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لم يتردد ممثل االّدعاء العسكري لالحتالل في إعطاء 
رده الواضح لقاضي محكمة االستئناف في معسكر 
البّينات  جميع  بفحص  قمنا  «بأّننا  جازًما:  عوفر 
املكشوفة واملتوفرة في ملف الدكتور عماد البرغوثي 
وخلصنا إلى استنتاج بأّنها غير كافية لتقدمي الئحة 
اّتهام بحقه بتهم الّتحريض، فما كتبه على صفحته 
التهمة وال  لتثبيت  يرقى  الفيسبوك ال  في  اخلاصة 
يضمن إدانته في احملكمة، وعليه فالنيابة العسكرّية 
تصر على ضرورة إبقائه في السجن ملدة ثالثة أشهر 
كما أمر القائد العسكري حني وقع على أمر اعتقاله 
خطورته  بدرء  كفيل  القضبان  وراء  فوجوده  اإلداري، 
وحتييد إمكانية مساسه في أمن وسالمة اجلمهور.»

لم يقتنع القاضي برد النيابة وحاول أن يشرح للمدعي 
العسكري الذي كان يرافع بحماس احتاللي فولكلوري، 
السجن  في  األسير  إلبقاء  مقنًعا  ا  سبًب يجد  ال  أنه 
ال سيما وهو يعمل محاضرًا معروًفا على مستوى 
خاصة  صفحة  خالل  من  الرأي  عن  فالّتعبير  كبير، 
مبواطن في واحدة من شبكات التواصل االجتماعي لن 
ا كافًيا لسجن ذلك الشخص إدارًيا، حتى  يكون سبًب

إذا لم نستسغ ما كتبه أو صرّح به. 
قرر  الفائت  اخلميس  يوم  املرافعات ظهيرة  نهاية  مع 
محامًيا،  املدنية  حياته  في  يعمل  والذي  القاضي، 
اإلداري  االعتقال  أمر  بإبطال  وقضى  استئنافي  قبول 
حّيز  ـــراره  ق يدخل  أن  على  البرغوثي  عماد  بحق 

التنفيذ يوم األحد 29/5 املنصرم. 
يفرج  لم  القضاء.  ذلك  وبئس  ميكياڤيلي  الله  رحم 
البرغوثي كما كان متوقًعا ففي ساعات  عن عماد 

إلى  عوفر  سجن  من  عماد  ُسحب  الباكر  الصباح 
مقابلة رجال األمن، وأخضع إلى جلسة حتقيق قصيرة، 
ومن عندهم نقل مباشرة إلى قاعة احملكمة العسكرية 
في عوفر ليسمع هناك أن النيابة العسكرية تقدمت 
فيها  له  تنسب  عريضة  طويلة  اتهام  بالئحة  ضده 
حتى  السجن  في  بإبقائه  وتطالب  التحريض،  تهمة 

نهاية اإلجراءات القانونية ضده.
بعريها  القصة  تكشفت  االتهام  الئحة  مراجعة  من 
وخبثها وعبثيتها. صفحته اخلاصة على الفيسبوك 
ما  وكل  اّتهامه،  لالئحة  قامع،  قاهر  بقدرة  حتولت، 
حتريضية  ــادة  م االحــتــالل  بعرف  صــار  عليها  نشره 
خطيرًة. فالنائب العام قام، عملًيا، بنسخ «بوستاته» 
التي كان يكتبها، في مناسبات مختلفة، معّبرًا عن 
رأيه في حدث استفزّه أو حادث آمله أو حديث لم يبق 

ا. لصبره حًظا فنتأت أشواكه شوًقا وأماني وغضًب
البرغوثي  عماد  الدكتور  قضية  تكن  لم  الواقع  في 
العام  أواسط  فمنذ  األخيرة،  تصبح  ولن  األولى،  هي 
ّية  االحتالل والــقــدر  القضاء  أجهزة  شرعت  املنصرم 
مبواءمة جاهزّيتها ومعّداتها ملواجهة هجمات جحافل 
لالحتالل،  املناهضني  و»التويتريني»  «الفسابكة» 
والذين مضوا يقارعون موبقاته ببوستاتهم واليكاتهم 
وأشعارهم وكاريكاتيراتهم وما شابه، اجلهات املختصة 
كما  الظواهر  لهذه  للتصدي  مسعاها  في  استعدت 
على  سيشرف  بل  يشيخ  ال  احتالل  بخبرة  يليق 

خمسينه بعد قليل وهو بكامل رصاصه والغطرسة.
وصار  السكينة  فلسطني  ــوارع  ش أِلفت  أن  فبعد   
ليلها ينام وهو يرضع الفحمة حتى التعب، وصحت 
أجيال اليوم على األخضر وهو ينبعث في غزة ومن 
املشهد  جتــرّد  قــزح،  ينزلق  الضفة  في  سمائها  قوس 
الفلسطيني، عملًيا، من غبار البيادر وتعرّى حتى 
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 f�uÐ œ«uł لكأّنها فلسطني،  في  احلياة  الَفراش.  طيش  من 
وبسأمها،  الّسواقي  برتابة  تالك  صــارت  محتلة، 
وقواميس شعبها تنكمش وفي مجالسها تتكسر 
اللغة وال تنتفض، األفعال جتز وترحل، فال انطلق وال 
اندفع وال تظاهر وال قاوم وال احتشد، كّلها صارت 

أفعال ناقصة ال تأتي إال بصيغة املاضي.
وأوقية»،  رطــل  بــده  والرطل  صاعني  ــّدو  ب «الصاع 
قالت عجائزنا فنسينا نحن وهم حفظوها وفعلوا. 
مفّكرونا  قال  املمكنة،  والّثورات  الربيع  عصر  إنه 
وراءهــم  ــرّدت  وغ وأوهموا،  فأجادوا  العلماء  وأفتى 
وتبّدلوا  بادلوا  وأشجنوا،  فناحوا  و»لّيكوا»  أجيال 
وال  غضب  وال  احتجاج  وال  شجب  فال  واستبدلوا: 
أسف، ال أنهار من عرق وال عيون تذرف امللح وال 
وبرعد  بعجزها  حبلى  ساحات  هي  بل  تتجمل، 
وإسرائيل  تتفجر..  بفيسبوكاتها  ومقاه  الغيب 
محتلة، بصاعْيها، على كل ناصية تتربص وفي 

محاكمها تقضي وتتجّبر. 
عماد  بحق  االتهام  الئحة  تقدمي  موعد  تزامن  لقد 
البرغوثي مع تقدمي النيابة ملجموعة لوائح مماثلة، 
رمبا كان أبرزها ما قّدم بحق األسير سامي اجلنازرة 
ــًال عــن الــطــعــام ضد  ــوي ـــا ط والــــذي خـــاض اضـــراًب

اعتقاله إدارًيا.
البرغوثي  عماد  مع  جرى  ملا  مشابهة  حركة  ففي 
أبطلت النيابة العسكرية أمر االعتقال اإلداري بحق 
اجلنازرة، وأنزلت ضده الئحة اتهام نسبت إليه فيها 
تهمة التحريض بعد أن نسخت، جرًيا وراء موضة 
في  على حسابه  املنشورة  بوستاته  جميع  العصر، 
وكل  تهمة،  أمست  منه  ــرة  زف فكل  الفيسبوك، 

تنهيدة صارت عثرة.
وعلى جبهة أخرى تزامنت هذه التطورات مع إعالن 
اإلسرائيلية  «بتسيلم»  جمعية  نشرته  وهام  الفت 
جرائم  بعض  متابعة  في  قرن،  ربع  منذ  والناشطة، 
مئات  بتقدمي  قيامها  خــالل  من  وذلــك  االحــتــالل، 
العسكرية  اجلهات  عناية  إلى  وحتويلها  الشكاوى 
العامة  العسكرية  النيابة  مقدمتها  وفي  املختصة 

واملستشار القانوني للحكومة.
«بتسيلم»  أسمت  هكذا  ــتــالل»  االح تــني  «ورقـــة 
منذ  عملها  تــاريــخ  فيه  أجملت  والـــذي  تقريرها 
وللمرّة  نهايته  في  لتعلن  عاًما  وعشرين  خمسة 
األولى: كفى.. لن نتوجه إليكم بعد اليوم، فأنتم 
لستم أكثر من ورقة تني تتستر على جرائم جيش 
االحتالل، ونحن في «بتسيلم» استدركنا، بعد ربع 

قرن، أننا كنا عملًيا وكالء ثانويني لكم. 
استعدادنا للتظّلم أمامكم أجاز لكم االدعاء والتفاخر 
أمام العالم أنكم  تالحقون الشكاوى وحتاسبون أفراد 
استعدادنا  أما  وجدية،  وشفافية  بنزاهة  جيشكم 
ومحاوالتنا للتعاون معكم من أجل كشف احلقائق 
الفرصة  أعطتكم  اجلرائم،  مرتكبي  اجلنود  ومالحقة 
والقانونّية  السياسّية  تقنعوا احملافل  والذرائع كي 
في العالم أنكم تقومون بواجباتكم كدولة محتلة 
ّية ذات العالقة والّشأن، وبذلك  تراعي املواثيق الدول

نكون عملًيا قد ساعدنا على حتصينكم في وجه 
ّية. ّية الدول العدالة اإلنسان

فيما  شركاء  فأنتم  «كفى!  الّصوت:  مبلء  نقولها 
ما  على  ومتسّترون  احملتلة  األراضــي  في  يجري 
حرفيني  مسوّفني  كنتم  لقد  ــم،  ــرائ ج مــن  يحدث 

ومتهربني مهنيني، إنكم لستم أكثر من مراوغني.
يثير  ألّنه  «بتسيلم»  منظمة  تقرير  بقراءة  أنصح 
للمهتمني  ويعطي  الهامة  القضايا  مــن  جملة 
منظمة  عــمــل  تفاصيل  ــى  عــل ــوف  ــوق ــل ل ــرصــة  ف
إسرائيلّية عكفت على تقدمي شكاواها ضد جنود 
قتل  فيه  مبا  جنائية  مخالفات  بارتكاب  اشتبهوا 
في  جاء  ما  فهم  للمعنيني  ويتيح  الفلسطينيني، 
التقرير واضًحا أو ما خّبأته السطور،  لكنني وقد 
الذهبية  خالصته  الؤكد  املقالة  هذه  في  استذكرته 
فبتسيلم توّصلت، وإن كان بعد ربع قرن من عملها 
في هذا امليدان، أنهم بتعاطيهم وتعاونهم في تلك 
ّية  القضائ االحتالل  جيش  مؤّسسات  مع  القضايا 
ا لهذا اجليش فرصة االستفادة  وغيرها وّفروا عملًي
من هذا التعاون والتعاطي، فتلك اجلهات لم تكن 
وما  ــود  اجلــن ـــورات  ع على  تتستر  تــني  أوراق  إّال 
يرتكبونه من جرائم. أما األهم فكان وعي بتسيلم 
ألتي غّطت على  التوت  أنهم كانوا عملًيا ورقة  

أوراق تني االحتالل ولذلك قرروا التوقف واالبتعاد.
العام  العسكري  ــي  ــدع امل مؤسسة  كــانــت  ـــإذا  ف
فما  تــني،  أوراق  للحكومة  القانوني  واملستشار 
وهي  االحتالل  لهذا  العسكرّية  احملاكم  في  بالكم 
عمر  ســنــوات  متحق  رحــاهــا  حتــت  التي  الطواحني 
كل  في  زهراتها  وتــداس  والفلسطينيني  فلسطني 

صبح ومساء؟ أمن غفاة يصحون؟  
العسكرية  احملكمة  أصــدرت  مقالتي  أكتب  وأنــا 
في عوفر قرارًا يقضي بحبس املواطن الفلسطيني 
ابن قرية اخلضر، من محافظة بيت حلم،  بالسجن 
كغرامة  شاقل  ألفي  وبدفع  كامل  عام  ملدة  الفعلي 
في  ونشر  حّيا  ألّنه  التحريض  بتهمة  إدانته  بعد 
صــورًا  صفحته  على  بوستات  تغريدات/  خمس 
قاموا  ملن  أو  فلسطينيني  لشهداء  وفيديوهات 

بعملّيات طعن وما شابه. والعبرة ملن يعتبر.
إعالن بتسيلم قد يكون مهمازًا ملؤّسسات شعب لم 
تتدارس منذ ستني عاًما جدوى تعاطيها مع محاكم 
هذه  ففي  الوطنية،  التعاطي  هذا  االحتالل وشروط 
احملاكم العسكرية تتدحرج أكثر من خمسني الئحة 
على  أصحابها  نشره  ما  على  تعتمد  كلها  اّتهام 
وقدره،  االحتالل  قضاء  وتنتظر  اخلاصة  صفحاتهم 
يرحم  لن  وبعدها،  بتسيلم  قبل  نعرف،  كما  وهذا 
جيًال هجر الّساحات وجافى جدران املخيمات واملدن 
صداقة  ــى  وإل الفيسبوك  «حيطان»  ــى  إل والتجأ 
شبكاتها العنكبوتية، فاالحتالل بقي هو االحتالل 
وصار  «تغريدة»  إلى  الشعار  حتــّول  أن  بعد  حتى 
احلجر»اليًكا» فستبقى تلك صاعات سيرد عليها 
جيش االحتالل بصاعاته: برصاصه وقانونه وقضاته.  
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مقبرة   لها  تعرضت  التي  الّسلطوّية  الهجمة  بعد 
محاوالت  من  («نيشر»)  الّشيخ  بلد  في  القّسام 
تتعرّض  قبورها،  لنبش  أخرى  ومحاوالت  ملصادرتها 
ا، أيًضا للخطر حيث  ّيً مقبرة االستقالل في حيفا حال

يهّددها شبح املُصادرة وقد بيع قسم منها.
دائرة  في  جلسة  الّثالثاء،  يوم  ُعقدت،  قد  وكانت 
للبّت في مسألة تعويض شركات  اإلجراء في حيفا 
مقبرة  أرض  قسًما من  اشترت  قد  كانت  إسرائيلّية 
االستقالل لهدف إنشاء مشاريع جتارّية عليها، إّال أّن 
متوَّلي وقف حيفا احلالّيني جنحوا في إبطال صفقة 
الّشراء مسترّدين األرض، ّمما يدفعهم اآلن إلى إعادة 
الّسابقني  الوقف  متوّلو  تلّقاه  اّلــذي  الّصفقة  مبلغ 

(األسماء محفوظة في ملف الّتحرير).
وقف  متولي  دغش،  خالد  احملامي  مع  حديٍث  وفي 
بتاريخ  متّت  لصفقة  تعود  القضّية  أّن  أوضح  حيفا، 
(االسم  حيفا  وقف  متوّلي  قام  حينها   ،21.7.94
محفوظ في ملف الّتحرير) ومحامي الوقف (االسم 
محفوظ في ملف الّتحرير) ببيع قسم من أرض املقبرة 
إلى الّشركات اإلسرائيلّية ”راينت مائير“ و»شموئيل 

رونني“ لهدف إنشاء مشاريع جتارّية عليها.
 2013 ــام  ع ـــداوالت جنحنا  م عــّدة  بعد  ـــاف:  وأض
باسترداد األرض بقرار من احملكمة، إّال أّن احملكمة 
اشترطت إعادة مبلغ صفقة الّشراء إلى الّشركتني في 

العقد. جلسة الّثالثاء كانت جزًءا من املداوالت، فيما 
يتعّلق بقيمة املبلغ الذي يتوّجب علينا إعادته إلى 
ـ 3 ماليني شيكل. الّشركتني حيث يقّدر حّتى اآلن ب

املبلغ  خفض  إمكانية  عن  دغــش  احملامي  وأوضــح 
املبلغ،  خفض  اإلمكان  ر  قد  نحاول  قائًال:  وجتنيده، 
نحاول  أن  علينا  يبدو،  ما  على  اآلن،  وحّتى  لكن 
قد  ذلــك  في  فشلنا  حــال  في  كامًال.  املبلغ  جتنيد 
نعرّض املقبرة مرّة أخرى إلى املصادرة وهذه املرة بحّجة 

الدين املترّتب على املتوّلني.
ورفض احملامي دغش التطرّق إلى املبلغ الّسابق الذي 
أّن  أكد  أّنــه  إّال   ،1994 عام  املتوّلني  عليه  حصل 
متوَّلي وقف حيفا بصدد اخلروج بحملة جتنيد واسعة 
بدًءا من شهر رمضان، آمًال جتنيد املبلغ بشكل كامل 

واستعادة املقبرة.
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فبعد أن باع متوّلو الوقف الّسابقني مقبرة االستقالل 
عام 1994، تطالب شركتا البناء «شموئيل رونني“ 
ّية بإعادة ثالثة  و“مائير رايطن“، جلنة املتوّلني احلال
ماليني شاقل، ّمت دفعها للمتوّلي السابق قبل أكثر 
من عشرين عاًما. ويذكر أّنه في عام 1994، كان 
شركتني  مع  بيع  صفقة  ــرى  أج قد  الوقف  متوّلي 
كبير  جتــارّي  مبنى  إقامة  هدفهما  كان  يهودّيتني، 
على أرض املقبرة؛ إذ دفعت الّشركتان على حساب 

هذه الّصفقة مبالغ مختلفة للمتوّلي املخلوع(!).
وّمت  ـ2000،  ال سنوات  في  الّصفقة  هــذه  وُكشفت 
مطالبًة  األوقــاف،  عن  للّدفاع  شعبّية  جلنة  تشكيل 
املشبوهة  الصفقة  أبرم  َمن  بخلع  الشرعّية  احملكمة 
وبعد  املقبرة،  وأرض  الوقف  حساب  على  املال  ونال 
أثر  على  الّسابق  املتولي  عزل  ّمت  الّشعبي  الّنضال 
تعيني جلنة  وّمت  وفساد،  اكتشاف صفقات مشبوهة 
متولني جديدة مشّكلة من مرّبي األجيال والشخصّية 
أبو  رشاد  والّشيخ  املرحوم عيد سويطات،  الوطنّية، 
فريد  واحملــامــي  قمير،  ــو  أب ــؤاد  ف ــاج  واحل الهيجاء، 
حسني واحملامي سامي شريف واحملامي خالد دغش 
ورجل األعمال سهيل بشكار،  وهي جلنة حرّة وطنّية، 
ملف  وفتح  ــرات  ــؤام امل فضح  عاتقها  على  ــذت  أخ
األوقاف وحترير ما تبّقى منها، وإلغاء صفقات أبرمت 
االستقالل  مقبرة  صفقة  ضمنها  ومن  لتصفيتها، 
بإبطال  الّلجنة  اجلرينة، وجنحت  بيع مسجد  وصفقة 
ملخّططات  والّتصدي  األوقاف  وحترير  الّصفقات  هذه 

املصادرة والّتصفية ضّد األوقاف في حيفا. 
هذه  إبطال  أقرّت  حيفا  في  املركزّية  احملكمة  ولكن 
الّصفقات وإلغائها، وطالبت إعادة ما ُدفع للمتوّلي 
الّسابق كونه أبرم الّصفقة باسم جلنة املتوّلني، فتتحول 
املسؤولة  ّية  القانون اجلهة  ــى  إل بذلك  املتوّلني  جلنة 
عن  الّنظر  بغّض  ُدفعت،  التي  ــوال  األم ــادة  إع عن 
القرار في احملكمة  االستئناف على  وّمت  األشخاص. 
املركزّية.  قرار احملكمة  وثّبتت  واّلتي عادت  الُعليا، 
اليهودّية  الّشركات  استأنفت  القرار  أعقاب  وفــي 
إجراءات احلجز ضّد متوّلي الوقف وضد أمالك الوقف 
في حيفا، ومنها مقبرة االستقالل واّلتي كانت  قد 
حرّرتها جلنة املتولني احلالية، وضّد مسجد االستقالل 

بذاته. وّمت احلجز على حساب البنك! 
هذه اإلجراءات شّلت وأثقلت بشكل تام اجلهاز املالي 
تقّدمت  الّشركات  إّن  حّتى  األوقاف،  ملتوّلي  واإلداري 
بطلب تعيني حارس على أمالك الوقف، وهذه تعتبر 
تبّقى  ما  بتصفية  تهّدد  كونها  جًدا،  خطيرة  خطوة 

من أمالك الوقف.
خالد  احملامي  مع  ”حيفا“  لصحيفة  حديث  وفي 
دغش (عضو جلنة متوّلي الوقف)، قال «تداركنا األمر 
إليقاف  مختلفة  بطلبات  اإلجراء  دائرة  إلى  وتوّجهنا 
بدفع  يقضي  حل  إلى  التوّصل  أجل  من  ــراءات  اإلج

املبلغ بعد تخفيضه وإعادة حسابه من جديد. على 
في  النجاح  أّن  االوقاف  كمتولي  نرى  نحن  حال  أّي 
بهذا  ّية  املال والّطائلة  كبير،  إجناز  هو  املقبرة  حترير 
تتقزّم أمام احملافظة على األوقاف وحتريرها؛  الصدد 
ــاف  األوق لنحرّر  أســاســه،  على  عملنا  ــدف  ه ــو  وه
سّكان  وخلدمة  األوقــاف  متولي  لتصرّف  ونعيدها 
عن  عبارة  الّنكبة  قبل  الوقف  كــان  حيث  حيفا، 
جهاز اقتصادّي وثقافّي كامل يؤّمن املساكن والّطعام 
والّتربية واملدارس لطالب وطالبات حيفا. هذا اجلهاز 
ضحّية نكبة 48، ونحن اليوم نصارع للحفاظ على 

القليل القليل ّمما تبّقى لنا“.
وأضاف احملامي خالد دغش ”نتوّجه من هنا، وعبر 
صحيفة ”حيفا“، إلى أهلنا في حيفا لنقول: حانت 
الفعلي ومساندة متوّلي  الّساعة من أجل االلتفاف 
األوقاف في حيفا ونتوّجه إلى شعبنا.. مّدوا أياديكم 
وتبرّعوا من أجل سداد ديون الوقف املتراكمة للشركة 
ا  ملّفً ”ورثنا“  نحن  حيفا..  ولبلدية  املياه  وشركة 
معّقًدا يحمل أوراًقا ووثائق قانونّية، وهناك صفقات 
ّية تتطّلب مّنا أن  مشبوهة ومؤامرات، ولكن املسؤول
ما  كّل  نبذل  وأن  نحرّرها،  وأن  وأوقافنا  أرضنا  ننقذ 
بحاجة  الّتعقيدات  فهذه  السبيل،  هذا  في  بوسعنا 
وادعموا  انقذوا  الّسريع..  التحرّك  وإلى  موارد،  إلى 
وحرّروا الوقف وتبرّعوا للحفاظ على أوقافنا وتراثنا“. 
املتولني):  جلنة  (عضو  حسني  فريد  احملامي  وقــال 
”جنحنا في إلغاء صفقة البيع وكان مسؤولو الوقف 
علينا  يجب  ولكن   ، األمانة  خانوا  قد  الّسابقون 
اليهودّية  للّشركات  قبض  الذي  املبلغ  ودفع  إرجــاع 
الوقف  ملسؤولي  الّصفقة  حساب  على  دفعت  التي 
االستقالل  مسجد  على  احلجز  مت  لقد  الفاسدين. 
مليون شيكل.  ـ3  ال مبلغ  لتسديد  بيعه  ويطالبون 
حجزوا على حساب البنك وأخذوا القليل من األموال 
اّلتي كانت برصيده. ال منلك في هذا الوقت الرّاهن، 
واملاء  الكهرباء  فواتير  لدفع  تخوّلنا  اّلتي  ــوال  األم

اخلاّصة مبسجد االستقالل“. 
املتولني)،  جلنة  (عضو  شريف  سامي  احملامي  ــا  أّم
فقال: ”هيئة متوّلي أوقاف حيفا االستقالل واجلرينة 
قبل  تعيينها،  منذ  تكافح  ــرّة  ح وطنّية  جلنة  هي 
الّسابق، على  بضع سنوات فقط، منذ عزل املتولي 
حماية ما تبقى من أوقاف في حيفا وحتاول حترير أو 
استرجاع أمالك الوقف التي نهبت أو ّمت تصفيتها 
أو الّتالعب بها، إّما عن طريق أشخاص فاسدين وإّما 
الغائبني  أمالك  قانون  مثل  جائرة  قوانني  عن طريق 
خطر  أمام  إّننا  املختلفة.  األراضــي  مصادرة  وقوانني 
داهم للوقف إذا لم ننجح في جمع املبلغ في الوقت 

القريب لنسّدد ديون دائرة اإلجراء“.
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اختتمت يوم الّسبت املاضي، اللجنة الشعبية للدفاع 
عن األوقاف في حيفا وجلنة املتابعة العليا للجماهير 
العربية ومبشاركة املئات من الرجال والنساء والشباب 
والشيوخ، العمل التطوعي في مقبرة قرية بلد الشيخ 

املهّجرة، مقبرة الشهيد عّز الدين القسام. 
وشارك في العمل التطوعي ناشطون وقيادات وطنية 
ومنها النائب أمين عودة والنائب باسل غطاس والنائب 
جبارين  يوسف  والنائب  يحيى  حــاج  احلكيم  عبد 
كناعنة  ومحمد  اغبارّية  ورجا  خطيب  كمال  والشيخ 
وواكيم واكيم من جمعية الدفاع عن املهجرين والنواب 
صرصور  وابراهيم  دهامشة  املالك  عبد  السابقون 
وجمال  أسعد  سهيل  د.  الــعــرب  البلدية  وأعــضــاء 
احمللية  والقيادات  الناشطني  من  والعديد  خميس 

والسياسية في حيفا واملنطقة وقطريا. 
ويندرج هذا النشاط ضمن سلسلة نشاطات تقوم بها 
اللجنة الشعبية للدفاع عن األوقاف في حيفا، بالتعاون 
مع جلنة املتابعة العليا وجمعية الدفاع عن املهجرين 
لهدف صيانة وحماية مقبرة بلد الشيخ املهّجرة التي 
تواجه مخططات لالستيالء عليها وتصفيتها، وفي 
ظل املصادرة التاريخية للمقبرة ومخططات تصفيتها 
واالستيالء عليها من شركات ومصانع وبأعقاب نبش 
القبور في املقبرة، ولهدف صيانتها واحملافظة عليها 
واملطالبة بتحريرها وإعادتها مللكية جلنة متولي وقف 
االستقالل في حيفا املسؤولة عن إدارة الوقف احملرّر 

في حيفا ومنطقتها. 
لّبوا  الذين  باملئات  الشعبية  اللجنة  وتشيد  وحتّيي 
النداء وشاركوا في العمل التطوّعي مؤّكدين أّن قضّية 
املقبرة قضية وطنّية من الدرجة األولى، يجب التصدي 
لكاّفة مخّططات تصفيتها من خالل العمل القانوني 
الّشعبية  اللجنة  وتطالب  واجلماهيري.   والّسياسي 
إعادة ملكية املقبرة للجنة متولي وقف االستقالل في 
حيفا، وهي املسؤولة عن صيانة وإدارة األوقاف احملرّرة 

في منطقة حيفا.

™ q�«u²� >b% „UM¼ ™
القسام  ”مقبرة  جبارين  يوسف  د.  الــّنــائــب  وقــال 
وجزء  تاريخنا  من  جزء  هي  الهامة  التاريخية  املقبرة 

تتعرّض  فهي  البالد،  هذه  في  ووجودنا  حضورنا  من 
بشكل مستمّر إلى اعتداءات من قبل عنصرّيني ومن 
قبل اليمني املتطرّف، وهناك من يريد أن يصادر هذه 
عليها.  للحفاظ  متواصل  حتدٍّ  هناك  ولذلك  املقبرة، 
فجاء هذا العمل التطوّعي ليؤّكد بأّن شعبنا متمّسك 
بهذه املقبره وما متّثله لنا من رمزّية كبيرة في مسألة 

الّتاريخ والبقاء واملستقبل“. 
وأضاف قائًال ”هذا املعسكر التطوّعي من كافة بلداتنا 
ّية وفئاتنا السياسية يبعث رسالة واضحة إلى  العرب
أّننا ال ميكن أن نسمح باملّس بهذه املقبرة، فهي جزء 
من تاريخنا ووجودنا وموروثنا في هذه الديار وأّننا لن 

نفرّط بهذه املقبرة وال مبقّدساتنا“. 

™ …bŠË Âu¹ ™
عن  الدفاع  جمعية  من  واكيم  واكيم  احملامي  وقــال 
استنفار  عن  يعّبر  التطوعي  ”العمل  املهّجرين، 
من  الوطنّية،  الفّعاليات  كل  يشمل  عــارم  وطنّي 
هيئات ومؤّسسات وأحزاب ومنّظمات مجتمع مدني 
وصيانة  تنظيف  لهدف  وذلك  وطنّية،  وشخصّيات 
وترميم مخّلفات اإلهمال السلطوي املتعّمد وخفافيش 
حرمة  على  تعتدي  زالــت  ومــا  اعتدت  التي  الظالم 
الشيخ  ومنهم  الشهداء،  مئات  حتتضن  التي  املقبرة 
عّز الدين القّسام، ضحايا جيش االحتالل البريطاني 
الّصهيونّية، وتنديًدا مبحاوالت  العسكرّية  واملنّظمات 
االستيالء على هذا املَعَلم الديني والتاريخي والوطني 
لهدف  الصفقات  كّل  رفض  عن  وتعبيرًا  وتدنيسه، 
اإلسرائيلّية  املؤسسة  قبل  من  املقبرة  على  االستيالء 
عقارات  مجرّد  اعتبارها  ورفض  اخلاّصة،  والّشركات 
إّنه يوم وحدتنا الوطنية،  ُتباع وتشترى، وقال «نعم، 
يوم اإلجماع الوطني حول حّق العودة للمهّجرين، يوم 
اإلجماع الوطني لذود وصيانة وحماية مقّدساتنا في 
قرانا املهّجرة، ويوم االجماع الوطني على الوفاء لذكرى 
االحتالل  جيش  همجّية  جرّاء  سقطوا  الذين  الشهداء 

البريطاني والعصابات الصهيونّية».

™ w−Oð«d²Ý« l�u�Ë wMÞË eM� ™
وقال الّنائب د. باسل غطاس «بعد املشاركة في العمل 
التطوعي لصيانة املقبرة تخرج بشعور بأّن هذه ليست 

مّنا،  سلبها  الدولة  أجهزة  عادّية حتاول  ملقبرة  صيانة 
قومي  استراتيجي  وموقع  وطني  كنز  هي  هذه  وإّمنــا 
ليس ألنه يحوي رفاة الشهيد الشيخ عز الدين القسام 
وإّمنا  وحسب،  الصهيونية  العصابات  مجازر  وشهداء 
ألّنه موقع خاص به عدد من اآلثار، وقادر على حفظ 

الرواية الفلسطينّية واثراء الذاكرة اجلماعّية». 

™ W¼u³A*«  UIH ÒB�« ‰UDÐ≈ UMOKŽ ™
وفي حديث مع احلاج فؤاد أبو قمير من جلنة متولي 
التطوعي،  والعمل  املعسكر  هــذا  «إّن  قــال  الوقف 
التي  القّسام  مقبرة  بها  متّر  مرحلة  أخطر  يتزامن مع 
القبور واالستيالء على  تتعرض حملاولة تفريغها من 
ملكيتها  تّدعي  إسرائيلية  شركة  قبل  من  أرضها 
إعــادة  متولني  كلجنة  نطالب  فنحن  املقبرة،  ألرض 
املشبوهة،  والصفقات  املصادرة  وإبطال  املقبرة  ملكية 
ووطني  ديني  كمعلم  وصيانتها  ترميمها  ليتم 

وثقافي تاريخّي». 

™ …—œUB*« vKŽ Â«dJ�« —Ëd� Òd/ s� ™
وقال احملامي أحمد خليفة ممثل أبناء البلد في اللجنة 
الشعبية ”هذا العمل التطوعي هو رسالة بأّننا لن منّر 
مرور الكرام على مصادرة ما تبّقى من القسام، ونحن 
السياسة،  هذه  ملواجهة  التعبئة  من  الكثير  باجتاه 
فلسطيني  كوجود  استهدافنا  هو  ــر  األم بــاألســاس 
عز  الشهيد  قبر  هو  املقبرة  هذه  في  النبش  وأساس 
الدين القسام، يجب ان يكون هناك حشد جماهيري 
حتى نستطيع إيقاف هذا املخطط. إذ أثبتنا بوحدتنا 
السياسّية  ــوى  ــق وال الــطــوائــف واألحــــزاب  كــاّفــة  مــن 
ونحن  الّنضالي  اجلماعي  العمل  أهمّية  والوطنّية 
نعمل نحو مأسسة انطالقة جديدة للّدفاع عن مقبرة 

القسام في املسار القانوني واجلماهيري“. 

 WOHBð U??N??	b??¼ W??¼u??³??A??�  U??I??H??� p??�U??M??¼ ™
™ …d³I*«

اللجنة  (عضو  سويطات  ــروة  ع ــدن  امل مخطط  ــال  وق
”توّحدنا  حيفا):  في  األوقــاف  عن  للدفاع  الشعبية 
وناشطني  وأهلّية  وسياسّية  وطنّية  ــوى  ق جميًعا 
وبالتعاون مع جلنة املتابعة والقائمة املشتركة وجمعية 

اجلماهيري  املنهجي  للعمل  املهجرين،  عن  الدفاع 
مصنع  إقامة  ملشروع  للتصّدي  والقانوني  والسياسي 
وبيع  املقبرة  مصادرة  نتيجة  وهو  املقبرة  أرض  على 
مشبوهة  صفقات  ونتيجة  خاصة  لشركة  منها  جزء 
تؤّدي إلى تصفية املقبرة. نطالب بشكل واضح الغاء 
املصادرة وإعادة أرض املقبرة إلى ملكية جلنة متولي 
صيانتها  ليتم  واملنطقة  حيفا  في  االستقالل  وقف 

واحلفاظ عليها كمعلم تاريخي وإرث وطني عريق“.

™ “UO²�UÐ W ÒOMÞË W ÒOC� ™
في  و»اجلبهة»  الشيوعي  احلزب  سكرتير  وحّيا  هذا 
العمل  يــوم  في  املشاركني  مئات  زعاترة  رجــا  حيفا 
االستقالل  وقف  متولي  جلنة  نّظمته  الذي  التطوّعي 
واللجنة الشعبية للدفاع عن املقّدسات، وحتت مظّلة 
جلنة املتابعة العليا، في مقبرة بلد الشيخ («نيشر») 

والتي تضّم ضريح الشيخ عز الدين القّسام.
يدّل  اليوم  لهذا  الواسع  الّتجّند  أّن  زعاترة  واعتبر 
اإلرادة  توافرت  ما  إذا  ّية،  العرب اجلماهير  قدرة  على 
والتنظيم، على مواجهة املخّططات الرامية إلى طمس 
واملقّدسات  األوقــاف  قضية  وحتويل  ّية،  العرب املعالم 

إلى قضية عقارية في «الّسوق احلرّة». 
وأضاف: رغم خالفاتنا واختالفاتنا اجلدّية واجلذرّية في 
نبقى  أن  ويجب  موّحدون  فنحن  ــور،  األم من  العديد 
موّحدين في ساحة مواجهتنا األساسية – مع املؤسسة 
اعتداًء  ليس  املقبرة  على  االعتداء  إّن  الصهيونّية. 
فظ  اعتداء  هو  بل  وحرمتهم فحسب،  األموات  على 
وهي  أيًضا.  كرامتهم  وعلى  األحياء  على  وعنصري 
قضية وطنّية بامتياز ألّن املقّدسات هي معالم وجود 
وتاريخ وحياة، يغّص بها من يزعم أّن فلسطني كانت 
أرًضا بال شعب، وأيًضا ألّن القّسام كان رمزًا للنضال 
في  البريطاني  االستعمار  وضــد  الصهيونية  ضد 

البالد.
ــام مــن احلـــزب الشيوعي  ــت ــم ال ــدع ــرة ال ــات ـــد زع وأّك
في  الوطنية  واملؤسسات  القوى  كاّفة  ومن  و«اجلبهة» 
حيفا للجنة املتولني والنضال القضائي والشعبي الذي 
القضم  مخّططات  وجه  في  املقبرة  عن  دفاًعا  تقوده 

واالعتداءات العنصرية.

ÂU Ò� I �« …d � I � w � w � Òu D Ò� �« q L F �« Âu O 	 Êu 
—UA � �U  *«
 WÒKE� X???%Ë ¨ U???ÝÒb???I???*« s???Ž ŸU??	b??K??� W??O??³??F??A??�« W??M??−??K??�«Ë ‰ö??I??²??Ýô« n???�Ë w?? �u??²??� W??M??' t??²??L?? ÒE??½ w??ŽÒu??D??ð q??L??Ž ™
™ ÂU??? Ò
???I???�« s???¹b???�« e???Ž a??O??A??�« `???¹d???{ Òr???C???ð w??? ²???�«Ë ©åd???A???O???½ò® a??O??A??�« b??K??Ð …d??³??I??� w???	 ¨U??O??K??F??�« W??F??ÐU??²??*« W??M??'
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Huawei P9

   2997001,100
1,599 شيقل1,199 شيقل

+ +

HD ود بشاشة وئيد وايفونسهل االستعمال ومز مالئمة ألجهزة اندر

سمارتفون
P8 Lite

ساعة ذكية 
Huawei Watch

 الحمالت المذكورة أعاله والتي تخص جهاز Huawie P٩سايرة المفعول عند الشراء بواسطة الخدمة الهاتفية أو في احدى نقاط البيع فقط وال تشمل الشراء عبر موقع االنترنت التابع لشركة بارتنر   
يبلغ سعر سمارتفون Lite P٨ عند الدفع بـ ٣٦ دفعه شهيرة بواسطة الفاتورة الشهيرة ٧٢٠ ش. قيمة الضيربة السنوية: %٢. يبلغ سعر الساعة الذكية Huawie watch  للمشتيرن بـ ٣٦ دفعة بواسطة 
الفاتورة الشهيرة  ١٢٥٦.٤ ش.ج . قيمة الضيربة السنوية: %٩  خصائص األجهزة/االكسسوارات  الكاملة مفصلة في نشرة المصنع  األسعار المذكورة أعاله سايرة المفعول عند الدفع نقدا أو بواسطة 
ون  حد أدنى من األجهزة :  بطاقة اعتماد لغاية ١٢ دفعه  يمكن استغالل الحمالت على األجهزة المرافقة لجهاز P٩ عند شراء جهاز Huawie P٩ فقط  الحمالت سايرة المفعول حتى نفاذ المخز

وط الحمالت في كل حين  الصور للتوضيح فقط  شركة بارتنر لالتصاالت م.ض، ش.ع ٥٢٠٠٤٤٣١٤ ٥٠٠ جهاز  يحق لشركة بارتنر تغيير و/أو الغاء شر

متعة التصوير مع العدسات 
األفضل في العالم

حملة بمناسبة اإلطالق
وا جهاز  Huawei P9 الجديد  إشتر

بـ ٢,٥٩٩ شيقل
وتمتعوا من تشكيلة حمالت:

زمة شاملة لتتواصلوا مع كل ما تحبون وتشمل :  ر
  واقي زجاجي للشاشة  غطاء خلفي  شاحن للسيارة

E40BT طراز JBL من On-Ear  سماعات 

|  للشراء توجهوا لمراكز الخدمة والمبيعات في المجتمع العبري

شيقلشيقلشيقل

أو

٤٩٩ شيقل خصم ٤٩٩ شيقل خصم
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شكر عىل تعاز
زوج الفقيدة وأبناؤها فادي، عامد، نريڤت، أشجان والعائلة

يتقدمون بالشكر والتقدير لكل من شارك يف عزاء الوالدة الحبيبة

ال اراكـم الله مـكـروهـاً بعـزيـز

ليـىل أديـب نجـار (أم فـادي)

“UHOŠ” qÝ«d*
حيفا،  لبلدية  التابعة  نوف“  ”يافيه  شركة  باشرت 
 - عباس  ملقطع  التفصيلي  الّتخطيط  ــرًا،  ــؤخ م
املتنّبي (عباس العلوي) كجزء من املخطط الشامل 

للمواصالت في حي عباس.
دوّار  من  ــؤّدي  امل املقطع  عن  حتديًدا  احلديث  ويجري 
املتنبي،  تقاطع عباس  عباس (املطران حّجار) حتى 
النهار،  ساعات  في  خانقة  سير  أزمة  يعاني  والذي 
ومشكلة أمان حاّدة في ساعات الليل، حيث ولسبب 
نقص مواقف السيارات يضطّر السّكان إلى إيقاف 
له،  احملاذية  األرصفة  وعلى  ــدوّار  ال على  سياراتهم 
احلاالت  في  كبيرة  مركبة  دخول  استحالة  يعني  ما 
الطارئة، ناهيك عن عدم إمكانية مرور املشاة بسبب 

ضيق الشارع. 
ــذي  وال للمواصالت،  الشامل  املخّطط  ــار  إط ــي  وف
الشارع  توسيع  هو  فالهدف  مهنّية،  جلنة  وضعته 
وإزالة الّصخرتني أمام منزل عائلة توتري وعائلة زيتون 
عند  جديد  دوّار  وإقامة  العلوي،  عباس  شــارع  في 
مدخل املتنبي، وذلك دون اإلضرار بالسكان وحقوقهم 

ومداخل بيوتهم.
من:  كل  من  املخطط،  توجيه  جلنة  تشّكلت  وقــد 
الدكتور سهيل أسعد (رئيس كتلة ”اجلبهة“ ونائب 
رئيس البلدية)، دافيد لوريا (رئيس قسم التفعيل 
في بلدية حيفا)، إيلي إلكافتس (مدير قسم حتسني 
وجه املدينة في بلدية حيفا)، املهندس يوآف دنتسيجر 
(مدير قسم تخطيط الطرق والسير في بلدية حيفا)، 
املهندس موسى ظاهر (رئيس جلنة العمل البلدي في 
”اجلبهة“)، أفيشاي كوهني (مدير عام شركة ”يافيه 
نوف“)، املهندسة لينا أوستر (مديرة قسم الّتخطيط 
إسحق  روبير  الدكتور  نوف“)،  ”يافيه  شركة  في 
(مستشار تخطيط املواصالت واملواصالت العامة من 
فاهوم (من  إيهاب  واملهندس  ”يافيه نوف“)،  شركة 

شركة خ. فاهوم للّتخطيط والهندسة).
لقد  ”حيفا“:  لصحيفة  أسعد  د.  قال  جانبه  من 

ــرار  إق فــي   (2015) املــاضــي  الــعــام  نهاية  جنحنا 
املخّطط الّشامل، واآلن ننتقل إلى مرحلة التخطيط 
في  مبا  مهنية  سيرورة  يتضّمن  والــذي  التفصيلي، 
هذه  في  هام  دور  احلي  للجنة  اجلمهور.  إشراك  ذلك 
منذ  يعاني  من  أكثر  ألّنهم  السّكان  وكذلك  املرحلة 
عشرات الّسنني من هذه املشاكل. لقد وضعنا قضية 
حي عباس ومشاكل املواصالت فيه على رأس سلم 
أولوياتنا منذ بداية الدورة البلدّية احلالية قبل سنتني 
املوضوع  يلَق  لم  اجلميع  يعلم  وكما  السنة.  ونصف 
جتاوًبا كافًيا من إدارة البلدية في بداية األمر، لكن 
أصررنا على هذا املوضوع مبا فيها تشكيل اللجنة 

وإقرار املخطط.
واختتم د. أسعد حديثه قائالً: بطبيعة األمر سُتعلن 
البلدّية عن املخّطط بشكل رسمي، وأنا أدعو السّكان 
الّتخطيط  سيرورة  في  دورهــم  أخذ  إلى  احلي  وجلنة 
واألمان  السير  مشاكل  وحّل  نتائج  أفضل  لضمان 

ومواقف السيارات.
عباس  حي  أّن  ــدت  وج قد  كانت  اللجنة  أّن  يذكر 
واملخارج  املداخل  نقص  أبرزها:  مشاكل،  عّدة  يعاني 
(املدخل الرئيسي من شارع ستيال ماريس)، أزمات 
سير خانقة جًدا وخاصة في ساعات الّظهر مع انتهاء 
حّجار،  املطران   - عباس  دوار  (في  املدرسي  ــدوام  ال
-الفرس  عباس  ومفرق  املتنبي،   - عباس  ومفرق 
في  السيارات  مواقف  في  حاّد  نقص  باالجتاهني)، 
جميع أنحاء احلي بال استثناء، وأرصفة مشاة ضّيقة 
ا ما حتتّلها  (نسبة لعدد السّكان) وغير آمنة، وغالًب

السيارات لسبب نقص املواقف.
إيحاد مدخل  ومت طرح ثالثة حلول أساسّية: أوًال – 
ومخرج جديد للحي (من شارع اجلبل ”هتسيونوت“ 
ا – زيادة 332 موقًفا جديًدا  ًي في جزئه العلوي)، ثان
للسيارات في خمسة مواقع مختلفة (في مدخل احلي 
من ناحية ستيال ماريس؛ حتت ساحة مدرسة املتنبي؛ 
في  الشمالية؛  الناحية  من  املطران حجار  دوار  عند 
القسيمة 41 احملاذية لشارع اجلبل؛ وفي قطعة أرض 
 – حجار  املطران  شارع  في  سكنّيتني  عمارتني  بني 
 – وثالًثا  شيكل)،  مليون   35 اإلجمالية  التكلفة 
الصخور  وإزالة  املقاطع  الشارع في عدد من  توسيع 
وفي  املتنبي،  مدخل  وحتى  حّجار  املطران  دوار  (من 
عباس رقم 27). وتقّدر الّتكلفة اإلجمالية للمشاريع 

بعشرات ماليني الشواقل. 

w Ò� M � *« ≠”U Ò� � l DI * q ÒB H*« j O D� Ò� �« ¡b �
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åUHOŠò qÝ«d*
بعد أن حّقق املتظاهرون وسّكان عمارة سوق أللنبي وسّكان البنايات 
القريبة، وسّكان شارع أللنبي واألحياء املجاورة، أواسط شهر نيسان 
إحدى  وضعتها  التي  الهوائّيات  بإزالة  لنضالهم  إجنــازًا  املنصرم، 
شركات الهواتف اخللوّية على مبنى سوق أللنبي، من دون علمهم 
ووزارة  حيفا،  بلدّية  من  ــم  ودع مبوافقة  متّــت  واّلتي  موافقتهم،  أو 
حماية البيئة؛ وبعد أن خضع أصحاب املبنى للّضغوطات ومطالب 
أّن  إّال  املبنى،  إزالة ست هوائّيات من على سطح  متّت  املتظاهرين، 
شركة الهواتف اخللوّية ووزارة البيئة وبلدية حيفا لم تخضع للمطالب 
والضغوطات، فجاءت إزالة الهوائّيات من على سطح املبنى كبادرة 
من صاحب املبنى جرّاء الّضغوطات، وحلني النّظر في أمر الّتصريحات 
املمنوحة للشركة من قبل جلنة التنظيم والبناء ووزارة حماية البيئة 
كان قد تقّدم سكان العمارة إلى احملكمة اإلدارّية في حيفا ضّد شركة 
لهدف إصدار  البيئة  والبناء ووزارة  الّتنظيم  اخللوّية، وجلنة  الهواتف 

أمر قاطع ونهائي يلزمهم بإزالة الهوائّيات املُسرطنة واملُشّعة.
وكان من املفترض أن يتّم الّتداول والّنظر في استئناف املّدعى عليهم 
أّنه في  إّال  اجلاري،  حزيران  21 من شهر  في  الهوائّيات  بخصوص 
اجللسة اّلتي عقدت أمس اخلميس (2/6)، بني األطراف تقرّر شطب 
استئناف املّدعى عليهم، وإلغاء اجللسة املقرّرة في الواحد والعشرين 

من الّشهر اجلاري.
وبهذا القرار، وبخالف كاّفة التوّقعات، انتصر الّسكان، أصحاب احلّق 
على أصحاب رؤوس األموال.. وتقرّر إزالة الهوائّيات بشكل نهائي 
من على مبنى سوق أللنبي (شارع أللنبي 117)..  ويكون بهذا قد 

أثمر نضال الّسكان.
وأحد  العمارة،  سّكان  من  سليمان،  ميشيل  جاد  مع  حديث  وفي 
عني، قال: ”لقد تقرر شطب استئناف املُّدعى عليهم  املناضلني واملدَّ
أمراًضا  وتسّبب  ُمشّعة  الهوائّيات  فهذه  عــادلــة،  مطالبنا  ألّن 
بجوار  الهوائيات  نصبوا  أن  بعد  الّسكوت  لنا  فكيف  سرطانّية، 
منازلنا؛ فطالبنا بإزالتها بصورة قانونّية، وقد جنحنا بذلك رغم كّل 

الّظروف وكل الّتهديدات التي كّنا قد تعرّضنا لها“.
وأضاف جاد سليمان: «نضالنا قد جنح ومثابرتنا أتت بثمارها. قرار 
21 من شهر  املقرّر في  اليوم بشطب االستئناف وإلغاء االستئناف 
حزيران اجلاري، تأكيد صريح من احملكمة بعدالة قضّيتنا. بخالف 
كّل التوقعات.. نزلنا إلى الّشوارع، تظاهرنا وناضلنا من أجل إزالة 
منازلنا  أمام  وضحاها  ليلة  بني  نصبها  ّمت  اّلتي  الهوائّيات  خطر 
وفوق أسطح بيوتنا، وقرّرنا عدم الّتنازل واملضّي حّتى حتقيق الهدف. 
فكيف ميكن أن نرضى بوجود هوائّيات ُمسرطنة وُمشّعة على مقربة 

من بيوتنا ومدارس أوالدنا وحضانات أطفالنا.»
واختتم سليمان حديثه قائًال: «من املؤّكد أّن الّضغط اإلعالمي، إن 
كان في صحيفة «حيفا» أو القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، 
واإلنترنت والراديو، وغيرها من وسائل اإلعالم ساهم في إعالء املوضوع 
أصحاب  على  احلق  أصحاب  انتصر  لقد  األولوّيات.  سّلم  وتصّدره 
عادل  نضالنا  أّن  على  مؤّشر  وهذا  الّشركات،  وكبرى  األموال  رؤوس 
ومثابرتنا كانت ضرورّية، لهدف العيش في بيئة آمنة، بعيًدا عن 

مخاطر األمراض والتلوّث. وها نحن اليوم جنني ثمر هذا الّنضال».
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في  املركزّية  احملكمة  بإقناع  كركبي   - سويد  جاكلني  احملامية  أفلحت 
حيفا أّن شركة «عميدار» باعت عقارًا في حي األملانية على شفا االنهيار 
وكأّنه شقة فاخرة. وكانت قضّية أحد املواطنني العرب قد بدأت منذ عام 
1992 إثر تقّدمه ملناقصة لشراء شّقة مؤلفة من ثالث غرف مهجورة من 
الوشيك.  بعد زواجه  فيها  شركة «عميدار»، بسعر معقول كي يسكن 
ستصبح  وبالتالي  للّترميم،  بحاجة  أّنها  له  تبّني  الصفقة  متّت  وعندما 

جاهزة للّسكن، وتكّلف األموال الباهظة لعملية الّترميم. 
وبعد زواجه عام 1995 أقام في الّشّقة، ولكن ما أن حّل فصل الشتاء 
في العام التالي حتى الحظ اجلدران متتلئ بالرّطوبة، فقال في نفسه رّمبا 

 ،1997 لعام  التالي  الّشتاء  في  تكرّرت  أّنها  غير  عابرة،  ظاهرة  هي 
ولكن هذه املرّة غمرت املياه أرضّية الشقة، خاّصًة وأّنها طابق نصفه حتت 
إلى  أّدى  متر  نحو  إلى  املياه  فيه  ارتفعت  الذي  الفيضان  األرض. وهذا 
تلف األثاث وأغراض البيت كّلها، وانهارت أعمال الّترميم التي أجراها. 
فقرّر أن يبحث عن مصدر املياه، وأخذ يحفر حول املبنى املؤّلف من أربعة 
الدار ستنهار على  إّن  بقولهم  ذلك  اعترضوا على  اجليران  لكن  طوابق، 
َمن فيها إذا تابع عمله، ولذا ال يجوز احلفر حول مبنى آيل للّسقوط، 

وأصدروا أمرًا من احملكمة مينعه من مواصلة احلفر. 
وفي هذه احملكمة أبرز احملامي املوّكل من سّكان املبنى مستندات ووثائق 
تؤّكد أّن شركة «عميدار» كانت تعرف بحالة الّشّقة، وأّن مهندسي الشركة 

هم الذين أمروا بإغالقها وسّد أبوابها، 
فاضطر  للّسكن.  صاحلة  غير  وأّنها 
هذا املواطن إلى هجر منزله، وقرّر رفع 
بواسطة  «عميدار»  شركة  ضد  شكوى 
الشركة  ألّن  كركبي،  سويد  احملامية 
باعته عقارًا غير صالح للّسكن على 
أّنه شّقة سكنّية. وهكذا وجدت احملامية 
تؤّكد  مستندات  يديها  بني  أّن  كركبي 
أّن «عميدار» باعت هذه الّشقة بغش، 
وهي تعرف حالتها الّسكنّية، وهذا قد 

يضمن لها الفوز بهذه القضّية لصالح هذا املواطن موّكلها. 
وطالت املّدة في محكمة الصلح ملعاجلة هذه القضية سنوات أخرى، حتى 
ألف   300 مبلغ  «عميدار»  تعرض  أن  احملكمة  ــرّرت  وق  .2007 عام 
شيكل على املواطن وتنتهي القضية، وأن احملكمة ال ترى أّن «عميدار» 
غّشت أو حتى خدعت أو غرّرت باملواطن، ولذا فهو يرّد الدعوى بحّجة 

عدم املّس بسمعة «عميدار» في أوساط اجلمهور.
ولكن احملامية رأت أن هذا املواطن، الذي أصبح أًبا لولدين، قد انهارت 
أحالمه بالّسكن في شقة الئقة به وبعائلته، ولذا يجب أن تستأنف إلى 

احملكمة املركزّية ضّد قرار الصلح. 
وأعّدت ملًفا جديًدا تفّند فيه قرار الصلح كلمة بكلمة وحرًفا بحرف، 
ولكن أثناء اجللسة الّتمهيدّية للمحكمة املركزية طرح القاضي مرة أخرى 
القضية،  عن  ال تراجع  مقابل  للمواطن  املالي  التعويض  تقدمي  مسألة 
بهيئة  مــرّكــزة  بصورة  القضّية  مناقشة  على  ت  ــرّ أص احملامية  لكن 

ّية موّسعة.  قضائ
وهكذا كان، إذ جلس ثالثة قضاة، وقرّروا احلكم لصالح املواطن، وأقرّوا 
أّن قاضي الصلح أخطأ في حكمه، ولذا يجب أن تدفع «عميدار» قيمة 
الّترميم الذي أجراه املواطن في هذه الّشقة، وتركوا له حرّية القرار مبا يوّد 

أن يتصرّف بالعقار، إّما أن يبيعه أو يبقيه لنفسه.     

åUHOŠò qÝ«d*
الّشرطة، أمس اخلميس، عن تاجري مخّدرات من مدينة حيفا  كشفت 

وطيرة الكرمل، كانا يضعان املخّدرات داخل علب احللوى!!
وقالت املتحّدثة باسم الّشرطة لإلعالم العربّي، لوبا السمري، أّنه اعتقلت 
وطيرة  (حيفا  الساحلّية  املنطقة  سّكان  من  ُمشتبَهني  مؤّخرًا،  الّشرطة، 
بشبهة  أعمارهما،  من  واألربعينّيات  الثالثينّيات  في  الكرمل)، 
3.5 كغم من ماّدة مخدر احلشيش داخل علبة من حلوى  نحو  حيازة 

الشوكوالطة.
املخدرات  بطلب  االثنان  قــام  فقد  للّشبهات،  ووفًقا  هــذا،  وأضــافــت: 
واستيرادها من اخلارج بغية ترويجها وبيعها بالبالد. وقد ّمت متديد فترة 
اعتقالهما الستكمال التحقيق، في محكمة الّصلح في مدينة حيفا.

ÆÆUHOŠ w�
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قام الّشاعر رشدي املاضي، بداية هذا األسبوع، بزيارة خاّصة 
ملدينة رام الله العامرة بأهلها، حيث حّل خاللها ضيًفا على 
وزارة الّثقافة الِفَلسطينّية، بدعوة من الّشاعر عبد الّناصر 

صالح، وكيل الوزارة.
معه  جاَل  خالد،  أبو  أّن مضيفه  مراسلنا  املاضي  أفاد  وقد 
ثّم  املختلفة،  أقسامها  بني  متنّقًال  ــارة،  الــزّي مستهّل  في 
املُبدع  والّشاعر  الّدكتور  الّثقافة  وزير  مع  للقاء  اصطحبه 

إيهاب بسيسو..
بدآه  قد  كانا  حديث  ملواصلة  مكتبه  إلى  مًعا  انتقال  ثّم 
الفلسطيني  املثّقف  ــدع  ــب املُ دور  مــوضــوع  ــول  ح قبل  مــن 

وسلطته البّناءة في مواجهة ومجابهة سطوة الواقع الّدقيق 
ّية بعاّمة وشعبنا  واحلّساس واملرّكب الذي متّر به شعوبنا العرب

الِفَلسطينّي بخاّصة.
هذا، وأضاف الّشاعر رشدي املاضي أّن مسك ختام زيارته كان 
ّية، واّلتي  تقدميه األنطولوجيا الّشعرّية املُترجمة إلى اإليطال
اشتملت على ترجمات لقصائد كوكبة من شعرائنا، ومنهم: 
سامي  املاضي،  رشدي  حّنا،  أبو  حّنا  صالح،  الّناصر  عبر 
مصاروة،  إميان  بكر،  أبو  فوزي  أحمد  حامد،  شادية  مهّنا، 

إلياس مفلح طبعوني، وغيرهم.
الِفَلسطينّي املغترب  الّدكتور والّشاعر  أّن  ومن اجلدير ذكره 
إلى  كــامــلــًة  القصائد  ــرجــم  ت ـــذي  اّل ــو  ه محاميد  ــالح  ص

الّلغة اإليطالّية.

W ÒO M O D � ÓK H �« W�UI Ò� �« …—«“Ë q O �Ë Ón O { w {U *« Íb�—

ÊULOKÝ ÷U¹—
تعرّض عامالن في مصانع تكرير البترول لإلصابة، بعد اندالع 
حريق، وقد كانت إصابة أحدهما خطيرة نتيجة حروق شديدة 
في معظم أنحاء جسده بلغت 70 باملائة. ومت نقل املصاب إلى 
قسم العناية املكثفة في مستشفى ”رمبام“ بواسطة طاقم جنمة 
داود احلمراء، الذي قدم اإلسعاف للمصابني وكانت حالة املصاب 
اآلخر ال تدعو للقلق نتيجة تنّشقه الدخان املتصاعد من احلريق. 
نتيجة متاس  بدأت  النار  أّن  احلادث  التحقيق في  وتبّني من 
في خزانة كهربائية، ثم انتشرت سريًعا في النباتات احمليطة 
احلريق.  على  السيطرة  من  املطافئ  ــال  رج ومتّكن  باملكان. 
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أّيام قليلة  املبارك على األبواب، وبعد  شهر رمضان 
سنشاهد الهالل الذي نترّقبه بفارغ الصبر، ويعلن بدء 
والحظنا  ومسلمة.  مسلم  كل  على  املفروض  الصوم 
الذين  الــديــن  ورجـــال  والشيوخ  ــمــة  األئ مــن  العديد 
والذين  املــجــردة،  بالعني  الهالل  ــة  رؤي فكرة  ــوا  تــداول
موعد  وبدقة  التي تصيب  الفلكية  احلسابات  أيدوا 

للفكرة  الداعمون  ظهور الشهر وموعد أفوله. ويقول 
الفلكية إن هذا ضمان للمواعيد القمرية والشمسية 
املعمورة،  أنحاء  كل  في  اتباعها  ميكن  والتي  مًعا، 
وأصبح باإلمكان معرفة بدء الشهر، ووسطه ونهايته، 
وحلول العيد بصورة ال تقبل الّتأويل. أما الطاعنون 
بضرورة إبصار الهالل فيعزون ذلك إلى متعة البحث 
األفق،  في  الهالل  يلوح  حتى  واالنتظار  والتنقيب 
منذ  متبعة  كانت  التي  هي  الطريقة  هذه  أن  ورغم 
وال  والنظام،  القاعدة  عن  للخروج  داعي  فال  القدم، 
بأس بالنظر إلى السماء بترقب وتلهف ظهور الهالل. 
التباين في  يفسر  أمر فهذا اجلدل  ومهما يكن من 
العالم  يحتفل  فبينما  بالعيد،  االحتفال  مواعيد 
اإلسالمي في الشرق األقصى بالعيد يكون املسلمون 
دون  دولة  حتتفل  وقد  باالنتظار،  األوسط  الشرق  في 
سواها في املنطقة، أو في املغرب العربي وسائر أنحاء 

العالم وتبقى دولة أخرى تنتظر حلول الشهر.

ÊUC�— dNý
شهر رََمضان هو الشهر التاسع في التقومي الهجري 
مميزًا  الشهر  هذا  ويعتبر  شعبان.  شهر  بعد  يأتي 

عند املسلمني عن باقي شهور السنة الهجرية. فهو 
الشراب  املسلمون عن  أيامه  الصوم، ميتنع في  شهر 
الفجر  من  احملرمات  عن  فيه  االبتعاد  مع  والطعام 

وحتى غروب الشمس.

ÊUC�— WLK� q�√
ولم  اإلســـالم،  على  مقتصرًا  يكن  لم  رمضان  اســم 
فاالسم  محمد،  النبي  بعثة  بعد  فقط  االسم  يظهر 

ون  كان موجوًدا منذ اجلاهلية، حيث كان الناس يسُمّ
الذي  الوقت  في  وقوعها  وقت  حسب  السنة  أشهر 
فمثًال  الشهر.  نوع  حسب  أو  التسمية،  فيه  جرت 
َي كذلك ألنه يقع فيه موسم احلج  شهر ذي احلجة: ُسِمّ
ويحج املسلمون فيه، وشهر ربيع األول: ُسمي كذلك 
وهكذا.  الربيع،  فصل  في  تسميته  وقت  وقع  ألنه 
املبارك، فكلمة رمضان جاءت من  أما شهر رمضان 
وهي شدة احلر، حيث كانت تسمية  األصل ”رَمض“ 
عليه  فأُطلق  احلر،  فيه شديد  جاء  وقٍت  في  رمضان 
هذا االسم. واالسم متطابق مع طبيعة هذا الشهر عند 
املسلمني، حيث إن جوف الصائم يشتد حره من شدة 

اجلوع والعطش فيكون جوفه رِمًضا.

U ÎOJK�
قال أحد خبراء الفلك إن يوم االثنني املقبل 6 حزيران، 
اليوم األول فلكًيا في شهر رمضان املبارك  سيكون 
التي  األسئلة  أكثر  من  أن  وأضــاف  1437هـ.  لعام 
تطرح في مثل هذه األيام من كل عام هو موعد دخول 
وترتيبات  احلياة  بتعقيدات  السبب  معّلًال  رمضان، 
السفر واحلجوزات ومواعيد املناسبات واالجتماعات. 
بصرية  لرؤية  خاضعة  املسألة  ألّن  ”نظرًا  وأوضــح: 

ميدانية فإننا ال نستطيع معرفة املوعد مائة باملائة 
بناء  ميكن  ذلك  ومع  ساعته،  في  بل  يومه  في  إال 
الناس في ذلك“. وكان عالم  استقرائي يخدم  توقع 
من علماء الفلك الكويتيني قد نشر مقاًال ذكر فيه 
1437هـ  سنة  العام  هذا  املبارك  رمضان  ”شهر  أن 
صباح  هالله  ويولد   ،2016/6/6 االثنني  يوم  أوله 
املساء  وفي   ،59 والدقيقة   10 الساعة  األحــد  يوم 
ميكث الهالل بعد مغيب الشمس 17 دقيقة، ومدة 
الصوم اليومي 15 ساعة و37 دقيقة ومدة اإلفطار 
8 ساعات و23 دقيقة وستكتمل عدة شهر رمضان 

هذا العام 30 يوًما“.

ÍœöO*« .uI²�« w� ÊUC�—
القادمة  والسنوات  السنة  هذه  في  رمضان  يصادف 

التواريخ التالية:

UHOŠ w�
الدينية  الشخصيات  من  لعدد  استطالًعا  أجرينا 
ووقفنا  التجارية،  احملــالت  وأصحاب  واالجتماعية 
وما  الفضيل،  الشهر  الستقبال  االستعدادات  على 

يقّدمونه في شهر الصيام..
 a?????O?????A?????�«  ™
 u??????Ð√ œU??????????????ý—
 ∫¡U??????−??????O??????N??????�«
الذي  املُر  الواقع 
هذا  في  نعيشه 
ينعكس  الشرق 
ا  علينا اجتماعًي
ـــــا،  ونـــــفـــــســـــًي
ــصــدد  ـــن ب ـــح ون
شهر  ــال  ــب اســتــق
ــــضــــان، فــإن  رم

عموًما  األوضــــاع 
ا على أحوال الناس.  واالقتصادّية خصوًصا تؤثر سلًب
ولذا جند معظمنا يستعد من ناحية الصيام والتعّبد 
الصوم  مالمح  تظهر  وال  ــر.  آخ شــيء  أي  من  أكثر 
على الناس نتيجة األوضاع السياسّية واالجتماعية 
يــجــتــازهــا مجتمعنا  ــي  ــت ال ــــور  األم ــن  م ــرهــا  ــي وغ
أخرى  ناحية  ومن  فرحة رمضان.  وتؤثر على  العربي 
لتقدمي  احملتاجني  جمهور  طلبات  باستقبال  بدأنا 
الصعبة  األوضــاع  على  يــدّل  وهــذا  لهم،  املساعدات 

السيئة  االقتصادّية  واألحــوال  عنها  نتحّدث  التي 
مباشرة  إلينا  يتوجهون  والناس  منها.  يعانون  التي 
ا واجتماعًيا. هذا عدا  أو للجوامع أو للمسؤولني دينًي
عن اللجان املنتشرة هنا وهناك في املساجد في حيفا، 
سابقة  سنوات  في  املساعدات  تقدمي  اعتادت  والتي 
العام أيًضا. والحظنا ازدياًدا  وستواصل عملها لهذا 
ملحوًظا في عدد العائالت املستورة عّما كان عليه 
في السنة املاضية، كما الحظنا أن املساعدات محدودة 
أيًضا وال تكاد تفي بالغرض، ألن االحتياجات أكثر 
بالشكر  يستقبل  تقدميه  يتم  ما  كل  ولكن  وأكبر، 
واحلمد والثناء. أّما بالنسبة للعبادة فنحن مستعدون 
الستقبال املصلني، وأغلب الناس ستقتصر عبادتهم 
التراويح وما يتعّلق  على الصلوات العامة وصلوات 
بها، مثل االعتكاف اليومي أو األسبوعي، في أواخر 
القدر، وهذه  األسبوع وليلة 
ستقتصر على قراءة القرآن 

وسائر أمور العبادة.
 

 ¨»uIF¹ nÝu¹ »_« ™
 —U????� W???	???O???M???� w?????????Ž«—
 W??O??½Ë—U??*« p??K??*« f??¹u??�
�UHOŠ w∫ كل ما نتمّناه 
أن يحل هذا الشهر الكرمي 
مبارًكا،  الصوم  يكون  وأن 
اخلير  أمنيات  تتحّقق  وأن 
واحملّبة والسعادة والسالم. ألن رمضان بالنسبة إلينا 
ويتعّبدون،  فيه  الناس  يعتبر شهرًا يصوم  كمؤمنني 
أن  يعني  منه  التقرب  ألن  اخلالق،  نحو  ويتقرّبون 
نتفّهم  ونحن  ــســان،  اإلن أخيه  مع  ــســان  اإلن يشعر 
ضرورة الصلوات وتكثيفها في مثل هذه املناسبات، 
مع  لإلفطار  السابقة  األعوام  في  دعوات  ينا  لّب وقد 

املسلمني،  إخواننا 
فجلسنا كلنا في 
حول  وتآلف  وحــدة 
مـــوائـــد اإلفـــطـــار. 
ــعــام  ـــذا ال وجنـــد ه
احلاجة  بأمّس  أّننا 
الله،  رحمات  إلى 
هــذه  وأن  ــة  ــاص خ
ــي سنة  ــســنــة ه ال
يلهم  وأن  الرحمة، 
املسؤولني  كل  الله 

ليعملوا من أجل السالم، وأن نتفّهم أوضاع املهّجرين 
واملشرّدين واملظلومني والفقراء واحملتاجني، وأن يسعى 
املجتمع بأهل اخلير فيه، وهم كثر، ليقّدموا ما جتود 

به نفوسهم لصالح املعوزين.   

 sŽ W?? Ò¹b??K??³??�« u??C??Ž ¨f??O??L??š ‰U??L??ł ™
l∫ في هذه األّيام القليلة التي نستعّد  ÒL−²�«
فيها الستقبال شهر رمضان املبارك، جند أّنه 

»«u �_« v K � „—U � *« ÊUC �— d N �
 .u??I??²??�«Ë 5??F??�U??Ð —U????B????Ðù« 5???Ð ™ d??N??A??�« Ÿu??????
ËË r?????Ýô« w??½U??F??� ™ W??K??O??K??
 ÂU?????? Ò¹√ b??F??Ð Òq??N??O??Ý q??O??C??H??�« d??N??A??�« ™
 dNA�« `??³??B??¹ q??¼ ™ ÁœËb????Š w??C??I??½ n??O??�Ë ÆU??M??ðö??zU??Ž w??� ¨U??M??ðu??O??Ð w??� .d??J??�« d??N??A??�« «c???¼ q³I²	½ n??O??� ™ w??J??K??H??�«
 ™ —U???F???Ý_« v?? K??Ž  U??C??O??H??�??²??�«  ö??L??Š s???� b??¹e??ð W??¹—U??−??²??�«  ö????;« ™ ø ö???zU???F???�« »U?????Ð—√ v?? K??Ž Îö???I???ŁË U?? Î¾??³??Ž q??O??C??H??�«
øU??N??łU??²??×??¹ s???� v??? �≈  «b???ŽU???	???*« Ác???¼ q??B??ð Èb???� Í√ v??? �≈ ™ …—u??²??	??*«  ö??zU??F??K??� W???½ËR???*« .b???I???ðË  «b???ŽU???	???*«  ö??L??Š

أول يوم              آخر يوم التقومي الهجري     التقومي امليالدي 
6 حزيران            5 متوز            1437          2016

27 أيار            24 حزيران           1438          2017

16 أيار            14 حزيران   1439          2018

6 أيار              3 حزيران      1440         2019

24 نيسان           23 أيار     1441          2020
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ــا  ــا مــصــحــوًب ــن ــي ــأت ي
ــزة، منها  ــّي بــأجــواء مم
وبركة  خير  ــو  ه ــا  م
سيء  هــو  مــا  ومنها 
األحبة  لفقدان  وحزين 
ــكــن ال  ـــــزاء. ول واألع
يسعني إّال أن أهنئ 
حيفا  ـــي  ف ــا  ــن ــل أه
ــة  ــي ــالم ـــــة اإلس واألم
الشهر  بحلول  عامة 
ــى أن  ــن ــارك، وأمت ــب امل

يعيده على اجلميع باخلير واحملّبة. وكما نعلم كلنا فإّن 
املصاريف تزداد في هذا الشهر لشراء احلاجيات واملواد 
الغذائية والهدايا، لذلك أسأل الله القدير أن يحّسن 
الظروف واألحوال االقتصادية لألهالي، وأهيب بالّتجار 
أال يرفعوا األسعار بل ليعملوا على تخفيضها. كما 
للجمهور،  املساعدات  تقدم  أن  حيفا  بلدية  أطالب 
هذا  فيصبح  البلدية،  املعامالت  في  والتسهيالت 
وأن  السنة،  شهور  من  كغيره  وليس  ممّيزًا  الشهر 
واملسيرات  والنشاطات  الفعاليات  البلدية  تكثف 
والسعادة.  الفرح  من  جوًا  الشهر  على  تضفي  التي 
وأنا بدوري أشكر األهالي جميًعا على كاّفة فئاتهم 
مع  بعضهم  وتعاملهم  معاملتهم  وحسن  وطوائفهم 
بعض بالّتآخي واحملبة والتفاهم. وكل عام وأنتم بخير. 

™ WLFM�« XOÐ” d¹b�® …œU×ý ‰ULł“©∫ اعتدنا 
النعمة  ــت  ــي ب ـــي  ف
شهر  نستقبل  أن 
ـــارك،  ـــب ــام امل ــي ــص ال
ــــان،  ــــض شــــهــــر رم
مع  الفطور  بإقامة 
ــســجــنــاء  ـــزالء ال ـــن ال
ــشــون  ــي ــع ـــن ي ـــذي ال
ــيــت  ــــي ب مــعــنــا ف
الــنــعــمــة وبــحــضــور 
وكثيرًا  عائالتهم. 
ما نستقبل عائالت 
للحصول  مستورة 

على مؤونة أو مساعدات عينّية ملعيشتها اليومّية، 
املساعدات  كمية  مــن  نــزيــد  قــد  الشهر  ــذا  ه ــي  وف
أعداد  في  تزايًدا  أّننا الحظنا  العائالت، خاصة  لهذه 
منها  نعاني  التي  الصعبة  األوضــاع  إزاء  احملتاجني، 
النعمة  بيت  في  نحن  أننا  عليك  يخفى  وال  كّلنا. 
على  وكنا  املاضي،  العام  نهاية  في  صعوبة  واجهنا 
التي  امليزانيات  لتوقف  السجناء  نزل  إغالق  وشك 
اجتياز هذه  نحاول  الله  بعون  نحصل عليها، ولكن 
املرحلة. وبنظرة عامة فإن سوء األحوال املادية ال يكاد 
يكفي هذه العائالت ملعيشتها اليومية، فكم باحلري 
في مواسم األعياد وشهر رمضان. احلاجيات مكلفة، 
واملصاريف باهظة، والرواتب متجّمدة وهذا يؤدي إلى 
التراجع وليس إلى التقدم، والدعوات للوالئم واإلفطار 

كثيرة مما يثقل على اجلميع فعًال.  

 w�  W¹uÐd²�«  Z�«d³�«  …e Ò�d�®  ÷uŽ  ¡U×O�  ™
wŽUL²łô« d¹uD²�« WOFLł©∫ اعتدنا في جمعّية 

االجتماعي  التطوير 
ــــوم  ـــص ي ـــي ـــخـــص ت
ثقافة  لنشر  ُمكثف 
ــي كل  ــســامــح ف ــت ال
ـــر شهر  ـــأواخ ب ــة  ــن س
أيار، لكن هذه السنة 
شهر  مع  وبالتزامن 
ـــارك،  ـــب ـــان امل ـــض رم
قرّرنا أن نعمل على 
أوســــع على  ــاق  ــط ن
رمضان،  شهر  ــدار  م

وتقّبل  فالتسامح  والعطاء.  احملبة  التسامح  شهر 
وقَيمنا،  لغتنا  هذه  املشترك،  للعيش  طريقنا  اآلخر 
وسنعمل جاهدين دائما للحفاظ عليها في كل زمان 
مع  والترتيبات  التنسيقات  أوج  في  نحن  ومكان. 
املدارس للفعاليات الرمضانية التي حتمل هذه القيم. 
ّية في  املدارس االبتدائ الفعاليات موّحدة جلميع  هذه 
باإلضافة  ورياضة،  حركة  فعاليات  ستتخلل  حيفا، 
إلى ورشات أشغال يدوية مالئمة لصفوف أول حتى 
ثالث، ومن هذه األشغال صنع فوانيس رمضان، زينة 
الورشات  توثق  وسوف  وغيرها.  رمضان  في  البيوت 
بصور مغناطيسية ستقدم لألوالد في نهاية الورشة، 
هذه  وفــي  وحوار“.  محبة  ”تسامح،  شعار  وحتمل 
أهلنا  من  نتقّدم  الكرمي  الشهر  حلول  ومع  املناسبة 
في حيفا بأمنياتنا الصادقة والقلبية، ليعود علينا 
وأنتم  عام  وكل  والعطاء.  والصحة  بالعافية  جميًعا 

بألف خير.

مبا  العام  هذا  سنقوم  نحن   ∫«dOO½u³½uÐ  ö×� ™
فعلناه في العام املاضي، بإعداد رزم من املواد الغذائية 
واملؤونة الالزمة وسنقّدمها للعائالت املستورة. وكنا قد 
من  وعناوينها  العائالت  هذه  بأسماء  قائمة  أعددنا 
العام الفائت، وسنوزّعها خالل الشهر الفضيل. ونحن 
ــوال  واألح االقتصادية  ــاع  األوض االعتبار  بعني  نأخذ 
االجتماعّية لكل عائلة. ونأمل أن نساهم في إعادة 
البسمة إلى الوجوه والفرحة إلى قلوب احملتاجني حتى 

يعيشوا هذا الشهر املميز بأفضل مما هم عليه.

™ —eM� WÐ‰∫ ماذا أقول؟ ال ميكن أن يستمر الوضع 
على هذا احلال، تعال وانظر الثالجة ال تكاد جتد فيها 
املدرسة،  إلى  يذهبون  عندما  لألوالد  زوادة  يكفي  ما 
ــزوادة.  ال ذات  ا  تقريًب يوم  كل  يأخذون  أنهم  عن  عدا 
الّلحم،  يأكلون  قّلما  املدرسة  من  يعودون  وعندما 
فال نشتريه إّال مرة بالشهر وبكمية قليلة جًدا، بل 
مقلية  بيضة  أو  البيتزا  أو  املناقيش  على  نعتمد 
املالبس،  وشراء  الثياب  أقول عن  وماذا  أو مسلوقة. 
يرتدي أحدهما ثياب أخيه. حتى األقساط املدرسية 
مصاريف  ذلــك  على  زد  شــديــدة،  بصعوبة  ندفعها 
راتب  على  والبلدية حجزت  والكهرباء؛  واملاء  األرنونا 
زوجي، فال يكفي معاشه حتى نصف الشهر أو أقل. 
واآلن يأتينا الشهر الفضيل، فال أعرف كيف سنوفر 
في البيت ولألوالد احلاجيات واألغراض كي نستطيع 
أن نعيش فرحة العيد. األوضاع ال تطاق، وكثيرًا ما 
على  وشفقة  حسرة  أبكي  أو  حظي،  ــدب  أن أجلس 
أوالدي وأوالد اآلخرين أمثالي، فكيف سنمضي بقية 
حياتنا؟ متى سننتهي من هذا اجلحيم االقتصادي؟ 
من يعش في اجلحيم هو أفضل بكثير مما نحن فيه. 
نعجز  كي  نحن  ذنبنا  ما  واألطفال؟  األوالد  ذنب  ما 
عن توفير لقمة العيش الشريفة لهم؟ هل أفضل أن 
نسرق أو نرتكب أي جرمية؟ حرام.. حرام فعًال على كل 

العائالت احملتاجة واملستورة واملقهورة..

األوضــاع  ملحمة:  صاحب   –  uMO³0  f??½u??¹  ™
االقتصادية مبناسبة شهر رمضان وما قبله أيًضا، هي 
بأسوأ حال، والديون كثيرة، وال نكاد نبيع بالتقسيط، 
وجند كثيرًا من الزبائن يأتون إلينا مرة بالشهر، ومن 
كان يشتري بألف أصبح يشتري بالنصف أو الربع، أو 
الذين كانوا يأتون في السنة املاضية بشكل مستمر 
لم نعد نراهم في احملل أبًدا. ورمبا كان الرتفاع األسعار 
لبعض احلاجيات دور في ابتعاد العائالت عن الشراء، 
ارتفعت أسعار  بينما  الدجاج،  فقد انخفضت أسعار 
منافسة  نستطيع  ال  ــذا  ول والعجل.  اخلــروف  ــوم  حل
بخسارة  تبيع  التي  الكبيرة،  املتاجر  في  األسعار 
لبعض األشياء وترفع األسعار لبعضها اآلخر، وهكذا 
شهر  أمام  اآلن  ونحن  له.  بالنسبة  األسعار  تتعادل 
رمضان، وفصل الصيف، ويصعب على الناس تلبية 
احتياجات أوالدهم إن كان في الرحالت أو قضاء أوقات 

العطلة الصيفية وما يرافقها من مصاريف. عموًما، 
تشهد البالد حالة من الركود، أو الهبوط االقتصادي 
بنسبة 30 – %40. ونحن نشعر فورًا بأوضاع الناس 
من خالل عملنا. وكثير من التجار يقولون إّنها أول 
مرة يصادفون فيها هذه األوضاع في شهر رمضان. وال 
بد للسيدات وربات البيوت من العودة إلى أيام زمان، 
واالعتماد على حواضر البيت، والطهي في املنزل مما 
يتواجد في الثالجة، والرجوع إلى األطعمة البسيطة 

والتي كانت اجلدات تطبخها لنا.

* w*« dOLÝ، من أصحاب شبكة «ماي ماركت»: 
أعيننا  نصب  نضع 
ــالت  ــائ ــع أحـــــوال ال
االقتصادّية الّصعبة 
الّسنة  مـــدار  على 
فترة  ــي  وف عموًما، 
شهر رمضان الكرمي 
خـــصـــوًصـــا، لــذلــك 
اختيار  على  نــدأب 
ـــضـــل املـــاركـــات  أف
ا  ّيً محل ــة،  ــروف ــع امل
فنحضرها  ا،  ّيً وعامل
ـــا  ـــن ــــــى مـــحـــّالت إل

بأسعار  اقتنائها  علينا  يسّهل  ما  كبيرة،  بكمّيات 
املستهلكني،  إلى  زهيدة  بأسعار  وبيعها  مناسبة، 
لنضمن حصولهم على االحتياجات الّضرورّية الالزمة، 
أن  يجب  اّلتي  األساسّية  ّية  الغذائ ــواد  امل وخصوًصا 
شهر  هو  رمضان  شهر  اإلفطار.  مائدة  على  تتوافر 
الشهر  هذا  في  واجبنا  ومن  والكرم،  واحملّبة  الرحمة 
أرخص  ــا  وزوّارن لزبائننا  نضمن  أن  خصيًصا  الكرمي 
باألوضاع  ورأفًة  وكرًما  ًة  محّب املاركات  وأجود  األسعار 

االقتصادّية. وكل عام وأنتم بخير.

نأخذ  نحن   ∫œ«b?????Š t??O??³??½  —̈e??¹U??²??O??Ð√   ö??×??�  *

واملستورة  عموًما  العائالت  أوضــاع  االعتبار  بعني 
زادت حدة  األوضاع  أن  العام  هذا  ولذا جند  خصوًصا، 
جزء  ونحن  املستهلكني.  جمهور  على  الشيء  بعض 
من هذا املجتمع الذي يكمل الواحد فينا اآلخر. ومع 
تتحمله  الذي  االقتصادي  بالعبء  يستهان  ال  ذلك 
العائالت في معيشتها اليومية، وخاصة في الشهر 
الكرمي، ولكل عائلة متطلباتها، وال بد أن تقدم سيدة 
االمتناع  مثل  عائلتها،  أجل  من  بوسعها  ما  املنزل 
لتوفير متطلبات رمضان  احلاجيات  عن شراء بعض 

واالستعدادات للعيد.

™  ≠ g¹ËUý ÍœuLŠ	WL×K� VŠU∫ ال بد من 
ونحن  املبارك،  رمضان  شهر  الستقبال  التحضيرات 

نخّفف  كي  الله  لنا  يقّدره  وما  بوسعنا،  ما  سنعمل 
من وطأة األسعار على املواطنني وعلى الصائمني، كي 
بسهولة،  الصوم  مرحلة  اجتياز  من  اجلميع  يتمّكن 
الناس  أحوال  ونالحظ  وبالعيد.  باإلفطار  فيتمّتعون 
وأوضاعهم االقتصادية الصعبة، ومهما أقول في هذا 
كثيرًا  أّن  حتى  بالفعل صعب،  الوضع  فإن  املوضوع 
من العائالت تأتي لشراء كمية قليلة من اللحوم مرة 
في الشهر فقط. وهذا يدل على األحوال القاسية التي 
هي  من  نعرف  اليوم  وأصبحنا  مجتمعنا.  بها  مير 
العائالت املستورة، والتي ال يعرف أحد عنها شيًئا، 
لكننا سنصل إليها بطرقنا اخلاصة، ومبساعدة الشيوخ 
واملسؤولني، وسنقّدم لهم ما يتيّسر لنا. وأناشد اجلميع 
كي يشعروا مع هذه العائالت التي تعاني طيلة أيام 
السنة، وخاصة في مواسم األعياد وفترة شهر رمضان.
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زيت ذرة 
الشقحة 3 ل

شــــعــــيــــة 
اوسم  دقيقة 

400 غرام

لـــ تــنــوفــا / 
شاوس/ طارة

3 ل 

بيئوس  لبنة 
تنوفا 750 غرام

مــــــشــــــروب 
 1.5 بــريــجــات 

ل بمذاقات

باستا/معكرونة 
 500 اوســـــــم 

غرام

8
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2
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شمينت تنوفا 
200 غرام 

طحينة االم
1 كغم

احال  حــمــص 
750 غرام

3

3

8
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بندورة/ معجون 
ذرة بري زي

طح شطيبل رزمة 10 كغم

ورق  ــت  ــوف س
 30 تـــوالـــيـــت 

لفة

كنور  شــوربــات 
غنية

 ABC  4 مطري غسيل
ل + سائل لتنظيف 

االرضيات 900 مل

فـــــــي ســـائـــل 
لجلي  ا لتنظيف 

1.44 ل

جبنة صفراء 
نوعم/عيمك 

باِّـعدنياه

غسيل  ق  مسحو
كولون 8 كغم

جهاز جيلت ماخ 
3 رزمة + خمس 

شفرات حالقة

2 3300
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د. طظار صسعار
 w�  tBB�ð  vN½«  ¨”b??I??�«  w�  W¹d³F�«  WF�U'«  Z¹dš   •

VOÐ« qð w� ·uKO�¹« vHA²��

 Ê“u�« w� ‰ËeM�« bFÐ r�'« rOLBð ‰U−� sŽ ‰ËR��  •
UÐUÝ —UH� ≠ dO¾� vHA²�� w� WOKOL−²�« WŠ«d'« r�	 w�

“UHOŠ” qÝ«d*
املاضي  ــعــاء  االرب مساء  والفنون،  للثقافة  ــق  األف مؤّسسة  افتتحت 
(25/5/2016)، في مركزها القائم في حيفا، الّلقاء األول ملشروعها 
رئيس  برعاية  ُعقد  الذي  الثقافي“،  األفق  ”صالون  اجلديد  الثقافي 
ا املؤّسسة  بلدّية شفاعمرو أمني عنبتاوي، حيث حضر هذا اللقاء وحّي
على هذه املبادرة، ودعا إدارة املؤسسة لتنظيم لقاءات مماثلة في مدينة 
شفاعمرو، إضافة لنشاطاتها الّثقافية واملسرحّية األخرى التي تقوم بها 

في شفاعمرو.  
في  الّثقافية  اللجنة  رئيس  املاضي،  رشــدي  الّشاعر  اللقاء  افتتح 
إنشاء  باحلضور موضًحا سبب  ا  مرّحًب والفنون،  للثقافة  األفق  مؤسسة 
هذا الصالون الثقافي، الذي يهدف إلى معاجلة قضايا تتعّلق باحلركة 
الّنقد  األّول على موضوع  الّلقاء  في  االختيار  ووقع  ّية،  واألدب الثقافية 
األدبي احملّلي، والذي ّمت دعوة الّناقد الدكتور محّمد صفوري ليفتتح 
النقاش حول هذا املوضوع ملناسبة صدور كتابه اجلديد ”ما بعد  حلقة 

احلكي“ الّصادر عن منشورات مؤّسسة األفق للّثقافة والفنون. 
بعدها حتّدث الدكتور محّمد صفوري عن موضوع النقد األدبي بشكل 
فخ  في  يقع  مبعظمه  والذي  بشكل خاص،  األدبي احمللي  والّنقد  عام، 
الّنقد االنطباعي والذي ال يخلو من املجامالت أحياًنا، بعيًدا عن الّنقد 
موضًحا  احلكي“،  بعد  ”ما  كتابه  كما حتّدث عن  العلمي.  املنهجي 

ّية التي يستعرضها ويعاجلها.  كيف يختار اإلنتاجات األدب
خليل،  محمد  الدكتور  الناقد  سابا،  أنور  الشاعر  الّنقاش  في  شارك 
في  املراقبة  جلنة  رئيس  غنامي،  روضة  الفّنانة  تركي،  خالد  د.  الكاتب 

مؤّسسة األفق منير سلوم، وعضو اإلدارة يوسف منصور. 
األفق  مؤسسة  مدير  شليوط،  عفيف  والفنان  الكاتب  اللقاء  اختتم 
الفن  ومتذوّقي  والفّنانني  األدباء  من  احلضور  فشكر  والفنون،  للثقافة 
بعد  ”ما  كتابه  ملناسبة صدور  الدكتور محّمد صفوري  ا  وحّي واألدب، 
احلكي“، كما وّجه كلمة شكر لرئيس بلدّية شفاعمرو أمني عنبتاوي 
إلى  الثقافي، ودعا  األفق  األّول لصالون  للقاء  على مشاركته ورعايته 
عقد أمسية احتفالّية في مدينة شفاعمرو مبناسبة صدور كتاب ”ما 
رئيس  فرّحب  صفوري.  محمد  الدكتور  والباحث  للناقد  احلكي“  بعد 
بلدية شفاعمرو بهذا االقتراح ودعا إدارة مؤسسة األفق إلى تقدمي اقتراح 

مفّصل ملباشرة العمل لتنفيذ هذا االقتراح.       
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»U²� —ËbBÐ wH²×¹ W�dJ�« Õd�� w� w�UI Ò¦�« ÍœUM�«

åÊU�d D�« W Ò�—u N L �Ë d �U ÒM �« b � �ò
Í—uš n¹U½ 

أمسية  الكرمة  مسرح  فــي  الثقافي  الــنــادي  ــام  أق
ثقافية مبناسبة صدور كتاب «عبد الناصر وجمهورية 

الطرشان» للكاتب هادي زاهر. 
وتخّللت األمسية مداخالت لكل من األستاذ سلمان 
فخر الدين الذي حتدث عن تاريخ آل أطرش في جبل 
ولبنان،  سوريا  إلى  نفوذهم  وامتداد  وحوران،  الدروز، 
الساحة  على  رحاها  تدور  كانت  التي  والصراعات 
الدكتور  حتــدث  كما  ــة.  أوســطــّي والــشــرق  السورية 
مستشهًدا  العربية  القومّية  احلركة  عن  تركي  خالد 
بأبيات شعرّية لعّمه الشاعر داود تركي. ومما قال في 
مداخلته: «وأنا أقرأ دراسة رفيقي هادي زاهر «عبد 
ات دماغي  رشان»، مرَّت بني طيَّ ة الطُّ اصر وجمهوريَّ النَّ
التي ال  ناظري ما ســأورده لكم في كلمتي،  وأمــام 

ا أحداًثا خطرت ببالي: ة، وإمنَّ أعتبرها مداخلة نقديَّ
رق  لقد أثرى املناضل داود تركي كتابه «ثائر من الشَّ
العرب  سلطان  َة  وصيَّ فاحتُته  كانت  عندما   « العربيِّ

كاملًة وأقتبس منها:
ورة من اجلبل األشمِّ، جبل العرب، لتشمل  انطلقت الثَّ
للجميع  ــوطــن  وال لله  يــن  الــدِّ شعارُها  ــان  وك ــمَّ،  ــُع وت
قت لكم عزًَّة وفخارًا ولالستعمار ُذًال  واعتقد أنَّها حقَّ
بالبطوالت،  احلافل  تاريخكم،  إلى  عودوا  وانكسارًا 
ي لم أَر أقوى تأثيرًا في النُّفوس،  الزَّاخر باألمجاد، ألنِّ

الهمم،  وإيقاظ  عور،  الشُّ لتنبيه  اريخ،  التَّ قراءة  من 
ق وحدتها  تها وحتقِّ عوب لتظفر بحرِّيَّ الستنهاض الشُّ
ة، يا ُسلطاننا،  يَّ تنا العرب وترفع أعالم النَّصر. لكنَّ أمَّ
م من  تتعلَّ وأن ال  مرَّات،  اجلحر  ُتلَدغ من  أن  تختار 

أخطائها». 
وأضاف: « كثيرة هي املرَّات التي كنت أسمع فيها 
والدي أبو خالد ومنذ نعومة أظفاري، يردِّد االناشيد 
رجالك  واحنا  اجلبل،  باشا  يا  «سلطان  لطان،  للسُّ
بسيوفنا»  ومنقطعوا  منذبحوا  يعاديك  واللي  نا  كلِّ
أو «صاح اجلبل بني معروف ويا هلي، حماة الوطن 
جاز  صيتكم  احلرايب  يوم  البشر،  كل  لكم  تشهد 

البحر».
جارب أنَّ احلقَّ يؤخُذ  لطان: لقد أثبتت التَّ لقد قال السُّ
هنالك  وليس  اجلماعة،  مع  الله  يد  وأنَّ  ُيعطى،  وال 
، ليس هناك  يٌّ وعلويٌّ وشيعيٌّ ومسيحيٌّ درزيٌّ وسنِّ
واحــدٌة ومصالٌح  وتقاليٌد  واحــدٌة  ولغٌة  واحــدٌة  ــةٌ  أمَّ إّال 

واحدةٌ.
وتطرّق إلى دور جمال عبد الّناصر في كلمته: «لقد 
اش»: قال املناضل داود تركي في قصيدته «زغرد الرَّشَّ

ــرى األوطـــاِن  ــبَّ ميحو عــن ث نــاصــٌر عــمــالُق شعٍب ه
ظلَم احلاكرينا

تسمو ــدوًة  ق ا  حّيً ــرِب  الــُع ضميِر  في  يبقى  ســوف 
بَجهِد املخلصينا

افرينا ما ُحملتلِّ احلمى إّال قتاٌل يقمُع العادين قمَع الظَّ
ة عطائه قبل أن  اصر وهو في قمَّ رحل جمال عبد النَّ
وحني  والوحدة،  ة  واالشتراكيَّ ة  احلرِّيَّ في  مراده،  ق  ُيحقِّ

رحل بكته العيون وحفظته اجلفون».
أّما الشاعرة مجدلة حنا مشرقي فألقت األضواء على 
هذه الدراسة، من الّناحية الوطنية، وقالت إّن احلديث 
عن الوطنية والتعّلق بالوطن يعيدني إلى وطني األم 
وهي قرية إقرث التي هجر أهلي منها. وقرأت قصيدة 
عن إقرث من ديوانها األخير. وأضافت أّنها كانت توّد 
توجيه بعض الّتساؤالت إلى الكاتب زاهر، لكن دخوله 
املشفى جعلها حتجم عن طرح هذه الّتساؤالت وحتتفظ 

بها لنفسها.  
نوران  الفنانة  قدمته  مسرحي  مشهد  احلفل  وتخّلل 
ّية للفناَنني إلياس عطا الله ومنال  زعبي، ووصلة غنائ
مدني. وتولى عرافة األمسية الفنان سليم ضو (املدير 

الفّني ملسرح الكرمة).
إّال أّن الكاتب احملتفى به هادي زاهر اضطر للدخول 
اجلميع  له  ومتّنى  ــه،  ب ــّم  أل لعارض  املستشفى  ــى  إل

الشفاء العاجل.
يتطرّق،  الطرشان»  وجمهورّية  الناصر  «عبد  وكتاب 
كما جاء في املقدمة، إلى جانب خاص من حياة ثالثة 
باشا  سلطان  وهم:  بهم،  علينا  الزّمان  جاد  عمالقة 
األطرش والزعيم اخلالد جمال عبد الناصر وموسيقار 
األزمان فريد األطرش، حيث ربطت بني هؤالء العمالقة 
ّية الرؤيا، احملّبة، الّتضحية،  عّدة عناصر، منها: شمول

األصالة، الهدف، الّنظرّية، املمارسة والّثورّية.

بأّن أحًدا  وأضاف الكاتب زاهر في مق دمته: «أعتقد 
لم يطرق هذا الباب، ولذا سأحاول حصر بحثي حول 
يكون  ولن  الصلة.  ذات  املواضيع  على  وأعرج  هؤالء، 
بحثي هذا ُمنّسًقا وفًقا للتسلسل الزمني، ألن سلطان 
أّنهما  كما  سًنا.  وفريد  الناصر  عبد  يكبر  األطــرش 
ا،  توفيا قبله. لذلك ال ميكن أن تتطابق خطواتهم زمنيَّ

وإن تطابقت نظرًيا وممارسة. 
األطرش  سلطان  دور  عن  يقول  زاهر  الكاتب  ومضى 
األطرش  لسلطان  «كان  القومّية:  الّتحرّر  حركة  في 
وعشيرته الدور األكبر في طرد االستعمار العثماني 
األكبر  الّدور  ولعشيرته  له  الّشام، كما كان  بالد  من 
عهد  وإنهاء  الفرنسي،  االستعمار  طــرد  في  أيًضا 

الدكتاتور أديب الشيشكلي. 
ويستعرض الكاتب عّدة مواقف وحركات حتررّية التي 
التي  الّشعرية  والقصائد  احلماسّية  باخلطابات  عززها 
الشعراء  كبار  من  عدد  نظمها  وقد  الوجدان،  تلهب 
في العصر احلديث كأحمد شوقي ومعروف الرصافي 
ــد سليم  ــي ــم ورش ــي ــراه ــظ إب ــاف ــات وح ــرح ــاس ف ــي وإل

اخلوري وغيرهم. 
وباإلجمال فإّن هذا الكتاب ليس دراسة تأصيلّية، أو 
بحًثا أكادميًيا، بل هو جهد فردي جمع فيه الكاتب ما 

استطاع أن يدونه من مصادر شعرّية ونثرّية.
لصحيفة «حيفا»  في حديث  أّكد  سليم ضو  الفنان 
ا عن برنامجه القادم لهذه األمسيات،  أّنه سيعلن قريًب
محّبي  مــن  ــدد  ع اهــتــمــام  فيها  استقطب  ــي  ــت وال

الفن واألدب.
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البروفيسور رياض إغباريةالبروفيسور مروان دويري

يقدمها:

 تتمحور المحاضرة حول الضغوطات المرافقة لحياتنا ا1سرية والمهنية واالجتماعية واالخطار النفسية والجسدية الناتجة عنها. 
كما سيتطرق المحاضران إلى طرق مواجهة هذه الضغوطات لضمان حياة سليمة نفسيا وجسديا. التكامل العلمي والمهني 
بين بروفيسور مروان دويري، متخصص بعلم النفس العالجي والطبي، وبروفيسور رياض اغبارية، متخصص بعلوم االدوية 

وفيسيولوجيا الجسم، يضفي عمقا علميا وتطبيقيا مميزا لموضوع الضغط النفسي ومخاطره.
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åUHOŠò qÝ«d*
تقريره  ضمن  ــام،  أّي عــّدة  قبل  الدولة  مراقب  أصــدر 
إسرائيل  في  العمل  حوادث  عن  استعراًضا  الدوري، 
البناء. وقد تناول املراقب املعطيات  وخاصة في فرع 
املعروفة، وتوّصل إلى االستنتاجات األساسية التالية:

الكاملة عن عدم  ّية  املسؤول االقتصاد  وزارة  تتحّمل 
تنفيذ توصيات جلنة آدم، عام 2014، والتي أقيمت 
خصيًصا لفحص تصاعد حوادث العمل في البالد، 
عدد  إلى  وصلنا  ملا  هذه  التوصيات  تنفيذ  مت  ولو 
االقتصاد  وزارة  أّن  العلم  مع  اليوم.  كبير  ضحايا 
وأقامت  بتنفيذها،  ووعدت  التوصيات  على  وافقت 
جلنة خاصة لهذا الغرض قامت بعقد اجتماعني اثنني 
فقط(!) وتوقفت عن عقد جلساتها دون الوصول إلى 

قرارات لتنفيذ التوصيات.

الّضرر  فــإّن  الوطني،  الّتأمني  معطيات  بحسب 
العمل  ــوادث  حل املباشر  وغير  املباشر  االقتصادي 
هذه  تقليص  وأّن  سنوًيا،  شاقل  مليارد  ـ15  ب يقّدر 
الّتأمني  خزينة  على  يوّفر  أن  شأنه  من  التكاليف 

الوطني أمواًال طائلة.
لوحدة  الفعالية  وعــدم  الفشل  على  التقرير  يؤّكد 
في  ــردع  وال املراقبة  في  والتشغيلي  الصحي  األمان 
أماكن العمل، ويّتهم الوحدة بعدم القيام بواجباتها 
أماكن  ومراقبة  بزيارات  قيامها  وعــدم  األساسّية، 
العمل، وأّنه في الفترة بني 2014-2009 لم يصل 
مرة  ولو  العمل،  أماكن  من   %50 لزيارة  املراقبون 

واحدة.
التقرير يفيد بأّن وحدة املراقبة واألمان لم تفرض أي 
ّية على املقاولني الذين أهملوا في الوقاية  غرامة مال

بأماكن العمل حيث لم يتّم تسجيل وال حتى عقاب 
للعام  الغرامات  عدد  بلغ  بينما   ،2013 عام  واحد 

2014 عشرة فقط.
ينتقد الّتقرير بشّدة نشاط «املؤسسة لألمان والوقاية» 
في العمل، ويصفها بـ»غير مجدية»، ويتهم املؤسسة 
بعدم مراقبة أماكن العمل بشكل دوري ومنّظم، مع 
بإقامة  ُملزمة  املصانع  من   %10 فقط  أّن  العلم 
فقط  القليلة  زياراته  وترّكزت  محلّية.  أمان»  «جلنة 
الّصغيرة  املصانع  إهمال  وّمت  الكبيرة،  املصانع  في 

واملتوسطة.
العام  في  العمل  مصابي  عــدد  أّن  الّتقرير  يفيد 
ضحية،   60 منهم  ألًفا،  ـ50  ال من  اقترب   2014
(العام املاضي 56 ألف مصاب، و55 ضحية، منهم 

35 في فرع البناء).

™ °̀ {U�Ë ¡Ídł d¹dI Ò²�« ∫»U¹œ ™

تعميق  ــرة  دائ (رئيس  دياب  سهيل  الّنقابي  وعقب 
ورئيس  (الهستدروت)،  العّمال  نقابة  في  املساواة 
«إّن  ــًال:  ــائ ق الّتقرير،  ــذا  ه على  ــهــة»)  «اجلــب كتلة 
سنوات  منذ  قلناه  ما  ويؤّكد  وفاضح،  جريء  الّتقرير 
طويلة، ويضع إصبع االتهام األساسي حلوادث العمل 
الرسمّية،  املؤسسات  وباقي  االقتصاد  وزارة  على 
لعالج  الشامل  املؤّسساتي  الفشل  التقرير  ويعكس 

هذا املوضوع».
الّتوصيات  هذه  تنفيذ  اآلن  املطلوب  «من  وأضــاف: 
عن  املباشرة  ّية  املسؤول احلكومة  نحّمل  فنحن  حاًال، 
ا  شخصّيً االقتصاد  ــر  وزي ونحّمل  العمل،  ــوادث  ح

مسؤولّية ضحايا العمل».

q L F �« Àœ«u � ‰u � W�Ëb �« V �«d * ` {U �Ë ¡Íd � d �d I �
 oO³Dð  ÂbFÐ  WK�UJ�«  WO�ËR�*«  œUB²�ô«  …—«“Ë  q ÒL×¹  V�«d*«  ™
 ™  UNOKŽ  t²I�«u�  sKŽ√  t?? Ò½√  r??ž—  2014  ÂU??Ž  Âœ¬  WM'   UO
uð
 …d??ýU??³??*« d??O??žË …d??ýU??³??*« n??O??�U??J??²??�« r??−??Š s??Ž d??¹d??I?? Ò²??�« nAJ¹
 ∫ »U¹œ ™ °U Î¹uMÝ q�Uý œ—UOK� 15 v�≈ qBð w²�«Ë qLF�« Àœ«u(
  UO
u²�« cOHMð u¼ tKLŽ V−¹ U�Ë ¨¡wý Òq� ‰uI¹ V�«d*« d¹dIð
™ …dOš_«  «uM��« ‰öš ÁUMK� U� b Ò�R¹Ë d̈¹dI²�« w�  ¡Uł w²�«
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ـــرات  ــة املـــؤمت ــاع ــت ق ــل ـــي، دخ ـــادت ـــالف ع ــى خ عــل
«كونغرسيم» في حيفا، يوم الّسبت األخير، متأّخرًا 
عن موعدي، ألجدها غاّصًة ومكتّظة باملئات اّلذين 
وبترّقب  َتوٍق  بكل  منتظرين  جئُتها،  كما  جاءوها، 
«سلمى»  معهد  وطالبات  ــّالب  ط ــرض  ع شــديــد، 

للفنون االستعراضّية.
وأمتعوا  أدهشوا  ــز..  احلــّي ــألوا  وم متايلوا،  رقصوا، 
طالبات  ــّدم  ق احملّصلة،  ــي  وف أحياًنا..  ــاجــأوا،  وف
ّية راقصة جميلة  وطّالب معهد ”سلمى“ عروًضا فّن
بأطفالهم  الفخورين  األهــل  قلوب  ــرت  أس وممتعة، 
وأبنائهم وبناتهم، والمست احلضور، فأدهشوا وأبهروا 
وشّدوا انتباه اجلميع. رأيت براعم فنّية، ووجدت في 

عدد كبير منها جنوًما مستقبلّية الفتة والمعة.
تتعّطل لغة الكالم أحياًنا أمام لغة اجلسد واحلركات 
الهادف  والّتعبيرّي  اجلميل  فللرّقص  الرّاقصة، 
تأثيرًا  أشــّد  يكون  قد  املتلّقي  على  وَقــع  والرّاقي 
من وقع الكلمة.. وفي هذا العرض تركت كلماتي 
للموسيقى  الستمع  مقعدي  في  تسّمرت  ا،  جانًب
واستمتع  ّية،  والغرب الّشرقّية  والقدمية،  احلديثة 

بعرض شائق ومنوّع.
بتاًتا، أن  الّسهل  املفهوم ضمًنا، وال من  ليس من 
جتمع الفّنانة احلاضنة احملّبة فريال خشيبون، على 
خشبة مسرح واحدة أكثر من 270 برعًما وبرعمة، 
ّية  فّن صورًا  لتخلق  األعمار،  جميع  بني  ُتدمج  وأن 
استعراضّية مصّغرة، تنمو وتكبر وتزّهر، في أحضان 
معهد «سلمى» للفنون االستعراضّية، لتقّدم عروًضا 
اتها  مثيرة، منوّعة، غنّية باحلركات، حتمل في طّي

ا وجماًال وإمتاًعا وطيبًة وعفوّية. ـً فّن
لم يكن العرض ممًالّ بتاًتا، بل على العكس متاًما.. 
واحلركات  واملوسيقى  األغاني  فيه  وتنوّعت  تنوّع 
ــرّاقــصــة.. مــا بــني حديث وقـــدمي، ما  ــوحــات ال والــّل
عربّي  ولبناني،  مصري  وشرقّي،  شعبّي  رقص  بني 
وأجنبّي، دبكة وباليه، كالسيكّي وتعبيرّي، «هيـپ 
خشيبون  فريال  الفّنانة  دأبت  حيث  وغيره،  هوپ» 
عدم  على  املعهد  في  واملعّلمني  املعّلمات  وطاقم 
الّتفاصيل،  ــأدّق  ب واهتّمت  هابطة،  عــروض  تقدمي 
ذاتها.  َتكرار  وعــدم  والّتجديد  الّتنوّع  وخصوًصا 
كبيرًا  دورًا  لعبت  اّلتي  أيًضا،  باألزياء،  فاهتّمت 
في العرض؛ فألوان األزياء امللوّنة، الزّاهية، الّداكنة، 
واألحلــان  األنغام  مع  وانصهرت  متاشت  واملزركشة، 

واملوسيقى، وزادت العرض رونًقا وجماًال.
وفي هذا العرض املمّيز الّشامل، شارك بعض فرق 
للفنون  «سلمى»  فرقة  املعهد،  وطالبات  طــّالب 
تتمايل  اّلتي  الفرقة  هذه  املتأّلقة،  االستعراضّية 
أنغام  على  فيها  والراقصني  الراقصات  أجساد 

إبداعّية  لوحات  وترسم  اإليقاع  لتحاور  املوسيقى، 
راقصة فنّية وجميلة، فجاء املزج ُمبِهرًا.

على  تقدميه،  على  وأشرفت  العرض  عرافة  توّلت 
ا، ميساء خشيبون،  تقريًب الزّمن  مدار ساعتني من 
ّية وسالسة وخّفة دم، فاستطاعت  بكّل عفوّية وتلقائ
عابة والُفكاهة مًعا، في قالب  ّية والُدّ أن تدمج اِجلِدّ
جميل ومحّبب.. فهي متلك صوًتا عذًبا جميًال، إلى 
جانب ما تتمتع به من مواهب فنّية، ندرك بعضها 
وجنهل بعضها اآلخر، فما خفي من مواهب على ما 
فأطاعها  موّفًقا،  للحفل  تقدميها  كان  أعظم.  يبدو 

املسرح، واحتضنها األطفال، وأحّبها اجلمهور.
املسرح في معهد «سلمى»،  أيًضا، طّالب  لفتني، 
اّلذين متّيزوا بأدائهم، وعادوا بنا إلى مرحلة طفولتنا 

اجلميلة البريئة، من خالل متثيلهم مشاهد مسرحّية 
ّية عاملّية معروفة، فوجدت  مأخوذة من أساطير كرتون

في عدد منهم بريَق جنوم فنّية مستقبلّية المعة.
بات  والكبير.  الّصغير  يجمع  ُعنواًنا،  املعهد  بات 
ا يتعّلم فيه أوالدنا محاكاة اآلخر بلغة  ًيّ بيًتا عائل
اجلسد والفّن الرّاقي والّتعبير، ال بالعنف واملشاّدات 
الكالمّية. وتؤّكد لي، مجّدًدا، الفّنانة خشيبون أّنها 
أم  هي  بل  بارعة،  مدرّبة  أو  معّلمة  مجرّد  ليست 

حنون حاضنة جلميع طّالب املعهد وطالباته.
وكم من الّضرورّي والهاّم والّسوّي وجود معهد كهذا 
في مجتمعنا، يجمع ضمن إطاره عدًدا كبيرًا من 
منوّعة  ّية  فّن لغات  فيه  يتعّلمون  وأبنائنا،  بناتنا 
الرّقص واملوسيقى والّتمثيل والرّياضة، وفّن  ُتدمج 

بدل  أيًضا،  نفتقدها  اّلتي  االجتماعّية  العالقات 
االنحراف..  إلى  ــراف  واالجن الّشوارع  في  الّتسّكع 
نعم! نريد املزيد من املعاهد في مجتمعنا، كمعهد 
الّطرق  فإحدى  االستعراضّية؛  للفنون  «سلمى» 

لتعرُّف الّشعوب واملجتمعات، تعرُّف فّنه.
خشيبون  فريال  أمام  الكالم  لغة  تتعّطل  ومجّدًدا 
اإلنسانة الفّنانة، احلريصة دوًما على إعالء شأن الفّن 
تدأب  اّلتي  احلاضنة،  احلنون  األم  الرّاقي،  اجلميل 
مئات  وأحالم  آمال  حتقيق  على  نهار  ليل  وتعمل 
الوصول، فتحّقق بذلك  إلى  اّلذين يتوقون  األطفال 
أحالم طفولتهم، ومتنحهم فرصة ُيحرم منها عشرات 
اّلذين  ّية،  العرب مجتمعاتنا  في  األطــفــال  ــوف  أل
الفنّية  رسالتها  والتشريد.  واحلروب  الفقر  يعانون 

سامية وراقية كرقّيها وسموّها األخالقي.
ُيذكر أّن في هذا العرض الفّني الّضخم، شارك أكثر 
ا في املعهد، إضافًة إلى فرقة  من 270 طالًبة وطالًب
املعهد  في  يتعلم  االستعراضّية.  للفنون  «سلمى» 
فنّية  دورات  في  ا،  وطالًب طالبة   350 من  أكثر 
مختلفة، فإضافة إلى اللوحات اّلتي شاهدناها على 
املسرح من الرقص الشرقي االستعراضي والـ»هيـپ 
هوپ»، والكالسيكي احلديث (الّتعبيرّي) والباليه 
واملسرح، هنالك دورات للفالمنكو والرقص الصالوني 
واجلمباز والزومبا والكاراتيه. ويدرّب في املعهد 10 
وِحرفّيني،  وِمْهنّيني  مؤّهلني  ومعّلمني،  معّلمات 
واّلتي حتضنهم وتشرف عليهم املدرّبة الفّنانة فريال 

خشيبون.
كل االحترام.. في انتظار اجلديد واملزيد.

©œ«bŠ —U¼“√ ∫d¹uBð®

r�{ ÒwM� ÷dŽ w�
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إلياس  نقوال،  أبو  خليل  كمال سليمان،  لرهام حمادي،  فرقة جذور 
عطا الله، لبنى سالمة، سيدر زيتون، أمني كّيوف وعالء عزّام.   

عربي  مسرح  بتأسيس  عّباسي  علي  املنتج  بدأ  أخــرى،  ناحية  من 
جديد، حتت اسم «الّسراج» مقره في حيفا، وقد انتهى حتى اآلن من 
إنتاج مسرحّيتني، سيتّم املباشرة في عروضهما هذا األسبوع، وأعلن 
فنّية متعّددة، ستكون صرخة  بقوّة إلنتاج أعمال  أّنه عائد  عّباسي 

كبيرة على خشبات املسارح وصاالت العرض.
ومن املعروف عن عّباسي بأن له باع طويل في اإلنتاجات الفنّية على 
جميع أنواعها في البالد وخارجها، وعندما توّجهنا إليه ليحّدثنا عن 
أعماله القادمة، قال لنا إّن احلديث ما زال مبكرًا عن هذه األعمال، 

وسيعلن عنها أوًّال بأّول في أقرب فرصة.

ÍdB� W�UÝ√

حّل ضيًفا  أن  بعد  عّباسي،  علي  املعروف  الفّني  املنتج  البالد  إلى  عاد 
على مهرجان «موازين» في املغرب بدورته اخلامسة عشر، والذي يقام في 

مدينة الرباط.
وقد رافق عّباسي الفنان املعروف صفوان بهلوان، الذي يقوم عّباسي بإدارة 
أعماله، حيث أحيى بهلوان، أمسية طربية خاّصة من أغاني املوسيقار 

الراحل محّمد عبد الوهاب، على مسرح «محمد اخلامس» في الرباط.
وقد علم مراسلنا، أّن عّباسي التقى على هامش املهرجان العديد من فّناني 
العالم العربي، حيث شارك في هذا العام كّل كاظم الساهر، شيرين عبد 

الوهاب، صابر الرباعي، عاصي احلالني، يارا وآخرون..
وشيرين  الرباعي  صابر  من  كّل  مع  عباسي  للمنتج  خاص  حديث  وفي 

عبد الوهاب، أعلنا عن نّيتهما لزيارة فلسطني هذا الصيف، وإحياء 
ّية تضامًنا مع الّشعب الفلسطيني. حفالت غنائ

«قرطاج»  مهرجان  مدير  مع  عّباسي  علي  التقى  الوقت،  نفس  في 
ومدير املعهد العالي للفنون في تونس الدكتور محّمد زين العابدين، 
الذي أعلن عن استعداده لدعم الفّنان الفلسطيني في كاّفة النشاطات 
الفنّية التي ُتقام في تونس على مدار السنة، وقد ّمت احلديث بينهما، 
على التنسيق مع العديد من الفنانني الفلسطينّيني للمشاركة في 

مختلف املهرجانات في تونس.
هذا وقد صرّح محمود املسفر مدير مهرجان «موازين»، أّن دعم الفّنانني 
الفلسطينّيني يتّم في كل عام في املهرجان، حيث وّجه الّدعوة هذا 
العام للّثالثي جبران إلحياء أمسية موسيقية في املهرجان. وأضاف، 
في  الفلسطينّيني  الفنانني  من  عدًدا  استضاف  قد  كان  املهرجان  أّن 
فودي،  لسهيل  زمن  فرقة  سالمة،  فيوليت  منهم:  الّسابقة،  دوراته 
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 IOT  ? �«  U½uJ�Ë  U³�d� o¹u�ð w� eO�d²�« „eOÐ
 ¨…dO³J�«  `??�U??B??*«Ë   U??�??ÝR??*«  ¨ ULEMLK�  WLzö*«

 b¹eð  b??�  w??²??�«  Smart City   «—œU???³???0  e??O??�d??²??�«Ë
 qOKIðË  WOK;«   UDK��«  vKŽ  W??³??�«d??*«Ë  …dDO��«

 ÆdO³� qJAÐ nO�UJ²�«
 ??? �«  ÂU??E??M??�  U??¹d??N??ý q??J??O??ý 29.90  W???�b???)« W??H??K??J??ð
Ø»U³�«  nýU�Ë  «dO�UJ�«  qLA¹  Íc??�«    BHOME

…c�UM�«
 oO³Dð v??? �≈ ‰u???šb???�« s??J??1 q??O??�U??H??²??�« s??� b??¹e??L??K??�
 Ê«uMF�« vKŽ W�dA�« l�u� …—U¹“ ‰öš s� Ë« W�dA�«

Æhttp∫ØØwwwÆbezeqÆcoÆil

 w� w�u¾�  …—«œ« fK−� fOz— ¨ œËdÐ bO�«œ
 WOÐdF�«  «bK³�« w�  pM³�« ŸËdH� Èdš√  W�uł

 WO½«bO� W�u−Ð ÂU¹√ …bŽ q³� ¨ œËdÐ bO�«œ bO��« ¨w�u¾� pMÐ …—«œ≈ fK−� fOz—  ÂU�
 pM³�« ŸËd???� s??� œb???Ž w??�
  «b???K???³???�« w???? � …d???A???²???M???*«

ÆWOÐdF�«
 ¨WO½«bO*« W�u'« —UÞ≈ w�
 b¹b'«  ŸdH�«   œËd??Ð  —«“
 s¹dNý  q³�  `²²�«  Íc???�«
 —«“ U???L???�  ¨…u???�???M???K???�  w???? �
 ¨W??O??Ðd??G??�« W???�U???Ð ∫ŸËd???????�
 lKÞ√Ë ÆŸd??�d??H??�Ë …d??Žd??Ž
  œËd????Ð ŸËd????H????�« Ëd???¹b???�
 p??M??³??�«  U????ÞU????A????½ v??? K???Ž

 WOKLŽ ÕU$ sŽ WKBH� d¹—UIð vIKð UL� ¨wÐdF�« lL²−*« w� tKLŽ oOLFð —UÞ≈ w�
 WÝ—b� v�«  œËdÐ  …—U¹eÐ W�u'« XKKJðË Æw�u¾�  l� wKOz«dÝù« wÐdF�« pM³�« Z�œ

  ÆŸd�dH� w� W¹œuN¹ WOÐdŽ ¨W�d²A�
 q³� ” ÆZ�b�« WOKLŽ s� v{d�« W¹Už w� t½« vKŽ œbýË Z�b�« ÕU$ vKŽ  œËdÐ vMŁ√Ë
 Z�b�« ·b¼ ÆUMMzUÐ“ —uNL' WO�U¦*« …uD)« w¼ Ác¼ Ê« UM� `{«Ë ÊU� WOKLF�« W¹«bÐ
  U�b)« s� …œUH²Ýô«Ë l²L²�«  s� wÐdF�«  lL²−*«   w�  UMMzUÐ“  5J9 ÊU� wÝUÝô«

Æ“pM³� UN{dF½ w²�« …—uD²*«
 5O�uB)« szUÐe�« s� ¡«b²Ð« – UMMzUÐ“ lOLłË ¨Z�b�« ZzU²½ Êü« fLK½ Ê« ÊUJ�ôUÐ”
 w�  Í—U−²�«  ŸUDI�«  d¹uDð  v�≈  ÂUL²¼ô«  m�U³Ð  dE½«  ÆUNM�  ÊËbOH²�¹  –  5¹—U−²�«Ë
 ’Uš ‚ËbM� W�U�« ∫UNM� ‚dÞ …bFÐ Ê«bO*« w� ÕËd�« ÁcNÐ qLF½Ë ¨wÐdF�« lL²−*«
 `M� ¨wÐdF�«  lL²−*« w� …dOGB�« `�UB*« …bŽU�� qł« s� qJOý ÊuOK� 250 WLOIÐ
 W�—UA0 ‰ULŽ_« WO1œU�_ Èdš√ …—Ëœ ‚öÞ« ¨W�Ëb�« W�UHJÐ ‚ËbMB�« —UÞ« w� ÷Ëd�
 Êu�e²K�  s×½  ÆU??¼d??O??žË  ‰U??L??Ž_«  »U??×??�_  ’U??š  e??�d??�  qOGAð  ¨WŠu²H*«  WF�U'«
 lL²−*«  w�  w�u¾�  ◊UA½  oOLF²�Ë  œö³�«  w�  W¹—U−²�«  `�UB*«  u/  w�  WL¼U�*UÐ

Æ“wÐdF�«
 wKOz«dÝô« wÐdF�« pMÐ wHþu� ÂU�« UC¹« UN�H½ X²³Ł« Z�b�« WOKLŽ Ê«  œËdÐ ·U{√Ë
 s�  W??F??Ý«Ë  WŽuL−0  ÊuF²L²¹Ë  w�u¾�  w??�  ÕU−MÐ  rNÐUFO²Ý«  -  s??¹c??�«Ë  UIÐUÝ

ÆrN�U�√ X×²²�« w²�«  UO½UJ�ô«
  

 ¨“dðdH½«  PREMIER” «d²J�« W¹uKF�«  UHOJ*« WK�KÝ nOOJ²K� «d²J�« W�dý XIKÞ«
Æ‚u��« w� «—uDð d¦�ô« d³²Fð w²�«  UHOJ*«

  U�d×�  Ê«  ÁUMF�  U�  ¨…—uD²*«  D3  dðdH½«  WOMIð  vKŽ  …b??¹b??'«  WK�K��«  bL²Fð
 lOÝuð  WOMIð  qLAðË  ¨DC   U�d×�  w¼  ©d	³*«Ë  ¨n¦J*«  ¨jžU{®  3  ? �«   UHOJ*«
 d̈O³� qJAÐ WFHðd� W�UÞ …¡UH�  «– WK�K��« d³²Fð «c¼ qCHÐË Æw½Ëd²J�ô« ÂULB�«
 SLEEP  ? �«  W�UŠ ¨C°0.5±  sL{ …—«d??(« W??ł—œ  U³Ł vKŽ ÿUH(« vKŽ …—b??�   «–
 WLLB�  WK�K��«   «d??	??³??�  Æq??O??³??O??�??¹œ  20  v??? �«  q??B??ð  d??	??³??*«  ZO−{  Èu??²??�??�Ë
 rOLB²�«  WIÐU��  w??�  rOLBð  qC�«  …e??zU??ł  vKŽ   “U???ŠË  ¨’U???šË  eO2  rOLB²Ð
  WO�U�«  WŠu�  l??�  ¨jI�  r??Ý  15  ÷dFÐ  d	³*«  ÆGood design award  WO*UF�«
 w�  b¹b'«  Æ  w½bF*«  ÂuOM*ô«Ë  włUF�«  ÊuK�UÐ  d�u²�  u¼Ë  ¨wzUÐdN�  „d×0  qLF¹
 W�dG�« w� ’U	ý« œułuÐ dFA²�ð  —UFA²Ý«  U�−� œułË u¼ …b¹b'« WK�K��«
 U�bMŽ  nOJ*«  qOGA²Ð  ÂuIðË  ¨W�dG�«  s�  ’U	ýô«  Ãdš  «–«  nOJ*«  ¡UHÞUÐ  ÂuIð  ¨
 sŽ rJ×²�« “UNł WDÝ«uÐ ¨ U�−*« qLŽ ¡UG�« sJ1 UL� Æ’U	ýôUÐ W�dG�« TK²9
 ©SWING® Íœu�UŽË wI�«  qJAÐ qLF¹ ¨nŽUC� ¡«uNK� ÕUM−Ð œËe� d	³*«  ÆbFÐ

ÆÌËU�²� qJAÐ W�dG�« w� ¡«uN�« l¹“uð w� r¼U�¹ Íc�« d�ô«
 qJA¹ …b¹b'« WK�K��« ‚öÞ« Ê« ‰U� X¹«Ë qO−¹ ¨nOOJ²K� «d²J�≈ W�dý ÂUŽ d¹b�
 w� UMðœU¹— X³¦ð w²�«Ë «d²J�« W�dý w� —UJ²Ðô«Ë —uD²�« WOKLŽ w� WO�U{« …uDš
 WO�UŽË …—uD²�  U−²M� o¹u�ðË ¨œö³�« w�  UHOJ*« ‰U−� …œUOIÐ dL²�MÝ Æ‚u��«

Æ UHOJ*« wOMI²� Ë« pKN²�*« ¨‚u�LK� …b¹d� U¹«e� ÷dŽË ¨…œu'«
  

“dðdH½«  PREMIERò  UHOJ� oKD Ôð «d²J�«
 —UFA²Ý«  U�−� l� bOŠu�« nOJ*«

eO(« w� bł«u²�«

 ¨“dðdH½«  PREMIER” «d²J�« W¹uKF�«  UHOJ*« WK�KÝ nOOJ²K� «d²J�« W�dý XIKÞ«”
Æ‚u��« w� «—uDð d¦�ô« d³²Fð w²�«  UHOJ*«

  U�d×�  Ê«  ÁUMF�  U�  ¨…—uD²*«  D3  dðdH½«  WOMIð  vKŽ  …b??¹b??'«  WK�K��«  bL²Fð
lOÝuð WOMIð qLAðË ¨DC  U�d×� ¼ ©d	³*«Ë ¨n¦J*« ¨jžU{® 3 �«  UHOJ*«

eO(« w� bł«u²�«
åa³D*« Âu$ò

 rCð ÂUFÞ WLzU� ÷dFð åtO�U� tO�U�ò WJ³ý ∫œö³�« w� …d� ‰Ëô
œËb×� —«b�SÐË szUÐe�« œ«bŽ≈ s�  U³łË

 d³Ž  …dOšô«  dNýô«  w�  tO�U�  tO�U�  WJ³ý   XNłuð
 ¨„u³�O�  wŽUL²łô«  q�«u²�«  l�u�  vKŽ  UN²×H�
 …c¹cK�«  U³łu�« ‰UÝ—≈ rNM� X³KÞË 5JKN²�*« v�«
 WO�UFH�« —UÞ« w� ÆWO²O³�« ÂUFD�« WLzU� s� WONA�«Ë
 5IÐU�²� 4 —UO²š« -Ë  ̈W³łË 700 s� d¦�« ‰UÝ—« -
 W�U)« ÂUFD�« WLzU� w� rNðU³łË .bI²Ð Êu�uIOÝ
 lOLł w� Ê«d¹eŠ dNý ‰öš ÷dFÔ²Ý w²�«  ̈…eOL*«Ë

Æœö³�« ¡U×½√ w� …dA²M*« 157 ? �« WJ³A�« ŸËd�
  U??³??K??D??�« s???� œb????Ž d??³??�Q??Ð v??E??×??²??Ý w??²??�« W??³??łu??�«
 ¨WO�UFH�« w??� …e??zU??H??�«  W??³??łu??�«  Êu??J??²??Ý d??N??A??�«  w??�
 U?????ÐË—Ë« v???? �« W???O???łË“ W??K??Šd??Ð U??N??³??ŠU??� v??E??×??O??ÝË
 WLzU�  w??�  …e??zU??H??�«  W??³??łu??�«  Z??�œ  WO½UJ�«  ”—b?? Ô²??ÝË

ÆXÐUŁ qJAÐ WJ³A�« ÂUFÞ
http∫ØØcafecafeÆ  W??O??�U??²??−??¹b??�«  ÂU??F??D??�«  WLzUI�

ÆcoÆilØcatalogØindexÆhtml
∫ÂUFD�« WLzU� sL{  dO²š√ w²�«  U³łu�«

 s� jOK	Ð …uA×� WO�UD¹« W³łË ∫dDH�UÐ w½uKO½U�
 ÊU×¹d�«  ‚«—Ë«Ë  `z«dý  v??�«  lDI*«  dDH�«  ¨ÊU??³??łô«
 Æö¹—U�ðu*« WM³ł l� W1dJ�« s� WI³Þ l� Wł“UD�«
 l�  WOMž  lI�Ë  XMOLý  WKBK�  l�  W�bI�  W³łu�«

ÆÊ«eO�—U³�« WM³ł s� lD�

 l� ¡«d??C??š W??�u??A??J??ý W??³??łË ∫ ¡«d??C??š W??�u??A??J??ý
 qB³�«  ¨XMOLA�«Ë  a½U³��«  WM	¹Ë  Ã“UD�«  iO³�«
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åUHOŠò qÝ«d*
الكلية  في  اإلعالم  فرع  طّالب  أصدر  املفصلّية»،  «املرحلة  عنوان  حتت 
ضمن  قصيرًا  وثائقًيا  فيلًما  حيفا،  مدينة  في  األرثوذكسّية  العربية 
القدس واألقصى  انتفاضة  الفيلم اخلاص لتسليط الضوء على  مشروع 

التي اندلعت قبل 16 عاًما.
ويتشّكل طاقم الفيلم الذي مت تصويره في مدينة أم الفحم، قرية معاوية 

وجامعة حيفا، من الطّالبني يحيى أمل جبارين  وأمير يونس.
من  بالفيلم  أعجبوا  الذين  اجلماهير،  من  العشرات  الفيلم  واستقطب 
خالل اإلطراء عليه مبواقع التواصل االجتماعي، وحّث طاقم العمل على 

االستمرار بإنتاج األفالم الهادفة.
جتدر اإلشارة إلى أّن تصوير الفيلم استغرق ما يقارب نصف عام وأشرف 
على الفيلم منذ كتابة الفكرة وحّتى إخراجه إلى حّيز الّنور، املخرج ابن 

كفر كنا، األستاذ عصام بالن.
باألفالم  تعنى  مهرجانات  في  الفيلم  هــذا  يشارك  أن  املتوّقع  ومــن   

الوثائقّية القصيرة.
وقال الطالب يحيى جبارين بحديثه: ”يعرض الفيلم بشكل عام  أحداث 
انتفاضة القدس واألقصى أو ما يعرف بهّبة أكتوبر التي اندلعت عام 

2000 قبل ستة عشر سنة، متناوًال أبعاد االنتفاضة وإسقاطاتها على 
املجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل“.

 وأّكد جبارين أّن: ”فكرة الفيلم تبلورت في أعقاب طلب معّلم موضوع 
اإلعالم الّتحضير ملشروع الفيلم اخلاص بالفرع، وّمت عرض عّدة مواضيع 
هادفة ووطنّية من قبل طاقم الفيلم على املعلم املشرف ليقع االختيار 
في نهاية األمر على انتفاضة القدس واألقصى (2000)، وبدأ العمل 

على الفيلم بعدما نالت الفكرة إعجاب املخرج بّالن“.
الفيلم  إّن ”الهدف من  الطالب جبارين  الفيلم، يقول   الهدف من  وعن 
تداعياتها  وعلى  واألقصى  القدس  انتفاضة  على  الضوء  تسليط  هو 
على املجتمع العربي بحيث ُتعرَض الهّبة كمرحلة مفصلّية وهاّمة في 
تخليد  إلى  أيًضا  العمل  يهدف  بالداخل.  الفلسطيني  الشعب  حياة 
ذكرى الشهداء ومحاربة جميع األفكار التي تدعو إلى تناسي القضية 

الفلسطينّية والّتخاذل معها“.
واختتم جبارين حديثه قائًال: ”نطمع من خالل هذا الفيلم بأن يقوم مبرافقة 
جميع الفعاليات التي تعنى بإحياء ذكرى شهداء هبة أكتوبر وعرضه 
ليتم توثيق القضّية وإعادتها إلى أذهاننا من جديد، فنحن بحاجة إلى 

إنعاش ذاكرتنا الوطنّية“.

“UHOŠ” qÝ«d*
أقيم في الوحدة اجلماهيرية ”الغيبورمي“ مشروع اجتماعي حتت 
ضيوف  الّسالم». كان  وراية  اخلير  صوت   – «حليصتنا  عنوان: 
أبناء  أهاليهم وأجدادهم،  املشروع  أطفال وشباب حّي احلليصة، 

مشروع ”بيرح“ في مدرسة ”الكرمة“.
ضمنها  من  واحملّطات  الفعالّيات  من  العديد  تضّمن  املشروع 
والّثعبان،  السّلم  لعبة  شطرجن،  باولينج،  رياضّية:  محطات 
يدوية مع  أشغال  امللّون،  الباراشوت  التنس،  كرة  الهدف،  إصابة 
والرّسم على  لألوالد  زينه  مع  املزين  بالبرواز  مغناطيس، تصوير 

الوجه، هذه احملطات اقيمت حتت إشراف مرشدي بيرح.
رفع  في  والكحول  املخدرات  ملكافحه  البلدّية  للسلطة  دور  كان 
جتربة  طريق  الكحول عن  استعمال  ملخاطر  املشتركني  ــي  وع
ّية ترينا تأثير الكحول على خاليا اجلسم عن طريق خلط  كيميائ
ّية األخرى هي  بروتني البيض بكمّية صغيرة من الكحول، والفعال
والتي تبّني  محاولة إصابة الهدف بعد وضع ”نّظارات الكحول“ 

كيف ميكن أن يرى إنساًنا قد شرب الكحول.
أّمهات متطوعات ضمن برنامج ”جلنة التربية والتعليم“ و“جلنة 
الفتيات“ قمَن ببيع مأكوالت ومعّجبنات مثل: مناقيش، كعك، 
رمزي والذي  مبلغ  مقابل  بــاردة،  خفيفة  ومشروبات  فول  ترمس 

تبرّعن به لفعالّيات مستقبلّية في احلي.
في نهاية اليوم قام املهرّج الطبي سرحان محاميد بتقدمي عرض 
الفرح  وادخل  املوسيقى  أنغام  على  وتفعيلهم  للمشتركني  شائق 

والّسعادة لقلوب األطفال.
املشروع  الذي احتضن من قبل الوحدة اجلماهيرّية ”الغيبورمي“ حتت 
إدارة منصور بستوني, اقيم بالّتعاون مع: مرشدي «بيرح»، مدرسة 
خمايسي؛  روان  املرّكزة  بإشراف  الرّحمن،  عبد  ومدرسة  الكرمة 
حيفا  بلدّية  واملخدرات في  الكحول  ملكافحة  البلدّية  الّسلطة 
عبد  مدرسة  منارنة؛  بدر-  جهينه   االجتماعّية  بإشراف العاملة 
الرحمن احلاج بإدارة األستاذ محّمد عوّاد؛ مشروع ”غشرمي“ الّتابع 
لبرنامج 360 في حيفا بإشراف العاملة االجتماعّية رومّية حاج؛ 
العاملة  من  بتمثيل  الشرقي  احلي  في  االجتماعي  الرّفاه  قسم 
االجتماعّية ميخال بوروفسكي؛ نساء متطوّعات في احلي ضمن 

«جلنة الّتربية والّتعليم» و»جلنة الفتيات».
وفي حديث مع املشتركني قالوا إّنهم فخورون بانتمائهم للحي وأّن 
الفعالّيات كانت جميلة جًدا. أّما منّظمو االحتفال فقالوا «برأينا 
شخص   300 من  أكثر  اليوم  شارك  جًدا.  ناجًحا  كان  االحتفال 
من أهل احلليصة وقد وصلنا إلى حتقيق أهداف املشروع، والتي 
تضّمنت: افتتاح فصل الصيف في حّي احلليصة، االحتفال بيوم 
الكحول، وطرح  أخطار  حول  احلي  سّكان  العاملي، توعية  الطفل 
أهمّية املشاركة بني جميع األطراف التي تعمل في احلّي وخارجه، 
البسمة  الّنهاية طبًعا رسم  باملنفعة على اجلميع وفي  يأتي  ملا 

على وجوه األطفال، مبساعدة مشروع بيرح».

“UHOŠ” qÝ«d*
مجرّد  من  بكثير  أكثر  هو  اخلليوي  الهاتف  أّن  الّصغار  تقنع  أن 
ّلعب واالّتصال، وأنه من الرائع استخدامه كآلة تصوير بجودة  ـ جهاز ل

عالية عندما تقتضي الّضرورة، ليس أمرًا سهًال.
ضمن  وكيان  حصة  له  موضوًعا  الّتصوير  يصبح  عندما  ـكن  ـ ل
أي  متطّلبات  عن  أحياًنا  تقّل  ال  ومتطّلبات  الدراسي  البرنامج 
موضوع آخر، فهذا يعني أّن األمر بغاية اجلّدية ويستحق االهتمام. 

ـقد خّصصت إدارة مدرسة الكرميليت هذه السنة حّصة أسبوعّية  ـ ل
الفنون  معّلمة  فقامت  التصوير،  فــّن  ـم  لتعّل اخلــوامــس  لطالب 
وبعض  اجلميل  الفّن  هذا  على  الطالب  بإطالع  اشول  هـ سيسيليا 
املواضيع  بعض  ــة  ودراس الّتصوير  ــواع  أن لشرح  متطرّقة  اته،  تقنّي
مثل العناصر األربعة (املاء، الّنار، الهواء والّتراب)، الّضوء واخليال، 
ودمجه  اخليال  توظيف  بالّتصوير، محاولة  الرّسم  دمج  الّتفاصيل، 

باإلبداع.
التي  الّصغيرة  الّطالب  بيئة  الّصف  وغرفة  املدرسة  ساحة  انت  ـ كـ
فيها درسوا وطّبقوا.. تخّيلوا وأبدعوا... لينطلقوا الحًقا إلى أماكن 
لهم  لتشّكـل  القريب وأماكن أخرى زاروها  أخرى كالبيت واحمليط 

فضاًء أوسع لإلبداع واخليال.
لقد أبدع الّصغار فيما أنتجوه فارتأت معلمتهم أن تقيم معرًضا 
حتميض  ّمت  حيث  طالب؛  لكّل  اختارتها  صورة  شمل  ا  ـً متواضع
الّصور وترتيبها وعرضها في قاعة املدرسة يوم اجلمعة 27.5.2016 
عن  كّل  الطالب،  وحتّدث  هذا  عليها.  االّطــالع  لألهل  يتسّنى  كي 
صورته وخلفّيتها، أمام زمالئهم، في حّصة الفنون صبيحة االثنني 

30.5.2016 متامًا كما يفعل كبار املصوّرين .
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“UHOŠ” qÝ«d*
املبادرات  مجلس   «Masar up  - أب  «مسار 
املاضي     االثنني  يــوم  أُطلق  العربي،  املجتمع  في 
في  ُعقد  تأسيسّي،  اجتماع  خالل   29.5.2016

مكاتب شركة ”غوغل“ في مدينة حيفا.
أعمال  ورجال  املبادرين  عشرات  احلفل  في  وشارك 

ّية. وإعالمّيني من أبرز وسائل اإلعالم العرب
تخّلل االحتفال شرح عن أهداف املجلس و“فيديو 
أب“،  ”مسار  مدير  من  لكل  وكلمات  جرافي“ 
حّنا  زياد  البروفسور  املجلس  وأعضاء  عالء صادر 

وميساء بلوط - شمشوم.  
التي  والعقبات  احلــواجــز  وفهم  إدراك  أجــل  ومــن 
املجلس  عــرض  العربي،  املجتمع  وجــه  في  تقف 
املجلس،  عمل  ــرض  ع مــن  كجزء  بحثني  نتائج 

وبشكل حصري.
البحث األول الذي أجرته د. داليا شايندلني وشركة 
لقاء   500 ــراء  إج خــالل  من  مت  ”هچال هحداش“ 
بني  إسرائيل  في  للعرب  متثيلية  لعّينة  تلفونّي 
فيه  وّمت  ّية،  العرب بالّلغة  عاًما،   60-17 أعمار 
أمام  القائمة  والعقبات  اجلاهزية  الوعي،  فحص 

املجتمع العربي في سوق يرتكز على املبادرات. 
تدّل  نتائج  وجلّي،  واضح  بشكل  البحث،  وأظهر 
الوعي  فروقات على مستوى  تشوبه  على نضوج 
ومخاوف نابعة من مسألة الّتمييز، ما مينع تعزيز 
أّما  احلالي.  الوقت  في  املبادرات  مجال  وتثبيت 

البحث الّثاني فأجري في صفوف 500 مستطَلع 
املعطيات  بعض  مقارنة  لغرض  ويــهــودّي  عربّي 
وأظهرت  األّول،  البحث  في  ظهرت  التي  الهاّمة 
ـ“هاي- نتائجه أّن نسبة الوعي لعالم املبادرات وال

 ،40٪ الـ  تتعّدى  ال  العربّي  املجتمع  في  ِتك“ 
ـ90٪ في املجتمع اإلسرائيلي العام. مقارنة ب

ــادريــن  ــب ــن م ــاء املــجــلــس م ــض ــّون أع ــك ــت هـــذا وي
اجتماعّيني وتكنولوجّيني ورجال أعمال من املجتمع 
العربي، ومنهم: هاني العلمي، عبد ناشف، عماد 
سعدي،  سامي  فرح،  إيهاب  يونس،  رمي  تلحمي، 
املعلن  الصانع.  والــهــدف  إبراهيم  خليل،  جوانا 
أب   - ستارت   500 إلى  الوصول  هو  للمجلس 

عربي خالل 5 سنوات.

شهرين،  كــّل  دوري  بشكل  املجلس  وسيجتمع 
ربع  كل  جماهيرّية  برامج  إقامة  على  وسيعمل 
سنة، إلى جانب حمالت إعالمّية ومشاريع موّجهة 
لفكرة  الوعي  رفع  إلى  تهدف  العربي،  للمجتمع 
ـ“هاي-ِتك“، بناء فّعال لنظام  املبادرات في قطاع ال
الوقت  في  الفاعلة  اجلهات  مبادراتي، جمع  بيئي 
احلالي، مبادرين ومبادرين مبتدئني، مصادر متويل 
ودعم وتعزيز مبادرات ميدانية فاعلة في الّساحة 

اليوم وتقويتها حتت مظّلة املجلس. 
العرب  الّشباب  عدد  يزيد  أن  شأنه  من  ذلك  كل 
املبادرين أو املنضّمني لستارت أب، وأن يزيد عدد 
والتي  عرب،  يقودها  التي  أب  الستارت  مشاريع 
بـ»إكزيت»،  يقومون  أو  جدّي  متويل  على  حتصل 

ـــم قــطــاع األعــمــال  ــم احلــكــومــي ودع ــدع ــــادة ال وزي
للمبادرات في املجتمع العربي.

وضعت  PresenTense التي  منّظمة  أن  ُيذكر 
جميع  في  املبادرات  تطوير  هدف  أعينها  نصب 
شرائح وأجزاء املجتمع اإلسرائيلي كوسيلة للّتغيير 
املجتمعي والدفع نحو حتقيق املساواة، فإّن إقامة 
هذا املجلس هي مبثابة خطوة أساسّية هدفها تطوير 
والقطري،  االستراتيجي  املستوى  على  املوضوع 
بشكل  ــادرات  ــب امل تطوير  من  سنوات  بعد  ــك  وذل
مشاريع  خــالل  مــن  العربي  املجتمع  فــي  عيني 

”مسرّعات املبادرات». 
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األربعاء،  أمــس  أّول  احتفلت،  ممتعة،  ــواء  أج ضمن 
مدرسة الكرمة في حيفا بتخريج فوجها الّثانوّي األّول 
ّية  للمدرسة، في قاعة ليئوبك، ضمن أجواء احتفال

وتربوّية خاصة.
املدرسة  مدير  املدرسة،  إدارة  طاقم  االحتفال  حضر 
دكــور  يسرين  واملعّلمة  عيسى،  ــودة  ــّم ح ــتــاذ  األس
والهيئات الّتدريسّية، إضافًة إلى رئيس البلدّية يونا 
ماجد  ود.  عيادات،  عرسان  املدرسة  ومفّتش  ياهڤ 
في  العربي  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة  (مسؤول  خمرة 
ولفيف  اخلرّيجني  الّطالب  إلى  إضافًة  حيفا)،  بلدّية 

من األهل واألصدقاء واألحّبة.

وخالل حفل الّتخريج، حتّدث رئيس بلدّية حيفا، يونا 
ياهڤ بإيجاز عن جناح مدرسة الكرمة، مشيرًا إلى أّن 
هذا كان حلمه بفتح مدرسة ثانوّية علمّية كهذه، في 

الوسط العربي، والتي تهدف إلى التفوّق والتمّيز. 
الّنجاح  فتمّنى  عيسى،  حمودة  املدرسة  مدير  أّمــا 
للّطالب اخلريجني في مسيرتهم األكادميّية واحلياتّية، 
بلدية  رئيس  شاكرًا  اآلن؛  لذلك  مؤّهلون  أّنهم  مؤّكًدا 
حيفا، قائًال: ها هو اليوم رئيس بلدّية حيفا يحّقق 
احللم اّلذي طاملا حلم به، ويعمل من أجل املساواة». 

فنّية  وفقرات  ّية  غنائ الّتخريج وصالت  حفل  وتخّلل 
منوّعة، إضافة إلى عرض فيلم خاّص عن اخلرّيجني.. 
وفي نهاية احلفل ّمت توزيع الّشهادات على اخلرّيجني.
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الّتكنولوجّية،  الكرمل  «أورط»  مدرسة  احتفلت 
بالكرمل  «كريغر»  قاعة  في  االربــعــاء،  أمس  أّول 
ــواء  أج ضمن  ـ44،  ال فوجها  بتخريج  الفرنسّي، 
والّطاقم  بهم،  احملتفى  الّطالب  بحضور  حماسّية، 
الّتدريسّي وممّثلني عن شبكة «أورط» الّتكنولوجّية، 
واألقــارب  األصدقاء  من  ولفيف  األهــل  إلى  إضافًة 

واملعارف.

وهّنأ مدير املدرسة، األستاذ عادل ملشي اخلرّيجني، 
وعملّية  وحياتّية  أكادميّية  مسيرة  لهم  ا  ًي متمّن
على  وحّثهم  مجتمعنا.  مصلحة  فيه  ملا  ناجحة، 
منهم  وطلب  املجتمع،  أجــل  من  والعطاء  املثابرة 
توّخي احلظر واّتخاذ القرارات الّصائبة في مشوارهم 

احلياتّي.
على  الــّشــهــادات  ــون  ــرّب امل وزّع  احلفل،  نهاية  ــي  وف

ّية. اخلرّيجني، وسط أجواء احتفال
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ملناسبة يوم الّطفل العاملي، أجرت منار 
ــــورة»،  األّم ــورا  ـــ»ن ب املــعــروفــة  سمعان، 
الفنّية،  فرقتها  مبرافقة  فنّية،  عروًضا 
ــات  ــّي ــفــّعــال ــزت الـــعـــروض ب ــّي ــث مت ــي ح

ترفيهّية وتثقيفّية مختلفة.
هذه  في  ـــورة»  األّم «نــورا  شاركت  وقــد 
ورسمت  الــّشــائــقــة،  الفنّية  ــروض  ــع ال
وأدخلت  األطفال،  وجــوه  على  البسمة 
ــة  ـــي: روض ــهــم، ف ــوب ـــى قــل ــبــهــجــة إل ال
الّدافئ  البيت  حضانة  حنة،  القّديسة 
بإدارة  منال سروجي، الوحده اجلماهيرية 

«شالفا» بإدارة هناء منصور..
وتنتهز منار هذه املناسبة لتعايد األطفال 
هانئة وآمنة  لهم حياة سعيدة  وتتمّنى 

وطفولة سعيدة ومستقبًال زاهرًا.
بخير  العالم  أطفال  وجميع  عــام  كل 

وعافيه ....

“UHOŠ” qÝ«d*
قام  ـــام،  ع كــّل  ــي  ف كما 
ـــي في  ـــاض ـــرّي ــم ال ــس ــق ال
املركز اجلماهيري ”األخوّة“ 
الّنسناس  وادي  حي  في 
القدم  كــرة  فــرق  بتكرمي 
في املركز من خالل توزيع 
امليداليات والكؤوس على 

الّالعبني. 
ويحتضن املركز العديد من 
الفرق من جيل 5 سنوات 
يتّم  حيث   ..18 ــى  وحــّت
املختلفة  ــرق  ــف ال ــب  ــدري ت
من  األسبوع،  ــام  أّي جميع 

قبل مدرّبني محترفني.
شكر  خاليلة،  عادل  املركز  مدير  مع  حديث  وفي 
على  ــردون  خ ويوسف  العال  ــو  أب عوني  املدربني 
بالفرق  الوصول  إلى  الّساعي  ــدؤوب  ال عملهما 
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خولة  ــــوّة»،  «األخ النسائي  ــنــادي  ال ــزة  ــرّك م عّممت 
فيه:  جــاء  اإلعـــالم،  وسائل  على  بياًنا  خشيبون، 
انتهاء  عن  أعلن  ــــوّة»،  «األخ الّنسائي  ــادي  ــّن ال أّن 
ّية في املركز اجلماهيرّي «األخوّة» -  الفّعالّيات الّنسائ
وادي الّنسناس، استعداًدا الستقبال شهر اخلير، شهر 
رمضان الكرمي؛ حيث أنهت مجموعة نساء للّتغيير 

دورة «كونديتوريا» مع صانعة احللوى سهير خضر.

لتكرمي  صغيرة  احتفالّية  النادي  نساء  وأقمن  هذا 
دعمها  على  مصري،  فوزّية  االجتماعّية  الّناشطة 
واّلتي  واحلّي  بالّنادي  الّنشاطات  بإجناح  ومساهمتها 

احتفلت مع الّنساء بعيد ميالدها. 
واستهلت الفرصة لتشكر أعضاء الّنادي حجلة عّلو 
تنسيقهّن  والّناشطة ريتا توما على  وجهاد قسيس 
وحتضيرهن لالحتفال. وتقّدمت باسم الّنادي الّنسائي 
شهر  لقدوم  والتبريكات  الّتهاني  بأحر  للجميع 

رمضان الكرمي.
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احلليصة،  حي  في  والتعليم  ربية   التّ جلنه  قامت 
املخدرات  ملكافحه  البلدية  السلطة  مع  بالّتعاون 
ــدة  ــوح ـــرّفـــاه االجــتــمــاعــي ووال ال ــول،  قسم  ــكــح وال
ببلدية  الثقافة  قسم  ــي  ف ــورمي  ــب اجلــي اجلماهيرية 
أّمهات  تعليمّية ملجموعة من  بتنظيم جولة  حيفا، 
اجلولة ضمن  وتأتي  ملكيشواع..  إلى  احلليصة  حي 
املراهقة مخاطر  اللقاءات مبوضوع ”جيل  سلسلة من 

وحتّديات“. 
تضمنت اجلولة شرح عن املكان ومالئمة طرق العالج 
متعافى  مدمن  النساء  والتقت  الشباب،  للمدمنني 
الذي حدثهّن عن بداية استعماله للمخدرات وانزالقه 
من ــة  ــوقــاي وال املــنــع  ــي  ف األهـــل  ودور  اجلــرميــة  لعالم 

 هذه اآلفه.

حتديات  مع  رياضّية  فعاليات  في  الّنساء  اشتركت 
مهارات  على  عملَن  خاللها  من  املكان والتي  في 
تواصل وحتّدي املخاوف ومواجهه الصعوبات في احلياة 
اليومّية بشكل عام، وفي سيرورة التربية ألوالد في 

جيل املراهقة.
اختتمت اجلولة في مطعم، حيث تناولت النساء وجبة 
أن  يردَن  اجلولة وطرح مواضيع  بتلخيص  غذاء وقمن 

يتلّقني فيها معلومات في املستقبل. 
جًدا  ”أنا  قالت:  السّيدات،  إحدى  مع  حديث  وفي 
مسرورة الشتراكي ضمن هذه املجموعة، أتعّلم العديد 
من املعلومات اجلديدة التي تساعدني على مواجهة 
باالنتماء  أشعر  أّنني  واألهم  الّتربية،  في  صعوبات 
أن  ونستطيع  التحّديات،  نفس  تــواجــه  ملجموعة 

نستمّد القوّة واحدة من األخرى“.
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من  الّداعمني  شكر  كما  املستويات.  أعلى  إلى 
الّدائمة  ورعايتهم  مساهمتهم  على  احلي  أهل 

للفرق والّالعبني.
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الــذي  الشهر  ــضــان،  رم شهر  ـــواب  أب على  نحن 
الذي  رمضان  (شهر  القرآن  بتنزيل  الله  اختّصه 
ربيع  يعتبر  الــذي  الّشهر  هذا  القرآن)؛  فيه  أنــزل 
يطمعون  الذين  للّصاحلني  ــرب  ق ومجال  املؤمنني 
بالوصال مع رّب العاملني لذلك يتغّنى الكثير مّنا 
بقدومه  مستبشرين  رمضان)،  (أهًال  الكلمة  بهذه 
ّية  اإلنسان وبعالقاته  ّيته  بروحان متمّيز  شهر  ألّنه 

واالجتماعّية.
فاإلنفاق فيه على الفقراء واملساكني يزداد، واجتماع 
األسرة أو األسر على موائد رمضان فيه من اخلير 
الّشيء الكثير. ولكن الّسؤال الذي يطرح نفسه: هل 
سيغّير رمضان في نفوسنا وعاداتنا؟ وهل سيغّير 
من طريقة الّتعامل مع الّناس؟ أم أّنه سيهّل علينا 
رمضان وسينقضي رمضان. واحلال هو دون تغيير؟ 
هل سندعو باخلير للّناس عند اإلفطار أم سنبقى 
الناس  وكأّن  وغرًبا؟  شرًقا  أنفسنا  على  منقسمني 
في حرب ال ينطفئ لهيبها حترق من أبناء أّمتنا 
الكثير من الّناس. هل سنستغّل دعوتنا املُستجابة 
الّدم  يقطع شالل  أن  الله  فنطلب من  اإلفطار  عند 
النازف من شرايني األهل في سوريا والعراق واليمن 
من  لفئة  سندعو  أّننا  أم  العرب؟  ديار  باقي  ومن 
الناس بالنصر وندعو على اآلخرة بالقتل والّتشريد 
أّمة  أمتكم  هذه  (أّن  نسينا  وقد  الّنكراء؟  والهزمية 
نبدأ  نقول أهًال رمضان علينا أن  واحدة)، فعندما 
مشوارًا آخر واضح املعالم ومحّدد الغايات وأبرزها 
حب اخلير لكّل الّناس. سنبدأ مشوارًا نسعى من 

خالله إلى حقن الّدماء ونشر احلب واخلير والفضيلة. 
في  أّنــه  الله  رســول  أخبرنا  املقصد  هذا  أجل  ومن 
قبل  من  مناد  ينادي  ليالي رمضان  من  ليلة  كل 
الشر  باغي  ويا  أقبل  اخلير  باغي  (يا  يقول  الله 
يستعّد  أن  رمضان  أهًال  يقول  مبن  فحرّي  أقصر)؛ 
لصيام  ــول  أق ال  قوّية،  وعزمية  صادقة  بنّية  إليه 
املُسّلم  البديهيات  من  ذلك  فإن  فحسب  رمضان 
بها. ولكن استعدادنا يكون من أجل أن نكون أقرب 
إلى رحمة الله. وأن نبتعد عن معاصيه، ألّن في 

رمضان يفصل بني أهل اإلميان وغيرهم. 
يقول:  الله  ــول  رس سمعت  ــال:  ق هريرة  ــي  أب فعن 
مّر  ما  الله  ــول  رس حمللوف  هــذا  شهركم،  أظلكم 
شهر  باملنافقني  وال  منه،  لهم  خير  شهر  باملؤمنني 
شر لهم منه، إّن الله عّز وجل ليكتب أجره ونوافله 
من قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاَءه من قبل 
للعبادة  القوة  املؤمن يعد منه  أّن  أن يدخله، وذلك 
من النفقة، ويعد املنافق اتباع غفلة الّناس، واتباع 

عوراتهم، فهو غنم للمؤمنني يغتنمه الفاجر.
ونفقته  قوته  يجمع  املؤمن  أّن  احلديث  هذا  ومعنى 
شهر  حــلــول  قبل  البيت  وأهـــل  ـــألوالد  ول لنفسه 
النهار،  صوم  من  بالعبادة  االشتغال  ألّن  رمضان، 
عطل  فرمبا  الله  بيت  في  واعتكاف  الليل  وقيام 
أسباب املعيشة في هذا الّشهر، فهو خير عظيم 
لهم ملا يكسبونه من فعل اخليرات والتقرّب إلى رب 
الذين  الفاجرين  املنافقني  ولكن  األرض والّسموات. 
فيتبعون  الفرصة  ينتهزون  للّناس اخلير  ال يحّبون 

عوراتهم الناس ويسيئون إليهم.
األفعال  هذه  أّن  يظّنون  ألّنهم  عليهم  نقمة  فهو 
وإخالص  بصدق  رمضان  أهًال  يقول  فمن  غنيمة. 

عليه أن يرّدد مع الّشاعر قوله  
شهر الّصيام لقد علوت ُمكّرما

وغدوت بني الّشهور ُمعّظما 
يا صائمي رمضان هذا شهركم

يه أباحكم املهيمن مغّنما ف
يه أطاع إلهه يا فوز من ف

ا ما حرما   ًب متقّرًبا متجّن
فالويل كّل الويل للعاصي الذي

في شهره أكل احلرام وأجرما 
وهو مصّر  رمضان  عليه  هّل  ملن  الويل  كّل  الويل 
ملن  الويل  كّل  الويل  العباد،  وظلم  املعاصي  على 
شّتت شمل الّناس في رمضان، الويل كّل الويل ملن 
أدرك رمضان وهو عاق لوالديه. الويل كّل الويل ملن 
اغتصب حقوق العباد واستباح احملارم. فمن أصّر 
على ذلك فإّنه سينال الذّل والهوان، وإن صام وصّلى 

وزعم أّنه مؤمن.
قال رسول الله (ص): ”َمن لم يدع قول الزّور والعمل 
به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه“، فهذه 
بالقوى  والتزوّد  واالستقامة  والقيام  للصيام  دعوة 
والعمل الّصالح. قال رسول الله (ص): ”والّصيام 
جّنة، درع من املعاصي ومن اآلثام في الّدنيا، ومن 
النار في اآلخرة. جنة كجنة أحدكم في القتال. فإذا 
كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن 

سابه أحد أو قاتله فليقل إّني صائم، إّني صائم“.
أّن  يقني  على  ونحن  رمضان  أهــًال  ــرّدد  ن أن  يجب 
رمضان فرصة لتهذيب اجلوارح وتنقية القلوب بعد 
أن تكّفل رّبنا بكّل أسباب الشر أن متنع عّنا، فعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ”إذا كان أّول ليلة من 
شهر رمضان صفدت الّشياطني، ومردة اجلن، وغلقت 
يا  مناد:  ويناد  باب  منها  يفتح  فلم  الّنار،  أبواب 
باغي اخلير أقبل ويا باغي الّشر أقصر، ولله عتقاء 

من الّنار، وذلك كّل ليلة“.
يه صيامه طوبى لعبد صّح ف

ودعا املهيمن بكرة وأصيال  
يلة قد قام يختم ورده وبل

بتيال   متبتال لإلله ت
نقول أهًال رمضان لنصوم نهاره ونقوم ليله ونتفّقد 
كلهم،  ونحمل  مكروبهم،  فنواسي  الله،  عباد 
ونعينهم على نوائب الّدهر. ونتمّنى لهم الّسعادة 
ونتعاون معهم على اخلير، كما أراد الله (وتعاونوا 

على البر والّتقوى).. 
وكّل عام وأنتم بخير.

  ÊUC �— Îö �√









2016 Ê«d¹eŠ 3 WFL'« 56

Í—uš U²¹—

قاعة  فــي  محاضرة  بــشــارة  ميسون  املمرضة  ألقت 
هدفها  ــان  ك حيفا،  ــي  ف الكاثوليكية  الكنيسة 
احملاضرة  هذه  أتت  اإلجهاض.  موضوع  عن  التوعية 
األسبوعية  املسيحّية  الّتنشئة  لقاءات  ضمن سلسلة 
التي تقيمها الرعية كل خميس بحضور اآلباء: شارل 
املطران  اللقاء  حضر  حاج.  وعماد  خوري  كرمي  ديب، 
املوضوع  حلساسّية  استثنائي  بشكل  بقعوني  جورج 

وأهمّيته.
بدأت املمرضة ميسون محاضرتها بالتطرّق إلى نسبة 
ونَسَبت  مجتمعنا  في  وخــاصــًة  العالية  اإلجــهــاض 
العملّية،  هذه  مثل  في  القيام  بخطورة  للجهل  ذلك 
واألزواج  العائالت  احملاضرة توعية  هدف هذه  وأّن 
بهذا  للتوعية  للعالم  سفراء  منها  الشابة لنخرج 
أعلن  قد  فرنسيس  البابا  قداسة  أّن  ومبا  املوضوع. 
فوجب  اإللهّية»  الرّحمة  «سنة  هي  الّسنة  هــذه  أّن 
الّتذكير أّنه لو أي امرأة أو فتاة كانت قد أقدمت على 
اإلجهاض فباب االعتراف مفتوح أمامها وال داعي أن 

نسمح للخطيئة أن حتطمنا فإن الله غفور رحيم.
وجاء في احملاضرة، أّن احلياة تبدأ عند التقاء الزرع املنوي 
مع البويضة ليكوّنا «بويضة مخصبة»، وتستمر 40 

أسبوًعا داخل الرحم حتى الوالدة.
من املهم جًدا التفرقة بني وسائل منع احلمل ووسائل 
هو  الذكري  الواقي  املثال  سبيل  فعلى  احلمل،  قتل 
مينع  قتل ألنه  وسيلة  اللولب هو  لكن  منع،  وسيلة 

انغراس وجتّذر البويضة املُخصبة داخل الرحم.
حتتاج البويضة املخصبة 40 أسبوًعا حتى الوالدة. 

من أهم مراحل منو اجلنني:
- األسبوع اخلامس: يبدأ نبض القلب.

- األسبوع الثاني عشر: تتكامل كّل أجهزة اجلنني.
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يبدأ اجلنني بالشعور باأللم من األسبوع الثاني عشر 
(12) حيث إّن في هذا األسبوع جميع أجهزة اجلسم 

تعمل، كذلك اجلهاز العصبي والعضالت، بالّتوافق.
اإلجهاض هو انتهاء حياة اجلنني، هناك نوعا إجهاض، 
األّول طبيعي (ال إرادي) والّثاني اصطناعي (متعّمد 

ا أو غير قانوني. ًي إرادي) الذي ميكن أن يكون قانون
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الغذاء  تزويد  متنع  األولى  الدواء  األدوية: حبة  تناول   -
الدواء  حبة  نبضه.  ويتوّقف  جوًعا،  فيموت  للجنني 
ًتا،  مّي اجلنني  وإخراج  الرحم  تشّنج  إلى  تؤّدي  الثانية 

باإلضافة للتسّبب بأوجاع ونزيف.
الّطبيب  يقوم  جراحّية):  (عملّية  ــرّحــم  ال كحت   -
بتقطيع اجلنني وهو داخل رحم أّمه وسحبه خارًجا عن 

طريق شافطة.
مادة  بواسطة  الرحم  ُيحقن  كيماوّية:  مــواد  حقن   -
كيماوّية تسّبب انقباضات قوّية في الرّحم تؤدي إلى 
ًتا، وفي أحوال أخرى يولد اجلنني حًيا  والدة اجلنني مّي

ويترك ليموت.
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* فقدان املعنى املقّدس للحياة، وفقدان احلس واجلهل 

بخطورة خطيئة اإلجهاض.
* حمل غير متوّقع/ الرّغبة بتنظيم النسل.

* االنحالل اجلنسي (حمل خارج نطاق الزواج).

وتسّلط  سيطرة  إلى  الّدعوة   - ّية  الّنسائ احلركات   *
املرأة على جسدها، كون اجلسد جسدها والقرار قرارها.

* أسباب اقتصادّية.
* تعرّض األم لعنف جسدي/ نفسي/ اغتصاب.

* عمر األم.
* عدم الّنضوج والوعي الكافي لتربية األطفال.

* إعاقة/ مرض لدى اجلنني أو لدى األم.
* اخلوف من االنفجار السّكاني (مثل الصني).
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- مضاعفات قد تنتج على املدى القريب:
1) ثقب في غشاء الرّحم/ عنق الرّحم/ األمعاء.

2) نزيف دموي.
3) تلوّث والتهابات.

4) وصول كتلة دم متخثرة إلى الرئتني.
5) أوجاع.

6) ارتفاع بدرجة احلرارة.
7) موت.
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1) عقم.

2) والدة طفل مّيت مستقبًال.
3) إجهاضات ال-إرادّية في املستقبل.
4) إمكانّية حلصول حمل خارج الرّحم.

5) اكتئاب/ شعور بالّذنب.
6) خوف/ غضب/ تزعزع الّثقة بالنفس.

وكوابيس  اإلجهاض  لعملّية  الــذاكــرة  في  7) رجوع 
ليلّية.

 w??¼Ë  ¨w½u½UI�« ÷UNłû�  W??? Ò¹œU???*«  WHKJ²�«
∫Èdš_ WMÝ s� …dÒOG²�

400 شاقل للجنة اإلجهاض.
2100 شاقل لإلجهاض عن طريق األدوية.

2800 شاقل لإلجهاض عن طريق عملّية جراحّية (في 
مستشفى حكومي).

5600 شاقل لإلجهاض في مستشفى خاّص (السعر 
غير ثابت ويرتفع كل سنة).
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املسيحّية تعارض اإلجهاض، وترى في اجلنني مخلوًقا 
ّية كاملة منذ حلظة اإلخصاب. حًيا ميلك حقوًقا إنسان

وح  ــرّ ال تعطينا  بل  قوانيًنا،  تعطينا  ال  املسيحية 
بطريقة  ليختار  البشري  العقل  ينير  الــذي  القدس 

صحيحة احلياة، ال املوت.
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حياة اإلنسان مقّدسة، وكّل عملية إجهاض متعّمدة، 

هي عملية قتل مباشر داخل الرحم.
ال يجوز الّسماح بقتل األبرياء: إنسان، طفل، جنني أو 

بويضة مخصبة.
عن  باالمتناع  املسيحّيني  يدعوان  والكنيسة  البابا 

اإلجهاض ألّنه جرمية ضد اإلنسانية.
لذوي  أيًضا  وبالطبع  لهدف،  مولود  كــّل  الله  خلق 
العالم  في  لوجودهم  هناك هدف  اخلاصة  االحتياجات 
ا ألحد بإنهاء حياتهم (العالم  بيننا، وليس هناك حّقً

لم ُيعّد للكاملني واألصحاء فقط!).
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مع  لإلجهاض  معارًضا  موقًفا  الكنيسة  ــخــذت  اّت
املقّدس. إال  الكتاب  في  له  ــر  ذك أي  يوجد  ال  ــه  أّن
عنه  املنهى  القتل  فعل  ضمن  أدرجــتــه  العقائد  أن 
بدًءا  اإلجهاض  جترمي  ويشمل  العشر،  الوصايا  في 

الكنيسة  األولى للّتخصيب. فحسب  اللحظة  من 
ــده  وح احلــق  ولــه  ــاة  ــي احل ـــب  واه الكاثوليكّية الله 
بأخذها، أي أّنه ومبفهوم الكنيسة الَعقائدي فإّن اجلنني 
املوقف،  هــذا  ــزال  ي ال  احلياة.  حقوق  بكامل  يتمتع 
موقف غالبية الطوائف املسيحّية التي تشجع على 

اإلجناب وترى باجلنني ”هبة إلهّية».
على  خلقنا  هو  ومعطيها،  احلياة  مصدر  هو  الله 
حتى أم  صورته، وال يحّق ألي شخص في العالم – 
اجلنني - أن يضع نفسه مكان الله ويّتخذ قرارًا بإنهاء 

حياة اجلنني.
خصوًصا  وحقوقه،  اإلنسان  بكرامة  تهتّم  الكنيسة 

الّضعفاء وغير القادرين على الّدفاع عن أنفسهم.
الوصّية اخلامسة، ال تقتل!

خارجّي  تدخل  ــّل  وك ــصــاب،  اإلخ حلظة  تبدأ  ــاة  احلــي
ّية. إلنهائها هو جرمية قتل، وجرمية ضّد اإلنسان

األهل  ملساعدة  مؤّسسات  العالم  في  تقيم  الكنيسة 
واألطفال ذوي االحتياجات اخلاّصة.

∫WCÓN−Ô*« W ÒMł_« u×½ W�OMJ�« tłuð
حًيا،  يــزال  ما  وكــان  للحياة  مجهض  جنني  خرج  إذا 

علينا تعميده.
مع  بكرامة  وقبره  جّثته  احترام  علينا  ًتا  مّي كان  إذا 
كان  لو  حّتى  آخر،  إنسان  كأّي  عليه  الكاهن  صالة 

مقّطًعا.
استغالل  أو  األجّنة،  على  جتارب  أّي  إجــراء  يجوز  ال 

أعضائها للّتجارة.

تقليص األجّنة هو أيًضا إجهاض متعّمد.
احلمل عن طريق عملّية طفل األنبوب، أيًضا، يعتبر 
عّدة  ألّنه يتم تخصيب  للكنيسة،  بالّنسبة  قتًال 
في  وزرعها  بينهم  من  أصلحها  بويضات واختيار 

رحم األم.
من  العالم  في  ــى  األول املرتبة  حتتّل  إسرائيل  ــة  دول
خالل  الفحوصات  ــراء  إج بكمّية  املتطورة  ــّدول  ال بني 
اإلجهاضات  بعدد  األولى  املرتبة  أيًضا  احلمل، وحتتّل 
املُطلق. االم في بالدنا تطلب الكمال لطفلها أكثر من 

أّي أم أخرى في العالم.
الّسببان األكثر شيوًعا لإلجهاض في إسرائيل:

1) حمل خارج نطاق الزواج.
2) مشكلة/ إعاقة لدى اجلنني.
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إسرائيل،  في  معرّفة  غير  القانونّية  اجلنني  مكانة 
ولذلك ال يوجد لديه حقوق أو واجبات.

هنالك أربع حاالت يسمح فيها اإلجهاض:
ــرأة حتت ســّن الــزواج (17 سنة)، أو فــوق سن  1) امل

األربعني.
2) إمكانّية وجود عاهة جسدّية لدى اجلنني.

عالقة  نتيجة  الـــــزواج، أو  نــطــاق  ـــارج  خ حمل   (3
محرّمة، أو نتيجة اغتصاب.

4) إذا كان االستمرار باحلمل قد يشّكل خطرًا على 
حياة املرأة احلامل، أو يسّبب لها أّي ضرر جسدي أو 

نفسي.
رغم القانون في إسرائيل علينا  كمسيحيني االلتزام 
مبعتقداتنا التي تعارض القتل باملطلق، ومن ضمنها 

اإلجهاض.

ø÷UNłû� q¹bÐ s� q¼
- تقّبل الطفل ووالدته.

- والدة الّطفل (بشكل علني/ سرّي) وتسليمه لعائلة 
للتبّني.

بالنسبة لوالدة الّطفل بشكل سري، هذا عادة يحدث 
لّلواتي يحملن خارج نطاق الزواج. فالكنيسة تساعدهّن 
بالّلجوء إلى دير يحضنهّن إلى أن يلدَن بالّسر، وبدل 

قتل الطفل ميكن ألي عائلة معنّية أن تتبّناه.
أهمّية  بقعوني على  املطران جورج  شــّدد  بالّنهاية 
في  مباشر  قتل  هو عملّية  اإلجهاض  وبأن  املوضوع، 
الرّحم إلنسان ضعيف ال يستطيع الّدفاع عن نفسه، 
وأوصى كل زوجني غير قادرين على اإلجناب بصورة 
طبيعّية وميران مبرحلة عالج، أن يهتما ويسأال الطبيب 
اخلطيئة  في  للوقوع  ا  ًب جتّن بها  يقوم  خطوة  كّل  عن 
التوّجه  ميكنهما  وباملقابل  معرفة.  غير  عن  والقتل 
وهو  معه،  لتنسيق جلسات شخصّية  املطرانية  إلى 
الوضع  وحسب  شخصّي،  بشكل  حالة  بكل  سيهتم 
الشخص  على  املطاف  نهاية  في  ولكن  بها.  اخلاّص 
أن يستمع إلى الصوت األخالقي الداخلي فيه ويقرّر. 

وبناًء  ــرأة  امل شريك  هو  الرجل  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
أما  املسؤولية،  نفس  عاتقه  على  تقع  ذلــك  على 

بالنسبة  للكنيسة فهي تشّجع على التبّني.
يحوي  احلاضرين  على  منشورًا  بقعوني  املطران  ووزّع 
مواد توعية أساسّية مختصرة في موضوع اإلجهاض.

في الّنهاية لم أجد أجمل من هذا القول لألم تريزا التي 
أعشق مسيرتها وعطائها ألختم فيه: «اإلجهاض قتل 
ُكنت ال  إذا  الله،  من  هدية  هو  الرحم. كل طفل  في 

تريدُه فأعطه لي.»
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السوفييتي  ــــاد  االّحت ســقــوط  قــبــل 
تدور  كانت  التي  األوروبّية  ــّدول  وال
في فلكه، أي في فترة احلرب الباردة، 
التي استمرت أكثر من أربعني عاًما، 
والتي كانت في أوجها بني املعسكرين 
احلرب  نهاية  منذ  والغربي،  الّشرقي 
العاملّية الّثانية، وبالّتحديد بني حلف 

الّناتو احللف العسكري للغرب ومشتقاته، وبني حلف وارسو 
ودوله االشتراكّية، شهدت تلك الفترة حرب جواسيس، كانت 
تقّل أهمّية عن حرب عسكرّية، ألّن جواسيس  مبضمونها ال 
كال الّطرفني، ّمت استخدامهم حتى في مطابخ قادة ومسؤولني 
كبار. ولم يكن مستغرًبا أن يكون أحد طّباخي زعيم غربي، 
الّسلطة  حتضير  كيفّية  فقط  مهّمته  ليس  كبيًرا،  جاسوًسا 
االيطالّية أو البلغارية، أو كيفّية حتضير وطهي أكلة معينة، 

بل له مهام أخرى حّساسة وخطيرة في نفس الوقت. 
الغريب في األمر أّن املختصني في عالم اجلاسوسّية، عقدوا 
مؤمتًرا لهم في بلغاريا، ضم أهم اخلبراء في هذا املجال من 
أوروبا وأمريكا، وكان الهدف من هذا املؤمتر، تبادل اخلبرات 
في  العمل  تطوير  في  منها  لالستفادة  اقتراحات  ومناقشة 
مجال اجلاسوسية. وتقدم أحد اجلواسيس، باقتراح لالعتماد 
على طّباخني في مهنة التجّسس، ملا يلعبه هؤالء الطّباخني 
العمل مع شخصيات  اجلواسيس من دور هام، وخاصة في 
سياسية أو عسكرّية هامة. وأكبر مثال على ذلك كيفّية وفاة 

الرئيس الراحل ياسر عرفات.
من  وهو  وولــف)  (ماركس  سابًقا  الشرقي  األملاني  اجلنرال 
تعتبر  الباردة،  احلرب  عصر  في  اجلاسوسّية  جنراالت  أشهر 
ال  التي  الــدروس  أهم  من  املجال  هذا  في  صوالته وجوالته 
زالت ُتدّرس في مدارس اجلاسوسّية حتى اآلن. فمن عملّية 
اجلاسوس األملاني غيوم، والتي استقال على أثرها املستشار 
األملاني فيلي براندت، إلى سكرتيرة وزير دفاع أملاني سابق، 
ذلك  غير  إلى  هامة،  سرية  وثائق  سرقة  استطاعت  والتي 
تعتبر  اجلاسوسّية، والتي  عالم  في  الناجحة  العملّيات  من 
عالمات ممّيزة في هذا املجال حّتى اآلن. اجلنرال حتّدث عن 
جتربته اجلاسوسية في كتاب أصدره يحمل اسم (أسرار املطبخ 
لها  عالقة  ال  الّروسّية،  الّشوربا واألكالت  لكن  الروسي)، 

بالكتاب، ألّن املقصود هو مطبخ التجّسس.
أدوات اجلاسوسية وكيفّية التعامل بها، القت اهتمام بعض 
إقامة  على  فأقدموا  اجلاسوسّية،  عالم  في  األملان  املعنّيني 
ُمتحف دولي بهذا الّشأن في مدينة أوبرهاوزن شمال أملانيا، 
يحتوي على معدات وأسلحة متنّوعة، من فترة احلرب العاملية 
الـحادي  القرن  في  التجسس  معدات  أحدث  حتى  األولى، 
التجّسس  (متحف  يفوق  الــذي  املعرض  وهــذا  والعشرين. 
الّدولي) في واشنطن، يحمل اسم ” توب سيكريت“ ويحتوي 
على مجموعة من أغرب املعّدات اخلاصة بالعمالء الّسرّيني 
املعرض مجّسًما حلمامة  في عالم اجلاسوسية. كما يتضّمن 
األملان  استخدام  إلى  إشــارة  في  كاميرا،  بها  معّلق  زاجلة 
للحمام الزاجل املزّود بكاميرا اللتقاط صور جوّية لساحات 
العجبية  األدوات  األولى. ومن  العاملّية  احلرب  خالل  القتال 
أيًضا ميكروفون صغير مخفي على شكل حّبة كرز صناعّية، 
يتم وضعها في كأس الّشراب وتعمل على تسجيل األسرار.

حتى أّن صحيفة ”ديلي ميل» البريطانية، قالت إّن املتحف 
يظهر أساليب غير تقليدّية، استخدمها اجلواسيس في جمع 
املعلومات االستخباراتّية، وأدوات يبدو العديد منها قادًما 

من أفالم جيمس بوند.
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 °U N 	«Ëœ√Ë W ÒO �u �U'« فلسطني..
ُصْرَفُة اهللا..

بني اخللق
صارت..

حالي ولساني.
أورثتني دموعها..

بعد كّل جديد.
حني ضاعت..

بذورها..
في غياهب الوجود.

***
توالى..

أثنا عشر ِسبًطا.
بنوا األبراج فيها..

للغيم سدود.
وما..

توّضأْت مبائهم أبًدا.
***

في األّيام اخلوالي..
كان اخليال..

ديوان املكان..
وسماء حكايتي.

جاءوا في الّليل إليها..
واحلدود مضافة.

ثّم جاءوا..
وجاءوا..

وَكّف الديك..
َباح. عن الصَّ

***
ما زلنا نبكي

في مراجل االعوجاج
ما زلنا نشكي..
بندقّية الغيوم..

واألبراج.
مذ أصبحت ميعاًدا..

سدوًدا..
ورتاج.

***
أحالمنا..

منكوبة باحلنني.
والعبوس يرتدي أّيامنا.

ارتباٌك يعدي األمل
ويسفك عيوننا..

املزروعة خلف الضباب.
***

عيون نساِئنا..
الّساهرات الباكيات.

عيون اجلميالت..
ُعْفَن..

التكّحل باملوت
***

أعصار الّريح..
ميّر باألخبار

يتدّلل..
يحبس ضحاياه..
في توابيت سوداء

بني خبر..

وتصريح.
هذا اإلعصار..

اّلذي تراءت به القّوة
سّيدة القفر.

***
ليًال..

ا نزرع سراًبا صوتّيً
يخّفف عتّو العاصفة

لتشّكل األشالء مفتاًحا
يصفع..

صواب األّمة!
 ©…dLÞØUHOŠ®
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شهر رمضان الذي يعتبر فرصة ال تعّوض لكل من 
مجهود  بأقّل  و  كبير  بشكل  وزنة  يخسر  أن  أراد 
الغذائّية والصحّية  اّتبع األسس  إذا  ممكن، و ذلك 
الّسليمة، عن طريق البعد عن كل ما هو متوارث 
من عادات سلبّية بهذا الّشهر املبارك، مثل: أكل 
احللويات بشراهة، و هي أكبر كارثة ميكن أن يفعلها 
أي شخص بحق نفسه خالل األيام الشريفة، ملا لها 

من أثار سلبية على اجلسم من دهون وسّكريات زائدة تؤذيه.
لذا هناك بعض النصائح الهامة التي ميكن اتباعها خالل هذا الشهر، ميكن 
أن تساعدنا بكّل سهولة على خسارة الوزن الّزائد بكل سهولة، وذلك دون 
روحانّيات  من  فيه  ملا  الّشهر  هذا  في  املُمّللة  الرجيم  أنظمة  إلى  اللجوء 

وجتّمعات أسرّية يصعب بها إّتباع أنظمة احلمية الغذائّية.
 نصائح رمضانّية لتخفيف الوزن:

- تناول البلح والّتمر من واحدة إلى ثالث عند اإلفطار، ثّم االنتظار فترة 
قبل تناول وجبة الفطور.

تناول  ساعه  بعد  ثّم  أّوًال،  الّتمر والّشوربة  تناول  يفّضل  اإلفطار  عند   -
فاألكل  اإلفطار،  عند  واحــدة  دفعًة  األطعمة  تناول  اخلطأ  فمن  الّطعام. 

الكثير دفعة واحدة هو خطأ فادح، يؤّدي إلى زيادة الوزن.
- االبتعاد قدر اإلمكان عن تناول احللويات الّتقليدّية والّتمور واملشروبات 

السكرّية.
و  فيتامينات  على  حتتويه  ملا  الوجبات  بني  الفواكه  استهالك  يفّضل   -
معادن هاّمة للجسم، إضافة الحتوائها على كمّيات من املاء، ّمما تؤّدي إلى 

تخليص اجلسم من الّسموم.
- االبتعاد عن شرب املاء بكمّيات كبيرة بعد األكل مباشرًة، ألّنها تؤّدي 
إلى تخفيف العصارات الهاضمة ّمما قد يؤدي إلى عسر وسوء هضم وانتفاخ.

ويفّضل  احلالي،  احلــار  اجلو  في  خاّصًة  الّسوائل،  بتعويض  االهتمام   -
االهتمام بشرب املاء على مراحل، كي يعّوض اجلسم ما فقده خالل الّصيام.

- عدم تناول كمّيات كبيرة من الّطعام بوجبة واحدة، ويفّضل تقسيم الّطعام 
إلى ثالث وجبات، ويجب حساب الّسعرات احلرارّية بكّل طعام أو شراب.

- يجب أن يتكّون الّسحور من الّزبادي (اللنب الّرائب) أو األجبان قليلة 
بكمّيات  والفول  املسلوق  البيض  وتناول  اخلضراء،  الّسلطة  مع  الّدسم 

معقولة، ألنها متنح مؤّشًرا باإلشباع.
ثالث  االنتظار  وعــدم  خفيفة،  سحور  وجبة  تناول  بعد  النّوم  ميكنكم   -

ساعات بعد الوجبة.
الّطعام ومعّدل  تنظيم وجبات  لهدف  إلى عّدة وجبات،  الفطور  - تقسيم 

حرق الّدهون في اجلسم، وبذلك يتّم حرق الّدهون بشكل أفضل.
* تناول وجبة خفيفة عند املغرب.
* تناول وجبة بعد صالة الّتراويح.

* تناول وجبة وقت السحور.
ميكنك بسهولة احلصول على كاّفة احتياجاتك الغذائّية باّتباع نظام غذائّي 
متوازن يتالَءم مع وزنك ومتطّلبات جسمك. إذا كان وزنك حوالي 60 كغم 
قد حتتاج إلى حوالي 1800-2000 سعرة حرارّية لكي حتافظ على وزنك.

∫—UD�ù« W³łË ≠
* حّبتان من الّتمر.

* كوب من شوربة الفطر بالبندورة والّذرة.
* كوب من الّسلطة مع ملعقة من زيت الزيتون.

* دجاج محّمر مع األرز، الزعفران والفاصولياء اخلضراء.
* كوب من الّلنب القليل الّدسم.

∫qOÒK�« W³łË ≠
* ثلثا كوب من الّلنب القليل الّدسم.

* شريحتان من اخلبز األسمر.
* ملعقتا طعام من الّلبنة القليلة الّدسم.

* نصف كوب من سلطة الفاكهة.

∫—u× Ò��« W³łË ≠
* كوب من احلليب القليل الّدسم.
* رغيف صغير من اخلبز األسمر.

* نصف كوب من الفول املدّمس مع البندورة والبقدونس.
* برتقالة.
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العمل،  في  أدائك  في  تؤثر  املشاكل  تدع  ال  مهنًيا: 
عليك أن تتجاوزها بكل هدوء وروية، وأن تضع خطًطا 

واضحة لتحركاتك املستقبلية.
بارًعا  تبدو  الرومانسي،  للحب  مناسب  يوم  عاطفًيا: 
وتسمع خبًرا جيًدا يخص الشريك، فتفرح بذكل وحتاول 

أن تتشارك الفرحة معه.
صحًيا: ال تقاوم املغريات يوًما وتخضع لها معظم أيام 

االسبوع، فكر في وضعك الصحي قليًال.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنًيا: ال تكن متراخًيا أمام العثرات وشدائدها، فأنت 
لم تعرف يوًما املستحيل وال االستسالم، استعد رباطة 

جأشك واقتحم املجهول.
الشريك،  مع  العالقة  تهّدد  بسيطة  غيوم  عاطفًيا: 
لكّن بعض الصبر سيؤّدي حتًما إلى تصويب البوصلة 

مجدًدا.
إليجاد  النّير  وفكرك  اخلالقة  طاقتك  وظف  صحًيا: 
النيات  أصحاب  جتعل  لصحتك، وال  املناسبة  احللول 

السيئة يضعون العراقيل أمامك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
مهنًيا: إذا كان عليك أخذ العبر من املاضي والتعلم 
منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان لتعقيد األمور مجدًدا 

فأنت اخلاسر األكبر.
عاطفًيا: تعجز عن قول ما تعلم أو عن نقل فكرة أو 
قرار، وتشعر بعدم الثقة واألمان وحتتاج الى من يجد 

لك حلوًال.
صحًيا: قد تضطر الى التعامل مع بعض الغموض ما 

يؤثر في املعنويات ويخفف املقاومة اجلسدية.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
مهنًيا: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك 
بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجدًدا، وال سيما أن 

احمليطني بك معظمهم يتربص بك شًرا.
عاطفًيا: يوم مناسب ملشاركة احلبيب أحالمه وأحالمك 
ولعّل مشروًعا تقومان به مًعا يعّزز الروابط ويساهم في 

تقريب املشاعر وانسجامها.
الرياضة  السباحة  أصبحت  اليوم  من  ابتداء  صحًيا: 

الوحيدة لك للتخلص من أوجاع ظهرك وكتفيك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: يجعلك ما يستجد اليوم تتنّبه جيًدا ملصاريفك، 
األمور  تعقد  أن  شأنها  من  خسارة  أي  أن  وخصوًصا 

مهنًيا وتتسبب بخالفات غير متوقعة.
لكّن  مطلوبة،  احلاسمة  القرارات  في  اجلرأة  عاطفًيا: 
التسّرع مرفوض، وال سيما أّن مستقبلك العاطفي على 

احملك.
عليه  أنت  ما  في  املضي  تقرر  تتهور وال  ال  صحًيا: 

صحًيا، النتائج السلبية تظهر قريًبا.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
تعرض  قد  اآلخرين،  شؤون  في  التدخل  حاذر  مهنًيا: 
بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصاحلك العامة للخطر 

والفشل.
الشريك وتظهر  تفاهم مع  عاطفًيا: تتخلص من سوء 
فتبدو  األقنعة،  كل  أمامك  وتنكشف  احلقيقته  لك 

األمور أكثر وضوًحا.
تنفجر  قد  لها  تتعرض  التي  الضغوط  كثرة  صحًيا: 

وحتطم وضعك الصحي، انتبه.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
عن  فيتحدث  فينوس  مع  جوبيتير  يتناغم  مهنًيا: 
احتفال أو اتصاالت مهمة أو تتوصل إلى حل بالنسبة 

إلى مشكلة أو إلى مركز أو ما شابه.
عاطفًيا: تتلقى مجموعة من األخبار الطيبة تساعدك 

على تثبيت عالقتك بالشريك مبا يتوافق ورغبتكما.
او  احلــوادث  عن  حــذًرا ومتحّفًظا وابتعد  ُكن  صحًيا: 

التهّور الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
مع  متزامنة  جديدة  فرًصا  اليوم  هذا  يحمل  مهنًيا: 
تلقى على عاتقك، لكنك  ضغوط ومسؤوليات كبيرة 

تظهر أنك على قدر تلك املسؤوليات.
على  سّيما  ضاغط وال  جو  في  تعيش  قد  عاطفًيا: 
الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعّلم أمثولة 

في االنضباط واملسؤولية.
في  مباشرة  فكر  عملك  مركز  تغادر  عندما  صحًيا: 
ناد رياضي لالسترخاء والتخلص من  إلى أي  التوجه 

املشاكل التي واجهتك.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
على  حتصل  القضايا،  ملعاجلة  مناسبة  أجواء  مهنًيا: 
محقًقا  بنجاح  وتتقدم  املعنويات  وترتفع  وتأييد  دعم 

إجنازات مهمة جًدا.
عاطفًيا: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء 
الرابح  إال  تكون  ولن  يرضيه  مبا  فقم  بسيط،  تفاهم 

الكبير لقلبه وعاطفته.
راحتك  يقلقان  الزائدان  وعصبيتك  انفعالك  صحًيا: 
ويقضان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم 

ملخاصمة اجلميع.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
بأفكار  اليك  وتوحي  املالية  االوضــاع  تتعّزز  مهنًيا: 
في  اسبوعني، وتفكر  مدى  على  املال  لكسب  جديدة 

توظيفات واستثمارات وتعيش يوًما نشيًطا.
آلت  ملا  الشريك  أقــوال  إلــى  استمعت  لو  عاطفًيا: 
األوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم، لكن الوقت 

لم يفت بعد وباستطاعتك تدارك األمور.
النشاط  بسبب  الصحي  وضــعــك  يتعزز  صــحــًيــا: 

الترفيهي الذي تقوم به مع احمليطني بك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
وطريق  وفرصة  جديد  عن  اليوم  هذا  يتحدث  مهنًيا: 
ترسمه لنفسك، وتترّكز عليك األنظار بعد نيل مشروع 

لك موافقة أرباب العمل.
احداث  وتطرأ  الروتني  عن  يخرج  ما  شيء  عاطفًيا: 
استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.

صحًيا: قد تتلقى عرًضا او حتّضر لسفر او تسافر فجأة 
في هذه االثناء لترتاح من مشاكلك العملية.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
سوء  بسبب  صعبة  مهنية  ــة  أزم تعرف  قــد  مهنًيا: 
تصرفك مع الزمالء إزاء أحد األمور وإهمالك املتواصل 

للحسابات، ما أوقعك في عجز.
عاطفًيا: ال تكن مقطب اجلبني أمام الشريك، ال ذنب 
تسايره  أن  حــاول  لــذا  معك،  يحصل  ما  كل  في  له 

وتالطفه فهم رقيق املشاعر واألحاسيس.
أنحاء  مختلف  في  األلم  ببعض  شعرت  إذا  صحًيا: 

جسمك فذلك جراء التعب واإلرهاق في العمل.

سمير بوسلحة 

وبهجتها،  احلياة  زينة  هم  مستقبلنا  أطفالنا 
هم بسمة السماء وضحكتها هم أجنحتنا نحو 
الفرح. والطفل حسب املادة األولى من اإلعالن 
العاملي حلقوق الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 
الّثامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد 
قبل ذلك مبوجب القانون املطبق عليه، وهذا هو 
حال كل أطفال العالم. أما الطفل الفلسطيني 
نحوه  يصّوب  إشارية  نقطة  يزال  كان وال  فقد 
ومن  الّالمتناهي،  حقده  ذخيرة  كل  االحتالل 
في  الفلسطيني  الطفل  يتنقل  وجع  إلى  وجع 
براءته وريح طفولته  أمام  املفضوح  الكون  هذا 
ناثًرا أحالمه فوق جراح الزمن. وفي رحلة األلم 
واملخّضبة   1948 منذ  املمتّدة  الفلسطيني 
املالئكة  من  قوافل  الطفل  هذا  قــّدم  بالدماء 
قرابني آللهة احلرب حيًنا وآلهة احلرية حيًنا آخر.
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مدّججني بأحالم الطفولة ميضي أطفال فلسطني 
عيشها  فرصة  القدر  لهم  يتح  لم  حياة  نحو 
عنده  فرق  ال  احتالل  عنجهّية  يواجهون  بعد، 
بني شيخ ورضيع وحجر أو بشر. احتالل صادر 
كل حقوقهم، احلق في العيش الكرمي، احلق في 
في  احلق  الصحية،  الرعاية  في  احلق  التعليم، 
يبقى  الــذي  احلياة  في  الّلعب والترفيه واحلــق 
رياح  بها  تعبث  الهواء  في  معّلقة  كأرجوحة 
صارخ  انتهاك  في  تشاء  ما  وقــت  االحــتــالل 
واألعــراف  املواثيق  أقّرتها  التي  احلقوق  لكل 
وعلى  الّسماوية،  والّشرائع  والّديانات  الدولّية 
مرأى ومسمع من يعتبرون أنفسهم آلهة حقوق 

اإلنسان. 
من  تضرًرا  األكثر  الفئة  هم  األطفال  ويعتبر 
غطرسة  مــن  الفلسطيني  الشعب  فئات  بــني 
بجروح  مثخنة  طفل  كــل  االحــتــالل، وذاكـــرة 
سويت  التي  املنزل  خسارة  والفقدان،  اخلسارة 
بها  تعبث  بالية  خيام  إلــى  وحتّولت  بالتراب 
رياح القدر، وخسارة املدارس التي دك بناءها 
وفقدان  و...  و...  اللعب  وساحات  واحلدائق 
الذكريات  األهــل واألحــّبــة واألصــدقــاء وحتى 
بعض  ومآسي  معاناة  انتهت  وإذا  اجلميلة. 
قيد  على  بقي  من  فإّن  باالستشهاد،  األطفال 
من  يتمّكن  الوجع ولن  بفاتورة  احلياة سيحيى 
مواصلة العيش بصورة طبيعّية جّراء فظاعة ما 
تعّرض ويتعّرض له من االنتهاكات اإلسرائيلّية. 
ورغم ذلك سيظّل كابوًسا يطارد أحالمهم، في 

نومهم ويقظتهم.
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يــعــرف الطفل  ــقــانــون اإلســرائــيــلــي  ال حــســب 
الّثامنة  لم يتجاوز  إنسان  بأّنه كل  اإلسرائيلي 
الفلسطيني حسب  الطفل  يعرف  بينما  عشرة، 

العسكري  األمــر 
 132 رقـــــــــــم 
ــــــه كــل  عـــلـــى أّن
سن  حتت  شخص 
عشرة،  الّسادسة 
ــو مــا تــبــّرر به  وه
عملّيات  إسرائيل 
الواسعة  االعتقال 

الفلسطينيني؛  األطفال  حق  في  تنّفذها  التي 
ــذه االعــتــقــاالت الــتــي تــتــّم بــطــرق همجّية  ه
نفسّية  في  غائًرا  جرًحا  وراءها  تترك  ما  عادة 
أو  املفاجئة عند احلواجز  الطفل، كاالعتقاالت 
البيوت  مداهمة  أو  ــدارس  امل من  االعتقاالت 
ليًال وفي ساعات متأّخرة مع ما يصاحب ذلك 
للبيوت والعبث مبحتوياتها،  من عملّيات هدم 
املعتقلني  وتقييد  والشتم  الّضرب  إلى  إضافة 
بدايًة  االعتقال  ويكون  عيونهم.  وتعصيب 
اإلرهــاب  خاصة  متتالية  انتهاكات  لسلسلة 
خــالل  ــال  ــف األط ــه  ل يــتــعــّرض  ـــذي  ال النفسي 
ــجــواب والــّتــحــقــيــق وبعض  ــت عــمــلــّيــات االس
االنتهاكات اجلسدّية والتعذيب، وحّتى احلرمان 
من الزيارات أو التواصل مع األهل لفترات قد 
تطول. ويعمل االحتالل بشّتى الوسائل والطرق 
حرمانهم  مع  األطفال  من  االعترافات  النتزاع 
قضاء  يوجد  ال  حيث  العادلة،  احملاكمات  من 
لألحداث باحملاكم العسكرّية اإلسرائيلّية، كما 
باحتساب  تتّم  األطــفــال  محاكمة  عملّية  أّن 
أعمارهم يوم إصدار احلكم وليس يوم ارتكاب 
كّل  مع  آخــر  صــارخ  تعارض  املخالفة، وهــذا 

املواثيق الدولّية.
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إنسانّيته،  وال  االحتالل  همجّية  عن  وبعيًدا 
آخر  عنف  ضحية  الفلسطيني  الّطفل  يعيش 
أو  الّصغير  محيطه  من  املرة  هذه  عليه  يسّلط 
وغير  أخرى  مسّميات  أو  الدين  باسم  الكبير 
مبّررة تضاعف من حجم األلم لديه. وقد فضح 
غزة  قطاع   – القطاع  من  ُمهّرب  فيديو  مقطع 
الّتواصل  مواقع  على  كبيًرا  رواًجـــا  ولقي   –
ملجموعة  جماعّية  استتابة  لعملّية  االجتماعي 
من التالميذ في إحدى املدارس فضح بعًضا من 

هذه املمارسات التي تتم في غفلة عّنا ومّنا. 
وعمالة األطفال في سن مبكرة وظاهرة التسّول 
والتسّرب املدرسي وزواج الُقّصر وغيرها، ظواهر 
أجسادهم  ونخرت  األطفال  أولئك  براءة  قتلت 
يعرون  صــغــار  آبـــاء  ــى  إل وحّولتهم  الّنحيلة 
عمته  بائس  وعالم  زائفة  إنسانّية  مبعاولهم 
املصالح وأعمته. ومع ذلك يطّلون بعيونهم كّل 
فاحت من حزيران يحاكمون هذا العالم بأحالمهم 
فقط، وينحتون من جبال اليأس وصخور الوجع 

تراتيل األمل.    
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مأخوًذا  وقفُت  حَني  طفًال  أذكُرني 
للمّرة  العمود  بــاب  ــات  درج على 

األولى.
يــزمُّ  العربّية  اللغة  أســتــاذ  ــان  ك
شفتيه، وهو يؤّكد لنا - في تلك 

الرحلة املدرسية - أن باب العمود حمل هذا االسم نسبًة 
لعمود من الّرخام األسود عّلقت عليه لوحات تدّل على 
املسافات التي تفصل املدن عن القدس، يومها تأّملنا 
املرتفع،  الّسماء  التي تفصلنا عن قوس  الدرجات  تلك 
وتيجاُن السور فوق الباب متنحه مهابة احلصن، وبعض 
خارج  يقفوِن  الّصغير  الباب  حــوض  في  غرباء  جنود 

املعنى، ويكدرون تدّفق احلياة في أوردة املدينة. 
ساخنة  ــٌة  وغــربَ االنتفاضتني  مسافة  فصلتني  بعدها 
في  َمنا  مبا  البلدة  مداخل  يفترشَن  األمهات  صوت  عن 
أصواتهنَّ من خضرة البالد وخيراتها، وظّل احلنُني صورة 
معّلقة في صدر البيِت للباِب والقباِب واألجراس، وسرُت 
املدينة  جنائز  خلَف  بالبرِق  تقدُح  بحنجرة  مّراٍت ومرات 
ليل  يضيئون  مسيًحا..  مسيًحا،  أبناءها  تشّيع  وهي 
املدينة بقناديل أرواحهم، وصار اجلنود - أولئك الغرباُء 
- جداًرا وحاجًزا وموًتا وغربًة وظّلت القدُس صورة تكبُُر، 
وبقيُت أتبعها مثل كرمٍة  تصعد سطح البيت بغية عناق 

شمسها الّدافئة. 
مرّدًدا ما قاله أستاذ الّلغة العربّية، قلُت لطفلّي قبل صيف 
عند تلك العتبات: هنا باب العمود، قبل أن أتركهما 
الزيت، حيُث  البخور والزعتر في خان  نداءات  يلحقان 
تعبق املدينة فتنتها في صدر الصغار فيكبرون مقدسّيَني 
رغم لعنة البارود، وما نتأ من سياٍج فوق خصر البالد. 

العقبات  ــّل  ظ فــي  ونستفيُئ  املــســافــة  نــرُكــل  هــكــذا 
واألقواس، فتكبر القدس في األنفاس. 

سطح  إلى  الباب  أسفل  من  الّصغيراِن  صعد  أن  بعد 
الّسور، تساَءال عن غرب املدينة! 

- ما تلك البيوت يا أبتي؟ 
تلك غرب املدينة، ولكن ِاحذرا، ال غرب في هذي املدينة، 
ُكلُّها شرقّية، إّياكما أن ُمتكرا في هذي املدينة باجلهات. 

- وما ذلك الوهُن هناك؟ 
ذاك خُط الهدنة املرجتِف من شمٍس تشقِشُق فجرها من 
ا وارتفاًعا، فال  عيونكما، هنا يا ولدّي َيكوُن الّسقوط ُعلّوً
تخشيا ارتفاع الّسور، وال تخشيا في القدس الّسقوط. 

القلب كي أستطيع  ارتباك يصيب  هنا مّرة أخرى، أيُّ 
القول: إّنني في القدس.
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داخل غرفة عتيقة من طراز قرن مضى، كنُت اُعاني الكآبة 
البرق..  بسرعة  متضي  ــوام  واألع والّشهور  ــام  األّي واإلحباط، 
أيــن؟!  ــى  إل ــا..  م يوًما  الــعــودة  ــى  إل لهفتي  معها  وتسرع 
صّدقوني، لم اُحّدد بعد املكان الذي ستأخذني قدماي إليه!! 
ألست في هذا الزّمن العدو ملّا أزل في حالٍة من اخلواء الّتام؟!

أقف أمام املرآة، أرى نفسي مضّطرًبا، وكأّنني أحاول الهرب 
وجهها..  تضاريس  على  ارتسحت  التي  االّتهام  نظرة  من 

ُترّدد  فأسمعها  مس  الشَّ مع  أتخاطر  بي  فإذا  وأعمق  أكثر  مالمحها  في  حّدقت 
هامسًة: أنا يا صاحبي ال أغيب أبًدا، ولكّن عيونك ال تقدر على متابعتي كّل 

الوقت...
ِاْقشعرَّ جسدي حني قرأتني: حاضرنا على صحيفٍة ساخنة وأنا يسكنني اخلوف الذي 
يجتاحني دون موعد سابق... أن يضيع املستقبل في دفاتر أحالمنا الوردّية في 
ُث نفسي في املرآة..  ، وأنا اأحدِّ وم إلى اليقظة... زممُت شفتيَّ ُهنيهات العبور من النَّ
ق مالمح صورتي، التي ُحتوُِّلني في هذه األّيام اُحلطام إلى بئر جفَّ ماؤها؟! هل أصدِّ

كيف سأدعو ”يوسف“ ألغسل ”قميصة“ املُلّطخ ”بدٍم كذب“ ُثمَّ أتسّلل في ليلة 
“ ”َشقيقُه“ عن َحْبل غسيل ”زليخا“ ألرِتَقُه من ُقبٍل ومن ُدُبر... مَّ ال قمر فيها ”ألل
في  حوّلني  الذي  تخاطري  سفر  في  مسرًعا  أسير  أّنني  وانتبهت  قليالً،  توّقفت 
ْفر فيها بعيدًة بعيدة... ُمعجم  حلظات إلى ساحة معركة ضروس... أرى ساعة الصِّ
متأل  كّلها  ضوضاء...  ضجيج،  ِاقصف،  ِاضرب..  عالية:  نيرانه  كثافة  أبجدّيتها 

املكان صخًيا.
نهضُت مسرًعا شاهرًا سالحي بيدي.. ”فإذا بي وأنا في هذا اجلحيم اّلذي أصّلى 
به يتحّوُل دوّي ”الدبابات“ و“املدفع“ وأزيز ”الطائرات“ إلى ”أصوات“ تصدح في 

أذنّي كأّنها ”اُنغام حاملة“ طاملا متّنيت سماعها كالّلحظة متاًما...“
ا“.. لو أّنني أملك  أطرقت قليًال شارًدا وأنا أمتتم، لو أّنني أملُك ”سيًفا أسطورّيً
فر... زِمام الزّمن، حلّققُت أحالًما بال حدود تراودني... وصرخُت ُمستعجًال ساعة الصِّ

إّنها حلظات  ا  حّقً نفسي..  طمأنة  أحاول  وأنا  متتْمُت  الرّهبة...  من  بشيء  شعرُت 
عصبّية، بل هي امتحان لي وللزّمن لألجيال اآلتية، أرضنا املعنوّية.

ابتسمُت وتساَءلُت: كيف غاب عّني ما كنُت أوضحُه مرارًا وتكرارًا، أّن وِحدَة األجزاء 
يجُب أْن تكون بحيث إذا وُضَع أحدها في غير موضعِه تخلخل الكلُّ وارتبك...

أنا أعرف أنّني ُمحاَصر، وبدون ُجرٍْم اقترْفُتُه قرّرت ”األشباح“ متزيقي، َنْفي، اْبعادي 
وتشريدي بعد صدرت األوامر بذلك من ”ِست“ هذا الزَّمن الّلئيم!

رعة متنّقًال بنظري بني  املُتعب.. توّجهت إليه على وجه السُّ سمعُت رنني الهاتف 
سقف غرفتي العتيقة واألرض.. فإذا بصوت ”إيزيس اجلديدة“ يصلني عْبرهُ...

أعرف أنَّك في أشّد وأْحلك حلظات حياتك.. لكن ال حتّول هذا الواقع املؤّقت إلى مأساه!
م... بعد على صدري، شامات بيضاء كلمات  من جهتي، أنا بدأت رحلة اجلمع واللَّ
سقراط: ”الّشيء الذي ال يؤّدي وجودُه أو غياُبُه إلى فرق ملحوظ، ال ُمّبرر لوجوده“.. 

وأنت لك أْلُف ُمبرّر لوجودك...
تأّكد أّن لديك فرصة للحياة مرّة اُخرى؛ واحللم اّلذي راودك طويًال، بأنَّك ستعود يوًما 

حول إلى الواقع. يوشُك على التَّ
ويجْئَك  الله  ”نْصر“  َيجْئَك  ”الّصخرة“  فوق  فارًسا  ورابط  سر  بالنَّ أْشبَه  أصعد 

لت عن ”ظهِر“ الهزائم إلى ال رَْجعٍة وال َعوْدة...!  ”فْتحه“ رايًة ترجَّ
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عندما شاركُت في مهرجان الّشعر 
والثقافة العربية اإليطالية من أجل 
الّسالم الذي ُعقد في مدينة بادوفا 
إيطاليا، تعرفُت على  في شمالي 
تلك املدينة الوادعة التي تقع على 
نهر باكيليوني ونهر برينتا. تسير 
متعددة  املدينة  تلك  شــوارع  في 

التي تعيدك  القدمية، وممراتها  بها األسوار  اجلسور والتي حتيط 
مخّطط  املهرجان  في  شارك  حظي  تاريخها. وحلسن  عراقة  إلى 
مدن، الذي ساهم في تخطيط أحياء في تلك املدينة، اصطحبني 
في جولة غير عادية في أحياء بادوفا القدمية، ليحّدثني عن كل 
بناية وكل زاوية في تلك األحياء، سارًدا لي قصًصا مثيرة حول 
كامل،  بناء حي  منها  املدينة،  تلك  في  أحياء وبنايات  تشييد 
ذلك احلي الذي مت بناؤه من وحي العشاء الّسري، حيث ُشّيدت 
ستة بنايات من اجلهة اليسرى، وستة بنايات من اجلهة اليمنى، 
وكانت البنايات موصولة ببعضها البعض، وفي الوسط ُصّممت 

ساحة كبيرة تنتهي من جهة الغرب ببناية الكنيسة. 
الديانة  تأثير  مبــدى  شعرت  املدينة  أحــيــاء  فــي  جتــوالــي  خــالل 
ومتاثيل  واأليقونات  الكنائس  فتكثر  سكانها،  على  املسيحّية 
القديسني والصلبان. من جهة أخرى خالل جتوالي متتعُت بطبيعتها 
اخلّالبة وأشجارها شاهقة االرتفاع كثيفة األوراق اخلضراء. مدينة 
عندما تسير بأزّقتها تشعر بهدوئها وسكونها الذي يوفر األجواء 
املريحة للطالب اجلامعّيني وطلبة العلم، فبادوفا هي مدينة تزخر 
الثقافي  ماضيها  على  لتشهد  العلمّية،  واملعاهد  باجلامعات 
والفني العريق،  فجامعة بادوفا على سبيل املثال ُتعتبر من أقدم 

اجلامعات في العالم حيث تأّسست في العام 1222.
تصل  أن  ميكن  فهل  كم،   40 بادوفا  عن  البندقّية  مدينة  تبعد 
إلى تلك املنطقة دون أن تقوم بزيارة البندقّية؟! فهي أكثر املدن 
فريدة  يجعلها  مما  املتعددة،  املائّية  بقنواتها  جماًال في إيطاليا، 
إلى  متجًها  القطار  استقّليت  العالم.  مستوى  على  نوعها  من 

البندقية، فوصلُت إلى مركز املدينة في أقّل من نصف ساعة.  
نشأت هذه املدينة في العام 800 ق.م، في بيئة «نهرّية تنتشر 
منذ  بشرية  جتّمعات  هناك  كان  أّنه  بها املستنقعات»، ويعتقد 
عصور ما قبل التاريخ نظًرا لغناها بالّثروات. فقد كانت املدينة 
قائمة على الصيد البري والبحري. كانت احلضارة في عصر ما 

قبل احلضارة الرومانية، أي في عهد الفينيقيني القدماء.
في تلك املدينة تشعر أنك تعيُش واقًعا مختلًفا، مدينة بأكملها 
تعتمد على االنتقال من مكان إلى آخر بواسطة املراكب والقوارب 
مع  مالصقة ومتالحمة  بيوتها  مائّية،  شوارعها وأزّقتها  فقط، 
ابن  اختار  ملــاذا  دهشتي، وتساءلت:  أثــار  الــذي  األمــر  املياه، 
البندقية أن ينشىء مدينته على هذا النحو في العام 421 م، 

تلك املدينة العائمة. 
 تكثر في تلك املدينة اجلسور حيث يبلغ عددها 416 جسًرا، 
طريق  عن  البعض  ببعضها  مّتصلة  جــزر  عن  عبارة  واملدينة 
اجلسور، وجتتازها أكثر من 150 قناة. من أهم معاملها ميدان 
امليدان،  توجد كنيسة سان ماركو في وسط  سان ماركو، حيث 
مطلّية بالذهب ومغّطاة بالفسيفساء التي حتكي تاريخ املدينة. 
كما يقع بقرب الكنيسة قصر دوكالة، وأمام القصر توجد أجراس 
م   1173 العام  في  العريقة، والتي ُشّيدت  ماركو  سان  كنيسة 

كمنارة للبحارة. 
تطّل على ساحات وجداول وطرقات وقنوات ومساكن قدمية قصور 
فترتها  في  البندقية  عائالت  أغنى  من  كانت  التي  النبالء، 
الّذهبّية. من أشهر تلك القصور فورتوني وجرمياني، هذا باإلضافة 
إلى فنادق املدينة، وهي عبارة عن مبان قدمية تعود إلى العصور 

الوسطى.  
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*«  w�  5²zd�«  r
	  l�  ÊËUF²�UÐË  p??�–  v??�«  W�U{ùUÐ
 dýU³� qJAÐ t{dŽ - Íc�«Ë dO¾� w� 5²zd�« …bŠË d¹b� – X¹dDý —u
�ËdÐ ·«dýUÐ

 ÆdýU³� qJAÐ WO{d*« WKŠd*« b¹b%Ë ÷d*« hO�Að - UN�öš s� w²�«Ë Æb�uK�
 ¡UIK�«  v�«  XŽœ  w²�«Ë  ¡U³Þ_«  b�Ë  ‰U³I²Ý«Ë  ¡UIK�  dOC×²�«  XLŽœ  w²�«Ë  BMS  W�dý
 œułu*«  w�UF�«  ÃöF�«  Èu²
�  vKŽ  t
HMÐ  ·dFð  Íc??�«Ë  b¹b'«  ÃöF�«  ‰U−0  d¹b�

 ÆbNF*« ¡U³Þ√ l� w�U{≈ ¡UI� ¡«dłù ‚UHðô« - b	Ë 5²zd�« ÊUÞdÝ ÃöF� dO¾� bNF0
 

 wŠ«—e� Ÿd� w�  ‰UHÞú� l²2 ÷dŽ w� w
�u�Ë ¡UMÝ
nOÝU¹ dH�  u×HÞ

 «c¼ - ¨å u×HÞ w??Š«—e??�  w??�  wI²K½ò ŸËd??A??�  —U??Þ≈  w??�
 pMÐ Ÿd???� w??� ‰U??H??Þú??� W??×??łU??½ W??O??�U??F??� rOEMð Ÿu???³???Ý_«
 ¨w
�u�Ë ¡UMÝ X�U	 YOŠ ¨nOÝU¹ dH�  u×HÞ wŠ«—e�
 wNO�dðË wIOÝu� ÷dŽ .bI²Ð ¨5Ðu³;« ‰UHÞ_« Âu$
 rOKFð  w??�  ¡U??M??Ý  «u??�—U??A??�  ¨rNKOFHð  ‰ö???š  s??�  ‰U??H??Þú??�
 ¨WHK²��  q�UA�  qŠË  ¨ÊU�QÐ  Ÿ—UA�«  lD	  WOHO�  w
�u�
 w� wI²K½ò ŸËdA� ÷dF¹   ÆU¼dOžË w×B�« q�_« ‰ËUMðË

  «d{U;«Ë  qLF�«   U??ý—Ë  s�  b¹bF�«  å u×HÞ  wŠ«—e�
 ∫rNMOÐ s� 5�ËdF� s¹d{U×� q³	 s� UN1bIð r²¹ ¨WHK²�� lO{«u� w� WŽuM²*« WOz«dŁù«
  UO�UF�  ÂUIðË  UL�  ÆWM�U¦Ž  ·u½  nOA�«Ë  b??ý«—  s¹—«e½  ¨WK�uŽ  …œuLŠ  ¨ÂUÞd	  ·d??ý√
 W�U{ùUÐ «c¼ ÆgJA�Ë ÍdÐUð Íd¹Ëœ ÂUN�≈ l� WB	 WŽUÝË ¨w
�u�Ë ¡UMÝ l� ‰UHÞú�
 ÷Ëd	 ∫q¦� WO�U*«  ôU−*« nK²�� ‰uŠ  «d{U×� Êu�ÒbI¹ s¹c�« pM³�« s� ¡«d³)« v�«

 ÆU¼dOžË  «—UL¦²Ýô« ¨WO�U*« ‚u
�« ¨ «dO�u²�« ¨bŽUI²�« ¨©U²MJA�® ÊUJÝù«
 U ÎŽd� 23 w� WM
�« Ác¼ ÂUI¹ å u×HÞ wŠ«—e� w� wI²K½ò ŸËdA� Ê√ v�« …—Uýù« —b& 
 ¨nOÝU¹ dH�Ë r×H�«  Â√  ¨…dUM�«  ∫wÐdF�«  jÝu�« w� ŸËd� 3  UNMOÐ s� ¨œö³�«  ¡U×½√ w�
 b−¹  Ê√  h�ý  q�  lOD²
¹  ¨WF²2Ë  WIÒOý   «¡UIK�  ÊUJ�  v�«  ŸËdH�«  Ác¼  ‰ Òu×²ð  YOŠ
 ¨ŸËdA*« «c¼ sL{ ¨ «d{U;«Ë  UÞUAM�« Ê√ U ÎLKŽ ¨t�UL²¼« dO¦¹ U ÎÞUA½ Ë√ …d{U×� UNO�
 vKŽ  U�Ë  Æœö³�«  w�  „uM³�«  lOLł  szUÐe�Ë  ¨qÐUI�  ÊËœ  ¨lÝ«u�«  —uNL'«  ÂU??�√  WŠu²H�
 p�c�  hB�*«  ÊUJ*«  w�   «d{U×LK�  qO−
²�«  ÈuÝ  W�—UA*«Ë  —uC(«  w�  5³ž«d�«
wwwÆmizrahi≠tefahotÆ  ∫qO−
²�«Ë  qOUH²K�   ÆpM³�UÐ  ’U)«  X½d²½ù«  l	u�  w�

077≠6004060 nðU¼ d³Ž Ë√ coÆilØnifgashim

 Ê«uMŽ X% `łU½ wÝ«—œ Âu¹ rEMð —UMH�« ≠ÊU¹— e�«d�
å UOÐdF�« ¡U
M�« qOGAð ÂU�√  U¹b×²�«Ë ’dH�«ò

 «d9R� ¡UŁö¦�« ÂuO�« ÕU³ wÐdF�« lL²−*« w� qLF�« ’d� e¹eF²� —UMH�«  U�dý  bIŽ
 ‚uÝ  w�   UOÐdF�«  ¡U
M�«  Z??�œ  ÂU??�«   U¹b×²�«Ë  ’dH�«  ò  Ê«uMFÐ  5M�Ý  WM¹b�  w�

 ¨   UOÐdF�«  ¡U
MK�  qLŽ  ’d??�  oKš  e¹eFð  q??ł«  s�  UOÝ«—œ  U�u¹  qK�ð  Íc??�«Ë  ¨åqLF�«
 Á—ËbÐ q� «ËƒUł s¹c�« s¹œ ‰Uł—Ë `�UB� »U×√Ë  UOÐdF�« ¡U
M�«  U¾*« „—Uý YOŠ

Æd9R*« w� W�—UALK�
  UOB�A�«  s�  œb??Ž  UN�b	  w²�«   «d??{U??;«Ë   ULKJ�«  s�  œb??Ž  qK�ð  b	  d9R*«  ÊU??�Ë
 rOK(« b³Ž s¹e� W
½ô« d9R*« WH¹dŽ X×²²�« YOŠ ¨ qOGA²�« ‰U−� w� WK »U×√
 —uC(UÐ X³Š— U¼—ËbÐ w²�« ¨ ÊU¹— e�d� w� w1œU�ô« tOłu²K� “UO²�« Z�U½dÐ …e�d�

 Æ 5Łb×²*« X�b	Ë
 wÝ«—b�«  ÂuO�«  `²²�«Ë  ÆqLF�«  sŽ   öÞUŽ   UO1œU�ô«  UMzU
½  s�  66% ∫.UMž  Ê“U??�
 qLF�« ‚u
� WOÐdF�« …√d*« ÃËdš ∫‰U	 Íc�«Ë 5M�Ý W¹bKÐ fOz— .UMž Ê“U� s� WLKJÐ
 s� wÐdF�« UMFL²−� s� 52% Ê« b�R½ UM¼Ë ¨dIH�«Ë nMF�« …d¼Uþ s�Ë W�UD³�« s� nH�¹
 Ê« «bł rN�Ë ¨ qLFK� słd�¹ wð«uK�« U½¡U
½ s� 28% jI� Ê« V³
�«Ë ¨dIH�« jš X%
 Ê« dOž d¦� sN½« tK� bL(«Ë ¨WOF�U'« …œUNA�« vKŽ sKB×¹ U½¡U
½ lOLł Ê« vKŽ qLF½
 ÊUJ� ÊËb−¹ ô WLKF�Ë rKF� n�« 14  ¨qLF�«  sŽ  öÞUŽ  UO1œU�ô« UMzU
½ s� 66%
 œułË ÂbŽ u¼ dýU³*« V³
�« ÊS� dIH�«Ë nMF�« sŽ Àb×²½ U�bMŽË ¨W1dł Ác¼Ë ¨qLŽ
 ô Ê«Ë ‰ULA�« v�« WŽUMB�«Ë p²¹UN�« qI½ r²¹ Ê« «bł rN�Ë ¨U½¡U
½Ë UMðUM³� qLŽ ’d�

ÆåWB²�*«  «—«“u�«Ë W�uJ(« WO�ËR
� Ác¼Ë ¨œö³�« e�d� WIDM� w� dJ²×� d�_« qE¹
 ‰ËU×½ UMMJ�Ë ¨ UOÐdF�« ¡U
M�« lOLł qGA½ Ê« U½—ËbI0 ôË UMMJ1 ô ∫ «dO−Š dÝU¹ Æœ
 —Ëœ ‰uŠ  «dO−Š dÝU¹ Æœ —UMH�«  U�dA� ÂUF�« d¹b*« Àb% Á—ËbÐ Æd³�ô« œbF�« Z�œ
 W�dA�« Ê«Ë  ̈ UOÐdF�« ¡U
M�« rNMOÐ s�Ë wÐdF�« jÝuK� qLŽ ’d� oKš w� —UMH�« W�dý
 dIH�« W³
½ s� b×K� qLF�« ‚uÝ w�  UOÐdF�« ¡U
M�« Z�œ qł« s� bNł qJÐ vF
ð ÂuO�«

 Æ W�Ëb�« ÊUJÝ 5Ð s� vKŽ_« W³
M�« XGKÐ w²�« W�UD³�« W³
½Ë »dF�« jÝu�« w�
 …bMł« vKŽ  UOÐdF�« ¡U
M�« Z�œ WOC	 d9R*« «c¼ ‰öš s� UMF{Ë å∫ «dO−Š ·U{√Ë
 s�  q�«  W	—UÐ  „UM¼Ë   U¹b×²�«  s�  dO¦J�«  „UM¼Ë  ¨WŽU
�«  Y¹bŠ  u¼Ë  wÐdF�«  lL²−*«
 ô ÂuO�« s×½Ë ¨ qLF�« ‚uÝ w�  UOÐdF�« ¡U
M�« s� œbŽ d³�« Z�b� ÊU¹d�« e�«d� ‰öš
 Æåd³�ô« œbF�« Z�œ ‰ËU×½ UMMJ�Ë ¨ UOÐdF�« ¡U
M�« lOLł qGA½ Ê« U½—ËbI0 ôË UMMJ1

 bO�«œ sÐ ‰U¹« ö¹« w
�dA�«Ë Í“—b�«Ë wÐdF�« jÝuK� WOKOGA²�« W¾ON�« ‰U−� …d¹b� U�«
 UNAOF¹  w²�«  WI½U)«  W¹œUB²	ô«   U??�“ô«  qþ  w�  ÂuO�«  Ê«  vKŽ  UN²LK�  w�  XŁb%  bI�
 s�  UÐ t½«Ë ¨  dIH�«  W×zô w� d³�_«  V
M�«  «uGKÐ rN½U� œö³�«  Ác¼ w� wÐdF�«  lL²−*«
 qJA¹  U�  «c??¼Ë  ¨dIH�«  W³
½  ÈbF²¹  Ê«  XO³K�  b??Š«Ë  qOF�  vKŽ  qO×²
*«  s�  qÐ  VFB�«
 s� b×K� ‰UF�Ë ”UÝ√ —Ëœ UN� WK�UF�«  …√d*« ÊU� p�c� ¨  wÐdF�« sÞ«u*« vKŽ ÎöOIŁ UÎ¾³Ž

 Æ dIH�« W³
½
wMÞu�« 5�Q²�«  UBB�� vKŽ gOFð UMFL²−� nB½ s� d¦�« ∫dJÐ uÐ√ ÂU
Š

 wMÞu�«  5�Q²�«  Ê«  dJÐ  u??Ð√  ÂU
Š  …dUM�«  w??�  wMÞu�«  5�Q²�«  d¹b�  ‰U??	  t²LK�  w??�Ë
 dIH�«  t³
½ YOŠ s� wÐdF�«  lL²−LK�  W×{«u�«Ë WOIOI(« …—uB�«  wDF¹ Ê«  lOD²
¹
 5�Q²�«  UBB�� vKŽ UOK� ÊËbL²F¹ wÐdF�« lL²−*« w� …dO³J�« WO³�UG�« Êô ¨ W�UD³�«Ë

ÆwMÞu�« 5�Q²�« q³	 s� qšb�« …œU¹“ vKŽ Ë« wMÞu�«
 gOFð UMFL²−� nB½ s� d¦�« ÊQÐ dOAð wÐdF�« UMFL²−� w�  UODF*« iFÐ ò ∫‰U	Ë
 Ác¼Ë ¨W
ÝR*« s� qšœ W�U{« vKŽ dš¬ qJAÐ bL²Fð Ë« wMÞu�« 5�Q²�«  UBB�� vKŽ
 U�bMŽË W
ÝR*« tÐ vMFð Íc�« ¨dIH�«  d¹dIð ‰öš s� UC¹« fJFMðË Î«bł W9U	 …—u
 bŠ«  U0—  dýR�  «c¼  dIH�«  jš  X%  l³Ið  WOÐdF�«   özUF�«  s�  50%  s�  d¦�«  Ê«  Èd½
 w²�«  özUF�« s� b¹bF�« p�UM¼ Ê« b$Ë ¨UMFL²−� sŽ -U	 ŸU³D½« wDFð w²�«  «dýR*«
 qłd�« u¼Ë bOŠË qOF� l� w¼ UN²O³�UžË dIH�« jš X% l³Ið UNMJ�Ë qšœ —bB� UN¹b�
 30%  W³
MÐ qLF�«  ‚uÝ w�  UOÐdF�«  ¡U
M�«  ◊«d�½«  v�«  dEM½ ÂuO�«  s×½Ë ¨VKž_UÐ
 w¼Ë ¨dš¬ vDF� v�« UC¹« dEM½ Ê« V−¹ sJ�Ë ¨ Èdš«Ë W
ÝR� 5Ð  ËUH²ð W³
M�«Ë
 VðUJ� w� ¨WUš qLF�« ‚uÝ w�  UÞd�M�  UOÐdŽ ¡U
½ „UM¼Ë ¨WOKš«b�«  UO�ËR
*«
 qšb�« W³
½ YOŠ s� ¨sN	uI×Ð ·U×ł« „UM¼Ë wÐdF�« lL²−*« w� WOKš«œ  U
ÝR�Ë
 2000  s�  q	«  vIK²ðË  5ÝbMN�Ë  5�U×�  VðUJ�  w�  WK�U�  WHOþuÐ  sKLFð  ¡U
½  „UM¼Ë

Æå UODF*« Ác¼ q¦* r²N½ Ê« V−¹ p�c�Ë ¨rEM� qJAÐ sKLF¹ ô dšü« iF³�«Ë q	Uý
Íc�²� Èb� Ÿu{u*« WOL¼QÐ ÂUð ·«d²Ž« „UM¼ ∫vHDB� WLOKÝ

 ÍœUB²	ô« d¹uD²�« WDK
� ‰ULA�« w� wz«uK�« d¹uD²K� …d¹b� vHDB� WLOKÝ XŁb%Ë
 Èb�  qOGA²�«  W³
½  l??�—  Ê√  X�U	Ë  ¨WOŽUL²łô«  …«ËU??
??*«  …—«“Ë  –  wÐdF�«  lL²−*«  w�
 s�  b??(«Ë  wÐdF�«  lL²−*«  w�  WAOF*«  Èu²
�  s�  l�d¹  Ê«  t½Qý  s�   UOÐdF�«  ¡U
M�«
 ·«d²Ž« „UM¼ p�c� œö³�« w� ÍœUB²	ô« uLM�« vKŽ WOÐU−¹«  UOŽ«bð t� UC¹«Ë dIH�« d¼«uþ
 W³
½ l�—Ë W�uJ×K� 5¹œUB²	ô« 5¹—UA²Ýô«Ë —«dI�« Íc�²� Èb� Ÿu{u*« WOL¼QÐ ÂUð

Æw�u	 ·b¼ `³« ¡U
M�« qOGAð
  U¾� dL¦²
ð WHK²�*«  «—«“u�« l� ÊËUF²�UÐ ÍœUB²	ô« d¹uD²�« WDKÝ Ê√ U ÎC¹√ X�U	Ë
 ‚uÝ w� ¡U
M�« Z�b� Z�«dÐ oO³DðË qOGA²�« lO−Að qł« s� U¹uMÝ q	«uA�« 5¹ö�

ÆÊU¹— e�«d� q¹u9 UNM�Ë qLF�«
 ÊËUF²�«  ‰Ëœ  sL{  s�  vKŽ_«  W³
M�«  w¼  qOz«dÝ≈  w�  dIH�«  W³
½ ∫Í—UFO�  w�UÝ  Æœ

ÍœUB²	ô«
 w�  dIH�«  ‰u??Š  …d{U×�  vI�«  b	  Í—UFO�  w�UÝ  Æœ  VOÐ«  qð  WF�Uł  w�  d{U;«  ÊU??�Ë
 UÝUÝ√ w²�« lO{«u*« s� b¹bF�« …d{U;« X�ËUMð YOŠ ¨ W¹—bMł W¹ƒdÐ wÐdF�« lL²−*«
 w� dIH�«  W³
½ å∫‰U	 YOŠ wÐdF�«  jÝu�«  w� dIH�«  …d¼Uþ wAHð w� w
Oz— V³Ý w¼
 UN½«  Í√ Íœ wÝ Í√ Ë√  ?�«  ÍœUB²	ô« ÊËUF²�«  ‰Ëœ sL{ s� vKŽ_« W³
M�«  w¼ qOz«dÝ≈
 rK
�«  w�  U¼œułË  Ê«  ô«  …—uD²�Ë  …dC×²�  W??�Ëœ  sŽ  Y¹b(«Ë  ¨pO
J*«   d³Ž  v²Š

ÆÂd²×� dOž r�UF�√ ‰ËbÐ W½—UI� ÍœUB²	ô« wŽUL²łô«
 ¨bŽUI²�« v�« Êułd�¹ 5
L)« qOł w� »dF�« ‰Ułd�« å∫ tðd{U×� w� w�UÝ Æœ ·U{√Ë
 V
½  Ê«  W¹e�d*«  ¡UBŠù«  …d??z«œ  tðdł√  ¡UBŠ≈  bFÐ  «dšR�  X²³Ł«  b	  ÀU×Ð_«  X½U�Ë
 Æ5²
�« v�« 5
L)«  «uMÝ w� œuNO�« ‰Ułd�« bMŽ UNM� vKŽ« »dF�« ‰Ułd�« bMŽ ÷«d�ô«
 qł«  s�   b??—   UO½«eO�Ë  …b??Ž  l¹—UA�  „UM¼  Ê«  vKŽ  tðd{U×�  w�  w�UÝ  Æœ  jÒKÝË
 »U³Ý_«Ë ¨ WKOK	 W³
½ w¼Ë 32% X�«“ U� W³O
M�« Ê« v�« ¡U
M�« qOGA²� Z�«dÐ Ã«—œ«
 ¨ wł—Uš Ë« t�uŠ U�Ë lL²−*« s� wKš«œ ÊU� ¡«uÝ ¨ ¡U
M�« b{ eOOL²�« UNM� …b¹bŽ X½U�

 Æ qLF�« ‚u
� ¡U
M�« ÃËdš WHKJðË w�«dG'« bF³�« UC¹√Ë
 wMŁô«  eOOL²�«  vKŽ  …Ëö???Ž  å∫  ‰U??	  Í—UFO�  w??�U??Ý  Æœ  tðd{U×�  s??�  Èd???š√  WDI½  w??�Ë
 ÂUŽ v²Š Ê« ÂuNH0 Í—bMł eOO9 p�UM¼ UC¹√  UOÐdF�« ¡U
M�« b{ W�Ëb�« w� w�uI�«Ë
 ‰UIð UC¹√ WEŠö� UM¼Ë ¨ qłd�« qšœ ‰bF� s� 60% ÈbF²¹ ô ¡U
M�« qšœ ‰bF�2014
 WO�uJ(« VðUJ*U� ÂUF�« ŸUDI�« w¼ …√d*« ·UB½« UNOKŽ Vłu²¹ w²�«  UŽUDI�« d¦�« Ê«

 Æ ¡U
M�« nOþu²Ð vMFð w²�« œö³�« w� Èd³J�«  U
ÝR*« s� U¼dOžË
Æ WHK²�*« lO{«u*« s� œbŽ w� W¹“«u� —«uŠ  UIKŠ ¡UMÐ w� d9R*« r²²š« b	Ë «c¼

 ”ËRJ�«  Æ2016  u¹—  …œUO³*Ë√  ”ËR??�  lO³Ð  UNzbÐ  sŽ  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý  XMKŽ√
  ÆW³łË ¡«dý bMŽ jI� ÆÃÆ‘ 6.90  …b??Š«Ë ”Q� dFÝ  Æ…b¹błË …eO2 rO�UBð W
L�Ð
 3  ÆÃÆ‘ 24.00  ∫”ËR??� 2  ÆÃÆ‘ 12.90  ∫…b???Š«Ë ”Q??� „ W³łË ÊËb??Ð  ”ËR??J??�«  dFÝ
 Ê_« «uFLł«   ÆÃÆ‘ 49.00  ∫”ËR� 5  ÆÃÆ‘ 42.00  ∫”ËR� 4  ÆÃÆ‘ 34.00  ∫”ËR�

  2016 u¹— …œUO³*Ë√ ”ËR� rIÞ

  2016 u¹— …œUO³*Ë√ ”ËR� “b�U½Ëb�U� w� ÍdBŠË b¹bł





2016 Ê«d¹eŠ 3 WFL'« 66

∫œ—U?Ç?MOJÝ s� b¹bł
SPF50 tłuK� ·UHA�« W¹U�u�« pO²Ý

°W¹U�u�« pO²Ý qLF²�MÝ UMFOLł ¨nOB�« «c¼
  «dC×²��  W??¾??�  w???�   «b??¹b??−??²??K??�  « Î—«d???L???²???Ý≈

 «Îb¹bł  U Î−²M�  œ—U?Ç?MOJÝ  W
—U�  oKDð  ¨W¹U�u�«

∫UÎ¹dBŠË
SPF50 tłuK� ·UHA�« W¹U�u�« pO²Ý

 …dAÐ  vKŽ  s¼bK�  qNÝË  ‰ULF²Ýû�  `¹d�  •
tłu�«

¡UCOÐ  U�öŽ „d²¹ ô •
SPF50 Wł—bÐ WFý√ w�UB� l� •

…dA³�« Ÿ«u½√ lOL' rzö� •
WÒOÝU�×K� œUC� •

¡U*UÐ ÂËb¹ •
‰u×
 ÊËbÐ •
dODFð ÊËbÐ •

WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ •
 « ÎœbAð  d¦
_«  WOÐË—Ë_«   UH�«u*«  w�u²�¹  •

UVA BALANCE
°WÒOL×� pNłË …dAÐË ÆÆ pÓð ≠pO²Ý ÆÆ WÞU�³Ð

…—U²�*« Â—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w� dÒ�u²�

°«ËÒbF²Ý≈
°rJO�≈ UNI¹dÞ w� XOKŽ ez«uł …—UOÝ

 W�Uš  WKLŠ  wÐdF�«  jÝu�«  w�  XOKŽ  oKDÔð  „—U³*«  ÊUC�—  dNý  ‰uKŠ  »d�  W³ÝUM0
Æ.dJ�« dNA�« WŠd� s� b¹eð WLÒO� ez«u−Ð “uH�« 5
—UALK� `O²Ôð

 ¨WKL×K� U ÎBOBš rO�√ Íc�« ¨X¹U�OMO*« v�≈ ‰ušb�« 5
—UA*« s� VKDÔ¹ WKL(« —UÞ≈ w�Ë
 WKL(« r�«uÞË XOKŽ ez«uł …—UOÝ UNO�≈ qBð Ê√ Êu³žd¹ w²�« …bK³�« `�UB� X¹uB²�«Ë

Æez«u'« vKŽ V×Ý ¡«dł≈Ë WIÐU�*« ‰ULJ²Ýù
 1.6.16  s�  « Î—U³²Ž≈  X¹uB²�UÐ  ¡b³�«  W
—UA*«  w�  5³ž«d�«  ÊUJ�SÐ  Ê√  d
c�UÐ  d¹b'«

Æ8.6.16 W¹UG�Ë
 …—UOÝ U¼—Ëe²Ý w²�«   «bK³�«  w¼ X¹uBð W³�½ vKŽ√  vKŽ qB×²Ý w²�«   «bKÐ 10  ?�«

ÆqOCH�« dNA�« ÂU¹√ ‰öš XOKŽ ez«uł
 e??z«u??'«  …—U??O??ÝË  XOKŽ  r??�«u??Þ  √b³²ÝË  ¨16Ø6Ø9  Âu??¹  X¹uB²�«  ZzU²½  dA½  r²OÝ

Æ14.6.2016 s� Î¡«b²Ð≈ …ezUH�«  «bK³�« v�≈ ‰u�u�UÐ
 s� bŠ«Ë ¨XOKŽ `�«u� s� bŠ«Ë® XOKŽ s�  U−²M� 3 ¡«dý V Òłu²¹ WIÐU�*« w� W
—UALK�
 w�  özUŽ  uOÐ —ËeOÝ Íc�« r�UDK� UN1bIðË ¨©XOKŽ  U¹uKŠ s� bŠ«ËË XOKŽ …uN�

ÆWLÒO� ez«uł Êu×Ðdð U0—Ë ¨wz«uAŽ …—uBÐ …bK³�«
 ∫«uK Ò−�ðË  Êu³ždð  w²�«  …bK³K�  «uð Òu�Ë  W
—UA*«   «bK³�«  WLzU�  v�≈  «uKšœ√  ∫X¹uB²K�

vanÆeliteÆcoÆil
°ÕU−M�« rJ� vML²½

°.d
 ÊUC�—
 

∫oKDÔð œ—U?Ç?MOJÝ W
—U�
SPF30 WFý√ w�UB� l� œôËú� Í—á?Ý VK×²��

°d¦
√ 50% W�U{SÐ – q� 300 W¹œUB²�≈ WOKzUŽ …u³FÐ
 q�UŽ  l�  ·UÒHA�«  W¹U�u�«  Í—á???Ý  tIÒIŠ  Íc�«  dNÚ³Ô*«  ÕU−M�«  ¡u{  vKŽ
 œ—U?Ç?MOJÝ W
—U� ¨©q� 300® WÒ¹œUB²�≈ WOKzUŽ …u³FÐ SPF30 W¹UL(«

ÆœôËú� W¹U�u�« Z²M� ÆÆ … Òd*« Ác¼Ë – «Îb¹bł UÎOKzUŽ U Î−²M� oKDð
 W ÓF �Ð  SPF30  W¹UL(«  q�UŽ  l�  ·UÒHA�«  W¹U�u�«  Í—á?Ý  VK×²��

q� 300
°d¦
√ 50% W�U{SÐ ¨WÒ¹œUB²�≈Ë W�öLŽ WOKzUŽ …u³FÐ Êü«

 W�öLŽ  …u??³??Ž  –  q??�  300  Í—á?????Ý  …u??³??F??Ð  q??B??¹  b??¹b??'«  Z??²??M??*«  •
°W¹œUB²�≈

ÆWÝU Ò�(« œôË_« …dA³� rzö� •
Æ…dA³�« vKŽ W�uN�Ð ‘Òd�« s� sÒJ1 •

SPF30 WFý√ w�UB� l� •
VK×²�� ZO�MÐ •

WÒOÝU�×K� œUC� •
 WE�UŠ œ«u� ÊËbÐ •

¡U*« w� bLB¹ •
UVA BAL≠  « Îœb??A??ð  d??¦??
_«  W???O???ÐË—Ë_«   U??H??�«u??*«  w�u²�¹  •

ÆUVAØUVB WFý√ s� ÈuBI�« W¹UL(« `M9 w²�«Ë ¨ANCE
…—U²�*« Â—UH�«Ë o¹u�²�«  UJ³ý w� dÒ�u²�

معلبات “عدن“ تعرض وصفات مميزة 
في فروع المشهداوي بئر السبع، ام الفحم والناصرة

 …dJ²³� …b¹bł  UH�Ë ÷dFÐ ÍË«bNA*« WJ³ý l� ÊËUF²�UÐ W¹dÝ uÐ√ dO�√ bO��« UN³ŠUB� ¢ÊbŽ¢  U³KF� W�dý X�U	
 w
 WL�C�« WOI¹u???�²�« UN²KLŠ sL{ p�–Ë WOMG�« ÊbŽ  U³KF� WKOJ???Að s�  U³łu�«  eN Ôł b	Ë ¨Ê«uKŽ dLŽ nO???A�« s�

ÆwÐdF�« lL²−*«

 w²�«  Ułu²M*« …œu???łË  UH�u�UÐ rNÐU−Ž« Èb???� sŽ «uÐdŽ« s¹c�«Ë s???zUÐe�« s� WF???Ý«Ë W�—U???A� WKL(« X	ô b	Ë «c???¼
 ÆÊbŽ W�dý UN�bIð

 ¨ UMO²???��« W¹UN½ w
 lMB*« ≠tK�« tLŠ—– Íb�«Ë ÂU	√ ∫‰uI¹ ¢ÊbŽ¢ W�d???ý …—«œ« s� W¹d???Ý uÐ« dO�√ bO???��« l� ¡UI� w
Ë
 vKŽ qLF½ s×½ ÂuO�«Ë 5M��« l� lMB*« «c¼ —uDð rŁ ¨qK�*« —UO)UÐ W�UšË  öK�*UÐ r²N¹ ¨«dOG� UFMB� ÊU� YOŠ

 Æœö³�« Ã—Uš v�≈ UMðU−²M� —bB½Ë œö³�« w
 ¨ÍdD	 Èu²��

  «eO2 ‰UB¹« WO½UJ�≈ UM²×M� w²�«Ë —u²Ý mMO� ≠ ÍË«bNA*« W�dý tÐ “U²9 Íc�« wMN*« q�UF²�« v�« …—Uýô« —b& UM¼Ë
ÆtÐ oOK¹ Íc�« ÂUL²¼ô« wÐdF�« pKN²�*« `M�Ë Æ`O×B�« qJA�UÐ UN{dŽË 5JKN²�*« W
UJ� UNðœułË UMðU−²M�

 …c¹c�Ë WKN???Ý  UH�u� «—UJ
« wDF½ YOŠ ¨X???O³�« X???Ý vKŽ ÊuN½ s×½ ∫özU	 Y¹b(« Ê«uKŽ dLŽ nO???A�« bO???��« l???ÐU²¹Ë
 …—œuÐË Êu²¹e�« l???� ÍdO???A�« WDK???Ý ¨…—c�« WDK???Ý UC¹√Ë ¨VKŽ s� hLŠË ¨w½U¹dÐ “—√ U½dCŠ bI
 Æ U³KF*« U???NðU³�d�
 UC¹√Ë W¹bK³�« WML???��UÐ WL(Ë W???MO×Þ ¨‰u
Ë h???LŠ VŠ sŽ …—U³Ž w???¼Ë ¢WO³KŠ ‘Ëd−�¢ h???LŠ U???C¹√Ë ¨Êu???²¹e�«

ÆhLŠ WÐ—uý

 qLF²???�½ YOŠ ¨«bł “U²2 ‰U³	« WÐd−²�« …cNÐ UMO	ô ∫‰uI¹ ¢ÊbŽ¢ W�d???ý w
 o¹u???�²�« d¹b� ¨5M???�Š oO
uð bO???��« U�«
 WzU� w×� Ãu²M� w¼  U³KF*« ÊQÐ `{u½ Ê√ U???½œ—√ ¨…dJ²³�  U³łË dOC×²Ð Ê«uKŽ dLŽ nO???A�« tÐ ÂuI¹ öIM²� U???�³D�

ÆÊbŽ W�dý UN�bIð w²�« WO�UF�« …œu'« sŽ «bŽ Æ¡UO�u�UH�«Ë ¨‰uH�« ¨hL(« ¨¡ö¹“U³�« q¦� ¨WE
UŠ œ«u� ÊËbÐ ÆWzU*UÐ

 qOCH�« dN???A�« ‰öš ÂuIM???Ý UM½« .dJ�« UMMzUÐ“ —uNLł r???KF½ Ê« œu½ U???�U²šË
 v�“« qLFM� ÆÆÆW³KŽ q� s�¢ —UF???ý X% WO�u¹ WON???ý  U³łË .bI²Ð

 tK�« ÁœUŽ« „—U³*« ÊUC�— dN???ý  w
 U½uFÐUðË U½ËdE²½U
 ¢W³łË
Æ U�d³�«Ë dO)«Ë sLO�UÐ UFOLł UMOKŽ

 `zUBM�« ‰öš s� qOCH�« dNA�« ‰«uÞ rJI�«dð XO�ö

s¹ô ÊË√ …—UA²Ýô«Ë WO×B�«  Uý—u�« ¨WO³D�«

 ‰«uÞ  rJI�«dð  ¨œö³�«  w�  d³
_«  WO×B�«  WŽuL−*«  ¨XO�ö

 s�  UNOM�R*  WO³D�«  `zUBM�«  ÂbIðË  „—U??³??*«  ÊUC�—  dNý
 e??
«d??*«   U??¾??�  d??³??Ž  UN�bIð  w??²??�«  WO³D�«  …—U??A??²??Ýô«  ‰ö???š
 ¨WDK²�*«Ë  WOÐdF�«   «bK³�«  w�  …dA²M*«   «œUOF�«Ë  WO³D�«
  UŽUÝ ‰öš WKzUŽ VO³Þ l� s¹ô ÊË√ …—UA²Ý« d�uð UL

 oO³Dð ‰ö???š s??�  WIKG�  «œU??O??F??�«  Êu??J??ð  U??�b??M??ŽË ¡U??�??*«
 s� b¹bF�« X�U� b� ÊUC�— dNA� Î «dOC%  ÆXO�ö
 l�u�Ë
 iFÐ  dOC×²�  WO×�   Uý—uÐ  WO³D�«  e
«d*«Ë   «œUOF�«
 VÝUM²ðË  WO×�  …d²�  ÊuJð  v²Š  ÂUOB�«  …d²H�  5M�R*«
 ÂUOB�UÐ  5MF*«  ÍdJ��«  v{d�  q¦�  WO×B�«  rN²�UŠ  l�

 dA½ r²OÝ qOCH�«  dNA�«  ‰öš  Æ‰UHÞ√  Ë√  q�«uŠ ¡U�½ ¨Èd??š√  WM�e� ÷«d�QÐ  v{d� Ë√
 s�√  qJAÐ  ÂuB�«  dNý  wD�ð  vKŽ  5M�R*«  bŽU�ð  v²Š  WHK²��  lO{«u0  WO³Þ  `zUB½

 ∫U¼“dÐ√ s� w×�Ë
 WMOMIÐ  p�c�  sF²Ý«  ¨—UD�ù«   UŽUÝ  ‰öš  qz«u��«Ë  ¡U*«  »dý  s�  «Ëd¦Jð  Ê√  «u�ËUŠ  •
 r�'« bOH¹ s??�  Â“ö???�«  s??�  d??³??
√  WOL
 »d??ý ÆU??N??Ðd??ý ÂU???9≈  ‰ËU???ŠË s¹d²�  WF�Ð W??�U??š
 5O�UJ�« vKŽ W¹u²;«  UÐËdA*« s� …dO³
  UOL
 ‰ËUMð «u³M& • Æ‰u³�« l� Á“«d�≈ r²OÝË
 b�Ë ‰u³K� …—b*« œ«u*« s� d³²Fð 5O�UJ�« …œU� Ê_ Æ—u×��« X�Ë ULOÝ ô ¨ÍUA�«Ë …uNI�U

 ‰ËUMð «u³M& •  Æ—UNM�« ‰öš r�'« UNłU²×¹ w²�«  Õö??�_«Ë ÊœUF*« Ê«bIH� w�U²�UÐ ÍœR¹
 ÆÂuB�« rž— Ê“u�« w� …dO³
 …œU¹“ V³�²Ý  U¹uK(« …d¦
 ¨—UD�ù« bFÐ …d¦JÐ  U¹uK(«
 w� WHOHš W{U¹— WÝ—U2 «u�ËUŠ • ÆnOB�« qB� w� UM½√ W�Uš t
«uH�UÐ UN�«b³²Ý« ‰ËUŠ
 ¨Z�UF*«  t³O³Þ  «ËdOA²Ý«  ÎôË«  ¨ÂUOB�«  rJKHÞ  œ«—√  «–« •  ÆWł«—b�«  »u
—  Ë√  wA*U
  ¨¡U�*«
 WOz«cG�«  rOI�«  lOLł  ‰ËUM²¹  ÊQÐ  «Ëb
QðË  w×B�«  t²�UŠ  «uFÐUðË  rz«œ  qJAÐ  Áu³�«—  ÎUO½UŁ
 Ë√ WMOF� WO{d� W�UŠ œułË W�UŠ w� • ÎUC¹« ¡U*« s� WO�U
 WOL
 »dA¹ Ê√Ë —UD�_« ‰öš
 ‰öš WO×B�« rJ²�UŠ WFÐU²�Ë ÂUOB�« q³� Z�UF*« VO³D�« …—UA²ÝUÐ rJ×BM½ qLŠ W�UŠ
 X�Ë UN�ËUMð sJ1 W¹Ëœ_« d¦
√ ¨rz«œ qJAÐ W¹Ëœ√ Êu�ËUM²¹ s¹c�« v{dLK� • Æ.dJ�« dNA�«
 s¹d³Ý_«Ë ¨‰Ëd²��uJ�«  UCH��Ë ¨lHðd*« Âb�« jG{ W¹ËœQ
 Æ—UD�ù« bFÐ ËØË√ —u×��«

  Æ©Âb�« lOOL²�®
 XO�ö
 —Ëœ ‰uŠ ÍËb³�« Z¹d� bL×� XO�ö
 w� wÐdF�« jÝuK� o¹u�²�« d¹b� l� Y¹bŠ w�
 rN�Ë dO³
 —Ëœ UM� Ê√ È—√ wM½√ å∫w�U²�« Õd� ÊUC�— dNý ‰öš W�Uš w×B�« nOI¦²�« w�
 d¦
_«Ë  œö³�«  w�  d³
_«  WO×B�«  WŽuL−*«  UM½u
  WO×�   ôU−�  …bŽ  w�  UMOM�R�  nOI¦²Ð
 ‰öš WO³D�«  `zUBM�«Ë  «œU??ý—ô« .bI²Ð ÂuI½ s×M� «cN�Ë ¨wÐdF�«  lL²−*« Èb� Î «—UA²½«
 ÊË«  XO�ö
  oO³Dð  ¨e
«d*«Ë   «œUOF�«  q¦�  UM¹b�  WŠU²*«  qzUÝu�«  lOLł  d³Ž  ÊUC�—  dNý
 s×½ å∫·U??{√Ë  åÆqzUÝu�«  s� U¼dOžË Âö??Žô«  qzUÝËË X½d²½ô«  d³Ž XO�ö
 l�u� ¨s¹ô
 v²Š qOCH�« dNA�« bFÐË ‰öšË q³� Z�UF*« rN³O³D� tłu²�« —ULŽ_« W�U
 s� UMOM�R� uŽb½

 åÆ‰u³I� Âu�Ë .d
 ÊUC�— rJ� vML²½ UL
 ¨V¦
 sŽ WO×B�« rN²�UŠ «uFÐU²¹

∫ÊUC�— dNý W³ÝUM0
…dO¦� W�u−Ð “U�¼ a³D�” WŽuL−� nOC²�ð …—UÞ W³K×�

 WŽuL−�  “U�¼  a³D�”  WŽuL−�  Á—UÞ  W³K×�  X�UC²Ý«  ¨„—U³*«  ÊUC�—  dNý  »«d²�«  l�
 s� d¦
√ rCð w²�«Ë ¨WOŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ý vKŽ qLFð w²�«Ë …dNý d¦
ô« „u³�OH�«
 s
—UA²¹ wð«uK�«Ë ¨a³D�« r�UF�  U³;«Ë  UB²�*« ¡U�M�« s� sNO²³�Už ¨ o¹b� n�« 50

ÆU¼œ«bŽUÐ sLI¹ wð«uK�«  U³łuK� —u� s
—UA¹Ë Ê—ËUA²¹ ¨ UH�u�UÐ
 »d� sŽ W³�«d�Ë h×H²Ð sL�Ë ¨Á—UÞ W³K×� w� …dO¦� W�u−Ð WŽuL−*«  ö¦2 X
—UýË
 sL�  UL
  ¨ U−²M*«  nOKGð  WKŠd�  v²ŠË  VOK(«  ‰U³I²Ý«  s�  ¡b??Ð  WIO�b�«  ÃU²½ô«  WKŠd�

ÆÊUC�— dNA�  «bF²Ýô« 6�«—Ë ÃU²½ô« ◊uDš …—U¹eÐ
 WC�U(«  XMOLA�«  W�Uš  VOK(«   U−²M*  dO³
  „öN²ÝUÐ  eOL²¹  ÊUC�—  dNý  Ê«  d
cÔ¹
 ô  Á—U??Þ  6K�  ¨Á—U??Þ  W³K×�   U−²M�  w�UÐ  UL
  ¨   «u³ŽË  ÂU−Š«  …bFÐ  oKÞ«  Íc??�«Ë  ¨6K�«Ë

ÆWE�UŠ œ«u� vKŽ Íu²×¹
 ¨qOŽULÝ« WM�U¦Ž ·u½ nOA�« …œUOIÐ ¨ qLŽ Wý—Ë w� ¡U�M�« s
—Uý ¨W³K;« w� W�u'« bFÐ
  U³łË q¹u% WOHO
 sŽ ÕdA�« ¡U�MK� ·u½ nOA�« X�b�Ë ÆnOý d²ÝU� WIÐU�0 …ezUH�«
 s�  UMOŽ X�b� UL
 ¨Á—UÞ  U−²M� l� d¦
√  WO×�Ë …c¹c�  ôu
Q� v�« w½UC�d�« —UD�ô«

ÆwÐdG�« a³D*«Ë qO�ô« wÐdF�« a³D*«  UH�Ë
  «uMÝ cM� qLFð …—UÞ W³K×� “∫‰U� Á—UÞ w� wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� ¨ WM�U¦Ž qOKł
 U³Mł VOK(«  U−²M� s� …c¹c�Ë WO×� qz«bÐ UNJOKN²�� vKŽ ÷dFðË wÐdF�« lL²−*« w�
 U½d�¹ «cN� Æw
öN²Ýô«Ë w�UI¦�« lL²−*«  «eOL*  WLzö� W�Uš 5�UC� ÃU²½« l� VMł v�«
 l�u� vKŽ «bł  UDýU½ WŽuL−*« ¡U�½ W³K;« w� “U�¼ a³D�”  WŽuL−� ¡U�½ W�UC²Ý«
 Ê« bFÐ sN½« s� b
Q²� U½«”  Æ“W�U)« sNðUH�Ë dAMÐ sLI¹ ¨„u³�OH�« wŽUL²łô« q�«u²�«
 l� Wý—u�« w� s�Ëcð Ê« bFÐË ¨rFD�«Ë …œu'« sŽ UNO� ‰“UMð ô w²�« ÃU²½ô« WKŠd� s¹√—
  U−²M� s�b�²�OÝË sNðU³łË w� rFD�«Ë …œu'« sŽ s�“UM²¹ s� ¨ U−²M*« ·u½ nOA�«
 “w½UC�d�«  —UD�ô«   U³łË w� wÝUÝ«  V
d�Ë dBMŽ v�«  ‰u% w²�«  6K�«  W�Uš ¨…—U??Þ

WM�U¦Ž ·U{«
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أورط  مدرسة  في  العواشر  صفوف  طــالب  يشارك 
في  ــار،  اآلث سلطة  مع  بالتعاون  بيالك)  (كيريات 
اجلليل.  في  األثرّية  احلفريات  من  مكّثف  أسبوع 
من  مجموعة  كشفت  ــيــات،  الــفــعــال تلك  ضمن 
الطالبات خالل احلفريات في صفورية (التي تشارك 
في واحد من مواقع احلفريات بإرشاد الباحثة تسيال 
مصرّية  تعويذة  على  اآلثــار)،  سلطة  من  سوروكوف 

يعود تاريخها إلى 3300 عام. 

مدير احلفريات من قبل سلطة اآلثار، منرود جيتسوف، 
مفاجأة  كان  املصرّية  التعويذة  على  ”العثور  قال: 
ا ما نعثر عليها في القبور، كما أّن  كبرى، إذ غالًب
احلفريات اجلارية تشمل مكتشفات من فترات أقدم 
دراسة  يجب  لذا  الّتعويذة،  هذه  تاريخ  من  بكثير 

كيفّية وصولها إلى هذا املوقع“.
ــواء  ل ــي  ف التربوية  الفعاليات  عــن  ــســؤول  امل ــا  أّم

أن  املمكن  ”من  قال:  تشينمون،  جلعاد  الّشمال، 
ملس  أّن  إّال  التاريخ،  دروس  خــالل  الكثير  نتعّلم 
املاضي بأيدينا هو أمر مختلف وممّيز، في التواصل 
بيننا وبني تراث ماضي هذه البالد. كانت تلك املرة 
عن  فيها  يلتقون  التي  الطالب  لغالبية  ــى  األول
كثب بعلم اآلثار، وكان مثيرًا رؤية مدى تلّهفهم من 

املوضوع وفضولهم العلمي خالل احلفريات“.
احلفريات تشمل مكتشفات  نتائج  أّن  الذكر  يجدر 
ق.م).  عام   4500) النحاسي  العصر  إلى  تعود 

عدد  ــي  ف احلفريات  تلك  بعض  ذكــرت  قــد  وكنت 
سابق من الّصحيفة (على سبيل املثال: في العدد 
األول  تشرين  العددين 246 و247 من  161 وفي 

.(2014
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أورط  مدرسة  من  العاشر  صفوف  طــالب  يشارك 

مختلفة  أثرية  مواقع  ستة  في  بيالك)  (كــريــات 
املجدل، صفورية، صندلة، شلومي  الزعبية،  (طمرة 
املاضي  الطالب  يلمس  خاللها،  من  ويوكنعام)، 
احلضارات  الّتعرف على  في  يساعدهم  مما  بأيديهم 
القدمية التي مرت في بالدنا، وتقربهم من آثار بالدنا.

لطالب  الفعاليات  من  العديد  اآلثار  سلطة  تعرض 
املدارس، مبا في ذلك املشاركة في احلفريات األثرية أو 
الفعاليات ضمن نطاق املدرسة. الفعاليات املدرسية 
تشمل محاضرات حول مواضيع متنوعة، التي متتد 
على مدار السنة الدراسية، يتعرّف من خاللها 
اآلثار وعمل سلطة  الطالب على موضوع علم 
األثرية  املواقع  على  التعرف  جانب  إلى  اآلثار، 

املختلفة. 
أما الفعاليات امليدانية، فهي تشمل ”تبني“ 
موقع أثري، قريب من املدرسة أو احلي املجاور، 
يقوم طالب املدرسة باحلفاظ عليه ودراسة معامله 
املعلومات  إعــداد  ــحــاث،  األب إجــراء  خــالل  من 
في  واملشاركة  املوقع  صيانة  عنه،  العلمية 

حفريات أثرية.
خالل األسابيع املاضية، على سبيل املثال، شارك 
أورط  مــدارس  والعرب، من  اليهود  ا، من  40 طالًب
دارسكي)  وأورط  الشافعي  حلمي  (أورط  في عكا 
في فعاليات لصيانة اآلثار، باملشاركة مع مجموعة 
من طالب من الواليات املتحدة األمريكّية، وبتوجيه 
للصيانة  الدولي  املركز  (في  اآلثــار  سلطة  وإرشــاد 
الفعاليات،  تلك  ضمن  ــا).  روم مدينة  اســم  على 
ومواقعها  عكا  مدينة  عن  محاضرة  الطالب  تلّقى 

األثرّية والّتاريخية. بعد ذلك، 
الصيانة  أعمال  في  شاركوا 
في  تاريخي  ملبنى  والترميم 

عكا. حيث كان الهدف من تلك الفعاليات، تعريف 
احلفاظ  أهمية  تراث مدينتهم ومدى  الطالب، على 
ا بأهميته،  على هذا التراث الذي مت االعتراف عاملًي
بعد أن أعلنت منظمة اليونسكو الدولية عن عكا 

”موقع تراث عاملي“.
أّن  إّال  التربوية،  الفعاليات  لبعض  مناذج  هي  تلك 
املــدارس  جميع  أمــام  مفتوحة  ــار  اآلث سلطة  ــواب  أب
واملؤّسسات ملد يد العون وإجراء الفعالّيات التربوية 
والتوعية، التي من شأنها أن تقرّب طالبنا وجمهورنا 
إلى آثار البالد وتراثه، لكي نتعاون في احلفاظ على 

هذا التراث من أجل األجيال القادمة.
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