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أخبرنا بعض أخوتنا من الّتجار في وادي 
الّنسناس أّنهم شعروا في األسابيع األخيرة 
وفي ظّل موجة الّتصعيد العنصرّي ضّد 
الِفَلسطينّيني هنا أّن أرزاقهم قد تضرّرت 
املواطنني  زيارة  في  حاّد  هبوط  طرأ  وأنه 
سوق  إلى  القطيعة،  درجــة  إلى  اليهود 
بضائع.  من  احملّالت  تقترحه  وما  الوادي 
بل  ــة  جتــارّي ــة  ورش ليس مجرّد  ــوق  ــّس وال
مبارك  وأثر  الوادي  معالم  من  َمعلم  هو 
فيه هم  والّتجار  ّية  العرب آثار حيفا  من 
األمر  الّذاكرة  ــرّاس  وح املعّلم  هذا  حَفَظة 
اّلذي يستعدي مّنا نحن األهل العرب في 
حيفا العمل على مستويني إلعادة حركة 

الّسوق إلى سابق عهدها وتنشيطها.
ــزوّار  ال تراجع  من  احلــاالت  هذه  مثل  في 
من املواطنني اليهود من املهّم أن نلتفت 
نعوّضهم  وأن  ــاره  وّجت الّسوق  ــى  إل نحن 
الهبوط في مداخيلهم  بالقليل عن  ولو 
الّسوق  هــذا  مع  معامالتنا  نكّثف  بــأن 
وما يعرضه. هذا على مستوى كّل فرد 
العاّم  املستوى  على  ــا  أّم مّنا.  وعائلة 

ّيتان للمساعدة. فهناك إمكان
البلدّية  في  ممّثلونا  يعمل  أن  ـ  ــى  األول
على إطالق حملة بلدّيةـ  بواسطة املجلس 
وادي  في  الّتسوّق  لتشجيع  ـ  البلدّي 
الّنسناس مثلما تفعل البلدّية مع الّسوق 
الّتحتا،  البلدة  في  الّتجارّية  ت  واحملــالّ
وقضاء  الّسياحة  تشجيع  تريد  حيث 
الّنسناس  لوادي  هناك.  والّتسوّق  الوقت 
بدعم  نفسه  احلّق  املمّيز  الّتراثّي  وسوقه 
ـــزوّار.  ال الجــتــذاب  البلدّية  مــن  ــّي  إعــالم
تكرّس  أن  ــوع  الــّن هــذا  من  حملة  وعلى 
خصوصّية هذا الّسوق وتاريخه وشعبّيته 
وأن تهتّم بكسر املقاطعة املستترة وحّث 
الّسوق  ــارة  زي على  املدينة  مواطني  كّل 

واالستفادة من معروضاته.
أن  والبلدّية  ممّثلينا  على  ـ  الّثانية  في 
تعزّز  للّسوق  تطويرّية  خــّطــة  يضعوا 
ــاتــه بوصفه  ــّي ــه ومـــن إمــكــان ــدرات ــن ق م
االجتماعّية  االقتصادّية  للّتنمية  ّية  آل
ّمت  لقد  املدينة.  في  العربّي  للمجتمع 
في  الباب  هذا  في  هاّمة  ُخطوات  إجناز 
تعّد  أن  البلدّية  املاضية وعلى  الّسنوات 
مرحلة جديدة من خّطة تطوير أوسع تقّر 
شروط  وتوّفر  اخلاّصة  الّسوق  هذا  مبكانة 

تطوّره في املرحلة املُقبلة.
إّن أهلنا في حيفاـ  كما في سائر املناطق 
حياتهم  شــروط  ــى حتسني  إل ــون  ــوّاق ت ـ 
ومستوى معيشتهم. ويحّق لهم أن يطلبوا 
ذلك من البلدّية ومن ممّثليهم هناك. إّنها 
حقوق اقتصادّية مبعناها األوضح. وألهلنا 
احلّق في االستفادة من الّطفرة االقتصادّية 
إلى  االلتفات  إّن  املدينة.  في  الّتطويرّية 

ّية  املسؤول قّمة  هو  اآلن  وّجتــاره  الّسوق 
وأّن اصحاب احملّالت  االجتماعّية خاّصًة 
خدمات  أفضل  عقود  مدار  على  قّدموا 
وفق  نعمل  أن  علينا  ــوق.  ــّس ال لـــزوّار 
ندعمهم  وأن  االجتماعّي  الّتكافل  مبدأ 
على  قادرين  وليظّلوا  أرزاقهم  لنحفظ 
حراسة هذا املَعلم الّثقافي الّتراثّي الهاّم.

وشعارنا وسلوكنا في املرحلة املُقبلة ـ كّلنا 
لدعم احملّالت في سوق وادي الّنسناس!
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البلدّية  االنتخابات  عن  تفصلنا  سنتان 
األخيرة وعن آخر اجتماع أهلّي لقيادات 
قضايا  لطرح  واملجتمع  األحياء  ونشطاء 
يحصل  لم  يومها  من  وأحيائنا.  أهلنا 
أّن  نلحظ  ولم  الباب،  هذا  في  الكثير 
قفزة  شهد  أو  تغّير  قد  البلدّي  العمل 
ــا يحصل من  مل احــتــرامــنــا  ــع  م ــة  ــّي ــوع ن
نابًعا من  أمور يومّية. وقد يكون األمر 
ومن  احليفاوّي  العربّي  ــواطــن  امل اقــتــدار 
ومعاجلته  نفسه  على  املتزايد  اعتماده 
وأقسامها  البلدّية  مقابل  الّذاتّية  أموره 
تطوّرات  وليد  األمر  يكون  وقد  بنفسه. 
الّتحتّية  الُبنية  على األرض من حتسني 
وتطوير املرافق في األحياء. مبعنى، أّنه قد 
وّفرت  محمودة  تطوّرات  حصلت  تكون 
عن  ناهيك  هذا،  أفضل.  شروطا  ألهلنا 
ينتمي  مجتمعنا  من  واسعة  شريحة  أّن 
عموًما  املقتدرة  املتوسطة  الفئات  ــى  إل
شؤونا  واهتماماتها  وعيها  في  وجتاوزت 

كّنا حسبناها ذات أهمّية.
بّد  الهاّمة ال  الّتطوّرات  ورّمبا بسبب هذه 
مجتمعنا  بشؤون  املتجّدد  الّتفكير  من 
وقضاياه لتعريفها من جديد وحتديد سبل 
للّتعامل معها. ومن هنا تفكيرنا بصوٍت 
ُمستديرة  طــاولــة  انعقاد  ــضــرورة  ب ــاٍل  ع
للّتباحث  مجتمعنا  ونشطاء  لقيادات 
في أوضاع مجتمعنا في ضوء متغّيرات 
وحتوّالت فيه وفي بيئته احمللّية والُقطرّية. 
الّتغّيرات  هذه  تكن  مهما  أّنه  ونفترض 
ونبحثه  نفعله  ما  هناك  ــزال  ي ال  فإّنه 
بالّشأن  ومعنّيني  ومعنّيات  كقيادات 
العام. فقضايا مجتمعنا وأحيائنا وأهلنا 
لم تنتِه، وإن تكون قد تغّيرت أو تبّدلت.

في  تكرّرت  مستديرة  طاولة  إلى  دعوتنا 
الّشهور األخيرة، خاّصًة، عندما كّنا نشهد 
ا، كاستفحال العنف حّد  ـً حدًثا دراماتيكّي
العتقادنا  هنا  نكرّرها  نحن  وها  القتل. 
بقضايا  ــّي  ــاع ــم اجل الّتفكير  بــضــرورة 
فثّمة  والكبيرة.  الّصغيرة  مجتمعنا 
وثّمة  االجتماعّية  واملشاكل  للفقر  جيوب 
فئات بحاجة إلى دعم وثّمة أمور وجودّية 
فوجودنا  ومتابعة.  توضيح  إلى  بحاجة 
للمشاة  ـــرًا  ومم هنا  ــا  شــارًع يتعّدى  هنا 
حيفا  ــي  وف وطننا  في  هنا  نحن  هناك. 

كيان ثقافّي تاريخّي يسعى إلى تطوير 
حياته ومستوى معيشته وثقافته وإبداعه 
وحتقيق ذاته اجلمعّية والفردّية. مبعنى، أّنه 
ال يزال أمامنا الكثير لُننجزه إذ لم يكن 
سيظّل  اّلذي  والّسؤال  بعدنا.  فلّلذين  لنا 
مطروًحا علينا هو كيف جنعل من حياتنا 
أفضل وكيف نرتقي مبجتمعنا إلى مواضع 
أرقى، خاّصًة مع الفئات املستضعفة فيه. 
فال زلنا بحاجة إلى تعزيز موقعنا وحتسني 

شروط احلياة بكّل املعاني.
على كّل املعنّيات واملعنّيني بالّشأن العام 
مبا  العّدة ويستعّدوا  يعّدوا  أن  في حيفا 
لديهم من أفكار ومقترحات لّلقاء األهلّي 
انعقاده  ومكان  موعده  عن  سنعلن  اّلذي 
مفتوح  والباب  املقبل.  الّشهر  بداية  في 

للجميع على قدم املساواة.

   °U Î�b Ô� W¹«Òd�« ÊuKL×¹ s¹cÒ�« »U³ ÒA�«
الّشباب هو جيل الّشباب وهو في لغتنا 
ــات.  والــّشــاّب ان  الّشّب مجموع  اليومّية 
وجودهم  إلى  الّنظر  نلفت  أن  رأينا  وقد 
العادة  في  يــقــودون  اّلــذيــن  أّنهم  سيما 
الهوّية  عن  الّدفاع  وفّعالّيات  نشاطات 
منعطف من  كّل  في  واحلقوق.  واالنتماء 
في  املقّدمة.  في  نراهم  مجتمعنا  حياة 
كّل جولة لهم صولة وفي كّل شّدة نعّول 

عليهم باعتبارهم الفرج.
من  واســع  بقطاع  مجتمعنا  تبارك  لقد 
امليادين.  كّل  في  الفّعال  الّشاب  اجليل 
هناك  وجدناهم  أنظارنا  وّجهنا  فكيفما 
صبايا وفتياًنا طالبات وطّالًبا ومبدعني 
ومبدعات يحملون حياتنا على أكتافهم 
ويسيرون بنا ُقدًما نحو غد نريده ويريدونه 
ا. فئة مّنا حتتاج التفاتة من  ُمشرًقا زاهًي
املؤّسسات، فئة مّنا تستدعي وقفة إجالل 
في  وغنى  حيوّية  من  تصنعه  ما  على 
احلياة الّثقافّية على مرافقها، في الّشعر 
واألكادمييا  واملسرح  واملوسيقى  واألدب 
أيًضا،  ــرّة،  احل املهن  كــّل  وفــي  والبحث، 

وميادين العمل ال سّيما الهاي ـ تيك.
والّدعم  الّتحّية  مّنا  يستحّقون  ــؤالء  ه
واملساندة. وكان لنا في جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي شرف أن نتعامل معهم على 
ومهنّيات  كمهنّيني  عقود  ثالثة  ــّر  م
ومــرّكــزات  ــادات  ــي وق وناشطات  ونشطاء 
يتبوّأ  أن  ويشرّفنا  هــدف.  ومجموعات 
كثيرون منهم مراكز ومواقع فعل وعمل 

في مجتمعنا. 
ــا نحو  ــرّك قــطــارن ــح ــل الـــّشـــاب م ــي اجل
املستقبل، وعلينا صيانة هذا احملرّك كي 
بركة ال سّيما  احلركة  ـ وفي  احلركة  تدوم 

في احلراك الّشبابّي.
اتنا  وشّب لشبابنا  ــة  ــّي وحت ــة  حتــّي ألــف 
الغّيورين والّناشطني اّلذين يحملون الرّاية 

ويرسمون خيوط األمل. 
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املتمّثلة  األخيرة،  املتتالية  احلوادث  فضحت 
العنصرّية  احلكومة  هــذه  تخّلف  بــكــوارث 
املاطر  الّطقس  أحوال  جانب  إلى  وفسادها، 
أدّق،  بتعبير  أو   – «َجهازّية»  والعاصف، 
دولة إسرائيل «العظمى» وُجنب  الَجهازّية – 
وِشركاتها  ومؤّسساتها  أجهزتها  وضعف 
احلكومّية واخلاّصة - احلقيرة منها واحملتِكرة 
- بالّتعامل مع أبسط الّتغييرات الّطبيعّية 
كرُعبها  متاًما  اخلّيرة،  األمطار  حتمل  اّلتي 
األحـــداث  مــع  بالّتعامل  ووهــنــهــا  وُجبنها 
ُتلهبها  الّساحة،  تشعل  اّلتي  الّسياسّية 
وحترقها، جرّاء جمرة احلقد واإلرهاب والّتعنت 
ٌر وُثلٌل  والّتخلف والعنصرّية اّلتي توقدها زَُم
وإرهابّيي  وفاشّيي  متطرّفي  مــن  كثيرة 
هذه  عــرب  على  احلاقد  اليهودّي  الّشعب 
«القوّية»/الّضعيفة  الّدولة  هذه  في  البالد 

فعًال.
وجيزة،  فترة  كّل  الّدولة،  هذه  مواطنو  يدفع 
ثمن سياسة احلكومة وأحوال الّطقس املتغّيرة 
كبرى  وفــســاد  واحتكار  املّتقدة  ـــاع  واألوض
واخلاّصة؛  احلكومّية  واملؤّسسات  ركات  الشِّ
من  يستحّقه  ما  على  املواطن  يحصل  فال 
بل  اِملنطقة،  نفسها أفضل دول  تعتبر  دولة 
املواطن  ــود  وج ليتحّوَل  ــره(!!).  ــأس ب العالم 
حياته  تهّدد  اّلتي  باملخاطر  حافًال  فيها 
وتنّغص عليه عيشه؛ حيث َتسَتوُِط األمور 
(تختلط وتضطرّب) في هذه الّدولة يوًما بعد 
وعنصرّيتها،  احلكومة  تعّنت  لسبب  يــوم.. 
ــالد أصــحــاب  ــب ـــذه ال ـــرب ه ــا ع ــاره ــق ــت واح
وفساد  وجشع  واحتكار  األصالنّيني،  األرض 
البعد  كّل  البعيدة  وِشركاتها،  مؤّسساتها 
العاملّية  ركات  والشِّ املؤّسسات  متّثله  عّما 

ّية منها.  ّية، حّتى العرب واألوروب
وعدم  والّتخاذل  واإلهمال  والّسرقة  الفساد 
يومّي  شبه  روتيًنا  باتوا  ــواطــن،  امل احــتــرام 
كبريد  ــّدة،  ع سلطوّية  احتكارّية  لِشركات 
بإيصال  «يهتّم»  اّلذي  «العظيم»  إسرائيل 
الرّسائل والّطرود البريدّية خالل عّدة أسابيع 
وأزيَد (في الوقت اُحملّدد!!!)، وِشركة الكهرباء 
بإعادة  تفلح  لم  اّلتي  ــرة»  ــّي «الــّن املتقّدمة 
املساكن  ألوف  لعشرات  الكهربائي  الّتيار 
املستشري  والفساد  ــر،  وأكــث يومني  خــالل 
الّضرائب  وسلطات  إسرائيل،  قطارات  في 
د وال حرج..! وكّل ذلك  واملوانئ، و..، و.. فعدِّ
من دون أّي توضيح أو محاسبة أو إبداء أّي 

اعتذار أو تقدمي أّي تعويض!
 - إسرائيل  بدولة  يعِصف  اآلخر  تلَو  حادث 
ا  ـً ا واقتصادّي ـً ا وسياسّي ـً ا ومجتمعّي ـً طبيعّي
«األصلب»  الّدولة  هذه  فتعجز   – ا  ـً ّي وأخالق
اتها وأدواتها  ّي و«األعظم»، بكّل جبروتها وآل
عن  ــراتــهــا،  وطــائ ــوّرة  ــتــط امل الّتكنولوجّية 
اّلتي  والفاشّية  العنصرّية  لنيران  الّتصّدي 
املتطرّف،  اليهودّي  وعقل  فكر  في  تعّشش 
واحلرائق  يران  الّن ُتشعل  طائرات  متلك  ألّنها 

بدل تلك اّلتي تخمدها!
خابت،  الكهربائّي،  الّتيار  انقطاع  ــرّاء  وج

مجّدًدا، آمال الكثيرين من سّكان هذه الّدولة 
بقوّة دولتهم وعظمتها  واملتباهني  الفخورين 
أصعب  مواجهة  على  الّالمحدودة  وقدراتها 
األزمات واّتخاذ القرارات الّسريعة «الّصائبة» 
الفورّية  وَجهازّيتها  «احلازمة»،  «احلكيمة» 
هذه  أّن  ويثبت،  أثبت  فالواقع  طارئ!!  ألّي 
الّدولة – بخالف ما تروّج له - ال تزال غير 
مستعّدة وغير قادرة على مواجهة أّي طارئ!

على أثر اخلسائر الفادحة اّلتي حلقت بالّدولة 
األولى  الّشتوّية  األمطار  جرّاء  األسبوع،  هذا 
– واآلتي أعظم – وتكّشف بعض الفضائح 
هذه  طواقم  قــدرات  ُضعف  ــاَن  ب والفساد، 
الّدولة، وعدم استعدادها وَجهازّيتها لدرء أّي 
ا أو  ـً ا كان، أو سياسّي ـً خطر ُمحدق، طبيعّي
ا أو الله  ـً ّي ا أو أخالق ـً ا أو مجتمعّي ـً اقتصادّي

أعلم ماذا!
يومني،  أو  يوًما  ــار  األخــب تتّصدر  عناوين 
وطبيعتها  مجاريها  ــى  إل ـــور  األم لتعود 
الَبالدة  إّنها  يُكن،  لم  شيًئا  وكــأّن  ــى،  األول
والّالمباالة، إًذا، في هذه الّدولة وإّنه الفساد 

من دون َحسيب أو رقيب! 
لعام  إسرائيل  ومؤّسسات  ِشركات  هي  هذه 
وتتركه  ــواطــن  امل وحتتقر  حتتكر   ،2015
ــة  دول كحكومة  ــا  ــاًم مت ــألخــطــار..  ل ــرضــًة  ُع
الفاسدة  اجلبانة  الواهنة  الّضعيفة  إسرائيل، 
اّلتي تخاف من اّتخاذ قرارات حاسمة جريئة 
االحــتــالل  نير  حتــت  ـــرزح  ي شعب  لتحرير 
تضمن  كي  ّيته،  واستقالل حرّيته  ومنحه 
واالستقالل  الّطمأنينة  األرض  هذه  لشعب 
واألمان،  واألمن  العاّمة  والّسالمة  الّنفسانّي 
وستبقى على ما  لكّنها ما زالت جبانة – 
مثل  الّتخاذ  مستعّدة  غير  ألّنها   – يبدو 
تلك القرارات. كيف لها وهذه الّدولة األكثر 
اّتخاذ  أمــام  ًة  مخصّي عاجزًة  تقف  تــطــوّرًا، 
األزمات  وحّل  الفساد  لدرء  أبسط،  ــرارات  ق

احلياتّية اليومّية!
كبارها  يهزأ،  اّلتي  ذاتها  الّدولة  هي  هذه 
الّثالث  العالم  دول  ّية  بدائ من  وصغارها، 
أّنها ال  اآلن  لتثبت  ّية،  العرب الّدول  وتخّلف 
ترقى، هي األخرى، حّتى ملستوى دول العالم 
الّثالث في عالجها ألتفه املشاكل وأبسطها، 

أحياًنا عّدة.
واألمطار  البالد  ضربت  اّلتي  العواصف  إّن 
اّلتي غمرتها ألقّل من ربع ساعة أّدت إلى 
انهيار وانقطاع الّتيار الكهربائّي عن أكثر 
من 35 ألف بيت في دولة «الّنور والتنوّر»، 
فانهارت اجلسور واجلدران، وسقطت الرّافعات 
و..  و..  املياه..  وفاضت  واألشجار،  واألعمدة 
والوحل..!  املياه  من  بحر  في  الّدولة  لتغرق 

لرداءة الُبنى الّتحتّية وغيرها من املساوئ.
الفساد  من  وحــل  في  غارقة  لدولة  فكيف 
ورفضه،  اآلخر  ونبذ  والكراهَية،  والعنصرّية 
ّية  والّتطرّف والبطش والعنف، والعقلّية احلرب
املواطن  أولوّياتها  سّلم  يحتّل  أن  واالحتالل، 
العادّي اّلذي يقبع حتت احتكار واحتقار ِشركات 
وفسادها! الــّدولــة  هــذه  ووزارات  ومؤّسسات 
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أّن  موثوقة  مصادر  من  ”حيفا“  صحيفة  علمت 
األسبوَعْني  في  مورست  شديدًة  ًة  حكومّي ضغوطاٍت 
قرار جتميد  إلغاء  لعدم  حيفا،  بلدّية  على  األخيرْين 
ّية الّدعم اّلتي تقّدمها ملسرح ”امليدان“، بقيمة  ميزان

ا. ـً تزيد عن مليون شيكل سنوّي
وقام كلٌّ من وزيرة الّثقافة ميري ريچڤ ووزير الّداخلّية 
سيلڤان شالوم (وكالهما من حزب «الليكود») بإجراء 
في  أعضاء  ومع  البلدّية  موّظفي  كبار  مع  اّتصاالت 
املجلس البلدّي، لإلبقاء على الّتجميد. هذا مع العلم 
البلدّية،  رئيس  في موقف  ا  ـً ّي إيجاب تغّيرًا  هناك  أّن 

يونا ياهڤ، باّجتاه إلغاء الّتجميد.
في  الُعليا  احملكمة  جلسة  تأجيل  ّمت  وباملقابل، 
البلدّية  ضّد  «امليدان»  مسرح  قّدمه  اّلذي  االلتماس 
واّلتي  «عدالة»،  مرَكز  خالل  من  الّثقافة  وزارة  وضّد 
كان من املقرّر أن ُتعقد، يوم أمس اخلميس. وّمت حتديد 
الّثاني القادم،  جلسة جديدة ليوم األربعاء 4 تشرين 
أي بعد جلسة املجلس البلدّي املقرّرة ليوم الّثالثاء 3 

تشرين الّثاني/نوڤمبر.
صحيفة  مع  أحاديث  في  مّطلعة،  مصادر  ورّجحت 

وزارة  إدراك  بعد  تأتي  الّتطوّرات  هذه  أّن  «حيفا»، 
الّثقافة بأّن موقفها القانونّي ضعيف، خاّصًة في ظّل 
الّثقافة  وزيرة  تدّخل  مبنع  القضائّي  موقف  املستشار 
والّثقافّية  ّية  الفّن باملضامني  سياسّي  جسم  أّي  أو 
على  الّضغط  يتّم  وبالّتالي  الّثقافّية.  للمؤّسسات 
ّية  قضائ كــورقــة  الّتجميد  على  لإلبقاء  البلدّية 

وجماهيرّية.

°UOK ÔŽ W ÒOÝUOÝ  ö Òšbð ™™
موقف  أّن  «حيفا»  صحيفة  علمت  أخرى  جهة  ومن 
ريشف  احملامي  حيفا،  لبلدّية  ّي  القضائ املستشار 
كتل  بعض  أّن  إّال  الّتجميد.  إلغاء  هو ضرورة  حني، 
و«البيت  «الليكود»  سّيما  ال  البلدّية،  في  اليمني 
العتبارات  اإلجراء  هذا  لتعطيل  تضغط  اليهودّي»، 
هذه  وتنوي  ّية.  احلال األوضـــاع  ُمستغّلة  سياسّية، 
إلى  الّثكلى»  «العائالت  مندوبي  استدعاء  الكتل 
إحراج  لهدف  الّثالثاء،  يوم  البلدّي،  املجلس  جلسة 
رئيس البلدّية وتشكيل ضغط على أعضاء املجلس 
الّتجميد،  بإلغاء  ــرار  ق اّتخاذ  من  ومنعهم  البلدّي 

عشّية جلسة احملكمة.
وكانت «جلنة الّدعم» قد عقدت، مطلع األسبوع، جلسًة 
االّتصاالت  عن  خاللها  الكشف  ّمت  املوضوع،  لبحث 
احلكومّية املكّثفة، والّضغوطات ملنع اّتخاذ قرار إلعادة 
الّدعم. هذا مع العلم أّن مسرح «امليدان» قد قّدم كّل 
ّية اّلتي طلبتها البلدّية. وجاء هذا بعد  الّتقارير املال
تراجع جزء من أعضاء جلنة الفحص اّلتي ّمت تشكيلها 
في شهر أّيار 2015 عن الّتفاهمات اّلتي ّمت الّتوّصل 
إليها، واّلتي قضت في حينه بإعادة الّدعم. وذلك بعد 

تدّخل رئيس حزب «البيت اليهودّي» الوزير نفتالي 
بينت وجهات حكومّية أخرى. 

°Á«u�_« Òr� Òb{ ™™
أسعد  سهيل  د.  حيفا،  بلدّية  رئيس  نائب  ــال  وق
«حيفا»،  لصحيفة  خــاّص  تصريح  في  («اجلبهة») 
أمس اخلميس: منذ تفّجر هذه القضّية وحّتى اليوم 
أّي  ورفض  للمسرح  الّدعم  إعادة  وهو  ثابت؛  موقفنا 
الّتطوّرات  الفنّية.  مضامينه  على  سياسّية  رقابة 
ّية باملُجمل، وُتثبت صّحة موقفنا، وأّن  األخيرة إيجاب
االعتبارات الواقفة وراء جتميد الّدعم ملسرح «امليدان» 
ليست قانونّية، وطبًعا ليست ِمْهنّية، وإّمنا اعتبارات 

سياسّية محض.
جميع  على  اّتصاالتنا  نواصل  أسعد:  د.  وأضــاف 
اُخلطوات  هذه  إلغاء  أجل  من  البلدّية  في  املستويات 
اجلائرة، ونعمل بالّتعاون والّتنسيق مع مسرح «امليدان» 
واجلمعّيات احلقوقّية من أجل إنهاء هذا امللف واحلفاظ 
ّية في املدينة.  على املسرح وعلى احلياة الّثقافّية العرب
ونأمل أن ننجح في هذا وأن يشّكل هذا الّنجاح محّطة 
اّلتي تقودها  الّتصّدي لسياسة كّم األفواه  هاّمة في 
وزيرة الّثقافة ريچڤ. ونؤّكد مجّدًدا أّن ال مكان لهذه 
الّسياسة وال مكان للرّضوخ لها في مدينة مثل حيفا. 
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“UHO�” q�«d*
بها  قام  مبادرة  حيفا  مدينة  من  ــرًا،  مــؤّخ انطلقت، 
كنسّية  أهلّية  ــدارس  م في  طــّالب  أهالي  من  عــدد 
رابطة  لتأسيس  ــالد  ــب ال ــي  ف املناطق  مختلف  ــي  ف
قطرّية لألهالي في املدارس األهلّية الكنسّية، حيث 
تعمل هذه الرّابطة مع إدارات املدراس األهلّية لهدف 
هذه  من  مدرسة  كّل  في  أمور  أولياء  جلان  تأسيس 
مسيرة  في  األهالي  دور  تعميق  أجل  ومن  ــدارس  امل

أبنائهم الّتعليمّية. 
انتهاء  بعد  ــورًا  ف ــاءت  ج الرّابطة  لتأسيس  ــادرة  ــب امل
للمدارس  العاّمة  األمانة  عنه  أعلنت  اّلذي  اإلضــراب 
ُقرابة  استمّر  واّلذي  الّدراسّية،  الّسنة  األهلّية، مطلع 
مع  اّتفاق  ــى  إل األمانة  توّصل  بعد  وانتهى  الّشهر 
الّسلطات الرّسمّية، حصلت مبوجبه على 50 مليون 
شيكل كدعم ملرّة واحدة، وعلى بعض احلقوق والبرامج 
إلى  إضافًة  احلكومّية،  املدارس  عليها  حتصل  اّلتي 
امتيازات وحقوق عمل إضافّية للمعّلمني واملعّلمات 
املطالب  أّن  إلى  هنا  اإلشارة  املدارس. وجتدر  هذه  في 
ّية لألمانة العاّمة، واّلتي أعلنت اإلضراب من أجل  األول
حتقيقها شملت مطالبة الوزارة مبيزانّية سنوّية تبلغ 

200 مليون شيكل. 
وقد جاء في مقّدمة البيان الّتأسيسي للرّابطة: “نحن 

املوّقعني أدناه أهالي وأولياء أمور لطّالب 
الكنسّية  األهلّية  املــدراس  في  وطالبات 
لــدور  الّتقدير  دافــع  مــن  ــيــل،  إســرائ ــي  ف
واجلوهرّي  الرّائد  الكنسّية  األهلّية  املدارس 
البالد  في  العربّي  مجتمعنا  نهضة  في 
تربوّية  منذ عقود طويلة، وكونها صروًحا 
وتعليمّية أساسّية في املجتمع، واحتراًما 
بصفتها  ــات  ــس ــؤّس امل هـــذه  ــة  خلــصــوصــّي
مؤّسسات دينّية مسيحّية أقيمت خلدمة 

املجتمع واإلنسان، وانطالًقا من أّن سياسة مؤّسسات 
الّسياسة  من  جزء  هي  األهلّية  ــدارس  امل جتاه  الّدولة 
الّتمييزّية املُنتهجة ضّد مجتمعنا العربّي في البالد، 
الّتحّديات  بتخّطي  املؤّسسات  هذه  جناح  بأّن  وإمياًنا 
ّيتها واستمرارّيتها، ال بّد أن ميّر  اّلتي تهدد استقالل
والقدرات  الّطاقات  واستثمار  األهل  إشراك  خالل  من 
الرّابطة  تأسيس  عن  بهذا  نعلن  لديهم،  املتوّفرة 
القطرّية لألهالي في املدارس األهلّية كهيئة عاّمة، ال 

ّية، ُمستقّلة ودميقراطّية.“  حزب
بّالن، وهي  املبادرة تقول سهى جبران-  وحول انطالق 
للرّابطة:  املؤّسسة  الّنواة  الّدولّي ومن  بالقانون  دكتور 
إجناح  في  األهالي  دور  أهمّية  مدى  اجلميع  “شهد 
أّنه  للكّل  وثبت  املدارس،  عنه  أعلنت  اّلذي  اإلضراب 

الّتصّدي  من  األمانة  متّكنت  ملا  األهالي  صمود  لوال 
للّضغوطات املختلفة اّلتي تعرّضت لها خالل األزمة. 
أمرًا  املدارس كان  الّتضامن بني األهالي في مختلف 
استغالل  األهالي  من  مجموعة  قرّرت  وعليه  ُملفًتا 
هذا الزّخم من أجل إطالق الرّابطة لتكون هيئة ُعليا 
باسمهم  وتتحّدث  الّطّالب  أهالي  جميع  شمل  تلّم 
لتحقيق هدف واحد ووحيد، وهو ضمان حصول أبنائنا 

على أفضل منظومة تعليمّية وتربوّية ممكنة.“ 
أمّا  نبيل أرملي، وهو من مؤّسسي الرّابطة، فقد أّكد 
«أّن دور الرّابطة يأتي لتعزيز أداء وعمل املدارس ولم 
األهلّية  مدارسنا  في مسيرة  عثرة  لتكون حجر  ُتَقم 
العريقة»، وأضاف، «ألسباب جنهلها فعًال، ترى بعض 
إدارات املدارس أّن دور األهالي ينتهي مع وصول األبناء 
صّحّي،  غير  توّجه  برأينا  وهذا  املدرسة.  بوّابة  إلى 

املدرسّية  احلياة  نرى دورنا عامًال مركزيا في  أّننا  إذ 
لألبناء. وهذا هو األمر الّطبيعّي في غالبّية املدارس 

في الّدولة، بل وفي العالم.» 
األعضاء املؤّسسني،  أحـــد  ســـويـــدان،  ـــادي  ف وأّكــــد 
الّلجنة سيشمل، أيًضا،  اّلتي سُتعاجلها  أّن املشاكل 
معاجلة مسألة األقساط الّتعليمّية في املدارس كونها 
األهالي.  من  العديد  لــدى  إحلــاًحــا  األكثر  القضّية 
وأضاف أّنه من امللفت كون أسئلة األهالي عن قضّية 
األقساط الّتعليمّية، تتكرّر في كّل فرصة وفي كّل 
ّية حتديد األقساط والّدفعات  منبر ّمما يدّل على أّن آل

املُختلفة غير واضحة لغالبّية األهالي“.
وحول تعامل عموم األهالي مع املبادرة لتأسيس الرّابطة 
حيث  الّتوّقعات،  فاق  األهالي  “جتاوب  سهى  قالت 
ينضّم العشرات من األهالي كّل يوم للرّابطة من خالل 
الّتوقيع على البيان الّتأسيسّي املعروض في صفحة 
الرّابطة على موقع الّتواصل املجتمعّي (الفيسبوك) 
 .“www.facebook.com/mdaresafdal
احلاجة  يدّل على  اإلقبال  هذا  «إّن  بقولها:  واختتمت 
املُلّحة لوجود هذه الهيئة ولتعّطش األهالي للمشاركة 

في مسيرة تعليم أبنائهم في املدارس األهلّية.“
ودعت د. سهى األهالي األنضمام للرّابطة عبر صفحة 

www.clic.co.il/mdaresafdal اإلنترِنت

��������������������������������� ���������������������������������������������������������

�����������	
����������

�������������������

�������������������������� ������!��"����"�����
����	��#$��%�
����#&'$���(��)������������������������)��*��#&'���
�)������

����������������)��

�+�����#,�-�

��./���#��)�����0
�����1234�-32�-52���&6������78����9������9%�	�
:����.��;�$��)	��$��
���%�����15��(��

��$�����<���#	���$�=
�/"��<����>?%��<��
� ���=�)�8"����%��)��;�����%���@/A����'%�������





82015 ‰Ë_« s¹dAð  30  WFL'«

����������	
�����������������������
������������� �������	
�

����������		����

����		����

�������	���

os
sa
m

o
a
d
v.

����
���	
����

 12.11.2015
20:30�������

����	
�
�����������������
 14.11.2015

20:30������

������� �!��
�����"
��#�"�

 13.11.2015
20:30� !�"��

�$�"!
%�&��
������
�

 15.11.2015
20:30��#$�

�������	
������

054-54 787 47

���%�&�'"
�(�� ��  �)���&���!�*���+�(��, ��  �)���-�'.�������/) ��  ��'��*�&� �1������) ��������
$�
�&����'�11���$�� ��   �)���(�)�&��4��	����) ��  �56��&�71����8���� �� ���%�&�(��9�8�6� ��

� ����	���� �!"�	#�$�%

2015	&�'�(	)���*�+,-��	#��+,��+�
��������	
����

ÍbÒ¦�«  ÊUÞd��  WOŽu Ò²�«  dNý  ·dý  vKŽ 
 ∫ÊU??? L??? O??? K??? � –  U????? �u????? � V????? zU????? ÒM????? �«
 q O �  w?? �  d E ÒM �«  …œU??? 	≈  V � �ò
åÍb Ò �«  ÊU �d � �  �U �u �H �«

 dO�uð w� r¼UÝÔ_ wFÝË w� U� Òq� qLŽQÝò ∫X�U{√Ë ™ 
 ™ åÍb Ò¦�« ÊUÞdÝ ÷d� ÃöŽË lM*  U ÒO½UJ�ù« qC�√

“UHO�“ q�«d*
جلسة  اجلندرّية،  واملساواة  ــرأة  امل مكانة  جلنة  في  االسبوع،  هذا  عقدت 
املختّصني  من  العديد  فيها  شارك  حيث  الّثدي،  سرطان  موضوع  حول 
وإمكانّية  الّتوعية  لطرق  االقتراحات  من  العديد  طرح  وّمت  واملختّصات، 
مساهمة أعضاء الكنيست في كّل ما يتعّلق بالتغّلب على هذا املرض 

من قبل املختّصني.
صعيدين،  على  أهمّية  املوضوع  لهذا  سليمان:   – توما  الّنائب  وقالت 
بالعالج  تتعّلق  قوانني  سّن  طريق  عن  وذلك  البرملانّي،  العمل  صعيد 
والّصعيد  الّتوعية  في  واملساهمة  املــرض،  عن  املبّكر  الكشف  وتوفير 
الّشخصّي، حيث إّنها فقدت العديد من الّنساء الّلواتي عرفتهّن نتيجة 
لهذا املرض وإّنها ستعمل كّل ما في وسعها لتساهم في توفير أفضل 

اإلمكانّيات ملنع وعالج هذا املرض. 
الّلجنة، هناك انخفاض  اّلتي استعرضت في جلسة  وبحسب املعطيات 
في حاالت الوفّيات وجناحات أكثر في العالج في الّسنني األخيرة، حيث 
هناك  “فعًال  بقولها  املعطيات  لهذه  سليمان   - توما  الّنائب  تطرّقت 
فحاالت  فأكثر.  أكثر  نحّسن  كي  للعمل  بحاجة  زلنا  ما  لكن  حتّسن، 
الوفّيات في املجتمع العربّي مثًال أكثر منها في املجتمع اليهودّي، وهذا 

جرّاء اكتشافات مبّكرة أو وعي عام“. 
كما  تطرّق الّنقاش ألهمّية االكتشاف املبّكر والتوعّية، فاستعرضت عّدة 
وجهات نظر حول موضوع توجيه الّنساء املُعرّضات خلطر اإلصابة باملرض 

للفحوصات، ومنها الّتصوير اإلشعاعي (املموجرافيا). 
وأشار جزء من املتواجدين إلى خطورة هذه الفحوصات في حال أّن نتيجة 
الفحص سلبّية (عدم تواجد سرطان ثدي) والعواقب الّنفسّية والّتوّترات 
نتيجة الفحوصات. وقالت الّنائب توما - سليمان فيما يتعّلق بالتوّتر 
بالتوّتر  إّنه ال ميكن االستخفاف  القول  إّنه “من جتربة شخصّية ميكنني 
من  الّتأّكد  أو  املرض  الكتشاف  مهّمة  ولكّنها  الفحوصات،  عن  الّناجت 

عدم وجوده“. 
وإمكانّية  الفحوصات  هذه  آخر ألهمّية  جانب  إلى  أيًضا،  اإلشارة،  ومتّت 

إنقاذ حياة الّنساء اّلتي تكتشفن املرض باكرًا. 
أجراه  قد  كبير  بحٍث  إلى  حديثه،  زيدان، خالل  جمال  البروِفسور  تطرّق 
يؤّكد أّن هناك فروقات بيولوجّية بني الّنساء العربّيات واليهودّيات حيث 
من املُعرّض أن ُتصاب الّنساء العربّيات في عمٍر أصغر باملرض ويكون 
أّن  ــدان  زي بروِفسور  وأضــاف  انتشاره.  في  ّية  عدوان أكثر  املرض  عندها 
هذا يحّتم إعادة الّنظر في اجليل اّلذي يجب بدء الفحوصات فيه لدى

 الّنساء العربّيات.
ولقد أثنى الّدكتور بشارة بشارات والّدكتور عبد اغبارّية على هذا املُعطى 
وأّكدا أّنها ليست املرّة األولى اّلتي ُتطرح فيها هذه القضّية، وأّن من شأن 
إجراء فحوصات مبّكرة في سّن أبكر إنقاذ العديد من الّنساء وأّنه يجب 
على وزارة الّصّحة األخذ بعني اإلعتبار الفروقات اإلثنّية ملجموعات الّنساء 

في خطر اإلصابة مبرض سرطان الّثدي.
حول  اغبارّية،  عفو  الّدكتور  الّسابق،  الكنيست  عضو  قال  كلمته  في 
إّن  املرضى،  طريق صناديق  عن  الفحوصات  إلى  الّنساء  توجيه  موضوع 
تقوم  أن  مصلحتها  من  إّن  حيث  املرضى،  صناديق  مع  ّية  إشكال هناك 
بوصفها  اء  األطّب يقوم  اّلتي  الّطبّية  الفحوصات  تكاليف  في  بالّتوفير 
للمرضى، وأّنه كّلما ازداد عدد الفحوصات املوصى بها من قبل الّطبيب 
فإّن ذلك يتعارض مع سياسة صندوق املرضى ويعرّض الّطبيب للمساَءلة.  

واختتمت الّنائب توما – سليمان اجللسة قائلًة إّن هذه اجللسة هي جلسة 
من  العديد  هناك  ولكن  مهّمة،  مواضيع  لعّدة  فيها  الّتطرّق  ّمت  ّية  أول
املواضيع ذات أهمّية لم يتّم الّنقاش فيها، مثل البيروقراطّية وعدم توافر 

الّدعم الّنفسانّي للمرضى وعائالتهم وسّلة األدوية وأسعارها.
وأضافت أّنها، وبالّتعاون مع وزارة الّصّحة، ستعمل على إقامة جلنة تقوم 
املُعرّضة خلطر  واملجموعات  عاًما   35 بسن  الفحص  باالهتمام  مبوضوع 
اء، لضمان  اإلصابة باملرض وإقامة جلنة أخرى، جلنة تقوم مبراقبة عمل األطّب

قيامهم بكّل ما هو مطلوب الكتشاف املرض وعالجه.
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العربّي  البنك  إدارة  إعــالن  منذ 
إلى  العربّي  البنك  دمــج  على 
بنك ليئومي، في الرّابع من شهر 
 ،(4/5/2015) املنصرم  ــار  أّي
ملوّظفي  القطرّية  الّلجنة  أعلنت 
ــّي،  ــل ــي ــرائ ــّي اإلس ــرب ــع ــنــك ال ــب ال
الــّدمــج،  لــهــذا  معارضتها  عــن 
متوّجهًة  بإلغائه،  اإلدارة  مطالبًة 
جلسات  ــعــقــد  ل اإلدارة  ـــى  إل
مفاوضات  إطــار  ــي  ف ــول  ــّدخ وال
متواصلة من أجل ضمان مساواة 
مبوّظفي ُأســوًة  املوّظفني،  وحقوق 

 بنك ليئومي.
وقد استمرّت املفاوضات على مدار خمسة أشهر، أدركت خاللها جلنة 
عمل  شروط  مبساواة  معنّية  غير  البنك  إدارة  أّن  القطرّية  املوّظفني 
موّظفيها، ولم توافق على أهّم بنود الّطلبات واحلقوق، واّلتي ُقّدمت 

لهم بحسب طلبهم.
العّمال  نقابة  ــى  إل الّتوّجه  املوّظفني  جلنة  قــرّرت  ذلــك  على  بناًء 
(الهستدروت) في الّثاني من أيلول املنصرم (2/9/2015)، بطلب 
املوافقة على إقرار نزاع عمل. وقد ّمت بحث هذا الّطلب وتقرّر مرافقة 
احلوار من قبل ممّثل عن “الهستدروت“، حيث استمرّت املفاوضات 
حّتى األسبوع املاضي، في محاولة لتقريب وجهات الّنظر، للمطالب 
املفاوضات  نهاية األمر وصلت  للموّظفني. وفي  واملُستحّقة  املشروعة 
إلى طريق مسدود، لسبب تعّنت إدارة البنك في معارضتها للمطالب 
على  املوافقة  “الهستدروت“  العّمال  بنقابة  حدا  ما  إليها،  املُقّدمة 

إعالن نزاع عمل في البنك العربّي.
املوّظفني  جلنة  تصرّفت  الّدمج،  عن  اإلعالن  بدء  منذ  أّنه  إلى  ُيشار 
واملوّظفني  البنك  ّية، حفاًظا على مصالح  املسوؤل واٍع من  على قدر 
والزّبائن، وبذلت الّلجنة كّل اجلهود من أجل الوصول إلى اّتفاق يضمن 
حقوق املوّظفني. ولكن، لألسف الّشديد، استمرّت إدارة البنك العربّي 
بتعّنتها وفي املماطلة، إلى أن قاطعت اجللسات وأوقف املفاوضات.

ليئومي  وبنك  العربّي  البنك  ــي  إدارت املوّظفني  جلنة  تناشد  هنا  من 
العودة  إلى طاولة املفاوضات، مع نوايا صادقة وِجدّية للتوّصل إلى 

اّتفاق يضمن املساواة.
وحتّمل جلنة املوّظفني إدارتي البنك العربّي اإلسرائيلّي وبنك ليئومي، 
في  تصعيد  من  يطرأ  قد  وملا  الرّاهن،  للوضع  الكاملة  ّية  املسؤول

األّيام القادمة.
البنك عملوا عشرات  أّن موّظفي  الّسياق  اجلدير ذكره في هذا  من 
الّسنني بتفاٍن وإخالص وقّدموا كاّفة اِخلدمات على أحسن وجه ممكن 

جلمهور الزّبائن، وعلى ذلك يستحّقون كّل الّثناء والّتقدير.

“UHO�” q�«d*
بادرت جمعّية الّتطوير االجتماعّي إلى تنظيم نشاط الفرصة الفّعالة 
ّية في حيفا،  ضمن مشروع ”مجتمع آمن“، في خمسة مدراس ابتدائ
”األخوّة“،  احلاج“،  الرّحمن  ”عبد  اإلجنيلّي“،  يوحّنا  ”مار  وهــي: 
في  لقاءين  اجلاري  الّشهر  و“األحمدّية“، حيث نّظمت خالل  ”حوار“ 
دعبول،  مرلني  األطفال،  أميرة  فيه  قّدمت  املذكورة،  املــدارس  من  كّل 
عروض تربوّية فنّية ترفيهّية للّطّالب تهدف إلى الّتقارب والّتعارف 

بني الّطّالب من مختلف الّصفوف. 
واألهالي،  املرّبني  من  شهادات  ومبوجب  الفّعالّيات،  هذه  متّيزت  وقد 
لنبذ  كوسائل  واحلــوار  واحملّبة  والّتآخي  الّتسامح  ومضامني  برسائل 
طّالب  بالّنشاطات  شــارك  وقد  ــّالب.  الــطّ وبني  املدرسة،  في  العنف 
وطالبات من صفوف ومراحل عمرّية مختلفة، وقّدمت لكّل مشترك 

من جمعّية الّتطوير االجتماعّي هدّية رمزّية، وهي ”مقلمة مدرسّية 
للّطالب“ حتوي كّل ما يلزم الّطالب للكتابة.

أثارت العروض إعجاب وتفاعل الّطّالب، وأثنى املرّبون وإدارات املدارس 
رضاهم  بالغ  عن  معّبرين  املُلتزم،  املبارك  الّنشاط  هذا  على  واألهالي 

للفّعالّيات ومضامينها ورغبتهم باملزيد من هذه األنشطة. 
وفي تعقيب، ملرّكزة البرامج الّتربوّية في جمعّية الّتطوير االجتماعّي، 
الّنشاطات، واّلتي تأتي ضمن  فيحاء عوض نوّهت إلى أهمّية هذه 
الّتطوير االجتماعّي  املُعَتمد من قبل جمعّية  مشروع املجتمع اآلمن 
من عّدة سنوات، والهادف إلى ترسيخ وتذويت قيم ومفاهيم ووسائل 
ال  سلمّية،  بطريقة  الّنزاعات  حلّل  مفتاح  فهي  للعنف،  بديلة  حوار 
بالعنف، واحلفاظ على بيئة ومجتمع آمن قدر اإلمكان،  كما يسعدنا 
تعاون إدارات املدارس ومرّكزي البرامج الّتربوّية، واحلفاظ على الّتواصل 

املستمّر خالل الّسنة الّدراسّية إلجناح مثل هذه الّنشاطات.
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املدرستني  كال  من  عشر  احلــادي  صفوف  من  طالب  ِمائة  اشترك 
مبسيرة  (اليهودّية)،  و«بسمات»  ّية)  (العرب «املتنّبي»  الّثانوّيتني 
أخوّة مشتركة ضمن يوم الّسير العاملّي، حتت ُعنوان «نسير في 
حيفا مًعا“، وذلك لتعزيز املساواة والّتسامح بني الّشعبني واحلفاظ 
على الّتعايش الّسلمّي، خاّصًة وسط األجواء املشحونة في البالد 
في الفترة األخيرة؛ حيث انعكس هذا الّتعايش من خالل الّتقارب 
الّتعايش  أّن  بذلك  ليؤّكدون  الّثانويتني،  املدرستني  طالب  بني 

الّسلمّي ما زال قائًما في مدينة حيفا العريقة.
(مدير  سعدي  بهاء  األستاذ  املدرستني،  مديرا  الّطّالب  رافق  وقد 
مدرسة «املتنّبي») واألستاذ آڤي زغلر (مدير مدرسة «بسمات»)، 

ولفيف من املعّلمني من املدرستني. 
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بدأت املسيرة من دوّار البهائّيني (دوار األونسكو) وصوًال إلى ساحة 
احلناطير (ساحة باريس) في البلدة الّتحتا. وذلك بعد أن ّمت الّتعارف 

والّتقارب بني الّطّالب املشاركني في املسيرة.
وفي ختام املسيرة اجتمع طّالب املدرستني واملعّلمون على مائدة الغداء 

في أحد مطاعم البلدة الّتحتا.
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عىل البحر  قمة مطلة 
وع ريادي  مرس�

� البحر � حي عںى� ىڡ�

ام: � تيب جلسه من دون أي الرى� 2402788-053من أجل الحصول عىل معلومات إضافية ولرى�

� حيفا, عىل قمة جبل الكرمل,  � أعاىل� وادي الجمال ىڡ� ىڡ�
ه. � بنينا من أجلكم منطقه سكنيه ممرى�

بيوت 5 غرف/ مصيف |  برندات واسعه
مفتوحه من 3 جهات | موقف خاص

معايرى� بناء راقيه: 
معايرىB بناء راقيه: أبواب داخليه فخمه, بالط جرانيت بورسالن, 

كوم, تلفزيون وأشياء إضافية اخرى خزائن حمام, انرى�

ين 2, حيفا  Jيرمياهو هلرى

لمستوى معيشه أفضل 
بحيفا امام البحر!

ابتداء من 2,200,000 شيكل
وع جاهز للسكن المرس�

بقي 4 شقق للبيع

عجاب! من أجل جودة حياة أفضل ما يكون. Rمخططه بشكل يثرى� اال
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الّثانوّية،  «الكرمة»  مدرسة  احتفلت 
بيوم «املول» العاملّي، في نهاية األسبوع 
العاملّي  اليوم  ملناسبة  ــك  وذل املــاضــي، 

للكيمياء. 
الفّعالّيات  تكثيف  املناسبة  بهذه  ويتّم 
في  ُجترى  اّلتي  والّتجارب  والّنشاطات 
عيد  مبثابة  االحتفال  وهــذا  املختبرات. 
الّتخّصص  ـــروَع  ف يشمل  رســمــّي  غير 
الّثانوّية  املدارس  في  الكيمياء  ملوضوع 

في جميع أنحاء العالم. 
ية نيڤني سالم لتنظيم هذا  وبادرت املرّب
ليلى  املختبر  عاملة  مبساعدة  ــيــوم  ال

شريف.
«املول»  إّن  سالم:  نيڤني  املربية  وقالت 
ــّم مــن خاللها  ــت ي ــة  ــّي ــم ــــدة ك هــي وح
عــديــدة  ّية  كيميائ ــات  ــســاب ح ــــراء  إج
يوم  قّسمنا  املجال  هذا  ومتنوّعة. وفي 
ــســام متنوّعة  أق ثــالثــة  ــى  إل االحــتــفــال 

وشائقة، وكانت على الّنحو الّتالي:
استقبلت املدرسة عالء جرّة من فريق عمل 
ألقى  ــذي  واّل حايك،  حسام  البروِفسور 
الّنانو  تكنولوجيا  عن  شائقة  محاضرة 
أجهزة  أحضر  كما  اإللكترونّي.  واألنف 

متنوّعة لعرضها أمام الّطّالب ّمما شّكل 
وسيلة إيضاحّية ُتثري معلوماتهم. 

الروّاد جميع أعضائه  استضاف ُمتحف 
شاهدوا  اّلذين  الّطّالب،  من  املتمّيزين 
مبجموعتني:  ّية  الكيميائ ــجــارب  ــّت ال
استمتعت  ـــى  األول ــّالب  ــّط ال مجموعة 
ّي للّتجارب العلمّية،  بالعرض الكيميائ
وأّما املجموعة الّثانية فقد نّفذ الّطّالب 
بأنفسهم، وحصل  متنوّعة  فيها جتارب 
كّل طالب على ما نتج من جتربته اّلتي 

نّفذها. 
وفي املرحلة الّتالية تبادل الّطّالب فيما 
أن  منهم  لكّل  يتسّنى  لكي  بينهم 
الفّعالّيات  بجميع  ويستمتع  يشارك 

والّتجارب واخلبرات.
ّية برعاية ومساعدة  وأقيمت هذه الفّعال
اّحتاد  واملتبرّعني:  املؤّسسات  من  عدد 
ــي اّلتي  ــني الــعــرب، أزيــاء ران ــّي األكــادمي
التخّصص،  طـــّالب  ــوزات  ــل ــب ب تبرّعت 
بطباعة  تبرّع  اّلذي  عّبود  نبيل  مطبعة 
شعارات الكيمياء على بلوزات الّطّالب، 
مجموعة من أولياء األمور اّلذين قّدموا 
لتزيني  تطوّعوا  ــّالب  وط الّتضييفات، 
اّلتي  ــة  ــســّي ــّتــدري ال الهيئة  املــدرســة، 

ساهمت بتنفيذ البرنامج. 
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جائزة  االجتماعّية،  واخلــدمــات  ــرّفــاه  ال وزارة  منحت 
الّتطوّع لعام 2015، ملؤّسسة ”بيت الّنعمة“، وهي 
عبارة عن درع الوزير. وقد جرى االحتفال بتسليم الّدرع 
في ُمتحف تل أبيب بحضور الوزير حاييم كاتس، 
ّية ُعليا،  اّلذي قال في كلمته: إّن العطاء قيمٌة إنسان
ولذا أهّنئكم على جهودكم املتواصلة ملساعدة اآلخرين، 

وعملكم الّدؤوب هذا ُيعتبر رسالًة مقّدسة. 
الّنعمة“  ”بيت  مؤّسسة  على  كاتس  الوزير  وأثنى 
خاّصة، ألّنه يقّدم اِخلدمة واملساعدة ملن يدهم ال تطال 
ضائقة،  يعانون  اّلذين  عن  ويخّفف  العيش،  لقمة 
ويرسم البسمة على وجوه املتأّملني، ويجعلهم ينظرون 

إلى مستقبل أفضل.
كما حضر االحتفال اإلكسارخوس فوزي خوري (الّنائب 
بقعوني؛  جورج  املطران  سيادة  عن  ممّثًال  األسقفّي) 
األب  حيفا  في  الكاثوليك  امللكيني  رعّية  كاهن 
الّنعمة“، ”بيت  موّظفو  عائلة شحادة،  ديب،  شارل 

نزالء ومتطوّعون. 
ــوزارة  ال في  أقيمت  قد  خاّصة  حتكيم  جلنة  وكانت 
الختيار أكثر املؤّسسات اّلتي تقوم بأعمال تطوعّية 
في املجتمع. وقال رئيس جلنة الّتحكيم في حيثّيات 
قرار الّلجنة إّن هذا االختيار لم يكن سهًال إزاء عدد 
في  تطوًّعا  يخدمون  واّلذين  للجائزة،  املستحّقني 
واملشرّدين.  واملرضى  واملسّنني  الّشبيبة  أبناء  حقول 
وعليه فقد وجدت الّلجنة أّن مؤّسسة ”بيت الّنعمة“ 
ألّن  االجتماعّية،  واخلدمات  الرّفاه  وزير  درع  تستحّق 

واملجاالت  القضايا  من  بعدد  تعنى  املؤّسسة  هــذه 
االجتماعّية واإلنسانّية، وهي تتمّيز بإخالصها ألجل 
الّسالم،  قيم  تشجيع  جانب  إلى  املجتمع،  رفاهية 

الّتآخي والّتسامح.
إّن  الّنعمة“)  ”بيت  عام  (مدير  شحادة  جمال  وقال 
فهي  فقط،  معنوّية  أّنها  رغم  لنا،  بالنسبة  اجلائزة 
وإّننا  وعملها.  مبؤّسستنا  واعتراف  كتقدير  مهّمة 
نخطو خطى الرّسالة اّلتي بدأها والدي املرحوم كميل 
في  املُهّمشة  بالّشرائح  باالهتمام  أغنيس،  ووالدتي 
املجتمع رغم كّل الّتغيرات والّتحّديات اُحمليطة بنا. 
الّنعمة“  ”بيت  عائلة  لكّل  هي  اجلائزة  إّن  وأضــاف 
فدعمهم  ومؤازرين،  أصدقاء  ومتطوّعني  موّظفني  من 
وإميانهم بعملنا هو ما يساعدنا على متابعة العمل. 
ا ألهوفا تسيبكيس،  ـً ووّجه جمال شحادة شكرًا خاّص
بلدّية  في  اجلماهيرّية  ــوارد  وامل الّتطوّع  قسم  مديرة 
إلى  ـــادرت  ب ــي  ــت اّل معها،  العاملني  ــم  وطــاق حيفا 
الوزارة لدى  املؤّسسة  عن  والّتوصية  الّترشيح  تقدمي 

لنيل اجلائزة.
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مؤّخرًا، مبئات  احليفاوّية،  حوشي"  ــا  "أب قاعة  غّصت 
حفل  في  وخارجها،  البالد  أنحاء  مختلف  من  احلضور 
ّي للفولكلور (غولد – ستار)، اّلذي ُنّظم  األوسكار الّدول
ألّول مرّة في البالد، حتت رعاية اّحتاد املنّظمات العاملّية 

.I.G.F للفولكلور
العالقات  قسم  عام  مدير  احلضور نائب  بني  من  برز 
جامزو،  رفائيل  اخلارجّية،  وزارة  من  والعلمّية  الّثقافّية 
دوريــل  البروِفسور  العاملّي  الفولكلور  ــاد  اّحت ورئيس 
كوزما ، مدير إدارة الّشباب واملجتمع من وزارة املعارف 
زيدان  البدوّية  الّسلطات  منتدى  رئيس  صفدي،  جالل 
كعبّية، من دائرة املعارف البدوّية الّدكتور محّمد الهيب، 

ونائب رئيس اّحتاد الفولكلور العاملّي أمني قاسم.
ضمنها  من  ّية،  الّدول األوروب من  مندوبون  ــرز  ب كما 
ّية، وزارة اخلارجّية، وزارة املعارف؛  ا: الّسفارة اإليطال ـً ّي محل
ا: إدارات منّظمات اّحتاد الفولكلور العاملّي من:  ـً ّي وعامل
إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، صربيا، سلوفانيا، كرواتيا، 
قبرص،  اليونان،  ــا،  روســي بولندا،  لتوانيا،  هولندا، 
هنغاريا،  تركيا،  بلغاريا،  تشيخيا،  أملانيا،  رومانيا، 

أوكرانيا، سويسرا، البرتغال، الّدامنارك وسلوفاكيا. 
وافتتح االحتفال الّدولّي، املنّظم بالّتعاون مع بلدّية حيفا، 

الّشؤون  وزارة  في  والعلمّية  الّثقافّية  العالقات  وشعبة 
اخلارجّية، وممثلي املنّظمة في إسرائيل – جمعّية ومدير 
إسرائيل،  في  الفولكلور  اّحتاد  ورئيس  االحتفال  مبادر 
عسفيا،  في  “البادية“  وُمتحف  الّثقافي  املرَكز  ومدير 
أمني قاسم، بكلمة ترحيبّية، شكر من خاللها كّل َمن 
ساهم بإجناح هذا احلفل املُهيب. كما أشار إلى أهمّية 
له من  ملا  بالّذات،  العصيبة  األوقات  تنظيمه في هذه 
أشار  كما  الّثقافّية.  التعددّية  وتعزيز  تعميق  في  دور 
والحتضان  للّتعايش  احلقيقّي  الّنموذج  هي  حيفا  بأّن 

التعددّيات الّثقافّية املختلفة.
هذا واحتفت الفرق الفولكلورّية الّتراثّية اجلمهور الواسع 

بعروضها املمّيزة اّلتي أثارت تفاعل وحماسة اجلمهور.
ــرق الــفــولــكــلــورّيــة  ــف ــن ال ــد م ــعــدي ــت ال ــرّم ـــرًا، ك ـــي وأخ
املوسيقّية  الفنون  على  تعتمد  اّلتي  والّشخصّيات 
والفولكلورّية لتقريب الفئات املختلفة من بعضها، كما 
إلى جانب تكرمي   كرّمت شخصّيات من دول مختلفة 
حيفا، بلدّية  في  خطر“  في  “الّشبيبة  قسم  مدير 

مومي أملوغ.
استقبل  قد  ياهف،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  بأّن  ُيذكر 
أعضاء منّظمة الفولكلور العاملّية في دائرته قبل انطالق 
االحتفال املهيب، وأشاد بدورها الفّعال والكبير الّساعي 

إلى نشر الّتراث والفنون، احملّبة والّترابط.
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مركز الكراميكا شفاعمرو
بادارة: كمال مشيعل وأوالده
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 أكبر المعارض للكراميكا   غرانيت بورسالن واألدوات الصحية في المنطقة

كراميكا مشيعل أفضل اختيار
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“UHO�” q�«d*
الّتكنولوجّية  العلوم  معهد  ــي  ف ــعــادة  ال ــرت  ج
في  وبالّذات  األخيرة،  الّسنوات  في  (الّتخنيون) 
ّية  احلاسوب باألجهزة  املليئة  احلاسوب  علوم  كلّية 
معّني  بعدد  ا،  ـً سنوّي التبرّع،  واملتطوّرة،  احلديثة 
املُسَتخدمة   ،(Laptops) الّنّقالة من احلواسيب 
ا، إلى مدارس يهودّية رسمّية  ـً ّي ولكن احلديثة نسب

عديدة في حيفا والقدس. 
قد  يكون  بها،  التبرّع  يتّم  اّلتي  احلواسيب  وتلك 
الّلقب  طــّالب  من  العديد  عليها  العمل  أنهى 
الّثاني أو الّثالث (الّدكتوراة)، وذلك بعد أن كانوا 
قد تسّلموها جديدة للغاية، وأعادوها كاملة لكلّية 
علوم احلاسوب، بعد إنهائهم الّدراسة خالل سنتني 

أو أكثر منذ بدء دراستهم. 
ا وجتهيزها  ـً وقد رّكز مشروع التبرّع باحلواسيب إدارّي
وألّول  األولى  للّسنة  للمدارس،  ا  ـً ّي وتقن ا  ـً برمجّي
مرّة، املُهندس في كلّية علوم احلاسوب في معهد 
في  واُحملاضر  (الّتخنيون)،  الّتكنولوجّية  العلوم 
ّية، الّناشط احليفاوّي عضو  الكلّية األكادميّية العرب

البلدّية الّسابق هشام عبُده.
وفوَر مباشرته تركيز هذا املشروع بعث عبُده رسالة 
عاجلة إلى عميد كلّية علوم احلاسوب، البروِفسور 
عيراد يافنه، مع نسخة ملكتب رئاسة “الّتخنيون“ 
من   20% بتوفير  “الّتخنيون“  فيها  ا  ُمطالًب
احلواسيب اّلتي تقرّر التبرّع فيها، وغالبيتها من 
العالية،  اجلودة  ذات  العاملّية   Dell شركة  صنع 
حيفا  في  وبالّذات  رسمّية،  ّية  عرب ملدرسة  أيًضا 

باإلضافة ملدرسة يهودّية من القدس. 
وكتب عبُده في رسالته: ““الّتخنيون“ هو معهد 
ا  ـً يومّي يؤّمه  املستوى  رفيع  تكنولوجّي  أكادميّي 
آالف الّطّالب العرب اّلذين يشّكلون حوالي 20% 
من الّطّالب في “الّتخنيون“، ولهذا من الّضروري 
احلواسيب  من   20% حوالي  تخصيص  والواجب 
يهودّية  ملدرسة  بها  بالّتبرّع  ترغبون  اّلتي  احلديثة 

ّية في حيفا أو خارجها.“ كذلك ملدرسة عرب
وقد بحثت إدارة الكلّية هذا الّطلب وتقرّر القبول 
الكلّية  ترغب  اّلتي  احلواسيب  عــدد  وزيــادة  به 
وكان  رسمّية.  ّية  عرب ملدرسة  كذلك  بها  بالتبرّع 
هشام  للمهندس  اإلدارة  به  تقّدمت  اّلــذي  الّشرط 
عبُده، باحلصول على طلب خّطي رسمّي من إدارة 
الّشروط  توفير  يتّم  لكي  رسمّية  ّية  عرب مدرسة 
الّالزمة وفق القوانني احلكومّية لتوفير هذا التبرّع. 
فتوّجه املهندس عبُده مببادرته الّذاتّية إلدارة مدرسة 
ا  طلًب تشمل  رسالة  لتقدمي  الرّسمّية  “حوار“ 

ا للتبرّع بحواسيب نّقالة للمدرسة.  ـً رسمّي
ّية  للّترب “حوار“  ــة  ــدرس م ــرة  ــدي م ــهــت  وّج وقــد 
الكلّية في  إدارة  إلى  أميرة حايني رسالة  البديلة 
حمل  وقد  احلاسوب،  بأجهزة  للتبرّع  “الّتخنيون“ 
ا إلى مديرة مكتب  ـً عبُده الرّسالة وسّلمها شخصّي

عميد كلّية علوم احلاسوب.
أربعة  على  األسبوع،  هذا  املدرسة،  حصلت  وقد 
 Dell شركة  إنتاج  من  ا  ـً ّي نسب حديثة  أجهزة 

دة ! ة، وذات خصائص ذاكرة ومعاجلات جيّ العامليّ
عملّية  إمتام  بعد  عبُده،  للمهندس  تعقيب  وفي 
التبرّع باحلواسيب إلدارة املدرسة، قال: ”إّنني فرح 
جًدا ألّن طالًبا ومعّلمني عرًبا سيعملون ويتعّلمون 
عملّية  كانت  لقد  جًدا!  اجلّيدة  األجهزة  هذه  على 

احلاسوب  علوم  وكلّية  ”الّتخنيون“  إدارة  إقناع 
ا، استغرقت شهرين منذ بداية الّسنة  ـً ّي طويلة نسب
الّدراسّية في األّول من أيلول/سبتمبر، ولكن هذا 
املرّة األولى، بحسب  اجلهد أثمر أخيرًا. وهذه هي 
معلوماتي، يتّم التبرّع فيها بعدد من احلواسيب 
من كلّية “الّتخنيون“ مباشرًة إلى مدرسة رسمّية 

ّية!“. عرب
ممتازة،  سابقة  اُخلطوة  هذه  “تعتبر  عبُده:  وأضاف 
وكّلي أمل في أن يتمأسس هذا الّنهج في كلّيات 
“الّتخنيون“، في الّسنوات القادمة أيًضا، ليصبح 
الّسنوات  هــذه  فــي  األمـــر،  هــذا  ســأراقــب  نهًجا. 
القادمة، حّتى لو ّمت نقل تركيز املشروع ملهندسي 
حاسوب يهود زمالء لي. أشكُر أوًّال عميد كلّية 
علوم احلاسوب البروِفسور يافنه، على جتّنده الّتاّم 
الّتبرّع  هذا  أمام  العقبات  تذليل  عملّية  لنجاح 
األّول. وجتدر اإلشارة أيًضا هنا، إلى أّن كلّية علوم 
احلاسوب قد أصدرت، مؤّخرًا، مجّلتها الّشهرّية مع 
العرب  الّطّالب  عن  جًدا  موّسع  (ريبورتاج)  تقرير 
الكلّية  طالّب  من   20% أيًضا  يشّكلون،  اّلذين 
השינוי)!  (מבשרי  الّتغيير!“  “مبّشرو  أسمته: 
والّسائدة  القامتة  ــواء  األج في  أّن  فيه  شّك  ال  وّمما 
عبرّي  معهد  من  باألجهزة  الّتبرّع  ــام،  األّي هذه  في 
عريقة  رسمّية  ّية  عرب مدرسة  إلى  كـ“الّتخنيون“ 

هو بشرى سعيدة.“
هذا  يكون  أن  ”وآمل  قائًال:  حديثه  عبُده  واختتم 
يبّشر،  واملتواضع  نوعه  من  واألّول  اجلّيد  الّتبرّع 
ّية  أيًضا، بالّتغيير بالّسياسة جتاه مدارسنا العرب
الرّسمّية، على األقل من معهد أكادميّي رسمّي أّول. 
كما أقّدم جزيل الّشكر إلى مديرة مدرسة ”حوار“ 
تعاونها  على  حايني  أميرة  حيفا،  في  الرّسمّية 
الكامل والّشامل والفوري معي في هذه العملّية 
لتحريك جهاز إدارّي في ”الّتخنيون“ باجتاه فتح 
ّية املتقّدمة ملدارسنا  املجال للتبرّع باألجهزة احلاسوب
مدرسة  في  احلاسوب  ُمعّلم  أشكر  كما  ّية.  العرب
إمتام  الّتام بعد  ”حوار“، عالء خوري، على جتّنده 
عملّية الّتبرّع باألجهزة هذا األسبوع، بتجهيزه كّل 
الّتعليّمية  البرامج  في  املتقّدمة  احلواسيب  هذه 
مهّمة  فأمامه  ّية،  ابتدائ مدرسة  لطّالب  املالئمة 

تقنّية وهندسّية كبيرة“.
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املرتبة  الّسّلة  كرة  في  للبنات  الكلّية  منتخب  أحرز 
مال.  والشِّ حيفا  ِملنطقة  ــدارس  امل بطولة  في  ــى  األول
بتاريخ  ــرت  ج ــي  ــت اّل البطولة  ــي  ف املنتخب  شــارك 
مبشاركة  الكبابير،  ملعب  في   28/10/2015

العديد من مدارس البالد.

ملشي.  ـــدة  راغ ــاذة  ــت األس املنتخب  ودرّبـــت  رافــقــت 
وطالبات ُمنتخب الكلّية اللواتي شاركَن هّن: لوريس 
أشقر، أسيل بدران، سما مواسي، ميس بشارة، مي 
يارا  بشير،  كرين  طه،  لنا  سوسان،  حنني  عنبتاوي، 

بدران، ليندا محاجنة وميري زايد. 
الّسّلة  كرة  في  إسرائيل  بطولة  إلى  املنتخب  ارتقى 
للمدارس، واّلتي ستجري في تشرين الّثاني القريب.

“UHO�” q�«d*
صفّية  عمل  ورشة  بتمرير  “الكرمل“  مدرسة  قامت 

للّصفوف اخلامسة، أهّم أهدافها:
- تعّلم آلّيات وتقنّيات والتدرّب على طرق للّتعامل 

مع حاالت صراع ومواجهة في احلياة اليومّية.
من  واحلــد  الّصف  في  باالنتماء  الّشعور  تطوير   -

الّشعور باالغتراب.
- تعزيز الّطّالب من خالل تعرّف مصادر القوّة الّذاتّية 
بقدراتهم  اإلميان  خالل  من  أصدقائهم،  وعند  عندهم 

على تنفيذ الّتغيير لدى الفرد واملجموعة.
ِقَبل مرَكز “متسميحيم“  الورشة من  لقد ّمت عرض 
(ينّمون) في الّصفوف بإرشاد املرشد املؤّهل غامن شيخ 
للمدرسة  الّتربوّية  املستشارة  مع  بالّتنسيق  أحمد، 

أمل عّبود، خالل يومني ُمتتاليني.
من  تكوّنت  حيث  ديناميكّي،  طابع  الورشة  ســاد 

حقيقّية  فرصًة  للّطّالب  ــرت  وّف جتريبّية  فّعالّيات 
الّصف  فــي  حياتهم  إدارة  كيفّية  ــول  ح للتّساؤل 
املختلفة  الّسلوكّيات  الّتعامل مع  واملدرسة، وكيفّية 

لآلخرين وأشكال العنف االجتماعّي.
برزت  حيث  ّية،  واإليجاب باِجلدّية  الورشة  أّيام  متّيزت 
وساهمت  ساعدت  واّلتي  الفّعالة  ّية  الّطّالب املشاركة 
في إجناح املشروع ملواجهة العنف بطرق غير عنيفة، 
عميقة  ومعرفة  جديدة  مفاهيم  تنمية  إلى  إضافًة 

للّنجاح، الّثقة وقوّة الهدوء الّداخلّي.
جدير بالّذكر أّن هذا املناخ املشّجع واملثير لإلعجاب، 
كبير  فضل  ــّطــّالب  ال ــور  أم ــاء  ــي وأول للمدرسة  كــان 
هذه  ملثل  والّدعم  الّتشجيع  طريق  عن  تنميته  في 
الفّعالّيات اّلتي تعود بالفائدة على طّالبنا ومجتمعنا 
من أجل مستقبل أفضل وتطوير شخصّيات قيادّية 

داعمة للّسلوك الّسليم في مجتمعنا.
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مسابقة  ــيــل  إســرائ ــي  ف ــــا»  «أروم شبكة  نّظمت 
كاّفة  في   - وتقدميها  القهوة  صنع   – «البريستا» 

فروعها في البالد للعام 2015. 
ــرادي من فرع شمال  ــى مــاؤور ك باملرتبة األول وفــاز 
الّثانية.  املرتبة  عطّية  عــالء  ــرز  وأح الّسبع،  بئر 
البحر شاطئ  «أرومـــا»  ــرع  ف ــي  ف عطّية  ويعمل 

(حوف هكرمل).
ريشون  في  سيتي»  «سينما  في  املسابقة  وجرت 

“أروما“  لشبكة  العام  املدير  بحضور  لتسيون 
ومديري الفروع وجمهور من الروّاد.

وترأس جلنة الّتحكيم أساف ريبس، صاحب محمص 
القهوة اّلتي يتّم تقدميها في “أروما“، وهو مدرّب 
من  األولى  حّتى  الّثالثة  من  للمراحل  “البريستا“ 
ِشركات  ممّثلني عن  ّي. وعضوّية  األوروّب االّحتاد  قبل 

القهوة في البالد واخلارج.
وتقيم شبكة “أروما“ هذه املسابقة كّل سنة، وتهدف 
أفضلها وتقدمي  القهوة  ــداد  إع سبل  تطوير  ــى  إل

لروّاد “أروما“.

“UHO�“ q�«d*
استقبل الّنادي الّنسائّي في املرَكز اجلماهيرّي عّباس، 
يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، مدرّبة الّتنمية البشرّية 
القت  شائقة،  محاضرة  ألقت  حيث  خلف،  إميــان 

استحسان سّيدات الّنادي.
الــّنــادي)  ــزة  ــرّك (م نقوال  ــو  أب أنطوانيت  قامت  وقــد 

بتقدمي شكرها اّجلزيل ملدرّبة الّتنمية إميان خلف على 
حضورها.

اجلماهيرّي  املركز  (مدير  ريــّنــاوي  بّسام  شكر  كما 
الّدائم  وعطائها  جهودها  وثّمن  خلف  إميان  عّباس) 
عّباس،  اجلماهيرّي  الّنادي  إجناح  في  ومساهمتها 
ووعد الّنساء باملزيد من الّنشاطات والفّعالّيات املثرية 

الّشائقة.
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استقبل الّنادي الّنسائي “األخوّة“ - وادي الّنسناس، 
ّية الّطفولة املبّكرة، رميا ضّو - غّطاس، مديرة  أخّصائ
محاضرة  ألقت  اّلتي  الّطفل؛  تطوّر  ملرافقة  منّو  مرَكز 
مشاجرات  حلــّل  ّية  إيجاب «أساليب  بُعنوان  شائقة 

األبناء وطرق حتسني وضع الّطفل العصبّي».
قّدمت غّطاس خالل احملاضرة، طرًقا بّناءة للّتعامل مع 
أوالدنا، وزمان وكيفّية تدّخل اآلباء واألّمهات مبشاجرات 
األبناء. وعرضت غّطاس كيفّية توجيه هذه الّشجارات 
ملهارات حياتّية، تعّلمهم مواجهة املواقف، الّتفاوض، 
احترام اآلخر، الّتعبير عن املشاعر. وهي من الّصفات 
املهّمة الّالزمة لنجاح اإلنسان في حياته، وتساعد في 

تنمية مهاراتهم االجتماعّية. 
كما تطرّقت احملاضرة إلى كيفّية تشخيص األعراض 
العصبّية لدى الّطفل، واّلتي تظهر في صورة حركات 

ّية وال إرادّية. وقّدمت غّطاس طرًقا  ال شعورّية، تلقائ
وأساليب لتحسني وضع الّطفل العصبّي، وغيرها من 

املواضيع املفيدة.
هذا والقت احملاضرة استحساًنا من املشاركات الّلواتي 

ّية رميا غّطاس. قمَن بطرح األسئلة علی األخّصائ
وبهذه املناسبة قّدم مدير املرَكز عادل خاليلة، ومرّكزة 
اجلزيل  شكرهما  خشيبون  خولة  الّنسائي  الــّنــادي 
كما شكرا  الّشائقة،  احملاضرة  لتقدميها  غّطاس  لرميا 
احملاضرات،  هــذه  مثل  بتنظيم  ــاِدرة  ــب امل توما  ريتا 
من  عدد  واستضافتها  للمركز  الَدائم  دعمها  على 

احملاضرات.
املركز،  الّنسائّي في  الّنادي  كما وعد خاليلة أعضاء 
باملزيد من الفّعالّيات والّنشاطات املستقبلّية، وقدم 
الّنسائّي،  الّنادي  دعم  في  يساهم  من  لكّل  شكره 

أمثال: فوزّية مصري، أدلني دالل ومبّدا كّيال.
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صدر، مؤّخرًا، عن مكتبة ودار النَّشر احليفاوّية ”كلُّ 
شيء“ لصاحبها صالح عّباسي، كتاب ”من حيفا.. 
بيب د. خالد تركي، حيث  هنا دمشق“ للكاتب والطَّ
يتكّون الكتاب من أربعمائة وإحدى وعشرين صفحة 
من احلجم الوسط، وهو مؤلَّف من مجموعة مقاالت 
سياسّية، اجتماعّية وثقافّية، كانت قد صدرت في 

صحيفة “االّحتاد“، حيفا. 
عبارة  وهو  واكيم،  وائل  الفّنان  الغالف  صّمم  حيث 
عن لوحة للفّنان والّنّحات عبد عابدي، “والدي على 
أكريليك   ،1988  - حيفا“  من  الّتهجير  خلفّية 
تان  على مازونيت، (22 نيسان 1948)، وفيه طيَّ
مطانس  ليليانة  للّدكتورة  لوحة  ــى  األول تان،  َداخليَّ
فترة  خــالل  رسمتها  قــد  كانت  روق“  والشُّ “األمل 
مرضها وقبل وفاتها، وعلى األخرى نبذة قصيرة عن 

حياة املؤلِّف.. 
مة الكتاب للمؤرِّخ اسكندر عمل: فقد جاء في مقدِّ

“لم يكرِّر د. خالد تركي نفسه في مؤلَّفاته الّثالثة، 
ات برهوم  فقد اختلف أسلوبه في كتابه األّول “يوميَّ
يار“، فكان  الدِّ “حماة  اني  الثَّ مؤلَّفه  عن   “ الُبلشفيِّ
ة ألبيه ومسيرة شعب قارع  األّول دمًجا بني سيرة ذاتيَّ
ة اّلتي شرَّدت أبناء شعبه  يَّ هيون االنتداب وبعده الصَّ
وصادرت أرضه وجثم حكمها العسكرّي على حياته 
وهبَّ  انتفض  ه  لكنَّ عاًما،  عشرين  حوالي  ــوده  ووج

اني  الثَّ الكتاب  ا  أمَّ واالستبداد.  لم  والظُّ القهر  رغم 
اّلذين  القاعدة  مناضلي  من  عشرات  سيرة  فتناول 
ارتكز عليهم النِّضال، أولئك اّلذين حموا بأجسادهم 
هذه  على  وبقاَءنا  وجودنا  املثابر  اليوميِّ  وبكفاحهم 

األرض الغالية؛
أيديكم  بني  املؤلِّف  يضعه  اّلذي  الث  الثَّ ”في املؤلَّف 
ه ال يختلف  زًا، لكنَّ ستجدون أسلوًبا جديًدا وإبداًعا مميَّ
افي ال  بع الصَّ ا سبق من مؤلِّفات، فالنَّ في أهدافه عمَّ

يأتي إّال باملاء العذب“.

“UHO�” q�«d*
ّمت تطبيقها،  اجلراحّية  العملّيات  طريقة جديدة في 
اجلراحة  تتيح  ”رمبام“،  مستشفى  فــي  ــرًا،  ــؤّخ م
بالرّوبوت لعملّيات معّقدة لدى الّنساء، بواسطة جرح 

واحد صغير فقط! 
في  الّطريقة  بهذه  جراحّية  عملّيات  سبع  وأجريت 
غضون شهرين، واعتبرت العملّيات أكثر دّقة وذات 

مخاطر أقّل.
ُتستخدم  وهي  واحد“،  ”جرح  الّطريقة  هذه  وتدعى 
الرّحم  الستئصال  ــوت،  ــرّوب ال بواسطة  للعملّيات 
مجاالت  وهــذه  ــوض.  احل أسفل  وتصحيح  واملبيض 
ونتيجة  الّنساء.  من   40% باجلراحة حلوالي  تعالج 
هذه العملّية يصبح من الّسهل على املرأة الّتماثل 

للّشفاء في وقت قصير.
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ــــوم األحـــــد مـــن هــذا  ـــتـــح، ي ـــت اف
الّسريعة  املأكوالت  مطعم  األسبوع، 
في  (شــوارمــا  בכיכר“  ”שווארמה 
ــو  أب رامـــي  لصاحبيه  ـــدان)،  ـــي امل

الهيجاء ورامي طه. 
ــاره  ــأســع ــم ب ـــذا املــطــع ــز ه ــّي ــم ــت وي
مبتناول  ــًدا،  ج الرّخيصة  الّشعبية 
الّشوارما  املطعم  يقّدم  اجلميع.  يد 
املشوّي  أو  املقلي  ــاج  ــّدج ال وصــدر 
منوّعة  طعام  والئحة  (شنيتسل) 
والّنقانق،  ــازجــة  ــّط ال ــحــوم  الــّل مــن 
وغيرها من الّساندويتشات الّشهّية 

ا.  ـً والّسلطات الّطازجة يومّي
وقد حضر حفل االفتتاح عدد كبير 
جانب  إلى  واملعارف  األصدقاء  من 

األهل واألصدقاء.
ومن  الّطعم  من  لتتأّكدوا  ــوا  جــرّب
املطعم  ُيضاهى.  ال  ــذي  اّل الّسعر 
 4 ــوف  ه مئير  ــارع  ش في  متواجد 

(كريات إليعزر - حيفا)

UHOŠ w� b¹bł ÆÆb¹bł

W F �d Ò� �«  �ôu?? �Q?? L?? K?? �  Òw 
 F �  r F D �  ÕU??�?? �?? �«

“UHO�“ q�«d*
واستجابة  الّلد،  مدينة  في  املرَكزّية  احملكمة  رّدت 
ملرافعة احملاَمني زكي كمال وكمال زكي كمال، دعوى 
اّلتي  الّطبّية،  اإلسرائيلّية لألجهزة  شركة “تسيمل“ 
األمريكّية  “بروديجي“  ِشركة  موكّلتهما  طالبت 
بقيمة  تعويضات  بدفع  الّطبّية  واألجــهــزة  لــألدويــة 

ماليني الّشواقل.
ا بالكامل  ـً ّي وجاء في قرار احملكمة أّنها قبلت عمل
كمال،  ــي  زك وكــمــال  كمال  ــي  زك احملــامــني  مرافعة 
“تسيمل“  ِشركة  املّدعية  اّدعاءات  أّن  أثبتت  واّلتي 
“بروديجي“  عليها  املّدعى  مع  ُملزم  عقد  بوجود 
خاّصة  بأجهزة  “تسيمل“  بتزويد  ُيلزمها  األمريكّية 
الّسّكر  الّسّكر لدى املصابني مبرض  لفحص مستوى 

(الّسّكري)، متهيًدا ملشاركة املّدعية في مناقصة نشرها صندوق املرضى 
ّية  “مكابي“، هي اّدعاءات غير صحيحة وأّن تبادل الرّسائل اإللكترون
واحملادثات الهاتفّية والّشخصّية بني مدير عام ِشركة “تسيمل“ ومدير 
تشمل  لم  عاّمة،  مفاوضات  كونها  يتعدَّ  لم  العاملّية  “بروديجي“  عام 
الرئيسة للعقد، ولم تصل بأّي شكٍل حّد العقد  الّتفاصيل  خوًضا في 

اخلّطّي والّنهائّي.
وجاء، أيًضا، أّن املرافعات اخلطّية والّشفاهّية للمحامني زكي كمال وكمال 
زكي كمال أقنعت احملكمة أن الّشركة اإلسرائيلّية لم تنجح في تقدمي 
به أو نقضه، أو  األدّلــة، ما يثبت بشكل واضح وجود عقد أو اإلخالل 
وإّنها  خاّصًة  الّشواقل،  مباليني  بها  اّدعت  اّلتي  اخلسائر  تكّبدت  أّنها 
اإلسرائيلّية  ليست صاحبة خبرة سابقة مثل  - أي ِشركة  “تسيمل“ 
الّشركة األمريكّية العاملّية  في تسويق أجهزة فحص مستوى الّسّكر، 
ليس مؤّهًال وال صاحب خبرة في حتديد اخلسائر  وأّن مدير “تسيمل“ 

“تسيمل“،  بشركة  اّدعائه  وفق  اّلتي حلقت 
وأّن االّتصاالت مع ِشركة “بروديجي“ العاملّية 
ولذلك  املُلزم،  العقد  توقيع  مرحلة  تصل  لم 
إلــزام  طلبها  ــض  ورف املّدعية  ــوى  دع رّد  ّمت 
“بروديجي“ دفع تعويضات مباليني الّشواقل، 
ّية  قضائ سابقة  قرار احملكمة  يعتبر  وعليه 

هاّمة.
قائًال:  كمال  ــي  زك كمال  احملــامــي  وعــّقــب 
اإلسرائيلّية  الّشركة  أّن  للمحكمة  “أثبتنا 
لم توّقع أّي عقد خّطي مع موّكلتنا الّشركة 
وبالّتالي  “بروديجي“،  العاملّية  األمريكّية 
أمام  عرضنا  خرقه.  ميكن  ما  هناك  ليس 
نفسها  احملكمة أدلّة جاءت بها  “تسيمل“ 
ّية بني الّشركتني لم تصل إلى صيغة عقد  بأّن جميع الرّسائل اإللكترون
ومنذ  بأّنه  باحلري  وكم  واإلسرائيلّي  األمريكّي  القانون  يقرّه  وكما  ُملزم، 
البداية لم تكن قادرة الّشركة املّدعية “تسيمل“ على االستجابة لشروط 
الّتعامل املُنتهجة في الّشركة األمريكّية “بروديجي“، ومنها عدم منح 
من  وغيرها  األجهزة  استالم  مع  الّدفع  يتّم  أن  أي  ّية،  املال االعتمادات 
الّشروط وأن “بروديجي“ قرّرت وقف االّتصاالت الّشفهّية فور اّتضاح هذه 
احلقيقة، كما أثبتنا، أيًضا، أّن الّشركة اإلسرائيلّية “تسيمل“ تصرّفت 
خّطي  عقد  أّي  ودون  نفسها  تلقاء  من  ــرّرت  وق اجلانب،  أحــادّي  بشكل 

ا لتنفيذ اّتفاق لم يكن أصًال“. ـً ا افتراضّي ـً ّي وجدوًال زمن
جتدر اإلشارة بأّن ِشركة “بروديجي“ هي من الّشركات األمريكّية والعاملّية 
للّشركة  الّدعوى  هذه  خسرت  ولو  الّطبّية،  واألجهزة  األدويــة  مجال  في 
اإلسرائيلّية لكان لهذه اخلسارة انعكاًسا كبيرًا على قيمة أسهمها في 

بورصة األسهم العاملّية.
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اإلنسان  متّيز  اّلتي  األخالق  أحد  هي  العزّة 
وقيمتها  واحلياة  حلقيقته  ــدرك  واملُ الواعي 
في ميزان اآلخرة. وقد اخترت هذا املوضوع 
بعد قراءتي لتراجم اخلليفة الرّاشد عمر بن 
اخلّطاب، وخاّصة رحلته إلى إيلياء (القدس) 
هناك،  القساوسة  من  مفاتيحها  ليستلم 
واّلتي حاصرها القائد أبو عبيدة عامر بن 
اجلرّاح مّدة طويلة من الزّمن، فلم يفلح في 
فتحها. وأثناء هذا احلصار وصلته رسالة من 
القساوسة فيها مفادها لن تفلح في دخول 
إيلياء، ألّن أوصاف الرّجل اّلذي سيدخلها ال 
املناسب  الرّجل  له  ووصفوا  عليك.  تنطبق 
اخلّطاب  بن  أوصاف عمر  توافق  أّنها  فرأى 
عمر  خرج  عندها  الرّسالة.  بتلك  له  فبعث 
مفاتيحها  ليتسّلم  القدس  إلى  مّكة  من 
ـــالم. خرج  ـــوّدة وس ــل بــكــّل م دون قــتــال، ب
متواضًعا لله وللمؤمنني يشعر بعزّة انتمائه 

لله وقد وصف حاله على الّنحو اآلتي. 
كان له بعير واحد وكان معه غالم يخدمه، 
قسم  ــســام:  أق ثالثة  ــى  إل الّطريق  فقّسم 
الغالم  فيه  يركب  وقسم  عمر  فيه  يركب 
الّطريق  وفي  البعير.  فيه  يستريح  وقسم 
ركب عمر فاعترضته مخاضة (طني وماء)، 
فنزل عمر عن بعيره ونزع خّفيه فأمسكهما 
فأبصره  بالبعير،  رحمًة  املــاء  وخــاض  بيده 
اليوم صنيًعا  له: صنعت  فقال  أبو عبيدة 
عظيًما عند أهل األرض، صنعت كذا وكذا. 
غيرك  لو  وقال:  على صدره،  عمر  فضرب 
يقولها يا أبا عبيدة! إّنكم كنتم أذّل الّناس 
الله  فأعزّكم  الــّنــاس،  ــّل  وأق الــّنــاس  وأحقر 

ومهما تطلبون العزّة بغيره يذّلكم الله.
فالعزّة ال تكون بالكبرياء وال باملناصب وال 
العزّة  إّمنا  اإلنسان،  يرتديه  بثوب  وال  باملال 
عّبر  وقد  الله.  من  والقرب  الكرامة  بحفظ 
وجهه)،  الله  ــرّم  (ك علي  بوضوح  ذلك  عن 
بقوله: ”َمن أراد غنى بال مال، وهيبة بال 
سلطان، وعزا بال عشيرة، فليّتق الله. فإّن 

الله يأبى أن يذّل إّال َمن عصاه“. 
للعزّة  ـــاس  األس املــصــدر  ــي  ه الــلــه  فتقوى 
يذّل  أن  من  اإلنسان  متنع  ألّنها  والكرامة، 
ولو  ــال،  ح أّي  وعلى  ظــرف  أّي  في  نفسه 
من أجل لقمة العيش. فَمن مّد يده للّناس 
للفتنة  نفسه  يعرض  فقد  منعوه  أو  أعطوه 
كرامة  حفظ  وألجــل  دينه.  له  تضيع  اّلتي 
اإلنسان وعزّته، حّذر النبّي (ص)، فقال: ”ال 
تزال املسألة بأحدكم حّتى يلقى الله تعالى 
وليس في وجهه مزعة حلم“. وكيف إذا كان 
ما ُيعطى له رشوة يرتشيها ليسقط أهله 
وأصدقاءه في حبائل الّشيطان أو الّسلطان 
الّنار.  في  واملرتشي  الراشي  أن  يعلم  وهو 
رسول  قال  وعزّته،  اإلنسان  لكرامة  وحفًظا 
الله (ص): ”ألن يحتطب أحدكم حزمة على 
فيعطيه  أحًدا  يسأل  أن  من  له  خير  ظهره 

أو مينعه“. 
ــجــال أّن  ــذا امل ــي ه ــه ف ــرأت ــا ق ــن أروع م وم

الّسلطان عبد العزيز قدم مصر وزار األزهر 
الّشريف وصحبه اخلديوي اسماعيل، فالحظ 
مهتّم  غير  أّنه  األزهــر  شيخ  على  اخلديوي 
بهم. فهو مسند ظهره، ماد رجليه. فأسرع 
بالّسلطان عنه، ثّم كّلف اخلديوي أحد رجاله 
فلوس  فيها  بصرّة  الّشيخ  إلى  يذهب  أن 
يريد أن يجذبه إليه بها ويعرف حاله. فلّما 
قبض  الّصرّة  ليعطيه  للّشيخ  الرّسول  جاء 
الّشيخ عنه يده وقال له: ُقل ملن أرسلك إّن 

اّلذي ميّد رجليه ال ميّد يده. 
قال عبد احلكم للّشافعي ملا قدم مصر: إذا 
قوت  لك  فليكن  مصر  تسكن  أن  أردت 
سنة ومجلس من الّسلطان تتعزّز به. فقال 
الّشافعي: يا أبا محّمد َمن لم تعزّه الّتقوى 
فال عّز له، ولقد ولدت بغزّة، وربيت باحلجاز 
وما عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياًعا قط. 
كثيرًا  أّن  الزّمان  هذا  في  نلحظ  أصبحنا 
من الّناس من يبيع دينه بدنيا غيره حّتى 
ــدان..  ــول ال له  تشيب  منهم  حالنا  أصبح 

وصدق فيهم قول الّشاعر: 
لو قيل للحيوان كن بشرًا

لبكى وأعلن رفضه احليوان 
كم باسمنا نشب النزاع ولم يكن

رأي لنا نشوبه أم شان 
صحنا فلم يشفق علينا عقرب

نحنا ولم يرفق بنا ثعبان 
ومن املجير وقد جرت أقدارنا

في أن يجور األهل واجليران 
كيف ال نتأّلم حلالنا وقد رضي بعضنا أن 
عن  غفل  وقد  والهوان.  الــّذل  حياة  يعيش 
توجيه الرّسول (ص): ”يا ابن آدم إن تبذل 
وال  لك،  شّر  متسكه  وإن  لك،  خير  الفضل 
واليد  تعول،  مبَن  ــدأ  واب كفاف،  على  ُتــالم 
فاملؤمن  الّسفلى“.  اليد  من  خير  الُعليا 
الّصغير  يرحم  خير.  من  يحمل  مبا  يعتّز 

ويوّقر الكبير. 
أمير  كان  إذا  الرّجل  من  ”أحب  عمر:  قال 
القوم أن يكون كبعضهم. وإن لم يكن فهو 
سيرة  من  استنتجناه  ما  هذا  أميرهم“.. 
ولم  جــّذابــة  مبظاهر  ينخدع  لم  اّلــذي  عمر 
يتكّبر بقوّة وسلطان، إّمنا عرف لكّل ذي حّق 
وأن  العمرّية  العهدة  ُتكتب  أن  فأمر  حّقه. 
أحد  له  قال  الّناس. حّتى  بني  العدل  ينشر 
جنود األعداء: ”عدلت فأمنت فنمت، ولكّننا 

ظلمنا فخفنا فلم ننم“!
كيف ال يكون حاله من العزّة والكرامة على 
هذا الّنحو، وهو اّلذي وافقه القرآن في كثير 
من املواطن، وهو اّلذي وضع نظام اجلند، وهو 
اّلذي وضع الّتاريخ الهجرّي، وهو اّلذي وضع 

نظام البريد، وغيرها..         

وأتباع  للعالم،  الّسالم  حتمل  سماوّية  رساالت  األديــان 
ال  الّدين  ورجال  حولهم  فيمن  الّسالم  ينشرون  ــان  األدي
يتحّدثون إّال برسالة الّسالم. هذا الكالم ميكن قوله مرارًا 
وبشكل فولكلوري، ولكن اليوم أريد أن أحتّدث بلسان 
العقل والّتفكير عن األسباب احلقيقّية لظاهرة العنف 
كنت  لو  ـــان.  واألدي الّدين  باسم  اليوم  نعيشها  اّلتي 
مقتنًعا بأّن اجلواب سهًال بأّن العالقة عرضّية وليست 
عضوّية، ملا كان للّسؤال من معنى. أّما مبرّرات الّسؤال 
فهي ليست تاريخّية فحسب، بل حتمل أيًضا أبعاًدا 
بشكل  املوضوع  نقارب  ولكي  وأيديولوجّية.  فكرّية 
جريء ـ وأعتذر مسّبًقا عن صراحتي ووضوحي ـ علينا 
نتائج  إلى  الوصول  لهدف  احلقيقّية  األسئلة  نطرح  أن 

ّية.. إيجاب
لألسباب  والعنف،  الّدين  بني  أساسّية  عالقة  هناك 

الّتالية:
املصدر  بأّنها  لألديان  البعض  اعتبار  األّول:  الّسبب 
وهذا  دين،  بكّل  احلقيقة  وانحصار  للحقيقة  الوحيد 
إّن  أقول  فعندما  املُعلن.  غير  العنف  درجــات  أقصى 
صة لفئة من الّناس بسبب انتمائهم  احلياة األبدّية ُمخصَّ
وهذا  الّناس  بعض  أقصي  أّنني  يعني  هذا  الّدينّي، 
تعّد  ديانة  فكّل  ــؤالء،  ه بعض  بحّق  وعنف  إجحاف 
ّي ُمرتبط  أتباعها بأّنهم ”شعب الله“. الفكر اإلقصائ
اآلخر  أّن  واملشكلة  ّية.  الّشمول باألديان  كبير  بشكل 
اّلذي ال ينتمي إلى شعب الله أو كنيسة الله أو دين 
الله، ُمدان من قبلنا إن بطريقة تعاملنا معه أو من خالل 
تصنيفنا له. إذن، هناك مشكلة مع كّل دين شمولّي، 
فالكثير من صراعات األديان حصلت بسبب هذا الفكر 
اإلقصائّي، ما أّدى إلى استعمال العنف املاّدي لتوسيع 

كّل دين.
غير  (وهو  الّتكفيرّي  بالُبعد  يرتبط  الّثاني:  الّسبب 
اجلماعة  ــل  داخ يتّم  أن  ميكن  فالّتكفير  ــصــاء)،  اإلق
كّل  وداخــل  دين  كّل  داخــل  موجود  الّتكفير  ــواحــدة؛  ال
مؤملة  وتصريحات  مــواقــف  نسمع  ولــألســف  جماعة، 
الّتكفير  جماعة.  كّل  داخــل  الّتكفير  تبرّر  وقاسية 
نوازع  يحمل  شمولّي  دين  فكّل  اجلميع.  عند  موجود 
ا في إطار محاكم الّتفتيش  الّتكفير، وهذا برز تاريخّيً
ذلك  أّدى  وقد  الكاثوليكّية.  الكنيسة  أقامتها  اّلتي 
حلرق عشرات اآلالف من املسيحّيني بتهمة اخلروج من 
للحفاظ  تسعى  دينّية  مؤّسسة  وكّل  املسيحّي،  الّدين 
على موقعها ودورها كمدافعة عن احلقيقة، ّمما يجعلها 

حتمل نزعة الّتكفير.
الّدين  ألّن  ــروي،  األُخ باجلانب  يتعّلق  الّثالث:  الّسبب 
ّي للبشرّية،  يتكّلم عن ”نهاية ما“ للعالم أو حكم نهائ
األخــروي.  اجلانب  لهذا  ــان  األدي حسب  املقاربات  وتنوّع 
األخروّية،  املرحلة  عن  شعورها  دينّية  مجموعة  ولكّل 
منوذج  ومن  بالعنف.  الّدين  الرتباط  مدخل  أيًضا  وهذا 
هؤالء الّصهاينة املسيحّية اّلذين يؤمنون بعودة الّسّيد 
لدعم  يعملون  هم  ولذلك  فلسطني  أرض  على  املسيح 

الكيان الّصهيونّي.
الّسبب الرّابع هو مسألة ارتباط الّدين بالّسلطة، وكّل 
الّسلطة  وهذه  مؤّسساتّية،  جماعة  هي  دينّية  جماعة 
الكنيسة  ــي  وف الله.  من  سلطتها  تستمّد  الّدينّية 
سيامته  ألّن  موقعه  في  هو  ”البابا“  الكاثوليكّية 
واإلعالن بأّنه أصبح أسقًفا باسم الكنيسة. وكّل سلطة 
إنسان  وكّل  للخطأ،  معرضة  بشرّية  سلطة  هي  دينّية 

على خطأ.
ــذه  ـــة ه ـــه ـــواج ومب
األربعة  األسباب 
ــــي تــــــؤّدي  ــــت اّل
ــم  ــاس ــف ب ــن ــع ــل ل
كيف  ــــن،  ــــّدي ال
نعالج  أن  ميكن 
املشكالت؟  ــذه  ه
دينّية  رسالة  كّل 
مفارقة  تتضّمن 
ــني  ـــة، ب ـــن ـــّي ـــع م
بعد  لها  كونها 
إلــهــّي وســمــاوّي 

واجتماعّي  بشرّي  ُبعد  لها  نفسه  الوقت  وفي  ودينّي، 
بحّد  مفارقة  هو  دين  وكّل  البشرّي.  الواقع  ومحدودّية 
عن  احلديث  علينا  املشهد،  نستكمل  ولكي  ذاتــه، 
اجلوانب األخرى لألديان. فكّل دين له ُبعد سماوّي وروحّي 
وإميانّي ورُحماني، وهذا أوسع من خبرة البشر، ّمما يجعل 
الّدين منفتًحا على كّل األديان األخرى واألفكار األخرى. 
لآلخرين  الباب  يفتح  طريًقا  ذاته  في  الّدين  يجد  فقد 
للوصول إلى الله، وهذا األمر ال ينطبق فقط على أتباع 
الفكرّية  الّدعوات  على  حّتى  بل  الّسماوّية،  ــان  األدي
واألخالقّية غير الّسماوّية. كما أّن التعّدد والتنوّع اّلذي 
الّتكفير، ومن  أمام مواجهة  الّطريق  يفتح  األديان  تقرّه 

ضمن املنطق للّدين ميكن تبرير الّتعددّية والتنوّع.
على  أّما  َعرَضّية؟!  أم  عضوّية  عالقة  والعنف  الّدين 
صعيد اجلانب األُخروي اّلذي يؤّدي إلى العنف لدى بعض 
أتباع األديان، فإّنه يفتح الباب أمام اخلالص لآلخرين، 
الرّسالة تكتمل  بأّن  األديان،  انطالًقا من هذه  قلنا  إذا 
يقتصر  وال  واالجتماعّية  الّدينّية  القيم  اكتملت  إذا 
األمر على فئة دون أخرى. وأّما على صعيد الّسلطة، 
فيقابلها في كّل ديانة صورة القّديس املتواضع أو الولّي 
البسيط، وليس فقط أصحاب الّسلطة هم من ميّثلون 
الّديانات، بل من يعمل خلدمة الّناس ويساعد الفقراء. 
فاألم تيريزا متّثل املسيحّية بشكل حقيقّي وليس أّي 

شخصّية سياسّية أو فكرّية.
إذن، هناك في داخل األديان ما يؤّدي إلى العنف وفيها 
ما يؤّدي إلى الّسالم، واليوم نعيش في زمن فيه مفارقة 
أخرى حيث ينتشر التخّلف من ناحية، وهو اّلذي يدفع 
نفسه  الوقت  وفي  الّدين،  باسم  العنف  ملمارسة  الّناس 
يتحّدث  من  ملواجهة  الّناس  يدفع  اّلذي  الوعي  ينتشر 
باسم الّدين ويدعو لالبتعاد عن هذا الّطريق. والّصراع 
اليوم ليس بني الّسنّي والّشيعي أو املسلم واملسيحّي، 
دائًما  يكون  الّصراع  وهذا  واملتخّلف،  املستنير  بني  بل 

لصالح املتخّلف وهذا ما يخيفنا اليوم.
قد تبقى الّساحة اليوم للمتخّلفني، لكن علينا مواجهة 
ذلك. وأنا أخشى اليوم من أن أقول إّن العنف يرتبط 
البشر، فإّنه ال يزال  الّدين دين  بالّدين، فطاملا  ا  عضوّيً
من  الّدين  ُيحرِّر  أن  املتديِّن  وواجــب  بالعنف،  مرتبًطا 
العنف، ذلك أّن الّدين في جوهره ال يوجد عند البشر، 
البشر  نحن  لدينا  الّدين  أّما  فقط،  الله  عند  هو  بل 
فيتحّول إلى واقع اجتماعّي وسياسّي وفكرّي وبشرّي 
مع وجود ُبعد إلهّي له. والّتحّدي أن يحرّر املؤمن الّدين 
من االرتباط بالعنف لكي نصل من خالل هذه املسيرة 

إلى جوهر الّدين احلقيقّي.

 … Òe F �«
ÈbF� u�√ ”uO�U√ X|—bML�—_«

ÊU??M??�??�  s???	 V??�??J??|  ©  ¨o???�U??? Ò
???�«  p??O??�u??�U??J??�«  5?? ÒO??J??K??*« ÂËd?????�«  W???O???�— f???O???z—® 

nM F �«Ë  s � Òb �«
™  WM¼«Òd�«  WKŠd*«  w�  U Î�uBšË  ¨U¼“ËdÐ  W ÒOHO�Ë  nMF�«Ë  s¹Òb�«  W ÒO�UJý≈  ™





282015 ‰Ë_« s¹dAð  30  WFL'«

f�u� œ«u�

محّمد  انتخاب  في  مفرح  ما  شيء  هنالك 
للجماهير  الُعليا  املتابعة  للجنة  رئيًسا  بركة 
منافسة  بعد  وذلك  إسرائيل،  في  ّية  العرب
ميّثلون  مرّشحني  أربعة  فيها  شارك  سياسّية 
وال  بيننا،  الّناشطة  الّسياسّية  القوى  معظم 
أقصد، فقط، ذلك الفرح الّشخصّي بفوز صديق 
عريق جمعتني به، منذ أواسط الّسبعينّيات، 
فكاك  من  أشهى  كانت  اّلتي  الفقراء  أحالم 
إلى  دوًما  يوصلنا  كان  أسير، وطريق سياسي 
على  عاش  جيل  من  فنحن  الّصحيح.  املرفأ 
أرصفة وطن، حني عّلمتنا كيف تكون الّلذة في 
تتنطنط  كانت  بسعادة  وزوّدتنا  احلافي،  اخلبز 
وهي  شهقاتنا  حاّفة  وعلى  جراحنا  في  حّتى 

ترجتف قبلنا، في الهواء العاري.
الّنهايات، وانتخاب بركة منها، ُتسِكن  بعض 
في القلوب راحًة وال تستوجب شروًحا مفّصلة 
أو إسهابات فائضة، مع أّن العاقل يقّر ويعي، 
مصائر  أّن  الّطبيعّي،  الفرح  ذلك  إغواء  رغم 
البشر ال ُتبنى على حدس، وال ُتضمن باحلّس 
واألماني؛ فاألمل، منذ جرّب الرّب إبراهيم، ينمو 
وفي جوفه يتقّلب نقيضه، واخليبة لم تُك، منذ 
سرّة“  “حبل  إّال  الّلحم،  على  اخلنجر  انتصار 
والعبرة،  و“رفيقتها“،  ّية  اإلنسان للّتجربة 
ومهارتها،  “الّداية“  حكمة  في  تبقى  لذلك، 
وفي براعة الّطبيب وفريقه وفي اجتهاد العاقل 

على دروب احلّظ.
فبركة انتخب في عملّية سياسّية حتمل مالمح 
ّية، وهو لذلك ال ُيعتبر  الّنضج والوعّي باملسؤول
والّشائع،  الّسطحّي  باملعنى  ا،  ـً توافقّي رئيًسا 
للكلمة.  الّتقليدّي  الّشعبّي  وباالستيعاب 
فالّتوافقّي، كما رّسخته الّتقاليد في عقلّيات 
ال  خلت،  طويلة  سنوات  مدار  على  العاّمة، 
تتيحه  ّمما  أكثر  الرّئاسة  مقوّمات  من  يحمل 
مؤّسسة املَخترة العصرّية، أو ما يجيده وجيه 
من وجهاء امللل والّنحل والعائلّية، والّتوافقي، 
أطبقت  اّلتي  الزّعامات  ممارسة  كرّسته  كما 
أسيرًا  يبقى  املتابعة،  رقبة  على  سالسلها 
بال  طريًقا  يواجهون  وهم  اصطلحوا،  لفرقاء 
مخرج، على ترئيسه، ومعظمهم يضمر بخبث 
ويسعى في الواقع إلبقائه رهينة لذلك الّتوافق، 
فنحن  البركة،  انتخاب  وبعد  حالتنا  في  أّما 
باستعادة  بدايًة،  عصره،  يتمّيز  بأن  نتوّقع 
بني  وثقة  احترام  من  املتابعة  جلنة  خسرته  ما 
فقط  برأيي،  ممكن،  وهذا  العريضة،  اجلماهير 
إذا استعادت الّلجنة دورها الّسياسّي الرّيادّي 
جامعة  للعمل  كمؤّسسة  وعادت  املسؤول، 
وفق  اجلماهير  مصالح  حماية  على  قائمة 
استراتيجّيات عمل وطنّية واضحة وتعريفات 
الّطبطبات  وال  فضاًء  ّية  الّضباب تعتمد  ال 

وسائل للبقاء الباهت.
واجبات  من  أّن  على  اثنان  يختلف  لن 
مرّكباتها  بني  الّتوفيق  املتابعة  رئيس 
ما  شّتان  ولكن،  أحياًنا،  املختلفة واملتناقضة 
والّتجسير،  والّتوحيد  والّتجميع  الّتوفيق  بني 
بجعبتها  الّتفريط  وبني  واجبة،  مهام  وكّلها 
تستّل  أن  يجب  منها  اّلتي  الّسياسّية 

القيادات سهامها الّصائبة واملُجدية، ال سّيما 
البشر  اّلتي غدا فيها صيد  أّيامنا هذه،  في 
سوائب  عند  هناك  فقط  ليس  أثيرًة،  رياضًة 
املستعمرين، بل في احلدائق القريبة من منازلنا 
نرى  مثلي،  وكثيرون  فأنا،  ساحاتنا؛  ومحيط 
املُنتخب حتصني  الرّئيس  أهّم  واجبات  أّن من 
وطنّية  بثوابت  األعلى  القيادّي  اإلطار  هذا 
جامعة،  سياسّية  مبساطر  وتزويده  حقيقّية، 
بشكل  ومؤّثرة  ّية  نضال قيمة  ذات  لكّنها 
حياتّي فعلّي، وكذلك يجب أن يسعى كأكبر 
من رئيس مكّلف، وكصاحب موقف ودربة، إلى 
استراتيجّية  مسائل  في  احلسم  ضرورة  تبّني 
الكّل  إرضاء  دبلوماسّية  عن  بعيًدا  وحياتّية 
أرضنا  على  وجودنا  يضمن  ما  حساب  على 

وعيشنا بكرامة وأمن وأمان.
بني  يختار  أن  بركة  على  مفيد،  وباختصار 
ا يقف على سلم  االكتفاء بكونه رئيًسا ُمنتخًب
ُملقى على عرضه وسط الّطريق، وميارس رئاسته 
مهّمته  إجهاض  إلى  حتًما  ستؤّدي  بتوافقّية 

بانتخابه  توّسموا  وإلى خيبة في صفوف من 
روابي  تسقي  البركة  أمطار  واستشرفوا  خيرًا 
اشتاقت إلى َمن يرعى الّنسائم في جنباتها، 
أو أن يتحّول إلى قائد سياسّي زّياد، يضيف 
ّية  امليدان اخلبرة  وهو صاحب  معًنى،  للمنصب 
روًحا وعنده رصيد  املوقع  الّطويلة، ويضّخ في 
العمل  نضالّي غنّي وعتيق، ويوّسع فضاءات 
وهو العامر بثقافة وطنّية الفتة وعاّمة المعة.

كّل البدايات صعبة، وقد يبدو الّتغّير املنشود 
بعيًدا، لكّنني أرى أّن لدى بركة اليوم ما يكفي 
متّكنه  اّلتي  واملُعطيات  واملقوّمات  اإلرادة  من 
من  الّسنني  راكمته  ما  أن يزيل  كقائد  وتؤّهله 
األوّلون،  البّناؤون  زرعه  ما  وأخفى  غّطى  غبار 
آباء بركة ورفاقه، في أراضينا من حتدٍّ ال يشيخ 
ووعد صّداح بأن: “لن تسقط هذه األعالم/ ما 

دمنا نغني ونقاتل“.
األّيام،  مقبل  في  سنسمع،  أّننا  املؤّكد  من 
انتخابه  بعد  سمعناه  الكثير،  فما  بركة  من 
شكر  كلمتي  كونه  عن  يتعّدى  ال  مباشرًة 
من  وقطرة  مطمئن،  عهد  ونفحة  مستحّق، 
اإلعالن  في  كان  واألهّم  سينهمل،  غيث 
اجلبهة  رئاسة  من  استقالته  تقدمي  ّيته  ن عن 
قائد،  لفتة  وهي  واملساواة،  للّسالم  الّتقدمّية 
القصوى  األهمّية  على  تدّلل  واضحة  ووقفة 

عن  وابتعاده  اجلديدة،  ملهّمته  يوليها  اّلتي 
خدوش وذبذبات املاضي، وهي إشارة هاّمة جًدا 
تؤّكد على حترّره من مخاضات جبهته الّداخلّية 
أّثرت عليه، في  الّتنظيمّية، واّلتي  وأعبائها 
في  الّسياسّي  أدائه  وعلى  األخيرة،  الّسنوات 
برأيي،  واألهم،  املسائل،  وبعض  املواقع  بعض 
أّي  من  حترّرها  اجلبهة  ملؤّسسات  رسالة  أّنها 
جتاذبات معروفة للمأل أو مخفّية وشعرت بها 

قّلة بني الّضلوع وفي عوالم الّظّل.
مع  لقائه  في  كانت  املهّمة  اجلّدّية  إطاللته 
اإلعالمّي يوسف شّداد على تلفزيون كّل العرب 
الّنصراوّي، وفيها أجاب بركة على جميع أسئلة 
احملاوِر، وبعضها كانت مفاجئة وضاغطة، بصدق 
مباشر، وبجرأة ليست غريبة عليه، وبصراحة 
واثقة، وأعلن عن رؤاه املركزّية اّلتي ستلهمه في 
أّنه ليس ساحرًا وال  فنّبه  أداء مهامه اجلسام؛ 
خارًقا، ولذلك سيعتمد في جناحه على قدرته 
وقادة  رؤساء  من  زمالئه  مع  والّتعاون  للعمل 
معه،  هؤالء  تعاون  كيفّية  وعلى  سياسّيني، 
ثّم أّكد أّنه رجل امليادين ولذا سيسعى إلدماج 
قطاعات الّشباب والّنساء والعّمال ومؤّسسات 
أن  بعد  املتابعة  نشاطات  في  املدنّي  املجتمع 
استثنيت جميعها إلى حّد بعيد من املشاركة 
يبادر  أن  وعد  ثّم  والقرار،  الّتأثير  مواقع  في 
املستقبلّية  والّنشاطات  البرامج  تعزيز  إلى 
وأنهى  مدروس،  ِمهنّي  استراتيجّي  بتخطيط 

بإعالن إميانه وإصراره على اعتماد الّثوابت.
العرب  كّل  تلفزيون  في  األّول  لقاؤه  كان  لقد 
بعض  في  اّتسمت  أقواله،  لكن  هاًما، 
أبوّي  وبنضوج  ّية،  إيجاب ّية  بشمول محّطاتها 
وبحذر  مشواره،  طريق  وعورة  يعرف  مبن  يليق 
قائد خبر ما معنى أن يكون األّول في مواقع 
ّية، أن هذه املرة  شّتى، لكّنه يعي اليوم مبسؤول
من  وأكثر  رئيس،  من  أكثر  احلقيقة،  في  هو 
مجرّد أّول، فهو، غدا األّول بني أوائل. وَمن هذا، 
وفًقا لقواميس الّسياسة، إّال القائد اّلذي عليه 
يخضع  وال  يزايد،  ال  الّطليعة،  في  يتقّدم  أن 
مع  ميضي،  بل  يراوح  ال  اآلخرين،  ملزايدات 
قائد: يحاور،  األمان،  شواطئ  نحو  اجلماهير، 
يتقّدم،  يتلّقى،  يناكف، يصّد،  يجادل،  يناور، 
يتراجع، يحزم، يحكم، يحسم، يصبر، يجرؤ، 
يعفو  بأنفة،  يهادن  بحساب،  يجازف  ُيقّدم، 
ثقة،  عن  يغفر  حلم،  عن  يسعى  مقدرة،  عن 
يتعب،  قوة.  عن  ينصف  رفعة،  عن  يتواضع 
يعشق،  يحزن،  يحّب،  يضحك،  يبكي،  ميرح، 
يغّني، يرقص، يطرب.. يتقّدم، يحرز وينتصر!  

باملقابل، يجب أن يكون واضًحا أّن بركة وجلنة 
املتابعة لن ينجحوا، إذا لم نكن، نحن الّشعب 
ملساندتهم  استعداد  على  املختلفة،  ونخبه 
املهّمة،  والوقوف معهم وإلى جانبهم في أداء 
وملستقبلنا  لعيشنا  يشّكل ضمانة  فنجاحهم 
أحببنا  منذ  أعرفه  وأنا  هو،  أّما  وطننا؛  في 
مًعا ذلك الفجر اجلورّي املعّطر، يعلم، أّن ابتناء 
وأّن  املتاعب،  باحتمال  عادة،  يكون،  املناقب 
بالّسعي  دائًما،  يكون،  اجلميل،  الّذكر  إحراز 

في اخلطب اجلليل.
وفيق، ولنا بالبركة.  فادعوا لهم معي بالتّ

اّلتي  املؤملة  األحـــداث  إّن 
ــع  ــي ــاب تــداعــت فــي األس
املاضية األخيرة في بالدنا 
أصبحت ُتؤرق كّل عاقل 
أّما  وكّل إنسان مسؤول، 
األشخاص غير املسؤولني 
ففي مثل هذه املواقف ال 

الّتصريحات  وإلقاء  الّنار،  على  الزّيت  عن سكب  يتورّعون 
ــريــاء،  ــى هــدر دم أشــخــاص أب املــتــهــوّرة، وأحــيــاًنــا تـــؤّدي إل
فالكلمات اّلتي نتفوّه بها، هي ليست مجرّد وسيلة لنقل 
املعلومات واألفكار فحسب، إّمنا تتحّول أحياًنا إلى عملّية 
على  ض  وحتــرّ معّني،  فكر  خلدمة  تسخيرها  بهدف  شحن 
الفعل، مثل القيام بعملّيات قتل على خلفّية أيديولوجّية.  
قبل أن نبحث في حال األوضاع الّسياسّية في البالد، دعونا 
نتحّدث عن مدارسنا ومجتمعنا، فمنذ أن أصبح احلديث عن 
رسالة  صاحب  ليس  أّنه  منطلق  من  األهل  قبل  من  املعّلم 
سامية، وأّنه مجرّد موّظف يعمل في املدرسة ويتلّقى راتبه، 
بدأ الّتطاول الكالمّي على املعّلم أوًّال، ثّم االعتداءات اجلسدّية 
عليه. فكم من مرٍّب ، وكم من مدير مدرسة تعرّض العتداء، 
تعرّض  مدرسة  في  عامل  أو  مدرسة  في  حــارس  من  وكم 
سمع  عندما  االعتداء  بشرعّية  شعر  املعتدي  ألّن  العتداء، 
بشكل  املعّلم  مكانة  على  الّتطاول  بواسطة  املعنوّي  الّدعم 
خاص، وأّي شخص يعمل في خدمة اجلمهور بشكل عاّم. 
فهنا سبق االعتداء منح الّشرعّية لالعتداء بواسطة الكالم، 
وأّي اعتداء اليوم يتّم في الّشارع من قبل أّي إنسان، ال يتّم 
إّال نتيجة حتضير كالمّي يسبق الفعل. ونحن اليوم نستذكر 
مقتل رئيس حكومة إسرائيل قبل 20 عاًما، فهذه اجلرمية 
لم تكن لُترَتكب لوال الّتحريض الكالمّي اّلذي سبق عملّية 
تنفيذ اجلرمية. والّتحريض مستمّر وعلى نطاق أوسع، ولهذا 
ّمت وضع احلراسة املشّددة على قاٍض في محكمة العدل الُعليا 
نتيجة الّتحريض عليه واّتهامه بأّنه ”يعمل لصالح األعداء“، 
والّتحريض مستمّر ويتصاعد على كّل َمن يخالفهم الرّأي. 
ليست  فالكلمات  اخلــطــورة،  غاية  في  بالكالم  الّتالعب 
حيادّية، وميكن تفسيرها بعّدة اّجتاهات وبشكل يتوافق مع 
رأًسا على عقب،  املعاني  قلب  مصلحة مفّسرها. فيمكن 
والهجوم  حرب،  إلى  والّسالم  حقيقة،  إلى  الكذب  وحتويل 
إلى دفاع. ولهذا تقوم فئات من اليمني املتطرّف اإلسرائيلي 
بنعت كّل َمن هو ليس معهم باخلائن، وعميل لألعداء، وما 
حارّة  حتّية  توجيه  من  بّد  ال  وهنا  اجلاهزة.  الّتهم  من  شابه 
عن  العفو  مينح  لن  أّنه  على  ريفلني  رؤوفني  الّدولة  لرئيس 
قاتل رابني طاملا هو في منصب رئيس دولة، وهذه ليست 
اّلتي يتصرّف بها رؤوفني ريفلني كرئيس دولة،  املرّة األولى 
آخًذا بعني االعتبار موقعه الرّسمي، عكس نتنياهو متاًما. 
بأّن  صرّح  عندما  إلدار  عدي  كرمئيل  بلدّية  رئيس  وصدق 
قتلة رئيس الوزراء اإلسرائيلّي األسبق يتسحاق رابني هم من 
يجلسون اليوم على سّدة احلكم. قال إلدار هذه الكلمات في 
أثناء  حفل إحياء ذكرى اغتيال رابني، فاّتهم اليمني بأّنه حرّض 
على اجلرمية، فقال: “لم يكن إصبعه (أي إصبع يجآل عمير – 
ع.ش.) الوحيد اّلذي ضغط على الزّناد، وأطلق الرّصاص على 
رابني، بل كانت معه أصابع آخرى هي اليوم في احلكومة“.  
القتل  على  الــّتــحــريــض  ــي  ف املساهمني  ـــإّن  ف ــبــع،  ــالــّط ب
املشهد  ــوا  ــّل ــت واح موقعه  ورثـــوا  ــن  ــذي اّل وهــم  قتلة،  ــم  ه
في  مستمرين  ــون  ــزال ي وال  ــالــه.  ــي اغــت منذ  ــاســي  ــي ــّس ال
يّتفق  وال  يعارضهم  ــن  َم فكّل  آخــريــن،  على  الّتحريض 
ـــــرّض عليهم.  اُحمل ــة  ــم ــائ ق ـــى  إل ــم  ــض ُي ـــرّأي  ـــال ب مــعــهــم 
“ليت لي عنق اجلمل،  لقد قال اخلليفة عمر بن اخلّطاب: 
َمن  كّل  يّتعظ  فهل  بها“،  الّنطق  قبل  الكلمة  أزن  حّتى 
ُيسرع بالّتحريض وكيل الّتهم جزاًفا، غير آبهني بالعواقب.
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لبنان، فلعّله جاء إلينا من هناك بهذه احلكاية العذبة، في ثنايا البضائع 
اّلتي كان يحملها من لبنان، هو ورفيقه/ أخيه طه بزّي املتوالي! الّشكر 
على  وراويها  احلكاية  حامل  والدي  وللمرحوم  أوًّال،  الرّاسي  سالم  للرّائع 

ا.  ًي مسامعنا ثان
قصيدة  عــن  ــروق  ــف ال بعض  مــع  ــرّاســي،  ال ــالم  س عند  وجــدنــاهــا  فقد 

شوقي طبًعا..
ُيحكى أّن األمير بشير الّشهابي كان لديه طّباخ ماهر، ذكّي وخفيف 
الّظّل اسمه سرور. وكان األمير يحّب حديث سرور، كما كان يتلّذذ بطعم 

مأكله.
في أحد األّيام قّدم له الّطّباخ وجبة من الباذجنان، فاستدعاه األمير وقال 

له: ما ألّذ طعم الباذجنان! فقال الّطّباخ سرور:
ا بقي طعمه على  ـً ّي سّيدي، الباذجنان من أشهى املآكل: إن أكلته مقل
ا كان شيخ احملاشي. وإن أكلته  ـً لسانك طول الّنهار. وإن أكلته محشّي

مكبوًسا فهو أشهى الكبيس. 

انفتحت شهّية األمير، فبالغ في التهام الباذجنان حّتى أصابه انتفاخ. 
لي  سّبب  لقد  املنحوس؟  الباذجنان  هذا  ما  له:  وقال  طّباخه  فاستدعى 

انتفاًخا في بطني! 
ا سّبب لك  ـً ّي فأجابه الّطّباخ سرور: الباذجنان طعام رديء. إن أكلته مقل
ا سّبب لك أحالًما ُمزعجة. وإن  ـً تضّخًما في املصران. وإن أكلته محشّي
أكلته مكبوًسا سّبب لك الغثيان. وإن أكلته متّبًال سّبب لك انتفاًخا 

في البطن.
ألّذ وأفضل املآكل،  الباذجنان  فصاح به األمير: ويحك! قبل قليل كان 

واآلن تذّمه وجتعل فيه كّل العلل؟!
ـــا خــــادم ســعــادتــكــم وليس  ـــدي. أن ـــّي ــو س ــعــف ـــاخ: ال ـــّب ــه الـــّط ــاب ــأج ف

خادم الباذجنان..! 

احلكاية هذه سمعتها من املرحوم والدي، وأنا صغير، غير مرّة، وأعجبت 
“ينثر“  كان  شعرا.  يتلوها  ــدي  وال يكن  لم  طبعا  إعجاب.  أّميــا  بها 
القصيدة في احملكّية، وبأسلوبه هو. ويوم كبرت رغبت في البحث عن 
احلكاية الّطريفة تلك، فلم أجدها إّال في ديوان  الّشاعر أحمد شوقي. 
نعم في ديوان شوقي “شاعر األمير“ بالّذات! على كّل حال، ال ينكر 
منصف على شوقي إسهامه في كتابة املسرحّية الّشعرّية، قبل غيره، 

وأضيف هنا: وفي شعر األطفال أيًضا! 
ا أّنها من شعر  قصائد كثيرة، وأبيات كثيرة، نرّددها اليوم ناسني غالًب
لكّن ظروفه ظلمته.  بالّذات. شوقي كان موهبة شعرّية كبرى،  شوقي 
قصائده الكثيرة بعد عودته من املنفى في األندلس، إّبان احلرب العاملّية 
األولى، ما زالت أبيات منها نرّددها اليوم ناسني أحياًنا أّنها من شعر 

شوقي بالّذات..
جند.  فلم  الفّذة  احلكاية  لهذه  رّمبا  قدمي  أصل  عن  فّتشنا  أّننا  الغريب 
“حلكاية  فأجره أجران. ليست هذه  أيًضا  إذا كان شوقي هو مبتكرها 
ونظيراتها شعرًا جاّدا في نظر شوقي. لذا فقد حشرها ناشروه، بعد وفاته 
“احلكايات“،  وسموّها  “الّشوقّيات“،  من  الرّابع  اجلزء  آخر  في  طبًعا، 
ص. 120 – 186. لكّنها في نظرنا نحن ليست أقّل شأًنا من قصائده 

اجلاّدة املعروفة!       
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كان لسلطان  ندٌمي   واِف  -   ُيعيد  ما  قال  بال اختالِف
ئًا  حال  لديِه ِه  -   إذا  رأى  شي ي ي  الثنا  عل وقد يزيد  ف
وكان موالُه  يرى،  ويعلُم -  ويسمع  التمليق،  لكْن يكتُم
باذجناِن ب يومًا على اخلواِن  - وجيَء في  األكل    فجلسا  
فأكل السلطاُن منه  ما أكْل – وقال: هذا في املذاق كالعسْل
قال الندمي: صدَق السلطاُن -  ال  يستوي  شهٌد  وباذجناُن
ينوُس“ يه الشعَر “جال يُس“ -  وقال  ف رئ ى بِه “ال هذا الذي غنَّ
برد الصدر، ويشفي  الُغّلْه ُيذهب    ألف  عّلة  وعّلْه  - وُي
ــاَره آث ــّرة    ــا  حمدُت   م ــراره  -  وم ــال: ولكْن   عندُه  م ق
ُه ُه  - مْذ كنُت  يا  موالَي  ال أحبُّ ُب رّ، وهذا عي قال: نعم، ُم
هذا الذي مات به “بقراُط“ -   وُسّم في الكأس به “سقراُط“
يمْن حوَلُه -  وقاَل:  كيَف  جتدوَن  قوَلهُ؟ فالتفَت السلطاُن ف
يَك الناِس  -  عذرًا فما في فعلتي من باِس قال الندميُ: يا مل
ُجعلت  كْي أنادَم السلطانا -    ولم   أنادْم  قّط   باذجنانا!

بيت السابع) : ابن سينا الرئيس ( ال
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احلكاية  سمعت  ــي  أّن ذكــرت  الباذجنان“،  “ندمي  شوقي  قصيدة  حول 
صغيرًا من أبي، باألسلوب الّشعبّي طبًعا. قلت أيًضا إّني فّتشت فلم 
على شوقي وشعره طبًعا!  أجد مصدر هذه احلكاية الرّائعة، “الغريبة“ 
لكن من جّد وجد. هكذا وجدت بعد البحث املُضني مصدرًا آخر لهذه 

احلكاية الرّائعة. 
الّشعبّية  احلكايات  من  حكايته  استقى  شوقي  إّن  القول  يصعب 
للبنان، متّيًما بجباله  بنانّية. لكن َمن يدري؟! كان شوقي عاشًقا  الّل
احلكاية  هذه  سمع  فلعّله  مرّة،  غير  لبنان  في  يقضي صيفه  ومناخه، 
الّطريفة هناك، فنّظمها قصيدة لألطفال، فال يقرؤها الكبار، وال ُتغضب 

ولّي نعمته أيًضا.
إلى  الوالد في املاضي، كما ذكرت في موضع آخر، “سرّي مرّي“  كان 
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ليس  بركة،  محّمد  املتابعة  للجنة  اجلديد  الرّئيس 
جديًدا في املجال الّسياسّي، فاجلمهور العربّي في 
منذ  كنيست  كعضو  عرفه  الفلسطينّي  الّداخل 
ّية في  العام 1999، وقبل ذلك عرفته احلركة الّطّالب
المًعا  ِاسًما  وكان  جريًئا،  مناضًال  العربّي  املجتمع 
في احلزب الّشيوعّي اإلسرائيلّي، األمر اّلذي أوصله 
أعرفه  الّدميقراطّية.  اجلبهة  رئاسة  إلى  بعد  فيما 
ا  ـً ّي ووف عرفه،  َمن  لكّل  ُمخلًصا  ا،  ـً ّي وف صديًقا 
لقضايا شعبه، وكانت القضّية الفلسطينّية - وال 
األّول، ودافع عنها في جميع احملافل  هّمه  تزال - 

ّية. ّية والّدول العرب
وترك  الّسياسّي،  املعترك  من  انسحابه  عن  العام  هذا  الّسعيد  أبو  أعلن  عندما 
املجال لغيره من رفاقه في اجلبهة الّدميقراطّية خلوض معركة إنتخابات الكنيست؛ لم 
أصّدق ذلك مطلًقا، وقلت في نفسي ”شو صارلو أبو الّسعيد..؟ مش معقول يترك 

الّسياسة!“، حّتى أّني راهنت على ذلك وكسبت الرّهان.
بعد استقالة محّمد زيدان (أبو فيصل) من رئاسة جلنة املتابعة، كانت األجواء ُمهّيأة 
الّلجنة،  هذه  لرئاسة  نفسه  ترشيح  في  والّتفكير  الفرصة  الّسعيد الستغالل  ألبي 
الهيئة  الّنهوض بهذه  الّسابق النتقادات عديدة، أهّمها عدم  اّلتي تعرّض رئيسها 
ّية إلى املكانة الّالئقة بها، وهذا االنتقاد ليس في محّله ألّنه في حقيقة األمر  العرب
اّتهام باطل؛ ألّن محّمد زيدان لم يحَظ بدعم جّدّي من مرّكبات املتابعة، واليد الواحدة 

ال تصّفق، وأبو الّسعيد خير َمن يعرف ذلك.
من  املتابعة  جلنة  إلخراج  فعله  بركة  محّمد  يستطيع  ماذا  اآلن:  املطروح  والّسؤال 
مستوى  إلى  الّلجنة  بهذه  االرتقاء  تخوّله  أدوات  الّسعيد  أبو  ميلك  وهل  جمودها؟ 

أفضل، أي اخلروج من جلنة الّشخص الواحد إلى جلنة مؤّسسات؟! 
ال يوجد أدنى شّك في املقدرة الّسياسّية حملّمد بركة، وال يوجد شك أيًضا في حنكته 
الّسياسّية بعد عشرات الّسنني من العمل الّسياسّي. لكن املشكلة في قيادة جلنة 
املتابعة غير متعّلقة بالّدرجة األولى في الّناحية الّسياسّية؛ إّمنا هناك معايير أخرى، 
ا  ـً ا - ال اسمّي ـً ّي ألّن جلنة املتابعة بحاجة إلى وضع برنامج عمل شامل، لتحمل فعل
ّية في الّداخل الفلسطينّي. وهناك عّدة  فقط! - صفة الهيئة الُعليا للجماهير العرب
نقاط في غاية األهمّية للّنهوض بلجنة املتابعة في إطار برنامج العمل املستقبلّي:

أوًّال: تعديل دستور جلنة املتابعة ليشمل ممّثلني عن كاّفة مرّكبات املجتمع العربّي، 
ّية  ّية جديدة أكثر فّعال وليس فقط األحزاب اّلتي تتشّكل منها جلنة املتابعة، ووضع آل
الفلسطينّي، ومع  الّداخل  اّلتي يعيشها املواطن العربّي في  للّتعامل مع القضايا 

األحداث واملستجّدات على الّصعيد الفلسطينّي بشكل عام.
بركة  يستطيع  ال  امليزانّية  هذه  وبدون  كبيرة،  ّية  مال ّية  ميزان تخصيص  ًيا:  ثان
التحرّك، ويبقى مكتوَف اليَدْين، وسيعاني مثلما عانى سلفه محّمد زيدان. وحكاية 
استقالة الّناطق باسم جلنة املتابعة نايف زيداني، لسبب عدم استالم راتبه عّدة شهور 

ال تزال عالقة في األذهان.
ثالًثا: تشكيل كادر مهنّي (في حال توّفر امليزانّية) إلدارة شؤون جلنة املتابعة، مبعنى 

ـ48. أن تصبح هذه الّلجنة هيئة مؤّسسات لتكون املرجع األساس لفلسطينّيي ال
جلنة املتابعة حتتاج إلى عملّية تغيير جذرّي، أي إلى ”عملّية نفض“ من األساس، 
ا كان القيام بها، إذا لم تتوافر له إمكانّيات  ـً وهذه العملّية ال يستطيع رئيسها أّي

الّتعاون احلقيقّي من مرّكباتها. 
محّمد بركة ال يستطيع وحده ”إنقاذ الزّير من البير“، وإذا لم يحَظ بدعم فعلّي 
مادّي وسياسّي من هذه املرّكبات، فستبقى مهّمته (كما كانت مهّمة سلفه)، تتمركز 

في إصدار البيانات في املناسبات.
البعض يقول، إّن ”جماعتنا“ رجال األعمال العرب أصحاب رؤوس األموال الكبيرة، 
ّية املشاركة في الكنيست، لو ساهمت بدفع مستحّقات شهرّية معّينة  واألحزاب العرب
بركة  محّمد  يستطيع  قد  عندها  ذلك).  على  قادرة  (وهي  املتابعة،  جلنة  لصندوق 
ا، نظرًا  ـً ّي ا ودول ـً ّي ا وعرب ـً ّي ا بحكم عالقاته فلسطين ـً العمل على حّل املشكلة مادّي

ملا يتمّتع به من تقدير واحترام على الّصعيدين، العربّي والّدولّي.
املادّي  الّدعم  لتقدمي  ”جماعتنا“  استعداد  مبدى  يتعّلق  األولى  بالّدرجة  األمر،  لكن 
للجنة املتابعة، ومبدى جدّية هؤالء في دعم محّمد بركة للّنجاح في مهّمته كرئيس 

لهذه الّلجنة. وما علينا سوى تهنئة محّمد بركة باملنصب اجلديد واالنتظار..  
و«الله يعينك يا أبو الّسعيد»..!
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الله  عبد  ــي  أب آل  ــى  إل أندلسّي يعود  أصــل  من  هو  قالوا 
املغرب،  بالد  مركزّية في  ُدعيت ساحة  اسمه   الّصغير، على 
وأرادوا أن يقولوا، أيًضا، إّنه من أصل مينّي، من بطون ورّمبا من 
املنبع؟  أّنه حيفاوّي  ثّم أجمعوا على  أفخاذ عشيرة اخلامرّي، 
قامت فئة أخرى واّدعت أّنه يهودّي اجلذور من بالد الّشام لعائلة 
حكماء آل احلمرة، ثّم انشطرت هذه الفئة على نفسها لتّدعي 
أّن جذور يهودّيته تالشت، ألّنها كانت من ماء ذكر دافق يخرج 
األمومة.  رأس  مياه  من  تكن  ولم  الرّجال،  وترائب  صلب  من 

اختلطت املياه بالّدماء ولم نعد نعرف عنه شيًئا. 
ًدا قال إّنه «بندوق ابن بندوق»، وهناك َمن نعته  َمن عرفه جّي
َعمود  من  شرًقا  الّشرقّية،  احلارة  من  إّنه  قالوا  الزّانية!!  بابن 
فيصل، من حتت “حاووز املّي“ مقابل درج أحمد شكري بك. 
بالّتالي فهو مسلم ابن مسلم وشافعّي؛ إّال أّن قّلة قالت إّنه 
ّية  متوالّي من حولة (جنوب لبنان). اّدعوا أّنه من احلارة الغرب
ومن وادي الّنسناس، فهو نصرانّي. فاختلفت الرّوم ولم ُتهزم، 
أم  ا  ـً بروتستانتّي أم  ا  ـً ّي مارون أم  ا  ـً كاثوليكّي أم  ا  ـً أأرثوذكسّي

ا هو؟! ـً ّي التين
صاحت اليهود وقالت إّنه من «الهدار»، فهو يهودّي أشكنازّي، 
هاجت الّسفراد وامتعضت.. إذ كيف يكون ذلك وهو من نسل 

حخامها مازل طوف، ومن آل حلفون، ومن أنساب آل فرحي.
َمن يكون هذا املخلوق اآلدمّي اّلذي وّحد اإلجماع على اختالفه، 
ولم نتطرّق بعد النتمائه األيديولوجّي والّسياسّي. َمن تكون 

يا هذا؟! يا أّيها املواطن؟ 
ا من األنبياء، ألّنهم لم ميكثوا  ـً آٍه مّنك يا حيفا اّلتي لم تقتِل أّي
في ميّك وسهلك وجبلك. لم ميرّوا عبرك. ال بل استدعيت الّنبي 
مثّلث الّتسميات إلياس، اخلضر أبو العّباس وإلياهو، ومّكنته 
من محاربة آلهة البعل وزوّدته صخور كرملك بنار لم تكن برًدا 

وسالًما على الكافرين. آٍه منك، أال تعرفني ذاك املواطن؟!
حارة  في  آويــت  اّلتي  الغريب،  أّم  املجنونة،  حيفا  يا  منك  آٍه 
كنائسك وفي حّليصتك وكبابيرك وهدارك ونافيه شأنانك ووادي 
ّية  نسناسك كّل الّداخلني إلى هيكلك وحوّطتهم بتمتمات دعائ
من آية كرسييك لتحميهم من شّر عفريتك املدعو مارغاروش.

قمقم  من  لتوّه  خرج  جّن  أم  إنسّية  آدمّية  أنــت؟  حيفاء  أي 
سليمان احلكيم. ماذا فعلت بظاهر عمرك حني لم تستطعي 
حيث  عاًما،  وخمسني  ِمائتي  بلغ  عندما  شيخوخته  مراعاة 
ولدك ولم تك شيًئا. جبلك من طينة حيفا العتيقة وأرسلك 
شرًقا مع هبوب رياح العظمة لتصبحي مدينة عانس ويحفظ  
غشاء بكارتك بأسوار لم ترحم أيادي الّتاريخ دثرها، حتسًسا 

واستقباًال للمستقدمني إليك من جميع أصقاع العالم. خسئت 
يا حيفا يا ناكرة اجلميل يا عجوز شمطاء، قّبح الله وجهك 
ية على وجهك وعلى طول أنفك املعكوف.  يا أم الثآليل املتدّل
سقى الله أّيام البهائّيني عندما ازدانوك بقّبة ذهبّية انعشتك 
وجعلت منك عروًسا هوجاء، نرجسّية األعطاف. ُدمِت لنا ذخرًا 
يا حيفاء، فأنا الّسكران من عرق دكلوشك واملتعّتع من خمرة 
فاطمة الزّعرة من حانها ومن دياميس حارة كنائسك واملنتشي 
من شذى عذارى أورشليمك؟ أهكذا يا حيفا وبجرّة قلم متحي 
سكران  حييك  في  ُتبقيني  حيفا  يا  أهكذا  ــراَي؟  وذك ذكري 
أترّنح في  ونسيتني  قبطانك  اّلتي سوسحت  ماريتي  أناجي 
أزّقة وادي صليبك. أمن املعقول أّنك شاركت في جرمية دثره؟ 
أسكرني تاريخك الوجيز وأدمنت عليه ألسرده لبنًة لبنة ُدقت 
فيك. أدمنت لدرجة الهذيان ألصبح مجنوًنا في دائرة الصّحة 
احلكومّية في طيرة الكرمل. لم أعد أعي ما أقول، فالهواجس 
تقّض مضاجعي ويستغّلني ذاك العفريت املارغاروشّي التفوّه 
بكلمات ال أفقهها. أحّب الغريب فيك تارًة وتارًة أذّمه واشتمه. 
ألعن الّنكبة ألّنها أدخلت الغرباء وأنتجت سلعًة ُتدعى «ّجتار 
على  من  علنّي  مبــزاد  بيوتك  ببقايا  يتاجرون  ّممن  الّنكبة» 
ويعرب  قحطان  باسم  واملستعربة  البائدة  العرب  فضائّيات 
حلاملي  مرتكبيها  حوّلت  ألّنها  الّنكبة  ــارك  أب واسماعيل. 
أمدحهم  ويهودها.  عربها  أشتم  ــا.  ــاره وازده تطوّرها  طيب 
الّساعة  وألعن  والّشياطني  واملالئكة  األنبياء  أخاطب  وأذّمهم، 
القّسام، جمعّية  األمّية،  اجلهل،  أقول...  ما  أدري  اّلتي... ال 
الّشبان املسلمني، رشيد احلاج إبراهيم، املطران حّجار، سامي 
درويش،  محمود  سلمى،  أبو  الّشيوعّية،  بستان  ميخائيل، 
صحيفة “االّحتاد“، إميل حبيبي، بلعبلعلعلع، جهلجهلهل.. 

وماذا بعد؟! 
ما هي املؤامرة، َمن أنت يا حيفا؟!

اء العرب اّلذين  أدمنت على تناول الّدواء كما وصفه لي األطّب
أن  كان  احليفاوّية.  أفكاري  وسالمة  حياتي  على  أئتمنهم 
أرسلوني إلى مشفى آخر بعيًدا عن حيفا... استيقظت على 
رّقة صوت املمرّضة، مالك الرّحمة، حني غرزت احلقنة وأناملها 
البيضاء الّناصعة تالطف سواد جلدي وخشونته اّلذي لم يترك 

مساحًة ولو قليلة للبياض. 
في  وتداخلت  الّصفراء  ــادة  امل ــداورت  ت حني  رشــدي  إلى  ُعــدت 
قدسّية  هالة  في  صائًحا  هلوستي  من  وصحوت  عروقي 
باٍق.. أنا حيفاوّي  “ولك  املالئكّي وبيزنطّي االستدارة  وّجهها 

فهل تغضبي؟!!“
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إحدى  جهينة،  في   1945 ــار  أّي  9 في  وُلد 
مراكز محافظة سوهاج ضمن صعيد مصر.. 
”عبد  مدرسة  في  اإلبتدائّي  تعليمه  تلّقى 
ّية  الرّحمن كنخدا“، وأكمله في مدرسة اجلمال
فقد  اإلعدادّية  أّما  1959؛  عام  ّية  اإلبتدائ
ثّم  علي“؛  ”محّمد  مــدرســة  ــي  ف أنهاها 
بالعّباسية،  والّصنائع  الفنون  مبدرسة  التحق 
وفي العام 1963 عمل كرّسام في املؤّسسة 
حّتى اإلنتاجّي،  للّتعاون  العاّمة  املصرّية 

 العام 1965.
اعتقل عام 1966 على خلفّيات سياسّية، 
 – الّشيوعّية  باملبادئ  إميانه  منه  ُعرف  فقد 

املاركسّية، واُطلق سراحه عام 1967.
للجمعّية  للعمل سكرتيرًا  ذلك  بعد  انتقل 
خان  ــي  وفــّنــان لــُصــّنــاع  املــصــرّيــة  ّية  الّتعاون
عمله  استبدل   1969 عام  وفي  اخلليلي، 
القتال  جبهات  في  ا  ـً ّي حرب مراسًال  لُيصبح 

حلساب مؤّسسة ”أخبار اليوم“.
قسم  ـــي  ف لــلــعــمــل   1974 ـــام  ع ــقــل  ــت ان
 1985 عام  ومتّــت  الّصحفّية،  الّتحقيقات 
في  ــّي  األدب للقسم  رئيًسا  ليصبح  ترقيته 

صحيفة ”أخبار اليوم“ نفسها.
”أخبار  صحيفة  أّســس   1993 العام  وفي 
ــس ــي رئ ــصــب  ــن م شــغــل  حــيــث  األدب“ 

 الّتحرير فيها..
ومسيرة  لسيرة  اجلاّد  املتابع  على  يخفى  ال 
بأّنه  الغيطاني  جمال  والّصحافّي  الرّوائي 
بداياته  منذ  فريد،  ـــّي  روائ مشروع  صاحب 
له  قّصة  أّول  نشر  حني   1959 عام  ــى  األول
إلى  ـــوًال  ووص الّسكير“،  ”نهاية  بُعنوان 
 1963 األعوام  بني  القصيرة  القصص  نشره 
و1969 حيث قام بنشر أكثر من 50 قّصة 

قصيرة.
في عام 1969 أصدر روايته األولى ”أوراق 
عام“، وذلــك بنقوده  ألــف  منذ  عــاش  شــاب 
القعيد؛  يوسف  األديب  عمره  صديق  ونقود 
وبرغم صدورها مبوازاة صدور ”أرخص ليالي“ 
صــًدى  لقيت  ــهــا  أّن إّال  ــــس،  إدري ليوسف 
وقد  كبيرة..  ّية  أدب وأحدثت ضّجًة  ا  ـً ّي إيجاب
للقّصة  بداية مرحلة مختلفة  الّنّقاد  اعتبرها 
اّلتي  اخلمس  بقصصها  القصيرة،  املصرّية 
 1967 هــزميــة  على  ـــّي  روح ـــرّد  ك ضّمنها، 
ُدنفل في ديوانه  الّشاعر أمل  مثل ما فعل 
”البكاء بني يَدي زرقاء اليمامة“، واألبنودي 

بديوانه ”وجوه على الّشط“. 
الزّّيات  ولطيفة  عوض  لويس  أّن  واملعروف 
ــة  ــرّواي ــوا ال ــاول ــن ــم  ت ــال ــع ومــحــمــود أمـــني ال

بالّتحليل املنهجّي.
ّي  روائ مشروع  صاحب  الغيطانّي  جمال  إًذا، 
ــة  رواي بني  مؤّلًفا   50 من  أكثر  ولــه  فريد، 

وأشياء أخرى.
ضّد  مجاهدة  الكتابة  الغيطاني  يعتبر 
الّلحظة  مضمون  ُتسّجل  ألّنها  الّنسيان، 
اّلتي تفنى، وضّد احملو والّطّي ألنَّه ال شيء 
جسم  ينخر  اّلذي  الّتخّلف  في  رأى  يبقى.. 
كيان الّشعب العربي، مفتاح املأساة املوجودة 

ّية، وهو الّسبب اّلذي  اآلن في الّساحة العرب
املفاهيم...  وفرض  دّخل،  للتَّ اآلخرين  يعطي 
ــن فحصها  ـــّد م ُب ـــور ال  ــاك أم ــه هــن ــي وعــل
والّتغيير،  والّتعديل  للّتصليح  ومراجعتها 
وسيلة للتخّلص من تخّلف فرضتُه األنظمة 

الديكتاتورّية املُستبّدة!
وحني كان ُيقدم على سفر ُيحّس بأّنُه سيرى 
ُمقبل على  وكأّنه  قبل،  يرَه من  لم  مجهوًال 
هذه  في  دائًما  فيتساَءل  غامضة..  رحلة 

احلالة: ما البداية؟ والى أين املصير؟!
هذا، وقد باح في مقابلة له، بَأّنه كان يبكي 
رأى  الّشارع، حيث  في  يرى متسوًّال  عندما 
في البكاء شكًال من أشكال االحتجاج.. وهذا 
دفعه إلى اعتناق املبدأ اإلشتراكّي واإلقتناع 
اخلــالص،  ــى  إل الّطريق  هــي  املاركسّية  ــأّن  ب
إلى هذا  فقاده  العربّي..  عاملنا  يعانيه  ّمما 

 

أقصى اليسار.
ونــاًســا  أمكنًة  مبدعنا  أّلـــف  فقد  وعليه 
وأحداًثا، وأمزجة عرف كيف يتعامل معها، 
ُمستلهًما في مؤّلفاته الّتراث املصرّي ليخلق 

ا. ا عجيًب ـً ّي عاًملا روائ
ّية  الرّوائ الّتجارب  أكثر  من  إبداعاته  ُتعّد 
كان  بأّن جنيب محفوظ  يعتّز  وهو  ُنضًجا.. 
ما  وهــذا  كثيرًا..  به  تأّثر  ــذي  اّل ”أستاذه“ 
ّية العالية،  ساهم في بلوغه هذه املكانة األدب
األدب  املوسوعّي على  اّطالعه  إلى  باإلضافة 
ّية  القدمي. كما جنح في أحياء نصوص عرب
بنظرة  اكتشاف قدمينا، لكن  منسّية، إلعادة 
قّدمُه  ما  يعتبر  لذلك،  ومعاصرة.  جديدة 
إضافًة كبيرة لألدب العربّي، حيث جنح في 
البنية  تطوير  من  ُخطوات  عّدة  به  الّسعي 

والّلغة واألسلوب.
الّسياسّي  الّتاريخ  من  جعل  وقــد  هـــذا... 
تأويل  فأعاد  مّتكأً،  املصرّي  واإلجتماعّي 
أّنه  يعني  احلديث..  العصر  في  يحدث  ما 
كان ُيعيد صياغه احلوادث في سرد خيالّي 
كان  ــذي  اّل ــم  الــّدائ الّتساؤل  أو  رؤيته  يؤّكد 
نعيشها  اّلتي  الرّاهنة  الّلحظة  حول  ُيقلقُه 
وإلهتمامه بالّتراث، تأّثر بابن إياس صاحب 
”بدائع الزّهور في عجائب الّدهور“؛ فحكى 
في   - البّصاصني   – ــرات  املــخــاب ــة  دول عــن 
الّشعب  عاناه  ما  ليظهر  الوقت..  ذلك  لغة 
املصري من َقْهر، خاّصة خالل فترة املماليك 
مصر  لُتبتلى  دولتهم  على  قضوا  اّلــذيــن 

بعدهم بالعثمانّيني.

كما تأّثر بالّشيخ الّصوفي األكبر ابن عربّي؛ 
الّصوفّية،  والّلغة  الّصوفّي  البناء  فأضاف 
وكأّنها   ، ــيّ األدب بالّنص  متتزج  جعلها  حيث 
على  احلفاظ  من  متّكن  وبذلك  داخله..  من 
من  أخذه  ِممّا  بالرّغم  للغته،  مستقل  شكل 
جتربة  وهي  الّصوفّية،  والّتراكيب  الّنصوص 
ُه  غير مسبوقة في األدب العربّي.. فجاء َنصُّ
ّم إعادة  في حالة كانت دائمة الّتأويل، ومن َث
ا كنصوص  ـً الّتأويل، فأتت نصوصة كائًنا حّي

كبار الّصوفّيني، ال ينتهي مبجرّد أن يبدأ.
من  تقترب  عوالم  خلق  خالل  من  ذلك  كّل 
أو  تنفي  أن  دون  من  والّتغريب،  الفانتازيا 
تتعارض مع احلدث املعروف للجميع.. وهذا 
ما جعل مؤّلفُه وثيقًة كاملة، ثرّيًة بالّشحنات 
الّنظر؛  ووجهات  ــرّؤى  وال واألفكار  العاطفّية 
الّتوثيق  بساطة  عن  تبتعد  كانت  ألّنها 

وتلصق في أفق اخليال في َحّده األقصى.
ومن مؤّلفاته اّلتي جتاوزت اخلمسني:

حرّاس   * أوراق شاب عاش منذ ألف عام   *
البوّابة الّشرقّية * شطح املدينة * سفر البيان 
حكايات   * بركات  الزّيني   * التجّليات   *
خلسات  وقائع جارة الزّعفراني *  املؤّسسة * 
مطرية   * واملصائر  البصائر  رسالة   * الكرى 

الغروب * توفيق احلكيم يتذّكر..
ومن أعماله األخيرة ”ُحرّاس البوّابة الّشرقّية“ 
بعد رحيل  اّلذي كتبه  الِفراق“،  ”ِفْقُه  ونّص 
ُترجمت  وقـــد  درويــــش،  مــحــمــود  ــا  ــرن شــاع
ُترجمت  حيث  لغة.  من  أكثر  إلى  إبداعاته 
ّية: الزّيني بركات (1988)، وقائع  إلى األملان
البصائر  رسالة   ،(1991) الزّعفراني  حارة 
واملصائر (2001)؛ وإلى الفرنسّية: الزّيني 
واملصائر  البصائر  رسالة   ،(1985) بركات 
(1989)، وقائع حارة الزّعفراني (1996)، 
الّتجّليات   ،(2002) املؤّسسة  حكايات 
(بأجزائها الّثالثة في مجّلد واحد – 2005).

صحيح أّن ُمبدعنا الكبير جمال الغيطاني 
ــر  ــوب األّول/أكــت 18 تشرين  ــد  ــوم األح ي رحــل 
2015، بعد أن دخل مشفى اجلالء العسكرّي 
الّتنّفس  ضيق  مع  صــراع  إثر  القاهرة،  في 
والغيبوبة اّلتي دخل فيها منذ ثالثة أشهر.

رحل ولكّنه سيبقى حاضرًا كأحد رموز الرّواية 
ائيها من خالل  بَنَّ في القرن العشرين، وأحد 
سرده املعمارّي املجّدد، اّلذي أّهله وبجدارة أن 
الّتشجيعّية  الّدولة  جائزة   * على:  يحصل 
وسام   * العويس  علي  بن  سلطان  جائزة   *
وسام   * ــى  األول الّطبقة  من  والفنون  العلوم 
االستحقاق الفرنسّي من طبقة فارس * جائزة 
”روبابتليون“؛ وأخيرًا جائزة الّدولة الّتقديرّية 

اّلتي رّشحته إليها جامعة سوهاج.
وسط  تشهد/  ُمبدعي/الّشوارُع  يا  وحدها 
رّاِئَك / وهم يسلكون درب خارطة  مصابيح ُق
من  فيها  الكثير  َسَكْبَت  اّلتي   / كلماتك 
نفسَك / فهم لن يقفوا حتت ُشرْفٍة بال أمل 
/ ولن َيرمتوا على أرصفِة اليأس يبحثون عن 
بوصلة / ألّنهم أخذوا ما يكفيهم من الزّاد 

/ لرحلة الزّمن...

هل ضبطّتم الّتلفاز 
والّساعة

على برامج العقاب 
واجلرمية؟!

َنكِتم األنفاس..
بحكم العادة..
أسرار الّنسوة..

والعمالة.
رجل

سقط من الوظيفة..
على.. مؤّخرة في 

الّزنزانة.
عطل فّنّي..

أصاب مخّيلة األّمة.
إستراحة!!

امرأة؟!
أفنت حذائها

في البحث عن بعلها
بني روائح الّرجولة.

عاجلتها..
بعطور مستوردة.

تشكو..!
ِملا ال..

ُيزرع الّرجال..
في ُعبوة..

على رفوف ملّونة.
حّتى الكالب..
ضّلت املواعيد 

والّرائحة.
وصار نباحها..

قراَءة.
كي تفهم املعنى..

للحواجز.. والّشرطة

من سابقات احملكمة..
حّرروا مخالفة

ضّد كلبة!
أطلقت عبر احلواجز..

ريحها.
وُسّجلت إهانة..

للّرتب العالية.
ها هو..

متسّلل عالنية
يهزأ من احلواجز..

والبهدلة.
عاَجلوه..

برصاص الّرحمة!
ها هي..

متسّللة..
تبحث في سجّل 

الوفّيات..
عن صورة..

لزوجها.
ال نسمع..
ال نفهم.. 

من الّضّجة سوى..
بّوابة اجلدار..

ُمغلقة..!
في وجه ُمسّنة

تبحث في الّزبالة
عن كلمة..

تقولها للحارسة!!
(حيفا/طمرة)  
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بالّنبتة  واملعروفة  املفاجآت،  نبتة   - األلوڤيرا 
صّبار  ينمو  الّطبيعّي“.  “الّشافي  أو  املُعجزة 
واجلاّفة.  الّدافئة  املناخات  في  بكثرة  األلوڤيرا 
ويخلط العديد من الّناس بينها وبني نبتة الّصّبار، 
لكّنها في الواقع من فصيلة الّزنبق. تبقى األلوڤيرا 
رطبة، حيث قد تذبل ومتوت نباتات أخرى، ُمغلقًة 

مسامها للحؤول دون فقدان الّرطوبة.
نبتة  يوجد أكثر من 200 نوع من األلــوة، لكن 
األلوة باربادينسيس ميلير (األلوڤيرا) هي األكثر 
الوثائق  الّطبّية. تشير  استعماًال، بسبب فوائدها 
القدمية إلى أّن فوائد األلوڤيرا معروفة منذ قرون. 
ألكثر  والّشفائّية  العالجّية  مزاياها  وقد استمّرت 
لعلم  الّسريع  الّتطّور  أّن  بيد  سنة.  آالف   5 من 
باّجتاه  والّنزوج  الغربّي،  العالم  في  املوّثق  الّطّب 
تــراجــع رواج  إلــى  قــاد  ــداًال،  اعــت ــّل  أق مناخات 

األلوڤيرا وتوافرها، ولم تعد ُتستعمل.
األدوية والعقاقير  فّعالّية  ورغم  هذه،  أّيامنا  في 
يــؤّدي  ما  غالًبا  األمـــراض،  معاجلة  في  الّطبّية 
جانبّية  عــوارض  إلى  األمــد  الّطويل  استعمالها 

فبالّتالي  املــرضــى.  لــدى 
مييل املستهلكون والعلماء 
إلى عالجات  أكثر فأكثر 
ــر تــقــلــيــدّيــة وأكــثــر  ــث أك
طبيعّية، بعد أن أهملوها 
لوقت طويل. وفي الّنهاية 
عادت األلوڤيرا لتستقطب 
األنظار مجّدًدا، إذ تؤّمن 
عيشنا  ـــط  ومن لــصــّحــتــنــا 

فوائد كثيرة.
إّن الّسائل املُستخلص من ورقة نبتة األلوڤيرا، هذا 
الُهالم يحوي أكثر من (75) ماّدة غذائّية مختلفة 
و(200) مرّكب فّعال و(20) نوًعا من األمالح 
األلومنيوم  أكاسيد  من  نوًعا  و(18)  املعدنّية 
خصائص  لها  الڤيتامينات..  من  نوًعا  و(12) 

تسمح لها بالتكّيف 
ــــّل شــخــص،  ـــع ك م
منها  يستمّد  حيث 
حاجته  إنــســان  ــّل  ك
فتختلف  ــة.  اخلــاّص
من  الفوائد  بالّتالي 

شخص إلى آخر.
استخدامه  أو  شربه  (عند  األلوڤيرا  هالم  فوائد 

كمستحضر يوضع على البشرة)، هي:
- منّظف طبيعّي بفضل ماّدة الّصابون فيه.

- يخترق أنسجة اخلاليا بفضل ماّدة اخلشبني.
فيخّفف  يتّم وضعه..  حيث  األنسجة  تخدير   -
األلم الّداخلّي، مبا في ذلك ألم املفاصل والعضالت 

احلّساسة.
عند  والفطرّيات  والڤيروسات  للجراثيم  مبيد   -

وضعه مباشرًة على املكان.
- مضاّد لاللتهابات من دون آثار جانبّية.

- مضاّد للحّكة واحلرقة.
- يحّفز منّو وتضاعف اخلاليا.

- يطّهر اجلروح.
البشرة،  الّدم في  - يزيد تدّفق 
من خالل متديد األوعية الّدموّية 

الّشعرّية.
- صحّي للبشرة واجلسم.. يؤّمن 
الڤيتامينات،  مــن  ــدد  ع لها 
األنــزميــات،  الّسّكر،  املــعــادن، 
األساسّية  األمينّية  احلــوامــض 

والّثانوّية.
ليس لأللوڤيرا أّي آثار جانبّية. األلوڤيرا ليست 
حّال  ليست  وهــي  األمـــراض،  لكّل  شامًال  دواًء 
ـًا لكّل مرض. األلوڤيرا تعمل بشكل أساس  سحرّي

على األنسجة وعلى جهاز املناعة.
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في  قد ُولَد  كان  إن  ِافحصوا  يحبو؟!  ال  طفَلكم  إّن 
فصل الّشتاء أم فصل الّصيف. 

اّلذين ُولدوا في فصل  املواليد  أّن  يثبت بحث جديد 
فصل  مواليد  من  بكثير  أبكَر  سيحُبون  الّشتاء، 
الّصيف.. “إدراك تأثير الفصول مهّم جًدا حيث يوّفر 

األهل ألطفالهم إمكانّية احلركة“، تقول الباحثات.
ُأثبت بحث جديد أجري في جامعة حيفا أّن األطفال 
في  أي  ــار،  األّول وأّي كانون  أشهر  بني  اّلذين ُولــدوا 
أشهر الّشتاء، سيبدأون احلبو أبكَر مقارنًة مع األطفال 
اّلذين ُولدوا ما بني أشهر َحزيران وتشرين الّثاني، أي 

في أشهر الّصيف.
قامت بإجراء البحث د. أسنات عطان - عيني من 
جامعة  في  (الفيزوترابيا)  الّطبيعّي  العالج  قسم 
حيفا، د. دينا كوهني، موران صموئيل، والبروِفسور 
عنات شار، من قسم االستشارة وتطّور اإلنسان في 

جامعة حيفا.
47 طفًال سليًما  على  البحث  هذا  الباحثات  أجرت 
ذوي تطّور سليم، عمرهم سبعة أشهر تقريًبا، ُقّسموا 
إلى مجموعتني. املجموعة األولى فيها أطفال ُولدوا 
واملجموعة  الّصيف،  أطفال  مبجموعة  وُدعيت  صيًفا 
أطفال  وُدعيت  شتاًء،  ــدوا  ُول أطفال  فيها  الّثانية 

الّشتاء والّربيع.
خالل البحث أجرت الباحثات سلسلًة من املشاهدات 
من  خاللها  األطفال وُطلب  هؤالء  بيوت  في  احلركّية 
احلركّية  الّتطورّية  املــراحــل  إلــى  يشيروا  أن  األهــل 
لطفلهم. استخدمت الباحثات كذلك جدول تشخيص 
 AIMS -Alberta Infant) معيارّي  حركّي 
Motor Scale) اّلذي يستخدم لتشخيص التطّور 
شهًرا.   18 عمر  الوالدة وحّتى  منذ  لألطفال  احلركّي 
وضعّيات:  أربــع  باعتباره  الّتشخيص  جــدول  يأخذ 
االستلقاء على البطن، االضّطجاع (االستلقاء على 

الّظهر ورفع الّرجلني)، اجللوس والوقوف.

الّتوقيت والعالمة  في  الفروق 
العاّمة:

األطفال  أّن  الباحثات  وجدت 
اّلذين ُولدوا شتاًء وبدأوا احلبو 
احلبو  مرحلة  بــدأوا  قد  صيًفا 
أسبوًعا،  الــّثــالثــني  ســّن  فــي 
ــدوا  ُول بأطفال  مقارنًة  وذلــك 

في الّصيف، وبدأوا احلبو شتاًء واّلذين بدأوا في سّن 
35 أسبوًعا باملعّدل. لم جتد الباحثات أّي فروق بني 

البنات واألوالد في توقيت احلبو أو أسلوبه. 
في  العاّمة  العالمة  أّن  ُوجـــدت  لــذلــك،  باإلضافة 
الّتشخيص احلركّي أعلى في مجموعة أطفال الّشتاء 
وأّن عالمة تدريج وضعّية البطن والعالقة بينها وبني 
مجموعة  في  أعلى  أيًضا  كانت  احلبو،  على  القدرة 
إلى  تطّرقت  اّلتي  املقاييس  في  الّشتاء.  أطفال 

االضّطجاع، اجللوس والوقوف، لم تكن أي فروق.
احلبو  لبدء  إّن  القائلة  الفرضّية  تقّوي  البحث  “نتائج 
نافذة زمنّية“، توّضح الباحثات، “ونؤكد على تأثير 
فصل الّسنة على سن بدء احلبو. الفروق اّلتي وجدت 
في توقيت احلبو- 4 أسابيع واّلتي تشّكل %14 من 

عمر طفل سّنه سبعة أشهر- هي فروق معَتبرة“.
وجدت  احلركّي  الّتشخيص  أدوات  أّن  كذلك  ذكــرن 
معتبًرا  تأثيًرا  للفصل  أّن  إلى  يشير  مشابًها  اّجتاًها 
في ِمنطقة إسرائيل: “هذا رغم أّن الّشتاء اإلسرائيلّي 

ُيعّد “شتاًء خفيًفا“. 
وأضفَن: “من الّناحية البيئّية يؤّثر فصل الّسنة على 
تشكيل جتربة األطفال من عّدة جوانب، كعدد طبقات 
على  املكوث  في  لهم  ُمتنح  اّلتي  الفرص  املالبس، 
الفّعالّية  البطن وساعات  على  باالستلقاء  األرضّية، 
كي  جًدا  مهّم  الفصلّي  الّتأثير  إدراك  إّن  والّضوء. 
مينح الوالدان فرصًة ألوالدهم للحركة والّتطّور احلركّي 

الّسليم، وأيًضا في فصل الّشتاء“.
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 «cN�  fÒL×²�  U½«  ¨V³��«  «cN�“  Æ‰UGðd³�«  w�  wMÞu�«  ÂbI�«
 Èu²�� s??� l�d²Ý w??²??�«   u???Ð«  W??�d??ý WKLŠ l??� ÊËU??F??²??�«
 w�  ’U	ýô«  l−A²ÝË  Âb�UÐ  Ÿd³²�«  WOL¼«  ‰u??Š  wŽu�«
 –UI½«  w�  …bŽU�*«Ë  rNðUOŠ  WKOÞ  Âb�UÐ  Ÿd³²�«  vKŽ  r�UF�«
 ÁdLŽ ÊU� cM� ¨Âb�UÐ rz«œ  Ÿd³²L� Æ“s¹dš¬ ’U	ý« …UOŠ
 Ÿd³ð …d� ‰Ë«  ÆÂb�UÐ  Ÿd³²�«  WOL¼«  Ëb�U½Ë—  „—b¹  ÎU�UŽ  24
 v�« ÃU²Š«Ë tI¹d� w� uCŽ sÐ« ÷d� U�bMŽ X½U� Âb�UÐ UNÐ
 qJAÐ Âb�UÐ Ÿd³²�« vKŽ ’d×¹ 5(« p�– cM�Ë ÆÂb�UÐ Ÿd³ð
 Ÿd³²�« s� tFM� v�« ÍœRð Ê« UN½Qý s� WDA½« VM−²¹Ë rz«œ

ÆX�R� qJAÐ v²Š Âb�UÐ
 ¨„öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« WO*UF�«  W�dA�« WKL(« v�«  —œUÐ

 w??²??�«Ë ¨UNBO	AðË W??¹b??F??*«  ÷«d????�ô«  ‰U??−??�  w??�  …b????z«—Ë
 d¦�«  `??�??�  w??�  U??N??Ð  W??�U??)«  hO	A²�«  …e??N??ł«  Âb	²�ð
 œbA²� —U??O??²??š«  W−O²½ Æw??*U??F??�«  Âb???�«  b??¹Ëe??ð  s??�  50%  s??�
 vKŽ ’U	ýô« 5¹ö� ÎU¹uMÝ qB×¹ ¨rNB×�Ë 5Žd³²LK�
 w*UF�«  WFÐU²*«  Z�U½dÐ  ‰ö??š  s�  Æs??�¬  qJAÐ  Âœ   UŽd³ð
  ¨ uÐUÐ  ’U??)«  ©Global Surveillance Program®
 ULMOÐ s�¬ Âœ b¹Ëeð vKŽ WE�U;« qł« s� qLFð W�dA�« ÊU�
 ·UA²�«  v??�«  W�U{«  ¨…b??¹b??ł  ÷«d???�«Ë   UÝËdO�  h Ò	Að
 Ë  B  wzUÐu�«  b³J�«  »UN²�«Ë  “b??¹ô«  ÷d??�  s�  …b¹bł  Ÿ«u??½«
 WOHBð  WOKLŽ  w�   UÝËdOH�«  Ác¼  ·UA²�«  bO�Qð  ·bNÐ  C

ÆÂb�«  U�u×�
 ¨œö³�«  ¡U×½√  w�  ÎU¹uMÝ  Ÿd³ð  5¹ö�  108  lLł  r²¹  ULMOÐ
 r¼  s??2  h	ý  —UOK�  7  s??�  v???½œ«  mK³ð  WKOK�  W³�½  jI�
 w�  qFH�UÐ  Êu�uI¹  r�UF�«  ¡U×½√  w�  Âb�UÐ  Ÿd³²K�  5Lzö�
 vKŽ  ‰uB(«  rNM�  VKDÔ¹  s*  W³�M�UÐ  Æo??(«  «c¼  WÝ—U2
 Âb�UÐ  ÿUH²Šô«  WO½UJ�«  …d²�  Êô  d³�«  WłU(«  ÊU�  ¨Âœ  qI½
 jI�  ÆbFÐ  ULO�  ‰ULF²Ýö�  `�U�  dOž  `³B¹  b??�Ë  …dOB�
 ô s2 ¨5ŽuD²*« 5Žd³²*« s� WLz«œË W²ÐUŁ WOL� ‰öš s�
 VÝUM*« b¹Ëe²�« ÊUL{ ÊUJ�ùUÐ ¨w�U� qÐUI� vKŽ ÊuKB×¹

ÆÂb�«  U³łË s� rz«b�«Ë
 —u�O�ËdÐ ¨¡«d??L??(« œËË«œ WL$ w??�  Âb??�«   U??�b??š …d??¹b??�
 WOFLł ¨¡«dL(« œËË«œ WL$ w� Âb�«  U�bšò∫—UFMý XKO¹«
 1000  u×½ v�« UO�u¹ ÊułU²×¹ ¨œö³�« w� WOMÞu�« –UI½ô«
 ô« W Ò�UN�« WLN*« ÁcN� ÎUŽuDð W�Ëb�« uMÞ«u� bM−²¹ ÆÂœ W³łË
 sÒJL²M�  ÆÂb�UÐ  5Žd³²� bOM& w� WÐuF� „UM¼ ÎU½UOŠ«  t½«
 v{d*« `M� qł« s� »uKD*« Âb�« ÊËe	� vKŽ WE�U;« s�
 w�  UN½ułU²×¹  w²�«  …bŽU�*«Ë  VÝUM*«  ÃöF�«  5ÐUB*«Ë

 —uNL'« býU½« wM½S� ¨Wz—UD�«  ôU(« w�Ë WO�uO�« …UO(«
 w�  Ÿd³²�«  e�«d�  v??�«  tłu²�«Ë  …UO(«  –UI½ù  ÊuF�«  b¹  b*
 ¨wMÞu�« Âb�« pMÐ ¨¡«dL(« œËË«œ WL−M� WFÐU²�« Âb�«  U�bš
 …bŠ«Ë  Âœ  W³łË  ∫«Ëd Ò�cð   ÆWM��«  ÂU¹«  ‰«uÞ  Âb�UÐ  Ÿd³²�«Ë

å°…UO(« –UI½« w� U½ËbŽUÝ Æ’U	ý« 3 …UOŠ cIMð Ê« UNMJ1
 e�d�   wwwÆbethe1donorÆcom  ∫ U�uKF*«  s�  b¹e*
 W×H�  d³Ž  Ë«   03≠5300400  –  ¡«d??L??(«  œËË«œ  WL$

wwwÆfacebookÆcomØbethe1donor ∫„u³�OH�«

Âb�U
  Ÿ Òd���«  vK�  W�O�A�«  lO�A��  Ëb??�U??Ë—  uUO��	d�  Âb??I??�«  …d??�  V??�ô  l??�  „d�A�  ÊËU??F??�  w??�  �u??
«





362015 ‰Ë_« s¹dAð  30  WFL'«

 ÃöŽ —UDM� s� dOš W¹U�Ë r¼—œ
 s� dO¾� vHA²�� w� l¹dÝË jO�Ð ¨ÂUEF�« WýUA¼ h×�

 d�J�« Àœ«uŠ s� W¹UL(« w� r¼U�¹ XO�ö� WŽuL−�
 l¹dÝË jO�Ð h×� u¼ ÂUEF�« W�U¦� h×�
 W�UŠ  h�A¹  Ê√  t½Qý  s??�Ë  Î «b??ł  ÂU??¼  tMJ�Ë
 ¡«d??ł qB×¹ Íc???�« ¨ÂU??E??F??�« W??ýU??A??¼ ÷d???�
 Íc??�« d????�_« ¨ÂU??E??F??�U??Ð Âu??O??�??�U??J??�« w??� h??I??½
 w�  ÷UH�½«  ¨ÂUEF�«  vM³�  w�  dOOGð  Àb×¹
  ôU??(  …b???z«“  WOKÐU�Ë  ÂU??E??F??�«  W�U¦�  W³�½
 ÂUEF�« WýUA¼ ÷d� Ê_Ë ÆÂUEF�UÐ —u�J�«
 r²¹ ¨”u??L??K??� d??O??žË w??−??¹—b??ð q??J??A??Ð Àb??×??¹

 ‘bš Ë√ d�� W�UŠ bFÐ jI� ‰«u??Š_« rEF� w� ÷d*« hO�Að
 ÆÂUEF�« w�

 w� WOC¹ô«  ÂUEF�«  ÷«d�«  r�� …d¹b� ¨wMKJO�  ÊULÞË— UMOMÐ  Æœ
 XO�ö�  WŽuL−�  s�  ¨dO¾�  w³D�«  e�d*«  w�  ¡ULB�«  œbG�«  bNF�
 hIM�« W�UŠ hO�Að u¼ h×H�« s� wÝUÝ_« ·bN�« Ê√ X×{Ë
 ‰uBŠ  U??O??½U??J??�≈ d??¹b??I??ð r??²??¹ v??²??Š ¨r??�??'U??Ð ÂU??E??F??�« W??�U??¦??� w??�
 b�  s¹c�«  ’U�ý_« b¹b% r²¹ v²ŠË ¨q³I²�*«  w� —u��  ôUŠ
 Ê« p�– v�« W�U{ùUÐ ¨rN²'UF�Ë ŸuM�« «c¼ s� —u�� s� Êu½UF¹
 WýUANÐ 5ÐUB*« v{d*« W�UŠ WFÐU²* h×� d³²F¹ h×H�« «c¼

 ÆÂUEF�«
 øÂUEF�« WýUA¼ h×� Íd−¹ nO�

 dO¾� w??³??D??�« e??�d??*« w??� s??×??½ ¨h??×??H??�« ¡«d????łù ‚d???Þ …b???Ž „U??M??¼
 WFý√ ‰öš s� d¹uB²�« w¼Ë W�œ d¦�_«Ë ÀbŠ_« WOMI²�« Âb�²�½
 lCÐ sŽ b¹eð ô tðb�Ë ¨wł—UšË W¹UGK� qNÝ h×H�« ¨¢s−²½—¢
 ÊœUF*«Ë ÂuO��UJ�« W³�½ sŽ nAJ�« r²¹ h×H�« ‰öš s� ÆozU�œ
 Ë√ WI³��  «dOC×²� WłUŠ błuð ô ¨rEF�« w� …œułu*« Èdš_«

 Æh×H�« ‰öš fÐö*« lK)
 ÊU�  ULK�  ¨d??¦??�√  rEF�«  w??�  ÊœU??F??*«  W�U¦�   œ«“  ULK�  ¨ÂU???Ž  qJAÐ
 W³�d�« ¨ÍdIH�« œu�UF�« ÂUEŽ vKŽ Î…œUŽ r²¹ h×H�« ¨Èu�√ rEF�«
 WýUA¼ sŽ WFÐUM�« —u�JK� WÝU�Š oÞUML� 5�ËdF*« ¨÷u(«Ë
 ‰U−� w� h²�� VO³Þ q³� s� h×H�« vKŽ nAJ�« r²¹ ÆÂUEF�«

Æd�_« Âe� «–« i¹dLK� VÝUM*« ÃöF�« œb×¹ b� Íc�«Ë ¨œbG�«
 ∫h×H�« ¡«dłù ÊułU²×¹ s¹c�« ’U�ý_« s¼ s�

 ¡U�MK� h×H�« ¡«dł« c³;« s� ÂUŽ qJAÐ –  «uMÝ fLš q� …d�
 h�A¹  r�  «–«  ¨ÂUEF�«  W�U¦J�  h×�  tMÝ  60  ‚u??�  U�  ‰U??łd??�«Ë

 Æ «uMÝ 5 bFÐ w�U{≈ h×� Èd−¹ ‰Ë_« h×H�« w� ÷d*«
 ∫WO�U²�«  ôU(« w� c³×� 5²MÝ q� …d� h×�  ∫5²MÝ q� …d�

 Ë√  s¼ 5½UF¹ wð«uK�«  ‚u� U�Ë tMÝ 50  ‰«  dLŽ w� ¡U�M�«  bMŽ •
 ¡«dł V³�²*« rEF�« w� d�� s� v�Ë_« Wł—b�« s� sNzUÐd�√ bŠ√
  Ê“u�UÐ œUŠ ÷UH�½« s� 5½UF¹ wð«uK�«  ¡U�½ •  ÆÂUEF�«  WýUA¼

 ÂUEF�« WýUA¼ ÃöF� W¹Ëœ√ s�ËUM²¹ wð«uK�« ¡U�½ •
 ÃöF�  W¹Ëœ√  Êu�ËUM²¹  s¹c�«Ë  ‚u�  U�Ë  ÂUŽ  60  dLŽ  w�  ‰Uł— •
 ¨‰Uł—Ë ¡U�MK� – WUš  ULOKFð „UM¼ ÊU� «–« •  ÂUEF�« WýUA¼
 WýUA¼  ÷d0  WÐUù«  v�«  ÍœR??¹  b�  ÷d0  5ÐUB�  ¨qOł  ÍQÐ
 w²�«  W¹ËœQÐ  Êu'UF²¹  Íc??�«  Ë√  ©œbG�«  w�  ÷«d??�√  q¦�  ®ÂUEF�«
 ZzU²½ ¨ÂUEF�« W�U¦� h×� ¡«dł« c³;« s� ¨ UDAM� vKŽ Íu²%
 …—ËbÐ  —dI¹  Íc�«  Z�UF*«  VO³DK�  WKOK�  ÂU¹√  ‰öš  qÝdð  h×H�«

 Æd�_« ÃU²Š« «–« i¹d*« W'UF� r²OÝ nO�
 ¡«dł«  ¨7471555≠09  r�d�«  v�«  ‰UBðù«  rJ½UJ�UÐ  —«Ëœ_«  e−(

 Æv{d*« o¹œUM lOLł wM�R* hB��Ë l�b�UÐ ◊uM� h×H�«

 d¼UE� s� Ïœb??Ž …dOš_« W??½Ëü« w�  “d??Ð
 w²�«Ë  ¨w??{«d??²??�ô«  r�UF�«  w�  W¹dBMF�«
 w??M??�_« l???{u???�U???Ð b??O??F??B??²??�« s???Ž X??−??²??½
 rzUI�«  l{u�«  dOOGð   ôËU×0  √bÐ  Íc??�«
 WOKOz«dÝù«  …œUOI�«  Ê√  U ÎLKŽ  v??B??�_«  w??�
 rzUI�«  l{u�«  vKŽ dOOGð ô Ê√ “  ¨ œb??ý
 vKŽ  b¹bA²�«  «c??¼  ¡U??łË  ¨“UÎO½UJ�Ë  UÎOM�“
 Âu¹ dOš_« t½UOÐ w� UN²�uJŠ fOz— ”√—

 Æ25.10.15 o�«u*« bŠ_«
 p??K??ð X????L????łd????ð  ôU??????????(« i????F????Ð w???????�Ë
  «¡«b???²???Ž« v???�≈ W??¹d??B??M??F??�«  U??×??¹d??B??²??�«
 d³�_«  ¡e???'« UM³Fý œ«d???�√  ‰U??½  ¨W??¹b??�??ł
 s� qB�  «—«d??� v�≈ v²Š XKËË ¨UNM�
 WOK�Q�  ¨tM�  w½UF½  Íc�«  X�u�«  w�  qLF�«
 s�Ë W¹œUB²�« WIzU{ s� ¨WO½ö√ WOÐdŽ

 ÆqLF�« s�U�√ `ý
 5Ð  `�U�²�«  Ÿ—“  w??�  s??¹b??�«  ‰U???ł—  —Ëœ

5³FA�« ¡UMÐ√
 w�  rN²½UJ�Ë  r??¼—Ëœ  ¨s¹b�«  ‰Ułd�  Ê_Ë
 rN� sJ¹ Ê√ bÐ ö� ¨dŁR�Ë ÍœUO� ¨lL²−*«
 ¨5MÞ«uLK�  UN�öš  s�  ÊuNłu²¹  W�UÝ—
 5Ð `�U�²�« Ÿ—“Ë ”uHM�« WzbNð qł√ s�

Æ5³FA�« ¡UMÐ√
 ≠Íb??F??� w??K??Ž a??O??A??�«  WKOC� ‰U???�  ÔY??O??Š
 nÝQð√  ∫W???¹“—b???�«  q??«u??²??�«  WM' f??O??z—
 ÷—_« Ác¼ vKŽ qO�ð ¨¡U�œ …dD� q� vKŽ
 ¨V�UDð  W¹ËUL��«   U½U¹b�«  qJ�  ÆWÝbIÔ*«
 ÊU�QÐ  ¨‰b??F??Ð  ¨W??�«d??J??Ð  ÊU??�??½ù«  UO×¹  Ê√

Æ`�U�ðË W³×�Ë
 »«d???�« ≠d??? ÓA???¹ n??Ýu??¹ »«d?????�« ‰U???� U??L??M??O??Ð
 t??½√ s?????�ƒ√ U????½√ ∫U???J???Ž ¡«u?????� w???� w??�??O??zd??�«

 w�  «uO×¹  Ê√  ¨»dF�«Ë  œuNO�«  WŽUD²ÝUÐ
ÆrNCFÐ l� wIOIŠ g¹UFð qþ

 W??F??¹d??A??�« W??O??ŠU??½ s???� t????½√  v?????�≈ …d??O??A?? Ô�
 Âd???(« v????�≈ ‰u????šb????�« Ÿu???M???2 W???¹œu???N???O???�«

Æn¹dA�« wÝbI�«
 fOz—  ≠Ê«u??O??�  bL×�  aOA�«  WKOC�  U??�√
 Âb�«  ”  ∫‰UI�  ¨5LK�*«  s¹b�«  ‰U??ł—  WÐUI½
 ‚U??¼“≈  “u??−??¹  ôË  q²I�«  “u??−??¹  ôË  ¨w???�“
 V²� s??�  »U??²??�  ÍQ??Ð  ôË ¨ÕËd????�«Ë fHM�«
 WKOC� ‰U�Ë ÆWI¹dÞ ÍQÐ ôË ¨WÝbI*« tK�«
 Êu??½U??� —U??? «–≈ V??F??A??�« `??K?? ∫a??O??A??�«

nMF�UÐ wðQ¹ ô »UG�« Êu½U�Ë ¨»UG�«
 ‰u??I??½Ë 5??�ËR??�??*« b??ýU??M??½ s??×??½ ∫l???ÐU???ðË
 WÐdðË bŠ«Ë r�ł ¡UMÐ√ ÍœuNO�«Ë wÐdF�«
 w� …u?????š√Ë W??O??½U??�??½ù« w???� …u????š√ …b????ŠË

ÆUMOÐ√ Â√ UM¾ý ¨—«u'«
 `??�U?? f???�u???½u???J???¹_« Àb?????% Á—Ëb????????ÐË
 ∫f�–uŁ—_« ÂËdK� 5M�Ý s¼U� ≠Í—uš
 ¨Âö��« ÷—_« vKŽË ¨öF�« w� tK� b−*« ”
 «uF�¹ Ê√ UN½UJÝË ÷—_« býUMð ¡UL��«

ÆÂö��« u×½
 błu�«  Èdð öOLł s� ¨f�u½uJ¹ô« ‰U�Ë
 s¹dO)«  ”U??M??�«  q??�  w??�  q??�√  UMK�  ¨öOLł

Ær�Q²¹ lL²−*« Êô q�UALK� vH�

 q�  l�  dNA�«  «c??¼  …eO2  W¹b¼  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WL²ð  Æ UM³�«Ë  œôËú??�  …dŠUÝ   «d�UG�  VÔ² Ô�   ∫qO�  wÐU¼  W³łË
 4  l¹“uð  r²OÝ  2012  WMÝ  œôË√  V²�  ÕdÞ  w�  w*UF�«  ÕU−MK�
 Vłu0Ë®  V²J�«  Ác??¼  d³²Fð  Æ UIBK�  l�  œôËú??�  …b¹bł  V²�
 U/«  œôËú???�  jI�  fO�  …“U??²??2  W¹b¼  ©W??�d??A??�«  UNðbŽ√   U???Ý«—œ
 Æ⁄«dH�«   U??�Ë_  W¹d¦ Ô�   UO�UF�  sŽ  Êu¦×³¹  s¹cK�«  q¼ú�  UC¹√
FAMOUS FIVE ¨MAMMOTH¨ KINGDOM  ∫V??²??J??�«  qLAð

SEAQUESTË
 œôËú??????????�  …d????????ŠU????????Ý   «d???????�U???????G???????�  V???????? Ô²???????? Ô�  Êü«  «u??????F??????L??????ł«
 …b???¼U???A???� r???J???½U???J???�S???Ð Æq????O????� w????ÐU????¼ W????³????łË q????� l????�  U????M????³????�«Ë
W???O???Ðd???F???�« W???G???K???�U???Ð X?????½d?????²?????½ô« l?????�u?????� w?????� V????²????J????�« l???O???L???ł

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 wÐU¼  W³łË  q�  l�  “b�U½Ëb�U�  ŸËd�  lOLł  w�  …bł«u²�  V²J�«

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO�

 b¹bł         b¹bł         b¹bł         b¹bł
  °ÃUłœ d¦�√ %50 w³�¹d� U−O�

  W????J????³????ý X???????I???????K???????Þ«
 “b�U½Ëb�U�  rŽUD�
 ≠w??³??�??¹d??� U???−???O???*«
 50%  l�  dł—u³L¼
 q???�???²???O???M???ý d??????¦??????�«
 U????−????O????*« ÆÃU?????????????????łœ
 u????¼ w???????³???????�???????¹d???????�
 l�  sJOAð  w³�¹d�
 √b??³??¹Ë ÃU?????łœ d???¦???�√
 Ÿu??³??Ý_« «c???¼ t??F??O??Ð
 r??ŽU??D??� l??O??L??ł w????�

ÆWJ³A�«

∫  U�dA�« lOLł szUÐe�Ë Orange w� jI�
 …eNł√ `OKBð vKŽ iOH�ð %25 

Ÿu³Ý√ …b* ÊuHð—UL��«
 Orange in the city  e�«d� d³²Fð
 ÎUBO ÒBš  Ád¹uDð  -  Î«b¹bł  ÎUŽËdA�
 ¡e−�  ¨œö??³??�«  w??�  w??Ðd??F??�«  lL²−LK�
 5�×²�  !«—Ë√  W???�d???ý  w??F??Ý  s???�
 W??�d??A??�« U???N???�Òb???I???ð w???²???�«  U?????�b?????)«
 ‰ö??š s??� p????�–Ë ¨w??Ðd??F??�« —u??N??L??−??K??�
 e�«d� eÒOL²ð Æ UFO³*«Ë W�b)« e�«d�

  U�b)« W�U� eO�dðË lLł vKŽ UNð—bIÐ Orange in the city
 ∫UNMOÐ s� ¨dłU²*« Ác¼ w� l$_« qJA�UÐ pKN²�*« UNłU²×¹ w²�«
 lOLł  l??O??ÐË  5²ŽUÝ  ‰ö??š  `OKB²�«   U??�b??š  ¨s??zU??Ðe??�«  W??�b??š

ÆWB ÒB�²*«  U�b)«Ë  U−²M*«
 WOÐdF�«  «bK³�« s� dO³� œbŽ w� ÎUÒO½«bO� W�b)« Ác¼ XIKÞ√ b�Ë
 w� ◊UHFý ¨”b??I??�« w??� ¡«d??¼e??�« Ÿ—U???ý ¨d??¼U??Ð—u?? ¨j???¼— q¦�
 WO�«œ  ¨5M�Ý  ¨r??×??H??�«  Â√  ¨…d??U??M??�«  ¨W³OD�«  ¨…d??O??D??�«  ¨”b??I??�«
 s�  b¹bF�«  v??�«  W�U{ôUÐ  ÆŸd??�  dH�Ë  ËdLŽUHý  ¨…d??L??Þ  ¨q�dJ�«

ÆÈdš√  «bKÐ w� UNŠU²²�« r²OÝ w²�« Èdš_« e�«d*«
 …b??z«—  !«—Ë«  W�dý  ÂbIð  ¨d³L�u½  w½UŁ  s¹dAð  dNý  W¹«bÐ  l�
 WKLŠ Orange in the city  e�«d� sL{ ¨œö³�« w�  ôUBðô«
 Ÿu³Ý√ …b*Ë rNOKŽ ÷dFð YOŠ  U�dA�«  lOLł szUÐe�  …eÒO2
 lOLł vKŽ %25  WLOIÐ iOH�ð  1.11≠8.11  5Ð U� jI� bŠ«Ë

ÆW¹uOK)« …eNłú�  U×OKB²�« Ÿ«u½√
 “  ∫‰U??�  wÐdF�«  jÝu�«  w�  Orange  o¹u�ð  d¹b�  ¨ÍËb??Ž  b³Ž
 sJ1 ÆVÝUM� dF�ÐË WO�UŽ …œu−Ð  U−²M� sŽ szUÐe�«  Y×³¹
 Êu¦×³¹  szUÐe�«  sJ�Ë  iH�M�  dF�Ð  ÍuKš  “UNł  ¡«dý  ÂuO�«
 W³¹d�Ë WOMN�Ë W�uŁu� W�bšË WO�UŽ …œuł Í– Z²M� sŽ p�c�
 `OKB²Ð  ¨‰U??¦??*«  qO³Ý  vKŽ  ¨Êu??Ðe??�«  Vžd¹  U�bMF�  Æ‰e??M??*«  s??�
 s�Ë “UN'« Èu²×� vKŽ k�U×¹ s* tłu²�« q ÒCH¹ uN� ¨“UN'«
 s� ÎU³¹d� p�– dÒ�u²¹ Ê√  WÒOKC�√ l� `OKB²�«  vKŽ W�UH� t� ÂbI¹

Æ“ WÝË—b�Ë W³ÝUM� —UFÝQÐË ‰eM*«
 UNÐ Âu??I??½ Èd???š√ …u??D??š w??¼ W??O??�U??(« WKL(«“ ∫ÍËb???Ž ·U???{√Ë
 5Ð U�  lL& WKL(« Ác¼ ÆUMMzUÐe�  ÎULz«œ  qC�_«  .bI²Ð  dL²�M�

“ ÆUMMzUÐ“ WŠ«d� UC¹√ qC�_« dF��«Ë WOMN� d¦�_« W�b)«
 rJMJ1 WO�U{ô«  U�b)« vKŽ ·dF²K�Ë WKL(« Ác¼ s� l²L²K�
 Ÿ—Uý   Orange in the city   UFO³*«Ë  W�b)«  e�d*  tłu²�«

ÆUHOŠ ”UM�M�« Íœ«Ë 34 w³MK�«

“b�U½Ëb�U� w� b¹bł
œôËú� …dŠUÝ  «d�UG� VÔ² Ô�

“„d²A*«  gOF�«  WGKÐ  Àb×²�«  vKŽ  ÊuIH²�  “  ÊU???¹œ_«  uK¦2

—UFÝ_« hš—QÐ nODK�« b³Ž w� Êü« …bz«d�« WO�d²�« ¢w½u�U¢
å—UFÝ_« hš—QÐ UM�«e²�« l� ¨eOL*« Z²M*« «c¼ .bI²Ð ¡«bFÝò ∫nODK�« b³Ž bL×�

 W¹dBŠ  WKLŠ  oKD¹  nODK�«  b³Ž  ÀU??Ł√
 WO�d²�«  w½u�U   W�dý   U−²M�  vKŽ
 …bz«—Ë Èd³� W�—U� bFð w²�«Ë …dONA�«
 W??¹d??B??F??�«  U???½u???�U???B???�« o??¹u??�??ð w???�

ÆW×¹d*«Ë
 Èd??³??J??�« W???O???L???¼_« w???½u???�U??? w????�u????ðË
 v�≈  W�U{≈  W³ÝUM*«  —U??F??Ý_«Ë  …œu−K�
  U½u�UB�«  W�UJ�  WO�c�«  ‰uK(«  œU−¹≈
 s�  b¹eð  w²�«  ÂU??)«  b??�«u??*«  ‰ULF²Ý«Ë

 Æ pKN²�*« WO¼U�—
 nODK�« b³Ž ÀU??Ł_ ÂU??F??�« d??¹b??*« ‰u??I??¹Ë
 qLFðò ∫  n??O??D??K??�«  b??³??Ž  b??L??×??�  b??O??�??�«  ¨
 ¨ W??×??¹d??� ‰“U??M??� å √b??³??� o???�Ë w??½u??�U??
 ‰“UM�  œU−¹≈  qł«  s�  “…œUF��UÐ  W¾OK�
 qLF¹ ÆU??N??O??� g??O??F??K??� W??L??zö??� W??×??¹d??�
 W�U�H�« ¡UH{≈ qł« s� ÊuLLB*« r�UÞ
 rJðuOÐ  d�«  WŁ«b(«Ë  W−N³�«Ë  WŠ«d�«Ë

 w� …œułu�  U³�d*« Ác¼ Ê≈ bOFÝ Q½«Ë
 dF�K�  UM�«e²�«  l??�  t�bI½  Íc??�«  Z²M*«

Æ“‚u��« w� hš—_«Ë d�Ë_«
 W??�U??� w???� …d???�u???²???� W??K??L??(« v????�« —U???A???¹
 ¨…dUM�«  ¨r×H�«  Â«  nODK�«  b³Ž  ŸËd??�

ÆbÝ_« d¹œË ËdLŽUHý



37 2015 ‰Ë_« s¹dAð  30  WFL'«



382015 ‰Ë_« s¹dAð  30  WFL'«

 ÒdL²�¹Ë  ÆdNý√  3≠4  dLŽ  v²Š  WFzUý  …d¼Uþ  w¼  l{Òd�«  Èb�  ¡UJ³�«   UÐu½
 w�  «d???� 3  W??�U??(« Ác??¼ dNEð YOŠ ¨Âu??O??�U??Ð d??¦??	√ Ë√  U??ŽU??Ý 3  …b??* ¡U??J??³??�«
 «dO¦	Ë Æq
_« vKŽ lOÐUÝ√ WŁö¦� dL²�ðË ¡U�*«  UŽUÝ w� W�Uš ¨Ÿu³Ý_«
 Ò‰b¹ Íc�« ¡wA�« ¨5²{u³I� s¹b¹Ë ¨tłu�« —«dLŠUÐ ÎUÐu×B� ¡UJ³�« ÊuJ¹ U�
 s¹dO¦J�«  Èb� W�ËdF� …d¼UE�«  Ác¼ ÆsD³�«  w� ŸUłË√ s� qHD�«  …U½UF� vKŽ
 …d¼UE�«  Ác¼  Ê√  «u�dFð  Ê√  rN*«  s�  Æ“pO�u	“  WOÒ³D�«  WGK�UÐË  “ «“UG�«“  ?Ð
 Y×Ð s� Ò5³²¹ UL	Ë ¨v??�Ë_« rNðUOŠ dNý√ w� ‰UHÞ_« s� 70%  Èb� WFzUý
 ÒsN�UHÞ√  Ê√  Êd??	–  YOŠ  ¨d??N??ý√  4  v²Š  r¼—ULŽ√  ‰U??H??Þ_   U??N??�√  tO�  X??	—U??ý

Æ…d¼UE�« Ác¼ s� Êu½UF¹
 qHDK� wLCN�«  “U??N??'« Ãu??C??½  Âb??Ž u??¼ ¨V??�U??G??�«  vKŽ ¨…d??¼U??E??�«  Ác??¼ V³Ý
 ÊuJð  b
  ¡UJÐ   UÐu½  s�  w½UFÔ¹  bI�  «cN�Ë  ¨rŠÒd�«  Ã—Uš  w�  …UO×K�   tLK
QðË
  UÐu½  wN²Mð  V�UG�«  vKŽË  ÆWO½UŁ   UŽUÝ  w�  …œU??ŽË  —UNM�«  ‰öš  WK�«u²�
 qHDK� ¡ËbN�« œuF¹ U� « ÎdO¦	 sJ�Ë ¨«uI¼—Ô« b
 Á«b�«ËË qHD�« ÊuJ¹ Ê√ bFÐ ¡UJ³�«

Æ`¹Òd�« Ã«dš≈ Ë√ ÃËd)« bFÐ
 Ïd�√ UN²Nł«u� Ê√ wMF¹ ô ¨l{Òd�« ‰UHÞ_« Èb� WOFO³Þ …d¼Uþ sŽ ÀÒb×²½ UM½u	
 œułË ÂbŽ s� b	Q²K�  « Òd� …ÒbŽ ‰UHÞ_« VO³Þ …—U¹e� q¼_« dDCð wN� ¨qNÝ

ÆqHD�« sŽ nOH²�« W�ËU×�Ë WÒO×� WKJA� Í√
 Ë√  WÒO½UJ�≈  WÐU¦0 d³²FÔ¹  ô  dNý√  4 –  3  dLŽ bFÐ …d¼UE�«  Ác¼ ¡UN²½«  —UE²½≈
 nOH²K�  ‚dÞ  …ÒbŽ  „UM¼  ¨p�c�  ¨Êu½UF¹  s¹c�«  t¹b�«ËË  qHDK�  VÝUM�  —UOš

ÆtMŽ
øtKF� sJ1 Íc�« U�

 w� VOK(«  U−²M� ‰ULF²Ý≈ sŽ n
u²�« W�ËU×� sJ1 l{d¹ qHD�« ÊU	 «–≈
 —«dL²Ýô« sJ1 UÎM Ò�% UM�* ‰UŠ w� Æs Ò�% √dÞ U½ «–≈ h×H� p�–Ë Â_« ¡«cž
 ·UC�  ‰ËUMð  vKŽ  W³þ«u*«  l�  WŽU{Òd�UÐ  ÊËÒdL²��  UM½√  U*UÞ  WOL(«  ÁcNÐ
 —U²½  Ê√  s�×²�*«  s�  VOK(«  q¹bÐ  vKŽ  ÈcG²¹  qHD�«  ÊU	  «–≈  ÆÂuO��UJ�«
 dO	 «d²�	« U½dO²� q¦� ¨wMCN�« “UN'« ÕUOð—« ÂbŽ  ôU( U ÎB ÒB� ö¹bÐ t�
ÆqNÝ rC¼ vKŽ bŽU�ð UNŽu½ s� …b¹d�  U³ Ò	d� vKŽ Íu²×¹ Íc�«  —uH�u	

  —uH�uJ�«  VOK(«  qz«bÐ  5Ð  s�  …bOŠu�«  w¼   —uH�u	  dO	  «d²�	≈  U½dO²�
 ¨Â_«  VOKŠ w� …œułu*«  LÆReuteri  Ÿu½ s� UJOðuOÐË—á vKŽ Íu²% w²�«
 pO�uJ�«  s�  Êu½UF¹  s¹c�«  ‰UHÞ_«  Èb�  ¡UJ³�«  s�“  iHš  w�  r¼U�ð  w²�«Ë
 t²²³Ł«  U�  V�×Ð  ¨‰U??N??Ýù«Ë  „U��ùU	  wLCN�«  “UN'«   UÐ«dD{≈  nHðË
 W³O	dð vKŽ Íu²%  —uH�u	 dO	 «d²�	≈ U½dO²� ¨W�U{ùUÐ Æ…dOš_« ÀU×Ð_«
 qON�ð w� r¼U�ð UN½√ ÀU×Ð_« X²³Ł√ w²�«  U²O*U?áU²OÐ Ÿu½ s� …eÒO2  u¹“
 ÊËbÐ   UÒ¹uA½  W³O	dð  v�≈  W�U{≈  °50%  v²Š  ¡UJ³�«  …Òb??�  iOHðË  rCN�«

ÆsD³�« ŸUłË√ s� nOH²K� “u²	ô
 WLK(« s� VOK(« o�bð ÊuJ¹ ô Ê√ vKŽ ’d×½ Ê√ rN*« s� qHD�« ÂUFÞ≈ bMŽ

Æ «“UG�« WKJA� WHŽUC�Ë ¡«uN�« Ÿö²Ð≈ v�≈ «c¼ ÍœR¹ b
 t½_ ¨U ÎF¹dÝ
 ¨ «“UG�« s� Êu½UF¹ s¹c�« rJ�UHÞ_ rzö*« VOK(« q¹bÐ —UO²šUÐ r²L
 Ê√ bFÐ
 vKŽ ¨t²¹cG²Ð oKF²ð ô w²�«  «uD)« iFÐ o¹dÞ sŽ tMŽ nOH²�« rJ½UJ�SÐ
 «u�Uð ô ¨rJŽ«—– vKŽ …UIK� tMDÐ ÊuJð Ê√ YO×Ð tKLŠ rJ½UJ�SÐ ∫‰U¦*« qO³Ý
 V(« ¨¡·b�« Áu×M�≈ ¨“ôuL×� t½u	 vKŽ œU²F¹” Ë√ “q�b�” ?� ‰ Òu×²¹ Ê√ s�

Ælłu�« bMŽ tMŽ nOH²K� ¡ËbN�«Ë
 sD³K� nOD� pO�bð ÆU ÎC¹√ bŽU�¹ Ê√ sJ1 5Kłd�« w²ÒH	 pO�bð Ë√ sšUÝ ÂU ÒLŠ
 UÎ¾�«œ W�dG�« Òuł ÊuJ¹ Ê√ ◊dý tÐUOŁ s� Áb¹d& pMJ1 ∫U ÎC¹√ nÒH¹ Ê√ sJ1

ÆWŽU��« »—UIŽ ÁU&SÐ WÒ¹dz«œ  U	d×Ð U¼e	d� w� tMDÐ pO�bðË
 rJKHÞ Êu??×??M??9 «c???J???¼Ë ¨ŸU??D??²??�??*« —b????
 d??³?? ÒB??�U??Ð «u???ÒK???% ¨‰U????Š W???? Ò¹√ v??K??Ž
∫j??Ð«d??�« vKŽ «u??D??G??{≈  U??�u??K??F??*« s??� b¹eLK� Æ¡Ëb???N???�«Ë ÊU??�_U??Ð ”U??�??Šù«

wwwÆbabylesscryÆcoÆil

 U??ŠU??−??M??�« s??�  W??K??�??K??Ý b??F??Ð t??�U??N??� w??N??M??¹ ÊË—U????ý q??O??ł ÊuHOKOÐ W??	d??ý ÂU???Ž d??¹b??�
 wNMOÝ t???½√ ¨Âu???O???�« ¨ÊË—U?????ý q??O??ł s??K??Ž√
 UNO� qGý√ w²�« ¨ ÊuHOKOÐ W	dý w� tKLŽ
 ¨ «uMÝ dAŽ —«b� vKŽ ÂUF�« d¹b*« VBM�
 «d??¹b??�  dE²M*«  tMOOFð  ¡u???{  v??K??Ž  p???�–Ë
 Æ“W¹—UL¦²Ýô«  X½uJ�¹œ“  W	dA�  ÎU�UŽ
 bFÐ  cOHM²�«  e??O??Š  ÊË—U????ý  —«d???
  q??šb??O??Ý
 vKŽ UN�öš qLFOÝ ¨ÂuO�« s� dNý√ WŁöŁ

Æb¹b'« ÂUF�« d¹b*« v�≈ t�UN� qI½
 —«œ√  ¨U�UŽ 52  dLF�«  s� m�U³�«  ÊË—U??ý   
 U¼œU
Ë  ¨d??O??šô«  bIF�«  w??�  ÊuHKOÐ  W	dý
  ¨Í—U−²�«  Èu²�*«  vKŽ  dO³	  ÕU??$  v??�≈
 n??ð«u??N??�«  U???	d???ý W??F??O??K??Þ w???� Êu??J??²??�Ë

Æœö³�« w� W¹uOK)«
 W??O??K??L??Ž  ÊË—U???????ý  œU?????
  2008  ÂU????F????�«  w????�

 s�  ÊuJ²�  ¨  ÊuHOKOÐ  w??�  WJ³A�«  dOOGð
 ¨r??�U??F??�« w??� Î «—u??D??ð d??¦??	_«  U??J??³??A??�« 5??Ð
 ÆW	dA�« VOðdð …œUŽ≈ vKŽ qLŽ Í“«u²�UÐË
 v�≈  ÊuHOKOÐ  X�u%  ¨ÊË—U???ý  …d²�  w�   
 vKŽ_«  ÕU??Ð—_«  W³�½  oI%  w²�«  W	dA�«
 Âu??N??H??� U??N??�??H??M??� X????Ð Òu????ÞË ¨U??N??�U??−??� w???�
 Íc??�« d????�_« ¨œö???³???�« w??� Ÿd????Ý_« W??J??³??A??�«
 …œU¹“Ë ‚u��« w� UN²BŠ …œU¹“ UN� ÕUð√
 W	dA�«  ¨ÂuO�«  ÊuHKOÐ d³²FðË Æ «œ«d¹ù«
 q??
√ U??N??½√ U??L??	 ¨‰U???−???*« w??� W??ŽU??$ d??¦??	_«

           ÆUNMzUÐ“ UN	d²¹ W	dý
 …d²H�UÐ «bł —u� U½√ “∫ÊË—Uý qOł ‰U
Ë
 UN½≈ ÆÊuHOKO³� ÎU�UŽ Î «d¹b� UNO� XKLŽ w²�«
 UM� ÒuŠ ¨…d??O??¦??	  U??ŠU??$  b??N??ý  «u??M??Ý

 w� v????�Ë_«  W??	d??A??�«  v???�≈  U??N??�ö??š ÊuHKOÐ
 WI¦�« vKŽ g²O�u�√ ‰ËƒUý dJý√ Æ‰U−*«
 Æo??¹d??D??�«  ‰u???Þ v??K??Ž U??¼U??¹≈  wM×M� w??²??�«
 ‰ËƒUý  V½Uł  v�≈  qLF�UÐ  «bł  XF²L²Ý«
 WFz«—  …d²�  X½U	  Æ…—«œù«  w�  wzU
b�√Ë

   Æ“v�MÔð ô
 W??Žu??L??−??� f???O???z— ¨g???²???O???�u???�√ ‰ËƒU???????ý
 vKŽ  ÊË—U??????ý  q??O??ł  d???J???ý√  “∫‰U
  „e???O???Ð
 X�u%  tðœUOIÐ  ÆW	dAK�  dO³J�«  tzUDŽ
 w� qC�_« W¹uOK)« W	dA�« v�≈ ÊuHOKOÐ
 W¹ƒ—  l??{Ë  s�  qOł  sJ9  bI�  ÆqOz«dÝ≈
 XF²L²Ý«  ÆUNIOI%  v??�≈  W	dA�«  …œU??O??
Ë
 w�  ÕU???−???M???�« t???� v???M???9√Ë t??F??� q??L??F??�U??Ð

  Æ“WOK³I²�*« tOŽU��

 rCN�«  q	UA0  WIÒKF²*«  ¡U??J??³??�«   U??Ðu??½
øtKF�  sJ1  Íc???�«  U??�Ë  UNB ÒA½  nO	  
U??½d??O??²??* W?? ÒO??L??K??Ž …d????¹b????�Ë W???¹d???¹d???Ý W???¹c???G???ð W???O???zU???B???š√ ¨w?????Š«—e?????� U????½U????½—

∫÷dFð u½UÝ
¢ULO�J� u½UÝ¢ qO�G�« oOŠU�� WŽuL−�

ÍœUB²
«Ë l¹dÝ ¨qNÝ ÒqŠ
 s¹b−²Ý  ¨W??Ý—b??L??K??�  œôË_«  …œu????Ž  b??F??Ð
 s�  WKzU¼   UO ÒL	  WNł«u*  … ÒdDC�  p�H½
 VÒKD²¹  Íc??�«  d??�_«  ¨ Òw??�u??¹  qJAÐ  qO�G�«
 ¨e?? Ò	d??� q??O??�??ž ‚u??×??�??� s??Ž Y??×??³??�« p??M??�
 ° ÒÍœUB²
≈  ¨l³D�UÐË  ÆÆlIÔ³�«  q¹e¹  ¨d ÒDFÔ¹
 lOL−Ð  t???�«b??????²???Ý«  5??F??O??D??²??�??ð  Y??O??×??Ð
 wKLF²Ý√  ¨w??I??K??I??ð  ô  Æ…—«d???????(«   U?????ł—œ

°qO�GK� ÍœUB²
«Ë l¹dÝ ¨qNÝ ÒqŠ ∫u½UÝ s� “ULO�J�” qO�G�« oOŠU��
 U Î�ÒbIð d¦	_« WOłu�uMJð qzUÝuÐ UNłU²½≈ r²¹ ULO�J� u½UÝ qO�G�« oOŠU��
 t²�¡ö� XÒ9Ë ¨UMðUłUO²Šô W³ÝUM*«Ë WŽ ÒuM²*« ‰uK(« .bIð qł√ s� « Î— ÒuDðË
 Ÿ«u½√ qJ� WLzö� ¨fÐö*« Ê«u�√Ë ·UO�√ vKŽ k�U% Æœö³�« w� …dO�F�« ÁUOLK�
 w� qO�GK� WLzö� u½UÝ s� åULO�J�ò qO�G�« oOŠU�� Æ ôU Ò�G�«Ë WAL
_«
 … ÒœUC� – “q¹çU?ł“  ?�«  q�UŽ l� ULO�J� ∫  qLAð WŽuL−*«  Æ…—«d??Š Wł—œ q	
 Íu²% – p�*« W×z«dÐ ULO�J� ¨W³FB�« lI³�« W�«“≈ w� WB ÒB²�Ë rOŁ«d−K�
  Uł—bÐ qO�GK� …“U²2 – uOÐ ULO�J� ¨WN¹dJ�« `z«Ëd�« W�«“ù  ODRIL vKŽ
 »U??×??�√Ë  ‰U??H??Þ_«  f??Ðö??*  ≠  w³OÐ  í?O²O�MOÝ  ULO�J�  ¨WCHM�  …—«d???Š
 w�Ë Â«—âuKO	 6 ¨Â«—âuKO	 1.25 ∫r−×Ð  «u³FÐ …dÒ�u²� ÆWÝU Ò�(« …dA³�«

ÆÂ«—âuKO	 8 – Ã—ô «d²�	≈ «d²�	≈ ∫dO�uð  «u³Ž

ÁUHA�«Ë ÊuOF�« ¨tłu�« ÃUOJ� W�«“ù ¢dOKO��¢ ¡U�
 tłu�« q�G� WłU(« ÊËœ ™ UÎOM¼œ U ÎÝU�Š≈ „d²¹ ô ™ …dA³K� nOD� nOEM²�

 ÊuOF�« 5OzU ÒBš√ WDÝ«uÐ tB×� - ™ dODFð ÊËbÐ ™ ‰u×	 ÊËbÐ ™
WOÝU�×K� œUC� ™ bK'«Ë

  U−²M�  WŽuL−�  lOÝu²Ð  s¹ôdO	  w�  qOL−²�«Ë  W¹UMF�«   «d³²�  X�U

 rC½«  «Îb??¹b??ł  U Î−²M�  X??I??K??Þ√Ë  ¨ÃU??O??J??*«   ö??¹e??�Ë  t??łu??�«  nOEMð
 ÁUHA�«Ë  ÊuOF�«  ¨tłu�«  ÃUOJ�  W??�«“ù  “dOKO��“  ¡U�  ∫WŽuL−LK�

 …dA³� UÎHOD� UÎHOEMð Z²M*« `M1 ¨WHODK�« t²³O	dð qCHÐ ÆH2O
 U ÎÝU�Š≈ „d²¹ Ê√ ÊËbÐË WÒO�U ÒFHÐ ŒUÝË_«Ë ÃUOJ*« q¹eÔ¹ ¨tłu�«

 Ætłu�« q�G� WłU(« ÊËœË UÎOM¼œ
 ÃUOJ�  W??�«“ù  rzö�  s¹ôdO	  XOÐ  s�  “dOKO��“  ¡U�  ¨W�U{ùUÐ
 ¨‰u×	 ÊËbÐ UN½_ ·UH'UÐ U ÎÝU�Š≈ „d²ð ôË ÁUHA�«Ë ÊuOF�«
 ° U�U�*« hOKI²�Ë …dA³�« WzbN²� «dO?Ñu�_UÐ ÒwMž ¨dODFð ÊËbÐ
 WDÝ«uÐ tB×� - ÆUNýUF²½«Ë …dA³�« Ê“«uð vKŽ k�U% «cJ¼Ë

ÆWOÝU�×K� œUC� ¨bK'«Ë ÊuOF�« 5OzU ÒBš√

 pOMJM�« sŽ UN½u�dFð r� ozUIŠ
¢wH�ð  «dOÞ¢ W¹UŽdÐ

 ¨ «—UN³�«  W�U{SÐ  lÒMB�Ë  Êu×D�  r(  s�  ŸuMB�  ÂUFÞ  u¼  pOMJM�«  •
 Ê« bI²FÔ¹ • ÆWOŽUMD�« œ«u� s� Ë« wŠ szU	 ¡UF�« s� ·öGÐ pOMJM�« oKG¹Ë
 V�Š pOMJM�« nÒMB¹ • ÆœöO*« q³
 Y�U¦�« ÊdI�« w� UÎ³¹dIð ŸdÔ²š« b
 pOMJM�«
 WŽUM�  sJ1  ÆUN�«u
  Ë«  U¼œ«bŽ«  WI¹dÞ  V�Š  ¨UNM�  ŸuMB*«  Âu×K�«  Ÿ«u??½«
 dI³�«  r(  s�  ŸuMB�  pOMJ½  błu¹  Æ…d�u²*«  Âu×K�«  Ÿ«u??½«  q	  s�  pOMJM�«
 wNÞ r²¹Ë ÆÃUłb�« Ë« g³(« r( s� ŸuMB� pOMJ½ p�UM¼Ë WHK²*« tz«ełQÐ
 pOMJ½  v�«  pOMJM�«  Ÿ«u??½«  nOMBð  œö³�«  w�  l³Ò²*«  s�  •  ÆUNMOšbð  Ë«  Âu×K�«
 UC¹«  v??Žb??¹  Œu³D*«  pOMJM�«  Æ·U???ł  pOMJ½Ë  ¨·U???ł  nB½  pOMJ½  ¨Œu³D�
 r²¹ t½« Ë« ¨r×K�« 5šbð U¼bFÐË wND�« VKD²ð ÁdOC% WOKLŽ ÆqK³*« pOMJM�«
 sJ1Ë Włö¦�« w� pOMJM�«  s� Ÿ«u??½ô« Ác¼ kHŠ V−¹ Æ5šb²�« ‰öš t³Þ
 nB½  pOMJ½  ÆŒu³D*«  pOMJMK�  ‰U¦�  w¼  U�«d²�³�«  Æ…—U??Š  Ë«  …œ—U??Ð  UN�ËUMð
 Ë« tHOH& - U¼bFÐË 5�ð WOKLFÐ Òd� r( s� ŸuMB*« pOMJM�« u¼ ¨·Uł

Æw�ö��« u¼ lOL−K� ·ËdF*« ·U'« nB½ pOMJM�« Ÿu½ ÆtMOšbð
 tEHŠ  r²¹  ÆŒu³D�  dOž  u??¼Ë  ¡w??M??�«  r×K�«  s??�  ŸuMB*«  u??¼  ·U??'«  pOMJM�«
 kHŠ sJ1 Æ5šb²�«Ë f³J�« ¨dOL²�« Ë« nOH−²�« Z�œ l� `OKL²�« WDÝ«uÐ
 d	c½ ·U'« pOMJM�« Ÿ«u½« 5Ð s�Ë b¹d³ð ÊËbÐ UC¹« “U²2 qJAÐ pOMJM�« «c¼
 UC¹«Ë  UÎOÝUÝ«  U Î�UFÞ  pOMJM�«   UA¹Ëb½UÝ  d³²Fð  •  Æb�u�dÝË  ¨”u½UÐUJ�«
 Í√  s�Ë  tO�«  nOC½  «–U�  ¨g¹Ëb½U��«  dOC%  WI¹dDÐ  oKF²¹  «c¼  ÆW�U{S	

Æt³O	dð r²¹ e³š
 ”UÝ«  vKŽ  U²ÝU³K�  r¼dOC%  bMŽ  pOMJM�«  ‰ULF²Ý«  s�  ÊuO�UD¹ô«  d¦JÔ¹ •
 Âu×K�«   ôu??	Q??�  ¨ UDK��«  w??�  w??¼  pOMJMK�  Èd???š«   ôULF²Ý«  Æ…—Ëb??M??³??�«
 WO�UF�«  pOMJM�«  Ÿ«u???½«  s??�  WKOJAð  wH�ð   «d??O??Þ  ÂÒb??I??ð  •  ÆU¼dOžË  WHK²*«
 ∫UNM� ¨W�—U� ÃU²½«  «¡«dłSÐ d1 “U²2 r( s� WŽuMB*« …dšUH�«Ë …œu'«
 s� b¹bł Ÿu½  «dšR�  wH�ð  «dOÞ XIKÞ« b
Ë Æb�u�dÝË w�öÝ ¨U�«d²�Ð

Æö¹bðd� pOMJ½ ÎUOKLŽ u¼Ë Â«dž 750 g³Š pOMJ½ ≠pOMJM�«






