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H a i f a

Õd� f�UD�

ّية الّثقافّية الّتربوّية لدى  ال شّك في أّن الّنهضة الفّن
اإلصدارات  بعدد  ُتقاس  ال  متحّضر،  مجتمع  أّي 
ورسالة  بنوعّية  إّمنا  ّية؛  الفّن واألعمال  والعروض 
وقيمة وهدف هذا الفّن. وكما هو معلوم، فالفنون 
جنون.. لكّننا جند ضمن هذه الفنون، ووسط هذا 
ّية  الفّن األعمال  من  به  ُيستهان  ال  عدًدا  اجلنون، 
ُقبالة  والّساقطة،  الّسفيهة،  اآلسنة،  املُبتذلة، 
الرّصينة،  ّية،  األب الرّاقية،  األعمال  من  آخر  عدد 
الهادفة واملترّفعة؛ وهنا تقع على عاتق كّل واحد 
ّية رفض هذا الفّن أو قبوله، كّل حَسب  مّنا مسؤول
(باملعنيْني)  وحتليله  وسياسته،  ومعتَقده  رؤيته 

لهذا الفّن أو ذاك.
ومبا أّنني اُؤمن بحرّّية الّتعبير املُطلقة عن الرّأي 
ما  في  خصوًصا  كان،  ومضمار  مجال  أّي  في 
أو  ّي  الفّن العمل  هذا  ِحيال  الرّأي  بإبداء  يتعّلق 
ذاك، طاملا أّن هذا الرّأي ال يقّيد حرّيتي ويحّدها؛ 
أو  رديًئا  أو  ُمبتذًال  م  املقدَّ الفّن  هذا  كان  فمهما 
ساقًطا أو حّتى ُمحرًّضا (باملعنى الّسلبّي) بنظر 
احلقيقّي  املعنى  عن  الُبعد  كّل  وبعيًدا  البعض، 
لإلبداع، ال يحّق لي - كما ال يحّق لغيري، بأّي 
حال من األحوال؛ وْأد هذا العمل والّتحريض عليه، 
ألّنه ال يروق لي من منطلق َعَقِدّي (عقائدّي) أو 
فما  دينّي،  أو  جنسّي  أو  سياسّي  أو  مجتمعّي 
ال يروق لي قد يروق لغيري ويالقي استحسانه.

ّية، وشاشاتنا الّذهبّية  إّن مسارحنا وساحاتنا الفّن
تعّج  املختلفة،  اإللكترونّية  ومواقعنا  والفّضّية، 
والرّاقية،  منها  الّساقطة  األعمال،  بألوف  وتضّج 
وطروحها؛  وأنواعها  أشكالها  مختلف  على 
العوملة،  عصر  في  املتلّقي  تقييد  ميكننا  فال 
عمل  أّي  رؤية  من  منعه  أو  وتكبيله،  اليوم، 
أو  ا  ـً سياسّي ا،  ـً تبشيرّي أو  كان  ا  ـً تكفيرّي ّي،  فّن
املُطلق  االختيار  حرّّية  ميلك  حيث  ا؛  ـً اجتماعّي
وجميع الوسائل ملشاهدة ما يشاء من هذه العروض 

الغّثة والّسمينة.

متنع  أو  تكّفر  أن  كانت  مجموعة  ألّي  يحّق  فال 
سيطرتها  بذلك  لتفرض  ّي،  فّن عمل  أّي  عرض 
على  والّدينّية  السّياسّية  ورؤيتها  وأجندتها 
وحّر  ذاتّي  بشكل  اختارت  أخرى  مجتمعّية  فئة 
مشاهدة هذا العمل أو ذاك.. فكيف ميكن لتلك 
الفئة الّتمييز بني الغّث والّسمني وحتليل العمل 
ورسالته،  فحواه  ومناقشة  مشاهدته  بدون  ّي،  الفّن
العمل،  هذا  عن  وُيقال  قيل  مبا  االكتفاء  مبجرّد 
بناًء على وجهة نظر فالن أو عّالن؟! فسياسة كّم 
واملُسيئة  احملرّضة  األعمال  من  والّترهيب  األفواه 
وْأدها،  على  والعمل  البعض،  بنظر  واملُغرضة 
ًة  ّي إعالن دعايًة  تشّكل  إذ  ذلك؛  بخالف  تعمل 
مجتمعنا  في  ممنوٍع  فكّل  العمل..  لهذا  ورافعًة 

مرغوب بامتياز!
ّية إلى ممنوعات  وعندما تتحّول بعض األعمال الفّن
االستطالع  حّب  حينها،  سيدفع،  و«محرّمات»، 
هذه  متابعة  إلى  املجتمع  هذا  بأفراد  واحلشرّية 
«اإلنترنت»  مواقع  عبر  ومشاهدتها  «احملرّمات» 
اخلفية،  وفي  ُمغلقة  غرف  داخل  ـ«يوتيوب»،  وال
واحملرّمة  املمنوعة  األمور  من  كبير  كعدد  متاًما 
اّلتي ميارسها أفراد مجتمعنا بشكل يومّي وفي 

اخلفية، أيًضا!
يكفينا قيوًدا سياسّية وفكرّية ودينّية؛ فمقّص 
الّذاتّية  رقابتنا  من  أرحم  بات  العسكرّية  الرّقابة 
(املجتمعّية)، تلك الرّقابة االنتهازّية، غير البّناءة 
دعونا  أحياًنا..!  الّتكفيرّية  بل  ا،  غالًب والهّدامة 
ّية، فنحن أكفاء،  نشاهد ونتابع جميع األعمال الفّن
بني  للّتمييز  ّية،  واملسؤول الوعي  من  قْدٍر  وعلى 
بشكل  ّي  فّن عمل  أّي  وملناقشة  والّسمني،  الغّث 
حضارّي وأخالقّي وثقافّي وتربوّي، لهدف حتسني 

ما ميكن حتسينه أو اجتثاث ما يجب اجتثاثه.
فكيف ملجتمع «متحّضر» يستطيع نفر منه منع 
ّي، سينمائّي أو مسرحّي أو استعراضّي،  عرض فّن
حياتّية  أمورًا  ويقرّر  يناقش  أن  على  نأمتنه  أن 
ومستقبلّية وعلمّية وتكنولوجّية وسياسّية هاّمة، 
ويكون مسؤوًال عن أوالدنا وأطفالنا؟! فمثل هذا 
ّي –  املجتمع اّلذي يخشى ويرهب مناقشة عمل فّن
حّتى إْن كان هذا العمل ساقًطا – يعيدنا بفكره 
إلى العصر اجلاهلّي؛ إذ ُيخرس ويِئد هذا العمل..!

° Òw ÒM  ”«d š≈Ë »U ¼—≈

رئيس  أسعد،  سهيل  د.  حّذر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

من  حيفا،  بلدّية  رئيس  ونائب  «اجلبهة»  كتلة 
استدراج الّشباب العرب للخدمة في جيش االحتالل 
اإلسرائيلّي، مؤّكًدا أّننا ال ميكن أن نخدم في جيش 

يقمع ويقتل أبناء شعبنا ويحرمهم من حقوقهم.
اّلتي  اليهودّية   - ّية  العرب الّتظاهرة  خالل  ذلك  جاء 
ّية الدرزّية» وحركة «يوجد  نظّمتها «جلنة املبادرة العرب
سجن  أمام  املاضي،  الّسبت  يوم  چڤول)،  حد» (ِيش 
6 العسكري في «عتليت» (على مقربة من حيفا)، 
 18) سعد  الّدين  زهر  عمر  الّشاب  مع  تضامًنا 
اعتقاله  على  مضى  واّلذي  املغار،  قرية  من  عاًما) 
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120 يوًما، لسبب رفضه اخلدمة في جيش االحتالل 

اإلسرائيلّي من دوافع أيديولوجّية وضميرّية.
والّنائب  بركة،  محّمد  الّنائب  الّتظاهرة  في  وشارك 
عفو اغبارّية، والّنائب الّسابق عصام مّخول، ورئيس 
بلدّية الّناصرة الّسابق رامز جرايسي، والعشرات من 

الّنشطاء العرب واليهود.
فيها  حّيا  كلمة  الّتظاهرة  خالل  أسعد  د.  وألقى 
املوقف البطولّي للّشاب عمر، مؤّكًدا دعم كّل وطني 
يفّضلون  اّلذين  الّشباب  من  وألمثاله  له  شريف 

الّسجن على اخلدمة العسكرّية.
©qOÇ dOzU| ∫d|uB	®

*åUHO�ò q�«d ≠ ألّول مرّة يتم في مستشفى «بني تسيون» 

ألحد  العصبّي  واجلهاز  القلب  لعمل  منّظم  غرس  (روتشيلد)، 
نتيجة  القلب،  عمل  في  اّضطراب  من  يعانون  اّلذين  املرضى 
مما  القلب،  بنبضات  التحّكم  من  العصّبي  اجلهاز  متّكن  عدم 

يضّطر املريض لتلّقي العالج املستمّر في املستشفى.
االضطرابات  نبضات  وحدة  مدير  سمنّية،  منر  الّدكتور  وقال 
تسيون»  «بني  مستشفى  إّن  املجال،  بهذا  اخلاّصة  القلبّية 
هذه  مثل  يجري  البالد  في  مستشفيات  ثالثة  من  واحد  هو 
العملّيات اجلراحّية. وأضاف أّن الغرس يتّم لدى املرضى اّلذين 

يعانون من عدم انتظام دّقات قلبهم.
©÷u
 qz«Ë ∫d|uB	®
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت رعاية جمعّية «إبداع» 

لتطوير الّثقافة والّتعليم - أم الفحم، نّظمت، 
مؤّخرًا، بطولة الّلغة اإلنچليزّية القطرّية الرابعة 
على  الّطّالب  حّث  إلى  تهدف  واّلتي  عشرة؛ 
املزيد من االجتهاد في تعّلم الّلغة اإلنچليزّية، 
وعلى ضرورة اإلملام بها كونها لغة العلم احمللّية 

والعاملّية. 
شارك في املسابقة املئات من الّطّالب العرب من 
بذلك  ميثلون  الّتاسعة،  حّتى  الّثالثة  الّصفوف 

ّية.  أكثر من 140 مدرسة عرب
الّناصرة»  «راهبات  مدرسة  طّالب  حّقق  وقد 
زًا لهذا العام  ّية في حيفا، إجنازًا متمّي االبتدائ
طّالب  أبدع  حيث  2014-2013؛  أيًضا 
برقي  وكذلك  الّصدارة،  مراكز  بتبوّئهم  املدرسة 
الّثانية  للّسنة  ا  ـً قطرّي األولى  للمرتبة  املدرسة 

على الّتوالي بترتيب املدارس. 
فيه  يتّم  مهيب،  حفل  تنظيم  وسيتّم  هذا 
والكؤوس  املتفوّقة،  املدارس  على  الّدروع  توزيع 

والّشهادات الّتقديرّية على الفائزين. 
مدرسة  مديرة  الفرصة  انتهزت  املناسبة  وبهذه 
هيفاء  ية  املرّب ّية،  االبتدائ الّناصرة»  «راهبات 
ّجنار، وتقّدمت إلى جميع الّطّالب الفائزين بأحّر 
يًة لهم املزيد  الّتهاني لهذا الفوز املشرّف، متمّن
من الّتقّدم نحو الّنجاح واملجد، كما هّنأت ذويهم 
بهذا النجاح، وشكرت لهم دعمهم، وتشجيعهم 

åÂU³�—ò vHA²�� w	
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مستشفى  في  اء  األطّب أجرى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«رمبام» عملّية جراحّية، هي األولى من نوعها في 
البالد، بوساطة الرّجل اآللي (الرّوبوت)، لصبي يبلغ 

13 عاًما من سّكان ِمنطقة حيفا.  

ما  معدته،  في  إعاقًة  يعاني  الّصبي  هذا  وكان 
اجلهاز  إلى  املريء  طريق  عن  الغذاء  عودة  إلى  أّدى 
التنّفسي، وكما أّدى إلى عدم وصول الغذاء من املعدة 
إلى األمعاء. ومن شأن هذه اإلعاقة أن تسّبب أضرارًا 
والتقّيؤ،  باحلرقة،  اإلصابة  وإلى  للرئتني،  خطيرة 

التهابات  حدوث  إلى  تؤّدي  كما  الّشديد.  والّسعال 
رئوّية تؤّدي إلى االختناق!

واستغرقت العملّية اجلراحّية نحو 4 ساعات، وأُجريت 
اء قناة بديلة للمريء  بوساطة (الرّوبوت)، ووضع األطّب
في محاولة لتسهيل اجتياز الغذاء من املعدة نحو 
حالة  بدأت  بنجاح،  العملّية  متّت  أن  وبعد  األمعاء. 

الّصبّي بالّتحسن يوًما بعد يوم.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»

الّتعليمّية؛  املسيرة  إلجناح  املتواصل  وتعاونهم 
كما تقّدمت بالّشكر اجلزيل إلى معّلمَتي الّلغة 
ية  واملرّب مارون،  جوليانا  ية  املرّب اإلنچليزّية: 
عملهما  في  إخالصهما  على  حّداد،  روزلني 
ُقدًما،  املدرسة  بطّالب  للّنهوض  وجهودهما 
املدرسة.  مكانة  رفع  على  الّشديد  وحرصهما 
وأخيرًا شكرت جمعّية «إبداع» والّدكتور فارس 

قبالوي املُشرف على هذه البطولة.
نتمّنى لطّالب مدرسة «راهبات الّناصرة» املزيد 

من الّنجاح والتقّدم في املسيرة الّتعليمّية.
©÷u
 qz«Ë ∫d|uB	®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»

 ¨2013≠2014 ÂUF� W Ò¹dDI�« W Ò¹eOKâ½ù« WGÒK�« W�uDÐ w	

∫w�«u Ò²�« vKŽ WO½U Ò¦�« WM Ò�K�Ë

è ÒO z«b ² Ðô« å…d�U ÒM «  U ³ ¼«—ò è Ý—b  » Òö Þ
 U Î ? Ò¹d D  v Ë_« è³ ðd *« ÊËb B × ¹



5 2014 ÊU�ÚO Ó½ 11 WF ÔL'«



62014 ÊU�ÚO Ó½ 11 WF ÔL'«

 åUHO�ò q�«d*

اإلنچليزّية،  الّلغة  مبسابقة  حيفا  في  «الكرمل»  مدرسة  طّالب  شارك 
طّالب  حاز  حيث  الفحم؛  أم  في  جمعّية «إبداع»  عليها  تشرف  اّلتي 
هذه  في  لتمّيزهم  تقديرّية  وشهادات  جوائز  على  «الكرمل»  املدرسة 

 èI ÐU  w  „—UAð åq d ~ «ò è Ý—b
è¦ U Ò¦ « è³ ðd *« b B %Ë è Ò¹d DI « è Ò¹e O K â ½ù«èG ÒK «

فيه  شاركت  تكرميّي،  حفل  خالل  اجلوائز  الّطالب  تسّلم  وقد  املسابقة. 
ّية في البالد. هذا وحصلت مدرسة «الكرمل»  العديد من املدارس العرب
على درع وشهادة فخر وتقدير لفوزها باملرتبة الّثالثة في بطولة الّلغة 
اإلنچليزّية القطرّية عن املرحلة اإلعدادّية، واّلتي تشرف على تدريسها 

املعّلمة دوريس سويدان.. 
هنيًئا للمدرسة وطّالبها، ومزيًدا من الّنجاحات والتقّدم.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك يوم األحد من هذا األسبوع، 

عشرات احليفاوّيني من أهل اخلير والتطوّع والعطاء، 
دعًما  (ضفيرة)،  «جّدولة»  ُعنوان  حتت  حملة  في 
ملرضى الّسرطان. وقد نّظمت وبادرت إلى هذه احلملة 
عودة،  أماني  الكبابير،  حّي  ابنة  احليفاوّية،  الّشابة 
واّلتي كانت قد استضافت في حّيها، قبل نحو شهر 
الغربية  والّضّفة  غزّة  قطاع  أطفال  من  وفًدا  ا،  تقريًب

اّلذين يعانون مرَض الّسرطان.
عودة:  أماني  قالت  التطوّعّية،  املبادرة  هذه  وعن 
منذ  بي  متجّذرة  اآلخر  ومساعدة  التطوّع  فكرة  «إّن 
البيتّية  الّتربية  إلى  يعود  بذلك  والفضل  الطفولة، 
والبيئة اّلتي أعيش بها، حيث ترّبيت على العطاء 

واملساعدة قدر املستطاع.»

حيفا،  مدينة  في  بها  نقوم  أن  مقترحًة  احلملة،  هذه 
وقد سررت لتقّبلهم هذه الفكرة.»

العشرات  لّبي  «لقد  قائلًة:  حديثها  عودة  وأكملت 
احلملة،  نداء  حيفا  في  والعطاء  اخلير  أهل  من 
مالّي.  مبلغ  و/أو  (جّدولة)  بضفيرة  بالتّبرع  وقاموا 
هذه  إجناح  في  ساهم  من  كّل  أشكر  املناسبة  وبهذه 
احلملة، وخصوًصا مصّفف الّشعر فرانكو نّصار اّلذي 
واجلبهة  الّشيوعي  احلزب  فرع  املتبرّعات،  استضاف 
في حيفا، اّلذي فتح لنا أبواب مقّر احلزب في جاّدة 

åU ÎFOLł  UM³ł«Ë  qÐ  ÆÆÊU�½ù«  W�bš  Òw½U�½ù«  w³ł«Ëò  ∫…œuŽ
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وأضافت عودة: «بدأت عملي التطوّعي هذا، بعد أن 
والّضفة  غزّة  قّطاع  أطفال  من  وفد  باستضافة  قمت 
حّي  في  الّسرطان،  مرَض  يعانوَن  اّلذين  ةـ  ّي الغرب
الكبابير احليفاوّي؛ حيث نّظمت لألطفال نزهة في 
مدينة حيفا لتعرّف مدينة حيفا وللّترفيه، وقد كان 
رًا جًدا. ومن هذا املنطلق تبلورت لدّي فكرة  الّلقاء مؤّث

تقدمي املساعدة والّدعم بشكل أكبر.»
ُتعنى  جمعّيات  عن  «بحثت  قائلة:  واستطردت 
بنشاطات لدعم مرضى الّسرطان، فلفتتني جمعّية 
نادت  واّلتي  الّسرطان،  مرضى  لدعم  معك»  «كّلنا 
جملة  وشّدتني  بي  أّثرت  وقد  «جّدولة»،  بحملة 
استعملت في إعالن احلملة: «جّدولة ِمّنك إلها أحلى 
هدّية».. ما دفعني إلى الّتواصل مع القائمني على 

الكرمل (بن غوريون) ووّفره لتصرّفنا ملّدة يوم كامل.»
وفي اخلتام متّنت أماني عودة أّن تكون هذه احلملة قد 
رسمت االبتسامة على وجوه األطفال املرضى، اّلتي 
دعت لهم بالّشفاء الّتام. مشيرًة إلى أهمّية ترسيخ 
روح التطوّع والعطاء في نفوس اجلميع، كي ننهض 
مبجتمعنا نحو األفضل، مؤّكدة أن واجبها اإلنسانّي 

خدمة اإلنسان، بل واجبنا جميًعا.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«الكرمل»  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األهلّية  املدارس  بني  القدم  لكرة  دوري  الّثانوّية 
الّثانوية في حيفا، وذلك يوم االثنني من هذا األسبوع 
(7/4/2014)، مببادرة مرّكزة الّتربية االجتماعّية 
ية مارلني داود، وبدعم مديرة املدرسة  في املدرسة، املرّب
البدنّية  الّتربية  معّلمي  مع  وبالّتنسيق  كرّام،  آنا 

(الكرمل)؛  شحادة  مارون  املشاركة:  املدارس  في 
إسحاق ساحوري (الكرمليت)؛ شربل دكور (راهبات 

الّناصرة)؛ وأمين عيد (مار الياس األسقفّية).
سامية،  تربوّية  أهداف  عّدة  الّدوري  هذا  ويشمل 
منها: احتواء جميع طّالب املدارس حتت شعار «اآلخر 
االجتماعّية  والرّوابط  العالقات  توطيد  أنا»،  هو 

كما  الطالّب،  جميع  بني  واإلنسانّية  واالخالقّية 
على  املدارس  بني  الّشراكة  دائرة  توسيع  في  يساهم 

مختلف هيئاتها.
ّية املشرّفة التي  ومن اجلدير الّتنويه باألصداء اإليجاب
مناخ  في  جرى  وأّنه  خاّصًة  الّدوري،  هذا  بها  حظي 
تعاونّي يحتذى به، مناخ يشّجع على تبّني مدارسنا 
الّال- والّنشاطات  الفّعالّيات  من  واجلديد  للمزيد 
منهجّية املختلفة، واّلتي تلعب دورًا كبيرًا في بلورة 

ُهوّية الّطالب الّثقافّية وتنمية روحه الرياضّية.
وانتهت سلسلة املباريات بفوز مدرسة «الكرمليت» 
باملرتبة األولى، ومدرسة «الكرمل» باملرتبة الّثانية، 
بينما  الّثالثة،  باملرتبة  الّناصرة»  «راهبات  ومدرسة 
حصدت مدرسة «مار إلياس األسقفّية» املرتبة الرّابعة.

هذه  في  متّيزوا  اّلذين  الّطالب  نذكر  املناسبة  وبهذه 
ّية، ألّنهم يستحّقون الّتشجيع والّدعم، وهم:  الفّعال
حّماد  عمري  («الكرمليت»)،  واكيم  وإبراهيم  داود 
ومحّمد غريفات («الكرمل»)، حسني بشكار وجوان 
وصالح  جنمي  متير  الّناصرة»)،  («راهبات  هاشول 

نوفل («مار إلياس األسقفّية»).
وهذا وتتقّدم إدارة مدرسة «الكرمل» بجزيل شكرها 
إلى إدارة مدرسة «راهبات الّناصرة» اّلتي احتضنت 
اّلتي  املشاركة،  املدارس  جميع  وإلى  الّدوري،  هذا 

ساهمت في إجناح هذا املشروع.

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الّتطوير  جمعّية  تسّلمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

شهادة  اجلاري،  األسبوع  مطلع  في  االجتماعي 
مسّجل  من   ،2014 للعام  الّسليمة  اإلدارة 

اجلمعّيات في وزارة الّداخلّية.
 25 يوم  من  اجلمعّيات  مسّجل  رسالة  في  وجاء 
آذار: «نقّر بهذا أن اجلمعّية تستوفي متطّلبات 
بتقدمي  يتصّل  ما  كّل  في  اجلمعّيات  قانون 

الّتقارير والبالغات واحملاضر».
حسني  األستاذ  اجلمعّية  ملدير  تعقيب  وفي 
شهادة  على  اجلمعّية  حصول  أن  اغبارّية: «أشار 
اإلدارة الّسليمة، أصبح لدينا أمر مألوًفا، بتسّلم 
هذه الّشهادة كّل سنة، منذ نحو عشرين عاًما على 
األنظمة  تطبيق  على  حريصة  بكونها  الّتوالي، 

واإلجراءات املطلوبة، وفًقا لقانون اجلمعّيات». 
اجلمعّيات  مسّجل  رسالة  فإّن  هذا،  مع  لكن 
ضوء  في  خاّصة  أهمّية  الّسنة  هذه  تكتسب 
محاوالت البعض التشويش على عمل اجلمعّية 
وخدماتها. فقد واجهت اجلمعّية في الّسنة األخيرة 
اّلتي  قة  املعمَّ بالفحوصات  متّثلت  حتّديات  عّدة 
الرسمّية  املؤّسسات  قبل  من  للجمعّية  أجريت 
املختلفة. ناهيك عن محاوالت البعض من ذوي 
على  والوشاية  الّتشويش  الّضعيفة،  الّنفوس 
اجلمعّية وخدماتها، نظرًا ملا تبادر إليه من برامج 

ونشاطات توعوّية ومتكني مجتمعّي.

نشاطاتها  سلسلة  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الدراسّي  العام  مدار  على  املتواصلة  اتها  ّي وفّعال
حيفا،  جامعة  في  «ِاقرأ»  كتلة  نّظمت  اجلامعّي، 
يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، ورشًة تنموّية ملرشدي 
مشروع الّتوجيه األكادميّي بُعنوان «حياتك ِاصنعها 
باألهداف»، قّدمها مدرّب الّتنمية البشرّية املعتمد في 
مرَكز «رؤية» للّتدريب والّتطوير اإلدارّي، نادر جنحاوي.

حتّدث جنحاوي عن الرّؤية، وكيفّية صياغة األهداف 
الرؤى،  لتعريف  وتطرّق  وترتيبها.  الوسائل  وحتديد 
خالل  من  حلياتنا،  مستقبلّية  ُخّطة  وضع  وأهمّية 
القوّة  نقاط  وتعزيز  الّضعف  نقاط  على  العمل 

 r ÒK ²ð  Òw ŽU L ²łô«  d ¹u D Ò² «  è ÒO F Lł
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ومن هنا ترى اجلمعّية بهذه الّشهادة اجلواب للقّلة 
والّتعطيل  اجلمعّية  عمل  اعتراض  حاولت  التي 
أسرة  تشكر  املناسبة  وبهذه  برامجها.  على 
اجلمعّية كاّفة طواقمها وهيئتها اإلدارّية لعملهم 
اِملهنّي ومثابرتهم ملواصلة عمل اجلمعّية وعطائها.

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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بعرض  قام  ثّم  مّنا.  شخص  كّل  داخل  في  املوجودة 
على  اعتماًدا  والّتمّيز  الهدف  لتحقيق  خطوات 
ُخّطة  وجود  أهمّية  مدى  أظهرت  علمّية،  أبحاث 

مكتوبة في حياة كّل منا. 
املنح  من  األولى  الّدفعة  توزيع  ّمت  الّلقاء  ختام  وفي 
على مرشدي املشروع، اّلذي يهدف إلى تقدمي ساعات 
اجلامعّية،  األولى  الّسنة  لطّالب  وتعليمّية  إرشادّية 

على مدار العام الدراسّي.

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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فخورًا،  ُمنتشًيا،  األخير،  الّسبت  يوم  «امليدان»،  مسرح  غادرت 
األعمال  بعض  بوجود  ّي،  احملّل اإلبداعّي  فّننا  حال  إلى  ا  ـً ومطمئّن
ّية الّنادرة، اّلتي تهدف إلى الّنهوض باملشاهد وبحركتنا  املسرحّية احملّل
املسرحّية الِفَلسطينّية؛ حيث عشت في «الزّمن املوازي»، فترة زمنّية 
العمل  ومخرج  مؤّلف  استطاع  فقد  املسرحّية.  األزمنة  باقي  توازي  ال 
املسرحّي، الّشاّب املُبدع املتمّيز بّشار مرقس، أن يعالج ويطرح قضّية 
عن  بعيًدا  مسارحنا،  خشبات  على  ُطرحت  أن  سبق  اّلتي  األسرى، 
الّشعارات الوطنّية الرّّنانة والّطّنانة، لينجح بامتياز في إيصال الرّسالة 

وإصابة الهدف.
لم يسقط مؤّلف «الزّمن املوازي» ومخرجه، بّشار مرقس – كما سقط 
البعض في الّسابق – لدى طرحه قضّية األسرى الّشائكة، في مطّب 
الّضحّية واجلّالد (املمضوغة واملعلوكة)، بل ارتقى وسما بالعمل من 
ّيته،  إنسان من  يجرّده  أّال  على  فدأب  وقضّيته،  األسير  أنسنة  خالل 
وأن يدمجها بامتياز مع معاناته ووطنّيته؛ ليحاكينا من خالل عمله 
ألّنه  وذلك  وطنّيتنا.  ويوقد  مشاعرنا  ويحرّك  ّيتنا  إنسان فينا  وميّس 
لم يعتمد على نصوص مسرحّية جاهزة، بل اجتهد وثابر في دراسة 
دّقة،  وليد  الِفَلسطينّي  األسير  قّصة  وتعّقب  األسرى،  قضّية  وبحث 

ليختارها قّصة فردّية يحاكي عبرها قصص جميع األسرى.
معاناة  مجرّد  ال  بشر،  أساًسا،  األسرى،  أّن  بّشار  يتناَس  أو  ينَس  لم 
املكبوت  اإلنسان  يحرّر  أن  في  بحنكته  جنح  لذا  وضحايا؛  وأرقام 
ففي  أسره.  من  األسير  حترير  عدم  رغم  ذاته،  األسير  داخل  واألسير 
الزّنازين،  ملئات  منوذًجا   ،4 الرّقم  حتمل  واحدة  سجن  حجرة  أو  زنزانة 
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استطاع مرقس أن يجمع قصًصا إنسانّية، ألسرى ينجحون في حتقيق 
أحالم قد تكون – في نظرنا – صغيرًة وبسيطة، إّال أّنها كبيرة وسط 
ظروف األسر القاسية والّال-إنسانّية؛ حيث يعيش أبطالنا عذاب األسر، 
ونعيش معهم حكاياتهم اإلنسانّية وأحالمهم، ما بني احلقيقة واخليال، 
الّنسيان  محاولة  بني  ما  ساخرة،  ـ«كوميديا»  ب ممزوج  مرير  واقع  بني  ما 

ومحاربة عامل الزّمن، ما بني الّصبر واألمل، ما بني وبني..
أندراوس)،  (هنري  «وديع»  األسير  جتربة  على  الّضوء  املسرحّية  تسّلط 
اّلذي يخّطط خفيًة، مع مجموعة من األسرى، لبناء آلة عود، مستخدًما 
املنشود  بزواجه  احتفاًال  الّسجن،  داخل  املتوافرة  واألدوات  اآللّيات 

بحبيبته.. وغيرها من القصص اإلنسانّية الّثانوّية.
ا أو سيرًة ذاتية لألسير وليد دّقة،  ـً إّن املسرحّية ال جتّسد عمًال وثائقّي
ينقل  أن  واملخرج  املؤّلف  استطاع  حيث  جتربته؛  من  مستوحاة  هي  بل 
جوانب فيها إلى جتربة أكبر من أسير في الزنزانة نفسها، في مسًعى 
منه لبناء عالم مسرحّي متكامل، يعكس حياة األسر من خالل جتربة 
ّية. لقد استطاع املخرج الّشاّب أن يحمل  شخصّية، ال تخلو من الّشمول
جميع تفاصيل األسير احلياتّية، اإلنسانّية واليومّية، لينقل لنا املعنى 
اّلذي حتمله احلياة داخل األسر؛ «فال ميكن أن نتعاطى معها على أّنها 
ّيته يصبح  ّية، فأنا اُؤمن بأّن البطل املجرّد من إنسان مجرّد قّصة بطول
مجرّد «رقم»..» – كما يقول بّشار مرقس. وقد جنح املخرج في تخّطي 
األزمة، وكسر املتعارف عليه في غالبّية األعمال املشابهة، لتكتشف أّن 

ا حاًملا. ـً وراء معاناة األسير الوطنّي ونضاله إنساًنا عادّي
بل  مسّطحة،  سياسّية  قضّية  تطرح  ال  املوازي»  «الزّمن  مسرحّية  إّن 
أسئلة عميقة وإنسانّية: عن معنى االنتظار، وكيفّية حفاظ األسير على 

توازنه داخل غرفة أو زنزانة، وعدم االنزالق، وهو يقف عند حافة اجلنون.
استطعنا  الّتنفيذ،  ُمتقن  لكْن  ا،  ـً ّي نسب بسيط  ديكور  خالل  من 
الزّنزانة،  بني  ما  املمّثلني،  مع   – املسرحّية  خالل   – والّتنّقل  الّتحرّك 
وغرفة الزّيارات، وساحة الّسجن؛ حيث شغل املمّثلون املكان ومألُوا احلّيز 
متثيل  املمّيز.  العمل  هذا  على  بصمته  منهم  كّل  وأضفى  املسرحّي، 

الفّنانني ُمتقن وحركاتهم على املسرح مدروسة وليست مجرّدة.
ورغم تسليط الّضوء على جانب األسير اإلنسانّي في هذا العمل، إّال 
ا، لبطل  أّن املخرج اختار أن يجّسد لنا مقطًعا قصيرًا، لكّنه معّبر جًدّ
املسرحّية «وديع»، يذّكرنا من خالله – إن نسينا أو تناسينا – باجلّالد 
والّضحّية، ومبعاناة األسرى وعذابهم داخل الّسجون اإلسرائيلّية، يأخذك 
ليصفعك  وعذابه،  املخّلص  بآالم  ويذّكرك  قريبة،   – بعيدة  أماكن  إلى 
باحلقيقة املرّة من جديد، ويدعك تتساَءل ما إذا كان هناك أمل قريب 

باخلالص من هذا العذاب واألسر، فعًال!
جميع  بني  يجمع  ألّنه  وبجدارة،  املشاهدة  يستحّق  ّي  فّن لعمل  إّنه 
ّي راٍق، باعتماده، أساًسا، على  العناصر الّضرورّية إلجناح أّي عمل فّن
قصص واقعّية، حيث يجّسده لنا طاقم ِمْهنّي وُمبدع من ِتقنّيني وفّنانني 
ومخرج  ملؤّلف  ُمبدع  وعمل  «امليدان»،  ملسرح  موّفق  إنتاج  إّنه  وممّثلني. 
استطاع أن ُيخرج بعمله قضّية األسرى من إطارها وشعارها الّسياسّي 

املتعارف عليه.
حتمل  اّلتي  والرّاقية،  الهادفة  ّية  الفّن األعمال  هذه  من  باملزيد  أطالب 
ّية..  ملسات إبداعّية، متّسَك وحتاكيك عبر رسائل إنسانّية ووطنّية وفّن
وقد أثبت مسرح «امليدان»، مجّدًدا، باختياره إنتاج هذا العمل، أّنه قادر 

على تقدمي األفضل.
مرقس؛  بّشار  وإخراج  تأليف  من  املوازي»  أّن «الزّمن  إلى  اإلشارة  جتدر 
إنتاج: مسرح «امليدان»؛ متثيل: هنري أندراوس، شادي فخر الّدين، أمين 
نّحاس، دريد لّدواي، مراد حسن، شادن قنبورة، وخولة إبراهيم؛ ديكور: 
يعقوب جريس؛ موسيقى: فرج سليمان؛ إضاءة: فراس طرابشة؛ تصميم 
وتنفيذ عناصر مشهدّية («سينوچرافيا»): مجدلة خوري؛ تنفيذ مالبس 

ومساعدة إنتاج: چريس دعبول.
©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB	®

في حيفاأل� ليلة و
قريًبا
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*åUHO�ò q�«d ≠ أقيم يوم الّسبت األخير (5/4/2014)، في قاعة 

نبَقى  املوسيقّي «رح  العرض  حيفا،  في  الفرنسّي  احلّي  في  «كريچر» 
سوَى»، للفّنانة رنا خوري , واّلذي أشرف على الّتوزيع املوسيقّي، وقيادة 

الفرقة زوجها الفّنان درويش درويش. 
حضر العرض جمهور غفير من جميع أنحاء البالد، وقّدمت خالله خوري 
كانت  احلضور،  استحسان  القت  عّدة  بأساليب  األغاني  من  مجموعة 

بعضها أغاٍن خاّصة، ومعزوفات من تأليف درويش درويش.
وقد ّمت استضافة الفّنان حبيب شحادة حّنا، ليشارك رنا بأغنّية «وردة 
بأغنّية «يابو  طربيه  سعيد  الفّنان  شارك  كما  وحلًنا،  كالًما  بنيسان» 
ا، رافقها الفّنان أمين  ـً ّي ردين». وقّدمت الفّنانة رنا خوري مقطًعا ابتهال
برقصات  الپدجيان  پيير  الفّنان  شارك  كما  صوفّية؛  برقصة  صفّية 

فالمنكو، أّداها برفقة معزوفات من تلحني الفّنان درويش درويش. 
جرى  وقد  وعازًفا،  فناًنا   23 من  تكوّنت  املوسيقّية  الفرقة  أّن  يذكر 
العرض حتت رعاية كّل من: صحيفة «حيفا»؛ مطعم «شترودل»؛ «فرح» 
پيتسا  احلمراء؛  باألكياس  «نخلة»  قهوة  «شقحة»؛  شركة  لالّتصال؛ 
«فّتوش»؛  ومطعم  مقهى  اللنبي؛  شارع   - «سويدان»  ڤينو»؛  «ڤينو 
مصّمم األزياء كميل شاهني؛ فريد سعيد - مستشار ووكيل عقارات؛ 
«فيفيرو فاشن» - كفرياسيف؛ مطعم «چرانادا» - كفرياسيف، قاعة 

بولص - يافة الّناصرة؛ مرَكز جتميل وبوتيك رانية خوري.
©ÊUFL� VO�� ∫d|uB	®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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عمير  البيئة  وزير  بحضور   ≠  åUHO�ò  q�«d*

پيرتس، رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، رئيس بلدّية 
اجلداول،  سلطة  عام  ومدير  بينامو،  آڤي  «نيشر» 
أحِضرَت  اّلتي  البحرّية  احلّفارة  األسبوع،  هذا  باشرت 
خّصيًصا من الواليات املّتحدة بحفريات تنظيف قاع 

نهر املقّطع («كيشون») من ترّسبات املواد امللوّثة.
املكّثفة  الّتحضيرات  من  الّسنة  ونصف  سنة  بعد 
املقّطع  نهر  قاع  لترميم  خاص  مشروع  وضمن 
(«كيشون»)، اّلذي يقوده وزير حماية البيئة، عضو 
البحرّية  احلّفارة  بدأت  پيرتس،  عمير  الكنيست 

بتنظيف قاع الّنهر امللوَّث. 
حيفا  خليج  ِمنطقة  أهالي  انتظر  عديدة  سنوات 
من  ألكثر  املضني  العمل  وبعد  الّتاريخّية،  للحظة 
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سنة في موقع العمل، من أجل ترميم نهر املقّطع، 
ِمنطقة  في  والبلدات  املدن  رؤساء  مع  پيرتس  يقوم 
قاع  ومعاجلة  احلفر،  مشروع  بتدشني  حيفا  خليج 
ألف   400 يقارب  ما  إخراج  سيّتم  حيث  الّنهر. 
على  ترّسبت  التي  امللوّثة  املواد  من  مكّعب  متر 
مّر عشرات الّسنني في قاع الّنهر، وذلك ملعاجلتها 
قبل       من  ُتستعَمل  لم  مرّكبة  بيولوجّية  بطريقة 

في البالد.
حّتى اآلن ّمت استثمار حوالي 90 مليون شيكل في 
هذا املشروع الوطنّي. ومن بني األعمال الّتحضيرّية 
باملعّدات،  اخلاّصة  األرض  مساحات  تسوية  متت 
في  الّتربة  من  مكّعب  متر  ألف   300 واستخراج 
املوقع من أجل احلفر والّتحضير للمسار االلتفافّي 

اجلديد اّلذي ستتدّفق فيه مياه الواد بعد اإلنهاء من 
أعمال إعادة ترميم املقّطع.

هذا ومتّت أيًضا إقامة املرافق من أجل معاجلة املياه 
منها  الّنهر:  قاع  من  تستخرج  التي  امللوَّثة  واملواد 
ُتستخرَج،  اّلتي  املواد  ملعاجلة  الكبرى  املضّخات 
امللوّثة،  املواد  وترّسب  املياه  لتخزين  الكبيرة  والبرك 
واملختبر املتطوّر من أجل فحص الترّسبات واختيار 

أفضل طريقة ملعاجلتها.    
من  خّصيًصا  أُحِضرت  اّلتي  البحرّية،  احلّفارة  وتقوم 
النهر  قاع  بحفر  املشروع،  لهذا  املّتحدة  الواليات 
وإخراج  1300 متر مكّعب من الّترّسبات كّل يوم. 
من  سنتني  مدار  على  سيتّم  املشروع  هذا  وضمن 
مكّعب  متر  ألف   400 من  أكثر  استخراج  العمل 

من الترّسبات من قاع الواد، حيث ستنّظف احلّفارة 
مساحة بطول 7 كم من املسار امللوَّث لنهر املقّطع 

(«كيشون»).
النهر  من  سُتستخرَج  اّلتي  والّترّسبات  املياه  أّما 
فسيتّم عالجها بطريقة بيولوجّية طويلة وتكنولوجّية 
إلى  الّتنظيف  عملّية  بعد  املياه  لُتعاد  معّقدة، 
فة على  مجرى الوادي، بينما يتّم جتميع التربة املنَظّ
ضّفتي الّنهر بالّتالل اّلتي تنسجم مع املتنزّه الكبير 

اّلذي سيقام في ِمنطقة املقّطع مستقبًال.   
كما سيتّم إنشاء حديقة عاّمة متتّد على مساحة 6 

آالف دومن لرفاهّية املتنزّهني.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الّطلبة  لدى  القيادة  مفاهيم  كشف  بهدف   ≠ åUHO�ò q�«d*

اجلامعّيني، والوقوف عند الّصفات القيادّية و«الرؤية القيادّية» 
الّثقافة  جمعّية  نّظمت  القائد،  اإلنسان  لدى  أساسّي  كمرّكب 
ّية ورشة مبوضوع «القيادة»، يوم اجلُمعة املاضي، في املرَكز  العرب
اجلماهيرّي بالّناصرة، خّصصته لطلبة الّسنة اجلامعّية الّثانية، 
وذلك ضمن مشروع التطوّع والّتثقيف املعّد للّطلبة احلاصلني على 
منح دراسّية من اجلمعّية، بدعم من مؤّسسة اجلليل البريطانّية. 
عنبتاوي.  وخالد  مرزوق  محمد  املدربان  الّتدريبّية  الورش  يّسر 
ُقّسم الّلقاء إلى ثالثة أقسام: أوًّال بحث منوذج القائد الّشخصّي، 
بعدها قام الّطالب ببحث الّصفات واخلصائص القيادّية (ما بني 
املنشود واملوجود)، ومن ثّم دار نقاش حول موضوع الرّؤية القيادّية.

 åÃU(« s L ŠÒd « b ³ Žò
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج»، يوم اجلُمعة املنصرم، يوًما 

موضوع  لّطالب  ولوحات  رسومات  حوى  معرًضا  اليوم  هذا  تخّلل  لألهل،  مفتوًحا 
عملوا  استعمالها)،  إعادة  متّت  (مواد  مسترجعة  ملواد  اليدوّية،  واألشغال  الفنون 
عليها خالل الّسنة؛ وقد ّمت خالل هذا اليوم بيع عدد من هذه الّلوحات، اّلتي عاد 

ريعها لصالح فّعالّيات تقّدم للّطالّب.
كما شهدت املدرسة يوًما حافًال بالفّعالّيات احتفاًال بنهاية الفصل الدراسّي الّثاني، 
متحورت حول موضوع «اآلخر هو أنا»  بحيث تقّمص كّل طالب شخصّية محّببة لديه، 
كما ّمت عرض مجموعة من األغاني والعروض الفنّية الرّاقصة ذات الّصلة باملوضوع.

وقد أشاد مدير املدرسة، األستاذ محّمد عواد بنجاح هذه الفّعالّيات؛ وقد أّكد على 
أهمّية الفّعالّيات الّال-منهجّية ملا فيها من فائدة تعود على الّطّالب، خصوًصا 

أّنها تبث روح البهجة، والّسرور في نفوس وقلوب الّطّالب.
www.haifanet.co.il :«ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت
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مدى  عن  وأعربوا  الورشة،  في  فّعال  بشكل  الّطالب  شارك 
استفادتهم من املوضوع، إذ حتّدث أحد الّطالب قائًال: «لم أفّكر 
قبل اليوم في تعريف القيادة، أعرف بعض القادة وهم بالّنسبة 
كشباب  نحن  اليوم،  اختلف  الوضع  هذا  القائد.  منوذج  لي 
سنندمج في املجتمع وفي احلياة في أطر مختلفة، وسنكون في 
مواقع قيادة أو اختيار قادة ومهّم أن نعرف أكثر». بينما أعربت 
إحدى الّطالبات عن استمتاعها بالورشة حيث، قالت: «تذكرت 
الورشة  لدي،  وجودها  رغم  قبًال  لها  أنتبه  لم  قيادّية  صفات 

جعلتني ُأقدر أهمّية تطوير وتنمية هذه الصفات».
«حيفانت»:  موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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*åUHO�ò q�«d ≠ ملناسبة عيد الفصح العبرّي، ستكون مكاتب 

بلدّية حيفا ُمغلقة، بدًءا من يوم األحد القادم (13/4)، ولغاية 
املكاتب  في  احلال  هو  كما  اجلاري،  نيسان  من   21 االثنني،  يوم 
احلكومّية الرسمّية؛ في حني سيواصل مرَكز االّتصال البلدّي 106 

عمله كاملعتاد لتقدمي اخلدمات على مدار 24 ساعة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ بهدف تعزيز الّتواصل مع األهل، 

وإمياًنا وتطبيًقا ملبدأ اإلشراك الفّعال لألهل بالعملّية 
الّتربوية، ّمت مؤّخرًا عقد ورشة عمل ألهالي صفوف 

األوائل في مدرسة «الكرمة».
يتان لورا بشارة وميرڤت  في بداية الورشة رحّبت املرّب
تعزيز  أهمّية  عن  وحتّدثتا  الّطّالب  بأهالي  حّداد 
الّتواصل مع أهالي الّطّالب، وتبادلتا بعض اجلوانب 
الّتربوّية معهم. ثّم مررت املعاِجلة جنالء عثامنة من 
اجلهاز الّداعم ورشة تهدف إلى تطوير الوعي الّذاتي، 

 » Òö Þ w U ¼Q Ð è Ò�U š q L Ž èý—Ë
 åè d ~ «ò è Ý—b  w  q z«Ë_«  ·u H�

وتعزيز القدرات اإلبداعّية، والوعي باملجال العاطفّي، 
مناقشة أهمّيته وأثره على حياتنا وحياة أطفالنا.

اإليجابّي  األثر  عن  األهالي  عّبر  الورشة  نهاية  في 
أهمّية  على  وأّكدوا  عليهم،  الورشة  تركته  اّلذي 
تعزيز الّتواصل مع املدرسة، واحلاجة لتكرار مثل هذه 
اللقاءات، وأهمّية استمرار عمل اجلهاز الّداعم داخل 

املدرسة ملا فيه من أثر إيجابّي على أطفالهم.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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ّية الِفَلسطينّية  «املطلوب هو حتويل اجلماهير العرب
«أوذيس»،  إلى  أخيل»،  «كعب  من  إسرائيل  داخل 
اجلدران  وفتح  طروادة  اخترق  الذي  اإلغريقّي  املقاتل 
حافّي  وأسقطها، في «اإللياذة»» - هذا ما قاله الصِّ
رجا زعاترة، سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الّشيوعي، 
واملساواة،   للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  مكتب  وعضو 
ـ«مسارات»  ل الّثالث  املؤمتر  في  مشاركته  خالل 
والدراسات  الّسياسات  ألبحاث  الِفَلسطينّي  (املرَكز 
اإلستراتيجّية)، اّلذي انعقد يوَمي اجلُمعة والّسبت 4 
و5 نيسان اجلاري في مدينَتي البيرة وغزّة، حتت ُعنوان 
«استراتيجّيات املقاومة» مبشاركة مجموعة كبيرة من 
من  الِفَلسطينّيني،  والّسياسّيني  واملثّقفني  الباحثني 

األراضي احملتّلة عام 1967، ومن داخل إسرائيل.
وشارك زعاترة في اليوم األّول للمؤمتر في جلسة حتت 
استراتيجّية  في  ضرورّي  عنصر  «املقاطعة  ُعنوان 
املقاطعة  حملة  تناولت  واّلتي  الوطنّي»،  الّنضال 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، إلى 
جانب سكرتير الّلجنة الوطنّية حلملة املقاطعة عمر 
الِفَلسطينّية»  الوطنّية  «املبادرة  ورئيس  البرغوثي، 

مصطفى البرغوثي.
U¼—«œ dIŽ w	 W ÒO½uON =B�« ÍÒb%

موقع  مع  الّتعاطي  هو  املطلوب  إّن  زعاترة  وقال 

نقطة  وليس  قوّة  كنقطة  هذا  املتمّيز  جماهيرنا 
زيف  لفضح  ّية،  الدعائ الّناحية  من  حّتى  ضعف، 
تشريعات  تنتج  التي  اإلسرائيلّية،  «الدميقراطّية» 
ويهودّية  الّشمل  لم  ومنع  كقوانني «پراڤر»  عنصرّية، 
القومّي  الّتمييز  نظام  سمات  من  وغيرها  الّدولة، 
تتحّدى  نوعّية  ّية  نضال شراكات  وخللق  البنيوّي، 
الّصراع،  طابع  وتوّضح  دارها،  عقر  في  هيونّية  الصِّ
كصراع بني مستعِمر ومستعَمر، وليس مجرّد صراع 

بني شعبني أو مجموعتني قومّيتني.
في  زعاترة  فشارك  للمؤمتر،  الّثاني  اليوم  في  أّما 
جتّمعات  في  الّنضال  «أشكال  ُعنوان  حتت  جلسة 
حافّي  ـ48»، إلى جانب الصِّ القدس وغزّة وأراضي ال
من  وغيرهم  ناطور  سلمان  والكاتب  شلحت  أنطوان 
اجلماهير  إّن  قاله  ومما  وغزّة.  القدس  من  املشاركني 
ِفَلسطينّيتها  تكتشف  لم  الِفَلسطينّية  ّية  العرب
وثيقة  إلى  ُمشيرًا  يروَّج،  كما  الّتسعينّيات،  في 
عام  اخلالد  األرض  يوم  وإلى   ،1980 عام  حزيران   6
صحف  في  نشأ  اّلذي  املقاومة  أدب  وإلى   ،1976
من  وغيرها  ومؤّسساته،  الّشيوعّي  احلزب  وأدبّيات 
احملّطات الكفاحّية املنبلجة من قلب كينونة شعبنا 

ومآسيه منذ العام 1948.
وتطرّق زعاترة باقتضاب إلى بعض املشاريع الّسياسّية 
تصعيًدا  البعض  يعتبرها  اّلتي  املواطنني»،  كـ«دولة 
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يقّر  بينما  ّية،  العرب اجلماهير  مطالب  في  ا  ـً نوعّي
أّنها  الرسمّية،  الوثائق  في  املشاريع،  هذه  أصحاب 
«مشاريع َعلَمنة»، ال تصطدم بالّضرورة مع «يهودّية 
«دول  أّن  عن  ناهيك  معها.  تتعايش  بل  الّدولة»، 
املواطنني» ال تعترف بحقوق جماعّية جوهرّية. وأّكد 
«املساواة  معادلة  تتجاوز  لم  املشاريع  هذه  مثل  أّن 
َحزيران   6 وثيقة  طرحتها  التي  واملدنّية»  القومّية 
مؤمتره  في  الّشيوعي  احلزب  طرحها  واّلتي   ،1980

ا. ـً الّثامن عشر، عام 1976، جتاوزًا جوهرّي
UMzUL²½« s� W ÒI²A� UM�uIŠ

اّلتي  واجلماعّية  القومّية  احلقوق  أّن  زعاترة  وأكد 
النتزاعها،  إسرائيل  داخل  الِفَلسطينّيون  يناضل 
العربّي  الّشعب  من  جزًءا  كوننا  من  مشتّقة 
الِفَلسطينّي، ومن حّقه في تقرير املصير، ال سّيما 
احلقوق الوطنّية والّتاريخّية، كاألرض واألوقاف وعودة 
والّدينّية.  والّلغوّية  الّثقافّية  واحلقوق  املهّجرين، 
وأعرب عن حتّفظه من الّطرح القائل بوجوب انضواء 
منّظمة  أطر  إلى  إسرائيل  داخل  الِفَلسطينّيني 
الّشعب  من  اجلزء  هذا  نضال  أّن  ذلك  الّتحرير، 
ا، قيادته وأطره وأدواته  ـً الِفَلسطينّي قد أفرز، تاريخّي
املشروع  في  تسهم  التي  والكفاحّية  الّسياسّية 
داخل  املتمّيز،  موقعها  من  الِفَلسطينّي  الوطنّي 
أثبتت  وقد  اإلسرائيلّية.  الّسياسّية  الّساحة  عرين 
الّتجربة الّتاريخّية أّن إسرائيل لم تنحسب من شبٍر 
ِفَلسطينّي واحد، ولم تكنس مستوطنة واحدة، دون 
ّية في الكنيست. الوزن الّسياسي للجماهير العرب

كما أشار زعاترة في مداخلته إلى بعض العنترّيات 

قبيل  من  وهناك،  هنا  املُستخَدمة  االصطالحّية 
كجماهير  إسرائيل  داخل  الِفَلسطينّيني  تعريف 
ترزح حتت االحتالل. فقال إّننا قد نفهم هذا املصطلح 
إّال  والوجدانّية،  والّثقافّية  الّتاريخّية  الّناحية  من 
أّننا من حيث الّتعريف الّسياسي ال نعرّف وضعنا 
حيث  من  وال  املوقف  حيث  من  ال  كـ«احتالل»، 
املمارسة. وال ُيعقل أن يّدعي الواحد مّنا، حني يكون 
في رام الّله، أنه يعيش «حتت االحتالل»، في حني 
مؤّسسات  في،  ويعمل  مع،  يتعامل  حيفا  في  أّنه 

تابعة لدولة «االحتالل»!
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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إلى  تنظر  العائالت  ولكن  الّدوم،  على  األمر  كان  هكذا  باملسّنني، 
مسّنيها بحسب قدرتها على خدمتهم. وفي لقاءاتي مع العائالت 
نستعرض مًعا وضع املسّن، واحتياجاته بكّل جوانبها، وأوضاع العائلة 
املرض،  حاالت  في  العائلة  تصرّف  كيفّية  في  ونتساَءل  وقدراتها. 
وحاالت الّطعام والّتغذية، ألّن املسّن يحتاج إلى تغذية خاّصة. وقد ال 
تالئمه األطعمة اّلتي تقّدمها له العائلة، وتهيئة الّظروف املناخّية في 
الّصيف أو الّشتاء، وتقدمي األدوية في مواعيدها، واحملافظة الّشديدة 
على نظافته البدنّية ونظافة مالبسه، إلى آخر جوانب احلياة لهذا 
املسّن. وقد تالحظ العائلة أّن املسن بدأ يشّكل خطرًا على حياته 
وعلى البيت، مثل نسيان الكهرباء في املدفأة، أو الغاز مشتعًال، أو 
ّية، وغيرها من احلاالت. فإذا قالت العائلة  قد يصاب بصعقة كهربائ
إّنها مستعّدة لكّل هذه الّظروف، ونقارنها مع انهماك كّل فرد فيها 
بشؤون عمله، وبشؤون حياته املختلفة. وقد جند أّنه من الّصعب ال 
فيصبح  وعزيزهم،  لكبيرهم  الّالزمة  الرّعاية  تقدمي  العسير  من  بل 

األمر منوًطا بهم الّتخاذ قرار نقله إلى مرَكز العناية والرّعاية.

العناية  سيتلّقى  املسّن  أّن  العائلة  تضمن  كيف   -
الالزمة في هذه املراكز؟

أوًّال ننظر إلى قضّية املسّن من ناحية العناية به واحترامه وتكرميه 
املراكز  على  القائمون  ويسعى  وصّحته،  مصلحته  على  واحلرص 
أن  إنسان  ألّي  وميكن  وبحذافيرها،  دّقة،  بكّل  الّشروط  هذه  لتوفير 
يزور املرَكز اّلذي سيعتني بوالده أو أّمه، ويتفّقده ويّطلع على ظروف 
باالّطالع  يرغب  ملَن  مشرّعة  املراكز  هذه  فأبواب  املسّنني،  معيشة 
عليها، والتأّكد من أّن املسّن سيلقى االحترام والّتكرمي والعناية، رّمبا 
أفضل من البيت. ومن ناحية ثانية فإّن أفراد العائلة ميكنهم الّتواجد 
مع املسّن، في أثناء إقامته في املرَكز، كما ميكنهم نقله في إجازة من 
املركز إلى بيت العائلة إذا كانت هناك مناسبات عائلّية أو للزيارة 
في عطلة نهاية األسبوع. وال يظّن أحد أّن املسّن يعيش في سجن 
خلف القضبان، بل هو في مرَكز العناية ويعيش هناك مبحّبة واهتمام 

العاملني واملمرّضات والّطاقم كله على حّد سواء.

ة متفاوتة  - جند أّن أحوال املسّنني وأوضاعهم الصحّي
فهل  املريض،  ومنهم  املُقَعد  فمنهم  صعوبتها،  في 

تتوافر العناية الّالزمة لكّل هؤالء؟
احتياجات  تلّبي  وكّلها  مختلفة،  أقسام  من  مببناها  املراكز  تتأّلف 
كقسم  لهم  خّصيًصا  األقسام  هذه  ووضعت  ومتطّلباتهم،  املّسنني 
املقعدين، وقسم املصابني بأمراض الّشيخوخة املختلفة، كالزهامير أو 
فقدان الّذاكرة، وصعوبة الّتواجد في الزّمان واملكان، وقسم العادّيني، 
وغيرها من األقسام. ويتلّقى املسّن في كّل قسم وقسم ما يحتاجه 

من العناية والرّعاية.

- كيف ميضي املسّن يومه في املرَكز، إذا كان مبثابة 
مستشفى؟

لن يجد املسّن نفسه جالًسا أو قابًعا في غرفته دون انشغال، ألّن 
طواقم العاملني ميارسون الّنشاطات والفّعالّيات املختلفة مع املسّنني 
ابتداًء من الّنهوض من الّنوم وحّتى ساعات الليل، مثل تقدمي وجبة 
الفطور الصحّية، ثّم يشركونهم في أعمال وأشغال يدوّية، كأعمال 
غيرها  أو  للسّيدات،  الّتطريز  أو  الّنجارة  أو  الزّراعة  في  بسيطة 
يحني  ثّم  العادّية،  حياته  في  ميارسها  املسّن  كان  اّلتي  املهن  من 
الّسرير،  في  الرّاحة  قسط  يليها  الغداء،  وجبة  لتناول  الّظهر  وقت 
ثّم القيام بالّنزهة بعد الّظهر في حديقة املرَكز والّتسلية بلعب ورق 
يشاهدون  ثّم  العشاء،  يتناولون  املساء  وفي  رد،  النَّ طاولة  أو  الّشّدة 
الّتلفزيون في برامج متنوّعة أو مشاهدة فيلم جميل؛ فال يشعر هذا 
املسّن بامللل. كّل هذا جانب والرّعاية الطبّية جانب آخر، ألّن العناية 
الطبّية ُمالزمة على الّدوام للمسّنني، كالّطبيب املختص باملسّنني، أو 
املمرّضة اّلتي تسهر عليهم بفحوصات ضغط الّدم والقلب وغيرها، 
اّلذي  املساعدين  وطاقم  والّتدليك،  الّطبيعّية  بالعالجات  واملختص 
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إقامة هذه املراكز من جهة، ومن جهة ثانية تضع الّشروط املتشّددة 
لهذه املؤّسسات اّلتي يجب أن تنصاع لها متاًما، مبا يتعّلق بالّتعامل 

مع املسّنني والعناية بهم، ورعايتهم على أفضل وجه.

- ما هي طبيعة عملك كمستشار؟
على  لالّطالع  صرف،  ِمْهنّي  عمل  هو  ه  املوجِّ أو  املستشار  عمل  إّن 
الّسبل  أفضل  واستعراض  عائالتهم،  أحوال  وعلى  املسّنني،  أوضاع 
التي تعود بالفائدة والراحة واحلياة الكرمية على املسّن وعلى عائلته 
أيًضا. كما أستعرض مع العائلة مراكز العناية باملسّنني واالختيار 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  وعائلته،  املسّن  هذا  يناسب  ما  منها 
ّياتهم املادّية واالقتصادّية. وبذلك يسهل عليهم اّتخاذ القرار  إمكان
الّصحيح واملناسب بشأن املسّن ومعاملته، وباختيار املرَكز أو املؤّسسة 

املالئمة الستيعاب املسّن. 

- كيف ميكن أن ُتقنع العائلة بنقل كبيرها إلى مثل 
هذه املراكز؟

املسألة ليست لإلقناع من ناحية املبدأ، ألّننا نالحظ اهتمام العائالت 
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املستشار لشؤون رعاية املّسنني إلياس فرحات يبلغ من العمر 37 
عاًما، متزوّج من رلى، ووالد جلويل وميريل، وُلد في حيفا لعائلة من 
كفر برعم، أنهى تعليمه االبتدائّي في مدرسة «الكرمل»، والّثانوي 
في مدرسة «راهبات الّناصرة»، ثّم التحق باملعاهد األكادميّية لدراسة 

العلوم االجتماعّية، وتخّصص في إدارة مراكز العناية باملّسنني. 
مّدة  شفاعمرو  في  باملسّنني  العناية  مرَكز  إدارة   2001 عام  توّلى 
ّية،  استكمال دورات  في  العلمي  حتصيله  تابع  ثّم  سنوات،  ثماني 
وتخرّج منها ليصبح اليوم مستشارًا وموّجًها للمسّنني وعائالتهم، 

مال. الختيار أحد مراكز العناية باملسّنني املنتشرة في ِمنطقة الشِّ

التقينا إلياس فرحات إلجراء احلوار الّتالي معه:
حّساسة  ة  قضّي هي  باملسّنني  العناية  ة  قضّي إّن   -
جًدا في مجتمعنا، فما هو األفضل للمسّن، العناية 
ة أم في املؤّسسة أو مراكز العناية والرعاية؟ ّي العائل

من البديهّي أن يكون وجود املسن في بيئته العائلّية، وبقائه في 
أحضان العائلة ورعايتها أفضل ما يكون للمسن، لكن هل هذا ممكن 
لدى عائلة ينشغل أفرادها بأعمالهم وبشؤونهم اخلاّصة، هل هذا ممكن 
في جّو عائلة ال تعرف كيف تتصرّف مع املسن من ناحية احتياجاته 
سائر  أو  هواياته  وممارسة  والّتشغيلّية،  ّية  والغذائ الطبّية  اخلاّصة، 
عالقاته بزمالئه املّسنني، أو اّلذين ميضي معهم معظم أوقاتهم؟ إذا 
كان هذا ممكًنا فعلى الرّحب والّسعة، وإّال فإّن العائلة تظلم املسّن، 
أُعّدت  اّلتي  اجلديدة  البيئة  عن  وُتبعده  حقوقه،  أبسط  من  وحترمه 
الستقباله واستعّدت لتقدمي ما يلزم له وما يحتاج من رعاية وعناية 

وخدمات.

يئة هي مالجئ العجرة؟ ب - أتقصد هذه ال
لم يعد االسم «مالجئ العجزة» ُمالئًما، بل أصبح «املراكز للعناية 
باملسّن ورعايته». ألّن العجوز أو املسّن ليس بحاجة إلى ملجأ، بل 
هو بحاجة إلى َمن يعيله، أو إلى َمن يعتني به ويرعى شؤونه رعايًة 
ألشّد  تخضع  املراكز  هذه  أّن  جتد  ولذا  الحتياجاته.  نقص  دون  تاّمة 
وإلى  للمسّنني،  مستشفيات  إلى  وحتوّلت  الّصارمة،  الرّقابة  قوانني 

بيوت توّفر لهم بيئة أفضل ّمما كانوا عليه في بيوتهم.
 

ّرقابة اّلتي تخضع لها هذه املراكز؟ - ما هي ال
الرّقابة تأتي من وزارة الّصحة ووزارة الرفاه االجتماعّي؛ فالوزارة تولي 
تشّجع  فأصبحت  بشؤونهم،  شديًدا  واهتماًما  خاّصة  عنايًة  املسّنني 
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מחיר מיוחד
כל סוגי הבגטים

+ שתיה 
ב-20 ₪

يعتني عنايًة فائقة خاّصًة باملُقَعدين. فاملسّن املُقَعد يجب أّال يبقى 
على  يقلب  أن  ينبغي  بل  واحد،  جانب  على  سريره  في  مستلقًيا 

اجلانب اآلخر بني الفينة واألخرى.

- ما مدى تأهيل الّطواقم لتقدمي العناية باملسّن؟
اء وممرّضات وعامالت يجب أن يتلّقوا  جميع أفراد الّطواقم، من أطّب
الّتأهيل الوافي والكافي للقيام بعملهم وتأدية وظائفهم على أكمل 
وجه. وال تتهاون وزارة الّصحة أو وزارة الرّفاه في هذا املجال، كما أّنها 

ال تتساهل في مراقبتها ألوضاع املراكز والعناية باملسّنني. 

- َمن هم املسّنون املُقَعدون؟
إّنهم املسّنون اّلذين يعانون من إعاقة ما، أو املصابون بأمراض ُمزمنة، 
عناية  إلى  ويحتاجون  املُزمنة  األمراض  نتيجة  يتعاجلون  اّلذين  أو 
مشّددة على الّدوام، أو اّلذين ال يستطيعون احلركة سوى على املقعد 
املتحرّك، أو اّلذين يسيرون بصعوبة نتيجة إصابتهم بأّي مرض أو 
شلل دماغّي وجسمانّي. وكذلك املرضى اّلذين يعانون من الّنقص في 
الّذاكرة أو عدم التعرّف على األشخاص أو مكان تواجدهم.            

في    بقاء  ال على  أنفسهم  املسّنون  يوافق  وهل   -
مراكز العناية؟

طرأ  قد  وأّنه  جديدة،  بيئة  في  نفسه  املسّن  يجد  أن  البديهّي  من 
تغيير على حياته العادّية، ال بل تعتبر حياته في هذه املؤّسسة 
حتوًّال عّما كان عليه في الّسابق، وهذا التحّول يظهر في نهج حياة 
املسّنني العادّية، فيعيشون في غرف زوجّية مع زميل لهم. وعادًة 
يرغب املسّن اّلذي ينتقل إلى مقر إقامته اجلديدة بالعودة سريًعا إلى 
وفي  اجلدد،  األصدقاء  على  وتعرّفهم  تشغيلهم،  يتّم  وهنا  البيت، 
رغبًة  املسّن  فيرغب  املعادلة،  هذه  تتحّول  أسبوع  من  أقّل  غضون 

شديدة بالبقاء والعيش املمتع في املؤّسسة.

بالد، وهل  - ما مدى انتشار هذه املراكز واملؤّسسات في ال
يها؟ بال املسّنني إل لوحظت زيادة في إق

يعمل في البالد حوالي 400 مركز ومؤّسسة للعناية باملسّنني، إضافًة إلى 
50 مسكًنا مبا يعرف باملساكن احملمّية، ومعظم هذه املراكز منتشرة في 

في  تبّقى  وما   30% وحيفا،  القدس  في  منها   40% الوسطى،  اِملنطقة 
سائر أنحاء البالد. أّما في املجتمع العربّي فلدينا 12 مركزًا للمسّنني.  

دفع  في  ومساهمتها  الّصحة  وزارة  مشاركة  مدى  ما   -
تكاليف اإلقامة في املراكز واملؤّسسات؟

إّن الوزارة تقّدم املساعدة مبوجب احلالة الصحّية للمسّن والوضع االقتصادّي 
ّية لكّل  لعائلته القريبة، أي الزّوجة واألبناء فقط، ويتّم تقدمي الكشوف املال
فرد وفرد، وتساهم العائلة بقدر استطاعتها لقسط اإلقامة في املؤّسسة، وما 

ّية في دفع  تبّقى تدفعه الوزارة. وإذا كانت العائلة عاجزًة عن املشاركة املال
األقساط، فإّن الوزارة تدفع قيمة األقساط الّشهرّية بكاملها. ومعدل 
القسط الّشهري لإلقامة في هذه املراكز يبلغ 13-14 ألف شيكل!

- كيف ترى الوضع مستقبًال؟
أعتقد أّن الوضع اليوم لم يعد كما كان في املاضي، ولم يعد عارًا 
معاجلة املسّنني والعناية بهم في هذه املراكز واملؤّسسات، بل أصبحت 
بأّن  يبدو  ولذا  عائلة.  لكّل  الّضرورّية  االحتياجات  من  املسألة  هذه 
مجتمعنا العربّي سيحتاج إلى مزيد من مؤّسسات العناية باملسّنني 
ورعايتهم. ولن يخجل الفرد في العائلة من أّنه يعالج أباه أو أّمه 
في مؤّسسة كهذه، بل أصبح يفتخر ويعتز بأّنه يقّدم العناية الّالئقة 

للمسن، ويحافظ على احترامه وكرامته.
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بــأسعار خــــــــاصــــة بــأسعار خــــــــاصــــة 
بمناسبة الصيامبمناسبة الصيام

شارع الوادي 21 | 0522611804 | 04-8517054

قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل للبيت 

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط
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وبحضور  الفاخرة،  العطور  وعبق  بعبير  مفعم  بجّو 
اجلُمعة  يوم  افتتح،  العطور،  عّشاق  من  كبير  عدد 
املاضي، الفرع اجلديد لِشركة Tarneem (ترنيم) 

لصاحبها إبراهيم عانق. 
ومن بني الضيوف اّلذين تواجدوا في االفتتاح، حتّدثنا 
مع وكيل التأمني ورجل األعمال يوسف بحوّث اّلذي 
قال إّنه سعيد الفتتاح الفرع اجلديد لترنيم، وفخور 
بأمثال إبراهيم اّلذي يعتبره مثاًال ُيحتذى به لرجال 
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حضر عدد كبير من شباب وصبايا 
مدينة حيفا افتتاح مطعم «العروس»، 
لصاحبه رامي عيد، وذلك يوم اجلُمعة 
البلدة  في  املاضي (4/4/2014)، 
الّتحتا، بعد عمل وحتضير استغرق 

أكثر من شهر.
صاحب  عيد،  رامي  مع  حديث  وفي 
لوجود  جًدا  سعيد  إّنه  قال  املطعم، 
األصدقاء واألقارب واألحّبة. ويعد كّل 
«عروس»  بوجبة  املطعم  يحضر  َمن 
الوجبات  من  عديدة  ومبفاجآت  ممّيزة 
إعدادها  يتّم  اّلتي  واملمّيزة،  الّشهّية 

خّصيًصا لروّاد هذا املطعم.
والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
«حيفانت»: موقع  أدخلوا 

www.haifanet.co.il 
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…dšUH�« —uDF�« o³ŽË dO³FÐ rFH� Òu−Ð…dšUH�« —uDF�« o³ŽË dO³FÐ rFH� Òu−Ð

األعمال وأصحاب األفكار اإلبداعّية واملتجّددة دائًما. 
وأضاف: لقد استطاع صديقي إبراهيم عانق الّتعامل 
مع عّدة ِشركات محلّية وعاملّية، وجمعها املنتجات 
العاملّية املختلفة واحمللّية حتت سقف واحد، يعرض 
اّلتي  العطور  وأجود  وأفخر  أحدث  اجلديد  فرعه  في 
أمتّنى  واألذواق.  واألجيال  األعمار  جميع  تناسب 

لصديقي املزيد من الّتأّلق والّنجاح.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il 
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f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
°ÆÆvJÐË wMÐd{

©Õd³A*UÐË W ÒO�UF�UÐ®

è ÒOłu u M~ð èÖd A  …—U ¹“ w  è ÒO L K F « åè d ~ «ò » Òö Þ
*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن البرناَمج الّتعليمّي في مدرسة «الكرمة» 

الّتعليمّية  بيئته  مع  الّطالب  دمج  إلى  تسعى  واّلتي  الّنامية، 
في  «سي.إس.أر»؛   CSR لِشركة  زيارة  املدرسة  نّظمت  واِملْهنّية، 
اِملنطقة التكنولوجّية في املدخل اجلنوبّي ملدينة حيفا، وهي ِشركة رائدة 
في سوق اإللكترونّيات اإلستهالكّية، والبرَمجة. وقد شارك في هذه 
الزّيارة طالب تخصص احلاسوب والفيزياء؛ اّلذي كان باستقباله مدير 
ركة  ركه العام، حيث القى أمامهم محاضرة شرح خاللها تاريخ الشِّ الشِّ
ّية طرأت فيها، كما التقى الّطّالب عدًدا  وعملها، عبر محّطات حتول

ركة. من املهندسني العاملني في الشِّ
وقد القت هذه الزّيارة استحسان الّطّالب، وقد بدا تفاعلهم واضًحا 
مع املوضوع من خالل االستفسار وطرح األسئلة املختلفة. وقد شملت 
خطوط  على  للتعرّف  ركة  الشِّ من  مختلفة  أقسام  في  جولة  الزّيارة 

اإلنتاج فيها.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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لم أصّدق – قرّائَي األعزّة – أّنني سأجنح في كتابة شيٍء لنا، لهذا 
أّن  يبدو  لكْن  ووَْعرًا،  ا  َصْعًب َمبلًغا  الّتعُب  فيَّ  بَلغ  فقد  األسبوع؛ 
ّية، وخوفي عليكم وخوفي عليها،  حّبي لكم وحّبي لها، أّمنا العرب
َيّ أيَّ َمبلغ، بالٌغ فيَّ  َيّ َمبلًغا أبَعَد وأصَعَب وأوَْعر، بالٌغ ف بالٌغ ف

كلَّ َمبلغ.
أفاد راصُد الّصّحة الّلغوّية لدينا، مؤّخرًا، أّن وباء الّسخافة الّلغوّية 
ا، املتخّلفة عن ركب  ّية غالًب بات يبّث جراثيمه في املجتمعات العرب
هذه  وأّن  سنة)،  قرون (خمسمِائة  بخمسة  ُيقّدر  مبا  العلمّي  الّتقّدم 
اجلراثيم ال تفرّق بني صغير وكبير، حيث يبذل علماء الّلغة جهوًدا 
حثيثة في الّدراسة والبحث، سعًيا منهم للّتوّصل إلى دواء يردع 

انتشار هذا الّداء.
إّن ما نعانيه، نحن – املجتمعات االستهالكّية – ّمما ُينتجه العالم 
عنده  هي   – البشر  بني  متطوّرة  تقنّية  تواصل  أدوات  من  املتقّدم 
املجال  أمامنا  يفتح   – وموضة  موديل  عندنا  وهي  علمّي،  إجناز 
أوسع وأعمق ملزيد من الّسخافة الّلغوّية. وهذا الوباء القاتل، على 
سرعان ما تنتشر عدواه  أعني الّسخافة الّلغوّية –  كّل صعيد – 
بيننا. واملصيبة اَجلَلل أّنه ال يقف عند حّد ركاكة الَكِلم؛ من اسم 
وفعل وحرف، لم يَجئ ملعًنى (عذرًا سّيدي، ِسيَبوَْيه!)، بل يتجاوزه، 
فيتركها  والرّوح،  والعقل  والقلب  الّنفس  في  الّتغلغل  إلى  حتًما، 

خاوية َنِخرة َخرِبة.
رفاهية أو كمالّيات، بل إّنها، الّلغة،  يا عرب –  ليست الّلغة – 
ّي  أصل وشرط ضرورّي وحاسم وأساس من أصول وشروط الّتقّدم والرّق
واالزدهار، ألّن العبارة الّناصعة تخلق ذهنّية ناصعة، ونفسّية أنصع؛ 
وشروط  أبهت.  ونفسّية  باهتة،  ذهنّية  تخلق  الباهتة  العبارة  وألّن 
والرّوح  (احلّي)،  والعقل  (احلّية)،  الّلغة  ثالثة:  بحياة  أراها  احلياة 
(احلّية)، وبدونها – هذه الّثالثة – ال حياة ملن ُتنادي، فيصُدق فينا 
ا /  ِدّي: «لقد أسمعَت لو ناديَت حًيّ ْي قوُل عمرو بن َمْعد َيْكرِب الزُّبَ
ولكْن ال حياَة ملَن تنادي / ولَو ناٌر َنفخَت بها أضاءْت / ولكْن أنَت 

َتنُفُخ في الرَّماِد».
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆW ÒO�öš√ dÞ«uš œ—«uðË ÆÆW ÒO	UIŁ ‚U�½√

جاء في احلديث الّنبوّي الّشريف: «ال ُيلَدُغ املؤمُن من ُجحٍر مرّتني».. 
وقد تعّلمُت، مؤّخرًا، قول الغربّيني:

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me

(«ُفوْل ِمي وَْنْس، ِشيْم أُْن ُيو؛ ُفوْل ِمي ْتوَْيْس، ِشيْم أُْن ِمي»)، ما 
َيّ إْن  ْيٌب عليك، وَعْيٌب عل ترجَمُته بتصرّف: إْن خدعتني مرًّة فَع

خدعتني مرّتْني.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆŸu³Ý_« «cN� ÊU²LJŠ

وَُقِل اسألوا.. فالّسؤال هو اإلنسان..
 – احلكمة  هذه  عليها..  الّتمرّد  لُتحِسنوا  القوانني  تعّلم  أحِسنوا 
وامتالكها،  املعرفة،  فحّب  املعرفة؛  على  حتريض (حّض)   – عندي 

والّتمّكن منها، والّسيطرة عليها، في أّي مجال، ُيكسبنا الّشرعّية، 
الّذاتّية اخلاّصة والعاّمة، للّتمرّد عليها وإعادة صياغتها، في إطار 

املنطق الّسليم ال الّسقيم، وفي إطار الّلباقة، والّذوق، واحلّق.
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

œU ÒO ÒB�«

(بالّتاء  ينة  ِل اجلميل،  االسم  يكتبون  الّصّياد  ُم  يقرأُه ما  كثيرًا 
ينة (بالّتاء  ِل إّال  هي  فإْن  خطًأ؛  القائمة)،  ينا (باأللف  ِل املربوطة)، 
في  جاء  وقد  عجوتها.  سوى  الّنخلة  من  شيء  كّل  وهي  املربوطة)، 
َعلى  َمًة  قاِئ رَْكُتُموها  َت َأْو  يَنٍة  ِل ِمْن  ْم  َقَطْعُت «ما  الكرمي:  القرآن 

ُيْخزَِي الفاِسِقنيَ». ِإْذِن اللِه وَِل ِب ُأُصوِلها َف
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

∫WGÒK�« wÒ³×�Ë ’UB²šô« ÍËc�

åW Ò¹√òË å ÒÍ√ò ÊQý w	 Òw	U{≈ ÊUOÐ

حال  في  املشّددة  «أّي»  حال  عن  صاحُبه  فيه  يسأل  سؤال  جاءنا 
حال  إلى  تتحّول  أم  حالها  على  تبقى  فهل  مؤنَّث،  إلى  إضافتها 
أخرى، فهل نقول، إًذا، مثًال: أّي بنت، أم أّننا ُنلحقها بتاء الّتأنيث 

فنقول: أّية بنت؟
وجوابنا عن هذا الّسؤال أّن الوجهني جائزان بوجه عاّم، رغم أّن بعض 
رة (بدون  املتأّخرين أنكر تأنيثها، علًما أّن تذكيرها، أو إبقاءها مذَكّ

إحلاقها بتاء الّتأنيث) أعلى وأفصح.
رة  وبيان تذكيرها، سماًعا، أّننا ال جندها في القرآن الكرمي إّال مذكَّ
وإْن أضيفت إلى مؤنَّث: «وما َتدري َنْفٌس بأيِّ أرٍض متوت»، «وُيريُكْم 
آياِتِه فأيَّ آياِت اللِه ُتنِكرون»، «فبأيِّ آالِء ربَِّك َتَتمارى»، «فبأيِّ آالِء 

َبك». بان»، و«في أيِّ صورٍة ما شاَء رَكَّ ربُِّكما ُتكذِّ
أّما بيان تأنيثها، سماًعا، فقوُل الّشاعر: «إذا اسُتنِجدوا لم َيسألوا َمن 
ُم / ألّيِة حرٍب أم بأيِّ مكاِن» وقول الُكَمْيت األْسِدّي: «بأيِّ كتاٍب  َدعاُه
ُهم عارًا عليَّ وُيحَسُب»؛ إّال إذا اعتبرنا تأنيثها  َأْم بأّيِة ُسّنٍة / ُيرى ُحبُّ
في هذين البيتني وغيرهما ضرورة شعرّية، والله – تعالى – أعلم.

إّن  القول  فهو  القياس،  باب  من  إطالًقا،  تذكير «أّي»  تأويل  وأّما 
«أّي» اسم «يصُدُق على كّل شيٍء في املوجودات، عاقل، أو غير 
عاقل، ذكر، أو أنثى». وبناًء عليه، ُذّكر لفُظه في جميع األحوال، 
وشأُنه في ذلك شأُن «َمن»، مثًال؛ حيُث هو اسم على صورة واحدة، 

ر.  مع أّنه يقع على املؤنَّث كما يقع على املذكَّ
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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تصادف في هذه األيام الذكرى الثالثة ملقتل فنان عزيز على احلركة 
املسرحية الفلسطينّية، ورائد من روّادها وعلم من أعالمها، شهيد 
احلرية جوليانو مير خميس،  الذي ُقتل غدرًا، وفي ظروف غامضة 
لم يتّم الكشف عنها بعد، رغم مرور ثالث سنوات على رحيله. 
ال  بعد،  اجلرح  يندمل  لم  حيث  املؤملة،  الذكرى  هذه  في  واليوم، 
أزال أتذكر كيف اجتمعنا نحن املسرحيني في مسرح «امليدان» 
النظرات  وتبادلنا  الكالم  توقف  حيث  مقتله،  خبر  سماع  فور 
فيما بيننا، فلم يعد للكالم أي معنى في تلك اللحظات التي 
ملا  إدراكها  وعدم  وثورتها  حزنها  لتعلن  الّدموع،  فيها  احتبست 
يجري. لتتساءل: َمن له مصلحة في مقتل إنسان أدخل الفرح 
إلى قلب كل فلسطيني في مخيم جنني، وفي كل بقعة من بقاع 
رائد.  فلسطيني  مسرح  بدايات  ليسّطر  الفلسطينّية،  األراضي 
من له مصلحة في اغتيال هذا احللم اجلميل التي صممته أنامل 
رقيقة من إنسان رقيق، وفنان مبدع وجريء، فنان حقق جناحات 
حياته،  ليكرّس  جنني،  إلى  واّجته  شيء  كل  فترك  املدى،  بعيدة 
كل حياته من أجل حتقيق مشروع ثقافي فّني فريد من نوعه، 

مسرح «احلرّية». 
بها  يعتز  شهادة  الكلمة،  وحرّية  الفن  أجل  من  الشهادة  قضية 
مير  جوليانو  أدرك  لقد  إليها.  ويسعى  بل  حقيقي،  فنان  كل 
- خميس هذا االحتمال؛ إبتسم عندما كان يتلّقى الّتهديد تلَو 
سيحمل  الكأس.  هذه  من  مفّر  ال  أّنه  يعلم  كان  ألّنه  الّتهديد، 
الراية ويسير، راية احلرّية، راية املسرح، راية الّثقافة والفن، ألّنه لو 

لم يكن هناك جوليانو وجب أن نوجده. 
يا  رحيلك  على  سنوات  ثالث  مرور  وبعد  اللحظات،  هذه  وفي 
جوليانو مير - خميس، نشعر مجّدًدا كم نحن بحاجة إليك، كم 
نفتقدك، كم املسرح ينتظر عودتك، عودة مختلفة، عودة املنتصر 
الذي لن يخضع للقوى الّظالمّية. إّنه سيعود من خالل كّل طفل 
من األطفال الذين كانوا يرتادون مسرح احلرّية، من خالل املمّثلني 
الناشئني الذين سيتحوّلون إلى نسور شامخة، لتحّلق فوق سماء 
مسرح احلرّية، لتحمي هذا املسرح وتسهر على استمرارّيته ونهضته.       
وأفكار  ملّطخ  سالح  من  انطلقت  التي  الرصاصة  تستطيع  رمبا 
مسّممة أن تقتل جوليانو مير الّشخص، ولكنها لن تستطيع 
أن تقتل املشروع الّثقافي والفني الذي أّسسه هذا الفّنان العمالق. 
هذه الطلقات العمياء لن ُتسكت أطفال املخيم، ولن تتمّكن من 
منعهم من ترداد كلمات احلّب والشكر جلوليانو مير، وأمل أطفال 

مخيم جنني، وجمهور مسرح احلرّية لن يتوّقف.  
إّن قيام مسرح «احلرّية» مبخيم جنني مؤّخرًا، والذي أّسسه جوليانو 
مير - خميس بتخريج طالب الّدفعة الّثانية من مدرسة الّتمثيل 
في حفل إحيائه للذكرى الّثالثة لرحيله لهو أقوى وأفضل رد على 
عملّية قتله، وإفشاًال ملخّططهم اجلبان. إّنه إثبات قاطع على أن 
مشروعه الّثقافي ال يزال مستمرًا، ومبثابة رسالة واضحة من قبل 
إدارة مسرح «احلرّية» واملمّثلني فيه إلى روح الفّنان املناضل جوليانو 
مير - خميس، أنهم سيستمرون في اإلنتاج املسرحّي، من خالل 

مسرح «احلرّية»، وسيتابعون املسيرة وال بد أّنهم سينتصرون.
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ِبْنَت  َيا  اْهِتِفي  ْوَن،  َي ِصْه اْبَنَة  َيا  ا  ِجًدّ {ِاْبَتِهِجي 
َعاِدٌل  َو  ُه ْيِك.  ِإلَ َيْأِتي  َمِلُكِك  ُهوََذا  يَم.  ُأورَُشِل
وََمْنُصوٌر وَِديٌع، وَرَاِكٌب َعَلى ِحَماٍر وََعَلى َجْحٍش اْبِن 

أََتاٍن.} (سفر زكرّيا 9:9).
بهذه  نشوته  عن  ا  زكرَيّ القدمي  العهد  نبيُّ  َر  عَبّ
ًأ باملناسبة اّلتي نحتفل نحن بها  ِبّ الكلمات متن
الصليب  على  موته  قبل  املخِلّص  دخل  اليوم. 
استقبله  أورَشليم. لقد  إلى  ظافرًا  ام  أَيّ ببضعة 
أوراَق  له  ُمفرًِشا  سعيدٍة  بهتافات  غفيٌر  جمٌع 
لة  املتهِلّ الناس  أصوات  من  املئاُت  بت  رَحّ الّنخِل. 
فرحًا باملخلِّص، هاتفًة إليه: «هوشعنا مبارٌك اآلتي 
!»، يشهد لنا هذا الّترحيب الّشعبي بأَنّ  رَِّبّ باسم ال
«هوشعنا»،  كلمة  ألَنّ  كإلٍه،  َل  اسُتقِب قد  املسيح 
بالله  ينحصر  عمٌلٌ  واخلالص  صنا»،  «خلِّ تعني 

القدير وحده.
بسبب  املسيح  ُميّجد  احملتشد  الغفير  اجلمع  كان 
أجل  من  وخاّصة  قبله  من  املصنوعة  العجائب 
أّياٍم.  أربعة  ِة  ملَدّ القبر  في  الّساكن  لعازر  إقامته 
زمن أجل هذا بالذات كان الّشعب املهلِّل، يهتف: 
الّسماء  في  سالٌم  رَِّبّ  ال باسم  اآلتي  امللك  {مبارٌك 
واّلذي   .(38:19 (لوقا  األعالي!}  في  ومجٌد 
فرحني  الّسماء  في  تبتهج  املالئكة  «إَنّ  معناهُ: 

ة». ألجل وحدتنا الرّوحَيّ
ا بحًتا.  ـً لم يكن هذا الّتهلُّل الّشعبي ثمرًا روحّي
كانت جموع اليهود الغفيرة احملتشدة واملريضة من 
ة حتّققت في  اسَيّ الكبرياء تعتقد بأَنّ آمالها السَيّ
تلك اللحظة وأَنّه قد حَلّت اللحظة املنتظرة طويًال 

حني سُيعلنون املسيح ملًكا عليهم.
رغم كّل الفرح اّلذي كانت تتّصف به تلك اللحظة 
عيناُه  امتألت  وقد  حزينًة،  املخِلّص  هيئة  كانت 
موع. كان الرَّبُّ يحّس بالوحدة في وسط اجلمع  بالدُّ
يفهمه،  أحد  ال  بأّنُه  عاملًا  وكان  واملتهلِّل  الغفير 
ملوجة  استسلموا  قد  إليه  املقرَّبني  تالميذه  ى  وحَتّ

االنفعال اجلماعي.

وبالرغم من الفرح العام قال الرّبُّ حزيًنا أمام أسوار 
ى  ْو َعِلْمِت َأْنِت أَْيًضا، َحَتّ املدينة املقّدسة: {ِإّنِك لَ
َقْد  اآلَن  وَلِكِن  ِلَسالَِمِك!  َو  ُه َما  هذا،  َيوِْمِك  ِفي 

ْيِك.} (لوقا 42:19).  َن ْي َي َعْن َع أُْخِف
هذا  بأَنّ  القلوب  فاحص  كونه  يعلم  املخّلص  كان 
ُه بعد بضعة  ب به سينقلب ضَدّ اجلمع املتهّلل واملرِحّ
برّر آمالهم  أّيام مّتهًما إّياُه بأّنُه مخادٌع، ألّنُه لن ُي
بون  يرحِّ اّلذيَن  ذاتهم  الناس  هؤالء  إّن  األرضّية. 
فقط  أّيام  أربعة  بعد  سيصرخون  ـ«هوشعنا»  ب به 
بغضٍب معّبرين عن مقتهم جتاهه: {اصلبُه!}، ألّن 

الرَّّب لم ُيرِض آمالهم الباطلة.
هذا  في  الهيكل  إلى  بكثرٍة  املسيحّيون  ُيسرع 
اس اإللهي بل من  اليوم احلافل ليس من أجل القَدّ
أجل أن يأخذوا ألنفسهم ورقة نخيٍل فقط. ولكن 
من املفروض أن نوقف حياتنا على تفاصيل حياة 
ا  مَنّ واحٍد  كلُّ  وليختبر  ة،  األرضَيّ املسيح  يسوع 

ضميره اخلاص.
احلدث  هو  ما  بالّذات؟  اليوم  به  نحتفل  اّلذي  ما 
اإلجنيلّي اّلذي نقيم تذكاره اليوم وما هو موقفنا 
املطاف  نهاية  في  لنا  تظهر  أال  جتاهه؟  اخلاص 
اس  ة للقَدّ َيّ احلقيقة لدى كّل هذه الّصبغة االحتفال
الغفير  اجلمع  هذا  كّل  ولدى  األرثوذكسّي،  اإللهي 
مرَّتني  أو  مرّة  الله  يتذّكر  يكاد  اّلذي  الّشعب  من 
في الّسنة، بأَنّ البشرّيَة لم تتغّير كثيرًا منذ ذلك 

الزمان اإلجنيلّي؟
وُّه القّديس ثاوفاُنس الّسجني: «كان املنظر حينئٍذ  وُمي
ًا أيًضا، ولكّن الرّّب كان ينظر إلى حالة اجلمع  َيّ احتفال
ًة للرثاء.  ّية، وقد وجدها مستحَقّ الروحّية غير املرئ
وكذلك يترك احتفالنا الكنسي االنطباع اخلّداع على 
الواقع؟». هو  هذا  هل  ولكن   ، كنسيٌّ احتفاٌل  أَنّه 
للمسيح  املؤلَّه  األورشليمي  اجلمع  ذلك  إًذا  ِملَاذا 
الّسبب  يكمن  الّسرعة؟  بهذه  خانه  قد  آنذاك 
ُينتظر  كان  ُه  أَنّ في  الّشعب  أمل  خليبة  الرئيسي 
من املخّلص شيًئا لم يكن بإمكانه إعطاءه لهم. 
آماله  يحّقق  أن  املسيح  من  ينتظر  الّشعب  كان 
يرضَي  أن  منه  ينتظر  كان  األرضّية،  وأمنياته 
كبرياءهم، وعندما رأى اجلمع بأّن الرّّب ال ينصت 

لطلباتهم، حينئٍذ غضَب اجلمع الغفير عليه بشّدٍة 
ومقته باإلجماع.

الروحّية.  احلياة  وفي  احلالة  تكون  بالذات  هكذا 
يضع في كثيٍر من األحيان املسيحّيون اّلذين ما 
زالوا في بداية حياتهم الروحّية أهداًفا خاّصًة بهم، 
دون أن يتعبوا أنفسهم في معرفة ما اّلذي ينتظره 
ويريُدُه الله منهم. ليسوا قّلًة أولئك الناس اّلذين 
يوّجهون نظرهم نحو الدين، ظاّنَني بأّن توفيق أمورهم 
أعمالهم  وأَنّ  اإللهّية  بالرّعاية  ستتحلى  املادّية 
أناس  يوجد  كذلك  أسهل.  ستصبح  ة  َيّ العلمان
آخرون اّلذين يرون في الّدين طريقًة إليجاد مهنتهم 
اخلاّصة. حياتهم  أمور  لتسوية  فرصًة  أو  اخلاّصة 

واإلكرام  واملجد  لطة  بالسُّ يحلمون  آخروَن  وُأناٌس 
الكنيسة.  في  فاعلني  أعضاًء  بصفتهم  والّتأثير 
ا آخرين اّلذين هم ذوو مزاٍج خرافّي، فيتوّقعون  وأَمّ
أن يتوّصلوا إلى إعطاء الّثمار الروحّية اّلتي هي 
وأخيرًا  شيٍء،  كّل  على  القادرة  والّصالة  القداسة 

وليس آخرًا، صنع العجائب بشكٍلٍٍٍٍٍٍ فورّي.
يعطي اإلنسان في كّل تلك احلاالت، وفي احلاالت 
املشابهة، لها لّله دور اخلادم، اّلذي ال يليق بعظمته 
ة. ميكننا أن  َيّ مريًدا، منه أن ينّفذ له رغباته األنان
نقول بأَنّ رغباٍت مماثلًة لهذه الرغبات ال ميكن أن 
بل  ة.  وحقيقَيّ للّنفس  مخّلصًة  نتائج  إلى  تؤّدَي 
عالوًة على ذلك ميكن أن ُتسّبب خيبة األمل عن 
بعض الناس عداوًة جتاه الله وليس مستبعًدا أن 

تؤّدي باإلنسان إلى هالك نفسه.
اّلذين  املسيحّيني  من  أخرى  فئٌة  أيًضا  توجد 
احلياة  نحو  بغيرتهم  ة  البقَيّ عن  زون  يتمَيَّ
ًنا  معّي صالًحا  عليهم  يفرض  هذا  إَنّ  ة.  الكنسَيّ
لألسف  ولكن  اإلجنيل.  وصايا  بحسب  حياًة  أي 
الّشديد فإّنُه ُيالحظ في هذه الفئة الفّعالة بالّذات 
الوصايا  جتاه  باطنّية  وال-مباالة  ًة  خارجّي غيرًة 
ة. وعالوًة على ذلك يا له من أمر مخيٍف  َيّ اإلجنيل
أن نعلم بأَنّ أكثرّية املسيحّيني الغّيورين لم يقرؤوا 
س، ولو ملرّة واحدة في حياتهم. إّنهم  اإلجنيل املقَدّ
لون ويخدعون أنُفَسهم بأّن أقوالهم املعسولة  يضلِّ

ستضمن لهم احلياة األبدّية.

بحاجٍة  ليس  الله 
احتفالنا  إلى 
ولكّنه  الكنسّي. 
قد  للبشر  مبحّبته 
بأعيادنا  سمح 
وقبل خدم قداديسنا 
منتظرًا  اإللهّية 

باستمرار،  نفسه  ُيحاسب  أن  مّنا  واحٍد  كّل  من 
وأّي  للمسيح،  تابٌع  هو  مدى  أّي  إلى  ويكتشف 
حد  أيِّ  وإلى  اإلجنيل،  تعليم  استوعب  قد  مدى 
احلياة.  في  الّتوجيهي  مبدأنا  اإلجنيل  أصبح 
أو  الّتوبة  سّر  في  تتّم  اّلتي  احملاسبة  هي  هذه 
م والّتوبة املستمرَّة  االعتراف. إّن فحص نفسنا املنَظّ
بالكمال  احلارَّة  ورغبتنا  املرتكبة،  اخلطايا  عن 
الّشخصي، باإلضافة إلى اإلظهار الفعلي للمحّبة 
ملسيحّيتنا  إشاراٌت  هي  قريبنا  جتاه  اإلجنيلّية 

احلقيقّية.
أن  لها  حاجة  ال  فإّنه  لّله،  تنا  حملّب بالّنسبة  ا  أَمّ
تكون ظاهرًة. إذ إّنها ُتقاس مبقدار تكرار صلواتنا 
وحديثنا وشركتنا مع الله. هل بإمكاننا أن نقول 
بأّننا نحّب أحًدا إذا لم جنلس ونتحّدث معه؟ هل 
ميكننا أن نقنع الّناس حولنا بأّننا أناٌس ذوو حياٍة 
كنسّية وأّننا نؤمن بالّله من أعماق قلوبنا إذا كّنا 
ى ال نعرف ناموسه؟  ال نصّلي لّله فحسب بل وحَتّ
وهكذا فلنفتكر في هذا اليوم احلافل إذا كان املسيح 
حالتنا  في  متأّمًال  أيًضا  نحن  علينا،  يحزن  ال 
الرّوحّية بالرّغم من أّننا حاضرون في قّداسه اإللهي، 
دعونا  روحّية.  بهجة  في  بأّننا  انطباًعا  ونظهر 
نصغي إلى ضمائرنا ُترى هل الرّّب يقول لنا نفس 
تلك األقوال: «إّنكم لو علمتم أنتم أيًضا حّتى في 
يومكم هذا ما هو لسالمكم!» وخلالص نفوسكم.
واحلافل،  املقّدس  اليوم  هذا  في  بجدّية  فلنفتكر 
قول  عليه  ينطبق  كيال  مّنا  واحٍد  كّل  وليخف 
ْعُب ِبَفِمِه، وَُيْكرُِمني  َيّ هَذا الَشّ املخّلص: {َيْقَترُِب ِإلَ
اِطًال  ِعيًدا. وَبَ ي بَ َتِعٌد َعنِّ ْب ُم ُه َف ُب ا َقْل ِه، وََأَمّ ْي ِبَشَفَت
َي وََصاَيا الّناِس.}  يَم ِه ُموَن َتَعاِل ْم ُيَعلِّ ُدوَنني وَُه َيْعُب

ى 9-8:15). (مَتّ
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من املسار الدوالرّي؛ فرًضا لو أخذنا قرًضا مببلغ 100 ألف شيكل 
في حال كانت قيمة الدوالر 3.5 شيكل حينها، وطرأ انخفاض في 
قيمة الّدوالر لقيمة 3 شيكل مثالً، عندها سنكون مدينون للبنك 
ا، هذا في حال جتاهلنا دفع األقساط  مببلغ 85 ألف شيكل تقريًب
چريس  أخذنا  حال  في  (مثًال  طبًعا،  األولى  الّسنة  خالل  الّشهرّية 
ا؛ طبًعا  كاملة)، سيكون هنالك ربح أو توفير بقيمة 15 ألف تقريًب
هذا صحيح فقط في حال لم ُيدخل البنك بنًدا ُيحّدد فيه قاعدة 
لقيمة الدوالر اّلتي ال تسمح بإستعمال قيمة الدوالر في الّسوق، 

إذا كانت أقل من قيمة القاعدة.
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الرهانات  على  يعتمد  ألّنه  الّسؤال،  لهذا  ُمطَلق  جواب  يوجد  ال 
أكيد  بشكل  التنّبؤ  يستطيع  أحد  ال  والّتخمينات،  والتكّهنات 
توّجهتم  إذا  لذلك  ستنخفض،  أو  سترتفع  الّدوالر  قيمة  كانت  إن 
الدوالر  قيمة  أّن  فيها  ُمتأّكدون  أنتم  اّلتي  فترة  في  البنك  إلى 
ا (مشكنتا)، يكون  ـً ّيّ ستنخفض، فأنصحكم أن تأخذوا قرًضا سكن
ا ولكن بنسبة ضئيلة، كي ال تخسروا خسارة  ـً أحد مساراته دوالري
لم  حال  في  كثيرًا،  السكنّي  قرضكم  مبلغ  ارتفاع  لسبب  كبيرة 

يصب توّقعكم بالنسبة النخفاض قيمة الّدوالر.

Wö)«

ّيز وفيه مجازفة كبيرة، فكل َمن ال يرغب  هذا املسار هو مسار ُمم
أو يخشى املجازفة، فال أنصحه باّتخاذ أحد هذه املسارات املُكوّنة 
لقرضهم الّسكني؛ وهذا املسار هو املسار الوحيد اّلذي من املمكن 
ا في حال انخفض سعر الدوالر؛ ولكن  ـً ّي أن تربح من خالله مبلًغا مال
لقيمة  األصلي  الّسكني  القرض  مبلغ  يكبر  قد  أخرى  ناحية  من 
أكبر من املبلغ اّلذي أخذناه في البداية في حال ارتفع سعر الدوالر، 

ا. ـً ّي وبالّتالي قد نخسر أمواًال طائلة نسب
استشارة  عن  بديًال  تأتي  ال  املقالة  هذه  أن  بالّذكر  اجلدير  من 
إختصاصّي مؤّهل، وليست مبثابة توصية بأّي حال من األحوال، وكّل 
حالة يجب فحصها على انفراد، ودراسة الظروف اخلاّصة باملقترضني.

 W Ò|—UI
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عادًة ما يستصعب املواطن الّذهاب إلى 
في  والوقوف  البريد  فروع  وإلى  البنوك 
واملستحّقات  املعامالت  لدفع  الّطابور 
واحلل  منه.  املطلوبة  الّضريبّية 
الّشبكة  عبر  يجده  أن  ميكن  لذلك، 
أن  املواطن  بإمكان  حيث  اإللكترونّية، 
يدفع عدًدا من املستحّقات، من دون أن 
يغادر منزله أو مياطل في مواعيد الّدفع، 
(األمور  البيروقراطّية  عبء  عنه  ومينع 
لدى  واألعصاب  واملشاحنات  املكتبّية) 
الوقوف بطوابير طويلة داخل املؤّسسات 

احلكومّية، لتسديد الّدفعات مثًال.  
موقع سلطة الضرائب يوفر إمكانّيات عديدة ومريحة لتسهيل 
وبساطة  الّدائم  حتديثه  إلى  إضافًة  اإلنترنت،  عبر  الدفع  عملّية 

استخدامه.
فبإمكان املواطن أن يختار بني عدد من إمكانّيات الّدفع، أبرزها:

الّشهرّية،  الّضريبة  تقارير  وتقدمي  املضافة،  القيمة  دفعات   -
للّتقارير  وبالّنسبة  اإللكترونّية؛  الّشبكة  عبر  الّدفع  وتسديد 
الّشهرّيه: يتوّجب التسجيل املسّبق لهذه اخلدمة. كما باإلمكان 
تسديد الّديون الّسابقة، وهنا ال توجد ضرورة للّتسجيل املسّبق 
على  احلصول  شخص  كّل  فبإمكان  ذلك  عن  عدا  اخلدمة.  لهذه 
تنضيد  لدى  مسّجلة،  جتارّية  مصلحة  أّية  عن  معلومات 

(تسجيل) رقم املصلحة في موقع سلطة الّضرائب.
ملستوردي  (اجلمارك)  الّضريبّية  الرّسوم  تسديد  املمكن  من   -

البضائع من اخلارج؛ لغاية مبلغ 10 آالف شيكل.
املواطنني  بإمكان  األمالك:  وضريبة  الّتحسني  ضرائب  دفعات   -
تسديد ديون األمالك والعقارات عبر املوقع، وال حاجة للتسجيل 

املسّبق لذلك.
على  ملقاه  إدارّية  مخالفات  هنالك   - اإلدارّية  املخالفات   -
املواطنني بحسب قوانني عّدة، كمخالفة إدارّية جرّاء الّتأّخر بتقدمي 
قانون  على  مبخّلفات  أو  املضافة،  القيمة  لضريبة  شهرّي  تقرير 
الّدخل، أو اجلمرك، وما إلى ذلك.. وال حاجة هنا لتسجيل مسّبق 

لهدف استخدام هذه اخلدمة.
- تسديد مستحّقات حسب قانون الّدخل؛ ميكن تسديد الّدفعات 
ّية بحسب املدخول الّسنوي، وليس هنالك أّي حاجه بتسجيل  األول

مسّبق لهذه اخلدمة. 
- هنالك إمكانّية للتسديد مبلف االقتطاعات (תיק ניכויים) 
ضرورة  توجد  ال  أيًضا  وهنا  شهر،  كّل  من  عشر  الّتاسع  حّتى 

للتسجيل مسّبًقا لهذه اخلدمة.
عدا عن هذه اخلدمات املقّدمة، أنصح بدخول موقع سلطة الّضرائب، 
وقرارات  الّضرائب،  قوانني  عن  متوافرة  كثيرة  معلومات  فهنالك 

احملاكم اخلاّصة بهذه املسائل.
إّن أحد اخلدمات الهاّمة واملقّدمة عبر هذا املوقع، هو نشر قرارات 
ّية (ضريبّية) إلى مخالفات  الّلجان املختّصة بتحويل قضايا جنائ
ّية، عندما ال يتّم تقدمي لوائح اّتهام ضّد املشتبه، وفق قرارات  مال
 - القرارات  لهذه  املرفقة  واألسباب  الشرح  وبحسب  الّلجان،  هذه 

كما كنت وأسلفت مبقالة سابقة عن هذا املوضوع.

فقط،  توضيحّي  هو  املقالة  هذه  من  الهدف  إّن  مالحظة: 
هذه  بار  اعت يجوز  فال  العاّمة،  املعلومات  لهدف  ويأتي 
حيث  ّي،  قضائ حّل  أّنها  على  أو  ة  ّي قانون استشارة  املقالة 
ة، وال تتطّرق  إّنها ال تتطّرق ألّي شخص خاص أو أّي قضّي

ة. ّي ن ة عي ّي إلى أّي إشكال
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تعرض بنوك القروض الّسكنّية العديد من املسارات على الزبائن 
كالّتالي: مسار بفائدة «الپرامي»، مسار ثابت وُمتعّلق بجدول غالء 
مسار  املعيشة،  غالء  بجدول  ُمتعّلق  وغير  ثابت  مسار  املعيشة، 
ُمتغّير وُمتعّلق بجدول غالء املعيشة، مسار ُمتغّير وغير ُمتعّلق 

بجدول غالء املعيشة، والقائمة تطول في هذا الّسياق.
هو  اليوم،  الّسكنّية  القروض  بنوك  يعرضها  اّلتي  املسارات  أحد 
مسار ُمتعّلق بقيمة الّدوالر. من اجلدير بالذكر أّن البنك يعطينا 
بالّذكر،  اجلدير  من  الدوالر.  بعملة  وليس  الّشيكل  بعملة  القرض 
أيًضا، أّن هذا املسار (الدوالرّي) تعرضه البنوك على الزبائن أكثر 
عرض  أسباب  سأوّضح  املقالة  هذه  في  لذلك  سابقة..  سنوات  من 
البنوك لهذا املسار، وسأجيب على الّسؤال الّتالي: هل أنصح بهذا 

املسار كأحد املسارات املُكوّنة للقرض الّسكني؟ 
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بحسب بعض الّشروط والقيودات اّلتي وضعها بنك إسرائيل أمام 
البنوك، لم يُعد يسمح للبنوك أن تعطي قرًضا فيه «خليط» من 
مسارات ُمتغّيرة لفترة تقل عن 5 سنوات (تغيير الفائدة كّل 5 
سنوات وليس أقّل). على سبيل املثال، في مسار «الپرامي» ُيسَمح 
اليوم أن تكون نسبة مسار «الپرامي» القصوى فقط ُثلث املسارات 
املُكوّنة للقرض الّسكني، طبًعا، كما ذكرت في مقاالتي الّسابقة 

هنالك بعض اإلستثناءات لكّل حالة.
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(وهو  شديد  تدهوّر  حالة  في  اليوم  الدوالر  فإّن  معروف  هو  كما 
اليوم في أسوأ حاالته) نسبًة لسنني سابقة. وبتوّقع العدد األكبر 
من اخلبراء أن يستعيد الدوالر مكانه ومكانته في مرحلة ُمعّينة، 
مستقبًال، وعندما يتّم ذلك - في حال ّمت ذلك - سيزيد ربح البنوك 

في هذا املسار.  
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لنفرض أّننا أخذنا من البنك قرًضا مببلغ 100 ألف شيكل؛ ولنفرض 
ا أخذنا من  ـً ّي أّن قيمة الّدوالر اليوم هي 3.5 شيكل، أي أّننا عمل
البنك مبلًغا بقيمة 28,571 دوالر، فلنفرض جدًال أيًضا أّن قيمة 
الّدوالر ارتفعت بعد سنة وأصبحت تساوي 4.5 شيكل. في هذه 
احلالة سيكون املبلغ اّلذي نحن مدينون به للبنك هو 128,571 
شيكًال، طبًعا هذا من دون األخذ في احلسبان أو جتاُهل األقساط 
الّشهرية التي ندفعها لتسديد القرض الّسكنّي، (مثًال في حال أخذنا 
ا. چريس كاملة)، أي أّن قرضنا ازداد مببلغ 28,571 شيكًال تقريًب

من اجلدير بالّذكر، أيًضا، أّن تغيير الفوائد اليوم - حتديثها في 
البنوك - يتّم كّل 3 أو 6 أشهر.  
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كما هي احلال في املثال الّسابق من املمكن في هذه احلالة الرّبح 
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اّلتي  االّتصاالت  لكثرة  العنوان  هذا  اخترت 
وصلتني من الّشباب والفتيات الذي يتساءلون 
فأحدهم  واآلخر.  احلني  بني  أفكارهم  تبّدل  عن 
مع  وأسهر  أصاحب  املاضي  في  كنت  سألني: 
أيًضا،  اخلمر  وأحتسي  الفتيات  من  الكثير 
وشاء الله أن يهديني ألترك كّل هذه األمور اّلتي 
توصلني إلى معصية الّله، وحافظت على صالتي 
لفترة طويلة. إّال أّنني اليوم، وبعد تفكير جديد، 
أشعر بالّندم على ما فعلته، وأصبحت أشعر  أّن 
ما تخّليت عنه من متع احلياة، عبارة عن خسارة 
ومترّدد  محتار  أنا  ا  ـً ّي وحال اليومّية،  لسعادتي 
ما بني البقاء على اإلميان واملواظبة على الّصالة 

والعودة إلى متع املاضي؟!  
الكثير  يطرحه  الّسؤال  هذا  مثل  إّن  واحلقيقة 
حياة  في  مهم  أمر  الّسعادة  ألّن  الّشباب،  من 
في  سعادته  يجد  املؤمن  فاإلنسان  اإلنسان؛ 
مناجاته لرّبه وعبادته. يجد الّسعادة لدى إطاعته 
ألوامر الّله، ويشعر بالّتعاسة عند معصيته لّله.

الذي  الّشاب  أمنية  هل  الّتالي:  الّسؤال  ويطرح 
أطلق لشهواته العنان حّققت له الّسعادة؟! 

أّن  أجد  الّشاب،  واقع  على  اّطالعي  خالل  من 
بينما  بالّسعادة،  يتظاهرون  شبابنا  غالبّية 
الّتعاسة تعّشش في قلوبهم، وال جتد منهم َمن 

يعرف طعم الفرح والّسعادة اّلتي متأل قلبه. 
تشعر  أن  أرادت  اّلتي  الفتيات  إحدى  وأذكر 
في  ومكانتها  كرامتها  على  وحتافظ  بسعادة 
املجتمع، ولكن لعدم وجود موّجه، وجدت نفسها 
فريسة للذئاب، حتاول اخلالص منهم دون مناص، 
من  جتد  لعلها  األشواك  بني  تسير  أن  حاولت 

ينقذها، ولكن من دون جدوى.
وهذا هو حال من أعرض عن الّصراط املستقيم. 
َفِإَنّ  ِذْكرِي  َعْن  أَْعرََض  {وََمْن  يقول:  تعالى  والّله 

اَمِة أَْعَمى}. َي وَْم اْلِق لَُه َمِعيَشًة َضنكًا وََنْحُشرُُه َي
واحلقيقة أّن ما يخالج أذهان الّشباب من أفكار، 
حياتهم  في  خاطئة  سلوكّيات  إلى  يشير  إّمنا 
ويروّج إليها، إّما من خالل وسائل اإلعالم أو من 
يؤّثر  اّلذي  األمر  عليهم؛  البيئّي  الّتأثير  خالل 
يضعف  وعندها  فيتعبها،  أحدهم  نفسّية  على 
أمامها  وينهزم  نفسه،  رغبات  أمام  صاحبها 
أّمارة  بطبيعتها  الّنفس  حيث  دائم،  بشكل 

وِء}. ارٌَة ِبالُسّ بالّسوء {ِإَنّ الَنّْفس َألََمّ
ولهذا فعلى اإلنسان اّلذي يرى نفسه «تتقّلب» 
بني  والّطغيان،  اإلميان  بني  والباطل،  احلّق  بني 
الِهداية والّضالل، أن يسأل نفسه: هل أنا مؤمن 

برّب العاملني فعًال؟ 
اإلميان  يجعل  أن  فعليه  كذلك  األمر  كان  إن 
منه  يستحّق  اإلميان  وهذا  األولى،  قضّيته  بالّله 
مع  الغاية،  هذه  طلب  في  والّسعي  الّتضحية، 
التطّلع إلى جّنة عرضها الّسماوات واألرض، أعّدت 
له إذا ثِبت على إميانه؛ والّنار ملن انحرف وابتعد 
عن احلّق. وإن أعاد حساباته ما بني الربح واخلسارة 
في اآلخرة، فسيحّول تفكيره إلى تفكير إيجابّي، 
حياته.  في  سلبّي  شيء  كّل  عن  يبتعد  وبذلك 
والّسلوكّيات  األفكار  هذه  ملثل  احلل  فإّن  إًذا 
اخلاطئة، يأتي عن طريق إيقاظ اإلميان بالّله، في 
الّنفوس والقلوب.. فإذا استيقظ اإلميان ومنا، فإّن 
هذه الهواجس ال بّد لها أن تزول - بإذن الّله - 
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دون  ومن  ملعاجلتها،  خطط  وضع  إلى  حاجة  دون 
احلاجة إلى الّلوم والّتأنيب، وإسماع الكالم الّالذع 
ملثل هؤالء الّناس، ألّن الّتأنيب والكالم الالذع ال 
بد أن يؤّديا إلى نتائج سلبّية، حيث سيتمادى 
صاحب هذه األفكار وسيحوّلها إلى أعمال من 
دون أن يبالي ملا سيقوله عنه الّناس، إلميانه بأّن 

ال أحد يسيطر عليه.
فمثال صاحب هذه األفكار أشبه بإنسان سليم 
معافى، أصيب بجرثومة سّببت له مرًضا حاًدا 
غّير مزاجه، وظهرت عليه أعراض احلّمى واإلرهاق، 
وطلب العزلة. ومن الّناس من يطلب املوت، إّال أّن 
عالجه ال يأتي ضمن عالج أعراض املرض، إّمنا من 
خالل عالج يقوّي مناعة اجلسم  إلى حّد يتمّكن 
وحينها  اجلرثومة،  هذه  على  القضاء  من  خالله 
وسيتحّول  ا،  ـً ّي تلقائ املرض  هذا  أعراض  ستزول 
على  سيتغّلب  إيجابّي،  تفكير  إلى  تفكيره 

الّتفكير الّسلبي.
في  الّسليم  «العقل  املعروف:  املثل  ويقول 
الّسليم  «العقل  نقول  ونحن  الّسليم»،  اجلسم 
ميرض  اجلسم  أّن  فكما  املستقيم».  اإلميان  في 
والقلب ميرض، فإّن الّنفس مترض أيًضا كما ميرض 
القلب الروحانّي، وأعراض هذا املرض ستظهر في 
أّنه  اإلنسان  هذا  يدرك  وقد  واجلوارح،  الّسلوك 
ال  ولكّنه  ملشكلته،  عالج  عن  وسيبحث  مريض 
املريض  يجعل  اّلذي  فما  للعالج..  جهًدا  يبذل 
تناول  أو  جراحّية  عملّية  إجراء  على  يوافق 

ا للّشفاء.  العقاقير وشرب العلقم، إّال طلًب
جبان،  أّنه  نفسه  وبني  بينه  اإلنسان  يعترف  قد 
ويتمّنى لو كان شجاًعا؛ ويعلم أّنه ظالم ويتمّنى 
أّنه  على  نفسه  يشّخص  وقد  رحيًما.  كان  لو 
بالكلمات  والتأّثر  االنفعال  وكثير  حّساس 
واملواقف، ويتمّنى أن يصبح طبيعًيا. ومثل هذا 
يكتسب  أن  فقط  بالتمّني  ميكنه  ال  الّشخص 
صفات حميدة، إّال إذا روّض نفسه، وعمل على أن 
تتحّول هذه األخالق احلميدة إلى جزء من كيانه، 
الّالشعور.  منطقه  في  عنده  انطبعت  أن  بعد 
املعاني  تكرار  أن  يجد  الّله  آليات  املتدبر  ولهذا 
بأساليب مختلفة سمة من سمات القرآن الكرمي، 
ره.. يقول الرّسول  ليصبح علمه يقينًيا عند تدّب
(ص): «إّمنا العلم بالّتعلم، وإّمنا احللم بالتحّلم، 
يوق».  الّشر  يّتق  ومن  يعطه  اخلير  يتحّر  ومن 
وقال: «وَمن يستعفف يعفه الّله، ومن يستغن 
فالّنفس  الّله،  يصّبره  يتصّبر  وَمن  الّله،  يغنيه 

وما عوّدتها تتعوّد».
اجلميلة  «األخالق  الغزالي:  حامد  أبو  يقول 
األفعال  تكلف  وهي  بالرّياضة،  اكتسابها  ميكن 
الّصادرة عنها، ابتداًء لتصير طبًعا انتهاًء، وهذا 

من عجيب العالقة بني القلب واجلوارح». 
بالّطاعة،  نلتزم  أن  ألحبابي  نصيحتي  لذلك 
ونروّض أنفسنا على األخالق احلميدة، كي نصبح 
ربانّيني، مبا أتانا الّله.. ولتعلم أخي الكرمي أّن الّنبي 
(ص)، قال: «الّدنيا سجن املؤمن جّنة الكافر».

w{U*« Íb�—

يتساَءل  املسّطح،  الّتعميم  عن  بعيًدا 
األنصاري  جابر  محّمد  الكاتب  بقلق 
اخلَلل»؟!..  أين   - والّسياسة  «العرب 
بؤس  حلقيقة  الواعي  وهو  يتساءل، 
الّسياسة في الوجدان العربي، وباإلعاقة 
الّسياسّية اّلتي تهّدده أّمة من الداخل!!

الكثيرون  حتّدث  «البؤس»  هذا  وعن 
مثل  وحديًثا،  قدًميا  املفّكرين  كبار  من 
ُحّجة اإلسالم الغزالي، وشيخ اإلسالم ابن 

والحًقا  الكليني،  يعقوب  اإلمامّية  وشيخ  تيمية، 
باإلضافة  هذا  عبده؛  محّمد  احلديثة  الّنهضة  شيخ 
وفترة.. فترة  كّل  في  املفّكرين  من  كوكبة  إلى 

بهدف  األّمة  ماضي  إلى  األنصاري  كاتبنا  وبعودة 
إيجاد الّسبب الذي أودى بنا إلى هذا الوضع، عرف 
للحضارة  والعقلي  الرّوحي  الّتأّلق  رغم  على  أّنه 
أضعف  ُميّثل  الّسياسي  تاريخها  فإّن  ّية،  العرب
«فقر  من  تعاني  ظّلت  فهي  إطالًقا،  عناصرها 
دم» سياسّي في الّتطبيق والّنظم منذ تأزّم اخلالفة 
الّنهضة  ملشاريع  الّسياسي  اإلجهاض  إلى  الرّاشدة 

والنهوض العربي في عصرنا الرّاهن!!
طاقاتها  بكّل  األّمة  تصل  أن  ا  غريًب يُعد  لم  لذلك 
الهائلة لتصبح جسًما عمالًقا برأِس سياسّي في 
من  تعاني  أصبحت  أّنها  مبعنى  الّصغر،  منتهى 

ظاهرة الّتقزّم الّسياسي جلسم عمالق!!
وحني راح األنصاري يبحث عن األسباب اّلتي أّدت 
إغفال  من  الحظه  ما  بدايًة  سّجل  احملنة  هذه  إلى 
العرب لفترات ليست قصيرة في توصيف واقعهم 
اعتبروا  ألّنهم  املوضوعّية،  ومكوّناته  الّسياسي 
ال  التي  االنحطاط  عصور  «رواسب»  من  أّنه  ذلك 
أن  بالّنتيجة  جعلها  ما  وهذا  الّتوّقف،  تستحّق 
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الّسياسّية،  الكوارث  «إنتاج»  تعيد 
واحدًة تلَو األخرى!! 

بني  بإصرارها  متّثلت  الكبرى  والّطامة 
وضع  على  وأخرى  سياسّية  كارثة 
الّتغّني  ثّم  ومن  املزّيفة،  األقنعة 
و«جمهورّية  الفاضلة»  ـ«املدينة  ب
أحسن  على  احلال  وكأّن  أفالطون»، 
من  عانوه  عّما  فتغاضوا  يكون!!  ما 
املدى  على  جتّسد  سياسّي  قصور 
واالستمرار  االستقرار  وتثبيت  الّطويل، 
من  وفاعلة  مرنة  صيغة  ضمن  الّدولة،  لكيان 
هذا  والّشعب،  احلاكم  بني  ّية  اإليجاب العالقات 
الغريب!! لآلخر  املطّلة  الّتبعّية  عن  ناهيَك 

واّتخاذ  والّتخّبط  االنقالبات  تتابع  ذلك  عن  فنتج 
القرارات والّتخّبط واّتخاذ القرارات املصيرّية بصورة 
(الزعيم)  فردّية  حسابات  على  وبناًء  متسرّعة 
قمًعا  األساليب  أشّد  اّتباع  إلى  باإلضافة  خاطئة، 

وقهرًا من جانب القيادات احلاكمة!!
أن  عليه،  يحّتم  الواجب  أّن  أنصارينا  وجد  وهنا 
يحّتم  الوضع  هذا  مثل  أّن  موصًيا،  صوته  يرفع 
علينا جميًعا أن نلّم إملاًما كافًيا بالوقائع املتعّلقة 
قطاعاتنا  تعبئة  ثّم  ومن  بها،  ُنبتلى  أزمة  بكّل 
الوطنّية والّشعبّية لتقود هي مراحل البناء الوطنّي 
والّسياسّي واالقتصادّي واملعرفّي بكّل حتدٍّ ومواجهة 
مّر  على  عرفناه  اّلذي  نضالنا  كشعوب  لنواصل 
الّتاريخ ضّد قوى االستعمار واألنظمة العملّية اّلتي 

شّكلت سبب بالئنا..
وصباح اخلير ألجيال الّشباب اّلتي ترى أّن املسألة 
لهم  خيال  ال  عليهم،  مفروض  وجود  صراع  مسألة 
فيه سوى الّنصر؛ هذا إذا أرادوا صنع الّتاريخ وبناء 

الرّبيع اّلذي يعيد األزهار فوّاحة باحلياة والّدميومة.
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احملّالت  رفوف  على  املتواجدة  املعّلبة  األغذية  إّن 
متناول  وفي  جاهزة  ماركات،  والسوپر  التجارّية 
على  املعّلبات  حتوي  كان.  وقت  أّي  في  يديك، 
كّل  في  املتوافرة  والفاكهة  اخلضار  أنواع  مختلف 

املواسم وعلى مدار جميع أّيام الّسنة. 
لكن عندما تقرّر شراء أّي من هذه املعّلبات، من 
الضرورّي احلرص على الّتأّكد من تاريخ الّصالحّية 
املعّلبات  سالمة  من  والّتأّكد  املنَتج،  وجودة 
اخلارجّية وشكلها، ألّن ذلك قد يكون دليًال على 

مّدة وكيفّية الّتخزين.
W³ÒKF*« W¹cž_« W ÒOŠö

تدوم صالحّية األغذية املعّلبة طويًال، ولكن ليس 
بعد  باستخدامها  ُينصح  ال  إذ  سنوات،  لعّدة 
مضّي سنة من اقتنائها. كما أّن املعّلبات اّلتي 
كالعصائر،  عالية  بنسب  حمضّية  مواد  حتوي 
البندورة، الفاكهة واملخّلالت على أشكالها، ميكن 
شهرًا.   18 إلى   12 بني  ما  تراوح  ملّدة  تخزينها 
مواد  حتوي  اّلتي  املعّلبة،  لألغذية  بالنسبة  أّما 
حمضّية بنسب قليلة، كمنتجات الّلحم واخلضار 
إلى  سنتني  بني  ما  تراوح  ملّدة  تخزينها  فيمكن 
4 سنوات؛ على الرّغم من أّن جودتها قد تتأّثر 

ويتغّير لونها وطعمها مع مرور الوقت.

ø U³ÒKF*« s¹e�ð sJ1 s¹√

بة في مكان  يستحسن دائًما تخزين األغذية املعلَّ
عن  بعيًدا  البرودة،  معتدلة  حرارة  وبدرجة  جاف 
على  للحفاظ  وذلك  الفرن؛  وعن  الّشمس  أشّعة 
تلف  إلى  يؤّدي  قد  اّلذي  الّصدأ  ومنع  املعّلبات 

األغذية املعّلبة.
ø U³ÒKF*« 5��ð

حال  وفي  املعّلبات،  بتسخني  عادًة  ينصح  ال 
اقتضت احلاجة، ميكن تسخني املعّلبات مع احلرص 
على انتزاع الغطاء، لعدم تعريض العلبة للّضغط. 
ميكن تغطية املعّلبات بعد فتحها قبل الّتسخني 
بقطعة من ورق األلومنيوم ومن ثّم وضعها في ماء 
ساخن على نار خفيفة. مينع تسخني املعّلبات في 
ـ«مايكرويڤ» (فرن املوجات الكهرومغناطيسّية  ال

القصيرة).
 nKð  ÂbŽ  s�  b Ò
Q Ò²�«  sJ1  nO


ø U³ÒKF*«

بعض  من  لنتأّكد  فتحها  قبل  املعّلبات  نفحص 
املؤّشرات  هذه  بعض  ومن  اتها.  صالحّي عالمات 
معوّجة  معّلبة  منتفخ،  غطاء  املعّلبات:  لتلف 
االنتباه  يجب  كما  األغذية..  منها  تتسرّب  أو 
املعّلبات،  من  الّسائل  فوران  مثل  أخرى  ملؤّشرات 

 U ³ ÒK F *« WI O I Š —Ëd?????????????????????????
d�U� n�u| ”U|≈

ْه ملرورِها... لكّنني ب لم أنت
َر َمظهَرهْ! أحسسُت أّن الّدرَب غيَّ
وشعرُت أّن األرَض عاَفْت شمَسها
ٍة كاجلوهَرْه ّي لَتدوَر حوَل صب

وسمعُت ما يحكي الرّصيُف لورِدِه
َرْه ياِت في هذي الُك عن أجمِل الفت
ففراشٌة حّطْت على أكتاِفها
َرْه َئ ُسّك بِّ والّنحُل حاَم لكي يع
مّرْت... فصاَر اجلوُّ يسأُل نفَسُه
َرهْ؟ َرَش الّطريَق وعّط من ذا اّلذي َف
ُر أماَمنا؟! قٌة تسي ب هل تلَك زن
ِلها مشُي الّزنابِق لم أَرهْ! ْب ِمن َق
ُخُطواُتها... مشواُر عصفوٍر

َرْه ورحلُة نسمٍة... بني احلقوِل معطَّ
ْه... لكّنني شاهدُتها... ب لم أنت
َرْه عُني الهوى عنها ستبقى ُمخِب
ِه بعَد مرورِها أنا شاعرٌ... يكفي
َرْه حّتى يراها أن يعاِيَن دفت

َمخجولُة الّشفتِني... إّني معَجٌب
بالّثغِر َيغرُز في املسافِة خنجَرْه

يِع... ببسمٍة ّرف بالكحِل... باخلطِّ ال
َرْه ب ُم من ِ اخللخاِل... َيلث بترمنُّ

ِل مسافرٌ... ي َشْعرٌ... كغاباِت اجلل
نهٌد... ومشمشٌة برأِس الَقنطَرْه...
هذي األنوثُة... كيَف أشرُح سرَّها؟

عرِ... أطلُب معذَرهْ! باسمي وباسِم الشِّ
فوَق القصيدِة أنِت... عفَوِك... إّنني
لم أستِطْع... والعفُو عنَد املقدَرْه...

العفن.  بعض  أو ظهور  انبعاث رائحة كريهة  أو 
داخل  املتواجدة  األغذّية  تذوّق  عدم  املفّضل  من 
الّتلف،  عالمات  عليها  تظهر  اّلتي  املعّلبات 

ألّنها ال تصلح لألكل.
UN×²	 bFÐ  U³ÒKF*« s¹d�ð

بشكل  تخزينها  وعدم  املعّلبات،  فتح  حال  في 
للصّحة!  وضارّة  للفساد  عرضًة  تصبح  سليم، 
فلدى فتح املعّلبات، من املفّضل طبخ محتويات 
الفور.  على  الّثالجة  في  وضعها  أو  املعّلبات 
ُحتفظ  أن  ينبغي  طعمها،  على  وللحفاظ 
عبوات  داخل  فتحها،  بعد  املعّلبات  محتويات 
پالستيكّية أو زجاجّية ووضعها في البراد. وبعد 
حفظ املواد املعّلبة في البراد، يفّضل استخدامها 

لفترة ال تتعّدى 3 إلى 4 أّيام.
ÆÆ U³ÒKF*« `²	 Èb�  u —«b≈

الغبار  من  املعّلبات  سطح  غسل  الّضروري  من 
أن  الّطبيعي  ومن  فتحها.  قبل  وامليكروبات 
تصدر بعض املعّلبات صوًتا لدى فتحها، وذلك 
جرّاء الّضغط املتواجد داخل املعّلبات. أّما إذا كان 
فهذا  فوّارًا،  الداخلّي  والسائل  مرتفًعا،  الّصوت 
قد  املعّلبات  هذه  داخل  اّلتي  األغذية  أّن  يعني 
مفتاح/فّتاحة  تنظيف  املفّضل  من  كما  فسدت. 
لتفادي  جديد،  من  استخدامها  قبل  املعّلبات 
أكثر  في  استعمالها  لدى  ميكروب  أّي  انتقال 

من معّلبة.

 W|cG��« ‰U�� w� qLF	 ¨W|cG	 W ÒO�UB�«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�«
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 åÂ—U	 dÄuÝò w	 lOÐd�« ‰UH²Š«

  ¨ ÎöJOý 149 ¨ ÎöJOý 99 ?Ð —uDF�« Ÿ«u½√  «dAŽ

 ÎöJOý 299Ë ÎöJOý 249 ¨ ÎöJOý 199 ¨ ÎöJOý 169
  «dAŽ  ∫ UCOH�²�«Ë   öL(«  s�  WFÝ«Ë  WKOJAð  UNMzUÐ“  —uNLł  vKŽ  Â—U	  dÐuÝ  ÷dFð

ÆqIOý 299 Ë ¨qIOý 249 ¨ qIOý 199 qIOý 169¨ qIOý149 ¨ qIOý 99 » —uDF�« Ÿ«u½√

 ’d×½ UM½S	 ÂUŽ q
 w	 l³²� u¼ UL
¢ Â—U	 dÐuÝ w	 ÂUF�«  d¹b*« w	ô ÊU�²O½ ‰«u�_ UI	ËË

 s�  œbŽ  ¡«dý  Èb�   öLŠ  Ë√   UCOH�ð  V�½  fO�Ë  W¹dG�  «—UFÝ√  UMMzUÐe�  ÷dF½  Ê√  vKŽ

 ÊËœ  ÁbŠ  vKŽ  dDŽ  q
  sŽ  “UO²�UÐ  l²L²�UÐ  rN�  WŠUðù«Ë  rNOKŽ  qON�²�«  qł«  s�  —̈uDF�«

 ∫q¦� ¨œö³�« w	 ÊUJ��« vKŽ WKCH*« —uDF�« V½Uł v�≈ ¨UC¹√Ë ÆwzUNM�« sL¦�« »U�( WłU(«

 szUÐe�« sJL²OÝ ¨WKL(« dF�Ð ŸU³²Ý w²�«Ë U¼dOžË fOýË— ¨ «dOKOž« UMO²�¹d
 ¨ÊuOK� Ê«Ë

ÆÂU¹_« Ác¼ w	 UNI¹u�ð r²¹ w²�« …b¹b'« —uDF�« WÐd& s�

 50  WLOIÐ  ¡«dý  WLO��  Â—U	≠dÐuÝ  ÷dFð   UCOH�²�«Ë   öL(«  v�«  W	U{ùUÐ  t½√  d
c¹

       a¹—«u²�«  5Ð WLO�I�«  ‰öG²Ý« sJ1 ¨ Ã Æ‘ 250  » qOL−²�«  r�� s� ¡«dý q
 qÐUI� ÃÆ‘

Æ 14.04≠27.03
©ÆŸÆŸ®

 

ÆÆb¹bł ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

 Share Box “b�U½Ëb
U�

 sŽ …—U³Ž u¼Ë Share Box  rÝUÐ b¹bł ÂUFÞ ‚ËbM å“b�U½Ëb
U�ò rŽUD� WJ³ý XIKÞ√

ÆXJKOÝ sJOAð lD� 4 ´ f²ÇU½ WFD� 12 vKŽ Íu²×¹ ‚ËbM

Æq
ô« W
—UA� Êu³žd¹ WKzUŽ œ«d	« Ë√ ¡U�b√ WŽuL−* rzö� Share Box
ÆÃÆ‘ 5990

 ?Ð å“b�U½Ëb
U�ò ŸËd	 lOLł w	 ŸU³¹ Share Box  å“b�U½Ëb
U�ò

©ÆŸÆŸ®

 v�Ë_« W³ðd*« q²% Orange ∫b
R¹  ôUBðô« …—«“Ë d¹dIð

°œö³�« w	 qC	_« W�b)« ÂbI Ôð Orange
 d¹dIð ‰öš s� ¨œö³�« w	 ÂöŽù« qzUÝË W	U
 vKŽ Ÿu³Ý_« «c¼ dA½ Íc�«  ôUBðô« …—«“Ë d¹dIð b
√

 œËe�  qC	Q?
  v�Ë_«  W³ðd*«   bBŠ   Orange  W
dý  Ê√   ôUBðô«  …—«“Ë  Èb�  —uNL'«  ÈËUJý

Æ‰UBðô«  U
dý w�UÐ l� W½—UI� ¨2013 ÂUF� szUÐe�«  U�b)

pKł√ s� UM¼ s×½ Orange
 ‰öš s� rNðUłUO²Š« l� rzö²²� qzUÝu�« v²ý w	 ÊuÐ“ qJ� …eOL*« W�b)« ¡UDŽSÐ Orange eOL²ð

 ÂU9≈Ë szUÐe�« W	U
 ¡U{—ù W¦O¦Š Î«œuNł ‰c³ð WOKŽU	Ë WOMN� WO�UŽ …¡UHJÐ  U�b)« r�«uÞ q�UFð

 W�b)«  uÐËbM�  p�UM¼  ¨ UNłuð  …bŽ  s�  W�b)«  wIKð  ÊuÐe�«  ÊUJ�S³	  ÆtłË  s�Š√  w	   U³KD�«

  U�b)«  e
«d�  d³Ž  Ë√  ¨ U�b)«  e
d�  v�≈  ‰UBðô«  d³Ž  —U�H²Ýô«Ë  W�b)«  Êu�bI¹  WO½uHK²�«

 WOÐdF�«  «bK³�« qš«œ s¹bł«u²*« Orange w�u�� v�≈ W	U{ùUÐ œö³�« W	U
 w	 …dA²M*«  UFO³*«Ë

 WF¹dÝ W�bš Êu�bI¹ s¹c�« „u³�OH�« d³Ž W�b)« uÐËbM� v�≈ W	U{ùUÐ ¨tłu� ÎUNłË W�b)« wIK²�

ÆX�Ë »d�« w	 rJðU³KÞ vKŽ WÐU−²Ýô ÊuÐËbM*« sJL²O� rJL�— „dð bMŽ W×¹d�Ë

 tO�uð Íc�« ÂUL²¼û� Î «d¹bIð  ôUBðù« ŸUD� w	 szUÐe�«  U�b) œËe� qC	Q
 Orange bBŠ ¡UłË

  U�b)«Ë  ÷ËdF�«  s�  WFÝ«Ë  …bŽU�  ÕdÞ  ÈbF²ð  w²�«Ë  szUÐe�«  l�  W�öF�«  aOÝdð  w	  W
dA�«

 UL
 ¨WO�UŽ WO�UF	Ë …¡UHJÐ  U�bš .bI²Ð ¨…—uD²*« rNðUłUO²Š« l� VÝUM²¹ U0  ôUBðô« ‰uKŠË

 …b¹d	 WÐd& ¡UH{≈ sLC¹ U0 szUÐe�« l� UNðU�öŽ …—«œù …dJ²³�  «Ëœ√ qOFHð w	 Orange œdHMð

 ÆU{d�«  U¹u²�� vKŽ√ oOI%Ë rN�

 V½Uł  v�≈  UNMzUÐ“  W�b)  Èb*«  …bOFÐ   UO−Oð«d²Ý«Ë  jDš  cOHM²�  U¼bNł  qł  ‰c³ð  Orange
 rNOIK²�  ”UÝ_«  w	  UNMzUÐ“  W�bš  w	  VBð  …dJ²³�  Z�«dÐ  rOLBð  w	  włu�uMJ²�«  UNNłuð

Æ…eO2 WK�UF�

 fOÝQð cM� s×½¢ ∫œbB�« «c¼ w	 Orange w	 wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� WO�dý ÂöÝ —Uý√ b�Ë

 WOM³� UMMzUÐ“ l� UM²�öŽ Ê≈Ë UMMzUÐe� …œu'« WO�UŽË …eOL²� W�bš .bIð w	 p�L²½ s×½Ë W
dA�«

 ¨r�UF�« w	 ÎU�bIð d¦
_« WOðôUBðô«  U�b�K�  «—UOš …bŽ .bIð w	 vF�½ «cN� ¨‚bB�«Ë WI¦�« vKŽ

 w	  ôUBðô« ŸUD� w	  U�bš ÂbI� qC	Q
 v�Ë_« W³ðd*« U½bB×Ð  ôUBðô« …—«“Ë ZzU²½ w½d�¹Ë

 WM�K� MÆIÆS  `�� w	 dA½ UL
 ‰UBð« W
dý qC	Q
 v�Ë_« W³ðd*« U½bBŠ v�≈ W	U{SÐ ¨œö³�«

 ¡U{—ù  U�b)« …œuł w	 WMÝ q
 Vð«d*«  Ác¼ q²×½ UM½≈¢ ∫WO�dý ·U{√Ë Æw�«u²�«  vKŽ WM�U¦�«

  ôUBðô« ‚uÝ w	 qLF�« W³
«u� V½Uł v�≈ Æ ô“UMð ÊËœ WOMN�Ë W�œUŽ W�bš .bIð w	 UMMzUÐ“

 ‚uÝ  w	  Orange  …—«b  vKŽ  WE	U;«  l�  l¹dÝ  włu�uMJð  d¹uDðË  e¹eFð  ‰öš  s�  r�²¹

 Æ¢5JKN²�*«  UłUO²Š« W	U
 Â¡öð  U�bšË  U−²M� oKš Ë  ôUBðô«

©ÆŸÆŸ®

∫hC’G õ`cô`ŸG »`a Orange : ¿CG ócDƒj ä’É°üJ’G IQGRh  ôjô≤J

á`eó```ÿG Ω uó```≤```J Orange
!OÓ````Ñ`dG »`a π°†`aC’G

9.4.2014

  Bezeq FREE Cloud „eOÐ W�bš

 «—UJ²Ðô« W¾	 w	 2014 WM��« Z²M� …ezU−Ð “uHð

 Y×Ð  TNS MySeker  d³Ž  U¹bO�  —U²M
  W
dý   dł«

 Bezeq WÐU×��UÐ rŽb�« WFKÝ —UO²š« -Ë WM��« Z²M�

 WJ³A�«  w	   UHK�  rŽœË  s¹e�ð  W�bš   FREE Cloud
 s� d¦
_ WM ÒOŽ d³Ž ¨„eOÐ W
dý s� U½U−�Ë b¹b% ÊËbÐ

 ÆlK��UÐ b¹b−²�«Ë —UJ²Ðô« W¾	 w	 h�ý 2000
 vKŽ  UN½e�½  w²�«   UHK*«Ë  w½Užô«  —̈uB�«   UOL


 wŠuK�«  »uÝU(«Ë  ÊuHð—UL��«  “UNł  ¨»uÝU(«

 UNLEF�  W
—UA�Ë  rŽbÐ  Vžd½  s×½Ë  ¨WŽd�Ð  nŽUC²ð

 rŽb�«  W�bš  ¢WÐU×��«¢  …—uB�«  v�«  qšbð  UM¼Ë  –
 WM��«  XIKÞ«  Bezeq FREE Cloud   WÐU×��UÐ

 l²L²�« „eOÐ w	 X½d²½ô« szUÐe� WŠUðô« qł« s� WO{U*«

 Í√  s�Ë  ÊUJ�  Í√  s�  ¨vIOÝu*«  ü¹bOH�«  —̈uBK�  rŽbÐ

Ær−×K� b¹b% ÊËbÐË U½U−� “UNł

 ¨»uÝU(« d³Ž …—U²��  U³²J� rŽœ `O²ð …—uD²�  «—b� sLC²ð  Bezeq FREE Cloud W�bš

 Æ“UNł  Í√  s�Ë  ÊUJ�  Í√  s�  rŽb�«  `O²¹  WOŠuK�«  VOÝ«u(«Ë  ÊuHð—UL��«  …eNł_  oO³Dð  p�c
Ë

 Í√ s� WÐU×��« w	 UNLŽœ - w²�« œ«u*« …b¼UA� `O²ð WOB�ý WÐ«uÐ „eOÐ  QA½« «c¼ v�« W	U{«

 qLA¹  ¨‰UJýô«  v²AÐ  W×¹d�Ë  WDO�Ð  W
—UA�Ë  ©wŠu�  »uÝUŠË  ÊuHð—ULÝ  ¨»uÝUŠ®  WBM�

 w	 q ÒGAðË bł«u²ð „eOÐ s� WÐU×��UÐ rŽb�« W�bš Ê« v�« …—Uýô« rN*« s� ¨WOŽUL²łô«  UJ³A�«

Æœö³�« w	 „eO³� WFÐU²�« WOL;« Âœ«u)« WŽ—e�

 “UNł  v�«  …dýU³�  rJÐ  WU)«  Âö	ô«Ë  w½Užô«  W	U
  q¹u%   Bezeq FREE Cloud  `O²ð

 Ác¼ Ê« v�« W	U{« ¨s¹e�²K� b¹b% ÊËbÐË U½U−� ‰UIM�« »uÝU(«Ë wŠuK�« »uÝU(« ¨ÊuHð—UL��«

 UN½ułU²×¹ W�U¼  UHK� Ë«  UBO�Kð ¨nzUþË qOL% ÊËb¹d¹ s2 5LKF*«Ë »öD�« bŽU�ð W�b)«

Æs¹dšü« l� W�uN�Ð UN²
—UA� ÊUJ�ùUÐË ¨ÊUJ� Í√ s� …d	u²� ÊuJ²� WÝ«—b�« w	

 —uB�« „öN²Ý« ‰uŠ …dO¦�  UODF� „eOÐ W
dý XFLł w�U²OG¹œ v�« wL�— s� r�UF�« d ÒOGð l�

 ÊuOK�  500  s�  d¦
«  XFOÐ  1973  ÂUŽ  w	  Ê«  vKŽ   UODF*«  ‰bð  Æd{U(«Ë  w{U*«  w	  Âö	ô«Ë

 —UOK� ◊UI²�« - Ær�UF�« ¡Uł—« w	 WOMž« —UOK� 4.3 u×½ ¡«dý - 2012 w	Ë r�UF�« ¡Uł—« w	 W½«uDÝ«

 ÂuO�« w	 Â«dG²�½ö� …—u ÊuOK� 40 qOL% r²¹ ÂuO�« ULMOÐ r�UF�« ¡Uł—« w	 1930 ÂUŽ w	 …—u

 ÃU²½«  - 1950  ÂUŽ w	 ÆUN�OÝQð cM� „u³�OH�«  WJ³A� …—u —UOK� 240  w�«uŠ qOL% - b�Ë

 ÆWIO�b�« w	 u¹bO	 WŽUÝ 48 s� d¦
« qOL% r²¹ ÂuO�« »uOðu¹ w	 ULMOÐ U¹uMÝ rKO	 2000 w�«uŠ

 rŽb�«  W�bš  v�«  ’U�ýô«  s�  d¦
«Ë  d¦
«  t−²¹  ¨„öN²Ýô«  w	  Èd³J�«   «dOOG²�«  Ác¼  œułË  l�

Æ—uB�« W
—UA�Ë qOL×²� X½d²½ô« Êu�b�²�¹ —uNL'« s� 47% s� d¦
« ÂuO�«Ë „eOÐ s� WÐU×��UÐ

 b�  „eOÐ  UN²IKÞ«  w²�«  WFK��«  ÊQÐ  d�²H½  s×½¢∫‰U�  „eOÐ  w	  o¹u�²�«  r��  d¹b�  ‰UGOÝ  Êö¹«

 rŽbÐ l²L²�« szUÐeK� `O²ð „eOÐ WÐU×�� WO½U−*« W�b)« ¨5JKN²�*« 5Ð ÕU$Ë WO³FAÐ XOEŠ

 q¹eMðË l²L²�« tð«– X�u�« w	Ë ¨ÊU�“ q
 w	Ë ÊUJ� Í√ s� ÍuK)« nðUN�« Ë« »uÝU(« s�  U�uKF*«

 Æ¢ÊU�“ q
 w	Ë ÊUJ� Í√ s� …œu'« w�UŽ Y³Ð UNðb¼UA* ¨ÍuK)« nðUN�« v�« WÐU×��« s�  UHK*«

©ÆŸÆŸ®

 ¨qO�½ X¹“ ÊËbÐ ‰UHÞú� ÂUFÞ W³O
dð ¨„öOLOÝ

 w	 qHD�« vKŽ nH�ðË qC	√ ’UB²�« `O²ð

sD³�« ŸUłË√Ë  «“UG�«  «d²	

 rOI�«  ∫ÕdAð  „öOLOÝ  W−²M�  ¨ uÐ«  W
dý  w	  W¹cGð  WOzUBš«  qLFðË  œôË«  WŁö¦�  Â«  ¨f½u¹  fO�

 …—ËdC�UÐ ‰b¹ ô WLzUI�« ‰uÞ Ê« ô≈ ÆW³O
d²�« —UO²šô rN� —UOF� d³²Fð WIBK*« vKŽ …d¼UE�« WOz«cG�«

 Ác¼ qJ� ’UB²�ô« Èu²�� u¼ ‰UHÞô« ÂUFÞ W³O
dð —UO²š« w	 —UOF� r¼« ÆÂUFD�« W³O
dð …œuł vKŽ

 rCN�«  VF  qO�M�«  X¹“  Æ—uD²�«Ë  ¡UM³K�  UN�öG²Ý«  vKŽ  tð—b�Ë  qHD�«  r�ł  w	  WOz«cG�«   U½uJ*«

 ’UB²�UÐ f*«Ë „U��ô« ¨sD³�« ŸUłË« v�« ÍœR¹ b� ‰UHÞô« ÂUFÞ w	 qO�M�« X¹“ œułË Æ’UB²�ô«Ë

 ‰öš  s�Ë  X³Ł«  ¨qO�½  X¹“  ÊËbÐ  ¨‰UHÞô«  ÂUFÞ  W³O
dð  w	  w²�«  ¨ u¹e�«  W³O
dð  ÆÂuO��UJ�«Ë  s¼b�«

°qN��« rCN�« vKŽ bŽU�ð UN½« ÀU×Ðô«

 wLEF�« qJONK� ŸdÝô« —uD²�« ÆqC	« ÂuO��U
 ’UB²�« `O²ð qO�½ X¹“ ÊËbÐ ‰UHÞú� ÂUFÞ W³O
dð

 50%» qHD�« uLM¹Ë ¨ «d� WŁö¦Ð t�H½ WM��« Ác¼ w	 qHD�« Ê“Ë nŽUC¹ ∫dLF�« s� WMÝ ‰Ë« w	 Àb×¹

 rz«œË dL²�� qJAÐ ÂuO��UJ�« „öN²Ý« ¨«c� Æ300% s� d¦
QÐ rEF�« WK²
 œ«œeðË …œôu�« bMŽ t�uÞ s�

ÆtðUOŠ WKOÞ tI	«d²Ý W¹u�Ë WO× r�ł ÂUEŽ ¡UMÐ qHDK� `O²¹

 ÂuO��UJ�« ’UB²�« w	 r¼U�ð UN½« ÀU×Ðô« ‰öš s� X³Ł« ¨qO�½ X¹“ ÊËbÐ ¨WU)«  u¹e�« W³O
dð

 WK²
  W	U¦
  rN¹b�  X½U
  ¨„öOLOÝ  vKŽ  «ËcGð  s¹c�«  ‰UHÞô«  Ê«  ÀU×Ðô«  Ác¼  s�  `C²¹Ë  ÆqC	«  qJAÐ

 W³O
dð  vKŽ  «ËcGð  ‰UHÞ«  l�  W½—UI�  53%  w�«u×Ð  vKŽ«  ÂuO��U
  ’UB²�«Ë  dO³
  qJAÐ  vKŽ«  ÂUEŽ

ÆqO�½ X¹“ Íu²% ‰UHÞ« ÂUFÞ

  «“UG�« ¨„U��ô« ¨pO�uJ�U
 rCN�« w	 q
UA� s� r¼dLŽ s� v�Ëô« WM��« ‰öš ‰UHÞô« s� dO¦J�« w½UF¹

∫pKHÞ vKŽ nOH�²�« UN�öš s� pMJ1 ‚dÞ WLŁ ¨Âô« UN²¹« ÆjAI�«Ë

 ¨t�ËUM²¹ Íc�«  ÂUFD�«  rC¼ vKŽ pKHÞ …bŽU�� ·bNÐ ÆqO�½ X¹“ ÊËbÐ ‰UHÞ«  ÂUFÞ W³O
dð —UO²š«Æ1
 qNÝ« rC¼ vKŽ bŽU�ð UN½« ÀU×Ðô« ‰öš s� X³Ł« w²�«Ë qO�½ X¹“ ÊËbÐ ‰UHÞ« ÂUFÞ W³O
dð Í—U²š«

ÆvKŽ« ÂuO��U
 ’UB²�«Ë

 ‰UHÞô« ÂUFÞ W³O
dð ÂUFÞ« ¡UMŁ« p�c
Ë ŸU{—ô« ‰öš «bł rN*« s� ÆW³łu�« ‰öš  UŠ«d²ÝUÐ ÂUOI�« Æ2
ÆRA−²�«Ë ¡«uN�« Ã«dšSÐ qHDK� WŠUðô« qł« s� W³łu�« ‰öš  UŠ«d²Ý« 3≠2 vKŽ ’d(«

 Æ U³łu�« 5Ð  UŽUÝ 3 – 5²ŽUÝ u×MÐ W²ÐUŁ WOM�“  «d²	 vKŽ wdŠ« Æ U³łu�« 5Ð WOM�“  «d²	 Æ3
ÆwLCN�« “UN'« vKŽ Èd³J�« ÂUFD�«  UOLJÐ ‰UIŁô« ÂbŽ qł« s� «c¼Ë

 “dH¹  tKF&Ë  tzbN²Ý  pL�'  t²��ö�  ¨p¹b¹  5Ð  qHD�«  wKLŠ«  ÆW¾	«b�«Ë  W³¹dI�«  W�LK�«  `M�  Æ4
Æbz«e�« qO�b²�« wA�ð ô ÆpMOÐË tMOÐ ‰UBðô«Ë ¡ËbN�« vKŽ bŽU�ð ⁄U�b�« s�  U½u�d¼

 qLŽ lO−Að ¨qHD�« WzbNð vKŽ bŽU�OÝ W×O×B�« l{«u*« w	 pO�b²�« ÆqHDK� pO�b²�« ‚dÞ v²ý Æ5
©ÆŸÆŸ®                                                                                           ÆrJOKŽË tOKŽ nOH�²�« t½Uý s�Ë wLCN�« “UN'«

 “b�U½Ëb
U� w	  ÆÆ b¹bł ÆÆ b¹bł

 q
  l�  ¨U ÎO*UŽ  …dON ÒA�«  uâO�  W
—U*  …b¹bł  ”ËR
  WŽuL−�  ŸÒ“uð  å“b�U½Ëb
U�ò  rŽUD�  WJ³ý

ÆåqO� wÄU¼ò œôË√ W³łË

Æb¹b'« uâO� rKO	  UOB�A� WHK²�� rO�UB²Ð ”ËR
 8 qLAð …b¹b'« ”ËRJ�« WŽuL−�

°åqO� wÄU¼ò œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë üâO� ”ËR
 Êü« «uFLł«

 WGÒK�UÐ  l�u*«  «uKšœ«  “̈b�U½Ëb
U�ò  w	   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²K�Ë  WO	U{≈  qOUH²�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫W ÒOÐdF�«

ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š Ë√ åqO� wÄU¼ò W³łË q
 l� å“b�U½Ëb
U�ò ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� ”ËRJ�«
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