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قبل يومني استأنفت بعثة الصليب األحمر نشاط مكاتبها في 
القدس وذلك بعد أن عّلقته، منذ السابع من آب اجلاري، بدعوى 
اقتحام مجموعة من املتظاهرين الفلسطينيني مكاتبها الكائنة 
في منطقة الشيخ جراح وإعاقة عمل املوظفني على حد ما صرّحت 
به في حينه، ”أجاث ستريكر“، نائب مدير البعثة في القدس 
والضفة الغربية، مضيفًة أّن ”اقتحام مكتبنا غير مقبول ولذلك 
الالزمة  الضمانات  على  حصولنا  حلني  نشاطاتنا  تعليق  قررنا 
للقيام بعملنا في ظروف آمنة“، وأّكدت على أّن عمل مكاتبهم 

في الضفة الغربية لن يتأّثر بهذا القرار.  
أن  األســـرى  قضايا  يتابعون  ــن  ّمم لكثيرين  ــا  واضــًح ــان  ك لقد 
مواتية  مناسبًة  سيجدون  األحمر  الّصليب  بعثة  في  املسؤولني 
القدس واستئناف نشاطاتهم منها،  ليعاودوا فتح مكاتبهم في 
إلى  بعضها  أّدى  مشابهة  ــا  ــداًث أح املــاضــي  فــي  شهدنا  فلقد 
وبعد  محسوبة  بسرعة  ــا  دوًم ينتهي  كان  مؤقت  ميداني  جفاء 
مكانه  من  كل  واستيعاب  عبرهم  الفرقاء  جميع  استخالص 
وموضوعّية،  متشابكة  بينهم  العالقة  أّن  على  ملصلحته  ووفًقا 
وشّذت  وجعها  تعابير  قست  مهما  الفلسطينية،  فالضحّية 
لها  الصليب  يوفره  عّما  تتنازل  لن  املألوف،  عن  أفعالها  ردود 
من خدمات وإسناد، والصليب بدوره كان يستعيد فقه البدايات، 
صف  في  ليكون   1836 العام  منذ  أحمر  وصــار  ولد  قد  فهو 
الغاشمة. ــالالت  ــت واالح احلـــروب  ضحايا  ــاء  دم ومــع  املظلومني 

لم تأِت تداعيات القدس من فراغ أو كتعبير عن نزوة عرضّية، 
فخلفية األحداث املقدسية واكبتها نشاطات فلسطينية احتجاجّية 
قامت بها مجموعات من الناشطني الفلسطينيني وعائالت األسرى 
وجرى أهّمها في ساحات مكاتب بعثات الّصليب في مدن الضفة 
احملتلة، ومرد تلك االحتجاجات كان إعالن املسؤولني في الّلجنة 
ّية للصليب األحمر عن قرارهم بتقليص عدد زيارات أهالي  الدول
األسرى ألبنائهم في سجون االحتالل من إثنتني شهرًيا إلى زيارة واحدة. 
قرار الصليب شّكل صدمة كبيرة في فلسطني وضربة قاسية ألحد 
أهم إجنازات احلركة األسيرة التي صارعت في بداياتها من أجل 
إحراز وتثبيت حق الزيارة بإطارها املّتبع منذ عقود، فإلغاء الزّيارة 
الّثانية هو في احلقيقة أشّد من خيبة عادية نزلت على صفوف 
التعقيدات  حجم  يعرف  واجلميع  سيما  ال  ــرى،  واألس العائالت 
أثناء  في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  تضعها  التي  والتحفظات 
عن  عبارة  الواقع  في  وهي  وخاللها  زيارة  كل  لتنفيذ  التجهيز 
عراقيل تستهدف إذالل العائالت وإفشال الزيارات بشكل كامل 

أو لبعض األسر املشاركة.
السجاالت  تلك  مواقعنا  إلى  املناكفة  هذه  أعــادت  أخــرى  ــرّة  وم
املعهودة حول دور جلنة الّصليب األحمر وما يقوم به وكالؤها أثناء 
زياراتهم الدورّية لألسرى الفلسطينّيني في سجون االحتالل أو في 

امليادين األخرى التي تندرج في سّلة املهام املوكلة لها.
وفق  الدول  من  العشرات  في  منذ عقود طويلة  ناشطة  فاملنّظمة 
ّية  الدول املواثيق  املنصوص عليها في  واملسؤولّيات  الصالحّيات 

وهي بدورها عكفت على تأديتها كذلك في فلسطني احملتلة.
راوحت معظم النقاشات بني ما هو مأمول ومرغوب وما هو معقول 
مندوبي  ألداء  تنسب  التي  التهم  أشهر  مثار  ويبقى  ومقبول، 
الصليب متعلًقا بالسرية الكاملة التي يحيطون فيها أنفسهم 
خاصة  لألسرى  زياراتهم  أثر  على  املعدة  تقاريرهم  بها  ويغلفون 
بالعادة،  يكونون  الّصليب  فمندوبو  لالعتقال.  األولى  األيام  في 
زنازين  في  األسرى  يلتقي  من  أول  األمني،  االعتقال  حاالت  في 
التحقيق وهم لذلك شهود العيان احلقيقّيني على ما متارسه أجهزة 
التحقيق اإلسرائيلية، في حني مينع، على الغالب، محامو الدفاع 

من مقابلة موكليهم وكذلك العائالت.
بعض اجلهات الفلسطينّية تصّر على أّن بعثة الصليب في فلسطني 
وهي متارس نشاطها بسرّية وتتعّمد عدم نشر تقاريرها التفصيلّية 
حول ما يشاهده مندوبوها في غرف التحقيق، تتواطأ عملًيا مع 
سياسة القمع االحتاللي وتتسّتر على موبقات أجهزة التحقيق 
على أنواعها، وبعض هؤالء ينادون بوجوب اتخاذ خطوات صارمة 
البعثات من فلسطني. أو حتى طرد  التامة  املقاطعة  تصل حد 

وقام  التهمة  تلك  الّسنني  عبر  املنّظمة  هذه  مسؤولو  رفض  لقد 

ــك  وذل وتفصيًال  جملًة  بدحضها  بعضهم 
في  مسؤولني  إليها  ــوا  دع لقاءات  خــالل  من 
املنّظمات الفلسطينية العاملة في الدفاع عن 

األسرى الفلسطينّيني وبعضها جرى في مقّر املنظمة في جنيف 
وأخرى متت في مكاتبها الرئيسية في فلسطني. في جميع هذه 
اللقاءات حاول املسؤولون تقدمي شرح واف عن فلسفة عمل املنظمة 
وهي  األولى  مهمتها  إلجناز  موجب  كعنصر  السرّية  واعتمادها 
الوقوف إلى جانب ضحايا االحتالالت واحلرب ورصد ما تتكّبده تلك 
الضحايا جراء سياسات القمع ومحاولة تغيير ذلك. وقد يكون 
ما قاله قبل سنوات نائب مدير العمليات في الصليب األحمر 
في لقاء مطول نشر على مواقع  السيد ”دومنيك شتيلهارت“ 
منظمته،  قناعات  عن  فيه  عبر  حيث  ومقنًعا  واضًحا  املنظمة، 
املبنية على خبرة سنوات طويلة، ومفادها: ”أّن السرّية هي أداة 
أساسّية تساعد اللجنة على مساعدة األشخاص املتضررين من 
انعدام األمن ومن العنف والنزاعات املسلحة ومتكننا من بناء الثقة 
إلى ذلك وفي نفس املجال أضاف  والتواصل وإحداث تغييرات“ 
عن  نكشف  ال  كنا  فإذا  الرضا.  تعني  ”ال  السرّية  أّن  موضًحا 
ألن  الصمت“،  نلتزم  أننا  ذلك  يعني  ال  للعلن  القضايا  بعض 
وسائل التأثير متعددة وبعضها قد يكون أكثر جناعة من بيانات 
الّشجب واالستنكار العلنية، مع أننا نشهد طفرة نوعية متميزة 
في عدد التقارير املهنية التي تعدها وتنشرها املنظمات العاملة 
في ميادين حقوق االنسان والدفاع عن األسرى الفلسطينيني، وقد 
يكون  نشاط نادي األسير الفلسطيني في طليعة تلك املنظمات 

لكنه ليس وحيًدا.
مسؤولي  ثني  في  الفلسطينيني  املسؤولني  محاوالت  تنجح  لم 
من  زيــارة  عن  ّيتهم  مسؤول بإلغاء  قرارهم  عن  األحمر  الّصليب 
الزيارتني وذلك رغم عدة اجتماعات حصلت بني األطراف املعنّية؛ 
إلى  املنّظمة  دفعت  التي  احلقيقة  األسباب  صّحة  عن  ومبعزل 
التشّبث مبوقفها، ستبقى طريقتهم بإدارة األزمة وما صاحبها من 
لديهم  املالي  العجز  كان  فإذا  حّقهم؛  في  تسّجل  نقطة  غموض 
هو الدافع لقرارهم، وفًقا لفهم بعض املشاركني في تلك الّلقاءات، 
كان األوجب واألولى بهم أن يعلنوا ذلك منذ البداية وعلى املأل؛ 
فبعضنا يعلم أّن املنّظمة تعاني منذ سنوات من عجز أّدى إلى 
كبيرة،  بنسبة  فلسطني  في  العاملة  البعثة  ّية  ميزان تخفيض 
فلسطني  في  لألسرى  الزيارتني  تأمني  ميزانية  أن  يعلم  وبعضنا 
تكّلف خزانة املنظمة حوالي األربع وعشرين مليون شاقًال في العام 
الواحد (حسب مصدر من اللجنة، والتقدير يشمل كل املصاريف 
املباشرة واملرافقة لتنفيذ الزيارتني)، وعلى رغم من ذلك يبقى حّق 
الّشهر أغلى من كل  األُسر بزيارة أبنائها مرتني على األقل في 
أحّبتهم  لقاءات  للحظات  األسرى  انتظار  ويبقى  املعوّقات،  تلك 

أهم من كّل الدوافع والسياسات، ما ظهر منها وما خفي.
في الّنهاية جاء حل األزمة فلسطينًيا، فسيادة الرئيس محمود 
عّباس تكفل بتأمني مصاريف الزيارة الثانية لألسرى، في موقف 
انحاز لصالح الوجع واألمل الفلسطينيني، مع أّن بعض الناشطني 
أولئك  بعرف  فاألسرى،  القرار،  ذلك  يستعذبوا  لم  السياسيني 
املنتقدين، فرسان احلرّية املنشودة ويدفعون أغلى ما ميلكه آدمي 
من أجل تلك احلرّية والكرامة وهم ضحايا لالحتالل الذي عليه أن 
اته وفًقا لشرع األمم ومواثيقها اإلنسانّية، واذا  ّي يتحّمل مسؤول
أعرض االحتالل وتطاول بتغافل من «املجتمع الّدولي» فلتقم تلك 
الدول  بواجباتها جتاه فلسطني احملتّلة، وأضعف تلك الواجبات 
وحقوق  حقوقهم  تهضم  ألســرى  املاليني  بعض  تأمني  وأرخصها 

عائالتهم بشكل يومي.
الكواء  نار  أدمنت  فلسطني  معّقدة:   بسيطة  عندنا  واخلالصة 
وليلها طال وجتّبر. وكل منزلة فيها تقع بني منزلتني وحيرتني: إذا 
طردنا الّصليب ما بديلنا؟ وإذا لم يستجب الرئيس بدفع تكاليف 
الزيارة ما بديلهم؟ فيا ويل َمن قرّر أن يدفع ويا ويله لو قرّر أن ال 
يدفع. يا ويل َمن يرّحب في الّصليب ويا نار من يطرد الّصليب !

وملن نسي أو تناسى أو غفل: أصل احلكاية في احتالل وحركة كانت 
تسّمى وطنّية وفصلها صار يسمى اختالًال وهي تسّمى حركة.

°ÆÆÊuM �H Ô� Êu� ÒdD��
مطانس فرح

العالم»؛  على  عبًئا  أصبح  «اإلســالم  اإلســالم»؛  جرائم  عن  الّتاريخ  «ِاسألوا 
مخّدرات  معه  َيحمل  ملن  اإلعــدام  إليها:  للوافدين  حتذيرها  تكّرر  «الّسعودّية 
«القبض  أن..!»؛  شريطة  أّمه،  مع  اجلنس  ممارسة  لالبن  «يجوز  إجنيًال»؛  أو 
على مصرّيني مسيحّيني بتهمة الّتبشير»؛ «شيخ مسلم يعتنق املسيحّية لسبب 
اقتصادّي  لهدف  جاء  بالتّخلف -  يسّمى  ما  أو  احلجاب -  القرآن»؛ «ارتداء 
ة،  األعــزّ القّراء  أّيها  هذه،  إرهابّيون»(!)..  «املسلمون  دينّي»؛  ال  توفيرّي، 
بعض من أمنوذجات كثيرة ُنشرت على عدد من صفحات الّتواصل االجتماعّي 
(«فيسبوك»)، الّتابعة ألشخاص ”مسيحّيني“ اعتبارّيني – لألسف الّشديد – 
بصورة استفزازّية، حتقيرّية، حاقدة وتعصبّية، دفعتني أنا احليفاوّي اإلنسانّي، 
الّتعايش  مستقبل  على  خوًفا واضّطراًبا  القرقفة واالنتفاض،  إلى  أّوًال وأخيًرا، 
احليفاوّي، العربّي – العربّي األخوّي الوحدوّي في هذه املدينة، اّلتي بدأت تشتعل 
فيها نيران الّتطّرف والّطائفّية، نيران، قد تؤّدي على املدى القريب إلى حريق كبير 

َيصُعب إخماده!
فيض  من  غيض  هو  هذا  غباء وضــّراء؛  حقد..  تعّصب..  تطّرف..  تخّلف.. 

له  سّولت وُتسّول  َمن  لكّل  أكيلها  أن  ميكنني  اّلتي  الّصفات 
نفسه قذع وتذليل وحتقير وإدانة َديانة اآلخر.

ا  جّدً يستفّزني  طائفّي،  ال  حّر،  أممّي  إنسان  كعادتي، وألّنني 
هذا «الّتحريض» - نعم الّتحريض األرعن – وتثيرني كتابات 
«املثّقفني»  وخصوًصا  احلقودين،  املتطّرفني  املهَوّسني  بعض 

منهم، من مرّبي ومرّبيات أجيال، وشخصّيات اجتماعّية مرموقة، اّلذين ُيقحمون 
الّدين في كّل صغيرة وكبيرة، لهدف املجاهرة بدينهم املتسامح والّتقليل من دين 

اآلخر، بدل الّتسامح الّدينّي، واحترام عقائد اآلخرين.
من حّق كّل واحد منكم أن يحّول صفحته اخلاّصة عبر موقع الّتواصل االجتماعي 
حّتى  أو  حزبّية، زنديقّية،  عقائدّية،  سياسّية،  فنّية،  شاء:  إلى ما  ”فيسبوك“ 
دينّية.. ولكن ليس من حّقه أن يستخدمها سالًحا للّتحريض على َديانة اآلخر 
احملّبة،  على  تعّلم  اّلتي  بديانتك،  املفاخرة  أو  صالتك  فائدة  فما  وتكفيره. 
تعاليم  من  األخّوة، والّصدق، وغيرها  املساعدة،  العطاء،  الّتسامح،  الّتصالح، 
الدين؛ طاملا تعمل أنت بخالف ذلك.. إذ حتّقر، تهني، تستفّز، حتقد، تقاضي، 

تكره وَتدين اآلخر. فال َتدين َكْيال ُتدان!
ُاتركوا اآلخرين وشؤونهم، ُاتركوا إميانهم وعقائدهم وتفكيرهم، فال يحّق أليٍّ منكم 
الّتدّخل في ذلك، طاملا أنتم ال ترضون أن يتدّخل أحد في شؤونكم.. تخّيلوا 
تأثير َوقع هذه الكتابات والعبارات املُهينة واملُستفّزة من على صفحات الّتواصل 
االجتماعّي.. «ما أكبر صليبها»؛ «املسيحّيون قوم مناِتني يأكلون حلم اَخلنزير 
الَفِطس»؛ «تدخل الّنساء الكنائس بلباس غير محتشم»؛ «املسيحّيون كّفار»؛ 
و.. و..! فقبل أن ُتلصقوا الّتعابير لغيركم أو تكتبوا ضد وتشاركوا رابًطا ُمهيًنا 

للّديانة األخرى، فكّروا مّرتني وُعّدوا مليوَن مّرة. 
ـًا ال ُمخّيرين، ومع ذلك من حّق كّل واحٍد مّنا أن يكون كافًرا  ُولدنا ُمسّيرين دينّي
أو مؤمًنا، فما عليكم سوى احترام آراء وعقائد الغير وتقّبلها، وال تفرضوا آراَءكم 

أو تفكيركم العقائدّي وتكيلوا لعناتكم على اآلخرين!
املبنّية على حّب  العمياء،  بالّطائفّية  باإلنسانّية، ال  بيننا  ما  نتكّلم في  دعونا 
وتفضيل نبّي على نبّي، أو إعالء دين على حساب دين آخر، ما قد يؤّدي إلى 
زيادة االستقطاب اآلخذ في االّتساع، أصًال. فالّتطّرف الّدينّي املَقيت – ولألسف 
الّشديد – في ازدياد ُمقلق، وبشكل مقّزز وُمعيب، وبدأ يضرب اجلميع وينتشر 
الّتطّرف  بات  بيننا..  القاتل  اخلبيث  كالّسرطان  يتفّشى  حيث  مكان؛  كّل  في 
ملموًسا، على أرض الواقع، رغم محاوالت جتميل الّصورة هنا أو حتسينها هناك.

الّديانة  من  أفضل  املسيحّية  الّديانة  أّن  على  الّتأكيد  وراء  من  الهدف  فما 
اإلسالمّية، أو أّن الّنبّي أفضل من املسيح.. إالَم سنصل؟! فهل ينقصنا اقتتال 

طائفّي وتطّرف دينّي واستقطاب اجتماعّي؟!
يكفيكم كراهَية وُبغٌض؛ عيب عليكم أّيها احلقودون املُفِتنون. لن ندع أمثالكم 
حتّول تعايشنا األخوّي احلقيقّي في مدينة حيفا إلى فّوهة بركانّية قد يؤّدي ثورانها 

إلى انفجار كارثّي ال ُحتمد ُعقباه.   
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أعلن مركز ”مساواة“ وجلنة متابعة قضايا الّتعليم 
ّية،  العرب احمللّية  الّسلطات  رؤساء  وجلنة  العربي، 
ّية الّتعليم املقترحة للسنتني  عن معارضتهم مليزان
الّتعليم  حاجات  تتجاهل  والتي   2018-2017
األقل  على  وبناء  املعّلمني،  وظائف  لزيادة  العربي 
3000 غرفة تدريسّية، وذلك خالل اجتماع خاص 
عقدته الهيئات العاملة في مجال الّتعليم العربي 
بلدّية  في  األخير  اخلميس  يوم  الّدولة،  ّية  وميزان
العرب،  الكنيست  أعضاء  مبشاركة  وذلك  طمرة، 
أعضاء جلنة الّتربية البرملانّية وممّثلي أقسام تربية 

وجلان أهالي. 
ومركز  احمللية  السلطات  ـــاء  رؤس جلنة  ــانــت  وك
املؤّسسات  إغالق  نّيتهم  أعلنوا  قد  احلكم احمللي 
ّية امليزانّيات  الّتعليمّية في حال قّلصت وزارة املال

املُخّصصة للّتعليم.
وتعتمد  ”مساواة“،  مرَكز  أعّدها  ورقة عمل  وفي 
ووزارة  احلكومة  رئيس  ملكتب  داخلّية  دراسة  على 
الّتعليم في  ّية يّتضح أّن %30 من ساعات  املال
جهاز الّتعليم يخّصص حسب معايير غير واضحة 
من ناحية اقتصادّية وتربوّية. وأوصى الّتقرير في 
رفع حجم الّساعات اإلضافّية جلهاز الّتعليم العربي 
في   50% ّية،  االبتدائ املدارس  في   30% بحجم 

املدارس اإلعدادّية و%75 في الّثانوّيات.
وأّكد عضو سكرتارية جلنة متابعة قضايا الّتعليم 
العربي راجي منصور على النقص الكبير في املدارس 
الّلجنة  الّتدريسّية حيث تشير معطيات  والغرف 
أّن املجتمع العربي ينقصه 3000 غرف تدريسّية 
املرحلة، وأكثر من 2000 غرفة إضافّية  في هذه 
للّتجاوب مع الّتكاثر الطبيعي حتى عام 2020.

جعفر فرح إلى وجود  وأشار مدير مرَكز ”مساواة“ 
ّية لبناء مدارس وحضانات  عشرات املصادقات املال
أراضــي  ــرة  دائ معارضة  لسبب  تنفيذها  ميكن  ال 
إسرائيل تخصيص أراٍض لبناء هذه املدارس. ومن 
بني املواقع التي تعاني من نقص في األرض، ومتلك 
مجد  ومـــدارس:  حضانات  بناء  على  املصادقات 
الكروم، الّطيبة، رهط وجسر الزّرقاء وحيفا. وتعاني 

ممانعة  من  املختلطة  املــدن  في  ّية  العرب العائالت 
الّسلطات احمللّية من االستثمار في بناء املدارس 
حقوق  جمعّية  ــرًا،  مــؤّخ قّدمت،  حيث  ّية،  العرب
”مساواة“  ومركز  األهالي  باسم  التماًسا  املواطن 
بناء  ترفض  التي  ”نتسيرت عيليت“  بلدّية  ضّد 
مدرسة، وكان مركز ”مساواة“ قد طالب بلدّية حيفا 
ّية  االبتدائ ”حوار“  ملدرسة  جديدة  مدرسة  بناء  في 
واالعتراف في مدرسة ”حوار“ األهلّية، وتخصيص 
املــديــنــة. ــي  ف مختلفة  ملــــدارس  ــات  ــاي ــن وب غـــرف 

األخيرة  السنة  في  ّية  العرب املؤّسسات  وتتفاوض 
 130 إضافة  على  الّتربية  ووزارة  ّية  املال وزارة  مع 
الّتعليم  خدمات  لتطوير  ا  سنوّيً شيكل  مليون 
حتويل  اجلهات  بعض  حتاول  حيث  املنهجّي،  غير 
اجلماهيرّية“  املراكز  ”شركة  إلى  امليزانّيات  هذه 
ّية، علًما أّن  وااللتفاف على الّسلطات احمللّية العرب
ّية ال متلك مراكَز جماهيرّية ّمما  عشرات القرى العرب
يعني استثنائها من برنامج الّتعليم غير املنهجي.

يوم  اّتخذت  قد  اإلسرائيلّية  احلكومة  أّن  ويّتضح 
19.6.2016 قرارًا، يؤّكد أهمّية رفع نسبة الّنجاح 
في  الّطّالب  تؤّهل  التي  النوعّية  البجروت  في 
الدخول إلى اجلامعات. كما قرّرت رفع معدل العرب 
ّية، ولم ترصد احلكومة  في امتحانات البيزا الدول
ّية لتنفيذ هذا القرار احلكومي، وطالب مركز  ميزان
ّية الدولة من منظور  ”مساواة“، الذي يتابع ميزان
ّية لتنفيذ هذا  ّية بتخصيص ميزان اجلماهير العرب
ّية  املال وزارة  طاقم  توصيات  أّن  خصوًصا  القرار، 
ّية لهذا الهدف. تؤّكد على أهمّية تخصيص امليزان
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”رمبام“  الّطبي  املركز  في  األربعاء،  أمس  أّول  ّمت، 
عالج  قسم  ــي  ف ــرب  ــّش ال ــاه  ــي م فحص  حيفا  ــي  ف
جرثومة  على  العثور  ّمت  أن  بعد  ّية،  الّسرطان األورام 
ما  ــق  وف ــرضــى،  امل ــد  أح لعاب  ــي  ف ”الليغيونيال“ 
على  احلصول  وحلني  العبرّية.  اإلعالم  وسائل  تناقلته 
نتائج الفحوصات ُطلب من جميع املرضى في قسم 
وعدم  احلنفّيات  مياه  شرب  عدم  الّسرطانّية،  األورام 
وزارة  إبالغ  ّمت  وقد  االستحمام،  و/أو  اليدين  غسل 

الّصحة باملوضوع.

ال يتّم نقل اجلرثومة بشكل مباشر من ُمصاب إلى 
آخر، إّال عن طريق التعرّض للمصدر ذاته. حيث إّن 
املياه  في  األساس  في  تتواجد  الليغيونيال  جرثومة 
اإلنسان  الّتكييف، وتصيب  أجهزة  أو في  الّساخنة 
حيث  باجلرثومة،  ملوّثة  مياه  مالمسة  طريق  عن 
تؤّدي هذه اجلرثومة إلى مرض يشبه مرض اإلنفلونزا، 
وخاّصًة في فصل الّصيف. هذا وفي حاالت معّينة 
لدى املرضى اّلذين يعانون مشاكل في جهاز املناعة أو 
اجلهاز التنّفسي قد تؤّدي اجلرثومة إلى إلتهاب رئوّي 

حاد ووفاة املريض.
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ـ“بيت  ل اخللفّية  الباحة  ــي  ف حريق  ــّب  ش
أردشتاين“ في شارع املخّلص (ي. ل. بيرتس) 
في منطقة وادي الّنسناس، أسفر عن حرق 
املنتشرة  عدد من األشجار عض واألعشاب 
جسدّيى. إصابات  عن  يبّلغ  ولــن  هناك، 

وقد ّمت استدعاء املطافئ التي هرعت علی 
الفور وأخمدت احلريق.
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الّتطبيقّية  ــوم  ــعــل ال معهد  ــي  ف ــر  احملــاض نشر 
جبارين،  يوسف  البروفيسور  ــيــون»)،  («الــّتــخــن
محاضر كبير في كلّية الهندسة املعمارّية وتخطيط 
عبر  «التخنيون»  رئيس  ونائب  املعهد  في   املدن 
بشرى  «فيسبوك»  االجتماعّي  الّتواصل  صفحة 
العرب،  للطّالب  تأهيلّية  تدريبّية  دورة  افتتاح 
في  التأقلم  على  الــّطــالب  مساعدة  ــى  إل تهدف 
للتسرّب،  منًعا  للّتخنيون،  الّتعليمي  الّنطاق 

وملساعدتهم على تخّطي هذا احلاجز الصعب.
وجاء في املنشور.. 

ا، وجميعهم  500 طالبة وطالًب إلى  هاّمة  ”رسالة 
مبواضيع  عرب ّمت قبولهم للتعّلم في ”الّتخنيون“ 
الهندسة، العلوم والّطب وغيرها، للّسنة التعليمية 

القادمة.. مبروك أوًّال القبول وبالّنجاح.“
”معّدل البسيخومتري عند هؤالء الطالب يزيد عن 
700 ومعّدل البجروت حوالي 112، ولكن لألسف، 
«الّتخنيون»  في  العرب  عند  التسرّب  نسبة  فإّن 
الّطّالب  ثلث  نحو  أي  سنوًيا..   30% إلى  تصل 
خارج  أنفسهم  عــادًة  يجدون  قبولهم،  ّمت  الذين 
األولى،  الدراسّية  الّسنة  بعد  «الّتخنيون»  معهد 
الرسمية  الثانوّية  املدارس  ضعف  إلى  يعود  وذلك 
القدمية  التعليم  وطرق  ســواء،  حد  على  واألهلّية، 
وغير املالئمة، لذا نستثمر سنوًيا حوالي 4 مليون 
شيكل من أجل منع الترّسب وتعزيز االمتياز لدى 

الّطالبات والّطالب العرب.»

صيفّية  دورة  إعطاء  هي  الهاّمة؛  املشاريع  «أحــد 
الرياضّيات،  تعليم  حتوي  اجلدد.  للطالب  مكّثفة 
الّلغة العبرّية، تطوير طرق دراسة جديدة، والتأقّلم 

والتكّيف مع احلياة األكادميّية في املؤّسسة.“
”ستصلكم  قــائــًال:  ــنــشــور  امل ــن  ــاري ــب ج ــم  ــت واخــت
عن  مندوبون  بكم  وسيّتصل  ا،  قريًب مّني  رسالة 
ابتدأ.  قد  التسجيل  ذلك.  أجل  ”الّتخنيون“ من 
وستبدأ الّدورة في 4.9.2016 ومّدتها 6 أسابيع.. 
الدورة واالنخراط في  إّن اجلدّية واالنخراط في هذه 
مشروع حتسني الفرص واالمتياز عند العرب يسّهل 
ويساعد في العملّية التعليمية والنجاح. خسرنا 
في السنوات العشر األخيرة حوالي 3000 مهندس 
ومهندسة عرب تسرّبوا من ”التخنيون“.. نريد مًعا 

وقف ذلك وحتسني حياتنا.

åUHOŠò qÝ«d*
الّصيفية،  عطلتها  ــا،  ــًي رســم الكنيست،  ـــدأت  ب
لقوانني  تشريعات  شهدت  صاخبة  دورة  بعد  وذلــك 
أساسّية  دميقراطّية  بقيم  متّس  وحتريضّية  عنصرّية 
ّية، إضافًة إلى استمرار قوننة  ومبكانة اجلماهير العرب
ما  أبرز  ومن  الفلسطيني.  الّشعب  حقوق  انتهاكات 
ّية املنتهية هو التحريض العلني  شهدته الّدورة البرملان
ّية ونوَّاب املشتركة من جميع ُكتل  على اجلماهير العرب

اليمني واليمني املتطرّف.
ّية  البرملان ــّدورة  ال جبارين  يوسف  د.  الّنائب  ووصــف 
املنتهية بدورة ”دفن الّدميقراطّية“، مؤّكًدا أّن القوانني 
نحو  عنصرّية  مراسيم  مبثابة  هي  تشريعها  ّمت  التي 

دفن الدميقراطّية في إسرائيل.
وأوضح جبارين: ”ميكن تلخيص الّتشريعات العنصرّية 
بثالث  املنتهية  البرملانية  ــّدورة  ال خالل  ــرَّت  ُأق التي 
وتطبيق  السياسي  العمل  جترمي  أوًال،  مستويات: 
وقانون  اجلمعّيات  قانون  مثل  األفواه،  َكم  سياسات 
العنصرّية من خالل  قوننة  ًيا،  ثان الّدولة؛  إهانة رموز 
تشريع قوانني تهدف إلى انتهاك حقوق املواطنة والقيم 
الّنواب وما يسمى ”قانون  الدميقراطّية، كقانون طرد 
قوانني  ثالًثا،  الّشمل؛  لّم  وقانون  اإلرهاب“  مكافحة 
كقانون  ومنحه،  وتعزيزه  االحتالل  ترسيخ  إلى  تهدف 
االمتيازات الّضريبّية للمستوطنني وتشديد العقوبات 
على الفلسطينّيني، إضافة إلى ضّخ ميزانّيات هائلة 

للمستوطنات“.
على  تقتصر  لم  املنتهية  ”الّدورة  جبارين  وأضــاف 
أيًضا  امتازت  بل  فقط،  دميقراطّية  غير  تشريعات 
املنتهية  ــّدورة  ال شهدت  فقد  عالية؛  تشريع  بوتيرة 
ُسرعة غير مسبوقة بتشريع القوانني وإقرارها بالهيئة 
ها  مَسّ رغم  الثالث،  بالقراءات  بالكنيست  العاّمة 
بالقيم الدميقراطّية األساسية وبحرّية العمل السياسي 

وحرّية الّتعبير“.
وأّكد جبارين على أّن منظومة هذه القوانني تهدف إلى 
تدجني العمل السياسي وتقويض عمل املعارضة في 
البرملان، خاّصًة نوَّاب املشتركة. كما متتاز هذه القوانني 
تأتي  اإلنسان، وهي مالحقة  منّظمات حقوق  مبالحقة 
بعد مئات الّتقارير التي نشرتها هذه املنّظمات والتي 

تفضح انتهاكات حقوق الّشعب الفلسطيني، ناهيك 
عن دورها بتوثيق قمع قوات اجليش للفلسطينّيني“.

بالسياسات  اخلطير  الّتصعيد  إلى  جبارين  وأشــار 
بسياسات  وخاّصة  العربي  املجتمع  جتاه  احلكومّية 
االقتالع ضد أهالينا بالنقب، مثل املخّططات القتالع 
هدمها  ّمت  التي  والعراقيب،  وعتير  احليران  أم  قرية 
أكثر من ِمائة مرّة، مؤّكًدا أّن هذه السياسات تتزامن 
اليوم  املهّددة  ّية  العرب البلدات  على  اخلناق  وتضييق 
لطات  الُسّ ــأَنّ  ب علًما  البيوت،  هــدم  ــر  أوام بتنفيذ 
بهذا  ّية  القانون ّيتها  مسؤول من  ل  تتنَصّ املختّصة 
للبلدات  الهيكلّية  اخلــرائــط  إقــرار  وترفض  املجال 

ّية. العرب
كما أّكد جبارين على سياسة وزارة املعارف بتعميق 
كتاب  إلى  متطرًّقا  الّتعليم،  مناهج  وصهينة  أسرلة 
املدنّيات األخير الذي يشرف عليه وزير املعارف بينت 
املعروف بتطرّفه وعنصرّيته، قائًال ”إّن كتاب املدنّيات 
اجلديد يأتي كترجمة للمواقف العنصرّية والّتحريضّية 
ويعكس  ”الّليكود“،  ولوزراء  اليهودي  البيت  لوزراء 
فرضها  يريدون  التي  املتطرّفة  ّية  الّصهيون روايتهم 

على كّل الطالب“.
العمل  تعزيز  ضـــرورة  على  جبارين  الّنائب  ـــد  وأّك
الّتحريض  موجة  مواجهة  في  واجلماهيري  الّنضالي 
البالد  التي تشهدها  والّتمييزّية  العنصرّية  والقوانني 
ّية، وإلى تعميق الوحدة والعمل  العرب ضّد اجلماهير 

املشترك بني الهيئات التمثيلّية للمجتمع العربي.

—œU � � W ÒO I O � D Ò� �« Âu K F �« b N F �
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كجزء من تعزيز املناخ الّثقافي والّترفيهي في حيفا، 
خالل  املُمتعة  الّثقافّية  البرامج  لعرض  واستمرارًا 
العطلة الّصيفّية، تفتتح متاحف البلدّية في مدينة 
حّتى  والّشبيبة  األطفال  جمهور  أمام  أبوابها  حيفا 

جيل 18 عاًما، مّجاًنا.
املعارض  مختلف  ــارة  زي املتاحف  هــذه  تتيح  حيث 
والّشبيبة،  األطفال  تكشف  واّلتي  املمّيزة،  الفنّية 

من كاّفة الشرائح العمرّية واملجتمعّية، على عوالم 
ثقافّية وحضارات مختلفة.

أمام  مّجاًنا،  أبوابها  تفتح  اّلتي  احليفاوّية  املتاحف 
املدينة،  متحف  هي:  والّشبيبة)،  (األطفال  الُقّصر 
للفنون  ”تيكوتني“  متحف  للفنون،  حيفا  متحف 
ّية، املتحف البحري الوطني، متحف ”مانا –  اليابان

كاتس“، ومتحف ”هرمان شتروك“.
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اجتمع مساء الّثالثاء 9/8/2016 نخبة من األدباء 
مؤّسسة  فــي  الكلمة  ــاق  ــّش وُع والفنانني  والــشــعــراء 
”األفق“ للّثقافة والفنون في حيفا، بدعوة من الّلجنة 
ّية  العرب للّثقافة  دائمة  عاصمة  للقدس  الوطنّية 
ومؤّسسة ”األفق“، للمشاركة في حفل تسليم جائزة 
 ،2015 للعام  ـــداع  واإلب للثقافة  الّتقديرّية  القدس 

للّشاعر واألديب حّنا أبو حّنا. 
عفيف  والفّنان  الكاتب  ــه  إدارت وتوّلى  الّلقاء  افتتح 
والفنون،  للّثقافة  ”األفق“  مؤّسسة  مدير  شليوط، 
للّثقافة  القدس  جائزة  جلنة  وبعضوي  باحلضور  ا  مرحًب
لتسليم  الله  رام  من  خّصيًصا  الذين حضرا  واإلبــداع 
فقال:  حيفا،  مدينة  في  به  اُحملتفى  لألديب  اجلائزة 
حلمي  محّمد  احلّس  ُمرهّف  الّشاعر  هاتفني  ”عندما 
القدس  جائزة  تسليم  يتّم  أن  علّي  عارًضا  الرّيشة، 
مؤّسسة  في  حّنا  أبو  حّنا  للّشاعر  ــداع  واإلب للّثقافة 
«األفق» في حيفا، لم أمتّكن من إخفاء مشاعر التأثر 
لسببني، األّول أن حتتضن املؤّسسة هذا احلدث الثقافي 
الكثير،  لنا  تعني  التي  اجلائزة  هذه  تسليم  الهام، 
والثاني ألّن اجلائزة ُمتنح ألديٍب وشاعٍر ال يختلف اثنان 
على استحقاقه للجائزة، في زمٍن يستحيُل أن يكون 
الّشاعر  وهو  أال  ُمعّني،  شخٍص  على  إجماع  هنالك 

والكاتب الفلسطيني الوطني النّقي حّنا أبو حّنا».
ثّم حتّدث الّشاعر رشدي املاضي، رئيس مجلس إدارة 
ا بالّشاعر واألديب اُحملتفى به  مؤّسسة «األفق» ُمرحّبً
إّنه  وقال  الّتكرمي،  وهذا  اجلائزة  هذه  يستحق  والــذي 
لشرٌف كبير ملؤّسسة «األفق» أن حتتضن هذا احلدث 

الثقافي الهام. كما أشار إلى أهمّية الّتعاون الثقافي 
عاصمة  للقدس،  الوطنّية  والّلجنة  الشعر  بيت  مع 
ّية، ووزارة الثقافة الفلسطينّية في  دائمة للثقافة العرب
رام الله، مؤّكًدا أّن هذا اللقاء ما هو إّال متهيد لسلسلة 
الثقافية  الّساحة  ا  قريًب ستشهدها  ثقافّية  نشاطات 

في البالد. 
عام  مدير  غربية،  أبو  موسى  األستاذ  حتّدث  بعدها 
ُمعرًبا  ّية،  العرب للّثقافة  دائمة  عاصمة  القدس،  جلنة 
عن سعادته لسببني، األّول أّنه سيسّلم َعلًما من أعالم 
الثقافة الفلسطينية جائزة القدس، والّثاني أّنه موجود 
في مدينة حيفا، تلك املدينة اجلميلة الفاتنة. كما قال 

بأّن منح األديب حّنا أبو حّنا اجلائزة هو شرف للجائزة، 
مؤّسسة  غربية  أبو  موسى  وحّيا  قيمة.  يزيدها  بل 
«األفق» على تعاونها مع جلنة اجلائزة في تنظيم هذا 
مؤّسسة  مع  الّتعاون  أّن  احلضور  أمام  وأعلن  اللقاء، 
«األفق» سيستمّر من أجل تعزيز الثقافة الفلسطينّية 

الواحدة واملوّحدة.  
ثّم حتّدث الّشاعر محّمد حلمي الريشة، رئيس حترير 
مجّلة «مشارف املقدسية» ورئيس «بيت الشعر» في 
ّية،  األدب حّنا  أبو  حّنا  مسيرة  مستعرًضا  الله،  رام 
حّنا.  أبو  حّنا  لألديب  اجلائزة  منح  ّمت  ملاذا  وموّضًحا 
منح  إّن  قائًال  الرّيشة  حلمي  محّمد  الّشاعر  وأضاف 

اجلائزة لشاعرنا اُحملتفى به هو مبثابة منح اجلائزة لكّل 
ًثا بأرضه في اجلليل  فلسطيني بقي في وطنه متشّب

وحيفا وعّكا ويافا والّلد والرّملة.  
بعدها قام موسى أبو غربية والّشاعر محمد حلمي 
للّثقافة  دائمة  القدس عاصمة  بتسليم جائزة  الريشة 
مؤّسسة  ملدير  وقّدما  حّنا،  أبو  حّنا  لألديب  ّية  العرب
«األفق» عفيف شليوط درًعا تقديرًا لدور املؤّسسة في 

إثراء الثقافة الوطنّية. 
بعدها حتّدث الّشاعر حّنا أبو حّنا ُمعرًبا عن غبطته 
هذه  أّن  ُمعلًنا  الهاّمة،  ّية  األدب اجلائزة  هذه  باستالمه 
ثّم  فينا.  ــد  واح لكّل  بل  وحــده،  له  ليست  اجلــائــزة 
ّية ُمستذكرًا  استعرض بعفوّيته املعهودة مسيرته األدب
املؤّثرة والذكريات اجلميلة، مستعرًضا  بعض األحداث 
احلياة الثقافية في فلسطني قبل عشرات الّسنني. ثّم 
احلضور  فقابله  املمّيز،  بأدائه  قصائده  من  باقة  ألقى 
بالتصفيق املتواصل معربني عن سعادتهم بهذا الّلقاء 

احلميمي وسماعهم تلك القصائد املؤّثرة. 
عقب ذلك مشاركة احلضور مبداخالت عّبروا من خاللها 
اُحملتفى  لألديب  وتقديرهم  ومحّبتهم  مشاعرهم  عن 
رئيس  مهّنا،  سامي  الّشاعر  وهم:  حّنا،  أبو  حّنا  به 
الداخل  فــي  الــعــرب  الفلسطينيني  الــُكــّتــاب  إّحتـــاد 
الفلسطيني، هشام عبُده، عضو بلدية سابق وناشط 
مسرحي  مخرج  صبح،  محمود  الفّنان  اجتماعي، 
ورئيس سابق ملجلس إدارة مؤّسسة «األفق»، الكاتب 
جودت عيد، اإلعالمي نايف خوري، الكاتب فهيم أبو 
حنان  والكاتبة  «احلديث»،  جريدة  حترير  رئيس  ركن، 

جبيلي - عابد.          
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اختتم فرع حيفا للشبيبة الشيوعية قبل أّيام مخيم 
قرية  في  أّيام  ثالثة  تواصل  والذي  احلمراء»،  «الراية 
أكثر  املخيم  في  ــارك  وش ــول.  كــاب في  «ا لسندباد» 
تثقفية  فعالّيات  وتخّللته  ومرشًدا،  طفًال   50 من 
جانب  إلى  ومتنوعة،  ممّيزة  واجتماعية  وترفيهية 

النشاطات الفنية والرياضية.
كان  فرح:  باسل  الشيوعية  الشبيبة  سكرتير  وقال 
العمل  هذا  أجنحنا  رفاقنا  بسواعد  ممّيزًا،  مخّيمنا 

وبكل  طفل  كــّل  بضحكة  األكــبــر  ــا  وإجنــازن ــع،  ــرائ ال
معلومة جديدة تعلمها واستفاد منها. وأوّد أن أشكر 
جميع املرشدين املتطوّعني: رميا زعبي، لينا منصور، 
مشيل فرح، سيلني يوسف، كرستينا أبو راس، جابي 
جدعون،  زيــن  سمعان،  أسيل  يوسف،  لني  كـــاردو، 
ومــارك  حمدون،  ــى  رب شماس،  سما  ــزاوي،  غ موسى 
سويدان، ومرّكزة املخّيم الرفيقة يارا فرح، وكذلك عضو 
البلدية الرفيقة عرين عابدي - زعبي التي دعمتنا 

ورافقتنا في التحضيرات وخالل املخّيم.
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أقيمت في الّنادي الثقافي في مسرح ”الكرمة“، 
األدب  في  ”املرأة  بُعنوان  فنّية  ثقافية  أمسية 
والفن“، حيث شارك في األمسية كّل من: منال 
 - ــّداد  ش عدلة  مشرقي،   - حّنا  مجدلة  شلبي، 
خشيبون، حنان أبو الزلف، هديل حّنا - منصور، 
الفّنان  وقّدمها  األمسية  عرافة  وتوّلى  سابا.  أنور 
سليم ضو (املدير الفّني ملسرح ”بيت الكرمة“)، 
”املرأة  ”هنالك أهمّية إلقامة أمسية  واّلذي قال: 
في  نعيش  ونحن  ــًة  خــاّص والفن“،  األدب  ــي  ف
إجنــازات  عن  نسمع  ما  قليل  ـــورّي.  ذك مجتمع 
ّية، الّنساء قطعت وتقطع أشواًطا يفتخر بها  نسائ
واملسرح،  الفن  فروع  وبكّل  واألدب  الفن  عالم  في 

الّسينما والفن التشكيلي.“ 
تتواجد  التي  املرأة  أّن  املستغرب،  ”من  وأضــاف: 

دوًما في املطبخ، على سبيل املثال، بالكاد جندها 
تتنافس على مسابقات الّشيف، حّتى في مجال 
املجتمع  فــإّن  ــاء،  األزي وتصميم  الّشعر،  تصميم 
ــي مــجــاالت تعتبر  ــســاء، ف ــّن ــم ال ــزاح ــوري ي ــذك ال

ّية.“ نسائ
وحول الّنادي الّثقافي في ”بيت الكرمة“ وتطوّره، 
حتّدث ضو قائًال: ”إّن الّنادي الّثقافي هو جزء ال 
يتجزأ من عمل مسرح ”الكرمة“، هدفي األساس 
للكبار،  مسرح  ــى  إل وحتويله  املسرح  تطوير  هو 
”بلد  مسرحّية  ــاح  جن ــو  ه ــك  ذل على  ــرهــان  ــب وال
املسرحّية  األعمال  بتقدمي  سنستمر  املفاقيع“. 
الراقية، كما سنستمرّبتقدمي األمسيات، األفالم، 
فّعالّيات  الشائقة من خالل  العروض  وغيرها من 

الّنادي الثقافي.
  ©ÍdBŠ ‰öÐ ∫d¹uBð®
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مجال  في  الرّائدة  إسرائيل“  ”سونوبا  شركة  وّقعت 
في  ــجــار  إي عقد  على  السمعي  الّتأهيل  ـــادة  إع
حاضنة  إلى  بذلك  وتنّضم  احلياتّية“؛  العلوم  ”بارك 
الرقمي)،  الّطبي  التكنولوجيا MindUP (املجال 
املال  رأس  صندوق   ،  IBM مليدترونيك،  الّتابعة 

االستثماري، ”فيطنجو“ واملركز الطّبي ”رمبام“.
باسمها  املعروفة  إسرائيل“،  ”سونوبا  وتأّسست 
 ،1949 عام  في  الّسمع“،  أجهزة  ”شتاينر  الّسابق 
وأنشأت في البالد مجال إعادة تأهيل الّسمع، وقد 
شركة  اشترتها  حتى  املؤّسسة  العائلة  مبلكّية  كانت 
تأهيل  إلعادة  شركة  أكبر  وهي  العاملّية“،  ”سونوبا 
 10 ـ  ب مبيعاتها  حجم  ويقّدر  العالم،  في  الّسمع 
قيمة  جانب  إلى   ،2017/2016 للعام  مليارات 

سوقّية مبقدار 50 مليار دوالر.
وجدير بالذكر أن بارك العلوم احلياتّية قد أقيم في 
معّد  وهو  البالد،  في  الّصناعة  تعزيز  لصالح  حيفا 
وتطوير  بحث  مجاالت  في  تعمل  التي  للّشركات 
البيولوجيا  مجاالت  في  الطبّية  واملــعــّدات  احللول 
احلاسوبي،  ــاء  ــي األح علم  احلــيــوّيــة،  والتكنولوجيا 
واألبحاث  ــة  ــّي الــزّراع والهندسة  النانو  تكنولوجيا 

الطبّية، وغيرها. 
كما أنشئ وفًقا ملعايير بناء عالية، إذ يدعم جميع 
للشركات  والتطويرّية  البحثية  التحتية  البنى 
العاملة في مجال الطب احليوي، وسيتّم افتتاحه في 

أيلول املقبل.
حيفا  االقتصادّية  للّشركة  مشتركة  مبلكّية  البارك 

الضواحي  ــي  ف ــي  ــن وُب (מבנה)،  ”مفنيه“  وشــركــة 
عوفر،  سامي  وستاد  ”متام“  بني  حليفا،  ّية  اجلنوب
صناعات  تطوير  مواصلة  استراتيجّية  من  كجزء 
اجلنوبي  املدخل  مشارف  على  الفائقة  التكنولوجيا 

للمدينة. 
رئيس بلدّية حيفا يونا ياهف، قال: ”حيفا هي مركز 
دولي للبحوث والتنمية التكنولوجّية والصحّية وبارك 
العلوم احلياتّية وضع حيفا في طليعة التكنولوجيا 
تنفيذها  سيتّم  التي  الطبّية  واألنشطة  للّصناعة 
ومعاهد  الرائدة  األكادميّية  املؤّسسات  مع  بالتعاون 
املوطن  ــي  وه املدينة  ــي  ف واملستشفيات  البحوث 
الرائدة، مبا في ذلك. ”سونوبا“  للّشركات  الطبيعي 
املزيد  القريب  إليهم في  إذ ستنضم   ،MindUPو

ة“.  ركات من مجال العلوم احلياتيّ من الشّ
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اجلماهيرّية  الوحدة  العربّيات من  الفتيات  من  مجموعة  شاركت 
شالفا في مدينة حيفا، وفتيات يهودّيات من كيبوتس ”معجان 
”قّصتي  ملشروع  اخلتامّي  االحتفال  في  ــرًا،  ــؤّخ م ميخائيل“، 
وقّصتك“، وهو مشروع استثنائّي وممّيز. تخّلل احلفل 12 لقاًء بني 
حيفا و“معجان ميخائيل“، ُطرحت من خالله مضامني متعّددة، 
منها: اجلندرّيد، الُهوّية، االختالف والّتشابه، اآلراء املسّبقة، العمل 
املشترك، وغيرها. حيث ّمت تسليط الّضوء على جتربة الفتيات 
والتحّديات التي يواجهنها كعربّيات ويهودّيات في أمورهّن احلياتّية، 
غياب  ظّل  في  الّدولة  في  املشترك  العيش  على  قدرتهّن  ومدى 
االنكشاف ومعرفة اآلخر. وتخّلل االحتفال عرض لفيلم ”شبابيك“ 
الذي شاركت في بطولته فتيات من املجموعة، وروت كّل مشاركة 

اكها الذي يعكس نظرتها للعالم، طموحاتها ومخاوفها. عن شّب
رافقت املجموعة املرّكزات: سماح حّماد وتيمنا بالف - برناع، كما 
أعربَن عن سعادتهّن بنجاح هذا املشروع، ورغبة وتعّطش الفتيات 

للمعرفة واالستماع لقصص األخريات.
من  ومجموعة  الفتيات  أهالي  من  كّل  االحتفال  في  وشارك  هذا 
قضايا  عن  واملسؤولني  املشترك  العمل  لفكرة  الّداعمني  املرّبني 
لدعم  ميخائيل“  ”معجان  وكيبوتس  حيفا،  بلدّية  في  الّتربية 

املشروع والفتيات.
سعادتها  مدى  عن  ”شالفا“،  اجلماهيرّية  الوحدة  مديرة  وأعربت 
بنجاح ومتّيز هذا املشروع، والرّغبة في االستمرارّية ودعم مثل هذه 
البرامج التي حتّث على الّتعّلم واالنكشاف على اآلخر، وتقليص 

اآلراء املسّبقة التي تكّبلنا وتقتل اإلبداع.
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جوّالة  وفد   ،(7.8.2016) األخير  األحد  يوم  البالد،  إلى  عاد 
منّظمة الكشاف الكاثوليكّي، بعد أن شارك في مخّيم جوّالة 
جانب  إلى  عّمان،  في  الّسالم  سّيدة  مركز  في  األوسط  الّشرق 

وفود كشفّية من: األردن، لبنان، وفلسطني.
تكّون الوفد من تسعة أفراد من ثالث مجموعات كشفّية من 
بيدس،  حّنا  الكشفي  القائد  برفقة  واجلليل،  حيفا  من  البالد، 

مفوّض اإلرشاد وعضو جلنة الّتنسيق للمخّيم.
العاصمة  في  رحمة“  ”مسيرة  ُعنوان  حمل  املخّيم  أّن  ُيذكر 
يوم  من  أقيم  الّسالم“، وقد  ”سّيدة  مركز  في  عّمان،  ّية  األردن
توزّع  حيث  6.8.2016؛  الّسبت  وحّتى   3.8.2016 األربعاء 
روحّية،  بنشاطات  قامت  كشفّية،  طالئع  أربع  على  املشاركون 
أثرّية،  دينّية  ملواقع  وزيــارات  ترفيهّية،  كشفّية،  تطوّعّية، 
اجتماعّية في كلٍّ من: عّمان، مأدبا، الزّرقاء.. وقد شمل املخّيم 
نشاطات كشفّية ترفيهّية جرت في منتجع املغامرة والتحّديات 

في ثغرة عصفور.
وفي اليوم األخير للمخيم قام املشاركون مبسيرة حّج، سيرًا على 
في مزار  الرّحمة“  ”باب  إلى  األقدام، من قلعة عجلون األثرّية 

سّيدة عنجرة، حيث أقيمت صالة خاّصة بالرّحمة في املزار.
ّية  األردن الّالتني  كّشافة  هيئة  إدارة  أّن  أيًضا،  ذكره،  اجلدير  من 
وقائدها بّشار املعشر قامت بتنسيق وتنظيم هذا الّلقاء املمّيز 

بكّل جناعة ومهنّية.
وقد خّيمت على برنامج املخّيم أجواء أخوّية كشفّية، إلى جانب 
وفًقا  اآلخر،  واحترام  التطوّع  وروح  الرّوحّية،  الّدينّية  الّنشاطات 

للتّعاليم  الكشفّية.









2016 »¬ 12 WF ÔL'« 16

“UHOŠ” qÝ«d*
ستكون مكاتب بلدّية حيفا مغلقة، يوم األحد املقبل 14 آب 2016، 

وذلك ملناسبة صوم الّتاسع من آب العبري.
حيث تفتتح املكاتب أبوابها أمام اجلمهور كاملعتاد صباح يوم االثنني 15 
آب 2016، كما أّنه ميكن للّسكان التوّجه ملركز االّتصال البلدي 106 

على مدار الّساعة.
«خدمات  فيها  تقّدم  التي  األماكن  الّسبت،  غد  يوم  مساء  وستغلق 
ترفيهّية عامة»، مبا في ذلك: املطاعم واملقاهي ودور السينما واملسارح، 
من غروب الّشمس إلى شروقها في اليوم الّتالي، وذلك مبوجب القانون 

البلدي في حيفا (فتح املصالح الّتجارّية وإغالقها) لعام 1949.

åUHOŠò qÝ«d*

فرقة  ــاء،  ــع األرب ــس  أم أّول  شــاركــت، 
باحتفاالت  حيفا،  من  ـــورة  األّم ــورة  ن
صيفّية في وادي اِجلمال في بستان 
املركز  ينّظمها  ـــذي  وال «هـــتـــورن»، 
للمركز  الّتابع  ــور»  «كــل اجلماهيري 
في  وشــاركــت  ليئوبك.  اجلماهيري 
ــال  ــات األطــف ــئ ــالت م ــائ ــشــاط ع ــّن ال
والّشبيبة، وتخّلل احلفل رقص وغناء 
ودمى  ترفيهّية  رياضّية  ومحّطات 

ورسم على الوجوه. 
هذا وشكرت فرقة نورة طاقم ”كلور“ 
على ُمساهمتهم الفّعالة في الّدعوة 
الفار  هاني  املدير  وخاّصة  وإجناحها، 

وُمرّكز النشاط نور الّدين عّباسي.
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قرّرت إدارة مهرجان ”مسرحيد 
القاضي  برئاسة   ،“2016  -
الفّنان  تــكــرمي  فـــالح،  فـــارس 
هيثم خاليلة على مجمل ما 
الفن خالل مسيرته  من  قّدمه 
صيتها  وصلت  والتي  الفنّية 
ــّم  ــت ــدة، وســي ــي ــع ــب اآلفـــــاق ال
ــتــتــاح  ــل اف ــف ـــي ح ــه ف ــرمي ــك ت
ــنــة عكا  ــان فــي مــدي ــرج ــه امل
ـــذي  واّل  ،6/9/2016 ــي  ف

سيستمر ثالثة أّيام.
هيثم خاليلة، فّنان فلسطيني 

من مواليد قرية مجد الكروم، حصل على املركز الّثاني في برنامج ”أرَب 
آيدول“ (محبوب العرب) في موسمه الّثالث. توّجه إلى بيروت، وشارك 
في جتارب أداء ”أرَب آيدول“ على شاشة ”إم.بي.سي“، ونال استحسان 
صوته  إيصال  في  وجنح  ّية،  الّنهائ املراحل  إلى  ووصل  الّتحكيم  جلنة 

وصوتنا إلى كّل العالم العربي. 
وعلمنا من إدارة املهرجان أّنه كان يجب تكرمي خاليلة في العام املاضي، 
لكن األمر تعّذر لسبب ارتباط الفّنان هيثم بعروض خارج البالد، وبعد 
االّتصال معه، وعد بأن يتفرّغ في يوم تكرميه القادم، حتى يلتقي مع 

جمهوره احلبيب الذي ينتظره بشغف كبير.
بغدادي ومحّمد  نزار  مبرافقة  ”غجر“  فرقة  أّن  ناحية أخرى، علمنا  من 
افتتاح  خاّصة حلفل  ستقّدم وصلة  بهلول،  وزيوار  وسليم سكران  فودي 
ّية  اإلسبان الغجرّية  املوسيقى  بني  تدمج  حيث  مسرحيد،  مهرجان 

ّية. والّشرقّية العرب
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وقع االختيار على الفّنانة لينا داهود، ابنة مدينة حيفا، لتقدمي العرض 
املسرحي «التهمني» في مجال خيال الّظل، وذلك من قبل املهرجان 
الّدولي ملسرح الدمى في القدس. وتقّدم داهود العرض في 16.8 على 
السادسة  والّساعة  مساًء  اخلامسة  الّساعة  عند  اخلان  مسرح  خشبة 
واليهود  العرب  لألطفال  والعبرّية  ّية  العرب بالّلغتني  مساًء،  والنصف 

على حٍد سواء.
داهود  لينا  الفّنانة  التي صنعتها  الدمى  ظّل  على  العرض  ويعتمد 
بنفسها. وتقول داهود إّنها منذ أن كانت طفلة صغيرة لطاملا اجنذبت 
الذي حّفزها الحًقا على دراسة مجال  للّظالل والعتمة والّدمى، األمر 
مسرح الّدمى، وكذلك تعّلم صناعة الّدمى وإتقانها، إلى جانب عملها 
كحكواتّية ومرشدة حركة. وتضيف أّن هذا الّنوع من املسرح هو وسيلة 
عالجّية ملخاوفنا الباطنّية التي ال نتحّدث عنها علًنا، لكّننا ننّفس 
بني  ما  الدمج  إلى  ــود  داه وتطمح  العروضات.  هذه  خالل  من  عنها 
والّدمى  الّظل  مسرح  تشمل  والتي  مًعا،  بها  تعمل  التي  املجاالت 
أبنائهم على هذه  والقّصة، وهي تشّجع األهالي على كشف  واحلركة 
وتقوية  للخيال  وإمناء  للذات  تعزيز  من  تتضّمنه  ملا  نظرًا  املجاالت، 

القدرة على الّتعبير. 
فأر  قّصة  ــود،  داه تقّدمه  الذي  «التهمني»  املسرحي  العرض  ــروي  وي
صغير يتعرّض ملكيدة من ثعلب، بحيث يحاول اإليقاع به الفتراسه، 
في حني يلجأ الفأر الستخدام عقله إلنقاذ حياته. ويهدف العرض إلى 
ذلك  مع  طبيعي،  عامل  هو  اخلوف  عامل  أّن  مفادها  رسالة  إيصال 

فباإلمكان الّسيطرة والتغّلب عليه من خالل استخدام العقل.
ومن اجلدير بالّذكر أّن املهرجان الّسنوي الدولي ملسرح الدمى يقام ابتداًء 
من 15.8 ولغاية 18.8 في القدس، ويضّم عشرات العروض املسرحّية 

املُبهرة لألطفال والكبار، إلى جانب الورشات والفّعالّيات الفنّية املثرية 
واملتنوّعة، والسيرك وحديقة احليوانات املصنوعة من الدمى. وتعّد هذه 
وآداء  ّية  استثنائ مسارح  على  لالنكشاف  األطفال  أمام  نادرة  فرصة 
من  والعاملّية  احمللّية  املسارح  أشهر  املهرجان  في  وتشارك  متكامل. 
مختلف دول العالم، وتقام العروضات والفعالّيات في مسارح ومواقع 
مرّكزة في منطقة واحدة، كمسرح القطار ومسرح اخلان واحملّطة األولى 

وحديقة اجلرس.
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البروفيسور تيسير إلياس، ابن لعائلة من البعنة، ولد 
عام 1960 فيها، ثّم انتقل إلى شفاعمرو وتخرّج من 
مدارسها االبتدائية والثانوية، والتحق مبعهد «روبني» 
لتعليم املوسيقى في حيفا، وانتقل لدراسة املوسيقى 
في األكادميّية للموسيقى والفنون في القدس وحصل 
عليه  فحصل  الثاني  اللقب  أما  األول،  اللقب  على 
من اجلامعة العبرية في القدس وكذلك اللقب الثالث، 
الدكتوراه بامتياز. أّسس قسم املوسيقى العربية في 
عاًما،   17 مّدة  وترأسه  القدس،  في  الفنون  أكادميية 
وعمل محاضرًا في جامعة «بار إيالن» في تل أبيب، 
كمحاضر  الكاملة  األستاذية  لقب  يحمل  اليوم  وهو 
املوسيقى في جامعة حيفا.. متزوّج  كبير في قسم 
فنية  أعمال  بعّدة  شاركته  مطربة  وهي  ميراندا  من 
(عازفة  سيرين  أوالد:  أربعة  وله  واخلــارج،  البالد  في 
البيانو) وإلياس (عازف الكمان)، وقد ظهرا مع فرق 
سيمفونية عديدة في البالد واخلارج، ثّم حال ورميا ال 

ّية وتعزفان على البيانو.  تزاالن في املرحلة االبتدائ
Æ„dG� cM� vIOÝu*« oAFð X½√ d̈O�Oð –U²Ý√ ≠

وترعرع  ــوالدة،  ال منذ  للموسيقى  فعشقي  صحيح، 
معي.. ألّن املوهبة ربانّية، وهناك من ينّميها ويطوّرها، 
وهناك من يهملها نتيجة عدم توافر الظروف املناسبة. 
ولذلك وضعت نصب عيني أّال أكتفي باملوهبة، بل 
يجب احلفاظ عليها وتقديسها ألّنها عطية من الله 
عز وجل، وذلك عن طريق تنميتها وصقلها بالدراسة 
ولكن  فنان،  لكل  أساسي  شــرط  فاملوهبة  والعلم. 
يجب صقلها بالعلم والدراسة والكد واجلد والّتضحية 
والعمل الدؤوب. وعلى الفنان أن يكون مبثابة وعاء أو 

إناء صالح ونقي للحفاظ على قدسّية هذه املوهبة.
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نعم، فقد بدأت العمل في احلفالت واألعراس لتحصيل 
القوت ولقمة العيش. ولكن سرعان ما توّصلت لقناعة 
بأن هذا املجال، أي احلفالت، ليست املستقبل الذي 
وأمنو  أتطوّر  أن  األفضل  رأيت من  بل  لنفسي.  أريده 
املستويات  ــرق  وأط العاملي،  النطاق  أبلغ  وأن  فنًيا 
العاملية. وال ميكن حتقيق ذلك إّال إذا اجتهدت ودرست 

وضّحيت بالكثير من أجل املوضوع. 
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بصراحة كان هذا منذ البداية، أي بعد الّسنة األولى 
من عملي كعازف، وكانت تنقصنا املؤّسسات واملعاهد 
العليا التي ميكن االلتحاق بها إلمتام الدراسة. وكانت 
تلك اخلطوة نوًعا من املجازفة أو املغامرة، خاّصة أن 
والدي كان يقول، واعتقد مثل آباء كثيرين، إّن الفن ال 
يطعم اخلبز في بالدنا. وكنت أرّد قائًال ال يهمني أن 
آكل اخلبز، بل أبحث عن الغذاء الرّوحي ال اجلسدي. 
املرحوم  كان  ولو  ى،  ســدً اجلهد  يذهب  لم  لله  واحلمد 
عّني  رضاه  عن  ألعرب  اآلن  احلياة  قيد  على  والــدي 

وبارك خطواتي. 
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فعًال، هذا أمر مشرّف ويبعث على الفخر واالعتزاز؛ 

فأنا أّول عربي يحصل على الدكتوراه باملوسيقى من 
عربي  كبروفيسور  األستاذّية  وثم  البالد،  جامعات 

وحيد باملوسيقى في هذه الّديار..
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املوضوعّية،  سبيل  على  بل  للمفاخرة،  ال  هنا  أقول 
في  أقمته  الذي  العربية  املوسيقى  قسم  افتتاح  إّن 
أكادميّية املوسيقى في القدس عام 1995 كان نقلة 
العالم  على  أّثر  وهذا  البالد،  في  وتاريخّية  نوعّية 
العربي. ألّنه لم يكن قبل ذلك أي معهد عال أو أي 

التخصص  طالب  بها  يلتحق  كي  أكادميّية  مؤسسة 
املوسيقي من العرب. واستدعيت الزمالء املوسيقّيني 
اليوم مدرّسني  املعروفني، وقد كانوا طّالًبا، وأصبحوا 
عدد  وأصبح  ــة.  ــّي األكــادمي واملــؤّســســات  املعاهد  في 
الذين  املوسيقّيني  من  فوًجا   15 من  أكثر  اخلرّيجني 
يحملون اللقب األول والثاني في املوسيقى، ومنهم من 
الثورة احلضارّية  أيًضا. وهذه هي  الثالث  اللقب  أجنز 

والثقافية بكامل معانيها.
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أنت، أستاذ نايف، تذكر املؤمتر املوسيقي األّول الذي 

الّناصرة،  في  «الغربال»  مؤّسسة  وأقامته  فيه  كّنا 
املعارف  ــرة  وزي حضرت  فقد  املؤمتر،  هذا  أنا  وترأست 
والثقافة ذلك احلني شوالميت ألوني. وكنت قد أعددت 
املوسيقى  وتعليم  املوسيقى  وضع  عن  شاملة  كلمة 
مبغادرة  هّمت  ــرة  ــوزي ال ولكن  العربي.  املجتمع  في 
املؤمتر، فطلبت منها الترّيث وعدم املغادرة حتى تسمع 
يوسي  أقوالي. وفعًال جلست وأنصتت، وطلبت من 
فروست، الذي كان مساعًدا لها، احلصول على نسخة 
من كلمتي، ألّني وّجهت حديثي إليها وقلت، نحن 
ال نريد أمواًال، ألّنك اعتدت على مطالبة املؤّسسات 
وال  ميزانّيات  أريد  ال  فأنا  متويل،  أو  بامليزانية  لك 

أي متويل، بل أريد أن أقلب الهرم رأًسا على عقب، 
وأبدأ من األعلى، من رأس الهرم. وطالبت ببناء قسم 
العرب  الــطــّالب  واستيعاب  ّية،  العرب للموسيقى 
املــدارس  في  ينتشرون  ثم  ومــن  للّتعليم،  املوهوبني 
واملؤسسات واملجتمع العربي لنشر الثقافة املوسيقّية 
بشكل أكادميي وعلمي صحيح. وفعًال كان هذا مبثابة 
حلم راودني آنذاك، وها أنا أحّققه اليوم. وهكذا بعد 
مضي عامني توّجهوا إلّي إلقامة القسم العربي في 

أكادميّية املوسيقى بحيث أتوّلى رئاسة هذا القسم.
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كي  لكونسيرت  أدعــى  أن  والصدف  الّظروف  تشاء 

أعزف كونشيرتو للعود والبيانو في أوركسترا مدينة 
البروفيسور  األوركسترا  قائد  وكان  فرنسا،  في  ليل 
وحّقق  الــقــدس.  في  ــة  ــّي األكــادمي مدير  بيرون  أفنير 
انحنينا  وعندما  يــوصــف،  ال  جنــاًحــا  الكونسيرت 
بيدي  املدير  العرض، أمسك  أمام اجلمهور في ختام 
وقال يجب أن جنلس حاًال فور النزول عن املسرح كي 
على  اّتفقنا  وهكذا  األكادميّية.  موضوع  على  نّتفق 
كاّفة التفاصيل في فرنسا لفتح القسم العربي في 
الّسنة  بدء  من  أسبوعني  قبل  ذلك  وكان  األكادميّية، 
الدراسّية. وشرعت باالّتصال بالشباب الذين أعرفهم 
حّداد  وتيسير  خشيبون  وسامي  مارون  كميخائيل 
وسمير مّخول ونزار روحانا وغيرهم، وشّجعتهم لدراسة 
املوسيقى ليوم واحد في بداية األمر. وبلغ عددهم 35 
ا في البداية، وتخرّج منهم 22. واليوم أصبحوا  طالًب
مدرّسني في األكادميّية، وعلى سبيل املثال فالدكتور 
األّول  الفوج  من  تلميذي  كان  الذي  مارون  ميخائيل 
يتعّلم  الذي  اليوم،  العربي  القسم  مّني  بدًال  يترأس 

ا. فيه نحو 80 طالًب
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طبًعا الوضع اليوم مختلف عّما كان سابًقا، ومعظم 
ــا لتعليم  ــروًع ــت ف ــام ــا وأق ــذون ــذت ح اجلــامــعــات ح
أّننا  جند  األقسام  هــذه  ــى  إل نظرنا  وإذا  املوسيقى. 
حّققنا ثورة فعلية ونوعّية في مجتمعنا العربي، وأي 
أبطالها  جتد  رفيع  مستوى  ذات  موسيقّية  فعالية 
وأهم العازفني واملوسيقّيني فيها من طّالبنا. وأصبح 
رصيد  وهــذا  ومتعّلم،  مثّقف  موسيقي  كــادر  لدينا 

لثقافتنا عموًما واملوسيقّية خصوًصا.
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ولكن  مستحيلة،  شبه  كمهّمة  ــر  األم يبدو  فعًال 
ّية  باحلقيقة عزفت مع أكبر الفرق املوسيقّية والسيمفون
الفرق،  قادة  كبار  ورافقت  العالم،  في  ّية  والفلهارمون
العام  وفي  إيطاليا،  أمريكا،  أملانيا،  فرنسا،  في 
القادم، وحتديًدا في أّيار، سأعزف طيلة شهر كامل مع 
البالد  إلى  فرنسا، وسأعود  ّية في  الفلهارمون الفرقة 
املسارح  أهم  على  وظهرت  محلّية.  عروض  لسلسلة 
برشلونة  مدينة  األوملبي في  امللعب  العالم، مثل  في 
ألف   200 يفوق  ما  هناك  اجلمهور  وبلغ  اإلسبانّية، 
شخص، حيث جلس الناس على املدرّجات وعلى أرض 
امللعب بازدحام كثيف، وهذه أّول مرة أعزف فيها أمام 
هذا احلشد الكبير من اجلمهور بحضور ملك إسبانيا 
واألمني العام لألمم املّتحدة، وغيرهم من الشخصّيات 
جلميع  مباشرة  الكبير  احلفل  هذا  بث  وّمت  العاملّية. 
وفي  األبيض  البيت  في  عزفت  كما  العالم.  أنحاء 

65 عاًملا  مؤمتر علمي في مالطا بحضور 
من احلاصلني على جائزة نوبل. وفي موقع 
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قائد  مبرافقة  الفرنسي  الّسنات  مبنى  في  كنت  آخر 
األوركسترا لدار األوبرا املصرّية املايسترو نادر عّباسي.
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وفنّية  معمارّية  حتفة  يعتبر  املبنى  هــذا  صحيح، 
وحتى  األرض  على  األحمر  السّجاد  من  متكاملة، 
اجلدران املزّينة بأجمل الّلوحات والّصور الذهبّية. وما 
ا كي أدوزن العود الذي  حدث، أّني طلبت االنفراد جانًب
أحمله، وفّتشنا عن مكان قريب، وإذ بهم يرشدونني 
فخامة،  أكثر  مقعد  وفيه  فخم،  جانبي  مكان  إلى 
وقالوا تفّضل باجللوس هنا وأصلح العود، وسألت ما 
لويس  للملك  العرش  كرسي  إنه  فقالوا  املقعد  هذا 

الرّابع عشر.
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إّنك تعيد إلى الذاكرة لبضع سنوات خلت. فال غرو، 
ألّننا كّنا مًعا، أنت وأنا نعمل طيلة سنوات في غرفة 

واحدة في اإلذاعة.
 UOAðu�  Íœ  u
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باكو  نذكر  وعندما  مدريد،  في  أسبوعني  منذ  كنت 
لوتشيا في إسبانيا فكأّمنا تذكر أسطورة رائعة  دي 
أّنني  علموا  وعندما  ّية.  اإلسبان املوسيقى  عالم  في 
عزفت مع باكو أجروا معي لقاءات صحفّية نشرت في 
ّية. وقد عزفت معه مبرافقة فرقته  16 صحيفة إسبان
حّظي  وحلسن  قبل،  من  بالدنا  زار  وقد  السباعّية، 
أني عزفت معه معزوفة له بعنوان «زرياب» وفي آخر 
العرض جرى حوار موسيقي بغاية الّصعوبة واالتقان 
بيني وبينه، هو على اجليتار وأنا على العود، وكان 
من  االنتهاء  وبعد  قيسارية.  وفي  القدس  في  ذلك 
العرض أخذ اجلمهور يصافحنا ألكثر من نصف ساعة 

متواصلة.
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الرّوحي ومصدر  هذا العظيم حبيبنا ومعّلمنا وأبونا 
إلهامنا ووحينا، ومهما قلنا عنه نكون مقّصرين بحّقه. 
أنت، أستاذ نايف، كنت شريًكا في التواصل بيني 
وبينه، حيث نقلت له رسالة مّني أثناء إعدادي ألطروحة 
الّدكتوراه، وكانت رسالته بالّصوت والّصورة. وكان لي 
الشرف الكبير بالتعرّف عليه عن كثب، واالجتماع به 
لساعات طويلة، نتحدث عن كل شيء في املوسيقى 
والغناء واألصوات، والسماوّيات واألرضّيات، فقد كان 
إعجابه  وأعرب عن  مالئكّية.  روًحا  يحمل  موسوعة 
تنا لفنه وعبقريته  مبدى إملامي وفهمي ملوسيقاه، ومحّب
فقد خّصصت  وفعًال  الفذ.  لشخصه  تقديرنا  وعظيم 
الّصافي  للعظيم  الدكتوراه  أطروحة  كامًال من  فصًال 
املكتسبة  ــاط  األمن بني  العالقة  لبحث  رائــع  كنموذج 
العالقة  وعن  ّية  العرب باملوسيقى  املدروسة  ــاط  واألمن

الوطيدة بني املعرفة احلدسّية واملعرفة اإلدراكّية.
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وهنا كان لك دور في ترتيب الّلقاء األّول لي معه في 
العظيم  هذا  مع  ألتقي  أن  مّني  طلبت  وقد  عّمان. 
ألّني سأسافر إلى عّمان في ذلك احلني، وأعطيتني 
رقم هاتفه الّشخصي. وهناك، وبعد أن استقّر بنا احلال 
في الفندق، اّتصلت بهاتفه في ساعات بعد الظهر، 
قلت  أهــًال.  الفخم  بصوته  ويقول  يرفع  بالهاتف  وإذ 
ا، أستاذ منير؟ قال: نعم، تفّضل. قلت: يتكّلم  مرحًب
معك تيسير إلياس. وما أن أخبرته، حتى هتف قائًال 
أخي تيسير، صديقي وحبيب روحي، أين أنت؟ يجب 
أن أراك حاًال. فقلت له: أنا في عّمان وسأحضر إليك 
بعد دقائق. وهكذا أمضينا أجمل سهرة مًعا، وبقينا 

نسهر حّتى ساعات الفجر، ولم يكتف الواحد مّنا من 
هذا النبع الفّياض والغزير من الفن واملوسيقى والعود. 
علًما أّنه كان، رحمه الله، يحمل أربع شهادات دكتوراه 
بالعود، ويقول ها أنا أحمل عودي أحتّدث عنه وأعزف 
أيدي  بني  الباهظة  األمــوال  رغم  وأّنه  للعالم..  عليه 
املسؤولني العرب، فإّننا ال جند مصنًعا واحًدا ألّي أداة 

إلى  القدوم  مّني  وطلب  الّشرق..  هذا  في  موسيقّية 
ّية في القاهرة كي نعزف مًعا،  مؤمتر املوسيقى العرب
للعالم  العود  على  العزف  وجمال  عبقرّية  ونعرض 
أّيام  قبل  توفي  فقد  الّشديد  لألسف  ولكن  العربي. 
من هذا املهرجان، ولم يتحّقق حلمي الكبير بأن أعزف 
معه، فاضطررت للعزف مبفردي. ورغم أّننا عزفنا على 
يلة في عّمان، وهناك قال  عوده الّشخصي في تلك الّل
لي أمام ابنه عمر: أنت خليفتي في الّشرق األوسط!! 
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املوسيقى  زاد أضعاًفا ألهمّية  قد  الوعي  أن  ال شك 

ألقي  ال  ــا  وأن املجتمع.  ــاط  أوس في  الفنون  وتعّلم 
املوسيقي،  حتى  أو  العادي،  اإلنسان  على  بالّلوم 
وهو  ًنا  معّي غــذاًء  اإلنسان  لهذا  تقّدم  عندما  لكن 
وهكذا  حياته،  من  جــزًءا  ذلك  يصبح  عليه،  يعتاد 
نحن  ينقصنا  فماذا  للغربّيني،  بالّنسبة  املوسيقى 
لنكون  البالد  هــذه  أبناء  العرب  وخاّصة  الشرقّيني 

تعتبر  التي  االجتماعي  الّتواصل  وسائل  إّن  كذلك؟ 
بني  وأسهل  أسرع  املعرفة  جعلت  حّدين،  ذات  سيًفا 
لبناء  نوعّية  بنقلة  نخطو  أّننا  إلى  أضف  اجلمهور. 
ا، وكادر من املدرّبني  ّيً ا وفن جيل من املثقفني موسيقّيً
على  يؤّثر  وهذا  واملهارة.  االختصاص  ذوي  واملعّلمني 
ومن  والّتعليم.  الدراسة  مجاالت  ويزيد  املعاهد  توّفر 
لنا، يعتبر  ناحية ثانية جند الفضائّيات وما تقّدمه 
املنازل  إلى  الّدخول  سريعة  وسيلة  ألّنها  متناقًضا، 
والبيوت، وكبيرة الّضرر ملا تقّدمه من أعمال هابطة 
الرّكاكة  حد  تبلغ  ورخيصة،  مبتذلة  فنون  وتسويق 
اجلّيدة  األعمال  يطغى لألسف على  وهذا  واإلسفاف. 
أحياًنا. لكني متفائل ألّن وعي اجلمهور والفّنانني قد 
كان عدد طّالب  وبينما  والدراسة.  العلم  نتيجة  زاد 
اليد  أصابع  على  يعّدون  األمر  بداية  في  املوسيقى 
وأقيمت  بالعشرات،  اليوم  عددهم  أصبح  الواحدة، 
وترشيحا  وإعبلني  شفاعمرو  في  املوسيقّية  املعاهد 
ا  والّناصرة وحيفا وغيرها. فقد أقمت معهًدا موسيقّيً
يضم خيرة األساتذة والطالب املمّيزين، معهد «نكريز» 
للموسيقى، وبرأيي هذا سيحدث نقلة نوعّية بسرعة 
قياسّية ال مثيل لها. وبوّدي اإلشادة بوعي الطالب 
أجل  من  والّنفيس  بالغالي  يضّحون  الذين  واألهــل 
فلذات أكبادهم. وهذا كفيل برفع املستوى إلى أسمى 
ّية  املراتب. كما افتتحت قسًما للعزف املوسيقى العرب
في جامعة حيفا، انطالًقا من إمياني بأّن إيقاد شمعة 
أفضل من لعن الّظالم. وأّن قيمة اإلنسان تكمن في 
خلق  وفي  نواياه،  أو  أقواله  في  فقط  وليس  أعماله 
ّية  إيجاب تأثيرات  ذات  البداية  من  عظيمة  مشاريع 
في  املوسيقى  قسم  افتتاح  كان  وكما  األمد،  طويلة 
له  سيشهد  ارًا  جّب ا  موسيقّيً مشروًعا  يعتبر  القدس 
ّية  التاريخ، فإنني أتوقع لقسم عزف املوسيقى العرب
في جامعة حيفا جناًحا وازدهارًا مماثًال. وهذا من شأنه 
يصعب  كــان  الذين  ــّطــّالب،  ال من  أكبر  عــدد  جــذب 
عليهم الّسفر إلى القدس للّدراسة، واليوم تتوّفر لهم 
إلى  يدعو  املوسيقى في حيفا، وهذا  لتعّلم  الفرصة 

الّتفاؤل واألمل املشرق إن شاء الله.
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أقول لهم أن يبحثوا دائًما عن احلقيقة في ذواتهم، 
أوالً،  أعمالهم  عن  ليرضوا  أنفسهم  مع  ويصدقوا 
ُصنع  الــذي  الّشاغر  الكرسي  سياسة  ليتجنبوا  ثّم 
الذي  الكرسي  بأنفسهم  هم  ليصنعوا  بل  لغيرهم، 
أن  ــو  وأرج واملعنوّية،  املادّية  ومبقاييسهم  بهم  يليق 
يكونوا مبدعني ليتجّنبوا التقليد االجتراري وانتحال 
األشياء ونسبتها ألنفسهم، بل يحاولوا صنع تاريخ 
التاريخ يحترم  الّتاريخ يصنعهم. ألّن  لهم وال يدعوا 

الذين صنعوه وليس من َصنعهم هو.  
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عفوًا.                                                    
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ـرت هــذا احلــديــث فــي األســبــوع املــاضــي حني  ذـك
تكّلمت عن إعداد اجليل القادم. وقد تبّني لي أّن 
مالزمة األوالد في مرحلة إعدادهم إحدى الوسائل 
سأقّلل  النصوص  الّرسول، ولكثرة  بها  اهتّم  التي 
عليه  لتحّللوه وتعّلقوا  لكم  التعليق وسأتركه  من 

كما تشاؤون. 
ففي الّصحيحني عن أنس، قال: ملّا ولدت أم سليم 
متًرا  وحملت  النبي  إلى  معي  به  أرسلت  غالًما، 
فأتيت به رسول الله وعليه عباَءة. فقال: هل معك 
فيه  في  التمرات وألقاهّن  فأخذ  نعم.  قلت:  متر؟ 
فالكهّن ثّم جمع لعابه ثم فغر فاه، فأوجره، فجعل 
األنصار  ”حب  الله  رسول  فقال  يتلّمظ.  الّطفل 
كان  كيف  يظهر  احلديث  هــذا  فحنكه.  الّتمر“ 
يلزمهم وهم صغار وكان يتدّخل في تربيتهم بشكل 

مباشر، وذلك بإبعادهم عن العادات اجلاهلّية. 
عن بريدة، قال: ”كّنا في اجلاهلّية إذا ولد ألحدنا 
غالم ذبح شاة وحلق رأسه ولطخ رأسه بدمها؛ فلّما 
نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه  كّنا  اإلسالم  جاء 
من رسولهم  الصحابة  ذلك  فهم  بالّزعفران“. وقد 
في  العنف  يبعدهم عن  أن  الذي عمل كل جهده 
األسماء. وقد ظهر ذلك من قوله: ”أحب األسماء 
الّرحمن وأصدقها حارث  الله وعبد  الله عبد  إلى 
وهمام وأقبحها حرب ومرة“. وكان يباشر بتغيير 
جميلة  إلى  عاصية  اسم  فغّير  القبيحة  األسماء 

واسم أصرم إلى زرعة واسم حزن إلى سهل. 
وعن أبي هريرة قال: ملّا رجع رسول الله من الّسوق، 
احلسن  فجاء  لكاع.  لي  أدعوا  لكاع؟  أين  قال: 
فاشتّد حّتى وثب في حبوته فأدخل فمه في فمه؛ 
يحّبه.  فأحّبه وأحّب من  أحّبه  إّني  الّلهم  قال:  ثّم 
الّرسول  أخالق  اجلسم)، ومن  صغير  هو  (ولكاع 
أّنه كان يؤتى بالّصبي الّصغير فيجلسه في حجره 
حتى أّن الّصبي ليبول في حجر النبي، فال يرفعه 

إلى أهله حّتى ال يظنّوا أّنه ضجر من ذلك. 
قالت: دخلت على رسول  اخلزاعّية،  كرز  أم  فعن 
الله بابن لي لم يأكل بعد فبال عليه، فدعا مباء 
الله  نبي  كان  قال:  بن زيد،  أسامة  فرشه. وعن 
بن  احلسن  ويقعد  فخذه  على  فيقعدني  يأخذني 
يقول:  ثم  يضمنا  ثم  األخــرى،  فخذه  على  علي 
”الّلهم ارحمهما فإّني أرحمهما“. ووصل احلد إلى 

أن يلزمهم حّتى في صالته. 
روى مسلم، قال: كان رسول الله يؤّم الّناس وهو 
فإذا  العاص على عاتقه،  أبي  بنت  أمامه  حامل 
حملها. ومّرة  من سجوده  ركع وضعها، وإذا رفع 
عن  فُسئل  الّسجود  فسجد وأطــال  أمامها  صّلى 
أعّجله  أن  فكرهت  ارحتلني  ابني  فقال:  ذلــك، 
حتى يقضي حاجته. ويترك خطبته ملا دخل احلسن 

واحلسني املسجد. 
عن بريدة، قال: كان رسول الله يخطبنا إذا جاء 
ميشيان  أحمران  قميصان  عليهما  احلسن واحلسني 
بني  ووضعهما  فحملهما  املنبر  من  فنزل  ويعثران 
يديه. ثّم قال: صدق الله (إّمنا أموالكم وأوالدكم 

فتنة)، فنظرت إلى هذين الّصبّيني ميشيان ويعثران 
ورفعتهما. وكان  حديثي  قطعت  حّتى  أصبر  فلم 

يهتّم مبظهرهما اخلارجي وحالقتهما. 
النبي رأى صبًيا قد حلق بعض  عن ابن عمر أّن 
شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عند ذلك، وقال: 
الّطفل  ليظهر  ذلك  كّله.  اتركوه  أو  كّله  أحلقوه 
مستقّلة.  شخصّية  صاحب  يجعله  متمّيز  مبظهر 
أهل  من  األوالد  على حالقة  بنفسه  يشرف  وكان 
بيته يروى أّنه ملّا جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي 
طالب أمهل أهله ثالثة أّيام، وفي اليوم الّثالث، 
إنهاء  يريد  اليوم.  بعد  أخي  تبكوا على  قال: ال 
بني أخي. وقال:  أدعــوا لي  احلــداد عليه وقــال: 
أدعوا لي احلّالق؛ فأمره فحلق رؤوس أبناء جعفر 
وأشرف على ذلك لينّبه اآلباء إلى أهمّية صحبة 

األبناء حّتى عند احلّالق. 
وعن عبد الله بن جعفر، قال: كان رسول الله إذا 
قال وإّنه  بيته،  أهل  بصبيان  تلقي  سفر  من  قدم 
جاء من سفر فسبق بي إليه فحملني بني يديه ثّم 
فأردفهم  احلسن واحلسني  فاطمة  ابني  فأخذ  جيئ 
خلفه. قال: فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة. وعن 
أبي هريرة قال قبل رسول الله احلسن وعنده األقرع 
بن حابس جالًسا؛ فقال األقرع: إّن لي عشرة من 
الولد ما قبلت منهم أحًدا. فنظر إليه رسول الله، 
ثّم قال: َمن ال يرحم ال يرحم. وكان الّرسول يصف 
عبد الله وعبيد الله وكثيًرا من بني عّمه العّباس؛ 
إلّي فله كذا وكذا. فيسبقون  ثّم يقول: من سبق 
إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. 
وكان يعوذ احلسن واحلسني، ويقول عن أباكما كان 
يعوذ إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التاّمة 
من كّل شيطان وهامة ومن كّل عني المة. وكان 

يصّحح أخطاَءهم باحلسنى. 
أرمي  غالم  كنت وأنا  قال:  الغفاري،  فعن رافع 
نخًال لألنصار، فأتى بي إلى النبي، وقيل: إّن ها 
ملا ترمي  يا غالم  هنا غالًما يرمي نخلنا. فقال: 
الّنخل؟ قلت: آكل. قال: فال ترِم الّنخل، وُكل ّمما 
يسقط في أسفلها. ثّم مسح رأسي، وقال: الّلهم 

اشبع بطنه. وكان يعّلمهم اآلداب في املعاملة. 
عن أنس، قال: قال رسول الله: يا بني إذا دخلت 
بيتك  أهل  وعلى  عليك  يكن  فسلم  أهلك  على 
نترّبى  منــاذج  ولكّنها  يطول  قد  واحلديث  بركة. 

عليها ونعّلمها ألبنائنا.

بطريقة  خلقنا  فالله  جًدا حلياتنا،  مهمة  العالقات 
لنتواصل مع اآلخرين ونتفاعل معهم، وليس لننعزل 
عنهم ونكون وحيدين. إن الهنا إله العالقات، وقبل 
أن يخلقنا كان اآلب في عالقة حميمة وشركة مع 
االبن والروح القدس، وخلقنا لنتمتع بعالقة مباشرة 
حية معه. والرب يتلذذ بالتواصل معنا، فلقد اعلن 

عن ذلك بصراحة: ”ولذاتي مع بني آدم“ 
(أمثال 31:8). 
بدون العالقات جنف ونذُبل، فالعالقات هي أخذ 
اآلخرين ونفيدهم، وباملقابل  نبارك  فنحن  وعطاء، 
وتشجيًعا  بركة  ليكونوا  يستخدمهم  الــرب  فــإن 
سليمة  باآلخرين  عالقتنا  تكون  لكي  حلياتنا. 
صحيحة  عالقة  على  نحافظ  أن  يجب  وإيجابية 
التعامل  في  احلكمة  يرشدنا ويعطينا  كيما  بالله 
القيام  عن  مسؤول  باملسيح  مؤمن  فكل  معهم. 
عليها،  واحلفاظ  طيبة  عالقات  لتأسيس  ــدوره  ب
أظهر  الــذي  يسوع،  الــرب  هو  ذلــك  في  ومثالنا 
للمحبة  مــثــاًال  األرض  ــذه  ه على  عــاش  عندما 
-23:5 (متى  اآلخرين  مع  الكتابية ومشاركتها 

الدائم  االستعداد  للقريب  احملبة  تتطلب   .(24
لالعتماد على قوة املسيح واملوت عن الذات. 

الكتابية  اخلطوات  بعض  هذا  تأملي  في  وسأذكر 
حياة  نقضي  أن  من  الله،  بنعمة  متكننا،  التي 

مطمئنة هادئة (1 تيم 2:2): 
”كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا 

بهم“ (متى 12:7). 
إدانــة   :(1:7 (متى  تدانوا“  ال  كي  تدينوا  ”ال 
اآلخرين من أخطر األعداء وأشدها فهي قادرة أن 
تضرب العالقات، ألن اإلدانة ُتشعر اآلخرين بأننا 
افضل منهم وهذا الشعور يؤذيهم ويجعلهم يبتعدون 
فنحن  األحكام  ونصدر  ندين  عندما  كذلك  عنا. 
يدين.  أن  احلق  له  الذي  الوحيد  الله  مكان  نأخذ 
لذلك يجب أن ننتبه للكلمات اخلارجة من أفواهنا 
ومنتحنها ألن الكلمة اخلارجة ال ميكن إعادتها بل 
تعمل عملها. لذلك كونوا لطفاء ورقيقي القلب، 
وال تنطقوا بكلمات ردّية بل بكلمات تبني وحتقق 

السالم (أمثال 2:18).
تنصتوا  أن  اآلخــريــن  مع  تواصلكم  في  ”تعّودوا 

باهتمام وانتباه“ (يعقوب 20:19-1).
تعظيم  وجتنبوا  منكم،  أفضل  اآلخرين  ”اعتبروا 
أفرامي  أليس خصاصة   (8:3-2 (فيلبي  الذات“ 
لم   .(2:8 (قضاة  أبيعزر؟  قطاف  من  من  خيًرا 
في  ملساعدته  القوي  إفرامي  سبط  جدعون  يستدِع 
إياه،  معاتبني  أتوا  احلرب  مديان، وبعد  مع  حربه 
فكان رده: ”هاتوا اقل ما عندكم (خصاصة أفرامي 
أن  علينا  منلك“.  ما  كل  من  أعظم  فهو  عندكم) 
نستخدم عبارات كهذه دائًما إلطفاء نار غيرة من 

حولنا التي قد تعيق تقدمنا.
سليمة  الــعــالقــات  بــقــاء  على  االتــــزان  يساعد 

(اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئال ميل منك 
فيبغضك) (أمثال 17:25).

ال حتد عن األمر مييًنا أو شماًال (تثنية 11:17) 
يخبرنا الكتاب املقدس بأهمية االتزان، فيجب أّال 
املعتزل  ألن  اخلارجي،  والعالم  الناس  عن  ننعزل 
يطلب شهوة نفسة (أمثال 1:18)، أي من املمكن 
خطية  الــى  تــؤدي  شريرة  أفكار  في  ننغمس  أن 
املفضل،  ومن  آخر.  بشيء  انشغالنا  عدم  بسبب 
فاملكثر  األصدقاء،  ُنْكِثَر  أّال  أخــرى،  ناحية  من 
أيًضا  لنا  يسبب  وهــذا  نفسه،  يخرب  األصــدقــاء 

الضرر والتشويش والضغط السلبي.
في وقته  اخلير ألننا سنحصد  في عمل  نفشل  ال 
إن كنا ال نكل (غالطية 9:6) يجب أّال نتوقع أن 
نستوفي أجرنا من البشر ألننا سنصاب باإلحباط. 
لذلك علينا أن نكثر في عمل اخلير وللجميع، وأن 
فبالبركات  بالبركات  يزرع  الذي  ألن  احملبة  نزرع 
لذلك  احلصاد،  يعطينا  والله  وقته،  في  يحصد 

فلنزرع محبة حتى نحصد محبة.
في  املسيح  ثمار  مظهرين  بال رياء  احملبة  مارسوا 
 (8  (9:12 (رومة  أفكاركم وكالمكم وأفعالكم 
(متى  اآلخرين  مع  التصالح  في  مبادرين  كونوا 

.(9:5
الغفران: علينا أن نتبع مثال الرب في منح الغفران 
خطايانا.  جميع  لنا  غفر  أنه  ننسى  لآلخرين، وال 
ولقد منحنا الله هذه القدرة أن نغفر لآلخرين بناًء 
على اآلية من أفسس 32:4؛ وال يعتمد الغفران 
على مشاعرنا، بل هو قرار ينبع من القلب عندما 
اآلخرين،  نحب  لم  وإذا  الله.  محبة  مع  نتجاوب 
(1يوحنا  الــلــه!  نحب  ال  أننا  إلــى  يشير  فذلك 
20:4-21). وإن لم نغفر فلن نتمّتع بغفران الله 
ُيظهر  لآلخرين  فغفراننا   .(26-25:11 (مرقس 
ثّم  وِمــن  (كولوسي13:3)  ولكلمته  لله  طاعتنا 

يظهر محبتنا له (يوحنا 15:14).
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عليها،  ومتعارف  املتاعب،  مهنة  إّنها  الّصحافة  عن  يقولون 
إّنها  ومواطنيها،  نفسها  حتترم  التي  الــّدول  وفي  احلر  العالم  في 
املواطن والبحث عن  رابعة» ألّنها وسيلة من وسائل دعم  «سلطة 
احلقيقة. ويطلقون على الّصحافة، أيًضا، لقب «صاحبة اجلاللة». 
والّصحافي  املهني امللتزم صاحب رسالة شريفة، وهناك العديد من 

الصحافّيني الذين يجوبون العالم ويعرضون حياتهم للخطر من أجل تغطية صحفّية 
صادقة. فالّصحافي، املتواجد في مناطق األزمات والّصراع، لديه مهّمة ال تقل عن مهّمة 
اجلندي. وكثيرًا ما قّدمت الّصحافة شهداء من أجل الكلمة واملعلومة، متاًما مثل اجلندي 

الذي يستشهد من أجل الوطن. 
منذ سنوات طويلة جدًا وأنا أتنقل في بلدان هذا العالم، من بلد إلى آخر، جوًا وبحرًا، 
وأيًضا كان لوسائل الّنقل البرّية قسًطا من تنّقالتي على الّصعيد العربي والدولي. لكن 
الرحالت اجلوّية، ورغم مخاطرها، كانت املفّضلة عندي، بسبب سرعة الوصول إلى املكان 

املنشود.
ـ وذاكرتي لم تخنِّ أبًدا  ـ ـ ومبا أّني أستعني دائًما بذاكرتي في الرّجوع إلى املاضي البعيد ـ
ـ أجزم بأّن عدد الرّحالت اجلوّية التي قمت بها حتى وقتنا هذا، في رحالتي  ـ ـ لغاية اآلن ـ
املكوكّية إلى مناطق في الكرة األرضّية، تتجاوز اِملاتتي رحلة طيران في مشارق األرض 
ومغاربها وفي قاراتها. أي مبا معّدله على األقل 800 ساعة طيران، ّمما يعني أّني بقيت 

في اجلو معّلًقا بني األرض والّسماء ما يعادل أكثر من 33 يوًما.
 لكّني أعترف، بأّن الواليات املّتحدة وأستراليا وكندا لم تطأ قدماي أراضيها، رغم أّني 
تلّقيت ما ال يقّل عن عشرين دعوة رسمّية وخاّصة، من مؤّسسات وأشخاص في تلك 

الّدول الثالث، إّال أّني رفضت بشّدة السفر إليها ألسباب سياسّية.
ّية كان لها النصيب األكبر في جتوالي في هذا العالم. فقد زرت كاّفة دولها  القارة األوروب
ّية  ّية والّشرقية مرات عديدة بحكم عملي الّصحفي، حيث كانت العاصمة األملان الغرب
واحتضنتني  فيها  أقمت  التي  العاصمة  العربي،  العالم  خارج  عملي  فترة  في  برلني 

مواطًنا وإعالمًيا سنوات طويلة، ومنها كنت أنطلق إلى دول أخرى.
في الفترة املاضية من منتصف سنوات التسعينّيات، تلّقيت دعوة من وزارة اخلارجّية 
ّية  ّية لزيارة السودان ملّدة أسبوع، وطلب مني امللحق الّصحفي في السفارة السودان السودان
الذي كان مكّلًفا بترتيب زيارتي، أن أرسل له أسماء الشخصّيات السياسّية التي أود 
ا آخر  ّية اخلرطوم. ففعلت ذلك، وأضفت طلًب مقابلتها خالل وجودي في العاصمة السودان
وهو إتاحة الفرصة لي لزيارة جنوب الّسودان، الذي كان في تلك الفترة منطقة صراع خطرة 

مع احلكومة الّسودانية. 
لم  اخلرطوم،  إلى  عمان  ّية  األردن العاصمة  من  أقلتني  التي  الّضخمة  اإليرباص  طائرة 
يكن على متنها سوى 15 شخًصا، كان معظمهم غير سودانيني. هبطت الطائرة في 
ـ  ـ ـ ـ كما علمت فيما بعد ـ ـ ـ مطار اخلرطوم حوالي الثامنة مساًء، وكانت هذه الطائرة ـ
مقاطعة  قرار  بسبب  اليوم،  ذلك  اخلرطوم في  تهبط في مطار  التي  فقط  الثالثة  هي 
دائرة  ومندوب عن  اخلارجّية  وزارة  مندوب عن  املطار  في  استقبالي  في  وكان  الّسودان. 
اإلعالم اخلارجي، حيث رّحبا بي بحرارة وأوصالني إلى فندق هيلتون، الذي أقمت فيه 
ملّدة أسيوع. وأخبراني بأّن برنامج زيارتي للخرطوم قد ّمت املوافقة عليه، وسيبدأ تنفيذه 

في اليوم التالي.
سائق  مع  مواعيدي  وتنظيم  لترتيب  اخلارجّية  وزارة  انتدبتها  التي  مرافقتي،  أخبرتني 
خاص، عن موعد زيارتي ملنطقة جنوب الّسودان ملّدة يومني، وبأّن الّسفر إلى هناك سيتم 
بواسطة مروحية عسكرية سيكون على متنها جنرال مع مستشاره ومرافق له. وقبل يوم 
من موعد الّسفر، طلبت من املرافقة إيصالي إلى مبنى وزارة اخلارجية، حيث كنت على 
موعد خاص خارج نطاق العمل مع صديق عزيز شغل منصب سفير في أكثر من دولة. 
وخالل احلديث أخبرته مبوضوع الّسفر إلى اجلنوب، فنظر إلّي باستغراب كبير قائالً: «هل 
جننت يا أستاذ أحمد..؟! الّسفر جلنوب الّسودان خطر كبير على حياتك، فأرجوك إلغاء 
فكرة الذهاب إلى اجلنوب». ثم شرح لي بالتفصيل عن خطورة الوضع هناك، فعملت برأيه 
وأخبرت املرافقة بعدولي عن السفر. وبسبب ذلك لم يكن لدّي برنامج مقابالت ملدة يومني.

وقد فاجأتني املرافقة في اليوم التالي، بأّن صديقي في اخلارجّية ترك رسالة لي ملقابلته 
بالقول:  استقبلني  عندما  غريبة  دهشتي  كانت  وكم  إليه.  فذهبت  مكتبه.  في  فورًا 
”احلمد لله على سالمتك..!“. وأخبرني الّصديق بأّن املروحّية العسكرّية، التي كان من 
املقرّر أن أسافر على متنها، قد تعرّضت لصاروخ من قوات جبهة حترير جنوب الّسودان، 

وحتّطمت ومات كل من كان على متنها. 
بقيت ساكًتا، ولم يكن بوسعي النطق بأي حرف وكأني في حلم، ثم عدت إلى نفسي 
وتساَءلت: ماذا لو لم ينصحني السفير بعدم الذهاب إلى جنوب السودان..؟! واجلواب 
طبًعا موت محتم، لكن رحمة الله أقوى من كل شيء، وكل إنسان يلقى وجه ربه في 

الوقت الذي يريده اخلالق. وهكذا ابتعد املوت عّني في اللحظات األخيرة..!!
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عفيف شليوط

عندما هاتفني الشاعر ُمرهف احلّس محمد حلمي الريشة، 
عارًضا علّي أن يتم تسليم جائزة القدس للثقافة واإلبداع 

للّشاعر حّنا أبو حّنا في مؤسسة 
«األفق» في حيفا، لم أمتّكن من 
لسببني،  التأّثر  مشاعر  إخفاء 
هذا  املؤّسسة  حتتضن  أن  األّول 
تسليم  الــهــام،  الثقافي  احلــدث 
لنا  تعني  ــي  ــت ال اجلـــائـــزة  هـــذه 
ُمتنح  اجلائزة  ألّن  والّثاني  الكثير، 

ألديٍب وشاعٍر ال يختلف اثنان على استحقاقه للجائزة، في 
زمٍن يستحيُل أن يكون هنالك إجماع على شخٍص ُمعّني، 
النّقي حّنا  الوطني  الفلسطيني  الّشاعر والكاتب  أال وهو 

أبو حّنا.  
إّن هذا احلدث الّثقافي اليوم يعني لي الكثير، هذا احلدث 
والّشاعر  ــداع  واالب للثقافة  القدس  جائزة  بني  يجمع  الذي 
ثقافتنا  أّن  على  تأكيٌد  ــو  ه ــا،  حــّن ــو  أب حّنا  والــكــاتــب 
القدس  جائزة  تسليم  وأّن  ــدة،  ــوّح وُم ــدة  واح الفلسطينّية 
سياسي  بعٌد  له  حيفا،  مدينة  في  حّنا  أبو  حّنا  لألديب 
يتحّدى حدود املكان، وله داللة لرفضنا واقع يحاولون فرضه 
احملاوالت  كّل  وستهزم  ستنتصر  الثقافة  أّن  وهو  علينا، 

لسلخنا عن ثقافتنا وحضارتنا وهويّتنا الفلسط ينّية. 
كما أجمع كل من شارك في احتفال توزيع اجلائزة أن حّنا 
اجلائزة  أّن  بل  شك،  أدنــى  بــدون  اجلائزة  يستحّق  حّنا  أبو 
واألوسمة:  اجلوائز  حصد  الذي  حّنا  أبو  فحّنا  به.  تتشرّف 
دائرة  الوسام  هذا  منحته   ،1991 العام  في  القدس  وسام 
من  وعلمُت  الفلسطينّية،  التحرير  منظمة  في  الثقافة 
حّنا  األديــب  لوال حصول  أّنه  األمــور  ببواطن  عاملة  مصادر 
أبو حّنا على وسام القدس لتّم منحه جائزة القدس الكبرى. 
1999، وجائزة  العام  في  الذاتية  للسيرة  فلسطني  جائزة 
الّشعرية:  مؤلفاته  من   .2013 العام  في  درويش  محمود 
حديقة  من  قصائد  1969م)،  عمان،  (مكتبة  اجلراح  نداء 
ك حتى املناعة (حيفا،  الّصبر (عكا، 1988م)، جترَّعت سمَّ
1990م)، «عرّاف الكرمل»، (حيفا، 2005م). وفي مجال 
الدراسات: عالم القّصة القصيرة (مطبعة الكرمل، حيفا، 
الرحيم محمود  عبد  1979م)، روحي على راحتي: ديوان 
الطيبة،  العربي،  التراث  إحياء  (مركز  وتقدمي  حتقيق   .
1994م)،  الناصرة  (في  الروسية  املعلمني  دار  1985م)، 
رحلة البحث عن التراث (حيفا، 1994م)، األدب امللحمي، 
ديوان الشعر الفلسطيني، وقام بأعمال ترجمة: ألوان من 
1955م)  حيفا،  االّحتاد،  (دار  ترجمة   / الروماني  الّشعر 
(دار  الروماني  األدب  مترجمة عن  رواية  حزيران /  وليالي 
االحتاد، حيفا، 1951م).  وفي مجال السيرة: ظّل الغيمة 
(دار الثقافة، الناصرة 1997) خميرة الرّماد (مكتبة كل 
شيء - حيفا 2004)، مهر البومة (مكتبة كل شيء ، 

ـ «زيتونة فلسطني».  حيفا 2004)، ولهذا ُلّقب ب
هذا اإلرث الثقافي الغني حلّنا أبو حّنا ُيفّسر سبب إقبال 
أّن  وُيثبت  له،  القدس  جائزة  تسليم  حلفل  مبحبة  الّناس 
هذه  وأحد  بخير،  ورموزنا  بخير،  وشعبنا  بخير،  ثقافتنا 
واملتجّدد  املتأّلق  املُبدع  والّشاعر  ــب  األدي وأبرزها  الرموز 
دائًما، والذي سحر كل من حضر االحتفال بعفويته املعهودة 

وذاكرته وذكرياته، وقصائده الرائعة وإلقائه األروع.  
فهنيًئا ألديبنا (أبو األمني) باجلائزة، وهنيًئا لنا بحّنا أبو 
أن  يستطيع  كشخصيته،  شخصية  لديه  فشعٌب  حّنا، 

يطمئن بأّن الدنيا ال تزال بخير، وأّننا ال نزال بخير.     

 rK� U¹ d ÒDÝ
`K*«  —« Òu�

طارق عسراوي

ــة يحّثون  ــرى احلــرّي هــا هــم أس
اُخلطى في درب اجلوع املوحش؛ 
ومرّة أخرى تعجز املفردات عن 
فتتنّحى  ــورة  ــط األس ــاراة  ــج م
ــات  ــعــُض احلــكــاي ــب ــا، ف ــًب ــان ج
يفسدها الكالم، وال يليق بها 
للقلوب  الثاقب  الّصمت  إّال 

على حاّفة الّدهشة العالية.
الوقت اجلارح،  ها هم يحملون خّفة أجسادهم وثقل 
وبصبر، يجتازون حدود املعقول واالحتمال، يسيرون 
حلمهم  من  الفجر  وُيطعمون  وامللح،  املــاء  درب  في 
في  نحيا  اّلذي  القعر  عتمة  احلرّية  لتكسر شمس 

شقوقه!
على  الّتحدي  مبفردات  القضبان  خلف  تخفق  قلوب 
في  االنفرادي  عتمة  يضيئون  وحدهم  األمل،  إيقاع 
زوايــا  في  ت  تفشَّ التي  ودولته  الّسّجان،  مواجهة 
والعدالة  احلقيقة  من  غفلٍة  على  والرّطوبة،  العتمة 

العاجزة.
يرّجها بالل كايد اليوم بأنفاسه املُتعبه، يّتكئ على 
صبره وصمته الذي غدا رمًحا المع الّنصل.. ورفاق 
الّدرب يلّبون الّنداء، ويتوافدون لدرب اخلالص، ليس 

سوى احلرّية سقًفا ملعركتهم العادلة.
أحمد سعدات، عمر نزّال، بالل كايد، محّمد ومحمود 
بلبول، عياد الهرميي، مالك القاضي، وليد مساملة، 
وغيرهم.. قرابة 90 أسيرًا، يقرعون بأمعائهم اخلاوية 
ًيا،  عال املُكّبلة  أيديهم  يرفعون  املُطبق،  صمتنا 
وُيطّيرون منها شارات الّنصر اآلتي، يلّقنوننا درسهم 
إرادتهم  مفردات  مسامعنا  على  ويتلون  العنيد، 
والندّية واإلصرار واإلرادة؛ كّل هذه  الّتحدي  املقّدسة، 
املفردات هي تراب أرض احلرّية اخلصبة، وفيها توعن 
كعب  أوراُق  وتنفرُد  الّالمعة،  الغار  إكليل  سيقاُن 
الغزال امللساء، فتغدو سهول البالد مزّينة تعدُّ ثوب 

زفافها األنيق.
ــر،  ــاق األس ــدي مــن سبقوهم مــن رف هــا هــم على َه
اّلذين مّهدوا منذ إضراب القيد األّول طريق اخلالص 
الّطويلة، أولئك اّلذين جعلوا من أجسادهم مشاعَل 
تنير أّيامنا املُعتمة؛ فما زالت قبضة عبد القادر أبو 
الفحم تقرُع باب سجن عسقالن وتتصادى منذ  عام 
1970، وكّلما َسقى أسيٌر أرض زنزانته باملاء وامللح 
نفحة  البرّي، وأضاءت في سماء سجن  الزّعتر  زّهر 
جنمة راسم حالوة وعلي اجلعفري، وتفّلع الوميض من 
جدران سجن جنيد وتصاعدت هامة محمود فريتخ.

أرواحهم  يصب  ــم  ول هامتهم،  الّسّجان  ُيقعد  لم 
اجلوع،  يروّضون صهيل  زالوا  ما  بل  اليأس،  عطب 
إلى  احلنني  رياح  حتملهم  ــوار،  األس خارج  ويجمحون 

أّمهاتهم وقهوة الزّوجة واالبنة املدّللة.
شوك  من  أعلى  الّسياج،  خلف  من  يطّلون  ــم  أراه
ترّف  جباههم  وِمن  الّسماء،  لزرقة  يلوّحون  القيد، 
أسراب الّطيور إلى حقول البالد كي تبّشرنا، نحن 

َمن في الّسجن الكبير، بأعراس اخلالص!
©5Mł®
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املسيرة..
جتوع.. تعود..

بإمالء اخلطر
بني أقمار األنباء..

سائرة..
ال مناص.

مسيرة العويل..
نحن..

نائمون فيها
***

أقداٌم..
جاَءت لبالدنا

ميناء..
القهر والّرفاق.
رَسْت بارجة..

الوعيد.
ناح العرب..

والّضاد..
باحلبر مقال.

للّشتاء برودة..
في العيون.

الكلمات
لها طعم الفرار..

واحلريق

***

الّرواية..
لم تكتمل بعد

الّرواية.. 
التي يهمس فيها الّلحد.

الّرواية.. 
التي يجوع فيها املنتصر.

الّرواية.. 
ــتــي ســّلــمــت الــّصــبــاح  ال

جلّالدها.
تلتصق األعناق ِبِحْبِرها..

وال تخاف

***

احلبر.. املداد..
والّرحلة..

مع اجلنود القتلى.
احلبر ومتاهة العذاب

احلبر الذي..
ساس به الّرؤساء

في مجاهل الّرواية.
هذا احلبر..

يخّلدنا..
مستهلكني

***

نقول املفردات..
قْسًرا

نكتب مثلما..
احلّراس في الّتقارير.

نعّبئ أحزاننا..
في حقائب أطفالنا..

ونهاجر..
بني موانئ احلبر

حيث الّصديق..
يخشى اخلبر.
وحكاياتنا.. 

التي خّلدتنا
حكايتنا.. 
التي بكينا.
حكايتنا.. 

التي ال تنتهي.
حكايتنا.. 

التي صارت تهاليل..
ألطفالنا الّنائمني

(حيفا/ طمرة)
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شخصّية  على  يّتكئ  مشهدي،  ــي  درام ــراع  ص
من  ــب  ــرّك م ــوري  ــح م كبطل  ”املرأة/األنثى“ 
وأسطورّية،  تاريخّية  رمزّية،  أنثوّية  شخصّيات 
مثل: هاجر – زنوبيا – سبأ – بنيلوب – كليوبترا 
ــراري... ــب ال أنثى   – ــور  الــّن أنثى   – عشتار   –

زينب  الّشاعرة  ُتقّدم  ّية  الفسيفسائ الّصورة  بهذه 
ــوّارة  ن ”رباعّيات  عرّية  الشِّ مجموعتها  ــرج  األع
تفاصيله  تتداعى  بتداخل  وذلـــك  لهبيلة“، 
من قصيدة  مؤّلفة  لتشّكل مجموعة  ومسّمياته 
واحدة، مكتوبة باخلّط األندلسي، ملا في ذلك من 
ُمشرقة...  تاريخّية  مبرحلة  ك  مسُّ التَّ على  داللة 
تشير إلى الّشاعرة األميرة ”والّدة بنت املستكفي“ 
أّنها  لدرجة  اجلميلة  ّية  اإلنسان بحرّيتها  ومتّتعها 
تلك  على  يدّل  ا  شعرّيً بيًتا  ثوبها  على  طــرّزت 
”والّدة“  تبرز  وبذلك  فيها،  املرأة  ومكانة  املرحلة 
زينب،  شاعرتنا  بشخصّية  ُملتحمة  كشخصّية 
مبا يحيل  التي استبدلت اسمها باالسم ”نوّارة“ 
”لهبيلة“  وباالسم  والّضوء،  عاع  والشُّ الّنور  إلى 
إشارة إلى ”هابيل“ مبا فيه من إحالة إلى الطّيبة 
ل األضحية ثم القتل كمصير أخير على يد  وتقبُّ

أخيه ”قايني/قابيل“.
واسمها  الشخصّية  تضمره  ما  إلى  إضافة  هذا 
منذ  الرجل،  ــى  إل ملّاحة  أو  صريحة  ــارات  إش من 
الّذاهب إلى احلورّيات،  ”أخيل“  األسطوري  االسم 

وصوًال  احلّي،  ومفتى  الُقضاة  قاضي  إلى  عبورًا 
إلى أعماق كّل ”أنا ذكورّية“، وبشكل متواٍز إلى 
أعماق كل ”أنا أنوثّية“... كّل ذلك انطالًقا من 
الذاكرة اجلمعّية الّتأريخّية األسطورّية كشخصية 
ا، ”الّلغة“ كمؤّنث. ّيً مؤنَّثة، تترادف معها تداخل

مرسومة  ــوروثــة،  م بتشكيالت  املجموعة  تبدأ 
بحرف ”الّنون/ن“.. ويشاركها في ذلك ”نون أنا، 
و“الّتاء  الّتأنيث“  ”تاء  إلى  إضافًة  هّن“،  انّنت، 
املشحونني بدالالت قوّية مثل ”الّدائرة“  املربوطة“ 

ومدلوالتها املختلفة.
الّتعامل  على  البداية،  ومنذ  الّشاعرة،  فتؤّكد 
حديثني  ـــوردة  م ــر،  ــذّك وامل ــث  املــؤّن بــني  اإلنساني 
أّمها  إلى  اإلهداء  ثّم  (ص)،  العربي  الرّسول  عن 
األملاني  ”راضية“... متوّقفة عند مقولة الّشاعر 
سيظّل  نفسه،  على  لــُه  ُسلطة  ال  ”مْن  غوته: 
أّن  إلى  بهذا  ُتشير  وهي  الّدوام“.  على  عبًدا 
بل  تأكيد،  بكّل  ”ديكتاتورّية“  ليست  لطة  السُّ
ّية، بني ”الذات“،  تطوير للقيم األخالقّية واجلمال

و“الذات واآلخر“.
”مونولوجّية“  بتموّجات  القصيدة  تتداعى  ثّم 
في  تنبش  ــي  وه ”الديالوج“  عــن  تتخّلى  ال 
آخر،  معنى  ومن  والذاتّية،  اجلمعّية  الذاكرتني: 

امللحمّية  الرّموز  في  تنبش 
ــة،  ــّي ــع ــواق واألســطــورّيــة وال
لتصل إلى اجلوهر اإلنساني 
املُثلى  ــة  ــّي األخــالق ــيــم  والــق
اختلف  مهما  اإلنسان  بني 
مهما  والّطبيعة  جنسه، 
وأزمنتها  فصولها  تنوّعت 

وأمكنتها، موّظفًة ”الرباعّية“ كمشهد مؤّلف من 
أربع ُجمل أو أربع كلمات، تتشارك بلغة بسيطة 

لة... مغّلفة بالواقعّية واحللم واملخيَّ
والبحث عن الّذات في اآلخر، ليس بحَث ضياع، 
بل بحث األنا القوّية، الهادفة الى طرد الّشوائب 
من شبكة العالئق املظلمة، لأللتفات إلى شبكة 
العالئق الطبيعّية، املضيئة باالبتعاد عن الفكر 
بقوالب  املؤّنثة“  ”الذات  يختصر  الذي  احملــدود 

نع... فكرّية واجتماعّية وسلوكّية ُمسبقة الصُّ
بحيث جتعل ”األنا املتسّلطة“ ترى وتبصر بعيًدا 
لبي  عن الّتقليد األعمى، فتنأى عن املفهوم السَّ
اإليجابي  املفهوم  من  وتقترب  والّسيادة  لطة  للسُّ
ــة  االفــتــراضــّي حتى  ــاة،  ــي احل يجعل  ــا  ّمم لهما، 
اجلنسني. ــني  ب املتكامل  تناغمها  ــى  إل أقـــرب 

الّتراجيدّية  معاناتها  لهبيلة“  ”نوّارة  ترسم 
العادي  املألوف  إلى  تهبط  مختلفة،  بإيقاعات 
الّال-مألوف  إلى  وترتفع  قارئ،  كّل  من  لتقترب 
حتــوّالت  فيها  تــتــصــارع  ــة  درامــّي ــى  إل لنشير 
كشخصّية  و“القارئ“،  و“الّشخوص“  ”األنا“ 
ــدئ.  ــصَّ ــن ال ــزّم ــي كــشــف ال فــاعــلــة، تــســاهــم ف
وداللته  الزّمن  عن  الناجتة  مسافة  في  وتتأّمل 
للمرأة  واالستعباد  والّظلم  الــّظــالم  ــى  إل املائلة 
ــرة، وإصـــرار  ــاش ــب ــوضــوح شــديــد امل ــوح ب ــب ــي ت الــت
احلاضرة  ”أنا“  مثل  املفردات  بعض  تكرار  على 
املرأة“. ـــرأة..  امل ”أنا  ا..  تقريًب صفحة  كــّل  في 

الّلهو،  في  حو،  الصَّ في  يراودكم،  بض،  النَّ و“أنا 
وفنّية  بالغّية  مسافة  ُتنجز  ولكي  الزّهو“؛  في 
الغنب،  في  الّلغو،  ”في  حذفت  ا  تناسًب أكثر 
”أنا  رباعّية:  إلى  لتنتقل  الّذل“  في  القهر،  في 
الّتفاحة احلالل، اجلسد، العورة، احلرام“.. وتتواصل 
هذه العفوّية إلى أن تخرج القصيدة عن متوالية 
مثل:  الّلوحة“...  ”الصورة  ــى:  إل الّتداعيات 
”الّصورة  وإلى  الّثلج“  كنوّار  ُيزّهر صمتي  ”هنا 
يستضيء  ــط  احملــّن ”الزّمن  مــثــل:  املشهد“: 
بالعتمة، وما صدئ من الّذاكرة، أندري اّنُه يتيم 
هذا الزّمن؟“. ثّم تضيف: ”أنا املخّبأة، في أريج 
قلب  في  الّساكنة  بر،  الصَّ نبتة  ــا  أن العشب، 
الّداللة  بإشباع  أحياًنا  شاعرتنا  وتقوم  الّصخر.. 
بقليل من  ”تبّللي،  الّداللة:  مبتناقضات  ا  ّيً جمال

اجلمر، نارنا ال حترق، إّال املاء“. 
وهكذا جتمع زينب األعرج عناصر الوجود، من ماء 
وهواء وناٍر ونبات فتؤّكد على أّن ”أنا الّشاعرة“ 
حياتها  عنصر  هي  املؤّنثة“،  ـ“األنا  ل املضمرة 
مثل  املتضادات  بني  ــراع  ــّص ال ّية  بجدل الباذخة 
الفصول  إلى  القلب،  ”أسند  والنسيان...  الذاكرة 

املنسّية، أّتكئ على لغة، مغلقة كاملقابر...“.
وهذا ما يجعل صراعها يتواصل مرّدًدا بني حني 
ا، ميزج املعتاد اليومي مبخّيلة  وآخر، عتاًبا جمعّيً
في  ما  إطالق  من  املقصودة  الغاية  مع  متناسبة 
التي  امليزة  الّداخل اإلنساني إلى الفضاء.. وهي 

أصرّت عليها ”رباعّية نوّارة لهبيلة“:
ملّا/ غّنيت/  احللم/  سّمرمت/ األوتاد/ عند/ حافة 
خطفتم/ حنجرتي/ ملّا/ أزهر ملحي/ أطفأمت فيَّ/ 

البريق واالندهاش...

°°åWK O  N � …—« Òu �ò U 	«—œ
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في  تلصق  قد  العلكة  أّن  الّشائعة  انتشرت 
أمعائك لسنوات طويلة، حيث إّنها ال تذوب 
ال  فبالّتالي  الّطعام  باقي  مثل  الفم  ــي  ف
تستطيع معدتك هضمها إذا بلعتها. ولكن 
هذا ليس صحيًحا على اإلطالق. يقوم جهازك 
الهضمي بتحريك العلكة متاًما كأي طعام آخر 

ويخرجها من جسمك خالل أّيام معدودة.

WŠdI�« VÒ³�ð …Ò—U(« WLFÞ_«
بشرى حملّبي الّطعام احلار! يظّن معظم الّناس 
أّن الّطعام احلار يسّبب حرقة املعدة ولكن في 
التهاب  بسبب  القرحة  تنتج  احلــاالت  معظم 
بعض  بسبب  أو  هبايلوراي  تدعى  ببكتيريا 
ــروفــني أو  ــوب ــب ــريــن، األي ــي ــــة مثل األســب األدوي
تسّبب  ال  احلــارّة  األطعمة  ولكن  نابروكسني، 
تزيد  قد  احلــاالت  بعض  وفي  أّنه  إّال  القرحة. 
األطعمة احلارّة من سوء حالة القرحة املتواجدة 

أصًال ولكّنها ال تسّببها.

 o²H�« VÒ³�ð WKOI Ò¦�« ¡UOý_« qLŠ
الّسبب  ليست  ولكن  األسباب،  إحــدى  إّنها 
للفتق،  تتعرّض  قد  ـــروح..  اجل لهذه  الوحيد 
أيًضا، نتيجة لإلمساك املستمر أو الّسعال. 
في  الفتاق عند وجود ضغط وضعف  يحدث 
عضالت اجلدار الّداخلي للبطن. ثّم يبرز عضو 
الفتحة؛  خــالل  ــارج  اخل ــى  إل دهني  نسيج  أو 
العلوي  واجلزء  السرّة  الفخذ،  في  عادة  حتدث 

من املعدة.

البقولّيات هي أكثر األطعمة املسّببة للغازات 
املسّببة  األطعمة  أكثر  البقولّيات  ليست  ال، 
غــازات  ــان  ــب األل منتجات  تسّبب  للغازات. 
عندما  خاّصًة  البقولّيات،  من  أكبر  بشكل 
على  قادرين  غير  ونصبح  الّسن  في  نتقّدم 
احلليب  ــي  ف ـــوجـــود  امل ــر  ــّك ــس ال ــصــاص  ــت ام
على  ــرص  اِح املشكلة  لتسهيل  (الالكتوز). 
شراء منتجات احلليب اخلالية من الالكتوز أو 
ميكنك شراء الالكتيز الذي يساعد على هضم 

الالكتوز.

„U��ù« VÒ³�¹ s Ò��UÐ ÂÒbI²�«
ولكن  باإلمساك،  بالّسن  الكبار  يصاب  قد 
كبار  يتناول  املسّبب.  ليس  بالّسن  التقّدم 
السن عادة أدوية جتعل اجلهاز الهضمي خامًال 
يتناولون  ال  الرّياضة،  ميارسون  ال  أّنهم  كما 
طعاًما بشكل جّيد أو يشربون كمّيات كافية 

 W� �U � W ÒO � � �«bI � F 	
w L C N 
« “U N 'U � o ÒK F ��

التي  ــاب هي  األســب هــذه  ــّســوائــل، كل  ال من 
تسّبب اإلمساك.

 ‰UNÝù« ÃöŽ vKŽ ·UO�_« bŽU�ð ô
ا أّن األلياف، واملعروفة  أجل، قد ال يبدو منطقّيً
بقدرتها على عالج اإلمساك، أن تساعد في 
احلالة املعاكسة وهي اإلسهال! ولكن في الواقع 
تقوم األلياف مبنع البراز أن يكون سائًال جًدا 
املاء  إّما بسحب  تعمل  جًدا، وهي  ا  قاسّيً أو 
(في  البراز  صالبة  من  للّتقليل  القولون  من 
الّسوائل  بضع  امتصاص  أو  اإلمساك)  حالة 
املتواجدة في األمعاء جلعلها أكثر صالبة (في 

حالة اإلسهال).

 ÊUÞd Ò��« ÷d0 —uF ÒA�« lOD²�ð
حالة سرطان  في  ــراض  أع أّي  تظهر  ال  عــادًة 
املهم  من  لهذا  متأّخرة،  مراحل  حّتى  القولون 
يجب  عادًة،  املرض.  عن  املبكر  الكشف  جًدا 
اإلصابة  خطر  نسبة  ذوو  األشخاص  يبدأ  أن 
اخلمسني.  من عمر  بإجراء فحوصات  املعتدل 
يشمل  القولون  لسرطان  الرّوتيني  االختبار 
فحًصا للبراز مرّة كّل عام، والتنظير الّسيني 
مرّة كل خمسة أعوام، وصورة طبقّية للقولون 
مرّة كّل خمسة أعوام، أو تنظير للقولون مرّة 
الطبيب بخصوص  ِاستشر  أعوام.  كّل عشرة 

الفحص الذي يناسبك.

 w??³??B??F??�« Êu???�u???I???�« W???�“ö???²???� j??³??ðd??ð
 jI	 ¨ÂUF ÒD�UÐ

رغم أّن الّطعام يحّفز أعراض متالزمة القولون 
الّتغييرات في نوع  أّن  إّال  للّظهور،  العصبي 
الّطعام ليس كافًيا إليقافه. في بعض األحيان 
االنتفاخ،  األلم،  تسّبب  الّطعام  تناول  طريقة 
التوّتر  يزيد  قد  ولكن  اإلمساك.  أو  اإلسهال 
يومّية  مذّكرات  كتابة  املشكلة.  من  والقلق 
وارتباطها  اليومّية  املشاعر  املتناول،  بالّطعام 

باألعراض، تساعدك على حتديد املسّبب.
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V ÒOD
« w�«  l	  Ã«d�ô«
»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

مهنًيا: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعًما من 
ِقبل بعض األصدقاء واملؤّسسات التي ارتبطت بعقود عمل 

سابقة معها.
عاطفًيا: تسيطر الهواجس العاطفّية على تفكيرك، وقد 
تخرج قّصة شخصّية إلى العلن وتشّكل بعض االضطراب 

والقلق.
صحًيا: حاِذر األعداء واملتطّفلني، قد تصاب بأزمة غضب 
أو تسمع كالًما مسيًئا أو تتعّرض إلهانات وال تستطيع 

الّسكوت عنها.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنًيا: تسّلط عليك األضواء هذا اليوم، وجتد نفسك أمام 

استحقاقات مهّمة قد تغّير حياتك املهنّية.
زيــادة  في  يسهم  الّشريك  من  املــبــرّرة  احلــرص  عاطفًيا: 
غير  إيجابّية  انعكاسات  لذلك  تكون  وقــد  الّتقارب، 

متوّقعة.
صحًيا: حاول قدر اإلمكان االهتمام بذاتك والّترويح عن 

نفسك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
هو  واليوم  الشيء،  بعض  وقتك  برنامج  يتعقد  مهنًيا: 
الوقت املناسب لتكون على مستوى املشاريع التي ستدافع 

عنها أمام كبار املستثمرين.
احلياة  إلى مصاحبتك في هدوء  الّشريك  تدعو  عاطفًيا: 

فال دعوات صاخبة وال حياة اجتماعّية حافلة.
صحًيا: من حسن حّظك أّنك محاط بأشخاص ال يقّلون 
عنك اهتماًما بالّشأن الرياضي، ما يشّجعك على ممارستها 

بانتظام.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
مهنًيا: يحمل إليك هذا اليوم انطالقة جديدة نحو آفاق 
واسعة وجناحات مهنّية قد تساعدك على تطوير قدراتك..

عاطفًيا: أوقات سعيدة في طريقها إليك، وتظهر مالمحها 
في بعد أّيام وال سّيما أّن النّيات صافية في هذا االجتاه.

ببساطة  األمــور  وأخــذ  أعصابك  بتهدئة  عليك  صحًيا: 
وروّية وحكمة.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: تنشط كثيًرا هذا اليوم على مستوى االّتصاالت 
وتبادل املعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد 

الزمالء.
فتطمئن  اجلّيدة،  باقتراحاته  الّشريك  يسعدك  عاطفًيا: 
ويساعدك على تخّطي العقبات التي كنت تخشى مجّرد 

ذكرها.
صحًيا: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قّوتك أو على 

األقل إلى جمع وتركيز أكثر.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

لغياب  ذلك  ملموس،  بتحّسن  األوضــاع  تبشر  مهنًيا: 
املعاكسات الّرئيسة، تفسح لك الّظروف في املجال إلجناح 
مساعيك وإلثبات احلضور وتستعيد شهّيتك على احلياة.

عاطفًيا: يدعوك الّشريك إلى أن تتخّلى قليًال عن موقفك 
العدائي جتاه بعض األمور، وأن تأخذ احلياة بصورة أكثر 

مرًحا وتساهًال.
الصحّية والنفسّية وكثرة  حياتك  في  يؤّثر  القلق  صحًيا: 

اجللوس تسّبب لك آالًما في الّظهر.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

مهنًيا: االستخفاف باملهام املوّكلة إليك يكون ُمكلًفا جًدا، 
فبادر إلى تدارك األوضاع قبل فوات األوان.

الشريك  لنفور  احلقيقي  الّسبب  جتد  أن  حاول  عاطفًيا: 
منك، وهذا يسّهل األمور بينكما.

صحًيا: جتّنب العصبّية الزائدة قدر املستطاع، وما تصاب 
به من ضرر يكون سلبًيا جًدا.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

التي  الّضغوط  رغم  جّيدة  نتائج  جهودك  تعطي  مهنًيا: 
أّخرتك في اآلونة األخيرة.

احللول  وإيــجــاد  املشكالت  تسوية  بإمكانك  عاطفًيا: 
للّنزاعات التي تطّورت أخيًرا مع الّشريك.

صحًيا: متنح نفسك بضعة أّيام راحة للتخّلص من أعباء 
احلياة العملّية واالستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مّدة طويلة.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

مهنًيا: ترّكز االهتمام اليوم على عدد من القضايا املالّية 
االهتمام  إلى  بعدها  تنتقل  أن  على  الّشهر،  آخر  حتى 

ببعض الّتدابير املهنّية اجلديدة.
عاطفًيا: حلسن احلظ، الضغوط تعود لتنحسر، فتتحّسن 
األجواء وتتلّطف ويتقارب احلبيبان مجّدًدا، تقوى العالقة 

املتأرجحة.
اآلخرين  إلقناع  الّالزمة والّضرورية  البراهني  جتد  صحًيا: 
سليمة  الّصحة  على  للمحافظة  الرياضة  ممارسة  بضرورة 

ومعافاة .

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
مهنًيا: حتتفل بجاذبّية كبيرة وبسحر متارسه على اجلميع، 
وال ترفض الّتعامل مع اآلخرين، بل تفتح أبوابك لكّل َمن 

يقصد الستشارة أو لطلب املساعدة.
العالقة وتّتخذ  العائلّية  الّشؤون  بعض  تناقش  عاطفًيا: 

بشأنها قرارات مهّمة وصائبة.
صحًيا: انتبه حلوادث الّسير فأنت حتب الّسرعة وال حتسب 

حساًبا لعواقبها.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

املناسبة  القرارات  اّتخاذ  عليه  من  الوحيد  أنت  مهنًيا: 
في  املشاكل  لتالفي  ضــرورّيــة  جتدها  التي  واخلــيــارات 

العمل.
الّشريك  اختيار  كبيًرا في  تؤّدي دوًرا  املصادفة  عاطفًيا: 

املناسب، ولن يخّيب أملك على هذا الصعيد.
فهذا  متأّخرة،  أوقــات  في  الّطعام  تناول  جتّنب  صحًيا: 

يضّرك كثيًرا.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

تستّخف  ال  جديدة،  فرًصا  اليوم  هذا  لك  يتيح  مهنًيا: 
والطيش  والتهّور  التسّرع  عن  ابتعد  بل  مبسؤولّياتك، 

والعبث باحلسابات.
إيجابّية،  عاطفي واعد وبظروف  بوضع  تتمّتع  عاطفًيا: 
ا جًدا تتوّقع خالله مفاجأة ساّرة. وتعيش يوًما مشوًقا وحاّرً

أنت  الّشيء  بعض  املتذبذب  الصّحي  وضعك  صحًيا: 
املسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جّيًدا عرفت الّسبب.
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 W{ËdF*« W¹uOK)«  U�b)« ‚UD½ lÝuÔð p�cÐË ¨œö³�« ¡U×½« w�
 √b³ð —UFÝUÐ W¹dG*« W¹uOK)« Â“d�« s� WŽuL−� l� ¨ÂuO�« szUÐeK�

ÆqJOý 99 v²Š qJOý 29.9 s�
 qLFð”  ∫‰U??�  o¹u�²�«  ÊËR??A??�  ÂU??F??�«  d??¹b??*«  VzU½  ¨‰UGOÝ  Êö??¹«
 WOŽd�  W??�U??š  W??�—U??�  Z²MðË  UN�uÝ  r−Š  …œU???¹“  vKŽ  ÊuHOKOÐ
 w−Oð«d²Ýô«  ÊËUF²�«  ÈdAÐ  ÂuO�«  ·Ôe??½  Æl??Ý«Ë  ÍdD�  —UA²½UÐ
 Wze−²�«  lOÐ  WŽuL−�  s�  ¨«d²J�«  WŽuL−�  l�  l�Ë  Íc�«  w�U{ô«
EMO≠ ≠ …b¹b'« W¹—U−²�« W�—U*« ÷dŽË ¨qOz«dÝ« w� …bz«d�«

 w²�«Ë  …b¹b'«  W�—U*«  ÆW¹dG�  —UFÝUÐË  ÍdD�  —UA²½UÐ  BILE
 “—ôuKOÝ  ‰ULAŠ  wM�×�”  WJ³ý  ŸËd??�   «d??A??Ž  w??�  ÷dF²Ý
 bOH²�ðË WO�U{« ·b¼ dO¼ULł l� ¡UIK�« `O²²Ý ¨“p¹d²J�« rJOý“Ë

Æ“rN�«b²Ý« j/Ë rNðUłUO²Šô WLzö*« ¨W¹uOK)« Â“d�« s�
  U�dA�« ÊËRA� o¹u�²�« ÂUŽ d¹b� VzU½ ¨—«bO� w�UÞ ‰«u�« o�ËË 
 X¹b(«”  ∫WO�öN²Ýô«   U−²MLK�  «d²J�«  w�  Í—U−²�«  d¹uD²�«Ë
 WJ³ý  ÕU−MÐ  UO�U{«  U�«d²Ž«  qJA¹  w−Oð«d²Ý«  ◊U³ð—«  sŽ  —Ëb??¹
 wM�×�” WOŽdH�« WJ³A�« X% ÍuOK)« Ÿd� w� ‰ULAŠ wM�×�
  —Uý«  UL�  Æ“Í—U−²�«  payngoÆcoÆil  l�u�Ë “—ôuKOÝ ‰ULAŠ

 w�  ÷dF½  Ê«  UM½UJ�UÐ  ÊuHOKOÐ  l??�  ÊËU??F??²??�«  qCHÐ”  t??½«  —«b??O??�
 WKLJ*«   Ułu²M*«Ë W¹uOK)«  UI×K*«  WŽuL−� V½Uł v�«  WJ³A�«

Æ“WHKJ²�« YOŠ s� d¦�« W³ÝUM*« Â“d�« UC¹«
EMOBILE  W�—U� —UÞ« w� ÷dF²Ý w²�«  «—U�*« qO�UHð  

 WOB½  qzUÝ—Ë   UŁœU×�  ¨X½d²½«  `HBð  UGOł  6  ≠  ÍœU??Ž  —U��
ÆjI� dNA�« w� qJOý 29 ?Ð ≠ bOOIð ÊËœ

 bOOIð ÊËœ WOB½ qzUÝ—Ë  UŁœU×� ¨`HBð UGOł 6 ≠ WKzUŽ W�“—
 ©5³�²M� 5  v²Š® w�U{« »U�²½« q�Ë ¨dNA�« w� qJOý 29.9  ?Ð

ÆV�²MLK� dNA�« w� jI� qJOý 19.9 W�U{UÐ
ÆdNA�« w� qJOý 49.8 dF�Ð EMOBILE ?� 5ÐU�²½« Ê« Í«

 WOB½ qzUÝ—Ë  UŁœU×� ¨`HBð UGOł 10 ≠ WFÝu� `HBð W�“—
 s¹d�U�LK�  W�Uš  W??�U??{«Ë  dNA�«  w�  qJOý  39.9  ?Ð  bOOIð  ÊËœ
 s�  WŁœU×�  WIO�œ  500  ©5�UF�  W�uFH*«  W??¹—U??Ý®  œö??³??�«  Ã—U??)
 `HBð UGOł 3 Ë ¨Ã—U)« w� WOB½ W�UÝ— 500 ¨œö³�« v�« Ã—U)«

ÆjI� dNA�« w� qJOý 99.9 ?Ð Ã—U)« w�
Æ U�dA�« lOLł szUÐe� WBB� Z�«d³�«

 ¨…b??¹b??'« W??�—U??*«  ‚ö???Þ«  W³ÝUM0 ¨W??¹b??¼ W×¹dý v??�«  W??�U??{ôU??Ð
 W�U{« ∫WHKJð ÊËbÐ WMÝ nBM�  «eO� …bŽ s� ÊuLCM*« bOH²�¹
 s¹eð l� WÐU×Ý W�bš ¨TV dÐuÝ oO³Dð ¨U¹dNý `HBð UGOł 2

Æ—UE²½ô« w� WOMž« W�bšË X¹UÐ UGOł 100
 ‰ULAŠ  wM�×�  WJ³ý  w�  Â“d??�«  lOLł  v??�«  ÂULC½ô«  ÊUJ�ôUÐ   
  l�u�  w�  p�c�Ë  ¨œö³�«  ¡U×½«  w�  p¹d²J�«  rJOý  WJ³ýË  —ôuKOÝ

ÆE≠mobileÆcoÆil

 dE²M*« “UN−K� o³�*« lO³K� ’U)« qO−�²�« ¡bÐ sŽ sKFÔð ÊuHKOÐ
Galaxy Note 7 !u��UÝ s�

°U½U−� WM�� Musix W�bš ´“UN'« vKŽ W�UH�  «uMÝ fLš ∫ÊuHOKOÐ s� Íd²A¹ s* ÍdBŠ
 ´W¹b¼ GB128 r−×Ð …d�«– W�UDÐ vKŽ ÊuHOKOÐ l�u� d³Ž o³�*« qO−�²�« w� Ìd²A� 500 ‰Ë« qB×OÝ

qJOý 800 WLOIÐ WýUAK� k�UŠË w�U�« ¡UDž ¨wJKÝ ô sŠUý ∫“UN−K� WFÝu� …eNł« W�“—

 dE²M*«  b¹b'«  “UN−K�  o³�*«  lO³�«  WOKLŽ  ÊuHOKOÐ  W�dý   √bÐ
 ¨  W�dA�«  l�u�  d³ŽGalaxy Note 7   ???�«  !uLÝUÝ  XOÐ  s??�
 vKŽ  ÿUH×K�  Íd²�uOÐ  n¹dFð  ∫UNMOÐ  s�  …b¹bŽ  W�Uš   «eO0
 ¨—U³G�«Ë  ¡U*«  s�  tÐ  ’U)«  rKI�«Ë  “UN'«  W¹ULŠ  ¨WO�uB)«
 XO³½U'«  ö??�  s??�  Edge  ÷d???Ž  ¨4GB  r−×Ð  W??O??K??š«œ  …d????�«–

ÆU¼dOžË
 WOKLŽ  —UÞ«  w�  “UN'«  vKŽ  ‰uB(«   U�dA�«  q�  szUÐe�  sJ Ô1
 l�  ¨  X½d²½ô«  vKŽ  ÊuHOKOÐ  W�dý  l�u�  d³Ž  o³�*«  qO−�²�«
 l� s??�«e??²??�U??Ð w??ðQ??¹ Íc???�« ÊuHOKOÐ w??� “U??N??'« o??¹u??�??ð »«d??²??�«

Ær�UF�« ‰uŠ o¹u�²�«
 64  r−×Ð  Galaxy Note 7  ???�«  “UNł  ÊuHOKOÐ  W�dý  ÷dFðË
 w³¼– ¨œuÝ« Ê«u�UÐ ¨‰U−*« w� bz«d�« “”uK¹U²Ý” rK� l� U−Oł
 s�  “UN'«  Íd²A¹  s�  q�  qB×OÝ  p??�–  v??�«  W�U{ôUÐ  ÆwC�Ë
 W�bšË  ¨ «uMÝ  fL)  “UN'«  vKŽ  W�UH�  vKŽ  ÊuHOKOÐ  W�dý

ÆU½U−� WM�� Musix

 qOGAð  ÂUEMÐ  ¨g??½«  5.7  WýUAÐ  œËe??�  Galaxy Note 7  “UNł
 n¹dFð  ¨W¹u�  W¹—UDÐ  ¨  …—uD²�  «dO�U�Ë  ¨  OS V6.0.1  b??¹Ë—b??½«
 s� rKI�«Ë “UN'« W¹ULŠ ¨ÊuÐe�« WO�uBš vKŽ ÿUH×K� Íd²�uOÐ
 d¦�ô«Ë ŸdÝô« WJ³A�« ¨lÐ«d�« qO'« rŽœ v�« W�U{ôUÐ ¨¡U*«Ë —U³G�«

ÆÊuHOKOÐ s� «—uDð
w�U²�« jÐ«d�« vKŽ jGC�« rJMJ1 o³�*« qO−�²K�

http∫ØØwwwÆpelephoneÆcoÆilØdigitalØ3GØCor≠
porateØdigitalØgeneralØLEADSØsamsungfl

notefl7flpresaleØÆaspx
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 dH�–  X??O??�ö??� …œU???O???Ž  —œU?????Ð
 w³�d� nD� Æœ …—«œSÐ nOÝU¹
 ‰U???H???Þ_ w???×???� q???H???Š W????�U????�ô
 ÊuKI²MOÝ s¹c�«Ë ¨nOÝU¹dH�
 bFÐ wz«b²Ðô« ‰Ë_« nB�« v�«
 ”—œ «uIKð Ê√ bFÐ dNý s� q�√
 WOHO�Ë rN²×� Ÿu{u0 rN�
 sLCð  YOŠ  ¨UNOKŽ  WE	U;«
 W??O??N??O??	d??ð  U???O???�U???F???	 q????H????(«
  U????�u????B????×????	 ¨‰U??????H??????Þú??????�
 WO×�  U??�u??K??F??�Ë W??O??M??O??ðË—

ÆrN¹Ë–Ë ‰UHÞú� W�U¼
 r�UÞ  b¹  vKŽ  qH(«  rOEMð  -
 vKŽË  …œU??O??F??�«  w??	  i¹dL²�«
 YOŠ ¨œ«b?????ý …œU???F???Ý r???N???Ý√—
 150  w�«uŠ  qH(«  w	  „—U??ý
 s??¹c??�« r??N??O??�U??¼√ W??I??	d??Ð q??H??Þ
  UO�UF	  …b???Ž  s??�  «u??F??²??L??²??Ý«
 …d{U×�  ∫  WONO	dðË  WO×�
 ¨W???L???O???K???�???�« W????¹c????G????²????�« s??????Ž
 d???O???C???% v?????????�« W??????	U??????{ùU??????Ð
  UO�UF	  ¨WO×�   UýËb½UÝ
 ÊU??�_« ‰u??Š W???ý—Ë ¨W??O??{U??¹—
 oOý  ÷dFÐ  Î«dOš√Ë  ‚dD�UÐ

ÆÊUÝuÝ ÊUM(
 …œU??O??F??�« r??�U??Þ l???� Y??¹b??×??ÐË
 Ác¼ rN²Ðd& s�Ë rN½√  «Ëb??�√
 ÂUOIK�  q??C??	_«  W??I??¹d??D??�«  w??¼
 d??³??�_ W???�“ö???�«  U??�u??×??H??�U??Ð
 W??	U??{ùU??Ð ‰U????H????Þ_« s???� œb????Ž
 WLN*«  U??�u??K??F??*« ‰U??B??¹≈ v??�«

WFMI�Ë WHOD� WI¹dDÐ

 lOÐUÝ_«  ‰ö??š  UMÐöÞ  œu??F??¹
 ¨W??Ý«—b??�«  bŽUI�  v??�≈  W³¹dI�«
 s??� W??O??I??³??²??*« ÂU???????¹_« ‰ö??????šË
 q??¼_«  ÂU??L??²??¼«  VBM¹  WKDF�«
 rNzUMÐ_  W??Ý—b??*«   «eON−²Ð
 ¨W??H??K??²????� Â“«u????????�Ë V???²???� s????�
  «dOC×²�«  qL²Jð  ô  UF³ÞË
 V??ÝU??M??�  ¡«c??????Š  ¡U???M???²???�«  ÊËœ

ÆrN� `¹d�Ë
 WJ³ý  XMKŽ√  ’uB)«  «cNÐ
 sŽ  Crocs&more  W¹cŠ√
 W�UšË  …eO2  WKLŠ  ‚ö??D??½«
 b??ŽU??I??* s????¹b????zU????F????�« »ö???D???K???�
 s�  Íd²A¹  s�  qJ	  ÆW??Ý«—b??�«
 qB×¹ œôË_«  W¹cŠ√ WKOJAð
 v??K??Ž  50%  i???O???H??????ð  v???K???Ž

 Æw½U¦�« ÃËe�«
 v²Š  ‰u??F??H??*«  W??¹—U??Ý  WKL(«
 ŸËd	  lOLł  w	  31.8.2016

ÆWJ³A�«
 s¹bzUF�«  UM�UHÞ√  dE²M¹Ë  UL�
 W??F??z«— W??K??O??J??A??ð  U??½U??C??×??K??�
 WO½UÐUO�«  W??¹c??Š_«  W??�—U??�  s??�
 TSUKIHOSH  …b?????z«d?????�«
  U³¦�«Ë  WŠ«d�UÐ  eOL²ð  w²�«Ë
 WKŠd*  U??B??O??B??š  W??³??ÝU??M??*«Ë
 …d²	Ë qHDK� v�Ë_«  «uD)«
 WHšË W½Ëd* W	U{≈ ¨W½UC(«
 ‰U??H??Þú??� `??O??²??ð w???²???�« ¡«c?????(«
 œułuÐ  rN�  uK×¹  UL�  VFK�«
 qF½ Ê√  UL� Æ5�bI�«  nJ� rŽœ
 …œU??C??� ¡ö???Þ Íu??×??¹ ¡«c?????(«
 W¹cŠ_« Ác¼ ÊS	 «c� ¨U¹dO²J³K�
 ÿUH×K�  VÝUM*«  Ê«uMF�«  w¼

 Æ—UGB�« ‰UHÞ_« W×� vKŽ
 ÂU???F???�« ‰u???K???Š »«d????²????�«  l??????�Ë
 WJ³ý  vML²ð  b¹b'«  wÝ«—b�«
 Crocs&more  X??O??½«u??Š
 WOÝ«—œ  WMÝ  ¡«e???Ž_«  UMÐöD�

ÆW×¹d�Ë  WI	u�

  qHÞ 150 s� d¦�QÐ qH²% nÝU¹ dH� XO�ö�
‰Ë_« nB�« v�« rN�UI²½« W³ÝUM0

∫wÝ«—b�« ÂUF�« »«d²�« W³ÝUM0
Crocs&more w	 œôË_« W¹cŠ√ s� w½U¦�« ÃËe�« vKŽ iOHð  50%
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“b�U½Ëb�U� w� Êü« ¢u¹—U� dÄuÝ¢

 u¹—U�  dÐuÝ  …dONA�«  »uÝU(«  W³F�  »UF�«  Ÿ“uð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 »UF�√ Êü« «uFLł«  ÆWHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« qLAð ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l�

  ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� OIRAM REPUS

wwwÆ   WOÐdF�«  WGK�UÐ  X½d²½ô«  l�u�  w�  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ
mcdonaldsÆcoÆilØar

 œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«
ÆÊËe�*«

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

 McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô�  «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√ ë−M¹Ë „U�≠¸

 ¨WA�dI�  ÃU??łœ  W×Mł√  5  qLAð  W³łËË  lD�  5  Ë√  3  ?Ð  e−M¹Ë  „U??*«  ŸU³ Ôð
Æ»ËdA�Ë f³OAð

 ∫lD� 5 ? �«       dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ
ÆÃÆ‘ 31.90

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫åeâM¹Ë „U�ò 5 W³łË dFÝ

°qOz«dÝ≈ w� …d� ‰Ë_
—œËô w²Ý« XOÐ s� ¨b¹b'« IMATCH “UNł

 v�≈ qB¹ …dA³�« ÊuK� q�UJ²� b¹b×²� ¨—œËô w²Ý« XOÐ s� ¨b¹b'« IMATCH  “UNł
Íd� wðu¹œ w� ÊuÝœ—UA²¹— fLOł  u½UŠ w� …dšU� W¹Ë«“ w� l{u¹Ë ¨qOz«dÝ≈

 WLzö*« …—œu³�«Ë dKO½uJ�« ¨Û√ pO*« Êu� rzö¹Ë …dA³�« Êu� Í—u� qJAÐ œÒb×¹ “UN'«
szUÐeK� U Î½U−� ÂÒbI ÔðË Íd� wðu¹œ ÊuÝœ—UA²¹— fLOł  u½UŠ w� W¹dBŠ W�b)« Æp�

 Íc??�«  Í—u??¦??�«  IMATCH  “UNł  ÷dF¹  Ê√  Íd??�  w??ðu??¹œ  Êu??Ýœ—U??A??²??¹—  fLOł  Òd¹
 XOÐ s� ¨pðdA³� ÊuK�«  Uł—œ b¹b×²� w�U²Oâ¹œ “UNł – qOz«dÝ≈ w� …d� ‰Ë_ ÷dFÔ¹
 w�  pðdAÐ  Êu�  qÒK×Ô¹  ¨…dA³�«  Êu�  b¹b×²�  IMatch  w�U²Oâ¹b�«  “UN'«   °—œËô  w²Ý≈
 b¹dH�« “UN'«  Æ jI� å UDG{ò Àö¦Ð VÝUM*« …—œu³�«Ë dKO½uJ�« ¨Û√ pO*« Êu� rzöÔ¹
 Íc�« œËb)«Ë ÁUHA�« dLŠ√ Êu� œU−¹« s� sÒJ Ô9 WO�U{≈ …dJ²³� W�bš ÷dF¹ tŽu½ s�
 v�Ë_« w¼ —œËô w²Ý«Ë ¨UÎ�«d²š« d³²Fð Ê«u�_« W�¡ö* …b¹b'« UOłu�uMJ²�« Ác¼ ¨p³ÝUMÔ¹
 U Î½U−� ÷dF¹  pðdAÐ ÊuK� q�UJ²� b¹b×²� iMatch™ w�U²Oâ¹b�« “UN'«   Æ UN{dFð w²�«

Íd� wðu¹œ ÊuÝœ—UA²¹— fLOł ·uO{ qJ�
 ∫ ÊuÝœ—UA²¹— fLOł  u½UŠ w� ÌdG� dFÐ ≠—œËô w²Ý≈ s� w½uI¹_« Z²M*«

 w�  U ÎFO³�  d¦�_«  `³�√  Íc??�«  Z²M*«  u¼  —œËô  w²Ý«  XOÐ  s�  Double Wear  Û√  pO�
 nOH& ÊËbÐ Êu¼b�« Ê“«uð W³O�d²�« – Z²M*« U¹«e� s� ÆÛ√ pO*«  U−²M� 5Ð s� W�dA�«
 UN²¹uIð  sJ1  WODGð  ¨  WŽUÝ  15  …b??*  U ÔðU³Ł  `M1  Z²M*«  ¨ U??�U????*«  ‚ö??ž≈  Ë√  …dA³�«
 lI³�«  V³¹ ô U ÎC¹«Ë ¨WÐuÞd�«Ë Òd×K� ÂËUI� ¨nOHš ZOMÐ ¨WI³Þ bFÐ WI³Þ UÔO−¹—bð
 wHCÔ¹Ë ¨WK¹uÞ …d²H� qLF¹ ¨…dA³�« vKŽ WŠ«d�UÐ U ÎÝUŠ« `M1 Û√ pO*« ÆW×z«— ÊËbÐË

 ÆWLŽU½Ë WK�UJ²� WOzUN½ W*

oKDÔð 7 UJ½ W�ËdF*«Ë WÐu³;« W�—U*«
 XÒ9  U−²M� WKKÝ ∫KIDS – 7 UJ½
 ¨W??ÝU?? Ò??(«  ‰U??H??Þ_«  …dA³�  UN²�¡ö�
  UÒOB�ý  l�  …eÒO2Ë  W Ò�Uš  WF�ÔbÐ

åe½uOMO�ò ?�«
 ÂuIð  ¨…b¹b'«  rÝu�«  WÒOKLŽ  —U??Þ≈  w�
 ¨UNðU−²M� q� Y¹b%Ë b¹b−²Ð å7 UJ½ò
 W¾�  qLA²�  UNðUÞUA½  ‰U−�  l?? ÒÝu??ðË
 UJ½  U−²M� Æ‰UHÞ_« W¾� w¼Ë ¨…b¹bł
 ÊËbÐ ¨WÒOÝU×K� …œUC� KIDS – 7
  «—U???³???²???šù X??F??C??š ¨W???E???�U???Š œ«u?????�

ÆWÝU Ò(« …dA³�« ÍËc� U ÎC¹√ WLzö� ¨bKł wOzU ÒBš√ WDÝ«uÐ WÒ¹d¹dÝ
∫ÒrCð WKK�«

 ΔÒbNðË ·UH'« s� …dA³�«  wL% w²�«  ¨!uÐU³�«  —U??¼“√Ë WÐuÞÒd�UÐ  ÒwMž qzUÝ ÊuÐU�
 p�c�Ë  ¨qHD�«  ”√—  W�UE½  vKŽ  WE�U×LK�  s¹—U�“Ë—  vKŽ  Íu²×¹  Ëá?�Uý  ÆWÒOÝU(«
 s??¹—U??�“Ë— v??K??Ž Íu??²??×??¹ >d??D??� Æ`???¹d???Ô*«Ë q??N?? Ò??�« jOALÒ²K� W??³?? ÒÞd?? Ô� œ«u???� v??K??Ž Íu??²??%
 Ëá?�Uý 1  ?Ð 2  Æ`¹d*«Ë qN Ò�« jOAL²K� W³ ÒÞd� œ«u�Ë qHD�« ”√— W�UE½ vKŽ WE�U×LK�
 jOAL²K� W³ ÒÞd� œ«u�Ë qHD�« ”√— W�UE½ vKŽ WE�U×LK� s¹—U�“Ë— vKŽ Íu²×¹ >dD� ´
 w¼Ë  ¨e½uOMO*«   UOB�A�  WF²2Ë  WKOLł  rO�UBð  l�   U−²M*«  qBð  Æ`¹d*«Ë  qN Ò�«
 r� 7 UJ½  U−²M� Æ…b¹bý W³ždÐ ÂUL(« ‰ušœ vKŽ rNF Ò−A¹ U2 ‰UHÞ_« UN³×¹  UOB�ý

qK� 750 WF�« ÆÂ—UH�«Ë o¹u²�«  UJ³ý w� …dÒ�u²�  U½«uO(« vKŽ »Òd Ô&

 Soft Care ‰UHÞú� W¹UMF�« W�—U�
‰UHÞú� rŽU½ ÊuÐU� ≠  Soft Care  ∫÷dFÐ d�Hð

ÆWÝU Ò(« qHD�« …dA³� U ÎBO ÒBš – WLŽU½ W³O�d²Ð qzUÝ ÊuÐU� ∫dO� X�uÝ s� b¹bł
 q¼_« `M9 ¨‰UHÞú� …b¹bł qzUÝ ÊuÐU� WŽuL−� dO� X�uÝ W�—U� XIKÞ√

 Æv�Ë_« tð«uMÝ w� rNKHÞ …dA³Ð WÒO�uO�« W¹UMF�« WÒOKLFÐ WK�UJ�« WI¦�«
∫WŽuL−*« w� Ê«b¹bł ÊU−²M�

 !uÐU³�«  ¨sDI�«  5ðË—á?Ð  wMž  –  qHDK�  rŽU½  wJOÝö�  qzUÝ  ÊuÐU�
E 5�U²O?ÑË

 B5  5�U²O?Ñ Ë—á ¨sDI�« 5ðË—á?Ð wMž –  qHDK� rŽU½ qzUÝ ÊuÐU�
s¹u²½ô¬Ë

 …œUC�  ¨WE�UŠ  œ«u??�  ÊËb??Ð  UN½√  Ò5³ðË  WŽuL−*«   U−²M�  h×�  -
  «—U³²šù  XFCšË  WÝU Ò(«  …dA³�«  ÍËc??�  WLzö�  ¨WÒOÝU×K�

ÆbK'« wOzU ÒBš√ WDÝ«uÐ WÒ¹d¹dÝ
 E 5??�U??²??O???Ñ ¨s??D??I??�« 5?????ðË—á v??K??Ž Íu??²??×??¹ q??H??D??K??� r??ŽU??½ Êu???ÐU???�
 —«dLŠù«Ë WÒOÝU(« ΔÒbNð ¨WÐuÞÒd�UÐ …dA³�« œ ÒËeð w²�« ¨!uÐUÐË
 pKHÞ  ¨‰ULF²Ýù«  bFÐ  ÆpKHD�  WKÒ�bÔ*«  W�uFM�UÐ  U ÎÝUŠ≈  `M9Ë

ÆWFz«— t²×z«—Ë ΔœU¼ ¨nOE½
 ‰ULF²Ýû� WM�¬Ë W×¹d� …b¹bł  «u³FÐ …dÒ�u²� WŽuL−*«  U−²M�

ÆqHD�UÐ W¹UMF�« Ë√ ÂU ÒL(« ¡UMŁ√
…—U²�*« Â—UH�«Ë o¹u²�«  UJ³ý w� dÒ�u²�

 
2016 w½U¦�« qBHK� ŸUłd²Ýô«  UODF� hO�Kð

 ŸUłd²Ý«  W¹ËUŠ 207  ¨2016  w½U¦�«  qBH�«  ‰öš “ö¹≈”  d¹Ëb²�«  …œUŽ≈  W�dý X³B½
 ŸUłd²Ý« W¹ËUŠ 13¨817 œö³�« ¡U×½√ w�  U�dA�« lL−� WDÝ«uÐ qL−*UÐ X³B½ b�Ë
 s�  d¦�√  œö³�«  ¡U×½√  w�  dA²Mð  qL−*UÐ  Æ©2010  W¹«bÐ  w�®  Êu½UI�UÐ  `O×B²�«  ¡«dł
 W�dý XIKÞ√ ©2016 Ê«d¹eŠ® ÊUC�— W¹«bÐ s� Ÿu³Ý√ bFÐ  ÆŸUłd²Ý« W¹ËUŠ n�√ 22
 ÍœôË√  ÊUAŽ”  Ê«uMFÐ  wÐdF�«  —uNL−K�  W−�b�Ë  WK�Uý  WKL×Ð  “ö¹≈”  d¹Ëb²�«  …œUŽ≈
 ÆFACEBOOK Ë YOUTUBE …UM� vKŽ u¹bO� WKL(« XKLý  Æ” w½UMI�« lłd²Ð
 Æq¹UÐu*«  …e??N??ł√  vKŽ p??�c??�Ë …b??z«d??�«  X½d²½ô« l??�«u??�  vKŽ e??�Ëd??¹d??ÐË  «d??½U??Ð  U??C??¹«Ë
https∫ØØwwwÆ vKŽ  dNþ w²�« s¼œôË√Ë  U×HB²*« —u� ÊUC�— WKLŠ X�b�²Ý«
  «b¹bł  ¡UM�  “WOB�ý  …œUNý”  WKLŠ  X{dŽË  ¨  facebookÆcomØRecycleÆar

ÆŸUłd²Ýô«  U¹ËUŠ w� pO²Ýö³�« w½UM� d¹dJð WOL¼√Ë …—Ëd{ ‰uŠ ¨s¼œôË√Ë
  «bKÐ œbŽ w� W¹dD� WO½«bO� WO�UFHÐ  “ö¹≈”  W�dý X�U�  ¨WOzUŽb�√ WKL(« —UÞ≈ w�  
 ŸUłd²Ýô«  U¹ËU( ÃËd�K� œôË_« UMOŽœ ÊUC�— s� U�u¹ 18  ‰öšË Æ WOÐdŽ Èd�Ë
 w½UM� 3  qÐUI� ZKŁ WþuÐ rNOKŽ UM{dŽ „UM¼Ë ¨Wþu³�« WÐdŽ ¡UIK� r¼UMJÝ ÊUJ� »d�
 ©W¹dDI�«Ë WOK;«® WOÐdF�« W�U×B�« w�  U½öŽ≈ w−¹Ëd²�« ◊UAM�« qLý   ÆŸUłd²Ýö�
 …bK³�« ÊUJÝ s� ¡UM� wF�«Ë qO¦9 Â«b�²Ý« - UC¹√ UM¼ ÆX½d²½ô« l�«u� w�  «d½UÐË

Æ…—U²�*« ÂöŽù« qzUÝË W�U� w� l�«u�«  ö¦2  dNþ b�Ë s¼œôË√ l�
WOM¼d�«  «u³Ž

 qBH�« W¹UN½ w�  U�dA�« lL−* U¼—«d�≈ - w²�«Ë WOM¼d�UÐ  «u³F�«  UFO³� qL−� X½U�
 2016 w½U¦�« qBH�« W¹UN½ v²Š —d�Ë UNM�  lLł ¨…u³Ž ÊuOK� 407 w�«uŠ 2016 w½U¦�«

Æ%77 WO�ULłô« lOL−²�« W³½ XGKÐ b�Ë Ê…u³Ž ÊuOK� 314 w�«uŠ
wKOGAð ◊UA½

 WOM¼dÐ   UÐËdA�   «u³F�  l¹dHðË  lOL&   U�bš  “ö¹≈”  d¹Ëb²�«  …œU??Ž≈  W�dý  œËe??ð
 “ÁUÐdFN�  n−OM¼”  W�dý  ¨lOL&  w�ËUI�  WDÝ«uÐ  ¨œö??³??�«  ¡U×½QÐ  UMMzUÐ“  ·ô«  s�
 «œËœ— `M1 wHðU¼ szUÐ“  U�bš e�d�  U�dA�« lL−� qFH¹ Æ“ u�U�u¼ tŽu½” W�dýË

Æ©1700≠700≠310® m¹dH²�«  U³KÞË —uNL'«  UNłuð  ¨szUÐeK�
  «u³Ž W�U� UNO�≈  VK& ©œËb??ý√Ë Uð¬   U¹d� w�® W'UF� «e�d�  U�dA�« lL−� pK1
 U¼“d�  r²¹  U¼bFÐ  “UNM�   UMOŽ  c??š√Ë  w½UMI�«  m¹dHð  r²¹  “WOM¼d�UÐ  W�eK*«  »«d??A??�«

Æd¹dJ²�« WŽUMB� WO�Ë√ œ«uL� UN²'UF�Ë
2≠2016 qB� WOKzUF�« »«dA�« w½UM�

 357 w�«uŠ 2016 ÂUŽ s� ‰Ë_« nBM�« ÂU²š w� WOKzUF�« w½UMI�«  UFO³� w�ULł≈ mKÐ
 w½UM� s� %56 w�«uŠ t²³½ U� d¹dJðË lOL& -  UFO³*« Ác¼ 5Ð s� ÆWMOM� ÊuOK�
 …—U³Ž  w¼  w²�«Ë  ¨2016  s�  w½U¦�«  lÐd�«  W¹UN½  v²Š  ©nB½Ë  d²�®  WOKzUF�«  »«dA�«

ÆsÞ n�√ 7.8 sŽ
wKOGA²�« qLF�«  

 WOKzUF�« w½UMI�« lOL& œö³�« ¡U×½√ w� …dA²M� ŸUłd²Ý« W¹ËUŠ n�√ 22 s� d¦�√ `O²ð 
 «Ë“U� s¹c�« m¹dH²�« w�ËUI� WDÝ«uÐ ŸUłd²Ýô«  U¹ËUŠ s� m¹dH²�« r²¹ Æ—uNL'« s�

ÆUNM� m¹dH²�UÐ Êu�uI¹ w²�« WOK;« WDK�« d³Ž dýU³� qJAÐ WB�UM*UÐ
 “„Ë—U¹ f²Ž” ∫5OÝUÝ√ 5K¹œu0 ö¹≈ WDÝ«uÐ VBMð w²�« ŸUłd²Ýô«  U¹ËUŠ  Z²Mð
 WOK;«  UDK�« ÂU�√ qLF¹ ¡UA½≈ r�UÞ  “ö¹≈”  d¹Ëb²�« …œUŽ≈ W�dý q ÒFHð Æ“Õ«dOÐ”  Ë
 —UA²½ô  WÐU−²Ý«  `M*  ÃU??²??½ô«  l½UB�Ë  m¹dH²�«  w�ËUI�  p??�c??�Ë  ¨W??�U??Ž   UDK�«Ë

Æ—uNL'« `�UB� ŸUłd²Ýô«  U¹ËUŠ

H a i f a net

W Ò�ËUH O (« —U � �ú � b O �_«Ë ‰ ÒË_« r J �«u M Ô�

www.haifanet.co.il

WOz«cž `zUB½ 5 ‰öš s� ‰Ułd�« W¹cG²Ð r²Nð  uÐ«
  U??¹u??�Ë_«  r??K??Ý  V????Š  UMðUOŠ  …—«œS????Ð  UMFOLł  Âu??I??½
 WKzUF�UÐ  ÂUL²¼ô«  ‰uŠ  —Ëb??ð  UNM�  dO¦J�«  ¨UM¹b�  WLN*«
 ¨WOB�A�«  UM²×�  q¼U−²½  UÎ³�Už  UM½«  ô«  Æs¹dšüUÐË
 W−²M� ¨ u???Ð«  w??� WOLKŽ …d??¹b??� ¨n??O??¹Ëœ X??O??½Ë— ‰uIð

Æ„öOLOÝË ”uKÐ —uA½«
 ‰U??łd??�«  s??� 24%  W??O??{U??*«  W??M????�«  ‰ö???š ¡U???³???Þô« —«“
 s�  28%  W³MÐ  d³�√  ‰UL²Š«  rN¹b�Ë  ¨¡UM�«  s�  q??�√
 —uB�  »UIŽ«  w�  vHA²*«  w�  XO³*UÐ  ¡UM�«  ‰UL²Š«
 w�  vHA²*«  w??�  XO³LK�  d¦�√  32%  Ë  VKI�«  qLŽ  w??�
 VŠ «c¼Ë ¨ÍdJ�« ÷d* b�ô« WK¹uÞ  «bOIFð »UIŽ«
 W×B�  wJ¹d�ô«  rIK�  W×B�«  …œu??łË  ÀU×Ðô«  W�U�Ë

ÆÊU½ô«  U�bšË
 wðQð UNF�Ë ÆW�Uš WO×�  U³KD²� …bŽ ‰UłdK� Ê« `{«u�« s� ¨ÁcN� ÂU�—√ œułË l�
 r�UŽ  ¨MD¨ PhD¨ MS¨ MPH   ¨Í“U−Š  XF�—  ‰uI¹  ¨W�Uš  W¹cGð   U³KD²�  U ÎC¹√
 d�« WLK� w¼ W¹cG²�«åÆ„öOLOÝ U ÎC¹√ —u�« …bŽ 5Ð s� Z²Mð w²�«Ë ¨ uÐ« w� VO³ÞË

 —ULŽ_«  W�U�  w�  ‰U??łd??�«  …bŽU�  w�
ÆåWO×� …UO×Ð l²L²�« w�

 ·dF²�«  w??�  r�bŽUð  ‚d??Þ  5  rJO�«
 WO×B�«   U³KD²*«  vKŽ  qC�«  qJAÐ
 —«b???� v??K??Ž p???Ð W???�U???)« W??O??z«c??G??�«Ë

Æ «uM�«
p¹b� 5ðËd³�« „öN²Ý« s� d¦�√ •

  öCF�« d¹uDð vKŽ 5ðËd³�« qLF¹
 Í“U??−??Š ‰u???I???¹ ¨W???�U???F???�« W???×???B???�«Ë
 bIH¹  b???�  ¨40  q??O??ł b??F??Ð  t????½«  d?????�–Ë¨
 WKCF�«  WK²�  s??�  8%  v²Š  ‰U??łd??�«

Æ «uMÝ 10 q� w� rN¹b�
 q�UŽ  r??¼«  u¼  W¹cG²�«  w�  5ðËd³�«ò
 ¨WKCF�« WK²� Ê«bI� ÂbŽË VM& w�
 å¨dLF�UÐ  UM�ÒbIð  ULK�  Àb×¹  Íc???�«Ë

 ÆÍ“U−Š ‰uI¹
 w???²???�«Ë p???²???¹c???G???ð 5??????% q?????ł« s????�
 Í“U??−??Š w??�u??¹ ¨ ö??C??F??�« r??Žb??²??Ý

 iO³�«  ¨r??Ýb??�«  WKOK�  Âu??(  ¨„U??L??Ýô«  UNO�  U0  q�UJ�«  5ðËd³�«  —œUB�  v??�«  ‰u�u�UÐ
ÆWOz«cž  U�U{« d³Ž 5ðËd³�« vKŽ ‰uB(« pMJ1 ÆVOK(«  U−²M�Ë

E Ë C 5�U²O� s� b¹e*« vKŽ qBŠ√ •
 W�Q� UMF{Ë «–«Ë ≠‰Ułd�UÐ dCð w²�« bŠ«Ë r�— ÷«d�ô« WŽuL−� w¼ VKI�« ÷«d�«
 Í“U−Š  ‰uI¹  ¨÷«d??�_U??Ð  p²ÐU�«  ‰UL²Š«  vKŽ  …dO³�  …dDOÝ  p¹bK�  ¨UÎ³½Uł  W??Ł«—u??�«
 V¹d'« ¨‰UIðd³�« ¨“u'« q¦� ¨E  Ë C   UMO�U²OH�UÐ WOMG�« WLFÞô« ‰ËUMð vKŽ ’dŠ«Æ
 s� W�U)« pðUłUO²Š« ‰uŠ p³O³Þ l� ÀÒb%Ë ¡«dC)« WO�—u�«  «Ë«dC)«Ë  Ëd�

ÆVKI�« W×� qł«
WO×� „ULÝ« W³łuÐ l²9 •

 pI³Þ  vKŽ  ÊuLK�«  tOKO�  w??�  wFO³Þ  qJAÐ  bł«u²ð  w??²??�«Ë  3  UGO�Ë«  s??¼b??�«  ÷U??L??Š«
 qO*UÐ  U ÎC¹«  oKF²¹  Íc�«Ë  ¨»UN²�ô«  Wł—œ  s�  qOKI²�«  vKŽ  WE�U;«  w�  W¹dOB�  d³²Fð
 ¨ÊuLK�« q¦� „ULÝô« «uKC� ÆVKI�«  ÷«d�√Ë 2  Ÿu½ s� ÍdJ�« ¨·d)« ¨WML�« v�«

ÆŸu³Ýô« ‰öš 5ðd� s¹œd�«Ë U½uD�« ¨q¹—UJ*«
WFMB*«  «—bO¼uÐdJ�« sŽ ‰“UMð •

 W¾OK� »u³Š —UO²š« qÐUI� lOMBð WOKLFÐ  Òd� »u³Š ”UÝ√ vKŽ  «—bO¼uÐd� ‰«b³²Ý«
 ÍdJÐ WÐU�ô« ‰UL²Š« s� qOKI²K� ¨r'« Ê“uÐ rJ×²K� ÕU²H*« w¼ ©WFMB� q�√Ë® d¦�√

Æ⁄U�b�« ¡«œ√ rŽb� v²ŠË 2 Ÿu½ s�
 ¨WDO³�«   U¹dJ�«Ë  WFMB*«   «—bO¼uÐdJ�«  „öN²Ý«  s�  qOKI²�UÐ  Í“U−Š  w�u¹

 Æ…ö;«  UÐËdA*«Ë U²ÝU³�« ¨iOÐ_« e³)« ¨iOÐô« “—_U�
p¹b� D 5�U²O�  U¹u²� h×�« •

 ÷dF²�« ¡«dł Z²M¹ UMLł w� D 5�U²O� rEF� ÆåfLA�« 5�U²O�ò vŽb¹ t½« UÎ¦³Ž fO�
 bMŽ «c¼ l� Æ« ÎdNþ 15  v²Š 11   UŽU�« 5Ð ¨—UNM�« nB²M� w� W�Uš ¨fLA�« WFý_
 WLFÞô« „öN²Ýô Èd³� WLO� p�UM¼ ¨Ã—U)« w� dO¦J�« X�u�« ÊuCI¹ ô s¹c�« ’U�ýô«
 D  5�U²O�  ÆWOM¼b�«  „ULÝô«  ¨iO³�«  —UH�  ¨wMG�«  VOK(«  qLAðË  D  5�U²OHÐ  WOMG�«

ÆvK¦*« W×B�« vKŽ WE�U×LK� Í—Ëd{
 vKŽ UÎ¹u� pzUIÐ« qł« s� ÂUEF�«Ë  öCF�« W×� vKŽ WE�U;« w� bŽU¹ D 5�U²O�ò

ÆÍ“U−Š ‰uI¹ ¨å «uM�« —«b�

 „u³OH�«d³Ž Í—uH�« w�ü« œd�« W�bš oKDð dMð—UÐ
 UNMzUÐ“ WŠ«d� d−MÝU�

 d³Ž  Í—uH�«≠w�ü«  œd�«  W�bš  oKDð  w²�«  œö³�«  w�  v�Ë_«   ôUBðô«  W�dý  w¼  dMð—UÐ
 ‰uB(« szUÐeK� sJ1 ÆÊuOK� 3 s� d¦�√ r¼œbŽ m�U³�« ¨UNMzUÐ“ WŠ«d� d−MÝU� „u³OH�«
 d�u²ð UL� ¨`HB²�« W�“— ‰öG²ÝUÐ oKF²¹ ULO� WÒOB�ý  U�uKF� vKŽ W�b)« Ác¼ d³Ž

szUÐe�« W�bš »ËbM� l� WÒOÐU²J�« Wýœ—b�« WO½UJ�«
 ‰uB(«Ë WÒOÐU²J�« Wýœ—b�« `O²ð …b¹bł W�bš ÂuO�«  ôUBðö� dMð—UÐ WŽuL−� XIKÞ«
  ôUBðô« W�dý dMð—UÐ d³²FðËÆw�¬ œ— ÂUE½ o�Ë d−MÝU� „u³OH�« d³Ž Í—u� œ— vKŽ

ÆszUÐe�« l� q�«u²K� WÒOLÝ— …UMI� ÂUEM�« «c¼ vM³²ð w²�« …bOŠu�« W�öLF�«
 qš«œ `HB²�« Â“— ‰uŠ —UH²Ýö� 24Ø7 —«b� vKŽ W�b)« d�u²²Ý v�Ë_« WKŠd*« w�Ë
 szUÐe�«  ÁœÒb×¹  U�  o�Ë  W�b)«  d¹uDð  r²OÝË  ÆW�“d�«  b¹b&  bŽu�Ë  UN�öG²Ý«Ë  œö³�«
 w� U0 ¨UNOKŽ ‰uB(« Êu³KD¹ w²�«  U�uKF*«Ë rNÒLNð w²�« lO{«u*« vKŽ Î¡UMÐ ¨rNH½√

ÆU¼dOžË w²O³�« X½d²½ô«Ë WÒO�c�« …eNł_«Ë œö³�« Ã—Uš `HB²�« Â“— p�–
 »ËbM� l� WÒOÐU²J�«  Wýœ—b�«  WK�«u� WÒO½UJ�«  `O²ð W�b)« Ác¼ ÒÊ√  v�≈  …—U??ýô«  —b&Ë

Æd−MÝU*« d³Ž W�dA�« s� W�bš
 W�b)«  Ác¼  l�  q�UF²�«  Î « Òb??ł  qN�«  s�”  ∫dMð—UÐ  WŽuL−�  ÂUŽ  d¹b�  ¨w²M³M³JO²¹«
  U¾� qOK%” ·U{√Ë ¨“dBF�« «c¼ ÕË— l� Â¡ö²ð w²�«Ë X�Ë ÍUÐË ÊUJ� Í√ s� …dJ²³*«
 Íc�«  Ÿu{u*«  ÒÊ√  `{«Ë qJAÐ dNþ√ qzUÝu�«  nK²�0 szUÐe�«  q³� s�  UNłu²�«  ·ô¬
 Í—uH�«≠w�ü«  œd??�«  W�bš  ÒÊU??�  p�c�  Æ`HB²�«  Â“—  u¼   UNłu²�«  WÒO³�Už  t�uŠ  —u×L²ð
 W�b)« Ác¼ d¹uDð q�«uMÝ s×½ Æ`HB²�« Â“dÐ oKF²¹ ULO� WÒOB�ý WÐuł√ wDF²Ý

 Æ“szUÐe�«  UłUO²Š« o�Ë WÒO�U{«  ôU−� wDG²�
 q�«u²�«   «uMI�  ·UCð  ¨d−MÝU�  „u³OH�«  d³Ž  Í—u??H??�«≠w??�ü«  œd??�«  W�bš  ÒÊ√  d�c¹Ë
 W�b)« e�«d� v�≈ tłu²�U� dMð—UÐ W�dA� tłu²�« UN�öš s� sJ1 w²�«Ë ¨Èdš_« …b¹bF�«
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