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H a i f a

å’U�ò q�«d*

املبدأ،  حيث  من  و«التجّمع»،  «اجلبهة»  ممّثلو  قِبل 
في  البلدّية  االنتخابات  إلى  الّذهاب  فكرة  مناقشة 
قائمة حتالف ائتالفّية. وأعلنوا أّنهم سيتداولون هذه 
في  كاملة  بِجدّية  االنتخابات  خوض  من  الصيغة 

هيئاتهم، في لقاء مشترك بينهم.
جاء هذا في لقاء عمل ُعقد، أّول أمس األربعاء، في 
أجواء أخوّية حوارّية، في مطّعم «الصّياد» في وادي 
االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  من  بدعوة  الّنسناس، 
ممّثلي  من  لفيف  فيه  شارك  األحياء،  ومجلس 
«الّتجّمع» و«اجلبهة» وممّثلي مجلس األحياء وجلانها.

جمعّية  عام  (مدير  إغبارّية  حسني  الّلقاء  افتتح 
اجلمعّية  دعوة  ركائز  شارًحا  االجتماعّي)  الّتطوير 
وراء  من  واملسوّغات  الّلقاء  لهذا  األحياء  ومجلس 
إّنها  وقال  ائتالفّية.  حتالف  قائمة  إلى  الّدعوة 
مطلب جماهيرّي واسع وتنسجم مع تطّلعات أهلنا 
حتّقق  أّنها  وأضاف  واملشتركة.  ّية  العرب األحياء  في 
من  وتعزّز  البلدّية،  في  أوسع  متثيًال  ملجتمعنا 

مكانته في احلّيز العام. 
وتبعه في شرح الفكرة د. حامت خوري واملهندس إيهاب 
كامل  ويوسف  عّباس)  حي  جلنة  (رئيس  حبيب 
(رئيس  حّجار  وڤكتور  احلليصة)  حّي  جلة  (رئيس 
موسى  واملهندس  عّبود  وفهد  الّنسناس)  وادي  جلنة 

وأّكدوا  األحياء.  مجلس  من  سروجي  وفدوى  ضاهر 
في  الّناس  مطلب  هو  االئتالفية  القائمة  إقامة  أّن 
زخًما  البلدّي  للعمل  يعطي  أن  شأنه  ومن  األحياء، 
ا في  ـً جديًدا وللمجتمع العربّي في حيفا ثقًال نوعّي
مواجهة صانع الّسياسات والقرارات. وأّكد املتحدثون 
قصارى  سيبذالن  العام  ومجلسها  األحياء  جلان  أّن 
اجلهود إلجناح هذه القائمة، وتوفير أوسع قاعدة دعم 

شعبّي لها.
وفي املرحلة الّثانية تناوب ممّثلو «اجلبهة» و«التجّمع» 
على مناقشة الفكرة في جوٍّ من احلوار واالنفتاح ونقد 
جتربة العمل البلدّي. وأّكد كّل من: د. سهيل أسعد 
تقديرهما  («التجّمع»)  خميس  وجمال  («اجلبهة») 
مع  الّتعامل  في  وأسلوبهم  الّلقاء  إلى  للمبادرين 
املوضوع بانفتاح وحوارّية دون أي اشتراط. وكرّر ممّثلو 
ملناقشة  االستعداد   - بصيغته(!)  كّل   - اإلطارين 
الفكرة بِجدّية وأخذ صوت الوحدة الّطالع من األحياء 
على  اجلميع  وأّكد  هيئاتهم.  في  االعتبار  بعني 
بني  تربط  اّلتي  اليومّية  واألخوّية  احلسنة  العالقات 
اجلميع في العمل البلدي وفي احلياة اليومّية، وأّن 
هناك ضرورة للحفاظ عليها أّيام االنتخابات، مهما 

كان شكل خوضها.
فكرة  أخوّية، مسوّغات  نقدّية  وناقش احلضور، بروح 
القائمة االئتالفّية على محاورها املختلفة. وتبّني أّن 
الّساحة  على  الفاعلني  رضى  عدم  في  إجماع  هناك 
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ّية  العرب للمشاركة  ية  املتدّن املعدالت  من  الّسياسّية 
من  وتخوّفهم  حيفا،  في  البلدّية  االنتخابات  في 
االنتخابات  في  العربّي  الّصوت  تشتيت  اّتساع 
لدى  حقيقّية  رغبة  وجود  أيًضا  وتبّني  الوشيكة. 
اإلطارين في البحث عن أفضل الّسبل ملواجهة ذلك.

و«التجّمع»  «اجلبهة»  ممّثلو  أعلن  اللقاء  ختام  وفي 
أّنهم سيتابعون مناقشة املوضوع في هيئاتهم وفي 
لقاء مشترك بينهم. كما تقرّر أن يواصل املبادرون 
إلى الّلقاء من جمعّية الّتطوير االجتماعّي ومجلس 
لدى  املوضوع  متابعة  مستقّلة  وشخصّيات  األحياء 
الهيئتني احلزبّيتني، ولدى قوى اجتماعّية أخرى ُبغية 

دفع الفكرة إلى األمام.
أحد  إغبارّية  حسني  صرّح  ونتائجه،  اللقاء  وعن 
بأّن  «حيفا»  لصحيفة  الفكرة  طرح  إلى  املبادرين 

األحياء  صوت  إعالء  وهو  مبتغاه،  حّقق  «الّلقاء 
واملجتمع املدنّي في الّشأن االنتخابّي أمام القوى اّلتي 
تخوض االنتخابات البلدّية. وقد لقيت دعوتنا آذاًنا 
صاغية لدى األخوة ممّثلي «اجلبهة» و«التجّمع». لم 
نخض في الّتفاصيل، ولم نقصد اخلوض فيها، ألّننا 
من  ُنسمعهم  أن  أردنا  املوّقرتني.  للهيئتني  نتركها 
مصدر أّول ما نلتقطه من عملنا اليومّي مع أهلنا 
في األحياء. وأعتقد بأّننا جنحنا في ذلك، وأّن ممّثلي 
ّية كبيرة في الّتعامل  اإلطارين أبدوا انفتاًحا ومسؤول
مع دعوتنا هذه. نترك لهم ولهيئاتهم حرّية مناقشة 
املوضوع واّتخاذ قرارات فيه. ومن ناحيتنا، سنتابع 
ذلك معهم باّتصاالت مباشرة بالرّوح األخوّية احلوارّية 
مجتمعنا،  مكانة  تعزيز  وأخيرًا  أوًّال  فهدفنا  ذاتها. 

وبناء وحدته وقدراته على الّتأثير والّتغيير».

«التجّمع الوطنّي احليفاوّي»، عقب اجتماع الّلجنة 
ّية للفرع يوم الّثالثاء األخير، واّلذي  املرَكزّية االنتخاب
ناقشت فيه الّلجنة استعدادات «التجّمع» خلوض 
االنتخابات البلدّية، دعا فيه «إلى تشكيل قائمة 
ّية في حيفا، مؤّكًدا أّن هذه  مشتركة للقوائم العرب
العربّي  املجتمع  وطموحات  مصالح  تلّبي  اخلطوة 
وأّنها  كما  ا،  ـً واجتماعّي ا  ـً سياسّي حيفا،  في 
الدميقراطّي  والقومّي  الوطنّي  الفكر  مع  تنسجم 
ا على الّسعي  ـً للتجّمع، وطرحه ومثابرته تاريخّي
من أجل العمل املشترك والوَحدة الوطنّية ملجتمعنا 

األصالنّي صاحب البلد».
وأّكد «التجّمع» في بيانه: «أّن القائمة املشتركة، 
املبنّية على القواسم املشتركة وبرناَمج عمل بلدّي 
موّحد وموقف وحدوّي، ستسهم في زيادة املشاركة 
النطاق،  واسع  بشكل  االنتخابات  في  اجلماهيرّية 
العرب،  البلدّية  أعضاء  عدد  بالّتالي  وستضاعف 

حيث من املمكن أن حتصل القائمة املشتركة على 
على  جلّي  أثر  لذلك  وسيكون  بلدية،  أعضاء   6
احلقوق  حتصيل  في  البلدّي  العمل  إمكانّيات 
على  القدرة  وتعزيز  ملجتمعنا،  احملّقة  واملطالب 
متثيل الّصوت العربي في البلدّية ومختلف جلانها 
ومرافقها، باإلضافة طبًعا إلى األثر احلاسم للقائمة 
املشتركة على تقوية الّنسيج االجتماعّي، والوَحدة 

املجتمعّية احليفاوّية». 
ودعا جمال خميس (رئيس قائمة «التجّمع الوطنّي 
احليفاوّي»)، األخوة في «جبهة حيفا الدميقراطّية» 
أجل  والعمل اجلاّد من  في البيان: «إلى الّتعاون 
متّثل  مشتركة  قائمة  تشكيل  خالل  من  الوَحدة، 
كّل  فوق  مصاحلهم  وتضع  حيفا،  في  العرب 
ّية االجتماعّية والوطنّية  اعتبار، وقال: إّن املسؤول
تتطّلب مّنا أن نقوم بهذا اخلطوة بالغة األهمّية».
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ـ«پوليو» في مناطق  في أعقاب اكتشاف ڤيروس ال
وتفّشي  انتشار  من  وتخوًّفا  البالد،  من  مختلفة 
هذا الڤيروس اّلذي ميكنه أن يتسّبب بشلل أطفال، 
قرّرت وزارة الّصّحة استكمال تطعيم األطفال اّلذين 
وُلدوا بعد تاريخ (1/1/2004)، أولئك اّلذين لم 
أّنه  أثبت  واّلذي  ف،  املَُضَعّ احلّي  الّتطعيم  يتلّقوا 

ـ«ُممات». أكثر كفاَءة من الڤيروس ال
وكّنا في صحيفة «حيفا» قد نشرنا لقاًء موّسًعا 
إيهاب  د.  األطفال،  بطّب  املختّص  الّطبيب  مع 
آب   7 في  الّصادر   (188) العدد  في  خطيب، 
شلل  ڤيروس  ضّد  الّتلقيح  عن  فيه  شرح  اجلاري، 
والّلغط  البلبلة  بعد  األمر،  موضًحا  األطفال، 
والّتخوّف اّلذي اكتنف املوضوع. كما أّكدنا أّنه قد 
يتّم تلقيح جميع أطفال البالد؛ حيث لن يقتصر 

الّتلقيح على مجموعة معّينة منهم.
 –  Poliomyelitis  – ـ«پوليو»  ال وللّتذكير: 
من  وهو  ـ«پوليو»،  ال ڤيروس  يسّببه  ُمعٍد  مرض 

طريق  عن  ينتقل  األمعاء؛  ڤيروسات  مجموعة 
الغائط.  طريق  عن  وُيفرَز  الفّم،  الهضمّي،  اجلهاز 
ـ«پوليو»  %90 ّممن يتعرّضون لإلصابة بڤيروس ال
بينما  للمرض،  جانبّية  أعراض  أّي  يطوّرون  ال 
البطن  أو  الرّأس  في  بآالم  يشعرون  منهم   10%
أو احللق مصحوبة بتقّيؤات وارتفاع حرارة اجلسم؛ 
الڤيروسّية  األمراض  لغالبّية  ُمشابهة  أعراض 
املوسمّية. وفي حاالت نادرة (1 من بني 1,000 
بالڤيروس  اإلصابة  تؤّدي  بالعدوى)،  ُمصاب 
اخلاليا  بعض  الڤيروس  يؤذي  حيث  الّشلل؛  إلى 
ا بذلك أًملا شديًدا في العضالت.  ًب الّدماغّية، ُمسّب
ّية اخلاليا الّدماغّية  خطورة هذه اإلصابة منوطة بكّم

املُصابة بالڤيروس ومدى تضرّرها.
الوسيلة  هو  ـ«پوليو»  ال ڤيروس  ضّد  الّتطعيم  إّن 
األكثر كفاَءة لدرء املرض ومنع انتشاره. فمنذ عام 
البالد  في  حالة  أّي  عن  الكشف  يتّم  لم   1988
ـ«پوليو»؛ وحّتى عام 2004 ّمت  ُمصابة بڤيروس ال
ف  املَُضعَّ احلّي  الڤيروس  بوساطة  األطفال  تطعيم 
(ّمت إضعافه)، ما أّدى إلى درء املرض واختفائه. إّال 
أّنه ولسبب بعض األعراض اجلانبّية لهذا الّنوع من 
«ُممات»؛  بڤيروس  الّتطعيم  استبدال  ّمت  الّتطعيم 
على  وقادر  ناجع  الّتطعيم  احلالتني  كلتا  وفي 
الوقاية من شلل األطفال، رغم أّن الّتطعيم بوساطة 

الڤيروس احلّي املُضّعف أثبت كفاَءة أكبر.
وبعد أن أصدرت وزارة الّصّحة قرارًا بتطعيم جميع 
بًة من األهل الّتوّجه مع أطفالهم  أطفال البالد، طال
إلى عيادة «صّحة األّم والّطفل» (الّصّحّية) القريبة 
الّتطعيم؛  على  للحصول  سكناهم،  مكان  من 
أحيائنا  في  القاطنني  أهلنا  من  كبير  عدد  توّجه 
ّية املختلفة من املدينة إلى مكاتب صحيفة  العرب
عدم  من  شاكني  متذّمرين،  غاضبني،  «حيفا»، 
ـ«صّحة األّم والّطفل» في أحيائنا  توافر أّي عيادة ل
بعيًدا  أطفالهم  حمل  إلى  يضطرّهم  ما  ّية،  العرب
عن مكان سكناهم لتلّقي الّتطعيم واحلصول على 
وزارة  قبل  من  والّطفل  لألّم  املقّدمة  «اخلدمات» 
الّصّحة؛ وذلك بعد أن ّمت – قبل سنوات – إغالق 
عياَدَتي «صّحة األّم والّطفل» في شارع قيسارّية 
(حّي وادي الّنسناس) وشارع ابن املقّفع («هيروك») 
الّسّكان.  من  كبيرًا  عدًدا  تخدمان  كانتا  الّلتني 
ـ«صّحة  ناهيك عن عدم وجود ولو عيادة واحدة ل
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األّم والّطفل» في حّي عّباس املكتّظ بأهلنا العرب!
الّصّحة  وزارة  في  الرّسمّية  الّناطقة  إلى  توّجهنا 
عن  واالستفسار  تعقيب  على  احلصول  لهدف 
عيادة  أّي  توافر  وعدم  العيادتني  إغالق  سبب 
في  عربّي  حّي  أّي  في  والّطفل»  األّم  ـ«صّحة  ل
مدينة «الّتعايش» حيفا، مطالبني بافتتاح عيادة 
وعدم  أهلنا  خلدمة  ّية  العرب األحياء  من  عدد  في 
سكناهم  مكان  عن  بعيًدا  الّتوّجه  إلى  اضطرارهم 
الّصّحة؛  وزارة  تقّدمها  خدمات  على  للحصول 
مؤّكدين ومصرّين على أّنه واجب عليها وحّق لنا 
– أسوًة بباقي األحياء اليهودّية – أن نحصل على 
أحيائنا!!  داخل  الّضرورّية  الّصّحّية  اخلدمات  هذه 
اخلدمات  على  احلصول  عدم  إمكانّية  إلى  إضافًة 
املطلوبة بشكل سوّي، واالنتظار ساعات أطول؛ من 
العرب  من   – الّسّكان  من  أكبر  عدد  توافد  جرّاء 
واليهود – على عيادة واحدة، تقّدم خدماتها لعدد 

كبير من الّسّكان!!
وقد وصلنا الرّّد الّتالي من الّناطقة الرّسمّية لإلعالم 

في وزارة الّصّحة، نورده كما وصلنا:
«مطانس فرح – مدير حترير صحيفة «حيفا»؛

«حتّية طّيبة، وبعد؛
ا على توّجهك، ففي مدينة حيفا عدد كبير  «رًدّ
من عيادات «صّحة األّم والّطفل» اّلتي تقّدم اخلدمة 

للمواطنني العرب واليهود على الّسواء؛
عيادة  توحيد  سنوات،  سّت  نحو  قبل  ّمت،  «وقد 
«صّحة األّم والّطفل» في شارع قيسارّية مع عيادة 
«هيروك»، وأصبحتا عيادة واحدة كبيرة في شارع 

«هنڤيئيم»؛
«ويقّيم مدير عاّم وزارة الّصّحة األوضاع حيال متديد 
ساعات العمل في عيادة «صّحة األّم والّطفل»؛

في  العمل  ساعات  متديد  يتّم  أن  يرّجح  «كما 
العيادات اّلتي تعاني ازدحاًما».

وكّنا قد توّجهنا إلى قسم الّصّحة في بلدّية حيفا 
طالبني تعقيبه، أيًضا. فوصلنا الرّّد الّتالي، نورده 

كما وصلنا:
طلب  على  فبناًء  ذكرت(!!!)،  ما  بخالف  «األمر 
القدمية  العيادات  البلدّية  أغلقت  الّسّكان(!!)، 
عيادة  مكانها  وافتتحت  والّطفل»،  األّم  ـ«صّحة  ل
«هنڤيئيم»،  شارع  في  ومتطوّرة،  فسيحة  جديدة 

ـ «هدار». في حّي ال

«احلال مشابه في املجتمع اليهودّي كذلك، حيث 
أغلقت عيادة في ِمنطقة «راموت رميز» اّلتي عفا 
عليها الزّمن، وافتتحت مكانها عيادة في «چراند 

كانيون» (املجّمع الّتجارّي الكبير)».
اّلذين  العرب  املواطنون  هل  أتساَءل:  بدوري  وأنا 
يتوّجهون إلى صحيفة «حيفا» متذّمرين غاضبني 
ـ«صّحة األّم والّطفل»  شاكني، ُمطالبني بفتح عيادة ل
ّية، يختلفون عن أولئك اّلذين  في أحيائهم العرب
بإغالق  ُمطالبني  حيفا  بلدّية  إلى  يتوّجهون 
ويستدعي  وغريب  محّير  األمر   – العيادات؟!! 

دراسة معّمقة، على ما يبدو!!
ّية في مدينتا  من حّقنا أن تتوافر في أحيائنا العرب
فتكفينا  والّطفل»،  األّم  «صّحة  عيادات  حيفا 
الّصّحة  وزارة  واجب  ومن  فيها!!  اجلّمة  الّنواقص 
وبلدّية حيفا توفير ذلك لنا.. وها نحن نطالبهما، 
طالبناهما  أن  بعد   – الّصحيفة  عبر  مجّدًدا، 
بتوفير ذلك بأسرع وقت. حيث  بشكل رسمّي – 
على  احلريصني  البلدّية  أعضاء  واجب  من  كان 
حلظة  بذلك،  يطالبوا  أن  ناخبيهم  وأمور  أوضاع 
ّية واملطالبة  بعد إغالق العيادات في األحياء العرب

بعيادة في حّي عّباس، مثًال!!
سنتابع املوضوع في صحيفة «حيفا»، وسنطالب 
والّطفل»  األّم  ـ«صّحة  ل عيادات  بافتتاح  ونطالب 
ّية؛ ولكن لتفعيل ضغط على  في أحيائنا العرب
وزارة الّصّحة والبلدّية، لهدف افتتاح العيادات في 
والّناشطني  البلدّية  وأعضاء  أهلنا  على  أحيائنا، 
ومتابعة  وعرائض  واستجوابات  طلبات  تقدمي 
فقط،  والّشكوى  والّتململ  الّتذّمر  ال  املوضوع، 

حلني توفير هذا املطلب.

åqH ÒD�«Ë Â_« W Ò×�ò …œUOŽåqH ÒD�«Ë Â_« W Ò×�ò …œUOŽ
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املقّدسات  على  املستمرّة  االعتداءات  تكفينا  أال 
املشبوهة  البيع  وصفقات  واإلسالمّية،  املسيحّية 
ألوقافنا املسيحّية واإلسالمّية من أراٍض وعقارات، 
تابع  «تاريخّي»  دير  ببيع  مؤّخرًا،  ر»،  «لنَبشَّ
 15) املخّلص  شارع  في  حّنة،  القّديسة  لراهبات 

أ) (ي.ل.پيرتس) في حيفا!!
فقد قام عدد من جيران دير راهبات القّديسة حّنة، 
دير  عليها: «هذا  ُكتب  والفتة  ُصلبان،  بتثبيت 
للرّاهبات، مكان ُمقّدس»، وذلك بعد أن علموا أّنه 
ّمت بيع الّدير الّتاريخّي إلى ِشركة عقارات من تل 
أبيب. وقد أثار هذا اخلبر اّلذي انتشر بني صفوف 
راهبات  تخّلي  لسبب  وغيرة  استياًء  اجليران، 
القّديسة حّنة عن هذا الّدير، وبيعه - كما يقول 
اجليران. حيث تساَءلوا: ملاذا لم يتّم اإلعالن عن 
لعّل  العربّية؟  الّصحف  في  الدير  لبيع  مناقصة 
بشرائه  ستقوم  كانت  حيفا  في  الكنائس  إحدى 
واستغالله ملا فيه مصلحة الكنيسة وأبناء وبنات 
الرعّية؟ أو حتويله إلى مكاتب، أو مقّر للّشبيبة، 

أو مسكن للّطلبة وما شابه. 

وأبناؤه،  يوسف  العقارات  ِشركة  أّن  ذكره  واجلدير 
بإدارة: يوسف ورونني سيونوڤ، قامت بشراء قطعة 
أ) «ي.ل.پيرتس»  املخّلص (15  شارع  في  أرض 
كما   - شيكل  املليون  ونصف  مليونني  مقابل 
جاء في وسائل اإلعالم العبرّية - حيث من املقرّر 
أن يتّم إقامة مبنى يتأّلف من 30 شّقة سكنّية 

جديدة، في املكان!
الّسابق،  في  استأجرت،  قد  حيفا  بلدّية  وكانت 
هذا الّدير القدمي لراهبات القديسة حّنة، واّلذي ّمت 
هجره منذ سنني طويلة، ولكن البلدّية أخلت الّدير 

وبقي على حاله من دون أّي ترميم ُيذكر. 
 100) قرن  نحو  إلى  يعود  اّلذي  الّدير  ويتأّلف 
شجرّي.  حوش  ويحيطه  طوابق،  ثالثة  من  عام)، 
والّتاريخّية  اجلميلة  املباني  أحد  الّدير  ويعتبر 
املخّطط،  وبحسب  البلدّية.  عليها  حتافظ  اّلتي 
لن يتّم هدمه، بل ترميمه من اخلارج وحتويله إلى 
عّدة شقق سكنّية؛ أّما في الباحة اجلانبّية للّدير 
طوابق،  خمسة  من  مكّون  جديد  مبنى  فسُيقام 

يحوي 22 شّقة أخرى. 
الّدير  بجوار  زياد)  (أبو  أشقر  ميالد  ويعيش 
«حيفا»:  لصحيفة  ويقول  عاًما،   30 نحو  منذ 
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«لقد تفاجأت إذ رأيت عّماًال في أحد األّيام برفقة 
اّلذي  ما  فسألتهم:  الّدير.  يدخلون  يهودّي  محاٍم 
الرّاهبات  لنا  فتحت  لقد  فأجابوني:  تفعلونه؟ 

الّدير  بيع  ّمت  أّنه  الحًقا،  وعلمت،  الّدير..!!  بوّابة 
قبل نحو ستة أشهر إلى مقاولني يهود!! وقد قام 
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املالك اجلديد بإغالق البوّابة وإقفالها». 
إلى  التوّجه  «حاولت  زياد):  (أبو  ويضيف 
املوضوع،  بفحص  تقوم  لكي  دينّية  شخصّيات 
واألمالك  املسيحّي  للوقف  تابع  الّدير  فهذا 
تخدم  ألهداف  استغالله  وباإلمكان  املسيحّية، 
أبناء الرعايا املسيحّية أو لفّعالّيات جماهيرّية. 
ولذا بادرنا إلى وضع الّصلبان والفتة، ُتشير إلى 
أّن هذا املكان مقّدس وال يجوز الّتصرّف به. وهنا 
الّتراث  من  جزء  الدير  أّن  األنظار  نلفت  أن  نوّد 
والّتاريخ املسيحّي في البالد، وال ميكن الّتفريط 

به أو التخّلي عنه». 
اجليران  أحد   - حّنا)  (أبو  مطر  جورج  ويقول 
لصحيفة   - الّدير  من  مقربة  على  القاطنني 
اّلتي  املنصورة  قرية  مهّجري  من  «أنا  «حيفا»: 
بنانّية، أّما جاري (أبو زياد)  تقع على احلدود الّل
يعني  الدير  هذا  وبيع  إقرث،  مهّجري  من  فهو 
ـ«تهجير الّسيد املسيح وصلبه ثانيًة».  قيامنا ب
فهذا الّدير يعود للمسيحّيني ويثّبت وجودنا في 

هذا الوطن». 
يتّم  لم  ملاذا  وبحّق:  نتساَءل،  «نحن  ويضيف: 
اإلعالن عن بيعه في الّصحف العربّية؟ وملاذا ال 
كإقامة  العربّي؟  اجلمهور  خلدمة  استغالله  ميكن 
نهيب  ولذا  وغيره.  للّطلبة،  مسكن  أو  ناٍد، 
صحيفتكم  عبر  حيفا  في  الكنائس  بجميع 
الّتصرّف  وعدم  الّدير  هذا  على  اإلبقاء  الغرّاء 
جميع  إلى  نتوّجه  كما  الئق.  غير  بشكل  به 
في  للوقوف  والّشرفاء  احلّية  الّضمائر  أصحاب 
ا  ـً ّي حال تتّم  أخرى  وصفقات  الّصفقة،  هذه  وجه 
وستتّم مستقبًال؛ ومن املقرّر أن نصّعد خطواتنا 
شارع  في  سننّظمها  تظاهرات  إلى  ونبادر 
هذه  البيع  صفقة  على  الّسكوت  ألّن  املخّلص، 

جرمية بحّد ذاته».
نظرًا  االسم  بهذا  سّمي  املخّلص  شارع  أّن  ُيذكر 
هذه  تعود  حيث  فيه،  املخّلص  كنيسة  لوجود 
ابن  قام  إذ  خوري،  عائلة  وقف  إلى  الكنيسة 
بيت  بتقدمي  خوري  باسيليوس  األب  العائلة 
العائلة للوقف ليصبح كنيسة على اسم الّدير 
اّلذي ينتمي إليه خلدمة أبناء الّطائفة. بعد نكبة 
حركة  تخدم  اليوم  وهي  الكنيسة،  أغلقت   48

املخّلص  شارع  اسم  وحتّول  مسيحّية.  «جتّدد» 
اسم  على  «ي.ل.پيرتس»  شارع  إلى  بعدها 
پيرتس  ليبوڤيتش  يتسحاق  اليهودّي  األديب 

.(1852-1915)
هذا وعلى مدار عشرة أّيام حاولنا احلصول على 
الّالتني  مطرانّية  من  البيع  صفقة  حول  تعقيب 
في القدس اّلتي أّكدت بدورها أّن الّدير مبلكّية 
راهبات القّديسة حّنا وال عالقة ملطرانّية الّالتني 

بهذا الّدير.
من  وصارمة  صريحة  توضيحات  وصلتنا  وقد 
املسؤولني  حتّذر  روما،  في  الڤاتيكان  حضرة 
ومتنعهم  واألوقاف،  األمالك  ومسؤولي  الروحّيني 
وغيرها،  مشبوهة  بيع،  صفقات  أّي  إجراء  من 

تتعّلق باألوقاف املسيحّية في الّديار املقّدسة.
رئيسة  إلى   - وَتكرارًا  ِمرارًا   - وتوّجهنا  هذا 
(مسؤولة) دير راهبات القّديسة حّنة، اّلتي متلك 
روضة تعود للقّديسة حّنة في شارع «ماير» وديرًا 
مالصًقا، للحصول على تعقيبها، فُأعلمنا أّنها 
تتواجد خارج البالد. ولكن مع األسف، لم يكن 
بأّي  اإلدالء  ميكنه/ا  مخوّلة  أو  مخّول  أّي  هناك 
تعقيب،  على  احلصول  إصرارنا  وبعد  تعقيب. 
في  البطريركّي  والّنائب  للمطران  توجيهنا  ّمت 
الّناطق  لنا  فأّكد  ماركوتسو؛  بولس  إسرائيل، 
اإلعالمّي باسم املطران ماركوتسو أّن هذه ليست 
من صالحّيات املطران، حيث إّن هذا الدير مبلكّية 
هي  املسؤولة  والراهبة  حّنة،  القّديسة  راهبات 
الوحيدة املخوّلة بإعطاء تعقيب أو تفسير. ونحن 
في صحيفة «حيفا» سنتابع املوضوع، حيث ال 
وأمالكنا  أوقافنا  بيع  عن  فعًال  الّسكوت  ميكن 
بعد اليوم(!!)؛ وفي حال عودة الرّاهبة إلى البالد 
نشره!! لهدف  تعقيبها  على  احلصول  سنحاول 

هي  براندينا  ماريا  آنا  الرّاهبة  أّن  بالّذكر  جدير 
في  حّنة  القّديسة  لراهبات  العاّمة  الرّئيسة 
فهي  العاّمة،  اإلقليمّية  الرئيسة  أّما  حيفا؛ 
في  وتنتشر  سانترسييرو.  كلمنتينا  األخت 
حضانة  ودور  ومساكن  أديرة  عّدة  البالد  أنحاء 
ومالجئ للمسّنني في حيفا والّناصرة وصّفورية. 
وفي فلسطني هناك أديرة في جنني وبيت حلم، 

كما يتواجد دير في مصر أيًضا.

°ÆÆWIKGÔ*« WÐ«u Ò³�« ÂU�√ ©U ÒMŠ uÐ√® dD� Ã—uł
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*åUHO�ò q�«d ≠ توّفي صباح أّول أمس األربعاء 

الّشيوعّي  املناضل  حيفا،  في   ،(21/8/2013)
العريق زاهي كركبي (أبو خالد)، عن عمر ناهز 87 عاًما.

متام  في  اخلميس،  أمس  يوم  جثمانه  شّيع  وقد 
الّساعة الرّابعة والنصف بعد الظهر من كنيسة الروم 

األرثوذكس في شارع الفرس إلى مثواه األخير.
وقد شارك في اجلنازة املئات من سّكان مدينة حيفا 
سياسّية  شخصّيات  بينهم   من  برزت  وخارجها، 
ال  املثال  سبيل  على  كثيرة،  واجتماعّية  وقيادّية 
احلصر، أعضاء الكنيست محّمد بركة (رئيس كتلة 
«اجلبهة»)، دوڤ حنني، ود. عفو إغبارّية، باإلضافة 
معهد  ومدير  الّسابق  (الّنائب  مّخول  عصام  إلى 
للحزب  العام  (سكرتير  نّفاع  محّمد  توما)،  إميل 
رامز  املهندس  الّناصرة  بلدّية  رئيس  الشيوعّي)، 
ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا  بلدّية  رئيس  حرايسي، 
حيفا  منطقة  سكرتير  غونني،  بنيامني  الّنقابي 
ـ«اجلبهة» واحلزب الّشيوعي الّصحافي رجا زعاترة،  لل
وعدد كبير من محّبيه وأقاربه ومعارفه ورفاق دربه، 
عّددت  تأبينّية،  كلمات  اجلنازة  خالل  ألقيت  وقد 
مناقب الفقيد وأشادت بدوره الّنضالي وعمله البلدّي.

محّمد  نّفاع،  حملّمد  التأبينّية  الكلمات  فجاءت 
بركة، يونا ياهڤ، رفيق دربه بنيامني غونني، وولده 

د. خالد كركبي (باسم العائلة).
شفاعمرو  مدينة  مواليد  من  كركبي  زاهي  أّن  ُيذكر 
(عام 1926)، انتقل للّسكن في مدينة حيفا في 
األربعينّيات من القرن املاضي، وانضّم إلى «عصبة 
اإلسرائيلّي.  الّشيوعّي  احلزب  ثّم  الوطنّي»،  التحرّر 
ّية  حزب مهام  عّدة  الّسنني  مدار  على  أشغل 
للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير  منها:  وجماهيرّية، 
وسكرتير  السياسي،  املكتب  وعضو  الّشيوعي، 
اللجنة املركزية، وعضو بلدّية حيفا، وممّثل احلزب في 
مجّلة «قضايا الّسلم واالشتراكّية» في براغ، ومدير 

«معهد إميل توما».
قطن الراحل طيلة حياته ورفيقة دربه ماغي طوبي 
- كركبي في حي وادي النسناس، وله ثالثة أبناء: 

خالد ووليد وبشير.
وستظّل  شامخة،  واجتماعّية  وطنّية  قامًة  كان  لقد 
ذكراه باسقة في سماء بالدنا، ومحفورة في سجالّت 

نضاالت شعبنا الوطنّي والدميقراطّي.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

 Òw Žu O A «  q{UM *« Ÿ«œË w   U ¾ *«
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الّثقافة  وزيرة  بحضور   ≠ åUHO�ò q�«d*

والرّياضة ليمور لڤنات، رئيس البلدّية يونا 
ياهڤ، الفّنان الّصيني ياو يوان، مدير عام 
راك، الّسفير  وزارة اخلارجّية الّسفير رافي بَ
لو  الّشعبّية  الّصني  جلمهورية  بالنيابة 
كون، وعدد كبير من املدعوّين من ِصحافة 
واجتماعّية؛  سياسّية  وشخصّيات  وإعالم 
أزيح الّستار، يوم الّثالثاء األخير، عن متثال 
«الّسالم العاملّي»، للفّنان الّصينّي الّشهير 
ياو يوان (Yao Yuan)، املتواجد في باحة 
ملعب «سامي عوفر»، جنوبّي مدينة حيفا.

ويعتبر الّتمثال نسخًة لتمثال آخر منصوب 
في القرية األوملپّية في بيجني (توأم مدينة 
حيفا)، حيث اختير نصب هذا الّتمثال في 

ا للتعايش  ـً ّي مدينة حيفا، كونها رمزًا عامل
والّسالم بني األديان.  

البلدّية)  ياهڤ (رئيس  يونا  احملامي  وقال 
خالل االحتفال: «إّن سّكان حيفا يحتضنون 
تبرعه  ويثّمنون  يوان،  ياو  الفّنان  بحرارة 
بالقيم  نفتخر  حيفا  في  ونحن  الّسخي، 
أعماله».  خالل  من  عنها  يعّبر  اّلتي 
بقراره  كذلك  فخورون  «نحن  وأضاف: 
مدينة  مشارف  على  الّتمثال  هذا  نصب 
عاملّية  منارًة  دائًما  كانت  اّلتي  حيفا، 
بذلك  تشّكل  وبالّتالي  واألخوّة،  للّسالم 
املكان األنسب واألفضل في الّشرق األوسط 
بأجمعه، لنصب متثال سالم عاملّي، يعّبر عن 

منط احلياة احليفاوّية».

å Òw *U F «ãö Ò «ò   ‰U ¦9 s Ž —U ² Ò « è Š«“≈  ‰U ¦9 s Ž —U ² Ò « è Š«“≈

rO�«d≈ ‰«u


في  األربعاء،  أمس  أّول  مساء  حريق،  شّب 
على  (ي.ل.پيرتس)،  املخّلص  شارع  زاوية 
يحيط  الّشجيرات،  تعلوه  سياج  من  مقربة 
ببناية، حيث انتشر الّدخان بكثافة وتسرّب 
الطوابق  في  وخصوًصا  املنازل،  داخل  إلى 

الّسفلى منها.
إلى  والّشرطة  اإلطفاء  طواقم  وسارعت  هذا 
عليه،  الّسيطرة  من  ومتّكنت  احلريق،  مكان 
بعد أن شّكل خطرًا كبيرًا على حياة الّسكان 
لتواجد أنابيب الغاز في املكان، إضافًة إلى 
املنازل  اكتنف  اّلذي  الكثيف  الّدخان  تسرّب 

وشّكل خطر اختناق على الّسّكان.
على  وحفاًظا  اإلطفاء،  رجال  من  وبطلب  هذا 
املنازل،  بعض  إخالء  ّمت  الّسّكان،  سالمة 
سكانهم  مكان  عن  بعيًدا  سّكانها  ونقل 
لعّدة أّيام حلني انعدام رائحة الغازات واحلريق       

املنتشرة فيهم.

o ¹d Š »u A½ ¡« Òdł ÊU Ò~ Ý ¡ö š≈o ¹d Š »u A½ ¡« Òdł ÊU Ò~ Ý ¡ö š≈
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rO�«d≈ ‰«u


ّية حيفاوّية معامالتها البريدّية في فرع  بعد أن أنهت أّم عرب
تاركًة  مركبتها،  مستقّلة  املكان  غادرت  «هنڤييم»،  البريد 
ا، داخل فرع البريد.  طفلتها ابنة العامني ونصف العام تقريًب
فتوّجهت إلى الّطفلة اّلتي كانت جتلس وحيدًة على الكرسّي، 
وسألتها عن سبب تواجدها وحيدًة، فقالت إّن والدتها تركتها 
وغادرت املكان. فحاولت حينها االستفسار عن اسم والدتها 
ووالدها ومكان سكناها، لكّني في الوقت ذاته قرّرت االّتصال 

بالّشرطة لتسليم الّطفلة.
ولكن حينها، دخلت والدتها مسرعًة إلى فرع البريد باحثًة 
عن طفلتها اّلتي تركتها، حيث اعتقدت عند مغادرتها فرع 

البريد أّن طفلتها حلقت بها إلى املركبة اّلتي استقّلتها.
فما كان مّني إّال أن وّبخت السّيدة على عملتها، وحّذرتها 
من مخاطر فعلتها هذه، إذ تعرّض بذلك حياة طفلتها إلى 
فرجاًء  شابه..  وما  اختطاف،  أو  دهس  حوادث  جرّاء  اخلطر 

انتبهوا وحافظوا على أطفالكم.

b ¹d ³ « Ÿd  w  U N ² KHÞ …b «u « åX O ½òb ¹d ³ « Ÿd  w  U N ² KH Þ …b «u « åX O ½ò
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الرابعة  للّسنة  ا،  ـً صيفّي مخّيًما  «ليؤبيك»  اجلماهيرّي  املرَكز  أقام 
والعشرين على الّتوالي، لألوالد العرب واليهود من حيفا. وقد شارك هذا 

العام في املخيم 82 ولًدا من صفوف األّول وحّتى الرابع. وأقيم املخّيم 
«ليؤبيك»  الّتربوي  املرَكز  في  والعرب،  اليهود  األوالد  بعدد  مناصفًة 
بدعم من الّسفارة األمريكّية، حيث حضر ممّثلون عن الّسفارة ملتابعة 

اته. ّي املخّيم وفّعال
واستمّر املخّيم ستة أّيام أمضاها األوالد في زيارات ترفيهّية إلى تل أبيب، 
ّية  والسباحة، وورشات عمل فنّية، وعروض ومسرحّيات بالّلغتني: العرب
والعبرّية، ومباريات رياضّية،  والّنحت البيئي، وغيرها. وّمت الّتركيز في 
هذا املخّيم على تعميق العالقات االجتماعّية والقيم الّتربوّية، وخلق 
جسور مفتوحة بني املجتمعني العربّي واليهودّي. وقد متّثلت العالقات 
ا. بتعيني مرشَدين، عربي ويهودّي، لكّل فرقة اّلتي تأّلفت من 15 طالًب
والّتقاليد  العادات  على  للّتعرف  الزّيارات  تبادل  على  املخيم  وحّض 
من  وّمت  األوالد.  بني  والّتسامح  الّتعايش  وكيفّية  الّشعبني،  أبناء  بني 
خالل إحدى ورشات العمل عن «ثقافات الّشعوب» إحضار صور عائلّية 

شجرة  ورسموا  وميزاتها،  وجذورها  عائلته  عن  ولد  كّل  وحتّدث  لألوالد، 
العائلة لكّل منهم. بينما أحضر األهل إلى هذه الورشة بعض املأكوالت 
باألعياد  الّتهاني  رسائل  األوالد  وتبادل  واليهودّية.  ّية  العرب واألطعمة 
واملناسبات الّسعيدة، ثّم أدخلوا هذه الرسائل في زجاجات پالستيكّية، 
مكرّرة.  أخرى  ومواد  الزّجاجات  هذه  من  الّسالم  حلمامة  مجّسًما  وبنوا 
كما قام األوالد بزيارة ودّية إلى املرَكز اجلماهيرّي عّباس، حيث استقبلهم 

بّسام ريّناوي (مدير املرَكز).   
بضع  يوم  كّل  تعّلموا  املخّيم  في  املشاركني  الّطّالب  أّن  الّالفت  ومن 
ّية والعبرّية، وسرعان ما حتوّلت إلى جمل من  كلمات بالّلغتني: العرب
بينهم. فيما  محادثة  إجراء  من  الّطالب  استطاع  حيث  كلمات،  عّدة 

إّن املخّيم العربّي-اليهودّي شّدد على «الّشراكة واملُشاركة»، من خالل 
الفّعالّيات والعمل املشترك، وتعرّف تقاليد وثقافة ولغة اآلخر، لهدف 
الوصول إلى لغة مشتركة، مبنّية على أساس الّشراكة الّتامة واملشاركة.
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املزارات  إلى  احلج  رحالت  تنظيم  الّسفر  ووكاالت  مكاتب  اعتادت 
املسيحّية املقّدسة في أوروّپا، مثل: حاضرة الڤاتيكان (روما)، فاطيمة 
(البرتغال)، مديغورييه (كراوتيا)، لورد (فرنسا). وقد عادت، في مطلع 
مدينة  في  أسبوًعا  أمضت  اّلتي  احلّجاج  من  مجموعة  األسبوع،  هذا 
واملرشد  خوري،  فايز  سهيل  األب  الرّوحي  املرشد  برفقة  الفرنسّية،  لورد 

الّسياحي الزميل اإلعالمّي نايف خوري. 
وقرى  والّناصرة  حيفا  من  شخًصا  خمسني  نحو  من  الوفد  هذا  وتأّلف 
الّصلوات  في  شارك  حيث  لورد،  في  أّيام  أربعة  وأمضى  مال،  الشِّ

والّطقوس الّدينّية املختلفة اّلتي جتري في مزار الّسّيدة العذراء. 
ولكن متّيزت هذه املرّة بإقامة القّداس اإللهي في مغارة الّظهور ذاتها،  
مرّة عام 1857، وطلبت منها بناء كنيسة، والقيام بالّطواف في ساحة 
الكنيسة لشفاء الّنفوس واملرضى. ومنذئٍذ يزور هذا املقام املقّدس نحو 
16 مليون حاج كّل عام. ويجري الّطواف بحضور ألوف املصّلني، مرّتني 
كّل يوم، األّول للمرضى واملقعدين، والّثاني لسائر املؤمنني. ويتّم إيقاد 
الشموع أمام املغارة واالستحمام باملياه املنبثقة من النبع اّلذي يتدّفق 

في املغارة، ويحمله املؤمنون لتقديس منازلهم.
وزار الوفد من بعد ذلك مدينة برشلونة لثالثة أّيام إضافّية واّطلع على 
أوفيليا  القّديسة  ومدفن  املدينة  ككتدرائية  مواقعها؛  وأهّم  معاملها 
شفيعة برشلونة، وكنيسة العائلة املقّدسة اّلتي صّممها املُبدع العاملي 
أنطونيو چاودي، ولم ينجز بناؤها حّتى اليوم منذ 1882؛ وپارك چويل 
لفن  فنّية  وحفلة  الراقصة  والّنوافير  إسپانيا  وساحة  كتالونيا  وساحة 
املنشار  جبل  على  الّسوداء  العذراء  وكنيسة  دير  وكذلك  الفالمنكو، 

(«مونتسيرات»).
وأشار األب سهيل خوري إلى أّن زيارات احلج هذه تعزز من مشاعر اإلميان 
وتدعوهم  بالكنيسة  عالقاتهم  وتثبت  املؤمنني  بني  العالقات  وتوّطد 

للعودة إلى الّله ويسوع ومرمي.
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«يأخذني احلنني إليها، أتنّسم 
بأريج  ُمشبًعا  كرملها  هواء 
وقد  الّتراب،  وعبق  الّصنوبر 
ظمأ  بعد  تشرين  مبطر  ارتوى 
األشجار  أرمق  طويل.  صيف 
ومتايلت  اغتسلت  وقد 
أغصانها، تسّبح مهّللة ملوسم 
جديد، يكتنفها غمام ضباب 
عنها  ويحجب  عليها،  يحنو 
جاهدة  حتاول  شمس  أشّعة 
إرسال حرارتها في وداع أخير، 
نحو  سفحها  مع  انحدر 
في  بها  يحيط  الّشاطئ. 
عناق سرمدّي، أمواجه تتالطم 
وارتداد،  غزو  بني  متراقصة 
رذاًذا  وتطايرت  لظاها،  برد  وقد  تعيدها  ثّم  جترفها  الرّمال،  تداعب 
ناعًما مع األمواج العابثة، تلّطف اجلّو وتبعث فيه أحلانها الهادرة، 
الرّوح  عن  وتغسل  األعصاب  تخّدر  الفضاء،  في  تتغلغل  متواصلة 
حّينا،  منحدر  على  ألهو  وأنا  طفولتي  منذ  حيفا  احلياة.  متاعب 
أعماق  في  صورته  انغمست  ثناّئي،  البعيد،  والّشاطئ  جبلها  بني 
روحي، فبت ال أطيق احلواجز واجلدران، أختنق بها فأنطلق في الفالة 
معنا،  وينمو  أعماقنا  في  املكان  يتجّذر  والفضاء.  احلرّية  أستنشق 
يالزمنا حيثما انطلقنا، تنعكس صورته في الرّؤى التي حتيط بنا 

ونراه في أقصى املعمورة»! (سعاد قرمان - «حصاد العمر»). 
الفلسطينّية  والكاتبة  للّشاعرة  بزيارة  قمت  األسبوع  هذا  بداية  في 
في  والواقع  الوادع  الفلسطيني  الرّيفي  بيتها  في  قرمان  سعاد 
(مزرعة/عزبة قرمان) في إبطن - شرق حيفا، حتيطه حديقة جميلة 
امرأة  ومحّبة،  بدفء  استقبلتني  املثمرة.  والّشجيرات  بالورود  مليئة 
ًيا. حتفظ الّتاريخ  ا عال ـً ّي ا وطن ـً أنيقة املظهر، مثّقفة جًدا، متلك حّس

واألحداث بأدّق الّتفاصيل، إّنها موسوعة تاريخّية. 
وُلدت عام 1927 في مدينة حيفا (عروس البحر)؛ والدها عبد الرّؤوف 
قرمان، أحد وجهاء حيفا. كان يعتبر من أكبر الّتّجار في فلسطني، 
توفي عام 1975. بيتها عريق، متأله الّذكريات من إيقونات ولوحات 
بالكتب،  مليئة  كبيرة  ومكتبة  للعائلة  صور  بدّقة،  ُمختارة  فنّية 
فيلم  أحداث  أشاهد  كأّنني  والبيت  قرمان  حضرة  في  وأنا  شعرت 
أّنها  إعجابي  أثار  وما  ومفيد.  ممتع  اجلميل،  الزمن  من  سينمائّي 

ّية صافية ورفيعة جًدا. تتحّدث لغة عرب
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في  وصباها  طفولتها  ألّيام  ومثيرة  شائقة  جولة  في  معها  أخذتني 
وأحيائها  املدينة  أزّقة  في  سرنا  الّثالثني.  سنوات  في  حيفا  مدينة 
القدمية، زرنا بيت العائلة اّلذي شّيد عام 1925 في شارع خالد بن 
ّية  الوليد («ياحيئيل اليوم»). ويقع في احلّد الفاصل بني األحياء العرب
ّية  االبتدائ املدرسة  على  عرّجنا  ثّم  اليهود.  ِمنطقة  في  ـ«هدار»،  وال
اجلديد!  منظرها  رأت  حني  قلبها  األلم  اعتصر  فيها.  درست  التي 
هدمت وحتوّلت إلى أكوام من احلجارة واحلديد والرّدم. تنهّدت وقالت 
بغّصة وبصوت مجروح: «مدرسة جميلة مثل هذه، بنيت بفّن العمارة 
األنيق، فكيف يهدمونها؟ بدًال من أن ترّممها البلدّية وتستثمرها ألّي 

ّي».  مشروع ثقافّي أو فّن
سورية  من  عائلة «سراقبة»  الّتجارية؛  اجليران  مباني  بني  جتوّلنا  ثّم 
وعائلة  يافا  من  زيد»  «أبو  وعائلة  لبنان،  من  «اخلوري»  وعائلة 
«ُحنيني». حّدثتني عن كيفّية التزاور بني املعارف واألصدقاء؛ حيث 
كانت هناك طقوس خاّصة لذلك. قالت: «كانت العادة في املاضي أن 
تقوم كّل عائلة بتعيني يوم الستقبال ضيوفها من األصدقاء واملعارف 
مرّة في الّشهر، وُسّمي هذا اليوم «يوم االستقبال» حيث كانوا يعزفون 

املوسيقى ويغّنون ويحّضرون أطيب املأكوالت. 

ثم عرجّنا إلى سوق «الشوام الكبير» (مباني احلكومة اليوم)؛ اّلذي 
اّتخذ  هنا  ومن  الّسورّية،  اجلالية  معظمها  امتلكت  بدكاكني  اكتّظ 
اسمه. سرنا بني احلوانيت احلافلة بالعطارة والبقالة واألقمشة الّشامّية 
تفوح  اّلتي  العطرة  والروائح  واملشترين  بالباعة  واملُكَتظ  واحللوّيات، 
منها. وأصوات احلّمالني واُملنادين على بضائعهم ترافقنا، وموسيقى 
كؤوس الّتمر هندي وشراب الّسوس. مررنا بجانب حلوّيات الّصفدي 

الّشهيرة حيث تناولنا قطعة من احللوى. 
تقول:  احلّظ.  حالفها  كّلما  والدتها  ترافق  كانت  كيف  قرمان  تتذّكر 
«كنت أسير معها مبهورة مكتفية مبتعة املشاهدة، لم تكن أسواق 
أجمع  فكنت  اليوم،  عليه  هي  كما  األطفال  عالم  تغزو  األلعاب 
فأكسو  اخلياطة  فضالت  بقجة  من  املّلونة  األقمشة  من  قصاصات 
تكوينها  في  أتفّنن  دمية  منها  وأجعل  متصالّبني،  عوَدين  بها 
وتزيينها وألعب بها مع أترابي، باإلضافة أللعاب أخرى كّنا نلهو بها 

كالغمّيضة والقفز على احلبل واإلكس». 
مدفع  إطالق  تتذّكر  املدفع..  ملشاهدة  البلدّية  حديقة  إلى  عرّجنا  ثّم 
اإلفطار في رمضان اّلذي ُنصب في برج حيفا (نقل املدفع إلى متنزّه 
پانوراما في مرَكز الكرمل اليوم). واملسّحراتي اّلذي كان يطوف بني 
البيوت ويطّبل على صفيحة فارغة أو طبلة إليقاظ الّناس، صائًحا: 
«يا نامي وّحد الّله..». وتتذّكر أّيام العيد وصندوق العجب اّلذي كان 

مبثابة سينما ُمتنّقلة.
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قالت قرمان: «أذكر الكسوة الّشريفة للكعبة اّلتي كانت متّر من حيفا 
في القطار، قادمًة من الّشام إلى بالد احلجاز،  وهو طقس سنوّي. كان 
الّشرقي  بالّتطريز  املوّشاة  الكسوة  ل  وُحتمَّ حيفا  في  القطار  يتوّقف 
اجلميل على هودج اجلمل، ويطوفون بها في شارع الّسوق الرئيسّي. 
كيوم  االحتفال  هذا  لنا  وبالّنسبة  الّسنة،  في  مرّة  ذلك  يحدث  كان 
سنة  كّل  مرورها  ينتظر  طفولته  في  بدران  جمال  خالي  كان  عيد.. 
بشغف ليتمّعن تطريزها من أجل التعّلم منه، وكان ينقله بعد ذلك. 
وأصبح فيما بعد فّناًنا وُمبدًعا في الزّخرفة الّشرقّية واخلط الكوفي، 

تخرّج من كلّية الفنون الّتطبيقّية في القاهرة».
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وكانت  أشهر،  لسّتة  الّشهير  اإلضراب  العرب  أعلن   1936 عام  في 
ّية. حيث اشتعلت الّثورة بني العامني  قرمان ما تزال في املرحلة االبتدائ
1937 و1938، احتجاًجا على «وعد بلفور» بتحقيق وطن قومي 

لليهود في فلسطني. وانتقلت مع والدتها وإخوتها إلى بيروت، لكن 
في  سنة  تعلمت  الّتجارّية.  مصاحله  لرعاية  حيفا  في  بقي  والدها 
بيروت في مدرسة (اآلنسة أمينة املقدسي)، ثّم قررت العائلة العودة 
إلى حيفا. وكان يصعب العودة ألّن البيت ُمالصق للحّي اليهودي، 
وشهد توترًا شديًدا بني العرب واليهود. لذلك استأجرت العائلة بيًتا 
(راهبات  مدرسة  في  واحدة  سنة  درست  وهناك  األملانّية،  حي  في 

ّية.  الكرمليت). وتلقت مبادئ الّلغة اإليطال
وفي تلك الفترة ازداد الوضع سوًءا ّمما اضطرّها للّذهاب إلى مدارس 
غزة، وهناك عملت خالتها مديرة ملدرسة البنات، وكان خالها أستاًذا، 
ّية، املعلمة الراحلة  فتعّلمت سنة في غزة وحظيت مبُدرّسة للغة العرب
ا،  ـً ّي وطن املدرسة  جو  «كان  وتقول:  قرمان  وتتذّكر  احلسيني.  عصام 
فكّنا ننتظم كّل صباح لننشد األناشيد الوطنّية، ّمما عزّز روح القومّية 
ّية  العرب والّلغة  الوطن  بحّب  روحي  فتأّججت  نفسي،  في  ّية  العرب
والّشعر األصيل. وتكمل حديثها: «أتذّكر أّول بيت شعر كتبته كان 
ّية عند انتهاء الّسنة الدراسّية وعودتي إلى حيفا..  ملُدرّسة الّلغة العرب
(وعصام وّحي قلبي أن عيني لن تراها). أكملت تعليمها الّثانوي في 
مدرسة راهبات الّناصرة في حيفا. وتقول قرمان: «كان لهذا التنّقل بني 
جميع هذه املدارس ميزة اقتطاف ثمرة حضارات وأساليب مختلفة، 
والفرنسّية  في بيروت،  واإلنچليزّية  غزّة،  في  ّية  العرب لغتي  فقوّيت 

في راهبات الّناصرة». 
في سن الّسادسة عشر تزوّجت من درويش قرمان (ابن عّمها طاهر)، 

األكادميّي  تعليمها  أكملت  العشرين.  سن  حّتى  أطفاًال  تنجب  ولم 
إلى أن تخرّجت من كلّية «أورانيم» لتأهيل املعّلمات، وحصلت على 
أجنبت  دراستها  وخالل  اإلنچليزّية.  الّلغة  تعليم  في  البكالوريوس 

أبناَءها وبناتها: سوسن وُسليمى وطاهر ومنى.  
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اإلسالمي  والّدين  ّية  العرب والّلغة  اإلنچليزّية  لّلغة  كُمدرّسة  عملت 
ّية في قرية إبطن حّتى بداية سنة الّتسعني حني  في املدرسة االبتدائ
على  وعملت  املرأة»،  «كلمة  مجّلة  حترير  توّلت  استقالتها.  قّدمت 
برامج  عّدة  وقّدمت  «اليوم»؛  جريدة  في  واألسرة  املرأة  صفحة  حترير 
تلفزيونّية وإذاعّية. انُتخبت عام 1998 رئيسًة للهيئة اإلدارّية في 
الكّتاب  رابطة  مؤّسسي  من  وهي  سنوات،  خلمس  «امليدان»  مسرح 
الفلسطينّيني عام 1980. ومنذ الّستينّيات من القرن املاضي حّتى 

ّية واالجتماعّية. ّية والّنسائ اليوم ناشطة في الّنشاطات األدب

 UNðUHÒ�R�

وديوان   (1995) الهزار»  «حنني  ديوان  الّشعر،  من  ديوانني  أصدرت 
 .(2008) العمر»  «حصاد  وكتاب   ،(1997) الياسمني»  «عريشة 
ّية بُعنوان  قامت بترجمة قّصة من األدب اإلنچليزي إلى الّلغة العرب
«أحداث نيڤاريا»، وكتبت العديد من املقاالت. وهي اليوم تعّد ديوانها 

الّثالث، وتكتب مذّكراتها.  
وفي ختام احلديث، قالت: «نحن نتعّلم في كّل حلظة من حياتنا إذا 
فتحنا عيوننا وقلوبنا ووعينا على كّل ما يحيط بنا، وكما يقول 
الّشاعر: إذا فاتني يوم ولم أصطنع يًدا ولم أكتسب علًما، فما ذاك 

من عمري».
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احليفاوّي  الّنجم  ومحّبي  واملعارف،  واألصدقاء  األهل  من  كبير  عدد  بحضور 
املطرب زهير فرسيس، ّمت مساء االثنني األخير، افتتاح «بوتيك» أزياء خاص 
 «Zuhair Francis fashion» اسم  يحمل  فرنسيس،  زهير  بالفّنان 

ّية ممّيزة، مهيبة، في شارع يافا 44 في البلدة التحتا. ضمن أجواء احتفال
ّية اخلاّصة،  ّية والرّجال حيث عرضت خالل االفتتاح أفخر وأحدث املالبس النسائ
فرنسيس  وعد  وقد  العاملّية.  واملاركات  العاملّيني  املصّممني  وأشهر  ألكبر 
ّية خاّصة،  احلضور، عن وصول مجموعة إضافّية من األزياء، بتصاميم خيال

في األيام القريبة القادمة. 
تصميم  انتباهنا  لفت  ـ«بوتيك»،  ال في  جتوالنا  وخالل  أّنه،  بالّذكر  وجدير 
الديكور احلديث واملمّيز، واّلذي نال استحسان احلضور، باإلضافة إلى تشكيلة 
املالبس اجلميلة اّلتي ُعرضت خالل االفتتاح، واّلتي ّمت اختيارها شخّصًيا من 

قبل الّفنان فرنسيس.
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طبق  هي..  هي  فاألغاني  واملناسبات.  األعراس  في  إليها  نستمع 
األصل ال تغيير وال تبديل، كّلها معروف من قدمي أو حديث.. فال فرق 
بني هذه الّسهرة أو تلك، بني هذا املغّني أو ذاك.. الّنوعّية هي ذاتها، 
وال تختلف عنها سوى بحّدة الّصوت ومدى الّطرش اّلذي يصيبنا. 
املطربون  أعّدها  اّلتي  واألقراص  األسطوانات  إلى  نستمع  وكأّننا 
تقليد،  أصدق  يقّلدونهم  مطربونا  هم  وها  األغاني.  تلك  أصحاب 
ولكن بشيء من النشاز في الّصوت، والّصراخ في الّلحن، واالبتعاد 
احلفالت  تلك  في  املغّنني  إلى  استمعنا  وإذا  املوسيقّي.  الّسلم  عن 
ثقافة  ذوي  مغّنني  أمامنا  تخّيلنا  به،  بأس  ال  وعددهم  واألعراس، 
ّية، أو صوتّية رفيعة.. ولكن تنقصهم معلومة  موسيقية، أو غنائ
املطرب  هو  من  تعرف  وكيف  الغناء..  معلومة  وهي  بسيطة  واحدة 
ومن هو املغني؟ أن تستمع إليه في تصريحات فنّية أو سياسّية أو 
اقتصادية وكأّنه ملّم بكل جوانب الفنون، وعارف ببواطن املوسيقى 
الفضائّيات  بعض  تبّثها  اّلتي  البرامج  مع  اتفق  قد  ويكون  والفن، 
اّلتي تهدف إلى القيل والقال (الّلقلقة) فيطلق تصريحاته دون رادع 
أنفسهم  يظّنون  عّمن  بل  جميًعا،  عنهم  أحتّدث  ال  وهنا  وازع.  أو 
أغنية  يبدأ  املطرب  أّن  األعراس  في  سمعت  ما  وكثيرًا  مطربني.. 
ويخطئ في كلماتها، بحيث لم يجتهد املطرب نفسه لكي يفتح 
نفسه  يحصر  بل  كلها،  األغنّية  كلمات  على  ويتعرّف  «اإلنترنت» 
يحّبها  اّلتي  الرّدة  مزاجه  على  يدندن  ثّم  االفتتاحّية،  أو  باملقّدمة 
اجلمهور، ويطلق من كّل واد أغنية، ويخلطها مع أغنية في مقامها 
أو وزنها واملهم هو أن يرى جمهور الراقصني والرّقصات يهتزون أمامه 
إذا  وتخّيلوا  ويسرة..  مينة  ويتمايلون  صدورهم،  أو  أردافهم  ويهزون 
حاول أن يغني قصيدة شعرّية ألحد فحول الّشعر؟ فال بّد أن يحفظها، 
ولكن كيف؟ ألّن اهتمامه ينصب نحو الغناء وليس الّشعر، فكيف 
الّشعر.. حلفظ  حاجة  ال  لذا  والّضمة؟  والكّسرة  الفتحة  سيحفظ 
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أرشدوني من فضلكم إلى ذاك املطرب البليغ اّلذي ال يصرخ على 
املسرح، واّلذي إذا أسمعنا صوته ال يبدأ بالّصراخ والزّعيق والّنعيق.. 
وال يكون صوته بطبقة عالية حّتى يكاد يبح صوته، ويشّد على 
زالعيمه ويصدر أصواًتا ال عالقة لها بالغناء ال من قريب وال من 
بعيد.. ويبدأ ينتهر اجلمهور ويحثه على الّتصفيق، والرقص والّثورة 
الّشعبية.. ونراه يفتح شدقيه ويؤّشر بحركاته كأّنه يستغيث من غرق 
أو يستعني برب الفلق.. فهل يكون تشجيع اجلمهور على الرقص 
ويتراقصون  يتمايلون  ويجعلهم  يطربهم  أّنه  أم  عليهم؟  بالّصراخ 
طرًبا؟ قولوا بحّقكم كيف يقبل اجلمهور على نفسه ذلك؟ وكيف 

يرضى أن ينتهره هذا املغّني الذي ال يعرف كوعه من بوعه..
aO ÒD Ð

البارات،  أو  احلانات  في  للغناء  يناسب  املغّنني  بعض  أصوات  إّن 
إّال  يصلح  ال  وبعضها  احلّمام،  في  للغناء  يناسب  األصوات  وبعض 
للمناداة كالّناطور قدًميا، وبعضها ال يصلح إّال للمناداة لبيع الّبّطيخ 

طاملا نحن في فصل الّصيف.
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مرموقة  بل  ال  بها،  بأس  ال  مكانًة  ّية  الغنائ والفرق  املغّنون  يحتّل 
في بالدنا، وخاّصًة في موسم األفراح واألعراس؛ فيتهافت اجلمهور 
عليهم من كّل حدب وصوب للحجز املسبق ملواسم األعراس القادمة. 
ويهتّم كّل صاحب احتفال بأن يحجز حلفلته أفضل مطرب - إذا صّح 
ّية، فيساوم الفرقة حول الّسعر اّلذي  الّتعبير - وأفضل فرقة غنائ
يطلبه هذا املغّني أو ذاك، ثم يحّدد موعد احلفلة املرتقبة، واّلتي ال 
ّية، وأهم الّسهرات في هذا  بّد أن تكون أفضل وأحسن احلفالت الغنائ
املوسم أو املواسم كّلها، بحيث يصبح ُعرًسا ال ُينسى. ويطلق املطرب 
وعوده بتقدمي أفضل األغاني وأحالها، ولن يدع اجلمهور جالًسا، بل 

سيجعل الكراسي والّطاوالت تتراقص طرًبا.
وجتري الّترتيبات على ما يرام، بحيث يتّم تعيني موعد اإلكليل أو 
اليوم  مبوجب  عروس)  كالهما  العروس (الّصحيح  أو  العريس  سهرة 
اآلن.  حّتى  أحد  يحجزه  ولم  املطرب  أجندة  في  تبقى  اّلذي  الفارغ 
ويحني املوعد املشهود ويبلغ الوقت تلك الليلة اّلتي سيذكرها العرب 
والعجم، وستنطلق فيها أجمل األحلان وأعذبها، وسيقف زرياب حائرًا 

أمام عظمة هذه املوسيقي وذاك املطرب..
ÆÆÁ¬ ÆÆu�U¼

مبا  عامرة  واملوائد  واملقاعد  الّطاوالت  فنجد  االحتفال  قاعة  وندخل 
النَدلة.  أفضل  وقّدمه  الّطهاة،  أمهر  أيدي  صنعته  ومبا  وطاب،  لّذ 
العظيمة  للّسماعات  الّصوت  يضبط  الذي  التقنّي  نسمع  ولكّننا 
الّشأن والكبيرة احلجم اّلتي ستصّم اآلذان وتخرس األلسن، وهو يقول 
«هالو.. هالو.. أه.. آه.. أي.. أي..»، ومتضي أكثر من نصف ساعة 
على الهالو واآله.. واملوسيقّيون يجّهزون آالتهم الوترّية واإليقاعّية أو 
التخبيطّية حّتى يضمنوا أّن املوسيقى لن يعلوها أّي صوت وال حّتى 
صوت املغّني، وكأّننا سندخل في معركة حامية الوطيس، وينبغي أن 
يبعث فينا املطرب احلماس، ويلهب أكّفنا بالّتصفيق ويجعلنا ننقض 
قد  أّننا  من  بالرّغم  املدينة..  سور  وراء  لنا  يكمن  الذي  العدو  على 
نكون أنصاف سكارى أو متخّدرين. وأذكر أّنني طلبت ذات مرة من 
أحد التقنّيني، واّلذي يسّمي نفسه مدير الفرقة - أن يخّفف من حّدة 
الّصوت اّلذي يجهزه، فأجابني بأّن أجهزته عالية الّصوت بطبيعتها، 
وال يستطيع تخفيفها أكثر!! وفي مناسبة غيرها اّدعى مدير لفرقة 
سيعلو  الّطبول  صوت  فإن  الّسماعات  صوت  خّفف  إذا  أّنه  أخرى 
فقلت  املوسيقّية..  األدوات  من  وغيرها  والعود  الكمان  صوت  على 
له: ملاذا أنت بحاجة إلى الّطبول وال تكتفي بالطبلة والرّق لإليقاع؟ 
أال تكفيك طبلة أو طبلتان؟ فضحك واعتقد أّني أمازحه، فكظمت 
غيظي وجلست وأنا أضع أصبعي في أذني ألحجب الّصوت عنها، 
وأخذت أصرخ كّلما أردت التحّدث إلى زوجتي وهي بجانبي، أو ألقي 

التحّية على أحد يجلس أمامي.
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هذا الوضع هو مقّدمة للوصول إلى غايتنا واحلديث عن األغاني اّلتي 
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رحم الّله مهيار الديلمي اّلذي غّنى قصيدته:
ِد بِّ َع َت َعْلِت ِبناِسٍك ُم َحِة ِفي اِخلماِر األَْسَوِد     َماذا َف ي ُقْل ِلْلَمل

لكي ينفق بضاعة الفتاة، ابنة صديقه اّلتي طلبت منه أن يقول فيها 
ما يناسب، لكي تبيع براقعها أو خمورها اّلتي كسدت؛ ولكن ما 
وفتيات  نساء  عليه  أقبلت  حّتى  بالغناء  عقيرته  مهيار  رفع  أن 

كثيرات، وباعت الفتاة خمورها.
tM� ÒbÐ ô `O{uð

إذا كنت قد وصفت بعض املغّنني بأّنهم ال يصلحون حّتى للمناداة 
بغضب  تسّببت  ورّمبا  الّسمك.  أو  واخليار،  اخلّس  أو  الّبطيخ  لبيع 
أحدهم ومالمته، ولذا ال بّد من اإلشارة إلى أّن جميع املغّنني أصدقائي، 
يعرفونني وأعرفهم، أحّبهم وأشّجعهم بصورة دائمة، ولكّني لم أذكر 
ا، إّال لعدد قليل منهم، وكتبت عنهم املقاالت  ـً رأيي فيهم شخصّي
فاحترامي  املختلفة،  والّصحفّية  اإلذاعّية  املقابالت  معهم  وأجريت 
ومحّبتي هي للجميع. وكثيرًا ما كنت ألفت نظر هذا املغّني أو تلك 
املغّنية، وأشير إلى صوتها بعبارات الّتوجيه والّتقييم والّنقد البّناء. 
وكّل َمن استمع إلى رأيي وانتبه إلى حاله، اعتدل وقوّم سبيله ونهج 
أغانيه، وكنت صريًحا بغاية الّصراحة والوضوح، أّن صوت هذا جميل 

وصوت تلك عذب أو بحاجة إلى حتسني.
ألّن  هذا،  بحديثي  املغّنني  جميع  أشمل  ال  فإّني  ثانية  ناحية  ومن 
وعاطفة  رخيمة  وبأصوات  الغناء،  في  رائعة  مبوهبة  يتمّتع  بعضهم 
جّياشة. ال بل يفوقون من يسّمون أنفسهم مطربني في لبنان أو مصر 
على  واملعتمدون  والّصارخون  املنادون،  هم  أولئك  بل  الّسعودية،  أو 
الفنون الهابطة، واملظهر اجلذاب أكثر من الصوت اجلذاب، وعمليات 
وجميعهن  واألجساد،  الوجوه  في  الغثيان  تثير  التي  التجميل 
أعيرهن  وال  أعرفهن  ال  ّممن  وغيرهّن  وإليسا  هيفا  بتقليد  يرغنب 
أي انتباه واهتمام ال لشيء، سوى ألنهّن لّبني طلب مدير أعمالهن 
وظهرن كعارضات أزياء ال كفّنانات. وما نراه اليوم أّن الفضائّيات 
وليس  سحنتها،  حلسن  أو  وجهها  جلمال  هذه  تشّجع  اّلتي  هي 
قط.  آخر  شيء  ألّي  وليس  للكاميرا  مالئمة  فهي  صوتها،  لعذوبة 
والدراسة  العلم  إلى  بحاجة  هي  بل  املوهبة  يكفيها  ال  الفنون  إّن 
والتخّصص، فهذا يصقلها مع اخلبرة والتجربة. واحلديث موّجه إلى 
املوسيقّيني والعازفني أيًضا، وليس املغّنني فقط. وحّتى ال يعود ضارب 
الطبلة ضارًبا بل عازًفا، وال يعود من يدّق على اآلالت املوسيقّية 
وهذا  ومطربون.  وموسيقّيون  عازفون  لدينا  يصبح  عازًفا،  بل  دقاًقا 
اليوم ليس بعيًدا، حيث نرى شبابنا الفّنانني من مطربني وموسيقّيني 
مع  شريفة  منافسة  في  أصواتهم  وتصدح  عاملّية،  منّصات  يعتلون 
الّصاالت.  أفخم  وفي  املسارح،  أرقى  على  ويظهرون  الفنانني،  كبار 
فوجلوها. العاملّية  أبواب  طرقوا  أّنهم  جرأة  وبكّل  عنهم  أقول  وهؤالء 
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يخالفني  وقد  أراه،  كما  مصر،  في  املشهد  إّن 
فيه الكثير من الّناس، ينذر بكارثة إنسانّية قد 
تنال األخضر واليابس، حتت مسّمى الدميقراطّية 
احلديثة في العالم العربّي، واّلتي أثبتت فشلها 
إذا ما وصل إلى احلكم من ينتمون إلى التّيار 
اإلسالمّي، األمر اّلذي جعل العالم العربّي بشكل 
عام، والّشعب املصرّي بشكل خاص ينقسم إلى 
ثالثة أقسام نستطيع مالحظتها من خالل األحداث 
اجلارية في مصر، واّلتي يندى لها جبني الّشرفاء. 
يرفض  اّلذي  القسم  فهو  األّول  القسم  فأّما 
أشكاله،  بكل  اّلدين  ويحارب  واّلدين،  الّشريعة 
َعلمانّية  غرار  على  الدولة،  بَعلمانّية  ويطالب 
متشّدد  قسم  فهو  الّثاني  القسم  وأّما  فرنسا.. 
بحلول  يقبل  وال  الّتعّصب،  إلى  تشّدده  ويصل 
وسطّية جتمع كل أطياف املجتمع.. وأّما القسم 
الّثالث هو التّيار اّلذي قاده الرّئيس مرسي اّلذي 
حاول أن يكون وسًطا بني شريحتني من الّشعب؛ 
وخصوًصا  التّيارات،  هذه  عليه  تكالبت  وقد 
فقد  والفّنانات.  الفّنانني  مبجموعة  لقائه  بعد 
قبل  من  بها  وّكل  اّلتي  لألمانة  بخيانته  اّتهم 
هناك  كانت  التخّبط  هذا  وبني  املتشّدد،  التّيار 
احلكم  إلى  بالوصول  فشلوا  اّلذين  مجموعة من 
عبر صناديق االقتراع، يضعون اخلّطة إلنهاء دور 
الرئيس مرسي وتّياره؛ ولو كان عن طريق انقالب 
عسكرّي ولو كان الّثمن أشالء متزّق، ونساء ترّمل 
إّن  املعادلة.  هذه  في  والغريب  تتّيتم،  وأطفال 
خصمهم  مع  تعاون  مصر  في  املتشّدد  التّيار 
لن  أّنهم  علًما  الّطريق،  خارطة  إعداد  في  
ا   ـً يّتفقوا بينهم، مما سيجعل املشهد أكثر دموّي
وملخص الواقع تفّتت املجتمع املصري، ومحاولة 
كّل طرف من هذه األطراف إخضاع الّطرف اآلخر  
وفق أجندته اخلاّصة، واّلتي من خاللها يحاول كّل 
منهم إلغاء الّطرف اآلخر، وال يقبل به شريًكا، وال 
احلال  وهذا  جتمعهم،  مشتركة  لغة  بينهم  يوجد 
ال يقبل به عاقل ألّن االختالف بني الّناس شيء 

فطرّي وطبيعّي، وال ميكن إنكاره.
ًة  ُأمَّ اَس  النَّ َعَل  َجلَ رَبَُّك  َشاَء  ْو  {وَلَ تعالى  قال 
رَبَِّك  ِم  رَْح ِمن  إالَّ  ُمْخَتِلَفْنيِ  وَن  َيزَاُل وََال  وَاِحَدًة 
اخللف  يزال  كثير: «ال  ابن  قال  َخَلَقُهم}.  وَلذِلَك 
ومللهم  ومعتقداتهم  أديانهم  في  الّناس  بني 
ونحلهم ومذهبهم». ويفهم من اآلية القرآنّية أّن 
اإلسالم يقّر بسّنة االختالف بني الّناس بكل شيء 
االختالف  من  الكبير  التنوّع  يشهد  وواقعهم، 
قدرة  ومدى  واجلسمانّية،  العقلّية  القدرات  في 

البعض في االنتاج وترسيخ الّسلم االجتماعّي.
وهو  العقلي،  االجتهاد  االختالف  هذا  ومنبع 
قال  واالختالف.  التنوّع  استكشاف  أسباب  أحد 
الّنظريات  أّن  النظار  عند  ثبت  وقد  الشاطبي: 
أّن  إلى  باإلضافة  عادًة،  عليها  االّتفاق  ميكن  ال 
بعض الّنفوس متيل إلى الّتيسير، وبعضها مييل 
إلى الّتشدد مع الّتراجع في طلب العلم واالكتفاء 
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في  الفوضى  إلى  يؤّدي  ّمما  العلم،  َمن  بالقليل 
إلى  يؤّدي  اّلذي  الّشيء  والفتوى؛  القرار  اّتخاذ 
التعّصب األعمى للّشخص أو اجلماعة، ومينع من 
االنفتاح على الّطرف اآلخر، وعدم القبول باحلوار 
ّينها الّله  مع اآلراء املختلفة خالف الغاية اّلتي ب
َها النَّاس أّنا  من خلق الّناس. قال تعالى {َيا أَيُّ
اِئَل  َب ْم ُشُعوًبا وََق ْم ِمْن ِذَكر وَُأْنَثى وََجَعْلَناُك َخَلْقَناُك
َه  اللَّ أَنَّ  ْم  أَْتَقاُك الّله  ِعْنَد  رََمُكْم  أَْك أَّن  ِلَتَعارَُفوا 
أّنه  البشر  خلق  تنوّع  من  ويفهم  َخبيرٌ}؛  يٌم  َعِل
على  بعضهم  الّناس  انفتاح  غايته  رّباني  أمر 
بعض رغم االختالف القائم بينهم ولذلك نرفض 
أّن يؤّدي هذا االختالف إلى خالف وخصومة، كما 
على  أخطر  وليس  مصر  في  اليوم  حاصل  هو 
الّشمل  تشّتت  اّلتي  الفرقة  من  ّية  العرب األّمة 
من  مقّدساتها  وتدّنس  هيبتها،  األّمة  وتفقد 
اعتداء على بيوت العبادة من مساجد وكنائس؛ 
وصاحب  عاقل  كل  ينكره  أن  يجب  اّلذي  األمر 
َفَتْفَشُلوا  ُتَنازُِعوا  {وََال  الله  يقول  ولذلك  دين. 
وََتْذَهُب رِيُحُكْم}. ومن هنا اجتماع كلمة العرب 
شرعّي  مطلب  بعض،  من  بعضهم  واقتراب 
وإنسانّي، فتح احلوار القائم على االحترام ضرورة 
من الضرورّيات. وقد جاء في االثر «إذا ذّل العرب 
ذّل اإلسالم»؛ لنحّقق أّمة واحدة ال تعرف الفرقة 
تكتمل  بل  البغضاء،  وال  العداوة  تعرف  وال 
فرحتنا إذا وقف هؤالء جميًعا مع االختالف القائم 
الكبيرة  الّتحدّيات  ملواجهة  واحًدا  ا  ـً صّف بينهم، 
في  إّال  تصّب  أن  ميكن  ال  واّلتي  أمامهم،  اّلتي 
إّال  يعرف  ال  العصر  وهذا  ّية؛  العرب األّمة  تكتل 
وكل  الّدين؛  مبنطق  أو  املصلحة  مبنطق  التكّتل 
األمة  هذه  من  مسؤول  كّل  على  يفرض  هذا 
يسعى  أن  ووعي  رأي  ذي  كّل  وعلى  ّية،  العرب
الفرقة.  عن  األّمة  هذه  تبتعد  وأن  الوحدة،  إلى 
واملتتّبع للّتاريخ يعلم أّن الوحدة كانت شعار األّمة 
الّدسائس  كانت  دائًما  ولكن  الّديني،  ومطلبها 
وخطابنا  جماعتهم.  تفرّق  اّلتي  هي  اخلارجّية 
{وَاْعَتِصُموا  الرّباني  اخلطاب  ذلك  عاقل  لكّل 
ِنْعَمَة  وَاْذُكرُوا  رُِّقوا  تَف وََال  َجميًعا  ِه  اللَّ ِل  ِبَحْب
ُقلوِبُكْم  ْنيَ  بَ َفألف  أَْعَداَء  ُكْنُتم  إذ  ُكْم  ْي َعَل ِه  اللَّ
رٍَة  ِتَه أْخواًنا وَُكْنُتم َعَلى َشَفا ُحْف ْم ِبِنْعَم ْحُت َفأْصَب
آَياته  الّلُه   ُ َبنيِّ ُي َكذِلَك  ِمْنَها  َفأْنقَذكم  اِر  النَّ ِمَن 
ُتَفرّقوا  َكالَّذيَن  َتُكوُنوا  {وََال  َتهتُدون}؛  ُكم  لَعلَّ

َنات}. يِّ َب ْم اْل واخَتِلفوا ِمن بَعِد َما َجاَءُه
وأن  والّدين،  العقل  حتكيم  الّساعة  فمطلب 
تقريب  على  تعمل  العقالء  من  جبهة  تتكّون 
األطراف  اجتماع  على  والعمل  الّنظر  وجهات 
األزمة  هذه  حلّل  واحدة،  طاولة  على  املتنازعة 

ولتجتمع كلمة األّمة. 
ِر  ْي ة َيدُعوَن إلَى اَخل قال تعالى {وَْلَتُكْن ِمْنُكم ُأمَّ
وَأولَِئَك ُهم  املُْنَكِر  َعِن  وََيْنُهوَن  ِباملَْعروِف  وََيأمروَن 
الّدماء  حقن  من  أفضل  خير  وأّي  املُْفِلُحوَن}؛ 

وإفشاء الّسلم األهلي بني األّمة الواحدة.

تكثر في اآلونة األخيرة األحاديث عن الّظهورات 
املرميّية، وبخاّصة تلك اّلتي حتدث في مديغورييه 
هذه  بصّحة  يعترف  َمن  منهم  (كرواتيا). 
إميانه  ُتنّمي  ًة  روحّي حالًة  ليعيش  الّظهورات 
وجتّذره باملسيح، ومنهم َمن ال يجد فيها مبرّرًا، 
مرتكزًا على أّن الكنيسة الكاثوليكّية لم ُتعِط 
ا واضًحا بشأن هذه الّظهورات،  ـً ّي بعد قرارًا نهائ
ومنهم َمن يّدعي أّن هذه الّظهورات ُتقوّي مفهوًما 
خاطًئا حول «عبادة» مرمي إلى جانب عبادة ابنها، 

يسوع املسيح.
ا  ـً يومّي ون  ُيصلُّ املؤمنني  من  املاليني  مئات  إّن 
صالة  جماعات  وُيشّكلون  الوردّية،  املسبحة 
املرميّية  املزارات  إلى  دوًما  يترّددون  كما  مرميّية؛ 
املنتشرة في العالم، كلورد وفاطيمة ومديغورييه، 
الرّهبانّية  الّدعوات  من  الكثير  أّن  عن  ناهيك 

والكهنوتّية تأتي من هذه اجلماعات املرميّية. 
يوحّنا  الّطوباوّي  البابا  قداسة  يوًما  أعلن  ولقد 
حالة  على  تعليقه  في  قائًال  الّثاني،  بولس 
لذهبُت  أعظم،  حبرًا  أكن  لم  «لو  مديغورييه: 

ا إلى مديغورييه!».  ـً حاًال حاّج
جوزيف  الكاردينال  أعلن   1984 العام  وفي 
الّسادس  بندكتوس  الفخرّي  (البابا  راتزينچر 
عشر)، رئيس مجّمع عقيدة اإلميان في الكنيسة 
الكاثوليكّية آنذاك: «إّن إحدى عالمات األزمنة، 
هي أّن الّظهورات املرميّية تتكاثر في كّل العالم».

من هنا نتبّني أّن موقف الكنيسة الكاثوليكّية 
بها  يقوم  اّلتي  احلّج  زيارات  أبًدا  ُيعارض  ال 
املؤمنون من مختلف أنحاء العالم، وبخاّصة أّن 
هذه الزّيارات تأتي بثماٍر روحّية عظيمة، إذ إّنها 
إلى  والّظلمة  اخلطيئة  حالة  من  اإلنسان  تقود 
حالة الّنعمة والّنور، فُيصبح إنساًنا جديًدا على 

حسب مرضاة الّله. 
والرّوحّية  اإلميانّية  االختبارات  جميلٌة  هي  وكم 
إلى  حّجهم  أثناء  الكثيرون  بها  يقوم  اّلتي 
املزارات املرميّية، إذ يعودون إلى األوطان ُمخبرين 
القلبّية  والّسعادة  الّداخلّي  الفرح  خبرة  اجلميع 

اّلتي نالوها من والدة اإلله العذراء الّطاهرة. 
بواسطة  الكثيرين  ارتداد  في  عيٌب  هناك  هل 
ُيعاَقب  أن  يجب  ُجرًما  ُيعتبر  هذا  هل  مرمي؟ 

الّضاّل  االبن  بعودة  نفرح  أن  علينا  أم  عليه؟ 
حالة  كّل  جديد؟  من  الوالدّي  بيته  إلى 
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ارتداٍد حتدث في لورد أو فاطيمة أو مديغورييه 
أو في أّي مكاٍن آخر، ُتشّكل حالًة من الفرح في 

الّسماء، في الكنيسة املنتصرة بدم احلمل.
للعذراء  أّن  على  قاطًعا  دليًال  ُيعطينا  هذا  كّل 
الكاثوليكّي،  الّالهوت  في  مركزّيًة  مكانًة  مرمي 
ألّن الكنيسة الكاثوليكّية (وحّتى األرثوذكسّية) 
تؤمن إمياًنا قاطًعا أن بفضلها وبفضل موافقتها، 
كلمة  دخول  ممكًنا  صار  أي  بشرًا،  الكلمة  صار 

الّله في الّتاريخ اإلنسانّي. 
وكّل إنساٍن مدعّو ألْن ُيقّدم ذاته لّله لكي يدخل 
في قلب البشر على مثال العذراء مرمي. ولكّننا 
بحاجة إلى أن نكون عذارى، أي طاهرين، غير 
بهذه  الّدنيوّية.  للعقلّية  منقادين  أو  مدَنّسني 
خالص  أجل  من  الّتعاون  ُميكن  فقط  الّطريقة 

العالم على مثال مرمي.
عن  عاٍر  أمٌر  فهذا  ُتعَبد،  مرمي  أّن  أّما 
الكاثوليكّية  الكنيستني  أّن  وخاّصة  الّصحة، 
واألرثوذكسّية، تؤمنان بأّن مرمي هي اخلليقة البشرّية 
لبست  أي  وتأّلهت؛  اخلالص  نالت  اّلتي  األولى 
الّطبيعة اجلديدة اّلتي هي على صورة املسيح. 
إّنها  تقول  ال  ظهوراتها،  خالل  ومن  فمرمي، 
الّشخصّية املركزّية في تاريخ اخلالص، بل تقودنا 

دوًما إلى ابنها يسوع املسيح. 
تكون -  بأن  تقبل  ولن  تكون -  ولن  لم  مرمي، 
ابنها  ِقَبل  من  ُمرَسلٌة  ألّنها  ابنها،  عن  بديًال 
إلى  وأمومتها  وعطفها  وّها  بحنُّ ُترجعه  للعالم، 
حالته  من  للخروج  إّياه  مساعدًة  الّله،  أحضان 
بنوّته  إلى  إّياه  وُمعيدًة  املستعصية،  املرضّية 

املفقودة باخلطيئة.
إليِك  اليوم  أحوجنا  ما  مرمي!  يا  أعظمك  ما 
زواًجا!  تعرف  لم  اّلتي  البتول  األّم  أّيتها 
إّنِك اجلميلة بني كّل نساء العالم، ألّنِك 
تعيشني خبرة احلّب اإللهّي، وما أحوجنا 
اليوم إلى عيش مثل      هذه اخلبرة! 

مديغورييه  إلى  مسيرة احلّج  فإّن  لذا، 
مستمرّة وستستمرّ، وثمار الّظهورات من 
حضن الكنيسة،  وإلى  االميان،  إلى  الرّجوع 
وإلى الّتمّسك بالعبادة والّصالة، وإلى تنقّية 
وتطهير الرّوح  القلوب،  وغسل  الّضمائر 
وال  ُتَعّد  ال  واملناولة،  االعتراف  بواسطة 

ُحتصى. 
شهيرٍة  بعبارٍة  هذه  مقالتي  مختتًما 
الّثاني،  بولس  يوحّنا  الّطوباوّي  للبابا 
البابوّية  البراءة  من  نوًعا  ُيعطي  وفيها 
«لقد  مديغورييه:  في  العذراء  لظهورات 
اعتراف». كرسي  مديغورييه  أصبحت 
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مساء  ميدان «پاريس»)،  باسم  اليوم  (املعروفة 
كّل أحد ورشات رياضّية متنوّعة، تشمل الزّومبا 
ـ«سپينينچ»، الّلتان تعتمدان على الرّياضة  وال

والرّقص في آٍن واحد.
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من  مستوحاة  حيوّية،  راقصة  رياضة   - زومبا 
عّدة  مع  ودمجت  تطوّرت  الالتينّي،  الرّقص 
والّشرقّي  والهندّي  كالغربّي  أخرى،  رقصات 
أصل  من  كلمة  زومبا  تقليدّية.  ورقصات 
واستمتع  بسرعة  حترّك  وتعني:  كولومبّي 
ضغوط  من  للتخّلص  طريقة  وهي  بوقتك. 
وأعباء احلياة اليومّية، والّشعور بالّسعادة واملرح 
في  مساهمتها  إلى  باإلضافة  ممارستها،  مبجرّد 
ورشاقة. بدنّية  بلياقة  والتمّتع  الوزن  تخفيف 

عدد  املّجانّية  الرياضّية  الورشات  هذه  وجتذب 
أطياف  من  واملشاركني  املشاركات  من  كبير 
وتأتي  مختلفة؛  اجتماعّية  وشرائح  وأعمار 
ضمن فّعالّيات عديدة ومتنوّعة، ثقافّية وفنّية، 

جتري في البلدة الّتحتا من مدينة حيفا.

*åUHO�ò q�«d ≠ استقبلت ربيحة ذياب، وزيرة 

شؤون املرأة الِفَلسطينّية، في مكتبها مبدينة رام الّله، 
صباح األربعاء األخير، احليفاوّي وديع أبونّصار، (مدير 
مدينة  من  يّتخذ  اّلذي  لالستشارات)،  الدولّي  املرَكز 
الّتعاون  سبل  في  البحث  ّمت  حيث  له،  رًا  مّق حيفا 
فيما  الّنسوّية  املشاريع  بعض  بتطوير  الّطرفني  بني 
الوزارة  اهتمام  إثر  وذلك  األخضر،  اخلط  طرَفي  بني 
بهذا املضمار، والّدراسات اّلتي قام بها املرَكز الدولي 
الدراسة  سّيما  ال  املجال،  هذا  في  لالستشارات 
املتسفيضة اّلتي نفذها في العام املاضي، واملّتعلقة 
إسرائيل  من  ِفَلسطينّيات  نساء  إشراك  بإمكانّية 
الّضفة  في  املرأة  متكني  إلى  تهدف  اّلتي  مبشاريع 
ج»  كـ«ِمنطقة  املعرفة  املناطق  في  وبالّذات  ّية،  الغرب

(حسب اّتفاقيات أوسلو).
وأطلعت الوزيرة ذياب أبونّصار على بعض اإلجنازات 
بالّذات  املاضية،  األعوام  خالل  وزارتها  حّققتها  اّلتي 
من خالل تبّني مجلس الوزراء الِفَلسطينّي للعديد من 
املشاريع اّلتي تهدف إلى تعزيز مكانة املرأة في احلياة 
على  ذياب  الوزيرة  أبونّصار  أطلع  حني  في  العاّمة، 
بعض نشاطات املرَكز اّلذي يديره، ال سّيما تلك املتعّلقة 
ا. ـً واقتصادّي ا  ـً سياسّي الِفَلسطينّية،  املرأة  بتمكني 

خالل  موّسع  اجتماع  عقد  على  اجلانبان  اّتفق  وقد 
بضعة أسابيع بني بعض مسؤولي الوزارة واملرَكز من 
عينّية  مشاريع  حول  واخلبرات  األفكار  تبادل  أجل 
ّية مختلفة من طرَفي  اّلتي قد تشمل قطاعات نسائ

اخلط األخضر.
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تعرّض العب «ريال مدريد» اإلسپانّي، تشابي 
ألونسو، اّول أمس األربعاء، إلصابة في مشط 
القدم اليمنى، خالل تدريب الفريق، وهو األمر 
اّلذي قد ُيبعده عن املالعب ملّدة ثالثة أشهر.

من اجلدير بالّذكر أّن هذه اإلصابة هي نفس 
ما  مارسيلو،  بالبرازيلي  أملّت  اّلتي  اإلصابة 
تشرين  في  جراحّية  عملّية  إلجراء  اضطرّه 
على  وغاب   ،2012 العام  من  األّول/أكتوبر 

إثرها عن 19 مباراة.
وكان الّالعب قد خضع جلراحة للعالج من انزالق 
غضروفي في ميونخ، في الّسابع من حزيران 
املاضي؛ وكان من املقرّر أن يغيب شهرين إّال 
أّنه لتسريع عودته تعاقد مع مدرّب شخصّي، 

في أثناء فترة العطلة للحاق باملوسم.

بعد انتهاء العطلة الّصيفّية، والّتحضيرات املكّثفة 
للموسم اجلديد، ستنطلق أولى مباريات هذا العام، 
غًدا الّسبت، في متام الّساعة 1750 في استاد عّكا، 

بني هپوعيل عكا وبطل الّدوري مكابي تل أبيب.
سيستضيف  مساًء،  الّسابعة  الّساعة  متام  وفي 

مع  حيفا  هپوعيل  فريق  هشارون»  رمات  «عيروني 
مدرّبه اجلديد شلومي دورا.

أّما فريق مكابي حيفا، فسيبدأ الّدوري في مباراة 
األحد  يوم  إليعزر»  «كريات  استاد  في  بيتّية، 
(2100) أمام «عيروني كريات شمونة»؛ وقبل ذلك 

بساعة، سيلتقي اّحتاد أبناء سخنني مع هپوعيل تل 
أبيب في استاد «بلومفيلد» في يافا.

على  فستجري  األّول،  األسبوع  مباريات  باقي  أّما 
الّنحو الّتالي:

(الّسبت  الّسبع  بئر  هپوعيل   – القدس  بيتار   *
2015) - رمات غان * هپوعيل «رعنانا» – مكابي 

بني   * نتانيا   -  (1900 (الّسبت  تكڤا»  «پيتح 
«بلومفيلد»/  -  (1900 (الّسبت  أشدود   – يهودا 

يافا.
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انتقام  من  برشلونة  فريقه  نييمار  البديل  أنقذ 
ديڤيد ڤيا، وقاده للّتعادل مع «أتلتيكو مدريد» 
على  بينهما،  جرت  اّلتي  املباراة  في   ،(1-1)
ملعب «ڤيسنتي كالديرون» في مدريد، في ذهاب 
ـ«سوپر» اإلسپانّي. وينتظر الفريقان لقاء  كأس ال
ملعب «كامپ  على  القادم،  األربعاء  يوم  اإلياب، 

ـ«سوپر كوپا» اجلديد. نو»، لتحديد حامل ال
الّشوط  في  املعهود  مبستواه  «بارسا»  يظهر  لم 

الّشوط  خالل  املعتاد  ألدائه  عاد  ولكّنه  األّول، 
الّثاني.. بينما تأّلق العبو «أتلتيكو مدريد» - 
حاملو الكأس من الّناحية التكتيكّية - حيث 
الفريق  وقرأ»  «درس  مدربهم  أّن  واضًحا  كان 

ًدا. الكتالونّي جّي
فقد استطاع ڤيا أن يرد بقوة على فريقه الّسابق 
املوسم  نهاية  عنه  استغنى  بعدما  (برشلونة)، 
هدًفا  بإحرازه  حقيقّي،  هّداف  أّنه  وأثبت  املاضي، 
جميًال.. بينما سّجل نييمار «اجلوهرة البرازيلّية» 
أوراقه  واعتمد  مع «بارسا»،  األّول  الرّسمي  هدفه 

مع اجلماهير الكتالونّية! 
أّما ميسي فقد اختفى متاًما، وقد مسك عضلة 
واستبدل  األّول،  الّشوط  نهاية  اليسرى  فخذه 

بسيسك فابريغاس.
األربعاء  يوم  اإلياب،  لقاء  جميًعا  ننتظر  واآلن، 
على  احلائز  بذلك  لنعرف  برشلونة،  في  القادم 

الّلقب األّول في إسپانيا.
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يحّققها  التي  النجاحات  إّن 
البالد  في  العرب  املبدعون 
والّثقافي،  الفّني  املجالني  في 
األخرى،  املجاالت  إلى  باإلضافة 
واملجال  والطّب  كالرياضة 
األكادميّي، لفتت أنظار الّصحافة 
العبرّية اّلتي أخذت حتّلل وتفّسر 
هذه الّظاهرة، واّلتي خلقت واقًعا 

جديًدا في املجتمع اإلسرائيلي. 
فاإلجناز اّلذي حّققته لينا مّخول، 
برنامج  في  املثال  سبيل  على 
مصدر  هو   ،The Voice
ّية  العرب للجماهير  واعتزاز  فخر 

الفّن  محّبي  لكاّفة  قاطع  وإثبات  البالد،  في 
واملوسيقى، أّننا كشعب عربّي في داخل إسرائيل، 
نتمّتع بطاقات هائلة في مجاالت اإلبداع املتنوّعة، 
وأبحاث.  وعلوم  وأدب  وموسيقى  مسرح  من 
برنامج  في  ّية  بالعرب مّخول  لينا  غّنت  فعندما 
أغنية  قّدمت  عندما  العبرّية،  وبالّلغة  إسرائيلي 
الّثقافة  قدمت  فهي  لفيروز،  باخلريف»  «بذّكر 
ّية للجمهور العبرّي، فإّنها حظيت باعتراف  العرب
كبير  مكسب  وهذا  وحضارتنا،  بثقافتنا  اآلخر 
على  وحصولها  جناحها  بفضل  أصبحنا  بل  لنا. 
لقب «أجمل صوت» األفضل، األجمل، وأصبحنا 
خانة  في  اخلجولة  املشاركة  وليس  املتفوّقني 
نتيح  نحن  ليقولوا «ها  العربي،  خانة  محدودة، 
كنّد،  لينا  بنجاح  أصبحنا  بل  للعرب»،  املجال 
العبرّية.  والّثقافة  العبري  للفّن  حقيقي  ومنافس 
«جائزة  إسرائيل  منحت   1992 العام  وفي 
إسرائيل في األدب» للكاتب املبدع إميل حبيبي، 
ّية إسرائيلّية. إّن منح إميل  وهي أرفع جائزة أدب
حبيبي هذه اجلائزة، وبغّض الّنظر عن الّنقاش الذي 
دار في حينه حول استالم حبيبي لهذه اجلائزة، هو 
الذي  الفلسطينّي  باألدب  رسمي  اعتراف  مبثابة 
ُيكتب في داخل إسرائيل من الّناحية اجلغرافّية، 
جزء  هي  ّية  العرب الّثقافة  أّن  واضح  إعالن  ومبثابة 
بلورتها.  في  وتساهم  اإلسرائيلّية،  الّثقافة  من 
ّية الّلغة، وأدبها متعّدد الّثقافات.    فهي ثقافة ثنائ
وفي العام 1989، فازت مسرحّية «رأس اململوك 
جابر» باجلائزة األولى في مهرجان املسرح اآلخر في 
ا، إّمنا كان بإمكان  ـً عكا، وهذا الفوز لم يكن عادّي
كّل َمن شاهد هذه املسرحّية، وقرأ ما كتبه كبار 
النّقاد اإلسرائيلّيني، واستمع حلديث اجلمهور في 
بإعجاب  يتحّدثون  كانوا  اّلذين  املهرجان  أروقة 
منقطع الّنظير عن مسرحّية «رأس اململوك جابر»، 
من  ستكون  األولى  اجلائزة  بأّن  ويثق  يدرك  كان 
نصيب هذه املسرحّية، ألّنها تستحّق ذلك وليس 
ألية اعتبارات سياسّية أو غير سياسّية. فكان 
يجري احلديث عن مسرحّية من نوع آخر، أسلوب 
اجلمهور  مع  املمّثل  فيه  وينخرط  يتفاعل  جديد 
بال حدود. األلوان املختلفة، احلركة، املرح، الفكاهة، 
الغناء،  الرقصات،  اإلميائّي،  الّتمثيل  األقنعة، 
املوسيقى.. ماذا لم يكن هناك في هذه املسرحّية؟!
وفي العام ذاته، وفي مكان آخر، من مدينة عكا 
إلى مدينة حيفا، احتفل الفّنان املتأّلق سليم ضو 
بفوز فيلمه «امللجأ» باجلائزة األولى في مهرجان 
األفالم اإلسرائيلّية، وفوزه بجائزة أفضل ممّثل في 

إسرائيل لعام 1989. 
هذان احلدثان في العام ذاته ليسا مجرّد صدفة.. 
فّنانونا  ويحّققها  حّققها  اّلتي  الّنجاحات  فهل 
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أم  عابر؟  حدث  مجرّد  وأدباؤنا 
بداية لعهد جديد، عهد االعتراف 
األوساط  قبل  من  الرّسمي 
بتفوّق  اإلسرائيلّية  الّثقافّية 
العرب،  الفلسطينّيني  املبدعني 
الفنّية  املجاالت  في  وتأّلقهم 
كاملسرح  املختلفة،  والّثقافّية 
والغناء  واملوسيقى  والّسينما 
واألدب. أقول اعتراًفا وليس ابداع 
ألّننا  العرب،  واألدباء  الفّنانني 
أبدعنا في املاضي وال نزال نبدع، 
ولكن في الّسابق لم يكن الوسط 
اليهودّي على استعداد لالعتراف 
بتفوّق املسرح العربّي، واملوسيقى 
ّية واألدب العربي، لهذا تأّخر هذا االعتراف  العرب

ولم يتأّخر اإلبداع. 
لقد سبقت هذه الّنجاحات جناحات أخرى لفّنانني 
الوسط  في  عرب  ومبدعني  ومفّكرين  وأدباء 
اليهودي. ففي املجال الّثقافي برز الكاتب أنطون 
شّماس، فهو  ُيعتبر من أبرز الكّتاب واملترجمني 
واشتهر  والعبرّية،  ّية  العرب بالّلغتني  اإلسرائيلّيني 
العبرّية  الّثقافّية  األوساط  بني  خاص  بشكل 
املرموقة  العبرّية  روايته  خالل  من  والعاملّية، 
اإلنچليزّية،  إلى:  ُترجمت  واّلتي  «عربسكوت»، 

ّية.  اإلسپانّية، الفرنسّية، األملانّية واإليطال
وفي مجال العلوم، ومن خالل استطالع واسع أجرته 
مجّلة «ذي - ماركر»، مت اختيار الپروِفسور حسام 
حايك من معهد العلوم الّتطبيقّية (الّتخنيون)، 
في قائمة أملع 50 عقًال في إسرائيل. هذا وقد ّمت 
أفكاره  بسبب  حايك  الپروِفسور  اختيار  تعليل 
الّثورّية الّالمعة، وإجنازاته العلمّية والطبّية الرّائدة 
تشّكل  أصبحت  واّلتي  العاملي،  الّصعيد  على 

مجال علم في حّد ذاته.
وفي مجال الرّسم برز الفّنان أسد عزّي الذي ُيعتبر 
من أوائل الرسامني والّنحاتني اإلسرائيلّيني، واّلذي 
واملتاحف  املعارض  صاالت  الفنّية  إنتاجاته  حتتّل 

في البالد وفي اخلارج. 
وفي مجال السينما برز املمّثل محّمد بكري من 
ضو  سليم  واملمّثل  القضبان»،  فيلم «وراء  خالل 
اشتهر من خالل فيلم «أڤنتي پوپلو»، واملمّثالن 
في  تأّلقا  حيث  وردة  أبو  ويوسف  خوري  مكرم 
من  اعتبارهما  وميكن  املسرحّي،  الّتمثيل  مجال 
ركيزة املسرح اإلسرائيلّي. ولقد تسّنى لي مشاهدة 
املمّثلني  لهذين  املسرحّية  األعمال  من  الكثير 
«اجلزيرة»  مسرحّيتي  منها  أذكر  البارعني، 
في  البلدي  املسرح  خشبة  على  و«روزمسهولم» 
فرضا  وأنهما  بتفوقهما  أحسست  فقد  حيفا، 

أنفسهما على املسرح العبري بجدارتهما. 
للّناقد  مقال  في  جاء  مبا  هذه  مقالتي  وسأختتم 
جريدة  في  عفرون  بوعز  املعروف  اإلسرائيلي 
«يديعوت أحرونوت» حول مسرحّية «رأس اململوك 
حالتنا  تلخيص  خاللها  من  ميكن  اّلتي  جابر»، 
الّثقافية من قبل ناقد إسرائيلي بارز، حيث يقول: 
«مسرح عربي الذي غالبّية جمهوره ومؤّيديه من 
جمهور اليهود ويتكّلمون اللغة العبرّية، عليه أن 
يتأقلم بسرعة مع الوضع اجلديد. إّنه في مرحلة 
في  ّية  عرب ثقافّية  نهضة  عهد  بداية   – امتحان 
البالد، الذي سُيحدث عالقات فّعالة مع الّثقافة 
العاّمة،  اإلسرائيلّية  الّثقافة  من  كجزء  العبرّية، 
ّية اّلذي نأمل أن  ّية الّلغة، األمل األكثر إيجاب ثنائ

يتحّقق حلركتنا الّثقافّية في البالد». 
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واملؤّسسات  الّتنظيمات  إَنّ 
أطر  والسياسّية  االجتماعّية 
وأسس  أهداٍف  على  تقوم  متثيلّية، 
معّينة لتخدم اجلماهير، وال بَدّ لها 
لتحافظ  الّذاتي  بالّنقد  تتسّلح  أن 

على كيانها.
يسعى  بّناء  نقٌد  الّذاتي  والّنقد 
اإليجابّيات  عن  الكشف  إلى 
عن  الكشف  إلى  والّسلبّيات، 
األخطاء وااللتزام بتصحيحها، وإلى 
ُتعرقل  اّلتي  األمور  من  التخّلص 
احلزبي  للّتنظيم  الّسليم  املسار 
الّنقد  هذا  ويؤدي  اجلماهيرّي،  أو 

ّية  احلزب الّتنظيمات  تطوّر  وإلى  األفراد،  تطوّر  إلى 
واجلماهيرّية.

ال بَدّ من الّتمييز بني الّنقد الذاتي والّنقد الهّدام أو 
إصالحها،  ويحاول  األخطاء  يقوِّم  واجب  واألّول  الهادم؛ 
ق احلق؛ أّما الّنقد الهّدام فمكروه،  ُيبطل الباطل ويحقِّ
يكون  الذاتي  قد  والَنّ الفتنة.  وُيشعل  احلقيقة  َميحو 
الّنصائح  ُيقّدم  وعلمًيا  متخّصًصا  ا  ـً موضوعّي نقًدا 
ا الّنقد الهّدام فيقوم  ويهدف إلى حتسني األوضاع. أَمّ
الّسياسي  للعمل  متّت  ال  شخصّية،  دوافع  على 
بشيء، وعلى تشويه صورة اآلخر دون حّجة أو برهان، 
ويحاول  الّشخصي،  الّتجريح  إلى  فيه  الّناقد  ويلجأ 
إليه  يلجأ  وقد  انتصاره،  لُيثبت  املوقف  يكسب  أن 
ّية  البعض بهدف تدمير مسار أفراد أو تنظيمات حزب
ا، إذ يقوم على  ـً وجماهيرّية. وهذا الّنقد ليس موضوعّي
الكذب، فيختلق أشياًء سلبّية تخّص بعض األفراد أو 
الّتنظيمات أو الهيئات من أجل التخّلص منهم بوسيلٍة 
ما. واملستفيد الوحيد من هذا الّنقد هم أولئك األفراد 
اّلذين يقفون وراءه وميارسونه، أصحاب املصلحة الّذاتية، 
البّناء.  الذاتي  الّنقد  عملّية  َتقتل  الذاتية  فاملصلحة 
ال ميكننا ِذكر الّنقد الذاتي دون االلتفات إلى األحزاب 
الّشيوعّية، فالنقد الذاتي من املّيزات اّلتي متّيزت بها 
لصيانة  وسيلة  كان  غيرها.  عن  الّشيوعّية  األحزاب 
ص  تفحُّ خالل  من  وذلك  وتطوّره،  وكيان احلزب  الرفاق 
أعمالهم بانتظام، وممارسة الّنقد الذاتي، الذات الفردّية 
إلى  الّشيوعّية  األحزاب  َدَعت  لقد  اجلماعّية.  والذات 
الّنقد الذاتي، كما حّذرت من الّنقد الهادم، منهم على 
سبيل املثال ال احلصر، املفّكر الّصيني الّشيوعّي ليو 
ر عن الّنقد الهادم من خالل مصطلح  شاو شي، اّلذي عَبّ
تصحيح  ميكنه  ال  الّنقد  وهذا  املجدي»،  غير  «الّنقد 
ّية في احلزب  األخطاء، إّمنا يؤّدي إلى نزاعات غير مبدئ
وإلى انشقاقات، وإلى نشوء  عناصر تخريبّية، هدفها 
الّتخريب داخل احلزب، وقد يؤّدي إلى تسّلل جواسيس 
تكون  كيف  شي،  شاو  ليو  [أنظر:  صفوفه.  إلى 
 .[116-115  ،(1954 عام  ًدا (َصَدر  جّي ا  ـً شيوعّي
وكذا الزعيم الصيني ماو تسي تونغ حّذر في مؤّلفاته 
املختارة من الّنقد الهادم، ُمشيرًا إلى خطورة االهتمام 
مبسائَل صغرى بسيطة، كالعيوب الّشخصّية واألمور 
انشغال  إلى  تؤّدي  املسائل  بهذه  فاالنشغال  الفردّية؛ 
من  مجموعًة  الرّفاق  ويصبح  الّتافهة،  باألمور  احلزب 
مهّمات  وينسون  الّتافهة  باألمور  يهتّمون  املتحذلقني 
من  تونغ  تسي  ماو  حّذر  كذلك  الرئيسّية.  احلزب 
الرّوح االنتقامّية للّنقد اّلتي يعود مصدرها إلى وضع 
يكون  وال  احلزب،  مصلحة  فوق  شخصّية  اعتبارات 
صفوف  في  يناضلون  اّلذين  الرّفاق  بل  الهدف  العدو 
املنّظمة،  في  م  كالسُّ تنخر  الروح  هذه  نفسه.  احلزب 
تونغ،  تسي  ماو  ّية. [أنظر:  الّنضال قدرتها  وُتضعف 
دار  (دمشق:  أّيوب  فؤاد  ترجمة:  املختارة،  املؤّلفات 
143-144؛   :1  ،(1965 والّنشر،  للطباعة  دمشق 
الفردي  االّجتاه  عن  تونغ  تسي  ماو  كتبه  ما  وانظر 
االنتقامّية  كالروح  ومظاهره  ّية  احلزب املنّظمات  في 
والعصبّية، املصدر الّسابق نفسه، 1: 146-144].

ًال مبفاهيَم  ا بالّنسبة للّناقد فيجب أن يكون محَمّ أَمّ
الفكري  الوضوح  من  بد  ال  الّنقد،  عملّية  من  متّكنه 
ال  إذ  الّنقدّية،  املمارسة  في  األهداف  وحتديد  والنظري 
الفكرّية  النزاهة  خارج  تقع  ثوابت  على  الّنقد  يقوم 
والّثقافّية، يجب الّنظر في أخطاء الذات الفردّية والذات 
اجلماعّية. وعلى الزمالء القدرة على حتّمل االنتقادات، 

الّنظام  تقوية  هدفه  الذاتي  الّنقد  ألّن 
أو  السياسّية  املؤسسة  أو  احلزبي 

االجتماعّية، ال حتطيمه.
يتجّلى الّنقد الذاتي في عّدة مظاهر: 
يقوم  اّلذي  الفردي  الذاتي  الّنقد 
الّتنظيمي  اجلهاز  داخل  األفراد  به 
اجلهاز  فيقوم  إليه،  ينتمون  اّلذي 
إليه  املنتمني  األفراد  ممارسة  بتقومي 
أقيم  اّلتي  مبادئه  على  ليحافظ 
عليها. مظهر آخر هو الّنقد الذاتي 
الذي يقّدمه جهاز تنفيذي، كهيئات 
ّية أو جماهيرّية، واّلتي  تنفيذّية حزب
كان لها ممارسة خارج القرارات، والّنقد 
الّتقرير  بني  تناقٍض  أّي  هناك  يكون  ال  حّتى  ضروري 
االستقالة  اجلهاز  هذا  فعلى  ذلك  كان  وإذا  واملمارسة، 
األيديولوجّية  الوحدة  على  للحفاظ  وذلك  اإلقالة،  أو 

والتنظيمّية للحزب.
ُيشّكل الّنقد الذاتي محرًّكا للتطوّر، إّنه وسيلة جّيدة 
لتقومي  الفرصة  يتيح  إذ  واملؤّسسات،  األحزاب  بيد 
األخطاء وجتاوز الّنقص والّتقصير، وال يكون هذا إّال إذا 

انتقل الّنقد من مرحلة الّتنظير إلى الّتطبيق.
يرتبط غياب الّنقد الذاتي بغياب تنظيمات تختلف 
ومتنح  إيجابّي  بشكٍل  وتتصارع  واآلراء  املواقف  داخلها 
مساحًة لألفراد ملمارسة الّنقد الذاتي الفردي واجلماعي، 
إضافة إلى القصور الّثقافي بأهمّية النقد والنقد الذاتي، 
لتقييم  التنظيم  في  ضرورّي  كعنصر  النقد  وغياب 
واملؤسسات  األحزاب  إَنّ  واجلماعات.  األفراد  سلوك 
بالّتعددّية  تؤمن  التي  واالجتماعّية  الّسياسّية 
الفكرية واآلراء املختلفة، وتترك مساحًة للّنقاش وحلبًة 
الّتواصل،     على  وحتافظ  واآلراء  املواقف  فيها  تتواجه 

تنظيمات سليمة. 
إَنّ غياب الّنقد يساهم في تدمير تنظيمات سياسية، 
كما  مميٍت  انغالٍق  إلى  يؤّدي  إذ  وثقافّية،  اجتماعّية 
اخلمول  نحو  مبجتمعنا  يدفع  نقًصا  غيابه  ُيعتبر 

والكذب والتمّلق واالنصياع. 
للّتنظيمات  الّضرورّية  الوسائل  من  الذاتي  الّنقد 
ّية، إذ يحّول الفشل أو  االجتماعّية والّسياسّية واحلزب
الِعَبر؛  منه  نستخلص  منوذج  وإلى  جتربة  إلى  الهزمية 
بآرائه  اجلميع  فيه  ُيشارك  حوار  هو  الذاتي  الّنقد 
مع  النّية  وُحسن  املوضوعّية  على  ويقوم  ومواقفه 
من  الّنقد  وعن  والّتشهير،  م  والَذّ االّتهام  عن  االبتعاد 
أجل الّنقد ِبناًء على دوافع شخصّية. إَنّ عملّية الّنقد 
نهاية  في  فائز  من  لها  بَدّ  ال  َقَدم  كرة  لعبة  ليست 
االختالف  عن  للّتعبير  وسيلة  إّنها  والّنقاش،  احلوار 
وطرح طرٍق بديلة من أجل الّسعي وراء الهدف. يحافظ 
الّنقد الذاتي على املجتمع وعلى الّتنظيمات املختلفة 
من الّضياع واالغتراب واالنحراف عن أهدافها، ويثّقف 
كانت،  ا  ـً أّي واملنّظمات  الهيئات  في  الفاعلة  الكوادر 
االجتماعّية، الّسياسّية وغيرها. فهناك عالقة وطيدة 
اء والّتطوّر االجتماعّي والّسياسّي. لذا،  بني الّنقد البَنّ
تقوم  علنّية  ممارسة  إلى  الذاتي  بالّنقد  الرّقي  علينا 
علينا  متينة،  وفكرّية  سياسّية  ثقافّية  أسٍس  على 
تنظيماتنا  تعزيز  أجل  من  الّذاتي  والّنقد  باحلوار 
ّية، من أجل احلفاظ على مجتمعنا  الّسياسّية واحلزب

ووطننا، فهو الهدف األكبر في نهاية األمر. 
إَنّ ما يجري اليوم في األنظمة الّسياسّية، االجتماعّية 
وحّتى الّثقافّية ناجت عن غياب الّنقد الذاتي، رمبا ألّننا 
بعض  أَنّ  فيبدو  والّنفاق.  املجاملة  إلى  مييل  مجتمع 
األحزاب والّتنظيمات ال ترى حولها، وال تعي خطورة 
انحالل املبادىء والقيم واالنحراف الّسياسي، فأصبح 
حالها حال الّنعامة اّلتي ُتخفي رأسها حتت الّتراب كي 

ال ترى اخلطر اّلذي حولها.
أحد،  إليه  يلتفت  ال  أّيامنا،  في  الذاتي،  الّنقد 
وذلك  حزب  أو  تنظيم  أي  بيده  يأخذ  لم  ضائٌع  يتيٌم 

النتهازّيتهم وخوًفا على مصاحلهم الذاتّية. 
إَنّ النقد الذاتي َيقيَنا من الوقوع في دائرة اخلمول ومن 
اجلمود الفكري والعملّي، الّنقد الذاتي من أهم األدوية 
لصّد الڤيروسات اّلتي تسعى إلى هدم األنظمة السليمة 
ونشر الفساد. فِلما عنه نحن غافلون أو متغافلون؟
(حيفا)
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أمرًا  االطفال  عند  الشهّية  فقدان  ُيعّد 
شائًعا، وخاّصًة في املرحلة العمرّية 2–6 أعوام. 
وتساهم األم، ومن دون قصد، في إيجاد وتعزيز 
وشكواها  املفرط  القلق  بإظهارها  املشكلة،  هذه 
فيه  من  بجميع  البيت  يصبح  الدائمة. وقد 
محاولني  وشهّيته،  الطفل  بطعام  مشغوًال 
الّطعام،  من  املزيد  لتناول  وتشجيعه  إقناعه 

وحّتى تهديده في بعض احلاالت. 
وقد يلجأ األهل الى إعطاء الطفل مختلف أنواع 
شهّيته  ُحتّفز  اّلتي  ّية  الغذائ واملكّمالت  األدوية 
يجدي  ال  األحيان  أغلب  وفي  الّطعام؛  على 
بالّنتيجة  يتسّبب  وقد  نفًعا،  التصرّف  هذا 
للّطعام،  الطفل  شهّية  من  وُيقّلل  العكسّية، 
بأن  منه  رغبًة  الّطفل  عناد  فرصة  تزيد  كما 

يحظى مبزيد من اهتمام األهل.
طبيعّي  الّشهّية  فقدان  سبب  يكون  قد 
اّلتي  احلرارّية  الّسعرات  أّن  إذ  وفسيولوجّي، 
والّسادس  الّثاني  العام  بني  الّطفل  يحتاجها 
وميكن  األّول.  بعامه  مقارنًة  قليلة،  العمر  من 
معرفة فيما إذا كان فقدان الّشهّية عند األطفال 
وضعهم  على  سلبّي  تأثير  ذا  العمر  هذا  في 
الّصحّي وتغذيتهم، من خالل مراقبة منحنيات 
الّطول والوزن، نسبًة إلى عمر الّطفل. كما ميكن 
وترافقه  ومؤّقًتا  حاًدا  الّشهّية  فقدان  يكون  أن 
املختلفة،  البكتيرّية  أو  الڤيروسّية  االلتهابات 
والّلسان،  الفم  وتقرّحات  التهابات  إلى  إضافًة 

وقد ُيرافق فقدان الّشهّية فترة التسّنن.
ا ما يستعيد الّطفل شهّيته بزوال العامل  غالًب
كااللتهابات  منه،  املرَضّي  وخاّصًة  املُسّبب، 
اجلهاز  تصيب  اّلتي  والبكتيرّية  الڤيروسّية 
الهضمي والتنّفسي وأمراض الكلى والكبد املزمنة.

ومن أهم أسباب فقدان الطفل للشهّية هو عدم 
شعوره بالّسعادة أثناء تناول الّطعام، وربط الّطعام 
بحادثة غير سعيدة في البيت، وطريقة سلبّية 
كإرغامه  إطعامه،  أثناء  معه  األم  تعامل  في 
تقدمي  وكيفّية  حاجته،  من  أكثر  تناول  على 
املقّدمة. الّطعام  ألصناف  وكراهّيته  له،  الّطعام 

وملعاجلة فقدان الّشهّية، أود في البداية الّتركيز 
احلديث  وترك  املوضوع،  هذا  إهمال  ضرورة  على 
ال  بحيث  بعد،  عن  ومراقبته  الّطفل،  مع  فيه 
وجّل  األسرة  حديث  مدار  للّطعام  تناوله  يصبح 
اهتمامها. كما يجب االبتعاد عن إجبار الّطفل 
على الّطعام أو ترهيبه، واستبدال هذا الّسلوك 

بسؤاله عن اكتفائه مبا تناول من الّطعام، ومن 
ثّم رفع الّطعام من أمام الّطفل، وهذا ُيعّد تعامًال 
الوسائل  بشّتى  الّسعي  وعدم  وصارًما،  جدًيا 
تغيير  في  فاعلة  كوسيلة  إلرضائه  والّطرق 
أخرى  ناحية  ومن  الّطعام.  تناول  جتاه  موقفه 
ُيوصى بضرورة مراعاة رغبة الطفل فيما يقدم 
له من أصناف الّطعام، وأن تترك له حرّية اختيار 
مفيًدا،  كان  إذا  وخاّصًة  يحّبه،  اّلذي  الّطعام 
وميكن أن يسمح للّطفل باملساعدة في حتضير 
الّطعام لتعزيز رغبته في تناوله. وجتدر اإلشارة 
إلى أّن تقدمي أنواع األطعمة املختلفة للطفل في 
تقبله  في  جّيد  بشكل  يساهم  قد  مبّكرة  سن 
للطعام في مراحل عمرية متقدمة، وُيفضل أال 
يعطى الّطفل احلليب أو غيره من األطعمة بني 

الوجبات الرئيسّية.  
قد يكون لتقدمي الّطعام بشكل جّذاب من حيث 
وطريقة  املستخدمة  واألطباق  واألشكال  األلوان 
الّطفل،  شهية  زيادة  في  جّيد  أثر  الّتحضير 
فمثًال إذا كان الطفل ال يحب الّسبانخ مطبوًخا، 
ال  كان  إن  أو  فطائر  شكل  على  تقدميه  ميكن 
الغنّية  الپيتزا  حتضير  ميكن  اخلضروات  يحّب 
والفطر  والبندورة  احللو  (كالفلفل  باخلضروات 
اخلضروات  من  وجوه  تشكيل  وميكن  والكوسا)، 
والزيتون واجلبنة على شريحة «الّتوست» األسمر، 
اآلخرين. مع  طعامه  الّطفل  يتناول  أن  وُيفّضل 

ُيوصى بضرورة ترغيب الوالدين للّطفل بتناول 
الّطعام بطريقة غير مباشرة، كأن يتّم التحّدث 
عن مدى لّذة الّطعام، وعن الّطاقة والڤيتامينات 
للبشرة،  واحملّسنة  للعضالت،  املقوّية  واملعادن 

اّلتي ميّدنا بها هذا الّصنف.  
وُيعّد الّتعامل مع موضوع شهّية الطفل بهدوء 
رغبات  تفّهم  ضرورة  إلى  إضاّفة  هاًما،  أمرًا 
تتطّلب  خاّصة  كحالة  معه،  والّتعامل  الّطفل 

اجلهد والّصبر.
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وا وافحصوا باستمرار.. ب  راق
كما هو معلوم لدى اجلميع أّن الوضع في الّسوق 
األمر  وهكذا  مستمرّ،  تغيير  حالة  في  العقارّي 
فما  الّسكنّية،  القروض  لشروط  بالّنسبة  أيًضا 
أو  سنة  بعد  ُمالئًما  يكون  لن  اليوم  ُمالئم  هو 
من  لذلك  أيًضا،  الّصحيح  هو  والعكس  سنتني 
فترة،  كّل  ونسأل  ونبحث  نفحص  أن  جًدا  املهم 
في  نوّفر  حّتى  بأّنه  الرّأي  توافقونني  وأنتم 
نّتصل  نحن  مثًال  الّنّقالة  الهواتف  مصاريف 
في  مرّتني  أو  مرّة  الّنّقالة  الهواتف  بشركات 
وأنصحكم  أوصيكم  لذلك  األقل.  على  الّسنة 
سنتني،  كل  مرّة  أو  الّسنة  في  مرّة  تقوموا،  بأن 
الّسكنّي  القرض  شروط  وبحث  ومقارنة  بفحص 
ومقارنة الّشروط، حيث إّنني أقولها لكم، وبثقة 
تاّمة، إّن فحص كهذا كفيل بأن يوّفر لكم مبالغ 

مادّية ضخمة!

عقارّية  قروض  اختصاصّي  استشارة   
ُمَتمّكن..

حياتكم؛  في  صفقة  أهّم  هو  الّسكنّي  القرض 
وفي  اليوم،  اجلميع  لدى  معروف  األمر  وهذا 
الفترة األخيرة هنالك العديد من االختصاصّيني 
لهم  اّلذين  البنوك  عن  املُستِقّلني  العقارّيني 
الزبون.  مصلحة  وهي:  ووحيدة،  واحدة  مصلحة 
املُسَتِقّل  االختصاصّي  ووظيفة  هدف  إّن  حيث 
توفير  لكم:  الّشروط  أفضل  على  احلصول  هو 
لكم،  الّنفسي  الهدوء  وتوفير  ممكن  مبلغ  أكبر 
خالل كل فترة القرض الّسكنّي. لذلك أوصيكم 
عقارّية،  قروض  اختصاصّي  استشارة  بشّدة 
القرض  تكرير  بعملّية  القيام  عند  وباألخّص 
الّسكنّي؛ حيث إّنه بإمكانه احلصول على شروط 
أفضل لكم وتوفير العشرات وحّتى مئات ألوف 
الّشواقل. األمر يتعّلق بنوعّية القرض الّسكنّي 
بتنفيذ  يهتّمون  اختصاصّيون  وهنالك  واملسار 

عملّية الّتكرير على أّمت وجه.

 الّتغيير في طريقة تفكيرنا من أجل 
احلصول على نتائج أفضل..

من اخلطأ أن نعتقد بأّن القرض الّسكنّي عبارة 
ألّنه  البنك،  لنا  مينحها  ِمنحة  أو  إمتياز  عن 

©2®å Òw M~ Ò « ÷d I « d ¹d ~ðò
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«يحّق لنا» أو ألّن البنك «يكافئنا» عند إعطائه 
لنا القرض السكّني («مشكنتا»). 

ُمنتج  كأّي  هي  شديدة  وببساطة  املشكنتا 
معروض للبيع ولكن البنك هو اّلذي يقوم ببيعه 
البنك  مع  الّتفاوض  علينا  لذلك  لنا،  وتسويقه 
لتحسني  كتفاوضنا  املشكنتا  لشروط  بالّنسبة 
مثل  آخر  ُمنتج  أي  شراء  أو  صفقة  أي  شروط 
آخر  ُمنتج  أي  أو  بيت  أو  سيارة  لشراء  صفقة 
معروض للبيع، وكما أّنه عند عقد هذه الصفقات 
في  كذلك  الّسوق  في  كثيرون  ُمنافسون  هناك 
سوق القروض الّسكنّية تتوّفر العديد من البنوك 
القروض  بأخذ  ِلُتقِنعكم  عليكم  تتنافس  اّلتي 

الّسكنّية اّلتي تعرضها.

وفي  شئنا،  متى  املشكنتا»  «تكرير  بإمكاننا 
املُسّمى  «املُنتج»  شراء  وبإمكاننا  وقت.  كّل 
الّتوفير  وبإمكاننا  أقّل،  مالي  مببلغ  باملشكنتا 
لكم.  واألنسب  األوفر  الّسكنّي  القرض  واختيار 
احملمولة  الهواتف  لشركات  توّجهتم  مرّة  كم 
على  وللحصول  تعاقدكم  شروط  لتحسني 
تخفيض في القسط الّشهري بعشرات الّشواقل، 
تقرّرون  مطلبكم،  الّشركة  تقبل  لم  حال  وفي 
اإلنتقال لشركة منافسة؟ كذلك األمر في موضوع 
القروض الّسكنّية، حيث إّنه إذا كانت املشكنتا 
ّية اّلتي أخذمتوها من البنك قبل عّدة شهور  احلال
من  أكثر  «غالية»،  سنوات  عّدة  قبل  حّتى  أو 
القروض الّسكنّية اّلتي تعرضها عليكم البنوك 
بنك  إلى  تنتقلون  ال  فلماذا  األخرى؛  املُناِفسة 
أو  أفضل  شروط  على  للحصول  آخر  منافس 
أخذمت  اّلذي  البنك  إلى  ُمجّدًدا  الّتوّجه  حّتى 
ّية لتكرير املشكنتا،  منه املشكنتا القائمة احلال
الّطريقة  بهذه  أفضل؟  شروط  على  وللحصول 
َسُتوّفرون عشرات ألوف الّشواقل أو حّتى مئات 

ألوف الّشواقل. 
ال تختلقوا ألنفسكم األعذار لعدم توافر الوقت 
أو اخلبرة، ال تتقاعسوا وتهملوا معاجلة املشكنتا 
إّنه  حيث  مصروفاتكم،  أهم  أحد  هي  اّلتي 
سكنّية  قروض  الختصاصي  الّتوّجه  بإمكانكم 

وهو يقوم مبعاجلة األمر.

W Ò|—UI� ÷Ëd� w�UB��«
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1. شخصّية من ألف ليلة وليلة - يسرق.
2. حرف نصب - نعبر.

3. شجر كثيف.
4. قرية جليلّية - إحدى مدن تركمنستان.

5. من احليوانات الفقارّية (تعيش في املاء) - مدينة في البالد 
(غير معرّفة).

6. طليق (معكوسة) - يرمي.
7. ضرب من احلجارة.

8. سياسّي جزائرّي راحل.
9. نراهن - حرف نهي.

10. حرف نصب - فّنان يخّط بالقلم أو بالرّيشة.
∫ ÒÍœuLŽ

1. ممّثل مصري راحل.
2. ضمير منفصل - سهم - أرض مزروعة.

ّية. 3. متشابهان - عاصمة عرب
4. حارس مرمى منتخب إيطاليا (سابًقا) - يجري في العروق.

5. حرف توكيد - أداة استفهام - عّلل.
6. طريقي - مائة عام.

7. مسرحّية ملوليير (معكوسة).
8. شمل - بسط - كتاب لإلمام الّشافعي.

9. رجاء.
10. أغنية لعبد احلليم حافظ - حيوان مفترس.
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يحاول األثرّيون من سلطة اآلثار وجامعة تل أبيب، اإلجابة عن الّسؤال: 
ملاذا ظهر كنز يتأّلف من 400 قطعة نقدّية بيزنطّية من الّذهب، 
وأكثر من 200 سراج من الفخار، وخامت معدنّي عليه كتابة بالّلغة 
العبرّية، وحلّي من الّذهب داخل حفرة للّنفايات من الفترة البيزنطّية؟

وجتري سلطة اآلثار بالّتعاون مع جامعة تل أبيب حفرّيات أثرّية بالقرب 
ة لبناء حي سكنّي جديد، وهي منطقة  من هرتسليا، في املنطقة املُعدَّ
محدودة ما بني طريق البحر (شارع رقم 1) بالقرب من «أرسوف»، 
وبني مدينة «هرتسليا». ومتّول هذه احلفرّيات دائرة أراضي إسرائيل.

 U Ò¹dH(« WIDM�

ُعرفت املنطقة اّلتي جترى فيها احلفرّيات احلالية، بأّنها كانت في 
والواقعة  األثرّية،  ملدينة «أرسوف»  زراعّية  منطقة  القدمية،  العصور 
ضمن  البحر  شاطئ  على  أّيامنا  في  املعروف  األثرّي  املوقع  شرقي 

احلديقة الوطنّية «أرسوف». 
وكشفت احلفرّيات عن العديد من املكتشفات، من بينها: مواقع لتصنيع 
املنتجات الزراعّية، مثل: معاصر العنب، بقايا معصرة زيتون، وبقايا 
جدران ألحد املباني اّلتي استعملت لألغراض الزراعّية في املنطقة.
تل  (جامعة  أورن  طال  الپروِفسور  اآلثار،  باحثا  يعتقده  ملا  وفًقا 
أبيب) والباحث موشيه عجمي (سلطة اآلثار): فإّن أكثر ما يشّد 
حفر  من  مجموعة  هي  املكتشفات،  بني  من  واالهتمام  االنتباه 
الّنفايات الّتابعة للفترة البيزنطّية، ضمنها حفرة كبيرة جًدا، يزيد 
قطرها عن 30 مترًا، شملت بقايا أدوات من الفخار (أطباق، قوارير، 
أدوات للّطهي، وغيرها)، بقايا أدوات من الزجاج، نفايات من صناعة 

الزّجاج القدمية وعظام كائنات حّية. 
بعض  كانت  احلفرة  هذه  في  الكبيرة  النفايات  كمّية  بني  من 
البيزنطّية،  الفترة  خالل  احلفرة  في  رميها  ّمت  اّلتي  املكتشفات 
رغم أّنها بحالة ممتازة لإلستعمال. على سبيل املثال جند بني تلك 
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من  وأكثر  الّذهب،  من  قطعة   400 الّنفايات)  حفرة  (في  الّتحف 
الّذهب.  من  وحلي  اإلطالق،  على  استعمالها  يتّم  لم  سراج   200

ومن بني احللي اّلتي أثارت الّدهشة خامت مثّمن الّشكل (ذو ثمانية 
أضالع)، نقشت على كّل ضلع كتابة بالّلغة الّسامرّية، تشير إلى 
اسم الّله. ومثل هذا اخلامت نعرف فقط 11 خاًمتا ُذكر في املصادر 

الّتاريخّية؛ ولهذا يحظى اخلامت بأهمّية أثرّية خاّصة.
جدير بالّذكر أّن املوقع األثرّي «أرسوف»، جترى فيه حفرّيات أثرّية 
منذ بداية اخلمسينّيات وحّتى أّيامنا هذه، واّلتي أشارت إلى وجود 
استيطان في املوقع، دام أكثر من ألف عام، ابتدأ من الفترة الفارسّية. 
وسنوافيكم األسبوع القادم بتقرير مفّصل يعرض احلفرّيات األثرّية 
وأبرز مكتشفاتها في هذا املوقع في أّيامنا ضمن احلديقة الوطنّية. 

الصور املرفقة: 
ّسامرّية.  (1) صورة اخلامت مثّمن الّشكل، عليه نقش بالكتابة ال
من  قطع  لبعض  صورة   (3) الّسراج.  من  ألجزاء  صورة   (2)

ة. ّي العمالت الذهب

1
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يُلِك بعدما ُة... كيَف ِن ب ي مصُر احلب
ُسفحْت دماؤِك كالّشتاِء اجلائِع؟!

ُه أحمًرا في أحمٍر هل صاَر لوُن
ٌل آخٌر في الّشارِع؟! ي أو صاَر ن

إّني حزيٌن أن تكوَن عروبتي
في الّشاِم أو في مصَر بحَر مدامِع

إّني حزيٌن أن تكوَن عروبتي
بَني املذابِح كاحلصاِن الّضائِع

ِهللا كيَف أضاَع شعبي درَبهُ؟!
ِه الوجوُه بدافِع ي وتقّنعْت ف

نا هللا كيف نظلُّ نحمُد ربَّ
وعلى الّشوارِع ألُف ربٍّ طامِع!!

w{U*« Íb�—

ما يحتاجه عاملنا اليوم في ظّل العوملة املتوّحشة، 
تداعيات؛  من  العاملّية  الظاهرة  تلك  فرضته  وما 
رؤية  يعكس  واضح،  فهم  عن  البحث  ضرورة  هو 
والّصراع  العنف  ملفاهيم  وموّحدة  موضوعّية 
إزالة  بهدف  وذلك  والّسياسّي،  االجتماعّي 
املفاهيم  هذه  استخدام  يصاحب  اّلذي  الغموض 
إلى  واالجتماعّي،  السياسّي  املستويني  على 
من  املشروع  وغير  املشروع  بني  الّتمييز  جانب 
أعمال العنف والعمل الّثوري املُضاد، ألّن هنالك 

خلًطا بني األمرين.
وحيث إّن العنف السياسّي، قارئاتي قرّائي، في 
هذا الّصباح املتسامح اّلذي أبى إّال أن يطّل علينا، 
وقد أدار خّده األيسر ليد عنيفة قاسية صفعته 
على خّده األمين. أقول، حيث إّن هذا العنف من 
املجتمعات  عرفتها  اّلتي  العاملّية  الّظواهر 
متفاوتة  بدرجات  مجموعها،  في  البشرّية 
وبأشكال متعّددة. رأيت بدايًة أن أسّجل، أّن كلمة 
استعمال  تعني  البسيط،  معناها  في  العنف 
 - العادة  في  عنها  ينتج  اّلتي  الَعَضلّية  القوّة 
أو تهدف إلى - إحلاق األذى بالّطرف اآلخر اّلذي 
يقع عليه الفعل. وهذا األذى يتدرّج من البسيط 
ذلك. في  املستعملة  األداة  حسب  املرّكب،  إلى 

االجتماعّي،  العنف  البارزة،  العنف  أنواع  ومن 
ُيطال  اّلذي  والقمع  القوّة  مظاهر  كّل  يحوي  ألّنه 
العنف  يجعل  اّلذي  األمر  االجتماعّية،  احلياة 
السياسّي أحد مظاهر العنف االجتماعّي، وليس 
في  زمالئي فالعنف  زميالتي  وعليه،  له  مرادًفا 

واحلرمان. والّتمييز  للعنصرّية  نتاج  عمومه 
العوملة  دولة  بأّن  نرى  واحدة،  پانورامّية  وبنظرة 
ومنظمومة  السياسّي،  ونظامها  املتوّحشة 
أّمعًيا،  سيرًا  فلكها،  في  تسير  اّلتي  الدول 
واجلماعات  األفراد  ضّد  صارًخا  عنًفا  متارس 
واخلصوم  السياسّية،  والّتنظيمات  االجتماعّية 
العريضة  القاعدة  ضد  أي  السياسّيني، 
للمجتمع، كّل ذلك حّتى حترم هذه القاعدة من 
حتّقق  وبذلك  والسياسّية،  االجتماعّية  حقوقها 
مصاحلها اخلاّصة على حساب مصلحة املجتمع.

هذا طبًعا ما يريده كّل نظام عدّو حلقوق شعبه، 
أخواني  والّشعب،  الوطن  وألّن  وجماعات،  أفراًدا 
أخوتي، ال َيْفنيان؛ لذلك يهّب هذا الّشعب إلى 
الكفاح واستعمال العنف املُضاد واملشروع إلفشال 
وهزم نظامه العدوّ!! ألّنه يعني أّن الّنضال الّثوري 
هو من األدوات األساسّية في إحداث الّتغييرات 

املختلفة والّتحوالت الهاّمة في املجتمعات.
ذلك  الّثورة  مدرسة  في  ذلك  أفراده  يتعّلم  ألم 
في مدرسة الّثورة الفرنسّية سنة 1787 والّثورة 
الصينّية 1911 والّثورة الروسّية 1917 وثورة 

الّضباط األحرار 1952؟!!
وحيث إّن العنف، وبكافة أنواعه، ملّا يزل، غول 

الّنظام اّلذي يستهدفنا بقاًء ووجوًدا..
الّشرفاء  املكافحني  لكّل  اخلير  صباح  أقول 
األوفياء، املتمرّسني في خندق الّنضال؛ واّلذين لن 
الّنصر  بعد  إّال  اجلندّي»،  دعوًة «الستراحة  يلّبوا 
وكّل  االجتماعّية  العدالة  يحّقق  اّلذي  الكبير 

شقيقاتها، لكّل إنسان وإنسان.
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مكتبة  عن  مؤّخرًا،  صدر،   ≠ åUHO�ò q�«d*

«كل شيء» احليفاوّية، لصاحبها صالح عّباسّي، 
حافة العراقّية  كتاب «وثائق ومقتطفات من الصِّ
عن يهود العراق في العصر احلديث»، من تأليف 
الپروِفسور  ومراجعة  قزّاز،  نيسيم  الّدكتور 
زًا وفريًدا  سامي موريه.. ويعتبر هذا الكتاب ممّي
من نوعه، ومرجًعا للباحثني واملهتّمني في تاريخ 
العراق ويهوده. كتاب توثيقّي، جدير بأن يكون 

في مكتبة كّل واحد مّنا.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

حاذر من الغضب والكالم اّلذي يصدر عنك 
وتدفع ثمنه فيما بعد. قد تنخرط بقضّية، 

وتالحق هدًفا بإصرار يصعب حتصيله.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

تتوّهم.  أو  اآلخرين  من  تسخر  وال  جّدًيا  كن 
حاول أن تنسجم مع األجواء بعيًدا عن الهدم 

والتكابر.. حاذر من «األصدقاء» املتخّفني.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

قد تؤّسس جلديد أو تعرف تناغًما وانسجاًما 
العاّمة  األخبار  ببعض  تهتم  الّشريك.  مع 

اّلتي تؤّثر على مجرى أعمالك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

جتّنب أي حوار. فقد يطرأ إلغاء ما أو تواجه 
بعض املمنوعات، أو جتد نفسك أمام بعض 

الّشكاوى واالستحقاقات اّلتي جتابهها.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

تالحق دراسة أو عمًال بعيًدا، أو حتصل على 
بعض  من  أو  أجنبّية  دولة  من  هاّم  جواب 

املؤّسسات اخلاّصة. تفاءل جتد خيرًا.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

ما،  مشروع  على  األثناء  هذه  في  تعمل 
وقد توّقع على شراكة أو تختلف مع بعض 
الشركاء أو تضطر إلى االنسحاب من شراكة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تناقش قضّية زوجّية وشراكة قدمية، وتتوّصل 
إلى حسم أو حّل لها بني األجواء العاطفّية أو 

الزوجّية الّضاغطة، ومالقاة األصدقاء.

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

إلى  وانتبه  وصمت  وسكون  بهدوء  اعمل 
ال  نقاش  جرّاء  األجواء  تتعّكر  قد  كالمك. 

جدوى منه. حاول أّال تّتخذ موقًفا.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

وانتبه  ومفاوضات،  نقاش  كّل  عن  ابتعد 
بأذى.  ُتصاب  ال  حّتى  وسالمتك  لصّحتك 
إنَس الذكريات األليمة واطِو صفحة املاضي.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

وثورة  حماسة  متتلئ  كاملة.  مواهبك  توّظف 
ّية. تعالج قضايا جتمعك  وانفعاالت استثنائ

باآلخرين، وتعلن عن موقف غير منتظر.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

ُكن متكّتًما وحاذر من تضّخم بعض املشاكل 
والتطرّف واملبالغة. تالقي دعًما وتصغي إلى 

نصائح جّيدة من أصدقاء لك.

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

إذ  والتحّديات،  والّنقاشات  اجلدل  عن  ابتعد 
األوهام  بعض  تصّدق  ال  اخلاسر.  تكون  قد 

والّشائعات وحّلل األمور بحكمة وذكاء.

∫d|œUI*«

6 حّبات من اإلجاص، ناضجة ومتوّسطة احلجم.
150 غراًما من جبنة القشقوان املعّتقة واملبروشة ناعًما.

½ كوب من جوز الپيكان احملّمص.
2/ملعقتان كبيرتان من العسل.

عصير ليمونة واحدة.
3 مالعق كبيرة من الزّبدة.

القليل من الفلفل األبيض.

 ∫dOC���« WI|d�

على  نصفني  إلى  نقسمها  ثّم  ونقّشرها،  اإلجاص  حّبات  نغسل 
الّطول. ننزع بذورها بوساطة ملعقة ونرش عليها القليل من عصير 

الّليمون، كي ال يصبح لونها أسود.
ندهن حّبات اإلجاص بالزّبدة، ونسّخنها داخل فرن بدرجة حرارة 250 
ّينة وذهبّية الّلون. درجة مئوّية، إلى أن تنضج حّبات اإلجاص وتصبح ل
ًدا مع العسل وجبنة القشقوان املبروشة. نفرم اجلوز احملّمص، ونخلطه جّي
نضع خليط اجلبنة فوق حّبات اإلجاص، ونضعها في الفرن لدقائق 

قليلة، إلى أن تذوب اجلبنة.
يقّدم الّطبق ساخًنا.

 ËœUÖu Ñ_«Ë w u ÖËd ³ « èDK Ý ËœUÖu Ñ_«Ë w u ÖËd ³ « èDK Ý

∫d|œUI*«

750 غراًما من البروكولي الّطازج، صغير احلجم.

1 حّبة أڤوكادو كبيرة احلجم.
½ كوب من اجلوز املطحون خشًنا.
6 مالعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 مالعق كبيرة من عصير الّليمون.
1 ملعقة كبيرة  من اخلردل.

1 ملعقة كبيرة من البقدونس املفروم ناعًما.
القليل من امللح.

∫dOC� Ò��« WI|d�

نقّطع أزهار البروكولي من األعناق الكبيرة، منأل قدرًا باملياه 

أزهار  نضيف  تغلي.  أن  إلى  الّنار  فوق  ونضعها  املمّلحة 
البروكولي إلى املياه املغلّية، ونسلقها ملّدة 3 دقائق، إلى 
ا. ا. نصّفي ونبرّد البروكولي ونضعها جانًب أن تنضج تقريًب

مكّعبات.  إلى  ونقّطعها  نواتها،  وننزع  األڤوكادو  نقّشر 
مع  ونخلطها  صغير  وعاء  في  األڤوكادو  مكّعبات  نضع 
ملعقة طعام من عصير الليمون، للحؤول دون طغيان الّلون 
وعاء  في  والبروكولي  األڤوكادو  قطع  نضع  عليها.  األسود 

كبير للسلطة ونضيف إليها اجلوز.
تبّقى  ّمما  كبيرتني  ملعقتني  نخلط  صغير،  وعاء  في 
 - الذوق  حسب   - وامللح  اخلردل  مع  الّليمون  عصير  من 
إليها،  والبقدونس  الزّيت  نضيف  صلصة.  على  للحصول 

ونحرّك اخلليط إلى أن متتزج املقادير مًعا بشكل جّيد.

Ê«u IAI «Ë  ’Ułù«  Èu K Š
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 ∫XO�ö	 l� WÝ—bLK� WO×� …œuŽ

 V�UD�« wL%  UH�«u0 l²L²ð Ê« V−¹ WOÝ—b*« W³OI(«¢

¢ÍËU�²�UÐ 5H²J�« vKŽ UNKš«bÐ U� qIŁ Ÿ“uðË dNE�« Âô¬ s�

 …dOšô«  U�LK�« l{Ë qł√ s� œuN'« nŁUJ²ð w�U(« dNA�« W¹UN½ b¹b'« wÝ«—b�« ÂUF�« ‰uKŠ l�

 —UO²š≈  UNL¼«Ë  WOÝ—b*«  Â“«uK�«Ë  V²J�«  dOC×²Ð  q¦L²ð  w²�«Ë  WOzUNM�«   «dOC×²�«Ë   «eON−²K�

 WOHOJ�   UO�u²�«Ë  `zUBM�«  iFÐ  ¢XO�ö	¢  ÂbIð  tOKŽË  p�–  v�«  U�Ë  V�UDK�  W³ÝUM*«  W³OI(«

 ÆWÝ—bLK� VÝUM� ¡«cŠ —UO²š≈Ë Ê“u�«Ë qO'« l� VÝUM²�UÐ rNzUMÐ_ W³ÝUM*« W³OI(« —UO²š«

 t½“ËË  V�UD�«  r−(  dNE�«  W³OIŠ  WLzö�  WOL¼√  oKDM�  s�   UO�u²�«Ë  `zUBM�«  Ác¼  wðQðË  

 W�eŠ√  «– ÊuJð Ê« vKŽ W³OI(« —UO²š« WOHOJ� t³M²�« V−¹ «c� ÆdNE�« W�öÝ vKŽ p�–  UÝUJF½«Ë

 dNE� UI�ö� W³OI(« dNþ ÊuJ¹ Ê« qCH*« s� p�c	 ¨.eÐ« WDÝ«uÐ UNLzö� sJ1 WMD³�Ë WC¹dŽ

 s� sJ9 w²�« »uO'« s� œbŽ vKŽ W³OI(« Íu²% Ê«Ë UC¹« UMD³� W³OI(« dNþ ÊuJ¹ Ê«Ë V�UD�«

 ÆUNKš«bÐ w²�« WOÝ—b*«  «Ëœ_«Ë dðU�b�« V²J�« Ê“Ë l¹“uð

 qL×K� n�UM²� l¹“uð sLC²� W¹ËU�²� W�eŠ_« ‰uÞ ÊuJð Ê« v�«  ÁU³²½ô« V−¹ ¨p�– v�« n{«

 Ê« vKŽ ¨÷u(« qÐUI� fO�Ë V�UD�« dNE�« jÝË qÐUI� W³OI(« qIŁ e	d� ÊuJ¹ Ê«Ë 5H²J�« vKŽ

 UC¹« rN*« s� Æ‚dD�« vKŽ »öD�« W�öÝ ÊULC� ¡uCK� W�	UŽ WI�ô WÞdý« vKŽ W³OI(« Íu²%

 ÆW³OI×K� tKLŠ ¡UMŁ« 5H²J�« Ë« dNE�« w� UNÐ dFA¹ b� Âô¬ W¹« sŽ q¼_« ÂöŽ≈ WOL¼_ V�UD�« t³M½ Ê«

 w²�«  WOÝ—b*«  dðU�b�«Ë  V²J�«  l{uÐ  v�u¹  ÊUJ�ù«  —b�  WOÝ—b*«  W³OI(«  Ê“Ë  qIŁ  nOH�²�Ë

 Ê“Ë  s�  15%  ÈbF²¹  ô  UNKš«bÐ  U�Ë  W³OI(«  Ê“Ë  Ê«  b	Q²�«Ë  tð«–  ÂuO�«  w�  V�UD�«  UNÐ  rKF²OÝ

 U¼dł s� V�UD�« sJ9  ö−Ž l� W³OIŠ ‰ULF²Ý« WO½UJ�« —U³²Žô« 5FÐ cš_« UC¹« V−¹ ÆV�UD�«

 d³²Fð UN½«Ë dNE�« vKŽ UNKLŠ sJ1 ô ÁcN	 W³OIŠ Ê« rKF�« l� ÆŸ—UA�« W¹“uNł p�cÐ X×LÝ «–«

 ÊuJ¹ «dO³	 «œuN−� VKD²ð UN½u	 Ã—b�« œuF� ¡UMŁ« U¼dł VFB�« s� t½«Ë Ê“u�« WOŠU½ s� qIŁ«

 vMLO�« bO�« w� …d� W³OI(« dł qCH*« s� «c� ¨s¹bO�«Ë dNE�« w� W¹“«u²� dOž  U	d×Ð UÐu×B�

 ÆÈd�O�« bO�« w� Èdš√ …d�Ë

 vM³*  t³M²�«  V−¹  t½«  –«  …dO³	  WOL¼√   «–  V�UDK�  ¡«c(«  —UO²š≈  WOC�  d³²Fð  qB²�  ‚UOÝ  w�

 ¡«c(«  s�  wHK)«  ¡e'«  U�«  ÂU�_«  s�  lÝ«ËË  Ídz«œ  vM³�   «–  ¡«c(«  ÊuJ¹  Ê«  vKŽ  ¡«c(«  Ÿu½Ë

 ÊuJ¹ Ê« vKŽ wA*« ¡UMŁ« ¡«c(« s� Ãd�ð UNŽb¹ ô Ê«Ë nK)« s� ÂbI�« VF	 ¡e'« rC¹ Ê« V−O�

 WOÝU�  œ«u�  s�  WŽuMB*«  W¹cŠ_«  Ê_  W¹uN²K�  »uIŁ  vKŽ  Íu²%  WMO�  œ«u�  s�  UŽuMB�  ¡«c(«

 w� 5�bI�« U²KJÐ ¡«c(« ”UO� bFÐ r²¹ ¡«c×K� VÝUM*« ”UOI*« —UO²š≈ Æqłd�« WH	  U	dŠ q�dFð

 bFÐ Í« ÂuO�« W¹UN½ w� V�UDK� VÝUM*« ¡«c(« ”UO� WOKLFÐ ÂUOI�« c³;« s� t½« UL	 ¨·u�u�« ‰UŠ

  Æp�– ¡«dł s� ŒUH²½ô« v�« ÊöO9 ULN½ô 5�bI�« w²H	  U	dŠË i	d�« Ë« wA*« WOKLŽ s� ¡UN²½ô«

 oOC�« »—U'« Ê« –« ÂbI�« WHJ� tÝUOI0 ULzö� »—U'« ÊuJ¹ Ê« qCH*« sL� »—«u−K� W³�M�UÐ U�«

 ÊuJð  ¡«c(«Ë  ÂbI�«  5Ð  U�   UOÞ  ÊÒuJ¹  lÝ«u�«  »—U'«  ULMOÐ  ¨ÂbI�«  WH	  W	dŠ  s�  UC¹«  u¼  bOI¹

 Ê«Ë WNł s� «bł …uš— ÊuJð ô Ê« vKŽ ¡«c(«  UÞUÐ— jÐ— UC¹« rN*« s� Æt�H½ V�UDK� ÃUŽ“« —bB�

 ¡«eŽô« UMÐöD� XO�ö	 vML²ð b¹b'« wÝ«—b�« ÂUF�« ‰uKŠ l�Ë «c¼  ÆÈdš« WNł s� …œËbA� ÊuJð ô

ÆWO�UF�«Ë W×B�UÐ W¾OK� ¨W×łU½Ë WI�u� WOÝ«—œ WMÝ

©ÆŸÆŸ®
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∫‰UOł_« lOL' »u³;« q�K�*«Ë b¹b'« rKOH�« »UF�√

  å“b�U½Ëb	U�ò w� Êü« ≠ å2 d�UM��«ò

 w�  Êü«  tðUOB�ý  vKŽ  ‰uB(«  rJ²ŽUD²ÝUÐË  oKDM¹  ¢2  d�UM��«¢  nOB�«  «c¼  rKO�

°“b�U½Ëb	U�

 qLAð “̈b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý w� ‚öÞù« vKŽ  UŽuL−*« d³	√ s� bFð w²�«Ë ¨WŽuL−*« Ác¼

 r¼dOžË …—uHMÝ ¨ÊU³Cž —uHMÝ —̈uHMÝ UÐUÐ ∫q¦� q�K�*«  UOB�ý s� WHK²�� W³F� 16
 åqO� wÄU¼ò W³łË q	 l� ÎU½U−� Êü« Ÿ“uð

°¢2 d�UM��«¢ »UF�√ WK�KÝ Êü« «uFLł«

ÆÊËe�*« –UH½ v Ò²ŠË 04.08 s� WJ³A�« rŽUD� w� …bł«u²�  »UF�_«

©ÆŸÆŸ®

åpOý uÝdáÝ≈ò?�« bFÐ

å“b�U½Ëb	U�ò v�≈ åpOý ÂuO1dÄò?�« qB¹

 ∫nOBK� b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð “b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý ¨pOý uÝdáÝù« ÕU$ bFÐ

ÆpOý ÂuO1dÄ

 ¨ uð  ∫…c¹c�   ULFDÐ  d�u²�  ¨WIFK*UÐ  U ÎC¹√  tK	√  sJ1  pOAJKO�Ë  WþuÐ  ∫pOý  ÂuO1dá�«

ÆuÝdáÝù« rFDÐ U ÎF³ÞË u	uý ¨qO½UÑ ¨qO�«d	

 ÆÆÃÆ‘ 12.90
 ?Ð WJ³A�« ŸËd� w� ŸU³ Ô¹ pOý Âu1dá�«

©ÆŸÆŸ®                                                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

∫…b¹bł WO½öŽ≈ WO−Oð«d²Ý≈ oKD¹ åuðu²�«ò

  U½öŽ≈ q	 ÊUI�«dð ÊU² ÒOB�ý å”UÄòË åqÐœò

 pOýu�« ÍËdJ�« rÝu*« w� ådM¹Ëò

 Â«b�²Ý«  üðu²�«  a¹—Uð  w�  …Òd�  ‰Ë_Ë  U¼—UÞ≈  w�  r²OÝ  YOŠ  ¨…b¹bł  WO½öŽ≈  WO−Oð«d²Ý≈  uðu²�«  oKD¹

 5D/ ÊUðb¹b'« ÊU²OB�A�« q¦9Ë ÆœUFÐ_« WOŁöŁ W¦¹bŠ UOłu�uMJ²Ð ULNLOLBð - 5²O½öŽ≈ 5²OB�ý

 WOB�A�«  ULMOÐ  ¨tÝU�Š≈  vKŽ  «ÎœUL²Ž«  sNJ²¹  Íc�«  ¨©”U�Šù«  uÐ√®  ”UÐ  ¨v�Ë_«  WOB�A�«  ∫5MNJ²*«  s�

   ÆW�uŁu*«  U�uKF*«Ë  UOzUBŠù« vKŽ UNMNJð w� bL²Fð d¦	√ WO½öIŽ WOB�ý w¼Ë ¨©qIF�« uÐ√® qÐœ ¨WO½U¦�«

 uðu²�«  UD×� w�Ë ÂöŽù« qzUÝË q	 w� uðu²K� WOI¹u�²�«Ë WO½öŽù« WD)« ÊUð—u	c*« ÊU²OB�A�« o�«d²ÝË

 u¼Ë ¨Í—U'« dNA�« s� dAŽ ”œU��« w� «Îb¹b%Ë ¨ÍËdJ�« rÝu*« «c¼ s� Î¡«b²Ð« p�–Ë ¨œö³�« ¡U×½√ w� …dA²M*«

 - ¨W¦¹bŠ WO�öŽ≈  «Ëœ√ Â«b�²Ý« WO½öŽù« WKL(« Ác¼ ‰öš r²OÝË ÆÂbI�« …d	 rÝu� ÕU²²�ô œÒb;« a¹—U²�«

 s� WO½U�½≈  UH� «b Ò�−O� ¢”UÐ¢Ë ¢qÐœ¢ w²OB�ý WM�½√ U¼—UÞ≈ w� - –≈ ¨WKL(« ÁcN� U ÎBOBš U¼œ«bŽ≈

  ÆdM¹u�« W¾³Fð w� 5	—UA*« —uNLł 5ÐË ULNMOÐ W�öF�« e¹eFðË W¹uIð qł√

 dM¹u� WF�«—Ë WO�U{≈ …uDš qJAð …b¹b'« WOI¹u�²�« WO−Oð«d²Ýù« Ê√ ¨Í—ô pO�²¹≈ üðu²K� ÂUF�« d¹b*« b	√Ë

 ·bN¹ Íd¼uł dOOGð sŽ Y¹b(« —Ëb¹¢ ∫·U{√Ë Æœö³�« w� VOB½UO�« »UF�√Ë  UMNJ²�« ‚uÝ w� …bz«— W	dA	

   Æ¢uðu²K� Í—U−²�« ◊UAM�« …dz«œ lOÝuðË szUÐe�UÐ dM¹Ë ◊U³ð—« e¹eFð v�«

 „UM¼  Ê√  U¼UM¹dł√  w²�«  ÀU×Ð_«   dNþ√  bI�¢  ∫uðu²�«  w�  o¹u�²�«  ÂUŽ  d¹b�  W³zU½  ¨wJ�MłU−Ð  öO¼  X�U�Ë

 bL²F¹  5MNJ²*«  s�  w½U¦�«  ŸuM�«  ULMOÐ  ¨’Uš  qJAÐ  ”U�Šù«  vKŽ  bL²F¹  ‰Ë_«  ŸuM�«  ¨5MNJ²*«  s�  5Žu½

 s� Ÿu½ oKš qł√ s� s¹—uNL'« bŠ√ ULNM� …bŠ«Ë q	 q¦9 5²OB�ý ¡UMÐ U½—Òd� tOKŽË d̈¦	√ WO½öIF�« vKŽ

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                         Æ¢dM¹Ë uðu²�«Ë sNJ²*« 5Ð w¼UL²�«

 s� ·ö²zô« UNIKD Ô¹ W ÒO½«bO�Ë W ÒO�öŽ≈ WKLŠ

  UDK Ò��«  UÐU�²½« w� …√d*« W	—UA� qł√

ål� lL²−*«ò ÆÆW ÒOK;«

 .bIðË  ”UM�«  W�b)  WÐ«uÐ  ‰Ë√  w¼  WOK;«  WDK��«ò

 ÁcNÐ  W¹«—œ  lÝË√  vKŽ  ¡U�M�«Ë  ¨rN�  WOÝUÝ_«   UłU(«

åW¹uOM³�«Ë  WOŽUL²łô«Ë  W¹uÐd²�«Ë  WO�uO�«   UłUO²Šô«

  UDK��«  w�  ¡U�M�«  qO¦9  qł√  s�  ·ö²zô«  ¨w{U*«  Ÿu³Ý_«  ¨oKÞ√  ¢l�  lL²−*«¢  —UFý  X%

 ÊUL{  w�  ¡U�M�«  oŠ  ‚UIŠù  lÝ«Ë  wFL²−�  rŽœ  v�≈  UN�öš  s�  uŽb¹  WO�öŽ≈  WKLŠ  ¨WOK;«

 w�  WO�K;«   UDK�K�  W³¹dI�«   UÐU�²½ô«  w�  sNLŽœË  sN×Oýdð  ‰öš  s�  WOÝUO��«  W	—UA*«

Æ‰Ë_« s¹dAð

 lL²−*« oŠ l� —̈«dI�« WŽUM�Ë dOŁQ²�« w� ¡U�M�« oŠ l� ¨` Òýd²�« w� ¡U�M�« oŠ l� ¢̈l� lL²−*«¢

 ÍœROÝ WOK;«  UDK��« w� ¡U�M�« œułË Ê√ l� ¨U ÎC¹√Ë ¨¡U�M�«  UŽ«bÐ≈Ë  «—b� s� …œUH²Ýô« w�

 ¨rN�  WOÝUÝ_«  UłU(« .bIðË ”UM�«  W�b) WÐ«uÐ ‰Ë√  UN½u	 WOK;«  UDK��«  Ác¼ 5�% v�≈

Æ UłUO²Šô« ÁcNÐ W¹«—œ lÝË√ vKŽ ¡U�M�«Ë

 uŽb½ «cNÐË ¨WOK;«  UDK��«  UÐU�²½ô rz«uI�« .bIð Âu¹ 5ÐË UMMOÐ qBHð jI� lOÐUÝ√ WFÐ—√¢

 sNð«—bIÐ WŽUMI�«Ë fHM�UÐ WI¦�« bAŠØŸUL−²Ýô ¨sNðUNłuðË sNðUIKDM� ·ö²š« vKŽ Î̈ôË√ ¨¡U�M�«

 —uNL'«  uŽbM�  ¨U ÎO½UŁ  ¨U�√¢  nOCðË  ¨·ö²zô«  …e	d�  ¨nÝu¹  –  wL$  öŽ  ‰uIð  ¢̈dOŁQ²�«  vKŽ

 ÷uNMK�  WOK;«   UDK��«   UÐU�²½«  W�d�  “UN²½«  v�≈  WOÐe(«Ë  WOÐU�²½ô«  rz«uI�«Ë  lÝ«u�«

 UL	  …√d*«   «—b�  Âd²×¹  lL²−�  u×½  UMFL²−0  ÷uNM�«  w�U²�UÐË  ¨¡U�MK�  WOÝUO��«  W	—UA*UÐ

 ”UM�«  W�b) WÐ«uÐ ‰Ë√  w¼ WOK;« WDK��«¢ Ê√  XFÐUðË ¢̈ULNOKJ�  W�œUF�«  ’dH�«  d�u¹Ë ¨qłd�«

 …dÝ_« ÊËRý W¹UŽ—Ë ‰UHÞ_« WOÐdð vKŽ  ULzUI�« s¼ ¡U�M�« ÊuJ� ¨rN� WOÝUÝ_«  UłU(« .bIðË

 w²�«Ë  W¹uOM³�«Ë  WOŽUL²łô«Ë  W¹uÐd²�«Ë  WO�uO�«   UłUO²Šô«  ÁcNÐ  W¹«—œ  lÝË√  vKŽ  7³�  ¨‰eM*«Ë

Æ¢lLł√ …bK³�« wMÞ«u� vKŽ UN²O³Kð fJFMð

 w�  ¡U�M�«  qO¦9  qł√  s�   UOFL'«  ·ö²z«  qLF¹  ¢̈l�  lL²−*«¢  WO�öŽù«  WKL(«  ‚öÞù  W�U{≈

 5O�öŽù« l� qLF�« ‰öš s� ¡U�M�« qO¦9Ë W	—UA� ÊUL{ vKŽ q�«u²� qJAÐ WOK;«  UDK��«

 5Ð U� pO³A²�«Ë 5JL²�«Ë V¹—b²�« ¨WOÝUO��« UN²	—UA� oŠË …√d*« qO¦9 U¹UC� vKŽ  UO�öŽù«Ë

 WOK×�  …d¹b²��   ôËUÞ  ¨…uCF�«   UOFL'«  ‰öš  s�  ¨·ö²zô«  bIF¹  ¨p�c	  Æ U× ÒýdÔ*«  ¡U�M�«

 ·bNðË ¨UN�ö²š«Ë UNŽuMð vKŽ ¨WOÐU�²½ô« rz«uI�« ¡UÝƒ—Ë 5DýU½Ë  UDýU½ 5Ð lL& WOIÞUM�Ë

 —Ëœ q¹u% —«uA� ÊQÐ ·ö²zô« W�UÝ— d¹d9Ë ¡U�M�« »U�²½«Ë `Oýdð ¨` Òýdð W�Q�� w� Y×³K�

 …√d*«  Ê√  WŽUM�  s� √b³ð  —̈«dIK�  WF½U�Ë WÓ³ Ó�Ó²M� W	—UA Ô�  v�≈  W	—UA Ô�  œÒd−� s� WÝUO��«  w� …√d*«

  UŽeMK� tC�—¢ vKŽ ·ö²zô« b	R¹ ¨‚UO��« «c¼ w� Æt�UIŠ≈ V−¹ oŠ t½≈Ë  «—œU� ¡U�M�«  ¨…—œU�

 lLIð  w²�«  UN�H½   UŽeM�«  ¨WOK;«   UDK��«   UÐU�²½UÐ  U Î³�Už  r ÒJ×²ð  w²�«  WOKzUF�«Ë  WOHzUD�«

Æ¢W�UF�« …UO(« sŽ sNÐUOž V³�ðË ¡U�M�«

 ¨qOz«dÝ≈  w�  »dF�«  5MÞ«u*«  ‚uI(  –  ¢…«ËU��¢  e	d�  ¢̈nMF�«  b{  ¡U�½¢  ∫s�  ·ö²zô«  ÊuJ²¹

 ÆW�UI¦�«  ¡UOŠù  WOFLł  ¢s¹dAð¢  ¨…√d*«  W½UJ0  ÷uNMK�  ¢¡«d¼e�«¢  ¨ UOÞ«dI1b�«  ¡U�M�«  W	dŠ

 r×H�« Â√ ¨…u�MK� ¨…d�UM�« w� UNM� ¨5×ýd�Ë 5O�öŽ≈ l� ¨…d¹b²��  ôËUÞ 7 bIŽ - b� t½√ d	c¹Ë

ÆVIM�«Ë qOK'« UNM� Èdš√ oÞUM� w�  «¡UI� UNOK¹ ¨5M�ÝË ËdLŽUHýË

 –  nÝu¹  –  wL$  ö ÔŽ  ≠  WOK;«   UDK��«  w�  ¡U�M�«  qO¦9  qł√  s�  ·ö²zô«  …e	d�   ∫qO�UH²K�
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 d³	_« wÐU³ ÒA�« qH(« w� r	—UE²½« w� fO�½d� dO¼“

wKOz«dÝô« wÐdF�« pM³�« s� aizone3
 pM³�« s� aizone3 d³	_« wÐU³A�« qH(« w� tO�≈ ÂULC½ö� fO�½d� dO¼“ r−M�« r	uŽb¹

 3.9.2013 o�«u*« ¡UŁö¦�« Âu¹ p�–Ë   BLU W�UD�« »ËdA� W	—UA0Ë wKOz«dÝô« wÐdF�«

Æ…d�UM�« w� ¢”ôUÐ b½«dłuO½¢  UŽU� w�

 WM��«  Ác¼Ë   Æ PłUH*«Ë   UO�UFH�«  s�  b¹bF�UÐ   WKH(«  w�  5	—UA*«  »U³A�«  l²L²OÝ

 The  s� dOš_« rÝu*« Âu−M� ’Uš ÷dFÐ qH(« w� 5	—UA*« wÐdF�« pM³�« TłUHOÝ

  «dAŽ  vKŽ   UÐu×Ý  v�«  W�U{ùUÐ  ‰u��  UMO�  W½UMH�«   …ezUH�«  rNÝ√—  vKŽË  Voice
  PłUH*«  s�  b¹e*«Ë    game zoneW¹—U½  »UF�«  ¨  …dO¦�   UO�UF�  ¨WOŠuK�«  VOÝ«u(«

 Æ UO�UFH�«Ë

øaizone ? �« WKH( q−�½ nO	

 …d	cð  vKŽ  ‰uB×K�  wKOz«dÝô«  wÐdF�«  pM³�«  ŸËd�  bŠ«  v�«  —uC(«  5	—UA*«  vKŽ

 vKŽ pM³�« l�u� ‰öš s� Ë« ™3400 r�d�« vKŽ ‰UBðô« sJ1 WO�U{≈ qO�UH²� Æ‰ušb�«

  UÐu×��« w� W	—UALK� ‰ušb�« W�UD³Ð ÿUH²Šô« V−¹  ÆwwwÆaibankÆcoÆil X½d²½ô«

ÆqH(« ÃU²½SÐ ÂuIð ¢‘«bŠ g¹d� Êu�«¢ W	dý Ê« Ád	cÐ d¹b'« ¨WKH(« w� Íd−²Ý w²�«
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 Orange w� ”—«b*« »öD� W�Uš WKLŠ

 vKŽ  iOH�ð  WKLŠ  Orange  oKDð  ¨WOÝ«—b�«  WM��«  W¹«bÐË  ”—«b*«  v�≈  …œuF�«  bŽu�  »«d²�«  l�

Æ¢back to school¢ —UFý X% ”—«b*« »öD� …—uD²*« ÊuHð—UL��« …eNł_«

 ¨œö³�« w� Î «—uDð d¦	_«Ë ŸdÝ_« WJ³A�« w¼Ë   Orange ultranetWJ³A� rN�ULC½« WKL(« qLAðË

 Íc�«Ë  infinityX b¹b'« “UN'« ‚öD½« l� ÆMbps42 v²Š `HBð WŽdÝË  HD  U*UJ* WLŽ«b�«Ë

ÆjI� qIOý 1699 ?Ð ÍdG� dF�ÐË ÍdBŠ qJAÐ Orange w� ÷dF¹

 «dO�U	 ¨…«uM�« wŽUÐ— Íu� Z�UF� ¨g½« 5 r−×Ð …dO³	 HDf* WýUý UNM� …eO2 hzUBš “UN−K�

 WiFi Direct¨   q�«u²�«  qzUÝË  lOLłË  ¨HD  …œu−Ð  u¹bO�  d¹uBðË¨q�JO�  U−O�  8  WOHKš

 W�U{ùUÐ ÆdšU� w�OÞUMG� ¡UDžË W¹b¼ w½Ëd²J�« rKIÐ œËe� ÆHotspot¨ Bluetooth 4.0 ¨GPS
 ÆdNý 12 v²Š œUL²Ž« W�UDÐ WDÝ«uÐ l�b�« WO½UJ�≈ Æ5²MÝ …b* Z²M*« W�UH	 v�≈

 vMŁ√  Mobile Broadban    U−²M�Ë  Orange  w�  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�²�« d¹b�  ¨WO�dý  ÂöÝ

 UC¹√  WM��«  Ác¼Ë  Æ öLŠ  lOLł  w�  W	dA�«  ÂUL²¼«  j×�  W�UŽ  »U³A�«Ë  W�Uš  »dF�«  »öD�«  Ê√

 W¹b¼Ë  UL	  »dF�«  ”—«b*«  »öD�  ’Uš  ÷dŽ  .bIð  U½—d�  dL¦�  wÝ«—œ  ÂUŽ  W¹«b³�  UM�  W	—U³L	Ë

ÆUMFL²−* ‚dA*« q³I²�*« qOł rN� «dL¦�Ë U×łU½ ÂUŽ »öD�« lOL' vML²½ W³ÝUM*« ÁcNÐË Æ…eO2

 ©ÆŸÆŸ®

  UN�ô«  s�  dO¦J�«Ë  ”—«b*«Ë   U{Ëd�«  v�«  ÊËœuF¹  œôËô«  ¨»d²Ið  …b¹bł  WMÝ

 pMJ1  XO³�«  w�  „bł«uð  ¡UMŁ«  ÆW³¹dI�«  ÂU¹ô«  w�  qLF�«  v�«  UC¹«  w¼  œuF²Ý

 qHD�«  ÂUFÞUÐ  ¡b³K�  UŽuOý  d¦	ô«  »U³Ýô«  bŠ«  sJ�  ¨  pKHÞ  ŸU{—«  WFÐU²�  U�Ëœ

 „öOLOÝ W−²M�  uÐ« W	dý ÆqLF�« w� UNÐ 5¦J9 w²�«  UŽU��« pKð w¼ WMOMI�«

 ‰UI²½ô«  vKŽ „bŽU�²Ý  UO�uð …bŽ p×M9 Advance Plus   ”uKÐ f½U�œ«

∫WMOMI�« d³Ž ÂUFÞô« v�«

 -  VOKŠ  s�  UO−¹—bð  WMOMI�«  pKHD�  w�Òb�  ∫…dOšô«  WE×K�«  v²Š  ÍdE²Mð  ô  •
 WMOM�  qHDK�  w�b�  ‰Ëô«  Ÿu³Ýô«  ‰öš  ÆqLF�«  v�«  pðœuŽ  q³�  ¨  pM�  tDHý

 w�  ÆW³łË  wIKð  tOKŽË  UNÐ  w³OGð  Ê«  l�u²*«  s�  w²�«  WŽU��«  w�  UO�u¹  …bŠ«Ë

ÆÂu¹ q	 5²MOM� t� w�b� tOK¹ Íc�« Ÿu³Ýô«

 w³KÞ«  ¨pM�  WMOMI�«  ‰ËUMð  ÷—UF¹  qHD�«  ÊU	  Ê«   ∫WLŽ«b�«  W¾O³�UÐ  wMOF²Ý« •
 Xš_UÐ  W½UF²Ýô«  sJ1  ÆWMOMI�«  s�  tLFD¹  Ê«  pKHÞ  s�  V¹d�  dš¬  h�ý  s�

ÆWLF�« Ë«  …b'« ¨Èd³J�«

¢“uH�UÐ ”U�Š≈ ÍbMŽ ÊU	¢

…u�MK� s� …œuLŠ œuL×� Æb� ÎUC¹√ „Ëd³�

„—UáÝ XO�dHý …—UO�Ð Ÿu³Ý_« «c¼ ezUH�«

°å“b�U½Ëb	U�ò w� åUJ¹d�√ êOÐò WKLŠ w�

 UMðU³łË UMK	√ ¨U½UMŽ— w� rO½U½— lL−� w� “b�U½Ëb	U� rFD� w� WKzUF�«Ë UM	¢ ∫…œuLŠ œuL×� Æœ

 WłU×ÐË WÝ—b� WLKF� wN� w²łËe� ÊuJ²Ý …—UO��« Ác¼ÆÆÆ“uH�UÐ ”U�Š≈ ÍbMŽ ÊU	Ë WKCH*«

¢°“b�U½Ëb	U� W	dý q¦� W�d²×� W	dý s� hš_UÐ Ò«bł “uH�UÐ U½bFÝÆÆÆUNKLF� …—UO��

…dL²�� “b�U½Ëb	U� w� UJ¹d�« ZOÐ WKLŠ

„—UáÝ XO�dHý  «—UOÝ 4 XOIÐ

°Âu¹ q	 w� …bŠ«Ë …—UOÝ vKŽ V×Ý

 øÊËdE²Mð «–U�

  °lOL−K� ÕU−M�UÐ

ø„d²A½ nO	

Æ©¡«dA�« WLO� V�Š® d¦	√ Ë√ bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë UNðUHŽUC�Ë ÆÃÆ‘ ™4290
 ?Ð «Ëd²ý«

°WHŽUC� “u� WO½UJ�≈ l� bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ s� W³łË «Ëd²ý«

  5O�U²�« 5�uO�« ‰öš Ë√ ¡«dA�« Âu¹ w� l�u*« «uKšœ√

 5�% vKŽ UMðbŽU�* …dOB� WK¾Ý√ 3 sŽ «u³Oł√ ¨rJM� VKDÔð WO�U{≈ qO�UHðË k(« r�— «uKšœ√

ÆV¹dI�« V×��«  w� «uKšœ«Ë “̈b�U½Ëb	U� w� …—U¹e�« WF²�

ÆrJO�≈ V¹dI�« “b�U½Ëb	U� Ÿd� «Ë—Ë“ Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil l�u� «uKšœ√ WO�U{≈ qO�UH²�

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                               ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš ©™®

WMOMI�« s� qHDK� W×łU½ W¹cG²�  UO�uð ÆÆWÝ—bLK� …œuF�« w� pI�«dð å„öOLOÝò

 Æ‰uÞ«  U²�Ë WMOMI�«  s� q	ô«  v�«  ‰UI²½ô«  rN�dG²�¹ ‰UHÞ«  WLŁ∫d³B�UÐ  w ÒK% •
 w�ËUŠ Æ«—«dJðË «—«d� WMOMI�« tOKŽ w{dŽ« WMOMI�« s� q	ô« pKHÞ i�— Ê« v²Š

ÆpKHÞ vKŽ qON�²K� W½uO� d¦	« WLKŠ Ë« dš¬ qJAÐ WLK×Ð WMOMI�« WLKŠ ‰«b³²Ý«

 r�'« v�«  U³¹d� tKLŠ qCH*« s� ¨qHD�«  ÂUFÞ« ¡UMŁ«  ∫ÂUFÞù√ WOF{Ë WOL¼« •
 q ÒN�²Ý W�u�Q*« WOF{u�« ¨tL�ł s� vKŽ« tÝ√— ÊuJ¹ YO×Ð W³B²M� WOF{uÐ

 Ác¼  ÆW¾K²2  WLK(«  ÊuJð  YO×Ð  WMOMI�«  W�U�«  V−¹  ÆWMOMI�«  l�  nÒOJ²�«  tOKŽ

Æ…bF*« v�« ¡«uN�« ‰ušœ lM� vKŽ bŽU�ð WOKLF�«

 w½UMI�« s� qHD�« U¼UIK²OÝ w²�« VOK(« WOL	 øqFH�UÐ pKHÞ q	Q¹ Ê« V−¹ r	 •
 Ë«  W{dL*«  ¨…ØVO³D�«  Æ U�Ëô«  s�  X�Ë  q	  w�  t²ONýË  t½“uÐ  ¨tKO−Ð  oKF²ð

 WO�U	 WOL	 tO×M�« ÆpKHÞ  U³KD²� rNHð vKŽ p½ËbŽU�OÝ WŽU{d�« …—UA²��

 q�U	  pKHÞ  wNM¹  Ê«  vKŽ  —«d�ô«  ÂbŽ  pÐUOž  bMŽ  ÁUŽd¹  s�  s�  w³KÞ«  ÆtŽU³ýù

Æbz«e�« q	_UÐ t� V³�²½ ö¾� ¨WOLJ�«

 “UN'«Ë  ⁄U�b�«  uLM�  «bł  rN�  b¹b(«  ∫WOz«cG�«   U³	d*«Ë  b¹b(«  WOL¼«  •
 s¹c�«  l{d�«  lOL'  vDFð  Ê√  wG³M¹  W×B�«  …—«“Ë   UO�u²�  UI�Ë  Æw³BF�«

 Ê√  UC¹√  rN*«  s�Ë Æb¹bŠ W�U{« ¨«dNý 18  sÝ v�≈  dNý√ 4  5Ð r¼—ULŽ√  ÕË«d²ð

 ‰öš Â_« VOK( bOŠu�« q¹b³�« w¼ b¹b(UÐ WOMG�« qHD�« VOKŠ W³O	dð Ê√ ·dF½

 wMG�«  „öOLOÝ ‰UHÞ_« VOKŠ V	d� Â«b�²Ý« pMJ1 d�_« Âe� «–≈  Æv�Ë_« WM��«

ÆWOz«cG�« tðUłUO²Š« lOLł vKŽ qB×¹ pKHÞ Ê√ s� Íb	QðË ¨b¹b(UÐ

 r�UÞ¢  e	d�  v�«  tłu²�«  ¡Ułd�«  pKHÞ  W¹cGð  ‰uŠ  ‰«RÝ  Í√  rJ¹b�  ÊU	  «–«

 W¹UŽ— e	d� s�  U{d2Ë W¹cGð  UOzUBš« qLA¹Ë ¨„öOLOÝ w� ¢5OzUBš_«

∫U�U� „öOLOÝ l�u� «—Ë“ Ë« 1800656501 ∫nðU¼ vKŽ ¨W�uHD�«Ë W�u�ô«
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