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املــجــيــد عيد  الــفــصــح 
ــر  ــســائ ــــط، ك ــــب ُمــــرت
ــاملــواســم  األعــــيــــاد، ب
فيه  الّطبيعة.  وبأّمنا 
الــّتــجــّدد  دالالت  مــن 
ــعــث  ــــضــــارة وب ــــّن وال
ــي الــــّروح  ــشــاط ف ــّن ال
واجلــــســــد مــــن خـــالل 

أحكام العيد وطقوسه، خاّصًة الّصوم منها. 
الّطبيعة من  استفاقة  بدايات  العادة  يوازيه في 
سباتها الّشتوّي وانطالق براعمها وحرارة شمسها 
الّطبيعة  روح  في  املتجّددة  الــوالدة  من  نوع   -
باألخضر  رويًدا،  رويًدا  تكتسي،  اّلتي  واألرض 
اّلذي يعّبر عن احلياة والّنماء والّنضارة، ليبعث 
األمل والّتفاؤل في قلوب اجلميع، وخاّصًة أولئك 
أو  نفسّية  أو  ما  مشكلة صحّية  يعانون  اّلذين 
فجر  انتظار  في  اآلالم  فيكابدون  اجتماعّية، 

جديد.
روح  وفي  الّطبيعة  في  الّنماء  هذا  مــوازاة  في 
اإلنسان الّصائم ما قبل الفصح، نتمّنى مناًء آخر 

في حياة مجتمعنا وعالقاته. 

تتجّدد  كما  نتجّدد  كمجتمع  أّنــنــا  لــو  حــّبــذا 
أو  صــوم  بعد  اجلسد  يتجّدد  وكما  الّطبيعة 
طقوس روحانّية. ونحن بحاجة إلى هذا الّتجّدد 
الّتعاضد والّتضامن  بروح األخّوة واحملّبة، بروح 

والّرحمة. 
كّلنا نحتاج إلى الّرحمة كمانحني ومتلّقني لها، 
أنفسنا  من  ُنعطي  أن  الّضمانة  فهي  أيــًضــا. 
بيننا  العالقات  تكون  أن  الّضمانة  لغيرنا وهي 
في منتهى اإلنسانّية واحلوارّية، نأخذ من بعضنا 
وُنعطي، نتفاعل.. وفي الّتفاعل غًنى واستزادة 

من نور اإلنسانّية وصفائها. 
فلنكن على قدر الفصح من جتّدد في عالقاتنا 
جتّدد  إلى  بحاجة  نحن  كم  وأخّوتنا.  ومتاسكنا 
فينا ونكبر  احلياة  معنى  يكبر  املعنى كي  بهذا 

نحن فيها.

رحل عن عاملنا – قبل أّيام – أحد كبار ِصحافّيي القرن 
العشرين العاملّيني، محّمد حسنني هيكل، ليبقى جنمه في 

حافة يلمع ال يأفل. سماء الصِّ
الّثريا  عن  الّثرى  كُبعد  واملقايضة،  املقارنة  عن  وبعيًدا 
وكّتابنا  صغار ِصحافّيينا  ويتناحر  يتسابق   – أبعد  بل 
واختالقها  ألقاب  اقتناص  على  املتطّفلني،  احملّلّيني 
احلائط  ُعرَض  ضاربني  بها!  الّصغيرة  أسمائهم  الستهالل 
إّياهما  مستبدلني  اجلميلة،  العربّية  لغتنا  وصْرف  بنْحو 

بنْحو وصْرف خاّصني بهم ال ِقَبل للعربّية بهما!
بضع  بقراَءتي  ـًا،  يومّي وعقلي،  وقلبي  عيناَي  تتأّذى 
كلمات خائرة في جملة هّشة، يخجل حّتى طّالب صفوف 

االبتدائّية األولى من الوقوع في َشَركها..!
ــة مــن صــغــار الكّتاب  ــه ــن يــّدعــي اُألّب فــَعــن أخــطــاء َم
واإلمالئّية  والّصرفّية  النْحوّية  حافّيني،  والصِّ واإلعالمّيني 
الفاعل  ينصب  فبعضهم  َحـــَرج؛  وال  حــّدث  الفاضحة، 
به وظرف  املفعول  ويرفع  واخلبر،  املبتدأ  ويجّر  واملجرور، 

املكان.. وكّل ذلك موّثق!
ليسوا على هذه  أّيها «العظماء» –  إّن القّراء األعّزة – 
الّدرجة من اجلهل والغباء اّلتي توازي درجة جهل بعضكم 
وغبائهم، كي يقبلوا بهذه األخطاء الّلغوّية وبهذا األسلوب 
أدّق  إلى  هنا  أتطّرق  لن  وأنا  الّسقيم..  والفحوى  الغّث 
تفاصيل كتاباتكم «اإلبداعّية»؛ فهذا «آخر هّمي»؛ بل 
أحتّدث باإلجمال عن مناذج بارزة من األخطاء يخجل حّتى 

طّالب االبتدائّية – كما أسلفت – من الوقوع فيها.
الّرائعة.  اجلميلة  العربّية  لغتنا  تشّوهوا  أن  عليكم  عيب 
حافظوا على أسس الّلغة وقواعدها، فهناك أجيال تقرأ ما 
تكتبون..! ِاحترموا القّراء، وال تستخّفوا بهم..! حافظوا 

على لغتنا وقواعدنا نقّية صافية من مئات األخطاء، فال 
باألصّح، حتاولون أن(!) –  تنَسْوا أّنكم تؤّدون رسالة – 
فاحترموا هذه الّرسالة على األقّل، كي يحترمكم القارئ أو 

املتابع لكتاباتكم ومواضيعكم «الّنّيرة»..!
حافّيني واإلعالمّيني ِلزام العمل مبسؤولّية  على الكّتاب والصِّ
كبيرة وِمْهنّية عالية، واصطفاء املواضيع الّشائكة والّشائقة 
بشكل الئق، احتراًما منهم لعملهم وتقديًرا للمعنى البنيِّ 
و/أو  حافّي  الصِّ و/أو  الكاتب  وِمْهنة  لكلمة  واألســاس 

اإلعالمّي أّوًال، والسمهم ”الّالمع“ ثانًيا.
أبو  أّنني  أّدعــي  وال  كسيبَويه،  ـًا  نْحوّي عاًملا  لست  أنا 
غيور  لها،  عاشق  لّلغة،  متذّوق  لكّنني  الّدؤلّي،  األسود 
بالّلغة،  ا)  جــدًّ (املتواضعة  معرفتي  خالل  ومن  عليها.. 
ومحاوالتي في الكتابة، أحرص – قْدر املستطاع – على 
االمتناع عن الوقوع في األخطاء؛ رغم أّني قد أقع – بني 
حٍني وآخر – في زّلٍة طباعّية أو ُجرٍم نْحوّي من جّراء العمل 
لتسليم  باملوعد اخلتامّي احملّدد  الّلحاق  الّضاغط وسرعة 
الّصحيفة، وأنا ال أسّوغ ذلك قطًعا.. فَجّل من ال ُيخطئ، 
فهذا  كتابّي  منهج  إلى  األخطاء  تتحّول  أن  ا؛ ولكن  حًقّ
شيء َمعيب وُمخجل، أرفضه متاًما، كما يرفضه أساتذة 

الّلغة العربّية وطّالبها وكّل حريص على إرثه الّلغوّي!
فإّنه من املُخجل، فعًال، أّال يحافظ على لغتنا العربّية َمن 
ـًا وكاتًبا، وإّال فعلى الّدنيا  ـًا وِصحافّي يتّوج نفسه إعالمّي
الّسالم..! وإن لم يكن مؤّهًال لكتابة بضعة أسطر بالعربّية 
حصص  بعض  حلضور  االبتدائّية  الّصفوف  دخول  فعليه 
تعليم العربّية؛ حيث ال يليُق بأّي كويتب (تصغير كاتب) 
”إعالمّي“  مجّرد  أو  ِصحافّي)  (تصغير  ِصحيفوّي  أو 
البائس  اسمه  ”يزّين“  أن  حافة  الِصّ عالم  على  دخيل 

ابتدائّي  بطالب  َجــُدر  بلقب 
هو  بينما  ومــثــابــر،  دؤوب 
فال يستحّقه ألبّتة؛ فيكفيه 
أفكاره  ”يزّين“  ما  ويزيد 

باألخطاء  املفضوحة  وكتاباته  الّركيك  وأسلوبه  الهّشة 
الّلغوّية اّلتي من الّضرورّي والَبَدِهّي أن يتفاداها كّل َمن 
ـًا أو كاتًبا يحترم نفسه  ـًا أو ِصحافّي يّدعي نفسه إعالمّي

والقارئ، فعًال!
”فيسبوك“، خصوًصا،  االجتماعّي،  تواصلنا  عالم  وعبر 
من  كبير  عدد  ”يلمع“  عموًما،  اإللكترونّية،  ومواقعنا 
جملة  كتابة  في  يفلحون  بالكاد  اّلذين  الّدخالء  هــؤالء 

مفيدة واحدة!
فكّل هاٍو هّمه األساس الّشهرة واألضواء والّنجومّية – وهو 
يظّن أّنه كّلما كتب حرًفا  على يقني أّنه ال يستحّقها – 
أصبح كاتًبا، ونّص جملًة بائسة أصبح ناقًدا، ونقل معلومًة 
الكتابة  مبعنى  اجلهل  أساس  ـًا! وهذا  إعالمّي أصبح  نَِزقة 
للجهالء وبات  ُمشّرًعا  أصبح  اّلذي  حافة واإلعالم،  والِصّ

ُمترًعا بأسماء وألقاب شكلّية، فقط.
قْدر   – اخلالية  الكتابات  وتثيرنا  تثرينا  أن  إلى  أصبو 
املستطاع – من أخطاء، أنتم ونحن في غًنى عنها، بدل 

أن تثير اشمئزازنا.. وإّن ذلك ألضعف اإلميان.
في  يبقى  فلن  هيكل،  حسنني  محّمد  الكبير  الله  رحم 
فوقف  قْدره  امَرًأ عَرف  اللُه  ورحم  حجارته..  إّال  الــوادي 

عنده!
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سّكان  من  مشتبهني  خمسة  حيفا  ُشرطة  اعتقلت 
عاًما)،  و45   18) بني  أعمارهم  ــت  راوح املدينة، 

بشبهة االجتار باملخّدرات وترويجها باِملنطقة.
لوبا  الُشرطة  بلسان  الّناطقة  عن  صدر  بياٍن  وفي 
الُشرطة قامت مبداهمة وكٍر في  أّن  الُسمري، أفادت 
في املدينة الكائن في حّي  ِمنطقة ”سوق تلبيوت“ 
الهدار، حيث رّكزت الّشرطة جهودها من أجل تعزيز 
الّشعور باألمن واألمان الّشخصّي لسكان اِملنطقة، مع 

مالحظتها لتأزّم الوضع وانتشار املخّدرات.
من  الّشرطة،  قامت  فقد  الُسمري،  لبيان  ووفــًقــا 
الّشهر املاضي بالعمل بصورة سرّية وخفية في جمع 
ترويَج  اعتادوا  بهم،  مشتبه  أشخاص   5 ومراقبة 
وبيع املخّدرات من مواد حشيش وكوكايني، عارضني 
ّية أو  ّية كهربائ خدماتهم من على منت دراجات هوائ

على ألواح تزّلج متحركة ”كوركنيت“، وغيرها.

واعتقال  املداهمة  حملة  خالل  أّنه  السمري،  وتفيد 
املشتبهني، نهار أّول أمس األربعاء، ّمت ضبط وحترّز 
كهربائّيتني،  هوائّيتني  درّاجتني  الّشرطة على  قوات 
وميزان ودرّاجة نارية ثقيلة ومركبة، ومبلغ من الّنقود 
اإلسرائيلية واألجنبية، وذلك لغرض مصادرتها الحًقا.

وّمت متديد اعتقال املشتبهني اخلمسة، أمس اخلميس 
في محكمة الّصلح في حيفا، مع العزم على تقدمي 

لوائح اّتهام ضّدهم بالفترة القريبة.
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استمرارًا لتحقيقات الّشرطة، في واقعة طعن شاّب 
نهار  عمره،  من  الثالثينّيات  في  حيفاوّي  عربّي 
خلفّية  على  ”تلبيوت“  سوق  ِمنطقة  في  األربعاء 
ّية،  مركز حيفا ، في ملف واقعة طعن مواطن  جنائ
عربي حيفاوي بالثالثينات من عمره وذلك نهار أّول 
أمس االربعاء في منطقة سوقً  تلبيوتً  حي الهادار 
على  أحيل  متوسطة  بجراح  اصابتة  باملدينه،  مع 
إثرها للعالج في مستشفى ”رمبام“ لتلّقي العالج، 

وفرار اجلاني.
لوبا  الّشرطة،  بلسان  الّناطقة  عن  صدر  بياٍن  وفي 
أّن  أفــــــادت  ـــُســـمـــري،  ال
زالت  ما  الّشرطة  حتقيقات 
مستمرّة في هذه القضّية، 
أحد  ــرق  ح ّمت  ـــه  أّن وتفيد 
املتواجدة  الّتجارّية  احملــال 
على  «سركني»،  شارع  في 

خلفّية حادثة الّطعن.
ـــه ّمت  ــري أّن ــم ــّس ــــدت ال وأّك
عرب  مشتبهني   4 اعتقال 
الّثالثينّيات  من حيفا في 
ــة  مــن أعــمــارهــم، على ذّم
ــتــني،  ــي احلــادث ــوع ف ــضــل ال
اعتقالهم،  متديد  ّمت  حيث 
أمس  نهار  ســاعــات  ــالل  خ
وما  هذا  في حيفا،  الّصلح  محكمة  في  اخلميس 
اعتقاالت  تنفيذ  وسط  جارية،  الّتحقيقات  زالــت 

ملشتبهني آخرين.
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الّثانوّية  املـــدارس  طـــّالب  مــن  الــعــشــرات  شـــارك 
األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  حيفا،  مدينة  في 
املعتقل  مع  تضامًنا  حيفا،  مدينة  في  بالّتظاهر 
اإلدارّي، األسير الّصحافّي املضرب عن الّطعام منذ 

أكثر من 93 يوًما.
وقد جرت الوقفة الّتظاهرّية االحتجاجّية في ساحة 

األسير في احلّي األملانّي (جاّدة الكرمل) في حيفا. 
إلى  الوقوف  أهمّية  على  املشاركني  الّطّالب  وأّكد 
جانب املعتقل القيق لدعمه ومؤازرته حّتى حتريره.

وقد طرأ تدهور في الفترة األخيرة على حالة األسير 
الصحّية، حيث يعاني تشّنجات إضافة إلى آالم 
مبرحة متنعه من الّنوم.. ورغم ذلك ما زال صامًدا 

أمام غطرسة احلكومة وتعّنتها، وحّقه في احلرّية.

°qF�A� —«bN�« Òw�
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*    في جميع أيام األسبوع بين الساعات 20:00-24:00
**  الخدمة متاحة على موقع كالليت وبالتطبيق أو بهاتف ٢٧٠٠* لتلقي: إستشارة 
     طارئة، توجيه للطوارئ، الحصول على وصفة طبية رقمية (ال يشمل األدوية المزمنة).
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يمكن تلقي الخدمة مجانًا، عندما تكون العيادة مغلقة

حمام بارد أو ضمادة ع الراس !

�������	
�������
���
�����
������������



2016 ◊U³ý 26 WFL'« 6
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رئيس  نائب  مكتب  يعقد 
أسعد  سهيل  د.  البلدية 
طوبي  ــيــق  ــوف ت وصــنــدوق 
أبناء  اجلامعيني  للطالب 
ــا، وبــالــتــعــاون مع  ــف ــي ح
مساء  حيفا»،  «صــنــدوق 
حفًال  ـــادم،  ـــق ال ـــاء  ـــع األرب
خاًصا لتوزيع ملنحة توفيق 
ــعــام الــدراســي  ــل ــي ل ــوب ط
حيث   .2016/2015
من  ــر  ــث أك ــع  ــوزي ت سيتم 
الطالبات  على  منحة   70

جمع  مت  شيكل،  ألف   200 تناهز  إجمالية  بقيمة  والطالب، 
نصفها  البلدية  رصدت  بني  ويهود،  عرب  متبرّعني  من  نصفها 

الثاني من خالل «صندوق حيفا».
بلدية حيفا قد بادرت إلى تأسيسي  وكانت كتلة «اجلبهة» في 
صندوق املنح هذا، على اسم القائد الراحل توفيق طوبي (1922-

الشباب  آالف  ابتعاث  ــي  ف املتمّيز  لـــدوره  تخليًدا   ،(2011
من  وغيرها  السوفييتي  االحتاد  في  للدراسة  العرب  والشابات 

الدول االشتراكية على مدار عشرات السنوات.
هي  فحصها  ّمت  التي  املعايير  إّن  أسعد  سهيل  الدكتور  وأفــاد 
الوضع االجتماعي االقتصادي لعائلة الطالب وحتصيله العلمي، 
مت  ُقدِّ التي  الطلبات  من   90% من  أكثر  تلبية  ــت  متّ حيث 
للصندوق. وأضاف: نشكر كل من ساهم في إجناح املشروع، وفي 
األخيرة.  األسابيع  مدار  على  جمعناها  التي  السخية  التبرّعات 
املشروع  هذا  ودعمت  رافقت  التي  «حيفا»  صحيفة  نشكر  كما 

بسخاء، ملا فيه من مصلحة لطالبنا.
الهام  املشروع  هــذا  زعبي:  عابدي  عرين  البلدية  عضو  وقالت 
السنوات  في  يستمر  أن  له  ونريد  السنة،  هــذه  بقوّة  ينطلق 
في  وعائالتهم  اجلامعيني  طالبنا  دعم  نستطيع  لكي  القادمة، 
األدوات  أحد  هو  العالي  التعليم  أّن  ذلك  األكادميي.  مشوارهم 
األساسية التي ميكننا كأقلية قومية استخدامها لتذليل العقبات 
الفردي  االجتماعي-االقتصادي  واحلراك  التمييز،  سياسة  وحتّدي 

واجلماعي ملجتمعنا.
ياهف  يونا  احملامي  حيفا  بلدية  رئيس  احلفل  في  ويشارك  هذا، 
ورئيس القائمة املشتركة النائب أمين عودة («اجلبهة»)، وسيتضّمن 
فنية  فلقرة  بينها  من  والفقرات،  الكلمات  من  عــدًدا  البرنامج 
تقّدمها الفنانتان حنان حلو ورنيني بشارات-اسكندر، من عرضها 

الساخر «عيب الواحد يحكي». 
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لقاَءها  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  عقدت 
الرّابع للورشة الّتدريبّية، ضمن برناَمج ضمان 
حقوق الّسكن، وذلك يوم الّثالثاء من األسبوع 
اجلاري. وقد متحور الّلقاء حول موضوع «تطوير 
ّية، كوسيلة  املواصالت العاّمة في األحياء العرب
إسحاق،  روبير  د.  قّدمه  ــة»،  أســاســّي تنّقل 
ّية في معهد  محاضر في قسم الهندسة املدن

العلوم الّتطبيقّية – «الّتخنيون». 
وقد تناول د. إسحاق في مداخلته كيفّية تطوّر 
املواصالت، ذاكرًا اإليجابّيات من جهة، حيث 
الزّمن  واختصار  للهدف  الوصول  سرعة  تؤّمن 
واملشاكل  بعيدة،  ولو  املسافات  قطع  وسهولة 

اّلتي توّلدت نتيجة هذا التطوّر من جهة أخرى، 
حيث االزدحام املرورّي وحوادث الّطرق والتلوّث البيئّي (%60 من التلوّث 
على  املواصالت  تطوير  حقيقة  إلى  إضافًة  املواصالت)،  سببه  البيئي 
حساب البيئة اخلضراء بتحويلها إلى أسفلت (شوارع ومواقف سّيارات).

عند  الرّسمّية  اجلهات  تّتخذها  اّلتي  املعايير  إسحاق  د.  عرض  كما 
واّلتي تعتمد  العاّمة على مساراتها وخطوطها،  املواصالت  تخطيطها 
الحتياجات  ومالءمتها  اِملنطقة  سّكان  من  قربها  منها:  عّدة،  اعتبارات 
مّدة  في  واملركزّية  القريبة  العاّمة  للمرافق  وصولها  حيث  من  الّسّكان 
زمنّية معقولة وبظروف مالئمة. هذه معايير يجب أن ُتّتبع عند تدشني 

أّي خط مواصالت عاّمة جديد.
وأشار إلى أهمّية إشراك اجلمهور في عملّية الّتخطيط لتطوير املواصالت 

كمستخدمني أساسّيني، بصورة ناجعة من أجل املصلحة العاّمة.
واختتم د. إسحاق محاضرته بإعطاء بعض الّنصائح للحضور من نشطاء 
الّتعليمات  ومتابعة  على  لالّطالع  أحياء،  جلان  وأعضاء  جماهيرّيني 
املوجودة على موقع وزارة املواصالت العاّمة، والتزوّد باملعلومات الّالزمة 
والتوّجه إلى الّلجان املختّصة الرّسمّية من أجل الّتفكير املشترك بكيفّية 

مالءمة املواصالت العاّمة واحتياجات الّسّكان إذا اقتضت احلاجة. 
ُيشار إلى أّن احملاضرة ومضامينها القت استحسان اجلمهور وتفاعلهم 
لقاء  اّلذي يتناول موضوع مختلف في كّل  الورشة  برناَمج  املستمّر مع 
إلعطاء احلضور من مشاركني معلومات وأدوات وآ لّيات تتعّلق بالّسكن 
«العرب  القادم موضوع  الّلقاء  ليتناول  اجلماهيرّي،  والعمل  والّتخطيط 

في حيفا وسياسات الّتخطيط، املسرح وما وراء الكواليس».
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بعد الرّعب والّضجة اإلعالمّية اّلتي أثارها خطاب 
حسن نصر الّله بأّن ِمنطقة حيفا عبارة عن قنبلة 
نووّية موقوتة، بإشارة منه إلى خزّان األمونيا؛ أبرق 
رسالًة  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس 
إلى رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو، يطالبه بنقل 
فورّي  بشكل  حيفا،  خليج  من  «األمونيا»  خزّان 

وعاجل.
ا  ـً ّي وطالب ياهڤ رئيس احلكومة بنقل اخلزّان نهائ
من خليج حيفا، كما ّمت نقل موقع الغاز والّنفط 
إشغال  عند   ،2004 العام  في  البالد  مركز  من 

ّية. االخير منصب وزير املال
واختتم رسالته بطلب الّلقاء به الستعراض اُخلطوات 
اّلتي اتخذتها البلدّية، واخلبرات اّلتي متتلكها في 

هذا الّصدد.
وأّكد مصدر مّطلع لوسائل اإلعالم، أّن احلكومة ال 
متلك ُخّطة مدروسة متّكنها من نقل خزّان األمونيا 
من  حيث  القريب،  الوقت  في  حيفا  خليج  من 

املتوّقع أن يتّم ذلك ُقرابة عام 2020، ما معناه أّن سّكان حيفا سيبقون 
وتهديدات  وتعّنتهم،  واحلكومة  املسؤولني  رحمة  وحتت  اخلطر  دائرة  في 

نصر الله.
وفي نطاق مّتصل، ذكرت وزارة الّصّحة أّن اإلصابة مبرض الّسرطان لدى 
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املواطنني العرب في مدينة حيفا هي األعلى بني العرب في البالد، حيث 
بلغت نسبة املُصابني العرب في حيفا بتلك األمراض أكثر من 40% 

من نسبة إصابة املواطنني بالّسرطان في البالد عاّمًة.
نتائج ُمقلقة وخِطرة.. وما زال سّكان حيفا ال يرون الّنور في نهاية الّنفق!
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شارك طالب الّثانوّية إلياس جدعون في أوملبيادة 
لعام  كيليس“  ”يوِسف  اسم  على  الرّياضّيات 
عالية،  مرتبة  إلى  ووصــل  تفوّق  حيث  2016؛ 
وكان من بني أّول ِمائة طالب على مستوى الّدولة. 
وقد شارك الّطالب جدعون في امتحان مكّون من 
كالمّية،  مسائل  شملت  مختلفة،  أسئلة  سبعة 
مسّبقة  دراســـة  أو  حتضير  دون  مــن  هــنــدســة،.. 
لالمتحان، وهو يفحص قدرات الّطالب بشكل عاّم 
في الرّياضّيات. فجاءت األسئلة غير عادّية فيها 

نوع من الّتحّدي واإلبداع.
إلياس جدعون هو طالب متفوّق يدرس في مدرسة 
راهبات الّناصرة – حيفا في الّصف الّثاني عشر 
ويتخّصص في موضوع اإللكترونيكا، ويشارك في 
مشروع ”حتّدي“ (אתגר)؛ حيث يتعّلم في جامعة 
احلاسوب  علم  في  األّول  لّلقب  ثالثة  سنة  حيفا 
في  املتفوّقني  الّطّالب  من  وهو  המחשב)  (מדעי 

املدرسة، واجلامعة أيًضا. 
سيتسّلم جدعون جائزة وشهادة ”الّطالب املتفوّق“ 
من معهد ”وايزمان“ للعلوم في رحوفوت، بحضور 
كّل من وزير املعارف نفتالي بِنيت، رئيس معهد 
البرِفسور دانيال زيفمان، عميد كلّية  ”وايزمان“ 
عام  مدير  بيليك،  دافيد  البروِفسور  الرّياضّيات 

أفيعزري  وبروِفسور  هاميان،  أريئيل  دكتور  املعهد 
فرانكل (احلائز على جائزة إسرائيل في العلوم)، 
وذلك يوم االثنني في الّسابع من شهر آذار املقبل.

املناسبة تنتهز إدارة املدرسة ممّثلًة باألستاذ  ولهذه 
باسم جّمال (مدير املدرسة)، وطاقم املعّلمني كاّفة 
حتصيله  على  جدعون  إلياس  الّطالب  لتهنئ 
التقّدم  دوام  له  وتتمّنى  املتّميز،  وتفوّقه  العلمّي 

والّنجاح.
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ندمية  األّول  أمــس  يــوم  تعالى،  رحمته  ــى  إل انتقلت 
 80 ناهز  عمر  عن  «ندمية»،  مطعم  صاحبة  سبتي، 
في  مطعمها  في  سبّتي  ندمية  عملت  وقــد  عاًما. 
الّنابض، منذ نحو  ّي  العرب الّنسناس  قلب حّي وادي 
الّنسناس،  وادي  ــّي  ح ــوز  رم من  وكانت  عــاًمــا،   50
والّداني  القاصي  ويعرفها  هناك.  العمومّية  والّسوق 
في مطعمها الّصغير، حيث كان يجلس الّطاعمون 

املألوفة،  الّشعبّية  املأكوالت  لهم  تقّدم  وهي  بجواره، 
واّلتي كان الزوّار يتهافتون على تذوّقها.

بتقدمي  السّتني  سنوات  منذ  «ندمية»  مطعم  اشتهر 
أخرى  مطاعم  نشوء  مع  ولكن  والفول،  احلّمص  طبق 
البيتّية  األطعمة  بعض  تــقــّدم  أخــذت  اجلـــوار  ــي  ف
من  جتّهزها  اّلتي  املأكوالت  وسائر  كاملجّدرة  األخــرى 
املوسم، كالبامية، والباذجنان والكوسا  خضار وثمار 

وغير ذلك.
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كي نستمع ونتعرّف على تاريخ وذكريات من شوارع 
في  للمشاركة  حيفا  شباب  حركة  تدعوكم  حيفا.. 
برفقة  احلقيقّي  املدينة  تاريخ  عن  تعريفّية  جولة 
ــوم اجلّمعة،  ــي ال ــي مــنــصــور.. وذلـــك  ــور جــون ــّدكــت ال

26/2/2016 في متام الّثالثة بعد الّظهر.
تبدأ انطالًقا من ساحة احلناطير إلى جامع اجلرينة، 
الّسرايا، اجلامع الّصغير، قصر وحّمام الباشا، جامع 
االستقالل، عمود فيصل، وصوًال إلى وادي الّصليب.

واالنضمام  املشاركة  ــى  إل اجلميع  ــادرون  ــب امل ويدعو 
”شباب  ِفقرة حلركة  تتخّلله  اّلذي  للبرناَمج اخلتامّي 

حيفا“، ومداخله ملخّطط املدن عروة سويطات.
وفي حديث هاتفّي مع أحد املنّظمني واملبادرين إلى 
حيفا  مدينة  معالم  لتعرّف  الهاّمة  ّية  الفّعال هذه 
ّية، وسبب اختيار املسار، قال أمير حداد: «مبا  العرب
ا، ندأب  ـً ّي أّن حركة «شباب حيفا» حديثة العهد نسب

دائًما على تعريف سّكان حيفا مبعالم حيفا القدمية 
جولتنا  ولدى  بعضهم..  يجهلها  اّلتي  واألصلّية، 
األخيرة في وادي الّصليب، وقيامنا بفّعالّيات تنظيف 
وترميم في بعض البيوت واألبنية املهجورة في احلّي، 
علمنا وتأّكدنا ضرورة وأهمّية أن يعي كّل حيفاوّي 
الّتاريخ  أصوله وتاريخه وحكاية تهجيره وأن يلمس 
اّلتي حتاول بلدّية حيفا تهميشه على أرض الواقع».

واختتم قائًال: أدعو اجلميع للمشاركة في هذه املسيرة 
ّية، واالستماع إلى  الّهامة لتعرّف معالم حيفا العرب
شرح مفّصل من د. جوني منصور ومخّطط املدن عروة 
سويطات. هذا وفي نهاية الّلقاء، ستكون كلمة ايًضا 

حلركة «شباب حيفا».
أعضاء  مع  الّتواصل  ميكن  واملشاركة،  لالستفسار 
 ™  0549407942 حــــّداد:  ــر  ــي أم  ™ احلــركــة: 
صلح:  ــدى  ه  ™  0543008975 طعمة:  أمير 
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åUHO�ò q�«d*
أشادت صحف عاملّية عديدة، مثل «واشنطن پوست»، 
«يو. إس. آي.“، ”نيو يورك تاميز“، بإجنازات العاِلم 
وعمل  العلمّية.  حايك  حسام  الپروِفسور  احليفاوّي 
على  وحصل  النانو  تكنولوجيا  اختراق  على  حايك 

جوائز عاملية. 
عن  ا  ُمسهًب ــاًال  ــق م تاميز“  ـــورك  ي ”نيو  ــرت  ــش ون
الپروِفسور  أّن  إلى  فيه  ُمشيرًة  حايك،  الپروِفسور 
حايك البالغ  40 سنة، ّمت االعتراف بشركته كشركة 
رائدة في مجال تخّصصه. وقال للّصحيفة إّنه يعّلم 
وقت  في  ”اإلنترِنت“  شبكة  على  شعبّية  دورة  في 
فراغه آالف الّطّالب في جميع أنحاء العالم العربّي، 
في  جامعة/معهد  أقــدم  في  مختبره  من  ويديرها 
البالد، وهي ”الّتخنيون“. وأضاف أّن جناحه كمواطن 
عربّي من إسرائيل يثبت أّن الّتعليم ال يعرف حدوًدا، 
وهو املفتاح لتحسني الكثير في مجتمعه. خاّصًة أّن 
اِملائة  في   20 تشّكل  إسرائيل  في  ّية  العرب األقلّية 
اليهود  الّسّكان  بني  من  ظهر  بينما  كّان.   السّ من 
في إسرائيل عدد من احلائزين على جائزة ”نوبل“، 
كان  ما  وكثيرًا  املزدهر،  الّتكنولوجيا  قطاع  وتطوير 
للعلم  ا  وطلًب رزقهم  وراء  إسرائيل  من  العرب  يغادر 
في  الباقية  األقلّية  فإّن  ولذا  العالم.  في  واألبحاث 
البالد متيل إلى أن تكون أكثر فقرًا وأقّل تعليًما من 
اليهود، وهي تعاني متييزًا في مجاالت مثل الّسكن 

األكادميّية  األوساط  في  الّناقص  والّتمثيل  والعمل، 
وعالم الّتكنولوجيا العالية.

إجنازات  أهّم  مستعرضًة  تاميز“  يورك  ”نيو  ومتضي 
الپروِفسور حايك العلمّية بالقول إّنه سّجل 28 براءة 
اختراع، وسيرته الّذاتّية الواردة في 40 صفحة تتحّدى 
اإلحصاءات. وهو يؤّكد أّن األوساط األكادميّية ستقّيم 
قومّيته.  وليس  قدراته،  على  بناًء  وأبحاثه  أعماله 
وقال: «أنا ال أتعامل بالعلوم على أّني عربّي.. أنا 
ولكن  باألمر،  املمّيز  هو  وهذا  كعالم خاّص،  أتعامل 
لألسف عندما أغادر ”الّتخنيون“ في الواقع، تتغّير 

األمور بعض الّشيء». 
وكان الپروِفسور حايك ولد في مدينة الّناصرة والحظ 
مبجال  مفتون  ــه  ألّن صغره،  منذ  العلم  ــى  إل ــا  اجنــذاًب
الذرات واجلزيئات، وكيف تبدو وكيف تتحرّك وتعطي 

البشر خصائصها الفريدة.
كاليفورنيا  معهد  فــي  ــوراة  ــّدكــت ال بعد  مــا  أكمل 
للّتكنولوجيا، ومنذ عام 2006 عمل بالّتدريس في 
”الّتخنيون“، معهد الهندسة الّتطبيقّية في حيفا. 
وحصل على ما يقرب من أربعة عشر جائزة، مبا في 
األكادميّي“.  ”الّنخيل  وسام  الفرنسّي،  الفارس  ذلك 
وكان على الئحة معهد ماساتشوستس للّتكنولوجيا 
واحًدا من 35 من كبار العلماء الّشباب في العالم.

الفي“،  ”بيرتس  لسان  على  الّصحيفة  وأضافت 
رئيس ”الّتخنيون“: «إّنه موهبة غير عادّية، وليس 

هناك سقف زجاجّي للمعهد، لذا يتمّتع العلماء بعدم 
الّتمييز في مجال العلوم. والعالم حايك مبثابة قدوًة 
للّشباب في املجتمع العربّي، وإذا كانت تستثمر في 

الّتعليم ميكنك أن تذهب بعيًدا.“
ّية – اليهودّية  وتشير الّصحيفة إلى العالقات العرب
وموقف العالم حايك منها، وتقول: منذ املوجة احلالية 
عنه،  ابتعدوا  قد  اإلسرائيلّيني  أّن  الحظ  العنف  من 
يقول.  كما  ّية،  العرب بالّلغة  ينطق  يسمعونه  عندما 
ألنشطة  العلم  باستخدام  اّتهمه  بعضهم  أّن  حّتى 
تعرّض  ما  كثيرًا  أّنــه  نفسه  في  حّز  وما  معارضة. 
أن  بعد  ولكن  غوريون“،  ”بن  مطار  في  للّتفتيش 
اشتكى إلى مسؤول كبير في أمن املطارات، حصل 
أكبر.  بحرّية  بالّسفر  له  تسمح  التي  البطاقة  على 
وهو يستخدمها على مضض، معرًبا عن غضبه ألّنه 

بحاجة إلى وثيقة تثبت أّنه ”عربّي صالح».
حّدة  لتخفيف  حايك  العالم  رأي  الّصحيفة  وتذكر 
عليه  ما حتصل  وزيادة  واليهود،  العرب  بني  الّتوتر 
الّتعليم  في  االستثمار  إّن  قوله  ّية،  العرب األقلّية 
يعطي  فهو  ــرأي،  ال هذا  ولتعزيز  األهمّية.  بالغ  أمر 
ــود، ويعمل  ــه ــي ــرب وال ــع ال ــاب  لــلــّشــب ــحــاضــرات  م
ومجلس  اإلسرائيلّي  الوزراء  رئيس  ملكتب  مستشارًا 
الّتعليم العالي. وميضي قائًال: حّتى وقت قريب، كان 
كمواطن  فهو،  كسره،  العسير  من  واحد  حاجز  ثّمة 
في  ــّدول  ال معظم  ــى  إل الّسفر  من  مينع  إسرائيلّي، 
مع  عداء  حالة  في  منها  كثيرًا  ألّن  األوســط،  الّشرق 
ا ألّنه  ـً ّي إسرائيل. ولكّنه استطاع كسر هذا احلاجز جزئ
يقوم هذه األّيام بتعليم دورة على شبكة ”اإلنترِنت“ 
في مجال تكنولوجيا الّنانو – وهي األولى من نوعها 
ّية، وذلك بالّتواصل مع  لتدريس املوضوع بالّلغة العرب
الطّالب من سوريا واليمن وقطر وغيرها. وقال حوالي 
14 ألف طالب تسّجلوا لهذه الّدورة منذ إطالقها في 
عام 2013. كما يعّلم فئة أخرى على ”اإلنترِنت“ 
بالّلغة اإلجنليزّية، حيث التحق 76 ألف طالب بهذه 
الّطّالب  900 من  بينهم  127 دولة، من  الّدورة من 
اإليرانّيني. ولذا فإّنه يرى باملشروع وسيلة لبناء اجلسور 
لم  إسرائيلّية  مؤّسسة  إلى  انتمائه  وإّن  العالم،  مع 

بينما  بالّدورة،  التحقوا  اّلذين  الّطّالب  بعض  تردَع 
ألغى بعضهم انتسابه باإلشارة إلى عدم الّتعامل مع 

املعهد اإلسرائيلّي.
يورك  ”نيو  إلى  حديثه  في  حايك  العالم  وأضــاف 
تاميز“: أّن بعض الّناس طلبوا مّني إزالة هذه الّشهادة 
من سيرتهم الّذاتّية، وقالوا إّنهم قد يواجهون بعض 
املشاكل. ولكن الّطالب زياد شحاتة، وهو من الّطّالب 
املصرّيني اّلذين أنهوا هذه الدورة، قال: «ليس لدّي أي 
مصلحة في ما إذا كان من جامعة إسرائيلّية أم ال، 

ولكن أنا فخور جًدا باألستاذ وأنا أعتبره زعيًما.»
في  حــايــك  ــم  ــعــاِل ال عمل  ــى  إل الّصحيفة  وتلفت 
احلديثة،  بالّتكنولوجيا  واالستعانة  ”الّتخنيون“، 
اّلتي تستخدم الّذكاء االصطناعي، لكشف الّسرطان 
وأمراض أخرى في وقت مبّكر وبطريقة غير جراحّية، 
املقّدمة من مؤّسسة  املنح  واّلتي أكسبته املاليني من 
ـــّي  األوروب واملجلس  غيتس“،  و“ميليندا  ”بيل“ 
للبحوث، من بني أمور أخرى. وتتمحور تكنولوجيا 
-NA أو  االصطناعّي،  الّنانو  أنف  بإنتاج  الّنانو 

عن  املبكر  بالكشف  اء  لألطّب يسمح  وهــو  ــف،  األن
املرض دون احلاجة لسحب الدم أو عّينات أخرى. بل 
أن  اجلهاز  ويتمّكن  األنف،  إلى ذلك  املريض  يتنّفس 
يلتقط ويعرض مؤّشرات املرض اّلذي يسري في شرايني 
الّدم إلى الرّئتني. ويقول إّن هذا األنف ال يزال يحظى 
اسم  عليه  يطلق  ــم  ول ــة،  ــّي دول ِشركة  من  بالّتطوير 

خاّص بعد. 
«اجللد  هو  حايك  العاِلم  ــى  إل ينسب  ــر  آخ وتــطــوّر 
صغيرة  بقع  على  يعتمد  ـــذي  اّل ــّي»،  ــرون ــت ــك اإلل
في  احملتمل  لــالســتــخــدام  ــمــس  الــّل ــة  ــاّس ح إلعـــادة 
اّلذين ال  اجلرّاحني  أو ملساعدة  األطراف االصطناعّية، 

يستطيعون الوصول إلى عضو أو نسيج معّني.
احلياة  واقع  رغم  إّنه  القول  إلى  الصحيفة  وتخلص 
كعربّي في البالد (إسرائيل)، فإّن العاِلم حايك يؤّكد 
أّنه ال يريد العيش في أّي مكان آخر، ألّن الهروب من 
املساهمة من خالل  الّضروري  أمر سهل، ومن  الواقع 

البقاء في املجتمع اّلذي نحن فيه.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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 “UHO�” q�«d*
اجلماهيرّي  ــرَكــز  امل في  الّشبيبة  قسم  استقبل 
(مديرة  بدر  جهينة  االجتماعّية  العاملة  عّباس، 
طاقم ومرّكزة املجتمع العرّبي في الّسلطة البلدّية 

ملكافحة الكحول واملخّدرات).
ــوع الكحول  ــوض ــن م ـــدر مــحــاضــرة ع ب ــت  ــّدم ق
ومخاطرها،  أضــرارهــا  املرَكز  لشبيبة  واملــخــّدرات 
شملت معلومات عن كيفّية تقدمي مساعدة طبّية 

في حال تعرّض أحد أبناء الّشبيبة لتناول ُمفرط 
للكحول واملخّدرات.

أثرى  ــذي  اّل املوضوع  مع  الّشبيبة  أبناء  وتفاعل 
من  االستزادة  رغبتهم  عن  وأعربوا  معلوماتهم؛ 
املرَكز،  مبدير  دفع  ما  الّتوعوّية،  احملاضرات  هذه 
بّسام ريّناوي، إلى تقدمي وعد بالعمل على تنظيم 
مكافحة  سلطة  مع  بالّتعاون  محاضرات  سلسلة 
تهّم  اّلــتــي  املواضيع  ــول  ح ــّدرات  ــخ وامل الكحول 

الّشبيبة، وتغّذي فكرهم ووعيهم.

“UHO�” q�«d*
والّتعليم؛ ضيًفا  الّتربية  وزارة  من  وفد  مؤّخرًا،  حّل، 
البديل  للّتعليم  الرّسمّية  احلـــوار  ّية  ابتدائ على 
والفنون، وذلك لالّطالع عن كثب على تطوّر املدرسة 

كنموذج فريد من نوعه في املجتمع العربّي.
ية أميرة حايني، باستقبالهم  وقامت مديرة املدرسة، املرّب
واّطالعهم على كاّفة البرامج والفروع الّتعليمّية، اّلتي 
املناخ  إلى  إضافًة  املنصرمة؛  ــوام  األع خالل  افتتحت 
اجلميلة،  بالّطاقات  يصخب  اّلذي  املمّيز  الّتعليمّي 
الّطّالب  حتصيل  على  باإليجاب  انعكست  واّلتي 
املُبهر من جانب، وعلى توافد الرّاغبني في االلتحاق 

باملدرسة من جانب آخر.
والّال-منهجّية  الّتربوّية  البرامج  استعرضت  بعدها 

املختلفة اجلارية في املدرسة، كما قّدمت املجموعات 
الّلوحات االستعراضّية املوسيقّية  ّية عدًدا من  الّطّالب

ّية. واملسرحّية والغنائ
وأعرب مفّتش املدرسة األستاذ زاهر صالح عن فخره 
ورضاه حينما صدح حرم املدرسة بأجواء فرحة ال مثيل 
لها على أنغام املوسيقى ونبض األقدام الرّاقصة اّلتي 

اندمجت سوّيًة لتخلق صورة فنّية ُمبهرة.
اّلذين أثنوا  فنال ما قّدم إعجاب احلاضرين جميًعا، 
بأن  النتيجة  فكانت  ومتّيزهم،  الــّطــّالب  أداء  على 
البديل،  للّتعليم  الرّسمّية  ”حوار“  مدرسة  حصلت 
بكونها  الرّسمّية  املصادقة  على  ـــداع،  واإلب الفنون 
ّي للّتعليم البديل  املدرسة الوحيدة في املجتمع العرب

الفنون واإلبداع.
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مجموعة  مؤّخرًا،  تبلورت، 
ّية جديدة أطلقت على  نسائ
نفسها اسم ”نساء محّبات 
نطلقت  ا و  . . “ للّتغيير
من  مببادرة  املجموعة  فكرة 
حي  جلنة  وعضو  الّناشطة 
ياسمني  ــســنــاس  الــّن وادي 
مدير  مع  بالّتعاون  بدير، 
ــز اجلــمــاهــيــرّي األخـــوّة  ــرَك امل

الّنادي  ومرّكزة  خاليلة  عادل 
الّنسائي خولة خشيبون، اّلذين قاموا بتجنيد نساء 
كاستجابة  وذلك  واِملنطقة،  الّنسناس  وادي  حّي  من 
مجموعة  بناء  بوجوب  احلــّي  نساء  من  عدد  لطلب 
بالعمل  دمــجــهــّن  ــهــدف  ل  40+ جلــيــل  ــة  ــّي ــســائ ن

اجلماهيرّي احمللّي.
وستشارك املجموعة بورشة للّتنمية البشرّية، مكوّنة 
تسعى  إذ  طباجة  منى  املدرّبة  مع  لقاءات،   10 من 
هذه الورشة إلى متكني الّنساء وتقوية إميانهن مبقدرتهن 

على الّتغيير.
وفي حديث مع ياسمني بدير، قالت: إّن هذه الفكرة 
املرَكز  مــن  وتــعــاون  وبتشجيع  فــتــرة،  منذ  ــهــا  راودت
اجلماهيرّي ”األخوّة“، استطعنا أن نخرج بها إلى حّيز 

الّتنفيذ.

املرَكز  في  الّدافئة“  ”الزّاوية  قامت  أخــرى  جهة  من 
ّية عرين خوري  اجلماهيرّي باستضافة املعاِجلة الفيزيائ
من صندوق املرضى ”مكابي“، اّلتي ألقت محاضرة 
للجيل الّذهبّي عن الّتغذية الّصحّية وسالمة األسنان 

وطرق العناية بها.
وأّكدت مرّكزة الزّاوية، حورّية إبراهيم، بأّن هذه سلسلة 
”الزّاوية  بها  تقوم  اّلتي  الّتوعوّية  احملاضرات  من 

الّدافئة“ لزيادة الوعي الّصحي.
الّنادي  في  وفينا)  (مّنا  ملشروع  واستمرارًا  وأخيرًا، 
الّنسائّي ”األخوّة“، قامت هذا األسبوع الّناشطة فوزّية 
قمَن  حيث  للّنساء  اخلرز  لفّن  ورشة  بتنظيم  مصري 
ّية  الفّعال وقد القت  اخلرز  من  يدوّية  أعمال  بصناعة 
الّلقاءات  من  مبزيد  طالَنب  الّالتي  الّنساء  استحسان 

حول املوضوع.
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زار عشرات أبناء الّشبيبة، أعضاء مجلس الّشبيبة 
الّلوائي مبنى وزارة املعارف، وتوّلوا زمام األمور ليوم 
راحيل  حيفا،  لواء  مديرة  منصب  مستبدلني  واحد، 
وموّظفي  واملفّتشني  الّلواء،  إدارة  وأعضاء  متوكي، 
رئيس  فيها  مشتركة، عرض  جلسة  وعقدوا  اإلدارة، 
مجلس الّطّالب أهّم األعمال اّلتي يقوم بها املجلس، 

واألهداف اّلتي وضعها نصب عينيه.
للّسنة  حيفا  ــواء  ل في  الّسلطة  تبادل  ــوم  ي ــقــام  وُي

األولى في نطاق فّعالّيات أسبوع القيادة، حيث يتّم 
بهدف  وذلك  االجتماعّية.  للقيادة  الّشبيبة  تأهيل 
خلق قنوات اّتصال أخرى وتعاون بني مجلس الّطّالب 

والّشبيبة، وبني قسم الّتفتيش الّلوائّي. 
ــوزارة  ال أّن  املعارف  وزارة  عن  صدر  بيان  في  وجــاء 
تسعى إلى لقاء تعارف بني أبناء الّشبيبة واملسؤولني 
الفعلّيني في الوزارة، واالّطالع على سبل العمل في 
الّطّالب  يواجهها  اّلتي  املشاكل  واستعراض  الّلواء 

واحتياجاتهم أمام املسؤولني.

 …—«“Ë w � WDK Ò� �« ‰œU � � Âu �
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(سوق  الّشرقّي  احلّي  في  اآلبــاء  نادي  استضاف 
الوادي، مببادرة مكتب  تلبيوت)، آباء نادي حّي 
الّتحتا،  ”هدار“/البلدة  االجتماعّية  الــّشــوؤن 
والعاملة  كّيال،  مبّدا  اجلماهيرّي  العامل  مبرافقة 

االجتماعّية هدى أبو قياس (مرَكز «يودفات»).
أبناء  بني  الّتواصل  توطيد  ــى  إل الّلقاء  وهــدف 

قد  اّلتي  املشاكل  إلى  ــاء  اآلب وتعرّف  املجتمع، 
تنشئة  في  املساهمة  وكيفّية  ــاء  اآلب يعانيها 

جيل واٍع. 
هذا وشكر اآلباء املشاركون القّيمني على البرنامج 
وعلى حسن الّضيافة، وخصوًصا موّجه املجموعة 
األستاذ أكرم خوري، ومدير مرَكز «يودفات»، وديع 

شحادة، والّطاقم.

 W�U O { w � ¡U 	¬
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מאי מרקט 
עיר המבצעים

ש"ח 7901790
ש"ח ש"ח12 3ב- ש"ח10 5ב-

ש"ח ש"ח 3ב-2ב- ש"ח

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח10 4ב-

ש"ח ש"ח
ש"ח

ש"ח10 10ב-

סנקס
מרס 
באונטי 
מילקה

שוקולד 
מילקה 
100גרם

שמן תירס קורנפלקס קלוגס 750 גרם קינדר בואנו שלישייה
שוקחה ג'ורג'
 3 ליטר

גבינת לבשקרי 12 יחידות

101090

590

קטשופ קמח כחול 1 ק"ג
הינס

700 גרם

790790

790

990

1590

1290

טחינה 
הנסיך
1 ק"ג

חלב טרה 
1 ליטר 

קרטון

שוקולד 
נוטלה 

350 גרם

פסטה ספגטי גולד 
כל הסוגים 500 גרם

אוריו 176 גרם

מברשת שיניים 
קולגייט שלישייה

טייד ג'ל כביסה 16 קפסולות

קוואקר פח 500 גרם מרגרינה 
ריגיא 

250 גרם 

טונה  פסיפיק
רביעייה 160 גרם

אורז פרסי נודלס מנה חמה ים ים
מיתאס 
שוקחה 

1 ק"ג

ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

ש"ח 1299013990ש"ח

10090100120
רד לייבל 
1 ליטר יבוא 
מקביל
ללא פורר

בלק לייבל 
1 ליטר

ואן גוך אסאי/ גרייגוס 1 ליטר
אננס ו ליטר

בירה קורונה רביעייה

פרגית

4ב-6ב-3ב-4ב-

15ש"ח 2ב-

בשר טחוןכרעיים עוףחזה עוף

עגבניה, גזר, תפוח אדמה לבן ארוז

תות

8990ש"ח
12990ש"ח

1790ש"ח

2ב- 890ש"ח

890ש"ח

צריכה מופרזת  !

של אלכוהול מסכנת 
את החיים ומזיקה 

לבריאות 

חיפה
רח' חורי 2 (מגדל הנביאים) 

04-8666512

עכו 
רח' עמל 19

 054-7705702

גדידה מכר
כניסה לכפר

04-9955082

נווה גנים
דרך עכו 271
04-9555595

סניף 
פסגות ים

*המבצעים בתוקף מ-26.2.2016 עד 3.3.2016 או עד גמר המלאי *אין כפל מבצעים *התמונות להמחשה בלבד * החנות 
שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת *ט.ל.ח

המבצעים 
לסניף חיפה 

בלבד

1390ש"ח

90990

א

2490ש"ח

ש"ח 51090ב-

190ש"ח
קילו

קופסה

מוגבל ל-4 קילו ללקוח
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عندما تدخل معهد تصوير األسنان األكثر تطوّرًا 
على  صاحبه  ــدأب  ي ـــذي  واّل ــبــالد،  ال في  وتقّدًما 
الرّقمّية  ــّدات  ــع وامل الّتقنّيات  أفضل  استخدام 
ال  ستشعر،  العالم  في  تقّدًما  وأكثرها  احملوسبة 
تصوير  معاهد  من  آخر  عاًملا  تدخل  أّنك  محالة، 
مستوى  حيث  من  قبل،  من  تعهده  لم  األسنان 

اخلدمة املقّدمة واجلودة والّنقاء واخلبرة.
ــان  ــر األســن ـــوع، معهد تــصــوي دخــلــنــا هـــذا األســـب
الّطبقة  في  القابع  (پانودينت)   PanoDent
األنبياء  شــارع  ــي  ف ”أرمون“  ــرج  ب مــن  الــعــاشــرة 
”هنڤيئيم“ 18 في مدينة حيفا، واحد من شبكة 

املعاهد املنتشرة في شمال البالد.
ــورة،  واملــتــّط املمّيزة  املعاهد  شبكة  صاحب  ومــع 
احليفاوّي سليمان سبيت، كان لصحيفة «حيفا» 
املستجّدات  وأهّم  للوقوف على أحدث  احلوار،  هذا 

في عالم تصوير األسنان.

W Ò¹u Ô¼ W�UDÐ
عقدين  نحو  منذ  عامل  سبيت،  سليمان  الّشاب 
من الزّمن في عالم تصوير األشّعة. أنهى دراسته 
الّثانوّية في مدرسة «الكرمليت»، كان ينوي دراسة 
لكّنه وجد  املعمارّية،  الّداخلي والهندسة  الّتصميم 
في  تسيون»  «بني  مستشفى  في  عامًال  نفسه 
حيفا، ضمن طاقم مساعد مبعهد MAR ”مار“ 
ـC.T (سي.تي.) - الّتصوير املقطعّي  لتصوير ال
وقرّر  املجال  جًدا هذا  واحملــورّي احملوسب - فشّده 

التخّصص فيه.
مستشفى  عبر  األشــعــة  تصوير  ــوضــوع  م درس 
”رمبام“ في جامعة ”بار إيالن“ لينهي بعد ثالث 
سنوات تعّلمه اجلامعّي حامًال شهادة تقنّي تصوير 
في  بدايًة  عمل  مخّول.  (رنتچن)  سينّية  أشعة 
املستشفى اإليطالّي في حيفا نحو 10 أشهر، ولم 
يستطع حتّمل رؤية معاناة ووضع مرضى الّسرطان، 
فقرّر العودة للعمل في مستشفى «بني تسيون».

عاد إلى معهد MAR كتقنّي خبير، وعمل في 
خبرًة  خاللها  اكتسب  سنوات،   8 مّدة  املستشفى 
فبات  جّيد،  بشكل  األجهزة  إلى  وتعرّف  كبيرة، 
ـ“رنتچن“  وال ـ“سي.تي.“  ال تصوير  أجهزة  يعرف 

فأصبح   - يقول   كما   – يديه  ي  لكَفّ كمعرفته 
الّتصويرّية  احلوسبة  موضوع  في  ا  ـً وملّم خبيرًا 
جًدا  فاستهواه  الّتقنّية،  إلى  إضافة  والبرَمجة، 
هذا املجال وأبحر فيه، إلى أن بات يقّدم إرشادات 

لتفعيل أجهزة GE الّتصويرّية الطبّية.
عام 2008 خرج إلجازة سنوّية طويلة، وكان يحلم 
مبشروع خاّص ميكنه من خالله، أن يستغّل خبرته 
للمجتمع.. ومن هنا جاءته  لتقدمي ما هو أفضل 
ومتطوّر  خاّص  أسنان  تصوير  معهد  افتتاح  فكرة 
(املُعالَج/ املريض  صّحة  عينيه  نصب  واضــًعــا 

املمّيزة  واخلدمة  واخلبرة  واجلــودة  والتقنّية  املُصوَّر) 
معاهد  شبكة  صاحب  اليوم  هو  وها  والّنظافة.. 
والفّكني  لألسنان  و«سي.تي.»  ”رنتچن“  تصوير 
أللوف  خدماته  يقّدم  (پانودينت)   PanoDent
األسنان صورًا  اء  يقّدم ألطّب كما  (الزّبائن)  املرضى 

حديثة متطوّرة بجودة عالية متّكنهم من االعتماد 
األسنان  وزراعــة  املعوّجة  األسنان  تقومي  في  عليها 
وقلع األسنان املطمورة في الّلثة والفك، وغيرها من 
ا واألكثر تعقيًدا تساعدهم  ـً ّي الّصور البسيطة نسب

في استكمال العالج بشكل واضح.  

 ŸËd??A??� W???¹«b???Ð s???Ž U??M??ŁÒb??% Ê√ p???� q???¼ ≠
ÆÆPanoDent

يفتقر  ــان  ك حيث  كرمئيل،  ــي  ف البداية  كانت 
ا قبل سنوات، ملعاهد تصوير أسنان  ـً ّي مال نسب الشِّ
متطوّرة في تلك املنطقة، وبعد نحو سنتني ونصف 
الّسنة فتحت فرًعا في مدينة شفاعمرو، وبعد نحو 
سنتني، أيًضا، افتتحت فرًعا في مدينة حيفا، ومن 
ثّم بالّتعاون مع معهد أسنان أقّدم خدمات ”سي.

تي.“ في ترشيحا.. وها أنا اليوم انتقلت ملكاتب 
جديدة في شارع ”هنڤيئيم“ 18 في مدينة حيفا.

 s� ÁdOž sŽ PanoDent  e ÒO1 Íc?? Ò�«  U�  ≠
ød¹uBÒ²�« b¼UF�

املصداقّية واألمانة واخلدمة املقّدمة واملعاملة احلسنة 
تعاملنا  وأعمدة  أساس  هم  الزّبائن  وصّحة  واخلبرة 
خالل  قليلة  أشعة  نسبة  نستخدم  الزّبائن.  مع 
الّتصوير، ألّننا نضع صّحة اإلنسان على رأس سّلم 
األجهزة  أحدث  توفير  فعند  املعهد..  في  أولوّياتنا 
ا  ـً وتكنولوجّي ا  ـً رقمّي ا  ـً ّي عامل واملتطوّرة  املتقّدمة 
أساهم بالّتقليل من نسبة األشعة املنبعثة من تلك 

األجهزة خالل الّتصوير.

 U� ÆÆW ÒOLKŽ qO�UHð v�≈ ‰ušÒb�«  ÊËœ s� ≠
 w
 W�b�²�Ô*« W Ò¹d¹uBÒ²�« …eNł_« W ÒO�Uš

øbNF*«
أنا حريص على الّتعامل مع أجهزة الّتصوير األحدث 

واألكثر تطوّرًا، والرّائدة في مجال تكنولوجيا طّب 
األسنان، فمعلوم في عالم طّب األسنان، أّن أجهزة 
هي  الّصنع،  فنلندّية  (پــالِمنــكــا)   planmeca
األولى والرّائدة في العالم من حيث اجلودة والّنوعّية 
املختلفة،  الرّقمّية  األشعة  صور  وأمانة  والّتقنّية 
املرضى/ على  وتأثيرًا  خطورًة  األجهزة  أقّل  واألهم 

تكفي  منها،  قليلة  أشعة  انبعاث  لسبب  الزّبائن 
لتقدمي أفضل الّنتائج وأدّقها.

 d??¹u??B??ð b??¼U??F??� 5???Ð W??�??
U??M??� p??�U??M??¼ ≠
 szUÐÒe�« s� œbŽ d³√ »UDI²Ý« vKŽ ÊUMÝ_«
 nOJ
  ÆÆ¡U?? Ò³??Þ_«  s�  œbŽ  d³√  l�  q�UFÒ²�«Ë

øUN{u�ð
اّلتي  واملعاملة  اِخلدمة  نوعّية  على  وأشــّدد  أعيد 
الزّبون  يشعر  حيث   ،PanoDent في  نقّدمها 
نحافظ  معاهدنا.  في  واطمئنان  وســعــادة  براحة 
معاهدنا.  في  والّنقاء  والّنظافة  الّتعقيم  على 
نتنازل  ذاته ال  الوقت  وفي  وممّيزة،  أسعارنا خاّصة 
أنواع  جلميع  أجوبًة  نعطي  ــودة.  واجل الّنوعّية  عن 
أسنان.  طبيب  أّي  يطلبها  اّلتي  األسنان  صــور 
أسرع وقت ممكن،  الّصور في  لنتائج  نقّدم حتليًال 
مستخدمني أفضل الّتقنّيات وأدّق األجهزة الرّقمية 
احملوسبة.. لدينا طاقم ِمْهنّي خبير جًدا، ومسؤول، 

يقّدم أفضل اِخلدمات وأدّقها.

 W¦¹b(« …eNł_«  W??Ý«—œ s� XM ÒJ9 nO ≠
øUN²
dF�Ë

 ،Avidor ”أڤيدور“  شركة  خالل  من  استطعت 
الطبّية  ــزة  ــه األج ألحـــدث  الرئيسّية  ــوردة  ــســت امل
التكنولوجّية في البالد، التعرّف إلى األجهزة والّتعلم 
على كيفّية تفعيلها.. وخالل الوقت اكتسب خبرًة 
من  ومثابرة  خــاّص  مجهود  خالل  من  واستطعت 

åUHOŠò WHO×B� Y¹bŠ w
 ¨ÊUMÝ_« d¹uBð b¼UF� VŠU� XO³Ý ÊULOKÝ

 — Òu D� �«Ë …d � )«Ë WI Ò� �«Ë W�b )« Ê«u M Ô� PanoDent
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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بشكل  ودراستها  األجهزة  هذه  على  أكثر  التعرّف 
الّنصائح  اليوم أقوم بإسداء بعض  أعمق. وها أنا 
وتقدمي إرشادات لعدد من املعاهد الّتصويرّية اّلتي 
تعمل على إحضار أجهزة Planmeca املتطوّرة.

 ÒpH�«Ë ÊUMÝ_« “ÆwðÆwÝ” —u� X×³�√ ≠
.ÆÂuO�« ÊUMÝ_« VO³Þ WK�uÐ

نعم، هذا صحيح. فال يستطيع أّي معهد تصوير 
أسنان، في أّيامنا، العمل من دون امتالكه جلهاز 
تصوير ”سي.تي.“ متقّدم. مع تطوّر طّب األسنان 
بات  األسنان،  زراعة  وزيادة  األخيرة،  الّسنوات  في 
اء األسنان قبل الزّرع أو إجراء أي  القانون ُيلزم أطّب
الّثالثّي  الّتصوير  اعتماد  جراحّية  قلع  عملّية 
ـ ”سي.تي.“  األبعاد املقطعّي واحملورّي احملوسب ال
حقيقّية  صــورة  على  للحصول  واألســنــان،  للفّك 

وأكيدة لوضع فّك وأسنان املُعالَج.

 ŸËd??�  lOLł  vKŽ  ·u??�u??�«  pMJ1  nO	  ≠
 qLF�« dOÝ s
 b Ò	Q Ò²�«Ë ¨PanoDent WJ³ý

ørOKÝ qJAÐ
املعهد،  ــروع  ف جميع  على  مشرف  ــي  أّن صحيح 
نتائج  حتليل  على  ــيــر،  واألخ األّول  املسؤول  ــا  وأن
صور األشعة املختلفة. إّال أّني واثق كّل الّثقة من 
بكّل  العاملة  واملسؤولة،  واخلبيرة  اِملْهنّية  الّطواقم 
عليهم.  وأعتمد  الفروع،  كاّفة  في  ونزاهة  ِجدّية 
أنا بتواصل دائم مع الّطواقم وعلى دراية تاّمة مبا 
يدور في معاهد PanoDent، للتأّكد من جناعة 

العمل وتقدمي اِخلدمة األفضل والنتائج األدّق.

 lOLł w??� W??Łb??×??²??�??
 …e??N??ł√ p??K??9 q??¼ ≠
øWJ³ ÒA�« ŸËd�

االهتمام  ــرت،  وذك سبق  كما  واألخير،  األّول  هّمي 
بالّنوعّية واجلودة واحلفاظ على سالمة الزّبائن. لذا 
 PanoDent أنا حريص على اقتناء أحدث أجهزة
وأكثرها تطوّرًا في العالم، ملواكبة العصر والّتجّدد 

الدائم.

 d¹uBð b¼UF
 r�UŽ vKŽ t²Kšœ√ ÍcÒ�« U
 ≠
øWFý_«

 Planmeca كنت أّول املبادرين الستخدام أجهزة
الّتكنولوجّية احملوسبة والرّقمّية، لدرايتي بأهمّية 
استخدام أجهزًة تصدر كمّية قليلة من األشعة خالل 
الّتصوير تكفي لتقدمي أفضل صورة وأدّقها.. وبعد 
ا، وخصوًصا  ـً ّي تعرّفي إلى هذه األجهزة الرّائدة عامل
ـ“سي.تي.“ حرصت على تفضيلها  جهاز تصوير ال

عن غيرها من األجهزة.

 d¦	√  Ë√  …b??O??ŠË …—u??� s??Ž  ÀÒb×²½  s×½ ≠
 Z?? Ó�U??F??Ô*«  UN¹d−¹  b??�  ¨j??I??�  ÊU???M???Ý_«Ë  pHK�
 ª…b??Š«Ë  …Òd??*Ë  UÎ ? ÒO³�½  …dOB�  W ÒOM
“  …d²HÐ

°øqOKIÐ Èu�√ W ÒFý_« ÊuJð ÊQÐ dO ÒC�« UL�
عندما ميكننا الّتقليل من شّدة األشّعة املنبعثة من 
فاإلنسان  املصوَّر.  سالمة  نضمن  الّتصوير،  جهاز 
ا، إلى إشعاعات  ـً معرّض خالل ساعات نهاره، يومّي
وسائل  نستخدم  ال  َم  فِل ــوب،  وص حــدب  كــّل  من 
ّية وأجهزة متطوّرة ال تضّر وحتافظ على سالمة  وقائ
سترة  الّتصوير  خالل  الزّبون  على  أضع   . الزّبون. 
الرّصاص  من  كبيرة  كمّية  حتــوي  خاّصة،  واقية 
لضمان سالمة املريض، رغم أّن األشعة املُنبعثة من 
األجهزة قليلة جًدا. كما أحرص على الّتأّكد من عدم 
وجود حمل لدى الّنساء، رغم اّتخاذ كاّفة الوسائل 

ّية لضمان سالمة املرأة واجلنني، أيًضا. الوقائ

 ¨…œu??ł  «– ”U??Ý√ Òœ«u???
  Âb²�ð „b??ł√ ≠
ÆÆbNF*« …ËUI½ vKŽ ÿUH(UÐ Òr²NðË

املكان  بنظافة  االهتمام  البديهّي  من  صحيح. 
جــودًة  وأكثرها  ــواد  امل أفضل  واستخدام  ونقاوته، 
أحدث  واستخدام  املعايير  أفضل  وفــق  والعمل 
هو  ما  لتقدمي  احملوسبة  والّتكنولوجّيات  األجهزة 

أفضل للزّبائن. 

 W ÒO�ËR�
  pIðUŽ  vKŽ  cšQð  p Ò½Q	Ë  f*√  ≠
°ÆÆU ÎC¹√ d¹uBÒ²�« ZzU²½

أنا ال أكتفي بتحليل نتائج صور األشعة املختلفة 
مخوًّال  لست  ــي  أّن ــم  ورغ للمريض..  وإعطائها 

بتقييم وضع املريض الّصّحي وإعطائه جواًبا، أدوّن 
ًنا  مالحظاتي عندما أكتشف ضررًا ما أو ورًما معّي
في صور الفّك، أو خلّال في مبنى األسنان مثًال، 
وألفت نظر طبيب األسنان إلى نتائج غير عادّية. 
ـ“سي.تي.“  فعملي على مدار سنوات في قسم ال
منحني خبرًة أكبر  في مستشفى ”بني تسيون“ 
ّية  مسؤول تقع  عاتقي  على  وأدق.  أعمق  وحتليًال 
القياسات الّدقيقة للصور الثالثّية األبعاد ”سي.

تي.“، وخصوًصا عند اإلقدام على زراعة األسنان.. 
أو  لألعصاب  خلًال  يسّبب  قد  خاطئ  قياس  فأّي 

أضرارًا للمريض والّطبيب وأنا في غًنى عنها.

 Èd??š√  b¼UF*  «œU????ý—≈  ÂÒb??I??ð  p??? Ò½√  XLKŽ ≠
ÆÆÊUMÝ√ ¡U Ò³Þ√ ÂU
√ d{U%Ë

أقوم بتقدمي إرشادات حول كيفّية عمل واستخدام 
مركز  في   Planmeca األشعة  تصوير  أجهزة 
في  احملــاضــرات  من  عــدًدا  أجريت  كما  ــالد..  ــب ال
من  ألكثر  محاضرة  آخرها  كانت  ّية،  الغرب الّضفة 
120 طبيَب أسنان، لتقدمي شرح واٍف عن أهمّية 
ودّقة  منفعة  األكثر  املتطوّرة  األجهزة  هذه  استخدام 

وأقّلها انبعاًثا لألشّعة.

 pÐuÝUŠ  d³Ž  —u ÒB�«  qÒK%Ë  V�«dð  „«—√  ≠
ÆÆÈdš√ v�≈ W ÒO−
dÐ s
 q ÒIM²ðË ‰U ÒIM�«

وحّتى  النّقال  واحلاسوب  املكتب،  حواسيب  حتوي 
من  متّكنني  خاّصة  برمجّيات  السمارتفون  جهاز 
دعت  حال  وفي  الّصور..  وحتليل  ومراقبة  متابعة 
األسنان  طبيب  عيادة  إلى  التوّجه  ميكنني  احلاجة 

حامًال معي حاسوبي الّنّقال، وخصوًصا عندما يريد 
الّطبيب الّتأّكد من نتيجة معّينة.. خبرتي متّكنني 
الّتحليل.. فأنظر إلى أدّق  كثيرًا وتساعدني في 

وأصغر الّتفاصيل.

يستخدم  وخبير،  مسؤول  تقنّي  سبيت  سليمان 
في  تطوّرًا  وأكثرها  الّتكنولوجّية  األجهزة  أحدث 
العالم، حريص على سالمة وصّحة املريض. يحّلل 
بعلم  معرفة  له  دّقــة،  بكّل  األشعة  تصوير  نتائج 
تشريح الفّك (Anatomy)، ويدأب على مواكبة 
الّتطوّر وتقدمي أفضل اخلدمات بأسعار معقولة دون 

املقايضة على اجلودة والّنوعّية.
الوحيد  الّشيء  هو  اسم سليمان سبيت  إّن  فعًال، 
ليخّط  كما قال،   – اّلذي ُفرض عليه في حياته 
ويخّطط مستقبله وفق رؤيته، ويصبح صاحب أهّم 

شبكة معاهد تصوير األسنان في البالد.

”رنتچن»  تصوير  معاهد  شبكة   PanoDent
ممتازة  خدمة  توّفر  والفّك،  لألسنان  و“سي.تي.“ 

ومهنّية وجودة وخبرة.
الرّقمّية  ــور  الــصّ أفضل  على:  احلصول  ميكنكم 
الُعلوّية  الرّقمّية  ــّصــور  ال أفضل  الپانورامّية؛ 
ثالثّية  صور  (مقطعّية)،  بتّية  صور  والّسفلى، 
اّلتي  الّصور  من  العديد  وغيرها  ّية  وثنائ األبعاد 

متّكن طبيب األسنان من اعتمادها بكّل ثقة.
ما  كّل  من  لتتأّكدوا   PanoDent معهد  زوروا 

(ع.ع)جاء أعاله..





ام الـفحم
 مجمع عبد اللطيف

04-6315561 
مفتوح كل ا�سبوعيوم ا�حد عطلةيوم ا�حد عطلة

الـناصـرة
جاليري أبو ماهـر

04-6570077

دير ا�سد 
البعنة-مدخل البلد

04-9887837 

شفاعمرو 
الناعمة-عمارة صليبا

04-9867298 
يوم الجمعة عطلة

تابعونا على

lattef

               (Vega) 3+2+1صالون

               (Golf) 3+2+1صالون

               (Step) 3+2+1صالون



أشهر الماركات العالمية 
فقط في عـبــد اللطيف

2016collection

أثـــــــــــــــــاث
عبد اللطيف

Berrak غرفة نوم
(غرفة نوم كامله تشمل سرير (حجم 160/190) + 2 كوميدينات + تواليت + خزانة فتح جانبي)

أكـبـر
تشكيلة

               (Geneva) 3+3+1+1صالون
6,900 ش.ج

بدل  10,000 ش.ج

ترقبوا فرعنا الجديد
قريب: في دالية الكرمل عسفيا
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…d �U ÒM �«Ë UH O � w �

 
“UHO�” q�«d* 

بالّتزامن مع إعالن جوائز األوسكار يوم األحد القريب، 28.2.2016، 
للمخرج  مرمي»  يا  عليك  «الّسالم  الِفَلسطينّي  الفيلم  سينطلق 
بينها؛  من  الِفَلسطينّية  العرض  دور  في  خليل  باسل  الّنصراوي 
سينما  بحيفا،  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  بالّناصرة،  «سينمانا» 
«برج ِفَلسطني» برام الله، مرَكز «يبوس» الّثقافّي بالقدس، سينما 
«جنني» بجنني  ودار «الكلمة» ببيت حلم. وذلك في عرض مشترك 

مع  الفيلم  األردنّي «ذيب» للمخرج األردنّي ناجي أبو نوّار.
استمرارًا  البالد،  في  مرمي»  يا  عليك  «الّسالم  فيلم  عرض  يأتي 
لسلسلة العروض في العالم العربّي والغربّي وترشيح الفيلم جلائزة 
وبهذا يكون   .2015 لعام  فيلم قصير  فئة أفضل  األوسكار عن 
باسل أّول عربّي في العالم منذ 90 عاًما يترّشح جلائزة األوسكار 

ضمن تلك الفئة.

وقد جاء اإلعالن عن ترشيح الفيلم، بعد جوالت عديدة له في كبرى 
من  بدأ  واّلذي  الّسينمائّي  «كان»  ِمهرجان  بينها  من  اِملهرجانات، 
ّي الّدولّي،  خالله عرضه العاملّي، وصوًال إلى ِمهرجان دبي الّسينمائ

واّلذي منحه جائزة أفضل فيلم قصير. 
املرّشحة  القصيرة  األفالم  مجموعة  مع  مؤّخرًا،  الفيلم،  كما حصد 
اإليرادات  بشباك  أمريكّي  دوالر  مليون   2 حوالي  على  لألوسكار 
400 شاشة في  األمريكي خالل أسبوع واحد فقط عبر أكثر من 
ّية، حيث استمّر في تلّقي اإلعجاب في هذه العروض  أمريكا الّشمال
الّتجارّية بعد إشادات متوالية وموجات تصفيق واحتفاء ِمبهرجانات 
ّية اّلتي منحته 15 جائزة خالل 8 أشهر من عرضه  الّسينما الّدول
آخرها  كان   ،2015 الّسينمائّي  ِمهرجان «كان»  األّول في  العاملّي 
ّية  حصوله على شهادة تقدير في ِمهرجان «األقصر» للّسينما العرب

واألوروبّية.
في  منعزل  دير  في  مرمي»  يا  عليك  «الّسالم  فيلم  أحــداث  تدور 
في  راهبات   5 تعيشه  اّلتي  احلياة  منط  ويعرض  ّية،  الغرب الّضّفة 
هذا الّدير نذرَن أنفسهّن للّصمت، ولكن هذا الّنظام يختّل عندما 
تتعرّض عائلة مستوطنني إسرائيلّيني حلادث خارج الدير في بداية 
أو  باملركبة  الّتجوال  فيه من  اليهود عادًة  ميتنع  اّلذي  الّسبت  يوم 
هدى  زريق،  مارّيا  احليفاوّية  بطولة  من  الفيلم  الهواتف.  استخدام 

اإلمام، شادي سرور، روث فرحي ومايا كورين. 
ودرس  الّناصرة  مدينة  في  ونشأ  وُلد  خليل  باسل  أّن  ذكره  يجدر 
أدنبره،  في  االسكتلندّية  ّية  الّسينمائ األكادميّية  في  املاجستير 
بعدها انتقل ليعيش في لندن وعمل مع العديد من ِشركات اإلنتاج. 
وقد ّمت اختياره عام 2011  من قبل مجّلة «سكرين إنترناشونال» 

كواحد من أفضل 10 صانعي أفالم عرب يجب متابعتهم.

“UHO�” q�«d*
قّدمت جوقة ”سراج“، مساء الّسبت، 20 شباط 2016، حفلها اإلذاعّي 
ّية ووكالة ”عمل  ”يا مروّح بلدك“ في حيفا، بتنّظيم جمعّية الّثقافة العرب
ّي“ لتمثيل الفّنانني الِفَلسطينّيني، بحضور جمهور من حيفا واِملنطقة. فّن

املوسيقّي  بقيادة  ”سراج“  جوقة  غّنت  الزّمن،  من  ساعتني  مدار  على 
ِفَلسطني  سامر بشارة، أغاٍن مللّحنني كالسيكّيني انطلقوا من إذاعات 
إلى الفضاء العربّي، على منّصة كأّنها استوديو إذاعة، حيث عمل على 

وضع تفاصيل العرض اإلخراجّية والّسينوغرافّية املخرج فراس روبي.
حّنا  والّشاعر  األديــب  وجود  عن  بشارة  سامر  حتّدث  االستراحة،  بعد 
القدس“  ”هنا  إذاعة  أّنه عِمل في  إلى  اجلمهور، مشيرًا  حّنا بني  أبو 

و“الّشرق األدنى“ في العام 1946 ودعاه إلى املنّصة. 
بدأ األستاذ أبو حّنا حديثه املنفعل قائًال: ”أّيها األعزّاء، أنا اآلن في نشوة 
احلنني“، وأضاف: ”كّل ما أنشدمت كان من تراثنا اجلميل في ذلك احلني، 
واستطعتم أن تبعثوا فينا املاضي اجلميل، اّلذي آمل أن يكون تراًثا 
لنا يبعث فينا محبة شعبنا اّلذي قّدم لنا تراًثا جميًال بأبعاد كثيرة“، 

فيها.  عمل  عندما  اإلذاعــة  في  ذكرياته  عن  بحديثه  كلمته  واختتم 
ّية ورسالته وأثره على  من ردود فعل اجلمهور حول أهمّية العرض الفّن
موقع  في  صفحتها  عبر  خطيب  إيناس  الباحثة  كتبت  املشاهدين، 
فيسبوك: ”أمس وملّدة ساعتني رقصت مخّيلتي وأحالمي على أنغام 
أحلان عائدة. أحلان عائدة إلى وطنها، عائدة إلى بيتها عائدة إلى مدينة 
حيفا. يا مروّح بلدك، مبؤّديه، وملحنيه وعازفيه وأصواته جعل خيالي 
جعلها  واألدوار.  واملوّشحات  االبتهاالت  أنغام  على  تتمايل  وأحالمي 
ّية حيفاوّية  تبني دار أوبرا فلسطينّية في يافا وتركب فرقة فلهرمون
وجوقات ومسارح سبعاوّية ونصراوّية وجليلّية وساحلّية لنسمعها عبر 

أثير دار إذاعة هنا القدس، هنا يافا، هنا ِفَلسطني“.
”احلفل  مـــن  ــة  ــب ــري ق ـــا  ـــروًض ع ”سراج“  جــوقــة  وســـتـــقـــّدم  هــــذا، 
ــرى.  أخ ــلــدات  وب والــّنــاصــرة  فــي شفاعمرو  بلدك“  مـــروّح  يــا  ـــّي  اإلذاع
من اجلدير ذكره أّن عرض حيفا جاء برعاية قهوة نخلة األصلّية، مقهى 
الّثقافّية  حلظة، مقهى أباجور، صحيفة فصل املقال، مجّلة ”فسحة“ 

الِفَلسطينّية، موقع عرب 48، وموقع شفاعمرو كوم.
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الّنجاح  جا معة  في  وآدابها  ة  يّ العرب اللّغة  قسم  استضاف 
”األفق“  مؤّسسة  األخير،  الّثالثاء  يوم  نابلس  في  الوطنّية 
”يوم  برنامج  إطــار  في  حيفا،  مدينة  من  والفنون  للّثقافة 

املسرح“ اّلذي نّظمته اجلامعة. 
ّية  افتتح الّلقاء الّدكتور نادر قاسم (رئيس قسم الّلغة العرب
ا بالّضيوف، ومؤّكًدا على أهمّية استمرار  في اجلامعة)، مرّحًب
الّتعاون بني مؤّسسة ”األفق“ وجامعة ”الّنجاح“، ُمشيرًا إلى 

ضرورة الّتواصل بني أبناء الّشعب الواحد. 
الفّنان  للّثقافة والفنون،  قّدم رئيس مؤّسسة ”األفق“  بعدها 
رشدي  الّشاعر  كتبه  رًا  مؤّث ا  ـً مسرحّي مشهًدا  محمود صبح 
”األفق“  ليلقي كلمة مؤّسسة  املنصة  اعتلى  اّلذي  املاضي، 
ي  مجالَ في  املؤّسسة  نشاطات  ُمستعرًضا  والفنون،  للثقافة 
املسرح  أســس  تدعيم  في  ــرّائــد  ال ودورهــا  والّثقافة،  املسرح 

الِفَلسطينّي في الّداخل. وأكد في كلمته على أهمّية استمرار الّتعاون 
بني ”األفق“ وجامعة ”الّنجاح“.

”األفق“  مؤّسسة  عام  (مدير  شليوط  عفيف  والفّنان  الكاتب  قّدم  ثّم 
للّثقافة والفنون)، مداخلة حول احلركة املسرحّية الِفَلسطينّية في الّداخل، 
احملّطات  بعض  عند  متوّقًفا  الِفَلسطينّي،  املسرح  مسيرة  ُمستعرًضا 
الّنشاط  تواجه  اّلتي  العقبات  إلى  مداخلته  في  تعرّض  كما  الهاّمة. 
املسرحّي، ُمستنًدا على كتابه ”جذور احلركة املسرحّية الِفَلسطينّية في 
ا ساخرًا من مسرحّيته ”اعترافات  ـً اجلليل“. بعدها قّدم مقطًعا مسرحّي
ِمهرجان  في  مسرحّية  أفضل  جائزة  على  احلــائــزة  سياسّي“،  عاهر 
في  وُعرضت  العبرّية  الّلغة  إلى  ُترجمت  واّلتي  عّكا،  في  ”مسرحيد“ 

ِمهرجان ”تياترنتو“ في يافا - تل أبيب. 
ليقّدم  املرّة  املنّصة، وهذه  الفّنان محمود صبح، مجّدًدا إلى  بعدها عاد 

توزيع  كيفّية  استعرض  حيث  بالّسلطة،  املسرح  عالقة  حول  مداخلة 
احلكومّي  الّدعم  بني  والّتمييز  املسرحّية  املؤّسسات  على  امليزانّيات 
الّسلطة  فرض  محاولة  ملوضوع  تطرّق  كما  ّية،  والعرب العبرّية  للمسارح 

سياستها اخلاّصة على الّثقافة عاّمًة واملسرح خاّصًة. 
واختتمت هذا اليوم املمّثلة املسرحّية لنا زريق حيث قّدمت مداخلة حول 
مرورًا  اإلغريقّي  املسرح  نشأة  منذ  الّتاريخ،  باملسرح عبر  اجلمهور  عالقة 
مبسرح وليم شكسبير في اجنلترا، واملسرح امللحمّي لدى برتولد بريخت، 

وانتهاء باملسرح العربّي عاّمًة واملسرح الِفَلسطينّي خاّصًة. 
شارك في هذا اليوم الّدراسّي حول املسرح الِفَلسطينّي في الّداخل طّالب 
الّنجاح، والّدكتور عبد اخلالق  ّية في جامعة  الّلغة العرب وطالبات قسم 
الوطنّية)،  الّنجاح  جامعة  في  ّية  اإلنسان العلوم  كلّية  (عميد  عيسى 
واحملاضر  مزعل،  غامن  والّدكتور  الّديك،  إحسان  البروفسور  واحملاضرون 

شمس الّدين أبو عصيدة، والّناقد والباحث الّدكتور عادل أسطة.
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يستضيف ”بيت املوسيقى“ عرض ”جوالن“ املوسيقّي، وذلك يوم 
في  (أوديتوريوم)  رابابورت  قاعة  في   4.3.2016 القادم  اجلُمعة 

حيفا عند الّساعة الّثامنة والّنصف مساًء.
من  شرقّية،  بنكهة  اّجلاز  ملوسيقى  موسيقّي  عرض  هو  ”جوالن“ 
والّثنائّي  (كونتراباص)  دوبنت  هيوبرت  الفرنسّي  املوسيقّي  أحلان 
حبيش  ويوسف  ــود)  (ع اخلطيب  أحمد  الِفَلسطينّي  املوسيقّي 
(إيقاعات). ومبشاركة املوسيقّيني الفرنسّيني نايسام جالل (فلوت)، 

زياد الزواري (كمان) وماثيو دونارير (كالرينيت).
جاء عرض ”جوالن“ بعد جوالت عروض ملشروع ”سبيل“ املوسيقّي في 
أنحاء أوروّبا، حيث التقى أحمد اخلطيب ويوسف حبيش بهوبيرت 
دوبونت، وكان ”جوالن“ وليد هذا الّلقاء. حيث ستقوم املجموعة خالل 
ّية، ما  العرض بتقدمي حوارات موسيقّية بني اآلالت الّشرقّية والغرب
بني الكونتراباص والعود والفلوت والكالرينيت واآلالت اإليقاعّية. 
في حديث مع املوسيقّي يوسف حبيش حول عرض ”جوالن“، قال: 
روحّية  بني  ما  يجمع  حيث  نوعه ،  من  فريدًا  اللّقاء  هذا  ”يُعتبر 
وتعبير املقام املوسيقّي الّشرقّي بأجناسه واإليقاعات الّشرقّية، وما 
موتيڤات  خالل  من  املعاصرة  اّجلاز  موسيقى  وتعبير  تقنّيات  بني 
بآلّيات  وتفسيرها  وإيقاعّي  مقامّي  تفكير  على  ترتكز  حلنّية 
الّتعبير والّتوزيع اّجلاري، والعكس صحيح، حيث ترتكز على بعض 
تأويلها  أو  وتفسيرها  جازّية  موسيقّية  موتيڤات  ذات  املضامني 
الّسمع من  يثري  األمر  ”وهذا  بشكل ميلودي مقامّي“، وأضاف: 
إلى  باإلضافة  امليلودي،  والّتعبير  اّجلازّي  الهارمونّي  الّتعبير  جهة 
اإليقاعات املتنوّعة واّلتي تساهم جميعها في الّتنوّع وبروز العديد 
من األلوان املوسيقّية، وكذلك تساهم في تنوّع احلراك املوسيقّي“. 
ومن  حيفا،  في  الفرنسي  املعهد  مع  بالّتعاون  العرض  هذا  يأتي 
املوسيقي  الّتثقيف  بأهمّية  املوسيقى“  ”بيت  إميان معهد  منطلق 
العرض،  إلى  إضافًة  أخرى،  موسيقّية  حضارات  إلى  واالنكشاف 

سيقوم فريق عرض ”جوالن“ بورشات عمل مع طّالب املعهد.
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هذه  حــوّا،  نانسي  احليفاوّية  الفّنانة  تضع 
األّيام، ملساتها األخيرة على باكورة ألبومها 
”املضامني“،  ِشركة  إنتاج  من  الغنائّي، 

ا. واّلذي من املقرّر أن يصدر قريًب
ّي 10 أغاٍن،  ّي الطرّب ويتضّمن األلبوم الغنائ

ّمت تسجيلها في استوديو كرمي نوباني.
هذا وتستعّد شركة ”املضامني“ في املقابل 
ّية  إلى الّترويج لأللبوم، وإطالق حملة إعالن
ــواصــل  ــّت ال ــع  ــواق ــل اإلعـــالم وم ــائ عبر وس

االجتماعّي.
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”محبوبة  لقب  على  نّقاش،  هــدى  احليفاوّية  ــاء  األزي عارضة  تتنافس 
اجلمهور“ في برنامج (صراع البقاء) ”هيسردوت“، اّلذي سيبّث في األّول 
من آذار املقبل، على القناة الّثانية ليتّم فيه اإلعالن عن اسم الفائز في 
شهرًة  حّققت  نّقاش  أّن  إلى  نشير  ”البقاء“.  برنامج  من  األخيرة  احللقة 
مؤّخرًا،  اُخرجت،  أّنها  إّال  البرنامج،  في  منذ مشاركتها  االنتشار  واسعة 
من  إّياها  مانعني  ضّدها،  صوّتوا  اّلذين  زمالئها  قبل  من  املنافسة  من 
مواصلة املشاركة والفوز مبليون شيكل، ولم تبَق أمامها سوى فرصة الفوز 
بلقب ”محبوبة اجلمهور“، حيث بإمكان املشاهدين الّتصويت لها بشكل 

مّجانّي. نذكر أّن احليفاوّية هدى نّقاش (26 عاًما)، تعتبر واحدة من 
أجنح عارضات األزياء العربّيات في البالد، ومتعاقدة مع دار 

.Devotional األزياء
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بيت الموسيقى يستضيف عرض

يوم الجمعة 4/3/2016
الساعة 20:30

في قاعة رابابورت (اوديتوريوم) - حيفا 

Haifa - The Rapaport Center
8:30 PM
4/3/2016

هوبيرت دوبونت - كونتراباص
احمد الخطيب - عود

نايسام جالل  - فلوت
زياد الزواري – كمان

ماتيو دونارير- كالرينيت
يوسف حبيش - ايقاع

Hubert Dupont - Double-Bass
Ahmad Al Khatib - oud
Naïssam Jalal - flute
Zied Zouari - violin
Matthieu Donarier - clarinet
Youssef Hbeisch - percussions

لحجز التذاكر :
04-9501135
054-6934620

Tickets At:

سعر التذكرة: 80 شاقل

هوبيرت دوبونت
تلحين:

Hubert Dupont
Composed by:

Modern jazz with contemporary oriental flavorعرض جاز معاصر بنكهة شرقية,
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الّدنيا،  بهذه  أهلنا وأحبابنا  الكثير من  ينخدع 
فمنهم من يتكّبر ويتطاول على عباد الله. ولهذا 
أجريت استطالَع رأي ملجموعة من الّناس إن كان 
يصدق في أبناء مجتمعنا حديث الرّسول (ص) 
املنافق ثالث: إذا حّدث كّذب، وإذا  القائل ”آية 
وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان“.. فكان رد %70 من 
مجموع 100 شخص أّن هذه الّصفات املذمومة 
صفات  أصبحت  الّنفاق  أهل  بها  يّتصف  التي 
عدم  إلى  يؤّشر  ّمما  الّناس،  من  لكثير  مالزمة 
الّثقة بني أبناء املجتمع من جانب. ثّم يدّل على 
اّلتي  واملبادئ  القيم  عن  املجتمع  أبناء  ابتعاد 
ينا عليها ونطمع بأن تسود في مجتمعنا ثّم  ترّب
سألت ما هو الّدافع لهذا الّتحّول؟ فكان اجلواب: 
الّتنافس على الّدنيا واالنشغال بطلبها بأبسط 

الّطرق وأسهلها، ولو كان من أبواب احلرام.
مشاعر  منهم  فرد  لكّل  أحمل  وأنا  أقول  ولهذا 
احلّب واإلخاء والرّحمة: ال ينبغي أن نطلب رزقنا 
أن  وعلينا  والفساد  والّظلم  باحلرام  أوالدنا  ورزق 

جنعل األنبياء لنا خير قدوة. 
أفقر  من  كان  ــه  أّن محّمد  النبّي  على  ُيحكى 
الّناس.. وُيقال دخل عليه عمر بن اخلّطاب وهو 
جنبه،  فــي  بــه  ــر  أث وقــد  حصير  على  مّضجع 
شعير  من  شيًئا  فــرأى  البيت  إلى  عمر  فنظر 
رسول  حلال  عيناه  فدمعت  الّسقف،  في  معّلق 
الله. فقال الرّسول (ص): مالك يا ابن اخلطاب؟ 
فذكر له امللوك وما هم فيه من رغد العيش، ثّم 
قال متسائًال: وأنت رسول الله وحبيبه في هذه 
احلالة؟! فقال الرّسول: أما ترضى أن تكون لهم 

الّدنيا وتكون لنا اآلخرة؟! 
حياتنا  تكون  أن  ينبغي  أقول ألبنائنا: ال  لهذا 
والّتفاخر  والّلهو  الّلعب  على  مبنّية  كّلها 
باألموال ونحن نبتعد عن طلب مرضاة الله، ألّن 
كل ما جنمعه في هذه الّدنيا سنتركه، وكّل ما 
نحّبه سنفارقه، ولن جند بعد رحلة احلياة إّال ما 
اُة  َي اْحلَ َا  أَمنَّ (اْعَلُموا  تعالى  قال  آلخرتنا.  قّدمناه 
ٌر  وََتَكاُث َنُكْم  ْي بَ ٌر  وََتَفاُخ وَزِيَنٌة  وَلَْهٌو  ِعٌب  لَ ا  َي ْن الدُّ
اَر  اْلُكفَّ أَْعَجَب  ْيٍث  َغ َكَمَثِل  وَاْألَوَْالِد  اْألَْموَاِل  ِفي 
ُحَطامًا  َيُكوُن  مَّ  ُث ُمْصَفرًّا  َفَترَاُه  َيِهيُج  مَّ  ُث اُتُه  َب َن
ِه وَرِْضوَاٌن  َن اللَّ وَِفي اْآلِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد وََمْغِفرٌَة مِّ

ا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغرُورِ)..  َي ْن اُة الدُّ َي وََما اْحلَ
أجلها  ومن  الفانية  الّدنيا  بهذه  البعض  يغتّر 
أجلها  ومن  ويكذب،  يسرق  أجلها  ومن  ُيقتل، 
ثّم  األفاعيل،  يفعل  أجلها  ومن  العهد،  يخون 
ويقبل  دنياه،  فيها  يفارق  اّلتي  الّلحظة  تأتيه 
ــُم  ــاُك ــَه (َأْل تعالى  ــال  ق ــه.  ــرت قــّدم آلخ مــا  على 
رَ، َكالَّ َسوَْف َتْعَلُموَن).  ى زُرُْمتُ اْملََقاِب َكاُثرُ، َحتَّ التَّ

يروى عن علي (كرّم الله وجهه) أّنه وقف على 
أهل  يا  عليكم  الّسالم  ــال:  وق فبكى،  القبور 
القبور. أنخبركم أخبارنا؟ أّما الزّوجات فتزوّجن. 
فقد  ــوال  األم ــا  وأّم قّسمت،  فقد  البيوت  ــا  وأّم
بكى،  ثّم  أخباركم؟  فما  أخبارنا  هذه  ــت..  ورث
ــزَوَُّدوا  (وََت لقالوا  نطقوا  لو  والله  وقال: سكتوا.. 

ْقوَى).. َر الزَّاِد الَتّ ْي َفِإَنّ َخ
ــاك ال  إّي ــاك  إّي فيها  مبا  تــدري  تزهو وال  دنياك 

تأمن عواديها

حتلو احلياة ألجيال فتنعشهم ويدرك املوت أجياًال 
فيفنيها

أحمد  واجلــار  خازنها  ــوان  غــدا رض لــدار  فاعمل 
والرّحمن بانيها

قصورها ذهب واملسك طينتها والزّعفران حشيش 
نابت فيها

فَمن أراد الّنجاة في الّدارين فليحفظ حدود الله 
ويرعى حقوق العباد وأّنه لو ركض، ركض الوحوش 
له  إّال ما كتبه  الله  نال من رزق  ما  البرّية  في 
الله  احفظ  غالم  ”يا  عّباس  البن  الرّسول  كقول 
على  تعرّف  جتاهك،  جتده  الله  احفظ  يحفظك، 
سألت  إذا   . الّشّدة  في  يعرفك  الرّخاء  في  الله 
واعلم  بالله،  فاستعن  استعنت  وإذا  الله  فاسأل 
أّن األّمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إّال بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا 
على أن يضروك لم يضروك إّال بشيء قد كتبه 

الله عليك رفعت األقالم وجفت الّصحف“.. 
فال ينبغي ألحد من أبناء مجتمعنا أن يشعر أّن 
للمرء من  القوّة واملنعة والّسلطان واجلاه يحصل 
الّساحر، وقد  الّسحر سينقلب على  الّظلم، ألّن 
يتحّول الّصديق إلى عدّو ويهدم كّل ما بني من 

ذلك مبعصية الله.. 
أخبار  مــن  كثير  ــن  اب ترجمه  مــا  ــوق  أس لذلك 
البرامكة. البرامكة أسرة أعجمّية فوّضها هارون 
الرّشيد في األموال والّديار فبنوا القصور واحلدائق 
والفّضة.  الّذهب  مبــاء  قصورهم  ميوهون  وكانوا 
الّشهوات  وارتكبوا  الّصلوات  وتركوا  الله  ونسوا 
الفواحش.  من  وأكثروا  الّسّيئات  من  وأكثروا 
الّناس  ــرب  أق عليهم  سّلط  ــّم  ث الله  فأمهلهم 
إليهم، هارون الرّشيد، اّلذي وثقوا به ووثق بهم 
وأحّبوه وأحّبهم.. ولكن صدق فيهم قول الرّسول 
(ص): ”َمن أرضى الّناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الّناس، وَمن أسخط الّناس 
برضى الله رضي الله عنه وأرضى عليه الّناس“. 
فغضب عليهم هارون الرّشيد فأخذ كبيرهم اّلذي 
البرمكي  خالد  بن  يحيى   , املعصية  عّلمهم 
طالت  حّتى  سنوات  سبع  الّسجن  في  فأنزله 
حليته وأظافره وشعر حاجبيه وطال شاربه وطال 
في  أنــا  ال  يقول:  أصبح  حّتى  فيه  شــيء  كــّل 
دخلوا  من  له  فقال  ــرة.  اآلخ في  أنا  وال  الّدنيا، 
في  الله  عرفت  ما  قــال:  مالك؟  يزورونه  عليه 
الرّخاء فلم يعرفني في الّشّدة . ثّم قال: أتدرون 
مباذا أصابنا الله بهذه املصيبة؟ قالوا: ال ندري. 
قال: ”دعوة مظلوم سرت في ظالم الّليل غفلنا 
الّدعوة  الله عنها“، ومثل هذه  عنها ولم يغفل 
قد تصيب كّل َمن طلب الّدنيا وزينتها وزخرفها 

بظلم العباد وفساد البالد.
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الّصالة هي اكتشاف اإلنسان لذاته باإلصغاء إلى 
املباشرة مع  اإلنسان  إّنها عالقُة  إًذا،  يتكّلم.  الله 
الُة ليست مجرَّد كلماٍت ُتقال، وال هي  الله. فالصَّ
الّطلبات  الئحة  عن  بعيدًة  وتبقى  الكالم،  ثرثرُة 
َتها؛ إّنها تعني أن أَجِلَس  ريُد من الله تلبيَّ الَّتي ُن
حضرِته  في  وقلبي  نفسي  وأضــَع  احلبيب  بقرِب 
ُم ما أنا بحاجٍة إليه، وسَيعَمُل  ة، وهو َيعَل اإللهيَّ
ووثوًقا،  اطمئناًنا  أكثَر  جعلي  على  تأكيٍد  بكّل 
على مثاِل مرمي أخت مرتا الَّتي جلسْت عند َقَدَمي 
(لوقا  األبدّية  احلياَة  كــالَم  كالَمه،  َتسمُع  يسوَع 
الة يبقى يتيًما  وُم خارَج إطاِر الصَّ 39:10). فالصَّ
اجلناحان  هما  الة  والصَّ وم  الصَّ ثمر.  بال  وعقيًما 
ماء (من أقوال  الّلذان يطيُر بهما اإلنسان إلى السَّ

املكرَّم األب بشارة أبو مراد املخّلصّي).
إّن الّصالة هي حواٌر صامٌت مع الله، حيث ينفتح 
بها القلب بصمٍت أمام الله؛ إّنها حواٌر قلبيٌّ لذاك 
في  اجللوس  إّنها  وحياتنا؛  قلوبنا  يسكن  ــذي  الَّ
وقُت  إّنها  إذ  وتقوى،  وَمهابٍة  بخشيٍة  الله  حضرة 
الَّتي ما هي إّال  الله وكلمته  اإلصغاء إلى صوت 
حياٌة أبدّية، كما عّبر عن ذلك رأس الرّسل القّديس 
ّية الّشخصّية بالرّّب  بطرس، حني أعلن خبرته اإلميان
تالميذه  من  كثيٌر  تركه  أن  بعد  املسيح،  يسوع 
تقدمي  خــالل  مــن  ــاة  احلــي خبز  عــن  كالمه  بسبب 
جسده ودمه مأكًال ومشرًبا ألتباعه: «أجابه سمعان 
بطرس: يا رّب، إلى َمن نذهب وكالم احلياة األبدّية 
عندك؟ ونحن آمّنا وعرَفنا أّنك قّدوس الله» (يوحّنا 
6: 68-69)؛ إّنها، بالّتالي، بعيدٌة كّل الُبعد عن 
مفهوم الّطلبات الّشخصّية، ذلك أّن اآلب الّسماوّي 
يعلم ما نحن نريد، وهو َمن يختار الوقت املناسب 
صالتنا  ويستجيب  اإللــهــّي  بسلطانه  ليتدّخل 
وُدعانا؛ إّنها اشتياُق اإلنسان إلى الله، وهي َتَفرُّغ 
القلب لله. فهي إذن خلوة الّنفس مع الله، هي لقاٌء 
بالله، ذلك أّنها  الله، لقاء حّب؛ هي التصاٌق  مع 
الّنفس  ومتّتع  الله  قلب  مع  اإلنسان  قلب  تالمس 

بالله. 
وفي هذا قال داود الّنبّي: «ذوقوا وانظروا ما أطيب 
أنا  «ولي  أيًضا:  وقال   ،(9  :34 (مزمور  ــرّّب»  ال

يطيب الّتقرُّب إلى الله» (مزمور 73: 28). 
وعليه، فإّن الّصالة هي رباٌط شخصيٌّ بني اإلنسان 
والله، ذلك أّن فضيلة الّصالة، وهذا القول للقّديس 
بالله،  اّحتادنا  سّر  م  ُتَتمِّ باالماس،  غريغوريوس 
ألّنها رباُط اخلالئق العقلّية بخالقها. «فبالّصالة، 
اإلنسان  يلتقي  الّسريانّي،  إسحق  القّديس  يقول 
ا، يعرفه وُيحّبه». هذا ما يجعل من  بالله شخصّيً
ًة مع  ًة وَشرِكًة روحّي ًة وعالقًة حيَّ الّصالة ِصَلًة حقيقّي
الله اآلب الّسماوّي بابنه يسوع املسيح كلمة الله 
اخلّالق  وعمله  وفعله  القدس  الرّوح  بقوّة  د  املتجسِّ

في اإلنسان.
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سان إّال لتمجيد أعماله  إّن الله تعالى لم يخلق اللِّ
هدفه  هو  هــذا  خالئقه.  في  أمتَّها  الَّتي  ة  اإللهيَّ
سان. إّال أنَّنا في أحياٍن  األساسّي من وراء خلق اللِّ
سان  اللِّ وهــدف  سير  وجهة  بتغيير  نقوم  كثيرة 
اآلخرين ودينونة  لعنٍة ضّد  عندما نستعمله كأداِة 
لهم (راجع مّتى 1:7-5). فننِصُب أنفَسنا مكاَن 

الله في دينونة اإلنسان اآلخر كما لو كّنا نحن بال 
خطيئة وبال حاجٍة إلى رحمة الله ونعمته. إّن إدانة 
الّشرّيرة متركزًا  الّطبيعة  الغير هي من أكثر بقايا 
وعناًدا يصعب الّتغلُّب عليها، والّتخلُّص من براثن 
مها، والعني البشرّية ترى كّل األشياء ما عدا  حتكُّ
نفسها، ولكّن عني الله تراقب اجلميع على الّسواء.

وم ال ميكن أن يكون كامًال وذا معًنى ومغزًى  إّن الصَّ
روحّي إّال إذا قمنا بتطهير لساننا عمًال باملزمور 
على  ا  ورقيًب لفمي،  حارًِسا  ربُّ  يا  «أقم  القائل: 
باب شفتّي». فلنتأّمْل مًعا في ما كتَبه القّديس 
من  اإلنسان  ُة  ّي «بل بُعنوان  رسالِته  في  يعقوب 
ِملؤُُه  ُتضَبط،  ال  ٌة  بليَّ إّنه   ...» يقول:  سان»،  اللِّ
اَس  النَّ َنلَعُن  وبه  اآلب  ــرَّبَّ  ال بارُِك  ُن به  قاِتل،  َسمٌّ 
َتخرُُج  ــٍد  واح فٍم  من  الله.  صــورِة  على  املخلوقَني 

البركُة والّلعنة...» (يعقوب 12-1:3).
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”الّسّلم  كتابه  في  الّسّلمّي  يوحّنا  القّديس  يقول 
اجلسد،  لرغبات  إقصاٌء  هو  ”الّصوم  الله“:  إلى 
خّيالت  التَّ من  حترٌُّر  الّشرّيرة،  األفكار  عن  ابتعاٌد 
املذنبة، طهارة القلب، نور الّنفس، ويقظة العقل“.

هو  ”الّصوم  الكبير:  باسيليوس  القّديس  يقول 
كالّطير ذي جناَحني ال يستطيع أن يطير وُيحلِّق 
بدون جناَحيه: الّصالة واإلحسان“؛ وأيًضا: ”الّصوم 

يقرِّب اإلنسان من الله“.
”الّصوم  احلديث:  الّالهوتّي  سمعان  القّديس  يقول 
هكذا  الّضباب،  رويًدا  رويًدا  ُيزيل  الّشمس،  مثل 

تضمحّل غشاوة الّنفس“. 

W9Uš
وكّل  الّسهر،  الــّصــوم،  الّتوبة،  املطاف،  آخــر  في 
إلى  افتقاٌر  هو  املسيح  أجل  من  وإمساٍك  جهاد 
باحلبيب  أوفر  لقاٍء  إلى  املعشوق،  إلى  توٌق  الله، 
مّتع األقصى باجلمال اإللهّي، إلى  اإللهّي، إلى التَّ
الّسعادة احلقيقّية األبدّية، االكتفاء باملسيح وحده. 
لذا، فإّن الّصوم من أجل املسيح سرّ، سّر الّتواضع 
أمام الله، سّر محّبة الله الَّذي خلقنا في املسيح 
بافتقارنا  نبادله احملّبة  ونحن  الّالمتناهية  مبحّبته 
إليه. ُخِلقنا صوّامني حّتى نبقى ُعّشاًقا إلى األبد 

(راجع تكوين 17:2). 
الَّذي  الّنهار  عيُش  هو  وم  الصَّ أّن  يّتضح  هنا  من 
لإلنسان  روحــّي  عبوٌر  بالّتالي  وهو  له،  مساَء  ال 
ائم بإمياٍن حّي، من الّظلمة الّدنيوّية إلى الّنور  الصَّ
األزلّي، ومن العدم إلى الوجود احلقيقّي في الله، 

ومن املوت إلى احلياة األبدّية.
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ّية بفرح املفاجأة أو بطرب الدهشة؛  لن ينعم املتتّبع ألخبار مجتمعاتنا العرب
فالّسكني ما زالت تسّل برتابة الّدعاء، من غمد الّدم ”الّداشع“، لتبقر خاصرة 
باسمها  اّلتي  الّسماء  منابر  على  من  تؤد  والقصيدة  الثكل،  وتربي  ــورد  ال
أو  بالكفر  األرض،  على  وكالئها  قبل  من  يّتهم  من  كّل  على  األيــادي  ترفع 
بخدش احلياء العام، ويكفي لتجرميه بالكبيرة عرض فيلم فلسطيني الفت، 
أو استعراض رقصة شعبّية، أو إنشاد مغّناة متسح احلزن عن قباب بلداتنا ومن 

مخادع أبنائها.
التي  تلك  الهوية،  جدار  في  أطلقت  رصاصة  تطرشك  وجهك  وّليت  كيفما 
وعرفت  الوطن،  أرض  في  والبقاء  املخاضات  معنى  فهمت  قيادة  هيكلتها 
يكون،  العريضة  اجلماهير  مصلحة  يخدم  ما  فكل  وهامًشا،  معنى  للوحدة 
ا وناصًعا ويراكم رصيًدا يصب في  بالّنظرّية والتجربة وبالعلم والفطرة، وطنًي
بنوك األمل ويرفد عملّية بناء أقلّية ُتركت،على رصيف النكبة، بقايا جسد 
ممزّق، المست قيامته، من بني حطام املؤامرة، املعجزة، لكنها، بحكمة جيل 
قصائد،  معاول،  مناجل،  حناجر،  زنوًدا،  واقًعا:  صارت  وشجاعتهم،  البنائني 

وسنابل تفّجرت جنى وأقمارًا وشهدا.
ال شيء يسّر القلب في أخبارنا املتداعية امللتهبة، ويبقى منبع القلق األبرز 
البلد،  وساحة  وعائلته  بيته  وحصانة  الفرد  وسالمة  املجتمعي  األمن  غياب 
تلك التي ألفتها وعاشتها قرانا ومدننا حتى في أحلك أيام الّنضال ومقارعة 
حكم عسكري حاول، لعقدين من الزّمن، إذابة الباقني من أصحاب األرض، أو 
تهجيرهم، ليلتحقوا مبن أفزعه نحر األهل في ساحات القرى، كعيلبون ودير 
ياسني وأخواتها، أو مبن غرّرت بهم نداءات إخوتهم العرب ووعودهم اخلّلب، بأن 

العودة إلى فلسطني قدر وحتم، واخليام، ال عليكم، إلى زوال قريب. 
لم تتشّكل الُهوّية الوطنية لتلك األقلّية الباقية في وطنها، إّال حتت سقف 
خيمة أصيلة دّقت أوتادها عميًقا في صخر البالد، وأعمدتها كانت قيادات 
صممت على حماية تلك اجلموع من الضياع ومن غيرة املالئكة، فشّخصت 
مبهارة بواطن املخاطر وموضعتها على سّلم أولوّياتها، مخضعة الهامشي إلى 
ّمت  اّلذي  العمل،  الّتشخيص جاء دور  الكبير. وبعد  إلى  والّصغير  األساسي 
بواقعّية كفاحّية لم تقّبل الّتفريط وال املقامرة، فحماية الكل تستوجب حماية 
إذا صار  يقوم  ال  والّشرف  األرض،  بصون  وتنتهي  تبدأ  العرض  الفرد، وصون 

الذيل رأًسا، والزّعيم حّتى يصير فإّنه قد يذدنب!        
برأيي، يعيش اآلن، العرب مواطنو إسرائيل، في عصر ما بعد اخليبة واإلحباط، 
الرّعب  مسلسالت  تواصل  هو  واملؤملة،  املستفزّة  اخلالصة  هذه  على  ودليلي 
في  القرى  واندماج  مهاجري  الّشباب  انصهار  وعملّيات  قرانا،  شــوارع  في 
مجتمعات املدن املختلطة وغيرها! واالعتداءات على مدارسنا ومشاهد املهانة 
في مجالسنا ومؤّسساتنا العاّمة، وانحسار احلّيز العام وخسارة ما كان يتيحه 
من حرّيات في ساحاتنا، واسوداد فضاءاتنا الّثقافّية واالجتماعّية، التي صار 

يتصارع على وطئها عّدة قوى لن جند بينها تلك التي بنى أباؤها خيمتنا.
بصداقة  معه  والّتعايش  قائم  هو  ما  على  التعوّد  العصر:  هذا  عالمات  من 
أثبتت جتارب األمم أّنها صداقة خادعة، فلن يتعايش حمل مع ذئب، وال ميامة 
ترقد بجوار نسر أو حّية، واألنكى أّن البعض يفلسف ذلك اخلنوع بشعارات 
وحدوّية برّاقة زائفة، من جهة، ومن جهة أخرى، بتبريره وتعزيزه بفرضّية خبيثة 
مفادها أّن اآلتي سيكون أسوأ، فاقبلوا بحكم الّلطمة والّسكني والقنبلة، ألّن 

املخفي سيكون حتًما أسفل وأخطر.
 ومن عالمات هذا العصر املابعد الهزمية واإلحباط، جند جلوء قطاعات واسعة 
ّية، ومحاولة هؤالء مبواجهة اخلوف  من أبناء الّشعب العاجزة والّتائهة، إلى الفردان
منها باالحتماء في ظالم وحدانّية/ فئوّية تسوّغ للفارّين إميانهم الواهم بصّحة 
خّطورة:  أشد  هذا  يكون  قد  أو  بسيطة“،  ”زيح عن ظهري  الّضعفاء:  مقولة 
”رافق الّسبع حّتى إذا بوكلك“، وما يسّببه من التجاء هؤالء إلى قواقع ساّمة 
أو  املتفّشية  اجلرمية  فرق  إلى  البلطجة  واالنضمام  الّدولة،  مع  العمالة  مثل: 
الّتحالف معها واالستفادة من خدماتها، العائلّية، احلمائلّية، الّطائفّية، وفرق 

الّتكفير الّدينّية.
خيمنا  في  أوتادها  بدّق  واملفاعيل جنحت  العوامل  هذه  أّن جميع  يَر  ال  من 
العاّمة،  فضاءاته  وعلى  حياتنا  مفاصل  على  قبضاتها  إحكام  في  وأوغلت 
فسيظّل أعمى وغير أهل لقيادة هذه اجلماهير ال سّيما في هذا الزّمن الرّديء 

واملنذر باملصائب.
إلى حّد  واّلتي جنحت،  ا،  ـً ّي املنتجة محل الّسرطانات  تلك  تفّشي  يَر  ومن ال 
بعيد، بتحييد دور األحزاب الّسياسية الوطنّية وتقزمي تأثيرها على حياتنا 
املقنع،  بأداء قيادات هذه اجلماهير غير  الّسياسّية واالجتماعّية، فسيرضى 

علًما بأّنه ال يرقى إلى حجم املخاطر التي حتيق بنا ومبصيرنا.
لن أكرّر ما قلته في مقاالتي الّسابقة، فسياسة الّدولة وحكوماتها املتعاقبة 
وجميع الوزارات ومنظومة احلكم تسعى مبنهجّية واضحة لضرب وجودنا كأقلّية 
قومّية وإقصائنا عن احلياة العاّمة للّدولة وسحب ِصدقّية نضالنا وشرعّيته من 
ّية، وتبقى تلك الّسياسات هي اخلطر األساسي  أجل نيل حقوقنا الوطنّية واملدن
التي جنابهها؛ لكّنني، إلى جانب وعيي بذلك، أوّكد أّن  على سّلم املخاطر 
قيادتنا لن تنجح في مواجهة تلك الّسياسة العنصرّية الّقبيحة، إذا لم تعد 
املوجودة  املخاطر  لسائر  وتعريفاتها  واخلارجّية،  الّداخلّية  حتالفاتها  حسابات 
على ذلك الّسّلم. فبدون تشخيص جريء وصحيح لن تتوّصل تلك القيادات 
إلى وضع برامج نضال صحيحة وكفيلة بدرء املخاطر وإيقاف انزالقنا على ذلك 

املنحدر اخلطير.
وانتخابات  الُعليا،  املتابعة  جلنة  رئيس  انتخابات  بعد  خيرًا  استبشرنا  لقد 
القائمة املشتركة، لكّننا، لغاية اآلن لم نلحظ أّي تأثير يبّشر ما استشرفناه من 
تغيير وما زلنا نلمس أّن ما كان هو ما سيكون، وخوفنا أن تستمّر قياداتنا 
بتقدمي كّل اخليارات األكثر جناعة، على مذابح الوحدة القبلّية، قرابني وخسائر.

فنحن، كأقلّية في دولة تهرول أكثرّية مجتمعها نحو تبّني نظام حكم فاشي، 
وهًما  اآلن  أصبح  موهوًما،  حلًما  يوًما  كان  الذي  العربي،  عمقنا  أّن  نعرف 
مصلوًبا، ونعرف، أيًضا أّن امتدادنا اإلسالمّي، صار امتدادات على مّد الّسيف 
املجرّبني  وصبر  محلّية  بحكمة  نصمد  إذا  لم  أّننا  ونعرف  والّنظر،  والرّمح 
وتصميم من سقوا الفوالذ، قد ُجنبر على عبور الّنهر مرّة ثانية، وقد نحظى 
بتغطية إعالمّية نشطة ومبتابعة الرّأي العام واملجتمع الّدولي كما حصل في 
جميع مذابح القرن املاضي. فإذا أردنا أن ال ُننَكب مجّدًدا وأّال نكنس ثانية، 

علينا أن نهجر ما ُجرّب وفشل، ونرتاد ونشجع على ما لم يجرّب.
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يجب إعادة تعريف املخاطر التي تواجه مجتمعاتنا بدون تأتأة ورياء وانتهازّية، 
لكّنها  املصائب،  مصيبة  األكبر وقمعها  اخلطر  ستبقى  الّدولة  فسياسة 
يجب أن ال تلغي صدارة سرطاناتنا احمللّية، التي يجب ان تأخذ مكانها في 
رأس سّلم األولوّيات واملخاطر، وإن ّمت ذلك فستنجح قياداتنا في مواجهتها 

كما يجب.
حزب  قائد  يتحالف  ال  أن  مثًال،  يستوجب،  قاتًال  خطرًا  البلطجة  فتعريف 
وطني مع من تفوح من محيطه رائحة اجلرمية! وتعريف الّطائفّية سًما زعاًفا، 
يستوجب فك حتالفات كثيرة مع قوى طائفّية كان اقتراب هذا احلزب منها أو 
ا له على حساب سالمة اجلمهور وأمنه العام، وتعريف  ـً ا سياسّي ذاك، مكسًب
ُمبدع، كأخطار ُمحدقة  أو ترهيب  بفّنه  فنان  أو تكفير  لفكره  مالحقة معلم 
مبجتمعنا ككل، يؤّدي باحلتم، إلى بناء حتالفات سليمة وال تقوم على سيقان 

من البامبو!
الّسياسة الّسليمة علمتنا أّن تعريف املخاطر وحتديد مواقعها الهرمّية يؤّدي 
واقعّية  عمل  برامج  اعتماد  إلى  وبالّتالي  األقوياء  احللفاء  استنخاب  إلى 
نعيش  فنحن  احلقيقّية،  الّنضال  اختيار ساحات  إلى  تفضي  وهذه  كفاحّية، 
يجب  اّلتي  والّثالث  والّثاني  األّول  اخلطر  وهي  الفاشّية،  اشرئباب  زمن  في 
املفترضني في  نفّتش عن ضحاياها  لن يحصل ما دمنا ال  مواجهتها، وهذا 
املجتمع اليهودي، ونسعى إلى استحالفهم إلى جانبنا وضّمهم معنا جنوًدا 
في خنادق املستهدفني الطبيعّيني، حّتى إذا عارض ذلك بعض العرب ألسباب 

قومجّية أو مستلحفني بالّدين. 
بطرطشات  وصاخبة  األبيض  بالوجع  نّدافة  كسابقتها  املاضية  ــام  األّي كانت 
في  وقمعه  الفكر  ومالحقة  القيادات،  صمت  على  غّطى  ــذي  اّل الرّصاص 
مطارحنا؛ فسكوت جميع القادة واألحزاب واحلركات على ما جرى، مثًال، مع 
فيلم عمر واالعتداء على  املعلم علي مواسي ومالحقته على خلفّية عرضه 
التجّمع  وفرع  الّشيوعّي  واحلزب  اجلبهة  وباستثناء  جرمية،  هو  املدرسة،  حرمة 
الُعليا  الّلجنه  سكتت  القطرّية،  التجّمع  حزب  مؤّسسات  وليس  احمللّي، 
والقائمة املشتركة وعشرات مؤّسسات املجتمع املدني، في موقف يدّل إّما على 
خوف هذه اجلهات أو على انتهازّيتها، وكال االحتمالني، يصّم القيادة باألسود 

ويرمينا في مهاوي الرّدى.  
ما زلنا ننتظر ذاك الّتغيير املنشود وشجاعة قادة غائبة، فنحن، واحلال هكذا، 
نفس  في  ستأخذنا  فكّلها  إليها،  الّشعاب  تعّددت  وإن  واحــدة،  خامتة  أمام 

ا! الهاوية، سواء كانت إسرائيلّية الصنع أو أنتجت بيننا محلًي
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عرفت شعوب العالم املختلفة األقنعة منذ فجر الّتاريخ، 
وآمنت بتأثيرها الّنفسّي، وما تتمّيز به من قيم ومحموالت 

ثقافّية تتعّلق بعادات تلك الّشعوب ومعتقداتها.
ويدرك املشتغلون بعلم األساطير (امليثولوجّيون) اآلن، أّن 
ّية استخدمها اإلنسان لفهم العالم  القناع كان وسيلة بدائ

الغامض ومحاولة الّتأثير فيه والّسيطرة عليه.
والهنود  والّصينّيون  والرّومان  اليونان  قدماء  عرف  لقد 
ّية  مال الشِّ أمريكا  لقارَتي  األصلّيون  والّسّكان  واألفارقة 

وهي  األقنعة،  من  عديدة  أنواًعا  الكاريبي  جزر  وشعوب  وأستراليا  ّية  واجلنوب
ا في ثقافتها. ـً ا ُمهّم ـً ّي ا وجمال ـً تشّكل ُعمًقا طقوسّي

ًيحّدد علماء علم اإلنسان (االنثروبولوجيا) الوظيفة املباشرة واملُعلنة للقناع بأّنها 
اإلخفاء والتنّكر، فكّل مقّنع هو شخص ُمتخفٍّ.

ومبا أّن القناع ُيشّكل وسيلة حجب أو انحراف في قناة الّتواصل بني شخصني أو 
أكثر، فإّنه سيؤّدي بالّضرورة إلى إرباك املعرفة الّتقليدّية لآلخر وتشتيت انتباهه 

عن احلقيقة الكامنة حتته..
لكن األمر ال يتوّقف عند هذا احلّد، فاملُقنَّع ال يكتفي بإخفاء مالمح وجهه فقط 
واستبدالها مبالمح أخرى، بل يسعى قبل ذلك إلى إيصال رسالة أو القيام بفعل 

ال يستطيع تنفيذه بوجهه املعروف.
في املسرحّيات امللحمّية اّلتي كانت ُتعرض على اجلمهور في أثينا القدمية قبل 
أكثر من 3000 عام، لم يكن باستطاعة املمّثل لعب دوره دون أن يرتدي قناًعا 
للجمهور  والّثقافة  والّتربية  الّسائدة  فالّذائقة  األسطورّية؛  الّشخصّية  تلك  ُميّثل 
ا  ـً اليوناني لن تقبل ببساطة إّال شخصّية البطل اّلذي حتلم به، وليس كائًنا عادّي
من البشر؛ وفي هذا يكتب الّناقد العراقي عبد اإلله الّصائغ: ارتقى اليونانّيون 

بالقناع... فقد استفادوا من تقنّيته املركّبة في فكرة احللول الدرامّية!! 
فاملمّثل لن يقتنع مثًال ولن يقتنع اجلمهور معه حني ُميّثل شخصّية ”سيزيف“.. 

ُيهّيئ  َعهَد ذاك  الّذاكرة اجلمعّية  قناع سيزيف احملفور في  لكن 
املمّثل والّنّظارة لتقّبل فكرة أن ُيسَتحضر سيزيف على خشبة 

املسرح.
املقّنعون وامللّثمون أشخاص مجهولون إًذا، وبسبب هذا اجلهل 
ا  وغالًب والفضول  واحليرة  والّشّك  للرّيبة  مصدرًا  سيكونون 

اخلوف!!
بن  ميمون  األعشى  اجلاهلّي  الّشاعر  يؤّكد  الّصدد  هذا  وفي 

قيس البكري هذا املعنى بقوله: ”ملا نزلنا كشفنا عن جماجمنا 
ليعرفوا أّننا بكر فينصرفوا“.

ثّمة َمن يسأل: ”أليس املُقّنع شخًصا خائًفا، أيًضا؟“.
فظهوره على حقيقته سُيجرّده من عناصر القوّة والغموض اّلتي يتمّتع بها.. 
ّية اإلفريقّية يرتدون األقنعة املخيفة في  وبهذا اإلدراك كان أفراد القبائل البدائ
أثناء حفالت الّصيد أو طقوس احلرب، أو من أجل طرد األرواح الّشريرة اّلتي ُتداهم 

أبناء القبيلة في حال املرض أو األوبئة.
واألعــداء  الّشر  أّن  يرى  فهو  ِقناعه،  من  شجاعته  يستمّد  البدائّي  فاإلنسان 
واحليوانات املفترسة واألمراض ستخاف وترتبك بسبب ِقناعه.. إّن االرتباك وعدم 
ا كان  ـً ع إثارته في اآلخر.. أّي اليقني هو الفعل الّنفسّي القوّي اّلذي يحاول املقنَّ
ع. شكله ونوعه وحجمه، ألّن اآلخر سيصبح بالّضرورة عاجزًا عن إدراك ماهّية املُقنَّ

أّن  يبدو  لكن  القناع.  استخدام  بدأ  ُيحّدد متى  ُمسّجل  ُمحّدد  تاريخ  يوجد  ال 
اختراع القناع األّول ال يقّل أهمّية عن اكتشافات واختراعات أخرى غّيرت مسار 

البشرّية: كإيقاد الّنار وتدجني احليوانات وصناعة اخلبز..
بني مالمح  يجمع  ُمدهًشا  مزيًجا  أو  البشرّي،  الوجه  غالًبا شكل  القناع  يّتخذ 
األقنعة  في  كما  األسطورّية،  والكائنات  والّطيور  املفترسة  واحليوانات  البشر 

اإلفريقّية والّصينّية والهندّية.
فهي جتمع مالمح اإلنسان املجرّدة واملّلونة، الرّيش والقرون واألنياب.. يشّذ عن 
على  متاًما  ُتشبههم  مللوكهم  ّية  مثال أقنعة  اّلذين صنعوا  املصرّيني  قدماء  ذلك 
شكل توابيت ُتغلِّف كامل اجلسم، رّمبا إلميانهم باحلياة بعد الفناء ورغبتهم في 
أن يحتفظ موتاهم بالهيئة والهيبة الكاملة اّلتي كانت لهم أثناء حياتهم. غير 
أّن أكثر األقنعة قسوًة تلك اّلتي بال مالمح، األقنعة الفارغة من أّي معنى أو 
فكرة أو لون، فليس ما هو أكثر قسوة من قناع يتكّون من كيٍس أسود ُيغّطي 

كامل الرّأس فيه ثقبان صغيران ُتطّل منهما العينان.
ْبَهم  إّن هذا الّنوع من األقنعة ميحو أّي أثر شخصّي للُمقّنع، ويحيله إلى كائن ُم

َيِعد بالّنهاية فقط!
(يتبع)
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ــرّاحــل  ال عــن  ُكتبت  املــقــاالت  مــن  الكثير 
ودّع  ــذي  واّل اإلعالمّية،  وجنومّيته  هيكل 
والّتسعني  الّثانية  ناهز  عمر  عن  احلياة 
عاًما؛ وبغّض الّنظر عن اختالفنا مع هيكل 
في العديد من األمور، لكن احلقيقة هي أّن 
مقال هيكل األسبوعي، كان  محّط أنظار 
واملعّلقني  واحملّللني  ــرّؤســاء  وال امللوك  كاّفة 
الّصحافّيني  أبرز  وكان  العربي.  العالم  في 
العرب واملصرّيني في القرن العشرين وحّتى 

حلظة وفاته. 
الرّاحل هيكل التقى كاّفة امللوك والرّؤساء العرب، واستطاع التوّغل 
في أسرارهم الّسياسّية، فمنهم من اعتبره صديًقا، ومنهم من اعتبره 
متدّخًال في شأن غيره. وهيكل كان بالفعل مليًئا باإلنتاج والعطاء 
ّية وأجنبّية العديد من الكتب  الفكرّي، فقد أصدرت له دور نشر عرب

ّية واإلنكليزّية تتعّلق باملنطقة.  بالّلغتني العرب
ــوّة  ــي ق ـــى شــك ف ــوجــد أدن ال ي
الّنظر  بغّض  اإلعالمّية،  هيكل 
لكن  وأسبابها،  مصدرها  عن 
هيكل يبقى الرّجل اّلذي سيظّل 
حّتى بعد وفاته مثار جدل لدى 
واملعّلقني  احملّللني  من  الكثير 
خصوًصا  العربي،   العالم  في 
أخالقه  بتقييم  يتعّلق  فيما 
الّسياسّية والفكرّية. فهناك من 
بامتياز،  انتهازًيا  يعتبره  كان 

ا من الّدرجة األولى. ـً ا قومّي ـً ّي وهناك من كان يرى فيه وطن
املعروف في عالم الّسياسة، على األقل لدى أصحاب املبدأ واملدافعني 
جرمية  ذاتها  بحّد  هي  الّسياسّية  االنتهازّية  أّن  املبدئّي،  املوقف  عن 
لوجدنا  هيكل  حسنني  محّمد  تاريخ  راجعنا  ولو  ومهنّية.  أخالقّية 
أّنه كان من املقرّبني جًدا من امللك فاروق (ملك مصر الّسابق)، وكان 
معروًفا بوالئه الكامل للملك في أعماله الّصحفّية، شأنه شأن طه 
حسني والعّقاد وغيرهم من اّلذين كانوا يتمرمغون في البالط امللكي. 

هكذا يقول الّتاريخ، والّتاريخ ال يكذب. 
مباشرة في بداية الّثورة املصرّية عام 1952 انتقل هيكل فجأة من 
”الّتطبيل والّتزمير واملديح والّنفاق“ للملك فاروق، إلى عدو له، وكان 
أحد أكبر اّلذين هاجموا سياسة فاروق، وأصبح بقدرة قادر من كبار 
املدافعني عن الّثورة املصرّية اّلتي أطاحت بامللك فاروق، وأصبح اليد 
اليمنى لعبد الّناصر، اّلذي خسرنا في عهده  حرب 1967 وطارت 

ّية والقدس وغزّة واجلوالن(!).  مّنا الّضفة الغرب
الّثورة  في  هيكل  وجــد  فقد  ـــران.  إي ــى  إل وصلت  هيكل  انتهازّية 
ّية التي وقعت عام 1979، فرصًة لزيادة بريق شهرته، فتقرّب  االيران
من اخلميني، وعمل على ترويج ”اخلمينّية“ في العالم العربّي، من 
خالل إصدار كتابه ”مدافع آية الله - قّصة إيران والّثورة“. وكشفت 
ّية أّن هيكل وقف إلى جانب إيران في قضّية اجلزر  الّصحافة اإليران

ّية الّثالث احملتّلة من قبل إيران. اإلماراتّية العرب
ّية في احلادي والعشرين  بنان الّل وفي مقابلة مع صحيفة ”الّسفير“ 
عن  وأعــلــن  ـــران،  إي القومي  هيكل  مّجد  املــاضــي،  ــوز  متّ شهر  مــن 
الله في سوريا واعتبرها دفاًعا تأييده ملمارسات ميليشيات حزب 

عن الّنفس. 
شيء آخر ال بّد من اإلشارة إليه، وهو أّن أوالد هيكل أحمد وحسن، 
الـــّدوالرات،  مبليارات  تقّدر  والعراق  ــران  إي في  استثمارات  لديهما 
وميارسان الّصفقات الّتجارّية بوصّية خاّصة من املرجع اإليرانّي األعلى 
إيران  تقوم  أن  املستغرب  من  ليس  تقّدم،  ما  ضوء  وفي  خامنئي. 
الرّسمّية بنعي محّمد حسنني هيكل بأفضل الكلمات، كما أّن كاّفة 
ّية نعته بنفس األسلوب، ونشرت له صورًا نادرة  وسائل اإلعالم اإليران
مع اخلميني. ولذلك يتبّني بوضوح  أّن سّر (احلّب) بني إيران وهيكل 

كان قائًما  حتت شعار ”حّكلي  بحّكّلك“.
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ــن ُتــقــرع األجـــراس»  «مل
ـــروايـــة من  ـــم ل ــو اس ه
ــه  ــب ــت ــــم مـــــا ك ــــظ أع
إرنــســت هــمــنــغــواي، 
ــرت  روب قــّصــة  تتناول 
ـــوان  ــــــــــوردون. عـــن ج
من  مقتبس  الكتاب 

كتاب تأّمالت جلون دون، حيث يقول فيه: «لسنا جزرًا مستقّلة 
بذاتها، كّلنا جزء من القارّة، جزء من كل. فإن جرف البحر حفنًة 
من الّتراب نقصت أوروّبا، وكذلك إن كان نتوء أو قصر صديقك 
أو قصرك؛ موت أّي كائن ينتقص مّني، فأنا معني بالبشرّية، 
ُتقرع  إّنها  األجراس؛  ُتقرع  ملَن  لتسألني  أبًدا  تراسلني  ال  ولذا 

من أجلك.»
البيئة  وزارة  أعّدته  اّلــذي  الّتقرير  قرأت  عندما  ملاذا  أدري  ال 
مبرض  باإلصابة  املتعّلق  الّصحة  وزارة  معطيات  على  املعتمد 
الّسرطان بني املواطنني العرب في مدينتنا حيفا، ذّكرني بهذه 
الّتالي:  الّسؤال  باستمرار  بذهني  يترّدد  الرّواية، حيث أصبح 
عال  مهما  ُمجيب  من  هل  وأتساَءل:  األجراس؟“،  ُتقرع  ”ملَن 
لم  وسّكانها  بحيفا  ُحتدق  اّلتي  فاألخطار  ــراس؟!!  األج صوت 
وسائل  وتناولتها  ــرّة،  م من  أكثر  تناولتها  إّمنا  اليوم،  ُتطرح 
اإلعالم مرارًا وتكرارًا، ولكن األجراس ُقرعت، وناقوس اخلطر دّق 
من قبل، لكن لم يسمعها أحد أو جتاهلها املسؤولون أو صّموا 

آذانهم لكي ال يسمعوا. 
لدى  الّسرطان  مبرض  اإلصابة  أّن  إلى  املرّة  هذه  الّتقرير  يشير 
املواطنني العرب في مدينتنا حيفا هي األعلى بني العرب في 
بتلك  حيفا  في  العرب  املُصابني  نسبة  بلغت  حيث  البالد، 
العرب  املواطنني  إصابة  نسبة  من   40% من  أكثر  ــراض  األم
أّن  الّتقرير  هذا  ويضيف  عام.  بشكل  البالد  في  بالّسرطان 
الّسرطان  مرض  بأنواع  يصابون  حيفا  في  العرب  املواطنني 
املختلفة بنسبة تصل إلى أعلى من %41 إلى %44 مقارنًة 
مع العرب عاّمًة في البالد، وأّن نسبة اإلصابة مبرض الّسرطان 
حّتى   23% بني  تتراوح  بنسبة  أعلى  حيفا  في  العرب  بني 

%28 من إصابة العرب في مدينة الّناصرة بالّسرطان.
ووفًقا ملعطيات الّتقرير فإّن الرّجال العرب في حيفا يصابون 
ـ%50 من املجتمع العربّي  مبرض سرطان الرّئة بنسبة أعلى ب
عاّمة، أّما الّنساء العربّيات املصابات بسرطان الّثدي (44%) 
فيشّكلن الّنسبة األعلى من املصابني بهذا املرض في املجتمع 

العربي في البالد.
من اجلدير بالّذكر أّنه يسكن في حيفا 29 ألف عربي حسب 
بلدّية  قبل  من   2013 العام  في  ُنشرت  التي  اإلحصائّيات 
ومعظم  املدينة،  سّكان  من   10% نسبتهم   وتبلغ  حيفا، 
حي  مثل:  ّية،  العرب األحياء  في  يقيمون  العرب  املواطنني 
احلّليصة،  الكبابير،  اجلمال،  وادي  الّنسناس،  وادي  عّباس، 
ّية تقع  احملّطة والبلدة الّسفلى، وبالّتالي معظم األحياء العرب

في املنطقة الّسفلى للمدينة، اللهم إّال حي الكبابير. 
واألمر املثير في هذا الّتقرير، أّنه ال يربط بني التلوّث البيئي 
واإلصابة مبرض الّسرطان، فلماذا لم تُقم وزارة الصّحة بفحص 
األسباب اّلتي أّدت إلى اإلصابة مبرض الّسرطان وبهذا احلجم؟ 
من  أعلى  بنسبة  ملوّثة  الّسفلى  حيفا  منطقة  أّن  العلم  مع 
بقّية املناطق في مدينة حيفا، وذلك بسبب انبعاث الّدخان من 

الّشاحنات والسّيارات والّسفن وامليناء. 
توفيره  ينبغي  أساسي  إنساني  حّق  هي  البيئّية  العدالة  إّن 
سليمة،  بيئة  في  العيش  من  لتمكينهم  املواطنني  جلميع 
نظيفة، صحّية، عادلة ومستدمية. وهذا الّتقرير يؤّكد اليوم أّن 
ّية في البالد هي األكثر عرضة للمكاره واملضار  األقلّية العرب
البيئّية والصحّية املختلفة، خاّصًة أّنهم يشّكلون اجلزء األكبر 
البيئّية  لآلفات  واملتعرّضة  البالد  في  الفقيرة  الّطبقات  من 
على أنواعها املختلفة، وهذا األمر يحُتم علينا قرع األجراس 
لنحّذر القاصي والّداني إلى خطورة الوضع، فاحلديث يجري هنا 
اتنا وهيئاتنا  عن حياة الّناس وصّحتهم، وعلى أحزابنا وجمعّي

الّشعبّية أن تتحرّك بعد نشر هذا الّتقرير اخلطير.
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املصادر  في  ذكرها  ورد  الّناصرة..  من  اجلنوبّي  الّشمال  إلى  إكسال  تقع 
من  استيطان  بقايا  عن  األثرّية  احلفرّيات  كشفت  كما  القدمية،  الّتاريخّية 

ّية، البيزنطّية واململوكّية. الفترات الرّومان

WÒO�¹—U Ò²�« —œUB*«Ë l�u*« rÝ«
الباحثني  بني  من  هنالك  القدمية:  املصادر  من  العديد  في  إكسال  ــرت  ُذك

ــى  ـــوقـــع إل ــســب امل ــن مـــن ي
ورد  ـــي  ـــت اّل ”كسلوت“ 
ــوراة (سفر  ــّت ــي ال ذكــرهــا ف
 .(19:17 اإلصحاح  يشوع 
املــؤرّخ  ــا، ذكــرت عند  ــًق الح
يوسف بن متتياهو (القرن 
اسم  حتــت  ــالدّي)  ــي م األّول 

”كسالوت“. 
ــــــي كـــتـــاب  ذكــــــــــرت ف
الكنيسة“  ”تاريخ 
 ὀνομαστικόν -)

القيصري  يوسابيوس  قيسارية،  أسقف  كتبه  اّلذي   (Onomastikon
تذكر  ميالدّي،  الّسادس  القرن  خالل  ميالدّي).  الرّابع   - الّثالث  (القرن 

على  الّتاريخّية  املصادر 
شارك  إكسال  أسقف  أّن 
الكنسّي  االجتماع  فــي 
عام  الــقــدس  مدينة  ــي  ف

536 م. 
ورد ذكرها عند ياقوت احلموي (1179 - 1229) في كتابه معجم البلدان: 
الّدولة  سيف  بني  املوقعة  كانت  منها  بالقرب  األردن،  جند  قرى  من  ”قرية 
احملاربني“  من  الكثير  مات  خاللها  األخشيدي،  كافور  وبني  حمدان  ابن 

فعًال  حدثت  املعركة  ـــذه  (وه
بالقرب من إكسال عام 946 

ميالدّي).  
جيرن  فكتور  الرّحالة  ــا  زاره
تّلة  على  ”تقع  وصفها  اّلذي 
سّكانها  عدد  مرتفعة  ليست 
منازلها  نسمة.  أربــعــمــائــة 
لنمط  وفًقا  ومبنّية  صغيرة 
املياه  ـــار  آب ــي.  ــعــرب ال ــبــنــاء  ال
القرية  أّن  إلى  الكثيرة تشير 
ّية مبنّية على آثار بلدة  احلال

قدمية“.

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
اجلمعّية  أجرته  ــذي  اّل  ،1881 عــام  من  مسح  كشف 
عام  تأّسست  علمّية  (جمعّية  فلسطني  الستكشاف 

 Palestine Exploration Fund 1865 واملعروفة باإلجنليزّية باسم
PEF -) على وجود قبور منحوتة في الّصخر، يعود تاريخها إلى الفترة 
ّية والبيزنطّية. الحًقا، ّمت دراسة القرية خالل املسح األثرّي بإدارة  الرّومان
«جمعّية املسح األثرّي في إسرائيل» وبدعم سلطة اآلثار عام 1977-

1980 اّلذي أشار على وجود مباٍن يعود تاريخها إلى الفترة الّصليبّية 
في القسم الّشرقي من القرية. 

ّية الوصول إلى  يجدر الّذكر أّن أعمال البناء املعاصرة، تصّعب من إمكان
مكتشفات أثرّية خالل املسح األثرّي، بسبب األضرار اّلتي نتجت عن 

أعمال البناء والّتطوير. 
بدأت احلفرّيات األثرّية عام 1991 بإدارة سلطة اآلثار، وال زالت مستمرّة 
حّتى أّيامنا (على مراحل)، كشفت عن بقايا استيطان من عّدة حقبات 
زمنّية مختلفة، نذكر األبرز من بينها: آثار الكهوف التي استعملت 
املثال  سبيل  وعلى  والبيزنطّية.  ّية  الرّومان الفترة  خالل  املوتى  لدفن 
ُنحتت في  1997 مكّون من غرفة مركزّية،  اّلذي عثر عليه عام  الكهف 
جوانبها ثالث غرف استعملت لدفن املوتى (الرسم التوضيحي رقم 1). بني 
املكتشفات خامت من املعدن يحمل نقًشا على شكل أسد (الّصورة رقم 2) 

وبعض الُسرج.
الفترات  إلى  تاريخها  حتديد  ّمت  فقد  الّسكنّية  واملنازل  املباني  آثار  أّما 
البيزنطّية واإلسالمّية األولى (احلفريات عام 2009 – صورة رقم 4) حّتى 
عام 2007). أّما عام 2012 ففقد  اململوكّية (القرن 14-15 ميالدّي – 
ّمت الكشف عن (ضريح) عبارة عن مبنى قبر يعود تاريخه إلى القرن الرّابع 
ميالدّي، ويعتبر ممّيزًا جًدا (الصورة رقم 3). على أرضّية الغرفة كانت عملة 

نقدّية يعود تاريخها إلى 364–375  ميالدّي.

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

 W ÒO {U � Òd �« s�—U L Ò� �«
Êu � Òb �« ‚d 	Ë

لكم متّنيت وجود ليفة سحرّية أفرك بها 
املرغوب  غير  الــّزائــدة،  الّدهون  مناطق 
فيها في مختلف أنحاء جسمي، ألنحته 
كما أحّب وأمتّنى، متاًما كما ينحت الفّنان 

حتفته. 
ــّدهــون  ــن هـــذه ال ــحــاول جــاهــديــن يــائــســني الــتــخــّلــص م ن
غير  األماكن  في  املستحكمة  الــّزائــدة،  والكيلوغرامات 
تساعد، وال  الّرياضة  فال  جـــدوى..!  دون  لكن  ــذة،  احملــبّ
حّتى احلرمان يأتي بنتائج مرجّوة! مع كّل هذا الّنشاط، ما 
زالت الّدهون عنيدة ومستعصية جًدا، ال تفارق موقعها في 

منطقة البطن أو األرداف، مثًال؟! 
حـــرق  ــــي  ف تـــســـاعـــد  ـــمـــاريـــن أن  لـــلـــّت ميـــكـــن  كـــيـــف 
التدّرب؟  عند  أجسامنا  فــي  يــجــري  ـــاذا  وم الــّدهــون، 

W�UOÒK�« Ê«eO� ÆÆW�U ÒD�« Ê«eO�
يجب أن تعلمي أّن أساس قاعدة خسارة الوزن أو زيادته، 
احلرارّية  الوحدات  كمّية  بني  الّتوازن  بإيجاد  أساًسا  يتعّلق 
أو  الّطاقة  هذه  من  احملروقة  والكمّية  اجلسم  تدخل  التي 

الوحدات احلرارّية.
جسمك؛  يحرقه  ّممــا  أكثر  ــة  حــرارّي وحـــدات  تناولِت  ــإذا  ف
فحتًما سيكون مدخول الّطاقة أكثر من كمّية الّطاقة اّلتي 
بتمارين  قيامك  وعند  اليومّية؛  أعمالك  في  ستصرفينها 
رياضّية، فسيخّزن جسمك ما زاد من هذه الّسعرات احلرارّية 
مدخول  كان  فإذا  صحيح..  دهــون، والعكس  شكل  على 
بوظائفه  للقيام  يحتاجه جسمك  ّمما  أقّل  احلرارّية  الّسعرات 
وبنشاطاته اليومّية، ستبدئني حينها بخسارة الوزن الّزائد. 
ـًا، حافظي على امليزان وعلى الوزن من  إذا كان وزنك صحّي

خالل تناول وحدات حرارّية تناسب ما يحرقه جسمك.
s¹—ULÒ²�« ‰öš Êu¼Òb�« ‚dŠ

الّرياضّية  الّتمارين  قّوة  عن  عبارة  هي  الّدهون  حرق  فترة 
التي جتعل اجلسم يحرق نسبة دهون أكثر من الّسّكر. إّن 
حرق  في  تساهم  كاملشي،  عادًة،  الشّدة  املعتدلة  الّتمارين 
نسبة أكبر من الّدهون (نسبة الّدهون احملروقة هي 50% 
القّوة  الّشديدة  بالّتمارين  مقارنًة  احلرارّية)،  الّسعرات  من 
 35% هي  احملروقة  الّدهون  (نسبة  كالّركض..  واملكّثفة، 
من الّسعرات احلرارّية). علينا أّال نعطي أهمّية فائقة ملنطقة 
الّسعرات  مجموع  هو  األساسّي  الهدف  ألّن  الّدهون،  حرق 
احلرارّية املصروفة/احملروقة خالل فترة الّتمارين وليس نسبة 

الّدهون وحدها. 
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تفيد آخر دراسة ُأجريت بخصوص فقدان الوزن وحرق كمّية 
ميكنها  خاوية  معدة  على  الّتمارين  أّن  الّدهون،  من  أكبر 
كمّية  تناول  على  الحًقا  يحّثك  شديد  بجوع  تشعرك  أن 
أكبر من األكل بعد الّتمارين الرياضّية، وخاّصة املـأكوالت 
ذات الّسعرات احلرارّية املرتفعة واملنخفضة من حيث القيمة 
قبل  خفيفة  أو وجبة  صّحّي  فطور  تناول  بينما  الغذائّية. 
غير  الوجبات  تناول  رغبة  من  يقّلل  أن  ميكنه  الّتمارين 

الّصحّية الحًقا، خالل الّنهار.
 ¨ ÎöF�  ¨q??¹e??ð  sD³�«  WIDM*  WB ÒB�*«  s¹—ULÒ²�«  q??¼

øWL
«d²*« sD³�« Êu¼œ
بالّدهون  مباشرة  تّتصل  ال  العضالت  ألّن  بالّضرورة!  ليس 
أنت  الّرياضّية،  الّتمارين  متارسني  فعندما  بها.  احمليطة 
حترقني الّدهون املوجودة في جميع أنحاء اجلسم. إّن بعض 
ـًا خلسارة الّدهون في بعض أنحاء  األشخاص مهّيئون وراثّي
جسمهم أكثر من غيرهم. إّن الّتمارين اّلتي تستهدف منطقة 
إذا  أكبر،  تبدو  جتعلها  البطن وقد  عضالت  تقّوي  البطن 
أفضل  تبقى  لذا،  الّدهون.  حترقني  أو  بانتظام  تتدّربي  لم 
نصيحة خلسارة الوزن هي القيام بالّتمارين املعتدلة الّشّدة 
60-90 دقيقة معظم أّيام األسبوع خلسارة الوزن والّدهون، 
بناء  أجل  من  الّتقوية  متارين  بعض  تدريبك  يتضّمن  وأن 

عضالت مشدودة.

WLF� w��U� ∫œ«b�≈

3 r�— …—uB�«4 r�— …—u�

1 r�— w×O{u²�« rÝd�«

 
 
 
 2 r�— …—u ÒB�«

رميا اجلميلة
حلٌم..

قصيدة.
رميا..

حْبل الّسنني..
كانت.

رميا صارت هّبال الّنب.. 
على جمر العصر.

سوائلها ذابت
والّدموع..

حتّن ملعاشرة العيون..
للقصيدة.

وامليناء..
رحيٌل.. و.. جديد

ال تعبس..
ال تْنفر.

كان احلّالج الّندمي..
صامًتا..

بسحر شراب العينني.
واَحلكايا..

َدٌة لراويها. ُمَخلِّ
حكايا اجلفون..

تْبرق فيها العجائب.
حكايا العامرّية..

وابن يَزن.
أنينهم..

في الكون..
أواني للجميالت

وَمن أحّبهم.
إّنه.. الّشقّي

باحلّب ُيعدي.
ال يبارح..

حنني الهوى..
للّشهيق.

إّنها الّدّوامة.
دّوامة االنعتاق..

فيها نشاطر العاشقني..
من جديد.
صهرونا..

بال.. وعيد.
صرنا نراوح..

ال نبارح.
نغرف من الّليل..

وجع املعاني.
صرنا األنني
واحلّالج..
والعشيق.

يعدي حّبنا..
الّطغاة..

واملعجبني.

ال عار..
في احلكاية.

العار..
مهنة احلّراس.

خيانة الّناس..
لإلحساس.

ال مكان للُقساة..
إذا خرجوا..
كما دخلوا..

دّوامة.. 
رميا اجلميلة.
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—U−¹ö�
 WI¹bŠ l� W2d� w{—« oÐUÞ —«œ

 rOK�²�« ¨w³M²*« wŠ w� ¨Â100 WŠUÝË
Í—u�

0544663416

—U−¹û�
  U¹d� w� —U−¹ö� —«œ
 5�O� Ÿ—Uý ¨—eOFO�«

 ·dž 3 ¨‰Ë« oÐUÞ

0526932128
0502682267

—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�

القطرّية  العمل  محكمة  ــت  أدان
بسمة  أبــو  االقليمي  املجلس 
تبلغ  غرامة  دفــع  عليه  وفرضت 
في  وذلـــك  ــكــل،  شــي  15,000
التي  ّية  القضائ الدعوى  أعقاب 
رفعها املواطن طالل أبو حامد ضد 
املجلس االقليمي نتيجة تعرّضه 
للتمييز في القبول للعمل على 
الشفافّية  وعــدم  قومّية  خلفّية 
التجنيد  عملّية  ــي  ف ــنــزاهــة  وال
الشاغرة. ويشار  الوظيفة  الشغال 
أبو  االقليمي  املجلس  أّن  ــى  إل
بسمة يدار من قبل جلنة معّينة. 
االقليمي  املجلس  نشر  قد  وكان 
ــســمــة مــنــاقــصــة الشــغــال  ـــو ب أب
الرفاه  قسم  ــي  ف شــاغــرة  وظيفة 
الصحافة  في  فقط  االجتماعي، 
مرشح  أي  يتقّدم  فلم  العبرية، 
نشر  املجلس  فــعــاود  للوظيفة، 
ّمت  املرّة  املناقصة مرّة أخرى، وهذه 
ّية  عرب في صحيفة  أيضًا  النشر 
حامد  ابو  قّدم طالل  وقد  واحــدة. 
وكان  الوظيفة،  الشغال  ترشيحه 
املرشح العربي الوحيد من بني 11 
مرشح باملجمل. وفي أعقاب عدم 

∫qLF�« w� ’dH�« R�UJð W ÒO{uH� s� WO�u²Ð 
W�«d � tO K � ÷d H�Ë WL � � u �√ w L O K 	ù« f K 
 *« s�b � q L F �« WL J  �
W ÒO �u 	 W ÒO HK� v K � q L F K � ‰u � I �« w � e O O L � �« W 
 O � � q J O � 15¨000 

ّية  قبوله للعمل، توجه حملكمة العمل اللوائ
عيوب  وجــود  بحجة  ّية  قضائ دعــوى  ــّدم  وق
مفوضّية  وانضمت  املناقصة.  في  جوهرّية 
تكافؤ الفرص في العمل في وزارة االقتصاد 
والصناعة لالجراء القضائي بصفتها صديقة 
احملكمة وأبدت موقفها من القضّية، بحيث 
أن  يجب  املناقصة  نشر  مسار  أّن  أوضحت 
واضحة  معايير  وحتديد  بالشفافية  يتسم 
ومعروفة للمرشحني واملشغل، وأّن أي انحراف 
عن املسار الصحيح من شأنه أن ميهد الطريق 
مختلفة  للتمييز ضد مجموعات سكانّية 

سواء بشكل مكشوف أو خفي.

ّية  اللوائ العمل  محكمة  رفضت  أن  وبعد 
أمام  القرار  على  املدعي  استأنف  الدعوى، 
احملكمة  وقبلت  القطرّية،  العمل  محكمة 
كل  في  بالكامل  املفوضّية  موقف  بدورها 
وادارة  نشر  طريقة  في  بالعيوب  يتعلق  ما 
ضد  التمييز  ــى  إل أدت  والــتــي  املناقصة 
احملامّية  أّن  إلى  ويشار  العرب.  املواطنني 
مفوضّية  مثلت  من  هي  ــوم،  شــال جانيت 
امللف.  هذا  في  العمل  في  الفرص  تكافؤ 
وأقرت احملكمة بوجوب وضع خطة من قبل 
املجلس لترسيخ قيمة املساواة في العمل، 
تكافؤ  مفوضّية  ومرافقة  مبساعدة   وذلــك 

احملكمة  اعترفت  كما  العمل،  في  الفرص 
على  ــرضــت  وف تغيير،  كوكيل  ــاملــّدعــي  ب
شيكل   15,000 دفع  االقليمي  املجلس 

للمدعي كتعويض عن التكاليف.
وقالت احملامّية مرمي كبها، املفوضة القطرّية 
أحيي  ”انا  العمل:  فــي  الــفــرص  لتكافؤ 
املمّيز  القرار  على  القطرّية  العمل  محكمة 
يقّدمنا خطوة  الــقــرار  هــذا  أصــدرتــه،  ــذي  ال
يؤدي  الذي  الطريق  في  األمام  إلى  اضافّية 
تنوعاً.  وأكثر  متساًو  عمل  سوق  إلى  بنا 
االعتراف مبدعي فردي على أّنه وكيل تغيير 
الكثيرين  أمام  الطريق  وميهد  الباب  يفتح 

للتوجه حملكمة العمل، كما أّنه يعزّز قدرتنا 
على احداث تغيير وحتقيق املساواة في سوق 
العمل، األمر الذي سيعود بالفائدة على كل 

شخص وشخص في املجتمع عامًة“.





2016 ◊U³ý 26 WFL'« 36





2016 ◊U³ý 26 WFL'« 38

 o¹u�²Ð W�öD½« oI%  AKKO GROUP W�dý
wÐdF�« r�UF�«Ë »dG*« w�   BLU W�UD�« »ËdA�

 ÂuALý ÊU??M??ŽË w??³??Ž“ d??¼U??Ð ‰U???L???Žô« ö???ł— l???�Ë
 ‰u???	√ s???� w??Ðd??G??*« ‰U???L???Žô« q???ł— l???� W??�«d??A??�U??Ð
 AKKO GROUP® W�dý – wKŽ b¹“ WOMOD�K�
 BLU  W�UD�«  »ËdA�  d¹bB²�  “UO²�ô«  W³ŠU	®
 ¨wÐdF�«  r�UF�«Ë  WOÐdG*«  ‚«u???Ý_«  w�  tI¹u�ðË
 w�  WOI¹u�²�«   U�dA�«  d³�√  l�  qLŽ  WO�UHð«  vKŽ
 AKKO®  W�dý   bI ÓŽ  YOŠ  Æ©SOMATHES®  »dG*«
 WO�UHð«  Â«d??Ðù  « Îd??9R??�  5MŁô«  f??�√  Âu??¹  ©GROUP
 ¨¡UCO³�«  —«b????�«  w??�  pO³M�u*«  ‚b??M??�  w??�  ÊËU??F??²??�«
 qLF�«  WO−Oð«d²Ý«  vKŽ  lO�u²�«  ‰öš  s�  -  Íc�«
 »d??G??*«  w??�  ©AKKO GROUP®  W??�d??A??�  wI¹u�²�«
  W�dý sŽ 5K¦2 —uC×Ð p�–Ë  ÆWOÐdF�« ‰Ëb??�«Ë
DO≠ bO��«  qH(« `²²�«Ë BLU INTERNATIONAL

 W�ËR�*«Ë ” BLU INTERNATIONAL ”  W�dA�  ÂUF�« d¹b*« ©RON® FRANKENSTEIN
  r�UÞË  ’Uš ÍdO� »Ëdł u�« W�dý w�  wI¹u�²�« oO�M²�«Ë W�UF�«  U�öF�« sŽ
 ¨wÐdF�« r�UF�«Ë »dG*UÐ l¹“u²�« ‰U−� w� …bz«d�« ¨ SOMATHES W�dA� Í—«œù«
 ÂöŽô«Ë o¹u�²�«  ôU−� s� 5ÐËbM�Ë ‰ULŽô« ‰Uł— s� W³½ W�—UA� v�≈ W�U{ùUÐ
 w�öŽô«  w½öŽô«  ‰U−*«  s�  ‰Uł—  UC¹«Ë  ¨¡UCO³�«  —«b??�«  s�  W¹—U³²Ž«   UOBýË
 tLK�  v??I??�√Ë  WO�UHðô«  Â«d????Ð«Ë   MOVENPIEK   ‚b??M??�  w??�  ’U??š  qHŠ  ÆwI¹u�²�«Ë
 wI¹u�²�« d¹b*«Ë   SOMATHES W�dA� ÍcOHM²�« d¹b*« ⁄UÐb�« kOHŠ bO��« VOŠd²�«
 o¹u�ð W�uNÝ sŽ Àb% Íc�« Ê«—už rO¼«dÐ≈ bO��«  SOMATHES t�dA�  UFO³*«Ë
  UÐËdA�  l�  »ËdA*«  W��UM�  s??ŽË  WOÐdG*«  ‚«u??Ý_«  w�  BLU  W�UD�«  »ËdA�
 5Ð  U�  WLz«b�«  W�«dA�«  v??�«  lKD²¹  t??½«Ë  …œu???'«Ë  dF��«  YOŠ  s�  Èd??š_«  W�UD�«
 AKKO ® W�dA� Í—U−²�« d¹b*« ÂU� Á—ËbÐË Æ SOMATHES t�dý 5ÐË AKKO GROUP
 WD)« ÷dŽ l� s¹d{U(« W�UJ� Ãu²M*« sŽ ÷dŽ .bI²Ð   ‰uK�  dOÐË—   ©GROUP
 ¨WOÐdF�« ‚«uÝ_«Ë  WOÐdG*« ‚«uÝ_« qš«œ Z²M*« o¹u�²�Ë W�dAK�  WO−Oð«d²Ýô«
FRAN≠ ® bO��«  qH(« r²²š«Ë  Æ…dOBI�« …d²H�« ÁbNÐ pKN²�LK� ‰u	u�« w� ÕU−M�«Ë
  ¨©  BLU INTERNATIONAL®  ‰U½uýU½d²½«  uK³�  ÂUF�«  d¹b*«  ©  KENSTEIN DORON
 o�Ë   ©AKKO GROUP ® W�dý tÐ ÂuIð Íc�« qLF�« tOL¼« vKŽ b�« Á—ËbÐ Íc�«
 o¹u�ð w� dO³J�« ÕU−M�« X²³Ł√ w²�«Ë ¨r�UF�«Ë UÐË—Ë« w� WF³²*« WOI¹u�²�« WD)«
 ¨ÊUJ�  Í√  w�  pKN²�LK�  t�u	Ë  W�uNÝË  ¨WOÐdF�«  ‰Ëb??�«Ë  »dG*«  w�  uKÐ  »ËdA�
 uKÐ  W�UD�«  »ËdA� ÊuJ¹ Ê√  qł√  Ê√  qł√  s� WKLJ� WO−Oð«d²Ý«  …uDš UN½√  « Îd³²F�
 ‰ULŽ_« qł— s� q�  © FRANKENSTEIN DORON ® dJA�UÐ vMŁ√Ë UL� ÆUÎO*UŽ
 ¨„d²A*« Í—U−²�« ÊËUF²�« vKŽ w³Ž“ d¼UÐË ÂuALý ÊUMŽ ‰ULŽ_« wKł—Ë ¨wKŽ b¹“
 UL�  ¨wÐdF�«  r�UF�«Ë  »dG*«  w�  uKÐ  W�UD�«  »ËdA�  o¹u�ð  w�  ÕU−M�«  rN�  UÎOML²�
 t�öš s� Íc�« ¨f�√ Âu¹ bIŽ Íc�« lO�u²�« qHŠ w� «u½U� s¹c�« —uC(« lOLł dJýË

ÆWOÐdF�« ‰Ëb�«Ë »dG*« w� pKN²�LK�  …dOB� …d²� ‰öš Z²M*« o¹u�ð r²OÝ

 d¹“ËË ÊuK×� tOýu� WO�U*« d¹“u� eOL²*«Ë w�Ozd�« Z�U½d³�«
 ÕU²²�« ∫…b¹bł WKŠd� v�« ÂÒbI²¹ X½öł ·¬u¹ ÊUJÝô«Ë ¡UM³�«

“s�U�K� dFÝ” Z�U½dÐ w� ‰Ëô« V× Ò�K� qO−�²�«
 dFÝò  Z�U½dÐ  w�  ‰Ëô«  V×��«  ‚öD½«  WOAŽ
 ÊuK×�  tOýu�  WO�U*«  d??¹“Ë  tÝ√d¹Ë  ¨ås�U�K�
 `²²HOÝ  ¨X½öł  ·¬u??¹  ÊUJÝô«Ë  ¡UM³�«  d??¹“ËË
 `??¹—U??B??ð  —«b??B??²??Ýô —«Ëœ«  b??¹b??% ÂU??E??½  Î «b????ž
 ¡U??ł—« W??�U??� w??� ŸËd??H??�«   «d??A??Ž w??� ‚UI×²Ý«
 —«bB²Ý«  ÕU²OÝ  ÊU�O½  dNý  s�  ¡«b²Ð«  Æœö³�«

 ÆÊUJÝô«Ë ¡UM³�«  …—«“u??�  lÐUð  ’Uš X½d²½«  l�u� d³Ž …dýU³� ‚UI×²Ý«  `¹—UBð
 sJL*«  s�  ÊuJOÝË  q�U�  dNý  …b*  ÎUŠU²�  ÊuJOÝ  W�uHF�«  WM¹b*  V×�K�  q Ò−�²�«
 Íc�«  ’U??)«   UÐu×��«  l�u�  d³Ž  …dýU³�  Z�U½d³�«  w�  ‰Ëô«  V×�K�  q−�²�«
 wIKð  sJL*«  s??�  ÊuJOÝ  bG�«  s??�  ¡«b??²??Ð«  ÆÊU??J??Ýô«Ë  ¡UM³�«  …—«“Ë  tzUA½SÐ  ÂuI²Ý
  U�dA�  WOHðU¼  e�«d�  d³Ž   U�UI×²Ýô«  `¹—UBð  —«bB²Ý«  WOKLŽ  ‰uŠ   U�uKF�
 w²�«   U�dA�« ŸËd� Æœö³�«  ¡Uł—« w� e�d� 46  v�«  ÂËbIK� —«Ëœ« e−ŠË –  …bŽU�*«
 ¨—«bOLŽË  —ÆŸÆÃÆÂ  ¨ÂUGK�  ¨‚UI×²Ýô«   «œU??N??ý  —«bB²Ý«  UNÐ  sJL*«  s??�  ÊuJOÝ
 s�  Æ—uNL'«  W??Š«d??�  WFL'«  ÂU???¹«Ë  dNE�«  bFÐ   U??ŽU??Ý  w??�  UC¹«  WŠu²H�  ÊuJ²Ý
 WŽU��«Ë bŽu*« w� ¨ŸËdH�« v�« ÂËbI�« sJL*« s� ÊuJOÝ ¨jO�ÐË ‰U ÒF� ¡«dł« ‰öš
 qO−�ð  `¹dB²�«  vKŽ  r²OÝ  Æ‚UI×²Ýô«   «œUNý  —«bB²Ý«Ë  ¨5Nłu²LK�  WLzö*«
 V×�K�  qO−�²�«Ë   U??Ðu??×??�??�«  l??�u??�  v???�«  …d??ýU??³??�  t??�U??šœ«  s??J??1  wK�K�ð  r???�—
  U�dA�«  W�—UA0  W�uHF�«  w�  ’U??š  ÷dF�  —«–¬  dNý  W¹«bÐ  w�  ÂUIOÝ  ÆÕu²H*«
 vKŽ  ‰uB(«Ë  qO−�²�«  5³ž«d�«  WŽUD²ÝUÐË  ¨‚UI×²Ýô«  `¹—UBð  —bBð  w²�«
 tOýu� WO�U*« d¹“Ë …œUOIÐ w�Ozd�« Z�U½d³�« Æt�H½ ÷dF*« w� ‚UI×²Ý« `¹dBð
 d¦�«Ë ¨oKD½« b� qOz«dÝ« w{«—« WDKÝË X½öł ·¬u¹ ¨ÊUJÝô«Ë ¡UM³�« d¹“Ë ¨ÊuK×�
 W³ÝUM0  Æ‰ULŽô«  ‰Ułd�  …dOšô«  dNýô«  w�  UNI¹u�ð  -  WOMJÝ  …b??ŠË  n�«  27  s�
 r²OÝË  25Ø2  w�  t�  q−�²�«  sJL*«  s�  ÊuJOÝ Íc??�«Ë  ¨‰Ëô«  V×��«  ‚öD½«  »d�
 pK²9  ô  w²�«  WÐUA�«  Ã«Ë“ú???�  W�uHF�«  w??�  WOMJÝ  …b??ŠË  232  o¹u�ð  t�öš  s??�
 o×¹ ¨ÂUŽ qJAÐ Æi¹dF�« —uNL−K� —«Ëœ« e−ŠË  U�uKF� e�d� Î «bž `²²HOÝ ¨WIý
 ‚u�  UÐ“UF�« Ø5Ð“UF�«Ë WIý ÊuJK²1 ô s¹c�« WÐUA�« Ã«Ë“ú� Z�U½d³K� qO−�²�«
 q�Ë  UCOH²�« r−Š ¨‚UI×²Ýô« dO¹UF� ¨bOŽ«u*« ‰uŠ WK ÒBH�  U�uKF� Æ35 qOł
 «c¼  q�  œö³�«  w�  W�uJ(«  U¼œuIð  w²�«  ÊUJÝô«  ‰U−�  ‰uKŠ  ‰uŠ  t²�dF�  V−¹  U�

wwwÆdira≠ilÆcoÆil ∫ Ê«uMF�« vKŽ ås�U�K� dFÝò l�u� w� dÒ�u²�

 ¨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�  dL²�ð  “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 w³�¹d� ∫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�

 w�  U−MOM�«  nŠöÝË  w²O�  uK¼  »UF�√  dNA�«  «c¼  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
  UM³�«Ë œôËú� »UF�« 8 WŽuL−*« qLAð °qO� wÐU¼ W³łË q� l� wł—U)« ¡UCH�«
 nŠöÝË  w²O�  uK¼  »UF�√  Êü«  «uFLł«   ÆWÐu³;«   UOBAK�  WHK²�  rO�UB²Ð

 ÆWONA�« qO� wÐU¼ W³łË s� «uF²9Ë ¨U−MOM�«
HYPERLINK  WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
åhttp∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØarò wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

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

°wł—U)« ¡UCH�« w� U−MOM�« nŠöÝË w²O� uK¼
Hello Kitty & Turttle Ninja »UF�√

“b�U½Ëb�U� w� Êü«

włöŽ X½«—œu¹œ  Life s� w� b¹bł

 ‚ÒdF²�« WOKLŽ Z�UF¹  włöŽ X½«—Ëœu¹œ «dšR�  Life   XIKÞ√
 WO�¬  w�  q Òšb²�«  ÊËb??ÐË  ‚dF�«  œbG�  wK� ‚ö??ž«  ÊËb??Ð  ¨b??z«e??�«

Ær�'« w� WOFO³D�« ‚ÒdF²�«
 U??¹«e??*«  qCHÐ  ‚dFK�  W??I??�«d??*«  `??z«Ëd??�«  Z�UF¹  X??½«—Ëœu??¹b??�«
 ¨lM1Ë  Æ‰u²OKO��ô«Ë  ôu¹bMKJK�  U¹dO²J³K�  …œUC*«Ë  …d ÒND*«

Æ‚ÒdF²�« WOKLŽ ¡«dł `z«Ëd�« —uNþ ¨w�uO�« ‰ULF²Ýô« bMŽ

 r�—UE²½UÐ `HB²�« W�“— vKŽ W¹b¼ WÒO�U{« 2GB
UHOŠ w� dMð—UÐ e�d� w�

 sŽ sKFðË …b¹bł WKŠ f³Kð dMð—UÐ e�«d�Ë w�UIðd³�« ‰b³²�¹ eO�—u²�«
 s¹c�« w�U¼ú� WÒ¹bN� WK�Uý W�“— ™ W�öD½ô« W³ÝUM0  «“UO²�« WŽuL−�

…b¹bł WÒOKzUŽ `HBð Â“—Ë ™ W�öD½ô« Âu¹ w� b¹bł œu�u0 «u�“—
 ÂÒbI¹  ¨dMð—UÐ  W�—U*  …b¹b'«  W�öD½ô«  W³ÝUM0
  «“UO²�«Ë   U�bš  WKÝ  UHOŠ  w�  dMð—UÐ  e�d�
 vKŽ  W?? ÒO??�U??{«  2GB  UNMOÐ  s??�  ¨W??�u??³??�??�  d??O??ž
 ‰u??B??(« s??J??1Ë ¨Êu?????Ð“ q??J??� `??H??B??²??�« W????�“—
 e�d� v??�≈ ‰u??	u??�« ‰ö??š s??� W?? Ò¹b??N??�« Ác??¼ vKŽ
 w�  Partner in the city   UFO³*«Ë  W�b)«
 oKDð  ¨p??�–  v??�≈  ÎW�U{≈   Æ„UM¼  qO−�²�«Ë  UHOŠ
 W�“—  ÂÒbIð  –≈  …eÒO2Ë  WÒOzUM¦²Ý«  W�bš  dMð—UÐ

 fHMÐË  UN�ö²�«  ÊuÐeK�  sJ1  ¨10GB  r−×Ð   family sharing  WÒOKzUŽ  `HBð
 t²�—UA� ÊuÐe�«  rÝ« fH½ X% dMð—UÐ v�≈  5L²M*« WKzUF�«  œ«d�√  q� ÊUJ�UÐ X�u�«
 sJ1  W�“d�«  Ác¼  ÒÊ√  v�≈  —UA¹Ë  Æhý  q�  Â«b²Ý«  o�Ë  UN�öG²Ý«Ë  W�“d�«  w�
 Ïq�  ¨rNMOÐ  ULO�  `HB²�«  W�“— rÝUIð  ÊuFOD²�¹ YO×Ð ¨’Uý√ 6  v²Š Âbð Ê√
 q�  qI²M¹  ¨q�UJ�UÐ  W�“d�«  ‰öG²Ý«  Ò-  ‰UŠ  w�Ë  Î̈« Òb??ł  W¹dG�  WHKJ²Ð  ¨t²łUŠ  o�Ë
 s¹c�« w�U¼_« qB×OÝ p�– V½Uł v�≈ ÆwzUIKð qJAÐ WÒOBA�« t²�“— v�≈ rNO� bŠ«Ë
 rCð ¨W¹bN� WK�Uý W�“— vKŽ ¨©16.2® dMð—UÐ W�—U� ‚öÞ« ÂuOÐ b¹bł œu�u0 «u�“—
 ¨…œËb×� dOž qzUÝ—Ë  U*UJ� p�– w� U0 ¨ «uMÝ ÀöŁ …Òb* WÒO²OÐË WÒ¹uOKš  ôUBð«
 v�≈ W�U{ùUÐ ¨œö³�« Ã—Uš v�≈ ‰UBð« WIO�œ 1000 Ë  ¨25GB r−×Ð `HBð W�“—Ë
 Æ100MB  v²Š mK³ð WŽd�Ð ¨WÒO²% WOMÐË W�bš œ ÒËe� qLAð ¨WÒO²OÐ  X½d²½«  W�“—
 dMð—UÐ e�«d* tłu²¹ hý 300 ‰ ÒË_ WB ÒB� WÒ¹bN�« Ác¼ ÒÊ√ d�c�UÐ d¹b'« s�Ë
 W�b)« e??�«d??� ÒÊ√  d??�c??¹Ë Æb??¹b??ł œu??�u??0 «u???�“— s??¹c??�«  w??�U??¼_« 5??Ð s??� ¨qO−�²K�
 ‰b³²�¹  YO×Ð  ¨…b¹bł  WKŠ  ÂU?? Ò¹_«  Ác¼  f³Kð  åPartner in the cityò   UFO³*«Ë
 …œUŽ«  r²¹  ¨p�–  ‚UOÝ  w�Ë  ¨dMð—U³Ð  ’U)«  eO�—u²�UÐ  !«—ËU??Ð  ’U)«  w�UIðd³�«
 ”UÝ√ vKŽ WLzUI�«  WÒ¹dBF�«Ë …b¹b'« rOLB²�«  WG� l� o�«u²¹ U0 e�«d*«  rOLBð
 ∫wÐdF�« lL²−*« w� dMð—UÐ o¹u�ð d¹b� ¨ÍËbŽ b³Ž ÆW½Ëd*«Ë WÞU�³�«Ë WÒOJO�UM¹b�«
 UL� ¨szUÐeK�  «“UO²�ô«Ë  PłUH*« s� dO¦J�« qL% …b¹b'« W�öD½ô« ÒÊU� U½bŽË UL�ò
 w� UNMŽ sKFMÝ ¨wÐdF�« lL²−LK� … Ò—U��« dzUA³�« s� b¹e*« qL×²Ý W�œUI�« ÂU Ò¹_« ÒÊ√
 WI¦�« ”UÝ√ vKŽ ÂuI¹Ë W¹UGK� 5²� u¼ wÐdF�« lL²−*«Ë dMð—UÐ 5Ð U� jÐ«d�« ÆtMOŠ
 szUÐe�« v{— vKŽ ÿUH×K� q¦�_« W�b)« .bIð vKŽ dMð—UÐ w� ’d×½ «c� ¨W�œU³²*«
 W�b)« e�d* «uNłuð qO	UH²�« s� b¹eLK�Ë  öL(« s� l²L²K� ÆåfO¹UI*« W�U� w�

 Æ”UM�M�« Íœ«Ë wŠ w� ¨UHOŠ  Partner in the city  UFO³*«Ë

XO�ö� wM�R* ÍdBŠ
qOK�« nB²M� v²Š s¹ô ÊË√ WKzUŽ VO³Þ …—UA²Ý«

 …b??z«d??�«  W�ÝR*«Ë  d??³??�_«  WO×B�«  W�ÝR*«  UM²HBÐ
 s�  d�u½  w�  WŽU��«  —«b??�  vKŽ  qLF½  UM½S�  ¨œö³�«  w�
 ¨WOL�d�«  «Ëœ_«Ë  U�b)« s� WFÝ«Ë WKOJAð rJKł√
 vKŽ ¨ÊUJ� q� w�Ë X�Ë q� w� rJKł√ s� …e¼Uł w¼Ë
 ÆÍu??K??)« n??ðU??N??�« oO³Dð ‰ö??š s??�Ë X??½d??²??½ô« l??�u??�
 s� rNMJ9 YOŠ UNOM�R* W¹dBŠ W�bš d�uð XO�ö�
 d³Ž u¹bO� WŁœU×� ‰öš s� s¹ô ÊË√ VO³Þ …—UA²Ý«
 WŁœU×�  d³Ž  Ë√  ¨w�c�«  nðUN�«  Ë√  XOKÐU²�«  ¨»uÝU(«
 Ác¼  d³²Fð  Æ™2700  vKŽ  ‰U??B??ðô«  ‰ö??š  s??�  WOHðU¼
 s�  b¹bF�«  w�Ë  –≈  W�bI*«   U�b)«  qC�√  s�  ¨W�b)«
 w� 5F� ÷d??� Ë√ Âô¬ s??� s??�R??*«  w½UF¹ b??�   ôU???(«
 tMJ�Ë  ¨WIKG�   «œU??O??F??�«  Êu??J??ð  U�bMŽ  ¡U??�??*«   U??ŽU??Ý

 q¦�  w�  ¨Δ—«u??D??�«  e�d�  Ë√  vHA²�*«  v??�«  tłu²K�  ÃU²%  t²�UŠ  Ê√  s�  b�Q²�  fO�
 rJ²ŁœU×�Ë  rJðôUBð«  ‰U³I²Ýô  ÊËbF²��  XO�ö�  w�  WKzUF�«  ¡U³Þ√    ôU??(«  Ác¼
 Ác¼ Æ20∫00≠24∫00   UŽU��« 5Ð ¡U�� q� w� s¹ô ÊË√ ≠…—UA²Ýö�  u¹bOH�« d³Ž
 ∫WO�U²�«  U�b)« vKŽ ‰uB(UÐ ≠ ÎU½U−� ≠ rJ� `L�ðË X�u�« rJOKŽ d�u²Ý W�b)«
  UH	Ë vKŽ ‰uB(«   ¨Δ—«uD�«  ·dž v�≈  WK¹u%  ¨Wz—UD�«   ôU(« w� …—UA²Ý« 
 i¹d*« qI½ v�« ÃU²% w²�« Δ—«uD�«  ôUŠ w� Æ©WM�e*« dOž W¹Ëœú�® WOL�— WO³Þ

 ÆΔ—«uD�« e�d� v�« Ë√ ·UFÝ« …—UO�Ð ‰UBðô« ¡Ułd�« vHA²�*« v�«
 s¹ô ≠ÊË√ ‰UHÞ√ VO³Þ – ‰UHÞú� WO�U{≈ W¹dBŠ W�bš 

 ‰UHÞ_«  ¡U³Þ√  …—UA²Ý« rJ½UJ�UÐ  YOŠ ‰UHÞú� WO�U{≈ ÍdBŠ W�bš ÂbIð XO�ö�
 ÊuJð  XOŠ  ™2700  r??�d??�«  vKŽ  Ë√  Íu??K??)«  n??ðU??N??�«  s??�  u¹bO�  W??ŁœU??×??0  s??¹ô  ÊË√
 ÂbIð ÆÆrJKHÞ h¹ Δ—UÞ d�√ ‰uŠ WO³Þ …—UA²Ýô ÊułU²% r²½√Ë WIKG�  «œUOF�«
 nðUN�« d³Ž WO³D�« …—uA*« «u�bIO� rNKO¼Qð - ¨5OzUBš√ ‰UHÞ√ ¡U³Þ√ b¹ vKŽ W�b)«
 W�dG�  WK¹u×²Ð  r??�œËe??¹  Ê√  e�d*«  w�  VO³D�«  lOD²�¹  Æ‰U??H??Þ_«  VÞ  Ÿu{u�  w�
 Ë√  w½Ëd²J�ô«  b¹d³�«  d³Ž rJ�  UN�UÝ—SÐ  ÂuI¹  WO³Þ WH	Ë Ë√  ¨WłU(« bMŽ Δ—«uD�«
 …dýU³� WK¹u×²�« ‰UÝ—« tMJ1 ¨f�U� “UNł Ë√ WFÐUÞ rJ¹b� d�u²ð r� «–≈Ë Æf�UH�«
 q� ¨XO�ö� wM�R* ÎU½U−� W�b)« ÂbIð ÆrJM� W³¹dI�« WO�bOB�« Ë√ Δ—«uD�« W�dž v�≈

WIKG�  «œUOF�« ÊuJð U�bMŽ Ÿu³Ý_«  U¹UN½ w�Ë ¡U��
 X½d²½ô« l�«u* W¹uM��« WIÐU�*« V�Š eO9 d¦�_« l�u*« – s¹ô ÊË√ XO�ö� l�u�

 q¹UÐu*«Ë
 WIÐU�*« w� œö³�« w� eOL²*« X½d²½ô« l�uL� X½d²½ô« vKŽ XO�ö� l�u� —UO²š« -
 …dýUF�« …dLK� dO²š√ p�c�Ë ¨©Webi Awards® q¹UÐu*«Ë X½d²½ô« l�«u* W¹uM��«
 d�uð  U�bš WŽuL−� ÂbI¹ t½_ «c¼Ë ¨œö³�« w� ‰Ë_« W×B�« l�uL� ≠ w�«u²�« vKŽ

 ∫ q¦� qC�_« WO½Ëd²J�ô« W�b)« rN� ÂbIðË X�ËË œuN−� 5M�R*« vKŽ
 ¨  Âœ  U	u×� ¨wBBð VÞ ¨‰UHÞ√  ¡U³Þ√  ¨WKzUF�«  ¡U³Þ_ –  —«Ëœ√  ¡UG�≈Ë d−Š •
  U�uKF*« …—«œ≈ •  Æ U�b)« s� U¼dOžË qL(« q³� U� W{d2 ¨qL(« WFÐU²* W{d2
 w½UOÐ  r??Ý—  l??�  o�d�  Âb??�«   U	u×�  ZzU²½  wIKð  ≠WOKzUF�«Ë  WOBA�«  WO³D�«
 ¨WO�bOB�«  s�  UNzUM²�«  -  w²�«  W??¹Ëœ_«  WFÐU²�  ¨WO×B�«  W�U(«  WFÐU²*  w×O{uð
  U³KÞ •  Æw½Ëd²J�ô« „b¹d³� …dýU³� VO³DK� UNMOFð - w²�«  «—U¹e�« bOŽ«u� ‰UÝ—«
 WM�e� ÷«d�_ WO³D�« WH	u�« b¹b& q¦� ¨pðœUOF� WHK²�  U³KÞ ‰UÝ—« ≠…œUOFK�
 w²�«Ë  W	Uš  WO³Þ   UO	uð  ≠WOBý  WO³Þ   UO	uð  •  Æ   U	u×H�   UNOłuðË

Æs�RLK� WO×B�« W�U(«Ë fM'« ¨ dLF�« V�×Ð XO�ö� ¡U³Þ√ UN�bI¹
 ¨Ÿu³Ý√ 40 qL(« WFÐU²� oO³Dð ¨qHD�« —uDð oO³Dð q¦� WLN�  UIO³Dð WŽuL−� •

 Æ…bOH*«  UIO³D²�« s� U¼dOžË  UO�bOB�« w� W¹Ëœ_« ÊËe� h×� oO³Dð

—u³LÞ s� TM jOKA�« oO³Dð WI¹dÞ
 qNÝ ¨WOł—U)« Ê«—b−K� eO2 ¡öÞ sŽ Êu¦×³ð r²M� «–«
 ¡öÞ  rJO�«  ¨œö??³??�«  w??�  ŒU??M??*«   U³KI²�  r??zö??�Ë  oO³D²�«
 …bz«d�«  W�dA�«  ¨—u³LÞ  W�dý  s�  ÂbI*«  TM  jOKý
 TM  jOKA�« Æœö³�« w� ¡UM³�« œ«u�Ë Ê«u�ô« ‰U−� w�
 …—b??�  Ë– w??�d??š“ ¡ö??Þ u??¼ ¨  Êu??K??�  wK¹d�«  jOKý u??¼
 ŒUM*Ë   U³KI²�  UBOBš  VÝUM�Ë  œuLB�«  vKŽ  WO�UŽ
 jOKA�«  Æ  —«b???'«  dNE�Ë  Êu??�  vKŽ  k??�U??×??¹Ë  ¨œö??³??�«
 WOł—U)« Ê«—b−K� VÝUM�Ë W−�½«Ë Ê«u�« …bFÐ d�u²�
  ÆsAšË jÝu²� ¨fK�« ¨rŽU½ fLK0 d�u²� ÆWOKš«b�«Ë
 ¨f�U�  TM  10  ÊuK�  wK¹d�«  jOKý  ∫WÐuKD*«  œ«u??*«

 9  d²ÝUO�uÐ d�Ë— ¨WO³Aš bOÐ rÝ 28  ·U×−� ∫WÐuKD*«  «Ëœô« Êd� jÐ«— ”UÝ«
 –  œuÝ« ¡öÞ vKŽ∫v�Ëô« WKŠd*« ∫—«b'« dOC%  ÆrÝ 28  pO²ÝöÐ ·U×−� ¨g½«
 «ËdE²½«  ¨  wK¹d�«  jOKý  ”UÝ«  ¡öÞ  s�  WI³Þ  …Uýd�  Ë«  d�Ëd�«  Â«b²ÝUÐ  «uI³Þ
 «uI³Þ ∫wK¹d�« ÊuKÐ WOKD*« WO²×²�«  vM³�«  vKŽ  ∫WO½U¦�«  WKŠd*«  n−O�   UŽUÝ  4≠6
 WI¹dÞ Æn−¹ w²Š «ËdE²½«Ë Êd� jÐ«— ”UÝ« ‘d�«  ‰öš s� Ë«  d�Ëd�«  Â«b²ÝUÐ
 —«b??'«  vKŽ  ·U×−*«  Â«b²ÝUÐ  jOKA�«   «uI³Þ   ∫v???�Ëô«  WKŠd*«  ∫¡öD�«  oO³Dð
 W¹dz«œ   U�d×Ð  «u�u�  ≠»užd*«  dNE�«  oK)  ∫WO½U¦�«  WKŠd*«  ÆozU�œ  10  «ËdE²½«Ë
 nK²�  dNE�  vKŽ  ‰uB(«  sJ1  ¨wJO²Ýö³�«  ·U×−*«  Â«b²ÝUÐ  jOKA�«  vKŽ
 `O{u²K� w¼ —uB�« w� Ê«u�_« Ê« Ád�cÐ d¹b'«  Æ U¼U&« …bFÐ ·U×−*« Â«b²ÝUÐ
 ÊuK�« vKŽ ‰uB×K� ¨—«b'« vKŽË …—uB�« w� ÊuK�« 5Ð ‚Ëd� „UM¼ ÊuJ¹ b� ¨jI�
 WłU×Ð Ë√ WK¾Ý√ W¹√ rJ¹b� ÊU� Ê≈ Æ—u³LÞ s� Ê«u�_« Ãu�U²JÐ W½UF²Ýô« qCHÔ¹ »uKD*«
 r�d�«  vKŽ w½U−� ‰UBðUÐ   —u³LÞ ¡«d³š …—UA²Ýô ÊËuŽb� r²½«  …b¹bł —UJ�√  v�≈
wwwÆtambourÆcoÆil  W�dAK�  w½Ëd²J�ô«  l�u*«  v�≈  ‰ušb�«  Ë√  1800321321

w�UI*« vKŽ  Trade≠ In  WKL×Ð  5JKN²�*« TłUHð ACE  WJ³ý
 …öI� vKŽ qB×¹ WJ³A�« ŸËd�  bŠô W1b� …öI� dC×¹ s� q�
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هذه حياتنا نستكشفها

الكون مليء باألشياء الجميلة من حولنا..نستكشفها، 
القصص  نتشارك  ونخلدها..  لحظة  كل  نعيش 
األّول.. لقائنا  حكاية..  لنا  زاوية  كل  ففي  واألماكن.. 

انطالقتنا الواعدة.. نجاحنا الكبير
من اليوم هنالك Partner, لنكون األقرب ألحبائنا،

لنتشارك معهم ابتسامتنا ونجاحاتنا.. 
بارتنر. نتشارك الحياة

  وفقا لمناطق انتشار الشبكة وفي األجهزة الداعمة فقط    شركة بارتنر لالتصاالت م.ض، ِش.ع ٥٢٠٠٤٤٣١٤
لميزد من التفاصيل توجهوا لمراكز الخدمة والمبيعات في المجتمع العبري

partner.co.il/ar


