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حول  الكتابة  الكثيرين  استسهال  ظاهرة  حتمل  قد 
واملزمع عقده في التاسع  املؤمتر السابع حلركة ”فتح“ 
املؤشرات  من  ــدًدا  ع اجلـــاري،  الشهر  من  والعشرين 
باملقارنة  احلركة  هذه  حاضر  يبرره  بعضها  والدالئل، 
الوطنية  احلــركــة  كعمود  ومكانتها  تاريخها  مــع 
واقع  هــزال  يعكس  وبعضها  الفقري،  الفلسطينية 
القيادية  واملؤسسات  األخرى،  الفلسطينية  الفصائل 
أو  الشعبية  ــا  ــزه ــائ ورك أصنافها  مختلف  على 
أن بعض من  النخبوية. وعلى جميع األحوال سنجد 
احلقيقية  غيرتهم  حرّكتهم  املسألة  هذه  في  كتبوا 
على القضية الفلسطينية، وآخرين من خوفهم على 
أن  سنكتشف  باملقابل  ومستقبلها،  ”فتح“  حركة 
للهجوم  منصة  إلى  وحوّلوها  املناسبة،  استغلوا  جزًءا 
مصلحة  عن  غريبة  ألجندات  خدمًة  وذلك  املوسمي، 
فلسطني، التي استظلوا بفيئها حني فتحوا نيرانهم 
على عدة جبهات- كان في طليعتها الرئيس محمود 
هذا  عقد  إلى  ميضي  بأنه  هؤالء  عند  املتهم  عباس، 
الفتحاوية، وخدمة ملصاحله  املؤمتر، ضد إرادة األكثرية 
بعض  تاريخ  في  فّتشنا  إذا  بأننا  علًما  الضيقة. 
تلك األقالم سنجدها قد اتهمت في املاضي الرئيس 
هذا  عقد  استحقاق  من  يتهرب  بأنه  نفسه،  عباس 
املؤمتر وإجراء انتخابات جديدة للجنة املركزية واملجلس 
لم تسلم من تلك  الفتحاوَيني، هذا في حني  الثوري 
الهجمات جميع معسكرات فتح الكثيرة، سواء من 
الوطن أو غاب عنه وابتعد،  تواجد منها على أرض 
ومعظم هذه الفئات الفتحاوية كانت وما زالت معنية 

في انعقاد املؤمتر.  
التباس أؤكد أنني لست عضوًا  ومنًعا ألي تقّول أو 
في تنظيم فتح أو في أي فصيل أو حزب سياسي 
آخر، وكان من األسهل علي أن أضم صوتي جلميع من 
تعودوا مهاجمة وانتقاد فتح وقياداتها، سواء من نشط 
بكرسيه  استأثر  من  أو  التحرير  منظمة  في  منهم 
الكتابة  ــررت  ق لكنني  السلطة،  مراكز  في  الوثير 
فتح  بحركة  تنحصر  ال  القضية  ألن  مغاير،  بشكل 
ا من قلب األحداث  ومستقبلها، ولكوني أعيش قريًب
ستصحو  التي  فلسطني،  في  واملتداعية  العاصفة 
اخلمسني،  في  صار  احتالل  على  قليلة  أشهر  بعد 
ونكسة ما زالت كالقدر شاخصة في سماوات الشرق، 
نزلت عليهم  العرب حني  أنضر أحالم  بعد أن محت 
الصدرية فعادوا،  أقفاصهم  اللعنة، وأفقدتهم  بسرعة 
كما كانوا، شعوًبا خّدًجا وقبائل فائرة بدأت مسيرة 
إيابها على دروب قوافل أجدادها، متقاسمًة السراب 
والصلوات والندى، وما أورثته الريح وظبات السيوف 

والصدى.
ال ميكن فصل ما يجري في فلسطني عما يحيط بها 
مؤامرات  من  بحقها  ويحاك  وتطورات،  تفاعالت  من 
وخطط، فمن جهة سنجد احلروب الطاحنة في العديد 
من الدول العربية، التي شّكلت ذات يوم عمًقا للقضية 
الفلسطينية، ما زالت مستعرة وأدت إلى إضعاف دور 
ا إلى مؤسسة جريحة  اجلامعة العربية، وحتولها عملًي
ضعيفة، ومن جهة أخرى جند التغييرات احلاصلة في 
سياسات كثير من أنظمة احلكم في الدول األوربية، 
ترامب  دونالد  سيقوده  الذي  األهوج  اليمني  وانتصار 
أحزاب  قوة  تفاقم  جانب  إلى  املتحدة،  الواليات  من 
في  املتطرف  اليمني 
تلك  خاصة  إسرائيل، 
بإسرائيل  تؤمن  التي 
ـــرى، فــكــلــهــا  ـــب ـــك ال
ـــرت  ـــاص ــــل ح ــــوام ع
ــة  الــقــيــادة والــقــضــي
ــيــة،  الــفــلــســطــيــن
وأفضت إلى أن تعيش 
فلسطني اليوم مرحلة 
عصيبة، تواجه فيها 
مجموعة من األخطار 
قد  التي  احلقيقية، 
شطب  ــــى  إل ـــــؤدي  ت
ــب الــشــعــب،  ــكــاس م
ــه  ــورت ـــا حــقــقــتــه ث وم
املاضية  العقود  خالل 
نشهد  ونحن  خاصة، 
اليسار  ــوى  ق ضعف 
والفلسطيني  العربي 
ـــي فــصــائــلــه،  ـــالش وت
بعضها  ـــدا  غ ــى  ــت ح
ـــات  ـــان ـــي ــــرد ك ــــج م
وهمية،  أو  هالمية 
ما  على  عـــالوة  هــذا 
ــام  ــس ــق ــه االن ــل ــشــّك ي

الوطني  املشروع  مستقبل  على  تهديد  من  الداخلي 
والدولة الفلسطينية املستقلة، علًما بأن ”رعايته“من 
وتضعف  مــضــاره،  تضاعف  األجنبية  الـــدول  بعض 
املصاحلة  وتبقي  املنظور،  املدى  في  إنهائه  احتماالت 

املنشودة مجرد شعار. 
شبه  ــروف  ــظ ال هــذه  وجــه  ــي  ف يقف  ـــذي  ال ذا  فمن 
في  الصمود  مسؤولية  يتحمل  ومــن  املستحيلة؟ 
وجه ما يحاك من مكائد؟ ومن يفشل جميع اجلهود 
الرامية إلى احتواء قضية فلسطني وحتويلها مجدًدا 
إلى مجرد لقيطة تتناوشها األهواء ومناورات األشقاء 

واألعداء؟
في هذا العالم ”املتبركن“ من حولنا وفي هذه الظروف 
واملعقدة  القاهرة  والفلسطينية  واإلسالمية  العربية 
يكتسب  اإلسرائيلي  احملتل  استيحاش  ظل  ــي  وف
وهو  كبرى،  أهمية مصيرية  السابع  املؤمتر  قرار عقد 
لذلك لن يكون، برأيي، مجرد دورة سابعة في تاريخ 
الفلسطينية،  الــثــورة  فصائل  من  ــرز  األب الفصيل 
من  الفلسطيني  األمل  إنقاذ  مهمة  يعادل  حدًثا  بل 
ضياع وشيك. هكذا يجب أن يسجل هذا املؤمتر في 
املنتدبني  الفتحاويني  جميع  األيام، وعلى  صفحات 
عسر  من  شابها  ما  رغــم  اللحظة،  حتويل  حلضوره 
مخاض ومنافسة وترقب وخيبات وزعل، إلى عملية 
فّذة تنجب مخرجات سياسية مسؤولة ومؤثرة،  والدة 
سنة،  مائة  بتضحيات  وجديرة  واعية  جديدة  وقيادة 
من نضال شعب تواق للحرية، وباحتضان حلم جميع 

الفلسطينيني وأحرار العالم. 
إلى ذلك أقول إن للمشككني في دواعي انعقاد املؤمتر 
املاضي  جروح  يعتمد  وبعضهم  ومبرراتهم،  أسبابهم 
الغيورين  وللمنتقدين  وصائبة،  محقة  وقرائن  براهني 
خزائن من ندب ما زالت تعلو خد الوطن، ويكفيهم 
السادس  املؤمتر  انعقاد  رافقت  مثالب  من  رشح  ما 
انعقاده  من  وطنية  فائدة  وللمستبعدين  املنصرم، 
رائحة الهزمية ونبض العجز املتأصل، ويبقى للمزايدين 
استعذابهم صوت الوجع مبرِرًا، وإدمانهم طعم الكسل 
وسهولة التحليق على حافة الوهم  ووعوده. أما أنا 
الفرح في  اخترت عامًدا ومتوجًسا من هشاشة  فلقد 
مواقعنا، أن أثق بفتح املؤِمترة ومبسؤوليتها أن جتيب 
على تساؤالت جميع تلك الفئات، وتبرهن لهم كيف 
فلسطني  شعب  ليفرح  الله،  رام  في  الفجر  سيزغرد 

املكلوم الرافض للذل واملهانة.
على  ــق  أواف املؤمتر،  وفي  عن  كتب  ما  معظم  ــرأت  ق
بعض  ذكرها  التي  والتحفظات  املخاوف  من  كثير 
واقع  من  والقريبني  األمور  ببواطن  العارفني  الكتاب 
فلقد  اإلسرائيلي,  االحتالل  الفلسطينيني حتت  حياة 
غيبت القيادات منذ سنني النقاش في  مسائل حارقة 
وهامة، ومعضالت أساسية وجوهرية في حياة شعب 
يقبع حتت احتالل، وإذا لم تناقش هذه املسائل بجدية 
سيتحول االستمرار في إهمالها إلى جرعات سم قاتل 

وستلقي بهم في الهاوية.
لن يكون املؤمتر حلية رخيصة على جيد الوطن. وعليه 
حساب  جردة  املؤمترون  يجري  أن  واملنتظر  املتوقع  من 
املاضية  السنوات  لتجربة  وتقييًما  وشاملة  مسؤولة 
وما  تالها  وما  أوسلو  باتفاقيات  جاء  ما  سيما  ال 

لغاية  إليه  أفضت 
ــــك من  ـــوم، وذل ـــي ال
خـــــالل اســـتـــشـــراف 
شأنه  من  مستقبل 
قوى  يستنهض  أن 
ــســة  ــائ ــي ــشــعــب ال ال
ــورة  ــث ــات ال ــرك ــح وم
وعليهم  الــنــاعــســة 
العمل، كذلك، على 

وضع تصوراتهم حول وجهة النضال الفلسطيني ضد 
احتالل، ما زال في قمة نشاطه وذروة قمعه، وتلتهم 
عناصره أراضي فلسطني بجشع مّطرد، وتربي مدارسه 
واصطياد  الزناد  على  الضغط  عشاق  من  أجياًال 

الرياحني والنرجس.
ووالءاتــهــم  مشاربهم  كانت  مهما  املشاركني،  على 
حركة  عالقة  ويحددوا  يفككوا  أن  انتدابهم،  وأصول 
وعليهم  التحرير،  ومنظمة  السلطة  بثنائية  فتح 
وتشخيص  املنزلتني  تينك  بني  احلركة  موقع  توضيح 
تاهت  التي  أطرافها  بعض  في  خدر  من  أصابها  ما 
في عبثية ملتبسة، إذ آن أوان الكشف عن مالمحها 
تشكل  زالت  ما  وطنية،  مقاومة  كحركة  دورها  وفرز 
نحو  الشعب  في  مسيرة  األساسية  الركيزة  ا  عملًي

التحرر. 
كتبت بتفاؤل رمبا سيستفز البعض، فأنا ال أريد أن 
أكون من دعاة التيئيس واحلفارين عن جذور الضياع 
ذلك  أفعل  وأنا  الطاغي،  الوطني  والعجز  املستشري 
التفاؤل  هذا  تستصرخ  التي  الوطنية  املصلحة  باسم 
الوحيدة عن ذلك  املسؤولة  لم تكن  ففتح  والتأميل، 
تبقى  ــم  واأله األكبر  ــا  دوره كان  وإن  اخلطير  املنزلق 
ومؤسسات  ــات  ــرك واحل الفصائل  ــي  ــاق ب مسؤولية 
املجتمع املدني واجلمعيات األهلية والنقابات والنخب 
وصلت  فيما  شركاء  فجميعهم  ملموسة،  الصامتة، 
ذكرنا،  كما  تلهث،  التي  الفلسطينية  القضية  إليه 
على رصيف محطة مفصلية في حياة الشعب الذي 
عرف دوما كيف يتلمس دروب احلرية حتى صار قاب 

قوسني وأدنى من أبوابها احلمراء. 
لن أنضم إلى رتل الندابني وال إلى رهط املشككني في 
جدوى هذا املؤمتر، فأنا أعرف كثيرًا مما عاب بداياته، 
أعرف  لكنني  واختير،  اجنز  ملا  األفضل  البدائل  ومن 
الشقيري  أحمد  قاعة  إلى  ذاهبون  كثيرين  أن  كذلك 
في املقاطعة كي ميسكوا بشمس احلرية، وكي يعيدوا 
للكرامة الفلسطينة لون الفجر القرمزي ولألمل أجنحة 
النسور وتفاني الفراش، وهم لن يكونوا مجرد أصفار 

تتساقط من غربال ممزق.  
لن أصفق مع النعاة، ألنني متيقن أنه إذا فشل املؤمتر 
أو ُأفشل لن تكون فتح وحدها هي اخلاسرة، فمعها 
ستبكي السنونوات في بيت جدي، وسيرحل الدوري 
عن بيادر الوطن، وسيرتعد عيبال وتنتحب القدس. 

فامضي يا فتح امضي، وال تقبلي من التاريخ فتاته، 
نور  وشــالالت  ربيًعا  اخلوالي  سنينك  قحط  وحولي 
تفيض في ربى فلسطني الذبيحة،  من عهد بيالطس 
عهد  إلى  سليمان  عهد  ومن  ريكاردوس  عهد  إلى 

نركيس.
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نشرتها  التي  التقارير  أثارتها  التي  الضجة  بعد 
نضال  عن  املاضية  األسابيع  في  «حيفا»  صحيفة 
املدارس األهلية، الذي يبدو أنه لم ينتِه بعد، أكدت 
مصادر مطلعة أن بعض املدارس، بل أن عددا كبيرا 

منها، يطالب بجباية مبالغ طائلة من األهالي.
وأشارت هذه املصادر إلى أن احلديث يدور عن آالف 
التي صادق عليها منشور  املبالغ  الشيكالت، فوق 

املدير العام لوزارة املعارف. 
ورفض عبدالله خطيب - مدير قسم املعارف العربية، 
بعض  بجبايتها  طالبت  التي  األرقــام  عن  اإلفصاح 
املدارس األهلية، لكنه أكد في حديث خاص بصحيفة 
«حيفا» أن «املدارس األهلية تقدمت بطلبات إلتاحة 
الفرصة لها جلباية مبالغ مالية فوق التي أقرت في 
منشور املدير العام»، وأشا ر إلى أنه ستعقد جلسة 
للجنة املسؤولة عن املصادقة على رسوم خدمات األهل 
في منتصف شهر كانون األول/ ديسمبر املقبل، وبناء 
على القرارات التي تتخذ هناك سيتم إبالغ املدارس 

باملبالغ التي تتم املصادقة عليها جلبايتها. 
تكون  قد  ستجبى  التي  املبالغ  أن  خطيب  وأوضــح 
في  احملــددة  املعايير  بحسب  املــدارس  بني  مختلفة 
منها  قسم  على  اللجنة  تصادق  وقد  املنشور،  إطار 
أو ترفض قسما آخر من الطلبات، ولكن سيتم نشر 

كافة القرارات على املأل.
وفي إطار آخر أكد خطيب أنه بخصوص «جباية رسوم 

اخلدمات من أولياء أمور الطالب يجب على املدارس 
أن جتيب على مطالب األهل. وأن توضح لهم ما هي 

املبالغ الذي جتبيها وملاذا».
ناشطا  دورا  يأخذوا  كي  األهالي  خطيب  يحث  كما 

وفعاال في املدارس األهلية. 
املدارس  في  األمور  أولياء  رابطة  من  بيان  وردنا  وقد 
األهلية الكنسية ننشره توضيحا ملوقف الرابطة من 

مسألة جباية األقساط ورسوم التسجيل:
”بعثت الرابطة القطرية لألهالي في املدارس األهلية 
األمانة  مكتب  ــى  إل ُمستعجلة  رســالــة  الكنسية 
العامة للمدارس األهلية الكنسية، عّبرت فيها عن 
استيائها من التطورات األخيرة املتعلقة مبوضوع جباية 
األقساط املدرسية من أهالي الطالب. وجاء في رسالة 
الرابطة أن األخيرة علمت بأن املدارس األهلية قدمت 
وطلبت  جباية  للحصول على تصريح  مؤخرًا طلبات 
أيضا رفع سقف اجلباية املسموح مبوجب منشور املدير 

تفاوض  وأنها  األهالي،  لدفعات  التربية  لوزارة  العام 
الوزارة لرفع االقساط السنوية من األهالي. في الوقت 
ذاته تفرض املدارس على األهالي جباية أموال طائلة 
تصاريح  على  بعد  حصولها  عدم  عن  الكشف  دون 
جباية، ودون االلتزام بإرجاع املبالغ الفائضة في حال 

مت حتديد قسط سنوي أدنى مما ُيجبى حالياً.
بعض  قيام  رسالتها  في  الرابطة  استنكرت  كما 
التخجيل  أو  الترهيب  أسلوب  باستخدام  ــدارس  امل
املرتفعة،  األقساط  دفع  على  إلجبارهم  األهالي  مع 
لالمتحانات  بالتقدم  لألبناء  السماح  بعدم  والتهديد 
وما  التخرج  حفالت  أو  ــرحــالت  ال فــي  املشاركة  أو 
شابه. وأكدت الرابطة في رسالتها بأن إقحام األبناء 
على  ضغط  كــأداة  واستخدامهم  اجلباية  مسألة  في 
األهالي هو أمر مرفوض، غير قانوني وغير أخالقي. 
إذ أن هناك فصل تام بني حقوق الطالب التعليمية 
الذي هو أمر  والتربوية وبني واجب تسديد األقساط 

يخص األهالي فقط وال عالقة لألبناء به. 
الرابطة استنكرت أيضا وبشدة حالة السرية والتكتم 
ــوزارة،  وال العامة  األمانة  بني  املفاوضات  تسود  التي 
وقالت في الرسالة ”من املؤسف أن أعضاء جلنة األمانة 
املدارس  وإدارات  الكنسية،  األهلية  للمدارس  العامة 
التباحث مع الوزارة في  تبًعا لها، ال زالوا يفضلون 
شتى القضايا املطروحة والتي تخص أوالدنا قاصدين 
إقصاء االهالي من دائرة التواصل. ُنذكر بأن هذا النهج 
ليس جديًدا، باألخص بعد أن اتضح أن أحد أهداف 
حتديد  على  ــراض  االعــت كــان  املعلنة  غير  اإلضـــراب 
الوزارة سقًفا للجباية والذي حتاول األمانة العامة بكل 
الطرق إلغاءه“. ودعت الرابطة إلى التعامل بشفافية 
أكبر مع األهالي وأن يتم إعالمهم عن تقدمي طلبات 
سيحصل  التي  البرامج  وتفصيل  اجلباية  ومبالغ 

عليها الطالب مقابل هذه املبالغ. 
الرابطة  كــررت  ــاط،  ــس األق مــوضــوع  ــى  إل باإلضافة 
تشكيل  بضرورة  ــدارس  امل جميع  إلدارات  مناشدتها 
لتكون  مدرسة  كل  في  منتخبة  ــور  أم أولياء  جلان 
تواجه  التي  للتحديات  حلول  إيجاد  في  شريكة 
األقساط  قضايا  على  تقتصر  ال  والتي  مدارسنا، 

فقط، بل تشمل كافة التحديات التربوية واإلدارية. 
ولم يتمكن مراسلنا من احلصول على تعقيب األمانة 
فور  بنشره  سنقوم  ولكن  األهلية،  للمدارس  العامة 

وصوله في العدد املقبل.

åUHOŠò qÝ«d*
قّدم النائب أمين عودة رئيس القائمة املشتركة اقتراح 
رسمية  امتحانات  إجـــراء  عــدم  على  ينص  ــون  قــان
امتحان  عقد  ضوء  على  وذلك  دينية.  مواعيد  في 
البسيخومتري مبوعد عيد امليالد في 25 كانون أّول. 

وقال النائب عودة خالل 
الهيئة  ـــي  ف ــه  ــاب ــط خ
الكنيست:  العامة في 
عيد  ــــه  أن ــلــوا  تــخــّي
عيد  ــلــة  ــي ل ـــودي،  ـــه ي
جتتمع  مــثــًال،  الفصح 
وأحد  وحتتفل  العائلة 
غرفته،  ــي  ف ـــرادهـــا  أف
االحتفال،  يشاركهم  ال 
ـــى نــفــســه  ــق عـــل ــل ــغ ي
الباب ويدرس المتحانه 

املصيري.
ليس  هذا  عودة:  وتابع 
سيناريو لفيلم، بل أنه 
واقع، وهذا ما سيحدث 
من  شهر  ــي  حــوال بعد 

وطالبات  طــالب  ــوم،  ــي ال
عرب سيحرمون من االحتفال بعيد مركزي للطوائف 
املسيحية، عيد ميالد السيد املسيح ابن هذه البالد.

ــى، ولن تكون  ــودة: ليست هذه املــرة االول وأضــاف ع
متنع  قانون  صيغة  إلى  التوصل  يتم  لم  إذا  األخيرة 
حدوث مثل هذه األمور، لذلك توجهت إلى زمالء من 

عّبر  بل  باألمر،  مقتنعون  أنهم  وأخبروني  االئتالف 
قسم منهم عن خجله لكونه مضطرا أن يصوّت ضد 
اقتراحي. وبناًء عليه، اتفقنا على تأجيل التصويت، 
وأن تتم دراسة املوضوع مع الهيئات املهنية، والّتوصل 
في  التصويت  يتم  وأن  عليها،  متفق  صيغة  إلى 

موعد آخر.
وزير  إلى  جبارين  ويوسف  عودة  أمين  النائبان  وتوجه 
املعارف نفتالي بينت وطالباه بتغيير موعد امتحان 
البسيخومتري الذي يصادف 25 كانون أّول، ألن هذا 
بعيد  االحتفال  من  املسيحيني  الطالب  مينع  املوعد 

امليالد املجيد.
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مرة أخرى يتكرر مشهد احتراق جبال الكرمل، احلريق 
حتى حلظة كتابة هذه السطور أقل من ما كان عليه 
في العام 2010، ولكن السيناريو يبدو أنه مشابه، 
العالم  دول  شتى  من  تصل  الطائرات  من  قوافل 
للمساعدة بإخماد احلرائق املنتشرة في البالد، رجال 
إطفاء يعملون ساعات إضافية ومضاعفة، والشرطة 

تستعد لألسوأ.
مصادر في الشرطة تقول إن كافة طواقم االنقاذ التي 
في  استخلصت  التي  العبر  تطبق  العمليات  تقود 
رجال  ثالثة  بحياة  احلريق  أودى  حني   ،2010 العام 
احلريق  في  متدربني  وسّجانة  سّجان   41 و  شرطة 
فترة  ــي  وف الكرمل،  ــراج  أح شهدته  ــذي  ال العمالق 
مشابهة من العام بسبب الهواء اجلاف وبسبب الرياح 
احمليطة،  الصحراوية  املناطق  من  القادمة  املوسمية 
وشّح االمطار التي من شأنها ان تساعد في مكافحة 

انتشار احلرائق.
السيناريو الذي يرتسم في هذه اللحظة مشابه جدا 
ولكن   ،2010 العام  في  شهدناه  الذي  للسيناريو 
املاضية  املرة  الحداث  الوصول  تفادي  يحاول  اجلميع 
االطفاء  ــال  رج كافة  االطفاء  سلطة  استدعت  .فقد 
أنحاء  شتى  في  نشرهم  الى  وعمدت  االحتياطيني 
البالد، بينما تشير بعض املصادر الى أنه يتوقع أن 
يواصلوا العمل على إخماد النيران شتى لعدة أيام 

مقبلة أيضا.
الشل  جسر  من  بالقرب  حريق  اشتعل  حيفا  ففي 

القريب  الطريق  بإغالق  الشرطة  وقامت  باز)،  (جسر 
من اجلسر، وكذلك شارع رقم 22 (التفافي الكرايوت)  
في حني عكفت قوات االطفاء في لواء حيفا عاملة 

على إخماد النيران.
شتى  في  املنطقة  من  يرتفع  الدخان  عامود  وشوهد 

انحاء املدينة.

بشكل  هناك  شخصني  بإصابة  الشرطة  ـــادت  وأف
طفيف، مت نقلهما ملستشفى رمبام لتلقي العالج.

وأوضحت الشرطة في وقت الحق من أمس اخلميس 
راموت  حي  ليبلغ  توّسع  باز  جسر  في  احلريق  أن 
سابير في املناطق احلرجية، وقد قامت بإخالء روضة 
أطفال قريبة حتسبا ألي طارئ. كما بلغ احلريق حي 

روميما. ومت اغالق واخالء الشوارع «شارع هبراحيم، 
تسوليليت  شارع  بوبر،  مرتني  شارع  هنتكي،  شارع 
مركز  في  احمليطة  واملنطقة  اينشطاين،  شارع  دكار، 

حوريف».
تستخدم  إطفاء  طائرة  وصلت  رسمية  ملصادر  ووفقا 
اخلميس،  اليوم  صباح  تركيا  من  النيران  الخماد 
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وأكد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو أنه يقّدر عرض 
احلكومة التركية ويثّمن مساعدتها. وأشارت مصادر 
الى  وصلت  لإلطفاء  طائرات  عشرة  أن  الى  رسمية 
الى  باالضافة  البالد،  خارج  من  طواقمها  مع  البالد 
ايطاليا،  قبرص،  اليونان،  كرواتيا،  من  كل  تركيا، 
فالدميير  الروسي  الرئيس  نتنياهو  وشكر  وروسيا. 
بوتني على املساعدة التي متثلت بطائرتني من طراز 
ملكافحة  املخصصة  العمالقة  بي200-  بيرييف 

احلرائق.
األخيرة  الثالث  األيام  في  اندلعت  الشرطة  وبحسب 
أنحاء  شتى  في  مجمعا   16 من  أكثر  في  حرائق 
البالد واألراضي الفلسطينية احملتلة، بينما عملت 
قوات االطفاء جاهدة إلخمادها. وباشرت قوات الشرطة 
اندالع هذه احلرائق في شتى  بالتحقيق في أسباب 

املناطق، دون أن تتوصل ألسباب حتى اللحظة.

وأصدر مدير سلطة االنقاذ واالطفاء أمر حظر إشعال 
النار باملواقد واملناطق املفتوحة في شتى أنحاء البالد 

حتى متام يوم اجلمعة (اليوم).
وكان مفوض الشرطة العام الفريق الركن روني الشيخ 
مع قائد منطقة الساحل اللواء عاموس يعقوف بجولة 
الثالثاء  النيران  اشتعلت  فيها  التي  املناطق  في 
احلريق.  مكافحة  وأعمال  االوضــاع  لتفقد  واألربعاء 
وبشكل خاص في منطقة زخرون يعقوف حيث انددلع 

حريق كبير. 
وأوفدت الشرطة بإصابة 15 شخصا بإصابات طفيفة 
جراء استنشاق الدخان، وقد مت حتويلهم لتلقي العالج 

في املستشفيات.
عملياتها  اإلطفاء  ــوات  ق واصلت  األربعاء  وصباح 
يعقوف،  ــرون  زخ منطقة  في  الهائل  احلريق  إلخماد 
وواصلت الشرطة مبنع عودة سكان بعض االحياء هناك 
احلريق  انتشار  استمرار  من  اخلطر  بسبب  ملنازلهم 

وتشكيله خطرا على تلك األحياء.
الضفة  في  دوالف  مستوطنة  في  حريق  اندلع  كما 
املستوطنني  من  عدد  أيضا  هناك  وأصيب  الغربية، 

جراء استنشاق الدخان.
بلغت  فقد  الــقــدس،  منطقة  أيضا  النيران  وبلغت 
القدس،  شمالي  الواقعة  نطاف  بلدة  أحراج  األربعاء 
البلدة  الى  مؤدية  شــوارع  الغالق  الششرطة  دفع  ما 
احلريق،  انتشار  خشية  هحميشا»،  «معليه  وبلدة 
بينما عكفت القوات عمال على إخماد احلريق. وقد 
ومت  هناك،  منزلني  لتطال  بالفعل  النيران  توسعت 

إخمادها.

في الناصرة اشتعلت النيران األربعاء في حرج قريب 
بإخالء  الشرطة  وقامت  هناك،  املـــدارس  ــدى  إح من 

املدرسة حتسبا ألي طارئ. 
جيلون  بلدة  من  بالقرب  آخر  حريق  اندلع  األربعاء 
منزلني  احلريق  وطال  اعبلني)    - مسجاف  (منطقة 
هناك ما دفع الشرطة إلخالء بقية املنازل من قاطنيها.

وتوسع حريق بالقرب من مستوطنة حلميش بالضفة 
الغربية ومت اخالء معسكر للجيش بالقرب. وكذلك 
طالت احلرائق أيضا بلدة بيت شيمش، قرب القدس، 
وعندما عملت قوات اإلطفاء على إخماد احلريق قام 
أوالد من البلدة برشق قوات االطفاء باحلجارة. ما دفع 

الشرطة العتقال أحدهم.

واخلميس اندلع حريق آخر بالقرب من شارع رقم 443 
، وقامت الشرطة بإغالق الشارع بينما عمدت قوات 

اإلطفاء على إخماد احلريق.
وفي مستوطنة نطاف، اعتقلت الشرطة 4 عمال عرب 
بأنهم  باجلوار، لالشتباه  يعملون  فلسطينيون كانوا 
تسببوا باحلريق الذي استمر باالشتعال طوال يومني 

كاملني. وطلبت الشرطة متديد اعتقال املشتبهني.
ودعت اجلبهة في حيفا كل من يستطيع من أهالي 
البلدية  عبر  للتسجيل  واليهود  الــعــرب  املدينة 
من  واملتضررين  املصابني  الستقبال  أو  و/  للتطوّع 

العائالت التي أجليت عن منازلها بسبب احلريق
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åUHOŠò qÝ«d*
أمسية  االجتماعي  التطوير  جمعية  تنظم 
تكرميية للمعلم العربي في حيفا. كتقليد بدأه 
املرحوم املربي حسني اغبارية كجزء من فعاليات 
اجلمعية. وكان املرحوم قد خص أمسية هذا العام، 
ال  «كي  بالقول:  عنونها  بكلمة  رحيله،  قبيل 
ومما  املعلم،  رسالة  إلى  وأشار  البوصلة»  تضيع 

جاء فيها:
«عندما نتحدث عن التعليم فإن حديثنا يكون 
مقرونا عادة باحلديث عن رسالة املعّلم والتعليم. 
وهو ليس حديثا في الهواء أو من قبيل تكرار 
التي  بالرسالة  نؤمن  إننا  بل  مألوفة  مقوالت 
األساسية  األداة  هــو  فالتعليم  التعليم.  فــي 
ومتطلباتها.  للحياة  األجيال  وإعــداد  للتنشئة 
األكثر  املعّلم  وظيفة  يجعل من  بالتحديد  وهذا 

حساسية من ناحية اجتماعية عامة.
فإذا مرض ابننا جسديا مثال سنحاول أن نأخذه 
أفضل  له  نريد  ال  فكيف  طبيب!  أحسن  إلى 
تنشئته  على  يقوم  ومعّلم  معلمة  وأفضل  مرٍب 
اخلاصة  حلياته  للحياة،  نافع  بشكل  وتهيئته 
بذلك  املكّلف  هو  واملعّلم  ككل.  املجتمع  وحلياة 
الــذي  هــو  املعّلم  واملجتمع.  املــدرســة  ِقبل  مــن 
التلميذ معرفيا  املجتمع في تدريب  ينوب عن 
وأخالقيا وسلوكيا (ال نغفل دور البيت واألبوين 
واملجتمع ككل). من هنا أهمية أن يكون املعّلم 
مهنيا وأن يكون مرتاحا وهو يقوم بواجبه. وهذا 
املجتمع  مسؤولية  ومن  املدرسة  مسؤولية  من 

أيضا بهيئاته وقياداته ومؤسساته.
اهتممنا  وكوننا  املؤسسات  هــذه  ــدى  إح كوننا 
أنفسنا  والتعليم وجدنا  بالتربية  سنوات طويلة 
من  لدينا  ما  ونستثمر  مسؤولياتنا  نتحّمل 
احلساس  الدور  إلى  النظر  للفت  محدودة  موارد 
سنويا.  به  االحتفاء  خالل  من  للمعلم  واملفصلي 
حاملها  بتدعيم  التعليم  رسالة  جندد  أن  ورأينا 
وباإلعالن الواضح له أن املجتمع إلى جانبه وأنه 

مينحه الثقة في أداء عمله.

نحمي  أن  علينا  الرسالة،  تصل  أن  ــا  أردن إذا 
نفعله من  أن  نحاول  ما  حاملها وموصلها. هذا 
ككل  املجتمع  وتشجيع  باملعّلم،  االحتفاء  خالل 
أننا  ونفترض  وعطائه.  دوره  إلى  االلتفات  على 
وبناتنا  أبناؤنا  يلتقط  ــأن  ب معنيون  جميعنا 
تتغّير  وجــه.  أفضل  على  حاملها  من  الرسالة 
والرسالة  التكنولوجيا  وتتغير  التعليم  وسائل 
باقية يحملها املعّلم كل صباح إلى تالميذه في 
وجهه وكالمه وصوته. وعلينا أن نساعده على أن 
باحلماس  يفيض  مرتاح  وهو  املدرسة  إلى  يأتي 
املجتمع  أبــنــاء  ــم  وه لتالميذه  العطاء  وشغف 

وبناته. وهم األثمن واألعز واألغلى».
عوض  فيحاء  السيدة  املــشــروع  مــركــزة  وقــالــت 
األمسية  هذه  في  نواصل  «نحن  املناسبة:  بهذه 
 2011 الثاني  تشرين  في  اجلمعية  بدأته  ما 
كتقليد سنوي نحتفي فيه باملعلم العربي تقديرًا 
الهيئات  شأن  إعالء  إلى  يهدف  وعطائه،  لدوره 
ــدارس  امل ــي  ف التربوية  ــادات  ــي والــق التدريسية 
املربي/ة  املعلم/ة  دور  وتعزيز  حيفا  في  العربية 

في العمليتني التربوية واالجتماعية.
ثقافيًا  فنيًا  طابعًا  األمسية  تتخذ  العام  هذا 
وتعقد مساء يوم الثالثاء القادم الساعة اخلامسة 
والنصف مساًء في قاعة مسرح امليدان، تتضمن 
فقرات مميزة فيها كال من مدرب التنمية البشرية 
إياد  الفنان  حوا،  نانسي  ،الفنانة  قرطام  أشرف 
خوري، الشاعر مروان مخول وتكرمي األستاذ املربي 

حنا أبو حنا.
احتراما  هاماتنا  فيها  نحني  مناسبة،  إنها 
وقت  من  متسعًا  نخصصها  واملعلم،  للمربي 
نكرسه، إلعالن كبير تقديرنا لتضحيات املربيات 
خاللها  من  ونؤكد  السنة،  ــدار  م على  واملــربــني 
لعملية  يوم  املتجدد كل  لعطائهم  التام،  وعينا 
البناء االجتماعي. أدعو كل معلمي املدينة إلى 
لفت  تستهدف  التي  األمسية  هذه  في  املشاركة 
ونتمنى  تضحيات  من  يقدمونه  ما  إلى  النظر 
جلميع املعلمني واملعلمات دوام الصحة والعطاء.

 WO �UH� �«  WO � �√  ÂœUI �«  ¡U �ö 	 �«
UH O �  w 
  w �d F �«  r K F L K �

 ÍËc � i �u F � �U � «—«d  —b B � WL J;«
o�U� u K � s � jI � b �Ë

åUHOŠò qÝ«d*
وإحدى  الدولة،  مبوجبه  تلزم  ــرارا  ق احملكمة  أصــدرت 
السلطات احمللية العربية في اجلليل بدفع تعويضات 
ارتفاع  من  سقوطه  بعد  ابنها  قضى  عربية  لعائلة 
عبود  إيلي  احملامني  مكتب  وكان  بلدته.  في  شاهق 
قد تقدم بهذه الشكوى ليثبت مسؤولية الدولة عن 
احلادث بنسبة %80 واملجلس احمللي بنسبة 20%. 
وكان الولد املرحوم يتواجد في منطقة عالية من البلد، 

ولكن الدرب هناك كانت شديدة االنحدار. وملا لم تتبع 
السلطة احمللية واحلكومة وسائل احليطة واحلذر في 
هذه  على  السير  سالمة  وتأمني  احلــاالت،  هذه  مثل 
الشاهق  االرتفاع  هذا  من  الولد  سقط  فقد  ــدرب،  ال

ولقي حتفه.
عبود  ــي  احملــام ــعــة  ــراف م احملــكــمــة  قبلت  ــكــذا  وه
لذوي  شيكل  مليوني  بقيمة  تعويض  دفع  ــرّت  وأق

الولد القاصر. 
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 wH�  ¨W¹dBF�«  …√dLK�  WO�u¹  WłUŠ  œd−�  fÐö*«  bFð  r�
 s� ¨…√d??*« …UOŠ j/ s� ¡e' fÐö*« X�Òu% ÂU??¹_« Ác¼
 WO�U{«  d�UMŽË  d�UMF�«  Ác¼  Æ‚Ëc??�«Ë  »uKÝ_«  ÔYOŠ
 U�bMŽ  ÎW??�U??š  ¨W??{u??*«  r�UŽ  s??�  √e−²¹  ô  ¡e??ł  X×³�√
 Æ“s¹ô Íe¹d�”  WOzU�M�«  ¡U??¹“_«  WJ³ý sŽ Y¹b(« —Ëb¹
  ULLB� ÈbŠ≈ ªfð—UHý U½¬  …bO��« v�≈  UMŁb% bI� «c�
 12  s� d¦�√  cM� s¹ô Íe¹d� WJ³ý w�  «d¹bI�«  ¡U??¹“_«
 qJAð w²�« q�«uF�« vKŽ UN�öš s� ·ÒdF²�« UM�ËUŠË ¨U Î�UŽ
 …b??¼U??ł  qLFð  U??N??½«  W??�U??š  ¨W??�d??A??�«  rO�UBð s??�  «¡e???ł
 sNðUłUŠ  WO³K²�Ë  ¨ UOÐdF�«  ¡U�MK�  UC¹«  qC�_«  .bI²�

ÆsN�«Ë–√Ë
 øUNzU¹“√ rO�UBð s¹ô Íe¹d� wŠu²�ð s¹√ s� ≠ 1 

 ¨“ U¹œUF�« ¡U�M�«” s¼Ë UMðU½uÐ“ s� UMLO�UBð wŠu²�½
 wM×M1  p�c�  ¨t²LL�  U??�  s¹bðd¹  ¡U�M�«  È—√  Ê«  V??Š√
  U{—UŽ  vKŽ  wLO�UBð  W??¹ƒ—  s�  dO¦JÐ  qC�√  « Î—uFý
 Ã—Uš  …dO¦�  ÷—UF*  d�U�½  ÆW�dA�«  Ãu�U²�  w�  ¡U??¹“√
 ¨q³I*«  ÂUF�«  ¡U??¹“√  rO�UBð  vKŽ  nAJM½  „UM¼Ë  ¨œö??³??�«
 ÆUMzU�½  ‚«Ë–«  l�  VÝUM²¹  U*  UMLO�UBð  jD�½  p�–  o�Ë
 …d??ÐU??Ž h??B??� s???� …U??Šu??²??�??� ¨2017  ¡U??²??ý r??O??�U??B??ð

 s� Z¹e� ‰ö??š s??� »d??G??�«Ë ‚d??A??�«   «—U??C??Š ¡UI� b Ò�& ¨ «—U??I??K??�
 Æ U ÒBI�«Ë WAL�ú� WO�UF�« …œu'« vKŽ b¹bA²�« l� ¨WÒO*UF�« rO�UB²�«
 rO�UBð  WŽuL−�  qLAð  UL�  ¨oO½√  qJAÐ  WLÒLB�Ë  W�U×�  UN²O³�Už
 œUOŽ_« …d²� UC¹« Â¡öð w²�«Ë WOzU�*« Z�«d³�«Ë  öH×K� fÐö� ¨eMOł

ÆWOÐdF�«  U³ÝUM*«Ë
øs¹ô Íe¹d� ¡U¹“√ s� Íbðdð w²�« …√d*« eÒO1 «–U� ≠ 2 

 d¦�√  UE�U×� ¡U�M�« „UMN� ¨WHK²�� ¡U�½  UOŽu½ vKŽ Y¹b(« Íd−¹

 q� VÝUMð ¡U¹“√ WKOJAð sŽ Àb×²½ s×M� «c� ¨q�√ qJAÐ  UE�U;« Ë√
 q� r�łË WIÝUM²*«   U ÒBI�«Ë  ‰«uÞô«  w� ŸuMð  l� ¨UNÐuKÝ√Ë …√d�«
 ¡U�M�« s� WFÝ«Ë W¹dLŽ W×¹dA� tłu²ðË VÞU�ð s¹ô Íe¹d� Æ…√d�≈
 WOJOÝöJ�« ¡U¹“ô« s� WŽuM²� WŽuL−� rN� d�uðË ¨WHK²��  UÝUI0Ë
  UŽU��  ∫ U³ÝUM*«Ë   U??�Ë_«  lOL'   WLzö*«Ë  …d�UF*«  v??�«  W�U{«

Æ⁄«dH�«  UŽUÝ Ë√ qLF�«  UŽU�� ¡U�*«Ë ÂuO�«
 WB ÒB��  s¹ô  Íe¹d�  ÒÊ√   UOÐdF�«  ¡U�M�«  Èb�  ¡U??Žœ«  „UM¼  ≠  3 

øp�– vKŽ r�œ— u¼ U� ¨ UMOL��« Ë√ØË s��«  «dO³J�

 Íe¹dJ� ¨W×B�«  s� t�  ”U??Ý√  ô ¡U??Žœ≈  œd−� u??¼Ë `O×� dOž «c??¼
 X�O�  ¡U??¹“ôU??�  ¨WFÝ«Ë  W¹dLŽ  W×¹dAÐË  ¡U�M�«  lOL'  tłu²ð  s??¹ô
 ¨…b??ÒO??Ý q??� r??zö??ð U??N??½√ s??¹ô Íe??¹d??� eO1 U??� Æœb??×??� qO' WBB��
 ¡U�M�« …UOŠ j/ w� «dOOGð Èd½ ÂuO�«Ë Æ52 v²ŠË 38 s� √b³ð  UÝUOIÐ
 ¨WO*UF�«  W{u*«  vKŽ  sHAJM¹Ë  Êd�U�¹  sN�  ¨W�Uš   UOÐdF�«Ë  W�UŽ
 …√d*« —U³²Žô« 5FÐ cšô« l� ¨W{u*« ÁcN� UN�H½ rzöð s¹ô Íe¹d�Ë

ÆUN²¾O¼ q�UJÐ Ëb³ð Ê√ V% w²�« W{uLK� W³�«u*« ¨W¹dBF�« WÒOÐdF�«

2017 ¡U¹“« WKOJAð dÝ nAJð s¹ô Íe¹d�
åj???I???� s?????�?????�« —U??????�??????�Ë �U????M????O????L????�????�« �«b????? ÒO?????�?????K?????� U????????�ƒU????????	“√ b????F????� r??????� s????????�“ c?????M?????�ò

åUHOŠò qÝ«d*
لرمبام  التابع  روت  في مستشفى  األوالد  اجتمع 
الولد  يوم  مبناسبة  وثيقة  ووقعوا على  أمس  يوم 
العاملي. واستمع األوالد قبيل ذلك إلى محاضرة 
ــد، عــن طــريــق الــــدروس التي  ــول ــول حــقــوق ال ح
يستطيعون  ال  والذين  األوالد،  هــؤالء  يتعلمها 
لألوالد  املعلمون  وأوضح  مدارسهم.  في  االنتظام 

باللغتني العربية والعبرية، أهمية أن يعرف الولد 
البالغون،  يعرفها  أن  يجب  كما  متاما  حقوقه، 
تنظيم  السياق  هذا  في  ومت  عليها.  ويحافظوا 
العرب  األوالد  فيها  شارك  صفية  وفعالية  ورشة 
واليهود، تتعلق بحقوق األوالد لألمان والسالمة، 
واملساواة في احلقوق، واحلق في التعليم، واالحترام 

وغيرها.

 WI O Ë v K � Êu F �u 	 ÂU � �— œôË√
w *U F �« b �u �« Âu 	 W� �UM 0

 —u I� —u I� …—«œS � åw L �√ò  e � � �
 r N �“UM � s � «u K �√ s	c �« W�U � u �b 	

U Î�U � � t�«“u � � � v K � ‰u B � K �

åUHOŠò qÝ«d*
ــر  أعـــلـــن شـــقـــور شـــقـــور مــدي
كريات  ــي  ف ــي»  ــم «أغ مخبز 
مبنتجات  يتبرع  أنــه  إليعيزر 
الذين  السكان  لكافة  مخبزه 
احلريق.  جراء  منازلهم  تضررت 
التي  دعوته  في  شقور  ــال  وق
التواصل  وسائل  في  عممها 
االجتماعي املختلفة، إنه بوسع 
على  احلصول  املواطنني  هــؤالء 
التي  واملعجنات  اخلاص،  اخلبز 
بهذا  وقال  املخبز.  في  يعّدها 
إنسانية  خطوة  إنها  الصدد 
للذين  ــهــا  ب ــام  ــي ــق ال ينبغي 
بالنيران.  منازلهم  اشتعلت 
للمتضررين  ــكــن  مي ـــذلـــك  وب
احلصول على املشروبات الدافئة 
واملخبوزات  احللويات  وبعض 

اخلاصة باملجان ودون مقابل.
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åUHOŠò qÝ«d*
في  اإلجنيلي  يوحنا  مار  مدرسة  أصــدرت 
يشمل  كتاًبا  احلالي  الشهر  مطلع  حيفا 
تأليف  ــن  م ــا  وحــكــاي قــصــص  مجموعة 
الصف  من  نصير،  ساهر  بيسان  الطالبة 
إلى  «رحلتي  عنوان:  حمل  والــذي  الرابع، 
الطالبة  بيسان  وتعتبر  القصص»  ــاع  ق
ا التي تصدر لها املدرسة كتاًبا  األصغر سّنً

من إنتاجها. 
وكان مدير املدرسة الدكتور عزيز سمان دعيم 
أمام  الطالبة مجموعة نسخ  لهذه  قّدم  قد 
وأثنى  الفائت،  اجلمعة  يوم  املدرسة  طالب 
على إبداعاتها ذاكرًا أن «لوحاتها الكتابية 
مليئة بالبراءة والطفولة املمتزجة بعمق في 
ومقترحات  حلول  برسم  بل  الواقع،  تصوير 

طفولية جريئة لعالم أكثر سالًما ومحبة». 
ويذكر، أن املدرسة كانت قد أصدرت مطلع 
ألعمال  كتاًبا  احلالية،  الدراسية  السنة 
للطالب محمد  العبرية  اللغة  في  إبداعية 
أصدرت  فيما  الثامن،  الصف  من  شريف 
ونصوًصا  وقصًصا  ا  كتًب أعوام  مدار  على 
ومجالت  كتيبات  في  طالبية،  وأعماال 
املدرسة،  وموقع  إنترنت  ومواقع  مدرسية 
زينب  للطالبة  األولى»  «بئري  منها:  نذكر 
زبيدات، وهي أعمال إبداعية ضمن مشروع 
عام  اإلعدادية  للمرحلة  اإلبداعية  الكتابة 
الصف  لطالب  أعــمــال  ــورة  ــاك وب  ،2011
 ،2002 ــام  ع الكلمات»  «نهر  السابع 
عام  والثامن  السابع  لصفوف  ــداعــات  وإب

 .2012
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أمس  ــوم  ي ظهر  حيفا  فــي  املتّنبي  مــدرســة  تــوّجــت 
وحضارّية  تراثّية  كقيمة  والزيتون،  الزيت  فعاليات 
تتجّذر عميًقا في وجداننا على مّر التاريخ، بغرس 
أربع أشجار زيتون بحضور الطّالب، الهيئات اإلدارّية، 
من  لفيف  ــى  إل بــاإلضــافــة  والتدريسّية  ــوّيــة  الــتــرب
الشخصّيات التربوّية واملجتمعّية، وفي مقّدمتهم د. 
جمانة  زبيدات،  موّفق  البلدّية،  عضو  أسعد  سهيل 
د.  االجتماعّي،  التطوير  جمعّية  من  هّمام  اغبارّية 
العربّي،  بالتعليم  النهوض  طاقم  مدير  خمرة  ماجد 
سوزي خوري عن ملجأ النساء، الشيخ فالح عودة عن 

اجلماعة األحمدّية والشيخ رشاد أبو الهيجاء. 
املغروسة  األربع  الشجرات  من  شجرة  كّل  حملت  وقد 
وقد  ونشرها.  لتذويتها  املتنّبي  تطمح  معّينة  قيمة 
عّبرت املربية رقّية عدوي عن تلك املعاني في كلمة 
ألقتها باسم الهيئة اإلدارّية والتدريسّية، جاء فيها: 
ات يسيل منها زيت الزيتون النقي الطاهر  وبعد، حتيّ

الذهب،  مباء  ُكِتَبت  حكايًة  لكم  ألحكَي  اليوَم  جئُت 
ُيحكى أّن التاريَخ قد وقَع في ُحبِّ اجلغرافيا فأجنبا حيفا 
التي صارْت حلًنا ألُغنيٍة كتُبوها مباء الذهب. وُيحكى 
فتلقَفتها  السماء  من  َهوَت  فّضّية  جنمٍة  عن  كذلك 
األرُض واحتضنتها بني شارع املطران حّجار وشارع عّباس 
من  الطاِلع  العشب  حيث  املشاة  وممّر  ــدوّار  ال بجانب 
الصخر واجلدار. هناك فقط ُتشبهنا األشياء وُنشبهها.

وكان فجر املتنّبي التي تغرُس اليوم زيتونتها األولى 
لتقول مبلء الفّم وعالي الصوت:» هنا بزغ فجر فلسفٍة 
املجنونة  لهفتنا  هنا  مًعا،  نتكاتف  هنا  بها،  ُنؤمن 
حتمل  ــى  األول فالزيتونة  ـــى...   األول األشياء  وبهجة 
ْحتِمُلنا من  إمياًنا ورسالًة  املتنّبي فكرًة ومدرسًة،  اسم 

ساعات الفجر الباكر إلى ساعات ما بعد الظهر... 
أحّبتي  يــا  بعُد  ــوُل  املــع يسُقَط  ــم  ل تــقــول:  ومضت 
ُل بالكثير من الزيتون  وللحكاية بقية، فاألرُض ستحَب
الثانية  زيتونتا  واألقحوان...  والزعتر  الراعي  وعصا 
احملّبة  شجرة  ــنــا...  درب بوصلة  هو  شعارًا  ستحمل 
والوفاء لذكرى فقيدة املدرسة، عنقود العنب الذي لم 
يختمر بعد ولم ُيعّتق كما يليُق به، سُتغرس لذكراها 

في صدر مدرستنا ولن يصير الزيُت دمًعا يا درويش 
هذه املرّة، فنحن مْن سيغرس هذه الشجرة املباركة... 

ًدا. وهي ُتدرك ذلك جّي
أّما شجرُتنا الثالثة فهي شجرُتك.. شجرة حوّاء؛ ألّن 
الضحكة  وألّن  أنثى،  هي  واحلياة  أنثى  هي  الزيتونة 
هي أنثى واملدرسة ُأنثى، وألّن السعادة أنثى والبسمُة 
ُأنثى، وألّن الرجَل ال يكون رجًال إْن لم تصنعه األُنثى 

فالوجود كّله مرهوٌن بوجود األنثى...
وأردفت تقول: أشهَر احلقُد سكيَنُه بوجه هذه األنثى؛ 
فاغتال اجلديلة الذهبّية والضحكة اليتيمة واغتصب 
اجلاهلّي  اإلرث  بعباءة  واسوّد  الوجود  فعّتم  السعادة، 
املتخّلف لينال في عتمة الليل البهيم من كّل هذه 
احلياة... لينتقَم لشرٍف هو أّول من أنتهكه وآخر من 
واألخير  األّول  العاُر  هو  بأبجدّية  ينطق  أْن  له  يحّق 

عليها... 

وال  لقاتل  شرف  ال  ــاٍل:»  ع وبصوت  نقولها  هنا  من 
فمن  ــاة...  ــي احل ــريــد  ُت بأنثى  يترّبص  حلاقد  مـــروءة 
ـــــروح؟!». ال وتغتصب  ــاة  ــي احل هـــذه  لتسلب  أنـــت 

كانت  عربّيات  نساء  لذكرى  زيتونة  اليوم  نغرُس 
يحالفهّن  فلم  يوم،  ذات  احلياة  أحّبنب  أّنهن  جرميتهّن 
نساءنا  لذكرى  القبيلة...  لذكور  ذلك  َيرُق  ولم  احلّظ 
 ... مؤّخرًا  ُقتلن  الالتي  النساء  خاّصة  وحبيباتنا 
النسوة  نون  عاشت  والسالم...  احملّبة  كّل  ألرواحكّن 
واحلياَة في  األمَل  تبثُّ  التأنيث... عاشت حوّاء  وتاء 

كلِّ املعمورة وأرجاء الوجود. 
أحّبتي  يا  األخير  الفصل  ــا  أّم بالقول:  واختتمت 
رّيان  شاٍب  عن  فهي  اليوم  لهذا  املتنّبي  حكاية  من 
النجابة  مالمح  عليه  تبدو  اإلهــاب  غّض  الشباب، 
فكانت  احلياة  أحّب  جميٌل  شابٌّ  الرجولة.  وبواكير 
ْينا  إل وعــاَد  الشابُّ  هذا  غافلنا  كثيرًا...  به  تليُق 

ملفوًفا بثياِب الدّم بعد أْن نالت منه سكاكني الغدر 
وسياط العنف. املوت في احلياِة سرق مّنا هذا الشاّب 
الفيلم فصارت احلياة فيلًما  الذي أراد أن ميوت في 

ا... «فيا رهبة القاِتل من بْأس القتيل! «. عبثّيً
حيفا،  أحّبته  ــذي  ال اجلميل  الــشــاّب  مــحــروس  ــه  إّن
كان  محروس  سخنني...  أرُضــك  لُتنصفه  فظلموه 
أُخرى  حكاية  يكتُب  املتنّبي  مدرسة  في  بيننا  هنا 
من حكاياٍت مختلفٍة ال ُتشبه حكاياتنا عنه وال عن 
مع  فصاَر  ــصــوّان...  وال الصخر  من  الطالع  العشب 
هنا  محروس  الرواية...  وكّل  احلكاية  كّل  هو  الوقِت 
ْبناه وأحّبنا كثيرًا... وهنا  ضِحَك وهنا درََس... هنا أحّب
ُنحيي كّلنا ذكراه. محروس يا طالبي الذي لم ُأدرّْسُه 
درًسا، فسمعُت عنك... محروس أّيها الشاّب النبيل 
والسالم  الوفاء  كّل  لروحك  يوًما...  به  ألتِق  لم  الذي 

وانحناءة لصبر والدك ودموع والدتك... 
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Í—uš n¹U½ l� ¡UI�
يرأسه  الــذي  حيفا،  ــوة  األخ فريق  مدير  خــوري  ــي  رام
يعتبر  ــذي  وال ــوري،  املعروف عيسى خ املــدرب  ــده  وال
العالم  في  الرياضية  النوادي  ــاء  ورؤس املدربني  أقــدم 
والذي أسس الفريق عام 1959. وميضي رامي البالغ 
هذا  إدارة  في  والــده  42 سنة على خطى  العمر  من 
النادي ورعايته وتهيئة كل ما يلزم للفريق. تخرج من 
صفوف هذا النادي عدد من جنوم الكرة العرب الذين 

ملع اسمهم في املالعب. حتدثنا مع رامي خوري حول 
«األخوة األخوة» ومستقبل النادي العريق.

øÍœUM�« «c¼ „b�«Ë ”√— v²� cM�
ألن  ويرشد،  ويشرف  يعطي  يزال  وال  سنة.   58 منذ 
ال  الذي  وباجلهد  العرق،  بحبات  أسسه  النادي  هذا 
يلني، وبتخطي العديد، العديد من الصعوبات التي 
عصفت بالفريق وكادت تقضي عليه عدة مرات. لكن 
إصرار الوالد عيسى خوري، ومحبته ألعضاء النادي 

الصغار والكبار، واعتباره أن الرياضة ال تقل عن أي 
مجال آخر في تعليم وتربية النشئ اجلديد، هذا جعله 

يواصل عمله وتضحياته من أجل النادي.
ø UÐuF� tł«u¹ ÍœUM�« ‰«e¹ ô√

الصعوبات دائمة وهدفنا تذليلها. ولذا نسعى على 
خدماته  ويقدم  صامدا،  النادي  هذا  يبقى  كي  الدوام 
ملئات األعضاء الصغار والكبار. علما أن والدي جمع 
حوله قبل أكثر من 58 سنة مجموعة من األصدقاء، 
نزال  الذي ال  الفريق  له، وأسسوا هذا  إخوة  واعتبرهم 

نطلق عليه اسم «نادي األخوة حيفا»
øÍœUM�« w� ¡UCŽ_« œbŽ r�

حوالي 300 عضو.
ø UÐuFB�« q¦L²ð «–U0

الصعوبة،  بغاية  ــر  أم امليزانيات  حتصيل  إن  أوال 
ونحن جمعية رسمية مسجلة. وما نحصل عليه هو 
املتمثلة  حيفا،  بلدية  لنا  تخصصها  التي  امليزانية 
مبا يرصد احملاسب جاكي واكيم مشكورا. ولكن من 
يدفعون  النادي  وأعضاء  األهالي،  جتد  ثانية  ناحية 
في  ــرون  آخ يدفع  مما  بكثير  أقــل  عضويتهم  ــوم  رس
باقي النوادي في حيفا، ونحن نتفهم أوضاع األهالي، 
وقدراتهم املادية احملدودة. وليس املهم رسوم العضوية 
بقدر ما يهمنا استمرار العضوية.. وخذ على سبيل 
دفع  كاملة عن  اخرت سنة  ـ األمهات  إحدى  أن  املثال 
مستحقاتها لقاء عضوية ابنها، أو أن رجال طلب ان 

منهله وقتا كافيا حتى يستطيع سد أقساط تعليم 
النادي مدرسة  إننا نعتبر  ابنه في املدرسة. وقلنا له 

أخرى وال تقل عنها في مجال التربية.
 ¨rJF�  »ËU−²¹  Ê√  —uNL'«  vKŽ  V−¹  Ê–≈
 UO{U¹—  tzUMÐ√  WOÐdð  w�  d??šü«  u¼  r¼U
¹Ë

ÆUO�öš√Ë
تربية  في  شركاءنا  األهالي  نعتبر  ولكننا  صحيح، 
وبالتالي  مصلحتهم.  على  والسهر  النادي  أعضاء 
املستقبل،  ورجـــال  شباب  األطــفــال  ــؤالء  ه سيصبح 
ويعيشون  عالية،  بلياقة  ويتمتعون  اجلسم،  أصحاء 

كأفراد صاحلني في مجتمع صالح.
øÍœUM�« ¡UCŽ√ —ULŽ√ ÕË«d²ð r�

فوق.  ومــا  اخلامسة  سن  من  عندنا  األعــضــاء  يبدأ 
ولقدراتهم،  ألجسامهم  املناسب  التدريب  يتلقون  وهم 
قلوبهم وهي  إلى  الرياضة اجلميلة واحملببة  ويلعبون 
فرق  بخمسة  هؤالء  وينتظم  السلة.  وكرة  القدم  كرة 
لألوالد بإدارة ورعاية املدرب عزات عثمان، وثالثة فرق 
آخر  وفريق  عيد،  أمين  بإدارة  للكبار  وفريق  للشباب 

لكرة السلة بإدارة املدرب طوني سعيد . 
ø”UM
M�« Íœ«Ë WIDM� s� ¡UCŽ_« lOLł q¼

ال، لدينا أعضاء من الكرمل ومن خارج الوادي، وكذلك من 
العرب ومن اليهود. لكن الغالبية هم من منطقة الوادي.

ø‚dH�« ÁcN�  U³¹—b²�« r²ð nO�Ë
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كبيرين عندما  واالكتفاء  السعادة  تكون  وكم  ديبي وغيرهم.  مرادونا 
ترى هذه األسماء التي حتقق أهدافها وحترز أهدافا لفرقها. واملتعة كذلك 
عندما ترى األطفال يلعبون بانتظام والتزام، وبعد عدة سنوات يصبحون 
شبابا ورجاال يرفعون اسم النادي عاليا. ومنذ دخول الولد إلى النادي 
جنعله يشعر بأنه داخل عائلة وهو جزء ال يتجزأ من هذه العائلة. هكذا 

بدأ والدي، أمد الله بعمره، وهكذا نعمل نحن.
ÆÍœUM�« «c¼ vKŽ W�U)« p²LBÐ s� bÐ ô ¨ÍœUMK� d¹bL� X½√

الصالحية  مينحني  لكنه  النادي،  رئيس  هو  ربيع،  أبا  والدي  أن  رغم 
الكاملة ألتقدم بالنادي إلى األمام. وأنا اليوم، وإن سرت على خطى 
بإدارتي  النادي  والدي، لكني أمتيز كإنسان ببعض األمور، وسيتطور 
بصورة تختلف عما كان في السابق، ولكن التغييرات ليست جذرية 
لن  وبديهي  طبيعي  أمر  والتغير  األمــام.  نحو  األمــور  ستتقدم  وإمنا 

العصر يتطور، والشباب يتطورون والعالم كله ينمو ويتطور.
øo¹dH�« w� UN½Ë—uDð w²�« —u�_« r¼√ U�

نحن نحاول أن نصل إلى وضع نحتفظ فيه بالالعبني، وأال يخرجون 
لالنضمام إلى فرق أخرى تدفع لهم الرواتب. ونصبو كي يصبح لدينا 
درجات  إلى  به  ليرتقوا  احترافيا،  األعضاء  فيه  يعمل  ناجحا  فريقا 

الدوري العالية. وهذا يتطلب ميزانيات وموارد مالية كبيرة.
 UN½uI×²�ð  UO½«eO� „UM¼ øW¹bK³�«  WO½«eO0 ÊuH²Jð «–U*
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صحيح، كنا نتلقى دعما متواضعا من وزارة الثقافة والرياضة، حيث 
أن  ترفض  الداعمة  املؤسسات  بعض  مسجلة،  رسمية  جمعية  أننا 
اإلشادة  نود  وهنا  البلدية.  ميزانيات  طريق  عن  إال  مباشرة  تعطينا 
بدور جاكي واكيم الذي يحرص على حتويل هذه املبالغ إلينا. ومع ذلك 
أكبر،  ومؤسساتي  وزاري  دعم  إلى  بحاجة  ونحن  فالوضع غير كاف، 
ألننا نكبر عاما بعد عام، ويجب أن تتمتع الفرق عندنا مبستحقاتها 
من امليزانيات احلكومية متاما كما يتمتع أعضاء سائر النوادي, نحن 
لسنا ناديا من عام واحد، إننا قائمون منذ حوالي خمسني سنة، فلماذا 

حتجب عنا امليزانيات!!
هذا سؤال يجب توجيهه إلى أعضاء الكنيست، إلى الوزراء املعنيني، 

إلى املؤسسات الداعمة للنشاطات الرياضية.
هذه  كل  مع  والتواصل  االتصال  بصدد  وجنن  تأكيد.  وبكل  صحيح، 
اجلهات، وسنطرق كافة األبواب، ونرفع صوتنا عاليا في وجه اإلجحاف 
وحرمان شبابنا من ممارسة الرياضة بشكل الئق. ملاذا يجب أن يبحث 
الالعبون عن فرق رياضية أخرى كي يتقاضوا رواتبهم في تلك الفرق؟ 
نزيد  ــدوري، وملــاذا ال  ال نبقى في درجــة منخفضة في  ملــاذا يجب أن 
فريقا  نصبح  كي  ونطمح  نرغب،  إننا  املدربني؟  أو  األعضاء  عدد  من 
ألبنائنا  اخلدمات  أفضل  فنقدم  وميزانيات،  وقــدرات  إمكانيات،  ذا 

وشبابنا.
øtO� WO{U¹d�« ‚dH�«Ë ÍœUM�« q³I²�� Èdð nO� ¨w�«—

أوال ال بد من تقدمي الشكر واالمتنان لبلدية حيفا، من رئيسها إلى 
موظفيها وخاصة محاسب البلدية جاكي واكيم. وثانيا نود أال يتوقف 
حملة  عن  قريبا  سنعلن  وثالثا  البلدية.  من  نتلقاه  الذي  الدعم  هذا 
خاصة على مستوى النادي لدعمه بحفالت ومهرجانات، وكذلك التوجه 
إلى سائر الوزارات املختصة ملطالبتها بإحلاح بتخصيص ما نستحق 
القوية  اإلرادة  على  واعتمادا  متفائال،  أحتــدث  ولــذا  ميزانيات.  من 

للجمهور الداعم لنا بأننا سننجح بتحقيق مطالبنا.
ÆÕU−M�«Ë oO�u²�« rJ� vML²½

شكرا جزيال.                

معظم التدريبات جتري هنا في النادي في بيت الكرمة، ألننا استأجرنا 
املكاتب وغرف املالبس واملالعب. ولدينا خمسة مدربني ومساعَدين اثنني. 

øÍ—Ëb�«  U¹—U³� w� Êu�—UAð q¼Ë
واخلسارة.  الربح  وهناك  املباريات،  في  تشارك  فرق  أربع  لدينا  طبعا، 

وكذلك نشارك في دوري املدارس. 
ملاذا ال يبقى الالعبون في فرق نادي «األخوة» ويصعدون مع الفريق إلى 

درجات عليا؟

لعب في صفوف فرقنا عدد كبير من الالعبني، ولكننا لم نستطع أن 
ندفع لهم الرواتب واملرتبات التي تدفعها الفرق الكبيرة والنوادي األخرى، 
ولذا تخرجوا من عندنا والتحقوا بفرق أخرى. وقد تخرج من عندنا عدة 
أفواج على مر السنني. وأصبحنا نرى أسماء المعة في عالم كرة القدم 

وكرة السلة الذين تخرجوا من نادي «األخوة».
√ö¦� ¡ULÝ√ Í؟

من املشهورين أمين خاليلة، حنا فرهود، سمير برانسي، حمودي بشتاوي، 
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åUHOŠò qÝ«d*
بإرشاد  قدم  كرة  مباراة  املاضي  اجلمعة  يوم   أقيمت 
املدرّب املاهر «ميشيل يعقوب»، املسؤول عن منتخب 
مركز كلور وادي جمال-ليوبيك، وبني منتخب چڤع 
كرمل، حيث أحرز فريق ليوبيك أهداًفا ممّيزة، وتفوّقوا 
على خصومهم وانتهت املبارة 8-0 لصالح منتخب 
ليوبيك. وقد أحرز األهداف كل من الّالعبني مارتني 
إيليا  داود،  وئام  أهــداف،  ثالثة  أحرز  حيث  يعقوب 
عبود، نيكوال أبو رحمون، باولو فضول، وحسني أبو 
داهش أحرز كل منهم هدفا واحدا. الّالعب حسني أبو 
التي  الفوز  بحركة  قام  هدًفا،  سّجل  بعدما  داهــش، 
يقوم بها الّالعب املتمرّس «كريستيانو رونالدو». كما 
امتاز الكابنت «لؤي بّالن» و»مارك ضاهر» في املباراة 
بلعبهما الفني اجلميل. ومن اجلدير بالّذكر أن الّالعب 

ليشّجع  أتى  برجله  املُصاب  غوريس»  «كريستيان 
االبتسامة  وارتسمت  البهجة  عّمت  وعندها  فريقه، 

على وجوه أصدقائه الّالعبني. 
وأعرب املدرّب «ميشيل يعقوب» عن فرحه وانفعاله 
لهذا الفوز وأّكد في حديثه أن هناك قسما كبيرا من 
ّية، وهو  الّالعبني لديهم قدرات هائلة وطاقات إيجاب
بقدراتهم  ويؤمن  الطاقات،  هذه  ويشّجع  يدعم  بدوره 
مع  األهل  وتعب  مجهود  يقّدر  أنه  وأضاف  جميًعا. 
أوالدهم وكيفّية تشجيعهم لهم ِطوال الوقت، مما يؤّكد 
تقّدم  الكبير على  بتأثيره  جّدا  هاما  دورا  لألهل  أن 
الّالعبني. وأعربت املربية  روزين داود نيابًة عن سائر 
لإلجناز  وتقديرها  شكرها  عن  بكلمة  األمــور  أولياء 
الذي حققه املدرب مشيل يعقوب، ومتنت للفريق مزيدا 

من الفوز واالنتصارات والتقدم.

“UHOŠ” qÝ«d*
جتري في هذه األيام في مسرح مؤسسة األفق في حيفا 
مراجعات مكثفة على املسرحية اجلديدة ”أنتيغوني 
تنتفض من جديد“ من تأليف وإخراج عفيف شليوط، 
ويشارك في التمثيل: ميالد قنيبي، ربيكا تلحمي، 

صفاء حتحوت ونور مغربي. 
املسرحية مستمدة من الشخصية اإلغريقية  أحداث 
مشاهد  عن  عبارة  ــي  وه ”أنتيغوني“،  الشهيرة 
مسرحية تروي حكايات عن انتهاك قدسية احلياة في 
واملخرج عفيف شليوط  الكاتب  يعتمد  هذه.  أيامنا 
في هذه املسرحية اجلديدة على استرجاع مأساة بطلة 
الذي  كريون  امللك  ألوامر  االنصياع  ترفض  إغريقية 

العراء دون  بولينكس في  بترك جثمان أخيها  يأمر 
دفن أو طقوس اجلنازة، حيث ترى في هذا القرار أّنه 
العدل. وبهذا تطرح املسرحية قضية من  يفتقر إلى 
أهم القضايا في تاريخ االنسان أال وهي: أين ينتهي 

حق احلاكم وأين يبدأ حق الشعب؟
بها  تدلي  املسرحية شهادات مؤثرة  تتوالى في هذه 
شخصيات املسرحية، قّصة الجىء يقرر االنتقال عبر 
البحر إلى عالم آخر ليبدأ من جديد، قصة جّثة امرأة 
تتعرّض للمحاكمة بعد موتها محولني إّياها من ضحّية 
الذكورية  السلطة  لتعرية  محاولة  في  معتدّية،  إلى 
في مجتمعنا، وهنالك حكاية عن قتل أشخاص بال 
مجهولة.  عليا  قوى  قبل  من  إعدامهم  يتم  سبب 

“UHOŠ” qÝ«d*
اجلمعة  اليوم  حيفا  في  خشبة  مسرح  يفتتح 
وأمس اخلميس، العرضني األولني ملسرحّية ”جلسة 
سرّية“، وهي من تأليف الكاتب الفرنسي جان بول 
سارتر، إخراج: سوار عوّاد، متثيل: ضياء مغربي، 
تصميم  شقور،  طارق  القيش،  أمية  منذر،  إباء 
أحداًثا  املسرحّية  تتناول  طرابشة.  فراس  إضاءة: 
واملرايا،  املنافذ  من  خالية  ضّيقة  غرفة  في  تقع 
وجرس.  ورق  وقطاعة  متثال  سوى  فيها  يوجد  ال 
األشخاص  حملاسبة  سرّية  جلسة  فيها  ستنعقد 
البداية،  احلاضرين بطريقة ما، تبدو غامضة في 
لكنها ستتضح حني تقترب من النهاية. من هو 
أدوات  بــأي  ؟  أصــالً احملاسبة  هي  ما  احملاسب؟ 

ستتم؟ من هو املسؤول عن إدارة هذه اجللسة؟
يشير طاقم العمل إلى أّن هذه املسرحّية ستكون 
خاضوها  تعليمّية  مسيرة  بعد  ــى  األول ثمرتهم 
سوّية في نطاق دراستهم لّلقب األول في موضوع 
والزمان  املكان  خشبة  مسرح  لهم  فوّفر  املسرح. 
مفاهيمهم  يحاكي  مسرحّيا  عمًال  ينتجوا  كي 
طرًقا  تفتح  مرنة  مساحة  لهم  ويخلق  املسرحّية 

متعّددة الستيعاب ما يرغبون في خلقه. 
األولى  ــدورة  ال خشبة  مسرح  يطلق  العمل  وبهذا 
سنوي  مــشــروع  ــو  وه ”انطالقة“،  مشروعه  مــن 
يستضيف فيه اخلريجني حديًثا وطالب التمثيل 
ــة  ــدراس ال ـــار  إط ـــارج  خ أعمالهم  ـــى  أول لتقدمي 

األكادميّية.

 o �_« Õd � � w � åb �b 
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åUHOŠò qÝ«d*
ماريا  سانتا  حضانة  إدارة  نظمت 
للجدات،  ومميزا  احتفاليا خاصا  يوما 
وشمل احلفل وجبات من تراثنا العربي 
جّدة  كل  حّضرت  حيث  الفلسطيني، 
شجرة  خيرات  من  الطعام  من  نوعا 
الزيتون. وشاركت اجلدات واألحفاد معا 
شاركت  كما  األطعمة،  هذه  تذوق  في 
أكثر  الــطــعــام  ــاف  أصــن حتضير  ــي  ف
اجلميع في عرس  وكأن  60 جدة،  من 
شكرهم  احلــضــور  عــن  وعبر  ثقافي. 
ردينة  املربية  وخاصة  لإلدارة  وتقديرهم 
طالبات  وأضفت  خوري.  ووسام  إبداح 
االحتفال  هــذا  على  سلمى  فرقة  من 
بهجة وسرورا، إذ قدمت الفرقة عرضا 
ــكــات  ــدب ــصــات وال ــرق جــمــيــال مــن ال

الفلسطينية أمام احلضور.
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اإلنسان، لدى القديس مكسيموس ميال بطبيعته إلى 
الصالح. بينما ما نراه من ميول نحو الشر هو نتيجة 
حالة راهنة غير طبيعية. لذلك أولى الدوافع البشرية 
العميقة هي العودة إلى احلالة الطبيعية والتحرر من 

احلالة الراهنة.
ال بل إن ما يجري في الكنيسة (عمل الله واإلنسان 
في الكون) هو رفع اإلنسان إلى حالة ما فوق الطبيعة 
الروحاني». وهذا يقتضي  بناء «اإلنسان  واملقصود هنا 
من اإلنسان أال ينشغل باألمور الدنيا من الكون ولكن 
يتعامل معه «الهوتياً» كعالقة مع  أن  بحقيقته، أي 
الله جتعله يتعاطى مع الكون مبسؤولية الراعي. وهكذا 
اإلنسان مدعو ليصير بالنعمة ما هو الله بالطبيعة، 
فتنتقل حياته من حياة بحسب اللحم والدم- البشرة 

إلى حياة بالروح .
الروحاني  لإلنسان  املطلوبة  الصورة  هذه  إن  وبالتالي 
تصّيره على صورة املسيح. فكما أن الله من محبته 
خرج نحو اإلنسان حتى أنه احتد بجسده، فتجّسد؛ هكذا 
اإلنسان، جوابًا على هذا احلب، يندفع نحو الله حتى 
«الليتورجيا»  هي  احلركة  هذه  كل  «يتأله».  بالنهاية 
احلقيقية، وهذا هو عمل الكنيسة وهذا يجب أن يصير 
باجتاه  ومسيرة  روحية  بحركة  يتم  وهذا  الناس.  لكل 
املكان  ووجود،  وتعاليم  كحياة  الكنيسة،  تشكل  الله 
احلقيقي والطريقة املثلى لتحقيقه. فالكنيسة للقديس 
مكسيموس إذن ليست املنظمة وال الهيئة وال أي شيء 
آخر سوى شركة الله باإلنسان لتحقيق هذا االحتاد، ورفع 

التراب ليصير إلهًا بالنعمة.
سقوط  منذ  اخلطيئة،  هو  ذلك  حتقيق  دون  يعيق  ما 
آدم واإلنسان يحمل صورة الله ولكن حركة سعيه إلى 
الله (على مثاله) تتوقف أو تتباطأ أو تتعطل حيناً. 
ويسود في البشرية وفي الكون االنفصام. االنفصام في 
كل شيء، في اإلنسان داخلياً، ومع الله، ومع القريب، 
ومع املالئكة ومع الكون. لذلك هذه احلركة للوصول إلى 
االحتاد بالله تبدأ من جمع املتفرقات. أو بكلمة أخرى 
العرى  هذه  احتــاد  حتقق  تتم  حني  الصعود  ــات  درج إن 

املنفصمة.
…bŠu�« oOI% WOHO�

إنها  األرض.  على  املسيح  لعمل  استمرار  الكنيسة 
امللح  إنها  كله.  العجني  تخّمر  أن  يجب  التي  اخلميرة 
الذي يجب أن ُيعطي للعالم طعمه الواحد في وحدته 

اإلنسانية الروحية حول الله.
باملرأة وتلغي أهمية  الرجل  الروحية» ستوّحد  «الرجولة 
متايزات  وليست  مواهبًا  فتجعلها  الطبيعية  الفوارق 
ــوارق  ــف ال كــل  وكــذلــك على صعيد  ــة.  ــي املــســؤول ــي  ف
«آآمنت  للعبيد:  بولس  يقل  ألم  والطبقية.  القومية 
الرجل  «تعلمني  للمرأة  يقل  ألم  حرٌّ؟»،  فأنت  باملسيح 
بشرية  «خــدع»  هي  ــوارق  ــف ال هــذه  كل  وتخلصينه»؟ 
ترفعها  اخلطيئة. وال  نتيجة  العالم  أدخلتها اضطراب 

إال حقيقة العبادة واحلياة «بالروح واحلق».
العالم  «طهارة احلياة» جتعل املسكونة فردوسًا وجتعل 
ال  سالم  الله،  حضوُر  ويثبته  يتوسطه  سالم  في  كله 
يقبل باحلروب والصراعات البشرية التي حترّكها شريعة 
الغاب وليس صورة الفردوس. هذه «الصورة» الفردوسية 
يجب أن تكون روح األنظمة الدولية والعلوم اإلنسانية 
احلقيقية.  هي  البشر  بني  املشتركة  اإلنسانية  فالقيم 

وامليزات األخرى العرقية
والترابط  للحوار  ــرادات  ف هي  الدينية  وحتى  واالثنية 
هو  رابــط  وكل  واحــد.  كفردوس  للشقاق  دواٍع  وليست 

باجتاه  الناس  يسير  حني  قدسيته  يفقد  لكنه  مقدس، 
اجلزء وليس باجتاه الكّل، أو حني لو سار باجتاه الكل 
البشر  أفكار  مكانه  ويضع  الوسط  من  الله  يغّيب 
حرية  بدل  النواميس  لعبودية  الناس  فيخضع  والنظم 

أبناء الله بالروح.
«الفهم» هو رسالة الكنيسة التي يجب أن تنفخها في 
كل العلوم اإلنسانية، بحيث تصير هذه األخيرة ليست 
معضالت فكرية بل إجابات وجودية حقيقية تتناسب 
األنثروبولوجية  الرؤيا  وفق  البشرية،  واحلاجات  فعًال 
الفكر  العلوم،  روح  «الفهم»  إنه  لإلنسان.  املسيحية 
الذي يجب أن يكون في كل األفكار. وهذا الفكر هو 
الله.  ومــع  الفضل  حياته  سعادته،  ــســان،  اإلن خــالص 
حياة  جتعل  أن  يجب  التي  العلوم  غاية  اإلنسان  إن 
ومظاهر  املــاّدة  ِثَقل  من  اإلمكان  قدر  متحررة  اإلنسان 
األلم واألمراض التي لطاملا هامت الفلسفات ومن أجل 
إن  الفيلسوف.  املوت خالص  صار  حتى  منها  التحرر 
العقل البشري مبوهبة فهمه يجب أن يعمل بشرطني، 
األول هو التحسني والثاني هو، تفسيرًا لألول، التأليه. 
دون ذلك يتضارب اإلبداع مع التطور ويتصارع العلم مع 
الدين، وتتحّدى التبدالت األعراف، حتى والصالح منها. 
سماوية  شبه  مجتمعات  البشري  العقل  يخلق  هكذا 
وبشرًا أشبه مبالئكة، وتصير املادة روحية ويحرك الروح 

كل مادة.
و»احلكمة»، كما يقول الكتاب هي مخافة الله. فاحلياة 
الفهم  وإمنا  البشري،  الفهم  بكفالة  تؤّمن  ال  البشرية 
اإللهي، وإال فال معنى للعالم حتى ولو كان مجتمعًا 
بأبعاد  العالم  توحيد  أي  العلمنة،  هي  وهذه  مثالياً. 
عاملية فقط. إن علمنة املسيحية تتم حني يفّسر الفهم 
فقط بالعقل. بينما، مسيحياً، يجب أن يقود الفهم 
والتقدم احلضاري  والعلوم  املعارف  أن  أي  احلكمة.  إلى 
تقدس  التي  الروح  حضارة  نحو  تسير  أن  كلها  يجب 
الزمان واملكان فتجعل األرض ملكوتاً، وحتّضر اإلنسان 
لسكب الروح وفيضه. إنها تقود الزمان «آلخر األزمنة» 
الله  روح  يفيض  حني  النبي  يوئيل  عنها  تكلم  التي 
النبي،  دانيال  أو كما قال  الشباب والشابات،  ويتنبأ 
حيث كل حلم يصير روحيًا وتلبس العظام حلمًا وتتحرك.

البشرية  «احملبة» اإللهية سوف تسكب على احلكمة 
ألوهتها فعندما تلغى صور األلم والنزاعات اإلنسانية 
إنسانية  عائلة  البشرية  وتصير  الروحية،  بالرجولة 
إلى احلكمة  بالفهم اإلنسانية  العقل  بالطهارة، ويقود 
ومعرفة الله، حينها تصير احلياة «محبة». محبة من 
السعادة  هي  واحملبة  لآلخر.  الواحد  محبة  تظلل  الله 
والسعادة هي احلياة. لقد جاء يسوع لهذا العالم الواحد 
من  رغبات  تكونها  ال  التي  الوحيدة،  احملبة  ولهذه 
الدنيا بل نعمة الله التي تقلب اإلنسان كائنًا متواضعًا 
مصليًا عامًال فاحتًا ذراعي قلبه لهبوب الروح القدس 
ناظرًا للعالم في كونيته ووحدته دائسًا شوكة اخلطيئة 
التي تقسم الكون في داخله. إنه «ابن الله» احلر، يفهم 
الكنيسة عشرًة مع الله واإلنسان وليست طائفية. هذه 
إنها  املنظمة،  وال  الدين  وال  الطائفة  ليست  الكنيسة 
القدوس  بروحه  الله  فيها  يعمل  كونية»  «ليتورجيا 
ويتعامل اإلنسان احلر كان من كان فيناديه احلب اإللهي 
إلى الله، ويرتفع الكائن اإلنساني املجروح من العشق 
اإللهي ليمحور حياته حول مصدرها األصلي واحلقيقي، 
لكل  الكتاب  ينشده  الذي  الروحاني  اإلنسان  هو  هذا 
إنسان. عند هذا اإلنسان كل املتفرقات تأتي إلى احتاد، 

حتى املخلوق بغير املخلوق ولكن بالنعمة.
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قانون  مشروع  عن  املاضي  ــوع  األســب كتبت 
اللجنة  عليه  صــادقــت  والـــذي  األذان،  م نع 
هذه  خلطورة  الناس  حديث  زال  وما  الوزارية، 
اخلطوة، فمن الناس من تردد في القول إن هذا 
مشروع القانون عنصري بامتياز، مبررا لذلك 
وخاصة  ــاج،  اإلزع من  احلد  تريد  احلكومة  أن 
السبب  تناقل  والبعض  املختلطة.  املدن  في 
احلكومة  رئيس  لضغط  الدافع  أن  املسرب، 
الصادر  األذان  من صوت  منزعج  ابنه  أن  هو 
ما  سرعان  ولكن  الزرقاء.  جسر  مساجد  من 
تبددت هذه الشكوك، وزال ضباب االدعاءات 
للعمل  الدافع  بأن  اليقني  محلها  وحل  هذه، 
العنصرية.  هو  القانون  هذا  مثل  سن  على 
والدليل على ذلك أن وزير الصحة ليتسمن 
هذا  على  اعترض  املتشددين،  املتدينني  من 
دفع  مما  جديد،  من  دراســتــه  وطلب  القانون 
رئيس احلكومة أن يوبخه، ويقول له تطيعني 
وسائل  نقلت  (كما  الطيبي  أحمد  تطيع  أم 
اإلعالم العبري). فكان رده أن القانون يشمل 
صوت  ــالء  إع فــي  املستعملة  الوسائل  كــل 
هذا  يطال  أن  أخشى  لذلك  الدينة،  الشعائر 
القانون البوق املستعمل إلعالن دخول السبت 
صيغة  إيجاد  على  يعملون  لذلك  واألعياد. 
الوسائل  وكــل  البوق  حتّيد  للقانون  جديدة 
األخرى، ويبقى األذان هو املستهدف من هذا 
العنصرية  رائحة  أن  يؤكد  مما  اجلائر،  القانون 
هذا  أن  على  وتــدل  ــوف،  األن تزكم  والتطرف 
قطاع  في  الضرر  يهدف  عنصري،  املــشــروع 
فاملجتمع  العربي.  املجتمع  أبناء  من  كبير 
فتجد  وانتماء،  هوية  األذان  في  يرى  العربي 
يطالبون  واحد  خندق  في  واملسيحي  املسلم 
وقد  الرقيق.  العذب  بالصوت  األذان  ببقاء 
نقلت لنا وسائل التواصل االجتماعي فيديو 
من إحدى الكنائس املقدسية يظهر فيه أحد 
الكنيسة،  ــل  داخ األذان  يرفع  ــو  وه الكهنة 
ــن  ــدي ــــال ال ــر مـــن رج ــي ــب ــشــد ك ــحــضــور ح ب
كثير  عّبرت  كما  املصلني.  ومن  املسيحيني 
من الكنائس في البالد عن دهشتها من هذا 
القانون، وأكد القائمون عليها أنه إذا منعت 
الكنائس.  في  سنرفعه  األذان  رفع  من  املآذن 
وحتى الشرفاء من اليهود يعارضون سن مثل 
هذا القانون، فقد حضر إلى املسجد أحد رجال 
وقال:  اسمه،  عن  يفصح  ولم  اليهود،  الدين 
جئت خصيصا ألتضامن معكم، وألقول لكم 
هم في َسن مثل هذه القوانني يحاربون كلمة 
صالتنا،  في  نحن  نرددها  والتي  أكبر،  الله 
إمنا  فيها،  عيبا  نرى  وال  مناسبة،  كل  وفي 
وأعجب  أضاف:  ثم  يحاربها.  فيمن  العيب 
الشعوب،  بني  التعايش  إلى  تدعو  دولة  من 
نزاعا دينيا. فإنها  التسامح، ثم تثير  وإلى 
في هذا متنع كل األصوات التي تنادي باحلوار 
ومما  الناس.  بني  اإلنساني  والتعايش  الديني 
أنه هو  العربي  املجتمع  يعزز اإلحساس عند 
ظل  فــي  يعيش  ــه  أن ــرى  ي ــه  ألن املستهدف، 
الفنت  سيجلب  سلوكها  وأن  ظاملة.  حكومة 
نقابة  قامت  لذلك  ــرجــوة،  امل غير  واملصائب 

الرسائل  من  العديد  بتوجيه  واملؤذنني  األئمة 
للحكام العرب وغير العرب، ممن لهم القدرة 
على تغيير هذا املشروع، ونطالب في املقابل 
يرفعوا  أن  ــة  احلــي الضمائر  أصــحــاب  كــل 
ألصحاب  عــال  بصوت  ويقولوا  أصــواتــهــم، 
إلى  وعــــودوا  تصنعون  ــا  م كفاكم  ــرار،  ــق ال
رشدكم وتعاملوا معنا كما تعامل اإلسالم مع 
أصحاب الرساالت السماوية األخرى. فاإلسالم 
منذ أن ظهر في جزيرة العرب، وهو يتعامل 
الود  فيها  معاملة  السماوية  الرساالت  مع 
الرساالت. قال تعالى:  بتلك  واالحترام، فأقر 
ِه وَاْملُؤِْمُنوَن ُكلٌّ  ِه ِمْن رَبِّ ْي (آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا ُأْنزَِل ِإلَ
ْنيَ  رُِّق بَ ِه وَرُُسِلِه ال ُنَف ِب ِه وََمالِئَكِتِه وَُكُت آَمَن ِباللَّ
ُغْفرَاَنَك  َسِمْعَنا وَأََطْعَنا  ِمْن رُُسِلِه وََقاُلوا  أََحٍد 
ْيَك اْملَِصيرُ). ثم وضع القواعد للحوار  َنا وَِإلَ رَبَّ
ِإالَّ  اْلِكَتاِب  أَْهَل  اِدُلوا  ُجتَ والنقاش فقال: (وََال 
ِمْنُهْم   َظَلُموا  الَِّذيَن  ِإالَّ  أَْحَسُن  َي  ِه ِبالَِّتي 
ُكْم  ْي ِإلَ ــزَِل  وَُأْن َنا  ْي ِإلَ َل  ُأْنــزِ ِبالَِّذي  ا  آَمنَّ وَُقوُلوا 
ُمْسِلُموَن).  لَُه  وََنْحُن  ــٌد  وَاِح وَِإلُهُكْم  وَِإلُهَنا 
وال يجهل أي إنسان عاقل أن النبي محمد 
تعامل مع جيرانه اليهود بأحسن ما يكون، 
فتعاهدهم بالبر وحسن املعاملة، وأهدى إليهم 
نفس  أصحابه  وسلك  هداياهم،  منهم  وقبل 
سلوكه وعينه، ألنهم اتخذوه قدوة لهم، حتى 
أن عبد الله بن عمر ذبح شاة ثم قال ألهله: 
قائال:  طلبه  وعلل  اليهودي.  جلارنا  ــدوا  اه
هكذا عّلمنا رسول الله. كما اعتبر االختالف 
في الدين ال مينع البر والصلة والضيافة. قال 
وََطَعاُم  اُت   َب يِّ الطَّ لَُكُم  أُِحلَّ  َيوَْم  (اْل تعالى: 
لَُّكْم وََطَعاُمُكْم ِحلٌّ  اْلِكَتاَب ِحلٌّ  ُأوُتوا  الَِّذيَن 
َصَناُت ِمَن  ْ َصَناُت ِمَن اْملُؤِْمَناِت وَاْحملُ ْ لَُّهْم  وَاْحملُ
ُتُموُهنَّ  ْي ِلُكْم ِإَذا آَت ْب الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َق
ِخِذي  َر ُمَساِفِحَني وََال ُمتَّ ْي أُُجورَُهنَّ ُمْحِصِنَني َغ
َو  ْر ِباْإلِميَاِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه وَُه أَْخَداٍن  وََمن َيْكُف
اِسرِيَن). كما اعتبر االختالف  ِفي اْآلِخرَِة ِمَن اْخلَ
في الدين ليس مبررا ألن تقهر طائفة أخرى، 
والتقوى.  اخلير  على  التعاون  على  حث  إمنا 
قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى وال 
اعتبر  كما  ــعــدوان).  وال ــم  اإلث على  تعاونوا 
التفاضل بني الناس مبقدار ما يقدمه اإلنسان 
من خير له وملجتمعه. قال تعالى: (وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
الله  ــول  رس وصايا  من  كــان  وكما  أتقاكم). 
(ستمرّون  جلنودهم:  بعده  من  اخللفاء  وكذلك 
هم  وما  فدعوهم  صوامعهم  في  أناس  على 
عليه) مبعنى أوضح اعتبر أن أمامكم العبادة 
من  ــّد  ب وال  محترمة،  السماوية  للديانات 
من  بد  وال  عليها،  االعتداء  وعدم  حمايتها 
وما  منعها.  وعــدم  الدينية  الطقوس  رعاية 
نقوله للحكومة، عليكم أن تدرسوا التاريخ، 
وقبل أي خطوة متشونها واعلموا أن الله أكبر.
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السكينة املنجزة
بعد غضب الّرّب

رجاٌء... من الغرق...
ُض الطوفان أن؛ حترِّ

يوّزع اجلرح
على كؤوس الغائبني في 

حجرة الّنأي
باعتدال...

****     
ال أنني من وجوه في مرايا 

احلديد
حني اجتمعت 

مترّفهًة
بحقيقتها في الُعزلة

بعيدا
عن عظام لم يخدشها 

اجلّزارون
وعن خيوٍل تعفنْت في 

املسالخ
****    

ويكم!!!
ال وقت يؤمن بأوالده اللقطاء
والّساعة في محنتها السابعة

وساوس سنبلة
وأحد عشر عقربا في حّبِة 

القمح
ير مع لم يتبادلوا السَّ
بع  أنبياء خّيبوا السَّ

مان!!!.... السِّ
ُأٍف

من زمن في فؤاده أسى
على وجهه تهيم القفار

ر القناديل بالّزيت فيها تتكسَّ
وال نقاء في بزرة قمح ضنيت 

بسفر طويل...
****     

كم من آلهة ال ُتعدُّ
صعدت من أحشاء البئر

بعد ابتعاد املاء
وغيم كان يصعد في البخار

****     
أي فتاة حانتي العتيقة؟!!

ال تغلقي أبوابك
تاء  أين سأذهب بعد نفاد الشِّ

دما على دم؟!!

م ما يحدُث للدَّ
يحدُث للماِء كلَّ يوم 

ك مبا ليس من  وكلماتي تتحرَّ
شأن الكالم 

ْفِك رّفهي عن السَّ
ُد إنشاِد  ترّفُه عنك أشالٌء ُتردِّ

كاكني السَّ
أْلِسنًة من ِعظام....

****    
الغياب ُمترٌف

والرؤوس املتدحرجة تتعلَّم 
عود ِحكمة الصُّ

وتهذيب الردوس القادر على 
إرباك اخللود....

اجمعوا العظام أيها املوتى مبا 
حيْل ورثُتم من آراب الرَّ

ال تسرقوا ِمَن املْوتى
ما لم يخطر بباِل املوِت من 

موٍت جميل!!!
****    

أنا هو الذي رأى كلَّ شيء 
إلى تخوم حيفا

األبرياء احملتشدين بقناديلهم
أنا هو الذي عرف يا فتاة 

احلانة العتيقة
كلَّ شيء

ال تغلقي بابا إذا دنوُت
وال ُحتكمي مزالجُه!!!

حيفا فردوس
لن يستقرَّ فيه تقصير

وال معصية
هي ثقة العذرِة بالعذري

وحتمل في رحمها طينَة اآللهة
إلّي

نفضُّ الفروج في ِنكاح 
العتبات لألبواب

اجلدران للّنوافذ
دون أن ُنذعر منازل

حظيت بعودتها األولى
حياًة

مان بع السِّ تكيُل السَّ
رة رًة سكَّ ُسكَّ
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شهدت أملانيا الشرقية في أواخر الثمانينات حركة 
النظام الشيوعي، أدت إلى  انتفاضات شعبية ضد 
سقوط النظام وإلى إزالة جدار مدينة برلني في شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1989، حيث كان 
هذا اجلدار يفصل شطري املدينة إحداهما غربية تابعة 

للمعسكر الغربي واألخرى شرقية تابعة للمعسكر الشرقي. 
عهد  أنهى  قد  برلني،  جــدار  على  القضاء  بأن  آنــذاك  العالم  اعتقد  وقد 
اجلدران العنصرية. لكن إسرائيل كسلطة احتالل أرادت مواصلة بناء اجلدران 
العنصرية الفاصلة، حيث أقدمت في العام 2002 على بناء جدار  بهدف 
عزل القدس الشرقية عن مناطق الضفة الغربية، وكذلك عزل الضفة الغربية 
ـ 48، وال يزال جدار القدس العنصري لغاية اآلن شاهدًا على  ـ عن مناطق ال

عنصرية سلطات االحتالل.
كرئيس  مؤخرًا  انتخابه  الذي مت  عون،  ميشيل  العماد  اللبناني  الرئيس 
ويبدو  لبنان.  تاريخ  في  جديد  عهد  ببداية  شعبه  وعد  اللبنانية،  للدولة 
أن عون أراد بدء ما وعد به شعبه بإجراء عنصري ضد الفلسطينيني. فقد 
جدار  ببناء  شرع  اللبناني  اجليش  أن  بيروت،  في  إعالمية  ذكرت مصادر 
فاصل حول مخيم عني احللوة الذي يقع بالقرب من مدينة صيدا في جنوب 
لبنان، والذي تبلغ مساحته حوالي كيلومترًا مربعًا واحدًا ويقطنه 80 ألف 
الجئ فلسطيني. هذا املخيم هو أكبر املخيمات الفلسطينية في لبنان 
من حيث عدد السكان، ومعظمهم نزح في العام 1948 من قرى اجلليل.

معّلقون سياسيون لبنانيون، قالوا إن جدار مخيم عني احللوة هو «جدار 
أشبه  سيصبح  ــذي  وال تــام،  بشكل  املخيم  سكان  يحاصر  كونه  العار» 
بالسجن، كما أن الدخول واخلروج منه سيكون عبر حواجز اجليش اللبناني. 
ويشرف  شهراً،   15 بناؤه  سيستغرق  الذي  اللبناني  العنصري  اجلدار  هذا 
على بنائه ضباط من اجليش اللبناني، يشبه في الواقع وإلى حد كبير، 
والقدس  الغربية  الضفة  ملناطق  العازل  العنصري اإلسرائيلي  الفصل  جدار 

الشرقية. 
البروفيسور في العلوم السياسية والناشط اليساري اللبناني أسعد أبو 
خليل، عّقب على بناء جدار عني احللوة بقوله: «إن هذا اجلدار هو مشروع 
هذا  عن  يسكت  لبناني  حزب  أو  طرف  كل  وإن  لبنان،  داخل  صهيوني 
املشروع احلقير، وال يدينه بأشد العبارات ويطالب بوقفه فوراً، إمنا هو مشارك 

ّية في لبنان». حكمًا في نشر الفكر واملمارسة الصهيون
قيادات فلسطينية طالبت املسؤولني اللبنانيني بإجراء تعديل في هيكلية 
داخل  منازل  من  لقربه  املراقبة  أبراج  أحد  مكان  تعديل  سيما  وال  اجلــدار، 
املخيم، والذي يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار، وقادة آخرون أدانوا عملية البناء 
برمتها. لكن املشكلة ليست فقط في برج معني إمنا في كافة أبراج املراقبة، 
في  اإلسرائيلية  املراقبة  أبراج  تشبه  والتي  املخيم،  حول  إقامتها  املنوي 
مخيم االعتقال السابق «أنصار». لكن أصوات االعتراض الشعبي داخل 

املخيم كانت وال تزال األقوى وترتفع باستمرار ضد إقامة اجلدار. 
للقوى  لبنانية  شعبية  مطالبة  وجــود  عن  تتحدث  املتوفرة،  املعلومات 
السياسية اللبنانية باستنكار ورفض بناء اجلدار، واتهمت القوى السياسية 

الفاعلة في لبنان بعدم القيام بواجبها ملنع إقامته.
املخطط العسكري اللبناني ينص على بقاء جنود في أبراج موزعة على 
طول اجلدار احملاذي لألحياء السكنية في املخيم، ملراقبة كل حتركات سكان 
إلى  وإضافة  مستمرة.  شبهة  دائرة  في  املخيم  فلسطينيي  وكأن  املخيم، 
بناء  الفلسطينيني، فإن األمر غير اإلنساني في  السياسي ضد  العامل 
هذا اجلدار، هو زيادة  معاناة الالجئني الفلسطينيني في املخيم، كونه يقّيد 

حركتهم ويحد من خروجهم ودخولهم إليه.
بقي علينا القول، كمعلومة مهمة للقارئ، أن الرئيس اللبناني ميشيل 
لبنان،  الفلسطيني في  الوجود  عون، كثيرًا ما أعلن عن مواقف ترفض 
وهو  العربية.  الدول  إلى  لبنان  الفلسطينيني  مغادرة  إلى  تدعو  ومواقف 
الذي وقف بوجه أي حتسني في أوضاعهم االجتماعية. كما أن عون هو 
أيضًا صديق حميم لقيادات إسرائيلية ميينية.  وكان حليفه احلالي حسن 
نصر الله،  قد ذكر في خطاب له نشرته صحيفة ”النهار“ في 6 نوفمبر 
1989 أن ”ميشال عون مشكلة، ألنه حالة إسرائيلية صدامية وتدميرية“. 
ويبدو أن هذه احلالة تبددت من قاموس نصر الله بعد حتالف االثنني ملصالح 
سياسية، وأصبح عون (املاروني) صديق إسرائيل احلميم، في جبهة واحدة 

مع نصر الله (الشيعي) زعيم حزب الله ااملوالي إليران.
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العبث اإلسرائيلي مبسألة رفع األذان في مساجد القدس والبلدات 
الفلسطينية داخل إسرائيل يعيد إلى أذهاننا معاناة املسلمني في 

األندلس بعد سقوط دولتهم هناك قبل خمسة قرون. 
حني جرى إذاللهم أغلقت مساجدهم وأجبروا على تغيير أسمائهم 
إلى  أطفالهم،  تعميد  على  وأجبروا  ختانهم  كما حظر  ولباسهم، 
غير ذلك من إجراءات اإللغاء واالقتالع التي انتهت بتخييرهم بني 

التنصير والقتل والطرد خارج البالد. 
حتت  اآلن  الفلسطينيني  على  معروضة  ــزال  ت ال  ــارات  ــي خ ــي  وه
والطرد  التنصير،  بديال عن  التهويد  إذ صار  مسميات مختلفة. 
له أنصاره الذين يدعون إلى ما يسمونه «الترانسفير» فضال عن 
في  البيوت  وهدم  القدس  في  اإلقامات  إلغاء  خالل  من  يتم  أنه 
إذ تستباح دماء  فبابه مفتوح على مصراعيه  القتل  أما  النقب. 
الفلسطينيني على احلواجز ويتنافس احلاخامات في تسويغ القتل 

والتشجيع عليه.
أثر  هناك  عاد  وما  الدولتني  إقامة  إلى  الدعوة  انتكست  بعدما 
اقتالع  يستهدف  اآلن  املبذول  اجلهد  صار  الواحدة،  الدولة  لفكرة 
من  تطهرت  التي  اليهودية  الدولة  فكرة  لتكريس  الفلسطينيني 

«األغيار» وصارت وطنا لليهود دون غيرهم. 
اللجنة  أقرته  اليهود  إزعــاج  لعدم  األذان  حظر  قــرار  أن  ومعلوم   
القدس  شمل  بحيث  البداية،  في  عاما  جــاء  للتشريع  ــوزاريــة  ال
(عكا  الساحلية  املدن  خاصة  الداخل،  في  الفلسطينية  والبلدات 
وحيفا واللد والرملة ويافا)، إال أن مدة احلظر ال تزال محل جدل، 

ويفترض أن حتسم في مناقشات الكنيسيت.
املشهد يستحق املالحظة والقراءة من أربع زوايا. من ناحية يعكس 
القرار مدى اجلرأة التي تتصرف بها قوى اليمني اإلسرائيلي، التي 
السبل  مبختلف  وقمعهم  الفلسطينيني  قهر  عن  تتورع  تعد  لم 
بحيث لم يعد هناك حد لالستهتار والعربدة ولم تعد هناك خطوط 

حمراء تعترض سبيلهم.
من ناحية ثانية فإننا البد أن نالحظ إسهام اخلذالن والوهن املخيم 
التمادي في  اإلسرائيليني على  العربي في تشجيع  العالم  على 
وأمثالها  اخلطوة  تلك  على  أقدموا  الذين  أن  ذلك  والعربدة.  اجلرأة 
وممهدة.  مفتوحة  ساحة  في  أالعيبهم  ميارسون  أنهم  جيدا  يدركون 
إرهاصات  النخوة وتتفجر فيها  التي كانت حتركها  وأن اجلماهير 
وعيها.  وتشوه  ذهلت  أنها  أو  وقمعت  أسكتت  إمــا  الغضب، 
فانكفأت على ذاتها ولم تعد تكترث مبا يحدث وراء حدود أقطارها.

مالحظة  وتلك  الفلسطينية.  الزاوية  من  املشهد  علي  نطل  حني 
في  القابعة  السلطة  فيه  تقف  معتما  جانبا  نرى  فسوف  ثالثة، 
رام الله، املكبلة برباط التنسيق األمني مع إسرائيل، الذي فيه من 

املواالة بأكثر ما فيه من املمانعة وال تسأل عن املقاومة. 
 لكننا سنالحظ وجها مضيئا ومشرقا يتمثل في موقف الكنائس 

ين بذلك العنف اإلسرائيلي.  التي تبنت رفع األذان للصالة متحدِّ
التزامن بني  نتجاهل داللة  أن  فإننا ال نستطيع  رابعة  ناحية  من 
اجلديد  األمريكي  الرئيس  وانتخاب  اإلسرائيلية  العربدة  تنامي 
الذي زايد على اجلميع في انحيازه إلسرائيل. وإذا كان هناك شك 
الرئاسية  االنتخابات  ونتائج  اإلسرائيلي  القرار  بني  االرتباط  في 
احلاصل  التطور  أن  نتجاهل  أن  نستطيع  ال  أننا  إال  األمريكية. 
إسرائيلية  عربدة  ألي  ومشجعا  مواتيا  عنصرا  ميثل  واشنطن  في 

في فلسطني.
ال أعرف ما إذا كان موقف اجلامعة العربية مما جرى يستحق الذكر 
أم ال، ألن نائب األمني العام للجامعة اكتفى بإصدار بيان شجب 
فيه القرار اإلسرائيلي واعتبره استفزازا خطيرا وتصعيدا مرفوضا، 
معتبرا أن بالغة البيان وشدة االستهجان هما غاية ما متلكه اجلامعة 
وأن األمر ال يستحق اجتماعا أو تشاورا بني الدول األعضاء. أما 
منظمة التعاون اإلسالمي فقد تبنت موقفا مماثال ونافست اجلامعة 

العربية في بالغة وشدة بيان اإلدانة واالستهجان.
 وهو ما يسوغ لي أن أقول إنه إذا كان ذلك غاية ما متلكه املؤسسات 
ضوًء  ثمة  أن  يعني  فذلك  واإلسالمي،  العربي  العالم  عن  املعبرة 
أخضر إلسرائيل لكي تواصل ما هي عليه باطمئنان تام إلى أنها 

ستخرج من مغامرتها بسالم وأمان. 
 23 –  1438 23 صفر  السبيل األردنية. األربعاء  عن صحيفة 
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اُحلبُّ َسَقٌم في ليِل الشتاِء الطويل، َنحيُب الروِح 
للّريِح من خديعٍة وَذْنب.

اُحلبُّ ُدخاُن الَسَحرِة، ُيصيُب العاِشَق بَخَبٍل وَوَقٍر 
فَيتيُه أبكَم عن الَدْرب.

ُط َشْعَرها بعوِد ِثقاٍب. إْن جتلَّْت،  جنُوُن ُأنثى، ُمتشِّ
ب. جتنَّْت صاَحْت: أنا لْعَنٌة من الرَّ

ِهيِلْني اجلميلُة، َدّقْت بّواباِت ُطروادَة بَثْدَيْيها، َسّعَرْت 
في إْسبارطَة اَحلْرب.

هاَمْت املُدُن في إْيجَة َخْلَف َجديلَتْيها، كالّنمِل مَشْت 
ِسْرًبا وراَء ِسْرب.
************
اُحلبُّ لعنُة الَقَدر.

َغَفْت ُجفوُن باريَس حتَت َسقيفٍة ظليلة، وَقَضى 
َت املََطر. هكتور َحتْ

يا َحْسرَة هوميروس، َحْنيَ َيُبوُح بَعيَنْني مغّمضتْني ِمبا 
َقلَبُه اعَتَصر. 

ْت عليه الّريُح  اُحلبُّ ُحروٌف ِمْن َخَزِف الَكالِم، اْزورَّ
الَكْسلى فاْنَكَسر.

كّذَبْتنا جولييت، إْذ َهَجَعْت على َشَلِل الِتْرياِق، 
اْصَطنَعْت لها َمْوًتا ُمؤّقًتا، َرفَعْت عنها كابوَس الوعِد 

فانَحَسر.
والِعْشُق والعاِشُق تساَءْلت؟

َعدّواِن، أو َصديقاِن، يتنافراِن أو يقترباِن ُكلَّما َأْدَجى 
الليُل،

أو يتبادالِن َزَفراٍت ِبَصْمٍت ِبَصْمت.

ال ُحبَّ ُيرَجتَى ُهناَك أو ُهنا، ال ُحّب.
موسيقى الُنعاِس قْبَل النوم، أو تراتيُل الكنيسِة َبعَد 

املوِت
ال َفْرَق، ال َفْرق.

واُحلبُّ َفَرُح الَقَمِر في ليِل الَسَهر.
إْن ارَتَضْيناه، ماُء الوريِد َيفيُض على الوريِد، ِحتنُّ 
األرُض على الَشريِد، َيبكي الطاِرُد حاَل الطريد.
إْن اْسَتعْرناه ِمْن ُمحّمٍد أو ابِن مرَمي، صاَر أيقونَة 

الَقْلب.
اُحلبُّ لعنٌة وَحْرب، وإْن ِشْئنا، صالُة األنبياِء للّرب.

إضاءات: 
هي لني: زوجة امللك العظيم منيالو ملك إسبارطة 

القوية، وهي من أجمل نساء عصرها. وقعت  في 
حب ”باريس“ جنل بريام ملك طروادة، وأثناء زيارة 

باريس إلسبارطة مبعوثًا من والده اختطف هيلني 
واصطحبها إلى طروادة.

باريس: جنل ملك طروادة» بريام»، امتاز بوسامته.
هكتور: شقيق باريس، وقد قتله «أخيل» خالل 

احلرب، وجّره خلف عربته حول أسوار طروادة، حتى 
رّفق بوالده العجوز، وسمح بتسليم جثمانه لوالده 

«بريام».
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مّر على انطالق زاويتي األسبوعية ”سّطر يا قلم“ 
سنوات،  أربــع  يقارب  ما  ”حيفا“  صحيفة  في 
جمهور  تهم  قضايا  أطرح  أن  خاللها  من  حاولُت 
وتطلعاتهم.  وأحالمهم  آالمهم  عن  وتعّبر  القرّاء، 
ما  بسعادة  الزاوية  لهذه  الكتابة  أثناء  شعرت 
بعدها سعادة، فهي جتربة أعتّز بها، وستبقى هذه 
التجربة مبثابة محّطة هامة في حياتي ال ميكن أن 
أنساها على اإلطالق، خاصة عندما كنت أتلقى 
ردود الفعل من القراء الذين كانوا عندما يلتقون 
وبالذات  أكتب،  مبا  إعجابهم  عن  يعربون  بي، 
يختلج  عّما  أعّبر  إني  لي  يقولون  كانوا  عندما 

في قلوبهم.  
بال  ــرّاء  ــق ال قلوب  يدخل  بصدق  يكتب  مــن  إن 
استئذان، لكن باملقابل هذا األمر لن يروق للبعض، 
خاصة من ال يريدون أن تصل احلقيقة إلى الناس، 
وهم لألسف كثر في أيامنا هذه. فهنالك من لديه 
وطموحاتهم،  الناس  أحالم  مع  تتضارب  مصالح 
يتحرّك  أسياده  مبصير  مصيره  ربط  من  وهنالك 
ما  وينّفذ  يرضيهم،  مبا  ويصرّح  يــشــاؤون،  كما 
من  استاؤوا  أسيادهم  إذا  وبالتالي  به،  يأمرونه 

تلك املقاالت فهو بالتالي َسَيستاء. 
وسياسية  اجتماعية  قضايا  مقاالتي  أثـــارت 
محلية  مــواضــيــع  ــة،  ــّي وصــح وفنية  وثقافية 
أشخاص  على  األضــواء  ألقيت  وعاملية،  وعربية 
بهم وهم مصدر فخر  نعتز  املجتمع  وظواهر في 
في مجتمعنا، عن  مؤملة  كتبُت عن ظواهر  لنا. 
والتربوية،  واالجتماعية  الثقافية  مؤسساتنا 
مقاالت  العالم،  أنحاء  في  عن رحالتي وجوالتي 
مالحظات  تأمالت،  شاهدتها،  ملسرحيات  نقدية 

لنا  وتعقيبات، عن مسرحنا احمللي، عن عدم تقّب
عن  والكنيست،  البلدية  االنتخابات  عن  لآلخر، 
أحداث مصر وسوريا، عن التعيينات في بالدنا، 
هجرة  عــن  النقد،  مــن  موقفنا  الساخر،  األدب 
مرّة في  أكثر من  اإلنــذار  قرعت جرس  الشباب، 
هذه الزاوية، عن دور املثقف في املجتمع، قضايا 

التربية والتعليم في الوسط العربي. 
لكن اإلنسان أحياًنا بحاجة إلى التأّمل والتفكير 
من  ــواه  ق ليستعيد  الراحة  إلى  يحتاج  بعمق، 
أبحاث  إلجــراء  للتفرّغ  ماسة  بحاجة  وأنا  جديد، 
ُمقدم  أني  كما  وجهدا،  وقتا  ستحتاج  أكادميية 
إلى  بحاجة  جديدة  مسرحية  وإخــراج  كتابة  على 
العمل  إخراج هذا  ُأرّكــز كل طاقاتي من أجل  أن 
عن  للتوقف  سأضطر  لهذا  النور.  إلى  اإلبداعي 
أن  أستطيع  ال  زمنية  لفترة  الزاوية  هذه  كتابة 
التجربة  هذه  أحببت  أني  رغم  حاليا،  أحددها 
اجلميلة، ومتتعت بهذه العالقة احلميمة مع قرائي، 
يبتعد عن ساحة  الذي  استراحة احملارب،  لكنها 
خطًطا  ويضع  جديد  من  قواه  ليستعيد  املعركة 

جديدة لالنطالق من جديد. 
وعذرًا من الشاعر الكبير نزار قباني الذي يقول: 

ال يوجد شيٌء اسمه استراحة احملارب 
وال يوجد إجازاٌت صيفية 

وال إجازاٌت مرضية 
وال إجازاٌت إدارية 

فإما أن تكون متورطًا 
حتى آخر نقطٍة من دمك 
وإما أن تخرج من اللعبة. 
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من منا ال يتذكر عيسى العوام، هذا الفلسطيني الذي حارب 

مع صالح الدين ضد الغزاة الصليبيني!
أن  يؤمن  ولكنه  باملسيحية،  يدين  فلسطيني  العوام  عيسى 
الصليبيني القادمني من أوروبا، (كان أجدادنا يطلقون عليهم 
يدينون  أنهم  رغم  الصحيحة)،  التسمية  وهي  الفرجنة  اسم 
يفرقون بني مسلم ومسيحي  أنهم غزاة، ال  الديانة إال  بنفس 

من أصحاب األرض.
العام 1099 ميالدي أعملوا  القدس في  الفرجنة  عندما دخل 
لم  من سكانها  ألفًا  فقتلوا سبعني  أهلها  في  وتذبيحًا  قتًال 

يفرّقوا بينهم ولم يقسموهم حسب الدين أو الفئة العمرية.
وكيف لسكان فلسطني ومنهم عيسى عام 1187 م أن ينسوا 
هذه الواقعة والتي كان قد مر عليها قرابة 88 عامًا آنذاك، 

فحاربوا بكل قواهم وانتصروا وطردوا احملتل الغازي.
أجل  من  بحياته  ضحى  وقد  شجاع  محارب  العوام  عيسى 
فلسطني، ومن الطريف ذكره أن كل طائفة حتب أن تنسب هذا 
البطل لنفسها كما ورد في النوادر السلطانية، فقد ضرب املثل 

في الشجاعة واألمانة.
في عام 2016 قام احملتل اإلسرائيلي مبنع األذان في املسجد 
في  ــاألذان  ب املسيحيون  والكهنة  القساوسة  فقام  االقصى، 
كنائسهم، في واقعة تسجل ألول مرة في أية كنيسة في العالم. 
والسياسة،  الدنيا  شؤون  في  يتدخلون  ال  عادة  والقسيسون 
العامة. ولكن عملهم  للعبادة واخلدمة  ويكرسون جّل حياتهم 
هذا، رغم بساطته وعفويته، إمنا يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، 

وستظل األجيال القادمة تتذكر هذا احلدث.
وال بد وأن يفكر طويًال كل من يحاول فصم هذه العالقة، أو 
حتى محاولة تكديرها، فهي راسخة في جينات الفلسطيني 
عندما أرسى دعائمها عمر بن اخلطاب وسوفرونيوس بطريرك 
القدس في العام 637 ميالدية، أي قبل ألف وأربعمائة عام. 
وترجمها االثنان إلى ما يعرف بالعهدة العمرية، التي تعتبر 

مثاًال في التعايش بني الديانتني.
دخلت روح العهدة العمرية عميقًا في ضمير ووعي الفلسطيني 
سواء كان مسيحيًا أم مسلماً، وستستمر الى األبد، فالدين لله 
والوطن للجميع. وسار أمراء الكنيسة الفلسطينية على خطى 
املسيح، الفلسطيني األول، املضطهد واملظلوم األول ووقفوا مع 

شعبهم في محنته.
من منا ال يذكر كيف ضرب املطران الفدائي إيالريون كبوجي 
املنفى  ثم  السجن  ذلــك  وكلفه  االحــتــالل،  مقاومة  في  املثل 
القسري عن بالده؟ أما املطران عطا الله حنا فهو صوت الشعب 
مسلم  مانويل  األب  ذكر  ننسى  وال  منازع،  بال  الفلسطيني 
(أطال الله عمره) أسقف غزة الذي قاوم االحتالل وقاسم أهلها 

شقاءهم وجوعهم.
لن ينسى مقاومو فلسطني حصار كنيسة املهد في بيت حلم 
عندما جلأوا إليها، فأبت الرضوخ لطلب الصهاينة بتسليمهم، 

الغرب  صمت  ظل  في  بالرصاص،  وضربها  محاصرتها  رغم 
فال  املسيح  مهد  على  الصهيوني  االعتداء  يرى  وهو  املنافق، 

يحرك ساكنًا وال حتى باالستنكار.
الدرب.  الكنيسة يسيرون على نفس  وها نحن نرى قساوسة 
فقد أضاءوا بعملهم هذا شمعة في ظالم املنطقة املصابة مبرض 
ية. خبيث  ألول مرة في تاريخها، مرض الطائفية واملذهبية واملّل

هذه  ــي  ف ـــاء  وده ببطء  ميكروباته  دس  مت  قــد  املــرض  وهــذا 
املجتمعات املساملة التي تؤمن بالتعايش وقبول اآلخر منذ زمن 
طويل، وإال ملا وصلنا إلى هذه الفسيفساء في تركيبة شعوب 
املنطقة: عرباً، أمازيغ، أكراداً، مسلمني بكل تفرعاتهم، من سنة 
بكل  ومسيحيني  وعلويني،  ودروز  وازيديني  وأباضيني  وشيعة 

تفرعاتهم من كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس وأقباط.
إثنيات  الى  تتحول  ــا  أوروب دول  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في 
متخضت  والعرقي،  الديني  التطهير  حروب  في  دينية  عرقية 
يدينون  أقحاح  فرنسيون  فيها  يعيش  مثًال  فرنسا  أن  في 
الذين  األقحاح  األملــان  دولة  فهي  أملانيا  أما  بالكاثوليكية، 

يدينون بالبروتستانتية، وقس على ذلك باقي دول القارة.
اتفاقية  منذ  أي  تقريبًا  عامًا  أربعني  منذ  املخطط  هذا   بدأ 
كامب دافيد بني مصر وإسرائيل في العام 1978.  بداية كان 
العمل على جتهيل شعوب املنطقة ، فزادت نسبة األمية في 
املجتمعات بدًال من القضاء عليها، فاجلهل هو التربة اخلصبة 
البغضاء  مستنقع  إلى  وجرها  الشعوب  وتوجيه  الفتنة  لزراعة 

والفرقة.
ولعلنا ال ننسى مثًال فاضحًا هو تفجير كنيسة القديسني في 
والتي  واملسلمني.  األقباط  بني  الفرقة  بث  بهدف  اإلسكندرية، 
ننسى  تدبيرها. وال  في  مبارك  نظام  تورط  التحريات  كشفت 
الهالل  مقولة  ذكر  استحياء  على  سنوات  قبل  بــدأت  كيف 
الّسنة. سيبتلع  الذي  الشيعي  الغول  من  والتحذير  الشيعي 
وبدًال من توظيف مال النفط للتنمية احلقيقية ورفع مستوى 
شعوب املنطقة في كل النواحي فقد ذهب وما يزال في الشحن 

الطائفي.
بعيدًا  منعزلة  جزيرة  في  يعيش  ال  الفلسطيني،  والشعب 
البشر  إلى غسل مخ  الهادفة  البرمجة اإلعالمية  عن مؤثرات 
من شعوب  جزء  هو  بل  الداخلي،  واالقتتال  للفتنة  وتوجيههم 
املنطقة التي ال يراد لها أن تستيقظ، وأن تضع إصبعها على 

اجلرح املسبب لهذا النزيف القاتل.  
املناسب،  الوقت  في  جاءت  معلم  القساوسة ضربة  فعل  وكان 
فقد ألغوا بحركة بسيطة عشرات السنني من تخطيط أعداء 
الشعوب، ولم يعد هناك مجال للجهلة الذين ينادون بتكفير 

غير املسلم.
ال منلك سوى القول شكرًا لهؤالء القساوسة فقد أضافوا إجنازًا 
عظيمًا ضمن إجنازات األفراد الفلسطينيني هذا العام ، ولهم 
احلقة الوطنية  في  ــًا  درس علمونا  فقد  والتقدير  التحية  كل 
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من املعروف أن صحة اإلنسان تبدأ من غذائِه. وميكننا 
القول أيضًا: قل لي ماذا تأكل، أقل لك كيف هي 
الصحي  الــغــذاء  يساهم  حيث  الصحية.  حالتك 
بناء جسم اإلنسان ودعم وظائفه ومّده  واملتوازن في 
عن  املسؤولة  العناصر  من  األساسية  باحتياجاته 
النمو والنشاط. ذلك إلى جانب دوره األساسي في 

محاربة أخطر األمراض.
كما تساهم بعض األطعمة في الوقت نفسه بارتفاع 
خطر اإلصابة بالعديد من األمراض املزمنة، واملشاكل 

الصحية اخلطيرة. وسنعرفكم من خالل هذا املقال على دور األطعمة املتنوعة 
في محاربة أشهر وأخطر األمراض واملشاكل الصحية. فما هي أفضل وأسوأ 

األطعمة ألشهر األمراض الشائعة؟
البرد واإلنفلونزا: عند اإلصابة بنزالت البرد واالنفلونزا والتي تكثر في فصل 
احلمضيات،  الزجنبيل،  الثوم،  التالية:  األطعمة  تناول  على  ركزي  الشتاء 

شوربة الدجاج، والعسل.
وجتنبي قدر اإلمكان تناول األطعمة التالية: األطعمة املقلية، الذرة، اللنب 

واحلليب.
يلي:  ما  تناولي  األسنان  وسالمة  صحة  على  للمحافظة  األسنان:  صحة 

التفاح، اجلزر، الكيوي، البصل، ومنتجات األلبان.
وابتعدي عن تناول بعض األطعمة مثل: احلمضيات وعصائرها، الكحول، 

املشروبات الغازية، السكريات.
احلمضيات،  هي:  قوي  وجسم  جيدة  لصحة  األطعمة  أفضل  العمر:  طول 

اخلضار اخلضراء، األفوكادو، املكسرات النيئة والتوت البري.
األطعمة  القاتلة:  ــراض  األم من  الكثير  تسبب  والتي  األطعمة  أسوأ  أما 
املقلية، الوجبات السريعة، اللحوم املصّنعة، السّكريات، واملشروبات الغازية.

البروكلي،  هي:  السرطان  مرض  حملاربة  األطعمة  أفضل  السرطان:  مرض 
التوت البري، الليمون، الطماطم، والقرنبيط.

أما أسوأ األطعمة والتي تزيد من نسبة احتمال اإلصابة مبرض السرطان هي: 
البطاطا املقلية، الدونات، الكيك، اللحوم املصنعة، الدايت صودا، الهوت 

دوغ، رقائق البطاطا والبسكويت.
مرض السكري: للمصابني مبرض السكري ها هي أفضل األطعمة: اخلضار 

اخلضراء، التوت األحمر، األفوكادو، القرفة، اجلوز.
السكريات،  املقلية،  البطاطا  فهي:  السكري  ملرضى  األطعمة  أسوأ  أما 

احلليب، الزبيب.
تساقط الشعر: أفضل األطعمة التي حتد من تساقط الشعر تلك املشكلة 
الشائعة جدًا لدى النساء والتي متد الشعر بالقوة والصحة: السبانخ، اجلوز، 

البطاطا احللوة، البيض، زبدة اللوز.
فهي:  الشعر  تساقط  نسبة  زيــادة  في  تساهم  والتي  األطعمة  أسوأ  أما 

السكريات، الكحول، الدايت صودا، والوجبات السريعة.
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د. كميل ساري - مدير منطقة الشمال في سلطة اآلثار

تتواجد منشية الزبدة في اجلزء الشمالي من مرج 
ابن عامر. تأسست القرية احلالية عام 1945 بيد 
ثالث أشخاص من أبناء عائلة عبد احلليم (أصلهم 

من قرية عيلوط)، حينها كان اسم القرية «خربة 
أخرى  عائالت  القرية  إلى  انضمت  الحقا  ــدة».  زب
 1948 وعــام  منها،  اجلديد  القسم  في  وسكنت 
أصبح اسمها «منشية الزبدة» مبعنى قرية «زبدة» 

اجلديدة.
UN−zU²½Ë W¹dŁ_« ÀU×Ð_«

بدأت األبحاث األثرية في منشية 
الزبدة عام 1973، ضمن املسح 
األثري ملنطقة مرج ابن عامر الذي 
قامت به اجلمعية للمسح األثري 
بدعم سلطة اآلثار. الحقا أجريت 
عام  آخرها  كان  أثرية،  حفريات 

 .2000
موقعني  وجــود  إلى  املسح  أشــار 
ــة «منشية  وخــرب ـــدة»  زب ــة  «خــرب
القرية  حـــدود  ضــمــن  ـــدة»  ـــزب ال
احلالية (املواقع رقم 63-64 في 
إلى  تشير  التي   1 رقم  الصورة 

املواقع األثرية في املنطقة). كشف املسح عن وجود 
استيطان في املوقع «خربة زبدة» ابتدأ من الفترة 
الفترة  إلى  الرابع ق.م) استمرارا  الهلينية (القرن 
الرومانية (القرن األول – الثالث ميالدي). وشملت 
اجليري  الصخر  في  املنحوتة  املواقع  املكتشفات 
مثل القبور، آبار املياه، معاصر الزيتون وغيرها. 
على سبيل املثال القبر في الصورة رقم 2 املرفقة، 
مستطيل الشكل من حوله منحوتة قناة لتجميع 

ـــاء  ـــشـــت ــــاه ال ــــي م
أن  دون  وحتويلها 
هذا  القبر.  تدخل 
القبور  مــن  ــوع  ــن ال
شــــاع اســتــعــمــالــه 
الفترة  ــن  م ــدأ  ــت اب
وحتى  الهلينية 

الفترة البيزنطية.
منشية  املوقع  أما 
في  املتواجد  الزبدة 
الشمالي  القسم 
فأشار  القرية،  من 
ــود  ـــى وج ــســح إل امل

الرومانية  الفترة  من  ابتدأ  املوقع  في  استيطان 
(القرن  ــى  األول اإلسالمية  الفترات  إلى  وامــتــدادا 

السابع – التاسع ميالدي) واستمرار إلى الفترات 
املكتشفات  شملت  وقد  واململوكية.  الصليبية 
بعضا من بقايا املنازل، جزء من أرضية فسيفساء، 
القبور  بعض  جانب  إلى  مبان  أعمدة  من  أجــزاء 
املنحوتة في الصخر في اجلهة الغربية من املوقع 
املاضي  في  املوقع  فقد تضرر  يبدو،  كما  األثري. 
جراء أعمال الزراعة في املنطقة التي أضرّت بشكل 
الفترة  من  الفسيفساء  أرضيات  خاصة  كبير، 

الرومانية والبيزنطية. 
الزبدة»  «منشية  املوقع  ينسب  من  األثريني  من 
األثري، إلى زبدة «اجلليلية» التي ورد ذكرها في 
املصادر العبرية، التي كتبت بني األعوام 300 – 
التاريخية،  للمصادر  وفقا  والتي  500 ميالدي، 
 48  – بومبيوس (106  الروماني  القائد  ضّمها 
ق.م) إلى سيطرة مدينة صيدا. إال أن تلك النظرية 

لم يتم إثباتها حتى اآلن.
أما احلفريات األثرية من العام 2000، فقد كشفت 
عن بقايا قبر منحوت في الصخر، مت العثور عليه 
خالل أعمال التطوير في القرية. ويتكون القبر من 
غرفتني واحدة منها كان منحوت في جوانبها 13 
كوخا لوضع صناديق املوتى (الصورة رقم 3). كما 
يبدو فقد سرقت املغارة في العصور القدمية. وفقا 

ألدوات الفخار والزجاج مت حتديد تاريخ املغارة إلى 
القرنني الثاني والثالث ميالدي. 

نستدل مما مت الكشف عنه خالل احلفريات واملسح 
األثري، أن أبرز اآلثار تعود إلى الفترة الرومانية، 
إذ لم تكشف احلفريات حتى اآلن عن آثار تابعة 
واستمرار  احلفريات  أن  أمل  على  أخرى،  لفترات 
معلوماتنا عن  املستقبل ستزيد من  في  الدراسة 

تاريخ القرية وماضيها. 
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فصال  الرواية،  رامبير،  مدينة  بناء  شهدُت  لقد 
فصالً، وكنت شاهدا على طور منوّها حتى ولدت 
وصارت كتابًا أضعه اليوم في مكتبتي اخلاصة. 
فقد كان الصديق املتوكل طه يدفع لي ما ينجزه 
من صفحاتها لنتناقش فيها إلى أن اكتمل هذا 

العمل بصورته النهائية.
أعتبر  أنني  التوطئة:  هذه  من  قوله  أردت  ما 
نفسي بصورة ما شاهدا على الرواية، ورمبا شاهدا 

معها.
« لقد ضحكوا علينا ” بهذه العبارة وضعتني 
املفاجئة  أسئلتها  ــام  أم ـــى  األول للمرة  ــة  ــرواي ال
الذين  هــم  مــن  نفسي:  سألت  حــني  والصعبة 

ضحكوا علينا؟ 
األحمر  ــســؤال  ال لهذا  ــة  إجــاب عــن  بحثي  ــي  وف
وجدت نفسي أقّلب صور شخصيات الرواية من 
الرواية  تتناوله  الذي  التنكري  احلفل  مرآة  خالل 
شرك  ــي  ف أخـــرى  ـــرّة  م ــع  ألق األول  فصلها  ــي  ف
الرواية  تبتكر  وهل  هم هؤالء؟  سؤال جديد، من 
التي  الفانتازيا  هي  أم  اخليال  من  شخصياتها 

تصور الواقع بطريقة غير مألوفة؟
”أبو  الرواية  بطل  يخفيه  ما  جــواب  من  بّد  ال 
غرفة  ــي  ف معهم  ــس  ــل أج ـــذا  ل إذاً،  مطيع“ 
في  أقواله  من  يدوّن  ما  جيدا  وأقرأ  التحقيق، 
البحث  سبيل  في  التحقيق،  جلسات  محاضر 
عن جواب األسئلة االولى، ألكتشف بعد العديد 
من اجللسات، أن الرواية تأخذ شكلها املختلف. 
بل  السؤال،  جــذوة  واحــد يطفئ  جــواب  فما من 
السؤال تشعبًا وتشويقًا في املضي قدما  يزداد 
املكان  ــة  ــوب أج ــى  إل ــول  ــوص وال اللغز  لفكفكة 

والشخصيات واألحداث.
هذه  تكون  أن  الناقد  يقترح  علينا،  ضحكوا 
هذه  ــر،  األم نهاية  في  للرواية  عنوانا  العبارة 
الرواية التي ما هي في حقيقة األمر إال ما قالته 
الكاتبة ”مرمي الشواهدي“ في جلسات عالجها 

بسبب  أصابها  ــرٍض  وم ــاٍن  إدم من  بها  حل  مما 
اختطفت من جهة  بها حني  الذي حلق  التعذيب 
مقاالت  من  كتبته  ما  بسبب  أمنية  مجهولة، 

هاجمت به الواقع الذي رأته سيئاً.
رواية  بعد  الثاني  الروائي  العمل  هي  رامبير، 
تكسر  الروايتني  وفي  طه،  للمتوكل  أويا  نساء 
املرأة احملظور الذي فرضه الرجل، لكن في رامبير 
ارتفع سقف احملظور الذي تصّدت له الرواية، فال 

أجد محظورا واحدا لم تعرّه الرواية أو تكشفه. 
باالنحطاط  امتألت  مدينة  عن  نتحّدث  فهنا 
املؤسسة على  والفاحشة والفساد، وقامت فيها 
فيها  وتبوّأ  واملخدرات،  والدعارة  البطش  أسس 
الناس  قوت  ليسرقوا  الرذيلة  يد  بهم  أتت  من 

ويعبثوا بأعراضهم!
إذا  القارئ  دهشة  في  الهائلة  ــروايــة  ال قــدرة  إن 
اليومي،  الواقع  الدرامي على  احلدث  أسقط  ما 
جعلها من الروايات اجلاذبة واملمتعة في القراءة، 
برغم ما فيها من ألم وحسرة. إضافة إلى لغة 
مبفردات  صيغت  التي  واملتنوعة  الباذخة  الرواية 
الشاعر وأسلوبه، فالسرد فيها يأخذ جماليات 

الشعر وصوره املكثفة.
واملركبة،  الساخرة  الرواية  إن حمولة  أخرى،  بلغة 
بها  ميتاز  التي  العالية،  اللغة  ــى  إل إضــافــة 
الكاتب، تشير بجرأة إلى ما نخفيه من سوء. 
ظلم  من  ــواقــع  ال في  ما  على  الضوء  وتسلط 
الكاتب  انطالقا من عبارة  بنقد مسؤول،  وظالم 
أن  كازنتازاكس  نيكوس  اليوناني  والفيلسوف 
فاحلكمة  التوبة.  نصف  هو  باخلطيئة  االعتراف 

تقول إن رؤية اخلطأ أول الطريق إلى عالجه.
املدن  صورة  تعكس  متخّيلة  مدينة  و“رامبير“ 
أهلها  أحــالم  على  وتقتات  الظلم  تبارك  التي 
البيضاء، كما أن في شخصياتها اخلرافية صورة 
على  تنطبق  ال  مدينة  فهي  جشع.  سارق  لكل 
جغرافيا محددة وتبني أحداثها على مشاهد رمبا 

حدثت أمامنا ومعنا يوم أمس.
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احلكاية (سيرة) طويلة.

للحكاية مكانة..

في قلوبكم.

أّما وقد مْتنا.

وقد مْتم.

ال مكان لوجودنا

ال مكان لوجودكم

وقد تخّلينا عن األمل.

أهيلوا خرافاتكم املستوردة

احبسوا النفس..

في (الفيس).

في (تغريدة)..

حتاكي متيمة السماء..

في خريف عمركم.

انقرض..

الذين (صالوا وجالوا)..

للعودة..

التي سافرت..

في نشرة األخبار

*

تبخروا..

نثارا للنجوم.

أحياء في ملكوت اخليال.

غادروا..

مع صهيل القلم والكفاح.

تعالت أصواتهم..

من فلسطني..

على اجلرمق..

إلى بالد اجلن.

شهداؤنا..

غادروا احلكاية..

في نشرة األخبار

في جنازة (اخلتيار)

*

إذا قامت احلكاية..

من رمادها.

سيسأل األبطال؟

إذا احلكواتي..

أملى تفاصيلها طريدا..

في هذا املسار.

إذا (الفيس)..

نهب ما يصلح..

وسط هذا الدمار.

إذا امتطى القبور..

الصامتة حذرا..

ليسمع..

صوت من عاد إلى الديار

*

ال تسمع ما سمعت.

اجتهد في فرصة أخرى.

فهم ينامون في وكرهم..

مع األمل

*

جاءوا كما يشتهون.

نعال وأسالك..

تتربْص. 

والشعب نيام..

في قصِة..

(َفّضلناهم على العاملني).

تعالوا إلى األعلى..

بشرى لنا.

ها هو األمل..

ألقى عصاه..

فكتب علينا..

هذا قدرك..

الهم و النحس.

فليكن الصبر حصانك..                                          

حتى قيامك                                                       

…dLÞ UHOŠ
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بّلغته  عندما  نورا  يسطع  الفرنسي  الكرمل  عاد 
حصل  املنسيني.  لتكرم  قادمة  بأنها  بيات  جوقة 
«كريجر»  قاعة  في  املاضية،  اجلمعة  عشية  ذلك 
التي استقبلت جمهورًا غفيرًا قدم من حيفا ومن 
بقيادة  بيات  فرقة  إلى  ليستمع  الشامخ  اجلليل 
الفنان سامر بشارة. قّدمت الفرقة عرضًا فنيًا مميزاً، 
عنوان  حتت  شويري  إيلي  اللبناني  للفنان  تكرميًا 

«زمن الّطرشان».
الــعــرض. في  ــدأ  وب الــغــروب  ــى  إل الشمس  جنحت 
البداية قامت العريفة رانية العلم هندية بتقدمي حملة 
مرت  ثم  شويري،  إيلي  الكبير  الفنان  أعمال  عن 
مبقدمٍة متواضعة عن اجلوقة مصممًة على الوقوف 
لم  أنها  إال  بشارة،  سامر  الفنان  الفرقة  قائد  عند 
أتوا من كل  بالذين  فرحبت  أمر احلضور،  تتجاهل 

مكان ليشاهدوا ويستمعوا ويستمتعوا.
تقدمي  عند  روايتها.  تروي  بيات  راحت  الكالم  بعد 
املقطوعة األولى ”قصقص ورق“، ظهر على اخلشبة 
الشموخ  بني  مكانا  لنفسه  لقي  الذي  اجلوقة  قائد 
القيادي  العنفوان  وبني  واأللم  األمل  بني  والتواضع، 
واالبتسامة التي ارتسمت على وجهه دون أن تكون 

إلرادته أي شان في ذلك على اإلطالق.
إن اختيار تكرمي الفنان ايلي شويري مثير للدهشة 
يبعث  الطرشان“  ”زمن  عنوان  اختيار  وأما  حقاً، 
فينا التساؤل ويجعلنا نبحث في أعماق املضمون 
احلرب  بعد  شويري  ولد  اخلفايا.  أدق  نكشف  حتى 
العاملية الثانية بأربعة شهور، وتألأل رصيده الفني 
روميو  مع  تعاون  والغناء.  والتلحني  التأليف  بني 

املَذهب  إطــار  ضمن  املقاطع  أجمل  غنى  ثم  حلــود، 
صباح،  للشحرورة  أحلانه  بعض  وقــّدم  الرحباني 
واشتهر في أغنية ”تعال وتتعمر يا دار“. بعد ذلك 
حظيت داليدا رحمة بجزٍء من أعماله، أشهرها ”يا 
تلحينه  وابتهج عشاق ماجدة عند  بلح زغلولي“، 
الشعبية  بأغنيته  تألق  وبعدها  القناع“،  ”سقط 
التي تنازعت عليها كل من سميرة  ”أيام اللولو“ 
كهذا  أعمال. شخص  من  وغيرها  وصباح،  توفيق 
لنفسه  يطلب  لم  حيث  وأكثر،  التكرمي  يستحق 
رمــزًا  أصبح  أنــه  من  بالرغم  تبجيال،  وال  مقامًا 
من  تصديره  مت  الذي  الصادق،  الفن  لذلك  صارخًا 
جبال األرز. كان بإمكانه التقرب من ذوي السلطان، 
والتزّلف إليهم باملديح، ولكنه رفض ذلك من خالل 
عزته وكبريائه. فقد ُعرفت منزلته وشاع ذكره وسبقته 
شهرته إلى شتى األماكن، ورغم كل هذا، وجد إيلي 
شويري نفسه في إحدى مراحل حياته املادية وحيدًا 
عنوان يفسر  ضعيفًا وعاجزاً. فإن ”زمن الطرشان“ 
شويري  حمله  الــذي  املغزى  ويوضح  بنفِسه  نفَسه 
الحتواء  املستعدة  غير  العربية“  ”اجلماهير  إلى 
املوسيقى التي أتى بها عظماء الفن من كل جهٍة، 
من  أو  من صحراء مصر  أو  لبنان  جبال  من  سواء 

شمال غرب أفريقيا.
باعتقادي، أن الثقافة املوسيقية في العالم العربي، 
مختلفتني،  ثقافتني  إلى  تنقسم  العصر،  هذا  في 
وهذا  الفضائيات،  أصحاب  حلماية  سياج  الواحدة 
في  الفنانني  وجتنيد  بتسخير  عنه  التعبير  يتم 
ــوال،  األم رؤوس  أصحاب  ــوال  أم مضاعفة  سبيل 
والثانية تعبير للفن الصادق واألماني التي تناضل 

جاهدة من أجل إنقاذ احلضارة من املخاطر السابقة 
واآلتية.. واآلتي أعظم.

منذ فجر التاريخ اختار اإلنسان أن يبني له محيطًا 
تكونت  الزمن  مرور  ومع  ويرعاه،  ميّيزه  اجتماعيًا 
العربية.  احلضارة  وتألقت  متيزت  وبعدها  احلضارة، 
فيمكن  احلضارة  تطور  في  نصيب  للفن  كان  وإن 
القول إن الفن العربي، في املاضي وعند البعض في 
النجاح.  قمم  أعلى  إلى  وارتقى  استجاب  احلاضر، 
ينقلوها  وأن  الشعلة،  يحملوا  أن  الفن  أهل  وعلى 
من جيٍل إلى جيل، كشرط أساسي لالستمرار في 
التي  األعمال  بأن  شك  أدنى  هناك  ليس  املسيرة. 
وفنانني،  جوقات  من  وغيرها  بيات  جوقة  تقدمها 
تساهم في تثبيت وجودنا، خاصًة أن هذه األعمال 
الفنية، حتمل املضامني واجلودة املوسيقية والروحية 
واملاديات  التقنيات  على  معتمدٍة  غير  العالية، 
الذي  كاملعّلم  ليست  إذًا  فهي  لنجاحها.  كأساٍس 
أية  دون  بها  ويجول  اإللكترونية  العارضة  يحمل 
مضامني، إمنا كاآلخر الذي زرع وحصد القيم والعمل 
غاية  هناك  وليس  الغاية،  حتقيق  أجل  من  واألمل 

جماعية أسمى من الرقي احلضاري.
يربط  لم  بشارة  سامر  فإن  األمسية،  إلى  ــودًة  وع
اجلمهور  ــى  إل حتــدث  عندما  العرض  خــالل  جأشه 
بأن زمن الطرشان ما زال قائمًا إلى يومنا، وموقفه 
هذا لم يأِت من الفراغ، بل من مكاٍن ال مكاَن فيه 
متر  أربعمئة  تعلو  قريٍة  من  واالستسالم،  لإلرهاق 
يومًا  املاء  عنها  انقطعت  وإن  املتوسط،  سطح  عن 
وهنا جاء  الطّيب.  الفنانني وشذاهم  بعذوبة  الرَتوَْت 
الراكدة  الريفية  احلياة  بأن  احلاضرين  ليبشر  سامر 

في بعض جوانبها لم 
تنزع من أهلها التألق 
والتقدم الفني واألدبي 

والعلمي واألخالقي.
ــرف  ــع ــدًا عـــن ال ــي ــع ب
تكرّم  الــذي  والتقليد 

به الفرق واجلوقات االستعراضية فنانني المعني شكًال 
ومضموناً، أبحر قائد البيات نحو تكرمي املنسي، 
الذي وقع حتت وقعة املصير احملتوم والقضاء املبرم. 
وإنشاد  عزف  إلى  فرقته  بتوجيه  الربان  يبخل  لم 
األغنية  تقدمي  إلى  هّب  تارًة  شويري.  أعمال  أروع 
العمل  تقدمي  إلى  يعرّج  كان  أخــرى  ــارًة  وت املنفردة 
اجلماعي. في كال احلالتني تفاعل احلاضرون وهاجت 
بنا إلى  التي رمت  عواطفهم. من ”قصقص ورق“ 
النشوة و“يا ناس حّبوا الناس“ التي غمرتنا بأجواء 
إلى  الذاكرة  أعادت  التي  زغلولي“  بلح  و“يا  األرز 
املاضي،  القرن  من  الثمانينات  في  السمر  ليالي 
والزخارف  االرجتالية  والتعبيرات  الرقص  غير  هذا 
من  احلنني  جلب  الذي  باحلنان  سيما  وال  البديعة، 
العدم إلى الوجود. جميعها تغلبت على امللل ودّبت 
بنا البعث احلضاري الذي حملنا وطاف بنا كالبرق 

اخلاطف ملدة ساعتني.
ختاماً، أود أن أقول هنيئًا لك يا ابن زيتونة حيدر، 
هنيئًا لإلدارة التي تضّحي من أجل خروج مثل هذه 
املشاريع احلضارية إلى النور، وهنيئًا للذين حضروا 
الفنانني  بوجود  تزّينوا  والذين  األماكن  مختلف  من 
لذلك  ودعمًا  والتواضع  للتعاون  رمــزًا  باتوا  الذين 

العمل الراقي. 

UH O �  w �  ÆÆWK O L �  WO M �  WN J �Ë  �U O �  W�u �Ë  …—UA �  d 	U 
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d ÒJÝ WIFK� 2Ø1 l� å.œUL ÒÇò WM³ł
∫jI� ·UC� 

 iHš – ò .œULÇ ò  ‚öÞ≈ s� ÎU�UŽ 25 bFÐ
 W¾� dO ÒGOÝ Íc�« ·UC*« dJ��« WOL� s� 56%

‰UHÞ_«  U−²M�
 V�U×�  XKÒK
  ¨œôË_«   U−²M�  W¾�Ë  VOK(«  ‰U−0  WLN�  …uDš  —U??Þ≈  w�
 ¨å.œU??L??â??�«ò w??� ·U??C??*« dJ��« WOL� s??� 56%  ¨…b???Š«Ë W??F??�Ôœ ”Ë«d??²??ý
 ÆjI�  dJÝ  WIFK�  2Ø1  vKŽ  Íu²%  å.œU??L??â??�«ò  W³KŽ  X×³�√  YO×Ð
  U−²M� W¾� w� dJ��« ÂuNH� b¹bł s� ·ÒdF½ s×½ ¨…uD)« Ác¼ s� ¡e−�
 dJÝ  –  q¦�®  VOK(«  s�  X�O�  w²�«  dJ��«  Ÿ«u??½√  q�  Ê√  YOŠ  ¨‰U??H??Þ_«

Æå·UC� dJÝò UN½QÐ UNH¹dFð r²OÝ ©WÝËdN*« t�«uH�« s� Ãd²��
 vKŽ eJðd¹ ‰UHÞú� vÒK×L� 1991 ÂUŽ œö³�« w� å.œULÇò WM³ł ‚öÞ≈ -
 h ÒB�  Z²ML�  Æ’Uš  wz«cž  V Ò�d�Ë  t�«uH�«  ”ËdN�  l�  ¡UCOÐ  WM³ł

 vKŽ ‰UHÞ_« b¹uFð s� s ÒJ9 dJ��« WKOK
  U−²M*« ÊUÐ s�R½ s×½ ¨‰UHÞú�
 ÆdOG� qOł cM� WKOK
 …ËöŠ Wł—œ

 w�  s??¹b??z«—  UM²HBÐ  ò  ∫‰uI¹  ”«Ëd??²??ý  V�U×�  ÂU??Ž  d¹b�  ¨5J�²¹≈  wK¹«
 U½—Òd
Ë  UM�U�√  ÊuJKN²�*«  tF{Ë  Íc??�«  Íb×²�«  WNł«u�  U½—Òd
  W¾H�«  Ác¼
 l�  UM²O�UHA�  «ÎdE½  ÆdJ��«  WOL�  iHš  ‰U−�  w�  U ÎC¹√  s¹bz«—  ÊuJ½  Ê√
 vKŽ ·UC*« dJ��« WOL� qO−�ð …d� ‰Ë_ U½—Òd
 ¨‰UHÞ_«Ë q¼_« ¨UMMzUÐ“
 s� ¡eł w¼ …uD)« Ác¼ Æ5JKN²�LK� W×{«Ë  U�uKF� wDF½ w� …u³F�«
  U−²M*« s� b¹bF�« w� dJ��« WOL� qOKI²� ”Ë«d²A� WFÝ«Ë WO−Oð«d²Ý«
  ÆåWCHM� dJÝ W³�MÐ  U−²M� „öN²Ý« vKŽ 5G�U³�«Ë ‰UHÞ_« b¹uFðË

 ⁄U³�√ ÊËbÐ w¼Ë ¨t�«u� f¹—UN� …bŽ l� UNłU²½≈ r²¹ å.œULÇ ò  U−²M�
 ¨‰Ëd²�O�uJ�« WKOK
Ë  UÒ²³¦� ÊËbÐ ¨WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ ¨WOŽUMD�« ÂUFÞ
 ¨p½“  ¨ÂuO��U�  ¨b¹bŠ  ∫qHD�«  — ÒuD²�  WLN�Ë  UNŽu½  s�  …b¹d�  W³O�dð  l�

 ÆA  Ë  D 5�U²OÑ
 Â«dž 2.5 Ω WIFK� 2‹1 ™

  …b¹b'« Ultra HD Matte Lipcolor WK�KÝ
 l�  2016  ¡U²A�  ÁUHA�«  dNE�  b¹bł  s�  ·Òd??F?? Ôð

 Æ WF�ô dOž ÁUHA� WMðU�Ë WFz«— WF�Ôœ
 …dONA�«  åq??łò  ?�«  Z�œ  qLAð  …b¹b'«  ôu�—uH�«
  ¨W¹u
  Êu??�  ⁄U??³??�√  ¨W??K??�U??�  WODGðË  wMž  dNE*
 WAFM*« qO½Uç�« W×z«—  «–Ë WOKL� ÊuK�« ·«dÞ√
 Îö�UJ²�  «Îd??N??E??�  wHCð  w??²??�«  U??$U??*«Ë  ¨W??¹u??I??�«Ë
 dLŠ√ r??K??
 ¨ÁU??H??A??�« W??¹U??L??Š V??½U??ł v??? �≈ ÆU?? ÎO??�U??¦??�Ë
 s�  Ì‰U??šË  100%  qł  WOłu�uMJ²Ð  wMž  ÁUHA�«
 WOKL*«  WÐuÞd�UÐ  U ÎÝU�Š≈  `M1  Íc??�«  lLA�«

 Æ qNÝ s¼b�
  ¨…b???¹b???ł Ê«u??????�√ 8 ÷d???F???ð …b????¹b????'« W??K??�??K??�??�«
 w�  W??{u??*«  l??O??ÐU??Ý√  w??�   UNłu²�«  l??�  výUL²ð
 `M1 b¹b'« rOLB²�« Æ r�UF�« w� W{u*« r�«uŽ
 ÁUHA� «ÎdO¦� «ÎdNE� wDF Ôð w²�« WIO
œ s¼œ WO�U ÒF�

Æ WF�ô dOž W
dA Ô�

 ¨W????O????*U????F????�« ÃU?????O?????J?????*« W?????
ö?????L?????Ž
 dLŠ√  WK�KÝ  oKD Ôð  REVLON
 ◊uD) Î«—«dL²Ý« ¨…b¹bł ◊U� ÁUHý
⁄U??³??�_U??Ð W??O??M??G??�« ÁU??H??A??�« d??L??Š√
Ultra HD Matte Lipcolor

 w�  ◊U??�  ÁU??H??ý  d??L??Š√  WK�KÝ  ‰Ë√
 WO ÒMž Ê«u???�√  8  qLAð w??²??�«  W??�—U??*«
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“b�U½Ëb�U� w� «dOš√Ë
r�{ ÍbKÐ f³OAðË qBÐ  UIKŠ

 f³OAðË  qBÐ   UIKŠ  ∫s¹b¹bł  5−²M Ô�  «dšR�  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XŠdÞ
 qB³�«  UIKŠ ŸU³ Ôð  ÆÂËb¹Ë ÂËb¹ ÒwNý rFÞË eO2 qJAÐ b¹bł f³OAð ∫r�{ ÍbKÐ
 12.90 ∫qBÐ  UIKŠ dFÝ  ∫» U¼bŠu� Ë√ W³łuK� W�U{S� r�C�« ÍbK³�« f³OA²�«Ë
 2.90  ∫W³łu�« w� f³OA²�« q¹b³ð bMŽ Ë√ ₪ 19.90 ∫r�{ ÍbKÐ f³OAð dFÝ Æ ₪

W¹œUŽ W³łË w�  ₪ 5.90 Æ…dO³� W³łË w� ₪ 3.90 Æ WL�{ W³łË w�  ₪

°ÎUC¹√ WOÐdF�« WGK�UÐ “b�U½Ëb�U� oO³Dð ¨…d� ‰Ë_

 ÆWOÐdF�« WGK�UÐ …b¹b'« WGOB�UÐ “b�U½Ëb�U�  UO³KÞ oO³Dð °œö³�« w� …d� ‰Ë_
 q�Ë W�uNÝË WÞU
³Ð œö³�« w� “b�U½Ëb�U� rFD� q� s� VKD�« rJ½UJ�SÐ ÂuO�« s�
 °WKCH*«  “b�U½Ëb�U�   U³łË  «u³KÞ«  WDO
Ð   «uDš  lC³Ð  ÆWOÐdF�«  WGK�UÐ  «c¼
 ¨PAYPAL   »U
Š  WDÝ«uÐ  Ë√  œUL²Ž«  W�UD³Ð  «uF�œ«  ¨W³łu�«Ë  rFD*«  «Ë—U²š«
 w� Ë√  pF� cšú� ¨rFD*UÐ W³łu�«  ‰ËUM²� «uKCHðË ådOC×²�UÐ «Ë√b??Ð«ò «uDG{«
 ¨ U�U{≈  «Ë—U²š«  ÆrFD*«  w�  UL�  U�U9  oO³D²�«  w�  rJ²³łË  «u³�—   Æn??¹«—œ  „U??*«
 w�  r??ŽU??D??�Ë   U??³??łË  ¨W??K??�U??�   UO³KÞ  kHŠ  U??C??¹√  rJMJ1  Æ»Ëd??A??�Ë   UBK
 ‰UŠ w�  °rJÐU
Š vKŽ h�ý …uŽœ rJMJ1 ÆVKD�« s�“ …b� dOBI²� åÊuKCH*«ò
 ¨WO³KD�« e�— rN� «uKÝ—√ ¨oO³D²�UÐ «uF�œ«Ë «u³KÞ« ¨rJ½œuÐ rFDLK� r�œôË√ ÂËb�

Æ…œËbF� ozU�œ ‰öš WO³KD�« rN� ÂbIMÝË
ø“b�U½Ëb�U� oO³Dð s� VKD½ nO�

 s� Ë√ pF� cšú� ¨rFD*« w� ”uK'« «Ë—U²š« •  qCH� Ë√ V¹d� rFD� «Ë—U²š« •
 W�UD³Ð  «uF�œ«  •  WOMG�«  ÂUFD�«  WLzU�  s�  WKCH*«  rJ²³łË  «u³�—  •  Æn??¹«—œ  „U??*«
 Âö²Ý« bFÐ • ådOC×²�UÐ «Ë√bÐ«ò «uDG{« • PAYPAL »U
Š WDÝ«uÐ Ë√ œUL²Ž«
 s�  «uF²9Ë  rFDLK�  «uNłuð  ¨å…e¼Uł  WO³KD�«ò  ÊQÐ  rJLKFð  oO³D²�«  s�  W�UÝ—
 d−²� w� McDonaldßs Israel sŽ «u¦×Ð« ÆozU�œ ‰öš Í—uDÝ_« ‰U¹Ë— „U*«

°…b¹bł WK×Ð WOÐdF�UÐ “b�U½Ëb�U� l�u� U³¹d�    ÆqÐ√ Ë√ qłuł

øÊuLO�uÐ «u³×²Ð
 ÊuLO�uÐ W³F� 16

“b�U½Ëb�U� w� «u�UM²
²Ð
 

 l�  W¹b¼  W³F�  –  ÊuLO�uÐ  s�  WHK²��  W³F�  16  Ÿ“u??ð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý
  œU²Ž« w²�« …œËœu�«Ë WÐu³;« v�Ôb�« ‰uŠ WBI�« À«bŠ√ —Ëbð qO� wÐU¼ W³łË q�
 ÊuLO�uÐ  W³F�  16  Êü«  «uFLł«  Æ  dNE¹  Âu¹   «–Ë  ¨UNÐ  WDO;«  oÞUM*«  w�  VFK�«
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ ÆqO� wÐU¼ W³łË q� l� WÐu³;« POKEMON

WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w�
HYPERLINK “http∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar” wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š qO� wÐU¼ W³łË q� l� “b�U½Ëb�U� ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

w*UF�« qHD�« Âu¹ ‰uKŠ l� UM�«eð
 w�U(« ÂUF�«Ë W�UŠ  100 ? �« ÈbFð ‰UHÞô«  UO�Ë œbŽ

bFÐ t²M¹ r�
 

 X??H??A??� ¨w????*U????F????�« q???H???D???�« Âu?????¹ ‰u???K???Š l????� U???? ÎM????�«e????ð
 ÂUF�« «c¼  UODF� sŽ ‰UHÞ_« ÊU�_ “ÂdODÐ“W
ÝR�
  UÐU≈ w� UŽUHð—«  k×Kð w²�«Ë ‰UHÞ_«  W�öÝ ‰uŠ
 ‰b²
 Ô¹Ë  Æ…bLF²� dOž  UÐUù« V³
Ð »dF�« ‰UHÞ_«

 wI�  ÂuO�«  v²ŠË  2016  ÂUF�«  W¹«bÐ  cM�  t Ò½√  ¨“ÂdODÐ”  UN²HA�  w²�«   UODF*«  s�
  u�  qLA¹  ô® U�dD�«Ë   UŠU
�«Ë  XO³�«  w�   UÐU≈  ¡«Òd??ł  rNŽdB�  ÎöHÞ  106
 ÊuL²M¹  ôU??H??Þ√  rNMOÐ  s??�  23  ¨UOÐdŽ  öHÞ  48  w??�«u??Š  rNMOÐ  s??�  ©TłUH*«  l?? Ò{Ôd??�«
 190 u×½ qË w�U(«  ÂUF�« ‰öšË t½« UC¹«  UODF*« dOAð UL� ÆÍËb³�« lL²−LK�
 rNMOÐ s� n�√  24  u×½ dD{≈ ¨‚dD�«  Àœ«u??Š V³
Ð ¨Δ—«uD�«  W�dž v�≈  qHÞ n�√

ÆbFÐ wN²M¹ r� 2016 ÂUF�« Ê« rKF�« l� ¨Δ—«uD�« ·dž w� WK¹uÞ …d²H� ÀuJ*«
 …bLF²� dOž  UÐU≈ W−O²½ 5�u²*« œôË_« s� 60% w�«uŠ »dF�« œôË_« q ÒJA¹Ë «c¼
 s�Ë UL� ÆjI� 26% qBð ‰UHÞ_« 5Ð rN²³
½ ÒÊ√ rKF�« l� ¨…dOš_«  «uMÝ Àö¦�« w�
 W³
M�«  l� W½—UI� dO¦JÐ d³�√ W³
MÐ ÊuÐUB¹ ÍËb³�«  lL²−*« w� œôË_« Ê√ XHK*«
 nOB�« WKDŽ ‰öšË t Ò½√ v�« UC¹√  UODF*« dOAðË «c¼ Æœö³�« w� œôËú� WO�ULłù«
 WIÐU
�«  «uMÝ lÐ—_« ‰öš ÍuM
�«  UO�u�« ‰bF� Ê« rž— ¨«b�Ë 25  w�uð WO�U(«
 …U�Ë W�UŠ 14  bNý 2016  ÂUF�« ÒÊS� U ÎIÐUÝ d�– U� v�≈ W�U{≈  Æb??�Ë 22  w�«uŠ ÊU�
 Í«  ¨WIÐU
�«  l??Ð—_«   «uM
�«  ‰öš  U¹uMÝ   ôU??Š  9?Ð  W½—UI�   4≠0  qOł  s�  ‰UHÞ_
 «c¼ ÆU¼d�– WH½ü« ‰UOł_« W¾� s� ‰UHÞ_«  u�  ôUŠ w� UO³
½ ÿu×K� ŸUHð—« „UM¼
 rž— ¨‚dž Àœ«u( «u{dFð …—u�c*« qO'« W¾� s� 50% w�«uŠ Ê√  UODF*« XHA�Ë
 ‰UHÞô« ÊUO
½ Àœ«uŠ ’uB�Ð U�√ Æ30% v�≈ qBð ‰UHÞô« qL−� s� rN²³
½ Ê«
 W¾�  w�  U??�√  Æ100%  w�«uŠ   4 –  0  qOł  s�  ‰U??H??Þô«  W³
½  XKJý  bI�  …—UO
�«  w�
 w� qO'« s� W¾H�« Ác¼ ŸuK{ w� ÿu×K�  ŸUHð—« p�UMN� ÂUŽ 17 ≠ 15 5Ð U� qO'«
 ÊU�√Ë W�ö
� WOMÞu�« WD)« d¹d9 «ÎdšR� W�uJ(«  —Òd� p�– v�≈ Æ‚dD�« Àœ«uŠ
 U¹uMÝ qJOý 5¹ö� 10?Ð  —bIð WO½«eO� ŸËdALK� W�uJ(« XBBš ÔYOŠ¨‰UHÞ_«
 Ÿu{u*«  W�uJ(«  lC²ÝË  Æ‰UHÞú�  ÊU??�_«  e¹eFð  ·bNÐ  ¨ «uMÝ  fLš  —«b�  vKŽ
 ¨WOÐd²�«  ¨W×B�«  …—«“Ë  ªUNMOÐ  s�   «—«“u???�«  s�  œbŽ  W�—UA0  ¨UN�ULŽ√  ‰Ëb??ł  vKŽ
 s�  ‰UHÞô«  ÊU??�«  Ÿu{u�  vKŽ  œd�  WD)«  Ác¼  wðQðËÆwŽUL²łô«  ÁU�d�«Ë  œUB²�ô«
 qO¼Qð  ¨‰UHÞ_«Ë  w�U¼_«  wŽË  l�—  sLC²²Ý  YOŠ  W�Ëb�«   U
ÝR�Ë   «—«“u??�«  q³�
 UN²Nł s� ÆU¼dOžË WIOLŽ ÀU×Ð√Ë  U�uKF� lLł ¨WO²×²�« vM³�« 5
% ¨5B²��
  UNðUL¼U
�  vKŽ  ¨ÊuDOÐ≠UÝUÝ   UFH¹  X
OMJ�«  uCŽ  “ÂdODÐ”  W
ÝR�   dJý

ÆX
OMJ�« …bMł√ vKŽ ‰UHÞ_« ÊU�√ Ÿu{u� l�b� …dL²
*«

 ÊuMH�«Ë W�UI¦�« w�UO� vŽd¹ qO²M�d� pMÐ
 W¹UŽdÐ ÂËdJ�« b−� w�

 ÂËdJ�«  b−�  w�  s¹dOš_«  5Žu³Ý_«  w�  rO�√
 s¹dAð w�UO� ¨ÊuMH�«Ë W�UI¦�« w�UO� ÊUłdN�

 ÆX×MK� ÷dF�Ë  Uý—ËË
 q??ł√ s???� «Îd??O??¦??� r??¼U??
?? Ô¹ Íc????�« q??O??²??M??�d??� p??M??Ð
 ÷u??N??M??K??� …d???O???³???� W???O???L???¼√ w???? �u????¹Ë l??L??²??−??*«
 ‰UH²Šù«  «cN�  W¹UŽ—  ÂÒb??�  ¨rOKF²�«Ë  WOÐd²�«UÐ

 Æ…bK³�« w� eOL*«
  UOB�A�«  s??�  b??¹b??F??�«  q??H??(«  w??�  „—U????ýË
 b−�  Ÿd??�  d¹b�  ¨»U???¹–  ÂU
Š  bO
�«  ∫rNMOÐË
 szUÐe�« s??� b??¹b??F??�«Ë 5??H??þu??*« r??�U??ÞË ÂËd??J??�«

 Æ…—U Ò
�«Ë …bOF
�« ¡«uł_UÐ «ÎdO¦� «uF²L²Ý« b�Ë Æ…bK³�« w�U¼√Ë
 tð—œU³�  vKŽ  pM³�«  dJý  ¨ÂËdJ�«  b−�  wK;«  fK−*«  fOz—  ¨w³OK  rOKÝ  bO
�«
 tð—œU³� w� …dO³� WOL¼√ w�u¹ pM³�« ÊQÐ `{«u�« s� t½QÐ b�√Ë ¨qH(« ÕU$≈Ë W�U�ù
 U ÎC¹√ Àb Ò% b�Ë ÆÂUŽ qJAÐ UNK� WIDM*« w�Ë ’Uš qJAÐ …bK³�« w� lL²−*« `�UB�
 ∫·U{√Ë ¨qH(« w� ·uOC�« s� b¹bF�« W¹ƒdÐ bOFÝ t½QÐ ‰UI� »U¹– ÂU
Š bO
�«
 ÆqO²M�d� pM³� UMKO¦9Ë UM¼ U½œułuÐ ¡«bFÝ ¨…bK³�« w� qO²M�d� pMÐ wK Ò¦2 s×½ò
 ÆÊUłdN*« Á—UŁ√ Íc�« dO³J�« ÂUL²¼ù«Ë 5�—UA*« s� …dO³J�« œ«bŽ_« W¹ƒdÐ ¡«bFÝ s×½
  özUF�« W¹ƒ— qOL'« s�Ë ¨lz«— d�√ u¼ œôËú�  UÞUA½Ë  UO�U ÒF� l� W�UI¦�« Z�œ
 Æ÷ËdF�UÐ ¨WHK²�*«  UO�U ÒFH�« w� rN²�—UA* ¡«bF
�« œôË_«Ë qH×K�  dCŠ w²�«
 vKŽ ·dF²½ Ê√Ë WHK²�� ¡«ułQÐ 5BK�*« UMMzUÐeÐ wI²K½ Ê√ U½bF
Ô¹ò ∫ »U¹– b�√Ë
 r�uŽb½Ë UMŽËd� w� r�«d½ Ê√ UM�d ÒA¹ ÆUMMzUÐ“ WLzU� v�≈ bFÐ «uLCM¹ r� s¹c�« ¡ôR¼
 ÆUMMzUÐ“ UNOKŽ qB×¹ w²�« …bO'« WK�UF*«Ë WOMN*«Ë WOB�A�« W�b)« s� l²L²K�
 tKLŽ  v??�≈  W??�U??{ùU??Ð  ¨lL²−*«  `�UB�  t²L¼U
�Ë  tðUÞUAMÐ  s�R¹  qO²M�d�  pMÐ
 »uM'« v�≈  ‰ULA�« s� lÝ«u�«  U½—UA²½UÐ d�²H½ Ê√ ÎöF� lOD²
½ s×½ ÆÍ—U−²�«
 b−� ŸËd� w� s×½Ë ÆlL²−*« qł√ s�  UO�U ÒFH�« s� b¹bF�UÐ ÂUOI�« s� UMMJ1 Íc�«Ë

 Æ ålL²−*« rŽœË …bŽU
� ·bNÐ s¹b¼Uł qLF½ ÂËdJ�«

å—«u½—ò WJ³ý XO½«uŠ v�≈ qB¹ åÍb¹«d� „öÐå U¹d²A*« bOŽ
 ¨X½d²½ô« vKŽ å—«u½—ò WJ³ý l�u� w� w*UF�«  U¹d²A*« Âu¹ tIÒIŠ Íc�« ÕU−M�« bFÐ
 5JL²�  åÍb¹«d�  „ö??Ðò  w*UF�«   UFO³*«  Âu¹   ôUH²Š«  v�≈  ÂULC½ù«  å—«u??½—ò   —Òd??�

 Æv
M Ôð  ô   U¹d²A�  WÐd−²Ð  ŸU²L²Ýù«  s�  UNMzUÐ“
 dL²
ðË  24.11  w�  åÍb¹«d�  „öÐò  ?�«   UO�U ÒF�  √b³ð
 l²L²�«  szUÐe�«  lOD²
¹  U¼—UÞ≈  w�Ë  ¨28.11  W¹UG�
 ÃÆ‘  99.90  ???Ð  f??Ðö??�  U²FD�  ∫W???Ð«c???ł  W??K??L??Š  s??�
 Ê√  lOL−K�  `O²ð  WKL(«  Æ¡U???¹“√  lD�  WKOJAð  vKŽ
 «Îbł  W??¾??�«œË  W¹dBŽ  ¡U??¹“Q??Ð  rN
Ðö�  W½«eš  «ËœÒb??−??¹
 ¡U²ýØn¹d) —«u½— WŽuL−� ‰öš s� œ—U³�« ¡U²AK�
 XO½«uŠ lOLł w� ‰uFH*« W¹—UÝ WKL(« Æ17Ø2016

°WdH�« «uðÒuHð ôË «uK ÒCHð ÆWJ³A�«

 bOFÐ ‰UH²Šô« t²�—UA* r�uŽb¹ UHOŠ wKOz«—eŽ ÊuOM�
 Black Friday w*UF�«  U¹d²A*«

 UM�  s??�Ë  øt
Ðö�  W??½«e??š  U??? Î�Ëœ  œb−¹  Ê√  V×Ô¹  ô  U ÒM�  s??�
 b¹b'« r??Ýu??*« w??� W??U??)«  ö??L??(« ‰ö??G??²??Ý« V×¹ ô

ÆUNM� …œUH²Ýù«Ë
 ‰UH²Šô«Ë  tO�«  ÂËbIK�  r�uŽb¹  UHOŠ  wKOz«—eŽ  ÊuOM�
 w²�«Ë  åÍb??¹«d??�  „ö???Ðò  W³ÝUM0  W??U??š    UFO³�  ÂU??¹Q??Ð
 W
L) ÊËÒuŽb� r²½√ Æ25.11 v²ŠË 21.11 s� Íd−²Ý
  U�—U*«Ë  UJ³A�« s� œbŽ w� WO½uM'«  öL(« s� ÂU¹√
 WF²2 ¡«dý WÐd& rJ� d�uð w²�« ¨ÊuOMJ�« w� …œułu*«

 s�  WKOJAð  «Ëb???&  Ê√  rJ½UJ�SÐ  ¨Ÿu??³??Ý_«  ‰ö??š  ¨p???�–  v??�≈  W??�U??{ùU??Ð  Æv
Mð  ôË
ÆWdH�« «uðÒuHð ôË «uKCHð ÆUHOŠ wKOz«—eŽ oO³Dð w� W¹dB(«  U½uÐuJ�«

 ozUIŠ  10 sŽ ÕdAð „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« w� W*UF�«
WŽUM*« “UNł sŽ …dO¦�

 XO½Ë—  l�  «u�dFð  ¨ UÝËdOH�«  s�  U??½œôË√  wL×½  Ê«  sJ1  ¡U²A�«  qB�  »«d²�«  l�
Æ WŽUM*« “UNł sŽ …dO¦� ozUIŠ 10 vKŽ „öOLOÝ W−²M�  uÐ≈ ¨WOLKŽ …d¹b� ¨n¹Ëœ

 s¹bŽU
�  bOM&Ë  …«eG�«  5¹ö�  hO�Að  vKŽË  ·dF²�«  vKŽ  —œU�  UML
ł  w�  Æ1
ÆU½UL
łQÐ s¹dC*« …«eG�« ÂbN� 5Uš

 r
'«  s ÒJ1   «bC²
*«  hO�Að  ÆW³¹dž   «bC²
0  Êu�dF¹  …«eG�«  ¡ôR¼  Æ2
 WŽUM*« “UNł w� Èdš√ U¹öš bOM& w�  «œUC� vŽbð WMOF�  UMOðËdÐ d¹uDð s�

ÆÕU²H*«Ë qHI�U� U�U9  «bC²
*UÐ  «œUC*« j³ðdð ÆV¹dG�« œdÞ ·bNÐ
 ÀËbŠ ‰UŠ w� Æå·UAJ½ô« …d�«–å?Ð ·dF¹ U� vKŽ eJðd¹ wLCN�« “UN'« qF� œ— Æ3
 bFÐ ULO� t�b�²
¹Ë Í“UG�« hO�A²� …œb×� …d�«– WŽUM*« “UNł Z²M¹ Âu−¼ ‰Ë√

Ædš¬ Ëež ÀËbŠ ‰UŠ w�
 ¨…bŽU³²�  «d²H� ÷«d�_UÐ »UB¹ s� „UM¼ dšô h�ý s� WŽUM*« “UNł nK²�¹ Æ4

ÆWÐ—UI²�  U�Ë√ w� ÷dLK� W{dŽ r¼ s� „UM¼Ë
∫‰UHÞ_UÐ WU)« WO�U{ù« —u�_« iFÐË

 Ê√  p�–  ¨5G�U³�UÐ  W½—UI�  WOÝËdOH�«  ÷«d�_UÐ  WÐUû�  W{dŽ  d¦�√  ‰UHÞ_«  Æ5
ÆrNL²łUN� w� Ÿ—U
¹ ôË «—u� …«eG�« h�A¹ ô rNL
ł

 WDÝ«uÐ  UOL×�  ÊU�  YOŠ  t�√  sDÐ  w�  —uNý  WF
²�  YJ�  Ê√  bFÐ  qHD�«  b�u¹  Æ6
ÆÀuK� ÷d� ÍQÐ »UB¹ r� «c� ¨wŽUM*« U¼“UNł

 Æ…œôu�«  bFÐ  lOÐUÝ√  …bF�  …dA²M*«  ÷«d??�_«  b{  WOŽUM�  W¹UL×Ð  ‰UHÞ_«  rFM¹  Æ7
 ô p�– sJ� ªÂËd²
�uJ�« w�Ë Â_« Âœ w� …œułu*«  «œUC*« s� W³
²J� WŽUM*« Ác¼

Æ÷«d�_« s� WK�U� W¹ULŠ sLC¹
 œbF� ‰UHÞ_« ÷dF²¹ Æ8
 w�   «bC²
*«  s�  dO³�
 b??¹«e??²??¹ w???²???�«Ë ¨r??N??²??¾??O??Ð
 ÷d???F???²???�« b???M???Ž U????¼œb????Ž
 w??J??� Æ…b????¹b????ł  «e????H????;
 v?? K??Ž¨ W???¹U???L???(« Íu????I????½
 —uD²¹ Ê√ wŽUM*« “UN'«

ÆWŽd
Ð
 Íu???�  W???ŽU???M???�  “U???N???ł  Æ9
 w??L??C??¼ “U????N????−????Ð √b????³????¹
 s�  %70  u??×??½  ÆÆr??O??K??Ý
 rJKHÞ  bMŽ  WŽUM*«  “UNł

 rJKHÞ  bMŽ  wLCN�«  “UN'«  W�öÝ  vKŽ  ÿUH(U�  «c�  ÆwLCN�«  “UN'«  w�  œułu�
Æt¹b� wFO³D�« WŽUM*« “UNł W¹uIð w� r¼U
¹

 “UNł W¹uIðË ¡UMÐ w� r¼U
ð  U³�d� vKŽ Íu²×¹ Advance Plus „öOLOÝ Æ10
∫WŽUM*«

Ær
'« U¹öš W�öÝ vKŽ ÿUH(« w� r¼U
ð –  U²½œu
�Ë√ w²½√ •
 s� X½bO
�Ë√ w²½√ vKŽ Íu²×¹ Íc�« œö³�« w� bOŠu�« Advance Plus „öOLOÝ

Æ5MOF�« W×B� Í—Ëd{ t½√ błË Íc�« ¨5¾ðu� Ÿu½
 W¹UL(« W¹uIð rŽbðË WI¹b rOŁ«dł u/ l−Að ≠ GOS  Ÿu½ s� WOz«cž ·UO�√ •
 qHÞ  “«dÐ  t³A¹  “«dÐ  ZO
½  vKŽ  ‰uB(«  w�  r¼U
ð  ¨W�U{ùUÐ  ÆqHDK�  WOFO³D�«

Æl{d¹
 Ÿu½ s� WOz«cž ·UO�√ l� UN−�œ qJA¹ w²�«Ë ≠ ™BÆ lactis  Ÿu½ s� UJOðuOÐËdÐ •
 qOKIð  w�  r¼U
¹  «cNÐË  WŽUM*«Ë  rCN�«  Í“UNł  W×  rŽb¹  UOK�UJð  U−�œ  GOS

Æ‰UNÝù«Ë W½u�
�«  ôUŠ
 ÃU²½≈ vKŽ r
'« …—b� s� b¹eð ÆÂ_« VOKŠ w� …œułu*«  U³�d� ≠  «bOðuOK�uO½ •
 ‰UNÝù«   ôU??Š  qOKIð  w�  r¼U
ð  UN½√  UL�  ¨÷«d??�_«   U³³
�  ÂËUIð  w²�«   «œUC*«

ÆWŽUM*« “UNł U¹öš ÃuC½Ë
 X²³Ł√  w²�«  WOLJ�«Ë  W³O�d²�UÐ   «bOðuOK�uO½  vKŽ  Íu²×¹  Íc�«  œö³�«  w�  bOŠu�«

 Æ‰UHÞ_« Èb� WŽUM*« “UNł —uDð w� r¼U
ð UN½√ ÎUOLKŽ
ÆbFÐ U�Ë 2 WKŠd� s� ™

 r??�U??Þò  ‰  t??łu??²??�«  rJM1  W??O??Ðd??F??�«  WGK�UÐ  pKHÞ  W¹cG²Ð  oKF²¹  ULO�  ‰«R???Ý  Í_
 n??ðU??N??�« v?? K??Ž W??¹c??G??ð  U??O??zU??B??š« q??L??A??¹ Íc????�«Ë Æ„ö??O??L??O??
??� l??ÐU??²??�« å5??B??²??�??*«

Æ1800≠65≠65≠01 w�U²�«
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