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جرّاء  متوّقًعا  كان  الّشمالّي،  اجلناح   - اإلسالمّية  احلركة  حظر  إّن 
اليمني في ضوء  تشّنها حكومة  اّلتي  املتواصلة  الّتحريض  حملة 
حرجها أمام فشل عقيدتها الّسياسّية بشأن القضّية الفلسطينّية. 
ّية إدارة الّصراع دون حّله فشلت أمام إصرار  فنظرتها بشأن إمكان
الفرد الفلسطينّي واجلماعة على حياة حرّة كرمية، من دون احتالل 
وحواجز وبطش. وجلأت احلكومة إلى إلقاء تبعّية فشلها على كّل 
وأّن  خاّصًة  هنا،  اإلسالمّية  احلركة  وعلى  ممكنة،  فلسطينّية  جهة 

اجلناح الّشمالّي منها يقود حملة الّدفاع عن األقصى. 
أّما الّتوقيت فمتوّقع أيًضا مع مجزرة پاريس واألجواء التي خلقتها 
قد تشّكل غطاًء للقرار اإلسرائيلّي وحترج أوروبا والغرب وحتول دون 
انتقاده إلسرائيل. والّالفت أّن القرار احلكومّي جاء خالًفا لتوصيات 
الّتصعيد  أّن  أّكد  اّلذي  العاّم  األمن  جهاز  ومنها  األمنّية،  اجلهات 
األخير جاء بسبب يأس فلسطينّي وانعدام أفق سياسّي. ومع هذا 
الّشعبّي من  اّتخذت حكومة نتنياهو خطوتها إلسكات التململ 
حترف  إعالمّية  اخلطوة  وكــأّن  األصعدة.  كّل  على  سياستها  بؤس 

الّنظر عن األزمة اّلتي تعيشها، ال أكثر.
اته أكثر من داللة في مرَكزها أّن  أّما قرار احلظر فيحمل في طّي
احلكومة تقّلص الهامش الّدميقراطّي املمنوح للعرب هنا بضرب حرّية 
الّتنظيم والّتعبير. وقد اعتادت املؤّسسة اإلسرائيلّية بكّل أذرعها 
أن توّسع الهامش ليشمل اجلميع ويجعل نشاطهم علًنا. وهي في 
قرارها هذا تنكفئ عن هذا الّنهج وتقرّر املس بهامش الّدميقراطّية، 
من خالل إعمال قوانني حالة الّطوارئ قاصدًة الّظهور مبظهر صقرّي 

أمام اجلمهور اإلسرائيلّي.
في قرار احلظر أكثر من رسالة للفلسطينّيني في إسرائيل وللقوى 
الفاعلة. ومع هذا، نتوّقع أن تلجأ املؤّسسة في املدى القريب إلى 
دون  اإلسالمّية  للحركة  الّشمالّي  اجلناح  فقط  تقصد  أّنها  إثبات 
غيرها، وأّنها حتفظ هامًشا واسًعا من احلرّية للقوى األخرى، وعاّمة 
املجتمع. بل سنراها حتاول اّتخاذ خطوات ومبادرات إلثبات ذلك، 
كإعالن مشاريع وحتويل ميزانّيات وإغداق املديح لهذا اإلطار وذاك 
القائد. وهذا من قبيل محاولة إثبات أّن احلكومة ليست ضّد العرب 
الّتحريض“.  ”ضّد  فقط  بل هي  مواقفهم،  تعبيرهم عن  وال ضّد 
لكّننا نرى بالرّفض إلى هذا وذاك من إجراءات وإلى هذا املّس بحركة 
هي جزء من مجتمعنا. حّتى وإن اختلفنا معها هنا وهناك، إّال أّننا 
نرفض املّس بها. ونشير في الّسياق نفسه إلى أّن هذه احلكومة ال 
حترّك ساكًنا ضّد اليمني الفاشّي اليهودّي وضّد سوائب املستوطنني 
هذا  الفلسطينّيني.  على  وتعتدي  ا،  ـً يومّي القانون،  تخرق  اّلتي 
إسرائيل.   داخل  تعمل  ة  فاشيّ يهوديّة  وأطر  منظّمات  ناهيك عن 
ا واضًحا  ـً وهذا ُيثبت أّنه حّتى في هذا تنهج احلكومة نهًجا عنصرّي

وفاضًحا.
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قيل الكثير منذ وقعت هذه املجزرة الرّهيبة املرفوضة جملًة وتفصيًال 
دون إّما أو لكّن. إّنه اإلرهاب والعدمّية في جوهره. ومع هذا يجدر 
بنا الّتوّقف عند الّظاهرة اّلتي تتعّدى كونها مّتصلة باألمن القومّي 
الّسياسّي  الّدولة أو تلك وبأداء أجهزة املخابرات أو باإلسالم  لهذه 
ّية في العصر احلديث -  ّية كما عرفتها اإلنسان العدمّي. فاألصول
الّدولة احلديثة - لم يبدأ في اإلسالم، وال ينحصر  أي منذ إقامة 

في احلركات الّدينّية!
مناهضة  من  كجزء  ــا  أوروّب في  ظهرت  العصر  أصولّيات  أّول  إّن 
فصل  بوصفها  للحداثة،  دينّية  وغير  دينّية  وأوساط  مجتمعات 

من  املرجعّية  وانتقال  الــّدولــة  عن  الّدين 
إلى  املقّدس  ومن  اإلنسان  إلى  الّالهوت 
التطوّر  هــذا  كــان  ــر.  املــدّب البشرّي  العقل 
ا استقدم على احلداثة ردود فعل  ـً ّي مفصل
تكريس  أرادت  ًية  وأصول محافظة  أوساط 
وأفكاره.  ومؤّسساته  القدمي  املجتمع  بنية 
وملّا تطوّرت احلداثة والّدولة احلديثة واّتسعت 
ّية  مظاهرها وتشكيالتها مثل الكولونيال
في  وانتشرت  ّية  األصول اّتسعت  اجلديدة، 

ّية.  ّية دينّية وعلمان كّل املجتمعات املناهضة لالستعمار بني أصول
ّية كفكرة.  يبرال وكذلك حصل مع اّتساع الّل

أّما العوملة بوصفها آخر أطوار احلداثة فقد أنتجت املزيد من الرّدود 
ّية  األصول احلركات  في  نرى  كما  جذرّيتها  من  وزادت  ّية  األصول
اإلسالمّية اآلن. فهي ال تكتفي مبناهضة الّدولة بل تريد أن تواجه 
الّسعي إلى هدمها. ومن هنا عدمّيتها  برّمتها من خالل  العوملة 
أنتجته  ملا  كبديل  ـ  اخلالفة  ـ  مشروعها  العالم  على  تقترح  فهي 

البشرّية من 4 قرون! ومن هنا عدمّيتها ودموّيتها، أيًضا.
ّية، ومن هنا منابعها. وعلينا  في هذا الّسياق الّتاريخّي منت األصول
في  محصور  كموقف  وليس  الرّؤية  من  االّتساع  بهذا  نقرأها  أن 
مناهضة الّدين أو الغرب أو كمسألة أمنّية. ومن هنا أيًضا نتوّقع 
ّية اإلسالمّية، كغيرها من أصولّيات  أّن احلرب لم تنتِه وأّن األصول
سابقة، ستظّل في صراع مع العالم الرّاهن على تنوّعه من خالل 
االستناد إلى مرجعّيات تقادمت مع تطوّر العصر. وطاملا أّن الغرب 
في  خطأ  على  سيظّل  فإّنه  به،  يقّر  ولم  الّسياق  هذا  يفهم  لم 
ّية. فنحن إذ نرفض  الّتعامل مع الّشعوب املُستضَعفة ومنها العرب
ُمشيًحا  والعالم  الغرب  يظّل  أن  أيًضا  نرفض  ـ  ومجازره  اإلرهاب 

بوجهه عن مآسي املستضعفني وقضاياهم.
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الرّملة. وهكذا  في  مزدوج المرأتني  قتل  آخر عن  خبر  أفقنا على 
عشر  نحو  العام  بداية  منذ  ُقتلَن  الّالتي  الّنساء  عــدد  ُيصبح 
نساء عربّيات في ظروف مختلفة. إّنه الّشعور باخلزي والعار لنا 
كمجتمع. حّتى لو لم ندخل في معمعان الّنقاش حول مدى ذكورّية 
تكن  مهما  القتل  يرفض  الّسوّي  الّسليم  العقل  فإّن  مجتمعنا 
الّذريعة، ويرفض حتويل املرأة إلى شيء يتّم الّتخّلص منه أو قمعه 

أو حبسه أو الّتصرّف به كيًفما أراد الرّجل!
عائلة“  ”شرف  عن  حديث  كّل  ونرفض  مبرّر  أّي  للقتل  جند  لن 
كمبرّر. فكم امرأة ُقتلت ملجرّد إشاعة، وكم امرأة ُقتلت ملجرّد شك، 
وكم امرأة ُقتلت ألّنها أحّبت، وكم.. وكم..؟ صارت ُبقعة الّدم أوسع 
من قدرتنا على اإلحاطة بها. وصار القتل أبشع ّمما ُميكن للقاموس 

أن يوّفره من نعوت وأوصاف.
إّنها عقلّية الرّجل القادر املتجّبر اّلذي ال ينفّك يفّكر بامتالك املرأة 
زوجته واخته وابنته، كما ميتلك غرًضا ما ويريد فرض سيطرته بأّي 
ثمن. إّنها عقلّية الرّجل اّلذي يعتقد أّن املجتمع في ظهره ُمسانًدا 
وأّن الّدولة لن جتّد في محاكمته ومعاقبته. إّنها عقلّية موروثة أّن 

املرأة ضلع قاصر وأّنها عبء زائد وأّنها مخلوق أدنى وأن.. وأن.
نحن إذ نرفض القتل مهما تكن احلّجة، نرفض هذه العقلّية وندعو 
وندعو  ولن..  تقبل  ال  أّنها  توضح  أن  كاّفة  اته  ّي بفّعال مجتمعنا 
مؤّسسات املجتمع والّدولة أن ترصد الّظاهرة وتضع لها حًدا ـ لقد 

شبعنا قتًال وتقتيًال. 
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ِخلُت لوهلٍة أّن عدًدا ال ُيستهان به من أصدقائي، احلقيقّيني 
على  املتواجدين  ــواء،  س حــدّ  على  واالفتراضّيني،  منهم 
صفحة الّتواصل االجتماعّي ”فيسبوك“، فرنسّيو األصل 
أو  پاريسّيو املنبع، فأخذتني الوهلة! حيث جتّملت وازدانت 
أقصد  آسف   - الِفَلسطينّي  بالعلم  الّشخصّية  صورهم 
الفرنسّي،  أقصد  مجّدًدا،  آِســف  ــف،  آِس  – الِفَلسطينّي 
نعم.. نعم.. إّنه العلم الفرنسّي! كيف ال، وپاريس األنوار 

قد اُظِلَمت في ليلة هيماء (ال جنوم فيها)؟!
أعقاب  في  الغربّي،  قبل  العربّي  عاملنا  على صدور  الهّم  وجثم  الّليل  اسوّد 
اّلتي  ّية،  اإلنسان ضّد  احلضارّية  وغير  األخالقّية  غير  ّية  اإلرهاب الهجمات 
اجلُمعة  يوم  الفرنسّية،  پاريس  مدينة  هزّت  وقنابل،  بنادق  استخدام  تضّمنت 
األخير، فراح ضحّيتها أكثر من 130 قتيًال وأصيب خاللها أزيَد من 200 
أبرزها  من  پاريس،  في  مناطق  عّدة  االنفجارات  استهدفت  حيث  آخر،  جريح 

إستاد ”دو فرانس“ ومسرح ”باتاكالن“.
”الّدولة اإلسالمّية -  تنظيم  تبّناه  اّلذي  اجلبان،  الهمجّي  البربرّي  إّن اإلرهاب 
األبرياء،  واملدنّيني  ّية  اإلنسان إرهاب ضّد  هو   – براء  منه  واإلسالم   – داعش“ 
ّية ودول العالم(!)؛ يضّر ويسيء  يخدم الغرب كما يخدم عدًدا من دولنا العرب
إلى عاملنا العربّي، لتعود وتطفو بذلك – من جديد - ظاهرة ”اإلسالموفوبيا“ 
(الّتحامل والكراهَية جتاه املسلمني أو اخلوف منهم أو من اجلماعات العرقّية 
لسياسات  وذريعة  هدًفا  لتشّكل  إسالمّية)،  أّنها  على  إليها  ُينَظر  اّلتي 
ّية  الّسياسّية اإلمبريال للُمضّي في مخّططاتها  ّية واملتعاونة  الغرب احلكومات 
بُحّجة مكافحة اإلرهاب، خللق حالة من الّتفرقة ونشر العنصرّية بني املسلمني 

والعرب خاّصًة، واملسلمني واملسيحّيني عاّمًة، في كاّفة أرجاء العالم!
ا كانوا،  ـً ّية املُرعبة، في كّل مكان، أّي إّن الّتعاطف مع ضحايا الهجمات اإلرهاب
ْبس فيه. لذا ينبغي على  هو واجب إنسانّي وأخالقّي من الّدرجة األولى ال لَ
ّية، أن تضافر جهودها ملكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات  ّية والغرب الّدول العرب
يطالنا  اّلذي  اإلرهــاب  خطر  لدرء  األمنّية  ــراءات  اإلج وتشديد  االستخباراتّية، 

جميًعا ويقتلنا، ويقضي على احلرّيات والّثقافات والّتسامح واالنفتاح.
احترام   - وحّكامها  مبؤّسساتها   - ّية  العرب دولنا  واجب  إّن  وبأسف،  أقولها، 
والّثقافة  احلياة  معنى  وتقديس  مواطنيها  احترام  شــيء؛  كّل  قبل  اإلنسان 
على  احترامها  بذلك  تفرض  مواطنيها  اّلتي حتترم  املتنوّرة  فالّدول  واحلرّيات؛ 

ص دمنا العربّي! ص ولن يرخَّ سائر الّدول، وعندها فقط لن نرخِّ
وخاّصًة  أيًضا،  بأسره  العالم  هزّت  پاريس  هزّت  اّلتي  ّية  اإلرهاب الهجمات  إّن 
العلم  بألوان  ”دبي“  برج  اإلماراتّية  الّسلطات  فأضاَءت  العربّي(!).  عاملنا 
العرب“  الفرنسّي، تكرًميا لضحايا اعتداءات پاريس؛ كما أضيء فندق ”برج 
الّشهير في دبي، وفندق ”قصر اإلمارات“ في أبو ظبي بألوان العلم الفرنسّي، 
األزرق واألبيض واألحمر، تضامًنا مع فرنسا! ناسيًة و/أو متناسيًة هذه الّدول 

ّية. ّية/الغربّية ضحايا شعوبها وشعوبنا العرب العرب
بالعلم  ”الفيسبوكّية“  ازدانت صورهم  اّلذين  ”اإلنسانّيني“،  أصدقائي  أذّكر 
ا  ـً ّي الفرنسّي تعاطًفا مع ضحايا اإلرهاب، اّلذي راح ضحّيته أزيَد من 130 مدن
بريًئا، أّن شعبهم/شعبنا العربّي في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن و.. 
مئات ضحايا  لرؤية  العالم  ويتجّهم  دًما  ينزف  ِفَلسطني  احلبيبة  وأرضنا  و.. 
ا؛ هؤالء  ـً االحتالل والقمع والقتل واإلرهاب والعنصرّية والكراهَية والّتخّلف، يومّي
ّية  الّضحايا اّلذين لم ولن يحرّكوا ساكًنا لديكم أو يدغدغوا مشاعركم اإلنسان
”العربجّيون“  أّيها  هذا  البطولّي  اإلنسانّي  واجبكم  يدفعكم  فلم  املُرَهفة، 
رؤيتكم  وفق  العربّي  دم  فرّمبا  عربّي،  بعلم  تزيني صوركم  إلى  ”القومجّيون“ 

النّيرة - كرؤية حّكام بعض دولنا، أيًضا - أرخص من غيره بكثير!  
وسيبقى  ــوار..  األن مدينة  پاريس  ستبقى  العرب(!)؛  أّيها  فرانس“  ال  ”ڤپڤ 

ليلنا العربّي، لألسف – على ما يبدو - أهيَم جاثًما!
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بعد حظر الحركة اإلسالمّية الّشمالّية

Òw�dF�« UMFL��� W ÒO��U� w	 q�U
Ë ÂU� »«d{≈
™  °U??????H??????O??????Š  w?????????�  U?????? ÎÝu??????L??????K??????�  ôË  U?????? ÎÝu??????�??????×??????�  s??????J??????¹  r?????????�  »«d????????????????????{ù«  ™

“UHO�” q�«d*
إضراًبا  اخلميس،  أمس  الِفَلسطينّي،  الّداخل  شهد 
الّتربوّية،  واملؤّسسات  املــدارس  شمل  شامل،  شبه 
وذلك في أعقاب إعالنه من قبل جلنة املتابعة الُعليا 
احتجاًجا  األخير  اجتماعها  في  ّية،  العرب للجماهير 
ّية و“تصّدًيا لقرار  على حظر احلركة اإلسالمّية الّشمال
احلركة  ضّد  القمعّي  االستبدادّي  إسرائيل  حكومة 
اإلسالمّية (اجلناح الّشمالّي) بحظر نشاطها، ونشاط 
17 مؤّسسة تابعة لها أو على عالقة بها“ - وفق ما 

جاء في البيان الّصادر عن جلنة املتابعة.
اّتخذته  اّلــذي  القرار  أّن  بيانها  في  املتابعة  وأّكــدت 
محض،  سياسّي  ــرار  ق هــو  اإلسرائيلّية  املؤّسسة 
ّية، وليس إلى احلركة  موّجه إلى كاّفة اجلماهير العرب

اإلسالمّية فقط.
والّلجان  ـــزاب  األح ــة  كــاّف املتابعة  جلنة  دعــت  كما 
وقفات  تنظيم  ــى  إل اجلماهيرّية  واألطــر  الّشعبّية 
احتجاجّية عند املفارق املركزّية، يوم غد الّسبت، وإلى 
.28/11 القادم  الّسبت  يوم  حاشدة  قطرّية  مظاهرة 

ّية  كما قرّرت جلنة املتابعة التوّجه إلى املؤّسسات الّدول
املعادي  الّتعّسفي  ــراء  اإلج هذا  ضّد  صوتها  لترفع 
ّية،  القضائ اجلوانب  متابعة  وفحص  للّدميقراطًية، 

بالّتعاون مع مرَكزي ”عدالة“ و“امليزان“ احلقوقّيني.
وأّكدت املتابعة على أّنها ستبقى في حالة مشاورات 
الّالزم  الّالحقة،  اُخلطوات  بعض  في  للّتباحث  دائمة، 
اّتخاذها، في حني تبقى هيئة سكرتيري األحزاب في 

حالة انعقاد دائم.

نذكر أّن احلركة اإلسالمّية متّثل شرائح واسعة من أبناء شعبنا 
ا. ـً يعتبر سافرًا وعنصرّي وقرار حظرها  الِفَلسطينّي، 
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في  ّية،  العرب للجماهير  الُعليا  املتابعة  وكانت جلنة 
الّثالثاء  ظهر  قبيل  ُعقد  ــذي  اّل الّطارئ  اجتماعها 
األخير في مكاتبها في الّناصرة، إعالن اإلضراب العاّم 
ّية،  والّشامل في كاّفة املرافق في مدننا وقرانا العرب
تصّدًيا  الكفاحّية،  اخلطوات  من  سلسلة  جانب  إلى 
ضّد  والقمعّي  االستبدادّي  إسرائيل  حكومة  لقرار 
احلركة اإلسالمّية (اجلناح الّشمالي). حيث دعا محّمد 
والّنشاط  الّتكاتف  إلى  املتابعة)  جلنة  (رئيس  بركة 
الوحدوّي للّتصدي لهذا القرار العنصرّي الّشرس اّلذي 

تّتخذه حكومة اليمني املتطرّف.
وأضافت املتابعة في بيانها أّن خطورة القرار احلكومّي، 
حقوقنا  على  الــعــنــصــرّي،  ّي  الّصهيون ــاع  ــم واإلج
كجماهير وشعب تستوجب مّنا أن نقف وقفة كفاحّية 
واحدة، حماية حلّقنا في البقاء في وطننا، وحّقنا في 
الّتصّدي لسياسة احلرب واالحتالل والّتمييز العنصرّي. 
رسالة  يكون  أن  منه  ــراد  ُي العام  ــراب  اإلض ــرار  ق وإّن 
واضحة للمؤّسسة احلكومّية، بأّنه ال ميكن االستفراد 
بنا. وأّننا لن نتنازل عن حّقنا وواجبنا الّطبيعّي في 
الّتصّدي للّسياسة االضطهادّية، كما أّن إسرائيل ال 
تستطيع أن تستفرد بأّي جزء مّنا، وأّننا كّلنا موّحدون 
العنصرّية. احلكومّية  للّسياسات  الّتصّدي  في 
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لشرطة  الرّسمية  الّناطقة  عّممت  سابق،  وقت  وفي 
بياًنا  الّسمري،  لوبا  العربّي،  للمجتمع  إسرائيل 
على وسائل اإلعالم وصلت مكاتب صحيفة ”حيفا“ 
صادر  ــرار  ق ــى  إل ”استناًدا  فيه:  جــاء  عنه،  نسخة 
وزير  وّقع  (الكابينت)،  املصّغر  ــوزراء  ال مجلس  عن 
الّدفاع موشيه يعالون، مرسوًما يعلن فيه أّن اجلناح 
الّشمالّي للحركة اإلسالمّية مؤّسسة وحركة محظورة 

وغير مشروعة، وبذلك تعتبر خارجًة عن القانون!“.
الّتوقيع، ّمت اقتحام مكاتب عديدة تابعة  وبعد هذا 
(أم  بالبالد  عديدة  مناطق  في  اإلسالمّية  للحركة 
السبع  وبئر  وطرعان  وكفركنا  والّناصرة  ويافا  الفحم 
ورهط)، حيث ّمت ضبط أموال وممتلكات 17 مؤّسسة 
وجمعّية تابعة للحركة اإلسالمّية، بعد أن ُنّفذ نشاط 
مكّثف واسع الّنطاق، تضّمن تسليم إخطارات وأوامر 
بإغالق مكاتب 17 جمعّية ومؤّسسة تابعة للحركة 
ا منها. في شّتى أنحاء البالد، مع تفتيش 13 مكتًب

وجرت هذه االقتحامات والّتفتيشات من قبل قوات من 
الّشرطة اإلسرائيلّية وجهاز األمن العام (”الّشاباك“)، 
ومبا في ذلك قوات من كّل دوائر الّشرطة، املتواجدة في 
الّساحل والّشمال واجلنوب، وتل أبيب وهيئة املباحث 

واالستخبارات - الهف 433 القطرّية.
مختلفة  مواد  ضبط  ّمت  ”الّنشاط“  هذا  من  وكجزء 
تضّمنت أجهزة كمبيوتر، ملّفات، مستندات ومبالغ 
مصرفّية  حسابات  على  التحرّز  ّمت  كما  املــال.  من 
بأّنها اسُتخدمت من قبل  وجتميد صرفها، واملشتبه 
هذه املؤّسسات واجلمعّيات كجزء من نشاطات احلركة 

ضّد أمن الّدولة - بحسب الّشرطة.
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وعلى أثر اإلعالن عن اجلناح الّشمالي الّتابع للحركة 
إلى  إضافًة  القانون،  عن  خارجة  كحركة  اإلسالمّية 
تابعة  وجمعّيات  مؤّسسات  ــالق  إغ أوامــر  تنفيذ 
للحركة، أّكد وزير األمن الّداخلي جلعاد أردان على أّنه 
يجب على دولة إسرائيل أن تكون قدوًة ورأس حربة 
في احلرب ضّد اإلسالم الرّاديكالي (املتزّمت) والّتطرّف 
ا وأينما كان، ُمشيرًا إلى ما شهدته البالد  العنيف آّيً
من ذبح أبرياء في باريس ونيويورك ومدريد وإسرائيل. 
موضًحا على أّن جناح احلركة اإلسالمية، و“حماس“، 
و“داعش“ وغيرها من املنّظمات واملؤّسسات - حزمة 
معتقدات أيديولوجّية مشتركة تساهم فيما تساهم 
بتأجيج العداء وبتنفيذ الهجمات املعادية والعملّيات 
ّية بالعالم، ومبوجة اإلرهاب في البالد. مشّدًدا  اإلرهاب
على أّنه حان وقت العمل وفق جميع األدوات واآللّيات 
اّلتي حتتفظ بها الّدولة في مجال مكافحة اإلرهاب 

واحملرّضني اّلذين يسّببونه.
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مداهمة  فريج  عيساوي  الكنيست  عضو  واستنكر 
الشاباك“،  العام“  األمن  وجهاز  اإلسرائيلّية  الّشرطة 
فجر الّثالثاء وحتت جنح الّظالم، مكاتب 17 مؤّسسة 
الّشمالّي  الّشّق  اإلسالمّية  للحركة  تابعة  وجمعّية 
في أم الفحم ويافا والّناصرة وكفر كّنا، وطرعان وبئر 

الّسبع ورهط، استناًدا لقرار حظر نشاط احلركة.
مؤّسسات  على  احلظر  هــذا  توقيت  إّن  فريج  ــال  وق

مؤّسسة  ومنها  اإلسالمّية،  للحركة  تابعة  وجمعّيات 
حكومة  لفشل  واضــح  مؤّشر  ”كيوبرس“  إعالمّية 
يتعّلق  فيما  وخاّصًة  امليادين،  جميع  في  نتنياهو 

بقضّية املسجد األقصى وحمايته من املستوطنني.
واضاف فريج إّن تصريحات وزير األمن الّداخلي أردان 
بأن  وتشديده  ــرًا،  مــؤّخ باريس،  في  حدث  مبا  وربطه 
اسرائيل يجب أن تكون قدوًة ورأس حربة في احلرب 
ضّد اإلسالم املتزّمت والّتطرّف، من خالل حظر احلركة 

اإلسالمّية، مثيرة لالستنكار والرّفض الّشديدين.
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القانون،  خارج  اإلسالمّية  احلركة  إخراج  أعقاب  وفي 
العدوان  حكومة  ”أقدمت  فيه:  جاء  بياًنا  أصــدرت 
بإعالن  مخّططها  تنفيذ  على  اإلسرائيلّية  والفاشّية 
احلركة اإلسالمّية برئاسة الّشيخ رائد صالح، تنظيًما 
مؤّسساتها،  وتفتيش  مبداهمة  وقامت  قانونّي،  غير 
ومصادرة ممتلكاتها واستدعاء عدد من األخوة للّتحقيق، 
خطيب،  كمال  والّشيخ  صــالح  ــد  رائ الّشيخ  منهم 
وغيرهما من قيادة احلركة اإلسالمّية اجلناح الّشمالّي.“

”لقد تابعنا إجراءات وزارة احلرب اإلسرائيلّية الهمجّية 
بالّتواصل  وقمنا  الّليل،  ساعات  منذ  واملستنكرة 
وكذلك  ّية،  الّشمال اإلسالمّية  احلركة  في  األخــوة  مع 
لهذه  الّسريع  للّتصّدي  املتابعة  برئيس وأعضاء جلنة 
الهجمة الّشرسة على كّل أبناء وقيادات وقوى شعبنا 

الِفَلسطينّي في الّداخل.“
إسرائيل  حكومة  قــرار  اإلسالمّية  احلركة  ”تستنكر 
من  املزيد  إّال  عليه  يترّتب  لن  أّنــه  وتؤًكد  الباطل، 
التمّسك بثوابتنا الّدينّية والوطنّية، ومبقّدساتنا، وعلى 
عدوان  يرهبنا  ولن  املبارك،  األقصى  املسجد  رأسها 
إسرائيل عن أن نقوم بواجبنا اّجتاه قضايانا العادلة.“

”لن يزيدنا قرار حكومة إسرائيل إّال وحدة في املوقف 
إسرائيل وسياساتها  ولن تستطيع  ورًصا لصفوفنا، 
مع  مثلنا  وسيكون  بأحدنا،  االستفراد  وال  تفريقنا، 
املباركة، كمثل  الّشمالّي حلركتنا  إخواننا في اجلناح 
اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

اجلسد باحلمى والّسهر.“
ضرب  محاولتها  في  إسرائيل  حكومة  ”ستفشل 
هذا  يزيدنا  ولن  املباركة،  ودعوتنا  اإلسالمّية  حركتنا 
وقوّة  املوقف  في  إّال صالبة  املتعّسف  الّظالم  اإلجراء 
ّية  العرب وأّمتنا  الِفَلسطينّي  شعبنا  مع  وتالحًما 
بعض  سرقة  في  إسرائيل  تنجح  قد  ــة،  ــّي واإلســالم
ممتلكات مؤّسساتنا لكّنها لن تنجح في سلبنا حّقنا 

في العيش بحرّية وكرامة.“
”لن تألو احلركة اإلسالمّية جهًدا مع كّل قوى شعبنا 
القرارات  هذه  إبطال  أجل  من  العمل  في  الّشريفة 
حكومة  ندعو  اآلن  ومنذ  وعليه  الّظاملة،  الّتعسفّية 
إسرائيل إلى الّتراجع عن قرارها الغاشم والكّف عن 
الفاشّية  اتها  بسلوكّي اإلسالمّية  للحركة  الّتعرض 
العنصرّية، كما ندعوها إلى كف قطعان مستوطنيها 
عن االعتداء على املسجد األقصى املبارك، من خالل 
احلّق  ألصحاب  ومستفزّة  متكرّرة  يومّية  اقتحامات 

الّشرعّي باملسجد األقصى املبارك.“
علينا،  إسرائيل  حكومة  عــدوان  سنواجه  ”وأخيرًا، 

ونحن موّحدين كالبنيان املرصوص“.
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قام موقع ”nrg“ الّتابع لصحيفة ”مكور 
بنشر خبر حتريضّي زعمت فيه  ريشون“ 
أّن الّصحافي رجا زعاترة، يدعو إلى قتل 

اجلنود واملستوطنني اإلسرائيلّيني.
ّية ومشوّهة ملنشورة  ونشر املوقع ترجمة جزئ
صفحته  على  ــرة  زعــات كتبها  ــوســت)  (ب
االجتماعّي  الّتواصل  موقع  في  اخلاّصة 
األّول/ تشرين  شهر  مطلع  (فيسبوك)، 

احلّق  ”عن  ُعنوان  حتت  الفائت،  أكتوبر 
للّشعب  أّن  فيها  ــاء  ج املقاومة“،  ــي  ف
الِفَلسطينّي كامل احلّق في املقاومة بكاّفة 
ّية  أشكالها، ولكن املقاومة الّشعبية املدن

و“تساَءل“  الِفَلسطينّي.  للّشعب  خيار  أفضل  هي 
إلى قتل  املوقع ”هل يدعو الّناطق بلسان ”اجلبهة“ 
اجلنود واملستوطنني؟“، ُمشيرًا إلى أّن هذا الّنشر جاء 
مستوطنات  إحدى  في  ”هنكني“  عائلة  مقتل  بعد 

ّية. الّضّفة الغرب
اإلسرائيلّي  الّشيوعي  احلزب  استنكر  جانبهما،  من 
واجلبهة الّدميقراطّية للّسالم واملساواة اخلبَر الّتحريضّي 
خاّص  بيان  في  وقاال  اليمينّي.  املوقع  نشره  اّلــذي 
الّتحريض  من  جزء  املُغرض  الّنشر  هذا  إّن  أصــدراه، 
القوى  وجميع  البالد،  في  ّية  العرب اجلماهير  على 
أجل  من  واملناضلة  اإلسرائيلّي،  لالحتالل  املناوئة 

الّسالم العادل.
الــّشــعــب  ”حّق  ــى  عــل و“اجلبهة“  احلــــزب  وأّكــــد 
الِفَلسطينّي في مقاومة االحتالل واالستيطان، وهو 
احلّق اّلذي يكفله القانون الّدولّي واملواثيق احلقوقّية“، 
ُمشّددْين على ”املقاومة الّشعبّية كخيار استراتيجّي 
للّشعب الِفَلسطينّي، يفضح وحشّية احملتّل ويجرّده 
الّنضال  دمغ  إلى  الّساعية  ّية  الّدعائ أسلحته  من 
االحتالل  أّن  هي  احلقيقة  بينما  باإلرهاب،  الّتحرّري 
في  جاء  حسبما   - بعينه“  اإلرهاب  هو  ومشتّقاته 

البيان.
هذا، وعلمت صحيفة ”حيفا“ أّن زعاترة يدرس تقدمي 

ّية ضّد املوقع. ّية وأخرى جنائ دعوى مدن
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ــي مطعم  ف ـــعـــاء،  األرب أمــس  أّول  ــســاء  م عــقــد، 
”الّديار“ في حيفا، اجتماع عاّم للّصيادلة، ممّثلي 
ّية واليهودّية اخلاّصة، في منطقة  الّصيدلّيات العرب

مال. حيفا والشِّ
افتتح االجتماع الّصيدالنّي هاني داود (رئيس نقابة 
الّصيدلّيات  وضع  إلى  تطرّق  حيث  الّصيادلة) 
اّلتي  اجلديدة  القوانني  بعض  ــرًا  ذاك عــام،  بشكل 
ُأقرّتها/سّنتها، مؤّخرًا، وزارة الّصحة، واّلتي تشّكل 
الّصيدلّيات،  إدارة  ــي  ف وصعوبات  ضغوطات 
الّصيدلّيات  هذه  تشغيل  على  ا  سلًب سيؤّثر  ما 

اخلاّصة، مستقبًال.
وذكر داود أّنه منذ مطلع شهر كانون األّول/ديسمبر 
قد  ملحوظ  انخفاض  سيطرأ   ،(1/12) القادم 
يصل إلى %12 على أسعار األدوية اّلتي حتتاج 

إلى وصفة طبّية (روشيته).
القنب  إلى تسويق  داود  تطرّق  نهاية حديثه  وفي 
ا  ـً ّي ّي، ُمشيرًا إلى أّنه في إسرائيل، يوجد حال الّطّب
رخصة  بحوزتهم  ا،  ـً ّي اخصائ ا  طبيًب  40 قرابة 

ّي للمرضى احملتاجني  خاّصة لتسجيل القنب الّطّب
لذلك. وهؤالء مرضى مزمنون يعانون آالًما مبرحًة 
مزمنة، كمرضى الّسرطان، ونقص املناعة املكتسبة 

(”إيدز“)، ومرضى املفاصل، وغيرهم..
وذكر الّصيدالنّي هاني داود أّن وزير الّصحة الراب 
ليتسمان، أقّر قبل شهرين تسهيالٍت للمرضى، 
بتسويق  الّصيدلّيات  لبعض  سيسمح  حيث 
وزارة  قبل  من  مشّددة  رقابة  حتت  الّطّبي،  القنب 
اء املخوّلني  الّصّحة. ما سيدفع إلى زيادة عدد األطّب
بتسجيل وصفة طبّية لهذا الّنوع من العالج، مع 
كدواء عالجّي  يسّجل  لم  الهندّي  القنب  أّن  العلم 

في إسرائيل.
ّية واملصادقة عليها،  واختتم االجتماع بإقرار امليزان
صيادلة  سبعة  من  املؤّلفة  الفرع  جلنة  وانتخاب 
ّية ويهودّية خاّصة  ّية عرب ميّثلون ُقرابة 250 صيدل
انتخاب  ّمت  الّلجنة  مال. ومن بني أعضاء  الشِّ في 
لنقابة  رئيًسا  مــجــّدًدا،  داود،  هاني  الّصيدالنّي 

مال، لدورة إضافّية. الّصيادلة في حيفا والشِّ
وفي نهاية االجتماع متّتع املشاركون بوجبة عشاء فاخرة. 
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اإلسرائيلّي  العربّي  البنك  في  املوّظفني  جلنة  أعلنت 
الــّثــالثــاء  ــوم  ي ـــد،  ــوم واح ــي ai bank  اإلضــــراب ل
جميع  (17.11.2015) في  ــوع  ــب األس ــذا  ه مــن 
وذلك  ّية،  العرب واملــدن  القرى  كاّفة  في  البنك  ــروع  ف
مع  املوّظفني  دمج  البنك  إدارة  ــرار  ق على  احتجاًجا 
لضمان  اتفاقّية  على  الّتوقيع  دون  ”ليئومي“  بنك 
العمل.  قانون  عليه  ينّص  كما  ّية  الّنقاب حقوقهم 

ويأتي قرار اإلضراب هذا بعد أن أعلنت جلنة املوّظفني 
أكثر  منذ  عمل  نزاع  ”هستدروت“،  العمال  ونقابة 
البنك مهلة  الّلجنة إدارة  من أسبوعني حيث أمهلت 
لتوقيع اّتفاق جماعي يضمن حقوق جميع املوظفني 
زمالئهم  حقوق  مع  حقوقهم  و“مساواة“  البنك  في 
في بنك ”ليئومي“، إّال أّن إدارة البنك لم تستجب 

ملطالب املوّظفني.
االحتجاجّية  خطواتهم  أولى  بدأوا  قد  املوّظفني  وكان 
روا  ــرّ ق حيث   ،(12.11.15) املاضي  اخلميس  يوم 
اإلضراب وإغالق جميع فروع البنك في ساعات بعد 
الّظهر، ورغم اإلضراب اإلنذارّي إّال أّن إدارة البنك لم 
تستجب ملطالب املوّظفني، ما أّدى إلى إعالن اإلضراب 

يوم الّثالثاء في جميع الفروع منذ ساعات الّصباح.
قرار  إّن  املوّظفني)  وقال فهد مراد شنان (رئيس جلنة 
إعالن اإلضراب يأتي أوًّال للحفاظ على حقوق مئات 
زمالئهم  مع  حقوقهم  ومساواة  البنك  في  العاملني 
البنك  إدارة  أناشد  هنا  ومن  ”ليئومي“،  بنك  في 

االستجابة ملطالبنا الّشرعّية والقانونّية.
وفيما يتعّلق بإغالق الفروع واملّس بالزّبائن قال شّنان نحن 
نعتذر جلميع زبائن البنك ونطلب منهم جميًعا، تفّهم 

ــاإلضــراب. ب ــرارنــا  ق وراء  يقف  مــا  وتفّهم  أوضاعنا 
™ °œÒbNð pM³�« …—«œ≈ ™

وزرع  الّتخويف  ولهدف  مسبوقة،  غير  خطوة  وفي 
إنذارات  بإرسال  العربّي  البنك  إدارة  قامت  البلبلة، 
البنك،  إلى جميع موّظفي  عبارة عن رسائل تهديد 
بسبب إعالن اإلضراب هذا األسبوع، كجزء من نضالهم 
ّية وضمان  مقابل إدارة البنك لتحصيل حقوقهم الّنقاب
مستقبلهم املهنّي بعد إعالن إدارة البنك عن دمجه 

مع بنك ”ليئومي“.
وكتبت اإلدارة، في الرّسائل اّلتي أرسلتها لكّل موّظف 
وتهديدات  دقيقة  غير  معلومات  شخصّي،  بشكل 
ّية، ومن جهتها توّجهت  مخالفة جلميع القوانني الّنقاب
جلنة املوّظفني إلى نقابة العّمال ”الهستدروت“ وطلبت 
ّية التوّجه للقضاء إللغاء  تدّخلها حيث تفحص إمكان
رسائل اإلنذار هذه في حالة عدم سحب الرّسائل من 

قبل اإلدارة.
كما كتبت اإلدارة أّنها ترى في قرار اإلضراب ”قرارًا 
غير شرعّي وغير قانونّي، وأن تضامن املوّظفني غير 
من  ــراب  اإلض ساعات  خصم  وسيتّم  عليها  مقبول 

مرّتبات جميع املوّظفني“.
رئيس جلنة  قال  الّتهديد هذه،  ا على رسائل  وتعقيًب
البنك  إدارة  ”تصرّف  إّن  شنان  ــراد  م فهد  املوّظفني 
مؤسًفا جًدا، فنحن نرى بذلك محاولة ترهيب وإخافة 
ّية  قانون ّية  نقاب جلنة  هي  املوّظفني  جلنة  املوّظفني. 
وشرعّية، ومتّثل كاّفة املوّظفني.. ولن نسمح ألّي كان 
اإلدارة،  وندعو  ّية،  الّنقاب بحقوقنا  أو  باملوّظفني  املّس 
واملفاوضات  ــوار  احل لطاولة  العودة  ــى  إل ــرى،  أخ ــرّة  م

ّية“. ومنحنا حقوقنا الّنقاب
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اس ،  لقاء ضمن  عُقد، يوم األحد األخير، في املركَز اجلماهيريّ عبّ
األحياء،  بعض  في  واملطّبق  املقترح  وسافر/ي“،  ”قّبل/ي  برنامج 
املتواجدة  ”الكرمة“  تنفيذه في حّي عّباس لطّالب مدرسة  لهدف 
في شارع ”املتنّبي“، مبشاركة مندوبني من بلدّيه حيفا، من بينهم: 
د. ماجد خمرة (مسؤول وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي)، ومندوبني 
من قبل قسم الهندسة واملواصالت في البلدّية، إضافة إلى عدد من 
أعضاء جلنة حّي عّباس وسكان احلّي، من شارعي عّباس األعلى 

وجميل شلهوب. 
هذا وعرض املشروع يحيئيل غومتان (مدير جمعّية ”قّبل وسافر“ 
נשק וסע“) اّلتي بلورت املشروع منذ بضع سنوات، وهو اليوم مطّبق 
في أكثر من مدينة؛ مبوجبه يتوزّع أهالي املدرسة إلى مجموعات 

ودورّيات من أجل مساعدة األهل اّلذين يجلبون أوالدهم صباًحا إلى 
املدرسة في الّنزول من الّسّيارة والّترجل بشكل حذر وآمن حلني دخول 
املدرسة، دون أن يستغرق األمر وقًتا طويًال، ومن هنا جاء مصدر 

الّتسمية: ”قّبل/ي وسافر/ي“.
وعّقب هشام عبُده، عضو جلنة حّي عّباس، اّلذي نّظم الّلقاء وأداره 
واملشاريع  للبرامج  احلــيّ  جلنة  انفتاح  إلى  ُمشيرًا  املشروع،  حول 
املرورّية في احلّي،  احلّد من االختناقات  البلدّية، لهدف  واملقترحات 
واملساهمة في تسيير املركبات وتسهيل حركة الّسير، األمر اّلذي 

يصّب في مصلحة احلّي وسّكانه. 
على  القريبة  ــام  األّي في  سُيعرض  املشروع  أّن  إلى  اإلشــارة  وجتدر 
للمشروع  جتّندهم  أمــل  على  ”الكرمة“،  مدرسة  طــّالب  أهالي 

إلجناحه وتطبيقه. 
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وقع، ظهر أول أمس األربعاء، في جادة اجلبل ”هتسيونوت“ على مقربة 
من قّبة عّباس، حادث دهس، أسفر عن إصابة مسّن في الّسبعينّيات 
بالغة اخلطورة  املنطقة، بجراح  اليهودّي، سكان  من عمره من املجتمع 

نقل على إثرها إلى مستشفى ”رمبام“.
باشرت  وقد  الّسير.  حادث  جرّاء  مصرعه  املسّن  لقي  الحق  وقت  وفي 
الّشرطة الّتحقيق مع الّسائقة الّضالعة في هذا احلادث (االسم محفوظ 

في ملف الّتحرير).
وتدرس الّشرطة كاّفة تفاصيل ومالبسات حادث السّير هذا.

©q�dJ�« ≠ “¡«dL(« œË«œ WL$” s� nDKÐ …—u ÒB�«®

¢UHO�¢ q�«d*
عّممت الّناطقة بلسان شرطة إسرائيل للمجتمع العربّي، لوبا الّسمري، 
بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة "حيفا" نسخة عنه، 
جاء فيه: تواصل شرطة ساحل حيفا في الّتحقيقات، جرّاء معلومات 
أّن  املستشفى،  في  العاملني  طاقم  من  األخير،  الّثالثاء  يوم  وصلتها، 
للعالج  املستشفى  إلى  أشهر، وصل  ثمانية  نحو  يبلغ  طفًال رضيًعا 
جرّاء تعرّضه للّتنكيل – حسب الّشبهات - حيث بدت واضحة على 

جسد الرّضيع عالمات العنف والّتنكيل.
هذا ومع مباشرة الّشرطة حتقيقاتها ومراجعاتها ذات الّصلة، اعتقلت 
والَدي الّطفل الرّضيع، في الثالثينّيات من أعمارهما؛ فتبّني أّن األب 
ّي الُهوّية  املشتبه بالّضلوع في عملّية الّتنكيل بطفله الرّضيع هو عرب

بينما األّم (الزوجة) فلپينّية األصل.
اعتقال  األربعاء،  األّول  أمس  حيفا،  في  الّصلح  محكمة  مّددت  وقد 

املشتبهني على ذّمة الّتحقيق.

 Ê Òö JM � ¨W ÒO M O á K �Ë Òw �d � ¨ÊU Ë“
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العدد  هذا  أمام  الوقوف  ومتوّتر، سعيد ألّن  أنا سعيد  احلقيقة  ”في 
الكبير والتحّدث عن عملي الّشخصي األّول، كان بالّنسبة لي حلًما 
وحتّقق، ومتوّتر بسبب وقوفي أمام هذا العدد من الّناس اّلذي أتى لدعم 
الفّن والّثقافة واملواهب الّشابة“ - بهذه الكلمات افتتح املخرج الّشاب 
ميسم كنعان العرض األوّل لفيلمه ”جلوكود“، يوم اجلمعة في قاعة 

”قصر الّثقافة“ في مدينة كرمئيل.
الفيلم،  أتوا حلضور  ـ800 شخص،  ب غّصت  قاعة  أمام  كنعان  وتابع 
هي  وفريدة  نبيلة  مبادرة  لوال  الّنور  ليرى  يكن  لم  الفيلم  إّن  قائًال: 
ومنحها  الّشابة  املواهب  لدعم  تهدف  اّلتي  احلياة“،  ”صدى  جمعّية 
الفرصة للّظهور وفتح الّطريق أمامها، على اختالف أنواعها، وأّن هذا 
للجمعّية.  بالّتأكيد لن يكون األخير  لكّنه  العمل األّول،  الفيلم هو 
الفرصة لكّل من  ستواصل منح  أّن أسرة ”صدى احلياة“  ”أنا متأّكد 
وكّل  اجلمعّية،  إلقامة  أوصلت  اّلتي  هي  الفكرة  هذه  ألّن  يطلبها، 

العاملني فيها يؤمنون بالفكرة، ولن يفرّطوا بها“.
وغّصت الّقاعة باحلضور من قرى الّشاغور، باإلضافة للعديد من األسماء 
البارزة في عالم الفّن والّسينما احمللّية، حلضور فيلم ”جلوكود“ اّلذي 
يطرح مبادرة جديدة على مستوى الّسينما احمللّية، إذ يروي الفيلم 
قّصة بوليسّية وحتقيقات في جّو من اإلثارة والغموض يشّد املشاهد 

للبقاء حّتى نهايته.
عن  تعبير  خير  العرض  انتهاء  عقب  اجلمهور  تصفيق  لهيب  وكان 
رأيهم في العمل وجودته. وقال محّمد سالمة (تسونامي)، أحد أبطال 
الفيلم: ”لم أتوّقع أبًدا هذا العدد الهائل من احلضور. في احلقيقة كنت 
متوّترًا طوال األسبوع، لكن مع رؤية هذه األعداد ازداد توّتري، وعندما 
الّسعادة  حّلت  للفيلم،  كالوه  اّلذي  واملديح  اجلمهور  تصفيق  سمعت 

الغامرة مكان الّتوّتر“.
وتابع سالمة ”لم أعتقد للحظة طوال الّتصوير أن يكون العمل بهذا 
املستوى، أوّد أن أشكر كّل أسرة الفيلم من ممّثلني وعاملني على هذا 
العمل الرّائع، وكذلك أسرة ”صدى احلياة“ اّلتي لم تّدخر جهًدا من أجل 
أن يرى هذا العمل الّنور. أنا فخور جًدا ألّني جزء من هذا العمل ومن 

هذه العائلة الرّائعة.“
وقال الّنجم شاهر كنعان، بطل الفيلم: ”لم أتوّقع أبًدا هذا الكّم من 
احلضور والّدعم واملديح اّلذي تلّقيته، شعور مذهل أن ترى حلمك أمام 
املرء  متنح  املشاهدين  الّسعادة واإلعجاب في عيون  يتحّقق،  عينينك 
شعورًا ال ميكن أن يوصف، أوّد أن أوّجه جزيل الّشكر لكّل طاقم الفيلم 
اّلذي  الّطاقم  هذا  الرّائعة،  الّتجربة  هذه  على  احلياة“  ”صدى  وأسرة 

أعتبره اليوم جزًءا من عائلتي.“
ترشيحا  منها:  أخرى،  مناطق  في  عروضه  جولة  ”جلوكود“  ويواصل 
وسخنني وحيفا، وميكن متابعة أخبار الفيلم عن طريق صفحته على 

موقع ”فيسبوك“ أو موقع الفيلم على الّشبكة.

صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/FilmGluCode/
timeline

 glucode.net  :املوقع
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 Õd� f½UD�
الّتابعة  والّثقافّية  االجتماعّية  الّنشاطات  جلنة  عقدت 
ندوًة  حيفا،  في  الوطّني  األرثوذكسي  املّلي  للمجلس 
للرّوم  املعمدان  يوحّنا  القّديس  قاعة  في  خاّصة،  ممّيزة 
األرثوذكس، يوم الّثالثاء األخير، بُعنوان ”االكتئاب مرض 
العصر“ قّدمها الّدكتور ناصر سرور أختصاصّي أمراض 

نفسانّية، حضرها العشرات.
(عضو  مويس  كميل  احملامي  ــدوة  ــّن ال عرافة  ــى  ــوّل وت
املّلي  للمجلس  والّثقافية  االجتماعّية  الّنشاطات  جلنة 
األرثوذكسّي)، معرًّفا احلضور بالّدكتور ناصر سرور.. وّمما 
جاء في كلمته االفتتاحّية: ”ضيفنا في هذه األمسّية 
هو الّدكتور ناصر سرور، من مواليد قرية عيلبون. درس 
وأنهى  رومانيا،  في  ”ياش“  جامعة  في  العام  الّطب 
الّطب  مجال  في  تخّصصه  بدأ   .1986 عام  دراسته 
في  ”إيتانيم“  مستشفى  في   1990 عام  الّنفسانّي 
كطبيب  عمله  وبــدأ  اختصاصه  أنهى  القدس.  مدينة 
الّشرقّية، وأقام أّول عيادة  نفسانّي في ِمنطقة القدس 

للعالج الّنفسانّي في ِمنطقة القدس.“
في  ســرور  د.  سكن  الفترة  هذه  ”في  مويس:  وأضــاف 
عاًما.   20 إلى جانب دير الّلطرون مّدة  ”واحة الّسالم“ 
لبنتني. منذ عام 2010 انتقل إلى مدينة  متزوّج وأب 
الّتابعة  الّنفسانّي  الّطب  عيادات  في  وعمل  حيفا، 
لصندوق املرضى ”كالليت“، حيث كان مديرًا للعيادة. 
املرضى  صندوق  عيادَتي  في  اليوم،  ســرور،  د.  يعمل 
”كالليت“ في شفاعمرو ودالية الكرمل ويدير عيادتني 

خاّصتني في الّناصرة وحيفا.“
وعن د. سرور قال: إّن الّدكتور ناصر سرور يعمل دائًما 
على خدمة مجتمعه العربّي. يعمل د. سرور خبيرًا من 

قبل احملكمة في قضايا إصابات وحوادث الّطرق اّلتي 
بفحص  سرور  د.  فيقوم  ّية،  نفسان تسّبب مشاكل  قد 
املّدعي من قبل احملكمة وحتديد نسبة العجز املستدمي 

اّلذي أصاب املّدعي جرّاء اإلصابة.
افتتاحّيته عن موضوع  واستطرد احملامي مويس خالل 
اخلاطئة  املفاهيم  من  العديد  هناك  قائًال:  االكتئاب، 
ُبنيت على ُخرافات وعدم معرفة وجهل بطبيعة األمراض 
ّية والعالج الّنفساّني، أّدت بالفرد داخل املجتمع  الّنفسان

إلى  الّذهاب  عن  يحجم  أن  العربي 
الّنفسانّي،  املــعــالــج  أو  الّطبيب 
الّنفسانّي  وضعه  بذلك  فيترّدى 
حالته  وتصبح  املرض  منه  ليتمّكن 
ُمستعصية.. فيستعني باملشعوذين 
اّلذين يّدعون القدرة على  والّدّجالني 

ّية. شفاء األمراض الّنفسان
وأضاف: من أهّم هذه املفاهيم ارتباط 
حيث  باجلنون،  ّية  الّنفسان األمراض 
يعتقد الكثير من الّناس أّن كّل زوّار 
ّية هم من املجانني،  العيادة الّنفسان

أو أّن العقاقير الّنفسانّية ال فائدة منها وأّنها تسّبب 
الّصرع أو اإلدمان.

إّن عيادات الّطب الّنفسانّي من أكثر العيادات ارتياًدا 
املعّقدة  االجتماعّية  احلياة  طبيعة  لسبب  الغرب،  في 
العزلة  من  وخــوًفــا  الغربّي،  ــســان  اإلن يعيشها  اّلتي 
الزّيارة  فتأتي  ــوحــدة.  وال ــاط  واإلحــب بالكآبة  والّشعور 
كما  الّدماغ  كيمياء  لضبط  أو  الّسلوكّية  للمعاجلة 
أو  مبعضالت  املرور  نتيجة  الّنفسانّيني  اء  األطّب يشير 

ظروف صعبة.

وتفنيد  ”االكتئاب“  العصر  ــرض  م عــن  وللحديث 
اء  أطّب عيادة  بزيارة  يتعّلق  ما  بكّل  اخلاطئة  االّدعــاءات 
ـــراض  األم اخــتــصــاصــّي  ــى  ألــق ّية،  الّنفسان ــــراض  األم
ّية، الّدكتور ناصر سرور محاضرة قّيمة وشائقة  الّنفسان
الّتعامل  وكيفّية  ّية  الّنفسان األمراض  عن  فيها  حتّدث 
يومنا  إلى  وصــوًال  الّتاريخ  عبر  الّنفسانّي  املريض  مع 
الّطبيب  إلى  التوّجه  الّطبيعّي  من  بات  حيث  هــذا، 
والّضغوطات  ّية  احلال األوضـــاع  خضّم  في  الّنفسانّي 

يتزايد  الّال-منتهية، حيث  احلياتّية  واملشاكل  اليومّية 
عدد املقدمات واملقدمني على االنتحار، كما أّن االكتئاب 

أصبح مرض العصر.
إلى  تؤّدي  اّلتي  األسباب  عن  مطوًّال  سرور  د.  وحتّدث 
األسباب  إلى  متطرًّقا  والرّجال،  الّنساء  لدى  االكتئاب 
والعضوّية،  منها  الّسلوكّية  املباشرة،  وغير  املباشرة 

مستعرًضا أمثلة عّدة.
املرأة  يصيب  اّلذي  االكتئاب  إلى  سرور  د.  تطرّق  كما 
مع  األهــل  تعامل  وكيفّية  ــوالدة،  ال بعد  أيًضا  والرّجل 

األطفال وتأثيره على بلورة وبناء وصقل شخصّية الّطفل 
كّل  يصيب  قد  االكتئاب  أّن  د. سرور  وأّكد  مستقبًال. 
لفترة  ولو  لالكتئاب  معرّض  اليوم  فكّلنا  مّنا،  واحــد 
بسيطة قد تستمر ساعات أو أّيام معدودة، ُمشيرًا إلى 
تعّدى  إذا  العالج  يستدعي  مرًضا  يعتبر  االكتئاب  أّن 

مرحلة األسبوعني وأكثر!
وطرق  االكتئاب  أسباب  محاضرته  في  سرور  د.  وذكر 
عالجه، مؤّكًدا أن الّطب احلديث يوّفر إمكانّيات عديدة 
ملساعدة  وغيرها،  عقاقير  من 
شفائه،  على  والعمل  ــريــض  امل
العقاقير تخّفف  أّن  إلى  ُمشيرًا 
تشفي  وال  ا  غالًب املرض  عوارض 
ا، فيعود املريض أو املكتئب  ـً ّي كل
إلى ممارسة حياته بشكل عادّي.

وشّدد د. سرور على ضرورة التوّجه 
إلى الّطبيب الّنفسانّي إن دعت 
الترّدد،  أو  الّتلعثم  دون  احلاجة 
َكيال يؤّدي املرض الّنفساني إلى 

أمراض عضوّية أخرى.
وفي نهاية احملاضرة متّنى د. سرور أّال تفارق االبتسامة 

وجوه احلاضرين وأن نتفاَءل خيرًا لنجد اخلير.
رائعة  فنّية  فقرة  الّثقافّية  الّندوة  ختام  مسك  وكانت 
قّدمها الفّنان درويش درويش (على العود) والفّنانة رنا 
العذب  الفّنانة بصوتها  درويش؛ حيث قّدمت   – خوري 
عبد  محّمد  الّطرب،  لعمالقة  أغنّيات  ثالث  الّصادح 
ّية  الّطرب األغنّيات  هذه  القت  الّصافي،  ووديع  الوهاب 
استحسان اجلمهور وتفاعل غناًء مع الفّنانة رنا، وطرب 

لصوتها األّخاذ.
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ولد الّدكتور منر إسمير في كفر برعم، ثّم انتقل مع 
حيفا.  إلى  ومنها  اجلش  إلى  الّتهجير  بعد  عائلته 
ّية في كفر برعم واجلش والّثانوية  تلّقى علومه االبتدائ
عام  منذ  الّتعليم  سلك  ــل  ودخ ياسيف.  كفر  في 
ّية وعكبرة. ثّم انتقل  1955 وبدأ الّتعليم في الريحان
إلى حرفيش وعمل هناك 8 سنوات ممتعة حّتى عام 
والّتعليم  الّتربية  في  ّية  األول جتربته  ومارس   1964
أن  وبعد  املجال.  هذا  في  نفسه  على  فيها  واعتمد 
االنتقال  منه  طلبوا  املهنّية،  شخصّيته  تبلورت 
أمضى  وهناك  الكرمل.  دالية  وكانت  آخر،  بلد  إلى 
حرفيش.  في  أمضاها  كما  أخرى  جميلة  سنوات   8
وبعدها أصبح مدرًّسا في دار املعّلمني في يافا ثّم في 
مدرًّسا  وبقي  بيرل“،  ”بيت  ذلك  وبعد  ”هدار عام“ 
حّتى  حيفا  جامعة  في  محاضرًا  ثّم  للمدير،  ونائبا 

تقاعده في 2006. 
حصل على الّلقب األّول من جامعة حيفا مبوضوع الّلغة 
والّتفتيش،  اإلدارة  في  وتخّصص  والّتربية  ّية  العرب
والّلقب الّثاني مبوضوع أساليب الّتعليم واملناهج، ثّم 
الّدكتوراة مبوضوع مناهج الّتعليم للكلّيات واجلامعات 

وإعداد املعّلمني. 

- بعد هذه اخلبرة الّطويلة في حقل الّتربية والّتعليم 
من كاّفة جوانبها. كيف ترى املعّلمني اليوم؟ هل يتّم 
إعدادهم بالّشكل الّصحيح؟ وهل يقومون بوظيفتهم 

كما يجب وبحسب ما تعّلموا؟
إسمير: هناك عّدة تساؤالت ُتطرح قبل اإلجابة عن هذا 
الّسؤال، كيف ميكن حتديد ولكن.. هل يتعّلم الّطّالب 
املعلم؟ اإلجابة سلبّية،  أو معظمهم ما سبق وعّلمه 
معتمًدا  معّلم  كّل  يعّلم  أن  املفترض  غير  من  ألّنه 
يعّد  معّلم  فكّل  املصدر.  نفس  أو  املنهج  نفس  على 
ا به، ”سيالبوس“. ومن ناحية  ـً ا خاّص ـً منهًجا سنوّي
أخرى ال ميكن اّتباع مصدر ما عند جميع املعّلمني، 
وأن  املصادر،  أحدث  على  املعّلم  يعتمد  أن  ويفترض 
املصادر  على  ومّطلًعا  مطالًعا  املعلم  هــذا  يكون 
تخّصصه.  حــول  واألجنبّية  منها  ّية  العرب احلديثة، 
ويجب أن يكون صاحب خبرة وجتارب، ألّنه فقط بخبرة 
كهذه يتمّكن املعّلم من تطوير منهاجه. لذلك أعتبر 
وسائل  الّتدريس  واستراتيجّيات  واملصادر  املناهج 
للمعّلم  ميكن  ال  املطاف  آخر  في  املعّلم.  يعتمدها 
االستفادة احلقيقّية من منهج واحد، أو مصدر واحد. 
وعليه أعتقد من الّصعب طرح سؤالك بصورة عاّمة، 
بل يجب القول: ماذا تعّلم الّطّالب؟ فإن لم يتعّلموا 
ملاذا يعّلم املعّلمون؟ وهنا من الّضروري أن يدرّب املعّلم 
تالميذه بطرح سؤال قبل انتهاء كّل درس: أجِمل أهّم 
ما تعّلمته في هذا الّدرس، وأسئلة شبيهة ومكّملة. 

كما يطلب قراَءة ومناقشة إجابات الّتالميذ.
ø5LÒKF*« —Ëœ w� ZNM� błu¹ ô√ ≠

املعّلمني  إعداد  كلّيات  في  الّتعليم  مناهج  إسمير: 
موجودة على الّنحو الّتالي: تتوافر املسارات الّتالية 
املعّلمني، ولكّل مسار مناهجه. مسار إعداد  إلعداد 

إعــداد  مسار  ــة،  اإلعــدادّي للمدرسة  العرب  املعّلمني 
إعداد  مسار  ّية،  االبتدائ للمدرسة  العرب  املعّلمني 
والّثاني.  األّول  والّصفني  األطفال  لرياض  املعّلمات 
ولكّل  ــة.  ــاّص اخل للّتربية  املعّلمني  ـــداد  إع مــســار 
علوم  الّتربية،  علوم  يلي:  ّمما  مرّكب  منهاج  مسار 
العملّية،  والّتربية  الّتدريس  وعلوم  البيداغوغيا 
الفنون،  الّتخّصصات،  مواضيع  األكادميّية،  العلوم 
العلوم العاّمة، األساسّية. لكّل مسار تخّصص ثّمة 
مناهج  عن  املسؤولني  واملرّكزين  املــدرّســني  من  طاقم 
املسار، أو الّتخّصص. وإذا اقتضى األمر يناقش املنهج 
املنهج  الــدراســّي)،  املنهج  (مخّطط  و“السيالبوس“ 
حسب  الّتعليم  ويتّم  الّطاقم.  جلسات  في  الّسنوّي 
أو  كّلها  تعديلها  يتّم  وقــد  بأنواعها،  املناهج  هــذه 

بعضها في كّل سنة من جديد. 
 ÒÍ√ v�S� ¨5LÒKF*« —Ëœ s� ·ôü« ÃÒd�ð bFÐ ≠

ørN²HOþuÐ Êu�uI¹ r¼«dð Èb�
إسمير: إّن االهتمام في كيفّية الّتعليم كان مفقوًدا 
من املعّلمني ومن الّطّالب. يجب أن يعرف املعّلم كيف 
املعّلمني  أّن  هو  نراه  وما  ّية.  املسؤول ويتحّمل  يعّلم 
مهنة  ليتقنوا  الّصحيح  واإلرشاد  الّتدريب  يتلّقوا  لم 

الّتعليم. 
 u¼Ë rÒKFO� n ÒB�« qšb¹ rÒKF*« ÒÊ√ wMF¹ «c¼√ ≠
 wIK½  UM Ò½Q	Ë  ¨VO�UÝ√Ë  W ÒOLOKFð   «Ëœ√  ÊËbÐ
 øp�  uK×¹  UL	  `³Ý«  t�  ‰uI½Ë  d×³�«  w�  tÐ

 ÆÆÂuFð Ë√ ‚dGð Ê√ U Ò�S�
إسمير: هذا صحيح. وكثيرًا ما يواجه الّطّالب صعوبة 
دار  خرّيج  معّلًما  سألت  وإذا  الّتدريس.  مهنة  في 
سيقول  ــّدرس؟  ال في  هكذا  تصرّفت  ملــاذا  املعّلمني، 
يلقي هذا  الّنفس  تلّقيته هناك. ودفاًعا عن  ما  هذا 
ومرشدين  مديرين  من  غيره  على  ّية  باملسؤول املعّلم 
ويجب  وقــًتــا،  سيستغرق  هــذا  أّن  وأرى  ومفّتشني. 
بعض  طرأ  أّنــه  من  بالرّغم  الوضع  لتحسني  العمل 
الّتحّسن. والّظاهر في الّتعليم هو أّننا ال ننتبه إلى 
ما يجري في محيطنا وال نحاول تطبيق ما تعّلمنا 

على أرض الواقع. 
 p¹b¹ X??% s??�  ÃÒd??�??ðË ¨WOÐdð qłd	 X??½√  ≠
 ÒÊ√ Èd??ð qN� ¨5??L?? ÒK??F??*«Ë » Òö?? ÒD??�« s??� b??¹b??F??�«
 rOKFÒ²�«Ë  WOÐd Ò²�«  W�UÝ—  qL×¹  ÂuO�«  rÒKF*«

ø» Òö ÒD�« l� `O×� qJAÐ ·ÒdB²¹Ë
إسمير: أوًّال هو ال يتصرّف ألّنه ال يعرف كيف ذلك. 
وثانًيا جند أّن املعّلم يضّيع أكثر من عشر دقائق من 
أّن  ونرى  الّصف.  في  الّنظام  على  للمحافظة  احلّصة 
الّتعّلم،  عادات  من  أساسّية  أمورًا  ينقصها  املدرسة 
إن  حقيقّية،  تعّلم  عادات  الّتلميذ  إكساب  فيجب 
كان طريقة الكتابة وشكل ترتيب الورقة، وهذه أبسط 
األشياء لكّنها هاّمة جًدا. واملعّلم ال يرّكز على أشياء 
الّصف  يدخل  املعّلم  ثانية،  ناحية  من  ثّم  فكرّية. 
ويقرأ لهم الّدرس ويقول عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، 

فينسى الّطالب كّل ما تعّلمه.

 Â√ rOKFÒ²�« W�UÝ— l�«bÐ qLF¹ ÂuO�« rÒKF� q¼ ≠

 ødN ÒA�« dš¬ w� t³ð«— i³I¹ w	
ما  لنفسه  يبلور  لم  رّمبا  املعّلم  أّن  الّصحيح  إسمير: 
معنى الرّسالة وال العمل. فال شيء يدعى رسالة، ألّن 
فإذا  خاطئ،  استعمال  هو  الّشكل  بهذا  استعمالها 
الفلسفة  أو  الّنظرّية  هي  ما  لنفسه  املعّلم  يحّدد  لم 
الّتربوّية اّلتي يؤمن بها، وال يحمل مثل هذه املبادئ، 
إلى  لنفسه؟ وكيف سينقلها  فكيف سيبلور رسالة 
ولذا  املجال؟  بهذا  معهم  سيتعامل  وكيف  الّطّالب، 
هذا  هل  أي:  املهنّية.  على  الّتركيز  يكون  أن  يجب 
ويعمل  اِملهنة على أصولها،  وتعّلم  مهّني  املعّلم هو 
بها؟ طبًعا جند أّن املعّلم عضو في نقابة لتدافع عنه 
الّتعليم،  وال  املهنة  بأصول  شيًئا  تعرف  ال  والّنقابة 

وأحياًنا متنع أن يتقّدم هذا املعّلم ويتطوّر. 
øp�– nO	 ≠

إسمير: الّنقابة ترّكز على ناحية األجور وحقوق العمل 
فقط وتهمل اجلانب الّتربوّي، فال تشجع املعّلم على 
اكتساب املزيد من اخلبرات الّتربوّية والّتقّدم في مهنته 
مهنته  في  املعّلم  يواجهها  اّلتي  واملشكلة  كمعلم. 
في  املدرسة  من  األهل  يتوّخاها  اّلتي  الّتوّقعات  هي 
تعليم األبناء، وبلورة شخصّية الّطالب وصقلها ومدى 
تقّدمه في احلياة، لذا بعث األهل أوالدهم إلى املدرسة، 
واملدرسة يجب أن توّفر لهم األدوات والّسبل واألساليب 
لتحقيق األهداف. واملعّلم يفشل بهذا ألّنه غير مهنّي، 

ولم يتّم حتضيره ملهنة الّتعليم بالّشكل الّصحيح. 
øWFzUý …d¼Uþ Â√ …—uB×�Ë WÒOK×� WKJA� Ác¼√ ≠

العالم،  دول  من  العديد  في  شائعة  جندها  إسمير: 
املعّلم  ميضي  أن  يكفي  فال  خــاص.  بشكل  وعندنا 
املادة  أّن  ويتبّني  يتخرّج،  ثّم  املعّلمني  دار  في  سنتني 
يعّلمون  املعّلمني  ــرى  ون تكفي.  ال  تعّلمها  اّلتي 
الّطّالب مواضيع غير واردة في كتاب الرّياضّيات أو 
ّية، مثل موضوع االبتكار واإلبداع، فترى  العرب الّلغة 
يعّلم طّالبه  يعرف كيف  اإلبــداع وال  يعرف  املعّلم ال 

املوضوع، وبالّتالي ال يعرف الّطالب معنى اإلبداع. 
øZNM*« o¹dÞ sŽ t²MN� rÒKF*« ”—U1 ô√ ≠

على  اجلديد  املنهج  يوزّعون  هل  منهج؟  أّي  إسمير: 

املوضوع  مرّكز  يعقد  هل  يصدر؟  عندما  املعّلمني 
اجلديد؟  املنهج  لقراءة  ولقاءات  جلسات  الّطبقة  أو 
هل  املنهج؟  ودور  الكتاب  دور  املعّلمون  يناقش  هل 
والكتاب؟  املنهج  بني  العالقة  ويوضحون  يــحــّددون 
ينبغي حتديد العالقة بني االثنني وتوثيق ذلك للعودة 
إلى هذا الّتوثيق مستقبًال، وفي جلسات الحقة، كما 
ميكن لهذا الّطاقم أن يعّدل املنهج من منطلق حاجات 

ومستويات الّتالميذ.
ø ÒÍœuNO�« jÝu�« w� l{u�« «cJ¼√ ≠

إسمير: طبًعا. واملشاكل هناك ال تقّل عّما هي في 
منهًجا  وضعت  ــوزارة  ال أّن  ولنفرض  العربّي.  الوسط 
املنهج، وهل  يقرأ هذا  املعّلم أن  للمعّلم، فهل يعرف 
يعرف ما هي معانيه وجوانبه كّلها؟ وهل يعرف ما 
هي املادة اّلتي سيقّدمها للّطّالب؟ وإذا سألت املعّلم 
عن قائمة املصادر ملوضوعه جتده يرّد عليك بتساؤالت 

ال أّول لها وال آخر.
 «cJ¼Ë t¹b¹ 5Ð »U²J�« vKŽ rÒKF*« bL²F¹ Ê–≈ ≠

ÆÆt�¹—bð W ÒOHO	 w� U Î−NM� t�HM� lC¹
على  يعتمدون  املعّلمني  مــن  قسم  نعم،  إسمير: 
الكتاب بني أيديهم إذا كان لديهم كتاب. أّما إذا كان 
املعّلم قد نقل ماّدة الّتعليم من كتابني أو ثالثة وكتب 
لنفسه تلخيًصا على الورق، فيجمع من عّدة مصادر 
الّدرس  عّلم  أّنه  حاله  ويعتبر  املوضوع  عن  قيل  ما 

واستعّد له، وهكذا ميكنه أن يعّلمه للّطّالب. 
 Òq	 W ÒOÝ—b*« V²J�« q¹b³ð …d¼Uþ ÊQAÐ «–U�Ë ≠

øWŁöŁË 5�UŽ s� WÐ—UI²�  «d²H� Ë√ ÂUŽ
إسمير: ظاهرة تبديل الكتب هي أفضل ظاهرة، ولو 
حصل في كّل عام تبديل الكتاب الّتعليمّي، ليس 
يكون  أن  شرط  بل  اليوم،  يفرضونها  اّلتي  بالّطريقة 
في الّسوق عّدة كتب وتكون املدرسة مؤّهلة وتعّد جلنة 
ملقارنة الكتب املدرسّية فتختار ما يحتاجه تالميذها 
فعًال،  للّطّالب  يصلح  ما  أو  مستوياتهم،  يالئم  وما 
والّضعف األساسّي هو عدم قدرة املدرسة على اختيار 
في  معّينة  ــة  ضــرورّي بوظيفة  ليقوم  املالئم  املعّلم 
املدرسة. فال تتوّفر جلنة الختيار الكتب، وإذا تأّلفت 

 ∫“UHOŠ” WHO×B� Ò’Uš —«uŠ w� dOLÝ≈ d/ Æœ ¨ ÒÍuÐd Ò²�« ÒwzU ÒBš_«

°W Ò�u �d Ò� �«  W ÒO K L F �«  w?? �  Ÿu M 2  »«u?? Ò�?? �«Ë  »UI F �«
 l ÒOC¹ rÒKF*« ÒÊ√ b$ ™ WÒO½U�½ù« W ÒOB� ÒAK� q�U ÒA�« ¡UL ÒM�« ‰UL²	« v�≈ ·bNð W ÒOKLŽ w¼ WOÐd Ò²�« ™ Á—UO²š« w� ÒqI²�¹Ë Ÿu{u*« ÒV×¹ Ê√ V�U ÒD�« vKŽ ™
 dOž W ÒOÐdF�« WGÒK�« w� UM−NM� ™ °rOKFÒ²�« ôË WMN*« ‰u�QÐ U Î¾Oý ·dFð ô 5LÒKF*« WÐUI½ ™ n ÒB�« w� ÂUEÒM�« vKŽ WE�U×LK� W ÒB(« s� ozU�œ dAŽ s� d¦	√
™ d¹uDÒ²�«Ë dOOGÒ²K� ÎöÐU� ÊuJ¹ Ê√ V−¹ l{u¹ ZNM� Òq	 ™ °W ÒO�uJ(« s� qC�√ UN Ò½QÐ UHOŠ w� W ÒOK¼_« ”—«bLK� W ÒOKOB×Ò²�« ZzU² ÒM�« dNEð r� ™ «ÎbÐ√ — ÒuD²�
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أو  صالحّية  مدى  وتناقش  تتدارس  أن  فعليها  جلنة 
أفضلّية هذه الكتب للّطّالب. وقد ترى الّلجنة أّن أحد 
يتعّلم  اآلخر  والّصف  الكتاب  بهذا  يتعّلم  الّصفوف 
مدى  على  فعلّية  مقارنة  جترى  وهكذا  آخر  بكتاب 

مالءمة الكتب.
øWÝ—b*« w� W ÒOÐdF�« WGÒK�« » Òö ÒD�« XI1 «–U* ≠

بها.  يرّغبهم  أو  يحّببهم  من  يوجد  ال  ألّنه  إسمير: 
وليس القصد الّترغيب بالكالم، فال يشترط املعّلم أّنه 
إذا حفظ الّطّالب أو قاموا بواجباتهم في هذا املجال 
أو هذا املوضوع سيمنحهم هدّية أو جائزة، وال يجب 
يهّدد  أن  مثًال  والّترغيب،  الّتهديد  أسلوب  استخدام 
املعّلم طّالبه إن لم تفعلوا كذا سأحرمكم من رحلة أو 
اكتمال  إلى  تهدف  الّتربية هي عملّية  احتفال.  من 
ّية وذلك ال يتأّتى  الّنماء الّشامل للّشخصّية اإلنسان
تتوّفر  أن  يجب  اّلتي  الّتامة  احلرّية  من  جّو  في  إّال 
في اإلنسان. وهذه الّنظرّية اّلتي وضعُتها تفتح املجال 
والقيم.  واملفاهيم  املبادئ  يتعّلموا  كي  الّطّالب  أمام 
نكون  مفاهيم  أربعة  أو  ثالثة  اليوم  تعّلمنا  ــإذا  ف
الّتربية،  الّنهار.  لهذا  الّتربوّية  العملّية  حّققنا  قد 
الّتعليم، وهذه  أو طريقة  الّتدريس  الّتعّلم،  الّتعليم، 
الّطّالب.  تعليم  مبوجبها  يتّم  اّلتي  األساسّية  األمور 
وهنا قد نقع في مشكلة مفهومنا وتعريفنا للحرّية، 
واليوم نحن ال نتمّتع باحلرّية، ألّن معظم القيم اّلتي 
نتمّسك بها مبنّية على نوع من الفروض واإلمالءات، 
كأن تقول ِافعل كذا وال تفعل كذا بالفرض واإلجبار، 

ولذا ال ينجح املعّلم في تعليم الّطالب. 
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ّية هي الّلغة الوحيدة اّلتي لم يطرأ  إسمير: الّلغة العرب
عليها أّي تغيير أو جتديد. مثًال إذا أراد املعّلم تطوير 
الوزارة  أو  املدرسة  فتستدعي  ّية،  العرب الّلغة  برنامج 
عدًدا من الّلغوّيني لتشكيل جلنة لوضع هذا البرنامج، 
علًما أّن أعضاء هذه الّلجنة قد تعّلموا بالّطريقة اخلطأ 
بأنفسهم، وجنحوا ألّنهم أذكياء ومجتهدون. وهذا ال 
يعني أّنهم يجيدون الّتعليم ويتقنون مهنة الّتدريس. 
يأتون  بحيث  العليا،  املعاهد  في  نالحظه  ما  وهــذا 
بشاعر أو أديب أو حّتى لغوي ويطلبون منه تدريس 
وال  الّتدريس  الّلغوي  هذا  يستطيع  وهكذا ال  الّلغة. 
تعليم الّطالب ألّنه ال يعرف املهنة، وال أساليبها وال 

طرق تدريسها.
ørÒKF²K�  «Ëœ√ œułË …—Ëd{ v�≈ U½œuI¹ «c¼√ ≠

إسمير: بالّطبع، ألّن أدوات الّتعّلم أو عادات الّتعليم 
ــزام،  ــت االل مثل  للّطالب،  املــجــال  تفتح  ــي  ــت اّل ــي  ه
عليها  والّتدرّب  العمل  في  ّية  االستقالل املسامحة، 
الّصف  في  بتعّلمها  نبدأ  مبادئ  وهذه  ا.  ـً تدريجّي
أبًدا.  ّية غير متطوّر  العرب الّلغة  األّول. ومنهجنا في 

ّية.  ونحن ال جنيد إعداد منهج لّلغة العرب

øÈdš_«  UGÒK�« vKŽ o³DM¹ d�_« «c¼ q¼ ≠
املناهج  من  نستفيد  أخذنا  األخيرة  املّدة  في  إسمير: 

األجنبية كما هو احلال بالّلغة اإلجنليزّية. وهناك الوضع 
أفضل بكثير ألّنهم استفادوا من املنهج في إجنلترا، 
في  املجال  هذا  فتطوّر  عديدة،  لغوّية  بحوًثا  وأجــروا 
الكلّيات واملدارس بصورة واسعة، وكذلك الرّياضّيات 
وبقيت  املوضوع.  تعليم  متقّدمة على  تطوّرات  رأينا 
في  عليه  كانت  كما  أي  تقليدّية،  املواضيع  سائر 
الّسابق منذ سنني، وكّل معّلم يقّلد سواه ومن سبقه.

 WÝ—b�  5Ð  W Ò¹uÐd Ò²�«  ‚—«u??H??�«  kŠö½  «–U??*  ≠
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إسمير: هنا املوضوع متعّلق بإدارة املدرسة، إن كانت 
حكومّية أو أهلّية. ونحن نرى مدرسة ”الكرمة“ اليوم 
ا،  اّلتي كانت في سنواتها األولى 10-15 سنة تقريًب
اّلذين  مدرسة ممتازة جًدا. وطّالبها أفضل بكثير من 
تخرّجوا من املدارس األهلّية(!)، وكان هناك تعاون بني 
حّد  على  والّطّالب  واألهالي  واملعّلمني  املدرسة،  إدارة 
الّتربوّية.  العملّية  نطاق  في  يعمل  والكل  ــواء،  س
واملــدارس خارج حيفا ليست أقّل أو أفضل، بل جتد 
بتحصيلها  تتقارب  ــة  ــّي واألهــل احلكومّية  ـــدارس  امل
أو  واضحة  فروًقا  جند  نعد  ولم  والّتربوّي،  العلمّي 
كبيرة بني املدرستني. ولم تظهر النتائج الّتحصيلّية 
ــهــا أفــضــل من  ــأّن ب ــي حيفا  ــة ف ــّي ــل ــدارس األه ــم ــل ل
املهم أن تتوّفر في  بالعكس.  احلكومّية، بل أحياًنا 
الّصحيح.  والّتعليم  والّنشاطات  الفّعالّيات  املدرسة 
ولم تعد املنافسة قائمة في حيفا بني املدارس األهلّية 
على  املــدارس  جميع  بني  املنافسة  بل  واحلكومّية، 

الّنتائج والّتحصيل.
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حّتى  أو  األجنبّية  املــدارس  بعض  إلى  اُنظر  إسمير: 
العبرّية، فإّن جلنة أولياء األمور جتتمع باملعّلمني مرّة 
كّل  فتجتمع  الّطبقات  معّلمي  جلنة  أّما  شهر،  كّل 
أسبوع، في ساعات املساء وحّتى الّليل، للتداول مًعا 
في ما يتعّلق باملدرسة عموًما أو كّل صّف على حدة، 
وبالّتالي ينعكس هذا على تقّدم املدرسة وتطوّرها. وال 
بإدارة  العبرّية أو غيرها، بل  باملدرسة  تتعّلق املسألة 
كّل مدرسة ومعّلميها، ملاذا؟ ألّنهم ال يخّصصون وقًتا 
ّية عندنا،  ملثل هذا الّتعاون. وانظر إلى املدرسة العرب
هل يدخل املدير إلى الّصف ويراقب املعّلم كيف يقوم 
بعمله؟ إّنه ال يعرف ماذا يجري في املجال املهنّي فهو 

غير مختّص. 
 w�  W ÒOLOKFÒ²�«  lO{«uLK�  e??
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فال  املرشدين؟  أو  املركزين  إلى  يستمع  من  إسمير: 
وال  واملرشد  املركز  من  الفعلّي  واالهتمام  املهنّية  جند 

الّتجاوب من املعلم.
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”انعكاسات  بُعنوان  ــوّي  ــرب ت كتاب  ظهر  إسمير: 
وهذا  العبرّية،  ــى  إل وترجم  باإلجنليزّية  الّتعليم“ 

الكتاب عبارة عن فوائد العملّية الّتربوّية والّتعليم. 
وأوّد القول في هذا الّسياق إّن كاّفة الّدورات واملساقات 
اّلتي كنت فيها معّلًما، قمت بإعداد املواد الّتعليمّية 
املختّصة.  ــالم  اإلع وسيلة  في  نشرتها  ــّم  ث بنفسي 
كّل  من  وامللّخصات  احملاضرات  من  كمّية  وأعــددت 
دورة ومحاضرة، وميكن اعتبارها ماّدة أساسّية للّتعليم 
واالستفادة منها إذا ّمت تعليمها في املدرسة. وكثيرًا 
العبرّية  بالّلغة  التحّدث  يحاولون  املعّلمني  نرى  ما 
املصطلحات  يعرفون  ال  الّطّالب  ملــاذا؟  الّصف.  في 
والّتعابير باألجنبّية، فهل سيتحّول الّدرس إلى حّصة 
ترجمة؟ إذا كان هناك اصطالح علمّي أجنبي فال بأس 
له  املعّلم  للّطّالب، وقد يجد  من استعماله وتفسيره 
ويتّم  مالئمة  كلمة  يستنبط  وقد  ّية  بالعرب ترجمة 

تداولها. 
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درس  ومثًال  األّول.  الّصف  في  القضّية  تبدأ  إسمير: 
ّية، وإذا نظرنا إلى الكتاب املتداول اليوم،  الّلغة العرب
على  يجب  خطأ.  وهــذا  ــروف،  احل بتعليم  يبدأ  فإّنه 
املعّلم أن يضع لنفسه أسئلة كيف سأعّلم هذا الّصف 
أن  ويجب  ــدأ؟!  أب أين  من  شيًئا،  يعرف  ال  والّطالب 
يكون هناك استعداد للقراءة، أي جتهيز الّطالب كي 
ُيقبل على التعّلم ال أن يبدأ القراءة. وهناك عّدة متارين 
جترى تتعّلق بالعني، باألذن، بالّتفكير وبالّنطق؛ مثًال 
يطلب املعّلم من الّطالب أن يضع خّطني حتت كلمتني 
يعرف  ألن  ــي  داع وال  باحلروف،  متشابهتني  يراهما 
القراءة بعد. وهكذا تلتقط عيناه احلروف، فتجده بعد 
وُجمًال طويلة،  عديدة  كلمات  يعرف  أصبح  قد  فترة 
الّطالب  يتذّكرها  ما  سرعان  املعّلم،  يقرأها  أن  مبجرّد 

ويعرف لفظ حروفها. 
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ظاهرة  املدرسة  متــارس  أّال  شرط  ولكن  نعم،  إسمير: 
”الّتنقيل“ في االمتحان.

øÊ–≈ Íd²�uO�³�« «–U* ≠
الــّضــروري  من  ــه  أّن أرى  احلالي  الوضع  في  إسمير: 
ألّن  البسيخومتري،  وبامتحان  بالبجروت  االستعانة 
املدرسة،  في  الّتلميذ  تعّلمه  ما  على  يرّكز  األّول 
على  واالعتماد  الّذاتي  الّتعّلم  على  يرّكز  والّثاني 
بأنواعها.  واملطالعة  الّذاتّية  القراءة  ويوجب  الّنفس، 

وهذا االمتحان يقيس قدرات وكفايات الّتالميذ. 
 UMFL²−�  w�  ÒÍuÐd Ò²�«  q³I²�*«  Èdð  nO
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بإعداد  جنحنا  إذا  إًذا..  بكلمة  كّله  يبدأ  إسمير: 
وتخريج معّلمني مهنّيني بكّل معنى الكلمة، فهناك 
موضوع  مبعرفة  مشروطة  واملهنّية  للّتغيير.  مجال 
الّتعليم واإلملام به من كاّفة جوانبه. مثًال إذا تعّلمت 
مهنة الّنجارة، فيجب أن تتقن صناعة الّطاولة واخلزانة 
اإلمكانّيات  كّل  وتعرف  القبيل،  هذا  من  شيء  وأي 
لتغييرها أو تطويرها أو حتسينها. وكذلك الّتعليم، 
يجب أن يعرف املعّلم كيفّية تعليم جميع الّطّالب، إن 
كان الّطالب ضعيًفا أو نشيًطا، فيقّدم للّضعفاء ماّدة 
ولغيرهم ما يالئمهم، فهو مدرك متاًما هذا املوضوع. 
ال أن يلّقن املعّلم ماّدته ويخرج من الّصف، وقسم من 
الّطّالب ال يفقه شيًئا، وكأّن املعّلم لم يخاطبهم، بل 
يهملهم ويتقّدم إلى األمام. إّنه بذلك يسيء إلى مهنة 
العملّية  إلى  ويسيء  الّطّالب،  إلى  ويسيء  الّتعليم 
الّتربوّية برّمتها. أّما ما يخّبئه لنا املستقبل فيصعب 
دور  كلّيات  بتطوير  فعًال  جنحنا  وإذا  به،  الّتحّكم 
الّتربوّية  املواضيع  على  وأّكدنا  يجب،  كما  املعّلمني 
والّتعليمّية، ممكن جًدا رؤية األمور بصورة وردّية أكثر. 
للّتغيير  قابًال  يكون  أن  يجب  يوضع  منهج  وكــّل 

والّتطوير. 
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إسمير: عفوًا.
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“UHO�” q�«d*
ومؤّسسة ”النيزك“ للّتعليم  افتتحت مؤّسسة ”الّتعاون“ 
املساند واإلبداع العلمّي، مختبَر الّتكنولوجيا في مدرسة 
البديلة في مدينة حيفا، وذلك  املستقّلة للّتربية  ”حوار“ 
ضمن برنامج رعاية اإلبداع الّتكنولوجّي الّتربوّي وتوظيف 
الّتكنولوجيا في الّتعليم (تفكير - تكنولوجيا)، اّلذي ّمت 
تنفيذه في 28 مدرسة ِفَلسطينّية في كاّفة أنحاء الّضّفة 

ّية وقطاع غزّة والقدس، وينّفذ اآلن في حيفا. الغرب
الّداخل  برامج  (مدير  كشك  ــو  أب الله  عبد  احلفل  حضر 
الِفَلسطينّي في مؤّسسة ”الّتعاون“)، والّدكتور سهيل أبو 
أسعد (رئيس مجلس إدارة جمعّية ”حوار“ للّتربية البديلة، 
احلسيني  عــارف  واملهندس  حيفا)،  بلدّية  رئيس  ونائب 
واملهندسة  ”النيزك“)،  مؤّسسة  إدارة  مجلس  (رئيس 
شيرين احلسيني (مديرة دائرة العملّيات البرامجّية)؛ كما 
كرياني  رانية  ”حوار“  مدرسة  مديرة  االفتتاح  حفل  حضر 
من  ولفيف  قندلفت،  إميان  اجلمعّية  ومديرة  الله،  عون   -
أعضاء الهيئة الّتدريسّية ومشرفو الّتكنولوجيا، باإلضافة 

إلى أهالي الّطّالب.
عن  أسعد  سهيل  الّدكتور  أعــرب  ترحيبّية،  كلمة  وفي 
واّلذي  املُبتكر،  الّتكنولوجّي  املختبر  هذا  بافتتاح  سعادته 
يضع مدرسة ”حوار“ في طليعة املدارس املتمّيزة في حيفا. 
كما عّبر عن شكره وامتننانه لكّل من مؤّسسة ”النيزك“ 
املتواصل  واهتمامهما  دعمهما  على  الّتعاون  ومؤّسسة 
البنية  وحتسني  والّتعّلمّية  الّتعليمّية  البيئة  تطوير  في 
الّتحتّية في مدرسة ”حوار“، وأثنى على دور ”النيزك“ 
قدرات  تطوير  في  تكنولوجيا)   – (تفكير  برنامج  ضمن 
العملّية  في  الّتكنولوجيا  وربط  املدرسة  وكــادر  الّطّالب 
الّتعليمّية، األمر اّلذي من شأنه االرتقاء والّنهوض باملدرسة 
وإمكاناتها، وحتويلها إلى منوذج تعليمّي ِفَلسطينّي فّعال 

وقابل للّتعميم في الّداخل الِفَلسطينّي. 
أّما مديرة املدرسة رانية كرياني - عون الله، فقد أشارت 
إلى أهمّية وأثر برنامج (تفكير- تكنولوجيا)، واّلذي ُيعتبر 
افتتاح املختبر التكنولوجي جزء أساسّي فيه، وأشارت إلى 
دوره اإليجابّي في حتسني البئية الّتعليمّية ودعم الهيئة 
الّتدريسّية واألكادميّية. كما أثنت على الّدورة الّتعليمّية 
اّلتي شاركت بها مجموعة من املعّلمات في دولة إستونيا 
تعرّف  حيث  تكنولوجيا)،   – (تفكير  برنامج  من  كجزء 
الكادر الّتعليمّي على مستجّدات الّنظام الّتربوّي احلديث 
في دمج وتوظيف الّتكنولوجيا في العملّية الّتعليمّية.

ومن طرفه، أشاد عبد الله أبو كشك بدور برنامج ”تفكير- 
االستراتيجّية  البرامج  أحد  أّنه  إلى  مشيرًا  تكنولوجيا“ 
اّلتي تؤّدي إلى دعم الّتربية البديلة في ِفَلسطني. كما عرج 
في دعم املؤّسسات الوطنّية  على دور مؤّسسة ”الّتعاون“ 

الّتربوّية العاملة في ِفَلسطني الّتاريخّية، وأّكد على أهمّية 
الّتدّخل املباشر في مناطق الّداخل الِفَلسطينّي ضمن إطار 
في  األكادميّي  والقطاع  الّتربوّية  املؤّسسات  وتطوير  متكني 

تلك املناطق. 
وفي كلمته عن مؤّسسة ”النيزك“، شّدد املهندس عارف 
احلسيني، على أهمّية هذه اخلطوة في نشر ثقافة اإلنتاج 
البيئة  وتطوير  الّتربوّي  الّنظام  في  والّتكنولوجّي  العلمّي 
الّتعليمّية والبنية التحتّية احلسّية في كاّفة أرجاء الوطن، 
وخاّصًة في ِفَلسطني الّداخل، حيث يعتبر هذا الّتدّخل األّول 
وهاّمة  ضرورّية  خطوًة  وميّثل  حيفا،  في  للنيزك  نوعه  من 
في تطوير املدارس املستقّلة. وقّدم احلسيني شرًحا بسيًطا 
تطوير  في  ودوره  تكنولوجيا“   – ”تفكير  مشروع  حول 
الّتفكير  في  الّطّالب  قــدرات  وتطوير  الّتعّلمّية،  البيئة 
الّنقّدي والّتكنولوجيا احلديثة وخاّصًة علم الرّوبوت. وشكر 
اخلطوة  هــذه  إجنــاح  في  تعاونها  على  املدرسة  احلسيني 
واهتمامها في تطوير الّتعليم في حيفا ومحيطها،  وأشاد 
حتقيق  في  املتواصلني  ودعمها  ”الّتعاون“  مؤّسسة  بدور 

أهداف املشروع. 
جولة  احلسيني  عارف  املهندس  قاد  الّشريط،  قّص  وبعد 
املختبر  يوّفرها  اّلتي  واإلمكانّيات  املرافق  حول  تعريفّية 
للمعّلم والّطالب على حّد سواء،  ذاكرًا جميع الّتجهيزات 
تكنولوجّية  ومعّدات  أدوات  من  املختبر  يحتويها  اّلتي 
متكني  شأنها  من  واّلتي  ــوت،  ــرّوب ال وحقائب  يدوّية  وعــدد 
تعليمّية  كوسائل  استخدامها  من  ــّالب  ــطّ وال املعّلمني 
الرّسمّي  املنهاج  على  تطويرًا  وُحتدث  تتماشى  تفاعلّية، 
البرنامج  ملراحل  استكماًال  االفتتاح  ويأتي  للّتكنولوجيا. 
املختلفة اّلتي ّمت من خاللها جتهيز البنى الّتحتّية، وتدريب 
الّتكنولوجيا  توظيف  حول  إستونيا  في  املدرسة  ــوادر  ك
للبدء  املدرسة  طاقم  تدريب  إلى  باإلضافة  الّتعليم،  في 
األسالك/الرّوبوت.  خلف  برنامج  ضمن  أسبوعّية  بحّصة 
ربحّية  غير  أهلّية  مؤّسسة  هــي  ”الّتعاون“  مؤّسسة 
مستقّلة، أّسستها عام 1983 مجموعة من الّشخصّيات 
لهدف  ّية،  والعرب الِفَلسطينّية  والفكرّية  االقتصادّية 
للِفَلسطينّيني  ّية  واإلنسان الّتنموّية  املساعدات  تقدمي 
في ِفَلسطني، ومخّيمات الّشتات في لبنان. وعلى مدى 
ما  ”الّتعاون“  مؤّسسة  استثمرت  املاضية،  سنة  الّثالثني 
قيمته 600 مليون دوالر المست فيها حياة ما ينوف عن 
تبّني  الّتعليم،  مجاالت:  في  ا  ـً سنوّي ِفَلسطينّي  مليون 
الّشباب،  متكني  القدمية،  البلدات  وإعمار  الّثقافة  األيتام، 
الّتنمية املجتمعّية، مبا فيها الّصحة والزّراعة واملساعدات 
ّية، مرّكزًة بذلك على دعم اإلبداع وخاّصًة بني الفئات  اإلنسان

ا. ـً األقّل حّظ
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حيفا،  ــي  ف يودڤات“   ” ــادي  ن استضاف 
األسبوع املاضي، العشرات ملشاهدة مسرحّية 
من  سليمان  روضــة  للفّنانة  نوف“  ”صور 
جرت  خاّصة  ولندوة  ”األفق“،  مسرح  إنتاج 

بعد العرض.
في  طالبة  قــّصــة  املسرحّية  وتستعرض 
تتحّدى  حيث  عمرها  من  عشرة  الّسابعة 
اجلميع كي تتزوّج من فارس أحالمها إحسان، 
ــّدوّار  ال عند  ا  ـً يومّي تلتقيه  كانت  واّلتي 
الفتاة  هذه  املدرسة.  من  عودتها  أثناء  في 
تتحّدى اجلميع فتتزوّجه معتقدًة أّن رسائل 
ـ“إس.إم.إس“  الغزل النصّية القصيرة عبر ال
يلّية، هي  الّل ومحادثات الّدردشة ”تشات“ 
سعيدة  زوجّية  حلياة  الوحيدة  الّضمانات 
وهانئة. إّال أّنه بعد فترة قصيرة جًدا، تتغّير 

هذه  لتكتشف  الّطباع،  وتتبّدل  ـــوال  األح
الفتاة احلقيقة البشعة لشريك حياتها اّلذي 

اختارته، رغم معارضة أهلها لهذا الزّواج. 
لدى  املبّكر  الــزّواج  قضّية  املسرحّية  تعالج 
والعنف  العربّي،  مجتمعنا  في  الفتيات 
مجتمعنا  في  الفتيات  له  تتعرّض  ــذي  اّل

العربّي.  
ــدت نــــدوة حــول  ــق ــرض ُع ــع ــام ال ــت ـــي خ وف
أبو  رشــاد  الّشيخ  فيها  شــارك  املسرحّية، 
شليوط  عفيف  والفّنان  الكاتب  الهيجاء، 
الهيجاء؛  أبو   – سليمان  روضــة  والفّنانة 
ــادي وديــع  ــّن ــدوة مدير ال ــّن ــى عــرافــة ال ــوّل وت
شحادة، حيث تناول فيها املشتركون قضايا 
اضّطهاد  من  له  تتعرّض  وما  ّية  العرب املرأة 

وعنف من قبل أفراد مجتمعها.
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تلّقى الكاتب والفّنان عفيف شليوط ، مدير 
دعوًة  والفنون،  للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة 
ريبرينو“  ”ليفيو  ِمهرجان  في  للمشاركة 
في  بيستريتسا  مــديــنــة  ــي  ف ــّي  ــقــاف ــّث ال
رومانيا، حيث سيغادر البالد، يوم األربعاء 
في  للمشاركة   25/11/2015 الــقــادم 
هذا اِملهرجان، للّسنة الّثالثة على الّتوالي، 
ا في مدينة بيستريتسا،  ـً واّلذي ُيعقد سنوّي
واّلذي أطلق عليه هذا االسم تخليًدا لذكرى 
األديب الرّوماني ليفيو ريبرينو، ابن مدينة 

بيستريتسا في رومانيا.
ـــه ّمت نــشــر بعض  ــر أّن ــّذك ــال ــر ب ــن اجلــدي م

ّية  األدب شليوط  عفيف  الكاتب  إنتاجات 
بالّلغتني  رومانيا  في  هام  أدبّي  موقع  في 
في  مبشاركته  احتفاًء  ّية،  والرومان ّية  العرب
كما  املاضية.  الّسنة  في  املذكور  اِملهرجان 
بيستريتسا  ُمتحف  في  استضافته  ّمت 
ّية  البلدّي، حيث ُتليت بعض إنتاجاته األدب

ّية.  على جدران املُتحف وسيرته األدب
من املتوّقع أن يشارك في ِمهرجان ”ليفيو 
وفّنانني  أدباء  العام  هذا  الّثقافي  ريبرينو“ 
من: فرنسا، ليتوانيا، بلغاريا، بيالروسيا، 
من  ــا،  ــي ورومــان صربيا  إيطاليا،  التفيا، 
كونتي  جويل  الفرنسّي  الّشاعر  ضمنهم  

والّشاعر الرّومانّي دوريل كوسما.
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ÊULOK� 5çO�
حتت رعاية قسم األديان في وزارة الّداخلّية، 
ــن جميع  ــن م ــدي ـــال اّل ــن رج قـــام عـــدد م
أمس  أّول  صباح  حيفا،  ــي  ف ــوائــف  الــّط
في  الّتسامح  يوم  في  باملشاركة  األربعاء، 
قام  حيث  املدينة،  في  "الكرمة"  مدرسة 
للمدرسة لهدف إيصال  بزيارة  الّدين  رجال 
طوائفهم  مختلف  على  للّطّالب  رسالة 
واحترام  تعايش  محّبة،  رسالة  وأعمارهم، 

اآلخر، دون الّنظر إلى الّديانة أو العرق.
حلقات  سلسلة  مــن  حلقة  البرناَمج  ــذا  ه ويعتبر 
الّداخلّية،  وزارة  في  األديان/الّطوائف  قسم  بها  يقوم 
سالمة.  يعقوب  الّطوائف  قسم  مدير  رأســه  وعلى 
بالّتجوال  ّيوم،  ال هذا  املشاركني في  الّدين  وقام رجال 
بني الّصفوف، حيث شرح كّل منهم نظرة ديانته عن 
كما  والّتسامح،  املشترك  والّتعايش  واحملّبة  الّسالم 

قام الّطّالب بتوجيه األسئلة املختلفة لرجال الّدين.

ية يسرين دكور رجال  بدورها شكرت مديرة املدرسة املرّب
الّتفاعل  على  والّطّالب  الّتدريسّية  الهيئة  الّدين، 
"الكرمة"،  مدرسة  أّن  إلى  ُمشيرًة  اليوم،  هذا  وإجناح 
والّطوائف  الّديانات  جميع  من  طّالب  فيها  يتعّلم 
الّطّالب.  بني  الّسائدة  األخوّة  على  مؤّكدًة  املختلفة، 
ُمشيرًة إلى ضرورة استمرار مثل هذه الّلقاءات، اّلتي 
من شأنها غرس املبادئ األساسّية في قلوب ونفوس 

الّطّالب ونشر احملّبة بينهم.

¢UHO�¢ q�«d*
االثنني  يــوم  "الكرمل"،  مدرسة  قامت 
ــة  ــات ال-مــنــهــجــّي ــّي ــال ــّع ــف املـــاضـــي، ب
ــي  ــت ــر، واّل ــه ــّظ ــعــد ال فــي ســاعــات ب
املعّلمة الّصف  ية  مرّب عليها  أشرفت 

 إيڤا جّمال. 
مع  (أ)  ــرّابــع  ال ــّصــّف  ال ــّالب  ط اشترك 
وألعاب  فّعالّيات  بعّدة  بالقيام  ذويهم 
وجبة  ــّالب  ــّط ال تــنــاول  بعدها  ممتعة؛ 
جــورج  الّطالب  احلفل  واختتم  سريعة 

صايغ بتقدمي أغنّية جميلة بصوته املمّيز.
بني  العالقة  توثيق  إلى  هذه  البناء  نشاطات  تهدف 

الّطّالب وذويهم واملدرسة.

من  كّل  استحسان  الّال-منهجّية  الفّعالّيات  القت 
خلق  في  جنحت  وقد  وأهاليهم،  طــّالب  من  اشترك 
جميع  قلوب  في  والّسعادة  ــرح  وامل الّترفيه  من  جّو 

طّالب الّصف.
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األخير  االثــنــني  ــوم  ي ــلــدّيــة،  ــب ال ــة  ــوّي ــان ــّث ال ”املتنّبي“  مــدرســة  نّظمت 
الّتربوّيتني واملرّبني/ات،  بالّتعاون بني املستشارتني   ،(2015/11/16)
ا للّتوجيه الّدراسّي وتشجيع الّطّالب على االلتحاق باملعاهد  ـً يوًما دراسّي
الّدراسّي  الّتوجيه  جمعّية  ونّفذته  املدرسة  مببادرة  البرنامج  أُعدَّ  الُعليا. 

للّطلبة العرب ومرّكزتها حسناء سليمان.
تضّمن البرناَمج محاضرة عن كيفّية اختيار املجاالت واملواضيع الّدراسّية 
بشكل عام، قّدمها املرشد أحمد ياسني. بعدها قّدم املرشد شربل عنداري 
وتأثيره  البسيخ ومتري  أبعاد  فيها  شرح  محاضرة  ”دروس“  معهد  من 
وكيفّية تخّطي العقبات اّلتي يضعها أمام الّطّالب الّطالبني االنتساب 

إلى اجلامعات. 
املرشد  الكهرباء:  (هندسة  محّطات   4 كان  البرنامج  من  األخير  القسم 
أحمد ياسني، الّلغات واآلداب: املرشدة نيڤني جنم، اإلعالم: املرشد صبحي 
معلومات  تعطي  محّطة  كّل  طبراني).  رنني  املرشدة  الفنون:  عيساوي، 
أو  ا  فردّيً حديًثا  وجتــري  مختلف  أكادميّي  مهنّي  مجال  عن  وتوضيح 
مبجموعة صغيرة مع الّطّالب وجتيب على تساؤالتهم واستفساراتهم وهذا 
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بعد سلسلة فّعالّيات ونشاطات ناجحة "للزّاوية 
قالت  احلــيــفــاوّي،  احلليصة  ــّي  ح في  الــّدافــئــة" 
"تعتبر  جّشي:  أميمة  الّدافئة"  "الزّاوية  مرّكزة 
"الزّاوية الّدافئة" في حّي احلّليصة، واّلتي تعمل 
اإلجتماعّي  للرّفاه  البلدّية  اِخلدمات  إطار  ضمن 
املجموعة  وتتأّلف  الّناجحة،  املشاريع  أحد  من 
فوق،  وما   60 جيل  من  مسّنة  سّيدة   25 من 
واخلميس  األحد  يومي  ا،  ـً أسبوعّي مرّتني  يلتقَني 

الّظهيرة  ويشاركَن بفّعالّيات عّده،  خالل ساعات 
منها: أشغال يدوّية، محاضرات صحّية وتثقيفّية، 
محاضرات توعوّية للمسن في مختلف املجاالت، 
حيفا،  وداخل  خارج  لنواٍد  زياره  أسبوعّية،  رياضة 

وغيرها".
للّسنة  الزّاوية بشراكة مستمرّة،  وأضافت:" تعمل 

"شيلو"، ومع  جمعّية  مع  الّتوالي،  على  الّثالثة 
مدرسة "عبد الرّحمن احلاج" الرّسمّية، إلخراج مشروع 
"املشي صّحة" اّلذي يالقي استحساًنا كبيرًا في 

صفوف املسّنات".
ذلك،  "زِد على  بالقول:  واختتمت جّشي حديثها 
نعمل على تنظيم الرّحالت املمتعة زيارة ملسّنات 

احلّي من قبل متطوّعات من املجموعة".
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ــة  ــّي ـــي الــكــل شــــارك طــــّالب اإلعـــــالم ف
الّتاسع،  الّصحافة  مبؤمتر  األرثوذكسّية 
وذلك بعد أن كانت الكلّية أولى املدارس 
مبؤمتر  للمشاركة  دعوة  لها  توّجه  اّلتي 
الّصحافة األضخم اّلذي ُيقام في البالد. 
في  ــرودس"  ــي "ه فندق  في  املؤمتر  ــرى  ج
الفترة  أّيام في  أربعة  ملّدة  مدينة إيالت 
 ،2015/11/18-15 بــني  املمتّدة 
وشارك فيه ما يقارب 1500 صحافّي 
املكتوبة،  اإلعــالم  حقول  في  يعملون 

ّية واملسموعة. املرئ
واّلذي  العام،  لهذا  الّتاسع  الّصحافة  مؤمتر  تخّلل 
من  ــم  زخ فيه،  باملشاركة  الكلّية  ــّالب  ط حظي 
إعالمّية  مواضيع  تناولت  اّلتي  الّنقاش  حلقات 
في  ــّي  اإلعــالم الّنقاش  مثل:  ــة،  ــّي آن وسياسّية 

إسرائيل 2015، "الّلغة املتصّدعة": عرب إسرائيل 
احلدود":  "حرس  القومّية،  بسبب  الّتوتر  فترة  في 
أين يقع احلّد بني حرّية الّتعبير والّتحريض؟، "فرّق 
تسد": هكذا يخّطط رئيس احلكومة نتنياهو بلورة 
األعصاب":  "غاز  اإلسرائيلّية،  اإلعالمّية  اخلارطة 
ماذا  الطبيعّي،  الغاز  اإلعالمّية مبوضوع  الّتغطية 
الّتحرير  على  ذلــك  يؤّثر  وكيف  اجلمهور  يريد 

الّصحافّي، وغيرها من املواضيع.
كان من بني املشاركني في حلقات الّنقاش صحافّيون 
زهير  ليفي،  جدعون  منهم:  نذكر  وسياسّيون 
بهلول، جاكي خوري، عراد نير، حاييم يافني، مازن 
غنامي، سهيل كرّام، موشي نوسباوم، جالل أّيوب 
ومقبولة نّصار. متّكن طّالب الكلّية، ليس فقط من 
االستماع حللقات الّنقاش، بل التقوا وحاوروا العديد 

من الّصحافّيني والّسياسّيني املشاركني. 
كما أجريت مقابالت إذاعّية مع طّالب الكلّية حول 
الّصحافة،  اقة في مؤمتر  الفريدة والّسّب مشاركتهم 
عّبروا من خاللها عن دور املشاركة باملؤمتر بتعميق 
في  اإلعالمّية  الّصناعة  في  ــدور  ي مبا  معرفتهم 
يومنا، وعن تقديرهم لرؤية الكلّية ودعمها املعنوّي 
أهّم  في  املشاركة  من  لتمكينهم  لطّالبها  واملادّي 

وأكبر حدث صحافّي ُيقام في البالد.  
الّصحافة  نقابة  في  املسؤولني  أّن  ذكره  اجلدير  من 
وإملام  بسلوك  ــرارًا  ِم أشــادوا  املؤمتر  على  والقائمني 
بالّشؤون  أبدوا معرفة واسعة  اّلذين  الكلّية  طّالب 

اإلعالمّية والّسياسّية اّلتي تدور من حولهم.
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القسم استغرق وقًتا أكثر من احملّدد له ألّنه أثار اهتمام الّطّالب ولّبى طلباتهم. 
اِملهنّي  واملستقبل  العالي  الّتعليم  عن  إرشاد  كراسة  اجلمعّية  وزّعت  الّنهاية  في 

لطّالب الّثانوّيات.  
في حديث تلخيصّي مع الّطّالب عّبر غالبيتهم عن الفائدة الكبيرة من اليوم وعن 
اهتمامهم في كّل ما جرى وخاّصة القسم األخير حيث تدّفق الّطّالب إلى احملّطات 

بحب استطالع واهتمام كبيرين. 
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الّشبكات  من  به  يتعّلق  ما  وكــّل  ”اإلنترنت“،  أّن  معلوم 
التعامل  املتوّقعة  أو  لنا  املعروفة  وغير  املعروفة  العنكبوتّية 
االستغناء  ميكن  ال  اّلتي  احلياة  ضرورّيات  من  أصبح  معها؛ 
عنها. فقد قرّبت البعيد وسّهلت الّصعب ومّكنت الّتواصل مع 
العالم وكّل جالس في بيته يرتشف فنجاًنا من القهوة، حّتى 
وُصف حال العالم اليوم كأّنه قرية صغيرة. بإمكاننا الوصول 
الّتعامل  تعّلم  لذا  مكاننا!  في  ونحن  نريده  مكان  أّي  إلى 
مع هذه الّتقنّيات احلديثة واملتجّددة في كّل حلظة أصبح من 
من  أصبح  املجال  هذا  في  التقّدم  فمنع  الّشرعّية،  الّضرورة 

املستحيالت. 
علينا أن نواكب العصر وفي الوقت نفسه أن نكون حريصني، 
ار التقّدم العلمّي ومتابعة ما يجري من  لكي نسير في تّي
أنفسنا من  الّنهضة، ولنحّصن  حولنا ونكون شركاء في هذه 

مخاطر العوملة ونحمي أسرنا وأبناَءنا بل ومجتمعنا. 
وقد قال رسول الله (ص): ”َمن تعّلم لّغة قوم أمن مكرهم“. 
فإذا لم نتعامل مع هذا الواقع بِجدّية سنخسر هوّيتنا وانتمائنا 
ويجعلنا نذوب في ثقافات وحضارات ال قيمة لها في ميزاننا 

من منظورنا، واالنفتاح على الّشعوب مطلب شرعّي. 
وَُأْنَثى  ــٍر  َذَك ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ــا  ِإَنّ اُس  الَنّ َها  أَُيّ }َيا  تعالى  قال 
ِه  الَلّ ِعْنَد  رََمُكْم  أَْك ِإَنّ  ِلَتَعارَُفوا  اِئَل  َب وََق ُشُعوًبا  وََجَعْلَناُكْم 
أَْتَقاُكْم{؛ وهذا االنفتاح يفرض علينا أن نحّصن أنفسنا ونكون 
ومن  والّدينّي،  والّثقافّي  واحلضارّي  الّتاريخّي  موروثنا  مبعرفة 
ثّم الوقوف على الّثقافات األخرى ليزيد ذلك من رصيدنا في 

مجاالت احلياة املتعّددة. 
وكما قال رسول الله (ص): ”احلكمة ضاّلة املؤمن، فأّنا وجدها 
فهو أحّق الّناس بها“. ولكن دون أن تذوب شخصّيتنا ودون 
أن نتنازل عن انتمائنا بحمل معتقدات وأفكار هّدامة جتّر بنا 
والّتطرّف،  والعنف  والّظلم  والكفر  الّطغيان  معسكرات  إلى 
وغيرها من املظاهر املُزعجة اّلتي تساعد هذه الّتقنّيات في 
يسيطر  واألكبر  ــوى  األق ألّن  ــوى،  األق هي  كانت  إذا  نشرها 

ويستوعب األصغر واألضعف. 
عبر  تصلنا  قد  اّلتي  املعلومات  ألّن  الّتحصني  إلى  نحتاج 
ودون  رقابة  دون  وينشر  يكتب  وما  َمن  كّل  من  ”اإلنترنت“ 
تدقيق بل يكتب ما متيل إليه نفسه أو حسب توّجهه. ومن 
طبيعة البشر امليل إلى كّل غريب يحمل أفكارًا هّدامة وضاّلة 
وأصحاب األقالم املسمومة واملتطرّفة واّلتي طرقت كّل األبواب 
إلينا  تصل  بل  وشاّباتنا.  شبابنا  وإلى  بيوتنا  إلى  لتصل 
أفكارهم بالّصوت والّصورة والكتابة. فأعجب بفكرهم املمزوج 
بلون الّدم بعض الّشباب فتسابقوا إليهم حّتى قطعوا حدود 

بالدهم إلى سوريا والعراق، وغيرهما من البلدان. 
نستقيها  اّلتي  العلوم  من  علم  كّل  أّن  إدراك  علينا  لذلك 
تتحّول إلى منهج حياة تؤّثر في منط سلوكنا وفي ذلك قال 
عّمن  أحكم  فلينظر  دين  العلم  هذا  ”إّن  (ص):  الله  رسول 

نحّصن  وحّتى  دينه“.  يأخذ 
هذه  ــام  أم وأبناؤنا  أنفسنا 
أن  علينا  احلديثة،  العوملة 
وأن  الّصواب،  على  يهم  نرّب
وأن  ــرام،  واحل احلالل  نعّلمهم 
ــالم  أف متابعة  ـــأّن  ب ــشــّدد  ن

الّدعارة حرام. 
لِّْلُمؤِْمِنَني  {ُقــل  تعالى  قال 

ـــم}،  ـــَصـــارِِه ـــْن َأْب ــوا ِم ــضُّ ــُغ َي
سنحاسب  وغيره  ـ“فيسبوك“  ال عبر  نكتبه  ما  أّن  نعلمهم 
يٌب َعِتيدٌ}؛  ْوٍل ِإَالّ لََدْيِه رَِق عليه. قال تعالى }وَما َيْلِفُظ ِمْن َق
َبَصَر وَاْلُفؤَاَد ُكلُّ ُأوْلَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال{.  ْمَع وَاْل وقال }إنَّ السَّ
مشاعر  أو  مبصالح  تضّر  سّيئة  كلمة  أّي  كتابة  يجوز  فال 
الّناس، ألّن الكلمة الّسّيئة خبيثة. قد حترق األخضر واليابس 
وتوقع بصاحبها في عذاب شديد في الّدنيا واآلخرة. يجب أن 
نعّلمهم أّن املشاركة في نشر صور وأفالم  غير أخالقّية تشيع 

الفاحشة بني الّناس وتشّجعها. 
الَِّذيَن  ِفي  اْلَفاِحَشُة  َتِشيَع  أَن  وَن  ُيِحبُّ الَِّذيَن  {ِإنَّ  تعالى  قال 
فّككها  آمنة  كانت  أسر  من  وكم  يمٌ}..   َأِل َعَذاٌب  لَُهْم  آَمُنوا 
فأكثر  الله.  خشية  بغير  استخدامه  ّمت  عندما  ”اإلنترنت“ 
ّي نتيجة اخليانة الزّوجّية   حاالت الّطالق في مجتمعنا العرب
من الرّجال والّنساء، حيث يبدأ الّشخص بالّتعرّف إلى الغرباء 
وقد  بالغزل  ثّم  بالكلمة  العالقة  فتبدأ  شرعّية،  حدود  دون 

ـ“سكايب“ ثّم الّلقاء.  تصل إلى ممارسة اجلنس عبر ال
وفي مثل هذا احلال الكلمة التي كانت في البداية حراًما أّدت 
خاب  إلى احلرام.. وكم من فتاة بنت عالقة عبر ”اإلنترنت“ 
ا مخادًعا!  رجاؤها عندما جّد اجلّد، فلم جتد أمامها إّال ثعلًب
أن  علينا  منها  وللحّد  الباب،  هذا  في  الرّوايات  هي  كثيرة 
ّية؛ فلدى استعمالنا لإلنترنت يجب أن نبحث  نتحّمل املسؤول
من  ويعزّز  كرامتنا  على  يحافظ  أن  شأنه  من  ما  كــّل  عن 
وجودنا. وعلينا أن نتابع أوالدنا وال نتركهم لوحدهم يواجهون 
ما يحتويه ”اإلنترنت“ من عنف وجنس وتشّدد وفساد أخالق 
طالب  كّل  يستقبلوا  ال  أن  ــا  أوالدن نعّلم  أن  علينا  ويجب 
غير  ـ“فيسبوك“  ال على  األصدقاء  غالبّية  ألّن  للّصداقة، 
حقيقّيني لذلك عليه أن يشرك والديه في اختيار الّصديق وأن 
يتابع األهل كّل مشاركة، كي ال يقع أبناؤنا ضحايا التطرّف 
الّدعارة، وغيره  الرّذيلة واملخّدرات وجتارة  أوكار  واإلرهاب وفي 

من احملظور.  
وأخيرًا أذكر نفسي وإّياكم بقوله تعالى، كما جاء على لسان 
ا َمَتاٌع وَِإنَّ  َي ْن اُة الدُّ َي َا َهِذِه اْحلَ املؤمن من قوم موسى {َيا َقوِْم ِإمنَّ
َئًة َفَال ُيْجزَى ِإالَّ ِمْثَلَها *  يِّ َي َداُر اْلَقرَاِر * َمْن َعِمَل َس اْآلِخرََة ِه
َو ُمؤِْمٌن َفُأولَِئَك َيْدُخُلوَن  ٍر َأْو ُأنَثى وَُه ن َذَك ا مِّ وََمْن َعِمَل َصاِحلً

ِر ِحَساٍب}. ْي يَها ِبَغ رْزَُقوَن ِف َة ُي نَّ اْجلَ

"أّما اآلن فيثبت: اإلميان والرّجاء واحملّبة، هذه 
كورنثس   1) احملّبة"  أعظمهّن  ولكن  الّثالثة 
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احملّبة هي الّتعبير عّما هو الله في طبيعته 
هي  الله.  طبيعة  مع  الّتوافق  هي  املجد.  له 
اإللهّية.  الّطبيعة  شركاء  صرنا  كوننا  مظهر 
ومبادئه.  صفاته  وفــق  والّشعور  العمل  هي 
خلدمتهم  اآلخرين  إلى  ا  ـً ّي تلقائ تّتجه  وهي 
وفائدتهم، لكن اآلخرين ليسوا هم الّدافع إليها 
لها، بل هم غرضها وهدفها.  والعامل احملرّك 
أّما دوافعها ومنابعها ففي القلب من الّداخل. 
إليه.  املّتجهة  الغرض  عن  مستقّلة  وقوّتها 
طبيعتها.  وفق  الّظروف  كّل  في  حتّب  فهي 
وتقوى وتتغّذى وتنمو بالّشركة مع الله نفسه.

معنى  عكس  ومضمونها  معناها  ــة  احملــبّ
هي  الّذات  محّبة  إّن  الــّذات.  محّبة  ومضمون 
األنانية.. أّما احملّبة فتطلب خير اآلخرين كما 
هي  فينا  املتمّكنة  واحملّبة  خيرنا.  الله  طلب 
صفات  ومعظم  داخلنا.  في  الّشر  تقاوم  قــوّة 
ّية وال تكسب الّذات  احملّبة هي صفات إيجاب
القلب من ظّن  يتحرّر  وبها  ورائها شيًئا،  من 
الّسوء. وظّن الّسوء من صفات القلب الّطبيعّي 
في  شيء  كّل  حتتمل  احملّبة  ثّم  له.  املُالزمة 
هي  بينما  ــراه،  ت ال  ــذي  اّل والبر  اخلير  سبيل 
تراه.  اّلذي  الّشر  وحتتمل  املكروه  على  تصبر 

وفي كّل شيء تتأّنى وتترّفق.
لذلك هي  الله،  طبيعة  احملّبة هي  كانت  وملا 
متغّيرة.  غير  األبــد  إلى  وتستمّر  تنتهي  ال 
ُتستخدم  واسطة  وكــّل  الله  عن  إعــالن  فكّل 
في توصيل هذه اإلعالنات، وكّل علم باألسرار 
هنا على األرض، وباالختصار كّل ما له صفة 
إّمنا سينتهي  استكماله،  والّتدرّج في  الّتجزّؤ 
وسيبطل. أّما احملّبة فلن تسقط ولن تنتهي.

مع  ــة  احملــّب تثبت  احلــاضــر  ــان  ــزّم ال ــي  ف واآلن 
ــني هــذه  ــم ب ــظ ــكــن األع ــــاء، ول ــــرّج ــــان وال اإلمي
ــرّجــاء  ــــان وال ــة. ألّن اإلمي ــي احملــّب ــة ه ــالث ــّث ال
في  الكمال  حالة  ــاءت  ج مّتى  سينتهيان 
وألّن  اآلبدين.  أبد  إلى  احملّبة  وستبقى  املجد 
الّطبيعة  بطاقة  يرتبطان  ـــرّجـــاء  وال ـــان  اإلمي
الله  طبيعة  من  وهــي  احملّبة  ــا  أّم البشرّية، 
فتفضلهما وتعظم فوقهما بسبب طبيعتها.

واحملّبة أكبر وسائط الّنعمة في جذب الّنفوس 
من  أكثر  وبّناءة  فّعالة  إّنها  عليها.  والّتأثير 
وليمة  اُحملّب  والقلب  الرّوحّية.  املواهب  جميع 

دائمة ألّنه في جميع اّجتاهاته يتّمم ناموس الله. 
والقلب اُحملب مهما القى في طريق احملّبة فإّنه 
لن يندم على اإلطالق على ما بذل أو أنفق. 

هي  اّلتي  احملّبة  البسوا  هذه  جميع  "وعلى 
رباط الكمال"  (كولّسي 3: 14).  

ـــــة الــكــتــاب  ــرات دراس ــســك ــع ــــدى م ـــي إح ف
"احملّبة"  كلمة  أعرّف  أن  أردت  بكاليفورنيا، 
أّن  أدركـــت  ولكّنني  ــان.  ــّب الــّش مــن  ملجموعة 
احملّبة ال ُتفهم من مجرّد تعريف معنوّي غير 
ملموس، ولكن احملّبة ُتفهم مبثاِل بشرى بصورة 
عملّية. فأنت ال تفهم احملّبة من مجرّد احلديث 
تتجّسم  عندما  احملّبة  تــدرك  ولكّنك  عنها، 

أمامك بشكل عملّي.
البسيط  اجلميل  الّتعريف  ــر  ــذّك أت ــت  زل ال 
قران.  حفل  مناسبة  في  قيل  ــذي  اّل ة  للمحّب
عندما عرَّف أحد خّدام الرّب، احملّبة قائًال "أن 
حتّب فهذا معناه أن تبذل وتعطي" وقال اآلخر 
"إّنها الّشيء اّلذي ال ُيفهم معناه إّال باالقتران 

بالعطاء والّتضحية".
وقيل في قول مأثور "ال تصبح احملّبة محّبة 
الكلمات  هذه  تساعدنا  قد  تعطيها".  حّتى 
املقال،  هــذا  صــدر  في  اّلتي  ــة  اآلي فهم  على 
بولس  الرّسول  ذكره  ما  فهم  على  وتساعدنا 
اّلتي  فاحملّبة   .13 ـــى  األول كــورنــثــوس  ــي  ف
الله لم تكن مجرّد كلمة معنوّية  لنا  أظهرها 
صورة  ــأروع  ب ية  متجّل كانت  ولكّنها  روحّية، 
ُيخبرنا  لم  فالكتاب  الّصليب.  على  عملّية 
أخبرنا  بل  فقط  عظيمة  محّبة  أحّب  الله  أّن 
"هكذا أحّب الله العالم حّتى بذل ابنه الوحيد"

(يو 3: 16).
 7-1  :13 ــوس  ــورنــث ك  1 ــى  إل رجعنا  ــإن  ف
كلمة  واستبدلنا  الّشهير،  ــة  احملــّب إصــحــاح 
هذا  أّن  سنجد  يسوع"  "الرّب  بكلمة  "احملّبة" 
الّشخص الفريد هو الّتعبير الكامل الرّائع عن 

احملّبة.
أن  عليه  الله،  أحّبنا  كم  يعرف  أن  أراد  فَمْن 

يتقابل مع املسيح لُيخبره عن هذه احملّبة.
فال تضّيع وقتك في مجرّد الّتفكير في هذه 
احملّبة، بل باألحرى اسلك ومارس هذه احملّبة. 
فكّلما تسلك في احملّبة، كّلما تصبح أكثر 

شبًها بالرّب يسوع.
أظهرنا  كّلما  ا،  ـً ّي عمل احملّبة  لبسنا  وكّلما 
ــودود.  ال ـُمحّب  ال بالّشخص  ارتباطنا  للّناس 

وكّلما تعّظم املسيح في أعني الّناس.
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لقد جاء قرار احلكومة اإلسرائيلّية بإعالن احلركة اإلسالمّية 
ُخطوات  من  ذلك  تبع  وما  محظورة،  كحركة  ّية  الّشمال
وقرى،  مدن  عّدة  في  ومؤّسساتها  قادتها  بحّق  قمعّية 
كخطوة تقفل عملًيا، حلقة راوح ورقص على محيطها 

عديدون من احملّللني والّسياسّيني منذ سنوات طوال.
البعض تساَءل، رمبا بخبث، ملاذا تأّخر القرار اإلسرائيلّي؟ 
يغمز  أن  حاول  الّدفني،  الّتساؤل  هذا  خالل  من  ومنهم، 
ُمعلن،  وغير  لسنوات  دام  إسرائيلّي،  رضا  إلى  ويشير 
ال  إسرائيل،  في  اإلسالمّية  احلركة  به  تقوم  كانت  عّما 
األحــزاب  شعبّية  في  خسائر  من  سّببته  فيما  سّيما 
الّناشطة بني اجلماهير في  ّية  العرب الّسياسّية  واحلركات 
أواسط  في  ذروه  وصل  نشاط  والّنقب،  واملثّلث  اجلليل 
اجلبهة  إسقاط  ــى  إل ا،  ـً ّي عمل وأّدى،  الّثمانينّيات، 
الفحم،  أم  في  البلدّية  رئاسة  من  للّسالم  الّدميقراطّية 
اإلسالمّية  احلركة  بني  ضارية  سياسّية  منافسة  ونشوب 
و"اجلبهة"، في البداية، ألّنها كانت القوّة األساسّية اّلتي 
ّية.  كانت تسود وحتكم في العديد من القرى واملدن العرب
احلركة  تبّنت  فلقد  العام،  الّسياسّي  املستوى  على  أّما 
ا يدعو إلى مقاطعة انتخابات  ـً اإلسالمّية موقًفا سياسّي
الكنيست اإلسرائيلّية، وجنحت بعد سنوات من الّدعاية 
والّدعوة، بحسر نسبة الّتصويت بشكل ملموس ومؤّثر، 
ّمما عزّز نداءات معسكر املؤمنني بضرورة القيام بعملّية 
ّية  إقصاء ذاتّية والعزوف عن املشاركة الّسياسّية البرملان
عن  الّدفاع  أجل  من  ضرورّي  نضالّي  كخيار  وإضعافها 
سعوا  بذلك  وهم  البالد،  في  العرب  املواطنني  مصالح 
وجنحوا، إلى حٍدّ بعيد، بتأسيس بديل سياسّي ال يعترف 
البرملان  بشرعّية  وال  ّية  الّنضال الوسيلة  هذه  بشرعّية 
فيها. احلكم  وسلطات  الّدولة  في  ميّثله  وما  الّصهيونّي 

قد حدا  ما  الّدارسون واحملّللون في متحيص  ينشغل  قد 
بالّنظام اإلسرائيلّي الّتخاذ قراره املُجحف في هذه األّيام، 
ذلك،  أسباب  على  للوقوف  ضــرورة  هنالك  تكون  وقد 
منذ  ناشطة  اإلسالمّية  احلركة  أّن  يعرف  والكّل  خاّصًة 
عقود وأّنها مرّت بفترات كانت فيها أقوى ّمما هي عليه 
اليوم، لكّنني وبعيًدا عن هذه الهواجس اؤّكد معارضتي 
لقرار احلكومة اإلسرائيلّية، رغم اختالفي الكامل وشبه 
مستقبًال  أعود  وعساني  اإلسالمّية،  احلركة  مع  املُطلق 
ألشرح دواعي موقفي هذا، ولو كي أقنع من واجهني، قبل 
أّيام وهاجمني، حني لم أقبل مثلهم أن أفرح لهذا القرار 

اإلسرائيلّي وأصّفق له.
حركة  في  البارزين  القيادّيني  ألحد  زيارتي  أنهيت  لقد 
للّسجن  الرّئيسّي  ــاب  ــب ال وصلت  أن  ــا  وم ــاس"،  ــم "ح
اإلسرائيلّي الحظت فرحًة بارزة على وجوه من تواجد في 
أّن سّجاًنا، عرفته من قرية  املركزّية، حّتى  املراقبة  غرفة 
إلّي خبر إعالن  و"زاًفا"  ا  بادرني محيًي لقريتي،  مجاروة 
ّية كتنظيم  حكومة إسرائيل عن احلركة اإلسالمّية الّشمال
قدر  على  كالمه  وكــان  منتصر  بحفاوة  تكّلم  محظور؛ 

لباسه، فأمقتني.
جئت لهذه الزّيارة، بناًء على طلب األسير، وألّنني دافعت 
عنه في املاضي أكثر من مرّة، إّال أّنه وأسوًة بالعديدين 
حركّي  كقرار  أحسسته  مبا  اختار،  احلركة،  في  رفاقه  من 
متعّمد، أن يوّكل عنه محاٍم آخر، على الرّغم من وطيد 

ا.      ـً العالقات اّلتي ربطتني به تاريخّي
الّشيخ  وبني  فبيني  وسعيًدا،  ا  متأّهًب الّسجن  دخلت 
ذلك  في  ُعّمدت  واحترامات  وسفر  ذكريات  من  ضفاف 
الزّمن اجلميل حني كان الوطن عروتنا الوثقى والّنجاة من 

أعقاب البنادق هّمنا.
 جاءني، كعادته، ُمبتسًما. لم ينتظر حّتى يقوم الّسّجان 
حني  على  الهاتف،  فأخذ  القيد،  من  معصميه  بفكاك 
أغرقني  ـــرى.  األخ اجلهة  ــي  ف فعلت  مثله  ــا  وأن لهفة، 
منه  أسمعها  لم  وبدعوة  بتصبيح عربّي فصيح جميل 
الّنافذة  اخترقت  بحرارة  عليه  فــرددت  طويلة،  مّدة  منذ 

الّسميكة اّلتي لم تنجح بالفصل بيننا.
وكالكبار  العاّمة،  املقّدمات  بعض  في  احلديث  أنهينا 

تعّمدنا أّال نسقط في إغواء املعاتبات، إّال مبا تقتضيه 
مبا  ويذّكر  جنباتنا  في  ينبض  زال  ما  وبعضها  احملّبة، 

قالته، فيروز عن احملّبة والعتب واألحباب.
بأّي  له  إسدائي  وقبل  قضّيته،  في  ــي  رأي عن  سألني 
وبعض  دفعه  ــذي  اّل الّسبب  ــرف  أع أن  ــررت  أص مشورة 
إخوته أن يتوّقفوا عن توكيلي بقضاياهم، مع أّنني كنت 
طوال،  سنوات  مدى  على  واملعتمد  األثير  مستشارهم 
وقياداتهم  كوادرهم  من  مئات  عن  بالّدفاع  فيها  قمت 

بكّل تفاٍن وإخالص ومهنّية وحماس. 
حاول أّال يجيبني، لكّنه، وبعد أن استحلفته باسم املروءة 
والوفاء، قالها مبا يشبه اخلجل والّتبرير: "لقد تعّديَت يا 
أستاذ على شيخنا وهاجمته في أحد مقاالتك بقسوة"، 
توّقف وشعرت في صوته حزًنا وغّصًة لم أحتّقق إن كانت 

علّي ومن أجلي أم على شيخه. 
هزّني ما سمعته منه، فهو يقبع وراء قضبان القهر ويواجه 
له  الّتحريض ضّد االحتالل، وذلك بعد أن سّجلوا  تهمة 
يليق  ومبــا  فيه  الّتحدث  يجب  مبا  فيها  حتــّدث  خطبًة 
باالحتالل وموبقاته. ناقشته بضراوة، ودافعت عن حّقي 
بالّتعبير عن رأيي وعن واجبه بسماع مواقفي واحترامها، 
املقبول  غير  فمن  عليها،  موافق  غير  كــان  إذا  حّتى 
واملعقول أن يحاربوني أو يحاربوا غيري، بلقمة العيش 
وباملقاطعة بسبب رأي عّبرت فيه عن موقف ما، أو في 
شخص، حّتى لو كان مبكانة الّشيخ القرضاوي أو غيره.

سأدافع عن  فأنا  ا،  ـً ّي إيجاب االختالف،  رغم  حوارنا،  كان 
احملكمة  قضاة  أمام  ومواقفه،  رأيه  عن  بالّتعبير  حّقه 
مع  وذلك  وحّجة،  قوة  من  أوتيت  ما  وبكّل  العسكرّية 
علمي، مع أّنه لم يقل ذلك، بأّنه لن يفعل مثلي لو كنت 
الّشيخ  يكون  قد  فيها  الّدّيان  محكمة  في  املّتهم  أنا 

القرضاوي أو َمن ميشي على طريقه وطريقته. 
وقفت أمام ثالثة سّجانني أبدوا استغرابهم من رّدة فعلي 
على ما أخبروني للتوّ، لقد سخرت من بهجتهم وقمت 
قاسية،  بكلمات  اإلسرائيلّية  احلكومة  ــرار  ق بشجب 
في  قّمة  وبكونه  واألحمق،  الفضيحة  بالقرار  ووصفته 
الرّعونة والقهر. حاولت أن أشرح لهم ملاذا أدين ذلك القرار، 
لكّنهم  اإلسالمّية،  احلركة  مع  باملطلق  أختلف  أّنني  رغم 

تناوبوا على مقاطعتي. 
كان "جاري" األّول اّلذي فاجأني متسائًال باحتجاج وغضب 
بلدي  في  هوجمت  أّنني  يعرف  أفهمني،  هكذا  ــو،  وه
وفيه ُكّفرت بسبب كتاباتي من قبل مجموعات شباب 
أتباع  من  ُيعتبرون  الحًقا  ُعلم  كما  بعضهم،  مسلمني، 
نحيف،  سّجان  برّقة،  اندفع،  وبعده  اإلسالمّية؛  احلركة 
وسطها  في  صافية،  رّمانية  حمرة  وجهه  على  علت 
غّمازتني حملتا عينني بلون الّشهد، قميصه كان يكشف 
اليمنى  أذنه  وفي  متعانقني  مدّالًة حتمل جسدين  قالدة 
ا عّني، وقد اقترب مّني  حلقة فضّية حتمل شكًال غريًب
بغمغمة  نّبهني  ُمتعب،  قنديل  كضوء  خافت  وبصوت 
وأّكد لي أّنه يعرف ما كان سيكون مصيره لو عاش في 
أمثاله  قادة  يعتبرون  يقف  رأسه  على  حكم  نظام  ظّل 
أكوام من قرف؛ أّما الّثالث، وكانت على رأسه "كيباه"، 
زميله  قاطع  كبيرة متأل نصف صدره،  داود  وقالدة جنمة 
ّية لكناء، وقال حازًما: "ال يكفي  الرّقيق، وتوّجه إلي بعرب
ترى  أال  وإعالنهم كحركة محظورة،  قرّرته حكومتي  ما 
ما يفعل إخوتهم ببعضهم البعض في العراق وليبيا"! 

فأنا  أخــرج،  كي  الّسجن  ــاب  ب لي  يفتحوا  أن  طلبت 
أعرف أّنني لن أنتصر في نقاشي على جاهل، ولن أقنع 

ا يعيش نشوَة البسطار والعصا.  ـً عنصرّي
في  الّدم  مشاهد  تنقل  الّتلفزيون  شاشة  بيتي.  وصلت 
الوجوه تتوالى أمامي  الّصوت. عشرات  فرنسا. أطفأت 
أن  وأطلب  بصديقي  أستنجد  وتنطبق.  تنفتح  وشفاههم 
العرب  أسمته  ّمما  كثيرًا  معه  وليصطحب  فورًا  يأتيني 
املرحة، صوابني الغم. أنتظر على كنبتي بعينني جاّفتني 
ومتعبتني، ألّن العمر إذا تناهى، هكذا عّلمتني اخلسارة، 

انقطع الّدمع!
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احلكومة اإلسرائيلّية برئاسة نتنياهو ترتكب من 
احلماقات، ما يجعل املرء في كثير من األحيان 
تتصرّف  احلكومة  هذه  كانت  إذا  عّما  يتساَءل 
ا وهي في حالة وعي أو بال  ـً ا واجتماعّي ـً سياسّي
وعي. لكن كاّفة املؤّشرات تدّل على أّن احلكومة 
-وعــي،  الــالّ حالة  عليها  تسيطر  اإلسرائيلّية 
وهذا يّتضح في بعض قراراتها، وال سّيما القرار 
األخير بحظر احلركة اإلسالمّية (اجلناح الّشمالّي) 

واعتبارها حركة خارج عن القانون. 
بحظر  املّصغر  الوزارّي  املجلس  بقرار  نتفاجأ  لم 
احلركة، ألّن نتنياهو كثيرًا ما هّدد بإخراج احلركة 
أو  وقــت،  قضّية  كانت  واملسألة  القانون،  عن 
باألحرى استغالل الوقت املناسب لتنفيذ تهديده. 
ويبدو واضًحا أّن نتنياهو استغّل األوضاع على 
اإلرهاب  عملّيات  سّيما  وال  الّدولّي،  الّصعيد 
في باريس، وأعلن عن حظر احلركة. ولم يكتِف 
نتنياهو باإلعالن عن احلظر، بل تعرّضت مكاتب 
الفحم ويافا ملداهمات  ومؤّسسات احلركة في أم 
من قبل قوّات كثيرة من الّشرطة، حيث طالت 

هذه املداهمات منازل لقادة من احلركة.
احلّجة الواهية وغير املنطقّية اّلتي اعتمد عليها 
نتنياهو في قرار احلظر، هي أّن احلركة اإلسالمّية 
بأمن  ”تخّل  بأعمال  وتقوم  ”الّتحريض“  متارس 
متاًما.  ذلك  عكس  هي  احلقيقة  لكن  الّدولة“. 
تقوم  اّلتي  هي  نفسها  اإلسرائيلّية  فاحلكومة 
مثيل  ال  حتريض  بحملة  شهرين  حوالي  منذ 
لها ضّد احلركة، وال سّيما ضّد رئيسها الّشيخ 
املسجد  عن  تدافع  احلركة  ألّن  فقط  رائد صالح، 
منذ  تنّظم  وألّنها  اإلسالمّية  واملقّدسات  األقصى 

سنوات حملة األقصى في خطر. 
إّن قرار حظر احلركة اإلسالمّية (اجلناح الّشمالّي) 
ا  ـً ّي وعرب ا  ـً ّي محل كثيرة  بسلبّيات  سيعود 
قد  ا  ـً ّي محل وحكومته.  نتنياهو  على  ا  ـً ّي ودول
هو  القرار  ألّن  احلركة  إخراج  في  نتنياهو  ينجح 
قرار تعّسفي جاء إرضاًء للّناخب اليمينّي. لكن 
إخراج  يستطيعوا  ال  يدعمه  َمن  وكّل  نتنياهو 
الّشباب  من  العديدة  اآلالف  قلوب  من  األقصى 
املسلم أنصار احلركة اإلسالمّية في الّداخل، اّلذين 

مبادئ  على  وترعرعوا  نشأوا 
يرون  واّلــذيــن  وأهدافها،  احلركة 
في األقصى خطًأ أحمر ال ميكن 
ا  ـً ّي وفلسطين عليه.  الّسكوت 
الِفَلسطينّيني في  هناك ماليني 
دفاًعا  سيهّبون  اّلذين  الّشتات 

عن األقصى.
وأريد أن أضيف شيًئا إلى ذاكرة نتنياهو، بوجود 
أربعِمائة مليون عربّي لن يسكتوا أبًدا على أّي 
من  أكثر  وبوجود  األقصى،  ضّد  أحمق  تصرّف 
مليار ونصف املليار مسلم في العالم يضعون 
مهما  عنه  يتنازلوا  ولــن  قلوبهم  في  األقصى 

كانت الّظروف.
احلركة  حظر  ـــرار  ق ـــأّن  ب نتنياهو  اعتقد  إذا 
األقصى،  أجــل  من  العمل  سيمنع  اإلسالمّية 
فهو خاطئ متاًما. ألّن هذا احلظر سيعود بنتيجة 
املجتمع  ألّن  ــرار،  ــق ال أصــحــاب  على  عكسّية 
العربّي في الّداخل بكاّفة طبقاته وأحزابه وحركاته 
يزيدها  ّمما  احلركة  جانب  إلى  يقف  الّسياسّية، 
الُعليا  املتابعة  جلنة  ُمرّكبات  أجمعت  وقد  قوّة. 
احلظر،  موضوع  ملناقشة  الّطارئ  اجتماعها  في 
ّية  الّشمال اإلسالمّية  احلركة  حظر  قرار  أّن  على 
القانون، هو اعتداء على املجتمع  وإخراجها عن 
ّية، قرارًا  العربّي. واّتخذت الّلجنة كردود فعل أول
باإلضراب العاّم والّشامل أمس اخلميس، ودعت 
إلى تظاهرة ُقطرّية كبيرة يوم غد الّسبت، على 
اعتبار أّن قرار احلظر هو واحد من أخطر القرارات  

ضّد فلسطينّيي الّداخل.
جلنة املتابعة اّلتي تعتبر املرجع األعلى لفلسطينّيي 
ال  بصورة  االسرائيلّية  احلكومة  أفهمت  الّداخل، 
تقبل الّشك أّنها ستفعل أكثر من ذلك للّدفاع 
عن احلركة اإلسالمّية، إذ قرّرت توجيه رسائل إلى 
ّية لشرح قرار احلظر. واألمر األهّم،  مؤّسسات دول
القانون،  وبرغم قرار إخراج احلركة اإلسالمّية عن 
الّداعم  موقفها  من  وانطالًقا  املتابعة،  جلنة  فإّن 
احلركة  هذه  متّثله  ما  أّن  ترى  اإلسالمّية،  للحركة 
املتابعة، على  سيبقى حاضرًا على طاولة جلنة 
اجلماهيرّي. واحلضور  والقيمة  الّنشاط  مستوى 
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(أبو الّنور) الپاريسّي 
ال يؤمن بالفوضى

(أبو الّنور) الپاريسّي
ال يأخذ باحلسبان

أّن الليل..
يسافر من واشنطن..

إلى لبنان.
والّليل..

يسري من اليَمن
إلى الّسوربون.

(أبو الّنور) الپاريسّي
 ال يعرف..

عن احلرب القادمة..
من الّسماء..

في ليلة القدر..
من رمضان!

***
(أبو الّنور) الپاريسّي

ال يفهم الفوضى..
وال يؤمن..
أّن الّليل..

يجمع األعراق..
في اإلنسان.

واحلرب العادلة
تخرج من جيب سترته..

البيضاء.
ضّد اإلرهاب..

في كّل مكان
***

كأّن حرب اخليال
الّسينمائّي..

مرجًعا.

وأّن احلرب الّنظيفة!!
في اجلزائر..

أبطالها من الّشيشان.
***

هل (أبو الّنور)..
بعد املراجعة..

هو (أبو الّنور)..؟!
ومواطنيه في خطر؟

ـًا.. وهل كانت مبادئه حّب
(جي تيم)؟!

أو مجّرد جواب؟
واملرأة ذات احلجاب

أهي لألحباب واإلجناب؟!
***

الّصمت اخلافت..
يخفت..

على شّفة (أبو الّنور)..
الّراوية للكتاب.

قّصته..
صارت فضيحًة.

مللمها احلّمال.. والّزبال.
ــو  و(أبـــو الــّنــور) هــو (أب

الّنور)..
(مرسيلييز) وبّخور.

متحف (البابور)..
يعوم بالّدستور

و ساحة الّنصر..
يتبختر فيها العسكر..!
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حرَكٌة بعيدٌة عن الَعَرِبّية
ظهرت ملآِرٍب

وأهداٍف ِسياسّية
بعيدٌة عن الّديانات

وُمنِسفة ِلْلَقْوِمّية
من  سُيحّقق  هــل  ُتــرى 

َزِرَعها
َبيَننا

ة؟! َمطاِمِعه اَجلِليَّ
ال وألف ال

عن  وَتــنــعــِدم  ستختفي 
البشرّية

ا هي غريبٌة عنَّ
وعن كّل ما ِميسُّ ِبالَعَرِبّية

ال َنراُهم وُهم
بآالِت الّدماِر 

دون ُيَزوَّ
و“َيْقِبضون“
وِممَّن يقِبضون

لكن نْسَمُعُهم
دون وهم ُيهدِّ

دون وهم يتوعَّ
بُلغٍة ثقيلة

بلغٍة َبعيدٍة كّل الُبعِد
عن ُلَغِة االمِّ
وَرحِم اُألمِّ

ورحَمِة اُألمِّ
يِبثون القتَل

يبثوًن الَوعيَد والُسمَّ
بُلغٍة غير ُلَغِتِهْم

ِبَلهَجٍة َغيَر َلْهَجِتِهْم
غير لهجِة الِعراق اخلاْم

ولهجِة أهِل الّشاْم
لكي ُيخطئ َمن يريد أن 

ُيخطئ
ال  يعلم  ال  من  ُوُيخطئ 

الّلهجاْت
وال  الكِلماْت

إّن هؤالء عرٌب همجّيوْن
قتلة بربرّيوْن

كّلهم متطّرفون 
ِلذا يستحّقون

كّل ما يحصل لهم
من موٍت ومن دماْر

من تشريٍد
وعدم استقراْر

كّلهم قتلة باسِم الّدين
كيف يكونوا أحراًرا؟!

ولكّننا أبناَء العربّية
أبناُء هِذِه اَألْرِض

وهِذهِ القومّية
ة الّشريفة األِبيَّ

نعلُم وَنفَهُم
أهداَف املُرَتَزقة الَدنّية

”مخفيي“  لــيــِهــم  ــوِّ وُممَ
ة الّشخِصيَّ

ٍة غِبّية نحن لسنا أبناَء أمَّ

ولن نكوَن َكذِلك
ُرغَم ُفروقاِتنا الّدينّية

ــْم  ــُه ــَب ــي ــال وُرغـــــــَم أس
ة الَوحِشيَّ

نعلُم وَنْفَهُم
أّن هذه احلركة

املسّماة بالّداِعشّية
تكون  ولــن  ا  ِمنِّ ليَست 

ا منَّ
اجلهات  حاولت  مهما 

املَعِنّية
َقنا منا وُتَفرِّ أن ُتقسِّ

ـــــــَرح عــلــيــنــا  ـــــــْط َوَت
املسؤوِلّية..

(حيفا)

ُأْكُتبني إليَك
ألّنَك لم تغادرني 

منذ وَعْيُت الّسفر إلى ِضفاف املعاني
هرًبا

من صمِت الكالم
وألٍم دون باٍب ونافذة

ُأْكُتبني
ُألدمَن الّذهاب

إلى أرض إبداعَك
وإلـــى أقــصــى مــا فــي شــعــرَك من 

جمال..
أكتُب وأْصغي

إلى صوٍت في داخلي
فَأخبُز كلماتَك

زاًدا
للّزمن الَيباب

كي يخرج الّزيتون من أرِضَك
يوقظ خامل اجلذور بَغيِث اإلله...

***
َكَتْبُتني وأنا في توّهج ألقول:

فكْكُت أزرار قميص غيمة
على ُبعِد سنونوتني حتمالن

قصيَد إبداعك...
***

انهمرُت
سفًرا فيه وقد َنَهْرُت على 

أسئلتي اخلاسرة
***

سُت خيوًطا ناعمًة أسَّ
بيني وبني أبجديتَك بناء وإيقاًعا..

***
راودُت َفْيَضَك

فإذا هو؛
زمُن ِشْعر ُمبهر، ُمدهش

نهر دافق
َمَطُرُه

واملــجــازات  االســتــعــارات  سيولة 

واالنزياحات
والّصور امللّونة

مطر
يحمُل عذايات اإلنسان

آالَمُه وآماَلُه
ال يقول:

اليوم سأستريح
اآلخــر  الــوجــه  عــن  الباحث  وهــو 

للحياة...!
***

متوّكلي، أّيها الـ طه
أعرُف

أّنَك َصَنعَت ألحالمك أجنحة
دَت جراح العبارة َضمَّ

ْمت وأنقذَت اخليال من الصَّ
لتقول:
أنا أكَرُه

أن ُتْرَغَم العصافير على اإليواء
وأن ُيَبّح صهيل قيثار اخليول

وَتْنصاع الّذاكرُة للّنسيان..!
***

هذا أنا 
رتْقُت حرًفا بحرف

سَكْبُت ضْوًءا خلَف خطواتي
خاتلُت

وجَع االنكسار
ومضيُت

حيُث ال ميضي...
أْسبح

ة الّضاد في ُكِليَّ
ِشعًرا

يقوُل وجودنا
داًرا

ليس فيها سوى الّديار
ليس فيها سوى األْشعار
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لُترفع  احلـــداد،  تعلن  فرنسا 
ــوارع  ــوداء فــي ش ــّس األعـــالم ال
وأحياء مدينة األضواء، مدينة 
واحلرّية  الفّن  مدينة  ــاة،  احلــي
ــات  ــّي ــد عــمــل ــع واجلــــمــــال، ب
الّتفجير الّدامية اّلتي أسفرت 

عن مقتل عدد كبير من املواطنني اآلمنني، من ُعّشاق احلياة.   
في  فولتير  بولفار  منطقة  في  وحــده،  "باتاكلون"  مسرح  في 
پاريس، ُقتل أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات. حدث 
هّز مشاعر األوروبّيني والعالم بأسره، وفي فرنسا أعلن الرّئيس 
وإغالق  البالد  في  الّطوارئ  حالة  هوالند  فرانسوا  الفرنسي 

احلدود في أعقاب االعتداءات الّدامية.  
كما قام عدد من مشاهير العالم بتغيير صورهم الّشخصّية على 
"فيسبوك"، كيف  الّتواصل االجتماعّي  صفحاتهم في مواقع 
ال وهم ضمير الّشعوب الّصادق، معلنني تضامنهم مع الّشعب 
الفرنسّي، فهذا احلدث املؤلم لن متحوه األّيام من ذاكرة الفرنسّيني 
وأذهانهم، فهل ستتغّلب الصورة الّسوداء املليئة بالعنف والقتل 
وأضوائها؟!     وناسها  بفّنها  اجلميلة  فرنسا  على صور  والّدماء 
روما  لنادي  الفّني  املدير  جارسيا،  رودي  الفرنسي  فأعرب 
ّية اّلتي تعرّضت  اإليطالي، عن صدمته جتاه الهجمات اإلرهاب
قتيل  بني  ما  املئات  أسفرت عن سقوط  واّلتي  "پاريس"،  لها 
الّتواصل  موقع  في  الرّسمّية  صفحته  عبر  فكتب  وجريح، 
املأساة،  تلك  لوصف  كلمات  أجد  "ال  "تويتر":  اإلجتماعّي 
تضامني ومواساتي ألسر الّضحايا واجلرحى، علينا أن نتضامن 

وأن نّتحد سوًيا لبناء مستقبل أفضل". 
شك  ــى  أدن ــدون  ب فرنسا  ــي  ف ــرة  ــي األخ الّتفجيرات  أّن  كما 
وُعنًفا،  قسوًة  أكثر  مختلفة،  ــرى،  أخ دولــة  فرنسا  ستجعل 
سياستها،  تغيير  على  فرنسا  سترغم  الّتفجيرات  ففظاعة 
حيث سمعنا تصريحات زعماء اليمني الفرنسي اّلذين أشاروا 
اجلاليات  الّتعامل مع  كيفّية  الّتفكير في  إعادة  إلى ضرورة 
على  غاراتها  تكثيف  وإلى  فرنسا،  في  واإلسالمّية  ّية  العرب

مواقع داعش في سوريا. 
في  اخلريفّية  الهادئة  لياليها  تعيش  أن  پاريس  اعــتــادت 
في  يتجوّلون  الّسائحني  تشاهد  وكنت  ــوع،  ــب األس نهايات 
موسيقًيا،  حفًال  املوسيقى  محّبو  ويشاهد  اجلمهورّية  ميدان 
وفجأة تتغّير املعادلة لتبدأ سلسلة متتابعة من الّتفجيرات، 
أحدها على أعتاب اإلستاد اّلذي يحضر فيه الرّئيس الفرنسي 
املباراة، وآخر في مسرح "الباتاكلون" تبعه اعتداء مسّلح حيث 
إطالق  في  ــدأوا  وب بالكالشينكوف  مدّججون  مسّلحون  دخل 
والّتأّثر  للّدهشة  املثير  ومن  عشوائّي.  بشكل  الّنارّية  األعيرة 
البالغ في آٍن واحد، أّن إحدى الّناجيات كتبت على صفحتها 
من  جزء  هو  يحدث  ما  أّن  ظّن  اجلميع  إّن  "فيسبوك":  على 
العرض واستمرّوا بالغناء، حّتى أدركوا أّن ما يحدث حقيقّي، 

وبدأ حّمام الّدم ُيغرق اجلميع.
حجم احلدث وفظاعته جعل الرّئيس الفرنسي ُيعلن احلرب على 
داعش في سوريا والعراق، وطالب بتعديل الّدستور الفرنسي، 
ولدوا  عّمن  اجلنسّية  نزع  بند  في  الّنظر  بإعادة  طالب  حيث 
عن  بحثنا  وإذا  الفرنسّية.  اجلنسّية  مكتسبي  أو  فرنسّيني 
أّن  جند  األحــداث  تلك  اء  جــرّ من  األكبر  واخلاسر  األكبر  الرّابح 
حافظ األسد هو الرّابح األكبر، فبعد التدّخل العسكري الرّوسي 
الّتصريحات  تأتي  ــد،  األس حافظ  نظام  لصالح  سوريا  في 
الفرنسّية األخيرة واخلطوات اّلتي اتخذتها مؤّخرًا لصالح األسد 
أيًضا، حيث يستطيع األسد اليوم أن يقول للعالم إّن ما حدث 
هو نتيجة التدّخل اخلاطئ في الّشرق األوسط عاّمًة وفي سوريا 
ّية واإلسالمّية  خاّصًة، أما اخلاسر األكبر فهم أبناء اجلالية العرب

في فرنسا، وستكشف لنا األّيام ذلك. 
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في  املساهمة  شرف  لي  وكــان  ”امليدان“،  مسرح  مؤّسسي  هيئُة  أرادت 
عضوّيتها، قبل أكثر من عشرين سنة، أن يكون هذا املسرح املتوّخى قاعدًة، 
ًة مستقرّة، ترتكز بدورها على ثالث دعائم  ًة فنّي ًة ثقافّي ّي أو ُقْل ركيزًة عرب
ًيا) الّسلطات احمللّية في  ثابتة متكاملة، هي: (أوًّال) وزارة الّثقافة، (ثان
ّية وفي املدن املختلطة أيًضا، كحيفا ويافا والّلد والرّملة  قرانا ومدننا العرب

وعّكا ومعلوت ترشيحا وغيرها، (ثالًثا) اجلمهور العربّي بصورة عاّمًة.
ًدا أّن استقرار هذا اجلسم الّثقافّي وثبوته وتطوّره، مرهوٌن  لقد كّنا ندرك جّي
بركائزه الّداعمة، فغياب أّي منها أو تقزميه أو تقزّمه ذاتًيا، سيؤّدي حتًما 
إلى ضعضعة اّتزان املسرح إيذاًنا بسقوطه وانهياره، أو سيصبح في أحسن 
إن  الّثقافّية،  ياقة  الّل أصحاب  مجاراة  عن  وُمْبعًدا  بعيًدا  أعرَج  احلاالت 
لم يكن متسوًّال على قارعة طريِق احلضارة، يستجدي احلسناِت ويجمع 
حّبي  تأثير  رّمبا حتت  تصوّرُت،  لقد  الّلئام.  مائدة  عن  املتساقطة  الفتات 
إّن مسرًحا  لندن،  الّطويلة في  إقامتي  أثناء  البريطانّي  باملسرح  وإعجابي 
يرتكز على وزارِة ثقافٍة تْعتمُر مبدأ املساواة وحتترم حرّية الرّأي واإلبداع، 
إزالة  عن  ًة  أهمّي تقّل  ال  الّثقافة  تنمية  أّن  تدرُك  محلّية  ُسلطات  وعلى 
(يزخر  وكيًفا  ونّيف)  (مليون  ا  ـً كّم ّيز  ُمم ّي  عرب جمهور  وعلى  القمامة، 
بالكفاءات)، أقول لقد تصوّرُت أّن مسرًحا كهذا سيتجّذر وينمو ويترعرع  
ا كبيٍت دافئ لفّنانينا املعروفني اّلذين  ـً ّي ليصبح دوحة نستظّل بها ثقاف
فرضوا مكانتهم بجدارة واستحقاق على املسرح العبرّي، وكمدرسٍة حتتضن 
فّنانينا الّناشئني وكدفيئٍة تنّمي املواهَب الفنّية املكتَشفة الواِعدة وكمصدٍر 

ملتعٍة روحّية يبحث عنها املشاهدون حاضرًا ومستقبًال.
واليوم، وبعد مرور عشرين سنة على تأسيس مسرح ”امليدان“، أتساَءل مرّة 
أخرى هل تصوّري حتّقق أم بقي مجرّد حلٍم وردّي؟ وهل الواقع املوجود يجّسد 
األمَل املنشود؟ قد تختلف اآلراء بهذا الّصدد وقد تتباين املواقف، لكّني 
أعتقد أّن هناك إجماًعا بأّن مشكلة مسرح ”امليدان“ األساسّية كانت وما 
زالت القضّية املادّية اّلتي أعاقت تطوّرَه وكبحت انطالقَته وقزّمت برامَجه 
وها هي جتعله اليوم يقف على شفا الهاوية، وعلى عتبة اإلغالق والغياب 

ا عن الّساحة الفنّية. ـً ّي نهائ
من وزارة الّثقافة، في  ّي اّلذي حصل عليه مسرح ”امليدان“  إّن الّدعم املال
لتأسيسه (1995)، كان نحو ثالثة ماليني شيكل. غير  األولى  الّسنة 

القيمة  املعيشة وانخفاض  ا، رغم غالء  ـً بالّتراجع سنوّي املبلغ أخَذ  أّن هذا 
وربع  مليون   (2014) املاضية  الّسنة  في  ليصبح  للشيكل،  ّية  الّشرائ
ّي  املليون شيكل فقط! وفي حني كان املسرح يتوّقع وينتظر زيادَة الّدعم املال
ّية (2015)، صّبت عليه تلك الوزارة  الّثقافة، في الّسنة احلال من وزارة 
املوازي“،  ”الزّمن  املستنيرة جاَم غضِبها، ألّنه جترّأ على عرض مسرحّية 

ا. ـً ّي وقذفته بقرارها املُجحف القاضي بتجميد الّدعم املالّي كل
عبًثا حاوَل مسرُح ”امليدان“ جاهًدا أن ُيثبت ملعالي وزيرة الّثقافة، بالّدليل 
احملسوس، سمًعا ونظرًا، أّن مسرحّية ”الزّمن املوازي“ براٌء ّمما ينسبه اليمُني 
اإلسرائيلّي إليها، كما رُفضت أدّلُة املسرح الّدامغة حّتى عندما قّدَمها املسرُح 
حملْتها إلى معاليها ”مديرُة  الوزيرة في ”سّلٍة ثقافّية“  إلى ”السّيدة“ 
املديرة. وطّيرت  املسرح  وجه  في  الّسلة  معاليها  فرمت  بالّذات.  الّسلة“ 

لكن عندما قال املستشار القضائّي للحكومة يهودا فاينشتاين، بأّنه ال 
ّي مقياًسا لتقدمي الّدعم  يحّق لوزارة الّثقافة أن تعتبر مضامَني العمِل الفّن
املالّي، سارعت وزارُة الّثقافة فاستّلت من جعبتها تهمًة جاهزًة أخرى هي 
”حصول مسرح ”امليدان“ على متويٍل من جهات معادية“. وعندما دحَض 
ذات  يقودها  كاملة  ”أوركسترا“  عليه  أطّلت  أيًضا،  الّتهمة  هذه  املسرُح 
املايسترو اخلفّي، مؤّلفة من مسّجل اجلمعّيات ومن ضريبة الّدخل، ناسني 
املكتوبة وباألرقام  املوّثقة  بالكلمة  يتعامل  ”امليدان“  أّن مسرح  ومتناسني 
ا، وبالّتحديد منذ  ـً الواضحة اّلتي ال لبس فيها، بدليل أّنه يحصل سنوّي
بالّذات.  اجلسمني  هذين  من  الّسليمة  اإلدارة  شهادة  على   ،1998 سنة 
االستفهام  عالمات  كاّفة  تبديد  من  املسرح  على  القائمون  متّكن  وهكذا 
اّلتي حاول وضَعها أبطاُل األوركسترا، وأن يعطوا اإلجابات الكاملة املدّعمة 

بالوثائق واألرقام. 
الكواليس، وإذ  ذيَلها وانسحبت خلف  تلك األوركسترا  لّفت  أن  لكن ما 
إدارة املسرح بدفع  املنّصة مطالبني  بأصحاب قاعات املسرح، يطّلون على 
ًدا أّن إيجار القاعات كان ُيدفع  إيجار القاعات. علًما بأّنهم يعروفون جّي
منذ سنة 1995 من بلدّية حيفا مباشرة، كقسٍم من الّدعم املالي الّسنوّي 
اّلذي تقّدمه البلدّية إلى املسرح، هذا الّدعم اّلذي قرّرت بلديُة حيفا جتميَده 
حتت تأثير أعضاء ميينّيني متطرّفني من االئتالف البلدّي، متاثًال مع موقف 
وزارة الّثقافة. لم يتجاوب أصحاُب القاعات مع طلب املسرح بالّترّيِث ريثما 
ُحتلُّ األزمة، إّمنا سارعوا الستصدار أمر حجز على ممتلكات املسرح، متهيًدا 
ا. وفي هذه احلالة،  ـً ّي إلستصدار أمر إخالء القاعات أي زوال مسرح امليدان نهائ
وكما كتبُت في سياق آخر، لن تقوم في تقديري، قائمٌة لهذا املسرح في 
غضون العقود القليلة القادمة، أي ريثما يعيد الّتاريخ نفسه فتتزامن ذات 
الّظروف اّلتي كانت قد توّفرت ملسرح ”امليدان“ لدى تأسيسه، حيث كانت 
املرحومة شومليت ألوني وزيرًة للّثقافة وعمرام متسناع رئيًسا لبلدّية حيفا.

إزاء هذا الوضع اُحملرج جًدا، اّلذي فرضْته على املسرح وزارُة الّثقافة وبلدّيُة 
أن  إّال  ”امليدان“  ملسرح  بّد  ال  كان  احلقيقّية،  الّضائقة  هذه  وأمام  حيفا، 
ّية واجلمهور العربّي  يستصرخ أقرب األقربني، أعني الّسلطات احمللّية العرب
ه إلى الرّأي العام، يوّضح فيه بأّن ”مسرح  بصورة عاّمة، في بيان مؤّثر موجَّ
”امليدان“ بأمّس احلاجة للّدعم املادّي“ وذلك ”من خالل شراء عروض ملسرحّية 
ملساعدتنا  مباشرة،  ا  ـً مادّي دعمنا  ومسرحّية 1945، أو  ”الزّمن املوازي“ 
في الّصمود والّتصّدي..“ وُمعرًبا عن ”أمله بجماهيرنا وشعبنا، اّلذين لن 

يقبلوا بإغالق أحد روافد فّننا وثقافتنا“...
وهّبوا  البيان،  مع  وشعبنا“  ”جماهيرنا  وبنات  أبناء  من  البعُض  جتاوَب 
الّتأييد  شعاراُت  أطلقت  وهناك  قاعته.  في  وجتّمعوا  ”امليدان“  لنجدة 
ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  عدد  مجموع  أّما  الّتنديد،  خطاباُت  وألقيت 
واجلمعّيات واملؤّسسات واألفراد اّلذين أقبلوا على شراء عروض مسرحّية أو 
تقدمي دعم مالّي، كان أقّل من عدد أصابع يد واحدة. وهذا ذّكرني بالّشاعر 

ا الزّعامات الفلسطينّية: إبراهيم طوقان اّلذي قال ُمخاطًب
”واجتماع منكم يرّد إلينا/ غابر املجد من فتوح أمّية“

ّية“ ”وخطاب منكم يعادل جيًشا/ مبعّدات زحفه احلرب
كما جعلني في حينه، أكتُب مقاًال بهذا الّصدد بُعنوان ”مسرح ”امليدان“ 
أخيرًا  سنهبُّ  ”فهل  بقولي:  اختتمته  اجلزدان!“  وطّق  احلنك  طّق  بني  ما 
أو  ضّدها،  ُيحاك  ّمما  وإنقاذها  ّية  العرب اجلماهيرّية  املؤّسسة  هذه  لدعم 
طّق  من  بدًال  فقط،  احلنك  طّق  حدود  عند  ستوقفان  ونضالنا  تأييدنا  أّن 
هناك  كّل هذا، هل  ”أبعد  أتساءل:  اآلن  يجعلني  أيًضا؟“. وكما  اجلزدان 
من يستغرب أّن الهيئة اإلدارّية ملسرح ”امليدان“، وقد ملست هشاشَة الّدعم 
العربّي، قد تقّدمت بالتماٍس إلى احملكمة املركزّية ضّد بلدّيِة حيفا وإلى 
املركزّية  الّثقافة، سّيما بعد أن أقرّت احملكمُة  الُعليا ضّد وزارة  احملكمة 
قبل بضعة أّيام، صدَق إلتماس املسرح وأمرت بلديَة حيفا بدفع مستحّقات

املسرح فورًا؟“.

°øÊ«b????? O????? *«  w????? 	  “Ê«b O *«”  v??? I??? �??? O???   q????? �

شرقّي هو، سيتزّوج تلك اّلتي تعجب أّمه.. واّلتي جتذب عني أخته!
شرقّي هو، سيغازلك طول املساء.. وغًدا سيغازل تلك احلسناء!

شرقّي هو، سيخذلك بقوله إّنه مختلف.
شرقّي هو، سيجعلك تدفعني ثمن حّبه املُكلف.

شرقّي هو، يغريه أحمر شفاه وفستان.. وال يغريه قلب غمره احلنان.
شرقّي هو، شرقّي هو، شرقّي هو!

شرقّي هو، سيلّقبك كاألخريات بلقب مالكّي.
شرقّي هو، سيكذب ويقول: ال أحّب سواكي.

وغًدا  الباب..  ذلك  خلف  لياليه  مالك  سيجعلك  هو،  شرقّي 
يرميكي لتلك الّذئاب.

شرقّي هو، سيبعثر احلروف.. ويهرب حتت عنوان الّظروف.
غير  منه،  فائده  ال  بالّدماء..  ملّطخ  أبيض  كقماش  هو،  شرقّي 

الّشعور باالستياء.
شرقّي هو، شرقّي هو، شرقّي هو!

شرقّي أنت، لست إّال محتال.. ال يليق بك إّال أنثى تعرف كيف 
ينتهي هذا االغتيال؟!

(طالبة الّصف الّثامن في مدرسة ”حوار“ الّرسمّية)

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

b ÒK �« WM �b � w � …e ÒO 2 ¡U � H O � � v K � —u � F �«
بادرت سلطة اآلثار هذا األسبوع، بالكشف عن أرضّية فسيفساء ممّيزة 
جًدا في مدينة الُلّد، لهدف عرضها للجمهور، كانت قد عثرت عليها قبل 
عامني تقريًبا، خالل أعمال احلفرّيات اّلتي هدفت لبناء ُمتحف في اِملنطقة 

لعرض فسيفساء ممّيزة أخرى، ّمت العثور عليها عام 1996.

WÒ¹dŁ_«  UÒ¹dH(«
بادرت سلطة اآلثار عام 2014 إلى حفرّيات أثرّية في مدينة الّلد (في 
احلّي املعروف باسم "ناڤيه يراك")، في املوقع اّلذي ّمت فيه العثور على 
فسيفساء ممّيزة عام 1996. وكان الهدف من الّتنقيبات عام 2014، 
إنقاذ اآلثار املتواجدة في املوقع ودراستها، من أجل بناء ُمتحف تعرض 
فيه أرضّية الفسيفساء اّلتي ُعثر عليها عام 1996. إّال أّن حفرّيات عام 
2014 كشفت عن بقايا أرضّية فسيفساء ممّيزة جًدا (حجم الفسيفساء 

13X 11 م)، يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطّية، اّلتي زخرفت أرضّية 
ساحة ڤيال ُبنيت في تلك الفترة.

لشارع  توسيع  أعمال  إجراء  أعقاب  في   1996 عام  احلفرّيات  ُأجريت 
أرضّية  عن  آنــذاك  احلفرّيات  كشفت  وقد  الّلد.  مدينة  في  "حالوتس" 
فسيفساء تعتبر واحدة من أجمل األرضّيات اّلتي ّمت العثور عليها في 
بالدنا حّتى اآلن، واّلتي زخرفت القاعة الرئيسّية من مبنى "ڤيال" يعود 
تاريخها إلى الفترتني: الّرومانّية والبيزنطّية. وقد ُعِرضت تلك األرضّية 
العالم،  متاحف  من  العديد  في  جــًدا)  ممّيزة  ولكونها  جمالها  (لسبب 
وستعود لتعرض في مدينة الّلد بشكل دائم في مبنى "مركز فسيفساء 
الّلد" على اسم شلبي وايت وليئون ليڤي، اّلذي سيتّم بناَءه في  مدينة 

املوقع اّلذي ّمت فيه الكشف عن الفسيفساء.

bÒK�« WM¹b� s� ¡U�HO�H�«  UÒO{—√
عليها  العثور  ّمت  اّلتي  الفسيفساء  تعتبر 
عرض  يصل  جـــًدا:  ممــّيــزًة   ،1996 عــام 
األرضّية إلى 9 أمتار، بينما يصل طولها 
 .(1 متًرا (صورة رقم   17 من  أكثر  إلى 
القاعة  َزخــرفــت  األرضــّيــة  ــإّن  ف يبدو  كما 

الّرابع ميالدّي،  الّثالث حّتى  القرن  إلى  تاريخه  يعود  ملبًنى  الرئيسّية 
ُعثر عليها  اّلتي  النقدّية  الفّخار والعمالت  إلى أدوات  ذلك استناًدا 

ُحفظت  وقــد  الّتنقيبات.  خــالل 
جّيدة  بحال  الفسيفساء  أرضــّيــة 
لسبب الّطني اّلذي تفّتت من جدران 
انهيار  قبل  عليها،  الغرفة وتراكم 

املبنى وخرابه ألسباب ال نعلمها.
فسيفساء  مــن  ــة  األرضــّي تتكّون 
مجزأة إلى جزئني؛ كّل واحد منهما 
الّشمالي  القسم  الّشكل.  رباعّي 
يــشــمــل زخـــرفـــات مــن األشــكــال 

(وهي  اجلنوبّية  األرضّية  بينما   ،(2 (صورة رقم  والّنباتّية  الهندسّية 
بــيــنــهــمــا)، تشمل  ــن  م ــر  األصــغ
البحار ومزخرفة  عالم  من  رسمات 
بأنواع متعّددة من األسماك (صورة 
منها،  انقرض  قد  قسم   ،(3 رقم 
معلومات  أّية  عنها  لدينا  وليست 
األرضّية.  تلك  في  وجودها  سوى 
لوحة  تفصل  ــة  األرضــيّ جزئي  بني 

ذلك  طاووسني.  حولها  من  جّرة  حتمل رسمة  الفسيفساء  من  صغيرة 

الّنوع من األرضّيات اشتهر غالًبا في الفسيفساء املصنوع من الّزجاج. 
أّما األرضّية اّلتي ُعثر عليها عام 2014، فقد زخرفت الّساحة الّتابعة 
األسماك واحليوانات، وهي  من  بأشكال  مزخرفة  ذاته، وهي  للمبنى 

مشابهة لتلك اّلتي ُعثر عليها عام 1996 (صورة رقم 4). 

bÒK�« WM¹b�
مدينة  وآثــار  تاريخ  من  صغير  جزء  هي  هذه  الفسيفساء  أرضّيات 
الّلد اّلتي تعود بدايتها إلى عصور ما قبل الّتاريخ (العصر احلجرّي 
بداية  أّن  على  األثرّية،  واحلفرّيات  األبحاث  أشارت  حيث  األخير). 
االستيطان في املوقع يعود إلى أكثر من 8000 عام. وتعتبر مدينة 
الّلد واحدة من املدن القالئل جًدا في بالدنا، اّلتي استمّر االستيطان 

فيها عبر جميع احلقبات األثرّية والّتاريخّية حّتى أّيامنا هذه.
من هنا، ولكي نعطي القّراء نبذًة وافية عن احلفرّيات األثرّية الهاّمة في 

مدينة الّلد، سنخّصص لذلك مقاالت في األعداد القادمة.

1 r�— …—u	
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مشكلة  من  يعانون  الّناس  من  العديد  إّن 
لها  يعيرون  ال  لكّنهم  الّسوائل،  احتباس 
في  سأقوم  أضرارها.  يعرفون  اهتماًما، وال 
هذه املقالة بشرح هذه املشكلة وذكر أسبابها 

وأعراضها. 
ما  أو  اجلسم،  في  الّسوائل  إحتباس  ظاهرة 
املشاكل  أكثر  من   ،Edemaبالـ يسّمى 
تؤّدي  قد  واّلتي  الّنساء  لها  تتعّرض  اّلتي 
إلى زيادة وزنهّن. يعكس إحتباس الّسوائل 
واألوعية  الكلى  وظائف  في  خلًال  باجلسم 
ما  بني  تــوازن  يوجد  ال  إّنــه  حيث  الّدموّية، 
يدخل اجلسم من سوائل عن طريق الفم وما 
العرق، وهو  أو  البول  طريق  منه عن  يخرج 
غالًبا ما يظهر على شكل إنتفاخ وتوّرم في 
والّذراعني  اليد  والكاحلني وأصابع  القدمني 

والبطن في بعض األحيان. 
∫ ÒwzU*« ”U³²Šù« »U³Ý√

- اإلفراط في تناول األطعمة املاحلة؛ فامللح 
فتح  على  اجلسم ويساعد  في  املاء  يحبس 

الّشهّية. 
قد  كافية  بكمّية  البروتينات  تناول  عدم   -
يؤّدي إلى تراكم املاء والّسموم في اخلاليا ما 
يجبر اجلسم على االحتفاظ بكمّيات كبيرة 

من املاء ليعادلها. 
- اإلفراط في تناول الّسكرّيات يساعد في 
بسرعة  الّدم  في  اإلنسولني  مستوى  ارتفاع 
على  الّصوديوم ويؤّثر  على زيادة  يعمل  ما 

الكليتني. 
- نقص في الڤيتامينات واملعادن. احلساسّية 
إلى  تــؤّدي  الّطعام  من  محّددة  أنــواع  جتاه 

زيادة كبيرة في كمّية الّسوائل في اجلسم.
ـــــة تــســاعــد اجلــســم على  بــعــض األدوي  -
احلمل  منع  حبوب  مثل  بــاملــاء،  االحتفاظ 
مضاّدات  األستروجني،  هرمون  حتوي  اّلتي 

الكالسيوم واألدوية املضاّدة لإللتهابات. 
أن  ميكن  الهرمونات  نسبة  في  الّتغيير   -
يعّرض املرأة إلى احتباس املاء في جسمها. 
وفي بعض احلاالت قد يكون جتّمع الّسوائل 
اجلسم  في  األمراض  ببعض  لإلصابة  عالمة 
تلف  أو  الكلى  أمراض  الكبد،  تلّيف  مثل 
الكلى، قصور األوردة املوجودة في الّساقني 

أو تضّرر اجلهاز الّلمفاوّي. 
 ∫”U³²Šô« ÷«dŽ√

وانتفاخ  تــوّرم  إلى  املائّي  االحتباس  يــؤّدي 

األنـــســـجـــة حتــت 
فيصبح  اجلــلــدّيــة، 
اجلـــلـــد مـــشـــدوًدا 
والمًعا، وقد يزداد 
ويتّم  البطن  حجم 
معرفة ما إذا كنت 

جسمك  في  كثيرة  سوائل  من وجود  تعاني 
على  األصــابــع  بــأطــراف  الّضغط  خــالل  من 
منطقة االنتفاخ.. فإذا بقي األثر لفترة تزيد 
عن ثانية أو ثانيتني فإّنك حتًما تعاني من 
استشارة  املفّضل  املــاء ومن  زيــادة  مشكلة 

الّطبيب أو أخّصائّية الّتغذية. 
∫”U³²Šô« ÃöŽ

وضع  وجتّنب  امللح  تناول  من  الّتقليل   - 
تذّوقه، والّتقليل من  قبل  الّطعام  إلى  امللح 
تناول األطعمة اجلاهزة واملصّنعة ألّنها حتوي 

كمّيات كبيرة من الّصوديوم.
ـًا،  - تناول كمّية كافية من البروتينات يومّي
فهي العامل األهم اّلذي يساعد في الّتخّلص 
مــن ظــاهــرة االحــتــبــاس؛ مــثــل: األســمــاك 

والّلحوم ومنتجات األلبان والبيض.
- عدم اإلكثار من شرب املاء دون حاجة فهو 
يزيد من احتباس املاء (لتر ونصف الّلتر إلى 

لترين في اليوم).
ـــضـــار الــغــنــّيــة  ــهــة واخل ــاك ــف - تـــنـــاول ال
فهي  ــاف،  ــي واألل واملــعــادن  بالڤيتامينات 
تساعد على الّشعور بالّشبع؛ مثل: الّتفاح 

واملوز واألڤوكادو والبندروة والبطاطا.
- جتّنب اإلكثار من الّسكرّيات والعسل.

- من املفّضل اختبار احلساسية ملعرفة أنواع 
مشكلة  لك  تسّبب  أن  ميكنها  اّلتي  الّطعام 

احتباس املاء في اجلسم. 
عن  الّرياضّية واالبتعاد  الّتمارين  ممارسة   -
الكسل. فممارسة رياضة املشي الّسريع ملدة 
إلى  تــؤّدي  يومّيـًا،  األقــل  على  ساعة  ربع 

تنشيط الّدورة الّدموّية. 
- عند توّرم أحد األطراف من املفّضل ارتداء 
ملنع  ضاغطة  قــّفــازات  أو  أكمام  جـــوارب، 

الّسوائل من التجّمع حتت األنسجة.
- نبقي اجلزء املتوّرم من اجلسم مرتفًعا فوق 
مستوى القلب ملّدة ال تقّل عن 30 دقيقة، 3 

أو 4 مّرات في اليوم.
 ‰U−� w??� q??L??F??ð ¨W??¹c??G??ð W?? ÒO??�U??B??²??š«®
©q¹b³�« V ÒD�«Ë WLOK Ò��«Ë WÒO× ÒB�« W¹cGÒ²�«

qH ÒD�« …U O � w � s �b O �« ·UA� �« W ÒO L �√

لأليادي استعماالت كثيرة.. نستعمل أيادينا في كّل 
شيء تقريًبا: لإلمساك، للمالطفة، وللّتعبير أيًضا. في 
لدى  اليدين  تشغيل  تطّور  إلى  سأتطّرق  هذه  مقالتي 
األطفال، والّطرق اّلتي ميكننا مساعدتهم بها، لتطوير 

إدراك اليدين ووظائفهما.
الفم،  بعد  أهمّيتها  حيث  من  ثانية  أداة  يدانا  تعتبر 
ذاتنا.  عن  بواسطتهما  للّتعبير  نستعملهما  والّلتان 
نرسم،  نبني،  نهدم،  نرمي،  نريد،  ما  منسك  أن  ميكننا 
وأن ننجز أّي شيء نريده. إّن اليدين تعتبران أداة عمل 
دفاع  أداة  تعتبران  كما  األكل..  تعّلمنا  لدى  أساسّية 

عن أجسامنا وأنفسنا..
تقريًبا،  أشهر   3 سّن  في  يديه  باكتشاف  الّطفل  يبدأ 
عندما يحاول اإلمساك ببعض األغراض. وعلى األغلب 
يبدأ الّطفل استعمال يديه قبل سّن 3 أشهر.. واحملّطة 
األولى تكون عند إدخال اليد إلى الفم. فالّطفل اّلذي 
ميّص إصبعه مثًال، يدخلها إلى فمه، وقد يعتبر اإلصبع 

أفضل من الّلهاية/املّصاصة.
الّدمى  بإمساك  الّطفل  يبدأ  تقريًبا،  أشهر   4 سّن  في 
وحتريك يديه باّجتاه خط وسط اجلسم. بهذا تتحّرر اليد 
قليًال، ويكتسب الّطفل مهارة نقل الّدمية من يٍد إلى 

أخرى، وبلّي رسغ اليد.
لها،  واإلدراك  اإلمساك  اليد،  استعمال  قــدرة  تتأّثر 

الــّطــفــل  يقضيه  اّلــــذي  ــالــوقــت  ب
فكّلما  بــطــنــه.  عــلــى  ُمستلقًيا 
لوقت  ظهره  على  الّطفل  استلقى 
أطول، تكون يداه بذلك أكثر ُبعًدا 
الواحدة عن األخرى، ويكون صدره 
ويصعب  ومرتفًعا  قليًال،  مّتسًعا 
عليه تقريب يديه إلى خّط الوسط. 
على  املستلقي  الّطفل  يــدا  تكون 
صــدره  ألّن  أكــثــر،  قريبتني  بطنه 

ـًا بشكل أكبر. يكون غائًرا نسبّي
الّطفل  يعرف  أشــهــر،   6 ســّن  فــي 
تقريًبا كيف ميسك رجليه ويقّربهما 
إلى فمه، كما ميكنه نقل دمية من 

يد إلى أخرى.
°øt¹b¹ vKŽ qH ÒD�« ·ÒdF½ nO	

الّطفل  مساعدة  ميكن  الّطفل،  جسم  في  عضو  ككّل 
بالتعّرف على يديه، من خالل عّدة متارين:

نضع الّطفل على ظهره، ونبدأ معه بتمارين من املفترض 
الّصدر  نرّكز على منطقة  اليد.  أن تخّفف من حركات 
ـًا مالئًما. ميكننا أيًضا  لنوّفر مجاًال مريًحا ولطيًفا وحركّي

القماش  مــن  حّفاضة  منــّرر  أن 
على املوضع ودعكها. 

وهذه  ”الّلمس“..  بجولة  نبدأ 
املّرة نضغط ومنسك أعضاء من 
وننتقل  األصابع  إلــى  الكتف 
أخرى.  إلى  مسكة  من  بسرعة 
حيث  املسكة،  من  تخافوا  ال 

من املفّضل أن يشعر الّطفل بأّنه ممسوك جّيًدا.
منّرر على كّل يد من يدي الّطفل أطراف أصابعنا وكأّننا 
اإلبهام  بواسطة  ونبدأ  اليد،  كّف  إلى  ننتقل  نعزف.. 
ثّم نصعد كأّننا نعصر اإلصبع في  اليد  من رسغ كف 

كّف اليد.
نفتح أصابع الّطفل بلطف وننفخ برّقة ما بني األصابع. 
إصبع  كّل  إلى  بأصابعنا وننتقل  الّطفل  يد  كّف  نفرك 

على حدة.
إلى  بتحريكها  ويبدأ  بإصبعنا،  ميسك  الّطفل  نــدع 
ـــرور بخط وســط اجلسم،  امل األمــــام،  مــن  اجلــوانــب، 
االحتضان الّذاتي للّطفل حيث تكون مّرة اليد اليمنى 

من فوق ومرة أخرى اليد اليسرى.
ملس  خــالل  مــن  ُدمــيــة  بواسطة  الّطفل  بتحفيز  نبدأ 
وإغالقها  اليد  كّف  فتح  مع  معه  والّلعب  اليد،  كّف 

مع الّدمية.

من الّتمارين األخرى اّلتي ميكننا استخدامها لفتح كّف 
اليد، جعل كلتا يدي الّطفل تالمسان الواحدة األخرى، 

وفركها مًعا كي يفتحها.
كّلما مررنا على أقسام أكثر في اليد، وعملنا على ملس 
الّصغيرة،  اليد  أجزاء  من  ميكن  ما  ألكثر  وواٍع  عميق 

ستزيد وتتطّور قدرة الّطفل بذلك على استعمال يديه.
© …dÒJ³� W�uHÞ WÒOzUBš√®

™”U ÒD� ≠ u{ U1— ∫œ«b�≈ 
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∫‰UHÞ_« Èb� s�ü« ÂuM�« Ÿu³Ý√ W³ÝUM0
 “bN*«  u�” W−O²½ 2015 ÂUŽ ‰öš ‰UHÞ_ ÁU�Ë  ôUŠ 10

 ‰U−� w� dO³J�« —uD²�« rž—“∫ dIý√ X�√— Æœ
 wIOI(« V³��«  ÂuO�«  v²Š ·dF½ ô VD�«
  UO	uð …bŽ „UM¼ sJ� bN*«  u* lÞUI�«Ë

Æ“tM� W¹U
uK� UNŽU³ð« sJ1
 Ÿu³Ý√”   U??O??�U??F??�  Ÿu???³???Ý_«  «c???¼  o??K??D??M??ð
 ‰ËUM²OÝ  Íc??�«Ë “‰UHÞ_«  Èb�  s�ü«  ÂuM�«
 ‰UHÞ_« Èb� “bN*«  u�” W�“ö²� Ÿu{u�
  l²L²¹  qHD�  T??łU??H??*«   u???*«  u???¼Ë  l??{d??�«
 ‰öš s�Ë Æ o³�� —«c½≈ ÊËœ  …bOł W×BÐ
 œôË_«  ÊU??�ô  “ÂdODÐ”  W�ÝR�   UODF�
 qO−�ð  Âu??O??�«  v²ŠË  2015  ÂU??Ž  ‰ö??š  -
 ‰UHÞ_ œö??³??�« w??� …U???�Ë  ôU???Š 10 w??�«u??Š
 w{U*« ÂUF�« U�√ ÆrNðdÝ√ w� U
UM²š« «u�uð
 W−O²½ l{d�« ‰UHÞ_«  UO�Ë œbŽ q	Ë bI�
Æ…U�Ë W�UŠ 27 v�≈ “bN*«  u�” ?Ð ·dF¹ U�

 ªd???I???ý√ X??????�√— —u???²???�b???�« l????� Y???¹b???Š w?????�Ë
 s??� Ãb???????)«Ë ‰U????H????Þ_« V????Þ w???	U???B???²???š«
 s� 90%  w???�«u???Š Ê√  v???�≈  —U????ý√  …d??	U??M??�«
 r¼  bN*«  w�  Êu�u²¹  s¹cK�«  l{d�«  ‰UHÞ_«
 rNM�  60%  Ë  ¨dNý√  6  ???�«  qOł  ÊËœ  ‰UHÞ√
 rž—Ë ÂuO�«  v²ŠË t½«  —Uý√ UL� Æ—u??�– r¼
 ¡«—Ë nI¹ lÞU
 V³Ý błu¹ ô VD�« —uDð

 ÆbN*«  u�  ôUŠ
 bN*«   U??O??�Ë  W³�½  X½U�  2000  ÂU??Ž  q³
”
 qJ�  UO�Ë 4  w�«uŠ œö³�« w� l{d�« Èb�
 WMÝ  bFÐ  U�√  ¨…œôu�«  Y¹bŠ  qHÞ  10.000
 qHÞ  2.3  v�«  W³�M�«  XCH½«  bI�  2000
 œuF¹  U???0—Ë  Æq??H??Þ  10.000  qJ�  Êu??�u??²??¹
 q�«uF� X
u�«  —Ëd??�  l� q??¼_«  wŽu� d??�_«

Æ“l{d�« Èb� bN*«  u� s� dD)«
 dD)«   U³³��  dIý√  X??�√—  —u²�b�«  œbF¹
 qL(« …d²� ‰öš q�«uŽ …bF� r�IMð w²�«Ë
 ÆlO{d�« …œôË bFÐ Èdš« q�«uŽË Â_« Èb�
 Ê√  vKŽ  b¹bA²�«Ë  …—U???ýù«  rN*«  s??�  sJ�Ë
 vKŽ  ”U??Ý_U??Ð  bL²Fð  q??�«u??F??�«  pKð  lOLł
 WIKF²*«  q�«uF�«  U??�√  ÆÀU??×??Ð√Ë   UOzUBŠ≈

∫w�U²�U� wN� q�U(« Â_UÐ
 Èb�  bN*«   u� s� b¹e¹ q�U(« Â_«  5šbð

Æ·UF{√ 3 ?Ð UNKHÞ
ÆqL(« …d²� ‰öš s¹ËdONK� Â_« ‰ULF²Ý«

 ‰UL²Š« s� b¹eð 5Mł s� d¦�QÐ q�UŠ …√d�«
…œôu�« bFÐ ‰UHÞô« bŠ« Èb� bN*«  u�

 w� dOŁQð  UN�  q�U(« Èb�  WO×B�«  W¹cG²�«
lO{d�« Èb� bN*«  u� lM�

ÂUŽ 20 qOł sŽ s¼—ULŽ√ qIð q�«uŠ  UN�√
∫wN� lO{d�« …œôË bFÐ Èdš_« q�«uF�« U�√
 W¾O³�« w� s¹b�«u�« 5šb²� lO{d�« ÷dFð
 Ê“u??Ð t????½«Ë√ q??³??
 q??H??Þ …œôË Æt???Ð W??D??O??;«

 ÆUO³�½ iHM�

 b
Ë Æq??O??K??�«  ‰ö??š tMDÐ vKŽ l??O??{d??�«  Âu??½
 l??O??{d??�« Âu???½ Ê√ ÀU???×???Ð_« i??F??Ð  —U????ý√
 W¾�bð  Æb??N??*«   u??�  s??�  qKI¹  b??
  Ád??N??þ vKŽ
 ÍœR??¹ b??
 Â“ö???�« s??� d??¦??�√ l??{d??�« ‰U??H??Þ_«
  u0 U³³Ý ÊuJ¹ b
 w�U²�UÐË qHD�« ‚dF²�
 Wýd� Ë√ W¹dÞ Wýd� vKŽ qHD�« Âu½ ÆbN*«
 W−O²½  bN*«   u??�  ‰UL²Š«  s??�  b¹e¹  b??
  ¡U??�
 `BM¹ U??M??¼ s???�Ë f??H??M??²??�« Èd??−??� œ«b???�???½«
 Âu½ ÆWOÝU
 Wýd� vKŽ l{d�« ‰UHÞ_« ÂuMÐ
 s�  b¹e¹  b
  tK¼√  d¹dÝ  w�  lO{d�«  qHD�«

Æ bN*«  u� ‰UL²Š«
 UFM�Ë  t½«  dIý√  X??�√—  —u²�b�«  dOA¹Ë  «c¼
  UO	u²�« ŸU³ð≈ V−¹ “bN*«  u�” ÀËb(
 q???�«u???F???�« s????Ž ÊU?????J?????�ù« —b?????
 ŸU????M????²????�ô«Ë
 ÀU×Ð√  „UM¼“∫özU
  nOC¹Ë  Æt??�  W??¹œR??*«
 ØW??	U??B??*« Ê√ v????�≈ d??O??A??ð  U???O???zU???B???Š≈Ë
 Êü«  v²Š  sJ�  bN*«   u??�  s??�  qKIð  W¹UNK�«
 tFM9  UN½QÐ  WFÞU
   UðU³Ł≈  „UM¼  błuð  ô
 q¼_« Ê√ XHA� ÀU×Ð_« iFÐ sJ�Ë ÆUL²Š
 l{d�« rN�UHÞ_ W	UB*« «uKLF²Ý« s¹cK�«
 …eNł√  „UM¼ Ê√  UL� ÆbN*«   u� p�cÐ  «uFM�
 UN�b¼ qHD�« d¹dÝ w� l{uð UNzUM²
« sJ1
 qHD�« fH½ n??
u??ð W??�U??Š w??� q???¼_« d??¹c??%
 WŠ«—  oKIð  …eNł_«  pKð  UF³Þ  Æt�u½  ‰öš
 qOł v²Š bN*«   u� lM9 b
 UNMJ�Ë q??¼_«

 Æ“rN�UHÞ√ Èb� ÂUF�«
 t??�u??I??Ð —u???²???�b???�« h????K??¹ W???¹U???N???M???�« w?????�Ë
 V??³??�??�«  Âu???O???�«  v??²??Š ·d???F???¹  ô V???D???�«  Ê√
 d³²F¹  ô  t??½_  bN*«   u??*  lÞUI�«Ë  wIOI(«
 U??/≈Ë  ÆW??¹ËœQ??Ð  tłöŽ  sJ1  ô  «c??�Ë  U{d�
 b
 w??²??�« q??�«u??F??K??� W??¹U??
Ë ‚d???Þ ŸU??³??ð≈ j??I??�
 `zUBM�«  U???�√  ÆW??�U??(«  Ác??N??�  W³³��  Êu??J??ð
 vKŽ  ÿUH×K�  ÂdODÐ  UN�bIð  w²�«  WO�U{ù«
 wN�  bN*«   UO�Ë  s�  ‰UHÞ_«  ÊU??�√Ë  W�öÝ
 WOÝU
 W??ýd??� v??K??Ž q??H??D??�« Âu???½ ∫w??�U??²??�U??�
 bý  Æ U??H??	«u??*«  bNF�  s??�  UNOKŽ  o??�«u??�Ë
 UNO� q??H??D??�« W??O??D??G??ð r??²??¹ w???²???�« W??O??½U??D??³??�«
 s�  qHÝ_«  YK¦�«  w�  ÂUM¹  Ê«Ë  tOH²�  X%
  UO½UDÐË  v�b�«  ¨bzUÝu�«  œUFÐ≈  ÆÁd??¹d??Ý
 s� d??zU??²??�??�«Ë ¡U??Ðd??N??J??�« „ö????Ý√ ¨g???¹d???�«
 W¹UNK�«ØW	UB*«  j??Ð—  Âb??Ž  ÆqHD�«  d¹dÝ
U³³Ý  ÊuJð  b
  w²�«Ë  ÂuM�«  ‰ö??š  WK�K�Ð

ÆqHD�« ‚UM²šô

 Íc�« pKHÞ u¼ UN� ¨…dO³� WŽd�Ð Òd Ô9 ÂU Ò¹_«
 s� ”œU��« ÁdNý qLJÔ¹ ¨f�_UÐ jI� b� ÔË
 tH¹dF²�  VÝUM*«  X
u�«  u¼  «c??¼Ë  ÆdL ÔF�«

Æ…b¹b'«  ULF ÒD�« s� q�U� r�UŽ vKŽ
 Òpý ô ¨…b¹bł W¹«bÐ q� w� ‰U(« u¼ UL�Ë
 øW¹UHJ�« tO� U0 q�√ q¼ ∫r�H½ 5�Q�ð pÒ½√
 ô «–U??*  øtO�≈  ÃU²×¹ U�  q� vKŽ qBŠ q¼

øt� ÂÒbIÔ¹ U� q�Q¹
 ¨«Îbł W ÒLN*« ◊UIÒM�«Ë WK¾Ý_« Ác¼ vKŽ œ ÒdK�
 w½U�√  …bO Ò��«  ÂuO�«  nOC²�½  Ê√  U½ Òd�¹

∫U½dO²* WOÒ³Þ …—UA²�� ¨f½u¹
…b¹b'« W¹cž_« vKŽ qHD�« n¹dFð

 ÊuJ¹  Ê√  WÒO½UJ�≈  qHDK�  `O²½  Ê√  rN*«  s�
 —U??Þ≈ w??� W??³??łu??�U??Ð r?? ÒJ??×??²??¹ Ê√Ë Îö??I??²??�??�
 ¨o¹dD�« W¹«bÐ w� ÆÁdLF� W�¡ö*«  «—bI�«
 ÷dF½ Ê√ sJ1 ¨UÎ³¹dIð WMÝ nB½ dLFÐ
 Ê√  ·dF½ Ê√  rN*«  s� ÆWIFK*UÐ q�_« tOKŽ
 ·UAJ½ù«  v??�≈  WłU×Ð  ‰UHÞ_«  s�  dO¦J�«
 v²Š UÎ½UOŠ√® …dO¦�  « Òd� ¨b¹bł ¡«cž vKŽ
 «–≈  «cJ¼Ë ÆtOKŽ «ËœU²F¹ Ê√  v�≈  ©…Òd??�  20
 ¡«c??ž  ÒÍ√  q??�_  bFÐ  « Îe??¼U??ł  rJKHÞ  sJ¹  r??�
 «Ë Òd??L??²??Ý« q??Ð ¨t?? Ò³??×?? Ô¹ ô t??½Q??Ð «Ëb??I??²??F??ð ô
 ·u???ÝË Èd?????š√  « Òd??????� t??O??K??Ž t???{d???Ž w???�
 q�_  Êv�«  e¼UłË  bF²��  t½QÐ  ÊËQłUH²ð

ÆÂUFD�« p�–
 UMO�≈ q??H??D??�« Y??F??³??¹ ¨p????�– v???�≈ W??�U??{ùU??Ð
 ¨l³ý b
 t½QÐ  «—Uý≈ b�'« WG� WDÝ«uÐ
 –≈  ÆtOKŽ  ÁUM{dŽ  Íc??�«  ¡«c??G??�«  V×¹  ô  Ë√
 oB³¹ v²Š Ë√ tL� oKG¹ ¨t??Ý√— d¹b¹ t½√
 vKŽ t�Už—≈ «u�ËU% ô ÆtL� Ã—Uš ¡«cG�«
 V−¹ ¨p�c�Ë l³ý b
 Ëb³¹ UL� t½_ Æq�_«
 ÊËb�u¹  ‰U??H??Þ_«  Ê√  YOŠ  ¨t²³ž—  Â«d??²??Š≈
 Ÿu'UÐ oÒKF²¹ U0 rOKÝË w Ò× 	 ÂUE½ l�
 q�Q¹ r�Ë «–U� —dI¹ ÁbŠË qHD�« Æl³A�«Ë

ÆtOKŽ W{ËdF*« W¹cž_« WKOJAð s�
 vKŽ ‰UHÞ_« ÈÒcG²¹ WMÝ nB½ dLŽ v²Š
 ‰U??I??²??½ù«  q??¼  ¨V??O??K??Š  q??¹b??Ð  Ë√  Â_«  VOKŠ
 w� hI½ v??�≈ ÍÒœR???¹ ô Èd???š√ W??¹c??ž√ v??�≈

øqz«u��«
 ¨Èdš√  W¹cž√  ‰ËUM²Ð  ‰UHÞ_«  √b³¹  Ê√  bFÐ
 ¡U??*«  W??�U??{≈  rNOKŽ  ÷d??F??½  Ê√  r??N??*«  s??�
 -  Ê√  bFÐ  wKG�  ¡U??�  .bI²Ð  ÂUL²¼ù«  l??�
 UL� ÆW??�d??G??�« …—«d???Š W???ł—œ v²Š Áb??¹d??³??ð
  «œUŽ —uK³²ð WKŠd*« Ác¼ w� ¨Áö??Ž√  Ód?? � Ô–
 tOKŽ  ÷dFð  ÊQÐ  `BMÔ¹  ô  ¨p�c�Ë  ¨q??�_«
 dOž  UÐËdA� l³ ÒD�UÐË ¨Èdš√  UÐËdA�
 vKŽ  Íu²%   UÐËdA*«  Ác??¼  Ê_  ¨… Òö??×??�
 ¨ÊU??M??Ý_« ”Òu??�??ð V³�¹ b??
 Íc??�« d?? ÒJ?? Ò�??�«
  «dFÝ vKŽ  UÐËdA*« Ác¼ Íu²% p�c�
 W?? Ò¹—«d??Š   «d??F??Ý  Í√®  “Wž—U�”  W?? Ò¹—«d??Š
 v�≈ ÍœRð w²�« ©WOz«cž WLO
 WÒ¹√ s� WO�Uš

 l³A�« WLE½√ ‘ÒuAðË l³A�UÐ ”U�Šù«
Æ‰UHÞ_« Èb� WOFO³D�« Ÿu'«Ë

 ¡U*«  WMOM
  qHD�«  vKŽ  ÷dF½  Ê«  rN*«  s�
 WMOM
  ÊuJð  ÊQ??Ð  r²N½  Ê√Ë  ¨ U³łu�«  5Ð
 l??{Ë s??J??1 ÆX???
u???�« q???� t???� W??ŠU??²??� ¡U????*«
 tO�≈  UNÐ ÒdI½  wJ�  qHD�«  »UF�√  5Ð  WMOMI�«

Æ©UNF� “‚œUB²¹” Í√®
bzUBF�« .bI²Ð «Ë√bÐ≈

 ¨ÂUFÞ œÒd−� UN½u� s� d¦�√ w¼ ¨…bOBF�«
 WÒ¹— ÒuD²�«Ë WOz«cG�«  UłUO²Šù« qLJð wN�
 U???¼—Ëœ U???? Î�Ëœ ·d??F??½  ô p???�–  l???�Ë ¨qHDK�
 »«u ÒB�«  s�  v²�Ë  qHD�«  ¡«c??ž  WLzU
  w�
 …“U²2  WI¹dÞ  w¼  …bOBF�«  ÆUNO�  UN−�œ
 vKŽ tHA�Ë ¨qHDK� v�Ë_« »u³(« .bI²�
 W³O�d²Ð  …bOBF�«  qBð  ÆWŽuM²�   ULFÞ
 ‰UHÞ_« — ÒuDð WKŠd* rzö� ZO�MÐË WÒOMž

 ¨VKB�« ¡«cG�« v�≈ ‰UI²½ùUÐ ÊË√b³¹ s¹c�«
 WIFK�  WDÝ«uÐ  t�  UN�ÒbI½  Ê√  qCH*«  s�Ë
 W¹cžú�  W³�ÒM�UÐ  ‰U??(«  u¼  UL�  ¨…dOG	

ÆW³KB�«
 w	uðË  ¨b¹b(UÐ  …“ÒeF�  ‰UHÞ_«  bzUBŽ
 W???¹c???ž_«  s???�  ¡e???−???�  W??×?? ÒB??�«  …—«“Ë  U??N??Ð
 U½dO²�  b??zU??B??Ž  eÒOL²ð  Æ‰U??H??Þú??�  W??? ÒO???�Ë_«
 r¼U�ð w²�« UJOðuOÐË—á vKŽ Íu²% UN½QÐ

ÆqHD�« Èb� WOFO³D�« WŽUM*« W¹uIð w�
 sŽ ŸU??M??²??�ù« V??−??¹ w??²??�« ¡U???O???ý_« w??¼ U??�

øqHDK� UN1bIð
 nB½  v²Š  qzUÝ  VOKŠ  .bIð  ÂbŽ  V−¹
 —«dL²Ýù«  V−¹Ë  ¨b¹b(«  qOK
  t½_  ¨WMÝ
 Ác¼  w�  qÒJA¹  Íc??�«  VOK(«  q¹bÐ  .bI²Ð
 U?? Î¹e??�d??� U??Î³?? Ò�d??� q??H??D??�« d??L??Ž s???� W??K??Šd??*«
 U�bMŽ  v²Š  ¨qHD�«  W¹cGð  w??�  U??ÎO??ÝU??Ý√Ë
 nB½ dLŽ w� v²Š Èdš√ W¹cž√ q�QÐ √b³¹
 VOKŠ .b??I??ð Âb???ŽË —U??E??²??½ù« sJ1 ¨W??M??Ý
 WKŠd�  U½dO²�  .bIð  w�  —«dL²Ýù«Ë  dI³�«
  UMO�U²O?Ñ  vKŽ  Íu²×¹  W¹cGð  qÒLJÔL�  3
 .bIð  dE×¹  ¨b??¹b??(«  q¦�  W ÒLN�  ÊœU??F??�Ë
 Íu²×¹  b??
  t??½_  ¨W??M??Ý  dLŽ  v²Š  q�F�«
 w�  ‰UHÞú�  …dODš  d³²Fð  W�uŁdł  vKŽ
 r¼“UNł Ê√ v???�≈  …—U????ýù« l??� ¨d??L??F??�«  «c???¼
 l� q�UF²�« vKŽ —œU
 dOž ‰«e¹ ô ¨wŽUM*«

ÆW�uŁd'« Ác¼

 WKLŠ  s???�  v?????�Ë_«  —u???B???�«  ÷d??F??ð  H&M
 WL−M�«  U¼œuIð  w²�«  HOLIDAY H&M
 Ûuá�«  WL$  dNEð  —u??B??�«  w??�  Æ  ÍdOÄ  w²O�
 œuI²ÝË ¨WKOJA²�« Ác¼ s� U ÎFD
 Íbðdð w¼Ë
 WKL×K� W??Ð«Òc??'«  U??½ö??Žù«  w??�  U?? ÎC??¹√  WKL(«
 w� r??�U??F??�« ¡U??×??½√ lOLł w??� ÷d??F??Ô²??Ý w??²??�«

Æ s¹ô ÊË√Ë Êu¹eHK²�« ¨ULMO��«
 ¡U??×??½√ l??O??L??ł w??� q??�U??J??�« Êö????Žù« Y??Ð r??²??O??Ý
 Í—U??'« dNA�«  s??�  23  w??�  …d??�  ‰Ë_ r??�U??F??�«
hmÆcomØlife ∫l
u*« d³Ž ©w½U¦�« s¹dAð®

 w¼  2015  ÂU???F???�  HOLIDAY H&M  W??K??L??Š
 …d²�  ‰ö??š  …—U????Ł≈Ë  ÎW???ŽË—  d??¦??�_«  WO�UH²Šù«
 w²O�  dNEð  WKL(«  w??�  ÆÃ—U????)«  w??�  œU??O??Ž_«
 U¼d×�Ð  b?? Ò�??&Ë  …d??ŠU??Ý  WOBAÐ  Íd??O??Ä
 WOBý  ∫…eOL*«   UOBA�«  s??�  WŽuL−�
 U??¹«b??¼ ¨w??F??O??³??D??�« U??N??L??−??×??Ð q??O??³??$e??�« p??F??�
 W¹UŽb�«  ÆW
öLŽ  W??³??ÐœË  Ãôe???*«  vKŽ  WL{
 vE×¹ b??N??A??� q???�Ë «Îb????ł W??�d??×??²??�Ë W??F??¹d??Ý
 W¹d¹uB²�« vIOÝu*« Æw²O� s� W	Uš W�d×Ð
 ∫Every Day Is A Holiday  w¼  ÊöŽû�
 H&M ‰ U ÎBOBš ÍdOÄ UN²³²� …b¹bł WOMž√

ÆX½u�Ëœ „u¹œ w½UD¹d³�« ÃU²½≈ s�Ë
 d¹uB²Ð  « ÎdO¦�  Ô bFÝ”  ∫Íd??O??Ä  w²O�  ‰u??I??ð
 W	d�Ë b½ö�Ë« Êuł l� HOLIDAY WKLŠ
 ¡U¹“_« U ÎBOBš ¨WŠd*« fÐö*UÐ  ŸU²L²Ýù«

Æ UNK ÒC�√ w²�«
 —u???D???ð  s?????�  √e???−???²???¹  ô  «¡e???????ł  w?????¼  H&M
 W¦�U¦�«  w�  XM�  Ê√  cM�  wBA�«  “wK¹U²Ý”
 Z�bÐ Ô √b??Ð  X
u�«  p??�–  w??�Ë ¨dLF�«  s� dAŽ
 q�¬  U??½«Ë  Æw²½«eš  w�  WKOLłË  W¹dBŽ  lD

 qš«œ  WKL(«  Ác??¼  s�  W??Ð«c??'«  lDI�«  È—√  Ê√

Æ“W{u*« V×¹ hý q� W½«eš
  H&M HOLIDAY  WKLŠ w�Ë ÊöŽù« w�

 “ U�u�”  »  w??²??O??�  d??N??E??ð  ¨¡«u?????Ý  b???Š  v??K??Ž
 dNE*«  Z�bðË  ¨WKOJA²�«  s�  …b¹bŽ   WK�UJ²�
 WKOJA²�«  ÆW??F??²??*«Ë  q??¹U??²??�??�«  l??�  w??�U??H??²??Šù«
 dLŠ√  ÊuKÐ  5ðU��  ∫q¦�  …b¹bŽ  U ÎFD
  qLAð
  «“uKÐË WŠu²H� ÂUL�√ l� …dNÝ  ôbÐ ¨l
U�
 ÆdLŠ√ j¹dý qJý vKŽ ©XO¹Uá�«® ‚ÓdÓÐ l� wð
 ¡«b??²??Ð« ¨W??F??D??
 q??� w??� …e??O??2 qO	UHð „U??M??¼
 ©wMO*«®  …dOBI�«  …—u??M??²??�«  w??�  ·«d????Þ_«  s??�
 vKŽ  “XO¹Uá�«”   «e??¹d??D??ð  v??²??Š  ¡«œu???�???�«
 HOLIDAY  WKOJAð  ÆW??K??�U??J??²??*«  …“—U????'«
 H&M  XO½«uŠ  w�  lO³K�  ÷dFÔ²Ý  H&M
 nB²M� s??� Î¡«b??²??Ð« ¨r??�U??F??�« ¡U??×??½√ lOLł w??�
 WJ³A�«  XO½«uŠ  p??�–  w??�  U??0  Í—U???'«  dNA�«

ÆqOz«dÝ« w�
 w�  rOLB²�«  r�
  W�Oz—  ¨ —UNH�ËË  öO½«d�
 l� “q¹U²��«” Z�œ « ÎdO¦� VŠ√” ∫‰uIð H&M
 W¹bOKI²�« bOF�« fÐö� s� W¦¹b(« rO�UB²�«
  ÆÂUF�« «cN� H&M HOLIDAY WKOJAð w�
 w�U¦� ÊU²�H�« ¨WOIOIŠ WF²� sŽ …—U³Ž lDI�«
 ¡UCI� WIO½√Ë WŠd Ó� …“—U'« Ë√  «dN�K� «Îbł

 Æ“WKzUF�«Ë ¡U
b	_« l� ‰eM*« w�  U
Ë_«

 HOLIDAY  H&M WKLŠ w� Õd*«Ë ‰UO)« ¨W{u*«
ÍdOÄ w²O� WL−M�« U¼œuIð w²�« …dŠU��«

q�_UÐ √b³¹ Íc�« qHDK� W ÒLN Ô� `zUB½ 4 ÂÒbIð U½dO²�
jI� ÃÆ‘ ≠4.90» …œu'« WO�UŽ …uN

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

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

ÆrFD*« w� ÂUFD�«

W???O???�U???D???¹ô« “b????�U????½Ëb????�U????� …u????N????
 °v???N???I???0 V???O???ð s?????� q??????
«
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 W?????�d?????ý X?????I?????K?????D?????½≈
 …b??????z«—  ¨Orange
 w????�  ôU?????????????B?????????????ðù«
 Ÿu??³??Ýô« w???� ¨œö???³???�«
 W???K???L???×???Ð w?????????{U?????????*«
 WKOJAð  v??K??Ž  …e?? ÒO??2
  «—«u????�????�????�ô« s????�
 W???K??? ÒL???J???*« …e??????N??????łô«Ë
 W??¹u??O??K??)« n??ð«u??N??K??�
 WKL(«  sLC²ð  YOŠ

 5FÒMB*«  nK²	�  s??�   U−²M*«  s??�  …dO³�  WŽuL−�
 …eNł_«  qLAð   Æ…d?? Ò�u??�  —UFÝQÐ  r�UF�«  w�  s¹bz«d�«
 GoPro Be a  r�UF�«  w�  qC�_«   «d�UG*«  «dO�U�
 Powerbeats2  WOJKÝö�«   UŽUL��«Ë   HERO
 WKIM²*«  UŽUL��« ÎUC¹√Ë ¨vIOÝu*«Ë W{U¹d�« w³;
  U??�b??B??K??�  ÂËU???I???�Ë  l????z«—  rOLB²Ð  BRV≠PRO
ÆÊUJ�  q�  w�  UN½u³%  w²�«  vIOÝu*«  s�  «uF²L²²�
 W�uEM�  vKŽ  »U??F??�_«  w³;  sJ1  ¨p??�c??�  W??�U??{ùU??Ð
  «—U???O???�???�«  ‚U???³???Ý  v??K??Ž  ‰u???B???(«  Xbox ONE
 t²	�MÐ  FORZA 6  r�UF�«  w�  l??�«u??�«  v??�«  »d??�_«
 …eNł√  w�b	²��Ë  ‰ULŽ_«  ‰Uł—Æ…dO¦*«Ë  …b¹b'«
 W??¹—U??D??³??Ð l??²??L??²??�« r??N??M??J??1 5??D??ýU??M??�« Êu??H??ð—U??L??�??�«
  7800mAh  …uIÐË  eO2  rOLB²Ð  WKIM²�  WOÞUO²Š«
 ÃU²½« s� W¹uI�«Ë WF¹d��« Microsd Æ…d�«– W�UDÐË

Æ16GB WF�Ð SanDisk W�dý
  UýUý  `OKBð  WKLŠ  ÊQÐ  Î̈UC¹√  d�c�UÐ  d¹b'«  s�
 dNA�«  W??¹«b??Ð  w??�  XIKÞ√  w??²??�«Ë  ¨ÊuHð—UL��«  …e??N??ł√
 ¨ U�dA�« lOLł szUÐe� sJ1 YOŠ …dL²�� ¨w�U(«
 WLOIÐ iOH	²Ð ÊuHð—UL��« …eNł√  UýUý `OKBð
 W�dA�  WFÐU²�«   UFO³*«Ë  W??�b??)«  e??�«d??�  w??�  25%
 j??Ýu??�«   «b??K??Ð  nK²	�  w??�  …d??A??²??M??*«Ë  ¨Orange
 ¨qOUH²�« s� b¹eLK� ÆOrange in the city wÐdF�«
 l??�u??*« «u??K??šœ«  U???�b???)«Ë  ö??L??(« v??K??Ž ·d??F??²??K??�Ë
 W�b)«  e�«d�  bŠ_  «uNłuð  Ë√  OrangeÆcoÆilØar
ÆwÐdF�« jÝu�« w� Orange in the city  UFO³*«Ë

 ÊQ????Ð W????O????*U????F????�« W????×???? ÒB????�« W???L???E???M???� Êö?????????Ž≈ —U?????????Ł√
 q??¦??� ¨ÊU?????Þd?????�?????�« V???? Ò³????�????ð W????F???? ÒM????B????*« Âu????×????K????�«
http∫ØØwwwÆynetÆcoÆilØ®  ¨5????šb????²????�«
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  Òd??ŁQ??ð p??�c??� ÆÆW??O??*U??F??�« ¡«c??G??�« ‚«u???Ý√ w??� WHUŽ 
 WLEM�  Êö??ŽS??Ð  ¨Í—u???�  qJAÐ  ¨WOKOz«dÝù«  ‚u??�??�«
 W³�MÐ  ÷UH	½«  qO−�ð  -  YOŠ  ¨WO*UF�«  W×B�«
 w²�« ÂU¹_« ‰öš UNŽ«u½√ vKŽ ö¹bðd*« lOÐ w� 30%
http∫ØØwwwÆynetÆcoÆilØ®  Æd¹c×²�«  dA½  XKð
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 t??½√ ô≈ ¨d??¹c??×??²??�« d??A??½ v??K??Ž 5??Žu??³??Ý√ —Ëd???� r???ž—Ë
 WO�öN²Ýô« U¹«uM�«  vKŽ ÊöŽù«  «c¼ dOŁQð  ÊQÐ  Ëb³¹
 s�  Ò5³²¹Ë  ÆÎULzU�  ‰«e??¹  ô  wKOz«dÝô«  pKN²�*«  Èb�
 `�UB� ¢f??K??O??½¢ W??�d??ý t??ðd??ł√ ’U???š Ÿö??D??²??Ý«
 w� 5JKN²�*« s� 80%  Ê√  X�O�—U²Ý W½uð W�dý
 UNŽ«u½√ vKŽ WFÒMB*« Âu×K�« ‰ËUMð vKŽ «uł—œ œö³�«
 ÆWO*UF�«  W× ÒB�«  WLEM� d¹c% dA½ q³� rNðuOÐ w�
 5OKOz«dÝù«  s??�  q???�_«  v??K??Ž¨  3Ø2  ÊQ??Ð  Ò5³²¹  p??�c??�
 WO*UF�« W× ÒB�« WL ÒEM� ÊöŽSÐ «ËdŁQð rN½QÐ Êu�d²F¹
  U−²M�  „öN²Ý«  s�  ÊuKÒKI¹  Ë√  ÊuHÒ�u²OÝ  rN½√Ë
 w�  5OKOz«dÝù«  s�  50%  d ÒJH¹Ë  ÆWFÒMB*«  Âu×K�«
 WFÒMB*«  Âu??×??K??�  q??¹b??³??�  W³ÒKF�UÐ  W??½u??²??�«  ‰U??L??F??²??Ý«
  dO³�   qJAÐ  p??�–Ë  Æ©U�«d²ÝUá�«Ë  ö¹bðd*«®  …œ—U³�«
 œö³�«  w�  5JKN²�*«  s�  40%  Æ«b??ł  dO³�  qJAÐ  Ë√
 q¹b³�  W³KF�UÐ  W½u²�«  ‰ULF²Ý«  WO½UJ�≈  ÊuB×H¹
 »U³J�«  ¨o??½U??I??M??�«  ∫q??¦??�®  WMšU��«  WFÒMB*«  Âu×K�
 vDF� Ÿö??D??²??Ýô« s??�  dNE¹Ë Æ©W?? Ò¹u??A??*«  Âu??×??K??�«Ë
 s� d??¦??�√  5�U³� dOž Î̈U??�u??L?? ÔŽ ¨‰U??łd??�«  Ê« u??¼Ë r??N?? Ô�
 ÊU� p�– l�Ë ¨WO*UF�« W Ò×B�« WLEM� d¹c×²Ð Æ¡U�M�«
 W½u²�« „öN²Ý« ÿu×K� qJAÐ ÊËuM¹  «c�UÐ ‰Ułd�«
 W¹cGð WOzUBš√ ¨ÍdOÐ√ wðË— ÆÂu×ÒK� q¹b³� W³KF�UÐ
 X�O�—U²Ý  W�dA�  W¹cGð  …—U??A??²??�??�Ë  W??¹d??Ýd??Ý
 …“U²2   UMOðËdÄ  W³łu�  W½u²�«  „öN²ÝUÐ  `BMð
 ÍdOÐ√  ‰uIðË  ÆWHOHš  W³łu�  Ë√  ¡«bG�«  W³łË  ‰öš
 W�U{≈  jI�  qLAð  W³KF�UÐ  W½u²�«  ÃU²½≈  WOKLŽ  ÊQ??Ð
 …—«dŠ  W??ł—œ  w�  U¼uNÞË  pL��«  v�≈  ¡U??*«  Ë√  X¹e�«
 r??ÓO??I??�« r??E??F??� v??K??Ž ÿU???H???(« r??²??¹ Y??O??×??Ð ¨W??C??H??	??M??�
 ÆÃ“UD�« pL��« l� W½—UI� W½u²�UÐ …d�u²*« WOz«cG�«
 jI�  X??�??O??�  W³KF�UÐ  W??½u??²??�«  ÊQ???Ð  Íd??O??Ð√  n??O??C?? ÔðË
 Î «—bB�  d³²Fð  w²�«  WO½«uO(«   UMOðËdáK�  Î «—b??B??�
 U??/≈Ë ¨W???¹—Ëd???C???�« u??M??O??�_« ÷U??L??Š√ b??¹Ëe??²??� ÎU??L??N??�
 WOz«cž   U³ Ò�d0  r�'«  œ ÒËe??ðË  rCNK�  WKNÝ  ÎUC¹√
 s� b¹bFK� “U²2 —bB� w¼ W½u²�«  ÆÈdš√ W¹—Ëd{
 p½“  b¹bŠ  ¨6B¨ 12B  ∫  q¦�  ¨ÊœU??F??*«Ë   UMO�U²Oç�«
 Æ‰U??O??łô√  lOL'  ÂuOMKOÝË  —u??H??Ýu??�  ¨Âu¹eOMžU�
 Íu²%Ë ¨©1% s� q�√® rÝÒb�« WKOK� W½u²�« ÊU� p�c�
 Â«d??ž 100  q??� w??�  ‰Ëd??²??�??�u??� rGK� 50  v??K??Ž j??I??�

Æ3 UGO�Ë√ WOM¼b�« ÷ULŠ_« s� …dO³� WOL�Ë
 ¨jI� WOFO³Þ  U³ Ò�d� s� X�O�—U²Ý W½uð dOC% r²¹
ÆWE�UŠ œ«u� ÊËbÐË ÂUFÞ ⁄U³√ ÊËbÐ ¨ U�UCÔ� ÊËbÐ

 qO²M�d�  pMÐ  l�  WO1œU�_«  WÝ«—bK�  oKDM½  U ÎC¹√  ÂUF�«  «c¼  w�
  UF�U'«  w�  …b¹b'«  WOÝ«—b�«  WM��«  ¡bÐ  l�
 ÂUF�«  «c??¼  w??�  qO²M�d�  pMÐ  ÷d??F??¹   U?? ÒO??K??J??�«Ë
WO1œU�_« WÝ«—b�« q¹uL²� UÎÐ«cł U Î−�U½dÐ U ÎC¹√
“‰UÐ …«b¼Ë WŠ«— qJÐ WÝ«—b�« »öDK� `O²Ô¹ eÒO2 Z�U½dÐ ”  ∫wMOÐœ ÷U¹—

 High Speed 4G  ÊuHOKOÐ
l�«u�« ÷—« vKŽ ZzU²M�« dNEÔð

 …b¹bł WO½öŽ« WKLŠ ÊuHOKOÐ W�dý XIKÞ√
Æ lÐ«d�« qO'« w� ŸdÝô« W�dAK�

 IPSOS   tÐ  X�U� Íc??�«  ŸöD²Ýô« V�Š
  w¼ Êu??H??O??K??O??Ð Ê« 5??³??ð ¨‚u???�???�« ÀU???×???Ð_¨
 qO'UÐ `HB²�UÐ œö³�« w� ŸdÝ_« WJ³A�«

 bL²Fð w²�« © LTE≠4G®  ?�«  WJ³ý ¨lÐ«d�«
 ÆWO*UF�«  Êu�J¹—«  W�dA�  tFÐU²�«  u??¹œ«d??�«   UJ³ý  vKŽ
 ÊuŁb×²¹ Íc�«  X�u�«  w� ”  —UFý X% WO½öŽô« WKL(«
 “l�«u�« ÷—« vKŽ ZzU²M�« dNEÔð ÊuHOKOÐ WŽd��« sŽ tO�
 WJ³ý  Æ“ŸdÝô«–  ÊuHOKOÐ  ”  WKL−Ð  —U??F??A??�«  r??²??²??	?? Ô¹Ë
 q³I²�*« w� 5JKN²�*« ‰u	Ô²Ý ÊuHOKOÐ s� lÐ«d�« qO'«
 q¹eMð  w??�  300Mbps  v???�«  q??B??½  W??Žd??Ý  v???�«  ‰u??u??�«
 ?�«  WJ³ý  Â«b	²ÝUÐ  p�–Ë  ÍuOK)«  nðUN�«  vKŽ  5�UC*«
 …b¹bł  U�bš ÊuHOKOÐ ÷dFð UL�  ÆG4 Advanced ≠
 …d� ‰Ëô UN�öÞ« - w²�« High Speed 4G —UFý X%
 5�UC*« kH( Cloud ?�«  U�bš rNMOÐ ¨ 2014 ÂUF�« w�

Æ U�b)« s� U¼dOžË ÊuHð—UL��« s� …dýU³�

∫Orange w� jI�
  öLŠË —UFÝ√ Orange Sale

 U−²M� WKOJAð vKŽ

∫WO*UF�« W×B�« WLEM� d¹c% »UIŽ√ w�
 W½u²�« ÊËd³²F¹ 5OKOz«dÝù« nB½

WFÒMB*« Âu×ÒK� ö¹bÐ

 Z�U½dÐ  tÒIIŠ  Íc??�«  ÕU−M�«  »UIŽ√  w�
 WO1œU�_«  W??Ý«—b??�«  q¹uL²�  ÷Ëd??I??�«
 w??�  U???O???K???J???�«Ë  U????F????�U????'« »ö????D????�
 p??M??Ð ÷d????F????¹ ¨W???I???ÐU???�???�«  «u????M????�????�«
 ¨w�«u²�«  vKŽ  W¦�U¦�«  WM�K�  ¨qO²M�d�
 WÝ«—b�« q¹uL²� Î «eÒO2Ë UÎÐ«cł U Î−�U½dÐ
 r??O??K??F??²??�«  U???�???ÝR???� w???� W???O???1œU???�_«
 fK−� q??Ó³?? � s??� U??N??Ð ·d??²??F??*« w??�U??F??�«

 ¡u{ vKŽË Æ w�UF�« rOKF²�«
 ‰U???³???�ù«Ë l????Ý«u????�« V??K??D??�«
 d??O??³??J??�« œb?????F?????�«Ë b????¹«e????²????*«
 w� Z�U½d³�« v�≈ 5LCMLK�
 pMÐ — Òd???� ¨W??O??{U??*« Â«u????Ž_«

 ÂUF�« w� Z�U½d³�« ÷dF¹ Ê« qO²M�d�
 wÝ«—b�«  ÂUF�«  W¹«bÐ  l�  U ÎC¹√  w�U(«
 Z�U½d³�«  —U??Þ≈  w� Æb??¹b??'« w??1œU??�_«
  UF�U'« »öÞ vKŽ qO²M�d� ÷dF¹
 mK³0  ÷d??�  vKŽ  ‰uB(«   UOKJ�«Ë
 WMÝ q� w� qJOý 15¨000 v²Š qB¹
 ´ “.«dÄ”  s??� √b??³??ð …b??zU??H??ÐË W??O??Ý«—œ
 l�b¹ W??Ý«—b??�«  …d??²??�  ‰ö???šË  Æ  0.5%
 ÃÆ‘ 25  ÷d????�  q???�  q??ÐU??I??�  V??�U??D??�«
 l??O??łd??ð »U????�????Š v????K????Ž® d???N???A???�« w????�
 V�UD�« √b³O� ÷dI�« WOIÐ U�√ ¨©÷dI�«
 ¨WÝ«—b�« ¡UN²½≈ s� WMÝ bFÐ U¼b¹b�²Ð
 v²Š  qBð  W¹dNý  ◊U��√  vKŽ  p??�–Ë
 V�UD�«  Ê√  d�c�UÐ  d¹b'«  Æ   «uMÝ  4
 t� Òo×¹ …Òd??� ‰Ë_ ÷dI�« vIK²¹ Íc??�«
 WLOIÐ …bŠ«Ë … Òd* W×M� vKŽ ‰uB(«
 …b???Š«Ë q??�  m??K??³??�  ¨W??¹d??N??ý  U??F??�œ 4
 w??K??J??�«  Ÿu???L???−???*«Ë  –  ÃÆ‘  25  U??N??M??�
 l²L²¹ ¨p�– v�≈ W�U{ùUÐ  ÆÃÆ‘  100
  «u??M??Ý 4 …b???* Êu???O???1œU???�_« »ö??D??�«
 ¨w???1œU???�√ V??�U??Þ »U??�??Š ◊Ëd????ý s???�

  «“UO²�ô«  s�  WŽuL−�  qLAð  w²�«Ë
 s� ¡U??H??Ž≈  ¨»U??�??(« …—«œ≈  Âu???Ý— w??�
 s�  WŽuL−�Ë  œUL²Žô«  W�UDÐ  Âu??Ý—
 rNð“u×Ð s*  «“UO²�ô«Ë  UCOH	²�«
 p??�c??�Ë ¨œU??L??²??Ž≈ —U???Þ≈ ¨œU??L??²??Ž« W??�U??D??Ð
 WKLF�«   ö�UF�  w�  WO�U{≈   «“UO²�«
 W�dOB�«  ¨  W??O??�U??*«  ‚«—Ë_«  ¨W??³??F??B??�«
 ÊUJ�SÐ t½√ v�≈ —UAÔ¹ ÆU¼dOžË …dýU³*«
 Îö�U� ÷dI�« lOłdð V�UD�«
 WIDM�  d¹b�  Æ U??�«d??ž  ÊËb??Ð
 ¨qO²M�d�  pMÐ  w??�  …d??U??M??�«
 ÂU??� ” ∫‰U????� ¨w??M??O??Ðœ ÷U????¹—
 «c??¼ ÷d???F???Ð q??O??²??M??�d??� p??M??Ð
  «u??M??Ý 3  q??³??�  …d????�  ‰Ë_ Z??�U??½d??³??�«
 Ác¼ w� Z�U½d³�« w� ÊËdL²�� s×½Ë
 »öD�«Ë œb Ô'« »öD�« l� U ÎC¹√ WM��«
 j�I�« ‰u/ YOŠ Æ WÝ«—bK� 5FÐU²*«
 U¹uMÝ  qJOý  n??�«  15  v²Š  wF�U'«
 jI�  Íd??N??ý  qJOý  25  lOłdð  qÐUI�
 ÷d??I??�« W??O??I??Ð U???�« ¨r??O??K??F??²??�« …d??²??� w???�
 s� W??M??Ý b??F??Ð Áb??¹b??�??²??Ð V??�U??D??�« √b??³??¹
 VIK�«  vKŽ  ‰uB(«Ë  WÝ«—b�«  ¡UN²½«
 ÁcNÐË  Æ  t×¹d�  W¹dNý   UF�bÐ  p�–Ë
 ◊UI²�ù”  Wd� V�UD�« `M/ WI¹dD�«
 ¨tLOKFð  w???�  e??O??�d??²??�«Ë  –  “tÝUH½√
 WK«u�  »ö??D??�«  s??�  œb??Ž  d³�«  sJ/Ë
 W????Š«—Ë ¡Ëb???N???Ð W??O??F??�U??'« r???N???²???Ý«—œ
 qO²M�d� w� ¨p??�– v??�≈  W�U{ùUÐ  Æ‰U??Ð
  «“UO²�«  ÊuO1œU�_«  »öD�«  o×²�¹
 »U??×??√ r??N??²??H??B??Ð W??Žu??M??²??�Ë …b???¹b???Ž
 ‰U−� w� p�–Ë ¨wF�Uł V�UÞ »U�Š
 œUL²Žù«   U�UDÐË  W¹—U'«   UÐU�(«
 W³FB�«   ö??L??F??�«  ¨  œU??L??²??Žô«  —U????Þ≈Ë

Æ“ «—UšÒœù«Ë  «—UL¦²Ýô«Ë

 —U??J??²??Ðù« —Òb???B???ð w???� Òd??L??²??�??¹ w??J??K??O??�
 oKDÔ¹Ë  U?? ÒO??K??;« r??�U??Ž w??� b??¹b??−??²??�«Ë
 WŽuL−�   ≠  b??�u??Ç  w??J??K??O??�  W??Žu??L??−??�
 WÞö�uý  l??�  wJKO�  XOÐ  s??�  …b??¹b??ł
 wJKO� U1d� t�u�Ë ÒwMžË qÒ�b� ZO�MÐ

w³¼– rOLB²Ð
 √b³¹  Íc??�«  ¨WÞö�uA�«  rÝu�  ÕU²²�≈
 s??¹d??A??ð® Í—U?????'« d??N??A??�« w???� U??ÎO??L??Ý—
 b¹b−²�«Ë  —UJ²Ðù«  tF�  VK−¹  ©w½U¦�«
 wJKO� W??Žu??L??−??� ÃU???²???½≈Ë d??¹u??D??ð l???�
 v??ÒK??×??� v??K??Ž e??J??ðd??¹ w??J??K??O??� ÆW??O??³??¼c??�«
 WOLJ�«  Æ  nO¦�  ZO�½Ë  wMž  WÞö�uý
 3 q??L??A??ðË ¡U???²???A???�« q??B??H??� …œËb????×????�
 WOMž  WÞö�uý  wJKO�  ∫WKÒ�b�   ULFÞ
 ¨WÞö�uA�UÐ wMž wJKO� ¨“ozU�—” l�
 “ozU�—”  l???�  q???�b???�  q??O??½U??Ñ  w??J??K??O??�Ë
 w¼ W??O??³??¼c??�« W??Žu??L??−??*«  ÆW???Þö???�u???ý
 ÆwJKO�  XOÐ  s�  d??š¬  —UJ²Ð«  sŽ  …—U³Ž
 ¨Cake  wJKO�  ∫U?? ÎC??¹«  rCð  WŽuL−*«

ÆwJKO� s� Èdš√  ULFÞ 10Ë
 ∫”Ë«d²ý wJKO� sŽ U¼u�dFð r� ¡UOý√
 wJKO� ∫ U??−??²??M??�  …b????Ž r??C??ð  W???�—U???*«
 ¨n??O??H??š ¨Œu???H???¼ ¨q???O???½U???Ñ ¨W???Þö???�u???ý
 ¨“XK¹â?�u?â?�  Ûuð”  wJKO�¨  ¨wMO�
 EXTRA  wJKO�  ¨“rOýbŽ”  wJKO�

 WOKLŽ  q??³??�  Æp??O??O??ý  w??J??K??O??�Ë  U???1d???�
 q�Uý  Y×Ð  ¡«d??ł≈  -  w???� ÒË_«  d¹uD²�«
 s� 5??³??ð Íc????�«Ë »U??³??A??�« ·u??H?? w??�
 l�  vK×�  ÊuK ÒCH¹  »U³A�«  Ê√  t�öš
 wJKO�  U1d�  Ê√  ÀU??×??Ð_«  Ò5³ð  ÆU??1d??�
 W??O??�U??¦??*« U???1d???J???�« w???¼ ”Ë«d????²????ý s???�
 ÆwKOz«dÝù«  pKN²�*«  ‚Ëc??�  W³ÝUM*«
 WOL�  d³�√  q ÒCH¹  wKOz«dÝù«  pKN²�*«
 U1dJ�«  WHË  ÆZ²M*«  w??�  U1dJ�«  s??�
 –  ”Ë«d²AÐ WU)« —«d??Ý_« bŠ√ w¼
 ÆdOC×²�« ÒdÝ Êu�dF¹ jI� ’U	ý√ 5
 wJKO� u¼ wJKO� s� U ÎFO³� d¦�_« Z²M*«
 nK²	ð  wJKO*«  q??�√  WI¹dÞ  ÆWÞö�uý
 q� ÊuK�Q¹ %53  ∫dš¬ v�≈ pKN²�� s�
 U1d�  ÊËb??¹d??¹  %38  ¨…b??Š  vKŽ  WI³Þ

 ÆÊu ÒDK	¹ 8%   ̈“WLI�” qJÐ

 …dI³�« WÞö�uý ¨U Î�Ëœ rJðœ ÒuŽ UL�
 ÂÒbIð ”Ë«d²ý WŽuL−� s� XOKŽ≠
 w³KðË UN½uÒ³% w²�«  U¹ö×²�« rJ�
 ÂËb�  W³ÝUM0Ë  ÆrJ�«Ë–√Ë  rJ�uO�
 …œËb×�  WOL�  XIKÞ√  ¡U²A�«  qB�
  U???¹ö???% 4 r???C???ð W??Žu??L??−??� s????�

∫WKÒ�b�
 …uA×Ð  …d??šU??�  VOKŠ  W??Þö??�u??ý
 —u��  l�  XOKáÝ  “u�  rFDÐ  .d�
 V??O??K??Š W????Þö????�u????ý Æ u????J????�????³????�«
 ”—ušUH�«  rFDÐ  …uA×Ð  …d??šU??�
 W??Þö??�u??ý Æ u??J??�??³??�« —u??�??� l??�
 ÍU??Ä  .d???� …u??A??×??Ð …d??šU??�  VOKŠ
 Æ uJ�³�«  —u�� l� qO�«d� w�uð
 …uA×Ð …d???šU???�  d??¹d??�  W??Þö??�u??ý
 uJ�³�« —u�� l� u�O�dOð .d�
 5??Ð l????L????& …d????I????³????�« W????Þö????�u????ý

  ULFÞË  WOJOÝöJ�«  WÞö�uA�«
 ÆW??Ðu??³??;«Ë W??�Ëd??F??*«  U??¹ö??×??²??�«
 W¹dBŽ   «u³FÐ   U−²M*«  eOL²ðË
 ¨W�« ÒdÐË  WO�U¦�  WŽU³Þ  l�  WKOLłË
 w� Õ«u???????�_« l??O??L??ł l??O??Ð r??²??O??ÝË

Æ…—U²	*« XO½«u(«Ë  UJ³A�«
ÆW�“dK� Â«dž 100 ∫ WF��«

 X??????O??????½«u??????Š W??????J??????³??????ý X???????I???????K???????Þ√
 WKOJAð  «dšR�  Crocs&more 
 lOL' 2015  ¡U²ý ≠n¹dš W¹cŠ√
 pKð 5Ð s� “d??Ð  b??�Ë ÆWKzUF�«  œ«d??�√
 ¨W??¹d??B??F??�«  UNLO�UB²Ð  WKOJA²�«
 w??�  W????¹—U????& W????�—U????�  10  w????�«u????Š
 r??Ýu??* W???L???zö???*«Ë W????¹c????Š_« ‰U???−???�
 l??O??L??ł w????� ŸU???³???ð w????²????�«Ë ¡U???²???A???�«
 ∫ U??�—U??*«  5??Ð  s??�Ë ¨WJ³A�«  ŸËd???�
 ‰UHÞú�  Tsukihoshi ¨Glagla
 ¨U??¼d??O??žË  Êu??²??�??M??O??K??Ð  ¨  Cushe ¨
 Ÿu??½  s???�  œôË_«   U???�e???'  W???�U???{≈
 Croc≠  ≠  “X�Oł  b½U³�ËdJ�«”

  ULOLB²Ð  W½uK*«band Gust
 w???²???�«Ë ‰U?????H?????Þ_« Âu???−???M???� …b????¹b????ł
 …œU???� l???� s??D??³??� q??F??½ v??K??Ž Íu????%
 ◊U??D??� v???�« W???�U???{« ÆX???¹ö???ÝËd???J???�«

 vKŽ  …—b??I??�«  e¹eF²�  W??�e??'«  q???š«œ
 t²Lzö�Ë  ¡«c????(«  W??½U??²??�  „U??J??²??Šô«
 Y??¹b??(U??� ≠`???¹d???� q??J??A??Ð q??łd??K??�
 qš«b�«  s�  W¾�«œ   U�eł  sŽ  —Ëb??¹
 wKł—  wL%  wł—U)«  UNLOLB²ÐË
 rNI¹dÞ w� ¡U²A�« ÁUO� s� ‰UHÞô«
 ÂU???¹«  w???�  W???½U???C???(« Ë« W??Ý—b??L??K??�

Æ…œ—U³�«Ë …dÞU*« ¡U²A�«
 s� ¡U??²??A??�« W??K??O??J??A??ð “U??²??9 «c???N???ÐË
 WIO½√  rO�UB²Ð  Crocs&more 
 ¨‚«Ë–_«  lOLł l� rzö²ð W¹dBŽË
 Ãe??9 Y??O??Š ¨ U??³??ÝU??M??*«Ë ‰U???O???ł_«
 ËdH�«  ¨bK'«  5Ð  U�  rO�UB²�«  Ác??¼
 ¡U�MK�   U??�e??ł p??�c??�Ë ¨q??L??	??*«  Ë«
 WOł—U)«  W¾O³�«Ë  rzö²ð  œôË_«Ë

 Æ¡U²A�« qB� ‰öš U½œöÐ w�

 «e??½u??K??H??½ô«  b??{  rOFD²�«  r??Ýu??�  ‰«“  U� 
 hOB	ð  -  Y??O??Š  ¨dL²��  ÂU??F??�«  «c??N??�
 36¨000  Ë  rOFDð  …d????Ð«  1¨100¨000
 X??×??²??²??�« W???K???L???(« Æn???????½_« d???³???Ž r??O??F??D??ð
 qJAÐ  r???N???ðu???Žœ  -  s???¹c???�«  ’U???	???ýú???�
 s�  r??N??½u??�  «c???¼Ë  rOFD²�«  wIK²�  ’U???š
 ’U??	??ý_«≠¢d??D??)«   UŽuL−�¢  sL{
 X???�«“ U???� ¨÷d???*U???Ð W??ÐU??û??� 5??{d??F??*«
 wIKðË   «œUOF�«  v�«  quK�  Wd�  „UM¼
 b�  w??²??�«  ¢d??D??)«   UŽuL−�¢  ÆrOFD²�«
 qŠ«d� v�« UN¹b� —uD²¹Ë ÷d*UÐ »UBð
 65  s??�??�«  —U??³??�  ∫qLAð …dODš Êu??J??ð  b??�
 s� Êu??½U??F??¹ ’U???	???ý√ ¨‚u????� U????�Ë W??M??Ý
 ¡U�M�« ¨s¹bFI� ’U	ý√ ¨WM�e� ÷«d�√
 qL×K�  sDD	¹  wð«uK�«  ¡U�M�«  ¨q�«u(«
 nBM�« dLŽ s� ‰UHÞ√ ¨…œôu??�« bFÐ U� Ë√
 ¨w³D�« r�«uD�«Ë  «uMÝ 5 ‰« v²ŠË WMÝ
 w�  «u³O√  ’U??	??ý_  rOFD²�UÐ  vu¹
 rN½_  «e??½u??K??H??½ô«  ÷d??0  WIÐU��«  WM��«
 ÍœR??ð  b??�Ë ÎU??C??¹√  WM��«  Ác??¼  «uÐUB¹ b??�
 Æœ Õd  Æ5²zd�UÐ  »UN²�«  v??�«  W??ÐU??ù«
 ¨WKzUF�«  V??Þ  w??�  h²	�  ¨d??Ðd??�  «—u??O??ł
 q�  w�  ¢∫ÎözU�  XO�ö�  w�  —uNL'«  r��
 sB×²ð  Ê√  dO¼UL'«  `BM½  s×½  WMÝ
 «e½uKH½ô« s� d³�_« dD)« ¨«e½uKH½ô« b{

 WO×B�«   UHŽUC*«  qÐ  tð«–  ÷d*«  fO�
 »UN²�«  ∫q¦� «e½uKH½ô«  UN�  V³�ð b� w²�«
 »UN²�« ¨ WOz«uN�« VFA�« »UN²�« ¨5²zd�«
 Æ UHŽUC�  s�  U¼dOžË  »UBŽ_«  “UN−Ð
 rOFD²� Èd??³??�  W??O??L??¼√  „U??M??¼  ¢∫  ·U????{√Ë
 v???�« t???M???Ý n???B???M???�« d???L???Ž w????� ‰U?????H?????Þ_«
 Êu??{d??F??� r??N??½ô «c????¼Ë  «u??M??Ý f??L??)«
 ÈËbF�«  o¹dÞ sŽ ÷d*UÐ WÐUû� d¦�√
 ¨W??¹u??Ðd??²??�«  U??�??ÝR??*«Ë  U??½U??C??(« w??�
 «cN� ¨q¼_« v�« ÷d*« ÊuKIM¹ b� w�U²�UÐË
 W³�½ dO³� qJAÐ qKI¹ b� ‰UHÞ_« rOFDð
  ¢Æ UOHA²�*« w� ÀuJ*«  ôUŠË ÷d*«
 W??O??L??Ýu??*« «e???½u???K???H???½ô« b????{ 5??B??×??²??�«
 WM��«  Ác¼   dC ÔŠ  w²�«  …dÐ«  d³Ž  vDF¹
 ¨WO*UF�«  W×B�«  WLEM�  ULOKFð V�×Ð
 3  b{ qDFÔ�  Õ UI�  qLAð 5B×²�«  …d??Ð«
 qJAÐ wDFð w¼Ë WŁuK Ô�  UÝËdO� Ÿ«u½√
 w� W??²??³??¦??� W??O??�U??F??� 5??B??×??²??K??�  Æw??½U??−??�
 ÃöFK� ÀuJ*«Ë ÷d*« W³�½ s� hOKI²�«
 YOŠ  Î̈«b???ł  dO³�  qJAÐ   UOHA²�*«  w??�
 q�«uFÐ  WÞuÐd�  ÊuJð  5B×²�«  WŽU$
 Ÿu½  l�  5B×²�«  VÝUMð  ∫UNM�  …œbF²�
 WŽUM*«  “UNł  l??{Ë  ¨w??L??Ýu??*«  ”Ëd??O??H??�«
 5B×²�« cš« - w²�« …d²H�«  ¨wIK²*« bMŽ

Æ«e½uKH½ú� t{dFð …d²H� W³�M�UÐ UNÐ

 ≠…œËb×� WOLJÐ ≠wJKO� ∫¡U²A�« qB� W³ÝUM0
WÒOMž W??Þö??�u??ý l??�  VOKŠ v??ÒK??×??�  v??K??Ž e??J??ðd??¹

 WKOJAð oKDð Crocs&more 
 U�—U*«  «dAŽ l� 2015 ¡U²ý

 WK�KÝ oKDÔð XOKŽ ∫WÞö�uA�« rÝu� ÕU²²�≈
 WKÒ�b*«  U¹ö×²�« rFDÐ …dI³�« WÞö�uý Õ«u�√
W¹ö×²K�  W??łU??ŠË  ÊUJ�  U?? ÎL??z«œ  „UM¼  t??½_  –

s¹d$ ‰U	O� ŸËd� lOLł w� b¹bł
 l??D??I??�«  l??O??L??ł v???K???Ž  W???¹b???¼  1  ´  2  W??K??L??Š

pOðu³�« w� …œułu*«
 WKL(« ™ 30.11.15  v²Š W¹—UÝ WKL(« ™
 w� W????O????ł«Ëœ“≈  ô h?????š—_« W??F??D??I??�« v??K??Ž

 öL(«

 pOðuÐ w� WFz«— WKLŠ
s¹d$ ‰U	O�s¹d$ ‰U	

 U�
c??N??�
000
??D??ð

ýú???�
’U???š

L{
F??*«

„UM¼

 …d??L??²??�??� X?????�«“ U???� «e???½u???K???H???½ô« b???{  U??L??O??F??D??²??�« W??K??L??Š
 «u??I??K??²??¹ r????� s????¹c????�« U??N??O??M??�R??� u????Žb????ð X???O???�ö???�
   «œU???O???F???�« v????�« «u??N??łu??²??¹ ÊQ????Ð b??F??Ð r??O??F??D??²??�«



37 2015 w½U¦�« s¹dAð  20  WFL'«



382015 w½U¦�« s¹dAð  20  WFL'«








