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األمم  أعلنته  الذي  العاملي  املرأة  عيد  أيام  قبل  صادف 
النساء  ملاليني  وتــظــاهــرات  مسيرات  إلحــيــاء  املتحدة 
والرجال في أنحاء أوروبا جرت في العام 1911 مطالبة 
العمل  في  املجاالت،  كل  في  اجلنسني  بني  باملساواة 
والسياسة واملجتمع وغيرها. ومن يومها وأعيننا على 
وقد  اجلنسني،  بني  املساواة  نرى  أن  نريد  القضية،  هذه 
لنربط  الفرصة  ننتهز هذه  املجتمعات.  حتققت في كل 
األم  عيد  هي  ــرى  أخ مناسبة  ــني  وب املناسبة  هــذه  بني 
نصف  هي  األم  املــرأة  أيضا.  الشهر  هذا  ُيصادف  الذي 
املجتمع الذي ينبغي أن يأخذ كامل دوره في العمليات 
االجتماعية كافة.  صحيح أن املناسبتني جاءتا لتذكر 
أدوارها  في  باملرأة  الذكورية  واملجتمعات  الرجولة  مملكة 
هذا  ومع  وإنصافها،  حقوقها  إحقاق  وبوجوب  املختلفة، 
الورود  فإننا نرى في املناسبتني فرصة للمعايدة. فكل 
وكل  التقدير  كل  وجداتنا.  وأخواتنا  وبناتنا  ألمهاتنا 
حتّضرت  التي  احلياة  هذه  في  لنا  يصنعنه  ملا  االحترام 
على أيديهن وأصواتهن وحضورهن معنا. ما من حياة 
ناهيك  هذا  ــا.  أدواره أحد  في  املرأة  بدون  تكتمل  أحد 
عن الُبعد األخالقي الذي يوجب على كل رجل، صغيرا 
كان أم كبيرا، أن يأخذ املسؤولية مع املرأة في إنصافها، 
نظرة  لها.  وكرمية  حــرة  حلياة  الــشــروط  أفضل  وتوفير 
دور  أي  لنا  ستكشف  كمجتمع  حياتنا  إلى  متأنية 
املرأة، وأي إجنازات حتقق في  تلعبه  رئيس وهام وجدي 
كل مجال ومجال. نأمل أن يأتي يوم حتظى فيه املرأة 
بحقوقها كاملة في كل شيء لكن األهم أن نعمل من 
أجل هذا اليوم. وعلينا جميعا صغارا وكبارا أن تشكل 

املتجدد  والربيع  للعطاء  رمزا  واألم  باملرأة  االحتفاالت  هذه 
والتضحية التي ال تنضب عند أمهاتنا، ونختتم مبا قاله 
أحد احلكماء: قلب األم كعود املسك، كلما احترَق فاح شذاه

U ÎLz«œ UM³Fý Òn� w�
تطلع شعبي عام  املشتركة مع  القائمة  يتماشى تشكيل 
واإلرادة  اجلامعة  املرجعية  وتشكيل  القيادات  توحيد  إلى 
الدولة  مقابل  األفــضــل  التموضع  مــن  كجزء  اجلماعية 
للراي  استطالع  كل  بل  والتمييز.  اإلقصاء  وسياسات 
إلى  أهلنا في حيفا أشار  أجريناه نحن في اجلمعية بني 
وجود هذا التطّلع وبقوة. من هنا أهمية أن نأخذ هذا األمر 
بعني االعتبار لدى حتديد موقفنا من اجلولة االنتخابية ومن 
املشتركة  القائمة  إلى  ننظر  ال  حتديدا.  املشتركة  القائمة 
من  حلقة  هي  بل  لها  اختزاال  وال  عندنا  السياسة  نهاية 
حلقات نشاطنا وعملنا السياسيني. وهناك حلقات أخرى 
تتجّسد في احلكم احمللي وفي مرجعيات جامعة  كلجنة 
املجتمع  ومؤسسات  محلية  ومنظمات  أطر  وفي  املتابعة 
وكلها  السياسي  املشهد  تشكل  مجتمعة  كلها  املدني. 
الفلسطينيني  للعرب  السياسية  القوة  تشكل  مجتمعة 
في إسرائيل. ومن هنا أهمية أال نحّمل القائمة أكثر مما 
على صعيد  وتاريخي  هام  رأينا  في  وهو  دور  من  حتمله 
وجناحها  وعملها  تشكيلها  شــأن  من  مجتمعنا.  جتربة 
جديدة  ملرحلة  فاحتة  يكون  أن  االنتخابات  وبعد  انتخابيا 
ينبغي  بل  السياسية.  واملمارسة  السياسي  االنتظام  من 
لهذا البناء إذا ما ترّسخ أن ينعكس على شكل تعاملنا 
العنف  رأسها  وفي  داخلية  أخرى  مواضيع  مع  كمجتمع 
البلدة  في  القوى  وتعاون  والتطوير  البناء  أو  والتفكك 
الواحدة والسلطة احمللية الواحدة. وال ننسى طبعا في أي 
دولة نعيش، وما هي التحديات وَمن هم اخلصوم. في جو 
عنصري موبوء وسياسات إقصاء واضطهاد ال بّد من سقف 
تنظيمي لألقلية العربية، واألفضل أن يجّسد إرادة جامعة 
قدرة  جتّسد  املشتركة  القائمة  إن  ممكن.  حد  أقصى  في 
مجتمعنا على تشخيص نقاط االتفاق واملُشترَك وتغليبها 
بشكل  التموضع  في سبيل  وهذا،  االختالف.  نقاط  على 

أما  قائمة.   بّد  ال  التي  العنصرية  موجات  أمام  أفضل 
بالنسبة للعبة االنتخابية فُتبرز أهمية أن يخرج املواطنون 
العرب للتصويت ألن مجرّد اجللوس في البيت مقاطعًة أو 
تكاسال، من شأنه أن يصّب في خانة اخلصوص العنصريني، 
وهم ُكثر في هذه البالد ألسفنا الشديد. ليس لنا متسع 
ألن  االقتراع،  عملية  فنقاطع  طمأنينة،  أو  دمقراطية  من 
شيئا هنا أو هناك ال ُيعجبنا. وال ُميكننا التنظير ملقاطعة 
في أجواٍء اختار غالبية مجتمعنا أن ُيشارك ويؤّشر احلقل 
من  حكومة  في  املشاركة  إمكانية  إسقاط  عدم  إلى  بقوة 
احلسبان. إن مجتمعنا، وهذا ما نلمسه وتؤّكده استطالعات 
الرأي، يريد أن تتحسن شروط حياته ومستوى معيشته. 
بجد  إليه  وصل  الذي  موقعه  يتحسن  أن  يريد  واحد  كل 
احلّر  العيش  ولنفسها  ألسرتها  تريد  واحدة  كل  واجتهاد. 
الكرمي. كل شاب يريد فرصة بناء بيت وكل سلطة محلية 
خريجة  كل  واإلعمار،  للتطوير  مفّصلة  خرائط  إجناز  تريد 
وكل خريج جامعة يريد فرصة عمل ذهبية ـ هذه احتياجات 
يومية تأتي القائمة لُتجيب عليها وحتاول حتقيقها. وهي 
القائمة التي تشكل سّدًا منيعا أمام العنصرية ومن موقع 
قوة. وهي القوة السياسية التي ستشّد جلهة شعبنا ونيل 
إليه  نطمح  الذي  العادل  السالم  وحتقيق  املشروعة  حقوقه 
في صّف  الوقوف  من  لنا  بّد  ال  هذا  كل  جميعا.  ألجل 
شعبنا إلى جانب قائمته كجزء من واجب وكممارسة لوعي 
سياسي وفعل مؤّثر. من موقع إدراك وعقالنية ال من موقع 

تعصب أو رومانسية.
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آخر  ينبغي. كان  مما  أكثر  العنف رأسه  يرفع  ملرة  من مرة 
املرات احداث هذا االسبوع التي تعرض بها أحد الطالب إلى 
إطالق نار. وهي ليست املرة األولى التي يطل العنف علينا 
من أحيائنا وشوارعنا مهما كانت أسبابه ودوافع منفذيه، 
فالنتيجة واحدة والضحية قد تكون بريئة! ال نريد تعداد 
اجلرائم وحوادث العنف التي طرأت في اآلونة االخيرة لكننا 
ال نزال نذكرها ونذكر ضحاياها. وعلينا أن نظّل بيد على 
إلى  تتحول  فقد  انفلتت  إذا  التي  الظاهرة  حيال  النبض 

كارثة في مجتمع يستحق أفضل حياة وأفضل مستقبل 
ألبنائه. وألننا ال نؤمن بالنوايا وحدها فإن علينا أن نكرر 
دعوتنا للعمل، كل واحد من موقعه وفي مؤسسته، فاألب 
واالم في البيت واملعلم في الصف ورجل الدين في املسجد 
للعنف  التصدي  مسؤولية  يتحّمل  منّا  كل  والكنيسة. 
وأسبابه وُمحدثيه، ولو كانت هذه املسؤولية محدودة. لكن 
الظاهرة  جلم  عن  املسؤولية  يتحّمل  من  أول  هي  الشرطة 
هذا  في  العمل  من  بالكفاية  تقوم  ال  وهي  منها.  واحلــّد 
قد  ومظاهره.  العنف  ضد  نربي  أن  نحن  وعلينا  الباب. 
بتنشئة  ضلوعها  حيث  من  بذلك  مكّلفة  املــدارس  تكون 
األجيال لكن لكل مؤسسات املجتمع أدوارها في هذا.  ال 
بّد من تشبيك وتعاون وتنسيق حتى تثمر اجلهود في احلد 
من الظاهرة. واقتراحنا أال تنحصر زاوية نظرنا في كيفية 
احلد من العنف، بل أن تتسع لترى أهمية البناء والتطوير 
والعمل على اإلنسان، والقيم احلضارية كجزء من عملية 
العنف  باعتبار ذلك وقاية من  البناء احلضاري ملجتمعنا، 
تتطلب  العنف  فمواجهة  أسبابه.  من  احلد  أو  وأشكاله، 
ليس معاجلته بل التربية االجتماعية على قيم إنسانية 
هي نقيض للعنف ودالالته. في مرات سابقة شهد فيها 
مجتمعنا حاالت عنف، ملسنا حتّمسه للرّد بفعل ونشاط 
في  حيفا  في  عربية  تظاهرة  أكبر  فعال  شهدنا  وقد  ما. 
مجتمعنا  في  أن  ونعرف  العنف.  ضد  األخيرة  السنوات 
نشاطات  في  الساحة  إلى  تنزل  أن  ُميكن  هائلة  طاقات 
درءا للعنف. وما علينا سوى تنظيمها. وأملنا في اجليل 

الشاب أكبر من خوفنا من العنف.

5�Š bý«— dŽUA�« Ê«błË w� UHOŠ
جنتي حيفا

أتيت الّطب في نيويورك
أطلب منه مستشفى

فقالوا:
أنت مجنون

أمامك جنة الدنيا
ولست ترى سوى حيفا.
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يني وجميع أقربائهم  ّل آل عب
وأنسبائهم في حيفا واخلارج 

يدعونكم ملشاركتهم 
قداس وجّناز السنة 

ي طّيب الذكر راحة للمرحوم الغال

w M O K � � f �d � « Òb � 	
وذلك يوم السبت املوافق 21/3/2015 

ّسابعة مساًء ّساعة ال في متام ال
ياس للروم الكاثوليك في كنيسة مار إل

شارع عني دور 23 - حيفا
cš√ »Òd�«Ë vDŽ√ »Òd�«
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عقد مساء اجلمعة املاضي، في قاعة «هموشافاه» 
باحلي األملاني في مدينة حيفا، املهرجان االنتخابي 
للقائمة املشتركة، وحضره عشرات من ابناء حيفا. 
وعقد املهرجان مبشاركة احملامي أمين عودة ابن مدينة 
حيفا ورئيس القائمة املشتركة، د. باسل غطاس عن 
التجمع الدميقراطي، د. أحمد الطيبي عن العربية 
عضو  األخيرة  بالدقائق  اعتذر  فيما  للتغيير، 
واستهل  املشتركة.  عن  غنامي  مسعود  الكنيست 

أن  على  فيها  أكد  بكلمة،  غطاس  باسل  النائب 
اجلماهير العربية تصنع التاريخ، وتسجل محطات 
هامة تعيشها الشعوب. وقال إن هذه املرة ليست 
كباقي املرات، حيث يعمل اجلميع ككتلة واحدة. 
وأضاف أن نسبة احلسم ليست هي السبب الوحيد 
أن سيناريو  املشتركة، مؤكًدا  إلى إجناز  أدى  الذي 
القيادات  قررته  ما  لكن  متواجًدا،  كان  القائمتني 
السياسية، هو السير مًعا بقائمة مشتركة. وبهذه 
فهنالك  الشعب،  مطالب  حّققنا  نحن  الشراكة 
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قبل،  من  بتاريخنا  يكن  لم  شامل  وطني  إجماع 
على أن نسير مع بعضنا البعض، هذه انتخابات 
غريبة ألنه ألّول مرة نشعر بنتائج االنتخابات قبل 
«أقمنا  قائًال:  عودة  أمين  احملامي  وحتدث  املوعد. 
هذا التحالف في ظروف غير طبيعية، وهذه املرة 
اتفق العرب على ان يتفقوا، نحن جزء من الشعب 
وبني  فتح  بني  ــه  ذات على  املنقسم  الفلسطيني 
حماس، نحن اليوم نأتي بنموذج مغاير، نستطيع 
أن نقول عن هذه احلكومة الكثير الكثير، رئيس 
احلكومة يقول إّن اخلطر احلقيقي على دولة إسرائيل 
ليس الفلسطينيني في الضفة والقطاع، إّمنا العرب 
هو  واملثلث  حيفا  أهالي  بني  الفرق  إسرائيل،  في 
أن الدولة ال تستطيع أن تضع احلدود بني العرب 
واليهود في حيفا. وأضاف أّن الدولة تضع أهالي 
أن  يجب  التالي،  للمخطط  ــرف  ال على  حيفا 
نساهم كي ال تعود هذه احلكومة مرة أخرى، صانع 
هذا التحالف هو هذا الشعب، الشعب نادى ونحن 

لبينا النداء، أكثر شيء عمل على شرذمة شعبنا 
ظلت  إذا  لكن  احمللية،  السلطات  انتخابات  هو 
العني بالعني، سنبقى بدون عيون، نريد أن نؤسس 
وأدعوكم  اليمني،  نسقط  أن  يجب  جديدة،  ملرحلة 
الى التصويت للقائمة املشتركة». ثم حتدث النائب 
«ليس  كلمته:  في  قال  الــذي  الطيبي،  د.أحمد 
أصواتكم،  ونطلب  هنا  جنلس  أن  عاديا  مشهدا 
مطلب  هي  التي  الوحدة  بفضل  حتقق  هذا  لكن 
الشعب، هذه املرة اهتمام الشعب باالنتخابات هو 
ليبيرمان الذي رفع نسبة  النظير،  اهتمام منقطع 
ال  اإلسالميون  يتحدوا،  لن  العرب  إن  قال  احلسم 
يخوضون االنتخابات مع الشيوعيني، هذا يثبت 
أن ليبيرمان يفهم اللغة العربية، وبهذا نحن خيبنا 
ضغط  هنالك  كان  القائمة  تشكيل  بعد  آماله، 
في  مثيل،  له  نشهد  لم  معقول  غير  جماهيري 
اجلمهور  تفاعل  في  صعود  هنالك  األخيرة  الفترة 
مع القائمة وهذا ينعكس في نتائج االستطالعات. 
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النادي  ألعضاء  فرع.  كل  في  املوجودة  وللتشكيلة  احلملة  في  املشِاركة  للسلع  احلملة,  لشروط  خاضع  احلملة.  مخزون  نفاذ  حتى  او  احلمالت سارية حتى 21.3.15 
ممن عضويتهم سارية املفعول وللمنضمني اجلدد. في ايالت االسعار ال تشمل ض.ق.م. 
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«أنا أسأل: من أين تعّلم (تنظيم) داعش هذه اجلرائم؟ ابحثوا 
عّما فعلته احلركة الصهيونية عام 48، عمليات االغتصاب، 
السلب، القتل، واملجازر، التي اقُترفت في هذه املناطق أيًضا». 
للجبهة  اإلعالمي  الطاقم  رئيس  زعــاتــرة،  رجــا  قاله  ما  هــذا 
الدميقراطية للسالم واملساواة، خالل مشاركته يوم الثالثاء في 
إلى  ايالن مناظرة سياسية،  بار  انتخابية في جامعة  مناظرة 
اليهودي)  (البيت  اريئيل  أوري  اإلسكان  وزير  من  كل  جانب 
والنائب زئيف إلكني (الليكود) والنائب إليعزر شطيرن (يش 
«يسرائيل  قائمة  عن  ومندوب  (ياحد)،  مارزل  وباروخ  عتيد) 
اإلسالم  «خطر  حول  ســؤال  على  رًدا  زعاترة،  وتابع  بيتنو». 
محاولة  «هناك  املناظرة:  عريف  تعبير  حسب  الراديكالي» 
هذا  كــان  إذا  اإلســالم.  ليس  هــذا  بالتطرّف..  ــالم  اإلس لوصم 
(مشيرًا إلى مارزل) هو اليهودية، فذاك (داعش) هو اإلسالم. 
اإلسالم احلقيقي هو دين رحمة وتقّبل اآلخر». وأكد أن القائمة 
وجرائمه،  داعش  ضد  جازًما  حاسًما  موقًفا  أصدرت  املشتركة 

االسترايتيجي  الشريك  هو  داعــش  أن  نرى  «نحن  مضيًفا: 
آخر  ســؤال  على  ورًدا  اإلسرائيلية».  السالم  رفض  لسياسة 
عّما إذا كان يعتبر «حماس» حركة إرهابية، قال زعاترة: «ال. 
الفلسطيني.  بالطبع ال. حماس هي جزء شرعي من الشعب 
ومن حق الشعب الواقع حتت االحتالل أن يقاوم االحتالل. هذا 
صحيح في فييتنام وصحيح هنا وصحيح في كل مكان». 
وكان زعاترة قد قال في مستهّل املناظرة: «اخليارات السياسية 
واضحة؛ فمن يريد دولة ابارتهايد ومواصلة االحتالل واالستيطان 
والعنصرية والفاشية والتمييز، فعليه التصويت لهذه األحزاب، 
أما من يريد السالم العادل وقيام دولة فلسطينية ومن يريد 
الدميقراطية واملساواة والعيش املشترك، فليس أمامه من بديل 
حفيظة  زعاترة  تصريحات  وأثــارت  املشتركة».  القائمة  سوى 
يحرّضون  فانهالوا  الصهيوني»،  و»املعسكر  اليمني  أحــزاب 
وشبكات  اإلعــالم  وسائل  في  املشتركة،  القائمة  وعلى  عليه 

التواصل االجتماعي. 
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في األشهر األخيرة، ّمت تسجيل ارتفاع ملحوظ 
في نسبة االعتداءات اجلنسّية في ِمنطقة حيفا 
والـ»كريوت»، وقد ّمت االعتداء في إحداها على 
وحتت  وحشّي  بشكل  الّنهار،  وضــح  في  فتاة 
بطعن  قــام  حيث  بالّسكني،  املعتدي  تهديد 
املعتَدى عليها تارًكا على جسدها آثارًا وندوًبا. 
الّشرطة  تتمّكن  لم  الّسطور  هذه  كتابة  وحّتى 
من إلقاء القبض على املعتدي. وفي ظّل موجة 
االعتداءات األخيرة املُقلقة، خرجت فتاة حيفاوّية 
من  املتأّخرة  املساء  ساعات  في  عاًما)،   27)
أّول أمس األربعاء، للركض – كعادتها – على 
شاطئ البحر. وعلى مقربة من معهد األبحاث 
بحسب اّدعائها  البحرّية ّمت االعتداء عليها – 
– من قبل رجل تواجد في اِملنطقة حتت تهديد 
وضرب وقام باغتصابها والفرار من املكان. وقد 
قّدمت الفتاة شكوى في الّشرطة، وبدورها قامت 
الّشرطة بعملّيات بحث وراء املعتدي وعملّيات 
عليه،  القبض  لهدف  الّنطاق  واسعة  حتقيق 
وحماية الفتيات من طائلة االعتداءات اجلنسّية.

 w � l �Ë Íc �« —U �H �ô«
WO zUM � »U 
 �_ ÊU � —«b N �«

UHO� q�«d*
أسباب  في  حققوا  اّلذين  اإلطفاء  ــال  رج عثر 
ــوتــس، في  ــي شـــارع هــحــال ــفــجــار ف ـــوع االن وق
االشتباه  إلى  تشير  أدلة  على  الهدار،  منطقة 
اقتضى  مما  جنائية  بدوافع  وقع  االنفجار  بأن 
تدخل الشرطة والشروع بالتحقيق في احلادث. 
العمر،  29 من  يبلغ  الشرطة مواطنا  واعتقلت 
وجاء من مستشفى  باحلادث.   معه  للتحقيق 
رمبام أن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، 
والتي أـصيبت باالنفجار بإصابات خطيرة، ال 
املكثفة،  العناية  قسم  في  العالج  تتلقى  تزال 

بينما احلالة الصحية ألخيها ال تدعو للقلق.

”UM � ÒM �« Íœ«Ë —U Ò&Ë ÊU ÒJ �
W�d �A*« WL zUI �« l � 

÷u� qz«Ë
ــاء  ــاب األحــي ــب ــات وش ــدد مــن شــاب ــام ع ق
ّية  حزب أطياف  من  احليفاوّية،  ّية  العرب
في  بجولة  األربعاء،  أمس  أّول  مختلفة، 
شوارع وادي الّنسناس ضمن تصوير إحدى 
ّية األخيرة.  ّية الّتلفزيون الّدعايات االنتخاب
وقد انضّم إلى هذه املجموعة من الّشابات 
«اجلبهة»  عن  البلدّية  عضو  والّشباب، 
عرين عابدي، ورئيس جلنة وادي الّنسناس 
سامي  ملحمة  وصاحب  حّجار،  فيكتور 

«التجّمع»  عن  وناشط  شاويش،  حّمودي 
أّنهم  ملراسلنا  مــؤّكــديــن  حــصــري.  ــالل  ب
موّحدون مًعا لنصرة القائمة املشتركة في 
الكنيست، لهدف الوصول إلى أكبر عدد 
واجب  من  أّنه  إلى  مشيرين  املقاعد.  من 
العربّي أن يحّكم ضميره ويصوّت للقائمة 
الوحيدة اّلتي متّثل شعبنا وحتكي باسمه، 
املشتركة.  ــة  ــّي الــعــرب القائمة  ــي  وه أال 
للقائمة  سنصوّت  الــقــادم  الّثالثاء  ــوم  ي

املشتركة..

هذا  احلليصة  حي  نساء  احتفلت 
العاملي، وسط  املرأة  بيوم  األسبوع 
وحضور  ــيــزة  مم احتفالية  ـــواء  أج
وقد  ياهف.  يونا  البلدية  رئيس 
نظمته إدارة بعثة املركز اجلماهيري 
ــــى جــانــب جــهــات  ــصــة إل ــي احلــل
قاعة  في  ــرى  أخ فعالة  ميدانية 
يوسيف.  نفيه  اجلماهيري  املركز 
ــزة  ــرك ـــال م ـــف ـــت ــت االح ــح ــت ــت واف
املركز  بعثة  في  النسائي  العمل 
طوقان،  احلليصة رميا  اجلماهيري 
وشكرت  باحلضور  رحــبــت  الــتــي 
على  عملت  التي  اجلهات  جميع 

بعثة  مديرة  أما  االحتفال.  إجناح 
املركز اجلماهيري احلليصة نسرين 
أهمية  إلى  أشــارت  فقد  مرقس، 
ــي خدمة  ــطــاء ف ــع الــتــكــاتــف وال
قال  كلمته  وفــي  ــه.  ــل وأه احلــي 
رئيس البلدية إنه يؤمن بالقدرات 
ولذا  اجلبارة،  النسائية  والطاقات 
ــرأة  ام ــل  وك النساء  يحيي  فهو 
عرض  االحتفال  وتخلل  بعيدها. 
التي  مرقس  أمل  للفنانة  غنائي 
أبدعت بغنائها، كما شمل عرض 
بدارنة،  نضال  للفنان  اب  ستاند 

الذي أضحك اجلميع.

W B O K(« ¡U � M � w MG� f �d � q �√ W�UMH �«
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ــة  ــّي ــل ــك ــب ال ــخ ــت ــن شــــــارك م
ّية في حيفا  العرب األرثوذكسّية 
األخيرة  باملباريات  األسبوع  هذا 
أللعاب  املمتاز  الـــدوري  ضمن 
شأنان.   نفيه  ملعب  في  القوى 
ــات  ــب الــطــال منتخب  ـــى  وارتـــق
حصوله  بعد  ّية  الدول للبطولة 
أّهلته  نــقــاط  مجموعة  على 
منتخب  ــا  أّم الثالثة،  للمرتبة 
للمرتبة  ــأهــل  ت فــقــد  ــطــالب  ال
املباريات  خالل  متّيز  الرابعة.  
الذي حصل  كردي  أمين  الطالب 
القفز  في  ــى  األول املرتبة  على 
الرابعة  املرتبة  وعلى  العالي، 
في القفز العريض وعلى املرتبة 
الثانية في الركض ملسافة 800 
الطالب  منتخب  مترا.  أعضاء 
هم: بشار خوري، محمد بيادسة 
قذف  مجال  في  بحوث  وحسام 
ــداد،  ــالء ح ــة، ع ــدّي الــكــرة احلــدي
مصاروة  ــر  ــي وأم غنامي  محمد 
مترا،   80 ملسافة  الركض  في 
أمين كردي، حسام بحوث وأمير 
مصاروة في القفز العريض، أمين 
كردي، وجيه مواسي وعالء حداد 
املــتــوســط ملسافة  ــركــض  ال ــي  ف
منتخب  ــــرز  أح ـــرا.  مـــت  800
الرابعة  الثانية،  املراتب  الطالب 
منتخب  ــضــاء  أع ــة.  ــس ــام واخل
الطالبات هّن: رزان قعدان، جونا 
عوض وشروق زبيدات في مجال 
ــرحــان،  ف ــان  ــي ب ــي،  ــعــال ال القفز 
في  بالن  نشاشيبي وسمر  زينة 
ــســريــع ملــســافــة 80  ــض ال ــرك ال
عوض  جونا  زايــد،  ميري  مترا، 

الكرة  زبيدات في قذف  وشروق 
احلديدّية (3 كغم) وبيان فرحان، 
ميري زايد وزينة نشاشيبي في 
 800 ملسافة  املتوسط  الركض 
باملثابرة  املنتخب  امتاز  مترا. 
التدريبات  فترة  طــوال  واجلدّية 
على  حصل  ــد  وق ــات،  ــاري ــب وامل
العديد من امليداليات والكؤوس 
توّج  السابقة حتى  الفترة  خالل 
البطولة  إلى  باالرتقاء  اجنازاته 
القطرّية أللعاب القوى باملدارس 
ُيذكر  ــمــتــاز.  امل الــــدوري  ضمن 
الرياضي  ــادي  ــن ال منتخب  أّن 
ــــوادي  ــر واحل ــواش ــع ــوف ال ــصــف ل
والثواني عشر سيشارك االثنني 
بطولة  ــات  ــاري ــب م ــي  ف ــل  ــب املــق
ــل لــلــمــدارس.  تــؤّكــد  ــي ــرائ إس
التربية  مدرّبة املنتخب ومعلمة 
الكلّية  في  والصحّية  ّية  البدن
يرتكز  الّنجاح  أّن  ملشي  راغدة 
ــداء من  ــت اب ـــّدة،  ــس ع على أس
حصص الرياضة التي تكتشف 
ــني  ــوب ــوه ـــالب امل ـــط ــــــدرات ال ق
ــم  ــه ــي قــدرات ــّم ــن ـــا، وت ريـــاضـــًي
املتواصلة،  التمارين  بواسطة 
ــق بني  ــّس ــن ــالــعــمــل امل ـــــرورًا ب م
الرياضة، وانتهاء  طاقم معلمي 
ــارف  ــع امل ــة  وجلــن اإلدارة  ــم  ــدع ب
من  للمنتخب  ــة  ــّي ــس ــوذك األرث
واملادّية. هذا  املعنوّية  الناحيتني 
الدعم ما هو إال نتيجة لإلميان 
التربية  بأهمية موضوع  الراسخ 
ّية وتذويًتا ملبدأ اتباع منط  البدن
تنافسّي  صحّي،  فّعال،  حياة 

وإيجابي.

البلدية،  الثانوية  املتنبي  مدرسة  نظمت 
واملربني،  التربوية  املستشارة  بني  بالتعاون 
وتشجيع  الدراسي،  للتوجيه  ا  دراسًي يوًما 
العليا.  باملعاهد  االلتحاق  على  الطالب 
أُعدَّ البرنامج مببادرة املدرسة ونفذته جمعية 
ومركزتها  العرب  للطلبة  الدراسي  التوجيه 
حسنا سليمان.  تضّمن البرنامج محاضرة 
واملواضيع  ــجــاالت  امل اختيار  كيفّية  عــن 
أبو  شــادن  وقّدمتها  عام  بشكل  الدراسية 
رئيس  ــي  زيــدان محمد  قــدم  بعدها  أحمد. 
البسيخومتري  لتعليم  دروس  معهد 
البسيخومتري  أبعاد  فيها  شرح  محاضرة 
التي  العقبات  تخّطي  وكيفية  وتأثيره 

باالنتساب  الراغبني  الطالب  أمام  يضعها 
سيرين  حتدثت  ذلك  وبعد  اجلامعات.  إلى 
جامعة  عن  الطالب،  شــؤون  منسقة  نّصار 
النجاح في نابلس. وكان القسم األخير من 
كل  تعطي  7 محطات  من  مؤلفا  البرنامج 
منها معلومات وتوضيحا عن مجال مهني 
أو  ا  فردّيً حديًثا  وجتــري  مختلف.  أكادميي 
على  وجتيب  الطالب  مع  صغيرة  مبجموعة 
القسم  ــذا  وه واستفساراتهم،  تساؤالتهم 
أثار  ألنــه  له  حــدد  مما  أكثر  وقًتا  استغرق 
اهتمام الطالب ولبى طلباتهم.  في اخلتام 
التعليم  عن  إرشــاد  كراسة  اجلمعّية  وزعت 
العالي واملستقبل املهني لطالب الثانوّيات.  
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«كمدرسة وكمؤسسة  تربوية  ترى في نفسها جزء ال 
وتقع على عاتقها مسؤولية  املجتمع  هذا  يتجزأ من 
علينا  يحّتم  واجبنا  أن  نرى  حتضير طالبها خلدمته. 
والتي  منها،  نعاني  التي  اآلفات  أمامهم  نكشف  أن 
في  نعيش  أن  نستطيع  حتى  مواجهتها  علينا 
مجتمع آمن لنا وألوالدنا، مثل تلوث البيئة، وظاهرة 
العنف املستشرية والسياقة غير احلذرة وحوادث الطرق 
وغيرها». هذه كانت كلمات  مدير املدرسة سمعان ابو 
الّالمنهجية  الفعاليات  على  بها  حدثنا  التي  سني 
التي أقيمت في املدرسة األسبوع املاضي بإشراف مركزة 
التربية االجتماعية املربية عالية جبيلي. وخالل هذه 
وزارة  مع  تعمل  شركة  املدرسة  استضافت  الفعاليات 

املعارف، وقدمت ثالث فعاليات مختلفة جلميع طالب 
تعرضت  والثامن  السابع  لصفوف  ــى  األول املــدرســة. 
ملشكلة التلويث البيئي، كيفية احملافظة على البيئة 
التاسع  لصفوف  كانت  والثانية  والبعيدة.  القريبة 
الشباب  بني  العنف  وخاصة  العنف  ملوضوع  وتطرقت 
وطلبة املدارس. والثالثة كان موضوعها السياقة احلذرة 
وكانت معدة لطالب العواشر واحلادي عشر. وقد شملت 
الفعاليات الثالث عرض أفالم ثالثية األبعاد ومشاركة 
طالبا   15 شارك  آخر  سياق  في  الطالب.  من  فعالة 
من املدرسة للسنة الثالثة مبؤمتر الشبيبة برعاية بلدية 
حيفا، وقد شمل املؤمتر العديد من الورشات والفعاليات 

من عالم الشبيبة.
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القرار  صناع  على  التأثير  في  الشاب  اجليل  دور 
في البالد وإحداث التغيير في اخلريطة السياسية 
من جهة، ودوره في تغيير آداء أعضاء الكنيست 
واملعارض،  املتفرج  خانة  من  إخراجهم  نحو  العرب 
تأثير،  أو  تغيير  دون  بالشكوى  يكتفي  الذي 
الدولة  حياة  في  يشارك  من  مصاف  إلى  ونقلهم 
كان  ما  هذا  وقوالً.  فعًال  والدميقراطية  السياسية 
في صلب املناظرة االنتخابية املميزة التي شهدتها 
حيفا،  في  للتربية  العربية  أألكادميية  الكلية 
مختلف  من  واملمثلني  الكنيست  أعضاء  مبشاركة 
االنتخابات  تخوض  التي  احلزبية  والقوائم  الكتل 
كمال  زكي  احملامي  وكان  العشرين.  للكنيست 
رئيس الكلية األكادميية قد افتتح املناظرة وأدارها، 
ومحاضريها  الكلية  طالب  من  مئات  وحضرها 
وقال:  وضيوف.  واإلدارة  األمناء  مجلس  وأعضاء 
للتربية،  العربية  األكادميية  الكلية  في  «كعادتنا 
واحمللل،  واملراقب  املتفرج  مبوقف  نكتفي  ال  فنحن 
وال نقبل أن نكون على الهامش أو أن متر املعركة 
االنتخابية دون أن نلعب فيها الدور الذي نعتقد 
بعد  األكادميية  للمؤسسات  األساسي  الدور  أنه 
وسماع  االطالع  وزيادة  التثقيف  دور  إنه  التعليم، 
حضاري،  بشكل  باملقابل  الرأي  وإسماع  الرأي، 
احلقة  املشاركة  على  املبنية  الكلية  قيم  يعكس 
والفاعلة، في ما تشهده الدولة من نشاطات سياسية 
وانتخابية، بكل ما يحمله ذلك من معاني املواطنة 

الكاملة، وممارسة احلقوق الدميقراطية، بل أكثر من 
ذلك ممارسة الدور الشبابي في التأثير على حياة 
العربي  الوسط  الدولة ومستقبلها، ألنه مستقبل 
جاءت  هنا  ومن  املستقبل،  وأجيال  احلالي  بجيله 
هذه املناظرة». وكان أعضاء الكنيست وممثلو الكتل 
املشتركة، إسرائيل  القائمة  الليكود،  املختلفة من 
بيتنا، املعسكر الصهيوني، كلنا، ويوجد مستقبل، 
وشاس، وغيرهم قد طرحوا أمام طالب الكلية وعلى 
مدار أكثر من ساعتني طروحات أحزابهم وبرامجهم 
واالقتصادية.  واألمنية  والسياسية  االجتماعية 
من  األحزاب  مواقف  حول  األسئلة  على  وأجابوا 
ودمج  والسالم  واملساواة  العربي،  الوسط  قضايا 
األكادمييني العرب في مؤسسات الدولة االقتصادية 
العام  القطاعني  في  والسياسية  واالجتماعية 
واملمثلني  الكنيست  أعضاء  أن  ويذكر  واخلاص. 
املشاركني أكدوا أن حضورهم مثل هذه املناظرة ينبع 
عملياً، من إدراكهم لدور الكلية األكادميية العربية 
السنوات،  التربوي والتثقيفي على مدار عشرات 
الطالب،  أمام  أحزابهم  مواقف  عرض  وأهمية 
باعتبارهم جيل املستقبل.  وأجمل احملامي زكي 
كمال املناظرة قائالً: «هذا نشاط آخر يضاف إلى 
سلسلة نشاطاتنا الهادفة إلى منح  طالبنا الوسائل 
وتوجهاتهم  مواقفهم  حول  القرارات  التخاذ  والزاد، 
وممارسة  االنتخابية  وجهتهم  وحسم  السياسية، 

حقهم الدميقراطي واملدني. 

دقت ساعة العمل
للتغيير واالفتخار

حتى جنيب أمل
رخاء واستقرار

ية حَمل كل ِمن َمسؤول
رار ي الَق الزم يشارك ف

لتحقيق حلم الشباب
للتقدم واإلِعمار

ة يِّ بدنا عقول فّت
خّالقة وقوِية

نفكر وتستثمر 
رار في كل َق

بدنا منضي سوية
ر تنا نعمِّ ي حتى ب

ق االنتصار... ونحقِّ
كل مني بقدر ْيَصوِّت

ييجي بعزم وإصرار
كل مني بقدر يقِنع

ميشي بهاملِشوار
وللي بدو يقاِطع

وِحلم الكارِه يحقق
منقول يا ساتر من األشرار

اللي بدهن صوتنا ميوت
وما ِينَسَمع بهالِديار...

ال وألف ال
ي وصارخ صوتنا عال

مسموع فوق كل ْجدار
ْرفع وراح مجدنا ِي

في ١٧ آذار ...

وسام جورج اسمر
حيفا
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االسبوع،  هذا  حيفا  في  للموسيقى  الكرمل  جمعية  بادرت 
«نسائم  عنوان  حتت  مميزة  موسيقية  حفالت   4 إقامة  إلى 
الربيع“ و»أزهار الربيع ”. حيث  قدم العازفون خيرة مواهبهم 
األهل  املئات من  أمام  املختلفة،  والعزف على اآلالت  بالغناء 
بالن  ألبير  والفنان  األستاذ  الفني  املدير  وحتــدث  واحلضور. 
فرق    6 تأسيس  املوسيقية، حيث مت  املدرسة  إجنــازات  عن 

بتقدمي  احلضور  وأطربت  شاركت  والتي  جديدة،  موسيقية 
بقيادة  الكونسيرتات  خالل  والغربية،  الشرقية  املعزوفات 
األستاذ وامللحن غسان حرب. متيزت الكونسيرتات باملستوى 
وطالبة  طالب   200 من  ألكثر  ــواعــد  وال الراقي  املوسيقي 
والذين حضروا من حيفا والقرى واملدن العربية املجاورة، حيث 
استقبلهم اجلمهور بالتصفيق والتشجيع املستمر على مدار 

ويذكر  والبهجة.  الفرحة  4 كونسيرتات موسيقية. ارتسمت 
لتعليم  كمدرسة   2003 عام  تأسست  الكرمل  جمعية  أن 
املوسيقى الشرقية جلميع األجيال، وهي األولى من نوعها في 
البالد، حيث تهدف إلى تربية أبنائنا وصقل مواهبهم الفنية 
املوسيقى  معلمي  من  نخبة  مع  والتربوية،  العليمة  بالطرق 
ذوي الكفاءة واخلبرة من حاملي الشهادات اجلامعية باملوضوع.

افتتح  احليفاوي  الريان  مقهى  في 
والبروفسور  سليمان  فــؤاد  الفنان 
رمزي سليمان، يوم األربعاء املاضي، 
أمسيات  من  األول  اللقاء  برنامج 
الكاتب  مع  بلقاء  ذاتية»،  «سيرة 
والشاعر األستاذ حنا أبو حنا. وقد 
حضر األمسية جمهور من املثقفني 
ثقافية  بــأجــواء  استمتعوا  الذين 
وقصة  شعر  فيها  ــة،  ــي راق وفنية 
سليمان  البروفسور  وموسيقى. 
الذي حاور األستاذ أبو حنا، استعان 
مع  ُعرضت  مكتوبة،  ذاتية  بسيرة 
صور ونصوص على شاشة نصبت 
ــف عند  ــوق ــي طـــرف املــقــهــى، وت ف
في  هامة  وشخصّيات  محّطات 
املديدة  حياته  خالل  الضيف  حياة 
والزاخرة، بدّءا من طفولته في قرية 
والديه  مع  ــى  األول وعالقاته  الرينة 
حنا  وصفهما  والــذيــن  املــرحــومــني، 
بنفس دافئ أثار شجون احلاضرين، 
ونهاية بشخصيات صادقها وعمل 
مع  املميزة  عالقته  وخاصة  معها، 
ــش،  دروي محمود  الكبير  الشاعر 
األســتــاذ  حكى  كما  ــلــه.  ال رحــمــه 
منعطفات  عن  للحضور  حنا  أبــو 
هامة في مسيرته األدبية والفكرّية 
وذلك  والسياسية،  واالجتماعية 
ــي  األدب تاريخه  مــن  ــور  ص مبرافقة 
من ضمنها  واالجتماعي،  والتربوي 
ـــدة، كــشــاعــر  ـــعـــدي ــه ال ــات ــارك ــش م

الشعبية  املهرجانات  في  ومناضل، 
ملشاركاته  مبرافقة صور  واملظاهرات، 
الناصرة  في  أيار  أول  مظاهرة  في 
سنة 1951، وفي مهرجان الشباب 
 1949 بودابست سنة  في  العاملي 
وغيرها. ومن ضمن املواضيع التي 
جتربة  كــانــت  ـــوار  احل حولها  ــركــز  ت
كمدرّس  الطويلة  حنا  أبو  األستاذ 
وإدارتـــه  ـــهـــا،  وآداب العربية  للغة 
منذ  العربية  األرثوذكسية  للكلية 
إلى  ــه  ــروج خ ــى  وحــت  1974 عــام 
كما   .1987 عام  املبكر  التقاعد 
الضيف  إجنازات  إلى  احلوار  تطرق 
في  الــعــديــدة  وملؤلفاته  الفكرية، 
والسيرة  ـــي  األدب والبحث  الشعر 
على  ــاص  خ تركيز  مــع  ــة،  ــي الــذات
ــة، «ظــل  ــي ــذات ــرة ال ــســي ــي ال كــتــاب
األستاذ  ــومــة».  ــب ال ومهر  الغيمة 
ونوادر  بقصص  جمهوره  أمتع  حنا 
ـــضـــوره  ــه وح ــوب ــل ــأس ــة ب شــخــصــي
من  مختارة  مقاطع  وقرأ  املميزان، 
فاصل  األمسية  تخلل  وقد  شعره. 
ــم  ــه ســالل ــي ــي دمــجــت ف ــق ــي ــوس م
وأداء  تأليف  من  وغربية،  شرقية 
اجليتار.  فؤاد سليمان على  الفنان 
عن  أعربوا  األمسية  في  املشاركون 
ترك،  الذي  اللقاء  من  استمتاعهم 
طيبة  نكهة  تعبيرهم،  بحسب 
في  واملشاركة  احلضور  في  ورغبة 

أمسيات الحقة. 
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السبت في قاعة غاليري  يفتتح يوم غد 
«عزيزتي  الفني  املــعــرض  الكرمة  بيت 
القدس“ الذي يقّدم مجموعة أعمال واسعة 
مت إنتاجها بني السنوات 1998 و2014، 
وقد كانت أوائل هذه األعمال في القدس، 
أّما آخرها ففي برلني، أملانيا، حيث يقيم 
الفنان غاي بريلر في السنتني األخيرتني. 
يتجّلى املعرُض كمفّكرة رحلة حبيب إلى 
ومتثيالتها   – القدس  مدينة   – حبيبته 
طاولة  ـــدار  ت كما  ــدة.  ــزاي ــت وامل املختلفة 
مستديرة تشمل فنانني عربا ويهودا حول 
هذا املعرض الهام، وما يحمل في طياته، 
حيث يشارك فيها كل من محمد جبالي، 
ما  بحسب  عــوفــرت  هـــاداس  ــن،  رك حايا 
عزيزتي  معرض  أمينة  حزوت  يعاال  تقول 
القدس. ينقسم املعرض إلى قسمني: األّول، 
للجاليري،  الّسفلّي  الطابق  في  املعروض 
1998-) عاًما   12 رحلة  يتقّصى  وهو 

2012)، بدايتها في أعمال أنتجها بريلر 
التسعني،  سنوات  أواخــر  في  القدس  في 
بها  قــام  ـــوالٍت،  ج سلسلة  في  وتتّمتها 
املدينة،  في  سفرًا،  أو  األقــدام  على  سيرًا 
أنحاء  مختلف  وفي  إليها،  الطريق  في 
البالد، وقد قام بها وحده أو مبعّية شركاء 
آخرين. أّما القسم الثاني من املعرض، فهو 
بإنتاج أعماله  الفّنان  بدأ  مشروع مستمّر 
عام 2012 في برلني (وال تزال نهايته غير 
الّطابق  ا)، وهو معروض في  ّيً معروفة حال
”بعض  عنوان  حتت  اجلاليري  من  الُعلوّي 

القصيرة   J ألتر  حياة  على  الّشهادات 
مقاطع  يقّدم  ــو  وه جرولني“،  في  وموته 
وعي محتمل للفّنان في عيون قناع ألتر 
حّيز  هو  برلني)  (الــقــدس-  ”جرولني“   .J
والغرب،  الّشرق  بني  يتشّكل  الوعي  من 
الذاكرة  بني  واملاضي،  احلاضر  بني  ــراوح  وي
 a state of ،والقدس لبرلني  التاريخّية 
املساحات  معاينة  ــى  إل mind. يدعو 
الواقعة ضمن املجاالت التي نسلك فيها 
جرولني  في  ويتحّداها.  وكأفراٍد،  كمجتمٍع 
تبدو شخصّية ألتر J التي تقوم بنشاطات 
برلني،  مــن  مشحونة  ـــوارع  ش ــي  ف فنّية 
أحياًنا إلى جانب نصب تذكارّي ذي شحنة 
تاريخية، قومّية، وأحياًنا في زاوية شارع 
أو مقابل جمهور عابر، من خالل توسيع 
رقعة احلدود املقبولة. مع مرور الوقت، ُدعَي 
سفارة  في  ضيوًفا  ليكونوا  زمالء  فّنانون 
جرولني (رفرام حداد، مرمي حاجي، أليزابيث 
بوغي، كيرم هلبرخط، غادي رونني وبورات 
وإنتاج  بحث  فحص،  بهدف  سلومون)، 
ّية.                                                   أعمال في أنحاء املدينة اخليال

W�d J �« X O � w � ”bI �« w �e�e � ÷d F �

املاضي  السبت  حيفا  في  أقيم  األم،  وعيد  املرأة  يوم  مع  تزامنا 
العرض األول ملسرحية « إملحقة ! « وهي كوميديا من متثيل لنا 
زريق وإخراج أمين نحاس .وعرضت املسرحية أمام جمهور فاق عدده 
استحسان  والقى  امليدان،  مسرح  قاعة  في  شخص   300 على 

احلضور الذين ضحكوا وصفقوا طيلة العرض.
كوميدي  بشكل  تتطرق  أم،  كل  تعيشها  كوميديا  «إملحقة» 
وساخر ملا متر به أي أم شابة، والتخبطات املختلفة في حياتها، 
طموحاتها  وبني  وإنسانة،  كأم  املختلفة  مهامها  بني  والتوفيق 
وعملها اليومي والعمل املنزلي، ومدى تأثير ذلك على حياتها 
الزوجية وتربية األوالد. وحتكي قصة رمي، محامية وأم  بانتظار 
ابنتها  ميالد  لعيد  التحضيرات  خضم  في  الثاني  مولودها 
على  املثالي  اليوم  ليكون  نهارها  برمجت  أنها  وكيف  الثاني، 

جميع األصعدة، لكن بسبب بعض املفاجآت واألمور غير املتوقعة 
باألحداث  ومليء  مجنون  يوم  داخــل  لتسحبها  خططها،  تنهار 
الكوميدية . نص املسرحية نتاج ورشة عمل وكتابة بني املمثل 
لنا زريق، ومستوحى من  أمين نحاس الذي قام باإلخراج واملمثلة 
حياتها الشخصية، كونها أم وتنتظر مولودتها الثانية. تصميم 
مخرج  مساعدة  اجلعبة،  ملعاذ  واالضاءة  سروجي  لنردين  الديكور 
فداء زيدان وتقنيات زكي سوسان، قام بتصميم امللصق رازي جنار 
والتصوير رنا مطر، «إملحقة» من إنتاج «غير إنتاج « – مسرح 
قاعة  في  آذار   20 اجلمعة،  يوم  القادم  العرض   . أدائية  وفنون 
مسرح الكرمة في حيفا، ثم ستنطلق املسرحية في جولة عروض 
في باقة الغربية، في اجلليل ومنطقة ترشيحا معليا والبقيعة 

ومن ثم إلى الناصرة وعكا وغيرها.
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األسبوع  في  أشّدها  على  ّية  االنتخاب احلملة 
جــاّدة  واحملـــاوالت  االنتخابات،  قبيل  األخير 
إلحضار أكبر عدد من املقترعني إلى الصناديق 
يوم الّثالثاء القادم. التقينا باحملامي أمين عودة، 
رئيس القائمة املشتركة بلقاء خاص واستمعنا 

إلى برامجه ومشاريعه احلاضرة واملستقبلّية.
 w�  rJKLŽ  ‰ö??š  s??�  UN½u'UF²Ý  w²�«  U¹UCI�«  w??¼  U??�
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أقلية  مجرّد  لسنا  نحن  مرّكبة،  أجوبة  منا  ويتطّلب  مرّكب،  واقعنا 
قومّية، لسنا مثل الفرنسيني في كندا، إقليم كوبيك، أو مثل جنوب 
قومّية،  أقلّية  أيًضا  نحن  خصوصّيتنا،  لدينا  إيطاليا،  في  تيرول 
ونحن أيًضا أهل هذا الوطن، ونحن جزء من شعب فلسطينّي، والدولة 
التي نحن فيها حتتل هذا اجلزء من الّشعب الفلسطينّي، نحن نحمل 
على أكتافنا هموًما كبيرة، وهذا يتّطلب أجوبة في أكثر من مضمار. 
لدينا  العرب داخل إسرائيل.  أرّكز على قضّية عينّية وهي  أريد أن 
وليس  قومّية،  حقوًقا  تستحّق  قومّية  مجموعة  ألّننا  واضحة  خّطة 
إلى جانب ذلك  القومّية،  يتنازل عن حقوق شعبه  كرًميا من  إنساًنا 
القضايا  إّنها  املعيشية،  حياته  وقضايا  للناس،  اليومي  الهّم  يوجد 
ّية، أنا جمعت هذه القضايا، وإذ بها ثمانون قضّية، السلطات  املدن
احمللّية، مناطق النفوذ التشغيل، تشغيل النساء، سحب السالح من 
العربية،  القرى  في  العامة  املواصالت  العنف،  وقف  املواطنني،  أيدي 
ثمانون  النقب، أحصيتها وهي  في  بها  املعترف  القرى غير  قضايا 

قضية مدنية حياتية. ووضعت برنامجا عشريا، لعشر سنوات إلغالق 
الفجوات املدنية بني العرب وبني اليهود، جزء من القضايا ستستغرق 
معاجلته ثالث سنوات وجزء سبع سنوات، وجزء عشر سنوات. ولكن 
ّية، ولكن ليس فقط بل  هذه القضّية مهّمة باألساس للجماهير العرب
جيد  وهذا  الضرائب،  يدفع  يعمل  الذي  العربي  اليهودي،  للجمهور 
مخّصصات  على  ويحصل  يعمل  ال  الذي  والعربي  املواطنني،  لكل 
التي  اخلطة  وهــدف  لليهود.  وســيء  للعرب  سيء  هذا  وطني  تأمني 
آتي بها جيدة لكل املواطنني في هذا البلد. برأيي ال يكفي أعضاء 
املوافقة عليها، وهذا يتطلب نضاًال، وبعد سنة من  الكنيست ألجل 
اليوم سنعلن أننا نريد أن نقوم مبسيرة، نسميها مسيرة مارتن لوثر 
كينغ، من الناصرة وحتى القدس، طيلة سبعة أيام، سنكون عشرات 
اجلميع،  على  مقبولة  شعارات  سنرفع  أيًضا،  واليهود  العرب  آالف 
ونطالب باملساواة وال أقل من املساواة، خطة عشرّية إلغالق الفجوات 
املدنية، الدميقراطية والعدل االجتماعي للجميع، شعارات مقبولة لدى 
إعالمّية  أهمّية  ستنال  وبرأيي  املسيرة،  هذه  في  سنشارك  اجلميع، 
فائقة، وستؤيدها قطاعات واسعة من اجلمهور اليهودي، اخلطة عينية 
وبرأيي ذكية، من أجل انتزاع احلقوق املدنية، وماذا مع احلقوق القومّية؟ 
قلت رأيي، ليس إنساًنا كرًميا من يتنازل عن هذه احلقوق. وماذا أقصد 
األراضي  قضية  املهجرين،  قضية  النكبة،  قضية  القومّية،  باحلقوق 
املصادرة، قضية احلكم العسكري، مجزرة كفر قاسم، كل هذه احلقوق 
الّتاريخّية. دولة إسرائيل يجب أن تعترف بالغنب التاريخي والعمل 
يتحّقق  أن  ميكن  ماذا  أعرف  ولكني  التاريخي.  الغنب  إصالح  على 
أن  أريــد  ذلــك. ال  بعد  يتحقق  أن  ومــاذا ميكن  أو سنتني،  بعد سنة 
أن  للمؤسسة  أسمح  لكي  البعض،  بعضها  مع  القضايا  كّل  أخلط 
فورًا،  ّية  األول القضايا  بتنفيذ  أطالبها  بل  األولية،  القضايا  تنفذ  ال 
مرّكبة،  قضّيتنا  إّن  قلت  القضايا.   بسائر  املطالبة  سنواصل  ونحن 
الكنيست وال  أكون في  أن  الفلسطيني، ال ميكنني  الّشعب  قضية 
أحتّدث عن هذا الّشعب، الذي حلم قبل مائة عام بإقامة دولة على 
كامل التراب الوطني، وبعد النكبة فالنكسة وكامب ديفيد وافق على 
%22 من الوطن التاريخي، فكيف ال أقف إلى جانب هذا الّشعب، 

أنا أعرف أنهم يتهّكمون على أعضاء الكنيست العرب، أنظروا إلى 
هذه املقولة، بينما نحن لم نقل أبًدا أعضاء الكنيست اليهود، ألّننا 
وتتطّلب  العنصرّية،  تتضّمن  نظرة  وهذه  كلًيا.  متجانسة  مجموعة 
بقضية  نهتم  أننا  يّتهموننا  ذلك  ورغم  اجلميع،  من  أحادًيا  موقًفا 
ّية.  أنا  العرب اجلماهير  قضايا  حساب  على  الفلسطيني،  الّشعب 
الّشعب  وبقضية  احملتّلة،  باملناطق  يهتم  ال  الذي  إّن  أقول  أن  أريد 
هم  إسرائيل.  هي  هناك  املليارات  ويضع  ونهارًا،  ليًال  الفلسطينّي 
يفعلون كّل اجلرائم في املناطق احملتلة ويّتهموننا أننا نحن مشغولون 
بقضية الّشعب الفلسطينّي. لكننا نقول إّننا سننشغل أيضا بقضية 
ولكن  الفلسطيني  الشعب  أجل  من  باألساس  الفلسطيني،  الشعب 
ليس فقط، بل من أجلنا نحن هنا. قبل عّدة أشهر كان العدوان على 
يالَحقون  العرب  كان  واليهود،  العرب  بني  العالقات  إلى  أنظر  غزة، 
في الّشوارع، ومنهم من ُطرد من عمله، وهناك من لوحق ألّنه وضع 
”اليك“ في الفيسبوك. كّل الوقت الذي نشهد فيه صراًعا بني الّشعب 
العربّي والفلسطينّي وبني إسرائيل سنبقى نحن العرب داخل إسرائيل 
هذا  لينتهي  نحن أصحاب مصلحة مضاعفة  والسدان.  املطرقة  بني 
ًيا ما هي أفضل مرحلة مررت بها، سيقول لك  الصراع. إذا سألت عرب
العربية متى  الّسلطات احمللية  الّتسعني، وإذا سألت رؤساء  سنوات 
في  لك  سيقولون  جّيدة  بصورة  احلكومات  من  أموال  على  حصلتم 
سنوات الّتسعني بداية الّسالم. في عهد الّسالم، الّسالم هو مصلحة 
كّلها  القضايا  فهذه  إسرائيل،  داخل  أيًضا  للفلسطينّيني  مباشرة 

مترابطة ونحن سنهتم بها جميًعا.
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ا. نحن اعتدنا أن نتنافس فيما  هذه االنتخابات يوجد بها شيء يبدو غريًب
بيننا، وهذه االنتخابات تتمّيز بعدم وجود هذا الّتنافس الداخلي، ويوجد 

ّن شبه إجماع حول هذه القائمة. ولكن عندما ألتقي الناس أقول  إ
املشتركة.  القائمة  يؤّيدون  من عشرة  أشخاص   8-9 بينهم 
إلى  أنا أحتّدث اآلن  الّتصويت.  املطلوب رفع نسبة  والهدف 
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• نحن نحمل على أكتافنا هموما كبيرة • وضعت برنامجا لعشر سنوات إلغالق 
الفجوات املدنية بني العرب وبني اليهود • سنعلن عن مسيرة من الناصرة إلى القدس 
بني  إسرائيل  داخل  العرب  نحن  واليهود •  العرب  آالف  مبشاركة  أيام  سبعة  طيلة 
املطرقة والسدان • إن بني 9-8 أشخاص من عشرة يؤيدون القائمة املشتركة • بنينا 
ا واجتماعًيا من 60 نقطة واتفقنا عليه • من  في القائمة املشتركة برنامجا سياسًي
شيم حيفا أنه بعد وصول اإلنسان إليها يوًما واحًدا يصبح مواطًنا فيها بنسبة مائة 
باملائة • يجب أن نقترع لكي مننع اليمني من تشكيل احلكومة القادمة • درء املفاسد 

أولى من جمع املنافع • يجب التصويت للصوت الصافي وليس للصوت العكر
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صحيفة ”حيفا“، وحيفا تتمّيز عن القرى العربية 
بأنها مجتمع مدني فردانّي، وال يعرف كّل الناس 
أننا ال  القرى. وهذا يعني  بعضهم بعًضا، بخالف 
نستطيع الوصول مباشرًة إلى كّل إنسان، لهذا أريد 
الوطنّية،  الّصحيفة  ”حيفا“،  صحيفة  خالل  من 
املؤّثرة في مدينة حيفا، أن أهيب بكّل من يقرأني 
أجل  أهلي وجيراني ومعارفي من  اآلن وأحتّدث مع 
ورئيس  األّول  يكون  وأن  الّتصويت.  نسبة  ــادة  زي
كبيرة،  ّية  مسؤول فهذه  حيفا،  مدينة  ابن  القائمة 
أن  يجب  تكرمنا،  أن  يجب  املدينة  هذه  أّن  وأشعر 
أهالي  مواقف  من  واثــق  وأنــا  القائمة،  هذه  تكرّم 
حيفا، ومن انتماء األهالي، واثق أّننا سنحصل على 

نتيجة غير مسبوقة.
 `²H²Ý p Ò½QÐ 5²MÝ q³� XŠÒd� b� XM� 
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ا  مكتًب سأقيم  بحيث  ــدي،  ووع التزامي  عند  أنا 
وأعالج  ــاس،  الــّن به  أستقبل  حيفا،  في  ًيا  برملان
ا  قضايا الّناس. وكوني ابن هذه املدينة، سأكون قريًب
من قضاياهم احمللّية. وكما كنت عضوًا في بلدّية 
يؤرق  ماذا  أعرف  اليومّية،  الهموم  وأعرف  حيفا، 
الُبعد  هذا  بني  الدمج  إّن  برأيي  احليفاوّي.  املواطن 
أهالي  يفيد  أن  شأنه  من  البرملانّي  والُبعد  احمللّي 

حيفا على املستوى الفردّي واجلماعّي.
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عندما كنت عضوًا في بلدّية حيفا كنت أرجع إلى 
الناس وأقول لهم: أرغب مبساعدتكم، ولكن القانون 
ال يسمح لي، ألّن القانون جائر. ولكن اآلن سأكون 
في مكان التشريع األساسّي في إسرائيل، ومبا أّني 
الّسكن،  ضريبة  (”األرنونا“)  بقضايا  مختّص 

والّتخطيط والبناء، حيث كنت عضوًا خلمس سنوات 
في جلنة الّتخطيط والبناء البلدّية، وكتبت كرّاستني 
حيفا حول قضايا مختلفة  أهالي  ووزعتهما على 
وبناء،  وتخطيط  طرق  ولوائح  ومياه  ”أرنونا“  من 
أيًضا.  محاٍم  وأنا  القضايا  بهذه  ا  علمًي ملّم  فأنا 
سأقّدم  طبًعا  الكنسيت،  في  سأكون  ــي  أّن فبما 
بعض  تغيير  أجل  من  عينّية،  قوانني  اقتراحات 
القوانني اجلائرة بحق الطبقات املستضعفة. وطبًعا 
ّية، كون ثلثا  الرابح األكبر منها هي اجلماهير العرب

األطفال الفقراء في إسرائيل هم من العرب.
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جاء هذا التحالف سريًعا، قد يقول قائل إّنه بسبب 
نظهر  أن  باستطاعتنا  ــان  وك احلسم،  نسبة  رفــع 
ولكّننا  احلسم،  نسبة  عبور  تستطيعان  كقائمتني 
التي  والتعددية  املرة.  مًعا هذه  العمل  إرادًيا  قررنا 
من املفروض أن تكون ظاهرة صحّية وظاهرة إثراء، 
حتوّلت إلى ظاهرة كيدّية وإلى مناكفات، وأصبحت 
العشرين  القرن  في  القبلي  التنظيم  هي  احلزبية 
بأن  مغايرة،  معادلة  أردنا  لهذا  وعشرين.  والواحد 
األخيرة  الّناصرة  انتخابات  وكانت  اجلميع،  تشمل 
هي األكثر إيالًما، وكان باستطاعتنا أن نقول العني 
النهاية  في  تقودنا  قد  املقولة  هذه  ولكن  بالعني، 
التجربة  هذه  أردنا  لهذا  عمياًنا.  كّلنا  نصبح  ألن 
الفريدة التي جتمع الكل. واكتشفنا أّننا كّنا أقرب 
وبنينا  نتصوّر.  كّنا  مما  أكثر  البعض  بعضنا  إلى 
ا واجتماعًيا من 60 نقطة، واتفقنا  برنامًجا سياسًي
اتنا البعيدة املدى  عليه. من الواضح أّن أيديولوجّي
إسرائيل،  دولة  األجواء في  ولكن  متفقة،  هي غير 

ا. وفي  لن متّكنا من حتقيق أيديولوجياتنا هذه قريًب
هذا الوقت يجب أن نؤّكد على هذه الوحدة املشتركة، 
ومبعدون،  ومقصون  مهددون،  كلنا  أّننا  سيما  ال 
الّسياسّي. ونحن قررنا  يريدون إخراجنا من امللعب 
اخلوض في كّل املالعب، ليس في الدوحة، إّمنا في 
”بلومفيلد“ أيًضا، وتسجيل أهداف في ”تيدي“ 
ألّننا  ملعب  كّل  في  نكون  أن  ”املاحلة“، نريد  في 
أنفسنا  نعزل  فلماذا  املواطنني،  من   20% نشّكل 
ويقترع %50 من اليهود، ولذا يجب أن نضع كّل 
الثقل كي نكتفي بواحد وثالثني باملائة من اليهود، 
ــا  ــًم دائ لنتذّكر   .51% فنصبح  عــشــرون  ونــحــن 
والّتمييز  كاحلرب،  إسرائيل  في  الّسلبية  القرارات 
ّية، ولكن قرار الّسالم،  كّلها تتجاوز اجلماهير العرب
االجتماعي،  والعدل  الدميقراطّية  قرار  املساواة،  قرار 
ال ميكن أن يتّم أو ميّر دون العدد الكّمي والنوعّي 
ال  لوحدنا  أّننا  نعرف  نحن  ّية.  العرب للجماهير 
نستطيع، لكن بدوننا ال ميكن. لنلقي كّل هذا الوزن 

الّثقيل في املعترك الّسياسّي واالجتماعّي.
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أوًّال أن من شيم حيفا أنه بعد وصول اإلنسان إليها 
يوًما واحًدا يصبح مواطًنا فيها بنسبة مائة باملائة. 
ولكن كلي انتماء لهذه املشاعر النبيلة بالعودة إلى 
القرى املهجرة. وكنت في إقرث وبرعم عشرات املرّات 
الساحل  وأهالي  فيهما.  ومنت  األخيرة،  الّسنة  في 
معهم  ترّبيت  ــزم  وإج الطيرة،  مثل  الفلسطيني 
تابعة   84 قبل  كانت  والكبابير  الكبابير.  في 
بقعة  أجمل  لنا  قدموا  الطيرة  وأهل  حيفا،  لطيرة 
مميزًا عن  أسبوع زرت معرًضا  وقبل  فلسطني،  في 
ابنة سحماتا، ويجب  إيلني خوري  للفنانة  سحماتا 

أن منّيز بني قضية إقرث وبرعم وسائر القضايا. ألّنه 
توجد سابقة قانونية، أي يتوفر البعد املدني، هناك 
ما  قبل جتاوّبا  من  ملسنا  أيًضا حيث  فرق عملي 
بقضية إقرث وبرعم، واملطلوب هنا املزيد من املثابرة 
املضمار.  هذا  في  تاريخًيا  إجنازًا  لننجز  والعلمية 
على  يجب  أوال،  املــهــجــريــن،  لسائر  وبالنسبة 
ا بهذه اجلرمية أو  إسرائيل أن تعترف اعتراًفا أخالقًي
إلى  الوصول  يجب  ًيا،  ثان الّناس.  تشريد  النكبة، 
قرية  إلى  األهالي  يعود  ال  فلماذا  حقيقّية.  حلول 
ّية  العرب قرانا  إلى  انظر  شيء؟  عليها  يتغّير  لم 
زقزقة  وال  خضرة  يوجد  ال  باطون،  قــرى  أصبحت 
عصفور، خسرنا القرية ولم نربح املدينة، نعيش في 
إسرائيل  دولة  يضر  هذا  فهل  مشوّهة،  مجّمعات 
حًقا؟ بالعكس متاًما. ولذا ال يجوز أخالقًيا ووطنًيا 

ا التنازل عن هؤالء الّناس. ًي ومدن
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إّن حكومة اليمني هي أكثر حكومة حرّضت علينا، 
أنا نشأت لعشرين عاًما أدرس في كتب املؤرّخ إميل 
توما. كنت أقرأ أّن عن السلطة أّنها تعتبر اخلطر 
الفلسطينيني  ليس  إسرائيل  دولة  على  احلقيقّي 
داخل  من  العرب  هم  ــا  إّمن والقطاع،  الضفة  داخــل 
املتطرّفني  ــى  إل الــقــول  هــذا  بنا  ويــعــود  ــيــل.  إســرائ
ــا في  ــواء أوروب ــرؤوس، كما كانت أج ــى قطع ال وإل
من  ــواء  األج هذه  املاضي.  القرن  من  الّثالثينّيات 
شأنها أن تشّكل خطرّا وجودّيا علينا، ونحن يجب 
احلكومة  تشكيل  من  اليمني  مننع  لكي  نقترع  أن 
القادمة. ودرء املفاسد أولى من جمع املنافع. ومطلب 
الّساعة اليوم هو أن نضع كّل الثقل من أجل منع 
يجب  ولذا  القادمة.  احلكومة  تشكيل  من  اليمني 
الّتصويت للصوت الّصافي وليس للصوت العكر.       
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هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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بدعوة من مؤسسة «ميشينمني» 
رجــال  تضم  ــي  ــت وال الفنلندية، 
يوم  أقيم  فنلندا.  ــي  ف أعــمــال 
اجلمعة املاضي في مدينة توركو 
الفنلندية معرض لفنان احلروفية 
املعرض  ضــم  ــد  وق ــو،  ض كميل 
الكبير  احلــجــم  ــن  م ــوحــة  ل  40
منها  األكــبــر  القسم  ــوســط.  وال
لوحات حروفية في اخلط العربي، 
تشكيلية.  ـــوحـــات  ل ـــــر  واآلخ
الثقافية  الفنية  األمسية  بدأت 
ألقى  ثم  موسيقية،  مبقطوعات 
األعمال  رجــل  املؤسسة  مندوب 
ترحيب،  كلمة  تينسو،  فيسا 
وأشاد بأعمال الفنان كميل ضو 
منوهًا بأنه املعرض اخلامس الفردي 
الذي يقام للفنان ضو في فنلندا. 
أعمال  خصوصية  ــى  إل وأشـــار 
العربي  احلــرف  بتوظيف  الفنان 
في بناء اللوحة التشكيلية، ومع 
أنه ال يقرأ العربية لكنه يتمتع 
ثم  العربية.  احلروفية  باللوحات 
إللقاء  ضو  كميل  الفنان  ــي  ُدع
ساهم  من  كل  فشكر  كلمته، 
وحتدث  املعرض،  هذا  إقامة  في 

عن أهمية اخلط العربي وأنواعه، 
وكيف بدأ يتعامل مع هذا النوع 
في  احلروفية»  «فــن  الفن،  من 
القرن  من  السبعينات  منتصف 
مؤسسة  أن  أكــد  كما  املــاضــي. 
والتي يرأسها، تشدد  كيميديا, 
هذا  على  احلفاظ  أهمية  على 
ــى  ــه إل ــصــال ــيــم وإي الــتــراث الــق
إلى  ــار  وأش والبالغني.  الطالب 
بها مؤسسة  تقوم  التي  البرامج 
التراث  هذا  بتوصيل  كيميديا 
طريق  عن  واليهود،  العرب  إلى 
العربية  املدارس  تقام في  دورات 
أّم  ــد  وق حيفا.  فــي  واليهودية 
األعمال  ــال  رج عشرات  املعرض 
ـــدوا  ــي الــفــن، الــذيــن أب ومــحــب
إعجابهم الشديد بهذا الفن. كما 
املختلفة  اإلعــالم  وسائل  اهتمت 
بهذا احلدث الفني اخلاص واملميز. 
املعرض  خازن  أن  بالذكر  واجلدير 
املصمم الغرافي فادي ضو يعمل 
على إقامة املعرض السادس في 
فنلندا للفنان كميل ضو والذي 
في  كوهمو،  مدينة  في  سيقام 

شهر آب املقبل هذه السنة.

 WO �Ëd (« ÊUM � �U �u �
 WM �b � w � u { q O L �
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ÊU�e�« fłU¼Ë ⁄«dH�« Èb� ÆÆ UðUL×Ý
وُلدت إيلني سمعان خوري في فّسوطة لوالد مهّجر 
من سحماتا، ووالدة من مهّجري إقرث. متزوّجة من 
الدكتور أسعد خوري، وهي أم لثالثة أوالد: ميس 
ّية في فّسوطة،  وهشام وينال. أنهت دراستها االبتدائ
طبّية  كسكرتيرة  تعّلمت  ترشيحا.  في  والّثانوّية 
وعملت في مستشفى الكرمل، ثم التحقت بكلّية 
”فيتسو“ في حيفا لدراسة الّتصميم الّداخلي. ثم 
ّية  والّنضال الفنّية  حياتها  في  طريًقا جديدة  بدأت 

من أجل سحماتا والّنكبة عموًما. 
وإيلني، ابنة سحماتا وفّسوطة وحيفا وطرعان وسائر 
مؤّخرًا،  افتتحت،  واملهّجرة،  العامرة  واملــدن  القرى 
في تل أبيب.  معرًضا في صالة ”منشار للفنون“ 
الفراغ  صدى  ”سحماتا..  عنوان  املعرض  ويحمل 
بالّتعاون مع الفنان املعروف وكانز  وهاجس الزمان“ 

املعرض يعقوب حيفتس.. فالتقينا بهما.

مع  سحماتا  عن  املعرض  فكرة  بدأت  إيلني:  تقول 
حيفتس  ــّدم  ق عندما  حيفتس،  يعقوب  الفّنان 
ا لوادي الّصليب، بحيث يعرض فيه  مشروًعا فنّي
قضّية إحياء الوادي، ولكّني اقترحت تنظيم معرض 
عن سحماتا. وهكذا بدأنا بالّتحضير لهذا املعرض، 
الذي حمل العنوان ”سحماتا.. صدى الفراغ وهاجس 
الزّمان“، بحيث استطعت كتابة بعض األفكار بعد 
بزيارة بيت جّدي في سحماتا في حني  أن حلمت 
هذا  متّلكني  ورّمبا  فّسوطة.  في  بل  هناك،  أولد  لم 
الواسع  جــّدي  بيت  عن  سمعته  ملا  نظرًا  الهاجس 
واّلتي  البلدة،  تلك  في  األطراف  واملترامي  األرجاء، 

كانت تعقد فيه االجتماعات العاّمة ألهل البلد. 
بالقّصة  أتــت  إيلني  إّن  حيفتس،  يعقوب  ويقول 
والرواية لسحماتا والّنكبة - كما جاء بها فّنانون 
وجنني،  والّناصرة  حيفا  من  ــرون،  آخ فلسطينّيون 
ميكن  كيف  وتساَءلنا  املهّجرين،  أبناء  من  وغيرها 

أن جنعل هذه القّصة حتمل املعاني والّدالالت، وحّتى 
األبعاد التي تؤّثر في اجلمهور ويتأّثر بها اجلميع. 
كنموذج لأللم واحلسرة والّنكبة. ووقفنا أمام قضّية 
أخرى، وهي كيف جنعل اجلمهور يشاهد هذه الّنكبة 
الّنكبة  ويقبلها، وهناك جانب من اجلمهور يعرض 
أتينا  وإذا  وحدوثها.  وجودها  ينفي  آخــر  وجانب 
كان  فهل  الّنازّية،  والكارثة  اليهود  عن  بنموذج 
أّي تعويض  اليهود سيوافقون على احلصول على 
مقابل أّي مبلغ كان، لقاء عدم اعترافهم بالكارثة 
لم حتدث معهم؟ طبًعا ال، ال ميكن  الّنازّية وكأّنها 
بالّنسبة  األمر  بذلك. وكذلك  يقبل  أن  يهودّي  ألّي 
للّنكبة، فكيف ميكن جتاهلها وطمسها والّتغاضي 
عنها؟ فقد وقعت فعًال ونحن نرى نتيجتها هؤالء 
املهّجرين وقراهم املدمرة. ونحن سنعرض عن طريق 

الفن حدوث الّنكبة ليقبلها الّطرف اآلخر.
 ·d ÒD�« UNK³I¹ wJ� …dJH�« ÊU{dF²Ý nO�Ë 

ødšü«
ـ“غرنيكا“  ل اـ لوحة  أخذنا  إذا  حيفتس:  يقول 
الّشهيرة لبيكاسو اّلتي رسمها بعد أحداث 1936 
في إسبانيا، وأحضرناها اليوم من مدريد إلى غزة 
أو رام الله جندها تعبر عن هذا الواقع أيًضا وتؤّثر 
في الّناس هنا كما تأّثر بها اإلسبان وسائر العالم. 
وطبيعًيا  مفهوًما  موضوًعا  الّنكبة  جتعل  وكيف 
بغّض الّنظر عن اجلدل والّنقاش الّسياسّي. ولذا نحن 
الفلسطينّية  واحلضارّية  الثقافّية  الّناحية  نعالج 
الّشرق أوسطّية التي سادت هنا. والسياسيون في 
املعالم  ومحوا  واألراضي  القرى  مسحوا  البالد  هذه 
الذي  الفلسطينّي  اإلنسان  بقي  ولكن  وطمسوها، 
وتراثه.  تاريخه وجذوره وأصوله  ينسى  أن  ال ميكنه 
العام  الّطابع  على  للّتركيز  إيلني  ــادرت  ب وهكذا 
من  للّتقليل  رسمه  حاولوا  ــذي  واّل للفلسطيني، 
مكانته، ووصفوه بأّنه ّفالح، بدائي، غير حضاري، 
وقررت نقض هذه املفاهيم وقلب هذه الصفات وعرض 
فزوجها  بيتها،  خالل  من  للفلسطينّي  آخر  واقــع 

الدكتور أسعد خوري، وابنها الفّنان وعازف البيانو 
والكمان هشام خوري، وهي الفّنانة التصميمّية ابنة 
النكبة، فكيف ميكن تسمية هذه العائلة ووصفها 

ّية غير احلضارّية؟ بالعائلة البدائ

 W³J ÒM�«  ÂuNH�  ‰Òu×²¹  ÷dF*«  «c¼  w�  Ê–≈
 v�≈  ÂbN�«  s�Ë  ¨…—UC(«  v�≈  W ÒOz«b³�«  s�
 ÂuNH*«  vKŽ  b??O??�Q?? Ò²??�«Ë  ¨¡U??M??³??�«Ë  dOLFÒ²�«

Æ ÒÍ—UC(« ÀË—u*«Ë w�UI Ò¦�«
تقول إيلني: هكذا بدأت قصة بيت جدي الذي حلمت 
البيت  هذا  وبنيت  املاضي،  روايات  من  وعرفته  به 
أمام  ووقفت  سحماتا  إلى  ذهبت  ثّم  ذهني،  في 
الكنيسة، وأنشأنا املوديل أو الّنموذج الفنّي وليس 
أسير  ثّم  الكنيسة،  أمام  أقف  وفيه  الّسياسّي، 
قائمة وموجودة  في طرقات سحماتا، وهذه حقائق 
على أرض الواقع، فال ميكن مناقشة وجودها أو نفي 
موسيقّية  معزوفات  يعزف هشام  بينما  حضورها، 

لباخ على الكمان وليس على العود.
ÆÈd¹Ë lL�¹Ë —uNL'« b¼UAOÝ Ê–≈

يقول حيفتس: بالّضبط، فالّتصوير يوّثق احلضور 
الــذاكــرة  مــن  البيت  تبني  وإيــلــني  سحماتا،  ــي  ف
أيًضا  بالذاكرة  املتفرج  فيعود  املتوفرة،  واملعلومات 
إلى تلك الفترة، وهي تلقي بعض اجلمل والّتعابير 
يدخل  وعندما  املنازل.  وهذه  األرض  بهذه  املتعّلقة 
جتربة  ويــدخــل  ويــرى  ويشاهد  سيسمع  اجلمهور 
ويتلقى خبرة هائلة إلنسان اجتاز نوًعا من الصدمة 
واحلسرة واأللم، وال ميكنه أن ميحو ذلك من ذاكرته، 

وأتوّقع من املشاهدين قبول ذلك واالعتراف به.
 ÷dF*« v�≈ wðQ¹ U�bMŽ ÃÒdH²*« ÈdOÝ «–U�

øWÐd−Ò²�« Ác¼ qšb¹ wJ�
تقول إيلني: سيدخل املتفرّج غرفة، وفي 
وسيرى  شاشة،  وعليها  طاولة  وسطها 
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يتفادون  كانوا  السكنية  الُقروض  ُمقَترِضي  غالبية 
غرامة  بسبب  السكنية  للقروض  املُبّكر  التسديد 
التسديد املُبّكر. دخل ُمؤّخرًا حّيز التنفيذ قانون جديد 
التسديد  املُقَترِضني موضوع غرامة  لُيسّهل على  أتى 

املُبّكر للقرض السكني.

øÊu½UI�« t�U{√ ÍcÒ�« dOOG²�« u¼ U� Î «–≈
التغيير هو في طريقة حساب غرامة التسديد املُبّكر 
التغيير مبوجب  بعد  ُحتَسب  الغرامة  حيث أصبحت   ,
ُمعّدل الفائدة في الفترة اّلتي أخذ املُقَترِض فيها القرض 
نسبًة ملُعّدل الفائدة اليوم وليس نسبًة للفائدة يوم أُِخذ 
القرض. إذا قمنا بفحص املعادلة اجلديدة نستنتج أنه 
في غالبية احلاالت هذه الطريقة تعمل لصالح املُقَترِض 
غرامات  مبالغ  تقليص  ناحية  مــن  ممــتــازة  بطريقة 
القروض  ــواع  أن على  ســاري  القانون  املُبّكر.  التسديد 
التالية: قروض لهدف شراء بيت. قروض لهدف البناء.  
السكني.  القرض  تكرير  عند  ُتعطى  التي  القروض 
قروض لكل هدف. أصبح اليوم بإمكاننا إبالغ البنك 
الفاكس  طريق  عن  املُبّكر  القرض  تسديد  ننوي  بأننا 
للبنك  التابع  اإلنترنت  أو موقع  اإللكتروني  البريد  أو 
أو بأي طريقة أخرى ينشرها البنك.  كما أنه بعد سن 

القانون أصبح بإمكاننا إعالم البنك قبل 45 يومًا من 
كان  اجلديد  القانون  قبل  بينما  املُبّكر,  التسديد  يوم 
التسديد  يوم  قبل  يومًا   30 البنك ب-  إعالم  علينا 
املُبّكر.  إذا قرّر املُقَترِض تكرير القرض السكني، ودفع 
غرامة التسديد املُبّكر على جزء معّني من القرض. فإنه 
مبوجب القانون اجلديد لن يضطر أن يدفع غرامة تسديد 
القرض  من  املبلغ  نفس  بتكرير  قام  حال  في  ُمبّكر 
القرض في وضع  أخــرى.  في حال كان  مرّة  السكني 
فائض فإنه اليوم بعد سن القانون أصبحوا يخصمون 
املبلغ الفائض من مبلغ القرض املُتبّقي وبذلك ال يدفع 
بعكس الوضع اّلذي ساد قبل سن  املُقَترِض الغرامة , 
القانون.  إعفاء ُمطَلق من غرامة التسديد املُبّكر لكل 
أنواع القروض التي ُتعطيها الوزارات كِمَنح، وصناديق 
إذا  الخ  الخ،  العامة،  املؤسسات  لدعم  احلكومية  املنح 
البنك.   أو عن طريق  احلكومة  التمويل من خالل  جاء 
من اجلدير بالذكر: أن هذه املقالة ليست بديًال إلستشارة 
إختصاصي مؤهل وليست مبثابة توصية بأي شكل من 
األشكال وكل حالة يجب فحصها بشكل خاص وُمنَفرِد 

وحسب ظروفها اخلاّصة.
*اختصاصي قروض عقارية (يعمل في متثيل املُقترضني 

أمام البنوك وتخطيط مسارات قروض عقارية).

ÊULOK� qOAO� œU�
 d ÒJ � Ô*«  b �b � � �«  W�«d �  Êu 	U 
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بادرت وزارة شؤون املسنني مع قسم العمل 
إلقامة  رمبام  مستشفى  في  االجتماعي 
وحدة خاصة من اجل مساعدة املسنني الذين 
يتلقون العالج في املستشفى وليس لديهم 
وميكن  بزيارتهم.  يقوم  أو  بهم  يعتني  من 
من  معلومات  على  احلصول  للمتطوعني 
قسم العمل االجتماعي في املستشفى عن 
عنهم.  ويسلون  فيزورونهم  املسنني،  هؤالء 
خاصة  عناية  ذلك  بدل  املتطوع  وسيتلقى 
هو وعائلته وقت احتياجه ملثل هذه العناية. 

5M � *«  W�b )  5 u D� �  s   Y � � �«
 UHO� q�«d*
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وأنا  الّشاشة  هــذه  على  الفيديو  شريط 
أسير مبوجب توجيهات عّمي األستاذ وجيه 
سمعان (أمّد الله في عمره)، وقد أعطاني 
خارطة لسحماتا كان أهل البلد في صيدا 
فيها  لبلدتهم، وتظهر  تذكارًا  أعدوها  قد 
هيكلّية،  كخارطة  والــّطــرقــات،  البيوت 
وأنا اسير مبوجب اخلارطة وأبحث عن بيت 
واخلارطة  الفيديو  املشاهد  فيرى  ــّدي،  ج
كأني  أسير  وأنا  الطاولة،  على  الفعلّية 
نسمع  اخللفية  وفي  القرية.  داخل  أمشي 
هشام الذي هو نتيجة البحث عن البيت. 
عام  من  الّتاريخّية  الذاكرة  يشمل  وهــذا 
48، ثّم الّثقافة، والذاكرة الفعلّية بواسطة 
وهو  حيفتس،  يعقوب  بناه  الذي  البيت 
ميّثل هذه الذاكرة، كمجّسم شرق أوسطّي.
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شخًصيا،  مّني  الّنصوص  إيلني:  تقول 
واإلجنليزّية.  للعبرّية  وترجمناها  كتبتها 
ألّن املعرض محيط أو تركيبة أو توليف 
يعيشها املتفرج ويسمعها ويراها. فيسمع 
بالّسماعات الّصغيرة التي يتزود بها كّل 

زائر، ويقرأها على الّشاشة.
الرسمّية  املستندات  كّل  يقول،  حيفتس 
التي كانت في زمن االنتداب كانت باللغة 
واليوم  فالعبرّية،  ّية  فالعرب اإلجنليزّية 
مبوجب الّنظام يجب أن يكون بالعبرّية ثّم 
الّنظام، بحيث  قلبنا هذا  ّية، ونحن  العرب

بالعبرّية  وثّم  أوًال  ّية  بالعرب الّنص  يظهر 
وبعدها اإلجنليزّية. 

ّية بعنوان  إيلني تقول، هذه الّنصوص بالعرب
جّدي  ــات  رواي من خالل  مثل،  بيت،  حلم 
إلى  أبي،  إلى  دائًما  أطير  نفسي  وجدت 
قريته وزيتونه وزيته، باألمس ومن غابات 
األحالم، جاء حلم البيت، وما أحلى الرجوع 
الّتفصيل من ناحية هندسّية  إليه. ويتّم 
التفاصيل  حتى  البيت  يتكّون  كيف 
الدقيقة. ويعود املتفرّج إلى البيت حامًال 
ثّم  واإلجنليزّية.  والعبرّية  ّية  بالعرب النّص 
نخرج إلى اجلمهور بصدى الفراغ وحياتنا 
اّلذي  والواقع  ومدننا  قرانا  في  الطبيعّية 
حتى  يحيى  ـــذي  ال والــّشــعــب  نعيشه، 
األرض،  أصقاع  وفي  املخّيمات  في  اليوم 
فصار  الزّمان  مجريات  مع  سار  والبعض 
على  حافظنا  هذا  من  وبالرغم  التحّدي، 
إلى  كفلسطينّيني..  متّيزنا  اّلتي  صفاتنا 
انطفأ  سحماتا  أّن  أذكــر  ثّم  النص.  آخر 
نورها في 30 تشرين األّول، وكان الّسّكان 

يعيشون حياتهم الطبيعّية فيها.
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تقول إيلني: أوًّال يدخل املتفرّج 
ومتقّطعة  فــردّيــة  ــورة  ــص ب
ــة، ويــخــرج  ــوّع ــتــن بـــأجـــزاء م
اجلماعّية،  ــا  ــرؤي ال ــًال  ــام ح
متكاملة.  ــورة  ــّص ال ــيــرى  ف
والّضغط أو التوتر العاطفي 
بحيث  اجلمهور،  على  قوّي 
أن  إّال  متفرّج  ألّي  ميكن  ال 
يشاهد  ممــا  وينفعل  يتأّثر 
إقامة  من  والهدف  ويسمع. 
ــي تــل أبيب هو  املــعــرض ف
هو  ــيــهــودي  ال اجلمهور  أن 
ــس  ــي ـــدف ول ـــه ــور ال ــه ــم ج
اجلمهور العربّي، ألن املعرض 
واملفاهيم  العقلّية  يخاطب 
ولذا  ّية،  واإلنسان العبرّية 
ــودّي  ــه ــي ــخــاطــب ال ــحــن ن ن
ألّنـــه  أوًّال  ـــّي  ـــل ـــي واإلســـرائ
الّسبب في النكبة والّسبب

 في مترّتباتها. 
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شكرًا.                    
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أبعث برسالتي هذه إلى كل شاب وشابة، وإلى كل رب 
أسرة وصاحب مسئولية، لعلمي أن منهم من يعبر عن 
التوكل بتعبير خاطئ، حيث يدعي التوكل على الله وال 
يعرف حقيقته، أو يتهرب من احلقيقة التي تفرض عليه 
مستلزماتها. فيعبر عن كسله وسكونه بقوله: إن الله 
هو الرازق وعليه أتوكل. بل أحدهم احتج أمامي بحديث 
الرسول القائل: ( لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتعود بطانا). فغفل عن 
باحلصول  الطير  فالح  أن  مفادها  الرسول  ّينها  ب حقيقة 
خروجها  أي  لغدوها،  نتيجة  جاء  العيش،  لقمة  على 
في الصباح لطلب الرزق، لتعود في املساء شبعانة، ولو 
لم يكن الغدو ملا رزقت. وأمثال هذا الشاب ومن على 
شاكلته يصدق فيهم حال ذلك الذي خرج من عند أستاذه، 
بعد أن حثه على طلب الرزق باجلد واالجتهاد باحثا عن 
رزقه. وهو في طريقه رأى غرابا أعمى وكسيحا، فقال 
في نفسه من أين يطعم هذا الغراب؟ فأخذ يراقبه، وإذا 
بذئب أتى بفريسته، فأكل منها حتى شبع، وملا انصرف 
زحف الغراب وأكل من فضالت الذئب. فقال الرجل: إن 
الذي رزق هذا الغراب األعمى الكسيح في هذا املكان، 
فلما دخل على  أدراجــه،  فعاد  يرزقني.  أن  بقادر على 
أستاذه سأله عن سبب عودته، فقص عليه خبره. فقال 
له أستاذه: أرضيت لنفسك أن تكون كالغراب األعمى 
تأكل  كالذئب،  تكون  أن  لنفسك  ترض  ولم  الكسيح، 
من فتاته الغربان؟ نسوا أن (اليد العليا خير من اليد 
السفلى). ولألسف الشديد هذا حال الكثير من شبابنا 
اليوم، فإنهم يعتمدون على األضعف منهم قوة، فمنهم 
في  سيدة  تكون  أن  يجب  التي  أمه  على  يعتمد  من 
لكنها  خدمتها،  على  وزوجها  أبناؤها  ويقوم  بيتها، 
تضطر للخروج للعمل الشاق، من أجل ضمان مستقبل 
آمن البنها املتكاسل املتواكل، أو يعتمد على والده الذي 
وتعليم  تربية  اجلهد من  به  وبلغ  العمر عتيا،  بلغ من 
متجاهال  العيش  لقمة  لهم  يوفر  أن  أجل  ومن  أبنائه، 
من  الشريحة  هذه  عليه  الذي  الواقع  وهذا  الحتياجاته. 
إلى  سيؤدي  كما  ــراد،  األف فساد  إلى  سيؤدي  املجتمع 
بن  عمر  ظهر  الظاهرة  هذا  مثل  وملنع  املجتمع.  فساد 
أنتم؟  من  لهم:  فقال  الناس،  من  جماعة  على  اخلطاب 
قالوا: املتوكلون. قال: بل أنتم املتواكلون، أما علمتم أن 
السماء ال متطر ذهبا وال فضة. وإمنا املتوكل هو الذي يزرع 
اَحلب، ثم يدعو الله تعالى أن ينبته. ويؤكد هذا املطلب 
في ضرورة األخذ باألسباب لطلب الزرق حديث الرسول: 
بحزمة  فيأتي  اجلبل  يأتي  ثم  أحبله  أحدكم  يأخذ  (ألن 

من احلطب على ظهره فيبيعها، فيكّف الله بها وجهه، 
خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه). فالعمل 
واالجتهاد مطلب ضروري لضمان الراحة النفسية، ولتلبية 
احلاجيات الضرورية. وقد تكفل الله خللقه بسهولة طلب 
الرزق، وما على االنسان إال السعي. قال تعالى: (هو 
الذي جعل لكم األرض ذلوال، فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه، وإليه النشور). التوكل على الله عمل وأمل، 
مع هدوء قلب وطمأنينة نفس، واملؤمن يعتقد أن العمل 
يريد  التي  لألعمال  املطلوبة  األسباب  من  اجلهد  وبــذل 
مزاولتها. فال يطمع بشجرة مثمرة، وال بأرض ذات زرع، 
املقدمات فشل  دون أن يقدم أسبابا لذلك، ومن جتاهل 
في النتائج. ومن أخذ باألسباب جنح في النتائج، وعال 
شأنه وارتفعت مكانته في نفسه وفي مجتمعه. فالذي 
يقول إنه من املتوكلني ال بد له أن ينهض بحركة دائمة، 
ألنه يعيش بعمله ال بكسله، وبأفعاله ال بأقواله، وما 
قيمة قول إذا لم يتحقق بالعمل. فاإلنسان يعيش في 
كون صاحب حركة دائمة، فال يعقل أن تطيب له حياة، 
بطن  في  فاجلنني  وعمله.  بحركته  إال  بال،  له  يهنأ  وال 
أمه ميوت إذا لم يتحرك، والنائم يضره السكون إذا لم 
يتقلب، واملاء ال يطيب إال إذا جرى، والقلب يعطب إذا 
لم ينبض. وهكذا الكون الفسيح في حركة دائمة، ودوران 
مستمر. قال تعالى: (ال الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر، وال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون). 
فالتوكل على الله بالعمل الدؤوب مع إتقانه من األمور 
(وقل  تعالى:  فقال  القيامة.  يوم  عليه  تعرض  التي 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون). واملعادلة 
الصحيحة في النظر إلى التوكل من الناحية الشرعية 
تقول: إن االعتماد على األسباب وحدها، واعتبارها كل 
ترك  وإن  منه.  يتبرأ  شرك  املطلوب،  حتقيق  في  شيء 
على  قادر  وهو  وإهمالها،  عمل  ألي  املطلوبة  األسباب 
إعدادها وإيجادها فسق ومعصية يحرمها الشرع. والفهم 
الصحيح لهذه املعادلة يوضحها قوله تعالى: (أفرأيتم 
نشاء  لو  الزارعون؟  نحن  أم  تزرعونه  أأنتم  حترثون  ما 
جلعلناه حطاما فظللتم تفكهون) ويفهم من كل ذلك أن 
التوكل على الله بالعمل املتواصل والدؤوب مع االعتماد 

على الله في النتائج.       

لي  بّد  ال  املقالة،  هذه  موضوعة  خوض  قبل   
عارف  هو  أوّال  أنا  مرّتني:  الالئق  الكشف  من 
الصادق. كتبت، مستظال بهذا االسم املستعار، 
األساس  في  تناولْت  سياسّية،  مقالة  من  أكثر 
السياسات هنا من حولنا. لم أّتخذ هذا االسم 
خوفا من السلطة، كما كانت العادة أّيام احلكم 
العسكري. خوفي كان من البيئة البشرّية حولي 
في  جهودي  ــرق  أه أن  لي  يريدون  ال  ــالــذات.  ب
الكتابة السياسّية، مهمال كتابات أخرى، في 
معهم  أمتّها.  طبعا،  ولم  بدأتها  واألدب،  النقد 
حّق. لكن كيف لي أن التزم الصمت. السياسة 
ــي!  دم مــن  التخّلص  ميكنني  وال  ـــي،  دم ــي  ف
وعليه: ميكن مقاضاتي عن كّل ما نشره عارف 
الصادق. سواء احلّض على مقاطعة االنتخابات 
بادئ األمر، أو التراجع عن الدعوة املذكورة الحقا. 
كانت لي مبرّرات مقنعة، في نظري على األقّل، 
عن  العدول  أو  املقاطعة  إلى  الدعوة  في  سواء 
بالتفصيل  ذلك  شرحت  الحقا.  املذكور  املوقف 
في مقالة سابقة، وال إفادة في اإلعادة هذه املرّة.   
ثّم إّنني، ثانيا، أكتب عن احملامي أمين عودة، 
وأنا أعرفه شخصّيا. ال أظّننا صديقني، لكني 
أعرف الرجل. األستاذ أمين، ال تنسوا، حيفاوي، 
في  عضوا  لسنوات  وكــان  ”بلدّياتي“.  يعني 
تنسوا  ال  املشتركة.  مدينتنا  حيفا،  بلدّية 
أنصار  من  طويلة  لسنوات  كنت  ــي  أن أيضا 
أكون  أن  أرجو  حال،  كّل  على  واجلبهة.  احلزب 
موضوعّيا، في مقالتي هذه، ما استطعت إلى 
ذلك سبيال. األمر األّول، وقد كتبت ذلك سابقا، 
ثورة،  كان  الدميقراطّية  اجلبهة  في  حدث  ما  أّن 
القارئ  مع  صادقا،  أكون  ولكي  املعاني.  بكّل 
ومع نفسي، أقول إّني لم أتوّقع ذلك. بعد جناح 
القوى اجلديدة في اجلبهة، األستاذين أمين وعايدة، 
بدأت أتابع، بعني القارئ والفاحص، كّل ما صدر 
يكن  لم  حــدث  ما  أّن  فوجدت  ــرأت  ق عنهما. 
مفاجأة أو صدفة. كان تطوّرا حتمّيا، باألسلوب 
تعجبني  وال  إسرائيل،  في  العرب  املاركسي. 
السنني  خــالل  ـــرّوا  م فطنة،  على   48 ”عرب 
نوعي  تغيير  وهو  نوعي،  تغيير  في  املاضية 
كبير. ذكرت في موضع آخر أّن سبعة فقط، من 
إسرائيل  حكم  حتت  بقوا  الذين  الفلسطينيني 

سنة 48، كانوا يحملون شهادة املترك، شهادة 
إنهاء الثانوّية زمن االنتداب. فمن يستطيع هذه 
واألّكادميّيني  واملثّقفني  املتعّلمني  إحصاء  األيــام 
أجّل  هو  بل  طبعا،  نوعي  تغّير  هذا  عندنا؟ 
يقلق  الذي  الكبير  العددي  االزدياد  من  وأخطر 
وحده كّل العنصرّيني املأفونني.  ثّم إّن العرب هنا 
أيقنوا، أخيرا، أن ال أحد يوردهم في حساباته، 
إّبان املفاوضات، الطويلة العقيمة، بني إسرائيل 
بّد  ال  ظفرك.  مثل  حّك جسمك  ما  والسلطة. 
لهم من النضال هنا، في سبيل الفلسطينّيني 
هنا. األحالم الغيبّية لم تعد معقولة وال مقبولة. 
نحن هنا، باقون هنا، ونضالنا هنا في األساس. 
نؤّيد إخوتنا  الفلسطينّيني في نضالهم العادل 
باقون  لكّننا  واالســتــقــالل.  ــة  احلــرّي سبيل  في 
بّد  ال  والتخطيطات.  املفاوضات  ــارج  خ هنا، 
من  لنا  بــّد  ال  بأيدينا.  شوكنا  تقليع  من  لنا 
من  اليهود،  من  جميعم  األوادم  مع  النضال، 
أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، هنا. هذا هو 
اخلطاب الهادئ الثاقب في كّل ما قرأته لألستاذ 
عودة، وهذا هو السبب في التأييد اجلارف لهذا 
اليهود  العنصرّيني  العرب، ووقوف  اخلطاب بني 
رأيتم  هل  أياديهم.  في  أسقط  وقد  مشدوهني، 
املواجهة  في  ليبرمان  املأفون  واستفزاز  سلوك 
لكّن  عّلموه،  عودة حيث  جّر  أراد  التلفزيزنّية؟ 
عودة لم يغضب ولم ينجّر ولم يصرخ، كما كان 
كّل  مفحما.  ّيا  عقالن الرّد  كان  ملّقنوه.  عّلمه 
العنصرّيني فوجئوا بخطاب عودة اجلديد. خطاب 
والتهديد  الصياح  سماع  يريدون  يعتادوه.  لم 
يعرف  لكّنهم سمعوا خطابا جديدا،  والتشامت. 
ما يريد، ويعرف ما يقول، فتبّنجوا مشدوهني. 
خلّطة   الفريق  يستعّد  ــاراة.  مــب كــّل  مثل  متاما 
لها،  يهّيأ  لم  بخّطة  فيفاجأ  معّينة،  وتركيبة 
وتكون هزميته منكرة. هذا هو التكنيك وهذه هي 
النتيجة األخيرة.  أخيرا، ال بّد من جهود الفريق 
التشكيلة  تكفي  ال  والنجاح.  اخلّطة  في  كّله 
الرائعة إذا لم يتجّند لتحقيقها الالعبون كّلهم، 
واجلمهور كّله. مقبلون على عهد جديد، وال بّد 
فلتنجّند جميعا  لتحقيقه من اجلهود والعرق. 
الوشيكة،  املعركة  هــذه  في  لشعبنا،  لنكفل 
نصرا مؤزّرا نصنعه معا، لنا وألوالدنا!            
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لن يصعب على قارئ رواية «صمت الفراشات» 
للكاتبة ليلى العثمان، أن يعرف أنَّ – نادية 
في  والرئيسية  املركزية  ة  الشخصيَّ هي   –
مؤلَّف هذه األدبية. فخالل سفرِه قارئًا متمتعًا 
ُمرّكبات  محطاط  في  تباعًا  ويتوّفق  يقف 
ــروايــة  ال ترسم  حيث  شخصّيتها،  وعناصر 
القارئ على  وُتطلع  وطباعها  لصفاتها  صورة 

أعمالها أيضًا وذلك بصورة مفّصلة.
خصية،  الشَّ رسم  ــرورات  ض من  وهــذا  طبعاً، 
تروى لنا كالمها وسلوكها في أوضاع مختلفة، 
كشخصّية  بعالقاتها  بتعريفنا  ذلك  وتتبع 
وهنا  ــرى.  األُخ الرواية  بشخصيات  رئيسّية، 
ال  نادية –  ُبدَّ من اإلشارة أّن شخصّية –  ال 
اّال  اخلارجية  مالمحها  برْسم  كثيرًا  حتظى 
الداخلّية  مالمحها  بعكس  القليل.  كل  بالشَّ
العنصر  وهو  ل  املُفصَّ بالرَّسم  حظيت  التي 
األخرى.  الرواية  لشخصيات  يتوافر  لم  الذي 
التي  بالتفاصيل  ــوضــوح  ب ــك  ذل د  ويتجسَّ
من  نادية  ومــواقــف  بأفكار  واخلــاّصــة  ُتسرد 
قضايا املرأة، خاصًة موضوع اضطهادها، الذي 
الرجعية  العقلّية  تصوير  خالل  من  ينعكس 
رقي الذي ُتسيطر  والسلطة الذكرّية للرجل الشَّ
نترك  ألسباب  ّية  وبدائ ُمغلقة  عقلّية  عليه 
شرحها للزَّمن اآلتي. لكن ما يجب أْن ُنضيفه 
في هذا الّصدد أّن مثل هذه التربية تؤّدي إلى 
طبيعي،  أمر  وهو  البطلة،  شخصّية  تعرّض 
تتيح  التي  الكايوسّية  واألحالم  األفكار  إلى 
رغبات  على  أكثر  نتعرف  أن  بالنتيجة  لنا 
أمامنا  لتظهر  املكبوتة.  بطلتنا  ومــخــاوف 
من  تعاني  بًة  مركَّ ًة  شخصّي حقيقتها،  على 
ما  وهــذا  متعّددة.  رغبات  ولها  ناقضات  التَّ
األخرى  الرواية  بشخصيات  عالقاتها  يجعل 
نعم  منها.  ــد  واح جانٍب  على  تعرَّفنا  التي 
نادية  عالم  لنا  توضح  العالقات  هذه  يجعل 
ــوارهــا مــع كّل  ــي، وذلــك مــن خــالل ح الــداخــل
شخصّية. إضافة إلى سلوكها وتفكيرها عن 
األضــواء  إلقاء  أجل  ومن  الشخصّيات.  هذه 
رقّية  الشَّ تربيتنا  ــي  ف اخلــلــل  على  ــر  أكــث
الداخلي  نادية  حــوار  في  جاء  ما  إلى  نشير 
(فــالش- استرجاعاتها  وبعض  ــوج)،  ــول ــون (امل

فترة  استحضارها  خاصة  الرئيسية.  ــاك)  ب
ُتسقطنا  ُأمــي  كانت  «حني  فتقرأ:  طفولتها 
في البانيو كلَّ أسبوع لنستحّم، كانت ُتصرُّ 
التي  الّصغيرة  بالقطعة  محتفظة  أظــلَّ  أْن 
منها»  ُحرًّا  أخي  تترك  بينما  عورتي،  تستر 
أنَُّه  التوضيح ُنضيف:  صـ 20... وزيادة في 
الرواية أكثر من عامل  لن يخفى على قارئ 
كوصفها  ــة.  مــركــزّي شخصّية  نــاديــة  يجعل 
مت،  لنفسها بالفراشة التي ُفرض عليها الصَّ
حتى حني متَّ تزويجها للعجوز الغني نايف، 
الذي ُيسيء معاملتها الى أبعد احلدود، والذي 
يأمر  بحيث  شـــاذًا  جنسيًا  سلوكًا  يسلك 
يغتصبها.  بأن  زواجه  ليلة  في  عطّية  عبَدُه 
ُثم يعاشر إحدى اخلادمات على سريرها وعلى 
عبدُه  يأمر  فهو  وأكثر،  هذا  بل  منها.  مرأى 
وط ألنها فقط طلبت منه  ايضًا بجْلدها بالسَّ
فراشة  تقول: «أحسستني  لذلك  أهلها.  زيارة 

س»  ة في قلب زجاجة ال منفذ فيها ألتنفَّ هشَّ
 – الرواية  لعنوان  أصبح  وهكذا   .156 صـ 
ألنَُّه  هامة،  داللية  قيمة   – الفراشات  صمت 
أصبح العبارة – املفتاح الذي تعكس دالالتها 
صيغة  الكتابة  الستعمال  وبالنسبة  كّلها. 
اجلمع – الفراشات – بدًال من املفرد – فراشة 
من  ــروج  اخل أرادت  ألنَّها  مقصوداً،  جــاء  فقد 
اخلاص إلى العام لتصبح الراوية منوذجًا للمرأة 
ًة أياها إلى وجوب البحث  ًة. حاثَّ العربية عامَّ
عن مخرج ملأزقها الذي تعيشه. لتتخذ وتأخذ 
من خالل  املجتمع،  في  فاعًال  دورهــا، عضوًا 
وهي  والكاملة،  األساسية  حلقوقها  نيلها 
ًة  ماء وليس ِمنَّ حقَّ طبيعي أعطتها أّياه السَّ
الكاتبة  تعاطف  ُيعّبر عن  موقف  أحد!!!  من 
 – الرئيسّية  روايتها  شخصية  مع  الّضمني 
نادية –  وقد بدى واضحًا من خالل مرافقتها 
ُجلجلتها.  درب  مراحل  كل  في  نادية  للرواية 
نايف  العجوز  من  ــزواج  ال على  إجبارها  منذ 
العبد  الليلة األولى على يد  واغتصابها في 
إلى  ــًة  إضــاف هــذا،  ــده.  ــّي س مــن  بأمر  عطية 
الرّجل  وتتزوج  تتعّلم  بأن  أحالمها  اغتصاب 
سجنها  في  أيضًا  مرافقتها  ُثمَّ  ُه،  ُيحبُّ الذي 
وهربها  سنوات،  أربع  مّدة  العجوز  قصر  في 
وانتقال  العجوز  موت  بعد  خاصة  وحتررها. 
وريثته  باعتبارها  ملكيتها  ــى  إل ــه  ــوال أم
التي  اجلوانب  من  الكثير  هناك  الّشرعية. 
لم أتطرّق أليها عامدًا متعّمدًا ألترك القارئ 
املواقف،  بعض  في  حزنها  اكتشافها:  متعة 
أمكنة  عــّدة  في  سمت  اتَّ التي  شخصيتها 
في  جتربتها  ِقّلة  والرّعب.  والّضعف  باخلنوع 
القلب  وطيبة  شفوقة  كونها  العنف،  مواجهة 
من  ومعاناتها  ــاشــة.  جــّي مشاعر  وصاحبة 
حديثي  أْقفل  ولكي  و.  و  و  العاطفي  الفراغ 
الرواية  في  االسم  أّن  أسّجل:  مناسب  هو  مبا 
فنادية  املركزية.  الشخصّية  يدّل على صفات 
املاء.  عن  البعيدة  أو  الكرمية  االنسانة  تعني 
وعادة ما ُتطلق على الّنخل البعيدة عن املاء. 
وفعًال نادية الرواية كانت بعيدة عن املاء، الذي 
تأتي  التي  والوالدة  واحلياة  اخلصب  الى  يرمز 
البعد في  ــرز عنصر  ب وقــد  ــرّجــل.  ال مــاء  من 
الرواية نفسها حني جعلتنا كقرّاء ال نعرف أنَّ 
نادية هي الشخصية املركزية إال في الصفحة 
وهذا ما يعرف بتقنية «اإلرجاء»  سعني –  التِّ
من أجل اثارة التشويق وحّب االستطالع الذي 

يحّفز على االستمرار في القراءة.

ـ 48 بشكل  ـ الفلسطينيون بشكل عام، وفي مناطق ال
خاص، لهم ذكرى خاصة مميزة في شهر آذار. ففي  الثالثني 
منه في العام 1976، هبت اجلماهير العربية في كافة 
األرض  على  االستيالء  سياسة  ملواجهة   48 ـ  ال مناطق 
قامت  أن  بعد  ثمن،  بكل  عنها  والدفاع  الفلسطينية، 
السلطات اإلسرائيلية مبصادرة آالف الدومنات من األراضي 
«يوم  اليوم  هذا  على  يطلق  احلني  ذلك  ومنذ  العربية، 
األرض».  لكن آذار الفلسطينيني هذا العام، يحمل في 
طياته حدثًا  له نكهة خاصة ومعاني ودالالت سياسية 
كثيرة في حياة املواطنني العرب في البالد، ألنهم وألول 
مشتركة  بقائمة  الكنيست  انتخابات  سيخوضون  مرة 
كانت  وإذا  موحد.  برنامج  ضمن  معا  يعملون  ــدة،  واح
مقولة « اتفق العرب على أن ال يتفقوا»  قد انتشرت 
لها مكانا  لم جتد  املقولة  العربي، لكن هذه  العالم  في 
وبوالدة  نتفق،  أن  اتفقنا على  العربي، ألننا  في وسطنا 
ولليمني  عام  بشكل  للعالم  أثبتنا  املشتركة»  «القائمة 
االسرائيلي الذي يستهدف إبعادنا من الكنيست بشكل 
القائمة املشتركة ما قاله  خاص، أننا نؤكد بوحدتنا في 
هنا،  قــاعــدون  هنا،  ــون  «واقــف درويـــش:  ــراحــل محمود  ال
واحد،  واحد  واحد  هدف  ولنا  هنا،  خالدون  هنا،  دائمون 
أن نكون». السابع عشر من هذا الشهر هو يوم العرب، 
والوجود، وكل واحد منا  الكرامة واألرض  الدفاع عن  يوم 
عدد  زاد  فكلما  املسؤولية،  يتحمل  االنتخاب  له  يحق 
أصواتنا في صناديق االقتراع زادت قوتنا. وال يجوز أبدا 
أخالقيا واجتماعيا وسياسيا عدم الذهاب إلى صناديق 
االقتراع، وأي تبرير مرفوض كليا. نعم قد نختلف في 
لكننا  معينة،  مسائل  من  بيننا  فيما  النظر  وجهات 
جانبا،  النظر  وجهات  تباين  ندع  أن  املفروض،  هو  وهذا 
ونرفع راية «القائمة املشتركة» التي متثل كافة األطياف 
املشتركة»  «القائمة  ان  العربي.  الوسط  في  السياسية 
في  الثالثة  القوة  ستكون  االستطالعات،  كافة  وحسب 
العرب  املــواطــنــون  التف  وإذا  االسرائيلي،  الكنيست 
بشكل  االقتراع  صناديق  إلى  وذهبوا  قائمتهم،  خلف 
فسيكون  االنتخابات،  ــوم  ي طيلة  متواصل  جماعي 
الفلسطيني. جناح  التاريخ  يوم خالد في  اليوم هو  هذا 
العرب،  نحن  علينا  فقط  يتوقف  املشتركة»  «القائمة 
الذين  القمة بأصواتنا، ونحن  الذين نوصلها إلى  فنحن 
يتوجب علينا أن ال نضع فقط هدف إجناح القائمة، بل 
في  األقل  على  مقعدًا   15 على  القائمة  حصول  هدف 
الكنيست املقبلة، فأصواتنا تخولنا احلصول على ذلك، 
وما نحتاجه هو فقط اإلرادة والعمل الدؤوب على حتقيق 
الفعلية  الوحدة  سوى  شيء  أي  ينقصنا  ال  ونحن  ذلك، 
في الذهاب إلى صناديق االقتراع، واألمر يتوقف علينا. 
فالقائمة املشتركة  تعطينا بقدر ما نعطيها، والقائمة 
املشتركة التي ولدت نتيجة أرادة شعب، يجب أن تكون 
تأتي منا نحن  بها شعبنا، وقوتها  يفتخر  قوة شامخة 
العربية،  بلغتهم  يفتخرون  العرب  كــان  وإذا  الــعــرب. 
العربي  وسطنا  فإن  عليها،  يطلقون  كما  الضاد  لغة 
اجلميلة لغتنا  في  أحرف  بأربعة  خاصة  بصورة  يفتخر 

فهبوا  املشتركة،  للقائمة  االنتخابي  الرمز  م)  ع  (و ض 
لنصرة  احلالي  الشهر  من  عشر  السابع  ــوم  ي جميعا 
الفلسطيني  التاريخ  سيسجلها  التي  القائمة،  هــذه 
السياسية  احلياة  في  مهمة  كنقطة حتول  في صفحاته 
للمواطن العربي داخل اخلط األخضر، يحملها شهر آذار 

إلى جانب يوم األرض.
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أحيانًا ال ُنقّدر قيمة األشياء إال بعد أن نفتقدها أو 
نكاد نفتقدها. أحيانًا ننسى بأننا عابرون في زمن 
نحاول  وبقائنا،  بوجودنا  نتشبث  أن  فنحاول  عابر، 
نسيطر  أن  نحاول  والبديهيات،  القواعد  ُنغّير  أن 
على كل شيء، ونحن ال شيء.  هنالك من يعتقد 
بحثه  ويتحول  اخللود،  عن  يبحث  أو  خالد،  بأنه 
وهنالك  يبارحه.  ال  يومي  هاجس  إلى  اخللود  عن 
فالفراعنة  املوت،  بعد  احلياة  هاجسها  كان  شعوب 
املوت،  بعد  ــروح  ال رحلة  مارسوا  املثال  سبيل  على 
املوت،  بعد  ما  بعقيدة  ارتبط  لديهم  فالتحنيط 
فحسب معتقداتهم بدون جسد محّنط تنعدم فرصة 
الفراعنة  جلأ  لهذا  املوت،  بعد  ًا  حّي ُيبعث  بأن  املرء 
إلى عملية التحنيط معتقدين بهذا أن التحنيط 
هو بوابتهم نحو اخللود. إذن ارتبطت الديانة املصرية 
واخلــلــود،  البعث  بعقيدة  وثيقًا  ــاطــًا  ــب ارت القدمية 
بأن املوت ليس إال رحلة عبور من عالم  معتقدين 
احلياة املؤقتة إلى عالم احلياة الدائمة واألبدية، وبهذا 
ال يختلف اإلميان الفرعوني عن الديانات السماوية 
أن  نالحظ  التأمل  هذا  من خالل  اجلانب.   هذا  من 
اإلنسان عبر العصور رفض أن يكون حلظة عابرة، 
رفض فكرة أن ينتهي ويصبح ال شيء. لهذا حاول أن 
يقنع نفسه واآلخرين بأن هنالك حياة بعد املوت، وإن 
تغّير مفهوم احلياة الثانية من شعب إلى آخر، ومن 
فبحثوا عن  والشعراء  األدباء  أما  الى أخرى.  ديانة 
اخللود من خالل إنتاجهم األدبي، على سبيل املثال 
ًا حتى يومنا رغم مرور  األدب اإلغريقي ال يزال حّي
زمن طويل على كتابته، أي قبل عدة قرون، فال نزال 
حتى يومنا هذا نتمتع مبا كتبه سوفوكليس من روائع 
وتؤثر  تخاطبنا  تزال  ال  التي  العاملية،  املسرحيات 
النّحاتني والرسامني  على مشاعرنا.     وماذا عن 
واملوسيقيني الذين هم أيضًا بحثوا عن اخللود، من 
خالل متاثيلهم ولوحاتهم وموسيقاهم. فنحن ال نزال 
في  فينشي  دي  ليوناردو  اإليطالي  الفنان  نذكر 
البحر  ”حورية  ومتثال  ”موناليزا“.  الشهيرة  لوحته 
في مرفأ كوبنهاجن في الدمنارك ال يزال  الصغيرة“ 
نتمتع  وعندما  أريكسن.  إدوار  مبصممه  يذكرنا 
البجع“  ”بحيرة  ومعزوفة  للموسيقى  باالستماع 
إال  ميكننا  ال  تشايكوفسكي،  الروسي  للموسيقار 
م.   1887 عام  ألفها  وقد  حالم،  بعالم  نهيم  أن 
بطريقته،  اخللود  بحث عن  إنسان  أن كل  هنا جند 
وتعامل مع احلياة بقدسية ما بعدها قدسية، فكم 
نفرح بالوالدة، ونستقبل املولود اجلديد بفرح عظيم، 
نراقب كل صوت  بفرح،  بها  يقوم  نراقب كل حركة 
يصدر عنه بفرح، وكأننا أصبحنا منتلك الدنيا في 
حلظات.  تستحضرني هنا التأمالت في ظل احلرب 
الشرسة املعلنة ضد احلياة في عصرنا الهمجي هذا، 
الهستيري  للحقد  البعض  يدعو  مــاذا  وأتساءل، 
نعشق  نحن  هل  للموت،  والتهليل  احلياة  على 
العاشق  يتوق  كما  للموت  نتوق  أم  فعالً،  احلياة 

للقاء محبوبته؟  
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يبدو أن أفيغدور ليبيرمان يريد أن يكون الوجه اإلعالمي الذي يحتاج إلى 
أصوات اليهود اليمنيني قبل االنتخابات، وهذا عبر تصريحاته في اآلونة 
إلى  الفحم  قال»أم  وحينها  االنتخابية،  حملته  إطالق  عند  األول  األخيرة، 
فلسطني وأريئيل إلى إسرائيل». والعديد من التصريحات األخرى التي تفوه 
ألهالي  حاجة  «ال  كان  وآخرها  االنتخابية،  ومهرجاناته  مؤمتراته  خالل  بها، 
أم الفحم، وسنقطع كل رأس عربي بالبلطة». للوهلة األولى عندما تسمع 
بأفيغدور ليبيرمان، وأنت فقط مطلع على اإلعالم العبري املوالي لهؤالء، 
تبلور أفكارا غريبة وعجيبة، هي أنه ال يوجد هنالك بديل ألفيغدور، فهو 
شخصية سياسية رائعة من الدرجة األولى، ويراعي مصالح دولته اليهودية 
وهذا  شيئا،  يساوي  ال  جتده  وتخالطه،  تعاشره  عندما  لكن،  والقومية، 
بسبب عباراته الهجومية بشكل دائم على أهالي أم الفحم بشكل خاص 
فلسطينية،  وستبقى  فلسطينية  الفحم  أم  عامة.   الفلسطينيني  وكافة 
اإلسرائيلية  القناة  على  انتخابية  مناظرة  هنالك  كانت  جيزة  فترة  قبل 
العربية  لألقلية  الوحيد  املمثل  عودة  أمين  احملامي  كان  وفيها  الثانية، 
بنقل  قام  املناظرة،  خالل  ومن  عــودة،  احملامي  فعلي  وبشكل  البالد،  في 
اجلماهير العربية في الداخل، من مرحلة اخلطابات التهجمية، إلى مرحلة 
حتليلي  برنامج  هنالك  كان  املناظرة  بعد  والتفاهمية.  احلضارية  اخلطابات 
وأجمع سياسيو اسرائيل على ان خطاب عودة هو خطاب الواعي املتحضر، 
وحصل على %7.2 فيما ليبيرمان كانت نتيجته منخفضة جدا. وبعدها 
وهذا  املناظرات،  كافة  من  ليبيرمان  انسحاب  عن  اإلعالم  وسائل  طالعتنا 
القوي وأنه  بأنه  ليبيرمان  بسبب خسارته أمام احملامي أمين عودة. يدعي 
ال يخشى العرب، إذن ملاذا أعلنت انسحابك؟ فبانسحابك هذا أنت تعلن 
الساحة  الوجه اجلديد على  هزميتك على املأل أمام احملامي أمين عودة وهو 
أم  أهالي  وتهجير  بترحيل  تطالب  وأنت  عقد  من  أكثر  منذ  السياسية. 
الفحم إلى فلسطني، وها نحن اليوم في عامنا احلاضر، أم الفحم ما زالت 
مكانها وستبقى فلسطينية، شعاراتك بقيت شعارات، لم يترجم أي منها 
على أرض الواقع، انسحبت من املناظرة بحجة أنك ال تريد اخلسارة؟ إذن 
ملاذا أنت مستمر بالتفوه بالشعارات العنصرية التي تساهم في إضعاف 
شعبيتك، وبالتالي ازدياد قوة القائمة املشتركة؟ «سأقطع كل رأس عربي 
بالبلطة»، هل هذه تفوهات سياسي إسرائيلي، يريد مصلحة إسرائيل، أنت 
تريد مصلحة إسرائيل حسب ادعاءاتك، هذه األقوال عندما تبث باإلعالم 
فأنت ببساطة تبني للعالم أنك عنصري وإنسان فاشي. أعتقد بل بات من 
الواضح، أنك ستخسر في يوم االنتخابات، ليس فقط بسبب تصريحاتك، 
إمنا بسبب انكشافك اإلعالمي الضعيف، بالرغم من بعض حتفظاتي من 
رئيس احلكومة بيبي نتنياهو، إال الن انكشافه االعالمي ممتاز، وهذا بالغالب 
يعود إلى مساعديه اإلعالميني األكفاء. عليك إعادة النظر بكل ما فيك، 
أي  لك  يوجد  ال  أنه  مع  اجلماهيرية،  قاعدتك  بناء  إعادة  في  تساهم  كي 
املشتركة،  للقائمة  انضمامهم  عن  أعلنوا  الروس  املواطنني  معظم  قاعدة، 
وميكنك االطالع على االستطالعات التي تثبت صحة األقوال، وحاليا أنت 
تكون  بأن  أمل  وكلي  احلسم،  نسبة  عبور  عدم  هو  حتمي  خطر  يواجهك 
كوادر القائمة املشتركة على قدر من املسؤولية، كي تعمل على رفع نسبة 
التصويت بالوسط العربي، وهذا لإلطاحة بك، نحن نحتاج إلى نقلة نوعية 
في اخلطاب العربي اليهودي، كفى للصراعات، نحتاج إلى تعايش سلمي.
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اجلنس غريزة إنسانية ونعمة ربانية، لكن مجرد سماع هذه الكلمة ينبع 
مفهوم ال يتقبله كثيرون! وُتعتبر كلمة «اجلنس» كلمة محرّمة دينيا 
في أذهان البعض، كونها تتناقض مع العادات والتقاليد االجتماعية أو 
كونها العيب في ذاته داخل بيوتنا العربية. ولكونها كلمة تهز عروش 
شرف العائلة للكثيرين، وتعتبر من احملظورات في األحاديث.  إن عملي 
في مشفى رمبام دفعني للتحدث عن املشاكل اجلنسية التي متأل بيوتا 
عديدة، ففي املشفى مركز خاص يعمل على عالج املشاكل اجلنسية، 
الوظائف اجلنسية  العيادة املختصة في  والتي حتدثنا عنها مع طاقم 
لدى املرأة. وتبني أن اخلوف واألوجاع هما أكثر احلاالت التي تعالج في 
نفسها،  التعرف جيدا على  املرأة  ولذا يجب على  النسائية.  العيادة 
وأن تكون على ثقافة كاملة وصحيحة عند الزواج. إضافة إلى ذلك، 
يجب أن تتوجه إلى العيادة إذا أحست بأي ألم أثناء عالقتها الزوجية، 
فالعالج في بعض األحيان يكون بسيطا وغير معقد. ويؤكد لنا أطباء 
الطاقم في املركز بأن التعليم اجلامعي أو جيل الزواج ال يعتبران عاملني 
مساعدين للتثقيف اجلنسي. فهذا األمر يرجع إلى التربية في البيوت 
واملدارس، حيث ان هناك نقص في الوسط العربي في التوعية املختصة 
بهذا املوضوع. ويضيف لنا املختصون: «إن مشاكل اخلوف التي نعاجلها 
تنبع فقط من قلة الوعي». إن الغريزة اجلنسية طاقة خلقها الله عز وجل 
ويجب إفراغها. وإن عدم حدوث ذلك يؤدي إلى اضطرابات في احلالة 
اجلسمانية والنفسية لإلنسان. العالقة اجلنسية الصحيحة هي عالقة 
بني زوجني، ويجب أن تتم باتفاق كال الطرفني ورضاهما، ويجب أن تتم 
بتبادل املشاعر، وليس باالغتصاب أو عدم الرضا واخلجل. فإن الله عز 
وجل، أوجد وشرع هذه العالقة، فال حاجة، عزيزي القارئ، للتعامل مع 
سيدتي  حاجة،  وال  فورية.  رغبة  وإلشباع  فقط،  احلاجة  مبنطق  زوجتك 
الفاضلة، وضع نفسك في خانة العمل وأشغال البيت فقط. فعدم وجود 
طبيعة  على  يؤثر  وكاٍف  منطقي  بشكل  الزوجني  بني  حميمة  عالقة 
العالقة بينهما، وعلى مجرى احلياة الزوجية من عدة جوانب أخرى، مما 
يؤدي ذلك إلى فتور العالقة الطبيعية. ونظرا ألن الديانات السماوية 
أعطت موضوع اجلنس أهميته، نرى قول الله تعالى في سورة املؤمنون: 
إميانهم  أو ما ملكت  أزواجهم  لفروجهم حافظون إال على  «والذين هم 
فإنهم غير ملومني» وقال أيضا: «نساؤكم حرث لكم» [ سورة البقرة 
َتَها  ْب َب ِتي أَْح ْيًشا َمَع اْملَرْأَِة الَّ اآلية 223 ]. وفي الكتاب املقدس: «ِاْلَتَذّ َع
اِطِلَك،  اِم بَ ْمِس، ُكَلّ أََيّ َت الَشّ اَها َحتْ ِتي أَْعَطاَك ِإَيّ اِطِلَك الَّ اِة بَ َي اِم َح ُكَلّ أََيّ
ْمِس». لم  َت الَشّ ُه َحتْ ُب اِة وَِفي َتَعِبَك الَِّذي َتْتَع َي ألََنّ ذِلَك َنِصيُبَك ِفي اْحلَ
تخلق الغريزة اجلنسية لنهملها أو لنتجاهلها أو لنعتاب بها، فاجلنس 
عباده إلشباع شهوة  وتعالى على  الله سبحانه  مّنها  التي  النعم  من 
العبد، ولزيادة النسل والتكاثر بني الناس. لكن لألسف في مجتمعنا 
العيب  مبعنى  إليه  وينظر  الهامش،  على  يؤخذ  املوضوع  هذا  العربي 
أو احلرام، ويشدد بعض األهل على أبنائهم وبناتهم باخلصوص، بعدم 
إجابتهم ألسئلتهم املنطقية، بل يتم جتاهلها وجتاهل املوضوع كله، حتى 
يبلغ الولد أو البنت سن البلوغ، ويحتاج ليعرف معنى هذه العالقة. 
وما يحدث أن بعضهم يتوجهون إلى مصادر غير صحيحة، وغير آمنة 
للبحث عن إجابات لتلك األسئلة الغريزية بداخلهم، االمر الذي يؤدي 
الكتساب معلومات خاطئة! إن عدم الوعي واإلحراج املوجود في وسطنا 
النفسية،  الكثير من املشاكل  املواضيع اجلنسية، يولد  العربي حيال 

الفيزيولوجية، واالجتماعية، خاصة لدى الفتيات. وبعضهن يدخل ما 
يسّمى القفص الذهبي دون معرفة كافة املعلومات والتحضيرات لهذا 
الزواج، فينشأ لديهن اخلوف، مما يتسبب في بداية تلك املشاكل التي 
أبناء  كثير من  توجه  تكمن في عدم  األكبر  اخلطورة  العالج.   حتتاُج 
مجتمعنا، رجاال ونساء، إلى فحص أو كشف طبي، بل تستمر احلياة 
الهامش مما يؤدي إلى تفاقمها على  الزوجية مع وضع املشاكل على 
أساس فتور العالقة، وفي حاالت معينة يصل املوضوع إلى الطالق. من 
هنا نناشد األهالي بعدم احلرج من التحدث مع أوالدهم بهذا املوضوع، وأن 
يجيبوا على أسئلة أوالدهم بالشكل الصحيح واملالئم جليلهم. بذلك ال 
يترك فراغ دون إجابات. ومن املفضل أن تكون هناك حصص في املدارس، 
نشاطات أو فعاليات تتحدث عن املوضوع بني طالب الثانويات لكي 

ُتبنى لديهم ثقافة جنسية بشكل صحيح.
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من اجلدير بالذكر أن العيادة لعالج االضطرابات اجلنسية لدى النساء 
والرجال أقيمت في مشفى رمبام منذ حوالي 17 عاما، وتعتبر العيادة 
األولى واألكبر في البالد. وتعالج العيادة املختصة بالوظائف اجلنسية 
لدى النساء عدة مشاكل منها: انخفاض في الرغبة اجلنسية، انخفاض 
األعضاء  في  أوجــاع  اجلنسية،  النشوة  افتقار  أو  اجلنسية  املتعة  في 

اجلنسي،  االكتفاء  اجلنسية،  العالقة  خالل  أوجاع  األنثوية،  التناسلية 
مشاكل تخص العالقة احلميمية ومشاكل جنسية أخرى حول بالعالقة 
أو  احلبوب  طريق  عن  املعتادة،  الوسائل  العالج  يشمل  الزوجني.  بني 
وهناك  وآخر،  فرد  بني  تختلف  أن  يجب  والتي  الهرمونية،  العالجات 
خدمات استشارية متخصصة لعالج املشاكل اجلسدية والنفسية، كما 
تقدم العيادة خدمة االستشارة قبل الزواج. ومن املمكن أن يتوجه أي 
ويتألف  بشكل صحيح.  جنسيا  للتثقف  الزواج  على  مقدمني  زوجني 
طاقم العيادة من أطباء، ممرضني وممرضات، مختصني في علم اجلنس، 
والعالجات الطبيعية في مشاكل العجز اجلنسي لدى النساء، والذين 
يأتون من أقسام املسالك البولية، أمراض النساء، علم اجلنس والعالج 
الطبيعي. جميع أفراد الطاقم من املدربني وذوي خبرة في حتديد مصدر 
املشكلة بشكل متطور وفي إيجاد العالج املناسب للشخص. ما يجب 
أن نتذكره دائما هو عدم اخلجل في هذا املوضوع، وعدم التردد أبدا في 
التوجه للعيادة ألخذ املعلومات، أو لتلقي العالج إذا كانت هناك أي 

مشكلة فهذا هو املكان الصحيح واآلمن. 
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حصان املغامرة...
يراوغ.

يل... فارسه... ل
بال... منازع

حلو الكالم... واحلل
يبحث... عن تابع.

عامله... خيال...
راجع. بال... َم

سوار... سائل...
بلع. يحوي... وي

ه... ْب نصل
على مقال

تراه...
يتابع

*
بحر... صدف ال

قالع...
على باب النهر

تراقص الغجر...

على ايقاع املطر.
ر... تْغرف من الكْث

... للقدر. مثل ندٍّ
ر... مازالت ُتْؤِث

من... كالها... 
حر. بالسِّ

تهرب من اُحلفر...
في تظاهر...

على موائد... الكبر
*

مجزرة...
هنا... من يشرّعها

على فراش الضمير...
يها. ميكن تالف

صحوة مشبوهة...
في عالقة... 

ة. حميمّي
روتني  سر...

يه...  تختمر ف
مؤامرة...

على املصير

*
مغامرة...

جتتاز املقابر.
ينسّل...

على شراعها...
ظالم...

يبحث عن ضوء 
الفجر.

ساحرات اجلزر...
َبشر... يجّهزن ال

مبتعة األسر...
قبل الكسر

*
مغامرة طائرة...
على وجه الّدهر.

اخطأت موعدها...
مع الثائر

متّهل عند املصّور
يقة  من اجل وث

السفر
*

نامت...
على عقولنا 

األساطير
تقاعد املغامر

كسدت املخاطر
وما... من سارق...

 للنار

حيفا طمرة 

عنوان جميل مرغوب ومطلوب، وال أظن أن هناك من يعارضه. وقد طالبنا 
القرن  في  األول  االنفصال  منذ  خلت،  قرون  مدى  على  به  طولب  كما  به 
وأصبحت  والغربية.  الشرقية  الكنيستني  انفصال  أنتج  الذي  اخلامس، 
وكنائس  االسكندرية،  قيادة  حتت  باألرثوذكسية  تدعى  الشرق  كنائس 
القرن  الثاني في  بالكاثوليكية حتت قيادة روما. ومنذ االنفصال  الغرب 
الكنيسة  عن  وأعمالها  واليونان  القسطنطينية  كنائس  عشر،  احلــادي 
الكاثوليكية وانضمامها إلى األرثوذكسية. واالنفصال الثالث في القرن 
التاسع  القرن  في  البابا  وعصمة  البروتستانتية.  وظهور  عشر  السادس 
عشر عالوة على اختالفات الهوتية عقائدية وطقسية عديدة بني الكنائس 
املختلفة. ومنذ ذلك احلني ونحن نضرع ونصلي من أجل عودة هذا االحتاد 
االزمنة  مّر  على  الرؤساء.  تعنت  مع  بتحقيقه  أمل  ما  ودون  دون جدوى، 
ينجح  رمبا  االجتاه  بهذا  جماهيري  عمل  إلقامة  منادية  هّبات  هناك  جرت 
العمل اجلدي إلزالة مسببات  وبدء  األمور،  باجتاه حلحلة  بالتأثير، ويدفع 
االنفصال، واعتماد سبل التسامح والتوافق ونهج أسلوب املصلحة العامة 
ألبناء الكنيسة، ”الكنائس“، بحسب قول ربنا يسوع املسيح في إجنيله 
معا  باألعياد  لالحتفال  العودة  إن  واحد.   نحن  كما  واحدا  كونوا  املقدس 
ليس معناه أو إشاراته أو دالالته هو االتفاق بني مجموعة هنا أو هناك 
او  يقام هنا  باستعراض جماهيري معا  يأتي  لتبديل تصرف ما. وال هو 
هناك. وال هو تلبية لنزوة خوري هنا أو خوري هناك. مع التأكيد بأنه ال 
دينية الهوتية  بأمور  التصرف  إدارة طائفته  حق ألي منهم، مستقال عن 
عقائدية هامة وتخص جموعا، وال يعطى هذا احلق ألي كان ليتصرف به. 
ما سبق ورأيناه وعشناه، عندنا في حيفا، ألربع سنوات خلت هو مخالف 
لكل األسس واألعراف واملعتقدات الدينية. ولألسف ضعف اإلدارة الكنسية 
االنفالت. مع جزيل االحترام واإلجالل  الطوائف ساهم في هذا  عند بعض 
لبعض الطوائف التي التزمت بالضوابط، ولم تلتزم باالنفالت الذي حدث. 
وقد حمدنا لله لتداركه من قبل البعض، ومع األسف إلصرار البعض االخر 
تعنتا، ومرة أخرى لضعف اإلدارة الكنسية في اتخاذ قرار صارم ملزم. سبق 
وأتيت بأحاديث كثيرة عن املوضوع، أتاني منها من البعض حقدا وانتقادا، 
خاصة من الذين سعوا ودعوا لالتفاق على تاريخ موحد إلقامة االحتفاالت 
علم  مع  املواكب.  مقدمة  في  للسير  والتزاحم  العامة،  واالستعراضات 

اجلميع، حتى الذين قاموا وأّيدوا هذا، فإن األمور أعمق من تاريخ موحد أو 
استعراض شعبي. إنها اختالفات كنسية الهوتية عقائدية وحتى سياسية 
ومتابعة  مسئولة.  غير  وتصرفات  بخطوات  حلها  ميكن  ال  الرؤساء،  بني 
لهذا األمر، وفي صلب املوضوع، شاءت القدرة اإللهية أن تصيب حيفا. إذ 
فقدنا في األيام القليلة املاضية أقارب وأعزاء وأصدقاء من طوائف مختلفة، 
رحلوا عنا إلى دار احلق. وقد متكنت من أجل ما كنا ندعوه مؤاجرة! وشاركت 
واملوارنة.  الالتني  الكاثوليك،  االرثوذكس،  طوائف  عند  اجلنازة  مراسم  في 
الصلوات  أتابع  الكنيسة،  أبناء  من  وكرجل  األجنليكان.  عن  الله  وعفا 
األربع  الكنائس  أنه في  العظمى!  املفاجأة  واملرمنة وأحفظها. كانت  املقروءة 
التي ذكرت، يقرؤون ذات املزمور، وهو من مزامير داوود املعروفة للجميع، 
الكنيسة  عن  مختلف  ونص  بكلمات  نسمعها  كنيسة  كل  في  ولكن 
األخرى. كذلك قراءة اإلجنيل، وحتى الصالة الربانية تتلى بنص مختلف 
في الكنائس. يا عالم، ويا أبناء أمتي ويا أبناء املسيح، إن املصدر لهذه 
القراءات هو واحد، معروف وواضح ومتفق عليه بني اجلميع، فلما إذن هذا 
االختالف في األلفاظ والكلمات!!!  وأتوجه إلى أستاذي الكبير حامت خوري 
أهناك  عنوان  حتت  موضوعا  الشأن  بهذا  الصحيفة  هذه  في  كتب  الذي 
مسيح أم مسيحان؟ إن الظاهر هناك أربعة أو خمسة إذا أخذنا باحلسبان 
اإلخوة األجنليكان. ورمبا يوجد أكثر عددا إذا نظرنا إلى األقباط والكلدان 
واألشوريون وغيرهم. سؤالي لإلخوة الداعني والساعني إلقامة االحتفال املوحد 
باألعياد ”ومنهم مع األسف الكبير هم رجال دين على علم ومعرفة ودراية“ 
أقله  االستعراض؟  هو  وهل  االحتفال؟  تاريخ  هي  االحتاد  على  الدالة  هل 
األنبياء  وكالم  نعبد،  الذي  الله  كالم  نص  بينكم  فيما  ووحــدوا  انتبهوا 
يتقوى  حتى  وخلصنا.  فدانا  الذي  املسيح  عن  الرسل  وكالم  جنّل،  الذين 
إمياننا في قلوبنا وليس من كثرة كالمكم وعظاتكم يا رجال الدين. قال 
املسيح عليه السالم في اإلجنيل املقدس عند جميع الطوائف، إن لم يبني 
الرب البيت فباطال يتعب البناؤون. لقد حان وقت أعمال البناء في عصر 
العوملة واختصار املسافات بني األمم. أميكن أن نرى سعيكم لبناء احتادكم، 
أم سنتابع رؤية تشرذمكم وانقساماتكم؟ مع أن تصرفاتكم ال تؤثر فينا 

اجتماعيا، ألننا اجتماعيا كشعب نحن موحدون متجانسون.

(وصلتنا من السيد شكري عبود املقالة التالية تعقيبا على مقاالت نشرت في «حيفا»، منها ما يرد ذكره هنا ومنها ما لم يتطرق إليه. 
وعمال بحرية التعبير، نورد املقالة، وقد فتحنا املجال دائما، أمام القراء األعزاء ملوافاتنا بآرائكم وتعليقاتكم – «حيفا»)  
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أنا لبناني ولي فخر بذلك، ولست بعثماني، ولي فخر بذلك أيضاً.. 
لي وطن أعتز مبحاسنه، ولي أمة أتباهى مبآتيها، وليس لي دولة 
أنتمي إليها وأحتمي بها. أنا مسيحي ولي فخر بذلك، ولكنني 
أهوى النبي العربي، وأكبر اسمه، وأحب مجد اإلسالم وأخشى زواله، 
أنا شرقي ولي فخر بذلك، ومهما أقصتني األيام، عن بالدي أظل 
شرقي األخالق سوري األميال، لبناني العواطف. أنا شرقي، وللشرق 
مدنية قدمية العهد، ذات هيبة سحرية ونكهة طيبة عطرية، ومهما 
ألحالمي  موطنًا  الشرق  يبقى  ومعارفهم،  الغربيني  برقي  أعجب 
ومسرحًا ألمانّي وآمالي. في تلك البالد املمتدة من قلب الهند إلى 
جزائر العرب، املنبسطة من اخلليج العربي إلى جبال القوقاس، تلك 
البالد  تلك  في  والشعراء،  واألبطال  واألنبياء  امللوك  أنبتت  البالد 
املقدسة تتراكض روحي شرقًا وغرباً، وتتسارع قبلة وشماالً، مرددة 
أغاني املجد القدمي، محدقة إلى األفق لترى طالئع املجد اجلديد. 
بينكم أيها الناس من يلفظ اسمي مشفوعًا بقوله: «هو فتى جحود 
يكره الدولة العثمانية ويرجو اضمحاللها». إي والله لقد صدقوا، 
فأنا أكره الدولة العثمانية، ألني أحب العثمانيني، أنا أكره الدولة 
العلم  الهاجعة في ظل  أحترق غيرة على األمم  العثمانية، ألني 
العثماني. أنا أكره الدولة العثمانية، ألني أحب اإلسالم، وعظمة 
اإلسالم، ولي رجاء برجوع مجد اإلسالم. أنا ال أحب العلة، ولكنني 

أنا  املعتل،  اجلسد  ــب  أح
ولكنني  ــل،  ــشــل ال ــــره  أك
به،  املصابة  األعضاء  أحب 
أنــا أجــل الــقــرآن، ولكنني 
الــقــرآن  يتخذ  مــن  أزدري 
مساعي  ــاط  إلحــب وسيلة 
ــي  ــا أنــن ــم ــني، ك ــم ــل ــس امل
يتخذون  ــن  ــذي ال أمــتــهــن 
للتحكم  وسيلة  اإلجنيل 
وأّي  املسيحيني.  برقاب 
منكم أيها الناس ال يكره 

األيدي التي تهدم، حبا للسواعد التي تبني؟ أّي بشرّي يرى العزم 
نائمًا وال يطلب إيقاظه؟ أّي فتى يرى العظمة متراجعة إلى الوراء، 
مسيحي  من  كلمة  مسلمون،  يا  خذوها  انحجابها؟  يخشى  وال 
الشطر  في  و«محمداً»  حشاشته،  من  شطر  في  «يسوع»  أسكن 
اآلخر. إن لم يتغلب اإلسالم على الدولة العثمانية، فسوف تتغلب 
أمم اإلفرجن على اإلسالم. إن لم يقم فيكم من ينصر اإلسالم على 
عدوه الداخلي، فال ينقضي هذا اجليل إال والشرق في قبضة ذوي 

الوجوه البائخة والعيون الزرقاء.

من األقوال اخلالدة جلبران خليل جبران، تأتي مالئمة ملا نحن فيه من أوضاع شرق أوسطية وتفشي العنف باسم الدين:
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ارچـيلة مع خلطة“ ليلى“ الفاخرة

فقط بـ 25 ش.ج
ارچـيلة مع راس ”Fresh“ الفاخر

فقط بـ 30 ش.ج

رواق... وسهرة بأجواء
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على  العثور  بعد  قليلة  أيــام 
ميناء  ـــي  ف ــة  ــري ــح ــب ال ـــروة  ـــث ال
في  متجولون  عثر  قيسارية، 
مغارة  ــي  ف كنز  على  الــشــمــال 
إلى  عنه  التبليغ  ومت  طبيعية 
سلطة اآلثار. يعتقد الباحثون أن 
املكتشفات  بني   من  الكنز  هذا 
العثور  مت  التي  الهامة  األثرية 

عليها خالل السنوات األخيرة.

…—UG*«
األعلى،  اجلليل  في  املغارة  تقع 
وهي مغارة طبيعية من الصخر 
صدفة  عليها  عثر  الكلسي. 
في  أشخاص  ثالثة  عندما جتول 
يحاولون  ــم  وه املــاضــي  ــوع  األســب
التدرب في املنطقة، تهيئا جلولة 

مع  األسبوع  نهاية  خالل  املغارة  في 
فرقة من نادي «الكهوف اإلسرائيلي» (وهو نادي يهدف إلى زيادة املعرفة لدى 
هواة التسلق، حول الكهوف وتهيئتها بشكل مالئم للمغامرة في الكهوف 
والفجوات حتت األرض). دخل األشخاص الثالثة املغارة من فجوة ضيقة في 
األرض، وزحفو فيها لبضع ساعات. وكما روى أحدهم أنه دخل صدفة إحدى 

الفجوات التي الحظها في الصخر، فرأى قطعة صغيرة تلمع. عندما التقط 
تلك القطعة تعرف عليها بأنها عملة نقدية قدمية. وعثر بالقرب منها على 
عملتني من الفضة وبعض أدوات الفخار واحللى املصنوعة من البرونز التي 

كانت قد خبأت داخل قطعة من القماش (قبل 2300 عام تقريبا).

Íd�_« nA�J*«
عند العثور على املغارة مت تبليغ سلطة اآلثار. واستعد طاقم خاص لدخول 

العثور على مكتشفات تعود  املغارة وإجراء املسح األثري. وخالل املسح مت 
العصر  تاريخها  املكتشفات  أقدم  متعددة:  تاريخية  وفترات  عصور  إلى 
 5000 (قرابة  القدمي  البرونزي  أيامنا)، عصر  قبل  عام  النحاسي (7000 
على  العثور  مت  كما  ق.م)،   1200) احلديدي  العصر  أيامنا)،  قبل  عام 
بعض احللى تاريخها الفترة الفارسية (القرن السادس ق.م) وبعض العمالت 

النقدية التابعة لفترة األسكندر املقدون (القرن الرابع ق.م). بعض املكتشفات 
مع  عليها  الذي سال  املتحجر،  الكلس  عليها  تراكم  الفخار  املصنوعة من 
مر  على  سقفها  في  الشقوق  من  املغارة  إلى  تسربت  والتي  األمطار  مياه 
هذا  اختير  وملاذا  خبأها  ومن  األثرية  املكتشفات  مصدر  نعلم  ال  العصور. 
الكهف لهذه الغاية. وتعود املكتشفات إلى عصور مختلفة، فمن احملتمل 
أن املكتشفات من العصر النحاسي تابعة لفئات استوطنت املغارة وسكنتها 
في تلك الفترة. أما بالنسبة للتحف من الفترة الهيلينية، فمن األرجح أنها 
تابعة لسكان اجلليل، الذين خبأوا الكنز خالل األيام األخيرة حلكم اإلسكندر 
املقدون، إذ انتشرت حينها اخلالفات بني الورثة، وكثرت النزاعات على تولي 
احلكم من بعده. من املمكن أن أصحاب الكنز خبأوه داخل املغارة، على أمل 

العودة واستعماله في أيام سلمية ووقت أفضل.

bF� «–U�Ë
املرحلة األولى بعد األكتشاف األولي، إجراء احلفريات األثرية في املوقع بهدف 
دراسة املغارة والبحث عن مكتشفات أخرى. كما نهدف من خالل احلفريات 
املخططة أن نحاول لإلجابة على بعض األسئلة التي من شأنها إرشادنا إلى 
اآلثار  سلطة  مختبرات  إلى  املكتشفات  نقل  وسيتم  املوقع.  هذا  حقيقة 
للتنظيف والصيانة والتوثيق.   سلطة اآلثار تشجع عرض املكتشفات األثرية 
على أكبر عدد ممكن من اجلمهور ومن هنا، تفتح السلطة أبواب مخازنها أمام 
كل مؤسسة عامة تنوي احلصول على املكتشفات بهدف عرضها للجمهور، 

شرط أن تتوفر الظروف املالئمة واألهداف التربوية والثقافية.

ــوم  ــق ي أن  أردمت  إذا 
ـــكـــم مبــمــارســة  أطـــفـــال
الرياضة، فيجب عليكم 
بالنسبة  تشكلوا  أن 
به  يحتذى  منوذجا  لهم 
والقيام مبمارسة الرياضة 
ــم. احلــديــث  ــك ــس ــف ــأن ب
ــكــن أن  ــات مي ــم ــل ــك وال
األطفال  ولكن  تساعد، 
الذي  النموذج  بكم  يرون 
ــاة!  ــي ـــي احل ــه ف ــدون ــقــل ي
ــوســائــل  ـــم ال ــكــم أه ــي إل
لتشجيع ممارسة الرياضة 
: االطفال  عند  البدنية 

وباء  السمنة- أصبحت 
ــرة بني  ــي ــوات األخ ــســن ــي ال ف
الغربية  ــدول  ال في  األطــفــال 
كلما  املــتــقــدمــة.  ــيــة  والــعــرب
صحة  فإن  أكثر،  التقدم  زاد 
صحتنا  وبصراحة  أطفالنا 
ــد أظهرت  ــســوء. وق ت أيــضــا 
األهل  أن  احلديثة  الــدراســات 
بها  يحتذى  قــدوة  يشكلون 
وخاصة  ــال.  ــف األط قبل  مــن 
ــات مــن نفس  ــه ــاء واألم لــآلب
فنحن  لذلك  الطفل.  جنس 
أساسية  ــيــة  مبــســؤول ـــل  األه
ـــة،  ـــام ـــع ـــة ال ـــصـــح ــــن ال ع
ــة أجـــســـام أطــفــالــنــا  ــوي ــق وت
ممــارســة  ــى  عــل وتشجيعهم 
اردنــا  اذا  البدنية.  الرياضة 
الرياضة  مبمارسة  يقوموا  ان 
انفسنا  نحن  علينا  فيجب 
نقي  وبذلك  الرياضة،  ممارسة 
من  أطفالنا  ونقي  أنفسنا 
القلب،  بــأمــراض  اإلصــابــة 
وارتفاع ضغط الدم ومشاكله. 
املرحلة  ــي  ه ــبــكــرة  امل ــســن  ال
احلاسمة لتحديد السلوكيات 
ــم  ــت ـــث ي ـــي ــــــف، ح ــــــواق وامل
اجليل.  هــذا  في  اكتسابها 
اثنني  ــا  ــن ــصــورات ت وتــشــكــل 
الرئيسية  العمليات  مــن 
ــات  ــي ــوك ــســل ــف هـــذه ال ــؤل ت
عمليات  وتسمى  واملواقف، 
ـــتـــضـــامـــن. ــيــد وال الــتــقــل

عملية  التقليد-  عمليات 
تيار علم  تأتي من  التقليد 
النفس السلوكي، والذي ينص 
يفحصون  ــاس  ــن ال أن  على 
ــن  ــري ــوك اآلخ ــاســتــمــرار ســل ب
ومن  بوعي  منه،  ويتعلمون 
عملية  هي  هذه  وعــي.  دون 
مراقبة وتكرار للسلوك، وهي 
سلوكية  مجاالت  في  حتدث 
احلركية  ــهــارات  امل مختلفة: 

املجال  في  (مثل الرقص)، 
التعبير  (كيفية  العاطفي 
في  ذلــك  ــرى  ن  – الفرح  عن 
االحتفال عند تسجيل هدف 
ــي املجال  ــال)، ف ــف ــدى األط ل
العقلي (كيفية حل معادلة، 
في  ــــرار)،  ق ــخــاذ  ات كيفية 
االجتماعي  السلوك  مجال 
(طرق املجاملة، طرق التعبير 
تسجيل  ــعــد  ب الــفــرح  عــن 
ــوكــيــات يتم  ــســل ال هــــدف). 
التي  ــاالت  احل في  تقليدها 
يكون فيها السلوك املالحظ 
يكون  عندما  وممــتــع،  مثير 
من  مــتــأكــدا  ليس  املتعلم 
العملية  يؤدي  أن  ميكنه  أنه 
املالحظة، عندما يريد املتعلم 
الــذي  معني  ـــدور  ب التحكم 
عندما  ــر،  آخ شخص  ينفذه 
لديه  املنفذ  الشخص  يكون 
في  رفيعة  مكانة  أو  مركز 
نظر املتعلم، أو عندما يكون 
املتعلم  ــني  ب تــشــابــه  ــاك  هــن
من  كثير  ــي  ف ــوذج.  ــم ــن وال
األحيان نرى الرياضي الشاب 
ــى  ــرف وحــت ــص ــت ــس، ي ــب ــل ي
يرمي مثل مدربه أو رياضي 
مشهور آخر. األهل يشكلون 
والتضامن  للتقليد  ـــدوة  ق
لتطور  املختلفة  املراحل  في 
على  ــرون  ــؤث ي فهم  الطفل، 
مباشر  بــشــكــل  ــم  ــه ــال أطــف
نعتقد  ونحن  مباشر.  وغير 
ألطفالنا  مينح  التعليم  أن 
من خالل الكلمات واحلديث، 
تاثيرنا  أن  يتضح  ــكــن  ول
ــالل  ـــــوى يــكــون مـــن خ األق
أطفالنا  وأعمالنا.  سلوكنا 
القيم  مع  التضامن  يطورون 
واملعايير املوجودة في البيت، 
ويتعلمون تقليد السلوكيات 

وطرق تعبير الوالدين.
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W³O³ý W�dŠ – åu³�d� W×Mł«ò vM³²ð UOJ¹«
 W�Uš  UłUO²Š« ÍË– »U³A� 

 …UOŠ oKš – åu³�d� W×Mł«òË UOJ¹ô „d²A� rKŠ
’U
ýô« s� sJ2 œbŽ d³�_ qC�« WO�u¹

 W³O³A�«  W�dŠ  –  åu³�d�  W×Mł«ò  vM³²ð  UOJ¹«
 »U³A�  r�UF�«  w�  UNŽu½  s�  …bOŠu�«Ë  v�Ëô«
 åu³�d�  W×Mł«ò  ÆW�Uš   UłUO²Š«  s�  Êu½UF¹
 w�  ŸËd�  UC¹«  UNMOÐ  s�Ë  UŽd�  37  ÂuO�«  rCð
 d¾Ð  ¨UHOŠ  ¨UOKF�«  …d�UM�«  ∫q¦�  wÐdF�«  jÝu�«
 YK¦*«  …dOÞ  ¨j¼—  ¨VIM�«  …dŽdŽ  ¨bK�«  ¨l³��«

 4000  s�  d¦�«  v�«  W�U{«
 W³O³ýË  œôË«  ¨V�UÞË  býd�
 q�  s�   U�UŽ«  ÊËbÐË  l�
 ¡UCŽ«  ÂuI¹  Æœö³�«  ¡Uł—«
 À«bŠSÐ VMł v�« U³Mł W�d(«
 ¡UMÐ«  l�  wŽUL²ł«  dOOGð
  UłUO²Šô«  ÍË–  s�  W³O³A�«
 vKŽ  ÊuM¼d³¹Ë  W�U)«
 W³O³A�«Ë  œôËô«  UC¹«  Ê«
 WL¼U�*«  rNMJ1  5�UF*«
 ÂuI¹  ÆrNzU�b�_Ë  lL²−LK�
 wM³²Ð  UOJ¹«  w�  ÊuHþu*«
 Êu½uJOÝË  åu³�d�  W×Mł«ò
 bOÞu²�  WDA½«  w�  ¡U�dý
 wŽUL²łô«  qLF�«Ë  ·—UF²�«
 ◊UA½ ‰Ë«  ÆlL²−*«  w� Z�bÔ*«
 W�d²A�  WKHŠË  …dO��  u¼
 W³ÝUM0  5Hþu*«Ë  œôËú�

 u¼Ë U�b¼ UNMOŽ« VB½ UOJ¹« lCð ÆdšU�*« bOŽ
 …b¹bł  ŸËd�  `²�  rŽœË  åu³�d�  W×Mł«ò  e¹eFð
 vKŽ ¡uC�« jOK�ð l� ¨r�UF�« ¡Uł—« w� W�d×K�
 UNŽËd�  w�  lO³ð  Ê«  ë�d*«  sŽ  …bOF³�«  s�U�ô«
 UO½U²½  w�Ë  Uð¬   U¹d�  w�  ¨ÊuO�²�  ÊuA¹—  w�
 q�U� l¹— b�d¹ YOŠ ¨åu³�d� W×Mł«ò  U−²M�
 ÆW�d(« ◊UAM�  U−²M*«  Ác¼ lOÐ s�  ôušb*«
 œö³�«  w�  UOJ¹«  ÂUŽ  d¹b�  ¨f²MKÐu�  w�uý

 l�  W�d²A�  o¹dÞ  w�  ‚öD½ô«  U½bF�¹ò  ∫‰U�
 w�  UN�  qO¦�  ô  w²�«Ë  åu³�d�  W×Mł«ò  WOFLł
 WDA½« WM��« ‰öš Íd−MÝ ÆtK� r�UF�«Ë œö³�«
 œôËô« l� WOŽu½  U�Ë« oKš v�« ·bNð W�d²A�
 …œU¹“  qÐUI*UÐË  Ác¼  å…eOL*«ò  W³O³A�«  W�dŠ  s�
 w�  lL²−*«  w�  5�UF*«  W×¹dý  ‰uŠ  wŽu�«

 W×Mł«ò  w�  W�UF�«  …d¹b*«  ¨-Ë—  «dO�Ë«Æåœö³�«
 oKš  w�  åu³�d�  W×Mł«ò  `−Mð  å∫‰uIð  åu³�d�
 l� W³O³A�«Ë œôËô« s� v²ý `z«dý 5Ð ‰UBð«
 qC�« lL²−� wM³½ UM½S� UF�Ë ¨ U�UŽ« ÊËbÐ Ë«
 UOJ¹« W�dý l� ÊËUF²�« vKŽ wM¦½ UM½« Æœö³�« w�
 ÂUOI�«  s�  sJL²MÝ  W¹uÝ  UM½«  s�R½Ë  œö³�«  w�

w�öšô« UM³ł«uÐ 

 W&UM�«   UÐU�ô«  Z�UF¹  Íc�«  wB
A�«
 nOH
ð w� bŽU�¹Ë WO{U¹d�«  s¹—UL²�« sŽ
 UC¹«   ¨UNÝUÝ«  s�  WKJA*«  Z�UF¹Ë  Âôô«
 l¹dÝ  qJAÐ  …œuFK�  5O{U¹d�«   bŽU�¹
 Æ  WO{U¹d�«  s¹—UL²�«Ë  WDA½ú�  tÝ—UL*
 s�  √e−²¹  ô  «¡eł  ÂuO�«  W{U¹d�«  d³²Fð
 s¹cK�«  œö³�«  w�  5MÞ«u*«  5¹ö�  ÁUOŠ
  UŽUI�« w�  dO³� X�ËË  ÁUOŠ j/ ÊËd¹b¹
 W¹UN½ tKDŽ w�  Uł«—b�« »u�— ¨ WO{U¹d�«
 ZMOMO³��«  q¦�  tO{U¹—   «—Ëœ  ¨  Ÿu³Ýô«
  TRX Ë« fM²�« VF�¨ fðöOÐ ¨ XO³ÝËd�¨
 s¹—UL²�«Ë   UO�UFH�«  Ác¼  qJ�   ÆU¼dOžË
 UM²×B� ÁdO³�Ë tFłU½ tL¼U�� tO{U¹d�«
  UÐU�ù œUŠ dDš UC¹« „UM¼ p�– l� sJ� ¨
 ÂU¹ô«  Ác¼  w�  oKDð  Æ   WO{U¹d�«  s¹—UL²�«
 —eO�  —uO�  wÐ  Ã–u/  q�d�  UJ¹—«  t�dý
 Z�UF¹  Íc�«  ¨   ‰UFH�«Ë  dJ²³*«   SPORT
 Á«uNK�  W&UM�«   UÐU�ô«  WIzU�  WŽU−MÐË
 r−×Ð  “UN'«   Æ  5OMN*«  Ë«  5O{U¹d�«
 w�«uŠ Êe¹ ¨ ‰ULF²Ýô« qNÝ Z�b�Ë dOG�
  UÐUN²�ô« Z�UF¹Ë Âôô« s� qKI¹¨ Â«dž 173
 5ðd�  ozU�œ  6≠8  5Ð  U�  ÃöŽ  ‰öš  s�  ¨
 tL−Š u¼ Z²M*« w� Í—u¦�« —UJ²Ðô«Æ UO�u¹
 ÁdOG�  d³²Fð  w²�«  t�O¹UI�Ë  ÁœUFÐ«Ë
 t�b
²��  sJ9  YOŠ  ‰ULF²Ýô«  tKNÝË
 wHA¹Ë  qI²��  qJAÐ  t�H½  t'UF�
 t³ÝUM¹  X�Ë q� w�Ë ÊUJ� q� w� Z�UF¹Ë
 tOłöŽ  t¹—«dL²Ý«  vKŽ  k�U×¹  «cJ¼Ë
 WOKŽUH�«Ë ZzU²M�« 5�% tMJ1 U� ¨ tO�u¹
  SPORT —eO� —uO� wÐ “UN' Æ ÃöF�« s�
 WO�U²�«   ôU(«  w�  tFłU½  tOKŽU�  UC¹«
 Âô«Ë  ŸUłË«  ÃöŽ  ¨  ·U²�ô«   öCŽ  bý  ∫
 wKH��«Ë  ÍuKF�«  dNE�«  Âô«  ÃöŽ  ¨  W³�d�«

 5LBF*«  ¨  V�d�«  Âô«  ¨  5�—u�«  ÃöŽ¨
 Æ d¦�«Ë d¦�«Ë W�eL*« —UðË_«¨ —UðËô« »UN²�«¨
 ÁuIÐ tMO� —eO� tOMIð tDÝ«uÐ qLF¹ “UN'«
 vKŽ¨ rÝ 4 w�«uŠ ‚«d²š« oLŽË ‰«uł 4.5
 WIzU�  ÁuIÐ  Æ  2rÝ  4.5  dO³�  ÃöŽ  lDÝ
 ÁdO³�  tOKŽU�  „UM¼  “UN'«  ‰ULF²Ý«   bMŽÆ
 wFO³D�« qJA�UÐ ¡UHA�« tOKLŽ w� tŽdÝË
 “UN'«  vKŽ  ‰uB(«  sJ1   Ær�'«  w�
 ‰UBðô«  e�d0  Ë  Â—U�  dÐu��«  tJ³ý  w�
  Æ’Uš  dF�Ð  ™3414  W�dAK�  w½uHK²�«
 d�c¹  —eO� —uO� wÐ sŽ  U�uKF*« s� b¹e*
 t�dA� ’Uš – qOz«dÝ« w� —uÞ “UN'« Ê«
 Ÿ«d²š«  …¡«dÐ  pK9  w²�«  ¨  ÷ÆÂ  q�d�  UJ¹—«
 lOLł  w�  d¼UÐ  ÕU$  vKŽ  “UŠ  ¨wKOz«dÝ«
 w²�«  tOłu�uMJ²�«  qCHÐ  ¨  r�UF�«  ¡Uł—«
 r�'«  w�  WOFO³D�«  ÃöF�«  ÁdO��  Ÿd�ð
 Æd�cð  tO³½Uł  —UŁ«Ë  q�«uŽ  œułË  ÊËbÐ  ¨
 s�  d¦�«  sŽ  ÊöŽô«  -  dOšô«  bIF�«  w�Ë
 LLLT    —eOK�UÐ  ÃöF�«  vKŽ  Y×Ð  2000
 —eO� —uO� wÐ Æ ÕËd'« bOLCðË t'UF* –
 W×B�« Á—«“Ë q³� s� tOKŽ ‚œUB�  —u³Ý
 w³Þ “UN−� wÐË—Ëô« œU%ô« q³� s� UC¹«Ë
 —eO�  —uO�  wÐ   ÁeNł«  —bBð  Æ  CE0120
 ¨  «d²K$«  –  rNMOÐ  r�UF�«  w�  Áb¹bŽ  Êb*
 UJO−KÐ ¨ «bM�u¼ ¨ «d�¹uÝ ¨ U�½d� ¨ UOÝË—
 Èdš« ‰Ëœ ÁbŽË ¨ UO�«d²Ý« ¨ UOI¹d�« »uMł ¨
  —u³Ý  —eO�  —uO�  wÐ  “UNł  “U�  «dšR�  Æ
 WŁb×²�*«   U−²M*«   ÁezU−Ð  ‰Ëô«  ÊUJ*UÐ
 w�  X{dŽ   U−²M�  ÁbŽ  5Ð  W�bI²*«Ë
 ¨  UJ¹bL¼  ÷dF�  w�  wKOz«dÝô«   ÕUM'«
 ÂUI¹  Íc�«  r�UF�«  w�  d³�ô«  w³D�«  ÷dF*«
 11.2015 dNý w� UO½U*« w� ·—ËbK�¹œ w�

YouPhone   ÍuOK)«  W�dý  XMKŽ√
 w²�«   U�b)«  WKÝ  lOÝu²Ð  ¡b³�«  sŽ
 UNMzUÐ“ `M0  dýUÐ b�Ë ¨UNMzUÐe� UN�bIð
 nð«uN�« w� »√ fð«u�« oO³Dð d³Ž W�b)«
 jI�  fO�  ÊuÐe�«  l²L²¹  «cNÐË  ÆW¹uOK)«
 nðUN�«  w�  …œuł   «–Ë  WF¹dÝ  W�bš  s�
 ‰öš  s�  …dýU³�  W�bš  s�  UC¹√  U/≈Ë
 vKŽ  UNM�  bOH²�O�  WO�U²O−¹b�«   «uMI�«
 …—uŁ  W�b)«  Ác¼  d³²Fð  Æq¹uD�«  Èb*«
 d¦�√  q�«u²K�  szUÐe�«  W�bš  w�  WO�U{≈
 q¹uD�«  —UE²½ô«  ¡UMŽ  tOKŽ  d�uðË  ¨tF�
  W�b)«  vKŽ  ‰uB×K�  ‰UBðô« …œËUF�Ë
  d³Ž   W�UÝ—  ‰UÝ—≈  ‰öš  sL�  Æ WÐuKD*«
055≠88≠ r�d�«  v�«  »√  fð«u�«  oO³Dð
 W�dAK�  tłu²�«  ÊuÐeK�  sJ1   55≠880
 qC�√  vKŽ  ‰uB(«Ë  Ÿu{u�  ÍQÐ
 W�dA�«  XMKŽ√  qÐUI*UÐ  ÆWŽd�ÐË  W�bš
 w�  “YouPhone  W�b
Ð  UN�öD½«  sŽ
 ‰U³I²Ý«  UN�öš  s�  `O²ð  YOŠ”  …—UO��«
 w�  X³¦*«  “UN'«  s�   U*UJ�  wIKðË
 `HBð  W�dA�«  szUÐe�  sJ1  UL�  …—UO��«
  UIO³Dð  ‰ULF²Ý«Ë  “UN'«  d³Ž  X½d²½ô«
 W�b)« Ác¼ —UÞ≈ w�Ë ÆWAZE e¹u�« q¦�
 ∫q¦�  …—UO�K�  W²ÐUŁ  …eNł√  W�dA�«  ‚u�ð
 v²Š  qJOý  850  ?Ð  Alcatel CP100
 CP200  ? �«  “UNł  v�«  W�U{«  ¨WF�œ  12
 eO2  ÊuHð—ULÝ  “UNł  u¼Ë  Voyager
 p�–Ë b¹Ë—b½ô« qOGAð ÂUE½ rŽb¹ …—UO�K�
 sŽË  ÆWF�œ 12 v²Š qJOý 1899 WHKJ²Ð
  UNÐ  l²L²ð w²�«  W¹dB(«  U¦¹b×²�«  Ác¼
 d̈³¹«dý  qO¾¹—«  bO��«  ‰U�   YouPhone
 Ác¼  ‚öD½«“∫  YouPhone  ÂUŽ  d¹b�
 t�bIð  U�  e¹eF²�  ·bNð  …b¹b'«   U�b)«
 Æ…eO2Ë W�UC� WLO� s�  UNMzUÐe� W�dA�«
 V½Uł v�≈ t½« s�R½ YouPhone w� s×½
 UC¹√ l²L²�« ÊuÐeK� sJ1 hOšd�« dF��«

 Ê√  U½d�¹  «c�Ë  ¨…œu'«  WO�UŽ  W�bš  s�
 «uKšœ« s2 ÍuOK)« ‚uÝ w� qz«Ë_« ÊuJ½
 s×½  ÆszUÐe�«  W�b)  »√  fð«u�«  oO³Dð
 fð«u�« oO³Dð tO� ‰u% r�UŽ w� gOF½
 UMðôUBð«  rEFL�   ¨W�U¼  WKOÝË  v�«  »¬
 «c¼  d³Ž  r²ð  qLF�«Ë  WKzUF�«  ¨¡U�b�_«  l�
 ¨„u³�OH�«Ë  WOBM�«  qzUÝd�«  ¨oO³D²�«
 W�b)«  Ác¼  d�uð  W�dA�  s×½  p�c�Ë
 5Ð  U�  W�öF�«  w�  UC¹«  UNOM³ð  UMOKŽ
 ‰UBð« WOKLŽ oKš  ·bNÐ W�dA�«Ë ÊuÐe�«
 UC¹«  d³¹«dý  ·U{√Ë  Æ“…œuł   «–Ë  ŸdÝ√
 WFÝ«Ë  WŽuL−*  ·UCð   U�b)«  Ác¼  “∫
  U�b)«  …UL�*«  …b¹bF�«   U�b)«  s�
 szUÐ“  lOL'  U¼d�u½  w²�«  WO�U²O−¹b�«
 WOB
A�«  W×HB�«  ‰öš  s�  W�dA�«
  YouPhone? �  ’U)«  l�u*«  w�  ÊuÐeK�
 e�d�Ë ¨„u³�OH�« w� ¨X½d²½ô« WJ³ý vKŽ
 lO³�«  e�«d�  v�«  W�U{≈  wHðUN�«   U�b)«

Æ“œö³�« ¡U×½√ W�U� w� …dA²M*«

 WO�LA�«   «—UEM�«  rÝu�  `²²Hð  Â—U�  dÐuÝ
  «—UEM�« W�—U� vKŽ …dO³� —UFÝ« iHš …uD
Ð
 299  mK³0  UNFOÐ  r²OÝ  w²�«Ë  ÊU³¹—  WO�LA�«
 5ðdOšô« 5²M��« w� Â—U� ≠dÐuÝ X{dŽ ÆÃÆ‘
 dFÝ u¼Ë ¨ÃÆ‘ 399  mK³�  u×MÐ ÊU³¹—  «—UE½
 UÐË—Ë«  w�  W�—U*«  —UFÝ«  l�  W½—UI�  UO³�½  bO¼“
 W�—U*« —UFÝ« iH
Ð W��UM*«  UJ³A�« X�U�Ë ¨
 s� “«dÞ 30  u×½ Â—U� ≠dÐuÝ ÷dFð ÆUC¹« w¼
 –  r�UF�«Ë œö³�«  w� UFO³� d¦�ô«  W�—U*« –  ÊU³¹—
  «—UEM� …—bB²�  «“«dÞ UNM�Ë ÃÆ‘ 299 WLOIÐ
 W�U�  w�  U¼dOžË  v�U�J�«   «—UE½  ¨s¹—UOD�«
 ÆWJ³A�«  ŸËd�  s�  Ÿd�  100  u×½  w�  ∫ŸËdH�«
 ŸËd� s� Ÿd� 33 w� ÊU³¹—  «—UE½ œU−¹« sJ1Ë
 ≠dÐu��  WFÐU²�«  W�dA�«  ¨pO²ÐË«  Â—U�  ≠dÐuÝ

 UNÐ  ÷dF¹  w²�«Ë  Â—U�
  U¹dB³�«  uOzUBš«
 u×½  w�Ë  dE½   U�u×�
 r��  UNÐ  błu¹  Ÿd�  70
 W�b)UÐ   U¹dB³K�
 “UNł  UNO�  U0  WOð«c�«
  «—UEM�«  a�M�  d²�u�M�
 ¨ÊË“u�  w½«œ  ÆWO³D�«
 d¹b�  ‰ULŽQÐ  rzUI�«
 cM�ò  ∫Â—U�  ≠dÐuÝ  ÂUŽ
 ‰U−�  Â—U�  ≠dÐuÝ  ‰ušœ

 WO�öN²Ý« …—u¦Ð UMOð«  2008  ÂUŽ w�  U¹dB³�«
 5JKN²�LK�  dO³� qJAÐ —UFÝô«  iHš qł«  s�
 v�«  XCH
½«  WO�LA�«   «—UEM�«  —UFÝ«  –
 rJ¹b�   U�uKF�  ÊuJO�  jI�Ë  Æ50%  s�  d¦�«
 ÆÃÆ‘  800  w�«u×Ð  oÐU��«  w�  ÊU³¹—  lOÐ  -
 UNM�Ë   U�—U*«  s�  …dO³�  WKOJAð  ÷dF½  s×½
 V½Uł  v�«  uMOHð—uÐË  Ë̈eM�  W¹dB(«   U�—U*«
 ¨«œ«dÐ ¨wAðuł ¨n�«— ¨U½U³ž wA²�Ëœ ¨wAðUÝdO�
 ≠dÐuÝ ÆåTOUS …dšUH�« W�—U*«Ë ¨⁄u� ¨XÝu�ô
 w� r−(« YOŠ s� W¦�U¦�« W³Žö�« w¼ ÂuO�« Â—U�
 s� d¦�QÐ  UFO³� l� œö³�« w�  U¹dB³�« ‚uÝ
 lOÐ  -  2014  ÂUŽ  w�  ÆU¹uMÝ  ÃÆ‘  ÊuOK�  80

 ÆÂ—U� ≠dÐuÝ w�  «—UE½ ÃË“ ·ô¬ 310

 iH
Ð WO�LA�«  «—UEM�« rÝu� `²²Hð Â—U� dÐuÝ
 WO�LA�«  «—UEM�« W�—U� —UFÝ«

WO{U*« WM��« w� ÃÆ‘ 399 s� ôbÐ ÃÆ‘ 299 ∫mK³0 lO³K� W{ËdF*«Ë ÊU³¹—

 åÂUšUŠ n�O�ò Z�U½dÐ s� WO½U¦�« WF�b�« ÂU²²š«
 …—U−²�« …dz«œ q³� s� wÐdF�« jÝuK� WB ÒB
*«

œUB²�ù« …—«“Ë w� W ÒOł—U)«
 vKŽ  ÂU Ò¹_«  Ác¼  qLFð  W ÒOł—U)«  …—U−²�«  …dz«œ
 n�O�ò  Z�U½dÐ  s�  WO½U¦�«  WF�b�«  hO
Kð
 ÎUB ÒB
�  «Î¡eł  XMLCð  WF�b�«  ¨åÂUšUŠ
 wIK²�  VKÞ  93  .bIð  Ò-  ¨wÐdF�«  jÝuK�
 W�dý  15  UNMOÐ  s�  ¨W�dý  73  q³�  s�  rŽb�«
 w�  W ÒOł—U)«  …—U−²�«  …dz«œ  qLFð  ÆW ÒOÐdŽ
 n�O�ò  Z�U½dÐ  qOFHð  vKŽ  œUB²�ù«  …—«“Ë
 wKOz«dÝù«  WŽUMB�«  ŸUD�  …bŽU�*  åÂUšUŠ
 ·bN¹Ë Æ…b¹bł WÒO�Ëœ ‚«uÝ√ v�≈  ‰ušb�«  vKŽ
  U�dA�«   UFO³�  r−Š  …œU¹“  v�≈  Z�U½d³�«
 ¨W ÒO�Ëb�«  ‚«uÝ_«  w�  dO³�  qJAÐ  WÒOKOz«dÝù«
 w� WOI¹u�²�« UNð«—b� d¹uDð vKŽ eO�d²�« l�
 ÂbIðË   ÆU ÎI³��  UL¼b¹b%  r²¹  5�uÝ  Ë√  ‚uÝ
 ¨Z�U½d³�«  «c¼  sL{  ¨WOł—U)«  …—U−²�«  …dz«œ
 WODGð  w�  W�—UA*«  ‰öš  s�   U�dAK�  rŽb�«
 Ã—Uš  UNðU−²M�  o¹u�²Ð  WIKF²*«   UIHM�«
 ¨5�Q²�«  ¨ U�uKF*«  lLł  p�–  qLA¹Ë  ¨œö³�«
  U−²M*«  ÷dŽ  d̈¹bB²�«  ‰U−�  w�  V¹—b²�«
 o¹u�ð  …bŽU�  W�U�≈  p�–  w�  U0   U�b)«Ë
 ÷—UF*«  w�  W�—UA*«  ¨œö³�«  Ã—Uš  l¹“uðË
 5OMN�  s¹—UA²��  vKŽ  —u¦F�«  ¨ «d9R*«Ë
 Â«b
²Ý«  ¨W�bN²�*«  ‚«uÝ_«  w�  5B²
�
ÆU¼dOžË   U½öŽù«  ¨lO³�«Ë  o¹u�²K�  X½d²½ù«

 o¹u�²�« WD) vB�_«  r−(« ÒÊ√ v�≈ —UA¹Ë
 ÊuOK�  ÈÒbF²¹  ô  Ê√  V−¹  …bŠ«u�«  W�dAK�
 WOł—U)«  …—U−²�«  …dz«œ  r¼U�ð  YO×Ð  ¨qJOý
 WF�b�« —UÞ≈ w� Ò-Ë  Æ UIHM�« s� 50• WODG²Ð
 wIK²�  VKÞ  93  .bIð  Z�U½d³�«  s�  WO½U¦�«
 W�dý  11  UNMOÐ  s�  ¨W�dý  73  q³�  s�  rŽb�«
 WB ÒB
*«  WF�b�«  —UÞ≈  w�  X��UMð  WOÐdŽ
 4  Ë  ¨w��dA�«Ë  Í“—b�«  ¨wÐdF�«  jÝuK�
 WF�b�«  —UÞ≈  w� X��UMð  Èdš√  W ÒOÐdŽ  U�dý
  U�dAK�  W Ò�U)«  WF�b�«  `O²ðË   ÆW Ò�UF�«
 ¡UMÐ√ v�≈ UNLNÝ√ s� 50% s� d¦�√ œuFð w²�«
 f�UM²�«  ¨w��dA�«Ë  Í“—b�«  ¨wÐdF�«  jÝu�«
 qNÝ√ ◊ËdAÐ rŽb�«Ë  «bŽU�*« vKŽ ‰uB×K�
 s� 75% rŽb�« r−Š mK³¹ YO×Ð d̈³�√ r−×ÐË
 vE×²ÝË ÆZ�U½d³�« U¼ÒdI¹ w²�«  UIHM�« qL−�
 ‰U−�  w�  WÒOB
ý  WI�«d0  …ezUH�«   U�dA�«
 ¨Z�U½d³�«  Í—UA²��  bŠ√  q³�  s�  o¹u�²�«
 w�  Í—U−²�«  o×K*«  WI�«d�  v�≈  W�U{ùUÐ
 w� UN²�—UA� …b� ‰«uÞ p�–Ë ¨W�bN²�*« W�Ëb�«
 d�c¹Ë ÆUNð«—œU� r−Š …œU¹“ qł√ s� ¨Z�U½d³�«
 Í“—b�«  ¨wÐdF�«  jÝu�UÐ  W Ò�U)«  WF�b�«  ÒÊ√
 …dz«œ 5Ð „d²A*« ÊËUF²�« …dLŁ w¼ w��dA�«Ë
 WDKÝË  œUB²�ù«  …—«“Ë  w�  W ÒOł—U)«  …—U−²�«
 Í“—b�«  ¨wÐdF�«  jÝuK�  ÍœUB²�ù«  d¹uD²�«
 œU¼Ë√  ÆW�uJ(«  fOz—  V²J�  w�  w��dA�«Ë
 …—«“Ë w� W ÒOł—U)« …—U−²�« …dz«œ d¹b� ¨5¼u�

 b�  W ÒOł—U)«  …—U−²�«  …dz«œ  ÒÊ≈ò  ∫‰U�  ¨œUB²�ù«
 ÆwKOz«dÝù« d¹bB²�« r−Š …œU¹e� ÎU�b¼ XF{Ë
 ÍœUB²�ù«  d¹uD²�«  WDKÝË  s×½  ¨UM¹√—  b�Ë
 p�UM¼ ÒÊ√  ¨w��dA�«Ë Í“—b�«  ¨wÐdF�«  jÝuK�
 UN½UJ�SÐ  w²�«   U�dA�«  s�  …bŽ«Ë  WŽuL−�
 d Ò�u¹ Ê√ V−¹ t Ò½√Ë W ÒO�Ëb�« ‚«uÝ_« w� f�UM²�«
 ÆUNÞUA½  WFO³D�  WLzö�  W Ò�Uš  ÎU�Ëdþ  UN�
 W Ò�U)«  WF�b�«  l�   U�dA�«  »ËU&  dOA¹Ë
 l�  Â¡ö²ð  U¼–U
ð«  Ò-  w²�«   «uD)«  ÒÊ√  v�≈
 —U¼œ“« W¹ƒdÐ vE×½ Ê√ q�¬Ë ¨‚u Ò��« w� VKD�«
 q³I²�*« w� W ÒO�Ëb�« ‚«uÝ_« w�  U�dA�« Ác¼
 d¹b�  ¨nOÝ  s1√  ‰U�  t³½Uł  s�Ë  ÆåV¹dI�«
 ¨wÐdF�«  lL²−LK�  ÍœUB²�ù«  d¹uD²�«  WDKÝ
 W�uJ(«  fOz—  V²J�  w�  w��dA�«Ë  Í“—b�«
 WKOÝË  WÐU¦0  u¼  ’U)«  Z�U½d³�«  «c¼ò  ÒÊ≈
 ÍœUB²�ù«  d¹uD²�«  WDKÝ UN�b
²�ð WÒO�U{≈
  U�dA�«  …bŽU�*  WÒOł—U)«  …—U−²�«  …dz«œË
 UNMOJ9Ë d¹bB²�« r�UF� ‰ušb�« vKŽ WÒOÐdF�«
 b%  w²�«  oz«uF�«  ÈbŠ√  ÆuLM�«Ë  —uD²�«  s�
 œËb;«  ◊UAM�«  w¼  WÒOÐdF�«   U�dA�«  — ÒuDð
 wðQð p�c�Ë ¨wK;« Èu²�*« vKŽ dB²I¹ Íc�«
  U�dA�«  Ác¼  …bŽU��  w�  Z�U½d³�«  «c¼  W ÒOL¼√
 d�c¹Ë  Æå…b¹bł  ‚«uÝ√  ÂU×²�«Ë  ‚öD½ù«  vKŽ
 Z�U½d³�« «c¼ —UÞ≈ w�  U³KD�« .bIð sJ1 t Ò½√
 sLC²²ÝË  Æ2015  Ê«d¹eŠ  dNý  W¹UN½  v²Š
 WF�œ  Z�U½d³�«  s�  WFÐ«d�«  WF�b�«  ÎUC¹√
 Í“—b�«  ¨wÐdF�«  lL²−*UÐ  W Ò�Uš  WÒO�U{≈
 WF�b�«  Ác¼  ÕU²²�«  l�u²*«  s�Ë  ¨w��dA�«Ë
 Æ30.06.2015  W¹UG�  01.04.2015  w�
 w²�«   U�dA�«  ÒÊ√  ÎUC¹√  d�c�UÐ  d¹b'«  s�Ë
 sLC²¹ VKÞ .bI²� …ÒuŽb� ◊ËdA�«  w�u²�ð
 ¨ «bŽU�*«  vKŽ  ‰uB(«  qł√  s�  UN−�U½dÐ
 w²�«  Z�U½d³�«  s�  W¦�U¦�«  WF�b�«  sL{  p�–Ë
 w²�«  WFÐ«d�«  WF�b�«  sL{Ë  …ÒdL²��  ‰«eð  ô
 ‰uB(«  sJ1Ë  ÆÊU�O½  dNý  w�  `²²H²Ý
 ‰uB(«Ë Z�U½d³�« ‰uŠ WÒO�U{≈ qO�UHð vKŽ
 l�u� ‰öš s�  U³KD�« .bI²� Ã–U/ vKŽ p�c�
 Æ  wwwÆeconomyÆgovÆilØipf  X½d²½ù«
 ‰öš  s�   U�uKF�  vKŽ  ‰uB(«  sJ1Ë  UL�
 …e�d�  ¨f¹bOÝ  ≠XM�U¹œ  …—UÝ  v�≈  tłu²�«
 r�—  nðU¼  vKŽ  ‰UBðù«  ‰öš  s�  ¨Z�U½d³�«
 ∫w½Ëd²J�ù« b¹d³�« ‰öš s� Ë√  02≠6662916
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∫ Á«uN�« 5O{U¹dK� Í—uŁ qŠ
 B CURE LASER “UNł q�d� UJ¹—« t�dý XIKÞ«
‰ULF²Ýö� Z�b� Ë dOG� w³Þ “UNł ¨  SPORT

¡UŽb²Ý« W�bš oKD Ôð ÊuHOKOÐ ∫ÍuOK)« w� …d� ‰Ë_
XO³�« s� wMIð

 “UN'« w� qK
K� W¹—u� WO�Ë« W'UF� vKŽ ‰uB(« pKN²�*« ‰u
ð W�b)« •
—UE²½ô« ÊËœ W�b)« e�«d� w� —Ëœ b¹b%Ë

 W&UM�«   UÐU�ô«  Z�UF¹  Íc�«  wB
A�«
 nOH
ð w� bŽU�¹Ë WO{U¹d�«  s¹—UL²�« sŽ

 5LBF*«  ¨  V�d�«  Âô«  ¨  5�—u�«  ÃöŽ¨
 Æ d¦�«Ë d¦�«Ë W�eL*« —UðË_«¨ —UðËô« »UN²�«¨

R R “ Nł q d ¹— dR
‰ULF²Ýö� Z�b� Ë dOG� w³Þ “UNł ¨  SPORT

 w�  …d�   ‰Ë_  ¨  ÊuHOKOÐ  W�dý  XIKÞ√
 s�  wMIð  ¡UŽb²Ý«  W�bš  ÍuOK)«
 lOD²�¹ ¨ W�b)« Ác¼ —UÞ« w� ÆXO³�«
 `OKBð  W�bš  w�  „d²A*«  ÊuÐe�«
 `OKB²�  wMIð  ¡UŽb²Ý«  ¨…eNłô«
 W�dA�«  l�u�  d³Ž  XO³�«  s�  “UN'«
 W*UJ�  vKŽ  ‰uB(«Ë  X½d²½ô«  vKŽ
 »d�ô«   U�b)«  e�d�  s�  ¨  wMIð  s�
 ¨ UŽUÝ  3  ‰öš  sJ��«  ÊUJ�  v�«
 ‰UŠ  w�  ÆWKJA*«  qŠ  vKŽ  r¼bŽU�O�

 d³²
*«  w�  “UN'«  h×�  v�«  WłU×Ð  WKJA*«
 r²OÝË  ÊuÐeK�  —Ëœ  b¹b×²Ð  »ËbM*«  ÂuIOÝ
 Æ—UE²½ö� WłU(« ÊËœ W�b)« e�d� w� t�U³I²Ý«
 e�«d�  w�  qLF�«   UŽUÝ  o�ËË  U½U−�  W�b)«
 W�b
K� ÂUF�« d¹b*« VzU½ ¨ d�—U� XO½Užœ ÆW�b)«
  «uM��« w� å∫ÂuO�«  X�U� ÊuHOKOÐ w�  UFO³*«Ë
 …b¹b'«  U�b)« s� dO¦J�«  ‚öÞSÐ UML� …dOšô«
 ÕUL��«Ë ÊuÐeK� UN�bI½ w²�« W�b)« d¹uDð ·bNÐ
 s� qI²�� qJAÐ  «uD)« s� b¹bF�UÐ ÂUOI�UÐ t�
 Chat  ? �«  W�bš  q¦�  ¨œ—«u*«Ë  X�u�«  dO�uð  ‰öš
 ¨Whatsapp  ? �«  w� wB
A�« œd�« W�bš ¨Live

 oO³Dð ‰öš s� Â“—Ë …eNł« ¡«dý
 szUÐe�«ò  ÆåU¼dOžË  ÊuHð—UL��«
 W�b)«  ÊË—bI¹  ÂU¹ô«  Ác¼  w�
 qJA¹  YOŠ  ¨W×¹d*«Ë  WKN��«
 WBM� wL�d�«Ë w{«d²�ô« r�UF�«
 ¡«dłôË  rNF�  q�«u²K�  WO�U¦�
 d�—U�  X�U{√  ÆåszUÐe�«  l�  —«uŠ
 XO³�«  s�  wMI²�«  ¡UŽb²Ý«  W�bš
 wDFð  ¨œ—«u*«Ë  X�u�«  d�uð
 Í_  lłU½Ë  l¹dÝ  qŠ  ÊuÐe�«
 Ã–u/   W¾³Fð  r¼  tKF�  ÊuÐe�«  vKŽ  U�  q�  ÆqKš
 Á“UNł  w�  qK)«  Ÿu½  ‰uŠ  W�dA�«  l�u�  d³Ž
 w� q�UA� ¨tKOGAð sJ1 ôË qDF� “UN'« ∫q¦�
 s×AÐ  q�UA�  ¨ UŽUL��«  w�  q�UA�  ¨‰UÝ—ô«
 ¨  qLFð  ô  `OðUH*«  ¨WIFI  ¨WýUA�«  “̈UN'«
 U¼dOžË qLF�« sŽ “UN'« n�uð ¨…—u�J� WýUA�«
 sJ1 ô ‰UŠ w� t½« W�b)« Ác¼ …eO� Æq�UA*« s�
 v�«  ÊuÐe�«  qB¹  U�bMŽË  bFÐ  sŽ  qK)«  `OKBð
 ‰uŠ WI³�� W�dF�  »ËbMLK� ÊuJ¹ ¨W�b)« e�d�
 WKJA*«Ë qK)« ÕdA� ÊuÐe�« ÃU²×¹ ôË  WKJA*«

ÆX�u�« ÊuÐeK� d�u¹ U� Èdš« …d�

° Òu� ÕË— ¨WO�ËR�� pOKŽ
 u�O�  sÞ«u�  ÊuOK�  1.6
 ¨…dÐUŽË  WOA�U¼  WOCIÐ
 bŠ«Ë  sŽ  UM¼  Y¹b(«  —Ëb¹
 ¨5MÞ«u�  W�Lš  q�  s�
 ¨Vz«dC�« ÊuF�b¹ ÊuMÞ«u�
 «u�O�  ¨V½Uł√  ‰ULŽ  «u�O�
 Æ5�UF�  «u�O�Ë  ¨5MzUš
 ÊuDýU½Ë  Êu�—UA�
 –  …UO(«   ôU−�  q�  w�
 WOA�UN�«  WOCI�UÐ  X�O�
 s�   «uMÝ  bFÐ  Æ…dÐUF�«Ë
 qO�ž  ¨XLB�«  ¨‰UL¼ù«
 ÊUŠ  ≠  …uI�«Ë  ⁄U�b�«
 Æt Òłu²�«  «c¼  dOOG²�  X�u�«
 qŠ  X�O�  …ôU³�ö�«
 ¨W³¹dI�«   UÐU
²½ô«  w�Ë
 s*  rN¹  ô  ÆW¹dOB�  W�dF*«

 W³FK�«  w�  W�—UALK�  X�u�«  ÊUŠ  ¨ uB²Ý
 …dLK�  ÆÊ«Ë_«   «u�  bFÐ  »bM�«Ë  d�c²�«  fO�Ë
 W¹œuN¹Ë  WOÐdŽ  W�d²A�  WLzU�  „UM¼  v�Ë_«
 …dLK�Ë ¨WOÞ«dI1b�«  vKŽ UNð«u½ w� bL²Fð ≠
 À«bŠ≈  W³²Ž  vKŽ  UM½√  —uFý  „UM¼  v�Ë_«
 øWAOF*«  Èu²��  s�  ÊuI¹UC²�  ÆdOOGð
 rJKF& w²�«  åWOM�_«   U�u×H�«ò  s� r²KK�
 …d�  q�  w�  Êu½e%  ørJ�H½QÐ  ÊuJAð
 rJ²¹d�  sŽ  ozU�œ  10  …b�  ÊËd�U�ð  UNO�
 Êb*«  w�  …dO³J�«  WO²×²�«  vM³�«  ÊËb¼UAðË
 ø—Ëd�   «—Uý≈  øWOzu{   «—Uý≈  øW¹œuNO�«
  ø¡wý  Í√  r�bMŽ  błu¹  ôË   U{Ë—  øoz«bŠ
 r�«  °øå»ò  Ÿu½  s�  ÊuMÞ«u�  rJ½√  Êu�uI¹Ë
 w� ¨b¹bN²K� W{dŽ rJ½√  —uFA�« s� «uD³%
 «uK9  r�«  øWÞdý  …—UOÝ  rJÐdIÐ  d9  …d�  q�
 rJ²¹ULŠ s� sJL²ð s� WÞdA�« Ê√ W�dF� s�
 r�«  øU�  ÀœUŠ  sŽ  ⁄öÐû�  ÊuKB²ð  U�bMŽ
  ö×�Ë œ—u�« 5�U�œ w� t½√ ŸUL��« s� «uÒK9
 øW¹dI�«  v�≈   UO�UÝ—≈  błuð  ô  U�²O³�«  lOÐ
 W�b)«  bFÐ  jI�ò  nÝ¬  ŸULÝ  s�  «uK9  r�«
 w� `M*« WO³�Už Ê√ s� «uK9 r�« øåW¹dJ�F�«
 øW¹dJ�F�«  W�b)«  vN½√  s*  w¼   UF�U'«

 t½QÐ WIOI(« s� øWAOF*« ¡öž s� «u³F²ð r�«
 WM³'«  ë³)«  q¦�  WOÝUÝ_«   U−²M*«  v²Š
 t½QÐ  øsL¦�«  WE¼UÐ  X×³�√  b�  ¨»dA�«  ¡U�Ë
 s�  ¨…—už«Ë  q�Uý  q�  »U�ŠË  dOJH²�«  V−¹
 sŽ  «–U�  ønMF�«  sŽ  «–U�  ødNA�«  ¡UN½≈  qł«
 qBð  w²�«  ¨wN²Mð  ô  w²�«  Õö��«   UOL�
 ÊËdE²M¹  s2  5D³;«  »U³A�«  Íb¹√  v�≈
 vKŽ  q²I�«ò  sŽ  «–U�  ÆÆÆÆœU½e�«  vKŽ  jGC�«
 b¹e¹  w�U³�  ô  p½u�  øåWKzUF�«  ·dý  WOHKš
 sŽ  «–U�  øpzUMÐ√Ë  pðUMÐ  sŽ  «–U�  øp�dý  s�
 r�  Ê«Ë  ÃËd
K�  X�u�«  ÊUŠ  bI�  øq³I²�*«
 °Ÿ«d²�ô«  o¹œUM�  v�S�  ¨Ÿ—«uA�«  v�≈  sJ¹
 d¹UDð  s�  ·uš  ôË  qFH�UÐ  rN¹  pðu�  „UM¼
 v�≈  nIðò  Ê√  s�  ·uš  ô  ¨pÐu�  W�U�—
 V−¹ ¨åX½√ bOł wÐdŽ X½√ò Ë√ åo¹dD�« V½Uł
 qJAÐ „—UA½ Ê√ V−¹ ¨…ôU³�ö� Î «bŠ lC½ Ê√
 qł«  sL�  pKł√  s�  sJ¹  r�  Ê≈  ≠dÒOG½Ë  ‰U ÒF�
 ÊU' v�≈ qB¹ d�_« W¹UN½ w� pðu� Æ„œôË√
 Ê√  s�  ôbÐ  ¨UNK�  WO½«eO*«  d ÒOG¹Ë  l¹dA²�«
 X�u�«  ÊUŠ  ¨ UMÞu²�*«Ë  ås�_«ò  v�≈  V¼cð
 X�Ë ÊUŠ ÆU½bMŽË UM�uŠ s� s�_«Ë ‰U*« W¹ƒd�
 W�dH�« lOC½ ô√ UMOKŽ ¨q−)« ÂbŽË ÕU−M�«

Æ Òu� ÕË— ¨WO�ËR�� pOKŽ –
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ÊuLCM¹ 5M�R� d¦�√Ë d¦�√
d³�_« WO×B�« WŽuL−*« v�«

åXO�ö�ò≠œö³�« w�

 —UÞ≈ w� nOÝU¹ dH� w�  u×HÞ wŠ«—e� rEM¹
 …d{U×� å u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½ò ŸËdA�
 —UA²
*«  ªw³KŠ  Íe??�—  —u²�bK�  WIOýË  WOMž
 `??�U??B??*« o????�«d????�Ë w??L??O??E??M??²??�«Ë ÍœU???B???²???�ô«
 ªnOÝU¹  dHJÐ  pM³�«  Ÿd??�  w??�  p??�–Ë  W¹—U−²�«
  «dOOG²�« ‰uŠ …d{U;« Ÿu{u� —u×L²OÝË
 [’Uš tłuÐ wKOz«dÝù«Ë w*UF�« œUB²�ô« w�
 Z�œ  vKŽË  wÐdF�«  lL²−*«  vKŽ  p??�–  dOŁQðË
 ¡U
M�«  vKŽ  hšüUÐË  qLF�«  ‚uÝ  w�  »dF�«
 o�«u*«  5MŁô« Âu¹ …d{U;« rEMðË  [»U³A�«Ë
 w???Š«—e???�  Ÿd???H???Ð  19 ∫ 30  W???ŽU???
???�«  w???�  23 Æ 3
 [W??¹d??I??�« e??�d??� w??� ªn??O??ÝU??¹ d??H??� w??�  u??×??H??Þ
 “ u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½”  ŸËdA� ·bN¹Ë
 —uNL−K�  WIOý  ¡«d???Ł≈   «d??{U??×??�  rOEMð  v??�≈
 rEMðË  Æl??Ý«Ë  Èu²
�  vKŽË  wK;«  lL²−*«Ë
 Èu²
0 w�«u²�« vKŽ W¦�U¦�« WM
K�  «d{U;«
  «d???{U???;« s???� W??Žu??L??−??� ‰ö????š s???� Íd???D???�
 j??Ýu??�« w???� ŸËd???A???*« q??L??F??O??ÝË [l???O???{«u???*«Ë
 s� q� w� p�–Ë v�Ëü« …dLK� ÂUF�« «c¼ wÐdF�«
  «d??{U??;« Ê√ d??�c??¹ [n??O??ÝU??¹ d??H??�Ë …d??U??M??�«
[qÐUI�  ÊËb??ÐË  l??Ý«u??�«  —uNL'«  ÂU??�¬  WŠu²H�Ð l ' Â

 —u²�bK� …d{U×�
 Ÿu{u0 w³KŠ Íe�—
 jÝu�« w� œUB²�ô«ò

 ≠ wŠ«—e� w� åwÐdF�«
nOÝU¹ dH�  u×HÞ

 XO�ö�  Èb�  ¨WOL�d�«   UODF*«  V
−Ð
 vKŽ√ ¨œö³�«  w� d³�_« WO×B�« WŽuL−*«≠
 5MÞ«u*«  œbŽ  œ«œe¹  YOŠ  ¨5M�R�  W³
½
 ¨Âu¹  bFÐ  ÎU�u¹  åXO�ö�ò  ÊË—U²�¹  s¹c�«
 WŽuL−�  qLý√Ë  lÝË√  XO�ö�  ÂbIð  –≈
 WKzUF�«  W×BÐ vMFð w²�«  WO×  U�bš
 ‰öš  s�  UNðU�bš  dAMðË  q�UJ²�  qJAÐ
 e�d�  40  rNMOÐ  s�  w³Þ  e�d�  1¨500
 400  ¨qHD�«  W×B�  dš√  40Ë  …√d*«  W×B�
 åXO�ö�ò  ŸÒ“uð   ÆvHA²
�  14Ë  WO�bO
 r²¹  YOŠ  ¨œö³�«  ¡U×½√  lOLł  w�  UNðU�bš
 WO³Þ e�«d� w� e Ò�d Ô� qJAÐ  U�b)« .bIð
 ¨¡U
M�« q¦� ¨WHK²�*« dO¼UL−K� WBB�²�
 ÂbIð w²�« wBB�²�« VDK� e�«d�Ë ‰UHÞ_«
 X%  wBB�²�«  VD�«   U�bš  lOLł
 W�b)«Ë  d³�_«  W¹UMF�«  d�u²�  ¨bŠ«Ë  nIÝ
 åXO�ö�ò w� qLF¹  ÆWKzUF�« ¡UMÐ_ qC�_«
 ¨W¹—«œ≈Ë  WO³Þ  r�«uÞ  s�  nþu�  40¨000
 ≠4‰«  w�«u(   U�b)«  Êu�bI¹  s¹c�«
 s�R�  W¾�Ë  ÊuOK�  rNMOÐ  s�  s�R�  ÊuOK�
 åXO�ö�ò  ÂbIð  UL�  ¨wÐdF�«  lL²−*«  s�
  «uMI�«  d³Ž W¹—UA²Ýô«Ë WO³D�«  UNðU�bš

 s�  ås¹ô  ÊË√ò  WHK²�*«  WOłu�uMJ²�«
 rJ½UJ�SÐ  YOŠ  ¨ÊU�“  Í√  w�Ë  ÊUJ�  q�
  UŽUÝ  WKOÞ  wC¹dL²�«  r�UD�«  …—UA²Ý«
 ¨™2700  r�d�«  d³Ž  WHK²�*«  —UNM�«Ë  qOK�«
 s�  ‰UHÞ_«  ¡U³Þ√  …—UA²Ý«  rJ½UJ�SÐ  UL�
 …—UA²Ýô« W�bš d³Ž ò —b¹UMýò vHA²
�
 sŽ X½d²½ô« d³Ž Ë√ nðUN�« d³Ž ås¹ô ÊË√ò
 qOK�«   UŽUÝ  ‰öš  ü¹bO�  WŁœU×�  o¹dÞ
 d¹b*«  l�  UM�  Y¹bŠ  w�   ÆœUOŽ_«  w�  Ë√
 åXO�ö�ò  w�  wÐdF�«  lL²−LK�  wI¹u
²�«
 å∫ÎözU�  Àb%  ÍËb³�«  Z¹d�  bL×�  bO
�«
 UMOM�R*  ÎULz«œ  qC�_«  ÂbIð  Ê√  —U²�½  UM½√
 åXO�ö�ò  Èb�  Î̈UC¹√  UM½Ë—U²�¹  r¼  «cN�Ë
 UL�  …b¹bŽ   ôU−�  w�  Î «bł  WK¹uÞ  …d³š
 œö³�« w� ¡U³Þ_« dN�√ b¹ vKŽ UNðU�bš ÂbIð
 d³Ž UMðU�bš ÂbI½ s×½ p�– v�« W�U{ùUÐË
 UNMOÐ  s�  WHK²�*«  WOłu�uMJ²�«   «uMI�«
 UMF�u�  d̈²¹u²�«Ë  „u³
OH�«  vKŽ  UM²×H
 ÂbI½Ë  UL�  ¨»uOðuO�«  …UM�Ë  X½d²½ô«  d³Ž
 r¼U
ð Ê√ UN½Qý  s� w²�« …b¹bŽ  UIO³Dð
 w� ÊuJ½  v²ŠË W�bI*«  W�b)« d¹uDð w�

 åÆÂuO�«  UŽUÝ ‰«uÞ UMOM�R� W�bš
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 Ÿ—Uý w� —U−¹ö� —«œ
  ¨3 oÐUÞ ¨sHO−¼

 “̈U²2 l{Ë ¨ÊU²�dž
Í—u� rOK�ð

احليفاوية0544799438 شيء  كل  مكتبة  عن   صدر 
راويــة الدكتورة  للكاتبة  جديد   كتاب 
وضعتها ــة  رواي عن  عبارة  وهو   بربارة، 
الكاتبة بعنوان: على شواطئ الترحال.
الروائي أنور حامد صاحب رواية  ويقول 
 جنني 2002 «لغة هذه الرواية مؤسسه
ذكية، وتداعيات  مبتكرة  صور   على 
الشائعة، البكائية  عن  بعيدة  ــي   وه
 وتتسم ببالغة شعرية قوية. وبالرغم من
اضطلعت الرواية  أن  إال  اللغة،   شعرية 
 مبهمة سردية اتقنتها الكاتبة، وسيطرت
اهدتنا ممــتــاز.  بشكل  خيوطها   على 

قراءتها ساعات من املتعة اخلالقة»
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هيك حمالت
قامت عليها مالحم!
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