�uAÐ  ŸU²L²Ýû�  ‰U−*«  `²Hð

∫WKÒ�b�  ULFÞ Àö¦Ð
 WN�U
   U³ ÒFJ�  l�  VOKŠ  WÞö�uý
 WBÒL×�  «uMO�  o??zU??	—  ¨ u???ð  rFDÐ
 l�  d??¹d??�  W??Þö??�u??ý  ÆŒu??H??M??�  “—√Ë
 oOKF�«   u??ð  rFDÐ  WN�U
   U³ ÒFJ�
 VOKŠ WÞö�uý ÆŒuHM� “—√Ë ÊU�— –

ÆŒuHM� “—√ l�
 å∫‰uIð ¨”Ë«d²ý w
 »u³(«Ë e³)« ‰U−� w
 o¹u²�« …d¹b� d̈Ð—U
 UM
œ
 W
U{SÐ  «c¼  q�Ë  ¨WK�UJ�«  »u³(UÐ  wMžË  qÒ�b�  włd½≈  WÞö�uý  wÒK�

Æw× ÒB�« ¡«cG�« r�UŽ w
 sšU�« åb½d²�«ò ¨WBÒL;« «uMOJ�«Ë t�«uH�«
 5ÐË  ËU�UJ�«   U³ Ò�d�  5Ð  Ãe??1  tŽu½  s�  b¹d
  d¹uDð  …dLŁ  u¼  wK*«
 WÞö�uý wK� q� Æl³A�UÐ  ”UŠù«  w
 UN²L¼U0 W
ËdF*«  ·UO�_«
 wK*UÐ  jI
  Í—u??�U??�  99  v²Š  «c??¼  q??�Ë  Â«d???ž  25  W??³??łË  vKŽ  Íu²×¹

Æ åbŠ«u�«
Æ“…b Š vKŽ …Q Ò³F�  UOÒK� 4 vKŽ Íu²% włd½≈ WÞö�uý  UOK� W�“—

 »dŠ ”  w??
 …œËb??×??� WF
ÔbÐ ”«Ëd??²??ý s??� —U??Ð t??½u??½«œË qLO²�√ …d??� ‰Ë_
“Âu−M�«

 w???½U???M???I???�«  r???O???L???B???ð  -
 qJý  v?? K??Ž  “ «—U³�«“Ë
 w
  …b???z«d???�«   UOB�A�«
 w??½U??M??	 q???L???A???ðË r??K??O??H??�«
 U ÎÐUF�√ ¨ÂöE�« w
 W¾OC�

»UF�√  UOB�ýË
 ¨”Ë«d??²??ý  t??½u??½«œ  XIKÞ√
 q???L???O???²???�√  ¨…d????????????�  ‰Ë_

 ÊËUF²�UÐ STAR WARE  rKO
 w
 …bz«d�«  UOB�A�« l� —UÐ t½u½«œË
 rKOH�«  ¨å…uI�«  …u×�ò  rKO
  ‚ö??Þ≈  W³ÝUM0  ¨qOz«dÝ≈  w½e¹œ  W�dý  l�
  UOB�AÐ   U−²M*«  rOLBð  -  ÆåÂu??−??M??�«  »d??Šò  WKKÝ  w??
  lÐU�«
 Æ…b????ŠË 14 Ë√ 8 s???� W???�“d???Ð  u????ðË 6???� q??L??O??²??�« w??½U??M??	 ∫r??K??O??H??�« Âu????$
 ÆWLKE�«  w??
  W¾OC�  w½UM	  œU??−??¹«  sJ1  XLL Ô�  w??²??�«  Â“d???�«  s??�  ¡e??−??�
 qLAð W??Þôu??�u??ý o??zU??	— W??
U??{S??Ð —U???Ð t???½u???½«œ Â“— W??�d??A??�« o??K??D?? Ô²??ÝË
 Ÿu??L??−??*« Æ åf??½u??²??Ð«ò WOB�ý W????�“— q??� w??
 Ær??K??O??H??�« s??�  U??O??B??�??ý
 STORM  ¨«œu??¹  ∫…b??z«d??�«   UOB�A�«  5Ð  s�  ¨lOL−²K�  WO�œ  16  wKJ�«

ÆU¼dOžË R2D2 ¨XO
 UÐuÐ ¨TROPPER
 Æ  rKOH�«  s� …UŠu²� »UF�√  qLAð ‰U²Oâ¹œ WKLŠ Z²M*«  ‚öÞ≈ o
«dOÝ

Æw�U(« w½U¦�« Êu½U� dNý cM� lO³�« ◊UI½ w
 …œułu�  U−²M*«

œ« Òd³�« v�≈ qšbð Âu−M�« »dŠ

 wÒK*« l� «uMOJ�« wI²Kð U�bMŽ
WK�U� »u³Š l� WÞö�uý  UOÒK� oKDÔð włd½≈

wÒK*UÐ jI
 Í—u�U� 99 v²Š

 w
  h²�*«  ¨WK¹öš  œ«u??ł  Æœ  —UO²š«  sŽ  Î«dšR�  sKŽ√
 oMF�«Ë  ”√d�«  WŠ«dłË  …d−M(«Ë  Ê–_«Ë  n½_«  ÷«d�√
 ‰U−� w
 WÒOB�ý “dÐQ� ¨XO�ö� v{d*« ‚ËbM� w

 œ«uł Æœ qLF¹Ë ÆWIDM*«Ë 5M�Ý w
 2015 ÂUFK� VD�«
 5M�Ý ÒwðœUOŽ w
Ë Êu�u
“ w³D�«  e�d*«  w
 WK¹öš

ÆÂUFM�u¹Ë
 «c??¼  v?? K??Ž  ‰uB×K� W??K??¹ö??š œ«u???ł Æœ  —U??O??²??š«  Ò- b???	Ë

  UJ³ýË w�öŽô« Èu²*« vKŽ s¹“—UÐ 5O½Ëd²J�« 5F	u� q³	 s� VIK�«
 tKLF� Î «d¹bIð VIK�« «c¼ `M� YO×Ð ¨5M�Ý WIDM� w
 wŽUL²łô« q�«u²�«
 WÐU¦0 u¼ VIK�« t×M� ÒÊ√ WK¹öš Æœ ‰U	Ë Æ5M�Ý w
 w×B�« ‰U−*« w


  ÆX	u�« fH½ w
 XO�öJ�Ë t� ·dý ÂUÝË
 ¨«dO³ý  sŠ  —u
ËdÐ  ¨¡«u??K??�«  …d¹b�  XŽ—UÝ  ¨VIK�«  «cNÐ  t−¹u²ð  ‰U??ŠË  
 b¹e*«  t�  ÊUOML²�  WK¹öš  Æœ  W¾MN²Ð  ¨bOFÝ  w¼«“  Æœ  ¨¡«uK�  w³D�«  d¹b*«Ë

Æo�Q²�«Ë ÕU−M�« s�

 ÂUFK� VD�« ‰U−� w
 WÒOB�ý “dÐQ� WK¹öš œ«uł Æœ —UO²š«
5M�Ý WIDM� w
 2015





382016 ◊U³ý 5 WFL'«

 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

 »uKD�
�U�U�� …Ød�b�

»uKD�
UHOŠ w	 ·ËdF� qOL& e
d* »uKD�

qOL&  «dC×²�*  UFO³� WKO
Ë
W×¹d� qLŽ ◊Ëdý

0506482332

 ∫÷dFð Ê√ s¹ôdO
 W
dý Òd�¹
 Revival 55´

Expert Defense Day Cream SPF 30

 Wł—bÐ  UVA´UVB  W ÒFý√  w	UB�  l�  ¨hzUB)«  œÒbF²�  —UN½  .d??

  WO³¼c�«  WŽuL−LK�  rCM¹  Íc???�«Ë  ¨SPF30
 W??B?? ÒB????*«  ¨s??¹ôd??O??
  X??O??Ð  s???�  ´Revival
 .dJ�«  ÆWG�U³�«  …dA³�«  W¹cGðË  Òb??ý  ¨W¹uI²�
 —̈UNM�«   U??ŽU??Ý  ‰ö??š  …dA³K�  W¹UL(«  s�Q¹
 …b???Ð“Ë  «b??O??ðá ???³??�« ¨Âu??O??�??�U??J??�U??Ð Òw??M??ž u???¼Ë
 U?? ÎC??¹√ V??ÝU??M??�Ë W??O??ÝU??�??×??K??� œU??C??� ÆU??O??A??�«

ÆWÝU Ò�(« …dA³K�
 W¹UMFK�  WB ÒB*«  ¨´‰Ñ???¹U?? ?Ñ???¹—  WŽuL−�  sL{  ¨«Îd?? ÒšR??�  s¹ôdO
  XIKÞ√
 ¨tłu�UÐ  W¹UMFK�  hzUB)«  œÒbF²�  —UN½  .d??
  ¨WG�U³�«  tłu�«  …dA³Ð
 ‰Ñ?¹U ?Ñ?¹— rÝ≈ ‚öÞ≈ - V³��« «cN�Ë WG�U³�« …dA³�« ÒbA¹Ë ÍÒuI¹ ¨wL×¹
 w²�«Ë  ÂuO��UJ�UÐ  W ÒOMž  …b¹bł  W³O
dð  vKŽ  wM³�  .dJ�«   ÆtOKŽ  55´
 ¨W	U{ùUÐ ÆœËbA� dNE� vKŽ ÿUH×K� UNłU²% w²�« WO ÒLJ�« …dA³K� d Ò	uð
 vM³� vKŽ k	U% w²�«  W Ò�U)«  «bOðá ?³�«Ë UOA�«  …bÐeÐ W ÒOMž W³O
d²�«
 U ÎÝU�Š≈  …d??A??³??�«  `M1  Òw??M??ž  ZO�½  Ë–   Revival 55´  .d??
  Æ…d??A??³??�«
 WLŽU½ UN
d²¹Ë …dA³�«  U�U�� qš«œ »Ëc¹ t½√ YOŠ s¼Òb�« ¡UMŁ√ U ÎOKL Ô�
 ÆÆW−O²M�«Ë  ÆWÐuÞd�UÐ  W ÒOMžË  fLA�«  W ÒFý√  s�  W ÒOL×�  ¨fLK*«  W Ò¹dÞË
 w	UB� vKŽ .dJ�« Íu²×¹ d̈ 
Ô– U2 WÒOL¼√ q�√ fO� «c¼Ë ¨W	U{ùUÐ °WFz«—
 œUC�  ÆfLA�«  s??�  W¹UL(«  p??N??łË  …d??A??Ð  `M9  w??²??�«  SPF30  W??F??ý_«
 U ÎO�u¹  t�ULF²ÝUÐ  `BMÔ¹  ÆWÝU Ò�(«  …dA³K�  U ÎC¹√  VÝUM�Ë  WOÝU�×K�
 w	  WO	U{≈   U−²M�  ÆÃUOJLK�  w�U¦�  ”UÝ√  .dJ
  qLF²�¹Ë  ÕU³�  Òq

 .d
Ë ÂËdOÝ ¨qOK�« .d
 ¨SPF15 Ò3dÔ*« —UNM�« .d
 ∫‰Ñ?¹U ?Ñ?¹— WŽuL−�

Æ5MOF�«
…—U²*« Â—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý lOLł w	 d Ò	u²�

 wI²K½ò  wFL²−*«  ŸËd???A???*«  ÕU???$  ¡u???{  w??	
 Á—U??Þ≈ w??	  d??ł Íc???�« å u??×??H??Þ w??Š«—e??� w??	
 5Žd	  w	  wÐdF�«  lL²−*UÐ  W�Uš   UO�UF	
 ¨nOÝU¹ d??H??
Ë …d??�U??M??�U??Ð ¨ u??×??H??Þ w??Š«—e??*
 lO{«u�  w??	  WLO�   «d{U×�  XMLCð  YOŠ
 ¨WO³D�«   «b−²�*«  ¨œUB²�ô«  ¨q¦�  WHK²�
 w	 ≠U¼dOžË ¡U??M??Ð_«Ë ¡U???Ðü« ¨W??O??łËe??�« …U??O??(«
 Ác??¼ W??K??�«u??� p??M??³??�« …—«œ≈  —d????� ¨p????�– ¡u???{

 WŽuL−� l� U ÎŽuMð d¦
√ ÊuJð Ê√ vKŽ 2016 WO�U(« WM��« ‰öš  UO�UFH�«
 pM³�«  ŸËd??	  w	  ‰UHÞú�   UÞUAM�«Ë  —U³JK�   «d{U;«  s�  WFÝ«ËË  …b¹bł
 UJŽ  Ÿd??	  v??�«  W	U{ùUÐ  ¨r×H�«  Â√Ë  nOÝU¹  dH
  ¨…d�UM�«  ∫wÐdF�«  jÝu�UÐ
 s� ·bN�« Ê≈ ÆwÐdF�« lL²−LK� WBB*«  UO�UFH�« iFÐ tO	 Íd−²Ý Íc�«
 —uNL'« l� dýU³� q�«uð oKš u¼ å u×HÞ wŠ«—e� w	 wI²K½ò  UO�UF	
 WLO�  «– WF²2Ë WLÒO�  UÞUA½Ë  UO�UF	 d³Ž wFO³D�« tDO×� w	 lÝ«u�«

   ∫WO�U(« WM��« ‰öš ÂUIð Ê√ jD*« s� w²�«  UO�UFH�« 5Ð s�Ë ÆW	UC�
 w�
u	 ¨‰UHÞú� WO�UF	 • ÆVODš œuL×� Æœ ≠‚ËbMB�« Ã—Uš dJH½ nO
 •
ÆWK
uŽ ÍœuLŠ ≠wÐdF�« wKOz«dÝù« a³D*«  •  Æw�
u	Ë ¡UMÝ ≠lOL'« 4−¹

 ≠WOÐU−¹ù« WOÐd²�« w	 WBI�« —Ëœ •  ÆÂUÞd� ·dý√ ≠l�«Ë v�« rK(« q¹u% •
 •        Æw???ðu???ðË Í“u??� Í“u??	 ≠‰UHÞú� wIOÝu� qHŠ • ÆÍd??ÐU??ð Íd??¹Ëœ ÂUN�≈
 ≠wÐdF�« a³D*« s� hB� • Æh�d� q�√ ≠»uFA�« 5Ð WO*UŽ WGK
 vIOÝu*«

 Æbý«— s¹—«e½ WOJM³�« …dO³)« l� U²MJA*« w	 rN*« u¼ U� •   ÆWM�U¦Ž ·u½
 —uNL'«  ÂU�√  WŠu²H�  ¨ŸËdA*«  «c¼  sL{  ¨ «d{U;«Ë   UÞUAM�«  ÊuJ²ÝË
 —uC(« w	 5³ž«d�« vKŽ U�Ë ÆqÐUI� ÊËœË ¨pM³�« szUÐe� jI	 fO�Ë lÝ«u�«
 X½d²½ù« l�u� w	 p�c� hB*« ÊUJ*« w	 UI³�� qO−�²�« ÈuÝ W
—UA*«Ë
 d³Ž  Ë√  wwwÆmizrahi≠tefahotÆcoÆilØnifgashim   ∫pM³�UÐ  ’U??)«

Æ6004060≠077 ∫r�— nðU¼

∫ŸËdA� UC¹√ WM��« Ác¼ rEM¹  u×HÞ wŠ«—e�
å u×HÞ wŠ«—e� w	 wI²K½ò 

 s� WFÝ«ËË …b¹bł WŽuL−� l� U ÎŽuMð d¦
√ WM��« Ác¼  UO�UFH�«
 UÞUAM�«Ë  «d{U;«

 w½UF¹ s� qJ�
 lłË s�

 ÂUEF�«Ë q�UH*« 
UNŽU³ð«Ë
qO�UHð 

0527485553 

—U−¹û�
 WIDM� w	 W×KB�
 UHOŠ w	 W¹e
d�
 ·b¼ Í_ `KBð

0544911918

—U−¹û�
 w	 V²J� qš«œ —U−¹û� W	dž
 ’Uš rOLBð ÆWO½U*_« wŠ

 ÆWOŽ«bÐ≈ ¡«uł√Ë
 ¡UÐdN
 qLA¹ ÃÆ‘ 1700

 ÆU−O� 100 X½d²½≈Ë U½u½—√Ë
0773504031 ∫5¹b−K�

∫oKD Ôð s¹ôdO

Careline Ø Make≠Up Pro

 ¨tłuK� q�U
 ÃUOJ* W ÒOMN� ÃUOJ� W³KŽ
 œËb????)« ¨Êu???O???F???�« ‰ö????þ Ê«u?????�√ Z????�œ s???� s??? ÒJ???9

 V�½_«  dNE*«  p×M9  WÒOMN�  WI¹dDÐ  ÁUHA�«Ë
WM��« s� qB	 Í√ w	Ë Âu¹ q
 w	 WÒKÞ ÒqJ�

 W ÒOMN�  ÃUOJ�  W³KŽ  s¹ôdO
  W
dý  XIKÞ√
 q�U
  ÃUOJ�  vKŽ  ‰uB(«  s�  s ÒJ9
 »uKÝ√  ¨…dA³�«  Ê«u??�√  qJ�  VÝUM�Ë

 w	  Ê«u??�_«  WKOJAð  ÆW³ÝUM*«Ë  ÃUOJ*«
 pMJ1  YO×Ð  “̈U²2  oÝUM²Ð  U ÎF�  Z�bMð  W³KF�«

 s� Î¡«b²Ð≈ – ‚«ÒdÐ ¨s Òšb� ¨wFO³Þ – s¹b¹dð ÃUOJ� dNE� Í√ vKŽ ‰uB(«
ÆÁUHA�« Êu� v²ŠË œËb)« b¹b% ¨5MOF�« ÃUOJ�

  UŽU��  UN½UF*  vKŽ  k	U%  YO×Ð  WB�UšË  WÒOI½  W³KF�«  Ê«u??�√  lOLł
 …dA³�« s� W ÒOM¼b�« U¹UI³�« h²9 WLŽU½ …—œËá u¼ ÃUOJ*« ”UÝ√ ÆWK¹uÞ

ÆÊUFLK�« lM9Ë
 ‰uB	 qJ� rzö� ÃUOJ� å„u??�ò Í√ vKŽ ‰uB(« pMJ1 PRO  W³KŽ l�

Æ¡U²A�« »u×ýË nOB�« lÒH�ð 5Ð dOG²¹ Íc�« …dA³�« Êu� ¨WM��«
 ∫qLAð W³KF�«

Æ—UNM�« ‰öš WK¹uÞ  UŽU�� ÂËbð W Ò¹u� Ê«u�QÐ ÊuOFK� ‰öþ Êu� 40
 …dA³�«  Êu�  s�  Î¡«b²Ð≈  ¨tłu�«  WIDM�  qJ�  ÊUFLK�«  `M9  dLOý  Ê«u??�√  3
  U??ł—b??Ð  œËb???š  d??L??Š√  Ê«u???�√  3  Ær??ŽU??M??�«  ÒwCH�«  ÊUFLK�«  v??²??ŠË  WFÒH�Ô*«
 ÃUOJ*« XO³¦²� …—œËá Òw½u� ÆU ÎOFO³Þ «Îb¹b% `M9Ë …dA³�« Êu� l� ÂÓ¡ö²ð
 dOžË rŽU½ ZO�MÐ ÁUHA� ”u�â ÁUHý dLŠ√ Ê«u�√ 6 Æ…dA³�« Êu� bOŠuðË

Æ…dO³
 …¬d�Ë WHK²� ÃUOJ� wý«d	  5 Æo�ô
…—U²*« Â—UH�«  UJ³ý w	 …d Ò	u²� W³KF�«

 q¹bÐ W
—U� ”uKÐ f½U	œ« „öOLOÝË ¨ „öOLOÝ W−²M�  uÐ« W
dý  —d�
 WM��« Ác¼  —d� ¨wÐdF�« jÝu�« w	  UN�ô« Èb� qCH*«Ë bz«d�« VOK(«
 œËœd??�«  ÂÒbI¹  Íc??�«Ë  å„öOLOÝ  s�  ¡«d³)«  r�UÞò  wHðUN�«  e
d*«  lOÝuð
 sKB²ð s2  UN�ô« q³� s� VKD�« œU¹œ“« »UIŽ« w	 p�–Ë WOÐdF�« WGK�UÐ
 UNŠdDð w²�« WK¾Ýô« vKŽ WOÐdF�« WGK�UÐ …—UA²Ý« vKŽ ‰uB×K� e
d*UÐ

Æ‰UHÞô« W¹cGð ‰uŠ
 s�  UN�ô« œÒËe¹ Íc�« wMN*« Ê«uMF�« d³²F Ô¹ „öOLOÝ s� å¡«d³)« r�UÞò
 qLF¹  ÆsNðUOŠ  w	   «d²H�«  r¼«  ÈbŠ«  w	  rŽb�«Ë  œËœd�UÐ  wÐdF�«  jÝu�«
 pK²9 W
dý w¼  uÐ« Ê« WIOI(« vKŽ bL²F¹Ë  «uMÝ w½UL¦�« WÐ«d� e
d*«
 W¹cGð ‰U−� w	 WK¹uÞ 5MÝ WÐd& vKŽ bM²�ð ¨WO³D�«Ë WOLKF�« W	dF*«
 ‰UHÞô« W¹cGð Ÿu{u� w	 ‰«RÝ Í√ w	  UN�ô« e
d*« «c¼ Âb¹ Æ‰UHÞô«
 lO{«u*«  s�  b¹bF�«  w	  ÎU¹uMÝ   U*UJ*«  ·ô¬   «dAŽ  q³I²�¹Ë  ¨l{Òd�«Ë
 wÐdF�«  jÝu�«  w	  UN�ô«  WŠ«— qł«  s� Æ5MÞ«u*«  lOLł s� qBð w²�«
 WOzUBš« q³� s� ¨WOÐdF�« WGK�UÐ œ— vKŽ UC¹« e
d*« w	 ‰uB(« sJ1

ÆWOÐdF�« WGK�« Àb×²ð WOMN� W¹cGð
 wMN*«  qO¼Q²�«  e??
d??*«  w??	  qLFð  w??²??�«  W¹cG²�«   UOzUBš«  W??	U??
  pK²9
 »uKÝ«Ë  ‰U??H??Þô«  W¹cG²Ð  oKF²¹  U�  q
  ‰u??Š  WFÝ«u�«  W	dF*«  ¨VÝUM*«
 Æ…—UA²Ýô« .bIð vKŽ s¼bŽU�ð …d³š  «uMÝ UC¹«Ë ¨r¼—uDðË rN²OÐdð
 vKŽQÐ  “U²1 „öOLOÝ s� å¡«d??³??)«  r�UÞò e
d� Ê«  v??�«  …—U??ýô«  rN*«  s�

 ÆwMN� Èu²��
 œËœd�« ÂÒbIð UN½S	 UNKLŽ ‰öš s� UN½« UM� ÍËdð tÞ —u½ W¹cG²�« WOzUBš«
 W¹cG²Ð oKF²ð WK¾Ý« rN¹b� ÊuJð U�bMŽ ÊuKB²¹ s¹c�« w�U¼ô« s� dO¦J�
 rN²K¾Ý« tOłuðË tO�« tłu²�« rNMJ1  Ê«uMŽ sŽ Êu¦×³¹Ë ¨Á—uDðË qHD�«
 ‰UFH½ôUÐ  d??F??ý«  U???�Ëœò  —u??½  nOCð  Æw??M??N??�Ë  o??O??�œ  œ—  vKŽ  ‰u??B??(«Ë
 WOMN*«  œËœd??�U??Ð  s??¼b??¹Ëe??ðË   U??N??�ô«  …bŽU��  lOD²Ý«  U�bMŽ  …œU??F??�??�«Ë
 ‰öš s� ¨…—u� qC	« vKŽ sN�UHÞ« WOÐdð w	 s¼bŽU�²Ý w²�« WOKLF�«Ë
 ‰UHÞô«  W¹cG²Ð  oKF²¹  U�  q
  w	  …—uD²*«  ÀU×Ðô«Ë  rKF�«  vKŽ  œUL²Žô«
 sŽ «uFLÝ w�U¼« s�  UNłuð UC¹« p�UM¼ Æ «uMÝ 3 qOł v²Š l Ò{d�«Ë

ÆåZ²M*« WÐd−²Ð Êu³žd¹Ë W¹dB(« ”uKÐ f½U	œ« „öOLOÝ U¹«e�
 q³I²�½ò ∫nOCð WMÝ s� d¦
« w�«uŠ cM� e
d*« w	 qLFðË v�OŽ WLÞU	
  UŽd'« ‰uŠ ¨„öOLOÝ  U³O
dð w	 bł«u²ð W¹—Ëd{  U³
d� ‰uŠ WK¾Ý«
 WOz«cG�« WOL¼ô« Í– VKB�« ÂUFD�« Z�œ sŽË ‰UOłô« v²ý w	 UNÐ v�u*«
 Ê«uMŽ `³�« b� „öOLOÝ s� ¡«d³)« r�UÞ Ê« w	 pý ô ÆqHD�«  U³łË w	
 r�UŽ  w??	  VÝUM*«  œd??�«  ÂÒb??I??½  s×½Ë  ¨w??Ðd??F??�«  j??Ýu??�«  w??	   UN�ú�  wMN�
 dLŽ s� v�Ëô«  «uM��« —«b� vKŽË ¨…œôu�« bFÐ ¨qL(« WKŠd� cM� W¹cG²�«
 WOMN*«  ‰uK(«  s�  WFÝ«Ë  WŽuL−�  q¼ú�  ÂÒbI¹  e
d*«  Ê«  d	«  U½«  ÆqHD�«

Æå uÐ« W
dA� b�ô« WK¹uÞ WOLKF�« WÐd−²�« vKŽ Î «œUL²Ž« …—UA²Ýô«Ë
 01≠65≠65≠1800  ∫r??�—  nðU¼  vKŽ  5JKN²�LK�  tðU�bš  e??
d??*«  ÂÒb??I??¹
 –  b??Šô«  ÂU??¹«  qLF¹  „öOLOÝ  w??	  szUÐe�«  W�bš  e
d�  Æ©WO½U−�  W*UJ�®
 9∫00    UŽU��«  5Ð WFL'« ÂU¹«Ë 18∫00≠9∫00    UŽU��«  5Ð fOL)«

  Æe
d*« d³Ž  UM ÒOŽ vKŽ ‰uB(« sJ1 Æ≠13∫00

 „öOLOÝ s� ¡«d³)« r�UÞò wHðUN�« e
d*« VKD�« œU¹œ“« bFÐ
 UN�_« WK¾Ý√ vKŽ VO−¹Ë lÝu²¹ åWOÐdF�« WGK�UÐ

 ÷dŽ …d�UM�« w	 ”ôUÐ b½«dž uO½ WŽU� w	 w{U*« X³��« Âu¹ ¡U�� rO�√
 ¨…œU×ý  vNÝ  W¹Ë«dBM�«  ¡U??¹“_«  WLLB*  ådBI�«  …bOÝò  Ê«uMFÐ  ¡U??¹“_«
 ‚öÞ« t�öš s� - wÐdF�« jÝu�« w	 ’Uš Õ«d	« ÊUłdN� sŽ …—U³Ž u¼Ë
 ¡U¹“√ ÷dFÐ 2016 nO� lOÐ— ·U	“Ë …dNÝ 5ðU�H� …b¹b'« UN²ŽuL−�

Æfz«dF�«Ë ÊUÝdF�«  U�eK²�� v�« WH{ôUÐ r{
 Íb� X½U
 WKHÞ XM
 Ê« cM� ∫å«dJÐò ‰ X�U� …œU×ý vNÝ ¡U¹“_« WLLB�
 XI×²�«Ë  ¨WOM	Ë  WOŽ«bÐ≈  ¡U¹“UÐ  Âu??�√  XM
  YOŠ  ¨¡U???¹“_«  rOLBð  W³¼u�
 5�Q²�«  w	  XKLŽ  rŁ  s??�Ë  œUB²�«Ë  ‰ULŽ«  …—«œ≈  XLKFð  YOŠ  WF�U'UÐ
 v�«  wL²½«  ô  wM½UÐ  —uFý  Íb�  ÊU
Ë  d�ô«  «cNÐ  wH²
«  r�  wMMJ�  wMÞu�«
 XL�Ë ¡U??¹“_«  rOLBð r�UŽ ÷uš« Ê«  V−¹ wM½«  XFM²�«  v²Š ÊUJ*«  «c¼
 …b¹bł —UJ	QÐ oOK×²�« vKŽ V
«Ë« ÆwI¹dÞ oAÐ  √bÐË Ÿu{u*« WÝ«—bÐ

¡U¹“_« ÷ËdŽ ‰U−� w	 ‰Ë_« r�d�« Êu
√ Ê« ULz«œ ‰ËUŠ«Ë
 dCŠ  YOŠ  ¨wLO�UB²�  ‰Ë_«  ÷dF�UÐ  oÐU��«  ÂU??F??�«  XL�  ∫X??F??ÐU??ðË
 …bOFÐ  «b??K??ÐË s??
U??�√  s??� ‰U??−??*«  «c???¼ w³×� s??� dO³
 —u??N??L??ł ÷d??F??�«
 —d
«  wMKFł  U2  ÷dF�UÐ  tÐU−Ž«  sŽ  dO³F²�UÐ  iF³�«  ÂU�Ë  ¨WHK²�Ë
 Ÿu{u* XNłuð YOŠ ëO2Ë nK²� qJAÐ sJ�Ë WO½U¦�« …dLK� W�ËU;«
 w	  ”U³K�«Ë  vDÝu�«  —uBF�«  u¼Ë  t³%  ”UM�«Ë  ‰U³�«  tOKŽË  »uKD�

 ÆwÐdF�« jÝu�« w	 W{u*« v�« ¡U¹“_« Ác¼ ŸUł—« W�ËU×0 XL�Ë ¨tMOŠ
 ÂuO�« ¨t�U−� w	 `−M¹ v²Š «dO¦
 bN²−¹ Ê« ¡U¹“_« rLB� vKŽ ∫ —Uý√Ë
 gDFð „UM¼Ë ¡U¹“_« rOLBð ‰U−0 oKF²¹ U0 UÎOŽËË ôU³�« p�UM¼ Ê« È—√

Æ÷ËdF�« ÁcN�
 oOK×²�«  vKŽ V
«Ë«  wM½ô WO*UFK�  wLO�UBð qBð Ê«  vM9√  ∫XL²²š«Ë
 ¡U¹“_«  ÷ËdŽ ‰U−� w	 ‰Ë_«  r�d�«  Êu
√  Ê«  ULz«œ  ‰ËU??Š«Ë …b¹bł —UJ	QÐ

wðULOLBð vKŽ b¹bł o½Ë—Ë rFÞ nO{« Ê«Ë

…œU×ý vNÝ W¹Ë«dBM�« ¡U¹“_« WLLB* ådBI�« …bOÝò



جديد في 

حيفا

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

اهال بكم في كولوني چريل 
الذي 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




