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H a i f a

 دعت كل القوى السياسّية والشبابّية في حيفا إلى 
التي  العنصرّية،  الشرطة  جرائم  تظاهرة وحدوّية ضد 
الزيادنة وقتلهما  وسامي  اجلعار  سامي  ضد  متــّت 
االثنني  يوم  اشترك  وقد  ــارد!  ب بدم  الشرطة  بأيدي 
القوى  كل  من  التظاهرة،  هــذه  في  املئات  املاضي 

احلزب  العربّية،  اجلماهير  بني  الفاعلة  السياسّية 
وقــوى  البلد  وأبــنــاء  التجّمع  واجلبهة،  الشيوعي 
أخرى. كما شارَك في التظاهرة مرّشح قائمة اجلبهة 
حيفا  بلدّية  عودة وأعضاء  أمين  احملامي  للكنيست 
عبُده،  السابقني، عيدنا زاريتسكي واُحملاِضر هشام 

ومدير مركز مساواة جعفر فرح، و سكرتير الشبيبة 
الشيوعّية أمجد شبيطة، وسكرتير اجلبهة في حيفا 
االجتماعّية  الشخصّيات  من  وغيرهم  زعاترة،  رجا 
والشابات  الشباب  من  املئات  والسياسّية.  ورّدد 
واجلمهور هتافات، وحملوا شعارات، تنّدد مبمارسات 

الشرطة العنصرّية وبجرائمها مثل: «دولة عنصرّية، 
«حتّيتنا  فلسطني»،  «لتتحّرر  أبارتهايد»،  دولــة 
بشكل  املظاهرة  احلجارة».  وانتهت  ألطفال  بحرارة 

منّظم بعد ساعة ونصف.
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ترتيب  إليجاد  ُخّولت  التي  الوطني  الوفاق  جلنة  بيان  املاضية  الليلة  صدر 
للمقاعد من 12 إلى 17 املُختلف عليها بني األحزاب، إزاء عدم التوافق الذي 
حصل على هذه املقاعد، بينما كان االتفاق حاصال على املقاعد األولى كلها.

حيث  اجلميع،  على  مقبولة  صيغة  إيجاد  حاولت  الوفاق  جلنة  أن  وُعلم 
وممثلتها  للتغيير  العربية  بني   15 و-   12 املقاعد  على  التناوب  تقرر 
األول  النصف  يكون  أن  على  النقب،  من  اإلسالمية وممثلها  امرأة واحلركة 
 14 و-   13 املقعدين  على  التناوب  للتغيير. وتقرر  للعربية  املــدة  من 
في  النقب،  من  وممثله  والتجمع  املعروفية  الطائفة  من  وممثلها  اجلبهة  بني 
 .13 الـ  املقعد  على  املدة  من  األول  النصف  يشغل  اجلبهة  ممثل  أن  حني 

أن  اقترحت على  التي  الوفاق  اليوم مع جلنة  اجتمعت  قد  وكانت األحزاب 
يكون املقعد الـ 10 والـ 13 للجبهة، واملقعد الـ 11 والـ 15 للتجمع، واملقعد 
الـ 12 للحركة العربية للتغيير، واملقعد 14 للحركة اإلسالمية، األمر الذي 
أثار حفيظة التجمع واحلركة اإلسالمية، بإدعاء أن هنالك إقصاء للتمثيل 
من النقب، مما أدى إلى فض االجتماع. ثم أقر مندوبو األحزاب الحقا تفويض 
جلنة الوفاق مرة أخرى إليجاد صيغ مقبولة بالنسبة للمقاعد املختلف عليها. 

حدًثا  يعتبر  االتفاق  هذا  أن  على  بيانهم  في  الوفاق  جلنة  أعضاء  وأكــد 
النهاية.  في  طغت  التي  الوحدة  رغبة  يعكس  أنه  خاصة  هاًما،  تاريخًيا 
وقد ظهر إجماع تام من األحزاب على أن التحديات املاثلة أمام اجلماهير 
العربية تستوجب الوحدة، حملاربة الفاشية والعنصرية املتفشية في املجتمع 

اإلسرائيلي.
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األصوات  عودة  بأغلبية  أمين  احملامي  فاز 
جرت  ــي  ــت ال ــة  ــي الــداخــل ــات  ــتــخــاب االن بعد 
على  متغلبًا  اجلبهة القطري  مجلس  في 
كبير(427  بفارق  عراقي  سامح  منافسه 
كال  أن  ــى  إل يشار   .(302 مقابل  صوتًا 
وعفو  بركة  محمد  الكنيست  عضوي  من 
عصام  السابق  الكنيست  وعضو  اغبارية 
مخول انسحبوا من املنافسة في الساعات 
وبعد  شفاعمرو.  في  املؤمتر  عقد  من  األولى 
على  التصويت  مت  االول  املقعد  على  الفرز 
املقعد  في  ــازت  ف حيث  املتبقية،  املقاعد 
نبيلة  على  متغلبة  توما  عايدة  الثاني 
اسبنيولي بفارق 14 صوًتا. وفاز في املقعد 
سحب  ــذي  ال حنني،  دوف  النائب  الثالث 
املقعد  ــي  وف الثاني،  املقعد  من  ترشيحه 
جبارين، وفاز  يوسف  بروفيسور  فاز  الرابع 
اخلامس. باملقعد  معروف  أبو  الله  عبد  د. 

ــي  ــــا ف ــــاه ــــق ــــي أل ــــت ـــتـــه ال ـــم ـــــي كـــل ف
ــرو  شــفــاعــم ـــي  ف مؤمتر اجلبهة املنعقد 
اجلماهير  كل  «إن  ــودة:  ع قال الفائز أمين 
ما  ينتظرون  الدميقراطيني  واليهود  العربية 
املكان  هو  هــذا  القاعة،  هــذه  من  سيخرج 
األهم، وأنتم صانعو هذا القرار، أكثر شخص 

تعلمت منه وهو محمد بركة، لقد مزق قلبي 
يقول:  وتابع  االنسحاب)..  القرار(قرار  هذا 
هذا  ولكن  عسيرا  كان  املخاض  أن  «أعرف 
ما  والطبيعية..  الصحية  الوالدة  شيم  من 
أشبه االنتخابات اليوم بانتخابات عام 99 
حني ترأس القائمة محمد بركة ألول مرة وفي 
إلى  دفعة عظيمة  لنا  وكانت  األول،  املكان 
جبهة  مؤسسات،  جبهة  ألننا  ولكن  األمام، 
كان  هذا  التجدد،  على  قادرون  فنحن  فروع 
التي أعطتني ثقة  الرئيسية  أحد األسباب 
كبيرة ألن أترشح إضافة إلى ثقتي باجلبهة.

اختبر  ملن  مخصص  األول  «املكان  وأضاف: 
القضية  ــي  ف ـــرب  ــة، ج ــل ــوي ــر ســنــني ط عــب
الفلسطينية، في قضايا اجلماهير العربية، 
أثبت  من  اليهودية،  العربية  الشراكة  في 
نفسه، هذا هو اإلنسان الذي تختارها اجلبهة 
ترشحي  سبب  واختتم:   . األول  املكان  في 
هو جمهور الشباب، عشت في الناصرة يوم 
يوم، وأعرف الضغوط الهائلة التي مورست 
علينا، وزرت %70 من املدارس، التقيت ب 
%70 من أبناء شعبنا الشباب، أريد معكم 
أن نعيد الروح جلمهور الشباب، نريد قائمة 

شبابية تعتمد على جتربة املاضي.
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الوطني  التجّمع  عــن  البلدّية  عضو   طالب 
حيفا  بلدّية  خميس،  جمال  السّيد  احليفاوي، 
في  االخــوة  مدرسة  لطالب  واألمــان  األمن  بتوفير 
طريقهم إلى املدرسة بالذات في شارع ي.ل.بيرتس 
وشارع قيسارية – توفيق طوبي.  وجاءت مطالبة 
بعد  البلدية،  في  التجمع  وكتلة  خميس  جمال 
عن  معّبرين  الطالب  أهالي  من  العديد  توّجه 
املطّبات  وانعدام  الطريق  خطورة  من  استيائهم 
األرصفة  في  ونقص  السيارات  سرعة  لتخفيف 
اآلمنة ملمر الطالب إلى مدرسة االخوة.  واستجابت 
إيجاد  والتزمت في  التجّمع،  بلدّية حيفا ملطلب 
ي.ل.بيرتس  شارعي  في  خصوًصا  مرورية  حلول 
مدرسة  لطالب  واألمـــان  ــن  األم لتوفير  ويافنيه 
األخوة.  وعّقب جمال خميس لصحيفة «حيفا» 
سالمة  تضمن  أن  البلدّية  مسؤولية  :»من  قائال 
ونؤّكد  املــدرســة،  ــى  وإل من  طريقهم  في  الطالب 
أننا سنستمّر في العمل من أجل تطوير املدارس 

العربية بالتعاون مع األهالي واملدارس
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العربي،  املجتمع  مؤسسات  مساواة  مركز  ناشد 
وخصوصا جلنة رؤساء السلطات احمللية العربية، 
العربية،  للجماهير  العليا  املتابعة  وجلــنــة 
عنف  على  ــرد  ال توجيه  األهلية،  واجلمعيات 
استخدام  القرار في شرعنة  إلى متخذي  الشرطة 
العنف القاتل جتاه املواطنني العرب، وجتاه املنفذين 
لهذه اجلرائم. وأكد املركز أن تكرار حوادث القتل 
التعامل  يتم  املتعمد ملدنيني عرب، يجب أن ال 
معه كحادث ملرة واحدة. ”وّثقنا حتى اآلن أكثر من 
50 ضحية عنف شرطي ومدني عنصري، هذا عدا 
عن ضحايا اتهمت في تنفيذ عمليات عسكرية، 
الشرطة.  رجال  إدانــة  مت  حاالت  ثالث  في  وفقط 
أمس في كفر كنا، واليوم في رهط، وال نعلم من 
ستكون الضحية القادمة. ال يكفي التظاهر ملرة 
واحدة أو اإلضراب دون إيجاد آلية ملتابعة النضال، 
احملرضني  السياسيني  وإقصاء  املنفذين،  ملعاقبة 
على العنصرية، خصوصا ليبرمان وحزبه“. وتوجه 

احملامي جواد قاسم من مركز مساواة إلى املفتش 
مواقع  من  قواته  بسحب  وطالبه  للشرطة  العام 
قتل  عمليات  على  االحتجاج  مظاهرات  تنظيم 
الرئيسية  الشوارع  إغالق  وعدم  العرب،  املواطنني 
عمليات  وقــف  وطلب  التظاهرات.  ــى  إل املؤدية 
العرب  املواطنني  حق  واحترام  املتظاهرين،  اعتقال 
في التظاهر واالحتجاج على التحريض العنصري 
وحدة  مساواة  مركز  وانتقد  الشرطي.   والعنف 
تتقاعس  التي  الــشــرطــة،  رجــال  مــع  التحقيق 
تدخل  أن  رفضت  حيث  التحقيق،  عملية  في 
اعــتــداءات  على  الــشــهــادات  جلمع  رهــط  مدينة 
رجال  بتوقيف  ”ماحاش“  تقم  لم  كما  الشرطة. 
الشرطة، منفذي عملية قتل الشاب خير حمدان 
يوم  8.11.2014. وما زالت وحدة التحقيق مع 
التحقيق  هذا  نتائج  على  تتستر  الشرطة  رجال 
على الرغم من مرور أكثر من شهرين على قتل 

حمدان.
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الفحم»  أم  بلدية  السفراء في   حتت عنوان «جولة 
ــســفــراء وممثلي  ــوع املــاضــي عــشــرات ال ــب ــّل األس ح
أم  بلدية  على  ّية، ضيوفا  األورب والدول  السفارات 
الفحم، ضمن مشروع مركز إجناز لتطوير العالقات 
ّية مع السفارات والدول  بني السلطات احمللّية العرب
ملشاريع  والدعم  املساعدات  جمع  بهدف  ّية،  األوروب
املدن  وقّدم مخطط  العربية.   البلدات  في  حيوية 
السفارات  ممثلي  أمــام  مداخلة  سويطات  عــروة 
األجنبية، حول حتّديات وفرص التطوير في البلدات 
والسكن  التطوير  ــة  «أزم إلى  متطرًّقا  العربية، 
والتأثير  والثقافة،  واالقتصاد  اجلماهيرية  واملرافق 
على صنع القرار في البلدات العربية». مؤّكًدا على 
التطوير االقتصادي  «أهمية االستثمار في فرص 
البلدات  في  الكامنة  والطاقات  البشرية،  واملــوارد 
العربية، ومتكني قدرات السلطات احمللية العربية 
القادمة». وقد عقدت  في قيادتها خلدمة األجيال 
الضيوف والشخصيات  جلسة عمل مشتركة بني 
املشاركة في قاعة االجتماعات بقسم الهندسة في 
بلدية أم الفحم، وشارك في االجتماع رؤساء سلطات 
السلطات  عن  وممثلون  ــارة،  ع وادي  في  محلّية 
ــى عــشــرات الــســفــراء وممثلي  ــة، إضــافــة إل ــّي احملــل
ّية اضافة وشخصيات اجتماعّية  السفارات األوروب
ّية. وافتتحت غيداء ريناوي زعبي  وجماهيرّية عرب
مديرة مركز إجناز االجتماع مرحبة بجميع احلضور، 
العالقات بني  ثم قدمت استعراضا ملشروع تطوير 
فيه  ملا  ــيــة،  األورب والسفارات  احمللّية  السلطات 
ّية.  خدمة وتطوير وفائدة  للسلطات والبلدات العرب
أم  بلدية  رئيس  حمدان  خالد  الشيخ  قدم  ــدوره  ب
الفحم شرًحا عن مدينة أم الفحم، وما تعيشه من 
إجحاف وحتديات، في ظل سياسة التمييز املتبعة 
ّية في الداخل. وقال إن «الفجوات  ضد األقلّية العرب
واليهودي  العربي  الوسطني  بني  واملركزّية  العديدة 
السبب  في مختلف مجاالت ونواحي احلياة، هي 
الرئيسي واملباشر لألوضاع الصعبة، التي يعيشها 
الوسط العربي. فيما عدا ذلك فإن أكثر من 50% 

املدينة  وإن  العمال،  من  هم  الفحم  أم  سكان  من 
تفتقر ملناطق صناعية، مما يؤكد سوء األوضاع في 
البلدات العربية». وشمل االجتماع  املدينة كسائر 
محاضرة قدمها البروفيسور أسعد غامن، حول واقع 
ّية في إسرائيل، في مختلف املجاالت،  األقلّية العرب
ذلك.  وراء  تقف  التي  واألسباب  حتليالته  مقدما 
مداخلة  سويطات  عروة  املدن  مخطط  قّدم  ثم  ومن 
حول حتديات وفرص وآفاق التخطيط في البلدات 
احلضور،  بــني  مفتوح  نقاش  ــرى  ج ثــم  العربية.  
في  العربي  للمجتمع  والتحديات  الواقع  لبحث 
به،  للنهوض  واملشاركة  التعاون  وسبل  عارة،  وادي 
ّية في مدينة أم الفحم  ليختتم اللقاء بزيارة ميدان
لإلطالع على مختلف االحتياجات والتحديات التي 
«حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي  املواطن.  يعيشها 
قال مخطط املدن عروة سويطات: «يعاني املجتمع 
العربي من اإلقصاء في أربعة مستويات مركزية، 
القرار والتأثير على صنع  األول إقصاء في اتخاذ 
القرار التخطيطي البلدي والقطري، والثاني إقصاء 
طبقي اقتصادي – اجتماعي. فالعرب خارج مناطق 
األفضلية القومية، وأكثر من نصفهم يعاني شبح 
الفقر والبطالة، إلى جانب النقص احلاّد في املناطق 
الصناعية. والثالث إقصاء ثقافي، فالدولة تعتبر 
املجتمع العربي تهديًدا على مشاريع تهويد اجلليل 
التاريخي  وامليراث  الهوية  تعزيز  وعــدم  واملثلث، 
احلّيز  في  اإلقصاء  األهم،  وهو  الرابع  أما  العربي. 
العربية  البلدات  على  التضييق  أّي  واملــكــان، 
البيوت وعدم االعتراف  احلاّدة وهدم  السكن  وأزمة 
«من  سويطات  وأضاف  السكنية».   بالتجمعات 
جانب آخر هناك طاقات كامنة كبيرة في البلدات 
العربية، ومنها املورد البشري املتنوع، واألكادمييني، 
والقدرات املهنية، وهذا يتطّلب قيادة بلدية تطوّر 
في  لالستثمار  بديلة  تخطيطية  ومشاريع  رؤى 
نحو  البقاء  صراع  من  واخلــروج  الكامنة،  الطاقات 

خدمة األجيال القادمة». 
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اختتمت كتلة اقرأ الطالبية في جامعة حيفا جملة فعالياتها لهذا 
الفصل بأسبوع حافل بالنشاطات، حيث كانت البداية مع الفعالية 
«مجتمعنا الفلسطيني إلى أين؟» يوم االثنني األخير والتي أقيمت 
الرسمي  الناطق  من  كّل  اللقاء  ضيفي  مع  «صفاديا»  قاعة  في 
في  السياسي  والباحث  جنيدات،  زاهي  األستاذ  اإلسالمية  للحركة 
مركز الدراسات املعاصرة األستاذ مجدي طه مبشاركة عشرات الطالب 
شهداء  أرواح  على  الفاحتة  سورة  بقراءة  الفعالية  افتتحت  العرب.  
الداخل الفلسطيني، ومن ثم تال الطالب يوسف كتيالت آيات من 
الذكر احلكيم على مسامع احلاضرين، وتوّلى العرافة الطالب مؤنس 
طاطور، ليبدأ بعدها األستاذ الباحث مجدي طه بسرد مداخلته، حول 
وعرّج على  واجتماعيا.  الفلسطيني سياسيا  الداخل  وتاريخ  وقائع 
بعض التحّديات التي يواجهها املجتمع. ومن ثم حتدث األستاذ زاهي 
جنيدات وبدأ كلمته بذكر وقائع إرهاب الدولة والشرطة الذي مورس 
أيضا  اجلعار، وحتّدث  الشهيد سامي  جنازة  تشييع  أثناء  في رهط 
في كلمته عن احلركة اإلسالمية ونظرتها الشمولية لكافة مجاالت 
احلياة للداخل الفلسطيني . ويوم الثالثاء األخير شاركت كتلة اقرأ 
في جامعة حيفا مع جلنة التنسيق للطالب العرب في اجلامعة في 
مظاهرة للطالب العرب رفضا إلرهاب الشرطة اإلسرائيلية وقتلها بدٍم 
بارد للشهيدين من رهط.  ويوم األربعاء األخير أقامت كتلة اقرأ ورشة 
عمل بعنوان «مهارات التعلم» مبشاركة 30 طالبا ضمن مشروعها 
طالب  مساعدة  خالله  من  تهدف  والذي  أكادمييك)  (إي  التعليمي 
سنة أولى في اجلامعة في شتى املواضيع، وقّدم الورشة األخصائي 
ومهام  وظائف  بيان  وتضمنت  منر،  أبو  حسن  الوظيفي  العالج  في 
جزئي العقل األمين واأليسر، ومدى فعالية كل واحد منهما في حياتنا 

التعليمية، وشرح للطالب عن طرق مثلى للتعلم والدراسة.
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حيفافيالعربيةاألرثوذكسيةطائفةالأبناءإلىإعالن

 بعد أن توصل االطراف المتنافسة الى وفاق 
  االنتخاباتلجنةبهذا تعلن

  االرثوذكسيةطائفة لهيئة التمثيلية للل نتخاباتإلالغاء اعن 
 31/01/2015 سبتيوم الل والتي كانت مقررة

 
 دوام النجاح االرثوذكسيةطائفة لهيئة التمثيلية لللنتمنى 

 والعمل من اجل الطائفة والكنيسة االرثوذكسية في حيفا 
 

 

خضرةأبوفؤادخوري                                                                           يوسف
االنتخاباتلجنةسكرتير                                                          االنتخاباتلجنةرئيس

 w �«—b �« q B H �« r � � �� UH O � √d 	«
q 
U � Ÿu � �Q � ‰Ë_«

 UHO� q�«d*

 UHO� q�«d*

 UHO� q�«d*

 w M O D  KH �« w z«Ëd �«
 —Ëe� Êu �b *« w F �—

UH O � WH O � � V �U J �

ـــي  ـــروائ ـــالد ال ـــب ــــى ال وصــــل إل
ربعي  ــروف  ــع امل الفلسطيني 
«السيدة  رائعة  صاحب  املدهون 
ـــع أدبية  ــيــب» وروائ مــن تــل-اب
املدهون  الكاتب  ويقوم  ــرى.  أخ
ويزور  البالد،  إلى  خاصة  بزيارة 
شمال  تفقدية  بجولة  خاللها 
البالد وحيفا وعكا، كما سيزور 
ــال بعض  ــم ــك ــت ـــدس  الس ـــق ال
تدور  التي  لروايته  املعلومات 
وقــد حل  بــالدنــا.   احداثها في 
على  ضيفا  الكبير  الكاتب 
وصاحبها  شـــيء  ــل  ك مكتبة 

ومن  عباسي،  صالح  األســتــاذ 
عباسي  األســــتــــاذان  ـــام  ق ـــم  ث
واملدهون بزيارة ملكاتب صحيفة 
املدهون  الكاتب  وأشــاد  حيفا. 
حيفا  وموقع  حيفا  بصحيفة 
ــــداث  ــا األح ــتــهــم ــب ــواك نــــت، مل
ــي  ـــي واإلعــالم ــوى األدب ــســت وامل
للصحيفة واملوقع. وأكد الكاتب 
وخاصة  كله،  العالم  أن  املدهون 
الوطن  هذا  أبناء  الفلسطينيني 
يطلعون على ما يجري فيه من 

خالل موقع حيفا.

…«ËU  *« V �u �
—«b N �« w � w 
 

مركز  في  الشبيبة  أبناء  أصدر 
العربي  املجتمعني  من  مساواة 
للمشاركة  دعـــوة  ــودي  ــه ــي وال
 23 اجلمعة  غدا  تنطلق  مبسيرة 
كانون الثاني 2015 حتت شعار 
«مسيرة املساواة الشبابية» في 
للتصدي  احليفاوي،  الهدار  حي 
العنف  ــر  مــظــاه ــى  عــل ــــرد  وال

الشارع  في  مؤخرا  تفشت  التي 
اإلسرائيلي، ولبث رسالة املساواة 
ــم املــشــتــركــة.  ــواس ــق ــز ال ــزي ــع وت
ــرار من  ــق ــذه اخلــطــوة ب ــي ه وتــأت
القيادية  الشبيبة  مجموعات 
مع  وبالتعاون  الهدار،  حي  في 
مراكز الشبيبة في احلي، وبعد 

مشورات وحتضيرات لها.
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مواطن  اعتقال  حيفا  في  الصلح  محكمة  مددت   
البريد  فرع  على  السطو  بتهمة  عاما،   25 يبلغ 
في شارع هغيبورمي، احلليصة، في حيفا قبل نحو 
األسبوع  في  دخل  قد  املشبوه  هذا  وكان  أسبوعني. 
البريد،  فرع  إلى  ملثم،  وهو  الشهر  هذا  من  األول 
بالفرار.  والذ  النقود  وطلب  للموظف  ــة  ورق ــدم  وق
وبعد أربعة ايام اعتقلت الشرطة هذا املواطن بتهمة 
التدبير املسبق للسطو، وتنفيذه، وتشويش إجراءات 

عرض  احملكمة  ــررت  وق ــة.  األدل وإخفاء  التحقيق، 
حمودي  احملامي  ــال  وق النفسي.  للفحص  املتهم 
مصري محامي الدفاع عن املتهم إن موكله سيعرض 
للفحص النفسي، وما يثير االستغراب أن الشرطة 
بحوزتها أدلة دامغة، والتي من شأنها أن تدل على 
ولكن  القضية.  هــذه  في  للمتهم  محتمل  ــورط  ت
بخط  كتبت  الورقة  أن  إلى  الشرطة  توصلت  كيف 

يد فتاة؟ يتساءل احملامي مصري.   

 UHO� q�«d*

 UHO� q�«d*
ــســان شرطة  ــل ب ــاطــق  ــن ال أفـــاد 
الشرطة  من  ــرادا  أف أن  الساحل 
اقتحموا  الضريبة  ومفتشي 
ــدة  ــل ــب ــــي ال ـــــــردة ف ـــــوق اخل س
التحتى، والذي يفتتح كل يوم 
التجار  ــأن  ب لالشتباه  سبت، 
وأغراضا  أدوات  يبيعون  فيه 
وكذلك  مسروقة،  بأنها  يشتبه 
مصلحة  عن  املــدخــوالت  إخفاء 
سيارات  واستخدام  الضرائب، 
غير مرخصة. واشترك في هذه 
وضابطا  شرطيا   25 املداهمة 

اعتقال  ومت  الضريبة.  ومفتشو 
التفتيش  وإجــراء  مشبوهني   5
منعت  وكذلك  محالت،   6 في 
على  السير  مــن  ــارات  ــي س  5
 3 تسجلت  كــمــا  ــات.  ــرق ــط ال
مخالفات بلدية إلى جانب 14 
صودر  كما  ضريبية.  مخالفة 
ــواء،  ــه ال مكيفات  ــن  م عـــدد 
أدوات كهربائية، عدادت مياه، 
موسيقية،  آالت  غاز،  بالونات 
عتاد رياضي ودراجات هوائية. 
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بحضور رئيس بلدية حيفا,جلنة 
عدد من سكان  حي احلليصة, 
افتتحت البلدية مؤخرا   احلي,  
وحدة خدماتية في شارع االردن 
23 , الكائن في حي احلليصة, 
بادارة روتي فاكنني مديرة قسم 
كاستمرارية  وذلـــك  االحياء, 
 . البلدية  اخلدماتية  للرؤيا 
التابعة  الوحدة  هــذه  وستقدم 

لدائرة توجهات اجلمهور البلدية 
 , سمحون  بــن  نوئيت  ـــادارة  ب
ضريبة  مجاالت  في  خدماتها 
التعليم,  (االرنونا),  السكن 
ايام  اخر,  سكاني  توجه  وكــل 
اخلميس, بني الساعات 8:30 
تختزل  اذ   .14:00 ــى  حــت
وتوفر  املسافات  ــوحــدة  ال هــذه 

للسكان اخلدمة داخل حيهم.
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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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وعلى  حاشدة،  ومشاركة  مميزة،  احتفالية  أجــواء  وسط 

رعوت،  مدرسة  لطالب  موسيقي  كونسيرت  أحلــان 
«ياغو»،  اجلديد  األسد  العائالت  استقبلت عشرات 
مدينة  فــي  التعليمية  احلــيــوانــات  حديقة  ملك 
استيعابه  بعد  باستقباله  االحتفال  ويأتي  حيفا. 
نزاعات  إثر  غان،  رمات  في  السفاري  حديقة  من 
نحو  نبذته  التي  هناك،  ــود  األس مجموعة  داخــل 
التعليمية  احلديقة  طاقم  وقام  اجتماعية.   عزلة 

أمامه  ــجــال  امل ــة  ــاح إت على  والــعــمــل  باستيعابه 
ليتكيف مع األجواء اجلديدة حوله، خاصة مع اللبؤتني 

«غايا» و»غوف». ويعتبر «ياغو» امللك اجلديد للحديقة 
بعد وفاة األسد «سيمبا» قبل عام.

 

 نظمت أسرة مدرسة املسار في 
املربية أميمة قدور  بإدارة  حيفا 
إبراهيم  لطالبها  تكرمييا  يوما 
ــودة  ع محمد  ــاش،  ــب ال ــد  ــم وأح
ومحمد علي، وذلك تقديرا على 
املميز  والعطاء  امللفتة،  جهودهم 
الساعي إلى احلفاظ على محيط 
املدرسة ومناخها التعليمي، عن 
الترميمات  بعض  ــراء  إج طريق 
البسيطة مبساعدة «أم البيت»- 
املسؤولة عن هذا املوضوع إميلي 

العمل  هذا  ويندرج  شملة.  أبو 
مشروع  عنوان  حتت  التطوعي 
التداخل االجتماعي الذي تتبناه 
املدرسة هذه السنة األولى بإشراف 
يحث  إذ  محمود،  نهال  املربية 
الطالب على العطاء والعمل من 
ومجتمعهم،  ذاتهم  تطوير  أجل 
وتعزيز انتمائهم، وغرس وتذويت 
قيم العطاء ملجتمعهم، والعمل 
على تطويره، وبناء مواطن صالح 

وُمحب ملجتمعه. 
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فجائية  بحملة  الضرائب  مصلحة  موظفو  قــام 
للكشف عن التسجيالت الضريبية في احملالت 
التجارية في حيفا والكريوت، وادعى أصحاب هذه 
املصالح التجارية مختلف االدعاءات بهذا الصدد 
وقد  احلقيقية.  ملدخوالتهم  تسجيلهم  لتبرير عد 
شملت احلملة 234 محال جتاريا، وتبني أن 10% 
منهم ال يسجلون مدخوالتهم. وقال أحد مقاولي 
البناء الذي يبلغ حجم مدخوالته 260 ألف شيكل 
إنه سيسجل مدخوالته ابتداء من اليوم فصاعدا. 
وعثر مفتشو الضريبة على شيكات مالية بقيمة 

2330 شيكل لدى أحد احملامني ولم يسجلها في 
دفاتره. وقال احملامي إنه تسلم أحد الشيكات من 
ساعي البريد ولم يسعفه الوقت لكي يسجله في 
املوظف  قال  الدكاكني  أحد  وفي  مدخوالته.  دفاتر 
التي عثر عليها املفتشون: إنها ألحد  النقود  إن 
هل  يعرف  وال  ــه،  ل كدين  دفعها  ــذي  ال الزبائن 
يسجلها أم ال. وقالت إحدى البائعات في محل 
لبيع الباروكات املستعارة أن املبلغ الذي بحوزتها 
لكي  دفعته  مقدمة  وهو  السيدات  إلحــدى  كان 
تأخذ باروكتها وتعرضها على زوجها في الببيت.   
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األكبر  الصحّية  املجموعة  أطلقت 
في البالد-»كالليت» حملة إعالنية 
الضوء  تسلط  والتي   2015 للعام 
على الطاقم الطبي واملهني العامل 
تــقــدم «كالليت»  املــؤســســة.   ــي  ف
مركز   1500 خــالل  مــن  خدماتها 
أنــحــاء  جميع  ــي  ف تنتشر  ــي  طــب
من  واسعة  مجموعة  لتوفر  البالد، 
كما  ملؤمنيها،  الطبية  ــات  اخلــدم
مجموعة  ــت»  ــي «كــالل ــي  ف يعمل 
يشغلون  الذين  األطباء  من  كبيرة 
ــرة  ــب خ وذوي  ـــيـــعـــة،  رف ــاصــب  ــن م

بينهم  مــن  ــي،  ــعــرب ال املجتمع  ــاء  ــن أب مــن  طويلة 
املدير  منصب  يشغل  ــذي  ال سعيد،  ــي  زاه دكتور 
كالليت.  في  الغربي  واجلليل  حيفا  للواء  الطبي 
حيفا  مدينة  مواليد  من  سعيد،  ــي  زاه الدكتور 
وأمت  التخنيون  في  الطب  كلية  في  دراسته  أنهى 
مستشفى  في  العائلة  طب  مجال  في  تخصصه 
من  األعمال  إدارة  في  الثاني  اللقب  ــال  ون رمبام 
أبيب  تل  جامعة  في  ريكانتيي  اإلدارة  مدرسة 
سعيد  ــي  زاه د.  أشغل  املهني  الصعيد  على   .
في   » سينا  «ابـــن  الطبي  ــركــز  امل ــر  مــدي منصب 
التابعة  اللجنة  ناشطا في  حيفا ملدة طويلة، وكان 
في  منحه  مت  اذ  البالد،  في  العائلة  أطباء  لرابطة 
عام 2001 شهادة تقدير، لتكرميه وشكره على ما 

قدمه من جهود، لتطوير وحتسني 
البالد. في  العائلة  أطباء  خدمة 

طبيبا  سعيد  ــور  ــت ــدك ال عــمــل 
للعائلة في كالليت في عيادته 
التي  حيفا،  مدينة  في  املستقلة 
حتى  ــى  ــرض امل فيها  يستقبل 
قسم  مرشدًا في  وكـــان  ــوم،  ــي ال
ــي حــيــفــا، وهــو  ــب الــعــائــلــة ف ط
التخنيون وكالليت,  بني  مشترك 
وقبل تعيينه كمدير للواء حيفا 
الرقابة  قسم  مدير  منصب  شغل 
لواء حيفا. في  في كالليت في 
حديث مع د. زاهي حول عمله في السنوات األخيرة 
كمدير طبي للواء حيفا واجلليل الغربي صرح قائالً: 
«يسرني أن أكون جزًء من طاقم املجموعة الصحية 
واجلليل  حيفا  ــواء  ل في  نحن  البالد،  في  األكبر 
 800,000 حلوالي  طبية  خدمات  نقدم  الغربي 
مؤّمن، حيث نقدم لهم مجموعة كبيرة من اخلدمات 
معاجلة  بينها  مــن  مــجــاالت  عـــّدة  ــي  ف الصحية 
األمرا ض املزمنة، كما نقوم بإصدار مئات الكراسات 
الطبية في السنة.»  وأضاف: «كوني مدير اللواء 
أستطيع أن أؤكد أن كالليت تقدم اخلدمات الطبية 
في جميع أنحاء البالد، حيث تضع نصب أعينها 
على  للحصول  وحاجتهم  عامًة  املؤّمنني  مصلحة 

جميع اخلدمات الطبية بأفضل صورة.» 
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 Florist Sabrin Aboud افتتح في حيفا مساء الثالثاء املاضي محل فلوريست صابرين عبود
لصاحبته صابرين. وحضر حفل االفتتاح الذي جرى  في أجواء احتفالية، جمهور   األصدقاء واملعارف، 
إلى جانب األهل واألقارب.  وميتاز هذا احملل اجلديد بأسلوبه اخلاص في تنسيق الزهور، والذوق الرفيع 

في تصميم باقات الورد اجلميلة. ملزيد من الصور زوروا موقعنا موقع حيفانت.

قدمت اإلعالمية احليفاوية سامية عرموش، في 
مسرح عينبال (مركز سوزان دالل) في تل أبيب 
شاهني،  يوسف  املخرج  رباعية  ــول  ح محاضرة 
التي وثق من خاللها سيرته الذاتية، ابتداء من 
االسكندرية،  رأسه  مسقط  في  الثانوية  دراسته 
في  املسرح  تعلم  أجل  من  مبكافحته  استمرارا 
ووعكته  محيطه،  معارضة  وسط  كاليفورنيا، 
في  الفنانني  واحتجاج  زوجته،  وحادث  الصحية، 
الثمانينيات من القرن املاضي، وعالقته بالفنان 
السياسية  وتوجهاته  الــديــن،  محيي  محسن 
املميز  رأســـه  مسقط  ونسيج  واالجــتــمــاعــيــة، 
ومميزة  إيجابية  فعل  ردود  أثــار  ممــا  وغــيــرهــا. 
لالنتباه،  ملفت  وحضور  احتفالية  أجواء  ووسط 
خاصة وأن عددا كبيرا من احلضور هم من يهود 
االسكندرية. وقد كانت محاضرة عرموش استمرارا 
ملقالتها املوسعة حول أفالم املخرج يوسف شاهني، 
التي نشرت في مجلة «هكيفون مزراح» والتي 
تعنى بقضايا وأمور اليهود الشرقيني الثقافية، 
املصرية.  بالسينما  مؤخرا  اهتمامها  إطار  وفي 
وشملت األمسية على محاضرة افتتاحية حملرر 
األصل  االسكندري  الكاتب  ــزراح»  م «هكيفون 
لسهر  وقراءات شعرية  إسحاق غوميزانو غورن، 
عدس، وهي ابنة لوالدة اسكندرانية، ومقطوعات 

غنائية للفنانة يافيا توسيا كوهني ابنة املغنية 
سامية  بــأن  يذكر  ــدي.  رش فايزة  اإلسكندرانية 
عرموش هي الناطقة الرسمية بلسان بلدية حيفا 
لإلعالم العربي, وتدرس للقب الثاني في السينما 
في جامعة حيفا، كما عملت في حقل الصحافة 

واإلعالم ملدة 6 سنوات.
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تظاهرة  األسبوع،  هذا  احليفاوي،  احلــراك  نظم 
الشهيد  بقتل  تنديدا  احتجاجية،  شعارات  رفع 
بدم  الشرطة  عناصر  يد  على  اجلعار»  «سامي 
بارد، رغم أن سامي ليس األول، فقد سبقه خير 
رصاص  ضحايا  الذين راحــوا  ــرون،  حمدان وآخ
دوار  واحتضن  اجلاني.  معاقبة  دون  الشرطة، 
اليونسكو في شارع أبو النواس هذه التظاهرة، 
التي شارك فيها العشرات، مستنكرين السياسة 
يريدون  ال  أنهم  املتظاهرون  وأجمع  الشرطية. 
شعارات  مبوازاة رفع  العنصرية»،  القتل  «شرطة 
عديدة تطالب مبعاقبة الشرطة التي هي املسؤول 

الوحيد عن قتل الشهيد اجلعار، باإلضافة إلى 
اجلعار»  للشهيد  «املجد  مثل  العبارات  بعض 
غزاوي،على  محمود  الناشط  وعقب  وأخـــرى. 
في  السماويه،  املفارقه  «إنها  قائال:  التظاهرة 
الوقت الذي يتظاهر فيه رفاق الفكرة واملبدأ ضد 
الذين  النفر  بعض  هنالك  وممارساته،  االحتالل 
لهم،  عرينا  الفاخرة واملنابر  القاعات  من  أخذوا 
يعملون  أناس  الكنيست،  في  للدخول  ليتأهبوا 
ويناضلون ضد االحتالل، وأناس يعملون أقصى 
جهدهم للدخول إلى سلطته التشريعيه، طوبى ملن 

يحمل الفكره ويدافع عنها».
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عاما،   64  ، نحاس  الله  فتح  الدكتور 
متزوج وله ثالثة أوالد. يسكن في حيفا، 
علم  في  الدكتوراه  للقب  دراسته  أنهى 
التخنيون  في  الطب  كلية  من  احلصانة 
اجلسم.  بحصانة  واختص   1982 عــام 
وبعد ذلك بعام واحد بدأ مستشفى رمبام 
مشروع «أطفال األنابيب» ودعي ليتولى 
إدارة هذا املشروع وتنظيمه. واليوم يعمل 
في عيادته اخلاصة على مشروع آخر من 

شأنه زيادة نسبة اإلخصاب لدى الرجال.
 r��  nO�  ¨tK�«  `��  Æœ
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ظهر عمليات أطفال األنابيب ألن بعض 
النساء يعانني من انسداد في األنابيب، 
مما  البويضة،  إخصاب  يتم  عبرها  والتي 
ولذا  لإلخصاب،  البويضة  حتــرك  يعيق 
أطفال  عملية  وجـــاءت  احلــمــل.  يتم  ال 
ــرأة  امل ــدى  ل لــتــجــاوز مشكلة  ــب  ــي األنــاب
خارج  البويضة  تلقيح  فيتم  وعالجها، 
الرحم.  وثم وضعها كجنني في  األنابيب 
في  تتم  صناعة  مسألة  هذه  وأصبحت 

عدد من املستشفيات واملراكز الطبية.
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لقد أصبح املوضوع مشاعا وغير محدد، 
أسباب  عن  يبحثون  ــاء  األطــب يعد  ــم  ول
العقم أو عدم اإلجناب، بل راحوا يجرون 
هذه العمليات في املستشفيات. وفعلوا 

معروفة،  غير  املشكلة  أن  بذريعة  ذلك 
وحلها يكون بالعملية. 
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مبشاكل  قبل  مــن  يهتموا  ــم  ول طبعا، 
اجلميع  يعتقد  بل  ــرجــال،  ال لــدى  العقم 
التي  هي  واملرأة  فقط.  النساء  لدى  أنها 
تتحمل عبء احلمل واإلجناب، وهي التي 
تأخذ األدوية والعالجات وجتري العمليات 
وغيرها من الطرق، وأغفلوا معاجلة الرجل 
التي هي ضرورية جدا. وأصبحت املشكلة 
جتارية ألنها تعود بالربح على املستشفى 
لعدم  ظاهرة  فــأي  املعالج،  الطبيب  أو 
اإلجناب يوجهون املرأة وزوجها إلى عملية 
الزوجان  ويدفع  اجلسم،  خــارج  اإلخصاب 
في  بطفل  ينعما  لكي  طائلة  مبالغ 

حياتهما.
 s� wHF� dO� q�d�« Ê–≈

Æ»U$ù« ÂbF� q�UA*«
لعدم  املــشــاكــل  معظم  ــل  ب بالتأكيد، 
إلى  وتوصلت  الرجل.  لدى  هي  اإلجنــاب 
هذا األمر بعد أبحاث ودراسات أجريتها 
وإمكانية  ــر  األم حقيقة  على  للوقوف 
معاجلة املشكلة جذريا لدى الرجال. ألنهم 
يعاجلون الرجال عن طريق معاجلة النساء، 
على  األبحاث  ودلت  غير صحيح.  وهذا 
لدى  املنوية  ــوانــات  احلــي حتسني  ضـــرورة 

الرجل.

 Èb� p�– W'UF� sJ1 q
 øq�d�«

في  مشكلتني  من  عــادة  الرجال  يعاني 
في  ــي  الــدوال ظهور  ــى  األول املجال،  هــذا 
درجة  على  احملافظة  ويجب  اخلصيتني، 
واخلصيتني  عموما  للجسم   35 ــرارة  ح
ولكن  بطبيعتها،  هي  هكذا  خصوصا، 
قد  ــدة،  زائ ــرارة  حل اجلسم  يتعرض  عندما 
ترتفع لتبلغ 37 تتسبب بظهور الدوالي، 
الدم  تدفق  ــى  إل ــؤدي  ت املرتفعة  ـــرارة  واحل
لتبريد  الدقيقة  الدموية  الشعيرات  في 
الشعيرات  هـــذه  فتتسع  اخلــصــيــتــني، 
تسخن  احلــرارة  ونتيجة  الدوالي،  وتظهر 
املنويات وتتأثر سلبا إلى درجة التشويه. 
واملشكلة الثانية هي االلتهابات العادية 
إصابته  نتيجة  الرجل  تصيب  قد  التي 
تلقائيا  حرارته  فترتفع  ــرى،  أخ بأمراض 

وتتضرر احليوانات املنوية.
 �U�UN��ô«  WKJA�  U??0—
 WKJA�  U�√  ¨UNK�  sJ1
 sJ1  nOJ�  w??�«Ëb??�«

øp�–
الدوالي،  هذه  ــة  إزال حاولوا  السابق  في 
ولكن  جراحية،  بعملية  إلغاؤها  وميكن 
إلى  الزوجني  ويوجهون  عنها  يتغاضون 
معاجلة  ـــركـــوا  وت ـــي،  اخلـــارج اإلخـــصـــاب 
املستوى  على  دوري  جاء  وهنا  الدوالي. 
الرجل  يعفي  جهاز  باختراع  الشخصي، 

ويحافظ  عملية،  إجـــراء  ـــــى مــن  عـــــل
بصورة  اخلصيتني  حرارة  درجة 
 35 على  وثــابــتــة  طبيعية 

 Èb� rIF�« q�UA0 q³� s� «uL²N¹ r�
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درجة مئوية، فنضمن بذلك خروج احليوانات املنوية 
السليمة.

 ÍœR??�  w��«  q�«uF�«  w??�  U??�Ë
 «cN�  r�'«  …—«d??	  ŸUH�—«  v�≈

øqJA�«
كانت هذه املشكلة قائمة، ولكن لم يعنت بها أحد، 
من  يعانون  الذين  الرجال  بعدد  ارتفاعا  فالحظت 
مشكلة الدوالي، وتبني أن هذا يعود إلى طبيعة 
في  العاملني  نسبة  ــزادت  ف الرجل،  لــدى  العمل 
يتم  التي  األطعمة  بيع  ومحالت  كطهاة  املطابخ 
التي  األشغال  من  وغيرها  النار،  على  حتضيرها 
تعرّض الرجل للحرارة الزائدة فترتفع حرارة أجسامهم 
بطبيعة عملهم، وهذا يضر بحرارة اخلصيتني. هذا 
عدا عن مشكلة لم ننتبه إليها وهي ارتداء الرجال 
للبناطيل الضيقة كاجلينز وغيرها، فهذا يضر جدا 
الذين  إلى  إضافة  املنوية.  واحليوانات  باخلصيتني 
يغتسلون ويستحمون باملياه احلارة كل يوم، فهذا 
يرفع حرارة اجلسم كثيرا. وحرارة البيئة التي يعمل 
ظهرت  الضيقة  البناطيل  ارتداء  مع  الرجال  فيها 

نسبة عالية من األضرار لدى الرجال. 
 Íc??�«  “U??N??'«  qLF|  n??O??�Ë

øt�dJ��«
ــى شبكة من  مبــجــســات عــل ـــزود  م ــاز  ــه هـــذا اجل
تزيد  وعندما  اخلصيتني،  على  توضع  السليكون 

احلرارة فوق 35 مئوية يزود اجلهاز هذه الشبكة 
مباء بارد فتثبت احلرارة على 35. وعندما تبلغ 
العمل. وإذا  احلرارة املطلوبة يتوقف اجلهاز عن 
التبريد وهكذا.  ارتفعت مرة أخرى يعمل على 

وهذا اجلهاز ليس كبير احلجم.
 qL�| Ê√ V�| q�d�« Ê√ bBI�

øtL�� vK� “UN'« «c�
طبعا، ولكنه غير كبير بل هو بحجم الهاتف 
اخللوي، ويوضع على احلزام. وتنزل منه أنابيب 
الهاتف  يشبه  وهو  البنطلون.  داخــل  التبريد 

اخللوي. 
øq�dK� U�«d	≈ «c� V��| ô√

حلها  على  نعمل  ونحن  مشكلة،  هذه  طبعا 
بحيث ميكن لكل رجل أن يحمل اجلهاز بسهولة 

ويتصرف بحرية في حياته. 
 Ã—U??�  »U??B??�ù«  WOKL�  q??�

øöF� q(« w� r�'«
أصبحت  اجلسم  خــارج  اإلخصاب  عملية  أوال 
مسألة جتارية واتخذت طابع الربح املادي. ومن 
عمليات  بإجراء  الرجال  يرغب  ال  ثانية  جهة 
على  نعمل  نحن  احلـــل؟  ــو  ه فما  ــي،  لــلــدوال
هناك.  فهي  الرجال،  لدى  جذريا  املشكلة  حل 

التي  الطبية  املراكز  انتشار  الحظنا  أننا  خاصة 
جتري عمليات اإلخصاب هذه حتى أصبح في كل 

مستشفى وحدة خاصة لإلخصاب.
 �UOKL�  ÕU???$  W���  w??�  U??�

ø»UB�ù«
تسألني  وقــد  الطقس.  بحالة  متعلق  ــر  األم
كيف ذلك. فعندما يكون اجلو باردا أو الطقس 
حتى  الثاني  تشرين  شهر  من  احلرارة،  معتدل 
شهر نيسان حتقق هذه العمليات أكبر نسبة 
جناح. واحلقيقة أنها ال تتجاوز %25 وهذه من 
أكبر النسب في العالم، ولكي تنجح عملية 

اإلخصاب مرة فقد جترى أربع مرات. 
 «c�  l�  ÕU�M�«  W���  w�  U??�Ë

ø“UN'«
في  اجلهاز  على  األبحاث  من  سلسلة  أجرينا 
مستشفى العفولة فتحسنت احليوانات املنوية 
من  رسمية  معطيات  وهذه   .275% بنسبة 
لكي  األيــام  هــذه  نسعى  ونحن  املستشفى. 

صغير  يكون  وأن  أقل  بتكاليف  اجلهاز  نعرض 
احلجم بحيث ال يرى بشكل بارز. والطاقم الهندسي 
باحلجم  صناعته  على  يعمل  معنا  والصناعي 
الصغير، وال يسمع صوته ألنه يعمل بالبطارية، 
وفقط عندما تكون درجة احلرارة مرتفعة.                     

 Ê√  V�|  q�d�«  Ê√  wMF|  «c�
 „UM�  Â√  ¨Â«Ëb??�«  vK�  tKL�|

øp�c� �«d��
كال نحن نعلم أن تكوين املنويات لدى الرجل تتم 
في غضون 3 شهور، ولكي يحسن الرجل حالته 
يجب أن يحمله معه لثالثة أشهر في كل مكان 
بيئة حارة.  أثناء عمله في  البيت، وخاصة  خارج 

وبعدها ال تعود هناك حاجة للجهاز.
 ’U� Ÿ«d��«Ë —UJ��« “UN'« «c�

ør�UF�« w� tK�� b�u| Â√ p�
كال ال مثيل له في العالم، وقد حصلت على براءة 
اختراع من أمريكا وأوروبا وكندا وإسرائيل. ووزارة 
من  املشروع  دعمت  بالدنا  في  والصناعة  التجارة 

قبل، ونحن نتلقى طلبات كثيرة من خارج البالد 
لهذا اجلهاز، وخاصة من الذين يعملون في مصانع 
احلديد والصلب، واألشغال التي تتم في بيئة حارة.

 WIKF�*«  ÀU��_«  X���√  s|√
ødOGB�« “UN'U�

توصلنا إلى منوذج جلهاز صغير لكنه يحتاج إلى 
ميزانية كبيرة إلنتاجه بصورة عامة، ونحن نبحث 

اليوم عن امليزانية املطلوبة لهذا الغرض. 
 Â√  WL�«œ  �U��R�  „UM�  q�

ø’U)« „bN��
خصصت  التي  والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  بدأنا 
لنا 200 الف شيكل فقط، وهذا ال يكفي شيئا، 
ولكنهم  كبيرة  مبيزانية  ووعدونا  طلبا  قدمنا  ثم 
بجهودي  وأعمل  نعرفها.  ال  ألسباب  انسحبوا 
لتوفير  خصوصيني  مستثمرين  ــع  م اخلــاصــة 
امليزانية املطلوبة، والتي نحن بحاجة إليها وتبلغ 
400 ألف دوالر. وبلغت تكاليف االختراع نفسه 

نحو نصف مليون دوالر.    





هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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يعلن بنك هبوعليم للسنة الثالثة على التوالي 
عن «يوم املصالح التجارية الصغيرة»- وهو يوم 
املصالح  من  الشراء  الى  البالد  سكان  به  يدعى 
التجارية  املصالح  آالف  الصغيرة.  التجارية 
الى  ستنضم  ممن  البالد  ارجــاء  كل  في  الصغيرة 
إلظهارها  وسائل  على  ستحصل  اخلــطــوة،  هــذه 
التنزيالت  تقدمي  لها  وستتيح  اجلمهور  امــام 
«يوم  احملتملني.  الزبائن  على  اخلاصة  واحلمالت 

االسبوع،  نهاية  في  سيقام  الصغيرة»  التجارية  املصالح 
اخلميس-  يــومــي  ــي  (ف  2015 االول  ــون  كــان  29-30
الصغيرة»  التجارية  املصالح  املشاركة في «يوم  اجلمعة). 
متاحة لكل املصالح التجارية الصغيرة في انحاء البالد 
بغض النظر عن البنك الذي يدار بها حسابها. املصالح 
التجارية التي سيتم تسجيلها للحملة ستحصل على 
رزمة مميزة للتعليق على مدخل املصلحة التجارية، حيث 
بيوم  التنزيالت واحلمالت اخلاصة  سيتم عليها تسجيل 
اعيننا  نصب  وضعنا   » الصغيرة.  التجارية  املصالح 
في  نشاطنا  توطيد  في  باالستمرار  استراتيجيا  هدفًا 
قطاع املصالح التجارية الصغيرة، من اجل املساهمة في 
ازدهارها وتطويرها، قال اريك بينتو، املسؤول عن القطاع 
احلقيقي  امياننا  منطلق  من  هذا  نفعل  «اننا  التجاري، 
رئيسيا  عامال  تشّكل  الصغيرة  التجارية  املصالح  ان 
الناجحة  اخلطوات  سلسلة  البالد.  في  االقتصاد  منو  في 
ساهمت  االخيرتني  السنتني  خالل  بإطالقها  قمنا  التي 
وتثبيت  الصغيرة  التجارية  املصالح  قطاع  تعزيز  في 
التجارية  املصالح  مجال  في  ــرائــد  ال كالبنك  مكانتنا 
اجلمة  اجلهود  واستثمار  املبادرة  في  سنستمر  الصغيرة. 
احلقيقية  احللول  االعمال  قطاع  من  زبائننا  منح  اجل  من 
ملتطلباتهم، من خالل االدراك العميق للتحديات القائمة 
امامهم في كافة مراحل سنوات املصلحة». في السنوات 
من  خطوات  مبجموعة  هبوعليم  بنك  قام  االخيرة  الثالثة 
اجل النهوض باملصالح التجارية الصغيرة، والتي تضمنت 
شتى  عبر  شاقل  مليار   2.5 نحو  بحجم  اعتماد  منح 
والصندوق  للنمو»  فيها صندوق «بوعليم  مبا  الصناديق، 
بكفالة الدولة، تشغيل نادي بوعليم  CashBack، ملن 

بنك  اعتماد من  بطاقات  ميتلكون 
للمصالح  تتيح  والتي  هبوعليم، 
الى  املنضمة  الصغيرة  التجارية 
ــالن  اع ــة  ــرزم ب بالتمتع  الـــنـــادي 
وتنضم  وغيرها.   مغرية  وتسويق 
اخلــطــوات في  هــذه  ــى مجموعة  ال
بــارزتــان:   خطوتان  االخــيــرة  السنة 
اعتماد بلحظة للمصالح التجارية 
– منتج اعتماد مميز متوفر خلدمة الزبون دوما بكبسة زر 
في موقع االنترنت او الفرع. يتم املصادقة على االعتماد 
ملحوظ  بشكل  يقّصر  ــذي  ال ــر  االم الفور  على  للزبون 
عملية تقدمي الطلب واملصادقة على االعتماد. موظف بنك 
شخصي للمصالح التجارية الصغيرة – تنصيب موظف 
الصغيرة  التجارية  املصالح  في  متخصص  خاص  بنك 
 90%) هبوعليم  بنك  فــروع  من  فرع   240 حوالي  في 
املركز)،  عن  البعيدة  الفروع  فيها  مبا  الفروع،  مجمل  من 
التجارية  للمصالح  مرافقة شخصية ومهنية  منح  بهدف 
بقطاع  النهوض  ــى  ال تهدف  اضافية  خطوة  الصغيرة. 
هي  قريبا  اطالقها  وسيتم  الصغيرة  التجارية  املصالح 
”بوعليم  واملتوسطة،  الصغيرة  التجارية  للمصالح  نادي 
النفقات  Business ”. سيعمل النادي على تخفيض 
ومينح  سنويا  الشواقل  آالف  حتى  املصلحة  بإدارة  املنوطة 
املصالح  وموظفيهم.  املصالح  ألصحاب  خاصة  امتيازات 
التجارية واملتوسطة ممن تدير حساباً  في البنك ستتمتع 
في  الكبيرة  التجارية  للمصالح  احملفوظة  باألسعار 
السوق. كيف يتم تسجيل املصلحة التجارية الصغيرة- 
بالدفع  منوطة  غير  الصغيرة  التجارية  املصالح  مشاركة 
للمصالح  متاح  التسجيل  فقط.  التسجيل  وتستوجب 
البنك الذي  البنوك، بغض النظر عن  التجارية من كافة 
يدار به حسابها. موقع ماكو: تسجيل املصالح التجارية 
smallbiz. :عبر صفحة انترنت خاصة في موقع ماكو

املصالح  لتسجيل  مركز  هاتفي:  .مركز   mako.co.il
التجارية 2412*. ساعات عمل املركز 22:00-8:30 
اخللية  فــي  رســالــة  ــرك  ت ميكن  العمل  ســاعــات  بعد  مــا 

الصوتية وسيعود اليك املندوب خالل ساعات العمل.

 ¨”—«b *« »ö � b 	 v K � U �d 	Ëb � …œU �≈ Ò- WM O M � Êu O K  3.5
 2014≠ ÂU � w � WO �U L � �ù« �U � �R*«Ë �U{Ëd �«

 …œU �≈ W F O L �  �U O D F   s �  Z � �  U   «c �  ≠  ÂœUI �«  ÂU F �«  s   d � �√  20%
åô≈ò d 	Ëb � �«

 ¨WMOM� 2¨200¨000 u×½ d¹Ëbð ”—«b*«  œUŽ√ ÂdBM*« ÂUF�« w�
Æq�Uý n�√ 700 s� d¦�√ vKŽ UNKÐUI� XKBŠ

20.01.15 حفل وسام  الثالثاء  يوم  اقيم  
إعادة التدوير لعام 2014  بحضور مدير عام 
وزارة احملافظة على البيئة دافيد لفلر، نائب 
البيئة أوفير أكونيس,  وزير احملافظة على 
نحاما  ”إال“  التدوير  إعادة  جميعة  رئيسة 
رونن واملدير العام للجمعية حاييم زربيب. 
يتيح  أطفال“  لعبة  التدوير  ”إعادة  مشروع 
الفرصة لألوالد في الروضات واملدارس إحضار 
التعلم  يتم  وهكذا  تدويرها  إلعــادة  قناني 
منح  يتم  باملقابل،  ــوضــوع.   امل أهمية  عن 
لكل  أغــورة   30) نقدي  مبلغ  املؤسسات 
كمية  بحسب  هدايا  إلى  باإلضافة  قنينة) 
القناني التي مت إعادة تدويرها. نحاما رونن، 
رئيسة جميعة إعادة التدوير «إيال» قالت : 
البالد خطوة كبيرة  «هذه السنة حدثت في 
وتفوقت نسبة إعادة التكرير، ليس فقط في 
مبا  ــا  أوروب في  أيًضا  إمنا  املتحدة،  الواليات 
اإلجنازات  البالستيك.  تدوير  إعادة  يخص 
التربية.   نتيجة  باألساس  هي  البالد  في 
اإلستثمار  أن  أثبتنا  األخيرة  السنوات  في 
باألوالد منذ احلضانة هو الذي يحول األوالد 
في البيوت إلى العامل املؤثر مبوضوع إعادة 
التدوير، وللمرة األولى يتم تبادل األدوار مع 
األهل“. في السنوات األخيرة عمل الطالب 
على إعادة تدوير عدد قياسي من القناني: 

2,200,000، مقابلها حصلوا على مبلغ 
نقدي أكثر من 700,000 شاقل. مما يشكل 
زيادة %10 نسبًة للعام 2013. وفي العام 
املدارس  بعدد  ــادة  زي سجلت  أيًضا  املنصرم 
زيادة ب  وتسجلت  للمشروع  انضمت  التي 
التربوية  املؤسسات  املجال.  هذا  في   15%
فعاليات  نقدي وحصلت على  مببلغ  متتعت 
وأهداف مت التخطيط لها مسبًقا, مثل: أيام 
السنة،مساعدة  نهاية  حفالت  متويل  مــرح، 
العام  ــك. في  ذل ــى  إل ومــا  بتمويل رحــالت 
للمدارس  خاصة  فئة  تسويق  مت  املنصرم 
لزيادة  الدعم  العربي كنوع من  في املجتمع 
والتزامهم  التكرير  إعــادة  ملوضوع  التوعية 

ملشروع جميعة إعادة التدوير «إيال».
عمال  التكنولوجية  املدرسة  حصلت  وقــد 
رهط على املرتبة األولى، أكثر من 20,000 
حصلت مقابلها على نحو 6.000  قنينة, 
مدرية  حصلت  الثانية  املرتبة  على  شاقل. 
تكرير  أعــادت  التي  سخنني  في  «الغدير» 
مقابلها  حصلت  قنينة   9,500 من  أكثر 
املرتبة  وعلى  شاقل.   3,000 نحو  على 
كفر  في  اإلعدادية  املدرسة  حصلت  الثالثة 
 9,000 من  أكثر  تدوير  أعادت  التي  كنا 
من  أكــثــر  على  مقابلها  حصلت  قنينة 

2,500 شاقل.
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أصدر "برنامج دراسات إسرائيل" في مدى الكرمل - املركز العربي 
من  جديدا  ملفا  حيفا،  في  التطبيقية،  االجتماعية  للدراسات 
"اسرائيل والتحوّالت في  بعنوان   (4 (رقم  الكرمل"  مدى  "ملفات 
احمليط العربي»، من حترير امطانس شحادة وندمي روحانا، يشمل أربع 
اوراق بحثية تتناول جوانب مختلفة من قراءة اسرائيل للتحوالت في 
العالم العربي. الورقة االولى بعنوان «التبادل التجارّي بني إسرائيل 
امطانس  اعــداد  من  ّية»  العرب «الثورات  أثر  على  ّية  العرب ــدول  وال
العربّي  العالم  في  السياسّية  التحوّالت  تأثير  وتتناول  شحادة، 
تلك  ّية،  العرب والــدول  إسرائيل  بني  التجارّية  العالقات  حجم  على 
تربطها  ال  التي  وتلك  دبلوماسّية  عالقات  بإسرائيل  تربطها  التي 
ّية  عالقات. تّدعي الورقة أّن أهداف التجارة بني إسرائيل والدول العرب
هي سياسّية أكثر من كونها اقتصادّية، دون أن يلغي ذلك أهداف 
ر سلبّي في هذه العالقات لن يؤّثر كثيرًا  املالّي، وأّن أّي تغيُّ الربح 
على االقتصاد اإلسرائيلّي. هذا ما حصل في مرحلة التحوُّالت في 
التجارة  ّية احمليطة بإسرائيل، إذ جند تراجًعا في ميزان  العرب الدول 
التي شهدت  تلك  سّيما  ّية، وال  العرب الدول  من  وعدد  إسرائيل  بني 
احلالة  ــرّدي  ت إلى  باألساس،  التراجع،  هذا  ويعود  سياسّية.  حتــوُّالت 
االقتصادّية وعدم االستقرار السياسّي في تلك الدول. الورقة الثانية 
اعداد  من  اإلسرائيلي»  احلديدي  واحلائط  العربية  «التحوّالت  بعنوان 
العالم  في  للتحول  االسرائيلية  القيادة  قراءة  وتتناول  ميتال،  يورام 
التغيير  إلى  نظرت  اإلسرائيلية  القيادة  أن  ميتال  ويدعي  العربي. 
فاعتبرته  األمني؛  املنظور  من  العربية  الدول  في  احلاصل  التاريخي 
جاهزيتها  مراجعة  إلى  ويضطرها  املنطقة  استقرار  يضعضع  حتّدًيا 
العسكرية وإلى تعزيز جبروتها. إلى ذلك، جرت الهزّات التي شهدتها 
التي  احلكومة  رئاسة  نتنياهو  بنيامني  فيه  تبوّأ  وقت  في  املنطقة 
قامت على ائتالف مييني رأى في األزمتني اخلطيرتني اللتني تعصفان 
مبصر وسورية دليًال على صواب طريقه األيديولوجي، وال سيما رفضه 
االنسحاب من الضفة الغربية ومن هضبة اجلوالن. وتْخلص الورقة إلى 
استنتاج رئيسي مفاده أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو واالئتالف 
اليميني تشّكل نسخة مستحَدثة من مفهوم ‹احلائط احلديدي› الذي 
طرحه زئيف جبوتينسكي قبل نحو تسعني عاًما. أما الورقة الثالثة 
اعداد يسري  العربية» من  للثورات  إسرائيلية  بعنوان «رؤية  فكانت 
خيزران. تتابع الورقة مواقف إسرائيل جتاه التحوالت في بعض الدول 
العربية احمليطة، وتدعي أن أساس ردود فعل إسرائيل جتاه الثورات 
العربية هو مصاحلها ومكانتها األمنية العسكرية، لذلك لم تكترث 

ا  وفورّيً مباشرًا  تهديًدا  يشّكل  لم  كونه  تونس،  في  للتحول  كثيرًا 
الثورة  شديد  وبقلق  بالغ  باهتمام  تابعت  لكّنها  اإلسرائيلي،  لألمن 
في مصر، نظرًا إلى ما حتظى به مصر من أهمية سياسية وأمنية 
واقتصادية إلسرائيل، ولسبب قلقلها من بلوغ البديل اإلسالمي احلكم 
املعادلة  على  إسقاطات  من  التحول  هذا  يحمله  قد  ملا  مصر،  في 
اإلقليمية القائمة. إّال أن اندالع الثورة في سورية خّفف من مستوى 
القلق اإلسرائيلي وبعث آماًال بانهيار «محور الشر» املمتد من طهران 
إلى بيروت، وبدا لهم أن صعود اإلسالميني إلى السلطة في سورية 
املتمّثل  حليفها  بسقوط  خسارتها  عن  ا  ّيً جزئ إسرائيل  سيعوّض 
بنظام مبارك. باإلضافة، عزّزت الفوضى التي وّلدتها الثورات العربية 
هيوني بضرورة االنعزال  القناعات األيديولوجية املتأصلة في الفكر الصِّ
عن احمليط، وزادت االستعالء اإلسرائيلي وادعاءها بأنها الدميقراطية 
في  جمال،  أمــل  يتناول  األوســـط.   الشرق  في  واملستقرة  الوحيدة 
لفلسطينّيي  السياسّي  القاموس  سيولة  في  «قراءة  الرابعة،  الورقة 
48 في ظّل الربيع العربّي»، ممّيزات اللغة السياسّية لدى املجتمع 
الفلسطينّي في إسرائيل في ظّل ثورات الربيع العربّي. وُتبّني الورقة 
التي تشّكل  السياسّية  اللغة  غياب قدرة االستحواذ على مفردات 
طبيعتها املراوغة داللة واضحة على عدم قدرة الالعبني السياسّيني 
يتناولها  التي  التصنيفات  لصاحلهم.  وتثبيتها  تكريسها  على 
ّية الوالء ونزعة اخليانة  املقال هي إرادة الشعب وحدود االنتماء؛ وجدل
وموضوعاتها السياسّية؛ واملقاومة كفعل استئناف على فعل تصنيف 
مدلول املقاومة؛ واالحتجاج وقوّة اجلماهير التي تفتقر إلى مركز ذي 
سلطة تراتبّية على حتويل انعدام التنسيق إلى مصدر القوّة األساسّي 
لالحتجاجات؛ والتمييز النسبّي ومحدودّية الفرص السياسّية كحالة 

م ذاتّي.  َجلْ
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صدر العدد الثالث من مجلة 
«كيميديا»  عــن  ــرفــة»  ــع «امل
املركز الثقافي الفني في حيفا. 
و»املعرفة» هي مجلة ثقافية، 
ــة، يــرأس  ــي ــاع ــم ــت ــة، اج ــي ــن ف
حتريرها الفنان كميل ضو. أما 
من:  فتتألف  التحرير  هيئة 
خوري،  نايف  املاضي،  رشــدي 
ــاصــر وزهــيــر  ــني ن ــرة حــاي ــي أم
الغرافي  التصميم  ــم.  ــي دع
ــاذ  ــت ـــال األس ــادي ضـــو. وق ــف ل
كميل ضو في كلمة التقدمي: 
نضع بني أيديكم العدد الثالث 
ردود  وإن  املعرفة،  مجلة  من 
رافقت  التي  اإليجابية  الفعل 
يزيدنا  والثاني  األول  العددين 
املشوار  مواصلة  على  عزما 
الصعوبات. وتضمن هذا  رغم 
املقاالت  من  مجموعة  العدد 
وحضوره  ريتسوس  املتنوعة: 
احلديث  العربي  الشعر  ــي  ف
ـــدي املــاضــي.  – الــشــاعــر رش
نايف   – وفــم  أنــف  ــنــان،  عــي

د. كميل  خوري. بيت حلم – 
بني  ــي،  ــوران ف فتحي  ســـاري. 
طه.  علي  محمد   – مدينتني 
حيفا لوحة على ورق القصيدة 
للفنان كميل ضو.  – معرض 
من وحي امليالد – عدلة شداد. 
تقدميون  االقتصادية.  احلرب 
 – عمليا  محافظون  لفظيا.. 
احلياة  ميالد  شليوط.  ــاد  زي
– زهير دعيم. كعكة الفواكه 
املجففة. قصيدة «يسوع فادي 
حامت جوعية. فنان  البشر» – 
املــصــور عصام  بــلــدي –  مــن 
تلحمي. قصيدة «حليفا مرتع 
ملاذا  فرح.  جورج   – طفولتي» 
ــرات  والــطــائ السفن  تختفي 
ــداد  إع  – ــودا  ــرم ب مثلث  ــي  ف
بلد  فنلندا  ســـاحـــوري.  رزق 
الطبيعية.  واجلــزر  البحيرات 
وجاء في حكمة العدد: «أشد 
اليوم ظلمة هي تلك  ساعات 

التي تسبق طلوع الشمس»
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ساحة في وسط مدينة نائية شبه مهجورة 
- إضاءة خافتة، الشموع تنتشر حول 

مكان مرتفع في وسط املسرح - موسيقى 
توحي بأجواء شاحبة – 

يدخل شخصان يحمالن جثة ملفوفة 
بأقمشة بيضاء ، يضعانها على املكان 

املرتفع في وسط املسرح ، ثم يخرجان 
- إضاءة دائرية على اجلثة – 

تدخل مجموعة من األشخاص يحيطون 
باجلثة ويحدقون بها بنهم شهواني – 

يدخل إلى املسرح الرجل احلازم، ينظر إلى 
األشخاص احمليطني باجلثة، ثم يعتلي 
منصة عالية في إحدى زوايا املسرح. 

الرجل احلازم:
بصدد  اليوم  نحن  األفاضل،  السادة  أيها 
معاجلة قضية في غاية األهمية واخلطورة. 
(يشير إلى اجلثة) انظروا إلى تلك املجرمة 
تلك  إلى  تنظروا  ال  (مستدركاً)  الزانية! 
التجربة  في  تدخلوا  لئال  الزانية  املجرمة 
احلمام  ودخلت  جترأت  إنها  ريقه).  (يبلع 
في بيتها، وبعد أن أحكمت إغالق الباب 
(بصراخ شديد وفجائي) تعرّت.. نعم أّيها 

السادة .. تعرّت كما خلقها ربها .
األشخاص يغمضون أعينهم ويحاولون 

التركيز باملشهد، لعلهم يوفقون بواسطة 
خيالهم الواسع واخلصب رسم معالم 

جسد املجرمة التي يتحدث عنها الرجل 
احلازم –

الرجل احلازم:
فدخل ابن اجليران املسكني إلى املنزل، وإذ 
به يسمع صوت املياه تنبعث من احلمام، 
فاعتقد هذا اإلنسان الوديع أن جاره نسي 
احلمام  إلى  فأسرع  احلنفية،  إغالق  إحكام 
ليوفر على جاره الزيادة في فاتورة املياه، 
وإذ به يشاهد جسدًا بضًا في غاية احلسن 

واجلمال .
األشخاص :

الله !
الرجل احلازم:

فما كان من هذا الشاب املسكني، بعد 
أن شاهد ما شاهده، إال أن اقتحم الباب 

وكان ما كان .

األشخاص :
يا سالم !- 

الرجل احلازم:
مما  فذهل  الفتاة،  والد  دخل  وفجأة، 
فاستل  لشرفه.  يثأر  أن  وأراد  شاهده، 
سيفه وطعنها، بعد أن حاولت الفرار إلى 
تقبع أمامكم  النائي. وها هي اآلن  اجلبل 

لتصدروا حكمكم العادل .
األشخاص : 

الشنق.
آخرون :
احلرق.
آخرون:
املوت.

- يستمر األشخاص بالصراخ الهستيري 
إلى أن يتحول إلى نباح كالب مفترسة – 

الرجل احلازم:
ولكنها جثة هامدة، ال نستطيع أن نصدر 

بحقها حكم املوت وهي ميتة .
- فترة صمت –

الرجل احلازم:
هذا  من  مشكلة  تصادفنا  األولى  للمرة 
النوع، فال توجد عقوبة أقسى من املوت، 
الفرصة،  هذه  علينا  فوتت  املجرمة  وهذه 
سنحيل  لذا  نقتلها،  أن  قبل  قتلت  اذ 
املجمع  رئيس  العّليم،  العّالمة  إلى  األمر 

اللغوي.
- تنبعث أصوات قرع طبول وأبواق، 

يدخل  العّالمة العّليم - 
الرجل احلازم: 

الفتاة  هذه  إن  العّليم،  العّالمة  حضرة 
بشعة،  جرمية  ارتكبت  للجثة)  (يشير 
قبل  فُقتلت  بذلك،  تكتف  ولم  نكراء. 
فكيف  مأزق،  في  مما وضعنا  نقتلها،  أن 

ميكننا أن نصدر بحقها حكم املوت؟!
العالّمة العّليم:

أعتقد أن القضية هي ليست قضّية هذه 
بكل  متعلقة  قضية  إنها  بالذات.  الفتاة 
النساء واإلناث على وجه األرض. وملواجهة 
املؤنثة  األسماء  إلغاء كل  أقترح  اآلفة  هذه 
وعلى  احلروف،  وحتى  العربية،  اللغة  من 

رأسها تاء التأنيث.
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عودة  نبيل  الصديقان  معنا  ــراه  أج صحفي،  ــوار   ح في 
في  درويــش،  محمود  أن  عرضا  ذكرنا  عيلوطي،  وسيمون 
ّية في النصف الثاني من القرن  رأينا، هو أبرز شعراء العرب
العشرين. أحد القرّاء اعتبر ما ذكرناه في املقابلة «تعّصبا» 
مغرضا لدرويش. نشرنا رّدنا على األستاذ املعّلق، على حدة، 
إلى تكراره هنا. على كّل حال،   في  مفّصال، فال حاجة 
مقال سابق، قبل سنوات، ذكرنا بأسلوب علمي موضوعي، 
أّن الدرويش «هو أكثر الشعراء العرب بعد احلرب العاملّية 
الثانية، شهرة وانتشارا»، موردين عوامل ثالثة ارتقت به إلى 
هذه املنزلة: موهبة شعرّية فّذة، اضطالعه في شعره وحياته 
األهّم  هو  وهــذا  وأخيرا  األّول،  فلسطني»  «شاعر  بتبعات 
طبعا، أّن درويش الشاعر «واصل خالل نصف قرن وأكثر، 
مجمله.  في  صاعد  خّط  وفي  انقطاع،  دون  الشعر  كتابة 
بل ميكن القول إّنه كرّس حياته، حقيقة ال مجازا، للقراءة 
املتواصلة ولكتابة الشعر».   واليوم، بعد رحيله عن هذا 
العالم، ميكننا أن نضيف دومنا ريب، أن درويش وهب الشعر 
ذاك  وليس  النثر،  في  كتبه  ما  حّتى  فعال.  كّلها  حياته 
بالقليل، كان مداره بشكل أو بآخر الشعر وجتربته الشعرّية 
في  عرضا،  درويــش  عن  ذكرناه  ما  حال،  كّل  على  أيضا. 
تلك املقابلة الصحفّية، سيرّدده كثيرون من األجيال الالحقة 
البعيد  ومتجيد  القريب،  ابتذال  دأبنا  شعب  نحن  بعدنا. 
والغريب! في كتاب لدرويش، سّماه «أثر الفراشة» (رياض 
الرّيس، 2008)، قصيدة قصيرة حتمل اسم املجموعة أيضا 
(ص.131 – 132). القصيدة، وقد أرفقناها بهذه اخلاطرة، 
لها  خامتة  يتكرّر  الــذي  مطلعها  فقط.  «أبيات»    6 من 
أيضا، من أربع تفعيالت من الكامل (متفاعلن)، واألبيات 
األربعة األخرى من الكامل كامال (6 تفعيالت)، وإن ظهرت 
هذه  العربي.  للشعر  التقليدي  الشكل  غير  في  مكتوبة 
القصيدة القصيرة قد ميّر بها القارئ سريعا فيفوّت أبعادها 
الفكرّية العميقة. لكّنها يوم قرأناها أثارت فينا الفضول 
فعال، فحاولنا سبر داللتها البعيدة. ما دامت حتمل اسم 
املجموعة كّلها، قلنا في داخلنا، فال بّد لنا من البحث عن 
مراميها البعيدة: ما معنى «املوتو» املتكرّر في مطلعها 
البعيدة؟!  داللته  وما  يزول»-  الفراشة ال  «أثر  وخامتتها - 
ّية واألجنبّية، وجدنا أّن  بعد البحث اجلاّد في املراجع، العرب
قائمة  فلسفة  الواقع  في  تعكس  القصيرة  القصيدة  هذه 
بذاتها تسّمى في اإلجنليزّية نظرّية الكاؤوس - «الُشواش 
أو الهيولى.. أو حالة الكون املختلطة قبل تكوّنه «بترجمة 
قاموس «املورد». وأثر الفراشة هو ترجمة موّفقة للمصطلح 
الكاؤوس  نظرّية  ترى  أيضا!  إيفكت»  «بترفالي  اإلجنليزي 
ظروفا  صادف  إذا  شأنه،  من  الطفيف  التغّير  أّن  املذكورة 
تغييرات  إلى  يؤّدي  أن  معّني،  دينامي  نظام  في  مواتية، 
ّية كبرى في املدى البعيد. مثال ذلك أّن رفيف جناحي  كون
فراشة من شأنه في ظروف مواتية أن يتحّول إلى إعصار 

هائل، إلى تورنادو! هذا ما توّصلنا إليه قبل سنوات، عندما 
اّتخذه محمود  الذي  املذكور  رغبنا في سبر غور املصطلح 
الشعرّية  وللمجموعة  املذكورة،  للقصيدة  عنوانا  درويــش 
كّلها! وشاءت الظروف، قبل مّدة، أن أرافق الصديقني منى 
البشرّية، إلى  التنمية  وإبراهيم عوّاد، العاملني في مجال 
احملاضرة،  قاعة  إلى  طريقنا  في  ذاته.  املجال  يتناول  لقاء 
אפקט  الفراشة،  أثر  مجموعة  للقاء  إعالنا  بالعبرّية  قرأت 
הפרפר بالعبرّية. قلت للصديقني منى وإبراهيم إّن محمود 
باسم  له  في قصيدة قصيرة  املذكورة  النظرّية  نظم  درويش 
ويحمل  والنثر،  الشعر  يجمع  له  كتاب  في  الفراشة،  أثر 
في  وجــدا  إذ  الفرح،  غاية  الصديقان  فرح    ! نفسه  االســم 
نتاج الدرويش مقطوعة شعرّية موجزة، تفّسر بأسلوب شعري 
أّخاذ ما يدأبان على تفسيره ملريديهم بالشرح املستفيض 
الشعرّية  املقطوعة  يّتخذان  جعلهما  ما  هذا  والتمثيل. 
املذكورة موتو لكتابهما في هذا املجال. وهذا ما يجعلني 
في  النظر  القرّاء  راجيا  هنا،  املذكورة  األبيات  نشر  أعيد 
املقطوعة املذكورة، من جديد، على ضوء ما ذكرناه في هذه 

اخلاطرة:     
 نّص قصيدة أثر الفراشة: 

أثُر الفراشة ال ُيرى
أثُر الفراشة ال يزوُل

™™™
ُة غامٍض ّي هو جاذب

يستدرج املعنى، ويرحُل
ضُح السبيُل حني يتَّ

™™™
ُة األبديِّ في اليومّي هو خفَّ

أشواٌق إلى أعلى
وإشراٌق جميُل

™™™
هو شامٌة في الضوء تومئ،
حني يرشدنا إلى الكلماِت

باطننا الدليُل
™™™

هو مثل أُغنية حتاوُل
أن تقول، وتكتفي

باإلقتباس من الظالِل
وال تقوُل...

™™™
أثُر الفراشة ال ُيرى

أثُر الفراشة ال يزوُل!

(مجموعة ”أثر الفراشة، يومّيات“، بيروت، 2008،
 ص. 131 – 132. )
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الفرح  الطرب  العرب:  لسان  معجم  يقول   
الفرح  شدة  عند  تعتري  خفة  وهي  والحزن، 
أو الحزن والهم. كما أنها حلول الفرح وذهاب 
الحزن، والطرب شعور يترافق بالحركة، وهو 
الشوق. رجل طروب وفتاة طروب، أي كثير 
الطرب، طّرب تغنى، وطّرب فالن في غنائه 
تطريبا إذا رّجع صوته وزينه. والتطريب في 
قراءته،  في  طّرب  وتحسينه.  مده  الصوت: 
أما  ورّجـــع.  مد  صوته  في  الطائر  ــّرب  ط
األطراب فهي الرياحين وأذكاؤها. وإبل طراب 
سيرها.  في  وخفت  لحدائها،  طربت  إذا  أي 
به، وغنى  ما طرب  الصوت هو  والغناء من 
فالن يغني أغنية وتغنى بأغنية حسنة، وجمعها 
نتوق  يطربنا  صوتا  نسمع  وحين  األغاني.  
وآثاره  أصداؤه  لتبقى  ونسعى  دائما،  لسماعه 
المطرب  لهذا  نصغي  أننا  ونجد  نفوسنا،  في 
والبيت  الحفلة  في  مكان،  في كل  المطربة  أو 
لنا سماع  يتيح  مجال  وكل  والهاتف  والسيارة 
هذا الصوت المطرب. وقد يطربنا صوت بينما 
ال يطرب اآلخرين، فهو متفق عليه باإلجمال 
أنه صوت جميل، فيحبه كل من يسمعه. ورغم 
جمال  وتقدير  الحب  في  متفاوتة  األذواق  أن 
الموضوع  في  اإلجماع  شبه  أن  إال  الصوت 
مكانة  في  الجميل  الصوت  صاحب  يضع 
معشوقا،  محبوبا،  فيصبح  النفس،  في  خاصة 
مرموقا، معبودا من العشاق، جذابا، تحيط به 
هالة من التمجيد والتكريم. وما نراه ونالحظه 
أنهم  نجد  وفنانينا  لمطربينا  الوضع  هذا  إزاء 
واسع  وبجمهور  جدا  بشعبية عظيمة  يحظون 
الفضائيات  بفضل  ذلك  كل  المحيط.  كاتساع 
المقابالت  في  بالظهور  عليهم  تغدق  التي 
عن  دائما  تبحث  التي  والبرامج  والحفالت 
تغني  الشخصيات  وهــذه  المشاهير.  هــؤالء 
البرامج وتثريها، كأن هذا الفنان أو تلك الفنانة 
واجتماعية  فكرية  وقيم  مبادئ  ذات  أصبحت 
وتتبوأ  المجتمع،  قمة  في  تقف  أن  يؤهلها  مما 
ال  ــه  ذات الوقت  في  وهــي  المناصب،  ــع  أرف
تفكر أكثر من نملة وال تحمل دماغا أكبر من 
ذبابة.  وكثيرا ما نشاهد في هذه المقابالت أن 
الصحافيين يفتعلون المشاكل بين فنان وفنان، 
أو بين فنانة ومطرب، أو بين هذا المبدع وذاك 
إلى  ويستمعوا  السمجة  أسئلتهم  يطرحوا  لكي 
األفكار «النيّرة» للمطرب، وهو ال يفقه منها 
ما  وأشد  بوعه.  من  كوعه  يعرف  وال  شيئا، 
يؤذي في هذه المقابالت هي أن المطرب يبدأ 
بالحديث عن جمهوره، وعن عشاقه ومؤيديه 
الذين يتبعونه في الشارع وفي الحفالت، وفي 
معه،  ويتصورون  ويصافحونه  المهرجانات، 
الجمهور  هذا  وكأن  توقيعه،  على  ويحصلون 
تثقيف  على  الحريص  الراعي  يقوده  قطيع 
نجدها  الكبرى  والطامة  والخاصة.  العامة 
إليها  يهرع  التي  والمهرجانات  الحفالت  في 
منيعا  سدا  كأن  لحضورها،  ويتدفق  الجمهور 
كان يحجبه عن هذا المطرب أو تلك المطربة، 

واليوم انفتح هذا السد وألغي هذا الحاجز بين 
أكبر  يأتي  أن  شرط  الفنان،  وبين  الجمهور 
عدد ويبتاع أكثر كمية من التذاكر، ويتقاضى 
أو  الحفل  لقاء ظهوره في هذا  الرواتب  أعلى 
والمشاركة  الحضور  يقتصر  المهرجان.. وال 
هذه  يحرك  المزعوم  المطرب  أن  نجد  بل 
يشاء،  وكما  له  يحلو  كما  تحريكا  الجماهير 
وأعظم  المنصة،  على  زعيم  أكبر  هو  أليس 
جمهوره،  جيوش  يحرك  الساحة؟  في  قائد 
فيطلب منهم الرقص فيرقصون، وأن يسكتوا 
ويجعلهم  فيميلون،  يتمايلوا  وأن  فيخرسون، 
ويسكرون  ويــخــمــرون  طــربــا،  يرقصون 
اليمين  ذات  بحركات  ويقومون  ويعربدون، 
وذات اليسار، أو يقفزون ويهتزون كالسعادين 
نتيجة  هذا  كل  االنعتاق.  وتطلب  المربوطة 
لهذا  المحدود  غير  والعشق  الطرب  حاالت 
تصريحاتهم  وفي  الفنانة.   وهــذه  المطرب 
مثاليين،  منّظرين،  يصبحون  وتعليقاتهم 
لسان،  زلّة  حتى  أو  خطأ  أي  عن  معصومين 
ويطلقون الشعارات واألقوال وما يلزم وما ال 
يلزم، وهم ال يرومون أن يقتدي الجمهور بهم، 
الحكماء واألبرياء  بل أن يظهروا هم بمظهر 
وما  معصية.  كل  عن  والبعيدين  شر  كل  من 
يقلق هو أن هذه الشعارات والمثاليات تتركز 
في عدم حبهم للمال وهم يلهثون وراء القرش، 
والنفيس  الغالي  يصرفون  وهم  الشهرة  أو 
شاشة  أو  الجريدة  على صفحة  يشتهروا  لكي 
التلفزيون، أو حتى مواقع التواصل االجتماعي 
على  الهم  من  أكثر  بل  والمتعددة،  المختلفة 
القلب كما يقول المثل. المهم أن يبقوا في أذهان 
الجمهور، في عقول المشاهدين، وعلى ألسنة 
المستمعين، وكل شاب يقود سيارته أن يستمع 
إليه وال يهم في أي أغنية، ويُسمع المارة برفع 
من  وبدال  حد..  أقصى  إلى  سماعاته  صوت 
الطرب يشعر السامع بالغثيان، وينتابه الصداع 
ويحس بالحكة وضيق النفس. وهذا االستحواذ 
على الفكر والقلب والذهن والروح يجعل من 
المطرب في مكانة النحات والمثال الذي يصنع 
تحفته الفنية من طين وصلصال، يعركها كيفما 
بحسب  ويبنيها  يريد،  كما  ويعجنها  يشاء، 
رغباته. وهو استحواذ يؤثر في النفوس، وفي 
والمواقف  واألعمال  والتصرفات  السلوكيات 
العشق. وبذلك يكون  واألفكار، والمحبة حتى 
زعيما  والماهر  الباهر  الساحر  المطرب  هذا 
فيفعلون،  للناس  يقول  مندى،  وقائدا  مفدى، 
يأمر فيطيعون، يتكلم فيصغون، يقود فيتبعون.
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الالحقة  العصور  وحتى  اإلغريق،  قدماء  منذ 
المفوهون  الخطباء  ظهر  هــذا،  زماننا  إلى 
والذين تحلوا بميزات خاصة في فن الخطابة، 
التي أصبحت ظاهرة نادرة في أيامنا الحاضرة. 
غايتها  مقروءة  ةلاسر  هي  اللغة  الخطبة في  فإن 
اخلطابة  بعملية  القائم  أما اخلطيب فهو  اإلقناع، 
وإلقاء اخلطبة، فيكون اخلطيب هو من يقوم باخلطابة 
واستمالتهم  رأي،  أو  معينة  بفكرة  الناس  إلقناع 

والتأثير فيهم. واخلطابة فن مشافهة اجلمهور ألنها 
املقروء، وهذا  غير  الشفهي  البليغ،  بالكالم  تتسم 
في  البالغة  وحقيقة  اخلطبة.  الكتمال  شرط  القيد 
ا هي مطابقة الكالم ملقتضيات األحوال،  الكالم إَمنّ
اخلطيب عن  يتخَلّى  أن  أحياًنا  احلال  يقتضي  وقد 
عملية  في  وتظهر  ة.  الصناعَيّ ة  البالغَيّ األساليب 
على  احلــث  منها  جمة:  اجتماعية  فوائد  اخلطابة 
األعمال التي تعود بالنفع على املستمعني، التحذير 
إثارة  املجتمع،  أو  الفرد  على  السيئة  األعمال  من 
موقف  أو  مهمة،  مبسألة  وإقناعه  اجلمهور  حماس 
سياسي أو اجتماعي. وهي فرصة لالتصال املباشر 
ويسعى  العالقات،  بناء  في  وتفيد  اجلمهور،  مع 
اخلطباء القادة إلى قيادة الشعب، وتوجيه الرسائل 
من  وغيرها  التعليمات  وحتى  إليه  واملعلومات 
مراجعة  اخلطاب واملخاطبة:  اللغة،  األهداف. وفي 
وِخطابا،  مخاطبة  بالكالم  خاطبه  وقــد  الــكــالم، 
واُخلطبة مصدر اخلطيب، وخطب اخلاطب على املنبر، 
اُخلطبة.  الكالم:  واســم  َخطابة،  يخطب  واختطب 
به اخلطيب. خطبت  الذي يخطب  الكالم  اسم  وهو 
تعني  التي  اِخلطبة  غير  وهــي  ُخطبة،  املنبر  على 
املنثور  الكالم  العرب:  عند  املــرأة. واُخلطبة  ِخطبة 
املسجع، ونحوه. واُخلطبة مثل الرسالة التي لها أول 
وآخر. ورجل َخطيب: حسن اُخلطبة، وجمع اخلطيب 
َخطابة صار خطيبا.  وما نالحظه  ُخطباء. وَخُطب 
اجلماهير  يلهبوا  أن  يستطيعون  أنهم  اخلطباء  لدى 
وتفسير  تهمهم،  التي  القضايا  وطــرح  بأقوالهم، 
أو  املنصة،  يعتلوا  أن  يبتغونه. وما  الذي  املوقف 
بأنظارهم،  املستمعني  يأسروا  حتى  املنبر  يصعدوا 
وعقولهم  قلوبهم  ويدخلون  بأصواتهم،  فيشدونهم 
بغير استئذان، والشعب يعبر عن استقباله للخطيب 
باإلصغاء إليه أو التصفيق له أو التفاعل املباشر مع 
أقواله. وتعتبر اخلطابة أثًرا من آثار الرقي اإلنساني 
ومظهًرا من مظاهر التقدم االجتماعي، ولهذا ُعِنَي 
بها كل شعٍب، واهتمت بها كل األمم في كل زماٍن 
ومكاٍن، واتخذتها أداًة لتوجيه اجلماعات، وإصالح 
املجتمعات .وقد كان للعرب في ذلك احلُظّ األوفى، 
عدة  عليها وجوُد  اجلاهلية وساعد  في  بها  فحفلوا 
أسباٍب اجتماعيٍة أدت إلى ازدهارها ورفعة شأنها، 
بالشرف واالعــتــزاز.  جــت  وتــَوّ القمة  إلــى  فوصلت 
واشتهرت اخلطابة في العربية منذ أن عرفنا خطبة 
الناس  ”أيها  قال:  الذي  األيــادي  ساعدة  بن  قس 
اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما 
هو آت أت...“ وكانت اخلطابة مجاال للحث على 
احلرب أو حض على السلم، أو الدعوة إلى الصلح 
وقبوله، أو تقدمي التهاني أو التعازي، أو املفاخرة 
وغيرها من املجاالت. وكان اخلطيب ميتاز بأنه سيد 
قوله  ويسمع  كلمته  تطاع  قائد،  زعيم  أو  وجيه، 
الشعرية،  السجاالت  املواقف. ولعل  هذه  مثل  في 
واحملاورات الزجلية واعتالء املنابر اخلطابية، وتقدمي 
املواعظ من رجال الدين، هي التي بقيت على حالها 
يواجه  التي تخص اجلماهير،  يومنا. واخلطابة  إلى 
متنوع  الطبقات،  مختلف  جمهوًرا  اخلطيب  فيها 
ال  مــن  يشمل  ــد  املــســالــك، وق متعدد  ــشــارب،  امل
إليهم موجًها ومرشًدا  م  فيتقَدّ يعرفونه.  يعرفهم وال 
وحتى آمًرا ناهًيا، وعليه أن يستميلهم إلى جانبه 

تكون  مسلكه. وقد  إلى  مبذهبه ويقودهم  ويقنعهم 
مما  نفوسهم،  على  ثقيلة  أو  عليهم،  جديدة  الفكرة 
يؤدي إلى تردد أو امتناع. ولكن عليه أن يروض 
وإن  أذهانهم  ويقنع  جامحة،  كانت  وإن  نفوسهم 
ومحقًقا  للجماهير،  قائًدا  فيصبح  معاندة،  كانت 
لرغباته من كافة سامعيه، على اختالف وجهاتهم، 
ويصبح لديه جمهوره الواسع، العريض، الذي يتبعه 
نظرية معينة، ويبث  يبني  أقواله وأفعاله. ألنه  في 
املخاطبني.  ويستميل  العواطف،  ويحرك  احلماسة 
مدى  على  املفوهني  اخلطباء والعظماء  كبار  وظهر 
العصور لدى الشعوب املختلفة، وعرفنا من العصر 
اليوناني سولسن األثيني، بركليس الزعيم، أرسطو 
القدير  شيشرون  اخلطابة“،  ”فن  كتاب  صاحب 
عددا  شهدنا  احلاضر  العصر  وفي  اإلقناع.  على 
من اخلطباء الذين أبدعوا في إقناع شعوبهم، مثل 
وزعماء  الناصر،  عبد  جمال  أتــاتــورك،  مصطفى 
السحر  فعل  هــؤالء  لكالم  ــان  مــؤخــرا. وك رحــلــوا 
واالستحواذ وشحن النفوس واستنهاض الهمم، حتى 
بتنا نذكرهم في كل سانحة وكل مناسبة جماهيرية. 

∫‰U(« l�«Ë
اخلطباء والزعماء  هم  أين  اليوم؟  لنا  بقي  ومــاذا   
بالقدماء؟  نشبههم  أن  ميكننا  الذين  والعظماء 
إلى  للجمهور  مــواجــهــة  مــن  اخلــطــابــة  حتــولــت  أم 
مواقع  عبر  تــراســل  ــى  وإل إنترنيتية؟  مــحــاورات 
التواصل االجتماعي على مختلف أنواعها؟ وحتى 
والقوائم  األحـــزاب  على  والتصويت  االنتخابات 
أضحى باإلنترنيت، وبكبسة زر تغطي العالم قاطبة. 
لم يعد لدينا من اخلطباء السياسيني الذين يقودون 
املطربني واملطربات..  لدى  احلال  هو  كما  اجلماهير 
نبّلغ  لكي  ذاك  أو  املطرب  هذا  على  نعتمد  فهل 
أو  املطربة  هذه  على  نعتمد  أم  مرادنا؟  اجلماهير 
تلك لنقل أفكارها ومبادئها بالغناء والتطريب؟ أم 
نتبع طريقة الفيديو كليب لنشر مواقفنا السياسية 
وأفكارنا االجتماعية؟  هيا أيها اخلطباء، هيا أيتها 
اجلماهير، للقاء التحدي!! أم أن هذا الزعيم أو ذاك 
املتصدر في حزبه السياسي ومكانته االجتماعية ال 
يجسر على مواجهة اجلمهور بحرية وطالقة، أم أنه 
إلى  انظروا  اجلمهور؟  أمام  فرائصه  يرجتف وترتعد 
املطربني، فهل هم وحدهم أسياد املنصات واملنابر؟ 
وانظروا إلى املذيعات ومقدمات البرامج، فهل هن 

وحدهن سيدات الشاشة وجاذبية اجلمهور؟
لننتظر ما سيأتينا في املرحلة القادمة!!     
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الرسول  عهد  في  املشركني  بعض  ــاول  ح لقد 
محمد السخرية منه، فاتهموه تارة باجلنون وتارة 
كان  مرة  كل  وفي  بالكهانة.  وأخــرى  بالسحر 
خاسرين،  أعقابهم  على  ينقصون  املستهزئون 
وعده  وقد  الصبح.  كفلق  البينة  الرسول  حلجة 
إن  نقول  وقد  املستهزئني).  كفيناك  (إنــا  ربه 
ذلك زمن جاهلية فتمنع احلريات والتعبير عن 
الرأي، وحتجرت العقول كاحلجارة التي يعبدها 
القوم. ولكننا في هذا القرن، وفي عهد يدعي 
الرأي،  عن  والتعبير  االعتقاد  حرية  إلى  أهله 
العرب ال  جند أن هذا مقبول على اجلميع إال 
يحق لهم ذلك، وال حتى مطالبتهم باحلرية. وما 
فهمناه أن الدميقراطية مبفهومها حكم الشعب، 
ولهذا  باآلخرين.  املساس  دون  التصرف  وحرية 
رموزهم  أحد  على  الناس  من  أحد  تطاول  لو 
للسامية،  ــدو  وع ــي،  ــاب وإره متطرف  لقالوا 
العجيبة.  الغريبة  املسميات  من  غيرها  إلى 
يعتبرونه  محمد  الرسول  على  التطاول  ولكن 
يريدون سب  فهم  التعبير،  حرية  أو  دميقراطية 
وسب  محمد،  الرسول  وســب  اإللهية،  ــذات  ال
األنبياء والرسل، والتطاول على القرآن والكتب 
السماوية، دون أن يغضب لذلك أحد، وهذا أمر 
الصحيفة  في  حــدث  ومــا  املستحيالت.  من 
الفرنسية من قتل ال نؤيده، وكان باإلمكان الرد 
عليهم باحلجة والبيان، واإلعجاز العلمي في 
القرآن. ولكن وجدنا من يأخذ املبادرة بيده، إما 
العمل  هذا  ليوافق  وإما  الرسول،  على  غيرة 
دين  بأنه  اإلسالم  تظهر  أن  تريد  أطراف  أجندة 
دماء.  سفاكو  هم  املسلمني  وأن  الدماء،  سفك 
شعور  أن  يؤكد  احلديث  العلم  أن  متجاهلني 
اإلنسان باإلحباط سيدفعه إلى العنف. وكيف 
محمد.  بالرسول  املساس  نفسه  له  تسّول  مبن 
كل  في  املسلمني  أن  كيف  الغرب  ويستغرب 
إساءة  كل  عند  واحد  رجل  هّبة  يهّبون  العالم 
اللحظة  من  مؤمن  كل  أن  متجاهلني  للنبي. 
النبي  يصبح  للنبي،  بانتمائه  يشعر  التي 
وأن  وأهله.  وماله  نفسه،  من  إليه  أحب  عنده 
أصحابه  محمد  النبي  ربى  التي  املعاني  هذه 
عليها، وهذا ما يسير عليه كل إنسان مؤمن 
برسالة محمد. ويؤكد هذا قدميا ما ورد عن أبي 
ملوك  قدمت  لقد  قال:  إسالمه،  قبل  سفيان 
فارس والروم، فما وجدت أحدا يحب أحد كحب 
للنبي  احلــب  ــذا  وه محمدا.  محمد  أصحاب 
انتقل إلى األجيال املتتالية باجلينات الوراثية، 
وكلما انتقل من جيل إلى آخر كان أقوى وأشد. 
ويرسخ هذا احلب اعتقاد األجيال املتعاقبة أنهم 
لعزتهم  سببا  كان  عظيم،  رسول  إلى  ينتمون 
وكرامتهم، كما أنه رحمة للعاملني. وأنه يصنف 
لهم  كان  العالم،  في  رجل  مائة  بني  من  األول 
أنه  حيث  التاريخ،  على  اإليجابي  التأثير 
وضع نظاما إنسانيا، يضمن لكل إنسان حقه 
في احلرية والكرامة واالنتماء. ويتضاعف هذا 
كل  مع  النبي  لهذا  باالنتماء  والشعور  احلب 
النبي  النيل من  منها  يقصد  حملة مسعورة، 
ودينه. والدفاع عن النبي لم  يوجه إلى الغرب 
دائما  محمد  النبي  أحباب  ولكن  فحسب، 

كانوا يدافعون عنه، ولو كان املسيء من أصل 
صدور  عند  حصلت  التي  ـــداث  واألح مسلم. 
خليفة،  رشــاد  وكتاب  رشــدي،  سلمان  كتاب 
ليست عنا ببعيدة، حيث أن األمة اإلسالمية 
في مشارق األرض ومغاربها، قامت وانتفضت 
سخطا وغضبا عليهما، وعلى كل من آزرهما. 
حيث خلطت هذه األحداث عند البعض باملشاعر 

واألحاسيس فقال أحدهم: 
لئن كنت محتاجا إلى احللم إنني

إلى اجلهل في بعض األحايني أحوج 
ولي فرس للحلم باحللم ملجم

ولي فرس للجهل باجلهل مسرج 
فمن رام تقوميي فاني مقوم

ومن رام تعويجي فاني معوج 
وما كنت أرضى اجلهل خدنا وصاحبا

ولكنني أرضى به حني أحرج  
وأصحاب  همة  أصــحــاب  هــم  النبي  فأتباع 
واحملبة،  والرحمة  السلم  ــى  إل تدعو  رســالــة، 
والشعوب.  األمم  على  االنفتاح  ــى  إل وتدعو 
ولكنهم ال يقبلون أن ينال من نبيهم كما ال 
األنبياء لسان  نبي من  النيل من أي  يقبلون 
حالهم (من استغضب فلم يغضب فهو حمار). 
حرية  األنبياء  على  الهجوم  يعتبر  والبعض 
تعبير وإبداع، وفن وعصف ذهني، وال يريدون 
أقره  ما  يخالف  هذا  ذلــك.  عليهم  يعاب  أن 
الدين للشعوب منذ أن أعلنها عمر بن اخلطاب 
أمام ابن عمرو بن العاص الذي ضرب القبطي 
املصري، فقال له (متى استعبدمت الناس الذين 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا). ولكن الغرب ال يعرف 
سبق  وقــد  مكانة.  لنبي  وال  قدسية،  لدين 
على  التطاول  محمد  الرسول  على  التطاول 
عيسى عليه السالم وأمه الصديقة. فقد ثارت 
املسيح.  تناول  فيلم  أجل  من  املسلمني  ثائرة 
واتهموه  وبــأمــه،  به  ــوا  جــرّح خالله  من  ــذي  وال
هي  لهم  رسالتنا  ولهذا  اجلنسي.  بالشذوذ 
محل  يكونا  أن  يصح  ال  والعقيدة  الدين  أن 
سخرية، كما ال يصح أن يسخر من أي نبي 
من األنبياء. ونقول لهم أنتم بأعمالكم تنمون 
احلقد بني الشعوب، في الوقت الذي ندعو فيه 
أليس  البشر.  بني  والتعاون  والسالم  للسلم 
في سلوككم هذا تنمية للتطرف؟ هل هذا ما 
تريدون تقدميه للبشرية، كما نقول للغرب، ومن 
حمالتكم  كانت  مهما  موالهم؟  على  يتغنى 
فإنه  السحاب.  تضروا  لن  فإنكم  مسعورة 
امليتة  األرض  على  املطر  حبات  ينثر  سيبقى 

لينموا فيها اخلير دائما.
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من  كثيرًا  املــجــد،  لــه  املسيح  السيد  عــالــج  لقد 
الروحية خالل مدة جتسده، وكان يستخدم  املواضيع 
ال  بشكل  قصده  إليضاح  ضدين  بني  املقارنة  دائمًا 
تأملنا  ما  فإذا  االلتباس.  يحتمل  وال  اجلدل  يقبل 
مفّصل،  بشكل  السامية  وأمثاله  الرب  تعاليم  في 
األمثال،  هذه  من  اإللهي  القصد  ندرك  أن  استطعنا 
أي  لهما،  ثالث  حالتني ال  دائمًا  أنها تصف  حيث 
أن كل إنسان هو في نظر الله في أحد فريقني: فإما 
لله  ومرضيًا  اإللهي  الفكر  بحسب  سائرًا  يكون  أن 
أو أن يكون معاكسًا لهذا الفكر، وال توجد منطقة 
وسطى بينهما. فأمثال املسيح تتحّدث لنا باملقارنة 
مبني  واحد  وبيتني  وجاهل“،  ”عاقل  شخصني  بني 
عمل  األول  وابنني  الرمل،  على  وآخر  الصخر  على 
مشيئة أبيه واآلخر لم يعمل، وعبدين صالح وطالح، 
وطريقني أحدهما يؤدي إلى احلياة وآخر إلى الهالك، 
وبني عذارى حكيمات وعذارى جاهالت، ودرهم موجود 
وابن  احلظيرة،  في  وآخر  ضال  وخروف  مفقود،  وآخر 
بابني،  وعن  البعيدة؛  الكورة  في  وآخر  البيت  في 

وحياتني، وموتني، وما إلى ذلك.
ولكّن كثيرين من املسيحيني ما زالوا يرتكبون خطًأ 
شائعًا بخصوص احلكم في أمر خالصهم، إذ يقيسون 
يقني هذا اخلالص بحسب شعورهم الشخصي ورضاهم 
عن أنفسهم معتمدين على التدين الظاهر وأعمال 
البر واإلحسان. ولكن كلمة الله توضح عكس ذلك، 
د كليًا  حيث أن املسيحي احلقيقي هو شخص مؤيِّ
هذا  تيار  في  خضوع  بكل  وسائر  اإللهي،  للفكر 
نراجع  أن  حني  كل  في  منا  يتطلب  ــذي  ال الفكر، 
لقد  السماء.  مقاييس  على ضوء  حياتنا  حسابات 
حتدث املسيح في ما يسمى مبثل الفريسي والعشار 
عن سيرَتي حياة، وعن نوعني من التعبد، وشكلني من 
الصالة، ونتيجتني متباينتني. وكان حكمه الصريح 
العشار  بتبرير  نطق  حينما  خاطئ  ظنٍّ  كل  مزلزًال 
اخلاطئ دون الفريسي املتدين. ذلك احلكم صدم بشدة 
مسامع اليهود، وال سيما الكتبة والفريسيني الذين 
كانوا يسمعونه. وقد كانوا يحفظون ما يقوله العهد 
القدمي بشأن القضاء، ”إذا كانت خصومًة بني أناس 
وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاء بينهم، فليبرروا 
البار ويحكموا على املذنب“ (تثنية 1:25). وكذلك 
الرب“  مكرهة  كالهما  البريء  ومّذنب  املذنب  ”مبرّر 
(أمثال 15:17). فحينما استمع هؤالء إلى عرض 
كأنه  األول  كان  إذ  والعشار،  الفريسي  من  كٍل  دفاع 
وممارساته  تقواه  مظهرًا  السماء  محكمة  أمام  يرافع 
الدينية وأعماله احلسنة، أما العشار فلم يكن لديه 
شيء من ذلك سوى اعترافه بأنه خاطئ ويطلب رحمة 
الله... ورمبا كان في ظن السامعني آنذاك أن يسوع 
خالف املكتوب فحكم على الفريسي صاحب األعمال 
احلسنة وبرّر العشار اخلاطئ. وهل ميكن أن ننسب إلى 
املسيح حكمًا يقول عنه الكتاب إنه مكرهة الرب؟ 
بأن هذا  وإذا سّلمنا  األشرار؟  الله  يبرّر  أن  هل ميكن 
ممكن ألن الله له احلق بإضفاء رحمته على من يشاء، 
لكن، هل ميكن أن يجرّم الله البريء؟ رمبا الكثيرون 
الذين  سيما  وال  األسلوب  بهذا  يفكرون  العالم  في 
للخالص  كأساس  واألعمال  التدين  على  يعتمدون 
من اخلطيئة. لكننا نرى بكل وضوح أن هذا التفكير 
البشر  بجعل خالص  السرمدية،  الله  خلطة  مخالف 
يسوع  أمته  الــذي  اإللهي  الفداء  عمل  على  مبنيًا 
على الصليب وليس على أي استحقاق بشري. لقد 
املثل،  بني شخصي  الشبه  أوجه  بعض  هناك  كانت 

إلى  صعدا  فاالثنان 
ليصليا،  الهيكل 
صلى  منهما  وكـــل 

صالته  ــــدأ  وب ـــاً،  ـــف واق
واملكان  الوضعية  في  تشابهًا  أي  ”اللهم“،  بكلمة 
هي  ذلك  من  ــم  األه لكن  إليه.  الــذي صليا  ــه  واإلل
أوجه االختالف بينهما التي نتأمل بها فيما يلي: 
الفريسي  قلب  w  كان  ÒKB*«  w� VKI�«  WOF{Ë
غيره،  على  بالتعالي  شاعرًا  داخله  في  منتفخًا 
”اللهم أني أشكرك ألني لست مثل باقي الناس.... 
يصلي  فكان  العّشار   أما  العّشار“،  هذا  مثل  وال 
بقلب منكسر. النظرة إلى الذات نظر الفريسي إلى 
ويصلي،  يصوم  مهذباً،  متدينًا  نفسه  ــرأى  ف ذاتــه 
ولو  صحيحة  كانت  ادعاءاته  جميع  ورمبا  ويتصّدق 
مشهورين  كانوا  فالفريسيون  ــل.  األق على  ظاهرًا 
بالتقوى.  والتظاهر  الدينية  ــور  األم في  بالتدقيق 
باقي  من  أكثر  الهيكل  إلى  يذهبون  كانوا  لذلك 
الناس ”مرتني في اليوم“ ويصومون أكثر من املفروض 
”مرتني في األسبوع“ ويقدمون عشور األشياء التي لم 
والكمون،  والشبت  كالنعنع  تعشيرها  يكن مطلوبًا 
والرياء.  بالتظاهر  هذا  جانب  إلى  مشهورين  وكانوا 
ما  عنده  يجد  ولم  ذاتــه  إلى  نظر  فقد  العشار  أما 
بنقص  شاعرًا  فكان  به.  الله  يقايض  أن  يستحق 
تدينه، وقلة استحقاقه، لذا لم يشاء أن يرفع عينيه 
نظرة  كانت   :dOG�«  v?? �≈  …d??E??M??�« السماء.  ــى  إل
الفريسي إلى اآلخرين نظرة ازدراء واحتقار، ”اللهم أنا 
أشكرك أني لست مثل باقي الناس اخلاطفني الظاملني 
بالدينونة.  الناس  باقي  على  حكم  لقد  الزناة...“. 
وأما العشار فلم يكن كذلك، وكأنه كان يعتبر نفسه 
اخلاطئ الوحيد في الكون بقوله: ”أنا اخلاطئ“. ولم 
إطالقاً.  اآلخرين  على  الدينونة  بإقامة  شأن  له  يكن 
»�WBŠUH�« WON�ù« …dEM: لم يستطع الفريسي، 
اإللهي  احلكم  على  يؤثر  أن  به،  ادعى  ما  كل  رغم 
وال أن يستجلب لنفسه املدح من فم الرب. كما كان 
ميتدح نفسه وتقواه؛ فقد نظر الله أعماق قلبه ورأى 
التعالي على اآلخرين، كما رأى  التظاهر وروح  حب 
أو  ينكسر  أن  دون  الذاتي  باستحقاقه  الشعور  فيه 
يتواضع أمام هيبة الله الذي صلى إليه. أما العشار، 
فقد رأى الربُّ بعينه الفاحصة أعماق قلبه املنكسر، 
وسمع أنات الندم على خطاياه، وقرعات لوم النفس 
التي قرعها على صدره، وقد اشترَكْت جميع أعضاء 
جسمه في تلك الصالة؛ رجاله ويداه، وقلبه، وعقله، 
ولسانه، وصدره، وعيناه.. وقد سر الله بطلب الرحمة 
الذي قدمه بكل جوارحه ”اللهم ارحمني أنا اخلاطئ“. 
ولذا فقد قال الرب: ”أقول لكم إن هذا ”العّشار“ نزل 
إلى بيته مبررًا دون ذاك ”الفريسي». عزيزي القارئ، 
الله  نظرة  تختلف  وهكذا  اإللهي،  الفكر  هو  هذا 
أحكامهم،  عن  حكمه  ويختلف  الناس،  نظرات  عن 
وتقييمه عن تقييمهم. نحن جميعًا بشر خطاة كما 
قال الكتاب: ”الكل قد زاغوا معاً. فسدوا. ليس من 
يعمل صالحًا ليس وال واحد“. وال نستطيع االتكال 
نظر  في  بالية  كخرق  جميعًا  ألنها  أعمالنا  على 
الله. ورغم أن األعمال احلسنة مطلوبة، لكنها ليست 
سببًا في احلصول على اخلالص والتبرير، بل نتيجة 
لعمل الله في القلب. ولكننا نحصل على اخلالص 
العشار،  ذلــك  فعل  كما  والغفران  الرحمة  بطلب 
الله،  عدالة  يغضب  ما  كل  عن  احلقيقية  وبالتوبة 

والسير في الطريق الذي يريده.
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تذهب اإلباحات الرّامية إلى الرأي القائل: بأنَّ 
املجتمعات التي لم تعرف «ثوْرات ثقافّية» 
تشهد حتوّالت  لم  أو  احلديث،  تاريخها  في 
قافية،  الثَّ القيم  مستوى  على  حقيقية 
يزخر  ما  الستقابل  أة  ُمهيَّ غير  ُتصبح 
حقَّ  لتفهمها  أو  الّتطورات  من  العصر  به 
الَفْهم!! لذلك، ميكنها في مثل هذا الوضع، 
أن تساجل عصرها، أو أن تتشغل بالتفكير 
مواجهته  في  نفسها  تضع  وهي  ذاتها  في 
َمَعه!! ولكّنها مبثل هذه  أو حتى في صراع 
سق  النَّ طبيعة  أبدًا  ُتدرك  لن  الوضعّية 
الُقدرة على  أو أن متتلك  الزَّمن  الذي يحرّك 
هامشه،  على  تبقى  لذلك،  وَتبعًا  الِفعل!! 
لتوالد  سوقًا لالستهالك من جهة، ومنجمًا 
املشاكل والّصراعات اجلانبية أَمدًا طويًال من 
اّتكاًء على  ِضح  يتَّ كُأّمة!!  وعليه!!  عمرها 
العصر»  أنَّ االنتقال ِمن موقع «خارج  ذلك، 
َر الوعي  َب إلى موقع «داِخَلهُ» يجب أْن ميرَّ َع
وذلك  ثانياً...  غّير  والتَّ التغيير  وإرادة  أوًال 
ملراجعة  الالزمة  الّتدابير  اّتخاد  خالل  من 
حيث  القيام،  من  القائمة  لألطر  قة  ُمعمَّ
يجب بتبديل ما حان وقت تبديله... مبعنى: 
انتهاج  أساسًا عن طريق  ميّر  الّتبديل  جعل 
ملا  ومغايرة  ومتطورة  جديدة  ثقافية  سياسة 
ُموْرِس خالل ردح من الزَّمن... وبنظرة فاحصة 
وهذا  بأنَُّه،  نرى  العربي،  لعاملنا  وموضوعّية 
باستثناء املبادرات اخلاصة هنا وهناك، نعم! 
ُه يعيش على «هامش العصر»، وال اُغالي  بأنَّ
إذا جترّأُت وسجلت، بأنَّه يعيش في العديد 
من القضايا واألمور، يعيش «خارجه» في آن 
معًا!! واُسارع هنا إلى القول: إّني ال اُْصدر 
قييم...  ُحْكما اعتباطيًا أو ُمتسرِّعًا في التَّ
وإلى  اسع عشر  التَّ القرن  أواخر  منذ  فنحن، 
اآلن َنْحتلٌّ من الرَُّتب تلك التي حتاذي اآلخر 
في ُسلم الدّول املتقّدمة واملصنعة واملتطورة!! 
ْسنا بعد ُمَصنَّفني، وِملَن يريد، رغمًا عّنا،  َألَ
ُدوًال ضعيفة و»مستعمرة» فمنذ اخلمسينات 
والبعض من الدول العالم الثالث، أو الدول 

في  «العوملة»  ظهور  زاد  وقد  الّنامية!!!  
ة، حيث صرنا ُنصنَّف،  الثمانينات الّطني ِبلَّ
َبعًا ملقاييس معايير ومؤشرات اخلبراء في  َت
اخلامسة،  اخلانة  في  العالم،  دول  ترتيب 
العوملة  بقطار  وُيسّمى  ُيعرف  ما  «خارج  أو 
«لوائح»  خارج  مكاناً،  أننا،  أّي  ريع»،  السَّ
استوصينا  وإذا  واملتطورة!!!   عة  املصنَّ الدول 
ركائز  بوصفها  الّتاريخّية  املاضي  بحقائق 
رة، نقول: بأنَّ الُشروط الّتاريخّية التي  ُمَفسِّ
العربية  دولنا  من  العديد  فيها  تشّكلت 
ولو  وء  الضَّ ُتْلقي  بيكو)  بسايكس  (نذّكر 
عيس  التَّ الواقع  هذا  تفسير  على  جزئيا 
وألني  مكاَنُه!!!  ُيراوح  َحرَاكنا  ْبقي  ُي الذي 
اُّذكر  األمل،  ُحْضن  في  املرابطني  خندق  في 
أوّالً: بأنَّ البائس، ال ينظر عادًة وراَءهُ، فهو 
قاء يطارده!!!  يعلم أنَّ النَّحس يالزمه وأنَّ الشَّ
إذًا تعالوا ُنغادر مكان موقع «البكاء على 
نهضويًا  مشروعًا  لنا  بلور  وُن األطالل» 
الذي ُيصلنا  املُضاء  الّطريق  متكامًال جنعله 
باعتماد  ولنبدأ  النَّفق»  «نهاية  إلى  َحْتمًا 
صلة باإلنسان،  األبعاد الثقافية الّضرورية املتَّ
التغيير  عملية  مركز  إلى  ُتعيده  التي 
حيح... فاملعروف بأنَّ اإلنسان كرأس مال  الصَّ
بشري ال بديل له، ُيشّكل الدْفقة القوّية في 
شرايني الّتجديد. فهو بكّل ما ميلكه وميتلكه 
دومنا  عضلّية،  وحتى  ذهنّية  طاقات  من 
يؤّثر على  وتلك،  وهذه  وذاك،  هذا  بني  فرق 
أّن  قياس درجات ومراتب مجتمعه. وحيث 
ُتصيح  جماعي،  شأٌن  هي  الثقافية  املسألة 
الّنهوض  عملية  مركز  إلى  اإلنسان  إعادة 
املجتمع  اُسرة  أفراد  كامل  منه  يدخل  بابًا 
الواحد، ليتناقشوا معًا حول طاولة مستديرة 
كاّفة  من  حالهم  واقع  متدارسني  ويتناقشوا 
ووعي  جديدة  رؤية  بلورة  أجل  من  اجلوانب، 
جوانب  لكاّفة  دقيق،  تشخيص  بعد  جديد 
يعيدهم  ووعي  رؤية  الّثقافّية،  َمْسَألتهم 
ّف األّول بني  كمجتمع إلى مرتبتهم في الصَّ

دول وشعوب هذا العصر...         

أسابيع، ووضعُت  منذ  يلي  ما  ُجَلّ  كتبُت   – والله   – هكذا 
رج. ولكِن اآلن، وقد ذاب الّثلج وبانت حقيقة الهرج في  في الُدّ
املرج، وحيث ما عاد ُيدرُِك شهرزاد الّصباح وما ُعْدُت ُأمِسُك 

عن الكالم املُباح، إليكم ما حفرَْته يد الكفاح:
ّي (تصغير ِثْني: مفرد أثناء) – ما عاد  ُقبْيل أو ُبعْيد أو ُثَن
أحد يعلم غير أصحاب الّشأن من «الّنخبة» دون الّشعب – ما 
ال ُيذكر من وقٍت ال وقَت له، حلسم الكثير في األروقة والغرف 
الّشأن  في  سابقْني  لنا  مقالْني  في  إليه  دعونا  ّمما  املغلقة، 
كثيرًا  اّلذي  الّترّشحّي-الّترشيحّي،  الّشأن  وفي  االنتخابّي، 
تركنا  قد  الّسياسّي،  املمكن  فّن  عهر  من  بكثيٍر  يرشح  ما 
 .(Well Done) نريد  اّلذي  الّنحو  على  يستوي  القديد 
بحنكة الّشوّاء الفطرّية  وال نزال ولن نزال –  وكّنا كّلنا ثقة – 
وفطرته احملّنكة وقدرته على ُصنع الّصحيح من الّطعام املليح. 
ثّم – وما أدراك ما ثّم هذه، اّلتي تفيد االسترخاء في الزّمن 
سيكون لنا حديث فصيح عن الفعل القبيح والقول غير   –
من  ماّدة  إلى  الفسيح  اجللدّي  الكرسّي  حتّول  وعن  الّصريح، 
صعٌب أن  القاعد عليه قاعًدا فيه –  قيح، جتعل  الَنّ مغ  الَصّ
يزيح؛ لكّنه سيجُد َمن به، يوًما، حتًما ُيطيح، إذا ما رُشق مباء 

ملح معنوّي في ُدْبر قريح.
«مستوى»  إلى  بعُد  «أرَق»  لم  فأنا  أصدقائي؛  قرّائي  عذرًا 
 (Cosmopolitans) «الواهمني بأّنهم «كوسموپـوليتّيون
ّيون)، وحديثي لهم، طبًعا، لن  (عاملّيون ال-قومّيون أو ال-محّل
ّي (Local Patriot) بامتياز  يروق؛ فأنا وطنّي قومّي محّل
واجب   – وكم أعرف   – آِخرًا، طبًعا، فأعرف  أوًّال، لكن ليس 
ْعًدا، مبن يستحّق – وكم يستحّق –  ًال وبَ ْب احتفائَي األَوْلى، َق
أترابي  املخِلصني،  اخلالصني  وأصدقائَي  األقربني  ائَي  أحّب من 
وأبناء ترابي، ورفاق صباي وفتوّتي وكهولتي وشبابي، أعرف 

االحتفاء بهذا الفّذ، نظيف اليد، ابن البلد.
العادل  األمين  احملامي  األستاذ  الّطّيب،  الّطّيب،  أبا  شكرًا 
العائد، أمين عادل عودة، على ما بذلته من َجهد (ُجهد نفسّي 
وبدنّي) وال تزال ولن تزال، ال لشيء، أوًّال، إّال لتثبت لنا جميًعا 
ّسا ْبِخير»، وأّن من َجّد وجد ومن زرع حصد،  وتؤّكد أّن الّدنيا «ِل
وأّنه ال يبقى في الوادي غير حجارته، وأّن القوس ليست إّال 
لباريها، وأّنه ال يصّح إّال الّصحيح، وإن طال املدى واختلفت 
موازين القوى؛ وقد اجترحَت هذا اإلجناز البعيد الّصدى، اّلذي 
كّلل بلوغك أشّدك – يا ابن األربعني – بأن أعالك رأس َحربة 
األحرار  باسم  ناطًقا  الّنضال،  وساحات  احلقوق  ميادين  في 
بجديد)، رئيًسا  أبا الّطّيب –  وفاعًال (وليس هذا عليك – 
ال-ِصهيونّي  يهودّي   – عربّي  سياسّي  تّيار  وأعمق  ألعرق 
الّدميقراطّية  اجلبهة  هو   – البالد  هذي  في  ال-رجعّي  تقّدمّي 
األبيض  خان  الُدّ أيًضا (ما كان خرج  ولرّمبا،  واملساواة،  للّسالم 
أو األسود بعد، حّتى الفراغ من فعل كتابة هذي املقالة) أّول 

مشتركة،  شبه  أو  مشتركة  شاملة  ّية  عرب قائمة  ألّول  رئيس 
أو ما قد يكون منها أو ال يكون؛ وقد نراك تتنازل عن تبوُّء 
تخوض معترك االنتخابات  ا –  ًيّ هذا املنصب، أَنَفًة منك ورُِق
بًال وشجاعة  ّية اإلسرائيلّية. وما سالُحك إّال أخالُقك، ُن البرملان
وأصالة؛ وذكاؤك، ِحْلًما وَحصافة وِفراسة؛ ولغُتك، أدًبا وِكياسة 
ك أهَلك وشعَبك وأرَضك ووطَنك وأّمَتك؛  وحتّضرًا وثقافة؛ وحُبّ
وحرُصك على إنسانّيتك، فهنيًئا لك وهنيًئا لنا بك. وعشمنا 
كينونتك  «أعراض»  من  تقّدم  ما  كّل  «عدوى»  تنقل  أن 
ومشاعل برناَمجك إلى َمن هم حولك، وإلى َمن هم حول َمن 
كما تعلم صديقي –  فالّناس –  ثّم األبعد فاألبعد؛  حولك، 
على دين ملوكهم. فتقّدم أْي أخي تقّدم، فكّل سماٍء فوقك 
سّلم، وكّل أرٍض حتتك َمغنم. وال تنَس – بني الفينة واألخرى 
وفيهما – أن تنظر إلى خلفك َشزْرًا، إلى أّي يد غدر قاصرة 
جبانة متخّلفة وراءك. هذا «وال جتعل الّشورى عليك َغضاضًة 
/ فإّن اَخلوافي قوّة للَقوادم»، وهكذا أنت، وإّننا لُنحّبك بجدارة، 

مبا أوتينا من صدق وطيبة وحرارة، فاحرص صديقي.
في تعليق  وفي سياق أبًدا مّتصل –  أّيها األحّبة –  هذا – 
بون نحن بأن  َي الّسابق، كتب لي أحد األعزّة: «مطالَ على مقال
أّيها  رائع  مقالك  وقضيضنا؟  بقّضنا  أم  وقديدنا  بَقّدنا  نهّب 
العزيز أسعد. جاء في «املعجم الوسيط» ما يلي: يقال: جاء 
القوم بقّضهم وقضيضهم، وجاءوا قّضهم وقضيضهم، وأتوني 
قّضهم بقضيضهم، ومررت بهم قّضهم بقضيضهم: جميعهم 
ينقّض آخرهم على أوّلهم: يندفع، أو جميعهم الكبار منهم 
الكبار،  احلصى  القّض  ألّن  أحد،  منهم  يتخّلف  لم  والّصغار، 
ص. 742)  والقضيض احلصى الّصغار (املعجم الوسيط – 

أدامك الله حارًسا أميًنا للّغة القومّية.»
فأجبت: «لصديقَي احليفاوّي العزيز أقول شكرًا على إطرائك 
وملحوظتك القّيمة. ولكن هذا على فرض أّنني قصدت معنى 
ولفّتني  تفّضلت  اّلتي  والقضيض)  القّض  (من  الكناية  تلك 
إليها. فالحظ، مثًال، أّنني قلت «َجْني القتاد» ولم أُقْل «َخرْط 
ا آخَر أبعد، علًما  ًيّ القتاد»، وإّمنا قمت بذلك قاصًدا معًنى دالل
اّلتي  القتاد»  «َخرْط  هي  الكالسيكّية  الّلغوّية  الكناية  أّن 
ذهبُت  اّلذي  املعنى  غير  ولكّنه  طبًعا،  لك  معروف  معناها 
إليه. والّشيء نفسه حصل بالّنسبة إلى موضوع ملحوظتك، 
ما  فاخترُت  بها،  تفّضلت  اّلتي  الكناية  معنى  أرِد  لم  حيث 
اخترُته من لفظ أو لفظني متزامنني في سياق لغوّي موسيقّي 
كناية  تفيده  ما  غير  ا  ًيّ دالل معًنى  يؤّديا  أن  قاصًدا  خاّص، 
«القّض والقضيض»، كّل على ِحَدٍة أو مًعا باجتماعهما إلى 
وللقضيض  للقّض  كما  أيًضا،  معاٍن،  وللقديد  فللقّد  كناية؛ 
ابتغيتها في  اّلتي  والقديد هي  القّد  معاٍن، طبًعا، ومعاني 
إّال أن  في األخير –  الّسياق، ليس إّال. وال يسعني –  هذا 

أكرّر شكرَي اجلزيل لك!»
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رحلت عن عاملنا منذ أيام سيدة الشاشة 
العربية فاتن حمامة عن عمر 84 عامًا 
نتيجة إصابتها فجأة بهبوط حاد في 
الدورة الدموية، مما استدعى نقلها إلى 
اكتوبر،   6 في  الفؤاد  دار  مستشفى 
محمد  الدكتور  زوجها  ميتلكه  والــذي 
الفنانني  جميع  ــان  وك ــوهــاب.  ال عبد 
مجتمعني في عزاء املنتج السينمائي 
الكبير محمد حسن رمزي، وتساءلوا 
ما بني القيل والقال إن كانت السيدة 
إلى  فعالً،  احلياة  فارقت  حمامة  فاتن 

أن تأكدوا من ابنة أخيها بأن خبر الوفاة صحيح. وتقرر حينها أن تتم مراسم 
بعد  اخليام، وصلي عليها  ياسمني  متتلكه  الذي  اجلنازة في مسجد احلصري 
أوصت  إنها  الغفور  عبد  أشرف  وقال  األسرة،  مقابر  في  ودفنت  الظهر  صالة 
بعدم إقامة عزاء. فاتن حمامة كانت من أجمل السيدات اللواتي قدمن أدوارًا 
رئيسية في السينما املصرية، تركت بصمات وعالمات فارقة في ذهن املشاهد 
الشريف  عمر  العاملي  النجم  زوجها  مع  أعمالها  ينسى  منا  فمن  العربي. 
في «سيدة القصر» و»نهر احلب». إضافة ألفالمها املعروفة: بنت الهوى، بعد 
الوداع، موعد مع احلياة، موعد مع السعادة، دعاء الكروان، ارحم دموعي، أفواه 
الشخصيات اخلجولة، وهي  الراحلة من  وأرانب وغيرها من األعمال . كانت 
الفنانة الوحيدة التي قبلت القبلة فقط من عمر الشريف قبل وأثناء الزواج، 
ولكن بعد انفصالهما كانت حريصة على مراعاة مشاعر زوجها الدكتور محمد 
عبد الوهاب بسبب تصريحات الشريف بأنه ما زال يحبها. يذكر أن سيدة 
الشاشة تزوجت ثالث مرات: األولى من عز الدين ذو الفقار وأجنبت منه ابنتها 
نادية، والتي كانت متواجدة معها بشكل مستمر، خصوصًا في الفترة األخيرة 
وحضورها مراسم اجلنازة، والزوج الثاني عمر الشريف، والذي أجنبت منه طارق 
ولم يكن متواجداً، وانهار عمر فور سماعه خبر وفاتها لدرجة أنه ذهب إلى 
تزوجت من محمد  وأخيرا  اخلبر،  يتأكد من  القطامية كي  مدينة  منزلها في 
عبد الوهاب. فاتن حمامة على الرغم من تقدم سنها إال أنها كانت حريصة 
على متابعة األوضاع السياسية، وذهبت إلى احلفل الذي أقيم مبناسبة عيد 
وقّبل  بنفسه  إليها  نزل  الذي  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  وقابلت  الفن، 
يديها على ما قدمته للسينما املصرية، متمنيا عودة السينما لتصبح كما 
كانت الدخل الثاني بعد القطن. عدد من النجوم قدموا شهاداتهم عن الراحلة 
«سيدة الشاشة»: املمثلة يسرا  حزنت كثيرا فور سماعها اخلبر وأشارت إلى 
أنها  إال  سنها  كبر  من  الرغم  وعلى  لها.  الروحية  األم  تعتبرها  كانت  أنها 
كانت متابعة ملا يظهر على الشاشة. وأضافت: «كلمتني وقت عرض سرايا 
عابدين وكانت منبهرة به الله يرحمها». املمثلة إلهام شاهني:  حتدثت مبنتهى 
احلزن واأللم بعد حضورها اجلنازة وقالت: «كان وراءها الكثيرون، وكانت تقول 
لي إنني مثل ابنتها ألنني أشبها كثيراً». املمثلة لبلبة: أنا لم أعمل معها 
في  معها  وجلست  وأحترمها،  أحبها  ألنني  عليها  حزنت  ولكني  قبل،  من 
أحد املهرجانات وحدثتني عن فيلم «ليلة ساخنة»، إضافة ملتابعتها مسيرتي 
الفنية، ألنها أيضا بدأت مثلي كطفلة. وهي صاحبة ذوق رفيع، لدرجة أنها 
أرسلت لي مرساًال عن إعجابها بدوري في «صاحب السعادة». املمثلة سميرة 
عبد العزيز زوجة الكاتب محفوظ عبد الرحمن:  بكت ألنها كانت من أقرب 
املقربني للراحلة بالوسط الفني، والوحيدة التي كانت على اتصال بها، ورافقتها 
إلى املستشفى. وقالت إنهما صديقتان منذ مسلسل «ضمير أبلة حكمت» 
وحزينة أشد احلزن، وإنها لم تصدق اخلبر إلى أن تأكدت من ابنة أخيها. جمال 
فاتن  الراحلة  املصرية  املمثلة  سليمان،  جمال  السوري  املمثل  نعى  سليمان: 
مواقع  أحد  على  اخلاصة  صفحته  في  كتب  حيث  مؤثرة،  بكلمات  حمامة، 
التواصل االجتماعي: «الكل يبكي فاتن حمامة. وبعض هذا الكل منافق، ألن 
فاتن حمامة ليست شخصا فقط، بل قيمة فنية واجتماعية. بعض املنافقني 
الذين يبكونها اليوم سبق أن داسوا بأقدامهم تلك القيم من دون اكتراث، إن 
كانت  التي  الفنية  القيم  نحترم  أن  يجب  كان  فاتن حمامة  نحب  فعال  كنا 

متثلها، وأن نبني عليها».
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 Murex D’Orأطّلت الفنانة العراقية رحمة رياض احلاصلة على جائزة ال 
لعام 2014 عن فئة أفضل جنمة عربية صاعدة، بفكرة مبتكرة وصورة حصرّية، 
في تصميٍم خاص ألغنيتها «عنودي»، ملا بات يعرف بالLyric Video؛ أي 
االعتماد على كلمات األغنية كعنصر أساسي للصورة التسويقية املطروحة.

أشرف على هذا العمل املخرج جاد شويري متهيدًا لتصويره لألغنية على طريقة 
الفيديو كليب وعرضها على الشاشات التلفزيونية. 

“lO �d �«” Ë “d 
«d  �” �U �U �d N � WL $ œ«b � U �U 
œ

“‚u � � K � w �œ” Ë 
تشارك  التوالي،  على  الثاني  للعام 
«برنسيسة الغناء العربي» الفنانة ديانا 
الغنائية  املهرجانات  أهــم  في  ــداد،  ح
إطاللتها  تبدأ  حيث  والعربية،  اخلليجية 
من خالل مهرجان «الربيع» في دولة قطر 
يوم 24 يناير اجلاري، مبشاركة الفنان علي 
عبد الكرمي، في املرة الثانية في املهرجان 
الغنائي الذي يجمع أهم جنوم الغناء في 

التالية،  الدوحة. املشاركة  الريان في  العربي، من تنظيم إذاعة صوت  الوطن 
ستكون ضمن حفالت مهرجان دبي للتسوق 2015، يوم 29 يناير اجلاري، 
حيث  ناجح،  جماهيري  حفل  في  أيضًا  املاضي  العام  مشاركتها  بعد  وتأتي 
عساف،  محمد  الفنان  مبشاركة  لإلعالم،  دبي  مسرح  على  إطاللتها  ستكون 
ومن تنظيم شركة بالتينيوم ريكوردز التابعة ملجموعة mbc اإلعالمية. وفي 
إلى مدينة  ديانا حداد  الفنانة  أنظار وعشاق  2015، ستتجه  فبراير   6 يوم 
الكويت، وعلى مسرح صالة التزلج، في مشاركتها مبهرجان «فبراير الكويت 
2015» الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات واملرئيات بالتعاون مع مركز عبد 
الله رويشد للحفالت، مبشاركة الفنان خالد عبد الرحمن والفنان جابر الكاسر. 
ومن امللفت أن جميع احلفالت الغنائية، تأتي بعد أن طرحت ديانا حداد ألبومها 
تعاون من  أول  واملرئيات في  للصوتيات  روتانا  إنتاج  اجلديد «يا بشر»، من 
الغنائي  برنامجها  خالل  اجلديدة  أغنياته  بأداء  ستقوم  والتي  اإلنتاج،  ناحية 
في حفالتها الغنائية الثالث، والتي ستقيم ألجله مجموعة من البروفات مع 
فرقتها املوسيقية. وتضمن ألبوم «يا بشر» 14 أغنية جديدة، تعاونت فيها 
مع مجموعة كبيرة من أهم الشعراء وامللحنني واملوزعني املوسيقيني، وتنوعت 

اختياراتها في املواضيع املطروحة اجلديدة التي تقدم ألول مرة.
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مبناسبة مرور أربعني عامًا على غياب كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، تقوم جلنة 
تكرمي روّاد الشرق بتنظيم مهرجان إلحياء هذه الذكرى التي تصادف يوم الثالثاء 
في 3 شباط 2015 عند الساعة السابعة مساًء وذلك في قصر األونيسكو – 
بيروت. (علمًا بأن الراحلة قد غّنت في قصر األونيسكو مرتني في عام 1954 
و1965)، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة في لبنان وبالتعاون مع بلدية بيروت 
والسفارة املصرية في بيروت، مبشاركة األوركسترا الوطنية بقيادة أندريه احلاج .

هذه  عربيات إلحياء  فنانات  أربع  تقدمي  من خالل  عربية  دول  أربع  ستشارك 
الذكرى، وهن: نادين صعب من لبنان الدولة املنظمة، كارمن سليمان من مصر 
بلد صاحبة الذكرى، يسرى محنوش من تونس ونزهة الشعباوي من املغرب .

«u  	U � �� � w �u �b � ∫«d � 
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من  كبيرة  مجموعة  بحضور  الشرطة  عيد  مبناسبة  ألقاها  التي  كلمته  في 
املمثلني والفنانني املصريني طالب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي اجلميع 
ببعث روح التفاؤل للمواطنني بكل الطرق، ووجه رسالة للممثل أحمد السقا 
وزميلته يسرا وقال: «أحمد واألستاذة يسرا صدقوني هتتحاسبوا على كده»، 
فوقف السقا وحّياه. وأضاف السيسي في كلمته أن الفنانني مطالبني بنشر 
األمل من خالل أعمالهم فوعده السقا بذلك، وطالبه الرئيس بأن يكون ذلك 

من رمضان املقبل.
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ثالثة مشاريع للفنانة سوزان جنم الدين دخلت في أولها وتنتظر الدخول في 
االثنني اآلخرين خالل الفترة القريبة املقبلة. ففي تصريحات  لها أكدت سوزان 
أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «احلب في زمن احلرب»، مع املخرج 

عبد اللطيف عبد احلميد وهو من إنتاج املؤسسة العامة للسينما.
أما في الدراما فتتحضر جنم الدين للدخول في مشروع كبير مع املخرج جندت 
أنزور من خالل مسلسل «امرأة من رماد»، وتنتجه مؤسسة اإلنتاج الدرامي في 
دمشق ليعرض العام احلالي. وفي مسلسل آخر، تعود سوزان إلى مسلسل 
«طوق البنات» في جزئه الثاني الذي تنتجه شركة قبنض بعد اعتذارها املوسم 
رمضان  شهر  في  عرض  الذي  األول  جزئه  في  البطولة  دور  لعب  عن  املاضي 
الفائت. ولم تتحدث سوزان عن دوريها في املسلسلني مفضلة ذلك حني تبدأ 
رحالت  بعد  بدمشق  احلالي  الوقت  في  الدين  جنم  ســوزان  وتقيم  بالتصوير. 
عديدة لها إلى بيروت وأميركا، وكذلك في دبي وأبو ظبي حيث شاركت في 

مهرجانات عربية في املدينتني.
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عمر  عن  إبراهيم  ثريا  املصرية  املمثلة  توفيت 
في  مشاهدها  تصوير  أثناء  عاماً،   76 يناهز 
إبراهيم  املخرج  مع  فيه  تشارك  جديد  فيلم 
 ،1939 أيار   10 مواليد  من  إبراهيم  عمران. 
وشاركت في أدوار ثانوية في العديد من األعمال 
الفنية وتقوم في أغلبها بدور األم. من أعمالها 
و»تامر  واملساء»  الصباح  «حديث  مسلسالت 
ومن  حــرجــة»،  و»حلــظــات  ــل»  ــب و»اجل وشوقية» 

للتمثيل  هاوية  وكانت  و»كتكو»،  والثعبان»  و»السلم  كرمي»  أفالمها «حرمي 
فمثلت على مسرح الثقافة اجلماهيرية ولها من األبناء ثالثة ولدين وبنت.

 U � Íd L �ÆÆÍ—«Ëœ√ w � w M L � � 
 »U � («ò ∫s
d �U � 

åW �u  	 ¡w � X K L �
قدمت  عندما  أيضًا  نفسها  على  تفوقت  أنها  لدرجة  املقاييس  بكل  جنمة 
برنامج «مصر البيت الكبير» بشهادة اإلعالميني محمود سعد وهالة سرحان، 
ولم تكتِف جنمتنا بذلك، بل في كل موسم رمضاني تقدم عمالً، وكان آخر 
أعمالها مسلسل «دكتور أمراض نسا» مع مصطفى شعبان. وهي حتدثنا عن 
”دكتور  اللقاء: قمت مؤخرًا مبسلسل  أخبارها في هذا  املقبلة وآخر  أعمالها 
تختارين  اساس  أي  على  كوميدي،  الاليت  نوعية  من  وكان  نسا“  أمــراض 
أعمالك؟ أهم شيء بالنسبة لي هو ماذا ستقول القصة وهل الفكرة جديدة أم 
ال، وما هو هدفها، وبعدها أنظر إلى دوري، وكلما كان الدور صعبًا أقبل به 
سريعًا ويأخذ كل اهتمامي وأوافق عليه من دون أن امتم قراءة بقية الدور، ولو 
كان الدور سهًال من وجهة نظري عندها أرفض العمل. املسلسل كان يعرض 
هو  املشاهدة؟  نسب  من  احلصري  العرض  يقلل  هل  احلياة  قناة  على  حصريًا 
فعال يقللها جداً، الن مسلسل الشك كان يعرض السنة املاضية على أكثر من 
قناة فضائية والقى جناحًا وحقق نسبة مشاهدة عالية وهذا أضاف للمسلسل، 
القنوات بني بعضها، فكل  السوق وتنافس  لنظام  بالنهاية يرجع األمر  ولكن 
قناة تريد أن تنسب النجاح لنفسها فقط ولكن من يدفع الضريبة في النهاية 
هذا  كلثوم؟  أم  مسلسل  عن  تقولني  ماذا  نفسه.  العمل  صناع  هم  لالسف 
وال  كثيرة  أعمال  ُتقدم  أن  املمكن  من  وكان  جناح  سنة   15 اختزل  املسلسل 
تصل إلى هذا النجاح، والسبب أن لدي أسلوبًا معينًا في اختيار أدواري وأن 
أصبح في الصف األول، فهذه إرادة من رب العاملني والقائمني على املسلسل. 
هل صحيح أن هذا املسلسل تسبب في زيادة كبيرة لوزنك؟ نعم وكان ذلك من 
أسعد حلظات حياتي ألني أكلت كل شيء. وحركات ام كلثوم كانت رزينة وأنا 
شخصية ديناميكية تظهر النحافة أوال على وجهي، أما جسمها فيختلف 
عن جسمي.  ماذا تعلمت من النجوم الكبار؟ محمود مرسي، محمود ياسني 
أحمد زكي أحمد مظهر ويحيى شاهني، عادل أدهم، أمينة رزق، تعلمت من 
هؤالء الفنانني أال أنتظر مقابًال ماديًا من الفن بل أن أنتظر محبة الناس وان 
اختيار  في  يحجمك  احلجاب  هل  أقدمه.  ما  فيما  فني  ثقل  هناك  يكون 
ولم  أدواري  في  يحجمني  احلجاب  بالتأكيد  خلعه؟  في  تفكري  ألم  أدوراك، 
أخلعه، أنا فقط وضعت ”الباروكة“ حصلت مشاكل، لكنني جتاهلت املوضوع 
ألنهم يقدرون فني. وأنا لم أخرج بالباروكة ألتزين بها بل على العكس، فأنا 
وساقي.  ذراعــي  أظهر  أن  أحب  وال  أحتشم  أنا  محجبة،  أصّنف  أن  أحب  ال 
من  ولكن   . للنظر  ملفتًا  وليس  ومحتشمًا  جميًال  شكلي  يكون  ان  أحب 
للمحتشمة  اإلمكان  في  نعم  شعرها؟  كاشفة  تظهر  أن  للمحتشمة  املمكن 
أن يكون. وحني  ينبغي  باحلجاب كما  تلتزم  لم  إذا  أن تظهر كاشفة شعرها 
لم  الفنية وضعت ماكياجًا في أول دور متثيلي لي، ولكني  بدأت مسيرتي 
أستطع أن أخلع احلجاب بكل تفاصيله ألن ”صابرين طول عمرها محتشمة“ 
لدرجة أنني لم أرتِد ثيابًا جديدة حني وضعت احلجاب، ولم أجد صعوبة في 
وأداؤها  وسلوكها  أكون جنمة مصرية جميلة محتشمة  أن  أحاول  ذلك ألنني 
وعملها ال يغضب رب العاملني. ما اجلديد عند صابرين هذه الفترة في السينما 
والتلفزيون؟ ”ال يوجد سينما“ .. أما بالنسبة للدراما فأحاول أن أبحث عن 
”ورق ثقيل“ كرواية أدبية مثالً،  وعرض علي عمل صعيدي وسيكون عمًال 

مهمًا ألن الدراما املصرية محتاجة لهكذا أعمال
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 25 ش.ج

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... 
وسهرة 
بأجواء
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350 غرام طحني
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر

صفار بيضة
ربع كوب زيت زيتون

ماء دافئ حسب احلاجة

∫dOC���« WI|d	
اخلميرة،  البيضة،  صفار  السكر،  الطحني،  نخلط  وعاء  في 
امللح. نضيف املاء بالتدريج الى ان تصبح العجينة متماسكة. 
نترك العجينة لتخّمر ملدة ساعة ونغطيها بالنايلون. لتحضير 
املفروم،  الفلفل  نضيف  يشّقر،  أن  الى  البصل  احلشوة,نقلي 
املفروم.  اللحم  نضيف  ثم  بهار،  الطيب،  جوز  الفلفل.  امللح، 
نقطع  املفروم.  احلبق  نضيف  ينضج  حتى  بالتقليب  نستمر 
ملعقة  ونضيف  ياالصبع  صغيرة,نفتحها  دوائر  الى  العجني 
كبيرة من احلشوة. ونغلقها بالعجينة. ندهن العجينة احملشية 
االبيض  السمسم  من  قليال  عليها  البيضة,ونرش  ببياض 
واالسود ونتركهم ليخمروا ملدة  20  دقيقة في فرن مسّخن 

مسبقا لـ- 190درجة نخبزهم ملدة 20 دقيقة.
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300 غرام حلمة عجل مفرومة
100 غرام فلفل احمر,اخضر,برتقالي 

مقطع الى شرائح رفيعة
50 غرام بصل مفروم 

100 غرام بندورة مفرومة بدون القسم 
الداخلي(بدون البذر)

قليل من احلبق الطازج
قليل من الصنوّبر

ملح، فلفل، جوز الطيب، بهار حسب 
احلاجة

8

395 87

6 748

214
7

5 2

8 74
5
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9 6 3

3 1 8
2

46

3

6 51
4

24 31
7

25

9
1

9

52
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)
حتتفل مبناسبة وتعيش انفعاالت شديدة. قد 
تصغي إلى نصائح صحّية أو تتعّلق بنظام 

غذائّي.. راجع الطبيب ألقّل عارض.


u— (21 نيسان - 20 أيار)�«
تعقد  أن  فحاول  جانبك،  إلى  احلظوظ 
بشأن  تفاوض  الفترة.  هذه  في  اجتماعاتك 

مشروع خّالق، وتلعب مخّيلتك دورًا كبيرًا.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
كن متحّفًظا جًدا، فقد تسمع أخبارًا تزعجك 
رمبا، أو تلتبس عليك بعض األمور. ُيحكى 

عن زواج ال يروق لك أو ارتباط يزعجك.

»��d	ÊU (22 حزيران - 22 متوز)
وعملّية  ممّيزة  جتارب  الفترة  هذه  في  توّقع 
ّية قد يكون لها صدى كبير. ِالعب على  شرائ

ورقة الشفافّية والصراحة أثناء املفاوضات.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
نّظم أعمالك ورّتب أوضاعك بهدوء وتأّني. قد 
ّية وتطلق مشروًعا، وتأتيك  تعالج مسائل مال

املساعدات والدعم من بعض املقتدرين.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
ورغم  جديدة..  نظر  وجهة  على  حتصل 
على  حتّثك  تغييرات  تطرأ  فقد  مزاجّيتك 

احلركة، وقد تتلقى معلومات سرّية مهّمة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
أهدافك  نحو  السير  عن  ُيثنيك  شيء  ال 
أّن  إّال  الّنجاح؛  إحراز  أو  اخلدمات  وتقدمي 

عالقتك بإحدى النساء قد تتوّتر جًدا.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
النقاط  لوضع  املناسب  الظرف  أو  احللول  جتد 
نقاشات  األثناء  هذه  تدور في  احلروف.  على 

سرّية، ويلعب األصدقاء دورًا في حياتك.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
إلى  يقف  واحلظ  للتقّدم،  مناسب  الوقت 
بلدان  إلى  األفق  في  سفر  هناك  جانبك. 

بعيدة؛ قد تكون أمامك حواجز كثيرة.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
ستسمع مالحظات جّيدة. وقد تالحق قضّية 
رومانسّية أيًضا. تخفي بعض النوايا وتفّكر 
بسفر قريب، وقد يكون احلديث عن ورشة عمل.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
قد يزعجك بعض املتعاملني أو أحد املقرّبني 
ويسّبب لك املتاعب. تطرح بعض الّتساؤالت 

أو تبحث في شراكة ال بّد من حسمها.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
دقيقة وحتمل  الفترة  هذه  بجديد.  تتورّط  ال 
أحدهم  يحاول  واملناوشات.  اخلالفات  بعض 
التعرّض لسمعتك أو تشويه صورتك، فانتبه.





442015 w½U¦�« Êu½U� 23  WFL'«

 «b¹bł U−²M� ÕdDð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý
 Egg McMuffin  g??¹Ëb??½U??Ý  ∫U??N??ŽËd??�  w??�
 Á—UJ²Ð«  -  Íc�«Ë  ¨i³³�«  g¹Ëb½UÝ  Íu²×¹
 vKŽ¨ …b??×??²??*«  U???¹ôu???�« w??�  U??M??O??²??�??�« w??�
 bF¹Ë  Æ…—ËbMÐ  W×¹dýË  ¡«dH	  WM³ł  ¨WCOÐ
 Egg g??¹Ëb??½U??Ý ÆW??H??O??H??š W??O??ŠU??³??	 W??³??łË
 u??M??O??A??ðu??ÐU??�  …u???N???
  W??�U??{S??Ð  McMuffin
 ÆÃÆ‘  ≠14.90  »  Êô«  WK�UJ²�  —uD�  W³łu�
 w� ¨13∫00 WŽU��« v²Š Âu¹ q� d�u²�  jI�

 …—U²�*«  rŽUD*«  s??�  œb???ŽË  tO�U�  „U??�  ŸËd???�
 ‚d??H??� ¸ q??O??zu??L??ý ÊU????ł ¸ r??O??½u??�« ∫W??O??�U??²??�«
 ¸ Œd??¹b??¼ M  lL−� ¨ Ëd??O??Š XOÐ ¸ w??½ôu??ł
 ‚dH�  ¸  U??ð«   U??¹d??�  ¨ÊuH�²¼  d??ŽU??ý  lL−�
 —UH�  ‰u½uÝ  ¸  rO¹UHý  ¸  f¹b¹dH�«≠ÊËdš“
 —̈u²�OMO� ÊbM� ¸ VOÐ« qð ¨·uKO�¹« ¸ U½u¹
 ÁeM²�  ¸   VOÐ«  qð  ¨bKOAðË—  …œU??ł  ¸  VOÐ«  qð
 ¸  ÊU??ł   U??�—  ÊuK¹«  lL−�  ¸  VOÐ«  qð  d̈×³�«

ÆU�U� XOÐ ¸ ÊuO�²� ÊuA¹— ¨·U¼e¼ lL−�

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

 YooHoo »UF�√
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

∫oKDð d̈OHOKO½u¹ s� …bz«d�« wND�« W�—U� —̈uM�
ÊdH�UÐ q�²OMA�« e Ú³) e³ Ôš  U²� WDKš ≠åÊdH�« v�«Ë q�²OMýò

 e³ Ôš   U²�  WDKš  –  åÊdH�«  v??�«Ë  q�²OMýò  oKDð  d̈OHOKO½u¹  s�  …bz«d�«  wND�«  W�—U�  —uM�
 30%  u×½  vKŽ  Íu²×¹  åÊd??H??�«  v??�«Ë  q�²OMýò  l??�  “u³�*«  q�²OMA�«  Æq�²OMA�«  e Ú³)
 w�  WO³Fý  d¦�ô«  ÂUFD�«  Ÿ«u??½«  ÈbŠ«  u¼  q�²OMA�«  Æ™wKI*«  q�²OMA�«  l�  W½—UI�  X¹“  q
«
 25  ‰UOłQÐ   özUF�  ¡U�½  5Ð  —uM�  W�—U*  ŸöD²Ý«  s�  ‰b²�¹  ÆœôËô«  Èb??�  WKCH*«Ë  œö³�«
 60%  ¨¡«b??ž  W³łu� q�²OMA�«  ‰ËUMð ÊuKCH¹ s??¼œôË« Ê«  X�U
 ¡U�M�«  s� 71%  d̈¦�«Ë WMÝ
 Ê«  X�U
  ¡U�M�«  s�  45%  Ë  UOŽu³Ý«  …d�  q??
ô«  vKŽ  q�²OMA�«  d ÒC%  UN½«  X�U
  ¡U�M�«  s�
 ¨œö³�«  w�  —uM�  r
UÞ  Æ«dO¦�  sNI¹UCð  WIOI(«  Ác??¼Ë  Î̈UOKI�  ÊuJ¹  ÁdC%  Íc??�«  q�²OMA�«
  U²� WDKš – ÊdH�« v�«Ë q�²OMý «Ë—ÒuÞ ¨œö³�« Ã—Uš w� W�—ULK�  …UND�« —U³� l� ÊËUF²�UÐ

 c¹c�Ë Òg¼ q�²OMAÐ l²L²�« b¹d¹ «c¼ l� t½« ô« wKI�« VM& qCH¹ s� qJ� lz«— qŠ – q�²OMA�« e Ú³) W	Uš e³ Ôš
 u¼ ÊdH�« v�«Ë q�²OMýå∫œö³�« w� dOHOKO½u¹ w� wND�« ŸUD
 o¹u�ð d¹b� d̈ý« ÍU²¹« ‰«u
_ UI�Ë Æf½U−²� ¡UDGÐ
 s� Ë« WOz«cG�« rOI�« YOŠ s� ¡«uÝ ¨wKIK� q¹bÐ sŽ Êu¦×³¹ s2 q�²OMA�« wJKN²�* WOIOI(« WłU(« w³K¹ Z²M�
 Æå5JKN²�*« p¾�Ë_ w�U¦*« q(« `M1 WBB�*« e³)«  U²HÐ q�²OMA�« eÚ³š s� dOšô« Z²M*« ÆdOC×²�« WOKLŽ YOŠ
 cM� œö³�« w� 5MÞ«uLK� ·ËdF*«Ë Í—uDÝô« …UND�« dO³� W�uD³Ð WO½öŽ« tKLŠ tI�«d²Ý ÊdH�« v�«Ë q�²OMý ‚öÞ«
 W
uH�� WCOÐ w� ÃUłb�« —b	 `z«dý fLG½ ÆWł—œ 200  …—«d×Ð ÊdH�« s Ò��½ ∫dOC×²�«  ULOKFð  Æ90  ? �«  «uMÝ
 qł« s� ÃUłb�« —b	 `z«dý l� ¡öD�« jOKš vKŽ bO�« WHJÐ jGC�« V−¹ ÆÊdH�« v�«Ë q�²OMý WDK�Ð «bOł UNODG½Ë
 v�« WOMOB�« q šb½ ë³ Ó)« ‚—Ë l� W¹u²�� WOMO	 vKŽ q�²OMA�« lD
 V Òðd½ Æf½U−²�Ë q�U� qJAÐ UN²ODGð ÊUL{
 dE²M½ ¨ÊdH�« THD½ ÆWO�U{« ozU
œ 5≠10 …b* e³)« lÐU²½Ë q�²OMA�« lD
 VÒKI½ ÆWIO
œ 15 …b* e³�½Ë ÊdH�« jÝË
 ©ÂUEF�«Ë bK'« ÊËbÐ® pLÝ tOKO� Ë« ·uHK� ¨ÊuOM³�Uý lI� ¡öÞ UC¹« sJ1 ∫l¹uM²K� W×OB½ ÆUMšUÝ t�ÒbI½Ë 5²IO
œ
 Âu¹œu	u½u� vKŽ Íu²×¹ ô åÊdH�« v�«Ë q�²OMýò Æ…u³F�« ·öž vKŽ …—u�c*« dOC×²�«  ULOKF²� UI�Ë U¼dOC%Ë
 Â«dž 700 u×½ ¡öD� VÝUM�Ë Â«dž 180 …u³FÐ o¹u�²�«  UJ³ý w� Z²M*« ŸU³¹ ÆWE�UŠ …œU� W�U{« ÊËbÐË ◊U�uðuKž

Æ©q�²OMý lD
 6≠9® ÃUłœ —b	
 

wÐdF�« jÝu�« w� rOKF²�« d¹uDð qł« s� Ÿd³²�« w� …dL²�� „eOÐ
œö³�« w� WOŽUL²łô«  «u−H�« hOKIðË rOKF²�« d¹uD²Ð „eOÐ Â«e²�« s� ¡e−� Ÿd³²�« wðQ¹

 tÐ ”—b¹Ë ËdLŽUHý w� åvIOÝu*« XOÐò wIOÝu*« bNFLK� ‰«u�QÐ dOšô« ‰Ëô« Êu½U� dNý w� „eOÐ W�dý XŽd³ð
 w� ÕuLD�« oKDM� s�Ë ¨lL²−*« qł« s� UNÞUA½ s� ¡e−� „eOÐ W�dý s� Ÿd³²�« «c¼ wðQ¹Ë ÆWIDM*« s� V�UÞ 400
 WOŽUL²łô«Ë WOLOKF²�« ¨W¹uÐd²�«  «u−H�« hOKI²� Z�«dÐ rŽbÐ „eOÐ ÂuIð Æœö³�« w� WOŽUL²łô«  «u−H�« hOKIð
 d³Ž …bŽU�*« r²ð Æœö³�« ¡Uł—« w� UO�«dGłË UOŽUL²ł« e�d*« sŽ …bOF³�«  «bK³�« w� WHOFC�« WO½UJ��« `z«dA�« 5Ð
 W�UI¦�« ¨qLF�« ¨ÁU�d�« ‰U−� w� —uNL−K� …eOL*« WL¼U�*«  «– ¨ U³ÝUM*«Ë Z�«d³K� W¹UŽd�« `M�Ë ÍœU*« rŽb�« `M�
 sL{ Ã—bMO� Ÿd³²�«  «c¼ wðQ¹Ë ÆUOKŽ W¹u�ËQ� ¨◊U??ÝËô« q� w� ¨œö³�«  w� WOÐd²�«  d¹uDð UC¹« l³D�UÐË ÊuMH�«Ë
 ‰ULŽô«  «bOÝ qO¼Qð rŽbðË ¨“5LÝU¹” WOFLł w� WDA½« UNM� ¨wÐdF�« jÝu�« w� „eOÐ UNÐ jAMð WO�U{« l¹—UA�
 w� q
«uA�« ·ô¬  U¾� v�« qB¹ —UL¦²ÝUÐ wKLŽ qO¼QðË W³ÝuŠ e�«d� ÕU²²�« v�« W�U{« «c¼ ¨wÐdF�« jÝu�« w�
 Æ©œö³�« ¡Uł—« w� e�d� 18 5Ð s�® WK�d�«Ë UJŽ q¦� WDK²��  «bKÐ w� UC¹«Ë U�d¹Ë …dOD�« ¨r×H�« Â« ¨…d	UM�« ∫ «bKÐ
  «bK³�« ÊUJ�� W¾�UJ²� ’d� `M� qł« s� ¨“Õ«u³ð” WOFLłË „eOÐ 5Ð ÊËUF²�UÐ XLO
« qO¼Q²�«Ë W³Ýu(« e�«d�
 t½« YOŠ ¨WOðUO(«  «—UN*« d¹uDðË WOłu�uMJ²�« qzUÝu�« ‰öš s� œö³�« w� UOŽUL²ł«Ë UO�«dGł e�d*« sŽ …bOF³�«
 d¹b�Ë fÝR� ¨WK�½ d�UŽ ÆÈdš« …dO¦�  UOFLł Èb� UL� U�d¹ w� ÍdO¼ULł e�d� ¡UMÐ - WL¼U�*« Ác¼ WDÝ«uÐ
 jÝu�«Ë —uNL−K� Ÿd³²K� UN²¹e¼UłË Âd²;« UNŽd³ð vKŽ „eOÐ W�dý dJA½ s×½” ‰U
Ë „eOÐ W�dý dJý ¨WÝ—b*«
 s� sJL²MÝ t�öš s� Íc�«  Ÿd³²�«  s� ÊËbOH²�OÝ ¨WÝ—b*«  »öÞË UML{ U�uNH� fO� d�ô« «c¼ ÆW	Uš wÐdF�«
 Æ—UG	 5½UMH� WOMN*«Ë WOB�A�« »öD�«  «—b
 s� “eF½ l³D�UÐË rOKF²�« ·dž d¹uDðË …b¹bł WOIOÝu�  ô¬ ¡«dý
 ¨”«b¼ ÍU?Ç Æ“lL²−*« w� …dL²�*« WDA½ô« Ác¼ vKŽ Â«d²Šô« q�Ë „eOÐ W�dý ËcŠ Èdšô«  U�dA�« Ëc% Ê« ułd½
 UNðUŽd³²Ð „eOÐ d�Hð “‰U
 ¨lL²−LK�  UŽd³²�« eO�d²Ð ÂuI¹ s�Ë ¨„eOÐ w�  U�ÝR*«  ôUBðô ÂUF�« d¹b*« VzU½
 WO½UJ��« `z«dA�« 5J9Ë rŽbÐ —«dL²Ýô« „eOÐ W�dý ÍuMð ÆW�UŽ œö³�« w� rOKF²�« d¹uD²�Ë W	Uš wÐdF�« jÝuK�

Æ“lOL−K� ’dH�« R�UJð WŠUð« qł« s� rOKF²�« ‰U−� w� e�d*« sŽ …bOF³�«  «bK³�« w�

 XO³K� ”uK'« ·dž Íd²A½ ∫…b¹b'« WM��« W³ÝUM0
ÂuO�« fH½ w� XO³�« v�« UMF� U¼cšQ½Ë UOJ¹« s�

 u???¼u???¹®  Yoohoo and Friends  »U????F????�«
 s�  U???½«u???O???Š W??Žu??L??−??� ÷d???F???¹ ©¡U?????
b?????	_«Ë
 »UF�« l??¹“u??ð r²¹ ÂU???¹_« Ác??¼ w??� Ær??�U??F??�« ‰u??Š
 rŽUD�  WJ³ý  w??�  Yoohoo and Friends
 sLC²ð Æq??O??� w??ÐU??¼ W??³??łË q??� l??� “b??�U??½Ëb??�U??�
 Êü«  «u???F???L???ł«  ÆW??H??K??²??�??�  »U???F???�√  10  W??Žu??L??−??*«
 q??�  l????�  Yoohoo and Friends  »U????F????�√
 lOLł …b??¼U??A??� r??J??½U??J??�S??Ð Æq???O???� w???ÐU???¼ W???³???łË
W??O??Ðd??F??�« W??G??K??�U??Ð X??½d??²??½ô« l??
u??� w???� »U???F???�_«
w w w Æ m c d o n a l d s Æ c o Æ i l Ø a r
 l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q�

 …b¹b'«  U�eK²�*«Ë ÀUŁô« l� týUF½«Ë XO³�« b¹b−²� VÝUM*« X
u�« u¼ «c¼ ¨…b¹b'« WM��« ‰uKŠ l�
 ¡Uł—«  qJ�  U�eK²�*«Ë ÀUŁô«  s� WFÝ«Ë WKOJAð UOJ¹«  w� «Ëb& Ê« rJMJ1 ÆWKOL'« rO�UB²�«   «–Ë
 Ê«  qł« s� ÆbŠ«Ë nIÝ X% «c¼ q�Ë WI¹b(«Ë  U�UL(« ¨a³D*«  ¨ÂuM�«  ·dž ¨WAOF*«  ·dG� ¨XO³�«
 WKOJAð «Ëb& Ê« UOJ¹« w� sJ1 ¨UNÐ r²LKŠ w²�« WK�UJ²*« ”uK'« W�dž sŽ Y×³�« ¡UMŽ rJOKŽ d�u½
 ∫WJ³A�« ŸËd� s� Ÿd� q� w� ÂuO�« fH½ w� XO³�« v�« U¼cš«Ë U¼¡«dý sJ1 w²�« ”uK'« rIÞ« s� …dO³�
 ÷dFð ¨XO³�« rOLBðË YOŁQð ‰U−� w� r�UF�« w� …bz«d�« U¼—U³²ŽUÐ ÆÊuO�²� ÊuA¹—Ë UO½U²½ ¨Uð¬  U¹d�
 XO½«u(« w� b¼UA½ Ê« sJ1 ÆWJ³A�« XO½«uŠ w� ”uK'« ·dž r�UŽ w�  UŽdB�« ÀbŠ«Ë dš¬ UOJ¹«
 ÆÂU−Š«Ë  Ê«u??�«  …bFÐ  wB�ý  ‚Ë–Ë  XOÐ  qJ�  W³ÝUM*«Ë  WLLB*«  ”uK'«  rIÞ«  s�  WFÝ«Ë  WKOJAð
 XO³�«  YOŁQðË  rOLB²�  `zUBM�«Ë  —UJ�ô«  ¨¡U??×??¹ô«  `M9  ÍuKF�«  oÐUD�«  w�  …bł«u²*«  ÷dF�«  ·d??ž
 ‚Ë– q� VÝUMð UOJ¹« w� ”uK'« ·dž ÆXO³�« w� rJ¹b� ”uK'« W�dž dEM� q ÒO�ð vKŽ r�bŽU�²ÝË
 wJOÝö� Ë« Y¹bŠ ¨wH¹— rOLB²Ð ¨‘ULI�« Ë« ¨bK'« s� ”uKł W�dž sŽ Êu¦×³ð r²M� ¡«uÝ ¨»uKÝ«Ë
 q�  UNÐ  lL²−¹  w²�«  WŽUI�«  ¨XO³�«  e�d�  w¼  ”uK'«  W�dž  ÆW³ÝUM�  —UFÝQÐË   UÝUI�  …bFÐ  …d�u²�Ë
 ÆUNÐ ÊuŠUðd¹ œd−� Ë« ¨¡U
b	ô« ÊuHOC²�¹ ¨Êu¹eHK²�« ÊËb¼UA¹ ¨ÊuŁb×²¹Ë Êu�K−¹ – WKzUF�« œ«d�«
 rOLB²�«Ë WŠ«d�«  Ê«  U¦³Ž fO�Ë WLN*«  WŽUI�«  Ác¼ ¡UMÐ w� tÐ ”QÐ ô UGK³� dL¦²�¹ UMLEF� Ê«  Ëb³¹
 öŠ ÂuO�« UM� ÷dFð UOJ¹« ÊU� ¨bIŽ q� ”uK'« W�dž œb$ Ê« U½b²Ž« b
 oÐU��« w� UM� Ê« Æ«bł ÊULN�
 Æ—dJ²� qJAÐ UN¦¹b% Ë« ”uK'« W�dž rOLBð …œUŽ« UMMJ1 tðbŽU�0 – WO½«eO� qJ� VÝUM� U¹dO�uð
 w� ÊËb−²Ý ÆeÒO×K� q�UJ�« rOLB²�« ¡UMÐ UN�uŠ s� r²¹ …œUŽË W�dG�« w� w�Ozd�« —u;« W³MJ�« q ÒJAð
 W�«“û� WKÐU
  WAL
ô«  VKž«  ÆWŽuM²� —UFÝ«Ë ÂU−Š« ¨  rO�UB²Ð ”uK'« rIÞ«  s� …dO³� WKOJAð UOJ¹«
 ÂUL²¼ô« s� s ÒJ9 ”uK'« rIÞ« Æb¹bł s� …d� q� wÝdJ�« Ë« W³MJ�« dEM� b¹b& sJ1 YO×Ð nOEM²�«Ë
 …œËe*«  ”uK'«  rIÞ«  Æ—UG	  ‰UHÞ«  UN¹b�  w²�«   özUFK�  WOKLŽ  UNKF−¹  Íc�«  d�ô«  ¨WKN��«  W½UOB�«Ë
 ¡UDG�«   «–  ”uK'«  rIÞ«  Æ·U'«  nOEM²�UÐ  Ë«  W�U�G�«  w�  nOEM²K�  WKÐU
  ¨W�«“û�  WKÐUI�«  WODž_UÐ
 wÝ«d� d̈¹dÝ v�« ‰u×²ð  U³M� UNO� U0  U³MJ�« Ÿ«u½« s� WFÝ«Ë WKOJAð vKŽ Íu²% W�«“û� qÐUI�«
 —̈UO²šö� WODž« …bŽ ”uKł rIÞ Ÿu½ qJ� Ê« YOŠ WHK²�� rO�UB²Ð …dOG	 wÝ«d�Ë qł—ú� rŽœ l�
 UOJ¹« w� ”uK'« ·dž VÝUMð ÆrÝu*« V�×Ð rOLB²�« Ë« ÊuK�« dOOG²� wK	ô« ¡UDG�« b¹b& `O²ðË
 oÐU��« w� UF³²� ÊU� ULMOÐ ÆÊu¹eHK²�« W�dG� WOKLF�« ”uK'« W�dž UC¹«Ë ·uOC�« ”uKł W�dž UC¹«
 sŽ  œUF²Ðô«  -  ÂuO�«  ÊU�  ¨  3≠2≠1  s�  ÊuJ�  b??Š«Ë  ”uKł  rIÞ  ¨b ÒŠu�  qJAÐ  ”uK'«  ‰uKŠ  rOLBð
 YOŠ s� ¨”uK'«  «bŠË YOŠ s� nK²�� qJAÐ ”uK'« W�dž rOLB²� qO� p�UM¼Ë W¹bOKI²�« WI¹dD�«
 wÝ«d�  ¨…dOG	  wÝ«d�  ¨qł—ú�  rŽœ  l�  wÝ«d�  ∫WOKLF�«  WOŠUM�«  s�  UC¹«Ë  WODžô«  Êu�Ë  rOLB²�«
 ”uKł W�dž ¡«dý Ê«  UOJ¹«  UNðdł«  ÀU×Ð«  s� ‰b²�¹ ÆÆÆ…dÝ«  v�«  ‰u×²ð  U³M�  ¨U¹«ËeK�  ‰uKŠ ¨  TV
 ÀUŁ« nzUþË s� bFÐ« b�_ öŠ q ÒJAð Ê« UNÐ ÷d²H¹Ë 5I³�*« WO½«eO*«Ë jOD�²�« Vłu²�ð …Ëdý w¼
 dO³Fð sŽ UC¹«  Êu¦×³¹Ë XO³�« wMÞU
 åW¹u¼ò ”uK'« W�dž ÊËd³²F¹ szUÐe�« Ê« UC¹« `C²¹Ë ¨Èdš«

ÆÆÆrN�uO� ¨rNðU¹«u¼ ¨rNðUOŠ  UOF{u� VÝUM*« wHOþu�« ¡«œô« v�« W�U{« wLOLBð
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