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Õd� f�UD�

أبنائنا  األهلّية على تسجيل  املدارس  أمينات  تنكّب 
جاهداٍت  فيعملن  العلمّية،  الــّصــروح  لهذه  وبناتنا 
لهدف  حتديًدا،  ــام  األّي هذه  في  إضافّية،  وساعاٍت 
وللحفاظ  والــّطــالــبــات  ــّالب  ــّط ال بأفضل  ــفــوز»  «ال
ــّي ضخم ــجــاب ــان رصــيــد إي ــة وضــم ــّي ــيــزان عــلــى امل

لـ «خزينة» املدرسة!
بورصة  ــدارس وسط  امل تتسابق  عــام،  كّل  في  وكما 
املــدرســّيــة(!)  أقصد  آســف،   – األملاسّية  األســعــار 
من  األربــاح،  فترة «مشمشّية» جلني وحتقيق  في   –
جّراء «رسوم تسجيل وِخْدمات مسّبقة» باهظة جًدا، 
األهل،  من  األهلّية  العربّية  مدارسنا  إدارات  جتبيها 
عالوًة  املــدارس،  في  األبناء والبنات  تسجيل  لهدف 

على األقساط الّشهرّية الّطائلة.
ففي خضّم الّتسجيل للمدارس وعلى صفحة الّتواصل 
القطرّية  للّرابطة  الّتابعة  «فيسبوك»،  االجتماعّي 
لألهالي في املدارس األهلّية الكنسّية، هاج األهالي 
وماجوا من رسوم الّتسجيل الباهظة واألقساط الّشهرّية 
الفادحة اّلتي جتبيها مدارسنا األهلّية، بكّل إجحاف 
باألوضاع  احلائط  عرض  ضاربني  ورحمة؛  إشفاق  بال 

االقتصادّية الّصعبة اّلتي يعانيها غالبّية األهل.
وفي بيان نشرته الّرابطة على صفحتها، جاء: 

«في هذه األيام تُرِسل املدارس األهلّية واخلاّصة طلبات 
لدفع رسوم تسجيل لطّالب املدارس، أو رسوم تسجيل 
وِخْدمات مسّبقة، وعلى إثرها توّجه إلينا الكثير من 

األهالي بأسئلة حول مبالغ اجلباية القانونّية؛
«في الوضع احلالي يسري على املدارس األهلّية بيان 
املدير العام لوزارة الّتربية والّتعليم مبا يخّص دفعات 
 22 מיום  תשע"ו/3,  מנכ"ל  (חוזר  األهــل 

جلنة  فإّن  معروف،  هو  وكما   .(2015 בנובמבר 
ومكانة  قضّية  في  تتباحث  زالــت  ما  «شوشاني» 
املدارس األهلّية وطرق متويلها، وقد تتطّرق توصياتها 
إلى رسوم الّتسجيل واألقساط الّشهرّية/الّسنوّية اّلتي 
متكن جبايتها، ما يحّدد سريان البيان على مدارسنا. 
ولكن كما ُذكر، ففي الوضع احلالي، جباية األقساط 
اإلضافّية،  والّدفعات  الّتسجيل،  رســوم  الّشهرّية، 
الّتربية  لوزارة  العام  املدير  بيان  تطّبق وفق  أن  يجب 

والّتعليم فقط!؛
بخصوص  البيان  هذا  عليه  ينّص  ملا  تلخيًصا  «نقّدم 
رسوم الّتسجيل واخلدمات املسّبقة للّصفوف االبتدائّية 
(1-6) واإلعدادّية (7-8)، على أن ُنتبع في مقالة 
ميكن  اّلتي  للّرسوم  تلخيًصا  وقريبة  الحقة  توضيحّية 

جبايتها عن صفوف البساتني والّثانوّية؛
«بناًء على بيان املدير العام املذكور أعاله، ال يجوز 
دفعات  مقابل  طالبة  أو  طالب  أّي  تسجيل  اشتراط 
مالّية. ويّتضح أيًضا – مع تشديد/تأكيد من الوزارة 
– أّنه ال يحّق للمدارس جباية رسوم تسجيل من أهالي 
الّطّالب اّلذين يستمّرون بدراستهم في املدرسة نفسها؛ 
وبكلمات أخرى، كّل طالب/ة يتعّلم/تتعّلم باملدرسة 
يُرّفع/تُرّفع بشكل فورّي دون دفع رسوم تسجيل أو ما 

يسّمى باِخلْدمات املُسّبقة(!)؛
اجلديد/ة  للّطالب/ة  فقط  تسجيل  رســوم  «هناك 
تعادل مبلًغا أقّل من 150 شيكًال و%1 من القسط 
ــدارس  امل في  الّسنوّية  األقــســاط  أّن  الــّســنــوّي. ومبــا 
األهلّية تراوح بني 2000 و7000 شيكل، فإّن رسوم 
الّتسجيل عليها أن تراوح بني 20 و70 شيكًال فقط، 

ال غير!؛
ُتِقّر  «إضافًة لذلك، ال ُيسمح ألّي مدرسة كانت، لم 
وتقّرر لها الوزارة قيمة األقساط الّسنوّية بعد، جبايَة 
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الّطالب/ة  عن  تسجيل  كرسوم  شيكًال   50 من  أكثر 
طالب/ة  طلب  املــدرســة  تقبل  لــم  وإذا  ــد/ة.  ــدي اجل
االلتحاق بها، فعليها إعادة رسوم الّتسجيل هذه إلى 

األهل».
صحيفة  مكاتب  وصلت  البيان  هــذا  أعــقــاب  وفــي 
«حــيــفــا» احــتــجــاجــات عــارمــة مــن أوســــاط أهلّية 
األهلّية  ــدارس  امل استهتار  حول  عديدة،  ومجتمعّية 
البورصة  أســواق  سباق  ـــوزارة، وخوضها  ال بــقــرارات 
اإلقصاء  عنوة  سياسة  عن  ناهيك  املُكلفة..  املدرسّية 
وإن  حّتى   - والّطالبات  الّطّالب  لبعض  واالستثناء 
كان حتصيلهم العلمّي جّيًدا - اّلتي يتبّناها جزء من 
وبّينات  ُتذكر  مبرّرات  أّي  دون  من  األهلّية  مدارسنا 
وال  مدعومني  أو  مقّربني  غير  كونهم  سوى  واضحة، 
ينتمون لطبقة مجتمعّية أرستقراطّية أو برجوازّية(!)؛ 
لهدف  الّصفوف  في  شاغرة  أماكن  انعدام  بحّجة  أو 

احلفاظ عليها للـ «مقّربني»!! 
«الكنسّية»  األهلّية  املدارس  هيك  «يا  ســالم..!!  يا 
اُحملترمة، اّلتي تعمل وفق «القواعد الّدينّية الّضميرّية 
الكنسّية» يا بال..» – أتهّكم وأسخر من هذا الّتصّرف 
طبًعا. عيٌب على مدرسة أهلّية أن تختار طّالبها وفق 

معايير طبقّية عائلّية طائفّية وفردّية ضّيقة!
ــْدمــات  الّتسجيل واِخل لــرســوم  سريع  جــرد  خــالل  مــن 
االبتدائية   - احليفاوّية  األهلّية  مدارسنا  جتنيها  اّلتي 
األسعار  أّن  وجــدت   - منها  والّثانوّية  ــة  واإلعــدادّي

«أملاسّية» فعًال، ال «مدرسّية»(!). 
في  املقّدمة  مــات  واِخلــدْ األسعار  قائمة  إلى  سأتطّرق 
كّل مدرسة بشكل مفّصل في عدد قادم من صحيفة 

«حيفا»..
وقد توّجهت عبر البريد اإللكترونّي إلى كمال عطيلة 
غير  للوسط  املعارف  وزارة  باسم  الّرسمي  (الّناطق 
اليهودّي)، طارًحا أمامه املوضوع، طالًبا منه تعقيب 
الوزارة لهدف احلصول على اجلواب اليقني بكّل ما يخّص 
كما  الّشهرّية؛  واألقساط  واِخلْدمات  الّتسجيل  رسوم 
أرسلت إلى هاتفه اخلاّص، الحًقا، رسالة نصّية قصيرة 
أعلمه فيها بضرورة احلصول على تعقيب في أقرب وقت 
ممكن، إّال أّني لم أتلقَّ رًدا حّتى إغالق هذا العدد.. 

وفي حال وصول تعقيب سأورده ضمن العدد القادم.
وفي املقابل من املُذهل، أّن املدارس الّرسمّية احليفاوّية 
وردني رّد  فقد  أّي رسوم تسجيل وِخْدمات؛  ال جتبي 
رسمّي من الّدكتور ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض 
بلدّية حيفا) يؤّكد فيه لصحيفة  العربّي في  بالّتعليم 
في  الّتسجيل واخلدمات  جباية رسوم  انعدام  «حيفا» 

املدارس الّرسمّية االبتدائّية والّثانوّية!
للمدارس  املُفرطة  بِعدائّيتي  ُبهتاًنا  يّتهمني  َمن  لكّل 
جانب  إلــى  َمــن وقــف  أّول  كنت  أّنــي  ــر  أذّك األهلّية، 
نضال مدارسنا األهلّية العادل، ورفعت صرختي اّلتي 
أطلقتها منذ بداية الّنضال ضمن مقالة حملت ُعنوان 
راجعوا العدد 275 من صحيفة  «بداية الّصرخة» – 
األهلّية  مدارسنا  حّق  احلكومة  سلب  ضّد   – «حيفا» 
وزارة  قبل  من  تــاّم  متويل  على  احلصول  في  األســاس 
الّتربية والّتعليم، أسوًة باملدارس اليهودّية غير الّرسمّية 

املُعترف بها؛ ُمستخدمًة الّضغوطات ولَّي األيادي...
وفي احملّصلة - أقولها بُحرقة ولوعة، دون الولوج إلى 
أدّق الّتفاصيل - بئَس هذا الّنضال اّلذي لم ُجنِن ثماره 
بعد على أرض الواقع، واّلذي أصبح مصيره مجهوًال..! 
«املجّمدة»  الّال-اّتفاقّية   - باألصح   - فاالّتفاقّية 
واملوّقعة بني احلكومة واألمانة العاّمة للمدارس األهلّية 

كّبلت األيادي وكّممت األفواه!! أليس كذلك؟!
مبسؤوليها وإداراتها وطواقمها  األهلّية  مدارسنا  على 
اآلراء  مغاير، واالنفتاح وتقّبل  تعامل  أسلوب  اّتباع 
والّتعاون بكّل جدّية وشفافية مع األهالي، وإشراكهم 
الفّعال والفعلّي، دون استعالء ومتييز وإقصاء؛ وانغالق 

وراء أسوار وجدران وبّوابات حديدّية باسقة! 
وتربوّية  علمّية  صروًحا  األهلّية  مدارسنا  تبقى  ولكي 
ِخدماتها  تقّدم  خصوصّياتها،  لها  ووطنّية،  وثقافّية 
بأطيافه  العربّي  مجتمعنا  وأبناء  بنات  جميع  إلــى 
للحفاظ على مكانة  نناضل مًعا  املختلفة؛ علينا أن 
هذه املدارس وحتصيل كاّفة حقوقها وحقوقنا املشّرعة، 
شريطة أّال ُتثقل كاهلنا بأعباء نحن في غًنى عنها؛ 

لسبب معايير كانت قد ُأقّرتها.
مفتوحًة..  ستظّل  قريًبا،  ــدارس  امل ملّفات  ُتغلَق  لن 

وللحديث تتّمة!
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÷u� qz«Ë ∫ d|uB�    Õd� f�UD�
إلى  الّتوجه  فقرّرنا  ُيطاق،  ال  الوضع  «أصبح 
ملشكلتنا..»  حــّل  إليجاد  «حيفا»  صحيفة 
احلليصة  ــّي  ح رئيس  ــدأ  ب الكلمات  بهذه   –
حديثه  كايد)،  (أبو  يوسف  كامل  احليفاوّي، 
الفارغة  الوعود  من  مستاًء  معي،  الهاتفّي 
اّلتي يتلّقاها منذ أشهر عديدة من بلدّية حيفا 
للحافالت، في  إقامة محّطة  إعادة  بخصوص 
شارع «رازِئيل 9»، بدل العمود اّلذي ّمت انتزاعه 

منذ شهر آب من العام املنصرم.
ليلة  بــني  «حيفا»:  لصحيفة  يوسف  ــال  وق
الّنقل/املواصالت  قسم  قرّر مسؤولو  وضحاها، 
في بلدّية حيفا، انتزاع محّطة متواضعة هزيلة 
في  تقع  عمود،  مجرّد  عن  عبارة  للحافالت، 
شارع «رازِئيل 9»، متّر عبرها حافلة  رقم 13، 
احلليصة  حّي  سّكان  من  كبيرًا  عــدًدا  وتخدم 

العرب، دون إعالمنا عن ذلك مسّبًقا..! 
وأضاف: حسبنا بدايًة أّن البلدّية عاملًة على 
محّطات  بباقي  أسوًة  احملّطة،  وتطوير  حتسني 
احلافالت في املدينة؛ إّال أّننا اكتشفنا الحًقا أّن 
قسم الّنقل في بلدّية حيفا قرّر انتزاع احملّطة 

من مكانها دون إيجاد حّل بديل لنا.
اّلتي  ــوات  ــط اُخل ــول  ح ــي  ســؤال على  رّد  ــي  وف
بخصوص  الّلجنة  ورئيس  احلّي  سّكان  اّتخذها 
هذا الّتغيير الُفجائّي – حسب اّدعائه – حلّل 
هذه املشكلة؛ أجاب أبو كايد: لقد توّجهنا ِمرارًا 
شكاوى  قسم  من  زوسمان  روتي  إلى  وَتكرارًا 
حافالت  محّطة  إقامة  إعــادة  لهدف  اجلمهور، 
بديلة، لكّننا ومنذ شهر آب نتلّقى وعوًدا فارغة 
وتسويفات، دون حلول جذرّية على أرض الواقع.

حتديًدا،  املذكورة  احملّطة  أّن  إلى  يوسف  وأشار 
كانت تخدم عدًدا كبيرًا من سّكان حّي احلليصة 
العرب، حيث وقعت على مقربة من عّدة شوارع 
ــرِدن» و«غوش عتسيون»  «َي أمثال:  احلّي،  في 
ثالث  وجود  على  وأّكــد  وغيرهم.  والزّمخشري 
محّطات إضافّية للحافالت على امتداد شارع 
سّكان  تواجد  من  مقربة  على  ذاته،  «رازِئيل» 

احلّي اليهود(!) بعيًدا عن احملّطة املذكورة.
لصحيفة «حيفا» -  حديثه  كايد  أبو  واختتم 

املقّدمة  الّشكاوى  إهمال  من  ا  غاضًب مستاًء 
الّنقل  قسم  ُمشرف  تقاعس  على  الّلوم  وإلقاء 
ويفحص  يدرس  زال  ما  اّلذي  حيفا  بلدّية  في 
أن  ُيعقل  قــائــًال: ال   – أشــهــر..  منذ  املــوضــوع 
يضطّر مسّنون يعانون صعوبًة في املشي إلى 
أجل  من  طويلة  ملسافات  األقــدام  على  الّسير 
متسائًال،  بديلة.  حافالت  محّطة  إلى  الوصول 
احلــافــالت  مــحــّطــات  ــاتــت  ب ــل  ه ُمستهجًنا: 
اليهود  يقطنها  اّلتي  الّشوارع  على  مقتصرًة 

في حّي احلّليصة احليفاوّي؟!
على  عاملون  ونحن  وردنـــا،  ما  أعقاب  ــي  وف
الرّسمية  الّناطقة  إلى  توّجهنا  العدد،  إغالق 
سامية  العربّي،  لإلعالم  حيفا  بلدّية  بلسان 
رّد  على  احلصول  لهدف  محاميد،   – عرموش 
وتعقيب البلدّية ملا جاء على لسان رئيس جلنة 
حّي احلّليصة كامل يوسف (أبو كايد)، وإليجاد 
حّل لهذه املشكلة اّلتي يتذّمر منها ويعانيها 

عدد من سّكان احلّي.
وحّتى ساعة كتابة هذه السّطور لم نتلقَّ رًدا من 
العدد  في  سننشره  وصوله  حال  وفي  البلدّية؛ 

القادم، وسنتابع القضّية.

“UHO�” q	«d*
خطب، يوم األربعاء األخير، الّنائب أمين عودة (رئيس 
للكنيست،  العاّمة  الهيئة  في  املشتركة)،  القائمة 
موّجًها كالمه لرئيس الوزراء نتنياهو قائًال له: ”أنت 
رأس احملرّضني، وأنت أقمت حكومتك على الّتحريض 

ضّد املواطنني العرب.“
وقد تناول الّنائب عودة أسماء كّل الوزراء املتواجدين 
طالبت  إّنها  ريغف  ميري  للوزيرة  فقال  القاعة،  في 
اليوم ربط الّثقافة بالوالء! مؤّكًدا أّن العقد االجتماعّي 
اليوم هو املواطنة وليس الوالء كما في زمن اإلقطاع 
هو  يتحّدثون، هل  أّي والء  والّسّيد! وعن  العبد  بني 
املعسكر  لسياسة  أم  اليمينّية  للّسياسة  ــوالء  ال

الّصهيونّي أم ماذا؟!
ثّم توّجه الّنائب عودة للوزير نفتالي بينت، وقال له 
إّنه في هذا األسبوع قرأ في كتاب املدنّيات أّن العرب 
فهل  بالّسكاكني!  اليهود  يطعنون  إسرائيل  مواطنو 

هذا كتاب املواطنة أم كتاب الكذب والّتحريض؟!
ثّم حتّدث الّنائب عودة للوزيرة أّييلت شاِكد قائًال لها: 
وحتّققني  اليوم،  اليسارّية  اجلمعّيات  حتاربني  «أنــِت 
سيصل  العرب  املواطنني  على  الهجوم  بأّن  مقولتنا 
اليسار اليهودّي، وهذا هو درب الفاشّية الّتقليدّي.“
إلكن  زئيف  للوزيرين  عــودة  أمين  الّنائب  توّجه  ثّم 
ويريف ليفني، وقال لهما: لقد مرّت اخلّطة االقتصادّية 
تصريحكما  معنى  فما  مهّمة،  أبعاًدا  حتمل  التي 
وهذه  ُمطلقة  احلقوق  شــروط؟!  وضع  تدرسان  بأّنكما 

اخلّطة هي جزء صغير من حقوقنا، فعن أّية دميقراطّية 
تتبّجحون؟!

ِهرتسوغ  املعارضة  لرئيس  عــودة  الّنائب  حتــّدث  ثّم 
في  ــه  ــوال وأق لليمني  مجاراته  على  ـــاه  إّي مهاجًما 
األسبوع األخيرة بأّن حّل الّدولتني قد انتهى، فقال له 
عودة: الّناس تفّضل األصل وليس نسخًة عن األصل، 

ولهذا فسينتخبون اليمني وليس نسخة عنه!
أحزاب  نقاش  من  جزًءا  عودة  الّنائب  نقاش  كان  وقد 
الــّتــصــويــت على وقــف عمل  ــن أجــل  ــعــارضــة م امل

الكنيست والّدعوة للّذهاب إلى االنتخابات.
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Õd� f�UD�
قّدمت عضو البلدّية، عرين عابدي – زعبي، 
كتلة  باسم  عاجًال  استجواًبا  اخلميس،  أمس 
حول  ياهڤ،  يونا  البلدّية  لرئيس  «اجلبهة» 
الهيكل»،  عن  «محادثة  ُعنوان  حتت  أمسّية 
ــز  ــرَك «امل ــي  ف القريب  ــّثــالثــاء  ال ــوم  ي سُتعقد 
الّثقافّي الّديني» في حي «ناڤيه شأنان» في 

مدينة حيفا.
املدعو  األمسّية  في  يتحّدث  أن  املزمع  ومن 
ومن  املُستوطنني  غــالة  ــد  أح غليك،  يــهــودا 

ّية اّلتي تنّفذ عملّيات  قادة العصابات اإلرهاب
املسجد  ــاحــات  ب ــي  ف ــة  االســتــفــزازّي االقتحام 

األقصى املبارك في القدس الّشرقّية احملتّلة.
في  اخلميس،  أمس  زعبي،   – عابدي  وقالت 
هذه  إّن  «حيفا»:  لصحيفة  ــاّص  خ تصريح 
احلكومة،  من  املدعومة  املتطرّفة،  املجموعات 
كمكان  األقصى  املسجد  تدنيس  وراء  تقف 
للّشعب  سيادة  وكُعنوان  للمسلمني،  عبادة 
ــّي. ال مــكــان الســتــضــافــة هــذه  ــن ــســطــي الــِفــَل
وبالّتأكيد ليس في  الّشخصّيات في حيفا، 

منشآت تابعة للبلدّية أو مموّلة من قبلها.

 rO �“  W�UC� �«  ‰u �  »u � � � 	  Íb 
U �
°UH O � w � åv B �_«ò w L � �I  �U 
U B �
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 lO � A� �  U Î ? ÒO � F �  U Î� K � 
»d?? F?? �« p??�?? �U?? N?? �« ¡U?? L?? K?? �

   åUHO�ò q�«d*
شعبّي  مجلس  إقامة  ــى  إل «تسوِفن»  مؤّسسة  بــادرت 
لتشجيع علماء الّتكنولوجيا الُعليا («هاي-ِتك») العرب 
برئاسة الپروفِسور زياد حنّا مع   املهندس دادي برملوتر، من 

ـ «هاي-ِتك» في البالد.  علماء ال
 Cadence Design وقال الپروِفسور حنا، نائب مدير ِشركة
يهدف  املجلس  هذا  إّن  ــرث،  إق ابن  العاملّية،   Systems
في  («هاي-ِتك»)  الُعليا  الّتكنولوجيا  وتطوّر  تقّدم  إلى 
املجتمع العربّي، وهو مجال بحاجة إلى الرّعاية الّضرورّية 
للقوى البشرّية املتمّيزة. وأضاف أّن هذا من شأنه زيادة عدد 
ـ «هاي-ِتك» العرب من %3 كما هو اليوم، إلى  علماء ال

%10 خالل عشر سنوات.
وقال املهندس برملوتر، الّنائب الّسابق لرئيس ِشركة «إنِتل» 
العاملّية وشريك في صندوق االستثمار Eucalyptus، إّن 
ـ  املجلس الّشعبّي سيشّجع العلماء العرب العاملني في ال
بإدخال موضوع  لغيرهم  اّلذين يشّكلون قدوة  «هاي-ِتك» 

الّتكنولوجيا الُعليا بعمق أكثر في املجتمع العربّي.
ـ «هاي- وكان قد انضّم إلى هذا املجلس عدد من علماء ال

مجاالت  في  اخلبراء  جانب  ــى  إل واليهود،  العرب  ــك»  ِت
االقتصاد والّتربية.  

واجتمع أعضاء هذا املجلس، مؤّخرًا، في جلستهم األولى، 
وتداولوا فيها األهداف والّسبل لتنفيذها. وأشار الپروِفسور 
حّنا في هذا االجتماع إلى أّن الّنمو املتزايد لعدد العاملني 
ـ «هاي-ِتك» وما يرافقه من أعمال أخرى في  في حقل ال
املجتمع العربّي أثبت لكاّفة املشّككني أّن هذا ممكن، وأّنه 
باإلمكان خلق صناعة ناجحة ومتمّيزة للّتكنولوجيا الُعليا 
ّية، أسوًة بالّنجاح اّلذي يحّققه في  في القرى واملدن العرب
القوى  البالد، خاّصًة إزاء توّفر  الّناصرة وأماكن أخرى في 
املبادرين واملستثمرين، وهذه  العاملة ذات اخلبرة، وبفضل 
تّتفق كّلها مع قدرات الّشباب العرب، ولذا يتّم تشجيع 
الّطّالب بالّتوّجه إلى الّدراسات األكادميّية الُعليا في حقل 

الـ«هاي-ِتك». 
وذكر باز هرشمان، مدير مشترك في مؤّسسة «تسوِفن»، أّن 
ـ «هاي-ِتك» قادر على استيعاب حوالي 5 آالف  مجال ال
من املوّظفني والعلماء، وأّنه ّمت في اآلونة األخيرة استيعاب 
«هاي-ِتك»،  ـ  ال في  للعمل  عربّي  مستخدم   200 نحو 
وأصبح عددهم 750 من العلماء واملوّظفني. وجدير بالّذكر 
ّية - يهودّية، تعمل منذ  أنّ «تسوفِن» هي مؤسّسة  عرب
الـ»هاي- في صناعة  العربّي  املجتمع  دمج  على  سنوات 

القرى  داخــل  الّصناعة  هــذه  وتطوير  اإلسرائيلّية،  ــك»  ِت
ّية. واملدن العرب

U ÒMŠ œU¹“ —u� �Ëdá�«
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÷u� qz«Ë ∫d|uB�                                      Í—u� n|U�
بزيارة  الفلسطينّية  القيادة  ميّثل  وفد رسمّي  املاضي،  الّسبت  يوم  قام، 
املسيحّية  الكنائس  لدى  املباركة  الّسنة  ورأس  امليالد  بأعياد  تهنئة 

املتعّددة في حيفا والّناصرة.
ملنّظمة  الّتنفيذّية  الّلجنة  مجدالني، عضو  أحمد  الّدكتور  الوفد  ترأس 
جلنة  عضو  درويش،  زياد  الّدكتور  فيه  وشارك  الفلسطينّية،  الّتحرير 
الّتواصل مع املجتمع في إسرائيل، والّدكتور محّمد عودة، عضو قيادة 
أبونّصار،  ــع  وودي املغتربني  منتدى  رئيس  ــاح،  رب وبّسام  «فتح»  حركة 
مدير املركز الّدولي لالستشارات، اّلذي شارك بتنظيم الزّيارة بالّتنسيق 
جلنة  ومسؤول  «فتح»،  حلركة  املركزّية  الّلجنة  عضو  املدني،  محّمد  مع 

الّتواصل املنبثقة عن منّظمة الّتحرير الفلسطينّية.
وقد استهّل الوفد زيارته بلقاء مع املطران جورج بقعوني، مطران امللكّيني 
الكاثوليك في اجلليل، وعدد من كهنة أبرشّيته. ومن ثّم التقى الوفد 
باملطران موسى احلاج، مطران املوارنة في حيفا واألراضي املقّدسة، ونائبه 
الّطّيبة  العالقات  التطرّق إلى  الّلقاء ّمت  األب سليم سوسان. وفي هذا 
انتماءاتهم  مختلف  على  ببعض  بعضهم  الفلسطينّيني  تربط  اّلتي 

اجلغرافّية والّدينّية.

في  العائلة  بيت  مقّر  في  ّية  األجنلكان الكنيسة  الوفد  زار  ذلك،  بعد 
سانت لوكس، حيث التقى براعيها القس حامت شحادة وعدد من أبناء 
الرّعّية، من بينهم نائب رئيس البلدّية الّدكتور سهيل أسعد والكاتب 
حّنا أبوحّنا. من ثّم زار الوفد كنيسة األرمن األرثوذكس في شارع اخلوري، 
البطريركّية  باريت، مسؤول قسم األمالك في  وكان في استقباله األب 

األرمنّية إلى جانب األب ديرايار، كاهن الرّعّية.
ولدى زيارة الوفد كنيسة مار يوحّنا املعمدان األرثوذكسّية أقام املجلس 
املّلي األرثوذكسّي الوطنّي في مدينة حيفا مأدبة غداء على شرف الوفد، 
وإلى  املجلس،  أعضاء  يوسف خوري وعدد من  املجلس  رئيس  حضرها 

ّية اإليكونيموس دميتريوس سمرا. جانبهم كاهن الرّع
بالبطريرك ميشيل صّباح،  التقى  الّناصرة، حيث  إلى  الوفد  توّجه  ثّم 
البطريركي  الّنائب  املتقاعد، واملطران بولس ماركوتسو،  القدس  بطريرك 
وعن  الفرنسيسكانّية،  الرّهبنة  عن  وممّثلني  إسرائيل  في  الّالتينّي 

فّعالّيات رعّية الّالتني في املدينة.
واختتم الوفد زيارته بلقاء مع املطران كيرياكوس، مطران الرّوم األرثوذكس 
في الّناصرة وعدد من الكهنة، إضافة إلى عفاف توما، رئيسة املجلس 

املّلي األرثوذكسّي في الّناصرة وعدد من أعضاء املجلس.





102016 w½U¦�« Êu½U� 29 WFL'«

 5 Ò�u �U Ò� �« » Òö ÒD�« Z �œ v �≈ —œU � � å…«ËU 	 �ò e Ó
d �
°åd ÒO G� Óö �ò Òw �u I(« q L F �« w �

“UHO�” q�«d*
دمج  برنامج  انــطــالق  عــن  ــاواة»  ــس «م مركز  أعلن 
خالل  من  احلقوقّي  العمل  في  الّثانوّيني  الــّطــّالب 
مرَكز  وتوّجه  نغّير».  «يــّال  الّشباب  برنامج  إطــالق 
املدينة  في  ّية  العرب الّثانوّية  املدارس  إلى  «مساواة» 
الّثانوّيني  ــّالب  ــّط ال مــن  مجموعة  اختيار  لهدف 
على  احلقوقّية  العمل  ــات  ــيّ آل فهم  في  املعنّيني 
الّالزمة  األدوات  الّطّالب  البرنامج  وسيمنح  أنواعها. 
العمل  عن  معلوماتهم  ولزيادة  مهاراتهم  لتطوير 
فهم  حيث  من  اإلسرائيلّية،  والّسياسة  احلقوقّي 
اإلعالم،  احملاكم،  جهاز  البرملانّية،  املؤّسسات  عمل 
الّشعبّي.  والعمل  والّسفارات  الّدبلوماسّي  الّسلك 
ولــقــاءات  ّية  ميدان زيـــارات  تنظيم  سيتّم  حيث 
سفارات،  كنيست،  أعضاء  محامني،  مع  للّطّالب 
بينها  إعــالم  لوسائل  ــارات  وزي ونشطاء  صحافّيني 
محّطات تلفزيون وراديو.  وأشار مرّكز املشروع كرمي 
في  الّطّالب   قــدرات  تطوير  إلى  ”نسعى   ناطور 
حتليل الوضع االجتماعّي االقتصادّي، ملعرفة كيفّية 
آلّيات  وتطوير  الّسياسات  وبلورة  القرارات  اّتخاذ 

عمل لتغيير الوضع اّلذي نعيش فيه». 
الّثانوّية  أّن ناطور أنهى، مؤّخرًا، دراسته  ُيشار إلى 

ّية في مرَكز  في أملانيا واندمج في قسم املرافعة الّدول
ومشاركة  األوروبّي  البرملان  لزيارة  أّهله  ّمما  «مساواة» 
في لقاءات مع برملانّيني وسفراء وسلطات محلّية في 

البالد واخلارج. 
15-20 شاًبا  اختيار  أّنه سيتّم  إلى  ناطور  وأشار 
وشاّبة، للمشاركة في برناَمج ”يّال نغّير“؛ ومن بني 
املواضيع اّلتي سيتّم تناولها في البرناَمج: املرافعة 
املرافعة  البرملان،  في  الّتشريع  عملّية  القانونّية، 
بيانات  كتابة  مــوقــف،  أوراق  كتابة  احلكومّية، 
االقتصادّية،  الّتنمية  ّية،  الّدول املرافعة  صحافّية، 
الّظهور في الّتلفزيون، إضافًة إلى الّلقاءات والزّيارات 
الُعليا  العدل  محكمة  إعالم،  وسائل  في  ّية  امليدان

ّية، الكنيست وسلطات محلّية.  واحملاكم الّلوائ
قائًال:  نــاطــور  ــّدث  حت ــّالب  ــّط ال اختيار  ــة  ــّي آل وعــن 
«توّجهنا ملديري املدارس واملستشارين االجتماعّيني، 
ّية  العرب والكلّية  «الــكــرمــل»  مــدرســة  مــن  لــكــّل 
إلياس  و«مـــار  «املتنّبي»  ومــدرســة  ــة  األرثــوذكــســّي
وتعميم  للّطّالب  البرناَمج   تقدمي  وّمت  األسقفّية»، 
لكّل من مدرسة  توّجهنا  إستمارات تسجيل. كما 
بانتظار  ونحن  الّناصرة»،  و«راهبات  «الكرمليت» 

قرارهم حول ترشيح طّالبهم للبرناَمج».

“UHO�” q�«d*
ّيتها  أنهت مدرسة «الكرمة» الّثانوّية العلمّية فعال
الّال-منهجّية حول مكافحة الّسموم، حيث قّدمت 
على  الّصفوف  جلميع  احملاضرات  من  مجموعة 

مختلف الّطبقات.
ممّيزًا  برنامًجا  املوضوع  لهذا  املدرسة  خّصصت 
شهر  خالل  األولى  املرحلة  مرحلتني:  إلى  قّسمته 

كانون األّول والّثانية خالل شهر كانون الّثاني.
اهتّمت املدرسة بأن يكون البرنامج منوًّعا من خالل 
مترير محاضرات قّيمة وغنّية باملعلومات اجلديدة، 
الّشاّبة  االجتماعّية  للعاملة  العلمّية  واألبحاث 

سوار عوض املفوّضة من قبل بلدّية حيفا.
منها  ــوم  ــم ــّس ال ـــواع  أن على  الــّطــّالب  انكشف 
ّية، وُفتح باب الّنقاش  الّطبيعّية ومنها الكيميائ

واحلوار حول أضرارها على اجلسد والّدماغ.
كان الّتركيز بالّدرجة األولى على موضوع «مخّدرات 

األكشاك» املوجودة مبتناول أيادي اجلميع، وموزّعة 
احللوى،  العلكة،  منها:  مختلفة،  أشكال  بعّدة 

وغيرها من مواّد ّساّمة ومخّدرة يصعب متييزها.
الّطّالب  عند  الوعي  نشر  ــى  إل احملاضرة  هدفت 
من  نوع  أّي  أخذ  من  واحلذر  االمتناع  أهمّية  حول 
موثوق  غير  مصادر  من  األطعمة  أو  املشروبات 
ــّدة أفــالم  ــع ــرض ل ــرة ع ــد تخّلل احملــاض ــهــا. وق ب
الّسموم  هذه  واقعّية، كشفت عن حقيقة صناعة 
أشخاص  يد  وعلى  معّقمة  غير  مختبرات  في 
غير خبراء أو مختّصني؛ ّمما يزيد من خطورة هذه 
الّسموم وتفاعلها في أجسامنا، واّلتي بدورها قد 
ُحتدث أضرارًا غير قابلة للعالج تصل حّتى املوت.

في  تعمل  الّثانوّية  ”الكرمة“  زالــت  وما  كانت 
جيل  بأّن  تؤمن  ألّنها  والّتوعوّي،  الّتربوّي  املجال 
قد  ــّر  ش كــّل  من  الّتحّصن  على  ــادر  ق الّشباب 

يعيق تقّدمه.
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عّباس  اجلماهيرّي  املرَكز  في  ــس»  وبَ «نساء  الّنسائّي  الّنادي  افتتح 
ّياته، ضمن سلسلة لقاءات مع العاملة االجتماعّية رنا حلو، حول  فّعال
ورشة أسبوعّية بُعنوان: ”الّتمكني األمومّي وفّن الّتواصل مع األبناء“.

وأعربت مرّكزة املجموعة، املستشارة رهام مشيعل عن سعادتها لنجاح 
هذه املجموعة، كما أشارت إلى أّن هذه الّلقاءات تندرج ضمن املواضيع 
ا ضمن املجموعة لتحديد وتقوية ُهوّيتنا  ـً الكثيرة اّلتي ُتطرح أسبوعّي
كنساء، وخصوًصا من خالل العمل على مشاركتنا بتنمية مجتمعنا 

احليفاوّي.
كما أعربت مشيعل عن تفاؤلها إزاء اإلقبال الواسع اّلذي شهده الّنادي، 
مؤّكدًة أّن هذا املشروع ناجح نتيجة الّدعم املتواصل من قبل املشتركات، 

ودعم مدير املرَكز اجلماهيرّي عّباس، بسام ريّناوي.
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حيفا،  جامعة  في  الّتمريض  من طلبة قسم  مجموعة  قّدمت 
احلليصة  حّي  في  الّدافئة»  «الــزّاويــة  مثرية لسّيدات  محاضرة 
حّس  تطوير  خالل  من  الّصحة  تعزيز  مشروع  ضمن  احليفاوّي، 

الفكاهة، والتخّلص من الكآبة. 
وشمل الّلقاء األّول عرًضا ملقاطع مسرحّية (سكتشات) ُمضحكة، 
تخّللت سرد لقصص السّيدات من مراحل وفترات عمرّية مختلفة. 
هذا وشكرن السّيدات مرّكزة «الزّاوية الّدافئة» الستضافتها الّطلبة، 

وطرحها املوضوع اّلذي ال يقّل أهمّية عن تناول األدوية.
رضاها  جّشي، عن  أميمة  الّدافئة“،  ”الزّاوية  مــرّكــزة  وأبــدت 

وإعجابها من الّلقاء اّلذي القى استحسان وتفاعل الّسّيدات.
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يوم  الّنسناس،  وادي  في  ــوّة»  «األخ الّنسائي  الّنادي  استقبل 
الّثالثاء األخير، الّصيدالنّي أمير زهر، ضمن، ضمن محاضرة 

قّيمة وشائقة عن «أمراض الّشتاء».
واإلنفلونزا،  الرّشح  بني  الفرق  إلى  محاضرته  في  زهر  وتطرّق 
املرضني، طرق عالجهما  بني  الّتمييز  وكيفّية  عوارضهما  عن 
والوقاية منهما. إضافًة إلى ذلك قّدم الّصيدالنّي زهر معلومات 
مفيدة عن ظواهر تساقط الّشعر وجفاف وخشونة بشرة اليدين 

– طرق العالج والوقاية.
وقد تفاعلت الّنساء مع مواضيع احملاضرة وقمَن بطرح األسئلة 

على احملاضر والّتحاور والّتشاور معه.
وانتهزت إدارة املرَكز اجلماهيرّي الفرصة لتشكر الّصيدالنّي أمير 
زهر على محاضرته، كما شكرت ريتا توما وفوزّية مصري على 

دعمهما الّدائم للّنادي.
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َقِدمُت إلى العرض املسرحّي «عيب الواحد يحكي»، 
يوم اخلميس الفائت، بعد أن نّفضت ذهني إلزالة ما 
علق به من تعقيبات سمعتها حول «العرض الّساخر 
َعاآلخر» للفّنانتني حنان حلو ورنني بشارات – ِاسكندر، 

َكْيال تؤّثر الّتعليقات املُجيدة على كتابتي.
دخلت قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي احليفاوّي، 
األّول  العرض  ليس  أّنه  رغم  باملئات،  غاّصًة  ألجدها 
الّنظير،  املنقطع  اإلقبال  لهذا  ُدهشت  العمل..  لهذا 
انذهال  ــى  إل ّية  الُفجائ دهشتي  تتبّدل  أن  وأملت 

إيجابّي في نهاية العرض.
املسرح،  خشبة  على  جًدا  بسيط  ديكور  باستخدام 
من خالل حبل غسيل نخجل عادًة من نشر غسيلنا 
ّي  املُّتسخ عليه، استطاعت الفّنانتان، ضمن عمل فّن
كوميدّي «صارخ»، من نشر بعض مثاِلب و«مناقب» 
مقّدسة»  و«بقرات  «طابوهات»  تعتبر  مجتمعنا، 

على هذا احلبل، وعلى مرًأى ومسمٍع من اجلميع.
كوميدّي  مسرحّي  عــرض  يحكي»  الواحد  «عيب 
نقدّي، ساخر بامتياز وساحر، تطرّقت الفّنانتان خالله 
إلى مواضيَع وأموٍر نحاول عادًة عدم الّتطرّق إليها، 
بينما هي في الواقع من أكثر املواضيع واألمور اّلتي 
تشّدنا وتستهوينا للحديث عنها في اُخلفية، كّلما 

سنحت لنا الفرصة لذلك.
بشكل جريء والذع، بعيًدا عن اخلجل وكنس معايبنا 
الفّنانتان  تطرّقت  الّسّجاد؛  إلخفائها حتت  ومساوئنا 
ِاسكندر، في  املتمّيزتان حنان حلو ورنني بشارات – 
العمل بأسلوب محّبب، قريب وُمتَقن، من دون  هذا 
تقنّيات  باستخدامهما  زائف -  أو جتميل  رتوشات 
ومواّد تخدم الّشخصّية كالباروكات واملناديل واملالبس 
اّلتي  اليومّية،  احلياتّية  املشاهد  من  عدد  إلى   -
تهّم  ذاته  الوقت  وفي  املــرأة،  عالم  غالبّيتها  تخّص 

جميع قطاعات مجتمعنا.
توّقفت الفّنانتان في املسرحّية عند مواضيع «عيب 
الواحد يحكي» فيها، مواضيع نعتبرها «طابوهات» 
في املجتمع، منتنع عن عملها واحلديث عنها عالنية، 

لنتحّدث عنها ونقوم بها في اُخلفية.. فالّتطرّق إلى 
العالقات اجلنسّية وغشاء البكارة واملهبل ومتطّلبات 
الزّوج والزّواج وما شابه ذلك على خشبة املسرح ليس 
املواضيع  أكثر  تكون  قد  أّنها  رغم  ضمًنا،  مفهوًما 
«احلميمّية»  جلساتنا  ــي  ف إليها  نتطرّق  ــي  ــت اّل
الّسمع العاّمة  يسترق  أن  من  وُجبًنا  خوًفا  فقط، 

إليها وإلينا.
هوسنا  عن  حكى  يحكي»  ــواحــد  ال «عيب  َعــرُض 
أپ»  ــس  «وات ـ  كال االجتماعّي  الّتواصل  بشبكات 
ـ «فيسبوك» وُلهاثنا وراء «الّاليكات»؛ عن القيم  وال
واألعراف االجتماعّية؛ عن املرأة األم والزّوجة والعاملة 
ورّبة املنزل والبنت؛ عن اآلراء املسّبقة والعنصرّية وأمور 
بكّل  الواحد يحكي» حكى  َعرُض «عيب  أخــرى..  
جرأة وشجاعة عن أمور يخجل املرء من احلديث عنها 

علًنا.
ا ساخرًا وساحرًا، ِجّدًيا صريًحا  ـً شاهدت عرًضا كوميدّي
وُملفت،  جديد  ّي  فّن عمل  ضمن  ا،  ـً وواقعّي جريًئا 
املقّدسة»، وحافظ على  املعايير وحّطم «األْبُقر  كّسر 
«شعرة معاوية» من دون أن يخدش احلياء. قّلما جند 
أمورًا  تطرحا  أن  تستطيعان  ممّثلتني  مسارحنا  على 
ّي جريء ُملفت  «ممنوعة» و«محظورة» ضمن عمل فّن
الّصغيرة  مالحظاتي  بعض  رغم  وُمبتكر،  مختلف 

العابرة هنا أو هناك..!
وتفاعل   - الّنساء  من  غالبّيته   – اجلمهور  ضحك 
ضاحًكا  فمه  ففغر  بأكملها،  ساعة  مــدار  على 
ُمتفاِجًئا، ورفع حاجبه خجًال ُمستغرًبا.. وأنا خرجت 
من العرض ُمنذهًال وسعيًدا، رغم أّن ساعة واحدة لم 

ترِو عطشي!
«شاّپو» chapeau حنان ورنني، وأنا عطش للمزيد!
”أويا“  مسرح  إنتاج  من  يحكي»  ــواحــد  ال «عيب 
الّنسائي (الّتابع إلى حنان ورنني)؛ متثيل: حنان حلو 
ِاسكندر، كتابة: حنان حلو وكامل   – ورنني بشارات 
حلو؛ إضاءة وصوت: نعمة زكنون؛ إخراج: حنان حلو. 
بدعم ومساندة زوجي الفّنانتني، تامر سلمان والفّنان 

جورج ِاسكندر.

nM F �« W �—U 2 WN � A � ¡U � � Àö � ‰UI 	 
«
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جتري شرطة حيفا هذه األّيام الّتحقيقات مع ثالث 
سّيدات، إحداهّن قاصر، بشبهة ممارسة العنف. 

وقد اعتدت إحدى هؤالء الّسّيدات على سائق أركن 
سّيارته في موقف للّسّيارات في مستشفى «بني 

تسيون»، وطلبت منه أن يخلي املكان ألّنها تريد 
ركن سّيارتها. وعندما رفض اعتدت عليه مع عدد 

من قريباتها. 
وفي ذات الّسياق اعتدت هؤالء الّنساء على حرّاس 

املستشفى باست خدام رشوش الغاز في العينني!

å°åw J � �  b?? «u?? �«  V O 
ò  s?? 
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في  وُلد  إقرثّية،  لعائلة  ابن  داود،  هاني  الّصيدالنّي 
املرحوم  والده  فكان  فيها،  ّية  االبتدائ تعّلم  عيلبون، 
املرّبي مهّنا داود مديرًا للمدرسة هناك ملّدة 42 عاًما، 
األرثوذكسّية  الكلّية  في  الّثانوّية  دراسته  وأكمل 
اجلامعة  من  الّصيدلة  مبوضوع  تخرج  ثّم  حيفا،  في 
وكان   ،1981 عام  القدس  في  ”هداسا“   – العبرّية 
ا.  ـً ّي عدد اخلرّيجني آنذاك في البالد نحو 35 صيدالن
الّصيدالنّي هاني داود متزّوج من مادلني، وله ابنتان، 

جمانة ومريانا وتعمالن في مجال الّصيدلة. 

 W�œUO ÒB�« WÐUIM� fOzd� pÐU�²½« p� „—U³½ ≠
ÆÆ‰UL ÒA�« w�

شكرًا؛ هذه املرّة أيًضا ّمت بها انتخابي للدوّرة اخلامسة 
لرئاسة نقابة الّصيادلة في حيفا والّشمال.

ø‰UL ÒA�« w�  U ÒO�bO ÒB�«Ë W�œUO ÒB�« œbŽ r� ≠
اخلضيرة  من  الّشمال،  في  اخلاّصة  الّصيدلّيات  عدد 
ّية. أّما عدد  حّتى مجدل شمس، حوالي 280 صيدل
الّصيادلة في الّشمال فيبلغ قرابة 3000 صيدالنّي، 
وعدد الّصيادلة في كّل البالد نحو 7000 صيدالنّي. 

øW�œUO ÒB�« WÐUI½ w� ÊuKFHð «–U� ≠
الّصيادلة  خلدمة  حيفا  في  للّنقابة  مكتب  لدينا 
األساسّية  لألهداف  وفًقا  ونعمل  والّشمال؛  في حيفا 

للّنقابة، وهي:
في  الّصيدلة  وضع  لتحسني  قانون  اقتراحات   (1)
 (3) الّصيادلة.  حقوق  على  احملافظة   (2) البالد. 
وموضوع  للّصيدالنّي  اِملهنّي  التقّدم  ألجــل  العمل 
البالد  في  الّصيادلة  متثيل   (4) عاّمًة.  الّصيدلة 
وخارجها في أمور تتعّلق مبهنتهم. (5) الوصول إلى 
الوضع  وحتسني  معقولة  بأسعار  أساسّية  تأمينات 
املاّدي للّصيادلة. إضافًة إلى ذلك نحاول تلبية طلبات 
استعصى  وما  املمكنة،  مشاكلهم  وحّل  الّصيادلة، 
أبيب  تل  في  املرَكزّية  الّلجنة  إلى  حتويله  يتّم  منها 

البالد. كما  الّصيادلة في  لنقابة  العام  الرّئيس  إلى 
ّية في الّصيدلّيات اخلاّصة برفقة  نقوم بجوالت ميدان
املدير العام للّنقابة، نتفّقد أحوال الّصيادلة وعملهم، 
ثّم  ومن  يواجهونها،  اّلتي  املشاكل  أهّم  على  ونطلع 
نحاول إيجاد احللول لها أو إرشادهم إلى اجلهة اّلتي 

تساعدهم لذلك.

 ‚UD½  w�  Èd??š√  V
UM�  qGAð  p?? Ò½√  rKF½  ≠
ÆÆWÐUI ÒM�«

لنقابة  الّلجنة املركزّية  صحيح، وأنا أيًضا عضو في 
13 عضوًا  تتأّلف من  الّصيادلة في إسرائيل، وهي 
متّثل  الّلجنة  وهذه  البالد،  في  الّصيادلة  كاّفة  ميّثلون 
الصيادلة أمام الّسلطات، مثل: صناديق املرضى، وزارة 
الّصحة، الكنيست وغيرها. كما تلّقيت منذ خمس 
الّتحكيم  جلنة  في  للّنقابة  كممّثل  تعييًنا  سنوات 
تأديبّية  مبثابة محكمة  الّصّحة، وهي جلنة  في وزارة 
ومخالفات  قضايا  ملناقشة  الّصّحة،  وزارة  شّكلتها 
يعملون  أّنهم ال  أو  الّصيادلة في عملهم،  يرتكبها 
احملكمة  هــذه  وتوصيات  الّصيدلة.  أنظمة  مبوجب 
الُعليا  العدل  محكمة  قاضي  من  عليها  يصادق 
الّسابق. وتتأّلف احملكمة من ممّثل ملكتب املستشار 
وعادًة  الّصيادلة،  لنقابة  وممّثل  للحكومة،  القضائّي 
الّصيادلة  أحــد  هو  احملكمة  ورئيس  فيها،  أجلس 

الّلوائّيني في البالد.

 W�bOB�« » ÒöÞ ‰u³� WM' w� uCŽ X½√Ë ≠
ÆÆl³ Ò��« d¾Ð w� “Êu¹—už sÐ” WF�Uł w�

صحيح، هذه الّلجنة ُجتري مقابالت مع الّطّالب اّلذين 
هذه  في  والّطب  الّصيدلة  موضوَعي  بدراسة  يرغبون 

اجلامعة، وبالّتالي يتقرّر قبولهم أو رفضهم.

 øWÐUI ÒM�«  w� UN½u'UFð w²Ò�«  —u??�_«  w¼ U� ≠
ø—uNL'« l� ÊuK�UF²ð nO�Ë

بالّنسبة للّصيادلة، نحن نعقد عادًة أربعة أو خمسة 
والّشمال،  للّصيادلة في حيفا  مؤمترات في كّل عام 
ويستمعون إلى محاضرات في الّتوعية الّطبّية، وإلى 
الّتعامل مع اجلمهور في قضايا  اإلرشاد في كيفّية 

معّينة. وأّما فيما يتعّلق باجلمهور العام فإّننا نعلن 
الّشعار: ضرورة استشارة الّصيدالنّي قبل تناول الّدواء. 
وهذا يعني أّنه إذا أوصى جارك بأن تتناول قرص الّدواء 
ألّنه كان نافًعا ومفيًدا له، فال تأخذ منه وجترّبه على 
نفسك، ألّن هذا قد يشكّل خطرًا على صّحتك ورّمبا 
أو  الّصيدالنّي  استشارة  يفّضل  ولذا  حياتك.  على 
مستعّدون  الّصيادلة  ونحن  الّطبيب.  إلى  العودة 

لتقدمي كّل استشارة طبّية لكّل َمن يرغب بذلك. 

 W??? Ò¹Ëœ_« s??� W??O??Žu?? Ò²??�« ‰U??L??ŽQ??Ð Êu??�u??I??ð q??¼ ≠
ø Îö¦� ¨W�U×ÒM�« v�≈ ÍÒœRð w²Ò�« pKð Ë√ ø…— ÒËe*«

الّتوعية  بحمالت  نقوم  الّصيادلة  نحن  بالّتأكيد؛ 
ــزوّرة،  امل ــة  األدوي ظاهرة  من  اجلمهور  ونحّذر  الّدائمة 
طريق  عــن  ـــة  األدوي شــراء  على  يقبل  اجلمهور  ألّن 
اإلعالم،  الّصحف ووسائل  ”اإلنترِنت“، أو عن طريق 
يحملون  اّلذين  هؤالء  املتجوّلني،  الباعة  بواسطة  أو 
ويبيعون  بيت  إلى  بيت  من  ويتجوّلون  حقيبتهم 
القدرة  لتقوية  أو  لتنحيف اجلسم،  والعقاقير  األدوية 
اجلنسّية. ولذا نقوم بحمالت الّتوعية هذه حرًصا على 
وممنوع  وساّمة،  أدوية مضرّة  هذه  ألّن  اجلمهور،  سالمة 

بيعها أو شراؤها. 

ø—uNL'« 5Ð «Îbł WFzUý …d¼U ÒE�« Ác¼ q¼ ≠
نالحظ في اآلونة األخيرة أّن اجلمهور أصبح يعي أكثر 

في  ”اإلنترِنت“  استخدام  ولكن  ــر،  األم هذا  خطورة 
املجاالت الّطبّية واسع جًدا، وكّل إنسان ميكنه الّدخول 
ــة  األدوي ــواع  أن على  واالّطــالع  ”اإلنترِنت“  عالم  إلى 
واألمراض وطرق عالجها، ووصفات األدوية أو الوسائل 
الّطّب  أو  الّصينّي،  الّطّب  كأدوات  املختلفة  الّطبّية 
الّطبيب  إلى  بالّتوّجه  ننصح  ولذا  الّشعبّي، وغيرها. 
قضّية  كّل  حول  واستشارته  الّصيدالنّي  أو  املختص 

تتعّلق بالّصّحة.

 w� W??�œU??O?? ÒB??�« b?? ÒO??I??ð …b??¹b??ł W??L??E??½√ „U??M??¼ ≠
øWÒOCI�« Ác¼ ÊuNł«uð nOJ� ¨rNKLŽ

وتقّيد  حتّد  أنظمة  األخيرة  ــة  اآلون في  صــدرت  نعم، 
ممارسة  ــي  ف عليهم  ضغًطا  وتــشــّكــل  ــادلــة،  ــي ــّص ال
تعليمات  ــوزارة  ال أصــدرت  مثًال،  بسهولة.  عملهم 
يتالَءم  مبا  الّصيدلّيات  في  الّثّالجات  تغيير  بضرورة 
مع مواصفات متشّددة، وهي ثّالجات خاّصة باألدوية 
الّصيدلّية  في  غرفة  أو  مكان  إيجاد  وضرورة  فقط. 
كانت  فــإذا  ــض،  ــري امل خصوصّية  على  للمحافظة 
ميكن  فكيف  ــار،  ــت أم بضعة  الّصيدلّية  مساحة 
للمرضى،  مساحة  هذه  من  يخّصص  أن  للّصيدالنّي 
واجللوس معهم وتقدمي الّشرح الوافي عن األدوية اّلتي 
يتعاطونها، أو تعبئة استمارات ومناذج خاّصة بأنواع 

يثقل  هــذا  كــّل  يتناولونها..  اّلتي  األدويــة 
األنظمة  وهذه  عمله.  في  الّصيدالنّي  على 

∫“UHOŠ” WHO×
 l� —«uŠ w� ¨‰UL ÒA�«Ë UHOŠ w� W�œUO ÒB�« WÐUI½ fOz— ¨œË«œ w½U¼ Òw½ôbO ÒB�«
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وتصدرها  فقط،  سنتني  منذ  نراها  بدأنا 
وزارة الّصّحة ومنها ما أقرّته الكنيست 
العقوبات،  أنظمة  وهناك  رسمّي.  كقانون 
ولم تعد الوزارة تكتفي بتوجيه الرّسائل، أو اإلنذارات 
الباهظة  ّية  املال الغرامات  ستفرض  بل  واملالحظات، 

على املخالفني.

 5ÐË  W�œUOB�  rJMOÐ   U�öF�«  Èd??ð  nO�  ≠
øv{d*« o¹œUM�

اّلتي  هــي  املــرضــى  صناديق  ــإّن  ف الــّشــديــد،  لألسف 
عادي  وكوضع  الّصيدلّيات.  بأوضاع  اليوم  تتحّكم 
ّية العمل مع جميع صناديق املرضى  ميكن ألّي صيدل
الّصناديق  هــذه  أّن  إذ  كذلك،  ليس  الوضع  ولكن 
معها.  تتعامل  اّلتي  الّصيدلّيات  تختار  اّلتي  هي 
وبعض الّصيدلّيات ميكنها الّتعامل مع صندوق واحد 
ّية؟  االنتقائ فلماذا هذه  للمرضى فقط،  أو صندوقني 
ونحن في الّنقابة لم نستطع حّتى اآلن فرض ضرورة 

تعامل صناديق املرضى مع جميع الّصيدلّيات.

ø UÒO�bO ÒB�« vKŽ d ÒŁR¹ «c¼ Èb� ÒÍ√ v�≈ ≠
ّية التي تتعامل مع أحد صناديق املرضى  إّن الّصيدل
ميكنها أن تبيع األدوية ألعضاء هذا الّصندوق، وحتصل 
لتعميم  مستمرّة  مطالبة  في  ونحن  دعمه،  على 
تسّلمت  وقــد  اجلميع.  على  واملساعدة  الّدعم  هــذا 
في األسبوع املاضي ثالث رسائل من صيدلّيات في 
ّية في الّشمال، يقطع فيها صندوق املرضى  مدينة عرب
قد  ّمما  األسباب،  يذكر  ال  والّصندوق  معها.  تعامله 
يشّكل خطرًا على استمرار عمل الّصيدلّيات، فهذا 

مبثابة قطع الرّزق لهذه الّصيدلّيات. 

 XIKž√   U?? ÒO??�b??O?? ÒB??�«  iFÐ  ÒÊ√  r²EŠô  q??¼  ≠
øUNÐ«uÐ√

من  كثيرًا  األخــيــرة  ــة  اآلون في  نشهد  فإّننا  طبًعا؛ 

تعمل،  تعود  وال  أبوابها،  تغلق  اّلتي  الّصيدلّيات 
ية، وباحلقيقة  نظرًا للوضع املادّي الّسيء واألرباح املتدّن
الّصيدالنّي  يتقاضاها  بل عمولة  أرباًحا  ليست  هي 
اليوم  الّصيدلّيات  ــإّن  ف ولذلك  ـــة.  األدوي بيع  لقاء 
تعتمد على بيع مواّد الّتجميل واملساحيق والعطور 
ّية وكّل ما حتتاجه العائلة.  املختلفة، واإلضافات الغذائ

 WÝ«—œ  vKŽ  ÊuK³I Ô¹  »U³ ÒA�«  b$  p�–  rž—  ≠
ÆUNÐ ”QÐ ô œ«bŽ√ rNM� ÃÒd�²¹Ë ¨W�bO ÒB�«

ألّنه  الّصيدلة،  يدرسون  الّطّالب  من  كثير  صحيح؛ 
منذ عملّية الّسالم مع األردن، تشّجع اململكة طّالبنا 
عام  كّل  ويتخرّج  ــة.  ــيّ األردن اجلامعات  في  بالتعّلم 
ا من األردن، أّما من ”هداسا“  ـً ّي حوالي 250 صيدالن
الّسبع  بئر  ومــن  ا،  ـً ّي صيدالن  120 نحو  فيتخرّج 
 100 ّية  األوروب الــّدول  ومن  ا،  ـً ّي صيدالن  50 حوالي 
عدد  في  فائض  لدينا  أصبح  وهكذا  آخر،  صيدالنّي 
ـ“سوبر  الّصيادلة في البالد. ويعمل معظمهم في ال
مثل  احلكومّية  فارم“، واملؤّسسات  ـ“نيو  ال أو  فارم“ 
صناديق املرضى واملستشفيات، والبعض اآلخر يعمل 

في مصانع وشركات األدوية. 

 ø…— ÒËe*« W¹Ëœ_« …—uDš Èb� U� ≠
إّنها خطيرة جًدا، ومبوجب اإلحصائّيات، حتدث وفّيات 
في إسرائيل والعالم نتيجة استعمال األدوية املزوّرة، 
وأخطاء استعمال األدوية عموًما وتفاعالت سلبّية بني 
عام  كّل  في  حتدث  األسباب  ولهذه  مختلفة.  ــة  أدوي
في إسرائيل قرابة 2800 حالة وفاة، أّما في أمريكا 

فإّنها تصل إلى 43 ألف حالة وفاة.     

ø—uNL−K� ‰uIð Ê√ Òœuð «–U� ≠
املخّول  الوحيد  الّشخص  هو  الّصيدالنّي  إّن  ــول  أق
لتسويق وبيع األدوية، وكّل َمن يريد أّي دواء يفّضل 
معها،  يتعامل  اّلــتــي  ّية  الّصيدل ــى  إل يتوّجه  أن 

يتناولها  اّلتي  األدوية  كاّفة  متاًما  يعرف  والّصيدالنّي 
ذلك املريض، وهو يرشده إلى كيفّية تناولها. ويضمن 
له أّال يتضارب مفعول األدوية بعضها ببعض، وعدم 
حدوث مضاعفات من تناول أنواع من األدوية. وأحّذر 
طريق  عن  أدويــة  أّي  اجلمهور  شراء   ة  مغبّ من  ثانيةً 
”اإلنترِنت“، أو وسائل اإلعالم اّلتي تروّج لهذا الّدواء 
أو ذاك لتخفيف األوجاع أو تنحيف اجلسم أو تقوية 

القدرة اجلنسّية. 
وأقيمت في وزارة الّصّحة وحدة خاّصة ملكافحة اجلرائم 
الطبّية والّصحّية، وهذه الوحدة تعمل بالّتنسيق مع 
وحترص  واملوانئ،  كاملطارات  املسافرين  عبور  مناطق 

قدر اإلمكان على عدم تهريب مثل هذه األدوية اّلتي 
تأتي من الهند أو الّصني، وهي حتتوي على معادن 
شرايني  على  خطرًا  تشّكل  اّلتي  ساّمة  ومواد  عديدة 
أضرارًا  تسّبب  أو  قلبّية،  نوبات  إلى  وتؤّدي  القلب، 

خطيرة على احلياة. 

 vKŽ  „dJA½Ë  b¹bł  s�  pÐU�²½«  p�  „—U³½  ≠
ÆWLÒOI�«  U�uKF*«

وسهًال  وأهًال  الّتامة،  الّصّحة  للجميع  أمتّنى  شكرًا. 
جلميع  مفتوحة  اخلاّصة  الّصيدلّيات  فأبواب  بكم، 

ّية. اجلمهور لالستشارة الّطّب
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اندفاعّية،  شخصّية  ذات  فتاة 
غير  الّشهرة  إلى  بالوصول  حتلم 
فتاة  ــهــا  إّن ــل..  ــاوي لــألق مكترثًة 
نصب  وضعت  جريئة  فلسطينّية 
عينيها هدًفا، وتعمل جاهدًة على 
حتقيقه، فال شيء مينعها للوصول 

طاملا ال تخشى اخلطوط احلمراء!
 18) ُبشكار  جمانة  الّشفاعمرّية 
عاًما)، شاركت في مسابقة اجلمال 
وحصدت   «2014 أراب  «ِمــس 
حينها  وُمذ  موديل»،  «توپ  لقب 
أبواب عّدة خلوض  أمامها  ُفتحت 

جتربة عرض األزياء.
ومع ُبشكار كان لصحيفة «حيفا» 

هذه الّدردشة..

 qLF�UÐ  5LK%  X??M??�  q??¼  ≠
øp²�uHÞ cM� ¡U¹“√ W{—UF�

ــاء،  األزي بعرض  حتــديــًدا  أحلم  لم 
ــح  كــــان أن أصــب ــي  ــم ــل ح لــكــّن 

متلك  ومشهورة،  معروفة  شخصّية 
قدرة الّتأثير والّتغيير.. أنا أرسم 
وأخّطط مشواري وفق خطوات ثابتة 
وواثقة ألصل إلى ما أصبو إليه. 
عرض  مجال  ــي  ف رحلتي  بــدأت 
األزياء بعد مشاركتي في مسابقة 
اجلمال «ِمس أراب 2014»، رغم 
املسابقات،  هذه  مبثل  إمياني  عدم 
وقد جنحت في احلصول على لقب 

« توپ موديل».

 ÷d????Ž  X????M????N????²????�«  n????O????�  ≠
  UÐuF ÒB�«  w¼  U??�Ë  ÆÆ¡U???¹“_«

°øp²Nł«Ë w²Ò�«
بدأت عرض األزياء، بعد مشاركتي 
في مسابقة «ِمس أراب 2014» 
وحصولي على لقب أجمل عارضة 
أكتِف  فلم  موديل»،  «توپ  أزياء 
وأردت  لقب  مبا حصلت عليه من 
خوض هذا املجال. وهذا ما حصل 

فعًال، بعد أن توّجه إلّي عدد من 
للعمل  ـــاء  واألزي احملــال  أصحاب 
املشوار.  ابتدأ  هناك  ومن  معهم، 
ـــه صعوبات  ــم أواج ل ــع  ــواق ال ــي  ف
عملي  ــالل  خ ــر  ــذك ُت مشاكل  أو 

كعارضة أزياء.

 WMN�  WKzUF�«  XK Ò³Ið  nO�  ≠
ø¡U¹“_« ÷dŽ

ــًدا،  ج ــة  ــادّي ع فعلهم  رّدة  كــانــت 
والّتشجيع  ــم  ــّدع ال ــي  ل فــقــّدمــوا 
وللوصول  املهنة،  بهذه  لالستمرار 
إلى مراتب ُعليا في عرض األزياء.

 w??? ²??? Ò�«  W???E???×??? ÒK???�«  w?????¼ U?????� ≠
 X??�d??ðË  W??L??ÝU??Š  UNM¹d³²Fð
ø ÒwMN*« „—«uA� vKŽ U¼dOŁQð

صراحًة.. كانت تلك حلظة اختياري 
للقب «توپ موديل» حيث كانت 

تلك أجمل الّلحظات وأسعدها.

 5M�� ÍdL�

 —ËU×¹
 v F � � ÆÆ—U JA Ô� W�U L �
 »U N �  ôË  …d?? N?? ÒA??	«  v??? 	≈

°¡«d L (« ◊u D)«

  U¾ ÒOÝË   UM	Š  w??¼  U??�  ≠
ø¡U¹“_« ÷dŽ

هو  ــاء  األزي عرض  في  ما  أحسن 
والّطموح  بالّنفس  الّثقة  ـــادة  زي
ميكنك  املقابل  ــي  وف املــزيــد،  ــى  إل
الّتمييز بني الّطامعني والّداعمني 
لك. وأسوأ ما في ذلك االنتقادات 
العربّي،  مجتمعنا  في  العديدة 
مهنة  تقّبل  عليه  يصعبر  ــذي  اّل

عرض األزياء كسائر املهن.

 d??F?? ÒA??�« p???� w??M??F??¹ «–U?????�  ≠
 Íc???? Ò�« Êu??? ÒK???�« U????�Ë ¨q???¹u??? ÒD???�«

øtMOK ÒCHð
الّطويل هو كنزي. أعتمد  شعري 
وال  الّطبيعي،  لون شعري  على 
أحّبذ الّصبغات وغيرها من املواّد 
الفتاة،  فجمال  للّشعر،  الّضارة 
على  أساًسا  يعتمد  باعتقادي، 

شعرها.

 ¨p??ðd??A??³??Ð 5?? ÒL??²??N??ð n??O??� ≠
 v??? K???Ž 5?????E?????
U?????% n??????O??????�Ë

øUNð—UC½
أحرص على العناية بشكل يومّي 
الوجه  غسل  خــالل  من  ببشرتي 
كرمي  استخدام  ثّم  ومن  صباًحا، 
الّنهار، وكرمي آخر حمليط العينني. 
وأحــرص  طبّية  كرميات  أستخدم 
على شراء الكرميات املالئمة لنوع 
بشرتي؛ كما أحرص على تنظيف 
البشرة مساًء من املاكياج، ووضع 
بأّن  أشعر  وعندما  ليلّي.  كــرمي 
ـــرص على  ــة، أح ــشــرة ُمــتــعــب ــب ال
استخدام كرمي خاص إلراحة البشرة 
واحلفاظ على نعومتها ونضارتها.

 W ÒO�UL'« `zUBÒM�«  w¼ U� ≠
 s??� U???N???²???³???	???²???�« w???? ð«u????K????�«

øp²MN�
ــســاعــات  ل ـــوم  ـــّن ال أّن  ــمــت  تــعــّل
متواصلة مهّم جًدا للحفاظ على 
البشرة،  ــال  ــم وج ــضــارة  ون ـــة  راح
ــن تعطي  ل ــات  ــرمي ــك ال فــأفــضــل 
الفتاة  تنم  لم  طاملا  مرجوّة  نتائج 
من  كما  ــيــة.  الــكــاف ــاعــات  ــّس ال
كافية  كمّيات  شــرب  ــروري  ــّض ال
الّطبيعّية،  والعصائر  ــاء  امل من 
والــّصــابــون  ــاملــاء  ب ــوجــه  ال وغسل 
اّلذي يالئم البشرة، وعدم التعرّض 
كرمي  واستعمال  الّشمس  ألشعة 
خاص للوقاية من أشعة الّشمس، 
ــم  دائ بشكل  ــاضــة  ــرّي ال ــة  ــارس ومم

للحفاظ على جسم مثالّي.

 W?? ÒO??�U??(« p??�U??L??Ž√ w???¼ U???� ≠
øWÒOK³I²	*«Ë

الّدراسة،  على  منكّبة  أنا  ا  ًي حال
ال  لذلك  للعمل.  وقًتا  أجــد  فال 
ــة وال  ــّي ــال حــال ــم ـــدّي أع ــوجــد ل ت
هذه  خالل  قريبة  ألعمال  أخّطط 

الفترة.

 s????¹ Òœu????ð  W???L???K???�  ¨«Îd??????O??????š√  ≠
ø„b½UÝË pLŽœ sÓ* UNNOłuð

أقّدم لوالدتي كّل الّشكر والعرفان 
ووقوفها  دعمها  فلوال  والّتقدير، 
ـــى ما  ــم أصـــل إل ــبــي ل ـــى جــان إل
رفيقة  هي  اليوم..  إليه  وصلت 

دربي وحياتي كّلها.
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يتنافس الّناس في طلب املناصب والوظائف 
والّدنيا؛  الّدين  أمور  في  يطلبونها  اّلتي 
اّلــذي  اإلنسان  كــان  إذا  ذلــك  في  عيب  ال 
على  املُلقى  الــّدور  ــؤّدي  ي ألن  أهــل  يتقّدم 
نبي  طلب  فقد  وإتــقــان.  بــأمــانــة  عاتقة 
يوجد  ـــه ال  أّن رأى  ــا  مل ذلــك  ــوســف  ي ــلــه  ال
على  ”اِجعلني  للملك:  فقال  منه؛  أجــدر 

أن  طلب  عليم“.  حفيظ  إّني  األرض  خزائن 
العباد،  مصالح  حفظ  في  األجدر  أّنه  ليقينه  االقتصاد،  أو  الّتموين  وزير  يكون 
وخصوًصا في املرحلة املُقبلة اّلتي ستمّر بها البالد من جفاف وقحط؛ فمثل هذه 
مترير  ميكنه  وأمانته  وخبرته  بعلمه  اّلذي  االختصاص؛  صاحب  إلى  حتتاج  املرحلة 
أن  عليه  وظيفة  أو  منصب  أي  يتوّلى  من  ولهذا  عناء.  دون  املرحلة  بهذه  البالد 
يكون صاحب اختصاص وأمانة؛ وإّال سيعرّض نفسه للعقاب الّدنيوّي وفي اآلخرة. 
يه اإلمارة،  وهذا ما خافه الّصحابّي أبو هريرة حني استدعاه عمر بن اخلّطاب ليوّل
فقال لعمر: والله ال أتوّلى، أخاف ثالًثا واثنني. قال: خمًسا. قال: ال أخاف ثالًثا 
واثنني. قال: وما هي؟ قال: أخاف أن ُيجَلد ظهري، ويؤَخذ مالي، وُيسَفك عرضي. 
له  قال  الّنار.  في  وجهي  على  أرد  وأن  مغلوًال،  بي  يؤتى  أن  ــرة  اآلخ في  وأخــاف 
حفيظ  إّني  األرض  خزائن  على  ”اِجعلني  يقول  اّلذي  يوسف  أم  خير  أَأنت  عمر: 
عليم“. قال: يوسف، كرمي ابن كرمي ابن كرمي، وأنا ضعيف ابن ضعيف ابن ضعيف. 

فمصالح العباد تطلب أن يتوّلى املناصب من يرعى ويحرس مصالح العباد، إّما بشكل 
فردّي أو جمعّيات أو مؤّسسات، وفي كّل نواحي احلياة. ويستدّل على ذلك من خالل 
عمل الّنبّي (ص) اّلذي لم يترك الّصدقات في أيدي أناس يتالعبون فيها. فبعث من 
يدير شؤونها. ففي الّصحيحني أّنه أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن؛ وقال له فيما 
قال ”وأخبرهم أّن الله افترض عليهم صدقًة تؤخذ من أغنيائهم وترّد على فقرائهم“. 
باألمانة  يّتصف  َمــن  ــى  إل حتتاج  العباد  مصالح  أهلها  يرعى  التي  واملناصب 
خير  (إّن  شعيب  ابنة  صفاته  الى  أشــارت  الذي  موسى،  الله  نبّي  كحال  والقوّة 
اخلير  يصنع  أن  من  مّكنته  اّلتي  هي  موسى  فقوّة  األمــني).  القوّي  استأجرت  من 
لله..  طاعًة  إّمنا  الّشخصّية  ملصلحته  ذلك  فعل  ما  أّنه  وأمانته  شعيب  لبنات 
من  ويحاسب  العّمال  مــن  حتته  مــن  يــراقــب  اّلـــذي  هــو  ــني  األم ــوّي  الــق فاملسؤول 
بأمور  قائم  أو  شركة  مدير  أو  مــدرســة  مدير  أو  مصنع  كمدير  منهم،  قّصر 
احتاج  فــإن  ــات.  ــب ــواج وال ــوق  ــق واحل ــــرام  واحل احلـــالل  على  ــه  ــالع اّط بعد  الّدين  
فليفعل.  ــاد  ــب ــع ال مصالح  على  ــا  ــرًص ح العقوبة  ــر  ــّص ق ــن  مب ــنــزل  ي أن  ـــر  األم
املصرّي  وسجن  ــرب  ض ـــذي  اّل ــعــاص  ال بــن  عمرو  ــن  اب مــع  عمر  ــك  ذل فعل  ــد  وق
فقهنا“. تعّلم  َمــن  إّال  سوقنا  يــدخــل  ”ال  ــول  ــق ي كــان  ــــذي  واّل سبقه.  ـــذي  اّل

روى مسلم والبخاري، أّن رسول الله (ص) بعث رجًال ليجمع صدقات بني سليم، 
فلّما عاد إلى الرّسول قال يا رسول الله: هذا لكم وهذا لي؛ فقال الرّسول (ص): 
أفال جلست في بيت أبيك وأّمك، فترى هل يهدى إليك أم ال. ثّم يقسم الّنبي 
القيامة“.  ــوم  ي به  ــى  أت إّال  حــّق  بغير  ــاًال  م رجــل  يأخذ  ال  بيده  نفسي  ”واّلذي 
وفي رواية ”وألعرف رجاًال يأتون يحملون على رقابهم ما أخذوا إن كان إبل له رغاء. 
أو بقرة له خوار. أو شاة تعير“.. فَمن سرق أو ارتشى مستغًال املنصب اّلذي هو فيه 
يفضحه الله على رؤوس األشهاد يوم القيامة. وما اغتصبه من حقوق العباد يعّذب 
به. قال رسول الله (ص): ”َمن غّل ذهًبا صفحت له صفائح فأحرقت به“. وما أذهل 
أصحاب الّنبي قسمه من على املنبر حني قال: ”واّلذي نفسي بيده ال نولي أحًدا 
منكم على عمل فينقصنا ولو مخيًطا أو شعرة إّال أتى بها يوم القيامة“. فقام 
َم؟  رجل من األنصار، فقال: يا رسول الله ُخذ عملك، والله ال أتوّلى لك عمًال. قال: ِل
قال: سمعتك تقول كيت وكيت. فرفع إصبعه وقال: واّلذي نفسي بيده لقد قلته.

إلى  ينظر  فال  لها.  الُكُفؤ  إّال  يتوّالها  ال  أن  الوظائف  توّلي  في  األمانة  ومــن 
ُمنتخب  رئيس مجلس  فكّل  هو معروف في مجتمعنا؛  كما  األنصار  أو  القرابة 
ولو ضاعت مصالح  لذلك  األهلّية  مراعاة  دون  وأنصاره  أقاربه  الوظائف  في  يعّني 
العّباس وطلب منه أن  الرّسول (ص)، فقد جاَءه عّمه  العباد. وهذا يخالف منهج 
وجاءه  حتصيها“..  إمــارة  من  خير  ُتنّجيها  نفس  َعم  ”يا  له:  فقال  والية  يوليه 
أحّبك،  ــي  إّن والله  ذر،  أبا  ”يا  له:  فقال  ــارة،  إم يطلب  املقرّبني  من  وهو  ذر  أبو 
أمانة،  وإّنها  ضعيف  رجل  إّنك  ذر  أبا  يا  لنفسي..  أحّبه  كما  اخلير  لك  وأحــّب 
عمر  متّنى  املقابل  وفي  الفاطمة“...  وبئست  املرضعة  ونعمت  وندامة.  خزي  وإّنها 
ا لوليته اخلالفة“؛ وسالم كان عبًدا فأعتق. ـً ”لو كان سالم مولى أبي حذيفة حّي

اخلطأة  مــن  ــراب  ــت االق مــن  يخاف  ال  احلقيقّي  ”املسيحي 
يريد  ال  ـــذي  اّل الله  قلب  ميلك  ألّنــه  بسمعته  واملــخــاطــرة 
فرنسيس. البابا  قداسة  قاله  ما  هذا   - يهلك“  أن  ألحد 

استهّل األب األقدس عظته انطالًقا من اإلجنيل اّلذي تقّدمه 
لنا الليتورجّية اليوم من القّديس لوقا، واّلذي نقرأ فيه مثل 
اخلروف الّضائع ومثل الّدرهم الّضائع، يكتب اإلجنيلي لوقا: 
”في ذلك الزَّمان كاَن الَعّشارون واخلاِطئوَن َيدنوَن ِمن يسوع 
ُة َيقولون  َب وَن والَكَت ِسُيّ يه. فكاَن الِفرِّي َيسَتِمعوا ِإلَ َجميًعا ِل
َمَعهم!“.  وَيأُكُل  اخلاِطئَني  َيسَتقِبُل  الرَُّجُل  هذا  رين:  ُمَتَذِمّ
ا لهؤالء األشخاص،  لقد كان هذا األمر يشّكل عارًا حقيقّيً
تصوّروا ما كان األمر سيكون عليه لو وجدت وسائل اإلعالم 
األمر:  هذا  أجل  من  أتى  قد  يسوع  لكن  الوقت.  ذلك  في 
ويعيدهم،  ــرّب  ال عن  وابتعدوا  ضاعوا  اّلذين  عن  ليبحث 
وهذا ما يقّدمه لنا إجنيل اليوم من خالل هذين املثلني، هما 
البحث  أبًدا في  الله ال يتوّقف  أّن  الله وكيف  يريانا قلب 
ليحمل  الّنهاية  حّتى  العمق،  إلى  يذهب  بل  اخلاطئ  عن 
ــّدرب  ال منتصف  فــي  يتوّقف  ال  فهو  لإلنسان،  اخلــالص 
املشكلة  لكن  بوسعي  ما  جهتي  من  فعلت  ”لقد  ويقول: 
منهم!“ بل يخرج من ذاته ويذهب بحًثا عن الّضائع والّضال.

لكن الكتبة والفريسّيني، تابع احلبر األعظم يقول، يتوّقفون 
ربحهم  هو  فعًال  يهّمهم  ما  ألّن  الّطريق،  منتصف  في 
تهّمه  ال  ــرّب  فــال الله،  فكر  ليس  هــذا  لكن  ومصاحلهم. 
األعمال، الله هو أب ويريد أن يخلص جميع أبنائه ولذلك 
يخرج بحًثا عنهم ليخّلصهم، وهذه هي محّبة الله. لكن من 
الّطريق!  يتوّقفون في منتصف  اّلذين  الرّعاة  نرى  احملزن أن 
من احملزن أن نرى املسيحّي اّلذي ال يشعر في داخله وفي 
قلبه باحلاجة للخروج والّذهاب ليخبر اآلخرين عن محّبة الله 
وصالحه! كم من األشخاص هم كهؤالء الكتبة والفريسّيني، 
من  االقتراب  ويرفضون  وصاحلني  ــرارًا  أب أنفسهم  يعتبرون 
اخلطأة لكي ال ”يتدّنسوا“. لنتأّمل مبا كانوا يتذّمرون عليه 
هِذِه  َمْن  َم  َعِل لَ ا،  ّيً ب َن هذا  كاَن  ”لو  قائلني:  بينهم  ما  في 

االِمرأُة التي تلِمُسُه وما هي! إنَّها خاِطَئٌة“ هذا هو االحتقار، 
بعد. ما  في  ويحتقرونهم  الــّنــاس  يستغّلون  كانوا  لقد 

يتوّقفون في  يقول: أن نكون رعاة  البابا فرنسيس  أضاف 
الراعي أن يتحّلى  الّطريق هو لفشل كبير، على  منتصف 
بقلب الله ويذهب إلى العمق حّتى النهاية ألّنه ال يريد ألحد 
من هؤالء أن يهلك. فالرّاعي احلقيقي واملسيحي احلقيقّي 
أن  ألحد  ميكن  ال  الغيرة:  وهذه  احلماس  هذا  داخله  يحمل 
يهلك! ولذلك ال يخاف من أن يقترب من اخلطأة. يقوم مبا 
عليه القيام به ويذهب حتى الّنهاية إذا تطّلب األمر، يخاطر 
يخسر  وبأن  برفاهيته  يخاطر  بسمعته،  ويخاطر  بحياته 
أيًضا  هي  هذه  صالح!  راٍع  يكون  أن  شرط  أحياًنا  منصبه 
ا أن نحكم على اآلخرين  دعوة املسيحي. يسّهل علينا جّدً
ليس  لكّنه  والفريسّيون،  الكتبة  يفعل  كان  كما  وندينهم 
ابن  ألّن  الله،  بأبناء  يليق  تصرًفا  ليس  ا،  مسيحّيً تصرًُّفا 
الله ال يبحث عن راحته وسكينته بل يذهب حّتى الّنهاية 
على  إذ  يسوع!  مثال  على  اآلخر  سبيل  في  حياته  ويبذل 
الذين يتوق املجتمع إلقصائهم  يقتربوا من  املسيحيني أن 
مهّمشي  مع  يسوع  فعل  كما  متاًما  أيديهم  لهم  ميّدوا  وأن 
حقيقّية. جماعة  الكنيسة  من  يجعل  ما  ــذا  وه زمانه، 

األقدس  األب  تابع  الّصالح،  واملسيحّي  الّصالح  الرّاعي 
والعبادة  بالّصالة  الله  نحو  ذاتــه  من  دائًما  يخرج  يقول، 
الّصالح  الرّاعي  اخلالص.  رسالة  إليه  ليحمل  اآلخر  ونحو 
واملسيحي الّصالح يعرفان حًقا معنى الرّحمة واحلنان. هؤالء 
واحلنان،  الرّحمة  معنى  أبًدا  يعرفوا  لم  والفريسّيون  الكتبة 
الّضال  خــروفــه  ــرجــل  ال ــك  ذل يحمل  أن  معنى  يعرفوا  ــم  ل
ال  أناس  إّنهم  احلظيرة.  إلى  به  ويعود  فرًحا  كتفيه  على 
الله،  من  يأتينا  احلقيقّي  الفرح  وبأّن  الفرح  معنى  يعرفون 
ليخّلصه!  اخلاطئ  عن  بحًثا  يخرج  ــذي  ال اآلب  قلب  من 
نخرج  أن  أجمل  ما  قائالً:  عظته  فرنسيس  البابا  وختم 
دون  ـــرّب  ال عــن  البعيدين  ــا  ــن ــوات وأخ إخــوتــنــا  عــن  بحًثا 
هذه  إًذا  لنطلب  ــا!  عــّن ـــرون  اآلخ يقوله  قــد  ــا  ّمم نخاف  أن 
آمني. املقّدسة!  الكنيسة  ــنــا  وألمِّ مّنا  ــرد  ف لكّل  الّنعمة 
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على غير عادتي، وصلت باحات احملكمة الُعليا قبل 
موعد جلستي بحوالي الّساعة. القدس أفاقت من ليلة 
بصباح  احلاملون  األطفال  يشتهيها  اّلتي  كتلك  بيضاء 
ورفيقي  ساعاتي  فقضيت  أنا،  أّما  وكسل؛  ثلج  كّله 
ليل كّله ليل وسفر. فماذا سأفعل لو سّدت الّطرقات 
محّمد  سيتقّبل  وهل  بيتي؟  في  األبيض  وسجنني 

القيق تبريراتي وقسوة احلظ وخيانة املطر؟
دخلت إلى غرفته في مستشفى العّفولة، اّلذي ال أحّب 
زيارته، ففيه سّلم بعض أحبابي أماناتهم ومضوا في 
رحلة الغيم الّطويلة. كان نائًما وعلى وجهه بقايا صالة 
ودعاء. من حوله ثالثة سّجانني ميارسون فروض الكهنة في 
معابد ترّبي العمى. شعره كّث يتشاقى كخيوط شمس 
ناعسة وحتتها فم سرق اجلفاف منه رونًقا فبدا كحز تفاحة 

شققته الرّيح. 
حّي  أّنــه  على  فاطمأننت  فتململ،  ــرّتــني  م ناديته 
ففتح  كتفه  على  ــت  ورّب قليًال  انتظرت  ويسمعني، 
يع، خضراء ُمتعبة  عينه اليسرى التي كانت كأّول الرّب

وجميلة، حييته وسألت عن صّحته. 
أمامي  ممّدة  كانت  لكّنها  آالمه،  عّني  يخفي  أن  حاول 
وناطقًة. جرّب أن يجيبني، كما كان يفعل في زياراتي 
ووقفت  احلــروف  هّم  تعثرت  كّلما  لكّنه  له،  الّسابقة 
على رأس لسانه. لقد بدا عليه اإلرهاق، بياض عينيه 
وغير  متقّطًعا  صــار  حديثه  مقلقة،  بحمرة  اكتسى 

مفهوم، كان يتّنفس كالغريق.
الفسيح  مع اقتراب موعد اجللسة ميتلئ بهو احملكمة 
ّية واألجنبّية،  العرب بسنونوات أولى من وسائل اإلعالم 
رّمبا في خطوة وفاء خجولة من زمالء صحافّيني لزميلهم 
الّصحافّي اّلذي يرقد بعيًدا عنهم ويصارع املوت من أجل 
أن يحظى بحياة كرمية، إن لن تكون فاملوت ألجلها أشرف! 

عند اقتراب الّساعة من احلادية عشرة والّنصف، مألت 
وفود املتضامنني القاعة الكبرى، فتمّنيت لو كان محّمد 
حاضرًا ليرى ويسمع ويفرح ويقنع، لكّنها احملكمة هي التي 
أمرت، خلطورة وضعه الّصّحي، حرَس الّسجون بعدم جلبه 

حلضور جلسته.
الكنيست  أعضاء  من  عدد  برز  ــى  األول الّصفوف  في 
يهودّية  حقوقّية  منّظمات  عن  ــود  وف ووراَءهـــم  العرب 
قضايا  في  املقدسّيني  الّناشطني  بعض  وبينهم  ّية  وعرب

األسرى، وعدد من احملامني.         
القضاة  ــول  دخ عن  احلاجب  إعــالن  عند  جميعنا  نقف 
وجه  في  أنظر  الكراسي.  على  جلوسهم  بعد  وجنلس 
زهرًيا  ألفته  وقــد  ا  ًي قان أحمر  فأجده  الهيئة  رئيس 
طافًيا؛ الحظت أّنه، فور دخوله، حملق في صحن القاعة 
اّلذي اعتاد  املفاجأة، وهو  الّشّفة، فغلبته  اململوء حّتى 
وزمالءه من القضاة مثلي، أن نسمع تلك القضايا وندير 

جلساتها وكأّنها عروض خاّصة بنا وبدون جمهور. 
الهيئة،  رئيس  فقاطعني  مرافعتي،  أبــدأ  كي  وقفت 
بدماثة، مشيرًا علّي أن أختصر كالمي وأن أتنازل عن 
مقّدماتي التي درجت أن أتلوها عليهم الفًتا أّنه يالحظ 
أّن القاعة طافحة وذلك في إشارة منه ونصيحة لي أن 
ال أستغّل املنّصة للّشؤون واملواضيع الّسياسية العاّمة. 

شكرته على مالحظته ولفت انتباهه على أّنني تعوّدت 
وعوّدتهم أن أبدأ جميع مرافعاتي مبقدمات عاّمة، لكّنها 
دائًما تكون ذات صلة مبواضيعنا، ولطاملا فعلت ذلك في 
قاعة خالية من اجلمهور وعلى مسامعهم فقط، ولذلك، 
أن  حديثي،  أمتمت  واضح  بإصرار  هكذا  ا،  سبًب أرى  ال 
اليوم ألّن َمن يهّمونني هم من  ال أفعل ذلك في هذا 
أن  وأملي  ورائي،  هم  من  وليس  األمام  من  يسمعوني 

تسمعوني، خاّصة وقد جئتكم 
حدثتكم  اّلـــذي  األمـــل،  باسم 
كما  سابقة  ملّفات  في  عنه 
ــا  أّم شعرائكم  ـــات  رواي تلته 
اليوم فسأعّلمكم كيف يجب 
يه  أن ترّبوه، فنحن وأوالدنا نرّب

على طريقة الّدرويش.
لم أنتظر إذنهم ومضيت أقرأ 
عن  ينقب  شعب  سيرة  عليهم 

الغروب  أمام  الّتالل،  ”هنا عند منحدرات  نائمة:  دولة 
ما  نفعل  الّظل،  مقطوعة  بساتني  قرب  الوقت،  وفوّهة 
يفعل الّسجناء، وما يفعل العاطلون عن العمل: نرّبي 

األمل.“
بني  من  تنفر  ببسمته  فأحسست  صوبي،  رأســه  أدار 
شقوق شفتيه، وسألني عن عائلته وكيف ميضون الوقت 

في عالم أبرد من الزّمهرير وتغزوه الّثلوج. 
حّلفني أن أنقل رسائله البسيطة، التي كانت كرسائل 
احلمام، لكّل َمن يحّبهم ومن يحّبونه، هنا وفي العالم، 
فهو سيمضي، قانًعا، إلى حيث رأس احلكمة، وليعذروه 

إن خانه جسد وأضاعه الّطريق. 
معظم  مــًعــا  قّيمنا  أن  بعد  موقفنا،  على  اّتفقنا 
محكمة  عــدل  على  نعّول  ال  أن  وعلى  االحتماالت، 
بأنصافها، بل كي نستنفد  إليها غير مؤمنني  نذهب 
هوامش أتاحها لنا، نحن معشر احملامني، احتالل خطط 
وساترًا  املجلجلة  لعوراته  كسوة  محاكمه  تكون  كي 
لفضائحه؛ واّتفقنا، كذلك، أّننا نذهب إلى تلك املنّصات 
تراتيل  وأنفسنا،  العالم  أمــام  ــرى،  أخ ــرّة  م نتلو،  كي 
اخلسارة والرّهانات اخلائبة، عسانا، من فرط الوجع، أن 
نوقظ من أعرض عن حّق شعب ما فتئ ينقب عن ثورة 
نائمة، أو رمبا كي نقنع الرّعاة في حقولنا  كيف يجب 

أن حتلب أثداء الزّمن وتقرع أجراس األوطان.
نظر إلّي وقال: لقد دعوت لك ولعائلتك بصالتي أمس، 
وامللتقى.  والّثلج  البرد  حيث  إلى  وتقديري،  فاذهب 
خبأت دمعتي وانسللت وفي صدري عاصفة من زهر. 
وسألته قبل أن أتركه، إذا كان يعرف أّن اليأس أبرد من 

الزّمهرير؟     
لم أخبر القضاة عن دمعتي، فأنهيت مرافعتي أمامهم 
ا باإلفراج عن محّمد فورًا أو بتقدميه إلى محكمة  مطالًب

يستطيع أمامها أن يدافع عن نفسه.
وقد  الّساعة  حوالي  بعد  القاعة  ــى  إل وعدنا   خرجنا 
أنهى القضاة جلسة مكتومة مع ممثلي جهاز املخابرات 
فيها  وقرأوا  نعرفه  ال  ما  إلى  فيها  استمعوا  العاّمة، 

مواد لم نشاهدها، وتلوا علينا قرارهم العجيب.  
”لقد اّطلعنا على ما يكفي من البّينات الّسرّية التي 
القيق،  محّمد  امللتمس،  خطورة  تثبت  أن  شأنها  من 
على أمن وسالمة اجلمهور، ولذلك نرى أّن أمر االعتقال 
نعطي  لن  ولكّننا  ومبرّر،  محّق  بحّقه  الّصادر  اإلداري 
ا اليوم بل سنعّلق ذلك إلى بضعة أّيام على  ًي قرارًا نهائ
أن نستلم خاللها، وبشكل يومي، تقارير طبّية، وبناًء 

على ما سيرد فيها سنعطي قرارنا الّنهائي“. 
وقفت، وقبل أن أستفسر عن معنى هذا القرار خرجت 
نتساَءل،  َمن أحاطوني  القاعة، وبقيت مع  الهيئة من 
ّية من  يتوّقعون وينتظرون إمكان القضاة  أّن  هل يعقل 
سجيًنا،  سيبقى  صّحته  محّمد  استعاد  فإذا  اثنتني: 
كما كتبوا، وإذا ساَءت حالته وفقد وعيه أو استشهد 

فسيصير حرًا! 
هل يعقل؟! 
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املتاعب، ومتعارف عليها في  إّنها مهنة  الّصحافة  يقولون عن 
العالم احلّر وفي الّدول اّلتي حتترم نفسها ومواطنيها، إّنها (سلطة 
رابعة) ألّنها وسيلة من وسائل دعم املواطن والبحث عن احلقيقة. 
من  العديد  وهناك  شريفة،  رسالة  صاحب  أيًضا،  والّصحافّي، 
الّصحافّيني اّلذين يجوبون العالم ويعرّضون حياتهم للخطر من 
مناطق  في  املتواجد  فالّصحافّي  صادقة.  صحفّية  تغطية  أجل 
األزمات والّصراع، لديه مهّمة ال تقّل عن مهّمة اجلندي، وكثيرًا 
حافة شهداء من أجل الكلمة واملعلومة، متاًما مثل  ما قّدمت الصِّ

اجلندي اّلذي يستشهد من أجل الوطن. 
منذ سنوات طويلة جًدا وأنا أتنّقل في بلدان هذا العالم من بلٍد إلى آخر، جوًا وبحرًا، كما 
كان لوسائل الّنقل البرّية قسًطا من تنّقالتي على الّصعيد العربّي والّدولّي. لكّن الرّحالت 
اجلوّية ورغم مخاطرها، كانت املفّضلة عندي، بسبب سرعة الوصول إلى املكان املنشود. ومبا 
أّني أستعني دائًما بذاكرتي في الرّجوع إلى املاضي البعيد - وذاكرتي لم تخّني أبًدا لغاية 
اآلن - أجزم بأّن عدد الرّحالت اجلوّية اّلتي قمت بها حّتى وقتنا هذا في رحالتي املكوكّية 
إلى مناطق في الكرة األرضّية تتجاوز اِملائتي رحلة طيران في مشارق األرض ومغاربها وفي 
قارّاتها، أي مبا معّدله على األقل 800 ساعة طيران، ّمما يعني أّني بقيت في اجلو ُمعّلًقا بني 
األرض والّسماء ما يعادل أكثر من 33 يوًما. لكّني أعترف، بأّن الواليات املّتحدة وأستراليا 
وكندا، لم تطأ قدماي أراضيها، رغم أّني تلّقيت ما ال يقّل عن عشرين دعوة رسمّية وخاّصًة 
من مؤّسسات وأشخاص في تلك الّدول الّثالث، إّال أّني رفضت بشّدة الّسفر إليها ألسباب 

سياسّية.
ّية كان لها الّنصيب األكبر في جتوالي في هذا العالم. فقد زرت كاّفة دولها  القارّة األوروب
ّية  األملان العاصمة  كانت  حيث  الّصحافّي،  عملي  بحكم  عديدة  مرّات  والّشرقّية  ّية  الغرب
برلني في فترة عملي خارج العالم العربّي، العاصمة اّلتي أقمت فيها واحتضنتني مواطًنا 

ا سنوات طويلة، ومنها كنت أنطلق إلى دول أخرى. ـً وإعالمّي
ّية  في الفترة املاضية من منتصف سنوات الّتسعينات، تلّقيت دعوًة من وزارة اخلارجّية الّسودان
ّية اّلذي كان  لزيارة الّسودان ملّدة أسبوع، وطلب مّني امللحق الّصحافّي في الّسفارة الّسودان
مقابلتها  أوّد  اّلتي  الّسياسّية  الّشخصّيات  أسماء  له  أرسل  أن  زيارتي،  بترتيب  مكّلًفا 
ا آخر، وهو إتاحة  ّية اخلرطوم. ففعلت ذلك، وأضفت طلًب خالل وجودي في العاصمة الّسودان
الفرصة لي لزيارة جنوب الّسودان، اّلذي كان في تلك الفترة منطقة صراع خطرة مع احلكومة 

ّية.  الّسودان
ّية عّمان إلى اخلرطوم، لم يكن  طائرة ”اإليرباص“ الّضخمة اّلتي أقّلتني من العاصمة االردن
مطار  في  الّطائرة  هبطت  سودانّيني.  غير  معظمهم  كان  شخًصا،   15 سوى  متنها  على 
اخلرطوم، حوالي الّثامنة مساًء، وكانت هذه الّطائرة - كما علمت فيما بعد - هي الّثالثة 
فقط اّلتي تهبط في مطار اخلرطوم في ذلك اليوم، بسبب قرار مقاطعة الّسودان. وكان في 
استقبالي في املطار مندوب عن وزارة اخلارجّية ومندوب عن دائرة اإلعالم اخلارجّي، حيث رّحبا 
بي  بحرارة وأوصالني إلى فندق ”هيلتون“، اّلذي أقمت فيه ملّدة أسيوع، وأخبراني بأّن برنامج 

زيارتي للخرطوم قد ّمت املوافقة عليه، وسيبدأ تنفيذه في اليوم الّتالي.
أخبرتني مرافقتي، اّلتي انتدبتها وزارة اخلارجّية لترتيب وتنظيم مواعيدي مع سائق خاّص، 
عن موعد زيارتي ملنطقة جنوب الّسودان ملّدة يومني، وأخبرتني بأّن الّسفر إلى هناك سيتّم 
بواسطة مروحّية عسكرّية سيكون على متنها جنرال مع مستشاره ومرافق له. وقبل يوم من 
موعد الّسفر طلبت من املرافقة إيصالي إلى مبنى وزارة اخلارجّية، حيث كنت على موعد 
وخالل  دولة.  من  أكثر  في  سفير  منصب  شغل  عزيز  مع صديق  العمل  نطاق  خارج  خاص 
احلديث أخبرته مبوضوع الّسفر إلى اجلنوب، فنظر إلّي باستغراب كبير قائًال: «هل جننت يا 
أستاذ أحمد، الّسفر جلنوب الّسودان خطر كبير على حياتك، فأرجوك إلغاء فكرة الّذهاب 
إلى اجلنوب.»  ثّم شرح لي بالّتفصيل عن خطورة الوضع هناك. فعملت برأيه وأخبرت املرافقة 

بعدولي عن الّسفر. وبسبب ذلك لم يكن لدّي برنامج مقابالت ملّدة يومني.
وقد فاجأتني املرافقة في اليوم الّتالي، بأّن صديقي في اخلارجّية ترك رسالة لي ملقابلته فورًا 
في مكتبه. فذهبت إليه. وكم كانت دهشتي غريبة عندما استقبلني بالقول: «احلمد لله 
على سالمتك». وأخبرني الّصديق بأّن املروحّية العسكرّية اّلتي كان من املقرّر أن أسافر على 
متنها قد تعرّضت لصاروخ من قوّات جبهة حترير جنوب الّسودان، وحتّطمت الّطائرة ومات كّل 

من كان على متنها. 
نفسي  إلى  ثّم عدت  حلم،  في  وكأّني  بأّي حرف  الّنطق  بوسعي  يكن  ولم   ساكًتا،  بقيت 
وتساَءلت: ماذا لو لم ينصحني الّسفير بعدم الّذهاب إلى جنوب الّسودان. واجلواب طبًعا 
موت محّتم، لكن رحمة الله أقوى من كّل شيء، وكّل إنسان يلقى وجه رّبه في الوقت اّلذي 

يريده اخلالق. وهكذا ابتعد املوت عّني في الّلحظات األخيرة.
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ا،  ال يخفى على أحد مّنا – أّيها األعّزة – أّال مجال تقنّيً
بدون  ا،  ا أو ورقّيً أّي ماّدة مكتوبة، رقمّيً اليوم، لصدور 
احملوَسب، وذلك  الّضوئّي  صّفها)  أو  (رصفها  تنضيدها 
صورة  الّضوئّي،  د  املُنضِّ مهنة  أفــرزت  واقــع  بعد  حقيقة 
أيًضا، ال  الكالسيكّية؛ حيث،  يف»  فِّ ملهنة «الصَّ حداثّية 
َمن ال يجيدون  الكتابّية  العملّية  ميتهنون  ّممن  هناك  يزال 
املفاتيح  لوحة  العصر،  لهذا  الكتابة  أداة  مع  الّتعامل 
احملوَسبة واحلاسوب، وهي آخر ما طوّره العقل البشرّي في 
هذا املجال – على حّد علمنا – حّتى يوم الّناس هذا. إلى 
هنا ال كبير إشكال؛ فقد نعزو ذلك إلى تعّود هؤالء الّسادة 
األَُصالء الُكَرماء القلم والورقة، أو إلى قصور نفسّي أو 
ذهنّي لديهم في استيعاب هذه األداة الكتابّية «اجلديدة»، 
يضّيعون   – احلالْني  في   – ا، وهم  جّدً احليوّية، واملُْجِدية 
ذلك  من  األنكى  لكّن  قليل.  غير  كثيًرا  علينا وعليهم 
هو إصرار بعضهم على القيام بفعل الكتابة بالقلم على 
الورق أّوًال، ثّم قيامه، هذا البعض نفسه، بفعل الّتنضيد 
الّضوئّي احملوَسب ملا كتبه على الورق بالقلم؛ وذلك كّله 
حتقيًقا لفكرة زائفة لديهم أو لدى من أتينا على ذكرهم 
أّوًال – من ال يقربون هذه «البدعة»، أصًال. وتلك الفكرُة 
الكارثُة والّطاّمُة الكبرى اّلتي تستدعي دْرَأها هي اقتناع 
العملّية  أّن  عاقل؛  يقبله  ال  مبا  األجــّالء  الّسادة  هــؤالء 
عن  مبعزل  أركانها  بكامل  تتحّقق  أن  ميكن  ال  الكتابّية 
بال رْيب، لكْن ليس  عندي –  القلم والورقة األصيلْني – 
في هذين الّسياق والّسباق. وإليكم ما سأسوقه من أدّلة 

على بطالن اّدعائهم هذا جملة وتفصيًال:
مرحلة  إّال  الّصوت  اّلذي هو صورة  الّتحبيرّي  ليس  أّوًال، 
أبدعت اإلنسانّية ِشفاًها  فوّي، ولرّمبا  الشَّ ا عن  جّدً متأّخرة 

ما لم ُتبدعه كتاًبا.
أدوات  على مّر العصور –  ثانًيا، لقد عرفت الكتابة – 
من  اإلنسان  استحدثه  ما  بتطّور  تطوّرت  قد  مختلفة، 
إمكانات، من الّنقش على احلجر والّطني والّشمع واملعادن، 
إلى الّنحت اِملسمارّي، إلى الكتابة باخليوط، ثّم الكتابة 
بالفحم على اجللود، ثّم به وبغيره على الورق وأّوله ورق 
ق.م.)  سنة   4000) القدمية  مصر  عرفته  اّلــذي  البردي 
أصناف  اليوم،  نعرف،  بتنا  حّتى  العالم،  إلى  وصّدرته 
الورق املختلفة من أفخمه إلى أرخصه، الّناجت عن إعدام 
ما قد عّز، اليوم، من أحراج وغابات، وهي نقطة تسترعي 
حديثنا،  موضوع  ليست  لكّنها  أيًضا،  عندها،  الّتوّقف 
اليوم. فإلى دعاة الّتحجير ال الّتطوير – في هذا الّسياق 
– نوّجه الّسؤال: ملاذا ال تعترفون بحقيقة مراحل سلسلة 
بالّتالي، حتًما –  تطّور أدوات الكتابة هذه، وتقبلون – 
تطوًّرا  األكثر  مرحلتها  احملوَسبة واحلاسوب  املفاتيح  لوحَة 

حّتى الّساعة؟!
على  العظام  اإلنسانّية  مبدعي  من  كثيًرا  إّن  ثالًثا: 
ُعمياًنا،  كانوا   – عجًما  أو  كانوا  عرًبا   – العصور  مّر 

أفُتنكرون على هؤالء اخلوارق إبداعاتهم اخلوالد؟!
ما  الكتابّية  العملّية  إّن  إًذا:  القول،  إلى  نخلص  رابًعا، 
االحتكاك  ناجتة عن  حرارّية  فطاقة  فكرة،  إّال ومض  هي 
فباملخزون  النفس  بخلجات  العقل  حركة  بالتقاء  احلاصل 
كّله،  لذلك  عالقة  ال  حيث  وباملوهبة؛  واملعرفّي  الّثقافّي 
حبر وال  برائحة  ورق، وال  أو  بَرّق  القلم  باحتكاك  أْلبّتة، 
تبر. وما املسألة – عندي – إّال مسألة تعّود أداة الكتابة 

هذه أو تلك، كتعبير صورّي عن مظهرها الّصوتّي.
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َهَزهاڤ  ــُـوت  «ِبــِعــْكـــڤ العبرّي  ـــّي  اإلذاع البرناَمج  كــان 
َهِدِچـيتالي» (في أعقاب الّذهب الّرقمّي) في الّشبكة أ 
(«ريشت آِلف») قد استضاف يوم األربعاء، 31 كانون 

األّول 2015، الكاتب والباحث إُلون ِچـيْلعاد، وقد أسهب 
هذا األخير – من جملة ما أسهب فيه – في احلديث عن 
اجلذور الّتاريخّية للكلمة العبرّية «َدّيال»، مبعنى ُمضيف، 
وقد َشّرق وَغّرب وَشّمل وَقّبل بدون أن حتظى العربّية بشيء 
من حتليله املستفيض، فحّرضني ذلك على أن أكتب إلى 
مبا  احُتِفي  وقد  العربّية،  ألّمنا  منتصًرا  البرناَمج  مقّدمي 
بّيناه في هذا الّسياق موَجًزا، وُأذيع في حْلقة يوم األربعاء 
الـ 13 من كانون الّثاني اجلاري. وقد كتبنا – من جملة 
ما ترجمته: «سّرني ، اليوم، االستماع إلى  ما كتبنا – 
برناَمجكم عبر املذياع، وقد أَصْخُت (أحسنُت االستماع) 
إلى ضيفكم الكرمي، حيث تعّوق عند إيضاح كلمة «َدّيال» 
ببعدها الّتاريخّي. لقد تعّلمُت منه الكثير، حقيقة، لكن 
الّلغوّي  بالبعد  تتعّلق  ا  جــّدً هاّمة  نقطة  أغفل  أّنــه  يبدو 
إّنها  ناِدل.  أصًال وفصًال:  عربّي،  أصلها  حيث  للكلمة، 
الكلمة نفسها تقريًبا، بإزاحة طفيفة بني احلروف، حيث هي 
نّص  إلى هنا  الّسامّية».  الّلغات  ا في  جّدً ظاهرة طبيعّية 
الّرسالة، وقد جاء في لسان العرب: «النَّْدل: نقل الّشيء 
واحِتجاُنه [احتكاره]... النَّْدل النَّقل واالختالس... َنَدَل 
الفاعل  آخر... [واسم  إلى  نقَله من موضع  َنْدًال  الّشيَء 
منه، طبًعا، ناِدل] ابن األعرابّي: النُُّدل َخَدُم الّدعوة؛ قال 
َمْن حضر  إلى  الّطعام  ينُقلون  ألّنهم  ُنُدًال  وا  األزهرّي: ُسمُّ

الّدعوة...».
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في كتاب «اثنان» – أنطولوجيا ثنائّية الّلغة، الّصادر عن 
دار الّنشر «كيتر» العبرّية (2014)، ولي فيه ترجمتان، 
هذه  رغم الّتوصية –  وردت في إحداهما بعبث احملّرر – 
اجلملة: «ملاذا ال زلت أذكر هذه القّصة لغاية اليوم؟» – 
فها إّني أعلن براء ذّمتي منها (أعني اجلملة)، حيث هي 
في األصل عندي: «ملاذا أتذّكر هذه القّصة حّتى اليوم؟»، 
ترجمة لألصل العبرّي: «למה אני זוכרת את הסיפור הזה 
עד היום?». أّما تلك اجلملة املنشورة فال ِقَبل للعربّية بها؛ 
حيث وقع فيها احملّرر في مطّبْني لغوّيْني قاتلْني، إذ قال: 
(ماٍض  الّدعاء  ُيفيد  تعبير  العربّية  في  «ال زلت»؛ وهو 
لليوم  اليوم»؛ وكأّن  الّنافية)، وقال: «لغاية  مسبوق بال 
يتذّكر  الّسائل  املتحّدث  يزال  غاية (هدًفا) من أجلها ال 

هذه القّصة.
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والّتاريخّية  العلمّية  األمــانــة  بــاب  من   – بهذا  أقترح 
الواليات  اسم  تعديل   – واإلنسانّية والّثقافّية واحلضارّية 
جناًسا  األمريكّية،  املّتحدة  بالَوْيالت  األمريكّية  املّتحدة 
أمريكو  فلورنسا،  ابن  اإليطاليُّ  وْلُيسامحنا  تاّم..  غير 
بعض  وْلُيسامحنا   ..(1512  –  1454) ِفسـپـوتشي 
أَوليس هذا  لهم االحترام والِعرفان..  نكّن  ّممن  األمريكان 
أصّح في ظّل وجودها القائم على مسلسل متسلسل من 
اإلجرام الّدوام، ُمتََسْرِبل بالّدم وتكريس العدم، ُمذ قامت 
وما قعدت، وحّتى يوم الّناس هذا؟ حيث لكّل حْلقة فيه 
فاسألوا  تصّدقون  ال  كنتم  وإن  ضحاياها..  أو  أبطالها 
الهندّي األحمر ثّم الهندّي األسمر، وال تنَسْوا شباب الّرأس 
مرَكًزا  اليوم، وقد كانت  اإلفريقّية  الّدول  األخضر (إحدى 
لتجارة العبيد)، واسألوا اجلّو والبّر والبحر في أّيام العرب 
والعجم والبربر.. لكّنه اللُه أكبر! وفي الوقت نفسه وبالقّوة 
الواليات  بأهل  يرأف  أن  الّرحيم،  الّرؤوف  نسأله،  نفسها 
ماليني  ُيترك  الّثلج، وأّال  عواصف  عنهم ويالت  ويخّفف 

فقرائها وتعسائها للموت، في قلب ليل من جليد.. 

ــوان  ــّدي ال ــوان  ــن ُع هــو  ــذا  ه َمْشي“..  ”َحالَُة 
األخير لواحد من أهّم شعراء احلداثة في أرض 
والعنوان  ّية..  العرب مصر  جمهورّية  الكنانة، 
ا وصيًغا، فمفردة (احلالة)  ـً ّي يكاد يحتوي دالل
تنتمي إلى العالم الّداخل النَّفسّي املتغّير من 

الفرح إلى احلزن إلى آخر هذه االنفعاالت.
”املتناقضات“  تقّبلها  في  احلالة  وأهمّية 
داود  إبراهيم  ”حالة“  أّما  بينها،  والّتوفيق 

شاعرنا، فلها خصوصّيتها، ألّنها تربط اخلارج 
شعرّي  بناء  في  ”احلالة“  بالّداخل  ”املشي“ 

ُمفعم بالواقع احلياتّي.
إذ  احلداثي،  انتماَءُه  تؤّكد  الّديوان  ــراَءة  ق إّن 
ّيومّية..  هبط إلى الواقع احلياتّي ومفرداته ال

ليصعد بها إلى اُفٍق الّشعرّية.
لهذا  تلخيًصا  ”املشي“  مفردة  تكون  وتكاد 
الّديوان  في  ترّددت  ّم  َث ومن  احلياتّي،  الواقع 
املفردات  من  ليست  أّنها  ــم  رغ مــرّات  ســّت 
ــا ملفردة  ــرّدده ــاء ت ــد ج ـًـا، وق ـــ ــوفــة شــعــرّي املــأل
أيًضا، سّت مرّات،  تــرّددت،  اّلتي  ”الّشوارع“ 
ثّم تتابعت املفردات احلياتّية اليومّية، مثل: 
الّتدخني، الّسجائر، الكالب، املفاتيح، الّتراب، 

اجليران، الِقطط، و.. و.. و...
يقول الّشاعر:

ساقاه القدميتان
تفهمان املوسيقا

ستسمع ذلك عندما تراه
ميشي في الّشوارع

مرتبط  املشي  إّن  يقول:  املُْعجمي  واحملفوظ 
املفردات  بهذه  الّشاعر  صعد  وقد  اقني،  بالسَّ
اعتمد  عندما  الّشعرّية  أفــق  ــى  إل احلياتّية 
الّساقان  امتلكت  إذ  اجلملة،  بناء  في  املجاز 
من  املشُي  تخّلص  ــّم  ُث املوسيقا،  فهم  ــدرَة  ُق
تِه ليصير موسيقا ميكن أن يسمعها  مرجعّي
املاشي؛ وإيغاًال في الّشعرّية يربط الّشاعر بني 
األثير  الزّمن  هو  إذ  الّليل“،  و“عالم  املشي 
له، وقد ضّم الّديوان إحدى وعشرين مفردًة من 
حقِل هذا الّليل؛ مثل: الّليل، املساء، العتمة، 

الّنوم والكوابيس.
يقول:

كانتا تعبران الّشارع
وهو باجلانب اآلخر

ينتظر الّليل...

يًة  ُبْن الّديوان  يستحضر  يلّي  الّل املشي  ومع 
احلداثة،  شعر  في  واضح  حضور  لها  نفسّية 
هي (الّتقّدم في العمر)، وقد ترّددت فيه سّت 

مرّات، أيًضا.
يجاوز  لم  الّشاعر  أّن  من  الرّغم  على  هــذا، 

اخلمسني إّال قليالً.
شعراء  عند  الُبنية  هذه  ــرّدد  ت أّن  يبدو  لكن 
مرحلة  بلوغهم  عــن  تعبيرًا  كانت  احلــداثــة 

النُّْضج، وهم في ِسّن الّشباب.
يقول الّشاعر:

أريُد أْن ُتشاِركني حالة املَْشي
مُت في العْمر... اّلتي تْنتاُبني ُكلَّما تقدَّ

ُثّم حتضر في الّديوان بعض اخلطوط الفرعّية، 
مثل: احلزن، االغتراب واالستدعاء.. وهذا اخلّط 
األعالم  بعَض  الّشاعر  فيه  استدعى  األخير 
ـــوال  ــود، وبــعــض األق ــوج ــي غــابــت عــن ال ــت اّل
املقّدسة وغير املقّدسة، وبعض الوقائع احلدثّية 
والفّنية، أي أّن ِشعرّية الّديوان ِشعرّية ومنفتحة 

على اآلخر البشرّي وغير البشرّي...
الّديوان  في  ّية  الّدالل اخلطوط  تعّدد  وبرغم 
بينها  العالقات  ُيحكم  أن  الّشاعر  استطاع 
للّتماسك،  صياغّية  أنساًقا  لها  ُيتيح  وأن 

وفي ُمقّدمتها بنيتان تراثّيتان؛
تقوم  اّلتي  الّترديد“  ”ُبنية  اسماها  ــى:  األول
على أخذ مفردة في اجلملة األولى وزرعها في 

اجلملة الّثانية. وهكذا، يقول شاعرنا:
الغموض اّلذي بيننا 

أطلق العفاريت
العفاريت القدمية..

اإلعجاز  رّد  ”بنية  فهي  الّثانية؛  البنية  أّما 
أن  على  تعتمد  ُبنية  وهي  الّصدور“،  على 

تنغلق اجلملة مبقدرة سبق ِذكرها في الكالم.
يقول:

اإلغراب لهم طرقة في الكالم
تختلف متاًما عن الكالم

ال َشّك أّن ديوان شاعرنا، ابن مصر، ”اُّم الّدنيا“ 
”أّيام الِعّز“ في ذّياَك الزّمن اجلميل...

ّية،  الّدالل خطوطِه  مبجمِل  ِشعرّيته  حّقق  قد 
ومجمل أبنَيته الّصياغّية، ومجموع ابتكاراته 
أهمّيته في  يزل  وملّا  ِممّا أكسبه  الّتْصويرّية.. 

ّية. ُمدوَّنِة ِشْعرّيِة احلداثة العرب
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قتَلنتي..

احلروب األخيرة.
َلفَظ القبُر..

جثماني.
تغويني..

األفالم اخليالّية
واألكالت الّسريعة

مالذ الّنعام.
قّصتي..

ال تذكرها األخبار.
أعوٌر..

هو القدر.
وسيرتي..

شحرور الّضباب.
يحّن.. للوقت 

اجلميل.
وساعتي..

حاملة..
إلى الهالك

***
كما العويل

تدّب املواجع
على..

حجارة القبر.
تنزفني..

احلواّس الّصامتة
في..

سكرات العمر.
™™™

أّمي..
يا عويل املَخاِدع

ورّبة العذاب.
سيرتي املنتحرة

على فراش أحالمي.
تراسلُت معها..

والّدموع..
بال وعيد.

***

إذا ما متُّ
بني املالئكة..

وبكيت.
واجلرح الّصامت..

يغيب..
في قافلة..

جتوب آماُلها اخليال.
تأخذني برحالها..

إلى فراش..
غفوتُه طويلة.
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تخّدرها البطون..
طاملا.. يزورها 

امللل.
وسّيدة الّليل..

ُتعّري أعداَءها..
على صهوة الغفلة
واخليال.. بأغالله
ينصاع للجمال..

في بحبوحة 
اإلدمان.

عْرُيها كيان..
يصبو له..

العويل الّدائم..
في أنفاسنا.
ويقضقض 
الّصدى..
شفتيها..

ميناء اإلغراء..
للّنفوس الّتائهة
حّتى ينام فيها 

الّليل!
(حيفا/طمرة) 
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َأبكي َعلى ُعروَبٍة كاَنت ِللجوِد َوِللَكَرِم 
عنواًنا َوَعالمة

ها  َأبكي َعلى ُعروَبٍة َفَقَدت َأصاَلَتها، ِعزُّ
والَكراَمة

َأبكي َعلى ُعروَبٍة ما عاَد َينَفُع َمَعها ال 
ِعتاٌب َوال َمالَمة

َأبكي َعلى ُعروَبٍة َنِسَيت ِبَأنَّها َسُتحاَسُب 
َيوَم الِقياَمة

™™™

َكيَف لي َأّال َأبكي َعلى ُعروَبٍة َميوُت َأهُلها 
ِمَن الَبرِد َواجلوع؟

َكيَف لي َأّال َأبكي َعلى ُعروَبٍة َتفَرُح ُكلَّما 
َرَأت باِكًيا َأو ”َموجوع“؟

َكيَف لي َأّال َأبكي َعلى ُعروَبٍة َتشَرُب َبَدَل 
املاِء َكأًسا ِمن ُدموع؟

َكيَف لي َأّال َأبكي َعلى ُعروَبٍة خاَنِت 
كوع؟ الِة َوالرُّ اَألدياَن َوَكَفَرت ِبالصَّ

™™™

ة َفما ُعدنا ِمن انِعقاِدِك  َتنا الَعَرِبيَّ ُعذًرا يا ِقمَّ
َنسَعُد َوَنعَتّز

ِحَدًة، شاِمَخًة  َدًة، ُمتَّ َلم َنَرِك َيوًما ُمَوحَّ
ِبالَفخِر َوالِعزّ 

َة حيَلَتِك َفما ُعدنا ِمن  َسِئمنا َضعَفِك َوِقلَّ
َخيباِتِك َنهَتّز

َفما عاَد َيليُق ِبِك ِإّال َأن َنهِتَف َلِك َجميًعا 
ة َألَف ُطّز َتنا اَجلَرِبيَّ يا ِقمَّ
™™™

ال ُنريُد َأن َنسيَر َخلَفِك ُضَعفاء، ُجَبناء 
َكَقطيٍع ِمَن اِخلراف

ال ُنريُد َأن َنُشّد َعلى َأياديِك َوَأنِت َعَلينا 
َجّالٌد َوَسّياف

َد اسَمِك َعلى ِشفاِهنا ما داَم  ال ُنريُد َأن ُنَردِّ
دوِر َواَألرداف اهِتماُمِك ِبالصُّ

َفقاَدُتِك الّساِقَطة ال ُمتَّثلنا، ما دام إجناُزها 
ريِر َوَحتَت اللِّحاف ُقُه على السَّ اَألكَبر ُحتَقِّ

™™™
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مهاراته  وتطوير  الكامنة،  قدراته  لتحقيق  الطفل  ندفع 
االساسية بشكل سليم، في فترة الطفولة املبّكرة احلرجة وقبل 
املتني  األساس  مستقبلية وبناء  مشاكل  ملنع  األوان،  فوات 

لتطوّره.

 ∫W½UC(« W¹ƒ—Ë  «eO�
تعمل احلضانة على تطوير النمو احلركي والذهني السليم للطفل بحسب 
لكل طفل  مرافقه شخصيه  مع  لچاردنر.  املتعددة  الذكاءات  نظرية 
على يد اخصائية الطفولة املبكرة رميا ضو غطاس. البرنامج التربوي 
للحضانه: تعمل احلضانة بدمج من بعض طرق ((مونتيسوري)) في 
التربية ونظرية جاردنر لتطوير الذكاءات املتعددة لبناء منهج تعليمي 
التفاعل  بني  أنشطة جتمع  األطفال عن طريق  تطوير قدرات  ينتهج 
مع البيئة والتعلم مبني على أسس تربوية علمية يتم تنفيذ التمارين 
واستعمال  األطفال  كتدليك  اللمس،  احلركة،  بواسطة  والفعاليات 

معدات مالئمة للمراحل التطوّرية، مع ملسات من املوسيقى.
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بزيارتها  تقوم  أن  إّال  لك  ميكن  ال  التي  املواقع  من 
لدى سفرك إلى بوسطن، متحف سفينة الّشاي، هذا 
املتحف العائم في ميناء بوسطن، ثالثة سفن عائمة، 
قائمة  كانت  التي  للّسفن  مشابه  بشكل  إنشائها  ّمت 
تاريخي  على حدث  لتشهد  الّثامن عشر،  القرن  في 
األمريكّية،  املّتحدة  الــواليــات  تاريخ  من  محوري 
ولتعيدنا بالذاكرة إلى العام 1773، إلى 16 ديسمبر 
بشكل  لنسترجع  الّتحديد،  على وجه  العام  ذلك  من 
مثير، وكأّنه ّمت استرجاع الّزمن في رحلة إلى املاضي 
والعامالت  والعاملني  البّحارة  من  مجموعة  بصحبة 
في تلك الّسفن بزّيهم الذي يحاكي املالبس التي كان 

يرتديها سّكان بوسطن في تلك احلقبة. 
وثــورة  بحرّية  املؤمن  وباندفاع  بحفاوة  يستقبلونك 
وكــأّن  البريطاني،  االستعمار  سيطرة  مــن  أمريكا 
أمريكا تعلن استقاللها مجّدًدا، في تلك اللحظة التي 
أثاثه  مبوقعه، وأجوائه،  املدهش،  املتحف  ذلك  تدخل 
ومقهاه العائم على وجه املياه. تشاهد املكان، ترتشف 
الّشاي، لتشارك األمريكيني فرحة الّنصر، ولتشاركهم 
الّشاي  تخريب  ثّم  الّشاي، ومن  تسّلّق سفينة  عملّية 

ورميه في ميناء بوسطن.  
تتلّخص أحداث حفلة الّشاي بأّن عدًدا من األمريكّيني 
الّسفينة  إلــى  وتسّللوا  احلمر،  الهنود  بــزي  تخّفوا 
واحملّملة  بوسطن  ميناء  فــى  الــّراســيــة  البريطانّية 
بصناديق الّشاى، وألقوا بها في البحر، رافضني لقرار 
جمركّية  باستيرادها ودفع ضريبة  البريطانّية  احلكومة 
عام  االستقالل  حركة  بدأت  هنا  عليها، ومن  باهظة 
1755. فكان هذا احلدث مبثابة بداية الّثورة والتحّرر 

وإعالن احلرب على االستعمار البريطاني. 
من أسباب هذه احلرب أّن الّنفوذ البريطاني في أمريكا 
الّشمالية كان في أوجه قبل الّثورة األمريكّية بسنوات 
قليلة، حيث تغّلبت بريطانيا في حربها على الفرنسّيني 
والهنود، وكانت املعاهدة التي أنهت احلرب قد ضّمنت 
الفرنسّيني  بيد  التي كانت  األراضي  لبريطانيا معظم 
جبال  من  متتّد  كانت  والتي  الّشمالّية  أمريكا  في 
األباالش في الّشرق إلى نهر املسيسيبي، ومن ضمنها 

رقعة واسعة فى كندا.
القّصة، أدركت عندها سّر  اّطلعت على هذه  أن  بعد 
اندفاع وحماس العاملني في هذا املتحف العائم على 
وجه املياه، سفينة الّشاي، وحديثهم باندفاع واعتزاز 
عن سفينة الّشاي وبطوالت األمريكّيني الذين صعدوا 
إلى  الّشاي  بصناديق  البريطانّية وألقوا  السّ فينة  إلى 

البحر.  
ومن هذا املكان اجلميل الرائع الذي يجمع بني جمال 
الذي  املنتّزه  إلى  اّجتهت  العريق،  والتاريخ  الّطبيعة 
يفصل  الذي  الّنهر  هذا  تشارلز،  نهر  حافة  على  ميتّد 
احمليط  في  ويصب  كامبريدج  وهارفرد  بوسطن  بني 
األشجار  به  في طريق طويل حتيط  تسير  األطلسي. 
ويكسو أرضه الّلون األخضر، وتنتشر السناجب لتقفز 
بحركات ساحرة تلفت أنظار الّسائحني والزّوار، وإلى 
ال  الّساكنة،  الهادئة  مبياهه  تشارلز  نهر  ميتّد  جــواره 
يعّكر صفو هذا الهدوء إّال طيور البط لترسم على وجه 
النهر خطوًطا انسيابّية تتناغم تناغًما تاًما مع  مياه 

رقصها الّرائع على وجه املياه.  
شوارع  في  تتوّغل  عندما  املوقع،  هذا  من  وبالقرب 
الّتاريخي  اإلرث  بني  جتمع  التي  وبناياتها  املدينة 
وحداثة احلاضر، تصادفك احلديقة العاّمة في بوسطن، 
حديقة واسعة حتوي أكثر من 6000 نوع من األشجار 
برهًة  لتمنحك  األزهــار،  من  الّتغّير  دائمة  ومجموعة 
من الزمن تخرج عندها من ضوضاء املدينة وصخبها 
وهوائها  وهدوئها  الّساحرة  الّطبيعة  بجمال  لتتمّتع 
املنعش. حتتل املياه في هذه احلديقة مساحات كبيرة، 

إّال أّن املنظر الذي ال ميكن أن أنساه في تلك احلديقة، 
بسبب  جتّمدت وحتّولت  قد  املياه  من  كبيرة  بقعة  هو 
قطعة  إلى  الصفر،  حتت  وصل  الــذي  القارص  البرد 
جليد وكأّنها لوح من الّزجاج وضع في وسط احلديقة.   
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عادي،  غير  بشكل  مشاعري  أثار  الذي  املكان  أّما 
الفرح واالعتزاز والفخر واحلزن  بنشوة  فجعلني أشعر 
في آٍن واحد، عندما صادفت في  وسط املدينة، في 
لألديب  تذكارًيا  نصًبا  بوسطن،  في   مركزّية  ساحة 
حفر  ّمت  جبران،  خليل  جبران  اخلالد  اللبناني  العربي 
عن  كلماته  كتابة  ــادة  وإع النصب  هــذا  في  صورته 
باالعتزاز  وشعرت  فرحت  اإلجنليزّية.  بالّلغة  احملّبة 
والفخر ألّن بوسطن  حتتفي بجبران خليل جبران عبر 
نصب تذكاري أقامته خصيًصا لتخليد ذكراه، بوسطن 
تفتخر من خالل هذا الّنصب التذكاري بأديب عاملي 
عاش في بوسطن وكان من سّكانها، حيث وصل إليها 
في العام 1895 مع أفراد أسرته، وأقام بها أعواًما 
في  توفي  حيث  نيويورك  ثّم  لباريس  ينتقل  أن  قبل 

العام 1931. 
عربًيا  تكّرم  بوسطن  ألّن  باالعتزاز  وشعرت  فرحت 
في واشنطن وأّلف  عاش  أّنه  ملجّرد  لبنان،   في  ولد 
فيها أشهر كتبه وأشعاره وأبدعت أنامله العديد من 
مبنى  حريق  في  منها  الكثير  ُدّمــر  التي  الّرسومات 
في العام 1904، وّمما زادني اعتزاًزا  معرض ”داي“ 
وفخًرا أّن عمدة مدينة بوسطن توماس مانينو كان قد 
في  جبران  خليل  جبران  يوم   2004 العام  في  أعلن 
عام،  كل  من  سبتمبر  من  عشر  الّثامن  في  مدينته 
لبوسطن  الّتابعة  كيمبردج  مدينة  عمدة  فعل  وكذلك 
العظمى. وفي بيان أصدره األّول آنذاك، ثّمن العمدة 
الدور الذي لعبته وتلعبه اجلالية الّلبنانّية في تعايشها 
وتفانيها في املدينة والبلد بشكل عام وحّياها على ما 
قّدمته على مدى أكثر من مئة عام وما زالت تقّدمه 
من مساهمة في ازدهار احلضارة األمريكّية وتقّدمها، 
واصًفا كتاب ”الّنبي“ الذي أبدعه جبران خليل جبران، 

على أّنه تراث أدبي أمريكي كالسيكي.
 وحزنت عندما تذّكرت كيف نتعامل نحن في الّشرق 
نبحث  شاعًرا  أو  أديًبا  نتناول  فعندما  مبدعينا،  مع 
عن أصله وجذوره، وإذا لم يكن من ذات البلد حّتى لو 
سكن فيها وخدمها طوال حياته، وحّتى لو ولد فيها 
لكن والديه ليسوا من الّسكان األصلّيني لهذا البلد، 
به وبكتاباته، من منطلق  االهتمام  أو  يتم تكرميه  ال 

”ابن البلد أولى باملعروف“.
عندما وقفت أمام هذا الّنصب الّتذكاري، شعرت أّن 
األميركي  بجبران  العرب  نحن  ينافسونا  األمريكّيني 
الّنصب  في  ملّيًا  نظرت  العربّية، وعندما  األصول  ذا 
املبدع اخلالد جبران  الكاتب  الّتذكاري متأّمًال مالمح 
وصرخت  مــجــّدًدا  باالطمئنان  شعرت  جبران،  خليل 
لبنانكم ولي  ”لكم  جبران:  قول  مرّدًدا  بأعلى صوتي 
فمجالس  لبناني  أّما  وجلــان،  وفود  لبنانكم  لبناني، 
حول املواقد.. لبنانكم طوائف وأحزاب، ولبناني صبية 

يتسّلقون الّصخور ويركضون مع اجلداول“.
©l³²¹®

◊uOK� nOH� – rK� U| d ÒD�
©2®W�UI Ò� �«Ë Êu MH �«Ë Âu K F �« WM �b � sD �u �

 W ÒO z«cG�« 	ö ÒL J *«
°U 
—«d {√Ë U 
b z«u �

لهدف  الغذائّية  املكّمالت  تناول  الّصحّي  من  هل 
زيادة حجم العضالت؟! إّنه سؤال لطاملا طرحته على 
الغذائّي..  ملكّملك  األولى  امللعقة  تناول  قبل  نفسك 
نعم، صحيح أّن للمكّمالت الغذائّية تسّرع في عملّية 
أهدافك  حتقيق  في  يساهم  ما  العضالت،  منّو ونحت 

بسرعة. 
من  الغذائّية  املكّمالت  تخلو  ال  املقابل  في  ولكن 

األعراض اجلانبّية، اّلتي تختلف من شخص آلخر، وتتعّلق بنوع املكّمل، كيفّية 
االستعمال، ومتغّيرات أخرى قيد البحث و الّدراسة.

لذا أنصحك باستشارة الّطبيب قبل تناول أّي مكّمل، كما يجب عليك معرفة 
املكّونات اّلتي تدخل في تركيبه، طريقة استعماله، ووقت تناوله، وما إلى ذلك.. 
للمكّمالت  تناولك  خــالل  من  ستجنيها  اّلتي  الفوائد  من  مجموعة  سأذكر 
الغذائّية، إضافًة إلى األعراض اجلانبّية اّلتي قد تصيبك، وفي الّنهاّية هو احلكم 

و صاحب القرار.
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ُتشير الّدراسات و األبحاث أّن بعض املكّمالت الغذائّية ترفع من القّوة العضلّية 
القّوة  دراســة  مجّلة  عن  صــادرة  دراســة  أّكــدت  املثال،  سبيل  على  للّشخص. 
 (Journal of Strength and Conditioning Research) والبنية العضلّية
لعام 2003، بأّن مكّمالت الكرياتني ميكن أن تزيد بشكل ملحوظ من القّوة 

العضلّية، إذا ما ّمت تناولها بعد رفع األثقال.
 öCF�« WK²� …œU¹“

رياضة كمال األجسام أو رفع األثقال حتّفز منّو العضالت، ولكّن العملّية مستحيلة 
إذا لم تتوافر العناصر الضرورّية اّلتي حتتاجها العضالت. دراسة أخرى أجريت 
عام 2010 بُعنوان الّتغذية وعملّية األيض Nutrition & Metabolism بّينت 
بأّن پروتني مصل احلليب أو مبا يعرف الواي پروتني (wheyprotein) له أهمّية 

كبرى في زيادة حجم العضلة بعد الّتدريب.
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ذات سالسل  أمينّية  أحماًضا  للعضالت حتوي  الغذائّية  املكّمالت  من  العديد 
متفّرعة. إّن األحماض األمينّية هي العنصر اّلذي يكّون الپروتني الّضرورّي لبناء 
 Nutrition &) العضالت. أشار تقرير ملجّلة الّطّب الّرياضّي والّلياقة البدنّية
Metabolism)  أّن تناول األحماض األمينّية ذات الّسالسل املتفّرعة تساهم 

في زيادة أكسدة أو حرق الّدهون عند دمجها مع رياضة كمال األجسام.
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إّن املكّمالت اّلتي حتتوي على ماّدة األرجينني (arginine) مثل مكّمالت ما 
قبل الّتدريب، حتّفز على إفراز أكسيد النيتريك، اّلذي يساعد بدوره في حتسني 
ّمما يسّهل تنّقل املواد الغذائّية الّضرورّية للعضلة،  الّدم إلى العضالت،  تدّفق 

فيزداد مردودك أثناء الّتمارين بشكل ملحوظ.
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إّن استهالك بعض املستحضرات قد يسّبب مشاكل في اجلهاز الهضمي. على 
سبيل املثال، الكرياتني اّلذي يدخل في مكّونات العديد من املكّمالت الغذائّية 
متلك  كنت  إذا  ذلك،  إلى  إضافًة  املعدة.  في  اإلسهال واضطّرابات  يسّبب  قد 
عند  الّتشّنجات  بعض  أو  الغثيان،  لالنتفاخ،  تتعّرض  قد  لّلكتوز،  حساسّية 

استخدام الپروتينات ذات املصدر احليوانّي، مثل الـ“واي پروتني“.
‚—_«

العديد من الّشركات املصّنعة للمكّمالت الغذائّية جتمع بني الكرياتني والكافيني 
زيادة  على  تساعدك  أكبر  طاقًة  متنحك  لكي  وذلك  منتجاتها،  تصنيع  عند 
الّتدريبات في الّنادي الّرياضي؛ ولكن في املقابل فإّن االستخدام املنتظم واملتكّرر 
للمنتجات اّلتي حتتوي على الكافيني ميكن أن تسّبب األرق و اضطّرابات في 
 University of)  النّوم. من جهة أخرى، أّكد املركز الّطبّي في جامعة ماريالند
Maryland Medical Center) أّن املكّمالت الغذائّية اّلتي متزج بني الكرياتني 

والكافيني ميكن أن تزيد من خطر جفاف اجلسم.
vKJ�« ÷«d�√

اإليجابّي  تأثيره  بسبب  شعبّية  العضالت  مكّمالت  أهّم  أحد  الكرياتني  يعتبر 
إلى سعره  إضافًة  األبحاث والّدراسات،  بدعم من  العضالت  على زيادة حجم 
املنخفض إّال أّنه لألسف لديه بعض اآلثار اجلانبّية. وُتشير دراسة صدرت في 
 Journal of Sports Medicine) مجّلة الّطّب الّرياضّي واللياقة البدنّية
and Physical Fitness) إلى أّن االستخدام املُفرط للكرياتني يسّبب على 

املدى الطويل مشاكل في الكلى.
 ¨W??L??O??K?? Ò�??�«Ë W?? ÒO??×?? ÒB??�« W??¹c??G?? Ò²??�« ‰U???−???� w???� q??L??F??ð ¨W??¹c??G??ð W?? ÒO??
U??B??²??š«®

©q¹b³�« V ÒD�«Ë

  
وحدي ؟

لست وحدي
اثنان نحن..

بصيرتي ال تفارقني! 
الطريق طويل

لكّنه مستقيم واضح
ال أضّل طريقي

 أعرفه ويعرفني..
ال أخونه.. وال 

يخونني!

برمت بدفء احلظيرة
وجهي يأنس الوحدة

وغبار الطريق 
دفء القبيلة حولي

داء عضال 
وأنا أحرص علّي
من أّي.. وباء!

الطريق اجلديد
عزلة وعرق 

الراحة في الطريق 
السالكة؟ 
البقر فقط

ينحشر بعضه ببعض
إّبان العاصفة!

واثق أنا
سيأتي يوم

يتبّدد فيه الدخان
يستيقظ القطيع

يلتفت فجأة إلى املرآة
وإذا املرأى البشع
في انتظاره هناك!

°ø Íb �Ë
(إلى الصديق س.)

 Ê«d�� ÊULOK�
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تقع فّسوطة في الّطرف الّشمالّي للجليل األعلى الغربّي إلى الّشمال 
من معليا، وهي تشمل العديد من املواقع األثرّية. أجريت في القرية 
باملوقع  االستيطان  بداية  تبرز  أّنها  إّال  األثرّية،  احلفرّيات  من  القليل 

وتطوّره.

l�u*« rÝ«
ال يزال مصدر االسم غير واضح، إذ اختلف الباحثون فيما بينهم حول 
االسم ومصدره. فاملصادر املكتوبة اّلتي تذكر اسم املوقع، تصلنا من 
الفترة الّصليبّية. إّال أّن بعض الباحثني يخّمن أّن مصدر االسم يعود 
البعض  ينسب  بينما  ّية،  اليونان الفترة  من  «فوست»  الكلمة  إلى 

ّية حينها سّميت «مفشاطة“.  االسم إلى الفترة الرّومان

إلى  وثائق (استناًدا  فّسوطة في عّدة  الّصليبية، ذكرت  الفترة  خالل 
الباحث ربيع خميسي) فمنها وثيقة عام 1181 م. اّلتي تذكر االسم 
”Fassove» بينما تذكر عام 1220 حتت االسم ”Fasoce» وعام 
 .(Phasoce) “1226 تذكر في وثيقة أخرى حتت االسم ”فاسوسي

1881 و1883) على  العامني  الرّحالة فيكتور جيرن يذكرها (بني 
العديد  آثــار  ذلك  إلى  تشير  قدمية؛  مدينة  آثــار  على  مبنّية  أّنها 
جميعها  للّنبيذ،  معصرة  عشرة  اثنتي  وقرابة  املهدومة،  املباني  من 
الّصخر،  في  منحوتة  جميعها  واحلجم:  الّشكل  حيث  من  متشابهة 

األصغر - جلمع  والّثانية - وهي  العنب  لعصر  الواحدة  حفرتان  لها 
العصير. 

من  عمود  وجود  إلى  يشير  للقرية،  ّية  احلال الّصغيرة  الكنيسة  في 
الفترة البيزنطّية، على تاجه نحتت شارة الّصليب متساوي األضالع. 
«فّسوطة“  القرية  اسم  بأّن  احمللّيني  لدى  االعتقاد  إّن  جيرن،  ويقول 

.«Facose” مصدره من الفترة الّصليبّية

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
املنازل  ألحد  أساس  حفر  أعمال  وخالل   ،1989 عام 
ّمت  القرية،  مــن  ّية  الّشمال الّتّلة  ــي  ف
تاريخهما  يعود  قبرين  على  العثور 
إلى العصر البرونزّي األوسط (2000 – 
1575 ق.م). قامت سلطة اآلثار بإجراء 
ودراسة  تدوين  بهدف  األثرّية  احلفرّيات 

القبرين.. 
شملت املكتشفات األثرّية في القبر األّول 
أدوات  جانب  إلى  الفخار  أدوات  على 
املعادن املصنوعة من البرونز، مثل رأس 
حربة، وخنجر. بني املكتشفات، وُجد ختم 
اسم  حتمل  كتابة  عليه  ُنحتت  مصرّي 
امللك وأبيه: ”األاله الطّيب، حع-حسم-

األّول  نفر-حتف  األاله  لوالد  املولود  رع، 
(األسرة الّثالثة عشر 1741 – 1730 
ّمت  اآلن،  حّتى  أّنه  الّذكر،  يجدر  ق.م)» 
العثور في بالدنا فقط على ختم واحد 
احلفرّيات  خالل  وُجد  اّلــذي  اخلتم  يشبه 
األثريّة في تل العج ول (املتواجد إلى اجلنوب الغربّي 

من غزّة).
 ،2004 عام  في  القرية  في  اآلثــار  سلطة  أجرتها  إضافية  حفرّيات 
وخاللها ّمت الكشف عن مدخل إلى مغارة، كانت قد ُهدمت إثر أعمال 
تطوير جرت في املوقع، يعود تاريخها إلى الفترة الهيليلنّية. ووفًقا 

التي  احلفرّيات  من  واملكتشفات  الفّخار  ألدوات 
أجرتها سلطة اآلثار عام 2007، نستدّل على وجود 
استيطان بدًءا من عصر البرونز األوسط وحّتى فترة 

املماليك.
في عام 2006، أجرت سلطة اآلثار مسًحا في القرية، ضمن مخّطط 
الّتطوير وفًقا للخارطة الهيكلّية اجلديدة املقترحة للقرية. أبرزت نتائج 

املسح األثرّي وجوَد خمسة مواقع أثرّية.. 
في  أيًضا  توثيقها  ّمت  واّلتي   ©el≠Khadra®  …dC)«  WÐdš
آثار  فيها  تبرز  التّلة،  قّمة  على  تتواجد  البريطانّي،  املسح  خرائط 
مبنى عمومّي كبير أرضّيته رُصفت باحلجارة، إلى جانب آبار املياه 
ّية والبيزنطّية. ومعصرة الزّيتون. ويعود تاريخ املوقع إلى الفترة الرّومان

WKOLł WÐdš Ë√ WFK∫ تذكر في خرائط املسح البريطانّي  Ò	�« WÐdš
استيطان  بقايا  وتشمل   (Kh. Jumeiliya) ذاتــه  ــم  االس حتت 
إلى  املوقع  تاريخ  يعود  الفّخار،  ووفًقا ألدوات  التّلة.  قّمة  على  قدمي 
عصر البرونز األوسط (2000 – 1575 ق.م)، استمرارًا إلى الفترة 

الهيلينّية والرّومانّية.
اّلتي  פצלת)  (חורבת  بالعبرّية  تسّمى  كما  أو   qOBH�«  WÐdš
ُذكرت حتت هذا االسم في خرائط املسح البريطانّي. تتواجد على الّتّلة 
ّية في القرية وقد ذكرنا أعاله أهم احلفرّيات في املوقع. كشف  الّشمال
املسح األثري عن بقايا كنيسة يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطّية، 
معاصر زيتون وقبور من 
العصر البرونزّي األوسط. 
من  فخار  أدوات  بقايا 
العصر البرونزّي األوسط، 
الفترة  احلديدّي،  العصر 
الهيلينّية  ــة،  الــفــارســّي

ّية.  والرّومان
ــواجــد  تــت  ∫Â«—  W???Ðd???š
امللّقبة  فّسوطة  ــّي  ــرب غ
ــو  وه ”ترامة“  ـــاســـم  ب
ـــم من  ـــالس ل اخـــتـــصـــار 
ــة  ــّي ــب ــي ــل ــّص ـــرة ال ـــت ـــف ال
 .“Tayretrame ”
العثور  ّمت  املسح  خــالل 
ــف مــنــحــوت  ــه ــى ك ــل ع
مياه  ــار  آب الّصخر،  في 
تاريخ  زيــتــون.  ومعصرة 
املـــكـــتـــشـــفـــات يــعــود 
ــة  ــّي ــرّومــان ال الفترة  ــى  إل

والبيزنطّية.
 ∫…—U?????L????? Ò	?????�« W?????Ðd?????š
من  ــرق  الــّش ــى  إل تتواجد 
جدرانها  احلجم يصل طول  وكبيرة  عاّمة  مباٍن  آثار  وفيها  رام،  خربة 
إلى أكثر من 15 مترًا، حفظت حّتى ارتفاع يصل إلى مترين. وتشير 
ّية،  أدوات الفّخار إلى تاريخ االستيطان اّلذي يعود إلى الفترة الرّومان

البيزنطّية، اإلسالمّية والّصليبّية.

W�u Ò��(رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار Í—U� qOL� Æœ   (مدير قسم ال

Æ1989 ÂUŽ —u³I�«  U Ò¹dHŠ ‰öš UNOKŽ d¦Ž UL� —U Ò
H�« s�  «Ëœ√

Æ©ÂÆ‚ 1730 – 1741 dAŽ W¦�U Ò¦�« …dÝ_® ÒÍdB� r²š

Æ…dC)« WÐdš w� vM³*« W ÒO{—√

 w²Ò�«  ÒÍd??Ł_«  `	*«  sŽ®  WÞu Ò	�  w�  W Ò¹dŁ_«  l�«u*«  v�≈  dOAð  WÞ—Uš
Æ©2006 ÂUŽ UBIŽ uÐ√ ¡UM¼ tðdł√
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 ¨e−M¹Ë „U�≠¸ McWINGS  ∫b¹bł ÃUłœ Z²M Ô� «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ
ÆwNý w²½UJOÐË rFÞË g�dI� ·öGÐ ÃUłœ W×Mł√

Æ»ËdA�Ë f³OAð ¨WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ 5 qLAð W³łËË lD� 5 Ë√ 3 » e−M¹Ë „U*« ŸU³Ôð
ÆÃÆ‘ 31.90 ∫lD� 5 ‰« dFÝË ÆÃÆ‘ 19.90 ∫g�dI*« ÃUłb�« W×Mł√ s� lD� 3 dFÝ

ÆÃÆ‘ 46.90 ∫e−M¹Ë „U� 5 W³łË dFÝ

“b�U�Ëb�U� w	 b¹bł
 UOCLŠ WBK�Ë ÕUHð l� ¡«dCš WDKÝ

 w½U¦�«  XO³�«  UN½u�  WKN��«  dOžË  WLN*«  —u�_«  s�  UM�UHÞ_  W½UC(«  —UO²š«  WOKLŽ  d³²Fð
 —UÞ≈ —UO²šUÐ q¼_« vKŽ WO�ËR�*« lIð œö³�« w	  U½UC×K� qO−�²�« √bÐ l� «c� Æ U½œôË_
  ULKF*«Ë  W½UC(«  W³ŠU�  q¼  ¨W½UC(«  W¹e¼Uł  h×	  UNML{  s�  ÆqHDK�  s�¬Ë  rzö�
 Ê√ U0Ë ¨ U�uKF*UÐ WOMž ‰UHÞú� vDFð w²�«  UO�UFH�« q¼ ¨‰UHÞ_« l� rNK�UFð w	 Êu¹œË

ÆWM�¬Ë W³ÝUM� W½UCŠ —UO²š« öF	 - qN	 pK/ U� vKž√ sŽ —Ëb¹ Y¹b(«
 w�«uŠ XŁbŠ 2014  wÝ«—b�«  ÂUF�«  ‰öš t½√  qHD�«  W�öÝ fK−�  UODF� dOAð YO×Ð 
 nB½  Ê√  UL�  ¨WOz«b²Ðô«  ·uHB�«  w	  »öD�  rN²O³�UžË  rOKF²�«  “UNł  w	  WÐU�≈  24169

ÆVFK�« WŠUÝ w	 ¡«cG�« WŠ«d²Ý« …d²	 ‰öš X½U�  UÐU�ù«
 œö³�« w	 »UB¹ ÂUŽ q� t½« ÂdODÐ W�ÝR* W�UF�« …d¹b*« ªd−MHKÝ w�—Ë« …bO��« dOAðË «c¼
 ¨W¹uÐuð W�ÝR� w	 r¼bł«uð ‰öš ÊuÐUB¹ s¹cK�« œôË_« s� b¹bF�«  UOHA²�LK� qB¹Ë
 ∫WKzU� nOCðË «c¼Ë ÆWÐU�ù« dD) W{dŽ d¦�√ r¼Ë ©0≠4® qOł s� ‰UHÞ_« ”UÝ_UÐË
 oKš ©W�U)«  U½UC(« »U×�√ Ë« ¨WOK;« f�U−*«® W¹uÐd²�«  U�ÝR*« »U×�√ vKŽ”
 ô W³�½ Êô WO�uK��« V½«u'UÐ ÍuÐd²�«  r�UD�« Âe²K¹ Ê√ rN*« s� UL� ÆœôËú??�  WM�¬ W¾OÐ
 ÆrNOKŽ 5	dA*« —U³J�« Ë√ b�u�UÐ oKF²ð WO�uKÝ V½«uł W−O²½ Àb%  UÐU�ù« s� UNÐ ”QÐ
 WIKF²*«  Ë√  WO�uK��«  WOŠUM�«  s�  U�≈  WMOF�  dÞU��  œułu�  ÊuN³²M¹  s¹cK�«  q¼_«  vKŽ  «c�
 dO	u²Ð  WOK;«  WDK��«  Ë√  WOLOKF²�«  W�ÝR*«  …—«œ≈  W³�UD�Ë  tłu²�UÐ  «u�uI¹  Ê√  ÊU�_UÐ

Æ“b�Ë qJ� WOÝUÝ_« W�ö��« V½«uł
 qON�²K�  UO�u²�«  iFÐ rJ�U�√  ‰UHÞ_« ÊU�_ ÂdODÐ W�ÝR� ÷dFð ’uB)« «cNÐË

∫WM�¬ W½UCŠ —UO²š« w	 rNOKŽ
W½UC(« qš«œ ÊUšb�« Ë√ o¹d×K� nýU� œułË

 Í√  s�  W¹U�uK�  rÝ  30  uKFÐ  q??�—  Ë√  »UF�_«  WIDM�  w	   U�bBK�  W�ËUI�  …œU−Ý  œu??łË
‰UHÞú� ◊uIÝ

 s� WÐdI0 fO�Ë W½UC(« ¡«eł√ w�UÐ sŽ WKBHM� ÂUFD�« 5��ð WIDM� Ë√ a³D*« WIDM�
‰UHÞ_«

 ‰UDÐ≈ Ë¬ W¹u¾� Wł—œ 45  ÈbF²ð ô Ê√ ÂUL(« qš«œ  UOHM(« w	 ÁUO*« …—«dŠ Wł—œ vKŽ
WMšU��« ÁUO*«  UOHMŠ

‰UHÞ_« ◊uIÝ lM* Ã—œ q� W¹UN½Ë W¹«bÐ w	 WÐ«uÐ œułË
 ¡UDG�  »«u???Ð_«   öBH�  WODGðË  WŽd�Ð  UN�öž≈  lM*  W½UC(«  »«u??Ð√  vKŽ  WO�¬  œu??łË

ÆWÐU�ù« w�U²�UÐË rN¹b¹√ ‰UHÞ_« ‰Ušœ≈ lM* Êu¹œ—u�ô«

 Æ5J�ðu�  U¹d� w	 w½«œ—u� WIDM� w	 WIý 1028 ¡UM³� w{«—ô« W	U� o¹u�ð ÕU−MÐË Ò-
ÃÆ‘ 920000 s� ¡«b²Ð« d²� 120 WIý dFÝ

 ¡UM³� oÞUM*« W	U� Æs�U�K� dFÝ WI¹dDÐ WO�U*« d¹“u� WO½U¦�« WB�UMLK� UC¹« dO³� ÕU$
 UNFO³�  Êu�ËUI*«  b ÒNFð  ‰öš  s�  ÕU−MÐ  XFOÐ  ¨Êu�ËUI*«  UNOKŽ  f	UMð  w²�«Ë  WIý  1028
 Áb¹b%  -  Íc??�«  oIA�«  dFÝ  ÆWÐUA�«  Ã«Ë“ú???�   ÃÆ‘  1051918  WLOIÐ  jÝu²�  dF�Ð
 —œU³� 51  ÂÒbIð ŸuL−*UÐ Æ‚u��« dFÝ s� 30%  v²Š WLOIÐ iOH�ð fJF¹ ŸËdA*« w	
 5OK;« s¹—œU³LK� WŠUðô« qł« s� ¨WHK²�� WIDM� 20  v�«  WB�UM*« rO�Ið - ÆWB�UMLK�
 ‰ULŽ« ‰Uł— UC¹« “U	 WB�UM*« w	 Ê« v�« dOA½ Ê« V−¹ ÆUNOKŽ f	UM²�« ‰ULA�« WIDM� s�
 5MÞ«uLK�  …dO³�Ë  …—UÝ  ÈdAÐ  sŽ  Y¹b(«  å∫X½öł  ·¬u¹  ¨ÊUJÝô«Ë  ¡UM³�«  d¹“Ë  Æ—U³�
 s�  iH�¹Ë  WB�UM*«  UNÐ  ÂUIð  w²�«   «bK³�«  vKŽ  dŁROÝ  s�U�K�  dFÝ  Z�U½dÐ  Æœö³�«  w	
  «bŠË ·ô¬  «dAF� l�u²*« o¹u�²�« ¡u{ vKŽ Æœö³�« q� w	 WÐUA�« Ã«Ë“ú� oIA�« dFÝ
 iH�OÝË  wÐU−¹«  dOŁQð  UN�  ÊuJOÝ  t??½«  w¼   «d¹bI²�«  ÊU??	  ¨W³¹dI�«  …d²H�«  w	  sJ��«
 Í—u	 qJAÐ ‚u��« bŽU�OÝ dO³� dOOG²� —œ«uÐ  w¼ v�Ëô«  UB�UM*« Æ‚u��« w	 —UFÝô«

Æåœö³�« w	 W�œUI�« ‰UOłô« vKŽ U ÎC¹« dŁR¹Ë
 dFÝ Z�U½dÐ Ê« 5J�ðu�  U¹d� w	 WB�UM*« ZzU²½ X³¦ðò ∫ÊuK×� tOýu� ¨WO�U*« d¹“Ë
 ¡U	u�« Íu½« U½«Ë ¨U½œôË« qł« s�  bNFð bI�  Æœö³�« w	 ÊUJÝô« ‚uÝ lÐUÞ dÒOG¹ s�U�K�
 s�U�K�  dFÝ  ÆW�œUI�«  sJ��«  W�“«  lM�  w¼  WO�ULK�  d¹“u�  w²O�ËR��  Æw�«e²�«Ë  ÍbNF²Ð
 ¨w{«—« …d�LÝ błuð ô t½« U*UÞ ÆW�Ëb�« w	 U½œôË_ WFÐU²�« w{«—ô« …d�LÝ WOKLŽ n�Ë«

ÆåU½œôË_ q�√ p�UMN	
 …œbF²*«  ¡UM³�«  oÞUM�  vKŽ  Íd�ð   UB�UM*«  ∫s�U�K�  dFÝ  Z�U½dÐ  sŽ  W�UŽ   U�uKF�
 WIý q�ô« vKŽË ¨d¦�√Ë 5IÐUDÐ ¨q�ô« vKŽ sJÝ  «bŠË 6 UNÐ W¹UMÐ  wMF¹ «c¼Ë oÐ«uD�«
 lÐd*«  d²LK�  h??š—ô«  dF��«  vKŽ  Êu�ËUI*«  f	UM²¹   UB�UM*«  w	  ÆoÐUÞ  q�  w	  …b??Š«Ë
 ÆÊU??J??Ýô«Ë  ¡UM³�«  …—«“Ë  UNðœbŠ  w²�«  …œu??'«  WO�UF�«Ë  WOMI²�«   UH�«uLK�  UI	Ë  WIAK�
 WIý ¡«dý ÊuI×²�¹ s� Æ÷—ô« dFÝ vKŽ dO³� iOH�ð vKŽ Êu�ËUI*«‹ÊË—œU³*« qB×¹
 X��«   «uM��«  w	  WIý  rN²OJK0  sJ¹  r�  s�  –  åWIý  ÊuJK²1  ô  s??�ò  r¼  s�U�K�  dFÝ
 s� s¹ezUH�« —UO²š« Æ‰UOłô« W	U� s� Ã«Ë“«Ë ‚u	 U�Ë 35 qOł s� bŠ«Ë h�ý ¨ …dOšô«
 Íc�«Ë oŠ VŠU� ÆWŽdI�«  ‰öš s� Íd−OÝ ŸËdALK�  «uK−�ð s¹c�«  o(« »U×�« 5Ð
 ·dD� WOMJ��« …bŠu�« lOÐ tIŠ s� ÊuJ¹ s� ¨s�U�K� dFÝ —UÞ« w	 WOMJÝ …bŠË Èd²ý«

Æ «uMÝ 5 …b* Y�UŁ

 w	  X½d²½ô«  œU??%«  q³�  s�  œö³�«  w	   U�UD½  WK Ò−�L�  «dšR�  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  5OFð  -
 Æ©ISOC® œö³�«

 qO−�ð  ŸUD²�*«  s??�  ÊuJOÝ  qO−�²�«  «c??¼  sL{
 d³Ž …dýU³� œö³K� WFÐUð ¡ULÝ«  U¹UN½ l�  U�UD½
 Ác¼  œ ÒËe??ð  w²�«  ¨œö³�«  w	  Èd³J�«  X½d²½ô«  …œËe??�

 ÆW�b)«
 WK¼R� Èdš«  U�dý l�ð œö³�«  w	 błuð qL−*UÐ

ÆœU%ô« q³� s�  U�UD½  ö Ò−�L�
 WÐU×��«   U�bš  l�u�  w	  oKDðË  wð«c�«  d¹uD²�«Ë  b¹b−²�«  w	  W�dA�«  q�«uð  qÐUI*UÐ
 w??ð«–Ë  l¹dÝ  qJAÐ  s¹ö½Ë«   U�UD½  ¡«dA�  ©d ÒGB�  l�u�®  X¹UÝ  wMO�  W�dAK�  lÐU²�«

ÆozU�œ …bŽ ÊuCž w	 q�U� wJOðU�uðË« qJAÐË
 rz«uI�«Ë  UH¹dF²�« dOOGð ¨b¹b&® ‚UDMK� W�U²�« …—«œô« …—b� szUÐeK� `O²OÝ b¹b'« l�u*«
 Íc�«Ë  szUÐeK�  q�UJ�«  rŽb�«  V½Uł  v�«  ¨‚UDM�«  VŠU�  q³�  s�  WOð«c�«  W�b)UÐ  ©U¼dOžË

 Æ©24Ø7® ÂuO�«  UŽUÝ WKOÞ w�u¾OKMOÐ „eOÐ ÁœËe²Ý
 ¡«dAÐ  X�U�  Êü«  v²Š  Æ2002  WMÝ  s�  ¡«b²Ð«   U�UD½  ¡«dý  W�bš  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  œËeð
 ¡UA½≈Ë   U�UD½  WK−�L�  w�u¾OKMOÐ  „eOÐ  5OFð  ÆWOł—Uš  W�dý  d³Ž  UNMzUÐe�   U�UD½

Æv�Ëô« Wł—b�« s� W�bš WÐd−²Ð ŸU²L²Ýô« s� szUÐe�« s ÒJLOÝ b¹b'« l�u*«
 qł« s� …b¹bF�« œuN'« U½dL¦²Ý« bI�ò w�u¾OKMOÐ „eOÐ w	 WÝbMN�« r�UÞ d¹b� ¨w³OÐ qOzd¼
 ¨s�¬  U�UD½ q Ò−�* q¹b³Ð œö³�« w	 ÊuÐe�« b¹Ëeð qł« s� wÝbMN�« ÂUEM�« ¡UMÐË jOD�ð

ÆåWO�Ëb�«  UH�«u*«Ë dO¹UF*« W	U� w³K¹Ë rz«œ

Â—U	≠dÐuÝ ∫ W¹UŽdÐ
 2016  ÂU???Ž  UMOKŽ  q??D??¹
 dO¦�Ë b??¹b??ł q??� ö??�U??Š
 W?????{u?????*« r???????�U???????Ž w????????	
 Ê«u????????�√ w??????	 W??????�U??????šË
 w²�« ÃU??O??J??*«  V??O??�U??Ý√Ë
 Ÿu????M????²????ðË n???K???²???�???²???Ý
 ÂU??F??�« «c???¼ d??O??³??� q??J??A??Ð

Æb¹b−²�«Ë WÞU�³�« 5Ð

 W????{u????�  l?????Ðd?????²?????²?????Ý  
 vKŽ w??F??O??³??D??�« ÃU??O??J??*«
 YOŠ  ôö?????Þù« ‘d???Ž
 Êu??J??²??� …√d???????*« Q??−??K??²??Ý
 WÞU�ÐË  WOFO³Þ  d??¦??�√
 ÃU??O??J??*« s???Ž b??F??²??³??²??ÝË

ÆŒ—UB�«Ë ÍuI�«
 wFO³D�« UN�ULł “d³²�Ë

 ÂuI²Ý  U??N??×??�ö??�  ¡Ëb?????¼Ë
ÆÃUOJ*« lCð ô UN½QÐ wŠuð w²�«Ë WOFO³D�« …dA³�« Ê«u�√ ¡UI²½UÐ

∫ ò —u²½uJ�«ò
 åê?M¹—u²½u�ò rÝUÐ d¦�« ·dFÔ¹ Íc�« »uKÝô« u¼Ë tłu�« X Ú×½
 Ÿ«u½« s� qÐ«Ë p�UM¼ ÊuJ¹ Ê« l�u²*« s� 2016 w	 ÆœU¹œ“ôUÐ cš¬
 ÆW�U)«  wý«dH�«Ë  ¨Íe½Ëd³�«  ÊuK�«   «–  ‰öE�«  ¨dOKO�½uJ�«
 Íc�« dNE*« Æ‰ö×L{ôUÐ …cš¬ œËb)« dLŠ« W¾	 Ê« dO¦*« d�ô«Ë
 ÆW½Ëü« Ác¼ w	 Íu� dOž WÞU�³Ð œËbš dLŠ« l� tłu�« tO	 Ëb³¹

∫Vł«u(«
 qCHÐ  dO³�  ÂUL²¼UÐ  Vł«u(«  vE×²Ý  …b¹b'«  WM��«  Ác¼  w	

 ÆW�U)« ‰öE�«Ë Âö�_U� UNÐ W�U)« …b¹bF�«  U−²M*«
∫ …b¹b'« —uDF�«

 —uDF�«  s� dO¦J�«  ÊuÐÒd&Ë  Êu	dF²²�	  —uDFK� W³�M�UÐ U�√
 u�OÝd½ q??¦??� ¡U??????¹“ô« —Ëœ  s???� 5??−??²??M??*«  d??N??ý« s???� …b???¹b???'«

ÆÍuK�Ë w�UOLO�¹« ¨eO?â?¹—œË—
 ÆUNłU²½«Ë UN²ŽUMB� dO¦J�« dOJH²�« X�dG²Ý« —uDŽ sŽ Y¹b(« 
 wM²¹dÐ – UMO²�¹d� q¦� W³ Ò�d*« dO¼UA*« —uDŽ sŽ fO� Y¹b(«
 `??z«b??*«  s??�  dO¦J�«  vKŽ   “U???Š  …“U??²??2  —u??D??Ž  s??Ž  q??Ð  U???ÇU???Ç –

Ær�UF�« w	 ÕU−M�«Ë

 w	 d???³???�_« W??O??×??B??�« W??Žu??L??−??*« o??K??D??ð
 W??³??¹d??I??�« ÂU???????¹_« w????	 X???O???�ö???�≠œö???³???�«
 s�  dO¦J�«  pOKŽ  d	uOÝ  b??¹b??ł  oO³Dð
 s� r??J??M??J??L??O??Ý Y??O??Š ¨¡U???M???F???�«Ë X???�u???�«
 rJM�  W³¹dI�«  WO�bOB�«  ÊËe��  h×	
 UN½ułU²% w²�«  W??¹Ëœ_«  Ê«  s� b�Q²�«Ë
 qNÝ oO³Dð d³Ž «c¼ q� ¨„UM¼ …œułu�
 ÊË√ X??O??�ö??� l??�u??� d??³??Ž Ë« ‰U??L??F??²??Ýô«

  Æs¹ô
 W??³??�d??� X??�??O??�Ë W??K??N??Ý Y??×??³??�« W??O??K??L??Ž
 lOLł  w	  ÊËe??�??*«  h×	  s�  rJMJ9Ë
 oO³D²�« d³Ž lOD²�ð YOŠ  UO�bOB�«
 pM�  W??³??¹d??I??�«  W??O??�b??O??B??�«  s??Ž  Y×³ð  Ê√
 ÊUJ�  Ë«  …b??K??³??�«  V�×Ð  WO�bO�  Í√  Ë√
 ¡«Ëb�« rÝ« ‰Ušœ« rJOKŽ Ê« UL� ¨„œułË
 sŽ Êu¦×³ð r²M� «–«  W¹eOK$ù« WGK�UÐ
 p�cÐ  ÂU??O??I??�«  ÊuFOD²�ð  WO³Þ  …e??N??ł√
 ‰Ë« WÐU²� bFÐ s� Î̈UC¹√ W¹d³F�« WGK�UÐ
 dNE¹ oO³D²�«Ë ¡«Ëb�« rÝ« s� ·dŠ« 3

 Æ¡«ËbK� q�UJ�« rÝô« p�
 w²�« WO³D�« …eNłô« Ë√ W¹Ëœô« X½U� «–« W¹ƒ— rJMJ1  «—UO²šô« WLzU� w	Ë WO�bO� qJ�

Æ…d*UÐ …d	u²� dOž Ë√ ¨WKOK� WOLJÐ …d	u²� Ë√ ¨ÊËe�*« w	 …d	u²� UN½ułU²%
 W�UÝ— vKŽ ÊuKB×²Ý ¨¡«Ëb�« sŽ  U�uKF� d	u²ð r� «–« Ë√ WKOK� WOLJÐ d	u²� ¡«Ëb�« ÊU� «–«
 rJKBOÝ Íc�«Ë åÊü« qBð«ò —e�« dNE¹ W×HB�« qHÝ√ w	 ¨WO�bOB�« l� wHðUN�« ‰UBðö�
 WO�bOB�« ÊËe�� w	 d	u²� dOž t½ułU²% Íc�« ¡«Ëb�« Ê« W�UŠ w	Ë WO�bOB�UÐ …dýU³�
 Ê≈Ë WK¹b³�«  W??¹Ëœ_« vKŽ ŸöÞô« ÂUEM�«  rJ� `L�¹ W�U(« Ác¼ w	 tMŽ q¹bÐ ¡«Ëœ błu¹Ë

ÆÊËe�*« w	 …d	u²� X½U�
 ¨¡U³Þú�  —«Ëœ√  ¡UG�≈Ë  5OFð  q¦�  Èdš√  …œbF²�   U�bš  b¹b'«  XO�ö�  oO³Dð  rJ�  d	u¹ 
 l�  q�«u²�«  Øs??¹ô  ÊË√  ‰UHÞ√  ¡U³Þ√Ë  WKzUŽ  ¡U³Þ√  …—UA²Ý«  ¨q�UJ�«  w³D�«  pHK�  WFÐU²�
 X�u�« s� dO¦J�« rJOKŽ d	uðË  U�b)« wIKð rJOKŽ qN�ð w²�«  U�b)« s� U¼dOžË …œUOF�«

 Æ¡UMF�«Ë
 ‰uŠ  ÍËb³�«  `¹d	  bL×�  bO��«  XO�ö�  w	  wÐdF�«  jÝuK�  o¹u�²�«  d¹b�  l�  Y¹bŠ  w	
 ‰öš  s�   U�b)«  dO	uð  ‰U−�  w	  W�U³��«  XO�ö�  d³²Fð  å∫  ÎözU�  Õd�  b¹b'«  oO³D²�«
 Ê√ t½Qý s� Íc�« b¹b'« oO³D²�« «cN� WHK²�*«  UIO³D²�«Ë l�u*« d³Ž WOłu�uMJ²�«  «uMI�«

 åÆszUÐeK� qC	_« W�b)« ‰U−0 oKF²¹ U� w	 W¹dBŽË …b¹bł W	UIŁ oK�¹
 WFÐU²�  oO³Dð  q¦�  XO�ö�  szUÐ“  Âb�²�  Èd??š√  …b¹bŽ   UIO³Dð  XO�ö�  ÂbIð  ò  ∫·U??{√Ë
 WKzUF�«  ¡U??³??Þ√  …—UA²Ýô  s??¹ô  ÊË√   UŁœU×�  ¨qHD�«  —uDð  WFÐU²�  oO³Dð  ¨q??L??(«  …d²	
 WFłUM�«  UIO³D²�« s� U¼dOžË  UO�bOB�« w	 W¹Ëœ_« ÊËe�� oO³Dð Ê_«Ë ‰UHÞ_« ¡U³Þ√Ë

ò ÆÂ«b�²Ýö� W×¹d*«Ë

 XŠdÞ  bI	  ÆÂUFD�«  WLzUI�  …b¹bł   U−²M�  Õd??Þ  w	  dL²�ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
 WBK�Ë  pK*«  “uł  W	U{SÐ  ÕUHð  l�  ¡«dCš  WDKÝ  ∫…b¹bł  WDKÝ  «dšR�  “b�U½Ëb�U�
 ¨…—– lÐU�√ ¨f²łU½ ¨sJOAð w³�¹d� ∫q¦� —UO²šö�  U	U{ù« s� b¹bF�« l�  UOCLŠ

ÆU¼dOžË XJOKOÝ sJOAð
ÆjI	 W¹—«dŠ  «dFÝ 253 WDK��« qLAð

“b�U�Ëb�U� w	 b¹bł
w²½UJOÐË WA�dI� ÃUłœ W×Mł√ ∫e−M¹Ë „U�

rJzUMÐ√ vKŽ «uE	UŠ ∫ÂdODÐ
rN� tM�¬ W½UCŠ «Ë—U²š«Ë 

 s� d¦�QÐ iOH�ð ∫s�U�K� dFÝ Z�U½dÐ w	 dš¬ ÕU$
¡UMÐ d²� 120 WIA� q�Uý 400000

 dB²�Ô*« býdÔ*« rJO�≈ ÆrJIKIÔð Òô√ V−¹ —UNÒM�« ‰öš r�œôË√ o	«dð w²�« lIÎ³�« å…dO��ò
°rN�Ðö� vKŽ …bOMŽ WFIÐ q� s� hÒK�²K�

 ◊U³Šù«  VÒ³�Ôð  b�  rN�Ðö�  vKŽ  UN½u�d²¹  w²�«  lIÎ³�«  ÒsJ�Ë  ¨…œUF Ò��«  ÒdÝ  r¼  œôË_«
 b¹bł Ì»uŁ vKŽ Ê«u�√ Ë√ WÞö�uý ¨ÛUA²� WFIÐ tł«u¹ r� UÒM� s� Æ« Î¡Ëb¼ d¦�_« q¼ú�

ø‰eM*« s� ÃËd)« s� …œËbF� ozU�œ q³�
 s� ¨nOEM²�«Ë qO�G�« f¹bJð WÒO�ËR�� r¼uK ÒL%Ë r�œôË√ vKŽ ÂuK�« «uIKð Ê√ q³�

∫« Î—u	 UN²'UF� r²ð Ê« ◊dý ¨ ÒqŠ „UM¼ UÎ³¹dIð WFIÐ ÒqJ� ÊQÐ «u	dFð Ê√ rN*«
 ·d²FM� ÆUNMŽ œôË_« lM� VFB�« s� w²�«Ë ‰UHÞ_« Èb� WKCH*« ÈuK(« ∫WÞö�uý
 «c¼ bMŽ wN²Mð …œUF��« sJ� ¨WKOLł Ëb³ð …œUF�Ð WÞö�uA�UÐ W¾K²L*« rN¼ułË ÊQÐ
 vI³¹ ô YO×Ð WFI³K� UOKF�«  UI³D�« W�«“≈ V−¹ ÎW¹«bÐ ¨WÞö�uA�« lIÐ W'UF* °b(«
 wK'« qzUÝ Ë√ qO�G�« q ł l{uÐ w�u� U¼bFÐË ¨fÐö*« W−�½_ qGKGð U� ÈuÝ UNM�
 ¨W−�½_« 5Ð q '« ‰Ušœ≈ w�ËUŠ ¨WFI³�« vKŽ qO�G�« ‚u×�� s� qOKI�« l� U ÎÞuK��
 ¨…d¼UþË «Îbł …dO³� WFI³�«  X½U� «–≈  ¨sšU��«  ¡U*UÐ U¼uK�ž«Ë ozU�œ fLš ÍdE²½≈

ÆU Î�U9 WFI³�« ¡UH²š« v²Š WÒOKLF�« —«dJð V−¹
ÆUÒOK� UN²�«“ù s−O��Ë√ u½U�Ð « Î—u	 WFI³�« „dHÐ `BMÔ¹ – qŠu�«Ë dCš_« VAF�« lIÐ
 VFB�« s� U ÎFIÐ „d²ð ‚u��« w	 …dÒ	u²*« Ê«u�_« iFÐ – ÊU¼b�«Ë s¹uK²�« Âö�√ lIÐ
 ÆUNM� hÒK�²K� …bŠ«Ë WK�G� WłU×Ð UÎ³�Už WOzU� Ê«u�QÐ UN�«b³²ÝUÐ `BMÔ¹ «c� ¨UN²�«“≈
 UNFI½  o¹dÞ  sŽ  WFI³�«  s�  hK�²�«  «u�ËUŠ  ¨WÒOzU�  fO�  r??�œôË√  Ê«u??�√  Ê√  ‰UŠ  w	
 WDÝ«uÐ UN²�«“≈ sJ1 Ê«u�_«Ë d³(« lIÐ WO³�UžÆ Òq)«Ë ‰u×J�« vKŽ Íu²×¹ ‰uK×0
 W−�½_  WFI³�«  qGKGð  Ê_  ¨ ÒÍ—u???	  qJAÐ  d³(«  lIÐ  W'UF�  rN*«  s�  Æ‰u??K??;«  «c??¼

ÆUN²�«“≈ V ÒFBOÝ UN	UHłË fÐö*«
 s×B�« s� UNI¹dÞ XÒIý w²�«  UBKB�«Ë ÛUA²J�« ¨W½ËdJF*« lIÐ – ÂUFD�«  öC	
 Ë√  åfO³šò  ‰U�  u½UÝ  W	U{≈  WDÝ«uÐ  W�uN�Ð  UN²�«“≈  sJ1  rN�Ðö�  vKŽ  X ÒDŠË

Æs−O��Ë√ u½UÝ
 s� «Ëb�Q²ð Ê√ rN*« s� UN²�«“ù ÆUÎ½UOŠ√ …bOMŽ ÊuJð Ê√ sJ1 X¹e�« lIÐ –  X¹e�« lIÐ
 o¹dÞ sŽ W�uN�Ð Êu¼Òb�«Ë X¹e�« lIÐ W�«“≈ sJ1 ÆUNð«– WFI³K� W�UFH�« œ«u*« W��ö�

ÆWFI³�« vKŽ …dýU³� qO�G�« q ł l{Ë Ë√ lI³�« W�«“ù q ł ¨wK'« qzU�Ð UN�d	

∫Êu�ÒbI¹ u½UÝ ¡«d³š
 lIÔ³�« s� ÊuBÒK�²ð «cJ¼ ∫WÞö�uA�« v²ŠË ÛUA²J�« s�

r�œôË√ fÐö� vKŽ w²�«

 XO�ö� szUÐe� W¹dBŠË …b¹bł W�bš
b¹b'« XO�ö� oO³Dð d³Ž WO�bOB�« w	 W¹Ëœ_« ÊËe�� h×	

s¹ô ÊË√ XO�ö� l�u� d³Ž Ë√ 

∫œö³�« w	 ©domain®  U�UD½ WK Ò−�L� w�u¾OKMOÐ „eOÐ 5OFð
 ‚UD½ ¡«dA� WOð«– W�bš `O²¹ Î «b¹bł ÎUF�u� W�dA�«  oKDð

ozU�œ ÊuCž w	

2016 ÂUF� ‰UL'«Ë ÃUO�U*«  U×O� wHA²�«





382016 w½U¦�« Êu½U� 29 WFL'«

 vKŽ WK�UŠ ¨  UÐU�Š …Ød¹b� »uKD� «dO½u³½uÐ  ö×� WJ³A�
ÆW×¹d� qLŽ ◊Ëdý Æ…d³š l� qCH� ¨1´2´3  UÐU�Š …œUNý

samer≠mah@hotmailÆcom v�« WOð«– …dOÝ ‰UÝ—« vłd¹

 »uKD�
�U�U�� …Ød�b�

—U−¹û�
 rÝ« t� W
öŠ Êu�U�

Â“«uÒK�« lOLł qLA¹

 e�dL� ¨U ÎC¹√ ¨`KB¹

ÒwzU�½ qOL&

0544911918

»uKD�
UHOŠ w� ·ËdF� qOL& e�d* »uKD�

qOL&  «dC×²�*  UFO³� WKO�Ë

W×¹d� qLŽ ◊Ëdý

0506482332

 fOL)« Âu¹  bIŽ åô«ò WOFLł W�dý …—«œ≈ sŽ 5K¦2Ë 5M�Ý W¹bKÐ s� ¡UNłË W�—UA0
 .UMž s�Š WÝ—b*« d¹b� —uC×Ð p�–Ë …bK³�« w� d¹bG�« WÝ—b� v�« …eÒO2 …—U¹“ dOš_«
 uÐ√ tO³½ bO��« rOKF²�«Ë WOÐd²�« r�
 d¹b� ¨WDŽöý dÝU¹ WÝ—b*« w�  W¾O³�« …œuł e Ò�d�Ë
 …œu' Êb*«  WLEM� f½u¹ uÐ√  ‰U�¬  …bO��«  ¨  WK¹öš œUł bO��«  W¾O³�«  r�
 d¹b� ¨  `�U�

Æs¹dš¬Ë VOÐ—“ rO¹UŠ åô«ò WOFLł ÂUŽ d¹b� ¨ 5M�Ý w� W¾O³�«
 ÂUŽ qJAÐ d¹bG�« WÝ—b� 5ÐË  åô«ò WOFLł 5Ð ÊËUF²�«Ë  U
öF�« bOÞuð v�« ¡UIK�« ·b¼

Æ’Uš qJAÐ 5M�Ý W¹bKÐË
 ”—«b*«  5Ð s�   «uMÝ lCÐ cM� ‚ ÒuH²ð  U³�UÞ 600  s� d¦�√  rCð w²�«Ë  d¹bG�«  WÝ—b�
 vKŽ WÝ—b*« XKBŠ …dOš_«  «uM��« w� Æ »ËdA*« WOŽË√ ŸUłd²Ý« Ÿu{u� w� WOÐdF�«
 …œuł  qHŠ  sL{  W¾O³�«  …œu??ł  d??¹“Ë  UN�  t�b
  Íc??�«  “À«b×²Ýô«  ÂUÝË”   «œUNýË  ”U�

ÆW¹uÐd²�«  U�ÝRLK� W¾O³�«
 W¹«bÐ  l�Ë  ¨»ËdA�  ¡U??ŽË  11000  s�  d¦�«  WÝ—b*«  XŁb×²Ý«  2015  wÝ«—b�«  ÂUF�«  w�
 rŽbÐ  p??�–Ë  ¡U??ŽË  15000  s�  d¦�√  À«b×²Ý«  WÝ—b*«  XŽUD²Ý«  w�U(«  w??Ý«—b??�«  r�UF�«

ÆUNO� W¾O³�« …œuł e�d�Ë WÝ—b*« d¹b� œuNłË w�U¼_«
 UNO� ÊuM²F¹ ¨   U¹—UD³�«Ë X¹e�« UC¹√ WÝ—b*« Àb×²�ð w½UMI�«  ŸUłd²Ý« v�« W�U{ùUÐ

Æ W¹dO¼ULł  UO�UF� w� Êu�—UA¹Ë …dL¦� —U−ý√ ¨¡«dCš WI¹b×Ð
  åô«ò  WOFLł  wK¦2  ÂU??�√  «u{dŽ  »öD�«  l�  ÊËUF²�UÐ  W¾O³�«  …œu??ł  e�d�Ë  WÝ—b*«  d¹b�

Æ…b¹bŽ WK¾Ý√ «uŠdÞË d¹Ëb²�« WOKLŽ sŽ »öD�« lL²Ý«Ë WŽuM²*« rNðUO�UF�
 e�«d�  V¹d
  ULŽ  dA²M²Ý  t½QÐ  W¹bK³�«  w�  W¾O³�«  r�
  d¹b�  bŽË  …dL¦*«  W�u'«  W¹UN½  w�
 tO� U* p�–Ë UNO�  Wž—UH�« WOJO²Ýö³�« »ËdA*« WOŽË« ¡UI�« r²O� WM¹b*« Ÿ—«uý w� d¹Ëb²K�

Æ5MÞ«u*« W×KB*
 d¹Ëb²�«Ë  À«b×²Ýô«  ŸËdA�  w�  W¹uÐd²�«   U�ÝR*«  v�«  ÂULC½ö�Ë   U�uKF*«  s�  b¹e*

 1700700310 ∫r
— nðU¼ vKŽ ‰UBðô« ¡Ułd�«

ådOKO��ò ¡U�
ÁUHA�«Ë ÊuOF�« ¨tłu�« ÃUOJ� W�«“ù

 ÊËbÐ ™ tłu�« q�G� WłU(« ÊËœ ™ UÎOM¼œ U ÎÝU�Š≈ „d²¹ ô ™ …dA³K� nOD� nOEM²�

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

 ¨w??�«u??²??�«  vKŽ  …d??ýU??F??�«  WM�K�
 WB
UM0  q??O??²??M??�d??�  p??M??Ð  “u??H??¹
 ‚ËbM�  qOFH²�  ÂUF�«  VÝU;«
 `??�U??B??L??K??� ÷Ëd?????I?????�« .b???I???²???�

ÆWDÝu²*«Ë …dOGB�«
 «cN�  WB
UM*«  …—«œ≈   Ód??? Ół  b??
Ë
 X½U�  U?? ÒL??Ž  d??¹U??G??�  qJAÐ  ÂU??F??�«
 ÂU???−???ŠQ???ÐË o???ÐU???�???�« w????� t??O??K??Ž
 U??N??O??�≈ X??? Ò�b???I???ð Y???O???Š ¨…d???O???³???�
 „u??M??Ð U??N??M??O??Ð s???�Ë ¨ U??Žu??L??−??�
 qO²M�d� pMÐ „—Uý Æ U�ÝR�Ë
 W??Žu??L??−??� W???B???
U???M???*« Ác?????¼ w????�
 ¨b??ŽU??I??ð o??¹œU??M??� – år??O??²??O??L??Žò
 w�  bŽUI²K�  ‚Ëb??M??�  d³�√  w??¼Ë
 qO²M�d�  “U???�  Y??O??Š  ¨q???O???z«d???Ý≈
 ÊuOK�  660  mK³0  årO²OLŽåË
 10% qJAð w²�«Ë ¨b¹bł qJOý
 w²�«  ÷Ëd??I??K??�  wKJ�«  mK³*«  s??�

 ÷ËdI�« r−Š …œU¹“ W�Ëb�« ÊUJ�SÐ t½S� dA½ U� V�×ÐË Æ‚ËbMB�« WDÝ«uÐ UN1bIð r²OÝ
Æ‚ËbMBK� w�ULłù« mK³*« s� ·UF{√ 3 v²Š

 «c¼  d³²Ž√ò  ∫qO²M�d�  pM³�  ÂUF�«  d¹b*«  ¨s¹UDý—uÐ  w�uý  bO��«  ‰U??
  p??�–  vKŽ  UÎ³OIFðË
 wJ�  `�UBLK�  …“U²2  W�d�  ÷dG�«  «cN�  W�Ëb�«  t²B ÒBš  Íc�«  dO³J�«  mK³*«Ë  ‚ËbMB�«
 WDÝu²*«Ë  …dOGB�«  `�UBLK�  Í—U−²�«  ◊UAM�«  œU??¹œ“≈  ¨·ËdF�  u¼  UL�  Æ— ÒuD²ðË  uLMð
 qJA¹  ¨UÎOKLŽ  Æœö??³??�«  w�  ◊U???ÝË_«  lOL'  Í—U−²�«Ë  ÍœUB²
ô«  uLM�«  w�  « ÎdO¦�   r¼U�¹

Æå`�UB*« s� …dO³� WŽuL−* ‚öD½≈ WDI½ ‚ËbMB�«
 w� «Îbz«— U ÎJMÐ t½u� w� —«dL²Ýù« t²¹«— vKŽ gI½ qO²M�d� pMÐ ò ∫s¹UDý—uÐ bO��« ·U{√Ë
 q�«uMÝ ¨ «uM��« …œÒbF²� UM²O−Oð«d²Ý« s� ¡e−�Ë ¨WDÝu²*«Ë …dOGB�« `�UB*« ‰U−�
 qJAÐ “uH½ s×½Ë  «uMÝ cM� ÆÍ—U−²�« ŸUDI�« «c¼ w� UMðd³š oOLFðË œ—«u*« hOB�ð
 d¹uDð vKŽ UMÐ√œ «c�Ë ¨W�Ëb�« W�UHJÐ ÷Ëd
 hOB�²� ÂUF�« VÝU;«  UB
UM� w� Ì‰U²²�
 d³Ž  qLF½  s×½  ÆW�Ëb�«  W�UHJÐ  `�UBLK�  ÷ËdI�«  hOB�ð  ‰U−�  w�  WOMN*«Ë   «—UN*«
 «Îbł WO�UŽ …d³šË WOMN0 l²L²¹ Íc�« ¨s¼u� wH�ð bO��« WÝUzdÐ ¨Íe�d*« U½ ÒdI� w� …bŠË

Æ‰U−*« «c¼ w�
 5¹—U−²�«  s¹—UA²�*«  ¨WI�«d*«   U¾ON�«  l�  wMN*«  ÊËUF²�«  ‰öš  s�  qLF¹  qO²M�d�  pMÐ

Æ åUN�H½  U�dA�«Ë
 w� —«dL²Ýô« pM³K� `O²Ô²Ý WB ÒB�*« WO½«eO*« ò ∫s¹UDý—uÐ bO��« ‰U
 t³OIFð ÂU²š w�Ë
 `�UB*«  qLŽ   ôU−�Ë   UŽUDI�«  lOLł  w�  ÷ËdI�«  hOB�ð  ‰U−�  w�  ÎôU ÒF�  ÊuJ¹  Ê√
 dO�uðË  œö³�«  ¡U×½√  W�U�  w�  …dA²M*«  UMŽËd�  ‰öš  s�  p�–  q�Ë  ¨WDÝu²*«Ë  …dOGB�«

Æåe�d*« sŽ …bOF³�« oÞUM*« w� …œułu*« `�UBLK� q¹u9  UO½UJ�≈

WOÝUO
 U�U
—« oI×¹ W¹dA³�« ¡UCŽô« WŽ«—“ e�d�
2015 ÂUF�« ‰öš ¡UCŽ_UÐ Ÿd³²�« ‰U−� w�

 
Ÿd³²� ÊËdE²M¹ v{d� …UOŠ –UI½ô UN¾MÐ« ¡UCŽUÐ Ÿd³²�« vKŽ XI�«Ë  özUF�« s� % 60 

 ¡UCŽ_«  WŽ«—e�  wMÞu�«  e�d*«  oIŠ
 W??×??B??�« …—«“u???????� l???ÐU???²???�« W??¹d??A??³??�«
 ULO�  2015  ÂUF�«  w�  WOÝUO
  U??�U??
—√
 ¡U??C??Ž_U??Ð  Ÿd??³??²??�«  Ÿu??{u??0  oKF²¹
 WHK²�*«  WO³D�«  e??�«d??*«  w??�  W¹dA³�«
 –U??I??½≈ v????�≈ ·b???N???ð w???²???�«Ë œö???³???�« w???�
 ÷«d????�√ s???� Êu??½U??F??¹ v???{d???� …U???O???Š
 ¡UCŽ√  W??Ž«—e??�  ÊułU²×¹Ë  WHK²��
 r¼Ë  rN�  5Žd³²�  ÊËdE²M¹Ë  W¹dAÐ

Æ—UE²½ô« WLzU
 w� ÊËbł«u²¹
 e�d*« rNO�≈ tłuð WKzUŽ 129 5Ð s�Ë
 77  XI�«Ë  rNzUMÐ√  ¡UCŽQÐ  «uŽd³²O�
 433 q??B??Š b???
Ë Ÿd??³??²??�« v??K??Ž W??K??zU??Ž
 W¹dAÐ ¡U??C??Ž« W????Ž«—“ v??K??Ž i??¹d??�
 qJ�  UOÝUO
  UL
—  d³²F¹  «c¼Ë  WHK²��
 Ÿd³²�«  ‰U−�  w�  œö³�«  w�   «uM��«

ÆW¹dA³�« ¡UCŽôUÐ
 ¡U??C??Žô« W???Ž«—“  UOKLŽ œb??Ž ŸU??H??ð—« »U??³??Ý« r??¼« b???Š«Ë
 bO
  vKŽ  ’U�ý«  s�  WOKJÐ  Ÿd³²�«  …œU??¹“  ÊU??�  W¹dA³�«
 174  5Ð  s�Ë  Ÿd³²�  ÊËdE²M¹  s¹dš«  ’U�ýô  …UO(«
 …UO(« bO
 vKŽ 5Žd³²� 107 „UM¼ ÊU� WOK� WŽ«—“ WOKLŽ
 t½« v�«  UODF*« dOAðË Æi¹d*« ¡UÐd
« dOžË ¡UÐd
« s�
 UC¹d�  78  «u�uð  ’U�ý«  s�  Ÿd³ð  WOKLŽ  245  5Ð  s�

 Ÿd³²�«  W
UDÐ  vKŽ  5F
u�  rN½u�  WŽ«—eK�  —UE²½ô«  —Ëb??Ð  rNKOCHð  -Ë  Ÿd³ð  vKŽ  qBŠ
 ÆåÍœ« W
UDÐò ¡UCŽôUÐ

 w�Ë h�ý 1153 v�« 1160 s� s¹dE²M*« œbŽ w� ÷UH�½« „UMN� —UE²½ô« WLzU
 w� U�«
 WO½d
 WŽ«—e�  UC¹d� 825  ÂuO�«  dE²M¹Ë WO½d
 668  W??Ž«—“ - bI�  ÊuOF�«   UO½d
 ‰U−�
 ÃöŽ  -  b??
Ë  W??Ž«—“  WOKLŽ  195  cOHMð  -  bI�  —U???ðËô«Ë  ÂUEF�«  W??Ž«—“  ‰U−�  w??�Ë  …b¹bł
 r¼b�ł w� bKł WŽ«—“ X9Ë WHK²�� V�MÐ ‚Ëd( «u{dFð ’U�ýô W�UŠ 42  WŽ«—“Ë
 s¹c�« h�ý 44833  åÍœ« W
UDÐò ¡UCŽôUÐ Ÿd³²�« W
UDÐ vKŽ l
Ë 2015  ÂUF�« ‰öšË

 ÆW
UD³�« vKŽ oÐU��« w� «uF
Ë h�ý 859939 v�« «uLC½«

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

 «Îb¹bł  U Î−²M�  XIKÞ√Ë  ¨ÃUOJ*«   ö??¹e??�Ë  t??łu??�«  nOEMð   U−²M�
 ÊuOF�«  ¨t??łu??�«  ÃUOJ�  W???�«“ù  ådOKO��ò  ¡U??�  ∫WŽuL−LK�  r??C??½«

ÆH2O ÁUHA�«Ë
 ¨tłu�«  …dA³�  UÎHOD�  UÎHOEMð  Z²M*«  `M1  ¨WHODK�«  t²³O�dð  qCHÐ
 UÎOM¼œ  U ÎÝU�Š≈  „d²¹  Ê√  ÊËb??ÐË  WÒO�U ÒFHÐ  ŒU???ÝË_«Ë  ÃUOJ*«  q¹eÔ¹

 Ætłu�« q�G� WłU(« ÊËœË
 ÊuOF�« ÃUOJ� W�«“ù rzö� s¹ôdO� XOÐ s� ådOKO��ò ¡U� ¨W�U{ùUÐ
 ÊËb??Ð ¨‰u??×??� ÊËb???Ð U??N??½_ ·U??H??'U??Ð U?? ÎÝU??�??Š≈ „d??²??ð ôË ÁU??H??A??�«Ë
 «cJ¼Ë  ° U�U�*«  hOKI²�Ë  …dA³�«  WzbN²�  «dO?Ñu�_UÐ  ÒwMž  ¨dODFð

ÆUNýUF²½«Ë …dA³�« Ê“«uð vKŽ k�U%
ÆWOÝU�×K� œUC� ¨bK'«Ë ÊuOF�« 5OzU ÒBš√ WDÝ«uÐ tB×� -

 WB
UM0 ÊË“uH¹ årO²OLŽò bŽUI²�« o¹œUM�Ë qO²M�d� pMÐ
 …dOGB�« `�UBLK� ÷Ëd
 ‚ËbM� qOFH²� ÂUF�« VÝU;«

W�Ëb�« W�UHJÐ WDÝu²*«Ë

 åô«ò WOFL'  …dL¦� WOLÝ— …—U¹“
5M�Ý w�  d¹bG�« WÝ—b�  v�≈ 

 v�« ÂULC½ôUÐ ”—«b*« lOLł býUM¹ w½UMI�« ŸUłd²Ýô åô«ò WOFLł
°W¾O³�« p�c�Ë Êu×Ðd¹ »öD�« ≠»ËdA*«  «u³F� ŸUłd²Ýô« Z�U½dÐ





جديد في 

حيفا

شارع اللنبي �� عند تقاطع جادة بن جوريون
تلفون: ����������

اهال بكم في كولوني چريل 
الذي يمزج لكم خبرة بمبينو العريقة وأجود انواع اللحوم الطازجة والمشوية 

مع تشكيلة واسعة من السلطات الشهية 
ممزوجة بأجواء ساحرة في إحدى أجمل مباني جادة االلمانية

كولوني چريل


