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بحسب تصنيف صحيفة "ذا ماركر"

النائب دوف حنني واحد من  100شخصية األكثر تأثير ًا لإليجاب في البالد
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@kul-alarab.com
أعلنت صحيفة "ذا ماركر" االقتصادية االسرائيلية وعلى
ع��ادت�ه��ا ف��ي ك��ل ع��ام عشية رأس السنة العبرية ع��ن قائمة
ال -100شخصية األكثر تأثيرا ً بشك ٍل إيجابي على املجتمع
االسرائيلي .ومن بني الشخصيات ال -100األكثر تأثيرا ً مت
ادراج اسم النائب من اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة،
د .دوف حنني.
هذا وأوضحت الصحيفة ان ادراج إسم النائب حنني ال يتوقف
على نشاطه الكبير واملثابر في مجاالت مختلفة من خالل
عمله كنائب في الكنيست بل يتعدى ذلك الى استطاعته طرح
أكبر كمية من اقتراحات القوانني من بني األعضاء ال-120
للكنيست واستطاعته إقرار عدد كبير نسبيا ً من القوانني البيئية
واالجتماعية بعمله املثابر.كما خصت الصحيفة واملجلة عمل
النائب حنني ونشاطه ضد العديد من الظواهر واملآسي التي

يعارضها بشكل مبدئي :من نشاطه املثابر ضد االحتالل الى
نشاطه ودوره احلاسم بإسقاط مشروع فيسكونسن سيء
الصيت والعمل على حتسني املواصالت العامة في مختلف
أنحاء البالد ونشاطه املثابر وعمله على إق��رار أكبر عدد من
القوانني البيئية في البالد باإلضافة لعمله املثابر ضد طرد
أطفال العمال األجانب من البالد وغيرها من القضايا السياسية،
االجتماعية والبيئية.هذا وعقب النائب حنني على اختياره
ضمن القائمة بالقول" :طبعا ً انا فرح لهذا االختيار ولكن يجب
التذكير دائما ً ان هذا التكرمي واالختيار هو ليس لي شخصيا ً
وامنا لطريق ولعمل كوادر جبهتنا وحزبنا بشك ٍل عام .أعتقد ان
هذا التكرمي يثبت مرة أخرى ان باستطاعتنا رغم كل الظروف
الصعبة واملأساوية التي حتيطنا التأثير على واقعنا لألفضل
بقدر اإلمكان .وه��ذا التكرمي يدفعنا جميعا ً رفاقا ً ورفيقات
لالستمرار بنضالنا الصحيح واحملق نحو عال ٍم أفضل".

االقتصادي سامي ميعاري لـ"كل العرب":

م � �ص� ��اري� ��ف ال � �ع� ��ائ � �ل� ��ة ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة س �ت �ص��ل
ث� ل��اث� ��ة اض � �ع � ��اف ب �س �ب ��ب اج � �ت � �م� ��اع ث ل��اث
م�ن��اس�ب��ات ه��ام��ة ،رم �ض��ان ،ال�ع�ي��د وامل ��دارس
٭ع��ل��ى ال��ع��ائ�لات ان تضبط استهالكها ومصروفاتها
وفق مداخيلها واال دخلت في عجز مالي ألشهر طويلة

من :زيدان خاليلة
ان ح�ج��م م��ا تنفقه االس� ��رة خ�ل�ال املناسبات
املتزامنة ف��ي ه��ذه االي ��ام وه��ي رم�ض��ان وعيد
الفطر السعيد وال �ع��ودة ال��ى امل ��دارس سيكون
اكبر بكثير مما تنفقه االسرة ،وتصل الى ثالثة
اضعاف مصروفاتها العادية اي اذا كان معدل
املصروف ألسرة ما  2000شيكل فانه سيصل
في هذه االيام الى  6000شيكل مما يعني بأن
دخل االسرة سيوزع على  16شهرا اذا ما اضفنا
لها مصاريف عيد االضحى وبالتالي فمما ال شك
فيه فان اصعب ما يواجه املواطن خالل االيام
القادمة ان تتزامن هذه املناسبات الهامة الثالث
رمضان والعيد واملدارس ،وتكمن الصعوبة في
ان كل من هذه املناسبات تتطلب ميزانية خاصة
وبالتالي فان اجتماعها في وقت متقارب يعني
ازمة ال تفلت منها اي اسرة.
وبالنسبة الماكن التسوق قال د .ميعاري :ان
االسواق واحملالت التجارية سوف تشهد ارتفاعا
باألسعار على جميع السلع االستهالكية وخاصة
امل�لاب��س وامل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وال �ه��داي��ا والعطور،
وتشهد البلدات العربية تزايدا ملحوظا في عدد
احمل�ل�ات التجارية الفخمة ال�ت��ي ت�ع��رض ارقى
امل��ودي�لات العاملية وال�ت��ي تستهوي العائالت،
ول�ك��ن ه�ن��اك اس��واق��ا شعبية زبائنها يبحثون
عن اسعار تنافسية تناسب مدخولهم ،دون ان
يشكل التسوق فيها عبئا ماليا يضاف الى اعباء
امل�ص��روف��ات االخ ��رى اليومية خ��اص��ة ف��ي ظل
االسعار املرتفعة.

سامي ميعاري
وبسبب هذه الظروف على العائالت ان تعرف
كيف تواجه نفقات العيد وغيرها عن طريق ضبط
ميزانيتها ،والتوفيق بني املدخول واملصاريف
وال��وع��ي لثقافة االس�ت�ه�لاك ،واال ف��ان االسرة
س �ت��دخ��ل ف ��ي ع �ج��ز م��ال��ي س� ��وف ي��ؤث��ر على
استهالكها في االشهر القادمة ،ونحن نتحدث
عن اسرة ذات  5انفار مبعدل  4000شيكل دخل
شهري وعليه فانني اوصي..
 )1مراجعة حسابات االستهالك واملصاريف
قبل امت��ام عملية الشراء )2 .ضبط املصاريف
حسب املدخول وليس حسب الرغبة )3 .وضع
خطة لالنفاق ملواجهة االلتزامات الفجائية )4 .
البحث عن مواد بأسعار معقولة ،بدل اللهث على
احملالت الفخمة )5 .عدم االجنرار وراء الدعايات
التجارية املغرية.

www.alarab.net

