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H a i f a

ّية  العرب صوَت اجلماهير  الكنيست  في  املجلجل  صوُته  وكان  عاًما، 
الفلسطينية في البالد، يدعو اجلماهير العربية إلى الصمود ورفع 
القومي  االضطهاد  سياسة  ضد  املناضلني  طليعة  في  كان  الرأس، 
وهدم  األراضي  نهب  سياسة  وضد  الرسمية،  العنصري  والّتمييز 
البيوت واحلكم العسكري. آمن توفيق طوبي بالنضال األممي العربّي 

- اليهودّي املشترك.
اخترق توفيق طوبي مع رفيق دربه ماير ڤلنر الطوق العسكري الذي 
ُفرض على كفر قاسم بعد املجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات األمن 
اإلسرائيلّية بدم بارد وسقط فيها 49 شهيًدا. وجمع توفيق طوبي 
العربية  باللغات  مذكرة  في  ونشرها  املذبحة  عن  الكاملة  املعلومات 
واإلنچليزّية والعبرية، وهكذا وصلت تفاصيل املجزرة إلى الرأي العام 

احمللي والعربي والعاملي.
كان توفيق طوبي إنساًنا متواضًعا بذل كّل طاقته في خدمة شعبه، 
والّدفاع عن حقوق العاملني والفقراء. ومع أنه كان يحصل على معاش 
يتبرع  كان  الكنيست  في  عضويته  طوال  أّنه  إّال  كنيست،  عضو 
مبعاشه للحزب ويحصل على معاش بسيط مثل كل محترفي احلزب.

«على  حوّا:   - داود  صابرين  الشيوعّية،  الشبيبة  سكرتير  وقالت 
األجيال الّشابة أن تتعرّف إلى تاريخ شعبنا ورموزه، ال سّيما القائد 
الكبير توفيق طوبي اّلذي كان مثاًال للمناضل الوطني واألممي العنيد 
ّية. ستبقى ذكراه  في أصعب املراحل اّلتي مرّت بها اجلماهير العرب
خالدة في وجدان شعبه وحزبه ومدينته حيفا وحّيه وادي النسناس اّلذي 

لم يبرحه إلى آخر يوم في حياته».
هذا وكان من املقرّر أن يتّم تدشني شارع توفيق طوبي (مقطع من شارع قيساريا) 
خالل الّشهر اجلاري، إّال أّن األمر تأجل لذكرى ميالده في شهر أيار القادم.

  

«سوا»  العربي  املرَكز  ُيدار   ≠  åUHO�ò  q�«d*

االجتماعي  الرفاه  قسم  قبل  من  املبّكرة  للطفولة 
اجلماهيري  املرَكز  مع  بالّتعاون  حيفا،  بلدّية  في 
برنامج «يوم  في  سنتني  منذ  ويشارك  «ليئوبيك»، 
املركز  بادر  األخيرة،  اآلونة  وفي  احلسنة».  األعمال 

”UM ÒM « Íœ«Ë w  åWM (« ‰U L Ž_« Âu ¹ò
ملشروع يساهم في رفع الوعي لدى أهالي حي وادي 
النسناس ألهمّية تطوير البيئة ورعايتها واحملافظة 
عليها جميلة ونظيفة من قبل سّكان احلي خلدمة 

أهله.
ملرَكز  التابعة  العائالت  مع  املشروع  في  العمل  مت 
«سوا» للطفولة املبكرة (من: أمهات، وآباء وأطفال)، 
ومجموعة «آباء من أجل أبنائهم»، وعائالت تابعة 
شبيبة  احلي،  في  النسائي  النادي  ـ«صحّية»،  لل
خالل  من  وذلك  وغيرهم،  احلّي  في  وناشطني/ات 
قّدمتها  عمل  ورشة  تخللت  شاملة  عمل  سيرورة 
ملندوبني  الطفل  حقوق  حول  املواطن  حقوق  جمعّية 
ومندوبات من الّطواقم املختلفة املشاركة في املشروع، 
مع  املشاركة  املراكز  من  لكل  جماعي  عمل  تالها 
حقوق  موضوع  جتّسد  فنّية  لوحات  على  جمهورها 
اإلنسان، علًما أّن اللوحات تكمل بعضها لتصبح 
بأجياله،  الواد  جمهور  تضم  شاملة  كبيرة  لوحة 

أجناسه أطيافه وأدواره املختلفة.
هذا وقام أعضاء مجموعة «آباء من أجل أبنائهم» 
مستخدمني  جلوس  زاوية  ببناء  احلي  في  وناشطون 
ذروته  املشروع  بلغ  وقد  أخرى.  ومواد  سيارات  أطر 
طالب  من  ومتطوًعا  مشارًكا   150 جتّند  عندما 
لتنظيف  حيفا  جامعة  في  االجتماعي  العمل 
البستان العام في احلي، وعرض وتعليق اللوحات، 
البستان  وسط  الشجرة  تزيني  اجللوس،  زاوية  طلي 
بصور وبنود من وثيقة حقوق الطفل لتصبح «شجرة 

احلقوق»، في جّو من املرح، الشراكة واالنتماء.    
من اجلدير بالذّكر أن تنفيذ املشروع هو عمل مشترك 
«صحّية  املبكرة،  للطفولة  «سوا»  مرَكز  من:  لكل 
حي  جلنة  «األخوة»،  اجلماهيري  املرَكز  هنڤيئيم»، 
وادي النسناس، املرَكز اجلماهيري «ليئوبيك»، قسم 
حيفا،  بلدّية  ـ«هدار»)،  (ال االجتماعّية  اخلدمات 

وجامعة حيفا.

w Ðu Þ o O u ð b U )« b zUI « Èd c  W U D Ð —b B ð WO Žu O A « W³ O ³ A «

*U� q�«d’ ≠ أصدرت الشبيبة الشيوعية في حيفا بطاقة خاصة 

تخليًدا لذكرى القائد الشيوعي الكبير توفيق طوبي (أبو الياس) 
الثانية. رحيله  ذكرى  اجلاري  آذار  من  عشر  الثاني  يصادف  والذي 

وتقتبس البطاقة خطابني لطوبي في الكنيست، األول عام 1985، 
رًدا على تعريف الدولة كـ«دولة يهودية»، جاء فيه: «جماهير الشعب 
العربي التي تعيش في إسرائيل، مواطنو الدولة، ال وطن لها سوى 
أجل  من  فيه  ويناضلون  فيه،  سيعيشون  وطنهم،  هذا  الوطن.  هذا 
مساواة حقوقهم، ويريدون العيش فيه كمتساوين بني متساوين. ولن 
يوافقوا على تعريفات تعني سلب حقهم في املساواة، وإلغاء حقيقة 
الدميقراطية  القوى  مع  وسوًيا  أيًضا.  دولتهم  هي  إسرائيل  دولة  أّن 

اليهودية سيناضلون من أجل العيش بكرامة ومساواة».
في  لطوبي  خطاب  آخر  من  العبرية)  (بالّلغة  الثاني  االقتباس  أما 
اإلسرائيلّية  الدميقراطّية  «إّن  فيه:  وجاء   ،1990 عام  الكنيست، 
بضعة  ُبعد  على  إسرائيل،  تقيم  حني  وانتقائية،  مقلـّصة  ستظل 
ا حرّيته ويدوس حقوق  أمتار من الكنيست، نظام احتالل يسلب شعًب
متييز  نظام  نفسها  إسرائيل  داخل  يقوم  حني  الفلسطينّي؛  اإلنسان 
قومي ضد مواطني الدولة العرب؛ حني يعيش نصف مليون نسمة 
في إسرائيل حتت خط الفقر، و144 ألف عاطل عن العمل، واألزواج 

الشابة تتراكض دون إيجاد مسكن».

—uDÝ w� wÐuÞ oO�uð

ولد توفيق الياس طوبي في 16 أيار 1922 لعائلة حيفاوّية عريقة. 
أنهى دراسته االبتدائية في حيفا وتابع دراسته الثانوّية في القدس. 
انضم في العام 1940 إلى احلزب الشيوعي الفلسطيني، واشترك 
مع رفاقه إميل توما وإميل حبيبي وأبو موسى وآخرين في تأسيس 

«عصبة الّتحرر الوطني».
 40 مدار  على  الكنيست  عضوية  بينها  من  مناصب  عدة  أشغل 
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*åUHO�ò q�«d ≠ عقدت جلنة حي عّباس، يوم اخلميس الفائت في املرَكز 

وجتديد  القائم،  الّسكن  بُعنوان «تطوير  توعوّية  محاضرة  عّباس،  اجلماهيرّي 
القت  واّلتي  جبارين،  يوسف  الپروفسور  قّدمها  حيفا»،  في  ّية  العرب األحياء 
ّية، وخصوًصا سيما حي  إقباًال من الّسكان واملهتّمني من جميع األحياء العرب
عّباس. تخّللت احملاضرة شّق نظرّي معلوماتّي حول أهمّية التجّدد املديني في 
ّية، اّلتي تعتبر مبوجب القانون واألنظمة أحياًء قدمية، كما تاله  أحيائنا العرب
شرح مفّصل حول مشاريع التجّدد املدينّي، وال سيما مشاريع اإلخالء واإلعمار 
(תמ"א   38 الهيكلّية  اخلارطة  مبوجب  مشاريع  إلى  إضافًة  בינוי)  (פינוי 
38). أّما في الّشق الّثاني من احملاضرة فقد عرض پروفسور جبارين فوائد 

هذه املشاريع، إضافًة إلى مخاطرها، تلتها بعض النصائح العملّية للّسكان 
في حال كانت هنالك مبادرة منهم لتنفيذ هذه املشاريع في بيوتهم وعماراتهم 
أو في حال توّجه مقاولون إليهم بهذا الصدد. وفيما يلي أهم هذه النصائح: 
توكيل   • املقاول.  مع  اجلماعّي  للتفاوض  جلنة  وتشكيل  الّسكان  انتظام   •
الّسكان مستشار قانونّي ومخّطط ملتابعة األمور، ومّدهم باملشورة املهنّية.• 

 ‰U−  w   «d {U ×
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’U� q�«d*

قامت مرّكزة دائرة احلقوق واملرافعة في جمعّية الّتطوير 
هّمام،  اغبارّية -  جمانة  احملامية  حيفا،  االجتماعي 
البلدية»  واحلقوق  «املواطن  بُعنوان  محاضرة  بتقدمي 
ملنتدى  وأخرى  األرثوذكس  الرّوم  كنيسة  نساء  ملنتدى 
معلومات  احملاضرة  تناولت  احلليصة.  حي  نساء 
اليومّية  احلياتّية  املواطن  بقضايا  تتعّلق  وتوجيهات 
أمام البلدّية، منها قضايا الّتخطيط والبناء، اخلدمات 
كما  وغيرها.  العام  الّنظام  الّتعليم،  االجتماعّية، 
كرّاسة  املشاركات  على  احملاضرة  نهاية  في  وزّعت 
ُتعنى في هذه املواضيع كانت قد أصدرتها اجلمعّية، 

مؤّخرًا. 
وفي حديث مع احملامية اغبارّية - هّمام، نوّهت إلى 
احلقوقّي  الوعي  زيادة  والكرّاسة  احملاضرة  هدف  أّن 
عالقة  وخللق  املختلفة  احلياة  مجاالت  في  واملعرفّي 
قوّية بني املواطن وحقوقه املدنّية، ألّن املعرفة حّق وقوّة 
في الوقت نفسه. وقد حّثت املشاركات على املبادرات 
وفي  موقعها  في  كّل  املجتمعّي،  للعمل  التطوعّية 
إطار اهتمامها من أجل رفع وحتسني الظروف احلياتّية 

في أحيائنا وتفادي الال-مباالة. 
املنتدى  (مرّكزة  مّنة  أبو  نائلة  للمربية  تعقيب  وفي 
شكرها  جزيل  عن  عّبرت  األرثوذكسي)  النسائي 
احملامية  به  تقوم  اّلذي  التوعوي  للعمل  وتقديرها 
الّتطوير)  جمعّية  في  احلقوق  دائرة  (مرّكزة  جمانة 
وعن أهمّية هذه اللقاءات اّلتي من شأنها رفع الوعي 
وإعطاء املجال ملعرفة احلقوق املدنّية اّلتي تهم كّل مّنا. 

 w M ¹b *«  œ Òb−² «  ‰u Š  W Ò¹u Žu ð  …d {U ×  bI F ð  ”U Ò³ Ž  w Š  WM'

االهتمام في األمور «البسيطة» وشملها باالتفاقّية (خزائن، رخام، بالط وما 
شابه...) • طلب ضمانات من املقاول. 

وفي نهاية احملاضرة، نوّه پروِفسور جبارين إلى أهمّية بناء مخّططات شاملة 
ّية، وال تكفي مشاريع جتديد عينّية فقط، وذلك  لكّل حي من أحيائنا العرب
لترّدي الُبنى التحتّية في األحياء واحلاجة إلى تطويرها بشكل جذري، وسيعمل 
جاهًدا لتقدمي يد العون واملساعدة واملشورة املهنّية للجان األحياء في هذا الصدد.  
احلضور  أمام  عّباس)،  حي  جلنة  (رئيس  حبيب  إيهاب  املهندس  وعرض  هذا 
املشاريع واملطالب اّلتي تعمل عليها اللجنة أمام البلدّية واملؤّسسة الرسمّية 
مواقف  شح  عالية،  سّكانّية  وكثافة  ازدحام  املواصالتّية،  باملشاكل  واملتعّلقة 
رّة.  وأشار حبيب إلى  لركن السّيارات وتوسيع شارع عّباس مبوجب اخلرائط املُق
جناح الّلجنة في األّيام األخيرة في الّضغط على بلدّية حيفا وجتميدها مشروع 
وحدة   48 لبناء  (واملعّدة  حّجار  املطران  لشارع  املدخل  في  األرض  قطعة  بيع 

سكنّية) إلى أنتفحص البلدّية املشاكل املواصالتّية وسبل حّلها.  
وفي حديث مع احملامية جمانة اغبارّية - هّمام (عضو في جلنة حّي عّباس)، 
أحيائنا  لتطوير  قصوى  أهمّية  لها  املدينّي  التجّدد  مشاريع  أّن  إلى  نوّهت 
احلّي  على  تأثيراته  دراسة  يجب  مطروح  مشروع  أي  أّن  إلى  وأشارت  القدمية، 
توعية  أهمّية  نعي  عّباس  حّي  جلنة  في  نحن  الّنواحي.  جميع  من  بكامله 
أهلنا في حيفا ملخاطر وفوائد هذه املشاريع، وسنعمل جهدنا الستئناف سلسلة 
املصلحة  أجل  من  والتخطيطّية  احلياتّية  القضايا  في  التوعوّية  احملاضرات 

العاّمة، واحلفاظ على وجودنا وحتسني ظروف حياتنا.
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  ’U� q�«d*

مببادرة من جمعية التطوير االجتماعي - حيفا، عقد مساء الثالثاء 
برنامج «الرواق  ضمن  األول  اللقاء  اجلليل  قاعة  في  آذار،   5 األخير، 
املجموعة  اللقاء  في  شارك  حيث  العربية،  حيفا  ملدارس  التعّلمي» 
ّية وهي:  األولى من طواقم ادارات وهيئات تدريسية لثالث مدارس عرب

«مار إلياس األسقفّية»، «حوار» الرسمّية، و«عبد الرحمن احلاج».
زياد  األستاذ  اجلمعّية  في  الّتعليم  دائرة  مرّكز  ا  مرحًب اللقاء  افتتح 
شليوط، وقدم مدير عام جمعّية الّتطوير االجتماعي، األستاذ حسني 
اغبارّية كلمة ترحيبّية مؤّكًدا التزام اجلمعّية بدعم العملية الّتربوية 
مهارات  وتوفير  مبادرات  متويل  من  تسطيعه  ما  بكل  املدينة  في 
إسهامها  على  ُتقدم  اجلمعية  ان  ايضا  وأشار   ، مساندة  مهنية 
ابدت  التي  املعارف  وزارة  مع  التام  التنسيق  خالل  من  املجال  في 

استحسانها ودعمهما للمبادرة.
الدكتور  التطوير،  جلمعية  االدارية  الهيئة  رئيس  اللقاء  حيى  كما   

جوني منصور الذي أشاد بهذه األعمال النوعية واملبادرات التربوية.
منطق  احللبي  مرزوق  للجمعية  التنظيمي  املستشار  شرح  ثم 
إلى  يستند  إنه  وقال  عليها.  يقوم  التي  واألسس  وخلفيته  املشروع 
االحتياجات التي انكشفت في البحث النوعي الذي أجرته اجلمعية 
الذي  التربوي  الرواق  مشروع  وإلى  حيفا  في  العربي  التعليم  عن 
تربوية  رؤية  تطوير  وأثمر  املدينة  في  التربوية  القيادات  كل  جمع 
التعلمي  الرواق  أن  وقال  املدينة.  في  العربي  للتعليم  تعليمية 
وتبادل  للتفكير  مهنية  نظرية  منابر  توفير  به  ُيقصد  برنامج  هو 
والزميالت  الزمالء  من  ذاتي  تّعلم  إطار  وهو  والتشاور.  اخلبرات 
فيه. واملشاركات  املشاركون  ومضامينه  عمله  طريقة  يحدد 

ثم قدم مديرو املدارس املشاركة األستاذة أميرة ناصر (حوار الرسمية) 
وسمعان أبو سني (مار الياس األسقفية) ومحمد عواد (عبد الرحمن 
احلاج) شروًحا عن رؤى كل مدرسة وما مت حتقيقه من نقالت نوعية 
في البيئة املدرسية واجلاهزية ومهننة الطواقم وإشراكها بشكل فعال 
في إنتاج احلياة املدرسية. واتضح أن مبادرات قيمة ومشرقة قائمة 
في هذه املدارس تنبئ بتغيير جدي في العملية التربوية ومن شأنها 

أن تنعكس خيرا وتأثيرا ايجابيا على املسيرة التعليمية.
ونورد بعض ما قدم املديرون من النماذج التطبيقية والتجارب العملية 
عبد  مدرسة  مدير  عواد،  محمد  األستاذ  قدم  حيث  مدارسهم،  في 
الرحمن احلاج على الرؤية اجلماهيرية للتربية في املدرسة واحتياجات 
احلي املوجودة فيه، وأشار على الدور الكبير لألهل وأهمية التعاون 

معهم، من أجل احداث التغيير في مدارسنا كوكالء لهذه العملية. 
وعرض شرائح مصورة تظهر النشاطات التطبيقية لهذه الرؤية.

ومما جاء في مداخلة األستاذ سمعان أبو سنة، مدير مدرسة مار الياس 
األسقفية، أن املدرسة التي ال تتوّقع التغيير وال تعمل لألفضل وال 
تتعامل معه تسقط. وأكد أن املدرسة ال ميكنها أن تعمل بانفرادية 

وانعزال عن غيرها واملجتمع. 
وحتدثت املربية أميرة ناصر، مديرة مدرسة حوار الرسمية للفنون عن 
األهداف  وحتقيق  التغيير  إلحداث  اخلماسية  وبرامجها  املدرسة  رؤية 
التربوية لها، وأكدت على أن كل مرب ومربية له القسط األكبر في 
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التخطيط بإبداعه الشخصي ودون إمالءات. وعرضت بدورها شرائح 
من الصور واألفالم التوثيقية لعمل أقسام وفروع املدرسة املختلفة.

وّخلص احللبي اللقاء بشرح اخلطوات املقبلة وهي تنظيم سير البرنامج 
مدرسة.  كل  في  االحتياجات  إلى  واستناًدا  اإلدارات  مع  بالتنسيق 
وقال إّن جناح البرنامج يتوقف مبدى أساسي على املشاركني واملشاركات 

واستعداهم الستثمار هذه الفرصة للتعلم من الزمالء.
وأبدى األستاذ إغبارية ارتياحه التام من جناح اللقاء االفتتاحي وأّكد 
استعداد اجلمعية العتماد البرنامج ذاته مع مدارس أخرى بالتنسيق، 

وإن كان يفّضل التعّمق في العمل في املدارس املشاركة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك العشرات في تظاهرة رفع 

حيفا،  في  الشيوعّية  الّشبيبة  مببادرة  الّشعارات، 
تضامًنا مع األسرى الِفَلسطينّيني في سجون االحتالل 
في  وحّقهم  ومطالبهم  لنضالهم  ودعًما  اإلسرائيلّي، 
احلرّية، وذلك مساء اجلُمعة املنصرم، على دوّار إميل 

حبيبي في حي وادي الّنسناس.

ّية والعبرّية،  رُفعت في الّتظاهرة الفتات بالّلغتني العرب
جاء منها: «ال لالعتقاالت اإلدارّية»، «احلرّية ألسرى 
احلرّية»، وغيرها. كما رّدد املتظاهرون هتافات الّتضامن 
حكومة  بسياسة  ونّددوا  األسرى،  لنضال  والّتحية 
جميع  بتحرير  وطالبوا  األمريكّية،  واإلدارة  االحتالل 
األسرى وإنهاء االحتالل واالستيطان وإنهاء االنقسام.

 r ÒEM ¹ ÒÍËUH O (« w ÐU ³ A « l ÒL−² «
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اّلتي  للّنشاطات  استمرارًا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

دعًما  الدميقراطّي،  الوطني  التجّمع  بها  يقوم 
لألسرى ونصرًة لقضّيتهم العادلة، نّظم التجّمع 
أمسّية   األربعاء،  أمس  أّول  احليفاوّي،  الشبابّي 

بُعنوان «عن جوع األسرى».
ميسلون  الشباب  مرّكزة  األمسّية  وافتتحت 
اَحلراك  أهمّية  إلى  مبداخلتها  مشيرًة  صادر، 
وأّنها  خاّصًة  األسرى،  قضّية  في  الشبابّي 
«قضّيتنا جميًعا»، ويتوّجب علينا العمل على 
رفع  الوعي اجلماهيرّي واستعراض معاناة األسرى.    
 Hunger فيلم  عرض  األمسّية   وتخّللت 
(جوع) للمخرج ستيڤ مكويني 2008،  واّلذي 
عام  إيرلندا  في  األسرى  إضراب  عن  يتحّدث 
ساندز،  بوبي  األسير  قّصة  خالل  من   ،1981

اّلذي قاد اإلضراب اّلذي راح ضحيته 9 أسرى.  
احليفاوّي  الّشبابي  التجّمع  التقى  ذلك،  بعد  
تطرّق  واّلذي  برغال،  مخلص  احملرّر  األسير  مع 
ـ1967،  إلى تاريخ  احلركة الوطنّية األسيرة من ال

بالتجربة  اإليرلندّية  التجربة  برغال  وقارن 
الِفَلسطينّية، ونوّه إلى أّن الّتجربة الِفَلسطينّية 
اإليرلندّية، لكّنها حتتاج  هي أغني من الّتجربة 
على  وتؤّثر  رسالتها  لتوصل  أكبر  إعالم  إلى 

الرأّي العام. 
عن  إضراب  في  الّدخول  أّن  إلى  برغال  وأشار 
الّطعام يحتاج إلى الكثير من الّطاقة والّصمود، 
اّلذي  باملبادئ  اإلميان  قوّة  الصمود  هذا  ويعكس 
يؤمن بها األسير. وأضاف: «إن األسرى يحملون 
ومستقبلنا،  وعزتنا  كرامتنا  أكتافهم  على 
في  أنَت  تعيش  كي  ميوت  أن  مستعّد  فاألسير 
الّتنظيم  من  حالة  هي  عموًما  اإلضراب  كرامة، 
القسري، حالة طوارئ، وهو آخر سالح يستعمله 

األسير في نضاله في األسر».
الّشباب  بني  نقاش  بحلقة  األمسّية  وأختتمت 
وبني برغال تناولت العديد من اجلوانب الشخصّية 
لألسير برغال وحياته في األسر اإلسرائيلّي، بعد 

ـ26 عاًما.  أن قضى هناك ما يقارب ال
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ام الـفحم
 مجمع عبد اللطيف

04-6315561 

الـناصـرة
جاليري أبو ماهـر

04-6570077

دير ا�سد 
البعنة-مدخل البلد

04-9887837 

شفاعمرو 
الناعمة-عمارة صليبا

04-9867298 

www.lattef.co.il
 facebook.com/lattef

صالون جلد

طاولة سفرة صالون جلد

صالون

طاولة سفرة

Noti 8746 

Ofer Varona 9275

Garden

H1+2+3 صالونDelta

4,900 ش.ج
7,900 ش.ج بدل

Alonمزنون + طاولة 

3,900 ش.ج
7,000 ش.ج بدل

K992bكرسي تلفزيون جلد اصلي

1,900 ش.ج
3,000 ش.ج بدل
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ا�جدد..
ا�جمـل وا�وفـر

أثاث عبد اللطيف

Parsalloصالون 1+2+3

5,900 ش.ج
8,500 ش.ج بدل

صالون جلد أصلي
صالون جلد

صالون جلد
صالون جلد

Torino 8786Garda 9235

Como 8957 Rimini 8928

6,900 ش.ج
10,000 ش.ج بدل

2013
  NEW COLLECTION
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اجلُمعة  يوم  الكلّية  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املنصرم، «يوم الطالب» للعام الدراسي احلالّي مبشاركة 
جميع طّالب الكلّية. 

شمل برنامج «يوم الّطالب» لهذا العام فقرات عّدة. 
استهل اليوم بتعليم مواضيع شّتى ال منهجّية من 
قبل الطالب أمام جميع الصفوف. تاله عرض إبداعّي 
الذي  املوضوع  حول  الصفوف  في  للطالب  خالق 

التوضيحّية،  واملواد  الزينة،  شمل  مسبًقا،  اختاروه 
واملأكل، والزّي وغيرها.  اختارت هذا العام كّل شريحة 
موضوًعا رئيسًيا، حيث متحور عمل الصفوف في كّل 
شريحة حول موضوع فرعّي يالئم املوضوع الرئيسي. 
فعرضت  اآللهة  موضوع  التواسع  شريحة  اختارت 
واليابان،  اليونان،  آلهة  حول  إبداعاتها  الصفوف 
موضوع  العواشر  شريحة  اختارت  والهند.  والفراعنة 
«األحداث الّتاريخّية» فعرضوا إبداعاتهم حول الهنود 
لدى  الكتابة  وتطوّر  والّتحنيط  وحروباتهم،  احلمر 
واألوملپيادة  ديزني»  صناعة «وولت  وتاريخ  املصرّيني، 
فاختارت  عشر  احلوادي  شريحة  أّما  اليونان.  في 
وعرضت  املختلفة»  الزمنّية  «احلقبات  موضوع 
وللموسيقى  الوسطى،  للعصور  بالّنسبة  إبداعاتها 
احلروبات  ولفترة  احلجرّي  وللعصر  التاريخ،  مر  على 
عشر  الثواني  شريحة  احلمر.  والهنود  اإلنچليز  بني 

وأبعادها،  «األساطير»  موضوع  اختارت  الكلّية  في 
ليلة  أللف  بالّنسبة  إبداعاتها  الّصفوف  فعرضت 
وليلة، وأليس في بالد العجائب، وموالن والّسنافر 

كتجسيد للتعددّية الثقافّية في حّيز واحد. 
للمواهٍب         عرًضا  الطالب»  «يوم  شمل  كما 
والغناء،  والّنثر،  الّشعر  كإلقاء  املختلفة،  ّية  الطالب

والرقص والعزف. 
القربة  آلة  على  اسكتلندي  بعزٍف  البرنامج  اختتم 
من  مجموعة  قبل  من  الّطبول  من  مختلفة  وأنواع 

طالب الكلّية وبدبكة شعبّية جماعّية. 
وأشارت املعّلمة عرين مطر (مرّكزة الّتربية االجتماعّية 
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في الكلّية) لألهداف الّتربوّية العديدة الكامنة وراء 
القيادّية  الروح  تنمية  أوًّال،  الطالب».  «يوم  تنظيم 
لدى الّطّالب، خاّصًة وأّن مجلس الطالب في الكلّية 
ساهم بشكل كبير في الّتنظيمات واّتخاذ القرارات 
ًيا، تعزيز االنتماء إلى الكلّية  املتعّلقة بهذا اليوم. ثان
فالّتحضيرات كانت جماعّية مبشاركة أغلبّية الّطّالب 
اكتشاف  ثالًثا،  الدوام.  بعد  متأّخرة  ساعات  حّتى 

مواهب وقدرات الّطالب وتشجيعها. رابًعا، تعزيز روح 
املعرفة والبحث، فترّتب على كل واحد من الصفوف 
البحث في موضوع معّني وعرض مواد وشرح وافيني 
ومقدرته  الّطالب  شخصّية  تقوية  وأخيرًا،  حوله. 
احلصص  خالل  خاّصًة  اآلخرين،  أمام  الوقوف  على 
الصفوف.  في  الّطّالب  قّدمها  اّلتي  الّتعليمّية 
وأعربت الّطالبة سما حّداد (رئيسة مجلس الّطالب 
الّطالب»  «يوم  بخروج  سعادتها  عن  الكلّية)  في 
ّية  حلّيز الّتنفيذ هذا العام، وأشارت للجدّية واملسؤول
امللفتة للعيان اّلتي أبداها طالب الكلّية خالل هذا 
اليوم. كما أشارت سما على ضرورة تفعيل مجلس 
تكون  أن  وأملت  بالفّعالّيات،  ومشاركته  الّطّالب 
«أسبوع  وخاّصًة  القادمة،  الّال-منهجّية  الفّعالّيات 
برنامج  بقدر  وممّيزة  ناجحة  الِفَلسطينّية»  الّثقافة 

«يوم الّطالب» لهذا العام. 

ورأى الّطالب بّسام كلداوي من الّصف الّثاني عشر 
بأّن الكلّية ازدانت في يوم الّطالب مبختلف األلوان 
اّلتي مّثلت ثقافات وأساطير وأحداث مختلفة، ّمما 
كانت  املشاركة  وإّن  الكلّية،  طّالب  جميع  أسعد 
طاقات  أبرز  اّلذي  املمّيز  اليوم  هذا  جناح  أساس 
ومواهب الّطّالب. كما أضاف بّسام أّن «يوم الّطالب» 
عن  معه  يحملها  جميلة  ذكرى  سيبقى  العام  هذا 
فباإلضافة  ا؛  قريًب بات  اّلذي  تخرّجه  بعد  الكلّية 
للمواد الّتعليمّية والّتحصيل الدراسّي العالي اّلذي 
توفره الكلّية لطالبها هناك فّعالّيات ممّيزة وحلظات 

جميلة ترسخ في الذاكرة.
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èM (« ‰U L Ž_« ãu ¹ ‹ åq d ~ « ◊—Ë√ò è ÒOłu u M~² « è Ò¹u ½U Ò¦ «
*åUHO�ò q�«d ≠ شاركت الّثانوّية التكنولوجّية 

«أورط الكرمل» بيوم األعمال احلسنة في شبكة 
برامج  عّدة  اليوم  هذا  تخّلل  حيث  «أورط» 
من           اخليري  والعمل  التطوّع  قيمة  لتعزيز  هدفت 

أجل املجتمع.
فقد شمل هذا اليوم عّدة فّعالّيات، منها: قيام 
شاطئ  بتنظيف  املدرسة  طّالب  من  مجموعة 
بتوزيع  أخرى  مجموعة  وقيام  حيفا،  في  البحر 
بطاقات من صنع الّطّالب، شملت نصائح لتوفير 

الكهرباء على أهالي األحياء املجاورة للمدرسة.
مع  وبالّتعاون  إضافّية،  مجموعة  قامت  كما 
نادي «يودڤات» بإدارة وديع شحادة، بَطلي جدران 
الفّنان  مبشاركة  عليها،  وبالرّسم  اخلارجّية  الّنادي 
اليوم  هذا  تنظيم  على  واكب  وقد  قّشاش.  وليد 
«أورط  مدرسة  في  االجتماعّية  الّتربية  مرّكز 

الكرمل»، األستاذ معني زيدان.

األستاذ  الكرمل»،  «أورط  مدرسة  مدير  وأعرب 
عادل ملشي عن سروره لتجاوب الّطّالب واألهالي 
للتطوّع والعمل اخليري، وقال: «إّن التطوّع هو من 
األسس الهاّمة لبناء مجتمع قومي وصالح، يساهم 
املواطنني،  بني  االجتماعّي  الّتماسك  نشر  في 
واملجتمع،  البلد  إلى  باإلنتماء  الّشعور  وينّمي 
حتّمل  مثل:  هاّمة  اجتماعّية  آثارًا  ويترك 
ويعزّز  العمل،  وتقدير  اآلخرين  احترام  ّية،  املسؤول
املمتلكات  على  واحملافظة  باالنتماء  الّشعور 
معنوّي  إيجابّي  التطوّع  مردود  إّن  كما  العاّمة. 
على نفوس الّطّالب والّشباب والّناس، ويعزّز الّثقة 
على  العاّمة  باملنفعة  ويعود  واالنتظام،  بالّنفس 
والتقّدم  الرّقي  نحو  باملجتمع  وينهض  املجتمع، 
واإلزدهار، فمن تطوَّع خيرًا فهو خير له، ونناشد 
التطوّع  روح  على  باحملافظة  العربي  مجتمعنا 

واملساهمة في إعالء شأن هذه األعمال».

 W Ò¹d O )« ‰U L Ž_« Âu ¹
 å5 Ýu Šò e d  w

W B O K(« Òw Š w
الطالب  مجلس  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الرحمن  «عبد  حيفا:  مدارس  في  البلدي  
و«حوار»  «األخوة»  «األحمدّية»،  احلاج»، 
في  املركز   زاروا   حيث  خيرّية،  ّية  بفّعال
بإشراف  موسيقية  فعاليات  وأحيوا   احلي، 
الرحمن  «عبد  مدرسة  في  املوسيقى  معلم 
للحياة  ّية  اللوائ الّتربية  مرشدة  احلاج»، 
في  للحياة  الّتربية  ومرّكزات  املجتمع  في 
من  مبشاركة  الفعالّيات  ومتّيزت  املجتمع. 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  ِقبل 
تربوية  موسيقية  بفعالية  حظوا  الذين 

امتزجت فيها اإليقاع، احلركة واألغاني.
على  االتفاق  ّمت  ّية،  الفعال لنجاح  ونظرًا 
التي  اخليرّية  الفعالّيات  هذه  مثل  استمرار 

رسمت البسمة على وجوه اجلميع.

åw Ò³ M² *«ò  W Ý—b  w  ‰U B Òðô«  w L ÒK F *  Íd D  ŸU L ²ł«

 ≠ åUHO�ò q�«d*

مدرسة  في  االّتصال  ملعّلمي  اجتماع  مؤّخرًا،  عقد، 
االجتماع  هذا  املدرسة  احتضنت  وقد  «املتنبي»، 
الوسط           كاّفة  من  االّتصال  ملعّلمي  القطري 

العربي.
حضر االجتماع حوالي 35 معّلًما ومعّلمة من جميع 
ّية في البالد، حيث ّمت خالل االجتماع  املدارس العرب
وضع  وبحث  البچروت  ملواد  الهاّمة  الّنقاط  بحث 

ّية. الطالب في هذا االختصاص في املدارس العرب
االّتصال  موضوع  مفّتش  من  كّل  االجتماع  وحضر 
يوسي برداڤيد واملرشدات في هذا املجال مروة عثامنة 

وإباء خطيب.
افتتح الّلقاء مدير املدرسة رائف عمري حيث حتّدث 
مجتمع  بناء  في  ودوره  وأهمّيته  اإلعالم  تاريخ  عن 
ناجح؛ كما حتّدث عن جناحات طّالبنا في فرع اإلعالم 

في املدرسة على مدار الّس نني. 

 W¹d O )« ‰U L Ž_« Âu ¹
åw Ò³ M² *«ò w

«املوجة  مجموعة  طالب  بادر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

تنظيف   بحملة  «املتنبي»  مدرسة  في  اخلضراء» 
وصيانة في جميع ساحات املدرسة، في يوم األعمال 
اجلدران  وطالء  األشتال  بزراعة  قاموا  حيث  اخليرّية، 
باأللوان اخلالبة، كما قاموا بتوصيل خط املياه لرّي 

األشجار في ساحات املدرسة.
من  املدرسة  طالب  من  العديد  الفعالية  في  اشترك 
كافة الصفوف، ولقد متت هذه الفعالية بإشراف املعلم 

أمير حبيشي (مرّكز مشروع التطوّع االجتماعي).
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بمناسبة مرور 4 سنوات على افتتاح 
فرع مفروشات اللنبي في أبو سنان
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ّية  للترب الرسمّية  «حوار»  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مسيرة  املاضي،  االثنني  يوم  حيفا،  في  والفنون  البديلة 
املدرسة  ساحة  من  انطلقت  حيفا،  شوارع  في  ّية  كرنڤال
املدرسة  طالب  فيها  شارك  ّية،  العرب حيفا  شوارع  وطافت 
مبالبس  حيفا  أحياء  املسيرة  خالل  الّطالب  طاف  وكشافها. 
ملناسبة  املهرّجني،  وفرق  الّضخمة  للدمى  باإلضافة  تنكرّية، 
املجيد.  الفصح  عيد  الستقبال  استعداًدا  األربعيني  الصوم 
باستقبال  بدأ  املدرسة،  في  حافل  فّعالّيات  يوم  املسيرة  سبق 
ّية، حيث استقبلهم الّدب القطبي  الطّالب بأجواء احتفالية كرنڤال
الّطالب  بعد  فيما  ليشارك  الصاخبة،  املوسيقى  أنغام  على 
املدرسة.  في  الفنون  معّلمي  بإشراف  متنوّعة  فنّية  بورشات 
ّية مرّكزة الفّعالّيات املربية  وقد أشرفت على تنظيم هذه الفّعال
خوري.                  إيلي  املرّبي  الكشاف  مسيرة  بقيادة  وقام  ابتسام بّالن، 

w M O F Ð—_« Âu B U Ð ¡UH² Š« …d O  r ÒEMð W ÒO L Ýd « å—«u Šò
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 åUHO�ò q�«d*

ّية في مدرسة  مبناسبة يوم املرأة العاملّي، وضمن مشروع تعليم الّلغة العرب
«ليوبيك» في حيفا، ّمت استضافة الكاتبة ميسون أسدي للقاء طّالب 
بالّلغة  ـ«بچروت»  ال المتحانات  يتحضرون  اّلذين  عشر،  الّثاني  الّصف 
ّية في قصص أسدي.  ّية (خمس وحدات)، للحديث عن دور املرأة العرب العرب
وقد قام الّطلبة بالبحث والقراءات والّتحضير عن الكاتبة وقصصها، كما 
محاورة  ّمت  وقد  العبرّية،  لّلغة  أسدي  قصص  بعض  الّطلبة  بعض  ترجم 
ّية  الكاتبة حول ما كتبت. ثّم عمل الّطّالب مع مرّكزة موضوع الّلغة العرب
ّية الّصف ساريت متسلر، على ترجمة أحد قصص الكاتبة اّلتي لم  ومرب
ُتنشر بعد، وهي «قّصة سليمة» إلى الّلغة العبرّية، حيث ترجمها الطلبة 
ّية.  أنفسهم، وقاموا ومديرة املدرسة بقراءة القّصة بالّلغتني: العبرّية والعرب
محدودّية  يعاني  اّلذي  الطلبة  أحد  الّلقاء  في  برز  بأّنه  ذكره  اجلدير  ومن 
ا مع قدرات  خاّصة، فوقف وحتّدث عن املشاكل اّلتي يعانيها لكونه طالًب
محدودة، ويتعّلم في صف اعتيادي، وأشار إلى أّن «قّصة سليمة» عّبرت 

عّما يعانيه، وقد تأّثر بها كثيرًا. 
ملدرسة  باإلضافة   ،1938 عام  ُأقيم  «ليوبيك»  مركز  أن  إلى  يشار 
ا، يقيم املرَكز برامج عديدة للجمهور،  «ليوبيك» اّلتي تضّم 1750 طالًب
احملدودة  القدرات  ألصحاب  وأخرى  قطرًيا،  للمتفوّقني  صفوف  منها: 
مشروع  ضمن  وذلك  ّية،  عرب كاتبة  املرَكز  استضاف  مرّة  وألّول  املتنوّعة؛ 
احلديث  الطلبة  اختار  وقد  «ليوبيك».  مرَكز  في  ّية  العرب الّلغة  تعليم 
و«وعائدة  أسدي، هما: «صلعت»  ميسون  للكاتبة  للكبار  قّصتني  عن 
إلى حيفا»، حيث ّمت عرضهما بالّلغة العبرّية عن طريق الطالبة ڤينوس 
اخلضوع  وعدم  ّية،  العرب الّشابة  عند  التمرّد  أهمّية  عن  وأشارت  كّيوف، 

للقوانني املُجحفة بحّقها. 
ية ساريت ميلتسر َمن أشرفت على تخطيط وتنفيذ هذا  يذكر أّن املرّب
املرأة  جتربة  إلى  لالستماع  طّالبها  أمام  املجال  لتفسح  اخلاّص،  اللقاء 

ّية االجتماعّية والسياسّية من خالل قصصها.  العرب
وقالت ميلتسر: إّن اللقاء مع الكاتبة ميسون أسدي، يأتي ضمن مشروع 

تطوير قيادات لدى الّطالب.
وفي حديث مع الكاتبة ميسون أسدي، قالت: تأّثرت جًدا من الطلبة اّلذين 
عملوا بجدٍّ وجهد إلقامة وإجناح هذا الّلقاء، وقد أسعدني مشاركة بعض 
بقراءة «قّصة  يعكوڤيتش  دافنا  الّثانوية  مديرة  قامت  حيث  املسؤولني، 
سليمة» مع طالبها، وملست اهتماًما كبيرًا من قبل الطلبة بالتعرّف اجلاّد 
ّية  على العرب، حيث وّجهت إلّي عشرات األسئلة حول وضع املرأة العرب
املختلفة  النظر  وجهات  الطلبة  تقّبل  لقد  البالد.  في  العربية  واألقلّية 
السياسّية  آرائهم  أو  معتقداتهم  مع  يتماَش  لم  أّنه  رغم  الّنقاش  خالل 
أو االجتماعّية. وتبّني لي أن عدد كبير من الطلبة جاؤوا يحملون آراء 
ّية، وهذا الّلقاء كان مثمرًا، وساهم في تغيير  مسّبقة عن وضع املرأة العرب

الفكرة أو حتسينها على األقل».  

∫WOÐdF�« W�UI Ò¦�«Ë WGÒK�« Âu¹Ë w*UF�« …√d*« Âu¹ W³ÝUM0

Íb Ý√  Êu O  W³ ðU J «  n O C² ð  åp O Ðu O ò  W Ý—b
åpOÐuO�ò e Ó	d� w� ÒwIOIŠ ÒÍœuN¹ ≠ ÒwÐdŽ ◊UA½



23 2013 —«–¬ 8 WF ÔL'«



242013 —«–¬ 8 WF ÔL'«

*åUHO�ò q�«d ≠ منحت اجلامعة العبرّية في 

والّشاعر  الباحث  املاضي،  االثنني  يوم  القدس، 
في  وذلك  قّيمة،  جائزة  ناصر  يوسف  إياس 
وعميد  رئيس  حضره  وخاّص  كبير  احتفال 
اجلامعة ومحاضرون من كلّية اآلداب وقسم الّلغة 
أقرباء  من  وعدد  العبرّية،  اجلامعة  في  ّية  العرب

وأصدقاء الباحث إياس ناصر.
ومن اجلدير ذكره، أّن رئيس اجلامعة العبرّية مينح 
من  ومحّدد  قليل  عدد  إلى  ا  ـً سنوّي اجلائرة  هذه 
في  مبا  مختلفة،  أقسام  من  املتفوّقني  الباحثني 
العبرّية،  اجلامعة  في  ّية  العرب الّلغة  قسم  ذلك 
وذلك من أجل دعمهم وتشجيعهم على مواصلة 

التفوّق في أبحاثهم. 
هذا وفي احتفال ممّيز حضره حشد كبير وزّعت 
مختلف  من  طّالب  على  ومنح  جوائز  فيه 
الباحث  العبرّية  اجلامعة  رئيس  منح  األلقاب، 

 è Ò¹d ³ F « è F U'« f O z— …ezUł
d�U ½ ”U ¹≈ Y ŠU ³ «Ë d ŽUAK

إياس ناصر جائزة على تفوّقه والبحث اّلذي يقوم 
به في مجال الّشعر العربي القدمي.

محاضرًا  يعمل  ناصر  إياس  الباحث  أّن  يذكر 
ّية  العرب الّلغة  قسم  في  القدمي  العربي  للّشعر 
عّدة  الّسابق  في  نال  وقد  العبرية،  اجلامعة  في 
ويقوم  األكادميّي،  على تفوّقه  جوائز من اجلامعة 
اليوم بكتابة بحث للقب الدكتوراة عن الّسردّية 
ّية  العرب القصيدة  مطلع  في  القصصّي  والّطابع 
اجلاهلّية، بإشراف األستاذ ألبرت أرازي ومائير بار 
ّية في اجلامعة).  - آشر (رئيس قسم الّلغة العرب
العلوم  معهد  أّن  إلى  أيًضا  اإلشارة  جتدر 
سيعقد  حيفا  في  ـ«تخنيون»)  (ال التطبيقّية 
إلى  أخرى  جائزة  لتقدمي  الشهر  هذا  احتفاًال 
اجلامعة  رّشحته  أن  بعد  ناصر  إياس  الّشاعر 
في  املتفوّقني  الباحثني  أحد  كونه  لها،  العبرّية 

كلّية اآلداب. 
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الطعمـات بتتحرك بالثـم بتوازن وبنفس النسـبة كأنك عم 
تاكل إشـي واحد مبني مـن عدة طعمات ومش عدة أشـياء 

بطعمات مختلفة...
برغل ناعم نخلة،  منظف مرتين ال بسرك وال بكّدر..

زنبرك الساعة بيقول.. اجا الوقت لصحن تبولة.

التبولة الممتازة مثل زنبرك الساعة..

البرغل الناعم من نخلة، ممتاز للتبولة. 

بال مخاطرات وبال فلسفات.
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فرع يركا – م.ص. ير

طقم  أكل 148  قطعة

بس من مركا
أحلى، أروع، وأوفر هدي

طقم Zina – تصميم أوروبي بأسعار مغرية

طقم مالعق 
وسكاكين مذّهب 

24 قطعة

طقم تقديم أبيض 7 
قطع نعمان

طقم قهوة 
12 قطعة

ط
و
4

– تصميم أوروبي Zina سعار مغريةطقم

طقم  أكل 148 قطعة

طقم  مالعق 
وسكاكين

24 قطعة نعمان
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ركا هاتف 04-906-9600

طقم تقديم أحمر 
10 قطع

طقم شوربة أحمر 
11 قطعة

طقم 18 قطعة 
نعمان

تشكيلة أطقم أكل 
خاصة 18 قطعة 

نعمان

- -ب ب
طناجر نيروستا ملّونة 

26/28/30
طقم كراميكا ملّون

18 قطعة

للطقمللواحدة

قالية سيراميك 
للطبخ الصحي كل 

اUحجام

- ب

سعر الوحدة

از همازون
ية لست الحبايب

18222628
طناجر سيراميك Green نعمان

عشانك يا امي..
كل الماركات بأسعار خاصة

طنجرة دجاج 
38 لتر نعمان

طقم صينيتين 
فاخرتين
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بـبـ

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

زوج معجون اسنان ”كولجيت“ 
أحمر 100 مل

”سانو بيسجا“ معّطر 4 لتر

مسحوق غسيل ”إريال“ 8 كغم

بـ

 تشكيلة سلطات ”تسابار“
500-400 غم

بـ

تشكيلة عصير ”بريجات“ 1 لتر

محدود لـ 4 وحدات

بازيالء وجزر/ فاصولياء خضراء مقطعة/ 
فاصولياء صفراء مقطعة/  بازيالء / بازيالء 

ناعمة/ ذرة/ جزر صغير

أقراص ”فينيش“ للجالية”هيبي“ للشبابيك 1 لترمطّري غسيل ”ماكسيما“ 4 لتر
90 وحدة

زوج معجون اسنان ”كولجيت 
توتال“ 100 مل

شامبو ”هيد اند شولدرز“
750 مل

سائل جلي ”فيري“ 1.5 لتر

10
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

نحترم
الشيكات 

بشروط

فرع يركا – م.ص. يرك

طل الربيع و
في مرك

مسحوق غسيل ”كولون“
حفاضات ”هاجيس“7 كغم

بـ

تشكيلة مقالي ”شلوشت 
هأوفيم“ 1 كغم

بـ

سداسية ورق للمطبخ 
”نيكول“

بـ
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بـ

بـ

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة معكرونة/سباغيتي 
”اوسم“  500 غم

بـ

محدود بـ 4 وحدات 

حليب كرتون ”طارا“ 2 لتر

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

زيت كانوال ”ميلومور“ 3 لتر 

بـ

محدود بـ 6 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

أرز فارسي ”ويلي فود“
1 كغم

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

عسل صافي ”ياد مردخاي“ 
1 كغم

بـ

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة بوظة عائلية ”كريميسمو“ 
عبوة توفير/ ”فانطازيا“/ ”ماغنوم“

شوربة بطعم  الدجاج ”أوسم“ 
شوربة دجاج ”كنور“ 400 غم1 كغم

محدود بـسداسية - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

سداسية ”كوكا كوال“ 1.5 لتر

محدود بـ 9 وحدات - عند الشراء بـ 100 ش.ج

تشكيلة مشروبات بريجات/فانتا/سبرايت 1.5 لتر

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

فيليه مشط «دليداج» 

السعر للكغم

شرائح ”نسيخات هنيلوس“  
”دليداج“ 

ش

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

السعر للكغم

شرائح فيليه ”نسيخات 
هنيلوس“  ”دليداج“ 

شششششششششششششششششششششششششششششش

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

السعر للكغم

محدود لـ 3 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج

السعر للكغم

سلمون ”ستيرلينج“ ”دليداج“ 

مفتوح

7
أيام في ا�سبوع

كا | هاتف 04-906-9600

ونّورت ا�سعار
كاز همازون

فطر مقّطع ”ويلي-فود“
400 غم

بـ

ل ” عقّطع ق قفط ط
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املرأة  يوم  من آذار،  الّثامن  اليوم اجلُمعة،  يصادف 
هذا،  يومها  في  املرأة  نذكر  أن  فأقّلها  العاملّي. 
أجل  من  ونعمل  جوارحنا،  بكّل  معها  نتضامن 
حتصيل  أجل  من  ونضاالتها  ومساواتها،  حترّرها، 
كاّفة حقوقها االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية 
لضمان  جاهدين  ونسعى  والدينّية،  والتربوّية 
الّتامة  مبساواتها  ونطالب  ّيتها،  واستقالل حرّيتها 
مع الزّوج واالبن، مع األب واألخ، فنقف إلى جانبها 

ونؤازر قضاياها.
علينا أن نعمل إلى جانب املرأة ومن أجلها؛ وأن 
نثّقف ونرّبي أوالدنا على احترام املرأة، على تقديرها 
املجتمع  هي  املرأة  ألّن  ورغباتها؛  حاجاتها  وتفّهم 
بأسره، فمن رحمها وُلدنا وأتينا إلى هذه الّدنيا.

©n¹dFð® w*UF�« …√d*« Âu¹

ُيصادف الّثامن من شهر آذار من كّل عام احتفاالت 
واالقتصادّية  والسياسّية  االجتماعّية  باإلجنازات 
ا،  ـً سنوّي للوقوف  ممّيزة،  مناسبًة  يعّد  وهو  للمرأة. 
من  املرأة،  قّدمته  ما  وإجنازات  حصيلة  ومراجعة 
أجل حتسني ظروف حياتها وتطوير وتقّدم بلدانها. 
حصلت  اّلتي  احلقوق  نستعرض  ذاته  الوقت  وفي 
عليها املرأة واّلتي ما زالت تطالب بها؛ فاملرأة هي 

الّشريحة األساس واألهم من شرائح املجتمع.
ّية  املثال املناسبة  هو  للمرأة  العاملي  واليوم 
الستعراض أهّم األنشطة اّلتي ُتقام والقوانني اّلتي 
تسّن لصالح املرأة ومساواتها، وتقييم التحّديات 
اّلتي يجب على الّنساء التغّلب عليها في مجتمع 
اليوم. وتعتبر حقوق املرأة وواجباتها إحدى الّشروط 
ما  الّنامي  فالعالم  األّمم؛  تقّدم  بها  ُيقاس  اّلتي 
االهتمام  وعدم  املرأة،  أوضاع  تدهوَر  يعانى  زال 
بها، وعدم االعتراف بحقوقها اإلنسانّية من جرّاء 
اّلتي  السّيئة  واالقتصادّية  االجتماعّية  الظروف 
تعيشها، فيأتي اليوم العاملي للمرأة للّتذكير بها 

وإلثارة قضاياها واالهتمام بها.
لقد بدأ االحتفال باليوم العاملّي للمرأة في نهاية 
ّية في  القرن الّتاسع عشر، حيث بدأت حركة نسائ
عمل  بظروف  باملطالبة  مالية  الشِّ وأمريكا  أوروبا 
أفضل، واالعتراف باحلقوق األساسّية للمرأة، مبا في 
ذلك حّقها في الّتصويت؛ ويعتقد كثيرون أّن فكرة 
اإلضرابات  من  نبعت  العاملّي  املرأة  بيوم  االحتفال 
اّلتي قامت بها العامالت في صناعة الّنسيج في 
األمريكّية،  املّتحدة  الواليات  في  نيويورك  مدينة 
في عامي 1857 و1908 واّلتي صادفت الّثامن 
ظروف   على  احتجاًجا  وذلك  آذار/مارس،  من 

عملهن السّيئة.
ففي عام 1857 خرجت ألوف الّنساء لالحتجاج في 
شوارع مدينة نيويورك على الّظروف الّال-إنسانّية 
فتدّخلت  فيها؛  العمل  على  ُيجبرّن  كّن  اّلتي 
املتظاهرات.  لتفريق  وحشّي  بشكل  الّشرطة 
املسؤولني  دفع  في  حينها  جنحت  املسيرة  أّن  إّال 
على  العاملة  املرأة  مشكلة  طرح  إلى  السياسّيني 

جداول األعمال اليومّية.
وفي الّثامن من آذار من عام 1908 عادت ألوف 
الّنساء من عامالت الّنسيج للّتظاهر من جديد في 
شوارع نيويورك، لكنهّن حملن هذه املرّة قطًعا من 
اخلبز اليابس وباقات من الورود، في خطوة رمزّية 
شعار  االحتجاجّية  حلركتهّن  واخترن  داللة،  ذات 

«خبز وورود».

ووقف  العمل  ساعات  بتخفيض  املسيرة  طالبت 
الّنساء  ومنح  العمالة  سوق  في  األطفال  استغالل 
والورود  اخلبز  مظاهرات  شّكلت  وقد  االقتراع.  حّق 
الواليات  داخل  متحّمسة  نسوّية  حلركة  بدايًة 
الّطبقة  من  نساء  انضمام  بعد  خصوًصا  املّتحدة، 
املتوّسطة إلى موجة املطالبة باملساواة واإلنصاف، 
اإلنسانّية  باحلقوق  تطالب  شعارات  ورفعَن 

واالجتماعّية والسياسّية.
في حني يؤّكد آخرون أّن أّول إشارة رسمّية ليوم املرأة 
ناشطات  نّظمتها  مظاهرة  في  انطلقت  العاملّي، 
في  الّتصويت  في  باحلّق  ُمطالبات  اشتراكّيات 
28 شباط من العام 1909، وقد أُطلق على هذه 

املظاهرة «مظاهرة يوم املرأة».
في  ُعقد  اّلذي  العاملّي  الّنسائي  املؤمتر  وفي 
كالرا  طالبت   1910 عام  (الدامنارك)  كوپنهاچن 
تسدكني (إحدى الّناشطات الشيوعّيات األملانّيات)، 
يوم  وتخصيص  األمريكّية،  الّتجربة  باستلهام 
في  املرأة  لنضال  تقديرًا  باملرأة،  لالحتفال  عاملّي 
ذلك  في  مبا  حقوقها،  لنيل  العالم  أرجاء  جميع 
حّق الّتصويت واعتباره مناسبة لتوحيد كاّفة نساء 
العالم في الّدفاع عن حقوقّهن، ومن أجل الّسالم 
في  الّنسيج  عامالت  بإضراب  تيّمًنا  والّتقّدم، 
نيويورك. وقد ّمت االحتفال - ألّول مرّة - بيوم املرأة 
العاملّي، في العام اّلذي تاله 1911، في كّل من 
الدامنارك وأملانيا والّنمسا وسويسرا في 19 آذار، 
املناسبة،  بهذه  كثيرون  احتفل  الّتالي  العام  وفي 

ولكن في أوقات مختلفة في َشهري شباط وآذار.
العالم  يشمل  لم  املناسبة  بهذه  االحتفال  ولكّن 
الّنسائّي  لالّحتاد  مؤمتر  أّول  اعتمدها  أن  بعد  إّال 
عام  پاريس  في  ُعقد  واّلذي  العاملّي،  الدميقراطّي 
1945 بعد انتهاء احلرب العاملّية الّثانية، وفي عام 
ّية  1977 - بعد عامني من االحتفال بالّسنة الدول
املتحدة  لألمم  العاّمة  اجلمعّية  تبّنت   – للمرأة 
قرارًا يدعو الدول لتخصيص يوم الّثامن من آذار 

لالحتفال بحقوق املرأة والّسالم الّدولي، وذلك وفًقا 
للّتقاليد واألعراف الّتاريخّية والوطنّية لكّل دولة.

العاملّي  باليوم  بعد  فيما  اليوم  هذا  عرف  وقد 
للمرأة، وأضحى مناسبًة عاملّية ملناقشة واستعراض 
والّطموحات  للمرأة  حتّققت  اّلتي  اإلجنازات 
واحلقيقة  التقّدم.  من  املزيد  أجل  من  املستقبلّية 
أّن املرأة، وعلى الرّغم من االهتمام البالغ بها من 
املدنّي  املجتمع  ومؤسسات  املّتحدة  األمم  جانب 
احلصول  تستطع  لم  أّنها  إّال  بحقوقها،  املعنّية 
مظاهر  تعاني  زالت  وما  كاملًة،  حقوقها  على 

متييز عديدة ضّدها في أغلب الّدول.
إّن األحوال املعيشّية لكثير من النساء في العالم 
سّيئة؛ فغالبّية الفقراء في العالم من الّنساء، كما 
العالم،  في  األمّيني  أرباع  ثالثة  النساء  تشّكل 
وما زالت املرأة ممّثلة متثيًال ناقًصا إلى حّد بعيد 
في اجلمعّيات الوطنّية واحمللّية، وتشغل أقّل من 
%20 من املقاعد في البرملانات، وفي كثير من 
من  مختلفة  ألشكال  الّنساء  تتعرّض  العالم  دول 
العنف اجلسدّي والنفسانّي واملعنوّي، مثل: االجتار 
امليراث،  من  واحلرمان  واالغتصاب،  بالّنساء، 

واإلكراه على الزّواج، والقتل.
يشّكل الّثامن من آذار محّطة في تاريخ الّنضال 
كلل  بال  وناضلت  عملت  اّلتي  للمرأة،  الّتحرّري 
بشّتى  وحاولت  بثبات،  طريقها  وشّقت  ملل،  أو 
إلى  املجتمع  في  الئًقا  مكاًنا  حتتّل  أن  الّسبل 

جانب الرّجل.
الّناشطة  التقيت  آذار  من  الّثامن  وملناسبة 
وراء  من  والعاملة  والسياسّية،  االجتماعّية 
ماغي  املجهول،  كاجلندي  جهد،  بكل  الكواليس، 

(طوبي) كركبي (أم خالد).
كان من الّصعب جًدا إقناعها بلقاء ِصحافّي؛ ألّنها 
مقتنعة، أساًسا، أّن ما قامت وتقوم به هو واجب 
بطولّي  عمل  ال  وسياسّي،  واجتماعّي  إنسانّي 
لقاء  إجراء  أو  العناوين  تصّدر  أجله  من  تستحّق 

ِصحافّي؛ إّال أّن إصراري بأّنها تستحّق أكثر من 
في  أثمر  الّصحيفة،  في  ُعنوان  من  وأكثر  لقاء 
إلى  ماغي»  أخيرًا «ِمس  فدعتني  املطاف،  نهاية 

بيتها إلجراء هذا الّلقاء.
ماغي (طوبي) كركبي، متزوّجة من زاهي كركبي، 
ولها ثالثة أوالد: خالد، وليد وبشير. ابنة لعائلة 
من  مكوّنة  طوبي)  (عائلة  جّد  عن  ا  ـً أّب حيفاوّية 
توفيق،  وابنتني:  صبيان  ثالثة  أنفار،  خمسة 
ـ48،  ال نكبة  عاشت  وماغي.  مي  جورج،  شفيق، 
بعد  عائلتها،  مع  حيفا  فغادرت  وعائلتها،  هي 
سقوط املدينة، عندما لم تعد األمور ُحتَتَمل؛ إّال أّن 
أخاها توفيق طوبي (طّيب الذكر) رفض ترك مدينة 
ـ48  حيفا.. حّدثتني كثيرًا عن العائلة ما قبل ال
إليها..  والعودة  ومغادرتها  حيفا،  سقوط  وعن 

سأترك نشرها في ذكرى سقوط حيفا. 
حتّن كثيرًا إلى األّيام املاضية، وتؤّكد أكثر من مرّة 

أّن األيام كانت أجمل بكثير رغم كّل صعوباتها.

- ما اّلذي دفعك لالنخراط في احلياة 
ة؟ السياسّي

توفيق  أخي  ونشاطات  أفكار  من  جًدا  تأّثرت 
ُجترى  كانت  اّلتي  واحللقات  الّلقاءات  ومن  طوبي، 
يحمل  بيت  في  ترّبيت  فقد  العائلة.  بيت  في 
مبادئ سياسّية مشرّفة، دأب على ترسيخ األممّية 
اإلنسان  حقوق  أجل  من  الّنضال  على  والعمل 
بذلك،  تأّثرت  احلال  طبيعة  وفي  باألساس.  واملرأة 
ّية  نسائ حلقات  ضمن  نشاطاتي  تابعت  وبعدها 

كان يديرها زاهي كركبي (زوجي).

- ماذا يعني لك يوم املرأة؟
العادل  الّنضال  هذا  نضالّي.  يوم  هو  املرأة  يوم 
والّصادق من أجل حتصيل احلقوق، نضال من أجل 
من  وخارجه،  البيت  في  املرأة  كيان  على  احلفاظ 
أجل املساواة الّتامة بني املرأة والرّجل. فالّثامن من 
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واملساواة  وحتريرها،  املرأة  حقوق  أجل  من  سنوات، 
والسياسّية  االجتماعّية  احلياة  في  الّتامة 
في  الّدميقراطّيات  النساء  شاركت  واالقتصادّية. 
أجل  من  عديدة  ّية  ونضال احتجاجّية  نشاطات 
حتصيل حقوق املرأة العادلة، والعمل على تعزيز 
مكانتها ومساواتها بالرّجل. ومن أهّم ما حّققته 
حركة الّنساء الدميقراطّيات إقامة أّول روضة لألطفال 
املجال  إفساح  منها  والهدف  حيفا،  مدينة  في 
هناك  تكن  فلم  العمل.  إلى  تخرج  لكي  للمرأة 
روضات في حيفا ألطفال دون سّن اخلامسة، وكّنا 
أّول من بادر إلى إنشاء روضة لألطفال حتت اسم 
ا  قريًب وسنحتفل  الدميقراطّيات»..  الّنساء  «روضة 

مبرور 60 عاًما على تأسيسها.
(الّنساء  أولغا»  «روضة  يذكر  ال  مّنا  َمن 
الدميقراطّيات) أو على األّقّل لم يسمع عنها.. أنا 
ًدا، وأتذّكر «ِمس أولغا» و«ِمس عفيفة»  أذكرها جّي
الّدميقراطّيات  الّنساء  فروضة  ماغي»..  و«ِمس 

كانت في طفولتي «بيتي الّثاني»..

بدايات  عن  نا  ي حتّدث أن  لك  هل   -
ّروضة؟ ال

في  العرب  العّمال  مؤمتر  في  أوًّال  الروضة  أقمنا 
وبعدها  ًيا)..  حال احلزب  (مقّر  الّنسناس  وادي 
 ..(6 حّداد  (شارع  احلالّي  مكانها  إلى  انتقلنا 
(أم  رّفول  أوديت  من:  كّل  بتأسيسها  وساهمت 
سالم)،  (أم  حبيبي  ندى  عبدو،  ماري  األمني)، 
وبعدها انضممت وانضّمت أيًضا أولغا طوبي (أم 
عصام) وغيرهن،  الّدين (أم  وعفيفة زين  الياس) 
في  األطفال  تسجيل  عن  مسؤولة  أولغا  فكانت 
الرّوضة ولذا ُعرفت بروضة أولغا؛ وبقيت أعّلم في 

الروضة حّتى عام 1991.

يوم؟ ّروضة ال - ما هو وضع ال
روضة الّنساء الدميقراطّيات ما زالت قائمة وفّعالة 
بإدارة وفيقة الّصلح، إّال أّنه بطبيعة احلال أنشئت 
على مدار الّسنني روضات كثيرة في حيفا، فلم 

تعد وحيدة في الّساحة. 
وتابعت كركبي قائلة: لقد كّنا روضة ممّيزة، وكانت 
الّسنة.  أّيام  طيلة  البالد  خارج  من  وفود  تأتينا 
وخصوًصا في شهر آذار يوم املرأة، فكانت الزيارة 

تشمل البازار اخلاّص.
 

ازار في  ب - وما كان الهدف من إقامة ال
شهر آذار؟

كّنا نقيم البازار، مبناسبة يوم املرأة العاملّي. وعرضت 
الّنساء إنتاجاتهّن في هذا البازار، اّلذي ُيقام على 
شرف يوم املرأة العاملي، طيلة شهر بأكمله. ومن 
الّتطريز  وأعمال  اليدوّية  األشغال  معروضاته 
وكان  الفنّية.  الفقرات  عدا  ّية،  الغذائ واملنتجات 
ريع البازار يعود على روضة الّنساء الدميقراطّيات. 
كّنا نحصل على املنتجات املعروضة من متبرّعني 
كان  كما  زهيدة.  بأسعار  نشتريها  أو  ومتبرّعات 
الرّفاق والرّفيقات يحضرون بعض مقتنيات البازار 

املمّيزة من الدول الّشرقّية.

آذار هو يوم نضالّي بامتياز، هدفه الّتأكيد على 
الّنضال  استمرار  بأهمية  والّتذكير  املرأة،  وجود 
الّتامة  ومساواتها  حقوقها،  كامل  نيل  أجل  من 
االحتفال  على  يقتصر  أن  يجب  ال  لذا  بالرّجل؛ 

وتوزيع الورود احلمراء فقط.

املرأة  وبضمنها  املرأة،  أّن  معناه  ما   -
بالد، لم تتحّرر بعد من  ة في ال ّي العرب

ة.. القيود االجتماعّي
من  حترّرت  املرأة  بأّن  أقول  أن  ميكنني  ال  صحيح. 
قيودها االجتماعّية وحّصلت مطالبها. لكّن وضع 
فقد  الّسنني،  مرور  مع  جًدا  حتّسن  ّية  العرب املرأة 
الدميقراطّيات  الّنساء  حركة  في  وناضلنا  عملنا 
الرّفيقات  مع  جنب  إلى  ا  جنًب ذلك،  أجل  من 
اليهودّيات. ولكن يجب أن يستمر هذا النضال، 
فما زلنا نسمع قصًصا عّدة، ونرى بأم أعيننا الُظلم 
والتصرّفات  والتقاليد  والعادات  للنساء،  احلاصل 
ّية بحّق املرأة من تهميش واعتداء وتعنيف  البدائ
وقتل على خلفية ما يسّمى بشرف العائلة. ويبدو 
أّن املشوار أمامنا ما زال طويًال. يجب على املرأة أن 
حتّصل حقوقها داخل البيت بدايًة، ومن ثّم خارجه. 
من  املرأة  يحترم  أن  والزوج  واألب  واالبن  األخ  على 

أجل أن يحترمها املجتمع.

- كيف كانت حتتفل الّنساء بالّثامن 
من آذار؟

آذار  من  للّثامن  تام  جتاهل  شبه  هناك  كان  لقد 
اليوم  بهذا  باالحتفال  اهتّم  حيث  البالد،  في 
ا، االّحتاد السوڤياتي (سابًقا) وبعض الّدول  ـً رسمّي
ّية أمثال: سورية  االشتراكّية. كما أّن الدول العرب
في  أّما  املرأة»؛  «يوم  تذكر  كانت  واألردن  ولبنان 
ـ«يوم املرأة» أو يذكره سوى  بالدنا فلم يحتفل أحد ب
احلزب الّشيوعي وحركة الّنساء الدميقراطّيات. كّنا 
حتضرها  كانت  اّلتي  القطرّية  االجتماعات  نعقد 
مدن  في  والعربّيات،  واليهودّيات  الِفَلسطينّيات 
الّناصرة،  (حيفا،  البالد  في  مختلفة  وبلدات 
القدس، تل أبيب، وغيرها)، وكانت تشاركنا عّدة 
حركات، أمثال: «نساء من أجل الّسالم»، «نساء 
كّنا  االجتماع  وبعد  إليشا»..  و«إيشا  بالّسواد»، 
نخرج مبظاهرات ُنطالب بتحسني ظروف املرأة، وأذكر 
أّنه كان قد شارك معنا في املؤمترات ياعيل دّيان 
وداعي الّسالم أوري أڤنيري.. نحن في احلزب واحلركة 
عملنا دائًما على حتسني ورفع شأن املرأة في البالد.

يوم..؟! - أين هذه املؤمترات ال
األمور تغّيرت كثيرًا. وظروف احلياة تغّيرت معها. 
ونذكرها،  املرأة  نتذّكر  اليوم  حّتى  زلنا  ما  لكّننا 
اليوم  بهذا  واالحتفال  بها،  االحتفاء  على  ونصّر 
احلياة  ظروف  لألسف،  ولكن،  اخلاّص.  النضالّي 
كّنا  لكّننا  الفّعالّيات.  هذه  وبضمنها  تبّدلت، 
للّنساء  وكان  باملرأة،  االحتفاء  في  السّباقني 

الدميقراطّيات دور كبير.
الّنساء  حركة  به  تقوم  اّلذي  وما   -

الدميقراطّيات؟
مدى  على  عملت  يهودّية،   - ّية  عرب حركة  إّنها 

ازار؟ ب َم توّقف ال - وِل
لم نعد نتلقَّ الّدعم الكافي من االّحتاد السوڤياتي 
البازار  عرض  توّقف  لذا  انهياره،  بعد  (الّسابق) 
أّن  إّال  املاضي.  القرن  تسعينّيات  بداية  في 
على  دأبن  الدميقراطّيات  والّنساء  احلزب  ناشطات 
وأخّص  الروضة.  لدعم  شهرًيا  رمزي  مببلغ  التبرّع 
الّنساء  حركة  في  اليهودّيات  الّناشطات  بالّذكر 
بالّتعويضات  يتبرّعن  كّن  اللواتي  الدميقراطّيات، 
اّلتي كانت تأتيهن من أملانيا لهدف دعم احلركة 
خوري (رئيسة  سميرة  تبرّع  إلى  إضافة  والرّوضة، 
ماّدي  مببلغ  الّسخّي  الدميقراطّيات)  الّنساء  حركة 
عملها..   والستمرار  الرّوضة،  لترميم  كبير 

ّية – يهودّية فعلّية..  فالّشراكة هي شراكة عرب
تنّهدت وقالت: األمور تغّيرت!

ر،  يه، ما اّلذي تغّي - وما اّلذي حتّنني إل
في  ملموًسا  الّنساء  وجود  يعد  ألم 

الّشارع؟
وجودهّن ملموس ولكن ليس بالوتيرة ذاتها.. وأنا 
في  تشارك  صاعدة  ّية  نسائ أجياًال  بأّن  مؤمنة 
الّنضال واّتخاذ القرار. و«قيادّيات» اليوم يختلفن 
بطاقات  تصلنا  فكانت  األمس.  قيادّيات  عن 
ناشطة  كّل  بيت  إلى  ّمميزة  وتهنئة  خاّصة  معايدة 
معايدة  على  احلزب  فدأب  ورود؛  باقة  مع  ّية  حزب

الرّفيقات وزوجات الرّفاق في هذا اليوم.

إلى  مستمر  الّتقليد  هذا  ولكن   -
يومنا..

النساء  على  الورود  توزّع  الشبيبة  زالت  ما  نعم. 
هذا  على  احلفاظ  وعلينا  آذار،  من  الّثامن  في 
الّتقليد احتفاًء باملرأة. لكّني أفتقد بعض األمور.. 
قدوم  ومع  آذار،  من  بالثامن  احتفل  من  أّول  كّنا 

الروس إلى البالد بدأوا يحتفلون به هنا أيًضا.
 

ة  ّي نسائ حركة  هناك  كانت  هل   -
ة؟ ّي فعل

مظاهرات  أو  مؤمتر  أو  اجتماع  كّل  ففي  بالّطبع. 
الّنساء  ترى  آذار،  من  الّثامن  في  جتري  كانت 
مًعا،  واليهودّيات  والعربّيات  الِفَلسطينّيات 
للمشاركة في الّنضال. وهذا هو املعنىى احلقيقّي 

للّشراكة.

وندوات  مؤمترات  في  شاركت  هل   -
ة؟ ّي دول

برفقة  الدميقراطّيات،  الّنساء  بعثة  ضمن  شاركت 
في  ُعقد  مؤمتر  في  وروت،  خوري  سميرة  الرفيقة 
الرّئيس  بحضور  (سابًقا)  السوڤياتي  االّحتاد 
من  نساء  فيه  شاركت   ،1987 عام  غورباتشوف 
جميع أرجاء العالم، وبضمنهن ِفَلسطينّيات. وكان 
شعار املؤمتر إلى األمام حّتى عام 2000 بال أسلحة 
نووّية، من أجل الّسلم واملساواة والّتنمية. وقد كان 

ا. املؤمتر مهيًب

َم  ِل الكواليس..  وراء  عملت  دائًما   -
ا؟ ـً يادّي ّوئي دوًرا ق ب لم تت

بكّل صراحة، لم يشّدني ذلك. كنت أعمل من أجل 
يوًما.  األضواء  أحّب  لم  ولكّني  العاّمة،  املصلحة 
هو  املرأة  شأن  ورفع  املجتمع  أجل  من  عملي  إّن 
ا يستحّق تصّدر  ـً ّي واجب. ال أجد فيه عمًال بطول
أن  دون  من  وتعمل  تعطي  أن  وميكنك  العناوين. 

تكون قيادًيا.

هل  الوراء  إلى  الّتاريخ  بِك  عاد  لو   -
كنت ستخطني اخلطوات ذاتها ضمن 
ة -  ة - السياسّي مسيرتك االجتماعّي

ة؟ ّي الّنضال
كنت سأخطو اخلطوات ذاتها. أنا لست نادمة على 
شيء. أعتقد حّتى أّني قّصرت أحياًنا، وكان علّي 
عاّمة  مجتمعنا  أجل  من  أكثر  وأعمل  أقّدم  أن 

ونسائنا خاّصًة.
السياسّي  عملك  كّلفك  ماذا   -

واالجتماعّي؟
كّلفني؟ أبًدا، بل عرفت أشخاًصا ونساء أحببتهم 

وأحّبوني..

- ألم تدفعي ثمن نشاطك السياسّي؟
أو  مطاردات  إلى  أحياًنا  تعرّضت  وإن  حّتى  ال! 
تعقيب  أو  هنا  انتقاد  أو  وحتقيقات  استجوابات 
كّل  ومع  به..  قمت  ما  على  أبًدا  أندم  لم  هناك. 

صعوبة الّظروف كانت األمور أجمل وأصدق.
وأّكدت ماغي بأّن عدًدا من الّنساء الّناشطات في 
السياسّي  ونشاطهّن  نضالهّن  ثمن  دفعن  احلزب 
واملالحقات  لالعتقاالت  وتعرّضن  واالجتماعّي 
مواصلة  عن  يثنيهّن  لم  ذلك  لكن  واالعتداءات؛ 

نشاطاتهّن.

- كلمة أخيرة للّنساء في يومهن..
آمل أن يتّم احلفاظ على االحتفال بالّثامن من آذار، 
هذا اليوم اّلذي أحيا شأن املرأة. االستمرار بالّنضال 
من أجل حقوق املرأة أساًسا، لنكمل الّطريق مًعا. 
وعلى املرأة أن تسعى إلى جانب الرجل، دائًما، في 
حتصيل جميع حقوقها والتقّدم والعمل واالنخراط 
في املجتمع، فهي جزء هاّم جًدا ومؤّثر وفاعل فيه. 
ّية تشارك في الّنضاالت  وما زالت األجيال النسائ
واّتخاذ القرارات، فاملهّمة ملقاة على عاتق األجيال 

القادمة.. وكل عام واملرأة بخير.

وأنا أذّكر بأّنه ولَدتنا امرأة، احتضنتنا امرأة، رّبتنا 
امرأة،  بنا  وأحَب امرأة  تنا  أحّب امرأة،  عّلمتنا  امرأة، 
فكيف  امرأة..  جديد  من  وأجنبتنا  امرأة،  تزوّجنا 

ميكننا أًذا أّال نحترم ونقّدر ونثّمن هذه املرأة؟!
املرأة  دور  على  اليوم  هذا  في  نؤّكد  أن  وعلينا 
احترام  ثقافة  نشر  على  ونعمل  والفّعال،  املؤّثر 
بدل  واالبنة،  واألخت  والزوجة  األم  ورغبات  حقوق 
سياسة التمّييز واالستغالل والّتحقير والّتعنيف 
والقتل. ألّن املرأة تستحّق مّنا كّل احملّبة والتقدير  

واالحترام.

dO�� Ò7√Ë ÂU� q�
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لالستشارات)،  الدولّي  املرَكز  (مدير  نّصار  أبو  وديع  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

صباح أمس اخلميس بزيارة إلى مقر البعثة الدبلوماسّية جلمهورّية ڤنزويال في 
استقباله  في  كان  حيث  فلسطني)،  لدى  ڤنزويال  سفارة  الله (مبثابة  رام  مدينة 
الّسفير لويس فاسكيز اّلذي عّبر عن تقديره لقدوم أبو نّصار من حيفا لتقدمي 
الّتعازي في رام الّله لوفاة هوغو تشاڤيز، رئيس ڤنزويال، اّلذي توّفي قبل يومني 

بعد صراع مع مرض الّسرطان استمر أكثر من عامني.
التعزية  كتاب  وفي  الڤنزويلي  الّسفير  مع  لقائه  في  نّصار  أبو  استذكر  وقد 
القيادات  من  بالعديد  يديره،  اّلذي  واملرَكز  ربطته،  اّلتي  الوطيدة  العالقات 
إسرائيل،  في  لڤنزويال  سفارة  تواجد  أثناء  سّيما  ال  الڤنزويلّية،  والّشخصّيات 
علًما أن تشاڤيز كان قد عزّز العالقات الڤنزويلّية - الِفَلسطينّية، في حني قطع 
على  احتجاًجا   ،2009 العام  في  وإسرائيل  بالده  بني  الدبلوماسّية  العالقات 
اجتياح غزّة وقصفها، األمر اّلذي أدى إلى إغالق الّسفارة الڤنزويلّية في إسرائيل.

*åUHO�ò q�«d ≠ ضمن حملتها املتواصلة ضّد اخلدمة املدنّية، 

األخير  األحد  يوم  «بلدنا»،   - العرب  الّشباب  جمعّية  نّظمت 
ا حول مناهضة مشروع  ـً ّي ا تدريب ـً (3/3/2013)، يوًما دراسّي
اخلدمة املدنّية اإلسرائيلّية، مبشاركة ناشطني وناشطات شباب في 

ّية محلّية من بلدات مختلفة. أطر ومجموعات شباب
ُمستعرًضا  جمعّية «بلدنا»)،  (مدير  ناشف  ندمي  الّلقاء  افتتح 
ّية  شباب كوادر  إعداد  على  يقوم  اّلذي  الدراسّي،  اليوم  أهداف 

لتنشط في مجالها وبلداتها في مناهضة اخلدمة املدنّية. وقّدم 
أطلقتها  التي  ّية  الشباب احلملة  خلفّية  حديثه  خالل  ناشف 

اجلمعّية منذ تأسيس مديرّية اخلدمة املدنّية، عام 2007.
ثّم قّدم الّناشط خالد عنبتاوي (عضو إدارة اجلمعّية)، مداخلة 
استعرض، من خاللها، اخللفّية النظرّية، الّتاريخّية والّسياسّية 
املشروع  لرفض  األساسّية  واإلّدعاءات  املدنّية،  اخلدمة  ملشروع 
وتوجيه  إرشاد  آلّيات  حول  تدريبّية  فقرة  تلتها  ومخاطره. 
مبشاركة  املدنّية،  اخلدمة  رفض  موضوع  في  ّية  شباب مجموعات 
وتوجيه الّناشطة نداء نّصار (مرّكزة مشاريع في جمعّية «بلدنا»).

محلّية  حمالت  تنظيم  ُسبل  حول  اخلتامّية  الفقرة  ومتحورت 
احملّطات  عنبتاوي  استعرض  حيث  املدنّية،  اخلدمة  ملناهضة 
اجلمعّية،  أطلقتها  اّلتي  خادم»  مش  «أنا  حلملة  األساسّية 
واحلمالت التوعوّية املختلفة اّلتي أطلقتها اجلمعّية، وقد خّصص 
النقاش لتقدمي اقتراحات وأفكار لبناء حمالت مشتركة مناهضة 

للخدمة «املدنّية».
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*åUHO�ò q�«d ≠ وصل إلى مستشفى «رمبام»، قبل نحو أسبوع، عشرة من 

الّطّالب اليابانّيني اّلذين يدرسون موضوع طّب العظام، للمشاركة في ورشة تدريبّية 
اّلذي  ولدمان،  مارڤني  اإلسرائيلي  املرشد  ّية  الفّعال هذه  على  ويشرف  أّيام.  لثالثة 

يعتبر واحًدا من أكبر املعاِجلني في العالم في الطّب البديل. 
وكان ولدمان قد أرشد في العديد من دول العالم لسنوات طويلة قطاعات واسعة 
ا في  ـً ّي من املعاجلني واّلذين رغبوا باالستفادة من خبرته. وأقام ولدمان مرَكزًا تأهيل

«رمبام»، ويعمل حتت رعاية مدرسة الّطب اّلتي تنّظم مثل هذه الورشات. 
وكان هذا املرَكز قد قّدم الّتأهيل املهني لعشرات املستكملني من البالد واخلارج، 
مثل: روسيا، إسپانيا، بريطانيا، إيطاليا وفرنسا. وأّما ورشة الطالب اليابانّيني 
مع  العمل  أثناء  ولدمان  املرشد  الّطّالب  شاهد  حيث  التوالي.  على  الّثالثة  فهي 

املتعاِجلني، واستمعوا إلى تفسيراته، ثّم راقبوا مهاراته.
الّطب  منشأ  الّسنني  آالف  مدى  على  يعتبر  األقصى  الّشرق  أّن  بالذكر  وجدير 
على  فيرتكز  العظام  طب  موضوع  أّما  عليه؛  تعتمد  اّلتي  والفلسفة  البديل، 
اإلصابات  على  للتغّلب  الطريقة  هذه  يستخدمون  الرياضّيني  أّن  حّتى  الّتدليك. 
والرّضوض. كما يساعد في عالج أمراض عديدة، مثل: الّصداع وضيق التنّفس 

وعسر الهضم، وغيرها.

Êu O ½U ÐU ¹ »ö Þ ¨w K O z«d Ý≈ b ýd  ¨q ¹b Ð V ÞÊu O ½U ÐU ¹ »ö Þ ¨w K O z«d Ý≈ b ýd  ¨q ¹b Ð V Þ
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*åUHO�ò q�«d ≠ «جارة الكرمل» هو فيلم يحكي قّصة حيفا 

من حيث هي مرآة نرى فيها وجوهنا،  - املدينة، املكان املعنى – 
بينما هي متلك من الّدالالت ما يؤّهلها لتحتّل الصدارة. هناك سحر 
خاص يشّدك إلى حيفا اّلتي ال تلتقي عند رأي. أهلها األصالنّيون 
يرون فيها ما ال يراه املقيمون العرب اّلذين أتوا إليها من خارجها، 
تفتيًشا عن معنى، وبالّذات جيل الّشباب. املدينة حاضرة في كّل 

شارع.. حتّسها.. تشعرك بدفء خاص، وتقودك إلى حنني ما. 
الكل، هنا في حيفا، يعيش حياته بلغة مختلفة. واجلميع يختبر 
من  الكاميرا،  قبالة  ويستعيدوها  ويستوعبها  املدينة  مع  جتاربه 
جزًءا  شّكلت  اجلاذبة،  العناصر  من  ومرّكبة  كثيفة  شبكة  خالل 

ا من عملّية اكتساب الُهوّية وتكوين الوعي.  ـً عضوّي
عالمة  كانت  وهنا  وترقص».  تطير  «األرض  حيفا،  في  وهنا، 
االستفهام األولى! في حني أّن حيفا ليست خجولة. بل تلح دائًما 
والّنعوت.  احلسنى  األسماء  ولها  البلد،  هي  ذاتها.  استنطاق  على 

ولها أن تكون، كما هي: جارة الكرمل، أو عروسها..!
الفيلم من سيناريو وإخراج عصام بالّن؛ فكرة: رمزي حكيم، تصوير: 
عزايزة،  أسماء  إنتاج:  مديرة  فاعور،  أمنار  مونتاج:  قزموز،  رامز 
موسيقى تصويرّية: كارم مطر، إضاءة: جميل عازر، مساعدا إنتاج: 
يونس  نزار  منتج:  كرّام،  هشام  پوستر:  أمارة،  وزينب  يونس  سامر 

(إنتاج األرز لإلنتاج لصالح اجلزيرة الوثائقّية).
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*åUHO�ò q�«d ≠ نظرًا ألهمّية املواضيع التكنولوجّية 

الرسمّية  «الكرمة»  مدرسة  إدارة  قامت  العالية، 
مع  للطالب  لقاء  أّول  خلق  على  العمل  في  النامية، 
املمّيز  الّتعليمي  البرنامج  ضمن  التكنولوجيا  عالم 
طّالبها  أمام  لتوّفر  املدرسة،  به  وانفردت  انطلقت  اّلذي 
املنّفذ  ـ«هاي-تك»  ال كفرع  الّسباقة،  التعليمّية  الفروع 

بالتعاون مع ِشركة «إنتل».
وضمن هذا البرنامج التعليمّي الفريد، قام ممّثلون عن 
شركة «إنتل»، يوم االثنني األخير، بتنظيم يوم دراسّي 
عملّي، شمل موضوع برمجة ألعاب احلاسوب والرّسوم 
املتحرّكة، وذلك في غرفة احلاسوب في املدرسة، حيث 
اّلتي  املختلفة،  والتقنّيات  البرامج  مع  الطّالب  تفاعل 

تعّلموها من خالل اليوم الدراسي الشّيق.
النامية  الرسمّية  «الكرمة»  مدرسة  أّن  بالذكر  جدير 
تشمل فرًعا للطب، بالّتعاون مع املرَكز الطّبي «رمبام» 

ـ«هاي-ِتك». إلى جانب فرع ال
©ÍËU��M� ‰ö� ∫d|uB�®

 ≠ åUHO�ò q�«d*

مستشفيات  في  املاضية  الّسنة  مدار  على  تطوّعهم  أعقاب  في 
مدينة حيفا، ورسم البسمة على وجوه األطفال املرضى في املدينة، 
كرّمت بلدّية حيفا - وألّول مرّة - مجموعة من الطّالب العرب في 

يوم األعمال احلسنة اّلذي تقيمه كل سنة.
ملرشد  تكرميّية  درًعا  ياهڤ،   يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  منح  وقد 
املجموعة  عن  ممثًال  محاميد،  سرحان  الطّبي  املهرّج  املجموعة 
نفوس  في  التطوّع  روح  دّب  على  إّياه  شاكرًا  «الكرمة»،  ومدرسة 

األوالد والبنات في مدرسة «الكرمة».
من جهتهم أّكد الّطالب على سعادتهم باحلصول على هذا التكرمي. 
باسم  التكرمية  الدرع  فرّاج  شادي  الشاب  املتطوّع  تسّلم  وقد  هذا 
يعمل  إذ  (هاي-تك)،  التكنولوجّية  للّصناعات  «إنتل»  شركة 
مهندًسا هناك، وقد تطوّع على مدار السنة مع الشركة في عدد من 

الّنشاطات والفّعالّيات.
حيفا  بلدّية  من  تقدير  شهادة  عن  عبارة  اجلائزة  «إّن  فرّاج:  وأّكد 
تقديرًا للشركة وأعمالها التطوعّية عاّمة. أنا أقوم بجوالت ودورات 
ّية في «إنتل»  تطوًّعا، تشجيًعا للطّالب  تعليمّية للمدارس العرب
لدراسة مواضيع الّصناعات التكنولوجّية (هاي-تك)، ألّنه عادة ما 
يدرس شبابنا العرب إّما احملاماة أو الّطب أو الهندسة املعمارّية، 
ونحن  ـ(هاي-تك).  وال احلاسوب  كهندسة  مواضيع  يختارون  وقّلما 
نشجع دراسة هذه املواضيع؛ كما أشجع الّشباب والّشابات بالتطوّع 
بالفائدة  ويعود  بشيء،  مشروًطا  ليس  وهذا  للمجتمع،  والعطاء 

علينا وعلى عائالتنا وأوالدنا».
©ÍËU��M� ‰ö� ∫d|uB�®
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من  بيان  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّلجنة الّشعبية للّتضامن مع سورية، جاء فيه:
وقيادته  الّسوري  الّشعب  مع  للّتضامن  الّشعبية  الّلجنة  «تنعى 
الوطنّية (حيفا) إلى قوى التحرّر من االستعمار واالحتالل، والقوى 
التقدمّية اليسارّية في الّشرق والغرب، القائد األممّي الفّذ: هوغو 

تشاڤيز (رئيس جمهورّية ڤنزويال البوليڤارّية)
اّلذي رحل يوم الّثالثاء األخير (5 آذار 2013) بعد صراع مرير مع 
مرض تغلـّب على مناضل عنيد، مترّس وصال وجال في ساحات 
دّم  ومّص  ّية  الرّأسمال ضّد  والقهر،  والّظلم  االستغالل  ضّد  الكفاح 
بقيادة  العاملّية  ّية  اإلمبريال ضد  واملستعَمرة،  الفقيرة  الّشعوب 

الواليات املّتحدة األمريكّية، رأس احلية دائًما وأبًدا.
ساحة  من  الالتينّية،  أمريكا  وجه  غّير  الذي  الكبير،  القائد  هذا 
خلفية للواليات املّتحدة، إلى ساحة ثورّية تدّب فيها انتفاضات 
العّمال والّشعوب املّضطهدة كالّنار في الهشيم، مقتديًة بشقيقتها 
الكبرى كوبا، جزيرة احلرّية الّصامدة في وجه أبشع حصار يفرضه 

عليها املتشّدقون باحلرّية والدميقراطّية وحقوق اإلنسان.
في  الّشرق  شعوب  مساندة  عن  يتواَن  لم  العظيم  القائد  هذا 
وربيبتيها  ّية  اإلمبريال مع  املتصاعدة  الّضارية  مواجهاتها 
ّية؛ فكانت له أشرف املواقف ضّد جرائم  الّصهيونّية والرجعّية العرب
والّشعب  الِفَلسطينّي  العربّي  شعبنا  بحق  اإلسرائيلّي  االحتالل 
بذريعة  إيران  ضّد  ُميارس  اّلذي  الّدولّي  اإلرهاب  وضّد  بنانّي،  الّل
برنامجها الّنووّي. وكان له موقفه الّتاريخي، املفصلّي، الّصلب، في 
ّية على ليبيا، وعلى سورية، والّسعي األمريكّي  الهجمة اإلمبريال
إلعادة ترتيب مصالح االستعمار في اِملنطقة حتت ستار «الرّبيع 

العربّي»، بالّتواطؤ مع عواصم اخليانة والعمالة والّتآمر.
سيتذّكرك شعبك وشعوب العالم قاطبًة فارًسا ترّجل قبل ميعاده، 
لنضال  خالًدا  أممًيا  رمزًا  العالم  أحرار  كّل  وجدان  في  وستبقى 

الّشعوب احلرّة املكافحة ضّد نظام االستغالل واالستعمار. 
وقيادته  الّسوري  الّشعب  مع  للّتضامن  الّشعبّية  الّلجنة 

الوطنّية.» 

 WŁb×²��Ë WFÝ«Ë …œb−²�Ë …b¹bł ÷dŽ W�U�

UHOŠ  WM¹b0  q�dJ�«  e	d�  w�  w½u�dÐ  aÐUD*
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ÆUO�UD¹≈ w� XÝ—œ UN Ò½√ sŽ pO¼U½ ¨W ÒO�UD¹ù« aÐUD*« w� s¹bIŽ s�
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*åUHO�ò q�«d≠ التقى مساء الّثالثاء املاضي، نخبًة من عّشاق األدب 

والفّن والّثقافة في فندق «كولوني» في حيفا، في أمسّية ثقافّية فنّية 
إيقاع  «فنجان،  بُعنوان:  والفنون،  للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة  نّظمتها 

وإبداع»، امتّدت ثالث ساعات متواصلة.
«األفق»  مؤّسسة  (مدير  شليوط  عفيف  والفّنان  الكاتب  الّلقاء  افتتح 
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 Âö� v�Ë_«   «uD)«¢ W	dý ∫ÎU½U−� v�Ëô«  WM��«  w� qHD�«  W¹cGð Ÿu{u� w�  «d{U×�
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 Â_«  bMŽ  wŽu�«  l�—  v�≈  ·bNð  w²�«  ¢qHD�«Ë  Âö�  v�Ë_«   «uD)«¢  b¹  vKŽ  d¹dI²�«  ÒÓb ŽÔ«
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Æœö³�« w� UN�U−� w� …bz«d�«  U	dAK� ‰UHÞú�  «dC×²��
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للّثقافة والفنون)، وتوّلى عرافة األمسّية بأسلوب ممّيز. وأعلن شليوط أّن 
هذه األمسّيات الّثقافّية الفنّية الّشهرّية، تهدف إلى استقطاب األدباء 
الواعدة،  املواهب  دعم  على  وتعمل  مجتمعنا،  في  واملبدعني  والفّنانني 
قصيدة «جميلة  ليلقي  سرّية  مروان  املوهوب  الّطفل  من  دعا  ثّم  ومن 

اني،  أثارت دهشة وإعجاب احلضور. بوحيرد» للّشاعر نزار قّب
عن  فتحّدث  بهلول؛  زهير  اإلعالمي  األمسّية،  ضيف  دعوة  ّمت  بعدها 
تعرّضه للحملة الشرسة من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية بعد إجرائه 
كانت  واّلتي  «مرمي»)  سفينة  (منّسقة  احلاج  سمر  مع  اإلذاعي  الّلقاء 
تنوي اإلبحار إلى قطاع غزّة، فأسهب عن وضع اإلعالم العربّي في البالد 

والعقبات التي تواجه اإلعالمّيني.
عن  احلديث  فدار  مصاحلة،   – زحالقة  مها  االجتماعّية  الّناشطة  تلته 
اَحلراك  هذا  إحداث  في  ودورها  كفرقرع  قريتها  في  الّثقافّية  النهضة 

الّثقافّي لتتحّول كفرقرع إلى شعلة ثقافّية وّهاجة.
من  بباقة  احلضور  أحتف  اّلذي  حلبي،  توفيق  الزّجال  األمسّية  واختتم 
اته، كما حتّدث عن الزجل الّشعبّي كفّن رفيع، خاّصًة وأّن حفالت الزجل  زجلّي
أصبحت حدًثا مألوًفا في املشهد الّثقافي احمللّي في الّسنوات األخيرة. 

 WOMH�«  öH×K� rŽ«œ d³	«  BLU
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◊uOK� nOH�

في ظّل األوضاع الراهنة، تصاعد ظواهر العنف في مجتمعنا، ترّدي 
األوضاع االقتصادّية، العودة إلى القبلّية والفئوّية... يبقى للمسرح 
وقلبه  الّشعب  ضمير  فالفّنان  كلمة.  وللفنان  كلمة،  وللفن  كلمة، 
الّنابض، هو املرآة اّلتي تعكس صورتنا كما هي، دون إجراء عملّيات 
جتميل، دون تشويه احلقيقة، لهذا أحب الناس الفّنانني، واحتضنوهم، 

لصدقهم وعفوّيتهم وطيبتهم. 
الفّنان مخلوق جميل في مجتمعنا، كالبلبل اّلذي يغرّد على غصن 
شجرة أو على نافذة بيت، فيطربنا بصوته العذب، ويشعرنا بجمال 
احلياة اّلتي وهبنا إّياها الّله عّز وجل، ومن جهة أخرى ينسينا متاعب 
الدنيا وهمومها. ففي ظّل هذه الظروف بالذات  نقف لنغرّد، وسنبقى 
للكلمة،  ويتعّطشون  احلياة،  يعشقون  أناس  هنالك  دام  ما  نغرّد، 

وينتظرون بشغف العروض الفنّية املسرحّية. 
نعم نغرّد.. رغم القتل والدمار، نغرّد رغم القذيفة التي استهدفت سيارة 
الفنان الّسوري ياسني بّقوش فأودت بحياته، ليرحل عّنا بصمت، دون 
بتشييع  الفنانني  زمالؤه  يشارك  أن  دون  عنه،  خاّصة  برامج  إعداد 
جثمانه. قتل هذا الفنان الذي اشتهر من خالل شخصّيته الكوميدّية 
احملبوبة في املسلسالت مع الفنانني دريد حلام ونهاد قلعي، («صّح 
ّية. قتلوا  الّنوم» و«ملح وسّكر») إضافة إلى بعض األفالم السينمائ
قلوبنا.  إلى  البسمة  وأدخل  أضحكنا  الذي  الفّنان  هذا  البلبل،  هذا 
وملاذا اختار البلبل أن يغرّد في سوريا بالذات؟! ذلك البلد اجلريح، 

اّلذي ينزف دًما وأًملا ودموع. 
يحدث  ال  حّتى  بّقوش،  ياسني  الّسوري  الفنان  رحيل  عن  هذا  أقول 
لذكراه كما حصل ملمثل كان يودّع زميله املمثل الذي كان يحتضر؛ 
فقال له: يعّز علّي فراقك يا صديقي؛ قال له صديقه بتفاؤل: ولكّني 
سأبقى معك كّل الوقت؛ أجابه: ولكن كيف، وأنت ستنتقل إلى عالم 
آخر، وعندها لن أراك ُمطلًقا؛ قال له: ال بأس، فكّلما طارت القّبعة 

عن رأسك، اعلم أني إلى جانبك وأراقبك. 
وهكذا حصل.. فكّلما هّبت نسمة ريح، وطارت القّبعة، أخذ املمثل 

يحّدث صديقه الذي يعلم هو فقط بوجوده. 
وهكذا صار تقليًدا، أن يلبس املمثل القّبعة لكي تطير، وصار تقليًدا 
أن يقوم املمّثل باحلديث اجلانبي لصديقه اّلذي يعلم هو فقط بوجوده. 
فقط  هو  يعلم  اّلذي  صديقه  مع  يتحّدث  املمثل  يبقى  ال  وحّتى 
املسرح  جنعل  حيث  عقب،  على  رأًسا  املوازين  قلب  يجب  بوجوده، 

والّثقافة والفن في مرَكز احلدث.
ياسني  الراحل  الفنان  جثمان  تشييع  في  تشارك  أن  أمتنى  كنت  كم 
بّقوش مجموعة من الفّنانني واألدباء، كيف ال وياسني بقوش يعتبر 
في  عّنا  رحل  وقد  ال  كيف  الّسورّية،  الدراما  فن  أعالم  من  َعَلًما 
ظروف قاهرة، حيث يقتل الّسوري أخاه الّسوري، وفي عصر يباح قتل 
الفنانني واملبدعني باسم الّثورة... رّمبا الظروف، رّمبا اخلوف، رّمبا األجواء 
املأساوّية والرّعب القاتل، حالت دون مشاركة الفّنانني في اجلنازة، ولكن 
كّلي ثقة أّن هذه الغيمة ال بد وأّنها عابرة، مهما طال القتل، ومهما 
طال العشق للّدم واالنتقام والّثأر، وليكن مقتل الفّنان الراحل ياسني 
بّقوش الّصرخة التي ستوقف حّمام الّدم، هذا العرس الدموّي البائس.

ø»U²JK� W�ÒbI� r	

إذا سئلَت، عزيزي القارئ، هذا الّسؤال فاإلجابة طبًعا ستكون 
أّنها مقّدمة واحدة. إّال أّنها في لغتنا املعاصرة حتظى بعشر 
تسميات، من باب «التعّددّية»، عثرنا عليها في قراءاتنا 
للّدراسات واملؤّلفات: مقّدمة، تقدمي، متهيد، تصدير، مدخل، 

استهالل، مستهّل، توطئة، افتتاحّية، كلمة أولى!
يتصّدره  الواقع،  في  فالكتاب،  جاّدين  احلديث  أردنا  إذا 
«التعّددّية»  هذه  رغم  أحياًنا،  ونّصان  ا،  غالًب واحد  نّص 
والقّصة  الّشعر  اإلبداعّية،  الكتابة  في  الّتسميات.  في 
واملسرحّية، هناك عادًة مقّدمة واحدة، يكتبها املؤّلف أو أحد 
الكتاب،  أو  بالكاتب  القرّاء  تعريف  إلى  وتهدف  معارفه، 

خصوًصا حني يكون الكتاب أّول إصدار للمؤّلف.
قد تكون هذه املقّدمة قصيرة، 2 – 3 صفحات، أو طويلة 
الّتحليل  ببعض  الكتاب  «املقّدم»  فيها  يتناول  أحياًنا، 
هي  هذه  حال.  كّل  على  مقّدمة  تظّل  أّنها  إّال  والّتفصيل، 
املقّدمة إذن، ويكفي أن نسّميها مقّدمة (preface)، من 
بني الّتسميات الكثيرة الّسابقة، وبتشديد الّدال وكسرها، ال 

بفتحها كما نسمعها خطًأ في أحياٍن كثيرة!
الّدراسات  العلمّية،  الكتب  يتصّدر  أخرى،  ناحية  من 
واألبحاث املطوّلة، نّصان عادًة: األّول مقّدمة، كما في املؤّلفات 
أعاله،  ذكرنا  ما  فوق  عادًة،  تتضّمن  أّنها  إّال  اإلبداعّية، 
أسباب الّتأليف وظروفه، واملشاكل اّلتي واجهها املؤّلف في 
الوصول إلى املصادر واملراجع ذات الّصلة، والّشكر أخيرًا لكّل 
من قّدم املساعدة على اختالف أنواعها، مبن فيهم زمالء قرءوا 
املخطوطة وأبدوا بعض املالحظات عليها، أو الزّوجة واألوالد 
يبقى  الكتاب!  إلجناز  للمؤّلف الوقت والظروف  وّفروا  اّلذين 
هذا الّنص مقّدمة، حّتى إذا طال واختلف بعض االختالف عن 

مقّدمة العمل اإلبداعّي الّسابقة.
املطوّلة  واألبحاث  الّدراسات  في  عادًة  يرد  املقّدمة،  هذه  بعد 
 ،(introduction) املدخل  تسميته  ميكن  آخر،  نّص 
هذا  املدخل  في  كّلها.  األخرى  الّتسميات  عن  واالستغناء 
يوّضح املؤّلف موضوعة دراسته ومبناها، كما يتناول بعض 
املعلومات والوقائع ذات الّصلة باملوضوعة األساسّية، وإن لم 

ا منها.  ـً تشّكل جزًءا عضوّي
املدخل، باختصار، هو «فصل» أوّلي ميّهد للدخول إلى موضوعة 
الدراسة/الكتاب األساسّية. ليس ما أوردناه أحكاًما ُملزمة، 
بالّطبع، فاملؤّلف حّر في األخذ باألسلوب اّلذي يراه، لكن هذا 

هو املّتبع في معظم اإلصدارات اإلبداعّية والعلمّية.
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بناًء على ما تقّدم، يكفينا من الّتسميات العشر املذكورة 
اثنتان ال غير: املقّدمة واملدخل، وإّال فإّن «التعّددّية» هنا تؤّدي 
بنا إلى الفوضى وتداخل املصطلحات، وهو ما ال يجوز، في 

الكتابة العلمّية على األقّل!

ø Òw�Ë—√ ¨ Òw½ö�√ ¨ ÒwK�√ – Native
األصالنّي  فيها  ترّدد  ما  أكثر  سياسّية  ندوة  في  كّنا 
حول  الّنقاش  يدور  حني  طبيعّي  أمر  وهو  واألصالنّية. 
 ،1948 حرب  بعد  وطنهم  في  بقوا  اّلذين  الفلسطينّيني 
وحتوّلوا إلى أقلّية قومّية في دولة تعرّف نفسها بأّنها دولة 
«يهودّية دميقراطّية». إّال أّن جاري التفَت إلّي غير مرّة معترًضا 
على استخدام أصالنّي بدًال من أصلي املألوفة. وَعدت جاري 
أنا  وها  بوعدي،  الوفاء  دون  تفرّقنا  ولكّننا  األمر،  بتوضيح 

متناول املصطلح املذكور هنا. 
ترجمًة  الكّتاب  استحدثه  طبًعا  حديث  مصطلح  األصالنّي 
للمصطلح اإلنچليزي native، ويعني الّشخص املولود في 
بلد أو مكان معّني، وفي العبرية استحدثوا في ترجمته لفظ 
«يليد»، من األصل: ي ل د/ و ل د. ليست ترجمة املصطلح 
باألصلي دقيقة طبًعا، ألّن األصلي ترجمة original، أو هو 
خالف الفرعي، أو الزائد، أو االحتياطي، أو املقّلد. بذلك تكون 
إضافة الّنون في الّنسبة إلى األصل، أصالنّي، وهو «توليد» 
طبًعا. الّشكر  مبتكره  ويستحّق  املعاصرة،  لغتنا  يثري 

في  أّن  اللفظ،  هذا  تناولنا  خالل  وجدنا،  أخرى  ناحية  من 
ا، وهو:  اإلنچليزّية مصطلًحا آخر يحمل الداللة ذاتها تقريًب
aborigine، ويعني: اإلنسان أو الّشيء املوجود في منطقة 
معّينة منذ األزمنة القدمية، أو منذ اكتشافها. يترجم املورد 
األصلّيني  البالد  سكان  من  واحد  ـ«األرومّي:  ب املصطلح  هذا 
القدماء». وهو مصطلح جّيد، ويؤّدي الداللة اجلديدة، إّال أّن 
األصالنّي، في ظّني، أكثر شيوًعا، فلنقتصر عليه دون غيره 

خشية «التعّددّية».
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هل ُيعقل أن نشتري اُخلضرة ونتناولها يومًيا، ثّم «نختلف» 
وخضراء  ُخْضرَة  املفرد:  في  وجمعا؟  مفرًدا  تسميتها  في 
ُخْضراوات،  َخْضراوات،  ُخضار،  ُخَضر،  اجلمع:  وفي  وُخضارة، 
الّثاني  الّشكالن،  ُيستخدم  قّلما  املفرد،  في  ُخْضرَوات. 
والّثالث، في لغتنا احلديثة، وفي ظّني أّنهما ظهرًا نتيجة 
لإلشكال القائم في اجلمع، فاجلميع يستخدمون اخلضرة في 
الّلغة احملكّية واملعيارّية على حّد سواء. واخلضرة في األصل 
داللتها  توّسعت  ثّم  األخضر،  لون  معروف،  هو  كما  تعني، 

لتعني كّل أنواع البقول تبًعا للونها، كما في العبرّية. 
إذا كان املفرد خضرة فاجلمع، قياًسا، هو ُخَضر، مثل ُغرفة 
- ُغرَف. إّال أّن الّلغة ال تتقّيد في تطوّرها بأحكام الّنحو 
أحمد  األستاذ  أعاله.  املذكورة  اجلموع  فانضافت  والّصرف، 
مختار يقترح خضراء في املفرد وَخْضراوات في اجلمع، فهل 
سمعتم أحًدا يستخدم َخْضراء في لغته احملكّية أو املعيارّية؟ 
ال ندري هل نشأ االقتراح املذكور رغبًة في «مسايرة» قواعد 
الّصرف، أم استجابًة للحديث النبوّي: «ليس في اَخلْضراوات 
صدقة». على كّل حال اّتفقنا، في لغتنا احلديثة، أّن املفرد 
َخْضروات،  التوّسع  باب  ومن  ُخَضر،  ببساطة  فاجلمع  ُخْضرَة 
بإضافة الواو قبل األلف والّتاء. أو ُخضار على غير قياس 
لشيوعها على األلسنة واألقالم املعاصرة. وإذا رغبنا أخيرًا 
في جتّنب «التعّددّية» هنا أيًضا، فلنقتصر على ُخْضرَة في 

املفرد وُخَضر في اجلمع، في لغتنا املعيارّية على األقّل.

التجديد  هامش  «على  ُعنوان  يحمل  للكاتب  كتاب  (عن 
ة املعاصرة») ّي والتقييد في الّلّغة العرب
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%25 أقّل من الّصوديوم، مقارنًة بنفس املنَتج 
العبارة.  هذه  كتابة  دون  ركة،  الشِّ تنتجه  اّلذي 
ملحوظ  غير  بالعادة  يكون  الفرق  هذا  ولكن 
وغير دقيق ألصحاب احلميات. فعلى سبيل 
تقّدر  الّصويا  صلصات  من  نوع  هناك  املثال 
ما  أو  أونصة،  بنصف  منها  الواحدة  احلّصة 
حتوي  غراًما   15 كبيرة،  طعام  ملعقة  يقارب 

920 ملغراًما من الّصوديوم.
 ∫ ÒwFO³Þ •

هذا  فإّن  املُنَتج  على  العبارة  هذه  نقرأ  عندما 
يعني أن هذا املنتج خاٍل من املواد احلافظة واملواد 
املُضافة، أو أي مواد ُمصّنعة. ومن ناحية أخرى 
هذا ال يعني بأّنه صحّي، فهو ما زال مشبًعا 

بالّدهون والّسّكر والّسعرات والّصوديوم.
الّطبيعّي  الّسّكر  من  مصنوع  عبارة  تدع  ال 
تخدَعك! فمثًال قد يكون مكتوًبا على ملصق 
املكرّر  الّسّكر  من  ر  ُحضِّ املُنَتج  هذا  أّن  العبوة 
الفركتوز  سّكر  من  بدًال  الّنقي،  الّطبيعي 
بسّكر  يسّمى  ما  أو  الّذرة،  من  املُسَتخرج 
الفاكهة. واحلقيقة العلمّية أّن استهالك كمّية 
كبيرة من كال الّنوعني، يسّبب نفس الّضرر.  
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تعمل هذه األعشاب وفق مبدأ الريجيم الّسريع، 
تفد  لم  إن  األعشاب  إّن  بقولها  الّناس  وتخدع 
مبدأ  على  عاّم  بشكل  تقوم  وهي  تضرّ،  لن 
إدرار  كثرة  لشاربها  تسّبب  حيث  امللينات، 
الّسوائل  فقدان  إلى  يؤدي  ما  واإلسهال،  البول 
واختصار  بأنواعها،  والڤيتامينات  واألمالح 
تؤّدي  حيث  الّدهون،  وامتصاص  هضم  مراحل 
بعد  بشربها  ويوصى  الّدهني؛  التبرّز  إلى 

الوجبة مباشرًة. 
أّما العقاقير فتوصى قبل الوجبة، وهذا يرهق 
من  حاالت  ويسّبب  واملعدة  واألمعاء  الكلية 
الّناس  من  لكثير  الكلوّي  والفشل  االلتهاب 
أنواع  أخذ  أو  إستخدامها.  في  يسرفون  اّلذين 
وسيلة  وهي  القيء،  إلى  تؤدي  العقاقير  من 
أخرى إلعاقة عملّية الهضم وامتصاص الّدهون. 
اإلصابة  إلى  واملريء  املعدة  يعرّض  هذا  ولكن 

بالّتقرحات، نتيجة التعرّض حلمض املعدة.
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تتسابق العديد من مصانع األغذية على جذب 
عدد  عبر  منتجاتها  لشراء  وإغرائه  املستهلك 
ولكن  بسيطة،  لنا  تبدو  اّلتي  الطرق،  من 
لها تداعيات بالغة األثر في عالم الّتسويق، 
مستغّلني بحث الّناس عن املنتجات الصحّية، 
مبنتجات  ُيعرف  ما  أو  الّسعرات،  قليلة  أو 
احلمية (Diet)  اخلاّصة باألشخاص األصّحاء 
متعّددة،  حميات  يتبعون  اّلذين  املرضى  أو 
أو  أوزانهم  على  احملافظة  أو  الوزن،  لتخفيف 
الدهنّيات  وإرتفاع  الّسّكري،  مرضى  حميات 
وغيرها            الّضغط  وارتفاع  والكوِلسترول، 

من احلميات.
وهذه الّطرق تتمّثل بتغليف منتجاتها بأغلفة 
حتوي   وُملصقات  برّاقة،  زاهية  ألوان  ذات 
أن  شأنها  من  صحّية  ّية  غذائ «إرشادات» 

ُتشعرك بالرّضى عن نفسك عند شرائها.
وهنا بعض هذه الّسلع، عبر جولة صغيرة في 
ملنتجات  ًنا  معّي ركًنا  تخّصص  اّلتي  املتاجر 

:(Diet)ـ ال
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الدهون املتحوّلة أو املهدرجة، هي زيوت نباتّية 
العملّيات  من  سلسلة  في  تدخل  سائلة 
ًيا، بسبب  الصناعّية لتخرج بعدها صلبًة جزئ
وهذه  جزيئاتها.  إلى  الهيدروجني  إضافة 
متحوّلة،  دهوًنا  تنتج  الصناعّية  العملّيات 
ال  املتحوّلة  والّدهون  الزّيت.  في  ُمشبَعة  غير 
نتاج  فهي  طبيعّي،  بشكل  تتواجد  أن  ميكن 
اجلسم  يواجه  لذا  الصناعّية،  العملّيات  هذه 
طويلة،  مّدة  فيه  وتبقى  هضمها،  في  معاناة 

تضّر خاللها كّل أعضاء اجلسم. 
من  خالية  أطعمة  عبارة  وجود  عند  لكن 
كّل  أّن  تعني  فهي  املنتجات،  على  الّدهون 
أقّل  على  حتوي  املُنَتج  هذا  من  ّية  غذائ حّصة 
وليس  املهدرجة،  الّدهون  من  غرام  نصف  من 
من  العديد  استهلكت  فإذا  كّلها.  للعبوة 
بذلك  فأنت  املُنتج،  هذا  من  ّية  الغذائ احلصص 
تكون قد أخذت كمّية من الّدهون املهدرجة أنت 
بغنى عنها. ولكي تتفادى ذلك ما عليك إّال 
أن تقرأ البطاقة التغذوّية املوجودة خلف العبوة، 
هذا  مكوّنات  حتوي  واّلتي  جانبها،  على  أو 
أنواعها،  على  الّدهون  من  بالّتفصيل  املنتج 
مع  وغيرها،  والپروتينات  والكربوهيدرات 
للحّصة  احلرارّية  الّسعرات  كمّية  توضيح 
الواحدة، أو للُمنَتج بأكمله، أو لكّل 100 غرام 
بسيطة  حسابات  عمل  إّال  عليك  فما  منه. 
املتحوّلة  الّدهون  من  الغرامات  من  كم  لتعرف 
استهلكت، وكم عدد الّسعرات اّلتي تناولتها.
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مكوّناته  في  أقّل   25% يحوي  املنتج  هذا 
من الّدهون، أو %25 أقّل من الّسّكرّيات أو 
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القاسية،  الّظروف  اضطرتهم  اّلذين  مبدوعنا 
إلى  َقْسرًا  وجه  والَتّ األم  وطنهم  يتركوا  أن 
كأبطال  عادًة،  يعيشون،  الغربة،  منافي 
بسبب  متأزًّما،  ا  ـً ّي داخل ِصراًعا  دوستويڤسكي، 
إزدواجّية شخصّيتهم، وملن يشاء، بسبب تعّدد 

انقساماتهم الّذاتّية!!
واحًدا  تشّكل  اء،  األحّب قرّائي  قارئاتي  وأمريكا، 
من  لكوكبة  بالّنسبة  الكلمة  ُغربة  منافي  من 
مبدعينا، فاجلزء الرابع من إنتولوجيا األدب العربي 
«املهجرّي» املُعاصر، واّلذي ُخّصص لألدب العربّي 
ا  كاتًب وخمسني  خمسة  على  احتوى  األمريكّي، 
ّية، وجميعهم كانوا واعني  وكاتبة من أصول عرب
ّية الفكرّية  أّنهم يعيشون في الغرْب َمفهوَم الّثنائ
والّثقافّية، وكيف ال؟! والواحد منهم يعيش كّل 
املستوى  ميّس  اّلذي  العميق  مبعناها  الغربة  هذه 
ليصير  أدبهم  على  انعكس  ما  وهذا  الرّوحّي. 
أكثر شفافّية وأعمق روحانّية وأخصب إنسانّية.

عام 1967، حينما كانت الّطائرات اإلسرائيلّية 
احلامل  األم  جعل  ّمما  الّشام،  سماء  في  حتّلق 
تضّطرب من هديرها، حّتى كادت تسقط طفلتها 

«كما أخبرتها في وقت الحق»...
شاعرتنا  وغربة   معاناة  ونالمس  نلمس  وحّتى 
تُه:  ْب تعالوا مًعا، زميالتي وزمالئي، نقرأ ما كَت
كأُس  حيث   – هنا  ُمهاجرًا  وحيًدا  تقف  «أن 
الّسماء  ُة  قّب حيث   – غريب  شكلها  باح  الصَّ
ا  ـً ّي وبساُط األرض حترَّكنا – حيث ال ميلك الّله نب

بعد – ولم ُحتّدْد مواعيد الّصالة!!
ترى  حني  أصعب  يصير  شاعرتنا  صراع  لكن 
احملافظني  فيها  هجمن  اّلتي  الفترة  في  خاّصة 
املفاهيم  تنقلب  كيف  ترى  البالد،  على  اجلدد 
أصبح  والعنف  الغريب  وما  احلقيقة،  وتنعكس 
الُكبرى.  األمريكّية  الّصناعات  إحدى  حينها 
موسى  أم  آسيا  شخصّية  مهجة  فاستلهمت 
«جتلس  لتكتب:  وعسفه،  فرعون  ضالل  أمام 
واحملافظني  فرعون  مع  العشاء  طاولة  إلى  آسيا 
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حول  نقاشاتهم  إلى  تصغي  املساء  في  اجلدد. 
من  اإلرهابّيني  نزيل  أن  علينا   - أشمل  حروب 
األعلى.  من  رؤوسهم،  فوق  القنابل  لنلِق  الوجود 
ونخرّب منازلهم وبنايات مدينتهم، كي يتعّلموا 
كيف يتصرّف املتحّضرون. هم الهّمج البدائّيون، 

صر...» آلهتنا أعظم، ومتنحنا الَنّ
لكن، أخواتي أخوتي، ما تناساُه بوش وجالوذته، 
وقد يتناساه غيره أيًضا، نعم قد غاب عن بال 
شاعرنا  قاله  ما  األسود  الفكر  هذا  أصحاب 
بودلير: «أمريكا بربرّية ُمضاَءة مبصابيح الغاز» 
املّتحدة  أينشتاين: «الواليات  عاملنا  قاله  ما  أو 
إلى  البربرّية  من  مباشرًة  انتقل  بلد  األمريكّية 

االنحطاط دون أن يعرف احلضارة»!!
تعالوا نلقي وردة وحتّية على ربيع شعوبنا، لنظّل 
في ضيافته كّل صباح قصيدًة حتول دون سرقة 
نقطفها،  حني  تّفاحًة  كلمة  كّل  وجتعل  الفرح، 

ًة!! ّي تصير حلًنا بتقافز ويصير قيثارًة وأغن

مكتبة  «كل   عن   صدر    ≠ åUHO�ò q�«d*

لرواية   خاّصة   ِفَلسطينّية   طبعة   شيء» 
العّشاق، اّلتي اختيرت  كواحدة  من  أهم  ِمائة  

ّية  في  القرن العشرين. رواية  عرب
«روايتي  الّتظهير:  في  شاور  أبو  رشاد  ويقول 
هذه  صدرت في سّت طبعات من قبل، وبقدر ما 
أسعدني هذا األمر؛ فإّنني أكثر سعادة بصدورها 
شيء»  «كل  مكتبة  منشورات  عن  حيفا،  في 

احليفاوّية، لصاحبها الّصديق صالح عّباسي». 
من   بهم   ا   ترحيًب «العّشاق»  يجد  أن  «أتوّجد 
أهلهم؛ وأن  تنشأ  بينهم  ُألفة،  وأن  تكون  هذه  

بداية  عالقة  مع  أهلنا  في  «البالد»».
وجاء على لسان أحمد حسني: «رشاد أبو شاور 
عّينة فلسطينّية. فهو كما أيقنت بعد اقترابي 
اجلسد  فلسطني  يشبه  وصديًقا،  ا  كاتًب منه 
وفلسطني الّناس إلى درجة التباسه على سياح 
مرة  كانوا  الذين  من  املترّنحة،  القلمّية  الذاكرة 
مثله ومثلنا ِفَلسطينّيني. واسمحوا لي أن أقول، 
وأجملها  أبسطها  بالصدق  هي  األمور  أعقد  إّن 
وأعمقها. ورشاد لم يأكل سوى اخلبز الفلسطينّي، 
يقايض  ولم  الِفَلسطينّي،  املاء  سوى  يشرب  ولم 
األنا.  بأشواق  وااللتزام،  واألصالة  الذاكرة  مواقع 
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وال  تعيده،  اّلتي  املتهّتكة  األنا  يخلق  املنفى 
أبو  ورشاد  تلغيه.  اّلتي  املتحّدية  الذات  يخلق 
االلتزام  شموخ  ميّثل  واملبدع،  الّشخص  شاور 
باألنا،  الّذات  يستبدل  ال  اّلذي  الِفَلسطينّي، 
الوطن  تربة  في  إبداعه  زرع  املنافي.  يغازل  وال 
وملتزًما. وشجاًعا  معافى  ا  ـً ّي ِفَلسطين فظّل 
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{يا ابن داود ارحمني} (مر47/10)
وهو  يسوع،  يتبع  كان  اّلذي  الكثير  اجلمع  بني 
واحد  أورشليم،  إلى  مّتجًها  أريحا،  من  خارج 
رآه على حقيقته هو األعمى طيما بن طيما. 
كّلهم عرفوه بعيونهم أّنه يسوع الّناصري، أّما 

هو فعرفه بقلبه أّنه ابن داود. 
لك»،  أصنع  أن  تريد  «ماذا  يسوع:  سأله  وملا 
أجابه مبا أملى عليه إميانه من فهم: «رابوني، 

أّي يا معلم، أن أبصر».
اإلميان  رؤية  القلب،  رؤية  هي  اجلديدة  الرؤية 
املقرونة برؤية العقل. هذه هي هبة الفهم، إحدى 
ليست  احلقيقّية  الرؤية  القدس.  الرّوح  مواهب 
رؤية العني بل البصيرة الّداخلّية، بصيرة القلب 
القّديس  مقولة  حسب  ألفهم»،  والعقل: «اؤمن 
أنسلموس. وّجه الرب يسوع مالمة أشعيا إلى 
وال  يسمعون  بصرون،  ُي وال  {ينظرون  اّلذين 
يفهمون} (مّتى13/13): {سمًعا تسمعون 
ألّن  تدركون.  وال  تنظرون  ونظًرا  تفهمون.  وال 
ًظا. فثّقلوا آذانهم،  ي قلب هذا الّشعب بات غل
بعيونهم،  يبصروا  لئّال  عيونهم،  واغمضوا 
بقلوبهم،  ويفهموا  بآذانهم،  ويسمعوا 

ويرتدوا فأشفيهم} (أشعيا 9/6).
هذا ما حصل مع اجلمع اّلذي سمع صرخة األعمى: 
«يا ابن داود ارحمني»! لكّنهم لم يفهموا، بل 
نداء  مبثابة  صرخته  كانت  ليسكت».  «انتهروه 
لهم من فوق، فلم يدركوه. كانت مجرد صرخة 
سمعتها آذانهم، ال قلوبهم وعقولهم. هؤالء لم 
قلوبهم  عمى  من  يسوع ليشفيهم  إلى  يرتدوا 
وعقولهم، كما فعل األعمى ليشفى من عمى 
عيونه، بعد أن ُشفي باإلميان بيسوع من عمى 
البصيرة الداخلّية. آية شفائه عّلمتهم أن األعمى 
تالميذه،  إلى  يسوع  والتفَت  ا.  ـً حّق املُبصر  هو 
وقال: {أّما أنتم، فطوبى لعيونكم اّلتي ترى، 
 .(16/13 (مّتى  تسمع}  اّلتي  وآلذانكم 
يريد  منه  الرّوح،  عمى  هو  احلقيقي  العمى 
الرّب يسوع أن يشفينا، والبرهان هو آية شفاء 
األعمى: مبا أّنه يستطيع أن يعطي نورًا للعيون 
القلوب  ينير  أن  أيًضا  يستطيع  املنطفئة، 
لهذا  عرضًة  كّلنا  املُظلمة.  والّضمائر  والعقول 
العمى. الّصوم الكبير هو زمن الّشفاء من عمى 
ينير  اّلذي  احلّق  {الّنور  الّله  كلمة  إلى  الرّوح 
كّل إنسان} (يو 9/1)، نرفع صالتنا: {أضىء 
 ،(7/4 (مز  رب}  يا  وجهك،  بنور  نا  ي عل
الّنور}،  يسوع  يا  احلقيقة  نور  نرى  بنورك  {ف
وهكذا نصير، كما يقول بولس الرّسول {نوًرا في 

الّرب} و{أبناء الّنور} (أفسس 8/5).
الرّب معنا في سّر القربان، لينير طريقنا بشخصه 
الّشهادة  له  فنشهد  ومحّبته،  ونعمته  وكالمه 
الصحيحة في أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا. الرؤية 
اجلديدة هي أن نرتفع باإلميان والعقل من املنظور 
إلى  املوحاة،  احلقيقة  إلى  واحملسوس  واملسموع 
احلواس،  إلى  يستند  ال  فاإلميان  املسيح.  سّر 
يقول  كما  يرى،  ال  مبا  يؤمن  إّمنا  يؤمن  َمن  ألّن 
نرجوه،  مبا  الوثوق  هو  {اإلميان  الرسول:  بولس 
.(1/11 (عبرانّيني  نراه}  ال  ما  وتصديق 
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{انتهره الناس ليسكت} (مر48/10)
صرخة اإلميان والفهم اّلتي أطلقها األعمى بأعلى 
صوته جابهها الّناس، بعماهم الرّوحي، وانتهروه 
ليسكت. أّما يسوع فقد سقطت هذه الّصرخة 
يدعوه»،  أن  الّناس  وأمر  «فتوّقف  قلبه،  في 
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اخللق احلسن هو اجلمال اّلذي يزّين الّناس، فَمن 
لبس  أو  زينة  بكل  تزّين  فلو  احلسن  اخللق  فقَد 
وال  شرًفا  ذلك  زاده  ملا  وأثمنها،  الّثياب  أجمل 
الدون. من  الّشرفاء  نظر  في  وسيبقى  عزّة؛ 
وقد رُوَي أّن اإلمام علي (كرّم الّله وجهه)، قال: 

ا ة في أّيامنا عجًب ّي ل ب ليس ال
يها أعجب العجب   بل الّسالمة ف

ليس اجلمال بأثواب ُتزّيننا
 إّن اجلماَل جماُل العقل واألدب 

يتيم اّلذي قد مات والده ليس ال
ُم العلم واألدب   ي يتيم يت  إّن  ال
وقد وقفت عند حديث الّنبي (ص): «احلياء واإلميان 
أّن  وكما  اآلخر»؛  رفع  أحدهما  رفع  فإذا  قرينان، 
ُيتم يتم  اجلمال جمال العقل واألدب، وكما أّن ال
العلم واألدب، كذلك الّدين صالحيته بني الّناس 
واألدب  بالعلم  العبادات  زّينت  إذا  إّال  تكون  ال 
ثبت  احلسن  اخللق  زاد  وكّلما  احلسنة،  واألخالق 
صاحبه على الّدين ثّم استشعر حالوة ال تفارقه، 
ال  «والّله  (ص)  الّنبي  قَسم  املعنى  هذا  ويؤّكد 
يؤمن»، يكرّرها ثالًثا. قالوا «َمن يا رسول الّله»؟ 
قال: «َمن ال يؤمن جاره بوائقه»؛ ألّن األصل في 
املؤمن أن يخالق الّناس بخلق حسن، وهذا مينعه 
والّسالمة.  األمن  للّناس  ويوّفر  العباد  ظلم  من 
صالتها  كثرت  امرأة  (ص)  للّنبي  ذكروا  وقد 
قال  جيرانها،  تؤذي  كانت  لكّنها  وصيامها 
ذكروا  املقابل  وفي  الّنار»؛  في  «هي  الرّسول: 
صالتها  من  تكثر  لم  امرأة  (ص)  للّنبي 
وصيامها ولكّنها تصّدقت باألثوار (قطع اجلنب) 
ولم تؤِذ جيرانها، قال الرّسول: «هي في اجلّنة». 
فليقل  اآلخر  واليوم  بالّله  يؤمن  كان  وقال «َمن 
خيرًا أو ليصمت». وسأل أصحابه يوًما: «أَتدرون 
َمن املفلس»؟ قالوا: «َمن ال درهم معه وال دينار»، 
بصالة  القيامة  يوم  يأتي  اّلذي  «املفلس  قال: 
هذا،  وقذف  هذا  شتم  وقد  ويأتي  وزكاة،  وصوم 
من  هذا  فيعطى  هذا،  دم  وسفك  هذا  مال  وأكل 
حسناته  فنيت  فإن  حسناته،  من  وهذا  حسناته 
خطاياهم،  من  أخذ  عليه  ما  يقضي  أن  قبل 

فطرحت عليه ثم طرح في الّنار». 
كيف ال يفلس َمن باع دينه بدنيا غيره وساَءت 
أخالقه، قال رسول الّله (ص): «اخللق احلسن يذيب 
اخلطايا كما يذيب املاء اجلليد واخللق الّسوء يفسد 
العمل كما يفسد اخلل العسل»، وحّتى يحفظ 
الرذائل  عن  يبتعد  أن  عليه  ودينه،  إميانه  املرء 
من  صاحبها  انسلخ  الّنفس  في  منت  إذا  ألّنها 
إميانه كالعريان من ثوبه، وصار اّدعاء اإلميان زورًا، 
مصداًقا  الّنفاق  أهل  صفات  فيه  تصبح  قد  بل 
إذا  ثالث  املنافق  (عالمة)  «آية  الّنبي   حلديث 
خان،  أؤمتن  وإذا  أخلف،  وعد  وإذا  كذب  حدث 

هذه  وعلى  مسلم»؛  أّنه  وزعم  وصام  صّلى  وإن 
األصول جند من الّضروري الّتحلي باُخللق احلسن، 
ا بني أسس اإلميان وأسس  ـً ألّن هناك تشابًكا قوّي
األخالق، وكّلما قوّيت األخالق ُقوّي اإلميان، حّتى 
يكمل قال الرّسول (ص): «أكمل املؤمنني إمياًنا 
لنسائهم». خياركم  وخياركم  ُخلًقا،  أحسنهم 

كيف  حسنة  أخالق  دون  من  مجتمع  ولنتصوّر 
ميكن أن تكون صورته. هل ميكن أن ينتفع الّناس 
بعضهم ببعض إذا انعدم اُخللق احلَسن؟! فمكارم 
عنها  ينا  تخّل إن  اجتماعّية،  ضرورة  األخالق 

ك املجتمع.  تفكَّ
العالية  العلوم  طلبه  في  يصبو  اّلذي  فالّطالب 
يحتاج إلى األدب مع معّلمه، والّصبر في طلب 
أمان.  في  يعيش  أن  اإلنسان  أراد  وإذا  العلم؛ 
كيف ميكن أن يتحّقق له ذلك إذا انعدمت األمانة؟ 
وإذا أردنا أن نرتقي في حضارتنا وثقافتنا، كيف 
والّتعاون  الّناس  بني  الّتآخي  انعّدم  إذا  لنا  ميكن 
بكرامة  نعيش  أن  أردنا  وإذا  واإليثار؟  واحملّبة 
والشعور بالعزّة كيف ميكن ذلك إذا انعدم خلق 
الّشجاعة؟ وكيف لنا أن نصل إلى الكمال، إذا 
كانت األنانّية متنعنا من العطاء وبذل اجلهد من 

أجل املصلحة العاّمة؟
كثيرة هي األخالق احلسنة اّلتي تبني خير أّمة 
بارتقاء  إّال  األمر  يتحّقق  ولن  للّناس،  أُُخرجت 
األّمة مبكارم أخالقها وستنهار بانعدام أخالقها؛ 
ألّن األخالق احلسنة بني أفراد املجتمع وبني األمم 
تقوّي الّترابط وتشّد املعاقد إلى املعاقد، لتكون 

الكتلة البشرّية املتماسكة. 
مثال ذلك خلق الّصدق: الّصدق خلق ثابت في 
حياة املؤمن. وقد ُسئل الرّسول (ص): هل املؤمن 
يكون  أن  ميكن  ال  أّنه  ومعناه  ال.  قال  يكذب؟ 
مؤمًنا إذا كان كاذًبا. الّصدق يقوّي عقد الّترابط 
مبا  الّناس  بني  الّثقة  بانعقاد  ا  وسبًب الّناس،  بني 
واألخبار  الّتاريخ  من  به  ويخبر  اإلنسان  يحدثه 
ّية  واألدب املادّية  واملعامالت  املختلفة  والعلوم 

والعهود والوعود واملواثيق وغيرها. 
اخللق  هذا  فقد  إنساًنا  القارئ  أخي  وتخّيل 
كان  ولو  مجتمعه  به  سيثق  كيف  (الّصدق)؛ 
أّنه  سيعتقدون  كذبه  يرّجحون  وألّنهم  صادًقا؟! 
كاذب، وقّصة الرّاعي اّلتي تعّلمناها في الطفولة 
قّصة  حتكي  اّلتي  ذلك؛  على  شاهد  خير  هي 
الرّاعي اّلذي كان آمًنا، فقرّر أن ينادي في أهل 
أهل  فخرج  مواشيه  على  غزى  الذئب  أّن  قريته 
األمر  وكرّر  شيًئا؛  يجدوا  فلم  لنجدته،  القرية 
مواشيه،  على  الّذئاب  غزت  يوم  وذات  ِمرارًا. 
القرية  أهل  ألّن  مغيث؛  ال  ولكن  َول،  ووَل فصرخ 
اعتقدوا أّنه يكذب؛ وهذا ما رجح عندهم فتمت 

خسارته بسوء اخللق.       

عمى  شفاء  بعالمة  الرّوحي  عماهم  ليشفي 
ولهجتهم،  موقفهم  فغّيروا  احلّسي،  األعمى 

ْم. إّنه يدعوك}. وقالوا لألعمى: {تشّجع، ُق
نخالف  مرّة  كّل  الرّوحي  بالعمى  ُنصاب  كّلنا 
الرب  وصّية الّله األولى في الّناموس: {أحبب 
إلهَك من كّل قلبك وكّل نفسك وكّل فكرك 
 ،(27/10 لو  37/22؛  (مّتى  قّوتك}  وكّل 
ال  إلهك،  الّرب  هو  {أنا  العشر:  الوصايا  وفي 
يكن لك إله غيري. فالّرب إلهك تعبد وإّياه 
هذه  مبخالفة   .(10/4 (مّتى  تخدم}  وحده 

الوصية نقع في العمى الرّوحي.
اإلميان،  صعيد  على  الروحي،  بالعمى  ُنصاب 
عندما ال نحافظ عليه وال نغّذيه بالّتأمل في 
كالم الّله والّصالة وبتعليم الكنيسة، وال نرفض 
اخلطيئة  هو  الرّوحي  العمى  معه.  يتعارض  ما 
ضّد اإلميان، مثل: الّشك اإلرادي برفض االعتقاد 
بحقيقة موحاة من الّله ومعروضة من الكنيسة 
في  بالترّدد  اإلرادي  غير  والّشك  بها،  لنؤمن 
أي  اإلميان  عدم  غموضه؛  من  واخلوف  االعتقاد 
ا؛  عمًدَ قبولها  رفض  أو  املوحاة،  احلقيقة  إهمال 
إميانّية  حقيقة  إنكار  وهي  الهرطقة  أو  البدعة 
الرّفض  وهو  اإلميان)  (إنكار  اجلحود  بإصرار؛ 
رفض  أي  االنشقاق  املسيحّي؛  لإلميان  الكامل 

الّشركة مع الكنيسة.
الرّجاء،  صعيد  على  الرّوحي،  بالعمى  وُنصاب 
عندما نقع في اليأس اّلذي هو انقطاع اإلنسان 
الّشخصّي،  خالصه  الّله  من  يترّجى  أن  عن 
وعونه، أو مغفرة خطاياه. فاليأس خطيئة ضّد 
في  نقع  وعندما  لوعوده؛  وأمانته  الّله  رحمة 
الّذاتّية  باإلمكانات  بالّنفس،  املُفرط  االعتداد 
أو  اإللهّي،  العون  دون  من  اخلالص  وبنيل 
االعتداد بقدرة الّله ورحمته اّلتي ال حتتاج إلى 
توبة اإلنسان ملغفرة خطاياه، وبنيل املجد األبدي 

من دون استحقاق شخصّي.
احملّبة،  صعيد  على  الرّوحي،  بالعمى  وُنصاب 
ومحّبته  بالّله  الال-مباالة  في  نعيش  عندما 
ورسومه، أو في جتاهل مبادرة احملّبة اإللهّية وقوّة 
الفداء؛ في نكران اجلميل بعدم مبادلة محّبة الّله 
الترّدد  أي  الفتور  في  إلرادته؛  والّطاعة  باحملّبة 
وإهمال االستجابة للمحّبة اإللهّية؛ في السأم 
أو الكسل الرّوحي برفض الفرح اآلتي من الّله، 
وعدم االندهاش جلمال الّله وعظائم أعماله؛ في 
احلقد على الّله بسبب الّشر املوجود في العالم، 
وبسبب أّن الّله يحرّم اخلطايا وينزل العقوبات.

اإلنسانّية  الرؤية  يعّطل  الرّوحي  العمى  هذا 
انحراف  في  ويظهر  واالجتماعّية،  واُخللقّية 
وفقدان  األخالق،  وتدّني  الّناس،  مع  العالقات 
االلتزام االجتماعّي الّصحيح الرّامي إلى اخلير 
واإلباحّية  االستهالكّية  الرّوح  فتطغى  العام، 
املستوى  على  والفئوّية  الّشخصّية  واملنفعة 
واإلعالمّي.  واالقتصادّي  والّسياسي  اُخللقي 
ويؤّدي بنا إلى عدم القدرة على قراءة عالمات 
والعاّمة،  اخلاّصة  األحداث  وقراءة  األزمنة، 
املجمعي  الّدستور  والوطنّية.  االجتماعّية 
«الكنيسة في عالم اليوم» يكشف لنا كيف 

نقوم بهذه القراءة (األعداد 10-4).
وحده  جديدة.  رؤية  إلى  وبحاجة  أعمى  كّلنا 
العالم،  نور  يسوع قادر أن يعطينا إّياها: {أنا 
من يتبعني ال ميشي في الّظالم، بل يجد نور 

احلياة} (يو 12/8).
©l³²¹®
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ترميم  أعمال  بأعقاب  يافا  في  أثرّية  حفرّيات  اآلثار  سلطة  جتري 
تلك  ننتهز  يافا.  أبيب -  تل  بلدّية  جتريها  اّلتي  الّتحتّية  البنى 
الّتابعة  األثرّية  املكتشفات  من  بعض  على  الّضوء  لنلقي  الفرصة 
حلضارات عمرها ألوف الّسنني، ال تزال مطمورة حتت الّشوارع احلالية 
املليئة باحلياة اليومّية. سنشمل في مقالنا هذا حملة عن املكتشفات 

األثرّية، لنوافيكم مبقال الحق عن آثار يافا وتاريخها بشكل عاّم.
W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

ّية، تعود إلى املنطقة  إّن أبرز املكتشفات األثرّية في احلفرّيات احلال
الصناعّية من الفترة البيزنطّية، اّلتي تشمل منشأة أو جهاز مبنّي 
من مسّطح مرصوف بحجارة الفسيفساء األبيض، في طرفه ثالث 
حفر دائرّية معّدة لتجميع الّسوائل. وقد ّمت حتديد تاريخ املنشأة بأّنه 
ا ما يتّم متييز مثل هذه  يعود إلى القرن الّسادس ميالدّي. وغالًب
األجهزة على أّنها كانت تستعمل لصناعة الّنبيذ أو البيرة (اجلعة) 
أو أّي سوائل مخّمرة أخرى ُصنِّعت من الفواكه التي اشتهرت يافا 

بزراعتها على مدار ألوف الّسنني.
والبّيارات  البساتني  تلك  القدمية  الّتاريخّية  املصادر  ذكرت  وقد 
يافا  ّيارات  ب تصف  اّلتي  املصرّية،  الكتابات  بينها  من  واألقدم 

املثمرة، إستمرارًا إلى املصادر الّتاريخّية من الفترة العثمانّية.
t�ULF²Ý«Ë …QAM*« W ÒO¼U�

كما  مبنّية  فهي  واستعمالها:  املنشأة  ماهّية  حتديد  الصعب  من 
ذكرنا من مسّطح مرصوف بالفسيفساء في أطرافه ثالث حفر دائرّية 
أّن  الّشكل  هذا  خالل  من  الواضح  من  الّسوائل.  الستيعاب  ُمعّدة 
الستخراج  والفاكهة  الّنبات  عصر  شملت  اّلتي  الرئيسّية  العملّية 
في  الّسوائل  جتّمعت  بينما  املسّطحات،  تلك  على  متّت  الّسوائل، 

احلفر الدائرّية.
املنشآت  تلك  مثل  بأن  االعتقاد  إلى  الباحثون  مييل  ما  ا  غالًب
املنشأة   هذه  أن  الواضح  من  أّنه  غير  الّنبيذ.  لصناعة  استعملت 
منها:  أسباب،  لعّدة  يعود  وذلك  الّنبيذ،  لصناعة  معّدة  ليست 
ما  املستطيل،  واملسّطح  الدائرّية  احلفر  بني  املتناسق  غير  احلجم 

احلفر  شكل  أّن  إلى  إضافًة  الّنبيذ.  سائل  استيعاب  يصّعب 
الدائرّية يشير إلى أّنها اسُتعملت لترسيب مواد معّينة من 

الّسائل، وعلى األرجح اسُتعملت لفصل سائلني أو أكثر 
عن بعضهما البعض.

كما تشير املكتشفات األثرّية واملصادر القدمية إلى 
(في  الّسوائل  من  العديد  انتج  اإلنسان  أّن 

فقط،  للنبيذ  وليس  والزّراعة)،  الّصناعة 
َدف  ومنها: األصباغ املُسَتخرجة من الصَّ
النباتّية،  األصباغ  الّثياب،  لصبغ 

ّية عديدة.  اخلردل، وسوائل كحول
عن  معلومات  توافر  ولعدم  هنا  من 
يصعب  الفترة  تلك  من  مماثلة  مناشئ 
املنشأة  ماهية  حتديد  الباحثني  على 

واستعمالها. وهي حالة كثيرًا ما حتدث في احلفرّيات األثرّية، ُجتبر 
الباحث على استعمال خياله والبحث في املصادر القدمية إليجاد 

اإلجابة على أحجية تاريخّية، عمرها ألوف الّسنني. 

·UA²	ô« W ÒOL¼√

ّية جتري بعيًدا عن الّتل األثرّي اّلذي يتوّسط  احلفرّيات األثرّية احلال
يافا. وملثل هذا االكتشاف أهمّية في دراسة ماضي يافا وتاريخها: 
فهو املكتشف األبرز واألّول من الفترة البيزنطّية في تلك املنطقة، 
إضافًة إلى أّن وجوده بعيًدا عن الّتل األثرّي فهو يشير إلى مدى 
البيزنطّية،  الفترة  من  يافا  إلى  الّتابعة  الزراعّية  املنطقة  انتشار 
من  الّسوائل  الستخراج  اسُتعملت  املنشأة  أن  لالفتراض  وفًقا  ذلك 

احملصول الزراعّي.
املنشأة  تغطية  سيتم  األثرّية  احلفرّيات  نهاية  في  أّنه  الّذكر  يجدر 
عرضها  املمكن  من  يصبح  حّتى  وصيانتها  عليها  للحفاظ 
للجمهور مستقبًال، ما يعني أّن أعمال مترير البنى التحتّية ستتّم 

من دون إحلاق الّضرر بهذه املنشأة من الفترة البيزنطّية.
يعتبر هذا االكتشاف واحد من بني الكثير من املكتشفات األثرّية 
املمّيزة اّلتي ّمت العثور عليها فخالل احلفريات األثرّية اّلتي جرت 
الفترة  تاريخها  ّية  العرب بالّلغة  الكتابة  مثل  األخيرة  الّسنوات  في 
الصليبّية وهي نادرة جًدا خاّصًة وأّن املكتشفات الصليبّية حتمل 

ّية. الكتابة الالتينّية ال العرب

 WGÒK�UÐ  WÐU²	  ©2®  ÆUNOKŽ  —u¦F�«  Ò-  w²Ò�«  …QAM*«  ©1®
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

»��ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)

»_�b (23 متوز - 22 آب)

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

»)u" (19 شباط - 20 آذار)

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

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

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

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

إنقاذك  في  ويساهمون  األصدقاء  سيدعمك 
ستشعر  واإلجنازات.  احللول  إلى  سعيك  في 

بالقوة أو تكون في موقع قوّة.

حاذر من مشكلة زوجّية أو مع أحد الّشركاء. 
قد تشعر أّن أحًدا يكذب عليك، أو أّن هناك 

عملّية مماطلة مقصودة بحّقك.

تتلّقى أخبارًا جّيدة، فتستريح قليًال وُتقبل 
تناقش  ّية.  اإليجاب التغييرات  بعض  على 

ا. ـً ا أو ترويجّي ـً موضوًعا إعالمّي

تخوض جتارب غير اعتيادّية، وتخشى على 
فتقتحم  غاياتك  حتّقق  قد  وسالمتك.  أمنك 

الّساحات وتقّدم عروًضا ُتلفت األنظار.

تهتّم بقضّية زوجّية تخّص أحد املقرّبني، أو 
تالحق قّصة عاطفّية ماضية أو تعيش بعض 

الّذكريات اجلميلة.

أو  نصيحة  تقّدم  خّالق.  عمل  على  تنكّب 
إليها.  تنتمي  فئات  تدعمك  أو  مساعدة، 

توّظف طاقاتك لضبط األوضاع.

بعض  إلى  وتصغي  جّيدة  أفكارًا  تنشر 
االقتراحات. تتمّتع مبصداقّية كبيرة، ويعترف 

اآلخرون بكفاءتك، فتظهر في الّطليعة.

ُكن حذرًا من التهوّر أو األخطاء املُفرطة. قد 
تواجه بعض االعتراضات أو ُتستمَهل قليًال 

قبل أن تتوّصل إلى مبتغاك.

اّجتاهات  في  وتذهب  ًيا  مال وضًعا  تناقش 
متعّددة. يجب أن تستفيد من األوضاع لكي 

تتحرّر من القيود.

ّية..  احلال بحياتك  ماضية  شؤون  تتداخل 
احلّس،  مرهف  وتبدو  كبيرة  ّية  بجاذب تشرق 

فتكون ُمقبًال على الدنيا بحماسة.

أو  ما  مشروع  من  لالنسحاب  تضطّر  قد 
كن  شديد.  بتكّتم  قضّية  تناقش  أو  عمل، 

متحّفًظا وابتعد عن األخطار.

قد تدعوك األجواء إلى الّتنازل والتكّيف مع 
أن  املهم  وّضاءة.  بأفكار  تخرج  وقد  اآلخرين، 

تأخذ كّل التفاصيل بجدّية.

W{U|—Êu ÒK# q�d� ∫U#—d�|

أعرب الّنجم األرجنتيني، ليونيل ميسي، عن أمله في هّز شباك 
«ميالن» اإليطالّي في الّلقاء اّلذي سيجمعه ببرشلونة في إياب دور 

ـ16 ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ال
ـ«ديلي ميل» البريطانّية:  وقال ميسي في تصريحات لصحيفة ال
في  مساحات  أي  تترك  وال  للغاية،  منّظمة  ّية  اإليطال الفرق  «إّن 
لعبة  من  ّية  اإليطال الفرق  في  أهدافي  أّول  أحرز  أن  أمتّنى  الّدفاع؛ 
منّظمة في مباراة «ميالن»». يذكر أّن ميسي أحرز 3 أهداف في 
ولكّن  ّية،  األوروب البطوالت  في  قبل  من  ّية  اإليطال الفرق  شباك 

األهداف الّثالثة جميعها جاءت من ركالت جزاء.
هذا  فإّن  مرمانا،  في  هدًفا  «ميالن»  أحرز  «إذا  ميسي:  وأضاف 
ال  اآلن  إلى  فرصتنا  ولكن  األمور.  تعقيد  من  مزيد  إلى  سيؤّدي 
تزال قائمة في الوصول إلى دور الّثمانية». وأّكد ميسي أّن الوقت 
مناسب اآلن من أجل تعويض الهزائم اّلتي ُمني بها الفريق الكتالوني 
ـ3 هزائم متتالية أمام «ميالن» في «سان  مؤّخرًا، حيث ُمني الفريق ب
سيرو»، و«ريال مدريد» في الكأس على ملعب «كامپ نو»، وفي 

الدوري على ملعب «سانتياچو برنابيو».
بهدفني  الهزمية  رغم  الّتأهل  في  قائم  األمل  أّن  على  ميسي  وشّدد 
جميعنا  ننجح...  أن  أمتّنى  فقال:  الذهاب،  مباراة  في  نظيفني 
يتمّنى الفوز وعبور تلك العقبة. األمر صعب، ولكّننا نستطيع. 
لم ننجح في إيطاليا، ولكّننا قادرون على أن نصنع االنتصار هنا 

ـ«كامپ نو». في ال
والّسؤال اّلذي ُيطرح: هل سينجح فعًال «بارسا» في هذه املهّمة الّصعبة؟!!

åè−O ² ÒM « V K  UM ² ŽU D² ÝU Ðò  ∫åÊöO�ò WNł«u� qO³� w�O�

øÁbŽuÐ wHOÝ ÎöF� q¼øÁbŽuÐ wHOÝ ÎöF� q¼

 r F D Ð ‰œU F ð  
 ‹ q O Žu ³ N  “u H «

°°ÍËUH O (« w Ðd ¹b «
بعد أن جنح مكابي حيفا في مهمة االرتقاء إلى دور ربع نهائي 
توّقع  حيفا،  هپوعيل  على   1-2 فوزه  خالل  من  الدولة  كأس 
نطاق  في  الفوز،  هذا  احملبوب  فريقه  يكرّر  أن  األخضر  اجلمهور 
الدوري ملتابعة مطاردة املتصدر مكابي تل أبيب على أمل اللحاق 
تعادل  نتيجة  على  حيفا  مكابي  حصل  احلقيقة  في  لكن  به، 
1-1 بشّق األنفس، وكل ذلك برعاية ومساعدة احلكم الضعيف 

دانييل بار نتان، اّلذي منح هدية ثمينة ملكابي (ضربة جزاء من 
11 مترًا في الدقيقة 18) بعد «متثيل مبدع» من دينو أنديلوبو 

اّلذي أوقع نفسه داخل منطقة اجلزاء من دون أن يلمسه أحد. ولكن 
هذا كان كاٍف لبار نتان ليعلن عن ضربة جزاء استغّلها املهاجم 

وئام عماشة لتسجيل هدف الّسبق.
هپوعيل  جنح   32 الدقيقة  ففي  هذا،  يكِف  لم  وإن 
ّمت  واّلذي  باملائة  مائة  قانونّي  هدف  إحراز  من  حيفا 
املهاجم  ارتكبها  مخالفة  بحجة  احلكم  يد  على  إلغاؤه 
شارانوڤ. املرمى  حارس  على  غلوشتشيڤيتش  األحمر 

ولكن في نهاية األمر سّجل ران أبو كرات هدف تعادل رائع في 
الّدقيقة 74 لتكون النتيجة عادلة بالنسبة لهپوعيل اّلذي ظلم 

على يد احلكم وقراراته اخلاطئة.
اللحاق  حيفا،  مكابي  أحالم  ًيا  نهائ حتّطم  قد  النقطتني  وإعادة 
مبكابي تل أبيب والّتنافس على البطولة ليصبح الفرق بينهما 

10 نقاط في هذه املرحلة.

على  نتانيا  مكابي  مع  حيفا  مكابي  سيلتقي  الّسبت  وغًدا 
ملعب األخير (1930)، بينما هپوعيل حيفا اّلذي ينافس على 
البقاء في الّدوري سيستضيف جاره في الالئحة. هپوعيل رمات 

غان (1800) في استاد «كريات اليعيزر».
ـ26 في الدرجة العليا، فستجري  أّما باقي مباريات األسبوع ال

على الّنحو الّتالي:
هپوعيل عكا – هپوعيل تل أبيب
كريات شمونة – اّحتاد أبناء سخنني
هپوعيل بئر السبع – رمات هشارون

مكابي تل أبيب – بيتار القدس (األحد)
بني يهودا – ع. أشدود (االثنني)

 ‰U ¹— åb ŽU ¹ò w d Ò² « r J(«
°‰U D Ð_« w zU N ½ l Ðd  ¡UI ð—ô« v K Ž

أثار احلكم التركي جونيت شاكير جدًال كبيرًا، يوم الّثالثاء األخير، 
عندما قام بطرد البرتغالي لويس ناني (جناح «مانشستر يونايتد») 
ـ16 لدوري أبطال أوروبا، وهو  أمام «ريال مدريد» في إياب دور ال

الّطرد اّلذي قلب موازين املباراة.
لينجح  املباراة  مجرى  حتويل  في  كثيرًا  ساهم  التركي  احلكم  قرار 
بقدم  الفوز  هدف  إحراز  ثم  الّتعادل  في  الطرد  بعد  مدريد»  «ريال 

البرتغالي رونالدو، ومن ثّم حسم التأّهل.
تأييده  بني  التركي  احلَكم  قرار  صّحة  حول  احملايدة  األراء  تباينت 
وبني اعتباره قرارًا قاسًيا وتسّبب في خروج البطل اإلنچليزّي من 

ا جًدا من التأّهل. البطولة، بعدما قريًب
لهذا  املعارض  الرأي  البريطانّية  الّصحافة  تأخذ  أن  طبيعًيا  وكان 
القرار، بل أّكدت على أّن حالة ناني ليست األولى من هذا احلكم 

جتاه الّالعبني من الفرق البريطانّية.
ـ«إندپندنت» الّشهيرة الكثير من احلاالت لشاكير  ورصدت صحيفة ال
(حني  بالوتيلي  ماريو  بطرد  قيامه  ومنها  البريطانّية،  الفرق  مع 
لعب مع «مانشستر سيتي») أمام «دينامو كييڤ» عام 2011.

كيث  إيرلندا  منتخب  العب  بطرد  شاكير  التركي  احلكم  قام  كما 
يورو  في  اإليطالّي  باملنتخب  جمعته  اّلتي  املباراة  في  أندروس، 

2012، وذلك بعد منحه اإلنذار الّثاني.
األولى  احلمراء  البطاقة  البريطانّي  منح  في  شاكير  احلكم  وتسّبب 
ّية، عندما كان الفريق يواجه  لستيڤني جيرارد، في مسيرته الدول
لكأس  املؤّهلة  الّتصفيات  في  باستاد «وميبلي»  أوكرانيا  منتخب 
العام 2014، وجاء الطرد بعد حصول جيرارد على إنذارين، أيًضا.

وقام جونيد مبواصلة هوايته في مواجهة «تشيلسي» و«كورنثيانز» 
البرازيلّي في نهائي كأس العالم لألندية، عندما قام بطرد غاري 

كاهيل (مدافع البلوز) بعد مشادة كالمّية مع البرازيلي إميرسون.

b¹b'« b¹—b� ‰U¹— r$
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� U ÒM � yq Ô	 ÔgOFÓ¹ Ó·Úu ÓÝ ªÓq BÓH ÚM Ó½

Æ lOL Ó−ÚK � Ôq ÓCÚ�Ó Ú_« q̂ Ó Ú(« Óu Ô¼

ø«c¼ wM ÚF Ó¹ «–U� ∫ ÌV ÓC ÓG Ð ÔXÚ�ÓQ ÓÝ
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Æw � ÚH Ó½ w� ÔXÚK Ô� å° ÓÀÓb ÓŠ U� U Î¾ ÚO Óýò Æ ÌoÓK ÓI Ð
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 U Î½UO ÚŠÓ√ wÐÓ√ ÔÃÔd
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° Ó„Ôd ³ Ú� Ô¹ Ó·Úu ÓÝ Ó„Ôb �«Ë ∫wMÚ² ÓÐUłÓ√
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 Ól Ó�  Î…]d Ó�ÓË  ¨Íb�«Ë  Ól Ó�  Î…]d Ó�  ª Ú5Ó�UH ² ÚŠU Ð  ÌW ÓM ÓÝ

ÆUL ÔN ÚM �  Ú5Ó² ]¹b Ó¼ vK ÓŽ Ôq ÓB ÚŠÓ√ ÔXÚM Ô	ÓË ¨wðÓb �«Ë

 ]d
L Ó² Ú� Ó¹  ÚÊÓ√  v ]M Ó Ó9Ó√  ÔXÚM Ô	  wM ]½Ó√  Ï̀ O× Ó�

 «—U² Úš«  UL ÔN ]M J�  ¨U ÎF Ó�  gÚO ÓFÚ�«  w�  ÓÍ«b �«ÓË

 Úb ÓI Ó� ¨w� UL ÔN³̂ ÔŠ U Ò�Ó√ ¨UL N C ÚF ÓÐ Ús ÓŽ Ó‰UBH Ú½ Úô«

ÆU Î�ÚËÓœ ÓÊU	 UL Ó	 «ÎdO³ Ó	 Ów
I ÓÐ

Ú ÓÓÓÓ ÓÓÓÓ ÓÓÓ Ó ÚÚÚÚ Ó ÔÔÔÔÔÔ Ó ÚÚ Ó ÓÓÓ = ÔÔÔÔÔ Ó ÚÚÚÚ Ó

 X O Ð ‹ w Ð√ X O Ð ‹ w Ð√
X O Ð ‹ w Ò Ô√ËX O Ð ‹ w Ò Ô√Ë
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 WO×�  U�bš wÐUJ� s� b¹b'« q ÒLJ*« 5�Q²�«

W ÒO×� WODGð l$√Ë lÝË« p� sLC¹

 ÂULC½ôUÐ ¨Èdš_« o¹œUMB�« ¡UCŽ√Ë ‚ËbMB�« ¡UCŽ_ b¹bł ÷dŽ w� Ÿu³Ýô« «c¼ wÐUJ� XIKD½«

 v�«  WłU(«  w³Kð  …b¹b'«  WODG²�«  Ác¼  ÆqLJ*«  5�Q²�«  s�  …b¹b'«  WODG²�«  ¢̈wKOý  wÐUJ�¢  v�«

 l�b�« m�U³� s� qKI²Ý ¢wKOý wÐUJ�¢ Æh�ý qJ� …UO(« 5ðË— s� ¡eł UN	öN²Ý« d³²F Ô¹  U�bš

 vKŽ bŽU�ð w²�«  U�b)« s� WFÝ«Ë WKOJAð ÷dFð ¢wKOý wÐUJ�¢ Æ U�b)« Ác¼ ¡UI� ¡UCŽú�

 Ò-  bI�  UC¹√Ë  ÆUNOKŽ  ·—UF²*«  —UFÝô«  sŽ  dO³	  qJAÐ  WCÒH��  —UFÝQÐ  ¨w×�  …UOŠ  j/  qO½

 w�  …dOG²*«   U³KD²*«  l�  oÐUD²ð  W�U¼  ‚uIŠ  —̈ULŽô«   U¾�  W�UJ�  WODG²�«  d Ò�uð  YO×Ð  jOD�²�«

Æ…UO(«  «d²� nK²��

 5G�¢ UMÐ ’U)« .bI�«  qLJ*«  5�U²�«  w� ‚uI×K� ¡UCŽô« ‰ULF²Ý«¢∫wÐUJ� ÂUŽ d¹b� d̈ŽUÝ Ê«—

 WOHKš vKŽ ÆW×B�« ‰U−� w�  UIHM�« s� dO¦J�« 5'UF²*« vKŽ d�u¹ UOKLŽË 93% v�« qB¹ ¢·U¼“

 Èb�  U³žd�«Ë  U³KD²*« —U³²š« vKŽ «œUL²Ž« U¼¡UA½« - ©…b¹b'« WODG²�«® ¢wKOý wÐUJ�¢ Ê« WIOIŠ

Æ¢dO³	 ‰öG²Ý« „UM¼ ÊuJOÝ UC¹« …b¹b'« WODG²K� Ê« 5I¹ vKŽ UM½S� ¨¡UCŽô«

 ÷dFM� ¨…dO³	 WŽuL−� ÊuK ÒJA¹ wÐUJ� ¡UCŽ« Ê« WIOI×Ð U ÒMF²Ý« bI�¢∫dŽUÝ Ê«— wÐUJ� ÂUŽ d¹b�

 ¢wKOý wÐUJ�¢ ¡UCŽ« Ê« WIOIŠ U½Òd�ð hš_UÐË Æ…bO¼“ —UFÝQÐ ¨rN²×B� W�UN�«  U�b)« rNOKŽ

 d�ô«  ¨ÃöFK� ÃÆ‘ 20  WLOIÐ iH�M� dF�Ð WOzU�Ë ÊUMÝ«  UłöŽ wIKð rNMJ1 —ULŽô« W�U	 s�

 YO×Ð ‚uI(« ¡UMÐ - ÆÂuO�« «c¼ v²Š —uNL'« vKŽ t{dFÐ Èdšô« o¹œUMB�«Ë W�Ëb�« `−Mð r� Íc�«

 Ê«Ë ¨t²×BÐ ÷uNM�« `�UB� t�uIŠ ‰öG²Ý« ¨…UO(« w� WKŠd� W¹√Ë qOł Í√ w� uCŽ qJ� sJ1

Æ¢¢wKOý wÐUJ�¢ w� t²¹uCŽ s� WÒO×�Ë W¹œUB²�« WOŠU½ s� V�J¹

 v²ŠË  50%  WLOIÐ  ŸUłd²Ý«®  ÃÆ‘  1000  v²Š  WODGð  ∫¢wKOý  wÐUJ�¢  w�  w�U{«  w�Oz—  oŠ

 UF³ Ò²� ÊU	 UL	 œôËú� jI� fO�Ë —ULŽô« W�U	 w� ¨WI�ô  UÝbŽ Ë« WO³Þ  «—UE½ ¡«dA� ©ÃÆ‘ 1000
 Ë«  «uMÝ 3 q	 …b¹bł  «—UE½ ¡«dý ÊUJ�ùUÐ w�U²�UÐ t½« Í√ ¨  «uMÝ 3 q	 o(« œb−²¹ ÆÂuO�« v²Š

ÆWO³Þ dO¹UF� v�« WłU(« ÊËbÐ WI�ô  UÝbŽ

 ÃÆ‘  6000  v²Š  WODGð  w�  o(«  sN¹b�  ÊuJOÝ  …œôu�«  bFÐ  U�Ë  …œôu�«  ¨qL(«  …d²�  w�  ¡U�M�«

 UN�«b�²Ý«  sNMJ1  YOŠ  ¨© «d�  Àö¦�  ¨qLŠ  qJ�  ÃÆ‘  2000  v²Š  Ë  50%  WLOIÐ  ŸUłd²Ý«®

 WKÝ s� ‚uI(« W�U	  v�«  W�U{«  l³D�UÐ  «c¼ Æ  …œôu�«  bFÐË ¡UMŁ≈  ¨q³�   U−²M�Ë  U�bš „öN²Ýô

  UÐ«dD{ô VÝu×� —U³²š« w� o(« t¹b� ÊuJOÝ ©m�U³�« UC¹√Ë® b�Ë Í√ Æ¢·U¼“ 5G�¢ Ë W×B�«

 l�œ  tOKŽ  V Òłuð   «—U³²šô«  Ác¼  ¡«dł«  œ«—«  s�  ÂuO�«  v²Š  ¨jI�  ÃÆ‘  20  WHKJ²Ð  eO	d²�«Ë  ¡UG�ô«

 WłU×Ð  18  qOł  v²Š  b�Ë  «c¼  v�«  W�U{«  Æ«bł  dO³	  UL²Š  u¼  iOH�²�«  Ê«  YO×Ð  ¨q�«uA�«   U¾�

 WKÝ lÝË« t¹b� ÊuJOÝ ¨ÁdOžË włöŽ »u	— ¨ U½«uO(« WDÝ«uÐ ÃöŽË ÊuMH�«Ë dO³F²�UÐ ÃöŽ v�«

ÆÃöFK� ÃÆ‘ 60 WHKJ²Ð  UłöŽ

 o(« uCŽ qJ� ÊuJOÝ ÆrE²M*« w{U¹d�« ◊UAM�« lO−Að u¼ ¢wKOý wÐUJ�¢ s� w�Ozd�« ·bN�«

  U³¹—b²�« s� 2 ‰«b³²Ý« sJ1®V¹—b²K� jI� ÃÆ‘ 20 WHKJ²Ð ¨XO³�« w� WOB�ý  U³¹—bð …dAFÐ

 w� ◊UAM�« vKŽ Vþ«u*« uCF�« «c¼ v�« W�U{« Æ©W¹cG²�« WOzUBš« q³ � s� XO³�« w� 5ð—UA²ÝUÐ

 tF−AOÝ Íc�« d�ô« ¨WO½b³�« W�UOK�« W�dž w� U½U−� s¹dNý o×²�¹ ÂUŽ …b* WO½b³�« W�UOK�« W�dž

Æ◊UAM�« vKŽ W³þ«u*« vKŽ

 5MÞ«u*«  s�  «bł  dO¦J�«  p�UM¼  Ê«  ŸUM²�«  vKŽ  U½«¢∫WO�U{ô«  W×B�«   U�bš  …d¹b�  d̈MKO�  öO¾OMŠ

 XO³�« v�« wðQ¹ wB�ý W�UO� »—b� Æ«cNÐ ¡b³�« rNOKŽ VFB�« s� t½« ô≈ W{U¹d�« WÝ—U2 ÊËb¹d¹

 ÊuJð Ê« sJ1Ë Æh�ý qJ� WOB�A�« …—bI�« VÝUM¹  U³¹—bð 5ðË— ‰ušb� …“U²2 WH�Ë UL²Š u¼

Æ¢WOKzUŽ v²Š Ë« WOłË“ W{U¹d�« Ác¼

 dOž  wð«–  „«d²ýUÐ  ¨lÝ«ËË  q�Uý  ¡«—b�   `��   U�u×H�«  WKÝ  s�  o×²�¹  45  qOł  s�  uCŽ  q	

 w� UBB�� ÊU	 ¢¡«—b*« `��¢Æ «uMÝ 3 q	 ¨UF�  U�u×H�« W�UJ�  jI� ÃÆ‘ 20 WHKJ²Ð ‚u³��

  U�u×H�« Ác¼ ÊuJ²Ý Êü« s� ÆWHKJ²�« Ác¼ ¡UI� qLF�« ÊUJ� rN� l�œ s2 jI� —U³J�« ¡«—bLK� w{U*«

Æ UŽUÝ …bŽ ÊuCž w�  U�u×H�« W�U	 eO	dð ÊUJ�ùUÐ ÊuJOÝË «bł bO¼“ dF�Ð

 ÊuKGAM� r¼ U³�Už s¹c�« ’U�ýô« s� dO¦J� W�Uš W¹UGK� ÂU¼ “UO²�ô« «c¼ Ê« wÐUJ� w� Êu�uI¹

ÆrN²×� vKŽ WE�U;«Ë  U�u×H�« ¡«dłù X�u�« rN¹b� fO�Ë «bł

 VD	 WÐUA�«  ‰UOłô«  ‚uIŠ W�U	  Æ5G�U³�«  qOł ‰uŠ oOLŽ dOJHð  bFÐ ¢wKOý wÐUJ�¢ W�U�«  X9

 W�U{« ÆUC¹« m�U³�« qO'« oŠ s� wB�ý W�UO� »—b� v²ŠË `�*«  U�u×� ¨ «—UE²�« ¨ÊUMÝô«

 ¡«dA�  ÃÆ‘  1000  v²Š  iOH�²Ð  o(«  W¹b�  ‚u�  U�Ë  U�UŽ  65  mK³¹  uCŽ  q	  ‚uI(«  Ác¼  v�«

 qON�²�  l�dK�  qÐU�  wÝd	  ¨ÊU�ô«  ełU×	  ÂUN*«  ¡«œ«  w�  …b ŽU�*«   U�eK²��  s�  WFÝ«Ë  WKOJAð

 ¨5	UJ��U	  ¨W³ÝUM�  WO²OÐ   «Ëœ«  v²ŠË  ¨iÐUI�  ¨÷UŠd*«Ë  d¹d�K�  W�UÞ«   U�eK²��  ¨÷uNM�«

 ¨WłU×Ð Y�U¦�« qO'« ¡UMÐ« ¢∫WO�U{ô« W×B�«  U�bš …d¹b� d̈MKO� öO¾OMŠ Æ‚U³Þô«Ë oŽö*«¨ „uA�«

 ¢wKOý wÐUJ�¢ l� ¨WO�uO�« ÂUN*« ¡«œ√Ë W×B�UÐ oKF²ð …b¹bŽ  U−²M�Ë  U�b) ¨UO−¹—bð Ë« …Q−�

 Æ¢dO¦JÐ hš—« sL¦�« ÊuJOÝ

 Àœ«u( o³�*« lM*« qł« s� v²ý  «b ŽU�� VO	dð XO³�« w� r²¹ Ê« rN*« s� t½« wÐUJ� w� ÊËb	R¹

Æs��« w� —U³J�« W×¹dý Èb� UNM� ¡UHA�« VFB¹ w²�«  UÐU�ù«Ë Ÿu�u�«

 v�«  …œuF�«  bMŽ ·UFÝ«  …—UOÝ w� qI½  q¹u9 UC¹«  rNIŠ s� ÊuJOÝ ‚u� U�Ë 65  dLFÐ ’U�ý«

 5ðd� ¨ÃÆ‘ 200 v²ŠË qIM�« WHKJð s� 50% WLOIÐ wð«– „«d²ýUÐ vHA²�*« w� XO³� bFÐ rN²OÐ

 q	 WO�U{« dE½ WNłu� 5ð—UA²Ý« vKŽ ‚u� U�Ë 65 dLFÐ u¼ s� qB×OÝ «c¼ v�« W�U{« ÆWM��« w�

ÆWMÝ q	 WO½UŁ dE½ WNłu�  «—UA²Ý« 5 qL−*UÐË WMÝ

 ÂULC½ô« …d²H�« Ác¼ w� sJ1 YOŠ dNý« …bF� `¹dB²�« UNM� W³�UÞ W×B�« …—«“Ë v�« wÐUJ� XNłuð

 …b*  —UE²½«  …d²�  ‚uI(«  vKŽ  Íd�²Ý  ‚öÞô«  …d²�  bFÐ  Æ—UE²½«  …d²�  ÊËbÐ  …b¹b'«  WODG²�«  v�«

 —UE²½«  …d²�  ÊËbÐ  W�u�ô«   Uý—Ë  «bŽ  U�®  ‚uI(«  s�  …œUH²Ýô«  v²ŠË  ÂULC½ô«  bŽu�  s�  dNý«  6
Æ©WMÝ …b* —UE²½« l� WOKOL&  UOKLŽË

 ÃÆ‘ 40.5≠46  WHKJðË 18  qOł v²Š ¡UCŽ_ U¹dNý ÃÆ‘ 18.5  mK³²Ý WODG²K� W¹uCF�« WHKJð

 qLJ*« 5�U²�«  UODGð w� —UFÝô« Èu²�* WNÐUA� W¹dNA�« WHKJ²�« Ác¼ Æ18 ‚u� 5G�U³K� U¹dNý

 WE�U×LK�  W¹—ËdC�«   U�b)«  U ÎOKLŽ  q ÒN�²�   «“UO²�ô«  b¹b%  -  ÆÈdšô«  o¹œUMB�«  w�  UOKF�«

 WO×B�«   UłUO²Šô«  l�  rK�Q²�«  w�  ¡UCŽô«  …bŽU��  v�«  W�U{«  ¨i¹dF�«  —uNL−K�  ¨W×B�«  vKŽ

 ‚uI(« W�U	 ÊuJð YO×Ð ¨UNM� …œUH²Ýô« qN��« s� ÊuJO� WODG²K� jOD�²�« - Æ…œb;«Ë WOzU−H�«

ÆcOHM²�«Ë  oO³D²�«  WKNÝË  ©UI³��  ·ËdF�  l�œ  mK³�  Ë«  UI³� Ô�  …œb×�  iOH�ð  W³�½®  W�uNH�

©ÆŸÆŸ®

 rŽœ W�bš oKDð å„eOÐò

 b¹b% ÊËbÐ WÐU×��UÐ

U Î½U−�Ë r−(«
 …dOšô«  lOÐUÝô«  w�  „eOÐ  ÊöŽù  «Î—«dL²Ý«

 w�  UNŽu½  s�  v�Ë√Ë  …dJ²³�  …uDš  ÊQAÐ

 WŽdÝ  Y¹b×²Ð  „eOÐ  ÂuI²Ý  UNML{Ë  ¨œö³�«

 «c¼Ë ¨ÊuÐ“ ÊuOK� w�«u( WJ³A�« w� `HB²�«

 W�bš  „eOÐ  oKDð  Æw�U�  mK³�  Í√  W�U{«  ÊËbÐ

 l²L²OÝË ¢ Bezeq Cloud ¢̈  WO�U{« WO½U−�

 WÐU×��UÐ  rŽbÐ  W�b)«  Ác¼  d³Ž  szUÐe�«

 ü¹bOH�«  —̈uB�«  q¦�   UHK*«  kHŠ  ‰öš  s�

Æ“UNł  Í√  s�Ë  ÊUJ�  Í√  s�  ¨U¼dOžË  vIOÝu*«

 ¨  v�Ëô«  WÐU×��UÐ  rŽb�«  W�bš  „eOÐ  ÷dFð

 —̈uB�«   UHK�  …b¼UA�Ë  rŽœ  ¨s¹e�ð  `O²ðË

קופאיות
»u K D

 w�  U¹bOLO²K�   UHK�Ë  ozUŁË  ¨WOðu�   UHK�

 Æ„eOÐ  l�u�  w�  WM�¬Ë  W�Uš  s¹e�ð  WIDM�

 l�u� d³Ž ∫‚dÞ  3?Ð W�b)« v�« ÂULC½ô« sJ1

 »ËbM�  ‰öš  s�  Ë«  ’Uš  oO³Dð  d³Ž  ¨„eOÐ

ÆszUÐe�« W�bš

 W�bš  sŽ  Y¹b(«  UO*UŽ  v�Ëô«  …dLK�

 r−×K�  b¹b%  ÊËbÐË  WÐU×��UÐ  rŽœ

 300  Ê«  „eOÐ  w�  ÊË—bI¹Ë  Æ©Unlimited®

 ÊuCž  w�  W�b�K�  ÊuK−�²OÝ  ÊuÐ“  n�«

 kH×Ð  h�ý   q	  ÂuIOÝ  YOŠ  ¨ «uMÝ  3
 ÆUGO'«  s�  dO³	  œbFÐ  —ÒbIð  5�UC�  W	—UA�Ë

 u×½ Ê« „eOÐ tÐ X�U� ŸöD²Ý« ‰öš s� ‰b²�¹

 qzUÝuÐ  U�uKF*« ÊuLŽb¹ 5FKD²�Ô*« s� 70%
 ¨©p�¹œ  œ—U¼  Ë«  w	  ÊË«  p�¹œ  q¦�®  WLz«œ  dOž

 rŽbÐ Êu�uI¹ ô 5FKD²�*« s� 10% u×½ ULMOÐ

  «—b�  …b¹b'«  W�b)«  qLAð  ÆUIKD�  rNðUHK�

 W�Uš   U³²J*  wJðU�uðË«  rŽœ  `O²ð  …—uD²�

 WO	c�«  …eNłú�  oO³Dð  UC¹√Ë  ¨»uÝU(«  vKŽ

 ©XKÐUð®  WOŠuK�«  VOÝ«u(«Ë  ©ÊuHð—ULÝ®

 W�U{«  Æ“UNł  Í√  s�Ë  ÊUJ�  Í√  s�  rŽb�«  `O²ðË

 `O²ð  WOB�ý  WÐ«uÐ  „eOÐ   QA½«  bI�  «c¼  v�«

 W	—UA�Ë  WÐU×��UÐ  UNLŽœ  -  œ«u�  …b¼UA�

 UNO�  U0  ‚dD�«  s�  b¹bF�UÐ  W×¹d�Ë  WKNÝ

ÆWOŽUL²łô«  UJ³A�«

 wð«–  VO	dð  WDÝ«uÐ  W�b)«  cOHMð  r²OÝ

 rŽb�«  ÊuÐeK�  `O²ðË  ÊuÐe�«  »uÝUŠ  vKŽ

 W�U{≈Ë  »uÝU(«  s�  …—U²��   U³²J*  WÞU�³Ð

 w�  ’U)«  s¹e�²�«  ‚ËbM�  …—«œ«  «c¼  v�«

  UHK*UÐ  W	—UA*«  sJ1  p�c	Ë  WOB�ý  WÐ«uÐ

 d³Ž  ≠  VO�UÝ√  …bFÐ  W×¹d�Ë  WKNÝ  WI¹dDÐ

 Google ¨Twiter  ¨w½Ëd²J�ô«  b¹d³�«  ‚ËbM�

 UC¹« W�b)« qLAðË UL	 ÆU¼dOžË ¨Facebook
 VOÝ«u(«Ë  WO	c�«  …eNłú�  ’Uš  oO³Dð

  U�uKF� rŽœ `O²ðË ©IOS Ë bOzË—b½«® WOŠuK�«

 v�«  wJOðU�uðË«  qJAÐË  …dýU³�  “UN'«  s�

 WÐU×��«  s�  UNð«–   UHK*«  qI½  p�c	Ë  WÐU×��«

 …œu'« w�UŽ YÐË …b¼UA* ¨ÍuK)« nðUN�«  v�«

 f*«  ÂbŽ  qł«  s�  ÆX�Ë  Í√  w�Ë  ÊUJ�  Í√  s�

 cOHMð  r²OÝ  ©G3®  ÍuK)«  X½d²½ô«  ‰UBðUÐ

 ‰UBðô«  bMŽ  jI�  wJOðU�uðËô«  rŽb�«  W�bš

ÆWiFi ? �« WJ³AÐ

 ¨„eOÐ w� o¹u�²�« ŸUD� d¹b� ¨‰UGOÝ  Êö¹«

 W�b)« Y¹b%  UNIðUŽ vKŽ „eOÐ cšQð¢

 w� W�u³�� dOž …uDš ‰öš s� ¨ÊuÐeK�

 sŽ „eOÐ X½d²½« e ÒO9 UN½S� w�U²�UÐË œö³�«

 Êu�uIOÝ szUÐe�« ·ô¬  U¾� Ê« —Òb�« U½« ÆÁdOž

 ¨W�œUI�« WŁö¦�«  «uM��« w� W�b�K� qO−�²�UÐ

 5�UC� s¹e�ðË rŽbÐ lOL'« ÂuIOÝ YOŠ

 W�b)« `³B²Ý «cNÐË  UGO'« s� œbFÐ —ÒbI Ôð

 Ê« Íb� pý ô Æœö³�« w� WÐU×Ý ÂUE½ d³	«

 sŽ U¼eÒOL²Ý „eOÐ UNÐ ÂuIð w²�« …uD)« Ác¼

 WK�KÝ sL{ Ã—bMðË ‰UBðô«  U	dý WOIÐ

                                                                                               Æ¢szUÐeK� W�UN�«Ë WIÐU��«  «uD)« s� WK¹uÞ

©ÆŸÆŸ®
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 è × K B
—U−¹û
 rFD* `KBð

vNI� Ë√

2Â 70 WŠU�0

Ãd� rFD� qÐUI�

Í—u�  rOK� Ò²�«
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 YooHoo »UF�√

å“b�U½Ëb	U�ò w� Êü«

  Yoohoo and Friends  »UF�√

 WŽuL−�  ÷dF¹  ©¡U�b�_«Ë  u¼u¹®

 W¾OÐ  w�  r�UF�«  ‰uŠ  s�   U½«uOŠ

 UC¹√  UNM�  ¨WOFO³D�«  rN²AOF�

 qJAð  Æ÷«dI½ô«  dDš  w�   U½«uOŠ

 ¨œôËú� WOLOKFð t³ý …«œ√ WŽuL−*« Ác¼

 œôËú�  sJ1  W³F�  UN½uJ�  W�U{ùU³�

 UC¹√  X½d²½ô«  w�  Ê«uO(«  WOÐdð

ÆUN�uŠ …dO¦	  U�uKF� vKŽ ‰uB(«Ë

 »UF�√  l¹“uð  r²¹  ÂU¹_«  Ác¼  w�

 WJ³ý  w�  Yoohoo and Friends
 wÄU¼ò W³łË q	 l� “b�U½Ëb	U� rŽUD�

 »UF�√  10   WŽuL−*«  sLC²ð  ÆåqO�

ÆWHK²��

 Yoohoo and  »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q	 l� Friends
 w�  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u�

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 ŸËd�  lOLł  w�  …bł«u²�  »UF�_«

 åqO�  wÄU¼ò  W³łË  q	  l�  “b�U½Ëb	U�

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š

©ÆŸÆŸ®

∫å“b�U½Ëb	U�ò b¹bł

 WK�KÝ  w�  jI�  W Ò¹—«dŠ  …dFÝ  345≠395
°U Î�«dž  125  Ê“uÐ  ≠  …b¹b'«  åUJ¹d�√  êOÐò

 WLFÞ√ W²�Ð …d�u²*«Ë rž 225 Ê“uÐ UJ¹d�√ ZOÐ WK�K�� dL²�*«Ë d¼U³�« ÕU−M�« bFÐ

Ærž 125 Ê“uÐ UNŠdÞË WK�K��« lOÝu²Ð “b�U½Ëb	U� rŽUD� WJ³ý  —d� ¨WHK²��

  «dF��«  WOL	  w¼  »u³;«Ë  wNA�«  rFDK�  W�U{ôUÐ  …b¹b'«  WK�K��«  ÁcN�  eOL*«

ÆbŠ«u�« dÇ—u³LNK� ÆÕÆ‘ 395Ë ÆÕÆ‘ 345 5Ð U� ÕË«d²ð w²�«Ë WKOKI�« W¹—«d(«

 …œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dIÐ  r( 100%  s� dÇ—u³LN�«  ÒÊ√  d	c�UÐ  d¹b'« s�

∫ U�«c*« lOLł rzöð  UBK� WKOJA²Ð ÒwMžË ¨ U�U{≈ ÊËbÐ

ÆjI� W Ò¹—«dŠ …dFÝ 373 eO½uO� uOJÐ—UÐ WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å”UâOÑ ”ô êOÐò •
 …dFÝ  375  w²½UJOÐ  eO½uO�  uOJÐ—UÐ  WBK�Ë  dLŠ√  qBÐ  l�  ∫åÍ«ËœËdÐ  êOÐò  •

ÆjI� W Ò¹—«dŠ

ÆjI� W Ò¹—«dŠ …dFÝ 381 ”U�Jð WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫å”U�Jð êOÐò •
ÆjI�  W Ò¹—«dŠ  …dFÝ  359  „—u¹uO½  WBK�Ë  dLŠ√  qBÐ  l�  ∫å„—u¹uO½  êOÐò  •

ÆjI� W Ò¹—«dŠ …dFÝ 345 uOJÐ—UÐ WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫åužUJOý êOÐò •
ÆjI� W Ò¹—«dŠ …dFÝ 395 eO½uO� WBK�Ë dLŠ√ qBÐ l� ∫åw�UO� êOÐò •

 dÇ—u³L¼  qLAð  ÆÃÆ‘  4990
 rž  225  Ê“uÐ  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�K�Ð  W³łu�«  dFÝ  ™™

»ËdA�Ë f³OAð ´  uJ¹d²½« Ÿö{√

 dÇ—u³L¼  qLAð  ÆÃÆ‘  4490
 rž  125  Ê“uÐ  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�K�Ð  W³łu�«  dFÝ  ™™

©ÆŸÆŸ®                                                                                                       Æ»ËdA�Ë f³OAð  ́ uJ¹d²½« Ÿö{√

 °s¹e¹UF�« ‰U³IŽ

ÆÃÆ‘ 199 ?Ð jI� Ã«Ë“ö� å‰Uðuð ÂuJKÝò
 qzUÝ—Ë  U*UJ� b¹b% öÐ ¨‰UI½ nðU¼ wDš qLA¹ ÷dF�«

b¹b% ÊËbÐ w²OÐ nðU¼ jšË X½d²½ô« `HBðË

 U½«d� w� …b¹bł  özUŽ qJAð W¹«bÐ l�Ë ¨wÐdF�« jÝu�« w� Õ«d�_«Ë ”«dŽ_« rÝu� »«d²�« l�

 ÷dFÐ ÂuJKÝ W	dý UMOKŽ qDð ¨W	—U³�  UÐuDšË ”«dŽ√ s� Õ«d�ô« rÝu� w� ¨WOÐdF�« UM½b�Ë

  U*UJ�  b¹b%  öÐ  ¨‰UI½  nðU¼  wDš  rNOKŽ  ÷dFð  YOŠ  ÆWÐUA�«  Ã«Ë“_«  ÁcN�  eO2Ë  ’Uš

Æb¹b% ÊËbÐ w²OÐ nðU¼ jšË X½d²½ô« `HBðË qzUÝ—Ë

  ôUBðô«  ‚uÝ  w�  d�Ëô«  W�“d�«  Ác¼  d³²Fð¢  ∫ÂuJKÝ  w�  o¹u�²�«  d¹b�  a�uÐ«  ÂU�Š  ‰U�Ë

 —UFÝUÐË  Ã«Ëe�«  vKŽ  5K³I*«Ë  WÐUA�«  Ã«Ë“ö�  ÎUBOBš  UN²Lzö�  -  YOŠ  WO²O³�«Ë  W¹uOK)«

 ÊËbÐ w²OÐ nðU¼ jš v�« W�U{ôUÐ b¹b% ÊËbÐ ÍuK)« nðUNK� wDš qLAð w²�«Ë Î «bł W�Uš

¢ÃËeK� qIOý 199 » p�– q	Ë U−O� 15 WŽd�Ð X½d²½«Ë b¹b%

 lÝ«Ë »UŠd²Ð vE×¹ d̈Ný√ WO½ULŁ q³� ÂuJKÝ t²{dŽ Íc�«  ¢‰Uðuð ÂuJKÝ¢ Z�U½dÐ Ê√  d	c¹

ÆÊuÐ“ n�√ 130 s� d¦	√ tO�« rC½« Z�U½d³�« ÕdÞ cML� ÆszUÐe�« Èb� ‚u³�� dOžË

 Èb� WO�U{√  U³KD²� ·UA²	ô WOFO³Þ W−O²½ uN� Êü« ÂuJKÝ t{dFð Íc�« włËe�« —U�*« U�«

Æ…bŠ«Ë …—uðU� —UÞ« w� ¨»UD)«Ë ¨…b¹b'«  özUF�«

  ôUBð« WŽuL−L	 UMðUOKC�√ W¹uIð q�«u½ s×½ ¢ ∫ÂuJKÝ W	dý ÂUŽ d¹b� ¨ÊdODý dO½ ‰U�Ë

Æ¢bŠ«Ë dFÝË …bŠ«Ë W�bš ¨…bŠ«Ë …—uðU� w� W−�b*«  ôUBðô« W�“— ¨‰Uðuð ÂuJKÝ lOÝu²ÐË

 `HBðË WÐu²J� ‰UÝ—Ë  U*UJ� l� nðU¼ wDš ∫qLAð ¢WOłËe�« ‰Uðuð ÂuJKÝ¢ W�“— Ê√ d	c¹

 jšË ¨XOÐU−O� 15 v²Š WŽd�Ð 5łeOH²O½ s� X½d²½« œËe� v�« W�U{« ¨b¹b% ÊËbÐ  X½d²½ô«

 W�“d�« sLŁ ÊuJ¹ p�– bFÐ ÆdNý√ 6 …b* ÃÆ‘ 199 qÐUI� «c¼ q	 Æ U*UJ� b¹b% ÊËbÐ w²OÐ nðU¼

ÆdF��« dOGð ÊËbÐ 5LCM*«Ë œb'« szUÐeK� WBB�� W�“d�«Ë ÃÆ‘ 249
©ÆŸÆŸ®

 d³	«  ¨”bOÝd�  –  …dšUH�«   «—UO��«  W	dý  rOIð

  «—UO��«Ë  …b¹b'«   «—UO�K�   UFO³�  ÷dŽ

 W�UJ�  p�–Ë  iH�M�   «d²�uKO	  l�  WO½UŁ  b¹

 W¾H�  ÃÆ‘  169.900  dFÝ  s�  ¡«b²Ð«  ¨ U¾H�«

 90.000  dFÝ  s�  ¡«b²Ð«Ë   ¨…b¹b'«  class A
ÆiH�M�   «d²�uKO	  l�  WO½UŁ  b¹   «—UO��  ÃÆ‘

 o³�¹  r�  W�d�  ¨Ác¼   UFO³*«  ÂU¹√  w�

  «—UO��«  Ÿ«u½√  d��«  v�≈  ÂbI²K�  qO¦�  UN�

 ¨q¹b³²�«  WO½UJ�≈Ë  ¨W¹dG�  q¹u9  ◊ËdAÐ

Æ «—UO��«  Ÿ«u½√  WO³�UG�  ¨TRADE IN
 d³	ô« ÷dF�« s� l²L²K� r	uŽbð ”bOÝd� W	dý

 —UO²š« t�öš s� rJMJ1Ë UL	 ¨wÐdF�« jÝu�« w�

 U¼ËbNFð r� ◊ËdAÐ rJ� V�½_« ”bOÝd*« …—UOÝ

 WHK²�*«   ö¹œuLK�  —UFÝ_«  Ê√  ULKŽ  °°  q³�  s�

 U*UÞ s¹c�«  5³ž«d�« s� dO¦J�« ‰ËUM²� w� X×³�√

Æ”bOÝd� Ÿu½ s� …dšU� …—UOÝ «ËœuI¹ Ê√ «uLKŠ

©ÆŸÆŸ®

…dLÞ Áe²M� w� wÐdF�« jÝu�« w� ”bOÝd�  «—UO��  UFO³� ÷dŽ r�{√

12≠14Ø3Ø2013 ≠ fOL)« ¨¡UFÐ—_« ¨¡UŁö¦�«

 s� %70  v�«  q�Ë lOÐUÝ«  3  ‰öšË 2012  ÂUF�«  s� ‰uK¹«  dNý w� FUZE TEA  W	—U*«  ‚öÞ« -

 o¹u�ð  œö³�« w� ôu	≠U	u	 W	dý  —d�¨ œö³�« w� X½U	 w²�« W×łUM�« o¹u�²�« WOKLŽ bFÐ °‚u��«

 wÐdF�«  jÝu�«  w� œ—U³�«  ÍUA�«  W¾�  „öN²Ý« r²¹  ÆWFÝ«Ë o¹u�ð WKL×Ð wÐdF�«  jÝu�«  w� W	—U*«

Æ„öN²Ýô« W³�MÐ …dOšô«  «uM��« w� dO³	 ŸUHð—« l� %30 W³�MÐ

 vKŽ  bL²F¹  ÆWE�UŠ  œ«u�  ÊËbÐË  jI�  WOFO³Þ  œ«u�  s�  Z²M Ô¹  œ—UÐ  ÍUý  »ËdA�  u¼  FUZE TEA
 ∫q¦� WHK²��  UNJMÐ ‚u�Ô¹Ë WOFO³D�« …b�	_«  «œUC� vKŽ Íu²% w²�« wFO³D�« ÍUA�« W�öš

  «u³FÐ wðËe	ù«Ë i�U(«  rFDÐ dCšô« ÍUA�«Ë ”U½U½√≠uG½U�Ë i�U(« ¨X¹«œ≠Œu)« ¨Œu)«

Æd²� nB½Ë d²� 1.5 ? �«

 oKDÔ½ Ê« U½bF�Ô¹¢ ∫‰U� qOz«dÝ«≠ôu	≠U	u	 W	dý w� o¹u�²�« ÊËRA� ÂUF�« d¹b*« VzU½ d̈O�«“ Êu�√

  Ær�UF�« w�Ë œö³�« w� dL²�� œU¹œ“UÐ tOKŽ VKD�« ÆwÐdF�« jÝu�« w� œ—U³�« ÍUA�« W¾� s� …b¹b'« W	—U*«

 √b³¹ WOz«cG�«  U−²M*«Ë  UÐËdA*« ÕU$ ”UÝ« ÊUÐ UM�dŽ  UÐËdA*« r�UFÐ WIOLF�« UM²�dF� ‰öš s�

Æ¢FUZE TEA W	—U� ÕU$ V³Ý u¼ ¨Í—Ëd{Ë wÝUÝ« ◊dý d³²F Ô¹ Íc�«Ë “̈U²L*« rFD�« ÆrFD�« s�

 ôu	≠U	u	 »—U& ¡u{ vKŽ¢ ∫X�U� qOz«dÝ« ôu	≠U	u	 W	dý w� o¹u�ð …d¹b� ¨m¹—UÝ »ËUÞ w�Už

 o¹u�²�  …dO³	  WO−Oð«d²Ý«  WOL¼«  Èd½  UM½_Ë  wÐdF�«  jÝu�«  w�  UNðU−²M�  o¹u�ð  w�  W×łUM�«

 qLAð ¨WOI¹u�ð  UO�UF� UNI�«d²Ý w²�«Ë …dO³	 WKLŠ ‚öÞ« U½—d� wÐdF�« jÝu�« w� FUZE TEA
 lO³�«  e	«d�  w�  ‚Ëcð  ◊UI½  l{uÐ  ÂuIMÝ  p�–  v�«  W�U{ùUÐ  ÆwÐdF�«  jÝu�«  w�  WO−¹Ëdð   öLŠ

Æ¢wÐdF�« jÝu�« w� …dO³J�«

 X½d²½ô« l�«u� w�  U½öŽ≈Ë u¹œ«— ¨n×B�«  w�  U½öŽ≈ sLC²ð ¨WFÝ«Ë WO½öŽ≈ tKLŠ WO�UFH�« o�«dð

ÆWOŽUL²łô«  UJ³A�« v�« W�U{ùUÐ …bz«d�«

©ÆŸÆŸ®

wÐdF�« jÝu�« w� FUZE TEA WO*UF�« W	—U*« oKD Ôð qOz«dÝ≈ ôu	 ≠ U	u	

WO−¹Ëdð  öLŠË WO�U²−¹œ  UO�UF� ü¹œ«— ¨ U½öŽ« ¨ U²�ô ∫qLAð WFÝ«Ë WOI¹u�ð WKLŠ UNI�«dð

 w�  o¹u�²�«Ë  œ«dO²Ýô«  …d¹b�  ¨‰uLOý  sÐ  w�U²½

 Ê√  V−¹  U�  r¼QÐ  UM×BMð  ¢qOz«dÝ≈  UO�UD¹≈  UO�U	¢

 ∫Êu�UBK� b¹bł ”uKł rIÞ ¡«dý —dI½ U�bMŽ t� t³²M½

 ¨wMO�  ¨WJ¹—√  s�  n�Q²¹  ÍbOKIð  rIÞ  –  Áb¹d½  U�  —dI½  Ê√  UMOKŽ  ¨¡wý  q	  q³�Ë  ôË√  •
 ÆW¹Ë«“ rIÞ v²Š Ë√ ¨WLLB� pz«—√ l� WK¹uÞ U�u� b¹d½ UM½√ Â√ ÆU�u�Ë

 Ê√  V−¹  ô®  tOKŽ   UÝUI*«  q−�½Ë  Êu�UBK�  UODOD�ð  ULÝ—  eN$  Ê√  V−¹ –  UO½UŁ •
 UM�H½√ b$ XO³�« v�≈ qB¹ 5ŠË ¨t¹d²A½Ë ¨rIÞ_« bŠ√ s� tO� qFHM½ l{Ë v�≈ qB½

©°°°WB¹uŽ WKJA� ÂU�√

 wDFð  ULMOÐ  ¨¡·b�UÐ  —uFA�«  s�  UŽu½  WAL�_«  wDFð  ø‘UL�  Â√  bKł  –  b¹d½  «–U�  •
 W¹UMF�«  YOŠ  s�  d¦	√  WOKLŽ  d³²Fð  ¨«c¼  q	  ‚u�Ë  ¨UL��  ¨U¹bOKIð  «dNE�  œuK'«

 ÆnOEM²�«Ë

 ‚dDð w½u¹eHKð d¹dIð YÐ - d̈Ný√ …ÒbŽ q³� –  UM�«u�√  l�b½ «–U� qÐUI� ÁU³²½ô«  UMOKŽ •
 qBŠ ULMOÐ ¨UO�UD¹≈ w� WŽuMB� UNð≈ ‰uIð Êu�U� rIÞ√ ÷dFð w²�« XO½«u(« iF³�

 «u¦×Ð«Ë ¨ÊULC�«  …œUNý W¹ƒ— «u³KÞ«  Æ5B�« w� WŽuMB� rIÞ√ vKŽ l�«u�«  w� szUÐe�«

 b� øWOMOB�«  UŽuMB*« w� ¡w��« U�® ÆU¼dOžË ¨Z²M*« lMB*« Ê«uMŽ ¨QAM*« bKÐ sŽ UNO�

 w²�« ÂU)« œ«u*« ¨ ôU−*« q	 w� UL	 – 5B�« w� lMBÔ¹ ¡wý q	 Ê≈ ÂuO�« ÊËdO¦J�« ‰uI¹

 w� Âb�²�*« VA)« ∫WO�UŽ …œuł  «– X�O� ¨WOMOB�« rIÞ_« WŽUM� w� UN�«b�²Ý« r²¹

 w� w½u¹eHKð d¹dIð YÐ - ÂUŽ u×½ q³� – œuK'« …œułË ¨ZMHÝù« …u� ¨rID�« qJO¼ ¡UMÐ

  U¹dD� Ÿu½ U¼—bB� Ê√ UIŠô `Cð« ¨WOÝU�(« s�  ôU( «u{dFð ”U½√ ‰uŠ UÐË—Ë√

Æ©tO� rJ�«u�√ ÊËdL¦²�ð U* «uN³²½« – W½—UI� p�UM¼ X�O� – WOMOB�« œuK'« w� œułu�

 s�  bL²F�  ‚Òu��  Èb�  p�cÐ  Êu�uIð  rJ½√  s�  b	Q²�«  rJOKŽ  ¢̈W	—U�¢  ÊËd²Að  5Š  •
 Íc�«  Z²M*«  vKŽ  ÊuKB×²Ý  rJ½«  s�  s¹b	Q²�  «u½uJð  wJ�  ¨W	—U*«  W³ŠU�  W	dA�«

  ÆW	dA�« s� bL²F� ‚Òu�� …œUNý ¢UO�UD¹≈ UO�U	¢ u�u�� pK²1 ÆÁuL²¹d²ý«

©ÆŸÆŸ®
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