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في البيت حالة من فوضى كفوضى نهر؛ األوالد الصغار يتصارعون 
أصغرهم  البقاء،  أجل  من  والصيد  القتال  تتعّلم  قواعد  كجراء 
ويّتهم  ليزر،  وقلِم  أضاعه  مسدس  على  يبكي  الصالون،  يقتحم 
قريبه باجلناية، من الغرف تخرج الفتيات كامالت احلسن والزينة، 
تفاصيل  بآخر  تدققن  أمهاتهن  بالقمر،  يليق  كما  جميالت 
واألوراك،  البطون  على  أيديهن  ساحرة،  بخفة  ــررن،  ومت وجوههن، 
واخلمسني.  األربعني  أنف  رغم  دافقة  زالت  ما  أنوثة  من  لتتأكدن 
الرجال والشباب يتمنون لهن جولًة موفقة في سوق امليالد، أو ما 
صار يعرف في بالدنا ”بالكريسماس ماركت“. البيت يستنشق 
قسًطا من هدوء نسبي، فالضجيج خبا وغادر لصالح نقاش دارت 
رحاه، بني من بقي، حول ظاهرة هذه األسواق التي ما فتئت تتفشى 
في قرانا ومدننا. بالقرب منهم، متددت على كنبة، أمامها أشعلت 
احتدمت  التي  ملجادالتهم  حيًنا،  أصغي،  وكنت  كهربائيًة،  صوبًة 
في بعض محطاتها وأحياًنا، أستمع جلوقة لبنانية ترتل تراتيل 
امليالد. ارمتيت، متخًما، وما بني صحو وإغفاء استقبلت صور من 

شعائر ميالدي اخلاص.
ال أذكر متى توقفت عن ممارسة طقوس الصالة التي كنت أسيرها 
احلادة. كنت كأترابي  إّال أطرافها  املشاعر  وأنا طفل ال يعرف من 
منارس الفرح عارًيا من زوائد النضوج والتبرّج، ونحزن من غير مراسم، 
ا وتدمع على فراق ضفافها. ”أنانا“ كانت هّشة  كجداول تبكي شّحً
كجناحي فراشة، جاهزة للخوف واالرتباك واحلب. لم يسكننا قلق، 

فهذا هم البالغني أو العاشقني.
يبعد عني  أتذّكر متى بدأت أطلب من يسوع أن يحّبني وأن  ال 
املرض وينّجحني في دروسي وأن يجعل من أحبهم يضحكون في 
ابة  وجهي ويحبونني. كنت أمتتم دعائي ثالثة مرّات، باسمي وبالنّي
الدعاء  رفع  أتنازل عن  لم  منهًكا،  أكون  بيتي، وعندما  أبناء  عن 
لكنني، كنت أتلوه كطلقة وأنا على فوّهة إغفاءة، متأكًدا أن يسوع 
كل  يسمعها  فهو  ”مجعلًكة“،  كانت  مهما  صالتي،  سيفهم 
ليلة، وسيقبلها، ألن مطالبي كانت بحجم قلب يحب، وأبسط من

شفاء أبرص.
كنا ننتظر امليالد بفرح عظيم، فهو عيدنا، نحن األطفال، وعيد 
الوداعة والسالم. مع اقترابه كانت عطلتنا املدرسية تبدأ، ومعها 
كنا ننطلق قطعان أحصنة أفلتت لتعانق املدى، ونستسلم إلغواء 
وفي  القلوب  تنير  كان  شجرًة  ميالدنا  احلارات.  وحضن  احلواكير 
صدرها نودع كمشة أسرارنا، ذهب تلك األيام وكنوزها، ونذهب لننام 
على وسائد من دفء ومالبسنا اجلديدة التي كنا نفوز مبثلها مرّة 

كل عيد. 
تصير  ليلة  وكستناء،  ونشيد  نبيذ  من  ليلة  كانت  امليالد  ليلة 
وفيها  وتسامح،  حب  من  قصورًا  البسيطة  القرية  بيوت  فيها 
للعالم  وتفتح  والرذيلة،  والنفاق  الشقاق  شياطني  املالئكُة  تسجن 
شبابيك الرحمة وااللفة والعشق. في امليالد كانت القرية تودّع عهًدا 

من حب عتيق وتستقبل وعًدا من حب قشيب.
في الصباح، كنا نفيق على صوت الندى، ونخف لنمتلئ بجديدنا؛ 
في البيت أبخرة بنكهة دجاج محشي تنبعث من طناجر أمي ومتأل 
كانت  رغم ضيقها،  شوارع  القرية،  مشتهاة.  برائحة  احلارة  فضاء 
واألقارب  األهل  على  تطوف  العائالت،  من  مزركشة  بأسراب  تعج 

قريتنا  كانت  واجليران؛  واحملزونني 
مزامير  ــردد  ي ــًدا  واح بيًتا  تصير 

احملبة واملروءة والوفاء.
كان يسوع يحب كل القرية، كنا 
جفوننا  وعلى  ننام  ــه،  ل نطمئن 
أحسسناه  وحتــرس.  تضيء  جنمة 
في بيتنا، في حاراتنا، لم يسرقه 
كنا  ـــيء،  يحجبه  ش ـــم  ول أحـــد 
الفقراء  ومع  معنا  أنه  يقني  على 
العالم  أطــفــال  ويحب  أمثالنا، 

مثلنا، كان يسوعنا عادًال ومنصًفا للمظلومني، وقد جاء فافتدى 
البشر، كل البشر، وخّلصهم من خطاياهم، وكنا ال نقلق عليه وال 

منه، فالقلق والشك شيم الكبار، واحلاسدين.
كم كّنا صغارًا وأنقياء، لم ندرك أن يسوعنا، سيصير ”مسيحًيا“، 
الهياكل احلديثة كل وفًقا  اليوم ويعبده صيارفة  كما يريده كبار 

لعملته وفّضته. 
هجرتنا الطفولة فاستوطن الشك، ذهبت البراءة فغاب اليقني؛ ال 
أتذكر متى توقفت عن استجدائي يسوع وبدأت التفتيش عليه. 
احلاقدين  سهام  أدمته  لعاشق  ــرّق  ي ال  أنــه  اكتشفت  عندما  رمبــا 
محاصرًا  مهده  ورأيــت  حلم   - بيت  زرت  عندما  رمبا  أو  والعواذل، 
الغلبة  ألن  عبًثا،  خلالصه  يصلي  شعبه  وسمعت  ومهاًنا،  ا  سليًب

كانت من نصيب ”البربر والشرير“. 
معي  ذارًعا  طفًال  إال  أجده  فال  عنه  أفتش  يسوعنا،  كبرنا وضاع 
شوارع تلك القرية الوادعة التي كانت قريتي وقريته، أعود وأفتش 
عنه فأجده في صلوات حّكام يستعينون به في الصباحات وفي 
الليالي تسلخ سياطهم جلود املؤمنني الوادعني، أنخوه مجّدًدا، من 
أجل فقراء مخيم يتضور أبناؤه جوًعا ويشبعون تنكيًال وتشريًدا، 
فأجده يصب بركاته في خوابي من يكدسون األطيان والذهب واملاس. 
كانت قريتي عاًملا من نور وطمأنينة وكان معها يسوع وفيها، صار 
العالم قرية من سراب وظمأ، فضاع يسوع وحار الناس فيه. رمبا، 
لهذا، هكذا وأنا على كنبتي فّكرت، يقيمون أسواق امليالد من أجله 
في جميع  املدائن، عساهم يهتدون عليه هناك في ”الكريسماس 
ماركتز“، بني بسطات الباعة والدّاللني، ألم يعّلموهم  أنه ”أخرج 
جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقد قلب موائد 

الصيارفة وكراسي باعة احلمام“.
احتدم النقاش في البيت وعال صياح. أفقت على أحدهم يجزم أن 
أكثر  بأس في هذه األسواق، فخيرها وريعها  تغّير وأن ال  العالم 
من سلبها وسخطها، وثان وافقه متحفًظا على من يسّيس السوق 

واملناسبة والذكرى.
حاولت أن أتدخل ألهدأ، فأسكتني طالب احلكمة وذّكرني بصرخة 
صديقي الشاعر جريس سماوي حني أنشد: ”إن روما التي سرقت 
ديننا، مثلما سرقت حنطة الروح، من كّل أهرائنا، لم تزل تستبيح 

الُذرى، هل ترى يا أبي، هل ترى؟“
رويت لهم ما جال في خيالي وأنا على تلك الكنبة، وعن كيف 
”إن  وقال:  حديثي  على  مؤمن  فعّلق  تهت،  وكيف  ميالدي  كان 
ّيسوع في داخلكم ابحثوا عنه جتدوه“، فوعده اجلميع أن يفتشوا 
ميالًدا  للجميع  اجلميع  ومتنى  وجدوه.  إذا  مؤمًنا  يخبروا  وأن  عنه 

مجيًدا وسعادة.
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تكتّظ الّنوادي واملقاهي والقاعات 
واجلاّدات وامليادين، في كاّفة أرجاء 
العالم، مبئات املاليني احملتفلني في 
مضيئة  متأللئة  سنة  رأس  ليلة 
البرد  مينعنهم  ال  حيث  ــة،  ــرّاق ب
القارس من اخلروج لالحتفال حّتى 
بلوج الّصباح مبرافقة األحّبة واألعزّة 

الشامپانيا  ومبصاحبة  والعائلة 
والّنبيذ والڤودكا وأنواع مختلفة من الكحول، وكّل ما لّذ وطاب 

وحال وغال من مأكل ومشرب وملبس..
املمّيز  يلة  الّل حدث  إحياء  يتّم  امليالدّية،  الّسنة  رأس  ليلة  ففي 
بالتقاء احملتفلني في احتفاالت ذات أشكال مختلفة ومنوّعة سواء 
بالرّقص أو مشاهدة األلعاب الّنارّية في اجلاّدات والّشوارع أو ضمن 
ّية أو داخل مطاعم فاخرة أو حفالت راقصة خاّصة أو  حفالت غنائ

في كنف العائلة املصّغرة أو.. أو.. أو..
فعامنا اّلذي اندثر واضمحّل وانقضى، هو عام من حياة كل إنسان 
ويسره..  بعسره  ومرّه،  بحلوه  مضى  حياتنا  من  جزء  هو  فينا.. 
غريبة،  مجهولة  غامضة  جديدة  سنة  نحو  أخرى  خطوة  لنخطو 

حتمل ما حتمله لتسّجله ونسّجله مًعا في صفحات حياتنا. 
كثيرًا ما ننشغل بحفالت رأس الّسنة اجلديدة وبرامجها، واإلعداد 
رب والّلبس والرّقص، وال جند الفرصة  واالستعداد لها باألكل والشُّ
للجلوس مع أنفسنا لدقائق معدودات، جنرد حساباتنا فيما بيننا 
لنعرف ما َنُفس منها وما زَُهد. فكّل واحٍد مّنا يحتاج بني الفينة 
يقّيم  فيها  وحساب،  عتاب  جلسة  نفسه،  مع  جللسة  واألخــرى 
ويفّكر وُيخّطط ملُستقبله الزمنّي، ويناقش فيها عالقاته مع نفسه 

ومع اآلخرين.
كيف  يعرفون  فال  احلياة،  دوّامــة  في  يعيشون  اّلذين  أزيد  وما 
جهون، ُيسّلمهم األمس لليوم واليوم للغد!  يسيرون وإلى أين يتَّ
غيبوبة  في  يعيشون  ألّنهم  باحلياة،  يستمتعون  وال  يعيشون 

وضاللة. 
مناَسبة  هي  عــادًة،  مّتبع  هو  ما  بخالف  اجلديدة،  الّسنة  وبداية 
االحتفال  مّنا  يستدعي  ال  آخر  وحلول  عام  فترحال  للُمحاَسبة. 
والرّقص واالنتشاء فقط، بل يستوجب الوقوف مع أنفسنا وقفة 
جدّية للمحاسبة الّصادقة.. ننظر من خاللها بعني بصيرة حقيقّية 

إلى أنفسنا وإلى اآلخر، ال بعني البصر املُبهرجة.
ها نحن على مشارف عام جديد، نطوي صفحًة من حياتنا لنفتح 
صفحة جديدة، نودّع سنة ونستقبل أخرى.. ورغم أّننا نسير وفق 
اجلديد،  العام  لنا  ويكمنه  ويضمره  يحمله  ما  نعلم  وال  أقدارنا، 
علينا أن نسعى جاهدين، بكل ما أوتينا من طاقة وقوّة لتحسني 
عن  مًعا  والبحث  والّسياسّية،  واملجتمعّية  ّية  اإلنسان أوضاعنا 
مستقبل  إلى  والوصول  بحياتنا  لالرتقاء  أفضل  وطرائق  فرص 

أفضل على جميع األصعدة.
وكّل عام وأنتم ونحن مًعا بألف صّحة وسعادة وهدأة بال.

H a i f a

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	
WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

wÝUÒ³Ž w½«—   ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«
 Õd� f½UD�   ∫d¹d×²�« d¹b� 

haifa.newspaper@gmail.com ∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ    5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ ∫Ê«uMF�«
0546481533  ∫ U½öŽ≈  048522767  ∫f�U	   048522822  ∫nðU¼

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù«   Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« Æ÷ÆÂ åU???H???O???Šò W??H??O??×??� W???�d???ý s????Ž —b???B???ð

© U½öŽù« r�	®  «u¹d� ©»uNKý® «dO� 
© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 

©w�«dÇuðu� d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

d O � � r 	 �√Ë X �—U � q �
f�u� œ«u�





42015 ‰Ë_« Êu½U� 28 5MŁô«

“UHO�” q�«d*
العالي  الّتعليم  مجلس  ”مساواة“  مركز  طالب 
باملوافقة على تأسيس جامعة عربّية وثالث كلّيات 
أكادميّية عربّية تخدم الطالب اجلامعيني والباحثني 

العرب في اجلليل واملثلث والنقب. 
وطرح مركز ”مساواة“ مطلبه رًدا على إعالن وزير 
الّتربية نفتالي بينت عن نّية مجلس الّتعليم العالي 
اإلسرائيلّي تأسيس ”إطار تعليمّي أكادميّي برعاية 
أّن  ويّتضح  قائمة“.  إسرائيلّية  أكادميّية  مؤّسسة 
مجاالت  على  سيرّكز  املقترح   الّتعليمي  اإلطــار 
سوق  فــي  لالندماج  جــّيــدة  فــرص  ذات  تعليمّية 
العمل،  واّلذي سيشّكل حسب رأي مجلس الّتعليم 
العالي ”منّصة هاّمة وحيوّية إلندماج الوسط العربي 

في املجتمع ومنظومة القوى العاملة“.  
أّنه  العالي  الّتعليم  الّتربية ومجلس  وزير  وأوضح 
حيث  جديدة،  أكادميّية  مؤّسسة  بافتتاح  يقوم  لن 
للّتعليم  أخرى  مؤّسسة  الختيار  مناقصة  ستصدر 
العالي معترف فيها في الدولة لتتعاون في تأسيس 
تتنافس  أن  املتوّقع  اجلديد. ومن  الّتعليمي  اإلطار 
على هذه املناقصة اجلامعات والكلّيات اإلسرائيلّية، 
بالّتعاون مع املؤّسسة األكادميّية في الناصرة، كلّية 

سخنني، أكادميّية القاسمي ودار املعّلمني العرب.
وحاول وزير الّتربية تسويق تأسيس اإلطار املذكور 
في  األولى  ”للمرة  ُمعلًنا  تاريخّية  سابقة  أّنه  على 
تاريخ الّدولة سنؤّسس كلّية أكادميّية عاّمة في بلدة 
عربّية. هذا حدث تاريخّي للقطاع العربّي كما هو 
بينت  الوزير  فّسر  ”. وقد  إسرائيل  لدولة  تاريخّي 

في  العرب  ”الّطالب  العالي  الّتعليم  مجلس  قرار 
الّشمال محدودو أو فاقدو اخليارات في استكمال 
ملساكنهم،  قريبة  أماكن  في  اجلامعّي  تعليمهم 
ــا يـــؤّدي إلــى عــدم إنــهــاء الــّشــهــادة اجلامعّية،  ّمم

وخاّصة الفتيات“. 
وشرح مدير مرَكز ”مساواة“، جعفر فرح، خصوًصا 
لإلعالم الّدولي واملؤّسسات الّدولّية التي استفسرت 
وكلّيات  عربّية  بجامعة  ”نطالب  مبرًّرا  القرار  عن 
أكادميّية  مؤّسسة   67 هناك  متنّوعة.  أكادميّية 
ممّولة من  51 كلّية  بينها  البالد  يهودّية تعمل في 
وزارة الّتربية ومجلس الّتعليم العالي. أكثر من 10 
خصوًصا  البالد،  خارج  يدرس  عربّي  طالب  آالف 
اآلوان  آن  ــة.  واألردنــيّ الفلسطينّية  اجلامعات  في 
مطالب  على  العالي  الّتعليم  مجلس  يصادق  أن 
نحتاج  احلقيقّية..  وحاجاتنا  العربّية  اجلماهير 
البحث  مجال  في  تنشط  أكادميّية  مؤّسسات  إلى 
واملقترح  العربّية،  الّلغة  في  األكادميّي  والّتدريس 
احلكومي ال يتجاوب مع مطالبنا املجتمعّية وال مع 

حاجات طّالبنا.“
بجامعة  يطالبون  ”العرب  قــائــًال:  فــرح  وأردف 
أكادميّي  إطــار  يكفينا  وال  الــّنــاصــرة،  في  عربّية 
أو  ُهــوّيــة  ميلك  ال  يهودّية  مؤّسسة  عليه  تسيطر 
قـــــرارات. نشهد مــنــذ ســنــوات ما  ــاذ  ــخ اّت ـــدرة  ق
الّناصرة وفشل  في  األكادميّية  املؤّسسة  مع  يحدث 
في  حيفا  جامعة  ــني  وب بينها  الــّتــعــاون  محاولة 
اإلستفادة  مطلوب  حتضيرّية.  سنة  برنامج  تنفيذ 
املتوافرة“.  والّشبابّية  األكــادميــّيــة  الّطاقات  من 
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األسبوع  و“اجلبهة“،  الّشيوعي  احلــزب  استضاف 
وعضو  املشتركة“  ”القائمة  عن  الّنائب  املــاضــي، 
دوڤ  الّدكتور  الشيوعي،  للحزب  السياسي  املكتب 
الفاشي:  ”الّتهديد  عنوان  حتت  محاضرة  في  حنني، 
في  وذلك  للمقاومة“،  وآفاق  سيناريوهات  مخاطر، 
نادي ”األخّوة“ في احلّي األملاني، بحضور العشرات. 
سكرتير  عرافتها  وتولـّى  األمسّية  افتتح  قد  وكــان 
رجا  الّصحافي  الشيوعي،  للحزب  حيفا  ِمنطقة 
في  البالد  في  الفاشي  الّتدهور  إلى  مشيًرا  زعاترة، 
حيفا  مدينة  إلــى  وصــل  األخــيــرة، والــذي  الّسنوات 
غّزة في  إحدى ذرواته خالل احلرب على  أيًضا، وبلغ 
التي  الكرمل  مركز  مظاهرة  وفــي   ،2014 صيف 
مرأى  حتت  الفاشّيني  آالف  عليها  واعتدى  حاصرها 
ومسمع الّشرطة. كما أشار زعاترة إلى مالحقة مسرح 
البلدي ومنع نشاط  وجتميد ميزانية الدعم  ”امليدان“ 
بلدية  إدارة  أّن  مؤكًدا  اليسارية،  ”زوخروت“  جمعية 
حيفا تنتهج سياسة جبانة أمام حتريض اليمني وترضخ 

له بدًال من مواجهته.
WÒ¹dBMF�« lIM²�� ‰ö²Šô« ™™

اخلطر  أّن  محاضرته  مستهّل  فــي  حنني  د.  وقــال 
الفاشي هو خطر حقيقي وليس أمًرا عابًرا، فبعد أن 
اّلتي كان يخّوف بها  فقد نتنياهو ”الورقة اإليرانّية“ 
شغله  أصبح  طويلة،  سنني  مــدار  على  اإلسرائيلّيني 
لكي  العربية،  اجلماهير  على  التحريض  الشاغل 
منع  احلكم ومترير سياسته ال سّيما  بقاءه في  يضمن 
قيام دولة ِفَلسطينّية وخدمة أصحاب الّرأسمال ومترير 
هي  الفاشّية  الظاهرة  أّن  ومع  وغيره.  الغاز  مخّطط 
بدأ  حيث  املتأّخر،  الّرأسمالي  للّنظام  مرافقة  ظاهرة 
نظرية  هانتيغتيون (صاحب  املنّظر صموئيل  يتحّدث 
”صراع احلضارات“ الّشهير) عن الّدميقراطّية كمشكلة 

أو كعقبة منذ ثمانينّيات القرن العشرين.
بسبب  حّدًة  الفاشّية  ظاهرة  فتزداد  إسرائيل  في  أّما 
ويشّكل  األزمـــات  يغّذي  اّلــذي  االحــتــالل  استمرار 
مستنقًعا تنمو على ضفافه قوى العنصرّية والتطّرف، 
واّتساع رقعة الفقر وتعّمق الفجوات االجتماعّية. لذلك 
فيجب إخراس كّل صوت يعارض احلكومة، سواء جاء 
من املجال السياسي أو األكادميّي أو الّثقافي والفّني.
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وحّذر حنني من أّن الفاشّية كاخلاليا الّسرطانية، من 

حيث أّنها تنتشر رويًدا رويًدا بسبب ضعف املناعة. 
ليس  األســاســّي  سببه  الفاشّية  صعود  أّن  وأضــاف 
دائًما،  موجودة  كانت  فهذه  املتطّرف،  اليمني  قوى 
الّدفاعّية،  املنظومات  تآكل  التطّور اجلديد هو  ولكن 
وتواطؤ  الليبرالّية،  والّنخب  العليا  احملكمة  كضعف 
قوى ”املركز“ واليسار الّصهيونّي مع الزحف الفاشي. 
ففي املاضي كانت حركة ”كاخ“ بزعامة املأفون كهانا 
اليوم  بينما  العام،  الرأي  الكنيست وفي  معزولة في 
فالّتحريض يصدر عن رئيس احلكومة شخصًيا، والذي 
وكذلك  األمريكي  األصولي  اليمني  في  حلفاء  يجد 
اإلســالم  برهاب  يتاجر  ــذي  ال ـــي  األوروّب اليمني  في 

(اإلسالموفوبيا).
للشيوعّيني  املختلفة  الّتجارب  حنني  د.  واستعرض 
واليسار في أملانيا وفرنسا وأسبانيا في الّثالثينّيات 
في مواجهة احلركات الفاشّية والّنازّية هناك، وأسباب 
إلى  الّسعي  ضرورة  هي  والعبرة  جناحها.  أو  فشلها 
للفاشّية،  للّتصدي  سياسّية وميدانّية  أوسع حتالفات 
حّتى مع قوى مختلفة ومتنّوعة فكرًيا وسياسًيا. وأّكد 
تكون  أن  يجب  إسرائيل  في  الفاشية  مناهضة  أّن 
عزل  ملنع  عربّية مشتركة،  يهودّية -  حركة  بالّضرورة 
ويجب  الّسياسي،  وزنها  وتقويض  العربّية  اجلماهير 
أن تشير إلى فشل احلكومة الّسياسي واالقتصادي، 
تّتصل  عميق، وأن  جــذري  كعامل  االحــتــالل  ــى  وإل

باألسئلة واألزمات االجتماعّية - االقتصادّية.
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وأشار حنني إلى أّن اجلهاز السياسي ال ميكن أن يكون 
مصدر بشرى في هذا الّصدد، باألساس بسبب انتهازّية 
الّصهيوني“،  و“املعسكر  عتيد“  ”يش  مثل  أحزاب 
القطيع وال تّتخذ مواقف  والتي غالًبا ما تنجّر وراء 
وكّلما  أحياًنا.  اليمني  مجاراة  وحتــاول  بل  شجاعة، 
يزداد اليمني تطّرًفا يزحزح ”املركز“ إلى مواقف أكثر 
ميينّية. وبالّتالي فاملطلوب هو طرح هذا التحّدي من 
الّضغط  بهدف  اجلماهيرّي،  والّنضال  الّشارع،  خالل 
إلى  الّسياق  هذا  في  املركز. ولفت حنني  على ساسة 
مبادرة ”نقف مًعا“ التي نّظمت مؤّخًرا مظاهرة شارك 
فيها اآلالف في تل أبيب ضّد حملة الّتحريض على 
ضّد  مظاهرة  نّظمت  كما  اإلنسان،  حقوق  منّظمات 

االحتالل أمام ”حاجز األنفاق“ في بيت جاال.
على حنني  دوڤ  د.  أجـــاب  احملــاضــرة  خــتــام  ــي  وف

 أسئلة اجلمهور.
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املئات  املجيد، شارك  امليالد  ملناسبة حلول عيد 
في مسيرة ميالد  مرة،  حيفا، وألّول  أهالي  من 
موّحدة، برعاية كهنة الّرعايا ومجالس الّطوائف 
اخلــضــراء  ــبــراعــم  (ال كــشــافــات حيفا  ــا  وســراي
الكرمل، األرمن،  الكاثوليك األولى،  املارونّية، 
يوم  ــة)، وذلـــك  األرثــوذكــســّي املــعــمــدان  يوحّنا 
الّثالثة من  امليالد)، في  اخلميس األخير (ليلة 

بعد الّظهر.

حيث انطلقت املسيرة من باحة كنيسة مار لويس 
إلى  وصــوًال  همجينيم  بشارع  مــروًرا  املارونّية، 
ثّم  ومن  الكاثوليك،  للروم  إلياس  مار  كنيسة 
باّجتاه كنيسة يوحنا املعمدان األرثوذكسّية، عبر 

شارع اللنبي لتختتم املسيرة امليالدّية.
ــول وأعـــالم  ــب ــّط ـــرع ال ــى أصــــوات ق ــل ـــذا وع ه
نويل  بــابــا  وّزع  املختلفة،  الكشفّية  الــفــرق 
الشوكوالطة على األطفال، وسط تشجيع وفرحة 

األهالي واحملتفلني. 
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و“الليكود“  الّصهيوني“  ”املعسكر  أحــزاب  شّنت 
و“كوالنو“ وجهات إعالمّية أخرى، حملة حتريض شرسة 
الّدميقراطّية  اإلسرائيلّي واجلبهة  الّشيوعي  احلزب  ضّد 
املنّدد بعملّية  موقفهما  لسبب  ــســاواة،  وامل للّسالم 
االغتيال اّلتي قامت بها إسرائيل قبل أّيام في سوريا، 

واّلتي استشهد خاللها األسير احملّرر سمير القنطار.
وهاجم رئيس ”املعسكر الّصهيوني“ الّنائب يتسحاك 
القنطار ”قاتل  أّن  هرتسوغ موقف ”اجلبهة“، معتبًرا 
أطفال وإرهابّي“، واّتهم ”اجلبهة“ بأّنها تساند ”نظام 
هرتسوغ رئيس  هاجم  كما  للّدماء“.  املتعّطش  األسد 
القائمة املشتركة الّنائب أمين عودة، وقال موّجًها حديثه 
إلى عودة: ”هذا غير مالئم لك (...) عليك كقائد 
يسعى إلى الّسالم ويقتبس مقوالت مارتن لوثر كينغ 

أن تواجه احملّرضني“. 
و“اجلبهة“  احلزب  بيان  الّليكود“  ”شباب  هاجم  كما 
عصابات  مع  بالّتعاون  إسرائيل  حكومة  اّتهم  اّلــذي 
إسرائيل  دولة  على  ”حتريًضا  هذا  معتبرين  اإلرهاب، 

مايكل  الّنائب  اعتبر  بينما  ورئيسها“.  وحكومتها 
أورن من حزب ”كوالنو“ أّن موقف ”اجلبهة“ يعّبر عن 

”عدم والء“ املواطنني العرب للدولة.
وانضّمت إلى احلملة جهات إعالمّية ميينّية، من بينها 
واجلبهة  الّشيوعي  احلــزب  فاّتهمت   ،“20 ”القناة 

بـ“التماثل مع اإلرهاب“. 
 - توما  عايدة  الّنائب  مع  إذاعــّيــة  مقابلة  وأجريت 
سليمان، حاول خاللها ُمحاورها الّتحريض على موقف 
احلزب واجلبهة. بينما قالت توما إّن اإلعالم ينضّم إلى 
البهيمّية  االنتقام  غريزة  تغذية  في  إسرائيل  حكومة 
لدى اجلمهور، وحّذرت من العواقب الوخيمة للبلطجة 

اإلسرائيلّية ضّد شعوب دول اِملنطقة.
إّن  فيه  قالت  بياًنا  ”اجلبهة“  أصــدرت  جهتها،  من 
ويحاول  سياسّي،  فقرّي  عمود  إلى  يفتقر  هرتسوغ 
سيدفع  اّلتي  العدوانّية  الّسياسة  في  اليمني  مجاراة 
”اجلبهة“  وأّكــدت  واليهود.  العرب  املواطنون  ثمنها 
في بيانها ”سنواصل الّنضال من أجل الّسالم العادل 
أساس  على  اِملنطقة،  دول وشعوب  إسرائيل وبني  بني 

قرارات األمم املّتحدة والقانون الّدولي“.
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أكبر تشكيلة لبلوزات الفوتر في البالد!
عشرات الموديالت وا�لوان

لكل المدارس في حيفا، الكريوت، عكا، نهاريا، طبعون، يوكنعام ونيشير
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مببادرة جمعّية التطوير االجتماعّي، وبالّتعاون 
الــّرفــاه  الّتحتا وقــســم  الــبــلــدة  حــي  جلنة  مــع 
األخير،  الّسبت  يــوم  احتفل،  االجتماعّي، 
األهالي واألوالد،  من  400 شخص  من  أكثر 
وسط أجواء أعياد فرحة، حيث أضيئت شجرة 
امليالد واّلتي سّميت ”شجرة احملّبة والّتآخي“، 
بطاقات  حملت  خاّصة،  بزينة  ازدانــت  واّلتي 
لقيم إنسانية ولغة احلوار املشتركة: ”محّبة“، 
من  وغيرها  ”حوار“..  ”تآخي“،  ”تسامح“، 

القيم اإلنسانّية واألخالقّية.
(أميرة  دعبول   – مطر  مارلني  شاركت  كما 
في  البهجة  أدخــل  خــاص،  بعرض  األطــفــال) 
نفوس األطفال ورسم البسمة على وجوههم. هذا 
وقّدمت سرّية كّشافة البراعم اخلضراء املارونّية 
ـًا ممّيًزا، ليختتم االحتفال بحضور  عرًضا كشفّي
الــهــدايــا والشوكوالطة  نــويــل وتــوزيــعــه  بــابــا 

على األطفال.
رعّية  (كــاهــن  يعقوب  يــوســف  األب  وقـــّدم 

(مرّكزة  عــوض  وفيحاء  حيفا)،  في  املــوارنــة 
جمعّية  في  الّتربوّية  والّنشاطات  الفّعالّيات 
الّتطوير االجتماعّي)، وشكري يعقوب (عضو 
متمّنني  ترحيبّية،  كلمات  الّتحتا)  البلدة  جلنة 
وسعيدة،  مجيدة  أعــيــاًدا  واألطــفــال  لألهالي 
في  احملّبة والّتآخي  شجرة  معنى  عن  شارحني 

ظّل عيد امليالد واألجواء اّلتي نعيشها.
 كما شكر املهندس خالد محاميد (عضو جلنة 
في  وساهم  شــارك  من  جميع  الّتحتا)  البلدة 
إجناح هذا اليوم، كما قّدم شكره اجلزيل ملدير 

جمعّية الّتطوير االجتماعّي، حسني اغبارّية .
أّن  ”حيفا“  لصحيفة  عــوض  فيحاء  ــدت  وأّك
مًعا  يصادف  حيث  ممّيزة،  تعتبر  الّسنة  ”هذه 
الّسّيد  ومولد  الّشريف  النبوّي  مولد  ذكــرى 
لتحمل  جــاءت  قّيمة  رســالــة  وهــذه  املسيح، 
أبناء شعب  أّننا  العديدة ولتؤّكد على  املعاني 

واحد“. 
©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð®
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أرملي من  أنيس  برئاسة  الّشبيبة  أبناء  قام عدد من 
بتوزيع  املسيحّي“  ”البيت  مؤّسسة  في  الّشبيبة  جلنة 
الهدايا واحللويات للمرضى واملسّنني واألطفال في عدد 
وزار  اخليرّية واملستشفيات في حيفا.  املؤّسسات  من 
هؤالء الّشباب كًال من مؤّسسة ”قلب يسوع“، مؤّسسة 

ومستشفى  اإليطالّي  املستشفى  لوكس“،  ”سانت 
”رمبام“. ورافق هؤالء الّشباب رئيس الّلجنة الّثقافّية 
أشرف  اّلــذي  خريش،  مــارون  املسيحّي“  ”البيت  في 
على حتضير الهدايا وتوزيعها مع أبناء الّشبيبة. وقال 
خريش إّن هذه الّسنة هي الّثالثة على الّتوالي اّلتي يتّم 

فيها توزيع الهدايا على األطفال واملرضى واملسّنني.

∫UHOŠ w� … Òd� ‰ ÒË_
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سسستتتودددديوو وائئلل عععووضضض وووطاقم العاملين
 يتتتققددمم ببأححرر الللتتهههاانييي والتبريكات

ببممننناسسسببةة ااالعععييااددد اللمممجججييدددة ورأس السنة

 `�U� Ò�K� qOz«d�≈ Í—U�Ë— bOL	 Ÿ—œ
  ÍbH� ‰ö' g�UF Ò��«Ë
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منح جالل صفدي (مدير دائرة املجتمع والّشباب بوزارة 
للّتسامح  إسرائيل  روتاري  نادي  الّتربية) درع عميد 
والّتعايش لعام 2015؛ وذلك بعد اختياره من قبل 
أعضاء  كبار  واّلتي تتضّمن  اخلاّصة،  املهنّية  الّلجنة 

املؤّسسة. 
هذا وقد عّلل أعضاء اللجنة قرارهم هذا بأّن نشاطات 
وأعمال جالل صفدي مبجال رأب الّصدع بني الّشعبني 
حركة  ــام  أق حيث  األخــيــرة.  بالفترة  خــاّصــة  كبيرة، 
”DO كيوم“ لتجسيد وإبراز احلياة املشتركة في ظّل 

األحداث األخيرة. 
عقد  الّسنوي، واّلــذي  املؤمتر  بحفل  الــدرع  تسليم  ّمت 

بحيفا بحضور املئات من أعضاء روتاري إسرائيل. 
يعقد الروتاري اإلسرائيلي مؤمتره الّسنوي حتت عنوان 
للّسنة  ”اللقاء القطري الّتقليدي للروتاري للّتعايش“ 
الـ21 على الّتوالي في حيفا، في قاعة ”بيت الكرمة“ 
بني  والّتسامح  الّطيبة  واجليرة  الّتعايش  دعم  لهدف 

األديان. 
في كّل عام في هذا اللقاء اّلذي يشترك فيه املئات 
البالد،  من  مختلفة  أقطار  من  الّروتاري  أعضاء  من 
من اليهود والعرب، مينح عميد الّروتاري درع العميد 
تعزيز  في  تساهم  اعتبارّية  لشخصّيات  للّتسامح 

الّتفاهم واحملّبة بني الّشعبني وبني الّديانات. 
©WI�UŠ“ ÊUOHÝ ∫d¹uBð®
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عن  الــبــالد  فــي  الّسجني  تأهيل  سلطة  تراجعت 
قرارها بإغالق نزل ”بيت الّنعمة“ للّسجناء العرب 
بالكنيست،  عقدت  جلسة  عقب  املسّرحني، وذلك 
 - توما  عايدة  الّنائب  مببادرة  املاضي،  األسبوع 
العربّية  القائمة  من  جمال زحالقة  سليمان والّنائب 

املشتركة. 
وقد شارك في جلسة جلنة العمل والّرفاه االجتماعّي، 
أمام  الّنعمة“، عرض  ”بيت  كبير من جمعّية  وفد 
وعدم  الّسجناء  تأهيل  نزل  دميومة  أهمّية  الّلجنة 
الّدعم  بإيقاف  الّسجني  تأهيل  سلطة  قرار  قانونّية 

له بصورة فجائّية وغير مبرّرة. 
شارك في اجللسة أيًضا نّواب عرب ويهود من القائمة 
العربّية املشتركة ومن أحزاب أخرى، اّلذين أشادوا 

بدورهم إلى أهمّية دعم هذا الّنزل ملا يقّدمه من خدمات 
للّنزالء وعائالتهم، ومببالغ زهيدة أقّل بأضعاف من 
الّسجون.  في  سجني   لكّل  ترصد  اّلتي  املبالغ 
الّلجنة  وبعد سماع شهادات اجلميع أوصى رئيس 
الّنائب أأللوف مدير سلطة تأهيل الّسجني، بتجميد 
امليزانّية املالئمة  ليتّم تباحث موضوع رصد  قراره، 
أشهر  الّستة  خــالل  قادمة  جلسات  في  للّسلطة 
هذا  على  الّسجني  تأهيل  سلطة  ووافقت  القريبة. 
ورغبتها  الّنعمة  لبيت  دعمها  عن  معبّرًة  املقترح 

باستمرار الّتعاقد معه. 
ما  اإلجناز  هذا  أّن  الّنعمة“  ”بيت  جمعّية  وتعتبر 
العربّي  اجلمهور  ومساندة  دعم  لوال  ليتحّقق  كان 
واليهودّي مبصداقّية مطلبها ووقفة الّتضامن املهيبة 

معها في اجتماعها الّطارئ قبل أسبوعني. 
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مؤّخًرا،  محاميد،  سرحان  احليفاوي  الطبي  املهّرج  أطلق 
واملرّبني،  املعّلمني  إلى منح  منه  يهدف  جديًدا  مشروًعا 

أدواٍت للّتعامل مع الطالب وحتسني أدائهم.
أّن  ”حيفا“  بصحيفة  خاص  حديث  في  محاميد  ويؤّكد 
هذا املجال جديد وال مثيل له في البالد، ُمشيًرا إلى أّنه 
أطلقه مع صديقه وزميله املهّرج الطبّي شلومي ألغوسي.

أّما عن أسباب إطالق هذه املبادرة غير املسبوقة يقول سرحان 
”رأينا أّن الفكاهة وتغيير صورة املعّلم ”املّربعة“ جتعلهم 
أكثر حتّبًبا على الّطالب، وبذلك يجذبون انتباه الّطالب 
املعّلم،  يشرحه  عّما  تركيزهم  يفقدون  قد  لهم، فاألطفال 
دقائق.  عشر  نحو  بعد  مجّدًدا  الّشرح  تلقينه  فيحاول 
املزاح  هنا  أقصد  الفكاهة والّدعابة، وال  بأسلوب  ولكن 
الّطالب،  انتباه  جذب  املعلم  يستطيع  فقط،  والّنكات 
وبذلك تساعد الفكاهة الّطالب على التركيز مع املعّلمني 

وعّما يشرحونه ويعّلمونه“.
ويشير محاميد إلى أّن هذه جتربة مميزة كونه أّول عربّي 
يقوم بها، علًما أّنه كان سّباًقا في مجال الّتهريج الطّبي 

أجمع. ويوضح  العربّي  إسرائيل والعالم  في  عربي  طّبي  مهرج  أّول  فهو  أيًضا، 
الهيئة  وطواقم  املعّلمني  لتدريب  مهنّي  برنامج  تطوير  على  عمل  أّنه  محاميد 
الّتدريسّية على كيفّية جذب انتباه الّطالب عن طريق الفكاهة، وذلك بالّتعاون 

مع ألغوسي، على أن يكون البرنامج بالّلغتني: العربّية والعبرّية.
وقد باشر محاميد بتقدمي احملاضرات للمعّلمني واملعلمني املستقبلّيني، مؤّكًدا أّن 
الهدف ”تعزيز طواقم الهيئة الّتدريسّية من خالل منحها صندوق أدوات وآلّيات 

متنّوعة، بهدف الوصول إلى عالم الّطالب والتقّرب منه“.
هذه احملاضرات التي يقّدمها محاميد لم ُتلد من فراغ، فهي تعتمد على دراسات 
كثيرة تشير إلى أّنه على املعلم أن يكون متمّكًنا من العديد من أساليب الّتواصل، 
عدا عن تلك التي تعّلمها في كلّيات إعداد املعّلمني، ومنها ”االعتماد على لغة 
 - الّتعبير بدون الكالم، ميميكا، وغير ذلك“  اجلسد، استعمال تعابير الوجه، 

على حّد قوله.
وقد خطا محاميد أولى خطواته في املجال عبر تقدمي دورة للمعّلمات عن الفكاهة 
في  عربّيات  روضــات  كفرقاسم، وملجموعة  في  ”الزهراء“  مدرسة  في  بالّتعليم 
كلّية  بينها  املعّلمني،  وكلّيات لتأهيل  من جامعات  دعــوات  تلّقى  الّلد. كما 

”بيت بيرل“.
يلقي  أن  ويتوقع  القدس،  في  العبرّية  اجلامعة  في  محاضرة  محاميد  وألقى 

محاضرتني في جامعة بئر الّسبع وكلّية ”تيلتان“ في حيفا.
وعند سؤاله عن األدوات اإلضافّية اّلتي يعطيها للمعّلمني، يقول سرحان ”الّلعب 
األطفال،  لغة  يتحّدث  أن  املعّلم  يستطيع  الفكاهة  طريق  األوالد، وعن  لغة  هو 
مجمل  عن  يعّبرون  ــاألوالد  ف قليًال،  ويلهو  معهم  ويلعب  عاملهم،  يدخل  وأن 

املجال العاطفي والفكري عبر الّلعب“.

W Ò�u	d Ò
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أقيم، يوم اجلُمعة األخير، في مدرسة ”الريئالي“ 
بإجناح  ساهم  َمن  لكّل  تكرمي  احتفال  حيفا،  في 
من  العبني وإدارة. وبرز  من  حيفا  مكابي  نادي 
ُقّدم  حيث  حيدر،  احليفاوّي رأفت  الّالعب  بينهم 
املستمّر واملثمر  له درع شكر وتقدير على عطائه 
 ،1997-1981 ــنــوات  ــّس ال خــالل  ومــجــهــوده 
واحلاصل على كأس الّدولة وبطولة الّدولة في فريق 
فريق  مع  الُعليا  الّدرجة  إلى  وصعوده  الّشبيبة، 

الكبار في موسم 97-96.
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”املسار“  مــدرســة  طــــّالب  ــهــج  أب مبــحــّبــة وعــطــاء 
حضانة (شابيط)  وأطفال  املسّنني  احليفاوّية  قلوب 
”املسار“،  مدرسة  طّالب  قام  امليالد. إذ  أسبوع  في 
مرّبيهم  مبرافقة  األخيرين،  واجلمعة  اخلميس  يومي 
وبإشراف مدير مجال الّتربية االجتماعّية في املدرسة، 
املعّلمة  الّتربية االجتماعّية،  يعقوب، ومرّكزة  ميشيل 
نهال، بحملة عطاء ومحّبة ملناسبة عيد امليالد املجيد 
واملولد النبوي الّشريف، حيث زاروا بيت املسّنني (נוף 

הגפן)  وحضانة (شابيط).
وقام الّطّالب بتوزيع هدّية رمزّية على أطفال احلضانة 
واملسّنني أدخلت البهجة والفرح إلى قلوبهم، ورسمت 

االبتسامة على وجوههم.
هذا  قّدور  أميمة  املرّبية  املدرسة،  مديرة  هذا وباركت 
ومعّلميها  طاقمها  تشجيع  على  وحــّثــت  العمل، 
وطّالبها على فعل اخلير وإدخال البهجة والّسرور إلى 
قلوب احملتاجني، مؤّكدة أّنها فخورة بطالبها املتمّيزين 

وطاقم ”املسار“.
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مع  وبالّتعاون  الّنسناس،  وادي  حّي  جلنة  قامت 
باألعياد  باالحتفال  ”األخّوة“  اجلماهيرّي  املرَكز 
موزي  ”فوزي  فرقة  مع  مهيب  بحفل  املجيدة، 
وتوتي“، حيث حضر االحتفال مئات األطفال مع 
الهدايا  وتلّقوا  األوقــات  أجمل  وقضوا  عائالتهم 

اخلاّصة بالعيد.
الّنسناس،  حّي وادي  مع رئيس جلنة  وفي حديث 
األعياد  مبناسبة  نحتفل  ــال:  ق حــّجــار،  فكتور 
وامليالد  الّشريف  النبوّي  املولد  ذكــرى  املجيدة، 
املجيد والّسنة اجلديدة املباركة؛ حيث تزامنت هذه 

املناسبات  بــهــذه  مــًعــا  ــاد  ــي األع جميع  الــّســنــة 
للجميع  وأمتّنى  فرصًة  أنتهزها  ولذلك  الّسعيدة. 
أعياًدا مجيدة مليئة باحملّبة والّتسامح، ألّنه من 
ألّن  الله؛  يخدم  أن  اإلنسان  ميكن  احملبة ال  دون 
الله محّبة، وهكذا أوصانا أن نحّب بعضنا بعًضا، 

كما أحّبنا هو.
كما شكر حّجار مديرة مدرسة ”األخّوة“ االبتدائّية 
ــادة، والــقــائــم بــأعــمــال مــديــر املــرَكــز  مــيــري ســع
واملتطّوعني  والّطاقم  خاليلة،  عــادل  اجلماهيرّي 
ومدير  حيفا  بلدّية  رأسهم  وعلى  احلفل،  إلجناح 

عام ”بيت الكرمة“ أساف رون.
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اجلماهيري،  الهدار  ”يودفات“  مركز  قاعة  غّصت 
بحشد غفير جاء حلضور مسرحّية ”زهدي ومهدي“، 
من متثيل لطف نويصر وميسرة مصري، واّلتي تتناول 

مواضيع العنف، الغش والّسرقة.
وتهدف املسرحّية إلى عرض كيفّية معاجلة املوضوع. 
إذ يعتمد املمّثالن على أغاٍن وحركات تعبيرّية إليصال 
الرسالة الهادفة، التي تقّوي إرادة الطفل وتعّزز سلوكه 

ومسلكه الّسليم.
وأثارت املسرحّية التي أتاحت أمام األطفال املشاركة 

بتصعيد احلبكة، ردوَد أفعال إيجابّية جًدا، في صفوف 
األطفال وذويهم.

املناسبة:  هــذه  في  شحادة  وديــع  املركز  مدير  وذكــر 
وتذويت  لتعزيز  كبيًرا  اهتماًما  يولي  ”املركز  ــأّن  ب
األطــفــال،  نفوس  فــي  الــّســوّيــة  الطّيبة  السلوكّيات 
الّترفيهّية  الّثقافّية،  الفّعالّيات  خــالل  من  ــك  وذل

واالجتماعّية الهادفة.“ 
وشكر شحادة بهذه املناسبة كّل من مرّكز الفّعالّيات 
أبو  نشأت  املركز:  في  العمل  وطاقم  شامي،  ملحم 

داهش وعلي سليمان.

 nOC��� —«bN�« ¢�U�œu�¢ e�d	
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منحتهم  الــّالزمــة،  املــوافــقــات  جميع 
منحهم  ّمت  إذ  مؤّقًتا،  تصريًحا  البلدّية 
الّترخيص  سحب  باشتراط  الّترخيص 
الّنادي  الّنشاط في  أّن  فيما لو اّتضح 

يّتسم بخدمات جنسّية.
تلّقتها  شــكــاوى  عـــّدة  أعــقــاب  وفــي 
في  األنشطة  فحص  وبــعــد  الــبــلــدّيــة، 
الّتصريح  البلدّية  جتـــّدد  لــم  املــكــان، 
ــك جتــاهــل أصحاب  ــع ذل ــت. وم املــؤّق
تشغيله  في  واستمّروا  األمــر،  الّنادي 

كناٍد للتعّري.
من  الــبــلــدّيــة  طلبت  لــذلــك،  ونتيجة 
احملكمة أن تصدر أمًرا بإغالق الّنادي، 
ألّنه يعمل بخالف ما هو مّتبع ومقبول، 
أضف إلى ذلك فإّن هناك مخاوف من 
أّن اجلمهور يتعّرض ضد إرادته ألنشطة 
الّنادي وهذا في حّد ذاته يضفي شرعّية 
على الّنشاط اإلجرامّي، وبالّتالي يجب 

محاربته بشّدة.
وفي املقابل اّدعى أصحاب الّنادي في 
يتّم  الّنادي  في  الّنشاط  أّن  احملكمة 
أي  عليها،  حاز  اّلتي  للمصادقة  وفًقا 
تستخدم  للحفالت واملناسبات ولم  ناد 

كناٍد للتعّري.
غادة  القاضية  برئاسة  احملكمة،  أقّرت 
الّدليل  قّدمت  حيفا  بلدّية  أّن  بصول، 
الّالزم، واّلذي يشير إلى أّن الّنادي هو 
ترخيص. وفًقا  دون  يعمل  للتعّري  ناٍد 
لذلك، أمرت احملكمة باإلغالق الفوري 
احليازة  أو  امللكّية  نقل  وحظر  للّنادي 

ملصلحة أخرى.
مّثل  ــذي  اّل شقير  احملامي وليم  وذكــر 
نضال  حول  يدور  ”احلديث  بأّن  البلدّية 
جماهيرّي بالغ األهمّية من أجل املصلحة 

العاّمة“، مرّحًبا بقرار احملكمة.
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سّجلت بلدّية حيفا ”انتصاًرا“، بعد 
أن أصدرت احملكمة قراًرا بإغالق 
”جيرلس“  التعّري  لنادي  فــورّي 
ترخيص. دون  من  يعمل  اّلــذي 

ــى  ــــــت احملــــكــــمــــة عــل ــــــق وواف
بلدّية  قــّدمــتــهــا  احلــجــج  اّلتي 
حيفا، وفقها فإّن الّنادي قد عمل 
البلدّي  للّنهج  مخالف  بشكل 
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متجر  بتشغيل  يتعّلق  فيما 
القائم  ــان  ــك امل ــي  ف للجنس 
منح  الّشرطة  ورفض  للّنادي، 

مصادقة للمتجر.
قد  النادي  مالكي  بــأّن  يذكر 
طلًبا   2013 العام  في  قّدموا 
جتارّية  رخصة  على  للحصول 
من بلدّية حيفا، لهدف افتتاح 
استالم  وبعد  للعروض،  نادي 
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باألعياد  املــيــالد واالحــتــفــاالت  أجـــواء 
الظروف  رغم  العام  هذا  جاءت  املجيدة 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  واألوضـــــاع 
يدخر  ولم  وشرقنا.  بالدنا  في  واألمنية 
العيد  احملتفلون وسًعا في إظهار بهجة 
والفرح باملناسبات الّدينّية. وكان الهدف 
يسبب  عّما  الّدينية  العيد  أفــراح  فصل 

االكتئاب وينّغص فرحة العيد. 
املجيد  املــيــالد  الــعــام عيد  ــذا  ه وجـــاء 
الّشريف، ولذا  النبوي  املولد  متزامًنا مع 
كان ال بد من االحتفال واالبتهاج، وكأّننا 
منّغصاتنا  على  جراحنا، ونتغّلب  ندوس 
في  الّدينّية  املشاعر واملواقف  نضع  كي 
مقّدمة حياتنا، وجنعلها تتصّدر مسالكنا 

وتصّرفاتنا. 
وكثيًرا ما قال الّرؤساء الروحّيون إّن املرء 
أو  سياسّي  حزب  أي  على  يّتكل  عبًثا 
جهة أمنّية، بل ينبغي أن يوكل اعتماده 
دراســة  املؤمن  يضع  وهكذا  الله.  على 
األوضاع األمنّية والسياسية جانًبا ويعود 
ورغم  الدينّية،  وباملناسبة  بالله  للتمّسك 

والبيت  واليمن  والعراق  وسوريا  لبنان  في  يجري  ما 
وفّيات  من  اخلــاص،  البيت  في  وحتى  الفلسطينّي، 
إلى  نعود  يجعلنا  هذا  كل  األعــّزاء واألحّبة،  وفقدان 

املناسبة الّدينية لنحيي ذكرى صاحب العيد.
وحياتنا الدينية ومناسباتنا املسيحّية واإلسالمّية كّلها 
والّتفاؤل،  واالبتسام  السعيدة  واحلياة  بالفرح  تّتسم 
باغتباط  والّسماوي  األرضــي  املستقبل  إلى  والنظر 
يبدأ  املنطلق  ــذا  ه ــن  وراحـــة واطــمــئــنــان. وم وقــبــول 
سابق،  وقت  منذ  باالستعدادات  باألعياد  احملتفلون 

ويتهّيؤون ظاهرًيا ومعنوًيا وروًحيا للعيد. 

 öH(«
وجاءت هذه االستعدادات على شكل حفالت مدرسّية 
أّوًال، حيث احتفلت املدارس األهلّية بامليالد على نطاق 
الصفوف املدرسّية وبحضور األهالي، وكّلها تروي قصة 
امليالد عن طريق األطفال اّلذين تظهر براءتهم بوضوح 
أو  أمه  أو مرمي  كالطفل يسوع،  أدوارهــم  أداء  أثناء 
املالئكة. واّتسع  املجوس وحتى  أو  الّرعاة  أو  يوسف 
األفـــراح، وأقيمت  قــاعــات  إلــى  االحــتــفــاالت  مجال 
واملسارح،  املطاعم  في  والّطربّية  الفنّية  األمسّيات 
وشمل ذلك عروًضا لفرق الّترنيم واجلوقات الغنائّية في 
الكنائس وصاالت العروض. ورأينا األطفال ينتظرون 
القّديس  أو  ــالوس،  ك سانتا  وهــو  نويل،  بابا  ــارة  زي
العيد.  ليلة  لهم  الهدايا  سيحضر  اّلــذي  نيقوالوس، 
التي  الهدايا  بهذه  األبرياء  هــؤالء  فرحة  كانت  وكم 
ثمنها  قّل  لو  بها حتى  فيفرحون  لهم،  تبدو كمفاجأة 

أو عرفوها من قبل.
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العيد،  لهذا  رونق  االستعدادات وإضفاء  ضمن  ومن 
عرض وسائل  في  تتنافس  التجارّية  احملالت  الحظنا 
الّزينة في واجهاتها من املصابيح الكهربائّية، واألنوار 
الالمعة والبّراقة، التي تزّين شجرة امليالد في البيوت، 
على  توضع  املتنّوعة والتي  الّزينة  أشكال  جانب  إلى 
الشجرة بتناسق وترتيب. وال يفوتنا احلديث عن املغارة 
التي توضع إلى جانب الّشجرة أو حتتها وتضّم شخوص 
يسوع، مرمي ويوسف واملجوس والرعاة، وكذلك بعض 
التي  واملالئكة  واحلمار،  الّثور  أو  كاحلمالن  الهدايا 

حتمل ترنيمة املجد لله في العلى وعلى األرض الّسالم 
وفي الّناس املسّرة. وهذا يعيدني، كما يعيد كثيرين 
نتسابق كإخوة،  كّنا  الصبا والّطفولة، حيث  أّيام  إلى 
الزينة  أجمل  ليضع  الشجرة  أعلى  بلوغ  يستطيع  من 
عليها، وكان طولي يومها ال يزيد على املتر. كنا ستة 
إخوة، تفرش لنا أمي الفراش على األرض، ونتنافس 
من سينام الليلة بجوار الّشجرة، كي يصحو بالصباح 

أّوًال ليجد هدّية بابا نويل فوق رأسه.. 
الهدايا  حامل  لعّل  قليًال  الّسمع  نسترق  الليل  وفي 
يصل فأختار من كيسه أجمل هدّية، لكن سرعان ما 

يغلبني النعاس، وأصحو على صوت أمي حتّثني على 
النهوض من النوم كي أذهب إلى الكنيسة للّصالة. 
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بهجة العيد متتزج فرًحا بحزنها، فتلتئم العائالت عادة 
عشّية العيد لتناول الّطعام على مائدة احملّبة والّتآلف 
والتسامح، ولكن كثيًرا من العائالت فقدت أعزاءها 
في هذا العام، أو في الفترة األخيرة قبيل العيد، ّمما 
ينقص من بهجة الفرح. وكان من عادتنا في القرية أن 
يترأس الكاهن وفًدا من وجهاء البلد أو من شخصّيات 
أحد  فقدت  التي  البيوت والعائالت  الرعّية ويــزورون 

أعّزائها، فيواسونهم ويعزّونهم ويتمّنون الرحمة للفقيد 
الغالي وطول البقاء للموجودين. 

العيد  ليلة  البيوت  رّبــات  تستعد  آخر  صعيد  وعلى 
تكون  أن  يجب  التي  األطعمة  وجبات  حتضير  على 
فتجتمع  الّليالي.  كسائر  الليلة وليست  هذه  مختلفة 
العيد،  تراتيل  بعض  كّلهم، ويرّتلون  بأفرادها  العائلة 
ويأكلون  الكستناء،  ويشوون  الّطعام،  يتناولون  ثم 

كعكة العيد. 
وفي منتصف الليل يتوّجه اجلميع إلى الكنيسة للّصالة 
في قداس نصف الليل. وكي يبقى اجلميع يقظني فإّنهم 

القصص  ببعض األلعاب أو سرد  يتسامرون، ويلهون 
أو احلزازير، كما كانت تفعل أّمي، فهي شاطرة بهذا 
موعد  يحني  حتى  بالورق  أحياًنا  ويلعبون  املجال. 
الًصالة. وكثيًرا ما تطّور لعب الورق في هذه األمسيات 
واملواسم إلى لعب القمار، وأذكر أّن جارنا كان مقامًرا، 
وعندما يعود إلى البيت ليًال ويرتفع صراخ زوجته عليه 
نفهم أّنه خسر ما بجيبة، وإذا ساد الهدوء عند قدومه 
نفهم أنه كسب بعض املال من زمالئه املقامرين. ولكن 
اليوم لم يعد الّسهر للصالة في نصف الليل ذريعة كي 
النوادي  فتحت  بل  القمار،  الّساهرون ويلعبوا  يسهر 

واملقاهي وحتى البيوت اخلاصة للعب القمار!
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بالعيد  لالحتفال  الّنظر  يلفت  ما  أّول 
في  وضعت  التي  الزينة  هي  حيفا  في 
األملانّية  وحي  النسناس،  وادي  شــوارع 
غوريون)،  (بن  الكرمل  جــاّدة  وخاّصة 
فقد وضعت البلدّية شجرة مزّينة بأجمل 
بن  دّوار  فــي  الــكــهــربــائــّيــة  املــصــابــيــح 
همغينيم.  شــارع  مع  املتقاطع  غوريون 
بوابة  مــن  غــوريــون  بــن  امــتــداد  وعلى 
في  البهائّيني،  درج  بوابة  امليناء وحتى 
الكرمة (بيت هغيفن). هذا عدا  شارع 
الزينة التي يضعها احملتفلون على  عن 
البلدّية  وشــاركــت  منازلهم.  واجــهــات 
التجارية  واألسواق  االحتفاالت  بتنظيم 
احتفاالت  باسم  حيفا  عرفتها  والتي 
واجهات  تزيني  وّمت  األعياد“.  ”عيد 
كلها،  والكنائس  الّتجارّية،  ت  احملــالّ
الكاثوليك، األرثوذكس، الالتني، املوارنة 
الكنائس  هــذه  وأقــامــت  واألجنليكان. 
سارت  كما  لرعاياها،  اخلاّصة  احلفالت 
في شوارع املدينة الّسرايا الكشفّية على 
كنيسة  من  ابتداء  همغينيم  شارع  امتداد 

مار لويس امللك املارونّية.
وفي بيت النعمة، في كنيسة السّيدة، رغم األزمة التي 
مّر بها هذا البيت مبا يتعلق بالنزل لتأهيل املساجني، 
واملــواد  املــؤن  املواطنني  وسائر  الكنائس  جمعت  فقد 
املستورة.  العائالت  على  توزيعها  مت  التي  الغذائّية 
أبناؤها طعامهم في  العيد ويتناول  بفرح  حتى تشعر 

العيد بفرح ومسّرة.
bOF�«Ë r( XOÐ

قبيل العيد، رغبت بالّسفر إلى بيت حلم لزيادة الشعور 
مع  حلم  بيت  إلى  زيارتي  وتزامنت  وامليالد،  بالعيد 
مجموعة من املرافقني، ونزلنا في فندق بيت حلم، وهو 
فندق مؤّلف من 11 طابًقا. ودهشت إذ وجدت أنني مع 
رفاقي كنا النزالء الوحيدين في الفندق. فسألت املدير 
السياحة  في  االنحسار  هذا  ملاذا  جرى؟  ماذا  هناك، 
يا  تعرف  أنت  يهّز رأســه،  فقال وهو  حلم،  بيت  إلى 
أستاذ األوضاع التي منر بها ونعيشها، وبالرغم من كل 
له صحيح،  قلت  ترحيب.  بكّل  استقبلناكم  فقد  ذلك 
فقال،  حلم،  بيت  فنادق  سائر  في  الوضع  هو  وكيف 
مهد  املهد،  مدينة  في  هنا  أحد  فال  متشابهة،  كّلها 
يسوع املسيح. وأضاف أخرج إلى احملالت التجارية، 
إلى الّشوارع، إلى البيوت جتدها شبه مهجورة، بائسة 
وباكية. وفعًال، خرجنا في جولة الليل والنهار فلم جند 
الزوار الذين كانت تعج بهم بيت حلم، والذين تزدحم 

بهم الطرقات والشوارع.. كل هذا اختفى وتالشى. 
املدن  سائر  في  الوضع  هو  كيف  نفسي،  في  فقلت 
عليه  هو  مما  أقسى  بل  مشابه  لعله  الفلسطينّية؟ 
في  بهيًجا  بالعيد  االحتفال  كان  فهل  حلم.  بيت  في 

الناصرة، وشفاعمرو وعكا فعًال كما هو في حيفا؟ 
املؤمنني  ــدرة  وق الكنيسة  قــوة  لــوال  وقلت،  تساءلت 
األهالي ومتّسكهم  إميان  الّصعاب، ولوال  تخطي  على 
بالقيم الدينية والعادات والتقاليد ألصابهم ما أصاب 
إخوانهم في املدن الفلسطينّية. ولكن قوة الكنيسة في 
جمع مؤمنيها تعيدهم دوًما إلى صاحب العيد يسوع، 
تفتح  التي  الكنيسة  مرمي، وإلى  العظيمة  أّمه  وإلى 
أسبوع،  يوم، وكل  كل  في  أبناءها  لتستقبل  أبوابها 
وكل مناسبة وكل عام، فكل عام واجلميع بخير.        
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الفرحة -  أجـــواء  ظــّل  ــي  مــيــالدّيــة، وف أنــغــام  على 
اإلجنيلي  يوحنا  مــار  كنيسة  فتحت  املــيــالد،  فرحة 
األهالي  لتستقبل  مصراعيها  على  أبوابها  األسقفّية 
املوافق  اجلُمعة  مساء  ــك  وذل والضّيوف،  والــّطــّالب 
كنيسة  تعّج  أن  غريًبا  يكن  لم  إذ   .18.12.2015
من  الهائل  الكم  بهذا  اإلجنيلي  يوحنا  مــار  مدرسة 
برحابة صدرها  فاّتسعت  املكان،  احلضور، رغم ضيق 
ميالد  عيد  ليحضروا  املــئــات،  لتستقبل  املعتادة 

املسيح، رسول الّسالم.
العدد  وجود  املدرسة  استغلت  باالحتفال،  البدء  قبل 
برنامج  عن  باقتضاب  لتشرح  األهالي،  من  الهائل 
إلى  يهدف  مشروع  וסע“، وهو  נשק  وسافر-  ”قّبل 
ضمان سالمة الطالب أثناء نزولهم من سيارات ذويهم 
صباًحا أمام املدرسة، وتعتبر مار يوحنا املدرسة العربّية 
األولى في حيفا، التي تتبّنى هذا املشروع، بالّتعاون 
الطرق، ويعمل  على  اآلمان  حيفا، وسلطة  بلدية  مع 

على تنفيذه، مجموعة من أهالي املدرسة بتطّوع. 
استهّل احلفل مدير املدرسة األستاذ عزيز دعيم، اّلذي 
ذاكًرا  مجيًدا،  ميالًدا  للجميع  باحلضور، ومتّنى  رّحب 
ثقافة  ترسيخ  في  املــدرســة  أجنزتها  التي  املــبــادرات 
من  لكتّيبات  عرضه  خــالل  من  املجتمعي،  الّسلم 
ترّبي  كتابّية،  فّعالّيات  تشمل  املدرسة، والتي  إنتاج 
وتنّمي على تذويت عادات متعّددة، تهدف إلى جعل 
الّطّالب في سالم نفسي وصحي وبيئي مع محيطهم. 
فيما رّحب القس الكنن حامت شحادة باحلضور، ومتّنى 

للجميع ميالًدا مجيًدا. 
هذا، وكان قد حمل احلفل امليالدي، مشاركات طالب 
الّصفوف األول حتى اخلامس، شملت ترانيم ميالدّية، 
املــقــّدس، ومتثيلّية  الكتاب  مــن  تـــالوات  رقــصــات، 
الّصفوف،  مرّبو  الّطالب  تدريب  على  عمل  ميالدّية، 
وكانت كّلها مصحوبة مبوسيقى وعزف معّلمة املوسيقى 

املرّبية إيلني ّجنار.
القس  بجدارة  توّالها  قد  كان  احلفل،  عرافة  أّن  يذكر 

عماد دعيبس. 
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اجلماهيرّي  املــرَكــز  فــي  الّنسائي  ــادي  ــّن ال احتفل 
عّباس باألعياد املجيدة، بحفل راقص على أنغام 
املوسيقى امليالدّية. وقد تخّلل االحتفال وجبة عشاء 
خفيفة وحلوّيات العيد، وفي نهاية االحتفال وّزعت 

الهدايا على أعضاء الّنادي.
إّن  بّسام ريّناوي، قال  املرَكز  وفي حديث مع مدير 

”الّنساء اجتمعنا اليوم كجزء من الّتقليد الّسنوّي، 
لالحتفال باألعياد املجيدة“. وأشار إلى خصوصّية 
املولد  ذكرى  مع  املجيد  امليالد  بتزامن  الّسنة  هذه 

النبوي الّشريف، حيث الفرحة مضاعفة. 
أبو  أنطوانيت  الّنادي  ملرّكزة  شكره  ريّناوي  وقــّدم 
نقوال على مجهودها بتنظيم هذا االحتفال وإجناحه، 

وقّدم تهانيه بالعيد جلميع احملتفلني.

 ”U Ò�� e Ó�d� w� wzU� ÒM�« ÍœU ÒM�«
…bO	*« œUO�_U
 qH�� ÒÍdO�UL'«

œöO*U
 qH�% ¢U ÒM�u —U�¢



1 كيلو 
خروف بلدي 

للشي بـ
₪ 7990



262015 ‰Ë_« Êu½U� 28 5MŁô«

W�UM� —«d{
البالد  األخيرة  الفترة  في  اكتسحت  مميزة  فنية  ظاهرة 
”فوزي  أسمها  الظاهرة  العربي.  العالم  إلى  وتخطتها 
”اليوتيوب“  معطيات  تشير  حيث  وتوتي“،  مــوزي 
على االنترنيت بأعداد هائلة باملاليني يدخلون ملشاهدة 
وعلى  اسبوعي  بشكل  تقدم  التي  واملشاهد  األغاني 

التوالي.
عرفت الشاب فوزي سعيد وشقيقته سماهر سعيد منذ 
”فوزي  اسم  نفسه  على  يطلق  أن  قبل  بعيدة،  سنوات 
موزي“ وأخته ”توتي“.. كانت بداية هذا املشروع في 
التلفزيون سامر  تلفزيون MIX وقد رأى مدير  مطبخ 
حمام، مستقبًال كبيًرا لهذا الّثنائي، وكان ما زال يقدم 
البرامج الّترفيهية والتي تعتمد على تفعيل األطفال في 
حفالت عيد امليالد وما شابه ذلك، آنذاك ّمت إطالق اسم 
”فوزي موزي وتوتي“ وقد أوكل مدير الّتلفزيون الفنان 
أسامة مصري لكتابة األغاني للفريق اجلديد على أمل 
أن يظهر في برنامج تلفزيوني لألطفال.. وفي حينه لم 
جتِر الرياح كما اشتهت سفن املخّططني، لكن ما كتب 
من أغاٍن ّمت تلحينه وأخذ الّثنائي ”فوزي موزي وتوتي“ 
األغاني  القت  وقد  التقليدّية،  حفالتهم  في  بتقدميه 

رواًجا ال بأس به.
فتح  مت  عندما  كانت  الفريق  هذا  عند  التحّول  نقطة 
االنتشار  بدأ  حيث  ”اليوتيوب“،  على  به  خاّصة  قناة 
مهني  طاقم  مبساعدة  ذلك  رويــًدا، وكل  رويــًدا  الواسع 

من الّدرجة األولى، فإلى جانب احلضور القوي للثنائي 
أسرت  التي  والنغاشة  وتوتي)  (فوزي  وسماهر  فوزي 
األطفال، عمل معهم طاقم تصوير محترف من  قلوب 
الدرجة األولى ومصّممة لألزياء والدمى رائعة، واستمر 
الفنان أسامة مصري بكتابة جميع أغاني الفريق بطريقة 
ممّيزة وواعية لعقلّية األطفال، ثم انتقل لكتابة املشاهد 
مع  الّتمثيل  في  واملشاركة  ”اليوتيوب“  على  املقدمة 

الفريق. 
 - بــشــارات  رنــني  الفّنانة  انضّمت  الــوقــت  نفس  فــي 
اسكندر لتشارك في الكتابة واإلخراج، وأيًضا التمثيل 
خلق  ذلك  فوزّية“.. وخالل  ”تيتا  املمّيزة  بشخصّيتها 
الفنان أسامة مصري شخصّية جديدة وهي ”املندلينا“ 
هذه  حتّولت  حيث  املندلينا“،  ”أنا  اجلميلة  بأغنيتها 
الشخصية والتي تلعب دورها مجدولني سعيد، الّشقيقة 
عروض  من  هام  جزء  إلى  وسماهر،  لفوزي  الّصغرى 
التوأم عفو  الّشقيقان  انضم  الوقت  الفريق.. في نفس 
وكانا  واملشاهد  العروض  في  للمشاركة  خوري  وعدي 
هذه  في  يشاهد ويشارك  الذي  للّطفل  انعكاس  مبثابة 

األعمال.
كارم  املبدع  الفنان  املوسيقى  ملّحن ومــوّزع  ننسى  لن 
”فوزي موزي وتوتي“  أعمال  الذي رافق معظم  مطر، 
بتلحني األغاني األولى  الفنان هالل زهر،  قام  أن  بعد 
لهذا الفريق، والتي حّققت أيًضا جناًحا باهًرا، مثل أغنية 
”اليوتيوب“  على  سجلت  والتي  كلبي“  جبلي  ”بابا 

كارم  لقد وضع  اآلن..  حّتى  مليوني مشاهد  من  أكثر 
مطر ملسات فنّية ممّيزة للفريق.. 

مشواره  بعد  أّنه  األصدقاء  بني  حديث  في  صّرح  وقد 
الطويل في عالم تلحني األغاني لكبار الفنانني، أخيًرا 
أصبح يسمع الناس تغني أحلانه في كّل مكان بفضل 

العمل مع فريق ”فوزي موزي وتوتي“ الناجح.
في العروض األخيرة والتي ما زات مستمّرة على خشبات 
املسارح الكبرى في البالد، كانت املفاجأة كبيرة حتى 
لفوزي نفسه، فجميع القاعات امتألت حتى آخر مقعد 
العروض  تتوقف وأصبحت  لم  التذاكر  على  والطلبات 
املفاجأة  كانت  الوقت  نفس  في  انقطاع..  دون  تتوالى 
من قبل اإلعالم احمللّي، فهو في غفوة عّما يحصل ولم 

يعِط لهذه الظاهرة حّقها وال حّتى التفاتة متواضعة.
سر جناح هذا الفريق يكمن في عّدة مرّكبات:

فهما  مــوزي وتوتي،  فــوزي  شخصّية   - األّول  املرّكب 
مشاكسان أقرب إلى الغباء الّطفولي، يحاوالن االبتعاد 
قدر االمكان عن النصائح املباشرة، حيث تأتي مثل هذه 
ثالثة، وهما  األحيان من شخصّية  بعض  في  النصائح 
البداية، وهو  من  الذي صّمم  القالب  نفس  في  يبقيان 

القالب احملّبب لدى األطفال.
املرّكب الّثاني - كلمات األغاني البسيطة والعميقة في 
بذكاء  مصري  أسامة  الفّنان  اختار  الوقت، وقد  نفس 
كلمات سهلة االستعمال ومحّببة جًدا من لغة األطفال 

وعاملهم، مما سّرع في حفظها وتكرارها على األلسن.
املرّكب الّثالث - أحلان األغاني التي تعتمد على إيقاع 
الفنان  أخذ  وقد  نفسه،  الّطفل  أداء  مع  جــًدا  يتالءم 
كارم مطر باحلسبان، أّن العديد من املرّبيات واألّمهات 

سيقمَن بتعليم مثل هذه األغاني ألطفالهم.
املرّكب الّرابع - املالبس واأللوان والّدمى التي تصّممها 
لألطفال،  جديدة  خلقت شخوص  ساشا، والتي  الفنانة 

أصبحت مع مرور الوقت عالمة ممّيزة.
املرّكب اخلامس - املشاهد الكوميدّية على ”اليوتيوب“ 
مما  كليب“،  ”الفيديو  طريقة  على  األغاني  وتصوير 

أضاف رونًقا خاًصا ومشّوًقا ألعمال الفريق.
على  بسخاء  والصرف  املجهود  هو  املركبات  هذه  أهم 
الفنان  يديرها  الفريق، والتي  لهذا  وصغيرة  كبيرة  كل 
فوزي سعيد مبساعدة جميع أفراد عائلته، ليقّدم األجود 

واألفضل لألطفال.
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طّالب   ،16.12.2015 األربــعــاء  صباح  غــادر 
نــداء  الــّصــف  مرّبية  مبرافقة   ،1 الّثامن  الــّصــف 
البيروني  مدرسة  ووجهتهم  املدرسة  غادروا  نصير، 
اخلاّصة، حديثة  للّتربية  الّناصرة، وهي مدرسة  في 

الّنشأة، املولودة عام 2013. 
إلى   ،1 الّثامن  طــّالب  ــارة  زي هدفت  قد  وكانت 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  الّطالب  مشاركة 
كلمات  معهم  حاملني  املجيد،  امليالد  عيد  فرحة 
طّيبة، ومشاركة محّبة من القلب، مقّدمة من طالب 
عزيز  األســتــاذ  واملــديــر  كافة،  يوحنا  مــار  مدرسة 
املبادرة  هذه  مثل  يدعم  دعم وما زال  الذي  دعيم 
على وجه  الّثامن  بطالب  يرى  والــذي  اإلنسانّية، 
الّتربوّية،  رؤياها  بّث  في  املدرسة  سفراء  اخلصوص 

إضافة إلى هدايا رمزّية للعيد، ومبلغ من املال، ُسّلم 
إلدارة مدرسة البيروني، دعًما لها وملسيرتها الّتربوّية 

الّتعليمّية. 
من  املذكور  املبلغ   ،1 الّثامن  قد حّصل طّالب  وكان 
تشرين  في  املدرسة،  في  إليها،  بادروا  عّدة  بــازارات 
الّثاني املنصرم، وقد شملت مأكوالت بيتّية، من صنع 
الّطالب وذويهم، إضافًة إلى قطع من الّصابون املعّطر 
من صنع طالب البيروني، كانوا قد أرسلوه ملار يوحنا 

لبيعه في البازار. 
هذا، واستقبل طّالب الّثامن 1 مجموعة من الّطالب 
واملعلمني والكادر اإلداري في البيروني وعلى رأسهم 
األستاذ نصر أبو أسعد، وهو معالج في الّنطق، وقد 

فنّية وورشات عمل شارك  برامج  املذكور  اليوم  شمل 
فيها طالب مار يوحنا مع طالب البيروني. 

وقد اختتم الّلقاء، ببرقّيات من الّشكر، وتبادل الهدايا 
من الّطرفني، إضافة إلى ترانيم ميالدّية قّدمتها نخبة 
العود،  على  بعزف  مصحوبة   ،1 الّثامن  طّالب  من 
ومن ثّم جولة رياضّية سريعة بني فريقي البيروني ومار 

يوحنا. 
وتعتبر هذه الّزيارة الّسادسة من نوعها، بحيث تبادر 
املرّبية نداء نصير في كّل عام إلى زيارة إلحدى مدارس 
املدرسة  رؤيا  مع  متاشًيا  البالد،  في  اخلاّصة  الّتربية 
وبلورة  املجتمعّي،  الّسلم  ثقافة  ومنهجّية  الّتربوّية 
قيادات طالبية خادمة، تخدم مجتمعها، وتعمل على 
تقّبل اآلخر ومحّبة اآلخر كالّنفس، ويكون ذلك في كّل 

عيد  قبيل  ــام  ع
التي  العيد  خير ومحّبة وفرحة  بشرى  املجيد،  امليالد 
من  آخرين  مع طّالب  يوحنا  مار  بها طالب  يتشارك 
بيئات مختلفة، هم في أمّس احلاجة ألّية معونة معنوّية 

منها ومادّية.
األربعاء  صباح   ،2 الّثامن  الّصف  طــّالب  زار  كما 
16.12.2015، بصحبة مرّبية الّصف غريس سالمة، 
- حيفا، وكانت قد  ”رمبام“  مستشفى األطفال في 
األطفال  على وجوه  الفرحة  إلى رسم  الّزيارة،  هدفت 

املرضى املتواجدين في القسم هناك. 
من  مجموعة  معهم   2 الّثامن  طــّالب  وحمل  هــذا، 
للعيد، والتي وّزعت على  اّلتي ترمز  الّرمزّية  الهدايا 
ترانيم  الهدايا  توزيع  صحب  وقــد  هناك،  األطــفــال 

ميالدّية وورشات قصيرة تفاعلّية مع األطفال املرضى. 
وكان قد حّصل طّالب الّثامن 2، مبلغا من املال من 
تشرين  في  املدرسة،  في  إليها،  بادروا  عّدة  بــازارات 
من  بيتية،  مأكوالت  شملت  وقــد  املنصرم،  الّثاني 
بواسطتها شراء  الّطّالب وذويهم وقد استطاعوا  صنع 
األطفال.   قسم  في  املتواجدين  املرضى  جلميع  هدايا 
طيبة  إنسانّية  سنوًيا وعادة  منًطا  الزيارة  هذه  وتعتبر 
ســنــوات،  منذ  ســالمــة  غــريــس  املــرّبــيــة  إليها  تــبــادر 
األستاذ  املدرسة  مدير  قبل  من  كامال  دعًما  وتلقى 
الثامن رسل سالم  يعتبر طالب  دعيم، واّلــذي  عزيز 
اإلنسانّية  توجهاتها  بّث  في  املدرسة  وسفراء  ومحّبة 
الغير،  ومحّبة  اآلخــر  تقّبل  في  املتمثلة  الّتربوّية  
املــدرســة. طــّالب  نفوس  فــي  العطاء  قيمة  وغــرس 
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غّصت قاعة ”كريغر“ في الكرمل الفرنسّي، يوم االثنني 
األخير، باملئات حلضور عروض أزيد من ِمائتي طالبة 
وطالب من معهد ”سلمى“ للفنون االستعراضّية، قبل 

اخلروج إلى عطلة ميالدّية.
وكما عّودتنا الفّنانة فريال خشيبون، نكتشف، مجّدًدا، 
”سلمى“  معهد  أحــضــان  فــي  تنمو  جــديــدة  مــواهــب 
للفنون االستعراضّية، كفرقة الدبكة لّطالب الّصفوف 
االبتدائّية في املعهد، اّلتي تشرف على تدريبها الفّنانة 
فريال خشيبون. إضافًة إلى متّيز فرقة الّتمثيل وغيرها 

من الفرق املنّوعة واملختلفة.
قّدمت احلفل ميساء خشيبون - لتعّذر حضور الفّنانة 
اسكندر بشكل فجائّي لظرف خاّص  رنني بشارات – 
- بكّل عفوّية وسالسة. على مدار نحو ساعة ونصف 
وخصوًصا  احلــضــور،  استمتع  الــّزمــن،  مــن  الّساعة 
راقصة  ولوحات  منّوعة  فّنّية  بعروض  منهم،  األهالي 
جميلة، من تدريب معّلمات ومعّلمي معهد ”سلمى“، 

بتلّهف  األهالي  انتظر  حيث  والــّطــالب.  للّطالبات 
وترّقب شديَدين، عروض أطفالهم وأبنائهم وبناتهم، إذ 

عرض بعضهم ألّول مّرة على خشبة املسرح. 
ابتدأ احلفل بعرض ُملفت لفرقة ”سلمى“ للكبار، ومن 
ثّم انهالت العروض، فرقص الّطالبات والّطالب، متايلوا، 
ومألوا احلّيز، كما قّدم ّطالب املسرح في املعهد مشاهد 
متثيلّية؛ ورغم أّن قسًما منهم يقف ألّول مّرة على خشبة 
مسرح ضخم أمام مئات احلاضرين، ورغم بعض الّزالت 
هنا وهناك، إّال أّنهم أمتعوا وفاجأوا.. قّدموا عروًضا 
فّنّية راقصة جميلة وممتعة، أسرت قلوب األهل الفخورين 
احلــضــور. والمــســت  وبناتهم،  وأبنائهم  بأطفالهم 

من  ضمًنا، وال  املفهوم  من  ليس  أّنــه  نقول  ومجّدًدا 
واحــدة  مسرح  خشبة  على  جتمع  أن  بتاًتا،  الّسهل 
جميع  بني  ُتدمج  وأن  وبُرعمة،  بُرعم   200 من  أزيد 
األعمار، لتخلق صوًرا فّنّية مصّغرة ملواهب مجتمعنا، 
تنمو وتكبر وتزّهر، في أحضان معهد ”سلمى“ للفنون 
غنّية  منّوعة،  مثيرة،  عروًضا  لتقّدم  االستعراضّية، 

وإمتاًعا  وجماًال  ـًا  فّن طّياتها  في  حتمل  باحلركات، 
وطيبًة وعفوّية.

تنّوع العرض وتنّوعت فيه األغاني واملوسيقى واحلركات 
واللّوحات الّراقصة.. ما بني حديث وقدمي، ما بني رقص 
”هيـپ  وتعبيرّي،  كالسيكّي  دبكة،  وشرقّي،  شعبّي 
فريال خشيبون -  الفّنانة  دأبت  وغيره، حيث  هوپ“ 
األم احلاضنة للبراعم - وطاقم املعّلمات واملعّلمني في 
املعهد على عدم تقدمي عروض هابطة، واهتّمت بأدّق 

الّتفاصيل.
بات  والكبير.  الّصغير  يجمع  ُعنواًنا،  املعهد  بات 
بلغة  اآلخــر  محاكاة  ــا  أوالدن فيه  يتعّلم  ا  عائلًيّ بيًتا 
بالعنف واملشاّدات  ال  الّراقي والّتعبير،  اجلسد والفّن 
الّسائدة  واألخوّية  االجتماعّية  فالعالقات  الكالمّية. 
اجلميع  مجتمعنا، وكــأّن  في  جتدها  قّلما  املعهد  في 
الفّنانة خشيبون  عائلة واحدة كبيرة. وتؤّكد، مجّدًدا، 
أّنها ليست مجّرد معّلمة أو مدّربة بارعة، بل هي أم 

حنون حاضنة جلميع طّالب املعهد وطالباته. 

كهذا  معهد  الّضرورّي والهاّم والّسوّي وجود  من  وكم 
من  كبيًرا  عــدًدا  إطــاره  ضمن  يجمع  مجتمعنا،  في 
بناتنا وأبنائنا، يتعّلمون فيه لغات فّنّية منّوعة ُتدمج 
الّرقص واملوسيقى والّتمثيل والّرياضة، وفّن العالقات 
في  الّتسّكع  بدل  أيًضا،  نفتقدها  اّلتي  االجتماعّية 

الّشوارع واالجنراف إلى االنحراف..
وفي نهاية احلفل العائلّي احلميمّي الفنّي االستعراضّي، 
وّزع بابا نويل الشوكوالطة على جميع طالبات وطّالب 
املعهد، وشكرت فريال خشيبون كّل َمن ساهم ويساهم 
في دعم املعهد، ومتّنت أعياًدا مجيدة للجميع، وعطلة 
سعيدة مثمرة... لتعود بعد العطلة للّتحضير والعمل 
حلفلة نهاية العام الّدراسّي في املعهد في شهر َحزيران 
من العام القادم، في قاعة املؤمترات (الكونغرسيم) في 
بارًزا وضخًما يجمع أكثر  ـًا  فنّي لتكون حدًثا  حيفا.. 

من 300 طالب وطالبة على خشبة مسرح واحد!
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امللي األرثوذكسي  الثقافي واملجلس  نادي حيفا  أقام 
الوطني في حيفا واحتاد الكرمل لألدباء الفلسطينيني 
ندوة أدبّية لالحتفاء بالّطبيب الكاتب د. خالد تركي 
داود وتوقيع  كتابه ”من حيفا.. هنا دمشق“، وذلك 
2015-12-19  في قاعة كنيسة مار  الّسبت  يوم 
حيفا، وسط حضور  في  األرثوذكسّية  املعمدان  يوحنا 
أدباء وعّشاق  من  اجلوالن وحيفا واجلليل،  من  كبير 

كلمة إبداعّية حّرة. 
وقد استهّلت جوقة ”البعث“ الغنائّية بقيادة املايسترو 
”موطني“،  الوطني  بالنشيد  األمسية  حــداد  رحيب 
أنغاًما  أضفت  أخرى،  ميالدّية  املدائن، وأغاٍن  وزهرة 
وأجواًء راقية للكلمة، ثّم رحب باحلضور احملامي فؤاد 
الّثقافي، وعرض حملة وجيزة عن  الّنادي  نقارة رئيس 
وتوّلت  القادمة،  األدبية  الّنادي  ومشاريع  نشاطات 
عرافة األمسية خلود فوراني سرّية، وكانت مداخالت 
حول الكاتب والكّتاب احملتفى بهما لكّل من: الكاتب 
شكر  عمل، وكلمة  اسكندر  كريني، والكاتب  راضي 
للمحتفى به د. خالد تركي، بعدها ّمت توقيع الكتاب 

والتقاط الصور الّتذكارّية.
™  «uMÝ 4 ‰öš WÒO��√ 150 ∫…—UI½ ™

امللّي  املجلس  بــاســم  نــّقــارة:  فـــؤاد  احملــامــي  وقـــال 
األرثوذكسّي الوطنّي في حيفا، ونادي حيفا الّثقافي، 
”كل  ومكتبة  الفلسطينيني،  لألدباء  الكرمل  واحتاد 
شيء“، نرّحب بكم في قاعة كنيسة مار يوحنا املعمدان 
األرثوذكسّية في حيفا، ونشكر جوقة ”البعث“ بقيادة 
املايسترو رحيب حداد، ونرحب باحلضور وبوفد إخواتنا 
بني  بكم  أهًال وسهًال  احملتّل..  الّسورّي  اجلــوالن  من 
اإلخبارّية  للفضائّيات  والّشكر  حيفا،  في  إخوتكم 

الّسورّية: ”الدنيا“ و“سما“. 
دمشق“  هنا  حيفا..  ”من  كتاب  إشهار  أمسّية  هذه 
اللقاء  هو  ــذا  وه تركي،  خالد  د.  والّزميل  للرفيق 
املناسبة  2015،  وبهذه  الّسنة  لهذه  األخير  الثقافي 
مليئة  جديدة  مجيد وسنة  ميالد  عيد  للجميع  أمتنى 

باخلير والبركة.
وشكر نّقارة أعضاء املجلس األرثوذكسي والقّيمني على 
الّنادي الّثقافي ومؤّسسيه وأعضاءه واحلضور واألدباء 
أمسّيات  جناح  في  شاركوا وساهموا  اّلذين  واملبدعني 
نادي حيفا الّثقافي، ُمشيًرا إلى أّنهم جنحوا في حتقيق 
أقمنا  الّنادي،  4 سنوات من عمر  بعد  قائًال:  احللم، 
مؤّسسة  أّية  أّن  أعتقد  أمسّية، وال   150 من  أكثر 
الكرمل  اّحتاد  شكر  كما  الّنشاط.  بهذا  قامت  أخرى 
فوراني،  فتحي  األستاذ  برئاسة  الفلسطينّيني  لألدباء 
وهو من مؤّسسي النادي، احتاد الكرمل ومنذ إقامته 
نشاطات  من  بالعديد  شــارك  أشهر،  و4  سنة  قبل 
النادي، وقام بتعريفنا على األدباء من منطقة اجلليل 
هذا  باألمسيات.  االّحتاد  أعضاء  واملثلث، ومشاركة 
وشكر حسن عبادي صاحب فكرة إقامة الّنادي، على 
أفكاره النّيرة، وجهده املتواصل، بكّل احملّبة والعطاء؛ 
النشاطات  خلدمة  به  يقوم  ِملا  مجدالني  الله  وفضل 
وهو  تذّمر،  أّي  دون  ومحّبة وعطاء  وإخــالص  بتفاٍن 
والّشاعرة  االمسيات،  كّل  في  يتواجد  الذي  الوحيد 
ِملا تبذله من جهد وتعب لتغطية  آمال عّواد رضوان، 
بالّشكر  خّص  كما  كاملة وشاملة.  تغطية  األمسّيات 

أيًضا عريفة األمسّية خلود فوراني - سرّية، ولألدباء 
والكّتاب اّلذين تبّرعوا نقًدا لصندوق الّنادي، والذين 
نشاطات  ملنفعة  لبيعها  النادي  إلــى  كتبهم  أهـــَدْوا 

النادي.
ودعا نّقارة األدباء والُكّتاب واملبدعني قائًال: ”أحبّوا 
فعليكم  بعضكم،  تكّملون  ألنكم  بعًضا،  بعضكم 
ال  فاحلّب  ودعمهم،  زمالئكم  أمسّيات  في  املشاركة 

ا“. يُرجع إلى مانِحِه إّال ُحّبً
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سرّية،  وجاءت كلمة عرفة األمسّية، خلود فوراني – 
والكتاب:  به  احملتفى  الّدكتور/الكاتب  عن  معّرفًة 
”احلضور الكرمي، مساؤكم نور حيفا والكلمة، مساؤكم 
سهًال  وطئتم  وفيحائها،  الشام  بياسمني  عابٌق  نديٌّ 
جناح  على  حتملنا  ثقافّيٍة  أمسّية  على  أهًال  وحللتم 
داود  إبراهيم  خالد  د.  مع  األصالة والعراقة واإلبــاء، 

تركي، وإصداره ”من حيفا هنا دمشق“.
من  مناضل  أديــٌب،  وكاتٌب  طبيب  تركي  خالد  ”د. 
أجل العدالة، ومشحون باإلنسانّية، يشعر بألم شعبه 
آالم  مببضعه، وُيخفف  املرضى  ُيعالج  أّمته،  وغّصات 
األّمة بقلمه، فينقل روح فلسطني الوفّية لعروبتها إلى 
”من حيفا هنا دمشق“: إلى  إهداء  العالم. جاء في 
سماءها  وبحرها،  برها،  حيفا،  أحب  أن  عّلمني  من 

وكرملها.. إلى من علمني أن أحب دمشق، غوطتها 
أهدي  جميًعا  إليكم  وياسمينها..  نارجنها  وقلمونها 
 ” دمشق.  عهد  على  بــالدي  حيفا  كتابي، وستبقى 

وعليك عيني يا دمشق، فمنك ينهمر الصباح“.
”يحتضن ”من حيفا هنا دمشق“ وهو املؤلف الثالث 
سنة  البلشفي“  إبراهيم  ”يومّيات  بعد  خالد   لــد. 
2008 وهو مبثابة سيرة ذاتّية ألبيه طيب الذكر ابراهيم 
تركي و“حماة الديار“ سنة 2010 وهو وقائع محكّية، 
وثقافّية  اجتماعّية،  سياسّية،  مــقــاالت  يحتضن 
مع كل إطاللة خميس  ”االّحتاد“  نشرها في صحيفة 
ويستحضر الكاتب فيه حكايات وقصًصا نالت جوانب 

مختلفة، منها التربوّية الثقافّية واالجتماعّية.
ال  ولكي  رسالة،  يحمل  إنسانيٌّ  توّجٌه  طّياته  ”في 
كلمة  يكون  أن  ملؤّلفه  املؤلف  أراد  البوصلة،  تضيَع 
تثقيف  وكلمة  للسالفني،  وشكر  وعز  وشــرف  تقدير 
الِعَبر.  يستخلصون  عّلهم  للناشئني،  وتنوير  وتعريف 
ِمن أين لك  بالّسؤال:  الرفيق  أّيها  وال أزال مسكونة 
املقاالت،  بإتقان  تكتب  العربّية،  اللغة  في  البالغة 
وتصدر ثالثة مؤّلفات، كطبيب درس املهنة في دولة 
بني  ُمتنّقًال  لغات،  عّدة  ُجتيد  (سلوفاكيا)،  أجنبية 
العربّية واألعجمّية؟ أوعزت لي مهّمة االستكشاف أّن 
د. خالد نهَل حّب اللغة منذ نعومة أظفاره، فِمن مكتبة 
بيت أهله العامرة اغترف العربّية أدًبا وشعًرا وتاريًخا، 
وقد الزم في صغره عمه الّشاعر واملناضل داود تركي 

(أبو عايدة)، في تلك األّيام حينما كانوا وكّنا نغفو 
تركي  داود  اسم  كان  غيمة،  على  حلم ونصحو  على 
وزمرته يعني سحر املدينة، مدينة لم تسقط إّال مجاًزا، 
ألّنها بعثت في الرواية من جديد، فترك بصمة جتّلت 
معانيها في ما نحن به اآلن. وألصدقائه والعائلة أيًضا 
دور في تشجيعه على الكتابة والّتوثيق، أخّص بالّذكر 
واألستاذ  الدين  زين  عصام  الّدكتور  وزميله  صديقه 

إسكندر عمل.
يراُه  قلِمِه،  بكتاباِتِه وروائِع مداِد  ُيتابُع د.خالد  ”َمن 
ال َينفكُّ َيستشهُد بآياٍت من القرآن الكرمي واألحاديث 
النبوّية الشريفة والّشعر العربّي، فإن دّل هذا، إّمنا يدلُّ 
للعروبة، وإْن  الّصادق  الواسعة وانتماِئِه  ثقافِتِه  على 
جاز التعبيُر فهو شيوعيُّ االنتماء، كاثوليكّي املذهب، 
تواضِعِه  في  غرابة  وال  إسالمّية،  عربّية  ثقافة  ذو 
واختزال احلضارة في شخِصِه، واسمح لي أّيها الرفيق 
أْن أشي مبعلومٍة على لسانك: يسكن مع بناته وزوجته 
سفح  على  له،  الدائمة  الّداعمة  (إديتا)  السلوفاكية 
يجبك:  سكناه  مكان  عن  سألته  وإن  الكرمل،  جبل 
أنا من حّي وادي النسناس الذي أعتّز به، فيِه ُولدُت 
قيادّيون  ــاٌل  رج تخّرَج  كما  تخّرجُت  ومنه  ونــشــأُت، 

ُمثقفون ووطنّيون.“
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التعليم ثالثة  األستاذ راضي كريني، عمل في سلك 
الرياضّيات  عّلم  الّثانوّية،  يّني  مدرسة  في  عقود 
احلــزب  لفرع  ا  تنظيمّيً سكرتيًرا  ــان  وك والفيزياء، 
الشيوعّي في كفرياسيف، وبعد انتهاء عمله القسرّي 
”االّحتاد“،  لصحيفة  مــراســًال  أصبح  التعليم،  من 
فساهم في تأسيس حركة اليوبيل، وبيت املعّلم، وجلنة 
الّدفاع عن األرض، واملنتدى الفكرّي في كفرياسيف، 
وتنشر مقاالُتُه األسبوعّية عالوة على ”االّحتاد“ وموقع 

”اجلبهة“، في احلوار املتمّدن ومواقع أخرى. 
احلزب  قلِب  في  مغروسة  قامة  تركي  ”خالد  ــال:  ق
مسيرة  في  وانتماًء وتضحية،  ونضاًال  ا  حّبً الّنابض؛ 
كفاح الّشعب الفلسطينّي التحرّرّية، ال يكلُّ وال يلني، 
ُه ووالُدُه،  وال يتراجع، وال يتخاذل. يقف كما وقف عمُّ
للعدل  منحاًزا  الظلم،  ضّد  صامًدا  شعبه  جانِب  إلى 
الوطن واحلياة احلّرة،  وحلقوق اإلنسان، ملتزًما بعشق 
التي  املبادئ  بقيم  ومفتخًرا  االنتماء،  بصدق  وُيقنُع 
ترّبى عليها، ومازال يحمُل لواَءها ويبّشر بإمكانّيتها 
ينجلي، ويعمل  أن  لليل  البّد  أّن  مؤمًنا  وضرورتها، 

على كسر القيد؛ فلخالد حتّية، وألبو خالد إنحناءة.
”نالحظ في املؤلفات الّثالثة التي أصدَرها خالد حّتى 
مع  والقليل  وبإخالص؛  صادًقا  ُجهًدا  بذَل  أّنه  اآلن، 
اإلخالص كثير، والكثير مع الرياء قليل؛ فكم باحلرّي 

إذا كان إخالص خالد كثيًرا؟!
حتليل  على  الثالثة  مؤّلفاته  في  دكتورنا  ”اعتمد 
مواضيَع تتعّلُق بنهجه السياسّي، رسم مخّططاِتِه ووضع 
حبكاِتِه وفًقا ملبادئ احلزب الذي ينتمي إليه، ومتاشًيا 
التطّور في  بها، وعّني مراحَل  التي يؤمن  املبادئ  مع 
ووعيه وإحساِسه،  ثقافِته  درجة  على  مّتكًئا  املؤلفات 
بيته  في  موجوٍد  ثــورّي  موضوٍع  على  بانيا  وانطلق 
وزاَد  حزبه،  ه وأدبّيات  ذاكرِة والِده وعمِّ وبيئته، وفي 

مستحدثًة،  جديدًة واختراعاٍت  لواحَق  عليه 
أخرى  مبواضيَع  تتعّلُق  أفكاٍر  إلى  واهتدى 
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الشعبّي والدينّي، ومن احلضارة  التراث  من 
احلديثة.

نهًجا  اّتبع  أّنه  خالد  ملؤلفات  املتتّبُع  ”يكتشُف 
واحًدا تصاعدّيا، ّمما أملى على نفسه، أن يفاوَت بني 
مؤّلفاِته بالنّوعّية والعمق، لم تكن هذه العملّيُة بَديهّيًة 
إصراٍر  سابِق  عن  موضوعاِته  إلى  اهتدى  بل  عنده؛ 
وإعداٍد، وهي املوضوعاُت التي صدمْتُه، وأثارت فيه 
حوافَز، وكّونت لديه مجموعًة من األفكاِر التي أثارت 
بالذكرياِت املسنودِة  املنغمسَة  اخلياَل، وثوّرت مشاعَره 
هذه  كلُّ  فتفاعلت  والتأّمالت؛  واخلبرات  باملطالعات 
املؤّلفاِت  فأولدت  ا،  وخيالّيً وعاطفّيا  فكرّيا  العوامِل 
ِتــْلــَو اآلخــر، جــديــًدا على جديد،  واملــقــاالت الــواحــد 
مكّمًال وموفًيا ملا ُوجد وَنقص، دون أن يقَع أديُبنا في 
التشابه والتكرار املمّل، أو في التقليد، أو في الشبيه 
الالواعّي؛ فإبداُعه انفعاٌل بالواقع املأساوّي، وبالّتالي 

اّحتاٌد باألمل املشرق.
مقاالِته وكتِبه  بني صفحاِت  ِمن  علينا  ُيطّل  ”هكذا، 
مخزوٌن ثقافّي وِتقنّي متفّجر، وإرادٌة قوّيُة العزم على 
مع  وبالتماثل  بالصبر  تطالُبنا  وبلوِغه،  اخلير  فعل 
إرادِته، وبالسعي واإلسهام معها؛ لتأمني شروِط حياٍة 
وإلرســاِء  املنسحق،  اإلنسان  ولتحريِر  أفضل،  عادلة 

أساٍس فلسفّي وخلقّي لفكرة االشتراكّية.
”جند في كتاباِت كاتبنا دمًجا ألهّم خصائص النصوص 
واضُح  املعلوماتّي  النّص  ففيها  والوظيفّية؛  األدبّية 
اللغة، وبعيٌد عن الرمز، ومعتمٌد على احلقائق املستقّلة 
عن رغبِته ورأِيه، وعلى مصطلحاٍت خاّصٍة باملوضوع 
واألماكن  لألشخاص  أوصــاٍف  وعلى  يتناوُله،  الــذي 
النصوص  خصائص  من  تخلو  ال  لكّنها  واألشــيــاء، 

األدبّية. 
إلى  يتوّجه  الذي  اإلجرائّي  ــادّي  اإلرش النّص  ”وفيها 
جميع القّراء، ال يستعمُل أديُبنا صيغَة املبنّي للمجهول 
لكيفّية  ويــرشــد  يشير  فهو  املــعــركــة،  فــي  كُمحايد 
أو وطنّي،  ثورّي  أو  حزبّي  عمٍل  أيِّ  إجــراِء  أو  تنفيِذ 
اإلقناعّي،  النّص  وفيها  اخلطابّية.  الــروَح  مستخدًما 
نظٍر  بوجهِة  إلقناِعه  القارِئ  في  للتأثير  يهدُف  الذي 
فيكشُف  ما،  سياسّي واجتماعّي  موضوٍع  في  معّينة 
املعلوماِت والوثائَق، ويستشهُد بآراٍء وحجٍج، ويستعُني 
واآليات  واحلكم  والّشعِر  وباألمثاِل  اإليقاعّيِة  بالّلغِة 

واألحاديث.“
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املدرسة  ُمرّبًيا في  ُمرَبٍّ وُمؤّرخ، عمَل  إسكندر عمل، 
ِمن  فتخّرَج  عقود،  أربعة  بحيفا  الثانوّية  اإليطالّية 
تطّوعية في  الطالب. أشغَل عّدة مهام  معطفه آالُف 
خدمة املجتمع منها: نائب رئيس بلدّية حيفا عن اجلبهة 
املؤّلفات  من  عدد  وله  واملساواة،  للّسالم  الدميقراطّية 

واألبحاث الّتاريخّية. 
خميس،  إطاللة  كلِّ  ”مع  قائًال:  مداخلته  في  حتّدث 
على  لسنوات  تركي  خالد  د.  طبيبنا وأديبنا  طالََعنا 
استقاها  قلمه،  ة من درر  بدرَّ باحي  الصَّ القهوة  فنجان 
وطنّية  مناسبات  أو  مبجتمعنا،  عصفت  أحــداٍث  من 
بها، أو من أفكار  ذكير  التَّ بّد من  أو قومّية كان ال 
وأحاسيس نابعة من قلب القلب ألهٍل، ودَّ لو يُوفيهم 
بعًضا من حّقهم عليه، األم، األب، العم، رفيقة الّدرب، 
فلذات الكبد، األخوات أو أشخاص كان لهم دور هاّم 
في حياته اخلاّصة، أو حياة شعبنا العربيِّ الفلسطينيِّ 
اّلذي ال يزال مصلوًبا يعاني من القريب ومن الغريب. 
ات من ألم على فراق علم من أعالم  باحيَّ وال تخلو  الصَّ
مرقص)  (منر  نرجس  بيال وأبي  كنب  شعبنا  أو  تنا  أمَّ
ة ومنشدها إبراهيم  ورة الفلسطينيَّ وأبي عرب، شاعر الثَّ
أبي  الكاتب  كعّم  عزيز  أو  عزيزة  أو  صالح،  د  محمَّ

عايدة ووالدته أو رفيقة أو رفيق، صديقة أو صديق.
ة، جنح  ة في الكتابة األدبيَّ د األساليب الفنِّيَّ ”رغم تعدُّ
ة  اخلاصَّ نكهته  له  أسلوب  إبداع  في  كاتبنا وبامتياز 
ا يكتبه  ة اخلّالقة، حتى بتنا نعرف نّصً وآفاقه اإلبداعيَّ

دون أن نرى اسمه في بداية النَّص أو نهايته. ومن أبرز 
ميزات هذا األسلوب االقتباس من آيات القرآن الكرمي 
تختلف  للنَّظر وبطريقة  ملفت  بشكل  اإلجنيل  من  أو 

ه األدبي. فها قبله في نصِّ عن كلِّ من وظَّ
أكيد على املعاني احملوريَّة في النَّص هو معلم هاّم  ”التَّ
املعنى  ر  يكرِّ فنراه  الكاتب،  أسلوب  في  ة  خاصَّ وميزة 
عة تشدُّ القارئ وتلفت انتباهه أكثر للهدف  بألفاظ متنوِّ
كرار. فعلى سبيل املثال، في  أكيد أو التِّ من هذا التَّ

مقاله ” لنِعْش ِكراًما“ يكتب:“ فنحن نتقاسم األرض 
غيث  من  اآلتي  ومنتوجها  وعطاءها  وجودها  خيرها 
ها ورذاذ بحرها وسخونة رملها وعطاء  ها وخصوبة برِّ جوِّ
سمائها وشموخ جبالها وغزارة وديانها، وكذلك نتقاسم 
يا  ”بحبِّك  وق واحلنني واحملبَّة..“. وفي  العشق والشَّ
القسم،  والوعد  العهد  د  وجنــدِّ ”سنعود  يقول  مصر“ 
لم واجلوع والفقر  ا للظُّ نزلت جماهير شعبنا، لتضع حّدً
والعوز والفساد واإلهانة واملهانة“. وفي ”وهل ينهض 
في  صمدت  كيف   ” ــام:  الــشَّ عن  يقول  البازي..“ 
كفيريِّني  الليِّني والتَّ املدفوعة والضَّ الفتاوى  جميع  وجه 
ودينهم  وشعبهم  ضمائرهم  باعوا  الذين  واملرتزقة، 

وِعرضهم..
ة مميَّزة عن مكتبة النُّور لصاحبها املناضل  ”وفي صباحيَّ
داود تركي يقول: ”لقد كانت مكتبة النُّور سراًجا منيًرا 
هادئة  النَّكبة، ومنارة  بعد  خصوًصا  ظلمة وطننا  في 
وهادية، تطلق سناها بعالي سمائها، لتضيء الّدرب 

في الدياميس املظلمة..
الّثالثة،  نفسه في مؤلَّفاته  تركي  ر د. خالد  يكرِّ ”لم 
برهوم  ات  ”يوميَّ األّول  كتابه  في  أسلوبه  اختلف  فقد 
فكان  يار“،  الدِّ ”حماة  اني  الثَّ مؤلَّفه  عن   “ الُبلشفيِّ

ة ألبيه ومسيرة شعب قارع  األّول دمًجا بني سيرة ذاتيَّ
شعبه  أبناء  شرَّدت  التي  ة  هيونيَّ الصَّ وبعده  االنتداب 
وصادرت أرضه، وجثم حكمها العسكري على حياته 
ووجوده حوالي عشرين عاًما، لكنَّه انتفض وهبَّ رغم 
اني فتناول  ا الكتاب الثَّ لم واالستبداد. أمَّ القهر والظُّ
سيرة عشرات من مناضلي القاعدة الذين ارتكز عليهم 
وبكفاحهم  بأجسادهم  حموا  الذين  أولئك  النِّضال، 
األرض  هــذه  على  وبــقــاَءنــا  وجــودنــا  املثابر  اليوميِّ 

بني  املؤلِّف  يضعه  الذي  الثالث  املؤلَّف  الغالية. وفي 
لكنَّه  مميًَّزا،  وإبداًعا  جديًدا  اسلوًبا  ستجدون  أيديكم 
ا سبق من مؤلِّفاته، فالنَّبع  ال يختلف في أهدافه عمَّ

افي ال يأتي إّال باملاء العذب.“ الصَّ
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به،  سرّية احملتفى   – وقّدمت عريفة األمسّية فوراني 
د. خالد تركي، قائلًة: ُولدنا بأسمائنا، كبرنا ولم نقبل 
نحن  هوية وانتماء.  األرض  إال  حلاًفا وال  الهواء  إّال 
دائما حتت سقف واحد وفي ظل حلم واحد، مهما حاول 
األحرار  فأحالم  سيبقى واعًدا واثًقا،  خدشه  العابثون 
وعود تتحّقق، فكم إذا كانت وعود إخوة في اإلنسانّية 
واحلرّية والعقل! د. خالد، لتبَق منارة ونبراًسا وطريًقا.
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وقال الّدكتور والكاتب احملتفى به، خالد تركي: ”إلى 
سماءها  وبحرها،  ها  برَّ حيفا،  أحــبَّ  أن  علَّمني  من 
وكرملها.. إلى من علَّمني أن أحبَّ دمشَق، غوطتها 

إليكم جميًعا أهدي  نارجنها وياسمينها..  وقلموَنها، 
برهوم  تركي،  إبراهيم  خالد  أبو  كتابي، ومنهم والدي 
الُبلشفي.. ومن شابه أباه فما ظلم.. واالبُن ينَشُأ على 
جُر، وستبقى  ما كان واِلُدُه/ ِإنَّ اُجلذوَر عَليها ينبُت الشَّ
يا  عيني  ”وعليِك  دمشق،  عهد  على  بالدي  حيفا/ 

باُح“ دمشق، فمنك ينهمر الصَّ
ملة  ا ويافا والّلد والرَّ ”من حيفا.. هنا دمشق، من عكَّ
وعمقا  والكويكات  سنان  وأبــو  ياسيف،  كفر  ومــن 
الفحم  نطورة والسميريَّة وأم  ينات والبروة والطَّ الزِّ وامِّ 
بــالدي  بات  طيِّ أربــع  دمــشــق.. ومــن  هنا  والــلــجــون 
أيّوب  القاسي ودير  وطيرتْيها والنَّاصرة والقدس ودير 
الكرمل وطبريَّة  جن ودالية  وعمواس واللطرون وبيت 
دمشق..  هنا  بــالدي  كلِّ  حــزُّور ومن  والنَّقب ومغار 
من قلبي ومن كبدي ومن كلِّي ال بل من كلِّ كلِّي..

هنا دمشق..
”فيا دمشُق أنت القلب النَّابض للعرب، ”أنت املجُد 
لم يِغِب“، أنت ”الفوالذ في الَعصِب“، وأنِت سوار من 
وزنوبيا  سبأ  ملكة  بلقيس  معصِم  في  هِب،  الذَّ خالِص 
ملكة تدمر، وفي معصم الزَّهراء والعذراء وفي معصم 
الوفاء  فيحاء،  يا  منِّي،  فلِك  النِّساء،  أشرِف وأطهر 
العهد  العنقاء،  أيتها  منِّي،  ولك  واإلبــاء  والكبرياء 
ماء، يا حسناء..  ناء في عالي السَّ والوعد، أن يبقى السَّ
ام شمسنا وشامتنا، تُزيُِّن جبيَننا ليبقى مرفوًعا  ”فالشَّ
وترفُع جبهَتنا لتالمَس الكواكب واألجرام أو يزيد.. فيا 
كما  ماِء،  املاِء والَغبراِء والسَّ دوام  لنا،  دومي  دمشق 
ألنَِّك  املعتدين..  أنوف  منتصرًة رغم  انِت  كنِت وكما 
ُتنا  نا وعزَّ أنِت أنِت روُحنا وحبُل وريدنا ونياُط قلوبنا وعزُّ
بالَعِشيِّ واِإلْبكاِر! كيف ال و“أنا صوتي  نبُضنا  وانِت 
ة العرب والعروبة،  منك يا بردى“.. فيا دمشق يا مكَّ
ار  الثُّوَّ ِقبلة  فانِت  كفيريِّني،  املتآمرين والتَّ ي رقاب  ُمكِّ
واألحرار والشُّرفاء ولِك منَّا ما شاء الله من ُقَبٍل ومن 
ُقبلٍة وُقبلة، يا ِقبلة.. ”من حيفا.. هنا دمشق“، من 
أين أتاني عنواني الذي َمَلَك مكاني وزماني وكياني 

وكلَّ آٍن من آني!
”حيفا ما زالت تعيش نكبتها، ودمشق تعيش مؤامرًة 
البطوالت  ”جيل  بهما  يلتقي  شرسة وجوديَّة وما زال 
لم ومات،  بجيل التَّضحيات  التقى كلُّ شهيٍد َقَهَر الظُّ
كريات، أبًدا  بشهيٍد لم يزل يبُذُر في األرض بذور الذِّ
د الفيتوري من  ما هنِت يا سوداننا يوًما علينا“ (محمَّ

بُح).. قصيدة أصبح الصُّ
”أبًدا ما هنِت علينا، يا حيفا ويا دمشق، ويا بالدي 
من مشرقك إلى مغربك، ومن محيطك إلى خليجك، 

ومن القامشلي شماًال إلى رفح جنوًبا..
لتكوني  بات  يِّ والطَّ بون  يِّ الطَّ بالدي،  يا  بناك،  ”لقد 
الرُُّسل  أرَض  يا  بَتنا،  طيِّ يا  حبيبتي  يا  للعباِد،  انِت 
واألحرار  والشُّرفاء  واملناضلني  يقني  دِّ والصِّ والرِّساالت 
ع رسولنا  واألبرار واألخيار ومهد احلضاراِت، وقد تضرَّ
العربيُّ الكرمي إلى الله، كما جاء في حديثه الشَّريف: 

اللهمَّ بارك لنا في شامنا..
على  عزيزة  والكرام،  األكابر“  ”بنت  ام  الشَّ ”فكانت 
ام  الشَّ أهل  نــاِس  في  ــام وستبقى  األيَّ مرِّ  على  األنــام 
هذا  على  الم،  السَّ أرِض  على  الم  السَّ ة وسيحلُّ  املسرَّ

البلد األمني.. فهل نرضى بأن تكوني غير ذلك!
ة اجلارفة في  ”لذا انتِفض يا شعبي انتفاضتك الشعبيَّ
الة احلطب  اب وأبي لهب وحمَّ وجه أيتام مسيلمة الكذَّ
وابن ملجم وابو لؤلؤة ويزيد بن معاوية وآل سعود وآل 
الذين  األيتام  رين  املفكِّ وكلِّ  االسخريوطي  وآل  حمد 
هم!  ة“ لغاية في نفس من لفَّ كانوا من ”تالمذة القوميَّ
عروس  نهضة  شــاُم  يا  وانهضي  جراحك  دي  ”فضمِّ
جرح  ”واملسي  اليتامى“،  دمــع  ”وامسحي  املجد، 
لُنعالج  وتنتظرك  تنزف  زالت  ما  فجراحنا  احلزانى“، 
ينهمر  فمنك  دمشق  يا  عيني  مًعا..“وعليك  جرحنا 

الّصباح“.
يذكر أّن كتاب ”من حيفا.. هنا دمشق“ من إصدار 

مكتبة ودار الّنشر احليفاوّية ”كل شيء“.
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ملناسبة حلول ذكرى املولد النبوي الّشريف وعيد امليالد املجيد، قام طاقم مدرسة 
”ثانوّية حيفا“ وطّالبها، بزيارة إلى مؤّسسة ”قلب يسوع“. وذلك صباح الّثالثاء 
بتقدمي  حيفا  ثانوّية  طالب  قام  احتفالية  وبأجواء   ,22/12/2015 املوافق 

املعايدات والهدايا لألوالد.
وحتّدث  كلمته،  العرب)  الطّالب  (مرّكز  داهش  أبو  نشأت  األستاذ  ألقى  ثّم 
الكرمية  الّرسل  التحّلي بأخالق  املناسبتني، مؤّكًدا على أهمّية  التقاء هاتني  عن 
هذه  في  املتواجدين  األوالد  قلوب  إلى  البهجة  إدخال  اجلليلة وكيفّية  وصفاتهم 

املؤّسسة املباركة.. متمّنًيا للجميع أعياًدا مباركة.

“UHO�” q�«d*
تسعى مدرسة ”حوار“ للّتعليم البديل الفنون واإلبداع منذ سنوات ضمن خّطتها 
الّسنوّية والّثقافّية التربوّية لتنمية لغة الّتعايش مًعا، وتعزيز احلوار حول الُهوّية 
الّذاتّية واحترام اآلخر وُهوّيته، من خالل برامج أعّدته مديرة املدرسة أميرة حايني، 

للّطالب واألهل وطاقم املعّلمني وإدارة املدرسة.
لطاقَمي  األّول،  الدراسّي  الفصل  اختتمت  اّلتي  الفّعالّيات،  هذه  آخر  وكانت 
معّلمي مدرسة ”حوار“ واملدرسة املفتوحة اليهودّية في حيفا، املشاركة بفّعالّيات 
ـًا  ـًا خاّص شّيقة حتاور خاللها الّطاقمني، ومن ثّم شاهد املشاركون عرًضا مسرحّي

يهدف لتقريب القلوب، من خالل الفكاهة واملرح.

Í—u� n|U�
لالحتفال   – الهدار  فرع   – لتسرخان“  ”همشبير  فرع  إدارة  دعت 
بتزيني شجرة امليالد يوم األربعاء األخير. وقال خالد درويش مدير 
هذا الفرع، إّنه ّمت ظهر يوم األربعاء تزيني شجرة امليالد بحجم كبير، 
وقامت شخصّية بابا نويل بتوزيع احللوى والشكوالطة على الزبائن 

وعلى املارة.
وأضاف درويش أّنه صادف كذلك عيد املولد النبوي الشريف، حيث 
تزامن ذلك مع ميالد السيد املسيح، وقد احتفلنا مًعا في األسبوع 
باحلانوكا  اخلاّصة  احللوى  ووزعنا  احلانوكا،  األنــوار  بعيد  املاضي 
على الزبائن. ولذا ُوجهت الّدعوة إلى كافة أبناء الطوائف لالحتفال 

باملناسبات الدينية املختلفة.
ورافق تزيني الشجرة االستماع إلى التراتيل واألغاني امليالدّية، التي 
املدارس خرجت  أّن  علًما  املدارس،  األطفال وطّالب  بتقدميها  شارك 

هذا اليوم في عطلتها الّشتوية.
ومضى درويش قائًال، إنها املرة األولى التي نحتفل فيها باألعياد 
حوالي  ألّن  سنوًيا،  تقليًدا  االحتفال  هذا  جعل  أمل  على  املجيدة، 
إلى  إضافة  العرب،  املواطنني  من  هم  ”املشبير“  من زبائن   50%
األعياد  مواسم  اقتراب  الــروس. ومع  الزبائن  من  به  بأس  ال  عدد 
نالحظ حركة نشطة من الزبائن الذين يفدون إلى ”املشبير“ البتياع 

حاجياتهم ولوازمهم، وذلك رغم املنافسة التي نواجهها مع حركات 
”اإلنترنت“. ولكن الزبائن األوفياء ال  املباشرة عن طريق  الّتسويق 

زالوا يأتون إلى املتجر بصورة شبه يومّية.
النبوي  باملولد  واملسلمني  املجيد  بامليالد  املسيحّيني  درويش  وهّنأ 
أماني  األكيدة وحتقيق  السعيدة والصّحة  احلياة  متمّنًيا  الشريف، 

الّسالم والّطمأنينة للجميع.

“UHO�” q�«d*
نّظمت الناشطة التربوّية منال أبو خضرة – قنبورة، احتفاًال ميالدًيا، 
مساء األحد األخير (20.12.15) في قاعة ”بيت الكرمة“، شارك 

فيه حشد كبير من مختلف األعمار واألطياف.
تخّلل االحتفاَل عروض فنّية عديدة، قّدمتها فرقة ”نورة األمورة“، 
الهدايا  نويل  بابا  وزع  احلفل  أخــرى.. ونهاية  عروض  جانب  إلى 

والشوكوالطة على األطفال.

قائلًة:  مجيدة؛  أعياًدا  للجميع  متمّنيًة  باحلضور،  قنبورة  ورّحبت 
أطفالنا، ولقد جنحنا  على وجوه  البسمة  هذا رسم  برنامجنا  هدف 
إلجناح  ساهم ودعم  من  كّل  أشكر  أن  أوّد  املناسبة  بذلك. وبهذه 
احلفل، وأخّص بالّذكر راني عّباسي احملّرر املسؤول جلريدة ”حيفا“ 
ترنيم  محّالت  صاحب  عانق  إبراهيم  ”حيفاِنت“،  موقع  وصاحب 

للعطور، وشقيقي وسام صاحب مخبز أبو خضرة.
أمتّنى للجميع أعياًدا مجيدة وسنة جديدة مليئة باحملّبة والّطمأنينة، 

على أن يعّم الّسالم العالم أجمع.. وكّل عام وأنتم بألف خير.
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كما   - شالڤا  اجلماهيرّية  الوحدة  حتتفل 
في كّل عام بأعياد كاّفة الّطوائف، إمياًنا 
منها بضرورة إعطاء حّيز لكّل طّالب املركز 
لها.  االنتماء  لتعزيز  وعائالتهم، وذلك 
الفترة  بنفس  املجيدة  األعــيــاد  تتزامن 
فرصة  املــيــزة  ــذه  ه ــعــام، وتعتبر  ال مــن 
بني  مشتركة جتمع  احتفالّية  أجواء  خللق 
شهر  فتخّلل  واليهود.  العرب  الّطالب 
العديد من  كانون األّول/ديسمبر احلالي 
 – األنــوار  عيد  باألعياد:  االحتفاالت 
واملولد النبوّي الّشريف وعيد  ”احلانوكا“ 

امليالد املجيد.
بالّلغة  مسرحّية  املــركــز  فــي  وعــرضــت 
وروائعها“،  ”العجائب  بعنوان  العبرية 
في  شــارك  حيث  األنـــوار،  عيد  ملناسبة 

واليهود.  العرب  من  وأهالي  طالب  االحتفالي  املسرحي  العرض 
تناولت املسرحية مزايا العيد ومفهوم عيد األنوار وشموعه. 

شالڤا،  اجلماهيرية  الوحدة  في  أقيم  االحتفالّية  لألجواء  استمراًرا 
النبوي الشريف، حيث غّصت  احتفال بعيد امليالد املجيد واملولد 
قاعه املركز باملئات من األوالد واألهالي. وتخّلل االحتفال عرض 
من  والعديد  األّمورة“  ”نورة  فرقة  مع  األطفال  مع  راقــص  فنّي 

املفاجآت وأغاني امليالد وّمت توزيع الهدايا على املشاركني. 
جمع  عربّي  شبابّي  احتفال  في  الوحدة  شاركت  ذلك  إلى  إضافة 
دائرة  في  اجلماهيري  القسم  نّظم  حيث  حيفا.  في  العربية  املراكز 

أبو  نوال  العربي  الوسط  لفعالّيات  املرّكزة  البلدّية مع  الثقافة في 
الّشابة في شالڤا  العربّية والقيادة  املراكز  مع  عيسى، وبالتعاون 
ـًا ممّيًزا مبناسبة األعياد املجيدة.  بإرشاد سماح حّماد، احتفاًال شبابّي
وقد شارك في االحتفال شبيبة من كاّفة املراكز اجلماهيرّية العربّية 
إعداد طالب  من  فنّية  فقرات  االحتفال  هذا وتخلل  املدينة.  في 
املراكز، حفلة راقصة جمعت بني الّشبيبة والّشابات بأجواء جميلة. 
وأّكدت مديرة الوحدة اجلماهيرّية – شالڤا، هناء منصور على أهمّية 
وضرورة غنى الفّعالّيات وتعّددها إلعطاء مكان لألعياد املجيدة 
لكل الّطوائف، وإلدخال املسّرة على قلوب احملتفلني وخللق األجواء 

الّدافئة في املركز.. متمّنية للجميع أعياًدا سعيدة ومباركة.

“UHO�” q�«d*
ضمن أجواء احتفالّية ممّيزة، وبحضور شيخ العيد (بابا نويل)، احتفلت أعضاء 

الّنادي الّنسائّي ”األخّوة“ في حّي وادي الّنسناس احليفاوّي  باألعياد املجيدة.
وتخّلل االحتفال عدد من الفقرات الفنّية مبا في ذلك وجبة عشاء شهّية من إعداد 

أعضاء الّنادي، وزيارة بابا نويل اّلذي وّزع الهدايا واحللوى على احملتفالت.
فرحتهّن  الّنادي  نساء  شاركن  اللّواتي  الضيفات  من  العديد  الّنادي  واستقبل 

بأجواء العيد.
وهّنأ كّل من القائم بأعمال مدير املرَكز اجلماهيرّي عادل خاليلة، ومرّكزة الّنادي 
الّنسائي خولة خشيبون جميع احملتفالت بالعيد. كما شكرا كّل من ساهم في 
إجناح هذا احلفل، حنان سعيد ونوال أبو عيسى من دائرة الثقافة البلدّية، أدلني 
دالل من قسم الّرفاه االجتماعي البلدّي، وجلنة حي وادي الّنسناس واملتطّوعات.
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ÊULOK� sçO�
مببادرة طّيبة من قبل مجموعة شّبابّية، تتأّلف من: ياسمني، ندين، 
فّسوطة وحرفيش)،  قريتي  (من  أشقر  حّداد، وهبة  جوني  ميرنا، 
توّجهوا صباح األربعاء األخير، إلى مستشفى ”رمبام“ في حيفا، 
بتوزيع  قاموا  حيث  الّسرطان،  مرضى  األطفال  قسم  إلى  وحتديًدا 

الهدايا على األطفال وزرع البهجة والّسعادة في قلوبهم.
وعن هذه املبادرة قال الّشاب جوني حّداد في حديث ملراسلنا: كما 
تقول الّترنيمة امليالدّية، عندما نسقى عطشاًنا كأس ماء، عندما 
نكسو عرياًنا ثوَب حب، عندما جنّفف الّدموع في العيون، عندما 
احلقيقّي  العيد  هو  هذا  امليالد..  في  نكون  بالّرجاء  القلوب  منأل 
برسالة  أبعث  هنا  ومن  اخليرّية.  األعمال  هذه  مبثل  نقوم  عندما 
قلوب  في  الّنور  الّسالم ويشرق  يعّم  بأن  امليالد  ملناسبة  وصالة، 

اجلميع، وأن يشفى كّل مريض.

“UHO�” q�«d*
حّداد،  مي  احلاضنة  لصاحبتها  توتي“،  ”باي  حضانة  أطفال  احتفل 
يوم اخلميس األخير (24.12)، بعيد امليالد املجيد. حيث فّعلت رنني 

سرور األطفال واألهالي وأضفت جًوا من املرح والّسعادة.
الصقات  على  واألطفال  لألهالي  صور  بالتقاط  خاص  مصّور  وقــام 
هدايا  نويل  بابا  وّزع  كما  املناسبة.  لهذه  ذكرى  لتبقى  مغناطيسّية، 

العيد واحللويات على األطفال.
بوفيه  تقدمي  على  دأبــت  توتي“  ”باي  حضانة  أّن  ذكــره  اجلدير  ومن 
الصحّية  القيم  تذويت  دائًما على  تهتم احلضانة  لغذاء صحّي، حيث 

لدى أطفالها.
وبهذه املناسبة تتقّدم مي حّداد بأجمل الّتهاني لألطفال واألهل وتتمّنى 

للجميع أعياًدا مجيدة وسنة جديدة مباركة. 
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I
ينتشْر  ما زال  اّلذي  املتناهْي  غير  الكون  في ِرحــاِب 
َنة التي  ويتوّسع؛ أبحُث عنِك.. وفي داخل مجّرتنا املَُتبَّ
تدور بنا مسرعًة في فلِكها وفلِكـِك.. وأنا على متِنها 
أدوُر معـَها ومَعِك؛ أفتُّش عن أثٍر لوجودِك.. فهل يا 
ــّدوران  اللّّف وال عن  أخيًرا  هي  تتوّقف  عندما  تـُـرى، 

الّدائم .. سوف أجــُدِك؟

II
ِمـِك؛  وفي سماءٍ عالية خالية  من الّنجوِم، أفّتش عن َجنْ
ولكّني ال أجُد أثًرا في الّسماء لتوّهجِك.. وبعد مروِر 
البدايات  الّلحظة األولى: حلظة  الّسنني، ومنذ  باليني 
واالنفجار العظيم ال أحلُظ في الّسماء شيًئا أو أرى 

أثًرا لتوّهج األشّعة الكونّية اّلتي يّدعيها العلماء! 
العلماء وهّم يصّرون على حقيقة حدوِث  فهل يخطُئ 
هذا االنفجار؟ أم أّن األشعة الكونّية التي نتجت عنه 
قد انحسرت ومن ثّم تالشت بعد أن ابتعَد عنها وعّني 

أشّعُة نـَجمـُِك!

III
مثُل جاليليو أحمُل على كتفي تّلسكوبّي وأنظُر فيه 
هناَك بعيًدا إلى ما وراء الّنجوِم والكواكب الّسّيارة.. 
ومثلـُُه متاًما عندما اهتّزت مشاعُره وتزعزعت ُمسّلمات 
جاليليو  اكتشف  ملّا  كّلها،  فانهارت  املسيحّي  إميانِه 
عندما نظَر إلى الّسماء عبَر حدود األرض، فوجدها: 

إّنها األرض هي اّلتي تدوُر حوَل الّشمس..
لم أجد  أنا وارتعشْت، عندما  اهتّزت أيًضا مشاعري 
لِك  أثٍر  العدسة أّي  حّتى وراء الكواكب والّنجوم في 

ولوجوِدِك!

VI
الّسريِع  الــّدوران  عن  الّتوّقف  مفاجًئا  يأتيني  وأخيًرا 
داخل  هابطة  نازلة  بنفسي  شاعًرا  وأصيُر..  فأطيُر 
مركبة فضائّية على سطِح كوكٍب، وجسدي يتقلُّب في 
الّروسّي؛  يوري  غاغارين  مثل  مفاجئة  بخّفة  املركبة 
عندما كان يطيُر في الفضاء ُمحّلًقا حّرا طليًقا حتت 

تأثيِر انعدام اجلاذبّية!

V
املركَبة،  داخل  وأنا  الكوكب  بسطِح  أخيًرا  وأصِطدُم 
املركَبة   خــارَج  إلى  هناك  باخلروج  أســارَع  أن  وأخــاُف 
إلى كوكٍب جديد قد يكون بدون هواء أو مياه عذبَـة.. 
فأمُال  وبــشــّدة،  بتسارع  حولي  من  الهواء  وأتنّفس 
صدري به وبذكراِك.. ولكّني أشعُر بيٍد تهّزنـي بنعومة، 
وأنا ما زلُت موجوًدا عميًقا داخَل الكبسولة؛ وصوٌت 

خارجّي يقول لي بإيقاع وعذوبة الكمنجة العازفة: 
هشام، هشام! ما اّلذي جرى؟ سوف تتأّخر عن عمِلَك. 

هشام حبيبي: استيقظ!!
..عندها أيقنُت أخيًرا أّنني قد َوَجْدُتـــِك.. َوَوَجْدُتَها!
حيفا

“UHO�” q�«d*
مؤّخًرا،  العلمّية،  الّثانوّية  الكرمة  منتخب  حصد 
مراتب متقّدمة بعد اشتراكه في مسابقات ألعاب 

القّوة القطرّية في مدينة حيفا.
طــّالب  املــدرســة،  منتخب  املسابقة  فــي  اشــتــرك 
وطالبات من الّصفوف العاشرة حّتى الّثاني عشر، 
وحازت مجموعة من الّطّالب على مراتب متقّدمة 
الّثانوّية  الكرمة  أّن  على  أخــرى  مــّرة  ليؤّكدوا 
املسابقات في  الّتمّيز والريادة  نحو  دوًما  تسعى 

القطرّية أيًضا.
احلادي  الّصف  من  حّماد  تامر  الّطالب  هذا ونال 

مسابقة  فــي  ا  الّرابعة قطرّيً على املرتبة  عشر 
مع  األمــر  وكذلك  متر.   1500 ملسافة  الّركض 
عشر  الّثاني  الّصف  من  خرساني  محّمد  الّطالب 
اّلذي حصل على املرتبة الرابعة في مسابقة القفز 
الّصف  من  عودة  سامر  الّطالب  أّن  كما  العالي. 
مسابقة  الّسابعة في  حّقق املرتبة  عشر  احلــادي 
الّطالب  أّما  متر.   100 ملسافة  الّسريع  الركض 
أحمد عيسى من الّصف الّثاني عشر، حصد بدوره 

املرتبة الّسابعة في القفز العريض.
تقّدر املدرسة مواهب وقدرات طّالبها، وتعمل دوًما 
على دعمها وتقديرها إمياًنا منها بأّن لكّل طالب 

شخصّية مستقّلة تنمو به ومعه.
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ميرجي  يعكوف  الّنائب  برئاسة  البرملانّية  املعارف  جلنة  عقدت 
تقّدم  اّلذي  املستعجل  الّطلب  حول  األسبوعّية  جلستها  (شاس) 
به الّنائب د. يوسف جبارين عن القائمة املشتركة، والّنائب زهافا 
اّلتي  الّتغييرات اجلديدة  جلئون، رئيسة حركة ”ميرتس“، لبحث 
طرأت على مادة تدريس املدنّيات في املدارس الّثانوّية. وقد شارك 
العربّية، محّمد  للجماهير  العليا  املتابعة  في اجللسة رئيس جلنة 
بركة، باإلضافة إلى نّواب املشتركة: مسعود غنامي، جمال زحالقة، 
دوف حنني، حنني زعبي وأسامة الّسعدي، اّلذين عّبروا عن رفضهم 
للّتغييرات اجلديدة في الكتاب، باإلضافة إلى العديد من املهنّيني 
واملعّلمني. وقد شهدت اجللسة أجواًء مشحونة بعد مشاركة العديد 
على  بالّتحريض  قاموا  اّلذين  احلكومّي  االئتالف  أعضاء  من 

النّواب العرب ونّواب ”ميرتس“.
الّنائب جبارين، عضو  وخالل مداخلته في افتتاحّية اجللسة قال 
جلنة املعارف البرملانّية، إّن ”الّتغييرات اجلديدة على ماّدة املدنيات 
التوّجه  للّدولة على حساب  اليهودّي  القومّي -  التوّجه  تعّزز من 
املدنّي - الّدميقراطّي، مما يزيد من نقدي على الكتاب اإلشكالّي 
املضامني  في صياغة  عرب  أكادميّيني  إشــراك  من  أصــًال، وبــدًال 
إقصاء  ّمت  للكتاب،  القدمية  الصيغة  وتعديل  للكتاب  اجلديدة 
مناقضة  مواقف  عن  يعّبرون  اّلذين  واليهود  العرب  األكادميّيني 
دوافع  هنالك  أّن  على  بوضوح  يدّل  وهذا  املعارف،  وزير  ملوقف 
الّتغييرات، وبإمكاني  لهذه  املبادرين  تخدم  سياسّية وأيدلوجّية 
اإلشارة بشكل مباشر إلى أّن نفس األشخاص اّلذين بادروا إلى 
صياغة وطرح قانون القومّية اليهودّية في ”معهد اإلستراتيجّية 
على  ــدة  ــدي اجل الــّتــغــيــيــرات  يصيغون  مــن  ــم  ه الصهيونّية“ 

كتاب املدنيات“.
وأضاف جبارين: ”بإمكاني اإلدالء بشهادة شخصّية حول قضّية 
فترة  في  لي  الّتوّجه  ّمت  فقد  للكتاب،  اجلديدة  املضامني  صياغة 
املــاّدة  حتضير  في  أشــارك  بأن  جامعّي  كمحاضر وباحث  عملي 
الّصالحّية  لي  كانت  إذا  عّما  سألُت  وعندها  للكتاب  اجلديدة 
وحتريفات  تغييرات  دون  الكتاب  فــي  مــاّدتــي  قبول  لضمان 
معّدي  نوايا  على  يدّل  ّمما  لذلك،  ضمان  يوجد  ال  إّنه  لي  فقيل 
الكتاب اّلذين يريدون مشاركة شكلّية لألكادميّيني العرب وليس 

مشاركة جوهرّية“.
كما أّكد جبارين إلى أّنه وبخالف الكتاب الّسابق، اّلذي متحور 
حول تعريف إسرائيل على أّنها ”يهودّية ودميقراطّية“، وهو تعريف 
نرفضه، فإّن الكتاب اجلديد يتمحور اآلن حول تعريف الّدولة كدولة 
طرح  ويتّم  دينّية،   - صهيونّية  بل  غير،  ال  وصهيونّية  يهودّية 
الّتبريرات واملسّوغات اّلتي تدعم هذا الّتوّجه اخلطير. وقال جبارين 
املفاهيم  عن  األوضــح  الّتعبير  هي  للكتاب  اجلديدة  الّنسخة  إّن 
العنصرّية في قانون القومّية اليهودّية،  مؤّكًدا أّن املجتمع العربّي 

سيقاطع الكتاب اجلديد إذا لم تتغير املضامني بشكل جوهرّي.
عضو  عشرين  من  أكثر  فيها  شــارك  اّلتي  اجللسة  نهاية  وفــي 
واسع  نقد  هنالك  أّن  تلخيصه  في  الّلجنة  رئيس  أّكــد  كنيست 
وأّن  املدنّيات،  موضوع  على  طــرأت  اّلتي  اجلديدة  للّتغييرات 
املعارف  وزارة  ناشد  كما  الّنقد،  هذا  تستطيع جتاهل  ال  الــوزارة 
أبدوا  اّلذين  املهنّيني وإشراك  على  اجلديد  الكتاب  مسّودة  بطرح 

مالحظاتهم بالّسابق قبل طباعته نهائًيا.
ويذكر أّن وزارة املعارف سارعت بعد اجللسة إلى إصدار بيان تعلن 
استباًقا  يبدو  كما  اجلديد، وذلك  الكتاب  أقّرت  أّنها  من خالله 
احلائط  بعرض  الكتاب، ضاربًة  املتزايد ضّد  اجلماهيرّي  للّضغط 

توصيات جلنة الّتربية!
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I
ينتشْر  ما زال  اّلذي  املتناهْي  غير  الكون  في ِرحــاِب 
َنة التي  ويتوّسع؛ أبحُث عنِك.. وفي داخل مجّرتنا املَُتبَّ
تدور بنا مسرعًة في فلِكها وفلِكـِك.. وأنا على متِنها 
أدوُر معـَها ومَعِك؛ أفتُّش عن أثٍر لوجودِك.. فهل يا 
ــّدوران  اللّّف وال عن  أخيًرا  هي  تتوّقف  عندما  تـُـرى، 

الّدائم .. سوف أجــُدِك؟

II
ِمـِك؛  وفي سماءٍ عالية خالية  من الّنجوِم، أفّتش عن َجنْ
ولكّني ال أجُد أثًرا في الّسماء لتوّهجِك.. وبعد مروِر 
البدايات  الّلحظة األولى: حلظة  الّسنني، ومنذ  باليني 
واالنفجار العظيم ال أحلُظ في الّسماء شيًئا أو أرى 

أثًرا لتوّهج األشّعة الكونّية اّلتي يّدعيها العلماء! 
العلماء وهّم يصّرون على حقيقة حدوِث  فهل يخطُئ 
هذا االنفجار؟ أم أّن األشعة الكونّية التي نتجت عنه 
قد انحسرت ومن ثّم تالشت بعد أن ابتعَد عنها وعّني 

أشّعُة نـَجمـُِك!

III
مثُل جاليليو أحمُل على كتفي تّلسكوبّي وأنظُر فيه 
هناَك بعيًدا إلى ما وراء الّنجوِم والكواكب الّسّيارة.. 
ومثلـُُه متاًما عندما اهتّزت مشاعُره وتزعزعت ُمسّلمات 
جاليليو  اكتشف  ملّا  كّلها،  فانهارت  املسيحّي  إميانِه 
عندما نظَر إلى الّسماء عبَر حدود األرض، فوجدها: 

إّنها األرض هي اّلتي تدوُر حوَل الّشمس..
لم أجد  أنا وارتعشْت، عندما  اهتّزت أيًضا مشاعري 
لِك  أثٍر  العدسة أّي  حّتى وراء الكواكب والّنجوم في 

ولوجوِدِك!

VI
الّسريِع  الــّدوران  عن  الّتوّقف  مفاجًئا  يأتيني  وأخيًرا 
داخل  هابطة  نازلة  بنفسي  شاعًرا  وأصيُر..  فأطيُر 
مركبة فضائّية على سطِح كوكٍب، وجسدي يتقلُّب في 
الّروسّي؛  يوري  غاغارين  مثل  مفاجئة  بخّفة  املركبة 
عندما كان يطيُر في الفضاء ُمحّلًقا حّرا طليًقا حتت 

تأثيِر انعدام اجلاذبّية!

V
املركَبة،  داخل  وأنا  الكوكب  بسطِح  أخيًرا  وأصِطدُم 
املركَبة   خــارَج  إلى  هناك  باخلروج  أســارَع  أن  وأخــاُف 
إلى كوكٍب جديد قد يكون بدون هواء أو مياه عذبَـة.. 
فأمُال  وبــشــّدة،  بتسارع  حولي  من  الهواء  وأتنّفس 
صدري به وبذكراِك.. ولكّني أشعُر بيٍد تهّزنـي بنعومة، 
وأنا ما زلُت موجوًدا عميًقا داخَل الكبسولة؛ وصوٌت 

خارجّي يقول لي بإيقاع وعذوبة الكمنجة العازفة: 
هشام، هشام! ما اّلذي جرى؟ سوف تتأّخر عن عمِلَك. 

هشام حبيبي: استيقظ!!
..عندها أيقنُت أخيًرا أّنني قد َوَجْدُتـــِك.. َوَوَجْدُتَها!
حيفا

“UHO�” q�«d*
مؤّخًرا،  العلمّية،  الّثانوّية  الكرمة  منتخب  حصد 
مراتب متقّدمة بعد اشتراكه في مسابقات ألعاب 

القّوة القطرّية في مدينة حيفا.
طــّالب  املــدرســة،  منتخب  املسابقة  فــي  اشــتــرك 
وطالبات من الّصفوف العاشرة حّتى الّثاني عشر، 
وحازت مجموعة من الّطّالب على مراتب متقّدمة 
الّثانوّية  الكرمة  أّن  على  أخــرى  مــّرة  ليؤّكدوا 
املسابقات في  الّتمّيز والريادة  نحو  دوًما  تسعى 

القطرّية أيًضا.
احلادي  الّصف  من  حّماد  تامر  الّطالب  هذا ونال 

مسابقة  فــي  ا  الّرابعة قطرّيً على املرتبة  عشر 
مع  األمــر  وكذلك  متر.   1500 ملسافة  الّركض 
عشر  الّثاني  الّصف  من  خرساني  محّمد  الّطالب 
اّلذي حصل على املرتبة الرابعة في مسابقة القفز 
الّصف  من  عودة  سامر  الّطالب  أّن  كما  العالي. 
مسابقة  الّسابعة في  حّقق املرتبة  عشر  احلــادي 
الّطالب  أّما  متر.   100 ملسافة  الّسريع  الركض 
أحمد عيسى من الّصف الّثاني عشر، حصد بدوره 

املرتبة الّسابعة في القفز العريض.
تقّدر املدرسة مواهب وقدرات طّالبها، وتعمل دوًما 
على دعمها وتقديرها إمياًنا منها بأّن لكّل طالب 

شخصّية مستقّلة تنمو به ومعه.
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ومؤّسسة  الوطنّي  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس  برعاية 
”األفق“ ونادي حيفا الّثقافي، أقيمت مساء اخلميس 
املعمدان  يوحنا  مــار  كنيسة  قاعة  في   (17/12)
إياس  للّشاعر  شعرّية  أمسّية  حيفا  في  األرثوذكسّية 
بكامل  ”قبلٌة  ديوانه  بصدور  احتفاًء  ناصر  يوسف 
شهرزادها“، وذلك بحضور جمهور غفير من األدباء 
والّشعراء والّشخصّيات األكادميّية والّثقافّية، ال سّيما 
األديب والّشاعر حّنا أبو حّنا اّلذي قّدم تظهيًرا بارًعا 
للّديوان جاء فيه أّن الّشاعر إياس يوسف ناصر ”يثور 
على تشويه معنى احلّب والّشرف، ويستوحي انتصار 
شهرزاد حيث احلّب هو الّرحلة املشتركة عاطفًة وفكًرا“. 
افتتح األمسّية باسم نادي حيفا الّثقافي حسن عبادي 
على  الــّنــادي  حــرص  إلــى  ومشيًرا  باحلضور،  مّرحًبا 
احتضان املواهب األدبّية، خاّصًة أّن قراءة ديوان ”قبلة 
لعقد األمسّية  الّتنسيق  استدعت  بكامل شهرزادها“ 
واالحتفاء بهذا اإلصدار. ثّم دعا خلود فوراني سرّية، 
فتوّلت عرافة األمسّية بلغة أدبّية ممّيزة، حيث قّدمت 
والّشعرّية،  األكادميّية  وسيرته  الّشاعر  عن  تعريًفا 
مؤّسسة  عن  صدر  اّلــذي  املذكور  بديوانه  ُيحتفى  إذ 
كّف  في  ”قمٌح  األّول  ديوانه  بعد  حيفا  في  ”األفق“ 
للّدراسات  العربّية  املؤّسسة  عن  صدر  اّلــذي  أنثى“ 
والّنشر (بيروت) ومكتبة ”كل شيء“ (حيفا). تلت 
عفيف  الكاتب  ”األفق“  مؤّسسة  ملدير  كلمة  ذلــك 
شليوط اّلذي عّبر عن سعادته بهذه األمسّية احتفاًء 
عن  ديوانه  صدر  إذ  ناصر،  إياس  املتمّيز  بالّشاعر 
مشاريع  على  بنشاط  تعمل  اّلتي  ”األفق“  مؤّسسة 

ثقافّية ومسرحّية منّوعة. 
دعت بعد ذلك عريفة األمسّية والد الّشاعر احملتفى 
في  عّبر  ــذي  اّل ناصر  يوسف  األستاذ واألديــب  بــه، 
من  الّنخبة  هذه  بلقاء  فرحه  عن  ساحرة  أدبّية  كلمة 
الّشخصّيات األدبّية في حيفا، وبلقاء احلضور اّلذين 

فيكونون  العاطر  واحلــرف  الشذّية  بالكلمة  َيأنسون 
شعراء بغير حرف وقلم. ثّم حتّدث عن العالقة األدبّية 
قلمه  يبقى  أن  إياس، راجًيا  ابنه  بينه وبني  احلميمة 
دعوًة إلى احملّبة والعدل والّسالم بني الّناس والّشعوب 

كاّفًة. 
اّلتي  للّشاعر،  الّشعرّية  الفقرة  ــك  ذل وتلت  ــذا  ه
(”قلبي  فيها  جاء  شراع“  ”قلبي  بقصيدة  افتتحها 
املوَج  عليَّ  تخاُف  فهل  يا وطني/  احلبِّ  ببحِر  شــراٌع 
والّريحا؟!/ إّني ابُن حيفا وطنطورا وناصرٍة/ وعيلبوٍن 
في  أرتُِّلها/  آياٍت  حبَُّك  فليبَق  وسحماتا وترشيحا/ 
عّبر  كلمًة  ألقى  ثّم  تقديًسا وتسبيحا)؛  القلِب  سورِة 
نــادي  فــي  بديوانه  ُيحتفى  بــأن  سعادته  عــن  فيها 
يقّدم كنًفا لإلبداع في مختلف  اّلذي  الّثقافي،  حيفا 
ناشرة  ”األفق“  مؤّسسة  وشكر  الّثقافّية،  املجاالت 
الّديوان ورئيسها الكاتب عفيف شليوط، وكذلك عّبر 
عن شكره للحضور والّشخصّيات األدبّية، ثّم حتّدث 
الكنف  العربّية وكان  الّلغة  اّلذي قرأ عليه  عن والده 
الّلغة وجزالتها.  اّلذي أطلعه على جمال هذه  العريق 
إذ  حّنا،  أبو  حّنا  األديــب  األستاذ  أيًضا  هذا وشكر 
بوارف  عليه  ألقت  اّلتي  الّشامخة  الّسنديانة  يعتبره 
ظاللها حني اّطلع على الّديوان قبل طبعه وقّدم تظهيًرا 
تنقطع  أن  ميكن  ال  شهرزاد  أّن  إلى  ُمشيًرا  له،  ممّيًزا 

أخبارها في ظّل هذه الّسنديانة. 
حّب  بني  الــّديــوان  قصائد  من  بعًضا  الّشاعر  قرأ  ثّم 
وتأّمل، وذلك في جّو مفعم باستمتاع اجلمهور ومتازجه 
العود  أنغام  على  القصائد  ألقى  اّلــذي  الّشاعر  مع 

مبرافقة الفّنان سمير مّخول. 
وفي فقرة غنائّية ساحرة، قّدمت الفّنانة روزان بولس 
بعًضا من األغاني امللتزمة مبرافقة مّخول وذلك بصوت 
الّشاعر  قام  األمسّية  ختام  رائــع. وفي  وأداء  عذب 
إياس ناصر بتوقيع ديوانه للحضور اّلذين عّبروا عن 

إعجابهم الّشديد بهذا احلفل الّشعرّي املمّيز.
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عام  وبدأ   1436 عام هجري  انتهى  أّيام  قبل 
عام  أعــتــاب  على  نقف  نحن  ــا  وه  .1437
هذه  تكون  أن  الله  من  نرجو  جديد.  ميالدّي 
وفي  للّشر.  مغالق  خير  فاحتة  املقبلة،  األعوام 
الذي  هو  الناجح  الّتاجر  إّن  أقول  املناسبة  هذه 
هل  ليرى  رصيده  ويتفّحص  بضاعته،  يقّيم 
سلك في جتارته السبيل النافع الذي ميّكنه من 
االستمرار في الصعود أم أّنه أخطأ وتعّثر في 
طريقه مما جعله يخفق في إحراز أمنياته بشكل 
يرضيه. هذا احلال بالنسبة للّتاجر الذي يتاجر 
القوة  ألّن  ضرورّي  مطلب  وهو  املادّية.  بالسلع 
االقتصادّية ألي فرد أو مجتمع هي عامل مهم 
والتحّدي.  للثبات  املطلوبة  القوة  كسب  في 
وفي ذلك قال رسول الله (ص): ”املؤمن القوي 
وفي كل  الّضعيف  املؤمن  الله  من  إلى  أحّب 
تقاس  واخلسارة  الربح  أســاس  وعلى  اخلير“. 

جميع أعمال اإلنسان املادّية أو الروحّية. 
تنجيكم  جتــارة  على  أدلكم  (هل  تعالى  قال 
من عذاب أليم).. هذه اآلية تشير إلى العطاء 
الله أهل  الله. وملا ذكر  والّتضحية في سبيل 
الّنفاق قال (أولئك اّلذين اشتروا الّضاللة بالهدى 
فإذا  مهتدين).  كانوا  وما  ربحت جتارتهم  فما 
وخــســارة  ربــح  فيها  أعمالنا  جميع  كــانــت 
فاملطلوب أن نقّيمها على األقل عند كّل هالل 
ننظر  قلوبنا  نفّتش  أنفسنا  نراجع  جديد  عام 
أّخرنا؟  وماذا  قّدمنا؟  ماذا  ونسأل  رصيدنا  في 
وهل أعمالنا التي قّدمناها في هذا العام اّلذي 
عالقة  الله  وبني  بيننا  تبني  بأن  كفيلة  أفل، 
هذه  هل  توبة؟  إلى  حتتاج  أّنها  أم  الّتراضي 
ذروة  هي  عليها  عاكفني  نحن  التي  األعمال 
سنام األعمال التي يصبو إليها كل عاقل، أم 
نحن في الّدرك األسفل من األعمال وعلينا أن 
نرفع الهّمة ونشحذ العزمية لنرتقي إلى القّمة. 

وهذا يفرض علينا كأفراد وكجماعات وكأّمة أن 
نحاسب أنفسنا على ما مضى وأن ننظر في 
واقعنا وأن نتطّلع إلى مستقبل أفضل، يأتي 
دقيقة  محاسبة  أنفسنا  محاسبة  بعد  ذلــك 
وتفّحص ما صنعناه من أعمال وأقوال ونهجنا 
ــي كتاب  ــاذا ف ــي: م ــان ــاة مبعناه اإلمي ــي احلــي ف
فالتجارة  سّيئاتنا؟  كتاب  في  وماذا  حسناتنا 
الرّابحة مع الله هي التي تزيد في احلسنات. 

يره  خيرًا  ذرة  مثقال  يعمل  (فمن  تعالى  قال 
ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره). هذا املفهوم   *
املرء  يجعل  اخلاسرة،  والّتجارة  الرابحة  للّتجارة 
وطلب  والّطاعة  باخلير  الله  للقاء  العّدة  يعّد 
على  تكون  أن  يجب  احملاسبة  الله.  ــوان  رض
املعامالت بني العباد ومع رب العباد. نحاسب 
أنفسنا قبل أن نحاسب ونزن أعمالنا قبل أن 
مهران:  بن  ميمون  الّتابعي  قال  علينا.  توزن 
املؤمن أشّد حساًبا لنفسه من سلطان غاشم ومن 
يسامح  ال  الّشحيح  فالّشريك  شحيح،  شريك 
في دينار وال درهم وال دانق وال فلس. وقد سبقه 

الله (ص): ”الكيس (العاقل) من  قول رسول 
من  والعاجز  املوت.  بعد  ملا  وعمل  نفسه،  دان 
يتبع نفسه هواها، ومتّنى على الله األماني“. 

الله  مع  تعامله  على  نفسه  يحاسب  الفرد 
على  نفسه  ويحاسب  يقّصر؟  لم  أم  قّصر  هل 
تعامله مع مجتمعه. من أهل وجيران وإخوان، 
يحاسب نفسه على تعامله مع زوجته وأوالده. 
أعمال  إطــار  في  عمله  على  نفسه  يحاسب 
بكل  ــة  واألّم ــة.  واألّم للمجتمع  املصالح  حتّقق 
الّديني  أعضائها  وانتماء  وألوانها  أطيافها 
على  نفسها  حتاسب  واالجتماعي  والّسياسي 
وتردء  املصالح  حتّقق  التي  املختلفة  روابطها 
ماذا  نفسها  تسأل  أن  األّمــة  على  املفاسد. 
عملت في مآسيها التي تصبح ومتسي فيها. 
حتاسب نفسها على اجلرح الّنازف في املجتمع 
الّشباب  بني  واالقتتال  الّسالح  حمل  نتيجة 
نفسها  حتاسب  اإلنسان.  كرامة  احترام  وعدم 
على شّالل الّدم اجلاري في سوريا والعراق، وفي 
العربي  الوطن  وكّل  وتونس  مصر  وفي  ليبيا 
ــة  ــذه األّم ـــّي.. هــل سيبقى حــّكــام ه واإلســـالم
مقدرات  وهالك  ألّمتهم  ومتزيقهم  فرقتهم  على 
أسرى  ــى  إل حوّلتهم  وأهــواء  ملصالح  أوطانهم 
ّية أن تنظر في  لكيد أعدائهم. على األمة العرب
حالها فإن كانت حّية عليها أن حتاسب نفسها 
على ما قّدمت في أمسها، وتضع خّطة تقول 
ماذا أصنع حلاضرنا؟ وماذا نصنع لغدنا؟ أم أّن 
فيها  خير  فال  مّيتة؟!  أّمة  العربية  األّمة  هذه 
ألّنها ال تفّكر في األمس لتعتبر به. ولن تفكر 
في اليوم لتعمل له. ولن تفكر للغد لتخطط 
أليم  ــواقــع  ال ألّن  احملاسبة،  يجب  أجله.  من 

ومظلم وال أمل لنا إّال بالله العلي العظيم. 
ومع ذلك فإّننا على قناعة أّن أّمتنا لن متوت، 
بل ستنبعث من رقادها لضمان مستقبل آمن 
ومشرق لألجيال القادمة مهما ادلهّمت اخلطوب 
تلّبدت  ومهما  الكروب  علينا  توالت  ومهما 
أن  مشرقة  لشمس  بد  فال  بالغيوم  الّسماء 
ما  وأقّل  املرج“.  ويبان  الّثلج  و“تذيب  تسطع 
يجب فعله ما أشار إليه الرّسول (ص): (على 
كّل مسلم صدقة، قالوا: يا رسول الله، فإن لم 
يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصّدق. 
قالوا: فإن لم يستطع؟ أو لم يفعل؟ قال: يعني 
قال:  يفعل؟  لم  فإن  قالوا:  امللهوف.  احلاجة  ذا 
قال:  يفعل؟  لم  فإن  قالوا:  باملعروف.  فليأمر 

فليمسك عن الّشر فإّنه صدقة).
وكل عام وأنتم بخير..        
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عندما أنهيُت مقالي الّسابق (الّدجاجة املتدّينة) متسائًال: 
هل مقولة ”إن شاء الله“ تكشُف دائًما حقيقة مشاعرِنا 
كانت  منسوَب صدقنا وصراحتنا؟،  وعوِدنا وحتّدُد  وجّدية 

تتبادر إلى ذهني قّصة األستاذ فهمان.
كان األستاذ فهمان من أوائل خرّيجي دار املعّلمني العرب 
كانت  اّلتي  قريته  ملدرسة  مديرًا  تعييُنه  فتّم  يافا،  في 
آنذاك (في أواسط اخلمسينّيات من القرن املاضي) قريًة 
ّية تعتمد  زراعّية بعيدة عن التطوّر، زراعُتها تقليدّية بدائ
واجلمال  احلمير  وعلى  األرض  فالحة  في  الّثيران  على 
الكاز،  قناديل  فبواسطة  اإلضــاءة  أّمــا  للّنقل،  كوسائل 
والّتدفئة على احلطب، ومياه الّشرب من آبار ُجتمع فيها 
مياُه األمطار. جميع أهل القرية منهمكون في حقولهم. 
يتركون القرية صباًحا ويعودون إليها في ساعات املساء، 
كقوافل منفصلٍة قواُم كلٍّ منها: فّالٌح ميتطي ظهر حماره، 

وأمامه ثيرانه، وخلفه جمله مقطورًا باحلمار.
عليها  ــورًا  ــّي غ لقريته،  ًا  ـ ُمحّب فهمان  األســتــاذ  ــان  ك
ومتحّمًسا لها وُمدرًِكا ألهمّية إقامة مجلس محّلي يرعى 
شؤونها وُيشّكُل رافعة لتطوريها. ومع ذلك، عندما أعلنت 
االنتخابات  عن  الّستينّيات  مطلع  في  الّداخلّية  وزارُة 
ترشيح  بشأن  األستاُذ  ــرّدد  ت احملّلي،   للمجلس  ــى  األول
االنتخابات ستكون  هذه   بأنَّ  منه  ا  وذلك حتّسًب نفسه، 
ّية األخرى، انتخاباٍت  على غرار ما حدث في القرى العرب
ًة، وبالّتالي فهو ال يستطيع أن ينافس مرّشحي  ّي حمائل
احلمائل الكبيرة وفي مقّدمتهم أبو جميل املعروف بلقب 
”مختاراحلاكم“. يقول الرّاوي بهذا الّصدد، أّن أبا جميل 
قد ”فاز“ بهذا الّلقب املشبوه، ألن احلاكم العسكرّي كان 
ّي الّسابق اّلذي  قد عّينه مختارًا نكايًة باملختار االنتداب

رفض أن يكون ُمخبرًا وعميًال للحاكم العسكرّي.
أّنه  إّال  بداية األمر،  ترّدد في  أّن األستاذ فهمان  صحيح 
فقرّر  ّية،  االنتخاب املعركة  على خوض  أن صّمم  لبث  ما 
في  طمًعا  عضوّية،  قائمة  رأس  على  نفسه  ترشيح 
إذ  احمللّي،  للمجلس  رئيًسا  ينتخُبه  ائتالٍف  تشكيل 
مّتبع  هو  كما  للرّئيس  مباشر  انتخاٌب  آنذاك  يكن  لم 
اليوم. هذا الّتغيير في موقف األستاذ فهمان، قد جاء، 
كما قيل لي، نتيجًة ملداعبات اثنني من زمالئه املعّلمني 
األغراب، حيث قال له أحُدهما: ”يا أستاذ فهمان، كل 
شي في بلدكم زفت إّال الّشوارع“. أّما الّثاني، اّلذي كان 
ُذِهَل  أستقيل“.  بّدي  ”أنا  قال:  فلقد  للعلوم،  معّلًما 
األستاذ فهمان من هذا الّتصريح غير املتوّقع أبًدا، وقْبل 
أن يسأل: ”ملاذا تريد أن تستقيل؟“، تابع معّلم العلوم 
كّذاب“.  ألّنني  أستقيل،  بّدي  أنا  ”نعم،  قائًال:  حديَثه 
يعني  كيف  ”كّذاب!!  ُمندهًشا:  فهمان  األستاذ  فسأله 
املاء  أّن  دائًما،  ُم  أعّل ”أنا  قائًال:  ُم  املعّل فأجابه  كّذاب؟“. 
سائل ال طعم له وال لون وال رائحة، واملياه في قريتكم 
لها طعم ولها لون ولها رائحة“. ضحَك األستاذ فهمان 
بينه وبني نفسه: ”والله  مقهقًها، لكّنه ما لبث أن قال 
ّية  تراب بلدنا  جّد. فشوارع  الرّجال  مزح  إّن  قال  َمن  صدق 
حياتها،  في  (التعبيد)  الزّفتة  طعم  تذق  ولم  وضّيقة 
الّسنة  مطلع  في  خصوًصا  الّشرب،  مياه  نوعّية  ــا   أّم
حقيقًة  فهي  الّشتاء،  أمطار  تساقط  قبل  أي  الّدراسّية 
الّتحّدي  روَح  أثارت  املداعبات  له“. هذه  ُيرثى  في وضع 
ا  ـً ّي نهائ املوقَف  حسَم  ما   ــا   أّم فهمان.  األستاذ  لدى 
ألسنُة  تناقلته  اّلذي  املثير  اخلبر  فكان  ترّشِحه،  لصالح 
بزيارة  قد قام  أّن ”مختار احلاكم“  القرية، ومفاده  أهالي 
تأييده ودعمه،  ا  سرّية إلى بيت قريبه أبي شاكر، طالًب
ومصرّا أن ال يشرب القهوة إّال إذا أخذ وعًدا قاطًعا من 
أبي شاكر. كان أبو شاكر معروًفا بصدقه وجرأته وصراحته 
”خّليني  احلاكم:  ملختار  فقال  أحــًدا،  تساير  ال  اّلتي 

أحكيلك القّصة الّتالية: فّالح بسيط مثل حالتي، قرّر 
بعد أن تقّدم بالّسن، وساَء وضُعه الّصحّي، أن يحاسب 
ضميرَه ويعتذر إلى كّل اّلذين أساء إليهم، مبا في ذلك 
ِبَل اجلميُع إعتذارَه  َق كلبه وعنزته وبقرته وحماره وجمله. 
باستثناء اَجلمل اّلذي قال له: ”أنا أسامُحك يا صاحبي، 
بَتَعبي وبعطشي وبجوعي، لكّني لن أسامَحك ولن أغفر 
(تربط  تقطرني  كنت  أّنك  وهو  بحّقي،  ا  رهيًب ا  ذنًب لك 
على  يقودوني  حمارًا  جعلَت  وبالّتالي  باحلمار  رسني) 

امتداد سنوات طويلة“. 
يقول الرّاوي، إّن مختار احلاكم  فِهَم الرّمَز ”املشبرح“، فلم 
ا...  يشرب القهوة وغادر بيت مضيِفِه أبي شاكر غاضًب
هذه احلادثة جعلت األستاذ فهمان يقول لزوجته: ”أنا شايف 
ان عهد العائلّية واحلمائلّية قد أفَل، وأن الوعي قد غزا 
ّية“.  بلدتنا أيًضا، ولذلك قرّرُت أن أخوض املعركة االنتخاب
مطبوًعا  راقًيا  ا  ـً ّي إنتخاب برنامًجا  فهمان  األستاذ  أعّد 
على ورق المع، تضّمن إنارَة القرية بالكهرباء ومدَّ خطوط 
وللُمسّنني  للّشبيبة  نواٍد  وإقامة  وتلفون،  ومجاري  مياه 
ّية هادئة ومباشرة  إلخ.. كما قرّر أّن تكون حملُته اإلنتخاب
ومنّظمة، فوضع برنامج زيارات للبيوت، لعرض برنامجه 
االنتخابّي ولكسب تأييد الّناس، خصوًصا وأّنه لم يكن 
يوسف  أبي  دار  بزيارة  نشاطه  إستهلَّ  كبيرة.  من عائلة 
وحظي  كبير  بترحاب  قوبل  حيث  ــروف،  ــع امل الوجيه 
أبا  وأن  األستاُذ خيرًا خصوًصا  إستبشَر  بإصغاء كامل. 
األستاذ في  تنحنح  على عشرين صوًتا.  ”ميون“  يوسف 
نهاية الزّيارة، وسأل مضيفه: ”هل سأنال تأييدكم يا أبا 
يوسف؟“. فأجابه أبو يوسف مبتسًما: ”إن شاء الله“. 

ومعنوّيًة  ــوًّة  ق ــارة،  الــزّي هذه  من  فهمان  األستاذ  إستمّد 
جعلْتُه يتابع زياراِته إلى بيوٍت أخرى أحسنت هي أيًضا 
استقباله والّترحيَب به، وكالت له وعوَد الّتأييد املشروطة، 
شاء  ”إن  بتعبير  احلــاالت،  معظم  في  املُختزَلة،  واألصح 
الّتأييد  أّن  ”طاملا  نفسه:  مطْمِئًنا  األستاذ  قال  الله“.. 
معتمد على مشيئة الله، فإّن هذه األصوات هي أصوات 
مضمونة، وبالّتالي فال خوف على القائمة“، ثّم أضاف 
وقصدي  حسنة  فنيتي  الله؟  يشاء  ال  ”وملاذا  متسائًال: 
شريف ويدي نظيفة“. ومع ذلك كان األستاذ فهمان ينتظر 
يوم االنتخابات مبشاعر مشحونة باطمئناٍن تعتريه أحياًنا 
رّددها  طاملا  مقولة  من  نابٍع  بقلٍق  املشوبة  الّظنون  بعُض 
أمام تالميذه ”عند االمتحان ُيكرم املرء أو ُيهان“. لكّنه 
”سجل األصوات املضمونة“  الّنظر في  عندما كان ميعن 
اّلذي أعّده، كان يشعر مبوجة إطمئنان غامرة، فأبو يوسف 
وأبو  26 صوًتا،  احلّداد  يعقوب  وأبو  20 صوًتا،  الوجيه 
 228 واملجموع  إلخ...  وهكذا  صوًتا،   18 النّجار  طارق 
صوًتا أي 28 صوًتا فائًضا عّما حتتاجه القائمة للّنجاح..

أجواء  في  االقتراع  وجرى  االنتخابات،  يوم  وصل  وأخيرًا 
هادئة ممّيزة، واقِفَل الّصندوُق وابتدأ فرز األصوات.. وفي 
حني أخذت اإلشاعات حول الّنتيجة تتسرّب عبر همسات 
وغمزات، إلى اجلمهور احملتشد حول مركز االقتراع، كانت 
زوجة األستاذ فهمان، قابعة في البيت مع أوالدها الّصغار، 
االنتظار  نار  على  متلّظية  املستجّدات،  عن  منقطعة 
ملعرفة الّنتيجة، وإذ باألستاذ فهمان يدخل ضاحًكا. هّبت 
إليه حتتضُنه قائلًة: ”مبروك، ربحت القائمة؟“. فأجابها، 
”طبًعا  املوقف:  إقتضاها  جدّيٌة   وجهه  إلى  عادت  وقد 
ربَحت بس خسرَت. ربْحنا مئة وخمسني صوًتا من صنف 
مذهولة:  فسألته  االنتخابات“.  وخسرنا  الله“  شاء  ”إن 
على  ”أضحُك  لها:  قال  بتضحك“؟  إيش  على  ”إذن 
حالي، ألّني صدقُت أنَّ ”إن شاء الله“ تعني في قاموسنا 

االجتماعّي ”إن شاء الله فعًال“..!
فهل تغّيرْنا؟ قولوا معي ”إْن شاء الله“.

  t ÒK �« Ó¡U ÚÊ≈
Í—u� bO� -U� Æœ



������14���	
����	
������14���	�
�����

04-8110669

��������	�
��������
�����

������������
����







562015 ‰Ë_« Êu½U� 28 5MŁô«

َع  "عــمــري  برنامج  مــقــّدم  استضاف 
الهوا" اإلعالمّي عمري حسنني، برفقة 
الفّنانة نتالي خوري في احللقة (11) 

الفّنان املطرب سهيل فودي.
ال  البرنامج:  في  فــودي  سهيل  وقــال 
أخي  ــني  وب بيني  خالفات  أّي  يوجد 
تعاون  هنالك  بل  فودي،  خير  الفّنان 

مشترك بيننا!

ــودي  ف سهيل  الفلسطينّي  للفّنان 
ــة خـــاّصـــة في  ــب ــوه ــز وم ــّي ـــوت مم ص
األداء.. حيث يلمع في سماء األغنّية 
وأدائه  الّدافئ  بصوته  الفلسطينّية، 

املعّبر وحضوره املمّيز.
الــهــوا"  َع  "عــمــري  برنامج  أن  يــذكــر 
وموقع  "حيفا"  صحيفة  رعاية  حتت 

"حيفاِنت".

والبساتني،  احلقول  يروي  اّلــذي  كاملطر  ــداع  اإلب
ويعبق  ــاحــني،  ــرّي وال ـــورود  وال باخلضرة  فتزهو 
عبيرها ليمأل األجواء وتتجّدد بصفائها احلياة.. 
هكذا هو الفّنان ألفرد حّجار يبدع أحلاًنا تسعد 

الّنفوس وعزًفا جميًال رائًعا، متتع اجلميع.. 
ــان لصحيفة  ــرد حــّجــار ك ــفــاوّي ألــف ــع احلــي وم

”حيفا“ هذا احلوار:
  bł√  q¼Ë  ¨W ÒOMH�«  p²¹«bÐ  X½U�  v²�  ≠
 5ÒOIOÝu�  ‰ö??š  s�  Ë√  „œdH0  ·eF�«

ø5B ÒB�²�
لدى  الفنّي، تتلمذت  عمري  هــو  عــاًمــا   26

عدد من األساتذة املختّصني، وعلى رأسهم الفّنان 
ّية، ودرست  صدقي شكري، وبعدها توّجهت إلى جمهورّية مصر العرب

آلة الّناي.

 ¨UNÐ X�—Uý w²Ò�«  U½UłdN*«Ë  öH(« sŽ UMŁÒb% Ê√ p� q¼
ø5D	K
 Ã—UšË qš«œ

اّلتي  باختصار وبتواضع شديد، أكاد ال أحصي املشاركات  والعروض 
أن  أستطيع  الّسبب  ولهذا  وعاملّي،  محلّي  على مستوى  بها  شاركت 
اإليطالي  الفّنان  رافقت  فقد  احلالّي.  للعام  املشاركات  أبرز  أحّدثك عن 
ّية.. كما أّنني عضو ضمن  فرانكو بتياتو، وكان لنا جولة فنّية إيطال
عمل فنّي فلسطينّي - بلجيكّي مشترك بعنوان ”املنارة“؛ وكان لنا 
”بيات“  جوقتي  إلى  إضافة  هذا  كبيرة.  ّية  أوروب فنّية  جولة  مؤّخرًا 

املعالوّية، والفرقة الوطنّية الفلسطينّية - رام الله.
 

  «¡UCH�« w¼ U� °W ÒOIOÝu*« pðöHŠ w
 ÍU ÒM�« W�¬ Âb�²	ð ≠
 UN²�öŽ  w??
  ÍU?? ÒM??�«  UNOKŽ  `²HMð  Ê√  sJ1  w??²??�«  W ÒOIOÝu*«

øvIOÝu*« s� Èdš_« Ÿ«u½_UÐ
ا،  ـً ّي ما ميّيز الّناي عن غيرها من اآلالت املوسيقّية، أّنها آلة بسيطة نسب
ولكن فضاؤها كبيرًا. رافقت الّناي اإلنسان على مّر العصور، وتعتبر 
من أقدم اآلالت املوسيقّية. هناك نايات متواجدة باملتاحف املوسيقّية 
حضارّي  شعب  فكّل  كالهوّية،  الّناي  احلجرّي.  العصر  تاريخها  يعود 
والّناي  الهندّية،  والّناي  الّصينّية،  الّناي  فهنالك  به.  خاصة  ناية  له 
ّية، والّناي االسكتلندّية.. ونحن العرب لنا الّناي الّشرقّية. وهناك  األوروب

الكثير الكثير ما ُيقال عن الّناي.

 s� …œU??H??²??Ýô« ≠ p???¹√— V	×Ð –  Êü« ÊU??J??�ùU??Ð  ‰«“ U??� q??¼ ≠
øWÒO½ü« vIOÝu*« w
 UNKOFHðË W1bI�« W ÒOIOÝu*«  U�UI*«

 5M�� ÍdL�

 —ËU×¹

أضوائه  بتسليط  منه،  احمللّي  وخصوًصا  العبرّي،  اإلعالم  يهتم 
على عارضة األزياء احليفاوّية، احلسناء آيات عاصلة.

آيات عاصلة فلسطينّية، تبلغ من العمر 26 عاًما، تعتبر من 
بني الّناجحات في مجال عرض األزياء الفلسطيني، حيث برزت 
األصيلة،  الّشرقّية  ّية  العرب مبالمحها  ومتّيزت  املجال  هذا  ضمن 

وبأنوثتها ونظرتها الّساحرة الغامضة.
دخلت عاصلة هذا املجال، لسبب لهفها لعدسة الكاميرا وحّبها 
اللتقاط الّصور لها منذ صغرها، ما جعلها تكتسب خبرة كبيرة، 
وتقف أمام الكاميرا بثقة وبراعة كباقي عارضات األزياء البارزات 

في فلسطني.

—U Ò−Š œdH�√ ‰ ÒË_« ÍU ÒM�« ·“UŽ ¨ ÒÍËUHO(« ÊU ÒMH�« l� —«uŠ

°œd HM � ÍU � ·e � Âu � �√ —«b �S � q �¬
 Èd³� s� œbŽ w
 “—UÐ uCŽ ™ U¼ƒUBŠ≈ VFB¹ ÷ËdFÐ X�—Uý ™

™ °WJzö*« WG� vIOÝu*« ™ W ÒO*UF�«Ë W ÒOK;« ‚dH�«

¢X½UHOŠ¢ l�u�Ë ¢UHOŠ¢ WHO×� W¹UŽ— X%

 ÊU ÒMH �« n O C� �  ¢«u N �« ÓŸ Íd L �¢
Íœu � q O N � Òw M O D � KH �«

 j ÒK �  ÒÍd � F �« Âö �ù«
WK �U � �U ¬ v K � Á¡«u {√

طبًعا، من املمكن االستفادة من كّل املقامات. فهناك 
وهناك  إليها،  التطرّق  ــد  أري ال  ــة،  جتــارّي موسيقى 
اّلذي  الواسع،  املتذوّق  ُمتقنة ولها جمهورها  موسيقى 

ال ُيستهان به.

 ÍU?? ÒM??�« v?? K??Ž ·e??F??ð X????½√Ë p??ŽU??³??D??½« u??¼ U??� ≠
 Ë√ U¼dAMÐ r²Nð q¼Ë ÆÆ ÒwMOD	K
 dOž —uNL'

øÈdš√ Ê«bKÐ w
 UNÐ n¹dFÒ²�«
شعور رائع يعتريني عندما أعزف للجماهير األجنبّية، 
بأّن  مسّبقة  فكرة  منهم  الكثيرين  لدى  وأّن  خصوًصا 
حضارّي.  وغير  وعنيف  مقاتل  الفلسطينّي  الّشعب 
عن طريق عزفي وموسيقاي أشعر بأّني أنقل لهم الّصورة 

اجلميلة واحلقيقة غير املشوّهة عن حضارتنا وثقافتنا اّلتي نعتز بها.

øw ÒMH�« pKLŽ w
 pNł«uð  UÐuF� Ë√  U�uF� s� q¼ ≠
طبًعا. هناك معوقات عديدة مثل األمور احلياتّية واالوضاع االقتصادّية. 

فكما هو معلوم أّن اإلنتاج املوسيقّي ُمكلف جًدا.

 ‰U³�«  …√b??¼Ë  W??Š«Òd??�«  s�  W�UŠ  oK�ð  vIOÝu*«  ÒÊ√  bI²Fð√  ≠
 Ác¼ oOCð ÍcÒ�«  X�u�«  w
  ¨”UÒM�«  ”uH½ w
 W ÒO	½U�ËÒd�«Ë

ø…dO¦� »U³Ý_«Ë WŠU	*«
إّن املوسيقى أجمل ما في الكون، فهي غذاء الرّوح.. خاسر هو الّشخص 
على  مباشرين  وأثر  سحر  للموسيقى  املالئكة.  لغة  يتذوّق  ال  اّلــذي 
صّحة اإلنسان الّنفسّية والعضوّية. تخلق املوسيقى موّدة وتواصًال بني 
علينا  روحّية،  ّية  غذائ وجبة  املوسيقى  إّن  قال  من  وصدق  الّشعوب. 

ا. ـً تناولها يومّي

øWÒOMH�« W ÒOIOÝu*« pðdO	� w
 WLBÐ t� ÊU�Ë  ÒdŁQð s Ó0 ≠
ًدا، هنالك عّدة شروط يجب أن تتوافر  ا جّي ـً من أجل أن تكون موسيقّي
إضافًة إلى املوهبة، وهو التعّلم والتذوّق واإلصغاء.. وهذا ما تعّلمته من 
ا، ولكّنه  ـً والدي اّلذي عّلمني الكثير الكثير، رغم أّنه ليس موسيقّي

أورثني كنَز اإلصغاء.

 p²LK�  w¼  U�Ë  øWÒOK³I²	*«  W ÒOMH�«  pF¹—UA�  “d??Ð√  w¼  U�  ≠
ø¡«ÒdIK� …dOš_«

أعمل على مشاريع مستقبلّية عديدة، أهّمها إصدار ألبوم عزف ناي 
منفرد.. أنتهز هذا احلوار ألقّدم بطاقة معايدة مبناسبة األعياد املجيدة، 
بحال  لنكون  نسعد  وأن  خير  بكّل  اجلميع  على  تعود  أن  أمل  على 

أفضل.. وكل عام واجلميع بخير.
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بعيًدا عن أخبار القتل واإلرهاب في العالم العربّي، 
عن  وبعيًدا  وأخواتها،  ”داعش“  إرهاب  سّيما  وال 
الّسياسة وحتليالتها، قرّرت أن يكون مقالي لهذا 
األسبوع مبثابة استراحة محارب يرتاح فيها القارئ 
بالّسياسة،  عالقة  له  ما  كّل  ومتاعب  عناء  من 
ّية برلني،  وذلك من خالل جولة في العاصمة األملان
من  هناك  الّتحضيرات  على  القارئ  فيها  يّطلع 

أجل أعياد امليالد ورأس الّسنة.
مواطنيها  يفتخر  اّلتي  ّية  األوروب العاصمة  برلني 
ومدينة  واملتاحف  القياصرة  قصور  مدينة  بأّنها 
ــا  أوروّب في  الوحيدة  واملدينة  ــة،  ــّي الــّدول املــعــارض 
املعروفة بأّن ثلثها غابات والّثلث الّثاني بحيرات 
والّثلث اآلخر بيوت سكنّية، هذه املدينة تشهد منذ 
مطلع هذا الّشهر، حتضيرات ال مثيل لها لالحتفال 

بأعياد امليالد ورأس الّسنة. 
يبدأ  عام  كّل  من  األّول/ديسمبر  كانون  شهر  في 
باالختفاء  الّنهار  امليالد، ويبدأ ضوء  موسم أعياد 
ا بعد الّظهر، وعندئذ تصحو أضواء املدينة  ـً تدريجّي
يعيش  اّلتي  العاصمة،  شوارع  لتنير  نومها  من 

املساء  وفي  نسمة،  ماليني  أربعة  من  أكثر  فيها 
يبدأ وقت التسوّق.

بوابة براندنبورغ في برلني تعتبر إحدى أهم املعالم 
ليندن)،  دن  (أونتر  شــارع  في  وتقع  املدينة،  في 
ليل  أوراقها  الّضوء تشّع  بأشجار من  امتأل  اّلذي 
املوجودة  ”هومبولت“  وجامعة  البوّابة  وبني  نهار. 
في الّشارع، ينتشر أكثر من 370 ألف متر من 
معّلقة على األشجار   “LED أضواء ”أل إي دي

واألغصان املمتّدة في الّشارع.
أّما قصر شارلوتينبورغ الّتاريخّي، فتنتشر بقربه 
ألعاب األطفال اخلاّصة مبوسم أعياد امليالد املسّماة 
”فايناخنت“ واّلتي تغّطيها مصابيح ملوّنة خافتة. 
وألعاب  ا،  ـً يدوّي مزّينة  بيع  أكشاك  تنتشر  وهناك 
تقليدّية قدمية مثل لعبة ”ركوب األحصنة الدوّارة“ 

واملراجيح.
كيرشي“  ”غيديشتنيس  كنيسة  بقايا  مقابل 
اّلتي تعرّضت لتدمير شبه كّلي أّيام احلرب العاملّية 
الّثانية، شّيد مبنى جديد بدأ يلفت األنظار إليه 
املبنى  ويضّم  الرّائعة،  وألوانه  اجلميل  بتصميمه 

املبنى يكتّظ  فندًقا ومطعًما ومركز تسوّق، وهذا 
بالزوّار أّيام شهر كانون األّول/ديسمبر.

جتلس  حيث  العاصمة،  في  املستشارّية  مبنى 
فتزّين  ميركل،  أجنيال  األملانّية  املستشارة  هناك 
إحــدى  مــن  ميالد  عيد  شجرة  ــام  ع ــّل  ك مدخله 
العام  هذا  وشجرة  عشر،  الّستة  ّية  األملان الواليات 
قّدمت من والية (شمال الرّاين ويستفاليا) طولها 
12 مترًا ووزنها نحو طن ونصف الّطن، إضافًة إلى 
املباني  عشرات أشجار عيد امليالد املوجودة قرب 

األخرى اخلاّصة باحلكومة االّحتادّية. 
سوق ”جيندارمني ماركت“ اّلذي يتحّول في موسم 
بسوق  اخلــاّصــة  للخيم  مركز  ــى  إل امليالد  أعياد 
يصل  كبيرة  ميالد  عيد  شجرة  تتوّسطه  العيد، 
طولها إلى حوالي من 25 مترًا، وهي إحدى أكبر 
أشجار أعياد امليالد في برلني، وتزّين الّشجرة أكثر 
ّية  ّية وأكثر من ألف كرة ضوئ من ألف سلسلة ضوئ

ونحو ِمائة وعشرين جنمة مضيئة.
ّية ملوّنة تضيء طوال العام مرَكز ”سوني“  قّبة ضوئ
الّضخم الواقع في ساحة (بوتسدامر بالتس)، أحد 

الّتجارّية  املراكز  أهم 
ــي  ـــا، وف ـــي ـــان ـــي أمل ف
امليالد  أعياد  موسم 
ِمائة  ـ ب ة  القّب تضاء 
ألف مصباح إضافّي، 
ضوء  يلتقي  وعندئذ 
بأضواء  الّذهبّي  القّبة 
ـــاء  ـــزّرق ــح ال ــي ــصــاب امل
لغاية ليلة يوم الرّابع 
كانون  من  والعشرين 

األّول/ديسمبر.
ا  ـً محّطة القطار الرّئيسّية في برلني، تستقبل يومّي
أكثر من ثالثِمائة ألف مسافر وزائر في أّيام موسم 
عيد امليالد، وفي احملّطة عشرات محّالت التسوّق، 
تبقى أبوابها مفتوحة حّتى بعد منتصف الّليل، 

حيث ميكن للزّائر أن يشتري مختلف الهدايا.
اقتصاد  خبراء  إّن  القول،  علّي  بقي  الّنهاية  وفي 
أملان، يتوّقعون أن تصل نفقات األملان على هدايا 

أعياد امليالد إلى أكثر من 85 مليار يورو.
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آمن جبرا إبراهيم جبرا أنَّ الّشعر يعتبر قضّية مركزّية من قضايا 
ّية، وقد وجد فيه ”وسيلة من وسائل إنعاش املخّيلة  احلياة العرب

القومّية على مستوى العصر“.
في  الّتغيير  قوى  من  أخرى  ”قوّة  عر:  الشِّ في  يرى  أن  غرو  فال 

املجتمع كّلِه“.
احلّر  الّشعر  مبفهوم  نادوا  اّلذين  الّشعراء  طليعة  في  كان  لذلك، 
ا، فاصًال بينه وبني قصيدة  ـً وهو املفهوم احلقيقّي مصطلًحا ونّص

الّتفعيلة وقصيدة الّنثر أيًضا.
ا ”للحداثة الّشعرّية“  ـً وهذا ما منحه مكانة شعرّية ودورًا تأسيسّي

ا.. ـً ّي في مجّلة ”شعر“ اّلتي كانت موئل هذه احلداثة عرب
نكتب عنه هذه احلقيقة مع علمنا أّن جبرا الّشاعر هو غير جبرا 

الرّوائي والّناقد واملُترجم والكاتب متعّدد األساليب.
ِصــورِه األخــرى، وأثره  ــا من  رواًج أقّل  حيث ظّلت صورته كشاعر 
الّشعري لم يكن كأثره الّثقافّي عموًما. إذ لم يظهر بوضوح على 
كان  بينما  الّالحقة..  األجيال  على  أو  تاله  اّلذي  عري  الشِّ اجليل 
أثره الّثقافي عميًقا وفاعًال، خصوًصا عبر ترجماته اّلتي جنح في 
ا ال سّيما ترجمته ملآسي شكسبير  ـً ّي اختيارها وفي صوغها عرب

ورواية وليم فوكتر ”الّصخب 
أثرًا  تركت  اّلتي  والعنف“ 

ّية. في الرّواية العرب
من  كثيرًا  جبرا  يكتب  لم 
الّشعر، ودواوينه املعروفة هي 

بحسب تواترها الزّمني:
وز في املدينة“ (1959)؛  ”متّ
(1964)؛  املغلق“  ”املدار 
”لوعة الّشمس“ (1979)؛ 
ــى ”سبع  ــذا بــاإلضــافــة إل ه
وهــو   (1989) قصائد“ 
إلى  ضّمة  صغير  ُكتّيب 

أعماله الكاملة في حينه.
األّول  ـــه  ـــوان دي صــــدور  مـــع 
جديًدا  شعرًيا  منًطا  أّن  بــدا 
القصيدة  أفق  في  يتجّلى 
ا  غريًب ليس  منًطا  ّية..  العرب
القصيدة  ـــورة  ث عــن  ــا  ــاًم مت
الّتفعيلّية اّلتي كان أطلقها 
أمثال  من  عراقّيني  شعراء 
ونازك  الّسّياب  شاكر  بدر 

املالئكة.
الّنثر  قصيدة  مرامي  بعض  عن  أيًضا  ا  غريًب يكن  لم  أّنه  كما 
الفريد  ديوانه  مقّدمة  في  شاعرنا  ويوضح  احلديثة.  اتها  وتقنّي
بالّتفعيلة، فبعض األبيات أو األسطر  أنَّه يعنى وال يعنى  هذا 
الّشعرّية موزون وبعضه غير موزون. واألمر نفسه ينسحب على 

القوافي اّلتي يستخدمها حيًنا ويغفر عنها حيًنا.
أّما ِسّر عمله الّشعري فيقوم على ”موسقة“ الفكرة والّصورة. كما 
ا أّي بحر عروضّي رتيب. فجاَءت ألفاظُه  يعّبر.. رافًضا رفًضا تاّمً
من  وقريبًة  الّنعوت  عن  بعيدًة  واالستخدام،  املعنى  في  مباشرًة 

ا. األلفاظ املجّسدة اخلالية من املجازات والّتشابيه والّصور تقريًب
على اإليقاع املتحرّر  وز في املدينة“  ديوان ”متّ لم تقتصر ”ثورة“ 
والّتقنّيات  اجلديد  الّشكل  على  وال  القصائد،  حّققته  اّلــذي 
املباشرة  ــاظ  ــف األل اســتــخــدام  ـــر،  ذك كما  ومنها  ــة..  ــّي ــوب ــل األس
دة ورفض الّنعوت ومصادر األفعال واالبتعاد عن االنثيال  واملجسَّ

العاطفّي والوجدانّي.

بل أّن ثورته شملت أيًضا املضمون 
شعر  عنده،  فالّشعر  العمق..  أو 
فقد  حــضــارّي،  وُبْعد  وفكر  قضّية 
”الّشعر  هذا  ديوانه  في  جبرا  خ  رسَّ
واسعًة  موجًة  مّثل  اّلذي  موزّي“  التَّ
ــس  ــي وأدون ــاب  ــّي ــّس ال فيها  شـــارك 
وعبد  اخلــال  ويوسف  حــاوي  وخليل 
فجاء  ــم..  وســواه البياتي  الوهاب 
في  الّتموزّية  الّظاهرة  ل  يتمثَّ ُه  كأنَّ

أبعادها كاّفًة: الرّمزّية، والوجودّية، والقومّية.
تصمد  لم  احلديث  العربّي  الّشعر  في  الّتموزّية  الّتجربة  أّن  ومع 
أيديولوجّي“  ”معادل  عن  البحث  حاول  تّيار،  أو  كموجة  كثيرًا 

للموقف الّشعرّي..
الّتجربة  هذه  عالمات  إحدى  ظّل  املدينة“  في  وز  ”متّ ــوان  دي فإّن 
ومنهم  ”متّوزّيني“،  أنفسهم  سّموا  اّلذين  الّشعراء  ولعّل  الفريدة. 
جبرا نفسه، ما لبثوا أن انتقلوا إلى جتارب أخرى معيدين الّنظر 
بالواقع  عالقتهم  وفي  الّسياسّي،   – احلضارّي  مشروعهم  في 

وعالقة الواقع باألسطورة.
ُنسّجل  أن  ُبدَّ  ال  ذلك  رغم 
شعراَءه  يخن  لم  وز“  ”متّ أنَّ 
وال الّشعراء الّتموزّيون خانوا 
واالنبعات  ــوت  امل أســطــورة 

لت بهذا ”اإلله“!! كما متثَّ
ما حدث، أّن القطيعة حّلت 
بني الواقع وتأويلة الّتّموزي، 
أو بني األسطورة وإسقاطاتها 
الواقعّية. حيث بدا واضًحا 
الّشعراء  أمعن  فيما  أّنــه 
في رؤاهم الّتموزّية الكبيرة 
ــزداد  ي ــّي  الــعــرب ــع  ــواق ال راح 
اغتراًبا وإغراًقا في ”املوت“ 
ــًدا عن  ــع ــت ــب ــــازّي، م ــــج امل
هذا  االنبعات..  احتماالت 
هذا  انتقال  ــى  إل باإلضافة 
”الواقع الّتعيس“ من خيبة 

قومّية إلى خيبة وجودّية.
ــراء  ــع ــّش فــــأدرك عــنــدهــا ال
األســطــورة  أّن  ــون،  ــمــوزّي ــّت ال
الواقع  وأّن  أسطورة  مجرّد 
وجه  له عن  يبحث  منهم  كّل  فراح  وأزماته..  بهزائمه  الواقع  هو 

آخر لتّموز.
نحو  اخلــال  يوسف  ــه  واّجت لب،  الصَّ جتربة  الّسّياب  فاستوحى 
عبر  أم  الّلغة  عبر  جديدة سواء  والدة  باحًثا عن  أخرى  مساحات 
ه نحو ملحمّية  الّتجربة الرّوحّية وامليتافيزيقّية، أّما أدونيس فاجتَّ

الّلحظة الّشعرّية.
وبالّنسبة ملبدعنا جبرا فقد شرع يبحث عن آفاق شعرّية يندمج 
الّشعراء  تغّنى  لذلك  اجلماعّي.  باخلالص  الّذاتّي  اخلالص  فيها 
أسطورة  متبّنني  باالنبعاث  جبرا،  مقّدمتهم  وفي  الّتموزّيون، 
الواقع  حاملني أّياها آماًال كبيرة وأحالًما أسقطوها على  وز“  ”متّ
ا في  ـً ا وشعرّي ـً ارًا فكرّي تّي الّسياسّي حّتى أصبحت ”الّتموزّية“ 
وز“ ومرادفاته في توظيف  آن واحد، فأكثروا من استعمال اسم ”متّ
ا حيًنا ومباشرًا حيًنا آخر.. ليظّل رمزًا  ـً ّي أسطورته توظيًفا إيحائ

للقيامة وعودة احلياة.

»U|– r�U�

ما وطئ احلقل
من ظّلِك

ال..
يراعي املفاجأة.

تسّلقُت أنفاسِك..
اآلسرة

وتهافْتُت..
على الفرصة الوحيدة.

أبحُث..
با عّما يتّوج الِصّ

ويلّوُن املغامرات..
متفاخًرا.

***

آن أوان..
أقدامي

ثّم دخلُت
متسّلًال..

إلى الّصْومعة..
احملّرمة

أتهادى.. كالكفيف.
وتلّصصُت..

بأنفاسي الغاِزَية
على الغّض الّراوي..

من الّشفاه.
بني رحاب الّسهر..

وما قاله..
احلكواتي

***

َعبْدُتِك..
بُلَغٍة قدمية
اسمها..

متيمة.. (تونترا)

ُيقاُل بها.. اجلمال.
يا لسحرها..

زّفُة اجلّن..
لإلنسان.

***

ِبُعجالٍة..
تبعثرت حساباتي

وَصدَرت..
آهة..

في هاتفِك.
***

وأنِت..
تواصلِت معها..

بتأّفٍف.
وأنِت..؟

أنِت الّسّيدة
طائرة..
من قش.

حتّلق..
وهي توشوش

ِبإغرائها
وعلى متنها

كّل َمن..
سرق الّنار..
اّلتي َرَوْتها..

حكايتي.
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اجلسم  بناء  عــن  املــســؤول  هــو  الّنمو  هــورمــون 
الّطفولة.  مرحلة  فــي  خــاّصــة  عليه،  واحلــفــاظ 
وتتراجع  الصحّي.  النمو  لعملّية  أساسّي  فهو 
مستوياته مع التقّدم في العمر، وقد يسّبب ذلك 

ظهور عالمات الشيخوخة املبكرة.
تختلف عملّية إفراز الهورمون من فرد آلخر (حسب طبيعة جسمه) وفي 
الفرد نفسه على مدار حياته وحّتى في ساعات نومه (فهو يكون أنشط 
أثناء النّوم)، وميكن تعزيز إفراز الهورمون بشكل طبيعّي بني األطفال 

واملراهقني األصغر سًنا لتحقيق طفرة في الّنمو.
 ∫bŽU�ð w²Ò�« ‚dD�« iFÐ

رفع مستويات الدوبامني: يجب تناول األطعمة الغنية بالدوبامني وعلى 
رأسها الفول. وال ينصح األطباء باستسهال تناول املكّمالت الغذائّية ملا 

تخبئه من آثار جانبّية على املدى الطويل.
النوم: تشير األبحاث إلى أّن مّدة النوم تلعب دوًرا هاًما جًدا في عملّية 
والعميق  املتواصل  النوم  من  ساعات   9 إلى    7 من  متوسط  النمو، 
يساعد في زيادة إفراز الهورمون الطبيعي. مع األخذ باالعتبار أّن النوم 
ليًال هو األكثر فائدة وليس نوم الّنهار بسبب إفراز اجلسم ملادة امليالتونني 

(التي تنشط ليًال). 
∫WO�U²�« `zUBM�UÐ oOLF�« ÂuM�« vKŽ ÿUH(« sJ1Ë

- ضبط درجة حرارة الغرفة اخلاّصة إلى مستوى مريح.
- احلّد من تناول الكافيني أو الكوال قبل النوم، واالكتفاء باملاء واحلليب.

- االسترخاء بحمام دافئ، واالبتعاد عن مصادر اإلزعاج، كالتلفزيون 
أو التلفون.

ÂuMK� œuK)« q³� …dýU³� q�_« ÂbŽ∫ تنصح األبحاث بعدم تناول 
الّطعام على األقل 3 ساعات قبل النوم لعّدة أسباب: أّولها جتّنًبا خلطر 
اإلصابة بالّسمنة وضعف عملّية الهضم، وإضافًة لذلك فمع إنتاج اجلسم 
لإلنسولني يضعف إنتاج اجلسم لهورمون النمو مع مستويات اإلنسولني 

املرتفعة.
W{U¹d�« WÝ—U2∫ تساعد الرياضة أو أي شكل من أشكال الّنشاط 
البدني كتمدد العضالت واألربطة واألوتار بشكل مباشر بزيادة سريان 
الّتدريبات يرتفع إفراز الهورمون.  الهورمون باجلسم، ومع زيادة كثافة 
بعد  الباكر  الصباح  هي  منها  املستفاد  الّتمرين  أوقات  أفضل  وتكون 

االستيقاظ.
»)Ê“u�« vKŽ ÿUH∫ ينصح األطّباء باحملافظة على الوزن ومراقبة أي 
زيادة للّصحة بشكل عام، ولكن تؤثر زيادة الوزن بشكل مباشر على 
إنتاج الهورمون، خاّصة عند تناول األطعمة الّدسمة والغنّية بالسكرّيات، 

حيث يتأثر إنتاج اإلنسولني.
من  اجلسم  لتنقية  واألهم  الرئيسي  اجلهاز  هو  الكبد   ∫b³J�«  nOEMð
واملصّنعة  الدسمة  واألطعمة  السّيئة  الغذائّية  العادات  وتؤّثر  الّسموم، 
الكبد  أّن  باالعتبار،  األخذ  أيًضا،  املهم  من  الكبد.  عمل  كفاءة  على 
يستقبل هورمون النمو اّلذي تنتجه الغّدة النجامّية ويحّوله ملرّكبات تشبه 

اإلنسولني، وهي املسؤولة عن حيوّية وظائف اجلسم وتأخير الّشيخوخة.
وذلك  الّنمو،  لهورمون  اجلسم  إفراز  على  الّضحك  يساعد   ∫p×C�«
ألّنه يضعف من إنتاج هورمونات الّتوّتر التي تؤّثر على النمو، وينصح 
باالنخراط في أنشطة إيجابّية وممتعة تسّبب السعادة وتبعد شبح التوتر. 
حيث كشفت األبحاث أّن إنتاج الهورمون في اجلسم يزيد بنسبة 87% 

بعد مشاهدة فيلم كوميدي.

 ÃUł“ qOł«—«
 bÓO� …¡U{« l�

ÃÆ‘ 140 » jI	

 Happy

New Year
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—U−¹û�
UHOŠ w� rÝ« t� W�öŠ Êu�U�

Â“«uÒK�« lOLł qLA¹
ÒwzU�½ qOL& e�dL� ¨U ÎC¹√ ¨`KB¹

 ∫vKŽ ‰UBÒðô« ¨WÒO�U{≈ qO�UH²�
0544911918

 ”√—Ë  bO−*«  œöO*«  bOŽ  W³ÝUM0  5KH²;«  ÂuLŽ  TMNð  d¹Ëb²�«  …œU??Žù  ¢ô«¢  WOFLł
 W�—U³*«  …d²H�«  Ác¼  w�  p²Ýö³�«  w½UM�  d¹Ëbð  WK�«u�  v�«   —uNL'«  uŽbðË  UL�ÆWM��«
 …—«œ« X�U�  WM��« ”√—Ë bO−*« œöO*« bOŽ ‰uKŠ W³ÝUM0ÆW¾O³�« …œuł 5�% qł« s�
 ÂUŽ q�Ë bOFÝ «bOŽ rN� WOML²� 5KH²;« ÂuLŽ v�« W¾MNð tOłu²Ð ¢ô«¢ d¹Ëb²�« WOFLł
 WOI¹u�ðË  WO�öŽ≈   öLŠ  …dOš_«   «uM��UÐ  WOFL'«  XIKÞ√  b�Ë  «c¼ÆdOÐ  lOL'«Ë
 …œuł  5�%  q??ł«  s�  WOJO²Ýö³�«  w½UMI�«  ŸUłd²Ý≈  Ÿu{u�  e¹eFð  q??ł«  s�  WH¦J�
  U�ÝR�Ë  «bKÐ …bŽ XKBŠ –« wÐdF�« jÝu�« w� «dO³� UÐËU& v�ô Íc�« d�ô« ªW¾O³�«
 b�ËÆW¾O³�« W¹ULŠ d¹“Ë —uC×Ð «dšR� rO�« qHŠ w� ¢d¹Ëb²�« ÂUÝË¢ vKŽ WOÐdŽ rOKF²�«
 d¹Ëb²�« WOL¼_ wŽu�« e¹eFð qł« s� «—U³ł «bNł …b¹b'« WO�öŽô« WKL(« w� ¢ô«¢ X�cÐ

 Æ«bł …dO³� dNA�« «c¼ w� w½UMI�« „öN²Ý« W³�½ Ê« UN�«—œù „—U³*«dNA�« w� W�UšË

 W�Uš lzUý d�« v�« …dOšô«  «uM��« w� ‰u%  U½uK³A�« Â«b²Ý«
 wHCð  UN½u�Ë ¨—«b??'« vKŽ UNIO³Dð W�uN�� ¨  ·dG�«  rOLBð bMŽ
 ‰UJý« d�uð V³�Ð ’Uš dNE� —«b'« wDFðË W�dGK� eO2 dNE�
 w� UN�«b²Ý« `KB¹ «cN�Ë W¾O³�« WI¹b� ¨?UNM�  WŽuM�  U�uÝ—Ë

Æ‰UHÞô« ·dž
 w� v²Š Ë«  ‰UHÞô«  ·dž w�  U½uK³A�«  oO³Dð ÊËb¹dð r²M� «–U�  
 WO�U¦� W−O²½ vKŽ ‰uB(« ÊËb¹dðË ¨ÂUFD�« ·dž Ë« WAOF*« ·dž
 W�dA�«  ¨—u³LÞ  W�dý  s�  W�bI*«   «uD)«  Ác¼  ŸU³ð«  ô  rJOKŽ  U�

Æœö³�« w� ¡UM³�« œ«u�Ë Ê«u�ô« ‰U−� w� …bz«d�«
ø U½uK³A�« l� qLF�« WOHO�

qLFK� W¹—ËdC�« œ«u*« UI³�� «ËdCŠ
©ÊbF� Ë« VAš ¨—«bł ®WO²×²�« vM³�« V�Š ¨»uKD*« ÊuK�UÐ ÊU¼œ

»uKD*« qJA�UÐ W½uK³ý
q�M²Ýô« …Uýd�

¡öD�« U¹UI³� dOG� s×� Ë« WOMO�
∫ qLF�«  «uDš

 W�—Ë  vKŽ  W½uK³A�«  ‰ULF²Ý«  vKŽ  ÊdL²�«  V−¹  qLF�UÐ  ¡b³�«  q³�
ÆWOł—Uš

 Ê√  s??�  b�Q²½  Æ’U??š  mL�  WDÝ«uÐ  —«b???'«  vKŽ  W½uK³A�«  oBK½
 bz«e�« ¡öD�« q¹e½Ë ÊU¼b�« ¡UŽË w� UNFC½ ÆWHOE½Ë W�Uł …UýdH�«
 W½uK³A�«  q???š«œ  Êu??K??�«  ‘d??½  Æ÷d??G??�«  «c??N??�  WBB*«  W³KF�«  w??�
 WŠU�*«  v??�≈  UNKIM½Ë  —c??×??Ð  W½uK³A�«  q??¹e??½  Æ…U??ýd??H??�«  ‰ULF²ÝUÐ

ÆqLF�« WFÐU²* Èdš_«
 

d¹Ëb²�« …œUŽù ¢ô«¢ WOFLł

 ‚dD�UÐ W½uK³A�« Â«b²Ý«
—u³LÞ l� W×O×B�«
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f O �U �œ  Ë   d �≈©ÕÓd³ ÓA*«Ë W ÒO�UF�UÐ®

 ¨WÒOAŽ«Òb�«  W�UŽÒe�«  s�  ÈËU²H�«  sŽ  UMFLÝ  U�  bFÐ  ™™
 VMł  sŽ  U¼uMKŽ√Ë  ¨…dO³�Ë  …dOG�  qJÐ  U¼Ë—b�√  wÒK�«
 ÊËb¼UA*«Ë ¨ÊuFL²�*« t³KD¹ U� ÈËU²� X½U�Ë ÆÆ·dÞË
 ÈËU²� sŽ …dOš_« …Òb*« w� UMFLÝ ÆÆrN	¹UA� b¹d¹ U�Ë
 a¹UA�  ÈËU??²??�  ÍU??¼  X??½U??�Ë  ÆÆ5LK�*«  dOž  s??�  a¹UA�
 °œuN¹ vKŽ ‰Ëc¼ fÐ gŽ«œ ŒuOý q¦� rO½U ÒÐ— Ë√ ¨œuN¹
 XM� U??�  U??½√  WIOI(« ÆÆÈËU??²??H??�«  ÍU??¼  s??�  U½d²�¹ t??K??�«Ë
 V²� w� …œułu� ÈËU²H�«  ÆÆl
«u�«  u¼ «c¼ sJ�  ÆÆ‚ÒbB�

Æ.—UH��«Ë ÁUšöN�«
 wý≈  Æ`³ ÒB�UŽ  W³OÞË  …uKŠ  ¨ÈËU²�  WÒ¹uý  «uFLÝ«  ™™

∫fHÒM�« `²HÐ
  U
uK	*« q� oKš ¨t½U×³Ý tK�« wMF¹ ¨rO¼u�√ uÒ½√ U0 ≠
 q�  w??M??F??¹  ÆÆÍœu???N???¹  ÊU???�  «c???¼  Âœ¬Ë  ¨‰ ÒË_«  Âœ¬  W??�b??)

°ÍœuNO�« Âœ¬ W�b) w¼  U
uK	*«
 »uFý q??�  Â“ô ÆÆ—U??²??	??*«  t??K??�«  VFý œuNO�«  u??? Ò½√  U??0 ≠
 Æ UMzUJ�«Ë   U
uK	*«  v
—√  œuNO�«  uÒ½QÐ  ·d²Fð  ÷—_«
 q� Â“ô ÆÆ÷—_« »u??F??ý q??� s??� d??¦??�√ 5??ÝÒb??I??� œu??N??O??�«

°r¼b³FðË rN� lC	ð »uF ÒA�«
 ô ÊuJÐ ÍœuN¹ vKŽ wý≈ Í√ wJ×Ð Ë√ bI²MÐ bŠ«Ë q� ≠

  ÆtK�« V×Ð U�Ë ÍdBMŽË ¨w�UÝ
 Æq�F�«Ë 6ÒK�« —b²Ð wÒK�« ÷—_« w¼ œuNO�« ÷—√ uÒ½√ U0 ≠
 ôË q�Ž W�( ôË r¼dOž «uDF¹ U�Ë UNK� U¼Ëcšu¹ Â“ô

°VOKŠ vÒ²Š ôË ¨6� WDI½
 rNOKŽ  Ÿ Ò“Ë  tK�«  ¨—U??²??	??*«  tK�«  VFý  ¨œu??N??O??�«  u?? Ò½√  U??0  ≠
 o¹dÞ sŽ ÷—_« rN� V²�Ë ¨5ý«uJ�«Ë uÐU ÒD�UÐ ÷—_«

ÆÆw�U×� tK�« UOŠ g� ¨‰bŽ VðU�
 rO¼«dÐù U¼UDŽ√ ¨÷—_« ÍU¼ œuNO�« vDŽ√ tK�« uÒ½√ U0 ≠

Æ3_«Ë »uF ÒA�« Òq� ·«d²ŽUÐ U¼Ëcšu¹ Â“ô ÆÆtK�½Ë
 r¼UDŽ√ ¨œuNOK� q�F�«Ë 6ÒK�« ÷—√ vDŽ√ tK�« uÒ½√ U0 ≠
 WKłb�  sJ�  ¨Êœ—_«  dNM�  g�  ô  ÆÆdNÒMK�  d×³�«  s�  U¼U¹≈

°ÆÆ «dH�«Ë
 ÆÆ÷—_« U½—ÒdŠ UMŠ≈ «u�uIÐ 5ÒK²;« œuNO�« pO¼ ÊUAŽ ≠
 U� Æ«b( UNODFMÐ U�Ë ÆÆœ«bł_«Ë ¡UÐü« ÷—√ UMFłd²Ý«Ë

°tK�« UOŠ pO¼ UNO� ◊ÒdHMÐ
 5³Ò³D*«  s??�  «u??³??�U??ÞË 5??�U??šU??(« «u??K??Ž“ pO¼ ÊU??A??Ž ≠
 »dF�«  «uHF�¹  U�  rN½≈  ·UFÝù«   «—UÒOÝ  w�  5HF�*«Ë
 wÐdF�«  fD�  «–≈Ë  ÆœuNO�«  u Ò−M¹  Â“ô  ¨ Îô ÒË√  “rOK³Ó;«”

° u1 tOKš

 vLÝ√ ¨rNM� ÂU??šU??(« U?? Î�u??B??šË ¨Íœu??N??O??�«  u??? Ò½√  U??0 ≠
 vKŽ  oB³¹  Ê√  ÍœuNOK�  `L�¹  ¨W?? Ò¹ËU??L??�??�«   U
uK	*«

°ÆÆw×O�*« Í—u)« Ë√ rK�*« aO ÒA�«
 bO�√Ë  …—U?? ÒO?? Ò�??�«  w??�  …√d???*«  b×Ð  Íœu??N??O??�«  bFI¹  ŸuM2  ≠
 Ë√ ¨Ê«uO(« bŠ bFI¹ ÍœuNOK� ·dý√ ÆÆ’U³�« w� ŸuM2

°ÆÆfÒ½b*« wÐdF�« bŠ
 s� q� ∫v²�√ ¨“ŒË—UÐ Ëdš“” nOÝu¹ U¹b�uŽ ÂUšU(« ≠

°5²ÒÐ«œ 5Ð d³Ž uÒ½Q� 5ð√d�« 5Ð d³F¹
°X³ Ò��« Âu¹ d�Uþ_UÐ WKLI�« o×Ý ôË q²
 ŸuM2 ≠

 Ë√ wÐdŽ ÊUL� ‚džË ¨WŠU³ Ò��« W�dÐ w� ÍœuN¹ ‚dž «–≈ ≠
 ÍuG�«Ë ¨ Îô ÒË√  ÍœuNO�«  cIMð  Â“ô ¨“Íuž”  wMF¹ ¨w³Mł√

 °ÆÆ_ Ë√ uðcI½√ Ê≈ rN� g�
 WDK²	� W�dÐ w� WŠU³��« s� qC�√ d¹eM)« r( q�√ ≠

°œuNO�« dOžË œuNO�« 5Ð Ë√ ¨¡U�ÒM�«Ë ‰UłÒd�« 5Ð
   °dD)« X
Ë …√d*« q³
 qłÒd�« –UI½≈ Â“ô ≠

 °°uKL�QÐ VFý cI½√ uÒ½Q� ÍœuN¹ h	ý cIM¹ s Ó� q� ≠
°°«u ÒLC½« œuNOK� UMÐdŽ U¹Ë °°ÆÆ«uKL� öÒK¹ »dF�« ŸË

°°ÆÆU Ò�√ W Ò¹œuN¹ ÈËU²� U Ò�√ °°ÆÆÈËU²� «u�uIÐË
©”UO�« uÐ√®

W Ò�œuN� ÈËU��
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 rKO�  »U??F??�«  “b??�U??½Ëb??�U??�  w??�  j??I??�Ë Êü«
fðuMO³�«

The Peanuts Movie
fðuMO³�« ∫ÊË«dÐ w�—UAðË wÐuMÝ

 »UF�√  10  Ÿ“uð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 l�  fðuMO³�«  rKO�   UOB	ý  s�  WHK²	�
 rKO�  fðuMO³�«  rKO�  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q�
 WOB	A�  œU??F??Ð_«  wŁöŁ W�d×²�  Âu???Ý—
   ÆU�UŽ 35 cM� ‰Ë_« rKOH�«≠…dONA�« wÐuMÝ
 q�  l�  fðuMO³�«  rKO�  »UF�√  Êü«  «uFLł«

ÆqO� wÐU¼ W³łË
 l�u� w� »UF�_«  lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô«
wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

 ŸËd?????� l???O???L???ł w?????� …b????ł«u????²????� »U?????F?????�_«
 v²Š  qO�  wÐU¼  W³łË  q�  l�  “b�U½Ëb�U�

ÆÊËe	*« œUH½

 The Peanuts Movie œb¹b'« wÐuMÝ rKO� »UF�√
“b�U½Ëb�U� w� Êü«

w½UMIK� VOK(« bOFÔð UðU?Ñ?Þu¹ ∫t�H½ bOFÔ¹ a¹—U²�«
d¹Ëb²�« …œUŽù WKÐU� w½UM� w� “wMG�« VOK(«” oKDÔð UðU?Ñ?Þu¹

 iH	M¹ Ê√ lÒ�u²*« s� ¨ÃU²½ù« nO�UJð ÷UH	½≈ bFÐ
pKN²�LK� wzUNM�« dF Ò��«

 ÊuOK�  33  —UL¦²Ý«Ë  ¨d¹uD²�«  s??�  5²MÝ  bFÐ
 W³K×�  √b????Ð ¨…b???¹b???ł W??O??łu??�u??M??J??ð w???� q??J??O??ý
 s� ÎôbÐ w½UM� w� wMG�« VOK(« ÃU²½SÐ UðU?Ñ?Þu¹
 W³�ÒM�UÐ « ÎdO³� « Î“UO²�≈ d³²F¹ Íc�« d�_« ¨5ð«dJ�«
 VOK(«  „öN²Ý≈  s�  sÒJL²OÝ  YO×Ð  ¨pKN²�LK�
 WÒOL� W³�«d� s� tM ÒJ Ô9 d¦�√ W×¹d� …u³FÐ ÒwMG�«

ÆUN²ÒO�UHý qCHÐ WMOMI�« w� WÒOI³²*« VOK(«
 nO�UJð  XCH	½≈  ¨W¦¹b(«  UOłu�uMJ²�«  qCHÐ
 dFÝ  iOH	²Ð  UðU?Ñ?Þu¹  X�U�  «c??N??�Ë  ¨ÃU??²??½ù«

ÆUÎ³¹dIð 17.5% ?Ð —U Ò−²K� wMG�« VOK(«
 …d²�  qODÔð  UOłu�uMJð  d¹uD²Ð  UML�”  ∫‰uI¹  UðU?Ñ?Þu¹  W³K;  ÂUF�«  d¹b*«  ¨ËÇË—U??Ý  Â«—
 w½UMI�«  ÆUMMzUÐe�  “U²2  ÌdF�ÐË  WO�UŽ  …œu−Ð  VOKŠ  .bIð  s�  UMM ÒJ Ô9Ë  VOK(«  Wł«eÞ
 w�  w½UMI�«  W¾³Fð  WÒOKLŽ  ÆU¼d¹Ëbð  …œU??Žù  WKÐU�  w¼Ë  pO²Ýö?á?�«  s�  WŽuMB�  …b¹b Ò'«
 «c¼  qCHÐ  ÆW¾O³�«  vKŽ  W³K;«  dOŁQð  hÒKIðË  W¾O³K�  d¦�√  W??¹ ÒœË  d³²FÔð  ¨…b¹b'«  WM�U*«
 iOH	²Ð W�dA�« X�U� w�U²�UÐË ¨wMG�« UðU?Ñ?Þu¹ VOKŠ ÃU²½≈ nO�UJð XCH	½≈ ¨d¹uD²�«

Æ“—U Ò−²K� dF Ò��«
 Ë–  ÂuO��UJ�«  ÊQÐ  ÀU×Ð_«  Ò5³ÔðË  ÆD  5�U²O?ÑË  ÂuO��UJ�«  vKŽ  Íu²×¹  wMG�«  VOK(«
 d¦�√ U Î�öN²Ý≈ `O²Ô¹ t½_ ¨wMG�« VOK(« s� Á—bB�Ë r�'« w� …“U²2 ’UB²�≈ WÒOKÐU�
 5ðË—á Â«—Ç 6.4 vKŽ Íu²×¹ UðU?Ñ?Þu¹ s� wMG�« VOK(« ¨W�U{ùUÐ ÆUÎO³�½ WKOK� WÒOLJÐË

Æ»u� q� w� WO�UŽ …œu−Ð VOKŠ

…uNI�« ÊuÒ³×¹ ÊuJKN²�*« ∫— ÒuD²ð —uNI�« W�UIŁ
 t{dFð U� j³C�UÐ «c¼Ë WAFM*«Ë …bÒO'«

”Ë«d²ý s� XOKŽ …uN�
 ÊuF²L²¹ r¼Ë ¨tł—UšË XO³�«  w� WK ÒCH*«  rNðuN� qOz«dÝ≈ w� …uNI�«  uJKN²�� »dA¹
 U??¼œ«b??Ž≈  ‚d??ÞË  UN�UM�√  Êu�dF¹  YOŠ  ¨…uNI�«  W�UI¦Ð  oÒKF²¹  U??�  qJÐ   W??F??Ý«Ë  …d³	Ð
 …uN� 5JKN²�*«  vKŽ ÷dF½ Ê√  v�≈  U Î�Ëœ vF�½ …dO³� …uN� W�dý UM²HBÐË ÆWHK²	*«
 …uNI�«  W�UIŁ  s�  « Î¡e??ł  ÊuJðË  rN�uO�Ë  rNðUłUO²Š«  wÒ³KðË  r??z«œ  qJAÐ  …œu??'«  WO�UŽ

 Æ…— ÒuD²*« WOKOz«dÝù«
 pKN²�*«  vKŽ  d?? ÒŁR??¹  Íc???�«  w�Ozd�«  t?? Òłu??²??�«  Ê≈
 ¨trading up   ???????�≈  t???? Òłu????ð  u????¼  w???K???O???z«d???Ýù«
 pKN²�*«  Ê_  p????�–Ë  ¨5??�??×??²??�«Ë  d??¹u??D??²??�«  Í√
 …uNI�«  ‰uŠ  tðU�uKF�  oOLFð  b¹d¹  wKOz«dÝù«
 d	�√Ë qC�√ s�Ë WIzU� …œuł  «– …uN� ‰ËUMðË

 Æ·UM�_«
 U ÎF ÒÝuð  bNA¹  u�¹—Ä?Ýù«  …uN�  »dA�  t Òłu²�«
 w??¼U??I??*«Ë …d??O??³??J??�« w??¼U??I??*«  U??J??³??ýË X??O??³??�« w??�
 „UM¼  ¨p??�–  v??�≈  W�U{ùUÐË  ¨‚œUMH�«Ë  …dOGB�«
 to  WI¹dDÐ …uNI�«  »dý WO³Fý w� dO³� ŸUHð—«
 w� u�¹—Ä?Ýù« ‰U−� ŸU�Òð«Ë — ÒuDð …«“«u0 Ægo
 …uNI�«  ÊS??�  ¨…d??O??š_«  WMÝ 20  ???�«  ‰ö??š qOz«dÝ≈
 ‰«e??ð  ô  ©W½u×D*«Ë  WBÒL;«  …uNI�«®  WO�d²�«
 5JKN²�*« UNO�≈ »c&Ë rz«œ qJAÐ — ÒuD²ðË uLMð
 WO³FA�« …uNI�« W¾� UN½≈ ¨»U³A�« qOł s� œb Ô'«

 w�  …uNI�«  wJKN²��  ·uH�  w??�  « Î—U??A??²??½«  d??¦??�_«
 W�UIŁ rzö¹ U� q� UMðuN� wJKN²�* ÂÒbI½ ¨”Ë«d²ý s� XOKŽ …uN� w� ¨s×½Ë ÆqOz«dÝ≈

 ÆUNÐ nG ÒA�«Ë Ác¼ …uNI�«
 Z�bðË WNÒ³M�Ë WAFM Ô� wN� ¨WO�uO�« …UO(« s� ¡eł w¼ WO�d²�« …uNI�« ÊUÐ s�R½ s×½
 ¨W{U¹d�« r�UŽ s� « Î¡eł X×³�√ WO�d²�« …uNI�« ÆWO Ò� (« …bzUH�«Ë WOHOþu�« …bzUH�« 5Ð
 bŽU�¹Ë —uFA�« s Ò�×¹ WO{U¹d�« s¹—UL²�« q³� WO�d²�« …uNI�« s� »u� ‰ËUMð Ê√Ë W�Uš

 ÆqC�√ …—uBÐ s¹—UL²�UÐ ÂUOI�« vKŽ
 nK²	� Â«b	²Ý« ‰öš s� ’U	ý_« s� WFÝ«Ë WŽuL−* qC�_« .bIð v�≈ `LD½ s×½
 q�«u²�«   U??J??³??ýË  ©UO�ðUJO�Ä√®   UIO³D²�«  ¨n??×??B??�«Ë  Êu¹eHK²�«  ∫Âö????Žù«  q??zU??ÝË
 ¡UMÐ√Ë »U³A�« l� q�«u²K� “tO�UJ¹“uO�” q¦�  ôUH²Šô« w� W�—UA*« p�c�Ë ¨wŽUL²łù«

 Æo¹dD�« W¹«bÐ w� …uN� wJKN²�� ÊËd³²FÔ¹ s¹c�« W³O³A�«
 ÷ËdŽ  ‰öš  s�  »U³ý  5OIOÝu�  l�  ÊËUF²�UÐ   UÞUA½Ë   UO�UF�  r ÒEM½  s×M�  p�c�
 pýË vKŽ s¹c�« »U³A�« 5Ð s� « Î—uNLł “wM³½“Ë ¨XOKŽ …uN� »u� l� WÒ¹œËË WÒOB	ý
 b Ò�Q²�«Ë oÒI×²�UÐ r²N½ ‚UO��« «c¼ w�Ë ¨rN¹b� q ÒCHÔ*« …uNI�« s� Ÿu½ ‰Ë√ ‰uŠ —«d� –U	ð«

 ÆVÝUM�Ë rzö� t{dF½ Íc�« b¹b−²�« Ê√ s�
 qLAð  w²�«  WO*UF�«  …uNI�«  WŽUM�  WK�KÝ  s�  « Î¡eł  qÒJA½  s×M�  ¨…dO³�  …uN�  W�dA�Ë
 ©U²�¹—UÐ®  …u??N??I??�«  ÍÒb??F??�  ¨w??¼U??I??*«  ¨…u??N??I??�«  WŽUM�  w??�  5K�UF�«  ¨5??? ÒÐd???*«Ë  5??Ž—«e??*«
 ¨…uN� qC�√ .bIð w� —«dL²Ýô« u¼ œö³�«  w� …uNI�«  wÒ³×� ÁU& UM�«e²�≈  Æ5JKN²�*«Ë
 …uNI�« U¹UJŠ w� rN²�—UA� p�c�Ë ¨V×½ UL� U Î�U9 …b¹błË WOK�√ ¨WF²2Ë …c¹c� …uN�

 ÆWOIOIŠ WF²� w�uO�« …uNI�« »u� »dý s� qF& w²�«

¡U²A�« ÂËb� W³ÝUM0 u½UÝ s� `zUB½

 XO³�UÐ  W¹UMF�«  ‰U−� w� …bz«d�«  W�dA�«  ¨u½UÝ Òd�¹ ¨—UD�_«Ë ¡U²A�«  qB� »«d²�«  l�
∫t²¹UN½ v²ŠË ¡U²A�« qB� W¹«bÐ cM� pI�«dð w²�« `zUBÒM�« iFÐ ÂÒbIð Ê√ ¨tHOEMðË

 sJ�Ë nOB�« qB� w� UNM¹e	ð bFÐ …œU Ò−��« Ã«dš≈ -—Òd�Ë ¨ ÎöOK� œ—UÐ Ã—U)UÐ u'«
 n ÒEM¹ Íc�« œU Ò−��« Ëá?�Uý ¨“”u�á rO×ODý” u½UÝ «uÐÒdł ø—U³G�UÐ W¾OK� UN½√ r²EŠô
 W×z«— tHKš „d²¹ ÆXO³�« —U³ž YŽ œdD� W�Uš —uDŽ W�öš vKŽ Íu²×¹Ë Í—cł qJAÐ

ÆœU Ò−��« Ÿ«u½√ qJ� rzö�Ë ¨WLŽUM�«Ë WAFM*« ÊuLOK�«
 nOB�«  fÐö�  Â“—  sJ1  nO�  sJ�Ë  ¨¡U²A�«  fÐö�  W½«e)«  s�  r²łdš√  rJ½√  pý  ô
 wýuÝ  u½UÝ  wKLF²Ý«  °«Îb??ł  jO�Ð  øW??½«e??)«  w�  WFÝ«Ë  s¹e	ð  WŠU��  ‰UGý≈  ÊËœ
 WŠU��  s�  75%  v²Š  d�uð  ∫b??Š«Ë  Z²M�  w�   UOKLŽ  5  ¨Âu??�U???Ñ  ”UO�√  ¨‰U½uOA�Ë—á
 ¨ «dA(«  ‰ušœ  ¨sHF�«  — ÒuDð  s�  wL%  ¨”UO�_«  s�  ¡«uN�«  jHý  o¹dÞ  sŽ  s¹e	²�«
 bLBðË WMO²� ¨WÒ¹u� ÆrJ;« UN�öž≈ qCHÐ ¡U*« ‰ušœ lM9 ÆŒUÝË_«Ë WN¹dJ�« `z«Ëd�«

Æ— ÒdJ²*« ‰ULF²Ýö� WLzö� ¨ Îö¹uÞ
 WE�U;«  UMMJ1  nO�  ÆqO�G�«  W�U ÒA½  ‰ULF²ÝUÐ  U ÎFOLł  √b³½  ¨—UD�_«Ë  ¡U²A�«  ÂËb�  l�
 …Ë«dÞË W�uFMÐ “r²N¹” uN� ¨W�UAMK� ULO�J� u½UÝ wKLF²Ý« ørŽU½Ë d ÒDF� qO�ž vKŽ
 ∫«Îbł  jO�Ð  W�UAMK�  ULO�J�  ‰ULF²Ý«  ÆW�UAM�«  w�  U¼œułË  ¡UMŁ√  U¼dODFðË  fÐö*«
 …b* W�UAM�« wK ÒGý rŁ s�Ë  U Òý— 10 w Òý Ô—Ë »U³�« w×²�≈ ¨nOAM²�« WOKLŽ wN²Mð U�bMŽ
 dÒ�u²� Æd ÒDF�Ë rŽU½ qO�ž vKŽ 5KB×²Ý «cJ¼Ë ¨«Îbł WCH	M� …—«dŠ Wł—bÐ ozU�œ 10

Æ—b½Ñ?�Ë p�� ¨g¹d� «d²�Ë√ ¨í?O²�MÝ ∫u½UÝ s� qO�G�«  U¹ÒdD* WLzö� `z«Ë— Àö¦Ð
 ¨sHF�«  Ê ÒuJ²¹  bI�  ¨œd??³??�«Ë  WÐuÞd�«  V³�Ð  ¡U²A�«  w�  c�«uM�«  `²�  Âb??Ž  q ÒCH½  UM½√  U0
 WÐuÞd�« ¨ÍdDH�« sHF�« Ê ÒuJð lM�Ë ¡«uN�« nOH& qł√ s� ÆÂUL×²Ýô« W�dž w� W�UšË
 ¡UŽË w� qB¹ Z²M*« ¨WÐuÞd�« lM1Ë sHF�« h²1 Íc�« g¹d� u½UÝ wKLF²Ý« ¨sHF�«Ë
 WÐuÞÒd�« ’UB²�« vKŽ …—b�  «– W�Uš  ôuÝá?� vKŽ Íu²×¹Ë ‚öžù« rJ×� pO²Ýôá

ÆW�dG�« W¹Ë«“ w� tF{uÐ `BM¹ ¨¡UŽu�« qš«œ “U¼“U−²Š«” Ë u'« s�

…b¹bł  ULOKFð – ‰UHÞ_« Èb� …—«d(« iHš

 l Ò{dK� Âôü« 5J�ðË …—«d(« iH) l$_« u¼  U�²� W�dý s� ‰uLO�u½  u³OD³OÞ
…b¹bŽ U¹«e0 “U²1 u¼Ë ‰UHÞ_«Ë

 ‰UHÞ_«  Èb??�  …—«d???(«  iHš  ÊQAÐ  …b??¹b??ł   ULOKFð  Î «d??šR??�  WÒO×B�«   U??N??'«   —b???�√
 v�≈ …—«d(« qBð 5Š ÊuJ¹ r�'« …—«dŠ Wł—œ w� ŸUHð—ô« ÒÊ√ d�c¹ Æl Ò{d�«Ë œôË_«Ë
 V³��« sJ� ¨…—«d(« ŸUHð—« v�≈ ÍœRð w²�« q�«uF�« s� b¹bF�« p�UM¼Ë Æ‚u� UL� Wł—œ 38
 UNð«–  b×Ð ÎU{d� X�O� WFHðd*«  …—«d(« Ê–«  ¨W¹bF*«  ÷«d�_«  u¼ —UGB�«  Èb� lzUA�«
 ”√— ŸUłË√Ë œdÐ …d¹dFA� VÒ³�ð WO�UF�« …—«d(« ¨p�– rž— ¨÷d*« ÷—«uŽ bŠ√ U Ò/«Ë
 iH	Ð WIKF²*« …b¹b'«  ULOKF²�« r¼_ ÎUB	K� Íu×¹ d¹dI²�« «c¼ Æ öCF�« w� ŸUłË√Ë

∫…—«d(«
 ø…—«d(« ”UO� WÒOHO�

 o¹dÞ  sŽ  t�«b	²ÝUÐ  `BM¹  ÆWO�UF�«  W�b�UÐ  “U²1  ≠ÍœU??Ž  w�U²O−¹œ  …—«d??Š  ”UOI�
 “ËU−²ð s¹c�« œôËú� rH�« o¹dÞ sŽ Ë√ ¨—UGB�« ‰UHÞ_« Èb� jÐù« X% Ë√ ÃdA�« W×²�

Æ «uMÝ fL)« r¼—ULŽ√
Æ‰UHÞú� t�«b	²ÝUÐ v�u¹ ô ≠włUł“ wI³z“ …—«dŠ ”UOI�

Æt�«b	²ÝUÐ v�u¹ ôË oO�œ dOž –W�UB� qJý vKŽ …—«dŠ ”UOI�
  ÆUN�«b	²ÝUÐ v�u¹ ôË WIO�œ dOž ≠5³−K�  UI�ô

 …—«d(«  ”UOI*  q¹b³�  t�«b	²Ý«  sJ1  ≠  5³−K�  ¡«dL(«  X%  WFý_UÐ  …—«dŠ  ”UOI�
ÆW�œ q�√ tÒ½√ l� ¨w�U²O−¹b�«

 …—«d??(«  ”UOI*  q¹b³�  t�«b	²Ý«  sJ1  ≠  Ê–ú??�  ¡«dL(«  X%  WFý_UÐ  …—«d??Š  ”UOI�
ÆW×O×B�« …—uB�UÐ tJ�0 WD³ðd� t²�œ ÆW�œ q�√ tÒ½√ l� ¨w�U²O−¹b�«

ø…—«d(« iHš Vłu²¹ v²�
 p�UM¼  fO�  ¨W??ł—œ  38.5  vD	²ð  ô  tð—«dŠË  ÂUŽ  qJAÐ  bÒOł  l{uÐ  qHD�«  ÊuJ¹  5Š

ÆW¹Ëœ_« ‰öš s� tð—«dŠ iH) W×K� WłUŠ
 W??¹Ëœ_«  Â«b	²Ý«  ‰ö??š  s�  …—«d???(«  iHš  V−¹  ¨≠41‰«  …—«d???(«  W??ł—œ  vD	²ð  5Š

ÆdðUH�« fDG*UÐ W½UF²Ýô« p�c� sJ1Ë
  UÐuM�«Ë …—«d(« 5Ð …dýU³� W�öŽ błu¹ ô ≠W¹uL(«  UÐuM�« s� Êu½UF¹ s¹c�« ‰UHÞ_«
 WO�UŽ …—«dŠ s� w½UF¹ ô qHD�« ÊU� «–« …—«d??(« iH) ÌŸ«œ Í√ błu¹ ô p�c� ¨W¹uL(«

ÆW¹uLŠ  UÐu½ U Ò/«Ë
…—«d(« iH) ¡«Ëb�« Â«b	²Ý«

 w� ŸU³ð  W??¹Ëœ√  …ÒbŽ p�UM¼ ÆVO³Þ v�≈  tłu²�«  ÊËœ qHD�«  Èb�  …—«d??(«  iHš ÊUJ�ùUÐ
 iH) ‰uLO�u½  u³OD³OÞ Â«b	²ÝUÐ v�u¹ ÆVO³Þ WH�Ë v�≈ WłU(« ÊËœ  UÒO�bOB�«

∫bz«uH�« s� b¹bF�UÐ “U²1Ë l Ò{d�«Ë ‰UHÞú� VÝUM� u¼Ë Âôü« 5J�ðË …—«d(«
 œôË_«Ë ‰UHÞú� ÂÓ¡ö� ‰uLO�u½  u³OD³OÞ w� …œU*« eO�dð ∫⁄«dH²Ýô« dDš p�UM¼ fO�

 Æ…dO³� WÒOLJÐ qzUÝ ‰UHÞ_« ¡UDŽ≈ W−O²½ Àb% w²�« ¨⁄«dH²Ýô« …d¼Uþ lM1 Íc�« d�_«
 vKŽ bŽU�ð WMIŠ Íu×¹ –≈ ¨‰uLO�u½  u³OD³OÞ Â«b	²Ý« Î « Òbł qN��« s� ∫Â«b	²Ýô« qNÝ

ÆqHD�« Ê“Ë V�Š oO�œ qJAÐ WŽd'« —«bI� »U�Š
ÆdJÝ vKŽ Íu²×¹ ôË  u²�« ‚«c0 d�u²� ‰uLO�u½ ∫‰UHÞ_« V×¹ UL� ÎU�U9 ‚«c*« uKŠ

 …—«d(« iH) WÒO�U{≈ qzUÝË
 ÊuJ¹Ë ¨UN�«b	²Ý« sJ1 sJ� …dO³� X�O� UN²ŽU$ ≠W³Þ—  «œUL� Ë√ …dðU� ÁUO� fDG�

ÆWł—œ ≠41‰« “ËU−²ð w²�« …—«d(« iH)  «c�UÐ UN� WłUŠ p�UM¼
Æt�«b	²Ý« ÂbŽ V−¹ – ‰u×J�«

ÊUFłU½  dOž  Ê«d???�_«  ≠ÎUðU²Ð  tÝU³�«  Âb??Ž  Ë√  f??Ðö??*«  s??�  …b??¹b??Ž   UI³DÐ  qHD�«  ”U??³??�«
Æ…—«d(« iH) 

øbO−*« œöO*« bOFÐË …b¹b'« WM��« ”√dÐ ÊuKH²% nO�
 öH(« vKŠ« w� ¡U�b�ô« l� ‰UH²Šô« s� rJM ÒJ Ô9   XL  
 œöO*« bOŽË …b¹b'« WM��« ”√— W³ÝUM0 oKDMð   XL
“WKA�« l� qH²Š«Ë UNK��√” —UFý X% WKLŠ w�  bO−*«

 œö³�«  w�  bz«d�«  W�UD�«  »ËdA�  ¨XL
 ¡UN²½« W³ÝUM0 …b¹bł WKLŠ w� oKDM¹
 “u??H??�« s??J??1 W??K??L??(« —U???Þ« w??� ¨W??M??�??�«
  öHŠ  qLł«  —uC(  VIP   U�UD³Ð
 Æ…b???¹b???'«  W??M??�??�«  ”«—Ë œö???O???*«  b??O??Ž
 Âu??¹ v??²??Š Í—U?????Ý ◊U???A???M???�« Êu??J??O??Ý

Æ27Ø12Ø2015
 WKL(«  l�u�  …—U??¹“  v�«  ÊËuŽb�  r²½«
wwwÆxlmusicÆ   ∫Ê«u???M???F???�«  v??K??Ž

 ¨ ØcoÆilØletters
 ÊU³ Ò�dOÝ  Ê«cK�«  ÊU�d²A*«  5�u¹  q�
 `O×� qJAÐ …d¦F³�  ULK� Ø qLł 5
 s¹ezUH�  r¼—UO²š«  r²OÝ  X??�Ë  q�QÐË
 qB×OÝ ezU� q� ÆÂU ÒJ(« r�UÞ q³� s�

 w²�«  WM��«  ”√—  Ø  bO−*«  œöO*«  bOF�   öHŠ  4  5Ð  s�  …bŠ«u�  5²OłË“  5²�UDÐ  vKŽ
Æu¼ U¼—U²	OÝ

 WM��« ”√— Ø bO−*« œöO*« bOŽ W³ÝUM0  öHŠ lÐ—_ UN²¹UŽ— XL `ML²Ý WKL(« sL{
 w�Ë  ‰Ëô«  Êu½U�  w�  31.12  Ë  25.12  bOŽ«u*«  w�  ÂUI²Ý  w²�«Ë  ¨wÐdF�«  jÝu�«  w�

 Æw½U¦�« Êu½U� w� 01.01
 «u½uJðË k(« rJH�U×OÝ U0—Ë WKL(« l�u� v�«  «uKšœ«  W�—UA*«Ë qO�UH²�«  s� b¹e*

Æs¹ezUH�« 5Ð s�
 —uNL'  WBB	*«  ¨W??�—U??*«  rO�  l�  ÎUOýU9  “∫eÐd¼  5Š  ¨œö??³??�«  w�  XL  W�—U�  …d¹b�
 ÂuI½  UM½S�  U¼dOžË  tO�d²�«Ë   öH(UÐ  X�u�«  ¡UC�Ë  vIOÝu*«  Êu³×¹  s2  ¨»U³A�«
 UMðUO�UFHÐ  —«dL²ÝôUÐ  r�bŽu½  UM½«Ë  UL�  ¨  wÐdF�«  jÝu�«  w�   öH(«  w�  —UL¦²ÝôUÐ

Æ “»U³A�« —uNL' WBB	*« wÐdF�« jÝu�« w� WHK²	*«  W�œUN�«

 

 W³ÝUM0 XO�ö� ¡«d³š s� WO×� `zUB½
bO−*« œöO*« bOŽ

¨bOF�« ÂU¹√ ‰öš WO×� W¹cGð vKŽ k�U×½ nO�
  ôUH²Šô«Ë  «—U¹e�«

 s�  dO¦J�«  wCI½Ë  ¡U�b�_«Ë  WKzUF�«  l�  qH²×½  ¨WM��«  ”√—Ë  œöO*«  bOŽ  ÂU¹√  ‰öš
 v²Š «cJ¼Ë  U¹uK(«Ë ‚U³Þ_« vNý√ ‚Ëc²Ð l²L²�M� ÂUFD�« …bzU� ‰uŠ 5��Uł UM²�Ë
 WOMG�«   U³łu�«  s�  b¹bF�«  …dOB�  …d²�  ‰öš  UM�ËUMð  b�  UM½«  bOF�«  W¹UN½  w�  nA²J½

ÆW¹—«d(«  «dF Ô��« s� dO¦J�«Ë Êu¼b�UÐ
 ‚U³Þ_UÐ  ŸU²L²Ýô«Ë  bOF�«   ôu�Q�  ‰ËUM²�  ÂUFD�«  …bzU�  ‰u??Š  WKzUF�«  œ«d??�√  ¡UI�  Ê≈
 WLÝb�«   U³łu�«  Ê√  „—b??½  Ê√  UMOKŽ sJ�  ¨bOF�«  ”uIÞ s� ÂU¼ ¡eł pý öÐ u¼ …c¹cK�«
 s¹c�« ’U	ý_« Èb� ÎW�Uš ¨W×B�« vKŽ WO³KÝ  «dOŁQð UN� dJ��«Ë  UOM¼b�UÐ W¾OK*«Ë

 Æ5¹«dA�«Ë VKI�« ÷«d�√ Ë√ ÍdJ��« ¨WML��« s� Êu½UF¹
 r¼√ rJO�« øUNMŽ vMž w� s×½ …bz«“  U�«dłuKO� ÊËbÐ œUOŽô« …d²� wD	ð w� `−M½ nO�

∫ÕU−MÐ bOF�« …d²� «Ë“U²−²� XO�ö� w� W¹cG²�« wzUBš√ s� `zUBM�«
 r�'« ÃUO²Š« Ê√ «Ëd�cð ÆW�uN�Ð tMŽ s¼b�« W�«“« sJ1 Íc�«Ë  ̈rÝb�« WKOK� r( «Ë—U²š«
 Æd¦�√ fO�Ë Â«dž 120≠150 Í√ ¨bO�« n� r−Š ‰œUF¹ m�U³�« h	A�« Èb� Âu×K� w�uO�«
 —uFA�«  w�  r¼U�ðË  WOz«cG�«  WLOI�UÐ  WÒOMž   «ËdC)U�  ¨ «Ëd??C??)«  q??�«  s�  «Ëd¦�√
 t¹u²% U* W¹“UG�«  UÐËdA*«Ë dzUBF�« «u³ÒM&Ë ¨¡U*« »dý s� «Ëd¦�√ p�c� ¨l³A�UÐ

°UNMŽ vMž w� r²½√ W¹—«dŠ  «dFÝË dJÝ s�
 ‚dŠ  w??�Ë  rCN�«  w??�  bŽU�¹  b??�  «c??¼  Ê_  bOF�«  ¡U??M??Ł√  Íb�ł  ◊UAMÐ  ÂUOI�«  «u�Mð  ôË
 bFÐ …dOB�  ôu' ÃËd)«Ë W�d×K� W�d� W¹√ «uKG²Ý« ÆWJKN²�*« W¹—«d(«  «dF��«
  Æ‰uL)«Ë WML��UÐ WÐU�ù« w� r¼U�¹ bOF�« …d²� ¡UMŁ√ WK¹uÞ  «d²H� ”uK'« Ê_ ÂUFD�«
 w�  wÐdF�«  jÝuK�  o¹u�²�«  d¹b�  ¨ÍËb??³??�«  Z¹d�  bL×�  bO��«  Àb??%  ¨‚UO��«  «c??¼  w�
 rJ½UJ�SÐ t½√ YO×Ð Î̈UC¹« œUOŽô«Ë  U³ÝUM*« w� ÎULz«œ rJI�«d½ XO�ö� w� s×½ ¢∫XO�ö�
 bOF�« ÂU¹√ ‰öš WHK²	*«  «œUOF�« Â«Ëœ  UŽUÝ ‰uŠ Ë√ WO³Þ  U�uKF� ‰uŠ —U�H²Ýô«
wwwÆclalitÆcoÆilØ X½d²½ô« vKŽ XO�ö� l�u� …—U¹“ Ë√  «œUOFK� tłu²�«  o¹dÞ sŽ
 TM¼√  ¢XO�ö�¢  …—«œ≈  rÝSÐË  wLÝSÐ  Ô«dOš√  ¨©„u³�OH�«®  vKŽ  UM²×H�  …—U¹“  Ë√  arb
 s� b¹e*UÐ rJOKŽ œUF¹ Ê√ vM9√Ë „—U³*« WM��« ”√—Ë bO−*« œöO*« bOŽ ‰uK×Ð 5KH²;«

 ¢ÆdO)«Ë W×B�«

 wH�ð  «dOÞ ∫ W¹UŽdÐ
 —u??D??H??�« W??³??łË Ê« ÎU??¦??³??Ž f??O??�
 ¨—UNM�«  ‰öš  W³łË  r¼«  d³²Fð
 Êu??J??¹ U???�b???M???Ž Íd????(U????Ð r?????�Ë

 Ær�œôË√ sŽ Y¹b(«
 w�UJ�« X�u�« œU−¹≈ VFB�« s�
 ”uK−K�  ÕU³B�«   U??ŽU??Ý  w??�
 ‰ËU??M??²??� r????????�œôË√ l????� W???¹u???Ý
 t½√ Èd½ «c¼ l� ¨—uDH�« W³łË

  U½uJ*UÐ  r�œôË√ œ ÒËeð ¨ WF³A�Ë WO×� —uD� W³łË œ«bŽ« sJ1 œuN−*« s� qOKI�« l�
Æ—UNM�« ‰öš tłË s�Š√ vKŽ rN�ULŽ« W¹œQð vKŽ r¼bŽU�ðË WLN*« WOz«cG�«

 s�  qOKI�«Ë  rÝb�«  s�  qOKI�«  ¨WOz«cG�«  ·UO�ô«  ¨5ðËd³�«  sLC²ð  vK¦*«  —uDH�«  W³łË
ÆWDO�³�«  U¹dJ��«

∫WO×�Ë WF¹dÝ —uD�  U³łu�  UŠ«d²�« …bŽ rJO�«
 l� ©rÝb�« qOK� VOKŠ »dý UC¹« rNMJ1 12  qOł ‚u� —UGB�« œôËô«® VOKŠ »u� Æ1
  U�U{« s� q�«  UOL� vKŽ Íu²% w²�« WK�UJ�« ÕU³B�« »u³Š qCH¹® ÕU³B�« »u³Š
 d¦�QÐ  œËe??ð  ÁcN�  W³łË  Æq�F�«  Ë«  W�dI�«  ¨WHH−*«  WN�UH�«  l??�  Z??�b??�«  sJ1  Æ©d??J??�??�«
 ¨WOz«cG�«  ·UO�ô«  qO½  w�  r¼U�ð  ¨œôËô«  Èb�  ÂuO��UJK�  WO�uO�«  WOLJ�«  s�  20%  s�

ÆU¼dOžË B WŽuL−� s�  UMO�U²OH�«
 wH�ð  «dOÞ s� U�«d²�Ð W×¹dý l� e³)« s� ÊU²×¹dý ∫WF¹dÝË WOJOÝö� W³łË Æ2

Æ «—bO¼uÐd�Ë 5ðËdÐ sLC²ð ÁcN� W³łË ÆhL(«Ë —UC)« l�
 ∫W�UN�« dO¹UF*« W�U� w� U³¹dIð …—bB²� d³²FðË “U²2 —UO²š« w¼ wH�ð  «dOÞ U�«d²�Ð
 s�  bÒO'«  5ðËd³�UÐ  WOMžË  ‰Ëd²��uJ�«  WKOK�Ë  rÝb�«  WKOK�  ¨W¹—«d(«   «dF��«  WKOK�
 U�«d²�Ð UN½« «c¼ s� r¼ô«Ë Ær¼—uDð qł« s� œôËô«  U³łË w� Í—ËdC�« w½«uOŠ —bB�

ÆœôËô« UN³×¹ …c¹c�Ë …œu'« WO�UŽ
 vKŽ U�«d²�Ð ¨q�F�UÐ U�«d²�Ð ∫’Uš qJAÐ œôËô« UN³×¹  U�«c� p�UM¼ ¨¡wý q� w� UL�

ÆU¼dOžË WO�UD¹ô« WI¹dD�« vKŽ U�«d²�Ð ¨r×H�«
 5×D�« s� ÁUOML( vKŽ ÆWCOÐ l� ËœU�u�« …dODý ¨ UMO�U²OH�UÐ WOMž W½uK� …dODý Æ3
 …—ËbMÐ  `z«dý  …b??ŽË  W�uK��  WCOÐ  `z«dý  UN�u�  s�  ¨ËœU??�u??�«  WFD�  lC½  Æq�UJ�«

ÆW½uK�Ë WOMž …dODý vKŽ qB×½ w�U²�UÐË

 W Ò¹cG� —uD�  U³łu�  UŠ«d²�«
œôËú� WF¹dÝË












