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لم يفاِجْئني أو يصِدْمني تصديق وزيرة العلوم والّثقافة 
الّلجنة  رئيسة  بصفتها  ريچڤ،  ميري  اإلسرائيلّية، 
الوزارّية لشؤون الرّموز والّطقوس – هذه الوزيرة املعروفة 
على إدراج اسم  مبواقفها املتطرّفة واملُعادية للعرب – 
 14 قائمة  ضمن  نــّداف  جبرائيل  الّتجنيد  كاهن 
شخًصا سُيقودون شعلة «يوم االستقالل اإلسرائيلّي»، 

ـ68 لنكبة شعبنا الِفَلسطينّي. في الّذكرى ال
األرثوذكس،  الرّوم  كنيسة  في  كاهن  نّداف،  جبرائيل 
مؤّسس ورئيس إدارة منتدى جتنيد الّطائفة املسيحّية، 
وقائد املجتمع املسيحّي اآلرامّي، اختيَر إليقاد الّشعلة 
خالل املراسم عشّية يوم االستقالل ضمن فئة «بطولة 

شعبّية»(!).
ّمت اختيار نّداف إليقاد الّشعلة، على خلفّية «نشاطه» 
محاوالته  جرّاء  من  سنوات،  أربع  نحو  منذ  املتعّدد، 
صفوف  وفي  الوطنّية  اخلدمة  في  املسيحّيني  دمج 
تبييضه صورة  محاولة  على  عالوًة  االحتالل،  جيش 
ّية،  ّية والّدول إسرائيل القامتة في جميع احملافل احملّل
داخل  حياة مشتركة  في  املسيحّي»  «املجتمع  ودمج 
ليقَد الّشعلة فخورًا ُمنفعًال صارًخا  دولة إسرائيل – 
بصوت َجْهوَرِّي: ملجد دولة إسرائيل (לתפארת מדינת 

ישראל).
أّن   – املسيحّي  الكاهن  أّيها   – املسيح  يعّلمنا  ألم 
املجد لله وحَده، فقط؟! أم أّنه واجب على املسيحّيني 
َيرَوْا صورة الله  منذ اليوم تغيير تعاليمهم ورؤيتهم، ل

في دولة إسرائيل العظمى، أيًضا؟
القناة  على  له  تلفزيونّي  لقاء  في  ــّداف،  ن قاله  وّممــا 
ا من االحترام والّتقدير  الّثانية: «أنا فخور ومنفعل جّدً
يأتي  ــذا  وه للّشعلة،  مــوقــًدا  باختياري  نلته  ــذي  اّل
وسيخدمون  يخدمون  اّلذين  الّشباب  جلميع  تقديرًا 
في صفوف قوّات األمن في دولة إسرائيل..!» (تقصد 

قوّات جيش االحتالل؟! – م.ف.)
مسيحّي  ككاهن  إسرائيل  دولة  قبل  من  «اِختياري 
على  ا  رّدً يأتي   – الّدولة  هذه  مسيحّيي  عن  ممّثل 
ــرًا  ومــؤّش ــة،  ــّدول ال على  ضــني  واحملــرّ املهّددين  جميع 
لدمج  حقيقّية  ّية  وإمكان أخرى  رؤية  هناك  أّن  على 
املسيحّيني في املجتمع اإلسرائيلّي.» (حتّدث باسمك 
يّضطرب  أّنــه  أشعر  كما  متّثلني،  بأن  أخجل  فقط! 
ويخجل عشرات ألوف املسيحّيني الوطنّيني الّشرفاء 

في هذه البالد – م.ف.) 
إسرائيل  دولة  في  الّدميقراطّية  أّن  على  تأكيد  «هذا 
كبير  لعدد  ــا  ــوذًج أمن وتشّكل  وملموسة  محسوسة 
تعيش  اّلتي  ّية  األقّل الّدولة  ترى  إذ  العالم،  دول  من 
(تتكّلم  اإلسرائيلّي.»  للمجتمع  ُمكّمًال  جزًءا  فيها 
عن  الّدفاع  في  تستميت  اّلتي  نفسها  الّدولة  عن 
حقوق املسيحّيني «املخلصني»، ومتنع، ليل نهار، حرق 
الكنائس وتدنيسها.. عالوًة على تأمينها لهم جميع 

احلقوق املُستحّقة؟!! (ههههه) – م.ف.)
وبيت  (بيتك  جميًعا  بيتنا  هي  إسرائيل  ــة  «دول
م.ف.)، وخصوًصا في هذه  املخلصني في خدمتها – 
الفترة العصيبة اّلتي يعلو فيها صوت اإلرهاب في 
الّشرق  ِمنطقة  في  وحتديًدا  العالم،  من  مختلفة  دول 
األوسط.. أعتقد أّن هذا هو الوقت املناسب لنشعر فيه 
باالنتماء، نحن جزء من هذا املجتمع، نحن وُلدنا هنا، 
الّدولة.»(!)  هذه  إلى  أنتمي  وأنا  ويهودَ،  مسيحّيني 
البالد  هــذه  عــرب  هم  أيــن  ُهنا؟!  وحدنا  وُلدنا  (هــل 

األصالنّيون – املسلمون واملسيحّيون؟! – م.ف.)
«أملس تغييرًا.. هناك ارتفاع ملموس في عدد الّشباب 
ّية واملجّندين في  املسيحّيني املنخرطني في اخلدمة املدن
ندواتنا.»  في  واملشاركني  اإلسرائيلّي،  اجليش  صفوف 
يرفضون  اّلذين  األشــراف  شبابنا  بخيرة  تسمع  (ألم 

رفًضا قاطًعا االنخراط في صفوف جيش االحتالل؟! 
ّية عّلمنا إّياها  من جرّاء دوافع وطنّية وأخالقّية وإنسان

املسيح – م.ف.).
بكنيسة  حلق  ــا  ّمم  – الكاهن  أّيها   – تغضب  ــم  أل
ّي الفاشّي اّلذي كما  الّطابغة، من جرّاء االعتداء اإلرهاب
يبدو اقترفته احلثالة األوباش من «الّدواعش اليهودّية» 
أّيها  املسيحّية  ملقّدساتنا  ودمار  وتدنيس  حريق  من 
كما غضب املسيح عندما رأى الباعة  املسيحّي؟ – 
الله، وبيت  بيت  يدّنسون كرامة  والّصيارفة  والّتّجار 
الّصالة اّلذي حوّلوه إلى مكان للرّبح القبيح، بل إلى 
اإلهانة  ًها ضّد  موجَّ لقد كان غضبه  مغارة لصوص؟! 
هذه  ملسيحنا  كانت  لقد  أبيه.  ببيت  حلقت  اّلتي 
ِتَك أََكَلْتِني}..  ْي ْيرَُة بَ الغيرة املقّدسة على بيت الله {َغ

بينما أنت ماٍض نحو الّشعلة!
وحتضرني مقالة كنت قد نشرتها في صحيفة ”حيفا“ 
ه بَحْمِل مرمي العذراء»، حيث  بُعنوان: «َحْمُل أتان ُيَشَبّ
تفوّه، حينها، مدير مستوطنة «كفار كيدم»، مناحيم 
بأّن  الّناصرة  ُهزء: «يؤمنون في  بكّل  قائًال  چولدبرچ، 
وكانت  القدس،  ــرّوح  ال من  حبلت  يسوع،  والدة  مرمي، 
(هوشعيا).  مستوطنتنا  بجوار  الّناصرة  في  تسكن 
القدس،  ــرّوح  ال من  هــذه  احلمير  ــاث  إن حملت  فلرّمبا 
األُُتــَن ولدت وليس  أّن  إلى  في إشارة منه   – أيًضا» 
لم  الكاهن،  أّيها  أّي حمار ذكر(!!). ولألسف،  بينها 
ُتِدن – باعتقادي - أّي من مؤّسسات الّدولة احلكومّية 

والرّسمّية هذا الّتطاول!
فهل هناك تشبيه أقبح من هذا للرّوح القدس وللّسّيدة 
العذراء؟ وإساءة أفظع من تلك للّدين املسيحّي وأقدس 

وأعظم رموزه يا رجل الّدين املسيحّي؟!
الّتطاوالت  هــذه   – طويلة  ــّدة  م منذ   – تعّدت  لقد 
الّدينّية املسيحّية في هذه  الرّموز  واالعتداءات على 

تلَو  الّتطاوالت، مرّة  البالد اخلطوط احلمراء. وها هي 
واالعتداءات  االنتهاكات  سجّل  إلى  ُتضاف  األخــرى، 
واحلقارة  العنصرّية  من  أدنى  درجــاٍت  وتصل  احلافل، 
والّتربوّي  اخللقّي  واالنحطاط  والّسفاهة  والوقاحة 
داخل  متغلغًال  ــات  ب ــذي  اّل واملجتمعّي،  والّثقافّي 
اّلذي  املجتمع  هذا  اإلسرائيلّي،  اليهودّي  املجتمع 
شبابنا  وجـــذب  ــه  ــي ف لــالنــصــهــار  جـــاهـــًدا  تسعى 

املسيحّيني لالنصهار فيه ومعه.
يزيد ِشَلٌل من املجّندين املسيحّيني في جيش االحتالل 
املتعّصبون  املسيحّيون  الّتجنيد  وُدعاُة  اإلسرائيلّي، 
ا من حّدة االستقطاب الّطائفّي  ـً ّي ا، املُنفلتون وطن ـً ّي دين
واملجتمعّي؛ مؤّدين والء «اإلخالص» و«الّطاعة» للّدولة، 
وحمايتها.  وعطفها  رضاها  أّنهم سيكسبون  واهمني 

ًيا ال يرَوَْن.. وُبْكًما ال يتكّلمون! فأضحوا ُعْم
لثار  اليوم،  بيننا،  املسيح  كان  لو  أّنه  من  واثق  أنا 
في  املسيحّيني  أبنائه  جتنيد  ضّد  وانتفض  وغضب 
صفوف جيش ُمحتّل ألراٍض وُمغتصٍب حلقوق وُمعتٍد، 
ّية وأخالقّية، إن لم تكن وطنّية،  أقّلها من دوافع إنسان

أيًضا – أليس كذلك أّيها الكاهن؟!
على  الّسابقة  االعــتــداءات  غالبّية  في  بأّنه  ــرك  أذّك
الكنائس لم تفلح دولة إسرائيل «األعظم» و«األقوى» 
احلديثة،  ّية  احلرب اتها  ّي وآل بعتادها  و“األعتى“، 
وآالت  الّتكنولوجّية  البرامج  ــدث  أح واستخدامها 
مؤّسساتها  بجميع  املتطوّرة،  والّتنّصت  الّتصوير 
احلكومّية واالستخباراتّية وأذرعها األمنّية، في إلقاء 

القبض على اُجلناة وتقدميهم للمحاكمة!
ستبقى الغالبّية العظمى من مسيحّيي هذه البالد 
أخجل بأن متّثلنا –  متّجد الله وحَده، بينما ُطغمة – 

متّجد دولة إسرائيل، أيًضا!
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لكاميرا  صورًة  ”حيفا“  صحيفة  عدسة  التقطت 
شارع  بداية  في  قانونّي“،  ”غير  بشكل  منصوبًة 
وادي الّنسناس، معّلقًة على عمود كهربائّي. وقد 
بنصب  قامت  البلدّية  أّن  الّسّكان  بعض  ــى  اّدع
ولتصوير  السّيارات،  حركة  لرصد  الكاميرا  هذه 

السّيارات الرّاكنة لهدف تغرمي أصحابها.
وعلى الفور، وقبل إغالق العدد، توّجهت صحيفة 
”حيفا“ إلى الّناطقة الرّسمّية بلسان بلدّية حيفا، 
سامية عرموش – محاميد، لهدف االستفسار عن 

هذه الكاميرا املنصوبة بشكل ُمستهَجن. 
وبعد الّسؤال واالستفسار، تبّني أّن ال علم للبلدّية 
ــام  األّي خــالل  املسؤولون  وسيقوم  الكاميرا،  بهذه 
َمن  ملعرفة  ــوع،  ــوض امل بفحص  الــقــادمــة  القريبة 
من  الهدف  وما  الكاميرا،  هذه  نصب  وراء  يقف 
وبني  احلّي  داخل  وضحاها  ليلٍة  بني  نصبها،  وراء 

البيوت، من دون علم أحد باملوضوع؟!!
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مطلع  اإلسرائيلّي،  للّتلفزيون  ــى  األول القناة  ــرت  أج
رجا  احليفاوّي  الّصحافّي  مع  حــوارًا  اجلــاري،  األسبوع 
الّشيوعي  للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير  زعــاتــرة، 
وعضو املكتب الّسياسي للجبهة الدميقراطّية للّسالم 
في  ِفَلسطينّي  شاّب  تصفية  قضّية  حول  واملساواة، 
وهجمة  إسرائيلّي،  احتالل  جندي  يد  على  اخلليل 
على عضو الكنيست  حزب ”املعسكر الّصهيوني“ 
الِفَلسطينّي  الّشاب  نعت  رفض  ــه  ألّن بهلول  زهير 

ـ“املخرّب“. ب
W�ËUI*« w� Òo(«

بهلول“  ”زوبعة  إّن  حديثه  مستهّل  في  زعاترة  وقال 
اخلطاب  هيمنة  لفرض  محاولة  كونها  تتعّدى  ال 
الّسياسي اإلسرائيلّي الّسائد، وأّكد أّن عملّية اخلليل 
لم حتدث في الفراغ املُطلق، وإّمنا في سياق سياسّي 
هو  واالحــتــالل  االحــتــالل.  سياق  هو  معّني،  ــّي  وأمــن
اإلرهاب األكبر، ومن حّق الّشعب الواقع حتت االحتالل 
القانون  ينّص عليه  يقاوم هذا االحتالل. وهذا ما  أن 

الّدولّي، أيًضا.
مفرداته،  فرض  في  اإلسرائيلّي  املذيع  فشل  أن  وبعد 
ضّد  الّطعن  حـــوادث  ــى  إل الّنقاش  يجّير  أن  ــاول  ح
املدنّيني، فأجابه زعاترة: ”نحن نتحّدث هنا عن حالة 
جندي، جندي يحتّل ويضطهد، وليس عن حالة مواطن 
مدني. وهناك فارق كبير بني احلالتني. القانون الّدولّي 
ميّيز  بشكل قاطع بني العسكرّيني واملواطنني. وفقط 

مدنّيني  استهداف  بني  الّتمييز  يتّم  ال  إسرائيل  في 
وبني  حيفا،  أو  أبيب  تل  في  مقهى  في  يجلسون 
عملّيات ضّد جنود في ِمنطقة ُمحتّلة. وهذا خطأ“.

اإلسرائيلّيني  املدنّيني  استهداف  ضّد  ”نحن  وتابع: 
وَمن  املستهِدف  َمن  الّنظر  بغّض  والِفَلسطينّيني، 
مرفوض  باملدنيني  مّس  كّل  لنا  بالّنسبة  املستهَدف. 
الّتالي:  اإلرهــاب هو  تعريف  أّن  نعتبر  وُمــدان. نحن 
أهــداف  لتحقيق  املدنيني،  ضــّد  العنف،  استخدام 
سياسّية. ومبوجب هذه املعادلة فإّن االحتالل – كاّلذي 
لتكريس  اخلليل  ــي  ف ــّي  ــل ــي اإلســرائ اجلــيــش  ميــارســه 

االستيطان – هو اإلرهاب األكبر“.
ø ÒwÐU¼—ù« s Ó�Ë »U¼—ù« U�

وعاد املذيع ليحاول تشويه موقف زعاترة، مّتهًما إّياه 
”الطّيار  زعاترة:  فسأله  والّال-أخالقّية،  باالزدواجّية 
اّلذي يلقي قنبلة تزن طًنا على حّي سكنّي في غزة؛ 
ار  الطّي تأمر  التي  احلكومة  ال؟  أم  إرهابّي  هو  هل 
هل  بأكملها؛  عائالت  وتقتل  طًنا  تزن  قنبلة  بإلقاء 
واحد  شخٌص  ُيستهَدف  حني  ملاذا  ال؟  أم  إرهاب  هذا 
فهذا إرهاب، بينما حني يقوم ”اجليش األكثر أخالقّية 
بقصف املدنّيني فهذا شرعّي ومقبول وال  في العالم“ 
عالقة له باإلرهاب؟ َمن اّلذي ميارس االزدواجّية؟ تعال 

نتحّدث عن هذا! تعال نتحّدث عن األخالق!“.

ø“WOŠU ÒC�« W Ò¹dE½ ·dFð q¼”
ولم يتمالك املذيع نفسه فراح يرّدد: ”فعًال إّنه اجليش 

العالم.  في  أخالقّية  األكثر 
نعم:  اآلن.  أنا  أقوله  ما  هذا 
ًة“،  أخالقّي ــر  ــث األك ــش  ــي اجل
يخلط  ـــرة  زعـــات أّن  ــا  ــًي ــّدع م
بالقضّية  األخالقّية  القضّية 
ـــحـــاول وصــم  ــة وي ــّي ــاس ــي ــّس ال
ه بأّنه غير أخالقّي،  ـّ اجليش كل

فكان احلوار الّتالي:
”نظرّية  تــعــرف  هــل  ــرة:  ــات زع

الّضاحية“؟
املذيع: نعم.

زعاترة: ماذا تقول ”نظرّية الضاحية“؟ تقول إّنه يجب 
جباية ثمن من الّسكان املدنيني. واإلرهاب هو..

املذيع (ُمقاطًعا): هذا تعريُفك أنت. كان هناك تعريف 
آخر وقتها.

زعاترة: ما هو؟
املذيع: الّتعريف يقول..

زعاترة: ماذا يقول؟
من  حيث..  من  إّنه  ــه..  إّن يقول  (متلعثًما):  املذيع 
حيث ُتطلق الّصواريخ، فلن تكون هناك تنازالت حتى 

حني يجري احلديث عن ضرب املدنّيني!
زعاترة: أوكي.. إًذا فأنت تبرّر قتل املدنيني؟ 

املذيع: (صمت)
زعاترة: أليس كذلك؟ 

املذيع: (صمت)

زعاترة: أهذا ما تقوله؟
املذيع (صمت)

زعاترة: أنت تقول إّنه مسموح استهداف املدنّيني، حتت 
ظروف معّينة. إّن تعريف اإلرهاب هو..
املذيع: حسًنا.. (يحاول إنهاء املقابلة)

إّن تعريف اإلرهاب  زعاترة: جملة أخيرة لو سمحت؛ 
هو استخدام العنف ضّد أهداف مدنّية من أجل حتقيق 
أهداف سياسّية. وحسب هذا الّتعريف فاالحتالل هو 
إنهاء االحتالل، كي ال  اإلرهاب األكبر. واملطلوب هو 
يعاني أّي شعب من الّشعبني، ال اليهود وال العرب!

 Ïh�ý ·ÓbN²� Ô¹ 5Š «–U*”  ∫©5LO�« v�≈® …dðUŽ“
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åUHO�ò q�«d*
أللنبي واملناطق املجاورة،  املتظاهرون في شارع  حّقق 
اّلتي وضعتها  الهوائّيات  بإزالة  إجنازًا في نضالهم 
”سوق  مبنى  على  اخللوّية  الهواتف  ِشركات  إحدى 
أللنبي“، من دون علمهم أو موافقتهم. بل مبوافقة 
ولكن  البيئة.  حماية  ووزارة  حيفا،  بلدّية  ــم  ودع
وحّي  أللنبي  شــارع  من  واليهود  العرب  الّسّكان 
مدار  على  ا  ـً يومّي تظاهروا،  إليعيزر“  ”كريات 

األسبوع املاضي، ُمطالبني بإزالة الهوائّيات. 
وجتاوب أصحاب املبنى مع مطالب املتظاهرين وأزالوا 

سّت هوائّيات عن سطح املبنى.
وقال جاد ميشيل سليمان من سّكان احلّي ومنّظمي 
الهوائّيات  هذه  ضّد  عادلة  مطالبنا  إّن  االحتجاج 
املسّببة ألمراض الّسرطان، بعد أن نصبوا الهوائّيات 
ّية من  بجوار منازلنا، وطالبنا بإزالتها بصورة قانون

دون مساعدة البلديّة وغيرها.      

“UHO�” q�«d*
ــالد، اختبارات  ــب ال ــي مـــدارس  ــرًا، ف ــؤّخ جــرت، م
وفق  (ميتساڤ)،  القطري  الّتحصيلّي  الّتقييم 
باملرتبة  ــازت  وف  .2015 لعام  ”مادلني“  مؤّشر 
الّثالثة مدرسة مار يوحّنا اإلجنيلي التي أحرزت 
معدل 89 نقطة على مستوى مدارس حيفا عاّمة. 
كما أحرزت مدرسة مار يوحنا عّدة معطيات على 
املستوى العربي والعبري واملتعّدد الّسنوات، وهي 

كما يلي: 
مبقارنة  حيفاوّية  مدرسة   119 بني  من   9 املرتبة 

متعّددة الّسنوات.
املرتبة 3 من بني املدارس احليفاوّية اّلتي اجتازت 

امتحانات ”ميتساڤ“ سنة 2015. 

املرتبة 2 بني املدارس احليفاوّية في ِمنطقة املدرسة 
مبقارنة متعّددة الّسنوات.

ّية في حيفا. املرتبة 1 بني كّل املدارس العرب
ّية واليهودّية في  املرتبة 1 بني كّل املدارس العرب
منطقة املدرسة التي مرّت امتحانات ”ميتساڤ“ 

سنة 2015.
ــدارس  م بالّتدريج  يوحّنا  ــار  م بعد  مــن  وكــانــت 
بئيري.  الّتجريبية  ــّم  ث ويزراعيليا،  ــوت،  إيــالن
ثّم  ”فيخمان“  بعدها  جــاءت  الّتدريج  ومبوجب 
مبدرسة  القائمة  وتنتهي  و“ليئوبك“.  ”بياحد“، 
اّلتي  الرسمّية،  و“حوار“  ويافنئيلي  حوفيت 
أحرزت 48 نقطة، وحتمل صفة أكثر املدارس عنًفا 
بني طّالبها في شهر االختبار، وكان بنسبة 33% 
من كاّفة الّطالب، اّلذين تعرّضوا لّلكم أو الركل.

 v??? �Ë_« Òw?? K?? O?? $ù« U?? ÒM?? 	u?? 
 —U??? � W?? �—b?? �
W??? ÒO??? �d??? F??? �« W???? Ò
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åUHO�ò q�«d*
تظاهر العشرات من املواطنني، مساء الّثالثاء األخير، 
أمام القنصلّية الفرنسّية في شارع الكرمة (هچيفن) 
في حيفا، ضّد احلرب الّسعودية على اليمن وضّد 
الّدعم الفرنسي لهذه احلرب. وجاءت الّتظاهرة مببادرة 
من نشطاء احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» وحركة «أبناء 
وُصفت  أسلحة  صفقة  ــرام  إب أعقاب  في  البلد»، 
فرنسا  بني  دوالر  مليار   11 ـقيمة  ب بـ«العمالقة» 

والّسعودّية، في شهر آذار الفائت.
اإلجرامّية،  ــرب  احل هــذه  بوقف  املتظاهرون  وطالب 
والتي ُقتل فيها منذ العام املاضي ألوف اليمنّيني، 
بوقف  طالبوا  كما  والّنساء،  األطفال  مئات  بينهم 
دعم احلكومة الفرنسّية الّسياسي والعسكري لهذه 
احلرب، ونّددوا بالّتحالف اإلستراتيجّي بني احلكومة 
معامله  باتت  والذي  الّسعودي،  والّنظام  اإلسرائيلّية 
وفي  سوريا  في   – املتظاهرين  بحسب   – واضحة 

اليمن وفي لبنان، وكذلك في الّشأن الِفَلسطينّي.
الرّسمي  ــوقــف  امل ــشــّدة  ب املــتــظــاهــرون  انتقد  كما 
اجلناح  موقف  وكذلك  الِفَلسطينّية»  ـ«الّسلطة  ل
تأييد احلرب على  الّسياسي حلركة «حماس»، في 
«جامعة  يسّمى  ما  خطوات  تأييد  وكذلك  اليمن، 
ّية.  بنان الّدول العربّية» ضّد سوريا وضّد املقاومة الّل
للّشعب  يسيء  املوقف  هذا  أّن  املتظاهرون  واعتبر 
الِفَلسطينّي برّمته، خصوًصا وأّن الّشعبني، الّسوري 
مع  تعاطًفا  ّية  العرب الّشعوب  أكثر  من  واليمنّي، 
إّنه  املتظاهرون  وقال  العادلة.  وقضّيتها  ِفَلسطني 

«بينما تتبّجح فرنسا بالدميقراطّية وحقوق اإلنسان، 
بالّسالح  وانحطاًطا  ًة  رجعّي األنظمة  أكثر  متّد  نراها 
احلقيقي  الهدف  أّن  يؤّكد  وهذا  الّسياسّي.  والغطاء 
ا  سياسًي اِملنطقة  على  الّسيطرة  هو  ّية  الغرب للدول 
اِملنطقة وتفتيت شعوبها  واقتصادًيا، وإضعاف دول 
تسد»  «فرّق  سياسة  وتطبيق  طائفّية  أسس  على 
ّية  العدوان خدمة  وبالّتالي  املعروفة،  االستعمارّية 

والهيمنة اإلسرائيلّية».
والّسورّية  اليمنّية  ــالم  األع الّتظاهرة  في  ورُفعت 
الهتافات،  مــن  العديد  ورُّددت  والِفَلسطينّية. 
راح  حتالفكم  سلمان،  ويــا  بيبي  «يــا  بينها:  من 
الّشعب  بكرا  فلوسك،  ضّب  سعودي  «يا  ينهان»، 
ـــر، كل  دّم ـــوري  س ــا  ي ـــر  يــدوســك»، «دمِّ اليمني 
لعمالء  العار،  وكــّل  اخلــزي  «كــّل  الفاشية»،  القوى 
األبّية»،  الّتحّية، لصنعاء  االستعمار»، «من حيفا 
ويا  فتح  «يا  األبّية»،  لتدمر  الّتحّية،  حيفا  «من 
حماس، املُقاوِم ما بينداس»، «عّلمنا الّتاريخ وقال، 
أمريكا راس احلّية»، و«ما منهاب ما منهاب، فرنسا 
بترعى اإلرهاب»، و«مهما تفّتوا ماليني، جاي دولة 

فلسطني».
الــّشــرطــة كانت قد  ــــاٍت مــن  ــر أّن دورّي ــذك هــذا، وُي
عن  املتظاهرين  ثني  وحاولت  املكان،  إلى  ُهرعت 
ممارسة حّقهم في الّتعبير عن رأيهم. ولكّنها باءت 

بالفشل الّذريع! 
å°»U¼—ù« vŽd²Ð U�½d� ¨»UNM� U� »UNM� U�ò

åUHO�ò q�«d*
يوم  االجتماعّي،  الّتطوير  جمعّية  عقدت 
الّتاسع  الّلقاء  ــاري،  اجل األسبوع  من  الّثالثاء 
وقبل األخير في برنامج ضمان حقوق الّسكن، 
اّلذي باشرت به منذ ثالثة أشهر، وقد تناولت 
اختصاصّي  بـــدران،  إليلي  محاضرة  ــورشــة  ال
في  (ديجيتالي)،  الرّقمي  واإلعالم  «امليديا» 
واالستراتيجّي  الفّعال  االستخدام  موضوع 

لإلعالم في الّتأثير على صّناع القرار. 
بالّشرح حول «اإلنترنت»  بدران كالمه  استهّل 

ومدلوالته مقابل الّشبكات االجتماعّية. وقد وّضح أّن «اإلنترِنت» 
هو اّتصال بني أجهزة مختلفة من خالل جتميع املعلومات وترتيبها 
بشكل منطقّي. في حني أّن الّشبكة االجتماعّية توصل/تشبك 
الّشبكات  ومن  بينهم،  ًنا  معّي تواصًال  فتوجد  أشخاص  بني 
االجتماعّية الرّائجة اليوم: ”تويتر“، ”انستغرام“، ”فيسبوك“ 
و“يوتيوب“. وفي حديثه عن تلك الّشبكات أشار إلى أّن سرعة 
انتشار وترويج املعلومة أو اخلبر بواسطتها كبيرة وال حدود لها، 
بواسطتها  ألّن  فيها، وهي شبكة  معدومة  اخلصوصّية  بالّتالي 
إلى  مباشرين  أصدقاء  من  أوسع  حللقات  االّتصال  ــرة  دائ تكبر 
أصدقاء األصدقاء فتتشّكل شبكة مترامية األطراف من الّتواصل 
االجتماعّية،  والّشبكات  الواقع  بني  العالقة  وعن  االجتماعي. 
نوّه بدران إلى أّن مصداقّية الّشبكات االجتماعّية قليلة. لكن 

بالّنسبة لتأثيرها على الواقع فهو كبير.
ّية  كما أشار إلى أّنه على مّر الّتاريخ شهدت املجتمعات اإلنسان
بنضال  استبدالها  ميكن  ال  الّتقليدّية  الّنضاالت  هذه  نضاالت، 
إلكترونّي، لكن ّمما ال شّك فيه أّن الّشبكات االجتماعّية تشّكل 
ا لتحريك املجتمعات والّنهوض بالهمم. فالقدرة  محّفزًا أساسّيً
هاّمة  أمور  هي  ا  ّيً إلكترون املعلومات  ومشاركة  الّتنسيق  على 
جًدا في إحراز الّنشاط االجتماعّي والّتقّدم نحو الّتغيير، شريطة 
أن يالزمها متابعة وضغط متواصل ومستمّر في امليدان على 

صّناع القرار. 
”اإلنترنت“  تنتشر في  اّلتي  وخير مثال على ذلك (احلمالت) 

CAMPAINS لصنع الّتغيير. وهناك استراتيجّيات يجب 
أن تتوافر في كّل حملة لبلوغ الهدف املنشود: * حتديد املشكلة 
* حتديد الهدف * حتديد مجموعات الهدف، واّلتي بدورها تقّسم 
إلى ثالثة أقسام: املستفيدين، احللفاء، وصّناع القرار. بعد هذا 
ميكن التقّدم لبناء احلملة وإقامة مجموعات عمل متواصلة على 

صفحات الّتواصل االجتماعي.
ــني اإلعـــالن واإلعـــالم  ــرق ب ــى الــف ـــدران إل ــام، تــطــرّق ب ــي اخلــت وف
اإللكترونّي، حيث إّن اإلعالن (املختصر) يسبق اإلعالم (املُطّول)، 
وكالهما مهّمان. و“الفيسبوك“ ينجح باإلعالن وليس باإلعالم. 
وأعضاء  ناشطني جماهيرّيني  من  للحضور  نصيحًة  بدران  وقّدم 
الّتواصل  عند  املُتاحة  احلديثة  األدوات  باستخدام  أحياء  جلان 

االجتماعّي، وذلك من خالل صفحات الّتواصل اإللكترونّية.
شاكرًة  الّلقاء،  سرّية   - فوراني  خلود  املشروع  مرّكزة  وّخلصت 
احلضور دأبهم على املشاركة بالورشة، كما دعتهم للمشاركة في 
اللّقاء االخ تتامّي، اّلذي سُيعقد في 3 أّيار القادم، وسيتّم خالله 
هذه  عن  منبثقة  وناشطة  ناشًطا  عشر  اثني  من  جلنة  انتخاب 
الورشة، واّلتي ستشّكل مع مرّكزي املشروع من جمعّية الّتطوير 
ّية في  االجتماعّي، جمعّية العدل في الّتقسيم والعيادة القانون
الّتأثير  أجل  من  القادمتني  للّسنتني  عمل  نواة  حيفا،  جامعة 
املؤّسسات  أمــام  ومتابعته  السكن)  (حقوق  املضمار  هذا  في 
أّن  إلى  اإلشارة  ومرافعة. جتدر  لوبّي  الرّسمّية، من خالل عمل 

املشروع بتمويل من االّحتاد األوروبي.
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مبسيرة  أيًضا  ُتعرف  واّلتي  العذراء  طلعة  مسيرة 
وتعظيم  وتبجيل  إكرام  مسيرة  هي  الكرمل،  سّيدة 
للعذراء مرمي. كيف ال وهي اّلتي قالت يوم قصدت 
عني كارم لتخدم نسيبتها إليصابات: «ها منذ اآلن 
تطوّبني جميع األجيال».. كيف ال وقد دعاها املالك 
حني بّشرها «مباركة أنت بني الّنساء».. كيف ال وقد 
دعاها ابنها املخّلص «امللكة وامللك عن ميينها»؛ فَمن 

يكرّم العذراء يكرّم ابنها يسوع وطلباته ُمستجابة.
عند الّساعة الرّابعة من بعد ظهر األحد، انطلقت من 
ساحة كنيسة مار يوسف لّالتني املسيرة الّتقليدّية، 
مسيرة سّيدة الكرمل، مخترقًة شارع «همچينيم»، 
شارع  إلى  وصوًال  غوريون“)،  (”بن  الكرمل  فجاّدة 
”هچيفن“ إلى أن حّط احملتفلون الرّحال في كنيسة 
شّقوا  أن  بعد  الكرمل،  جبل  إلياس على  مار  ودير 

طريقهم صعوًدا عبر شارع ”ستيّال مارِس“.
أن  بعد  أي   ،1919 سنة  إلى  الّتقليد  هذا  يعود 
أوزارها. فخالل احلرب  األولى  العاملّية  وضعت احلرب 
كان اجلنود العثمانّيون قد أمروا الرّهبان املتعّبدين في 
دير مار إلياس أن يخلوا الّدير خالل ثالث ساعات، 
وحملوا  استطاعوا  ما  الرّهبان  أخذ  للقرار  وتنفيًذا 
اّلذي  العذراء،  السّيدة  متثال  وهو  أال  األغلى،  معهم 
يعود تاريخه إلى أكثر من 300 سنة ووضعوه في 

كنيسة الّالتني في ساحة احلناطير (ساحة پاريس).
ديرهم  إلى  الرّهبان  عاد  احلرب،  انتهاء  وبعد  ــورًا،  ف
الّشكر  تراتيل  يرّتلون  وهم  الّتمثال،  معهم  وحملوا 
املدينة  حمت  ألّنها  إّياها  شاكرين  ــعــذراء،  ال ألّمنا 
وأبناَءها ووقتهم شّر احلرب. ُيذكر أّن الّتمثال األصلي 
محفوظ في الكنيسة خوًفا من أن يصيبه ضرر. أّما 
الّتمثال اّلذي يطوفه املؤمنون، وهو صورة طبق األصل 

عن الّتمثال األصلي، فقد صّممه الرّاهب لويجي.
رأس االحتفال البطريرك فؤاد طوال (بطريرك القدس 
واألردن والّسلطة الفلسطينّية لّالتني)، ورافقه املطران 
لــّالتــني)؛  البطريكي  ــائــب  (الــّن ماركوتسو  بولس 

أبرشّية  ــي  (راع بقعوني  ــورج  ج املــطــران  ومّثل  هــذا 
امللكّيني  للرّوم  اجلليل  وسائر  والّناصرة  وعّكا  حيفا 
الكاثوليك) الّنائب العام األب فوزي خوري؛ في حني 
مّثل املطران موسى احلاج (مطران املوارنة في األرض 
سوسان..  سليم  اخلورأسقف  العام  الّنائب  املقّدسة) 
كّل  ومــن  الرّعايا  كهنة  من  حشد  األساقفة  ــق  وراف

الّطوائف، والرّهبان والرّاهبات من كّل الرّعايا.
تقّدم املسيرة الّصليب املُكرّم، بينما عزفت الّسرايا 
ممّيزًا  رونًقا  وأعطت  بهجة  زادت  أحلاًنا  الكشفّية 
ّية  لالحتفال، بينما سارت األخوّيات واحلركات الرّسول
العذراء،  وصــور  البيارق  حاملني  املـــدارس،  ــّالب  وط
ألوف  مع  مرّتلني  والّصلبان،  باملسبحة  متسّلحني 
املؤمنني، اّلذين أتوا من كّل حدب وصوب من اجلليل 
والّناصرة والّسلطة الفلسطينّية، الّتراتيل الّطقسّية، 
باإلميان.  القلوب  وأضرمت  اخلشوع  من  زادت  واّلتي 
فمنهم من جاء ُمتبرًّكا بالعذراء مرمي أم الله، ومنهم 
ًيا خاشًعا.  من جاء لَيفي نذرًا، ومنهم من جاء ُمصّل

جبل  على  إلياس  مار  كنيسة  في  املسيرة  انتهت 
الكرمل، وتفرّق املؤمنون بعد أن أقيمت صالة شكر 
طوال  البطريرك  بارك  ثّم  للعذراء،  الّطلبات  وتليت 
اخلتام شكر  وفي  املقّدس.  الّصليب  بذخيرة  املؤمنني 
الّشباب  البطريرك كّل َمن شارك باملسيرة: الكهنة، 
والكّشاف، وأنهى عظته قائًال: ”حّبنا للعذراء أنسانا 

التّعب “، ومتّنى أن تبارك  العذراء اجلميع.
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ثيوفيلوس  كيريوس  كيريوس  البطريرك  تــرأس 
الّثالث، البطريرك األورشليمّي للكنيسة األرثوذكسّية 
كنيسة  في  العذراء  للسّيدة  الرّابعة  املدائح  صلوات 

يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية. 
األساقفة  هذه عدد من  زيارته  في  رافق غبطته  وقد 
واآلباء، من بينهم: الّسادة األساقفة يواكيم (أسقف 
من  وسيمون  واليكسندروس،  ــابــق)،  ــّس ال زامبيا 
الكنيسة الرّوسّية، والوكيل البطريركي في الفحيص 

في األردن األرشمندريت إيرونيموس.
وكان في استقبال غبطته سرية الكّشاف األرثوذكسي 
دميتريوس  األب  الّطائفة  راعي  ويتقّدمها  حيفا،  في 
األرثوذكسي  امللي  املجلس  وأعضاء  ورئيس  سمرا 
خوري  يوسف  ــب  ورّح املؤمنني.  من  وحشد  الوطني 
مبناسبة  وهّنأه  بالبطريرك  املّلي)  املجلس  (رئيس 
نرفعها  التي  بالّصلوات  املتمّثلة  الفصحّية  املواسم 
ــى  ــارة األول ــه. وقــال إّنها ليست الــزّي ــدة اإلل ــى وال إل
لغبطته إلى حيفا، ولكّنها ممّيزة ألّنها تأتي في فترة 

الّصوم املقدس.
وقال راعي الّطائفة األب دميتريوس سمرا في كلمته 
بقدومك،  ابتَهجت  البحر  عروس  حيفا  الّترحيبّية: 
ونأمُل  الرّابعة.  املديحَة  مشاركِتنا  على  لك  فشكرًا 
ا. وأهُل حيفا  أن تشارَكنا في تدشني الكنيسة قريًب
يقّدمون لك أسمى آيات الّشكر ألعمالك املباركة من 
املباركة  يدك  متَدّ  أن  ونأمُل  القدمية،  الكنيسة  ترميِم 

بأيقونات  لتبرِعك  نشكرك  كما  العمل.  هذا  إلمتاِم 
بأقواِل  تتمثُل  فإنَّك  املسيح،  الّسيِد  حياِة  مراحِل 
إمياني».  ُأريك  أعمالي  من  «وأنا  يعقوب:  القّديس 
ا،  شخصًي نفسي  في  كبيٌر  ــٌر  أث لها  هــذه  زيــارُتــك 
هذِه  نصوُم  معك  ونحن  الرّعّية.  أبناِء  نفوِس  وفي 
والرّسِل  باألنبياِء  ونقتدي  األربعيني،  الّصوَم  األّيام، 

الذين صاموا. 
الّطعاِم  عن  انقطاٌع  فقط  ليس  إخوتي،  يا  والّصوُم 
املغفرَة  ونطلُب  نصّلي  القلوِب.  نقاُء  بل  والّشراِب، 
على  وننتصُر  إلينا،  ــاَء  أس من  ونسامُح  الله،  من 
قوِة الّشرِّ فينا وننتظُر قيامَة يسوع املسيح املجيدة 

بفرٍح ورجاء.
بالّلغة  الرّابعة  املدائح  أبيات  البطريرك  غبطة  و قرأ 
ّية، تاله األسقفان اليكسندروس بالّلغة الرّوسّية  العرب
بقيادة  الكنيسة  جوقة  ورّتلت  باليونانّية.  ويواكيم 
السّيدة  مبدائح  اخلاّصة  الّترانيم  باسيال  طوني  املرّمن 

العذراء.
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ُنّظمت بتاريخ الّثالثاء املاضي (5/4/2016)، محاضرة 
جلمهور معّلمي املرحلتني اإلعدادّية والّثانوّية في مدرسة 
واّلتي  اإللكترونّي»،  «التنّمر  بُعنوان  الّناصرة  راهبات 

ألقاها احملاضر الّدكتور عامر جرايسي. 
يسّمى  ومبا  اإللكترونّي  العنف  لظاهرة  احملاضرة  تطرّقت 
وصف  ــّطــّالب.  ال جمهور  وســط  اإللكترونّي»  «التنّمر 
الّنفسّية  أسبابه  اإللكترونّي،  العنف  إشكال  احملاضر 
كما  البالد.  مستوى  على  الّظاهرة  حجم  واالجتماعّية، 
على  الّضحّية  على  الّسلبّية  للنتائج  احملاضر  تطرّق 
والّتعليمي.  والّسلوكي  واالجتماعي  الّنفسي  املستوى 
في  ــة  ــدرس وامل ــل  األه دور  على  احملــاضــرة  ـــزت  رّك كذلك 
تربوّية  أساليب  بواسطة  الّظاهرة  من  واحلــّد  الّتوعية، 

وتوعوّية عصرّية وفّعالة.  
املعّلمني  بني  الكبير  والّتفاعل  االهتمام  احملاضرة  القت 
الـــّدورات  من  للمزيد  تعّطًشا  ــدوا  أب ــذيــن  واّل املشاركني 

والورشات اّلتي توّفر لهم الوعي واألساليب الّتربوّية.
لطّالب  مرّكزة  عمل  ورشــات  املاضي  اخلميس  يوم  تالها 
وجهها  ــّدوام،  ال مدار  على  املدرسة  في  الّثوامن  صفوف 
مختّص في مجال «امليديا»، إيلي بدران، وقد حتّدث بدران 
عن «التنّمر اإللكترونّي»، موّضًحا أّنه ُيعتبر ظاهرة من 
ظواهر العنف وهو أشّد خطورة من «التنّمر االجتماعّي» 
ُمشيرًا أّن «التنّمر اإللكترونّي» ظاهر للجميع باختالف 
«التنّمر االجتماعي» فهو محدود في مجموعة، ويسمح 
لتدّخل عدد أكبر بكثير من األشخاص، وعادة ما يكون 
مستدمي  اإللكتروني»  «التنّمر  أّن  كما  الّسلب.  في 
ومتواصل طوال ساعات الّنهار وال مهرب منه، باإلضافة 
الّصور  السّيما  االجتماعّية،  الّشبكة  في  ــواد  امل لذلك 

املُسيئة ال ميكن محوها بسهولة.

وآلّيات  تعريفات  منها  مواضيع  عّدة  إلى  بدران  تطرّق 
االجتماعّية  والّشبكات  اإلنترنت  عالم  في  أساسّية 
تواجهنا  اّلتي  املخاطر  عن  واٍف  بشرٍح  عملها،  وكيفّية 
موضوع  خاّصة  االجتماعّية،  الّشبكات  استعمال  في 

اخلصوصّية وكيفّية الوقاية من هذه املخاطر.
في  الّتربوّية  البرامج  (مــرّكــزة  عــوض  فيحاء  ووّضحت 
املوضوع  ”هذا  قائلًة:  االجتماعي)،  الّتطوير  جمعّية 
يلفت اهتمام الّطالب بشّدة حيث هنالك عدد كبير منهم 
الّتواصل  شبكات  في  اإللكتروني“  ”التنّمر  واجــه  قد 
باإلضافة،  بآخر.  أو  بشكل  له  تعرّض  أو  االجتماعّية 
املدارس  إدارات  قبل  من  الّظاهرة  هذه  في  اهتمام  هنالك 
بيئة  يخلق  ”اإلنترنت“  عبر  العنف  إّن  حيث  واملعّلمني 

تخريبّية في املدرسة.“
مستمرّة  الّنشاطات  هــذه  أّن  بالّذكر  جدير  وأضــافــت: 
متواصل  مشروع  ضمن  وهي  أيًضا،  أخرى،  مدارس  في 
القادمة  الّدراسّية  الّسنة  في  أيًضا  وسيستمّر  ومكّثف 
تساعد  اّلتي  واملضامني  املعلومات  من  االستفادة  لهدف 

في الوقاية واملنع من هذه الّظاهرة واحلّد منها».
املشاركني،  الّطّالب  اهتمام  الورشة  مواضيع  القت  كما 
حملة  في  مسؤول  دور  ألخــذ  استعدادهم  ــدوا  أب اّلــذيــن 
لها  املخطط  االجتماعّية  الشبكة  في  للعنف  الّتصّدي 

واملشاركة باملزيد من الورشات والّلقاءات.

 ŸËd??????? A??????? � o?????? K?????? D??????� w???????? �U???????? L???????? �???????? �ô« d???????? �u???????? D???????? Ò�???????? �« W?????? ÒO?????? F?????? L?????? �
 U??H?? O?? 	 w???? 
 W??? ÒO??? �d??? F??? �« ”—«b?????????? *« w???? 
 å Òw???? �Ëd???? �???? J???? �ù« d??? ÒL??? M???�??? �«ò





2016 ÊU�O½ 15 WFL'« 162016 ÊU�O½ 15 WFL'« 16

Õd� f�UD�
غّصت قاعة «كريچر»، يوم الّسبت األخير، باملئات اّلذين 
وحضور  الّنعمة»  «بيت  مؤّسسة  لدعم  خّصيًصا  أتوا 
مسرحّية «2 بتل أبيب»، من بطولة الفّناَنْني املُبدَعْني 
مع  احلضور  تفاعل  حيث  وسعيد سالمة.  شيتي  إياد 

املسرحّية الهادفة، وأُعجب بأداء املمّثَلْني الّالفت.
جتاه  اإلسرائيلّية  العنصرّية  موضوع  املسرحّية  تطرح 
عرب هذه البالد. أحداث املسرحّية مبنّية على املفارقات 
تعتمد  اّلتي  الّالذعة،  الّساخرة  الكوميدّية  واملواقف 
الكوميديا الّسوداء املُضحكة املُبكية، القارصة الهادفة.

إياد  واملتأّلق  (زكرّيا - شفاعمرو)  املُبدع سعيد سالمة 
عاِمَلْني  دور  جّسدا  ّية)،  الغرب باقة   – (أحمد  شيتي 
عيشهما،  لقمة  لتوفير  عمل  عن  يبحثان  عربّيني 
وتأمني حياة معيشّية آمنة لهما وألفراد عائلتهما في 
يلتقيان صدفًة، ويسكنان مًعا في  مدينة تل أبيب.. 

خشبّية مهجورة في تل أبيب.
أحمد رّب عائلة كبيرة حلمه األكبر أن يعّلم أبناَءه، فلم 
عن  للبحث  أبيب،  تل  إلى  الّسفر  سوى  سبيًال  يجد 
عمل رغم الّصعوبات اجلّمة اّلتي يواجهها، وذلك بعد 
املصادرة  نتيجة  أراٍض  والده كّل ما ميلك من  أن خسر 

وبحّجة أّن األراضي مناطق عسكرّية ُمغلقة.
أّما زكرّيا فهو شاّب أعزب، ال هّم له سوى أّمه وحلمه 
أن يعوّضها قساوة الّسنني التي عاشتها بعد وفاة والده.

أبيب،  تــل  ــي  ف عمل  عــن  بحثهما  ــالل  خ يعانيان 
عربّيني.  كونهما  والعنصرّية  الّتفرقة  ـــرارة  وم الـــّذل 
حّمامات عمومّية  داخل  للعمل  املطاف  بهما  ويستقّر 
إلى  عملهما  خالل  من  االثنان  فيتعرّف  (مراحيض)، 

شرائح املجتمع اإلسرائيلّي.
إّن الّتمثيل ليس مفهوًما ضمًنا، وهذا ما ملسناه في 
سالمة،  وسعيد  شيتي  إياد  املتأّلقني،  الفّنانني  متثيل 
الّلذين أثبتا للجميع أّنهما ممّثالن ِمْهنّيان ومحترفان، 

ويتنّقالن  الّشخصّيات،  وتقّمص  الّتمثيل  فّن  ُيتقنان 
بسالسة بني شخصّية وأخرى على املسرح.

(2 بتل أبيب - تأليف: سعيد سالمة؛ إخراج: نبيل 
ديكور:  ســالمــة؛  وسعيد  شيتي  ــاد  إي متثيل:  عـــازر؛ 
صّباح مروان؛ إضاءة وصوت: F.M Sound؛ إنتاج: 

مسرح ”املجد“ لإلنتاج).

العمل  هــذا  ماريس  ستيّال   - ”إينرويل“  تبّني  إّن 
”بيت  مؤّسسة  إلى  ريعه  ُيرَصد  ل العام  لهذا  املسرحّي 

ا. ا وثاقًب الّنعمة“ كان صائًب
ستيّال   - «إينرويل»  نــادي  عضو  احلفل  عرافة  توّلت 
وشكرت  باحلضور  رّحبت  اّلتي  عــزّام،  لينا  ماريس، 
لهم دعمهم؛ كما شكرت جميع رعاة هذا احلفل على 
سخائهم وكرمهم إلجناح هذا البرنامج، وأثنت على كّل 
َمن عمل وراء الكواليس ليل نهار إلجناح هذا األمسّية.

نادي  رئيسَة  جبران،  سونيا  املنّصة،  اعتلت  ثّم  ومن 
«إينرويل» – ستيّال ماريس.. وقالت في كلمتها:

«ما مبجٍد أو بجاٍه منَك رّبي رجائي/ بل ببسمٍة على 
وجِه ُمحتاٍج اكتفائي.. فابِسْط يداَك علينا يا خالقي/ 

واقبْل صالتي إليَك وُدعائي.. 
”احلضور الكرام اُْسعدمت مساًء؛

”يشرُّفني في هذا املساء، أْن أقَف أمامكم وأشكر لكم 

حضورَكم ودعمكم لنا، ِباسمي وِباسم جميع (عضوات) 
أعضاء نادي ”إينرويل“ - ستيّال ماريس؛

تأسيسه منذ  َعَملنا على  واّلذي  املتواضْع،  ”إّن ناِدَينا 
على  احملّبة  دافِع  مْن  وذلَك  كِفكرٍَة،  بدأناُه  قد  سنتْني، 
ا على ِغراِر  ا أو مادّيً الّتطوّع واملساعدة، أكان ذلك معنوّيً
الكثير من املجتمعات األُخرى. وقد ألقينا بهذه الفكرة 
كحّبة قمٍح، فجاَءْت في أرٍض خصبة، فنبَتْت ونضَجْت، 
بُحضوركم  املُتمّثلة  ثمارَها،  نقطف  اليوم  نحُن  وها 
قادرات  نكون  من خالله  واّلذي  لنا،  املَُشرّف  وبدعمكم 
العطاِء  رايــة  حتمُل  مؤّسسٍة  أّي  ومساعدة  دعم  على 

واألعماِل اخليرّية؛
جنوى  السّيدة  ترَأسْت  لتأسيسه،  ــى  األول الّسنة  ”في 
ومنذ  األعضاء،  عملت  وقد  الّنادي،  هذا  إدارة  سويدان 
ّية  الّتطوِّع األعمال  من  أمكَن  ما  حتقيق  على  البداية 
ها: زيارة دير صفورية ودعم الفتيات  واخليرّية؛ من أهمِّ
املَُعنَّفات  الّنساء  والفتيان املُقيمَني هناك، وزيارة ملجأ 

في حيفا وتقدمي املساعدة لُهّن؛
على  ــّدَم  ُق كبيرًا  ا  مسرحّيً عمًال  الّنادي  تبّنى  ”كما 
خشبة مسرح ”امليدان“، حيُث رُِصَد رْيُعه ملؤّسسة ”قلب 

يسوع“؛
”أّما هذه الّسنة فقد ُقْمنا بزيارٍة ملؤّسسة ”بيت احلنان“ 
في قرية إعبّلني، حيث قَضْينا مع الفتيات هناك يوًما 
الّنساِء  مللجِأ  زياراتنا  واَصلنا  وقد  ا،  وتربوّيً ا  ترفيهّيً
املعّنفاِت في حيفا. وسنعمُل جاِهدات على دعم أكبَر 
ُممِكٍن من ُطّالب مدارِسنا مْن ذوي احلاجات لشراء  عدٍد 

لوازمهم املدرسّية؛
ينا العمَل املسرحّي  ّن ”ومن أهّم أعماِلنا لهذه الّسنة، تَب
”بيت  ملؤّسسِة  رَْيعه  َسُيرَْصُد  واّلذي  املساء،  هذا  املقّدم 

الّنعمة“، هذه املؤّسسة اّلتي هي مثاٌل للعطاِء ولألعماِل 
املرحوم  يد  1982 على  تأّسست عام  أْن  اخليرّية، منُذ 
ــدأَْت  ب حيُث  أغنس،  السّيدة  وزوجته  شحادة  كميل 
يوِمَنا  حّتى  املؤّسسة،  هذه  وتقوُم  للمحتاجني.  كمأوًى 
في  وُمرافقتهم  َجناء  السُّ من  الكثيِر  باستقبال  هذا، 
على  تعمُل  كما  اجتماعّيٍة صاحلة.  حياٍة  إلى  العودة 

جمع وتوزيع املُؤَِن على العائالِت اُحملتاَجة؛
ُأقّدَم جزيَل  أن  أيًضا،  املناسبة،  لي في هذه  ”ِاسَمحوا 
َعِمْلَن  الّلواتي  الّنادي  أعضاء  جلميع  وتقديري  ُشكري 
نقوُم  عمٍل  أّي  إجناح  رٍ، على  تذمُّ أْو  َكَلٍل  بال  وَيْعَمْلَن 
الّدؤوب  والعمل  واملساعدِة  العون  يد  تقدمي  وعلى  ِبِه، 
منذ البداية وحّتى يومنا هذا، على نفس الوتيرِة وِبَنْفس 

العزم، َفَلُكّن ِمّني خالَص الّشكِر والّتقدير واحملّبة؛
ومقّدمة  ــادي  ــّن ال ُعضو  ــاص،  خ بشكٍل  أشكر،  ”كما 

البرنامج، السّيدة لينا عزّام، على تقدميها لهذا اَحلفل؛
أْن  أمْل  على  ِحلُضوركم،  الكبير  ــرّر شكرَنا  وأُك ”أعود 
الّسنوات  في  أُخرى،  خيرّيٍة  أعماٍل  في  داِئًما  نتواصَل 

َلة. وشكرًا.“ ِب املُق
جبران  سونيا  شكرت  ”حيفا“،  لصحيفة  حديث  وفي 
ومتابعتها  ــة  ــّي اإلعــالم تغطيتها  على  الّصحيفة 
لنشاطات نادي ”إينرويل“ – ستيّال ماريس؛ وانتهزتها 
على  الــّنــادي  أعضاء  جميع  مــجــّدًدا،  لتشكر،  فرصًة 

عملهّن الّدؤوب والّدائم إلجناح الّنادي ونشاطاته.
الّنادي قد ّمت  وفي املقابل، أرادت أن تؤّكد أّن تأسيس 
بتشاور بني عدٍد من الّصديقات الّلواتي أبديَن اهتماًما 
باملوضوع، وبتشجيع عدد كبير من أعضاء ”إينرويل“ 
– الّناصرة، وبدعم من عميدة نادي ”إينرويل“ العاّم في 

إسرائيل، ناهدة بولص.
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مترينـــــا
إكسـرتا كيـر كومفورت

يف أيام اإلجازة املدرســية، أجد نفيس مضطرّة ملواجهة كّميات هائلة من الغسيل بشكل يومّي، األمر 
الذي يضطّرين للبحث عن مسحوق غسيل مرّكز، ُيعّطر وبالطبع - إقتصادّي! بحيث أستطيع استخدامه 
بجميع درجات الحرارة. لهذا، أستعمل مساحيق الغسيل ”مكسيام“ من ســانو حّل سهل، رسيع 

واقتصادي للغسيل!
مساحيق الغسيل سانو مكسيام يتم إنتاجها بوسائل تكنولوجية األكرث تقّدًما وتطّوًرا من أجل تقديم 
الحلول املتنّوعة واملناسبة الحتياجاتنا، ومّتت مالءمتها للمياه العسرية يف البالد. تحافظ عىل ألياف 

وألوان املالبس، مالمئة لكل أنواع األقمشة والغّساالت.
مساحيق الغسيل ”مكسيام“ من سانو مالمئة للغسيل يف كل درجة حرارة.

املجموعة تشمل: مكسيام مع عامل الـ ”جـاڤيل“ – مضاّدة للجراثيم ومتخّصصة يف إزالة البقع الصعبة، 
مكسيام برائحة املِسك – تحتوي عىل ODRIL  إلزالة الروائح الكريهة، مكسيام بيو – ممتازة للغسيل 

بدرجات حرارة منخفضة، مكسيام سينسيتيـڤ بيبي - ملالبس األطفال وأصحاب البرشة الحّساسة.
متوّفرة بعبوات بحجم: 1.25 كيلوچرام، 6 كيلوچرام ويف عبوات توفري: إكسرتا إكسرتا الرج – 8 كيلوچرام.

يف األشهر األوىل من حياتهم، يعاين الكثري من 
األطفــال من املغص (كوليك)، الغازات وآالم 
البطن، التي غالًبا ما ترافقها نوبات بكاء 

مستمرّة، وذلك يف كل يوم تقريًبا.
هذه الظواهر ســببها عدم نضوج جهاز 
الهضم، وغالًبا ما تختفي يف عمــر 3 – 4 

أشهر تقريًبا.
من أجل التخفيف عــن األطفال، بإمكانكّن 
االستعانة مبترينا إكسرتا كري كومفورت، بديل 
الحليب الوحيد الذي يحتوي عىل پروبيوتيكا 
خاصة ومميزة والتي أثبتت األبحاث أنها 
تساعد عىل تســهيل الهضم وخفض ُمّدة 

البكاء لدى األطفال بنسبة تزيد عن 50%.

مســاحيق الغســـيل من مجمــوعة
”سانو مكسيام“: حّل سهل، رسيع واقتصادي

عندما يتعّلق األمر بتنظيف عميق وأسايس لبرشة الوجه، 
فإن مزيالت املكياج ال تلّبي حاجتي يف هــذه الحال. 
لهذا، أنا أســتخدم صابون الوجه الغنّي بالرغوة من بيت 

كريالين مع فرشاة التنظيف الخاّصة واملمّيزة.
الصابــون غنّي بخالصة الخيار التي متنح برشة وجهي 

إحساًسا بالراحة واإلنتعاش يدوم لساعات طويلة.
بفضل فرشاة التنظيف الحرصّية لكريالين، ذات شعريات 
السيليكون املرنة، عملّية التنظيف اليومية تتحّول لتجربة 
ُمنعشة ونظيفة، ألنني أستطيع الوصول لكل منطقة 
يف الوجــه، الحصول عىل تنظيف أســايس يزيل كل أنواع 
األوســاخ املرتاكمة عىل البرشة والدهنّيــات املرتاكمة يف 
املسامات، تدليك محّفز لجريان الّدم الرضوري للبرشة، 
إزالة الخاليا امليتة يف الجلد، وتحفيز عملية تجدد البرشة، 
ينعــش طبقة الجلد العلوية ومينحها مظهرًا أكرث إرشاًقا، 
وردًيا ومنعًشا، ال يسبب الجفاف ومناســب لتنظيف 
جميع أنواع البرشة، صباًحا ومســاًء. باإلضافة، الفرشــاة 
ذات مبنى دائري ميّكن من فتح وإغالق العبوة بسهولة.

ماذا تنتظرن؟ املنتج ”ُيخَطف“ من الرفوف! من الرضوري 
أن تجّربنه!

الجامل الحقيقي
يبدأ ببرشة وجه نظيفة

طفلك يعاين من الغازات؟ مـا العمـل؟ 
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ملهاة من العصور الوسطى،
مجهولة المؤّلف

للكبار ولجميع أفراد العائلة

عن المحامي بتالن

إعداد وإخراج: سليم ضو
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األرثوذكسي  املّلي  للمجلس  الّتابع  ّي  الّنسائ الّنادي  استضاف 
ّية في حيفا واجلليل.  الوطني في حيفا عدًدا من الّنوادي الّنسائ
الّنادي: «إّننا نولي أهمّية كبيرة  وقالت غادة خوري، من إدارة 
لهذه الزّيارة، ألّن تبادل الزّيارات يسهم في نشر احملّبة والّتآخي. 
أّما روح العمل والّتطوّع في اجلمعّيات واألخوّيات فهو من أجمل 
األعمال. وهو من أجل املجتمع على أنواعه، ّمما يثبت الوعي 
قد  نحن  ها  ّية.  عرب كأقلّية  مجتمعاتنا  في  والّثقافي  العام 
الّنقّية،  الهواء  لنسمات  الّنوافذ  فتحنا  يع،  الرّب بقدوم  احتفينا 
رأينا أسراب الّطيور وقد عادت، ألقت الّشمس خيوطها الّذهبّية، 

بعيد  نبع احلنان  بنبضات احلياة  الّدروب  التي تضيء  الّشموع 
األم، وغيره من األعياد العديدة العزيزة على قلوبنا. وبالّنسبة 
بعاطفتها  وإميانها،  بحنانها  دائًما  تتجّلى  عظمتها  فإّن  لألم 
نحو تربية أبنائها الّتربية الّصاحلة، وباتت تخّط في قلوبهم بال 

تفرقة وال متييز، فيعجز الّلسان عن الكالم عن األم. 
أهّم  استعرضت  فقد  ــادي،  ــّن ال إدارة  من  حبيب،  سلوى  ــا  أّم
نشاطات الّنادي الّنسائي في حيفا منذ بدء تأسيسه. وقالت: 
إّنه منذ قبل 30 سنة بدأت مجموعة من الّنساء األرثوذكسّيات 
مديرة  وكانت  القدمي.  املّلي  املجلس  مقّر  في  مًعا  باالجتماع 
وكّنا  املّلي،  املجلس  رئيس  زوجة  غّسان)،  (أم  املرحومة  الّنادي 
القيام  وفّكرنا  واألشغال.  البسيطة  الّنشاطات  ببعض  نقوم 
بأعمال أكثر ألوالد الّطائفة، وأقمنا الّنادي للّشبيبة واألطفال، 
وانتقلنا إلى الكلّية األرثوذكسّية حيث اجتمعنا في ساحتها، 
وكان األوالد يلعبون ويلهون ضمن تدريبات رياضّية، أّما األطفال 
فقد كّنا نتحّدث إليهم مبواضيع تهّمهم، ّمما القى استحسانهم 
ظهرت  اجلديدة  الكنيسة  إقامة  بعد  وهنا،  أيًضا.  لألهل  وراَق 
الّنادي  وهو  اسم  لنادينا  وأصبح  اجلمهور،  بني  أكثر  نشاطاتنا 
الّنسائي األرثوذكسي الوطني، وذلك النضمام سّيدات ُمسلمات 
إلينا في الّنادي، إضافًة إلى سّيدات من طوائف أخرى، كالّالتني 

والكاثوليك واملوارنة، وغيرها. 
منذ  ّية  الّنسائ الّنوادي  نشاطات  عن  مّنة  أبو  نائلة  حتّدثت  ثّم 
ّية  الّنسائ احلركة  تطوّر  إّن  وقالت:  بعد.  وما  العثماني  العهد 
عام  ومنذ  األهمّية.  بغاية  كان  الفترة  تلك  ف ي  فلسطني  في 
1908 سمح بالّتعليم الرّسمي للفتيات، وهكذا أصبح املجتمع 
الّتاريخ  هذا  وقبل  املتعّلمات؛  من  عــدًدا  يضّم  الفلسطيني 
ّية في عّكا عام 1902، وفي يافا  تأّسست أّول جمعّية نسائ
ّية في فلسطني  عام 1910. وميكن القول إّن اجلمعّيات الّنسائ
ّية  ابتدأت منذ عام 1903. وهكذا انتشرت اجلمعّيات الّنسائ

بعد هذه الفترة. 
أّما في حيفا، فقد أّسست ساذج نّصار، زوجة جنيب نّصار، مع 
مرمي اخلليل في عام 1930 جمعّية االّحتاد الّنسائي العربي. 
وشاركت في هذه اجلمعّيات نساء ُمسلمات ومسيحّيات في 

عمل مشترك لرفع شأن املرأة واملجتمع الفلسطيني. 
لم تقتصر مشاركة املرأة على الّساحة احمللّية الفلسطينّية، بل 
ّية، حيث ساهمت رائدات احلركة  تعّدت ذلك إلى الّساحة العرب
ّية الفلسطينّية بانعقاد أّول مؤمتر نسائّي في القاهرة عام  الّنسائ

1938؛ وكرّس املؤمتر ملناصرة فلسطني وشعبها. 
وقّدمت احلكواتّية دنيس أسعد مجموعًة مشوّقة من حكاياتها 
الّشعبّية والّتراثّية، ثّم استمع احلضور إلى مجموعة من األغاني 

الفولكلورّية قّدمها الفّنان بشارة ديب.

“UHO�” q�«d*
 26 ْيسان اجلاري، ولغاية  َن ـ24 من  ال ينطلق في 
الّتوالي، ِمهرجان حيفا  ـ26 على  ال منه، وللّسنة 
الّدولي ملسرح األطفال، ويشمل املهرجان مسرحّيات 

ّية، أيًضا. بالّلغة العرب
ويأتي هذا اِملهرجان مببادرة ودعم من بلدّية حيفا، 
ووزارة الّثقافة و»مفعال هپايس». وهو من تنظيم 
مسرح حيفا بإدارة املديرة العاّمة للمسرح نيتسا 
بن تسفي، واّلتي ستكون مديرة عاّمة للِمهرجان، 
واملشرفني  االختصاصّيني  من  كوكبة  جانب  إلى 
لهذا  اِملهرجان  ّية  ميزان وتصل  واِملْهنّيني؛  الفنّيني 
العام إلى ثالثة ماليني ونصف املليون 3 ونصف 

املليون شيكل.

اِملهرجانات  أحد  يعتبر  اّلذي  اِملهرجان،  يستقطب 
ــوف  ــالد، عــشــرات أل ــب ــي ال ــاقــة ف ــســّب ــزة وال ــّي املــم
واملناطق،  واألطياف  الّشرائح  مختلف  من  ــزوّار  ال
لهدف حضور مسرحّيات ذات قيمة فنّية جّيدة، 
في  جتري  اّلتي  والورشات  بالفّعالّيات  واملشاركة 
تعليمّية  جتربًة  اِملهرجان  اِملهرجان؛ إذ يوّفر  إطار 
متناول  في  بأسعار  األسرة  أفراد  جلميع  وثقافّية 

اجلميع.
العروض  من  متمّيزة  مجموعة  سُتعرض  كما 
بني  املمتّدة  الفترة  في  الواسع  للجمهور  املفتوحة 
إيطاليا،  ــي:  ه دول،   9 من  ْيسان،  َن و26   24
البرازيل، فنلندا، فرنسا، أملانيا، هولندا، إسپانيا، 

البرتغال، وإسرائيل.

ّيتان باِملهرجان،  وهذا العام تشارك مسرحّيتان عرب
مسرحّية «پيتر  األخــرى:  املسرحّيات  جانب  إلى 
”أورنا  ــرح  ــس م ـــتـــاج  إن مـــن  ــــي  ــــب»، وه والــــّذئ
املسرحّية  الفنون  كلّية  مع  پورات»، بالّتعاون 
«ثياب  ومسرحّية  هكيبوتسيم»؛  «سمينار  في 
ومسرح  العبري  املسرح  إنتاج  من  اجلديدة»،  امللك 

«احلياة» – الرملة.
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
0نو 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 ���� ومفيدة ���� ، وزاكية ���� 
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لهدف   2002 عام  أطلق  ــذي  واّل (הישגים)،  «روّاد»  برنامج  يواصل 
ّية الّتعليم العالي لدى الّشباب من مناطق مختلفة في  توسيع منال
للّتأكيد  الّطلبة اجلامعّيني،  املزيد من  العمل على استقطاب  البالد، 
االندماج  الشاب  اجليل  لتمكني  األكادميّية،  الــدراســة  أهمّية  على 
من  ومببادرة  للّدولة؛  االقتصادّي   – االجتماعّي  الّنسيج  في  األفضل 
مجلس الّتعليم العالي، ّمت توسيع البرنامج في عام 2014 ليشمل 

املجتمع العربّي، أيًضا.
العالي“  الّتعليم  ”روّاد  برنامج  مدير   – جّبور  فــؤاد  أشــرف  ويقول 
للمجتمع العربّي والّدرزّي والّشركسّي، أّن البرنامَج يتيح أمام الّشباب 
معلومات  على  اعتماًدا  لهم،  واملناسب  الّسليم  القرار  اّتخاذ  فرصة 
وافية عن مؤّسسات الّتعليم العالي والفرص املُتاحة في سوق العمل، 
من خالل استشارة شخصّية وحتسني الّتحصيل وتقدمي دورات لتعزيز 
القبول  المتحانات  والّتحضير  ِمهنّية،  تشخيص  وأدوات  الّلغات 

والبسيخومتري.
خالل  من  األكادميّية  للّدراسة  الّتحضير  في  البرنامج  يساعد  كما 
ورشات ودورات خاّصة للّتعزيز الّذاتي واّتخاذ القرار ومهارات الّدراسة 
وتقسيم الوقت بالّشكل الّصحيح، والّتوجيه لسنة أكادميّية حتضيرّية، 

إضافًة إلى توجيه مهنّي ومساعدة للحصول على املنح الّدراسّية.
البرناَمج  على  بنيوّية  تغيّيرات  إحداث  ّمت  األخيرة  الّسنوات  وخالل 
وامليزانّية  للّتخطيط  الّلجنة  تدّخل  بفضل  وذلك  الّتحسني،  أجل  من 
الّتابعة ملجلس الّتعليم العالّي، باالشتراك مع صندوق ”روتشيلد“ – 
قيسارية، مكتب رئيس احلكومة، صندوق ”عروس“ وسلطات محلّية، 
ّية  احلال اجلامعّية  الّدراسّية  الّسنة  بداية  البرنامج  توسيع  ّمت  حيث 

2016/2015 وتشرف عليه جمعّية ”ألومه“.
الّتوجيه  وزيادة  برنامج ”روّاد“  العالي لتوسيع  الّتعليم  بادر مجلس 
للّتعليم العالي في أوساط الّشباب من أبناء املجتمع العربّي ملعاجلة 
كاّفة العقبات اّلتي كانت في الّسابق تشّكل عائًقا أمام الّطّالب، بدًءا 
من املدرسة الّثانوّية حّتى االندماج بشكل أفضل في املؤّسسات األكادميّية 
املختلفة. املواضيع  بني  والتنّقل  التسرّب  نسبة  تقليص  خالل  من 

وألجل ذلك أقيمت جلنة توجيه خاّصة برئاسة عضو مجلس الّتعليم 
العالي، الپروِفسور فاديا ناصر أبو الهيجاء، وهي جلنة متفرّعة عن 
ّية الّتعليم  جلنة الّتوجيه الُعليا لتوسيع عملّية الوصول الّسهل ومنال
الّتخطيط  جلنة  رئيس  نائب  يرأسها  اّلتي  ّي  العرب للمجتمع  العالي 

ّية الّتابعة ملجلس الّتعليم العالي، الپروِفسور فيصل عزايزة. وامليزان
مراسل صحيفة ”حيفا“ زار مكاتب مكان العمل والتطوير الوظيفي 
واّلــذي  حيفا،   – الّشباب  مركز  لشبكة  الّتابع  حيفا  في  للّشباب 
العالي“  الّتعليم  ”روّاد  برنامج  مكاتب   – ا  ـً ّي حال  – فيه  تتواجد 
اّلذين ”يهندسون املستقبل“، من خالل منح فرصة للّشباب والّصبايا 

ّية املختلفة، واّلذين ال يستوفون  القادمني من الفئات املجتمعّية العرب
والّتكنولوجيا  الهندسة  مواضيع  في  العالي  للّتعليم  القبول  شروط 
في  املواضيع  هذه  تعّلم  ّية  إمكان على  احلصول  ”هاي-ِتك“،  الُعليا 

املعاهد األكادميّية/الّتعليمّية الُعليا في إسرائيل.
وعن أهداف البرناَمج، وشروط القبول، كان لنا هذا الّلقاء مع مروة طه 

– مرّكزة البرناَمج روّاد في املجتمع العربّي في حيفا.
وتؤّكد مروة أّن الهدف األساس من هذا البرنامج هو تشجيع الّطالب 
ال  اّلــذيــن  أولئك  وخصوًصا  والعلوم،  الهندسة  مبواضيع  االلتحاق 

يستوفون شروط القبول.
وعن شروط القبول، قالت مروة: ليست لدينا شروط قبول تعجيزّية، 
للّتسجيل  يتقّدم  أن  املهم  من  للجميع.  مفتوح  الّتسجيل  فباب 
هنالك  تعليمّية،  سنة   12 أنهوا  اّلذين  الّثانوّية  طــّالب  للبرناَمج 
أو  ا  ًي متدّن ا  ـً اقتصادّي  – ا  اجتماعًيّ وضًعا  يعانون  لطّالب  أفضلّية 
ا، واستيفاء شروط املالءمة والرّغبة بتعّلم الهندسة والعلوم، حيث  صعًب
ا أمام جلنة ِمهنّية مختّصة لتعّلم   ـً ميّر الّطالب املُسّجل تصنيًفا تربوّي
في  دمجه  على  املوافقة  قبل  االقتصادّية،   – االجتماعّية  املعايير 

برنامج ”روّاد الّتعليم العالي“.
وتضيف مروة: في حال استيفاء كاّفة الّشروط والقبول، يعرض البرنامج 

أمام الّطّالب:
ا  ـً مادّي الّطالب  ومرافقة  للهندسة،  حتضيرّية  لسنة  الّتعليم  متويل 

ا طيلة فترة الّتعليم لّلقب األّول. ـً ومعنوّي
متويل تكاليف معيشّية خالل الفترة الّتحضيرّية والّلقب األّول.

متويل دورة بسيخومتري.
دعم، مرافقة، تقوية ومساعدة شخصّية خالل كاّفة فترة الّتعليم.

حاسوب محمول لكّل طالب جامعي.
وأشارت مروة أّن هذا البرنامج الّتعليمّي بالّتعاون مع معهد الهندسة 
الّتطبيقية (”الّتخنيون“) وجامعة بئر الّسبع. فطّالب املركز والّشمال 
ينتسبون إلى معهد ”الّتخنيون“ وطّالب املركز واجلنوب ينتسبون إلى 

جامعة بئر الّسبع، وفًقا ملكان سكنهم.
الّطّالب  أمام  العام  هذا  أبوابه  يفتح  العالّي“  الّتعليم  ”روّاد  برنامج 
ّية وما شابه، ويرافق  انتساب مسّبقة كخدمة مدن العرب دون شروط 
األّول،  الّلقب  على  حصوله  وحّتى  الّتحضيرّية  سنته  منذ  الّطالب 
واندماجه في املجتمع اإلسرائيلّي، لكن من الّضروري اجتياز امتحانات 

الّتصنيف الّتربوّي للتأّكد من مالءمته تعّلم الهندسة والعلوم.
يحصل الّطالب اّلذي يتّم قبوله ضمن برنامج ”روّاد الّتعليم العالي“ 
ودروس  دعم  ا،  شهرًيّ شيكل   1200 بقيمة  معيشّية  منحة  على 
مساعدة خالل الّسنة الّتحضيرّية، دورة بسيخومتري، كتب تعليمّية، 
استشارّي  وتدريب  ومساعدة  دعم  تعليمّية،  لصعوبات  تشخيص 

متخّصص.
قسط  على  اجلامعّي  الّطالب  يحصل  األّول  لّلقب  الــّدراســة  وخــالل 
سنوات   4 ــدار  م على  ا،  سنوًيّ شيكل  آالف   10 بقيمة  تعليمّي 
تعليمّية (40 ألف شيكل). منحة معيشّية بقيمة 10 آالف شيكل 
والّثالثة  الّثانية  للّسنة  شيكل  آالف  و5  األولى،  الّتعليمّية  للّسنة 
(20 ألف شيكل). دروس خصوصّية وورشات تدريبّية. مرافقة دائمة.

يقّدم فرصًة ذهبّية  وتؤّكد مروة طه أّن برنامج ”روّاد الّتعليم العالي“ 
للّطّالب لالنتساب للمعاهد األكادميّية الُعليا. والهدف األساس زيادة 
نسبة الّطالب العرب في اجلامعات والكلّيات وسوق العمل في وقٍت 
املجتمع  في  البرنامج  هذا  تسويق  أهمّية  إلى  مــروة  وُتشير  الحــق. 

العربّي.
املعاهد  في  الفجوات  سّد  عينيه  نصب  العالي  الّتعليم  مركز  يضع 
والعلوم.  الهندسّية  املواضيع  في  العرب  الّطّالب  ودمج  األكادميّية، 
ا  ًي ا متدّن ـً ا – اجتماعّي ـً ويساعد الّطّالب اّلذين يعانون وضًعا اقتصادّي

ا، االندماج في الّتعليم األكادميّي وسوق العمل. – صعًب
ومدى  البرنامج  هذا  على  اإلقبال  حول  مراسلنا  سؤال  على  رّد  وفي 
انفتاح املجتمع العربّي عليه، أجابت مروة طه أّنها تلمس إقباًال من 
قبل العديد من الّطّالب املعنّيني باالنتساب إلى املعاهد الّتعليمّية 
الكثيرون  يقصدها  قبل األهل، حيث  الُعليا كما جتد تشجيًعا من 
الفردّية  واالستشارة  وتقييم  وتوجيه  واستشارة  دعم  على  للحصول 

وفحص امليول والقدرات عن طريق بيانات محوسبة.
ّية،  العرب الّثانوّية  حيفا  مدينة  مــدارس  دخلت  قد  طه  مــروة  وكانت 
إدارة  قبل  واسًعا، من  الّطّالب، فالقت جتاوًبا  أمام  البرنامج  وعرضت 

املدارس واملستشارين.
من الّضروري اإلشارة إلى أّن برنامج ”روّاد الّتعليم العالي“ هو واحد من 
”روّاد“،  ببرنامج  اخلاّصة  العربّي  للمجتمع  الهادفة  البرامج  مجموعة 
املعاهد األكادميّية واجلامعات  تعليمّية في  تنظيم جوالت  يتّم  حيث 
تنظيم  يتّم  كما  األكادميّية،  ــواء  األج على  للتعرّف  ــدارس  امل لطّالب 
معارض للّتعليم العالي مبشاركة ألوف الّطّالب ومئات االختصاصّيني. 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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منّظم، يحترم  قدم  كرة  فريق  إلى  اليوم  أحوجنا  ما 
باقي الفرق، يرتقي عن جدارة في سّلم الّتأّلق، وإلى 
بيد  ا  ومعنوّيً ــا  مــادّيً ويدعمه  فريقه  يؤّيد  جمهور 
مفتوحة وقلب نابض باحملّبة وصدر رحب، متحاشًيا 
املالعب، قابًال  في  العنف  نابًذا  بتصرّفاته،  اإلساءة 
التابع  ”شپيرا“  برحابة صدر، كفريق  والرّبح  اخلسارة 
لهپوعيل حيفا، واّلذي يستحّق عن جدارة أن يلّقب 

بالفريق املثالّي.

™ ·ÒdA� a¹—UðË q�UŠ —«uA� ™
الفريق، فريق  ــدرّب  وم حيفا  مدينة  ابن  فرهود  حّنا 
الّصعاب  ا  الرّياضي، متخّطًي بدأ مشواره  ”شپيرا“، 
في سّن  لفوز.  فوز  ومن  إلى جناح  من جناح  ُمرتقًيا 
كما  حيفا  مكابي  في  ُخطواته  أولى  كانت  مبّكرة 
أوضح ملراسلنا: ”لعبت في مكابي حيفا مع الّشبيبة 
ثّم شاركت بعّدة مباريات مع الكبار. انتقلت أللعب 
حصلت  مواسم،   4 خالل  سخنني  أبناء  فريق  ضمن 
على لقب ”ملك الهّدافني“. لعبت ضمن فرق كثيرة 
في إسرائيل بدرجة مهاجم، انتقلت إلى مكابي حيفا 
حينما  بيت جن  مع  كذلك  الُعليا،  بالّدرجة  ولعبت 
في  سخنني  مع  ثّم  الُعليا  الّدرجة  في  فريقها  لعب 

الّدرجة املمتازة“. 

حليفا  مــشــرّف  ــخ  ــاري وت ــرهــود  ف حلّنا  حافل  مــشــوار 
املتأّلقة.. بعد  الّشخصّية  بهذه  واعتزاز  وجلمهورها، 
سنوات   5 عطائه، وقبل  قّمة  في  وهو  الّنجاح  هذا 
ويقّل  ياقة  الّل فيه  تضعف  جليل  وصوله  وبسبب 
من  جديدة  مرحلة  ليبدأ  االعتزال  حّنا  العطاء، قرّر 
مشواره احلافل، ليتفرّغ للّتدريب. كما أوضح ملراسلنا 
قائًال: ”من فريق غير موجود على اخلريطة الرّياضّية 

إلى فريق في الّدرجة األولى“.
ولبناء الفريق وارتقائه من الّدرجة الّثالثة إلى الّثانية 
ودميومة  متبادل  ــم  ودع وأمــانــة  ثقة  قّصة  ــى  فــاألول
والّالعبني.  واإلدارة  واجلمهور  فرهود  حّنا  املدرّب  بني 
ّية واالرتقاء  فنجاحات حّنا الباهرة مع فريق باقة الغرب
وباعه  الّثانية، وخبرته  إلى  الّثالثة  الّدرجة  من  به 
لهپوعيل  الّتابعان  واجلمهور  اإلدارة  دفعت  الّطولى 

التوّجه إليه ليدرّب فريق ”شپيرا“، بعد أن عُظمت 
املشاكل مع متبّني الفريق  يوآڤ كاتس، وقرّروا بناء 

فريق تابع للجمهور. 
وفي هذا الّسياق أوضح حّنا: ”تأثير اجلمهور كبير، 
كما  بالّنصر  فريقه  مع  يحتفل  أن  حّق  فللجمهور 
وارتقى  البطولة  على  الفريق  حصل  عندما  حــدث 
استاد  إلى  اجلمهور  تسابق  حيث  ــى،  األول للّدرجة 
إلى  العدد  وصل  وقد  املباراة،  ملشاهدة  عوفر  سامي 
5000 متفرّج. لهذا الفوز شعور خاص، ألّننا حّققنا 
نكهًة  باالحتفال  اجلمهور  مشاركة  وأعطت  البطولة 

خاّصة فشرحت الّصدور وزادت الّثقة بالّنفس“.

ّية الفريق مقتصرة على اجلمهور اّلذي  ُيذكر أّن ميزان
يصل إلى 700 متفرج، إذ يدفع كّل متفرّج 1000 
إضافًة  شيكل،  ألف  ـ70  ب الّسنة  شيكل،  فتبدأ 
من  تزيد  والتي  البلدّية،  تقّدمها  التي  للمساعدات 

ّية الفريق. ميزان
هذا وختم حّنا فرهود كالمه شاكرًا كّل فرد من اجلمهور 
العربّي املشّجع للفريق، وأثنى على اإلدارة التي تربطه 
بها عالقة حميمة وعلى الّالعبني املتمّيزين: ”املهاجم 
مــارادونــا  الهّدافني“, املهاجم  ”ملك  رحيل  ــيــر  روب
بشير، حارس  عادل  بشتاوي،  حّمودي  ديبي، املدافع 
وأردف  ومنهل سعيد من عسفيا.  فرّو  عنان  املرمى 
أن  األفضل،  م  ــدّ أق أن  املستقبلّية  ”نظرتي  قائًال: 
ا  العًب كنت  فكما  اجلميع.  ظــّن  حسن  عند  ــون  أك
مشهورًا أمتّنى أن أكون مدرًّبا مشهورًا. هذا فخر لي 

واستطرد  الفريق.“  يدعمني ويدعم  اّلذي  وللجمهور 
ملدرّب  مدرًّبا مساعًدا  يدور ألكون  حديًثا  ”إّن  قائًال 

أبناء سخنني“.

™ “5�«ÒbN�« pK�” ™
أّما ”ملك الهّدافني“، روبير رحّيل، ابن مدينة حيفا 
والبالغ من العمر 27 عاًما، والذي أثنى بدوره على 
اجلمهور واإلدارة واملدرّب ووصفها باجلّيدة جًدا، كان قد 
بدأ رحلته الرّياضّية وهو ابن 6 سنوات في مكابي 
ا  حيفا ثّم في ”ناڤيه يوسيف“ مع الّشباب، ُمرتقًي
مع  الّثانية  الّدرجة  في  الكبار  مع  مهاجًما  ليلعب 
فلعب  الفحم  أم  على  هبط  أن  إلى  ”أحڤا“.  فريق 
ضمن فريقها ملّدة 4 سنوات مرتقًيا مع الفريق 3 مرّات 
إلى الّدرجة الُعليا. ومن هناك واصل جناحاته مع فريق 
جت األهلي فإلى أم الفحم ملدة 3 سنوات فإلى مجد 
الكروم ودوري فلسطني ولعّدة أشهر مع آسي غلبواع 
متأّلًقا  ”شپيرا“  في  الرّحال  ليحّط  سابا  كفار  في 
وحاصًال على لقب ”ملك الهّدافني“ في الّدوري، خالل 

هذا املوسم، إذ سّجل بحنكته وبراعته 17 هدًفا. 
وعلى سؤال ملراسلنا حول تطّلعاته املستقبلّية، أجاب 
حتصل  ال  إذ  باحلظ.  تتعّلق  املستقبلّية  ”توّقعاتي 
بعد  مدرًّبا  أصبح  أن  أمتّنى  تتمّنى..  ما  كّل  على 
الّالعبني  شركائه  على  أثنى  اخلتام  وفي  اعتزالي“. 
وحّمودي  مارادونا  دييغو  بالّذكر  وخّص  املتمّيزين، 
وساهما  املوسم  خالل  معه  تعاونا  الّلذين  بشتاوي 
بارتقاء الفريق للّدرجة األولى. في حني بادل مارادونا 

وبشتاوي روبير املشاعر وأثنيا على جهوده.

™ VŽô v�≈ ”—UŠ s� ™
القدم  كــرة  رياضة  ــارس  م ديبي  ــا  مــارادون احليفاوي 
ُمنطلًقا من ”مدرسة  وتعّلق بها منذ نعومة أظفاره، 
الّتابعة لهپوعيل حيفا كحارس مرمى،  كرة القدم“ 

ثّم سافر إلى امريكا وهو ابن 11 سنة. 
ــال:  ــى العـــب، ق ــى إل ـــارس مــرم ــه مــن ح ــوّل ــن حت وع
اسم  مــع  ا  متاشًي ــا  العــًب ــون  أك أن  على  ”أجبروني 
مارادونا. فبدأت ألعب، جنحت ثّم عدت إلى هپوعيل 
حيفا كحارس مرمى، اليوم أنا مهاجم“. أّما الفرق 
اّلتي لعب ضمنها فكانت كالّتالي: شباب هپوعيل 
حيفا، بيتار حيفا في الّدرجة الّثانية والدرجة األولى، 
الّدرجة  إلى  الّثالثة  الّدرجة  من  باقة  إلى  إنطالًقا 
”الّسنة  يقول:  ّية  احلال األخيرة،  احملّطة  وعن  الّثانية 
الّدرجة  من  وارتقينا  هپوعيل  في  لعبت  املنصرمة 
الّسنة ارتقينا إلى  الّثانية وهذه  الّدرجة  الّثالثة إلى 

الّدرجة األولى“. 
أّما عن نظرته املستقبلّية وتطّلعاته، فقال: ”أنا ابن 
لتطّلعت   24 ابن  كنت  لو  لست صغيرًا،  سنة   29
حالف  كما  احلظ  حالفني  إذا  ولكن  الُعليا.  للّدرجة 
بعًضا من الّالعبني، قد أصل إلى الُعليا وهذا فيه 
كما ذكرت شّك“. وأردف موضًحا أّنه يصبو ليصبح 
مدرًّبا، إّال أّن األمر ليس بالّسهل؛ إذ عليه أن يتهّيأ 
لدورة مرشدين وبعد سنتني فقط يحصل على شهادة 
ألتعّلم  ــا  أوروپ إلى  بالّسفر  ”أفّكر  ــال:  وق ــدرّب.  م
املوضوع وألحصل على شهادة عاملّية، ألّن هذا املوضوع 

هنا صعب“. 
تربطه  اّلذي  فرهود  حّنا  املدرّب  شاكرًا  كالمه  وأنهى 
أوصى  قد  ”والدي  املرحوم  قائًال:  به عالقة صداقة. 

فرهود ”دير بالك َع الولد“ وفعًال عمل حّنا بالوصّية 
و“دار بالو علي“. كما شكر مارادونا اإلدارة وأثنى 
على زمالئه املتمّيزين: روبير رحّيل وحّمودي بشتاوي 

.

™ ¡UIð—ôUÐ W³ž—Ë ÕuLÞ ™
أّن  فقد أّكد  بشتاوي،  ــودي  حــّم ــّدفــاع  ال العــب  ــا  أّم
الّدفاع صعب جًدا، وقال: ”أنت تلعب مع جمهور من 
يعطيك  اجلمهور  متفرّج،  ـ500  ال يتعّدى  املتفرّجني 
أحّب  أنا ال  جّيد.  بالفوز  الّشعور  عالية.  معنوّيات 

اخلسارة أو حّتى الّتعادل“. 
هذا هو الّطموح وهذه هي الرّغبة باالرتقاء، وهذا هو 
هدف حّمودي بشتاوي اّلذي وضع نصب عينيه منذ 
من  الّسادسة  في  وهو  القدم  كرة  رياضة  ميارس  بدأ 
ا إلى  عمره. ثّم بدأ يتدرّج طارًحا كّل الّصعوبات جانًب
أن وصل ملبتغاه. فمن فريق شباب مكابي حيفا إلى 
فاألخوّة  هپوعيل  شباب  إلى  ووصوًال  نتانيا  شباب 
حيفا وبيتار حيفا إلى أن استقّر في هپوعيل حيفا 
دافع  وجهد  وبشجاعة  ”شپيرا“،  فريق  وبالّتحديد 
وارتقاء  الّنصر  بفرحة  املرمى  ليشارك  عن  ببسالته 

الفريق إلى الّدرجة األولى. ولم يخِف غبطته وعالقته 
املتمّيزين  وزمالئه  فرهود  حّنا  ــدرّب  امل مع  الّطّيبة 
مارادونا ديبي وروبير رحّيل. وأثنى على اإلدارة التي 
ال تألو جهًدا لدعم الفريق. بينما هّنأ اجلمهور على 
أخالقه الطّيبة وسلوكه احلسن خالل املباريات، قائًال: 
”اجلمهور أفضل مّنا. ينبذ العنف. هو مثال ُيحتذى. 

م املشوار مع ”شپيرا» وأصعد معهم».  أملي أن أمتّ

™ «dOáý u ÒÄUý ™
هذا هو شپيرا.. هذا هو املدرّب. هذا هو اجلمهور هذه 
هي اإلدارة وهؤالء هم الّالعبون. فمن فريق غير موجود 
على اخلريطة الرّياضّية إلى فريق في الّدرجة األولى. 

فما أحوجنا لفريق كهذا.

 ∫œu¼d� U ÒMŠ ÒÍËUHO(« »Ò—b*«
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שישה מוזיאונים במסגרת אחת
מוזיאוני חיפה

مهرجان حيفا 
ال-26  الدولي 
لمسرح ا�طفال

24-26 نيسان
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“UHO�” q�«d*
عشر  احلــوادي  طّالب  شارك  ــڤ»،  دراي «سينما  مؤّسسة  مع  بالّتعاون 
بُعنوان  ببرنامج توعية  الكلّية األرثوذكسّية خالل األسبوع احلالي  في 
الكحول،  مخاطر  حول  شرًحا  البرنامج  شمل  والكحول“.  ”الّسياقة 
كضغط  لتناولها  تدفع  التي  والعوامل  اإلنسان  جسم  على  تأثيرها 
املجموعة مثًال. ُطرحت أيًضا حلول لتفادي تناول الكحول مثل الّسلوك 
تأثير املجموعة  الوقوع حتت  العالقات مع األصدقاء، وعدم  احلازم في 
ّية واملؤّثرة. كما ُعرض خالل البرنامج فيلم  وتبّني منوذج القيادة اإليجاب
الفعل  وردود  اإلنسان  دماغ  على  الكحول  تأثير  بّني  األبعاد  ثالثّي 

*UHO�” q�«d“ املختلفة جرّاء تناوله.
بجمهور  األسبوع،  ا  هذ لكرمة»،  ا «بيت  قاعة  غّصت 
الرسمّية  ”حوار“  ملدرسة  األّول  باملهرجان  ليشاركوا  أتوا  غفير 

للّتربية البديلة للفنون واإلبداع.
فنون  معرض  ّية،  غنائ موسيقّية  فــقــرات  البرنامج  تخّلل 
واقع  من  ممّيزة  بلوحات  متّيز  اّلذي  ”اجلذور“  بُعنوان  تشكيلّية 

أحيائنا الِفَلسطينّية، فقرات رقص متنوّعة ومسرح.
وقد شارك أكثر من 300 طالب وطالبة، قدموا خيرة مواهبهم 

املختلفة بهذا املهرجان املمّيز.
غرّيب، مرّحبًة  افتتحت اِملهرجان مديرة املدرسة أميرة حايني – 
مبندوبي وزارة املعارف وبلدّية حيفا من مفّتشني ومديرين وأهالي 

طّالب.
جدير بالّذكر أّن مدرسة ”حوار“ حاصلة على عّدة جوائز علمّية 
وفنّية، وهي املدرسة األولى والوحيدة املعترف بها كمدرسة فنّية 

في الوسط العربي في البالد.
هذا  وحضر  شارك  من  وجوه  على  والّسرور  الفرحة  رُسمت  وقد 

اِملهرجان، وأعجب بالطاقات الفنّية املمّيزة للمشاركني.

 å‰u � J �«Ë  W�U O Ò� �«ò  Z �U �d �
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“UHO�” q�«d*
اجلماهيرّي  املركز  في  للّتغيير»  نساء «محّبات  مجموعة  استضافت 
«األخوّة» - وادي الّنسناس، مدرّبة الّتنمية البشرّية إميان خلف، اّلتي 
ألقت محاضرة شائقة ومهّمة عن ماهّية الّتنمية البشرّية، طرق الّنجاح 

وحتقيق األهداف، وغيرها.
فضولهّن  أثار  ّمما  احلاضرات،  أمام  جناح  قصَص  املدرّبة  واستعرضت 

وتفاعلهّن مع القصص واملواضيع املطروحة.
وفي نهاية الّلقاء قّدمن شكرهّن خللف على تشجيعها لهّن باالهتمام 

بأنفسهّن، وتقدميها بعض الّنصائح لكيفّية حتقيق أهدافهّن.

wzU� ÒM�« …Òuš_« ÍœU½ w�
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بعد نشاط دام أكثر من عامني، توّجهت من خالله عّدة 
ّية  مرّات إلى بلدّية حيفا، إضافة إلى لقاءات ميدان
إقامة مالعب  القرارات في شأن  املخوّلني الّتخاذ  مع 
عاّمة من قبل بلدّية حيفا، ومن دون أّي مساعدة من 
قبل أّي ناشط سياسّي من أّي وسط. وبعد أن قمت 
مع سّكان من احلّي، غّيورين على مصلحة احلّي وأهله 
بترميم  وتطالب  تؤّيد  عريضة  على  تواقيع  بجمع 
كانت  الّنشاطات  خالل  وطبًعا  امللعب،  هذا  وجتديد 
هنالك توّجهات إضافة ألى الّنشر في وسائل إعالمّية 
واجتماعّية؛ قرّر قبل عّدة أشهر، رئيس البلدّية يونا 

ياهڤ، املوافقة على ترميم امللعب. 
عّباس  وسهيل  ياهڤ  يونا  البلدّية  رئيس  أشكر 
(مسؤول قسم احلدائق العاّمة)، روتي ڤكنني (مسؤولة 
قسم األحياء في البلدّية)، والتي آمنت أّن مصلحة 

اجلمهور فوق كّل شيء، حّتى جاَءتني بخبر املوافقة 
على الّترميم. 

 ،12.04.2016 األخير  الّثالثاء  يوم  انتهى،  وقد 
ترميم امللعب خدمًة لسّكان احلّي، خصوًصا الّصغار 
منهم والّشبيبة. حيث علينا جميًعا احملافظة على 
احترام  ــم  واأله شــيء،  كّل  قبل  يخدمنا  ــه  ألّن املكان 
ساعات استعمال امللعب، كما ينّص القانون البلدّي 
للمالعب، حفاًظا على الهدوء في احلّي واحتراًما لراحة 

سّكان احلّي اّلذين يقطنون على مقربة من امللعب.
صورة امللعب املُرفقة من تصوير جوني سكران، مقاول 

البناء اّلذي قام بترميم امللعب. 
 Íœ«Ë  Òw??�  WM'  ¨W Ò|dO�UL�  WD�U�  ≠  w�Ëd�  ÈËb??	®
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åUHO�ò q�«d*
القدم واحلكم ميشيل  كرة  مؤّخرًا، مدرّب  شارك، 
يعقوب، ضمن أجواء من الفرح والّنشاط اجلسدّي، 
بفّعالّيات رياضّية ممّيزة في حضانة «املالئكة»، 

بإدارة ليندا عّبود.
هدفت هذه الفّعالّيات إلى تعزيز الرّوح الرّياضّية 
ّية في  البدن اللياقة  والّتعرّف على  بني األطفال، 

على  األطــفــال  ــى حتفيز  إل إضــافــًة  مبّكرة،  ســّن 
وفكرّية،  صحّية  فائدة  فيها  ملا  الرّياضة  ممارسة 

وتفعيلهم بشكل مسلٍّ وُممتع.
عّبود،  ليندا  املديرة  يعقوب  ميشيل  وشكر  هذا 
فرحة ورزان  أمندا،  يات:  واملرّب منال ديب،  واملرّكزة 
هذه  خــالل  قّدمَنه  ــذي  اّل والــّدعــم  املجهود  على 

الفّعالّيات والّتعاون املثمر إلجناح هذا اليوم.
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ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  في  قــرارنــا  يكن  ــم  «ل
فرع  في  واملــال  اجلهد  استثمار  حيفا،  في  للّتربية 
كاّفة  وتوفير  له  الّدعم  وتقدمي  واملوسيقى،  املسرح 
عليه،  والقائمني  فيه  للمشاركني  الّنجاح  مقوّمات 
األساسّية  الكلّية  لرسالة  استمرارًا  بل  ا  عفوّيً قرارًا 
واألولى، وهي الّتواصل مع اإلنسان والعمل من أجل 
وآرائه  فكره  وصياغة  حضارته  وبناء  وثقافته  رفعته 
استمرارنا  إّن  ّية.  واإلنسان االجتماعّية  ومواقفه 
ومواصلته  تعزيزه  وضـــرورة  ــان،  ك ما  صّحة  يؤّكد 
حّتى  ورّمبا  املستغربة  املواقف  ورغم  الّصعوبات  رغم 
زكي  احملامي  قاله  ما  هذا   - واملتحّفظة»  املفاجئة 
ّية للّتربية في  كمال (رئيس الكلّية األكادميّية العرب
حيفا) في مستهّل أمسّية خاّصة نّظمتها الكلّية 
خاللها  ّمت  حيفا،  في  الكرمة»  «بيت  مسرح  في 

عرض مسرحّية «دموع ال يراها العالم».
وأضاف احملامي كمال: «ثقافة اإلنسان وحضارته ال 
ُتقاس فقط بإجنازاته األكادميّية والعلمّية، وإن كانت 
بل  العلمّي،  الّتطوّر  باعتبارها أساس  للغاية  هاّمة 
القدرة  مبدى  يقاسان  الّتحّضر  وهذا  الّثقافة  هذه  إّن 
ّية  على حتويل العمل الفنّي العادّي إلى رسالة إنسان
ّية، وكذلك  سامية تعتمد التعّددّية واإلبداع والّشمول
ا،  ا وفكرّيً حتويله إلى رمز ثقافّي يشّكل زاًدا حضارّيً
للعيش،  وسيلة  أو  معيشة  سبيل  يكون  أن  قبل 
الّتقّدم والّتطوّر.  البداية لكّل رغبة في  فالفكر هو 
والفن هو أسمى درجات الفكر، ومن هنا جاء القرار 
للهمم  شحًذا  باعتبارها  اإلبداّعية  الّتوّجهات  بدعم 

وحتفيزًا للعقل واالبداع».
أطياف  مختلف  من  املدعوّين  من  املئات  وحضر   
وعلى  الكلّية  في  محاضرين  من  العربّي  املجتمع 
الكلّية)،  (مدير  علّيان  سلمان  پروِفسور  رأسهم 

والّدكتور  املدير)  (نائب  حجيرات  محّمد  والّدكتور 
ومثّقفون  ــّالب  وط الّطلبة)،  (عميد  القاسم  نبيه 
وشخصّيات اعتبارّية وصحافّيون، وبرزت بني احلضور 
«الّصنارة»،  جريدة  حترير  (رئيسة  مشعور  ڤيدا 

ومحرّرة «ليلك» ومجموعة «الّصنارة لإلعالم»). 
مسرحّية «دموع ال يراها العالم» هي إعداد مسرحّي 
أنطون  ــرّوســي  ال للكاتب  قصيرة  قصص  ــّدة  ــع ل
دموع  املغّفلة،  اإلصرار،  سبق  مع  منها:  تشيخوف، 
ال يراها العالم، الكبش واآلنسة.. وشخصّيات هذه 
االجتماعّي  الّتصرّف  من  أمناًطا  تعكس  القصص 
املستقبل  من  كاخلوف  ا،  يومّيً وتصادفنا  نصادفها 
امتهان  والّنفس،  بالّناس  الّثقة  وانعدام  والّتغيير، 
ّية  الكذب في الزّواج والّصداقة، واّدعاء للقيم اإلنسان
واإلميان؛ أي أّنها باملجمل صورة ملجتمع يقول عكس 

ما يفعل.
ومخرج  (مــعــّد  ســعــدة  ــو  أب ــال حسني  ق جهته  مــن 
املسرحّية): ”تشيخوف سخر من هذه الّشخصّيات 
والّتصرّفات، واستصغرها؛ لكّنه لم يكتِف بذلك، أي 
أّنه لم يكتِف بأن يلعن الّظالم، بل أصّر على إيقاد 
شمعة تُنير الظّل مة. وسعى ودعا إلى الّتغيير في 
باخلير  الّناس جميًعا  يتمّتع  الّسياسّي كي  الّنظام 
ّية  واإلنسان الّشخصّية  والكرامة  واحلرّية  واحلقوق 
واجلنس  العرق  عن  الّنظر  بغّض  ــاّم،  ــّت ال ــرام  واالحــت
الّسياسي  ــوقــف  وامل االقتصادّية،  واحلــالــة  ــّديــن  وال

والعقائدّي..“.
احملامي زكي كمال اختتم حديثه قائًال: «إّننا على 
ا،  ّيً ثقة بأّن مسرح هذه الكلّية سيكون مسرًحا ِمهن
األطياف  كاّفة  جنباته  بني  يجمع  ــا،  وعــاّمً جامًعا 
ــالم  األق أصــحــاب  مــن  ــالد  ــب ال ــذه  ه ــي  ف ّية  اإلنسان
واملواهب في مجال املسرح والفنون، لنأخذ بأعمالهم 
ونتاج إبداعاتهم وأفكارهم لتكون منارًة وطريًقا في 

مسرحنا الكبير».

“UHO�” q�«d*
استقبلت مدرسة «املتنّبي» الّثانوّية في حيفا، أّول 
الِفَلسطينّي  الكاتب  مكتبتها  في  األربعاء،  أمس 
كان  حيث  لــنــدن،  فــي  املُقيم  حامد  ــور  أن الكبير 
بانتظاره مدير املدرسة األستاذ بهاء سعدى ومعّلمو 
املدرسة وطّالب صفوف احلادي عشر، اّلذين أعربوا عن 
غبطتهم حني رؤيته. وقد رافقه في زيارته للمدرسة 
الّناشر  واألســتــاذ  املاضي،  رشــدي  الّشاعر  األستاذ 

صالح عّباسي.
حتّدث الكاتب خالل الّلقاء إلى الّطّالب بكّل عفوّية 
وحميمّية، وأجاب عن أسئلتهم بكّل تواضع وصدق، 

مراحل  كانت  الّلقاء  خالل  ُطرَِحت  اّلتي  األمور  ومن 
االشتياق  الغربة،  في  احلياة  الرّواية،  كتابة  عملّية 
اإلنسان  منه  يعاني  اّلــذي  الُهوّية  ــأزق  م للوطن، 
ّي الِفَلسطينّي، إضافة لذلك حتّدث عن بعض  العرب
كتبها  التي  ــم»  األل «حجارة  مثل  القيّمة،  رواياته 
املنهاج  ضمن  وُأدِخــلــت  املجرّية  بالّلغة  حامد  ــور  أن
الدراسّي للمدارس املجرّية، «الّتيه والزّيتون»، «جنني 

.«2000
الّلقاء عن  نهاية  واملعّلمون في  الّطالب  أعرب  ولقد 
إعجابهم بأسلوب الكاتب الّسلس، والتقطوا برفقته 

صورًا تذكارّية.

åUHO�ò q�«d*
حضر، مؤّخرًا، لفيف من األصدقاء واألقرباء واملعارف، 
يترأسهم  روحّيني  ــاء  ورؤس محلّية  مجالس  ــاء  ورؤس
البطريرك  عــن  ــا  مــنــدوًب مصلح  عيسى  الــكــاهــن 
مكتب  وافتتاح  تدشني  حفل  الّثالث،  ثيوفيلوس 
ناصر في عمارة «أورن» في  احملامي قيس يوسف 

شارع بال يام في حيفا.
بكلمات  عائلته  ــراد  وأف قيس  احملامي  ــب  ورّح هذا 
مؤّثرة باحلضور، كما ألقيت كلمات تهنئة من رئيس 

مجلس عسفيا وجيه كّيوف، الكاهن عيسى مصلح، 
احملامي كميل مويس، ورئيس مجلس طرعان عماد 
دحلة، والّشيخ أمني كنعان (إمام الّطائفة الّدرزّية في 

يركا)، واحملامي فرج حلبي.
عن  لنا  عّبر  ناصر،  قيس  احملامي  مع  حديث  وفي 
أّن  ــرّح  وص للحضور،  وشكره  واعــتــزازه  تقديره  مدى 
أساسّية وشائكة  يختّص في قضّية  اجلديد  مكتبه 

في مجتمعنا العربي، أال وهي مصادرة األراضي.
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أتى الّنجم الّسوري حسني الّديك، خّصيًصا 
تلبيًة  الهاشمّيه،  ّية  األردن اململكة  إلى 
لدعوة من دروز اجلوالن احملتّل، إلحياء حفل 
العاصمة  في  ”رويال“  فندق  في  غنائّي 
لدروز  ُملفت  بحضور  متّيز  واّلــذي  عّمان، 
ولبنان،  وِفَلسطني  وسورية  احملتّل  اجلوالن 
حيث شارك احلضور الّدبكة والرّقص، كما 

شاركه احلضور الرّقص والغناء.
الفّنان حسني الديك سطع جنمه بعد أغنّية 
”ملا ضّمك على صديري“، وبعدها توالت 
القت  اّلتي  والّشعبّية  احملّببة  األغاني 
رواًجا كبيرًا وأحّبها اجلمهور كثيرًا.. ونذكر 
مّهد  َمن  هو  الّديك  علي  الّنجم  أخاه  بأّن 

ألخيه الطريق لالنطالق نحو الّنجومّية.
ومع حسني الّديك، وبعد الّترحاب، كان لي 

هذا احلديث املقتضب، قبل احلفل:
 pð«—U¹“ …dOš_« …d²H�« w� UMEŠô ≠

øp�– ÒdÝ UL� ¨Êœ—_« v�≈ …—ÒdJ²*«
 بدايًة أريد أن أوّجه أجمل وأعطر الّتحّيات 
ويسعدني  الغالي،  الفلسطينّي  للّشعب 
ا،  ـً لقاؤك، بعد أن كّنا قد تواصلنا هاتفّي
الفلسطينّي  للّشعب  ًة  حتّي عبرك  فأوّجه 
إلى  املتكرّرة  زياراتي  وبخصوص  احلبيب. 
األردن، فتأتي جرّاء محّبتي وتقديري لألردن 
وللّشعب األردني املضياف واُحملب، فأشعر 

عّمان،  في  أهلي  وبني  بيتي  في  وكأّني 
فلدّي أصدقاء كثر.

 w??� W???�u???ł s????�  b?????Ž p?????? Ò½√ r???K???Ž√ ≠
ÆÆUO�«d²Ý√

في  ــًدا  ج ناجحة  جولة  لي  كانت  نعم.. 
حفالت  عـــّدة  أحييت  حيث  ــيــا،  أســتــرال
وملست  اجلنسّيات،  جميع  من  للمغتربني 
فيهم الّترحاب والتعّطش للفّن واالستقبال 
في  ثانية  جــولــة  ــي  ل وستكون  ــرّائــع،  ال

أستراليا.
 bFÐ  qHŠ  ¡UOŠù  ÊU ÒLŽ  v?? �≈  œuFð  ≠
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صحيح؛ ولكن لدّي شعور بأّن هذا احلفل 

سيكون ممّيزًا، ألّن احلضور ممّيز أيًضا.
 ¨w??½U??ž_«  —U??O??²??š«  w??�  e ÒOL²� X??½√  ≠
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مواضيع  اختيار  على  ــروٍّ  وت بدّقة  أعمل 
يتطّلب  وهذا  والكلمة،  والّلحن  األغاني، 
مني جهًدا كبيرًا، ألّني حريص دائًما على 

تقدمي األفضل واملمّيز، جلمهوري احلبيب.
- ما هي مشاريعك املستقبلّية؟

ــّدة بلدان  ــدّي جولة مــن احلــفــالت فــي ع ل
أغنّية  حتضير  على  أعمل  كما  ّية،  عرب
عيد  فترة  ــي  ف ــا  إصــداره سيتّم  جــديــدة 
طريقة  على  بتصويرها  وسأقوم  الفطر، 

الـ«ڤيديو كليپ».
الّسريعة، وقبل احلفل،  الّدردشة  في ختام 
قاعة  مدخل  على  الفرقة  شباب  استقبله 
للقاعة  طريقه  وفــي  ــز،  ــّي مم ـــزّي  ب احلــفــل 
اّلذين أتوا خّصيًصا  أرسل حتّية للغوالي 
سعادته عن  وأعــرب  ــان،  عــّم في  للقائه 

 الكبيرة للقائهم.
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مدرسة  وفد من طّالب  البالد  إلى  عاد 
إلى  زيــارة  من  األسقفّية  إلياس  ــار  م
في  وذلك  أسبوًعا،  استغرقت  أملانيا، 
أملان،  طّالب  مع  الزّيارات  تبادل  نطاق 
للّسنة الّثالثة على الّتوالي. وشارك في 
هذا الوفد مجموعة من طّالب وطالبات 
مدرسة مار إلياس األسقفّية اّلذين حّلوا 
ّية قرب  ضيوًفا على طّالب مدرسة أملان
ية  املرّب مدينة ديسلدورف، وذلك مبرافقة 
برنامج  عن  كمسؤولة  جبيلي  عالية 

الّتبادل، واألستاذ أمين عيد.
ــارة بعّدة  ــزّي ــام الــّطــالب خــالل هــذه ال وق
الّتعرف على  جوالت وفّعالّيات هدفها 
ــارة  زي أهّمها  ــان  وك ــة،  ــّي األملــان الثقافة 
البرملان، حيث التقى الّطالب هناك مع 
حتّدثت  التي  املقاطعة،  حكومة  رئيسة 
سعادتها  عن  وأعربت  بإسهاب،  معهم 

للقائها وفًدا من الّطالب العرب. ثّم جتّول 
الّطالب في أروقة البرملان واستمعوا إلى 
والبرملان.  احلكومة  مبنى  عن  محاضرة 
األثرّية  املعالم  من  كثيرًا  الّطالب  وزار 
تلك  بها  تتمّيز  الــتــي  ــة  والــّتــاريــخــّي
اِملنطقة واّلتي لها عالقة بتاريخ أملانيا 

القدمي واحلديث.
جبيلي  عالية  ية  املرّب مع  حديث  وفي 
ـــاال: إّن هــدف  واألســـتـــاذ أميـــن عــيــد ق
املشروع هو الّتعرّف على الّثقافة املقابلة 
وقبول اآلخر دون أفكار مسّبقة، وكذلك 
على  ـــّطـــّالب  ال بتشجيع  املــســاهــمــة 
أماكن  في  التطوّع  بأعمال  املشاركة 
مختلفة ضمن هذا املشروع، مثل: بيت 
وغيرها.  األطــفــال  حضانات  العجزة، 
مصنع  إلى  بزيارات  الطالب  قام  كما 
ّية الّشهيرة  الّسّيارات «فورد» والكاتدرائ
في مدينة كيلن، واملتحف احلربي اّلذي 

يعرض احلربني األولى والثّانية. 
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أعلن في احلادي عشر من نيسان اجلاري، في مدينة الناصرة، عن 
ا  تأسيس حزب  ”الوفاء واإلصالح“، والذي سيكون ”حزًبا سياسًي
اإلسالمّية“،  القيم  من  منظومته  يستلهم  برملاني  غير  جماهيرًيا 
وذلك وفق ما جاء على لسان رئيس احلزب، الّشيخ حسام أبو ليل.

في  عقد  مؤمتر صحفي  في  جاء  احلــزب  هذا  تأسيس  عن  اإلعــالن 
وكاالت  على  وُزّع  بنص  إليه  الدعوة  متت  أن  بعد  وذلك  الّناصرة، 
الوفاء  حزب  ”يتشرف  يلي:  كما  واضحة  بعمومّية  وأفاد  األنباء 
واإلصالح في الداخل الفلسطيني بدعوتكم لتغطية املؤمتر الصحفي 
لإلعالن عن انطالقته كحزب جديد على الّساحة السياسّية وذلك 
املتابعة  جلنة  ورئيس  احلزب  قيادة  ستتحّدث  حيث  االثنني..  يوم 

السّيد محّمد بركة“، وفعًال شارك محّمد بركة في ذلك احلدث.
من الّالفت أّن الدعوة، التي لم تسبقها أّية حملة ترويج أو تعريف 
محرّروها  يشر  ولم  كما  القادة،  أولئك  أسماء  تسمِّ  لم  تقدمي،  أو 
أو  ــزب  احل ــذا  ه مبنظومة  يتعّلق  فيما  ــرى  أخ تفاصيل  أّي  ــى  إل
أو  الّثقافّية  مفاهيمه  أو  االجتماعّية  رؤاه  أو  ببرامجه الّسياسّية 
البيانات  تلك  إلى  أقرب  الدعوة  كانت  لقد  االقتصادّية.  خططه 
وما  االنقالبات  زمن  في  خاّصًة  شرقنا،  في  ألفناها  التي  الّسرّية 

ّية. رافقها من إثارة وضباب
”الوفاء  ــزب  ح تأسيس  خبر  ــى  إل تطرّقت  التي  ــواقــع  امل معظم 
واإلصالح“، خلصت على أّنها ُخطوة نحت إليها احلركة اإلسالمّية 
ّية بعد أن قامت الّسلطات اإلسرائيلّية باإلعالن عنها كحركة  الّشمال
محظورة؛ وبعض املعّلقني، مثل اإلعالمي الالمع وديع عواودة، كتب 
ّية قرّرت بحق حتاشي الّصدام واملواجهة ومحاولة تفريغ  ”إّن الّشمال
القرار اإلسرائيلي املستند لقانون الّطوارئ من مضمونه باخلطوة خطوة 
وبهدوء، ال سيما بعدما تنّبهت أّن املجتمع العربي لم يبد االهتمام 
ّية“، وفي  املطلوب لعّدة أسباب تتعّلق بها وبه وبالعالقات الّتبادل
اإلسرائيلّية  القراءة  في  اخلطوة  تلك  معنى  عن  منه  ذكّي  تلميح 
األمنّية الرّسمّية ينهي مقاله بسؤاله الكبير: ”هل فعًال سيعتبر 
اإلسالمّيون اجلدد من جتارب قدمية هنا وهناك ال سيما أّن الّصمت 
الّسلطوي ليس رضا بالّضرورة“، فالّصمت، هكذا نفهم، قد يكون 

رضا وقد ال يكون!   
من املفروض أن تستأثر خطوة تأسيس حزب سياسي جديد باهتمام 
التي  الّسياط  وجًعا حتت ضربات  يتقّلب  مجتمع  في  خاّصة  ما، 
كّل شرق وغرب ومن حتت وفوق، وعلى  هــوادة، من  بدنه دون  حتّز 
في  العرب  املواطنني  حياة  في  ًيا  استثنائ حدًثا  كونها  من  الرّغم 
إسرائيل نراها مرّت بسرعة الزّفرة، كعّنة مريض ضاعت في ديوان 
على  والقّيمون  أحزابنا  قادة  فأين  الّالمباالة.  وتسوده  الّضّجة  متأله 
أين  جديد؟  إسالمّي  حزب  تأسيس  فكرة  من  املدنّية  مؤّسساتنا 
مفّكرو الوطن وأكادميّيوه املّثقفون ّمما قاله املتحّدثون األربعة، أو رّمبا 
ّمما لم يقولوه؟ أين اّلذين سمعوا رئيس جلنة املتابعة يصرّح باسمنا 
له  أين  ومن  ملاذا وكيف  وتغافلوا عن مساَءلته  ما صرّحه  جميًعا 
املتابعة والتي جتمع  أن يعلن أن: ”وجودي هنا بصفة رئيس جلنة 
هذه  في  الوحدوّي  للعمل  متحّيز  وأنا  واحــد،  سقف  حتت  اجلميع 
البالد، وأّن املبرر لوجود احلزب أّنه يأتي ليغّطي حّيزًا، ويتحّدث مع 
اجلميع، وأنا من معرفتي بالقائمني على احلزب نرى أّنهم يعملون 
الّنجاح لهذا  ملصلحة اجلميع، وليس ألهداف فئوّية، ونحن نتمّنى 
احلزب وحتقيق أهدافه“، فمن أين لرئيس املتابعة، محّمد بركة، تلك 
القناعة على أّن القائمني على احلزب يعملون ملصلحة اجلميع وليس 
برنامج  نشاهد  ولم  نسمع  ولم  نقرأ  لم  مثله  ونحن  فئوّية؟  ألهداف 
احلزب ومواقفه أزاء القضايا األساسّية التي تهّمنا وتقع في صلب 
أقول  وعندما  بيننا،  من  كثيرون  يفهمها  كما  اجلماهير  مصلحة 
من  وموقفه  الّسياسي  احلزب  برنامج  أعني:  األساسّية“  ”القضايا 
احلزب  مفهوم  الوطنّية،  الّدولة  ومسألة  الفلسطينّية  القضّية  حل 
الّثقافة  الّشرعّية فيها، مكان  ّية وأحكامها ومصادر  املدن للّسلطة 
على تفرّعاتها وموقف احلزب منها، مكانة املرأة ودورها في العمل 
الّسياسي واالجتماعّي، مكانة احلرّيات الفردّية األساسّية، رأي احلزب 
ونظامها  إسرائيل  من  احلزب  موقف  اآلخر،  الديني  وفي  اآلخر  في 
ّية، وأخيرًا، ما هي  ومن الّشراكة الّسياسية مع قوى يهودّية إيجاب

منظوماته التي سيستلهمها من القيم اإلسالمّية، على حد تعبير 
رئيس احلزب، وكّلنا يعرف كم فئة حولنا تتحّدث باسم تلك القيم 
إلى ذلك من مسائل ال  أين أفضى بعضها، وما  وإلى  اإلسالمّية 
ميكن إغفالها وعدم الوقوف عندها واستجالء  كنهها قبل أن يعلن 
القائمني  أّن  أخرى،  أّي جهة  أو  الّسياسي،  هرمنا  في  األول  الرّجل 

على هذا احلزب يعملون ليس ألهداف فئوّية!      
ا  مباشرًة بعد القرار اإلسرائيلي بحظر احلركة اإلسالمّية كتبت شاجًب
أنا  وها  اإلسرائيلي“،  القرار  ضّد  فأنا  معها  اختالفي  ”رغم  أّنه 
أسوة  اإلسالمّيني،  حّق  على  الّسوء،  ودرء  الّتأكيد  باب  من  أصرّح 
ّية،  بكل مجموعة بشرّية أخرى، باالنتظام في أطر حركّية أو حزب
لكّنني أرى أّن اإلقرار بهذا احلق يوازيه حّق الغير باالختالف معهم، 
ويلزمهم بقبول االنتقادات والّنقاشات والّتحاور، فأنا متيّقن أّن ما 
صرّحوا به في املؤمتر الّصحفي يخالف كثيرًا من معتقداتهم املُعلنة 
من  املشهرة  مواقفهم  من  وميوّه  األساسّية  املعطيات  بعض  ويخفي 
املشاركني  مداخالت  أّن  املالحظ  فمن  ومنبر،  منّصة  من  أكثر  على 
األربعة باسم احلزب اجلديد كانت مقتضبة وتلغرافّية، وما كاشفوا 
به اجلماهير جاء شحيًحا، وما أخفوه ولم يقل كان أكثر، وأهم ّمما 
قيل وكشف. مع هذا وإن كان ذلك مبرّرًا، عند البعض، ومغفورًا لهم 
القانوني  احلّيز  يتيحه  ما  ناشطني في  البقاء  إلى  ألّنهم  يسعون 
لرئيس  وال  بركة  مقبوًال  محّمد  قاله  ما  يكون  فلن  اإلسرائيلي، 
املتابعة العليا أن يصرّح ما صرّحه عن تلك املبادرة وهو يعلم، أو 
ألّنها  السياسّية،  املتحّدثني  هوّيات  هي  ما  يعلم،  أن  يجب  كان 
اليوتيوب.  ُمعلنة ومصقولة وقسماتها متأل وسائل اإلعالم وقنوات 
وال  بركة  وتقييمات  ينطبق  ما  ينشر  لم  واإلصــالح  الوفاء  فحزب 
العكس  بل على  أّكدها،  كما  احلزب  ذلك  توّقعاته من  يساند  ما 
إشارات دقيقة  بنثر  اكتفوا  الّصحفي  املؤمتر  فاملتحّدثون في  متاًما، 
متّكن كّل مستمع لها أن يفهمها على راحته وهواه، فاإلعالن عن 
غير  جماهيري  سياسّي  كحزب  واإلصـــالح  ــوفــاء  ال حــزب  ”ميالد 
الكثير وال  يقول  القيم اإلسالمّية“  برملاني يستلهم منظومته من 
الثاني  الّنائب  كان  الذي  وهو  احلزب،  رئيس  وتأكيد  شيًئا،  يقول 
على  ”احملافظة  على  حرصه  ّية،  الّشمال اإلسالمّية  احلركة  لرئيس 
الوطنّية“، يستدعي تهافت جميع أحرف االستغاثة  كاّفة ثوابتنا 
والّنداء وعالمات الّتعّجب والّسؤال عن ماهية هذه الّثوابت الوطنّية، 
وعندما يتعّهد املتحّدثون على أّنهم سيعملون على ”خدمة جميع 
أهلنا في الّداخل ومشاركتهم في احلزب وشعارنا وفاء وانتماء“ تكاد 
أشرطة الفيديو املسّجلة بنفس األصوات واألفواه على اليوتيوب أن 

تنطق وتتقطع.
ّية  قد تكون مشاركة بركة في هذا احلدث من باب شعوره بتلك املسؤول
األبوّية على جميع فئات الّشعب، وقد تكون رهاًنا واستثمارًا في 
الّسياسّية  مواقفهم  تغيير  إلى  املؤّسسني  يقود  أن  يأمل  خيار 
وتبديل مواقعهم االجتماعّية، وقد تفهم على أّنها سقطت مع ثمرة 
املخاجلة وَمن تربطه ببعضهم وشائج صداقة، وقد حتتمل تفسيرات 
متسرّعة  خطوة  برأيي  تبقى،  األحــوال،  جميع  على  لكّنها  أخرى، 

وقرارًا غير محسوب بشكل صحيح. 
فليس من الّصعب الّتعرف على مواقف رئيس احلزب اجلديد املُعلنة 
في جميع املسائل التي يجب أن تشغل بال محّمد بركة اإلنسان 
الّشيخ  بخطب  تطفح  اليوتيوب  فأشرطة  والقائد،  والّشيوعي 
وفتاويه، في احلّب وأعياده، وفي الّنصارى واحتفاالتهم، وفي الوردة 
احلمراء وعشق الكرة، وآرائه فيمن ال يوافقه املوقف والعقيدة واإلميان 
ُمعلنًة ومشهرة، وتبقى أكثرها إيجاًعا تلك التي وصف فيها رئيٓس 
القائمة املشتركة، ورفيق بركة في الهوى والوجع، بالسوسة وبالقزم 

املتطاول، وباملتخّلف الهمجي.
ما  مع  يبقى  ونقاشنا  الّسياسي،  حزبهم  بتأسيس  حّق  للمبادرين 
قاله بركة.. فكم كّنا نريد أن ننّضم إليك، يا رفيقنا، وأنت تتمّنى 
نشاهد  ونحن  لكّننا  أهدافه،  حتقيق  في  الّنجاح  اجلديد  للحزب 
كمن حمل  وقد منسي  نفعل  كيف  نسمع،  ما  ونسمع  نشاهد  ما 

صحيفة املتلمس؟
 فهل تعرف أشياء ال نعرفها وال يعرفها األثير والّشعب؟!

f L K� *« WH O � �Ë b �b � »e �
f�u� œ«u�f O �U �œ  Ë   d �≈

©ÕÓd³ ÓA*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

dD)«Ë —c(«

åÂU
 U � p �u O F �ò

åUHO�ò q�«d*
هذه  في  تاريخها.  في  احلرجة  األوقات  أصعب  الّشام  بالد  على  متّر 
األثناء يتوّجب أن نتذّكر أّن لهذا البلد العظيم إرٌث فنّي يجب أّال 

ُينسى.
نسيم  الفّنان  بقيادة  ّية“،  العرب للموسيقى  ترشيحا  ”فرقة  فرزت 
ّي، وقّدمت  ّي، وبلورت هذا الواقع لنتاج فّن دكور هذا الواقع لعمل فّن
والقدود  املوّشحات  من  ومزيًجا  الّسورّية،  األغاني  يشمل  عمًال 
رميا خوري، وديكور من  الفّنانة  لباس من تصميم  احللبّية، مبالئمة 
تصميم املهندسة لوريت صّباغ  لهذا الغرض، ضمن برنامج «لعيونك 

يا شام». 
يقّدم البرنامج اإلعالمّي الّسوري نادر حلبي بلهجته احللبّية الّسورّية، 

ما يزيد هذا العرض رونًقا وجماًال.
جتول الفرقة في جميع أنحاء البالد من شمالها وحّتى جنوبها مع 
هذا العرض.. وفي حيفا لها وقفة يوم األحد القريب 17.4.2016 

في متام الّساعة 2030 في قاعة ”كريغر“.
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حول  وحاورتهم  الّشباب  من  الكثير  التقيُت  لقد 
اّتسمت  وقد  حياتهم.  في  ــارة  إث األكثر  القضايا 
أكثر  أّن  فلمست  والّصراحة.  باحلرّية  احلوارات  هذه 
على  تترّبع  والتي  أكثرهم  ُتشغل  التي  القضايا 
أعلى درجات سّلم أولوّياتهم هي القضّية اجلنسّية، 

واّلتي يتكّلمون عنها بصراحة. 
اُحملرّمة  اجلنسّية  العالقات  عن  يتكّلمون  إّنهم 
إلى  يشير  ّمما  تلعثم،  ودون  وصراحة  بحرّية  شرًعا 
واستخفافهم  الّشرعّية  بالّضوابط  استخفافهم 
بالقيم واألخالق التي تضمن لهم احلياة اآلمنة. األمر 
اّلذي قد مينع مستقبًال بناء أسرة يسعد في إطارها 
أنا  الّشباب:  أحد  لي  قال  وأوالده.  زوجته  ويسعد 
ُمقبل على الزّواج، لذلك طلبت مّني أّمي أن أمارس 
وطاقتي  قدرتي  على  ألتعرّف  فتاة  أّي  مع  اجلنس 

اجلنسّية قبل الزّواج! 
واحلقيقة أّن الّثورة اجلنسّية املنتشرة أصبحت تفّكك 
األخالقّية  ــر  األط زوال  نتيجة  واملجتمعات  ــر  األس
ّية التي حتفظ لإلنسان كرامته، وحتفظ له  واإلنسان
الكثيرة  الّطالق  حاالت  من  اليوم  نراه  وما  أسرته. 
يجب  اّلتي  واألخـــالق  القيم  عن  الُبعد  نتاج  هو 
ومن  آبائنا  عن  ورثناها  والتي  عليها  نحافظ  أن 

صميم ديننا. 
االنحرافات  خــطــورة  والقريب  البعيد  أيقن  ــد  وق
دستون  جيمس  فكتب  منها.  فحّذروا  اجلنسّية، 
اجلنسّية  الّطاقة  خطر  ”إّن  تاميز“:  ”نيويورك  في 
الّطاقة  خطر  من  أكبر  األمــر  نهاية  في  يكون  قد 
الّذرّية“. ومن املسّلم به أّن انتشار األمراض اجلنسّية 
نتيجة املمارسات اجلنسّية اُحملرّمة في ازدياد يومّي، 
واليوم  ”السفلس“/“الزّهري“،  عن  تكّلموا  فقدًميا 
األمــراض.  من  وغيرها  ”اإليدز“،  عن  يتكّلمون 
وكّلما انشرت ظاهرة الفواحش اجلنسّية كّلما غزت 

مجتمعاتنا البشرّية أمراض أخرى أكثر فتًكا. 
في  الفاحشة  تشيع  ”وما  القائل  الرّسول  وصــدق 
قوم  من  ”وما  وقوله  بالبالء“،  الله  عّمهم  إّال  قوم 
تشيع فيهم الفاحشة إّال سّلط الله عليهم األمراض 

واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم“.. 
وهذا ما أدركه جورج بالوشي هورفت ودوّنه في كتابه 
”الّثورة اجلنسّية“، فكتب ”وبعد أن كادت أذهاننا 
تكّف عن اخلوف من اخلطر الذرّي ووجود (سترونيتوم 
العالم  90) في عظامنا وعظام أطفالنا، ال يفتقر 
إلى عناصر مقلقة لألهمّية املتزايدة التي يكتسبها 
اليومّية وتشعر باخلطر إذ ترى  اجلنس في حياتنا 
موجة العرّي وإغرءات جنسّية ال تهدأ، ينشغل هؤالء 
أن  ميكن  التي  الهائلة  بالقوّة  جاًدا  انشغاًال  الّناس 
يحّدها اخلوف  لم  إذا  اجلنسّية،  احلاجة  إليها  تصل 
الّسارية واحلمل. وأّن أطناًنا  من اجلحيم. واألمراض 
من القنابل اجلنسّية تنفجر كّل يوم ويترّتب عليها 
آثار تدعو إلى القلق؛ قد ال جتعل أطفالنا وحوًشا 
أخالقّية فحسب، بل قد تشوّه مجتمعات بأسرها“.

غير  اجلنسّية  الّثورة  خطورة  إلى  يشير  هذا  كالمه 
بني  القائمة  احلسّية  بالعالقات  واملضبوطة  املّتزنة 
الواسع  فعاملنا  شــرعــي.  عقد  يربطهما  ــزّوجــني  ال
فإن  اجلنسّية،  اإلثـــارة  وسائل  في  يتفّنن  أضحى 
في  ســرت  أو  مجّلة  طالعت  أو  الّتلفاز  شاهدت 
الّشارع أو شاركت في عرس، أو حّتى أردت أن تنظر 
استغالَل  ترى  أن  بّد  أو دعايات، فال  في إعالنات 

ا من خالل ما تشاهده حّتى في عرض  املرأة جنسّيً
ّية،  الرّجال ــة  ــذي واألح احلــالقــة  لشفرات  دعايتهم 
متنّكرين حلقيقة أّن املرأة كرّمها الله وأمر باحترامها 
وما يفعلونه ما هو إّال تدنيس ملكانتها الرّفيعة. 

أعود وأكرّر دهشتي الكبيرة ملا سمعته من الّشباب 
اجلنسّية  واملمارسات  والّسحاق  الّلواط  انتشار  من 
اجلماعّية وتبادل األزواج، وغيرها من ألوان الّشذوذ 
هذه  ألّن  يتغّير  أن  يجب  ـــذي  اّل األمــر  اجلــنــســّي؛ 
املرجوّة  الّسعادة  توّفر  أن  ميكن  ال  اجلنسّية  الّثورة 
الوجهة  بتحّول  يحصل  الّتغيير  احلياة.  هذه  في 
يجب  أقول  ال  القضايا،  هذه  في  الّسليم  والّتوّجه 
البشرّية  الّنفس  ألّن  اجلنسّي،  اجلانب  عن  الّتخّلي 
املادّية،  ومنها  الرّوحّية  منها  كثيرة،  ــوازع  ن فيها 
لإلنسان  ميكن  وال  جسدّية..  متطّلبات  وللّنفس 
األشياء  هــذه  تتحّقق  ــم  ل مــا  ويطمئن  يسعد  أن 
بحياته، ولذلك يجب ضبطها بضوابط جتعلها في 

مكانها الّصحيح. 
ومن هذا املنطلق أعتنى الّشرع في القضّية اجلنسّية 
املُطمئنة اآلمنة،  املعينة على احلياة  العوامل  كأحد 
وأخالقّية  شرعّية  بضوابط  الغريزة  بضبط  فأمر 
احتياجاته  وتراعي  البشري  الكائن  طبيعة  تراعي 
الرّوحّية  متطّلباته  وتراعي  والّنفسّية،  العضوّية 
في  اجلنسّية  الّطاقة  بوجود  فاعترف  ّية،  والبدن
اإلنساني  الّطريق  الـــزّواج  جعل  لذلك  ــان.  ــس اإلن
دون  من  اجلنسّية  رغباته  إلشباع  الوحيد  األخالقي 
الّضرر في الفرد واملجتمع، ألّنه يتناسب مع الغاية 
التي من أجلها خلق الله اإلنسان، فحّث الّدين على 
الزّواج وحرّم ما دونه من ممارسات جنسّية خارج هذا 

اإلطار.
َمن  الّشباب  معشر  ”يا  (ص):  الله  ــول  رس قــال 
للبصر  أغّض  فإّنه  فليتزوّج،  الباءة  منكم  استطاع 
وأحصن للفرج؛ وَمن لم يستطع فعليه بالّصوم فإّنه 

له وجاء“.
وجاء عند الطبراني أّن رسول الله (ص) قال: ”َمن 
مّني“.  فليس  ينكح  لم  ثّم  ينكح  موسرًا ألن  كان 

وفي املقابل حرّم الّشرع الزّنا. 
ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء  وا الزَِّنى ِإنَّ قال تعالى ] وََال َتْقرَُب
أّمتي  تزال  ”ال  (ص):  الله  رسول  وقال  يًال [.  َسِب
الزّنا فإذا فشا فيهم  بخير ما لم يفِش فيهم ولد 
وحرّم  بعذاب“..  يعمهم  أن  الله  فأوشك  الزّنا  ولد 
لوط  قوم  قّصة  القرآن  لنا  وذكر  والّسحاق.  الّلواط 
عن  فقال  العاملني،  من  الذكران  يأتون  كانوا  اّلذين 
ْيِهم  َعَل وََأْمَطرَْنا   * رَْنا اْآلَخرِيَن  َدَمّ َمّ  ُث  [ مصيرهم 
(ص):  الرّسول  وقــال  اْملُنَذرِيَن)  َمَطُر  َطرًا َفَساَء  َمّ
فأقول  لوط».  قوم  عليكم عمل  أخاف  ما  «أخوف 
وأن  الغفلة  هذه  من  يصحو  أن  شبابنا  على  يجب 
األرض  يعمرون  زاهر  مشرق  مستقبل  إلى  ينظروا 
في  البشرّية  استمرار  ويحفظون  والفضيلة  باخلير 

احلياة الزّوجّية الّسليمة الّطّيبة.

إشكالية الدين والعنف وكيفية بروزها وخصوًصا 
في املرحلة الراهنة

للعالم  السالم  حتمل  سماوية  ــاالت  رس ــان  األدي
حولهم  فيمن  السالم  ينشرون  األديـــان  ــاع  ــب وأت
ورجال الدين ال يتحدثون إّال برسالة السالم. هذا 
الكالم ميكن قوله مرارًا وبشكل فولكلوري، ولكن 
اليوم أريد أن أحتدث بلسان العقل والتفكير عن 
األسباب احلقيقية لظاهرة العنف التي نعيشها 
مقتنًعا  كنت  لو  ـــان.  واألدي الدين  باسم  اليوم 
وليست  عرضية  العالقة  بأن  سهًال  اجلواب  بأن 
عضوية، ملا كان للسؤال من معنى. أما مبررات 
بل  فحسب،  تاريخية  ليست  فهي  ــســؤال  ال
ولكي  وأيديولوجية.  فكرية  أبعاًدا  أيًضا  حتمل 
مسبًقا  وأعتذر  ـ  جريء  بشكل  املوضوع  نقارب 
عن صراحتي ووضوحي ـ علينا أن نطرح األسئلة 

احلقيقية بهدف الوصول إلى نتائج إيجابية..
هناك عالقة أساسية بني الدين والعنف لألسباب 

التالية:
بأنها  لــألديــان  البعض  إعتبار  األول:  السبب 
املصدر الوحيد للحقيقة وانحصار احلقيقة بكل 
املعلن.  غير  العنف  درجــات  أقصى  وهذا  دين، 
لفئة  صة  مخصَّ األبدية  احلياة  إن  أقول  فعندما 
يعني  هذا  الديني،  انتمائهم  بسبب  الناس  من 
وعنف  إجحاف  وهذا  الناس  بعض  أقصي  أنني 
بحق بعض هؤالء، فكل ديانة تعّد أتباعها بأنهم 
بشكل  مرتبط  اإلقصائي  الفكر  الله».  «شعب 
كبير باألديان الشمولية. واملشكلة أن اآلخر الذي 
ال ينتمي إلى شعب الله أو كنيسة الله أو دين 
الله، ُمدان من قبلنا إن بطريقة تعاملنا معه أو 
مع  هناك مشكلة  إذن،  له.  تصنيفنا  من خالل 
كل دين شمولي، فالكثير من صراعات األديان 
حصلت بسبب هذا الفكر اإلقصائي ما أدى إلى 

استعمال العنف املادي لتوسيع كل دين.
التكفيري (وهو  بالبعد  يرتبط  الثاني:  السبب 
داخل  يتم  أن  ميكن  فالتكفير  اإلقصاء)،  غير 
كل  داخــل  موجود  التكفير  ــواحــدة؛  ال اجلماعة 
مواقف  نسمع  ولألسف  جماعة  كل  وداخل  دين 
داخل  التكفير  تبرر  وقاسية  مؤملة  وتصريحات 
اجلميع.  عند  مــوجــود  التكفير  جماعة.  كــل 
وهذا  التكفير،  نوازع  يحمل  دين شمولي  فكل 
التي  التفتيش  محاكم  إطار  في  ا  تاريخّيً برز 
أقامتها الكنيسة الكاثوليكية. وقد أدى ذلك 
بتهمة  املسيحيني  مــن  اآلالف  عــشــرات  ــرق  حل
اخلروج من الدين املسيحي، وكل مؤسسة دينية 
تسعى للحفاظ على موقعها ودورها كمدافعة 

عن احلقيقة، مما يجعلها حتمل نزعة التكفير.
ألن  األُخــروي،  باجلانب  يتعلق  الثالث:  السبب 
حكم  أو  للعالم  ما»  «نهاية  عن  يتكلم  الدين 
األديان  حسب  املقاربات  وتنوع  للبشرية،  نهائي 
دينية  مجموعة  ولكل  األخـــروي.  اجلانب  لهذا 
ــرحــلــة األخـــرويـــة، وهـــذا أيًضا  شــعــورهــا عــن امل
بالعنف. ومن منوذج هؤالء  الدين  مدخل الرتباط 
الصهاينة املسيحية الذين يؤمنون بعودة السيد 
املسيح على أرض فلسطني ولذلك هم يعملون 

لدعم الكيان الصهيوني.
السبب الرابع هو مسألة ارتباط الدين بالسلطة، 
وكل جماعة دينية هي جماعة مؤسساتية، وهذه 
السلطة الدينية تستمد سلطتها من الله. وفي 

الكنيسة الكاثوليكية «البابا» هو في موقعه 
باسم  أسقفًا  أصبح  بأنه  واإلعــالن  سيامته  ألن 
الكنيسة. وكل سلطة دينية هي سلطة  بشرية 

معرضة للخطأ، وكل إنسان على خطأ.
ــي تــؤدي  ــة الــت ــع ــاب األرب ــب ــذه األس ــواجــهــة ه ومب
هذه  نعالج  أن  الدين، كيف ميكن  باسم  للعنف 
مفارقة  تتضمن  دينية  رسالة  املشكالت؟.كل 
وسماوي  إلهي  بعد  لها  كونها  بــني  معينة، 
بشري  بعد  لها  نفسه  ــوقــت  ال ــي  وف ــي،  ــن ودي
واجتماعي ومحدودية الواقع البشري. وكل دين 
هو مفارقة بحد ذاته، ولكي نستكمل املشهد، 
علينا احلديث عن اجلوانب األخرى لألديان. فكل 
دين له بعد سماوي وروحي وإمياني ورُحماني، وهذا 
أوسع من خبرة البشر، مما يجعل الدين منفتًحا 
األديــان األخرى واألفكار األخــرى. فقد  على كل 
يجد الدين في ذاته طريًقا يفتح الباب لآلخرين 
فقط  ينطبق  ال  األمــر  وهــذا  الله،  إلى  للوصول 
على  حتى  بل  السماوية،  ــان  األدي أتباع  على 
الدعوات الفكرية واألخالقية غير السماوية.كما 
أن التعدد والتنوع الذي تقرّه األديان يفتح الطريق 
أمام مواجهة التكفير، ومن ضمن املنطق للدين 

ميكن تبرير التعددية والتنوع.
َعرَضية؟!  أم  عضوية  عالقة  والعنف  الــديــن 
يؤدي  ــذي  ال ـــروي  األُخ اجلانب  صعيد  على  أمــا 
فإنه  ــــان،  األدي ــاع  ــب أت بعض  ــدى  ل العنف  ــى  إل
قلنا  إذا  لآلخرين،  اخلــالص  ــام  أم الباب  يفتح 
تكتمل  الرسالة  بأن  ــان،  األدي هذه  من  انطالًقا 
وال  واالجتماعية  الدينية  القيم  اكتملت  إذا 
أخــرى. وأمــا على  فئة دون  يقتصر األمــر على 
فيقابلها في كل ديانة صورة  السلطة،  صعيد 
وليس  البسيط،  الولي  أو  املتواضع  القديس 
فقط أصحاب السلطة هم من ميثلون الديانات، 
الفقراء.  ويساعد  الناس  خلدمة  يعمل  من  بل 
حقيقي  بشكل  املسيحية  متثل  تيريزا  ــاألم  ف
فكرية. أو  سياسية  شخصية  أي  ــس  ــي ول

إذن، هناك في داخل األديان ما يؤدي إلى العنف 
وفيها ما يؤدي إلى السالم، واليوم نعيش في 
التخلف  ينتشر  حيث  أخــرى  مفارقة  فيه  زمن 
ملمارسة  الــنــاس  يدفع  ــذي  ال ــو  وه ناحية،  مــن 
ينتشر  نفسه  الوقت  وفي  الدين،  باسم  العنف 
يتحدث  من  ملواجهة  الناس  يدفع  الذي  الوعي 
الطريق.  هذا  عن  لالبتعاد  ويدعو  الدين  باسم 
أو  والشيعي  السني  بني  ليس  اليوم  والصراع 
واملتخلف،  املستنير  بني  بل  واملسيحي،  املسلم 
وهذا الصراع يكون دائًما لصالح املتخلف وهذا 

ما يخيفنا اليوم.
قد تبقى الساحة اليوم للمتخلفني، لكن علينا 
مواجهة ذلك. وأنا أخشى اليوم من أن أقول إّن 
ا بالدين، فطاملا الدين دين  العنف يرتبط عضوّيً
وواجب  بالعنف،  مرتبًطا  يــزال  ال  فإنه  البشر، 
املتديِّن أن ُيحرِّر الدين من العنف، ذلك أن الدين 
في جوهره ال يوجد عند البشر، بل هو عند الله 
فقط، أما الدين لدينا نحن البشر فيتحول إلى 
مع  وبشري  وفكري  وسياسي  اجتماعي  ــع  واق
املؤمن  يحرر  أن  والتحدي  له.  إلهي  ُبعد  وجود 
الدين من االرتباط بالعنف لكي نصل من خالل 

هذه املسيرة إلى جوهر الدين احلقيقي.
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في  الفكر  يتداخل  التصنيف.  على  َعصّية  ــرأة  ام ــي  ..ه
متعّددة  خييل.  بالتَّ األكادميي  والبحث  ــاألدب،  ب كتاباتها 

بطبيعتها، لذلك كانت دوًما ترفض االختزال.
برزت منذ مطلع ثمانينات القرن املاضي باشتغالها اجلريء 
باّجتاء  الوجهة  ُتغّير  وهي  ففاجأْتها  ــرأة..  امل قضايا  على 
باملرأة  ألنشغل  نسوّية  مناضلة  ”لسُت  املدني:  املجتمع 
فقط“ قالت، ”لقد انخرطت في دينامّية املجتمع املدني ألّنُه 
مًعا  يعمالن  بل  الرّجل،  مبواجهة  ــرأة  امل فيه  تقف  ال  قضاء 

ويتعاونان“!!
ّية َأرغمت من خاللها عدًدا من املثّقفني على  ولتجسيد هذا احللم، أطلقت قافلة مدن
العميق،  الُقرى والبوادي في املغرب  للّتفاعل مع ساكنِة  العاجّية،  أبراجهم  النُّزول من 

ش...  املَْنسي، واملُهمَّ
ّية احلديثة  ّية املعاصرة فاطمة املرنيسي، أحد أبرز أسماء الّثقافة العرب إّنها شهرزاد املغرب
ّية على املستوى العاملي. وقد ُترجمت أعمالها إلى أكثر من ثالثني لغة،  وأكثرها مقروئ
واعتبرت من أكثر ُكّتاب الوطن العربي تأثيرًا في الوجدان الغربي.. لذلك ِبرحيلها عن 
طبق صيتها  ّية  وأدب اجتماعّية  عاملًة  ّية  العرب الّثقافة  فَقدت  والّسبعني  اخلامسة  ِسّن 

اآلفاق.
جبروت  تواجُه  وهي  يالي  الّل في  تألَّقت  التي  شهرزاد  شخصّية  املرنيسي  استعارت 
ّية أصرَّت على أن حتكي وجتعل اآلخرين  شهريار باحلكايا. ولكّنها، وهي شهرزاد املغرب
سيج، ونساء البوادي.  يحكون لها.. وكانت البداية مع خادمات البيوت، وعامالت النَّ
فجاَءت أعمالها األولى: ”نساء الغرب“ حول الّنساء العامالت في منطقة الغرب شمال 

ّم ”املغرب من خالل حكي نسائِه“ (1983). الرّباط، ُث
ّية  وألّن احلكايات املُرجتلة ال تكفي ملواجهة ”شهريارات“ هذا العصر، بدأت شهرزاد املغرب
في   1984 سنة  ــى  االُول الكتابة  أوراش  اجلامعة  داخل  من  فأطلقت  بالكتابة.  ر  ُتبشِّ
حترير  إلى  دعت  كما  املغرب.  في  واألسرة  املرأة  حول  لألبحاث  مجموعة  أّول  تأسيس 

الّصوت، والقلم، والّلغة عبر الكتابة.
ِتها املتواضعة بحّي ”أكدال“ في الرّباط ”ورشات الكتابة  هذا، وقد أطلقت كذلك من َشقَّ
ّيات، لنساء  من أجل الدميقراطّية“، الّتجربة التي منحت من خاللها الُفرصة للّنساء األّم
يكتبوا  لكي  اجلنسني،  للّشباب من  اجلنسي،  حرش  والتَّ االغتصاب  الزرابي، لضحايا 

حكاياتهم!!
واصلت املرنيسي ممارستها على اجلميع، إذ بقيت ُتفاجئ ُقرّاَءها باستمرار، وُتْدهشهم 
وتأتيهم دوًما من حيث ال يحتسبون.. ولكم فاجأت اجلميع في الوطن العربي وفي 
وبني  بينُه  لتقارن  ”الّسندباد“  شخصّية  شهرزاد  ُمْلهمتها  من  ص  تتقمَّ وهي  الغرب 

الكاوبوي!!
سندباد الذي استّلته فاطمتنا من ”ألف ليلة وليلة“، اخلارج من 
بع أنَّ احلوار مع الغرباء،  متُه رحالُتُه السَّ بغداد األسطورة، اّلذي علَّ
بشرًا كانوا أم طيورًا أم غيالن بحار، ال ُميكن إًال أن ُيفيدُه وُيَنّمي 
تُه وثروَتُه، ليصير أسعد وأغنى.. كّل ذلك كي ُتقارنه  شخصّي
ـ“الكاوبوي“ البطل الذي كرّسته أفالم العشرينات والّثالثينات  ب
فر ألّن ثروته أمامُه..  من القرن املاضي، املُستغني متاًما عن السَّ
قطيع أبقار كّل ما عليه هو واجب رعايتِه وحمايتِه من الغرباء.

ّية  املغرب املعاصرة  الّنموذجني قارنت شهرزادنا  انطالقًا من هذين 
الفارسّية  الّثقافات  على  االنفتاح  على  حريصة  كانت  التي  العّباسية  العوملة  بني 
كان  التي  اجلديدة  العوملة  وبني  ّية،  العرب إلى  أعمالها  وترجمة  واإلغريقّية  والهندسّية 
نتائجها حتويل اجلميع إلى ”رعاة بقر“ مّدججني باملسّدسات ومستعّدين في كل حلظة 

للقتل، إن هجوًما أو مباغتًةّ
كانت لفاطمة املرنيسي دائًما طريقتها اخلاّصة في قول األشياء وفي طرح اإلشكالّيات 
احلوار  تقترح  دوًما  ”احلوار“.. ظّلت  الفكري هو  الّثابت في مشروعها  لكن  وبسطها، 
روحها  إلى  األقرب  الكرمية  ّية  القرآن اآلية  وكانت  احلضارّية.  املآزق  ِمَن  للخروج  سبيًال 
ُه وليٌّ حميم“. ووجدانها هي: ”ادفع باّلتي هي أحسن، فإذا اّلذي بينَك وبينُه َعَداوٌَة كأنَّ

ًة عابرة للقارّات لتوصل  ّي ا باستخدام اإلنترنت شبكًة عنكبوت لذلك أولت اهتماًما خاّصً
ومجال  رحب  إلكترونّي  فضاء  إلى  والوسيلة  ّية  اآلل هذه  فحوّلت  ــا..  وآراَءه كلماتها 

ا. ّيً ا كان أو غرب ّيً للّتواصل مع اآلخر شرق
قوّي،  فكرّي  أرٍث  من  وراَءهــا  فْتُه  َخلَّ مبا  جنحت  املعاصرة  ّية  املغرب شهرزاد  أّن  شكَّ  ال 
أن  لها  أهَّ ِممّا  احلديث..  العربي  الفكر  منارات  من  مضيئة  كمنارة  حضورها  َخ  ُترسِّ أن 
حتصل على أرقى اجلوائز العاملّية كجائزة ”استورياس“ اإلسبانّية (2003) مناصفًة مع 
ّية األمريكّية سوزان سونتاغ.. واختيرت إلى جانب الّناقد والباحث العاملي الرّاحل  الرّوائ
أمبرتو ايكو، عضو ضمن جلنة احلكماء حلوار احلضارات. كما حصلت عام 2004 على 
واإليراني عبد  العظم  الّسوري صادق جالل  املفّكر  ِمبعّية  الهولندّية  ”اراسموس“  جائزة 

الكرمي سوروش.
وقد سبق لصحيفة ”الغارديان“ البريطانّية تصنيفها بني أهم مئة امرأة في العالم مع: 

ّية. مارغريت تاتشر، وأوبرا وينفري، وهيلني بامبير مؤّسسة منّظمة العفو الّدول
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أكثر  جتــاوزت  التي  الّصحفّية  حياتي  خالل 
القادة  بالعديد من  التقيت  من أربعة عقود، 
حكومات  ورؤســــاء  دول  (رؤســــاء  ــعــرب  ال
ووزراء). فمنهم من ظّلت مواقفه بعيدة عن 
الّسيئ،  ومنهم  التي ترفض تخزين  ذاكرتي 
أفكار  فيها، وهي  عالقة  أفكاره  بقيت  من 

أستعني بها في األوقات املناسبة.
وزير اخلارجّية اليمني الّسابق أبو بكر القربي، 
الذي التقيته مّرتني في حياتي: مّرة في برلني 

واألخرى في صنعاء، سألته عن رأيه في كثرة األحزاب السياسية في 
العالم العربي وخصوًصا في اليمن، أجابني: «تعّدد األحزاب هي ظاهرة 

صحّية عندما يكون هدفها خدمة املواطن واملجتمع».
هذا املوقف، تذّكرته عندما سمعت تصريح الّشيخ حسام أبو ليل رئيس 
«حزب الوفاء واإلصالح» في املؤمتر الّصحفي اّلذي انعقد يوم االثنني 
املاضي، وأعلن فيه عن تأسيس احلزب وعن مؤّسسيه. فقد قال الّشيخ 
أبو ليل: «حزب الوفاء واإلصالح“ هو حزب سياسي يسعى إلى خدمة 
أبناء شعبنا في الّداخل الفلسطيني“. لكن هناك من يريد االصطياد 
في املياه العكرة، وإحداث بلبلة معّينة ومقصودة. فقد ذكر أحد املواقع 
وكأّن  الّشمالّية“  اإلسالمّية  للحركة  بديل  هو  احلزب  ”هذا  أن  العربّية 
سريًعا  حسام  الّشيخ  رّد  جاء  ولذلك  الّصحفّي،  املؤمتر  في  قيل  ذلك 
وراء وأمام وعن  يقف  ”من  احلزب:  على  احلكم  في  املتسّرعني  ليفهم 
ميني ويسار احلزب أبناء وبنات شعبنا،  وأّن احلركة اإلسالمّية ما زالت 
موجودة برئاسة الّشيخ رائد صالح وهو ميّثلها، ونحن حزب جديد مستقّل 

ال منّثل أحًدا“ . 
ُعنوان:  له حتت  يتساَءل صحافّي في مقال  الّتام،  الوضوح  ورغم هذا 
”وفاء وإخالص ملَن“؟ وأنا ال أريد اخلوض في مضمون املقال وأريد فقط 
أن أذّكره مبا قاله العضو املؤّسس في حزب الوفاء واإلصالح، بروفيسور 
إبراهيم أبو جابر، لعّل ذاكرة هذا الّصحافّي تساعده في استيعاب ما 
ذكره البروفيسور خالل املؤمتر الّصحافّي، حيث قال: ”إنطالًقا من واجبنا 
في وطنه  بكرامة  للعيش  مّنا  ووفاًء  الّداخل  في  أهلنا  نحو  األخالقي 
وحرًصا مّنا في الّدفاع عن قيمه احلضارّية وقضاياه الوجودّية املشروعة، 
ّمت اليوم اإلعالن عن تأسيس حزب الوفاء واإلصالح حتت شعار وفاء 

وبناء وانتماء“. أليس هذا جواب في منتهى الوضوح؟!
يخدم  ممّيز  عمل  كّل  أّن  يرى  نيتشه،  فريدريش  األملاني  الفيلسوف 
املجتمع ويتعّرض للّتشكيك من قبل مجموعة من الّناس، فاخللل يكون 
”الوفاء  تأسيس حزب  فإّن  العمل“. وبنظري  في  املجموعة وليس  في 
الفلسطيني،  الّداخل  في  املجتمع  لصالح  ممّيز  عمل  هو  واإلصالح“ 
هذا  يبارك  العربي  املجتمع  مصلحة  على  والغّيور  والوطني  والعاقل 

العمل.
مع  الّتعامل  كيفّية  في  خبرة  لها  احلــزب،  هذا  قيادة  أّن  في  شّك  ال 
املواطن، ولها تاريخها أيًضا في العمل الّسياسي واإلجتماعي، ولذلك 
فإّن احلزب، وكما استنتجت من أفكار قادته خالل املؤمتر الّصحفي، هو 
الّداخل  بالّدرجة األولى عن «حقوق أبناء  في أياٍد أمينة، أياٍد تدافع 
الفلسطيني، اّلذين هم جزء ال يتجزأ من الّشعب الفلسطيني، وترى «أّن 
االحتالل اإلسرائيلي هو باطل وغير شرعّي، وأّن املسجد األقصى املبارك 
هو حّق أصيل للمسلمني، وأّن حّق العودة ألبناء شعبنا هو حّق أصيل 

ال ميكن الّتنازل عنه».
ورئيس  اجلديد،  احلــزب  مبادئ  في  كبيرة   مكانة  لها  املتابعة  جلنة 
الهيئة  أعضاء  بني  املنّصة  على  جالًسا  كان  بركة  محّمد  املتابعة  جلنة 
احترام حزب  أبو جابر على  البروفيسور  أّكد  فقد  للحزب.  الّتأسيسّية 
القوى  كاّفة  مع  والعمل  الّسياسّية  للتعددّية  واإلصالح“  ”الوفاء 

الّسياسّية العربّية التي تتشّكل منها جلنة املتابعة الُعليا.
األمر اّلذي لفت انتباه مندوبي اإلعالم العبري وجود امرأة بني مؤّسسي 
من  للمرأة  احلزب وتقديره  دميقراطّية  من  انزعجوا  باألحرى  أو  احلزب، 
خالل اختيار السّيدة هبة عواودة  نائب رئيس احلزب،  واستغربوا من 
شجاعتها في مواجهتهم، حيث أفهمتهم أّن دور املرأة العربّية ال يقّل 
أهمّية عن دور الّرجل، وأفهمتهم أيًضا أّن املرأة شريكة مهّمة في رؤية 
وتأسيس ”حزب الوفاء واإلصالح“ اّلذي ترى فيه أّنه ”حزب إصالحي 
بكاّفة  الفلسطيني  شعبنا  ألبناء  احلضارّية  القيم  يرّسخ  واجتماعي 

انتماءاتهم وطوائفهم“. 
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أكتب عن  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي  بــدأت  ملــاذا  أدري  ال 
من رحلة  عودته  بعد  املرء  ألّن  رحالتي وجوالتي، رّمبا 
ُممتعة أو حدث يترك أثًرا في حياته، يستذكر أهم املواقع 
وأجملها، ويّود أن يشارك اآلخرين بتلك املُتعة. رّمبا هذا 
بل  احلد،  هذا  يتوّقف عند  لم  األمر  الّسبب، ولكن  هو 
وفوجئت  والّسفرات،  الّرحالت  هذه  عن  بالّنشر  بــدأت 
أكتب،  مبا  اهتمامهم  القّراء ومدى  أكثر من ردود فعل 
وأنا الذي كنُت أعتقد بأّن األمر لن يعني اآلخرين، فما 
األهمّية من إبالغهم أين ذهبت، وماذا شاهدت، وماذا 

حصل لي في أثناء تلك الّرحالت والّزيارات.  
عندها بدأُت أبحث وأقرأ عن أدب الّرحالت، وهو األدب 
أحداث، وما  من  له  جرى  ما  الكاتب  فيه  يصّور  اّلذي 
صادفه من أمور في أثناء رحلة قام بها، فالكاتب في 
بنفسه،  شاهده وملسه  ّمما  املعلومات  يستقي  احلالة  هذه 

األمر اّلذي يجعل قراءة تلك املادة ممتعة ومسلّية.  
فأكثَر  العربّية،  الّثقافة  في  هاّمة  مكانة  الّرحلة  شغلت 
العرب من كتابة هذا الّنوع من األدب واصفني األقاليم 
والبلدان التي قاموا بزيارتها. من أعالم الّرّحالني العرب: 
ابن بطوطة، أبو حامد الغرناطي، أبو بكر بن العربي، 

ابن جبير، التجاني وابن رشيد. 
حسني  للّدكتور  الّرحالت“  ”أدب  كــتــاب  فــي  ــاء  ج
محّمد فهيم، أّن الّرحالت ُتشّكل أكثر املدارس تثقيًفا 
املختلفة،  الّشعوب  مع  واحلياة  فاالختالط  للّشعوب، 
وحضاراتهم  وتاريخهم  وعــاداتــهــم  طباعهم  ـــة  ودراس
للفرد  وثقافاتهم ودياناتهم ونظم حكمهم، تتيح املجال 
بأن ُيقّيم ُنظم وتقاليد بلده، بعد أن ُيقارن بني بلده والبلد 
الذي قام بزيارته، فنجد أّن الّرحالت جنحت وعبر الّتاريخ 
بإسقاط الُعصابة عن األعُني التي ال ترى إّال صاًحلا فيما 

ُيفّكر فيه ويفعله أصحابها. 
من أشهر الّرحالت عبر الّتاريخ والتي أجرت تغييًرا في 
دا  فاسكو  العصور، رحلة  تلك  في  البشر  حياة  مجرى 
اّتصال  قنوات  على  الغرب والّشرق  جعلت  التي  جاما 
اخلامس عشر  القرن  أواخر  في  بال حدود  جديدة  بحرّية 
ميالدي. ورحلة كريستوفر كولومبس في القرن اخلامس 
األرض  خاللها  اكتشف  والتي  أيًضا،  ميالدي  عشر 
اجلديدة، أمريكا. ورحلة تشارلز داروين حول العالم على 
ظهر باخرة، ورحلة فرديناند ماجالن حول الكرة األرضّية، 
لكّنه لم يتمّكن من إمتام رحلته بسبب مقتله في معركة 

ماكتان في الفليبني.  
أكتُب هذه املقدمة وأنا ال أزاُل هائًما بجمال مدينة فيينا 
التي زرتها في األسبوع املاضي، والتي أّود احلديث عنها 
مطّوًال، ابتداًء من األسبوع القادم عبر صفحات جريدة 
ومتاثيلها،  ونوافيرها  الّساحرة  حدائقها  عن  «حيفا»، 
بتحفه  الّنادر،  األثري  املعلم  هذا  شونبرون،  قصر  وعن 

وزخرفاته وفّن بنائه وأثاثه ولوحاته. 
لهذا  املجاورة  احليوان  حديقة  خصوصّية  عن  وسأحتّدث 
القصر الّساحر، والقاعات الّزجاجّية الواسعة التي تنقلنا 
إلى عالم األدغال مبناظرها ومناخها وأصواتها. سأكتب 
عن كاتدرائّية القّديس ستيفان التي تقع في مركز مدينة 
الدانوب  نهر  وعن  األوبــرا،  مبنى  وعن  القدمية،  ڤيينا 

وساحة ستيڤنز.   
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ّية  ات الغذائ ي م ر احل اط خ م
ّية وائ ش ع التسّبب ال ا في  الّسمنة تلعب دورًا هاّمً أّن  رغم 

آالم  ��ّس��ّك��ري،  ال وال��ّش��راي��ن،  القلب  ب��أم��راض 

املفاصل، ارتفاع دهنّيات الّدم؛ إاّل أّن إصابة أّي 

اتها خطرًا آخر  منة حتمل في طّي شخص بالسُّ

قد ُيهّدد حياته، حيث يقع في دوّامة ال تنتهي 

واألدوي��ة  ّية  الغذائ احلميات  شّتى  ��اع  ��ب اّت من 

فرصة  م��ن  يزيد  بشكل  املُنّحفة  واألع��ش��اب 

إصابته مبتالزمة احلميات املُزمنة، فُينقص البدين من وزنه ثّم يعود 

ّية؛ بل من املمكن أن  إلى وزنه الّسابق ملجرّد العودة إلى عاداته الغذائ

يزداد وزنه أكثر مّما كان عليه فُيصاب باإلحباط، الّشعور بعدم الّثقة، 

وزيادة األعباء اجلسمّية.

أو  بطريقة  وزنك  من  تفقد  أن  وحت��اول  الّسمنة  من  تعاني  كنت  إذا 

بأخرى فأنصحك باّتباع اإلرشادات الّصحّية التي ُيوصي بها خبراء 

الّتغذية .

من الّطرق األكثر رواًجا هي االمتناع عن الّطعام أو الّصوم ملّدة معّينة 

كاتباع حمية  احلرارّية،  الّسعرات  ّية محدودة  اّتباع حميات غذائ أو 

امللفوف أو الّلنب والّتمر. ورغم جناح هاتن الّطريقتن بتخفيف الوزن، 

املخاطر  أّما  إاّل سوائل وعضالت،  ليس  فقده  مّت  اّلذي  الوزن  أّن  إاّل 

فتكمن في: 

** زيادة حموضة الّدم. 
** هبوط ضغط الّدم. 

** اإلمساك. 
** تناقس معّدل عملّيات األيض. 

** االكتئاب واإلحباط، ما يؤّدي إلى العودة إلى الوزن الّسابق. 
أّما بالّنسبة للحمية عالية الپروتن التي ترّكز على تناول األغذية 

واالستغناء  والّسمك،  الّدجاج  الّلحوم،  كالبيض،  بالپروتن  الغنية 

من  الّنمط  هذا  وتكمن خطورة  والّدهون.  النشوّيات  عن  تام  بشكل 

ّية، لسبب:  احلميات الغذائ

- زيادة العبء على الكليتن. 

األغذّية  هذه  ألّن  والّشراين،  القلب  بأمراض  اإلصابة  فرصة  زيادة   -

غنّية بالّدهون املُشبعة والكولسترول. 

- اإلصابة باإلمساك الفتقار األغذية الغنّية باأللياف. 

أو  نوع  على  تعتمد  والتي  األخ��رى،  ��وزن  ال تخفيض  حميات  أّم��ا 

فصيلة الّدم وتفترض وجود عالقة بن زمرة الّدم ونوع الغذاء املالئم 

األغذية،  أنواع  بعض  تناسبها  للّدم  زمرة  كّل  أّن  إذ  الوزن،  إلنقاص 

بينما ال تناسبها أنواع أخرى مما يزيد فرصة اإلصابة بالّسمنة، لكن 

هذه  لصّحة  الّدراسات  تتوافر  لم  كما  العالقة  هذه  دّقة  تثبت  لم 

احلمية ومدى الّضرر اّلذي قد ُتسّببه، إذ أّن اجلسم قد ال يحصل على 

كفايته من عنصر غذائي أساسي قد يكون محظورًا على أصحاب 

زمرة محدّدة للّدم.

فيما يتعّلق باحلميات التي تعتمد تناول احلبوب واألعشاب، وتعمل 

تقليل  على  يعتمد  من  فمنها  ��وزن،  ال إلنقاص  مختلفة  بآلّيات 

الّشهّية لتناول الّطعام بالّتأثير على مراكز الّشبع في الدماغ لكن 

قد يرافق استخدامها عدد من األعراض اجلانبّية كارتفاع ضغط الّدم، 

الّتشنجات، الّصداع، عدم انتظام دّقات القلب، خفقان القلب، فقدان 

األمالح والڤيتامينات وقد تتسّبب أحياًنا بالغيبوبة بينما تعتمد 

إشراف  حتت  بتناولها  وُيوصى  الّدهون  امتصاص  على  أخرى  أنواع 

وتكمن  كمسّهالت  واألعشاب  األدوي��ة  بعض  تعمل  وأخيرًا  طّبي، 

الڤيتامينات  فقدان  األمعاء،  في  بتقرّحات  التسّبب  في  خطورتها 

ّية واإلمساك احلاد عند التوّقف عن استعمالها. واألمالح املعدن

الرّغبة  ووج��ود  اإلرادة  على  فيعتمد  للّسمنة  املضمون  احل��ل  أّم��ا 

بّد  ال  هائلة  ق��درات  بداخله  اإلنسان  يحمل  إذ  للّتغيير،  احلقيقّية 

للهدف، فوضع هدفك  للوصول  الّصحيحة  بالّطريقة  استغاللها  من 

االعتبار  بعن  واألخذ  حياتك  نظام  تغيير  خالل  من  الوزن  خلسارة 

ّية اخلاطئة واحلرص على االستمرارّية، فحّتى  جتّنب السلوكّيات الغذائ

ّية جديدة وصحّية فال بّد من تكرارها وااللتزام بها،  تكسب عادة غذائ

واحرص دائًما أن تكون أهدافك واقعّية فمثال ضع هدًفا بأن تخسر 

حتتوي  متوازنة  ّية  غذائ حمية  باّتباع  الّشهر  في  كيلوغرامات   4
ّية، وتناسب حالتك الّصحّية. وتذكر أّن  على جميع العناصر الغذائ

بانتظام  الرياضة  مبمارسة  تلتزم  أن  فيجب  تكفي  وحدها ال  احلمية 

وابدأ بالّتدريج وتذّكر طاقات جسمك فال ترهقه بالّتمارين العنيفة، 

وُيوصى بضرورة استشارة أخّصائي في الّتغذية لتوجيهك للخطوات 

الّسليمة لفقدان الوزن وبطريقة صحّية.

إن صرَت..
مع امليادين

قْبل فوات األوان.
إعرْب..

َمن..؟
اخلائب.. اخلائن.

واألتفه.. من الّذْنْب.
إعِرض..

على عدّوك..
فرصته األولى

وجّردُه..

من غارة اإلميان.
والفْتوى.

واعرض امليزان..
وال تستسلم للّرقيب..

والغدر.
ينهش الّلئام..

عورتنا..
ا وَعَلْن سّرً

ويزيدنا إصراًرا..
حّتى القبر.

***

في امليادين..
نذكر خائًنا للوطن..

ُمتقّلب.
في امليادين..

ال ننسى خائًنا..
يكذب.

***
على ساللم الّذاكرة..

في الّشرق املرّوج..
للخرافة والبهدلة.

مأجورين و.. خونة.

وحدها امليادين..
حتّلق مع األبابيل..

والبرق.
وحدها امليادين..

تتلو علينا..
صورة احلّق!

)حيفا/طمرة( 

هاشم ذياب

ار س ي ادين.. وال ي رات امل اه ظ ن م نار.. م رق امل ن س َم

إعداد: نانسي نعمة

صّرحت سلطة اآلثار، هذا األسبوع، عن اكتشاف أثرّي هاّم على املستوى 

العاملي، حيث مّت العثور على أقدم أفران لصناعة الّزجاج اخلام في بالدنا، 

يعود تاريخها إلى الفترة الرّومانّية. 

جاء هذا اكتشاف خالل احلفرّيات األثرّية، التي جتريها سلطة اآلثار ضمن 

في املوقع املعروف  مشروع مّد سّكة احلديد املعروفة باسم “سّكة املروج” 

بخربة “عسافنة” )ما بن مفترق الياجور ومفترق هعمكيم(. 

املوقع األثري
من  الّشمال  )إل��ى  اجللمة  مفترق  من  بالقرب  العسافنة  خربة  تتواجد 

كيبوتس اليجور( على املنحدر الّشمالي من تّلة صغيرة )42 متًرا فوق 

القرن  أربعينّيات  بداية  البحر(، عليها تواجدت قرية اجللمة في  سطح 

العشرين. 

ليس االكتشاف احلالي هو الوحيد الذي مّت فيه العثور على أدوات من 

الّزجاج في هذا املوقع: إذ مّت العثور على بعض األدوات خالل حفريات 

نعيم مخولي عام 1941 قبل البدء بأعمال بناء مركز للّشرطة. مجموعة 

أخرى من أدوات الّزجاج، مّت العثور عليها خالل احلفريات التي أجريت 

بن األعوام 1964-1968، 1971، بإدارة بعثة مشتركة من جامعة 

“ميسوري” ومتحف “كورنيننغ” للّزجاج، مت خاللها العثور على مصنع 
لصناعة الّزجاج يعود تاريخه للفترات الرّومانّية والبيزنطّية.

عن تلك احلفرّيات ونتائجها، سأشرح في تقرير موّسع خالل أعداد قادمة.

االكتشاف وأهمّيته
مّت العثور على أفران الّزجاج صدفًة خالل أعمال مّد الّسكة احلديدّية.. 

سعيد،  الّسالم  عبد  اآلثار  سلطة  مفّتش  احلفرّيات، وجد  أعمال  خالل 

كتَل زجاج في املوقع. حينها، مّت وقف أعمال احلفرّيات للّسكة احلديدّية 

وبدأت سلطة اآلثار بإجراء الّتنقيبات. 

قال مدير احلفريات في املوقع، عبد الّسالم سعيد: “قمنا بالكشف عن 

أجزاء من أرضّية املصنع، قطع من اجلدران املصنوعة من الّطوب عليها 

بقايا زجاج، وأيًضا زجاج خام. االنفعال كان كبيًرا عندما مّت فهم مدى 

أهمّية هذا االكتشاف”. 

بينما  املشتعلة،  احلطب واملاّدة  لوضع  األولى  خلّيتن:  مبنّية من  األفران 

البحر وكلوريد  الّزجاج )رمل  اّلتي استخرج منها  املاّدة  الّثانية، ُوضعت 

الّصوديوم( التي مّت صهرها مًعا في حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوّية 

ملّدة أسبوع. منها، مّت تشكيل كتل كبيرة من الّزجاج وصل وزنها إلى 10 

أطنان وأكثر. بعد ذلك مّت تبريد األفران وتكسير كتل الّزجاج إلى كتل 

صغيرة، حيث كان باإلمكان بيعها إلى مصانع الّزجاج لكي يتّم صهرها 

مجّدًدا لهدف صناعة األدوات الّزجاجّية.

وفًقا ألقوال ياعيل غورين روزين، مديرة قسم الّزجاج في سلطة اآلثار: 

ا جًدا لدراسة صناعة الّزجاج في إسرائيل والعالم.  “يعتبر هذا اكتشاًفا هاّمً
أشارت املصادر الّتاريخّية القدمية على أّن الّرمل من سهل عّكا كان ممتاًزا 

بجودته لصناعة الزجاج. وقد أشارت الّتحليالت 

الكيميائّية التي أجريت ألدوات من الّزجاج اّلتي 

ُعثر عليها في أنحاء مختلفة من أوروبا، على أّن مصدرها من بالدنا. 

االكتشاف احلالي يشمل األفران اّلتي صنع فيها الّزجاج اخلام اّلذي منه 

صنعت تلك األدوات”.

ديوكلتيانوس  الّروماني  القيصر  نشر  فقد  الّتاريخّية،  للمصادر  وفًقا 

)284 – 305 ميالدّي(، الئحة بأسعار الّزجاج وقد احتوت على نوعن: 

األّول ُذكر حتت اسم “زجاج يهودا” أي من أرض إسرائيل، والّثاني “زجاج 

كان أخضر  مصدره اإلسكندرّية في مصر. “زجاج يهودا”  اإلسكندرّية” 

الّلون وهو أرخص من “زجاج اإلسكندرّية”. 

الّسؤال اّلذي طرح نفسه كان: أين تلك املعامل اّلتي صنعت زجاج يهودا 

من  ألواح  على  سعرها  كتب  الرومانّية، والتي  الفترة  خالل  عرفت  التي 

احلجر من أجل الّتجارة املستقيمة والّسليمة. االكتشاف احلالي، يزّودنا 

باملعلومات الّناقصة إلمتام البحث، وتشير إلى مكان صناعة زجاج يهودا.   

الّتابع  الكرمل  الّتربية  مركز  إلى  األفران  نقل  سيتّم  االكتشاف  ألهمّية 

للمجلس اإلقليمي زبولون، حيث سيتّم عرضها هنالك للجمهور.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار( د. كميل ساري   )مدير قسم ال

ع��ب��د ال����ّس����ام س��ع��ي��د، م���دي���ر احل���ف���رّي���ات 
ال��ّزج��اج  األث��رّي��ة، يتفّحص واح��د م��ن كتل 

التي عثر عليها باملوقع. 
اآلث��ار(. سلطة  بلطف  مجال،  شموئيل  )تصوير: 

ُع��ث��ر عليها في  ال���ّزج���اج اخل����ام ك��م��ا  ك��ت��ل 
املوقع. 

)تصوير: أساف بيرتس، بلطف سلطة اآلثار(.

إحدى  في  عليها  ُعثر  زج��اج  كتلة  تنظيف 
األفران. 

)تصوير: أساف بيرتس، بلطف سلطة اآلثار(.

سّكة  م��ن  بالقرب  كشفها  مّت  التي  األف���ران 
احلديد. 

)تصوير: أساف بيرتس، بلطف سلطة اآلثار(.

الد ب ي ال ام ف اج اخل ناعة الّزج ص ران ل دم أف ى أق ل ور ع ث ع ال



2016 ÊU�O½ 15 WFL'«43

 sÞ 8.6 w�«uŠ d¹dJ²Ð ËdLŽUHý WM¹b� ÊUJÝ ÂU�
Æ2015 ÂUF�« w� WOKzUF�« »«dA�«  UłUł“ s�

  U??łU??ł“ s??�  s??Þ Êu??O??K??�  3.8  w?? �«u??Š lOL& -
 W??D??Ý«u??Ð …d???O???š_« W??O??Ý«—b??�« W??M??�??�« w??� »«d???A???�«
 UNKÐUI�  «uKBŠ  ¨œö³�«  w�  WOLOKF²�«   U�ÝR*«
 ÊuOK�  1.14  w?? �«u??Š  WLOIÐ  W??O??M??¼—  Âu????Ý—  v?? K??Ž

ÆqJOý
 d??O??š_« b??I??F??�« w??� åö????¹≈ò d??¹d??J??²??�« WOFLł Âu??I??ð 
 w�  »«d???A???�«   «u??³??Ž  d??¹d??J??ð  lO−A²�  U??ÞU??A??M??Ð
 ‰öš s� œö³�«  ¡U×½√  W�UJÐ  WOLOKF²�«   U�ÝR*«

Æå—dJ� XO³� dOHÝ u¼ —dJ*« b�u�« ò ÊQÐ ÊU1ù«
 q
 u??¼ d??¹d??J??²??�«ò W??O??�??O??zd??�« W??O??�U??F??H??�« —U????Þ≈ w??�
 16 w� ◊UAMÐ ö¹≈ d¹dJ²�« WOFLł oKDMð å°WBI�«
 ¨VIM�«  v²ŠË  ‰ULA�«  s�  ¨WHK²��  WOK×�  WDKÝ

Æ“d¹dJ²�« ÕU³” Ê«uMŽ X%
 »«dý   UłUł“  »öD�«  dC×¹  ◊UAM�«  —U??Þ≈  w�  
 WOM¼d�« ÂuÝ— vKŽ WÝ—b*« qB% ¨WOM¼dÐ W�eK�
 —U??²??�??*« ◊U??A??M??K??� W??O??�U??{≈ W??O??½«e??O??� q??J??A??ð w??²??�«
 Â«b�²Ýö�  WKÐU�  ◊UI½  lOL&  r²¹  p�c�  W??�U??{≈

  «eON& ¨‘—Ë ∫q¦� U¹«b¼ Æ»öD�« `�UB� U¹«bN

 WONO�dðË  W??O??{U??¹—   «e??O??N??&  ¨W??ŠU??�??�«  qOL−²�

ÆU¼dOžË
 Ÿu³Ý_« «c¼ “ö¹≈ò d¹dJ²�« WOFLł X�U�√ b�Ë «c¼ 
 w� “d¹dJ²�« ÕU³” WK�KÝ sL{ UOHOI¦ð UÞUA½
 ÊUýd�  WÝ—b�  Ë̈dLŽUHý  WM¹b�  w�  ”—«b??�  ÀöŁ
 5F�«  WOz«b²Ðô«  WÝ—b*«  ¨f�OMš  nÝu¹  …—«œS??Ð
 …—«œSÐ —uLÝ `�U WÝ—b�Ë b¹«“ włU½ …—«œSÐ “√”

ÆbJ½ rþU½
 ‰u??³??D??ÐË —d??J??� ”U??³??K??Ð ‰U??³??Þ »ö???D???�« q??³??I??²??Ý«
 ¨bOFÝË ÕdH� ŸUI¹SÐ …—dJ�  UłUł“ s� WŽuMB�
 ·bNÐ ¨ U???łU???łe???�« «Ë—d?????
Ë »ö??D??�« h???�— Y??O??Š

Æd¹dJ²�« WK«u�
∫ö¹≈ …—«œ≈ fK−� fOz— ¨5½Ë— U�U×½ …bO��« 

 w??ŽË l???�  W???*u???Ž r??O??�  v?? K??Ž v??Ðd??²??¹  q??O??ł t????½≈ ”
 U�Ë rN*« U� Êu�dF¹ rN� Æ w¾OÐË w× w
öN²Ý«
 WO�ËR��  ÊËdC×¹  UL
  «ËdL¦²�¹  Ê√  ÊËbF²�¹
 W??�U??
 v?? K??Ž d??O??ŁQ??²??K??� X??O??³??�«  v???? �≈ r??N??F??� d??¹d??J??²??�«

Æ“WKzUF�« œ«d�√ 

“d¹dJ²�« ÕU³ ”
 d¹dJ²�« lO−A²� WO½«bO�  UÞUAMÐ ö¹≈ d¹dJ²�« WOFLł oKDMð

ÆËdLŽUHý WM¹b� w� WOLOKF²�«  U�ÝR*« w�

∫W??�“d??�U??Ð „d??²??A??¹ s??� q??J??�  W??U??š  «e??O??� `??M??9Ë l??O??Ðd??�«  WKDF� œö??³??�«  Ã—U???) W??¹d??G??� Â“— o??K??D?? Ôð  ÊuHOKOÐ

X½d²½ô«  W�“—  ‰öG²Ý«  ÊËœ  ““WAZE  ? �«  oO³Dð  Â«b�²Ý«
Ã—U???)« w??�  U??½U??−??�  X??½d??²??½ô«  `HB²� œU??³??¹«  wMO� …—U??F??²??Ý«

 WUš  W??¹d??G??�Ë  …b??¹b??ł  Â“—  ÊuHOKOÐ  W??
d??ý  o??K??D?? Ôð
 WOMž  Â“d�«  ÆlOÐd�«  WKDŽ  w�  Ã—U)«  v�«  s¹d�U�LK�
 dŠ  Â«b??�??²??Ý«  d̈O³
  r−×Ð  X??½d??²??½ô«  `HBð  qLAðË
 ≠…e??O??2Ë W??U??š …e???O???�Ë “WAZE ”   ????? �«  o??O??³??D??²??�
 ¨œö³�«  Ã—U??š  X½d²½ô«  `HB²�  œU³¹«  wMO�  …—UF²Ý«
 Â“d�« Æœö³�« Ã—Uš dH�K� W³ÝUM� oO³Dð 100 qLA¹
 qLAðË  W??�Ëœ  100  s??�  d¦
√  w??�  Â«b�²Ýö�  W³ÝUM�
 jI� `HBð Ë«SMS Ë  U*UJ� ozU�œ ¨X½d²½ô« `HBð
 “UNł  l??�  s¹d�U�*«  s??zU??Ðe??�«  Æs??zU??Ðe??�«  —UO²š«  V�Š
 `HBð WŽdÝ s� l²L²�« rNMJ1 “LTE ” lÐ«d�« qO'«
 w²�« ‰u−²�« WO�UHð« qCHÐ ‰Ëb�«  «dAŽ w� X½d²½ô«

Ær�UF�« ‰uŠ  U
dA�« l� ÊuHOKOÐ W
dý UN²F�Ë
 s¹d�U�LK� WUš …eO� sŽ ÊuHOKOÐ W
dý sKF ÔðË UL

 …—UF²Ý«  rNMJ1  W
dA�«  szUÐ“   ¨Ã—U�K�  r??¼œôË«  l�
 ®jI�  ÂuOK�  qJOý  10  WHKJ²Ð  —UD*«  s�  œU³¹«  wMO�
 w� “U??N??'« …œU????Ž«Ë Âö??²??Ý« r??²??¹ ©“U??N??'« 5??�Q??ð WHK

  ¨‘We make it’  W
dý WD×� d³Ž Êu¹—už sÐ —UD�
  UD×� V½U−Ð ® 3 ‰UMO�dð ¨‰Ëô« oÐUD�« w� …œułu*«
 r²¹ œU³¹ô« ‰öš s� X½d²½ô« `HBð Æ©…—UOÝ —U−¾²Ý«
 ?�« Â«b�²Ý« ÊËb¹dð r²M
 «–« ¨WIFI  ? �« ‰öš s� jI�
 “UN'« Âö²Ý« bMŽ p�cÐ ÂUOI�« rNMJ1 “UN'« w� 3G

 Æw�U{« l�bÐ
 s� ‰Ëb???�«  s??� b¹bF�« w??� ‰uFH*« W??¹—U??Ý W??�“d??�«  Ác??¼
 ¨«bMK�¹«  ¨«b??M??�d??¹«  ¨UO�UD¹«  ¨U??O??½«d??
Ë«  ¨U�LM�«  ∫UNMOÐ
 ¨WO�ULA�«  «bM�d¹«  ë??K??¹ËË  ¨«bMK²JÝ«  qLA¹  ®«d²K$«

 ¨U¹—UGKÐ  ¨©w??Ýd??O??žË  wÝdOł
 ¨«b???M???�u???¼ ¨U????O????½U????*« ¨U???J???O???−???K???Ð
 q³'« ¨ÊU½uO�« ¨UO
dð ¨U¹—UGM¼
 ¨U??O??
U??�u??K??Ý ¨U???D???�U???� ¨œu????????Ýô«
 ¨UOJOAð  ¨‰U??G??ðd??³??�«  ¨U??O??½U??³??Ý«
 ¨U????O????½U????�Ë— ¨’d????³????� ¨U????�????½d????�
 ¨«d??�??¹u??Ý ¨b???¹u???�???�« ¨U????O????ÝË—
 ¨UOł—uł  ¨UO�O½Ëb½«  ¨UO�«d²Ý«

 ¨ÊUÐUO�«  ¨Ê«u¹Uð  ¨m½u
  m½u¼  ¨bMN�«  ¨WOÐuM'«  U¹—u

 ¨5³OKOH�«  ¨UJ½ö¹dÝ  ¨«—u�UGMÝ  ¨5??B??�«  ¨«bM�“uO½
 ¨5²Mł—ô«  ¨Í«u???ž—Ë«  ¨«bM
  ¨Áb×²*«   U??¹ôu??�«  ¨b½ö¹Uð
 ¨UO³�u�u
  ¨wKOAð  Ë̈d??O??Ð  ¨ULMÐ  ¨pO�J*«  ¨q??¹“«d??³??�«
 ¨«b??M??žË«  ¨»d??G??*«  ¨Êœ—ô«  ¨w??³??¹—U??J??�«  —e??ł  ¨UJ¹—U²Ýu


ÆUOI¹d�« »uMłË ÊuÐUG�« ¨U½Už ¨Íb½Ë—uÐ
 W
dA�«  l�u�  vKŽ  WK�UJ�«  WLzUI�«  vKŽ  —u¦F�«  sJ1

 X½d²½ô« vKŽ
 lOÐd�« WKDŽ w� s¹d�U�LK� Â“— 4 oKD Ôð ÊuHOKOÐ

`HBð 
jI� X½d²½ô«

`HB²� 
X½d²½ô« 
Extra

W�b)« 
WK�UA�« 
”uKÐ

W�b)« 
WK�UA�« 
ÂuO1dÐ

`HB²�« r−ŠGB2GB3GB3GB5

ozU�œ≠≠200500

SMS≠≠200500

W�“d�« …b�14Âu¹  30Âu¹ 14Âu¹ 30Âu¹ 
W�“d�« dFÝ 179qJOý 199qJOý 249 

qJOý449qJOý 

 ©TRAVEL®w�uO�« Â«b�²Ýö� Â“— ÷dFð ÊuHOKOÐ
XF�œ X×HBð V�Š X½d²½« `HBðË  U*UJ�

 W�U{UÐ  ¨…dOBI�«  W�UÝdK�  ¨W*UJ*«  WIO�b�  …—už«  89
…d²H�« qJ� 69.90 WLOIÐ …bŠ«Ë WF�œ

 ¨W*UJ*«  WIO�b�  qJOý  2.5  ∫öOK�  “UN'«  w�b�²�*
 qJOý 19.90 WLOIÐ …bŠ«Ë WF�œ l� ¨…dOBI�« W�UÝd�«

dH��« …d²� q

 ÊuHOKOÐ W
dý l�u� d³Ž W�“d�« v�« ÂULC½ô« sJ1

 ‰UBðô«  ‰ö??š  s??�  Ë«     wwwÆpelephoneÆcoÆil
 rNGK³ð  W�UÝ—  vKŽ  ÊuKB×OÝ  szUÐe�«  ¨444™  vKŽ
 ¡UN²½« bMŽË W�“d�« r−Š s� 90%  Ë 75%  ‰öG²ÝUÐ

X½d²½ô« `HBð s� ÊuÐe�« sJL²¹ s� W�“d�«
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“b�U�Ëb�U� w� b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

 “b??�U??½Ëb??�U??� r??ŽU??D??� W??J??³??ý
 q� l??� …b??¹b??ł »U??F??�√ Ÿ“u???ð
 ∫åq??O??�  w???ÐU???¼ò  œôË√  W???³???łË
 ÆNERF  ·d?????O?????½  »U??????F??????�«
 …dONý »U??F??�«  W??�—U??� ·d??O??½
  UMOF³��«  c??M??�  W??Ðu??³??×??�Ë
 WOK��  »UF�«  ”UÝ_UÐ  w¼Ë
 l??� »U????F????�« q???¦???� W???I???¹b???×???K???�
 ¨…d??� »U??F??�« ¨Êu??ÐU??
 …u???ž—
 q??L??A??ð ÆU????¼d????O????žË w???Ðe???¹d???�
 »U??F??�«  8  »U????F????�_« W??K??�??K??Ý
 WK�KÝ Êü« «uFLł«  ÆWHK²��
 s�  «uF²9Ë  NERF  »U??F??�«
 °q??O??�  w??ÐU??¼  œôË_«   U???³???łË
 l??O??L??ł …b???¼U???A???� r??J??½U??J??�S??Ð
 lOLł vKŽ ·dF²�«Ë »UF�_«
 X½d²½ô« l�u� w�  «b−²�*«
wwwÆmc≠  WOÐdF�«  WGK�UÐ

donaldsÆcoÆilØar
 lOLł w??� …b??ł«u??²??� »U??F??�_«
 œUH½  v²Š  “b�U½Ëb�U�  ŸËd??�

ÆÊËe�*«

°“b�U½Ëb�U� w� Êü«
 ‰eM*« Ã—U) WOK�� »UF�« NERF

 ¨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

5OIOI(« ‰UłdK�  ÂuO½U²Oð XOÐ s� qłÒdK� b¹b'« dDF�«
 w²�«  ÂuO½U²Oð WŽuL−� t²IIŠ Íc�«  dO³J�«  ÕU−MK� « Î—«dL²Ý≈
 ÆXMOLO�≈  ∫b¹b'« ‰UłÒd�«  dDŽ oKDÔ½ s×½ ¨‰Ułd�«  UNÐ s�R¹
 W??�u??łÒd??�« »U???×???
√ s??¹d??ŠU??�??�« »U??³??A??K??� h?? ÒB??�??� d??D??F??�«

W¹uI�« WOB�A�«Ë
 `??{«Ë  —uCŠ  ËË–Ë  ÊuOIOIŠ  ‰U??ł—  r??¼  ÂuO½U²Oð  ‰U??ł—  
 XOÐ s??� b??¹b??'« d??D??F??�« ¨5??L??O??�≈ Æs???¹d???šü« d??N??³?? Ô¹ ”u??L??K??�Ë
 v�≈ Èdš√ …uDš U¼cšQ¹ tMJ� rOI�« Ác¼ vKŽ eJðd¹ ¨ÂuO½U²Oð

ÆWAFM*«Ë …dšUH�« t²×z«dÐ ÂU�_«
 `??z«Ëd??Ð U?? Îłu??�b??� U?? ÎýU??F??²??½≈ Y³¹ W??¹«b??³??�« w??� ∫d??D??F??�« n??
Ë
 Z²Mð W¹uI�« qÐ«u²�« l� dOLAJ�« VAš W×z«— ÆWÒ¹u� W¹dDŽ
 UÎO�U¦� U Î−�œ qJA¹ qzUH²*«Ë b¹dH�« Ÿ«bÐù« ÆU¹u�Ë « ÎdšU� «dDŽ
 ô «eO2 U ÎFO�uð dDF�« `M9 w²�« ¨ÍUA�«Ë VA)« `z«Ë— l�

 ∫vDÝu�«  WI³D�«  ÆWO�dO�Ë —bM?Ñ?�  ¨s¹—U� ∫W¹uKF�«  WI³D�«   ÆWK¹uÞ  UŽU�� t½UO�½ sJ1
 w�  d�u²�   Æ‰b??M??B??�«  VAšË  ¨V�U×Þ  ¨ÍU??ý  ∫…b??ŽU??I??�«  ÆZ�HMÐË  …e??¹u??�  ¨dOLAJ�«  VAš

Æœö³�« ¡U×½√ lOLł w� ådO³AL¼ò Ë Â—UH�«  UJ³ý

w½UMIK� VOK(« bOFÔð UðU?Ñ?Þu¹ ∫t�H½ bOFÔ¹ a¹—U²�«
d¹Ëb²�« …œUŽù WKÐU� w½UM� w� åwMG�« VOK(«ò oKDÔð UðU?Ñ?Þu¹
 dF Ò��« iH�M¹ Ê√ lÒ�u²*« s� ¨ÃU²½ù« nO�UJð ÷UH�½≈ bFÐ

pKN²�LK� wzUNM�«
 qJOý ÊuOK� 33 —UL¦²Ý«Ë ¨d¹uD²�« s� 5²MÝ bFÐ
 ÃU²½SÐ UðU?Ñ?Þu¹ W³K×�  √bÐ ¨…b¹bł WOłu�uMJð w�
 Íc�« d�_« ¨5ð«dJ�« s� ÎôbÐ w½UM� w� wMG�« VOK(«
 YO×Ð  ¨pKN²�LK�  W³�ÒM�UÐ  « Îd??O??³??�  « Î“U??O??²??�≈  d³²F¹
 W×¹d�  …u³FÐ  ÒwMG�«  VOK(«  „öN²Ý≈  s�  sÒJL²OÝ
 w�  WÒOI³²*«  VOK(«  WÒOL�  W??³??�«d??�  s??�  t??M?? ÒJ?? Ô9  d??¦??�√

ÆUN²ÒO�UHý qCHÐ WMOMI�«
 ∫‰uI¹  UðU?Ñ?Þu¹  W³K;  ÂUF�«  d¹b*«  ¨ËÇË—U???Ý  Â«—
 VOK(« Wł«eÞ …d²� qODÔð UOłu�uMJð d¹uD²Ð UML�ò
 ÆUMMzUÐe�  WO�UŽ  …œu??−??Ð  VOKŠ  .b??I??ð  s??�  UMM ÒJ Ô9Ë

 w½UMI�« W¾³Fð WÒOKLŽ ÆU¼d¹Ëbð …œUŽù WKÐU� w¼Ë pO²Ýö?á?�« s� WŽuMB� …b¹b Ò'« w½UMI�«
ÆåW¾O³�« vKŽ W³K;« dOŁQð hÒKIðË W¾O³K� d¦�√ W¹ ÒœË d³²FÔð ¨…b¹b'« WM�U*« w�

 Ë–  ÂuO��UJ�«  ÊQÐ  ÀU×Ð_«  Ò5³ÔðË  ÆD  5�U²O?ÑË  ÂuO��UJ�«  vKŽ  Íu²×¹  wMG�«  VOK(«
 d¦�√ U Î�öN²Ý≈ `O²Ô¹ t½_ ¨wMG�« VOK(« s� Á—bB�Ë r�'« w� …“U²2 ’UB²�≈ WÒOKÐU�
 5ðË—á Â«—Ç 6.4 vKŽ Íu²×¹ UðU?Ñ?Þu¹ s� wMG�« VOK(« ¨W�U{ùUÐ ÆUÎO³�½ WKOK� WÒOLJÐË

Æ»u� q� w� WO�UŽ …œu−Ð VOKŠ

 w� ÒdL²�� qO²M�d� pMÐ ∫w�«u²�« vKŽ WFÝU²�« WM�K�
  åpO½e¼ò WOFLł l� ÊËUF²�«

 ¨qO²M�d� pM³� ÂUF�« d¹b*« ¨s¹UDý—uÐ w�uý bO��« lÒ�Ë Ÿu³Ý_« «c¼ 
 ÊËUF²�« ‚UHð« vKŽ åpO½e¼ò WOFL' W�UF�« …d¹b*« ¨UO�eŠ ÊË—UýË

Èdš√ WM��
 WFOLł  s??Ž  ÊuK¦2   Ád??C??ŠË  ¨qO²M�d�  pMÐ  …—«œ≈  VðUJ�  w??�  r??O??�√  Íc???�«  ¨¡U??I??K??�«  ‰öš 
 w�  WOFL'«   UO�U ÒF�  ÷«dF²ÝUÐ  åp??O??½e??¼ò  WOFL'  W�UF�«  …d??¹b??*«  X??�U??�  ¨åp??O??½e??¼ò
 »U³A�« vKŽ eO�d²�«Ë rOKF²�« d¹uDð `�UB� qLF�«  ôU−� ÷dŽ ‰öš s� ¨œö³�« ¡U×½√
 oKD½«  –  pO½e¼ò  ŸËd??A??�  X{dF²Ý«  p??�c??�Ë   Æ  W¹e�d*«  Êb??*«  s??Ž  …bOF³�«  oÞUM*«  w??�
 pMÐ  tO�  „—UA¹  Íc??�«  ¨ŸËdA*«  «c¼  —U??Þ≈  w�Ë  Æ «uMÝ  9  q³�  oKD½≈  Íc??�«  åqO²M�d�  l�
 jÝu�«  s�   »öD�  w??1œU??�_«  rOKF²K�  W×M�  72  .bI²Ð  UÎ¹uMÝ  pM³�«  r¼U�¹  ¨qO²M�d�
  «—U³²Ž≈  V�×Ð  œö³�«  ¡U×½√  lOLł  s�  wÐdF�«  jÝu�«  s�  »U³A�  `M*«  ÂbIÔð  ÆwÐdF�«
 u¼ ŸËdA*« «c¼ ‰öš s� pM³�« ·b¼ Æ wLKF�« qOB×²�« Èu²��Ë W¹œUB²�«Ë WOŽUL²ł«
 vKŽ  ‰uB(«  s�  rNMOJ9Ë  »U³AK�  w??Ý«—b??�«  qOB×²�«  d¹uDðË  5�%  w�  …bŽU�*«
 …bŽU�� v�≈ W�U{ùUÐ t½≈ YOŠ ¨nŽUC� u¼ ŸËdA*« «c¼ s� wŽUL²łù« `Ðd�«   Æ Ì‰UŽ rOKFð
 ŸuD²�UÐ ¨W×M*« vKŽ rN�uBŠ qÐUI� ¨ÊËbNF²¹ rN� ¨wF�U'« j�I�« b¹b�ð w� »öD�«
 »öÞ qOB% 5�% w� ÊuL¼U�¹ p�cÐË ¨rNð«bKÐ s� W¹u½U¦�« »öÞ …bŽU�*  UŽU�Ð
 — ÒuD²�«Ë  W??Ý«—b??K??�  ÕuLD�«  w??�  bOKI²K�   UOB�ýË  U?? Îł–u??/  ÊËd³²F¹Ë  ÂœU??I??�«  q??O??'«
 qHŠ  ‰öš  qO²M�d�  pM³�  ÂUF�«d¹b*«  ‰U�Ë  Æ  lL²−*«  `�UB�  qLF�«  w�  U ÎC¹√Ë  ÕU−M�«Ë
 s� b¹bF�« w� U Î�—UA�Ë UJ¹dý d³²F¹ qO²M�d� pMÐò ∫ åpO½e¼ò WOFLł l� ‚UHðù« lO�uð
 W³�M�UÐ Î «bz«— ÎUŽËdA� d³²F¹ åpO½e¼ ò WOFLł l� ÊËUF²�« «c¼ ÆlL²−*« `�UB� l¹—UA*«
 WOÐd²�« ‰U−� d¹uD²� …dO³� WOL¼√ w�u½Ë œÒbA½ s×½ lL²−*« `�UB� UMKLŽ —UÞ≈ w� ÆUM�
 ÆWHOFC�«  `z«dA�«  w??�Ë  e�d*«  sŽ  …bOF³�«  Êb??*«  w�   «u−H�«  hOKIð  ·bNÐ  rOKF²�«Ë
 ·bNK�  UÎ³ÝUM�  UÎÐ«uł  wDFÔ¹  åpO½e¼ò  WOFLł  5ÐË  UMMOÐ  QA½  Íc�«  Èb*«  q¹uÞ  ÊËUF²�«
 W×M� vKŽ qBŠ≈ ÆåWOŽUL²łù« UMðUO�U ÒF�Ë UMðUÞUA½ —UÞ≈ w� UMMOŽ√ VB½ ÁUMF{Ë Íc�«
 ‰uB×K�   U³KD�«  .bIð  √b²Ð«  ÆW¹u½U¦�«  WKŠd*«  ‰öš  WOLOKF²�«  WOKLF�«  l�œ  w�  r¼UÝË
 W¹UŽdÐ  ò  oKD½≈ò  ŸËdA�  —UÞ≈  w�  ¨2016  WOÝ«—b�«  WM�K�  5OF�U'«  »öDK�  `M�  vKŽ
  ÆV¹dI�« ŸdH�« d¹b* tłu²�« sJ Ô1  U³KD�« Ã–U/ vKŽ ‰uB×K� Ë√ qO
UH²K�  ÆqO²M�d� pMÐ
 Vłu0 `M*« l¹“uð ÆœËb×� `ÓM*« œbŽ™ 2016 ÊU�O½ 18 ∫ U³KD�« .bI²� dOš_« bŽu*«

ÆåpO½e¼ò WOFLł —«d�Ë dO¹UF�

 

UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM� w� Õd*«Ë ÕdH�« ÊU�O½
WKzUF�« œ«d�√ qJ� WA¼b� »UF�√Ë  UO�UF�

 ÊuOMJ�«  …—U¹e�  r�uŽb¹ Ê√  Á Òd�¹Ë ¨qOL'« lOÐÒd�«  rÝu� `²²H¹  UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM�
 „UA�√ ¨»UF�√ ∫UNM�Ë ¨WKzUF�« œ«d�√ qJ� WF²2Ë WÐ«Òcł  UÞUA½Ë  UO�UFHÐ ŸU²L²Ýô«Ë

 ≠¡U??�b??
_«Ë WKzUF�«  l??�   U???�Ë_«  l²�√  ¡U??C??�Ë
 s� …œU???H???²???Ýô«Ë  U??¹d??²??A??0 ÂU??O??I??�« l??³??D??�U??ÐË
 ÆÊuOMJ�«  5??�U??�œ  rEF�  w??�  W??A??¼b??*«   ö??L??(«
 UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM� …—«œ≈ Òd�¹ W³ÝUM*« ÁcNÐË
 ≠lOÐd�«  qB�  ÕU²²�≈   —Òd???�  UN½QÐ  rJLKFð  Ê√
  UÞUAM�« s� WŽuL−0 ≠‰UL'«Ë ◊UAM�« qB�
 U??¹«b??N??�« ÷d??F??� ∫q??¦??� ¨W???
U???)«  U??O??�U??F??H??�«Ë
 ÒdL²�¹  Íc??�«  lOÐd�«  rÝu0  ’U???)«Ë  r�C�«
 vKŽ  ÷dFÔ²Ý  YOŠ  ¨w�U(«  ÊU�O½  dNý  WKOÞ
 UN½Ëb& w²�« U¹«bN�« s� WFÝ«Ë WKOJAð —«Ëe�«
 U¹«bN�«  ÷d??Ž  r²OÝ  YOŠ  ÊuOMJ�«  5??�U??�œ  w??�

 —UFÝQÐ  UNðU−²M�  ÷dF²Ý  w²�«  5�U�b�«  5Ð  s�Ë  ¨WÐ«Òcł  —UFÝQÐË  W
Uš  „UA�√  w�
 ¨X¹dJ�¹œ  ¨Êu??M??¹œ—ç  ¨ÊULF½  ¨Ûu??ý  Íœu??Ð  ¨‰e???¹œ  ¨XOýuJ¹—  ¨Âu??¼  f�u�  ∫WA¼b�
  UO�UF�Ë »UF�QÐ U ÎC¹√ ŸU²L²Ýô« ÊËb¹dð ÆU¼dOžË —Äu� w� ¨»uK� u�ËÄ ¨fKO¼ w�—U?ç?Ð
13≠ …d²H�« w� p�–Ë ¨…dO¦� ‰U³Š »UF�QÐ ÊuOMJ�« v�≈ qB¹ IPARK øÍb×²�UÐ W¾OK�
 qÐUI�Ë  «uMÝ 4 qOł ‚u� œôË_ WBB�� »UF�_« Ác¼ w� W�—UA*« ÊQÐ d�c½ Æ28Ø4
  UN�_« lOL' ’Uš ¡UI� Íd−¹ ¨12∫00 WŽU��« ¨fOLš Âu¹ q� w� ¨W�U{ùUÐË Æl�b�«
 `BH�« bOŽ WOAŽ® qHD�« — ÒuD²Ð oKF²ð  UÞUA½Ë  UO�UF� ÂUIð Á—UÞ≈ w�Ë ¨sN�UHÞ√Ë
 Ê«cK�«  ¨5½UMH�«  ÷dF�Ë  w³FA�«   ôu�Q*«  ÷dF�  „UM¼  l³D�UÐË  Æ© UÞUA½  ÂUIð  s�
 ¨WO²OÐ  ôu�Q0 ŸU²L²Ýù« rJMJ1 YOŠ ¨UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM� w� WFLł Âu¹ q� ÊU�UI¹
 W¹Ëb¹ ‰ULŽ√ ¨W
Uš  U−²M� ¨pF�Ë  UM Ò−F� ¨ U¹ö% ¨tŽ«u½√ vKŽ e³š ¨…dšU� ÊU³ł√
 Æ21.4.2016  fOL)«  Âu??¹  w�  ÷dF*«  ÂUIÔOÝ  ¨WFL'«  Âu??¹  v??�≈  W�U{ùUÐË  ÆU¼dOžË
 ‰u
u�« sJ1Ë ÕU²� ÊUJ� w� lI¹ ¨UHOŠ 4  ÊULKO� Ÿ—Uý w� œułu*« wKOz«—eŽ ÊuOM�
 rJ�eK¹  U�  ¡«d??ýË   U??�Ë_«  qLłQÐ  ŸU²L²Ýô«Ë  tð—U¹e�  rJðuŽœ  ÁbF�¹Ë  ¨W�uN�Ð  tO�«

  ÆWKzUF�« ¡UMÐ√Ë ¡U�b
_« l�  U�Ë_« l²�√ ¡UC�Ë

 5MÞ«u*« s�85% ∫åW�d²A*« …UO(«ò ŸËdA* ŸöD²Ý«
 »u�M� ŸUHð—« s� Êu�u�²¹ qOz«dÝ« w� »dF�«

 W¹dBMF�«
ø UM²AOF� ÊUAKŽ w½UŁ qŠ „bMŽ

 q³�  oKD½«  Íc??�«  ”  w²G�  g¹UF²�«  u??½ô  wI¹dÞ  —«u??(«  ò  ŸËdA�  vKŽ  qLFK�  « Î—«dL²Ý«
 ŸU{Ëú� …dL²�*« WFÐU²*« sL{Ë ¨åU½√ g� W¹dBMF�« ò —UFý X% p�–Ë ¨ÂUŽ nB½
 U� …d²H�UÐ Í√dK� U ÎŽöD²Ý« ¨S≠Com bNF� Èdł√ ¨nMF�«Ë W¹dBMF�« wAH²�Ë œö³�« w�
 w� »dF�« 5MÞ«u*« ¡«—« h×� v�« ·b¼ Íc�« ¨nðUN�« d³Ž 10.03.16 v²Š 06.03 5Ð
 w²�«Ë ¨…dOš_« À«bŠ_« dOŁQð Èb�Ë œö³�« UNÐ d9 w²�« WM¼«d�« WKŠd*UÐ WIKF²*« ¨qOz«dÝ≈
 611 Y×³�« WMOŽ XKLýË  ÆWK³I²�*« rNðUFKDðË WO�uO�« rNðUOŠ vKŽ nMŽ ‰ULŽ√ XKK�ð
 ¨YK¦*« ¨qOK'«® WO�«dG'« oÞUMLK� w³�M�« qO¦L²�« o�Ë WŽ“u� ¨d¦�√Ë 18 qOł s� œd�
 ≠  —UFAÐ tKL(« b¹b& - Ê« d�b�UÐ d¹b'«Ë ÆÆ4% QDš W³�MÐ ©WDK²�*« Êb*«Ë VIM�«
 s� UNHO¦JðË   ≠ tFÝ«Ë tO�öŽ« tKL×Ð UO�UŠ œułu*« – UM²AOF� ÊUAKŽ w½UŁ qŠ „bMŽ
 gOF�« ÊËb¹d¹ s¹c�« ÍœuNO�« lL²−*« s� ¡UDA½ËË »dŽ  5�œU�«« 5Ð   «¡qI� ≠   ‰öš
 dNþ√ b�Ë  Æ tK�UJ�« Á«ËU�*«Ë t�uIŠ q�U� qš«b�« w� wMOD�KH�« lL²−*« `M� l� Âö�Ð
 ŸËdA� s� …—œU³0 ¨dOš_« dNA�« w� wÐdF�« lL²−*« w� Ídł√ ¨q�UýË VN�� ŸöD²Ý«
 qOz«dÝ≈  w�  »dF�«  5MÞ«u*«  5Ð   U�öF�«  ‰uŠ  WIKI�   UODF�  –  “W�d²A*«  …UO(«”
 5MÞ«u*«  ¡«—√Ë  n�«u�  vKŽ  ·dF²�«  ŸöD²Ýô«  s�  ·bN�«  ÊU�Ë  ÆwKOz«dÝù«  lL²−*«Ë
 dz«b�«  nMF�«  W??�«Ëœ   «dOŁQðË  ¨œö??³??�«  w�  WM¼«d�«  ŸU??{Ë_U??Ð  oKF²ð  U¹UC�  s�  »dF�«
 ŸöD²Ýô« s� 5³ðË ÆWOK³I²�*« rNðUŠuLÞ vKŽË ¨ WO�uO�« rNðUOŠ Èd−� vKŽ ≠Î«dšR�
 v�≈  ÍœR??¹Ë  U³KÝ  dŁR¹  WM¼«d�«  ŸU??{Ë_«  r�UHð  Ê√  «uMKŽ√  tO�  5�—UA*«  s�  3¨85%  Ê√
 ÊuJÐ  ŸeH�«Ë  oKI�UÐ  —uFA�«  b�Q²¹Ë  Æ»dF�«  b{  W¹dBMF�«   «¡«b²Žô«  »u�M�  ŸUHð—«
 5�%   UO½UJ�≈  s�  ÊuLzUA²�  rN½√  v�≈  «Ë—Uý√  b�  ŸöD²Ýô«  w�  5�—UA*«  s�  56%
 w� ÎUŽUHð—« ŸöD²Ýô« «c¼  UODF� dNEðË °dDš ”u�U½ Æ—uEM*« q³I²�*« w� ŸU{Ë_«

 b¹e¹ ¨oKI�«Ë ·ËU�*« »u�M�
 U??N??ðd??N??þ√ w??²??�«  U??O??D??F??*« s???Ž
 ¨WIÐUÝ  WNÐUA�   U??Žö??D??²??Ý«
 5Ð   U�öF�«  h�¹  U�  q�  w�
≠qOz«dÝ≈  w�  wÐdF�«  lL²−*«
 ÆÎU�uLŽ  wKOz«dÝù«  lL²−*«Ë
 Ê√  v??�≈  ‚UO��«  «c??¼  w� —UA¹Ë
 “W�d²A*«  …UO(«”  ŸËd??A??�
 v�≈  …dOš_«  W??½Ëü«  w�  vF�¹
 gOF�«  r??O??�  a??O??Ýd??ðË  rOLFð
 l??L??²??−??�  ¡U?????M?????ÐË  ¨  „d????²????A????*«
 ◊UÝË√  w�  –  …«ËU�*«  Áœu�ð

 ¡UÝƒ—Ë s¹b�« ‰Uł— s� ÎUFÝ«Ë ÎULŽœ ŸËdA*« «c¼ vIK¹Ë ¨qOz«dÝ≈ w� »dF�«  5MÞ«u*«
  UNł s�  ¡Uł ŸËdALK� …—œU³*« Ê√ vKŽ b¹bA²�« l� ¨5MÞ«u*« W�UŽË ¨WOK;«  UDK��«

ÆwŽUL²łô« w½b*« dOOG²K� WFÝ«Ë …bŽU� ¡UM³�Ë dÞ«u)« WzbNð qł√ s�Ë ¨WOÐeŠ dOž

ø UM²AOF� ÊUAKŽ w½UŁ qŠ „bMŽ
 w²G�  g¹UF²�«  u??½ô  wI¹dÞ  —«u??(«  ò  ŸËdA�  vKŽ  qLFK�  « Î—«dL²Ý«
 g�  W¹dBMF�«  ò  —UFý  X%  p??�–Ë  ¨ÂU??Ž  nB½  q³�  oKD½«  Íc??�«  ”
 W¹dBMF�« wAH²�Ë œö³�« w� ŸU{Ëú� …dL²�*« WFÐU²*« sL{Ë ¨åU½√
 06.03 5Ð U� …d²H�UÐ Í√dK� U ÎŽöD²Ý« ¨S≠Com bNF� Èdł√ ¨nMF�«Ë
 5MÞ«u*«  ¡«—«  h×�  v??�«  ·b??¼  Íc??�«  ¨nðUN�«  d³Ž  10.03.16  v²Š
 Èb�Ë œö³�« UNÐ d9 w²�« WM¼«d�« WKŠd*UÐ WIKF²*« ¨qOz«dÝ≈ w� »dF�«
 WO�uO�« rNðUOŠ vKŽ nMŽ ‰ULŽ√ XKK�ð w²�«Ë ¨…dOš_« À«bŠ_« dOŁQð

 ÆWK³I²�*« rNðUFKDðË
 qO¦L²�« o�Ë WŽ“u� ¨d¦�√Ë 18 qOł s� œd� 611 Y×³�« WMOŽ XKLýË
 ©WDK²�*«  Êb*«Ë  VIM�«  ¨YK¦*«  ¨qOK'«®  WO�«dG'«  oÞUMLK�  w³�M�«

ÆÆ4% QDš W³�MÐ
 -  Ê«  d???�b???�U???Ð  d?????¹b?????'«Ë
 ≠  —U??F??A??Ð t??K??L??(« b??¹b??&
 ÊU??A??K??Ž w???½U???Ł q????Š „b???M???Ž
 œu?????łu?????*«  –  U???M???²???A???O???F???�
 t???O???�ö???Ž« t???K???L???×???Ð U???O???�U???Š
 s� U??N??H??O??¦??J??ðË   ≠ t???F???Ý«Ë
 5??Ð   «¡q??????I??????� ≠   ‰ö?????????š
 ¡UDA½ËË  »d??Ž   5???�œU???�««
 s¹c�«  ÍœuNO�«  lL²−*«  s�
 l�  Âö�Ð  gOF�«  ÊËb¹d¹
 wMOD�KH�«  l??L??²??−??*«  `??M??�
 t??�u??I??Š q??�U??� q???š«b???�« w???�

 tK�UJ�« Á«ËU�*«Ë
 VN��  ŸöD²Ý«  dNþ√  b�Ë
 lL²−*«  w�  Ídł√  ¨q�UýË
 ¨dOš_«  dNA�«  w�  wÐdF�«
 ŸËd????A????� s??????� …—œU???????³???????0
 –  “W�d²A*«  …UO(«”
 ‰u????Š W???I???K???I???�  U???O???D???F???�
 5???M???Þ«u???*« 5????Ð  U???�ö???F???�«
 q?????O?????z«d?????Ý≈ w???????� »d???????F???????�«

ÆwKOz«dÝù« lL²−*«Ë
 ŸöD²Ýô« s� ·bN�« ÊU�Ë
 ¡«—√Ë  n�«u�  vKŽ  ·dF²�«
 U¹UC� s� »dF�«  5MÞ«u*«
 WM¼«d�«  ŸU??{Ë_U??Ð  oKF²ð
 W�«Ëœ  «dOŁQðË ¨œö³�«  w�
 vKŽ  ≠Î«dšR�  dz«b�«  nMF�«
 W??O??�u??O??�« r??N??ðU??O??Š Èd???−???�
 r????N????ðU????Šu????L????Þ  v??????K??????ŽË  ¨

ÆWOK³I²�*«
 r�UHð  Ê√  «uMKŽ√  tO�  5�—UA*«  s�  3¨85%  Ê√  ŸöD²Ýô«  s�  5³ðË
  «¡«b??²??Žô«  »u�M�  ŸUHð—«  v??�≈  ÍœR??¹Ë  U³KÝ  dŁR¹  WM¼«d�«  ŸU??{Ë_«
 s� 56% ÊuJÐ ŸeH�«Ë oKI�UÐ —uFA�« b�Q²¹Ë Æ»dF�« b{ W¹dBMF�«
  UO½UJ�≈  s� ÊuLzUA²� rN½√  v�≈  «Ë—U??ý√ b� ŸöD²Ýô« w� 5�—UA*«

Æ—uEM*« q³I²�*« w� ŸU{Ë_« 5�%
°dDš ”u�U½

 ¨oKI�«Ë ·ËU�*«  »u�M� w� ÎUŽUHð—«  ŸöD²Ýô«  «c¼  UODF� dNEðË
 U� q� w� ¨WIÐUÝ WNÐUA�  UŽöD²Ý« UNðdNþ√ w²�«  UODF*« sŽ b¹e¹
 wKOz«dÝù« lL²−*«Ë≠qOz«dÝ≈ w� wÐdF�« lL²−*« 5Ð  U�öF�« h�¹

Æ ÎU�uLŽ
 w�  vF�¹ “W�d²A*«  …UO(«”  ŸËdA�  Ê√  v�≈  ‚UO��«  «c¼  w�  —UA¹Ë
 lL²−� ¡UMÐË ¨ „d²A*« gOF�« rO� aOÝdðË rOLFð v�≈ …dOš_« W½Ëü«
 «c¼ vIK¹Ë ¨qOz«dÝ≈ w� »dF�«  5MÞ«u*« ◊UÝË√ w� – …«ËU�*« Áœu�ð
 W�UŽË ¨WOK;«  UDK��« ¡UÝƒ—Ë s¹b�« ‰Uł— s� ÎUFÝ«Ë ÎULŽœ ŸËdA*«
 dOž  UNł s�  ¡Uł ŸËdALK� …—œU³*« Ê√ vKŽ b¹bA²�« l� ¨5MÞ«u*«
 w½b*« dOOG²K� WFÝ«Ë …bŽU� ¡UM³�Ë dÞ«u)« WzbNð qł√ s�Ë ¨WOÐeŠ

ÆwŽUL²łô«

 ∫åW??�d??²??A??*« …U???O???(«ò ŸËd??A??* Ÿö??D??²??Ý«
 qOz«dÝ«  w??�  »d??F??�«  5??M??Þ«u??*«  s�85%

 W¹dBMF�« »u�M� ŸUHð—« s� Êu�u�²¹
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 r�UŽ w??�  WFzUA�« —u???�ô« s??�  U??Ð  ·d??G??�«  Ê«—b???ł vKŽ W¹d×Ý W�* ‰U???šœ«
 WI¹dÞ  rJOKŽ  qON�²�Ë   Æ…b??¹b??'«   UŽdB�«  s�Ë  ¨·dG�«Ë  ‰“UM*«  rOLBð
 ‰U−� w� …bz«d�« W�dA�«  —u³LÞ W�dý rJ�  ÂbIÔð ¨W�dG�« v�« d×��« ‰Ušœ«
 rOLB²Ð  W�dž  vKŽ  ‰uB×K�  `zUBM�«  Ác¼  ¨œö³�«  w�  ¡UM³�«  œ«u??�Ë  Ê«u??�ô«
 ‰uB×K� `zUBM�« rJ� ÂbIð Ê« —u³LÞ W�dý  —U²š« …d*« Ác¼ ÆeO2Ë b¹bł
 b¹uÝ  ∫?Ð  œËe²�«  rJOKŽ  dNE*«  «c¼  vKŽ  ‰uB×K�  ∫ÊUFLK�«  dNE0  W�dž  vKŽ
 q¹d�  dÐuÝ  Æ1287 TØD  Êu�  w½bF�  b¹uÝ  ÆGSU524  Êu�  l�ô  w½bF�

1283P Êu� ´ ◊U�

—u�L�  `zUB�  l�  W�d�	  W
LK�  Âu??�  W�d  WL
{  ö¹eMð l� ¢lOÐd�« „—UA²½¢ WKLŠ oKDð dMð—UÐ
WFO�d�« …œu'«  «– …eNł_« W�U� vKŽ

 qLAð w²�«Ë ¨¢lOÐd�« „—UA²½¢ rÝ« X% …eÒO2 WKLŠ  ôUBðö� dMð—UÐ W�dý XIKÞ√
 w²�« WFO�d�« …œu'«  «–  Ułu²M*«Ë …eNł_« nK²
� vKŽ W�u³�� dOžË WL
{  ö¹eMð
 WKIM²*« sŠ«uA�U� WKLJ*«  «ÒbF*« lOLłË ÊuHð—UL��« …eNł√ p�– w� U0 ¨W�dA�« UN�u�ð
  «dO�UJ�«Ë  WÒO�c�«  bO�«   UŽUÝ  v�≈  W�U{ôUÐ  ¨ UŽUL��«Ë   uB�«   «d³J�Ë  WODž_«Ë
 W�uŁu*« hzUB)«Ë WO�UF�« …œu'UÐ UNFOLł eÒOL²ð w²�«Ë ¨WKIM²*« »uÝU(« …eNł√Ë

ÆÊËe
*« –UH½ v²Š Ë« 30.4.16 W¹UG� WKL(« dL²�ðË Æ…dJ²³*«Ë
 s�  ¨W¹dG�  —UFÝQÐË  WŽuM²�  WKL(UÐ  W�—UA*«  ÊuHðUL��«  …eNł√  WKOJAð  ÒÊ√  d�c¹Ë
 ÃÆ‘ 1¨499 » jI�  Galaxy A5 “UNł ¨ÃÆ‘ 1¨499 » jI� iPhone 5S “UNł UNMOÐ
 ÈbF²¹  ô  dF�Ð  WÒO�–  b¹  WŽUÝ  vKŽ  ‰uB(«  sJ1  UL�  ÆW¦¹b(«  …eNł_«  s�  U¼dOžË
 ‰uB(« p�c� sJ1Ë ÆGalaxy j1  ËGalaxy s7    ÒÍ“UNł ¡«dý bMŽ 36™ÃÆ‘9.90
 qIM²*« sŠUA�«Ë ¨ÃÆ‘ 854 WHKJ²Ð jI� beatssolo Ÿu½ s� WÒOJKÝö�«  UŽUL��« vKŽ
 Braven Balance  Ÿu??½  s�   uB�«  d³J�Ë  ÆÃÆ‘  85  »  jI�  Energizer  Ÿu??½  s�
 683  »  UNOKŽ  ‰uB(«  ÊUJ�ôU³�  YI Action  .d²��ô«  «dO�UJ�«  U?? Ò�√   ¨ÃÆ‘  683»
 v�≈  ÆÃÆ‘  2¨564  »  jI�  Lenovo G50≠80  qIM²*«  »uÝU(«  ¡«d??ý  sJ1Ë  ¨ÃÆ‘
 ¨ÃÆ‘ 99 » Otter Ÿu½ s� ÊuHð—UL��« …eNł√ WODž√ vKŽ ‰uB(« sJ1 ¨p�– V½Uł

ÆÃÆ‘ 209 s� Î¡«b²Ð« Xbox »UF�« s� …dO³� WKOJAð p�c� WKL(« qLAðË
 WKL(«  Ác¼¢  ∫‰U�  ¨dMð—UÐ  W�dý  w�  wÐdF�«  lL²−LK�  o¹u�²�«  r��  d¹b�  ¨ÍËb??Ž  b³Ž
 ¡UC� vKŽ r¼bŽU�ð w²�«  W�“ö�«  W¦¹b(« ‰UBðô« qzUÝË q� „ö²�«  s� szUÐe�«  sJ9
 ÆrNO³×� l� p�– W�—UA�Ë WŽU$Ë WŁ«bŠ d¦�√ …—uBÐ WÒOFOÐd�«  U�Ë_«Ë  UE×K�« qLł√
 WKLŠ s� …œUH²Ýö� œö³�«  ¡U×½√  q� w� …dA²M*«  dMð—UÐ e�«d* tłu²K�  lOL'« uŽœ√  U½√

Æ¢WÒ¹dBF�« …eNł_« ÀbŠQÐ œ ÒËe²�«Ë lOÐd�« „—UA²½






