
H a i f a net
U Î½U−� ŸÒ“uð                          2016 —«–¬  4 WFL'«                           310 œbF�«                               WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� W ÒOŽu³Ý√

أثـــــــــــــــــاث
عبد اللطيف
ترقبوا فرعنا الجديد
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Õd� f�UD�
العربّي عموًما،  اّلتي تعصف مبجتمعنا  العنف األخيرة  إّن أحداث 
واحليفاوّي منه خصوًصا، ال ُتبّشر خيًرا! فهنالك ازدياد ملحوظ في 
أعمال العنف مبدينة حيفا؛ من: إطالق رصاص، طعن، اعتداءات 
جسدّية وكالمّية، حتّرشات جنسّية، سرقات، صراعات، تهديدات، 
و.. و.. ورغم أّن ِشرَذمة تقوم مبثل هذه األعمال، إّال أن توابعها 

َوبيَلة، وضحاياها َوفيَرة!
كما نلحظ ازدياًدا في الّتطّرف والعنف الكالمّي؛ فتتحّول نقاشاتنا 
– غالًبا - إلى خالفات، بدل أن تكون بّناءة ومبنّية على احترام 
وسماع رأي اآلخر، وفهم فكره وداخلته؛ إّال أّن الّتخّلف والّتشّبث 
برأي واحد ووحيد وفرضه على األغلبّية دون الّرجوع إلى املشاورة 
الفجوة  اّتساع  إلى  يؤّديان  واحلوار والّنقاش ورفض اآلخر مسّبًقا، 

بني أفراد املجتمع الواحد، وإلى انشقاقه وشرخه.
الواقع  على  ًدا  متــرّ املُّضطهدة  الّشعوب  بعض  لدى  العنف  ُيعتبر 
النعدام  و..،  ـًا  وثقافّي ـًا  وسياسّي ـًا  واقتصادّي ـًا  اجتماعّي األليم، 
الّرسمّية واحلكومّية واملجتمعّية واألهلّية واألطر  باملؤّسسات  الّثقة 
الّصدق  عيشة  يحّول  اّلذي  هذا وعدمه،  الّتمّرد  فبئَس  الّسياسّية، 
الهانئة إلى عيشة سوٍء وبؤس؛ يحّول الّضحايا إلى قتلة والقتلى 

إلى ضحايا!
ورؤيتنا  املُعاش،  للواقع  إدراكنا  بكيفّية  العنف  قضايا  تتعّلق 
املستقبلّية له.. فما مصير هذه الّرؤية طاملا نرى بأبناء بلدنا وشعبنا 

ومجتمعنا أعداًء لنا؟!
ُتظهر  وتقهقرنا؛  إحجامنا  على  واألعمال  الّتصرفات  هذه  تــدّل 
متخّبط،  شــرس،  شكس،  الّتصّرف،  خائب  أّنــه  على  مجتمعنا 
ا، تتبّدل فيه لغتنا وتتحّول  ُمحبط، ُمقتّص.. نعيش مأزًقا حقيقّيً
وحقد  وطائفّية  وعنف  وانتقام  ووعيد  وتهديد  قتل  مفردات  إلى 
وطمع وجشع وشبق! نعيش زمًنا تتحّكم فيه قوانني خاّصة، بعيدة 
حّتى عن قواعد وأحكام الغاب؛ نعيش شريعة الغاب، ال شريعة 
لدينا  تُعْد  فلم  األخالقّيات،  إلى  نفتقر  املتحّضرة.  املجتمعات 
محّرمات وال ممنوعات؛ نقترف بحّق أنفسنا جرائم نقيصة وخطيرة، 

لنكون بذلك أكبر الّظاملني بحّق أنفسنا ومجتمعنا!
من  أنفسنا  حّولنا  لقد  سابقة،  مقاالت  في  وذكــرت  سبق  كما 
لدى  اإلنــســان  حياة  أصبحت  حيث  مجرمني..  إلــى  «ضحايا» 

بات من  فكم  بخسة!  نزِرة  بعضنا 
شخص  أّي  من  الّتخّلص  الّسهل 
ـــذه األّيــــــام، ألتفه  كــــان، فــي ه
قبل  فالّصغير  وأغباها؛  األسباب 
أسلحة  ميلك  الكبير، عمًرا وقْدًرا، 
مسّدًسا  يستّل  ومتنّوعة،  عديدة 
أو  سّكيًنا  أو  سيًفا  أو  بندقّية  أو 
يلقي قنبلًة ليضع حًدا حلياة اآلخر؛ 

جرائم  نسّوغ ونبيح  أن  الّذميم  ومن 
القتل البشعة بحجج عديدة: الّثأر والّضغينة والّطمع واالستحكام 
والّشرف والّطائفّية وغيرها.. نحن املجرمون، ألّننا الَقَتلة والقتلى 

مًعا!
ألعمالنا  إباحًة  جند  اآلخرين، وأّال  على  الئماَتنا  نلقي  أّال  علينا 
على  فقط،  الّشرطة  نلوَم  لئّال  الوقت  حان  املُستنكرة..  الّشائنة 
املختلفة؛  أنواعه  على  العنف  تقاعسها وعدم ردعها ومحاربتها 
أو نتساَءل مستهجنني: أين هي من كّل أحداث العنف هذه اآلخذة 
بالتفّشي واالنتشار في مجتمعنا العربّي احليفاوي.. ألّننا مذنبون، 
احلياة  معنى  نقّدر  أو  نثّمن  ال  بتنا  ذنوبنا.  ثمن  ندفع  نحن  وها 

وقيمة اإلنسان!
وواعية  ثاقبة  بنظرة  عليها  ونحكم  األمور  نرى  مجّدًدا،  دعونا، 
للحياة  حّبنا  منطلق  من  تغييرها،  على  ونعمل  مغايرة  وفكرّية 
اليوم،  مجتمعنا،  على  تفرضه  عّما  بعيًدا  ولإلنسان وللمجتمع، 

ُطغمة منه.
واالجتماعّية  الّتربوّية  واملؤّسسات  األحياء  وجلــان  األهــل  واجــب 
بكاّفة  املتفّشي  العنف  درء  على  مًعا  العمل  واحلزبّية،  والّدينّية 
أشكاله – الكالمّي منه والفعلّي - من مجتمعنا العربّي، قبل أن 
يتفاقم ويزداد، وتنتشر ألسنة لهيب نيران العنف والقتل والّتطّرف 
والّثأر واالضطهاد والكره، لُتطال كثيرين! علينا أن ننبذ كّل هذه 
الّشوائب، ونعمل على الّتخّلص من هذه الِشرَذمة في مجتمعنا كي 
ُنثلج صدورنا ونحن على مشارف صيف جهنمّي حارق، ال نريده 

فيما بعد، حارًقا تَرًبا لضحايا القتل والعنف.
مجتمعنا، أّيها الِعزاز، أفضل وأجّل من الّصورة اّلتي ”يرسمها“ 
البعض، فدعونا نطوي صفحة العنف ونواجه مستقبًال أخير وأجدى، 

لنا ولألجيال القادمة.

H a i f a

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

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

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

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù«   Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« Æ÷ÆÂ  åÛu??ð  «d²��≈ò  WHO×	  W�dý  sŽ  —bBð

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

©w�«dÇuðu� d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

 °èK �u � �« lO C� ö ÚO ÓÖ °U�U� ÒC�« nMF�« » Ód�ËÆÆ

÷uŽ qz«Ë WÝbFÐ                                                                W ÒO�u�	_« UHO
 …—u�

 W Ò|—U��« 5��
بني الّلغة والُهوّية عالقة وثيقة خاّصة إذا عرفنا أّن 
هناك  الّسياسّية، وأّن  االجتماعّية  لّلغة وظائفها 
سياسات لغوّية ُيقصد بها حتقيق أهداف ُمحّددة 
للّدولة أو ملجموعة لغوّية. واألمر ينطبق على حال 
هي  الّلغوّية  فاحلقوق  الّديار.  هذه  في  األم  لغتنا 
قومّية  مجموعة  لكّل  اجلماعّية  احلقوق  أهّم  من 
كما في حالنا. والّلغة هي وعاء ثقافة مجموعة ما 
ووعاء ُهوّيتها. بها ُتسّمى األشياء والعالم، وفيها 
للعالم. ومن  منظومة أخالق جماعة ما وتصوّرها 
ينطلق  بلغته وأن  اإلنسان  يعيش  أن  أهمّية  هنا 
في  فالّلغة  األخــرى.  الّلغات  إلى  األم  لغته  من 
منتهاها ملح يحفظ اإلنسان من الّذوبان والّثقافة 

من االضمحالل.
هرمّية،  عالقة  هي  الّلغات  بني  العالقة  أّن  كما 
أخــرى،  لغات  من  أقــوى  لغات  هناك  أّن  مبعنى 
أخرى  لغة  على  لغة  هيمنة  تفرض  قد  وسياسات 
الّدولة  أعطت  وضعنا.  في  حاصل  هو  كما   -
لغة  العبرّية، وجعلتها  لّلغة  أفضلّية  ومؤّسساتها 
الّلغة  كون  رغم  اليومّية  واملعامالت  العام  احلّيز 
البريطانّي،  االنتداب  منذ  رسمّية  لغًة  العربّية 
متساوية في مكانتها القانونّية لّلغة العبرّية. وألّن 
لغة املؤّسسات األكادميّية وكّل مؤّسسات الّتأهيل 
في الّدولة عبرّية، فإّننا جند اهتماًما من متحّدثي 
في  مفهوم  وهــذا  العبرّية.  بالّلغة  العربّية  الّلغة 
ضوء رغبة األفراد في اكتساب مهنة أو الّدراسة 
املعامالت عبرّية، ما يضطّر  لغة  أّن  الُعليا. كما 
يومه.  من  قسًطا  الّلغة  بهذه  العيش  إلى  العربي 
لغات  أخــرى مع  ذاتــه يحصل في مواقع  واألمــر 
أخرى. فالّلغة اإلجنليزّية دولّية وضرورّية للّدراسة 
يأتي  بها  اهتماًما  فنرى  اخلارج،  في  الّتجارة  أو 
على حساب لغة األم بوصفها لغة حّيز ضّيق أو 

لغة احلّيز اخلاص.
العربية  لّلغة  األبعاد  وهذه  احلقائق  هذه  فهم  إّن 
ووظائفها وعالقاتها بالّلغات األخرى – باعتقادنا 
- سيساعدنا على تعديل تدريسها وموضوعتها 
سّلم  وفي  املدرسّي،  املقّرر  في  أفضل  نحو  على 
أن  األبعاد  هــذه  شــأن  الّتالميذ. ومــن  أولــوّيــات 
املعّلمني  تساعد  مختلًفا وأن  حجًما  لّلغة  ُتعطي 
البيداغوجّية  التدابير  واّتخاذ  األمر  تدارك  على 
العربّية  الّلغة  تدريس  لتدعيم  الّالزمة  والّتربوّية 
ال  أمر  الّتالميذ. وهو  عيون  في  مكانتها  ورفع 
بكونها  أو  العربّية  الّلغة  بسعة  بالّتغّني  يحصل 
املتحّدثني  عدد  حيث  من  العالم  في  لغة  خامس 
والوظائف  القوة  مبنى  فهم  خــالل  من  بل  بها، 

األخرى املُلقاة على الّلغة، وبضمنها وظائف حفظ 
الُهوّية والّثقافة. حّبذا لو أّن مدارسنا عملت بوحي 

من توسيع مفهوم الّلغة والّتعامل معها.
°wÝ«u� wKŽ W�U
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ـًا ومع هذا رأيتني  ال أعرف علي مواسي شخصّي
مغتاًظا ّمما حصل له مع مجموعة من بلدته ومع 
بلدّيتها. فكّل ما أراده علي وهو املرّبي واملدّرس 
تالميذه  معارف  تطوير  هو  لتالميذه،  املخلص 
ا كبيًرا ـ كما علمنا. عرض فيلم  اّلذين يحبّونه حّبً
مصّدق عليه ليست جرمية وال هي خطأ تربوّي، بل 
أراني منحاًزا متاًما للّنشاط الّال-منهجّي، بوصفه 
املقّرر. وعليه،  للّتالميذ من  تأثيًرا وإثراًء  األكثر 
فإّن الّضجة التي قامت ضّده ال مبّرر لها، وال من 
أّي زاوية. أّما اّلذين تسّتروا باعتبارات دينّية أو 
نركن  نصّدقهم وال  ال  فإّننا  ُمحاِفظة،  اجتماعّية 
سنة  قبل  من  كانوا  وأّنهم  خاّصة  نواياهم،  إلى 
املرّبي علي  قد شنّوا هجوًما مشابًها على  تقريًبا 
وافتروا عليه، ناهيك عن إهانته واالعتداء على 

كرامته، وفي هذه املّرة أيًضا.
من  باقة  من  متحّدث  إلى  استمعت  أن  وصــادف 
املجموعة املناهضة لعلي املرّبي املتنّور، وقد حتّدث 
تأديبه  أرادوا  أّنهم  باستعالء وعنجهّية، واعترف 
أًخا  باعتباره  بالّضرب،  خطأه  بالّضرب وتصحيح 
لهم! ال أكتمكم فقد ُصعقت ّمما سمعت وعن هذا 
الّتفاخر باالعتداء. ال أحد نّصب أحًدا حارًسا على 
األخالق، وال أحد خّول أحًدا أن يكون رقيًبا.. هذا 
ناهيك عن أّن األمر بشأن فيلم مشغول بشكل جّيد 
لتأويله  محاولة  وكّل  بامتياز،  سياسّي  موضوعه 
غير ذلك فهو بقصد االنقضاض على علي مواسي 

وما ميّثله من مهنّية ونقدّية ووطنّية خالصة.
الغربّية  باقة  بلدّية  قرار  هو  سوًءا  األمر  وما زاد 
املُشّغلة لعلي، بوصفها صاحبة املدرسة اّلتي يعمل 
فيها، فصله من العمل على اخللفّية ذاتها. نأمل 
أن تعكس احملكمة هذا القرار وتلغيه لسبب كونه 
البلدّية في صّف  أبًدا، يضع  ـًا  تربوّي ـًا وال  تعسفّي
املعتدين بدل أن تكون في صف املرّبي وحّقه في 

ممارسة عمله الّتربوي بحرّية.
ومنقت  احلرّيات،  لقمع  بالّدين  الّتسّتر  منقت  إّننا 
داخلنا  إلى  القاهرة  الّسلطة  أساليب  نسخ  أيًضا 

مهما تكن احلّجة والّذريعة.
واملدّرسني  املرّبني  من  وألمثاله  لعلي  الّدعم  كّل 
قــرار  احملكمة  ُتلغي  أن  ويــســّرنــا  املخلصني، 
بأيدينا نحن  سّجلناه  عار  من  فتخّلصنا  فصله 

على جباهنا.
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مطلوب 
مطلوب شاّبات وشباًبا موهوبني، ذوي خبرة للعمل بوظيفة كاملة في مسرح أطفال، على أن 

تكون/يكون عمرها/عمره ما بني 22 و29 عاًما. من سّكان منطقة اجلليل.
على املعنّيات/املعنّيني إرسال سيرة ذاتّية، مرفقة بصورة شخصّية إلى البريد اإللكتروني الّتالي:

atfal.tv8@gmail.com °WÒ¹œd²*« WÒ¹œUB²
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يستمرّون  اّلذين  الّطّالب  أهالي  من  تسجيل  رسوم 
بدراستهم في املدرسة نفسها؛ وبكلمات أخرى، كّل 
بشكل  ُيرّفع/ُترّفع  باملدرسة  يتعّلم/تتعّلم  طالب/ة 
فورّي دون دفع رسوم تسجيل أو ما يسّمى باِخلْدمات 

املُسّبقة(!).
هناك رسوم تسجيل فقط للّطالب/ة اجلديد/ة تعادل 
القسط  من  و1%  شيكًال   150 من  ــّل  أق مبلًغا 
ــدارس  امل في  الّسنوّية  األقــســاط  أّن  ومبــا  ــّســنــوّي.  ال
األهلّية تراوح بني 2000 و7000 شيكل، فإّن رسوم 
 20 بني  تراوح  أن  عليها  اجلديد  للطالب  الّتسجيل 

و70 شيكًال فقط، ال غير!
ّر  ُتِق لم  كانت،  مدرسة  ألّي  ُيسمح  ال  لذلك،  إضافًة 
وتقرّر لها الوزارة قيمة األقساط الّسنوّية بعد، جبايَة 
الّطالب/ة  تسجيل عن  رسوم  50 شيكًال  من  أكثر 
اجلديد/ة. وإذا لم تقبل املدرسة طلب طالب/ة االلتحاق 

بها، فعليها إعادة رسوم الّتسجيل هذه إلى األهل.
واِخلــْدمــات  الّتسجيل  لرسوم  سريع  جــرد  خــالل  من 
اّلتي جتنيها مدارسنا األهلّية احليفاوّية - االبتدائية 
األسعار  أّن  ــدت  وج  - منها  والّثانوّية  ــة  ــدادّي واإلع

«أملاسّية» فعًال، ال «مدرسّية»(!). 
وفي املقابل من املُذهل، أّن املدارس الرّسمّية احليفاوّية 
ال جتبي أّي رسوم تسجيل وِخْدمات؛ فقد وردني رّد 
رسمّي من الّدكتور ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض 
بالّتعليم العربّي في بلدّية حيفا) يؤّكد فيه لصحيفة 
«حيفا» انعدام جباية رسوم الّتسجيل واخلدمات في 

ّية والّثانوّية! املدارس الرّسمّية االبتدائ
إلى كمال  اإللكترونّي  البريد  توّجهنا، عبر  قد  وكّنا 
الرّسمي باسم وزارة املعارف للوسط  عطيلة (الّناطق 
لهدف  ــوزارة  ال تعقيب  منه  طالبني  اليهودّي)،  غير 
رسوم  يخّص  ما  بكّل  اليقني  اجلــواب  على  احلصول 
الّتسجيل واِخلْدمات واألقساط الّشهرّية؛ فوصلنا في 

حينه الرّّد اآلتي:
(الّتربية  ــارف  ــع امل ــــوزارة  ل مشتركة  جلنة  ”هنالك 
والّتعليم) وممّثلي املدارس األهلّية برئاسة د. شوشاني 
ا  ـً ّي حال تقوم  املعارف)،  ــوزارة  ل الّسابق  العام  (املدير 
الّشهرّية،  األهلّية  ــدارس  امل أقساط  قضّية  بفحص 
بالّتطرّق إليها ومعاجلتها ضمن جلنة خاّصة بشكل 
توصياتها  بتقدمي  الّلجنة  هــذه  ستقوم  ــرادّي.  ــف ان
املدرسّية  ــاط  ــس واألق الّتسجيل  رســوم  بخصوص 

الّشهرّية حّتى نهاية شهر آذار القادم.»
لم نكتِف بهذا الرّد؛ ومبا أّننا قرّرنا أّال نسدل الّستار 
على قضايا مدارسنا الّشائكة واملّتقدة، األهلّية منها 
على  احلصول  حلني  ومتابعتها  وطرحها  والرّسمّية، 
ّينة وإيجاد حلول وبدائل لهدف الّتحسني ملا  أجوبة ب
الرّمال  في  رؤوسنا  طمر  بدل  اجلميع،  مصلحة  فيه 
كالّنعائم، أو كنس عيوب ومفاسد بعض املؤّسسات 
إلى  توّجهنا  ّجاد!  السَّ حتت  وإخفائها  الّتعليمّية، 
مال في وزارة  ياِعل شطاينبرچ، نائب مديرة لواء الشِّ
الّتربية والّتعليم، حول صّحة عدم إجازة جباية رسوم 
تسجيل في املدارس األهلّية (غير الرّسمّية)، ومبلغ 
األقساط الّشهرّية الواجب جبايتها – وفق القانون – 

من األهالي.
رّد  اإللكترونّي،  البريد  عبر  الفور،  على  وصلنا  وقد 
الّتربية  وزارة  باسم  الرّسمي  (الّناطق  چورالي  داڤيد 

مال)، وجاء فيه: والّتعليم – لواء الشِّ
أبنائهم  تسجيل  األمــور  أولياء  من  مطلوًبا  «ليس 
وبناتهم في املدرسة ذاتها، في كّل عام – الّتسجيل 

مجانّي ومفهوم ضمًنا(!)؛
«لم يتّم إقرار مبالغ األقساط الّشهرّية للعام الّدراسّي 
الّشهرّية  املدفوعات/األقساط  وواجــب  بعد.  القادم 
وِحذًقا  ا  وافًي شرًحا  تشمل  أن  األهــل  من  املطلوبة 
املدفوعات  وهذه  املدفوعات..  أقسام  لكاّفة  ومفّصًال 

ال تشمل رسوم الّتسجيل(!!)؛ 
دفع  وسيلة  بكّل  الّشهرّية  ــســاط  األق ــع  دف ”ميكن 

ُمتاحة لألهل؛ 
”ُمينع على الوالدين (أولياء األمور) الّتوقيع على أّي 
تصريح من أّي نوع كان مع املؤّسسة الّتربوّية، فهذا 

مناقض إلجراءات وزارة الّتربية والّتعليم؛
الرّسمّية  وغير  الرّسمّية  ــدارس  امل عاتق  على  ”تقع 
أحكام  ــا)،  ــًع ــب ط الكنسّية،  ــة  ــّي األهــل (بضمنها 
الّتربية والّتعليم،  الّتنفيذّي لوزارة  وتعليمات املدير 

بخصوص الّتسجيل واألقساط الّشهرّية“!
في انتظار توصيات وقرارات جلنة ”شوشاني“، نهاية 
الّدخان  لعّل  الّدخان األبيض؛  الّشهر اجلاري، وصعود 
األهلّية/الكنسّية،  مدارسنا  يكتنف  اّلذي  الرّمادّي 
َكْيال  مدارسنا،  على  من  تــزول  املُبهَمة  ّية  والضباب

ينتفض األهل ويثوروا، وإّال فبئس هذا الّنضال.
وللحديث تتّمة..
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في أعقاب الّتطرّق، في العددين (305) و(306) 
الّتسجيل  ـــوم  رس ـــى  إل ”حيفا“،  صحيفة  ــن  م
و“اِخلدمات املسّبقة“ في مدارسنا األهلّية واألقساط 
وجتنيها  جتبيها  اّلتي  والفادحة  الفاضحة  الّشهرّية 
املدارس، وبورصة األسعار املدرسّية وسياسات إقصاء 
املُجحفة،  األهلّية  ـــدارس  امل إدارات  بعض  ومتييز 
وتقّض  ُتقلق  إضافّية،  وشائكة  عسيرة  ومواضيع 
مضاجع األهالي؛ وصلت مكاتب صحيفة ”حيفا“، 
بخصوص  إضافّية  وشكاوى  احتجاجات  مــجــّدًدا، 
في  وعالنية(!)  ”ُخفيًة“  جتري  اّلتي  األمــور  بعض 
وأسوارها  جدرانها  ووراء  ــدارس  امل من  عــدد  باحات 

وبوّاباتها احلديدّية الباسقة.
وكما سبق وذكرت، وجدنا في الّصحيفة أّنه من األوْلى 
واألنسب دراسة بعض األمور ومتابعتها للّتأّكد من 
صّحتها قبل الّنشر، فما ال توجبه ”القواعد الّدينّية 
املدارس،  بعض  على  أحياًنا  الكنسّية“  الّضميرّية 

يوجبه ضميرنا ومتليه علينا الّنزاهة الّصحافّية. 
نعيد ونذّكر أّن رسوم الّتسجيل و“اِخلْدمات املسّبقة“ 

ّية  الباهظة جًدا، واّلتي جتبيها إدارات مدارسنا العرب
وبناتهم  أبنائهم  تسجيل  لهدف  األهل،  من  األهلّية 
في املدارس، عالوًة على األقساط الّشهرّية، ُمجحفًة 

جًدا، بل يشير البعض على أّنها غير قانونّية(!).
زالت  ما  ”شوشاني“  جلنة  فــإّن  معروف،  هو  وكما 
تتباحث(!!!) في قضّية ومكانة املدارس األهلّية وطرق 
متويلها، وقد تتطرّق توصياتها إلى رسوم الّتسجيل 
جبايتها،  متكن  اّلتي  الّشهرّية/الّسنوّية  واألقساط 
كما  ولكن  مدارسنا.  على  البيان  سريان  يحّدد  ما 
ُذكر، ففي الوضع احلالي، جباية األقساط الّشهرّية، 
رسوم الّتسجيل، والّدفعات اإلضافّية – العائدات - 
يجب أن تطّبق وفق بيان املدير العام لوزارة الّتربية 
والّتعليم فقط! (חוזר מנכ"ל תשע"ו/3, מיום 

22 בנובמבר 2015).
وبناًء على بيان املدير العام املذكور أعاله، ال يجوز 
اشتراط تسجيل أّي طالب أو طالبة مقابل دفعات 
ّية. – نعم، ال يجوز(!) – واضحة وضوَح الّشمس  مال
الّساطعة في عّز الّنهار؛ ويّتضح أيًضا – مع تشديد/

جباية  للمدارس  يحّق  ال  أّنه   – ــوزارة  ال من  تأكيد 
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“UHO�” q�«d*
حمدون  حّسون  احليفاوّي  الّشاب  لقي 
االثنني  مساء  مصرعه،  عاًما)   21)
تعرّضه إلطالق  بعد  األسبوع،  من هذا 
عيارات نارّية من ِقبل سّيارة عابرة في 
 – اجلادة األملانّية، جاّدة ”بن غوريون“ 

حيفا.
شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم  قد  ــان  وك

الّساحل، بياًنا على وسائل اإلعالم، وصلت صحيفة 
تعرّض  ا  ـً شاّب أّن  فيه:  جاء  عنه،  نسخًة  ”حيفا“ 
إلطالق نار في اجلادة األملانّية (جاّدة ”بن غوريون“) 
في مدينة حيفا، من قبل سّيارة عابرة، جرّاء خلفّية 
أسباب  في  الّتحقيق  الّشرطة  باشرت  وقد  ّية،  جنائ

احلادث.
جاء أّنه ّمت  الّناطق بلسان ”جنمة داود احلمراء“  ومن 
رًا بجراحه البالغة، جرّاء تعرّضه  إقرار وفاة الّشاب متأّث

احلــادث على  وقــع  وقــد  ــة،  ــارّي ن لعيارات 
في  سنتر»  «سيتي  الـ  مبنى  من  مقربة 

اجلاّدة نفسها.
شرطة  ــســان  ــل ب للمتحّدثة  ــان  ــي ب ـــي  وف
الّسمري،  لوبا  العربّي،  لإلعالم  إسرائيل 
التفتيش  أعمال  الّشرطة  تواصل  ــاء:  ج
بأعمال  الــّشــروع  جــانــب  ــى  إل ــواســعــة  ال
والّتحقيق  اجلنائي،  والّتشخيص  الّتحري 
باقي  تّتضح  لم  اّلتي  واملالبسات  الّتفاصيل  بكاّفة 
معاملها بعد، مع ترجيح إلى أّن خلفّية حادث إطالق 

ّية. الّنار، جنائ
وفي بيان الحق عمّمته الّسمري، جاء: تبّني أّن الّشاب 
املرحوم ضحّية إطالق العيارات الّنارّية في حيفا، هو 
حّسون حمدون (21 عاًما) من سّكان حيفا، حيث 
جرمية  شبهات  في  الّتحقيق  الّساحل  شرطة  تواصل 
القتل اّلتي تعود خلفّيتها، على ما يبدو، خلصومة 

ّية في املدينة. متواصلة وخالف ما بني عناصر جنائ
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*    في جميع أيام األسبوع بين الساعات 20:00-24:00
**  الخدمة متاحة على موقع كالليت وبالتطبيق أو بهاتف ٢٧٠٠* لتلقي: إستشارة 
     طارئة، توجيه للطوارئ، الحصول على وصفة طبية رقمية (ال يشمل األدوية المزمنة).
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يمكن تلقي الخدمة مجانًا، عندما تكون العيادة مغلقة

عسل وليمون أو ميه وملح !
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“UHO�” q�«d*
يهودّية  وقوى  ّية،  العرب اجلماهير  من  املئات  شارك 
حيفا،  مدينة  في  األخير  الّسبت  مساء  تقدمّية، 
في املظاهرة القطرّية اّلتي دعت إليها جلنة املتابعة 
”أقوى  ُعــنــوان  حتت  ّية،  العرب للجماهير  الُعليا 
اإلسرائيلّية  العنصرّية  ضــّد  عنصرّيتكم“،  مــن 
املُستفحلة، وشارك في املظاهرة، قادة أحزاب وحركات 
املشتركة،  القائمة  من  كنيست  وأعضاء  سياسّية، 
برز من بينهم رئيس جلنة املتابعة الُعليا للجماهير 
د.  الّنائب مسعود غنامي،  بركة،  د. محّمد  ّية  العرب
جمال زحالقة، الّنائب عايدة توما - سليمان، يوسف 
الّشمالي  الّشق  جبارين، رئيس احلركة اإلسالمّية – 
حيث  خطيب..  كمال  الّشيخ  صالح،  رائد  الشيخ 
”العنصري  الّتصعيد  على  رًدا  املظاهرة  هذه  تأتي 
ورًدا  الّداخل“،  في  العرب  املواطنني  اإلسرائيلّي ضّد 
املؤّسسات  وعشرات  اإلسالمّية  احلركة  حظر  على 
اّلذين شّقوا جادة  الفاعلة. ورفع املتظاهرون،  األهلّية 
الّشعارات  غوريون»،  بن  ــاّدة  «ج املسّماة  ّية،  األملان
املنّددة بالعنصرّية املُستفحلة، وهتفوا بشعارات تنّدد 
بسياسة الّتمييز العنصرّي، سياسة احلرب واالحتالل 

واالستيطان واحلصار.
هذا وشهدت املظاهرة تواجًدا لقوّات كبيرة من الّشرطة، 
حيث فرضت طوًقا أمنًيا مشّدًدا على جاّدة األملانّية.

وقال رئيس املتابعة محّمد بركة، إّن موجة العنصرّية 
ّية بقيادة نتنياهو تستهدف كاّفة مرافق احلياة،  احلال

التجّمع  ّية ونوّاب  الّشمال واإلجراءات ضّد اإلسالمّية 
هي ذروة. 

وفي ختام املظاهرة، ألقى املخرج اإلسرائيلّي التقّدمي 
احلكومة  سياسات  فيها  انتقد  كلمة  ــر،  زمي آرييه 
ّية،  العرب اجلماهير  ضــّد  العنصرّية  اإلسرائيلّية 
نتنياهو  فاشّية  وجــه  في  ــوقــوف  ال ضــرورة  ــًدا  مــؤّك
وحكومته. ودعا إلى حتقيق املساواة الّتامة بني كاّفة 

املواطنني في هذه البالد. 
اّلذي  بركة،  محّمد  املتابعة  لرئيس  الكلمة  وكانت 
من  سلسلة  سياق  في  تأتي  املظاهرة  «هذه  إّن  قال 
تنديًدا  املتابعة،  إليها جلنة  بادرت  اّلتي  الفّعالّيات 
وضّد  اإلسرائيلّية  للحكومة  العنصرّية  بالّسياسات 
وأضاف،  ّية.  العرب اجلماهير  الّتصعيد احملموم جتاه 
العنصرّية،  تتجّلى  كيف  رأينا  القريب  األمس  في 
البطولة  البطولة،  تتجّلى  كيف  أيًضا  رأينا  ولكن 
األسير  البطل  املناضل  بطولة  أمس،  انتصرت  اّلتي 
الّطعام،  عن  بإضراب  ــاوم،  ق ــذي  اّل القيق،  محّمد 
االعتقال اإلدارّي االستبدادّي، حّتى بدا جسمه هزيًال، 
ولكن عزميته بقيت صلبة قوّية تطاول عنان الّسماء، ومن 
هنا أوًّال وقبل كل شيء، الّتحية لألسير الّصحافّي القيق.»

ًيا إضراًبا عن الّطعام،  ا بركة األسرى اّلذين يخوضون حال وحّي
ودعا باسم شعبنا إلى إطالق سراح جميع أسرى احلرّية، وال 

مناص إّال بالّتجاوب مع املطلب العادل لألسرى.

 U Ò¹d(«Ë UMO{«—√
وقال بركة إّننا في األشهر األخيرة نواجه تصعيًدا في الهجوم 
من  ابتداًء  وبيوتنا،  أراضينا  على  العربّية،  جماهيرنا  على 
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املثّلث اجلنوب وحّتى أقصى  ببيوت مهّددة في  الّنقب، مرورًا 
واآلن  بيت.  ألف   50 عن  احلكومة  في  ويتحّدثون  الّشمال، 
يقولون إّنهم يريدون بناء مدينة على أراضي الطنطور، مدينة 
على مساحة 2700 دومن، وهذا ال جتده في أّي مكان في العالم، 
وال بأعراف الّتنظيم وال حّتى في نهج القمع. واملشروع يهدف 
إلى أمر واحد، وهو إفراغ مدينة عّكا من أهلها العرب. وهذه 
املؤامرة بدأت في الّلد والرّملة ويافا عروس فلسطني، وامتّدت 
البحر،  الغتيال  محاولة  هناك  عّكا.  واآلن  حيفا،  إلى  أيًضا 

وإبعاده عن الفضاء الفلسطينّي، لّلذين بقوا في وطنهم.
وتابع بركة قائًال، إّن الهجوم على جميع مرافق احلياة، ومبوازاة 
ذلك تشتّد الهجمة العنصرّية ضّد أبناء شعبنا، اّلتي يقودها 
ا وحكومته. فهذه الهجمة لم تبدأ  ـً بنيامني نتنياهو شخصّي
بحظر احلركة اإلسالمّية (اجلناح الّشمالي)، ولكن بحظر احلركة 
وصلت إلى ذروة خطيرة جًدا, حينما يجري حظر حركة سياسّية 
اجتماعّية في مجتمعنا العربّي الِفَلسطينّي، ومبوازاة ذلك حظر 
23 جمعّية ُتعنى بقضايا اجتماعّية وثقافّية في مجتمعنا. 

«التجمع  نوّاب  األخوة  الّشعواء على  الهجمة  تلك  رأينا  كما 
الوطني الدميقراطي»، جمال زحالقة وحنني زعبي وباسل غّطاس، 
اجتمعوا  عندما  والبرملانّي،  اإلنسانّي  بواجبهم  قاموا  اّلذين 
بعائالت من أجل استعادة أبنائهم. يحاكمون ويحرّضون على 
نوّاب التجّمع، ألّنهم طالبوا وزير األمن الّداخلي بإعادة اجلثث. 
واآلن يريدون في احلكومة وحلفائهم، إعطاء «حّق» لغالبّية من 
أيًضا  جديدة  ذروة  وهذه  معهم،  يختلف  نائب  بإقالة  الّنواب 
للعنصرّية، وهذا القانون ليس موّجًها ضّد نواب التجّمع، بل 

موّجه ضّد الّشعب اّلذين انتخبوهم. 
وأضاف بركة، إّنهم يحظرون حركات سياسّية ويبعدون الّنوّاب، 
نقوم  سياسّي  حراك  كّل  ويقلقهم  عنصرّية،  قوانني  ويسّنون 
القيق،  األسير  جانب  إلى  وقوفنا  وأزعجهم  أقلقهم  كما  به، 
فأصدروا قرارًا بإبعاد الّشيخ رائد صالح ورئيس املتابعة، ألّنهم 

يريدون قطع أّي صلة بهذا الّنضال املشرّف.

s¹u�Ò²�«Ë dOHJÒ²K� ô
وقال بركة، أمام كّل هذا، يجب أن نقول كلمة واحدة ألنفسنا 
حّتى  املشتركة،  القائمة  بإقامة  نعتّز  نحن  وبصراحة،  أيًضا، 
اّلذين ال يخوضون االنتخابات للكنيست، فهذا أيًضا مصدر 
باملسيرة  نعتّز  ونحن  شعبهم.  في صفوف  وحدة  كونه  اعتزاز 
شعبنا،  مركبات  لكّل  جامع  كإطار  املتابعة  للجنة  املتجّددة 
ونحن نعمل على كّل ما يوّحدنا، وما يوّحدنا هو كبير وكثير 
ومصيرّي، ولكن يجب أن نقول أيًضا، إّن هناك بعض الّنقاط 
أن  ألحد  يجوز  ال  ولكن  عليها  ونختلف  فيها  جنتهد  اّلتي 
يسّل سيَف الّتكفير أو الّتخوين، جراء عرض فيلم ِفَلسطينّي 
بامتياز، نحن ال نقبل هذا الكالم، ويجب أن يكون هذا واضًحا، 
الواحد  يحترم  ولكن  عليه،  نّتفق  ما  نسير سوّيًة على  نحن 
مّنا اآلخر في ما نختلف عليه وهذا يجب أن يكون أحد قيم 
الوحدة، ألّننا كباقي شعوب العالم، ال ميكن أن نكون نسخًة 
واجتهادات،  تعددّية  لدينا  البشر  ككّل  بشر  فنحن  ــدة،  واح

ويجب أن نحترمها بعيًدا عن مظاهر الّتكفير والّتخوين.
اليهودّية  للقوى  كالمنا  نوّجه  املكان،  هــذا  من  بركة،  وقــال 
الّدميقراطّية، فامتحان الّدميقراطّية ال يعني املعارضة البرملانّية، 
بل الّدفاع عن حق َمن يختلف معك، لتقول كلمته وهذا هو 
ّية  العرب اجلماهير  اّلذي تضعه  والّدميقراطّي  اإلنسانّي  التحّدي 

في وجه القوى الّدميقراطّية اليهودّية. 
الوحدة  ــرورة  ض ــام  أم يضعنا  هــذا  كــّل  إّن  قــائــًال،  بركة  وختم 
البقاء  الّتحّديات، واحلفاظ على  ّية، ملواجهة كّل هذه  واملسؤول
وقامة شعب بأكمله في مواجهة هذا الّطوفان، وهذه العنصرّية 

اّلتي جتتاح بالدنا!
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صباح  القدس،  لواء  في  العاّمة،  يابة  الّن قّدمت 
يوم االثنني من هذا األسبوع، إلى احملكمة املركزّية 
في املدينة الئحة اّتهام بحّق شاّب عربّي حيفاوّي 
(18 عاًما)، بتهمة الّتخطيط مع قاصرَين (14 
وزوجها  عاًما)   80) مسّنة  لسرقة  عاًما)  و15 
في  قبل أسابيع في منزلهما في شارع ”بيلو“ 

املدينة.
ـ13 من شهر  ويستدّل من الئحة االّتهام أّنه في ال
شباط املنصرم، وُقرابة الّساعة اخلامسة والّنصف 
قاِصرَين  برفقة  احليفاوّي  الّشاب  وصل  مساًء، 
املسّنة  به  تتواجد  الّذي  املبنى  إلى  آخر  وشخص 
برفقة زوجها، وهو يحمل في جيبه أصفاًدا. كما 

مدخل  عند  املكان  يراقب  القاصرين  أحــد  بقي 
البناية، إّال أّن املّتهمني ومبرافقة الّشخص، قاموا 
املبنى،  إلى  وصعدوا  بأقنعة  وجوههم  بتغطية 
فتوجهوا إلى املنزل املقصود، وعندما طرق املّتهم 
الّثالثة  فدخل  املشتكي  له  الباب  فتح  الّشاب 
وجهه،  على  املشتكي  بصفع  وقاموا  املنزل،  إلى 
وضربه، مسقطني إّياه أرًضا، طالبني منه إحضار 

الّنقود.
برفقته  كان  ــذي  اّل والّشخص  املتهم  وضــرب  هذا 
يديها  بتكبيل  وقاما  وجهها،  على  املشتكية 
فمها  كّمموا  بالّصراخ  بدأت  وعندما  باألصفاد.. 
بقطعة من قماش، وخالل البحث عن الّنقود في 
املنزل، ّمت العثور على حقيبة وبداخلها 10 آالف 

شاقل، سرقوها وفرّوا هاربني.
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حيفا،  بلدّية  قاعة  في  ــعــاء،  األرب أمــس  أّول  أقيم، 
ــّي  ــّدراس ال للعام  ــي  طــوب توفيق  منح  ــوزيــع  ت حفل 
ا  73 طالًب املنح على  2016/2015، حيث وزّعت 
شيكل،  آالف   204 قيمتها  مجمل  بلغت  وطالبة، 
من  اآلخــر  ونصفها  متبرّعني  من  جمعه  ّمت  نصفها 

بلدّية حيفا.
زعاترة،  رجا  الّصحافّي  عرافته  وتوّلى  احلفل  افتتح 
حيفا،  في  و»اجلبهة»  الّشيوعي  احلــزب  سكرتير 
مقتبًسا من أّول خطاب لتوفيق طوبي في الكنيست 
67 عاًما، «إّن جتريد  قبل   ،1949 آذار  األولى في 
كّل  جتريد  ــى  إل يـــؤّدي  حقوقها  مــن  قومّية  أقلّية 
ميكن  ال  ــة.  ــرّي واحل الّدميقراطّية  من  الــّدولــة  مواطني 

جتزئة الّدميقراطّية واحلرّية». وفي هذه األّيام، حني ترفع 
توفيق  لقيم  احلاجة  بأمّس  فنحن  رأسها،  العنصرّية 
حياتهم  والعرب  اليهود  ورفاقه  كرّس  اّلــذي  طوبي، 
للّنضال من أجل الّسالم واملساواة والعدالة االجتماعّية 
عن  قصير  ڤيديو  شريط  ـــرض  وُع ــة.  ــّي ــراط والــّدميــق

الرّاحل الكبير.
وحتّدث رئيس القائمة املشتركة عضو الكنيست أمين 
به  تأّثر  من  أكثر  طوبي  معتبرًا  («اجلبهة»)،  عودة 
ا  ـً مركزّي دورًا  لعب  اّلتي  حيفا  أّن  وأّكد  منه.  وتعّلم 
احلزب  قادة  من خالل  ّية،  العرب اجلماهير  معارك  في 
بأّنه  تعتّز  أن  يجب  اته،  ّي وأدب وصحافته  الّشيوعي 
قد خرجت منها مارد وطني وإنسانّي كتوفيق طوبي. 
مشهًدا  بشارات  ورنني  حلو  حنان  الفّنانتان  وقّدمت 
من عرضهما الّساخر ”عيب الواحد يحكي“، القى 

استحسان اجلمهور.
البلدّية عرين عابدي - زعبي، قائلًة  وحتّدثت عضو 
القيم  على  نؤّكُد  الّصندوِق  هذا  إقامِة  خالِل  من  إّنه 
الُعليا في مجتمِعنا، وهي تعزيُز الّتعليِم، والّتعليم 
لهذا  وبناِتنا.  أبناِئنا  أوســاِط  في  خصوًصا،  العالي 
على  وسنعمل  وإنسانّية،  وطنّية  رسالة  الّصندوُق 

تعزيِز هذه الرّسالة وتقويِتها، خالل الّسنة القريبة.
وأكد رئيس البلدّية، احملامي يونا ياهڤ في كلمته 
ميكنه  العالي  الّتعليم  وأّن  للّصندوق،  دعمه  على 
ّي الِفَلسطينّي  فتح أبواب الّتقّدم أمام املجتمع العرب
والّطبيبات  ــاء  ــّب األط عــدد  ــى  إل ُمشيرًا  حيفا،  في 
من  غيرها  ــي  وف حيفا،  مستشفيات  فــي  الــعــرب 
املرافق احليوّية. وقال إّن الّتاريخ يثبت صّحة مواقف 
الّشيوعّيني، وموقفهم بضرورة قيام دولة ِفَلسطينّية 

إلى جانب دولة إسرائيل، واملساواة الّتامة للجماهير 
ّية في شّتى مناحي احلياة. وّمت تقدمي باقة من  العرب
الزّهور للّدكتور حامت خوري (نائب مدير عام البلدّية 
األسبق)، على دوره في حينه في تقدمي منٍح للّطّالب 

اجلامعيني العرب. 
البلدّية،  رئيس  لنائب  اخلتامية  الكلمة  وكــانــت 
الّدكتور سهيل أسعد، اّلذي حتّدث فيها عن ذكرياته 
في  كطالب  ثّم  ومن  كجار  طوبي،  مع  الّشخصّية 
جميع  أسعد  وشكر  (الّشرقّية).  الّدميقراطّية  أملانيا 
من ساهموا في خروج هذا املشروع إلى حّيز الّتنفيذ، 
وجلنة  الكتلة،  ــم  وطــاق املــتــبــرّعــني،  ــالــّذكــر  ب خــاًصــا 
الّتوجيه، وصحيفة ”حيفا“، وِشركة ”األرز“ لإلنتاج، 
ورنني  حلو  حنان  والفّنانتني  زعبي،  أحمد  واخلّطاط 

بشارات - ِاسكندر.
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افتتحت مكتبة ”كّل شيء“ احليفاوّية، لصاحبها صالح 
الكتاب  ”أسبوع  معرض  املاضي  االسبوع  في  عّباسي، 
العربّي“، حتت رعاية وزير الّثقافة الِفَلسطينّية، الّشاعر 
الّدكتور إيهاب بسيسو في يافة الّناصرة، ذلك املعرض 
ّية حضارّية، واّلذي  اّلذي أصبح مبثابة تظاهرة ثقافّية أدب
معرض  ضّمها  اّلتي  الكتب  من  العناوين  آالف  ــر  وّف

القاهرة الّدولّي. 
هذا وقام الوزير الّشاعر والّدكتور إيهاب بسيسو بزيارة 
في  ناطور  سلمان  الرّاحل  الِفَلسطينّي  الكاتب  عائلة 
الكّتاب  من  وفد  برفقه  العزاء،  لتقدمي  الكرمل  دالية 
والّشعراء الِفَلسطينّيني، برز من بينهم: الّشاعر سامي 
مهّنا (رئيس اّحتاد الكّتاب الِفَلسطينّيني في الّداخل)، 
الكاتب املسرحّي عفيف شليوط، الّشاعر رشدي املاضي،  
الّشاعرة  قرمان،  سعاد  الّشاعرة  علي،  فاضل  الكاتب 
أنوار سرحان، الّشاعرة أمال رضوان، الّشاعر جورج فرح. 
االعمال  واملُنتج رجل  عّباسي،  الّناشر صالح  رافقه  كما 

علي عّباسي. 
ــزاء عــن دور الكاتب  ــع ال تــقــدمي  ــالل  ــر خ ــوزي ال حتـــّدث 
ــي دعـــم مسيرة  ـــادي ف ـــرّي ــور ال ــاط ـــرّاحـــل ســلــمــان ن ال
األدب  في  الكبيرة  ومساهمته  الِفَلسطينّية  الّثقافة 
وحدة  على  احملافظة  أهمّية  على  مؤّكًدا  الِفَلسطينّي، 

الّثقافة الِفَلسطينّية في كاّفة املناطق؛ وأضاف أّن عزائنا 
ا نعتّز به ويجب  ـً ّي بأّن سلمان ناطور ترك لنا إرًثا ثقاف

احملافظة عليه واالستمرار في الّدرب اّلذي سار عليه. 
طاقم  ــى  إل زيــارتــه،  خــالل  بسيسو  الوزير  وتعرّف  هــذا 

الّنشاط  على  ــارة  الــزّي خــالل  واّطلع  «حيفا»،  صحيفة 
الّثقافّي اّلذي تقوم به الّصحيفة في مدينة حيفا، وثّمن 
الّلغة  احلفاظ على  وأهمّية  به،  تقوم  اّلذي  الّدور  ا  ًي عال

ّية في الّداخل. والّثقافة العرب
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مطلع  في  ــة،  ــركــزّي امل احملكمة  أقــرّت 
جلناية  املـُـخــّفــفــة  العقوبة  ــوع،  ــب األس
على  حكمها  وأصـــــدرت  ــرة،  ــي خــط
بالّسجن  عــاًمــا،   24 يبلغ  حيفاوّي 
الّتسّبب  لقاء  أشــهــر،   10 الفعلّي 
بتشويه متعّمد خطير وحيازة سالح، 
آخرين  رَُجلني  على  الّنار  أطلق  عندما 

وتسّبب بجرحهما. 
نسبت  قــد  الــعــاّمــة  يابة  الّن وكــانــت 
َحزيران  شهر  في  خطيرة  تهمة  إليه 
املاضي، ويتبّني منها أّن اجلاني حمل 
منه  يطلق  كــي  سالحا  سيارته  ــي  ف
عيارات نارّية لهدف قتل إنسان آخر. 
املّتهم  صادف  قد  عليه  املجني  وكان 
وأطلق  باسمه  وهــتــف  الــّدكــان،  ــي  ف
إصابته  لهدف  عيارات  خمس  نحوه 
والّتسّبب بعاهة في جسمه، وفّر من 
أصيب  عليه  احملني  لكن  املــكــان. 
إلى  بالوصول  وأفلح  اليسرى  بساقه 

مدخل منزل رفاقه. 
عدد  مع  عليه  املجني  وقف  وبينما   
مرّة  الّنار  اجلاني  أطلق  أصدقائه  من 
ورفيق  عليه  املجني  فأصيب  ــرى  أخ
له هناك. وأقرّت احملكمة فرض عقوبة 

الّسجن املخّففة لعشرة أشهر فعلّية.
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ُعقد، يوم اجلُمعة املاضي، مؤمتر، هو األّول من نوعه، 
ـ1948 - بني  ال ”املقاطعة وفلسطينّيو  ُعنوان  حتت 
قاعة  في  احمللّية،  والّسياقات  ــة  ــّي الــّدول األصـــداء 
حراكات  مــن  ــادرة  ــب مب الــّنــاصــرة،  مبدينة  ”سينمانا“ 
و“متحرّكني“   “BDS48 ــّداخــل  ال مــن  ”مقاطعة 
ناشًطا   120 من  أكثر  مبشاركة  حيفا“،  و“حراك 
ّيارات الّسياسّية ومنّظمات  الّت وناشطة من مختلف 

العمل األهلّي.
‰ö²Šö� ÒÍÒbł b¹bNð ™™

ّية،  وألقى رئيس جلنة املتابعة الُعليا للجماهير العرب
ُمعتبرًا  املبادرة،  هذه  فيها  ا  حّي كلمًة  بركة،  محّمد 
للمؤّسسة  جـــّدي  تهديد  مــصــدر  املقاطعة  حملة 
شعبنا  ــوق  حلــق ولتنّكرها  احلــاكــمــة  ــة  ــّي ــل ــي اإلســرائ
الِفَلسطينّي وممارساتها اإلجرامّية، ال سيما حلكومة 
وتتهمها  املقاطعة  حملة  على  التي حترّض  نتنياهو 
مبعاداة الّسامية. لذا فمن األهمّية مبكان – أّكد بركة 
الّتقّدمية  القوى  مع  ّية  الّنضال الّشراكة  تعزيز    -
العالم،  في  ضمير  صاحب  كل  ومع  اإلسرائيلّية، 
لرفع الغنب عن شعبنا، خاّصًة وأّن املقاطعة أصبحت 
العادلة  تنا  للّتضامن مع قضّي ا  رئيسًي اليوم شكًال 
في مختلف أنحاء العالم. ودعا رئيس جلنة املتابعة 
ّية  العرب اجلماهير  خلاصّية  املقاطعة  مالءمة  ــى  إل
دورها  وطبيعة  البقاء  أجل  من  املتواصل  ونضالها 

تضامنّية  كلمة  وُبّثت  الّشاملة.  التحرّر  معركة  في 
في  الّتضامن  حركة  عن  مندوبة  كيكانا،  كوارا  من 
جنوب إفريقيا، اّلتي حتّدثت عن الّنشاطات الرّسمّية 

والّشعبّية ملقاطعة إسرائيل.
WÒO½uON ÒB�« vM³�« pOJHð ™™

«جتــــــارب  ـــر  ـــؤمت ـــم ـــل ل األّول  احملـــــــور  ـــــاول  ـــــن وت
ـ48».  ال الّتطبيع في أراضي  من املقاطعة ومناهضة 
وحتّدث فيه سكرتير منطقة حيفا للحزب الشيوعي 
اإلسرائيلي وعضو مكتب اجلبهة الدميقراطية للّسالم 
الّصحافّي رجا زعاترة، وهو أحد مؤّسسي  واملساواة، 
عام  منذ   “BDS48 الــّداخــل  من  «مقاطعة  ــراك  ح
حملة  جتربة  في  األساسي  الّسؤال  إّن  وقال   .2010
املقاطعة في الّداخل، واّلذي رافق عملّية وضع املعايير 
خاصّيتنا  نحّول  كيف  هو  حولها،  ــم  الــّدائ واحلــوار 
قوّة  نقطة  إلى  إسرائيل،  تنتهزها  ضعف  نقطة  من 
جتاه  حّتى  البنيوّية  إسرائيل  عنصرّية  فضح  في 
«مواطنيها». واستعرض زعاترة أهم املبادئ واملعايير، 
كاحلساسية للّسياق، والّتمييز بني العالقة القسرّية 
ضمن  قاطع  بشكل  يندرج  ما  وبني  املواطنة  بحكم 
االشتباك  وحاالت  الرّسمّية،  السياسة  وجه  تبييض 
مع املجتمع اإلسرائيلّي ال سّيما في احلقل الّثقافّي. 
املقاطعة االستراتيجّية  وأضاف: كّلما أدركنا أهمّية 
خّفت  كّلما  الّصهيونّية،  مقاومة  في  نوعّي  كسالح 
احلسابات  وتصفية  للمناكفات  استخدامها  وطــأة 
ّية أو الّشخصّية. وإذا كّنا نريد أن تكون املقاطعة  احلزب
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محّط التفاف جماهيرّي واسع، فعلينا العمل مبقولة 
«إذا أردت أن ُتطاع فاطلب املستطاع»، وعدم حتميل 
الّناس ما ال طاقة لها عليه، وإّال فسنكون مجرّد 
حالة نخبوّية واعظة. وأّكد زعاترة أّن علينا بذل كّل 
اإلسرائيلّي  املجتمع  في  إضافّية  قوى  لسلخ  جهد 
يحرج  مــا  أكثر  وهــذا  الّصهيونّي،  ــاع  ــم اإلج عــن 
«الّال-سامّية»  ــاء  اّدع من  يجرّدها  ــه  ألّن املؤّسسة 
كما  إسرائيل  إبادة  ليس  «هدفنا  وقال:  املمجوج. 
ّية القمعّية!». يّدعون، بل تفكيك البنى الّصهيون

WÒOKOz«dÝù« UO1œU�_« RÞ«uð ™™
”عدالة“  مرَكز  من  زهر  سوسن  احملامية   وحتّدثت 
عام  الكنيست  سّنته  ــذي  اّل قانون املقاطعة  حــول 
عام  الُعليا  ــدل  ــع ال وشرعنته محكمة   2011
2015، واّلذي يتيح للمتضرّرين من املقاطعة رفع 
دعاوى تعويضات على من دعا مباشرًة ملقاطعته. 
ولكن  مسبوق،  غير  القانون  هذا  أّن  زهر  ــدت  وأّك
الوقوع  وجتّنب  عليه  لاللتفاف  طــرق  ــّدة  ع توجد 
قسم  من  مطر  عنات  د.  ثــت  وحتــدّ طائلته.  حتت 
األكادمييا  شراكة  حول  أبيب  تل  بجامعة  الفلسفة 
حيث  الِفَلسطينّي،  الّشعب  قمع  في  اإلسرائيلّية 
توجد عشرات املشاريع البحثّية اّلتي تخدم جيش 
”اجلامعة“  ناهيك عن  ”األمنّية“،  االحتالل واألذرع 
الّساحقة  الغالبّية  وتواطؤ  أريئيل،   في مستوطنة 
من احملاضرين والّطّالب مع االحتالل والقمع، وعدم 
وجود أبحاث تسبر أغوار وإسقاطات االحتالل على 
املجتمع اإلسرائيلّي نفسه. وأّكدت د. مطر أّن علينا 
اختيار أهدافنا وحمالتنا بعناية وحكمة. كما حتّدث 

فيديو  خالل  من   – غزّة  من  اجلمل  ناجي  الّناشط 
مسّجل - عن جتربة ”متحرّكني“ في مقاطعة ِشركة

ّية. HP  العاملّية املتورّطة في مشاريع احتالل
وكان احملور الّثاني حتت ُعنوان ”الّتواصل الّثقافّي 
سها  املخرجة  فيه  وحتّدثت  الّتطبيع“،  ومناهضة 
عرّاف، اّلتي أّكدت أهمّية خلق بدائل أمام الفّنانني 
إبقائهم  لعدم  اإلسرائيلّية،  املواطنة  يحملون  اّلذين 
املربي  وقــّدم  اإلسرائيلّي.  الرسمي  الّتمويل  رهائن 
علي مواسي اجتهاده بشأن زيارة فّنانني عرب إلى 

البالد. 
WFÞUI*« ÊËb Ò¹R¹ œuN¹ ™™

ـــوان  ـــن ـــجـــاء حتـــت ُع ـــــور الـــّثـــالـــث، ف ـــــا احمل أّم
العاملّي“؛  إلى  ّي  احملّل «حركة املقاطعة BDS من 
حنني  ”القوس“  جلمعّية  العاّمة  ــرة  املــدي وحتــّدثــت 
أي  الوردّي“،  ”الغسيل  مناهضة  حــول  معيكي 
واجلنسّية  الّشخصّية  ــات  احلــرّي موضوع  استغالل 
هديل  الّناشطة  وحتّدثت  إسرائيل.  وجه  لتبييض 
في  وعاملّية  إسرائيلّية  ِشركات  تواطؤ  حول  بدارنة 
البرغوثي  عمر  الّناشط  م  وقــدّ االحتالل.  من  الرّبح 
(سكرتير الّلجنة الوطنّية الِفَلسطينّية للمقاطعة)، 
رغم  يأتي  ــذي  اّل املؤمتر  فيها  ا  حّي شاملة  مداخلة 
أهمّية  وأّكد  الّترهيبّي،  القانون  ورغم  الّتهديدات 
للّصهيونّية،  مناوئة  يهودّية  قــوى  مع  الّتحالف 
والعدالة  احلرّية  ”قيم  وقال:  وأمريكا؛  إسرائيل  من 
لذا  واحملتّلة،  العنصرّية  إسرائيل  تهّدد  واملساواة 
يتذرّعون بالّالسامّية، علًما بأّن مئات الّشخصّيات 
الّثقافّية واألكادميّية اليهودّية في الواليات املّتحدة 

تؤّيد املقاطعة».
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ولها  متزوّجة  الّناصرة،  من  حّداد  ليلى  الّدكتورة 
درست  ثّم  «املطران»  مدرسة  من  تخرّجت  ابنتان. 
 - «هداسا»  في  الطّب  كلّية  من  وتخرّجت  الّطّب 
في  الّنساء  طّب  في  تخّصصها  أنهت  القدس. 
حيفا  فــي  ًا  ـ ّي حال تقيم  ــام»،  ــب «رم مستشفى 
وتعمل في وحدة الكشف الّصوتّي (األلتراساوند) 
في مستشفى «بني تسيون» (روتشيلد) إضافًة 

إلى عيادتها اخلاّصة. 

 …√d*« UNM� w½UFð w²Ò�« q�UA*« Òr¼√ w¼ U� ≠
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عملي.  طريق  عن  أواجهه  عّما  احلديث  أستطيع 
ـــرأة.  امل منها  تعاني  مــتــعــّددة  مشاكل  فهناك 
املختلفه  االلتهابات  واإلجهاض،  العقم،  كقضايا 
والّسرطان. نشّخص املشكلة ثّم نوّجه املرأة للعالج 
ّية ال حّد لها  املالئم. وعموًما فإّن املشاكل الّنسائ

وال حصر. 

 WIÒKF²� w¼ q¼ ¨rIF�« q�UA0 oÒKF²¹ U0 ≠
øU ÎC¹√ ¨qłÒd�UÐ Â√ d¦�√ …√d*UÐ

ــرأة.  امل أو  ــل  ــرّج ال ــدى  ل املشكلة  تكون  أن  ميكن 
فحص  علينا  العالج،  لطلب  املرأه  تتوّجه  عندما 
كال الزّوجني لتحديد سبب العقم. أحياًنا تنحصر 
املشكلة لدى الرّجل وحده، أو املرأة وحدها، وأحياًنا 

تكون عند الزّوجني مًعا.

 »U??³??Ý√  w??¼  U??L??�  ¨…√d???*U???Ð  oÒKF²¹  U??0  ¨Ê–≈  ≠
ørIF�«

األسباب متعّددة، قد تكون مشكلة في الهرمونات 
وتكوينه،  الرّحم  مبنى  في  أو  املبايض،  وعمل 
ــر) نتيجة  ــي ــواس ــوب (امل فــال ــوات  قــن ــســداد  ان أو 
لاللتهابات أو ألسباب أخرى، وهناك الكثير من 
احلاالت اّلتي تنجم عن أسباب غير معروفة، أي 
أّن جميع الفحوصات والّتحاليل تكون سليمة وال 

ا يفّسر العقم.  جند سبًب

 Ác??¼ w???� Ãö???F???�« ÕU????$ W??³??
??½ w???¼ U???� ≠
ø ôU(«

ــة هـــذه األمــــراض أو املــشــاكــل جنــد لها  ــّي ــب غــال
العالجات الّناجحة.

≠ �UNłù« »U³Ý√ w¼ U÷؟
اإلرادّي،  اإلجــهــاض  اإلجــهــاض:  من  نوعان  هناك 
اإلرادّي  ــر  ــي وغ ــــرأة،  امل ــب  ــادرة وطــل ــب مب ــدث  ــح وي
أن  هو  ـــّال-إرادي  ال بالّنوع  املقصود  (الّتلقائّي). 
علينا  ا.  ـً ّي تلقائ اجلنني  ومنّو  احلمل  تطوّر  يتوّقف 
أن نذكر أّن %25 فقط من احلاالت اّلتي يتّم بها 
 15% ففي  سليم.  حمل  إلى  تتطوّر  اإلخصاب 
من احلاالت يحدث اإلجهاض بعد أن ّمت تشخيص 
اإلجهاض  يحدث  احلــاالت  من   30% في  احلمل. 
ال  احلــاالت  باقي  في  أّما  احلمل،  تشخيص  قبل 
اإلخصاب.  بعد  بتاًتا  الرّحم  في  اجلنني  يتأصل 
إّال  والّتحاليل  الفحوصات  بإجراء  نبدأ  ال  لذلك 

بعد أن تتكرّر حاالت اإلجهاض. 

ø—ÒdJ²*« ÷UNłû� »U³Ý√ „UM¼ q¼ ≠
خلل  وراثّية:  تكون  قد  املتكرّر  اإلجهاض  أسباب 
خلل  أو  كالهما،  أو  الزّوجني  أحد  يحمله  ــّي  وراث
تخّثر  ازدياد  حاالت  الرّحم،  مبنى  في  تشويه  أو 
من  املفرزة  الهورمونات  مستوى  في  خلل  ــّدم،  ال
الغدد املختلفة، التهابات مزمنة أو حديثة، أسباب 
في  بأنّنا  علًما  وغيرها.  املناعة،  بجهاز  تختّص 
أو  تشخيص مشكلة  نستطيع  احلاالت ال  بعض 

سبب يؤّدي إلى اإلجهاض املتكرّر.

 øq�U(« …√dLK� Íœ«—ù« ÷UNłù« ÊQAÐ «–U�Ë ≠
ا للجنة  على كّل َمن تقرر اإلجهاض أن تقّدم طلًب
على  تصادق  ال  أو  تصادق  اّلتي  وهــي  خاّصة، 

عملّية اإلجهاض.

 ørŠd�« oMŽ ÊUÞdÝ Òb{ rOFDÒ²K� W³
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 HPV سرطان عنق الرّحم يسّببه ڤيروس يسّمى
وينتقل عن طريق العالقات اجلنسّية. وهذا يزداد 
نكتشف  ولكّننا  األخيرة،  الّسنوات  في  انتشاره 
الّتغييرات في عنق الرّحم مبراحل مبّكرة عند املرأة 
وكما  الرّحم.  لعنق  روتينّي  لفحص  تخضع  التي 

ذكرت سابًقا، ميكن تقدمي العالج الوقائي قبل أن 
يتحّول إلى سرطان. وهناك الّتطعيم اّلذي يهدف 
على  ويقضي  ليتعرّف  املناعة  جهاز  تقوية  إلى 
ڤيروس HPV. حسب وزارة الّصّحة فإّن الّتطعيم 
يعطى للبنات في الّصف الّثامن. وابتداًء من هذه 
الّتطعيم لألوالد أيًضا.  الّدراسّية سُيعطى  الّسنة 
وتستطيع كل فتاة أو سّيدة بني سن 9 حّتى سن 

45 أن تتلّقى الّتطعيم. 

 ø…√d*« bMŽ WÐuB)« ÒsÝ cM� wMF¹ «c¼√ ≠
الّدورة  ظهور  منذ  املرأة  خصوبة  تبدأ  حيث  نعم، 

الّشهرّية، وتنتهي بانقطاعها.

 s¹cÒ�« ‰UHÞ_« W³
MÐ …œU¹“ 5EŠöð q¼ ≠
øWÒOŁ«—Ë ÷«d�√ l� ÊËb�u¹

زواج  حــاالت  في  ــزداد  ت الوراثّية  ــراض  األم نسبة 
األقارب. لكن ميكن لزوجني ال تربطهما صلة القربى 
ا، دون أن يكونا  ـً ّي العائلّية أن يحمال مرًضا وراث
مصابني باملرض. وعندها ميكن أن تضع املرأة مولوًدا 
الفحوصات  ــراء  إج اليوم  وميكن  باملرض.  مصاًبا 
عادًة  ــراض.  األم هذه  مثل  تكشف  اّلتي  املخبرّية 
الوراثّية،  لألمراض  مستشار  إلى  الزّوجني  نوّجه 
وهو ينصح بإجراء فحوصات معّينة للزّوجني حّتى 
قبل أن حتمل املرأة، ليكشف ذلك، فيحّذرهما من 
احتماالت إصابة اجلنني بهذا املرض الوراثّي أو ذاك.

 q ÒJAð »U$ù«Ë qL(« W ÒOKLŽ ‰«eð ô q¼ ≠
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اليوم ال نكاد نواجه خطرًا من احلمل أو اإلجناب. 
وتتوافر لدينا اليوم كّل الوسائل التي متّكن املرأة 
وبصورة  اآلمن  واإلجناب  احلمل  مرحلة  اجتياز  من 
طبيعّية. وهناك حاالت قليلة جًدا اّلتي تتعرّض 

املرأة فيها إلى حالة اخلطر.

øWÒO
M'«  U�öF�« œbFð …—uDš w¼ U� ≠
إّن تعّدد العالقات اجلنسّية بغير وقاية قد تعرّض 
كّالً من الرّجل واملرأة خلطر اإلصابة بعدوى األمراض 
وعدم  تكرارها  حال  في  ــراض  األم هذه  اجلنسّية. 

عالجها قد تكون من أسباب العقم.

øÂuO�« …√dLK� UNMO�ÒbIð w²Ò�« `zUBÒM�« r¼√ w¼ U� ≠
أوًّال، يجب على املرأة زيارة الّطبيب مرّة في الّسنة 
ًيا، على  باألقل حّتى لو لم تكن تعاني شيًئا. ثان
حامض  تتناول  أن  اخلصوبة،  سن  في  سّيدة  كّل 
ألّن  احلمل.  قبل  أشهر   3 األقــل  على  الفوليك 
املستوى  أّن  في  تكمن  الفوليك  حامض  أهمّية 
إصابة  احتمال  يقّلل  اجلسم  ــي  ف منه  الكافي 
األعصاب  وجهاز  مــاغ  الــدّ في  بتشوّهات  اجلنني 
املرأة  وأنصح  األهمّية.  بغاية  أمر  وهــذا  املركزّي، 
اّلتي تنوي احلمل زيارة طبيب الّنساء قبل احلمل 
على  لالطمئنان  الرّوتينّية  الفحوصات  ــراء  إلج
إجراء  أهمّية  على  الّتشديد  أوّد  ثالًثا،  سالمتها. 
الفحص ُيدعى  الرّحم، وهذا  فحص روتينّي لعنق 
هذا  إجراء  وميكن   ،(Pap Smear) باألجنبّية: 
الفحص لدى كّل طبيب نساء. ويفّضل أن جتري 
الّنساء هذا الفحص في البالد مرّة كّل ثالث سنوات 
أو أقل حسب احلاجة. وهذا فحص بسيط ولكّنه 
مهّم جًدا، إذ ميكن اكتشاف تغييرات مبّكرة في 
خاليا عنق الرّحم قبل أن تتطوّر ملراحل سرطانّية. 
فوق  وما  اخلمسني  جيل  من  الّنساء  أنصح  كما 
بإجراء فحوصات الكشف املبّكر عن سرطان الّثدي 
(املاموغرافيا) مرّة كّل سنتني. أّما الّنساء الّلواتي 
الّثدي،  سرطان  مبرض  أصيبت  قريبة  عن  يعرفن 
عليها أن تبدأ بإجراء املاموغرافيا، والفحص عند 
جرّاح مختص بأمراض الّثدي في جيل مبّكر أكثر. 

 W??�u??N??ÝË W?? ÒO??Ðd??F??�« …√d?????*«  b????łË n??O??� ≠
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في نطاق عملي أرى كثيرًا من الّنساء العربّيات 
واليهودّيات يزرن طبيب الّنساء بصورة منتظمة، 
أحوالهن  ــراقــنب  وي الّطبيب،  بنصائح  ويعملن 
على  يقبلن  كثيرات  وأجــد  باستمرار.  الصحّية 
إجراء فحوصات روتينّية لالطمئنان على صحتهن. 
وهذا يدّل على وعي الّنساء ألحوالهن ولضرورة زيارة 

بيب.  الطّ

Æ Îö¹eł «ÎdJý „dJý√ ≠
عفوًا.
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“UHO�” q�«d*
أمر قاضي محكمة الّصلح في حيفا، الّدكتور زايد 
بكفالة  املعّلمة  وزوجته  معّلم  سراح  بإطالق  فالح، 
ُعنوان  أّن  الّضريبة  لسلطات  أن صرّحا  بعد  ّية،  مال
سّكانها  يحظى  اّلتي  اجلــّش،  بلدة  هو  سكناهما 
في  يقيمان  هما  بينما  ضريبّية،  بتخفيضات 

البعنة، ويعمالن مبهنة الّتدريس في وزارة املعارف.
وتبّني أثناء حتقيقات سلطات الّضريبة أّنهما حصال 
ألف شيكل طيلة  ِمائتي  بقيمة  تخفيضات  على 
سبع سنوات بالغّش واخلداع. ّمما استدعى اعتقالهما 
الغّش  بتهمة  للمحاكمة  وتقدميهما  الّشرطة،  لدى 

واالحتيال على سلطات الّضريبة!

åUHO�ò q�«d*
تتابع جمعّية الّتطوير االجتماعّي برنامجها من أجل 
الّلقاء  ُعقد  للمجتمع احليفاوّي، حيث  الّسكن  حقوق 
يوم  البرنامج،  هذا  ضمن  الّتدريبّية  للورشة  اخلامس 

الّثالثاء من األسبوع اجلاري.
أدارت الّلقاء ويّسرته مرّكزة املشروع في جمعّية الّتطوير 
االجتماعّي، خلود فوراني - سرّية، مرّحبًة باملشاركني، 

ومعّبرًة عن شكرها اللتزامهم واهتمامهم باملوضوع. 
ليقّدم  سويطات  ــروة  ع ــدن  امل مخّطط  دعــت  بعدها، 
موضوع  ــول  ح الــّلــقــاء  ــذا  ه ــي  ف الرّئيسّية  مداخلته 
وما املسرح  الّتخطيط،  وسياسات  حيفا  في  «العرب 

وراء الكواليس». 
اإلقصاء  ملستويات  عرًضا  مداخلته  في  تناول  بدايًة، 
في  العرب  جتــاه  الرّسمّية  املؤّسسة  تنتهجها  اّلتي 
عملّيات الّتخطيط، حيث اإلقصاء الّثقافّي، الّطبقّي 
واإلقصاء في اّتخاذ القرارات وغيرها، األمر اّلذي يهّدد 

مبحو تاريخنا في هذه البالد. 
وأشار سويطات في حديثه إلى أّن سياسة الّتخطيط 
أّنها  على  واألرض  العرب  مع  تتعامل  اإلسرائيلّية 
من  مصاحلها  خلدمة  وتسّخرها  استراتيجّية،  قضّية 

خالل جتاهل احتياجات املجتمع العربّي في املدينة.
وقد استعرض خالل مداخلته مثال حّي وادي الّصليب، 
اّلذي ُيقام فيه اآلن مشروع تطوير وبناء كحّي للفّنانني 
الِفَلسطينّي  ّي  العرب الّتاريخّي  باإلرث  االهتمام  دون 

فيه ومكانته.
العرب  ــان  ــّك ــّس ال دور  ــى  إل ســويــطــات  ــرّق  ــط ت كما 
من  اّلتي  الّتخطيطات  هذه  مواجهة  في  األصالنّيني 
شأنها محو ذكرانا وذاكرتنا. وللمفاهيم األساسّية اّلتي 
تتمّثل  واّلتي  العربّي،  املجتمع  في  تذويتها  يجب 
الّتخطيط  املطالب، مقاومة سياسات  بإعادة تصميم 
وإعادة بناء املجتمع؛ ويتّم هذا من خالل صمود الّسّكان 
وتفادي  املجتمع  تنظيم  البلدّية،  تخطيطات  ــام  أم
ألّن  مذوّتة؛  مفاهيم  وهدم  بينهم،  الّداخلّي  اإلقصاء 

الّشرخ االجتماعّي بني العرب ال يخدم مصلحتهم.
مشاركة  فكانت  للحضور،  الّنقاش  باب  ُفتح  ثّم  ومن 
فيها  ــر  ذك خميس،  جمال  البلدّي  املجلس  لعضو 
وحتّدثت  املكان.  لترك  الّسّكان  «تيئيس»  سياسة 
الّصمود،  مصطلح  على  معترضًة  بّالن  مها  املهندسة 
ُمستبدلًة إّياه بـ»ال مناص». كما أشار عضو البلدّية 
عبُده،  هشام  املهندس  االجتماعّي،  والّناشط  الّسابق، 
إلى مشاريع تنجزها البلدّية ال تخدم غير مصلحة فئة 
معّينة من املجتمع، متجاهلًة اإلرث احلضارّي والّثقافّي 
واملعمارّي الِفَلسطينّي، مقترًحا تقدمي طلب من خالل 
القّيمني على املشروع ملؤّسسة الـ»يونسكو» لالعتراف 

بحّي وادي الّنسناس كمعلٍم ذي موروث عاملّي.
إلى  فأشارت  هّمام،   – اغبارّية  جمانة  احملامية  أّما 
أهمّية الّتفكير والّتخطيط للمدى البعيد بخصوص 
املطالب املجتمعّية، وليس فقط مطالب األمد القريب 

أو اآلنّي. 
اّلذي  سّمور،  نبيل  لألستاذ  األخيرة  املشاركة  وكانت 
في  سكنّي  مــشــروع  إقــامــة  ــي  ف مساهمة  لــه  كانت 
شارع اخلوري بحّي وادي الّنسناس بتسعينّيات القرن 
ملا  مشابه  مشروع  أجل  من  الّسعّي  واقترح  املاضي، 

تقتضيه احلاجة. 
األسئلة  على  ــرّد  بــال مداخلته  سويطات  وأنهى  هــذا 
ا احلضور من ناشطني  اّلتي ُطرحت، طالًب واالقتراحات 
الّسعي من أجل  جماهيرّيني وممّثلني عن جلان أحياء، 
الّداخلّية  والّثقة  والّتنسيق  االجتماعّي  الّتفاعل  زيادة 

بني األطراف املختلفة.
الّلقاء  يكون  أن  على  ــدة  واع بطاقات  الّلقاء  اختتم 
الّسادس بعد أسبوعني، حتت ُعنوان: «اإلسكان العام 

والقوانني املتعّلقة بالّسكن».
جمعّية  بني  املــشــروع  بشراكة  أنّ  ــى  إل اإلشـــارة  جتــدر 
جامعة  في  ّية  القانون والعيادة  االجتماعّي  الّتطوير 
من وبتمويل  الّتقسيم  في  العدل  وجمعّية  حيفا 

االّحتاد األوروبّي.
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ضمن العمل املشترك مع مؤّسسة ”النيزك“، قام وفد 
مؤّلف من أعضاء إدارة جمعّية ”حوار“، طاقم املدرسة 
مدرسة  بزيارة  ”النيزك“،  مؤّسسة  وطاقم  الّتربوّي 
إلى  التعرّف  لهدف  الله  رام  مدينة  في  ـ“فريندز“  ال
املدرسة، منهجّية الّتعليم فيها بشكل عام، وكيفّية 
دمج الّتكنولوجيا في سيرورة الّتعّلم، بشكل خاص.

باستقبال  لنب  أبو  كفري-  ريام  املدرسة  مديرة  قامت 
تاريخ  عن  عام  بشكل  شرحت  حيث  الوفد،  ومرافقة 
املدرسة اّلتي تأّسست قبل 174 عاًما. كما حتّدثت 
داخل  جولة  في  الوفد  رافقت  ثّم  ومن  تطوّرها،  عن 
املدرسة، ّمت خاللها مشاهدة بعض احلصص والّتحّدث 

مع الّطاقم الّتربوّي . 
الّتعليم،  في  الّتكنولوجيا  دمج  عن  حديثها  في 
ية  تطرّقت معّلمة موضوَعي اجلغرافيا والّتاريخ، املرّب
صابرين الّتميمي، إلى طرق الّتعليم بواسطة لُبنات 
مؤّسسة  ومرافقة  مبساعدة  بتطويرها  قامت  تعّلمّية، 
”النيزك“ في موضوع ”األقاليم“. إضافًة إلى ذلك، 
املتعة  جلب  ــى  إل كمرافقة   تهدف  أّنها  أوضحت 
التي  الّطرق  تستخدم  لذلك  تعّلمهم،  أثناء  للّطّالب 

تدمج بني عاملهم واملادة املطروحة . 

موضوع  ــز  ــرّك م ــر،  ــّي زغ سليم  ــي  ــرّب امل حتـــّدث  كما 
الّتواصل  آلّيات  تطوّر  عن  املعلومات،  تكنولوجيا 
واألهالي،  الّطّالب  الّتربوّي،  الّطاقم  بني  الّتكنولوجّي 
على  وكشفهم  ــراف  األط جميع  حتلنة  لهدف  وذلــك 
تعتمد  املدرسة.  وفي  الّصفوف  في  العمل  مجريات 
بني  والّتعاون  الّشفافية  على  الّتربوّية  الرّؤية  تلك 

األطراف الّثالث.
بعد االنتهاء من زيارة املدرسة، توّجه الوفد إلى بيت 
املختلفة،  أقسامه  إلى  وتعرّف  زيت  بير  في  العلوم 
كقسم االّتصاالت، تصنيع األدوية، الرّوبوت واحلديقة 
الّتكنولوجّية. تطرّق هناك املهندس عارف احلسيني 
إلى تطوّر بيت العلوم وعن أقسامه وعن الّنشاطات 
ضمن  الّطّالب  استقبال  خالل  من  داخله  تتّم  اّلتي 
زيارات مدرسّية أو مخّيمات. ُيذكر أّن جميع األجهزة 
مؤّسسة  في  وتصنيعها  هندستها  يتّم  واملعروضات 

”النيزك“.
وتأتي هذه الزّيارة ضمن سيرورة دراسة موضوع دمج 
امتداًدا  تأتي  أّنها  التعليم. علًما  الّتكنولوجيا في 
ملشروع العمل املشترك مع مؤّسسة ”النيزك“، اّلتي 
بنات تعليمّية في  ترافق طاقم املدرسة في تطوير ُل
في  الّطاقم  إرشــاد  إلى  إضافًة  املختلفة،  املواضيع 

برنامج ”خلف األسالك“ وبرنامج ”كيف نفّكر“.
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“UHO�” q�«d*
املباني،  ألحد  ردًما  حتمل  كانت  شاحنة  انقلبت 
في حيفا،  وهي في طريقها في شارع ”فرويد“ 
وقوع  دون  الّشارع،  في  الرّدم  تناثر  إلى  أّدى  ما 

إصابات جسدّية. 

الّطريق  وأغلقت  الفور  على  الّشرطة  هرعت  وقد 
الّتجارّي ”كاسترا“، ما أدى  في ِمنطقة املجّمع 
إلى اختناقات مرورّية، وأخذت الّشرطة توّجه حركة 

الّسير للمسافرين.
©q�dJ�« –UI½≈ …bŠË ∫d¹uBð®
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انقالب شاحنة في طريق فرويد
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من اليوم إتبعوا نظام كل ثالثاء فريكة، ليش؟ 
2نو الفريكة غير انها طبيعية وزاكية، هي كمان بتساعد على فقدان الوزن،  تخفض 

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

فريكة من نخلة.  طبيعيّة %100 ومفيدة %200 ، وزاكية 300% 



ام الـفحم
 مجمع عبد اللطيف

04-6315561 
مفتوح كل ا�سبوعيوم ا�حد عطلةيوم ا�حد عطلة

الـناصـرة
جاليري أبو ماهـر

04-6570077

دير ا�سد 
البعنة-مدخل البلد

04-9887837 

شفاعمرو 
الناعمة-عمارة صليبا

04-9867298 
يوم الجمعة عطلة

تابعونا على

lattef

               (Vega) 3+2+1صالون

               (Golf) 3+2+1صالون

               (Step) 3+2+1صالون



أشهر الماركات العالمية 
فقط في عـبــد اللطيف

2016collection

أثـــــــــــــــــاث
عبد اللطيف

Berrak غرفة نوم
(غرفة نوم كامله تشمل سرير (حجم 160/190) + 2 كوميدينات + تواليت + خزانة فتح جانبي)

أكـبـر
تشكيلة

               (Geneva) 3+3+1+1صالون
6,900 ش.ج

بدل  10,000 ش.ج

ترقبوا فرعنا الجديد
قريب: في دالية الكرمل عسفيا
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هي لألصالة والعطاء ُعنوان/ وجودها للبيئة 
يعني األمان/ جاء ذكرها في كتب الرّحمن/ 
املركب  منها  ومكان/  زمان  كّل  في  تلقاها 
ومنها املهد واخلوان/ تقول بكّل لغة ولسان: 
ــان..  اجلــن ــي  ف كنت  مــن  ـــك  درب رفيقة  ــا  أن
بهذه   - إنسان!  يا  الله  يحفظك  فاحفظني 
طــّالب  ــرًا،  ــؤّخ م افتتح،  املعّبرة  الكلمات 
أجواء  وسط  يومهم،  ّية  االبتدائ «الكرمة» 
ُمفعمة بالفرح والبهجة والّتفاعل اإليجابّي، 

احتفاًء بالّشجرة .
ًا،  ـ ّي عامل به  ُيحتفل  ــذي  اّل اليوم  هذا  ويهدف 

واإلنسان،  الّطبيعة  بني  الّتواصل  توطيد  إلى 
البيئة  على  احلفاظ  قيمة  وتذويت  اخلضراء“  ”الّثقافة  وإلى  تعزيز 
وزيادة رقعة املساحات اخلضراء وترميم الغابات الّطبيعّية بزرع غابات 

اصطناعّية ومنح األشجار املزروعة املزيد من العناية واالهتمام .
وجماًال  أماًنا  أكثر  حياة  أجل  قّيًما من  درًسا  اليوم  هذا  فجاء 
ولبيئة أكثر نقاًء وعطاّء.. وقد كان هذا اليوم حافًال بنشاطات 
فيها  شــارك  ومفيدة،  ممتعة  متنوّعة  ال-منهجّية  وفّعالّيات 

الّطّالب واملعّلمون وأولياء األمور، على حّد سواء .
لوحات  وحتضير  األعشاب“  ”مشروب  بإعداد  الّطّالب  قام  فقد 
معلوماتّية تّضم أسماء هذه األعشاب، موطنها األصلّي وفوائدها 
واألشعار  األناشيد  وألقوا  حوارّية  حلقات  عقدوا  كما  الّطبّية.  
بالّشجرة وعالقتها  املتعّلقة  القصص  الّشعبية وسردوا  واألمثال 
باإلنسان على مّر العصور.  وضمن فّعالية أخرى  قام الّطّالب 
املوسم  وثمار  خضار  من  بيتّية  وسلطات  مأكوالت  بتحضير 

وعرضها على زمالئهم في ساحة املدرسة .
في  أخّصائّيات  ”الكرمة“  مدرسة  استضافت  املناسبة  ولهذه 

ثروت حّماد ودنيا  قّدورة،  لبنى  البديل:  والّطّب  الّتغذية  مجال 
ضوّ،  فقّدمن  محاضرات شائقة حول أهمّية األعشاب في حياة 
باتّية.   اإلنسان ودورها في صناعة األدوية والعقاقير والزّيوت الّن
تلتها ورشات عمل تناولت إعداد كرمي للعناية باجللد (من اعداد 
الّدكتور إبراهيم عامر)، وأخرى حتضير كرمي لعالج حّب الّشباب 

من مكوّنات طبيعّية، فقط.
من  وفريدة  متمّيزة  ّية  بفّعال اليوم  هذا  فّعالّيات  اختتمت  وقد 
أصيص  في  شتلة  أو  نبتة  بزرع  طالب  كّل  قام  حيث  نوعها، 
يحمله معه إلى البيت على أمل أن يعتني به ويحافظ عليه 
وفق تعليمات وإرشادات خاّصة، وأن يقوم خالل أسبوع بتسجيل 
كّل ما يطرأ من تغيير على الّنبتة، كما قام الّطّالب واملعّلمون 
املدرسة  حديقة  في  نباتات  وزرع  أشتال  بغرس  األمــور  وأولياء 

وجوانبها.
الّطّالب  استحسان  القت  الفّعالّيات  هذه  أّن  إلى  اإلشارة  جتدر 
وبعثت في نفوسهم روح األمل والّتفاؤل، إذ أتاحت لهم املشاركة 
احلقيقّية واالنكشاف جلوانب جديدة في الفكر واإلبداع واجلمال.

“UHO�” q�«d*
حتت شعار ”جهاز الّتربية والّتعليم في القرن الواحد والعشرين»، عقد مؤمتر ملديري 

املدارس في لواء حيفا، بحضور املديرة العاّمة لوزارة املعارف ميخال كوهني. 
في  االمتحانات  وبرامج  املعنوّي،  للّتعليم  الوطنّية  بالبرامج  املؤمترون  ــداول  وت
يونة الّتربوّية. وأعلن عن تعميق الّتعليم كهدف مركزّي في «برامج  الّثانوّيات، والّل
وااللتزام  املجتمعّي  والتطوّر  للقيم،  الّتربية  تتضّمن  واّلتي  املعنوّي»،  الّتعليم 

االجتماعّي.
وأشارت مديرة لواء حيفا، راحيل متوكي، إلى أّن 2500 معّلم ملجاالت تعليمّية 
متنوّعة زاروا 41 مدرسة في لواء حيفا، واّطلعوا على مراحل الّتقييم التبادلّي، في 
ا. وكانت املديرة العاّمة قد عقدت مؤمترات مماثلة في سائر  ـً 15 مضمارًا تعليمّي

األلوية في البالد.
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 ، علومتة، رياضّياة، لغة عربيّ لغة عربيّ  :االبتدائيالمسار  -
 اء، كيمياء، بّية، لغة عربيّة، لغة إجنليزيّة، فيزير لغة عالمسار فوق االبتدائي:  -

 اسوبعلم احل ،بيولوجيا رياضّيات،                          
 ة الخاصة (ابتدائي وفوق ابتدائي)مسار التربي -
 مسار المتفّوقين -

 
 
 

  
 عربّية، لغة عربية، لغة اجنليزيةلغة ة لغويّة: تربي -
 رياضياتفيزياء، كيمياء، بيولوجيا، : وم الدقيقةعلفي التربية  -
 /اجنليزيةلغات: عريب/عربيطفولة مبّكرة، علوم، رياضّيات، التدريس والتعلم:  -
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 ً  األماكن محدودة، حق األولوية لمن يسجل أوال

 .B.Ed   األوللاللقب األكاديمي 

 .M.Ed  الثانيياللقب األكاديمي  
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جتنيد  دورة   ،2016 شباط   25 األخير،  اخلميس  يوم  انطلقت، 
ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  في  مجتمعّية  ثقافّية  ملشاريع  املوارد 
فّنّي»،  «عمل  مشروع  تدريبات  برنامج  ضمن  تأتي  دورة  وهي 
يشارك فيها 25 مندوًبا عن جمعّيات ومبادرات ثقافّية وأهلّية 
أكادميّية  ساعة   100 إلى  مّدتها  وتصل  املناطق،  مختلف  من 
مقّسمة على لقاءات أسبوعّية، تهدف إلى تأهيل كادر محلّي 
العمل  املوارد في مؤّسسات  نوعّي من مطوّري/ات ومجّندي/ات 

ّية الِفَلسطينّية في الّداخل. األهلّي واملبادرات الّثقافّية العرب
الّتدريبات في مشروع ”عمل  للّدورة مرّكزة  الّلقاء األّول  افتتحت 
اِملْهنّية الكبيرة اّلتي  فّني“، أمل شوفاني، متحّدثًة عن اجلهود 
رّحب  ذلــك،  بعد  املضامني.  املتنوّع  الــّدورة  برنامج  لبناء  بذلت 
باملشاركني  برغوثي،  إياد  ّية،  العرب الّثقافة  جلمعّية  العام  املدير 
واملشاركات وحتّدث حول اجلمعّية وبرامجها وحول أهمّية األدوات 
املكتسبة بالّدورة لتطوير املشاريع الّثقافّية املجتمعّية. ثّم قّدمت 
مديرة مشروع ”عمل فّني“، منى أبو بكر، شرًحا حول البرناَمج 
الّتدريبّي ومبناه ومضامينه وحول ِمهنة جتنيد املوارد ومركزّيتها 

في اإلدارة الّثقافّية.   
وفي حديث مع مديرة مشروع ”عمل فّني“، منى أبو بكر، حول 
العمل  أركان  أهّم  أحد  هو  املوارد  ”جتنيد  قالت:  الــّدورة،  أهمّية 
املؤّسسات  تتمّكن  لن  الكافية  املوارد  فبدون  والّثقافّي،  األهلّي 
ا هنا تكمن  أّنه مهنًي الّثقافّية واملجتمعّية من االستمرار، كما 
أهمّية  رغم  ّية،  العرب املؤّسسات  غالبّية  عند  األضعف  احللقة 
الّنشاطات واملشاريع اّلتي تنّظمها هذه املؤّسسات وأهمّية دورها».

الِفَلسطينّي  األهلّي  املجتمع  مؤّسسات  بخصوصّية  يتعّلق  ومبا 
وحاجته ملثل هذه الّدورة، أضافت أبو بكر: «لقد طوّرنا البرنامج 
بناًء على احتياجات وأولوّيات مؤّسسات الّثقاّفة واملجتمع األهلّي 
الِفَلسطينّي في الّداخل، واّلتي تعاني فعًال من شّح املوارد ألربعة 
أسباب رئيسّية؛ أوّلها هو تغيير استراتيجّيات صناديق الّدعم 
بكّل ما يتعّلق بدعم هذ اِملنطقة حتديًدا، واهتمامها في الّسنوات 
املقبلة بدعم مجتمعات نائية أو مجتمعات تعاني من حروبات 
الغالبّية  في  االعتماد  ًيا  وثان الّالجئني،  ودعم  عنيفة  وصراعات 
املطلقة من احلاالت على مجّندي موارد أجانب يأتون للّتطوّع لفترة 
قصيرة ومحدودة، يعودون من بعدها إلى بالدهم، وبهذا يأخذون 
ِمهنًيا حقيقًيا في  إرًثا  يتركون  معرفتهم وعالقاتهم معهم وال 
مجال جتنيد املوارد. ثالًثا، عدد املؤّسسات واملشاريع التي تطمح 
دائم،  بتزايد  اإلسرائيلّي  الّدعم  وترفض  دعمها  في  ّية  لالستقالل
ّمما يزيد من أزمة الّدعم عاّمة، ورابًعا، هناك معرفة محدودة في 
سبل جديدة في جتنيد املوارد البديلة وبناء مشاريع مدرّة للّدخل 
واّلتي ستكون   ،(Social Business) أو مصالح مجتمعّية

بالّتأكيد أداة جتنيد املوارد الرئيسّية في املستقبل القريب“. 
أفضل  يقّدمها  ــة،  ــّي أكــادمي تعليمّية  ساعة   100 ــدار  م على 
مندوبني/ات  مع  ولقاءات  مجاله/ا،  في  كّل  واملرشدات  املرشدين 
عن صناديق دعم ومبادرات ثقافّية ورياديني/ات في مجال إنشاء 
مشاريع ثقافّية وفنّية، سوف تأتي الّلقاءات لتوّفر معرفة أساسّية 
مجال  في  الِفَلسطينّية  الّثقافة  قطاع  في  والعامالت  للعاملني 
تطوير املشاريع، وتعطي أدوات عملّية لبناء املشاريع وامليزانّيات، 
األعمال،  ــادة  وري املبادرة  دعــم،  صناديق  مع  والّتواصل  البحث 
االجتماعّي،  الّتواصل  ووسائل  اإلعــالم  الّتسويق،  الّدخل،  زيــادة 
اجلماهيرّي  املوارد  وجتنيد  اجلمهور  أمام  الوقوف  الّشراكات،  بناء 

 .(Crowd funding)
الّثقافة  جمعّية  في  فّني»  «عمل  مشروع  أن  بالّذكر  اجلدير  من 
ّية، هو بدعم من االّحتاد األوروّبي ومؤّسسة الّتعاون وصندوق  العرب
الرّملة وكلّية  في  ”إطار“  بالّشراكة مع جمعّية  وُيّنّفذ  األصفري، 
مركز الّنقب، ويهدف إلى حتسني ظروف عمل الفّنانني والعاملني 
في القطاع الّثقافّي الفلسطينّي بالّداخل، وذلك من خالل تنظيم 
تدريبات لبناء القدرات في مجاالت فنّية وثقافّية وإدارّية، وبناء 
موقع إلكترونّي لتسويق املُنتجات الفنّية ووكالة لتمثيل الفّنانني 
ا  ـً ّي عرب فنّية  وِمهرجات  مؤّسسات  مع  والّتشبيك  وترويجهم 

ا.   ـً ّي وعامل
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بيت الموسيقى يستضيف عرض

يوم الجمعة 4/3/2016
الساعة 20:30

في قاعة رابابورت (اوديتوريوم) - حيفا 

Haifa - The Rapaport Center
8:30 PM
4/3/2016

هوبيرت دوبونت - كونتراباص
احمد الخطيب - عود

نايسام جالل  - فلوت
زياد الزواري – كمان

ماتيو دونارير- كالرينيت
يوسف حبيش - ايقاع

Hubert Dupont - Double-Bass
Ahmad Al Khatib - oud
Naïssam Jalal - flute
Zied Zouari - violin
Matthieu Donarier - clarinet
Youssef Hbeisch - percussions

لحجز التذاكر :
04-9501135
054-6934620

Tickets At:

سعر التذكرة: 80 شاقل

هوبيرت دوبونت
تلحين:

Hubert Dupont
Composed by:

Modern jazz with contemporary oriental flavorعرض جاز معاصر بنكهة شرقية,
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نناشد من خاللها  قلوبنا،  أعماق  هي صرخة من 
كّل أبنائنا وبناتنا وكّل شاب وشاّبة، في ظّل موجة 
العنف اّلتي تضرب مجتمعنا العربي بشكل عام، 
ومجتمعنا العربي احليفاوي بشكل خاّص، واّلتي 
أبنائنا..  قبل  من  ورعب  خوف  إلى  األمن  حوّلت 
َعُدوًّا  ــمْ  وََأوْالِدُك أَزْوَاِجُكْم  ِمْن  (ِإنَّ  الله  قول  وصدق 

لَُكم َفاْحَذروهْم). 
وأقلعوا  ِارحمونا  الّشباب  أّيها  ونقول  نصرخ  لذا 
عن كّل ظواهر العنف والتعّدي، وتوّجهوا إلى ما 
أن  ميكن  ما  وأهّم  وآخرتكم  حياتكم  في  ينفعكم 
وساهموا  ِارحمونا  واملعرفة.  العلم  طلب  ينفعكم 
ويسعدنا،  يسعدكم  مبا  واعملوا  فضيلة  كّل  في 
واستغلوا فتوّتكم وعضالتكم لبناء مجتمع صالح 
واتركوا بصمات اخلير والرّحمة في كل مكان، قبل 
فالله  عليه..  احلساب  ويبقى  الّشباب  يــزول  أن 
مَّ َجَعَل  ن َضْعٍف ُث ُه الَِّذي َخَلَقُكم مِّ تعالى يقول (اللَّ
وٍَّة َضْعفًا  ْعِد ُق بَ مَّ َجَعَل ِمن  وًَّة ُث ْعِد َضْعٍف ُق بَ ِمن 

يُم اْلَقِديرُ). َو اْلَعِل ًة َيْخُلُق َما َيَشاُء وَُه َب ْي َوَش
ثروة  ألّنكم  وأطيبها،  ــالق  األخ بأفضل  ِارحمونا 
ملصلحة  تعملوا  أن  ميكنكم  بقوّتكم  عظيمة.. 
أهداًفا  لكم  وحّددوا  ِارحمونا  ومجتمعكم.  أّمتكم 
ال  كنتم  إن  وقتكم.  جّل  بها  تستثمرون  عظيمة 
أّمهاتكم  فارحموا  وأّمتكم،  مبجتمعكم  تفّكرون 
باألمن  يشعرَن  وال  الرّاحة  طعم  يذقَن  ال  الّلواتي 
زوجاتكم،  ِارحموا  أعينهّن.  عن  غيابكم  ملجرّد 
الّلواتي يخفَن أال تعودوا إليهّن  ِارحموا أخواتكم 
لسبب العنف اّلذي تنشرونه في مجتمعنا؛ اعملوا 
اّلذين  وألبنائكم  لكم  مشرق  مستقبل  بناء  على 
قد يحرمون قول كلمة بابا في حال غيابكم عن 
هذه احلياة. هذه صرخة نرفع بها صوتنا ألّننا نرى 
شبابنا يجلبون الكثير من الويالت واحلسرات، من 
قتل وحرق ممتلكات واعتداء على حرمات الّناس، 
فلم يبَق لديهم أّي شيء مقّدس.. فال يعظمون الله 
ا على سلوكهم..  رقيًب يجعلونه  أنفسهم وال  في 
وال  عليهم  ويتطاولون  أم،  أو  أب  يحترمون  فال 

يحترمون اإلنسان اّلذي كرّمه الله.
دم  فأصبح  آَدمَ)،  بَِني  رَّْمَنا  َك (وَلََقْد  تعالى  قال 
هذه  لعّل  صوتنا  نرفع  جـــًدا.  رخيًصا  ــســان  اإلن
إلى  يلتفت  وجتعله  الــغــافــل  تنبه  ــرخــات  ــّص ال
ألن  عليها.  الله  سيحاسبه  اّلتي  اته  ّي مسؤول
الّضياع والفراغ وعدم الّتطلع إلى املثل الُعليا عند 
الّشباب دفعهم إلى حمل الّسالح ونشر الرّعب في 
كّل حّي وفي كّل قرية أو مدينة؛ وإن دّل هذا على 
لسلوكنا  علينا  الله  سخط  على  يدّل  فإّمنا  شيء 

اّلذي ال يستجيب للحّق.
يَها  رَْيًة َأَمرَْنا ُمْترَِف قال تعالى (وَِإَذا َأرَْدَنا أَْن ُنْهِلَك َق
رَْناَها  َفَدَمّ ــْوُل  ــَق اْل َها  ْي َعَل َفــَحــَقّ  يَها  ِف َفَفَسُقوا 
ّياتكم، وال تلقوا  َتْدِميرًا).. ِارحمونا وحتّملوا مسؤول
مسؤولياتكم.  من  لتتهرّبوا  غيركم،  على  الّلوم 
عن  مسؤول  وكّلكم  راٍع،  ”كّلكم  الرّسول:  ويقول 
رعّيته“. بل على كّل واحد مّنا أن يعتبر نفسه 
الكّل،  اعتّل  اجلــزء  ــإذا مــرض  ف الــكــّل.  ــزًءا من  ج
أّننا ال  يعني  هذا ال  الكّل.  يصلح  اجلزء  وبصالح 
عدم  في  ّية  املسؤول الرّسمّية  املؤّسسات  نحّمل 
الّشباب،  ــادي  أي من  الّسالح  ونــزع  الّنظام  فرض 

عن  ّية  املسؤول ــاء  اآلب نحّمل  املقابل  في  ولكّننا 
تقصيرهم في تربية أبنائهم منذ نعومة أظفارهم. 
من الّضروري أن يهتّم األهل بالّتربية، فهي تعني 
على اخلير، والّشباب يحتاج إلى َمن يوّجهه. وتقع 
الّسليمة،  الّتربية  أولوّيات األهل  على رأس سلم 
الّشديد، ال جند  املدارس. ولألسف  الّتربية في  ثّم 
من يهتّم بتربية الّشباب على املبادئ والقيم إّال 

من رحم ربّي.
من  متّكنهم  اّلتي  الّصاحلة  القدوة  الّشباب  فقد 
أب  إلى  بحاجة  لسنا  الفضيلة.  نحو  محاكاتها 
ال  مربٍّ  إلى  بحاجة  ولسنا  العنف،  على  يشّجع 
يهتّم بتوعية الّشباب وتوجيههم إلى علو املكانة 
إلى مدرسة  بحاجة  الّنافعة، ولسنا  العلوم  وطلب 
الفاضلة.  ّية  اإلنسان الّتربية  برامجها  في  تفتقد 
ا  جسدّيً األجيال  ترعى  مدرسة  إلى  بحاجة  نحن 
ا. نحتاج إلى مربٍّ ال يّدخر  ّيً ا ووجدان ّيً ا وعقل وفكرّيً
إنسانّي.  مبجتمع  تليق  أجيال  تنشئة  في  جهًدا 
نحتاج إلى أٍب يعَلم علم اليقني أّن أفضل ما ميكن 
أن يقّدمه ألبنائه أخالق حسنة. نحتاج لكّل أولئك 
إرادته  بإميانه وعزميته وقوّة  فريًدا  ننشئ جيًال  كي 
يستعلي  مطيع،  بجيل  نطمع  وأخالقه.  وعلمه 

على الّشهوات اّلتي تهلكه، يتعّفف عن احلرام.
ُه َال ُيْفِلُح  ي أَْحَسَن َمْثوَاَي ِإنَّ ُه رَبِّ ِه ِإنَّ (َقاَل َمَعاَذ اللَّ
ا بارًا بوالديه  ـً اِملُوَن).. نريد أن يكون الّشاب نقّي الظَّ
وأسرته، يتحّمل ويحمل هّمهما. نحن بحاجة إلى 
اّلذي  وسالحه  بعضالته  ال  بعقله  قوّته  يرى  شاب 
يعتبر محرًّما ملا يجلب علينا من ويالت ويحصد 

الكثير من أرواح أبنائنا. 
نقول لشبابنا اِحملوا أقالمكم ومحابركم ودفاتركم.. 
أطلبوا العلم حّتى تبسط لكم املالئكة أجنحتها. 
اطلبوا العلم حّتى يغفر الله لكم ويستغفر لكم 
خلق كثير من خلق الله، احليتان في قيعان البحر 
والّنمل في جحورها ومالئكة الّسماء، وكّل شيء. 
ُيصنع  وبكم  بكم؛  نصرت  الرسل  الّشباب  أّيها 
واعلموا   - الله  يرحمكم   - تضّيعونا  فال  املجد 
َفَجزَاؤُُه  ًدا  َتَعمِّ مُّ ُمؤِْمًنا  َيْقُتْل  (وََمن  يقول  احلق  أّن 
وَأََعدَّ  َعَنُه  وَلَ ِه  ْي َعَل ُه  اللَّ وََغِضَب  يَها  ِف َخاِلًدا  ُم  َجَهنَّ

لَُه َعَذاًبا َعِظيًما). 
حرمة،  لها  ُتقتل  اّلتي  الّنفس  هذه  أّن  واعلموا 
على  جاء  كما  الكعبة،  هدم  من  أعظم  وحرمتها 
لسان الرّسول محّمد (ص)، وهو يخاطب الكعبة 
أطيبك  «ما  لها  قال  أصحابه.  من  مسمع  على 
وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك. واّلذي 
وماله  دمه  حرمة  (أي  املؤمن  حلرمة  بيده  نفسي 
نظّن  وأن  ودمه  ماله  منك:  حرمة  أعظم  وعرضه) 

به خيرًا».

وقفتم  «ومتى  مرقس:  إجنيل  في  مكتوٌب 
ــٍد  أح على  لكم  ــان  ك إن  ــروا  فــاغــف ــون  تــصــّل
شيًئا لكي يغفر لكم أيضًا أبوكم الذي في 
السّموات ز ّالتكم. وإن لم تغفروا أنتم ال يغفر 
أبوكم الذي في الّسموات أيًضا زّالتكم» فهل 
مرتبط  لزالتي  الله  غفران  أّن  هذا  من  نفهم 

بغفراني لزالت اآلخرين؟ 
نعم. هذا ما يعّلمه الكتاب املقّدس لنا، وهنا 
تصلون  وقفتم  ”ومتى  الكتاب صراحة  يقول 
نغفر  أن  يجب  ــه  أّن يعني  وهــذا  فاغفروا..“ 
لآلخرين حّتى ميكننا أن نصلي وتكون صالتنا 
مقبولة لدى الله. ومن كلمة الله أيًضا ميكننا 
أن نعرف بعض األسباب لهذه احلقيقة الرّوحّية 

منها: 
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عرش  إلى  بثقٍة  م  ”فلنتقدَّ مكتوب  هو  كما 
عوًنا  نعمًة  وجنــد  رحمًة  ننال  لكي  الّنعمة 
نعمة  يعطي  الله  أّن  ونعلم  حينِه“،  ــي  ف
”لذلك  للمستكبرين.  وليس  للمّتضعني 
يقول يقاوم الله املستكبرين وأّما املتواضعون 
فيعطيهم نعمة.“ وعدم الغفران لآلخرين إّمنا 
وغير  ــرّوح،  ال وتشامخ  بالكبرياء  مرتبط  هو 
الله،  لــدى  املقبولة  غير  الّصفات  من  ذلــك 
واّلتي متنع الّنعمة والغفران عن اإلنسان.. أّما 
فاإلنسان  نعمًة.  الله  فيعطيهم  املتواضعون 
ا  ـً ّي املّتضع واملنسحق الرّوح سيجد نفسه تلقائ
إلى  ُقربانك  مت  قدَّ ”فإن  املسيح  قول  يطيع 
املذبح وهناك تذّكرت أّن ألخيك شيًئا عليك 
أوًّال  واذهب  املذبح  ام  ُقدَّ قربانك  هناك  فاترك 
م  ــدِّ وق تــعــال  وحينئٍذ  ــك.  ــي أخ مــع  اصطلح 
األخ  في  املسيح  سيتصوّر  وأيًضا  ُقربانك.“ 
املكتوب  فيختبر  وح  ــرّ ال واملنسحق  املّتضع 
ُيرَفع من بينكم كّل مرارٍة وسخٍط وغضٍب  ”ل
وصياٍح وجتديف مع كّل خبث. وكونوا لطفاَء 
بعضكم نحو بعٍض شفوقني متسامحني كما 

سامحكم الله أيًضا في املسيح».
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ألّنكم  ُتدانوا.  ال  لكي  تدينوا  ”ال  مكتوب 
بالّدينونة اّلتي بها تدينون ُتدانون. وبالكيل 
ويضيف  لكم.“  ــكــال  ُي تكيلون  ــِه  ب ـــذي  اّل
في  اّلــذي  الَقَذى  تنظر  ”وملاذا  قائًال  املسيح 
عني أخيك. وأّما اخلشبة التي في عينك فال 
تفطن لها. أم كيف تقول ألخيك دعني أُخرِج 
الَقَذى من عينك وها اخلشبة في عينك. يا 
أوًّال اخلشبة من عينك. وحينئٍذ  أَخرِج  مراِئي 
ًدا أن ُتخرِج الَقَذى من عني أخيك.»  تبصر جّي

تكون  اآلخرين  زّالت  يغفر  ال  اّلذي  فاإلنسان 
عن  ومغلقة  الــزّالت  هــذه  على  مرّكزة  عينه 
الله وضّد اآلخرين  أخطائه هو وزّالته هو ضّد 
فال يقّر بها ويتركها ليرحم كما هو مكتوب 
بها  يقرُّ  وَمــن  ينجح  ال  خطاياُه  يكتم  ”َمن 
ويتركها ُيرَحم.“ أّما اإلنسان اخلائف الله فهو 

ال يركز على زّالت اآلخرين جتاهه حّتى ال يغفر 
لهم، بل يركز على طاعة الله حّتى يستمتع 
بخوٍف  خالصكم  ”متّموا  املكتوب  باختبار 
ورعدٍة ألّن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن 

تعملوا من أجل املسرَّة.» 
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كّل  قبل  ”ولكن  بطرس  الرّسول  يقول  لذلك 
لبعٍض شديدًة  بعضكم  تكم  محبَّ لتكن  شٍئ 
ة تستر كثرًة من اخلطايا.“ مكتوب  ألّن احملبَّ
من  ــٌد  واح ”وسَألُه  املسيح  يسوع  ــرّب  ال عن 
الفريسيني أن يأكل معُه فدخل بيت الفريسّي 
خاطَئة  كانت  املدينة  في  ــرأَة  ام وإذا  واّتــكــأَ. 
الفريسي  بيت  ــي  ف ٌئ  متكَّ ــه  أّن علمت  إذ 
من  قدميِه  عند  ووقفت  طيٍب  بقارورة  جاَءت 
بالّدموع  قدميِه  تبلُّ  وابتدأَت  باكيٍة  ــِه  ورائ
وكانت متسحهما بشعر رأسها وتقّبل قدميِه 
ا رأَى الفريسّي اّلذي  وتدهنهما بالّطيب. فَلمَّ
م في نفسِه قائًال لو كان هذا  دعاُه ذلك تكلَّ
ا لعلم َمْن هذه االمرأة اّلتي تلمسُه وما  ـً ّي نب
يا  لُه  وقال  يسوع  فأجاب  خاطَئة.  إّنها  هي. 
يا  ُقــْل  فقال  لك.  أقولُه  شٌئ  عندي  سمعان 
الواحد  على  مديونان.  ملــدايــٍن  كــان  معّلم. 
خمسمَئة ديناٍر وعلى اآلخر خمسون. وإذ لم 
جميًعا.  سامحهما  يوفيان  ما  لهما  يكن 
فأجاب   . ــهُ ل ًا  حبَّ أكثر  يكون  هما  أيُّ فُقْل. 
سمعان وقال أظنُّ الذي سامحُه باألكثر. فقال 
ــرأَة  امل إلى  التفَت  ثم  حكمت.  بالّصواب  لُه 
دخلت  إّني  ــرأَة.  امل هذه  أَتنظر  لسمعان  وقال 
ــا هي  وأمَّ ُتعِط.  لم  رجليَّ  ومــاًء ألجل  بيتك 
فقد غسلت رجليَّ بالدموع وَمَسحتهما بشعر 
ا هي فمنذ دخلت  بلًة لم تقّبلني. وأمَّ رأسها. ُق
تدهن  لم  بزيٍت   . رجليَّ تقبيل  عن  تكّف  لم 
 . رجليَّ بالطيب  دهنت  فقد  هي  وأما  رْأسي. 
خطاياها  ُغِفرَت  قد  لك  أقول  ذلك  أجل  من 
لُه  ُيغَفر  واّلذي  كثيرًا.  ت  أحبَّ ألّنها  الكثيرة 
لِك  مغفورة  لها  قال  ثّم  قليالً.  يحبُّ  قليٌل 
صِك. اذهبي بسالٍم“. خطاياِك… إميانِك قد خلَّ
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املربي علي مواسي  ّية بفصل  الغرب باقة  بلدّية  لوال قرار 
من سلك الّتعليم وحترمي استيعابه معّلًما في أّي مدرسة 
من مدارس البلدة الّتابعة لسلطة البلدّية، ملا شهدنا تلك 
ّية واملؤّسساتّية   املوجة من بيانات االستنكار والّشجب احلزب
ا، وعلى بعض  ـً ّي والّشخصّية، اّلتي ُنشرت مؤّخرًا إلكترون
املواقع. وللّتأكيد، أوّد أن أذٌكر، أّنني احتسبت هذه املسألة 
بعد وقوعها مباشرًة، بأبعد من كونها محاولة قمع معّلم، 
ألّنه  ّية،  الغرب باقة  قريته  في  أعرفه،  ال  للحقيقة  وأنا 
اختار عرض فيلم فلسطينّي معروف لطّالبه، واعتبرتها 
االجتماعّية  مأساتنا  فصول  إلى  ُيضاف  جديًدا،  فصًال 
من  احلــادثــة،  هــذه  اختزلته  ملا  وذلــك  املُتداعية،  العاّمة 
عناصر ميكن أن تشّكل مبجملها معالم تلك املأساة: حّيز 
املدرسة ومكانته في املجتمع العربي، املعّلم ومكانته أمام 
وشعور  الّتعبير،  حرّية  قمع  ومجتمعه،  ومشّغليه  طّالبه 
بقوّة  حّتى  الّتعبير  ذلك  مبنع  بحّقهم  عليها  املعترضني 
إّما  ــرون  واآلخ لهم،  الغلبة  أّن  وعلمهم  والّسالح،  ــّذراع  ال
ضعفاء أو مراؤون، تصرّف مؤّسسات املجتمع احمللّي إزاء 
وفي  املدرسة  عن  املباشرين  املسؤولني  فعل  ردود  احلادثة، 
ا مبن دعموه  ـً ّي طليعتهم رئيس البلدّية اّلذي يستخّف عمل
من حزب أو أحزاب سياسّية من املفروض أن تعترض على 
اجلهات  وغياب  صمت  وأخيرًا،  املمارس،  القمع  أسلوب 
خبث  من  هذا  يعنيه  ما  كّل  على  الرّسمّية  اإلسرائيلّية 

وغّش واصطياد في مياه مستوردة.   
ونشر  البلدّي  املجلس  قبل  من  املعّلم  فصل  قرار  فقبل 
البيان على املأل، ترّددت معظم تلك األصوات، وبعضها 
على  أطرافها  وينام  القضّية،  تلك  نيران  تخبو  أن  متّنى 
أحسن  في  رّمبا،  أو  املتبادل،  والّتعشيم  الّطبطبة  فراش 
احلاالت، متّنوا أن تنتهي هذه املناوشة العابرة، بعقد الرّاية 
الّدم  وسالم  الّصلح  راية  العرب  عند  هي  اّلتي  البيضاء، 

على العصا.
البسيط:  األساسّي  وقانونها  اخلاسرة،  األقنعة  لعبة  إّنها 
القضّية،  ألّن  والهزمية،  اخلسارة  فليحصد  الرّياء  يزرع  َمن 
تدوشه  لم  أو  عربيد  بصقة  بعد  تطرطشه  لم  من  لعلم 
صرخة الطلقة الّشاردة، كانت، برأيي، منذ زمن هي ضياع 
ساحات البلد؛ والقضّية صارت بعد الّضياع، في يد من 
تركنا عصمة البيت وحرمة الّشارع واملدرسة واملراح والبيدر؟

ّية هو وجه من أوجه املأساة التي  ما جرى في باقة الغرب
نغرق في ثناياها يوًما بعد يوم، وباقي  فصولها يهرق 
آهاٍت في شوارعنا: رؤوس عذارى تقطع وتدحرج على أدراج 
من شرف ذكورّي أحدب، حياة شباب صارت أرخص من 
ساحات  في  الغيب  عوالم  قتلى  يسقطون  عنز،  عفطة 
خائفة، بينما تسيل احلياة حول جثامينهم بهدوء الرّوح 
معارض  لكّل  ُمباحة  مدارسنا  الّندم،  وبترّدد  كدمائهم، 
أصحاب  بيد  رهائن  تركت  أسواقنا  ومعترض،  وعــارض 

البلطة والفيل وقانونهم: ادفع بالتي هي أسخن!
خسارتنا، كمجتمع، ال ُتقاس بالقطعة والّصفقة، ففي كل 
املواقع، حتّققت خساراتنا باجلملة، وليس فقط على طريقة 
الباقة وحادثتها األخيرة، فعندنا مثلها وقبلها ”باقات“، 
أو  العاجزين،  بصمت  األثمان  كثيرون  دفع  علي  ومثل 
ألوالدنا،  معّلمني  فصاروا  الّشائع،  الّسوق  لقانون  انحنوا 
ونفوسهم نفوس عبيد، أو أضحوا رجاًال في الواجهات، أو 
العتمة كانوا دافعيها صاغرين، حني  البيوت، وفي  في 
في  واحلالل  حصنهم،  بيتهم  يعد  ولم  األمان  حولهم  عّز 

خوابيهم يقطر، واحلرام عند غيرهم يسير.   
إّنها لعبة األقنعة اخلاسرة، وقانونها الّصارخ مثل اجلوع: من 
يرضى أن يكون ذيًال سيعدم، حًقا، مكانته في الّصدارة 
وّلت  أحزاب  على عروش  البكاء  فقبل  والقيادة،  والرّيادة 
وتبّخرت من مواقعها البلدّية، علينا أن نسائل أصحاب 

تلك العروش البائدة، كيف ومتى ومن دعم أولئك اّلذين 
مصائرنا  ــررون  ــق وي ومدننا،  قرانا  في  اليوم  يحكمون 
لهم  يّسر  ومن  رقابنا،  من  مّكنهم  من  أوالدنــا؟  ومصائر 
وأوصلهم سّدات احلكم وأمسكهم نواصي الّسلطة والقرار؟  
ّية الوطنّية بجرد  أما آن األوان أن يقوم قادة أحزابنا العرب
أحزابهم  وأقساط  أدوارهــم  حول  ومكشوف  جريء  حساب 
أو رئيس  املجلس احمللي هذا  بدعم رئيس  ومؤّسساتها، 
مصوّتيه  مبكاشفة  حــزب  سيتجرّأ  وهــل  ذاك،  البلدّية 
ومراجعة موقف إزاء رئيس مجلس استؤمن وطنًيا وخان 
األمانة وأحالم داعميه من مصوّتي ذاك احلزب، أو نكث 
إلى  أوصله  اّلــذي  الّسرب  عن  وابتعد  موقًفا  وباع  بوعد 
علينا  يخرج  واحد  قيادي  من  هل  والقّبة؟  الّسماء  تلك 
رئيًسا  فالًنا، حّتى صار  احلزب  أّننا دعمنا، في  ويصرخ 
عليكم، لكّننا نقّر اليوم أمامكم أّننا أخطأنا، وتبّينا أن 
ا، ومن استبشرنا بخيره  من حسبناه رأًسا كان بالفعل ذنًب
متى سنشهد  خفًيا.  وطيًفا  سراًبا  الواقع  في  كان  سرًيا 
واملخافة  الهيبة سلطتها  الّصحوة؟ متى تستعيد  بداية 

همسها والّتقوى حكمتها؟  
أين  اّلذي من وجع:  لعبة األقنعة اخلاسرة، وقانونها  إّنها 
اليوم  مأساتنا  تكون.  وال  الهيبة  تذهب  األقنعة  تكون 
أّننا نعيش في زمن رحلت عن أنفاسه الهيبة، واستوطن 

اخلوف حتت القناع ومعه. 
فأبناء جيلي عاشوا على ضفاف الهيبة، مترغنا بطيبها 
بحّنائها،  تضمخنا  األرب،  حّتى  جداولها  من  ورشفنا 
ال  مجتمع  قيمة  فما  الّطرب،   حّتى  سفراءها  وعشقنا 
يعرف املخافة واإلجالل والّتقوى والوفاء واألدب وهو ميراث 

األشراف ومبدّد الّتعب.
الهيبة  معنى  أهلها  عرف  جليلّية  قرية  في  لقد عشت 
وصانوها فصانتهم وأبقتهم أعزازًا كراًما آمنني. عشنا في 
بيت من سعادة ودفء وأمان، فلألب هيبة ولألم كّل احلب 
هيبة  للجيرة  حيث  احلارة،  في  ونضجنا  واحلنان،  والرأفة 
وحق وأمان، وركضنا في شوارع لفضاءاتها هيبة، للكهل 
وقار، للّطفل حرمة، لضوء القمر صالة، وللّضفيرة الّناعسة 
القّديسني،  هيبة  للمعلمني  املدرسة،  في  وأمان،  تنهيدة 
وللمعّلمات حمرة اخلد وخفقان الّشقي ورهبة الورد وأمان.. 
وكيف  وحترس،  وتربي  تقفز  الهيبة  كانت  شططنا،  أّنى 

ينا وجوهنا كانت الهيبة تركض وحتمي وتردع. وّل
من  وأرضه  الوطن  بلون  سماؤه  كانت  مجتمع  في  كبرنا 
لم تعرف ساحاتها  وفاء وتراب ونرجس، وعشنا في قرى 
األقنعة وكل ما هو فاسد ومفسد كان في حياة سّكانها  

مستجفى ومستكره. 
أن  ونتمّنى  ننام  هيبة،  للقائد  كان  زمن  في  كّنا صغارًا 
يطلع لنا وجهه في احللم لنفيق على بحته، وكنا نصدق 
ما يقولونه لنا في الّصباح ألّن الّليل عندهم جنوم ومناجل 
وسنابل، عشنا يوافع يكّللنا الوطن بهيبة، فالرّأس بيننا 
ال يخفى على أحد، والّذيل ذيل حّتى لو جاءنا في العلب 
منضًدا، طرنا شباًبا في زمن كان للّضمير كيان وهيبة، 
فكّنا ال نذوي إّال بعد أن نصّلي للحّب وللحمامة التي 
تدمع، وكبرنا.. حّتى شهدنا رجاًال في زمن،  الّطاقة  في 
استقوى فيه األخ على أخيه وجاره ومعّلمه، مبا لم تنزله 
الّسماء من حجارة وحمم، وبسطوة الّسكني والقناع املزّيف، 
فذهب خيرنا وتشّتت ريحنا وصرنا في األمم ضحكًة وعبرة، 
وتفّشى بيننا أربعة - القليل منها كثير: الّنار، والعداوة، 
كثيرًا. بيننا  كثيرها  صار  وقد  فكيف  واملرض،  والفقر، 

فَمن يعيد الهيبة إلى بيوتنا، إلى شوارعنا، إلى مدراسنا، 
إلى ساحات بلدنا، إلى قادتنا وأحزابنا؟ َمن ينقذنا من هذا 
وال  وفاء  وال  مروءة  ال  حيث  األقنعة  زمن  العقيم،  الزّمن 

هيبة وال قلم.
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الّنوع  هذا  يستخدمون  عادًة  اإلرهابّيني  أّن  واملعروف 
لزرع  بل  إلخافة ضحاياهم،  فقط  ليس  األقنعة  من 

فكرة الّنهاية في نفوسهم.
االكتفاء  الّشاكلة  هذه  على  ــذي  اّل املُقّنع  أراد  فلو 
بإيصال فكرة مخيفة ليحاول أن مينح قناعه شخصّية 
شريرة.. لكّنه يعمد إلى محو كّل أثر شخصّي في 
من  قطيع  في  عنصر  مجرّد  إلى  ليتحّول  ِقناعه، 

املقّنعني اّلذي بال مالمح..
ع إّما طالب َقْتل أو ختل(1) أو غزو أو مطلوب“..  قالت العرب قدًميا: ”املُقنَّ

وهم يقصدون هنا الّشخص امللّثم، فقناع العربّي لثامه..!
ونواصل احلديث عن القناع من الّناحية الّتاريخّية اّلتي تتمّثل وظيفة القناع 
في  واجتماعّي  ديني  هو  ما  في  ّية،  البدائ القبائل  لدى  وبخاّصة  الرّمزّية، 

الغالب.
لذلك يتّم ارتداؤه في األعياد والرّقص وعند تأدية الّطقوس الّدينّية من ِقَبل 
الكاهن كي يلعب دور الوسيط بني القوى اخلارقة والبشر، فُتسَتحضر من 
فلكّل  الّسعيد،  واحلّظ  اخلير  واستجالب  بركتهم  لنيل  األجداد  أرواح  خالله 
حسب  وهو  الوطنّي،  نشيدها  أو  شعارها  ُميّثل  اّلذي  اخلاص  قناعها  قبيلة 
املعتقدات احلامي الفعلي من األمراض واألرواح الّشريرة، وبه يكون إفراغ تلك 
اخلّيرة  األرواح  ُتستحضر  أيًضا  خالله  ومن  استرضائها.  أو  وطردها  األرواح 
لتساعد على وفرة الّصيد ونضج احملصول، وبذا تلعب األقنعة دور الّتميمة 

لدرء اخلوف..
هذا، ومع الّتطوّر العلمي الّتكنولوجي اّلذي حّققه اإلنسان في القرون الّثالثة 
بدًال  لتحّل  والّدينّية،  الّنفسّية  قَيمها  الكثير من  األقنعة  األخيرة، خسرت 

عنها قيم جديد ال تقّل عنها شأًنا.
تكويناتها  في  تختزنها  اّلتي  الهائلة  الّتعبيرّية  الّطاقة  إلى  ذلك  ويعود 
وخطوطها وألوانها.. ومع ظهور احلركات الفنّية اجلديدة في أوروّبا نهاية القرن 
والّتكعيبّية  ّية  والّسوريال ّية  كالدادائ العشرين،  القرن  وبداية  عشر  الّتاسع 
اّلتي اهتّمت كثيرًا بالفّن البدائّي وسّلطت الّضوء على األقنعة ملا تتمّيز به 
ا خالًصا..  ّقاد فّنً من خطوط جتريدّية وحمولة تعبيرّية ورمزّية حّتى عّدها النُّ

وبدأ الفّنانون األوروبّيون يتلّمسون طريقهم إلى عالم األقنعة.
ّية،  ففي عام 1911 قام الفّنان األملاني إمييل نولده، أحد روّاد الّتعبيرّية األملان

برسم لوحة بُعنوان: ”حياة ساكنة: أقنعة 3“.
رسم فيها خمسة وجوه مخيفة ُتشبه األقنعة ُمستخدًما ألواًنا حارّة وكثيفة، 
ّقاد إلى أّن نولده رسم هذه الّلوحة وسواها  مستمّده من الفّن البدائّي.. فذهب النُّ

من لوحات األقنعة نتيجًة لشعوره، باقتراب نذر احلرب العاملّية األولى.
غوغان  بينهم  من  األقنعة،  لثيمِة  آخرون  فّنانون  تصّدى  الفترة  نفس  وفي 
اّلذين  الفّنانني  أحد  فُيعّد  بيكاسو  أّما  وغيرهم..  وبول  ومانيس  وبيكاسو 
ويستثمر  األقنعة  فيها  يستلهم  وكثيرة  مهّمة  ومتاثيل  لوحات  قّدموا 
مبيالد  إيذاًنا  كانت  اّلتي  افنيون“  ”آنسات  لوحته  في  كما  اتها..  ّي جمال

احلركة الّتكعيبّية.
”رأس رجل“  لوحته  األقنعة  استوحى من خاللها  اّلتي  األخرى  أعماله  ومن 
(1908)، طبًعا إلى جانب الفنون الّتشكيلّية دخل علم الّنفس إلى ميدان 
األقنعة ليضيف إليه ُبعًدا وعمًقا جديدين.. فقد طرح عالم الّنفس كارل يونغ 
ما ميكن أن نطلق عليه: ”نظرّية القناع“ اّلتي اعتمدها يونغ ليِصف الوجه 

اّلذي يتقّدم به اإلنسان للمجتمع.
وجنسّيته،  ووظيفته  االجتماعّي  الفرد  بوضع  مشروًطا  يكون  القناع  وهذا 
ولكّننا  املختلفة  املواقف  في  إليها  نلجأ  اّلتي  األقنعة  من  العديد  وهناك 
ويسّهل  وحياتنا..  معيشتنا  منط  على  باألساس  يقوم  عاًما  قناًعا  نتبّنى 

علينا الّتواصل مع اآلخرين.
والّصّحة  الّتوازن  إلى  سيقود  محيطه  مع  ًفا  تكّي أكثر  القناع  كان  وكّلما 

النفسّية.. ويجعل الّتبادل االجتماعّي أمرًا ممكًنا.
وهنا ال ُبّد أن نسأل: إذا كانت أقنعة اإلنسان قد تطوّرت وحتوّلت، فهل ميكن 
أن تقودنا إلى إعادة تعريف الّذات واملظهر والكشف عن الّطبيعة اإلنسانّية؟!

نسأل هذا ونحن نعرف أّن الفّنانني والُعلماء وحّتى الّناس العادّيني، يؤّكدون 
أّنه مهما كانت األقنعة اّلتي نختفي وراَءها، إّال إّنها ستبقى األصدق تعبيرًا 

عن أعماقنا.. ملاذا؟!
حقيقتنا  عن  بالّضرورة  ُيعّبر  سيظّل  مّنا  الواحد  يختاره  اّلــذي  القناع  ألّن 

العميقة..!
(1) َخَتل = خدع
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الّشاعر طرفة بن العبد، اّلذي عاش في القرن الّسادس امليالدّي، كان 
ظلم  من  قساوًة  أشــّد  بأّنه  القربى  ذوي  ظلم  وصف  عندما  حق  على 
اآلخرين، لدرجة أّنه وصف هذا الّظلم في قصيدة له بأّنه أشّد مضاضًة 
من الّسيف. ما يجري اآلن، وما نعيشه وما نسمعه عن الّظلم الالّحق 
بأبناء جلدتنا في الّسلطة الِفَلسطينّية، يؤّكد ويثبت قول الّشاعر بن 
في  املستوطنني  وقطعان  اإلسرائيلّي  االحتالل  جنود  ممارسات  طرفة. 
ّية، أمر تعوّدنا عليه، ألّن االحتالل ال ميكن أن يكون عادًال،  الّضّفة الغرب
بظلمه  أينما كان معروف  أن يكون صاحب ضمير، واحملتل  وال ميكن 
َمن  أكثر  ّية  الغرب الّضّفة  في  والفلسطينّيون  يحكمه.  ملن  واستبداده 

يعرف ذلك.
تقوم  ــي  ــت اّل ــاالت  ــق ــت االع
ــات االحـــتـــالل  ــط ــل ــا س ــه ب
تــتــوّقــف  ــّي ال  ــل ــي ــرائ اإلس
ــني  ــّي ــن ــي ــســط ــفــل ـــّق ال ـــح ب
ــة،  ــّي ــرب ــغ ـــي الــضــّفــة ال ف
وغير  القمعّية  واملمارسات 
يتعرّض  اّلتي  ّية  اإلنسان
بشكل  الفلسطينّيون  لها 
ــحــت من  ــب ــر، أص ــم ــســت م
ـــمـــة الــتــي  احلـــــاالت الـــّدائ
في  الفلسطيني  يعيشها 

األراضي الفلسطينّية احملتّلة. هذا هو احملتّل وهذه هي ممارساته وأفعاله. 
لكن األمر املُخزي، اّلذي يدمي القلب، أيًضا، أّن األجهزة األمنّية الّتابعة 
الفلسطينّية،  األراضي  في  تنصيبها  ّمت  التي  الفلسطينّية  للّسلطة 
متارس أعماًال يندى لها اجلبني بحّق َمن ينتقد الّسلطة الفلسطينّية، 
نفسه  له  َمن تسول  باعتقاالت وسجن كّل  تقوم  أّن هذه األجهزة  حّتى 

توجيه أّي انتقاد لرئيس الّسلطة، وكأّنه قّديس ممنوع املّس به.
في األّيام األخيرة، ّمت اعتقال املفّكر الفلسطينّي الّدكتور عبد الّستار 
نابلس،  في  «الّنجاح»  جامعة  في  الّسياسّية  العلوم  أستاذ  قاسم، 
بسبب انتقاده سياسة محمود عّباس، ووّجهت إليه تهًما ال أساس لها 
الّدميقراطّي  الّدكتور قاسم مواطن فلسطينّي، مارس حّقه  الّصّحة.  من 
في إبداء رأيه في ممارسات رئيس الّسلطة، لكن عّباس ومن حوله لم 
يعجبهم ذلك، فأرادوا كّم فمه من خالل اعتقاله، مبعنى أّن سياسة كّم 
هذا  نظام  فأّي  الفلسطينّية.  الّسلطة  في  الّسائدة  هي  الّناقدة  األفواه 

اّلذي يضرب الرّأي اآلخر ويقمعه.
ليست املرّة األولى اّلتي يتعرّض فيها الّدكتور عبد الّسّتار لالعتقال، 
فقد تعرّض في الّسابق مرّات عديدة لالعتقال. ففي العام 2011 تعرّض 
قاسم إلطالق الّنار عليه في محاولة لتصفيته، لكن هذه احملاولة باَءت 
بالفشل. كّل ذلك ألّن قاسم  يقول كلمة حّق ويقول ما يفّكر به، وقد ّمت 
تبرئته من كاّفة الّتهم، مبعنى أّن كّل ما ّمت توجيهه له من تهم هو كذب 
بكذب، ورغم ذلك استمرّت أجهزة أمن محمود عّباس مبالحقة الّدكتور 
الفلسطينّية،  الّسلطة  في  الّسياسّي  الّنظام  معارضته  بسبب  قاسم 
في   إسرائيل  مع  الّسلطة  أبرمته  ــذي  اّل أوسلو  اّتفاق  رفضه  وبسبب 

تسعينّيات القرن املاضي. 
وعليه طأطأة  فقط،  الّطاعة  حّق  عليه  واجب  الفلسطيني،  أّن  ويبدو   
الرّأس، ال أكثر وال أقّل. فكيف ميكن لسلطة فلسطينّية ترفض الرّأي 
اآلخر، أن تصبح يوًما ما دولة أو حّتى (دويلة) خصوًصا أّن الّدميقراطّية 
والّسلطة  ــة.  دول أّي  في  أساسّيان  مقوّمان  هما  اآلخــر  ــرّأي  ال واحترام 
الفلسطينّية لها تاريخ سّيء في قمع الّصوت املُنتقد لها. فعندما قام 
ا بانتقاد  ًيّ ا ودول ًيّ املفّكر الفلسطينّي الرّاحل إدوارد سعيد املعروف عرب
اّتفاق أوسلو وهاجمه بشّدة وانسحب من املجلس الوطني الفلسطينّي،  
بلغت العالقة بني إدوارد سعيد والّسلطة الفلسطينّية ذروة الّتوّتر سنة 
سعيد  إدوارد  كتب  بيع  الفلسطينّية  الّسلطة  منعت  عندما   ،1995
في أراضيها! تصوّروا هذا الرّد الّسلطوّي القمعي غير اإلنسانّي وغير 

املنطقّي من الّسلطة الفلسطينّية. 
وقد قال لي الرّاحل إدوارد سعيد في لقاء سريع جمعني به في منتصف 
الّتسعينات على هامش أحد املؤمترات في العاصمة الّنمساوّية (فيينا): 
«قّدمُت وجهة نظري كنصيحة للقيادة الفلسطينّية، لكّنها لم تعمل 
في  سعيد  إدوارد  الرّاحل  صدق  غبائها».  ثمن  القيادة  وستدفع  بها، 
قوله، ودفعت الّسلطة الفلسطينّية، وال تزال تدفع، ثمن موافقتها على 
اّتفاق أوسلو. مشكلة الّشعب الفلسطينّي تكمن في قيادته وفي سوء 

تعاملها معه.
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قرأت، مؤّخرًا، في شبكة الّتواصل االجتماعّي عن قّصة 
ّية، فلم أستطع أن أخفي  حصلت في إحدى احملاكم األردن
تأّثري لدى قراءتها، وخاّصًة لدى مشاهدتي صورة قاٍض 

أدرني يقّبل يد املّتهم املاثل أمامه. 
احملاكم  إحــدى  في  يعمُل  ــّي  أردن قــاٍض  القّصة  أبطال 
ّية في مدينة الزّرقاء، واملّتهم رجل ُمّسن يعمل في  األردن
لينظر   املذكور  القاضي  أمام  َمُثل  املعلم  الّتعليم.  حقل 
بقضّية اّتهام املعّلم «باالعتداء» على أحد طلبته، حيُث  

قام بضربه بالعصا - حسب اّدعاء الّطالب. 
املعّلم  ضّد  شكوى  بتقدمي  الّطالب  ذوو  قام  عليه،  بناًء 
املذكور، واّلذي ّمت استدعاؤه ليمثل أمام هيئة احملكمة، 
نحو  القاضي  توّجه  هو  اجلميع  فاجأ  اّلذي  األمر  أّن  إّال 

املتّهم وإصراره على تقبيل ي د املّتهم.  
إلى هنا، نحن كّنا بصدد مشهد غريب لم نعتد عليه، 
األمر اّلذي أثار فضول احلاضرين أكثر فأكثر. لكن عندما 
ُيعرف الّسبب يبطل العجب، فاكتشف احلاضرون فيما 
بعد أّن املّتهم املاثل أمام القاضي كان معّلمه في املدرسة 
في صغره، وتقديرًا ملعّلمه واملهام اّلتي يؤّديها ودوره في 
بناء مجتمع متحّضر ومتطوّر، قرّر أن ال يصدر حكمه 
ُيقّبل يد املعلم، لينصفه من  بالفعل، بأن  بالكالم، بل 
جهة، وليوّبخ املُشتكي املتطاول على املعّلم، هذا املعّلم 

الفاضل واملُّسن. 
لم  ــر،  اخلــب ــك  ـــرأت ذل ــورة وق ــّص ال عندما شــاهــدت تلك 
أستطع أن ال أقارن بني مجتمعنا وما يجري لدينا مع 
املعّلم على عطائه  تكرمي  من  بدًال  فنحن  احلادثة.  تلك 
ونوّجه  املعّلم  على  نعتدي  اإلهانات،  له  نوّجه  وتفانيه 
مؤّهل  غير  وكأّنه  يعمل،  كيف  نرشده  الّتعليمات،  له 
للوقوف أمام الّطّالب دون أن نوّجه له اإلرشاد والّنصح.  

اّلذي  والّدور  املعّلم ملجتمعه،  يقّدم  فّكرمت مرّة ماذا  هل 
ّية  املسؤول عظمة  هي  ما  أنفسنا  سألنا  هل  به؟  يقوم 
التي تقع على عاتقه؟ أم أّن جنون العظمة لدى البعض 
فال  لديهم،  وتنتهي  عندهم  تبدأ  الّدنيا  يرون  جعلهم 
رفع  في  ومساهمته  وفضله  املعّلم  ودور  أهمّية  يدركون 
الّطفل  الّتعليمّي لدى أبنائهم؛ فعندما يكون  املستوى 
ذات  يحّقق  ال  وعندما  ابني»،  «هذا  يتفاخرون  ُمبدًعا 
فهو  بالفشل،  املعّلم  يّتهمون  املرجّو  الّنجاح  الّطفل 
الّشكر عندما  يستحّق  وهو ال  كّل فشل،  املسؤول عن 

يحّقق الّنجاح. 
ال أطلب من مجتمعنا حّتى أن يكرّم املعّلم، فكفانا نفاق 
يستحّق  ال  من  يكرّم  الغالب  على  فمجتمعنا  وكذب، 
الّتكرمي، يكرّم املقرّبني وذوي الوالء، يكرّمون ذواتهم. ال 
تكرّموا املعلم، لكن على األقل ال توّجهوا له اإلهانات 

واالّتهامات، ال حتيكوا حوله املؤامرات. 
في  املعّلم  مكانة  ــول  ح ساخرة  مسرحّية  كتبُت  لقد 
وأنا  معّلميه،  املجتمع  هذا  «ُيكرّم»  وكيف  مجتمعنا، 
ومعّلمة،  معّلم  كّل  باسم  صرخًة  املسرحّية  هذه  أعتبر 
لعّل  يستيقظون،  لعّلهم  الّضمائر  ألصحاب  أوّجهها 
املسرحّية  هذه  على  أطلقت  ولهذا  تستيقظ،  ضمائرهم 

اسم «وبعدين معكوا».  
للمعّلم  قبلته  تكون  أن  ــّي  األردن القاضي  ــرّر  ق فكما 
املُّتهم هي احلكم في القضّية، فلنحّول قراراتنا إلى ُقبٍل 
نوّجهها إلى كّل معّلم ومرٍب، إلى أزهار نهديها إليهم، 

عّلنا ننقذ مجتمعنا من االنهيار قبل فوات األوان.
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تــوّرم في  تعانني من  إذا كنت 
خاّصًة  بجسمك،  معّينة  أجزاء 
واليدين،  والكاحلني  القدمني 
تبدو  مــفــاصــلــك  ــت  كــان وإن 
من  تعانني  وكنت  ”قاسية“، 
زيادة سريعة للوزن أو تقّلبات 
حّتى  أو  ـرّرة  املـــب غير  ـــوزن  ال
مــرٍن،  غير  جلدك  أّن  الحظت 

حيث عند الّضغط عليه ال يعود لطبيعته بسهولة، فإّنك 
تعانني من عوارض احتباس املاء.

إّن احتباس املاء أو الّسمنة الكاذبة - كما أحّب تسميتها 
- عبارة عن تسّرب الّسوائل بانتظام إلى أنسجة اجلسم من 
جهاز الّدورة الدموّية. واجلسم يحتوي على جهاز ليمفاوّي 
وهو عبارة عن شبكة من األنابيب في جميع أنحاء اجلسم 
اّلتي تستنزف هذا الّسائل من األنسجة ويصّب مّرة أخرى 
في مجرى الّدم. و يحدث احتباس الّسوائل عندما ال يتّم 

إزالة الّسوائل من األنسجة.
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- عند ارتفاع درجات احلرارة، وفي فصل الّصيف خصوًصا، 
مييل اجلسم إلى االحتفاظ بالّسوائل، وذلك للحفاظ على 

ترطيبه، وتقّل كفاءته في إزالة هذه الّسوائل.
- عند الوقوف لفترات طويلة من الّزمن.

- في حال وجود قصور في القلب. إذا كان القلب ال يضّخ 
مختلفة، ويبدأ  بطرق  اجلسم  فّعال، ويعّوض  بشكل  الّدم 
يؤّدي  الــّدم. وهذا  حجم  وزيــادة  بالّسوائل  االحتفاظ  في 
الّسوائل في  إلى احتقان األوردة، وتضّخم الكبد، وتراكم 
حتت  واألنسجة  البطني  الّتجويف  مثل:  اجلسم،  جتاويف 

اجللد، ّمما يسّبب توّرًما في الّساقني.
- عند استهالك املسّكنات بكثرة.

- قبل الّدورة الّشهرّية عند السّيدات.
- األمراض املُزمنة للّرئتني، مثل: انتفاخ الّرئة احلاد.

- أمراض الكبد، مثل: تلّيف الكبد احلاد اّلذي يؤّدي إلى 
فشل الكبد .

في  الّسرطانّية  األورام  مثل:  اخلبيثة،  الليفّية  األورام   -
اجلهاز الّليمفاوي، مثل العقد الّليمفاوّية.

- أمراض الغّدة الّدرقّية. 
متيل  املفاصل  التهاب  أنواع  بعض  املفاصل..  إلتهاب   -

إلى االنتفاخ وجتمع الّسوائل فيها.
- احلساسّية.. لدغ احلشرات، مثًال، يؤّدي إلى االنتفاخ 

وجتمع الّسوائل.
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 B البروتني وفيتامني  كفاية  عدم  الّتغذية،  في  نقص   -

.C وفيتامني
- لدى تناول كمّيات كبيرة من امللح.

- الكافائني.
- عدم شرب كمّية كافية من املاء.

عند زيارتك ألخصائّية تغذية، ستقوم بإجراء الفحوصات 
نسبة  معرفة  وبالّتالي  اجلسم،  مكّونات  الّالزمة، وحتليل 
الّسوائل الّداخلّية واخلارجّية، نسبة الّدهون ونسبة العضل.

يحّفز  اّلذي  والّطعام  املناسب  الغذائّي  الّنظام  يأتي  وهنا 
طرح وتعديل الّسوائل في اجلسم.

ومبا أّن امللح هو أحد أهم األسباب اّلتي تؤّدي إلى احتباس 
 1500 بتناول  اإللتزام  في  يكمن  هنا  فاحلّل  الّسوائل، 
األطعمة  وجتّنب  فقط،  ـًا  يومّي الّصوديوم  من  ميلليغرام 

الغنّية بالّصوديوم.
العناصر  جميع  حتــوي  صحّية،  غذائّية  حمية  اعتماد 
زيارة  خالل  من  وذلــك  اجلسم،  يحتاجها  اّلتي  الغذائّية 

أخصائّية تغذية خبيرة في هذا املجال.
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معلومة نهلوسها..
في منيمة القهوة.

عن مغامرة..
تعوم على مسرح..

يفّكك الّرؤية.
أثداء.. مسّفعة.
تأّوهات متوت.

ترتوي الّرغبة..
في حشرجة..

املواهب العائمة.
أذرعة.. ُمْلتوية.

تاهت..
في رهان األماني..

الكاذبة.
شهوٌة..

سعيرها فرٌح..
يحرق املهاجع..

احلاملة.
كّل جميلة..

تنام.. على اآلهة..
واحلريق يأسرها.

***
تأبى احلّرة

هوان اإلهانة..
وسكون الّدمار.
تهرع في سفر..

يغامر..
على َصهوة مكتومة

بني عناوين..
وعودها ممجوجة.

في رحاب الغافلني..
باجلاه.

بني أنقاض..
تاهت في احلكاية.

على حاجز..
تنام فيه الّرواية..

ويصلبها.
***

أما آن..

للعادات..
أن متوت.. 

مع املبيدات األخالقّية.
وتنومي العداوة..
اّلتي توسوس..

باخليانة.
في عقول..
حتّب املرايا.
والّنعاس..

في انعكاسها.
***

فْلَنِسْل
في ترانيم..

تكره القبور الّسائرة.
في مسار العطش..

للمعاني اجلديدة.
***

على احلاجز
احتفل الغياب

بتصريح..
يكره األبواب.
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تقع مدينة سخنني في اجلليل األسفل، إلى اجلنوب من كرميئل وإلى الّشمال 
الغربّي من مدينة شفاعمرو. 

ُتشير األبحاث األثرّية إلى أّن بداية االستيطان في سخنني تعود إلى أكثر 
من 3500 عام.
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ُيحافظ على االسم القدمي للموقع،  كما يبدو، فإّن االسم احلالّي ”سخنني“ 
العصور.  خالل  عليه  طرأ  اّلذي  والّتحريف  الّتغييرات  بعض  مع  ا،  تقريًب
املصرّية  املصادر  في  ورد  ذكر سخنني،  أّن  اقترح  الباحثني  من  عدد  هنالك 

القدمية، حيث ُذكرت حتت 
على  ”سيجانا“  اســـم 
ــدن  ــن امل ــــدة م ــا واح ــه أّن
ــرعــون  ــهــا ف ــي احــتــّل ــت اّل
ــي  ــس الــّثــان مــصــر حتــومت
ق.م).   1479–1493)
وقد  ــم  االس تغّير  الحــًقــا 
العبرّية  ذكر في املصادر 
او  ”سوخنني“  اسم  حتت 

ــؤرّخ  امل (عند  ”سوخاني“ 
يوسف بن متتياهو من القرن األّول ميالدّي).

مبنّية  ”سخنني  عشر:  الّتاسع  القرن  خالل  جيرن  فيكتور  الرّحالة  وصفها 
على بقايا قرية أثرّية ُتشير إلى ذلك آبار املياه والكهوف الكثيرة. يتواجد 
ا وحتّول الحًقا إلى  ـً فيها آثار مبنى قدمي من احملتمل أّنه كان كنيًسا يهودّي
كنيسة. بالقرب من الّساحة تتواجد األعمدة التي كانت جزًءا من ذلك املبنى 
قبل أن هدم. سخنني هي ”سوجاني“ اّلتي ذكره املؤرّخ الرّوماني يوسف بن 

متتياهو“.
وفًقا للمصادر الّتاريخّية، سكن اليهود البلدة خالل الفترة الهيلينّية (القرن 
الرّابع ق.م.)، وحّتى الفترة البيزنطّية. وقعت، الحًقا، حتت احلكم اإلسالمّي 
خالل الفتوحات اإلسالمّية في القرن الّسابع ميالدّي. حكمها الّصليبّيون 
فترة قصيرة (خالل احلمالت الّصليبّية) حّتى الهزمية في موقعة حّطني عام 

.1187

UN−zU²½Ë W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«
حّتى  أجريت  حيث  جًدا،  قليلة  سخنني  في  أجريت  اّلتي  األثرّية  األبحاث 
العثور على مغارة مكوّنة  ّمت   1992 أثرّية. عام  اآلن فقط ثالث حفرّيات 

من غرفة صغيرة (1.5X1.9 م.) نحتت في جدرانها 
أربعة أكواخ فيها وضعت الّنواويس. وقد وضع سراج من 
الفخار أمام كّل واحد من األكواخ. يعود تاريخ األسرجة 

ّية (القرن األّول). إلى الفترة الرّومان
عام 1996 (خالل أعمال ملّد خطوط الكهرباء)، ّمت العثور 

صدفًة على مغارة تشمل داخلها معصرة زيتون. املغارة مكوّنة من جزئني: 
الغربي (9X18 م.) فيه تتواجد معصرة الزّيتون؛ أّما القسم الّشرقي فهو 

األصغر حجًما (2.5X6.5 م.) عثر 
بقايا قناة، لم يتم حتديد  فيه على 

مصدرها. 
بالقرب من مدخل املغارة، ّمت العثور 
بالّلغة  كتابة  يحمل  حجر  على 
مكوّنة   :(1 رقم  (الّصورة  اليونانّية 
على  الّتعرف  ّمت  أسطر،  ثــالث  من 
”الله  واضــح:  بشكل  كلمات  ثالث 
املُعني“. كذلك ّمت الّتعرّف  الواحد – 
في الّسطر الّثالث على واحد من بني 
”بروفينكيا“  وهو  املذكورة  األسماء 

(اسم إمرأة).
وفًقا لشكل املعصرة، ّمت حتديد تاريخ 
الّسادس  القرن  إلى  املغارة  استعمال 

ميالدّي، أي الفترة البيزنطّية.
من  مباٍن  بقايا  على  خاللها  عثر  فقد   ،2001 عام  احلفرّيات  خالل  أّما 
ّية، تواجدت حتت آثارها بقايا بئر ماء (الرّسم الّتوضيحي في  الفترة العثمان
الّصورة رقم 2 – يشير إلى بقايا املباني ومن حتتها بئر املاء)، يعود تاريخ 
ّية وحّتى البيزنطّية، وذلك استناًدا إلى أدوات  استعماله إلى الفترة الرّومان
الفخار اّلتي ّمت حتديد تاريخها ما بني القرن األّول ق.م. وحّتى القرن الّسادس 

ميالدّي.. من بني املكتشفات معول مصنوع من احلديد (الصورة رقم 3).

5M� رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)	 
 qOL	Í—U   (مدير قسم ال Æœ

11 r�— …—u ÒB�« r�— …—u ÒB�«

22 r�— …—uB�« r�— …—uB�«
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 dNE¹  2015  ÂUFK�  WOFL'«   UODF�  o�Ë
 À«b×²Ý«  «Ëœ«“   ËdLŽUHý  W¹bKÐ  ÊUJÝ  Ê«
 WLOIÐ  WKzUFK�  WHOH)«   UÐËdA*«    «u³Ž
 œö³�«  w�  œdHK�  À«b×²Ýô«  ‰ÒbF�Æ  130%
 ÆWOKzUŽ  »Ëd??A??�   «u??³??Ž  r??G??K??�  1.22  w??¼
 À«b×²Ýô«  lÒL−�Ë  WOK;«   UDK��«  e�d�
 À«b????×????²????Ýô«  ÂU???????ÝË   «u???×???M???L???O???Ý אל»ה 
 ÂU??�  w??²??�«  Êb??L??K??�   2015  ÂU??F??K??�  5�uH²LK�
  U??ÐËd??A??*«  «u???³???Ž À«b??×??²??ÝU??Ð U??N??½U??J??Ý
 d9R�  ‰öš  ÂUÝu�«  `MLOÝ  Æ…dO³�  WOLJÐ
 Êu²KO¼ ‚bM� w� bIFOÝ Íc�« 2050  W¾O³�«
 W�U�≈ cM� Æ2016≠2≠29 a¹—Uð w� VOÐ« qð
 d¦�√  À«b×²Ý«  Ò- אל»ה   À«b×²Ýô«  WOFLł
 l� V??K??ŽË W??O??K??zU??Ž  «u??³??Ž  «—U??O??K??� 8  s??�
 s�  Òr??²??¹  WOKzUF�«   «u??³??F??�«  lOL&  ÆÊU??L??{
 ‚u�  ÒrCð  w²�«   «u³F�«  lLł  WJ³ý  ‰öš
 Ÿ Ò“u??²??ð  w??²??�«¨À«b??×??²??Ý«  e??�d??�  n???�√  21.5
 3 W??O??Žu??²??�« ÆW??H??K??²??�??*« œö???³???�« ¡U???×???½√ w???�
 W³�M�UÐ  —u??N??L??'«  bMŽ  w??Žu??�«  …œU???¹“  q??ł√
  «u???³???F???�« w??????�—Ë À«b????×????²????Ýô« Ÿu????{u????*
 Íc???�«Ë À«b??×??²??Ýô«  U??D??×??� w??� W??O??K??zU??F??�«
 WHK²��  U¹bO�Ë  ÂöŽ≈  qzUÝË  ‰öš  s�  Òr²¹
 s� l??L??²??−??*« s??� …b??¹b??Ž `??z«d??A??� t??łu??²??ðË
 s??� À«b???×???²???Ý« »—U???????&Ë  U??O??K??L??Ž ‰ö?????š
 ‰öš  s�  5�UC�Ë  WO½«bO�   UO�UF�  ‰öš

Æ‰UHÞú� ÷ËdŽË   UOŠd��

Æ2015  ÂUFK�  À«b×²Ýô«   UODF�
 À«b×²Ýô«  ‰Òb??F??�  WOFL'«   UODF�  o??�Ë
 u¼ 2015  ÂU???F???�«  W??¹U??G??�  œö???³???�«  w???�  œd??H??K??�
 »ËdA� …u³Ž 30  ‰œUFð WOL� Æ rGK� 1.22
 U??N??O??�d??Ð w??K??O??z«d??Ý« s???Þ«u???� Âu???I???¹ W??O??K??zU??Ž
 lOL&  U??O??D??F??� s??� Æb???Š«u???�« ÂU??F??�« ‰ö???š
 WM¹b�  Ê√  Ò5??³??²??¹  2015  ÂU??F??K??�  À«b??×??²??Ýô«
 œU????¹œ“« W??O??L??� w???� …b????z«d????�« w???¼ Ëd??L??ŽU??H??ý
 d??²??O??K??�« n??B??½Ë d??²??O??K??�«  «u???³???Ž À«b??×??²??Ý«
 2015  ÂU???F???�«  w???�  Æ  b???Š«u???�«  œd??H??K??�  Êb??L??K??�
 U??³??¹d??I??ð Íd??L??ŽU??H??ý s???Þ«u???� q???� Àb??×??²??Ý«
 W½—UI� WOKzUŽ »ËdA�  «u³Ž 2.5  ·UF{√
 ËdLŽUHý  WM¹b�  XK Ò−Ý  Æ2014  ÂU??F??�«  l??�
 œdHK�  À«b??×??²??ÝôU??Ð  130%  W³�MÐ  …œU???¹“
נחמה   Æ2014≠2015   «uM��«  5Ð  b??Š«u??�«
אל»ה   lL−�“∫XŠÒd�  WOFL'«  W�Oz— רונן 
 oÒKF²¹ U??�  q??J??Ð  W??O??I??O??I??Š …—u????Ł  œu??I??¹Ë œU???�
 W¾O³K�  rNðdE½Ë  W�Ëb�«  wMÞ«u�   UO�uK�Ð
 w�  À«b×²Ýô«  w�  ÕU−M�«¨UNOKŽ  ÿUH(«Ë
 qOz«dÝ≈  XF{Ë  pO²Ýö³�«   «u??³??Ž  ‰U−�
 w²�«¨WOÐË—Ë_«  WOÐdG�«  ‰Ëb??�«  ·UB�  w�
 ‚uHð p�c�Ë s¹bIŽ cM� À«b×²Ýô« UNO� √bÐ
 Ÿu??{u??� w???� …b??×??²??*«  U???¹ôu???�« q???O???z«d???Ý«
 ¡«d??H??Ý  qC�√“∫X�U{√Ë  Æ“À«b×²Ýô«
 Àb×²�¹  q??H??D??�  ‰U???H???Þ_«  r??¼  À«b??×??²??Ýö??�

°°“UC¹√  Àb×²�¹  XOÐ  ÁUMF�

 À«b????×????²????Ý« …œU??????????¹“ w??????� …b???????z«d???????�« Ëd????L????ŽU????H????ý W????M????¹b????�
œö????³????�« w?????� œd????H????K????� n????B????½Ë d???²???O???� W????¾????� s?????�  «u?????³?????F?????�«
אל“ה    À«b????×????²????Ýô«  W???O???F???L???łË  W???O???K???;«  W???D???K???�???�«
2050  W¾O³�«  d??9R??�  w??�  eÒOL²�«  ÂU??ÝË  Êu×MLOÝ

 Íc�« ‰«R��« vKŽ VO& „öOLOÝ s� fO� U�U�
 UN�_«  s�  b¹bF�«  oKIÔ¹
 W¹cGð  WOzUBš«  qLŽ√Ë  œôË«  WŁö¦�  Â«  ¨f½u¹  fO�  U½«
 ÂQ� w²Ðd& ‰öš s� ¨ „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ«  W�dý w�
 „UM¼   U??N??�ô«  s??�  dO¦J�«  s??�  UNFLÝ«  w²�«  WK¾Ýô«  s??�Ë
 Í√  s�  d¦�√   UN�ô«  s�  b¹bF�«  oKIÔ¹  Íc??�«Ë  b??Š«Ë  ‰«R??Ý
 u¼Ë  ‰UHÞ_   UN�«  Ë«   U¦¹b(«   UN�ô«  ¡«uÝ  dš¬  ¡wý

ÆÁdLŽ s� WMÝ ‰Ë« w� wMÐ« d³J¹ Ê« l�uð√ nO�
 WOŠU½  s�  dO³�   ËUH²Ð  5O×B�«  l?? Ò{d??�«  ‰U??H??Þô«  b�u¹
 v�≈  l�u²� —U�� ŸU³ð« v�≈  qO1  qHD�«  u/  sJ�Ë  Ê“u??�«

 W�dF0  UMMJ9  w??²??�«Ë  ÀU??×??Ðô«Ë   «—U??³??²??šô«  s??�  dO¦J�UÐ   u??Ð«  Âu??I??ð  ÆU??�  b??Š
 w²Ðd&  ‰ö??š  sL�  ¨rJKHÞ  sŽ  U¼u�—bð  r�  w²�«  WOLKF�«  ozUI(«   s??Ž  dO¦J�«
 ∫v�Ë_«  WM��«  w� qHD�«  u/  h�¹  U�  qJÐ   UN�ô«   ôƒU�ð  sŽ  VOł«  wM½U�
 w� r??Ý 2.5  v??�«  r??Ý 1.5  ‰b??F??0 q??H??D??�«  uLM¹ d??N??ý« W??²??Ý v??²??ŠË …œôu???�«  c??M??�
 qHD�«  nŽUC¹  Ærž  140≠200  ‰bF0  b¹e¹  qHD�«  ÊU�  dNý  ‰öš  U�«  ÆŸu³Ýô«
 qHD�«  Ê“Ë  `³B¹  dNý«  5  tžuKÐ  bFÐ  –«  ÆdNýô«  W�L)«  sÝ  w�  w�Ëô«  t½“Ë
 1  w�«uŠ qHD�«  uLMOÝ dNý 12  v²ŠË dNý« 6  s�  ÆtÐ b�Ë Íc�«  Ê“u�«  nF{
 qB¹ Ê« wF�uð  Ærž 85≠140  bŠ«u�« Ÿu³Ýô« w� t½“Ë œ«œeOÝË dNý q� rÝ
 lÐU²¹ ·uÝ  ÆWM��« dLŽ u×MÐ …œôu�« bMŽ Ê“u�« ·UF{√ WŁöŁ v�≈ pKHÞ Ê“Ë
 ÁuLM�Ë  qHD�«  W×B�  WLzö�   U�u×�Ë   «—U³²š«  ‰öš  s�  Áu/  pKHÞ  VO³Þ
 ‰öš  s�  uLM�«  ZzU²½  h×HÐ  ÂuIOÝ  t½«Ë  UL�   ¨Âô«Ë  qHD�«  W×�   «œUOŽ  w�
 …d²�  ‰öš  qHD�«  uLM¹  b�  ÆU¼œ«bŽSÐ  W×B�«  …—«“Ë  ÂuIð  `z«u�Ë  WO½UOÐ  ÂuÝ—
 U�  sJ�Ë  Èd??š«  …d²�  w�  uLM�«  sŽ  n�u²¹  Ê«  qL²;«  s�Ë  dO³�  qJAÐ  …dOB�
 t½Ë—Ëeð …d²� q� w� qBŠ Íc�« uLM�« Èb� U� u¼ pKHÞ bMŽ —u²�b�« tB×HOÝ
 W¹cG²Ð  oKF²ð  W??K??¾??Ý«  r??J??¹b??�  ÊU??�  «–«    Æ…√d?????*«Ë  q??H??D??�«  W??×??�  e??�«d??�  w??�  UNO�
 rJ²K¾Ý«  tOłuðË  tO�«  tłu²�«  rJMJ1   Ê«uMŽ  sŽ  Êu¦×³ðË  ¨Á—u??D??ðË  qHD�«
 ¡«d³)« r�UÞ”  wHðUN�« e�d*UÐ ‰UBðô« rJMJ1 wMN�Ë oO�œ œ— vKŽ ‰uB(«Ë
 Íc�«ËÆ©WO½U−�  W*UJ�®  1800≠65≠65≠01  ∫r??�—  nðU¼  vKŽ  “„öOLOÝ  s�
 bŠô« ÂU¹«  qLF¹ „öOLOÝ w� szUÐe�«  W�bš e�d� Æ  WOÐdF�« WGK�UÐ œËœd�«  Â ÒbI¹
 9∫00    UŽU��«  5Ð  WFL'«  ÂU??¹«Ë  9∫00≠18∫00    UŽU��«  5Ð  fOL)«  –

  Æe�d*« d³Ž  UMÒOŽ vKŽ ‰uB(« sJ1 Æ≠13∫00



مزيل مكياج 
”دو- فازي“ 

للعيون والشفاه 
من كريالين

كولور مــــاط، أحمر شــــفاه ناعــــــم 
يدوم لســـاعات طويلة

مزيل مكياج العيون والشفاه هو منتج أسايس ورضوري 
لتجميل البرشة والشفاه والعناية بها، لذلك أقوم باستعامل 
مزيل مكياج العيون والشــــفاه من كريالين مع معادلـــة 
”دو فازه“، للبرشة العادّية، إلزالة جميع أنواع املكياج حتى 

تلك املقاومة للامء، برسعة وبفّعالية.
مزيل املكياج ”دو فازي“ من كريالين يزيل برسعة وبفعالية 
جميع أنواع املكياج، ويرتك البرشة نقيــة، مرتاحة وبدون 
اإلحســاس بالجفاف، وذلك يعود لرتكيبته التي تحتوي عىل 
مركبات العناية بالبرشة، والتي تحافظ عىل منطقة العيون.

أحياًنا أشعر بأنني بحاجة إىل إبراز منطقة 
يف وجهي، ولكن بدون مبالغة. الشفاه هي 
منطقة بارزة ومهمة يف الوجه، لذلك أقوم 
بإبرازها بلون خفيف وغري بّراق بحيُث ُيضفي 
عليها مظهرًا الفًتا، من خالل استعامل ”كولور 
ماط“، قلم شــفاه بنسيج كريم ميكن دهنه 
متاًما مثل ”الـــچلوس“ ومينح شفاهي مظهرًا 

غري بّراق خالل ثواٍن.
الفورموال اُملبتكره ُتثّبت األصبــاغ القوية 
لساعــــات طويلـــــة وتحافظ عىل شــــفاه 

مليئة باللــون.
قلم الشــفاه متوّفر بعبوة مريحة لالستعامل 
مثل ”الـچلوس“ مع إســفنجة للدهن، ميتاز 
بنسيج مخميل، ُيدهن بسهولة ويثبت برسعة. 

متوّفر بـ 8 ألوان رائعة.

ENERGY  تدّللكم مبسّليات شوكالطــة
مع حبــوب كاملة

حتى 99 كالوري فقط باملسّيل
أطلقت انريجي مؤخرًا مسّليات شوكوالطة مع حبوب 
كاملة، حتى 99 كالوري فقط باملســّيل. سلسلة مسليات 
شــوكوالطة إنريجي الجديدة متنحكم الفرصة لإلستمتاع 
بشوكوالطة بـِ 3 طعامت مدّللة: شــوكالطة حليب مع 
مكّعبات فاكهة بطعم توت، رقائق كينوا محّمصة وأرز 
منفوخ، شوكالطة مرير مع مكّعبات فاكهة بطعم توت 
العليق – رمان وأُرز منفـــــوخ وشوكالطــــة حليب مع 

أُرز منفوخ.
َمن منا ال يرغب باالســتمتاع، يف منتصف النهار، 
مبسّيل طاقة، مينحه الشعور بالشــــبع ويحافظ عىل 

نظامنا الغذايئ؟ انا شــخصًيا أحّب أكل 
الحلويات يف الصباح، رغم أنني أتّبع 
نظاًما غذائًيا للحفاظ عىل وزين. ولكن، 
مســّيل إنريجي الجديد هو عبارة عن 
حلوى تحتوي عىل حبــوب كاملة حتى 
99 كالوري فقط يف املسيل، وهذا ميكنني 
من االستمرار باالســتمتاع بأكل الحلوى 
اللذيذة والصحية. وأحببُت كثريًا طعم 
املسيل مع كينوا محّمصة و أرز منفوخ - 
طعم مدّلل غني بالحبوب الكاملة، وكل 
هذا بإضافة الكينوا املحّمصة، ”الرتند“ 

الساخن يف عامل الغذاء الّصحي.

وأيضـًــا خالل يوم عمل شاق ومتعب أدّلل نفيس مبسّيل 
إنريجي الذي يدمج بني مرّكبات الكاكاو واأللياف الطبيعية 
املعروفة بأنها متنح الشعور بالشبع. أنصح بحرارة كل من 
تحافظ عىل جســم ووزن مثايل وصحي ان تجّربه، وهو 
مالئم أيًضا للرياضيني الذين ميارســون النشاط البدين . 
كل مسيل شوكوالطة يحتوي عىل وجبة 25 ڠرام وكل 
هذا حتى 99 كالوري فقط يف املســــيل الواحد. جّربوه 

وشاركوين بتجربتكم.



2016 —«–¬ 4 WFL'« 38

 ¨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

 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�

 w	  U−MOM�«  nŠöÝË  w²O�  uK¼  »UF�√  dNA�«  «c¼  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
  UM³�«Ë œôËú� »UF�« 8 WŽuL−*« qLAð °qO� wÐU¼ W³łË q� l� wł—U)« ¡UCH�«
 nŠöÝË  w²O�  uK¼  »UF�√  Êü«  «uFLł«   ÆWÐu³;«   UOBAK�  WHK²�  rO�UB²Ð

 ÆWONA�« qO� wÐU¼ W³łË s� «uF²9Ë ¨U−MOM�«
HYPERLINK  WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w	 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ
åhttp∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØarò wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

ÆÊËe*« œUH½ v²Š “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� WFM�ô«

°wł—U)« ¡UCH�« w	 U−MOM�« nŠöÝË w²O� uK¼
Hello Kitty & Turttle Ninja »UF�√

“b�U½Ëb�U� w	 Êü«

∫ÂdODÐ  WLEM*  2015  hK�
 ¡«dł »dF�«  ‰UHÞô«   UO	Ë WO³�Už bB×¹ XO³�«

 …bLF²*«  dOž  WÐU�ô«
 s� W�UŠ  52¨…bLF²� dOž Àœ«uŠ  ¡«dł  œôË_  …U	Ë  W�UŠ  106

 Æ»dŽ  ‰UHÞ_  rNMOÐ
 s�  nB½Ë  5HFCÐ  vKŽ«  »uM'«  w	  sDI¹  b�Ë  …U??	Ë  ‰UL²Š«

VOÐ« qð WIDM� w	 sDI¹ b�Ë …U	Ë ‰UL²Š«
 œôËô«  ÊU???�ô  “ÂdODÐ”  WLEM�   —b????�√
 ÍuM��«  U¼d¹dIð  Ÿu??³??Ýô«  «c??¼  œö??³??�«  w??	
  U??O??	Ë ‰u????Š  U??O??D??F??� s??L??C??²??¹ Íc??????�«Ë
 ÂUF�«  ‰öš  …bLF²*«  dOž  œôËô«Ë  ‰UHÞô«
 q�«uF�«Ë WÐU�ô« »U³Ý« ¨ 2015  ÂdBM*«
 ‰ö??šË  t??½«  d¹dI²�«  dOA¹Ë   ÆU??N??Ð  WIKF²*«
 œôË_ …U	Ë W�UŠ 106  b�— - 2015  ÂUŽ

 qL−� s� 53%  Í√ ¨»dŽ ‰UHÞ_ X½U� rNM� W�UŠ 52¨…bLF²� dOž Àœ«uŠ ¡«dł
 Ê«  Í√  Æ26% ?�«  ÈbF²ð  ô  œö??³??�«  w??	  rN²³�½  Ê√  s??�  ržd�UÐ  ¨5??	u??²??*«  ‰U??H??Þ_«
 Àö¦Ð vKŽ√ X½U� 2015  ÂUŽ …bLF²� dOž WÐU�« W−O²½ wÐdŽ b�Ë …U	Ë  ‰UL²Š«
 ‰ö??šË  t??½«  v??�«   UODF*«  dOAðË  «c??¼  ÆÍœu??N??¹  qHÞ  …U??	Ë  ‰UL²Š«  s??�  ·U??F??{«
 s�  34%   uO³�«   UŠUÝ  w	  ¡«—u??�«  v�«  f¼b�«  qJý  WO{U*«   «uM��«  fLš
 ÊU³³��«  UL¼  «d³²Ž«Ë   ©13%  ®  XKJA	  ‚UM²šô«   ôUŠ  U�√Ë  ¨Àœ«u??(«  qL−�
 »U³Ýô«  XHK²š«   ULMOÐ  Æ   uO³�«  w	  »dF�«  ‰U??H??Þô«   UO	Ë  ¡«—Ë  ÊUO�Ozd�«
 13%  ¨‚UM²š«   ôU??Š  14%  ∫ÍœuNO�«  lL²−*«  w	  ‰UHÞô«   UO	u�  WO�Ozd�«
 ‰UHÞô«   UO	u�  w�Ozd�«Ë  w½U¦�«  V³��«  U??�√Ë   Æ◊u??I??Ý   ôU??Š  11%  ¨  ‚d??ž
 5Ð  t½«   UODF*«  s�  5³²¹  –«  ¨‚dG�«   ôU??Š  VOB½  s�  ÊUJ	  ÂUF�«  eO(«  w	
 «u½U�  U�dž  «u	uð  s¹cK�«  œôË_«Ë  ‰UHÞô«  s�  63%  ¨  2011≠2015   «uM��«
 ©0≠4®  W¹dLF�«  W¾H�«  s� ‰UHÞô«  Ê«   UODF*«  dOAðË UL�  ÆwÐdF�«  lL²−*«  s�
 ÊuKJA¹Ë  …bLF²*«  dOž  WÐU�ô«  W−O²½  …U	uK�  W{dŽ   U¾H�«  d¦�«  r¼   «uMÝ
 15≠17  W¹dLF�« W¾H�« s� W³O³A�«Ë œôËô« qJA¹ ULMOÐ ¨…U	u�«  ôUŠ s� 44%
 fLš ‰öš ‰UHÞô«  UO	Ë W³�½ Ê« ‰b²�¹ UL�  Æ ôU(« s� 24%  w�«uŠ ÂUŽ
 n�« 100  qJ� …U	Ë W�UŠ 6.7® »uM'« WIDM� w	 vKŽô« X½U� WO{U*«     «uM��«
 …bLF²� dOž WÐU�« W−O²½ »uM'« ¡«u� w	 sDI¹ b�Ë …U	Ë ‰UL²Š« Ê« Í« Æ ©b�Ë
 rž— sJ�Ë  ÆVOÐ«  qð ¡«u�  w	 sDI¹ b�Ë …U	Ë ‰UL²Š«  s� nB½Ë 5HFCÐ vKŽ«
 v�« …dOšô«  UODF*«  —Uý√ bI	 »uM'« WIDM� hð w²�«Ë W9UI�«  UODF*«
 f¼b�«  Àœ«u??Š  W−O²½  »uM'«  w	  »dF�«  ‰UHÞô«   UO	Ë   ôUŠ  w	  ÷UH½«
 ‰bF0  W½—UI�  …U	Ë   ôUŠ  4  v�«  XK�Ë  w²�«Ë   uO³�«   UŠUÝ  w	  ¡«—u�«  v�«
 ÂuIð Íc�« ŸËdA*« »UIŽ√  w	  p�–  wðQ¹  ÆWO{U*«   «uM��«  lÐ—«  ‰öš  W�UŠ  11
 nO¦Jð ·bNÐ „UM¼ WIDM*« w	 WŽ«—e�« …—«“Ë l� ÊËUF²�UÐ “ÂdODÐ” W�ÝR� tÐ
 qLF�«  ‰öš  s�  VIM�«  w	  W¹Ëb³�«   «bK³�«Ë  oÞUM*«  w	  WOŽu²�«  l	d�  œuN'«
 ¨   U½UC(«Ë  ”—«b*«  ¨ uO³�«   «—U¹“  ¨qHD�«Ë  Âô«  e�«d�  w	  dL²�*«  w½«bO*«

ÆÀœ«u(« pKð ¡«dł ÷UH½ô« …dOðË vKŽ WE	U;« vKŽ bŽU�¹ U2

5L²Mð WKzUŽ Í_ 5LKF²Ý «cJ¼ ¨`z«Ëd�« s�  özUŽ
Â—U	≠dÐuÝ ∫  W¹UŽdÐ

  U¾	  3  v??�≈  `??z«Ëd??�«  rO�Ið  l??³?? Ò²??*«  s??�
ÆWO�dý  ¨W¹œ—Ë  ¨WAFM�  ∫WO�Oz—

 p³ÝUM²Ý  w²�«  W×z«d�«  —UO²š«  qł«  s�
 qJÐ V??¦??�  s???Ž w??	d??F??²??ð  Ê√  p??O??K??Ž  U??�U??9
 WI¹dÞ qC	√ UN½√ YOŠ ¨`z«Ëd�«  özUŽ
  özUŽ  r�IMð  Æp�  W×z«—  V�½«  Íb−²�
 ¨gFM�  ∫WO�Oz—   U??¾??	  3  v??�≈  `??z«Ëd??�«

 Æw�dý ¨Íœ—Ë
 ‰U??I??ðd??³??�« ¨U??M??O??�b??M??*« ¨Êu??L??O??K??�« d??A??� s??� W??Žu??M??B??*« W??×??z«d??�« W??K??zU??Ž ∫W??A??F??M??*«
 WKzUF�« Ác¼ `z«Ë— `M9 w²�« ÊuLOK�«   u¹“ qBð „UM¼ s�Ë ¨ Ëd	 V¹d'«Ë
 w²�«  ¡«dC)«  —uDF�«  UC¹√  WKzUF�«  Ác¼  v�≈  wL²Mð  Æ…“—U³�«Ë  …œU??(«  UN²NJ½
 ‚«—Ë_«Ë  …œU???(«  d??C??š_«  VAF�«  W??×??z«—  WLLB*«  w½UMI�«   «u??³??Ž  w??	  lL&
 ’Uš  qJAÐ  qO9  ¨WO{U¹d�«  UN²OBA�  U	öšË  ¨¡«dCš  `??z«Ë—  Æ¡«dC)«

Æ WOLÝd�« WOBA�« Ë– ’Uý_« v�≈
 ¨—uDFK�  lłd�  vMžQÐ  WKzUF�«  Ác¼  l²L²ð  ÆdDF�«  r�UŽ  w	  WKzUŽ  d³�«  ∫W¹œ—u�«
 wL²Mð  Æ—u¼e�«  s�  …dO¦*«Ë  …dO³J�«  ‰uI(«  v²ŠË  …bŠ«Ë  …d¼“  dDŽ  s�  ¡«b²Ð«
 r²¹  U³�UžË  œ—u�«  …—œu³�  UN²×z«—  ¨WLŽUM�«  W¹œ—u�«  `z«Ëd�«  WKzUF�«  Ác¼  v�≈
 dDŽ  vKŽ  ‰u??B??(«  ·b??N??Ð  qO½UH�«  `???z«Ë—Ë  s??Ýu??�??�«  d??¼“  W??D??Ý«u??Ð  UNHODKð

  ÆX�u�« fH½ w	 nOD�Ë Íœ—Ë
 WLFH� UN½≈ Æ—uDF�« r�UŽ w	 WOz«u²Ý« d¦�_« WO�dA�« `z«Ëd�« d³²Fð ∫WO�dA�«
 qz«u��«  s�  Z¹e�  vKŽ  Íu²%Ë  WKOIŁ  U½UOŠ√  ¨Íu�  —uCŠ   «–  ¨”U�ŠùUÐ
 WO�dA�« —u??D??F??�« Æp??�??*«Ë u??K??(« q??O??½U??H??�«  W??×??z«— ¨W??O??M??G??�«  œË—u????�«  ¨W??¹d??D??F??�«

 Æ…uI�«  …b¹bý ¡«dž≈  WKOÝË ¨…b¹bA�«  WO�(« V³�ÐË¨ d³²Fð …“—U³�«

 Î «dDŽ  oKDÔ¹  eâ¹—œË—  u�OÝd½  w*UF�«  rLB*«
ROSE MUSC   …√dLK� Î «b¹bł

 b Ò�−¹ Íc�«  ¨p�*«Ë œ—u�«  ∫5²½uI¹√  5Ð w�uK� ¡UI�
« Îd�UF�  UÎO�dý  Ècý

 ô  …√d??�«  o¹dÞ  sŽ  p�*«  W×z«—  vKŽ  X	dFð  bI�ò  ∫e??â??¹—œË—  u�OÝd½  ‰uI¹
 dD ÔF�« w� W³�M�UÐ ÆWI¼«d*« qOł w	 ÔXM� Ê√ cM� q ÒCH*« ÍdDŽ «c¼ ÊU� Æ v�MÔð

 Æ  åWKOL'« dŽUA*«Ë W¹uI�«  fOÝUŠ_« UNOKŽ VKGð  U¹d�– ÒÍb�  dO¦¹
 “ROSE MUSCò    ∫o??K??D?? Ô¹  e??â??¹—œË—  u�OÝd½   ¨w??*U??F??�«  w??J??¹d??�_«  r ÒLB*«

Ælz«— w�dý ÈcAÐ …√dLK� b¹b'« dDF�«
 —u??D??Ž w????	 ÕËd????????�«Ë V???K???I???�« U???? ÎL????z«œ ÊU?????� ¨ p????�????*«
 W???×???{«u???�« t????�U????N????�≈ d???�U???M???Ž b???????Š√Ë ¨u???�???O???Ýu???½ Æ

 X�u�«  l??�Ë  p�*«  …—u??�  — ÒuD²�  ÎU?? ÒO??	Ë  ÊU??�  U?? ÎL??z«œ
 2016  n??¹d??š w??	 ÆÎ «d??�U??F??� Î «d??O??�??H??ð t??� ·U???{√
 ¨Èd???š√ W??½u??I??¹√ —œU???M???�« p???�???*« d??D??Ž v???�≈ r??C??M??ð
 —uDF�«  w??	  W??¹e??�—   U??³?? Ò�d??*«  d??¦??�√  d³²Fð  w??²??�«Ë
 p�*«Ë   œ—u??�«  5Ð  w�uK*«  ¡UIK�«  Æœ—u??�«  w¼Ë  ô√
 p�*«Ë  œ—uK�  …eOL*«  …—UŁù«Ë  fOÝUŠ_UÐ  ¡wK�
 œuÝ√  qHK	Ë  Ê«dHŽ“  ¨  w�uAðUÄ  `z«Ë—  UND�Uð
 oKD¹Ë  « Îd???Ý¬   “ROSE MUSCò   q??F??&  w??²??�«
 UN½u� ∫W??M??O??M??I??�«  Æd??ŽU??A??*«Ë f??O??ÝU??Šú??�  ÊU??M??F??�«
 dLŠ√  j¹dý  UNM¹e¹  …dšU	  …d¼uł  UN½Q�Ë  w³¼–
 ¨tŽu½  s�  b¹d	  tMJ�Ë  v??½œ√  Òb×Ð  rOLBð  Æ  oO½√
   ∫  …—U??³??Ž  b Ò�−¹  YOŠ  ¨u�OÝd½  rLBLK�  e?? ÒO??2Ë

“Less is more”
…—U²*«  Â—UH�«   UJ³ý w	 d	 Òu²�

 0.1%  W³�MÐ …bzUH�«  vI³ð Ê√  l�uð√  ∫dJOÐ ÊuO�ð
WO³KÝ  …bzU	  ÃUN²½≈  bF³²Ý√Ë  2016  W¹UN½  v²Š

 r��  d??¹b??�  ¨d??J??O??Ð  Êu??O??�??ð  b??O??�??�«  VOIFð  w??K??¹  U??L??O??	
 WO½UJ�≈  ‰u???Š  ¨  qO²M�d�  p??M??Ð  w??	  W??O??�U??*«  ÊËR??A??�«
 …dOš_«  lOÐUÝ_«  w	  Æœö³�«  w	  WO³KÝ  …bzU	  ÃUN²½«
 ÂUO�  WO½UJ�«  ‰u??Š  ÂU??F??�«  ‘UIM�«  Èd??š√  …d??�  l??�b??½«
 W�Uš  ¨WO³KÝ  …bzU	  ÃUN²½SÐ  qOz«dÝ«  pMÐ  WE	U×�
 Êu??½U??�  dNA�  pKN²�LK�  —U??F??Ý_«  ‰Ëb???ł  d??A??½  b??F??Ð
 ¨©WzU*UÐ  nB½  h�U½®  0.5%≠  mKÐ  Íc??�«Ë  w½U¦�«
 WO³K��« …bzUH�« WÝUOÝ sŽ ÊöŽù« »UIŽ√ w	 p�c�Ë
 ‰Ëb�« s� œbŽË ÊUÐUO�« q¦� ¨r�UF�« w	 Èdš√ ‰Ëœ w	
 w²�« U??¼d??O??žË ©„—U???/«b???�«  ¨b??¹u??�??�«® W??O??ÑU??½b??M??J??Ýô«
 ‰uŠ  Í√—  …—u??K??Ð  q??ł√  s??�Ë  ÆWO³K��«  …bzUH�«  XIÒLŽ
 V−¹  ¨qOz«dÝ≈  w	  ô  Â√  WO³KÝ  …bzU	  ÃUN²½«  WO½UJ�≈

 w	Ë Æ ‰Ëb�« iFÐ w	 WÝUO��« Ác¼ ÃUN²½≈ v�≈  œ√ w²�« »U³Ý_« w	 —u×L²�«
 WKLKFK�  «bł  Íu�  ·d�  dFÝ  ∫5O�Oz—  5³³Ý  v�≈  …—U??ýù«  sJ1  ‚UO��«  «c¼
 WO�UŽ   «bzUŽË  ‰Ëb??�«  Ác¼  Èb�  W�	UM*«  …—bIÐË  d¹bB²�UÐ  Òd{√  Íc�«  WOK;«
 …dOF�ð  l{Ë  v�≈   œ√  w²�«Ë   «uMÝ  dAŽ  ‰öš  WO�uJ(«  s¹b�«   «bMÝ  w	
 dÞU� vKŽ ÍuDMð ô w²�«  «—UIF�« Ê√ –≈ ¨—uNL−K� œUL²Žù« dÞU* « Îbł WO�UŽ
 W³ðd²*«  …dOF�²�«  …b??ŽU??�  — Òd??I??ð  w??²??�«  w??¼  WO�uJ(«  s??¹b??�«   «b??M??Ý   «b??zU??ŽË
 qJOA�«  ·d�  dFÝ  ¨qOz«dÝ≈  W??�Ëœ  w	  ÂuO�«  Æ—uNL−K�   «œUL²Ž«  .bIð  vKŽ
 l�  W½—UI�  p�–Ë  ¨ öLF�«  WKÝË  Ë—uO�«  ¨—ôËb�«  qÐUI�  w−¹—bð  qJAÐ  lł«dð
 qOz«dÝ≈ w	 s¹b�«  «uMÝ  «bzUŽ p�– v�≈ W	U{ùUÐ ¨ 2015  Ë 2014   «uM��«
 Ê√  UÔ¦³Ž  fO�Ë  ¨1.8%   ?Ð  — ÒbIðË  « Îbł  WO½b²�   U¹u²��  bNAð   «uMÝ  10  …d²H�
 ©U Î�uLŽ   «œUL²Žù«Ë  ©U²MJA�®  ÊUJÝ≈  ÷Ëd�®  —uNL−K�  WBB*«   «œUL²Žù«
 cš_«  ÂbŽ  l�®  …dOš_«   «uM��«  ‰öš  w�U*«  ÂUEM�«  w	  WO�UŽ  …dOðuÐ  lHðdð
 oKF²ð  ô  »U³Ý_  XCH½«  w²�«  ¨…dO³J�«  `�UBLK�   «œUL²Žù«  —U³²Žù«  5FÐ
 U*UÞ  p�c�  Æ©w	dB*«  ÂUEM�UÐ  ‰U*«  ”√—  w	  hIM�«  ”UÝ_UÐË  –  d¹dI²�«  «cNÐ
  öLF�«  qÐUI�  Z??¹—b??²??�U??ÐË  WKOK�  W³�MÐ  u??�Ë  ¨l??ł«d??²??¹Ë  nFC¹  qJOA�«  Ê√
  «bzUŽ Ê√ U*UÞË ¨© öLF�« WK ÒÝ® qOz«dÝ≈ UNO�≈ — ÒbBð w²�« ‰Ëb�« w	 WOÝUÝ_«
 …bzU	  ÃUN²½ù  WO½UJ�≈  „UM¼  Ê√  bI²F½  ô  ¨« Îbł  WCHM�  WO�uJ(«  s¹b�«   «bMÝ
 …œU??¹“  Ë√  WO³KÝ  …bzU	  ÃUN²½ù  …uŽb�«  ÊU??	  ¨p??�–  vKŽ  œ“  ÆqOz«dÝ≈  w	  WO³KÝ
 w	 UÎO�UŠ ÁbNA½ Íc�«  uLM�«  RÞU³ð Ê_ p�–Ë ¨W×O×� X�O� ÍbIM�«  ÷ËdF*«
 Íe�d�  pMÐ  q�  Ë√  qOz«dÝ≈  pMÐ  UNÐ  r ÒJ×²¹  W¹bI½  q�«uŽ  sŽ  U ÎLłU½  fO�  œö³�«
  ôU−� w	 W¹—c'« W¹uOM³�«   UŠö�ù« s� b¹e*UÐ W³�UDLK�  X�u�«  ÊUŠ Ædš¬
 ¨ «b ÒF*«Ë  …eNł_«  w	   «—UL¦²Ýô«  ¨pO²¹UN�«  ¨WO²×²�«  vM³�«  ¨rOKF²�«Ë  WOÐd²�«
 WBBš  ¨©U??O??łu??�u??M??J??ð  u??½U??½  ®  W??I??O??�b??�«  WOłu�uMJ²�«  ¨…— Òu??D??²??*«  W??ŽU??M??B??�«
 ¨U¼dOžË VOÐ√ qð w	 W¹bIM�« ‚«—Ë_« W�—uÐ WDÝ«uÐ W¹e�d� WO�uJŠ  U�dý
 l�u²½ ÆWO³KÝ W³�½ v²Š …bzUH�«  iHÐ qOz«dÝ≈ pMÐ WE	U×� W³�UD� s� ÎôbÐ
 Ê√  l�u²½  UL�  ¨2016  W¹UN½  v²Š  œö³�«  w	  0.1%  W³�MÐ  …bzU	  vKŽ  WE	U;«
 w	   U??�—u??³??�«  —«d??I??²??Ý«  ‰ö??š  s??�  …b×²*«   U??¹ôu??�«  w??	  …bzUHK�  d??š¬  l??	—  r²¹
 ¨ U�dAK�  WFÐU²�«  s??¹b??�«   «b??M??ÝË  r??N??Ý_«  w??	  —UL¦²Ýô«  v??�≈  …œu??F??�«  ¨r�UF�«
 ŸU??H??ð—≈  ¨bOF³�«  Èb???*«  vKŽ  WO�uJ(«  s??¹b??�«   «b??M??Ý  vKŽ    «b??zU??F??�«  ŸU??H??ð—«Ë

ÆÂuO�« w¼ UL� lzUC³�« —UFÝ√ vKŽ ¡UIÐù«Ë r�UF�« w	 —ôËb�«

u½UÝ s� b¹bł
 12 –   5²I³DÐ  ÒwKLÔ�Ë  rŽU½  XO�«uð  ‚—Ë –  Soft

°·UF{√ 3  ?Ð ‰uÞ√ WÒH�

 ¨t²½UO�Ë  XO³�UÐ  W¹UMF�«   U−²M�  ‰U−�  w	  …bz«d�«  WOKOz«dÝù«  W�dA�«  u½UÝ
 XO�«uð ‚—Ë ∫Soft  u½UÝ eÒOL*« UN−²M� ÷dFðË Y¹b×²�«Ë b¹b−²�« w	 dL²�ð
 WÒOLJ� W¹ËU��Ë ·UF{√ 3  ?Ð ‰uÞ√ WÒH� 12  X	uÝ u½UÝ ¨5²I³DÐ ÒwKL�Ë rŽU½

Æs¹e²�« WŠU�� s� 60%  W³�MÐ dÒ	uð ¨WÒ¹œUF�« …u³F�« w	 WÒH� 36  w	 ‚—u�«
 ‰U??L??F??²??Ýù« W???Š«— d??O??	u??ð t??	b??¼ ¨u??½U??Ý s??� w??	U??{≈ q??N??Ý Òq???Š u??¼ Soft  u??½U??Ý
 vKŽ  Íu²%  …u³FÐ  dÒ	u²�  X	uÝ  u½UÝ  XO�«u²�«  ‚—Ë  ¨pKN²�LK�  s¹e²�«Ë
 ÆWÒ¹œUF�« …u³F�« w	 WÒH� 36 w	 ‚—u�« WÒOLJ� W¹ËU��Ë ·UF{√ 3 ?Ð ‰uÞ√ WÒH� 12
 o¹dÞ  sŽ   W¾O³�«  vKŽ  ÿUH(«  w	  r¼U�¹Ë  WHK�«  dOOGð  …dOðË  s�  qKI¹Ë  UL�
 s�  qKI¹  w�U²�UÐË  qO�u²�«Ë  nOKG²�«  œ«u�  ¨ÊuðdJ�«   UÒH�   U¹UH½  w	  dO	u²�«

ÆW¾O³�«Ë  ¡«uN�«  À ÒuKð
 ¨…œu'« w�UŽË rŽUM�«  ‚—u�« s� WŽu²B� Soft  u½UÝ WŽuL−�  U−²M� lOLł

 ÆWKÒ�b Ô�Ë  WÒOKL�  W�uFMÐ

 
 Marketest  ”UOI�Ë w*UF�« Opensignal  ”UOI�

∫Ê«b�R¹ 2015  ÂUFK�
 …œułË —UA²½ô«Ë WŽd��« YOŠ s� v�Ë_« w¼ dMð—UÐ

szUÐeK�  Î¡U{—«  d¦�_«Ë W�b)«
Open≠  ”UOI�   UŽöD²Ý«  ZzU²½  Î «d??šR??�   dA½

 ¨2015 ÂUFK� Marketest  ”UOI�Ë w*UF�«  signal
  U�—U�  vKŽ  dMð—UÐ  W??�—U??�  ‚uHð  v??�≈  dOAð  w??²??�«Ë
 vKŽË ¨fO¹UI� …ÒbFÐ qOz«dÝ« w	 Èdš_«  ôUBðô«
 W??Žd??�??�«Ë W??�b??)« …œu????łË s??zU??Ðe??�« v???{— ¨U???N???Ý√—
 w*UF�«  opensignal  ”UOI�  V�×ÐË  Æ—UA²½ô«Ë
 ‰U−�  w	  r�UF�«  Èu²��  vKŽ   U½—UI�  Íd−¹  Íc�«
 —UA²½« Èb�Ë lÐ«d�« qO'« WJ³ý w	 `HB²�« WŽdÝ
 w	  …dL²��  dMð—UÐ  ÒÊQ??	  ¨‰Ëb??�«  nK²�  w	  WJ³A�«
 WŽd��« YOŠ s� qOz«dÝ« w	  ôUBðô« ‚uÝ …œU¹—
 Î̈U??I??ÐU??Ý  !«—Ë√  ¨d??M??ð—U??Ð  s??zU??Ð“  ÒÊ√  –≈  ¨W??O??D??G??²??�«Ë
 qO'«  WJ³ý  w??	  d??³??�_«  `HB²�«  WŽd�Ð  ÊuF²L²¹
 ¨WO½U¦�«  w??	  X¹UÐ  UGO�  35  v??�≈  qBð  w??²??�«Ë  l??Ð«d??�«
 UGO�  22  Ë  ÂuJKÝ  W�dý  w??	  X¹UÐ  UGO�  24  qÐUI�
 Î̈ «—UA²½« lÝË_« w¼ dMð—UÐ ÒÊ√ UL� ÆÊuHKOÐ w	 X¹UÐ
 44%  qÐUI�  ¨W�Ëb�«  WŠU��  s�  67%  wDGð  YO×Ð
 v�≈   ÆÊuHOKOÐ  W�dA�  35%  j??I??	Ë  ÂuJKÝ  W�dA�
 h×H¹  Íc??�«  Marketest  ”UOI�  ÒÊS??	  ¨p??�–  V½Uł

 ¨dMð—UÐ szUÐ“ ÒÊ√ –≈ ¨dMð—UÐ W�dý ‚ ÒuHð v�≈ dšü« u¼ dOA¹ ¨szUÐe�« v{— Èb�
  U�dA�«  szUÐeÐ  ÎW½—UI�  ¨W??�b??)«  Èu²��  s??Ž  ÎU??{—  d??¦??�_«  r??¼  Î̈UIÐUÝ  !«—Ë√
 WÒOłu�uMJ²�«  …œU¹d�«Ë  WÒO�«bB*«Ë  WÒOMN*U�  dO¹UF*«  WÒO³�Už  w	  p??�–Ë  ¨Èd??š_«
 nðUN�«  vKŽ  dB�_«  —UE²½ô«  s??�“Ë  ÎU�bIð  d¦�_«  WJ³A�«  w	  `HB²�«  WŽdÝË
 w	  t²³ž—  sŽ  dÒ³Ž  s�  d¦�√  r¼  dMð—UÐ  szUÐ“  ÒÊS	  p�–  v�≈  ÎW	U{≈  ¨W�b)«  wIK²�
 ¡U�b�ú�  W�dAK�  ÂULC½ô«  vKŽ  WO�u²K�  Áœ«bF²Ý«  s??ŽË  W�dA�«  w	  ¡UI³�«
 WÒO�«bB�Ë  WÒOMN�  vKŽ  Ÿö??D??²??ÝôU??Ð  „—U???ý  Íc???�«  —u??N??L??'«  v??M??Ł√Ë   Æ·—U???F???*«Ë
 d³Ž  ¨ U�b)«  wIKð  WŽdÝË  W�b)«  …œu−Ð  œU??ý√  UL�  ¨dMð—UÐ   U�bš  wÐËbM�
 ÎW½—UI�  dOBI�«  —UE²½ô«  s�eÐ  WÒOHðUN�«  W�b)«  eÒOL²ð  YO×Ð  ¨WÒOHðUN�«   UŁœU;«
 ∫‰U�  wÐdF�«  lL²−*«  w	  dMð—UÐ  o¹u�ð  d¹b�  ¨ÍËbŽ  b³Ž  ÆÈdš_«   U�dA�«  l�
 s�  …—«bB�«  w	  ¡UI³�«  vKŽ  UM�dŠ  fJFð  —UA²½ô«Ë  WŽd��«  ”UOI�  ZzU²½ò
 W	U{ùUÐ  ¨vK¦*«  …—uB�UÐ  szUÐe�«  ¡U??{—ô  p??�–Ë  W�ÒbI²*«  UOłu�uMJ²�«  YOŠ
 UNO�u½  w²�«  …dO³J�«  WÒOL¼_«  fJFð  szUÐe�«  v??{—  ”UOI�  ZzU²½  ÒÊS??	  p??�–  v??�≈
 WÒO�uO�«  œuN'«Ë  ¨UMMzUÐe�  ÎWÒOMN�Ë  Î…œu??ł  d¦�_«  W�b)«  .bI²Ð  oKF²¹  U�  qJ�
  U�b)«  wIK²�  szUÐeK�  UN�ÒbI½  w²�«  WŽuM²*«   UÒO½UJ�ô«Ë  ¨UN�c³½  w²�«  WH¦J*«Ë
 dMð—U³�  WFÐU²�«   U�b)«  e�«d*  lÝ«u�«  —UA²½ô«  V½Uł  v�≈  ¨WŽdÝË  W�uN�Ð
 U¼d	u½  w²�«  W�ÒbI²*«  UOłu�uMJ²�«Ë  W�Uš  wÐdF�«  lL²−*«Ë  œö³�«  ¡U×½√  q�  w	
 dL²�MÝË  ÎU??L??z«œ  U??¼U??¹«  U½u×M1  w²�«  WI¦�«  vKŽ  UMMzUÐ“  dJA½  s×½  ÆU??¼d??O??žË

Æåd¦�√  U¼e¹eFðË WI¦�«  Ác¼ vKŽ ÿUH(« qO³Ý w	 WKzUN�«  œ—«u*«  —UL¦²ÝUÐ






