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من  البحريين  وأشدود  حيفا  مينائي  في  الجمارك  موظفو  تمكن 
مستوردين  من  الماضي  العام  خالل  شيكل  مليون   122 جباية 
المواد المستوردة،  قدموا 13,500 بالغا غير صحيح عن قيمة 
نوعيتها، مصدرها وغير ذلك. وفرض على المستوردين أن يدفعوا 
ألحد  حادثة  وفي  لبضائعهم.  الحقيقية  الجمركية  القيمة  فوارق 
أكثر من 8 ماليين شيكل ألنه صرح  لدفع  المستوردين اضطر 
بأن ما استورده كان معفيا من الضرائب، ولكن بعد التدقيق تبين 
أنه يستحق الضريبة فعال. وصرح أحد التجار أنه يستورد الثوم 
الجاف، بينما استورد الثوم األخضر فدفع فرق الضريبة.وأشارت 
حيفا  مينائي  عبر  نقلت  حاوية  مليوني  أن  الجمارك  مصلحة 
وأشدود في الصادرات والواردات. وكشف موظفو الجمارك في حيفا 
محاولة شبكة لتهريب السيارات الفخمة من الخارج بتزوير أوراق 
السيارات، وقيمة كل سيارة أكثر من نصف مليون شيكل. وكذلك 
تهريب أكثر من 300 طن من حبوب الحمص في حاويات أعلن 
تهريب  للعلف. هذا عدا عن محاوالت  تحتوي على حبوب  أنها 
السجائر،  وعلب  القتالية  والوسائل  النارية  واأللعاب  البنادق 
والدراجات والهواتف الخلوية واألحذية  والقفازات الوقائية وحتى 

األثاث.  

ا،   أعلن أمين عودة السكرتير العام للجبهة أنه قّدم رسمّيً
قائمة اجلبهة للكنيست.  في  األّول  للمكان  ترشيحه 
ا ملك علّي مشاعري،  وقال عودة: لقد أحببت شعبي حّبً
وآمنت بأخّوة الشعوب إمياًنا عميًقا ال حتّفظ فيه، ولذا 
ترّبيت  التي  األخــالق  إلــى  استناًدا  ترشيحي  قّدمت 
الشيوعّي  احلزب  نوادي  بيت والــدّي، وفي  في  عليها 
وأضــاف:  الناس.  بني  الشعبّي  العمل  وفي  واجلبهة، 
اجترحها  التي  واجلبهة،  احلــزب  من  مستقاة  مواقفي 
األّولون عّزًة وحنكة، في ظروف بالغة التعقيد، وأطمح 
اجليل  مواءمة عصرنا وتطّلعات  لبنة، هي  إضافة  إلى 
الشاب املتدّفقة، أبًدا. ومضى يقول: أتعّهد االنطالق، 
إلى جانب رفاقي واملنتمني كاّفة، نحو آفاق يستحّقها 
املستضعفون  ويستحّقها  وطنه،  في  الباقي  شعبنا 
أو  جنسّية  أو  لونّية  أو  قومّية  تفرقة  بدون  جميعهم، 
غيرها. وقال: إّننا منّر في مرحلة خطيرة من التحريض 
والتهديد الوجودّي والسياسّي، ولكّن وطننا وشعبنا فوق 
ثراه أرسخ من العابرين في كالم عابر. واختتم بالقول: 
ا، للمكان األّول  من أجل هذا كّله ترّشحت، اليوم رسمّيً
صناعة  في  وطموح  انتماء  وكّلي  اجلبهة،  قائمة  في 
إنسان  للعّمال والبسطاء، ولكّل  للشباب،  أفضل  غٍد 

إنسان.
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تشهد مواقع التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة حركة احتجاجية كبيرة 
إثر رفع سعر استخدام أنفاق الكرمل في حيفا حيث بلغت نسبة االرتفاع 
األخيرة %17، وبلغت تسعيرة دخول األنفاق 8.7 شيكل للمقطع الواحد.

أنفاق  استخدام  إلى سائقي السيارات بعدم  نداء  احملتجون  ووجه 
للتأثير  محاولة  في  األنفاق،  ومقاطعة  يوم 11.1.2015  الكرمل 
 . األســعــار  برفع  قــرارهــا  عــن  التراجع  على  وحثها  اإلدارة  على 

تكلفة  2010 وكانت  عام  الكرمل  أنفاق  افتتاح  أنه مت  إلى  يشار 
الواحد،  للمقطع  شيكل   5.7 الــواحــدة  للسيارة  النفق  استخدام 
حتى   52.6% بنسبة  مرتني  األســعــار  ــع  رف مت  احلــني  ــك  ذل ومنذ 
الواحد،  للمقطع  التسعيرة  وهــذه   . شيكل   8.7 إلى  اليوم  وصلت 
شيكل   17.4 لدفع  سيضطر  النفق  نهاية  إلــى  العبور  يريد  ومــن 
مقاطعة  ــى  إل السائقني  جمهور  ودعـــي  واحـــد.  اجتـــاه  فــي  للسير 
. شيكل   4.5 يــقــارب  مــا  ــى  إل األســعــار  تخفيض  حتى  األنــفــاق 

ودعم رئيس بلدية حيفا يونا ياهف هذا االحتجاج على رفع األسعار 
في أنفاق الكرمل، حيث أصدر منشورا جاء فيه: ”مت رفع سعر التنقل 
بأنفاق الكرمل إلى 17.40 للسفر مسافة 6 كيلومتر فقط! هذا سعر 
بلغ  حيث  أصال  مرتفعا  كان  األول  السعر  بأن  أذكركم  أنا  فاحش! 
5.70 للمقطع، يجب أن تكون أنفاق الكرمل مفتوحة ومتاحة وفي 
متناول اجلميع، وتساءل رئيس البلدية قائال: هل يعقل أن أي شخص 
 700 دفع  إلى  يضطر  اليوم  في  مرة واحــدة  األنفاق  استخدام  يريد 
شيكل في الشهر؟ أنفاق الكرمل مهمة جدا وهي تقلل بشكل كبير 
من االختناقات املرورية في املدينة ومن تلوث الهواء وتوفر ساعات 
اجلمهور.“ استغالل  الهدف  وليس  الرئيسي  الهدف  هذا  العمل، 

بحسب  ”نعمل  االحــتــجــاج:  على  الكرمل  أنــفــاق  شركة  وعقبت 
سنوات“  10 من  أكثر  قبل  الدولة  مع  وقع  الــذي  االمتياز  اتفاق 
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هي  الكرمل  ”أنفاق  لألنفاق:  املشغلة  كرملتون  شركة  عقبت  كما 
حلركة  سريع وآمن  بعبور  تسمح  التي  حيفا،  في  تنقل رئيسي  طريق 
بالوقود والزمن..  السفر والتوفير  تقصير مسافة  إلى  إضافة  السير، 
مشروع أنفاق الكرمل هو مشروع ”BOT“، نعمل مبوجب سلسلة من 
االتفاقيات والعقود وااللتزامات التي اتخذتها الشركة  لبدء املشروع، 
وخلدمة مستخدميها بالطريقة األفضل واألكثر أمانا. ومعدالت رسوم 
السفر ألنفاق الكرمل، مبا في ذلك تاريخ وطريقة حتديثها، تنفذ بحسب 
اتفاق االمتياز الذي حصلنا عليه، والذي وقع مع الدولة قبل أكثر من 10 

سنوات. ومبوجب ذلك مت حتديث رسوم السفر في تاريخ األول من يناير“.
التي تعالت  األصوات  نتابع  ”نحن  أيضا:  الشركة  تعقيب  في  وجاء 
بعد حتديث رسوم استخدام الطريق، ونريد أن نوضح بأن استخدام أنفاق 
البنزين، واآلالف  يوم عشرات اآلالف من غالونات  يوفر كل  الكرمل 
ذلك،  إلى  املدينة. وباإلضافة  طرقات  على  اإلضافية  الساعات  من 
استخدام األنفاق يقلل من استخدام الطرق البديلة في املدينة على بعد 
آالف األميال في كل يوم، مما يساعد على احلد من تلوث الهواء بشكل 

ملحوظ وذلك لصالح املدينة وسكانها“.





62015 w½U¦�« Êu½U� 16  WFL'«

أعلن الصحافي رجا زعاترة، سكرتير احلزب الشيوعي و»اجلبهة» في حيفا، ترّشحه للمكان السادس في قائمة 
«اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة»، حيث ستجري االنتخابات الداخلية يوم غد السبت.وقال زعاترة: «قرّرت 
التنافس على هذا املوقع كي أكون جزًءا من فريق جبهوي متكامل، أعتقد أّنه ميكنني اإلسهام فيه بتجربتي في 
العمل اجلماهيري والسياسي. اجلبهة هي عنوان النضال الوطني والدميقراطي، وهي صاحبة الطرح األصوب في 
مواجهة التدهور العنصري في املجتمع اإلسرائيلي، ألنها ترفع لواء الوحدة الكفاحية للجماهير العربية والشراكة 
مع القوى التقّدمية احلقيقية في الشارع اليهودي».  ُيذكر أّن زعاترة باشر نشاطه السياسي منذ املرحلة الثانوية، 
حيث كان أّول عربي ُينتخب ملنصب نائب رئيس مجلس الطالب البلدي ملدينة حيفا عام 1995. وانضّم إلى 
اجلبهة خالل دراسته ملوضوع احلقوق في جامعة حيفا، وتبوأ عّدة مهام في احلركة الطالبية، ال سيما رئاسة االحتاد 
القطري للطالب اجلامعيني العرب في السنوات 2000-2001. عمل محررًا في صحيفة «االحتاد» وناطًقا بلسان 
جلنة متابعة قضايا التعليم العربي، وكان أحد مؤّسسي مركز «حراك» لدعم التعليم العالي في املجتمع العربي. 
وفرض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  وحركة  االجتماعي  كاالحتجاج  وسياسية  اجتماعية  أطر  عّدة  في  نشط 
العقوبات (BDS) وغيرها. يشغل زعاترة منذ عام 2012 منصب سكرتير منطقة حيفا للحزب الشيوعي. وقاد 
العديد من املظاهرات والنشاطات في حيفا ضد احلرب على غزة وضد سياسة احلكومة االقتصادية وضد ”مخطط 

برافر“ وضد جتنيد الشباب العرب جليش االحتالل اإلسرائيلي.

من إحدى املظاهرات ضد احلرب على غزة (تصوير: خلود خميس)
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تزامنا مع احلملة القطرية «فكر بغيرك»،التي اطلقتها الشبيبة الشيوعية بكافة فروعها، تضامنا مع 
أهالي قطاع غزة، أطلقت الشبيبة الشيوعية بحيفا هي األخرى هذه احلملة، التي تهدف إلى مد يد 
البالد مؤخرا.  اجتاحت  التي  بسبب «هدى»  واأللبسة  الغذائية  باملواد  وتزويدهم  هناك،  لألهالي  العون 
والقت هذه احلملة جتاوبا واسعا من السكان، خاصة أن عددا كبيرا من أهالي القطاع ال يجدون املأوى 
وال حتى املواد الغذائية  في هذا الطقس البارد بسبب االجتياح اإلسرائيلي األخير. من جانبه قال باسل 
جعفر فرح، سكرتير الشبيبة الشيوعية في حيفا، إنه من الواجب أن نشارك في هذه احلملة، فسكان 
غزة هم بالنهاية أهلنا، وكلنا معهم في السراء والضراء، وما يقع عليهم من برد قارس يقع علينا أيضا. 
نحن كشبيبة شيوعية نرى واجبا علينا أن ندعم هذه احلملة في مدننا وقرانا العربية.  وتقرر استقبال 
التبرعات في مقر مؤمتر العمال العرب - مقر احلزب الشيوعي بحيفا- في حي وادي النسناس، شارع 
العاشرة صباحا حتى ساعات  الساعة  النادي مفتوحا لالستقبال يوم اجلمعة من  ما يوحنا، وسيكون 
املساء.  وأضاف فرح أنه سيتم جمع تبرعات مالية وعينية، وباألموال سنشتري ألبسة وبطانيات ولوازم 
تدفئة وأغذية ألهل غزة من غزة، عن طريق منظمات إغاثة دولية. واألغراض العينية سيتم توزيعها على 

احملتاجني في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية».

 U N �I K �√ W�d D� WK L � ¨å„d O G � d J �ò
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حتت عنوان «الباقية معنا، احلاضرة فينا»، نّظمت 
ية إحياًء  ّية أمسّية ّثقافّية فّن جمعّية الّثقافة العرب
لذكرى الراحلة الّدكتورة روضة بشارة عطا الله، وذلك 
مساء يوم السبت املاضي، في قاعة بلدية شفاعمرو. 
تخللت األمسية الثقافّية الوطنّية كلمات تأبينّية، 
وعرض «نسيم الرّيح» املوسيقّي لفرقة معهد «إطار 
كتاب  وإطالق  الرملة  من  والفّنون»  للموسيقى   –

«املغّيبون».
 Ê√  q��  ¡UI��«  —U	
  X�	�  …√d??
«ò

å»UOG�U wI�K�
افُتتحت األمسية بفيلم قصير عن حياة الّدكتورة 
روضة بشارة عطا الله، ومن بعده، رحبت الصحافّية 
ّية، رشا حلوة،  واملركزة اإلعالمّية جلمعّية الّثقافة العرب
باحلضور، وقالت في كلمة التقدمي: «يفرض الغياب 
نفَسه علينا، ما من ضيٍف أثقُل منه، ما من ضيٍف 
ه، مثَله،  يقتحُم حياتنا بوقاحٍة ويأخُذ أكثر ما نحبُّ

ما من ضيف يكسُر أجنحة الروح مثَله، هو الذي 
يأخُذ من نحّب ويبقى حاضرًا، يعيُدنا إلى تعاليم 
أمام  ويضعنا  الوقُت،  قتلها  التي  ــى،  األول احلياة 
ُهنا؟»  من  السفر  سنواصُل  كيف  الوحيد:  الّسؤال 
اإلجابات  خيوط  لكّن  يوًما،  اإلجابة  نعرف  لن  رمبا 
تظهُر في رحيٍل، كرحيل الدكتورة روضة بشارة عطا 
الله، في امرأة نسجت مسار البقاِء قبل أن تلتقي 
الذي  باحلاضر  املستقبَل  بنت  عندما  بالغياب، 
للناس،  قلبها  في  ما  كلَّ  أعطت  وعندما  عاشته، 
الغياب،  لنقاوم فيها الحًقا ثقل  للمكاِن والفكرة، 
كما  والبشر،  باحلجر  عقود،  منذ  حلياتنا  املرافق 
طريًقا  للحياة،  وشغِفها  وعملها  مببادئها  كتبت، 
الّثقافي  الوطنّي،  املستقبل  ويراكم  الذاكرة،  يحفُظ 
إنتصارًا  وينمو،  ينمو  وينمو،  عليها،  والتربوّي 

لألمل.»
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ــس بــلــديــة شــفــاعــمــرو، الــســيــد أمــني  ــي وحتـــدث رئ

عنبتاوي، الذي قال: «الدكتورة روضة كانت كاسمها 
الذي حملته، كانت روضة من رياض العطاء، روضة 
كانت معطاء ملجتمعها ولشعبها، فما أحوجنا مبثل 
اليوم ملثل هذه اخلامات والطاقات واجلمعّيات  هذه 
لُتقدم  حًقا  الفاعلة  والشخصّيات  واملــؤســســات 
ال  احلياة  عطاء،  هي  احلياة  ومجتمعنا.  لشعبنا 
تقاس بطولها وال بتعداد الّسنني، إمنا تقاس مبا ميكن 
ا وجودًة حيُث  أن نثريها ونغّنيها بالعطاء زخًما وكّمً
لروضة  أقول  املناسبة  بهذه  واإلبداع.  واألداء  الكيف 
شكرًا على كل ما قدمِت، وقد قدمِت الكثير، شكرًا 
شكرًا  اجلمعّية،  دعمته  جامعّي  طالب  كل  باسم 
لقاء كل مشروع وفعالية، شكرًا على كل ما كان، 
جًدا  متفائل  وأنا  سيكون،  ما  إلى  تصبو  والعني 
وأقول لطيبة الذكر ثقي وكوني على يقني بأن اخللف 

سيكون كما السلف كان.»
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إياد  الكاتب  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  مدير  أما 
رافقنا  ــذي  ال السؤال  يكون  «قــد  فقال:  برغوثي، 
الفقدان،  وهول  الغياب  لوجع  مواجهتنا  خّضم  في 
معنا؟  نبقيها  كيف  تركنا،  الذي  العام  أيام  خالل 
كيف نبقيها في وعينا؟ قريبة منا؟ كيف نحفظ 
شعب  وعي  على  صورتها  نعّلق  كيف  رسالتها؟ 
خّصصت جّل حياتها تكّد وتعمل من أجل هويته 
جوابنا  وكــان  وحقوقه؟  الوطنّية  وكرامته  وثقافته 
بأن  ونعمل.  ونعمل  نعمل  ــأن  ب مثلها:  حاسًما 
نكمل املسيرة التي بدأت. بأن نحّقق األحالم التي 
أن نكون.  دائًما  أرادتنا  ما  بأن نكون  بها حلمت، 

åÆÊuB� Ê√ UMOK� U
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ـــة  اإلدراّي الهيئة  ــرار  ق عن  اجلمعّية  مدير  وأعلن 
حيفا  في  اجلديد  العربّي  الّثقافّي  املركز  بتسمّية 
على اسم الّدكتورة روضة بشارة عطا الله، وأضاف: 
«تخليًدا السمها وذكراها وتقديرًا جلهودها العظيمة 
لقد  الوطنّية.  والهوّية  ّية  العرب الّثقافة  أجل  من 

اعتبرت الّدكتورة روضة هذا املشروع حلمها الكبير 
وتطوير  له  الّدعم  جتنيد  في  مساعيها  وجنحت 
مخططه املعمارّي، وسعت حتى آخر أيامها للتقّدم 
في  الفلسطينّي  املجتمع  حاجة  يلّبي  حتى  فيه، 
مهنّية  مساحة  ــى  إل الّثقافّية  وحركته  ــداخــل  ال
ّية الهوّية، الحتضان  مستقّلة، متعّددة املجاالت وعرب
وتنمية الطاقات اإلبداعّية الكامنة، ولتبادل املعرفة 
والنقدّية  ّية  واألدب الفنّية  القدرات  وبناء  واخلبرات، 
اإلنتاج  ومشّجع على  ملهم  جّو  وتوفير  وتطويرها، 
التواصل  وتنظيم  الفنّية،  واملبادرة  الثقافّي  والنشر 
والفنّية  الثقافّية  واملبادرات  واألطر  املؤّسسات  مع 
في العالم العربّي والعالم أجمع.» «مجرد وجودها 
عن  وحتــدث  باآلمان»  الشعور  يعطيك  حيزك  في 
باسل  د.  النائب  الّدميوقراطّي،  الوطنّي  الّتجمع 
غّطاس، قائال: «لم تكن روضة قريبتي فحسب، إمنا 
كانت  الّسنوات،  عشرات  درب  ورفيقة  أختا  كانت 

وعثراتها  ومسالكها  الّطريق  تفاصيل  في  شريكة 
وعتباتها، روضة كانت متأل حياتنا وتشغلنا لتكون 
جزًء من كّل الّتفاصيل، هي التي تلجأ إليها عندما 
تستدعيها  من  وهي  والّتحديات،  املتاعب  تتكبد 
لتكون معك في كل حلظات الفرح، ومجرد وجودها 
تبحر  بأنك  باآلمان،  الّشعور  يعطيك  حيزك  في 
في مياه هادئة، ذلك أنها مرساتك، وكلما احتجت 

تلتقي بها من عواصف احلياة.»
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واختتم األستاذ سهيل عطا الله، بكلمة عن عائلة 
الراحلة، قال فيها: «ال شيء في الدنيا استمالها 
قوتها  فكرست  أّمتها،  شباب  حّب  استمالها  كما 
حلشدهم في الهمم، ودعمهم مادًيا ومعنوًيا، حافظني 
لّلغتهم وهويتهم، صائنني جلذورهم وتاريخهم، أقول 
رعتها  التي  الّلغوية  املساقات  متذكرًا  الكالم  هذا 
في املؤّسسة، إضافة إلى اصطحاب األجيال الّشابة 

الوطن، من خالل  تراب  لعناق  مبرمجة  زيارات  في 
التعرف على قرانا املهجرة، وإنشاد مزامير العودة. 
ا قائًما على الوفاء  لقد اعتمدت روضة واقًعا حياتًي
للجذور واألصول، وعرفت جيًدا أن غياب هذا الوفاء 
ألعــداء  خدمة  نقدم  خاللها  من  خيانة،  سيكون 
الوطن. ما أحوجنا في هذا الزمن اخلريفّي الرديء إلى 
أمثال روضة التي أبت أن تترجل عن حصان امتطته 
مع أخي الياس، ما أحوجنا في عهد تكريس تشريع 
عتاة  وأخرجها  انتجها  التي  اليهودّية  القومّية 
إرًثا  وترحيلنا  محونا  مستهدفني  املتطرف  اليمني 
ولغة، ما أحوجنا إلى صوتها، صوت روضة مجلجًال 
لتترسخ  والّسياسّية  ّية  املدن تنظيماتنا  أروقة  في 

قّيم حب الوطن.»
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ّية عن  خالل األمسية، أعلنت جمعّية الّثقافة العرب

إشهار كتاب «املغّيبون»، وأهدته إلى روح الفقيدة، 
والُهوّية»،  الّلغة  مشروع  مرّكزة  حتدثت  ذلك،  وعن 
هبة أمارة، قائلة: «سكنتها هواجس تعلم الشباب 
فخططت  ــة،  ــوّي وُه لغة  سليمة  ّية  لعرب واألطــفــال 
اخلمسة  ــوام  األع وخــالل  مراحل،  ثالثة  من  ملشروٍع 
من  بدعم  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  نفذت  املاضية 
مؤّسسة الّتعاون، مشروعيني تربويني لرصد األخطاء 
الّتدريس التي  اللغوّية وتشويه املضامني في كتب 
على  اإلسرائيلّية  املعارف  وزارة  مناهج  تفرضها 
ّية  العرب «تعلم  األول  املــشــروع  ّية.  العرب املـــدارس 
ّية، واملشروع الّثاني  وعلمها للناس» للمرحلة اإلبتدائ
هو «املناهج والهوّية» مبرحلتيه اإلعدادية والثانوية، 
املشروع.  من  ــى  األول املرحلة  تركيز  شرف  لي  وكان 
وقد نظمت اجلمعّية حمالت مرافعة وضغط إعالمّي 
وجماهيرّي مؤثر للتوعية حول مخاطر هذه األخطاء، 

إللغاء  اضطرتها  ـــوزارة،  ال صعيد  فعلى 
واالعتراف  األســواق،  من  وسحبها  كتب 
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في  وخاصة  ونقدها،  اجلمعّية  أبحاث  مبصداقية 
ثمار  «من  أمارة:  واختتمت  العربّية».  الّلغة  مجال 
بكتاب  فخر  بكل  يتلخص  منتج  املــرحــلــة،  ــذه  ه
«املغّيبون»، دراسة نقدّية لكتب املناهج اإلسرائيلّية 
كتابة  في  شــارك  الّسنوّية،  ّية  العرب املـــدارس  في 
فصوله الّسبع، ستة متخصصني في املجاالت: الّلغة 
التاريخ،  املدنيات،  العرّبي،  ّية، نصوص األدب  العرب
لبحث  باإلضافة  الّدينّية،  ّية  الّترب االجتماع،  علم 

ّية.  ميدانّي حول عالقات الطالب العرب بالّلغة العرب
بالذكر،  وأخص  الكبيرة،  اّجلهود  على  الشكر  أقدم 
الكتب  راجع جميع  فقد  الله،  الياس عطا  الّدكتور 
في جميع املجاالت وكشف عن األخطاء الّلغوّية فيها 
املضامني  الّتشويه  وتطرق جلميع املضامني، وكشف 
منصور،  جوني  الّدكتور  مــن:  لكل  وشكرًا  فيها، 
نبيل صالح،  األستاذ  ناشف،  ظاهر  الّدكتورة سهاد 
األستاذ مطانس شحادة، األستاذ نبيه بشير، الذين 

تخصصه،  بحسب  كــل  الكتب  مضامني  بحثوا 
الكتاب  نّحاس لتحريرها  أبو حنا -  إميان  الّدكتورة 
ووضع مقدمته، السيدة نرميان كروم للتدقيق اللغوّي، 
ا،  الّسيدة مها سليمان ملراجعة الكتاب وحتريره لغوّيً
عبد  والّسيد  النسخ،  لتحرير  زعبي  همت  الّسيدة 
البرغوثي  إياد  والّسيد  املبدع،  للتصميم  طميش 
على اإلشراف العام والّدعم الّدائم. ننهي هذه املرحلة 
لنختم فصًال بدأته الّدكتورة روضة وخططت له بكل 

تفاصيله، بكل طاقتها وشغفها، يصعب علينا أن 
بأن  يقني  أنني على  إال  معنا،  نختم دون حضورها 
حضورها فينا، ولروحها نهدي هذا كتاب املغيّبون.»
«املوسيقى هي إحدى وسائل تخليد ذكرى إنسان»

كانت الفقرة االختتامّية لألمسية، مع عرض «نسيم 
للموسيقى  الرّيح» املوسيقي لفرقة معهد «إطار – 
والفّنون» من الرملة، بإدارة فادي عازر، حيث تخللت 

ة امللتزمة.   الفقرة باقةً من األغاني الوطنيّ
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«الوضع احلالي الذي تعيشه احللبة احلزبية ورفع نسبة 
العربية واملواطنني  لألحزاب  كبيرًا  حتديًا  يشكل  احلسم 
عبر  مواجهته  يجب  التحدي  هذا  البالد.  في  العرب 
توجهات  في  النظر  إعادة  منها ضرورة  خطوات عديدة 
وشجاعة،  حاسمة  قــرارات  واتخاذ  العربية،  األحــزاب 
السياسية، وفقًا  اللعبة  مبمارسة  الشروع  مقدمتها  في 
لقواعدها الصحيحة، التي تعتمد على أسس واضحة. 
وأولها القناعة بأن التواجد في البرملان اإلسرائيلي ليس 
األبد،  إلى  املعارضة  في  البقاء  بل وسيلة، وأن  غاية 
التهلكة  إلى  إلقاء مئات آالف األصوات  يعني عمليًا 
من جهة، والتنازل مسبقًا ومع سبق اإلصرار عن إمكانية 
التأثير والتغيير، بل التنازل عن حقوق ناخبي األحزاب 
وهذا  العرب.  الكنيست  أعضاء  ومنتخبي  العربية، 
الثوابت  عن  التنازل  األشكال  من  شكل  بأي  يعني  ال 
القومية والوطنية، لكنه يؤكد اخلطأ الكبير في اعتماد 
وهو  الثاني،  املعادلة  طرف  دون  فقط،  الثوابت  هذه 
احلقوق املدنية واحلياتية اليومية، أسوة بكافة مواطني 
الدولة». هذا ما قاله احملامي زكي كمال، رئيس الكلية 
األكادميية العربية للتربية في حيفا، في مستهل مناظرة 
مبشاركة أعضاء الكنيست العرب من مختلف األحزاب، 
الكلية. وأضاف  طالبات وطالب  من  املئات  وبحضور 
هذا  يعني  أن  ودون  اجلميع،  «يتفق  كمال:  احملامي 
االتفاق توجيه أصابع االتهام إلى أعضاء الكنيست من 
األحزاب العربية دون غيرهم، وأنه حان الوقت كي تشارك 

األحزاب العربية في احلياة السياسية في الدولة بشكل 
فعال، وأن ال تكتفي باملطالبة من موقع املعارضة، أو أن 
تكتفي بكونها كتلة مانعة كما في عهد الراحل  اسحق 
رابني. بل من حق املواطنني العرب، وهم أكثر من عشرين 
باملائة من مواطني الدولة، أن يجددوا ثقلهم االنتخابي 
حياة  على  التأثير  عملية  في  والبرملاني،  والدميقراطي 
السياسية، بشكل يجعلهم عامًال أساسيًا، وال  الدولة 
ميكن ألي مرشح تشكيل االئتالف، ومن ثم يتجاهله. 
أقل  لستم  قائال:  الكنيست  أعضاء  إلى  كلمته  ووجه 
في  ذلك  كان  سواء  احلكومة،  وزراء  من  قدرة ومقدرة 
مجاالت الصحة كالدكتور أحمد الطيبي والدكتور عفو 
والرفاه  غطاس،  باسل  كالدكتور  واالقتصاد  اغبارية، 
االجتماعي كالسيد محمد بركة،  ولذلك فإنكم لستم 

أقل تأثيرًا منهم إذا وليتم هذه املناصب». وأكد اعضاء 
دعمهم  املناظرة  في  شاركوا  الذين  العرب  الكنيست 
عضو  وقــال  ومشتركة،  واحــدة  عربية  قائمة  لتشكيل 
قائمة عربية واحدة  إن تشكيل  الكنيست أحمد طيبي 
أصبح واجب الساعة، ولكن على هذه القائمة أن تشمل 
الوسط  في  الفاعلة  السياسية واجلماهيرية  األطر  كافة 
الكنيست.  في  املمثلة  األحــزاب  فقط  وليس  العربي، 
وقال عضو الكنيست محمد بركة إن اجلبهة تصر على 
كان  ما  أساس  على  املشتركة  القائمة  بناء  يتم  ال  أن 
واالحتياجات  القضايا  أســاس  على  بل  املاضي،  في 
املستقبلية للجماهير العربية، مع احلفاظ على الشراكة 
غطاس  باسل  الكنيست  عضو  أما  العربية.  اليهودية 
االختالفات  أن  فأكد  الدميقراطي  الوطني  التجمع  من 

في الطروحات بني األحزاب املختلفة يجب أن ال تشكل 
االختالفات  هذه  إن  بل  الواحدة،  القائمة  أمام  عائقًا 
ميكن  أنه  إلى  مشيرًا  القائمة،  داخــل  تبقى  أن  يجب 
للقومي واإلسالمي واجلبهوي أن يسيروا جنبًا إلى جنب 
عفو  الكنيست  عضو  اعتبر  بينما  واحــدة.  قائمة  في 
اغبارية جناح فكرة القائمة الواحدة سابقة ميكن تطبيقها 
في مناح أخرى من حياة املواطنني العرب. رئيس اللجنة 
القطرية مازن غنامي، قال: «تشكيل قائمة واحدة يعني 
وصول أربعة عشر عضو كنيست عربي إلى البرملان. هذه 
قوة ال يستهان بها، بل تشكل بيضة القبان من جهة، 
كما أنها تضمن حتقيق إجنازات أكبر وأكثر للمواطنني 
العرب الذين يجب االهتمام بقضاياهم اليومية واحلياتية 
وجتدر  السياسية.  الطروحات  جانب  إلــى  واملدنية، 
اإلشارة إلى أن هذه املناظرة جرت في جو ودي وحماسي 
وبناء، واتسمت باإلطراءات ألعضاء الكنيست  بعضهم 
طرح  في  مجاله  في  منهم  كل  يفعل  ما  على  لبعض، 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  والقضايا  القوانني 
الكنيست  أعضاء  وأجــاب  العربي.  للوسط  والتربوية 
على أسئلة الطالبات والطالب، والتي انصب معظمها 
حول أهمية املشاركة في احلياة السياسية وتبوء مناصب 
تشكل مواقع للتأثير، وتصب في مصلحة دعم قضايا 
واخلدماتية  واالجتماعية  االقتصادية  العرب  املواطنني 

والسكنية وإحقاق احلقوق املدنية.

 UHO� q�«d*

 ∫»dF�« X�OMJ�« ¡UC�« 5� …d�UM� ‰ö	
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

الدهون، تحسن من صحة البصر وصحة الجهاز الهضمي. 
فريكة مع اللحمة، مع الدجاج، شوربة، سلطة، مفلفلة او بالمحاشي. 

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 
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 1.6 مببلغ  ــبــالد،  ال شمالي  من  ــة  نــارّي ــة  دراج سائق  بتعويض  حيفا،  في  املركزّية  احملكمة  ــرت  أم
سامي  مكتب  من  امطانس  إيــاد  احملامي  وقــال  حلــادث.  تعرضه  اثــر  إصابته  بعد  شيكل،  مليون 
لصديقه  والتابعة  قادها  التي  النارية  الدراجة  بــأّن  علم  على  كان  بأّنه  اعترف  «موكلي  وردة:  أبو 
املؤلم  احلــادث  أسباب وقوع  بأّن  حيفا  في  املركزّية  احملكمة  بإقناع  جنحنا  تأمني، ولكننا  دون  كانت 
قدمت  أخــرى  ســيــارة  انحياز  ــى  إل بــاإلضــافــة  للسياقة،  الصاحلة  غير  الــشــارع  ظــروف  ــى  إل تعود 
الطريق». بهامش  والتعثر  االنـــزالق  إلــى  موكلي  اضطر  مما  مسارها،  عن  املعاكس،  االجتــاه  من 

السلطة  عليهم،  املدعى  إلزام  هو  خاص  بشكل  القضّية  هذه  مييز  ”ما  قوله:  امطانس  احملامي  وتابع 
األضــرار،  قانون  على  استنادا  كان  املتضرر  بتعويض  الثالث،  الطرف  سّيارة  تأمني  وشركة  احمللية 
1968 وليس بحسب قانون تعويض متضرري حوادث الطرق، 1975 كما هو متبع بطبيعة احلال“.

من  تعويضات ومخصصات  على  أيضا  سيحصل  املتضرر  ”السائق  أّن  امطانس  إياد  احملامي  وأكد 
مؤسسة التأمني الوطني، مبا يقارب 3 ماليني شيكل بدفعات شهرّية مدى احلياة“.

 i �u F � qI O � Êu O K � 1.6
t� �U �≈ v K 
 W�—U � W �«—œ o zU  �
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قامت املديرة العامة لوزارة التربية والتعليم ترافقها مديرة لواء حيفا راحيل متوكي، بزيارة لبلدية 
حيفا. واستقبلهما رئيس البلدية مبرافقة رئيس جهاز التربية والتعليم البلدي وطاقمه. واستعرض 
الطاقم البلدي أمام املديرتني األجندة البلدية والنماذج التربوية الفريدة، التي تطبقها في جهاز التربية 
والتعليم في حيفا مما القى استحسانهما. ثم زارت املديرتان عددا من املؤسسات التعليمية مختلفة 

في املدينة، ووقفتا عن كثب على سير العملية التدريسية.

شارك أعزاء حيفا املتعاقبون, مؤخرا في املؤمتر االحتفالي السنوي الذي تنظمه بلدية حيفا في فندق 
دان في املدينة، لالحتفاء بكافة املكرمني الذين يحملون لقب «أعزاء حيفا» على مدار السنوات، وذلك 
مبشاركة ذويهم. وكاستمرار للتقليد السنوي الذي بادر إليه عزيز حيفا الراحل يكوتيئيل فيدرمان.

 وذكر رئيس بلدية يونا ياهف في هذه املناسبة أن أعزاء حيفا يشكلون فسيفساء إنسانيا مميزا ورمزا 
للعطاء، مما يستحق تكرميهم».

 ¡«e �_ w �UH� �« d 9R �
r N �Ë–Ë UH O �

 UHO� q�«d* UHO� q�«d*

 …—«“u � W�U F �« …d �b *«
 w � rO K F � �«Ë WO 	d � �«
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 øpO¼  UMO�  w²KLŽ  tO�  ÆÆÈb??¼   ÆÆUN�ËbIÐ  dOš  U½dA³²Ý«
 pI×Kð  WÞdA�«  wK�ð  tO�   øÈb??¼  U¹  p�  UMKLŽ  UMŠ≈  uý
 w�  r??�  90  bK³�«  w??�  wA0  «b??Š  øW??Žd??Ý  WH�U��  p??�  qLFðË
 XKLŽ ÊUAŽ WH�U�� p� qLFð W¹bK³�« wK�ð tO�  øWŽU	�«
 W¹bK³�« wK�ð tO�   øtK� jA�« wDG¹Ë öF¹ d×³�« Ãu�
 Ãu??*«  l??�d??Ð  «b??Š  ød??×??³??�«  Ãu??�  w²F�—  ÊU??A??Ž  WH�U��  qLFð
 WŁöŁ  lDIMð  U�  V¹—«e*«  w²OKš  X½≈  Èb¼   ød¦�√Ë  s¹d²�
 ÆÆœd³�UÐ «ËbL−²¹ ¡«dIH�«  w²OKš X½≈ Èb¼  ÆÆUNO�UOKÐ ÂU¹√
 Èb¼  Æd−A�« X% «u�UM¹ s¹œdA*« w²OKš X½≈ Èb¼ 
  ÆÆÍUł U½√  w½uM²	¹ Âô“ ÍbÐ w�uIð tO� ÆÆp×�U	¹ tK�«
 rŽ «u�U
 Âôe�« Èb¼  øw½uKL×²¹ Âô“ ÍbÐ w�uIð tO� Èb¼
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 p³³	Ð ÆÆÈb¼  ÆÆÂôe�« U¼uM²	Ð wK�« Èb¼ ÍU¼ 5� u�dF¹
 p×�U	¹ tK�«  ‚öDK� XK�Ë ÆÆÊ«u	M�«Ë Âôe�« 5Ð XF�Ë
 Íuý Íu??ý   ÆÆpKN�UŽ ÍU??'« …d??*«  w−O²Ð U??* ÆÆÈb???¼ U??¹
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انتقل إلى رحمته تعالى في والية نيوجرسي األمريكية ابن حيفا كرمي داهود ساحوري (أبو مارتن) 
عن عمر يناهز 54 عاما إثر مرض عضال لم ميهله طويال. وبعيدا في الغربة وعن مدينة حيفا احلبيبة 
بعمره. الله  أطال  ساحوري  جريس  للمرحوم  األكبر  األخ   يعيش  حيث  اجلثمان  دفن  سيتم  قلبه  إلى 

املــعــمــدان  يــوحــنــا  املـــرحـــوم فــي كنيسة  قــــداس عــلــى روح  اقــامــة  املـــرحـــوم  قــــررت عــائــلــة  ولــــذا 
الفقيد.   لعائلة  التعازي  تقدمي  مت  حيث   ،10.1.2015 السبت  يــوم  حيفا  في  األرثوذكسية 

عائلة  مــن  آمـــال  دربـــه  ورفــيــقــة  زوجــتــه  برفقة  عــامــا   13 منذ  حيفا  غـــادر  قــد  املــرحــوم  أّن  يــذكــر 
ـردد لـــزيـــارة األقــــارب  ـــان يـــت ــكــا حــيــث ك ــقــّر فــي أمــري ــت ــة، وابــنــه مــارتــني واس ــاوي ــف ــي احلــي ــب دي
العضال.   املـــرض  ــه  ب ـــّم  أل حــتــى  ســيــارات  ميكانيكيات  مهنة  ــي  ف وعــمــل  املــنــاســبــات.  ــي  ف

وقد نعى آل ساحوري، وآل ديبي، أخوة املرحوم يوسف وجريس، وأخواته: عايدة، جنالء، تريز، فيوال، 
وإيفا، أنسباؤهم، وأقرباؤهم في البالد واخلارج مبزيد من احلزن واألسى رحيل ابنهم الغالي كرمي الذي 

غادر الى الدار اآلخرة بدون أن يودعه األقارب، واألحباء.

 ÍËUH O (« »d �G*« …U �Ë
U J �d �Q � Í—u �U � .d 	

 UHO� q�«d*
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ÏW� �ôË UH O �ÏW� �ôË UH O �
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Ê«u{— œ« Òu� ‰U�¬

 sÞË  w�  ÏW¾łô®  Ê«u¹ÒbK�  ÌlO�uðË  Ì—UNý≈  ÓqHŠ  w�UI¦�«  UHOŠ  Èb²M�  ÓÂU�√
 Ê«bLF*«  UMŠu¹—U�  W
OM�  WŽU�  w�  ¨Ê«d³ł  vLKÝ  …dŽUAK�  ©œ«b(«
 ÍœU½ fOz— ª…—UI½ œ«R� w�U;« –U²Ý_« ÓV ÒŠ— b�Ë ¨UHOŠ w� W ÒO
�–uŁ—_«
 U¼«Òœ√ ¨œuF�« vKŽ Ì·eŽ  ö�Ë WO
�_« XKÒKðË —̈uC(UÐ ¨ Òw�UI¦�« UHOŠ
 ¨w½«—u�  w×²�  V¹œú�  ÎWKš«b�  ÔWO
�_«  XM ÒLCðË  ¨…œU×ý  VO³Š  ÊUMH�«
 U½—  WO ÒÐdÔ*«  WO
�_«  —«œ√  b�Ë  ¨Ê«d³ł  vLKÝ  UNðÒœ√  ÎW Ò¹dFý  Ì «¡«d�Ë  «Î—«uŠË
 ÒrŁ s�Ë ¨UNÐ vH² Ô;« hý Ó‰uŠ ÎW�U ÒF� Ì öš«b Ô� —uC×K� ÊU�Ë ῭ Ô³ Ô�

 ÆW Ò¹—U�c²�« —uB̂�« ◊UI²�« Ò-Ë ¨5�—UAÔ*«Ë Ó—uC(« Ê«d³ł vLKÝ  dJý

الكلمة  تتحوُّل  الترحيبّية:  ُصُبح  رنا  كلمِة  في  جاَء 
ِمن رْسٍم على الورِق، إلى إنتاٍج يتنّفُس ويتأوُّه ويتمرّدُ، 
إنساٍن  إلى  يتحوُّل  وُيفارُق.  َيعشُق  وُيصادُق،  َيصُدُق 
ُمغاِدٍر وغاِدرٍ، ُمقيٍم وُمسافرٍ، ُمتقّلٍب وحائرٍ.  سلمى: 
احلضوِر  هذا  أماَم  هنا  أقَف  أن  وُيشرّفني  َيسرُّني 
فيها  طويلة،  كانْت  رحلًة  ألختصَر  الّنوعّي،  ِز  املُمّي
وشاعرًة.   عنقاَء  خرَْجِت  الرّماِد  وِمَن  واحترقِت،  ِحرِْت 
سلمى  الّشاعرِة  بإصداِر  نحتفَل  الكرمي،  احلضوُر 
وطِن  في  (الجئٌة  األولى؛  الّشعرّيِة  َمجموعِتها  جبران 
اِحلداد)، والتي جاءْت في أربعِة دواوين: {دائرة الفقدان، 
الذات}،  مَع  وحواٌر  اُحلّب،  ومتاهة  الدائرة،  خارَج  واُحللُم 
ومبا أّن الّدواويَن األربعَة َصدرَْت في آٍن واحٍد، إّال أّنها 
باًعا ِملا َمرّْت بِه  ّية، ِت ُمتسلِسلٌة في َمراحِلها الوجدان
الشاعرة ِمن جتارَب، فظَهرَِت فيها بقامٍة ِشعريٍة فارعٍة 
لها خاصيِتها، وفي هذا املَقام، ال َيسُعني سوى تقدمي 
باقاِت اَحملبِة والتقدير لسلمى، على إضافِتها النوعية  
وأخصُّ  حتديًدا،  والفلسطيني  عامة،  العربي  للشعر 
بالشكِر فؤاد نقارة؛ رئيس نادي حيفا الثقافي، التابع 
للمجلس اِملّلي األرثوذكسّي الوطنّي، إذ َسعى لنلتقي  
هنا، وأشكُر جميَع األعضاِء املُضيفَني، فلُكم منا أنقى 
مشاعر الشكِر والتقديرِ، على االستقبال الطيب الدافئ 
في هذا اليوم القارس، وأقّدم أعطَر باقاِت الشكِر للفّنان 
حبيب شحادة، الذي سُيرافقنا على أوتاِر عوِدِه الشجّي 
لتلفزيون  اجلزيُل  كُر  والشُّ ُمستقّلٍة،  ٍة  ّي فّن فقراٍت  في 
اِت أُقدُمها  نورسات على بّث األمسيِة، وأصدُق التحّي
لكم أيها احلضور، وأدفأ املُنى بأمسيٍة شعريٍة ُممتعٍة،  
وُيرَصُد ريُع الديوان جلمعية الّسوار النسوّية، ومشاريِعها 
االعتداءاِت  ِمن  الّناجياِت  املرأِة، ومساعدِة  مؤازرة  في 
ُصُبح مجموعًة  رنا  األمسيِة  اجلنسّية. طرحت عريفُة 
محوريًة وشاملًة من األسئلِة حول شخص وشعر سلمى. 
øÊU��ù«Ë …d�UA�« Ê«d�� vLK	 ÔÊuJ
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ْمني  ي علِّ  سلمى أجابْت بَنصٍّ بعنوان (صالة): يا رَبِّ
مني كيَف أواجهُ/ كرًها،  َر ِحقًدا/ أَْن أَنسى/ علِّ أن/ أغِف
ُئ  ـي ويهيِّ مُ/ ُحبِّ حجرًا أَمسى/ يضرُب أَطفالي ويحطِّ

ا أم  لي رمسا/ ال أعرُف إن كاَن احلاِقدُ/ والغاِضُب ِجّنً
ي اجعلني أُغنيًة/ يسمُعها احلاِقُد ُتطرُبهُ/  أنسا/ يا ربِّ
مني كيَف أَرُدُّ يديَّ/ وأَقوى! روحي تضرُبهُ/ وأرِْشْدني  علِّ
ْمني كيَف  ُبهُ/ علِّ كيف َأسيرُ/ وكيَف يهوُن عـليَّ جتنُّ
مني كيَف  أَشرُبهُ/ علِّ أُحيُل عذابي/ كأًسا من خمٍر 
تصيُر حياتي/ حنجرًة تشدو للُحـبِّ فَأكتُبهُ/ وانُصْر 
لبـهُ/ وامنْحُه  اِقُد يسـ ا/ يغزوُه احلـ ّيً في قلبي أمًال حـ
واجعلني  ُبهُ/  ـ فُيرِه ينهاُه  وضميرًا  ؤاًدا/  وفـ ا  ّبً ـ ُح
يْأتـي  هل  ُه:/  لُب مطـ يتواَضُع  ففؤادي  لـآلِثِم/  مرساًة 

ُه !! ُب ـ ِه ضميرٌ؟/ أَنتِظُر اليوَم وأَرُق يوٌم يصحو فيـ
 X� Ôœ  U�  ¨W ÒO�œ_«  W�U Ò��«  s�  X��  «–U*  
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اعتقدُت أّن ما أكتُب هو عالٌج ذاتيٌّ وُمختلٌف وغريٌب، 
أخرى،  ألماكَن  سيأخُذُه  سيتلّقاُه  َمن  أّن  أعرْف  ولم 
قلُب  يا  ِستارٌ):  ُيخفيها  عاَد  (ما  ا  نّصً أقوُل  ولكن 
ُبْح إنَّ/ املواجَع خمرتي/ وشراُبها نارُ/ يا قلب أُنشرْ/ 
يدثرِّها/ وال عارُ/ فمحّبتي  حرقًة تكويك/ ال خجٌل 
األقدارُ/  أسرارَها  حّطمتْ/  دماها  في  املُعّمدُ/  غاَب 
سرَّها  وحّطم  سرائرها/  في  احلكايا/  كلُّ  وتعّطلت 
عاد  ما  الهوى/  أزاهيُر  لهًبا/  وتصاعدت  إعصارُ/ 
ُيخفيها ستارُ/ أُنشْر مواجَعَك/ التي نامْت قروًنا/ شّق 
عتمَتها نهارُ/ أملي وحرماني حتوّل/ لّذًة وأحال نومي/ 
صحوًة تنساب/ بني عروقها أشعارُ/ وأظلُّ أعجُز أْن/ 
أُصدَّ تدّفًقا منها/ فال يبقى لدى قلمي خيارُ/ يا ربِّ 
اْسحْقني/ واْنُشرْني رماًدا/ في الفضا إن كنتَ/ تعلُم 
ي حلظًة/ سيموُت أو ينهارُ/ يا ربِّ فيَك ومن  أّن حبِّ

ُهداَك محّبتي/ ِارفْق بها، فلديَك / ُينصُفني القرارُ...
 ¨UN M|Ë«Ëœ w� W ÒO
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أجابْت سلمى: فلسفتي هي أّن أبسَط األموِر أعَمُقها، 
في  املضائق  بني  (حقيقتي):  بعنوان  بنصٍّ  فأقوُل 
أحشاِء/ ظلماِت القروِن/ يعيُش إنساٌن يعاني/ فتصمُّ 
آذاُن الورى/ من صوِت صيحِتِه املعّقدِة املعاني/ ويهبُّ 

اللساِن/  قوانَني  وُينسيِه  يجرّدهُ/  وعٌي  أعماِقِه  في 
يأكُل صرخًة/ ُحتيي عظاًما مزّقْتها/ عقدُة  فيعيُش 
ال  نوٍر  بصيُص  العظامِ/  بني  من  فيهبُّ  اإلنساِن/ 
كفٌر  ُعرفهم/  في  فحقيقتي  األكفاِن/  حرائَر  يحبُّ/ 

تخّطى كلَّ حدٍّ/ في الزماِن أو املكان.
 ø p ÓK Ó�√Ë p ÓLK Ô� Ós| Òb L��
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ّية): دوًما  أجابت سلمى بَنصٍّ عنواُنُه (ُحلُم امرأٍَة عرب
ُش عن ُحُلمي/ ُحُلمي سرقتُه منذ  ُط، أركضُ/ وأُفتِّ أتخبَّ
قروٍن/ كلُّ «ُفُتوّاتِ» الُعرْبِ/ وأَبقْت لي/ عقًال يقتُل 
ِمن  يوًما قد أقوى/ أو أخرُج  أّني/  لم تعرْف  وْهمي/ 
عدمي/ ترَكْتني إذ قطَعْت فيَّ لساني/ و»ارتاحت من 
ي»/ لم تعرف أّني/ أملُك قلًما أو أّني أقدرُ/ أن  َهمِّ
زنزانِة  في  أحيا/  ترَكْتني  قلمي/  في  روحي  أسُكَب 
بعد  أَقبَل  لن  إّني  َقَسمي:/  وُأردُِّد  وأُعاني  ُعرْفٍ/ 
لي  فتراءى  َيمي/  ِق هجرَْتُه  هدمْتهُ/  بسجٍن  اليوم/ 
وجَه  يكشفُ/  إذ  وجهي  في  نورًا/  يسطُع  ُحُلمي/ 

ـي ... ـذا ُحُلمـ يِه../ فأهيُم وأصرُخ: / هـ الغجرّيِة فـ

ø5��J
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ولإلنساِن   ، ذاتيٍّ كِعالٍج  ِلنفسي  أكتُب  قالْت سلمى: 
احلياة،  في  الطبيعيَّ  َمكاَنُه  َيأخْذ  لم  اّلذي  املَظلوِم 
آتي  خلابيتي):  (آتي  بعنوان  ا  نّصً أقوُل  ا  وِشعرّيً
ق خمرَها/  خلابيتي/ فإلى متى ستظّل/ خابيتي تعتِّ
وتذيب أشواقي/ احلميمَة بني ظهرانيهِ؟!/ فأصبُّ ماَء 
العمرِ/ في أحشائها .. في خمرها/ يوًما فيوًما عّلني 
وتدّب  حرارتي/  تزيد  منه  قطرٍة  رشفة  لكّن  أطفيه/ 
كّل  أرشُف  سأظّل  تضنيِه/  احلبِّ؛  جراح  قلبي/  في 
يقضي  هاجًعا/  فؤادي،  يبقى  لكي  منه  قطرًة/  يوم 
َر القلب  لياليِه/ سأظّل إن طال احلنني إلى الهوى/ وتخدَّ
الذبيُح من النوى/ آتي خلابيتي أُصّحيِه/ قلبي تعوّد 
أن يطيبَ/ برشفٍة من خمرها/ من قلبها، ملّا تكّسر/ 
كْأُسُه في فيِه/ يا ربِّ بارك خمرَها/ لتظّل مألى خمرًة/ 
ومحبًة تروي/ حنيني للهوى، ُحتييِه/ ليظّل في قلبي 
ومرّدًدا  ًيا/  مصّل احلياة  سّر  لي/  ويرّد  رًا  معمِّ هواي/ 

أشهى مغانيه...
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ُم،  ُيقلَّ اّلذي  اليابُس  اجلذُع  هو  املوُت  سلمى:  أجابْت 
َة البشر. فَتنهُض احلياةُ، والّدموُع َجتلو الرّوَح وَمحّب

 w�  WI�UF�«  Ô…√d*«  ÔdNE Ó�  ÓnO�Ë  ∫`�	  U
—
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ما  لَّ ُدني بأُغنيٍة): كـ أجابْت سلمى بَنصٍّ عنواُنُه (ُتَعمِّ
َمْل/ فتزورُني  ـ َبرَ، أَج حـنَّ فؤادي للهوى/ صاَر الهوى أَك
تاريِخَي  لي  وُتعيُد  وحدتي../  وتقتُل  تعانقني/  روٌح 
حكايَة  حتكي  بأُغنيٍة/  ُدني  ُتَعمِّ وتصَهرُني،  األوْل/ 
ٍة عَبَث اُجلنوُن بها/ إذ راَح فارُِسها  فارٍس يرَحْل/ وصبيَّ
رَْت في نفِسها الَكِلماتُ/ عزَّ ُفؤاُدها أَْن  ولم ُميِْهْل/ فتعثَّ
ا/ يعانُق روَحها، ال يغفْل/  ّبً ـ َتْل/ فتحوَّلَْت آهاُتها ُح ُيقـ
وبنصٍّ  ْل  يبخـ فال  وُيعطيـها  وينُصرُها/  ـها  جرأََت ويرُدُّ 
بقلٍب  العْشقَ/  أتعاطى  عشقي):  يرقى  (كي  عنواُنُه 
يسُكُن ُجمُجمتي/ أشرُبُه كْأًسا/ من خمٍر ُيخرُجني/ من 
إّني أتشّهى طعمَ/ احلرّّيِة كي أرقى/  عتمِة أقبَيتي/ 
ْلِم/ األسوَِد عن  كي يرقى عشقي/ كي ُينتزََع خماُر الظُّ
كي  العالِم  حضاراتِ/  كلَّ  أعشُق  إّني  شعبي/  أوُجِه 
أعَشَق شعبي/ ُمبَتِذًال ُعَقَد املاضي/ من كلِّ زواياهُ../ 
ُب مْأساًة/ قد تصَهُر فينا كلَّ/ معاناِة التاريِخ  إّني أترقَّ
املاضي/ منُذ قروٍن ولَّتْ/ ال تبِصُر فرًقا بنيَ/ دماِء شهيٍد 
وشهيدهْ/ قد تنجُب فينا/ رجًال آخر وامرأًَة أُخرى../ قد 
تخلُق فينا/ معنًى آخَر للحرّّيْه/ قد تنجُب مّنا أجياًال/ 
تفهُم أكثَر مّنا/ تبصُر أبعَد ّمما نبِصرْ/ تنقُذنا، تعطينا/ 

ة.. يَّ معنًى آخَر للحرّّيْه/ تعطينا معنًى آخرَ/ لإلنسان
 dF �  w�  ÏVOB
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تِصُلنـي في كلِّ  قالْت سلمى:  بةٌ)  بنّص (رسالٌة غريـ
ا  ليلٍة/ رسالٌة أوراُقها/ كالُمها، حروُفها غريبْه/ أَفتُحهـ
حروُفها  بي  َتغيُب  دموْع../  اِتها  ـ طيَّ من/  تسيُل 
ا يذوبْ/ تختِلُط احلروُف  ـ وتختفي/ واحلبُر في سطورِه
ْه/  ـمًة ُمريبـ ـها/ فيصبُح الكالمُ/ صورًة مظِل في صفحِت
ْم/ والتحمْت أَجساُدُهْم/ فكوََّنْت  ـ لبشٍر تشابكْت أَطراُفُه

دائرًة رهيبْه! 
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ما  وبينك  بيني  دمي):  في  ُة  (اّحملّب سلمى:  أجابْت 
لم يحتمل جدال/ بيني وبينك عشق/ َدْهٍر عاَش ُحرًّا 
ِة ُمثـَقال/ نْشقى  بَّ ُر فيِه خْمرًا باحملـ ا نعاِق نَّ ـ واجنلى/ ُك
َدْت  فتعمَّ ال/  لألحقاِد  ونقوُل  ٍة  بَّ مبحـ جرَحنا/  ونحِمُل 
ُعُمٌر قضْيناُه  ا للبساطِة معِقال/  نَّ ـ ُدنيانا/ وُك باُحلـبِّ 
اَب  ـ وصانَ/ اُحلـبُّ فيِه املنزِال/ زرََع الهوى فيِه احلياةَ/ وغـ
دُّ  هُ/ روٌح تبَعُث األمال/ وَتُصـ ـ َيْت بنفسي ِمْن ـال/ بِق وارَحتَ
مـني  علِّ ـبُّ  ـ ُح يا  والعـََذال/  اَد  ـ واألحقـ رَّ/  ـ الشَّ ـي  َعنِّ

ُة في دمي صارْت صال... صالتي/ فاَحملبَّ
 w�  ÒÂ_«  vLK Ó��  Ï— ÚËœ  Ó„UM�  q�Ë  ∫`�	  U
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ْسمَ/  يا/ خْذ منُه اِجلـ نـ دُّ ـ ـلَّ متاِع ال ْذ ُك أجابْت سلمى: خـ
متاِع  ـلَّ  ُك ْذ  ـ ُخ اليـدْ/  منُه  وخْذ  اإلْسـمَ/  منُه  وخْذ 

املْجدْ/  ُيعطيَك  ا /  ّنً ـ ف ُخذ  ِشعرًا  ُخذ  وارتـدّْ/  يا  ـ ن دُّ ـ ال
نُهْم/  أَحضـ ـها/ وحنيًنا وصغارًا  واترُْك لي روًحا أعشُق

ـلِّ كنوِز األرْض.  هذا ُيغنيني عن/ ُك
 øvLK� dF � w� Ôs�u�« s|√Ë ∫`�	 U
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أجابْت سلمى: في قصيدٍة لْم تَر الّنوَر بَعُد أقوُل: وطني 
يسُكُنني ويهاِجُر بي/ يوِدُعني ِسرًّا/ أرََّق مضَجَعهُ/ ال 
نارًا  أم  نعيًما  كاَن  أو  شدوًا/  أم  بكاًء  كانَ/  إن  يفقُه 
يِجُد  ال  فيصحو/  َم  اُحلْل َيعتنُق  أرًضا/  ُأ  يتوطَّ واِقُعهُ/ 

مكاًنا في دنيا/ باتت تتزاحُم فيها أضدادٌ/ ما فيها 
نيا/ ينُشُد وطًنا/ في الرّيِح  أحٌد َمَعهُ/ فارتاَد بقاَع الدُّ
كلِّ  في  روًحا/  وطني  حتوََّل  اُحلْلمُ/  وتهاوى  مواِقُعهُ/ 

حواسي َموِْقُعُه !
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املَشاعرِ،  بِحّدِة  َيتماثالِن  والفرُح  احلزُن  سلمى:  أجابْت 
خموِر  من  رَ/  تخدَّ قلبي  كون):  السُّ (حلُن  بَنصِّ  فأقوُل 
أضُلعي/  في  متَعًبا/  ليرُقَد  مبثواهُ/  واسترخى  احلزِن/ 
ُيطفي/  يريُحني،  كوِن/  السُّ نبضاِتِه/ حلَن  فأحسُّ في 
حرارَة أدُمعي/ وتزوُل من جسدي/ شراراُت الهوى/ لـكنَّ 

نوَر حقيقتي/ ال ينطفي/ يبقى معي..
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َيتقّبلوَن ماذا  َيتطرّفوَن، وال  ّممْن  اخلطُر  أجابَْت سلمى: 

ُيفّكُر اآلخرُ، وِمن حتويِل املَشاعِر إلى مواقف.
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ُتقرّريَنُه  اّلذي  الثوَب  َتلبُس  املواقُع  أجابْت سلمى: هذِه 
لها، وَعّلَمني الفيسبوك أّن الناَس تتلّقى القصيدة ِمْن 
ُمختلفٍة،  وأماكَن  أبعاٍد  إلى  وتأخُذها  ُمختلفٍة،  َمواقَع 

ٍة. وهذا ُيعطيني اكتفاًء وُمتعًة فكرّيًة وِحّسّي
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وتعجُبني  الكلمة»،  كانِت  البدِء  سلمى: «في  أجابْت 
ِر مبَْن كتَبها. الكلمَة الّصادقَة العفوّيَة الّشاعرةَ، دوَن الّتأثُّ
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أجابْت سلمى: في كّل احلاالِت، القصيدُة َتفرُض نفَسها 
علّي، وليَس لي قوْل كيف، وأين، ومتى، وملاذا؟ وفي 
جبران..  سلمى  جاء:  الفوراني  فتحي  األديِب  مداخلِة 
الجئٌة في وطِن احلداد! لقد صَدَق حبيُبنا الشاعُر توفيق 
الّشعراء،  بأّنها قريُة  البقيعة  زياد، عندما وََصَف قرية 
فهذِه القرية الطّيبة جامعٌة للّشعر، تخرَّج ِمن ِمعطِفها 
املَشهِد  بناِء  في  ساهموا  اّلذين  الّشعراِء،  ِمَن  كوكبٌة 
الّشعرّي في هذا الوطن، ِمنهم الّشعراُء الرّاحلون: ُمنيب 
وسالم  فضول،  أسعد  وسلمان  َمّخول،  ونخلة  مّخول، 
جبران، وسميح صّباغ،  واإلخوة  الّشعراء الباقون: نايف 
سليم، وحسني مهّنا، ومروان مّخول، وسامي مهنا، أَمّد 
اللُه في أعمارِهم جميًعا، ثّم جاءْت صديقتنا الشاعرة 
سلمى جبران، لتؤّكَد َمقولَة توفيق زياد، وتضيَف نورًا 
ُة  على نور. وبدًءا ِمن سلمى، ُتصبُح هذِه القريُة اجلليلّي
نكهًة  فأضفْت  بهاًء،  زادْتها  والشاعرات،  الّشعراِء  قريَة 
ّيزًة للَمشهد الّشعرّي. جاَء في تراِث األمثال، أّن أوَّل  ُمم
الّلحظة  َينهمرُ، ولم تشأ سلمى، منذ  ثّم  الغيِث قطٌر 

فتكوُن  القطر،  عن  تقفَز  أن  إّال  األوّل،  واإلبداِع  األولى 
ا، َيحمُل في  خضّمِه أربعَة  ًثا وطوفاًنا  تسونامّيً غْي
شّالالت، انصّبْت على املشهِد الّشعرّي ُدفعًة واحدة، فقد 
َدْت سماٌء بالغيوم، وبال سابِق إنذاٍر فتحْت أبوابَها،  تلّب
ا ِمَن  ثّم هطلْت أمطاَر اإلبداِع غزيرةً، وامتألِت الّدنيا كّبً
يُع ُمختاًال  الرّّب، فارتوَِت األرُض العطشى، ثّم جاَء الرّب
فرًحا، وفتَح صدرَُه لَيحتِضَن سلمى وإبداعاِتها األربعَة، 
اإلبداعيُّ  األنثويُّ  العطاُء  إّنُه  وتقبيًال.  ا  َضّمً وُيشبَعها 
ياِتِه، فأهًال وسهًال بالّالجئِة في وطِن احلداد.  بأبهى جتّل
لقد عشُت يومْنيِ كاملْنيِ مَع الّدواويِن األربعة، فوجدُت 
املَشاعِر  ِمَن  بفيٍض  تزخُر  كبيرٍة،  دنيا  أماَم  نفسي 
الصادقة. حاولُت َجسَّ الّنبِض، فوجدُت عروَق القصائِد 
مَن  تخرُُج  التي  اجلّياشِة،  العاطفِة  ِمَن  بفْيٍض  تنبُض 
القلِب، وتدخُل مباشرًة إلى القلب، بال شور وال دستور 
وال استئذان، كما اعتاَد الّنقاُد أْن َيقولوا. تقُف سلمى 
وفي   ، عاديٍّ غيُر  ألٌم  َيعتصرُها  املسرِح،  خشبِة  على 
ِصراِعها مَع األلِم، تظلُّ شامخًة مرفوعَة الرّأِس، وصوُْتها 
ًيا: ها أنذا/ وهذه قصائدي/ أنا كما أنا/  ُيجلجُل عال
كطعاِم الفقراء/ فقد خرجُت من رَحِم الُبَسطاء/ ها أنذا 
كما  أنا  هذه  أقنعة/  وبال  رتوشٍ/  بال  أماَمُكم/  أقُف 
الرّايَة  أرفع  أنا!/ ولن  ُيراد لي/ هذه  أريد/ وليس كما 
ُة، في عصِر الّدجِل الّشعرّي َتروُج  ها األحّب البيضاء! أيُّ
القصائُد املُلّثمُة، اّلتي ال نعرُف َمالمَح وْجِهها، وال لوَْن 
الزّيَّ  ترتدي  إّنها  أنفاِسها!  بلْفِح  ُنحسُّ  وال  عْينْيها، 

األسوَد ِمْن رأِسها حّتى أخمص قدمْيها، ُحتيُطها أسواٌر 
فوالذّيٌة خانقةٌ، ويقُف على باِبها ُحرّاٌس ال قلوَب لهم. 
ُز العديَد ِمَن الكلماِت  ّي هذِه القصائُد املُلّثمُة هي ما ُمي
واّلتي  ا،  ّيً عشوائ واملَرصوفِة  الّنَسِب  َمغموزِة  ِة،  الّدعّي
تنتمي إلى عائلِة ما بعد بعد احلداثة. نقُف على أبواِبها 
ونحاوُل الّدخوَل، فنجُدها ُمغلقًة إغالًقا ُمْحَكًما. نحاوُل 
أْن نكسَر األقفاَل، لندخَل إلى عالم األفهام، فَيستعصي 
فهُمها على الّنخبِة ِمَن املُثّقفني، وال َيبقى أماَمنا إّال 
الفناجني،  وقارئات  والعرّافني  املُنّجمَني  إلى  نلجأ  أْن 
ها! وعلى الّشاطِئ  اُت الّدجِل الّشعريِّ على أُشدِّ فمسرحّي
وإباء،  ِعزٍّ  وقفَة  تقُف سلمى  الّشعرّي،  الّنهِر  ِمَن  اآلَخِر 
شامخًة  فتقُف  الّصادقة،  َمشاعرِها  عن  الّلثاَم  يُط  وُمت

دين!  ولي  ديُنُكم  لُكم  وكبرياء:  بتواضٍع  لهؤالء  لتقوَل 
وُتعلُن عن إقامِة دولِتها الّشعرّيِة املُستقّلِة، اّلتي تأبى 
إّنها هي  الّشعراء.  ِمَن  ا كاَن  أّيً أن تكوَن شبيهًة ألحِد 
َمشاعرِها،  بِصدِق  أبجدّيُتها  جبران، حتفُل  سلمى  هي 
وبَساطِتها الّشامخِة التي تتوّثُب ِعزًّة وكبرياء! إّنها تقُف 
ّياِت  بَعيًدا عن الّصنعِة اّلتي َحتفُل بالزّخارِف والبهلوان
ِة. تقُف بعيًدا عن الغموِض واإلبهاِم، واالنغالِق  الّلفظّي
َد املَرحلة. تقُف بعيًدا عن الّدجِل الّشعرّي  ُر سّي اّلذي ُيعتَب
ُكتَب عليِه:  ِشعارًا  وَيحمُل  املرحلة،  َد  اّلذي أصبَح سّي
الفرح،  عصافيُر  تنطلُق  األلِم  قاع  ِمن  ُتْعِجْب!  أَْغرِْب 
بهذا  القارُئ  ويشعُر  النفس،  مَع  بالّصدِق  تؤمُن  وهي 
الّصدِق في كّل كلمٍة ِمن سيرِتها الّشعرّيِة، ورغَم درِب 
فقد  واأللغام،  الّشائكِة  واألسالِك  باحلواجِز  يئِة  املَل اآلالِم 
الرّأس،  مرفوعَة  شامخًة  وتظلُّ  تتحّدى  كيَف  عرفْت 
كيَف  وعرَفْت  املَسيرة،  وُتواِصُل  بل  ِسالَحها،  ُتلقي  ال 
بَني في األرض، وإذا دخلنا إلى أعماق  تكوُن سفيرَة املُعذَّ
الّشاعرة، نكتشُف ثقَتها بنفِسها وإمياِنها العميق، بأّنها 
ِر والّتغيير، وأّنها عرفْت كيَف  متلُك الُقدرَة على الّتغيُّ
وَتنهُض  األحزاِن،  قاِع  ِمن  فتخرُج  فرح،  إلى  األلَم  ُحتوُّل 
كالعنقاِء ِمَن الرّماِد، وتنطلُق بَجناحْيها ِملُعانقِة شمِس 
ِة  ّي نيسان اخلضراء.  عرفُت سلمى زميلًة لي في الكل
األرثوذكسّية، وكانْت ُجتاهُر بعالقِتها احلميمِة مع العّم 
شكسبير، واخلال جيمس جويس، وابن العم وليم بليك، 
في  َيكْن  ولم  اإلجنليزّية،  باللغة  الناطقة  الشّلة  وباقي 
ِة في ساعاِت الفراِغ، ما ُيوحي أو َيشي  أحاديِثنا اليومّي
بالينابيع االرتوازّيِة الّسرّّيِة التي تسري في أعماقها، إلى 
أْن جاءْت عصفورةٌ زرقاُء، وألقْت بني يديَّ رسالًة مكتوبًة 
الطفولِة  عن  الّستاَر  فأزالِت  اجلورّي،  الورد  ورِق  على 
ُبنّية، وتكّشفْت أمامي املعلومُة املثيرةُ،  الّشعرّيِة  لهذه ال
فقد بدأْت عالقُة سلمى برّبِة اإللهاِم الّشعريِّ منذ نعومِة 
أظفارِها، وبدأْت ُتعاقُر خمرَة الّشعر، وهي طفلٌة عمرُها 
اثنا عشر عاًما!  وطيلَة هذه الفترِة اّلتي جمَعْتنا حتَت 
ِر على هذه العالقِة  خيمِة الّتدريس، جنَحْت في التستُّ
ِة:  ّي الّسرّّيِة بيَنها وبَني رّبِة الّشعر!  جاَء في األمثال العاّم
سواهي  أّن حتت  اكتشفُت  وقد  دواهي،  الّسواهي  حتت 
ّية نبًعا ثرًّا من الّدواهي الّشعرّية! ختاًما  سلمى اجلبران
ال بدَّ ِمَن اِملسك، وال بّد ِمن ُمالحظٍة هاّمٍة، فقد رََصدْت 
الّداعمِة  الّسواِر  ِة  جلمعّي تبرًُّعا  ِتها  رباعّي رْيَع  سلمى 
للُمعّذباِت في األرِض، الّلواتي سقطَن ضحايا االعتداءاِت 
ِة، فلها ُنوّجُه باْسمُكم أصدَق الّتحّياِت، وَنشدُّ  اجلنسّي
على يدْيها.. كثر الله من أمثالها. أّيُتها العزيزة سلمى، 
موِد  ، واملزيَد ِمَن الصُّ نتمّنى لِك املزيَد ِمَن العطاِء اإلبداعيِّ
والّتحّدي في وجِه العواصِف. ال تأبَهي يا سلمى بهدى 
مع  اللقاِء  إلى  العواصف!  فوَق  فأنِت  هدى،  بغير  وال 
على  لك  اِملعطاءة. شكرًا  َينابيِعِك  ِمن  أخرى،  ٍة  رباعّي
صديقتي  رنا  للعزيزة  شكرًا  الّصادقِة..  الكلماِت  هذِه 
عليكم  والسالم  العربية.  اللغة  عشق  في  وتلميذتي 

وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير.
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اطلق البنك العربي االسرائيلي، البنك الذي  حتول في 
السنوات االخيرة الى البنك املفضل في املجتمع العربي، 
خطوة تسويقية شاملة وواسعة في اطارها يعرض على 
لكل  ومناسبة  خاصة  مصرفية  خدمات  رزمــة  زبائنه 
مسار  بنفس  مير  من  فقط   :" شعار  احتياجاتهم حتت 
مدير  احتياجاتك!"  هي  ما  بالضبط  يعرف  حياتك 
ان  قــال:"  غيتر  داني  االسرائيلي،  العربي  البنك  عام 
االخيرة  السنوات  في  يقود  االسرائيلي  العربي  البنك 
العربي  املجتمع  املصرفية في  ثورة في عالم اخلدمات 
املتطورة  واملالية  املصرفية  احلــلــول  اعــطــاء  خــالل  مــن 
البنك  الديجيتالية"،   اخلدمات  تقدمي  الى  باإلضافة 
البنك  وبكونه  الريادة  في  يستمر  االسرائيلي  العربي 
املفضل لدى املجتمع العربي بفضل قدرته على التعرف 
على  وقــدرتــه  لزبائنها  احلقيقية  االحتياجات  على 

تطورا."  واالكثر  االفضل  واملسارات  اخلدمات  مالئمة 
مجموعة  البنك  سيعرض  اجلديدة  اخلطوة  اطــار  ــي  "ف
من اخلدمات التي تناسب مختلف الزبائن مثل قروض 
للطالب بقيمة 75000 شيكل، قروض للسكن حتى 
"קרן  للمصالح من صندوق  قروض  400000 شيكل 
املتطورة  الديجيتالية  اخلدمات  الى  باإلضافة  קורות" 
غيتر  اضــاف  القريبة".  االشهر  في  سنطلقها  التي 
سترافق عملية إطالق  اخلطوة التسويقية اجلديدة  حملة 
إعالمية كبيرة تشمل 3 مقاطع فيديو اعالنية حتكي 
بني  نتجت  التي  املباشرة  والعالقة  البنك،  جناح  قصة 
البنك وزبائنه على مدار السنوات. سيتم نشر االفالم 
وفي  العربية  اللغة  في  الرائدة  االنترنت  مواقع  على 
الفتات  الى  باإلضافة  االجتماعي،  التواصل  شبكات 

شوارع، صحف ، املواقع العربية واالذاعة

عقدت مفوضّية تكافؤ الفرص في العمل التابعة لوزارة 
يعنى  الــذي  للمنتدى  األّول  اإلجتماع  اليوم  االقتصاد 
بتعزيز تطبيق مبدأ املساواة في العمل خلدمة املجتمع 
ويضم  الشركاء.  املنتدى  أعضاء  مبشاركة  وذلك  العربي، 
املنتدى مؤّسسات شريكة عديدة تعمل في هذا املجال، 
في  العمل  قوانني  وتطبيق  تنظيم  ــرة  دائ ضمنها،  من 
التطوير  سلطة  معك-ايتاخ،  جمعّية  االقتصاد،  وزارة 
ــوزراء،  ال رئيس  مكتب  في  العربي  للوسط  االقتصادي 
كيان، مساواة، معهد ريئوت، وزارة العدل، جمعّية نساء 
ضد العنف، سيكوي، تسوفن، كاف لعوفيد، وصندوق 
ابراهيم. وقد انعقد املؤمتر بحضور املفوّضة القطرّية لتكافؤ 
الفرص في العمل، احملامّية تسيونا كنيج-يائير ومديرة 
تأسيس  إلى  بادرت  وقد  بلمور.  آمي  العدل،  وزيرة  عام 
املنتدى احملامّية مرمي كبها، مفوضة تكافؤ الفرص في 
اجلهود  لتضافر  وذلك  والشمال،  حيفا  لواء  في  العمل 
والتعاون الكامل بهدف زيادة الوعي لدى أبناء املجتمع 
العربي فيما يتعلق بحقوقهم التي تنص عليها قوانني 

في  ــســاواة  امل تطبيق  وتعزيز  حتصيلها  وسبل  العمل 
العمل. ويذكر أّن املنتدى ميتاز بكونه تنفيذّيًا وسيعمل 
واملؤّسسات  األعــضــاء  على  املسؤولّيات  تــوزيــع  على 
كل  بها  متتاز  التي  القوة  نقاط  على  اعتماًد  الشريكة 
مؤّسسة، بحيث يتسنى لهم تعزيز وتكثيف العمل في 
مجاالت عّدة، من بينها، رفع الوعي من خالل املؤّسسات 
والتمثيل  ّية  القانون االستشارة  وتقدمي  واإلعالم  التربوّية 
القانوني في أروقة القضاء.   وقالت احملامّية كبها في 
هذا السياق: «أنا متحّمسة وسعيدة النطالق هذا العمل 
فرص  سيعزّز  التعاون  هذا  أّن  وأؤمن  املشترك،  والتعاون 
اندماج املجتمع العربي في سوق العمل وسيعود بالفائدة 
باركت  جانبها  ومن  كافًة».   االسرائيلي  املجتمع  على 
لصياغة  املشترك  التعاون  هــذا  كنيج-يئير  احملامّية 
«التعاون  وقالت:  املعالم  واضــح  عمل  برنامج  وتنفيذ 
املشترك هو األساس في كل تطوّر مجتمعي، وبالتأكيد 
في مجال املساواة في العمل، أنا أحّيي شركاءنا وأدعو 

للجميع بالنجاح». 
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الفائت االجتماع األول ألولياء  عقد مساء األربعاء 
وقد  الناصرة.  راهبات  مدرسة  في  الطالب  أمــور 
أهدافها،  عرض  بهدف  اللقاء  لهذا  اللجنة  دعت 
ولقَي  املستقبلية.  إجنازاتها وتطلعاتها  تاريخها، 
الذين  ــي  األهــال من  كبيرا  إقباال  االجتماع  هــذا 
شددوا على أن عمل املجموعة جيد ومفيد، وأيدوا 
مواصلة عمل اللجنة ومناقشة ومعاجلة كافة األمور 
افتتح  العصر. وقد  يتماشى مع هذا  مبا  املطروحة 

التي  اللقاء بكلمة ترحيب أعقبها سرد لألحداث 
وخطط  للتطلعات  عرض  تالها  اللقاء،  لهذا  أدت 
العمل املستقبلية، ثم فتح باب النقاش واألسئلة 
شدد  كما  اللجنة.  أعضاء  عليها  ــاب  أج التي 
جميع أعضاء اللجنة على أنهم يسعون للتعاون 
ملصلحة  املدرسة  مع  التامة  والشفافية  الكامل 
املعلمني  مجهود  يقدرون  كما  واملدرسة،  الطالب 

واالدارة، ومع هذا يطالبون باالنفتاح والتطور.
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فوزي  الفنان  بدأ  يوتيوب،  شركة  مع  االتفاق  بعد 
بشخصية  املــعــروفــان  سماهر،  وشقيقته  سعيد 
«فوزي موزي وتوتي» مبرافقة الفنان أسامة مصري، 
وألغاني  الشكشوكة  ألغنية  كليب  فيديو  بتقدمي 
األغنية  ــي  ف ــارك  ش ــد  وق اليوتيوب.  عبر  ــرى  أخ
كارم  بتلحينها  وقام  خــوري،  وعدي  عفو  الطفالن 
ومبتكرة  مبسطة  بطريقة  تتحدث  والتي  مطر، 
وقد  الشكشوكة.  أكلة  كيفية صناعة  وظريفة عن 
العربي  النسناس  الفيلم في حي وادي  مت تصوير 

وفي مطعم «اخلياط» هناك، وقامت بإدارة اإلنتاج 
الفنانة رنني بشارات.. يشار إلى أن شركة يوتيوب 
«فــوزي  أغاني  معظم  عن  أفــالم  بتصوير  ستقوم 
موزي وتوتي» بطريقة الفيديو كليب والتي كتبها 
الفنان أسامة مصري. وهذا رابط ملشاهدة أول فيلم 

بعنوان «الشكشوكة»:
https://www.youtube.com/
watch?v=Y6TJCCR4xAU
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العنوان  باملر2» حتت  افتتاح معرض جديد في شارع  مت مؤخرًا 
«شاعر 3» وسط أجواء احتفالية وبحضور رئيس بلدية حيفا 
مئات  املعرض  ويتضمن  والضيوف.  الفنانني  من  كبير  وعــدد 
األعمال الفنية املختلفة واملميزة، وذلك مببادرة من الفنانني إلداد 
التحتى  البلدة  مديرية  مع  وبالتعاون  ــوي،  ن وبوعز  مينوحني 
النشاط  ضمن  املبادرة  هذه  وتأتي  حيفا.  مدينة  في  البلدية 
الفني والطالبي الذي بات جزء من املناخ العام املميز في البلدة 
التحتى. وتعتبر صالة العرض هذه صالة جتارية لبيع االعمال 

الفنية، التي ستحول مدخوالتها الفنية مباشرة إلى الفنانني.
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ـــــالن فــوكــس،  ـــــاد إي أف
ــع  ــم ــج ـــــام امل ـــر ع مـــدي
بأن  الرياضي في حيفا: 
عوفر»  ــي  «ســام اســتــاد 
احــتــفــاالت  سيحتضن 
ــة،  ــف ــل ــت ــخ ــــدة وم ــــدي ع
متبع  ـــو  ه ــا  ــم ك ــا  ــام مت
العاملية  املــالعــب  فــي 
ـــى جــانــب  الــكــبــرى، إل
ــاضــرا  ــه مــجــهــزا وح ــون ك
عمل،  ورشات  الحتضان 
ــام  أي ضخمة،  ــرات  ــؤمت م
استكماالت،  ــة،  ــي دراس
تدريبات  ــرجــانــات،  مــه

وغيرها. 

أرسل  املدير العام للجنة األوملبية 
جلعاد لوستينج،  ــالد  ــب ال ــي  ف
حيفا  بلدية  رئيس  إلى  رسالة 
إلى  فيها  يدعوه  ياهف،  يونا 
دورة  الستضافة  مدينته  ترشيح 
نظرا  ــك  وذل األوملبية.  األلــعــاب 
املدينة  ــي  ف التحتية  للبنية 
ــق  ــراف ــى عـــدة م ــل ــة ع ــل ــشــام ال
رياضية كبيرة. إلى جانب تعزيز 
مبا  املدينة،  في  الرياضي  املناخ 
مسابقات  استضافة  ذلــك  في 

دولية.
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يؤكد األدب بكلِّ ما يحتويه من عناصر في بنيته الشكلية 
يعني  وهذا  اإلنساني،  للوجود  محايٌث  بأّنه  والداللية 
حقيقة  احلياة.  وبني  بينه  حلمة  توجد  أنَّه  احلال  بطبيعة 
حياتية تبرزها بصورة جلدّية رواية فكتور هوغو – البؤساء 
اجتماعيا  تاريخيا  تسجيليا  روائيا  عمًال  لكونها   –
تناول مرحلة حاسمة في حياة الّشعب الفرنسي شملت كّل 
املظلومني واملسحوقني والفقراء واملعذبني في األرض، وذلك 
في الفترة الزمنية بني سقوط نابليون عام 1815 والثورة 
الفاشلة ضّد لويس فيليب عام 1832 ومرافقة انتفاضات 
الّظرف االجتماعي الذي عانوا  الفرنسي ضد هذا  الشعب 
منه رديفًا للجحيم البشري – فجاَءت لوحة ابداعية صادقة 
مالحقة  خالل  من  والّشر،  اخلير  بني  الصراع  وّثقت  أّخاذة، 
العادات،  املختلفة:-  مبركباته  اليومي  املشهد  تفاصيل 
الالمبالة  األصحاف،  الدين،  العدالة،  األخالق،  القوانني، 
يصفها  أن  غريبًا  ُيعد  لم  لذلك   ... و  و  العائلي  واحلّب 
الروائي العاملي تولستوي بأّنها األعظم بني سائر الروايات 
خلقت  بَلزاك،  روايات  جانب  وإلى  بأنها،  وشوفالييه،   –
نحن  «أذهاننا  في  صورته  خت  ورسَّ عشر  التاسع  القرن 
املعاصرين». قاال عنها ذلك برغم ما ذهب إليه ال مارتني، 
تصوير  في  بالغ  هوغو  بأنَّ  البارزين،  احملافظني  من  وهو 
عيوب املجتمع الفرنسي ونقائصة، ناسيًا أو متناسيًا أّن 
العمل اإلبداعي يصوّر احليف االجتماعي، حتى وأن جاء 
مضخماً، من خالل اإلحساس الذاتي احملّض... وهذا ما قام 
املتسوّلني  إلى  ويتحدث  ليًال  يتجّول  كان  الذي  هوغو  به 
واملعذبني في باريس، ّمما جعله ينجح في إقامة العالقات 
إضافة  كان،  التي  الكادحة،  الطبقة  شريحة  مع  احلميمة 
إلى ذلك يستقبلها في بيته... فهل يصبح غريبًا عليه 
تعني  التي  «البؤساء»؟!  هي  َعَتبًة،  لروايته  يختار  أن 
الناس  أو  بؤس،  في  يعيشون  الذين  الّناس  بالفرنسّية، 
عنوان  أنَّ  ومع  مدقع...  فقر  في  املجتمع  خارج  هم  الذين 
جمع  وهو  لغتنا،  في  اسمًا  د  تسيَّ الذي  هو  «البؤساء» 
بِئس  من:  «البائسون»  هم  نحويًا  األصح  أّن  اّال  تكسير، 
– بائس وهو الذي اشتّدت حاجته وافتقر... وقد قام األديب 
 5 في  العربية  إلى  بترجمها   1950 عام  بعلبكي  منير 
الكيالني  مؤّيد  وتاله  للماليني،  العلم  دار  طبعتها  أجزاء 
قام  كما  اللبنانية،  احلياة  دار  له  ونشرتها   1990 عام 
بترجمتها مختصرة الشاعر حافظ ابراهيم – واملعروف أنها 
حوّلت إلى فيلم مصري معروف. ومن املهّم، وقبل الغوص 
ل أنَّ سنة 1848 كانت  في دهاليز الشخصيات أن نسجِّ
الناس من  ما عانى  احتجاجًا على  انتفاضة شعبية  عام 

املتاريس،  وأقاموا  الشوارع  في  فزحفوا  واملجاعة،  البطالة 
عضو  منصب  حينها  شغل  الذي  هوغو  يستطع  ولم 
اجلمعية الوطنية أن يهدئ اجلماهير الهائجة إلنهاء حركة 
العصيان... رغم اعتباره: «الصديق املخلص للشعب» فقد 
وصلوا  حتى  البيوت  في  النيران  إشعال  الزاحفون  واصل 
إلى بيت هوغو نفسه... وهناك، وجدوا ورقًا مكوّمًا فوق 
لم  التي  البؤساء»...  لرواية  املخطوطة  هو  كان  منضدة... 
سنة  بلجيكا،  في  منفاه  من  كاتبنا  عودة  بعد  اّال  تنشر 
النسخ  آالف  ساعات  غضون  بيع منها في  1862، وقد 
لهؤالء «البؤساء» الذين عثروا على أنفسهم وجتاربهم في 
شخصية  خاصة  الرواية...  لشخصيات  املثيرة  املغامرات 
جان فاجلان وهو الشخصية الرئيسية واحملورية في الرواية 
في حني أصبحت باقي الشخصيات محاور ثانية معاونة 
فقيرة من  الرواية جاء من أسرة  تنحته  له... وفاجلان كما 
د  يتعهَّ أن  توفيا وهو صغير، فاضطرَّ  والداه  بري،  منطقة 
لت ولها سبعة  برعايته أختُه املتزوِّجة التي سرعان ما ترمَّ
أوالد، فعمل في مختلف األشغال التي أٌتيحت له لذلك 
لم يحَظ بالعمل بصورة متواصلة، فحدث حني كان معطًال 
مخبز  من  اخلبز  من  رغيف  «بسرقة»  قام  أن  العمل  عن 
إلى  به ذلك  أّدى  للعائلة... طبعاً،  الطعام  ر  ليوفِّ موبير، 
5 سنوات،  مّدة  بذلك  بعد أن ُحكم عليه  السجن،  دخول 
فاشلة  محاولة  إثر  سنة  عشرة  تسعة  إلى  ارتفعت  والتي 
للهرب.    وفي مرحلة الحقة متّكن من اإلستقرار في إحدى 
أجل  من  البارز  املناضل  ليصبح  الفرنسية،  املقاطعات 
أجورهم  رفع  خاصة  حقوقهم،  على  هناك  العمال  حصول 
الُعمدة  مادلني،  السيد  باسم  ُعمدة  فُعّني  ية...  املتدنِّ
املتخّفي... لم يطل تخفيِه هذا، ألن الّشرطي جافير عرفه 
بعد متّكنه من إنقاذ رجل وقع حتت عربة ثقيلة ينجه بقوته 
اجلسمية املفرطة واخلارقة أن يعرفها، حني قال: يوجد فقط 
شخص واحد يتمّتع بهذه القوة، وهو جان فاجلان الذي ُسجن 
ولكن  فيه.  حارسًا  آنذاك  ِسجن طولون حيث عملت  في 
جافير كرجل شرطة يؤدي واجبه باألخص، أَحسَّ بعد عدم 
اعتقاله جلان فاجلان بالتناقض بني واجبه الوظيفي وإلقاء 
القبض هذا، خاصة وأن بطلنا له فضل عليه... فقرّر حينها 
ودون تردد املوت انتحارًا في نهر السني، منعًا من اإلخالل 
بواجبه من جهة ونكرانه للجميل من جهة أخرى. لم َتِسر 
اّتهم  الذي  الوقت  في  أضّر  ألّنه  أراد،  كما  بفاجلان  األمور 
فيه أحد الرجال األبرياء بعمل هو الذي قام به... نعم أْن 
يعترف أمام احملكمة باحلقيقة... فعاد إلى السجن، وبعد 
خروجه نذر نفسه ملواصلة اإلعتناء بكوزيت روجه ماريوس 

املنّية...  وافته  إلى 
عن  احلديث  وقبل 
أن  يجب  كوزيت، 

نتعرّف على اُمها فانتني، التي بدأت حياتها وقد عبثت 
واحّبته،  بتولوميس  باريس  في  وهي  فالتقت  األيام،  بها 
لكنه تركها حامًال بكوزيت، فعاشت حياة بائسة، محاولة 
دون جدوى تربيه ابنتها، حتى حني باعت شعرها الذهبي 
األسنان...  أطباء  ألحد  اللؤلؤية  وأسنانها  احلالقني  ألحد 
فاضطرت عندئذ أْن تودع ابنتها عند عائلة تيناردية التي 
متّيز سلوكها باجلشع والقسوة والدناَءة واإلحتيال في كسب 
فانتني  «يشتري»  أن  فاجلان  على  كان  لذلك  املال...    
لينقذها ويرعاها حتى موتها...فبقيت كوزيت وحيدًة، وقد 
عوملت بقسوة من قبل عائلة تيناردية حيث ُكّلفت القيام 
بأعمال البيت كحمل املاء من الّنبع... وحني صادفها جان 
فاجلان في إحدى املرّات حمل عنها املاء وأنقذها من براثن 
هذه العائلة... أدخلها الدير وفيه قضت عدة سنوات، وبعد 
خروجها مع فاجلان ومغادرتهما مدينة باريس تعرّفت إلى 
من  لكونه  حياتها  فتغيرت  وتزوجته،  فاحبته  ماريوس، 
عائلة غنية وقد عاش حياة هانئة... ووصف بأّنه كان قوي 
شكًال  َيْشبهه  هوغو  مؤلفنا  جعله  لذلك  وجميالً،  البنية 
الذي  ماريوس  موقف  في  ذلك  فبرز  سياسياً،  وموقفًا 
عارض جّده الذي ناصر امللكية مما أّدى به أن يحرمُه من 
شارل  األسقف  ُنسّمي  أن  بقي  العائلة.  مال  في  ميراثه 
العزباء  فرانسوا، أسقف مدينة ديني، وقد عاش مع أخته 
ومتّتع كما ُعرف عنه، بالكرامة اإلنسانية وهو الوحيد الذي 
ساعد بطل روايتنا فاجلان بعد خروجه من حتى حني سرق 
فاجلان  إلعتقال  الشرطة  حضرت  فحني  األواني،  بيته  من 
له  قّدمها  الذي  هو  بل  يسرقها  لم  بأنه  فرانسوا  أعلمهم 
هدّية.  ولن يخفى على القارئ لرواية البؤساء، حتى بعد 
النَّظري،  التجريد  أّنها كرواية خال أسلوبها من  ترجمتها، 
وفيها الكثير من القوة التعبير واحتشاد اخليال. إضافًة 
واحتوائها  لألحداث...  ردي  السَّ الزّمن  بسالسة  غناها  إلى 
ولكوانها  النادرة...  الوصف  وأشكال  أجناس  أكثر  على 
منظورًا موازيًا للواقع فقد جنحت كرواية أن تناقض ما ذهب 
إليه الناقد لوكاتش الذي قال: «الرواية ملحمة البرجوازية 
األوروبية»... كيف ال؟!! وقد جاَءت «بؤساء» هوغو َسَفرًا 
ابتكاريًا  يًا  خال ونسيجًا  له،  أحيانًا  التاريخ،  عمق  إلى 
للواقع الّتاريخي، فال غرو أْن يؤكد العديد من النُّقاد بأنَّ 
هير تعود جذورها  واقعية إميل زوال، الكاتب الفرنسي الشَّ

إلى رائعتنا الباقية... 
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 ©w�dA�« UHO� ÊË–Q�Ë WM|d'« b��� ÂU�≈®   ¡U�ON�« u	√ œU�— aOA�«   ¡UM �_«Ë ¡U �ü«
كتبت كثيرا عن هذا اجلانب ولكن لكثرة األسئلة 
أمام  أجدني  املجال  هذا  في  يوم  كل  تردني  التي 
أمانة عظيمة ال بد أن أؤديها، مخاطبا كل إنسان 
وخصوصا  آمنة،  حياة  عن  البحث  بضرورة  مؤمن 
من يؤمن بالله. ألن من يؤمن يدرك يقينا أن عليه 
كانت  وإن  األســرة.  داخل  حقوقا  له  أن  كما  واجب 
فإن  احلقوق خارج األسرة ال تعطى إال ملن طلبها، 
مبا  احلقوق داخل األسرة تعطى رغبة ورهبة. رغبة 
من  ورهبة  والثواب،  األجر  جزيل  من  الله  يعطي 
عذاب الله ملن قصر في حق األسرة واألوالد. فاالبن 
اليقني،  علم  يعلم  الطيبة  الصفات  البار صاحب 
أن بر والديه واإلحسان إليهما وطاعتهما باملعروف 
أمر الزم شرعا وعرفا. ولم يتركه الدين لهوى نفسه، 
األسرة  داخل  فرد  لكل  بضوابط حتفظ  إمنا ضبطه 
أن  يقر  أن  ويكفيه  أحد،  من  تفضل  دون  كرامته 
ذكر.  له  أصبح  ملا  ولوالهما  ــوده،  وج سبب  والديه 
على  تعالى  الله  ــب  أوج ــوالــديــن  ال شــأن  ولعظم 
األبناء طاعتهما باملعروف، وقد قرن حقه بعبادته 
أال  ربك  (وقضى  تعالى  قال  إليهما.  باإلحسان 
يبلغن  أما   * إحسانا  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا 
لهما  تقل  فال  كالهما  أو  أحدهما  الكبر  عندك 
واخفض   * كرميا  قول  لهما  وقل  تنهرهما  وال  أف 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا ) وقال ( ووصينا االنسان بوالديه 
إحسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها ) فلو متعن 
بر  إلى  ولسارع  لكفته،  االيــات  هذه  في  االنسان 

والديه حتى ال ينظر إليهما نظرة تكبر واستعالء، 
وال يرفع صوته فوق صوتهما، وال يتطاول عليهما. 
منصب  صاحب  أصبح  ولــو  لهما،  يتواضع  وإمنــا 
سهرهما  بعد  إال  املبلغ  هذا  بلغ  ما  ألنه  ومركز. 
وبذلهما للغالي والنفيس. ولهذا قدم الرسول حسن 
الذي  للسائل  للوالدين. فقال  الناس  الصحبة بني 
أمك.  فقال:  صحبتي؟  بحسن  أحــق  (مــن  سأله 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك. 
األبناء  إلى  رسالة  هذه  ــوك).  أب قال:  من؟  ثم  قال 
ألن أغلبهم يحسن املعاملة مع الناس واألصدقاء، 
ولكن مع والديه ال يتكلم إال بالصوت املرتفع، في 
تطاول وتكبر عليهما. وهذا من الكبائر التي نهى 
عليكم  حرم  الله  ان   ) الرسول  قال  الشرع،  عنها 
وكره  البنات،  ووأد  وهات،  ومنع  االمهات،  عقوق 
املال).  وإضاعة  السؤال،  وكثرة  وقال،  قيل  إليكم 
يا  بلى  قالوا:  الكبائر؟  بأكبر  أنبئكم  (أال  وقال: 
الوالدين،  وعقوق  بالله،  االشراك  قال:  الله.  رسول 
الزور وشهادة  وكان متكئا فجلس وقال: أال وقول 
الزور. أال وقول الزور وشهادة الزور فما زال يرددها 
حتى قال أبو بكرة، قلت ليته سكت). بل ذهب 
الذي  للسائل  فقال  ذلــك،  من  أبعد  إلى  الرسول 
سأله: أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال: ( بر 
الوالدين) مبينا (ال يجزي ولد والدا إال أن يجده 
مملوكا فيشتريه فيعتقه). وحق الوالدين ال ينتهي 
مبوتهما، فقد جاء رجل من األنصار إلى رسول الله 
بر  من  شيء  علي  بقي  هل  الله  رســول  يا  فقال: 

أبوّي بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم. خصال 
أربع: الصالة عليهما واالستغفار لهما، وإنفاذ 
عهدهما. وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي ال 
رحم لك إال من قبلهما، فهو الذي بقي عليك 
الطاعة  هذه  ولكن  موتهما).  بعد  بعدهما  من 
طاعة  (ال  الرسول  لقول  الله  يرضي  مبا  تكون 
ملخلوق في معصية اخلالق) ولقوله تعالى ( وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فال تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا).  
وكما بدأت حديثي أكرر أن احلقوق داخل األسرة 

متبادلة، فالذي يريد من أوالده أن يطيعوه عليه 
أن يعترف على أنهم أمانة في عنقه، ولهم عليه 
حقوق، ومن أهمها حسن التربية والنفقة واالهتمام 
بتثقيفهم وتأديبهم، وحتى ال يبرر أحد غير ذلك. 
أنفسكم  قوا  آمنوا  الذين  أيها  (يا  تعالى  قال 
وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة ). فبالتربية 
األوالد  أن  ومبا  النار،  من  ذريته  املرء  ينقذ  اإلميانية 
ويربونهم  يعلموهم  أن  اآلباء  من األهل وجب على 
ويجنبونهم  لله،  والطاعة  اخلير  إلى  ويرشدونهم 
الكفر واملعاصي واملفاسد والشرور. ثم أوجب الشرع 
بعد كل هذا النفقة باملعروف عليهم. قال تعالى 
(والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد 
أن يتم الرضاعة. وعلى املولود له رزقهن وكسوتهن 
على  لألوالد  النفقة  توجب  اآلية  فهذه  باملعروف). 
من  فيهلكون  اجلانب  هــذا  إهمال  ونهى  ـــاء،  اآلب
 ( إمالق  أوالدكــم خشية  تقتلوا  قال ( وال  اجلوع. 

وقال الرسول ملا سئل عن أعظم الذنوب ( أن جتعل 
لله ندا وهو خلقك. وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك، أو أن تزني بحليلة جارك ) فمنع الشارع 
إهمال األوالد، وحث على رحمتهم والشفقة عليهم 
واحملافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم فقال 
الرسول ( أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم فإن أوالدكم 
هدية إليكم). وال ينبغي لنا أن نهمل الصالة في 
أوالدكم  (علموا  يقول  كان  فالرسول  أبنائنا  حياة 
الصالة لسبع سنني). وقال عمر بن اخلطاب (من 
والرماية  الكتابة  يعلمه  أن  الوالد  الولد على  حق 
أختي  الكريك  أخــي  ــالل.   احل إال  يرزقهم  ال  وأن 
الدفء  يوفر  الذي  اآلمن  املكان  هو  ألبيت  الكرمية 
لكل فرد من األسرة لذلك علينا أن نقوم بواجباتنا 
جتاه أهلنا، ونعطي لكل ذي حق حقه متطلعني إلى 
وفي  املعاصرة  اجلاهلية  أسقام  من  سليم  مجتمع 

مقدمتها عقوق الوالدين وإهمال األبناء.    
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االنتفاخ هو الذى يسمى الريح أو تطبل البطن، 
ومن أعراضه: املغص الذي ال يزول إال بعد إطالق 
الشرج.  فتحة  من  وخروجها  املعوية  الــغــازات 
يتم  ــذي  ال الــهــواء  هو  االنتفاخ  أسباب  ــم  وأه
ابتالعه، أو تناول الوجبات الغنية باأللياف أو 
البقوليات، أو فيروس يصيب اجلهاز الهضمي 
األمعاء  فى  الغازات  معظم  وتنتج  التخمر،  أو 
ال  واألمعاء  املهضومة،  غير  النشويات  بسبب 
تفرز اإلنزميات الضرورية لهضم النشويات، وإمنا 
يتم ذلك فى املعدة. الوقاية من االنتفاخ بتناول 
الوجبات املتوازنة مع االبتعاد عن القلق والتوتر، 
املركبات،  ببعض  الغازات  معادلة  ميكنك  كما 

مضع  أن  تعتقد  قد  اللبان.  مضغ  جتنب  مع  جالكتوسيريز  مركبات  خاصة 
قطعة من العلكة يساعدك على احلصول على بطن مسطحة، ألنها متنعك 
من تناول غيرها من املواد الغذائية، ولكن هل تعلم أن مضغ العلكة يسبب 
لك اإلنتفاخ، ألنك أثناء ذلك تبتلع الهواء الذي يسبب انتفاخ البطن، ولذلك 
أن  إال  عليك  فما  مشغوال،  فمك  إبقاء  إلى  حتتاج  وكأنك  تشعر  كنت  إذا 
تتناول بعض الشاي. وإليك طريقة سهلة إلعداد شاي منعش وسهل: ما عليك 
سوى وضع ستة أكياس شاي في وعاء زجاجي ثم إضافة املاء وتغطيته بغطاء 
مناسب، وترك اإلناء في الشمس ملدة ثالث إلى خمس ساعات، بعد ذلك ضع 
اإلناء في الثالجة، كما ميكنك إعداد شاي النعناع أو الزجنبيل أو البابوجن، 
فكلها تساعد على هضم الطعام وميكن أن تخفف من إحساسك باإلنتفاخ. 
كالشاي  ويشرب  املردقوش يغلى   ∫  WOFO³D�«  »UAŽ_UÐ  ŒUH²½ô«  ÃöŽ
مساء وصباحا فإنه يطرد الغازات. الزعتر وزيت الزيتون تناول الزعتر مع زيت 
الزيتون صباحا يقى االنتفاخات طوال اليوم حتى اليوم التالي. الكمون يغلى 
جيدا في إناء مغطى لالحتفاظ مبواده الفعالة، ثم يحلى بعسل النحل أو سكر 
الينسون والكراوية، هذه احلبوب  النبات، ويشرب قدر كوب صباحا ومساء. 
واألمعاء  املعدة  اضطرابات  تهدئة  على  تعمل  وهى  رخيص  وسعرها  متوفرة 
عشبي  كمشروب  ويشرب  ويحلى  النعناع يغلى  االنتفاخات.  من  والتخلص 
صباحا ومساء وحني تسبب االنتفاخات فى مغص. »_WŽuM²*« »UAŽ∫ أي 
عشب يلطف اجلهاز الهضمي فإن له دور فى تقليل االنتفاخات وطرد الغازات. 
وهناك الكثير من هذه األعشاب التي حتتوي على املواد الكيميائية الطاردة 
الكافور واليوجينول والقرنفل والشمر والشبث  املثال:  للغازات وعلى سبيل 
واملرميية والريحان والبابوجن والقرفة والثوم واخلزامى والزجنبيل والليمون وجوزة 
الطيب والطرخشون والعرعر والزعفران والكرفس والزيزفون. كل هذه األعشاب 
سالفة الذكر لها دور فى عالج االنتفاخات، وعليك أن تنتقى ما يناسب ذوقك 
طعما أو استخدام أمزجة األعشاب، كالينسون مع الزيتون والنعناع أو الكرواية 

مع الشمر، أو الكافور مع املنثول والقرنفل. 

 »UA �_U � ŒUH� �ô« Ãö �
WO F O � D�«

WLF½ w�½U½ ∫œ«bŽ≈

 r K O � ÷d F 	 W ÒO �d F �« W�UI Ò
 �« W ÒO F L �
 …d � ‰Ë_ åd  � �« b M � w �UM � � O � w � O � �ò

UH O  �

 UHO� q�«d*
ة  في قاعة مكاتبها بحيفا، عرًضا  يّ ة الثّقافة العرب عرضت جمعيّ
للفيلم الوثائقّي الشعرّي الفلسطينّي «حبيبي بيستناني عند 
البحر»، وهو العرض األول في حيفا، بحضور مخرجته ميس 
الطقس  رغم  وصلوا  الذين  املشاهدين  عشرات  بحضور  دروزة، 
قّصة  الفيلم  يعرض  قّيم.  نقاش  العرض  تلى  وقد  القارس، 
مخرجته ميس دروزة، الالجئة الفلسطينّية املقيمة في عّمان، 
حني غادرت واقع عزلتها، وحلقت بحبيبها حسن الذي لم تلقه 
أبًدا والذي كشف لها الّنقاب عن عالم طوباوّي جميل منسوج 
طويلة  بسنوات  مغمورة  مجزّأة  أرض  في  والواقع.  اخليال  من 
من الّنضال، وجدت ميس «حبها الوادع» ينتظرها في «وطن» 
يتصدون  الذين  اليوم  فلسطينيي  بفضل  ومتماسك  محمّي 

عواملهم  وخلق  بأحالمهم  التشبث  خالل  من  االحتالل  لواقع 
الفنان  ألعمال  تكرًميا  جاء  الــذي  الفيلم،  حاز  وقد  البديلة. 
عديدة،  ّية  سينمائ جوائز  على  حوارني،  حسن  الفلسطينّي 
منها؛ جائزة أفضل فيلم وثائقي في املسابقة الّدولية، مهرجان 
إيطاليا  في  فيلم)  ميد  (مهرجان  املتوسط  األبيض  البحر 
للعام 2014. وقالت ميس دروزة: «كان من املهم بالنسبة لي 
أن أعرف قّصتي مع فلسطني، وعند كل زيارة يتجدد احللم، 
هذا أجمل ما في جتربتي مع الفيلم وفلسطني، بأن احللم ال 
يختفي، إمنا يأخذ أشكاًال جديدة، يصبح احللم مألوًفا، وأكثر 
هذا  كّل  حّسية،  ذاكرة  لديك  يصبح  املكان،  بعالقات  تطورا 

ينمي حلًما جديًدا، يصبح أكثر عمًقا وحقيقًة».
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كانون  شهر  من  السادس  في  العيد  هــذا  نعّيد 
الدنح.  عيد  أو  الظهور  بعيد  ويسّمى  الثاني. 
وكلمة دنح أصلها سرياني ”دنحا“ تعني الظهوَر 
الالهوتي  املعنى  عن  تعّبر  ـــراق،  واإلش واالعــتــالَن 
احلقيقي لعيد الغطاس، عيد اعتماد الرّب يسوع 
ظهوره  وبدء  املعمدان،  يوحنا  من  األردن  نهر  في 

للعالم.
من  ابتداًء    ∫—uNE�«  «c�  s�  W ÒO|—U�  …c��
اجليل الرابع بدأ املسيحييون يعّيدون عيد الظهور 
الثاني وُنقل عيد امليالد  في السادس من كانون 
الذي  األّول  كانون   25 إلى  الثاني  كانون   6 من 
اإلمبراطورّية  حتوّلت  فعندما  الشمس.  عيد  كان 
الرومانّية من دولة وثنّية إلى دولة مسيحّية بقرار 
من امللك قسطنطني، استفاد املسيحييون من هذا 
القرار ليحوّلوا األعياد الوثنّية إلى املسيحّية وكان 
التي  أبرزها عيد امليالد. فأستبِدَل عيد الشمس 
املسيح،  يسوع  بعيد ميالد  والنور  الضوء  تعطي 
الننسى  أن  ويجب  العدل.  شمس  أو  البّر  شمس 
 u�  ‰ ÒË_«  —uNE�« للظهور:  أعياد  ثالث  هنالك 
ظهور  امليالد،  عيد   ∫b�'U�  tK�«  s�«  —uN�
ينتظر  كــان  ــذي  ال اليهودي  الشعب  ــى  إل موّجه 
مخّلصاً. أتى حتقيقًا للنبؤات وأبرزها نبؤة أشعيا 
14/7 ”ها إّن العذراء حتبل وتلد ابنًا ويدعى اسمه 
عّمانوئيل». ّمت هذا الظهور لليهود حّتى يؤمنوا 
 —uNE�« .ولكنه أتى إلى خاّصته وخاّصته لم تقبله
متّثالن  الفئتان  هاتان   ∫…U�d�«Ë ”u�LK�  w�U��«
الفئة الوثنّية. وعيد املجوس، دخل مؤّخرًا في أوروبا 
وإلى  ملوك  هناك  كان  املسيحّية ألنه  مع األعياد 
املجوس.  امللوك  عيد  يسّمونه  إسبانيا  في  اليوم 
W∫ حيث يظهر الثالوث  Ò|œuLF*« Y�U��« —uNE�«
بشخص  املسيح،  اإلبن يسوع  بشخص  ــدس  األق
اآلب بصوت اآلب، بشخص الروح  بشكل حمامة. 
في عملّية املعمودّية هناك ثالث أفعال ”تخّلي“ 
نبدأ  األفعال  هذه  لشرح  ”جتّلي“.  أفعال  وثــالث 
 ∫‰ ÒË_«  w ÒK��«  qF� للحدث.  الروحّية  القراءة 
يسوع تخّلى عن ألوهّيته وأعّد نفسه خاطئاً. وقف 
في  للمعمودّية.  دوره  ينتظر  اخلطأة  مع  بالصف 
تهدف  املعمودّية  رتبة  كانت  املعمدان  يوحّنا  أّيام 
إلى التوبة، اإلرتداد وتنقية الشعب ألنه منذ القدمي 
الغسل باملاء كان يرمز إلى التطهير وإلى التنقية، 
إذًا  طّهرني»  خطيئتي  ومن  اغسلني  إثمي  «من 
يسوع تضامنًا مع اخلطأة أراد أن يقف في الصّف 

مثلهم. الفعل الثاني: طلب املعمودّية. من املؤّكد 
إلى  وال  ُيعّمد  إلى أّن  بحاجة  يكن  لم  يسوع  أّن 
لنا،  قدوة  وجترّب ليكون  تعّمد  ُيجرّب ولكّنه  أّن 
وليقول لنا خاّصة في التجربة، اإلنسان املسيحّي 
ال ميكن أن ُيقهر ويكون حتت رحمة الشيطان. إذًا 
غطس يسوع في املياه، وبدل أن يتقّدس اإلنسان 
باملاء، تقّدست املياه بيسوع، ومع خروجه من املياه 
بعد  فيما  سنرى  ألننا  املياه،  غريق حتت  يبَق  لم 
إلى املوت  يرمزان  منه  واخلــروج  املاء  إلى  النزول  أّن 
األردن  نهر  في  املسيح  يسوع  اعتمد  والقيامة. 
رغم أنه لم يكن بحاجة إلى العماد ولكنه اعتمد 
في  باعتماده  املعموديه  سر  أسس  الذي  هو  ألنه 
للعماد  محتاج  غير  أنه  من  بالرغم  األردن،  نهر 
يوحنا  يــد  علي  اعتمد  ــه  أن إال  اخلطايا  ملغفرة 
املعمدان .. لكي يؤسس هذا السر العظيم. اعتمد 
أيضا لكي يقدس املاء ويفتح أبواب السماء. فقد 
والتبني  التقديس  لنا  ليعد  بعماده  املــاء  قدس 
بالنعمة، لقد طهر عنصر املاء باصطباغه في نهر 
وتبريرنا  لتطهيرنا  القدس  الروح  لنا  وأعد  األردن، 
عيد  هو  إذن  فالدنح  القدوس.  باسمه  باعتمادنا 
بصفته املسيح  للعالم  الناصري  يسوع  سّر  ظهور 
األقدس  الثالوث  سّر  وظهور  احلقيقي،  الله  ابن 
أوالً:  معاً.  آٍن  في  الــقــدس،  ـــروح  وال واالبــن  اآلب 
بوحٍي  الله  خّصه  وقد  له،  املعمدان  يوحنا  بشهادة 
فريد منه، فاعترف أمام اجلميع:» هوذا حمُل الله 
الذي يرفع خطيئة العالم“. ثانيًا: بانفتاح السماء 
فوقه ظهر عهٌد جديد بني السماء واألرض، ودخل 
ابنه  البشر، في شخص  الله في شركة جديدة مع 
البشرّية  رأس  بصفته  املعتمد،  املسيح  يسوع 
ّية املؤمنة. ثالثًا:  جمعاء، ورأس اجلماعة املسيحان
والنبوءة  امللكّية  بطابع  ميسحه  عليه  الرّوح  بنزول 
إلى  ترمز  حمامة  بشكل  عليه  ويستقّر  واَحلبرّية، 
اجلماعة املؤمنة، أي الكنيسة التي أّسسها املسيح 
يقول:  عنه  اآلب  بصوت  رابــعــًا:  القدس.  ــرّوح  بــال
مستشهدًا  ارتضيت“،  بك  احلبيب،  ابني  ”أنَت 
يهوه  عبد  عن  قالها  أشعيا  النبي  من  بكلمة 
املتأّلم الفادي، ليربط ربطًا وثيقًا بني عماد الرّب 
وموته  اآلمه  في  بالدم  الرّب  وعماد  ــرّوح،  وال باملاء 
وقيامته، ويعطي لعيد الدنح طابع عيد القيامة. 
كان يوحنا املعمدان يعيش في براري األردن حياة 
اإلبل،  وبر  من  ثيابا  ويلبس  ومتواضعة،  بسيطة 
وطعامه اجلراد والعسل. ورسالته كانت عبارة عن 

وتغيير  اخلطايا،  عن  والندامة  التوبة  إلى  دعــوة 
السيد  ومجيء  للميالد  ميهد  لكي  وذلك  النفس، 
املعمدان  يوحنا  الغطاس عمد  املسيح. وفي عيد 
السيد املسيح في نهر األردن في موقع املغطس. 
لذلك أصبح الغطاس هو عيد املعمودية التي بها 
يتوب اإلنسان عن خطاياه القدمية ويصبح إنسانًا 
جديداً. ورمز هذه التوبة يكون من خالل تغطيس 
املاء  استخدم  وقد  منه.  وخروجه  املاء  في  املعتمد 
والنقاوة  االغتسال  إلى  يرمز  ألنه  خاص  بشكل 
السنة  بداية  مع  الغطاس  ويتزامن عيد  والطهارة. 
اجلديدة التي ابتدأ فيها املسيح التبشير بامللكوت 
واحلياة األبدية التي بدأت بالتوبة. وقد أطلق النبي 
املقبولة  ”السنة  اسم  اجلديدة  السنة  على  أشعيا 
الله  من  نطلب  ولذلك   .(61:2 (أشعيا  للرب“ 
تعالى أن ينعم علينا فيه باخلير والبركة والرضى 
نتمنى  حياتنا.  يكدر  ما  كل  من  فيه  ونتخلص 
أن يكون هذا اليوم هو احلد الفاصل ما بني ما قد 
فات ومضى وما بني ما هو آت ومستقبل، فنترك 
هذا  يكون  وأن  جديد.  من  ونبدأ  وسيئاته  املاضي 
لنستيقظ  اآلن ساعة  ”إنها  يوم خالص  اليوم هو 
من النوم, فإن خالصنا اآلن أقرب مما كان حني آمنا“ 
يعني  ال  الغطاس  12).  عيد   11,:12 ــا  (رؤي
فقط الذهاب برحلة حج إلى موقع املغطس والصالة 
إلى  ونسير  نذهب  أن  هو  بل  اخلارجي،  واالحتفال 
العمق إلى داخلنا، ونتعرف بهذه الرحلة إلى ذواتنا، 
ونغسلها مبياه والتوبة والغفران، لكي يصبح الكل 
جديداً، ونلبس اإلنسان الروحي اجلديد كما نرمن في 
املسيح  في  الذين  ”أنتم  الغطاس:  عيد  صلوات 
لبستم هللويا». وكل إنسان  اعتمدمت املسيح قد 
لو دخل إلى نفسه يجد أن كل ما مضى يحتاج 
للمعمودية  الروحي  إلى غسل وجتديد. فاملضمون 
هو الغسل، كما قال حنانيا لشاول ”قم واعتمد 
 .(16  :22 الرسل:  (أعمال  خطاياك“  واغسل 
واملعمودية هي سر قائم بذاته من أسرار الكنيسة 
روحي ال  كفعل  يفتر، وهي  يبطل وال  السبعة ال 
سلطان للزمن عليها. لذلك نستوحي من الغطاس 
الذي هو عيد التوبة، قوة جديدة ومفهوما جديدا 
نحيا به. ونتوجه للشباب ونردد تكفي السنوات 
باخلطايا،  عمرك  فترات  أجمل  من  ضاعت  التي 
الله  إلى  ونطلب  واخلطيئة.  والضالل  التيه  في 
أن يعوضنا عن السنني التي رأينا فيها املساوئ 
والصعوبات بأيام سعيدة وهادئة ومطمئنة. اخلضوع 

القدمي  اإلنسان  نترك  جتعلنا  والطاعة  تعالى  لله 
ونتجدد ونتطهر من كل ما يفسد الروح واجلسد. 
وكما حل الروح يوم املعمودية على السيد املسيح 
كذلك يحل على املؤمن ليمأله ويقدسه، ألن جسد 
املؤمن هو هيكل للروح القدس. وال بد من أن نتذكر 
والتواضع  الطاعة  هو  املسيحية  احلياة  أساس  أن 
املسيح في إجنيل متى  السيد  على حسب قول 
”تعّلموا مني ألني وديع ومتواضع القلب“. (متى 
عملي  بشكل  ذلــك  على  برهن  وقــد   .(11:19
العشاء  ليلة  في  التالميذ  أرجــل  غسل  عندما 
السيد  مع  موت  هي  واملعمودية  معهم.  األخير 
املسيح عن اخلطيئة وقيامة معه بالتوبة والتطهير 
بحسب  روحية  جديدة  خليقة  نصب  ــأن  ب ــك  وذل
اآلن  وهي  ساعة  ”تأتي  املقدس  الشريف  اإلجنيل 
حاضرة حني يسمع األموات (باخلطيئة) صوت ابن 
الله والسامعون يحيون“ (يوحنا 5:25). في عيد 
الغطاس نتذكر يوم معموديتنا وخالصنا، فهو وقت 
مقبول للتوبة واخلالص من الشر والسير نحو اخلير 
”اآلن يوم خالص....“ (2 ك 6:2). وفي هذا اليوم 
يدخل املؤمن إلى أعماق نفسه ويسأل ماذا صنعت 
والشهوات  باخلطيئة  ميت  أنا  هل  فّي؟  اخلطيئة 
التي تسيطر علي؟ إن موت املسيح وقيامته كسر 
أطواق اخلطيئة وحطم سالسل سلطانها. وإن املوت 
والظلمة  احلياة،  أمام  من  يهرب  داخلك  في  الذي 
ستهرب من النور، ألن احلياة أقوى من املوت، وكلمة 
إلى  احلج  مناسبة  النفوس.  في  وفعالة  حية  الله 
املغطس هي مناسبة للتوبة والرجوع إلى الله, هي 
من  الشر  يزول  لكي  ونصلي  فيها  ندعو  حلظات 
العالم. ال يزال صدى صوت يوحنا املعمدان يتردد 
في البراري وعلى ضفاف نهر األردن املقدس ويدعو 

إلى التوبة والرجوع إلى الله واالبتعاد عن الشر.
ال يزال صوت املعمدان يرتفع ويصرخ بوجه حضارة 
والفقر  والبؤس  والقتل  والتدمير  والظلم  ــوت  امل
ويدعو إلى حضارة احملبة وملكوت السالم والعدل 

واملساواة.
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تشكيل  وأهمية  ضرورة  عن  مؤخرًا  احلديث  كثر 
انتخابات  ومشتركة خلوض  موّحدة  عربية  قائمة 
الكنيست القادمة، وأن هذا األمر، مطلب شعبي 
يلبي رغبة اجلماهير العربية، ويكون مبثابة الرد 
بني  والفاشي  العنصري  التصاعد  على  ــازم  احل
األوساط االسرائيلية. ال أدري إذا كان من املمكن 
رفع  يتم  لم  لو  النحو  هذا  على  األمر  يكون  أن 
ينشد  الوقت  طوال  الشعب  فكان  احلسم،  نسبة 
األحزاب  قيادات  تستجب  ولم  والوحدة،  الشراكة 
ولم  حينه،  في  اجلماهيري  املطلب  لهذا  العربية 
حتترم إرادة الشعب، فلماذا اليوم يلوحون بضرورة 
بدأنا  ــالــذات  ب اليوم  وملــاذا  اإلرادة،  هــذه  احــتــرام 
نكتشف املشترك بيننا وما يوحدنا ال ما يفرّقنا، 
سوى أن رفع نسبة احلسم هو الذي جنح بتغيير 

األحوال وتوحيد الصفوف.    
احلسم  نسبة  رفــع  قانون  أن  هنا  نكتشف  إذًا   
العرب  ــواطــنــني  امل حــق  اســتــهــدف  لالنتخابات 
ــركــات  واحل األحــــزاب  مــن  ميثلهم  مــن  بانتخاب 
قبل  من  واضحة  ومحاولة  العربية،  السياسية 
عن  العرب  املواطنني  إلقصاء  اإلسرائيلي  اليمني 
البرملان.  في  وجودهم  وإلغاء  الدولة،  مؤسسات 
حاولت حتديد  إجراءات  اخلطوة سلسلة  هذه  سبق 
النشاط السياسي ألعضاء كنيست عرب، وممثلي 
قيادات اجلماهير العربية مثل مالحقتهم، وإجراء 
اتهام  لوائح  تقدمي  ومحاولة  معهم،  التحقيقات 
ضدهم، بهدف ردعهم عن االستمرار في نضالهم 
من أجل حتصيل حقوق املواطنني العرب. وعندما 
لم ينجحوا بتحقيق هدفهم، جلأوا إلى رفع نسبة 
احلسم لالنتخابات، لعلهم بذلك يحققون ما لم 
ينجحوا به من خالل املالحقات واإلجــراءات التي 
قادة  عن  الــدفــاع  ــد  أري ال  هنا،  سابقاً.  ذكرتها 
لتشكيل  الدافع  ــرر  أب أن  وال  العربية،  ــزاب  األح
قائمة عربية واحدة، ولكن أوّد أن أعرض الوضع 
هذا  وفي  البالد،  في  العرب  للمواطنني  احلالي 
النتخابات  التحضيرات  عشية  بالذات،  الوقت 
الكنيست. جتري هذه االنتخابات ونحن نحارب 
من أجل حتقيق املساواة التامة للمواطن العربي، 
ــوقــت ألبــشــع هجمة  ال ــذا  ه ــي  ف يتعرض  الـــذي 
أحرزناه  ما  سلب  محاولة  وحتى  حقوقه،  على 
املاضية من حقوق نتيجة نضال  السنوات  خالل 
مستمر ومتواصل من قبل اجلماهير العربية في 
من  نناضل  ونحن  االنتخابات  هذه  جتري  البالد. 
أجل بلوغ مستقبل أفضل لنا، ومن أجل احملافظة 
على بقائنا هنا في وطننا. جتري هذه االنتخابات 
الفلسطينيني  مع  املفاوضات  جتميد  ظل  في 
الوضع  هذا  حلل  أمل  وجود  وعدم  األوضاع  وتوتر 
واخلروج من دائرة احلروب املستمرة.  ازاء ما يجري، 
أمامنا عدة خيارات، ميكننا دراستها ومناقشتها 
والتهور.  واالندفاع  العواطف  عن  بعيدًا  بهدوء، 
ماذا ميكننا أن نفعل في ظل هذه الظروف، ماذا 
ميكننا أن نقدم أو نتخذ قرارات. هنالك من يدعو 
وهذه  متعددة،  االنتخابات ألسباب  مقاطعة  الى 
إمنا  الساعة،  وليدة  أو  بجديدة  ليست  الدعوات 
هنالك حركات سياسية دّعت وتدعو إلى مقاطعة 
وهنالك  أيديولوجية.  منطلقات  من  االنتخابات 
من يرفض خوض االنتخابات في قائمة مشتركة، 
يجد  لم  أو  قطيع،  إلى  يتحول  أن  يرفض  ألنه 
قائمة  بأن  يعتقد  أو  القوائم،  هذه  في  املشترك 
مشتركة ستقلل من عدد الناخبني العرب عكس 
له. وهنالك من  الترويج  ما حتاول وسائل االعالم 

يدعو إلى تشكيل قائمة مشتركة لتشّكل قوة 
احلكومة  سياسة  على  تؤثر  أن  ميكنها  كبيرة 
املقبلة، أو حتى شريكة في احلكم. لنبدأ بالطرح 
أن  فمنذ  االنتخابات،  مقاطعة  إلى  يدعو  الذي 
قومي  نضال  ــى  إل يتحّول  العربي  النضال  بــدأ 
بدأنا  عربي،  يهودي  سياسي  منه  أكثر  وديني 
نشعر بتقوقع نضالنا وتأثير نضالنا على الشارع 
انقطاع  وشبه  ُبعد  هنالك  حــدث  بل  اليهودي، 
الوضع  أوجد  مما  اإلسرائيلي،  اليسار  وبني  بيننا 
حملته  لشن  املتطرف  اإلسرائيلي  لليمني  املالئم 
املسعورة على املواطنني العرب من جهة، وساهمنا 
من جهة أخرى بإضعاف اليسار اإلسرائيلي. وال 
أريد هنا أن أخوض نقاشًا حول أخالقيات اليسار 
اإلسرائيلي، وال أن أدافع عن هذا اليسار، ولكن 
العربية  اجلماهير  مصلحة  عن  أحتدث  أن  أريد 
سنربح  ماذا  العربية،  اجلماهير  مصلحة  وفقط 
وماذا سنخسر من كل قرار نتخذه ومن كل خطوة 
مثالً،  االنتخابات  مبقاطعة  قمنا  فإذا  نخطوها. 
أننا  الوحيد  الربح  سنخسر.  وماذا  سنربح  فماذا 
سنعلن بشكل واضح أننا مستاؤون ورافضون وأننا 
خارج اللعبة، ورمبا هذا األمر سُيحرج اإلسرائيليني 
كدميقراطية  اإلسرائيلية  الدميقراطية  وسُيظهر 
االنتخابات  في  شاركنا  إذا  أما  مهزوزة.  جزئية 
وحققنا النجاح املرجو، فسنشّكل قوة برملانية ال 
مبثابة  وستكون  جتاهلها،  ميكن  ال  بها،  ُيستهان 
الكتلة التي ستمنع اليمني املتطرف من تشكيل 
حكومة ميينية متطرفة، وبالتالي ستتيح الفرصة 
أن  للعرب  املعادية  غير  واملركز  اليسار  ألحــزاب 
مهما  بالتالي  وهي  القادمة،  احلكومة  تشّكل 
احلالية،  احلكومة  من  أفضل  فهي  سيئة  كانت 
مع  وباالئتالف  الليكود  برئاسة  حكومة  أّية  أو 
األحزاب اليمينية املتطرفة. أما الدعوة لتشكيل 
وستزيد  بلبلة  ستحدث  فهي  عربيتني  قائمتني 
نتساءل  ودعونا  العربي،  الوسط  في  الشرخ  من 
في  العرب  األعضاء  يختلف  أن  ماذا ميكن  على 
الكنيست، فقضايانا واحدة وهمومنا واحدة، اللهم 
إال خالفاتنا حول ما يجري في العالم العربي، َمن 
مع النظام السوري وَمن مع الثورة. بالله عليكم، 
العربية  اجلماهير  مصلحة  ــر  أدّم أن  ميكن  هل 
واجنازاتها من أجل اخلالف على موقف من النظام 
كنا  عندما  بوضعنا  يذّكرني  األمر  هذا  السوري؟ 
ننشغل مبا يجري في نيكارجوا وتشيلي، فتجري 
وكنا  االحتجاجية،  االجتماعات  وُتعقد  النقاشات 
ُنقيم الدنيا ولم نكن ُنقعدها. بالنسبة لكيفية 
وهل  املقاعد،  توزيع  وكيفية  القائمة  تشكيل 
أم  القائمة  في  جديدة  ووجــوه  قوى  إدخــال  سيتم 
ال، فهذه األمور يجب أن تبحث في غرف مغلقة 
بعيدًا عن اإلعالم، ألن مصلحة اجلماهير العربية 
قوة  نكون  أن  ومصلحتنا  مصلحة،  كــل  ــوق  ف
من  يهمني  وال  القرار،  في  وشريكة  مؤثرة  واحدة 
سيكون األول والثاني، و من سيصبح عضوًا في 
ويلبي  سيخدمني  من  يهمني  إمنا  الكنيست، 

احتياجاتي كمواطن عربي.     
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الباب،  هذا  في  املاضية  احللقة  في  ذكرنا  كما 
نورد هنا بعض الكلمات األخرى بني الفصيحة 
∫ هناك، مثال، الفعالن  ÒV	√ Ø ÒV	 Æ1 :واحملكية
حّب / أحّب: األّول، املجرّد، صحيح سليم ال عيب 
فيه سوى أنه ُيستخدم أيضا في اللغة احملكية. 
القدمية أو احلديثة هذا  فهل قرأمت في النصوص 
الفعل؟ ال أظّن، إال في احلاالت النادرة. في الشعر 
مثال يرد الفعل املجرّد، دومنا «ترّفع» ودومنا حرج، 
ليلى،  مجنون  يقول  الوزن.  ملتطلبات  استجابة 
مثالً: لقد حبهّا قلبي وعّم غرامها / وال صبر 
ّمما يلتقي العبد مانُع. وله أيضا: وال تستبدلي 
 ‰U�Ë القتارُ.  ُحبَّ  إذا  برمًا  وال   / دنيئًا  مني 
الصبا  منذ  العال  حببُت   ∫w�U�d«  ·ËdF�
قادرِ.  اليها ساعيًا سعي  حّب شاعر / وقمت 
فهل نحن اليوم نفهم في احلّب أكثر من هؤالء؟ 
ثّم إن القاموس يذكر الفعل املجرّد أيضا. ففي 
فيه».  رغب  الشيء:  وحّب  وّده،  «حّبه:  املنجد: 
وجاء في لسان العرب. أيضا: «وحكى سيبويه: 
حببته وأحببته مبعنى». كذلك يكثر في اللغة، 
القدمية واحلديثة، استخدام احلّب واحملبوب، واألّول 
املفعول  اسم  والثاني  طبعا،  املجرّد  مصدر  هو 
مبعنى،  وأحــّب  حّب  إّن  القول  إلى  نخلص  منه. 
«ترّفعت» عن  اللغة  أّن  إال  القدماء،  يقول  كما 
املجرد ألنه يشي باحملكية، وفّضلت عليه أفعل 
حّب  ومثل  املعيارية.  اللغة  في  إال  يرد  ال  ألنه 
املجرّد  فيها  ظلموا  كثيرة،  أخرى  أفعال  وأحّب 
وزن  مؤْثرين  واملعيارية،  للمحكية  مشترك  ألنه 
أفعل: حرق / أحــرق،  حسَّ / أحــّس، شِفق / 
أشفق، َعقب / أعقب،  َفلت / أفلت، مَسك/ 
أمسك، وغيرها كثير، بعضها معروف وبعضها 
غير شائع تذكره القواميس، ونادرًا ما ُيستخدم 
p∫ مثل UM� Ø „UM�  Æ2 .في اللغة احلديثة
حّب وأحّب أيضا: هناك وهنالك. ال فرق بينهما 
داللتها  في  أبعد  الثانية  أّن  سوى  املعنى  في 
بساطتها  رغــم  ــى  األول أّن  إال  الدقة.  ــا  أردن إذا 
أهملت  ولذلك  واملعيارية،  للمحكّية  مشتركة 
غالباً، والثانية رغم «ثقل دمها» شاعت كثيرًا 
ألنها مقصورة على اللغة املعيارية، وال تعرفها 
الناس  بعض  إلى  تستمع  أال  احملّكية.  لغتنا 
حني يتحّدثون ارجتاًال كيف يرتكبون في النحو 
أخطاء فاضحة، لكنهم يحرصون على استخدام 
«عامية»،  ألنها  املسكينة  هناك  ونبذ  هنالك 
هذِه  والكلمتان   ∫ ̂c�  Ø  Íc�  Æ3 ؟!  شعبية 
هل  املعنى؟  في  بينهما  فرق  من  هل  هذي،   /
للغة  أنها مشتركة  الثانية سوى  من عيب في 
املعيارية واحملكية أيضا؟ أال تذكر كتب اللغة أن 
اسم اإلشارة للمفردة القريبة هو: ذِه، ذي، تِه، تي، 
وأقرب  لفظًا  نهمل هذي وهي أخف  فلماذا  تا؟ 
إلى لهجتنا وإلى آذاننا، ملاذا نبتعد عنها وقد 
صاِح   املعري:  قال  حرج؟  دومنا  الشعر  في  وردت 
القبور  من  الرحب  فأين   هذي  قبورنا  متأل  

عهد عاِد
حترّكني  ال  لي  ما  أنا  أصخرة   ∫w�M�*«  ‰U�Ë
 u�√ ‰U�Ë .ــُد ــاري ــدام وال هــذي األغ ــذي  امل / ه
عهدُت   ∫‰ö�_«  n�Ë  w�  wcN«  d��
بها وحشًا عليها براقع / وهذي وحوش أصبحْت 
وقّلما  كثيرة،  الشعر  من  الشواهد  َتبرقِع.  لم 
أنها  يعرف  الشاعر  ألن  النثر،  من  شواهد  جتد 

أختها  من  ــدًال  ب فيستخدمها  فيها،  عيب  ال 
بّد من  النثر فال  أّما في  ــوزن.  ال يتطلبها  حني 
مشتركة  ألنها  املسكينة،  هذي  عن  «الترّفع» 
يعيبها!  ما  ذلــك  ــي  وف واحملكية،  للمعيارية 
أيضا  الباب  هذا  من   ∫ Úw«u	 Ø  v«u	  Æ4
أن األولى أصّح أيضاً،  حوالى / حوالْي، وأزعم 
مشتركة  ألنــهــا  ــضــًا  أي ــي  ه ُظلمت  أنــهــا  إال 
حوالْي،  عليها  وفّضلوا  واملعيارية،  للمحكية 
هذا  أفصح.  أنها  منهم  ظنًا  شفاهم،  منهكني 
وحوالى  وحــوال  وحولى  ”حول  لنا:  يذكر  املنجد 
الشيء أو الشخص: اجلهات احمليطة به“. لذلك 
على  أصًال  يعترض  من  ”الغيورين“  من  هناك 
استخدامها لهذه الداللة. ال أظّن حوالْي هذه إال 
من باب االبتعاد عن احملكّية، أو ما ُيسّمى في 
التصحيح  أو  الصحيح،  تصحيح  األلسنّيات 
نترفع  هكذا   .hypercorrection  - املفرِط 
عن لغتنا احملكّية في أحيان كثيرة بغير حّق. 
فلماذا نواصل في عصرنا الدميقراطي هذا إهمال 
ألّنه  فيه،  عيب  ال  سليم  وهو  الشائع،  اللفظ 
  Æ5 !مشترك بني لغتنا احملكّية واللغة املعيارّية؟
c»� ° هناك ألفاظ أخرى كثيرة U� ·uQ*« dO�
في اللغة يجوز في قراءتها وجهان: وجه شبيه مبا 
نتداول في لغتنا احملكّية، والثاني يختلف عنه، 
فأّي الوجهني يختارون في اإلذاعات والفضائيّات 
وكتب التدريس؟ القراءة الغريبة طبعا، لالبتعاد 
ما أمكن عن املألوف في محكّيتنا !  نبدأ بياء 
املتكّلم: من املعروف أن ياء املتكّلم ”يجوز فيها 
السكون والفتح إال إذا كان ما قبلها ألفا أو ياء 
ساكنة، فيتعّني الفتح، فتقول: عصاَي، موالَي، 
. وإمنا ُتفتح في مثل هذه احلال دفعا  ، أَُخيَّ ُبَنيَّ
اللتقاء الساكنني“. هذا الكالم معناه، ببساطة، 
حرف  ــره  آخ باسم  اتصلت  إذا  املتكلم  ــاء  ي أن 
ميكننا  واو،  وال  ياء ساكنة  وال  ألف  صحيح، ال 
قراءتها ساكنة، كما في لغتنا احملكّية، فنقول: 
كتابي اجلديد. وهي قراءة أسهل وأوضح . ملاذا 
إذن يصّر معظم القارئني على تشكيلها بالفتح، 
التسكني؟  ويتجّنبون  اجلديد،  كتابَي  فيقولون: 
وفقا  القراءتني  إحدى  الشاعر  يختار  الشعر  في 
التسكني  في  يختلف  هو  إذ  ــوزن،  ال ملتطّلبات 
النثر فال نرى من داٍع  الفتح، أما في  عنه في 
في  احملكّية!  اللغة  عن  «الترفع»  سوى  لذلك 
في  يجوز  كثيرة  ــرى  أخ ألفاظ  العربية  لغتنا 
قراءتنا،  في  نختار  أيضا  هنا  وجهان.  قراءتها 
للتمثيل،  نكتفي،  واألغـــرب!  األصعب  ــادة،  ع
بإيراد بعض هذه األلفاظ التي تقرأ على وجهني: 
األّول فصيح شائع على األلسنة، والثاني سهل 
لكنه مهمل لقربه من اللغة احملكية، ومن يبحث 
َسّم،    – ُسّم  طبعا:  غيرها  على  العثور  ميكنه 
ـ رَغم (بل إن القاموس يذكر أن السني والراء  رُغمـ 
هنا مثلثتان أيضا، أي ميكن قراءتهما باحلركات 
ـ  ـ خاِمت، ِمشط ـ ْبغاء، خاَمت ـ ـ بَ غاءـ بَّ الثالث!)، بَ
ـ ِفلِفل،  ُمشط (هناك قراءات أخرى أيضا)، ُفلُفل ـ
ـ َضفَدع ... إنها كما ترون ظاهرة ال حالة  ِضفِدع ـ

عارضة.         
من كتاب ”على هامش التجديد والتقييد في 
  .101  –  98 ص.  املعاصرة“،  ّية  العرب اللغة 

(نفد هذا الكتاب من السوق)
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هاني  واحلب  العاطفة  مطرب  أقام 
العمري مؤمترا صحافيا في مطعم 
” القهوة ” أعلن فيه إطالق فيديو 
”مشتاق  ألغنية  ــد  جــدي كليب 
نهرا.  ناتاشا  إخراج  من  أضمك“، 
أهل  من  العديد  املؤمتر  حضر  وقد 
الفن واإلعالم ومحبي هاني ووجوه 
اجتماعية. وقد نال الفيديو كليب 
هاني  وعد  كما  احلضور.  إعجاب 
جديدة  بأعمال  وجمهوره  محبيه 
وذلك  النور خالل شهرين  ستبصر 
وملحنني  ــراء  ــع ش ــع  م ــالــتــعــاون  ب

معروفني .
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 بعد النجاح الكبير الذي حّققه النجم سعد رمضان عام 2014 في العديد 
من احلفالت التي أقامها داخل وخارج لبنان ها هو يبدأ العام اجلديد بإصدار 
ديو «حبيبي» مع النجمة األلبانية صوني ماالي. لقد ّمت تسجيل نسختني 
والنجمة  بالعربية  رمضان  سعد  النجم  يغّني  ــى  األول في  الديو،  هذا  من 
بالعربية  فيغّني سعد رمضان  الثانية  في  أّما  باالنكليزّية،  ماالي  صوني 
وصوني ماالي باأللبانية. من هنا فّضل النجم سعد رمضان إصدار النسخة 
األولى في الشرق األوسط. الديو من كلمات صالح الكردي، توزيع ألفريد، 
ليكون  ألبانيا  في  الكليب  صوّر  انتاج Mawla Production وقد 

.Blendi Like Comment العمل الثالث له مع املخرج
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يستعد النجم إلهام املدفعي للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت األسبوع 
أللبومه  للتحضير  وامللحنني  الشعراء  من  مجموعة  سيلتقي  حيث  املقبل، 
بتسجيل  املدفعي  سيقوم  كما  املقبل.  الربيع  بداية  صدوره  املتوقع  اجلديد 
حلقة من برنامج ”أحلى جلسة“ مع طوني بارود على قناة LBC  الفضائية 
إلى  رحلته  أثناء  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  من  مجموعة  ويلتقي  اللبنانية، 
بيروت التي ستستمر أسبوعا فقط. يذكر أن املدفعي مت تكرميه في لبنان 
في شهر ديسمبر املاضي عن مسيرته الفنية بعد أن أحيا حفال كبيرا تكلل 

بالنجاح في كازينو بيروت.
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أغنية جديدة منفردة وكليب مصور 
طافش  نسرين  السورية  للفنانة 
الوطن  في  جلمهورها  هديتها  هي 
مشترك  أللبوم  باإلضافة  العربي، 
إيــاد  ــروف  ــع امل وامللحن  ـــوزع  امل مــع 
سوا».  «كلنا  فرقة  مؤسس  رميــاوي 
ونسرين غنت من قبل في برنامج 
ــورت» وأشــاد بصوتها عدد من  «ن
النقاد واملتخصصني، ومنهم الناقد 
إن نسرين  قال  الذي  جمال فياض 
أكثر  الغناء  وجتيد  جميل  صوت 
من الكثيرات في الساحة الغنائية 
التجربة . خــوض  على  وشجعها 

التي كانت طافش قد أجلتها لفترة 
تواصل الفنانة  اخر  صعيد  على  املناسب.  الوقت  في  تظهر  حتى  طويلة 
مسلسلها  دمشق تصوير  السورية  بالعاصمة  طافش  نسرين  السورية 
اجلديد ”في ظروف غامضة“ والذي تلعب فيه دور دارين، وتدور أحداثه عن 
دارين التي تنقلب حياتها بصورة مفاجأة إثر حادث غير عادي يحدث لها. 
العمل من كتابة فادي قوشقجي وإخراج املثنى صبح، ويشارك نسرين بطولة 

العمل نخبة من جنوم الدراما السورية، مثل سلوم حداد ميالد يوسف وفاء 
موصللي أمانة والي نادين خوري ونادين حتسني بيك وميسون أبو أسعد ..

ووجهت نسرين أمنياتها للعام اجلديد الى أهلها بسوريا وأن يعود السالم إلى 
البلد الغالي الذي تربت بني ربوعه، وأن يسود السالم والرخاء الوطن العربي 
كله، وأن ينجو من كل املؤامرات التي حتاك ضده وأن يكون العام القادم أكثر 

جماال من سابقه.
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الثاني، حيث وضعت زوجته مولودها في  الفنان سليم عساف مبولوده  رزق 
بصحة  الطفل  ان  عساف  وأكد  بيروت.  في  األميركية  اجلامعة  مستشفى 
عّساف  وكشف  املستشفى.  من  والطفل  خرجت  التي  زوجته  وكذلك  جيدة، 
على  سامي  اسم  أطلقنا  لقد  ــال:»  وق «سامي»،  اسم  ابنه  على  أطلق  أنه 
مشتق  أنه  كما  نفسه.  الوقت  في  وأجنبي  عربي  اسم  انه  اجلديد.  املولود 
من «السمو». وهو ليس اسمًا جديدًا وال قدمياً». وعن قيامه بتنفيذ أغنية 
البنه، قال سليم: أنا ال أحب أن أقوم بأغنية ألوالدي. ولكن أوالدي يعطونني 

إحساسًا جديدًا حتى أقوم بأعمال فنية مختلفة وبكثرة.
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13 كانون الثاني قبل ست سنوات، 
لكن  الرحباني...  منصور  غادرنا 
نسمعها  بيننا،  ــزال  ت ال  أعماله 
ــرة  ــذاك ــي ال ــبــقــى ف ونــشــاهــدهــا وت
التي  كتلك  خالدة  آثــارًا  اجلماعية 
ومنصور،  عاصي  ــوان  األخ أنتجها 
الفن  من كالسيكيات  باتت  حتى 
اللبناني خصوصًا والعربي عموماً. 
الكبير  تتذكر  الرحبانية  العائلة 
منصور الرحباني في قداس خاص 
 2015 الثاني  كانون   24 السبت 
ــي كنيسة  ف ــرًا  ظــه  12 ــســاعــة  ال
 – الغوارنة  حارة   – ميخائيل  مار 

أنطلياس.»
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فيروز،  السيدة  والدته  وبني  بينه  القطيعة  عن  الرحباني  زياد  الفنان  حتدث 
في  زياد  ولفت  حزنه.  أسباب  من  وشقيقته  والدته  مقاطعة  أن  إلى  مشيرًا 
حديث خاص إلى أنه يفضل اختصار احلديث عن والدته خوفًا من أن تقرأ 
وتزيد أسباب اخلالف. وأضاف: «هيي حردت بسبب إفصاح رأيها بالسيد 
بظرف خطير  مرقت  كتير.  أشيا  فيي  أرجع صار  أنا  نصرالله، بس  حسن 
صحيًا وأنا فالل». وتابع: «الزم هيي تعيدني وتراضيني. جابتني عالدني 
وحتملت من مشكالتها مع والدي الكثير، حتى انسحبت عليي وأنا فشلت 

في زواجي بعد أقل من عام.
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جنوى  املصرية  اإلعالمية  عادت  سنوات،  ثماني  على  يزيد  ما  غياب  بعد 
إبراهيم إلى التمثيل، وستشارك في بطولة املسلسل اجلديد للممثل عادل 
إمام «أستاذ ورئيس قسم» الذي شرع في تصويره منذ أيام. وحّلت إبراهيم 
محل الفنانة ميرفت أمني، التي اعتذرت عن عدم الوقوف أمام الزعيم عادل 
عن  إبراهيم  وعّبرت  املسلسل.  تصوير  في  البدء  بعد  حلظة  آخر  في  إمام 

سعادتها البالغة بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل، والوقوف أمام ممثل قدير 
مثل عادل إمام، واصفة مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» بأنه مميز واجتماعي 
وكوميدي. ويعالج املسلسل دور اليسار املصري خالل ثورتي 25 يناير و30 
يونيو، وتصدر هذا التيار للمشهد السياسي، وما نتج عن األحداث التي 
شهدتها مصر خالل سنوات الثورة، وتأثيرها على األسر املصرية. وتستعد 
الرئيسي،  الديكور  املقبلة إلى  القليلة  أسرة املسلسل لالنتقال خالل األيام 
الهرم.  مبنطقة  نحاس  استديو  في  املسلسل  أحداث  معظم  فيه  تدور  الذي 
ويشارك في بطولة املسلسل عبد الرحمن أبو زهرة وأحمد بدير ولقاء سويدان 
ورشوان توفيق وصفاء الطوخي وأحمد حالوة، وهو من تأليف يوسف معاطي 

وإخراج وائل إحسان
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لم  أنها  اخلــال  ورد  املمثلة  أكــدت 
تصبح  أن  ــًا  ــوم ي تتمنى  تكن 
السبعينات،  في  مشهورة  ممثلة 
وقالت «أوًال كان التصوير باألسود 
ألوان  روعــة  يظلم  ما  واألبيض 
ــاج  ــي ــس واملــاك ــالب ــكــور وامل ــدي ال
كان  ثانيًا  وغيرها،  والسيارات 
ووقعت  تألقهم  عز  في  املمثلون 
ــتــاج  االن عجلة  ــوقــفــت  وت ـــرب  احل
فابتعدوا، واليوم يطلون في أدوار 
ثانوية أو ضيوف شرف». وتابعت 
كنت  كممثلة  ــدك  ب «إذا  اخلـــال، 

أمتنى كون خلقانة بأميركا».
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أكد املمثل أحمد السعدني أن زوجته تتفهم غيابه لفترات طويلة عن املنزل، 
عن  فيه  نبتعد  الــذي  الوقت  وفي  عملي،  طبيعة  تتفهم  «زوجتي  وقــال: 
وعن  طويلة».  لفترات  ايضًا  املنزل  في  جنلس  فاننا  طويلة  لفترات  منازلنا 
القيم التي سيربي أوالده عليها، قال السعدني في مقابلة ملجلة سيدتي، 
”بصراحة شديدة، هما اللذان يربيانني، فلقد تزوجت وأجنبت في سن صغيرة، 
معاملتهما  على  حريص  وأنا  اإلطالق،  على  سهلة  ليست  األطفال  وتربية 

كصديقي“.
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توفي املنتج السينمائي الكبير 
ــاح  ــــزي صــب ــســن رم مــحــمــد ح
الثالثاء 13 كانون الثاني، وذلك 
مرض  مــع  كبيرة  معاناة  بعد 
ينقل  أن  املقرر  ومن  السرطان. 
لندن.  من  القاهرة  إلى  جثمانه 
إلغاء  إلى  الوفاة  خبر  أدى  وقد 
العرض اخلاص للفيلم «بتوقيت 
القاهرة» الذي يقوم ببطولته كل 
الشريف  ونور  أمني  ميرفت  من 
وجنل الراحل شريف رمزي. يذكر 
نهاد  املنتجة  الراحل  ــة  زوج أن 
قريبة  منذ شهور  توفيت  رمزي 

في 2014 .





422015 w½U¦�« Êu½U� 16  WFL'«

»)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)

حان الوقت لتصّفي ذهنك، وترّكز على األعمال 
بطموحاتك  احلبيب  شارك  فعالً.  الهاّمة 

وأحالمك فهذا سيقرّبك منه أكثر.

وعليك  ضّيق،  فالوقت  اليوم،  بالتوّتر  تشعر 
أن تنجز الكثير من املهام. ال تقف عائًقا في 

طريق طموح احلبيب، بل قف إلى جانبه.

عن  وابتعد  املضمون،  اجلانب  في  اليوم  إلعب 
من  تغّير  أن  حتاول  ال  مهنّية.  مخاطر  أّية 

قناعات احلبيب.. فهو لن يقتنع.

من  صعبة  فترة  عناء  بعد  هادئ،  بيوم  متّر 
الضغوطات. كلماتك تؤّثر في احلبيب وتقرّبه 

منك أكثر.

حتت  األمور  وكل  نفسك،  من  واثًقا  تبدو 
بوقتك  واستمتع  بالغد،  تفّكر  ال  السيطرة. 

برفقة احلبيب.

تكرّس كل وقتك ملشروع بالغ األهمّية قد يعود 
عليك بالفائدة. ال تكن بارًدا في مشاعرك جتاه 

احلبيب، وعامله باملثل.

بها ألحد  تبوح  العمل، وال  أسرار  حافظ على 
كي ال تندم! تخّلص من مشاعر املاضي وابدأ 

صفحة جديدة مع احلبيب.

على  وصمم  ثابر  بل  يحبطك،  أحد  تدع  ال 
وال       احلبيب  جتاه  بالتزاماتك  ُقم  النجاح. 

تتهرّب منها.

كن حذرًا اليوم، فقد حتدث بعض األمور املفاجئة 
مبشاكلك  اآلخرين  تقحم  ال  العمل.  مجال  في 

العاطفّية، وجد احللول بنفسك.

في  مواهبك  تستغّل  كيف  تعرف  أن  عليك 
إلى  اليوم  تصل  رغباتك.  لتحقيق  العمل 

نقطة تفاهم واّتفاق مع احلبيب.

ال تكن كثير الشكوى، وكن أكثر قناعة في 
العمل. تقّبل نصائح احلبيب واعمل بها، وإّال 

قد جتد نفسك خارج اللعبة.

املشاكل  خالله  من  لتحل  جًدا  مناسب  يوم 
بادر  أكثر،  ينتظر  لن  احلبيب  القانونّية. 

واعترف له مبشاعرك.

34
7 3

6 8 27

5 762

29
48 9 1

3 41 8

7 9

15
2 948

36 9 7

7 245
8 923

359 7
5341

3298
1 63 4

459 7

H a i f a net

a³D�W¹UŽdÐ

∫�U	uJ*«
100 غرام خس (من نوع אנדיב) 

100 غرام بندورة شيري (لون اصفر,احمر,بني)
علبة بندورة متار (תמר)

100 غرام جبنة ماعز اجلليلية

∫dOC
��« WI|d�
اخر  اخلس,بوعاء  الى  ونضيفها  البندورة  نقطع 
نخلط جميع مكونات الصلصة ونضيفها الى 
مكعبات  ــى  ال اجلبنة  نقطع  ــس.  واخل البندورة 
الى  نضيفها  ثم  ونقليها  بالطحني  ونغمرها 

السلطة

W??M?? �?? ' «  l?? �  Íd?? O?? A??� «  …— Ë b?? M?? �  W??D??K?? �W??M?? �?? ' «  l?? �  Íd?? O?? A??� «  …— Ë b?? M?? �  W??D??K?? �
∫WBKB�«

ربع كأس زيت الزيتون
ربع كأس عصير ليمون
ربع كأس عصير برتقال

ملعقة صغيرة خردل
ملح وفلفل حسب احلاجة







442015 w½U¦�« Êu½U� 16  WFL'«

 Egg  g??¹Ëb??½U??Ý  ∫U??N??ŽËd??�  w??�  «b??¹b??ł  U−²M�  ÕdDð  “b??�U??½Ëb??�U??�  rŽUD�  WJ³ý
 w�   UMO²��«  w�  Á—UJ²Ð«  -  Íc??�«Ë  ¨i³³�«  g¹Ëb½UÝ  Íu²×¹  McMuffin
 W³łË b??F??¹Ë Æ…—Ëb??M??Ð  W??×??¹d??ýË ¡«d??H??	 WM³ł ¨WCOÐ v?? K??Ž¨ …b??×??²??*«   U??¹ôu??�«
 W³łu� uMOAðuÐU� …uN
 W�U{SÐ Egg McMuffin g¹Ëb½UÝ ÆWHOHš WOŠU³	
 ¨13∫00  WŽU��« v²Š Âu¹ q� d�u²�  jI� ÆÃÆ‘ ≠14.90» Êô« WK�UJ²� —uD�
 ¸ qOzuLý ÊUł ¸ rO½u�«  ∫WO�U²�«  …—U²�*« rŽUD*« s� œbŽË tO�U� „U� ŸËd� w�
  U¹d� ¨ÊuH�²¼ dŽUý lL−� ¸ Œd¹b¼ M lL−� ¨ ËdOŠ XOÐ ¸ w½ôuł ‚dH�
 VOÐ« qð ¨·uKO�¹« ¸ U½u¹ —UH� ‰u½uÝ ¸ rO¹UHý ¸ f¹b¹dH�«≠ÊËdš“ ‚dH� ¸ Uð«
 ¸ VOÐ« qð d̈×³�« ÁeM²� ¸  VOÐ« qð ¨bKOAðË— …œUł ¸ VOÐ« qð —̈u²�OMO� ÊbM� ¸

ÆU�U� XOÐ ¸ ÊuO�²� ÊuA¹— ¨·U¼e¼ lL−� ¸ ÊUł  U�— ÊuK¹« lL−�

°dOJÐ WIOHK� `OM� V³Ý w� —U	
°“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

 YooHoo »UF�√
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

 Yoohoo and  »U???????F???????�«
 ©¡U??
b??	_«Ë  u??¼u??¹®  Friends
 s�   U½«uOŠ  WŽuL−�  ÷dF¹
 ÂU???¹_« Ác???¼ w???� Ær??�U??F??�« ‰u???Š
 Yoohoo  »U??F??�«  l??¹“u??ð  r²¹
 WJ³ý  w???�  and Friends
 q� l???� “b???�U???½Ëb???�U???� r??ŽU??D??�
 s??L??C??²??ð Æq???O???� w???ÐU???¼ W???³???łË
 ÆWHK²��  »U??F??�√  10  WŽuL−*«
 Yoohoo  »UF�√  Êü«  «uFLł«
 W³łË  q�  l�  and Friends
 …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ  ÆqO�  wÐU¼
 l???
u???� w?????� »U??????F??????�_« l???O???L???ł
W??O??Ðd??F??�« W??G??K??�U??Ð X????½d????²????½ô«
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 lOLł w???� …b??ł«u??²??� »U???F???�_«
 W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd�

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼

 ÍuOK)«  …—u??Ł  …œU???¹—   YouPhone  W�dý  q??	«u??ð
 ≠Ÿu³Ýô«  «c??¼  UNÐ  oKDMð  …b¹bł  WKL×Ð  …d??*«  Ác??¼Ë
 …b*  dNAK�  qJOý  15?Ð  b¹b%  ÊËœ  ÍuOKš  —U��
 WOB½ q??zU??Ý— ¨ U??*U??J??�  ªW??�“d??�«  qLAð ÆÂU???Ž  nB½
 szUÐeK� …bF� WKL(« ÆGB1  r−×Ð X½d²½« `HBðË
 WMK²Š r²¹  ÂUF�«  nB½ W¹UN½  l� Æœb'« 5LCM*«Ë
 `HBð  W??F??ÝË  dNAK�  q??J??O??ý  49  —U??�??*  ◊Ëd???A???�«
 W�dA�«  dL²�ð  q??ÐU??I??*«  w??�  Æ  4GB  r−×Ð  X??½d??²??½«
 GB8 `HBð r−Š l� “b¹b% ÊËœ ÍuOKš” WKL×Ð
 ozU
œ  —U??�??*«  qLA¹  ÆÂU???Ž  …b??*  dNAK�  qJOý  49  ???Ð
  GB4   `HBð  r−Š  ¨b??¹b??%  ÊËœ  q??zU??Ý—Ë  WŁœU×�
 W??�U??{≈   Æd???N???ý√  W??Łö??Ł  …b???*  W??¹b??¼  W??O??�U??{≈  ´ GB4
 9?Ð  w??½U??¦??�«  j)«”  WKL×Ð  W??�d??A??�«  dL²�ð  p??�c??�
 s¹cK�«Ë  œb??'«  5LCM*«Ë  szUÐeK�  …b??F??*«Ë  “qJOý
 Êu??Ðe??�«  r??Ý«  fH½  X??%  d??š¬  j??š  W�U{SÐ  Êu�uI¹
 dNAK�  qJOý  49?Ð  ‰Ë_«  —U??�??*«  Êu??J??¹  Ê«  ◊d??A??ÐË
 ◊Ëdý  WMK²Š  r²¹  ÂUF�«  nB½  W¹UN½  l�  Æ‚u??�  U�Ë
r−×Ð  `??H??B??ð  W??F??Ý  q??L??A??¹Ë  q??J??O??ý  49? �  —U???�???*«

 q??O??¾??¹—«  b??O??�??�«  YouPhone  ÂU????Ž  d???¹b???�  Æ4GB
 U??¼U??M??I??K??Þ√  w??²??�«  …b???¹b???'«  WKL(«”  ∫—U?????ý√  d??³??¹«d??ý
 ◊U/√  W�UJ�  VÝUM*«  œd??�«  .bI²Ð  —«dL²Ýö�  ·bNð
 WO½UJ�≈  `M9  WKL(«  Ác??¼  ÆÂ«b??�??²??Ýô«Ë  ‰ULF²Ýô«
 —U�� s� l²L²�«Ë ¨ özUFK�  ÍuOK)«  UIH½ iHš
 ÂULC½ô« qN��« s� ÂuO�« Æl¹dÝ `HBðË b¹b% ÊËœ
 w�   SIM  W
UDÐ  ¡UM²
«  UMOKŽ  jI�  ¨YouPhone? �
 ¨You ŸËd� w� …dA²M*« lO³�« ◊UI½ 1000 s� …bŠ«Ë

 rOLB²Ð ‚dF�« q¹e� w½UM
 W�U� Y¹b×²Ð ÂuIð AXE
…dJ²³� `Ú²�  WO�¬Ë b¹bł

 w²�«Ë dOHOKO½u¹ XOÐ s� AXE  W�—U�
 ‚d??F??�«  ö???¹e???� ‚u????Ý v?? K??Ž  d??D??O??Ý
 œö³�«  w�  ‰UłdK�  ÂUL×²Ýô«  ÊuÐU	Ë
  ö??¹e??� w??½U??M??
 W??�U??� ÀÒb???% ¨r??�U??F??�«Ë
 `²� W???O???�¬Ë Y???¹b???Š r??O??L??B??²??Ð ‚d???F???�«
  ö¹e�  w½UM
  Y¹b%  wðQ¹Ë  Æ…dJ²³�
 W�—ULK�  WO*UŽ  …uDš  s�  ¡e−�  ‚dF�«
 w²�« ‰Ëb??�«  v??�Ë« 5Ð s� w¼ qOz«dÝ«Ë
 W�U� Æb¹b'« tKJAÐ AXE ‚öÞSÐ ÂuIð
 ÊuK�UÐ  Êü«  cM�  ÊuJ²Ý  AXE  w½UM

  U???�u???Ý— Z???�b???Ð l???�ö???�« d??O??ž œu??????Ýô«
 ‰«u??
_  UI�ËË  Æ…b¹bł  `²�  WO�¬Ë  …eO2
 W¹UMF�« r�
 o¹u�ð d¹b� «dO³ý Êu½—«
 w�  dOHOKO½u¹  w�  WO²O³�«Ë  WOB�A�«
 ‰Ëb�«  v??�Ë«  s�  ÊuJ½  Ê«  d�H½  å∫œö³�«
 w½UM
  ‚öÞSÐ  vE%  w²�«  r�UF�«  w�
 ô  W??�—U??�  w??¼  AXE  ÆW??¦??¹b??(«  AXE
 q??	«u??ðË d??N??E??*« v?? K??Ž W??�ËU??�??*« q??³??I??ð
 Â«b??�??²??Ý«  W??F??²??0  UNOJKN²��  b???¹Ëe???ð

 oKDð ¨w??½U??M??I??�« b??¹b??& q??ÐU??I??� åÆb???¹b???ł s??� …d???� q??� …e??O??2
 AXE ≠ œËb×� —«b	SÐ WK¹uÞ …b* vI³¹ Íc�« dDF�« W�—U*«
 29≠16∫pKN²�LK�  UNÐ  v	u*«  —UFÝô«  ‚UD½  Æ  PEACE

 UO�bOB�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w� d�u²� ÆÃÆ‘

°YouPhone w� …dL²�� ÍuOK)« …—uŁ
 “b¹b% ÊËœ ÍuOKš” —U�* dNAK� qJOý 15

 œb'« 5LCM*«Ë szUÐeK� ÂUŽ nB½ …b* WKL(«

 œułu*« r
d�« l� qI²M½Ë qOz«dÝ≈ b¹dÐË XO½u�√ ¨UGO�
 .bI²Ð W�dA�«  w� dL²�MÝ ÆozU
œ ‰öš rJð“u×Ð
 UNł—UšË œö³�« w�  U*UJ* pKN²�LK� —UFÝ_« qC�√
 e??�«d??�Ë X??O??½«u??Š w??� “WK�UA�« W??�b??)« ÊU??L??{ l??�
 W�bšË  …œu??ł  «–   U�bš  e�d� ‰ö??š s� ¨W�b)«
 U??M??½√Ë U??L??� ÆX??½d??²??½ô« w??� W??�b??I??²??� ©W?????ýœ—œ®  U??A??ð
 œbA½  w²�«Ë  lÐ«d�«  qO'«  W�bš  l�  U³¹d
  oKDMMÝ

Æ“ U¹u²�*« vKŽQÐ Âb�²�*« WF²� vKŽ UN�öš s�

∫ÂdODÐ WLEM* ÍuMÝ hO�Kð
ÊUÞd��« ÷«d�UÐ rN²ÐU	« ¡«dł 5�u²*« œbŽ ‚uHð …bLF²� dOž WÐU	« ¡«dł »dF�« ‰UHÞô«  UO�Ë

 W¹bOKI²�«   ö¹eM²�«  WKLŠ  ‚öD½«  sŽ  sKFð  ¨  qOz«dÝ«  UOJ¹«  WJ³ý
 ·ô¬  vKŽ  …dO³�   U�uBš  WJ³A�«  ÷d??F??ð  UN�öš  s??�  ¨  W¹u²A�«
 ÊuA¹— ¨ Uð¬  U¹d� w� XO½«u(« ÂU�
« qJÐ 50% v�« qBð  U−²M*«
 25  v²Š  dL²�²ÝË   ö¹eM²�«  WKLŠ  XIKD½«   Æ  UO½U²½Ë  ÊuO�²O�
 w�  Æ  WFKÝ  2¨363  vKŽ  WKzU¼   ö¹eMð  WKL(«  sLC²²Ý  d̈¹UM¹
 qJAÐ  U½u�UB�« vKŽ UBOBš eO�d²�« - ÂUF�« «c¼  ö¹eM²�« WKLŠ
  U½u�UB�«  bŽUI�  ¨  bK'«  s�  WŽuMB*«   U½u�UB�«  bŽUI�  ∫  ’U??š
 p�– v�« W�U{ùUÐ Æ U¼dOžË wÝ«dJ�«Ë pz«—ô« ¨ ZO�M�« s� WŽuMB*«
 dzU²��«Ë bzUÝu�«Ë  UO½UD³�«Ë ‘«dH�«  vKŽ dO³� iOH�ð p�UM¼ ¨
 wMJ��« ÊuK�UÐ  strandmon  bŽUI*« WOŁöŁ WJ¹—« dFÝ  ÆœU−��«Ë
  «–  Hemnes W½«eš dFÝ U�√  ̈2995 s� ôbÐ 1795 ‰U¦*« qO³Ý vKŽ
 w�√  Æ1495 s� ôbÐ iOH�²�« bFÐ 995 `³	Q� ‚—“ô« ÊuK�UÐ Ã«—œ√ 8
 s� ò ‰U
 qOz«dÝ« UOJ¹« WJ³ý w�  UFO³*« fOz— VzU½ ¨ XAOý≠—UÐ
 w−¹—bð  qJAÐ  …b¹bł   U−²M�  1500  WJ³A�«  VŽu²�ð  Ê√  l
u²*«
 w� WJ³A�« XO½«uŠ lOLł w�  ö¹eM²�« WKLŠ UMIKÞ√ w�U²�UÐË ¨U³¹d

 Æå…b¹b'«  U−²MLK� WJ³A�« Ê“U��Ë XO½«uŠ w� ÊUJ*« `�H� œö³�«
 w�  …œułu�  WKL(UÐ  W�—UA*«   U−²M*«  lOLł  Ê√  d�c�UÐ  d¹b'«  s�

wwwÆIKEAÆCOÆIL  X½d²½ô« vKŽ UOJ¹« l
u�
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 5Ð  ö¹eMð WKLŠ oKDð UOJ¹«
8≠25Ø01 a¹—«u²�«

 ·ô¬ vKŽ 50% v²Š  ö¹eMð
 U−²M*«

 Ÿu??³??Ýô«  «c??¼  œö??³??�«  w??�  œôËô«  ÊU???�ô  “ÂdODÐ”  WLEM�   —b???	√
  UODF*«  rEF�  sLC²¹  Íc???�«Ë  2014  ÂUF�  ÍuM��«  U¼d¹dIð
 ÂU??F??�« ‰ö???š …b??L??F??²??*« d??O??ž œôËô«  U???ÐU???	« ‰u???Š  U??�u??K??F??*«Ë
 ÆUNÐ  WIKF²*«  q�«uF�«Ë  W??ÐU??	ô«  »U³Ý«  ¨…U??�u??�«   ôU??Š  ¨ÂdBM*«
 dOA¹ Íc�«Ë W¹UGK�  oKI*«  vDF*«   2014  ÂUF�  d¹dI²�«  —bB²¹Ë
 …—uBÐ  rN²ÐU	≈  W−O²½  17 –  1  qOł  s�  ‰UHÞô«   UO�Ë  Ê«  v�«
 ¡«dł  W¹dLF�«  W¾H�«  fH½  s�  5�u²*«  œbŽ  s�  vKŽ«  …bLF²�  dOž
 t½«  5Š  w�  ¨Âb???�«Ë  VKI�«  ÷«d???�√Ë  ÊUÞd��«  ÷«d??�Q??Ð  rN²ÐU	«
 ÷dF²�«  ¡«d??ł  UO�u�«  W³�½ lHðdð ÂUŽ 17 –  15  qOł 5Ð U�Ë
 rN²ÐU	≈  ¡«dł  5�u²*«  l�  W½—UI�  5HFCÐ  …bLF²�  dOž  WÐU	ù
  UÐU	ù« ¡«dł WO�Ozd�«  …U�u�«   U³³�� sŽËÆ…—u�c*« ÷«d�_UÐ
 »U³³�*« d¹dI²�« b	d¹ …dOš_« Àö¦�«  «uM��« w� …bLF²*« dOž
 ‚dG�«  ¨  43%  f¼b�«  Àœ«u??Š  UNO�  U0  ‚dD�«  Àœ«u??Š  ∫  WO�U²�«
 ‚Ëd( ÷dF²�« Ë« rL�²�« ¨6% ◊uI��« ¨ 8%  ‚UM²šô« ¨  14%
 t½«  d¹dI²�«  dOA¹Ë  Æ3%  …bLF²�  dOž  W??Ðd??{  Ë«  W??ÐU??	«  ¨  6%
 Àœ«u??Š ¡«d???ł œôË_ …U???�Ë W??�U??Š 115  b??	— - 2014  ÂU??Ž ‰ö???šË

 s�  55%  Í√  ¨»d??Ž  ‰U??H??Þ_  X½U�  rNM�  W�UŠ  58¨…bLF²�  dOž
 ô œö??³??�«  w??� rN²³�½ Ê√ s??� r??žd??�U??Ð ¨5??�u??²??*«  ‰U???H???Þ_« q??L??−??�
 2014  ÂUŽ  ‰öš  …U�uK�  ÊUO�Ozd�«  Êö�UF�«  U�√  Æ26%? �«  ÈbF²ð
 Ê« v�« …—Uýô« l� 18%  ‚dG�«  ôUŠË 43%  ‚dD�« Àœ«uŠ U½U�
 W�UŠ  21  ®   Uþu×K�  UŽUHð—«  XK−Ý  ‚dG�«  W−O²½  …U�u�«   ôUŠ
  U�u�«   ôU??Š  ‰bF�  l�  W½—UI�  ©2014  ÂUŽ  ‚dG�«  W−O²½  …U??�Ë
  Æ©…U??�Ë  W�UŠ  15  ®  WIÐU��«  Àö¦�«   «uM��«  ‰öš  V³��«  fHMÐ
 ‚dG�«   ôU??Š s� 48%  Ê«  v??�«  d¹dI²�«  dOA¹ t??ð«–  ‚UO��«  w??�Ë
 U2  WO�uLŽ  Ë«  W	Uš  WŠU³Ý  „d??Ð  w�  X½U�  2014  ÂUF�«  ‰ö??š
  WIÐU��«  «uM��« l� W½—UI� ·UF{« 4 w�«u×Ð ŸUHð—« v�« dOA¹
 d¦�ô« dNýô« 5Ð s�Ë t½« vKŽ d¹dI²�« œbýË ÆWNO³ý ‚dž  ôU(
 20  q−Ý YOŠ Ê«d¹eŠ dNý ÊU�  UO�u�« œbŽ WOŠU½ s� WOŁ—U�
 W�UŠ 12 l� W½—UI� …bLF²� dOž WÐU	ù ÷dF²�« ¡«dł …U�Ë W�UŠ
 5Ð s� …U�Ë  ôUŠ l�ð Ê« rKF�« l� WIÐU��«  «uM��« ‰öš …U�Ë
 Æ‚dGK�  ÷dF²�«  W−O²½  X½U�  2014  Ê«d¹eŠ  dNý  ‰öš  20  ? �«
 wÐdŽ  v²�  …U??�Ë  ‰UL²Š«  Ê«  UC¹«  d¹dI²�«   UODF�  s�  ‰b²�¹Ë

 s� nB½Ë ·UF{« WŁö¦Ð vKŽ« …bLF²� dOž WÐU	ù t{dFð ¡«dł
  UODF*« WM¹UF� ‰öš s�Ë t½« 5Š w� ÍœuN¹ v²� …U�Ë ‰UL²Š«
  UO�u�« W³�½ Ê« UNM� ‰b²�¹ …dOšô« l³��«  «uM��« —«b� vKŽ
 …U�Ë  ôUŠ  7.4  ®  »uM'« WIDM� w� XK−Ý œö³�«  w� WO�UF�«
 W¾� qJ�  ôUŠ 2.8  ®  VOÐ«  qð WIDM� l� W½—UI� © n�«  W¾� qJ�
 dOAð  »uM'«  WIDM�  w�  »dF�«  5MÞ«u*UÐ  oKF²¹  ULO�ËÆ  ©  n�«
 ¡«dł „UM¼ XK−Ý ‰UHÞô«  UO�u� vKŽô« W³�M�« Ê« v�«  UODF*«
 1000  qJ�   ôU??Š  17.8  w�«uŠ  ®  …bLF²�  dOž  WÐU	ù  rN{dFð
 œuNO�« ‰UHÞô« Èb�  UO�u�« W³�½ s�  «d� l³�Ð vKŽ« Í« © n�«
 dOž WÐU	ô«  U³³�� nK²�ðË ÆWIDM*« fH½ w� ÊuAOF¹ s¹c�«
 YO×Ð w�U²�«  u×M�«  vKŽ œuNO�«Ë  »dF�«  ‰UHÞô«  5Ð U�  …bLF²*«
 dOž WÐU	ô« ¡«dł …U�uK� ÍœRð w²�« WO�Ozd�« WŁö¦�« »U³Ýô« Ê«
 17%  ¨‚d??ž  ôU??Š 23%  ∫  œuNO�«  ‰U??H??Þô«   ◊U???ÝË«  w??�  …bLF²�
 »dF�«  ‰UHÞ_UÐ  oKF²¹  ULO�  U??�«  ¨‚UM²š«   ôU??Š  11%  ¨  ◊uIÝ
 Àœ«uŠ  ¡«d??ł   UÐU	«    42%  WO�Ozd�«  …U�u�«   U³³��  d³²F²�

  ‚Ëd(UÐ WÐU	ô« Ë« rL�²�« Àœ«uŠ  17% Ë ‰eM*« »d
 f¼œ

 Êö�UF�« Æ»dŽ ‰UHÞ_ UNMOÐ s� W�UŠ  58¨…bLF²� dOž Àœ«uŠ ¡«dł œôË_ …U�Ë W�UŠ 115
 18% ‚dG�«  ôUŠË 43% ‚dD�« Àœ«uŠ  U½U� 2014 ÂUŽ ‰öš …U�uK� ÊUO�Ozd�«





462015 w½U¦�« Êu½U� 16  WFL'«





بمبينو.. الكل بتسعة وتسعينو!
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