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ÆÆÂöJ�« Òd�Ë Ê«d�e� w� ”bI�«
القدس دمعة شمس منسّية. في اخلامس من حزيران 
الدائمة   الهزمية  كمدينة  وتنام  اجلراح  ذاكرة  تستعيد 
التي كّلما حمت ضلًعا في صدرها الهش املكشوف 

خانتها اجلهات وغدرت فيها الرّياح.
ندية،  جورية  حضن  إلى  تأوي  العانس،  املدينة  إّنها 
فجر  ـــوالدة  ب صهيون،  وكأيائل  ّية  كاملجدل وحتــلــم، 
يندلق كاألماني، لكّنها تفيق مع أّول الّسحر لتجد 

خاصراتها تدميها خناجر األصحاب واألهل واألعداء.
أطفأها  قناديلها  عمياء.  مدينة  عرب،  يا  ألقدس، 
مطر من الكذب أسود ولهاث الّشعراء اخللب. وعروس 
صّماء  الّسماء  مثل  صارت  احلــداة،  أّيها  يا  اجلبال، 
كثبان  فوق  يلعلع  وهو  الكالم  باعة  صــراخ  أوقعها 

الصحاري وفي أسواق الّسبايا والّدخان والّنار.
ال تواسوها، ال تواعدوها وال َترثوها فهي لن تلتفت 
إليكم، وفي حزيران، وهي الّشريدة الّشاردة، لن ُتعنى 
أحواشها بكم، فكل طفل وطفلة فيها يعرفون أّنكم 
والّصياح»؛  بالعويل  متدونها  أكثر من «بكاة  ليسوا 
أتركوها تداري نبض ترابها يسري في عروق نعنعها 
وحبقاتها ودعوها ترعى صليبها واألهلة فوق قناطرها 

التي رّبت عليها ضفائرها املقمرة.
املقدسّيني،  القهر في حياة  أّيام  يوم ليس ككّل  إّنه 
فآالف من اإلسرائيلّيني اليمينيني العنصريني يزحفون 
فيه وفي كّل سنة على وسائد سّكانها الباكية، ومنذ 
وامليالد  الهجرات  تقاومي  على  «سّتتهم»،  انتصرت 
والقمر، في مهزلة سمّيت حرًبا،  ينقضون على املدينة 
في  يتدافعون  حاقنني  ويدخلونها  جائع  أهوج  كجراد 

شرايينها كقطعان من اجلواميس العطشى.
يصرخون ويغّنون شاهرين قرونهم وحناجرهم ويرفعون 
املنتصرة،  إسرائيل  أطرافها  على  لتتمايل  حرابهم 
ويرقصون «رقصة األعالم» على عتبات بيوت أهلها 

احملاصرين ليستفزّوا كبرياء مدينة مهيضة وليذّكروا 
الرّضع  وحتى  شبابها  نساَءها،  شيوخها،  أهلها: 
ــا،  وأربــاًب ــاًدا  أســي احلزينة  الــشــوارع  لتلك  أّن  بينهم، 
وعندهم القول الفصل في كّل بوابة وباب، ولهم الغناء 
إن أرادوا وإن شاؤوا لهم البكاء، والقهقهة لهم وعربدة 

السياط.
«يد  جمعّية  اجتماع إلدارة  طريقي حلضور  في  كنت 
- بيد»، كّنا قد عّيناه منذ زمن، ومن غير أن ننتبه 
حزيران.  من  اخلامس  في  املدينة  على  سيخّيم  ملا 
بكلس  سّدت  القدس  وأوردة  مشلولة،  املركبات  حركة 
قرار  تتناقل  األخبار  بساطيرهم.  وبغبار  املستوطنني 
رفضوا  اّلذين  اإلسرائيلّية  الُعليا  احملكمة  قضاة 
زالت  ما  إسرائيلّية  جمعّيات  به  تقّدمت  التماسات 
تبقيا  أن  يجب  احلياة  في  والرّفعة  العزّة  أّن  تؤمن 
منّظمي  إلزام  مطالبني  فتوّجهوا  وكرامته،  لإلنسان 
ال  بحيث  مظاهرتهم  مسار  بتغيير  العربدة  مسيرة 
ّية في البلدة القدمية، ال  تخترق ألوفهم األحياء العرب
سّيما بعد اعتداءاتهم اخلطيرة على البشر واحلجر في 
املسيرة  حّددت  الّسنة  أّن  الفتني  املاضية،  الّسنوات 
مبواقيت من املتوقع أن تتزامن وتتضارب مع حلول أول 

يوم في شهر رمضان.
رفض القضاة جميع اّدعاءات امللتمسني، فالقدس تاج 
ال  الذي  الّسماء  وذهب  الّدهور  وسّيدة  أيًضا  عزّتهم 
يفنى، وأضافوا في قرارهم بعض املالحظات املُضحكة 
املُبكية: فلقد أوعزوا للّشرطة تقدمي موعد بدء املسيرة 
ساعة،  بربع  ميعادها  قبل  تنتهي  كي  ساعة  بربع 
وكذلك بأن تكون العصي التي سترفع عليها األعالم 
الّسنوات  ّمما كانت عليه في  البيضاء أقصر  الزّرقاء 
املاضية، وذلك ملنع رافعيها من حتويلها إلى عصي 
 - العرب  من  اجلموع  تلك  يصادف  من  على  تهوي 
الّشرطة  على  أّن  وأّكــدوا  املاضي،  في   حصل  كما 
وليحرق  للعرب»  «املوت  الهتاف  من  املشاركني  منع 
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 f�uÐ œ«uł املسجد». لكن في النهاية، وكما كان متوّقًعا من
محكمة فقدت بصيرتها  وتخّلصت من روح العقل 
من  لزرافات  األخضر  الضوء  قرارها  شّكل  واملنطق، 
شوارع  يغزوا  أن  لهم  وسمحت  الغطرسة  سكارى 
رة بالعجز والقهر والّصبر، وحلناجرهم أن  املدينة املزّن
تلّقح الفضاء بطلع كّله كراهية سينبت حتًما موًتا 

مؤّجًال.
بحماية القانون ومبؤازرة ألف من قوى األمن والّشرطة 
بضع ساعات  املدينة  وقادة عاشت  ومشاركة ساسة 
بيوتهم  في  العرب  املدينة  أهل  وتيه:  سكرين  من 
الرماح  أسنة  على  زاحفون  ــزاة  وغ ورهــائــن،  ــرى  أس
الّتوراتي وما  وصكوك كتبت مبداد سفر «القضاة» 

حفل به من حكايا وعجائب وأساطير.
وحفلت  خبل،  كّله  مــســاًء  إيلياء  مدينة  عاشت 
خيال  وّلــده   املُعّتق  الّسحر  من  بطقوس  شوارعها 
شمشونها  جحيم  من  مستعارة  مبجازات  يفيض 
املفقوءتني  لعينيه  منتقًما  يــدردب  ــو  وه اجلديد 

ويصرخ «علّي وعلى أعدائي يا رب».
توالد  أحشائها  في  حاملة،  قمر  تنهيدة  القدس 
التاريخ وأجهض مسوًخا دارسة، لكنها بقيت تؤوي 
عرًبا هم في عرف ورثة ذلك الشمشون ليسوا إّال 
أحفاًدا ألولئك الفلسطينّيني األوائل، وعنهم وعليهم 
أن يدفعوا الّثمن؛ ألّن الرّب، هكذا تؤمن تلك اآلالف 
القضاة، وآخرهم كان  العاصية، ما زال عندهم رّب 
شمشون الذي قضى وورّثهم الّنهر بضّفتيه والّنهم 
الكهف  ــل  أه ــّظ  ح الــعــرب  ولفلسطني  واملــعــجــزة، 

وحكمة سّيافي األعناق والزّهور.
تعشقونها  من  يا  القدس  إلى  اليوم  تتعرّفوا  لن 
حافات  عند  سقطت  فنونكم  ــى»،  ــام «وش وأنــتــم 
ولن  القبل،  جحيم  وفي  القدود  اهتزاز  ومع  ــرّذاذ  ال
حتموها في صلواتكم الّديغاتيلّية الّسريعة املكرّرة 
البعيدة. لن  املدن  املسافرين في قطارات  كوجبات 
تنقذوا أهلها بأدعية جوفاء معّلبة ومبهرّة تلوكونها 
حني تأوون إلى مراتبكم التي من ريش وحلم وشبق 
بصهيل  حاملني  الّصاخب  نومكم  ــى  إل وتذهبون 

«اخلرّد الغيد».
على  الّسماء  ــالء  وك تقاتل  منذ  عاشت،  القدس 
احلرّاثون  برّية وحيدة هجرها  مذابحها، كزهرة  بالط 
كعاشقة  فكبرت  الّسقاؤون،  يسقها  ولم  وأهملوها 
زرعت  أبراًجا  شوكها  صار  حتى  الوحشّية  الدجى 
زهرها  وتناثر  شوارعها،  في  ّية  أزل شهب  كبقايا 
ضلوًعا في صدور أهلها، وعطرها تضوّع كنجمات 
أسوارها،  ظّل  في  يولد  من  إّال  يشّمه  ال  الفلك، 
آالمها  طريق  على  يكبر  أو  جوفها،  في  ويتكوّر 

وفي عتمة سراديب أسواقها  .
خّففوا عنها من حّبكم القاتل كي ال تيأس، فكم 
حاولتم إرضاعها من أثدائكم  الهزلى، فأبت وشربت 
وكرامات،  عزّة  الّدمع  صار  حتى  ناسها  عيون  من 
لو  حتى  الفاحتني  أماني  مخّيبة  املدينة  وصمدت 

متّلكوا مفاتيحها إلى حني.
بحور  ــي  ف فــقــاومــتــم  بطيبها  ــم  ــارك أشــع مـــألمت 
أطلسه  على  البحتري  نصر  وانتصرمت  «اخلليل» 
العّسال، وعّفرمت أنوف غزاتها بصياحكم، واّدخرمت 

في  املصقوال»،  «الّصارم  ذلك 
يسمعون  ال  أهلها  كــان  حني 
اجلن،  إّال هسيس  جنباتها  في 

وتسّطر  تهوي  ــراوات  ــه ال صفير  على  ويصحون 
وساروا  صمدوا  لكّنهم  وشيوخها،  شبابها  أجساد 
الفيصل/  وأميرهم  وفرسانها  حماتها  هدي  على 

جرحها املفتوح.
من املؤّكد أّن الكثيرين لم يقرأوا ما سمح بنشره في 
اخلامس من حزيران الفائت، فبعد ثماٍن وأربعني سنة 
كشفت مقاطع جديدة من شهادات جنراالت جيش 
وتضّمنت  «هآرتس»،  صحيفة  نشرتها  االحتالل، 
تفاصيل محزنة ومؤّثرة عّما دار بينهم من نقاشات 
قبل وخالل حرب حزيران؛ الّالفت أّن جميعهم كانوا 
مجمعني وحاسمني على أّن احلرب قادمة ال محالة، 
العرب في ضربات  أّنهم سيمحقون جيوش  وعلى 
هو  فها  احلـــارق،  البرق  قضاء  من  ــرع  أس ستكون 
اجلنرال عوزي نركيس، فاحت القدس، ومن كان قائد 
بدء  أّيام من  قبل  يقول لضّباطه  الوسطى،  املنطقة 
الهجوم «أنا ال أعرف إذا كان سيحصل شيء ما، 
لكّنني متأّكد أّنه فيما إذا حصل شيء ما فعنده 
سنكنس كّل العرب من الّضّفة»، ويضيف ُمهاتًفا 
تيدي كولك، رئيس بلدّية أورشليم في ذلك الوقت، 
ومطمئًنا جازًما: «هذه حرب، لكن كّل شيء على ما 
يرام. سوف تصبح رئيًسا لبلدّية أورشليم املوّحدة».

ــّر  ـــّذل وم ــوعــًدا مــع ال ــي شرقنا م ــران ف وصــار حــزي
الكالم  وصداه تذكارًا لتاريخ ينهق في آذان الغفاة 
والّدجالني؛  للمدينة صار رئيس واحد وكّهان مثل 
الغيم وبأعداد الغربان، لكّنها بقيت طريدة ومقروحًة 
مقّطعة؛ فغربها أورشليم يزهو كالّطواويس املنفوشة 
قدس  والّشرق  حامضة،  حضارة  تخمة  من  وينتفخ 
منعطفات  وعلى  منسّية  شمس  كدمعة  تنسكب 
شوارعها: «في أقصى املدينة، كان أطفال الّتواريخ 
احلزينة، يجمعون الكتب واألخشاب واليتم، البراويز 
وأوتاد اخليام، عّلها تصبح متراًسا، يسّد الّدرب في 

وجه الّظالم».
وكّل َحزيران وأنتم نشامى على األرض وفوقها.
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“UHOŠ” qÝ«d*
في  ــا  ــراره ق حيـفا  فـي  ــة  ــركــزّي امل احملكمة  ــدرت  ـــ أص
في  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس  بها  تقّدم  التي  القضّية 
جمانة  واحملامية  خــوري  هاني  احملامي  بواسطة  حيفا 
مرشي حّداد من مكتبه ضّد صندوق املرضى ”كالليت“ 
احملكمة  ألزمت  وبذلك  له،  الّتابعة  سينا“  ”ابن  وشركة 
املّلي  املجلس  بتعويض  سينا“  ”ابن  وشركة  ”كالليت“ 
بأكثر من 7 ماليني شيكل، إضافة إلى مصاريف ورسوم 
وشركة  بأّن ”كالليت“  احملكمة، بعد أّن قررت احملكمة 
”ابن سينا“ قد أخّلتا في االتفاقّية املُبرمة بني األطراف 

منذ 8/12/1950.
َر املجلس املّلي لشركة  ـ ومبوجب االتفاقّية املذكورة، فقد أجَّ
”ابن سينا“ أرًضا في شارع ابن سينا 7 في حيفا لفترة 
قد حوّلت حقوقها،  59 سنة. وكانت شركة ”ابن سينا“ 
سنوات  في  أقامت  التي  لكالليت  االتفاقّية  حسب 
اخلمسني مبنى على األرض التابعة للمجلس املّلي، وقد 
 50 من  ألكثر  لكالليت  عاّمة  كعيادة  املبنى  اسُتخدم 

سنة.
ولكن مع اقتراب انتهاء فترة اإليجار، أخلت ”كالليت“ 
املبنى وقد أحلقت بـه أضرارًا جسيمة، وأرادت إرجاع املبنى 
للمجلس املّلي بوضعه احلالي املتضرّر، والذي يحتاج إلى 
هاني خوري  أن احملامي  إّال  مببالغ طائلة.  ترميم جذرّي 
اّدعى بأّن إرجاع املبنى كما هو، يعتبر إخالًال في الّتوازن 
 60 قبل  األطــراف  بني  االتفاقّية  في  ــوارد  ال االقتصادّي 
سنة، ولذلك على ”كالليت“ وشركة ”ابن سينا“ تعويض 
لتصليح  الّضرورّية  املصاريف  كاّفة  عن  املّلي  املجلس 

املبنى بشكل كامل وشامل، من أجل إعادة استعماله. 
كما طالب احملامي بتعويض املجلس عن اخلسارة التي 
أعاقت تأجير املجلس للمبنى عن املوعد املّتفق لتسليمه 
ا سنة 2009، وحّتى موعد تقدمي الدعوى في شهر  مرّممً

آب 2013. 
الّشهادات  سماع  بعد  احملامي  ــاء  اّدع احملكمة  وقبلت 
يوسف  املّلي  املجلس  رئيس  ــوال  أق خاّصة  والبّينات، 
سينا“  ”ابن  وشركة  ”كالليت“  من  كّالً  وألزمت  خوري، 
تعويض املجلس املّلي مببلغ 5.5 مليون شيكل لتصليح 
املبنى باإلضافة إلى 1.7 مليون شيكل ُتدفع تعويًضا 
عن خسارة املجلس من تأجير املبنى، هذا إلى جانب كاّفة 

مصاريف ورسوم احملكمة.
بقوله:  احملكمة  قرار  على  خوري  هاني  احملامي  وعّقب 
وشركة  أثبتنا في احملكمة وبشكل قاطع أّن ”كالليت“ 
املُبرََمة مع املجلس  ”ابن سينا“ قد أخّلتا في االتفاقّية 
قبل أكثر من 60 عاًما والتي تنّص على إرجاع املبنى 

ا وقابًال لالستعمال الفورّي. للمجلس املّلي ُمرّممً
عرض  ”كالليت“  حاولت  الدعوى  تقدمي  قبل  وأضــاف: 
هذه  ــدوره  ب رفض  الــذي  املّلي،  للمجلس  بسيطة  مبالغ 
قيادة  ِحكمة  إلى  اإلشارة  املالئمة. وجتدر  غير  العروض 
األرثوذكسّي في سنوات اخلمسني، خاّصة  املّلي  املجلس 
مجدالني،  جان  الذكر  الطّيبي  االتفاقّية  على  املوّقعني 
بإلزام  فّكروا في حينه  الذين  وحّنا زروبي وإدوار قطران، 
وصيانته،  املبنى  على  باحلفاظ  سينا“  ”ابن  شركة 
القرار  وكذلك  الفترة  نهاية  في  ا  ُمرّممً للمجلس  وإرجاعه 
حني  خــوري،  يوسف  احلالّي  املّلي  للمجلس  احلكيم 

عمل املجلس مبشورتي ولم يقبل العروض البسيطة 
حتصيل  على  وأصــّر  ”كالليت“،  من  تلّقاها  التي 

حقوق املجلس كاملة.
احملكمة،  قرار  مبوجب  قائًال:  خوري  احملامي  ومضى 
ضّد  إضافّية  ــوى  دع املجلس  باسم  ا  قريًب سنقّدم 
للّتعويض عن باقي  وشركة ”ابن سينا“  ”كالليت“ 
األضرار التي حلقت وستلحق باملجلس املّلي من تاريخ 
وحّتى   2013 آب  في شهر  الّسابقة  الدعوى  تقدمي 

إنهاء ترميم املبنى على أكمل وجه.
ومن هنا أهيب بكّل املؤّسسات واجلمعّيات والهيئات 
الّدينية والدنيوية، التي تعاقدت أو ال زالت تتعاقد 

باتفاقّيات إيجار لفترات طويلة األمد، بعدم املوافقة 
على استعادة املباني وهي في حال ُمزرية وغير قابلة 
لالستعمال، بل املطالبة باحلّق وإعادة املباني مرّممة وإّال 
سيخسر املالك مرّتني، األولى عند تأجير العقار لفترة 
املبنى  استعادة  والثانية عند  مببلغ منخفض،  طويلة 
غير صالح لالستعمال، إذ يحتاج إلى مبالغ كبيرة 
إلعادة ترميمه. هذا على اعتبار أّن ممّثلي اجلمعّيات 
احلكمة  من  قدر  على  املذكورة  الدينّية  واملؤّسسات 
والّتروّي، كما فعل املجلس املّلي األرثوذكسّي، حّتى 
يضيفوا شروًطا مناسبة في االتفاقّيات تضمن حقوقهم 
في آخر فترة اإليجار، حّتى ولو كانت طويلة األمد.
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åUHOŠò qÝ«d*
ــف حيفا،  ــاع عــن وق ــّدف ال ــرارًا حملـــاوالت جلنة  ــم اســت
ّية  ّية والقانون بالّتعاون مع كاّفة األطر الّسياسّية واحلزب
من  االستقالل  مقبرة  إنقاذ  في  الفاعلة،  واجلماهيرّية 
شبح املصادرة والبيع، خاّصًة وأّن احملكمة املركزية كانت 
قد أصدرت قرارها بإعادة ما بيع من املقبرة للّشركتني 
في  رونني“  و»شموئيل  مئير“  «راتني  اإلسرائيلّيتني 
حيفا،  وقف  األصلي،  للمالك  التسعينات  أواســط 
شرط أّن يقوم متوّلو حيفا بإعادة مبلغ الصفقة كامًال 
ـ 3 ماليني  ا ب ًي للّشركتني املذكورتني، واّلذي يقّدر حال
شيكل. ُعقد في حيفا، هذا األسبوع، اجتماًعا طارًئا 
ّية  مت من خالله االّتفاق على إطالق حملة تبرّعات مال
خالل شهر رمضان الفضيل على أمل أن يتّم حتصيل 
املبلغ املطلوب، حيث تأتي حملة التبرعات بالّتعاون 
ّية. والتنسيق مع جلنة املتابعة العليا للجماهير العرب

وشارك في االجتماع عدٌد  من الّناشطني والّسياسّيني 
واحلقوقّيني، منهم: الشيخ رشاد أبو الهيجاء، الشيخ 
فريد  احملامي  دغش،  خالد  احملامي  قمير،  أبو  فؤاد 
حسني، احملامي سامي شريف، املخّطط اإلستراتيجّي 
د.  اجلبهة  عن  حيفا  بلدّية  عضو  سويطات،  ــروة  ع
سهيل أسعد، احملامي أحمد خليفة، احملامي أشرف 
حجازّي، وممّثل جلنة الّدفاع عن املهّجرين جمال شعبان، 
عبد  والشيخ  عيشة،  أبو  طلب  الّسياسّي  الّناشط 
احلكيم مفيد (عضو سكرتارية جلنة املتابعة الُعليا) 
العمل  جلنة  ليرّكز  االجتماع  في  انتدابه  ّمت  ــذي  وال

ّية، ممّثًال عن جلنة املتابعة. امليدان
جتنيد  ــرورة  ض على  االجتماع  في  املشاركون  ــد  وأّك
القضائّي،  ــســار  امل استيفاء  بعد  املطلوب  املبلغ 
املرة  وأّنها  خاّصًة  إجنـــازًا،  ــه  ذات بحد  ُيعتبر  ــذي  وال
بيعها،  بعد  أراٍض  ــادة  إع فيها  يتّم  التي  ــى  األول
ا  ًي حال جتــري  ُمــفــاوضــات  هنالك  أّن  الّتوضيح  مــع 
لهدف  حيفا  وقــف  وممثلي  ـــراءات  اإلج ــرة  دائ بني  ما 
زال  ال  املرحلة  حتى  وصحيح  أّنــه  إّال  املبلغ،  خفض 
قبل  شيكًال   3,053,090.98 عن  ــدور  ي احلديث 
املطلوب  املبلغ  جباية  في  ــراءات  اإلج دائرة  تباشر  أن 
من خالل عملّية املصادرة أو إعالن بيع املمتلكات. 

ـ 48  ّية، سواًء في ال وأهاب املشاركون باجلماهير العرب
أو الضّفة الغربية أو حّتى العالم العربي، في مساندة 
فلها  دينية فقط  ليست  القضية  أّن  احلملة مؤّكدين 
أبعادها الّسياسّية، فاحلديث عن إرث وطنّي وتاريخّي 

وملك للّشعب الفلسطينّي.
  «¡«d??łù« …d??z«œ ÷ËUH½ ∫g??žœ b�Uš w�U;«
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متولي  دغش،  حالد  احملامي  قال  له،  تعقيٍب  وفي 
أوقاف حيفا، موضًحا تفاصيل الّصفقة: احلديث يدور 
نحن  الّتسعينات،  في  متت  ــراء  وش بيع  صفقة  عن 
ًيا هو  يهم حال اّطالع على حيثّياتها لكن ما  على 
استعادة ما مت بيعه. جنحنا في إقناع هيئة احملكمة 
بضرورة إبطال الّصفقة وإعادة األرض إلى الوقف، لكن 
في املقابل ُطلب إلينا إعادة املبلغ الذي ّمت دفعه في 

الّصفقة. 
اإلجراءات  دائرة  مفاوضة  على  ًيا  حال نعمل  وأضاف: 
سننجح  بأّننا  قناعة  وعندي  املبلغ،  خفض  في  أمًال 
في ذلك، لكن من املهم أن نبدأ في احلملة ألّن هنالك 
سقف زمنّي علينا الّتقّيد به، كما أّن هنالك أوقاًفا 

أخرى علينا أن نحرّرها. 
واختتم: من نافل القول والّتذكير إّن نضالنا هذا، سواًء 
عن  الّدفاع  في  مكان،  أي  أو  القدس  أو  حيفا  في 
محاولة  هو  أيَضا،  واملسيحّية  اإلسالمّية  املقدسات، 
الدينية  ُهويّته  ومسخ  املكان  تهويد  شبح  لدفع  مّنا 
كبير،  حتــدٍّ  ــام  أم اليوم  نقف  والقومّية.  والوطنّية 

وعلينا أن نتجاوزه. 
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أوقاف  عن  نتحّدث  مفيد:  احلكيم  عبد  قال  ــدوره  ب
وبــدأت  ـ70،  وال ـ60  ال سنوات  منذ  قّصتها  ــدأت  ب
عندما  ـ90  ال سنوات  في  خطورة  أكثر  منحى  بأخذ 
كان هنالك صفقة مع شركة بناء. عندما نتحّدث عن 
ديون فهذه الديون متراكمة منذ فترة متّت صفقات بها 
تعيينها  ّمت  التي  األمناء  بواسطة جلنة  املقبرة  بداخل 
بواسطة املؤّسسة اإلسرائيلّية، هذه الّلجنة كانت تخدم 
مصالح احلكومة اإلسرائيلّية وبلدّية حيفا في إصدار 
الفتاوى وحتليل بيع وإقامة أبنية بدل املقابر، ّمما يعني 

إزالة قدسّية املقبرة.
وأضاف: هذه احلملة تأتي ألّننا نؤمن أّن احلالة طارئة 
شعبنا  بأّن  ثقة  على  نحن  االنتظار.  تستحمل  وال 
للوهلة  تبدو  قد  التي  باملّهمات  القيام  على  قــادر 
األولى أّنها صعبة. نحن نرى أّن شعبنا كرمي ومعطاء 
أخرى.  خيارات  هنالك  وليس  رمضان  في  وبالّذات 
وليس  ــاف  األوق ممتلكات  على  حجز  عملّية  هنالك 
هنالك خيارات إّال أن نقوم بجمع املبلغ، وليس هذا 
تفاصيل ما حدث في  لنتحّدث عن  الوقت األنسب 
األوقاف. احلديث ليس عن مقبرة االستقالل ومسجد 
األوقاف فقط، إّال أّن هنالك الكثير من األوقاف التي 
تتعرّض لشبح املصادرة ولعّل هذا امللف يفتح الباب 
أمًال في أن نستطيع أن  املخفي  على واقع األوقاف 
نحمي ما تبقى منه، فقرابة %98 من أراِضي الوقف 

ليست بيد املسلمني!
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هذا واطلقت اللجنة الشعبية للدفاع عن األوقاف في 

حيفا وجلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، حملة 
شعبية وطنية واسعة بعنوان ”مًعا نحمي أوقافنا في 
حيفا“ جلمع تبرعات دفاًعا عن أوقاف حيفا وخصوصا 
مقبرة ومسجد االستقالل والتي تواجه هجمة سلطوية 
لتصفيتها ومصادرتها، وذلك من خالل وقفة وحدوية 
إلطالق احلملة اليوم اجلمعة 10/06/2016 الساعة 

13:00 ظهرًا أمام مقبرة االستقالل املَهّددة. 
ومتثل اللجنة الشعبية للدفاع عن أوقاف حيفا، كافة 
وجلنة  حيفا  في  واألهلية  السياسية  الوطنية  القوى 
متولي وقف االستقالل وجمعية الدفاع عن املهجرين، 
وتأتي حتت رعاية ودعم جلنة املتابعة العليا للجماهير 

العربية. 
العربية  للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  وتناشد 
واللجنة الشعبية للدفاع عن األوقاف في حيفا، كافة 
القوى الوطنّية والسياسية واألهلّية واللجان الّشعبية 
ــالم،  اإلع ووســائــل  واجلمعيات  الّشبابية  واحلــركــات 
املشاركة يوم اجلمعة في الوقفة الوحدوية إلطالق احلملة 
والدعم والتفاعل مع احلملة باعتبارها قضية وطنية 
من الدرجة األولى حتتاج إلى وقفة موحدة للدفاع عنها 

وحتريرها. 
وتنطلق احلملة الّشعبية بعد اإلجناز التاريخي للجنة 
متولي وقف االستقالل في العقد األخير واملتمّثل في 
إلغاء صفقات لبيع مسجد اجلرينة ومقبرة االستقالل 
على  جتــاريــة  ــاٍن  ــب م ــامــة  وإق لهدمها  هدفت  والــتــي 
أنقاضها، فتندرج احلملة لتثبيت هذا اإلجناز وتتويجه 
تسديد  خــالل  من  ألصحابه  الستقالل  وقــف  بإعادة 
الّشركة  سيطرة  نتيجة  عليه  تراكمت  التي  الّديون 
االستثمارّية والسلطة على أمالك الوقف والتي تهدد 
إبطال  أجل  من  التبرعات  وجمع  عليه  باالستيالء 
احلجوزات املالية املفروضة على الوقف جراء صفقات 
ـ90 بهدف تصفية وقف  مشبوهة أبرمت في سنوات ال
االستقالل، والتي مت إبطالها وكشفها من خالل نضال 
شعبي كبير والذي أنتج جلنة متولي وقف االستقالل 
جلنة وطنية تعمل من أجل صيانة وحترير األوقاف في 

حيفا واملنطقة والتصّدي ملشاريع املصادرة.
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على  ملحوًظا  تقّدًما  مؤّخرًا،  ”مساواة“،  مركز  أحرز 
على  بذلها  التي  ّية  الّدول املرافعة  جهود  مستوى 
املستوى األوروبي، حيث ارتفع مستوى اللقاءات التي 
على  املاضي،  األسبوع  املركز،  مندوبو  فيها  شــارك 
املجتمع  مواقف  إيصال  ناحية  من  ــي  األوروب املستوى 
العربي ملّتخذي القرار األوروبي. وكان املركز قد بادر إلى 

ّية، ّمت  تنظيم برنامج مرافعة دولي في املؤّسسات األوروب
خاللها االجتماع مع مؤّسسات االّحتاد األوروبي والّدول 
ّية. وقد  األعضاء ووزارات اخلارجّية البلجيكّية واألملان

ّمت تعميم ورقة عمل موّسعة ّمت إعدادها خّصيًصا.
التي ّمت استعراضها من قبل مركز  القضايا  وشملت 
على  لألمن  ــرًا  وزي ليبرمان  تعيني  تأثير  ”مساواة“ 
اجلماهير  جتاه  اإلسرائيلّية  احلكومة  وسياسة  املنطقة 

W ÒO �Ë Òb �« w �d F �« l L � � *« �U �ö � Èu � 	 
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حرب  خللق  الرّسمّية  اجلهود  من  الّتحذير  ّية،  العرب
مع  مواجهات  واختالق  ولبنان  غــزّة  في  ومواجهات 
ّية وتنفيذ سياسة حتريض وهدم منازل،  اجلماهير العرب
استعراض سياسة احلكومة اإلسرائيلّية جتاه اجلماهير 
ّية وطلب رفع مستوى الّتعاون وتطوير العالقات  العرب
ّية ومؤّسساتها الّسياسّية  ّية بني اجلماهير العرب الّثنائ

ّية. والرسمية واألهلّية واملؤّسسات الّدول
مفوّض  مع  اجتماع  إلى  ”مساواة“  مركز  دعوة  متّت 
خالل  هانس،  يوهانس  ــي،  األوروب والّتطوير  الّتنمية 
زيارته إلى البالد، وذلك في أعقاب اجتماع عقد مع 
مع  الّلقاء  وسيتم  مندلر،  أنيت  مكتبه  رئيس  نائبة 
”مساواة“  مركز  والتقى   .13.6.2016 يوم  املفوّض 
ونائبه  ويسكوت  نيك  األوســـط  ــرق  ــّش ال مدير  مــع 
بامللف  املعني  الّطاقم  ذلك  في  مبن  برغر  كريستني 
الّلقاءات  خالل  االّتفاق  وّمت  الفلسطيني.  اإلسرائيلي 
من  ّية  العرب اجلماهير  قضايا  متابعة  تعميق  على 
قبل املفوضّية، خصوًصا خالل األشهر القريبة لسبب 
حساسّية األوضاع في البالد وغياب الّدور األمريكي 

لسبب االنتخابات.
 - ماما  ”مجموعة  األوســط  الّشرق  مجموعة  ودعت 
”مساواة“  مركز  ــا  أوروب مجلس  في  مغرب»  مشرق 
إلى تقدمي مداخلة أمام ممّثلي 28 دولة أعضاء مجلس 
االّحتاد األوروبي. وقد ّمت دعوة مركز ”مساواة“ بفضل 
الّسابق مع  تنفيذها في  ّمت  التي  الّلقاءات  عدد من 
مساعدو  ذلك  في  مبن  ”ماما“  مجموعة  مسؤولي 
رؤساء مجلس أوروبا. وّمت رفع تقارير حول الّلقاء إلى 
ممّثلي  قبل  من  األعضاء  الــّدول  في  اخلارجّية  وزارات 
هذه الدول. حيث عّقبت وزارات اخلارجّية على تقارير 
مداخلة  حول  إضافّية  معلومات  وطلبت  مندوبيها 
مجلس  أعضاء  بعض  إملام  ولوحظ  ”مساواة“.  مركز 
الّنمسا  ومنها  ّية،  العرب اجلماهير  وضع  في  ــا  أوروب

وبلجيكا والّسويد.
واألحـــزاب  وجلــانــه  ـــي  األوروب البرملان  مستوى  وعلى 
اليسار  أحزاب  مع  االّتفاق  ّمت  ّية،  األوروب الّسياسّية 
اجلماهير  مع  العالقات  مستوى  رفع  على  الّثالثة 
اجتمع  حيث  ّية.  واحلزب األهلّية  ومؤّسساتها  ّية  العرب
اإلنسان  حقوق  جلنة  رئيسة  مــع  ”مساواة“  مركز 
ّية الينا فالينسيانو وطاقمها، للمرّة الّثانية،  البرملان
العربي،  املجتمع  ممّثلي  دعــوة  على  ــاق  ــف االّت وّمت 
وخصوًصا من الّنقب للمشاركة في مرافعة حول هدم 
رئيس  نائب  وأعلن  اإلنسان.  حقوق  أمام جلنة  املنازل 
كتلة احلزب االشتراكي الدميقراطي في البرملان األوروبي 
احلزب  بني  ا  ّيً نهائ االّتفاق  ّمت  أّنه  فلنتسيانو  فكتور 

االشتراكي الدميقراطي وهو األكبر في أحزاب اليسار 
ّية للّتغيير،  على توقيع اّتفاق تعاون مع احلركة العرب
ــي  األوروب البرملان  إلى  طيبي  أحمد  د.  دعوة  وستتّم 
االشتراكيني  البرملان  أعضاء  ــام  أم مشاركة  لتقدمي 
املخّططة  األوروبي  البرملان  لقاءات  خالل  الدميقراطيني 

في نهاية شهر 9.2016.
ــره في  ــــي، وخـــالل مــؤمت ــزب اخلــضــر األوروب ــخــذ ح واّت
القائمة  مع  عالقاته  مستوى  برفع  ــرارًا  ق اوتريخت، 
ّية. وّمت الّتصويت على القرار  املشتركة واجلماهير العرب
ّية. ومت االجتماع مع  من قبل كاّفة أحزاب اخلضر األوروب
قيادة احلزب واالتفاق معهم على دعوة قوى تقدمّية 
في البالد لطرح بدائل سياسّية تتحّدى بديل الفصل 
بوتيكوفر  رينهارد  احلزب  رئيس  وسيقوم  العنصري. 
البالد خالل  في  الوضع  على  لالّطالع  وفد  بتشكيل 

فترة الّصيف القريب.
حزب  من  كبير  عــدد  مع  ”مساواة“  مركز  واجتمع 
اليسار األوروبي ومساعديهم حيث يعتبر هذا احلزب 
الفلسطيني  الّشعب  لقضايا  املناصرين  أكثر  من 
البرملانّيون  وعّبر  الداخل.  في  الفلسطيني  واملجتمع 
اليساريون عن تضامنهم الّتام مع الّشعب الفلسطيني 
ومع حّقه في تقرير املصير ومقاومة االحتالل. وستتّم 
متابعة مستوى الّتعاون بني احلزب الّشيوعي واجلبهة 
الدميقراطّية للّسالم واملساواة التي تعتبر احلزب املوازي 
حلزب اليسار األوروبي. يشار إلى أّن عضو الكنيست 
املنصرم  بروكسل خالل األسبوع  حنني زعبي قد زارت 
أوروبا  في  التقدمّيني  اليهود  مجموعة  مع  والتقت 

وبلجيكا.
وعلى مستوى الّدول األعضاء فقد ّمت االجتماع مبدير 
ومسؤول  البلجيكّية  اخلارجّية  في  األوســط  الّشرق 
إسرائيل ومسؤولة الّدراسات ومبعوث االّحتاد األوروبي 
ّية ّمت االجتماع  الّسابق مارك اوتي. وفي اخلارجّية األملان
مع برملانّيني أملان ومع نائبة مدير الّشرق األوسط في 

اخلارجّية األملانّية.
ّية  العرب ــات  اجلــمــعــّي ممّثلي  مــن  عــدد  شـــارك  وقــد 
العرب  الّالجئني  إغاثة  مؤّسسة  ومنها  والفلسطينّية، 
لألبحاث  ”مدى“  ــســة  ومــؤّس كرو“  ”هيومانيتي 
مؤّسسات  اجتماعات  في  الفلسطينية  اإلعالمّية 
في  انعقد  والذي  ّية،  والعرب ّية  األوروب املدني  املجتمع 
نهاية األسبوع، حيث التقت أكثر من 120 مؤّسسة 
ّية من دول املنطقة ملناقشة سياسة االّحتاد  ّية وعرب أوروب
ّية، حيث ّمت انتخاب  األوروبي وعالقتها مع الدول العرب
جلنة  في  عضوًا  ــرح  ف جعفر  ”مساواة“  مركز  مدير 

ة للحوار مع االحتّاد األوروبي.  يّ املتابعة العرب
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األرثوذكسّية  الكلّية  في  الرّياضّيات  موضوع  طاقم  نّظم 
بُعنوان  نشاًطا   27/5/2016 بتاريخ  حيفا  في  ّية  العرب
«جولة رياضّيات». تستند الفكرة املركزّية للّنشاط على دمج 
الّطالب  واستخدام  اليومّية  حياتنا  في  الرّياضّيات  موضوع 

للمواد الّتعليمّية في املوضوع لسّد احتياجات عديدة.
شارك في الّنشاط طّالب صفوف الّتواسع في الكلّية، حيث 
قياس  مثل:  أسئلة،  حــّل  على  مجموعات  ضمن  عملوا 
بتشابه  باالستعانة  ارتفاع شجرة  احتساب  املدرسة،  مساحة 
عن  املدرسة  في  درج  ميل  احتساب  الّظّل،  وطول  مثّلثات 
طريق إيجاد خارج قسمة الفروق في الّدالة اخلطّية ورمي الكرة 
داخل الّسّلة بواسطة الّدالة الّتربيعّية. اّتسم الّنشاط بالعمل 

اجلماعّي املُنّظم واملُمتع.

  UH O � – ”UM � M �« Íœ«Ë w � q O �M 	d  pM � Ÿd �
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åUHOŠò qÝ«d*

في إطار الّنشاطات والفّعالّيات التي ينّظمها 
فرع بنك مركنتيل في وادي الّنسناس بحيفا، 
يقوم موّظفو الفرع، بني احلني واآلخر بفّعالّيات 
لصالح املجتمع. وهذه املرّة قرّرت مديرة الفرع، 
بالفرع  العاملني  وطاقم  أشقر،  حياة  السيدة 
ــوف  «ن املسنني  بيت  ــي  ف ّية  الفّعال تنفيذ 
الفرع  عاملو  وصل  حيث  حيفا،  في  هكرمل» 
املسّنني.  بيت  ــى  إل الظهر  بعد  ساعات  في 

ساعتني  حوالي  استمرت  التي  الزيارة  وخــالل 
أدخل طاقم البنك البهجة والّسرور إلى قلوب 
على  قــص  ــرّ وال بالغناء  قاموا  حيث  املسّنني 
أنغام موسيقى قّدمها DJ ّمت جتنيده من قبل 

موّظفي الفرع. 
من  مقّدمة  هدايا  توزيع  جرى  اللقاء  نهاية  في 

بنك مركنتيل.
والعاملون:  الفرع  مديرة  قالت  ّية  الفّعال وبعد 
هذه  وإقــامــة  املسنني  بيت  ـــارة  زي ــا  ــرّن َس «لقد 
الفّعالية التي اّتسمت بالفرح والّسرور، وساهمت 

الروتينّية.  ـــواء  األج مــن  املسّنني  ـــراج  إخ ــي  ف
والرّضا  بالّسعادة  شعور  غمرنا  الفّعالية  بعد 
واإلرتياح، خاّصًة وأّننا جنحنا في إسعاد النزالء 
ا.» والطاقم املرافق والّدافىء الذي يرافقهم يومّيً

باملبادرة  املستقبل  في  سنستمّر  «بالّطبع، 
املجتمع،  أجل  من  الفّعالّيات  هذه  مثل  إلى 
اّتصلت  عندما  كبيرة  سعادتنا  كانت  ــم  وك
معها  نّسقنا  التي  االجتماعّية  العاملة  بنا 
على  وأثنت  شكرها  عن  وأعربت  ّية،  الفّعال

املبادرة بحرارة». 
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“UHOŠ” qÝ«d*
مّر عام آخر مكّلًال بالّنجاح، على مدرسة الّشطرجن 
ابنة األعوام الّسبعة، الّتابعة للمكتبة واملركز الّثقافي 
يوم  األخير،  العام  اختتم  الكرمة.  بيت   - ”كلور“ 
اجلُمعة املاضي، بجّو شائق من املباريات والتحّديات 
فئة  حّتى  الّتمهيدي  صفوف  فئة  من  الطّالب،  بني 

صفوف الّتاسع إعدادي.
نّظم هذا اليوم كّل من املدرب هالل هّمام واملدرّب عبد 

الكرمي هّمام وسامية زهر (مرّكزة املشروع).
من  ــتــدأت  اب متتالية  ــوالت  ج  6 البرنامج  تضّمن 
الّساعة الّثانية ظهرًا حّتى الّسابعة مساًء؛ تنافس 
ضمن  لعبوا  عالية،  رياضّية  بروح  خاللها  الّطّالب 
أساسات لعبة الّشطرجن، وهي: االنضباط ، الّتركيز، 

الّصبر، الّتفكير والّتخطيط.
على  والــكــؤوس  وامليداليات  الشهادات  توزيع  ّمت 
الفائزين في جّو احتفالي مبشاركة األهالي في مسرح 
من  كــّل  الــكــؤوس  على  وحصل  الكرمة“.  ”بيت 
الّطالب سري السّيد، سري عيساوي، أندرو جريس، 
أبو  ويوسف  بّالن  منير  حّداد،  شربل  جريس،  توماس 

خضرة.
عّم الفخر والفرحة هذا اليوم احلافل باإلجنازات املُشرّفة 

التي حصلوا عليها الّطالب. وقد ألقى املدرّب هالل 
املمّيزة  واإلجنازات  األهداف  إلى  ُمشيرًا  كلمته  هّمام 
الفترة،  هذه  خالل  الّشطرجن  مدرسة  حّققتها  التي 
البالد  ــي  ف الــّشــطــرجن  ـــاد  الّحت انضمامها  ــًة  ــاّص وخ
وتسجيلها كناٍد رسمّي ُمعترف به. كما ذكر اشتراك 
لعبة  ملمارسي  القطرّية  يع  الرّب بطولة  في  الطّالب 
الّشطرجن في الوسط العربي، واّلتي أقيمت في طيرة 
املثّلث، حيث شارك في البطولة 400 طالب وطالبة. 
على  وحصلوا  جًدا،  عاٍل  مبستوى  الطّالب  فتنافس 
نتائج ُمشرّفة، علًما أّنهم حصلوا على 6 كؤوس من 
بني 18 كأًسا، ما يشهد مبستوى طّالب مركز «كلور» 

الرّفيع، ومدى شغفهم وحّبهم للعبة الّشطرجن.
اليوم  هــذا  املكتبة)  (مدير  محاميد  ماهر  اختتم 
ّي بفيلم قصير، عّبر من خالله عن أهمّية  االحتفال
شخصّية  بناء  في  اإليجابّي  وتأثيرهم  األهــل  دعم 
مستقل  متحدٍّ  بّناء  جيل  وتنشئة  وصقلها،  طفلهم 
قادر على مواجهة جميع املواقف في احلياة. وشكر 
محاميد طاقم املكتبة: نهاية بولس، مجدلة خوري 
وعالء خوري  وجميع األهالي الذين يقفون إلى جانب 
أبنائهم، داعمني ساندين؛ مؤّكًدا أّن جناح الّطفل يعود 

إلى الدعم والعطاء الالّ محدود .

“UHOŠ” qÝ«d*

مطر،  ميالد  شليوط،  املمّثلون: عفيف  مؤّخرًا  شارك 
صفاء حتحوت ويسرا بركات بتصوير حلقات متثيلّية 
الفضيل،  رمضان  بشهر  خاّصة  كوميدّية  ّية  تلفزيون
حيث يتّم بّثها على القناة 33. تشمل هذه احللقات 
من  ساخرة  كوميدّية  متثيلّية  مشاهد  التلفزيونّية 
تأليف الكاتب والفّنان عفيف شليوط، والتي تعالج 

في  العنف  ظاهرة  انتشار  مثل:  اجتماعّية،  قضايا 
مجتمعنا بأسلوب كوميدّي ساخر. 

عفيف شليوط يخوض جتربة الكتابة والّتمثيل في 
هذا البرنامج التلفزيوني للّسنة الثالثة على التوالي، 
جماهيرًيا  جناًحا  الّسابقة  احللقات  حّققت  أن  بعد 
التمثيلّية  املشاهد  تلك  أّن  خاّصة  للّنظر،  ُملفًتا 
تعكس الواقع بأسلوب كوميدّي ساخر، ُمحّبب لدى 

جمهور املشاهدين.  

 qOCH�« ÊUC�— dNAÐ Ò’Uš
 …b �b � W ÒO u �eHK� �UI K � w � «d � �Ë ¡UH � ¨œö O � ¨n O H �
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“UHOŠ” qÝ«d*
انطلق، مؤّخرًا، في مدينة حيفا سباق الّساللم (الّدرج) وسط مشاركة 
عّداءة   2000 نحو  شارك  حيث  كبيرين،  واهتمام  الّنظير،  منقطعة 

وعّداء بني محترٍف وهاوٍ، من مختلف أنحاء البالد.
وانطلق الّسباق غير الّتقليدي من احلرم املينائي اجلامعي (كامبوس 
الكرمل،  مركز   – األم  حديقة  في  النهاية  خط  إلى  صعوًدا  هنمال) 

مبسافة 3 كيلومترات، شملت 1075 درجة.
 1 8 : 3 8 : 8 ) لترمان  ا ن  ا د ألولى  ا ملرتبة  ا على  ز  حا وقد 

 “UHOŠ” qÝ«d*
البحث  لهدف متويل  الّشواقل  آالف  عشرات  جّندت 
الطبي (Sudden Cardiac Death) حول 
التنّبؤ والوقاية من املوت املفاجئ بني شرائح األطفال 
خاص  سباق  خالل  عاًما،   35 سن  حّتى  والّشباب 
شارك فيه أكثر من 600 سّباح، تنافسوا على 4 
مسارات سباحة ملسافات مختلفة، ّمما أتاح االمكانّية 
أمام العديد من املشاركة، اذ نظم هذا الّسباق الهادف 
مببادرة من سلطة الرياضة في بلدّية حيفا، مستشفى 

”رمبام“ و“شوفنج“.

ملستشفى  العام  املدير  بيار،  رافي  وذكر البروِفسور 
طالت  ظــاهــرة  عن   ــدور  ي احلــديــث  ”بأّن  ”رمبام“: 
املاليني من الّناس في جميع أنحاء العالم، والعديد 
بسكتة  أصيبوا  الذين  واألطفال  الّشباب  من  منهم 
باملشاركة  يتعّلق  وفيما  إنذار“.  سابق  دون  قلبية 
:“بأن  فذكر  البحث  لصالح  للمتسابقني  الفّعالة 
الفّعالة  املشاركة  وبأّن  للغاية،  ومؤّثرة  مثيرة  املبادرة 

فيها تشرح القلب“.
السياق بأّن  هذا  في  ياهف  يونا  بلدية  رئيس  أّما 

الّسباق سيغدو تقليًدا سنوًيا في مدينة حيفا.

U??H??O??Š q??????Š«u??????Ý ‰u????????Þ v???? K????Ž W????ŠU????³???? Ò�???? K????� ’U????????š ‚U?????³?????Ý w?????? �

  W ÒO � ÒD�« ÀU  �ú � �b ÒM Ô� q �«u ÒA�« ·ô¬ �«d A �

دقيقة)، وفي املرتبة الّثانية خرمون جبرمسكل (19:18:85 دقيقة)، 
وفي املرتبة الّثالثة أندريه جورياتسب (21:44:85 دقيقة).

ومن بني املتسابقات وصلت نوعة حياط إلى املرتبة األولى 
(22:54:83 دقيقة)، في حني وصلت طال فينتراوف إلى املرتبة الثانية 
(25:46:83 دقيقة)، وأخيرًا وصلت ابتسام كعبّية إلى املرتبة الثالثة 

(28:34:57 دقيقية).
وقال رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهف، بأّن السباق يأتي جتسيًدا لنهج 

البلدّية الساعي لدعم الرياضة وللحفاظ على منط صحّي سليم.



من كل علبة 
بتعملي أزكى وجبة!
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UHOŠ qÝ«d*
”أهمّية ما نقوم به اليوم تنبع من أّن التطبيقات 
األكادميّية،  املعاهد  على  قصرًا  تعد  لم  العلمّية 
وليست من نصيب الباحثني فقط بل أن مصيرها 
تفيد  واختراعات  أمــور  إلى  تتحّول  أن  الّنهائي 
البشرّية جمعاء دون فارق في االنتماء.. من هنا 
بصفتها  العلمّية  الّتطبيقات  أهمّية  على  اؤكد 
هذا  التكنولوجي،  عصرنا  في  خاصة  أصبحت 
والتقّدم  ّية  اإلنسان الرفاهية  أسباب  من  السبب 
البشري» - هذا ما قاله احملامي زكي كمال رئيس 
الكلّية االكادميية العربية في حيفا في مستهل 

معرض الّتطبيقات العلمّية في الكلّية..
وأضاف احملامي زكي كمال: «أجد في هذا املعرض 
منذ  الكلّية  راية  على  نقشناه  ما  لتأكيد  فرصة 
نحو  طريقه  شعب  أي  يجد  لن  ومفاده:  سنوات، 
ودون  والتكنولوجيا  العلم  بدون  واالزدهــار  التقدم 
املبتكرين  من  مجموعة  ظهرانيه  بني  تكون  أن 
التكنولوجّية  التطبيقات  وواضعي  واملخترعني 
احلديثة.. مجموعة ال تتوّقف عند املاضي ومتّجده، 
معاٍن  من  احلاضر  يحمله  مبا  تكتفي  أن  وترفض 
اّنها  بل  أيديها مستسلمًة...  ترفع  ومشاكل وأن 
ا وتنظر إلى املستقبل  ًي مجموعة ترفع رأسها عال
وتبذل اجلهود للعمل من أجل مستقبل زاهر بالعلم 
والثقافة واحلضارة... هذه املجموعة نشاهدها اليوم 
ووضعت  املعرض  في  شاركت  التي  البراعم  عبر 

ما فيه».
شهدت  قد  ّية  العرب ــة  ــّي األكــادمي الكلية  وكانت 
عشرات  مبشاركة  العلمّية  التطبيقات  معرض 
الذين  والتخّصصات  الــفــروع  كاّفة  من  الــطــّالب 
التي  والّتكنولوجّية  العلمّية  تطبيقاتهم  عرضوا 
من  الكلّية  محاضري  ومرافقة  بإرشاد  وضعوها 

مختلف التخّصصات. 
من جهته أثنى احملامي زكي كمال على الطّالب 
اعتزازه  مؤّكًدا  الّتطبيقات،  معرض  في  املشاركني 
بهم وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد للوصول 
إلى هذا املستوى من التطبيقات التي تفتخر بها 
الكلّية، كما أثنى على محاضري الكلّية الذين 
رافقوا الطالب والطالبات خالل عملهم، وأشار إلى 
دور إدارة الكلّية ومديرها البروفسور سلمان علّيان 
ونائبه الدكتور محمد حجيرات ورؤساء املساقات 
األكادميّية واملرشدين للطالب والطالبات على مدار 

السنة األكادميية. 
كمال  زكــي  احملامي  الكلية  رئيس  وتعّهد  هــذا 
فيه  ملا  والعلمّية  التربوّية  املشاريع  دعم  مبواصلة 
من جناح للكلّية وإعالء لشأنها، وخاّصة بأن هذا 
املستوى  هذا  على  أكادميّية  لفعالّيات  العرض 
ارة في  العلمي الرفيع تؤكد الطاقات العلمية اجلّب
ا  وعلمًي عقلًيا  التنافس  يستطيع  الذي  شعبنا 
وحضارًيا مع شعوب العالم إذا أعطيت له الفرص، 

دون زّجه بالتخلف والرجعّية الفكرّية.
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“UHOŠ” qÝ«d*
احتفل املئات  والّسرور،  الفرح، البهجة  من  أجواء  وسط 
الوحدة  في  واليهود،  العرب  من  واألوالد،  من األهالي 
اجلماهيرية شالڤا ملناسبة يوم الطفل العاملي واختتام عام 

الفعالّيات في الوحدة. 
للسنة  االحتفال  هذا  شالڤا  اجلماهيرية  ونّظمت الوحدة 
الثالثة على التوالي بالتعاون مع جلنه احلي ممّثلة مبنير سلوم 
وقسم الرفاه االجتماعي والسلطة البلدية ملكافحه السموم 

والفّعالة في احلي. املختلفة  اجلهات  والكحول ومبشاركة 
وتخلل االحتفال فقرات فنيه شيقة ومتنوعة، موسيقى 
ذوق  تلّبي  وجّذابة  ورشات عمل مختلفة  وعرض سيرك 

جميع املشتركني.
وجميع  طاقمها  منصور  هناء  املركز  مديرة  وشكرت 
الرائع،  اليوم  هذا  إجنــاح  على  وعملوا  ساهموا  الذين 
املشاركة  الواسع  اجلمهور  لدعوة  الفرصة  اغتنمت  كما 
ية للجميع عطلة ممتعة وآمنة. بفعاليات الصيف متمّن

åUHOŠò qÝ«d*
قّدمت  فّعالة،  ومشاركة  ّية  احتفال أجــواء  وسط 
ا في مركز  ّيً فرقة ”سيرك اجلليل“ عرًضا بهلوان
العرض  تخّلل  حيفا،  مدينة  ــي  ف ”يودفات“ 
القى  ّمما  الّسيرك،  فنون  لتعليم  عمل  ورشات 

استحسان األطفال وتفاعلهم.

شحادة،  ــع  ودي ”يودفات“  مركز  مدير  ــرب  وأع
إلى  ُمشيرًا  الفّعالة،  املشاركة  إزاء  فرحه  عن 
ّية  اإلثرائ األنشطة  من  جزء  هو  البرنامج  هذا  أّن 
والفّعالّيات املتنوّعة الهادفة إلى تعزيز األطفال 

إلى جانب ترفيههم على حد سواء.
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åUHOŠò qÝ«d*
ّية، يوم اجلُمعة  احتفلت الكلّية األرثوذكسّية العرب
ـ61 من طالباتها وطّالبها،  األخير، بتخريج الفوج ال

في قاعة املؤمترات «الكونغريسيم» في حيفا.
وقد حضر االحتفال عدد كبير من األهل واألقارب، 
نائب  ياهف،  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  جانب  إلى 
رئيس البلدّية رئيس كتلة «اجلبهة» في البلدّية، 
وحدة  (مسؤول  خمرة  ماجد  د.  أسعد،  سهيل  د. 
الّنهوض بالّتعليم العربي في بلدّية حيفا)، مدير 
طاقم  شيبان،  إدوار  األستاذ  األرثوذكسّية  الكلّية 
الكلّية الّتدريسّي واإلداري، وغيرهم من املدعوّين.

القاعة  واخلرّيجني  اخلرّيجات  بدخول  احلفل  ابتدأ 

على أنغام املوسيقى، وسط تصفيق وترحاب من 
احلضور واألهل.

ومدير  حيفا  بلدّية  لرئيس  كلمات  احلفل  تضّمن 
الكلّية وغيرهما، متّنوا للخرّيجات واخلرّيجني فيها 
كتمّيز  وممّيزة  ناجحة،  ومجتمعّية  أكادميّية  حياة 

غالبّية خرّيجي الكلّية. 
كما تخّلل احلفل فقرات فنّية ممّيزة من قبل جوقة 
املدرسة، كما قّدمت الّطالبة اخلرّيجة نويل خرمان 

أغنّية.
على  ــادات  ــه ــّش ال ــع  ــوزي ت ّمت  احلــفــل  نهاية  ــي  وف

اخلرّيجات واخلرّيجني.
UMŠ lOÐ— ∫d¹uBð

åUHOŠò qÝ«d*
احتفلت مدرسة الكرمل في حيفا، يوم السبت األخير، في قاعة 
طالباتها  من  ـ32  ال الفوج  بتخريج  ”الكونغريسيم“  املؤمترات 
الّنهوض  ــدة  وح (مــســؤول  خمرة  ماجد  د.  بحضور  وطّالبها، 
البلدّية.  رئيس  ممّثًال عن  حيفا)،  بلدّية  في  العربي  بالّتعليم 
اإلداري  املدرسة  وطاقم  والراهبات  الكهنة  من  عــدد  مبشاركة 

والّتدريسّي، وعلى رأسهم مديرة املدرسة آنا كرّام.
وتضّمن احلفل كلمات شكر وتهنئة للخريجني من قبل الضيوف، 
اّلذين أثنوا على عمل املدرسة وطّالبها ومتّنوا لهم الّنجاح في 

مسيرتهم احلياتّية واألكادميّية املستقبلّية.
ّية وراقصة، وبعض القراءات  وتخلل احلفل فقرات فنّية ممّيزة غنائ

اخلاّصة لهذه املناسبة.
وفي نهاية احلفل ّمت توزيع الّشهادات على اخلرّيجات واخلرّيجني، 

وسط أجواء ممّيزة.
UMŠ lOÐ— ∫d¹uBð
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كمان بدون سكر
فش مثلها
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بوظة شفاعمرو تهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم 
وتدعوكم للتمتع من بوظة شفاعمرو «اليت» 

نفس الطعمة ونفس الجودة التي عهدتموها بدون سكر
كل عام وانتم بخير

تجدونها في نقاط البيع المختارة
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ÊULOKÝ ÷U¹—
انطلقت في حيفا، ومع قدوم شهر رمضان، مبادرة جديدة بعنوان ”سينما 
امليدان“ في مسرح امليدان، حيث يتم كل يوم أربعاء في الّساعة الّتاسعة 
مساًء عرض فيلم سينمائي ممّيز ليتسّنى لعشاق الفن الّسابع متابعة 

أفالم عرضت مبهرجانات السينما في العالم. 

للمخرج   (2016) الصيف»  زحمة  «قبل  املصري  الفيلم  افتتح  وقد 
املعروف محمد خان، من بطولة هنا شيحة وماجد الكدواني، أّول أمس 

األربعاء، املهرجان. 
وسيعرض يوم األربعاء القادم 15 حزيران الفيلم  الفلسطيني «حب سرقة 
ومشاكل أخرى» للمخرج مؤيد عليان. يروي الفيلم قصة لص سيارات 

فلسطيني يقع في ورطة حياته عندما يسرق السّيارة اخلاطئة. فقد 
اعتقد أّن السّيارة إسرائيلّية، وأّنها وسيلة سهلة للحصول على املال 
من أجل الهروب من مشكالت حياته، لكن تتحّول هذه السرقة إلى 
كارثة حني يكتشف أن حقيبة الّسيارة التي سرقها حتتوي بداخلها 
على جندي إسرائيلي مخطوف لتتوالى االحداث ويلعب بطولته سامي 

متواسي ورياض سليمان..
أّما يوم األربعاء 22 حزيران فسيعرض الفيلم الفلسطيني - األردني 
«اجلمعة األخيرة»(2011) للمخرج الفلسطيني االردني يحيى العبد 
عمران.  ونــادرة  املصري  ياسمني  سليمان،  علي  بطولة  من  وهو  الله 
في  واملقيم  سنة   40 العمر  من  البالغ  يوسف،  قصة  الفيلم  ويروي 
مدينة عمان. يعيش، منذ طالقه من زوجته، في عزلة ومتضي أّيامه 
الطاولة  لعبة  في  ابنه  مع  يقضيه  اّلذي  وقته  بني  ما  رتيب  بشكل 
أصدقائه.  بني  يقضيها  التي  واألمسّيات  األجرة  سيارة  على  وعمله 
تنقلب حياته رأًسا على عقب حني يعلن له األطباء عن سوء حالته 
نفسه  فيجد  أّيام.  أربعة  عملّية خالل  إجراء  تتطّلب  التي  الصحّية 
البنه  هدية  شراء  أو  اجلراحية  عمليته  متويل  إّما  صعب،  خيار  أمام 
بالضائقة  الشعور  ويدفعه  العزلة  في  يغرق  ميالده.  عيد  ملناسبة 
االقتصادية والضغوط االجتماعية إلى الفشل. قصة قوّية حول مدى 
ّية وعبثّية وضع ميؤوس منه. وقد فاز الفيلم  تعقيد العالقات اإلنسان
التحكيم في مهرجان دبي  للجنة  اخلاصة  اجلائزة  منها:  بعّدة جوائز، 
مهرجان  في  سليمان  لعلي  ممثل  أفضل  جائزة  الدولي،  السينمائي 
دبي السينمائي الدولي واجلائزة اخلاصة للجنة التحكيم في مهرجان 

فريبورغ 2012.
ويعرض في 29 حزيران الفيلم الّتونسي املثير»شالط تونس» للمخرجة 
كوثر بن هنية املستلهم من قصة واقعية ملجهول كان يضرب أرداف 
يجول  وهو  «املغري»  لباسهن  على  لهن  «عقاًبا»  حاّدة  بآلة  الّنساء 
شوارع تونس على منت دراجة. ورغم أّن الشالط توّقف منذ سنوات عن 
جرح النساء إّال أنه لم يغب متاًما عن األذهان، بل سكن فكر كل فتاة 
تتزين للخروج أو عائلة ابنة قصدت املدرسة، وكل غيور على حريته 

في التحرّك وعلى حرمته اجلسدّية.
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  للتسجيل واالستفسار: مركزة املرشوع 0548001934, مركز منّو 04-6991007
          www.nmwcenter.com                                                                                                                                                  مركز منّو- ملرافقة تطّور الطفل
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أيام األحد - الخميس من 07:15 - 16:00
يشمل صيف منّو: وجبة غذاء,  تأمينات,  سفريات,  ورسوم االشرتاك.
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.
تجارب علمية

تعرف عىل اخرتاعات العامل
ورشات روبوتيكا - دمج التكنولوجيا والعلوم بوسائل حديثة

ورشات ابداع بالطني - بناء لوحات متنوعة ثالثية االبعاد
العاب مائية, ترفيهية

فعاليات فنون وابداع متنوعة
مرسح دمى متحركة

زيارة דג בכפר - يوكنعام
زيارة حديقة الحيوانات جنينة االم - حيفا

ورشة كن ذيك...!!!
العاب حركية ترفيهية

ساعة قصة وزيارة مكتبة بيت الكرمة
يوم عامل الديناصورات

ورشة تكرير املواد
ورشة عجينة ورق - بناء مجسامت

ورشات جبصني ابداعية
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أحيت املدرسة اإليطالية، الكرمليت، في نهاية 
كنيسة  في  ا  موسيقّيً حفًال  املاضي،  األسبوع 
هذا  وتضّمن  األرثوذكس.  للروم  املعمدان  يوحّنا 
كنسّية  وترانيم  موسيقّية  معزوفات  احلفل 
تشيد مبرمي العذراء. وقدمت جوقة املدرسة هذا 
املدرسة  الكونسيرت مبشاركة عدد من خريجي 
ومنهم: الفنان املعروف زهير فرنسيس، كلودين 
مدني، رميوندا جبران، ألبير خوري، آمال نخلة، 
ساندرا خوري، أليكس خوري، وليزا عودة وكذلك 
أولياء األمور وليم نخلة وسميرة قسيس. كما 
املسؤولة  شاعر،  مريانا  األخــت  الراهبة  قدمت 
عدًدا  واألوركسترا  اجلوقة  عن  واإلدارّية  الروحّية 
من التأّمالت الروحّية التي أظهرت فيها مكانة 
بفضل  تأتينا  التي  والّنعم  العذراء،  السّيدة 
املربية روزين داود عرافة  شفاعتها. كما توّلت 

هذا احلفل بلباقة وحسن أداء. 
اإليكونيموس  رحـــب  احلــفــل  مستهل  ـــي  وف
املعدان  يوحنا  كنيسة  راعي  سمرا،  دمتريوس 
باحلضور، وأثنى على إقامة هذا احلفل املوسيقي 
في الكنيسة، خاّصًة أّنه يحتوي على أناشيد 

وترانيم تخدم الرب. 
مع  حديث  في  شاعر  مريانا  األخــت  ــارت  وأش  
داخل  ــأّن  ب نؤمن  أّننا  ــى  إل «حيفا»  صحيفة 
كأهل  علينا  وما  يتألأل»،  «جنًما  إنسان  كّل 
يلمع  بأن  له  نسمح  أن  إّال  تربوّية،  ومؤّسسة 
وينطلق في أفق اإلبداع واالبتكار. وأضافت: أن 
املوسيقى،  خاص  وبشكل  أنواعه،  على  الفن 
في  كبير  باهتمام  حتظى  ــروح،  وال القلب  لغة 
مدرستنا، فكل الفنون تسعى لتكون موسيقى 
الّشعوب، اجلمال املسموع  ألّنها مرآة حضارات 

واحللقة التي تربط الروح باحلس. 
ومضت قائلة: من خالل الغناء والعزف ال نريد 
أن نكون صوًتا وحلًنا فقط، بل نريد أن نكون 
ا يصل إلى قلب كل إنسان ُيصغي إلينا،  قلًب
فنزرع في نفسه الفرح والشوق إلى الرّوحانّيات 

التي هي أعمق ما في اإلنسان.
تأّسست  واالوركسترا  اجلوقة  أن  بالذكر  وجدير 
بهيئتها احلالية منذ السنة الدراسية 2014 – 

2015. وهي تتألف من اجلوقة وفيها حوالي 
ثمانني مرّمنًا ومرّمنة، ومن األوركسترا املؤّلفة من 

عشرين عازًفا وعازفة.
ابتداًء  املدرسة،  طّالب  من  هم  اجلوقة  وأعضاء 
الّصف  حتى  ــي  ــتــدائ االب الثالث  ــّصــف  ال مــن 
التدريسية،  الهيئة  من  وأعضاء  الثاني عشر، 
املدرسة إلى جانب عدد من ذوي  ومن خريجي 
الطالب. أما األوركسترا، فتتكّون من عدد من 
االبتدائي  السادس  الصف  من  ابتداًء  الطالب، 
املوسيقية  املعاهد  الذين درسوا في  فما فوق، 

ا ممّيزًا.   وميتلكون حًسا موسيقًي
عّدة  في  تأّلقتا  قد  واألوركسترا  اجلوقة  وكانت 
مناسبات دينية مثل كونسيرتات لعيد امليالد، 
وعرضت  مرميي.  كونسيرت  فصحي،  ريستال 
مثل  وخارجها،  حيفا  في  الكونسيرتات  هذه 
املدرسة، كنيسة الالتني في حيفا، كنيسة مار 

القديسة  وكنيسة  الكرمل  جبل  على  إلياس 
كاترينا في بيت حلم.  

ــرى فــي مسرح  ــى إحــيــاء حفالت أخ إضــافــة إل
«كريغر» في حيفا، والعرض املوسيقي الغنائي 
 ،2015 متوز   2 في  وذلــك  لبنان»  وحي  «من 
فيروز،  السّيدة  أغاني  أجمل  من  باقة  وتخّلل 
زكي  الراحل  الصافي،  وديــع  الكبير  والراحل 
ناصيف، والراحلة «الشحرورة» صباح، السّيدة 

ماجدة الرومي، جوليا بطرس، وغيرهم. 
الكونسيرت  ــرا  ــت ــس واألورك اجلــوقــة  وأحييت 
امليالدي 2015 بعنوان «ليل عم يحكي» في 
بازليك  وفي  امليالد،  ملعرض  كافتتاح  املدرسة 
ملكافحة  مرمي  جمعية  مع  بالتعاون  البشارة 
السيدة  قاعة  في  شفاعمرو  ــي  وف السرطان، 

الراعوية.
سلسلة  إلى  واألوركسترا  اجلوقة  وتِعد 

öOÝUÐ w½uÞ
مساء  منزلي  ــى  إل عــدت 
ـــران  ـــن حـــزي ــــادس م ــــّس ال
ألفّتش عن عبارات تترجم 
والتي  اجلّياشة،  مشاعري 
ــة  ــي ــس ــد األم ــع فـــاضـــت ب
التي  والفنّية،  ــة  ــّي ــرّوح ال
ــة مــدرســة  ــوق قــّدمــتــهــا ج
كنيسة  ــي  ف الكرمليت 
الرّوم األرثوذكس، في بلدنا 

العريق - حيفا.
استقبلتني الّصدمة األولى عند وصولي الكنيسة، حيث رأيت 
وفود املؤمنني تتقّدم بأعدادها الغفيرة من حيث ال ندري، لتتنعم 
لتثبت  ّية كرملّية، جاءت  ّية وشباب وتتنغم على أصواٍت طفول
أّن الّظروف احلالكة وانزالق األخالق وانعدامها ال تهّب بني جميع 
الّشامخة جاءت لتنشد مرمي،  البلد.. هذه املجموعة  األزّقة في 

ولتقول «نحن هنا». 
لعبة  قوانني  وتطبيق  القيادة  غياب  ــم  رغ هنا  نحن  نعم!! 
ّية املدروسة  ”الطبطاب“ في اّتهام بعضنا البعض، ورغم الضباب
وأجحفت  كانون..  في  الّطائفّية  القرارات  على  سيطرت  والتي 

بحق املسيح وبحق ابنه األرضي.
وانطلقت األمسية، وراح األب دمتري يرّحب باحلاضرين والّضيوف، 
معّبرًا عن رغبته بتشجيع مثل هذه اخلطوة الفنّية والروحية في 

املستقبل.
هذا املشهد الذي يحوي بداخله أيقونة أطفال وشباب من مدرسة 
ــرق  وأغ أسكر  جعلني  ــة،  األرثــوذكــســّي الكنيسة  في  الالتني 
بعشق املبادئ اإلنسانّية، متسائًال: «هل يجب علّي أن أرّحب 
أشكر  أن  علّي  أم  الكنيسة؟  هذه  في  مرّمنًا  كوني  بالضيوف، 
املجلس امللي األرثوذكسي وكاهن الرعّية على حسن الّضيافة، 
لكوني مدرًّسا في الكرمليت؟». لم أفّكر طويًال، ألني سرعان 
بعصاه  يؤّشر  بشارة  إميل  األستاذ  اجلوقة،  قائد  الحظت  ما 
الّسحرّية للفرقة واجلوقة، ُمعلًنا عن انطالق الفقرات الفنّية التي 

راحت تغزو قلوب احلاضرين برّقٍة وعنفوان. 
وهنا أمست الفقرات الفنّية التي قّدمها لنا طّالبنا والكلمات 
اجلوقة)،  (مديرة  شاعر  مريانة  األخت  تلتها  التي  واالبتهاالت 
حتاكي القلوب واملشاعر وأيقونات القّديسني أيًضا. كما أّن روعة 
ال  احلاضرين،  سحرت  الفقرات  وتعددّية  األداء  وحسن  االبتكار 
ية الفاضلة  سيما فقرة تقدمي األمسية التي وقفت من ورائها املرّب
روزين داود، التي واعدت حاضريها دائًما باستعراض الّصياغة 

الّلغوية القصيرة واملستوى املرموق، لغًة وموضوًعا.
ورًضى  شوًقا  متألنا  أن  على  العريفة  الّنشوة، صّممت  ظّل  في 
عندما استدعت الضيف زهير فرنسيس، ليرّمن على مسامعنا، 
بتواضعه املمزوج بحقيقة اإلميان وصدق املشاعر. ذلك النجم الذي 
تلك  وابن  البلد  هذا  ابن  هو  إّمنا  ليس ضيًفا،  أّنه  على  صّمم 
املدرسة وابن ذلك العشق الذي يجمع بينه وبني أهالي مدينتي. 
بل هو الذي كان وما زال يحاكي ويعانق األجيال املختلفة بفّنه 

الّساحر.
ُيتحف  العذبة من فمه، وبدون مقّدمات، راح  النغمات  تدّفقت 
احلاضرين بترنيمتني ألم اإلله. أداؤه، صوته، موسيقى األطفال، 
ا  اجلوقة، القيادة وهندسة الّصوت.. كل هذا خّيط نسيًجا ربيعّيً
داعب حيرة احلاضرين وهمومهم، وخّفف من حّدة هدير العواصف 
عليها  تسيطر  والتي  الّشقاء  دار  في  ا  يومّيً بنا  ــّر  مت التي 
السطور  هذه  بني  مكان  وال  احلياتّية،  والّضغوطات  الّضوضاء 

ألشرح دواعي موقفي.
حملني  الذي  الّشغف  عن  أحّدث  رحت  املنزل  إلى  عودتي  عند 
إلى الوحدة احلقيقّية والتي فارقتنا منذ سنتني وثالث حبكات. 
وفي هامش أفكاري تداخلت بعض الهواجس التي نسجت أهم 
املشتركة على  اخلطوة  هذه  مثل  تكرار  الّتساؤالت: هل سيؤّثر 
قرارات القيادة جتاه الوحدة، أم سنبقى غارقني في رحلة العبث، 

وبدون جدوى؟!
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حفالت أخرى، مثل: كونسيرت ميالدي في 
وكونسيرت  العام،  لهذا  األول  كانون  ــر  أواخ
عرض  مع  اللبنانية،  األجــواء  من  وموسيقي  غنائي 
القادم،  العام  من  شباط  في  وذلك  راقصة  للوحات 
القادم  نيسان  في  فصحي  كونسيرت  إلى  إضافًة 

وكونسيرت مرميي في أواخر أّيار من العام املقبل. 
كحفل  جاءت  األمسية  فإّن  الفني،  الصعيد  وعلى 
فيه  تناسقت  البتول،  ملرمي  وتقريظ  بتهليل  روحي 
التي ال  الرائعة، مع األحلان  الكلمات  الّترانيم ذات 
املرّمنني  جلميع  املتقن  ــاألداء  ب واكتملت  جماًال،  تقّل 
واملرّمنات على اإلطالق، ولذا لن أتطرق إلى أداء كّل 
منهم بل إلى اثنني، أوّلهما الفنان زهير فرنسيس.. 
فقد أضفى الفّنان زهير على هذا العرض كثيرًا من 
صنعته،  يجيد  فّنان  فهو  الروحي،  والّسمو  الّدفء 
وثانيهما  واحلضور.  الّسامعني  قلوب  في  ويتغلغل 
أليكس خوري، بوقفته اجلريئة، وثقته بنفسه وبأدائه، 
وتبني أن صوته مطواع وقادر على تلبية أي حلن أو 
مستقبًال  بانتظاره  أن  وأعتقد  وبكّل سهولة،  نغمة 
باهرًا، خاّصًة وأّنه يتلّقى الرعاية والعناية والتدريب 

من والده املوسيقي.  
مدوّن  الفني،  ومديرها  واألوركسترا  اجلوقة  قائد  أما 
إميل  األستاذ  الفنان  فهو  املوسيقي،  واملوزّع  األحلان 
الفنان إميل من فرض شخصّيته  بشارة. وقد متّكن 
وقادهم  املرّمنني،  ومن  العازفني  من  العدد  هذا  على 
األوركسترا  قائد  فــإن  مرهف.  وحــس  لبق  بتوجيه 
يعتبر كاملخرج في املسرحّية، وامللحن لألغنية واملبدع 
اجلمهور  أقنع  حضور  ذو  وهــو  الفني،  العمل  في 

بسمو الترانيم، ورهف مشاعر القداسة. وقد شاهدناه 
عازًفا وقائًدا للموسيقى وللجوقة، بحيث تعامل مع 

اجلميع كأّنهم طّالبه، ومحّبيه.
وكان من الّالفت الدور الذي قامت به الراهبة األخت 
العمل  هذا  خيوط  تدير  كانت  فقد  شاعر،  ماريانا 
املنظم،  الّثاقبة، وترتيبها  برمته عن طريق نظراتها 
سواء،  حد  على  واجلمهور  الفني،  العمل  واحتضان 
املعمدان،  يوحّنا  كنيسة  فضاء  متأل  روحها  وكانت 
وتشيع فيها محّبة وصدًقا وإخالًصا. وإن ما قامت به 
الفنية  الّطاقات والقدرات  األخت مريانا، بجمع هذه 
واملواهب اإلبداعّية هو عمل عظيم بحد ذاته، وكانت 
السفينة  لهذه  والرّبان  ار،  اجلّب العمل  لهذا  القائد 
املبحرة في خضم بحر الفن. ولذا فهي تستحق كل 

الثناء والتقدير.
عنصرًا  ــة  ــراهــب ال األخــت  تكون  أن  البديهي  ــن  وم
احلكيمة،  املدرسة  إلدارة  املؤّلفة  العناصر  من  فّعاًال 
وباملسؤولني  املدرسة،  رئيس  وباألب  باملديرتني،  ممثلة 
على  احلرص  على  يدل  هذا  فإن  األكفاء،  التربويني 
والتأم  وعلًما.  وتربيًة  ا،  فّنً الراقي  العمل  تقدمي 
اجلميع في بوتقة العمل املتكامل في سبيل إجناح 

هذا العرض الراقي.
وباإلجمال فقد كانت هذه األمسية متكاملة املبنى، 
فيها على وحدة  اعتمد اجلميع  املضامني،  متداخلة 
الصف واألداء والتنسيق، فجاء عمًال قد توافقت فيه 
األغاني والترانيم والتأمالت، والتقدمي، مما ترك أثرًا 
جميًال لدى اجلمهور.. والحظت أّن كلمة الله فعلت 

ا.  في النفوس فعالً عظيمً
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اللجنة  نّظمته  الــذي  الّثاني  أوتارشيحا  مهرجان 
الشهر  هذا  مطلع  في  عقد  ترشيحا،  في  اخلاصة 
من  مجموعة  ــان  ــرج ــه امل وتــضــمــن  ــــام.  أّي لــثــالثــة 
فنانني من ترشيحا مثل  الفنية ملجموعة  العروض 
إبراهيم وماجد عزام، وفرقة كاترين بقيادة  املطربني 
لفرقة  وأمسية  حــداد،  تيسير  الدكتور  املوسيقار 
إلى  شاهني.  سيمون  العاملي  للموسيقار  قناطر 
جانب معارض فنّية انتشرت في البلدة القدمية من 

ترشيحا.
وجتدر اإلشارة إلى أن ترشيحا حتمل الرقم القياسي 
الذين  ومنهم  فيها،  الفلسطينّيني  الفّنانني  بعدد 

بلغوا العاملية في أعمالهم. 
الثانية  األمسية  عن  العجالة  هذه  في  ونتحّدث 
كاترين،  البلدي  املعهد  أحياها  التي  ألوتارشيحا 
وكانت عنوان «إسرار» بقيادة الدكتور تيسير حداد، 

ومديرها  درويــش  محمود  مؤسسة  مع  بالّتعاون 
على  األمسية  هذه  وترّكزت  خوري.  عصام  الكاتب 
وضعها  التي  اجلديدة  األحلــان  من  مجموعة  تقدمي 
املوسيقار حداد لقصائد للشاعر محمود درويش، إلى 
جانب حلن خاص اعتمد نشيًدا للمهرجان للّسنوات 
املقبلة، وكان لقصيدة درويش «على هذه األرض ما 
األمسية  هذه  في  األغاني  وقدم  احلياة».  يستحّق 
كل من مطربة السوبرانو نور دراوشة، واملطربة ذات 
الصوت الرائع ماريا جبران واملطرب صاحب الصوت 
العذب شادي دكوَر. كما شارك الفنان الرائع مارون 
خوري بعزف على آلة الفلوت، وأبهر احلضور بأدائه. 
كاحلي،  سيسيل  املعروفة  الفنانة  جانب  إلى  هذا 
لوحة  اجلمهور وهي  أمام  بديعة  لوحة  التي رسمت 
الفنان  برسمها  اشتهر  التي  الشخصّية  «حنظلة» 
الفنانة سيسيل  العلي. وكانت  الفلسطيني ناجي 
قد فعلت ذلك في العام املاضي، ورصدت ريع اللوحة 

للمهرجان. 
مع  خاًصا  لقاًء  أجرت  قد  «حيفا»  وكانت صحيفة 
معهد  في  املوسيقي  نشاطه  حول  ــّداد،  ح الدكتور 

«كاترين». 

  œ«ÒbŠ dO�Oð —u²�b�«
ــام  ـــر ع ــس ومـــدي ــؤس ــيــســيــر حــــــّداد، م ـــور ت دكـــت
للكونسرفتوار في ترشيحا، ولد عام 1967، في 
آلة  على  العزف  صغره  منذ  مارس  ترشيحا.  قرية 
مبوضوع  العليا  دراسته  في  تخّصص  ثّم  البيانو، 
من  فيه  الثالث  الّلقب  على  وحصل  املوسيقى، 

اجلامعة العبرّية في القدس. أشغل مناصب عديدة 
كالتعليم،  ــوّيــة  والــتــرب املوسيقّية  ــجــاالت  امل ــي  ف
اإلرشاد، التدريس في عّدة جامعات ومعاهد عليا، 
القدس،  في  والفنون  للموسيقى  األكادميّية  مثل 
ّية األكادميّية للفنون في صفد،  جامعة حيفا، الكّل
ّية سخنني لتأهيِل املعّلمني. وعمل رئيس قسم  وكلِّ
ّية للتربية في  املوسيقى في الكلية األكادميّية العرب
ا للّتربيِة املوسيقّية والفنون في  حيفا، ومفّتًشا عاّمً
العلمّية،  الدراسات  من  العديد  له  املعارف.  وزارة 
املوسيقية.  التربية  في  التعليمّية  واإلصـــدارات 
وهو  عديدة.  ّية  ودول ّية  محّل مهرجانات  في  شارَك 

مؤّسس معهد «كاترين».

∫ås¹dðU�ò bNF�
تأّسس معهد «كاترين»، في ترشيحا، عام 1994. 
وقد متحورت أهدافه، حول تلبية االحتياجات الّثقافّية 
املوسيقى  وتطوير  تعليم  مجال  في  البالد  في 

وصقلها  الّناشئة،  املواهب  جميع  لدعم  والفنون، 
املوهوبني  مينح  وهــذا  وتعليمي،  معرفي  إطــار  في 
ّية. بتقدمي برنامج  القدرة على تطوير مهاراتهم الفّن
اآلالت  جميع  على  واخلــارجــي،  الداخلي  للّتعليم 
ملنهاج  وفًقا  ّية.  والغرب الشرقية  ّية  العرب املوسيقّية 
وبرنامج دراسي خاص قام الدكتور حداد بتطويره إلى 
جانب طواقم األساتذة املختّصني في الكونسرفتوار. 
ويتم تهيئة الطالب في املرحلة الّثانوّية للتخّصص 
في ريستال مبستوى خمس وحدات بجروت بالعزف. 
التعليم في الكونسرفتوار جتري على آالت  وفروع 
تطوير  بيانو،  إيقاعّية،  آالت  نفخ،  آالت  وترّية، 
التعليمي  البرنامج  ـــا  أّم ــي.  ــرب ع ــاء  وغــن ــوت  ص
املوسيقى  وتــاريــخ  نظرّيات  فــي  ـــا  دروًس فيشمل 
كي  املوسيقى  بجروت  وكذلك  ّية.  والغرب الشرقّية 
يتقّدم الطالب لهذا االمتحان مبستوى خمس وحدات 
املعاهد  في  القبول  المتحان  وحتضيرهم  تعليمّية، 
الُعليا لتعليم املوسيقى. وهكذا تأّلفت الفرقة في 
تقّدم  هي  وها  «كاترين».  البلدي  الكونسرفتوار 
ية احمللّية والعاملّية داخل وخارج البالد.  العروض الفّن
املوسيقّية،  نشاطاتها  ضمن  األوركسترا  وتخوض 

مشاريع في اإلنتاج الفّني والوصول إلى العاملّية. 
وفي حديث مع الدكتور حّداد عن املهرجانات التي 
العديد من  شاركت فيها األوركسترا، قال: «قّدمنا 
العروض، أذكر منها: «معلومات مش أكيدة» لزياد 
الرحبانّي، «جاز شرق أوسطي» لزياد الرحباني، سّيد 
درويش، الشيخ إمام وتيسير حداد، مهرجان جرش 
الّدولي في األردن، مهرجان الثقافة احمللّية «مفعال 

هبايس»، مهرجان فاس الدولي في املغرب، وأخيرًا 
مهرجان أوتارشيحا الذي أقمناه في الّصيف املاضي 
ا  كتًب وضعنا  كما  العام.  هذا  وفي  ترشيحا  في 
فورماتا.  وتنّغم،  تعّلم  مثل  تعليمّية  ــدارات  وإص
ألبوم  إصدارات موسيقّية «ألبوم شهيد اجللجلة»، 
ّية الفلسطينّية. مؤّلفات موسيقّية  األغاني الّنسائ
من أعمالي، إضافة إلى مجموعة ال بأس بها من 
من  العشرات  جانب  إلى  هذا  واملعزوفات.  األغاني 
وحفالت  لعروض  والقيادة  املوسيقّية  الّتوزيعات 

موسيقّية كالسيكّية.

WÒOIOÝu�  UÒO��√
وقّدمت الفرقة عروًضا أخرى وصفها الدكتور تيسير 
املطربني  لكبار  والتكرميية  بالّتخّصصّية  ــداد  ح
واملوسيقيني، مثل: املوسيقار احلزين «فريد األطرش» 
الفّن  ّية.  العرب للموسيقى  ترشيحا  فرقة  ــأداء  ب
الصافي»  فيروز ووديع  املعاصر «الرحابنة  اللبنانّي 
ّية. «الفلكلور  بأداء فرقة ترشيحا للموسيقى العرب
البلدي  بأداء إنسمبل الكونسرفتوار  الفلسطيني» 
للموسيقى  ترشيحا  وفرقة  ترشيحا،  «كاترين» 
الفنانة  بـــأداء  كلثوم»  «أم  ــة  أّم صــوت  ّية.  العرب
للموسيقى  ترشيحا  فرقة  مبرافقة  آمنة  أبو  دالل 
الوهاب»  عبد  األجيال «محمد  موسيقار  ّية.  العرب
ترشيحا  فرقة  ومبرافقة  عــزّام  إبراهيم  الفنان  ــأداء  ب
صباح  الّشام»  ّر  «بَ موسيقى  ّية.  العرب للموسيقى 
فرقة  ومرافقة  دحلة  مصطفى  الفنان  ــأداء  ب فخري 
األسمر»  «العندليب  العربية.  للموسيقى  ترشيحا 
للموسيقى  ترشيحا  فرقة  بأداء  احلليم حافظ  عبد 
ّية. الثالث الكبار أم كلثوم، أسمهان وليلى  العرب
شرق  ــاز  «ج سالمة.  فيوليت  الفّنانة  بــأداء  ــراد  م
الرحباني  أوسطي» و»معلومات مش أكيدة» لزياد 

بأداء هيثم خاليلة، شادي دكور، رلى عازر ونانسي 
البلدي  الكونسرفتوار  ــرا  أوركــســت مبرافقة  حــوا، 
بر  «كاترين» من ترشيحا، «قدود حلبّية وفلكلور 

شامي» بأداء الفنان خليل أبو نقوال مبرافقة أوركسترا 
الكونسرفتوار البلدّي «كاترين» من ترشيحا.

 U½UłdN*«
والعاملّية،  احمللّية  املهرجانات  في  املشاركة  وعن 

يضيف الدكتور حداد أّنها مهرجانات عديدة مثل: 
مهرجان العود الدولي في القدس. مهرجان املوسيقى 
العربية في دار األوبرا املصرية في القاهرة. مهرجان 
رام الله الدولي في رام الله، فلسطني. مهرجان مرج 
في  جفنة  مهرجان  فلسطني.  جنني،  في  عامر  ابن 
الثقافة  عاصمة  القدس  مهرجان  فلسطني.  جفنة، 
فلسطني.  نابلس،  في  الّنجاح  جامعة  العربية، 
مهرجان  األردن.  جرش،  في  الدولي  جرش  مهرجان 
في  أوتارشيحا  مهرجان  املغرب.  في  الدولي  فاس 
من  العديد  في  املشاركة  جانب  إلى  هذا  ترشيحا. 
احلفالت املوسيقّية العاملّية مع مشاهير املوسيقيني 
العرب في لندن، اليونان والواليات املّتحدة وغيرها. 
كما وضعنا برامج ضمن السّلة الّثقافّية، إلى جانب 

محمود  فن  على  «نافذة  مشروع  «أحلــان»،  مشروع 
درويش»، مشروع «األغنية الشعبية الفلسطينية».

Îö¼√ l	u� ≠ fOLš f�dł ∫d¹uBð
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ّية  مع انطالقتها، نّظمت «ال الّتعريف، الشبكة الّطّالب
فّعالّيات  مؤّخرًا،  تأّسست،  التي  ّية  العرب الّثقافّية 
تل  وجامعة  القدس،  في  العبرّية  اجلامعة  في  فنّية 
في  الّتخنيون   – الّتطبيقّية  العلوم  ومعهد  أبيب، 
حيفا، استقطبت مئات الّطّالب العرب، الذين شاركوا 
التي  الّشبكة  هذه  انطالق  ودعموا  الفّعالّيات  في 
في  مستقل  عربّي  ثقافّي  حــراك  خلق  إلى  تسعى 

اجلامعات.
قد  ثقافّية»  ّية  طالب شبكة   – الّتعريف  «ال  وكانت 
أعلنت عن تأّسسها في آذار املاضي، من قبل طالب 
جمعّية  في  ــة،  راســّي الــدّ املنح  برنامج  في  قيادّيني 
ّية، معرّفة نفسها كإطار تطوعّي ُمتاح  الّثقافة العرب
لكّل الطّالب يسعى ليجيب عن الّنقص الكبير في 
القّيمة  العربية  والفنّية  الثقافّية  واملشاريع  األنشطة 
الطلبة  شريحة  على  الّتأثير  وألهمّية  اجلامعات  في 
ا فلسطينّيا  ّي اجلامعّيني، وكي تخلق حراًكا ثقافّيا عرب
مستقًال في اجلامعات اإلسرائيلّية، ُيسهم في ترسيخ 
املعرفّية  اآلفاق  وتوسيع  ّية  العرب الّلغة  وصْون  الُهوّية 
وتقوية الّنسيج االجتماعّي، وتخفيف الغربة، وتعريف 
ّي واألدبّي والفكرّي والنقدّي  الفّن الّطلبة على اإلنتاج 

القّيم، وحتفيزهم على املبادرة واإلبداع.

vML ÔO�« qłd�UÐ v�Ë√  «uDš
الفعالية األولى لـ»ال التعريف» نّظمها أعضاء شبكة 
«ال التعريف» في اجلامعة العبرّية في القدس، حيث 
ّي الّطويل ”فيال توما“ بحضور  عرضوا الفيلم الرّوائ
مئات الطالب والّطالبات ومخرجته سهى عرّاف، التي 

أجرى الّطالب حوارًا شّيًقا معها بعد الفيلم مباشرة.
في حديث مع الّطالب نسيم معلوف، من شبكة ”ال 
جًدا،  رائعة  ”كانت  قال:  الفعالية،  حول  التعريف“، 
ا، ولذلك تعتبر  شارك فيها نحو 250 طالبة وطالًب
ّية في اجلامعة العبرّية لهذا  ّية طالب أكبر وأجنح فعال
ّية مبثابة إجناز كبير لشبكة  العام. نعتبر هذه الفعال
”ال التعريف“ التي جنحت في إدارة وتسويق باكورة 
في  واضًحا  بدا  الذي  األمر  رائعة،  اتها بصورة  ّي فعال
متعة املشاهدين الذين تأثروا كثيرًا من قّصة الفيلم، 
لالشتراك  ومتشوّقني،  متحّمسني  للبقاء،  دفعهم  مما 

في احلوار االختتامّي مع مخرجة الفيلم“. 
ّية إلى  ويتابع معلوف: ”يعود فضل جناح هذه الفعال
طالب وكادر ”ال التعريف“، الذين عملوا جاهدين من 
أجل إجناحها. رأينا أعضاء مثابرين ومتعطشني إلى 
العبرّية.  اجلامعة  في  ّية  العرب الّثقافة  ونشر  الّنجاح 
األعوام  خالل  والعطاء  االستمرارّية  في  نعد  وبدورنا، 

”نحّب  حديثه:  معلوف  واختتم  القادمة“.  الّدراسّية 
ّية التي كانت الّسبب  أن نشكر جمعّية الّثقافة العرب
والعامل األساسّي في بناء الّشبكة وتأهيل أعضائها 
مهنًيا، ولهذا نهدي هذا الّنجاح إلى طاقم اجلمعّية“.

في  الّتعريف“  ”ال  شبكة  أعضاء  نّظم  القدس،  بعد 
جامعة تل أبيب عرًضا لفيلم ”الزّمن الباقي“ للمخرج 
العمل  هذا  على  الطالب  لتعريف  سليمان،  إيليا 
السينمائّي اخلاص في تاريخ الّسينما الفلسطينّية. 
”ال  في حديث مع رغدة حسني، أحد أعضاء شبكة 
”بالنسبة  قالت:  أبيب،  تل  جامعة  في  التعريف“ 
هي أمر مهم جًدا وتعطي إضافة  لي ”ال التعريف“ 
وأراها  العرب،  للطالب  اجلامعة وخصوًصا  في  مهمة 
للّترفيه،  للتثقيف وكذلك  أمرًا مثرًيا جًدا وضرورًيا، 
لكل الطالب». وتابعت حسني: ”أمتّنى أن نبدأ الّسنة 
وغنّية  جديدة  ثقافّية  بفعاليات  القادمة  الّدراسية 

للطالب والطالبات“.

 ÂULC½ôUÐ  W??³??ž—Ë  lO−AðË  W?? ÒO??ÐU??−??¹≈  œËœ—
WJ³ ÒAK�

التعريف» كانت ألعضاء  انطالقة «ال  فعالّيات  آخر 
الّشبكة في معهد العلوم الّتطبيقّية – ”الّتخنيون“ 
في حيفا، حيث استضافت الّشبكة العرض املسرحّي 
خير  وسيم  وإخراج  إعداد  من  ”سرفطاس“  املوسيقّي 
واألداء لوسيم خير، منى ميعاري ورقية عابد، وحضره 

مئات الطالب والّطالبات.
في حديث مع الّطالب سامر زريق، أحد أعضاء شبكة 
”ال الّتعريف“، قال: ”بعد العرض بيوم واحد، سمعنا 
والطالبات  الطالب  لعشرات  ومشّجعة  ّية  إيجاب آراًء 
الذين حضروا العرض، باإلضافة إلى الرغبة بالتعاون 
واالنضمام إلى الّشبكة، طرحوا أفكارًا عديدة وعّبروا 
عن رغبتهم وحّبهم الستمرار نشاط الّشبكة. إن أكثر 
ّية العمل، وعدم التفرقة  ما جذب الطالب هو استقالل
ّية، والهدف  بني األعضاء، والبساطة والعفوّية اإليجاب
الّصافّي والواضح للّشبكة بنشر الّثقافة واحلفاظ على 

الهوّية واللغة“.
نقابة  الّتجهيزات، شّككت  فترة  ”خالل  زريق:  وتابع 
الطالب العاّمة بالتخنيون بقدرتنا على تنظيم إجناح 
ّية، إّال أّن جناحنا أثبت قدرتنا على الّتجهيز  الفعال
تفاصيله،  وبكل  العرض  بأّن  لنا  وقالوا  الّصحيح، 
في  املنّظمة  العروض  أكثر  من  كان  وخالل،  قبل  ما 

الّتخنيون“. 
العطلة  خــالل  التعريف“  ”ال  شبكة  وستقوم  هــذا، 
نشاطات  لبرنامج  والّتحضير  بالّتخطيط  الّصيفّية 
سنوّي في كّل اجلامعات، والعمل على حتقيق هدفها 

بخلق احلراك الثقافّي املنشود.
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انطلقت بلدّية حيفا مببادرة جديدة من خالل متديد 
يعتبر  والذي  ”تالبيوت“،  سوق  عمل  ساعات 
ليًال،  العاشرة  حّتى  املدينة،  في  األكبر  الّسوق 

أّيام اخلميس خالل شهرَي حزيران ومتوز.
مليئة  ممّيزة  بأجواء  التسوّق  السّكان  ميّكن  ّمما 

املوسيقّية  ــروض  ــع ــال ك ــة،  ــّي ــن ــف ال ــات  ــاحملــّط ب
اخلضار  أكشاك  جانب  ــى  إل ــه  أّن ّية؛ إذ  والغنائ
اجلمهور  سيتمّتع  املختلفة،  واألطعمة  والفواكه 

ّية في ورشات فنون الّطبخ.  من املشاركة املجان
ولهذا الغرض أقامت ”رابطة مجتمع هدار“ الّتابعة 
الستضافة أفضل  ا  ّيً مهن حيفا، مطبًخا  لبلدّية 

الّطهاة من حيفا.

“UHOŠ” qÝ«d*
الوطنّي  أعلن مسرح «خشبة» في حيفا و»احلكواتي»- املسرح 
ملهرجان  التسجيل  باب  فتح  عن  القدس  في   - الفلسطينّي 
ّي القصير». وهو مهرجان فنّي سنوّي  «رَ: مهرجان العرض األدائ
الرقص،  املسرح،  في  وفرجوّية  ّية  أدائ فنّية  أعماًال  يستقبل 
بني  تدمج  التي  واألعمال  السيرك  احلّية،  ّية  اإلنشائ األعمال 
حقول فنّية مختلفة، على أن ال تتعّدى مّدتها عشرين دقيقة. 
من  فنّية  وفــرق  فّنانني  أمــام  الّتسجيل  ــواب  أب املهرجان  يفتح 
موعد  حّتى  والّشتات،  الّتاريخّية  فلسطني  مناطق  مختلف 
ا  مادّيً املختارة  املشاريع  إنتاج  ويدعم   .30.6.2016 أقصاه 
ا، وُحتفظ احلقوق الكاملة على األعمال الفنّية للمجموعات  ّيً وفن

املشاركة بعد انتهاء املهرجان. 
وفق  للمهرجان،  عاّمة  ثيمة  سنوًيا،  الفنّية،  الّلجنة  تختار 
من  مطلوًبا  ويكون  املجتمعّية.  واحلاجات  الراهن  للواقع  دراسة 
املشاركني أن يقّدموا اقتراحاتهم في ظّل هذه الثيمة. ستحمل 
الدورة األولى للمهرجان عنوان «الُهوّية»؛ تعاجله فرق فنّية من 
ا  مختلف جغرافيا الّتواجد الفلسطيني. فيكون املهرجان مصّبً
مسرح  فيه  يرى  شامًال،  نسيًجا  مًعا  تشّكل  فنّية  ملختبرات 
حول  األهمّية  بالغ  ا  ّيً ثقاف حوارًا  «احلكواتي»  ومسرح  «خشبة» 
مفهوم الُهوّية مبعانيها املفتوحة على التعّدد: الّثقافّية، الفنّية، 
اجلنسّية،  اجلندرّية،  االجتماعّية،  القومّية،  الوطنّية،  الدينّية، 

الّسياسّية، الفردّية، اجلماعّية وغيرها..
يذكر أّن الدورة األولى للمهرجان ستجول ثالث مدن، هي حيفا 
في ــام  أّي ثالثة  ملدة  عروضها  تقّدم  بحيث  الله،  ورام  والقدس 

كّل مدينة. 
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عند اإلقدام على أّي عبادة يجب االنتباه إلى 
األحكام املتعّلقة بها ومبعانيها. ولتتحّقق غاية 
نربط  أن  علينا  فرض  أجلها  من  اّلتي  الّصوم 
االنشغال  ألّن  به  املتعّلقة  واملعاني  األحكام  بني 
في  اإلنسان  يدخل  قد  املعاني  دون  باألحكام 
شك. وأهّم قضّية ُتثار في أّيامنا قضّية ثبوت 

الهالل. 
كانوا يتعاملون مع ثبوت الهالل بسهولة ودون 
تكّلف أو عناء، حيث نّظمه الّشرع وفق الواقع. 
فقال (يكفي لرؤية الهالل وإثبات بداية الّشهر 
أن يشهد رجل واحد). فقد كان رسول الله يصوم 
لشهادة  رمضان  شهر  بصيام  املسلمني  ويأمر 
رجل واحد. عن عبد الله بن عمر، قال (تراءى 
فصام  رأيته  أني  النبي  فأخبرت  الهالل  الّناس 
الّتاسع  يوم  الهالل  يَر  لم  فإن  بصيامه)،  وأمر 
والعشرين من شعبان فيعتبر اليوم الّتالي هو 

املتّمم للّشهر. 
لرؤيته  وأفطروا  لرؤيته  الله (صوموا  رسول  قال 
يوًما)،  ثالثني  فعّدوا  شعبان  عليكم  غّم  فإن 
اليوم  الّشك، وهو  يوم  الّشرع من صيام  ونهى 
كما حّث على  الهالل.  ثبوت  يسبق  قد  الذي 
اإلفطار ملن اعتاد صيام شعبان أن يفطر قبل 
رمضان  تقدموا  (ال  الله  ــول  رس قــال  رمــضــان. 
يصوم  ــان  ك ــل  رج إّال  ــومــني،  ي وال  يــوٍم  بصوم 
صوًما فليصمه). فالنهي عن صيام آخر أّيام 
من شعبان - إّال إذا كانت النية صيام يومي 
اخلميس واالثنني، أو األّيام البيض الثالثة، وهي 
يوم الرابع عشر واخلامس عشر والّسادس عشر 

من كّل شهر قمري. 
انتصف  (إذا  الله  رسول  قال  آخر  حديث  وفي 
فريضة  الّصيام  وألّن  تصوموا)،  فال  شعبان 
الله اقتضت  ُمكّلف بها كل مقتدر فإّن رحمة 
الرّخصة في اإلفطار وعدم اإلجبار ألناس حّددهم 
الّشرع، فال يجب على املجنون وال على الّصبي 
الّشيخ  على  وال  املريض  على  وال  البالغ  غير 
الكبير إذا كان الّصوم يضّر بهم فيمنع شفاء 

املريض أو يضعف الّشيخ الكبير.
أّما  القضاء،  عليه  مؤّقت  مبرض  املريض  ولكن 
منه  الّشفاء  له  يرجى  ال  ــذي  ال املزمن  املريض 
عن  مسكني  إطعام  فعليهم  الكبير  والشيخ 
عباس  ابن  قرأ  ملا  رمضان.  ــام  أّي من  يوم  كّل 
فدية  يطيقونه  ــن  ــذي اّل ــى  (وعــل تعالى  قوله 
طعام مسكني). قال: هو الّشيخ الكبير واملرأة 
فليطعما  يصوما.  أن  يستطيعان  ال  الكبيرة 
مكان كل يوم مسكيًنا). أّما إذا كان الكبير 
فاقد للوعي وفي مرحلة هذيان فال يجب عليه 
عنه.  الّتكليف  لسقوط  اإلطعام  وال  الّصوم 
ولكن هذا ال يعفي الّشيخ الكبير الواعي من 
فاستتروا)؛  ابتليتم  (إذا  وتقديره  الّشهر  إجالل 
أعني  فليستتر عن  الّشرب  أو  األكل  أراد  فإن 
اإلمكان  قدر  بالّطاعة  االجتهاد  وعليه  الّناس. 
والّصدقة  والّتسبيح  القرآن والذكر  ــراءة  ق من 
والّتقييد باألخالق احلميدة. وأّما املرأة في حال 
حيضها أو نفاسها فال يصّح منها الّصيام ولو 

أن  وعليها  الّنهار،  من  ساعة  بآخر  ذلك  كان 
تقضي ما أفطرته. 

قالت (ما  النبي  عن معاذة سألت عائشة زوج 
بال احلائض تقضي الّصوم وال تقضي الّصالة؟.. 
لست  قالت:  ــت؟  أن ــة  أحــروري عائشة:  فقالت 
كان  عائشة:  فقالت  أســـأل.  ولكّني  ــحــرورة  ب
نؤمر  وال  الّصوم  بقضاء  فنؤمر  ذلك  يصيبنا 

بقضاء الّصالة). 
ومبا أّن الّصوم طاعة يتقرّب بها إلى الله فيجب 
أن تسبق بنية لقول الله تعالى (وما أمروا إّال 
ليعبدوا الله مخلصني له الّدين). ولقول رسول 
العلماء من  بالنّيات)، فمن  (إّمنا األعمال  الله 
اشترط جتديد النية كّل ليلة من ليالي رمضان 
أفطر  أن  أريد  قال  فمن  القلب؛  والنّية محّلها 
غًدا واستيقظ بعد الفجر على هذه النّية فقد 

ّيته وقرّر الّصوم.  أفطر حتى لو غّير ن
يبيت  لم  (من  قال  الله  رســول  أّن  حفصة  عن 
من  ومنهم  له)،  صيام  فال  الّليل  من  الّصيام 
قال تكفي النّية الواحدة في بداية الّشهر لعموم 
الّشهر ما لم ينِو أحدهم اإلفطار ليوم. ومن نوى 
الّصيام فعليه اإلمساك عن املُفطرات من طلوع 
(ُكلوا  تعالى  قال  الّشمس.  غروب  إلى  الفجر 
من  األبيض  اخليط  لكم  يتبّني  حّتى  واشربوا 

الفجر ثّم أمتوا الّصيام إلى الّليل). 
واملفطرات التي تفسد الّصيام:

(1) األكل والّشرب عمًدا.. فمن نسي وأكل أو 
قال رسول  وهو صائم فصيامه صحيح.  شرب 
الله (من أكل أو شرب ناسًيا وهو صائم فليتّم 
صومه، فإّن الله أطعمه وسقاه). أّما َمن تغّذى 
عن طريق اإلبر املُغذية أو تزوّد بالّدم عن طريق 
األنابيب فإّنه يفطر ألّن ذلك يسّد مكان األكل 
غير  واإلبر  األذن  أو  العني  قطرة  أّما  والّشرب. 
املغّذية فإّنها ال تفطر بخالف قطرة األنف، فإّنها 
تفطر ألّنها تأخذ حكم املبالغة في االستنشاق. 
أن  إّال  االستنشاق  في  (وبالغ  الله:  رسول  قال 

تكون صائًما).
(2) معاشرة الزّوج لزوجته (اجلماع)، وَمن فعل 
ذلك فعليه القضاء وكّفارة. وهي عبارة عن عتق 
رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعني فإن 
وكذلك  مسكيًنا.  سّتني  فإطعام  يستطع  لم 

ممارسة العادة السرّية تفطر. 
إذا غلب عليه  إّال  (3) االستقاءة عمًدا تفطر 
فليس  القيء  ذرعه  (من  الله  رسول  قال  القيء 

عليه قضاء ومن استقاء فليقض).

هو  معّلمهم  أّن  الــنــاصــرّي  يسوع  تالميذ  ظــّن 
املسيح املنتَظر، اآلتي إلى العالم كي يقيم مملكة 
يأملون  وكانوا  الدنيا.  هذه  ممالك  كباقي  أرضّية 
اململكة  هــذه  في  القيادة  مناصب  يتبّوؤوا  ــأن  ب
يأتي  هنا  من  سّيدهم.  يد  على  إنشاؤها  املزمع 
أبواب  على  وهو  ويوحّنا،  يعقوب  تلميذيه  طلب 
أورشليم، أن يجلس أحدهما عن ميينه واآلخر عن 

يساره في مجده امللكّي.
مّلتهم  أبناء  عن  يختلفون  ال  كانوا  الّتالميذ 
ليس  املسيح  ُملك  أّن  اعتقادهم  في  اليهود  من 
سوى ُملك أرضّي. لذلك، لم يكن مستغرًبا لدى 
ويوحّنا  يعقوب  طلب  الباقني  العشرة  الّتالميذ 
الّطلب  هذا  أثار  قد  بل  ــني،  األوّل املوقعني  احتالل 
حسدهم وغضبهم ضّدهما، ألّنهم كانوا يطمعون 

هم أيًضا باملوقع األّول في هذا املجد األرضّي.
دخول  ــأّن  ب القول  على  الكنسّي  ــراث  الــّت ُيجمع 
امللكوت له باب واحد، هو الّصليب ال سواه. وهذا 
ما لم يدركه الّتالميذ إّال بعد أن شاهدوا املسيح 
وفي  األموات.  بني  من  قائًما  عاينوه  ثّم  مصلوًبا 
بطريرك  الفم  الذهبّي  يوحّنا  القّديس  يقول  ذلك 
ويوحّنا  يعقوب  ”كان   :(+407) القسطنطينّية 
ينتظران أن يدخال إلى ملكوت املسيح، لكّنهما 
لم ينتظرا الذهاب إلى الّصليب واملوت. ومع أّنهما 
سمعا بذلك آالف املرّات، فإّنهما لم يقدرا على أن 
ا إلى هذه  يفهماه بوضوح. لذلك ظّنا أّنه كان ذاهًب

اململكة احلّسّية ليحكم في أورشليم».
عّنابة  أســقــف  أوغسطينوس  املغبوط  يــالحــظ 
مع  يتباحثان  ”كانا  التلميذين  أّن   (+430)
السّيد حول املجد، فأظهر لهما أّن االرتفاع يسبقه 
االرتفاع  طريق  يصبح  فقط  وبالّتواضع  الّتواضع، 
املسيح.  مع  املوت  فهو  إليه  الطريق  أّما  ا.  ُمَعّدً
الطريق هو التأّلم مع املسيح. والهدف هو البقاء 
معه إلى األبد“. لذلك يقول لهما يسوع: ”الكأس 
أعتمد  التي  واملعمودّية  تشربانها،  أشربها  التي 
بها تعتمدان بها. أّما اجللوس عن مييني أو عن 
يساري فليس لي أن أعطيه، إّمنا هو للذين أُعّد 

لهم“ (مرقس 10، 45-32).

يؤّكد يوحّنا الذهبّي 
”املسيح  أّن  ــم  ــف ال
كأًسا،  صلبه  سّمى 
ــًة.  ــه مــعــمــودّي ــوت وم
سّمى صليبه كأًسا 
ــل  ــب ــق ــــان ُي ـــــه ك ألّن
وسّمى  فرًحا،  عليه 
ألّنه  معمودّية  موته 
العالم“.  طّهر  بها 
بــأّن  الــقــول  ويسعنا 

الّتراث الكنسّي يؤّكد على الّتماهي الّتاّم ما بني 
الكأس واالستشهاد في سبيل اإلميان والكنيسة. 
 (+156) إزمير  أسقف  بوليكاربوس  فالقّديس 
يبتهل ساعة استشهاده قائالً: ”أباركك، يا رّب، 
ألّنك أّهلتني في هذا اليوم وفي هذه الّساعة أن 
جتعلني مع الّشهداء شريًكا في كأس مسيحك».

من  يسوع  مقاصد  يدركوا  لم  التالميذ  أّن  بيد 
فغضبوا  الكالم،  هذا  العشرة  ”وسمع  تعليمه، 
الّسلطة  على  التنافس  ويوحّنا“.  يعقوب  على 
بعض،  على  بعضهم  يغضبون  الّتالميذ  جعلت 
عليه،  القبض  ليلة  املسيح  ينكرون  وجعلتهم 
الّسلطة  خيانته...  ثمن  يقبض  أحدهم  وجعلت 
جعلهم  كما  فجمعتهم،  الله  كلمة  أّما  فرّقتهم، 

ا واحًدا. العيش مبقتضى هذه الكلمة قلًب
وال  إلسرائيل  ُملك  ـ ال ــرّد  ي كي  ــأِت  ي لم  املسيح 
يأِت  لم  املسيح  العالم.  هذا  ممالك  من  لسواها 
أو  روما  أجل  األرضّية، وال من  أورشليم  أجل  من 
القسطنطينّية، وال من أجل نيويورك أو موسكو 
العالم  يجعل  أن  أجل  أتى من  لقد  باريس...  أو 
يسوده  ًما  ـ عال ــي،  اآلت امللكوت  عن  صــورة  كّله 

الّسالم واحملّبة والرّحمة والبرّ...
ويقود  احلــروب  يشّن  املسيح  بأّن  يعتقد  َمن  أّما 
العسكر من أجل استعادة ُملك أرضّي اندثر، فهو 
ما زال، كاليهود، ينتظر مسيًحا آخر ال ميّت بصلة 
جسًدا،  الذي صار  الكلمة  مرمي،  بن  املسيح  إلى 
الّثالث من  اليوم  الّصليب، وقام في  ومات على 

بني األموات.
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åUHOŠò qÝ«d*
ملناهضة  ـــتـــالف  االئ ــــرق  أب
األســبــوع،  ــذا  ه العنصرّية، 
العاّمة  ــرة  املــدي ــى  إل رسالة 
ميخال  الّتعليم،  ــــوزارة  ل
ا إّياها توجيه  كوهني، مطالًب
إلى  التدريسّية  الهيئات 
محاضرات  وضمن  التطرّق، 
العطلة  ــيــل  ــب وُق مكّثفة، 
للعنصرّية  ــة،  ــّي ــف ــي ــّص ال
املجتمع  ـــي  ف ــة  ــي ــّش ــف ــت املُ
وبني  ــًة،  عــاّم إسرائيل  فــي 
خــاّصــًة  الّشبيبة  ــوف  صــف
واّطالع الطالب وحتذيرهم من 
محرضة  عنصرّية  ممارسات 
أشــكــال  ــن  م شــكــل  أي  أو 

العنصرّية. 
املؤسفة  األحداث  أّن  ألى  رسالته  في  العنصرّية  ملناهضة  االئتالف  ونوّه 
حالة  منها  القتل  حّد  وصلت  ويهود،  عرب  على  اعتداٍء  من  الّسابقة، 
الفتى محّمد أبو خضير وعائلة دوابشة من دوما وكذلك قتل الصبّية 
تستدعي  متشّدد،  يهودي  يد  على  املثلّيني  مسيرة  في  بنكي  شيرا 
اّتخاذ تدابير قادرة على ردع الّشبيبة من اإلقدام على تصرّفات عنصرّية 
مما  الّصيفّية  العطلة  اعتاب  على  الشبيبة  وأّن  سّيما  ال  وحتريضّية، 
يعني فراغ أكثر، وتواجد مستمر في الّشوارع واألماكن العاّمة والّتماهي 

مع منشورات عنصرّية ُمحرّضة على العنف. 
وأوضح االئتالف ملناهضة العنصرية، في رسالته التي جاءت على لسان 
مديرها، احملامي نضال عثمان، أّن جلهاز الّتربية والّتعليم دور مهم في 
مناهضة ومحاربة مظاهر العنصرّية، الّتحريض، العنف والكراهية. كما 

أّن له دور فعال أيًضا في قلع تلك املظاهر من جذورها. 
هذا  في  الّتعليم  وزارة  دور  على  العنصرّية  ملناهضة  االئتالف  ــد  وأّك
الّسياق، حيث تتبّنى الوزارة عدًدا من املشاريع التي حتارب العنصرّية 
وتدعم احلياة املشتركة والتي تنّفذ بشكل جزئي ال يغطي احلاجة، كما 
أشار إلى تصريحات وزير الّتعليم، نفتالي بينت، التي أطلقها، مؤّخرًا، 
على صفحته على الفيسبوك والتوتير والتي أّكد من خاللها التزامه 
ّية التي ال تفرّق بني البشر بسبب قومّيتهم أو دينهم  بالقيم اإلنسان
أو لونهم، إّال أّنه أّكد في املقابل أّن تلك املشاريع غير كافية وهنالك 
ا وزارة الّتعليم الّتعاون مع اجلمعّيات املكوّنة  حاجة إلى تكثيفها داعًي
لالئتالف في وضع إستراتيجّية وخّطة عمل يتّم خاللها العمل على 
محاربة العنصرّية بصورة أشمل وأعمق دون املس بالدور الرّئيسي الذي 
تقوم به وزارة الّتعليم ودون العمل على استبدال هذا الدور، إّمنا العمل 

على استكماله.  
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في جلسة خاّصة لها، عقدت جلنة مكانة املرأة واملساواة اجلندرّية في 
الكنيست برئاسة الّنائب عايدة توما - سليمان، يوم االثنني األخير، 
سلسلة  على  الوقوف  لهدف  ــوف  روزن أناستاسيا  مقتل  حول  جلسة 
األخطاء من مؤّسسات الدولة مبا فيها الشرطة وجتيير ُمخرجات اجللسة 
في سيرورة مكافحة عملّيات قتل الّنساء، التي أّكدت الّنائب توما 
حالة  ُتشّكل  أصبحت  ”قد  أّنها  على  اجللسة  بداية  في  سليمان   -
من الرّعب واإلرهاب على الّنساء املُعّنفات العربّيات واليهودّيات في 
عن  مندبون  الكنيست،  في  اب  ــوّ ن اجللسة  في  شارك  كما  البالد“. 
املالجئ،  مديرات  منتدى  االجتماعّية،  واخلدمات  الرفاه  وزارة  الّشرطة، 
وممّثلون جلمعّيات تعمل في مجال مكافحة وعالج العنف ضّد النساء. 
افتتحت رئيسة الّلجنة اجللسة بقولها إّن هذه اجللسة ”لم تأِت لبحث 
ا، إّمنا لتسليط الّضوء على انعدام  ّيً تفاصيل عملّية القتل هذه عين
جوانب  مجمل  في  املعنّية  الّسلطات  بني  ما  والتواصل  التنسيق 
االجتماعي  الرّفاه  بأقسام  ابتداًء  املعّنفات،  للّنساء  املقّدمة  اخلدمات 
الهدف األساسي من هذه  والشرطة وحتى خروج النساء من املالجئ – 

اجللسة هو الّتعّلم من هذه األخطاء ملنع اجلرمية القادمة“.
قسم  في  ّية  اجلنائ املخالفات  ضحايا  مجال  رئيس  ــد  أّك وقــد  هــذا 
األجهزة  بني  املوجودة  الكبيرة  الفجوات  الّشرطة على  في  الّتحقيقات 
املختلفة والّتنسيق ما بينها، حيث أّكدت رئيسة الّلجنة أّنه ”يجب 
لتوقيف  املطلوبة  بالسرعة  للّتحرّك  اآللّيات  إيجاد  الّشرطة  على 
واعتقال كّل رجل يشّكل خطرًا على زوجته بالتنسيق مع تقييمات 
العمال االجتماعيني لهذه اخلطورة – وهو األمر اّلذي من املمكن أن مينع 

اجلرمية القادمة في كّل حالة من هذا النوع“. 
وقالت جولي كييت، من منتدى مديرات مالجئ النساء إّن ”استناًدا 
إلى خبرتي، فإن استطعنا فقط تصحيح بعض املطّبات في عملّية 
ومعنوًيا.  ا  حقيقّيً تغييرًا  ُنحدث  قد  امللجأ  من  وخروجها  املرأة  دخول 
تتوّجه املرأة للّشرطة وتصرّح بأّنها في خطر – هل يتّم استدعاء عامل 
وما  امللجأ  هو  ما  لها  ُيشرح  هل  والوضع؟  اخلطر  لتقييم  اجتماعي 
أيًضا  هناك؟“  إلى  دخولها  عند  حياتها  في  ستتغّير  التي  الظروف 
عالقة  ال  أّن  أّكدت  حيث  امللجأ  من  املرأة  خروج  عن  كييت  تكّلمت 
بني امللجأ والّشرطة في خروج املرأة منه وعودتها حملاولة مزاولة حياتها 
العاملة  أو  امللجأ  حتلنة  تتّم  ال  عديدة  أحيان  ففي   – بطبيعية 
االجتماعّية بخروج الرجل املُعتدي من الّسجن وبهذا تكون املرأة ُمعرّضة 

للخطر مجّدًدا. 
أما الّنائب مئير كوهن (يش عتيد)، فقد قال إّن الدولة تتعامل مع 
على  كوهن  أّكد  كما  ّيتها،  مسؤول ضمن  من  تقع  ال  كأّنها  املالجئ 
العنف ضد  مبكافحة  فقط  تعنى  واحــدة  رسمّية  سلطة  إقامة  ضــرورة 
الّنساء وعلى دعمه القتراح قانون الّنائب عايدة توما - سليمان بإقامة 
لاللتفاف حول  الكنيست  الرسمّية ودعا جميع أعضاء  الّسلطة  هذه 

اقتراح القانون هذا ودعمه. 
كما أّكد سائد تّلة، املفتش القطري على عالج ومنع العنف في العائلة 
في وزارة الرّفاه واخلدمات االجتماعّية، أّنه ”يجب الّتفكير في رزمة 

فليس هناك حّل واحد سيجلب اخلالص من هذه  كاملة من احللول – 
إبعاد  تشمل  اخلدمات  من  متواصلة  سلسلة  تطوير  يجب  املشاكل. 
العالج  مراكز  املالجئ،  اليوم)،  يجري  الذي  ــر  (األم العنيفني  الرجال 
والّسوار اإللكتروني املُخصص لتعّقب الرجال الذي يشّكلون خطرًا“. 

في تلخيصها، قالت توما - سليمان: ”إّنه من الواضح أّننا ما زلنا 
في مرحلة نحتاج بعد فيها إلى املالجئ، حيث ما زال تعامل الدولة 
مع قضّية العنف ضد الّنساء كجزء من خدمات الرّفاه االجتماعي التي 
تتلّقاها النساء وليس كجرمية خطيرة جًدا يجب الّتعامل معها باجلدية 
الالزمة وإنزال أقصى العقوبات على منّفذيها. يقع على عاتق الدولة 
تخصيص امليزانّيات وكامل الدعم للمالجئ، وسأطالب مدير عام وزارة 
الرّفاه تقدمي تقرير حول تقّدم طواقم العمل في مجال مكافحة العنف 

وز القادم وقبل انتهاء الدورة احلالية“.  في شهر متّ
سلطة  إقامة  اقتراحها  أن  على  بتأكيدها  اللجنة  رئيسة  واختتمت 
في  الفشل  هذا  ملعاجلة  يأتي  النساء  ضد  العنف  ملكافحة  رسمّية 
التنسيق ما بني الّسلطات املعنّية وترسيخ آلّيات التنسيق ما بينها، 
جميع  سقفها  واحدة جتمع حتت  هيئة  بوجود  ”فقط  إّنه  قالت  حيث 
املطلوب  الّتنسيق  هذا  خلق  سيتّم  وامليزانّيات  اخلبرات  املعطيات، 
احلاجة  احلكومة  هذه  ترى  أن  وآمل   – املعنية  واجلهات  السلطات  بني 
أن  أملي  رغم  الّشديد،  لألسف  الّسلطة.  هذه  مثل  إقامة  في  املاّسة 
ًدا أّن العنف ضّد النساء  تكون هذه عملّية القتل األخيرة، إّمنا أعلم جّي
العسكرة  األبوّية،  الّثقافة  فيه،  نحيا  الذي  الواقع  من  مباشرًة  يتأّثر 

والعنف املستشري“. 
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كافة أطفال املسلمني في العالم يفرحون لقدوم شهر 
رمضان، ملا في هذا الّشهر الفضيل من بهجة. لكن 
بشهر  احملتّلة  األراضـــي  في  فلسطني  أطفال  فــرح 
قليلة،  أّيام  قبل  علينا  أطّل  الذي  الكرمي،  رمضان 
بخوف  ممزوجة  تبقى  الفرحة  هذه  ألّن  ا،  كلًيّ يختلف 
املفاجئ من جنود االحتالل اإلسرائيلي أو  االعتقال 
التعّرض للقتل (مثل احلرق وإطالق الّنار) من قبل 

املستوطنني الذين تدعمهم قوات االحتالل.
ذاكرة الفلسطيني (على سبيل املثال) ال تنسى أبًدا قتل الطفل الفلسطيني 
محّمد الدّرة في قطاع غزة في الثالثني من شهر أيلول/ سبتمبر عام 2000، 
أبو خضير من حي  انتفاضة األقصى، والّطفل محّمد  الثاني من  اليوم  في 
شعفاط في القدس الذي خطف وعذب وأحرق وهو على قيد احلياة في الّثاني 
من شهر متّوز/ يوليو 2014، وحرق الّرضيع الفلسطيني علي دوابشة من قرية 
دوما جنوب نابلس في الّشهر نفسه من العام املاضي. واألمثلة كثيرة على 
حكايات احلقد واالنتقام في نفوس قادة الّصهاينة ضّد الفلسطينيني بشكل 

عام وباألخص الّطفل الفلسطيني.
تعّلمنا من الّتاريخ (والّتاريخ ال يكذب) أّن أطفال الّشعوب هم أملها، ألّنهم 
قلقون من وجود  الّصهاينة  قادة  فإّن  الوطن، ولذلك  املستقبل وحماة  شباب 
الطفل الفلسطيني.  رئيسة احلكومة اإلسرائيلّية الّسابقة غولدا مائير، التي 
عرفت بأّنها أخطر امرأة في تاريخ الّصهيونّية بال منازع، كانت تتمّيز بكره 
«كّل  يوم:  ذات  قالت  التي  فهي  الفلسطيني.  الطفل  ضد  تصوّره  يصعب 
صباح أمتّنى أن أصحو وال أجد طفًال فلسطينًيا واحًدا على قيد احلياة». وهي 

التي قالت أيًضا: «ال يهدأ لي بال كّلما ولد طفل فلسطيني».
بعنوان  تقريًرا  نشرت  (يونيسيف)  بالطفولة  اخلاصة  املتحدة  األمم  منظمة 
ملعاملة  حــاًدا  نقًدا  تضّمن  اإلسرائيلي»  العسكري  االحتجاز  في  «أطفال 
إسرائيل السّيئة لألطفال الفلسطينّيني املعتقلني. ويؤّكد التقرير أّن إسرائيل 
 12- بني  أعمارهم  تتراوح  فلسطيني،  فتى  سبعِمائة  حوالي  سنوًيا  تعتقل 
17 عاًما، ويخضعون لتحقيقات قاسية من جنود االحتالل والّشرطة وأفراد 

األجهزة األمنّية في الضفة الغربية احملتلة.
من  أ)   -  37) للمادة  مخالفة  الفلسطيني،  الّطفل  إسرائيل ضد  ممارسات 
اتفاقّية حقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في تشرين 
الثاني عام 1989 والتي جاء فيها: «تكفل الدول األطراف أّال يعّرض أي 
طفل للّتعذيب أو لغيره من أنواع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الّال-إنسانّية 
جرائم  بسبب  احلياة  مدى  الّسجن  أو  اإلعــدام  عقوبة  تفرض  املهينة، وال  أو 
إمكانية  دون وجود  سنة  عشر  ثماني  عن  أعمارهم  تقّل  أشخاص  يرتكبها 

لإلفراج عنهم».
العنصرّية واحلقد األعمى ضد الطفل الفلسطيني يتضح أيًضا في األطروحة 
شيرابي،  آري  يدعى  اإلسرائيلي  اجليش  في  متقاعد  ضابط  قّدمها   التي 
إلى معهد لندن للعلوم االقتصادّية للحصول على الدكتوراه بالعلوم الّنفسّية 
االجتماعّية. فقد تضّمنت األطروحة مناذج لرسائل من أطفال يهود في مدارس 
ابتدائّية إلى نظرائهم أطفال فلسطينّيني، حيث طلب منهم كتابتها للتعّرف 

على مشاعرهم جتاه الفلسطينيني. وقد جاء في األطروحة:
من طفل يهودي عمره 9 سنوات إلى طفل فلسطيني سّماه (محمود): ”أسألك 
عن شيء ال أفهمه فهل جتيبني؟ ملاذا تبدو دائًما مبظهر حسن وجميل، وأنتم 
تبدون سود البشرة وبشعني ولكم رائحة؟ ملاذا عندما أكون خارج البيت وأشّم 

رائحة كريهة ألتفت دائًما وأرى أنها من واحد منكم ميّر قربي“.
وكتب آخر في العاشرة من عمره رسالة لطفل سّماه (محمد): ”أمتّنى لك أن 
متوت... شالوم لي وليس لك“.  وطفل يهودي آخر في الّتاسعة من عمره كتب 
لطفل فلسطيني سّماه (ياسر): ”يا عربي... يا حقير وغبي، لو رأيتك قرب 

بيتنا فسأشرب من دمك يا ياسر“. 
ومن طفلة يهودّية في التاسعة من العمر كتبت لطفلة فلسطينّية: ”إلى الغبّية 

واحلمارة... ال أريد أن أذكر اسمك في مقّدمة الرسالة كي ال تّتسخ“. 
وكتبت أخرى في الّثامنة من عمرها، تقول: ”ها أنا أقدم لك هذا الّرسم“. 

وكان الّرسم لشارون وهو يحمل بيديه رأس طفلة فلسطينّية ينزف دًما“.
التاريخ يقول أيًضا إّن العالم تعاطف مع اليهود عندما تعّرضوا لإلبادة أّيام 
النازّية، فأين هذا العالم اليوم وهو يرى عملّيات حرق وقتل أطفال فلسطينّيني؟!
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في زاوية املشهد، أقرأ الوقت وال أشعر.. 
ال فرق بني حضور نهارُه صامت وغياب ال 
ُيِحسُّ برقرقة ماء احلزن وال برحيل العصافير 

وهي تكتب مذهولًة حتت الورق.
مكان  من  ذاهبًة  ساقيًة  داخلي  في  ُأجري 
إلى مكان، تقرأ الّزمان وترتفع بي قصيدًة 
حيث َتْقطن الّرؤيا وحدها داخل الكلمات.. 

شجرة ُتّفاح لم تعد مليئة باآلثام، وال هي لوح خشبّي يؤلُم ظهره 
اخلطُّ املسماري؟!

ِجئُت ِمن َسَفِر االختفاء ”هابيل“ صوتُه يفوح من الّتراب وُيْتِقُن ِحراثَة 
املعنى! ويرتق الفتوَق حني تتصارع ِفيَّ حالتا احلضور والغياب.

عر اّتساع دالالت كثيفة َحَوت حزمَة محاور  انبثقُت من شجرة الشِّ
جزئّية وكلّية.. تركت بعضها ينتمي إلى داثيثي اجلّوانّية املوغلة 
دت، وملّا أزل بها. في اخلصوصّية، خاّصة محور حيفا التي توحَّ

وحّتى ال ُأْغصب بعضي اآلخر، تركتُه ينتمي إلى سياقه العام، 
إلى ”الكلمة“ في عظمتها وخطورتها.. أليست تنتابني حتّوالٌت 
اغتراًبا َوِوحدًة،  غربًة،  قلًقا،  حياتّية تسكنني، حيرًة، ضياًعا، 
مأساة واقعنا  ُمتّثُل  حاضرًة،  شعبي  قضّية  يجعل  لتظّل ِسياًقا 

العربّي كّله؟!!
إًذا، ما الغريب أّنني ربْطتني مبأساة ”احلّالج“ وأنا أرى فيه أنَُّه 

ُميّثل اجلرح العميق في ثقافتنا التي تقول وجودنا؟!
وألنّني ابن الّزمن التأّملي املمهور باملمانعة واملخالفة واالختالف 
الّدهشة  حرارة  من  خاٍل  ثابت  لقوٍل  املراوحة  يكرُه  ابن  واملتمّرد، 
واالنبهار ومالمح اجلمال ونبضِه، فلم أحصرني فقط بصوتي، وإّمنا 
أفسحت مكاًنا واسًعا للكثير من األصوات الوافدة لتشاركني 
منتجي الداللي... فحضرت هذه األصوات بشخوصها: املسيح 
بنت  أسماء  العدوّية،  العذراء واملجدلّية، رابعة  مرمي  املخّلص، 
أبي بكر، عبد الّرحمن الّداخل احلّالج، لوركا، عوليس، يوسف، 

هروردي و.. و.. و... متّوز، عشتار، عنات، شيخ اإلشراق السُّ
وبخاّصة  مبلفوظاتها،  حتضر  أن  األصــوات  لبعض  تركت  كما 
ماوّية وتركت نصوصها متتّص بعض مفردات  ملفوظات الكتب السَّ

هذه الكتب املقّدسة.
فحضر  الّشعراء،  استدعاء  إلى  هت  اجتَّ مكان  من  أكثر  وفي 
منهم عدد غير قليل، مثل امللك الّضليل وصالح عبد الّصبور، 

والبياتي، والّسياب وأدونيس واليوت وغيرهم..
وحني ميّمُت في االّجتاه إلى املكان حضرت حيفا وعكا ويافا و.. 

و.. و...
وما أن أحكمُت جّيًدا اغالق كّل ”ميازيب“ حقيبتي، كي ال أسيل 
منها واّجتهت إلى بعض الوقائع. حضرت واقعة ”العشاء األخير“ 
و... و..  و..  بينلوب  خداع  غودو ومعه  وانتظار  و“الكهف“ 

صحيح أّننا نعيش زمًنا ظاًملا يُرهق القصيدة، لذلك من األهمّية 
مبكان أن نّتكئ على لقاء يجمُع بني الفائدة واملُتعة.. نُرّطُب ِشفاَه 
ُتفّكُك واقعنا  تعبيرّية  رؤية  لنشّكَل  مزاميرها  نفتح  الكلمات، 
وزمان  فراغ  وواقــع،  أسطورة  ووجــود،  عدم  خير وشــّر،  بَِشّقيِه: 

ومعنى وال معنى..
ليتجّسد احللم، حّتى وهو يرجتف إلى جمالّية تبعث احلياة...

وهي  ”كلمة“  جسدي  في  يتنّفس  ”آلًها“  بــأنَّ  أْخفي  ال  وأنــا 
موجودة كي تتكلَّم شيًئا...

مس، ألنَُّه يرفض اختفاء اجلميل ولو  لَّ قبل الشَّ شيًئا يشرح الظَّ
كان ذلك وراء اجلمال.. حّتى تبقى احليوات تكمن فيِه كأروقة 

اللتقاط أنفاس احلقيقة حاضنًة تختبئ فيها األبدّية! 
أترك  فها أنا أجتّرُع برفٍق رقرقة ماء الكالم، فإن جاء ”سراًيا“ 
”الهدهد“  ينبثق  إيقاع غيمة حيث  قصيدتي جتري في داخلي 
ة ”جنوب“  وحدُه وُيصّحي بئًرا، بئًرا له غافية... وحني أَِصُل ضفَّ
األخرى  ضّفته  ”شمال“  مع  أعبر، وقد ضربُت  ال  ”احلياة“  نهر 
وعًدا مؤّجًال، استلّوا من ِعظاِمِه ”نصاًال“ تكّسرت على الّنصال، 
هيل..  وهّيأوا له قصيدتُه معزوفًة ال تستريح وال تعتذر عن الصَّ
ُمضّرَجًة بدم  ُيسبُِّح باسمِه ويقوم ”فريضًة“  وال تؤّبن له ”حلًما“ 
لت بزُرقٍة البحر كي تستجيب خلطوِه نحو ”كرمٍل“  ”دالية“ تَكحَّ
ال يخذل حليفا َوْعًدا ظلَّ يرتشف ”سراَب الّتأجيل“ ِبئًرا فبئرا.   
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سمير بوسلحة 
في الوقت الذي كان يوّدعنا فيه أّيار البائس ويكنس 
معه  حامًال  الّنسيان  ممــّرات  على  أوجاعنا  من  بعًضا 
حقائب نكبتنا املستمّرة، كان حزيران احلزين قد أنهى 
طقوس قّداس نكستنا وأخذ مكانه في طابور خيبتنا 
الذي له بداياته وال نهاية له. قدرنا أّن ال حظ لنا في 

التاريخ – حديثه على األقل – وحظه فينا كبير فنحن لعبته املفّضلة ولنا 
في كل حني موعد هزائمنا وخيباتنا التي ال تنتهي، ونرفع العديد من رايات 
النصر التي خيطت بخيوط كبواتنا. هكذا نحن العرب جروحنا ال تندمل 

ونحيا بأسبرين احللم ومخدر الوهم.
عاد حزيران احلزين يجر خطواته حامًال معه ذكريات حرب األيام الستة، ستة 
أّيام كانت كافية حملو خرائط أحالمنا من الوجود وإعادة رسم خريطة دولة 
ال مكان لها في الوجود، ستة أيام كانت كافية لترسم على جسدنا املنهك 
املتهالك معالم نكسة أخرى فاق عمرها اليوم 49 عاًما وتكشف لنا أّننا 
أمة ال جتيد غير فن الكالم وصناعة الوجع. وككل حماقاتنا الصغيرة و 
الكبيرة وهزائمنا الصغيرة والكبيرة مكاسبنا الشخصية ومصاحلنا القطرية 
من  الكثير  والكثير  والتواطؤ  العمالة  وعباءة  اخليانة  ورغيف  والضيقة 
في  سبًبا  كان  اخلــذالن  على  احملرضة  والشوفينية  والغباء  والهبل  اجلهل 
فإن  خّفت  عّمت  إذا  يقال  كما  وألنه   .1967 عام  احلزين  حزيران  نكسة 
وقع النكسة كان خفيًفا على سياسّيينا وعسكرّيينا  – وإن كان في الواقع 
اجلبهات، واستطاع  جميع  عاّمة وعلى  كانت  الهزمية  ألن   – ذلك  عكس 
الضبع اإلسرائيلي أن يقضم عديد اخلرائط ويلتهم عديد األراضي التي لم 
يكن أكثر املتفائلني في دولة االحتالل آنذاك يحلم بها، وعلى مرأى من 
عبد الّناصر وامللك حسني وجيوشهم العظيمة التي ال تقهر. وسّجل الّتاريخ 
طائراتنا  أسراب  سراًبا وحتّولت  مطاراتنا  صارت  عشية وضحاها  بني  أّنه 
إلى رماد. وإسرائيل استكملت سيطرتها على كامل األراضي الفلسطينّية 
ببلدتها  الشرقية  غزة والقدس  الغربية وقطاع  الضفة  على  يدها  ووضعت 
القدمية وحائط البراق (املبكى) الذي صار منذ ذلك احلني حائط بكائنا الذي 
اجلوالن،  سيناء وأخرى  جزيرة  شبه  في  إسرائيل رجًال  ووضعت  ينتهي.  ال 

وأصبحت هي املنت في الشرق األوسط وما دونها هامش. 
لقد قامت اإلستراتيجية اإلسرائيلّية بعد حرب 1967 على السيطرة على 
املزيد من األرض، وإقامة املستوطنات عليها فنثرت مستوطناتها في كّل 
مكان وجنحت في تفتيت الشعب الفلسطيني وتشتيته ومحاصرته داخلًيا 
منعرًجا  احلرب  هذه  اعتبرت  لذلك  خارجَيا،  العرب  من  إخوانه  عن  وعزله 
العربي اإلسرائيلي، حيث كانت مقّدمة  تاريخ الصراع  حاسًما وخطيًرا في 
وسبًبا في حتييد كّل من األردن ومصر وإقالتهما من الّدور الذي ميكن أن 
مباشر  متاس  على  دولتني  باعتبارهما  مستقبًال  الّصراع  هذا  في  يلعبانه 
باالحتالل وتقييدهما الحًقا من خالل اتفاقّيتي وادي عربة و»كامب ديفيد». 
كما أن حرب الستة أيام أسقطت القناع عن دول العالم املتواطئة مع هذا 
الرأسمالي  الغرب  إلى  السوفياتي شرًقا  االّحتاد  البداية من  منذ  االحتالل 
الدولي  لعبه مجلس األمن  الذي  الدور  التواطؤ من خالل  غرًبا، وبرز هذا 
التي تكون فيها إسرائيل بحاجة  اللحظات  الذي لم يكن يتدّخل إّال في 
لتدّخالته. حيث أصدر في اليوم الثاني من احلرب القرار رقم 233 القاضي 
بوقف إطالق الّنار، وذلك بعدما ّمت إلسرائيل احتالل العديد من األراضي 
الفلسطينّية والعربّية، وهو ما يعني حرمان الدول العربية من استرجاع ما 
الثالث  ّمت احتالله من جهة ومباركة إلسرائيل من جهة أخرى. وفي اليوم 
أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم 234 مؤّكًدا مّرة أخرى على ضرورة 
وقف إطالق الّنار الذي وافقت عليه األردن وفي اليوم اخلامس صدر القرار 
الّنار والذي وافقت  إطالق  على ضرورة وقف  اآلخر  هو  مؤّكًدا   235 رقم 
من وقف  يوم  احلــرب، وبعد  من  الّسادس واألخير  اليوم  في  سوريا  عليه 
عملّيات إطالق النار صدر القرار رقم 236 الذي يدين أي حترك للقوات 
بعد 10 حزيران 1967 وترّسم بعد ذلك خسارة العرب للمزيد من األراضي 
الدولي. والحًقا  املجتمع  مبباركة وتزكية من  اإلسرائيلي  االخطبوط  لصالح 
صدر القرار رقم 242 عن مجلس األمن دائًما ينص على حق كل طرف في 
العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها مقابل انسحاب إسرائيل من 

«أراٍض» – هكذا وردت بصيغة النكرة – يبقى لها حرية حتديدها.
ذات  ملا حصل  العرب غير مصّدقني  ما زال  النكسة  عاًما على   49 بعد 
حزيران حزين من عام 1967 من ضياع لكامل فلسطني وتأكيد لنكبتهم 
بنكسة جديدة وإلى أن تتأّكدوا أّنكم حتيون ومنذ 1948 بني نكبة ونكسة 
وخيبات كثيرة بينهما رمضان كرمي.. وكّل عام وأنتم في خيباتكم تنعمون.
©dz«e'«ØnKA�«®
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سفن ُمبحرة
حتبس..

املوانئ.. 
بفيضان الهجرة..

والغضب.
تلك املظاهرة..

الّسائحة..
بالّشهيد.

ــــــواب  ـــــــــرث.. أب حت
الّسماء..
بال آذان.

صرخة يائسة
للماليني..

واجلراح املفتوحة! 
***

استنكاراتك القومّية.
تبيع شعاراتها..
كنادل مسكني..

يئم بالّنزالء.
كموّظفة..

نعاملها برفق..
يحرق األمل..

وتغرق..
حمولة الّسفن..
بالّدم والّشهادة!

***
للّدعارة أسماَءها..

تصطف عالنية..
ـــة الـــّلـــئـــام  ـــزن فــــي خ

والبنوك.
أغادر جاذبّيتها

مرّدًدا شعاري
عن الكفاح..

حّتى يلعق الّرعد..
صوتي!

***

(إيالن) صبي..
يصّلي..

ألطول القوارب
وفي مالذها..

الغّش والّنصب.
شعارات..

حترس القضّية 
تترّبص بها
كقّناص..

يجهز على الغريق..
بأسرار الّسياسة..

وعلى نيشانه..
الجئة تشكي!

***
(بقجة) الهجرة..

حتملها..
تخذلك معي.

لم ولن تهدأ املأساة
وال تنام!

(بقجة)..
جعبة أحياًنا

طريق يحرس العذاب..
في عهر األمان.

حريق يوشوش..
باألسماء.

و(إيالن)..
صبي..

ال يفقه الغياب.. 
في الّسماء!
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من  مجموعة  هو   (B) ب  ڤيتامني 
إليها  يحتاج  الــتــي  الڤيتامينات 
اجلسم ألداء وظائفه الطبيعية والبقاء 
بصحة جّيدة ويعمل ڤيتامني ب على 
الذهنّية  ــســان  اإلن وظــائــف  تنشيط 
اإلنسان  ويساعد  العصبّية،  واخلاليا 
على  ويحافظ  بوضوح  الّتفكير  على 
اجللد  أيًضا  الهدوء واالّتــزان، ويحمي 
بشكل  يعمل  ــه  إّن حيث  والعضالت 
ألداء  خلّية  كل  في  وفــردي  جماعي 
املختلفة، وعلى  الوظائف  من  العديد 
مساعدة اجلسم على اإلفراج عن الّطاقة 
التي يحصل عليها من الكربوهيدرات 
والبروتينات والدهون، وبعض األطعمة 
B فكل  لڤيتامني  جّيد  مصدر  تعتبر 
على  حتتوي  التي  الغذائّية  العناصر 
وجميع  ومتمّيزة،  مفيدة    Bڤيتامني
هذه العناصر تعمل مًعا للحفاظ على 
صّحة وحيوّية اجلسم. كما أّن ڤيتامني

B  من الڤيتامينات القابلة للّذوبان، 
وبالّتالي ال يحتفظ بها اجلسم. لذلك 
 B يجب تناول ما يكفي من ڤيتامني
سواء كانت في األطعمة أو املكّمالت 
B مفيد  ڤيتامني  أّن  كما  الغذائّية. 
واألظافر  واجللد  الشعر  لصّحة  جــًدا 
على  ويحافظ  اجللد،  خاليا  وجتديد 
يؤّدي  ينقص  وعندما  البشرة.  شباب 
التهابات  وظهور  البشرة  جفاف  إلى 
الّشعر،  وسقوط  وجتاعيد  اجللد  في 
من  كــل  على   B ڤيتامني  ويشمل 
(الثيامني،  التالية  الڤيتامينات 
وحمض  والنياسني،  والريبوفالفني، 
وڤيتامني   ،B6 وڤيتامني  الفوليك، 
B12، والبيوتني، وحمض البانتوثينك) 
نطاق  B على  ڤيتامني  توزيع  ويتّم 
ــع فــي جميع أنــحــاء اإلمـــدادات  واس
غذاء  تأكل  كنت  إذا  لذلك  الغذائّية، 
من  األطعمة  يشمل  متنّوًعا  متوازًنا 
فأنت  الــغــذائــّيــة  املجموعات  جميع 
من  العديد  على  األرجح حتصل  على 
الڤيتامينات التي حتتاج إليه حيث إّن 
ڤيتامني B يساعد على صنع الّطاقة 

من الّطعام الذي يتناوله الّشخص .
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على  B2يحافظان  و   B1 ڤيتامني 
بصيالت الّشعر وبقائها بصحة جّيدة.

الّشعر  منو  على  يحافظ   B9 ڤيتامني 
ويغّذيه.

تساقط  عدم  إلى  يؤّدي   B7 ڤيتامني 
الّشعر. 

∫…dA³K�  B5�U²OÑ bz«u� ≠ »
البشرة  صّحة  يحّسن   B3 ڤيتامني 

ويحافظ على نضارتها.
ڤيتامني B5 مينع ظهور حب الّشباب.

مستوى  مـــن  يــقــّلــل   B5 ڤــيــتــامــني 
وبالّتالي  الــــّدم،  فــي  الكولسترول 

على  ــحــافــظ  ي
صّحة البشرة.

 b???z«u???�  ≠  Ã
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 B2 ڤــيــتــامــني 

ــو األظــافــر بــصــورة  يــســاعــد عــلــى من
صحّية.

امتصاص  على  يساعد   B2 ڤيتامني 
احلديد للحصول على أظافر صحّية.

جتديد  على  يساعد   B12 ڤيتامني 
خاليا األظافر باستمرار.

∫WÒO×B�« B 5�U²OÑ bz«u�
- احملافظة على مناعة اجلسم وحتسني 

وظائف اجلهاز العصبي.
- زيادة معّدل التمثيل الغذائي. 

- يساعد على منع فقر الدم ويزيد من 
خاليا  فيها  مبا  اخلاليا وانقسامها  منو 

الّدم احلمراء. 
ــى صـــّحـــة اجلــلــد  ــل - احملـــافـــظـــة ع

والعضالت.
احلــركــة  فـــرط  أعــــراض  يحّد من   -

وقصور االنتباه.
- الّتقليل من خطر اإلصابة بسرطان 

البنكرياس.
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1) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني 
ويوجد  الثيامني..  عليه  ويطلق   B1
(الّشعير، والعدس، واألڤوكادو،  في 
وســمــك الــّســلــمــون، وفـــول الــّصــويــا، 

ونخالة القمح، والّلحوم احلمراء).
2) األطعمة التي حتتوى على ڤيتامني 
B2 .. ويوجد في (الكبدة، والّشعير، 
القمح،  ونخالة  واحلليب،  والفطر، 

والّشعير).
3) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني 
(العدس، واألڤوكادو،  في  يوجد   B3

والفستق، ونخالة القمح).
4) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني 
(األڤــوكــادو،  في  تتواجد  B5  وهي 
ونخالة  والفطر،  والكبدة،  والعدس، 

القمح).
5) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني 
B6 ويطلق عليه البيرودوكسني، ويوجد 
ــن،  ــّدواج وال ـــوز،  وامل (الّشعير،  فــي 
ــحــوم، والــبــقــولــّيــات، واخلــضــار  ــّل وال
ونخالة  السلمون،  وسمك  الورقّية، 

القمح).
6) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني 
الــبــيــرة،  (خــمــيــرة  ــي  ف B7  ويوجد 

والكبدة، والّشوفان).
7) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني

(العدس، والكبدة،  ، وتوجد في   B9
والقرنبيط، والبرتقال، ونخالة القمح).

8) األطعمة التي حتتوي على ڤيتامني 
البيرة،  (اخلــمــيــرة  B12 وتوجد في 
والكبدة، واجلنب، وسمك  البقر،  وحلم 

السلمون، والبيض).
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محّبو  يجتمع  خميس  كـــّل  ــي  ف
أمسيات  ــي  ف والــثــقــافــة  األدب 
ـــن شعر  ـــات أو دواوي إشــهــار رواي
ألدبــائــنــا احملــلــّيــني. فــي اخلميس 
األخير أشهر الدكتور صالح عبّود 
باكورة أعماله الّشعرية حتت عنوان 

”دمية ربيع“.
يوسف  اإلعالمّية وفاء  قامت  لقد 

توما  منير  للدكتور  فكانت  املداخالت  أّما  احلفل،  بعرافة 
واألديبة د. لينا حشمة الّشيخ.. لم يشّذ أّي من املداخلني 
عّما تعّودناه من تكرمي ومدح واإلشارة إلى جنومّية اُحملتفى 

به، ووصف أبعاد شعره وعمق معانيه.
مصطلحني  على  رّكــز  للّديوان  قراءته  في  توما  الّدكتور 
”الذاتنية والسوداوية“ مستشهًدا بقصائد عّدة، لكّنه أعاد 
وكّرر أّن نقده هذا ال ينقص من عمل الدكتور صالح بشيء. 
نعم يصف الدكتور صالح بسوداوية حزينة شرًقا قد تشّظى 
وأضاع معامله في هذه احلقبة الزمنّية، وال عيب في ذلك 
فقد سبقه شعراء كثر في هذا املضمار السوداوي احلزين، 

أشير منهم إلى الّشاعر الفرنسي شارل بودلر.
عمق  كلمتها  في  أبرزت  فقد  الشيخ  حشمة  لينا  د.  أّما 
القصائد وتنّوعها واحلق أّنها شجعت الدكتور بترك الشعر 
واإليحاءات  الرموز  باستعمال  احلداثة  ومواكبة  التقليدي 

واألساطير ليتسّنى للمتلّقي التفكير باملعنى واملضمون.
كمتذّوق للّشعر تصّفحت الديوان فلم أجد فيه سوى نبض 

مورثونا الّشعري القدمي مذ عرفنا الّشعر وتعّلمناه. 
”أمس  بعنوان  وحيدة  قصيدة  في  ضاّلتي  وجــدت  لكّني 
الّديوان،  إطار  عن  خروج  القصيدة  هذه  ففي  كفيف“.. 

شّدتني أبياتها ملا فيها من صور ورموز وإيحاءات.
يقول:

أقبل األمس 
جاء مصفًدا حاًملا باملجد التليد

يضيف: 
يحمل زهوًرا وباروًدا

ناداه املوت 
يا أمس 

يا قبيلة العار اجلميل
.....

ارجع إلى نهد الربيع احرق شرقك 
وشرفك

عد مع الّشروق
إلى سدمي العدم

قبل أن تخوض الهزائم
وتفضح اجلرائم

ولن بنفعك الّندم.
لقد كّرر الدكتور صالح في كلمته أّنه ليس شاعًرا وال يريد 
أن يدثروه بهذا الّثوب وحسب قوله يفضل أن يكون خطيًبا 
أو واعًظا، باحلق جتّلت لغته املنفلوطّية، صوت جهور وجمل 

خطابّية قل ما نسمعها في وقتنا هذا.
أتساَءل إذا ملا دعوتنا لنحتفي بإشهار ديوان شعرك، وأنت 

كقولك لست شاعًرا وال تريد أن تكون كذلك؟
في  ساهم  من  مبــدح  ببالغته  صالح  الدكتور  ــدع  أب لقد 
األمسية وترك ألريحيته العنان فغدت املنّصة منّصة مزايدة 

باملدح والّرد عليه باملثل.
حنان  الفنانة  غّنتها  قصائده  من  أغنية  احلفل  تخّلل  لقد 
اجلمهور  تقّبلها  وقــد  رائــعــني،  وأداء  بصوت  عثامنة، 
بإحساس وحماس، وكان لها مداخلة غنائّية ثانية ألم كلثوم 

فأعادت وأطالت واهتّزت الّرؤوس وحتّركت األجساد طرًبا.
أتساَءل أين اجلديد في هذه األمسية؟

أهو الّشعر مبنظومة القدمي أم الغناء ألم كلثوم؟
صدق من قال ”ما هكذا تورد اإلبل“!
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أعتذر  بَْدٍء  بَــْدأَة ذي  أو  بَْدٍء  بادئ  أو  بَْدٍء  أّوَل  أو  بَْدٍء  بَْدَء  أو  بَــْدًءا 
من هذا الغياب القسرّي عنكم حيث كنت  قّرائَي األعّزة –  إليكم – 
ِملا  أبّثها بعض هّمي وَحَزني  العربّية،  أّمنا  حاضًرا في غار حضرتها، 
أصاب البالد والعباد من فساد. فما كان منها إّال أن مّدت راحتيها، 
ِتَباًعا، ومسحت عن وجنتّي أثر العذاب، وقالت لصاحبها: ال حتزن إّن 

الله معنا.
َخَلدي، حّتى استوى على سوقه  املقال في  أقّلب فكرة هذا  أّياٌم وأنا 
سليم  ا،  سوّيً قوًال  لي  فتمّثل  لغتي،  جذع  إلى  املخاض  به  وأجاءني 

احلرارة والّرطوبة، لُيمطر الّناس ِحَمًما من بَْرد وسالم.
إّن من مظاهر الّسرد في األدب العربّي احلديث، في القّصة واألقصوصة، 
ِكّيِة – العاّمّية؛  إنطاق الّشخصّيات بلغتها الواقعّية – احلقيقّية، اَحملْ
الله،  إدريس رحمه  يوُسف  الّدكتور  الكبير  مثًال،  ذلك،  فعل  لطاملا 
وكذا فعل ابن ِفَلسطني احلائز، مؤّخًرا، جائزة بوِكر - مان بوِكر العاملّية 
بنسختها العربّية، ربعي املدهون، عن روايته األخيرة – حّتى الّساعة 
– «مصائر: كونشرتو الهولوكوست والّنكبة»، وكما فعل عالء حليحل 

في روايته األخيرة – حّتى الّساعة – «ُأورڤـوار عّكا».
ويأتي ذلك باعتماد فلسفة أو رؤية في الكتابة اإلبداعّية تقول بضرورة 
أن تنطق الّشخصّيات بلسانها كما هي في الواقع أو احلقيقة، على 
األدبّي  العمل  ُيكسب  ما  االجتماعّية،  ومكانتها  ثقافتها  اختالف 
جامعة،  أستاذ  مبستوى  يتحّدث  اجلامعة  فأستاذ  أكبر؛  مصداقّية 
امرئ  كّل  وفضل   – نظافة  عامل  مبستوى  يتحّدث  الّنظافة  وعامل 

[عندي] ما كان ُيحِسنه.
الّرؤية  أو  الفلسفة  هذه  على  حتّفظي  إشكال، رغم  كبير  ال  هنا  إلى 
اإلبداعّية برّمتها، وطرحي بعض األسئلة اّلتي من شأنها  الكتابّية – 
أن تقّوض بعض أركانها أو تنسفها من أساسها – والله تعالى أعلم 

– مثًال:
اّلتي  احلجارة  هي   – األديــب  املبدع  أّيها   – الفصحى  دامت  ما   .1
تبني بها صرح عملك، فما مينعك من أن ترتقي مبَْحِكّية – عاّمّية أو 
مبستوى كالم هذه الّشخصّية أو تلك – بعد أن تختار – لرّمبا – وصف 
تريد  اّلتي  املصداقّية  على  لتحافظ  مناسًبا  تراه  مبا  كالمها  مستوى 
بها  و«تترجمه» إلى مستوى لغتك العربّية الفصحى اّلتي تصوغ   –
كالمك، واّلتي ال وسيلة غيرها لديك لتصل إلى القارئ العربّي أينما 
حّل أو ارحتل؟ فتحفظ بذلك للعربّية هيبتها؛ ولنّصك كرامته؛ وحتمي 
أعني   – بدونها ال شيء  أنت  الوقوع في خيانة من  نفسك من َزلَِل 
املتلّقي ما هو صحيح ومليح، ال  للقارئ –  العربّية املعيارّية؛ وتقّدم 

ِشَيَة فيه تخدش لغته أو عقله أو روحه أو أخالقه.
العربّية  بغير  أقصوصتك  أو  قّصتك  تكتب  أن  اخترت  أّنك  َهْب   .2
من الّلغات، بالعبرّية أو اإلنـچـليزّية أو غيرهما، فماذا كنت ستفعل 
مثًال،  إنـچـليزّيتك،  أو  عبرّيتك  مبستوى  ستتدّنى  كنت  هل  حينها؟ 
لتعّبر عن تواضع مستوى كالم هذه الّشخصّية أو تلك لدى إنطاقك 

إّياها؟ وإن لم تفعل ذلك فهل سيكون عملك ناقًصا؟
واألدبّية،  واحلّسّية  الّلغوية  املََلَكة  متتلك  أن  في  هذه  منقصة  أّي   .3
املتواضعة  الّشخصّيات  تلك  مفردات  تصوغ  أن  على  قــادًرا  فتكون 

بلغتها الّدارجة بلسان عربّي فصيح؟
إلى هنا ال كبير إشكال كما أسلفت، وتظّل املسألة قْيد البحث والّنقاش 
العلمّي الّرصني الّرحيم، فالعلم َرِحم بني أهله؛ وتظّل هذه مسألة يحتمل 
فيها رأيَي الّصواُب اخلطَأ، ويحتمل رأُي غيرَي اخلطُأ فيها الّصواَب. 
لكن املستفّز في األمر أن يّدعي البعض أّن هذه اآللّية تأتي من باب 
العاّمّية والفصحى املعيارّية، باعتبار األولى  ِكّية –  املفاضلة بني اَحملْ

أصدق وأسلس وأرشق، وما إلى ذلك من هذا الكالم، فنقول اآلتي.
االنتصار  ملجّرد  العاّمّية   – للَمْحِكّية  املعادي  موقف  في  هنا  لست 
العاّمّية وحفظة  ِكّية –  اَحملْ للفصحى املعيارّية، ال بل أنا من محّبي 
اإلبداع فيها، كما قّدمت دراسة ضخمة فخمة – بأبعد تواضع أقولها 
ِكّية – العاّمّية من شّتى مناحيها، وقد جاءت، أيًضا،  – تناولت اَحملْ
على  أنتصر  لألصل  أنا  فإّمنا  األصل،  هي  الفصحى  أّن  على  برهاًنا 
حساب الفرع، فإذا حضر األصيل بطل الوكيل أو البديل، وَمن أملُع 

منها حضوًرا عروس العرائس؟
مع   – فيها  تبلورت  وإن   – كرام  يا  يا سادة   – العاّمّية   – ِكّية  اَحملْ
الّزمن – مفردات وأوزان وصيغ ومباٍن ومعاٍن – أو اكتسبت بعضها من 
لغات أخرى قريبة أو بعيدة، أكسبتها كثيًرا من املرونة أو املباشرة أو 
ْدِقّية في الّتعبير، إّمنا تظّل صورة مشّوهة ملبناها ومعناها الفصيح  الصِّ
القومي في األصل، املضبوط بإحكام بأحكام نْحو وصرف هما – بكّل 

املقاييس – معجزتان.
ِكّي – العاّمّي من سالسة أو رشاقة فستجدون  كما أّنه مهما بلغ اَحملْ
قرينه األسلس واألرشق واألعمق في الفصحى املعيارّية، لكّنها لغة ال 

يحيط بها إّال نبّي. نعيب [لساننا] والعيب فينا.
الفصحى  ذّمهم  حساب  على  العاّمّية   – ِكّية  اَحملْ مادحي  إلى  ثّم 
املعيارّية أقول إّنه من باب األدب يا أدباء – على األقّل – ال ترموا 

حجًرا في بئر تروي روايتكم، فإذا أنتم بها تروون.
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ما كنُت ولدت بعُد ثّم كنت طفًال ملّا كان هو بطًال أو ملّا اعتزل احللبة 
ونزع الكفوف. كّل ما كنُت أعرفه أّن تلك الّصورة الّرفيعة اّلتي حتتّل 
مكاًنا مرموًقا على حائط غرفة أخوالَي األحّبة في بيت جّدَي الغالي، 
محّمد العلي، أبو زياد، هي لبطل املالكمة العاملّي األسطورّي، محّمد 
قّوة ضغط  بفعل  العالم  في  لكمة  أسرع وأشــّد  كالي، صاحب  علي 

وصلت إلى نحو 500 كغم.
رفض محّمد علي اخلدمة في اجليش األمريكّي، وحارب حرَب أمريكا 
الهزمية  أذيــال  جترجر  وهي  منها  خرجت  اّلتي  ڤـيتنام،  على  القذرَة 
والهوان، بدون يكترث هذا الّرجل األسمر ملا القاه من عقاب مجتمعّي 

ومؤّسسّي «أبيض» من جّراء موقفه الّشريف هذا.
إنسانّي  بحّس  موهوًبا  كــان  املالكمة،  في  موهبته  جانب  إلــى  وهــو 
«احلروب  قوله:  عنه  ُيتناقل  ما  جملة  فمن  فريد،  وكالمّي  ومعرفّي 
أنفسنا  ساعدنا  أكثر  اآلخرين  ساعدنا  «كّلما  أفهمه»؛  ال  ما  هي 
باملثل»؛ «احلكمة في أن تعرف متى ال تستطيع أن تكون حكيما»؛ 
أسودان  يضرب  كيف  البيض  من  الكثير  يشاهد  حني  هي  «املالكمة 

بعضهما بعًضا».
البنات سبع ومن  د، وله من  مّرات، غير معدِّ أربع  تزّوج محّمد علي 

األبناء اثنان، كبراهم مرمي، وآخرهم بالّتبّني أسعد.
قضى آخر ثالثني عاًما من حياته مريًضا بشلل الرُّعاش (پـاركنسون)، 
إلى أن غّيبه الغياب يوم الّرابع من َحزيران اجلاري، عن أربعة وسبعني 

عاًما وأربعة أشهر وثمانية عشر يوًما.
رحم الله البطل اإلنسان وأسكنه َجنان اِجلنان.

Ÿu��_« …œU�≈
قولوا واكتبوا: ُأْهَبة؛ بتسكني الهاء وفتح الباء بغير تشديد؛ وال تقولوا 
وال تكتبوا: «ُأُهّبة» بضّم الهاء وفتح الباء وتشديدها. أال هل بّلغت؟ 

اللّهمّ فاشهدْ! 
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صديقي الذي يصحو صباًحا ليرى في «صْور» 
 - رّمبــا  جّدته  حكاية   - املتخّيلة  عّكاه  وجه 
حلن  خّدها  على  ليذرف  بيروت  ليل  ويجوب 
عوٍد  حاّفة وتر  على  معها  االنتظار، ويسهر 
نبَت يابًسا على أطراف املخّيم فسقاه ماء احلنني 

ا، يبحُث عن رحلة جلوء إلى بالد الّثلج  ،  وصار شجّيً حتى اخضرَّ
القهوة  يقّدم  مقهى  على  محبوبته  لقاء  في  ا  فردّيً ا  حّظً لتمنَحُه 

للعائدين ولو سّياًحا قرب وقف اجلّزار!
املقهى، بكى  إّال ذلك  الّدنيا  حني امتلك جواز سفر يصلح لكّل 
وغّنى لصوَر مثل أمٍّ حتضن حفيًدا لتشّم فيه رائحة ابنها الّشهيد! 

 ***
تلك الفتاة اجلميلة التي كانت َتلُفُّ على كتفيها كوفّية في كلّية 
الهندسة، كّلما احتفلنا في احلرم اجلامعي بكّل مناسبة فلسطينّية، 
عرفت بقلب األنثى أّنها باتت أقرب من أي وقت مضى - منذ 
كان جّدها شاًبا - من تلك البّيارات التي بكاها جّدها حّتى جّف 
فيه احلنني، ما أن التقت في كفتيريا اجلامعة بشاب متّيزه لكنة 

أهل املثّلث عن سواه من زمالئها. 
املرحلة  من  بالتخّرج  احتفالنا  يوم  خطبتهما  أشهرا  كيَف  أذُكــُر 
اجلامعّية األولى، وكيَف ارتسمت على وجهها ابتسامة الّرضا حني 
زرتهما في قرية الّطيبة وقّدما لي ابنتهما الّصغيرة التي سّمياها 

عّمان! 
 ***

الله،  التقيتها في أحد مقاهي رام  العربّية.  الّلغة  لم تكن جتيد 
مفتعل  محايدة، وبشكل  بإجنليزّية  احلديث  غريبني  كأّي  تبادلنا 
أوقدنا حميمّية مبالغة في لقائنا الّثاني، وهكذا حتى بتنا  صديقني 

حتتفظ لنا املدينة في صندوقها األسود بذاكرة حميمة.
في ليلة من ليالي شباط العام 2005، وكان املطر ما زال يغسل 
عينّي البالد من أثر اإلطارات املشتعلة. قالت: حني أوصاني أبي 
املولود في غرب رام الله، أن أزور هذه البالد ترّددت سنوات قبل 
أن أنّفذ وصّيته، كانت تخيفني نشرة األخبار وتزيد من املسافة 
التي تفصلني في أوهايو عن تذكرة الّطائرة، لكّنني اليوم أعرف 

أّنني سأخبرك في كّل صيف عن موعد قدومي. 
إخبارّي  موقع  في  منشورة  في صورة  شاهدتها  تقريًبا،  عام  قبل 

يتحّدث عن متضامنني أجانب يتظاهرون في قرية نعلني. 
 ***

لم يكن يخطر ببال منّجمي األرض، وال عّرافيها وال غيرهم، أّن 
تلك املرأة على وجه الّتحديد سوف تلد ولًدا في الّضفة الغربّية! 

هي التي ولدت في مخّيم اليرموك، وترعرعت حتت كّل الفتات 
اليرموك  فضاء  وصغر  دمشق،  بها  ضاقت  وشعاراتها،  دمشق 
هادئة  ليلة  وفي  الّطائرات،  اكتظاظ  من  جناحيها  على  الواسع 
بعد بحر طويل، وقوارب تبحر بانتظام نحو الّنجاة من اليأس ولو 
غرًقا، بّدلت حرفني التينّيني في اسمها في مركز استقبال الالجئني 
النرويجي، فلم تسترشد قاّرة أوروبا كّلها على املطار الذي وجلت 

من خالله إلى طلب اللجوء فاجلنسّية! 
بعد أن اجتازت جسر الشيخ حسني عرفت أن زواجها من قريب 
مّرة  فكم  بريقها،  من  شيًئا  للروح  سيعيد  نابلس  في  ينتظرها 
سمعت والدها وهي تسير إلى جواره في سوق البزورّية القريب من 
املسجد األموي في دمشق وهو يقول لها: يوجد بني نابلس ودمشق 

تشابه ما كالذي ورثِتِه من أّمك! 

 «ËœU «cJ�
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واملسؤولّيات  املشكالت  عن  االبتعاد  حتاول  مهنًيا: 
التي تضغط عليك، ويبهرك اجلديد وتسعى إليه كأّنه 

الشفاء لبعض اجلروح الّسابقة.
عاطفًيا: األجواء العاطفية خالية من التشنج واإلرباك، 
ونبلك  كرمك  يستحق  شخص  إلــى  تتعّرف  وعساك 

واحترامك.
اإلمكان  قــدر  إزعاجك  يحاول  عّمن  ابتعد  صحًيا: 

واختر ما يناسبك من األجواء املريحة واملرحة.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)
مهنًيا: يحمل هذا اليوم تغييًرا مفاجًئا وطارًئا ويؤسس 
لسفر أو لعالقة مع اخلارج مهمة أو لتغييرات إيجابّية 

مناصب.
املناخ  فيتغير  برجك،  إلى  فينوس  ينتقل  عاطفًيا: 
العاطفي إلى األفضل وتصبح أكثر تناغًما مع احمليط 

وتثير انتباه الّشريك.
التي  املغريات  وراء  تنجرف  نفسك  تترك  ال  صحًيا: 
تدفعك إلى اإلكثار من تناول الّطعام في املناسبات، 

انتبه.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)
مهنًيا: مهما حاول بعضهم اإلساء بحقك أمام أرباب 
العمل، فإّنهم لن يتمّكنوا من ذلك ألن رصيدك الكبير 

يحرمهم من حتقيق مبتغاهم.
عليك  لكن  الشريك،  مع  الّرهان  تخسر  قد  عاطفًيا: 
مجدًدا  لتنهض  العاصفة  عبور  انتظار  ثم  التريث 

وتنطلق نحو األفضل.
عليك  يعود  ما  بكل  ومتشبًثا  عنيًدا  كن  صحًيا: 

بالفائدة صحًيا، وبرهن للجميع حسن قراراتك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)
إلى  ستلجأ  لكنك  جديدة،  باب جتاري  تطرق  مهنًيا: 
املواجهة مع سلطة معينة أو مع مرجعية نافذة وتسيطر 

على األمور.
لترتيب أوضاعك وحتسينها،  ُمهيأة  عاطفًيا: األجواء 
فكر  بل  تنعزل  فال  لوحدتك،  حد  لوضع  الوقت  حان 

جدًيا في الّشريك.
صحًيا: تولي الّشأن الصحي اهتماًما كبيًرا، وال تدع 
أموًرا أخرى تلهيك عن مالحقة كل جديد يفيدك صحًيا.

»_�b (23 متوز - 22 آب)
مهنًيا: حاول أن تصغي إلى ما ُيقال لك من دون ردود 
أعصابك  العدائية والعنف واضبط  عن  فعل، وابتعد 

كلما استطعت ذلك.
عاطفًيا: يتصّرف الّشريك بليونة جتاهك وبال استفزاز 
تقوية  في  تنجح  بل  أزمــة،  أي  تعاني  لن  وحتّديات، 

الروابط معه.
ا، ولن تتأخر في بت  ا وجسدّيً صحًيا: تبدو نشيًطا ذهنّيً

املوضوعات التي لطاملا أثارت حيرتك سابًقا.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)
مهنًيا: ابتعد عن التشّبث بأفكار قدمية وال ُتقدم على 
صراعات أو خالفات أو جدل، وحتّفظ في اإلعالن عن 

أعمالك.
عاطفًيا: لن تواجه شكوًكا ويسهل عليك الّتعبير عن 
نفسك، ما قد يوّلد أجواء رائعة وانسجاًما كبيًرا بينك 

وبني الشريك.
بها  وصّرح  هموم  من  يعتريك  ما  بكل  جاهر  صحًيا: 

علًنا وال تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)
انطالقة  مينحك  جديد  مركز  إلى  اليوم  تنتقل  مهنًيا: 
تتمّلكك  التي  الكبيرة  الرغبة  بسبب  وحماسية  قوية 

القتحام اجلديد واملجهول.
عاطفًيا: تتمّتع بحيوّية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوّفق 

في عالقة جديدة مهّمة حتديد مستقبلك العاطفي.
بشرتك  حك  في  دائمة  برغبة  أحسست  إذا  صحًيا: 

عليك اإلسراع إلى زيارة أخصائي األمراض اجللدية.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)
غير  مادي  بربح  عليك  يعود  استثنائي  عمل  مهنًيا: 
نفسك  لكن جتد  إجناح مشاريعك  متوقع وتبحث عن 

حتت ضغط كبير.
بدون  منك  تخرج  متسرًعا واألقوال  ما زلت  عاطفًيا: 
قدر  عنك  االبتعاد  فيحاول  الشريك  يزعج  ما  تفكير 

املستطاع.
قد  الّنافذة  القوى  وبعض  الضغوط  بسبب  صحًيا: 

تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)
استعادة  في  األمــل  إليك  تعيد  ســاّرة  أخبار  مهنًيا: 
تّتخذ  أن  عليك  لكن  العمل،  في  الطبيعي  موقعك 

قرارات مصيرية حاسمة.
متانة  أكثر  لتصبح  القوية  العالقة  تستفيد  عاطفًيا: 
وعافية، وقد تكبر األحالم وتنمو معها الروابط لتمتد 

وتشتّد صالبة.
صحًيا: إّياك والتراجع عن القرار املتعلق باتباع حمية 

صحية، أنت اخلاسر األكبر إذا تخاذلت.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)
لتحركاتك  مناسبة  اجلــيــدة  العمل  أجـــواء  مهنًيا: 
املطلوبة  األعمال  إجناز  من  التمّكن  بهدف  وأفكارك، 

منك بجدارة وجناح.
يخلق  قد  الشريك  الّتعامل مع  االرجتال في  عاطفًيا: 
نوًعا من اخلوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية 

غير مبرّرة.
السباحة  الرياضي، ومارس  نشاطك  ضاعف  صحًيا: 

كّلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)
مهنًيا: ترّكز هذا اليوم على الشؤون املالية، وحاول أن 
مشروع  دراسة  على  مزاجًيا ومتقّلًبا وتنكّب  تكون  ال 

مهم.
عاطفًيا: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العالقة 
املبيتة  النيات  أصحاب  حذار  لكن  بالّشريك،  املتينة 

من فعل ذلك.
صحًيا: إنتبه لصحتك ولسالمتك وكن متأنًيا في كّل 
شيء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحّتم عليك 

مراجعة الطبيب.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)
عن  املغامرة ويتحّدث  إلى  اليوم  هذا  يدعوك  مهنًيا: 

اّتصاالت جّيدة مع اخلارج أو بعض األجانب.
منسوب  الشريك، ويرفع  قلق  يثير  ارتباكك  عاطفًيا: 
الشك عنده في مختلف األمور، حاول أن تخفي هذا 

االرتباك أمامه وكن مشرق الوجه.
حياتك،  في  أولوّية  الرياضة  تكون  أن  يجب  صحًيا: 

فهي الطريق األنسب لصحة أفضل.

◊uOKý nOHŽ ≠ rK� U¹ d ÒDÝ

ال ميكنك أن تدخل مدينة ڤيرونا في 
شمالي إيطاليا، دون أن تتبادر إلى 
«روميو  اخلالدة  احلب  قّصة  ذهنك 
تعتبر  التي  واملسرحّية  وجولييت»، 
«روميو  العاملي  األدب  ــع  روائ من 
املسرحي  لــلــكــاتــب  ــيــيــت»،  وجــول
تلك  شكسبير،  ولــيــام  اإلجنــلــيــزي 

الكالسيكّيات  روائــع  من  ُتعتبر  التي  املسرحية 
مسرحّيات وأفالم  في  كثيًرا  ُمثلت  التي  العاملية 
من  الكثير  في  مترجمة  وظهرت  وحديًثا  قدًميا 
عاطفي  شخص  أي  أصبح  حتى  العالم،  لغات 
احلال  وكذلك  روميو  باسم  إليه  ُيشار  مغرم  أو 

بالنسبة جلولييت.  
منزل  ــى  ال مّتجهًا  املدينة  تلك  دخــلــُت  عندما 
كنت  الشهيرة،  منزلها  شرفة  ألشاهد  جولييت، 
كانوا  الناس  من  هائلة  أعــداد  أعقاب  في  أسير 
إلى  جولييت،  احلب  شهيدة  منزل  نحو  يتجهون 
معبد احلب والعشق، الستحضار قصة تغوص في 

الرومانسية حتى النخاع. 
يقع منزل جولييت في وسط املدينة، وأمامه ترى 
ساحة واسعة حتيط  بها املنازل املتالصقة من كافة 
االجتاهات، وفي تلك الساحة قرب منزل جولييت 
يوجد متثال من البرونز جلولييت قام بإنشائه الفنان 
السائحني  من  طابور  وأمامه  قسطنطيني،  نيرو 
يضعون  الصور وهم  ليلتقطوا  أتوا  الذين  والزوار 
أيديهم على موقع قلب متثالها. وهنالك ممر يؤّدي 
جدرانه  على  ُعلقت  جولييت،  منزل  ساحة  إلــى 

الرسائل التي يكتبها الزّوار جلوليت. 
تزّين جدران منزل جولييت من الداخل العديد من 
صغير  حجم  ذو  متحًفا  أيًضا  ويضم  الّرسومات، 
قبرها  إلى  باإلضافة  هذا  غرفتها،  إلى  باإلضافة 
خارج الفناء. نتيجة انتشار قصة روميو وجولييت 
الشهيرة، أصبح  هذا املنزل من أهم املناطق التي 

تستقطب الّسّياح من كافة أنحاء البالد. 
من املعالم األثرّية األخرى في املدينة، مدّرج ڤيرونا 
الروماني، الذي يقع في ساحة بيازابرا، وهو اآلن 
واحد من أفضل املعالم األثرية املشهورة في ڤيرونا 

بشكل خاص وفي إيطاليا بشكل عام.
ڤيرونا،  ملدينة  القدمية  األحياء  في  جتوالي  خالل 
على شكل  التي ُصّممت  ديلي  ساحة  إلى  دخلُت 
تعرض  التي  األكشاك  بها  تنتشر  والتي  مربع، 
هذه  بناء  ّمت  إيطالّية.   يدوّية  وأشغال  منتجات 
من  الساحة  أّمــا  م،    1368 العام  في  الّساحة 
تعد  التى  ڤيرونا  ملــادونــا  متثاًال  فتضم  األعلى 
إحدى التحف املعمارّية لفن النحت الروماني. كما 
البرج  المبيرتي، وهو  برج  جتوالي  خالل  صادفُت 
املعالم  أشهر  من  ڤيرونا، وهو  مدينة  في  األطول 

السياحّية في هذه املدينة. 
لشمالي  زيارتي  خالل  لي  حصلت  التي  املفاجأة 
إيطاليا، هو زيارتي ملدينة بريشا، والتي لم أخطط 
إّال أّن إصرار املضيفني بأن أقوم  لزيارتها أصًال، 
سيًرا  املدينة وأصعد  هذه  أدخل  جعلني  بزيارتها 
على األقدام إلى قلعتها احلصينة املثيرة. هنالك 
روايات أسطورّية مختلفة عن نشوء تلك املدينة: 
إن  أخرى  تروي  بينما  إلى هرقل،  إحداها  ُتنسب 
من طروادة احملترقة،  فّر  الــذي   (Troe) تــروي 

وصـــل إلـــى مــكــان قــريــب حيث 
بريشا اليوم وأسس هناك ألتيليا 
ــــروادة  ط مبــعــنــى   (Altilia)
أّن  أخــرى  لرواية  ووفًقا  األخــرى. 
ملك الليغوريني والذي  سيدنوس 
ــــم وادي بــو  ــــح ــــت ـــــان قــــد اق ك
البرونزي هو  العصر  في  أواخر 
مؤّسس املدينة. وينسب بعض الدارسني تأسيسها 

إلى األتروسكان.
األقــدام،  على  سيًرا  القلعة  تلك  صعدت  عندما 
لقصر  أو  آللهة  معبد  إلى  أصعد  وكأّني  شعرت 
أعلى، ومن  إلى  باستمرار  تصعد  جًدا.  ُمحّصن 
حولك األسوار واجلدران احملّصنة، واألشجار وارفة 
الّظالل، منظر ما بعده منظر، وكأنك تصعد إلى 

ما ال نهاية. 
داخلها  فــي  ألسير  القلعة،  أعلى  إلــى  وصــلــُت 
واألنفاق،  اجلــدران  تعترضك  شاسعة،  مساحات 
تشعر عندما تسير داخل تلك األسوار أّنك في أمان 
من أّي معتٍد من اخلارج. وخالل جتوالي صادفُت 
متاثيل غريبة من حجر، متاثيل ألشخاص مهزومني، 
العظام من داخل  برزت  إلى حٍد  أجسامهم هزيلة 
تلك األجساد بشكل واضح وجلّي للعيان، كذلك 
األمر بالنسبة لتمثال أسٍد مهزوم وهزيل. وعندما 
سألُت عن تلك الّتماثيل قيل لي إّن تلك القلعة 
تعّرضت حلصار طويل، ومن كانوا في داخل تلك 
القلعة ورغم صمودهم نتيجة كون القلعة حصينة 
جًدا، إّال أّنهم تعّرضوا للجوع والعطش مع مرور 
الّزمن وماتوا جميًعا نتيجة اجلوع، وتلك التماثيل 
تصّور حياة هؤالء وهم يصارعون اجلوع، وللحقيقة 
خالل  من  النفسية  حالتهم  تصوير  بدّقة  أعجبت 
تعبير وجوههم ونظراتهم التي جتمع بني ذل اجلوع 
مواجهة  في  والصمود  والعناد  جهة،  من  والقهر 
تصوير  لدقة  إضافة  هذا  أخــرى،  جهة  من  العدو 

معالم أجساد هؤالء األبطال.   
تلك  من  هابًطا  املدينة،  مركز  إلى  عدُت  عندما 
التي  لوجا  املدهشة، صادفُت ساحة  املثيرة  القلعة 
تقع في قلب املدينة والتي مت تصميمها في عصر 
مررت  كما  مستطيل،  شكل  على  وهي  النهضة 
من أمام برج الّساعة امليكانيكّية القدمية املصنوعة 

من النحاس. 
خالل جتوالي في مركز املدينة، أثار اهتمامي  مبنى  
ماريا)،  سانتا  (كاتدرائية  القدمية  الكاتدرائّية 
حيث متتاز بشكلها الدائري ذات الطابع التقليدي 
الروماني، والتي أشيدت في العصور الوسطى في 
هنالك  كما  م).    1500) عشر  اخلامس  القرن 
كنيسة حديثة بنيت على النمط القوطي واستغرق 

بناؤها مئتي عام. 
الروماني  الطريق  ذلك  مــوزي،  طريق  في  مــررُت 
القدمي الذي تصطف على جانبية اآلثار الرومانية 
القدمية، ويقودك إلى املسرح واملعبد الّلذين بنيا في 

العام 73 ق. م.
وأكرر  أشكر  وأنــا  الّساحرة  املدينة  تلك  غــادرُت 
شكري ملضيفي، الّلذان أصّرا على أن أقوم بزيارة 
إصرارهما،  لــوال  والتي  الــّســاحــرة،  املدينة  تلك 
لسافرُت وعدُت من شمالي إيطاليا دون أن أمتتع 

بجمال تلك املدينة الّساحرة وتاريخها العريق.

©2®UO�UD�≈ w�UL� w�
 ©WO�bM³�« v�≈ U�ËœUÐ s�®
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الشرطة،  بلسان  الناطقة  السمري،  لوبا  عّممت 
بياًنا على وسائل االعالم، جاء فيه: ”متّكن أفراد 
القبض  إلقاء  من  مؤّخرًا،  حيفا،  في  الّشرطة،  من 
على 3 مشتبهني عرب في العشرينات من العمر 
من املدينة، في حّي الهدار، بعد العثور بحوزتهم 
يشتبه  إذ  احلــشــيــش،  ــخــّدر  م مــن  كمّية  على 
بقيامهم في بيع وترويج املخدرات والّتحقيقات ما 
اتها  ّي زالت جارية، إلى جانب مواصلة الّشرطة فعال
لتقليص  ا  سعًي املختلفة  وحمالتها  ونشاطاتها 

مثل هذه اآلفات“.

w Ò� M � *« W�u �U  � åw {U �— Âu �ò

åUHOŠò qÝ«d* 

شأنان»  «نافيه  استاد  في  ــرًا،  مــؤّخ أقيم، 
الّثانوية مبشاركة  يوم رياضّي ملدرسة املتنّبي 
معظم طّالب املدرسة واملرّبني وطاقم املعّلمات 

واملعّلمني.
وجتهيز  اليوم  هــذا  حتضيرات  على  ــرف  أش
األستاذ  الرّياضة  ُمرّكز  املتنوّعة  احملّطات 
بولينا  ــمــون:  واملــعــّل الــفــّتــاح،  عبد  محّمد 
خطيب  صبحي  رمضاني،  إميان  طاشجيان، 
في  الرّياضّية  القاعة  وطاقم  عوض  وأمير 

املدرسة. 
وقد متّيز هذا املهرجان الرّياضي بروح تنافسّية 
عالية، وقد حصد صف الّتاسع «2» كأس 

احملطات الرياضّية بفارق بسيط عن منافسه 
العاشر «2»، وحاز صف العاشر «2» على 
زاهــر  ــّالب  ــّط ال ـــالق، كما حصل  كــأس األخ
ومنوّر عطّية  الهيجاء  أبو  وشيماء  محمود 
الرّكض  منافسات  في  فردّية  كــؤوس  على 

ملسافات مختلفة.
سعدة  بهاء  األســتــاذ  املــدرســة  مدير  وشكر 
طاقم املعّلمني في املدرسة، وخاّصًة معّلمي 

الرياضة، على جتّندهم إلجناح هذا اليوم.
احلاضرين  جميع  أعــرب  اليوم،  نهاية  وفي 
إدارًة وطّالًبا ومعّلمني عن سرورهم بنجاح هذا 
بها  حتّلى  التي  الرّياضّية  وبالرّوح  االحتفال 
املشاركون، ووعدوا بإعادة املناسبة في سنوات 

قادمة.

	U ÒO zUM �
 u D � � 5 N � �A � s � W�—U � Y � � �« ‰U L �√

…d �√ …—U ÒO � v K � 
أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الّشرطة، في بيان صادر 
لها، يوم االثنني األخير، أّنه «خالل ساعات فجر نهار االثنني 
ّمت استالم إخطار في الشرطة من قبل سائق سيارة أجرة في 
الستينّيات من عمره مفاده تعرّضه للّسطو وهو على مدخل 
اعتديا  اثنني  مدينة حيفا جنوًبا، حيث كان يقّل مسافرين 
عليه، واستوليا على سّيارته بالقوة، وفرّا هاربني، هذا وفي 
أعمال البحث التي سارعت فيها الّشرطة اّلتي هرعت إلى 
املكان، ّمت العثور على سّيارة األجرة متروكة على مقربة من 
املنطقة، بينما أعمال البحث عن املشتبهني مع التحقيقات 

بكافة التفاصيل واملالبسات ما زالت جارية».
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 WI¹b(« ÀUŁ« Êô ÊuK−�ð rJMJ�Ë WI¹b(« w� rJÐ—U	« Ë« rJzU	b« W�UC²ÝUÐ Êu³ždð
 ô  rJMJ�Ë  tOKŽ  ÿUH(«Ë  oz«b(«  ÀU??Ł«  ¡ö??Þ  …œU??Ž«  ÊËb¹dð  ÆrO�dðË  ¡ö??Þ  v??�«  WłU×Ð
 W�dý  s�  `zUBM�«Ë   U�uKF*«  Ác¼  rJO�«  Æt�  W³ÝUM*«Ë  WLzö*«  œ«u??*«  w¼  U�  Êu�dFð
  ¨Êuðd�U¼  ¡ö??Þ  sŽ  ¨œö³�«  w�  ¡UM³�«  œ«u??�Ë  Ê«u??�ô«  ‰U−�  w�  …b??z«d??�«  W�dA�«  ¨—u³LÞ

Æ«dšR� t	öÞUÐ W�dA�« X�U	 Íc�«Ë  w½bF*« ÀUŁô« ¡öD� hB�*«Ë VÝUM*« ¡öD�«
 f�U�  dNE�  ÀU???Łô«  wDF¹  ¨¡U??*U??Ð  nH��  ¨…œu???'«  w??�U??Ž  wK¹d�«  ¡ö??Þ  u??¼  Êu??ðd??�U??N??�«

 vKŽ  tð—bIÐ  eOL²¹  ÆÍuKŽ  ¡öD�Ë  wÝUÝ«  ¡öD�  Âb�²�¹Ë
 ¨ÊœUF*«  Ÿ«u??½«  qJ�  W¹UL(«  `M1  ¨WO²×²�«  vM³�UÐ  ‰U??B??ðô«

ÆÃ—U)« w�Ë qš«b�« w� ÀUŁô« vKŽ Âb�²�¹
 ‚UB²�ôUÐ  “U²1  ¨W??×??z«—  Í«  ÊËœ  ∫Êuðd�UN�«  ¡ö??Þ   «e??O??2
 b¹b(« ¨ÂuOM*ô« ¨b¹b(« ¨ÊœUF*« q¦� ∫WHK²�*« WO²×²�« v³M�UÐ
 ¨·UH'«  l¹dÝ  ÆUJ¹U�—uH�«Ë  pO�«dO��«¨p²OÝö³�«  ¨sHK−*«
 W¾O³K� o¹b ¨Â«b�²Ýö� e¼Uł Æ U�ËdJ�«Ë ’Ud�« s� Ì‰Uš

ÆÂb�²�*«Ë
∫oO³D²�« WI¹dÞ

∫¡öD�«  «Ëœ«Ë ÀUŁô« dOC×²�
 b�Q²�« V−¹ ¡öD�UÐ ¡b³�« q³	 ∫Íb¹b(« ÊbF*« s� ÀUŁ« ¡öD�

 «uK¹“«  Æ©32≠1  ®—u³LÞ  s�  nH��  Â«b�²ÝUÐ  ¨Êu¼b�«  «uK¹“«  ¨·U??łË  nOE½  ÀU??Łô«  s�
 ©…dHMB�«®ÃUłe�«  ‚—ËË W¹–ôu� …Uýd� Â«b�²ÝUÐ V¹dž r�ł q�Ë ¨√bB�«Ë ŒUÝËô«
 s�  UI³Þ 3≠2  ¡öDÐ «u�u	 Æ¡U*UÐ tK�GÐ «u�u	 p� bFÐË W½uAš d¦�√ `DÝ_« qF'

 WO½U¦�« WI³D�« oO³Dð bMŽ 5²ŽUÝ v²Š —UE²½ôUÐ vu¹ ¨wzU� ”UÝ« vKŽ Êuðd�U¼
∫ÂuOM*ô«Ë sHK−*« b¹b(« ¡öD�

 —u³LÞ s� nH�� Â«b�²ÝUÐ ŒU??ÝËô«Ë ¨ u¹e�«  s� ÀU??Łô« nOEMð V−¹ TOý q� q³	 
 Ë« W¹–ôu� …Uýd� Â«b�²ÝUÐ ÀUŁô« tłË nOEM²Ð «u�u	 ¨ Áb��Q²*« œ«u*« «uK¹“« Æ©32≠1®
 W�«“«Ë UOK� ŒUÝËô« W�«“« v²Š Ë« W½uAš d¦�√ `DÝ_« qF' …dHMB�« ‚—Ë Â«b�²ÝUÐ
 vKŽ Êuðd�UN�« s�  UI³Þ 3≠2  oO³DðË ¡U*UÐ ÀUŁô« nOEM²Ð «u�u	 p�– bFÐ Æ …b��_«

 ÆWO½U¦�« WI³D�« oO³Dð bMŽ 5²ŽUÝ v²Š —UE²½ôUÐ vu¹ ÆwzU� ”UÝ«
 ¨W�UłË WHOE½ ÀUŁô« WFD	 Ê« s� b�Q²�« vłd¹ ¡öD�« WOKLFÐ ¡b³�« q³	 ∫UJ¹U�—uH�« ¡öD�
 nOEM²Ð  «u�u	  p�–  bFÐ  ¨W½uAš  d¦�√  `DÝ_«  qF'  …dHMB�«  ‚—Ë  Â«b�²ÝUÐ  «u�u	
 v²Š —UE²½ôUÐ vu¹ ÆwzU� ”UÝ« vKŽ Êuðd�UN�« s�  UI³Þ 3≠2 oO³DðË ¡U*UÐ ÀUŁô«

 ÆWO½U¦�« WI³D�« oO³Dð bMŽ 5²ŽUÝ
∫¡öD�« WI¹dÞ

Æ%15≠%10 ?Ð ¡U*UÐ nH�Ô¹ WłU(« XC²	« «–« ¨Â«b�²Ýö� e¼Uł ¡öD�«
ÆÂ«b�²Ýô« ‰öšË Â«b�²Ýô« q³	 «bOł p¹d×²�« V−¹

Æ…UýdH�«  U�öŽË —UŁ¬ lM* ¨w−MHÝ« d�Ë— Â«b�²ÝUÐ vu¹ …dO³J�«  UŠU�*« ¡öD�

∫oKDÔðË XMOLA�« WŽuL−� l ÒÝuÔðË  U¹ö×²�« r�UŽ qšbð UðU?Ñ?Þu¹ ¨ÊUC�— dNý W³ÝUM0
 XMOLý  U¹ö% WŽuL−� – XMOLA�«  U¹ö% WŽuL−�

w²O³�« dOC×²K� …uKŠ
bMN�« “uł X¹“ vKŽ Íu²% w²�« ‚u��« w� …bOŠu�« – WÒOðU³½ XMOLýË

 WŽuL−�  ¨XIKÞ√  ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0Ë  XMOLA�«  ‚uÝ  w�  UNÞUA½  UðU?Ñ?Þu¹  XF ÒÝË
 VJ�Ôð ¨s Ò��Ôð – w²O³�« dOC×²K� …uKŠ XMOLý  U¹ö% qLAð w²�« XMOLA�«  U¹ö%
 …bOŠu�« w¼Ë ¨WÒOðU³½ XMOLý UðU?Ñ?Þu¹ W³K×� XIKÞ√ ¨W�U{ùUÐ ÆÂÒbI ÔðË œ Òd³Ôð ¨V�«u	 w�

ÆqO�M�« X¹“ ÊËbÐË bMN�« “uł X¹“ ”UÝ« vKŽ ‚u��« w�
 dO�uð v�≈ ·bN¹ UðU?Ñ?Þu¹ w� b¹b−²�« Ê≈ò ∫UðU?Ñ?Þu¹ W³K; ÂUF�« d¹b*« ¨ËÇËdÝ Â«— ‰U	Ë
 Z�b�« ÆW¹cž_« ‚uÝ w� ÂuO�« UÎ³KÞ d¦�_« —u�_« bŠ√ d³²F¹ Íc�«Ë ¨a³D*« qLŽ w� WŠ«d�«

ÆWÒOIOIŠ W�UC� WLO	 pKN²�*« `M1 dOC×²�« W�uNÝË X	u�« w� dO�u²�« 5Ð
 XMOLA�«   UBK WŽuL−� ‚öÞù dýU³� —«dL²Ý≈ u¼ ‚öÞù« «c¼ ÊQÐ ËÇËdÝ d�–Ë
 Èb�  vKŽ  ¨XMOLA�«  ‚u??Ý  ÊuJ�  œuF¹  «c??¼Ë  ¨5JKN²�*«  Èb??�  U?? ÎF??Ý«Ë  ôU³	≈  X??	ô  w²�«

Æ…“—U³�« WOI¹u�²�«  öL(«Ë  U−²M*« ‰U−� w� b¹b−²�« Â«bF½SÐ eÒO9 ¨ «uMÝ
 ¨tO�ËdÐ  .d??�  ∫ U??¹ö??%  3  qLAð  UðU?Ñ?Þu¹  s??�  …b??¹b??'«  XMOLA�«   U??¹ö??%  WŽuL−�
 u¼ tKF� V−¹ U� q� Æw²O³�« dOC×²K� …uKŠ XMOLý ”UÝ√ vKŽ ¨UðuJM�Ë qO�«d� Êö�

ÆUN1bIðË U¼b¹d³ð ¨.bI²�« ”ËR� w� UN³JÝ ¨UNMO��ð
ÆUN½uIAFð w²�«  ULFD�UÐ dOC×²�« WF¹dÝË WKNÝ XMOÒLý  U¹ö% WŽuL−�

 ”UÝ√ vKŽ …bOŠu�« w¼Ë ¨WÒOðU³½ XMOLý œö³�« w� … Òd� ‰Ë_ UðU?Ñ?Þu¹ XIKÞ√ ¨W�U{ùUÐ
 UN½√  U ÎLKŽ  W�b²F�  …Ëö×ÐË  ¨WO�UŽ  …œu−Ð  XMOLý  ÆqO�M�«  X¹“  ÊËbÐË  bMN�«  “uł  X¹“

ÆrFD�«  «—U³²š≈ w� WO�UŽ  U�öŽ vKŽ XKBŠË
lO³�« ◊UI½ lOLł w� …dÒ�u²�

 XOÐ s� ¡U�MK� b¹b'« dDF�« UNCOVER MUSK EÆDÆP
s¹ôdO�

∫oKDÔð s¹ôdO� ¨UNCOVER dDŽ tIÒIŠ Íc�« ÕU−M�« bFÐ
¡U�MK� b¹b'« dDF�« UNCOVER MUSK

∫dDF�« nË
  uLłd³�«  W×z«—  ÊuIAM²�ð  W¹«bÐ
 w²�« ¡U??C??O??³??�« —u???¼e???�« l??� W??L??ŽU??M??�«
 VK	 ÆW?? ÒO??�??½U??�Ë— W??�U??¼ U?? ÎF??� q?? ÒJ??A??ð
 W	UÐ  nAJ¹Ë  W�U�H�«  nOCÔ¹  dDF�«
 Í—u??'« ¨o??³??½e??�« s??� W??½ Òu??K??�Ë W¾OK�
 W??¹U??N??M??�« w????� Æl?????z«d?????�« 5???L???ÝU???O???�«Ë
 l� W?? Ò¹u??I??�« p??�??*« W??×??z«— r??�d??×??�??ð
 ÊU×M1 s¹cK�« w	« Òd�«Ë ÒwMG�« d³MF�«
ÆÂuO�« WKOÞ p	 ÒuD¹ UÎO Ò�Š « ÎdOŁQð dDF�«

∫UNCOVER MUSK EÆDÆP
 ¨Í—u'« ¨o³½e�« ¨¡UCO³�« —u¼e�« ¨ uLłd³�« `z«Ë— Z�b¹ b¹b'« UNCOVER  dDŽ
…—U²�*« —uDF�«   Òö×�Ë ÊUšd�²� dO³A*« ¨Â—UH�«  UJ³ý w� dÒ�u²�  Æd³MF�«Ë p�*« ¨5LÝUO�«

ÂÒbIð XOKŽ fO/ tO�U�
ÊUC�d� WÒ¹bOKIð W¹ö% – åU²O²�«ò WÒOL�LÝ WHË

 tMŽ vÒK�²½ Íc�« wŠU³B�« XOKŽ fO/ tO�U� ÊU−M� u¼ ¨ÊUC�— w� t� ‚U²A½ U� d¦�√
 fO/  tO�U�  Òd�¹  Æ—UD�ù«  W³łË  bFÐ  t�UAð—ù  ‚u²½Ë  —UNM�«  w�  ÂuB�«   UŽUÝ  ‰öš
 lOLł W¾MN²� WdH�« eN²MðË ¨—UD�ù« W³łË bFÐ WÒOKzUF�« åWLÒK�«ò s� « Î¡eł ÊuJð Ê√ XOKŽ
 ŸU²L²Ýô« rJMJ1 …eÒO2Ë WÒ¹bOKIð W¹ö×²� WHË rJ� ÂÒbIðË qOCH�« dNA�UÐ UNOJKN²��

∫åU²O²�«ò WÒOL�LÝ WHË – XOKŽ fO/ tO�U� ÊU−M� l� UNÐ

∫d¹œUI*«
hÒL×� r�LÝ lÐ—Ë ”Q�

ŒuHM� “—√ ”ËR� 4
…bÐ“ Â«—Ç 50

W×�UÞË …dO³� XOKŽ fO/ tO�U� WIFK�

∫dOC×²�« WI¹dÞ
 l�  XOKŽ  fO/  tO�U�Ë  q�F�«  ¨dJ��«  ¨…Ëö??(«  ¨…bÐe�«  V¹Ëc²Ð  ÂuI½  WzœU¼  —U½  vKŽ
 jK�Ð  ÂuI½  ¡U??ŽË  w�  Æ—UM�«  THD½  Æ UŽUI�  W¹ƒdÐ  √b³½  Ê√  v??�≈  UNJ¹d%  w�  —«dL²Ýô«
 Æ«ÎbÒOł   U½uJ*«  lOLł  åq³$ò  rŁ  jOK)«  nOC½Ë  ŒuHM*«  “—_«  l�  hÒL;«  r�L��«
 UN�d²½Ë ÊuK¹UM�UÐ WÒOMOB�« w ÒDG½ rŁ «ÎbÒOł åUNBÐ—ò Ë U¼Òb0 ÂuI½Ë WÒOMO w� UNFC½
 åUNBÐ—ò Ë WOMOB�«  w� UNJŽbÐ ÂuI½ Ê√  rN*«  s� Æ ÒVKBð Ê√  v�≈  W�dG�«  …—«d??Š Wł—bÐ

°UNFODIð bMŽ WÒO�L��« XÒ²H²ð ô w� «ÎbÒOł
 .d� ÊUC�—Ë UM¼Ë W Ò×

wFO³Þ q�Ž …dO³� oŽö� 3
…ËöŠ ”Q�

 d ÒJÝ …dO³� oŽö� 3

 WO�UH²Š« WK×Ð ÊUC�— dNý s� ‰Ë_« Ÿu³Ýô« `²²Hð Á—UÞ W³K×�
.d� ÊUC�— W¾MNð l� WO½uðdJ�« VOK(«  «u³F� WUš

·u½ nOý d²ÝU� …œUOIÐ WFÝ«u�« wND�«  UO�UFH� ·UCð …uD)« Ác¼
 s� W??Žu??L??−??0 Á—U?????Þ d??L??²??�??ð ¨ÊU???C???�— d??N??ý W??³??ÝU??M??0
 Ÿu??³??Ý_«  `²²HðË  wÐdF�«  lL²−*UÐ  W??U??)«   UO�UFH�«
 vKŽ .d� ÊUC�— W¾MNð l� „—U³*« ÊUC�— dNý s� ‰Ë_«
  «u³Ž  vKŽ  W¾MN²�«  dNEðË  ÆWO½uðdJ�«  VOK(«   «u??³??Ž
 lO³�« ◊UI½ w� Ÿ“uð w²�«Ë d²� 2 WF�Ð WO½uðdJ�« VOK(«

Æ…œËb×� WO�UH²Š« WK×Ð wÐdF�« jÝu�« w�
 w²�«  W??F??Ý«u??�«  w??N??D??�«   UO�UFH�  …u??D??)«  Ác???¼  ·U??C??ðË
 ¨nOý  d²ÝU�  …ezU�  …œUOIÐ  ÂU??¹_«  Ác¼  w�  Á—U??Þ  UN{dFð
 W³łu�  WU)«   UHu�«  s�  WŽuL−�  ÂbIð  YOŠ  ¨·u??½

Æ—UD�ù«
  U−²M* WO�UŽ „öN²Ý« …dOðuÐ eOL²¹ ÊUC�— dNý  Ê« d�cÔ¹
 w� “U²ł« Íc�«Ë ¨© —užuO�«® 6K�«Ë XMOLA�« q¦� VOK(«
 s� WŽuL−0 t{dŽ -Ë ¨Á—U??Þ  w� …—u??Ł  …dOš_«  …d²H�«
 VOK(«   U−²M�  w	U³�  tÐUA�  qJAÐË  ¨WHKž_«Ë  ÂU−Š_«

ÆWE�UŠ œ«u� vKŽ Íu²×¹ ô 6K�« UC¹√ ¨Á—UÞ W³K×� s�
 Á—U??Þ  w??�  w??Ðd??F??�«  j??Ýu??�«  o¹u�ð  d??¹b??�  ¨  WM�U¦Ž  qOKł

 U½—d	  ¨  W³ÝUM*«  ÁcNÐË  ¨qOCH�«  ÊUC�—  dNý  ‰uK×Ð  W�UŽ  UMFL²−�  TMN½  W¹«bÐ”  ∫‰U	
 ÊUC�— dNý ‰öš ‰b³²�ð Ê«Ë UNŽu½ s� v�Ë_« w¼ …uDš vKŽ Â«b	ù« Á—UÞ W³K×� w�
 jI�  Ác¼  ÆÊUC�—  dNý  W³ÝUM0  W¾MNð  qL%  WUš  ÈdšQÐ  WO½uðdJ�«  VOK(«  …u³Ž
 WO�UI¦�«  «eOL*« l� VÝUM²ð w²�« WU)« 5�UC*« s� r�UŽ ÃU²½ô …—UÞ w� UM	dÞ ÈbŠ≈
 ÷dFÐ dL²�MÝ ¨wÐdF�« pKN²�*« U½œ ÒuŽ UL�Ë ¨wÐdF�« lL²−*UÐ WU)« WO�öN²Ýô«Ë
 bý√  o??�Ë  UNłU²½«Ë  U¼d¹uD²Ð  ÂuI½  w²�«  ¨VOK(«   U−²M*  …c¹cK�«Ë  WÒO×B�«  qz«b³�«

 Æ…œu'«Ë dO¹UF*«





2016 Ê«d¹eŠ 10 WFL'« 60

.d?????J?????�« ÊU????????C????????�— W?????³?????ÝU?????M?????0 …e??????O??????2 W????K????L????Š w????????� d????????ðËU????????Ý
 WONA�«  U³łu�« œ«bŽUÐ ÂuI½ ¨qOCH�« dNA�« «c¼ ‰öš t½ôË ¨ÊUC�— dNý ‰uKŠ l�

Æq�«u²� qJAÐ qLŽ WO½UJ�«Ë …dO³� W�UÞ Ë– Êd� v�« ÃU²% w²�«Ë UO�u¹

 W³ÝUM0Ë œö³�« w� a³D�«Ë eO³)«  «Ëœ« lOMBð ‰U−� w� …bz«d�« W�—U*« ¨dðËUÝ W�—U�
 eO³š  «Ëœ« W�“— vKŽ qB×½ U¼—UÞ« w� ¨ …eO2 WKL×Ð oKDMð .dJ�« ÊUC�— dNý ÂËb�
  «Ëœ«  W??�“—  ÆdðËUÝ  W�—U�  Ê«d??�«  s�  b??Š«Ë  ¡«d??ý  bMŽ  W¹b¼  “Ê—uł  s¹d�”  W�—U�  s�
 l� g½« 26  dDIÐ ◊UD½ V�U� ¨W�«“ö� qÐU� ŸU� l� ÈuKŠ V�U� 12  vKŽ Íu²% eO³)«
 o�«d*«  rÝô« «d²J�«  ÆpFJK� lÞU�Ë W�«“ö� qÐU� ŸU� l� dzUDHK� V�U�  ¨qL×K� Ìb¹√Ë ¡UDž
 nOCð  œö³�« w� “dðËUÝ” ?� W¹dB(« …œ—u²�*« ¨ …œu'« WO�UŽ WOzUÐdNJ�«  «Ëœô« qJ�
 Ê«d�_« vKŽ qJOý 199  W�U{≈ l� W�UH�  «uMÝ 3  rJ×M9Ë ¨ WKL(« vKŽ UÎO�H½ « Î¡Ëb¼
 …bz«d�«  W�—U*«  Sauter   Æ  rÝ 70  ¨60  ¨50  ÷dFÐ W−�b*«  Ê«d??�_«  vKŽ 299  Ë√  WOM³*«
 Y¹b(« rOLB²�«Ë WI¦�«Ë …œu'UÐ “U²9 Êu×B�«  U¹öłË e³)« ¨wND�« hBð w�
 WOHzUþu�« UOłu�uMJ²�UÐ “U²9 “dðËUÝ”  Ułu²M� Æ5M��«  «dAŽ cM� ¨œö³�« w� ŸU³ðË

  U¹ö'«  q¦�  …UO(«  …œuł  s�%  w²�«Ë  Â«b²Ýô«  W�uN�ÐË
 „öN²Ý«Ë WIO�œ 27 ‰öš ¨WF¹d��« nOEM²�«Ë wK'« Z�«dÐ l�
 l� Ê«d�√ ¨Wł—œ 70 w� rOIF²�« Z�U½dÐ ¨jI� ÁUO*« s�  «d²� 6.5
 e³)«Ë  wNDK�  wJOðU�uðË√  Z�U½dÐ  ¨Í—«d??(«  qOK×²�UÐ  nOEMð
 v�≈  qB¹  ozU�œ  4  ‰ö??š®  l¹dÝ  5�ð  ¨ ö???�_«  s�  WŽuL−*

Æ©U¼dOžË W¹u¾� Wł—œ 250 …—«dŠ Wł—œ
 ÊU???????????J???????????�ùU???????????Ð
 s??� …œU?????H?????²?????Ýô«
 w????� W????????K????????L????????(«
  «Ëœ_«   U??J??³??ý
 W?????O?????zU?????Ðd?????N?????J?????�«
 X????????O????????½«u????????(«Ë
 w???� …—U???????²??????????????*«
 Æœö????³????�« ¡U?????×?????½«
 W???¹—U???Ý W???K???L???(«
 v???²???Š ‰U?????????−?????????*«
 v²Š Ë« 18.6.16

ÆÊËe*« –UH½

 W�dý r??¼U??�??ð ¨q??O??C??H??�« ÊU??C??�— d??N??ý W??³??ÝU??M??0
 X�—U� W³OÞ ÊUłdN� W¹UŽ— w� dMð—UÐ  ôUBðô«
 WM¹b�  w??�  ÊU??C??�—  dNý  ‰«u??Þ  ÂUI¹  Íc??�«  rC�«
 ¡«u??ł_«  ¡U??H??{ô  p??�–Ë  ¨W1bI�«  …bK³�«  w??�  W³OD�«
 dNA�UÐ  Î¡UH²Š«  WM¹b*«  vKŽ  WÒO�UH²Šô«Ë  WÒO½U1ô«

Æ.dJ�«
 …b??¹b??Ž  U??ÞU??A??½Ë ÷Ëd????Ž ÊU??łd??N??*« s??L??C??²??¹Ë
 w� U0 ¨WÒ¹dLF�« `z«dA�« W�UJ� WB ÒB� WŽuM²�Ë
  U{ËdŽË  Âe²K*«  »dD�«Ë  WÒOM¹b�«  bOýU½_«  p�–
 ‰U??L??Ž√Ë  Íb??O??�u??�  »√  b??½U??²??ÝË  ULMOÝË  W?? ÒO??Šd??�??�
 V½Uł v???�≈ ¨U??¼d??O??žË w??ð«u??J??Š ÷d???ŽË W?? ÒO??½«u??K??N??Ð
 W×KB* W?? ÒO??K??;«  U??−??²??M??*« n??K??²????� l??O??Ð „U???A???�√
Æ¡«uÝ ÌbŠ vKŽ ÊUJ��«Ë WÒ¹—U−²�«  ö;« »U×�√

 wÐdF�«  lL²−LK�  o¹u�²�«  r��  d¹b�  ¨ÍËb??Ž  b³Ž
 œuF¹ Ê√ vM9√Ë ¨.dJ�« dNA�« ‰uK×Ð WÒO�öÝô« W�_« W�U� TM¼√ò ∫‰U� ¨dMð—UÐ W�dý w�
 WÒO−Oð«d²Ý«  —U??Þ«  w�  wðQð  rC�«  ÊUłdN*«  «c¼  w�  UM²�—UA�  ÆÂö��«Ë  dO)UÐ  UMOKŽ
 X% ¨W Ò�U)« tðU³ÝUM�Ë tðôUH²Š« lOLł w� wÐdF�« lL²−*« W�—UA� w� dMð—UÐ W�dý
 w� rN�¹ ÎUÒOŽUL²ł« Î «bFÐ qL% WÒOIOIŠ W�«dý ¡UMÐ ·bNÐ p�–Ë ¨å…UO(« „—UA²½ò —UFý
 w� W�—UALK� WIDM*« w� ÊUJ��« W�U� ÍËbŽ UŽœË ÆåwÐdF�« —uNL'« l�  U�öF�« bOÞuð

ÆlOL'« rzöð w²�«Ë UNMLC²¹ w²�« …b¹bF�«  UO�UFH�UÐ ŸU²L²Ýô«Ë ÊUłdN*«

 BLU  W�UD�«  »ËdA�  l�  ez«uł  UN³FK�  s¹—U³ł
 Ác¼Ë  ¨5JKN²�*«  —uNL'  WLC�«  WO½öŽô«  tðöL×Ð  BLU  W�UD�«  »ËdA�  dL²�¹
 »UA�« r−M�« l� “ez«uł UN³FK� s¹—U³ł” WKLŠ oKÞ« ¨.dJ�« ÊUC�— dNý W³ÝUM0 …d*«

Æs¹—U³ł bL×�
„uÐ  fOH�«  w�  W�UD�«  »ËdA*  WOLÝd�«  W×HB�«  o¹dÞ  sŽ  r²ð  WKL(«  w�  W�—UA*«

¨   BLUARAB
 ¨Ë—uO�«  W�uDÐ  sŽ  WK¾Ý«  sLC²ð   U¼u¹bO�  lÞUI�  s¹—U³ł  bL×�  ÂbI¹  UN�öš  s??�Ë
 r²²Ý  W×O×B�«  W??Ðu??łô«  »U??×??�«  5??Ð  ¨ U³OIF²�  W??Ðu??łô«  WÐU²J�  u??Žb??�  —u??N??L??'«Ë
 ¨»U�— WFÐ—_ l�²ð …eO2Ë …dšU� qIŠ …—UOÝ ∫q¦� W¹UGK� WLO� ez«uł vKŽ  UÐu×Ý
 ¨W�UI½  VOÝ«uŠ  ¨  PlayStation  ¨UÐUÞ  v�«   öŠ—  ¨UOMO�uKÝË  UOð«ËdJ�  WLEM�  WKŠ—

ÆU¼dOžË BLU W�UD�« »ËdA� ¨BLU  «œ«dÐ ¨WO�– nð«u¼
  U²�ô vKŽ  U½öŽ« qLAð ÊöŽô«Ë W¹UŽbK� ULÝ W�dý q³�  s� —«bð w²�« WO½öŽô« WKL(«

Æ n×B�«Ë u¹œ«d�« ¨wŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ýË X½d²½ô« l�«u� ¨Ÿ—«uA�«

 ËdLŽUHý  XO�ö� wM�R* …b¹bł W�bš
å …UOŠò wKO� w³Þ e�d� 

 ÂbI¹  Íc??�«  å…U??O??Šò  wKOK�«  w³D�«  e??�d??*«  l??�  WO�UHð«  …d??O??š_«  W???½Ëü«  w??�  XO�ö�   bIŽ
 Âu¹  s�  qLF¹Ë  i¹d9   U�bš  ¨W¹d³�   U�u×�  ¨WO³Þ  WM¹UF�  q¦�  Δ—«u??Þ   U�bš
 ÂU¹√ ¨©w�U²�« ÂuO�« s�® ÎUŠU³� 7∫00 ‰« v²ŠË Î¡U�� 16∫00 WŽU��« s� ¡UFÐ—_«Ë bŠ_«
 ‰öšË ©w�U²�«  ÂuO�«  s�® ÎUŠU³� 7∫00  ‰«  v²ŠË 19∫00  s� fOL)«Ë ¡UŁö¦�«  5MŁô«
 bOF�« Âu¹ «Ø bŠ_« Âu¹ ÕU³� 7∫00 v²ŠË Î«dNþ 14∫00 WŽU��« s� œUOŽô«Ë X³��« ÂU¹√

Æq�«u²� qJAÐ
 e�«d�Ë  «œUOŽ WJ³ý ‰öš s� WO×�Ë WO³Þ  U�bš WŽuL−� ËdLŽUHý XO�ö� d�uð
 VÞ  U�bš ËdLŽUHý XO�ö� ÂbIð YOŠ ¨WB²*«  WO³D�«  r�«uD�«  dN�√  b¹  vKŽË WO³Þ
 d¹uBð ¨UOÐ«dðËeO� ¨ ôU−*« v²ý w� wBBð VÞ ¨qHD�« —uDðË ‰UHÞú� VÞ ¨WKzUŽ

ÆWO³D�«  U�b)« s� U¼dOžË 5KI²�� ¡U³Þ√ ¨tFý«Ë
 d�uð  ”U???Ý_«  «c??¼  vKŽË  wÐdF�«  lL²−LK�  W¹e�d�  WM¹b�  d³²Fð  ËdLŽUHý  WM¹b�  Ê«
 b¹  vKŽË  WM¹b*«  w�   U�b)«  s�  WŽuM²�Ë  …dO³�  WŽuL−�  XO�ö�  WO×B�«  WŽuL−*«
 WO³D�« e�«d*«Ë  «œUOF�« WŽuL−� ‰öš s� dO³� qJAÐ dNE¹ d�_« «c¼Ë w³Þ r�UÞ qC�√
 v�« W�U{ôUÐ WKzUŽ ¡U³Þ√ 8 s� d¦�√ W¹e�d*« …œUOF�« w� qLF¹ YOŠ ¨WM¹b*« w� …œułu*«
 VO³Þ ¨WOÝU�×K� VO³Þ ¨¡UF�ô« ÷«d�√ ¨bKł VO³Þ ¨WOzU�½ ÷«d�√ ¡U³Þ√ ¨‰UHÞ√ ¡U³Þ√
 —uD²� e�dL� VDK�  WI�«d�  U�bš …œUOF�«  d�uð UL� ¨‰UHÞú� 5¹—UA²Ý« ¡U³Þ√  ¨ÂUEŽ
  U�bš ¨i¹d9 r�UÞ ¨WO�bO� ¨wFO³D�«  ÃöF�«  e�d� ¨wHOþu²�«  ÃöF�«  e�d� ¨qHD�«

 ÆbŠ«Ë vM³� w� UNFOLł  U�b)« s� U¼dOžË WO³²J�
 qLF½ ò  ∫  ÎözU�  Õd� XO�ö� w� wÐdF�«  jÝuK�  o¹u�²�«  d¹b� –  ÍËb³�«  Z¹d�  bL×� 
 vKŽ U½cš√  UM½_ ¨œö³�«  w�  WOÐdF�«   «bK³�«  v²ý w� UMðU�bš e¹eFð vKŽ dL²�� qJAÐ
 qOK�«   UŽUÝ  ‰ö??šË  ÂuO�«   UŽUÝ  ‰«u??Þ  UMOM�R*  qC�_«  W�b)«  .bIð  WLN�  UMIðUŽ
 rN²×BÐ W¹UMF�« h¹ U0 ËdLŽUHý w�U¼_ ‰Ë_« Ê«uMF�« ÎULz«œ ÂuJ½ Ê√ U½d�¹Ë Î̈UC¹«

åÆw×� …UOŠ j/ vKŽ WE�U;UÐË

 s¹býd� qO¼Q²� UŽËdA� oKDð —UMH�«
włu�uMJ²�« rOKF²�« w�

 ‚öÞ≈ sŽ ≠ wÐdF�« lL²−*« w� qLF�« ’d� e¹eF²� – ©ÊU¹— e�«d�® —UMH�« W�dý XMKŽ√
 rOKF²K�  s¹býd�  qO¼QðË  œ«b??Ž«  w�  q¦L²¹  ¨f�dA�«Ë  “Ë—b�UÐ  ’Uš  wLOKFð  ŸËdA�
 ”—«b*« w� f¹—b²K� rOKF²�« “UNł w� UIŠô nOþu²�«  UOC²I* ¨åתקשובò włu�uMJ²�«

ÆW¹u½U¦�«
 ¨åu¹œ« »uð ò W�dý UNOKŽ ·«dýô«Ë UNð—«œ« v�u²ð …—Ëœ å—UMH�«ò XLE½ ÷dG�« «cN�Ë
 WBB� w¼Ë ÆÍuOK)«Ë »uÝU(«  U�uEM� w� hB²ð ¨·—UF*« …—«“Ë s� nKJ²Ð
 W�U�  s�  ÎU�—UA�  ©25®  …—Ëb???�«  rCðË  Æ‰U??−??*«  «cNÐ  ÊuKLFOÝ  s¹cK�«  ‰U??łd??�«Ë  ¡U�MK�

ÆWŽUÝ ©360® rOKF²�« …b� mK³ðË ¨WO��dA�«Ë W¹“—b�«  «bK³�«
 q�dJ�«Ë  qOK'«  s�   UOK�_«  ¡UMÐ√  nOþuðË  Z�b�  ¨q�Uý  qO¼Qð  v??�«  ŸËdA*«  ·bN¹Ë

r�� —UÞ≈ w� ¨WHK²*«  U�ÝR*«Ë ”—«b*« w� włu�uMJ²�« rOKF²�UÐ
Æåתקשובò

 WOÐd²�UÐ …œUNý vKŽ ÊuK�UŠ Êu−¹dš r¼ …—Ëb�« w� Êu�—UA*« Ê« v�« …—Uýù« —b−¹
 ÆÃU�b½ö�  W�d�  rN�U�√Ë  ¨·—U??F??*«  …—«“Ë  w�  ÃU??�b??½ô«  s�  «uMJL²¹  r�  s2  ¨rOKF²�«Ë
 …—Ëb�«  Ác¼  s�  Êu³�²J¹Ë  ¨rOKF²�«  w�  WÐd−²�«Ë  W�dF*«  rN²³Fł  w�  ÊuKL×¹  ¡ôR??¼Ë

ÆW�“ö�« WOMN*«  «Ëœ_«
 ¡«—“u???�«  f??O??z— V²J� ¨œU??B??²??�ô«  …—«“Ë s??� ·«d????ý«Ë …—œU??³??0 –  ÊU???¹— e??�«d??� –—UMH�«

ÆqOz«dÝ« XM¹ułË wKOz«dÝô«

∫å…UO(« „—UA²½ ÊUC�— w�ò —UFý X%
 ÊUłdN� W¹UŽ— w� r¼U�ðË ÊUC�dÐ wH²% dMð—UÐ

X�—U� W³OÞ

∫ÊUC�— dNý W³ÝUM0
 —UFý X% …dO¦�Ë W�Uš WKLŠ oKDÔð ôu�≠U�u�

åUO½b�« Èu�Ð UN³×²Ð w�« ”UM�« l� ÊUC�—ò
 

 W???K???L???(«  o?????�«d?????ð  •
 W??O??½«b??O??�  U???O???�U???F???�
  …dO¦�  W??O??�U??²??O??−??¹œË
  U????J????³????ý d????????³????????ŽË
 WOŽUL²łô«  q�«u²�«
 uŽbð U??¼—U??Þ« w??�Ë ¨
 v?????�« 5????J????K????N????²????�????*«
 r??N??ðU??E??( W???�—U???A???�
 ÊUC�—  w�  W�U)«
 —UD�≈ W³łuÐ “uH�«Ë
 ’Uý_«  l�  W¹b¼

rN½u³% s¹c�«

 d???N???ý W?????³?????ÝU?????M?????0
 ”UM�« l� ÊUC�—ò —UFý X% …dO¦�Ë …eO2 WKL×Ð ôu�≠U�u� W�dý  XIKÞ« ¨ÊUC�—
 å…UO(« rFÞò WKLŠ dýU³� qJAÐË qLJ²� …uD)« Ác¼ wðQðË ¨åUO½b�« Èu�Ð UN³×²Ð w�«

 ÆwÐdF�« lL²−*« w� …dOš_« dNýô« w� ôu�≠U�u� t²IKÞ√ Íc�«
 ¨ÊUC�—  dNA�  WBB�  …eHK²�  W¹UŽœ  qLAð  WO½öŽ«  WKLŠ  WOI¹u�²�«  …uD)«  o�«dð
 —U??D??�ù« W??³??łË v??K??Ž w??K??zU??F??�« ¡U??I??K??�« w??� …d??O??¦??*«Ë …b??O??F??�??�«  U??E??×??K??�« t??O??� dNEð Y??O??Š
 Èu�Ð  UN³×M�  w�«  ”UM�«  l�  ÊUC�—  w�  ÊuJ½  U�bMŽò  t½UÐ  lOL'«  d�Óc Ô¹Ë  ¨w½UC�d�«
 WOÐdF�«  WGK�«  w�  …b??z«d??�«  X½d²½ô«  l�«u�  d³Ž  …eHK²*«  W¹UŽb�«  ÷d??Ž  r²OÝË  ÆåUO½b�«

Æ WOŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ýË
 uŽbð  U¼—UÞ≈  w�  …dO¦�  WO�U²O−¹œ  WO�UF�  ôu�≠U�u�  W�dý  rEMð  ¨p??�–  v??�≈  W�U{ùUÐ
Cocacola≠ WO�UFH�« l�u� ‰öš s� ÊUC�— w� W�U)« rNðUE( W�—UA* 5JKN²�*«

Æt½Ë—U²¹ Íc�« ÊUJ*« w� WKzUF�« l� —UD�≈ W³łuÐ “uH�«Ë  momentsÆcoÆil
 —uNLł  uŽbð  w²�«Ë   WOÐdF�«   «bK³�«  w�  …dO¦�  WO½«bO�  WO�UF�   W�dA�«  oKDÔ²Ý   UL�
 ôu�≠U�u� s� dO¦*« d¹uB²�« l�u0 ŸU²L²Ýô«Ë ‰u�uK� —UD�ù« W³łË bFÐ 5JKN²�*«
  W�dA�«  wÐËbM� ¡UI�  s� 5JKN²�*«  sJ9 w²�«  WO�U²O−¹b�«  WO�UFH�«  l� výUL²¹ Íc�«Ë

ÆWKzUF�« l� W¹b¼ —UD�≈ W³łuÐ UC¹« “uH�«Ë
 UL�å∫‰U�  ôu�  U�u�  w�  Èd??š√   UŽUD�Ë  wÐdF�«  lL²−LK�  o¹u�ð  d¹b�  ¨WO�dý  ÂöÝ  
 …dO¦�Ë  WOBý  WÐd&  5JKN²�LK�  ÂbIð  ôu�  U�u�  ¨ÊUC�—  dNý  ‰öšË   ÂUŽ  q�  w�
 ÊuLC*« YOŠ s� WOMž ÊUC�— w� W�Uš WO�UF� .bI²� ¡«bFÝ s×½ ÆW�—ULK� WMK²×�Ë
 Êu³×¹ s� l� ÊUC�— w� W�U)«Ë W�UN�«  UE×K�« sŽ dO³F²�« 5JKN²�LK� `O²ð w²�«Ë
 Ê√Ë ¨UONý «—UD�≈Ë ôu³I�  U�u� 5JKN²�LK� vM9√ W³ÝUM*« ÁcNÐò Æåôu�≠U�u� ‰öš s�

 WO�dý ·U{« Æå.d� ÊUC�— ÆÆ U�d³�«Ë dO)UÐ ÂUŽ q� w� qOCH�« dNA�« UMOKŽ œuF¹
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