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ها نحن قد شارفنا على نهاية العام 2014 مع كّل ما 
ٍم وحزٍن وقلٍق وبخاّصٍة ما ميّر به  حمله في ُجعبته من أل
اٍت طالت كرامة اإلنسان وحقوقه  شرقنا احلبيب من تعديَّ
بالشرق  فعصفت  وكرامة،  بحرّيٍة  العيش  في  املشروعة 
التكفيرّية  ّية  واألصول والعنصرّية  التطرُّف  من  موجاٌت 
والدين.  الله  باسم  والقتل  والعرقّي  الدينّي  واالضطهاد 
من  قايني  استفاق  اإلنسان،  ألخيه  ا  ذئًب اإلنسان  أصبح 
جديٍد ليقتل أخاه هابيل؛ استفاق امللك الطاغية هيرودس 
الشرق  أطفال  وهــم  حلم  بيت  أطفال  ليقتَل  جديٍد  من 
م، وَعَلت صرخات دماء األبرياء لتصل إلى  ب واملتألِّ املعذَّ
السماء من شّدة قهرها وهي تصرخ أمام عرش الله «إلى 
ُحتوِّل  متى  حّتى  نسياننا،  على  تستمّر  رّب  يا  متى 
وجهك عّنا وعن شرقنا.» ومع انتظارنا لقدوم العام اجلديد، 

األحوال  بتغيير  والرجاء  األمل  من  يخلو  ال  انتظاٌر  وهو 
والتآخي  واحملّبة  السالم  من  جوٍّ  في  لنعيش  والظروف، 
بني جميع أبناء البشر على مختلف دياناتهم ومذاهبهم 
ومعتقداتهم. في جوٍّ من احلرّية الفكرّية والدينّية والعدالة 
اجلديد  العام  يجمل  أن  أمتنى  والعائلّية.  االجتماعّية 
َيم الروحّية واألخالقّية لعائالتنا التي يجب أن ُتصبح  الِق
املختلف  اآلخر  ل  تقبُّ على  اجلديد  اجليل  لتربية  مدرسًة 
واحملّبة واالنفتاح، مدرسًة لإلميان واألخالق والفضائل. كّل 
ومسلميه  يه  مبسيحيِّ الواحد  العربّي  شعبنا  وأبناء  عاٍم 
عاًما  يكون  أن  جالله  عّز  الله  من  ا  طالًب خير،  بألف 

َعم. آمني سعيًدا مليًئا بالبركات واخليرات والنِّ
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وخاصة في منطقة وادي النسناس. مما أفسد بهجة 
العديد  وأعــرب  امليالد.  باستقبال  والفرحة  العيد 
من السكان عن امتعاضهم ودهشتهم من انقطاع 
التيار الكهربائي الذي امتد على ساعات طويلة، 
وقال  الليل.  منتصف  وحتى  الثامنة  الساعة  منذ 
ملف  في  محفوظ  (اسمه  العائالت  ــاب  أرب أحــد 
الذي عجزت  التحرير): ما هذا العطل في التيار 
شركة الكهرباء القطرية الكبيرة عن إصالحه بغضون 
االحتفاالت  ليلة  العطل  هــذا  طــرأ  ــاذا  ومل دقــائــق؟ 
العائلية في العيد املجيد؟ وأضاف: لقد اجتمعنا 
في املنزل، أنا وأفراد عائلتي، واألقارب، األصدقاء، 
وكنا نحو 30 شخصا. وقد استعدت زوجتي حلفل 
العشاء، وجهزت كل ما نحتاج، ولكن ما أن بلغت 
الساعة الثامنة، وجلسنا إلى املائدة، حتى انقطعت 
أن  يفترض  الذي  الفرن  تعطل  وبالتالي  الكهرباء. 
يشتغل بأقصى طاقته، والثالجة واملجمد وكل ما 
يعمل بالكهرباء من تلفزيون وغيره، وتصور العائلة 
ستجتمع في لقاء العيد وهي في الظلمة احلالكة.. 
ومضى يقول: كنا أيام زمان نشعل املصابيح ونوقد 
ال  اليوم  ولكننا  الكهرباء،  نستخدم  ــم  ول النار 
نستغني عنها أبدا. وهي تشكل خطرا على أحد 
الذي ارتبط جسمه بجهاز للتنفس،  أفراد العائلة 
احلــال؟  هــذا  على  وهــو  ساعات  سيمضي  فكيف 
وأعتقد أن في منزل آخر مجاور رب األسرة ارتبط 
دياليزا  يعمل  ألنه  الكلى  تنقية  بجهاز  جسمه 
في البيت. وال تسأل عن اإلحراج الذي تعرضنا له 
وتابع  املجتمعني.   واألحفاد  واألبناء  األصدقاء  أمام 
هذا  إزاء  تصرفوا  كيف  سؤال  على  ردا  املنزل  رب 
الوضع وقال: أحضرنا فانوسا على بطارية وجلسنا 
واتصلنا  الكهرباء،  شركة  من  الفرج  ساعة  ننتظر 
اتصلوا  غيري  املئات  أن  من  متأكد  وأنا  بالشركة، 
هم أيضا مستفسرين متى ستنار بيوتهم، ومتى 
تضاء كهوف منازلهم كما هو احلال مع طفل املغارة. 
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املجيد  امليالد  عيد  ليلة  الكهرباء  شركة  قطعت 
والشوارع  املنازل  من  واسعة  قطاعات  عن  التيار 
املدينة  ــاء  ــي أح ــي  ف واملــطــاعــم  التجارية  واحملـــالت 

ولكن خطوط الهاتف كانت مشغولة على الدوام 
إلى  وبحاجة  بطارياتها  أفرغت  النقالة  والهواتف 
الشحن من جديد، ولكن الكهرباء مقطوعة، واتفق 
من  بدال  للشواء  الفحم  كانون  يشعلوا  أن  األبناء 
الفرن، فكيف سيتم الشواء واملنزل مظلم؟ طلبنا 
من  لديهم  ما  كل  إلحضار  أيضا  اجليران  معونة 
شموع وفوانيس، فهل نحن في حالة طوارئ؟ أم 
في حالة حرب؟ وال تنسى ما حل باألطفال واألوالد 
الصغار من خوف ورعب، فهذا يبكي من هنا وهذا 
يصرخ من هناك، والكبار يحاولون إسكاتهم، وال 
تسأل عما حل بهم عندما جاء بابا نويل حامال 

الهدايا لتقدميها لألطفال، ولكنهم ال يستطيعون 
أن يشاهدوا الهدية، وال تشغيلها بالكهرباء.. ماذا 
العيد  أجواء  في  نعيش  ال  كأننا  بعد،  لك  أقول 
مع  اللقاء  بهجة  حتى  وال  امليالد  فرحة  في  وال 
العائلة، التي تنتظر فترة العيد لتجتمع معا في 
لقاء احملبة.. فعال أفسدوا علينا بهجة العيد.. 
وتوجهنا إلى مكتب الناطق بلسان شركة الكهرباء 
كان  املكتب  ولكن  جرى،  عما  تعقيبهم  لنتلقى 
مقفال يوم أمس السبت، والناطق ال يرد في مثل 
هذه احلالة.. وسنأتي برد شركة الكهرباء في العدد 

القادم.        
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نظرت محكمة الصلح في حيفا األسبوع املاضي في تهمة موجهة 
ضد أحد احملامني العرب املعروفني في حيفا، وذلك إلخفاء مدخوالته 
قد  احملامي  وكان  شيكل.  املليون  ونصف  مليونني  بنحو  املقدرة 
فتح مطعما مع زوجته وابنته في مركز الكرمل لتقدمي املأكوالت 
التايلندية. ووفقا للتهمة املوجهة فقد استخدم أصحاب هذه املطعم 
وصوالت مزيفة وقدموا تقارير مالية كاذبة إلى سلطات الضريبة 
بهدف التملص من دفع الضرائب املستحقة، وذلك أثناء العمل في 
هذا املطعم ما بني األعوام 2008 – 2010. ووفق التهمة املوجهة 
تصرف أفراد هذه العائلة بسبل املراوغة واالحتيال خلداع سلطات 
الضرائب من دفع املستحقات، وذلك عن طريق استخدام صندوق 
إضافي في املطعم لكي يظن املسؤولون أن الصندوق األول موثوق، 
سلطات  من  وجاء  شيكل.  مليون   2.8 إخفاء  استطاعوا  وبذلك 
عادية،  مراقبة  عملية  أثناء  ظهرت  املخالفات  هذه  أن  الضرائب 
وتبينت  املوظفني،  أحد  شكوك  فأثارت  الضريبة،  موظفو  بها  قام 
الدخل  ضريبة  سلطات  وكانت  العائلة.  استخدمتها  التي  احليلة 
قد تسببت باعتقال هذا احملامي في تلك السنة إلخفائه أكثر من 
مليون شيكل من عمله في احملاماة. وقال محامي الدفاع الذي 
ميثل العائلة إن التهمة املوجهة إلى موكليه ال تعتمد على األدلة 
اجلهات  لدى  املتهمني  رد  تقدمي  ومت  احملكمة،  في  سيظهر  كما 
املسؤولة. كما أن الدولة لم تسمح للمتهمني بإسماع أقوالهم، وفي 

هذا ستنظر احملكمة أيضا.          
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اعتقال  متديد  حيفا  في  الصلح  احملكمة  رفضت 
والتسبب  ــاره،  ج منزل  باجتاه  النار  بإطالق  متهم 
إن  احملكمة   ــرار  ق في  وجــاء  ملمتلكاته.   بأضرار 
احملكمة لم جتد علة في إبقاء املتهم قيد االعتقال، 
ضابط  يقرر  ما  بحسب  سراحه  بإطالق  تأمر  ولذا 
الشرطة املسؤول. وقال احملامي حمودة مصري إنها 
في  موكله  اعتقال  فيها  يتم  التي  الثالثة  ــرة  امل
تسبب  املشتكي  وأن  خاصة  أشهر،  ثالثة  غضون 

باعتقال موكله بدون ذنب اقترفه. 
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استضافت الشبيبة الشيوعية احليفاوية، السكرتير القطري للجبهة الدميقراطية 
احملامي أمين عودة، في محاضرة عن موقف اجلبهة واحلزب من خوض انتخابات 
الكنيست القادمة. واستمع لهذه احملاضرة عشرات الرفاق والرفيقات من الشبيبة 
النسناس.  وادي  بحي  العرب  العمال  مؤمتر  نادي  في  تنظيمها  ومت  الشيوعية، 
وافتتح احملاضرة سكرتير الشبيبة الشيوعية باسل فرح، مرحبا بالسكرتير العام 
أمين عودة، وشكره على تلبيته الدعوة، وقدم نبذة قصيرة عن احملاضرة وعن سبب 
وجود أمين فيها. ثم حتدث احملاضر عن خطورة االنتخابات القادمة، وأن الوسط 
العربي قد يشهد ظهور حكومة ميينية أكثر تطرفا من سابقتها، في شهر آذار 

القادم. وقال إنه يجب بناء حتالف واسع جدا للمساهمة في منع اليمني من العودة 
إلى احلكم. واستعرض عودة مواقف وجرائم هذه احلكومة على مختلف األصعدة، 
وشرح قانون القومية الذي يقونن التفوّق اليهودي الرسمي في هذه البالد. وقال 
إن رّدنا على من يريدها «دولة يهودية صرف» أن نكون نحن العرب في كل موقع 
نكافح به من أجل حقوقنا. وختاما، أجاب عودة على مداخالت رفاق ورفيقات 
الشبيبة، وأعرب باسل فرح عن ارتياحه العام من هذه احملاضرة، ألنها عادت على 
الشبيبة بالفائدة، مشددا على أهمية أوسع حتالف عربي يهودي ملواجهة اليمني 

املتطرف.
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بالتعاون  البيئة  حماية  وزارة  موظفو  قام 
في  املاضي  األسبوع  بحملة  الشرطة  مع 
التي  السيارات  لفحص  وجوارها  حيفا 
من  أكثر  املوظفون  وفحص  اجلــو.  تلوث 
سيارة   27 توقيف  ومت  سيارة،  مائتي 
 19 وتسجيل  الطرقات  في  السفر  عن 
السائقني،  ضد  غرامات  وفــرض  مخالفة 
تصل كل غرامة إلى 1000 شيكل. وأفاد 
كل  من  واحــدة  أن  البيئة  حماية  موظفو 
ومت  للجو،  ملوثة  وجدت  سيارات  ثماني 
إيقافها عن السفر. وكان املوظفون يوقفون 
ويفحصون  الطريق  جانب  إلى  السيارات 
نسبة تلويثها للجو، ومت توجيه السائقني 
ــاز فحص  ــي ــت ــم واج ــه ــارات ــي إلصــــالح س
السيارات مرة ثانية. هذا عدا عن اخللل 
السيارة.      ــي  ف ـــان  األم أو  امليكانيكي 
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دعت جمعية التطوير االجتماعي في حيفا إلى لقاء 
وامليالد  السعيدة  األعياد  حلول  مبناسبة  احتفالي 
للجمعية،  تقليديا  نشاطا  أصبح  والذي  املجيد، 
تنظمه في كل عام. وشارك فيه شخصيات دينية، 
سياسية، تربوية، اجتماعية وثقافية، والتي متثل 
أطياف مجتمعنا العربي في حيفا. وانطالقا من 
بأننا  ورسالتها  االجتماعي  التطوير  جمعية  رؤية 
مجتمع عربي فلسطيني واحد. افتتح اللقاء بإدارة 
كل من العريفني، احملامية جمانة اغبارية- همام، 
مركزة دائرة التوعية واملرافعة احلقوقية في جمعية 
مركز  ــدران،  ب ايلي  والسيد  االجتماعي،  التطوير 
دائرة اإلعالم في اجلمعية. وتألف برنامج هذا اللقاء 
من فقرات فنية قدمتها فرقة موسيقية من طالب 
الفنان  قدمه  شعبي  وزجل  الرسمية  حوار  مدرسة 
عصام عمر وولده، وعزف على اإليقاع قدمه الفنان 
أسعد أبو حاطوم.  وألقى األستاذ حسني اغبارية، 
مدير اجلمعية كلمة ترحيبية باسم جمعية التطوير 
إدارة وطاقما، مهنئا اجلميع باألعياد، وتطرق في 
حديثة عن ثالث دوائر من التحديات التي يواجهها 
مجتمعنا. ونوه إلى أن اجلمعية تسعى وستبقى 
الذي  املشترك  والعمل  الكلمة  وحــدة  نحو  هكذا 
موجات  أمام  وقوفا  املجتمع،  في  العالقات  يعزز 
التكفير الديني التي تضرب باملنطقة، ومجتمعنا 
الفلسطيني في حيفا أقوى من كل هذه املوجات 
الهدامة. وتاله الدكتور جوني منصور رئيس الهيئة 
على  ومشددا  باحلضور  مرحبا  للجمعية  ــة  االداري
عقود  منذ  اجلمعية  به  تقوم  الذي  العمل  أهمية 
في  العربي  املجتمع  مكانة  وتعزيز  لدعم  كثيرة 
املدينة، وأشاد بالوحدة املجتمعية التي جتمع كافة 
الدينية  مشاربهم  مختلف  على  املجتمع  أطياف 
وجه  في  الوقوف  ــرورة  ض إلــى  ــوه  ون والسياسية، 

التيارات املتشددة واملتزمتة التي ترفض اآلخر وال 
تقبله ملجرد أنه آخر. ثم حتدث ناشطون من أبناء 
املدينة ومؤازرين للجمعية. وفي مقدمتهم الشيخ 
رشاد أبو الهيجا الذي رحب مبثل هذه اللقاءات التي 
العيش  سبيل  في  اجلميع  وتوحد  القلوب  جتمع 
املجتمعي،  التعاون  ضرورة  عن  وحتدث  املشترك. 
أنواعه  وكل  مجتمعنا  في  العنف  أنواع  كل  ونبذ 
ومسمياته، فالشعب العربي على مر التاريخ واجه 
أن  واستطاع  والتحديات  الصعوبات  من  الكثير 
يبقى متوحدا في كل فئاته وسنبقى كذالك، ولن 
نعطي املجال للدعوات التي تدعو لتفريق املجتمع، 
وباعتماده على اآلية الكرمية من القران الكرمي: «وال 
أكد  أحسن»،  هي  بالتي  إال  الكتاب  هل  جتادلوا 
على  واملبني  احلضاري  البناء،  احلوار  أهمية  على 
االحترام املتبادل.  تاله قدس اإليكومنوس دميتريوس 
سمرا راعي الكنيسة األرثوذكسية في حيفا، وأشار 
إلى رجل الدين الذي يرشد ويعظ املجتمع يجب أن 
للمجتمع  والصالح  اخلير  أعمال  في  قدوة  يكون 

اعتمادا على التعاليم الدينية، والكتب املقدسة.   
وحتدث األستاذ حنا أبو حنا مشيرا إلى اآلية «وقل 
اعملوا»، ومؤكدا على أنه ال يكفي أن يكون لك 
موقف هنا وهناك، إمنا يجب أن تعمل من أجل هذا 
املوقف، وفي ظروفنا احلالية، هناك ظرف خطر، وهو 
انتقال العدوى إلينا من البالد احمليطة بنا، وخاصة 
في الهجوم على أساس ديني، ومنه إلى طائفي في 
داخل الديانة الواحدة، وأخشى أن يكون قد انتقل 
«هذا  نسمع  وبدأنا  بعضنا،  إلى  الديني  التمييز 
خطر  إلى  تشير  اجلملة  هذه  فإن  جماعتنا».  من 
لله والوطن  الدين  بان  وتربينا  عشنا  كبير، ونحن 
للجميع، وكافة العالقات بنيت على أساس شعب 
واحد، وتقوم دائما على العالقة األخوية املشتركة. 
ذوي  نكون  أن  قبل  جميعنا  عرب  نحن  وأضــاف 
هذا  ومع  دينه،  ورث  منا  واحد  كل  دينية،  عقائد 
علينا  معه.  الطيبة  والعالقة  إخوانه  محبة  ورث 
الشوائب  من  لننقيه  مجتمعنا  في  هنا  نعمل  أن 
على  قائم  مبجتمع  وتهدد  باالنقسام،  تهدد  التي 

التقسيم  أمام  تقف  قوة  لنكون  والكراهية،  احلقد 
وهذا  للمسيحيني،  للخدمة  يدعون  الذين  وأمــام 
ضربة  هو  معادية  فئات  به  تقوم  التي  التقسيم 
املتحدثني  ضمن  ومــن  وكياننا.  لوحدتنا  قاسية 
يوحنا  مار  مدرسة  مدير  دعيم  عزيز  األستاذ  كان 
السالم،  ثقافة  منهجية  إن  قــال  ــذي  ال اإلجنيلي 
والتجربة التربوية التي تقوم بها املدرسة، هي مثال 
يحتذى. وشكر جمعية التطوير االجتماعي على 
رعايتها لسلسلة اليوميات املتنامية التي تعتمد 
اإلنسان،  حقوق  وهي:  للسالم  عناصر  ستة  على 
الصحة والسالمة، التربية البيئية، القائد اخلادم، 
املواطنة والدميواقراطية، وحل النزاعات. وأكد على 
أن تذويت هذه العناصر لدى الطالب تخلق «التميز 
وهداوة البال» وتزرع السالم واحملبة وهذا هو احملور 
رؤوساء  حتدث  ثم  وواحــد.   آمن  ملجتمع  األساسي 
جلان األحياء في حيفا واستعرضوا أبرز نشاطاتهم 
املختلفة،  أحيائهم  في  بها  قاموا  التي  وأعمالهم 
خاصة تلك التي تلقت الدعم من جمعية التطوير 
االجتماعي. وكانت الكلمة األخيرة لسيادة املطران 
اللقاء  هــذا  عنبرة  شكلت  الت ي  بقعوني،  ــورج  ج
ومسك ختامه، والذي تستضيفه اجلمعية ألول مرة 
منذ تعيينه رئيسا ألساقفة عكا وحيفا والناصرة 
واجلليل. وأشار سيادته في سياق كلمته إلى أن 
احلزن واأللم الذي يخيم على املنطقة ال ميكن جعله 
تعكس  سمات  والفرح  احملبة  وأن  حلياتنا،  أساسا 
ووقوفه  صموده  يزال  وال  أظهر  الذي  شعبنا  واقع 
ونضاله من اجل البقاء على أرض اآلباء واألجداد، 
من  بــه  تقوم  مــا  على  اجلمعية  سيادته  وشكر 
اللقاء  هذا  على  وأثنى  االنسان،  خلدمة  نشاطات 
داخل  الصف  ووحدة  الواحد  للوجود  معززا  واعتبره 

املجتمع في فترات عصيبة. 
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قلت  والتي  القلب  أعماق  من  الصادرة  «كلماتك 
وإنني  أتعلم  بأن  احلق  لي  احلرية،  أستحق  فيها: 
في  عميقًا  محفورة  ستبقى  ــاواة،  ــس امل أستحق 
ما  متامًا  لنا  بالنسبة  متثل  وهي  ووجداننا،  قلوبنا 
نؤمن به في كليتنا بأن للجميع احلق في احلرية، 
واجلنس  والدين  العرق  في  فرق  دون  سواسية  وأنهم 
واالنتماء الديني أو املذهبي»، هذا ما جاء في رسالة 
وجهها احملامي زكي كمال رئيس الكلية األكادميية 
مالال  إلى  حيفا،  إسرائيل -  في  للتربية  العربية 
يبلغها  للسالم،  نوبل  جائزة  على  احلائزة  يوسفزاي 
فيهًا أن الكلية قررت منحها شهادة فخرية داعيًا 
إياها إلى زيارة الكلية في شهر آذار املقبل. وأضاف 
يوسفزاي:  مــالال  إلــى  رسالته  في  كمال  احملامي 

للحصول  أهلتك  التي  واملبهرة  الرائعة  «إجنازاتك 
على جائزة نوبل للسالم تشكل بالنسبة لنا منوذجًا 
وهي  اتباعها.  يجب  حسنة  وقـــدوة  ــه،  ب يحتذى 
تغرس في نفوسنا األمل بأن اإلصرار يولد االجنازات 
املساواة،  وكذلك  والــدراســة،  التعلم  حرية  ويضمن 
املرجو  القيمي  التغيير  إلى  ويؤدي  احلقوق  ويصون 
الــالزم  املجتمعي  التغيير  نحو  سعيًا  واملطلوب 
ومضى  والدولي».  والقومي  احمللي  الصعيد  على 
أمناء  مجلس  إن  يقول:  كمال في رسالته  احملامي 
الكلية األكادميية العربية للتربية ومجلس إدارتها 
واملجلس األكادميي قرروا منح مالال يوسفزاي شهادة 
خاصة  احتفالية  مراسم  في   Honoris Causa

ستجرى في الرابع عشر من آذار القادم. من جهته 

األول  يومها  ”منذ  تعقيبا:  كمال  احملامي  قــال 
تؤمن الكلية أن للجميع احلق في احلرية والكرامة 
وأن  والعقائدية،  والفكرية  والشخصية  اإلنسانية 
اجلميع سواسية مينع التمييز ضدهم أو بينهم على 
متاما  وهذا  عقائدية،  أو  جنسية  أو  دينية  خلفية 
أكدته مالال يوسفزاي التي سطرت بشجاعتها  ما 
ملحمة إصرار على انتزاع احلقوق وضمان الكرامة، 
وأساسه  عماده  مشرق،  مستقبل  ــى  إل والسعي 
التعليم األكادميي، وهو حق للجميع. هذا ما نعمله 
السنوات،  عشرات  مــدى  على  الكلية  في  نحن 
فعًال وعمًال كل شهر وكل يوم وكل ساعة. من هنا 
جاءت رسالتنا هذه إلى مالال يوسفزاي، تلك الفتاة 
بعزميته ا،  القوية  برؤيتها،  الثاقبة  بعمرها،  الغضة 

املنتصبة بقامتها واملنتصرة مبثابرتها واميانها بصدق 
موقفها“. وخلص إلى القول: ”هذه خطوة أخرى نقول 
فيها إننا نحيي من يعمل إلحقاق املساواة وضمان 
احلرية، ونعتبره شريكًا وحليفًا وصديقًا ورفيق درب، 
حتى وإن كان بعيدًا عنا جغرافيا. لكن أواصر اإلميان 
وتتفوق  املسافات،  تلغي  املشتركة  والقيم  املشترك 
الواحد  الفكر  أصحاب  بني  وتوحد  اخلالفات،  على 
 . توجهنا“  يستجاب  أن  نأمل  ــواحــد،  ال واملوقف 
واستعرض احملامي كمال في رسالته مسيرة الكلية 
منذ نشأتها وحتى اليوم باعتبارها كلية رائدة أهلت 
وخرجت أجياًال واجياًال وأجياال من املعلمني واملربني 

واملفكرين واألدباء والرواد في مختلف املجاالت. 
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عام  لشخصيات  استطالعا  بكرا  موقغ  ــرى  أج
2014 وجاءت النتائج األولية كما يلي: 

حصلوا  الذين  فئة  كل  عن  شخصيات  ثالث  أّول 
على أعلى األصوات من متصفحي املوقع والذين 
التصويت  مت  ــُث  ــي ح الــتــصــويــت،  ــي  ف ــوا  ــارك ش
باستخدام تقنية متنع التصويت من نفس احلاسوب 

ألكثر من مرة.. وحصل  البروفيسور حسام حايك 
على املرتبة األولى من بني الشخصيات احمللية، 
وكان  الثالثة.  املرتبة  على   عــودة  أمين  واحملامي 
املنصرم  العام  خالل  أجرى  قد  خوري  نايف  الزميل 
لقاء مطوال مع البروفيسور حايك، ولقاء آخر مع 

احملامي عودة. 



������������
!��	
� � �� ��� !��	
� � �� ��� 

����� ����� ������ �� ��� ���	 !�"#$%��

PR
-IL

-A
BT

-S
IM

-S
 1

70
(1

1/
14

)

&�' (� )"�*+� ��,
-. /0���� 1��2�� 
#$�3
�' � /"�	 �� /4345�� �	�
���

/4346 7�8"9�$��. 7�:"9- ";<��
-.

(9	'
"�"�

 =$	. =�.+� ��2�� �	�
� (� �<��
3 ������
1).+� �0��� 4��, ���* ��$23

�3��- ��>"?@' �<�
, ��A;� 7"��34�� �6��5�,

BC�� D8.E 7"��34���� /4�"F��

  similacmama.co.ilsimilacmama.co.il

����� ��%(9	'(9	'
"�"�"�"�

(9	'(9	'
"�"�"�"�

Subscribe Add to+ MoreShare

!��"	 "%' 1"�"�

 7�H$H�� ��
I J��K-

!"�"� "%' D�L M"� 1"�"�

�#�#2� "���% ).'

  ����� �"�*N



142014 ‰Ë_« Êu½U� 28 bŠô«

األرثوذكسية  الكلية  نظمت 
ــة حــول  ــي ــال ــع ــا ف ــف ــي ـــي ح ف
اآلمــن.  اإلنترنت  موضوع يوم 
ــم  ــرائ ــتــضــافــت مــحــقــق ج واس
جلعاد  الــشــرطــي  ــت،  ــرن ــت اإلن
من  سلسة  ألقى  ــذي  ال ــان،  ه
ــى مــســامــع  ــل احملــــاضــــرات ع
وفي  والعاشر.  التاسع  طالب 
قدمت  ــرات  احملــاض مستهل 
جيزيل  ــة،  ــدرس امل مستشارة 
وتطرقت  احملاضرة  عبساوي، 
إلى مخاطر شبكات التواصل 
غير  واالستعمال  االجتماعي 
مدى  وعلى  لإلنترنت.  اآلمــن 
الشرطي  حتدث  ساعات  أربــع 
ــــام الـــطـــالب عن  ــاد أم ــع ــل ج
مخاطر  من  والوقاية  التوعية 
ــهــل هــان  ــت ــت، واس ــي ــرن ــت اإلن
بكل  يــرحــب  بــأنــه  محاضرته 
على  مشاكل  يــواجــه  شخص 
احللول  لــه  ليقدم  ــرنــت،  ــت االن
التي تساهم في منع الظاهرة 
وذلــك  للمشتكي،  املسيئة 
الشرطة.  جهاز  من  مبساعدة 
وأشار إلى حوادث عدة واجهت 
حيث  ــقــني،  ــراه امل مــن  كثيرا 
مهني  طاقم  ومبساعدة  متكن 
هذه  غالبية  حل  احملققني  من 
تقدمي  مت  وبالتالي  املشاكل، 
مخالفي القانون للقضا. وشدد 
ــع تطور  احملــقــق عــلــى أنـــه م
برامج  ظهرت  التكنولوجيا 
ــي من  ــت حــمــايــة عــديــدة، وال
شانها املساهمة بحماية اجلهاز 
على  للحصول  اختراقه  وعدم 
أي معلومة، في محاولة للحد 
من هذه الظاهرة السيئة. كما 
لفت انتباه الطالب إلى أهمية 

إقدامهم  عند  الكامل  احلــذر 
على تنزيل أي برنامج، وغالبا 
ــعــرف املــســتــخــدمــون من  ال ي
التطبيقات  ــذه  ه وراء  يقف 
ــر  ــث ـــج، وعــلــى األك ـــرام ـــب وال
يبتزون  ــن  ــذي ال مــن  ــون  يــكــون
أمــوال  على  ليحصلوا  الفرد 
القانون  تعامل  وعــن  طائلة. 
هذه  مثل  في  القاصرين  مع 
احلاالت، قال إنه يتم فتح ملف 
اجلاني،  بحق  جنسي  حتــرش 
وبالتالي مصادرة هاتفه اخللوي 
في  هذا  كل  عــام.  نصف  ملدة 
إحلــاق  عــن  الكشف  مت  حــال 
عبر  األشــخــاص  بأحد  الضرر 
نشر صور مسيئة بحقه ومتس 
يقول  ومضى  بخصوصيته. 
األرقام  آالف  بتحويل  قام  إنه 
التابعة لهواتف مختلفة، إلى 
ومن  سابا،  كفار  ــواء  ل شرطة 
املتوقع أن تنظر النيابة العامة 
فتح  إمكانية  في  االيام  بهذه 
بحق  جنسي  ــرش  حت ملفات 
هؤالء. وأشار إلى قضية نشر 
إن  وقــال  اخلصوصية،  الصور 
الصور العارية، تنتقل مباشرة 
في  هذا  اإلباحية.  املواقع  إلى 
حـــال كــانــت الــصــورة عــامــة، 
مسيئة  ـــور  ص ــرت  ــش ن وإذا 
أخرى  جرمية  أي  أو  الفرد  بحق 
فــي اإلنــتــرنــت، فــاألمــر سيان 
اخلتام  وفي  للقانون.  بالنسبة 
وجه احملقق عددا من النصائح 
التعامل  كيفية  عن  للطالب، 
ــال  ـــي ح ـــع هــــذه األمـــــور ف م
أمت  على  أنه  مؤكدا  وقوعها، 

االستعداد للمساعدة.
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كل الحمالت صفحة

شو مشاوي عالعيد؟!
سهرتنا دايمة من جديد
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 Happy

New Year
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إميان سيرافيم،  البشرّية  الّتنمية  مدرّبة  نظمت 
«حلقة تعارف حرّة» في مركز أسترال اّلذي تديره 
هي وشقيقتها سحر خوري. وتضّمنت هذه احللقة 
ندوًة موّسعة عن ماهّية مجال الّتنمية البشرّية 
وكيفّية االستعانة به كوسيلة لتحقيق األهداف 
مبنح  سيرافيم  قامت  وقد  الشخصّية-احلياتّية. 
من  بعدٍد  العملّية  الّتجربة  فرصة  املشتركني 
الفعالّيات أبرزها ما يلي:1 . فعالية ”الشجرة“ 
وهي فعالية تطلب من املتدرّب أن يجيب على 
األسئلة الّتالية ”أين أنا اليوم؟ أّي صورة متّثلني 
اليوم؟ أّي صورة متّثل هدفي ورؤيتي؟“ 2. «عجلة 
احلياة“ هذه الفعالية تطّبق على أساس أّن حياة 
كّل إنسان مقّسمة إلى عّدة مجاالت أو اّجتاهات 
الّصداقات،  العاطفّية،  العالقات  (الّصحة، 

الّتطوّر  ــات،  ــاّدّي امل العمل،  العائلة،  الّترفيه، 
ممتلكات..). ــي،  ــرّوحــان ال الّتطوّر  الشخصي، 

3. رؤيا Being / Doing - في هذا اجلزء قام 
كّل من املشتركني بتعريف الهدف اّلذي يصبو إليه 
بعد أن قام بتعريف ”الفجوة“ بني واقعه وبني ما 
يهدف إلى حتقيقه. وبالّتالي يتم حتديد املجال 
احلياتّي اّلذي سيبدأ بالعمل من أجله. باإلضافة 
إلى التطرّق إلى عّدة جوانب تعنى بهذا الّصدد، 
”مفهوم  التأثير“،  ”دائرة  املثال:  سبيل  على 
البالونات“..  ّية  ”فعال الّتغيير“،  إلى  احلاجة 
وغيرها. وقد أبدى احلضور إعجابه بهذا الّنشاط 
من خالل املشاركة الفّعالة في حلقة الّتعارف ومن 
اختبره  عّما  األخير  الّتلخيصي  احلديث  خالل 

واكتسبه كّل مشترك في هذه احللقة.

‰«d ² Ý√ e d  w  … Òd Š ·—U F ð WI K Š
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ــرة  قــدمــت الــفــنــانــة والــشــاع
ــرضــا فنيا  روضـــة غــنــامي ع
مميزا بعنوان «شو العالقة». 
حيفا.  النسناس،  وادي  في 
مهرجان  ــطــاق  ن ــي  ف ـــك  وذل
عيد األعياد الذي يقام ايام 
ــوادي.   ال منطقة  في  السبت 
ــارة عن  وهــــذا الــعــرض عــب
تساؤالت تطرحها روضة حول 
طريق  عن  ــاد»  ــي االع «عيد 
الفتات حملتها أو ألصقتها 
«عيد  بينها:  من  مبالبسها، 
األعياد في نهاية السنة شو 
مع بقية أيام السنة؟». ”شو 
بنعرف عن تاريخ الواد وتراثة 
”بتعرفوا  ”احلمص“.  غير 
نوح ابراهيم، حسن البحيري، 
عاشور  علي  دحبور،  احمد 
خليف...؟“.  وأثارت  ومدام 
ــام املـــارة  ــم ــاؤالت اهــت ــس ــت ال
عيد  إلى  الوافدين  وجمهور 

األعياد.  
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تزامنا مع حلول رأس السنة امليالدية وعيد األعياد، قام 
طالب الصف احلادي عشر «ب» في الكلية األرثوذكسية 
في حيفا بزيارة إلى مشفى رمبام، لالطالع على أوضاع 
األطفال املرضى وتقدمي الهدايا لهم. ورافق الطالب في 
هذا اليوم، مربي الصف األستاذ فضيل سعيد، تلبية 
وقالت  ــرع.  ق كفر  قرية  من  زيد  أريــز  الطالبة  ملبادرة 
املستشفيات  ترحيب  نتيجة  جــاءت  الفكرة  إن  أريــز 
من  العديد  واستيعاب  رمبام  وخاصة  اإلسرائيلية 
األطفال املرضى من سوريا وغزة. وأشارت إلى أنه في 

ولوحظ  يشغلهم،  ما  إلى  هؤالء  يحتاج  الفراغ  أوقات 
املكتبات  فيها  تتوفر  ما  نادرا  املستشفيات  هذه  أن 
التي حتتوي على القصص العربية، فبادرنا في الكلية 
األرثوذكسية إلى جمع قصص قصيرة عربية، وبعض 
مشفى  في  لهم  كمعايدة  لألطفال  وتقدميها  الهدايا، 
رمبام. وقال الطالب إيهاب عزام سنقوم قريبا بتنظيم 
إلى  االلتفات  هدفها  والتي  مشابهة،  عديدة  أعمال 
في  خاصة  متواجدة  زالــت  ما  التي  اإلنسانية  ــروح  ال

أوساط املرضى.

 WO –uŁ—_« WO K J « »ö Þ
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وادي  ــّي  ح ــي  ف ــور)  (كــل اجلماهيري  مركز  نظم 
ــار  ــة ضــمــن إط ــي ــيــة ديــن ــة ثــقــاف ــال أمــســي ــم اجل
حيفا،  مدينة  ــي  ف ــاد  ــي األع بعيد  االحــتــفــاالت 
ـــي . ــم شـــام ــح ــل ــاد وم ــع ــل ــــدي ج ــــإشــــراف ع ب

من  الدين  رجــال  من  عــدد  االحتفال  لهذا  ودعــي 
بينهم الشيخ رشاد أبو اليهجا والكاهن ويليام 
اجتماعني،  نشطاء  ــى  إل باإلضافة  شــقــارة،  ــو  أب
السيد فهد عبود واحملامي علي رافع الذي أشرف 
من  العشرات  جانب  إلى  البرنامج..  عرافة  على 

أهالي احلّي من جميع الطوائف ومن أرجاء املدينة. 
وحتدث املجتمعون خالل األمسية حول شؤون دينية 
التي  والسبل  الديانات،  بني  املشتركة  والقواسم 
من شأنها احلفاظ على حياة هادئة وسليمة بني 
الناس، والتعايش في املجتمع، وكيفية التطوير 
الفكري في مستقل ناجح ومشترك بني الديانات .

واختتم البرنامج الشيخ رشاد أبو الهيجا مبقولة 
ومصدرها  واحد  رّب  لعبادة  تدعو  الديانات  (كل 

واحد).

 Íœ«Ë w Š w  WO UIŁ WO √
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املعونة  ــدة  ــي س ــة  ــوي أخ نظمت   
احملبة  عشاء  حيفا  في  الدائمة 
املجيد،  ــالد  ــي امل بعيد  اخلـــاص 
املنتسبات  النساء  فيه  شاركت 
لكنيسة  التابعة  األخــويــة  ــى  إل
مار إلياس للروم الكاثوليك في 
األخوية  رئيسة  ـــادرت  وب حيفا. 
تنظيم  إلى  شقور  نصرة  السيدة 
ــل من  ــره ك ــض ــعــشــاء وح هـــذا ال
األرشمنديت أغابيوس أبو سعدى 
بولس  واألب  ــب  دي ــارل  ش واألب 
توزيع  األمسية  وتخلل  أرملي. 
وسط  ــســيــدات  ال على  الــهــدايــا 
وتقوم  ميالدية.  وتراتيل  ترانيم 
الفعاليات  من  بالعديد  األخوية 
والنشاطات االجتماعية والروحية 
وخاصة  ــســنــة،  ال ــداد  ــت ام على 
وتضم  املختلفة.  املناسبات  في 
من  السيدات  عشرات  األخــويــة 
ــي حيفا،  ــاس ف ــي ــار إل ــة م رعــي
اخلدمة  بأعمال  يقمن  اللواتي 

التطوعية.  
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خضرة  أبــو  منال  االجتماعية  الناشطة  نظمت 
امليالد  عيد  مبناسبة  لألطفال  احتفاال  قنبورة 
مسرح  قاعة  في  املباركة  السنه  ورأس  املجيد 
الذين  األطفال  مئات  فيه  وشارك  الكرمة.  بيت 
شاهدوا عروضا فنيا عديدة قدمتها فرقة فنتازيا 
للعروض الفنية، وفي نهاية احلفل وزعت الهدايا 
خضرة  أبو  منال  السيدة  وقالت  األطفال.  على 

البسمة  نرسم  ــأن  ب اليوم  جنحنا  لقد  قنبورة: 
على وجوه أطفالنا، وهذا الفضل يعود إلى كل 
املناسبة  وبهذه  احلفل.  إلجناح  وتعاون  ساهم  من 
أتوجه بجزيل الشكر لكل من دعم ورعى احلفل: 
صحيفة وموقع حيفا نت، احملالت التجارية – 
شركة اللحوم مببينو، محالت بنبونيرا، أزياء ران 

ومخبز أبو خضرة.

 W−N Ð q šb ð U ¹“U²M  W d
‰UH Þú  b O F «
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البيت  مؤسسة  في  الشباب  مجموعة  قامت 
الهدايا  توزيع  بحملة  حيفا  في  املسيحي 
على األطفال املرضى في عدد من مؤسسات 
املدينة. واشرف على هذه احلملة أنيس أرملي 
ووزع  املجموعة.   هذه  نشاطات  على  املشرف 
في  واملرضى  األطفال  على  الهدايا  الشباب 
مستشفيات رمبام، اإليطالي، ومؤسسة قلب 
واستقبل  اخلاصة.  االحتياجات  لذوي  يسوع 
مديرو هذه املؤسسات شباب البيت املسيحي، 
وجتولوا معهم في األقسام املختلفة، وبني أسرة 

امليالد.  وترانيم  أناشيد  يرتلون  وهم  املرضى 
وأعربوا عن ارتياحهم لهذه اخلطوة اإلنسانية، 
في  والسعادة  البهجة  برسم  أثر  من  لها  مما 
قلوب األطفال واملرضى. وكان الشباب يقدمون 
الشهير. نويل  بابا  زي  يرتدون  وهم  الهدايا 

قاموا  املسيحي  البيت  شبيبة  أن  ويــذكــر 
بجمع املؤن والتبرعات للعائالت املستورة من 
عدد من احملالت التجارية، التي قدمت هذه 
الهدايا بسخاء وكرم، ومت توزيعها عن طريق 

بيت النعمة. 

 rO�«d�≈ ‰«u s


Happy New Year
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في  واالجتماعية  الثقافية  والبرامج  الفعاليات  من  عددا  أجيال  الشبيبة  حركة  تنظم 
املركز اجلماهيري الكرمة، ملختلف الفئات العمرية. وتهدف هذه الفعاليات على إطالع 
الطالب وأبناء الشبيبة على برامج أجيال، وممارسة نشاطاتها التي تسعى إلى تعزيز 

عناصر اإلبداع، التعبير والقيادة في صفوف أبناء الشبيبة. 

  U O U F  r EMð ‰U Oł√ W³ O ³ A « W d Š
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املباركة،  السنة  ورأس  املجيد  امليالد  حيفا  في  اجلماهيري  الكرمة  مركز   استقبلت إدارة  
فرقتها.  مبرافقة  دعبول  مطر  مرلني  األطفال  قدمته أميرة  مميز  وغنائي  راقــص  باستعراض 
حضروا  الذين  وذويهم  األطفال  صفوف  في  والتفاعل  احلماس  إثارة  األطفال  أميرة  واستطاعت 
االحتفال، مما أضفى رونقا خاصا ومميزا على األجواء االحتفالية. وفي هذه املناسبة أعربت مديرة 

املركز هزار ريناوي عن أمنياتها، ومتنيات فريق العمل بأعياد مباركة وسعيدة وعطلة ممتعة.
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املدينة،  في  األرثوذكسية  الكلية  طــالب  احتفل 
وشهد  األول،  ــي  ــدراس ال الفصل  انتهاء  مبناسبة 
معظم  احلفل،  في  وشــارك  حماسية.  أجــواء  احلفل 
باإلضافة  الكلية،  في  التدريسية  الهيئة  طاقم 
الوطني  املــلــي  املجلس  عــن  ممثلني  حــضــور  ــى  إل
حيث  غنائية،  بفقرة  احلفل  وافتتح  األرثوذكسي. 

الستاند  ــدم  ق ــم  ث ــردا،  مــنــف رقــصــا  الــطــالب  أدى 
ــة فقرة  فــكــاهــيــة، القــت  ــدارن ــيــســت نــضــال ب أب
استحسان جميع الطالب كما حظي بتصفيق حار 
الطالب  مجلس  رئيس  فــرح،  باسل  وأشــاد  منهم. 
تعزيز  ــي  ف تساهم  الــتــي  النشاطات  ــذه  ه مبثل 
الكلية.  في  طالب  بني  األخوية  العالقات  وتقوية 

احتفلت مدرسة مار إلياس األسقفية، مبناسبة انتهاء 
الفصل األول، لهذا العام الدراسي. وشارك في هذا 
طاقم  من  عدد  برفقة  املدرسة  طالب  معظم  احلفل 
الهيئة التدريسية، إلى جانب رجال الدين. وشمل 
احلفل عدة فقرات فنية من رقص ودي جي، باإلضافة 
إلى وجبة عشاء فاخرة قدمت من أصحاب القاعة 
املربي  املدرسة  مدير  وحتدث  باحلفل.  املشاركني  الى 

سمعان أبو سني، شاكرا طاقم الهيئة التدريسية 
على جهودهم املبذولة في العملية الدراسية وتعليم 
الطالب، وأكد أن املدرسة ستظل على ستكثف من 
التي  الفعاليات  وسائر  منهجية  الال  النشاطات 
بأداء  احلفل  واختتم  الطالب.  على  بالفائدة  تعود 
حلول  مبناسبة  امليالدية  والتراتيل  األناشيد  بعض 

عيد امليالد املجيد قادها األب وليام أبو شقارة.
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دعا قدس اإليكونيموس سهيل خوري إلى قداس 
أقم يوم أمس األول اجلمعة في كنيسة السيدة في 
إقرث. وحضر هذا القداس عشرات من أبناء إقرث 
املتواجدين في حيفا والرامة وكفر ياسيف وغيرها. 
كما حضر عدد من أعضاء الكنيست العرب الذي 
مطالباتهم  في  إقــرث  أهالي  مع  تضامنا  جــاؤوا 
وفد  حضر  كما  إليها.  ــعــودة  وال قضيتهم  حلل 
كبير من شبيبة «كاميرا 48» وهم وجموعة من 
الشباب، هواة التصوير، من مختلف أنحاء البالد 
الذين يختارون موضوعا أو مكانا معينا مرة كل 
شهر فيحملون كاميراتهم ويلتطقون الصور التي 
يخلدون فيها الذكرى أو املناسبة أو املكان. وقال 
نصلي  إننا  عظته  في  خوري  سهيل  األب  قدس 

على  وكافحوا  ناضلوا  الذين  لذكرى  إحياء  اليوم 
التراب  ــذا  ه فــي  ــوا  ودفــن املاضية  السنني  مــدى 
الغالي، وهذه املقبرة العزيزة. كما أننا نحيي ذكرى 
بهدم  اجليش  جنود  قام  حيث  إقــرث  بلدتنا  هدم 
جميع بيوت القرية ليلة عيد امليالد.. وكأن هذا 
الهدم هو هدية الدولة ملواطنيها املهجرين والذين 
لذنب  بل  اقترفوه  لذنب  ال  بلدتهم  من  أخرجوا 
اقترفه احلكام واملسؤولون، وبدال من إعادة السكان 
على  حجر  فيها  يبق  ولم  هدموها  بلدتهم  إلى 
حجر سوى هذه الكنيسة التي نصلي فيها اليوم. 
وأضاف األب خوري أّنا لم نفقد األمل بالعودة ألننا 
إليها  االنتماء  على  وربينا  إقرث،  محبة  توارثنا 
األبناء  نفوس  في  إقــرث  روح  نبث  أن  واستطعنا 

إلى  تتوافد  املتعاقبة  األجيال  هي  وها  واألحفاد، 
إقرث لتزورها، وتصلي في كنيستها، واألهم هو 
عودة الشباب املناضلني واملجاهدين اجلهاد احلسن 
الكنيسة  هــذه  في  هنا  اليوم  يسكنون  والذين 
التحية  يستحقون  الشباب  وهـــؤالء  ــا.  ــواره وج
خوري  سهيل  األب  وأشار  والتشجيع.   والتقدير 
التي  البلد  وجلنة  األهالي  جهود  بفضل  أنه  إلى 
جهود  على  األهالي  جميع  من  الدعم  تستحق 
ميكن  ما  أكثر  حتصيل  في  ومثابرتهم  أعضائها 
على  احلصول  استطعنا  ــرث.   إق في  احلقوق  من 
ميزانيات خاصة لصناعة املقاعد اخلشبية اجلميلة 
في هذه الكنيسة.. كما استطعنا احلصول على 
املوافقة املبدئية ملد الكنيسة بالتيار الكهربائي، 

دائرة  معارضة  العليا  العدل  محكمة  ألغت  وقد 
لشركة  السماح  رفضت  التي  إسرائيل  ــي  أراض
املصادرة.  ــي  األراض فــوق  خطوطها  مبد  الكهرباء 
لهذه  وصيانة  ترميم  بأعمال  الشباب  قام  كما 
أرواح  وكــأن  اليوم،  فيها  نصلي  التي  الكنيسة 
األهل من آبائنا وأجدادنا ينظرون إلينا من السماء 
ويحتفلون معنا بامليالد املجيد. فامليالد بالنسبة 
نكرر  ولــذا  بلدتنا،  بهدم  وحــزن  بيسوع،  فرح  لنا 
دعواتنا ونرفع مطالبنا إلى املسؤولني لكي يعيدوا 
احلق إلى أصحابه. وختاما ال بد من توجيه الشكر 
ألعضاء الكنيست جميعا الذين يواكبون نضالنا 
الداعمني  كل  ونشكر  العودة،  أجل  من  املستمر 

واحملسنني واملؤيدين لقضيتنا العادلة. 
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األشهر  خالل  احليفاوّية،  شــيء»  كل  «مكتبة  عن  صدر 
من  لنخبة  ــة  ــّي األدب ـــدارات  اإلص من  مجموعة  املاضية، 
ّية مبساهماتهم  الكّتاب واألدباء اّلذين أثروا املكتبة العرب
القّيمة في مجال الثقافة، الفكر واألدب. بهذا اإلصدارات، 
تسّجل منشورات مكتبة «كل شيء» في العام 2014، 
ّية  ًيا وثقافًيا، أثار االهتمام، دافًعا باحلركة األدب اجنازًا أدب
من  الكثير  للقراء،  نفسه  الوقت  في  مقّدًما  األمام،  نحو 
ّية التي تستحق الوقوف عندها، ملا حتتويه  األعمال األدب
صاحب  مع  أجريناه  الذي  اللقاء  في   . وفائدة  متعة  من 
هذا  حــول  عّباسي،  صالح  الناشر  ــيء»،  ش «كــل  مكتبة 
الّنشاط الالفت قال: منشوراتنا حتّقق في معارض الكتاب 
وأضاف:  خاًصا  ا  وترحيًب واسًعا  إقباال  ّية  والعرب احمللّية 
الكتب  تصميم  وطريقة  الفلسطينّية-اإلنسانّية  النكهة 
والعناية بأناقة أغلفتها التي حرصنا على توفيرها طوال 
مّدة عملنا في الّنشر، حّققت ملنشوراتنا هذا الّنجاح. وحني 
اسم  إلى  إضافة  حتمل  اإلصــدارات،  بعض  أن  عن  سألناه 
أن  نؤمن  نحن  قال:  أخرى،  نشر  دور  أسماء  منشوراتكم، 
الثقافة مبفهومها الشامل، ال تقبل الّتقوقع واالنغالق أو 
االنعزال عن اآلخر، لذلك جتدنا نشرّع األبواب والّشبابيك 
للّتعاون واملشاركة مع دور نشر صديقة أخرى، بهدف إثراء 
ّية بشكل  احلياة الثقافّية من ناجية، ونشر األعمال األدب
يلغي  ال  هذا  بأن  موّضًحا  ــرى،  األخ الناحية  من  أفضل 
دورنا بأخذ مسئوليتنا في النشر حتت أسم «كل شيء» 
بفردنا ومبجهودنا اخلاص أيًضا. ثّم أطلعنا على جدول آخر 
املنشورات، وقد تضّمن على الكتب الّتالية: 1 - املدينة 
الفاضلة- أميمة كيالني سعادة. 2 - بابنوس- سميحة 
خريس. 3 - موت سريري- وائل رداد. 4 - خواطر على 
ّية  مّر الفصول- ميس زعرورة. 5 - موسوعة األمثال العرب
أحمد  العامّية الّدارجة- يوسف دانا. 6 - احلاسة صفر- 
أبو سليم. 7 - طيور التاجي- إسماعيل فهد إسماعيل. 
8 - موت طالب جامعي- عماد أبو يونس. 9 - السّيدة 
الصاحلون.  العرب   -  10 املدهون.  ربعي  أبيب-  تل  من 
11 - موسوعة الفلكلور 3/1. 12 - عشرون - دنيا 

كمال مجذوب. 13 - املشوهون- توفيق فياض. كما ضّم 
نصر  إبراهيم  الفلسطيني،  للرّوائي  إصدارات  عدة  اجلدول 
الله وهي:1 - شرفة رجل الثلج. 2 - شرفة العار. 3 - 
شرفة الهذيان. 4 - السيرة الطائرة. 5 - أعراس آمنة. 6 
- باسم األم واإلبن. باإلضافة إلى إصدار عدة كتب أخرى، 
نرجو أن تنال استحسان القراء. جتدر اإلشارة أن «مكتبة 
كل شيء» جتري استعداها للمشاركة في «معرض القاهرة 
ّية،  الّدولي للكتاب» الذي سيقام في عاصمة مصر العرب
في منتصف الشهر القادم. كما سيشارك بهذه املناسبة، 
ـ «كل شيء»، الشاعر سيمون عيلوطي،  املرّكز اإلعالمي ل
املنّصات  إحدى  على  من  قصائده،  من  شعرّية   بقراءات 
الشعرّية الرّئيسّية التي تقام في هذا احلدث الثقافي.    

 UHO� q�«d*





¶±∞¶±∞¶±∞∞
 ≤ 

33

¶±∞∞ ¶μμ¶μμ ≥  ≤  ≤ 

¶±π∞

 ÏÂÊ ‚È·  



فرع شفاعمرو، المدخل 
الغربي 

 04-6944016 
 مفتوح 7 ايام باالسبوع

فرع عسفيا ، 23 
حوشيه،المدخل الغربي  

 04-8366222

مفتوح 7 ايام باالسبوع

1.75

10

6

750

5

1.5

200

10

1.5

650

¶±¥π∞

¶¥π∞

¶≤ππ∞

¶±¥π∞

¶±∞

¶∂π∞

1

1

12

2

22

¶±±π∞

¶¥π∞

¶¥π∞

1

¶±∞

¶±¥ππ∞
¶

2

¶±∞

¶≤ππ∞

¶±¥π∞

6

6

¶≤ππ∞

16

¶≤ππ∞



422014 ‰Ë_« Êu½U� 28 bŠô«

¡UL��« ÊUJÝ Êu�¹bI�«

املختلفة  باألعياد  الديانات  كل  أبناء  يحتفل 
مثال  الكنيسة  عــادة  ومن  املتعددة.  باملناسبات 
أن حتتفل باألعياد املجيدة للقديسني، ال في يوم 
يدهم،  على  أعجوبة  أي  حدوث  يوم  وال  مولدهم، 
لذا  وفاتهم.  يوم  سوى  آخر  عظيم  حدث  أّي  أو 
تقام الصلوات والقداديس مبناسبة الوفاة، أو مرور 
أيام على االنتقال إلى األخدار السماوية. ذلك ألن 
رقاًدا.  تسميه  فهي  باملوت  تعترف  ال  الكنيسة 
فإذا توفي أحدهم نقول إنه انتقل من هذه احلياة، 
أو رقد على رجاء القيامة.  كما تعتبر الكنيسة 
كل الذين استشهدوا وهم يؤدون رسالتهم الدينية 
مبثابة القديسني، ألنهم خدموا الرسالة السماوية، 
وخدموا  يسوع  وخدموا  الدينية،  التعاليم  وخدموا 
ــون،  ــوب ــط ــســون، وامل ــقــدي ــؤالء ال ــه ــاال. ف ــم ــلــه إج ال
أو  يخدمون،  وهم  واستشهدوا  خدموا  واملكرمون، 
رفضوا أن ينكروا الله، ويجحدوا وجوده، أو ميتنعوا 
يهابوا  ولم  املوت،  يخافوا  لم  فلذلك  عبادته،  عن 
القتل، ولم يرهبهم التعذيب.   ويعتبر يوم جميع 
القديسني من األيام املهمة في الديانة املسيحية، 

الكاثوليكية  طوائفها  معظم  ــه  ب حتتفل  إذ 
واملعمدانية  اإلجنيلية  وكــذلــك  ــة،  ــوذكــســي واألرث
واللوثرية.   اشتهر عيد جميع القديسني في القرن 
التاسع، في عهد اإلمبراطور البيزنطي ليو السادس 
زوجته،  عاشت  وقد   .(٨٨٦–٩١١) ”احلكيم“ 
بنى  توفيت  فلّما  ورعــة،  حياة  ثيوفانو،  إمبرس 
زوجها كنيسة كإهداء لها، ولكنه منع من إهدائها 
القديسني.  جلميع  الكنيسة  إهــداء  فقرر  لزوجته، 
القديسني،  جميع  ذكرى  إلحياء  تخصيص  وهناك 
وعيد  أمريكا،  فــي  القديسني  جميع  عيد  مثل 
أو  اليونان،  في  آثوس  جبل  في  القديسني  جميع 
عيد جميع القديسني في سان بطرسبرغ في روسيا.  
خصصت  فقد  املميزة،  األيــام  هذه  إلى  باإلضافة 
الكنيسة أيام السبت طوال العام لالحتفاء بجميع 
القديسني .واحتفل بعيد جميع القديسني ألول مرة 
عام 609 أو610 ،  في 13 أيار من  الغرب  في 
الرابع قديسا  البابا بونيفاسيوس  ترسيم  مت  عندما 
االحتفاالت  توسعت  ثــّم  ــا.  روم في بانثيون في 
بذلك العيد لتشمل االحتفال بإحياء ذكرى جميع 
القديسني. التوقيت احلالي لعيد جميع القديسني، 

الثالث (٧٣١–٧٤١)،  غريغوريوس  البابا  أسسه 
وهو من نقل تاريخه إلى األول من تشرين الثاني 
من كّل سنة. ومبا أن القديسني هم سكان السماء، 
فهم  والتطويب،  والتكرمي  بالتمجيد  فــازوا  ومن 
املتوحدون،  األبــرار  الشهداء،  الرسل،  األنبياء، 
الرهبان واألساقفة والكهنة، العذارى، الذين عاشوا 
حياتهم  أمضوا  البتولية رجاال ونساء، والذين  في 
بالصالح، وكانت قوة الله وقدرته تظهر في أعمالهم 
وأقوالهم وتراثهم. لذا رأت الكنيسة أن تعّيد لهم، 
وتكرمهم، وتهنئهم بانتصارهم مع املسيح وتدعونا 

للتشبه بهم، على الصعيد املسيحي والكنسي.
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األخرى  احلياة  فإن  اإلسالمي  الصعيد  على  أما 
سلوك  خــالل  مــن  اجلــنــة،  فــي  مضمونة  تكون  قــد 
فهو  حــيــاتــه.  فــي  األرض  على  الــصــالــح  الــرجــل 
ألن املسلم  اجلنة،  سيدخل  وإميانه  وأقواله  بأعماله 
وثمارا  وفواكه  وخضرة  أنهارا  اجلنة  في  يؤمن أن 
ما  أكل وشرب وكل  كثيرة. وفيها  دانية وأشجارا 
الكرمي،  في القرآن  في  ورد  كما  النفس،  تشتهيه 
”إن  عليه وسلم:  الله  صلى  الله  قال رسول  وكما 

في اجلنة ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر 
أوامر  يتبعون  فاملسلمون  لذلك  بشر».  قلب  على 
ومساعدة  أداء الصالة والصيام،  مــن  دينهم، 
احملتاجني بدفع الزكاة واحلج ونصرة املظلوم، وفعل 
اجلنة.  عنهم الله ويدخلهم  ليرضى  الصاحلات، 
السالم،  دار  املسميات:  إحــدى  تكون  قد  واجلنة 
جنات عدن، جنات النعيم، دار املقامة، دار اخللد، 
األمني،  املقام  الفردوس،  البقاء،  املأوى، دار  جنة 
تعني  التي  األسماء  من  وغيرها  الصدق،  املقام 
أليس  هنا،  ومــن  وامللهم  املبدع  بني  اآلخــرة.  دار 
اجلمالية  بأعمالهم  قاموا  مبدعني،  الفنانني  جميع 
والفنية على مختلف أنواعها ومجاالتها وأمناطها 
املقروءة واملسموعة واملرئية،  ومدارسها وأساليبها، 
التشكيلية منها والسمعية ومجاالت اإلبداع كافة؟ 
أليست أعمالهم وإبداعاتهم هي أعمال قداسة، في 
مجاالت الروح والفكر وتخاطب اإلنسان؟ أال تؤثر 
والصاحلني  املرسلني  كتأثير  الناس  في  أعمالهم 

القديسون  هــؤالء  واملؤمنني؟  واألتقياء 
إمنا يقومون بأعمال القداسة لكي يرشدوا 
الشعب إلى الطريق نحو السماء واجلنة، 
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كل الحمالت صفحة

شو مشاوي عالعيد؟!
من عند بمبينو أكيد

ولكي يكسبوا رضا الله عز وجل، ويشفعوا لديه من 
أجل بقية البشر. ومبا أن األنبياء والقديسني يبشرون 
واإلرشــاد  الوعظ  طريق  عن  السماوية  بالرساالت 
من  املبدعون  يقّدم  فهكذا  السمحة،  والتعاليم 
االبتكار واإلبداع والعلم ما يجعلهم ملستواهم رفعة 
ولقيمتهم سموا، بحيث تخاطب الروح والنفس كل 
إنسان. واملبدعون يعبرون عن مشاعرهم وعواطفهم 
وأفكارهم، وهي تتعدى ذاتهم الشخصية، بل تنطلق 
نحو مخاطبة اجلمهور، والتحدث معه، والتحاور مع 

مشاعره وعواطفه وأفكاره أيضا. 
¡ULEF�«

في  فــارقــونــا  الــذيــن  العظماء  هـــؤالء  ــى  إل لننظر 
اخللد،  دار  إلى  سبقونا  الذين  إلى  األخيرة؛  اآلونة 
وشعراء  عرفات،  وياسر  الناصر  كعبد  زعماء  من 
كمحمود درويش، ومطربني كوديع الصافي، وغيرهم 
والتخليد،  التكرمي  يستحقون  ممن  الكثير  الكثير 
لتبقى ذكراهم في أذهاننا وقلوبنا وأفكارنا. فكيف 
نخلد ذكرى هؤالء؟ إذن عيد جميع القديسني بدأته 
الكنيسة مبوعد ما، ومبناسبة ما، ولذا نطرح اقتراحا 
هنا، لكي يتم اإلعالن عن يوم محّدد لالحتفال بعيد 

جميع الفنانني والشعراء واملبدعني.
p�– ÊuJ¹ nO�

روحية  قيادة  شعبنا،  ألبناء  اقتراحا  بهذا  نطرح 
أكثر  أو  واحد  يوم  عن  باإلعالن  وشعبية،  ودينية 
أبناء  من  املبدعني  بتكرمي  لالحتفال  عام  كل  في 
االحتفاالت  اليوم  هذا  في  بلد  كل  فتقيم  شعبنا. 
الصعيد  على  إما  مناسبة،  تراها  التي  بالطريقة 
واملساجد  الكنائس  في  باملهرجانات  أو  املركزي، 
للمبدعني  تخليدا  العامة،  والساحات  والقاعات 
كافة، وألعمالهم الفكرية والروحية والفنية واألدبية. 
فكل بلد يكّرم مبدعيه الذين ُولدوا أو عاشوا فيه، 
من  العام،  الصعيد  على  بتكرميهم  يرغب  الذين  أو 
ذاك  في  عندنا  االحتفاالت  فتعم  البلد.  ذاك  غير 
اليوم من أقصى الشمال حتى أقصى اجلنوب. وليس 
املبدع  بذات  كلها  البالد  حتتفل  أن  الضروري  من 
بلد،  كل  تكّرم  بل  ذلــك،  يجوز  املبدعني، وقد  أو 
وكل مدينة أو قرية،  مبدعيها، بني األهل واملعارف 
التكرمي  يتسع  وقــد  السكان.  وسائر  واألصــدقــاء 
ليشمل املبدعني من خارج حدود هذا البلد أو ذاك، 
بل قد يتعداه لتكرمي املبدعني من البالد األخرى، إلى 

جانب مبدعينا احملليني.  في نظرة شاملة إلى مثل 
هذا الوضع، جند البالد كلها حتتفي في يوم واحد في 
السنة بجميع املبدعني، وقد تظهر هذه االحتفاالت 
التكرميية في كل بلد وبلد، وقد تتعداها إلى خارج 
حدود الوطن بحيث يصبح لدينا عيد وطني نحتفل 
فيها  نكرم  التي  األعياد  بسائر  نحتفل   كما  به، 
املظاهر  نرى  قديسينا والصاحلني واألطهار.  ونحن 
املجيدة  باألعياد  االحتفاالت  ترافق  التي  الشعبية 
معاني  حول  تتمحور  املسيحية واإلسالمية، وكلها 
العيد أو تنطلق من رساالته السماوية، سواء  كانت  
صيفا أو شتاء، وهنا نطرح السؤال:  ملاذا ال نكرم 
مبدعينا على الصعيد الشعبي، والفكري والروحي؟ 
إنني أترك لكل مسؤول، ورئيس سلطة محلية، وكل 
جمعية أو مؤسسة أو هيئة أن تبادر إلى التحضير 
التي  وبالطريقة  مبدعيها،  لتكرمي  يناسبها  الــذي 
تراها. وحبذا لو تقع هذه االحتفاالت في اليوم نفسه 
في كل بلد وبلد. فمثال، نتفق على أول يوم سبت من 
حزيران، أو أواخر أيار، لتعم فيه االحتفاالت أنحاء 
طرق  فيه  تتبلور  سنويا،  نهجا  ذلك  بالدنا، ونتبع 
عيد  إلى  نفتقر  أننا  االحتفال. ومبا  التكرمي وسبل 

وطني يجمع كافة أبناء الشعب الواحد، وليس لنا 
عيد ديني يجمع أبناء الوطن الواحد بشقيه املسلم 
مبواسمهم  يحتفلون  قدماؤنا  كان  كما  واملسيحي، 
أو  الزيتون،  قطف  أو  احلصاد،  كموسم  الزراعية 
أو  الــزواج واألعــراس،  حفالت  أو  األسماك،  صيد 
املآمت والتأبينات، كذلك األمر بالنسبة لنا، إذ حري 
ونتميز  به،  منتاز  مشترك،  عيد  لنا  يكون  أن  بنا 
مبضامينه، ونكّرم فيه مبدعينا، فنحتفل بيوم الشعر 
مؤمتر  أو  اللغة،  مهرجان  أو  الفنون،  أو  األدب،  أو 
لألديان، أو سواها من املناسبات التي يجتمع فيها 
أبناء الوطن الواحد على احملبة واخلير. بذلك نكرم 
مبدعينا الذين رحلوا، بينما يشعر الباقون على قيد 
احلياة أنهم أهل التكرمي وأصحاب العيد واالحتفال 
إلى  هيئاتنا،  إلى  جماهيرنا،  إلى  دعوة  إّنها  به. 
قادتنا، إلى أحزابنا، إلى مؤسساتنا، إلى مثقفينا، 
احمللية، وكل  سلطاتنا  إلى  الثقافية،  مراكزنا  إلى 
من لديه حس وطني، وشعور فني، وعاطفة إبداعية؛ 
دعوة  ملناقشة هذا املقترح، ودراسة السبل إلخراجه 
إلى حيز التنفيذ، ملا فيه منفعتنا وصاحلنا جميعا!     
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ــز كــريــغــر في  ــرك ــاعــة م غــصــت ق
الكرمل الفرنسي بحشد غفير من 
التربية  وزارة  عن  وممثلني  الضيوف 
والتعليم  التربية  وجهاز  والتعليم 
العرض  حلضور  حيفا  بلدية  في 
واملميز  الرائع  املوسيقي  الطالبي 
املعلمني  بإرشاد  كانون“،  ”أوتار 
ــرب. وكــان  ــالن وغــســان ح ألبير ب
مدرسة  أسرة  احلضور  استقبال  في 
البديل.  للتعليم  الرسمية  احلــوار 
احملامي  حيفا  بلدية  رئيس  وحيا 
املدرسة  وهنأ  احلضور  ياهف  يونا 
والطاقم  حايني  أمــيــرة  ومديرتها 
املباركة  اجلهودها  على  التربوي 
ـــى تــعــزيــز الــنــمــوذج  ــســاعــيــة ال ال
املديرة.  بقيادة  الفريد  التعليمي 
للحضور  ــاهــف  ي ــســيــد  ال ــى  ــن ومت
النجاح  ومواصلة  مجيدة،  أعيادا 
والفنية  التربوية  املشاريع  هذه  في 
ــة الــتــي تــرعــاهــا املــدرســة.   ــي ــراق ال
وزينت لوحات وإبداعات طالب فرع 
الفنون مدخل املركز مما أضفى أجواء 

مميزة على االحتفال.
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هناك ألفاظ ”خالفية“ كثيرة في لغتنا املعاصرة، ُتقرأ 
قراءتني. إال أن السبب في إهمال إحدى القراءتني وتبّني 
األخرى هنا ليس ألنها مشتركة بني احملكية واملعيارية، 
األقالم  على  طويلة  مدة  شاعت  األولى  القراءة  ألن  بل 
واأللسنة، والثانية ابتكرها ”الغيورون“ ظّنًا منهم أنها 
أصّح أو أفصح. يلفت النظر في هذا املجال أّن معظم 
الصحف  في  والعاملني  املعيارية،  باللغة  املتحّدثني 
يؤْثرون  وفضائية،  محّلية  والتلفزيونات،  ــات  واإلذاع
القراءة  على  املستحدثة  الغريبة  القراءة  األغلب  في 
معرفة  في  أنفسهم  يتعبون  ملــاذا  الشائعة.  القدمية 
غريبة،  القراءتني  إحدى  أن  يكفي  الصحيحة،  القراءة 
غير ما ألفوه، ليظّنوا أنها الصحيحة. من باب أغرب 
كما   ، بديع“  ”استطراد  في  يجب،  هنا  من  تعجب! 
أو  كبيرة  مؤّسسة  كل  في  يكون  أن  الشدياق،  يقول 
صغيرة، وخاّصة في الصحف واإلذاعات والتلفزيونات، 
املؤّسسة  في  العاملون  إليه  يرجع  لغوي“  ”مستشار 
ملعرفة الصواب من اخلطأ. وإذا تعّذر وجود ”مستشار“ 
فليكْن في كل مؤّسسة، على األقّل، موّظف ذو ثقافة 
اللغة،  وكتب  القواميس  يفتح  كيف  يعرف  لغوّية، 
في  زمالءه   ليساعد   منطقّيا،  تفكيرًا  يفّكر  وكيف 

القراءة الصحيحة:
dOÐ r²½√Ë ÂUŽ q̂� Ø ]q�

اللغة  في  التحّية،   / الدعاء  هذا  ــرّدد  ن ما  أكثر  ما 
ذلك  مع  أيضاً.  الصحف  وفــي  واملعيارية،  احملكية 
كّل،  كلمة  في  اآلخر  نشكل  كيف  أو  نقرأها،  كيف 
في األساس؟ كّل من ينتبه إلى املذيعني في اإلذاعات 
والتلفزيونات يجد أن الكلمة ُتقرأ على وجهني: بعضهم 
بينما  بالفتحة،  ينصبونها  وآخرون  بالضّمة،  يرفعها 
متشيًا  بالتسكني  فيقرؤها  السالمة،  بعضهم  ينُشد 
مع احلكمة القائلة: سّكْن تسلم ! في كتاب الدكتور 
الصحيحة،  الكتابة  فــّن  ياقوت،  سليمان  محمود 
فصل كبير سّماه ”في األخطاء الشائعة“ وفيه يعرض 
لهذه التحية الشائعة في األعياد خاّصة. يعرب اجلملة 
كّل  باعتبار  التقليدية،  الطريقة  على  البداية،  في 
مبتدأ مرفوعاً، فإذا سألتم أين اخلبر، فخبره في رأي 
األستاذ محذوف والتقدير: كلُّ عام مقبٌل. ثم يذكر أنه 
يقبل  تقديره:  محذوف  لفعل  فاعال  كل  إعراب  يجوز 
باعتباره  بالنصب  كّل  ــراءة  ق أخيرا  ويجيز  عام.  كلُّ 
ظرفا لفعل محذوف تقديره: حتيون كّل عام. يجوز إذن 
في رأيه قراءة كّل بالرفع أو النصب، باعتباره مبتدأ 
نقرأ  املناسب!  وتقديره  إعراب  وكل  ظرفا،  أو  فاعال  أو 
كل هذه احملذوفات والتقديرات، فنتذّكر الشدياق حني 
ذكر أن معّلم النحو كان يقضي ساعة تاّمة في شرح 
النحاة  عند  حتى  والتقدير،  احلذف   ! تاّمة  غير  جملة 
القدامى، مفتعالن في األغلب، يستعني بهما النحاة 
ليخّيل  حتى  قسراً،  النّص  على  القواعد  لتطبيق 
لقارئ النصوص النحوّية أّن اللغة ُكتبت كّلها بناء على 

القواعد  تلك  على  ينطبق  ال  ما  وكّل  النحو،  قواعد 
اعتباره  أو  النّص  في  يظهر  ال  ما  تقدير  فيه  يجب 
من الشواّذ في أحسن األحوال. نعود إلى جملتنا، كّل 
فيها  الدقيق  النظر  بعد  لنكتشف  بخير،  وأنتم  عام 
أن مبناها هذا استقيناه من اللغة احملكية، ال حتكمه 
قواعد سيبويه. فاجلملة أصًال هي تعبير محكّي وافد 
النحو  تطبيق  املفروض  من  كان  وإذا  املعيارية،  على 
الكالسيكي على هذه العبارة، فال بّد من إعراب كّل 
هي  بخير  أنتم  واجلملة  تقدير،  أو  حذف  دومنا  ظرفاً، 
شكلي  رابــط  ــواو  وال العمدة،  هي  األساسية،  اجلملة 
أو زائد، ألّن املعنى في اجلملة هو أننا نتمّنى اخلير، 
ملن نحييه بهذه التحّية، في كل سنة جديدة. وعليه 
فال فرق كبيرًا في املعنى بني التعبير املذكور وقولنا: 
أنتم بخير كّل عام، سوى أن التعبير األول يحمل في 
لغتنا احملكية معنى الدعاء، أي هو جملة إنشائية، 
والثاني بعد التغيير الذي أحدثناه فيه أصبح جملة 
خبرية طبعاً. وإّال فكيف يعرب لنا األستاذ ياقوت هذه 
منذ  معروف:  لكاتب  مقالة  في  قرأناها  التي  اجلملة 
نصف قرن ونحن ندخل معركة إثر معركة؟ هل نعرب 
محذوف؟!  خبره  مبتدأ  أم  محذوف  لفعل  فاعًال  منذ 
جملة  بخير  وأنــتــم  عــام  كــل  إن  الــقــول  ــى  إل نخلص 
لغتنا  وفي  أيضا،  محكّي  ونحوها  املبنى،  محكية 
احملكية كثيرا ما نستخدم مثل هذه املباني النحوية 
كقولنا: ساعتني وأنا واقف، ومثلها كثير. لذلك يجب 
هذا  أقول  زمــان.  ظرف  باعتبارها  بالنصب  كّل  قــراءة 
وفي ذهني مثاالن من الشعر ورد فيهما الرفع بالذات 
لنزار  فلسطينية  قصيدة  من  األّول  املثال  النصب.  ال 
قباني يقول فيها: عشرون عامًا وأنا أبحث عن أرض 
وعن هويّة، واألصّح أن يقال عشرين عامًا )وعلى هذا 
للجواهري،  الثاني  واملثال   .(! كلثوم  أّم  غّنتها  النحو 
ال غيره، يقول فيه: سبعون عامًا والكنانة تغتلي / 
والنيل يشخب واجلموع تساُء. واألصّح أن يقال سبعني 
عاماً. أرأيتم أخيرًا كيف تسّلل املبنى احملكّي حتى 

إلى شعر اجلواهري؟!
 ÒUOMOF³��« Ø  UMOF³��«

املعاصرة.  اللغة  مستحدثات  من  أيضا  اللفظ  هــذا 
لذلك ال جنده طبعًا في املراجع الكالسيكية، ولم جنده 
أيضا في قاموس ڤير. أّما قاموس شاروني، وهو من 
فقد  احلديثة،  العربية  للغة  القواميس  وأوسع  أفضل 
أورد السبعينات وفّسرها: سنوات السبعني. باإلضافة، 
السبعينيّة،  الترجمة  املذكورين  القاموسني  في  وجدنا 
القرن  في  اليونانية  ــى  إل للتوراة  ترجمة  أّول  وهــي 
الروايات  ألن  االسم  بهذا  وسّميت  امليالد،  قبل  الثالث 
وفي  يهودياً،  عاملًا  سبعني  بجهود  ترجمت  أنها  تذكر 
 – املورد  قاموس  ويترجمها   ،Septuagint اإلجنليزية 
وأغلب  مستحدث،  اللفظ  أن  إذن  واضــح  سبعونيّة. 
 seventy :الظّن أنه استحدث بتأثير اللغة اإلجنليزية

فأعملوا   ،70sأيضا وتــكــتــب   ،>seventies
في  للسبعني  جمعا  السبعينات  واستحدثوا  القياس 
استخدام  على  يصرّون  كثيرين  أن  إّال  أيضاً.  العربية 
السبعينّيات، بياء النسب قبل اجلمع، ال أدري ملاذا! 
سألت أحد األصدقاء ملاذا يصّر على إضافة ياء النسب، 
كما  منطقية،  وأكثر  لفظا  أسهل  بدونها  والكلمة 
شرحنا أعاله، فقال إنه هكذا قرأها عند أحد الكّتاب 
املصريني! ليس الكاتب املصري املذكور قرآنا كرميا يجب 
اّتباعه، بل يجب اّتباع املنطق والتيسير معاً، خصوصًا 
السنوات  إحدى  وصف  في  تستخدم  ال  سبعينية  أن 
املذكورة. هناك أيضا من يكتب سنوات السبعينات، 
قرأت  فقد  اخلمسينات.  عقد  أيضا  يستخدمون  بل 
-23 في  صالح،  لفخري  مقاًال  احلياة  صحيفة  في 

عقدي اخلمسينات  3-2005، ورد فيه: ”... غّطت 
والستينات وجزءًا ال بأس به من السبعينات من القرن 
استخدام سنوات  في  دّقة  عدم  طبعًا  هناك  املاضي“. 
السبعينات أو عقد السبعينات. فالسبعينات تعني 
سنوات السبعني، وال حاجة إلى داللة السنني مرتني. 
عن  الدّقة،  توّخينا  إذا  يختلف،  السابع  العقد  إن  ثّم 
أو  فالسبعينات،  السبعني.  سنوات  أو  السبعينات 
سنوات السبعني، هي السنوات 79-70، أما العقد 
السابع فهو طبعًا السنوات 61 - 70. ذلك أن السنة 
التالي  ال  السابق  العقد  في  إحصاؤها  يجب  العاشرة 
تذكرون،  كما  كّله،  العالم  به  أخذ  «خطأ»  وهو  لها. 
باألصفار  ”احتفاء“   ،2000 سنة  اعتبروا  حينما 
الثالثة، ورغبة في االحتفال أيضاً، بداية األلفية الثالثة 
في  تنتمي  هي  بينما  والعشرين،  الواحد  القرن  أو 
الواقع الى القرن العشرين واأللفية الثانية! باختصار 
يجدر بنا القول: سنوات السبعني، السبعينات، الَعقد 
السابع (السنوات70-61 ).  ملحقة: بعد كتابة هذا 
للدكتور  مقال  الصدفة،  مبحض  يدي،  في  وقع  البند، 
يونيو   ،595 العدد  العربي،  اجلوزو (مجلة  مصطفى 
2008، ص -134 135)، يتناول فيه هذه القضية 
اللغة  مجمع  أن  ذاك  مقاله  في  اجلــوزو  ذكر  بالذات! 
دخول  شــرط  اجلمع  ذلــك  ”أجاز  القاهرة  في  العربية 
وثالثينيات..  عشرينيات  نحو  العقد،  على  النسبة 
ما  جمع  بل  العقود  جمع  يجز  لم  آخــر،  وبقول  إلــخ. 
كما  قراره،  في  يورد  لم  املجمع  وألن  إليها“.  ينسب 
هذه  ”مسوّغات  مقاله،  في  ــوزو  اجل الدكتور  أفادنا 
اإلجازة“، فقد تطوّع هو بتقدمي السبب ملنع هذا اجلمع، 
وهو أن ”العرب لم يستعملوا العقود قّط مجموعة“! 
القاهرة  في  اللغة  ومجمع  الكرمي،  األستاذ  يظن  فهل 
قبله، أن لغتنا في القرن الواحد والعشرين ال يجوز لها 
أن تخرج عما استعمله العرب في القرون الوسطى من 
صياغات واشتقاقات؟ وهل اللغة في العصر العباسي 
ذاته ظلت حبيسة في سجن سيبويه، ولم  تبارحه إلى 

الهواء الطلق، إلى احلياة خلف األسوار؟ عجبي!!  
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يالحظ في السنوات األخيرة غلبة القراءة الثانية على 
يخّيل  أن  ميكن  بحيث  واألدب،  الصحافة  أساليب 
للقارئ أنها أصّح من القراءة األولى. كأمنا القراءة األولى، 
عشرات  خالل  الوحيدة  كانت  التي   ،1950 عام  في 
في  ملاذا  صحيحة!  غير  قراءة  هي  السابقة،  السنني 
العام 1950 وليس عام / في عام 1950؟ ال أحد 
األجنبية؟  اللغات  عن  ترجمة  لعلها  يبرّر.  أو  يفّسر 
شاعت  أخــرى  تقليعة  رأينا   في  هي  حال  كل  على 
في الصحف واملجالت، ثم في النصوص األدبية، دومنا 
مبرّر منطقي، أو من باب ”أغرب تعجب“، خصوصًا 
القضايا  في  بأنفسهم  الثقة  ميلكون  ال  من  نظر  في 
اللغوية، فيسارعون إلى تقّبل كل تقليعة جديدة، ظنًا 
منهم أنها تصحيح ملا سبق. وملاذا يكتبون في العام 
1950، وال يكتبون في السنة 1950، وال فرق بني 
السنة والعام في السياق النحوي على األقّل؟ ال أحد 
يعرف فيفسر لنا! في رأينا أن قراءة العام معرّفًا تكون 
ا  أصلّي العدد  كان  إذا  أّما  ترتيبي،  عدد  يتلوها  حني 
فاألفضل أن تقرأ العام أو السنة نكرة مسبوقة باحلرف 
في أو دونه. بذلك تكون أمام من يرغب في قراءة سنة 
25، مثال، اخليارات التالية:  سنَة / في سنِة خمس 
وعشرين.  عاَم / في عام خمسة وعشرين.  في السنة 
والعشرين.  اخلامس  العام  في  والعشرين.   اخلامسة 
ليعرّف  ترتيبيًا  عــددًا   1950 العدد  يقرأ  منا  فمن 
عام  األولى،  القراءة  إن  ثّم  والالم؟   باأللف  قبله  العام 
النحوي  1950، أسهل ويقبلها الذوق، وتالئم املنطق 
التاريخ  كتب  في  دائما  املتبعة  القراءة  وهي  احملكّي، 
الكالسيكية: في سنة أربع وعشرين، في سنة ثالث 
في  واملسعودي  الطبري  كتب  راجعوا  وعشرين...  مئة 
في  حدث  ما  يتناول  كرونولوجي  تاريخ  وهو  التاريخ، 
كل سنة من أحداث في فصل واحد، جتدوها مكتوبة 
 . ــالم  وال باأللف  تعريف  ــا  دومن ـــى،  األول للقراءة  وفقا 
لإلنصاف نضيف أخيرًا أنه ميكن، نظريا أو في سياق 
خاص، أن نكتب العام معرّفة، كأمنا العدد بعدها بدل 
معناها  في  تختلف  عادية  غير  قراءة  أّنها  إّال  منها، 
رمبا،  هو،  وهذا  النوع،  هذا  من  املألوفة  التراكيب  عن 
سبب تبّني البعض لها، من باب أغرب تعجب، كما 
أسلفنا. مالحظة أخيرة: يبدو أن قراءة العدد واملعدود 
في العربية ليست باملهمة السهلة. ألم نقرأ في كثير 
من املسلسالت العربية، مرة بعد أخرى: احللقة اخلامسة 
عشر، احللقة السادسة عشر ... حتى نهاية املسلسل، 
دون أن يفطن أحد القائمني على اللغة في املسلسل 

لهذا اخلطأ الفاضح؟!
(ولنا تتمة مع كلمات أخرى)
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كل الحمالت صفحة

شو مشاوي عالعيد؟!
حمالت بتخليني سعيد
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ولكّن  نكتب،  وهكذا  نقول  هكذا  مجيد  ميالد 
اإلنسان، إنسان هذا العصر الذي يعيش االضطراب 
أكثر  أخــرى  كلمة  له  نقول  أن  مّنا  ينتظر  والظالم 
الفم  الذهبّي  يوحّنا  القّديس  إًذا،  فلنقرأ،  ّية.  شمول
تعالوا  لنعّيد.  وا  «تعالَ العيد:  هذا  عن  دوَّن  ماذا 
لنبتهج. إّن طريقة التعييد اليوم هي غريبة بقدر 
فاليوم  املسيح.  والدة  عــن  الــكــالم  غريب  هــو  مــا 
هربت  اليوم  الشيطان.  وخزي  الدهرّية  األربطة  ُحّلت 
الشياطني وُأبطل املوت. اليوم ُفتح الفردوس، واللعنة 
ابتعدت.  والضاللة  اخلطيئة،  ــردت  ُط اليوم  بــادت. 
املسكونَة.  البشارُة  وعّمت  احلقيقة،  ظهرت  اليوم 
اليوم أزهر ملكوت السماوات في األرض، واملالئكة 
ألّن  واحــًدا،  أصبح  شيء  وكّل  البشر،  مع  يتحادثون 
اإلله نزل إلى األرض، واإلنسان صعد إلى السماوات. 
أيًضا،  موجوًدا،  يزال  ال  وهو  األرض  إلى  اإلله  نزل 
موجود  وكّله  السماء  في  موجود  كّله  السماء.  في 
ولكّنه  إله  هو  إله.  وهو  إنساًنا  صار  األرض.  على 
البتولّي،  احلضن  في  ُأمسك  ا.  بشرّيً جسًدا  تلّقى 
وهو الذي ميسك بيديه املسكونة كّلها“. واآلن، هلّم 
املنغمس  اليوم؟  إنسان  يعّيد  كيف  نظرة  نلِق  بنا 
فرصة  امليالد  عيد  يجد  العالم  هــذا  مــلــّذات  في 
من  شيء  كّل  يرى  الــذي  التاجر  وللنزهة…  للسهر 
كحدث  امليالد  عيد  يفهم  واملــال  االقتصاد  منظار 
جتارّي به يزيد أمواله ليودعها املصارف. العاطل عن 
املغلقة،  ــواب  األب سوى  أمامه  يجد  ال  الذي  العمل 
يتقوقع على ذاته ال يحّس بآفاق جديدة مع امليالد 
ال  لكي  ديونه  إليفاء  يجاهد  الذي  الفقير  املجيد. 
يفقد منزله يقبع حزيًنا ال يشعر بفرح تنازل الطفل 
غير  عّلته  جتعله  الذي  املريض  الالّمدرَك.  اإللهّي 
مبجيء  الرجاء  يهزّه  ال  واالحتفاالت  باألضواء  مبال 
طبيب األنفس واألجساد إلى األرض. السجني… رجل 
املخّدرات… الطالب الهائم بأنغام األغنيات الصاخبة 
أو الغارق في ازدراد أطعمة املقاهي… كّل هؤالء يرون 
عيد امليالد من منظار أهوائهم وضياعهم وشقائهم، 
ناسني أّن من جاءنا إّمنا جاء لهم ومن أجلهم. لكّل 
املتجّسد  الله  ابن  ليروا  الدعوة  إليهم  نوّجه  هؤالء 

ويقودهم  وعماهم،  شقائهم  مــن  ليرفعهم  ــي  اآلت
بيده نحو اخلالص األبدّي. لكّل هؤالء نقول: انزعوا 
ا، فتقودم  عنكم القناع األرضي، واكتسبوا آخر روحّيً
ا، إلى املغارة لتسجدوا ملن هو الكّل  خطاكم، عفوّيً
في الكّل، والفقير الذي يغني الكّل، والطبيب الذي 
يبرئ الكّل. ذكرتنا ليتورجية قداس الفجر أن الليل 
من  يشع  الذي  النور  تقدم؛  النهار  وأن  مضى،  قد 
مغارة بيت حلم يشع علينا. ولكن الكتاب املقدس 
والليتورجيا ال يخبراننا عن نور طبيعي، بل عن 
نور مختلف، مميز، نور يشع يأتي نحونا ”نحن“، 
”نحن“ بالذات الذين ”ولد“ طفل بيت حلم ألجلهم. 
ـ ”نحن“ هو الكنيسة، عائلة املؤمنني باملسيح  هذا ال
املخلص  والدة  برجاء  انتظروا  الذين  عائلة  الشاملة، 
والذين يحتفلون اليوم  بسر هذا احلدث الدائم اجلدة. 
كان  في البدء، حول مذود بيت حلم، هذا ”النحن“ 
ا أمام عيون البشر. كما يقول لنا  غير مرئي تقريًب
إلى  إضافة  يضم  احلدث  كان  لوقا،  القديس  إجنيل 
إلى  وصلوا  الوضعاء  الرعاة  بعض  ويوسف،  مرمي 
املغارة بعد أن نبههم املالئكة. كان نور امليالد األول 
حوله  شيء  كل  كان  الليل.  في  متقدة  نار  مبثابة 
مظلًما بينما كانت املغارة تشع بنور حق ”ينير كل 
(يو ١، ١٩). ومع ذلك فكل شيء يحدث  إنسان“ 
في البساطة واخلفاء، بحسب األسلوب الذي يحقق 
به الله كل تاريخ اخلالص. يحب الله أن يوقد أنوارًا 
محدودة، لكي يضيء تدريجًيا إطارًا أوسع. احلقيقة، 
مثل احلب، يشكالن مكنون تاريخ اخلالص، ويتقدان 
حيث يتم استقبال النور، وينتشران من ثم في دوائر 
متراكزة، من خالل نوع من اللمس في قلوب وعقول 
من ينفتح بحرية على إشعاعه، ويضحي بدوره منبع 
في  مسيرتها  تبدأ  التي  الكنيسة  تاريخ  هذا  نور. 
تضحي  العصور  ممر  على  و  حلم،  بيت  مغارة  فقر 
خالل  من  أيًضا،  اليوم  للبشرية.  نور  ومنبع  شعب 
الذي يذهبون إلى لقاء الطفل، يشعل الله نيراًنا في 
ليل العالم لكي يدعو البشر إلى االعتراف بيسوع 
يوسف  ولكي  واحملــرر  اخلالصي  حلضوره  ”عالمة“ 

”نحن“ املؤمنني باملسيح ليشمل البشرية بأسرها.
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في بداية حديثي أتوجه إلى جميع اإلخوة النصارى 
بأحر  السالم،  عليه  عيسى  املسيح  مبولد  احملتفلني 
التهاني والتبريكات، مبناسبة األعياد املجيدة، راجيا 
من الله أن يعيده على اجلميع بالصحة والعافية، 
وأن يعم األمن واألمان العالم العربي والعالم بأسره. 
عاملنا  في  شاللها  يسيل  التي  الدماء  يحقن  وأن 
أن  ــاءت،  ش اإللهية  القدرة  أن  وخصوصا  العربي، 
يجتمع ميالد املسيح عيسى عليه السالم، واألمة 
الرسول  مولد  ــرى  ذك الستقبال  تستعد  اإلسالمية 
اإلخــوة  كــان  وإن  املولدين.  بهجة  لتجتمع  محمد، 
متعددة  بأنواع  املناسبة،  بهذه  يحتفلون  النصارى 
إلى  السرور  إلدخال  مختلفة  وطرق  االحتفاالت،  من 
محمد  الرسول  مولد  ذكرى  في  فإننا  الناس،  قلوب 
نقتصر فيها على سرد سيرته وسنته، والتي تؤكد 
لنا أن األنبياء أخوة. هذه األخوة التي عناها الرسول 
وأنا  شتى  ألمهات  أخوة  (األنبياء  قوله  في  محمد 
أولى الناس بعيسى عليه  السالم ليس بيني وبينه 
كان  السالم  عليهم  باألنبياء  االهتمام  وهذا  نبي). 
عاّما، فقد ثبت أن النبي عندما انتقل إلى املدينة 
فسأل  عاشوراء،  بيوم  يحتفلون  اليهود  وجد  املنورة 
له:  فقالوا  اليوم،  لهذا  صومهم  سبب  عن  أصحابه 
السالم  عليه  موسى  فيه  الله  ّجنا  الذي  اليوم  إنه 
منهم.  مبوسى  أولــى  نحن  النبي  فقال  فرعون،  من 
أكد  وقد  ال  وكيف  عاشوراء.  يوم  بصوم  أمر  لذلك 
القرآن الكرمي أنها اإلرادة اإللهية هي التي ابتعثتهم 
لغاية عظيمة، وهي إخراج الناس من ظالل اجلاهلية، 
(ولقد  تعالى  الله   فقال  والــصــواب.  الهداية  إلــى 
واجتنبوا  الله  اعبدوا  أن  رسوال  أمة  كل  في  بعثنا 
يتصدرها  أن  ميكن  ال  املهمة  هذه  ومثل  الطاغوت). 
تعالى (الله  قال  واألنبياء.  الرسل  من  العظماء  إال 
يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس. إن الله سميع 
بصير). فاصطفى الله هؤالء الرسل ليتقبلوا الوحي 
عليهم.  أنزل  كما  وصدق  بأمانة  ويبلغوه  الرباني، 
أوحينا  كما  إليك  أوحينا  (إنا  تعالى:  قال  ولهذا 
إبراهيم  إلى  وأوحينا  بعده،  من  والنبيني  نوح  إلى 
وعيسى  ــاط،  واألســب ويعقوب  وإسحق  وإسماعيل 
زبورا،  داود  وآتينا  وسليمان.  وهارون  ويونس  وأيوب 
لم  ورســال  قبل،  من  عليك  قصصناهم  قد  ورســال 
رسال  تكليما.  موسى  الله  وكلم  عليك.  نقصصهم 

مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على الله حجة 
خالل  ومن  حكيما).  عزيزا  الله  وكان  الرسل،  بعد 
جند  محمد،  النبي  لسان  على  من  األنبياء،  أخبار 
أنهم يبلغون رسالة واحدة. فقد قال الرسول محمد: 
(ما بعث الله من نبي إال أنذر قومه األعور الكذاب 
«الدجال» ). وملا كان رسول الله ال يفرق بني األنبياء 
(آمن  بقوله:  تعالى  الله  ذلك  أخبر  كما  جميعا، 
الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون، كٌل آمن بالله 
ومالئكته وكتبه ورسله. ال نفرق بني أحد من رسله. 
املصير).  وإليك  ربنا  غفرانك  وأطعنا  سمعنا  وقالوا 
ولهذا كان يقول ألصحابه: (ال تفاضلوا بني األنبياء). 
بالعمل  ترجمه  بل  الكالم،  على  األمر  يقتصر  ولم 
عهد  في  حصل  الذي  احلدث  خالل  من  ذلك،  يثبت 
النبي محمد، حيث أن رجال من املسلمني تشاجر مع 
محمد  النبي  أفضل  أيهما  حول  اليهود،  من  رجل 
أم النبي موسى عليه السالم. فاملسلم يقول محمد 
أفضل، واليهودي يقول موسى أفضل، فدخل عليهم 
الرسول محمد فانتهرهم. وقال للمسلم ال تفضلوني 
على أحد من األنبياء. ويأتي هذا التوجيه من الرسول 
ألصحابه، ألن عقيدته بهم أنهم جاءوا برسالة واحدة، 
جاءوا ليكملوا رسالة السماء. فقد ثبت عن النبي 
أنه قال: (مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل 
واحــدة،  لبنة  موضع  إال  وجّمله  فأحسنه  بيتا  بنى 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هال 
النبيني).  خامت  وأنا  اللبنة  أنا  اللبنة؟  هذه  وضعت 
هذا االعتناء باألنبياء والرابطة القوية بينهم، تفرض 
علينا أن ننظر إلى الرساالت التي جاء بها األنبياء. 
إنها رساالت خير وهداية ورشد. وعلى أتباع األنبياء 
أن يعتزوا ويفتخروا بأنبيائهم، وأن يلتزموا مبنهجهم 
الذي جاءوا به، ألن بعث األنبياء لم يكن يوما من 
ولكن  حولهم،  والتنازع  التفاضل  أجــل  من  ــام  األي
خطاهم.   على  والسير  والعمل  االقــتــداء  أجــل  من 
واملتمعن مبنهج الرسل واألنبياء يجد منهجهم يدعو 
إلى عبادة الله اخلالق ويدعو إلى التراحم بني العباد.  
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«البؤساء»  عن  احلديث  بدْء  قبل  وجدتني 
فكتور  األديب  ومؤلفها  باقية  عاملية  روايًة 
وأجواء  فضاء  من  بتأثير  رمبا  أقرِّر،  هوغو، 
تني، من نوع  الرواية، أن أجعل أّول الكالم قصَّ
قصيرة  قصة   – (ق.ق.ج)  ـ  ب املعروفة  القّصة 
يرك  السِّ راقصة  عن  فهي  األولى  القصة  جداً. 
اجلوع  على  بحقدها  اشتهرت  التي  –مندورا- 
عملها  هجرت  أن  فبعد  مرارَتُه.  ذاقت  الذي 
الحقتها  جستنيان،  اإلمبراطور  قصر  ودخلت 
والعجب  للغرابة  ويا  تقوم،  بها  فإذ  معاناتها 
أن  اضطّر  حتى  شعبها  بتجويع   – العجاب 
اخلبز!!  يسأل  شرفتها  أمام  ويتجمهر  يأتي 
فيها،  ليتجّمع  عامة  ساحة  إلى  فساقته 
الّطعام  شهّي  من  وطاب  لّذ  ما  له  وقّدمت 
ليأكل ما يريد للمرّة األولى واألخيرة. ثم أمرت 
في  بسهامهم  َشَبع  بعد  اجلياع  فأردوا  اجلنود 
جرمية؟!  هكذا  ارتكبت  ملاذا  جماعّية!!  مجزرة 
عن  الدؤوب  البحث  نواصل  معًا  تعالوا 
ْسِعُفُه  ُت ال  ِملْن  الويل  كّل  الويل،  ألنَّ  األجوبة، 
”جاَءت   : الثانية  ”ق.ق.ج“  ـ  ال أّما  األجوبة!! 
املرأة وكشفت الغطاء عن جسدي العاري. بعد 
اخلمر  زجاجة  جلبت  تقبيلي..  من  انتهت  أن 
رير ووضعتها في حضني، رشفت  من حتت السَّ
أعظم  ما  قائلة:  وابتسمت  رشفات  ثالث 
احلياة!! ”موقف لم يصل مندورا لتذوّته ساكنًا 
في كلِّ حناياها!! رّمبا وخالل سفره، في عْمق 
الّتاريخ، وجتواله، صديقًا لشعبه وصل كاتبنا 
هوغو فحوى ومضمون هذه القصص... خاصًة 
الكرامة  سبيل  في  نضال  من  عنه  ُعرف  ِملا 
واحلياة وضّد املعاناة والبؤس واجلوع واملرض... 
الرواية  عبقري  على  ًا  غريب يكن  لم  وهذا 
احلياة  وحّب  احليوية  من  به  اّتسم  ملا  فكتور 
ـ 83 وقبل وفاته  إلى َحّد جعله وهو في سن ال
بأسابيع أْن يْأتي بالغانية جولييت لتشاركه 
ِفراشُه!! وعن الّسؤال – مْن هو هوغو؟! ليكون 
املَدخل الذي نلج منه للحديث عن ”بؤسائه“ 
كاتب  مسرحي،  روائي،  هو  أقول:  اخلالدة... 
بجرس  وُعرف  دولة  ورجل  رّسام  شاعر،  مقالة، 
قيل،  كما  صنع،  وقد  الرومانسّية  كاثدرائية 
ـ 19... ولد في إقليم دويس  مع بلزاك القرن ال
وهو   ،1802 شباط   26 بتاريخ  فرنسا  شرق 
الضابط  هوغو  جوزيف  لوالده  الثالث  االبن 
تريبوشيه  صوفيا  أّمه  نابليون.  جيش  في 
أّنه  ويروى  أيضاً...  البحرية  في  ضابط  ابنة 
الزوجية  والديه  حياة  كانت  أديبنا  ولد  عندما 
ينفصال  لم  اّنهما  اّال  املشاكل،  بعض  تواجه 
رسمّيا اّال حني بلغ هوغو سّن السادسة عشر 
من عمره... أَحبَّ فكتور باريس كثيراً، لذلك 
سّماها ”املكان الذي ولدت فيه روحي“، وقد 
منذ  عنده  األنوار  ملدينة  اجلّم  احلّب  هذا  منا 
ه أخذته للعيش معها  غر، فاملعروف أن أمَّ الصِّ
في باريس وهو في سّن الثانية من عمره...  
درس األدب الالتيني ومعه احلقوق، لكن ظّل 
شغفه باإلبداع األدبي هو األقوى... ففي سنة 
1816 كتب العديد من القصائد واملسرحيات 

ودوّنها في دفاتره.. أّما عام 1822 فكان له 
متنوعة  وقصائد  أناشيد   – شعر  ديوان  أّول 
حول  الشعري  نّصه  خاصة  عليه،  نال  وقد   –
 13 في  أغتيل  الذي  بيري  الدوق  موت 
شباط 1820 أمام قصره... نعم! نال مكافأة 
مالية من امللك لويس الّثامن عشر وقيمتها 
شاتوريان  الشاعر  إّن  ويقال  فرانك،   500
”الفتى  ـ  ب املذكور،  للَنص  قراءته  بعد  وصفه 
العظيم“!! وبني العام 1819 و 1821 أشرف 
إنتاجه  فيها  ونشر  أدبية  مجّلة  حترير  على 
ونصوصًا نقدّية عن شعراء عصره مثل المارتني 
وشينييه. وفي هذه الفترة أحبَّ فتاة جميلة 
طفولته،  صديقة  كانت  والتي  أديل  تدعى 
يقول:   1820 العام  ربيع  أول  في  لها  وكتب 
”علينا أْن نتزوج غداً، وسأقتل نفسي بعد غد 
السعادة  من  يوم   – أرملتي  أنِت  وستكونني 
أفضل من حياة مأساوية طويلة“... وفي عام 

من  وتزوَّج   ،22 ـ  ال سن  شاعرنا  بلغ   1822
وأجنب  والعافية  بالصّحة  يتمتع  وهو  أديل 
ـ 4... لكن، رغم هذا احلّب، لم  منها أوالده ال
تتوان أديل من إقامة عالقة غرامية مع صديق 
ـ 25 وسام امللك  زوجها... نال هوغو في سن ال
املناهضني  من  كان  أّنه  عنه  واملعروف  شارل... 
لعقوبة اإلعالم، وقد عّبر عن ذلك في روايته 
شهرة  منحته  التي  باري“  دو  ”أحدب نوتردام 
عاملية. وبعد أن استولى في 1851 نابليون 
شّكل  إمبراطوراً،  نفسه  ونّصب  الّسلطة  على 
هوغو حركة مقاومة ولكنها فشلت، فاضطر أن 
يترك وطنه فرنسا ليعيش في منفاه بلجيكا 
 1862 عام  نشر  وفيه   ..1870 عام  حتى 
آالف  منها  بيعت  التي  ”البؤساء“  رائعته 
الّنسخ لطبقة املعذبني واملظلومني... وفي 22 
رئتيه  أصاب  عضال  مرض  وإثر   1885 أيار 
النَّصر  قوس  حتت  ودفن  هوغو  فكتور  توفي 
في مدافن العظماء...    ومن أعماله: ”رجل 
آخر يوم حياة رجل  نبيل“ – ”عمال البحر“ 
محكوم باإلعدام“. وأوراق اخلريف... وقد ُمنح 
أشهر  عن  الفرنسية  الرواية  شكسبير  لقب 
في  لقاء  لنا  فسيكون  ”البؤساء“  له  عمل 

عدد ”حيفا“ القادم...   
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إلي  الزبائن  يتوّجه  عندما  احلاالت  من  كثير  في 
ملساعدتهم في احلصول على قرض سكني، ُبغية شراء 
ًا ما يكون في حوزة هؤالء رأس املال  دار للسكن، غالب
تظهر  ولكن  القرض.  على  احلصول  أجل  من  املطلوب 
إدارة  وهي:  أال  األساسية  املشكلة  احلاالت  هذه  في 
خاطئة مللف القرض السكني، التي تكون السبب في 
في  ووضعهم  سكنياً،  قرضًا  إعطاَءهم  البنوك  رفض 
خانة  ”غير مالئمني للحصول على قرض سكني“.في 
هذه املقالة سأشرح كيفية إدارة ملف القرض السكني 
بصورة مدروسة، من أجل احلصول على موافقة البنك 
أتكّلم  ال  أنني  السكني.ُأشّدد  القرض  إعطائنا  على 
هنا عن احلاالت املُتطرفة مثل أصحاب الوضعه املاّدي 
املتأزّم أو اّلذين أعلنوا إفالسهم.في هذه املقالة سأتطرّق 
طلبكم  رفض  إلى  تؤّدي  التي  األخطاء  أو  األمور  إلى 

للمشكنتا ولكنها أخطاء قابلة للتصحيح كالتالي:
بني  التطابق  عدم   :V�«Ëd�«  �U�uA�  w�  V�ö��«

الراتب الفعلي وبني الراتب اّلذي ُيودع في البنك. كثير 
من الزبائن اّلذين يتوّجهون إلي يعملون عند األقارب، 
احلقيقي،  الراتب  بني  الفرق  أالحظ  احلالة  هذه  وفي 
وبني الراتب اّلذي ُيودع في البنك. لذلك مهم جدًا أن 
يكون هناك اتفاق مع صاحب العمل، وأن يكون هناك 
تطابق تام بني املعاش الفعلي واملعاش اّلذي يودع في 
البنك. ألن غالبية البنوك غير مستعّدة أن ُجتازف مع 

ُمقترضني راتبهم غير ُمحّدد وغير واضح أو ثابت.  
ÍdNA�« V�«d�« �U�uA� w� ÂUE�ô« Ë√ ÂUEM�«

كثير من املوظفني يحصلون على راتب ُمعّني في البنك، 
وفي احلقيقة الراتب ُمختلف أو على رواتب غير ثابتة 
وفي تواريخ غير ثابتة، مثًال مرّة  في أول الشهر، ومرّة 
ُمريح  غير  الوضع  هذا  آخره.  أو  الشهر  منتصف  في 
بالنسبة للبنك وال ُيشجعه على إعطاء القرض لهذا 
غير  العمل  مكان  يرى  أنه  حيث  الزبائن،  من  النوع 
 l�b�« .جّدي ووضعه املادي غير ُمستقر وغير ُمطمئن
بانتظام  الدفع   :ÂUE�U�Ë  b�u*U�  r̈z«œ  qJA�

وبشكل  الُكبرى  واملؤسسات  احلكومية  للمؤسسات 
دائم هو أمر هام جداً، حيث سنضطر كلنا في النهاية 
ُيهمل  الناس  من  كبيرا  جزء  ولكن  الفاتورة  ندفع  أن 
األمر، وهذا ُيجبر هذه املؤسسات بالتوّجه إلى احملاكم 
ودوائر اإلجراءات من أجل استعادة أموالهم، وهذا األمر 
يظهر في نظام تبادل املعلومات، فتكون هناك مالحظة 
السبب  تكون  قد  املالحظات  وهذه  البنوك،  كل  تراها 
 �UJO�   .ًفي رفض البنوك إعطاَءكم قرضًا سكنيا
عدم  أو  رصيد  بدون  شيكات  إعطاء   :  bO�— ÊËb�

حسابكم،  في  املُباشر  اخلصم  طريق  عن  الدفع  احترام 
وإدارة خاطئة للحساب في البنك، قد يؤدي إلى رفض 

على  للحصول  طلبكم 
انتبهوا  لذا  سكني.  قرض 
أن  الشيكات  إعطاء  عند 

تكون ذات رصيد. �UO� ¡«dA� ÷d—…: بعض زبائني 
يتوّجهون إلي بعد أن حصلوا على قرض كبير لشراء 
سيارة، ولكن يكتشفون الحقًا أن أخذ هذا القرض كان 
في  مبا  منه،  التخّلص  طريقة  بكل  فيحاولون  خطاً، 
ذلك بيع السيارة بخسارة، وكل ذلك من أجل احلصول 
 ”√—  vK�  ‰uB�K�  ÷Ëd� سكني.  قرض  على 

U‰: يعتقد كثير من املُقترضني أن رأس املال املطلوب 

للقرض السكني ميكن احلصول عليه عن طريق قرض 
وارد،  غير  االحتمال  هذا  أن  هو  اجلواب  ولكن  خاص. 
ورأس املال يجب أن ال يكون مصدره من القروض أبداً.  

uM��« s„: عليكم ُمتابعة حسابكم  —«cù« qzU�—

في البنك، واالهتمام بأال حتصلوا على رسائل اإلنذار 
بزيادة التسهيالت االئتمانية، أو الدفع املسبق للدخل، 
هذه  العمل.  مكان  من  ُمبّكر  راتب  على  احلصول  أو 
األمور تزيد احتماالتكم للحصول على قرض سكني. 
احلاالت  من  الكثير  في   ∫s|d�ü«  ÷ËdI�  ¡öH Ô�

زبائني  من  كبير  عدد  عملي،  في  اُصادفها  التي 
ُمنّظمون جداً، ودخلهم عاٍل ولديهم رأس مال مناسب. 
ولكن مشكلتهم الوحيدة أنهم كانوا ُكفالء ملُقترِضني 
القرض  أقساط  تسديد  في  ينجحوا  ولم  آخرين، 
السكني. في أغلب احلاالت ّمت تسديد القرض، ولكن 
لم ينتبه زبائني إلى أهمية احلصول على املُستندات 
التي ُتثِبت أنهم أنهوا املوضوع، وسّددوا القرض، كما 
يجب،  كما  قانونيا  املوضوع  إنهاء  إلى  ينتبهوا  لم 
موضوع  في  متورّطني  يعودوا  لم  أنهم  يثبتوا  لكي 
قرض َمن كفلوهم. لذلك أنصحكم بأن تهتموا بإنهاء 
هذا املوضوع بسرعة، كي ال ُيعيق األمر حصولكم على 
املُقَترضني  ُتفّضل  البنوك   ∫  W�ö

Ô
)« سكني.   قرض 

ُمنّظم  البنك  في  حسابهم  واّلذين  الثابت  الدخل  ذوي 
واّلذين يفون بالتزاماتهم. لذلك من املهم جدًا أن نكون 
ُمنّظمني في مكان العمل من ناحية املعاش الشهري، 
الدفع  في  النظام  ناحية  ومن  الشهرية،  والكشوفات 
أي  هنالك  كانت  وإذا  املُختلفة.  واملؤسسات  للشركات 
مشاكل في السابق يجب االهتمام بإنهائها واحلصول 

على املُستندات اّلتي ُتثبت بأنها انتهت.
بديًال  ليست  املقالة  هذه  أن  بالذكر:  اجلدير  *من 
الستشارة إختصاصي مؤهل وليست مبثابة توصية بأي 
شكل من األشكال، وكل حالة يجب فحصها بشكل 
اخلاّصة.*اختصاصي  ظروفها  وحسب  وُمنَفرِد  خاص 
قروض عقارية (يعمل في متثيل املُقترضني أمام البنوك 

وتخطيط مسارات قروض عقارية.
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األدباء  من  مجموعة  املاضي  األسبوع  في  شاركُت 
مراد  الفلسطيني  زيارتهم للشاعر  والشعراء 
للثقافة  الوطنية  اللجنة  عام  أمني  السوداني، 
والعلوم الفلسطينية، حيث قمنا بزيارته في مقر 
في  الفلسطينية  والعلوم  للثقافة  الوطنية  اللجنة 
مدينة رام الله، لتهنئته مبناسبة توليه مهام منصبه 
اجلديد. خالل اللقاء أكد الشاعر مراد السوداني على 
األدباء الفلسطينيني  أهمية استمرارية العمل بني 
في كافة أماكن وجودهم، حتت راية واحدة وموحدة. 
توحيد  على  العمل  أن  إلى  خاص  بشكل  وأشار 
االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني، والذي 
انطلق العمل عليه منذ أربع سنوات مبباركة ودعم 
أعاد  إمنا  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
لهذا االحتاد مكانته التي يجب أن تكون، باعتبار 
حتافظ  التي  الطليعة  هو  الفلسطيني  املثقف  أن 
على احللم وحترسه بعيدًا عن مساومات السياسي 
الشاعر  وأكد  ضغوطات.  من  له  يتعرض  وما 
وحدة  أهمية  على  اللقاء  خالل  لنا  السوداني  مراد 
للثقافة  الوطنية  اللجنة  أن  إلى  مشيرًا  الكلمة، 
الفلسطينية، وبالتعاون مع احتاد الكتاب، ستعمل 
مبوافقة ومباركة الرئيس محمود عباس، على عدة 
تكرمي  أهمها  العاجل.  القريب  في  مهمة  مشاريع 
مائة شاعر وكاتب ومثقف من مائة عام إلى اليوم، 
رحل،  من  لذكرى  إحياء  كبيرة  ثقافية  تظاهرة  في 
ملست  اللقاء  منهم.  وخالل  احلاضر  لفعل  وتكرميًا 
من الشاعر مراد السوداني أنه يلتزم باحتضان كافة 
مناطق  كافة  من  الفلسطينيني  والفنانني  الكتاب 
وسيعمل  الداخل،  فلسطينيي  وبالذات  وجودهم، 
في  الفلسطينيني  األدباء  لدعم  االمكانات  بكل 
العالم  في  لالنطالق  لهم  الفرصة  وإتاحة  الداخل، 
ذلك  نستحق  ألننا  وتردد،  تأتأة  بدون  العربي، 
وانتماؤنا واضح ال غبار عليه.  هذه الكلمات لم 
نكن نسمعها من قبل، بهذا الوضوح، وبهذه اجلرأة، 
خاصة من قبل شخصيات في مواقع رسمية، األمر 
الذي يشحذنا بطاقة جديدة ومتجددة، ويجدد فينا 
األمل بأن ُتفتح أمامنا األبواب في العالم العربي، 
التي لطاملا أُغلقت في وجوهنا. وخالل زيارتنا ملدينة 
صحيفة  حترير  هيئة  على  ضيوفًا  حللنا  الله  رام 
الصحيفة  هذه  فيها،  العاملني  وطاقم  «احلدث» 
التي واكبت وال تزال للنشاط الثقافي في الداخل، 

الكتاب  بإبداعات  ترحيبهم  عن  أعلنوا  والذين 
لنا  وقالوا  الداخل،  في  الفلسطينيني  والشعراء 
وبني  بيننا  التواصل  عن  اليوم  يتحدثون  ال  إنهم 
فلسطينيي الضفة أو القطاع، وإمنا يتحدثون عن 
وحدة هذا املشهد بكل تفاعالته. في احلقيقة فوجئت 
صحيفة  عصرية،  العهد،  حديثة  صحيفة  لوجود 
في  معارضة  صحيفة  اعتبارها  ورغم  نقدية،  حرة 
فلسطني، إال أنها مقبولة، بل وتلقى التشجيع من 
الفلسطينية.  السلطة  في  بارزة  شخصيات  قبل 
األمر الذي لم نعتد عليه في أماكن أخرى في العالم، 
فعادة تكون العالقة بني صحف املعارضة والسلطة 
تشهد  غالباً،  بل  وأحيانًا  حميمية،  غير  عالقة 
توترات ورمبا تصل أحيانًا إلى مرحلة التهديد، ورمبا 
تنفيذ التهديد. أما أن جتد عالقة احترام وتعاون بني 
صحيفة ُتعتبر معارضة والسلطة، فهذا أمر مثير 
متيز  على  يدّل  إمنا  شيء،  على  دّل  وإن  لالهتمام، 
حضاري  شعب  وأنه  الدميقراطية،  في  الشعب  هذا 
روال  والشاعرة  الكاتبة  مع  التقينا  كما  بامتياز. 
سرحان، رئيسة حترير صحيفة احلدث، التي أكدت 
متابعة  على  حرصت  احلدث  صحيفة  أن  بدورها 
ومشاركة الفلسطيني أينما وجد، ولذلك هي تعمل 
في الداخل الفلسطيني، وفي األردن ولبنان وسوريا 
كما القاهرة، عبر نخبة من املراسلني، وعيًا وإدراكًا 
تفاصيل  لكل  الفلسطيني  مواكبة  ألهمية  منها 
ال  لنا،  املؤثر  االحتضان  هذا  إزاء  وفعله.  يومياته 
جديدة،  مرحلة  نشهد  بأننا  أعلن،  أن  إال  يسعني 
العالم  من  يتجزأ  ال  جزء  أننا  تدرك  بدأت  مرحلة 
ما  وأن  معه،  نتواصل  أن  الطبيعي  ومن  العربي، 
جرى مؤخرًا في البرنامج التلفزيوني ”أراب آيدول“  
النهائية  النتائج  عن  النظر  بغض   Arab Idol

بلقب  شريف  حازم  السوري  فوز  عن  متخضت  التي 
«أراب آيدول»  Arab Idol إال أن اشتراك هيثم 
ووصولهما  البرنامج،  في  موسى  ومنال  خاليلة 
مثيرة،  لنجاحات  وحتقيقهما  متقدمة  مراحل  إلى 
من  فلسطيني  عربي  فنان  أي  سابقًا  ُحرم  أن  بعد 
برنامج  أّي  في  االشتراك  مجرّد  من   48 ال  عرب 
فني تلفزيوني في العالم العربي، لهو دلي ل على 
توفر بيئة حاضنة لنا اليوم، لفنانينا ومبدعينا في 
العالم العربي، وكلي أمل أن ال تكون هذه املشاركة، 

وهذه التصريحات، مجرّد طفرة أو نزوة عابرة.     
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ما أن أعلنت السماء ميالد السيد املسيح في بيت 
حلم، وكان الرعاة يسهرون على قطعانهم في بيت 
ساحور، حتى أبرقت السماء وأضاءت بنور لم يعهده 
سماوية  أناشيد  يسمعون  وأخذوا  قبل.  من  الرعاة 
وكأنها ترانيم مالئكية تسيطر عليهم فال يدركون 
كان  التي  احلصيرة  عن  إلياس  أبو  ونهض  كنهها. 
ما  ألنظر  حلم  بيت  إلى  سأذهب  وقال  يتوسدها 
األمر. وكثيرا ما قال احلكماء إن ملكا سيولد وهو 
سيخلص شعبه.. «فكيف سنعرف إذا كان قد ولد 
هذا امللك فعال»؟ تساءل أبو إلياس في قلبه.   أبو 
إلياس رجل يرعى قطيعه مع إخوته في البرية ويبلغ 
من العمر كما يقول أكثر من أربعني عاما، أو رمبا 
خمسني، وهذا ال يعقل بل خمسة وخمسني، وعندما 
فطم السخل عن أمه أمت اخلامسة واخلمسني، وكان 
هذا منذ أربع سنوات تقريبا.. وذبح أمه في العيد 
عندما بلغ ابنه البكر إلياس الثالثني، ويقول وهو 
على يقني إنه تخطى الستني بسهولة. ولم يسمع 
مثل هذه األناشيد أو األصوات الغريبة أبدا. يعيش 
وهناك  هنا  املنتشرة  الكهوف  هذه  في  إلياس  أبو 
في جبال بيت حلم وجوارها، ويرتزق من بيع احلليب 
واللنب واجلنب، واليوم لم يستطع الوصول إلى املدينة، 
ألن القيصر أغسطس أصدر أمرا بأن يذهب كل رجل 
إلى مسقط رأسه ليكتتب هناك، فتوجه إلى مكتب 
الداخلية في القدس لكي يسجل اسمه مع زوجته 
وأوالده.. وقرر الذهاب مشيا على األقدام ألن الزحام 
على الطرقات شديد، واحلركة نشطة وخاصة الوقوف 
بالطابور في مكتب الداخلية.. فيضطر أن يتجاوز 
عن  حلم  بيت  يفصل  الذي  احلاجز  وهو  «احملسوم» 
بااللتفاف  رغب  ولكنه  املواطنني.  سائر  مع  القدس، 
خشية التفتيش على احلاجز عن طريق بيت جاال 
أو جبل أبو غنيم أو أم طوبا أو السواحرة.. والويل 
ملن يلقى القبض عليه بدون هوية أو يتجاوز احلاجز 
من مكان آخر..  وصل أبو إلياس إلى احلاجز فرأى 
يا  هيا  هيا  جدا.  طويال  أمامه  الواقفني  طابور 
الوصل  من  نتمكن  لكي  تقدموا  تقدموا،  جماعة 
بصوت  إلياس  أبو  قال  اإلخوة،  أيها  هيا  سريعا، 
وهذا  احلاجز..  عبور  على  رفاقه  يحث  وهو  مرتفع، 
احلاجز يجتازه كل يوم عشرات املارة الذين يتوجهون 
للعمل في أماكن مختلفة، فإذا كان اجلندي الواقف 
املارة  هناك «آدمي وابن حالل» فإنه يتساهل ويدع 
يجتازون بسرعة، وإال فإنه يذيقهم األمرين.. يدعهم 
على  يقفون  أو  احلارقة،  الشمس  حتت  يجلسون 
وهذه  الدقيق،  التفتيش  دورية  ينتظرون  أرجلهم 
تفتيش  يتم  وحتى  املرء  يحمله  ما  كل  في  تدقق 
ثيابه كلها اخلارجية والداخلية. ولكن ليس في كل 

يوم يولد طفل ملك كهذا، وال يتسجل الناس في 
كان  إلياس  أبا  أن  احلظ  وحلسن  يوم.  كل  الداخلية 
صديقه  إلى  يأخذه  لكي  بيده  اللنب  سطل  يحمل 
أبي حمدي املقيم في شعفاط، طاملا هو مسافر إلى 
القدس، فال يحمل شيئا يحتاج للتفتيش الدقيق.  
وجاء دور أبي إلياس لكي يدخل احلاجز، وكان يتوقع 
كالباقني،  مير  ويدعه  هويته  عن  اجلندي  يسأله  أن 
ولكن النحس حل هذه اللحظة على اجلندي وقرر أن 
يظن  «ماذا  إلياس:  ألبي  الدقيق  بالتفتيش  يقوم 
سأقوم  أم  املتفجرات  أأحمل  اللعني،  اجلندي  هذا 
ملاذا  جرى  «ماذا  اجلندي:  فسأل  فدائية»؟  بعملية 
وإذ  أنا».  من  وانظر  الهوية  خذ  الدقيق؟  التفتيش 
يحاصرون  بالسالح  املدججني  اجلنود  من  مبجموعة 
الواقفني،  طابور  أمام  إلياس  أبا  ويقتادون  املكان، 
وتقدم كبيرهم، ويبدو أنه الضابط وسأله: تعال هون 
إنت، فني بدك تروخ؟؟ شو خامل معك بإيدك؟؟ وقف 
إلياس:  أبو  بعيد..فقال  من  أواعيك  وإشلخ  هناك 
أنا يا حضرة الضابط؟ قال: أيوه إنت. وقف هناك 

وإشلخ. قال: ألله يطولك يا روح، شو بدو مني هذا، 
ومبني بدوش يخلي النهار مير على خير. وأخذ الدم 
يغلي في عروق أبي إلياس، وشعر أن رأسه يكاد 
يتفجر.. وأضاف: يا حضرة الضابط وّحد الله وصلي 
على األنبياء. قال: اعمل أوال ما قلت لك، وبعدها 
سأقول لك ماذا تفعل.. فقال أبو إلياس: يا سيدي، 
سأزور صديقي في القدس، إنه أبو حمدي. وأحمل 
للتسجيل.  الداخلية  إلى  وسأذهب  اللنب  سطل  له 
فقال ابو إلياس: ماذا  قال: إشلخ خليني أشوف.. 
سترى يعني.. ما هو الشيء الذي عندي وليس عند 

غيري؟؟ أنا مثلي مثلك.. قال: أل، وخلص خكي، 
يالله..    ويبدو أن األمر جدي، فال مزاح وال دعابة، 
والرشاشات  والبنادق  األسلحة  صوت  يسمع  وأخذ 
ماذا  حلظة  حلظة،  رأسه..  إلى  وتصوب  نحوه  تتجه 
لنب  هذا  لنب..  سطل  غير  يحمل  ال  فهو  جرى؟ 
وأن  عناده  عن  التنازل  فقرر  آخر.  شيء  أي  وليس 
يخلع الشروال املقصب الذي ورثه أبا عن جد. لكن 
الضابط تابع يقول بلكنته الغريبة وهو يصرخ: بس 
وقف وقف، إيش خامل بإيدك؟ فقال له: لنب. قال: 
يجول  إلياس  أبو  وصار  باألول.  راسك  على  صّبه 
بنظره في وجوه الواقفني، هل يسمعون ما يسمعه 
هو، أو يرون ما يراه هو؟ وسأل الضابط: ماذا تقول 
يا حضرة الضابط؟؟ أال يكفي احلال الذي نحن فيه؟ 
أن  قادرين  وال  أشغالنا  إلى  نطلع  أن  قادرين  لسنا 
اخلضراء،  الدوريات  يوما  فتقولون  مواشينا،  نرعى 
ويوما الكيرن كاييمت، ويوما املنهال ودائرة األراضي 
غير  هذا  املواشي..  أمراض  ويوما  واملستوطنات.. 
األيام..  هذه  في  منها  نعاني  التي  كلها  األوضاع 

جرى؟؟  ماذا  رأسك؟؟  على  اللنب  صب  تقول  وكيف 
تريد  أنك  أم  معنويات؟  حتطيم  أم  استلطاخ  أهو 
اللنب لنفسك، فتقول صبه على رأسك؟؟ هذا غير 
معقول أبًدا.. وإذ به يقول: نعم، معقول ويجب أن 
وراءك  يقف  الذي  وجارك  رأسك،  على  اللنب  تصب 
سيلحسه.. فقال أبو إلياس: أللهم طولك يا روح.. 
ماذا  همك؟؟  تشكو  فلمن  ظاملك  حاكمك  يعني 
أفعل مع جندي كل هّمه إن يهني الناس ويبهدلها؟ 
وجهه  وتأجج  يحتمل،  إلياس  أبو  يعد  ولم  ال،ال.. 
أن  نفسه  في  وقرر  ألحد،  يكترث  يعد  ولم  كاجلمر 

له:  وقال  سيفعل..  ماذا  ليرى  اجلندي  هذا  يتحدى 
وجاري  راسي  على  اللنب  أصب  لن  أنا  ياخواجة،  أل 
الواقف  واجلار  لك..  يحلو  ما  فافعل  يلحسه،  لن 
السن  في  طاعن  شيخ  اسماعيل،  أحمد  هو  خلفه 
وتظهر  والوقار،  اجلالل  عليه  يبدو  بيضاء  حلية  ذو 
أمسك  الضابط،  وتقدم  عينيه.  في  احلياة  حكمة 
وأخذ  إلياس..  أبي  رأس  على  وصبه  اللنب  سطل 
يظن  وهو  الضابط  من  يضحكون  بالدور  الواقفون 
أنهم يسخرون من رفيقهم.. لكنهم يعرفون أن أبا 
لله..  إال  يخضع  وال  ألحد  رأسه  يحني  ال  إلياس 
وما أن رآهم الضابط يسخرون منه، حتى تقدم من 
الشيخ أحمد وصفعه بكفه صفعة أطارت الشرر من 
عينيه.. وقال له: إحلس اللنب.. ما الذي يفعله هذا 
الضابط األرعن.. ملاذا هذا التفنن بالتعذيب؟ أهكذا 
من يريد السالم؟ أم يريدون من الناس االستسالم؟ 
يحفرون احلفرة ويوقعونك فيها ويقولون أنت املذنب، 
إن  اجلديد  املولود  لهذا  ممكن  وكيف  عليك..  احلق 
العجائب  ويعمل  القلوب  ويوحد  املسألة  يحل 
ويجعل الناس حتب بعضها؟؟ أهو فعال ملك جديد؟ 
هذه التساؤالت وغيرها اجتازت في رأس أبي إلياس 
بلحظة واحد.. ولكن الشيخ أحمد اضطر أن يلحس 
إلياس  أبو  أما  مثله؟  شيخ  يعمل  فماذا  اللنب، 
يضرب  الضابط  رأى  وعندما  ساكتا..  بقي  فما 
الشيخ بصق في كفه وصفع الضابط صفعة جعلته 
ينسى حليب أمه التي أرضعته إن كانت أرضعته 
حليبا.. وكأن شرارة االنتفاضة اشتعلت من جديد.. 
فضربه الضابط بكعب البندقية، وأخذ أبو إلياس 
باحلجارة  يرميه  وشرع  عنه،  وابتعد  عليه،  يبصق 
وبكل ما ميسك به. وحسب أبو إلياس أن الضابط 
سيطلق الرصاص عليه وقد يرديه قتيال، فقال في 
الوراء  إلى  تكتيكيا  انسحابا  سأنسحب  نفسه: 
ألني غير مسلح. واحتمى بني الواقفني ثم فر من 
هناك، وأخذوا يبحثون عن هذا اإلرهابي الذي أعلنوا 
زيارة  مبناسبة  القدس،  في  نفسه  ليفجر  جاء  أنه 
الذين  الرومان  إنهم  للمنطقة.   األمريكي  الرئيس 
ال يرحمون وال يشفقون، وقد عرفوا بقسوتهم وشدة 
بأسهم، ما شأنهم وشأن هؤالء املساكني الوافقني في 
الطابور على احلاجز؟ غالبيتهم من الرعيان والفقراء 
واملسحوقني، فهذا يحمل سخال، والذي أمامه يحمل 
نعجة، والذي وراءه يربط عجلة ويجرها معه، وذلك 
يريدون  وكلهم  شعير،  شوال  أو  قمح  كيس  يحمل 
التوجه إلى املغارة ليروا املولود اجلديد ويباركون ألمه 
وألبيه.. وتساءل أبو إلياس: يا ترى هل يقدر هذا 
املولود اجلديد أو امللك اجلديد الذي سيخلص العالم، 

أن يخلصنا من االحتالل؟؟ 
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العربي  املجتمع  مركبات  كل  جمع  وطني  عرس  في 
في الداخل الفلسطيني ووفود من دبي واألردن وتركيا 
وغزة هاشم والقدس الشريف في لوحة تعددية حضارية، 
العربي  الوسط   2014 عام  شخصية  تكرمي  حفل  مت 
من  اكثر  األســد.  بحضور  دير  في  الباشا  قاعة  في 
قامت  التوالي،  على  السادسة  وللسنة  شخص  الف 
في  العربي،  املجتمع  في  شخصية  تكرمي  مؤسسة 
والداخل  عامة  العربي  الوطن  كل  في  املبدعني  تكرمي 
حقاً.  حضارية  صورة  تعكس  كي  خاصة  الفلسطيني 
حيث ّمت تكرمي خمسة وعشرين شخصية اعتبارية من 

كل املجاالت، وعشر رجال دين من كل الطيف العربي 
احلسيني  كمال  د.  لسان  على  جــاء  وكما  ــواحــد.  ال
وجميل  رائــع  هو  كم  للمؤسسة:  التنفيذي  الرئيس 
جهودهم  عــصــارة  قــدمــوا  أشــخــاص  بتكرمي  نقوم  ان 
الرقي  عجلة  ودفــع  شعبهم،  أبناء  خدمة  سبيل  في 
حياتهم  في  نكرمهم  أن  أكثر  رائــع  وكم  مبجتمعهم 
وليس حينما يرحلون عن هذه الدنيا، فالتكرمي بحد 
ذاته ظاهرة حضارية وقوة دفع جتعل من املكرمني في 
األفضل  تقدمي  في  ورغبة  والعطاء  التألق  من  حالة 
سوف  باختصار  إليها،  بحاجة  نحن  كثيرة  وإجنــازات 

يجعله التكرمي من دائرة مضاءة إلى أخرى أكثر ضياء.  
ويقف على رأس هيئة التحكيم سعادة القاضي فارس 
في  االعتبارية  الشخصيات  مــن  ومجموعة  ــالح  ف
مت  والسينما،  املسرح  مجال  العربي. وعن  املجتمع 
بأن  احلفل  عريف  وذكر  مصري،  أسامة  الفنان  تكرمي 
من  العديد  تأسيس  على  عمل  مصري  أسامة  الفنان 
املهرجانات املسرحية والفرق املسرحية، مما أتاح الفرص 
بالترويج  املصري  واهتم  بالعمل،  للفنانني  العديدة 
جميع  في  البالد  داخــل  من  العرب  الفنانني  جلميع 
وسائل اإلعالم احمللية والعاملية، كما كتب وأعد وترجم 

نحو (30) عمل مسرحي ملعظم املسارح العربية في 
البالد. وأمور أخرى ال تعد وال حتصى، تصب معظمها 
نهاية  وفي  الفلسطينيني.  والفنانني  الفن  خدمة  في 
االحتفال قامت املؤسسة بتهنئة وتكرمي  أربعني طبيب 
االحتفال  عرافة  في  وكــان  جناحهم.  مبناسبة  وطبيبة 
حسني  والصحفي  مصاروة  إميان  والشاعرة  اإلعالمية 
مجموعة  بدوية  محمود  واملطرب  الفنان  وقدم  الشاعر 
تصدر  املؤسسة  أن  إللى  الوطنية. يشار  أغانيه  من 
كتاب بعد كل حفل كي يوثق قصة جناح كل املكرمني 

يعمل في حتريره الصحفي رشيد خير.
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كل الحمالت صفحة

شو مشاوي عالعيد؟!
لحوم بسعر فريد

 25´24

نشر مؤخرا باحثون من سلطة اآلثار تقريرا في 
 Israel Journal) إحدى املجالت العلمية
of Plant Sciences) على اكتشاف آثار 
لزيت الزيتون يعود تاريخها إلى 8000 عام 
قبل أيامنا. وقد مت العثور على بقايا الزيت 
سلطة  أجرتها  التي  األثرية  احلفريات  خالل 

اآلثار في صفورية.
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بني  صفورية  في  ــريــة  األث احلفريات  أجريت 
الباحثني  بــإدارة   2013  –  2011 األعــوام 
من  جيتسوف  منــرود  و  ماليفسكي  (يانير 
امتداد  على  احلفريات  تركزت  اآلثــار.  سلطة 
الشمالي  القسم  ــي  (ف  ،79 ــم  رق ــشــارع  ال
واجلنوبي منه)، باملنطقة املعدة لتوسيع الشارع، 
وكشفت عن آثار االستيطان التابعة لفترات 
عديدة، ابتدأ من العصر احلجري وحتى الفترة 
أيامنا  قبل   10000 بني  (مــا  البيزنطية 
وحتى القرن السادس ميالدي). كنا قد أشرنا 
إلى احلفريات وأهميتها بتقرير موسع (أنظر 
الثاني  كانون   25 تاريخ  من   161 العدد 
2013). من بني أبرز املكتشفات في اجلزء 
الشمالي من الشارع، كانت آثار االستيطان 
(ما  األخير  احلجري  العصر  إلى  تعود  التي 
قبل اكتشاف الفخار 8500 – 6000 عام 
ق.م) استمرارا إلى العصر النحاسي (4000 
بقايا  – 3300 ق.م). كما مت العثور على 
املباني التابعة لعصر البرونز القدمي (املرحلة 
األولى منه تاريخها ما بني 3300 – 2200 
أن  احلفريات  تلك  خالل  برز  ما  أكثر  ق.م.). 
النحاسي  للعصر  تعود  املكتشفات  غالبية 
والبرونزي األوسط، سوى معصرة لزيت الزيتون 
تاريخها للفترة البيزنطية.  أما في القسم 
الكشف  فتم  احلفريات،  منطقة  من  اجلنوبي 
مبنية  الشكل  مستطيلة  مباني  بقايا  عن 
من احلجر الكلسي، يرجع تاريخها إلى عصر 
البرونز القدمي. بعض اجلدران كانت ذات زوايا 
مستديرة (وليست زوايا قائمة كما هو البناء 
أدوات  مثل  مكتشفات  على  وعثر  ــادة).  ع

تابعة  مباني  وأجــــزاء  ــوان  ــص ال
والعصر  األخير  احلجري  للعصر 

النحاسي.

Êu�|e�« X|“ vK� —u!F�«

أدوات  من  العديد  على  العثور  مت  احلفريات  خالل 
الباحثون  واهتم  املختلفة.  للعصور  التابعة  الفخار 
باستخراج العينات من تلك األدوات بهدف دراسة ما 
البحث  جرى  وقد  القدمية.  العصور  في  تخزنه  كانت 
باملشاركة مع د. دفوري مندار من املعهد لعلوم الكرة 

األرضية في اجلامعة العبرية. 
شمل البحث أخذ أجزاء من أدوات الفخار ومن ثم، كان 
باإلمكان إجراء احملاولة في مختبرات اجلامعة، بواسطة 
املواد  فحص  لذلك،  مخصصة  كيميائية  فحوصات 
التي بقيت متمسكة بجدران اجلرّة، ليكون باإلمكان 
استرجاع ماهية املواد التي مت تخزينها في تلك اجلرار 
املختبر  في  الفحوصات  أشــارت  القدمية.  بالعصور 
النحاسي-احلجري  العصر  من  الفخار  أدوات  أن  الى 
(قبل 8000 عام)، احتوت على زيت الزيتون. وقد 
من  الزيتون  زيت  مع  األثــري  الزيت  بقايا  مقارنة  مت 
بالدنا عمره ال يتعدى العام الواحد، فكانت املميزات 
البحث  هذا  يشير  النوعني.  كال  في  جدا  متشابهة 
إلى أن الزيت من العصر النحاسي حفظ حتى أيامنا 
قرابة  على  البحث  إجــراء  مت  جدا.  ممتازة  بحال  هذه 
20 جرّة من بينها اثنتان تاريخها العصر النحاسي 

(5800 عام ق.م). 

·UA��ù« WOL�√

استعرضنا  خالله  من  والــذي  سابق  عدد  في  أشرنا 
بذور  اكتشاف  عن  البحر،  في  األثرية  املكتشفات 
حيفا،  من  اجلنوب  إلى  البحار  أعماق  في  الزيتون 
والتي تشكل أقدم أثبات على صناعة زيت الزيتون، 
قبل  عام   7000 (قرابة  النحاسي  العصر  تاريخها 
أقدم  فهو  صفورية  من  االكتشاف  أمــا  أيــامــنــا).  
اكتشاف ملموس الستعمال الزيت. ويعتبر هذا أقدم 
إثبات في بالدنا ومن احملتمل أنه أقدم إثبات في 
الشرق األوسط على اإلطالق. وهذا يشكل داللة أيضا 
على أن زيت الزيتون اعتبر عنصرا أساسيا في غذاء 

اإلنسان منذ تلك الفترة.
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”حالوة  فيلم  بعودة  احلكم  صدور  بعد 
حذف  دون  األصلية  بالنسخة  روح“ 
املصري  املنتج  افتتح  مشاهده،  من  أي 
في  الفيلم  مــجــددًا  السبكي  محمد 
اجلــاري  األول  ــون  كــان  24 ليلة  مصر 
أهل  بحضور  ضخمة  احتفالية  ضمن 
مؤلف  إلى  إضافة  ــالم  واإلع الصحافة 

الفيلم علي اجلندي واملخرج سامح عبد العزيز وجميع األبطال محمد لطفي 
وباسم سمرة وصالح عبد الله  وجنوى فؤاد وغيرهم...  وعلى رأسهم النجمة 
إلى  الفيلم  بعودة  لالحتفال  مصر  إلى  خصيصًا  سافرت  التي  وهبي  هيفا 

مختلف الصاالت املصرية والعربية.

 ‚U ³ Ý” n u ð WK Šd   U O U F  s L {
w ³ þu Ð√ w  “ U D O × L K  u H u
فؤاد عبد الواحد يالقي اجلمهور في «سكاي الين» برفقة ميريام فارس

يستعد الفنان فؤاد عبد الواحد للقاء جمهور اإلمارات، ضمن عرض غنائي 
بنظام اجللسات الغنائية على مسرح «سكاي الين» العائم في مياه كورنيش 
للمحيطات»  فولفو  «سباق  توقف  مرحلة  فعاليات  ضمن  وذلك  أبوظبي، 
ملوسم 2015/2014 في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، برفقة الفنانة ميريام 
فارس التي أحيت احلفل في نفس الليلة حتت عنوان «جلسات وناسة»، وذلك 
أبوظبي  هيئة  تنظيم  ومن  مساء،  الساعة الثامنة  اجلاري  ديسمبر   26 يوم 
للسياحة والثقافة، اجلهة الرسمية املنظمة حملطة «سباق فولفو للمحيطات» 
في العاصمة اإلماراتية. وقدم فؤاد عبد الواحد املعروف بأدائه لعدة أغاني 
مشهورة كأغنية واشنطن، ومافيك حيلة، وأربعة وعشرين، باقة من األغنيات 
اجلديدة املفضلة لدى اجلمهور خالل احلفل، ومن بينها أغنيته اجلديدة «كفيت 
ووفيت» التي أطلقها مصورة مؤخرًا عبر الفضائيات واإلذاعات ومن خالل 
قناتي الرسمية في موقع «اليوتيوب» العاملي. وقدم فؤاد خالل احلفل الفني 
«جلسة وناسة» برفقة ميريام فارس، أغانيهم على مسرح «سكاي الين» الذي 
تقليدي  عربي  مجلس  إلى  حتويله  مت  حيث  مربع،  متر   400 حجمه  يبلغ 
من  متكامل  بإخراج  احلفل  وأقيم  أبوظبي،  لكورنيش  اخلالبة  املناظر  وسط 
تبلغ  املسرح  فوق  حائط  على  اجلوانب  متعدد  املرئي  والبث  الصوت  حيث 
أغنياته  أحدث  الواحد  عبد  فؤاد  أطلق  قد  وكان  مربع.   متر   60 مساحته 
جناحًا  وحققت  الياسري،  ياسر  إخراج  من  ووفيت“  ”كفيت  بعنوان  املصورة 
كبيرًا بعد عرضها عبر القنوات الفضائية العربية وعبر قناته اخلاصة في 

”اليوتيوب“ والتي صورها في جورجيا خالل يومني عمل وتصوير.

 b ¹b '« U N u ³ « Õd Dð 5¼Uý w K Ëœ
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ــورت  ـــام ص  على مـــدى ثــالثــة أي
كليبني  اللبنانية  الــســنــدريــلــال 
االول  الكليب  أغانيها،  ــدث  ألح
واحلان  كلمات  من  نظراته  بعنوان 
متيم،  وتــوزيــع  ــي  ــاع ــرف ال محمد 
االزياء من تصميم املصري محمود 
ــر أحــمــد  ــصــوي ــت ــي مــديــر ال غــال
باخوس  للمخرج  ـــراج  واإلخ حسني 
الثاني  ــيــب  الــكــل ـــا  ـــوان.  أم عـــل
من  سعيدة  سنة  بعنوان  فأغنية 

كلمات السيد علي، أحلان أحمد البرازيلي وتوزيع رئيس فرقتها املوسيقية 
املوزع أحمد عبد العزيز، األزياء من تصميم السندريلال وهذه األغنية عبارة 
عن معايدة من السندريلال اللبنانية لكل أبناء الوطن العربي مبناسبة أعياد 
امليالد ورأس السنة. وقد استعان املخرج باخوس علوان مبدير التصوير يحيى 
ـ3d  في األغنية. يذكر أن األغنيتني من إنتاج شركة  فهمي لتنفيذ تقنية ال
مزيكا أما تنفيذ اإلنتاج فكان لشركةtake one  عبد الفتاح جالل. وقد 

صورت دوللي شاهني حلقة من برنامج الليلة على التلفزيون املصري، وكانت 
حلقة خاصة لتكرمي الفنانة األسطورة صباح، وغنت دوللي مجموعة من أغاني 
الشحرورة اللبنانية واملصرية. واجلدير بالذكر أن السندريلال اللبنانية تنتظر 

إطالق ألبومها اجلديد الذي يحمل عنوان ”السندريلال“ قريبا من مزيكا.
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حّلت الّنجمة لورا خليل مساء الّسبت املُنصرِم ضيفًة متأّلقة على برنامج 
غّنيلي تغنيلك، عبر شاشة اجلديد حيث أطربت املشاهدين بصوِتها الرّنان، 
املواويل  من  كبيرة  مجموعة  إلى  إضافًة  أغنياِتها،  من  جميلة  باقة  وغّنت 
ْتُهم ِخّصيًصا لِتلك احللقة. على صعيٍد آخر، حتيي  وبيوت العتابا اّلتي أعدَّ
لورا ومبناسبة عيد امليالد املجيد حفًال في ُمنتجع GRASSIAS- عّكار 
شمال لبنان. أّما ليلة رأس الّسنة تودِّع لورا العام 2014 وتستقِبل العام 
2015 بحفٍل ضِخم ُيقام في فندق RIVIERA – بيروت  مبشاركة الفّنان 

هادي خليل.
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ألــف  ـ40  ال ـــة  ـــراب ق ــحــضــور  ب
ــبــحــريــن  ــة ال ــب شــخــص فـــي حــل
الدولية، احتفل الفنان اإلماراتي 
”السفير  ــي  ــم ــس اجل ــني  ــس ح
احلسنة“  للنوايا  ــادة  ــع ال ــوق  ف
بذكرى  البحريني  اجلمهور  مع 
ــي مملكة  ــيــة ف ــوطــن األعــيــاد ال
حماسهم  وسط  تنقل  البحرين، 
في  ومشاركاتهم  وصيحاتهم 

الغناء بني مجموعة من أهم أغنياته املتنوعة األحلان واأللوان املوسيقية التي 
اخلليجية  الفنون  من  املتنوع  الغنائي  أرشيفه  من  دائما  اجلسمي  يقطفها 
وبعد  الغنائية  وصلته  بدء  قبل  اجلسمي  حسني  وهنأ  واملختلفة.  والعربية 
مملكة  اعتالئه املسرح املخصص للحفالت في حلبة البحرين الدولية، ملك 
وقيام  الوطنية  األعياد  ذكرى  مبناسبة  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  البحرين 
الدولة البحرينية احلديثة في عهد املؤسس أحمد الفاحت ككيان عربي إسالمي 
عام 1783 ميالدية، والذكرى 43 النضمامها في األمم املتحدة كدولة كاملة 
العضوية، والذكرى 15 لتسلم صاحب اجلاللة امللك ملقاليد احلكم، متمنيًا 
دوام األمن واألمان والعزة لهذا الوطن اخلليجي العربي. وسجل اجلسمي مع 
هذا احلفل في مملكة البحرين جناحًا جديدًا مع اجلمهور البحريني واجلنسيات 
ملل،  أو  توقف  دون  األغنيات  مع  واملتفاعلة  احلاضرة  والعربية  اخلليجية 
بقيادة  املوسيقية  الفرقة  برفقة  غنائه،  أثناء  معه  األغنيات  معظم  مرددين 
املايسترو وليد فايد. وقد حل اجلسمي ضيفًا خالل احللقة اخلتامية للموسم 
الثالث من برنامج اكتشاف املواهب الغنائية «أرب آيدول» وقدم خالل أربع 
إطالالت مجموعة من أغنياته بدأها في اإلطاللة األولى بأغنية «وتبقى لي» 
الثالثة  اإلطاللة  في  ليقدم  الصبح»  بأغنية «ستة  الثانية  في  أتبعها  ثم 
عازفًا على آلة البيانو األغنيتني» والله ما يسوى وفقدتك» أضاف إليهما 
أغنية  ثم  أحالم،  اإلماراتية  الفنانة  من  بطلب  وحشتيني»  «بحبك  أغنية 
«بحبك يا لبنان» في نفس اإلطاللة داعيًا أعضاء جلنة التحكيم مشاركته 
يًا  الغناء، ليختتم إطاللته بأغنية «بشرة خير» التي حققت املركز األول عرب
أغنية   100 أهم  وضمن  العاملي،  «اليوتيوب»  موقع  في  مشاهدة  كأكثر 

ـ50 مليون مشاهدة.   عاملية، بتخطيها حاجز ال
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األيام  هذه  الغامرة  السعادة  من  صبري حالة  التونسية هند  املمثلة  تعيش 
حيث حصلت مؤخرا على وسام األدب والفنون بدرجة فارس من املركز الثقافي 
جديدها  عن  الفرنسية.  الثقافية  التكرميات  أعرق  من  واحد  وهو  الفرنسي 
السينمائي قالت هند: لدي فيلمان بتونس أولهما مع رضا الباهي اسمه 
ولدينا  مكتمل“  قمر  ”ليلة  اسمه  نعناع  فارس  مع  والثاني  حلب“  ”زهرة 

أزمة  في  األخرى  هي  التونسية  السينما  ألن  الفيلمني  في  متويل  مشكلة 
السينما  إلى  الفيلم  بهذا  أعود  قالت:  حلب  زهرة  فيلم  عن  اما  كبيرة. 
التونسية بعد غياب 7 سنوات، وهو يتعرض لقضية استغالل البشر حتت 
وصعوبة  النكاح،  جهاد  نتيجة  يأتون  الذين  األطفال  ومصير  الدين،  ستار 
وضعهم القانوني، وأجسد من خالل هذا العمل شخصية صحافية ترصد تلك 
االنتهاكات وتنقل ما يتعرض له النساء في سوريا من استغالل جنسي فاضح 
ومهني لكرامتهن وإنسانيتهن حتت ستار الدين، خصوصًا أن األمر ال يقتصر 
على سوريا حيث أن العدوى انتقلت إلى تونس، وعجزت احلكومة التونسية 
عن إيجاد قانون يحمي أطفال ثمار العالقات غير القانونية والتي غذتها 
الفتاوى الدينية املتطرفة واملتزمتة. ملاذا قررت العودة الى السينما التونسية، 
على  وأحــرص  ووطني،  بلدي  سينما  فهي  التونسية  السينما  أعشق  أنا 
شهرتي،  وسبب  بدايتي،  منذ  علّي  الفضل  صاحبة  وهي  فيها،  املشاركة 
وقدمتني للسينما العربية بشكل عام منذ أول أفالمي ”صمت القصور“، 
والذي أعطاني فرصة كبيرة ما زلت حتى اآلن أدين لها بالفضل في شهرتي 
في سن صغيرة، وعندما أجد الفرصة مالئمة ال أتردد في تقدمي أفالم تونسية 
وقد مرت السينما التونسية في الفترة األخيرة بأزمة اقتصادية كبيرة اثرت 

على السينما بشكل كبير.
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عناصر  كل  لتظهر  جيدة  إنتاجية  ظروف  تتوفر  أن  بد  ال  ولكن  بالتأكيد 
العمل بشكل جيد خصوصًا أن تلك النوعية من األعمال هي التي منحت 

”السينما“ فرصة االستمرار. 
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الذي  العمل  اآلن  حتى  أجد  لم  حيث  املقبل،  رمضان  دراما  عن  أغيب  رمبا 
مستمر،  بشكل  التلفزيوني  التواجد  افضل  ال  انا  كذلك  لتقدميه  يستفزني 

وأرى في غيابي فرصة لتربية إبنتي ”عاليا“ و“ليلى».  
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املتحدة  لألمم  التابعة  العاملي  الغذاء  ملنظمة  سفيرة  بصفتي  عملي  أواصل 
حيث بدأت بوضع اللمسات األخيرة على إطالق حملة القضاء على اجلوع في 
العالم العربي وقد انضممت إلى جهود مشاهير العالم لرفع مستوى الوعي 
العام ملكافحة اجلوع في البلدان النامية ومنطقة الشرق األوسط خصوصًا مع 

تزايد آثار األزمات االقتصادية والغذائية املتالحقة.
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قدم الفنان السوري جورج وسوف معايدة خاصة جلمهوره برسالة مصورة حيث 
هنأهم فيها بعيد امليالد ورأس السنة.وظهر وسوف في الفيديو من غرفته 
يًا الستكمال عالجه، وأشار وسوف إلى  في السويد حيث يتواجد هناك حال

أنه سيلتقي جمهوره في حفل رأس السنة في دبي.
حميد الشاعري ومحمد محيي في ديو جديد بعنوان «ليلة»

الشاعري  حميد  الليبي  الفنان  أن  املصرية  اإلعالمية  املصادر  بعض  أكدت 
سجل ديو مع الفنان املصري محمد محيي حتت عنوان «ليلة» وهي إشراف 
املوزع محمد صقر، والديو من كلمات أمير طعيمة، وأحلان مصطفى شوقي.
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عبر  خليل  مكسيم  ــوري  ــس ال املمثل  نشر 
التواصل  مــواقــع  ــد  أح على  اخلــاصــة  صفحته 
اإلجتماعي، صورة له وخلفه شجرة امليالد، ووّجه 
وعّلق  امليالد.   عيد  مبناسبة  جلمهوره  معايدة 
خليل على الصورة، قائالً: ”ميالد مجيد مليء 
باحلب و الدفا.. واالمل ..ببكرا احلى ..عنوانو 

السالم..“.

نتقدم من جميع القراء بأمنيات السعادة وأعياد مجيده وكل 
 dOš n�QÐ r²½«Ë ÂUŽ

مع محبتي تغريد عبساوي



www.facebook.com/gardenrestwww.gardenrest.co.il
للحجز واالستفسار 8507061-04حيفا، جادة بن غوريون 43

ميالد مجيد ورأس سنة مباركة
كل عام وأنتم بألف خير

من طاقم الجاردن
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... وسهرة بأجواء
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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)

الوقت  بعض  اقِض  اآلخرين.  فلسفة  انظر إلى 
ببعض  أن تقوم  حاول  األطفال.  إلى  في االستماع 
عالقات  على  حتصل  منزلك.  في  التغييرات 

جديدة. أسعد أيامك هو يوم اجلمعة. 

منك  يطلبون  قد  سنًا  منك  األكبر  أسرتك  أفراد 
أمور خارجة عن استطاعتك. عملك اخلاص بجانب 
إلى  انضم  مربحًا للغاية.  يبدو  األساسي  عملك 
اجلماعات اإلنسانية. أسعد أيامك هو يوم األحد. 

اقض بعض الوقت في نوع من الراحة واالسترخاء. 
بعض الضغوط في املنزل تسبب لك توترات. فواتير 
غير متوقعة يصعب عليك دفعها. كن حذرًا في 

مصروفاتك. أسعد أيامك هو يوم اخلميس. 

في  صعوبة  جتد  قد  ولكن  املواجهة  حتب  إنك ال 
قد  الوقت  لبعض  مبفردك  املشي  األمر.  تفادي 
عمل  برحلة  قم  أفكارك.  تنظيم  على  يساعدك 

قصيرة إن أمكن. أسعد أيامك هو يوم اخلميس.

اجعل شعارك «احلب وليس احلرب» وستجد األمور 
تسير على ما يرام. قد تواجه بعض اخلالفات مع 
العمل  بني  للجمع  خطط  معك.  يعيش  شخص 

والترفيه. أسعد أيامك هو يوم االثنني. 

أسلوبك الفريد في احلياة يجذب إليك الكثيرين. 
وستستطيع  العمل  في  مهاراتك البارزة  استغل 
أن تتوصل إلى نتائج عظيمة. هذا ليس بالوقت 

املناسب للمخاطرة. أسعد أيامك هو يوم األحد. 

جتنب رغبتك الدائمة في بدء املجادلة. مساعداتك 
التي تقدمها تكون قيمة. إذا لم تتخذ حذرك فقد 
مشاكل  تواجه  قد  خاطئ.  بشكل  اآلخرون  يفهمك 

عاطفية. أسعد هو يوم االثنني. 

تراعي  أن  وحاول  الغير  مساعدة  بالك  ضع في 
قيمة  معلومات  لديك  قد يكون  رفيقك.  مشاعر 
مستعدًا  كنت  إذا  إال  جدال  أي  تبدأ  ال  لتداولها. 

لقبول النتائج. أسعد أيامك هو يوم الثالثاء.

قد يتحّتم عليك أن تدافع عن رفيقك. مخاطراتك 
نظر  لفت  أجل  من  أموالك  تهدر  ال  تنجح.  لن 
تنقذ  لن  الكثيرة  ومحاوالتك  عملك  اآلخرين. 

املوقف. أسعد أيامك هو يوم األحد. 

ستساعد  طبيعتك  األصدقاء.  مع  خطط للخروج 
على فهم اآلخرين. رحالت العمل ال تزودك مبعلومات 
قّيمة ولكنها مجدية. ال تتسرع في توقيعك على 

وثائق. أسعد أيامك هو يوم اخلميس. 

حتسن  املنظمات  لبعض  املتميزة  مساهماتك 
املال  من  مزيد  إحراز  ميكنك  سمعتك.  من  كثيرًا 
إذا استغليت ما ادخرته في استثمارات متجددة. 

أسعد أيامك هو يوم اخلميس.

ميكنك إحراز كثير من املال ولكن ينبغي أال يكون 
هناك  متهورة.  ومخاطرات  خطط  خالل  من  هذا 
ميكنك  االستثمارات.  يخص  فيما  بعض اإلحباط 

بدء عالقة جديدة. أسعد أيامك هو يوم الثالثاء. 
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1 كيلوغرام من لنب املاعز.
½ كوب من األرز.

2/ملعقتان كبيرتان من النشاء (دقيق الذرة).

6 إلى 7 أكواب من مرقة اللحم أو الدجاج.
3 إلى 4 فصوص من الثوم (مهروسة).
1 باقة من الكزبرة الطازجة (مفرومة).

2 إلى 3 مالعق كبيرة من السمنة أو الزبدة املُذابة.

∫W Ò�J�« ’«d�√ d|œUI


1 كيلوغرام من حلم الغنم أو اخلروف املفروم (املدقوق) خاص بالكّبة.
4 أكواب من البرغل الناعم.
1 كوب من السميد اخلشن.

1 بصلة صغيرة احلجم (مفرومة ناعمة).
القليل من امللح.
رّشة بهار أبيض.

القليل من املاء لدعك الكّبة.

∫…uA(« d|œUI


الدهن)،  من  القليل  اخلروف (مع  أو  الغنم  حلمة  من  كيلوغرام   1
مفرومة بشكل خشن.

4 بصالت متوّسطات احلجم، مفرومات ناعًما.
4 مالعق كبيرة من السمنة أو الزبدة.

القليل من امللح.
1 ملعقة صغيرة من البهار احللو.

½ ملعقة صغيرة من القرفة.
½1 كوب من اجلوز املفروم أو الصنوبر املقلي.

∫dOC���« WI|d"

ُيغسل األرز، وُيسلق في مرقة اللحم أو الدجاج، حّتى يطرى متاًما، 
ويكاد ينهرس.

ُيذاب دقيق الّذرة (النشاء) في ربع كوب من املاء الفاتر، وُيضاف 

إلى مزيج األرز. 
ُيهرس األرز في خّالط الطعام، ليصبح قشدًيا وناعًما.

املستمّر  التحريك  مع  النار  على  وُيطهى  اللنب،  مع  األرز  ُيخلط 
للحصول على «حساء» مغلّي. إذا كان احلساء سميًكا جًدا، ميكن 

إضافة املزيد من املرقة إليه.
ُتذاب الزبدة أو السمنة وُيقلى فيها الثوم املهروس ليصبح شاحب 
الّلون. ُتضاف الكزبرة الطازجة املفرومة، وُيسكب اخلليط فورًا فوق 

حساء اللبنّية.
التحريك  مع  اللبنّية  حساء  إلى  اجلاهزة  الكّبة  أقراص  ُتضاف 

املستمّر حّتى تنضج أقراص الكّبة بشكل جّيد.
ُتقّدم اللبنّية مع األرز املسلوق.

∫…uA(« dOC%

ُتسّخن السمنة وُيقلى فيها البصل ليذبل ويصبح طرًيا. 
املستمرّ،  التحريك  مع  القلي  وُيتابع  وامللح،  املفروم  اللحم  ُيضاف 

حّتى يتبّخر كّل املاء من القدر وينضج اللحم.
ُتطفأ النار وُيضاف البهار احللو والقرفة واجلوز أو الصنوبر املقلي 
حتضيرها  ميكن  أّنه  علًما  متاًما،  لتبرد  احلشوة  ُتترك  احلشوة؛  إلى 
قسم  في  احلشوة  حفظ  ميكن  كما  مسّبًقا.  يومني  أو  يوم  قبل 

التجليد من الّثالجة الستعمالها الحًقا.

∫W Ò�J�« ’«d�√ dOC%

ُيغسل البرغل وُيصّفى. ُيضاف إليه اللحم والبصل املفروم وامللح 
ًدا، وُيضاف إليها املزيد من املاء عند  والسميد. ُتدعك الكّبة جّي

احلاجة، لتصبح دِبَقة.
ُحتشى  ثّم  اجلوز،  حّبات  بحجم  صغيرة  كرات  إلى  الكّبة  ُتقرَّص 

باحلشوة وُتغلق (ُتختم)؛ وبعد أن تبرد قليًال توضع في اللبنّية.
في  سلقها  يستحسن  مسّبًقا،  الكّبة  أقراص  حتضير  أردت  إذا 
3 إلى 4 أكواب من املاء املغلي مع ملعقة صغيرة من امللح كي 
جتمد، ثّم ُترفع مبلعقة ذات ثقوب وتوضع في مصفاة لتبرد متاماً. 
الّثالجة،  من  التجليد  قسم  أو  الّثالجة  في  حفظها  حينها  ميكن 

الستعمالها الحًقا.
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 ∫UNŽËd� w� «b¹bł U−²M� ÕdDð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

Egg McMuffin g¹Ëb½UÝ

  UMO²��« w� Á—UJ²Ð« - Íc�«Ë ¨i³³�« g¹Ëb½UÝ Íu²×¹

 W×¹dýË  ¡«dH�  WM³ł  ¨WCOÐ  vKŽ¨  …b×²*«   U¹ôu�«  w�

ÆWHOHš WOŠU³� W³łË bF¹Ë Æ…—ËbMÐ

 uMOAðuÐU�  …uN�  W�U{SÐ  Egg McMuffin  g¹Ëb½UÝ

jI� ÆÃÆ‘ ≠14.90» Êô« WK�UJ²� —uD� W³łu�

 tO�U� „U� ŸËd� w� ¨13∫00 WŽU��« v²Š Âu¹ q� d�u²� 

 ¸ qOzuLý ÊUł ¸ rO½u�« ∫WO�U²�« …—U²*« rŽUD*« s� œbŽË

 lL−�  ¸  Œd¹b¼  M  lL−�  ¨ ËdOŠ  XOÐ  ¸  w½ôuł  ‚dH�

 ¸  f¹b¹dH�«≠ÊËdš“  ‚dH�  ¸  Uð«   U¹d�  ¨ÊuH�²¼  dŽUý

 ÊbM� ¸  VOÐ«  qð ¨·uKO¹«  ¸  U½u¹ —UH� ‰u½uÝ ¸ rO¹UHý

 ÁeM²�  ¸   VOÐ«  qð  ¨bKOAðË—  …œU??ł  ¸  VOÐ«  qð  —̈u²�OMO�

 ¨·U¼e¼ lL−� ¸ ÊUł  U�— ÊuK¹« lL−� ¸ VOÐ« qð d̈×³�«

sÆU�U� XOÐ ¸ ÊuO�²� ÊuA¹—

 `OM� V³Ý w� —U�

°dOJÐ WIOHK�

°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

° dO³� ÕU−MÐ œö³�« w� ÊUłdN� r{√ 2014 åX�—U� ”UL�¹d�ò ÊUłdN� ÂU²²š«

 bL×�  wMOD�KH�«  r−M�«  »dF�«  »u³×�  l�Ë  d̈O¼UL'«  s�  ·ôü«  —uC×Ð

 w²�«  ©œöO*«  ‚u??Ý®  X�—U�  ”UL�¹dJ�«  ÂU??¹√  ¨b??Š_«  ¡U��  XL²²š«  ¨·U�Ž

 ÂUF�«  «c??¼  X??�—U??�  ”UL�¹dJ�«  ÊU??łd??N??�  bNý   Æw{U*«  ¡U??F??Ð—_«  Âu??¹   √b???Ð

  ú²�«Ë ¨ «dL*«Ë WO²KHÝù«  UŠU�*« vDž ¨‚u³�� dOž ÎU¹dO¼ULł Î«—uCŠ

 ÊUłdN*«  v??�≈  U??ł«u??�√  «Ëb??�«u??ð  s2 Î«—U??³??�Ë Î «—U??G??� ¡U�M�«  ‰Ułd�UÐ Ÿ—«u??A??�«

 X�U½Ë  —u??N??L??'«   d??N??Ð√  W??D??A??½√Ë   UO�UF�  s??�  rN�  t�bI¹  U??0  ŸU²L²Ýö�

 ÂU²š w� ¨ÂöÝ wKŽ ¨…d�UM�« W¹bKÐ fOz— U¼UI�« w²�«  t²LK� w�Ë Æ rNÐU−Ž≈

 Íc�«  ¨«c¼  “dO¼UL'«  d×Ð”  Ê√  vKŽ  b�√  ¨…dOHG�«  dO¼UL'«  ÂU�«Ë  ¨ÊUłdN*«

 …d�UM�«  Ê√  vKŽ b�R¹ ¨U×Oýdð v²Š VIM�«  s�Ë  WOÐdG�«  WHC�« s� q�Ë

 ÎW�Uš  …d�UM�«  oŠ  s�  t½√  vKŽ  b�R¹  UL�  ¨WOÐdF�«  dO¼UL'«  WL�UŽ  w¼

 ÊUC�—  ≠WKŁU2   U³ÝUM0  «Îb???Ž«Ë  ¨«uŠdH¹  Ê√  ÎW�UŽ  wMOD�KH�«  VFA�«Ë

 U ÎŽUHð—≈  Ê√  vKŽ t�  «Ëb??�√Ë  …d�UM�«  —U& v�«  Àb% t½«  ÂöÝ ‰U??�Ë   ÆX�—U�

 ÕdH�« v�≈ W�U{≈ t½√ b�R¹ U2 ¨ÊUłdN*« ÂU¹« ‰öš kŠu�  UFO³LK� ÎUþu×K�

 W¹uIðË e¹eF²Ð t�«b¼√ oIŠ “X�—U� ”UL�¹dJ�«”  ? �«  ÊS� WKOL'« ¡«uł_«Ë

 r�«uD�«  q�  Âö??Ý  wKŽ  …d�UM�«  W¹bKÐ  fOz—  dJýË  Æ…d�UM�«  w�  …—U−²�«

 «—U¹  t�dý hš_UÐË “X�—U� ”UL�¹d�”  ? �«  ÕU$≈ vKŽ W¹uÝ XKLŽ w²�«

 ÆÊUłdN*« ÕU$SÐ W�UF� WJ¹dý X½U� w²�« W�UF�«  U�öF�«Ë ÊöŽô«Ë W¹UŽbK�

 w�UH²Š«  ÊUłdN�  d³�«  ÕU−MÐ  d�  UMK�  “∫  uDÐ  b�Uš  ÊUłdN*«  d¹b�  VIŽË

 ÍdBŠ  r??¼œ√  wMH�«  Ãd*«Ë  “«—U¹”  V²J�  l�  
Î
 W�«dý  UMIO�MðË  UMLOEM²Ð

 s¹b¼Uł qLFMÝ  “∫·U{«ËÆ“ÊUłdN*« ÕU$« vKŽ «b¼Uł qLŽË r¼UÝ s� q�Ë

 u¼ U� .bIðË ¡UDF�UÐ dL²�MÝË …d�UM�« qł_ WOK³I²�� l¹—UA� ‚öÞSÐ

Æ“UNO� WŠUO�K�Ë UN²�UI¦�Ë WM¹bLK� qC�√

p²KzUŽ W×B�

 d� œd−� g� ÂuMOðöÐ Âöýu� XO�ö�

 WOzU�u�« ÊUMÝù«  UłöŽ ∫q¦�  ôU−� w� …b¹bŽ  «“UO²�« qLAð w²�« ¨WLO� W�“—

 ¨qJOý 5000 v²Š dO�u²Ð  …œôu�«Ë qL(«  U�u×� Î̈U½U−� ÂUŽ 18 qOł v²Š

 Èdš√ …b¹bŽ  UCOHðË WMÝ q� …d� ÎU½U−� dE½  «—UE½

 

 „e??????O??????Ð ÷d?????????F?????????ð

 œb???????'« s?????zU?????Ðe?????K?????�

 GoPro  ‰«  «d??O??�U??�

 Hero3  Ÿu???½  s???�  ¨

 W??L??O??I??Ð  White
 …b??*  ¨q???�U???ý  9.90
 ŸuL−*«®  «d??N??ý  36
 ·bN�«  Æ©q�Uý  356
 …b¹b'« …uD)« s�

 szUÐe�«  lO−Að  u¼

 ÂU???L???C???½ö???� œb???????'«

 X½d²½ô«  U�bš v�≈

 sL{ ÆW??�d??A??�«  w???�

  U�bš v�≈ ÊuLCMOÝ s2 œb'« szUÐe�«  ÊU� …uD)« Ác¼

 «dO�UJ�UÐ l²L²�« rNMJ1 X½U� WŽdÝ W¹QÐ „eOÐ s� X½d²½ô«

 ‚u��«  w�  «dO�UJ�«  dFÝ  l�  W½—UI�  «c??¼Ë  ¨«b??ł  dG�  dF�Ð

 vKŽ  œËœ—  …d�  ‰Ë_  „eOÐ  ÷dF²Ý  qÐUI*UÐ  Æ©q�Uý  1200®

 WhatsApp  ‰«  oO³Dð  d³Ž  U??C??¹√  «d??O??�U??J??�«  ‰u??Š  WK¾Ý√

 WKL(« ÆqLF�«  UŽUÝ w�Ë 8888199≠050 r�— nðU¼ vKŽ

 ŸöD²Ýô  U??I??�Ë  Æ  30.1.15  v??²??ŠË  24.12.14  5??Ð  W??¹—U??Ý

 ‰ULŽú� b¹bł l�u�® Bi≠ INTELLIGNCE q³� s� Ídł«

 d¦�√ w¼ GoPro  ‰«  «dO�U� ©…b×²*«  U¹ôu�« w� bz«d�«  u¼Ë

 ¨…b×²*«   U??¹ôu??�«  w??�  W³O³A�«  ¡U??M??Ð√  5??Ð  WÐuKD*«  U??¹«b??N??�«

 W�—UA�  rN�  `O²ð  «d??O??�U??J??�«  Ê≈  Êu??�u??I??¹  rNLEF�  Ê√  YOŠ

 ‰b²�¹  ÆWO�UŽ  …œu−ÐË  —uB�UÐ  5ÐdI*«  ¡U�b�_«Ë  WKzUF�«

 VKD�« V³�Ð Ê√ «dO�UJ�« Íœ—u²�� 5Ð X¹dł√  «—U³²š« s�

 w� œU??O??Ž_« …d??²??�® X??O??�u??²??�« …«“«u?????0Ë «d??O??�U??J??�« v?? K??Ž q??zU??N??�«

 Ÿ«u??½_«  W�U�  w�  ÂuO�«  w*UŽ  hI½  p�UM¼  ©…b×²*«   U??¹ôu??�«

 …UM�  qJAð  UN½S�  ¨„e??O??Ð  s??�  WO�U(«  …u??D??)«  d³Ž  ¨UOKLŽË

 …dO³�  WLzU�  v??�≈  Z²M*«  «c??¼  rCM¹Æ«dO�UJ�«  lO³�  WO�Oz—

 dF�Ð  UNMzUÐe�  „eOÐ  UN{dFð  w²�«  …dJ²³*«   U−²M*«  s??�

 b¹  ‰ËUM²�  w�  «dO�UJ�«  qF&  UN½S�  w�U²�UÐË  ‚u��«  rD×¹

 ¨œU³¹ô« UC¹√ X{dŽ b� X½U� „eOÐ ÊU� d�c½ UL� ÆdO¼UL'«

 beats  UŽULÝ d̈OGB�« XKÐU²�« d̈OGB�« »u²Ðö�« ¨œu³¹ô«

 …dOG� WOMN� .d??²??�??�«  «d??O??�U??�  s??Ž  UM¼ Y??¹b??(«  ÆU??¼d??O??žË

 —uB�«Ë  u¹bOH�«  d¹uB²�  Full HD  WýUý  W�œ   «–  W¹u�Ë

 WOKš«b�« Wi≠Fi jÐ«Ë— l� W�Uš «bł WO�UŽ …œu−Ð W¹œUF�«

 ·ËdEÐ  q¼c�  qJAÐ  œuLB�«  ¨bF ÔÐ  s�  rJ×²�«  `O²ð  w²�«

 W�dA�  XO³¦²�«   U??�e??K??²??�??�  q??J??�  W??�U??ð  W??�¡ö??�Ë  .d??²??�??�«

 W�U� Æ «bFLK� Ë√ r�−K� ÂU²�« XO³¦²�« `O²ð w²�« GoPro
 r²OÝ «dO�UJ�« d³Ž UNÞUI²�« r²¹ w²�« …dOBI�« Âö�_«Ë —uB�«

 szUÐ“  ÊU??�  ¨qÐUI*UÐË  ÊuHð—UL��«  d³Ž  UOJOðU�uðË√  UNLŽœ

 w²�« ¨„eOÐ WÐU×Ý vKŽ wJOðU�uðË√ rŽbÐ ÊuF²L²OÝ „eOÐ

Æ¡U�b�_«Ë WKzUF�« l�  UHK*« W�—UA� UC¹√ `O²ð

 YooHoo »UF�√

“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 Yoohoo and  »U???????F???????�«

 ©¡U??�b??�_«Ë  u??¼u??¹®  Friends
 s�   U½«uOŠ  WŽuL−�  ÷dF¹

 r²¹ ÂU¹_« Ác¼ w� Ær�UF�« ‰uŠ

 Yoohoo and  »UF�«  l¹“uð

 rŽUD�  WJ³ý  w??�  Friends
 W??³??łË q????� l????� “b????�U????½Ëb????�U????�

 WŽuL−*«  sLC²ð  ÆqO�  wÐU¼

 «u??F??L??ł«ÆW??H??K??²????�  »U???F???�√  10
 Yoohoo and  »U???F???�√  Êü«

 wÐU¼  W³łË  q�  l�  Friends
 lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ  ÆqO�

 X??½d??²??½ô« l???�u???� w???� »U???F???�_«

WOÐdF�« WGK�UÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 lOLł w???� …b??ł«u??²??� »U???F???�_«

 W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd�

ÆÊËe*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼

 jI� d�u²�Ë ¨r�UF�« w� d³�_« “b�U½Ëb�U� dł—u³L¼ u¼ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� dł—u³L¼

 d�u²� ¨…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dł—u³L¼ ≠ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ  °œö³�« w�

 WLFÞ√ X�ÐË ¨Â«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90  ̈Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—QÐ

Æ”U−O� ”ôË Í«ËœËdÐ ¨w�UO� üžUJOý ¨„—u¹uO½ ¨”U�Jð ∫—UO²šö� WHK²�

ø «u²FLÝ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� sŽ

 ¨r�UF�« w� d³�_« “b�U½Ëb�U� dł—u³L¼

°œö³�« w� jI� t½Ëb&

GoPro «dO�U� ∫„eOÐ w� ÎU¹dBŠ

jI� q�Uý 360 WLOIÐ

 WNłu� …dO³� WKLŠ åÂuMOðöÐ Âöýu� XO�ö�ò XIKÞ√

 vE×¹ w²�«  «“UO²�ô«Ë  U�b)« ÷dŽ ·bNÐ ¨WKzUFK�

 WO×�  ôU−� …bŽ w� åÂuMOðöÐò XO�ö� wM�R� UNÐ

 w� U�«  ∫ qLł_« ÈdM�  Æ WKzUF�« œ«d�√ lOLł Âbð w²�«

  «—UE½ vKŽ ‰uB(« rN½UJ�SÐ åpOðuÐ√ XO�ö�ò WJ³ý

 WLOIÐ WI�ô  UÝbŽ vKŽ Ë√  ¨WMÝ q� …d� ÎU½U−� dE½

  «—U??E??M??�«  vKŽ ‰u??B??(« q??ł√ s??�  Æq??J??O??ý 600  v²Š

 Ÿd� 80  s� bŠ«u�  ‰ušb�«  jI� rJOKŽ ¨UN½Ëb¹dð w²�«

 Íc??�« å—U????Þ_«ò —U??O??²??š«Ë œö??³??�« w??� åp??O??²??ÐË« X??O??�ö??�å‰

 mK³*«  l�œ  rJ½UJ�SÐ  qJOý  600  s�  vKŽ√  mK³0  dE½   UÝbŽ  -œ—«  «–«Ë  °rJ³−F¹

  «“UO²�UÐ ÂuMOðöÐ Âöýu� ≠XO�ö� szUÐ“ l²L²¹  °qLł√ W�U�²Ð«  ÆjI� w�U{ù«

  UłöŽ ∫WKzUF�«  qJ� ÎU Ò¹uMÝ q�«uA�« ·ô¬ v²Š dO�uð s� rNM ÒJ9 w²�«Ë ¨W ÒO�U{≈

 ¨lK� ¨ÊUMÝû� …uAŠ qLAð w²�«Ë Î̈U½U Ò−� 18 v²Š 12 qOł s� œôËú� WÒOzU�Ë ÊUMÝ√

 vKŽ 18 qOł ‚u� ’Uý_« qB×¹ UL� ÆU¼dOžË ‚uIA�« bÝ ¨ÊUMÝ_« —Ëc' ÃöŽ

 Ê–≈ øÊUMÝ« .uIð v�≈ r�ƒUMÐ√ ÃU²×¹ q¼ Æ70% mK³¹ iOH²Ð W ÒOzU�u�«  UłöF�«

 ÊuKB×¹ 18  qOł v²Š ÂuMOðöÐ Âöýu� XO�ö� szUÐ“ °̀ O×B�« ÊUJ*«  w� r²½√

 qOł ‚u� szUÐe�« qB×¹Ë ¨ÊUMÝ_« .uIð  UłöŽ vKŽ 60%  mK³¹ iOHð vKŽ

 VO�dð ¨Ÿ—“ ¨ÃUð d̈�ł qLAð w²�«Ë W³�d*«  UłöF�« Æ50% mK³¹ iOHð vKŽ 18
 qL(«  U�u×H� WODGð qC�√ Æ50% mK³¹ iOHð l� ÂÒbIð U¼dOžË ÊUMÝ√ r�UÞ

 sF²L²¹ –≈ ¨¡U�MK� W�Uš  «“UO²�«Ë  UCOHð ÂbI¹ ò ÂuMOðöÐò 5�Qð  ∫…œôu??�«Ë

 t�öG²Ýù  ¨qIOý  5¨000  WLOIÐ  ŸUłd²ÝUÐ  åÂuOMOðöÐ  Âöýu�  XO�ö�ò   U½uÐ“

 Æ…œôu??�«Ë  qL(UÐ  WIKF²*«   UłöF�«  Ë√   U�u×HK�  sNłUO²Š«Ë  sN²³ž—  V�×Ð

 ¨…œôu�« WI�«d� ¨5M'« ¡UCŽ_ WFý√ d¹uBð ¨WO³Þ …—UA²Ý« qLAð  U�b)« W�“—

 UL� ¨åשר»פò o¹dÞ sŽ W¹d�OI�« …œôu�« WOKLŽ ¨Íd��« q³(« ÂbÐ ÿUH²Šô« W�bš

 Íc�«  ‰U−*«  w�  ¨nO�UJ²�«  s�  75%  ≠v²Š   WLOIÐ  ŸUłd²Ý√  vKŽ  W½uÐe�«  qB%

 d³Ž  UM²�bšË  UMð«“UO²�«  sŽ  WO�U{≈   U�uKF�  vKŽ  ‰uB(«  rJ½UJ�SÐ    ÆÁ—U²ð

 Æ™2700‰ nðU¼ Í√ s� ‰UBðô« d³Ž Ë√ åÂöýu� XO�ö�ò l�u�

∫Youphone s� WM��« ”√—Ë œUOŽ_«  WKLŠ

jI� qJOý 29 ?Ð b¹b% ÊËbÐ ÍuOKš

 Ÿu³Ýô«  «c??¼  YouPhone  W�dý  XMKŽ√

  …bO−*«  œUOŽô«  W³ÝUM0  W�Uš  WKLŠ  sŽ

 —U??�??�  q??L??A??ð  ¨…b?????¹b?????'«  W???M???�???�«  ”«—Ë

 WHKJ²Ð  b??¹b??%  ÊËb???Ð  ÍuOK)UÐ  Àb×²K�

 —U�*« «c¼ qLA¹Ë ÆqJOý 29 mK³ð W¹dNý

 b¹b% ÊËbÐ WOB½ qzUÝ— ‰UÝ—≈Ë  U*UJ�

 r−×Ð X??½d??²??½ô«  w??�  `HB²�«  v??�≈  W??�U??{≈

 WF�b�« ‰u×²ð  dNý« W²Ý bFÐË «c¼ ¨ GB1
ÆjI� qJOý 59 mK³� v�« W¹dNA�«

  özUFK� W�Uš WKLŠ w� W�dA�« dL²�ð «c¼ l�

 W�“—  qLA¹  qJOý  49?Ð  ‰Ë√  jš  ∫sLC²ð  w²�«Ë

 9?Ð  w½U¦�«  j??)«Ë  GB8   WF�Ð  X½d²½«  `HBð

 Y¹b(«  —Ëb??¹  ‰Ë_«  j??)«  —U��  w�  ÆjI�  qJOý

 WF�Ð  `HBð  W???�“—  l??�  b??¹b??%  ÊËœ  ÍuOKš  s??Ž

 …b*  dNA�«  w??�  qJOý  49?Ð  GB8
 WOB½ q???zU???Ý—Ë o??zU??�œ q??L??A??¹ ÂU???Ž

 w�  `??H??B??ð  GB4Ë  ¨b???¹b???%  ÊËœ

 W¹b¼  Èdš√  GB4 ? � W�U{≈ X½d²½ô«

 w½U¦�« j)«” —U�� U�√ ÆdNý√ 3 …b*

 qzUÝ—Ë  ozU�œ  qLAO�  “qJOý  9?Ð

 `HBð  W????�“—Ë  b??¹b??%  ÊËœ  W??O??B??½

 …e??O??*«  Ác????¼  ÆGB2  W??F??�??Ð  X??½d??²??½«

 w½UŁ  jš  W�U{SÐ  Êu�uI¹  s¹cK�«  szUÐeK�  …bF�

 Ê√ ◊dAÐË ¨l�b�« »U�Š VŠU� rÝ« fH½ X%

 Æd¦�√ Ë« dNAK� qJOý 49 WF�bÐ ‰Ë_« —U�*« ÊuJ¹

 dFÝË  ◊Ëd??ý  WMK²Š  r²¹  ÂUF�«  nB½  W¹UN½  w�

 qLA¹Ë qJOý 49  ? �«  —U�� ◊Ëdý V�×Ð —U�*«

 sJ1  «c??N??ÐË  ÆGB4  WF�Ð  W??F??Ý«Ë  `HBð  W???�“—

 l²L²�«  œU??O??Ž_«Ë  œö??O??*«  …d??²??�  w??�  W�dA�«  szUÐe�

 qO¦� ô dF�ÐË W�Uš WOKzUŽ W�“— s� rNðözUŽË

 szUÐeK�  sJ1  Âu??O??�«  s??�Ë  qÐUI*UÐ  Æœö??³??�«  w??�  t??�

 w�  …d??A??²??M??*«  YouPhone   U??�b??)  ÂU??L??C??½ô«

 WF�bÐ  ÍuOK)«  »U�Š  l�œË  œö³�«  ¡U×½√  lOLł

 qO¾¹—« bO��«  ÆpM³�« »U�Š d³Ž …dýU³� W¹dNý

 ‚öD½«”  ∫—U??ý√  YouPhone  ÂU??Ž  d¹b�  ªd³¹«dý

 s�  d¦�√  X³¦ð  œUOŽ_«  …d²H�  …b¹b'«  WKL(«  Ác¼

 W��UM� W�dý s� d¦�√ œułË WOL¼√ vC� X�Ë Í√

 W��UM*« pKð vKŽ ÿUH×K� p�–Ë ÍuOK)« ‚uÝ w�

 ‰öš v²Š pKN²�*« qł« s� WCHM*« —UFÝ_«Ë

  U¹d²A� qIŁ rNOKŽ nOH²�« ·bNÐ œUOŽ_« …d²�

Æ“ÍuOK)« »U�Š w� dO�u²�«Ë bOF�«

 ∫œö³�« w� VKI�« v{d� …UOŠ …œuł s Ò�%  uÐ«

 VKI�« v{d* qK×²K� WKÐU� W�UŽœ Absorb oKDðË

 W−²M�Ë  W×B�«   U−²M�Ë  W???¹Ëœô«  W??�d??ý   u???Ð«

 œö???³???�«  w????�  ‚ö??????Þ«  ‰Ë« s????Ž s??K??F??ð  ¨„ö???O???L???O???Ý

 w�  r??�U??F??�«  w??�  W??¹—u??¦??�«Ë  …dJ²³*«  UOłu�uMJ²K�

 Absorb™Æ Absorb   ≠  V??K??I??�«  ÷«d????�«  ‰U??−??�

 BVS≠®  ¡«Ëb???�«  oKDðË  qK×²K�  WKÐU�  W�UŽœ  w¼

 ¨©Bioresorbable Vascular Scaffold
 V³�Ð v???{d???*« Ãö???F???� «b???¹b???ł U?? ÎH??I??Ý ÷d???F???ðË

 rŽb�«  ÂU??9«  bFÐ  r�'«  w�  ÊU??ÐËc??�«  vKŽ  UNð—b�

 U¹uMÝ  r²ð  ÆtKł«  s�  UN²Ž«—“  X9  Íc�«  ÊU¹dAK�

 Absorb  ¨…dD�� WOKLŽ n�«  5�Lš W�Ëb�«  w�

 ÷d??� Ãö??F??� t??Žu??½ s??� ‰Ëô« w??³??D??�« “U??N??'« u??¼

 «—UA²½« d¦�ô« ÷d*«  ¨©CAD® WOłU²�« 5¹«dA�«

 r�UF�«  w� ‰Ëô«  …U�u�«  VÒ³��Ë VKI�«  ÷«d??�«  5Ð

 Z�UF¹ Íc???�«Ë ¨‚u???� U??�Ë 60  qO−Ð ’U????ý« 5??Ð

 w� b$ Ê« UMMJ�« ÂuO�« v²Š Æ…dD�I�« d³Ž ÂuO�«

 Z�UF²*« r�ł w� UN²Ž«—“ r²ð  U�UŽœ jI� œö³�«

 w�   U�UŽb�«  Âb²�ð  ÆbÐö�  r�'«  w�  vI³ðË

 Êô«Ë WMÝ 25  »—U??I??¹  U??�  cM� œö??³??�«  w??�Ë r??�U??F??�«

 qK×²K�  WKÐUI�«  W�UŽb�«   Absorb   u??Ð«  ÷dFð

 ÊU¹dAK�  WÐuKD*«  WOM�e�«  …d²HK�  r??Žb??�«  `O²ðË

 Absorb  qLF¹  ÆwFO³Þ  qJAÐ  tzUHý  q??ł«  s??�

 w� d??�ô«  u¼ UL� VKI�«  w� Âb??�«  o�bð …œU??Ž«  d³Ž

 l�  r�'«  q??š«œ  »Ëc??¹  t??½«  ô«  ¨WO½bF*«  W�UŽb�«

 ¨W½Ëd� d¦�« W¹u�œ WOŽË« Á¡«—Ë U Î�—Uð ¨X�u�« —Ëd�

 WOFO³D�«  W�d(«Ë  qLF�«  WFÐU²�  UNMJ1  w²�«Ë

 ÆW²ÐU¦�«  WO½bF*«  W�UŽb�UÐ  …bOI�  dOž  UN½_  d¦�«

 ¨polylactide  vŽbð …œU� s� ŸuMB� Absorb
  «Ëœô«  w�  …d¦JÐ  Âb²�ðË  ÎUOFO³Þ¨  »Ëcð  …œU�

 WMJL*«  U¹«e*«  ÆW³z«c�«  VDI�«  q¦�  UO³Þ  W??ŽË—e??*«

 …dO¦� ÊU??ÐËc??K??� W??K??ÐU??I??�« W??�U??Žb??K??� q??¹u??D??�« b??�ú??�

 ŸU�ðôUÐ  W¹u�b�«  W??O??ŽËô«  W�UŽb�«  s ÒJ9  –«  ¨«b??ł

 o�bð …œU???¹“ q??ł« s??� ¨W??łU??(« V�Š ÷U??³??I??½ô«Ë

 WÝ—ULL� W¹œUF�« WDA½ô« vKŽ Òœd� VKI�« w� Âb�«

 WO�Ëb�«  ÀU??×??Ðô«  s??�   UODF*«  dOAð   ÆW??{U??¹d??�«

 qC�_  WNÐUA�  U¹«e�  ÷dF¹   Absorb  Ê«  vKŽ

 w�  l³²*«  —UOF*«  w??¼Ë  ¨¡«Ëb??K??�  WIKD*«   U�UŽb�«

 vKŽ U??N??ð—b??I??� Èd??³??J??�« U??N??ðe??O??� l??� s??J??� ¨Ãö???F???�«

 UC¹«   UODF*«  dOAðË  UL�  Ær�'«  w�  ÊU??ÐËc??�«

 WDÝ«uÐ  rN²'UF�  X9  s¹c�«  ’Uýô«  Ê«  v�«

 ©—bB�« ŸUłË«® UMO$√ vŽb¹ U0 «u³O�« Absorb
 —bB�«  ŸU??łË«  ÆÃöF�«  bFÐ  «bł  WCHM�  W³�MÐ

 WFHðd�  …dOðuÐ  ÎUŽuOý  d¦�ô«  d¼«uE�«  Èb??Š«  w¼

 cš_UÐ Í—uŁ vDF� u¼ «c¼Ë Æ U�UŽb�« Ÿ—“ ¡«dł

 …UOŠ v?? K??Ž —b??B??�« ŸU????łË« d??O??ŁQ??ð —U??³??²??Žô« 5??F??Ð

 ò  ÆW×B�«  …eNł«  vKŽ  UNHO�UJð  ¡VŽË  ’Uýô«

 W�dý w½UH²� bz«d�« Ã–uLM�« WÐU¦0 u¼ Absorb
 v{dLK�  W³�M�UÐ  ZzU²M�«  d¹uDð  q??ł«  s�   u??Ð«

 bNF²�UÐ  uÐ« dL²�ð Æ…dJ²³*«  UOłu�uMJ²�« d³Ž

 ¡U³Þ« Èb� œU¹œ“ôUÐ …cšü« WłU(« WO³K²Ð Â«e²�ô«Ë

 WOŽËú� ÊUÐËcK�  WKÐU�  W�UŽœ d¹uD²� 5'UF²�Ë

 d̈O³� f??O??z— V??zU??½ ¨p??�U??� Êu??ł ‰u??I??¹ò ¨W??¹u??�b??�«

 dH½  åÆWO*UF�«   u??Ð«  w??�  WO³D�«  …e??N??łô«  ŸUD�

 oKDð W�UŽœ ‚u��« v�« VK& W�dý ‰Ë« ÊuJ�UÐ

 …—uŁ  À«b??Š«  vKŽ  …—œU??I??�«Ë  ¨qK×²K�  WKÐU�  ¡«Ëœ  –
 s2 r¼U{d� ¡U³Þô« UNÐ Z�UF Ô¹ w²�« WI¹dD�« w�

ÆåWOłU²�« 5¹«dA�« ÷d� s� Êu½UF¹
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