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*åUHO�ò q�«d ≠ انطلق مع بداية الّسنة اجلديدة، املشروع 

القطري للفصل بني الّنفايات الرطبة واجلاّفة في مدينة حيفا، 
حيث سيتّم تنفيذه بشكل جتريبّي في عدد من األحياء.

وذلك استمرارًا لتعزيز التربية اخلضراء وجودة البيئة، من 
تدويره،  ميكن  ما  (تدوير)  واسترجاع  تكرير  إعادة  خالل 

ودفن ما ميكنه أن يتحّلل.
ويشمل املشروع استبدال حاويات القمامة البلدّية وتوزيع 
سالت للمهمالت البيتّية على السّكان، كي يتمّكنوا 
من الفصل بني النفايات في منازلهم قبل إلقائها في 

احلاويات البلدّية الكبيرة.
في  ياهڤ،  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  وأشار 
املشروع   في  املشاركة  األحياء  سكان  إلى  أرسلها  مذّكرة 
العاملي  التوّجه  إلى  حيفا  بلدّية  يلي: «تنضّم  ما  إلى 
املواد  تدفن  ال  حيث  التدوير  التكرير/  إعادة  في 
إلنتاج  مجّدًدا  واستعمالها  تدويرها  يتّم  وإمنا  العضوية 
«هذه  وأضاف:  للتربة».  عضوّية  كمادة   أو  الطاقة 
أنشطتنا  عن  الناجمة  األضرار  من  للحّد  أخرى  خطوة 
البيئة،  على  احلفاظ  إلى  ستؤّدي  واّلتي  اليومّية، 
رفاهّية». وأكثر  وأفضل  أنظف  بيئة  في  لنعيش 

يذكر أّن هذا املشروع سيتّم تعميمه تدريجًيا على كاّفة 
األحياء في املدينة.

عودة  أمين  احملامي  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

نقوال  عيسى  ود.  للكنيست  اجلبهوي  املرّشح 
الدين،  زين  عصام  ود.  عمل،  اسكندر  واملربي 
رائد  ود.  داود  خالد  ود.  چونني  بنيامني  والنقابي 
عبيد في عشرات اللقاءات األسبوعّية مع أهالي 
انتخابات  في  اجلبهة  وتقوية  لدعم  وذلك  حيفا، 
الكنيست القريبة، حيث شهدت اللقاءات جتاوًبا 
عّبر  وقد  حيفا،  أهالي  قبل  من  ومتزايًدا  كبيرًا 
الناس عن أهمّية وجود عضو كنيست من مدينة 
ا من الّناس وقضاياها، ال سيما  حيفا، يكون قريًب
في  الكنيست  سيدخل  عودة  أمين  احملامي  أّن 
نبيلة  االجتماعّية  والعاملة  هو  القريبة  الفترة 
اسپنيولي، بناًء على اقتراح النائبني محمد بركة 
ود. حنا سويد لتسليم الراية جليل مكّمل، والذي 

صادقت عليه مؤّسسات اجلبهة.
إّنه  البيتّية  احللقات  في  عودة  احملامي  وقال 
ًيا في حيفا، ليكون عنواًنا  ا برملان سيقيم مكتًب
ا للناس، وأّكد أّن اإلنسان احلضاري  مباشرًا وقريًب
ظاًملا  أخاك  ـ«أنصر  ل اجلاهلّي  باملفهوم  يقبل  ال 
الوطنّي  اإلنسان  بدعم  يقبل  وإّمنا  مظلوًما»،  أو 
اجلبهة  دعم  إلى  باألساس  ويدعو  والتقدمي، 
سياسًيا،  واملسؤولة  الوطنّية  مواقفها  أجل  من 
والتقدمّية واحلضارّية اجتماعًيا، ونتيجًة لعطائها 
عشرات السنني في أصعب الظروف حيث كانت 

وحيدة في امليدان.
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(زينكو)  األبنية  أحد  سقف  طار 
في شارع قيسارية في مدينة حيفا 
العاصفة اّلتي ضربت  جرّاء الرّياح 
بأكمله  الّسقف  طار  فقد  املدينة، 
ونتيجة  املجاورة  البناية  باجتاه 
أشبه  صوت  سمع  االصطدام  لهذا 
بدوّي انفجار قوّي أصاب السّكان 
أّي  تقع  لم  احلظ  وحلسن  بالهلع!! 

إصابات في األرواح!

èO M Ð_« b Š√ nI Ý —U ÞèO M Ð_« b Š√ nI Ý —U Þ
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club365 !

اسرعوا! الكمية محدودة!

            مبناسـبـة عـّد املـخـزون الـسـنـوي

همشبير لتسرخان بحملة مبيعات ضخمة
أليام مـعـدودة فـقـط!

99
 229.90-349.90 

حصريا ألعضاء

 1,500 :

70%55%

 199.90 
79

79
49
 70 

 249.90 

70%

30%
%15+

club365 

 600 :

 3,000 :

 3,500 :

250,000  :

100,000 

300,000  : 100,000 

250,000  : 80,000 

.13.1.13

50,000  :

احلمالت سارية لغاية 16.1.13 او حتى نفاذ املخزون للحملة. خاضع لشروط احلملة. للسلع املشارِكة في احلملة والتشكيلة املتواجدة في الفرع. سيتم احتساب السعر من السعر
املصنS املوجود على ظهر السلع. ألعضاء النادي ممن عضويتهم سارية املفعول وللمنضمني اجلدد. ال يشمل سلع بأسعار خاصة. االسعار في ايالت ال تشمل ض.ق.م.
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ÆÆÂÒbI²�«Ë ÕU−M�«

d¼U{ w½U¼

الّصني  سفيرة  قامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املرَكز  إلى  بزيارة  يانبينچ،  جاو  إسرائيل،  في 
العلمي  املستشار  ورافقها  «رمبام»،  الطّبي 
والعلوم.  لإلعالم  األّول  والسكرتير  الّسفارة  في 
وأبدت الّسفيرة اهتماًما خاًصا مبوضوع الكوارث 
واإلصابات  والهلع  العاّمة  الصدمات  وحاالت 
بيار (مدير  الپروِفسور  واستعرض  اجلماهيرّية. 
والعالجات  املستشفى  فّعالّيات  عام «رمبام») 
في  جترى  اّلتي  املتطوّرة  واألبحاث  املتقّدمة، 
الدكتور  استعرض  كما  املستشفى.  نطاق 
والهلع)  الصدمات  قسم  (مدير  بّحوث  هاني 
أعمال هذا القسم ومواجهة الكوارث واإلصابات 

املتعّددة.
وزارت الّسفيرة يانبينچ والوفد املرافق مستشفى 
الطوارئ، التحأرضي احلديث، وأعلنت أّنها تنوي 
واملستشفيات  «رمبام»  بني  العالقات  توثيق 

واملعاهد الطبّية في بالدها.
الپروفسور  تسّلم  الّصني  سفيرة  الّصورة:  (في 

بيار كتاًبا).

 «c~¼ ∫è Ò¹b K ³ « f O z—
 …d ¼U E « v K Ž UM O C

å¡U D Ýu «ò …d HM *«
رئيس  صرّح   ≠  åUHO�ò  q�«d*

البلدّية  أّن  ياهڤ  يونا  البلدية 
وضعت نصب أعينها رفع مستوى 
واملستثمرين  للمواطنني  اخلدمات 
إلى أعلى مستوى، مع االعتماد 
إدارّية  وأدوات  تكنولوجّيات  على 
ثورة  حدثت  إّنه  وأضاف  متقّدمة. 
الهندسة  مديرّية  في  تكنولوجّية 
عن طريق تطوير الّنواحي اإلدارّية 
املتقّدمة  احلواسيب  واستخدام 
في  املديرّية  هذه  يضع  بحيث 
مقّدمة مثيالتها في البالد. هذا 
أساليب  استحداث  جانب  إلى 

العمل في قسم تراخيص البناء دون احلاجة إلى سّن قوانني جديدة.
ومضى رئيس البلدّية يقول إّن الّتطورات أجنزت في غضون عامني في 

ثالثة مجاالت مرَكزّية وهي: 
إقامة قاعدة كاملة للمعلومات احملوَسبة وتسهيل وصول اجلمهور إليها.

املثول  عدم  يتيح  ّمما  ـ«إنترِنت»،  ال بواسطة  الّترخيص  عملّية  حوسبة 
شخصًيا إلى مكاتب البلدّية.

تقرير مواعيد ُملزمة في عملّية الّترخيص وإنشاء كاّفة السبل للسيطرة 
واملراقبة. 

اقة بني سائر البلدّيات في  وقال السّيد ياهڤ إّن بلدّية حيفا هي السّب
ـ«إنترِنت»، دون  إسرائيل، وقد وضعت أرشيفها الهندسي على شبكة ال
احلاجة إلى استخدام األوراق بعد. وبوسع اجلمهور معاجلة أموره من منزله، 
خاّصة وأّن عدد سّكان حيفا يصل إلى 280 ألف نسمة ومنها نحو 100 ألف 
عائلة، عدا عن املتاجر واملصانع واملجّمعات الّتجارّية والّشقق الّسكنّية. 

 ÆÆj ÝË_«Ë v B _« ‚d A « 5 Ð U
5 ÒB U Ð tðU ö Ž o ÒŁu ¹ åãU ³ —ò
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حليب كرتون ”طارا“ 2 لتر

بـ

بـبـ

بـ

بـ

أرز صانوايت ”شقحة“ 5 كغم 

تنزيالت بجنون
في مركاز همازون

محدود بـ 4 وحدات 
 عند الشراء بـ 100 ش.ج

نقانق دجاج ”يحيعام“ 900 غم

محدود بـ 4 وحدات 
 عند الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات 
 عند الشراء بـ 100 ش.ج

سكر ”أورجينال“ 1 كغمزيت ذرة ”شقحة“ 3 لتر

بـ

محدود بـ 2 وحدات 
عند الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 9 وحدات 
 عند الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 9 وحدات

محدود لـوحدة واحدة
عند الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة مشروبات ”كريستال“ 
2 لتر

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

بسكويت ”ميلكا“/ كعك بمبا ”اوسم“ 80 غم
”ميلكا“ / كعك شوكوشيبس

محدود بـ 3 وحدات 
عند الشراء بـ 100 ش.ج

شوربة ”أوسم“ بطعم الدجاج  
1 كغم

مسحوق غسيل ”كولون“ 7 كغم

الحمالت بين التواريخ 17.01.13 -  10.01.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ 
لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

ورق تواليت ”شمورات هاطيفاع“ 
56 قطعة

آل صابون ”فاميلي“ 1 لتر رباعية مناديل ”فريش وانز“

مفتوح

7
أيام في ا�سبوع

10
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

نحترم
الشيكات 

بشروط

فرع يركا – م.ص. يركا
هاتف 04-906-9600

كريوت/ عوچي/ شوچي/ 
كوكو مان 750 غم

محدود بـ 4 وحدات 
 عند الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة عصائر ”سحوط بريمور“
2 لتر
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احتفل «البيت املسيحّي» بتوزيع املنح الدراسّية على الّطّالب العرب 
حيفا  بلدّية  مبنى  في  االحتفال  وأقيم  حيفا.  جامعة  في  املتفوّقني 
حيث شارك رئيس البلدية مهّنًئا الطالب على إجنازاتهم التعليمّية 
اّلتي حّققوها، واّلتي أّهلتهم لكي ينالوا هذه املنح. وقال الپروِفسور 
حنان إلكسندر (عميد الطلبة) إّن جامعة حيفا تولي الوسط العربي 
إلى  الطلبة،  مئات  عام  كّل  تستقبل  اجلامعة  وإّن  خاًصا،  اهتماًما 
تسعى  اجلامعة  أّن  إلى  وأشار  العرب.  احملاضرين  األساتذة  جانب 
لتنشئة الّطالب اإلسرائيلّي دون التعرّض إلى قومّيته أو ديانته، بل 

تفتح املجال أمام اجلميع.
وكان «البيت املسيحّي» قد قّدم في العام املاضي حوالي ثالثني منحة 
العام  هذا  أّما  قليلة،  كانت  املنحة  قيمة  ولكن  املتفوّقني،  للّطّالب 
مال. واملنحة  ا من حيفا والشِّ فقّدمت منحة أكبر خلمسة عشر طالًب
هي عبارة عن رسالة تفيد بأّن اجلامعة ستخصم من القسط الدراسي 

قيمة هذه املنحة.
وقال الّدكتور حامت خوري رئيس جلنة املنح في «البيت املسيحي» إّن 
بلدّية حيفا كان لها حّصة في هذه املنح، وساهمت إلى جانب «البيت 
املسيحي» بتقدميها. وأضاف: إّنه لم يتدّخل «البيت املسيحّي» أو 

 U d Ý 5 B ý ‰UI ² Ž«
UH O Š èM ¹b   ‹ U ÎÐUý

*åUHO�ò q�«d ≠ وصل مكاتب صحيفة «حيفا» بيان من الّناطق 

 25) العمر  من  يبلغ  شاًبا  «إّن  فيه:  جاء  الّساحل،  شرطة  بلسان 
عاًما)، تعرض للّسرقة من قبل 3 مجهولني، في شارع «حالوتس» 
املجهولون  منه  سرق  حيث  حيفا،  مدينة  في  ـ«هدار»  ال ِمنطقة  في 

مبلًغا من املال وهاتفه النّقال». 
وأفاد البيان: «ّمت اعتقال شابني، أحدهما من حيفا يبلغ من العمر 
(19 عاًما) وآخر يبلغ من العمر (37 عاًما) من بلدة إعبّلني، فيما 

نظرت محكمة الصلح في مدينة حيفا طلب متديد اعتقالهما»

 ‹ è B O K(« Òw Š ‹ èK ³ M  ¡UI ≈
°—«d {Q Ð V Ò³ ² «Ë ÜH O Š èM ¹b

*åUHO�ò q�«d ≠ وصل مكاتب صحيفة «حيفا» بيان من الّناطق 

بلسان شرطة الّساحل، جاء فيه: «إّن مجهولني ألقوا، قرابة الّساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل، قنبلة شظايا في مرَكز الّشارع في حّي 
احلليصة في مدينة حيفا، ما سّبب أضرارًا لثالث مركبات كانت في 

املكان من دون وقوع أّي إصابات».
وأّكد بيان الشرطة «إّن خلفية احلادث غير معروفة، في حني فتحت 

الّشرطة حتقيًقا في احلادث».

5 ÒO F U'« » Òö ÒD « v K Ž è ÒO Ý«—b « ` M *« ŸÒ“u ¹ å Òw × O *« X O ³ «ò

UHOŠ W Ò¹bKÐ l� ÊËUF²�UÐ

البلدّية باختيار الطلبة احلائزين على املنحة، بل هي اجلامعة اّلتي قّدمت 
ومسلمني. مسيحّيني  من  الدراسّي  حتصيلهم  مبوجب  الطلبة  قائمة 

وشكرت الطالبة ديانا شّماس باسم الطلبة كّالً من «البيت املسيحّي» 

وبلدّية حيفا على تقدمي هذه املنح، وقالت إّن اجلامعة تفتح اآلفاق أمام 
الّطالب لكي يبلوروا ُهوّيتهم وشخصّيتهم، وتساعد على تقدمي كّل 

دعم ممكن، وهكذا يتفوّق من يستطيع حّتى يحّقق جناحه.

 ÆÆUM�uI×Ð  ·UH�²Ý«  ÆÆW ÒO�ËR��  ÂbŽË  —U²N²Ý« ÆÆUM�uI×Ð  ·UH�²Ý«  ÆÆW ÒO�ËR��  ÂbŽË  —U²N²Ý«

 ©U½u½—_«®  sJ Ò��«  W³¹d{  ÂuÝ—  l	bÐ  VÓ�UD Ô½  «–U* ©U½u½—_«®  sJ Ò��«  W³¹d{  ÂuÝ—  l	bÐ  VÓ�UD Ô½  «–U*

°°øUM�uIŠ  s�  ÒoŠ  Òq�√  vKŽ  qB×½  ô  s×½Ë°°øUM�uIŠ  s�  ÒoŠ  Òq�√  vKŽ  qB×½  ô  s×½Ë

rO�«d�≈ ‰«u�

صحفنا  في  ما  حّي  مشكلة  طرحنا  إن  وتعاتبنا  تغضب  حيفا  بلدية 
هذا  سيستمّر  حيفا  بلدّية  يا  متى  حّتى  هو  والّسؤال  ومواقعنا.. 
االستخفاف بحقوقنا، ال بل وبأّقلها!.. كّل أسبوع ُتطَفئ إنارة الّشوارع 
من  الصباح  ساعات  حّتى  ونبقى  مرّتني،  أو  مرّة  ّية  العرب أحيائنا  في 
دون إنارة، فنضطّر أحياًنا إلى إضاءة مداخل منازلنا بأنفسنا، وشوارعنا 

كذلك، كي نتمّكن من السير في الّظالم احلالك!
خطر  يتهّددنا  حيث  علينا،  خطرًا  األمر  يشّكل  معّينة  حاالت  وفي 
االنزالق في العتمة، أو خطر السطو من قبل الّلصوص اّلذين يترّصدون 
بني األشجار املتشابكة على الدرج، أو خطر التعرّض لتحرّش أو اعتداء 

جنسّي ألي فتاة قد تكون في طريق عودتها ليًال إلى منزلها!!
تصليح  على  للعمل  حيفا  بلدّية  إلى  ومتتالية  عديدة  مرّات  توّجهنا 
األعطاب، وبعد كّل اّتصال ورجاء وجدال مع اجلهات املختّصة كانت ُتضاء 
اِملنطقة من جديد، وحّتى أّنه أحياًنا كانت اّتصاالتنا ال جتدي نفًعا فال ُتضاء 
املنطقة(!!)؛ ومع ذلك تعاتبنا البلدّية على طرح املوضوع عبر الّصحف.

ال ُيعقل أن يحدث خلل في اِملنطقة كّل اثنني وخميس من كّل أسبوع 

جرّاء خلل، في فصل الّشتاء والّصيف؟!! ولنفرض أّن األمر ناجت عن خلل 
ًيا وبشكل جذرّي،  فعًال، فلماذا ال تقوم بلدّية حيفا بحل املشكلة نهائ
العرب  املواطنني  على  َم  ل اخلصوص..  بهذا  اتصاالتنا  استقبالها  بدل 

املعاناة؟!! مع أّنهم يدفعون «األرنونا» أسوًة بباقي مواطني الدولة.
املفترشة  املتشابكة  الفروع  وقّص  األشجار  بتقليم  البلدّية  نطالب  كما 
على الدرج ما تشّكل عائًقا للمشاة وخطرًا يهددهم، عدا لّف األشجار 
أعمدة اإلنارة.. على البلدّية إزالة هذه «الغابة» من األشجار، فال نرغب 
بالعيش في مثل هذه الغابة حيث من حّقنا أن ننعم مبنطقة نظيفة أسوّة 

بأّي حّي يهودّي في املدينة.
ّية في املدينة تشكّل خطرًا كبيرًا على املارين  إّن األدراج في األحياء العرب
سيالن  عدا  هذا  فيها.  فجوة  أو  حفرة  أّي  في  والّسقوط  االنزالق  من 
مياه األمطار فيها، حيث يصعب صعود أو نزول الدرج في أّيام الّشتاء 
وذلك بسبب عدم وجود بنى حتتّية صرفّية مالئمة، فاملصرف الوحيد 
عادًة يكون ممتًأل باألعشاب والقاذورات، فيتحّول سير املياه إلى شالل 
بأسرع  املطروحة  املشاكل  جميع  حّل  على  العمل  البلدّية  على  كبير.. 

وقت بشكل جذرّي.

°‰u K Š œU−¹≈ UH O Š è Ò¹b K Ð v K Ž
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قبل كل انتخابات للكنيست تنشغل اجلماهير 
العربية في البالد مبسألتني أساسيتني:

ّية، والثانية هي  األولى هي وحدة األحزاب العرب
املشاركة في هذه االنتخابات أم مقاطعتها.

من  هناك  ّية،  العرب األحزاب  لوحدة  بالنسبة 
يرفضها أيديولوجًيا ويتعامل معها من باب 
حًقا  يعنيها  من  وهناك  فقط،  العتب  رفع 
بدون أن يعي ضرورة الّتحضير لها وتذويتها 
تصبح  ال  حّتى  الواسعة،  اجلماهير  لدى 
بالّنسبة  أيًضا  هكذا  مقاعد.  ترتيب  مجرّد 
التعامل  يتّم  االنتخابات.  مقاطعة  ملسألة 
معها كما نتعامل مع باقي قضايانا بصورة 
ّية وغير مدروسة. فقبل إطالق  انفرادّية ارجتال
اجلماهير  إّن  نقول  مسّبًقا،  ورفضه  الّطرح  هذا 
ّية بأغلّبيتها الساحقة كانت قد قاطعت  العرب
جرائم  أثر  على  احلكومة  رئاسة  انتخابات 
ًيا في هّبة  إيهود براك وقتل ثالثة عشر عرب
موقف  أصحاب  العرب  كان  عندها  أكتوبر، 
وسلكوا سلوًكا جماعًيا ُمشرًّفا، وكان فاضًحا 

لّلذين خرجوا عن اإلجماع.
التّيارات  دامت  وما  الراهنة  أوضاعنا  في  أّما 
السياسية األساسية تشارك في االنتخابات، 
بديلة  إستراجتّية  رؤية  تتبلور  لم  وطاملا 
مبصالح  تضّر  مقاطعة  فأّي  مّتفقة  جماعّية 
متثيلها  تضرب  وباألساس  ّية،  العرب اجلماهير 
األحزاب  مباشر  بشكل  وتخدم  البرملانّي، 
العربي  الصوت  كون  اليمينية.  الصهيونّية 
ّية،  املقاطع من املفروض أن يذهب لألحزاب العرب
وال  األحزاب،  هذه  ملصلحة  ليست  فاملقاطعة 
لألحزاب  مكافأة  هي  بل  جماهيرها،  ملصلحة 
ما  كّل  تعمل  اّلتي  اليمينية  الصهيونّية 
بوسعها إلقصاء وتهميش اجلماهير العربية.

أّما إذا أردنا املقاطعة حقيقة فلتكن مقاطعة 
يتجاوز  فهو  يقاطعها  ال  ومن  األحزاب  لهذه 

خًطا أحمر ويعبر حاجزًا أخالقًيا. 
لطرح  املنابر،  أحد  الكنيست  نعتبر  نحن 
وهو  الدميقراطي،  الوطنّي  ومشروعنا  خطابنا 
خيار أداتي لتمثيل مصالح املواطن العربي. 
أما األهم من هذا كّله أن ال يقتصر تعويلنا 
الفّعالّيات  على  بل  البرملاني،  العمل  على 
املدني.  واملجتمع  كاجلمعيات  السياسّية 
وأخيرًا رغم كّل ما قيل هذا ال ينفي مستقبًال 
ومردودها  اإلنتخابات  في  املشاركة  دراسة 
ومقاطعة  جهة  من  ّية  العرب اجلماهير  على 
من  جميًعا  علينا  وتداعياتها  االنتخابات 

جهة أخرى.  
wÞ«dI1b�« wMÞu�« lL−²�«

 ∫ 5×ýdLK� WLK�  Z�U½d³�« qK�²¹
  ”UDž qÝUÐ ÆœË w³Ž“ 5MŠË WI�UŠ“ ‰ULłÆœ
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التجمع  ض

åUHO�ò q�«d*

ضمن سلسلة زيارات اجتماعّية وسياسّية، قام وفد من التجّمع الوطني 
مدينة  في  الدينّية  الّطوائف  لرؤساء  اجتماعّية  زيارات  بعّدة  الدميقراطّي 
حيفا في األسابيع األخيرة؛ وذلك في إطار زيارات عديدة يقوم بها الفرع 
ّية الراهنة، حيث طرح الوفد  لكاّفة قطاعات شعبنا حول احلملة االنتخاب
وجهة نظره حول االنتخابات للكنيست، مشّدًدا على رفع نسبة التصويت 
ّية، مبا في ذلك من أهمّية  ّية والّتصويت لألحزاب العرب بني اجلماهير العرب
ألبناء شعبنا ولصّد اليمني العنصري ومنعه من تأليف حكومة عنصرّية 

بعد االنتخابات.

 ¡U Ýƒd   «—U ¹e Ð ãu I ¹ l L−² « b Ë
 UH O Š ‹ è ÒO M ¹b « nz«u D «

فقد قام كّل من عضو الكنيست د. جمال زحالقة وعضو الكنيست حنني 
األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  أمير  إلى  بزيارات  غّطاس  باسل  ود.  زعبي 
محمد شريف عودة. وقام وفد عن فرع التجّمع الوطني في حيفا بزيارة 
في  الكاثوليك  الروم  رعّية  (رئيس  سعدى  أبو  أغابيوس  لألرشمندريت 
حيفا). وسيقوم، اليوم اجلُمعة، د. جمال زحالقة وفرع جتّمع حيفا بزيارة 

إلى الشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام جامع اجلرينة في املدينة).
ّية  وأضاف التجّمع أّن هذه الزيارات تأتي إمياًنا مّنا بوطنّية جماهيرنا العرب

وقياداتها الروحّية واالجتماعّية.
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ُيستدّل من بحث نشرت معطياته في صحيفة «هآرتس»، مؤّخرًا، أّن 
ّية واليهودّية هائلة، وأّن املدارس  الفجوة التكنولوجّية بني املدارس العرب
اليهودّية تستعمل الوسائل التكنولوجّية املتطوّرة في عملّية الّتعليم، 

ّية. أكثر بثالثة أضعاف مما تفعله املدارس العرب
واملقصود هو استعماالت احلاسوب املختلفة 
ـ«إنترنت» والعروض احملوسبة  والشبكات وال
أّن  اّتضح  وقد  احملوسبة.  الّتعليم  وبرامج 
يستعملون  اليهودّية  املدارس  في  املدرّسني 
أيًضا  طّالبهم  وأّن  بكثافة  الوسائل  هذه 
يلجأون إلى هذه الوسائل في عملّية الدراسة 
املدرسة  أّن  تبّني  وقد  وظائفهم.  وحتضير 
ّية تقّلل من استخدام هذه الوسائل رغم  العرب
أّنها أصبحت جزًءا حاضرًا بكثافة في حياة 

الّطالب خارج املدرسة.
البحث  في  املشاركون  اليهود  الطلبة  ورّد 
وكذلك زمالؤهم العرب بنوع من اإلجماع على أّن هذه الوسائل املّتصلة 
اته التواصلّية واإلنترنيتّية تساعدهم جًدا  ّي باحلاسوب وتطبيقاته وإمكان
في فهم املواّد والتغّلب على مصاعب تعّلمية، وأّنهم كانوا يتمّنون أن 

يتّم تطوير التعّلم من خالل هذه الوسائل.
البحث  هذا  إلى  التفتت  قد  ّية  العرب مدارسنا  إدارات  تكون  أن  نأمل 
ونتائجه، على األقّل فيما يّتصل برأي الّطّالب وتفضيلهم التعّلم، من 

خالل استعمال وسائل تكنولوجّية متطوّرة. 
وحسب علماء الّتربية فإّنه لم يعد ممكًنا الفصل بني حياة الطالب خارج 
املدرسة وبينها في املدرسة من حيث عيشه ضمن ثقافة الصورة املبثوثة 
صنًعا  سُتحسن  املدارس  وأّن  ّية،  واحلاسوب التلفزيونية  الشاشات  عبر 
خارجها،  وحياته  املدرسة  في  حياة الّطالب  بني  الوصل  أقامت  أّنها  لو 

وكرّست وسائل االّتصال الّتفاعلّية لغرض الّتعليم.
ة الّتطوير االجتماعّي - حيفا) (مدير جمعّي
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*åUHO�ò q�«d ≠ في خطوة هي األولى من نوعها في 

مهرجان  مؤّخرًا،  الطّالبي،  التجّمع  نّظم  حيفا،  جامعة 
خالله  من  قدم  اّلذي  العرب،  للطّالب  األّول  املوسيقى 
العديد من الطالب العرب مواهبهم في الغناء والعزف، 
وأتاح لهم الفرصة لتقدمي فقرات فنّية أمام جمهور كبير.

شارك في املهرجان أكثر من مائتي طالب وطالبة، في 
الطّالبي  التجّمع  سكرتير  رحب  إذ  «صفاديا»،  قاعة 
عن  وحتّدث  باحلضور،  إلياس  أنس  الطالب  الدميقراطّي 
وبرنامجه  حيفا،  جامعة  في  الّطالبّي  التجّمع  دور 
على  العرب  الّطالب  تنظيم  إلى  الهادف  السياسّي 

أساس الُهوّية القومّية والفكر الدميقراطّي.
وقّدم في املهرجان كّل من إلياس جوليانس، نورا حكيم، 
ّية من  لينا منصور، هند سمنية ويارا زريق فقرات غنائ
آدائهم، ورافقهم على العزف كّل من: وسام عرّام ورمزي 
ميخائيل (إيقاع)، رقّية عابد (چيتار)، بشارة برقيني 

(عود)، وهيالنة خاطر (كمان).
وكانت الفقرة اخلتامّية مشتركة جلميع املؤّديني والعازفني، 

وبعد ورود نبأ شطب النائبة حنني زعبي من قبل جلنة 
انتخابات الكنيست، أغنية «بكتب اسمك يا بالدي» 
بنان  الطالبة  قّدمت  كما  احلماسّية.  اجلمهور  مبشاركة 
الطالب   املهرجان  عرافة  وتوّلى  شعرّية،  فقرة  خطيب 

خالد السيد.
وفي حديث مع الّطالب عماد شّقور، من التجّمع الّطالبي 
ّية، قال: «لقد كانت  الدميقراطّي، وأحد املنّظمني للفعال
ّية من كمّية املواهب املوجودة بني  مفاجأة كبيرة وإيجاب
طالبنا، ويسعدنا في التجّمع الطالبي الدميقراطّي توفير 
الطالب  زمالئهم  بني  مواهبهم  ليقدموا  لهم  منّصة 
العرب، وكجزء من نشاطاتنا الثقافّية للطّالب العرب».
وأضاف شّقور: «لقد كانت جتربة الّتدريبات املشتركة بني 
جميع املؤدّيني جتربة ممتعة، وخصوًصا أّننا ملسنا حماًسا 
كبيرًا لدى الّطالب إلجناح املهرجان، وهذا ما شاهدناه من 
قبل احلضور واألصداء ما بعد املهرجان، مما يدفعنا إلى 
الّطالبّي،  للتجّمع  سنوّي  تقليد  إلى  ّية  الفّعال حتويل 
اتنا الكثيرة. ّي ّية ممّيزة جديدة تنضم إلى ركب فّعال وكفعال

 ÒÍu M « ¡UI K « bI F ð U ½b K Ð
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األخير،  السبت  «بلدنا»،  العرب  الّشباب  جمعّية  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

للّسنة الثانية عشرة على الّتوالي لقاًء قطرًيا ملجموعات القيادة الّشابة ضمن 
مشروعها الدوري للقيادة الّشابة.   وحضر اللقاء نحو تسعني شاًبا وشاّبة، حيث 

عقد في قاعة املرَكز اجلماهيرّي اخلاّص مبدينة الّناصرة. 
وافتتح اللقاء بكلمات ترحيبّية لكّل من مرّكزة املشروع نداء نّصار ورئيس الهيئة 
اإلدارّية أمير زريق، أّكدوا من خاللها على أهمّية وضرورة االستمرار في تفعيل 
ّية كإطار وطنّي حاٍو للّشاب/ة العربّي،  مشروع القيادة الّشابة في البلدات العرب
السياسّي؛  االجتماعّي؛  املستوى  على  الشباب  ومتكني  تثقيف  على  يعمل 
عموًما،  الّشباب  يعانيها  اّلتي  األسرلة  سياسات  ملجابهة  كمحاولة  والُهوّيتي، 
وذلك إثر مناهج الّتعليم الرسمّية على وجه اخلصوص، إضافًة إلى السياسات 
بآخر  واستبداله  العربي  الشباب  وعي  رمي  حتاول  اّلتي  املتالحقة  اإلسرائيلّية 

إسرائيلّي ُمشوَّه.
اّلتي  املضامني  تذويت  إلى  باألساس  هدفت  عديدة  نشاطات  البرنامج  وتخّلل 
يتناولها املشروع خالل الّسنة، وذلك من خالل ورشات عمل ومحّطات تفعيلّية 
تطرّقت إلى موضوع: الُهوّية؛ الرواية الّتاريخّية؛ أهمّية التطوّع؛ النوع االجتماعّي؛ 

العنف؛ تقّبل اآلخر املختلف، ومواضيع أخرى. 
ملواهب  عرًضا  تضّمنت  فنّية  فقرة  العمل  ورشات  وتلى 

مقطوعة  شملت  املشروع،  في  مشاركة  ّية  عن شباب
ّية  غنائ وفقرة  النقب؛  في  البدوّي  الّتراث 
الصاعدة  الراپ  مغنّية  قّدمتها  أخيرة 
«دمار».  فرقة  من  طاطور  أماني 
اختتم البرنامج بجولة في سوق الناصرة القدمي.
مثل  وضرورة  أهمّية  إلى  اإلشارة  جتدر 

مجموعات  ضّم  اّلذي  اللقاء  هذا 
ّية  عرب ومدن  بلدات  من  ّية  شباب
باقة  حيفا؛  النقب؛  شملت  مختلفة 
وبلدات  شفاعمرو  الناصرة؛  الغربية؛ 
أخرى، وما يحمله من رسائل وطنّية 

ضرورّية وهاّمة.

UHOŠ WF�Uł w	

2012 ÂU F  ”UM M « Íœ«Ë w Š WM' å «“U$≈ò ‰u Š ÊU O Ð
*åUHO�ò q�«d - وصل مكاتب صحيفة «حيفا» بيان من 

جلنة حّي وادي الّنسناس عن إجنازاتها للعام املنصرم 2012.. 
ومما ورد في البيان: «لقد كان الّتعاون كبيرًا في عام 2012 
«األخوّة»،  اجلماهيرّي  واملرَكز  الّنسناس  وادي  حي  جلنة  بني 
وقد أثمر عن: * إفطار رمضانّي لشبيبة من احلّي في املرَكز 
تكرمي املتبرّعني  اجلماهيرّي، بالتعاون مع «بيت الكرمة» * 
املرضى  على  الهدايا  توزيع   * القدم  كرة  لفرق  والداعمني 
سنوّي  رمضانّي  إفطار   * «رمبام»  مستشفى  في  األطفال 
حيفا،  بلدّية  ومتويل  مببادرة  الّنسناس،  وادي  حي  لسكان 

بترميم  البلدّية  قامت   * جلان  ورؤساء  دين  رجال  وبحضور 
وتعبيد بعض الّشوارع بعد توّجه صحيفة «حيفا» واللجنة * 
توزيع مؤن على العائالت املستورة في عيَدي الفطر وامليالد 
* حتت رعاية بلدّية حيفا، وللّسنة الثالثة على الّتوالي، دوري 
كرة القدم لذكرى املرحوم كميل شحادة * للّسنة الثانية على 
ّية كشفّية مبناسبة عيد األضحى *  الّتوالي، مسيرة احتفال
مبناسبة األعياد، إقامة حفالت وتوزيع الهدايا على األطفال * 
دعم للنادي الّنسائي و«الزاوية الدافئة» ولنادي الشبيبة في 

مرَكز «األخوّة»».
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ّية حّتى بدأت  ّية احلال ما أن بدأت احلملة االنتخاب
والنشرات  والدعايات  واإلعالنات  األوراق  معها 
تتطاير وتتناثر هنا وهناك؛ وتظهر على اجلدران 
ملصقات ال أّول لها وال آخر، والّالفتات اّلتي تزين 
املباني  من  واسعة  مناطق  تغّطي  أو  تكسو  أو 
بأحجام  وصفحاتها  الّصحف  وامتألت  البارزة، 
أصحابها،  إّال  مداها  يعلم  أحد  ال  ومساحات 
تطّل  التلفزيونّية  والقنوات  اإلذاعات  وأخذت 
وأصوات  نعرفها،  ال  أو  نعرفها  بوجوه  علينا 
وكّلها  أعلم..  والّله  وأهازيج..  وأناشيد  ونغمات 
وتقريًظا  ومتجيًدا  وتهليًال  ا  ترحيًب ذراعيها  تفتح 
ودينّية  سياسّية  وحركات  أحزاب  من  باملعلنني 
سخاَءهم  أبدوا  ّممن  وغيرها  ووطنّية  وعقائدّية 
وأعطوا بكرم حامتّي لكي يبرزوا الكلمة والصورة 

واملادة اإلعالنّية..
هذه  إلى  أنظر  لكي  الواقفني  سائر  مع  ووقفت 
ّية،  االنتخاب احلملة  تسّمى  واّلتي  الدعايات 
الوضع  تهاجم  العسكرّية،  كاحلمالت  فوجدتها 
الراهن، واحلاالت اّلتي يعانيها املواطن، واألوضاع 
الّصعبة والظروف القاسية ومعيشة الذّل والهوان، 
واحلقارة،  والقهر  والغنب  والّتمييز،  واإلجحاف 
والفقر،  والبطالة  واملالحقة،  واالضطهاد  واملعاناة 
والّتحرير  العنصرّي،  الفاصل  واجلدار  واالحتالل 
واملقاومة السلمّية، واحلرّية والعدالة االجتماعّية، 
والغد املُشرق واألمل اجلديد، والّسالم (هذا لم يذكر 
ألّنه ال أحد يريده).. وغيرها الكثير ّمما ورد هنا 

أو لم يرد..!

◊«dIÝ

الساخر  اإلغريقّي  املسرحّي  الكاتب  يعتبر 
واملناهضني  املعارضني  أشّد  من  أريستوفانس 
بشّدة  ينتقده  فكان  سقراط،  العظيم  للفيلسوف 
وبكالم الذع ولسان سليط، حّتى أّنه كتب إحدى 
«الغيوم»،  أو  «الّسحب»  بعنوان  اته  مسرحّي
نظرياته  يلّقن  اّلذي  املعّلم  سقراط  فيها  ويصف 
وكان  مريديه..  تالميذه  أحد  والفلسفّية  الفكرّية 
وهو  دّكة  أو  أريكة  على  يستلقي  الّتلميذ  هذا 
هذه  ولكن  الفيلسوف..  معّلمه  إلى  يصغي 

والصراصير  واحلشرات  بالبراغيث  تعج  األريكة 
تارة  الّتلميذ  تقرص  وهي  املوبقات،  وسائر 
يلقي  واملعّلم  طورًا..  وحتّكه  أخرى  تارًة  وتلسعه 
ذات  يتقّلب  الّتلميذ  بينما  وتعاليمه،  بنظرياته 
اليمني وذات اليسار، بقلق، وضيق، وألم.. وكأّن 
املضار  تلك  أبعد  ألرسطو  يقول  أريستوفانس 
عن الّتلميذ، وحّسن أوضاعه أوًّال، ثّم حّدثه عن 
دعه  العلوّية..  والفلسفات  الفكرّية  النظرّيات 
يجلس على األريكة مستقرًا، ُمستريًحا، هادًئا، 
شئت..  ما  تلّقنه  أن  ميكنك  وحينها  ُمطمئًنا، 
وهكذا نحن نعيش في أوضاع مليئة مبا يقلق، ومبا 
يحّير، وال نعرف املستقبل اّلذي ينتظرنا، واحلروب 
ويسود!!  سيحّل  اّلذي  الّسالم  أو  ستندلع،  اّلتي 
نحن نعيش في وضع تتأزّم فيه أحوال الّشعوب 
الربيع  جتتاز  أو  اجتازت  وكّلها  بنا،  حتيط  اّلتي 
والّضباب  والغمام  بالّثلوج  أتى  اّلذي  العربي، 
واملبهج..  املورد  املتفّتح،  بالربيع  وليس  عليها 
أبعدوا رئيًسا وأحّلوا غيره، فهل اآلخر أفضل من 
املبعد؟ أم املبعد أفضل من غيره؟ هل هذا الرّئيس 
يحمل سّر الّسعادة وسحر الهناء والرّخاء لشعبه؟ 

أم أّنه سيمارس لعبة الدميقراطّية؟

øWÒOÞ«dI1œ

وال بّد لنا أن نعود إلى اليونان واإلغريق لنناقش 
الدميقراطّية اّلتي أّسسوها، واّلتي ننادي بتطبيقها 
تعني  فالدميقراطّية  االنتخابات..  في  وتنفيذها 
يحكم  الّشعب  فهل  الّشعب»،  «حكم  بالّلغة 
فعًال؟ أم أّن احلاكم هو اّلذي يحكم الّشعب؟ أم أّنه 
يحكم باسم الّشعب؟ أم أّنه يحكم الّشعب باسم 
نفسه؟  يحكم  أن  للّشعب  ميكن  فهل  الّشعب؟ 
وموافقته؟  برضاه  ويسوسه  يحكمه  أحًدا  أّن  أم 
كيف ميكن تطبيق الدميقراطّية بغير االنتخابات؟ 
الدميقراطّية  تّتبع  اّلتي  تلك  الّشعوب  من  ألّن 
أّن  أم  األقلّية..  حتكم  األكثرّية  أّن  أي  النسبّية، 
اّلذي يستطيع إحراز نسبة عالية من األصوات هو 
احلاكم؟ أم أّن األحزاب هي اّلتي تسود على البالد 
والعباد؟ فما هي الدميقراطّية املتبعة في بالدنا؟ 
وطنّية،  قومّية،  ّية،  أصول طائفّية،  فئوّية،  إّنها 
متطّلبات  ذات  عاّمة،  وغير  خاّصة  مصالح  ذات 
وماذا  الدميقراطّية؟  هي  فأين  سواها..  دون  جلهة 
املُنّظر  ناقش  لقد  عنه؟  االنتخابات  ستتمّخض 
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الكبير القائد الراحل صاحب «الكتاب األخضر» 
هذه الدميقراطّية.. وقرّر أن تكون ليبيا جماهيرّية 
شعبّية اشتراكّية عظمى، وقّسم بالده إلى مناطق 
تلك  عن  وتنبثق  محلّية،  شعبّية  جلان  حتكمها 
الّلجان جلان أعلى حّتى تصبح في البرملان، اّلذي 
سيحكم البالد بالعدل والقسطاس.. ولكن الزعيم 
كان فوق الكّل، وهو اّلذي يحكم البالد ويسودها 
ويقرر في أمورها ويترك معاجلة القضايا احمللّية 
الصغيرة والطفيفة والّتافهة للجان احمللّية لكي 
جتد لها حلوًال.. ولكن هذه الدميقراطّية زالت ألّنها 
في  األمر  وكذلك  اجلماهير..  متطّلبات  تلِب  لم 
على  قضّية  أي  طرح  الرّئيس  أراد  عندما  مصر 
إلى  يلجأ  كان  عاّمة  والبالد  الّشعب  مستوى 
أنا  ها  يقول  وكأّنه  االستفتاء،  إلى  أو  الّدستور، 
أمارس لعبة الدميقراطّية بهذا االستفتاء.. ويجعل 
منه لعبة فعًال ويسوق شعبه إلى ما يريد هو ال 
إلى ما يريده الّشعب.. وكّلنا نسمع نرى لعبته 
بالّنتيجة  تأتي  اّلتي  ّية  االستفتائ بالدميقراطّية 
ا وموافقة لرغبة  احلتمّية %99.9 تأييًدا وترحيًب
َم ال  الرئيس. وملاذا ال تأتي النتيجة كّلها كاملة؟ ل
تكون %100؟ طبًعا هذه هي لعبة الدميقراطّية!!

ø»«eŠ√

يا حسرتي على أّيام األحزاب اّلتي رفعت أعالم 
االنتعاش  وشعارات  العدالة،  ورايات  الّسالم، 
وفتح  االجتماعّي،  االزدهار  وأفكار  االقتصادّي، 
فقدت  ذبلت،  ذوت،  كّلها  املستقبل..  آفاق 
التي  األحزاب  ألّن  معانيها،  فقدت  مصداقّيتها، 
هذه  من  تنفذ  لم  احلكم  سّدة  على  تعاقبت 
اليسير..  النزر  سوى  منها  تطبق  ولم  الّشعارات 
وجاَءت احلكومات املختلفة إن كانت «ليكودّية» 
في  كّلها  وتشابهت  غيرها،  أو  «معراخّية»  أو 
عاّمًة  املواطنني  مع  وتعاملها  وتصرّفها  سلوكها 
والعرب خاّصًة، واتبعت كّلها ذات السياسة جتاه 
العرب في الّداخل أو اخلارج.. فعندما كانت تدّق 
طبول احلرب تشّن احلرب بال رادع وال وازع.. وعندما 
كان فلسطينّيو الداخل يحتّجون، أو يتظاهرون، 
تقمعهم  الدولة  كانت  مطالب  أّي  يرفعون  أو 
كانت  وعندما  خامس..  طابور  أو  أعداء  وكأّنهم 
تقوم االنتفاضات في فلسطني كان اجليش يدخل 
وعندما  وحرب..  قتال  جبهة  في  املنتفضني  مع 
يطالب الفلسطينّيون باحلرّية واالستقالل تتصّدى 
لهم احلكومات وتتنافس األحزاب، أّيها سيتعامل 
الفلسطينّي.  االستقالل  هذا  حيال  أكثر  بقسوة 
وصدَف أّني سألت رئيسة أحد األحزاب اّلتي قد 
َم ال تتبّنى  تبدو متفّهمة ألمور الّسالم، سألتها: ِل
املستقبلّية  حكومتكم  أو  إسرائيل  حكومات 
ّية، ومشروع فّض الّنزاع العربّي  خّطة الّسالم العرب
كحزب  أنتم  تعلنوا  لم  ملاذا  أو  اإلسرائيلّي؟   -
التوّجه  تؤّيدون  أّنكم  احلكومة  برئاسة  يفوز  قد 

الّسلمّي؟ بالطبع لم جتب تلك الرئيسة ولم تعلن 
الّسالم  مبشروع  العربّي  الّسالم  ملشروع  بديل  أّي 
اإلسرائيلّي.. وهكذا األمر بالّنسبة لسائر األحزاب 
اّلتي حاولت االستفسار من رئاستها عن موقفها 
من قضايا الّسالم.. فأجمعوا أّن الّسالم بالّنسبة 
لهم يعني أن ال يطالب أحد بهذا الّسالم.. هكذا 

سنبقى في سالم..!!
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وأّنه  ذاك،  أو  احلزب  هذا  اجلمهور  سيصّدق  فهل 
والوعود  الرّنانة  الّشعارات  تلك  فعًال  سينّفذ 
فئاته  مبختلف  اجلمهور  سيصّدق  هل  الطّنانة؟ 
كّلهم  املواطنني  إّن  وألوانه؟  وأعماره  وأجياله 
سيتوّجهون إلى صناديق االقتراع بعد بضعة أيام، 
من  ّية  االنتخاب العملّية  ميارسوا  لم  اّلذين  ومنهم 
قبل، إّنهم الّشباب، فهل سيصّدق هؤالء الّشباب 
معسوًال،  كالًما  دنياهم  متأل  التي  األحزاب  تلك 
نحن  مقبوًال؟  ومستقبًال  جديدة  أنغاًما  وعاملهم 
واختبرنا  والّسنني،  األّيام  مبعترك  سبقناهم  اّلذين 
الشخصّية  وهذه  القائمة  وتلك  احلزب  هذا 
السياسّية وغيرها ّممن تبرز صورهم على اجلدران، 
ونعرف  والسمني،  الغّث  بني  الّتمييز  جنيد  نحن 
تغرّر  األحزاب  تعد  ولم  الكتف،  تؤكل  أين  من 
االقتراع  ورقة  نضع  لكي  وتتلّون  تداهن  أو  بنا، 
وندرك  الوجه  هذا  نعرف  أصبحنا  كما  لصاحلها، 
تلك الّسحنة.. ولم نعد نعترف مبا يسّمى «فترة 
ويعقدون  املرّشحون  بنا  يرّحب  أن  وهي  املرحبا» 
لقضايانا  احللول  ويطرحون  بشأننا  االجتماعات 
سيحّلها  قضايانا  وكأّن  قهوة..  فنجان  على 

فنجان قهوة!!
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إّن الّتركيب اّلذي يؤّلف الكنيست في إسرائيل 
ال  فئتني  إلى  منقسمة  والقوائم  األحزاب  يجعل 
أكثر.. إّما أن تكون مع احلكومة بأكثرّية أعضاء 
الكنيست أو مع األقلّية. فإن كنت مع احلكومة 
فهي حكومة كغيرها في تعاملها مع العرب، رمبا 
الكخ  ولكن  تلك،  من  بقليل  أكثر  تتشّدد  هذه 
احتالل  حكومة  إّنها  وتقول  الّثاني..  الكخ  أخو 
العرب،  للمواطنني  مساواة  عدم  وحكومة  ومتييز 
في الداخل واخلارج. تقرّر باألمور، تسّن القوانني، 
أو  الّداخل  في  الفلسطينّيون  يقبله  ال  ما  تشرّع 
اخلارج، تسرح ومترح على هواها فال أحد يقول لها 
ال  حّدك..  عند  قفي  احلكومة،  أّيتها  تأّدبي  ال.. 
انظري  عيب،  والّتمييز..  باإلحجاف  تتمادي 
كّله  ليس  واحتياجاتهم؟؟  العرب  املواطنني  إلى 
كّله  ليس  للمستوطنات..  كّله  ليس  لليهود.. 
لترسيخ االحتالل أكثر وأكثر.. ليس كّله ملنفعة 

فئة دون سواها.. 
أو أّنها في صّف املعارضة، ال تستطيع شيًئا.. 
تقرّر  أن  وال  الّسالم،  بأمور  تقرّر  أن  تقدر  ال 
مبستقبل العالقات مع الفلسطينّيني أو مع سائر 
أو  تعجبها  اّلتي  القوانني  تشرّع  أن  وال  العرب.. 

Ë
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التي ستفي بها للّناخبني.. أو أن تعالج املواضيع 
احلرجة وامللّحة.. بل ستعارض، ستقول ال.. ستبقى 
عرضًة  ستبقى  اخللفّية..  واملقاعد  الصفوف  في 
على  تبقى  أن  ميكنها  ال  واالنتقاد..  للمالحقة 
ليس  من  دائًما  تقول  احلكومات  فهذه  احلياد، 
خارج  تبقى  أن  تستطيع  وال  علي..  فهو  معي 
فهناك  الكنيست..  خارج  أو  السياسّية،  احللبة 
فقط تستطيع أن تلعب لعبة الدميقراطّية.. تلعب 
الدميقراطّية..  لعبة  واملعارضة  االئتالف  أحزاب 

فهل الدميقراطية لعبة؟؟
الوعود  سنرى  االنتخابات..  بعد  ذلك  سنرى 
كّل  من  علينا  تنهال  واحلسنات  والّتطبيقات 

اّلتي  والّنعم  اخليرات  من  سنمتلئ  عميق..  فج 
الوعود  أّن  أم  الوعود..  هذه  مبوجب  ستغمرنا 
ستبقى كالًما في الهواء؟ َمن يدري؟ رّمبا سنفتح 
البخت في فنجان القهوة مع هذا املرّشح أو ذاك 
لكي نعرف املستقبل.. أم أّن النجوم والتكّهنات 
الوعود؟  تطبيق  كيفّية  لنا  ستكشف  اّلتي  هي 
أم أّن املبصرين واملنّجمني يحملون احللول ألحجية 
هو  وحده  سبحانه،  الّله  إّن  الوعود؟؟  تنفيذ 
على  أّنه  نعتقد  َمن  لننتخب  بالغيب..  العالم 
حق.. وسيأتينا بأفضل األحوال.. وإلى الّلقاء في 

الصناديق.. الّله معكم يا جماعة!!
(حيفا)      
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مقهى  في  ّية  انتخاب حلقة  «دعم»  حزب  عقد 
«مشمش» في شارع «مسادا» في مدينة حيفا، 
ّية، أسماء  مبشاركة رئيسة قائمة احلزب االنتخاب
من    العشرات  وبحضور  زحالقة،   - اغبارّية 

العرب واليهود.
احلزب  برنامج  عن  زحالقة   - اغبارّية  وحتّدثت 
الشباب  خروج  ضرورة  وعن  االنتخابّي، 
يطرح  احلزب  برنامج  أّن  إلى  ُمشيرًة  للّتصويت، 
عادل،  سالم  إقامة  وضرورة  السياسّية  القضّية 
مع عدم الّتفريط في القضايا احلياتّية واليومّية 

للمواطنني من ناحية اجتماعّية.

العّمال  إيصال  ضرورة  عن  اغبارّية  وحتّدثت 
 - ّية  عرب شراكة  عبر  الكنيست  إلى  وصوتهم 
واليهودّي  العربّي  للمجتمعني  تتحّدث  يهودّية 
التقوقع  عن  بعيًدا  واحد،  وخطاب  واحدة  بلغة 
سياسة  أّن  إلى  مشيرًة  والتطرّف،  واإلنغالق 
تعّمق  الكبيرة  املال  رؤوس  تخدم  اّلتي  احلكومة 
االقتصادّية،  والضربات  االقتصادّية  األزمة 
إلى  الطبقات  هذه  صوت  إيصال  يجب  لذلك 
رأس  على  ّية  عرب إمرأة  وجود  وأّن  الكنيست، 
املؤّيد  احلزب  ملوقف  وجتسيد  تعبير  هو  القائمة 
الّتعاون  وضرورة  املرأة،  وقضّية  الّشباب  لقضّية 

العربّي - اليهودّي في هذه القضايا.



19 2013 w½U Ò¦�« Êu½U� 11 WF ÔL'«



202013 w½U Ò¦�« Êu½U� 11 WF ÔL'«



21 2013 w½U Ò¦�« Êu½U� 11 WF ÔL'«



222013 w½U Ò¦�« Êu½U� 11 WF ÔL'«

    è ÒO UH² Š«  Uðd O ½u Ö 8 ? Ð 2012 ãU Ž Ü ² ² ð åq d ~ «ò è ÒO F Lł
åUHO�ò q�«d*

احتفلت جمعّية «الكرمل للموسيقى» بثماني كونسيرتات موسيقّية 
ناجحة في قاعة جمعّية «الكرمل للموسيقى»، قام بتقدميها طّالب 
مدرسة املوسيقى الّتابعة للجمعية اّلذين قّدموا خاللها خيرة مواهبهم 

ّية، والعزف على اآلالت املختلفة أمام األهل واحلضور. الغنائ

املدرسة  إجنازات  عن  بالن  ألبير  والفّنان  املرّبي  الفّني،  املدير  وحتّدث 
للعام املنصرم، وذكر عدد الّطالب واملعلمني اآلخذ باالزدياد. كما أشار 

إلى األجواء املمّيزة السائدة داخل املدرسة. 
التحضيرات  وعن  للطّالب  املتقّدم  الدراسّي  باملستوى  بّالن  وأشاد 
ّية مبستوى خمس وحدات.  ـ«بچروت» باملوسيقى العرب المتحانات ال

يذكر أّنه مت احلصول على 10 منح دراسّية للطّالب املتفوّقني اّلذين 
يدرسون في اجلمعّية. 

متّيزت االحتفاالت مبستوى موسيقّي راٍق وواعد للطّالب اّلذين قّدموا 
خيرة مواهبهم. وقد القى الّطّالب تشجيًعا كبيرًا من احلاضرين ضمن 

ّية على مدار 4 أّيام. الكونسيرتات املوسيقّية االحتفال
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كنُت قد قرأُت مؤّخرًا مقاًال منشورًا حول موضوع 
الّشعبي  القول  بشأن  وبالّتحديد  «البسترينة»، 
من  يوم  أّول  في  العرب  املسيحّيني  بني  الّشائع 
لبعض:  بعضهم  يقولون  حني  اجلديدة  الّسنة 
الّشخص  من  للهدية  ا  طلًب عليك»،  «ُبسترينتي 

املخاطب بهذه العبارة. 
ورغم اجلهد احملمود املبذول في كتابة ذلك املقال، 
معلومات  من  فيه  ورد  ملا  واحترامنا  وتقديرنا 
جّيدة، فإنني أوّد هنا أن أضيف بعض املعلومات 
البحث،  هذا  في  تساهم  قد  اّلتي  االستنباطّية 
وتفيد جمهور القرّاء من املهتمني باألمر ال سّيما 
حول  مبعظمِه  متحور  قد  إليه  املُشار  املقال  وأّن 
 (Strenna) «معنى اللفظة الالتينّية «سترينا
ّية  اإليطال اللغات  في  املشتّقات  من  ومثيالتها 
والفرنسّية، حيث تعني هذِه الكلمة هدّية، هبة، 
املذكور،  املقال  يذكر  كما  اللغات  هذِه  في  عطاء 
في  الباء  حرف  إلى  أبًدا  يتطرّق  لم  املقال  ولكن 
بداية لفظة «ُبسترينة»، وهذا األمر يشّكل عامًال 
أصل  عن  البحث  عملّية  في  أساسًيا  وعنصرًا 
فقط  معناها  يقتصر  ال  اّلتي  «ُبسترينة»  كلمة 
كما  الهدّية،  أي   (Strenna) «سترينة»  على 

يرّكز عليها املقال اآلنف الذكر. 
وعليِه فقد ارتأيُت أن أتناول هذا املوضوع، وأخوض 
غمار البحث عن مصدر كلمة «ُبسترينة» الّشائعة 
وفلسطني،  واألردن  وسوريا  لبنان  مسيحّيي  بني 
وذلك اعتماًدا على بعض املراجع اّلتي قد تشّكل 
واملعلومات  األفكار  لتطوير  ومنطلًقا   ً نواة  لدّي 
والجتهادي  للسياق  وفًقا  وتأويلها  فيها  الواردة 
الشخصي املبني على االبتكار املنطقي في عملية 
اشتقاق الكلمة وتأثيلها (etymology)، أو ما 

يعرف أحياًنا بكيمياء الّلغة.
في  املسيحّيني  أغلبّية  يحتفل  معروف  هو  كما 
العالم بعيد امليالد املجيد في اخلامس والعشرين 
احتفاًال  سنة  كّل  األّول  ديسمبر/كانون  شهر  من 
مبولد السّيد املسيح في مدينة بيت حلم. واالحتفال 
بهذا اليوم تكييف للعيد القدمي العاملي لالنقالب 
الشتوي (winter solstice)؛ وقد كانت بداية 
وعندها  ميالدّية   353 سنة  العيد  بهذا  االحتفال 
يناير/كانون  من  الّسادس  في  به  يحتفل  كان 
الّثاني، وهو يوم الغطاس أو الظهور اإللهّي؛ وقد 
استمّر ذلك لغاية القرن الرابع امليالدي حني ّمت نقله 
إلى اخلامس والعشرين من كانون األّول، ذلك الوقت 

اّلتي تكون فيها الّشمس احملتضرة املضمحّلة قد 
وصلت إلى أوطأ نقطة لها وبعد ذلك سوف تولد 
ثانيًة لقهر قوى الّظالم. إّن هذا التاريخ هو العيد 
ُتقهر  ال  اّلتي  الّشمس  مليالد  القدمي  الشمسي 
أساًسا  إّنه   .(dies natalis solis invicti)
العذراء  الّسماء  ملكة  من  الّشمس  ميالد  عيد 
عندما ولد نور العالم. ومهما كان األمر، فإّنه يبدو 
واقعًيا أّن االمبراطور الرومانّي أورليان، الذي عاش 
في القرن الّثالث امليالدي، هو اّلذي اعتمد اخلامس 
والعشرين من كانون األّول كيوم لعيد الّشمس، أو 
يِه. باإلضافة  ميالد الّشمس اّلتي ال تقهر املشار إل
إلى ذلك، فإّن الرومان كانوا يحتفلون بعيد ُيدعى 
أسبوع  ّية  بالعرب يسّمى  ما  أو   (Saturnalia)
في  اإلله «ساتورن» (زُحل)  عيد  وهو  الزَُحلّيات، 
روما القدمية، وكان يتمّيز باالسترسال في القصف 
والعربدة والفوضى (chaos). وكان يتّم االحتفال 
من  والعشرين  الرابع  إلى  عشر  السابع  من  بِه 
ديسمبر/كانون األّول بحيث أّن اخلامس والعشرين 
من ديسمبر كان يتوافق ويتطابق بالّضبط مع يوم 
ولهذا،  الروماني.  الّتقومي  في  الشتوّي  االنقالب 
«ميالد  عيد  كون  في  كبيرًا  احتماًال  هناك  فإّن 
الشمس اّلتي ال تقهر» قد أصبح يوم عيد «ميالد 
اعتنقوا  اّلذين  الرومان  إلى  بالّنسبة  املسيح» 
املسيحّية فيما بعد، باعتبار املسيح نور العالم 

حسب ما ورد في األناجيل. 
أي   (Saturnalia) «الساتورناليا»  وكانت 
في  ُتقام  متتالية  أعياد  أسبوع  الزُحليات، 
العصر  بذكرى  احتفاًء  القدمي  الروماني  العالم 
زُحل  وكان  األرض.  على  زُحل  اإلله  حلكم  الذهبّي 
 (Cronts) الزّمن  إله   (Saturn) «ساتورن» 
يحتفل  واخلصب،  الزّرع  إله  وكان  املشتري.  وأبا 
األعمال  جميع  من  االنتهاء  عند  بعيده  الفالح 
الزراعّية. وكان، إلى جانب كونه إله الزرع واخلصب، 
العيد  هذا  كان  وقد  املتمّدنة.  احلضرّية  احلياة  إله 
واإلخاء  احلرّية  عيد  جميالً:  عيًدا  الرومان  عند 
واملساواة حيث إّن االحتفال فيما بعد بعيد امليالد 
والعشرين  اخلامس  في   (Christmas) املجيد 
من ديسمبر، أي في اليوم األّول بعد نهاية أسبوع 
(الساتورناليا) اّلذي ينتهي في الرابع والعشرين 
من ديسمبر - كما سبق وذكرنا - والذي يحتفل 
به في كافة أرجاء العالم وميتاز بتوزيع الهدايا على 
األطفال واألوالد، وكذلك فإّن عادة تقدمي الهدايا في 
عيد امليالد تعود إلى «الساتورناليا» الرومانّية، 
أي عيد اإلله «ساتورن» (زُحل) في روما القدمية، 
واّلذي كان ُيقام كّل سنة بني 17 و24 ديسمبر كما 
ذكرنا، وذلك في زمن االنقالب الشتوّي. وخالل هذه 
«ساتورن»،  اإلله  شرف  على  بالعيد  االحتفاالت 
رأًسا  تنقلب  كانت  االجتماعّية  األدوار  جميع  فإّن 
وكان  العبيد،  يخدمون  فاألسياد  عقب:  على 
ذلك وقت عربدة وإفراط وصخب وفوضى في كّل 
اّلذين  كان  وقد  اُحملرّمات.  كل  تزول  حيث  شيء، 
يقّدمون  «الساتورناليا»  احتفاالت  في  يشتركون 
بعضهم لبعض الهدايا في اخلامس والعشرين من 
ديسمبر احتفاًء باليوم األّول من السنة، أي عيد 
الساتورناليا؛  أسبوع  انتهاء  بعد  اجلديدة  الّسنة 
قد  لفظة «ُبسترينة»  بأّن  افتراًضا  ح  أرِجّ هنا  ومن 
جاءت من كلمتي post Saturnalia (پوست 
تعني  حيث  الساتورناليا)  أي (بعد  ساتورناليا) 
كلمة پوست (post) بالالتينّية «بعد»، ومن ثّم 
بالّتقاليد  فأصبحت  الكلمتان  نحتت  أو  دمجت 
وهكذا  «ُبسترينة».  ّية  العرب املسيحّية  الشعبّية 
املسيحية  الشعوب  بعض  بأّن  اليوم  نرى  فإّننا 
امليالد.  يوم  عن  عوًضا  السنة  رأس  في  تتهادى 
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اإللهة  إلى  نسبًة  قدمية،  وثنّية  عادة  أيًضا  وهذِه 
العام  الحتفاالت  سابينّية  إلهة  (وهي   Strenia
 The Dictionary" اجلديد وفًقا ملعجم األساطير
ُتعرف  الهدايا  وكانت   ،("of Mythology
الفرنسيني  وعند   ،Strenai ـ  ِب الرومان  عند 
يعرف  بيوم  ينتهي  األسبوع  وكان   ،Etrennes
ـ: Brumalia أي «عيد أقصر يوم»، إشارًة إلى  ِب
وصول الّشمس إلى أقصى حّد في اجلنوب، ثّم بدء 
صعودها نحو الّشمال: املنقلب الشتوّي. ورّمبا كلمة 
«ُبسترينة» قد نحتت من كلمتي Brumalia و

 (Brustrenai) فحصلنا على كلمة Strenai
وهو  يوم  أقصر  عيد  هدايا  أي  «ُبسترينة»  أو 
املسيحّي  العرف  في  املسيح»  «ميالد  يوم 
تقومي  حسب  اجلديدة  الّسنة  بداية  أو  الرومانّي 
انتهاء  بعد  حينِه،  في  الوثنّي  الرومانّي  القيصر 
أسبوع (الساتورناليا) في 24 من ديسمبر وبدء 
احتفاالت العام اجلديد في اخلامس والعشرين منه، 
باعتبار أّن عيد رأس الّسنة اجلديدة في األّول من 
كانون الّثاني هو استمرار للساتورناليا أو امتداد 
 (continuation of the Saturnalia) له
حيث   post Saturnaliaوقلنا سبق  كما  أو 
جتدر اإلشارة هنا إلى ما كتبه املتصوّف اليوناني 
الّثاني  كانون  من  األّول  عيد  حول  ليبانيوس 
من  الساتورناليا،  بعيد  وعالقته  السنة)  (رأس 
على  كرماء  ليسوا  املناسبة  هذه  في  الّناس  «أّن 
الّناس  جتاه  كذلك  هم  بل  فحسب،  أنفسهم 
في  ينصّب  الهدايا  من  تيارًا  أّن  بحيث  اآلخرين، 
معجم  في  جاء  ملا  وفًقا  وذلك  االجتاهات»،  كّل 
.(The Dictionary of Festivals) األعياد

كلمة  أصل  بشأن  آخر  افتراًضا  نفترض  أن  وميكن 
إلى  املُضاف  الباء  حرف  يخّص  فيما  «ُبسترينة» 
أّول الكلمة حيث ميكن أن يكون حرف الباء املخّففة 
 (pour) كلمة  في  ّية  األوروب اللغات  في   (p)
إلى  أضيف  قد  الفرنسية  بالّلغة  (ألجل)  مبعنى 
أو  الرومان  بلغة  هدايا  مبعنى   (Strenai) كلمة
الكلمتان  لتصبح  بالفرنسّية،   (Etrennes)
أو   Etrennes pour أو   pour Strenai
الهدايا  (ألجل  يكون  واملعنى   Strenna pour

أو ألجل الهدّية).
األطعمة  من  أّنه  إلى  نتطرّق  أن  هنا  يفوتنا  وال 
الفطائر  امليالد  عيد  في  الّناس  يتناولها  اّلتي 
تصنع  كانت  وقد   ،(pie) فطيرة  مفردها  اّلتي 
العجني  من  أو  بالّتفاح  حشوها  من  الفطائر 
مهد  شكل  على  وذلك  املفروم  باللحم  احملشو 
«ُبسترينة»  كلمة  أّن  اجلائز  ومن  يسوع،  الطفل 
 (Strenai)و  (pie) لكلمتي  نحت  هي 
 .(Pistrenai) لتصبح  الفطائر  هدايا  أي 
وال بّد لي من االدالء بدلوي في الّتحليل االبتكاري 
«ُبسترينة»  كلمة  أصل  حول  املتطرف  املنطقي 

لكلمة  دمًجا  تكون  قد  بأّنها  نعتقد  اّلتي 
صّخاب  أو  عاصف  مبعنى   (boisterous)
مبعنى   (nay) كلمة  مع  (بضجة)،  مرِح  أو 
كلمة  لتكوّنا  الكلمتان  فاجتمعت  ال،  أو  كال 
بلفظها  جًدا  القريبة   (boisterous-nay)
من كلمة (ُبسترينة) حيث يعني ذلك أّن الطقس 
قد   (boisterous weather) العاصف 
استقّر بعد االنتهاء من جميع األعمال الزراعّية في 
أسبوع الساتورناليا، وكذلك انتهت فترة الصخب 
في  سائدة  كانت  اّلتي  والفوضى  واملرح  والعربدة 
اخلامس  بحلول  (الساتورناليا)  الزحليات  أسبوع 
والعشرين من شهر كانون األّول بداية العام اجلديد، 
بدأت  وبالّتالي  الوثنّي،  الرومانّي  الّتقومي  حسب 
الهدايا،  بتقدمي  الّناس  بني  واحملّبة  الكرم  مشاعر 
أي أّنه ال صخب وال مرح بعد ذلك أي (ال للمرح 

الصاخب) في هذا اليوم.
الوثنّية  األعياد  أّن  تقّدم  ّمما  يّتضح  وهكذا 
أصبحت  قد  ّية  الغرب الرومانّية  لإلمبراطورّية 
دينّية  أعياًدا  للمسيحّية  الرومان  اعتناق  بعد 
كانت  اّلتي  والتقاليد  العادات  بكّل  مسيحّية 
سائدة آنذاك، ومنها عادة تقدمي الهدايا التي أشرنا 
لالنقالب  الوثنّية  األعياد  لكون  ونظرًا  إليها. 
الشتوّي قد تزامنت مع يوم ميالد يسوع املسيح 
هذا  اختيار  ّمت  فقد  املسيحّية،  العقيدة  حسب 
ارتبط  اّلتي  املجيد  امليالد  بعيد  لالحتفال  اليوم 
به وبعاداته وتقاليده عيد رأس الّسنة اجلديدة وأخذ 
وفّصلنا  سبق  كما  فيه  الهدايا  تقدمي  عادة  منه 
«الُبسترينة»  كلمة  نشأت  وبالّتالي  بإسهاب، 
الوثنّية  والعادات  الّتقاليد  ترابط  خالل  من 
اجلديدة،  السنة  ورأس  امليالد  لعيَدي  الرومانّية 
وذلك باعتراف القّديس أوغسطني بأّن عيد امليالد 
الُعرف  من  مشتًقا  يكن  لم   (Christmas)

الرسولّي ولم يقرّه أو يجيزه املجلس العام.
«ُبسترينة»  كلمة  أصل  بأّن  القول  ميكن  وأخيرًا 
املنطقّي  والتحليل  التكّهن  إطار  ضمن  يبقى 
تكون  اّلتي  ّية  األوروب األجنبّية  الكلمات  لسياق 
متداوًال  شعبًيا  اسًما  وأصبحت  منها  اشتّقت  قد 
رأس  لعيد  الّشرق  في  العرب  املسيحّيني  بني 
الّناس  بني  الهدايا  بتبادل  املرتبط  اجلديدة  السنة 
عليك»؛  لعبارة «ُبسترينتي  الّطريف  واالستخدام 
أصل  في  منطقًيا  األرجح  االفتراض  يبقى  ولكن 
لكلمتي  نحت  أو  دمج  هو  «ُبسترينة»  كلمة 
أعاله  َر  ذِك ملا  وفًقا   (Saturnalia)و  (post)
(الساتورناليا)،  الزُحلّيات  أسبوع  احتفاالت  حول 
اليوم  في  الهدايا  بتبادل  ذلك  وعالقة  بعده  وما 

األّول من الّسنة اجلديدة.
(كفرياسيف)
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األمم  هيئة  فيه  احتفلت  اّلذي  اليوم  في  لقلمي  سمحت 
ّية اّلتي اعترف بها لغًة عاملّية، نعم!  املّتحدة، بلغتها العرب
سمحت له وهو يحتفل بعرس ضاّده، أن يجازف وُيسّجل: 
األطراف  مترامي  شعري  مشروع  وهو  املتنّبي،  الطّيب  أبو 

ته!! َيّ ّيتنا، ونحن نفهم عرب اإلبداعّية، ال يفهم عرب
ًة في «غابة» الّدالالت،  ولكي ال تبقى عبارتي، طريدة ُهالمَيّ
اإلبداعي،  «العصر»  هذا  ُصْحبِة  في   – أّيام  عّدة  قضيُت 
ٌة  ّيتنا عصّي همه» أنا ورّمبا غيري، أّن عرب املتنّبي!! اّلذي «اَتّ

عليه!! وهو الّشاعر اّلذي يشار إليه بالبنان!!
واحلبيبة،  الفتّية  مدينتنا  حيفا،  إلى  أدعوه  أن  فقرّرت 
ُه إلى مقهاَي وأسقيه  وكان أّول ما بادرُتُه به قبل أن أصحَب
ُعنق!! ورباط  مثلنا،  بذلة  يلبس  أن  منه  لب  الَطّ القهوة، 

وما أْن تنّفس الّصبح حّتى كّنا واقفني أمام املقهى، على 
بضيفي  فإذا  الّشديد،  والبرد  الغزيرة  األمطار  من  الرغم 
اخلمر؟!  أم  الّلنب  يقول:  وهو  دهًشا  َيّ  ف يحملق  الكبير 

فأجبتُه ُمستدرًكا، ال هذا وال ذاك...
من  يتأّكد  أن  أردته  ألّنني  ملاذا؟  أعزّائي  عزيزاتي  أتعرفون 
وهم  عندهم،  احملض  اللنب  أسماء  من  القهوة  أَنّ  معرفتي 
حيث  اخلمر -  أسماء  من  أيًضا  وأّنها  األسالف -  معشر 
عام، أي  قيل إّنها ُسّميت بذلك ألّن شاربها يقهي عن الَطّ

تقلُّ شهوتُه له.
الال- من  كان  الثانية  الّناحية  من  ولكّنه  ناحية،  من  هذا 
اليوم،  العرب  نحن  أّننا  املتنّبي  أفهم  أن  َيّ  عل مستطيع 
على  «القهوة»  اسم  ونطلق  بالقهوة.  الّنب  شراب  ُنسّمي 

املوضع اّلذي يكثر فيه شربها.
اجلاحظ  واستميح  واألطناب،  اإلستطراد  باب  ومن 
أيًضا  تعرف  اّلتي  العنق  ربطة  حكاية  له،  أضفت  ُعذرًا، 
.17 ـ  ال القرن  بدايات  إلى  يرجع  تاريخها  بأّن  بالكارفّتة، 

استخدمه  القميص،  فوق  ُيلّف  شال  عن  عبارة  وهي 
أصل  أّن  قيل  لذلك  احلرب،  أثناء  الكرواتّيون  اجلنود 
الكلمة  من  مشتّق  أو  ُمحرَّف  «كراڤات»  الكلمة 
حّتى  والعنف  الّشّدة  من  حروبهم  كانت  وقد  «كروات»، 
بربطات  بتعليقهم  كانت  الكرواتّيني  إعدام  طريقة  أّن 
باإلنچليزّية  الكلمة  أصل  هنا  ومن  يرتدونها،  اّلتي  العنق 
عنق. ربطة  ّية  بالعرب تعني  واّلتي  «نيك-تاي» 

قلت له هذا وواصلت حديثي عن اجلورب، وجمعها جوارب، 
الّساعة،  أّن  حني  في  «الكلسة»،  الّشرق  في  عندنا  وهو 
ة  َيّ وهي آله يعرف بها الوقت، وهي ليست بالّساعة الرمل
ويحلق  يستمع  املسكني  واملتنّبي  الّشمسّية؛  الّساعة  أو 
ويضرب يًدا بيٍد وكأّني أكّلمُه بالصينّية، وإذ يرنُّ احملمول 
يقفز ضيفي أبو الطّيب فزًعا!! فأقول له مهدًئا روعه، هذه 
آله نسّميها الهاتف، وهو َمْن ُيْسمع صوته وال يرى شخصه.

إذ  للّتلفون،  الكلمة  هذه  نستعمل  الالحقني  العرب  ونحن 
اجلّن    عن  أساطيركم  في  مقابًال  صديقي  يا  لها  جند  لم 

وهواتف الّصحراء!!
أو  شيًئا  يفهم  لم  ضيفي  أّن  قرّائي  قارئاتي  أحدس،  وإذ 
ا اقرأ عليه قصيدة نزار قّباني «رباط العنق»  ـً ظَنّ بي َمّس
ذوق  هداياها/أسلم  أورقي/أولى  ضلوعي  العنق/فيا  (رباط 
املنتقي).. وهنا اضطررت أْن أسكَت عن الكالم!! فقد انتابت 
حك، وهو يقول: هذه أرجوزه لم أسمع  ُمرافقي نوبه من الضَّ

مثلها قّط – هي كالم عربّي ال ريب، ولكّنني ال أفهمه.
إّن  لي  قلت  وقد  متّام)،  (أبو  الّطائي  أّثر  من  هذا  فلعّل 

صاحبكم «نزار» شامّي.
وهنا طفت على وجهه إماراٌت تنّم عن رغبته في املغادرة، 
فشكرني ُمعتذرًا، وأنشدني موّدًعا، ما قاله أبُن زمنه أبو 

متّام: «ال أنِت أنِت وال الّديار ديار»..
فما كان مّني إّال أْن واصلت الكالم، حوارًا داخلًيا وذاتًيا؛ 
اإلستعماالت  هذه  يفهموا  أن  ألسالفنا  هل  فتساءلُت: 

انتخابات  اطالق نار –  احلديثة من قبيل: إضراب عام – 
طائرة  اقالع   – تضّخم   – بورصة   – مصارف  دميقراطّية - 
ارة في عرف أسالفنا: مؤّنث  ارة رباعّية الّدفع، والسّي – سّي

أو  سّيار: وهو القافلة وكّل كوكب يسير حول الّشمس – 
رمت الّطائرة بقنابلها من ُعّلو شاهق: فالقنابل (ج) قنبل 
أو من  أسالفنا: الّطائفة من الّناس  وقنبلة، وهي في لغة 
وقنبلة  حارقة،  قنبلة  لهم:  قلت  لو  وماذا  واإلبل،  اخليل 
املقال      هذا  سأنشر  لهم:  قلت  أو  ذرّّية،  وقنبلة  جرثومّية 
ال  اخليل  من  جماعة  عندهم،  واجلريدة  جريدة «حيفا»  في 

رّجالة فيها...
الكالم  من  جعلت  حني  شهرزاد،  به  قامت  ما  على  وجرًيا 
ِحصنها اّلذي حماها من املوت!! لم يبَق لي قبل أن أسكَت 
كائن  فالّلغة  حتمّي،  أمر  قلناه  ما  بأّن  أُذّكر،  أن  إّال  عنه، 
أو  فالعالمة  وصيرورًة،  سيرورًة  التطوّر  دائمة  وهي  حّي، 
عبر  تطوّرها،  ُيفضي  وقد  ثبات،  على  متضي  ال  الكلمة 
حتوّالت وتناسخات لغوّية كثيرة، وتناسخات لغوّية كثيرة، 

ال إلى تغّيرها فحسب، وإّمنا إلى زوالها أيًضا.
واألصدقاء،  الّصديقات  أّيها  عندنا،  الكلمة  عن  فاملعروف 
أو  تضمحّل  هي  مما  أكثر  املعنى،  من  بها  ما  ُتغّير  أّنها 

ـ: تتالشى، وهذه احلقيقة اللغوّية تتجّلى واضحًة ب
- توّسع املدلول اّلذي يَتوّلد منُه توسيع املعنى.

من  جلملٍة  حقبة  في  الكلمة  تّتسع  فقد  وبالّتقييد،   -
املعاني، ثّم تقصر في أخرى على معنى واحد.

وقد متر الكلمة بالطورين مًعا: أي انتشار يعقبه انحسار...
مبعنى: حتّول الكلمة كلما َتنّقل املعنى من شيء إلى آخر، 
واضِمْحاللها باضمحالل الّشيء اّلذي ُتسّميِه، وذلك بعد 

ِحَقب متطاولة.
ّيتنا،  لن جنانب احلقيقة إذا عدنا وأّكدنا أََنّ احلديث عن عرب
 – تطول  تطول  شائق «ولياليه»  آٍن،  في  واألب  األُم  وهي 

فلننشد مًعا، لنبقيُه أبًدا ِمسًكا:
أنا اّلذي مأل اللغات محاسن           

جعل اجلماَل وحْسَنُه في الّضاد

◊uOK� nOH�

كانون   21 اجلُمعة  يوم  الّصادر  صحيفة «حيفا»،  من   157 العدد  في  قرأت 
األّول 2012، تقريرًا حول الوضع الرّاهن ملسرح «امليدان» بعنوان «مسرح امليدان 
في مأزق»،  اّلذي أعّده الزميل رزق ساحوري، حيث قام بإجراء لقاء موّسع مع  
رئيس الهيئة اإلدارّية ملسرح «امليدان»، الكاتب واحملامي املتقاعد وليد الفاهوم، 
اّلذي اعترف بدوره باخلمول والتباطؤ في إنتاج أعمال مسرحّية جديدة في مسرح 
العام  في  بلغ  حيث  امليزانّية،  في  بتراكمات العجز  الّسبب  رابًطا  «امليدان»، 

املاضي حسب ما جاء في أقواله حوالي 300 ألف ش.ج. 
«امليدان»  ملسرح  إشفاء  خّطة  إعداد  بصدد  بأّنهم  حديثه  الفاهوم  وتابع 
املسرح  إلنقاذ  خطط  عن  وقرأنا  سمعنا  فكم  االنهيار؛  خطر  من  إلنقاذه 
املسرحّية!  إنتاجاته  عدد  من  أكثر  رّمبا  اإلغالق،  أو  االنهيار  خطر  من 
وذكر الفاهوم خالل الّلقاء أّن مسرح «امليدان» ال يزال ينبض، وُتقال هذه العبارة 
عادًة للمريض اّلذي يلفظ أنفاسه األخيرة، وهذا ما ال نتمّناه، ال ملسرح «امليدان» 
وال ألّية مؤّسسة ثقافّية أو فنّية في البالد، مهما أخطأوا ومهما أساءوا للحركة 

الثقافّية والفنّية. 
تضّمن الّتقرير إلقاء الّلوم على «احلكومات اإلسرائيلّية املُتعاقبة اّلتي وضعت 
الّصعوبات والعراقيل للحصول على املنح واملساعدات والّدعم اّلذي يستحّقه 
وال  الوزارات  عن  الّدفاع  بصدد  لست  هنا  وأنا  الوزارة»،  من  «امليدان»  مسرح 
احلكومات، ولكن دعونا نتحّدث بصراحة وكفانا إلقاء الّتهم على غيرنا؛ فكّل 
مّطلع على األمور يعلم علم اليقني أّن الّتقليصات في ميزانّية الّدعم ملسرح 

«امليدان» مرتبطًة بنشاطها وبداخلها الّذاتي، فكفانا استهباًال لعقول الّناس.
ولكن كّل هذه األمور مجتمعًة لم تثرني ألكتب هذا املقال، بقدر ما أثارني إجابة 
وليد الفاهوم على السؤال: «ماذا عن تبّني كّتاب محلّيني، مؤّلفي مسرحّيات؟». 
ا لآلمال، عندما أجاب الفاهوم: «عندنا عّدة كّتاب، ولكن  ًب فكان الرّد مؤًملا ومخّي
ال يوجد كّتاب مسرحّيني؛ فعندنا كّتاب قّصة وكّتاب رواية، ولكن كّتاب مسرح 
فعًال ال يوجد. فقد تقّدم إلينا عدد من الكّتاب وكنت ضمن جلنة الّنصوص، 
ولكّنني لم أوِص بتبّني هذه املسرحّيات، ألّننا فقراء من ناحية الّنص املسرحّي». 
وهنا دعونا نتحّدث بصراحة، هنا تكمن مشكلة مسرح «امليدان»، هنا تكمن 
مشكلة الوصول إلى اجلمهور. لو قال هذا األمر شخص آخر ملا كان وقعه مؤًملا 
إنسان  الّشخص  فهذا  نصوص،  جلنة  وعضو  إدارّية  هيئة  رئيس  يقوله  مثلما 
ا قبل أن ينطق هذه  ـً ّي مسؤول وفي موقع مسؤول، فكان األجدر به أن يفّكر مل
«اجلوهرة»!، واّلتي - ولألسف  - رّددها الكثير الكثير من قبله ّممن يجيدون 

تكرار ما يتفوّه به أسيادهم. 
ا بأّنه لم يوِص  ـً أوًّال وحّتى ال أجتّنى على أحد، رّمبا كان الفاهوم صادًقا وُمحّق
بتبّني الّنصوص املسرحّية اّلتي قدمت من قبل عدد من الكّتاب للجنة الّنصوص 
لم  ملسرح «امليدان»  قّدمت  اّلتي  الّنصوص  بالفعل  ورّمبا  مسرح «امليدان»،  في 
ترِض أذواق جلنة الّنصوص في مسرح «امليدان»، ألّنها رمبا ال ترتِق إلى املستوى 
املطلوب. أّما أن ُيعلن الفاهوم، وبشكل مطلق ال يقبل التقويل، بأّنه ال يوجد 
قرأ  الفاهوم  األخ  هل  أدري  وال  بعينه،  التجّني  فهو  مسرحّيني  كّتاب  لدينا 
أو شاهد كاّفة املسرحّيات احمللّية اّلتي عرضت وتعرض على خشبة مسرحنا 
احمللّي؟ وكيف يفّسر إًذا الّنجاح اجلماهيرّي الكبير ملسرحّيات لكّتاب محلّيني 

ليست من إنتاج مسرح «امليدان»؟ 
أبحاًثا  ويجرون  أجروا  األكادمييني  من  عدد  هنالك  أكادميّية،  ناحية  من  وحّتى 
أكادميّية حول املسرح الفلسطينّي في بالدنا، ولم يتجرّأ أحد أن يتوّصل إلى 
ما توّصل إليه الفاهوم. وعندما قمت بإعداد دراسة توثيقّية حول جذور املسرح 
الفلسطينّي في اجلليل، واّلذي صدر بكتاب شارك بإصداره مسرح «امليدان» 
أيًضا في العام 2002، ورد فيه قائمة بالّنصوص املسرحّية اّلتي صدرت في 
كتب حّتى تاريخ صدور الكتاب في العام 2002، واّلتي بلغ عددها 68 نًصا 
أن  تستحق  اّلتي  الّنصوص  بعض  ضمنها  من  تتوفر  أن  ميكن  أال  ا،  ـً مسرحّي
على  بالفعل  عرضت  منها  كبيرًا  جزًءا  أّن  علًما  املسرح،  خشبة  على  تعرض 

خشبة املسرح، وبعضها حّقق جناًحا جماهيرًيا منقطع الّنظير. 
ّية والتقوقع لدى مجموعة من املسرحّيني واإلدارّيني في مسرح  إّن هذه االنعزال
«امليدان»، هي أوصلت مسرح «امليدان» إلى ما هو عليه اآلن، وذلك حني قرّروا 
أن ينتجوا جلمهور نخبوّي، قرّروا أن يعيشوا في برجهم العاجّي، وعندما تعرض 
انتاجاتهم املسرحّية عروًضا معدودة، إّما يلومون اجلمهور أو يلقون باّتهاماتهم على 
الّسلطة. أّما أن يستخلصوا الّنتائج، أو يحاولون التعّلم من أخطائهم فهذه غير 
ُمدرجة في برامجهم ألّنهم ُمنشغلني بإعداد برامج إنقاذ املسرح من خطر اإلغالق. 
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احلياة الروحّية هي حركة رفع اإلنسان من الّطني 
إلى الروح. إّنها رفع احلياة البشرّية من ذهنّية 

«اللحم والّدم» إلى ذهنّية الفكر اإللهي.
تفوقها  ال  ديناميكّية  حياة  املسيحّية 
ديناميكّية، ولم تعرف البشرّية في تاريخها، 
كالّدافع  الروحّية  للحياة  دافًعا  تعرف،  ولن 
ألّن  أوّالً،  سبَبني.  من  ينشأ  وهذا  فيها.  اّلذي 
املسيحّية تضع أمامنا رجاًء واقعًيا، وإن لم يكن 
عظمته.  عن  ُيعّبر  ال  الرّجاء  وهذا  واقًعا،  اآلن 
لذلك صرخ بولس وهو يعجز عن الكالم قائالً: 
«ما لم َتره عني ولم تسمع به أذن بشر، ما أعده 

الّله ملختاريه». 
ال يوجد دين أو فلسفة أو سياسة أو حضارة 
مدينتها  وألتباعها «صورة»  لذاتها  وتضع  إّال 
الصورة  هذه  وأهدافها.  غاياتها  أي  الفاضلة، 
في املسيحّية تبلغ جماًال كما قال بولس، ال 
ّية،  خيال ليست  الّصورة  هذه  إنسان!  يتخّيله 
قالئل  فليسوا  اجلميع.  عنه  يتكّلم  واقع  إّنها 
هذا  مالئكة»!  «دين  املسيحّية  يّدعون  اّلذين 
ا  جانًب يوضح  فإّنه  سلبًيا  كان  وإن  وصف 
جبلة  عن  تتكّلم  الكنيسة  أّن  وهو  حقيقًيا، 
رْه فيها مالًكا في اجلسم. لإلنسان جديدة تصّي

تنشده  كما  اإلنسان  في  احلقيقّية  الّصورة 
فرحي»  «يا  ولكن  ّية،  خيال تبدو  املسيحّية 
كما صرخ كثير من القّديسني، صارت حقيقة 
ّممن  للجميع،  بنعمته  ممكنة  وهي  باملسيح 
يشاؤون. ال بل لقد كان كالم يسوع «األلف»، 
إذ  جًدا،  ا  ومهيًب جريًئا  كالًما  كان  «البداية»، 
قال: َمن آمن بي يعمل أعظم من األعمال اّلتي 
أنا أعملها. إذا كان هذا ال يعني ما هو أبعد 
من صورة املسيح، فهو يعني متاًما أّنه ال يقّل 

في فعله عن صورته هذه.
إذا كان التجّسد اإللهّي يعني أّن الّله بإرادته 
وهبنا  الّله  أّن  أيًضا  يعني  فهذا  صورتنا،  أخذ 
إّنه  لطبيعتنا!  يريدها  اّلتي  اإللهّية،  صورته 
حّتى  ـ«الياء»،  ال ليحّقق  جاء  اّلذي  «األلف» 

في آخر إنسان.
الغاية  هي  وهذه  أمامنا،  اّلذي  الهدف  هو  هذا 
أحالمنا  هي  ما  اعتمدنا.  أجلها  من  اّلتي 
نقولها  اّلتي  أيديوجلّيتنا  هي  ما  املسيحّية؟ 
اإلله  تأّنس  لقد  واحدة،  بكلمة  إّنها  للعالم، 
املسيحّية  األحالم  ليست  الناس.  نحن  لنتأّله 
بأقل. وخطيئة في حق إمياننا أن منسخ رجاءنا 
هذا إلى مجرد إصالحات اجتماعّية أو شعارات 
كانت  مهما  وهناك،  هنا  نسمعها  سياسية 
صاحلة ال تصل إلى اإلنسان في عمقه لتكوين 
«إيديولوجيا جديدة» وحياة جديدة في داخله، 
ًيا هنا وكلًيا عند  حتى تطال جسده أيًضا جزئ

املجيء الّثاني.
أن  منهما  وطلبنا  رّساًما  أو  شاعرًا  وضعنا  لو 
اإلنسان  الواسعة،  البشرّية  مبخيلتهما  يصفا 
أمام  جًدا  مْجتزًءا  سيأتي  فإّنه  املثالي. 

«اإلنسان» املبتغى في املسيحّية!
املدهش،  الرجاء  وهذا  املهيبة  الّصورة  هذه  أمام 
يقف اإلنسان حائرًا أمام واقعه احلالّي! لهذا إّن 
املسيحّية  احلياة  لديناميكّية  الّثاني  السبب 
«السقوط»  نسّميه  ملا  معاينتنا  من  يأتي 
احلّي  بالرّجاء  نقابله  عندما  وخاّصة  البشرّي، 
الّسابق! «السقوط» في الكتاب املقّدس يعني 

شيًئا عميًقا وواقعًيا، وهو شعور اإلنسان أّنه 
أقل وأدنى مما كان ويؤمن به عن طبيعته وحياته. 
في  اإلنسان  إدراك  من  يأتي  شعور  الّسقوط 
كّل حلظة من حياته أّنه خليقة ميكنها أن تكون 
أفضل ّمما هي عليه. ال ميكن لإلنسان أن يرضى 
بواقعه. لو سألنا إنساًنا بعمر اخلمسني سنة 
مثالً، ماذا كان يستنتج لو عاد اآلن إلى سنة 
العشرين؟ ألجاب هذا اإلنسان أّنه كان سيبّدل 
الكثير في تلك السنوات الّثالثني اّلتي مضت 
بكثير  أكثر  لذاته  ربح  لكان  وأّنه  حينه،  منذ 

مما حّققه! 
هكذا خبرة صغيرة ُتضاف للحياة تدخلنا إلى 
مدى  أكثر  فيها  ندرك  جتعلنا  أفضل  حياة 
تنّهدات  هي  «آه..  وسقوطنا،  خسارتنا  وحجم 
تتكرّر في احلياة كثيرًا، وكّلها تدّل على شعور 
اإلنسان بهذا الّصراع، وكأّنه يحمل سقوطًا أو 
لتحرّر  واستطاع  شاء  لو  عليه،  مفروضة  حالة 
منها! اإلنسان كائن يتشوّق ليكون «فوق» ما 
هو، أي أّنه يحلم بأكثر من طاقاته ويشتهي 
ذاته  يصادف  به  وإذا  حتقيقه.  ميكن  ّمما  أكثر 

يومًيا أّنه «حتت» ما هو.
حني يّتضح لإلنسان هذا الفارق الكبير، والشرخ 
«الصورة»  بني  العميقة  والهاوية  املخيف، 
ما  ومبقدار  و«أنا»،  «املسيح»  بني  و«الواقع»، 
جبارة!  صعود  قوة  فيه  يخلق  عندها  يّتضح، 
ما  إلى  العارم  والّشوق  نريد،  ال  ما  رفض  إّن 
لهذا  جديدة.  إرادة  فينا  يستنهض  نشتهيه 
الّنائم  أّيها  «استيقظ  الرّسول  بولس  يقول 
وانهض من بني األموات فيضيء لك املسيح» 
كّل  لدى  خبرات  وهناك   .(14  ،5 (أفسس 
الّناس في احلياة عديدة مثل هذه، وكّلها يجب 
أن تتراكم وجتتمع وتتعاظم حّتى يقرّر اإلنسان؛ 
وكما يجري لدى غير املسيحيني، أن ينعطف 
في حياته نحو حياة جديدة. عندها كانت تتّم 

املعمودّيات.
حياتنا  جهاد  يبتدئ  املعمودّية  حلظة  منذ 
بولس  يعلن  اجلديدة.  حياتنا  أو  الروحّية، 
لبس  قد  باملسيح  اعتمد  َمن  أّن  الرّسول 
كاملسيح،  متاًما  تصرفاته  صارت  أي  املسيح، 
هذه باألصل هي رغبتنا اّلتي دفعتنا لنعتمد. 
أّننا  متاًما  تعني  لبولس،  املسيح»،  «البسوا 

نتمسحن، أي نحيا كحياة املسيح.
(يتبع)
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في  الفاحتة  سورة  قراءة  الّناس  اعتاد  لقد 
املناسبات السعيدة مثل عقد الزواج واخلطوبة 
وحتى العقود الّتجارية، كما يقرأها الّناس في 
املوتى،  أرواح  على  فتقرأ  احلزينة،  املناسبات 
تعاليم  على  احملافظ  قراءتها  في  ويشارك 
الّدين وغير احملافظ، ويعتقد الكّل أّنها حتتوي 

على أسرار. 
الشيخ  يعني  ماذا  اإلخوة  أحد  سألني  وقد 
ترى  أال  اجلواب  فكان  الفاحتة؟  سورة  بأسرار 
الّتوحيد،  أنواع  ثالثة  حتتوي  الفاحتة  سورة  أّن 
ّية، وتوحيد األلوهّية،  إّنها حتتوي توحيد الربوب
وتوحيد األسماء والصفات، وهي دعاء مبجملها، 
وحتتوي على اسم الله األعظم اّلذي إذا ُدعي به 
أجاب أّن قراءة هذه السورة فرض في كّل صالة 
نصّليها، وال تصح صالة بدونها، وأّن املصّلي 
يوم  كّل  في  مرة،  عشرة  سبع  يوم  كّل  يرّددها 
وليلة، على األقل لقول الرّسول «ال صالة ملن لم 
يقرأ بفاحتة الكتاب»، ويتكرّر األمر ملا في هذه 
العقيدة،  في  األساسّية  الكلّيات  من  السورة 
الّصادق  للمؤمن  احلقيقي  التصوّر  وتبّني 

وخلصائصها. 
قال  القرآن.  في  سورة  أعظم  الرّسول  اعتبرها 
ألبي سعيد بن املعلى «ألعلمّنك أعظم سورة 
رّب  لّله  احلمد  القرآن.  قبل  من  أو  القرآن  في 
العاملني هي السبع املثاني والقرآن العظيم الذي 
آوتيته»، هذه الّسورة على قصرها حتوي على 
معاٍن عظيمة، وهي أساس االعتقاد. وقد أخبر 
الّنبي أّن الّله يقول: قسمت الصالة بيني وبني 
ما  ولعبدي  لعبدي  فنصفها  نصفني،  عبدي 
العاملني،  رّب  لّله  احلمد  العبد:  قال  إذا  سأل؛ 
الرّحمن  قال:  وإذا  عبدي.  حمَدني  الّله  قال 
الرّحيم، قال الّله: أثنى علّي عبدي. فإذا قال: 
مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعني، قال هذا بيني 
وبني عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: أهدنا 
الّصراط املستقيم، صراط اّلذين أنعمت عليهم 
غير املغضوب عليهم وال الّضالني. قال: هذا 

لعبدي ولعبدي ما سأل. 
ـ «احلمد لّله»، ألّن املؤمن يعّظم  تبدأ الّسورة ب
الّله  نعمة  بعظم  ويستشعر  نفسه  في  الّله 
عليه، فيلهج لسانه باحلمد والثناء لرب العزة 
في الّسراء والّضراء، واحلمد لّله ترجح املوازين. 
قال رسول الّله: إّن عبًدا من عباد الّله قال «يا 
رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم 
سلطانك»؛ فعضلت امللكني، فلم يدريا كيف 
إّن  رّبنا  يا  فقاال:  الّله  إلى  فصعدا  يكتبانها. 
نكتبها،  كيف  ندري  ال  مقالة  قال  قد  عبًدا 
اّلذي  «ما  عبده  قال  مبا  أعلم  وهو  الّله  قال 
كما  احلمد  لك  رب  «يا  قاال:  عبدي؟».  قاله 
فقال  سلطانك».  وعظيم  وجهك  جلالل  ينبغي 
يلقاني  حّتى  عبدي  قال  كما  الّله: «اكتباها 
فأجزيه بها». ثّم إذا قال «رّب العاملني»، يقصد 
مليكها،  وأّنه  للكون،  واملوجد  اخلالق  بها 
والفوضى.  الّنظام  بني  فاصل  معتقد  وهذا 
له  تقّر  واحد  رّب  إلى  كّلها  العوالم  لتّتجه 
باللجوء  الّنفس  فتطمئن  املطلقة  بالسيادة 
فيلفظ  اإللهّية،  بالرّحمة  الستشعارها  إليه 
بقوله «الرّحمن الرحيم»، وهذه سمة بارزة لرّب 
الرّب  بني  الّصلة  تتأّصل  وعليها  العاملني، 
فيستشعرها  ومخلوقاته،  واخلالق  ومربوبيه 
لّله  باحلمد  الّشعور  لهذا  ويستجيب  املؤمن 
أي  (القيامة)،  الّدين  ويوم  الدنيا،  في  امللك 
الدين،  يوم  والسيطرة  املطلقة  القدرة  صاحب 

تعّلقت  وقلوبهم  جميًعا  البشر  أنظار  ألّن 
من  األعمال  على  اجلزاء  حيث  اآلخرة،  بعالم 
رّب رحيم. وال ميكن أن تستقيم حياة اإلنسان 
دون الّشعور بأّن الّله ال يضيع مثقال ذرة من 
َنْعِبد  {إّياَك  متوّسلني  إليه  فيتوّجهون  عمل، 
وَإّياَك َنْسَتعني} أي يا رب نتحرّر من العبودّية 
بك  نشرك  وال  وحدك،  لنعبدك  للمخلوقات 
بك  نستعني  الرحيم  القوّي  رب  يا  وأنت  أحد. 
بصديقه  والّصديق  بالقوي  الّضعيف  استعانة 
واحملّب مبحبوبه ألّن عالقتنا بك عالقة معرفة. 
رَاَط املُسَتقيم، ُصراَط الَّذين  فيا رب {أَْهِدَنا الصُّ
وََال  ْيِهم  َعَل املَْغضوِب  َغْير  ْيهم  َعَل َأْنَعْمَت 

الني}.  الضَّ
وفقنا إلى الّطريق املستقيم اّلذي يوصلنا إليك، 
أعنتنا  فإذا  نعرفك،  ألّننا  أحوالنا  كّل  على 
في  وأصبحنا  إليك،  اهتدينا  االستقامة  على 
رعايتك وفي ظّل رحمتك، وإّنك وحدك املعني. 
اّلذين  {ُصراَط  املستقيم  الّصراط  إلى  فأهدنا 
وََال  ْيهم  َعَل املَغضوِب  َغْير  ْيِهم  َعَل َأْنَعْمَت 
حّتى  الدائمة،  نعمتك  إلى  أهدنا  اِلني}،  الضَّ
ألّنهم  عليهم،  تغضب  اّلذين  طريق  نسلك  ال 
عرفوك ثّم حادوا عن احلق. وأبعدنا عن طريق 
اّلذين لم يهتدوا ابتداًء واجعلنا نتبصر صراط 
الّسعداء واملهتدين الواصلني. وقد اّتخذت هذه 

السورة رقية. 
يعتريني  مّدة  مبّكة  «مكثت  القّيم  ابن  يقول 
أعالج  فكنت  دواء،  وال  ا  طبيًب أجد  وال  الّداء 
ا». وقد  نفسي بالفاحتة، فأرى لها تأثيرًا عجيًب
سلك هذا السلوك ملا بلغه من أخبار الّصحابة، 
ما رواه أبي سعيد اخلدري قال: كّنا في مسير 
لنا، فجاَءت جارية فقالت: إّن سيد القوم سليم 
(لديغ)، وإن نفرنا غيب فهل منكم راٍق؟ فقام 
ِه، فرقاه فبرأ، فأمر  معها رجل ما كّنا نأبه برقِي
له بثالثني شاة، وسقانا لبنا، فلّما رجع قلنا له: 
أكنت حتسن أو كنت ترقي؟ قال: ال ما رقيت 
إّال بأّم الكتاب. قلنا: ال حتدثوا أمرًا حّتى نأتي 
أو نسأل رسول الّله، فلّما قدمنا املدينة ذكرنا 
أقسموا  رقية،  إّنها  يدريه  فقال: «ما  للنبي، 
بن  أحمد  اإلمام  وكان  بسهم».  لي  واضربوا 
فاحتة  فاقرأوا  املقابر  دخلتم  يقول: «إذا  حنبل 
الكتاب واملعوذتني، وقل هو الّله أحد، واجعلوا 

ثواب ذلك ألهل املقابر، فإّنه يصل إليهم».  
وََما  َسوٍْء  رََأ  اْم َأُبوِك  َكاَن  َما  َهارُوَن  أُْخَت  {َيا 
أخت  أنت  لها  قالوا  أي  ا}.  ًيّ ِغ بَ ِك  ُأمُّ َكاَنْت 
األنبياء ومنافسة الّصاحلني من العباد، فكيف 
والعياذ  بالفاحشة  مّتهمينها  هذا  تفعلني 
املولود  وهو  قومه  ليكّلم  إليه  فأشارت  بالّله، 
فينطلق  اإللهّية،  القدرة  تتجّلى  وعندها  اآلن، 
ِه  ْي ِإلَ {َفَأَشارَْت  الّسالم)  (عليه  عيسى  لسان 
ا  ـً ّي َصِب اْملَْهِد  ِفي  َكاَن  َمن  ُم  ُنَكلِّ ْيَف  َك َقاُلوا 
وََجَعَلِني  اْلِكَتاَب  َي  آَتاِن ِه  اللَّ ُد  ْب َع ِإنِّي  َقاَل   *
ارَكًا أَْيَن َما ُكنُت وََأوَْصاِني  َب ًا * وََجَعَلِني ُم ّي ِب َن
وَاِلَدِتي  ِب رًّا  وَبَ  * ًا  ّي َح ُدْمُت  َما  وَالزََّكاِة  َالِة  ِبالصَّ
وَْم  يَّ َي َالُم َعَل ا * وَالسَّ ـً ّي ارًا َشِق ْم َيْجَعْلِني َجبَّ وَلَ

ا}.  ـً ّي وَْم ُأْبَعُث َح وَْم َأُموُت وََي وُِلدتُّ وََي
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البيض - ميكن تناول 3 إلى 5 بيضات في 
األسبوع.

الّسمك الدهنّي - 2 إلى 3 مرّات على األقل 
الدهنّية  باألحماض  غني  فهو  أسبوعًيا، 
أوميغا - 3. ويفضل اختيار األنواع الّطازجة.

الفقير  الهبر  الّنوع  اختيار  يجب   - الّلحوم 
والنقانق  اجلاهزة  الوجبات  تفادي  مع  بالّدسم، 
واملقّددات اّلتي حتوي نسبًة عالية من األحماض 

الدهنّية املُشبعة.
احلليب  تناول  ميكن   - ومشتّقاته  احلليب 
األفضل  ومن  حتّمله،  حال  في  الرّغبة  بحسب 

استهالك الّلنب الرائب.
لتجّنب  منه  يكفي  ما  شرب  يجب   - املاء 

اجلفاف، وتسهيل خروج البلغم.
االبتعاد  ويفّضل   - الُسكرّية  املشروبات   -

عنها، أو االكتفاء بقدر قليل منها.
ملح الّطعام - يجب استعماله في احلّد األدنى 
وعدم اإلفراط في تناوله. إّن تناول ملح الّطعام 
بشكل يومي له عالقته بتكرار نوبات الرّبو. 
من  بدوره  يقّلل  امللح  تناول  تقليل  أن  فوجدوا 
ّية  الُهوائ الّشعب  التهابات  في  الّضيق  درجة 

ا. في الرّئة اّلتي تصاحب نوبات الرّبو غالًب
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عرق الّسوس، البابوجن، حّبة الّسوداء، يانسون.
يضع املريض نصف ملعقة من العرق الّسوس 
ومن زهرة البابوجن ومن اليانسون وربع ملعقة 
ويشرب  ًدا  جّي ويطبخ  الّسوداء.  احلّبة  من 

كالّشاي مرّتني في اليوم ملّدة أسبوعني.
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في  صعوبة  هو  الّصدر)،  (حساسّية  الرّبو 
مبواّد  الرئتني  لتأّثر  نتيجة  حتدث  التنّفس 
(محرّضات) تسّبب أزمة الرّبو. حيث إّن الهواء 
األجسام  من  كثيرًا  معه  يحمل  نتنّفسه  اّلذي 
وبينما  الّطلع.  وغبار  الهواء  كغبار  الدقيقة 
الّشخص  على  األجسام  هذه  تأثير  ينعدم 
العادّي، إذا استنشقها خالل عملّية التنّفس، 
حساسّية  زيادة  وبسبب  الرّبو،  مرضى  أّن  إّال 
الرئتني لديهم، فإّن هذه األجسام تثير شعبهم 
ّية وتؤّدي بالّتالي إلى تهّيجها وضيقها. الهوائ
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يتسّبب الربو بظهور أعراض الّسعال والّصفير 
عند التنّفس وانقطاع النَّفس، وخاّصة في حالة 
حدوث  وعند  النوم،  من  واالستيقاظ  اإلجهاد 

أزمات الرّبو ليًال. 
منه  ُيشفى  ال  القصبي  الرّبو  داء  أّن  املعروف 
حني  املريض  لدى  تتكرّر  وعوارضه  ا،  ـً ّي نهائ
اندالعه.  في  تساهم  اّلتي  العوامل  تتوافر 
به  املصاب  جتعل  أن  الفّعالة  لألدوية  وميكن 
عن  بعيًدا  هادئة،  طبيعّية  حياة  يعيش 

العوارض املزعجة والنوبات املنّغصة.
وإذا كانت األدوية مفيدة في جلم نوبات الرّبو، 
املجال.  هذا  في  الغذاء  دور  إغفال  يجب  فال 
تطلق  ّية  غذائ محّسسات  هناك  أّن  صحيح 
عن  يغرب  أّال  يجب  لكن  الرّبو،  لداء  العنان 
البال أّن هناك أغذية لها أهمّيتها في الوقاية 
باحثون  أجراها  دراسة  وبحسب  الّداء،  هذا  من 
مرض  حّدة  فإّن  ّية،  الپرتغال پورتو  جامعة  من 
الرّبو عند البالغني تتراجع بنسبة 80 في املائة 
املعمول  ذاك  يشبه  غذائي  نظام  تطبيق  عند 
الغني  املتوسط،  البحر  حوض  بلدان  في  به 
شرط  االلتهاب،  ومضادات  األكسدة  مبضادات 
أن يتضّمن النظام املذكور، ما ال يقّل عن 300 

غرام من الفواكه يومًيا.
إًذا، يجب أن يكون عماد الّنظام الغذائي في داء 
الرّبو اخلضار والفواكه، وحّبذا لو وقع االختيار 
على األغذية الّطازجة املنتجة طبيعًيا «بيو» 
امللوّثات  من  املستطاع،  قدر  احلد،  أجل  من 
واملرّكبات الكيماوّية واإلضافات املشبوهة، وما 
والفواكه  اخلضار  إّن  هذه.  أّيامنا  في  أكثرها 
بيتا  مثل  األكسدة،  مبضادات  تزخر  املختلفة 
 (E) وڤيتامني   (C) وڤيتامني  كاروتني   -
يعتقد  اّلتي  واملغنيزيوم،  والزّنك  والسيلينيوم 
التنّفسي  اجلهاز  حماية  على  قدرة  متلك  أّنها 
الطريق  متهد  اّلتي  ّية،  االلتهاب العملّيات  من 
أمام مرض الربو. كما يجب احلرص على تأمني 
«أوميغا  الدهنّية  األحماض  من  يكفي  ما 
إبعاد  في  أهمّيتها  البحوث  بينت  اّلتي   «3

الغنّية  األغذية  من  والّتقليل  الرّبو،  مشكالت 
بالّدهون املُشبعة.

من  الوقاية  في  املفيد  الّنظام  تفاصيل  أّما 
نوبات الرّبو، فتشمل الّتالي: 

احلبوب - ويجب اختيار الكاملة منها املليئة 
اخلبز  أّما  املعدنّية.  واألمالح  بالڤيتامينات 
الّدقيق  من  املصنوعة  واملعجنات  األبيض 

ى فيجب احلذر منها. املصفَّ
البقولّيات اجلاّفة - 2 إلى 3 مرّات في األسبوع، 

بالّتناوب مع األرز، والسميد، والبطاطا.
 4 إلى   3 مبعّدل   - اجلاّفة  واملكّسرات  الفواكه 

حّبات يومًيا.

رفض  القدس  في  املركزية  احملكمة  قررت 
االستئناف الذي قدمته الشركة لتطوير قيسارية 
بنيامني  اسم  على  قيسارية  لتطوير  والصندوق 
العام  املدير  قرار  إلغاء  بخصوص  روتشيلد،  دي 
لسلطة اآلثار، مبا يتعّلق في منع أعمال بناء حّي 
سكنّي جديد في املنطقة احملاذية ألسوار املدينة، 
جديد  سكنّي  حّي  بناء  املخطط  من  كان  واّلتي 
فيها يعرف باسم «احلي رقم 1» في قيسارية.

البحر،  شاطئ  على   «1 رقم  منطقة «احلي  تقع 
مبحاذاة  قيسارية،  في  األثرّي  املوقع  شمالّي 
األسوار، وبالقرب من قنوات املياه القدمية الّتابعة 
للفترة الرومانّية. وتعتبر املنطقة من أهم املواقع 
في  األراضي  قيمة  تقّدر  حيث  قيسارية،  في 
الشواقل.  من  املاليني  بعشرات  املنطقة  تلك 
ركة لتطوير قيسارية قد قّدمت للجنة  وكانت الشِّ
التنظيم والبناء مخّطًطا لبناء حّي سكنّي جديد 
على  اعترضت  اآلثار  سلطة  أّن  إّال  املنطقة.  في 
املشروع بسبب التحف األثرّية الهاّمة في املوقع.
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بدأت احلفرّيات األثرّية عام 2005 لهدف دراسة 
لتطوير  ركة  الشِّ توّجهت  أن  بعد  وذلك  املوقع، 
اآلثار  سلطة  موافقة  لنيل  بطلب  قيسارية 
كشفت  املخّطط.  اجلديد  السكنّي  احلّي  لبناء 
األثرّية  املكتشفات  من  العديد  عن  التنقيبات 
الّشمالي  الّسور  من  مقطع  بينها:  من  الهاّمة، 
الرومانّية،  الفترة  من  األثرّية  قيسارية  ملدينة 
الرومانّية  للفترة  الّتابعة  املياه  قنوات  من  جزء 
والبيزنطّية، مخازن حملاصيل زراعّية وبعض من 
املعاصر واحملال الزراعّية، مما يدّل على استعمال 
املنطقة خارج األسوار كمنطقة زراعّية. كما عثر 
الفترة  من  املقبرة  آثار  على  املوقع  من  جزء  في 
احملّدد  مكانها  يعرف  يكن  لم  اّلتي  الرومانّية، 

حّتى بداية تلك احلفرّيات.
وفي أعقاب تلك االكتشافات أعلن املدير العام 
لسلطة اآلثار رفضه ملشروع البناء واقترحت سلطة 
اآلثار بناء احلّي السكنّي اجلديد، بعيًدا عن تلك 
املكتشفات األثرّية الهاّمة. وإزاء هذا القرار قّدمت 
ركة لتطوير قيساريا التماًسا إلى احملكمة  الشِّ
والّسماح  اآلثار  سلطة  قرار  تغيير  فيه  تطلب 
لها بإمتام مشروع البناء. وقد استمّر التداول في 

احملاكم بني الطرفني مّدة 7 سنوات.
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استند قرار املدير العام لسلطة اآلثار على أربعة 
من آراء الباحثني األثرّيني اّلذين أشاروا دون ترّدد 
بأّن مشروع البناء هذا في املوقع احملّدد «من شأنه 
أن يلحق األضرار في الّتحف األثرّية القّيمة في 
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أّن  كما  بالدنا.  في  أهمّية  األكثر  املواقع  أحد 
املخّطط اجلديد من شأنه أن يشوه ويفّكك صورة 

املخّطط السياحي املوّحد للموقع األثرّي». 
قرّرت  اجلديد،  البناء  مخّطط  رفض  إلى  إضافًة 
السماح  بعدم  اآلثار  سلطة  قرار  أّن  احملكمة 
للقيام مبشروع البناء ال يعتبر مصادرًة لألراضي، 
مشاريع  بقيام  سمحت  اآلثار  سلطة  أّن  إذ 

سياحّية في املنطقة.
املستشار القانوني لسلطة اآلثار، احملامي رضوان 
بدحي، واّلذي مّثل سلطة اآلثار أمام احملكمة في 
هذه القضية، صرّح بأّن «هذا قرار هاّم جًدا، وألّول 
تتضارب  اّلتي  القضايا  أّن  احملكمة،  تقرّر  مرّة 
بالبناء  املتعّلقة  األمور  بني  املصالح  فيها 
فإّن  واآلثار،  الّتراث  على  احلفاظ  وبني  والّتطوير 
اجلزء الّتابع للّتراث يحظى مبكانة أرفع وأهم. وأّن 
قرار احملكمة هذا يدعم ويعزّز مكانة سلطة اآلثار 
في دورها املؤّثر على مخّططات البناء والّتطوير 
احملكمة  أّيدت  وقد  والّتراث.  اآلثار  مواقع  في 
الّتخطيط  أثناء  تدخلها  بأّن  اآلثار  سلطة  رأي 
احلواجز  من  العديد  يزيل  أن  شأنه  من  املسّبق، 
يوفر  أّنه  كما  البناء.  ملشاريع  املبادرين  أمام 
األموال  وتبذير  الوقت  هدر  من  الكثير  عليهم 

خالل املراحل املتقّدمة ملشروع».
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) (مدير قسم ال
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750 غراًما من صدر الّدجاج (مقّطع إلى شرائح).

½2 حّبات من الفليفلة احلمراء.

½2 حّبات من الفليفلة اخلضراء.

½2 حّبات من الفليفلة الصفراء.

6 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.
©WBKB�«®

فّصان من الّثوم املفروم.
ـ«تاباسكو». القليل من ال

3 مالعق من عصير الليمون.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزّيتون.

رّشة ملح.

©.bI�K�®

1 كأس من الفستق املقلي.
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جنّفف  احلجم؛  متوّسطة  مكّعبات  إلى  ونقّطعها  الفليفلة  نغسل 
أن  إلى  الزّيتون  زيت  من  بقليل  ونقليها  ورقّية  مبناشف  الفليفلة 

ّينة وطرّية، ومن ثّم نزيلها عن الّنار. تصبح ل
ننّشف شرائح الّدجاج مبناشف ورقّية؛ نضع القليل من زيت الزّيتون 
في مقالة ونقلي فيه الّدجاج من جميع اجلوانب على نار عالية، 

ومن ثّم نزيل الدجاج عن الّنار ونضيفها إلى الفليفلة.
والّدجاج،  الفليفلة  على  ونضيفها  مًعا،  الصلصة  مرّكبات  نخلط 

ونرّش فوقها الفستق قبل الّتقدمي.

è½ Òu K *« èKH O KH « l  ÃUł Òb « —b�è½ Òu K *« èKH O KH « l  ÃUł Òb « —b�

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
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تتعامل  كيف  لتعرف  دبلوماسّية  أكثر  كن 
االهتمام  من  املزيد  أظهر  العمل.  مشاكل  مع 

بإجنازات احلبيب، فهذا سيقرّبه منك أكثر.

تنظر اليوم إلى األمور بطريقة مختلفة وأكثر 
واقعية قد تساعدك على تخطي املشاكل. ال 

تستخدم أسلوب األمر فاحلبيب يكرهه. 
 

فال  العمل  زمالء  على  تعتمد  أن  تستطيع 
تقلق من الضغوطات، واطلب املساعدة. عليك 
أن تشّجع احلبيب لكي يظهر حقيقة مشاعره.

في  حياتك،  في  أساسي  دور  يلعب  أحدهم 
نّظم  جديدة.  ترقية  على  حصولك  سبيل 
حياتك وحاول أن توازن ما بني العمل واحلبيب.

قد يشّكل لك هذا اليوم حتدٍّ كبير، فالكثير 
احلبيب  أن  تشعر  انتظارك.  في  القرارات  من 
تغّير في تعامله معك، واجهه واعرف األسباب.

تّطلع على أسرار هاّمة في العمل.. عليك أن 
تعرف كيف حتافظ عليها. سيطر على انفعاالتك 
احلبيب. به  يقوم  تصرّف  كل  جتاه  تغضب  وال 

ال تنصت إلى الشائعات، واهتم فقط بعملك. 
املقرّبني  تدع  فال  احلبيب،  مع  ناجحة  عالقتك 

التدّخل لهدمها!

األخبار  من  الكثير  ومع  بالكثير  يومك  تبدأ 
السارة، التى تدخل البهجة إلى قلبك. تذّمرك 

الدائم يقلق احلبيب، ويبعده عنك.

وال  اليوم  لك  بالنسبة  مربكة  األمور  تبدو  قد 
جتاهها.  صحيحة  قرارات  تتخذ  كيف  تعرف 
احلبيب ال يطلب منك الكثير يريدك كما أنت.

تصادفك،  قد  املتوّقعة  غير  املشاكل  بعض 
أن  عليك  تواجهها.  كيف  تعرف  أن  عليك 
تقلب الصفحة، وأن تبدأ من جديد مع احلبيب.

ضغوطات العمل قد تضطرك إلى حمل مشاكله 
إلى املنزل. حياتك العاطفّية مستقرّة خالل هذه 

الفترة، وانسجامك واضح مع احلبيب.

شيء  أي  تقرر  وأن  تتفوّه  أن  قبل  ًدا  جّي فّكر 
تقوم به. ال تكن كثير االنتقاد للحبيب، فأنت 

تدرك أنك لن جتد احلب بعيًدا عنه.
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4 حّبات كبيرة من البطاطا.
250 غراًما من الكفتة اجلاهزة.

1 ملعقة كبيرة من الزيت. 
حّبتان كبيرتان من البصل املفروم.

4 فصوص من الّثوم املفروم.
حّبتان من الفلفل األخضر احلار املفروم.

1 حّبة متوّسطة من الفلفل احللو املفروم ناعًما.
3 حّبات كبيرة من البندورة املقّشرة، مفرومة ناعًما.

ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة.
ملعقتان كبيرتان من دبس الرّمان.
1 ملعقة كبيرة من البهار املشكّل.

1 ملعقة صغيرة من امللح.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

1 ملعقة صغيرة من القرفة.
1 كوب من املاء.
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باستعمال مقشرة اخلضروات نقّشر البطاطا. باستعمال سّكني حادة، 
ا في شرائح البطاطا لنصل  ـً نقّطع البطاطا إلى شرائح؛ نعمل شّق

إلى منتصفها فقط.

من  وفيرة  بكمّية  البطاطا  نغمر  البطاطا.  نضع  عميق  طبق  في 
ملعقتني كبيرتني من امللح. ندع البطاطا ملّدة  املاء. نضيف مقدار 

ّينة أو طرّية. 20 إلى 30 دقيقة إلى أن تصبح ل

نخرج البطاطا من املاء ونضعها في مصفاة كي نتخّلص من املاء 
الفائض.

نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من الكفتة، ونضعه في الّشق في شرائح 
البطاطا. نكمل حشو بقّية شرائح البطاطا بنفس الطريقة. نرّتب 

البطاطا احملشوّة بالكفتة في صينّية عالية احلاّفة أو طبق فرن.
متوّسطة.  نار  على  املقالة  نضع  الزيت.  نضع  واسعة  مقالة  في 
باستعمال  احللو.  والفلفل  احلار  الفلفل  الّثوم،  البصل،  نضيف 
ملعقة خشبّية نقّلب اخلضروات إلى أن تفوح رائحة الفلفل. نضيف 
البندورة، معجون البندورة، دبس الرمان، البهار، امللح والقرفة. نقّلب 
اخلضروات  ندع  املاء.  نضيف  ثّم  دقيقتني  أو  دقيقة  ملّدة  اخلضروات 

لتطهو لعّدة دقائق لتتكّون صلصة متجانسة.
نوزّع الصلصة على شرائح البطاطا احملشوّة بالكفتة.

نثّبت الرّف الشبكي في وسط الفرن. نسّخن الفرن إلى درجة حرارة 
180 مئوّية.

نغّلف صينّية البطاطا بالكفتة بقطعة من ورق األلومنيوم.
أن  إلى  دقيقة   50 إلى   40 ملّدة  الفرن  في  البطاطا  صينّية  نضع 

تنضج البطاطا وتتسّبك الصلصة.

è²H~ U Ð U ÞU D ³ « è ÒO M O�è²H~ U Ð U ÞU D ³ « è ÒO M O�
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W{U|—Êu ÒK� q�d� ∫U�—d�|

توّج األسطورة األرجنتينّية، ليونيل ميسي، كأفضل العب في العالم 
لعام 2012؛ بعد أن تغّلب على صديقه أندريس أنييستا، و«الّتعيس» 
رونالدو، ليصبح بذلك ميسي الالعب االّول في تاريخ كرة القدم اّلذي 
الّتوالي!! على  الرابعة  للّسنة  الذهبّية  الكرة  جائزة  على  يحصل 

بإمكاننا القول إّن حتطيم األرقام القياسّية بالّنسبة مليسي هو أمر 
عادّي جًدا، بل هذه هي وظيفته منذ أن ارتقى إلى فريق البالغني في 
ا»،  نادي برشلونة، بعد أن نشأ وترعرع منذ نعومة أظفاره في «ال ماسّي

أكادميّية كرة القدم الّتابعة للفريق الكاتالوني.
هنالك فئة صغيرة من اتباع «املترجم الشهير» (مورينيو)، و«الّتعيس» 
(كريستيانو)، اّلتي تعتقد بأّنه ال يحّق مليسي الفوز بالكرة الذهبّية، 
ألّنه لم يحّقق مع فريق برشلونة سوى كأس امللك اإلسپاني؛ بينما 
«الّتعيس» اّلذي سّجل 63 هدًفا وفاز مع حّكام ريال مدريد ببطولة 
الدوري اإلسپانّي، هو اّلذي يستحّق الّتتويج كأفضل العب لعام 2012.

øWO³¼c�« …dJ�« w�O� Òo×²�¹ «–U*

 ألّنه أّول العب في الدوري اإلسپانّي يسجل 50 هدًفا في موسم 
واحد فقط! 

ـ232 هدًفا.  ألّنه هّداف برشلونة األّول، بعد أن حّطم رقم سيزار ب
 ألّنه أّول العب في تاريخ الليچا يسجل 8 «هاتريك» (8 ثالثّيات) 

في موسم واحد.
 ألّنه أّول العب ُيتوّج ملَك هّدافي دوري األبطال، 4 مرّات متتالية.

 ألّنه صنع 29 هدًفا مع برشلونة واألرجنتني هذا املوسم!
أوروبا! أبطال  دوري  في  واحدة  مباراة  في  أهداف   5 سّجل  ألّنه   

 ألّنه تخّطى انزاچي وهنري بعدد األهداف في دوري األبطال. 
 ألّنه كسر رقم سيزار مع برشلونة، 13 «هاتريك»!

ـ8 أهداف! ـ«سوپر األوروبي» ب  ألّنه أصبح الهّداف األّول ل
 ألّنه سّجل في 10 مباريات متتالية في الليچا. 

 ألّنه ثاني العب يسّجل أكثر من 35 هدًفا في جميع البطوالت 
خالل 4 مواسم على الّتوالي.

ـ«كامپ نو»، محّطًما   ألّنه سّجل في 6 مباريات متتالية في ال
ـ 5. رقمه الّشخصّي ب

 ألّنه عادل رقم سامويل إيتو بتسجيله في 7 مباريات متتالية 
ـ«كامپ نو» في الليچا. خارج ال

 ألّنه سّجل أسرع «هاتريك» في الّدوري، خالل 17 دقيقة ضد مايوركا.

 ألّنه أّول العب في دوري أبطال أوروبا يسّجل 14 هدًفا في موسم واحد.
ـ150 هدًفا في الّدوري.  ألّنه أصغر العب في العالم يصل ال
 ألّن في رصيده - في املوسم احلالي - 27 هدًفا في الليچا.

 ألّنه الهّداف الّثاني للكالسيكو عبر التاريخ، وينقصه هدًفا واحًدا 
ليتعادل مع راؤول.

 ألّنه الهّداف الّتاريخي لبرشلونة.
 ألّنه سّجل عام 2012 91 هدًفا.

 ألّنه استطاع تخّطي رقم پيليه (73 هدًفا في سنة واحدة).

°°ÆÆw O 0 “u Hð Ùd ~ «Ë ÆÆè ÒO ³ ¼c « Ùd ~ U Ð “u H ¹ w O°°ÆÆw O 0 “u Hð Ùd ~ «Ë ÆÆè ÒO ³ ¼c « Ùd ~ U Ð “u H ¹ w O

 ألّنه حّطم الرقم األكبر ملولر.. 85 هدًفا في سنة واحدة. 
 ألّنه أّول العب في الّتاريخ يرّشح للكرة الذهبّية 6 مرّات.

البرازيل. ضد  األرجنتني  مع  «هاتريك»  يسّجل  أن  استطاع  ألّنه   

 ألّنه تبّقى له 3 أهداف ليتخّطى أهداف مارادونا مع األرجنتني.

هدًفا.  190 الليچا -  في  سيزار  األسطورة  أهداف  تخّطى  ألّنه   

°°ÆÆw�«u Ò²�« vKŽ WFÐ«d�« WM Ò�K�

املركز  سيحتّل  كان  ميسي،  أهداف  دون  من  برشلونة  فريق  ألّنه   
الّسادس بدل األّول في املوسم احلالي.

 ألّن تشاڤي وأنييستا صنعا هذا املوسم 16 هدًفا مليسي فقط.
بالكرة  الفوز  فعًال  يستحّق  ميسي  بأّن  تعتقدون  أال 

ة لعام 2012 أيًضا؟!! ّي الذهب

°øUH O Š w ÐU J  l  ËœUM Ð tK L F ² ¹ Íc Ò « d × Ò « u ¼ U
منذ أن توّلى املدرّب الّشاب و«عدمي الّتجربة»، أريك 
وهنالك  حيفا،  مكابي  في  املدرّب  منصب  بنادو، 
حتّسن ملحوظ وملموس، بل وتغيير جذرّي في أداء 
الفريق احليفاوّي األخضر، نسبًة إلى افتتاحّية املوسم 

املأساوّية، بقيادة املدرّب الّسابق روڤني عاطر.
الفريق  في  بنادو  فعل  ماذا  ُتطرح:  اّلتي  واألسئلة 
لألفضل؟  الّتغيير  هذا  على  تأثيره  نسبة  هي  وما 
وأين جنح في املكان اّلذي فشل فيه عاطر اّلذي كّون 

بنفسه هذا الفريق اّلذي ينجح معه بنادو؟
اخلطوة الناجحة األولى لبنادو كانت بلورة تركيبة أساسّية واحدة، 
طفيفة  تغييرات  مع  هذا،  يومنا  وحّتى  البداية  منذ  معها  تابع 
(أغلبها اضطرارّية) هنا وهناك؛ بينما عاطر كان يغّير التركيبة 
ا، وهذا أّدى إلى عدم الثبات في األداء وإحداث  في كّل مباراة تقريًب

فوضى في صفوف الفريق.
في عهد عاطر كان هنالك شعور بأّن مجموعة من الالعبني غير 
راضية عن تصرّفاته (إبعاد كاطان وبوكولي من الكادر الواسع...) 
وتعامله معهما، وكان واضح للجميع، وخصوًصا في أّيامه األخيرة، 
على  السيطرة  فقد  كما  وبالعبيه،  بنفسه  الّتامة  الثقة  فقد  أّنه 

زمام األمور، وانعكس ذلك بنتائج سلبّية في غالبّية 
بحجم  بفريق  يليق  ال  متدنٍّ  أداء  وتقدمي  املباريات 
قبل  ما  املرتبة  حّتى  تدهور  اّلذي  حيفا،  مكابي 

األخيرة، حتت اخلط األحمر!!
أّما بنادو فنجح بتثبيت الفريق من جميع الّنواحي، 
على  الالعبني  من  االقتراب  كيفّية  ًدا  جّي وعلم 
كانوا  بغالبّيتهم  واّلذين  الّشخصي،  الّصعيد 
فائقة  وبسرعة  ثالث،  أو  سنتني  قبل  معه  يلعبون 
شعرنا بالتغيير من ناحية الالعبني وتعاملهم في 
ّية» لم تبُد عليهم  املباريات اّلتي برزوا فيها، ولعبوا بروح «قتال

سابًقا، ومعها أتت االنتصارات وجاء التقّدم في الالئحة.
واليوم يحتل مكابي حيفا املرتبة الثالثة برصيد ؟؟؟ نقطة ويبتعد 
ـ 8 نقاط فقط عن املتصّدر مكابي تل أبيب (اّلذي تغّلب عليه  ب
لعبه  احليفاوّي  الفريق  تابع  وإذا  1-0)؛  شهر  قبل  جيفا  مكابي 
وتقّدمه بنفس الوتيرة، وخاصة مثل املباراة األخيرة التي قّدمها ضد 
النادي الرياضي أشدود (4-1)، فال تتفاجأوا إن جنح بنادو والفريق 
هذا،  حتّقق  وإن  املوسم..!!  نهاية  في  البطولة  باختطاف  احليفاوّي 

فهذه البطولة ستكون األكبر في تاريخ الّنادي احليفاوّي.

©å5  —uáÝò sŽ nDKÐ® ËœUMÐ
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Æ ̀ ¹Òd�« ◊U� Ð vK ÓŽ UN ÚO Ó� ≈ ÔV Ó¼Ú–Ó√

 Ós Ú¹Ó √ Ús � ∫ÔÁu�ÓQ ÓÝÓË ¨«ÎdO¦ Ó� ÔÁÔƒU�b Ú�Ó√ Óp × Ó{

ø«c¼ ̀ ¹=d�« Ô◊U� Ð ÓpÓ�

ÆwI¹b ÓB� Ôt ]½≈ ∫ Ó»UłÓ√

øÓp ÔI¹b Ó� Óu Ô¼ Ús Ó�ÓË ∫ÌW Ó¹d Ú� Ô� Ð «u Ô�U�

 w½Ôc ÔšÚQ Ó¹ ÍcÒ�« Ôe¹e ÓFÚ�« wI¹b Ó� Ôt ]½≈ ∫ Ó»UłÓ√

 …Ód¹e Ó Ú'«  w	  Ôt ÓðÓ—U¹“  Ôb¹—Ô√  ÌÊUJ Ó�  =q Ô�  v�≈

Æ …Ó—u× Ú�Ó Ú*«

 U½Óc ÔšÚQ Ó¹  ÚÊÓ√  Ôo 	«u Ô¹  Úq Ó¼  ∫Ì¡«e ÚN ² ÚÝU Ð  «u�U�

 øU ÎCÚ¹Ó√ Ôs Ú× Ó½

 Ôt ÚM �  ÚVÔK ÚÞ«ÓË  ¨«c¼  ÓpI¹b Ó�  vK ÓŽ  UM Ú	Òd ÓŽ

 U¼Ób ÚM ŽÓË  ¨ ̀ ¹Òd�«  Ó◊U� Ð  Ôt ÓF Ó�  Ód
C Ú× Ô¹  ÚÊÓ√

° Óp Ô�Òb ÓB Ô½

 «Î—Ëd Ú� Ó�  wI¹b Ó�  ÔÊu ÔJ ÓO ÓÝ  ∫w½«—  Ó‰U�

 Úr ÔJ ÓF Ó�  ÔÊuJÓO ÓÝ  Ú Ô-ÚœÓ—
Ó√  «–≈Ë  ¨Úr ÔJ Ð  ·̂d ÓF ÒÓ²K �

ÆÆÆ ÓÊu³ Ó¼Úc Óð UL ÓM Ú¹Ó √ U ÎL
z«œ

 XÚO Ó³ Ú�«  w	  ¨ ÌÊUJ Ó�  =q Ô�  w	  wMÔI 	«d Ô¹  Ôt ]½ ≈

 ¨«Îb ÓÐÓ √  wM Ô�Ôd Ú² Ó¹  ô  ÆÆ…Ó—U Ú(«ÓË  W ÓÝÓ—ÚbÓ*«ÓË

 ÚÊ≈  wF Ó�  vIÚ³ Ó¹  ¨Í—UE² Ú½U Ð  ÔÊuJ Ó¹  U ÎL
z«œÓË

 w ÒM �  ÔVÔK ÚD Ó¹  ô  ¨«Î—Ëd Ú� Ó�  ÚËÓ√  U ÎM¹e ÓŠ  ÔXÚM Ô�

 Ô ÚœÓ—
Ó√ ULÒÓK Ô�ÓË ¨«Îb ÓÐÓ √ w ÒM � ÔV ÓC ÚG Ó¹ ôÓË ¨U Î¾ ÚO Óý

 Ó…Ó—U¹“ V̂ × Ô¹ÓË ¨«ÎdO¦ Ó�  öŠ=d�« V̂ × Ô¹ w½«—

Æ…Ób¹b Ó Ú'« s �U�Ó_«

 v�≈  Ó»U¼Òc�«  UNO	  ÔV ÓžÚd Ó¹  Ì…]d Ó�  =q Ô�  w	

 ¨ ÒÍ=d��« Ôt ÓI¹b Ó� uŽÚb Ó¹ ÓÊU� ¨Ì…Ób¹b Ół ÌWÓK ÚŠ—

 vK ÓŽ ÌWÓK ÚŠ— v�≈ w½Úc ÔšË Ó‰UF Óð ∫ÔtÓ� Ô‰uI Ó¹ÓË

 Æ ̀ ¹Òd�« ◊U� Ð

 v�≈  ÔtÔK L Ú× Ó¹ÓË  ¨«Î— Úu Ó	  Ôt ÔI¹b Ó�  wðÚQ ÓO Ó	

ÆÔrOI Ô¹ ÔYÚO ÓŠ …Ó—u× Ú�Ó Ú*« …Ód¹e Ó Ú'«

 ÔV ÓFÚK Ó¹  w½«—  ÓÊU�  U�Ób ÚM Ž  ¨ ÂU Ò¹Ó_«  b ÓŠÓ√  w	

 Ús ÓŽ  Úr ÔN ÓŁ]b ÓŠ  ¨t zU�b Ú�Ó√  Ól Ó�  ÊU² Ú�Ô³ Ú�«  w	

 w²ÒÓ�«  …Ó—u× Ú�Ó Ú*«  …Ód¹e Ó Ú'«  v�≈  t ðöŠ—

ÆÔb¹d Ô¹ U� ]q Ô� UNO	 Ôb − Ó¹

 ¨Ôt ÚM �  «Ëd � ÓÝÓË  ¨ ÔÁu�=b ÓBÔ¹  Úr Ó�  Úr ÔN ]MJ�

 v�≈  ÓV Ó¼Úc Óð  ÚÊÓ√  Ôs J Ú Ô1  ÓnÚO Ó�  ∫ÔÁu�ÓQ ÓÝÓË

 Ôb Ółu¹  ô  U ÎÝUÝ√Ë  ¨Ì…Ó—u× Ú� Ó�  Ì…Ód¹e Ół

°øÁcN Ó� Ï…Ód¹e Ół

 Ï…Ó—u× Ú� Ó�  Ï…Ód¹e Ół  Ó„UM Ô¼  ¨vK ÓÐ  ∫Úr ÔN ÓÐUłÓ√

 bOŽ  œuł ∫nO�Qð ™

 wšËœ ÍR� ∫rÝ— ™

 å¡wý q� W³²J�ò ∫dýUM�« ™

åÊu²¹e�« rŽ«dÐò ∫WK�KÝ ™

øÍÒd ? ? ? ? ? ? ? « w ½«— o ¹b� u ¼ s Ó

 …Ód¹e Ó Ú'«  v�≈  w½Ôc ÔšÚQ Ó¹  ¨U Î¾ ÚO Óý  Ó·d ÚŽÓ√  ÚÊÓ√

ÆÔt ÚM ÓŽ ÔY Ó× ÚÐÓ√ U� ÒÓq Ô� Ôb ÚłÓ√ ÔYÚO ÓŠ ¨…Ó—u× Ú�Ó Ú*«

 «u�U�ÓË  ¨w½«—  Ô¡U�b Ú�Ó√  Óf ]L Ó Ó%

 UMÓI¹b�  ÓÊuJ Ó¹  ÚÊÓ√  Ôo 	«u Ô¹  Úq Ó¼  ∫ÔtÓ�

øÔÁ«d Ó½  ÚÊÓ√  ÔlODÓ² Ú� Ó½  v² Ó�  øU ÎCÚ¹Ó√

 Ó—uC Ô Ú(«  Ôt ÚM �  ÔVÔK ÚÞÓQ ÓÝ  Î «b Óž  ∫w½«—  Ó»UłÓ√

 Ús ]
2 ÔVÔK ÚD Ó¹ Ôt ]M J�ÓË ¨Ú Ô-ÚœÓ—

Ó√ «–≈ ÊU² Ú�Ô³ Ú�« v�≈

 ÎU¹=b Ół ÓÊuJ Ó¹ ÚÊÓ√ ¨ ÔtÓ� U ÎI¹b Ó� ÓÊuJ Ó¹ ÚÊÓ√ Ôb¹d Ô¹

Æt ² Ó�«b Ó� w	

 w	  Ô¡U�b Ú�Ó_«  Ól ÒÓL Ó Ó&  ¨w�U Ò²�«  ÂÚu ÓO Ú�«  w	

 ⁄—UH Ð Ôt ÓI¹b Ó�ÓË w½«— «Ëd ÓEÓ² Ú½«ÓË ¨ ÊU² Ú�Ô³ Ú�«

ÆÆd Ú³ ]B�«

 ÓV ÓC Óž  ¨ ÔÁÓb ÚŠÓË  w½«—  Óq Ó�ÓË  U�Ób ÚM ŽÓË

 ∫ÔtÓ� «u�U�ÓË ¨«ÎdO¦ Ó� ÔÁÔƒU�b Ú�Ó√

øÓp ÔI¹b Ó� Ós Ú¹Ó√ øU ÒM � Ôd
Ó� Ú� Óð Úq Ó¼ ≠

øUM ÚOÓK ÓŽ Ô»c ÚJ Óð Úq Ó¼ ≠

 Ôq BÓO ÓÝ  ¨Úr ÔJ ÚOÓK ÓŽ  Ô»c Ú�Ó√  ô  Ò̈ö Ó�  ∫ Ó»UłÓ√

ÆÎôUŠ wI¹b Ó�

 ÓnÚO Ó� ∫«u�U�ÓË ¨t�Úu ÓŠ Ús � ÔÁÔƒU�b Ú�Ó√ Ól ÒÓL Ó Ó&

øwðÚQ ÓO ÓÝ Ós Ú¹Ó √ Ús � ø«c¼ ÔÊuJ Ó¹

 ¨wI¹b Ó� U¹ U ÒO Ó¼ ∫ ÌlH ÓðÚd Ô� Ì Úu ÓBÐ w½«— Ó‰U�

° Ó„—UE² Ú½« w	 wzU�b�ÚQ Ó	

ÆÚr ÔN ÓM ÚO ÓÐ Ón Ó�ÓË ÓË ¨ Ôo¹b ÒÓB�« Óq Ó�ÓË ̈—Úu ÓH Ú�« vK ÓŽÓË

 ÆÆ Ì‰u¼Ôc Ð o¹b ÒÓB�« Óp�– v�≈ Ô¡U�b Ú�Ó_« Ód
ÓE Ó½

 ÔtÓ�  Î̈öOL ÓłÓË  U Î½ÒÓuÓK Ô�  «ÎdO³ Ó�  U ÎÐU Ó² �  ÓÊU�  Úb ÓI Ó�

ÆÆ Ê«dO³ Ó� ÊU½ÒÓuÓK Ô� ÊUŠUM ÓłÓË Êö Úł—

 Óp ÔI¹b Ó�  Óu Ô¼  «c¼  Úq Ó¼  ∫Ó5A ¼Ób ÚM Ô�  «u�U�

ø°Í̂=d =��«

 ¨ÔrOL Ó Ú(«  wI¹b Ó�  Ôt ÒÓ½ ≈  ∫w½«—  Ó»UłÓ√

 ̀ ¹Òd�«  ◊U� Ð  vK ÓŽ  ÔXÚ¾ ý  v² Ó�  w½Ôc ÔšÚQ Ó¹

Æ…Ó—u× Ú�Ó Ú*« …Ód¹e Ó Ú'« v�≈

 Ôb¹d Ô¹ Ús Ó� ÒÓq Ô� Óc Ôš¬ ÚÊÓQ Ð Úr Ô�Ôb ŽÓ√ ∫ Ô»U² J Ú�« Ó‰U Ó�

 ̀ ¹Òd�« ◊U� Ð vK ÓŽ ¨w� U ÎI¹b Ó� ÓÊuJ Ó¹ ÚÊÓ√

 «Î—U− ÚýÓ√ Ôb −ÓO ÓÝ Ó„U ÔM¼ÓË ¨…Ód¹e Ó Ú'« ÓpÚK ð v�≈

 =q ÔJÐ  W ÓŽ]u ÓMÔ Ú*«ÓË  W Ó½]uÓKÔ Ú*«  V Ô² ÔJ Ú�U Ð  ÎW Ó¾OK Ó�

 Ô√Ód
ÚI Ó¹  ÔYÚO ÓŠ  Æ Ê«u Ú�Ó_«ÓË  ÂU− ÚŠÓ_«ÓË  ‰UJ ÚýÓ_«

 Ì…Ód Ó�UG Ó� w	 Óq ÔšÚb ÓO � ¨ ÔÁÔ—U² Ú� Ó¹ Ì»U² � =ÍÓ√ w	

ÆÌ…Ób¹b Ół

 «u	d ÓŽ  ÚÊÓ√  Ób ÚF ÓÐ  «ÎdO¦ Ó�  w½«—  Ô¡U�b Ú�Ó√  ÓÕd Ó	

 «u½uJ Ó¹  ÚÊÓ√  «u³ÓK ÓÞÓË  ¨ ]ÍÒd Ò
��«  w½«—  Óo¹b Ó�

 =q Ô�  v�≈  Úr Ô¼Óc ÔšÚQ ÓO �  U ÎCÚ¹Ó√  ÔtÓ�  Ó¡U�b Ú�Ó√

ÆÆ  «d Ó�UGÔ Ú*«

 ‰UHÞú� WB� ‰UHÞú� WB�
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u�ËœuÝu�ËœuÝ

 qB	 w	 ÎU�uBšË rz«œ qJAÐ  rN�UHÞ√ Èb� `ý— s� ÊuJ²A¹  l{d�«Ë ‰UHÞô« w�U¼√ s� dO¦J�«

 X�O�  tð—«dŠË  q�Q¹  ¨VFK¹  ¨bOł  Ã«e0  qHD�«  ¨WNł  s�  ÆrŠ  ÂËbÐ  `ýd�«  Íd(UÐ  r�Ë  ¡U²A�«

 `�� W−O²½Ë ¨ÂuO�«  UŽUÝ ‰«uÞ œËb�� tH½« ¨ÂuMK� œuK)« VFB²�¹ ¨Èdš√ WNł s�Ë ¨WFHðd�

 ø tKF	 UMOKŽ U� «–« Æn½_« ‰uŠ WJŠË —«dLŠ« s� qHD�« w½UF¹ ¨…d¦JÐ n½ô«

 qHD�«  ÷d� WKŠd� w	 w�U¼_« WI	«d* ‰uK(«Ë WO×B�« `zUBM�«  `M0 å uáODáOÞò r²Nð UM¼

ÆÂö�Ð ÷d*« wD�²�

 —U³²Žô«  5FÐ s¹cš¬ ¨W¦�U¦�«  qOł v²Š ‰UHÞ_«Ë l{dK� ÎUBOBš  U−²M� WK�KÝ  —uÞ YOŠ

 Æ5G�UÐ «u�O� ‰UHÞ_« Ê√

 Ê√ YO×Ð WHK²�� WLFÞQÐË …dOG�  UŽd−Ð ‰UHÞú� ÂÒbIð UN½√ u¼ å uáODáOÞò  U−²M� eO1 U�Ë

ÆW�uN�Ð WŽd'« Ÿö²Ð« tMJ1 qHÞ q�

 ÎUÐUB� ÊuJ¹ Ê« sJL*« s� Î «–« ¨WFHðd� tð—«dŠ sJð r� Ê« ¨œËb�� tH½√Ë `ýd�« s� qHD�« …U½UF� bMF	

 qHÞ s� qI²Mð w²�«  UÝËdO	 Á—bB� ÀuKð „UM¼ ¨`�_« vKŽ ÆUOKF�« fHM²�« p�U�� w	 »UN²�UÐ

 w²�«Ë fHM²�« p�U�� w	 »UN²�ô W¹œR*« ¨r�'« s� Èdš√  «“«d	« Ë√ »UFK�« o¹dÞ sŽ dš¬ qHD�

 i¹d� dOž qHD�« ÊUÐ Âe& ô qHD�« …—«dŠ ŸUHð—« ÂbŽ WIOIŠ Ê« Æqz«uÝ  «“«d	« qJý vKŽ dNEð

 dŁUJ²ð ô rJ�UHÞ« Èb� …œułu*«  UÝËdOH�« Ê« v�« dOAð …—«d(« ŸUHð—« ÂbŽ Ê« ÆÍbF� dOž d�ô« Ê«Ë

 ‰UI²½ô qO¾{ ‰UL²Š« v�« ÎUC¹√ dOA¹ r�'« …—«dŠ ŸUHð—« ÂbŽ Æ…dODš X�O� w¼Ë …dO³� WŽd�Ð

ÆÎULzU� ‰«“ U� ÷d*« ‰UL²Š« sJ� ¨s¹dš¬ ‰UHÞ_ ÈËbF�«

 Æ̀ ýd�« Ë« œd³�« s� …d� 12  w�«uŠ ‰UHÞô« ÊuÐUB¹ ¨v�Ëô« ‰UHÞô«  «uMÝ ‰öš Ê√ d�c�UÐ d¹bł

 p�c� ¨¡U²A�«Ë n¹d)« wKB	 ‰öš q�«u²� qJAÐ qB% œd³�«Ë `ýd�«  ôUŠ rEF� Ê« YO×Ð

 WHK²�� WÐU�« „UM¼ …d� q� w	 Æ‰UHÞô« Èb� WLz«œ W�UŠË dL²�� ÷d� v�« ‰u×²¹ `ýd�« ÊUÐ Èd½

 Æ UÝËdOç�« YOŠ s�

ø÷d*« Z�UF½ nO�

 ¨÷d*«  ÷«dŽ√  nOH�ðË  qON�ð  vKŽ  ÃöF�«  e�d²¹  p�c�  ¨ UÝËdOç�«  ‰UI²½ô  ÃöŽ  „UM¼  fO�

 ÆfHM²�« qON�ðË ÂuM�« vKŽ qHD�« …bŽU��

 «http://www.tiptipot-ar.co.il/?CategoryID=271&ArticleID=181»\t «_new»
 bŽU�¹  “̈U²2  Õö�«  eO�d²ÐË  W(U�  d×Ð  ¡U�  vKŽ  Íu²×¹  ŒU�Ð  u¼Ë   ∫d×³�«  ¡U�  ŒU�Ð  rOHDHÞ

 Æn½ô« ÊUI²Š« nOH�ð vKŽ

 «http://www.tiptipot-ar.co.il/?CategoryID=271&ArticleID=224»\t«_new»
 sŽ W&UM�« n½ô« ‰uŠ WJ(«Ë —«dLŠô« nH�ð w²�« «dO	u�ô«Ë E 5�U²OHÐ wMž qł ∫q−	√ rOHDHÞ

 Æ—dJ²*« n½ô« `��

 «http://www.tiptipot-ar.co.il/?CategoryID=271&ArticleID=180»\t«_new»
 ÆfHM²�« qON�²� WOðU³½  U�öš vKŽ Íu²×¹ fLK*« rŽU½ VÞ— ‚—Ë ∫n½ö� VÞ— ‚—Ë rOHDHÞ

 Æ̀ ýd�UÐ WÐU�ô« ¡UMŁ« n½ô« `�* UBOBš rzö� Z²M*«

 «http://www.tiptipot-ar.co.il/?CategoryID=271&ArticleID=179»\t«_new»
 bŽU�¹ Z²M*« «c¼ ÆsšU��« —U�³�« “UNł w	 Ë« qHDK� dODI²K� W¹dDŽ W�öš ∫”u²³OK�« rOHDHÞ

 ÆÂuM�« ¡UMŁ« fHM²�« ‘UF½« vKŽ

∫XO³�« w	 ÃöFK� WO	U{« ‚dÞ

 tF{ËË ÍuD� nýdý Ë« WHAM� WłdŠœ rJMJ1 ¨ÂuMK� qHD�« dOC% ¡UMŁ√ ∫qO*UÐ WýdH�« «uF{

 s�  rJKHÞ  ÆUC¹«  W×I�«  lML²Ý  w�U²�UÐË  oK×K�  qz«uÝ  ‰u�Ë  lMLOÝ  qO*«  ÆqHD�«  ”√—  X%

 ÆqOK�«  UŽUÝ w	 kIO²�¹

 qON�²Ð r¼U�¹Ë ¡«uN�« vKŽ WÐuÞ— nOC¹ sšU��« —U�³�« “UNł Â«b�²Ý« ∫¡«uNK� WÐuÞ— «uHO{√

 ÆfHM²�«

 q�ž ÆWÐ—UI²�  U�ËQÐ d¹d��« ný«dý q¹b³ð ∫rJKHDÐ WÞU;« W¾O³�«Ë ÊUJ*« W¹U�Ë vKŽ «uE	UŠ

 ÊUJ� s�  UÝËdOH�« ‰UI²½«Ë ‰UHÞô« 5Ð ÈËbF�« ‰UI²½« lM� vKŽ bŽU�OÝ »UF�ô« nOEMðË s¹bO�«

 Ædš¬ v�«

 ÊU¹œR¹  wzUN½  ô  `ý—Ë  dL²��  ‰e½  ∫  `O×B�«  qJA�UÐ  qz«u��«  „öN²Ý«  Èu²��  vKŽ  «uE	UŠ

Æqz«u��« Ê«bI	 v�«

©ÆŸÆŸ®

rN�UHÞ√ `ý— bMŽ q¼ú� `zUB½ ÂÒbIð å uáODáOÞò

 s� ‰UHÞ_ w�U¼« WK¾Ý√ vKŽ œdð å„öOLOÝò

WMÝ v Ò²Š WMÝ nB½ qOł

  Advance Plus „öOLOÝ W−²M�¨ uÐ« w	 WOLKŽ …d¹b� nO¹Ëœ XO½Ë— ∫œ«bŽ≈ s�

øWMÝ nB½ qOł s� Î¡«b²Ð« UN−�œ sJ1 WLFÞ√ Í√

 ∫ÂuO�« w	 5²³łË sL{ WO�U²�« WLFÞô« Z�œ sJ1 WMÝ nB½ qOł s� t½« ÀU×Ðô« s� ‰b²�¹

 WN�U	 —̈UCš ¨b¹b(UÐ WOMž ‰UHÞú� bzUBŽ ¨‰uIÐ ¨WMO×Þ ¨iOÐ ¨„ULÝ« ¨ÃUłœ ¨g³Š d̈IÐ

Æb¹b(UÐ wMž ÂUFÞ q�ô« vKŽ …bŠ«Ë W³łË w	 Z�b½ Ê« V−¹ ¨UC¹√Ë Æ¡U�Ë

Æ —užu¹  ¨ 6� ¨ÊU³ł« q¦� ¨qzUÝ VOKŠ  U−²M� Z�œ UC¹« sJ1 ¨ lÝU²�« dNA�« ¡UN²½« cM�

Æq�ú� q�F�« Z�œ sJ1 WMÝ qOł s� ¡«b²Ð«

øqLF�« U� Æ—UC)« ‰ËUMð qHD�« i	d¹

 ÆdL²�� qJAÐ Ÿu³Ýô« w	  «d� …bŽ ¨WKOK�  UOLJÐ b¹b'«  ÂUFD�« qHD�« vKŽ ÷dF½ Ê« rN*« s�

 qHD�« „«dý« qCH*« s� Æd³BÐË UO−¹—bð r²ð Ê« V−¹ WO�uO�« W³łu�« v�« —̈UC)U� ¨WLFÞ« W	U{«

ÆÂUFD�« ‰U−� w	 p�c�Ë rNÐ 5DO;« bOKIð ‰UHÞô« V×¹ ≠t� ôU¦� ÊuJM� WOKzUF�«  U³łu�« w	

ÆWHK²��  U�«c� vKŽ qHD�« b¹uFð ·bNÐ  ôu�Q*« qBH� WOL¼« WLŁ ¨«c¼ v�« W	U{«

 VOKŠ s� WO	U� WOL� wIKð w	 qHD�« dL²�¹ Ê« rN*« s� W³KB�«  ôu�Q*« v�« ‰UI²½ô« …d²	 w	

  UMO�U²OH�«  UNO	  U0  ¨qHDK�  W¹—ËdC�«  ¡«cG�«   U³�d0  WOMG�«  ‰UHÞô«  ¡«cž  W³O�dð  Ë«  Âô«

ÆÊœUF*«Ë

øWLOKÝ q�«  «œUŽ WMÝ qO−Ð ‰UHÞ« sÒIK½ nO�

  ôu�Q*«  v�«  ‰UI²½ô«  …œU¹“ UO−¹—bðË qCH*«  s� qHD�«  …UOŠ s� v�Ëô«  WM��«  ¡UN²½«  WOAŽ

 —UC)«  lDI�  ¨qHD�«  lÐU�QÐ  t�U��«  sJ1  r−×Ð  ÂUFÞ  ¨©¢lÐU�ô«  ÂUFÞ¢®  WÐö�  d¦�ô«

 ¨Œu³D*« ÃUłb�«Ë Âu×K�« Ë̈œU�u	ô«Ë “u*U� W−{U½Ë WM ÒO� WN�U	 ¨WMOK�«Ë Wšu³D*« WN�UH�«Ë

 YOŠ ÆWKzUF�« œ«d	« W	U� l� W¹uÝ UN�ËUMð r²¹ w²�« WKzUF�«  U³łË s�  ôu�Q�Ë WM³ł  U³FJ�

Æt²LFÞ« w	 WÐö� d¦�√  U¹u²×� v�« ÃU²×¹Ë mCLK� «e¼Uł qHD�« ÊuJ¹ qO'« «c¼ w	 t½«

 r¼bŠu�  ÂUFD�«  ‰ËUM²�  W¹—uDð  WOŠU½  s�  s¹bF²��  ‰UHÞô«  WO³�Už  ÊuJ¹  ¨…d²H�«  Ác¼  w	

 ÂUFD�« ‰ËUMð sLC²ð  …d²H�« Ác¼ w	 W�UN�« q�ô«  UO�uKÝ Æ«cNÐ ÂUOI�« vKŽ rNFO−Að V−¹Ë

Æ”QJ�« s� qI²�� »dýË WIFK*« Ë« lÐU�_UÐ qI²�� qJAÐ ÂUFD�« ‰ËUMð ¨WIFK*« s�

ÆÂUFD�«  UŽuL−� lOLł s�  ôu�Q� WKOJAð qHD�« q�Q¹ Ê« v�u¹ WMÝ qOł s� ¡«b²Ð«

ø»dAK� qzU��« dI³�« VOKŠ qHD�« `M� sJ1 v²�

 VM& u¼ qOłQ²K� w�Ozd�« V³��« Æ«dNý 12 sÝ v²Š —UE²½ô« w¼ ‰Ëb�« rEF� w	 WO�u²�«

 WFHðd*« Âb�« dI	 V�½ V³�Ð Æb¹b×K� öOK� «—bB� q ÒJA¹ dI³�« VOKŠ Ê_ ¨©UOLO½ô«® Âb�« dI	

 v²Š ÂUFD�« W³łË v�« qzU��« dI³�« VOKŠ W	U{« qOłQð vKŽ W×B�« …—«“Ë w�uð ¨œö³�« w	

ÆWMÝ qOł

 ¨ UÐ—uý  ¨W−Ž  d̈zUD	®…bIF*«   ôu�Q*«  s�  ¡e−�  VOK(«  s�  WKOK�  WOL�  W	U{«  sJ1

Æ©tÐUý U�Ë  UBK�

 qLA¹Ë ¨„öOLOÝ w	 ¢5OzUBšô« r�UÞ¢ e�d� v�« tłu²�« sJ1 dš¬ ‰«RÝ Í« rJ¹b� ÊU� «–«

Æ1800656501 nðU¼ vKŽ ¨qHD�«Ë Âô« W¹UŽ— e�d� s�  U{d2Ë t¹d¹dÝ WOLŠ  UOzUBš«

©ÆŸÆŸ®

∫„u³�OH�« d³Ž WŽdÝ W³FKÐ 2013 WMÝ `²²Hð „eOÐ

5 ÊuH¹¬ “UN−Ð ÊË“uHOÝ 5�d²A� 3
 s� ∫„eOÐ  w	 „u³�OH�«  WŽuL−� ™ IPHONE 5  “UN−Ð UOŽu³Ý√ “uH�«  r²OÝ ™

 WMłU×� WFÐ«— ™ o¹b� 90000 ? �« »—UI¹ U� l� wÐdF�« jÝu�« w	 …bz«d�«  UŽuL−*«

™ IPHONE 5 vKŽ XKBŠË „u³�OH�« vKŽ …dOš_« W³FK�« w	  “U	 r×H�« Â√ s�

 ÈbŠù wÐdF�« jÝu�« w	 „u³�OH�« WŽuL−� qFł vKŽ 2012 WMÝ w	 „eOÐ W�dý X×$

 ÕU²²	«  „eOÐ   —d� ÕU−M�«  ¡u{ vKŽ ÆwÐdF�«  lL²−*«  w	 …dO³J�«Ë  WOJO�UM¹b�«   UŽuL−*«

 rN×Ð—  ’d	  …œU¹“  W³FK�«  w	  5�—UALK�  ÕU²OÝ  ÆNGN  ÍbO³Ý  W³FKÐ  …b¹b'«  WM��«

ÆlOÐUÝ√ 3 —«b� vKŽ  IPHONE 5 “UN−Ð UOŽu³Ý√ “uH�«Ë

 WGK�UÐ „eO³� WFÐU²�« „u³�OH�« W×H� vKŽ ¡U�b�_« s� VKDÔOÝ ¢ NGN ÍbO³Ý¢ sL{

 ŸUI¹≈ ÂbŽ W�ËU×�Ë —U�*« vKŽ …dJ�« WłdŠœ `HB²� q� vKŽË ¨W³FK�« oO³Dð ‰ušœ WOÐdF�«

 q�« w	 ◊UIM�« s� œbŽ vKŽ√ vKŽ qBŠ Íc�« ezUH�« sŽ UOŽu³Ý√ ÊöŽù« r²OÝ ÆdH(« w	 …dJ�«

Æ27.1.13 bŽu� v²Š W³FK�« dL²�²Ý Æ5 ÊuH¹¬ “UN−Ð WOM�“ …b�

 ÊuH¹¬ “UN−Ð ¨r×H�« Â√ s� WMłU×� WFÐ«—  “U	 2012  ÂUŽ XL²²š« w²�« …dOš_« W³FK�« w	

 vKŽ UN²B� XKBŠ U�bMŽ WFÐ«—  “U	 Ær×H�« Â√ w	 „eOÐ  u½UŠ s� W¹bN�« vKŽ XKBŠË 5
 U�bMŽ rJF� XKBŠ …dO¦� WB�¢ Ê«uMFÐ WBI�« X½U�Ë ¨ÂUJ(« WM' q³� s� v�Ë_« W³ðd*«

Æ¢XO³�« w	 rJ½√ -dFý sJ�Ë XO³�« Ã—Uš r²M�

 WŽuL−* U×łU½ U�UŽ ÊU� 2012  ÂUŽ¢∫·U{√ „eOÐ w	 ’U)« o¹u�²�«  d¹b� ‰UGOÝ Êö¹«

 60  s�  d¦�√  2012  ÂUŽ  w	  œ«œ“«  YOŠ  uCŽ  90000  u×½  UM¹b�  Êü«  ÆWOÐdF�«  WGK�UÐ  „eOÐ

 w²�« WDA½_« v²AÐ WM��« —«b� vKŽ ÊuF²L²¹ WOÐdF�« WGK�UÐ W×HB�« ¡UCŽ√ ÆuCŽ n�√

 cM�Ë  „u³�OH�UÐ  W�U)«   «¡«dłù«  WFÐU²�  U½—d�  «c¼  ÂUŽ  W¹«bÐ  l�Ë  WLÒOI�«  U¹«bN�«  qL%

Æs¹ezU	 3 vKŽ 5 ÊuH¹¬ …eNł√ 3 l¹“uð ‰Ë_« dNA�«

©ÆŸÆŸ®

 !«—Ë« W�dý ∫fO�JÐ« wÑ« …dONA�« ¢qO½uH¹«¢ W×H� ÊÒÓËb Ô�

LTE  4  qO−K�  Î «œ«bF²Ý«  W¹uK)«  WOM³�«  Y¹b×²Ð   √bÐ

 …dONA�«  ¢̈qO½uH¹«¢  W×H�  vKŽ  ÂuO�«  tðUÐU²�  ÈbŠ«  w	  fO�JÐ«  wÑ«   Ê ÒÓËb*«  V²�

 W�dý  ÊQÐ  ¨W¹d³F�«  WGK�«  w	  ÊuH¹«Ë  UOłu�uMJ²�«  r�UŽ  w	  oKF²¹  U�  qJÐ  WBB²�*«Ë

ÆLTE 4 qO'« v�« ‰UI²½ô «œ«bF²Ý« W¹uK)« WOM³�« Y¹b% w	  √bÐ !«—Ë«

 Orange¢¢  rÝ«  X%  WKL×K�  Z¹Ëd²Ð  √bÐ   !«—Ë«  W�dý  l�u�  ÊQÐ  fO�JÐ«  ·U{√Ë

 …œu−Ð   U*UJ*«  v�«  W	U{ôUÐ   l¹dÝ  ÍuK)«  X½d²½ô«  ‰ULF²Ýô«  `M9  w²�«Ë  ultranet
 ÎUOłu�uMJð  …—uD²*« …eNł_« ‰öš s� qLFð !«—Ë« W�dý w	 …b¹b'« W�b)« Ê√ YOŠ ÆHD
 w	 …b¹b'« WJ³AK� ‰ULF²Ý« WÐd& p�UM¼ Ê« ·œ—«Ë ÆHTC 8X  “UNł Ë  5  ÊuH¹ô« UNM�

 ÆW²HK� WŽd�Ð   UHK� qOL%Ë q¹eMð  …Ëb−Ð 5JKN²�*« œËeð U2 œö³�« w	 ¡U×½« iFÐ

©ÆŸÆŸ®

 ∫UO�UD¹≈ UO�U�

°åW¾łUH�ò Ê«u�QÐ W ÒOýUL�Ë W¹bKł bŽUI�

 »d�  ¨ «dŁRLK�  ¢U¹Ëdð¢  e�d�  w	  ÂUI¹  Í—U'«  w½U¦�«  Êu½U�  s�  dAŽ  lÝU²�«  w	

 U¼œ—u²�ð  w²�«  ¨‘ULI�«  s�Ë  bK'«  s�  WŽuMB*«  bŽUILK�  r�{  ÷dF�  ¨œËbý√

 bŽUILK�   WCH�*«  —UFÝ_«  v�≈  W	U{ùUÐË  Æ¢UO�UD¹«  UO�U�¢  W�dý  UO�UD¹«  s�

ÆÆÆÊ«u�_« w	  PłUH� s¹dz«e�« —uNLł dE²Mð¨W{ËdF*«

 sÐ  w�U²½  ¢̈UO�UD¹«  UO�U�¢  W�dý  ÂUŽ  d¹b�  W³zU½  l�  X¹dł√  W�Uš  WKÐUI�  wH	

 ≠ Îö¦� œuÝ_«Ë iOÐ_U� – bŽUILK� W¹bOKI²�« Ê«u�_« v�≈ W	U{ùUÐ t½√  b�√ ¨‰uLOý
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