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ُيدّشن وُيفتتح، األسبوع القادم في حيفا، بشكل رسمّي، مقطع من 
شارع قيسارية، على اسم القائد الّشيوعي توفيق طوبي (1922-

2011)، في الّشارع اّلذي قطن فيه (قيسارية) طيلة حياته، في 

حّي وادي النسناس العريق.
وتنّظم بلدّية حيفا مراسم افتتاح الّشارع يوم االثنني القادم (3 حزيران) 

في متام الّسادسة مساًء، قرب منزله املتواضع. 
سيتحّدث رئيس البلدّية احملامي يونا ياهڤ، وعضو البلدّية األسبق 
عن احلزب الّشيوعّي الدكتور عيسى نقوال، واألديب سامي ميخائيل، 
ّي  وجنل توفيق طوبي الپروِفسور إلياس طوبي، إلى جانب برنامج فّن

ّية. بالّلغتني: العبرّية والعرب
—uDÝ w� wÐuÞ oO�uð

ولد توفيق الياس طوبي في 11 أيار 1922 لعائلة حيفاوّية عريقة. 
ّية في حيفا وتابع دراسته الّثانوّية في القدس.  أنهى دراسته االبتدائ
انضّم في العام 1940 إلى احلزب الّشيوعّي الِفَلسطينّي، واشترك 
مع رفاقه إميل توما وإميل حبيبي وأبو موسى وآخرين في تأسيس 

«عصبة التحرّر الوطنّي».
أشغل عّدة مناصب في احلزب الّشيوعي واجلبهة الدميقراطّية للّسالم 

—U ÒB� 5�U�

ملّف  في  محفوظ  (االسم  فلسطيني  شاّب  أقدم 
الّتحرير)، يبلغ 24 عاًما، ويسكن مدينة حيفا، على 
االنتحار شنًقا؛ حيث وُجدت جّثة الّشاب ُمعّلقة على 
أفراد  وقام  املدينة،  في  البلدّية»  في «ُبستان  شجرة 
من الّشرطة بإنزال اجلّثة من على فرع الّشجرة اّلتي 

كان معّلًقا عليها.
وذكر مراسلنا أّن الّشاب ترَك وراَءه رسالة شرح فيها 
ا في أيدي الّشرطة،  ـً ّي أسباب انتحاره، وهي متواجدة حال
الّضفة  منطقة  سّكان  من  املنتحر  فإّن  األغلب  وعلى 
ّية، بحسب ما قاله أفراد الّشرطة وسّكان احلّي. الغرب

 ∫UHOŠ w� ÂœUI�« Ÿu³Ý_«

وكان  عاًما،   40 مدار  على  الكنيست  عضوّية  بينها  من  واملساواة، 
ّية الِفَلسطينّية  صوُته املجلجل في الكنيست صوَت اجلماهير العرب

ّية إلى الّصمود ورفع الرأس. في البالد، يدعو اجلماهير العرب
القومّي  االضطهاد  سياسة  ضّد  املناضلني  طليعة  في  طوبي  وكان 
وهدم  األراضي  نهب  سياسة  وضّد  الرسمّية،  العنصرّي  والّتمييز 
الّنضال  في  ورأى  األممّي،  بالّنضال  آمن  العسكرّي.  واحلكم  البيوت 
العربّي - اليهودّي املشترك الّسبيل الوحيد إلجناز حّل عادل وإحقاق 

حقوق الّشعب العربّي الِفَلسطينّي والعيش النّدّي املتكافئ.
اخترق توفيق طوبي مع رفيق دربه ماير ڤلنر الّطوق العسكرّي اّلذي 
ُفرض على كفر قاسم بعد املجزرة البشعة اّلتي ارتكبتها قوّات األمن 
اإلسرائيلّية بدم بارد وسقط فيها 49 شهيًدا. وجمع توفيق طوبي 
ّية  العرب بالّلغات  مذّكرة  في  ونشرها  املذبحة  عن  الكاملة  املعلومات 
واإلنچليزّية والعبرّية، وهكذا وصلت تفاصيل املجزرة إلى الرّأي العام 

احمللّي والعربّي والعاملّي.
كان توفيق طوبي إنساًنا متواضًعا، بذل كّل طاقاته في خدمة شعبه، 
والّدفاع عن حقوق العاملني والفقراء. ومع أّنه كان يحصل على معاش 
يتبرّع  كان  الكنيست  في  عضوّيته  طوال  أّنه  إّال  كنيست،  عضو 

مبعاشه للحزب، ويحصل على معاش بسيط.

°U ÎIMý —U × ² ½ô« v K Ž Ò»Uý Â«b ≈

العرب  الّطالب  جلنة  قبل  من  عديدة  مطالبات  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

الّسابقة، وجلسات عّدة مع رئاسة اجلامعة وعميد الطلبة، وافقت جامعة حيفا 
على إقرار أعياد الّطالب العرب واالعتراف بها كعطل رسمّية، وذلك بعد 
تشكيل جلنة خاّصة بحثت املوضوع، مبشاركة مندوبني عن الطالب العرب.

أيام  ثالثة  العرب  الّطالب  منح  اجلامعة (סנאט)  أمناء  مجلس  قرّر  وقد 
الّنحو  على  طالب؛  كّل  طائفة  بحسب  جديدة،  رسمّية  عطًال  تعتبرها 
الّتالي: عطلة «عيد األضحى» للّطّالب املسلمني والدروز، و«عيد الفطر» 

للّطّالب املسلمني، و«عيد امليالد» للّطّالب املسيحيني.
وُيشار إلى أّن هذه هي املرّة األولى اّلتي تقرّر فيها جامعة في إسرائيل 
الّسنة  من  اعتبارًا  الّتنفيذ  حّيز  اجلديد  القرار  وسيدخل  القرار.  هذا  مثل 

الدراسّية اجلامعّية املقبلة.
وقد اعترفت رئاسة اجلامعة ونقابة الّطالب أّن القرار جاء بعد تذّمر الّطّالب 
العرب وشكاواهم املتكرّرة جرّاء عدم منحهم فرصة لقضاء األعياد مع ذويهم.
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إلى  َحزيران/يونيو)،   2) األحد  غد  بعد  مساء  البالد،  يغادر 
«حيفا»،  صحيفة  حترير  مدير  بروكسل،   - البلجيكّية  العاصمة 
ّي، ومرَكز  حافي مطانس فرح، بدعوة من: البرملان األوروّب الزّميل الصِّ
االّتصاالت  ومرَكز  ّي،  األوروّپ االّحتاد  في  واإلعالمّيني  حافّيني  الصِّ
ّي؛ وذلك للمشاركة في حلقات  ّية في االّحتاد األوروّپ والعالقات الدول
دراسّية وندوات، على مدى ثالثة أّيام متواصلة (4-6 َحزيران)، ُتعقد 
ّي، حتت ُعنوان: «العالقات األوروپّية املتوّسطّية..  في البرملان األوروّپ

عامان على انطالق ثورات «الرّبيع العربّي»».
في  للمشاركة  مجّدًدا،  على فرح،  ّي  األوروّپ وقع اختيار االّحتاد  وقد 
احلَلقات الدراسّية والّندوات في البرملان، بعد أن كان قد شارك في 
29 و30 تشرين الّثاني/نوڤمبر 2011، في ندوة حول «العالقات 

األوروپّية – املتوّسطّية في أعقاب الرّبيع العربّي». 
هذا  والندوات -  التعّلمّية  الورشات  هذه  في  يشارك  أن  املقرّر  ومن 
ا من العالم العربّي،  ـً ا وإذاعّي ـً ا وإعالمّي ـً ّي العام – أكثر من 55 ِصحاف
مثل: اجلزائر، املغرب، تونس، ليبيا، مصر، األردن، ِفَلسطني، لبنان، 
وسورية؛ إضافًة إلى مشاركة كّل من: تركيا وإسرائيل. وفي املقابل 
ا  ـً ّي ا - عرب ـً ا وإذاعّي ـً ا وإعالمّي ـً ّي سيشارك، أيًضا، أكثر من 70 ِصحاف
ّية، مثل: إسپانيا، إيطاليا، الپرتغال،  ا - من 28 دولة أوروّپ ـً ّي وأجنب
الدامنارك، الّسويد، الّنرويج، الّنمسا، أملانيا، اليونان، أوكراينا، إيرلندا، 
بريطانيا، بلجيكا (البلد املُضيف - باعتبار بلجيكا هي الرئيس 
ّي)، بلغاريا، تشيخيا، رومانيا، فرنسا،  املناوب احلالي لالّحتاد األوروّپ
ولوكسمبورغ.  هولندا،  هنغاريا،  مالطا،  سويسرا،  قبرص،  فنلندا، 
ّي في بروكسل، هذا العام،  وتقتصر الّدعوة املوّجهة من االّحتاد األوروّپ
على إعالمّي في القناة اإلسرائيلّية الّثانّية وثالثة ِصحافّيني فقط 
في  للمشاركة  مختلفة،  بلغات  صحف  ثالث  ميّثلون  البالد،  من 
املؤمتر الّدولّي، وهم: عراد نير (إعالمّي بارز ومحرّر الّشؤون اإلخبارّية 
(محرّر  رونائيل  أساف  الّثانية)؛  اإلسرائيلّية  القناة  في  اخلارجّية 
الّشؤون اخلارجّية في صحيفة «هآرتس»)؛ روث إيچالش (محرّرة في 
صحيفة «جيروزاليم پوست»، ومديرة حترير املوقع اإللكترونّي الّتابع 
صحيفة «حيفا»،  حترير  (مدير  فرح  مطانس  والزّميل  للّصحيفة)؛ 

وممّثل موقع «حيفانت»).
ّية –  وسيناقش املؤمتر على مدار ثالثة أّيام مكّثفة، العالقات األوروّپ
املتوّسطّية، بعد ُمضّي أكثر من عامني على انطالق ثورات «الرّبيع 
العربّي»؛ وسيتدارس املؤمترون ويتناقشون في تأثير سياسة االّحتاد 
ّي على ِمنطقة الّشرق األوسط، وأهّم قرارات وسياسات البرملان  األوروّپ

ّي خالل العامني املنصرمني.  األوروّپ
االّحتاد  في  واإلعالمّيني  حافّيني  الصِّ مرَكز  سيدأب  ناحيته،  ومن 
ّي خالل أّيام انعقاد املؤمتر على تنظيم ورشات عمل تدريبّية  األوروّپ
تغطية  كيفّية  في  تتمحور  املشاركني،  واإلعالمّيني  حافّيني  للصِّ
كما  وِمْهنّي.  ونزيه  صريح  بشكل  واحلقائق،  الوقائع  ونقل  األحداث، 
املفوّض  للقاء  الدراسّية،  الورشات  في  للمشاركني  الفرصة  سُتسنح 
األوسط،  الّشرق  ِملنطقة  ّي  األوروّپ االّحتاد  في  املسؤول  اإلعالمّي 
حافّيني وما يتعرّض له بعضهم  برناردينو ليون، لطرح مشاكل الصِّ
من ضغوطات سلطوّية وحكومّية وفئوّية مختلفة، إضافة إلى القيود 

اّلتي يفرضها أصحاب الفضائّيات ومالكو الّصحف.
البرملان  في  الّندوات  بني  سُتعقد  اّلتي  اخلاّصة  احللقات  ضمن  ومن 
حافّيني  للصِّ املمنوحة  احلرّية»  «مساحة  لدراسة  حلقة  ّي،  األوروّپ
كما  حافّي.  الصِّ والّتطوّر  العمل  على  تأثيرها  ومدى  واإلعالمّيني 
حافّيون  سيتّم مناقشة الّصعوبات اّلتي واجهها – ويواجهها - الصِّ
حدث  أّي  أو  ّية،  العرب الّثورات  أحداث  تغطيتهم  خالل  واإلعالمّيون 

اجتماعّي أو سياسّي لشعب يرزح حتت االحتالل.

والورشات  املؤمتر  في  للمشاركة  «حيفا»  صحيفة  دعوة  وحول 
اإلعالمّية والدورات الدراسّية املُنعقدة فيه، قال فرح: إّنه فخر كبير 
ّي،  لي ولصحيفة «حيفا» أن نتلّقى هذه الّدعوة من البرملان األوروّپ
مجّدًدا، للمشاركة في هذا املشروع الّضخم. ومبا أّننا شاركنا من قبل 
آليات  أكسبنا  مما  عديدة،  أبواب  أمامنا  انفتحت  فقد  املؤمتر  في 
حافي. ومن جهة ثانية  جديدة، وخبرات جّمة في مجال العمل الصِّ
احمللّية،  ّية  العرب ِصحافتنا  على  واألجنبّي  العربّي  اإلعالم  أطلعنا 
واملجاالت الّشائكة اّلتي نعاجلها في ِصحافتنا احمللّية، وتغطيتنا 
لألحداث السياسّية احلرجة واالجتماعّية والّثقافّية والّتربوّية، والّدور 
في  يضعها  مما  املجال،  هذا  في  «حيفا»  صحيفة  به  تقوم  اّلذي 
ّية. وكان  مصاف الّصحف ووسائل اإلعالم الكبيرة، األوروپّية والعرب
ذلك من خالل لقاءاتنا وتعارفنا على زمالء ِصحافّيني وإعالمّيني من 
العالم العربّي واألجنبّي، فتوّطدت هذه العالقة حيث حافظنا على 
تواصلنا مًعا. والحظنا أّنهم يرغبون باالّطالع على أوضاعنا، خاّصًة 
وأّنهم يجهلون كثيرًا عن طبيعة حياتنا، وطلبوا أن تصلهم صحيفة 
ا، عبر البريد اإللكترونّي، فأخذنا نعّمم الّصحيفة  ـً «حيفا»، أسبوعّي

على عدد كبير من اجلمهور في البالد واخلارج.
 

ة املشاركة في هذا  ّي - ما هي أهّم وسائل اإلعالم العامل
املؤمتر؟

والقنوات  الفضائّيات  كبرى  ستشارك  اآلن  حّتى  بلغنا  ّمما  فرح: 
ّية، وتغّطي هذا احلدث، أذكر من  واإلذاعات اإلخبارّية، األجنبّية والعرب
بينها: «بي.بي.سي. نيوز» (BBC News) البريطانّية، «فرانس 
 ،(CNN Europe) األوروپّية»  «سي.إن.إن.  الفرنسّية،  پرس» 
ّي، راديو أوروپا،  «سكاي نيوز» (Sky News)، إعالم االّحتاد األوروّپ
(TV2) قناة نرويجّية بالّلغة اإلنچليزّية، وقنوات وإذاعات عديدة من 
ّية،  ّية مشاركة، باإلضافة إلى: «سكاي نيوز» بالّلغة العرب دول أوروّپ
«اجلزيرة»،  ّية»،  «العرب املصرّية،   (Nile News) الّنيل»  «أخبار 
 ..(LBC) «إل.بي.سي.»   ،(MBC) «إم.بي.سي.»  «احلرّة»، 
وغيرها. عدا مشاركة مئات املواقع اإللكترونّية واملجّالت والّصحف 
الدول  كاّفة  من  واخلاّصة،  منها  الرسمّية  الهاّمة،  ّية  والعرب األجنبّية 
ضمن  «حيفانت»  وموقع  «حيفا»  صحيفة  تكون  وبهذا  املشاركة.. 

هذه الكوكبة الكبيرة من وسائل اإلعالم العاملّية.

خالل  حتديًدا  مناقشته  أو  دراسته  تّم  سي اّلذي  وما   -
ة في املؤمتر؟ هذه الورشات الدراسّي

فرح: إّن برناَمج املؤمتر حافل جًدا، وغنّي باحللقات الدراسّية والّندوات. 
االّحتاد  سياسة  تأثير  في  سيترّكز  األساسي  احملور  بأّن  شك  وال 
ّي على دول الّشرق األوسط وحوض املتوّسط، قبل وبعد «الرّبيع  األوروّپ
ّي مع دول اجلوار  العربّي».. وكذلك الّدور اّلذي يلعبه االّحتاد األوروّپ
الّثورات  وتأثير  العربّي»..  «الرّبيع  بثورات  يتعّلق  مبا  اِملنطقة  في 

ّية على الدول اّلتي لم تصلها عدوى «الرّبيع العربّي» بعد..  العرب
وموقف احلكومات والّشعوب، املنقسمة على ذاتها.. وخاّصًة الوضع 
ّية االّحتاد  الّشائك واالقتتال في سورية في أعقاب الّثورة.. ومسؤول
ومدى  ّية  العرب الدول  في  الواقع  أرض  على  يحدث  عّما  األوروّپي 
ّي والعربّي على الرأي  تدّخله.. هذا إلى جانب تأثير اإلعالم األوروّپ
وغيرها  أحياًنا..  للوقائع  وتغييره  للحقائق  حتريفه  وإمكانّية  العاّم 

الكثير من املواضيع املتعّلقة.

- هل للمرأة دور في هذا املؤمتر؟
فرح: بالّطبع.. ولها دور رئيس؛ حيث ستتصّدر ندوتان هاّمتان جدول 
في  وتأثيرها  حتديًدا،  ّية  العرب املرأة  دور  حول  األولى  املؤمتر،  أعمال 
الّثورات  اندالع  من  عامني  خالل  القرارات  واّتخاذ  الّتغييرات  إحداث 
ّية؛ والّثانية حول حقوق املواطن عاّمًة، واملرأة خاّصًة، في الّدول  العرب
ّية، وفي ظّل الّثورات واالحتالل. كما سُتعقد ندوة حول الّدور  العرب
اّلذي تلعبه مواقع الّتواصل االجتماعّي واملدوّنات (اإلعالم احلديث)، 

وتأثير ذلك على ثورات «الرّبيع العربّي».

ألم  ولكن  جًدا..  هاّمة  املشاركة  هذه  بأّن  شّك  ال   -
يلي؟ تترّدد في املشاركة ضمن الوفد اإلسرائ

البالد  من  وفد  ضمن  مشاركتي  واحدة.  للحظة  ولو  أترّدد  لم  فرح: 
في  الباقني  الِفَلسطينّيني  صوت  إلسماع  مجّدًدا،  الفرصة،  متنحني 
مثًال،  العرب  الكنيست  فأعضاء  الّداخل.  عرب  صوت  البالد،  هذه 
يعملون ضمن البرملان اإلسرائيلي حتت راية العلم اإلسرائيلي، إّال أّن 
ذلك ال يعني أّنهم يتحّدثون باسمه، بل باسم عرب هذه البالد. أنا 
ال أسكن السويد أو سويسرا أو لبنان أو سورية ألكون مدعوًّا ضمن 
وفود تلك الدول.. ولذا أشارك ضمن وفد من البالد ألّن عائلتي أصرّت 
كاّفة  وكذلك  البالد،  هذه  في  حيفا،  في  النكبة  بعد  البقاء  على 
املواطنني أمثالي. إّنها فرصة ذهبّية لكي ُنسمع كلمتنا في مثل هذا 
احلدث الدولّي الكبير، اّلذي يستقطب اهتمام ِصحافّيني وإعالمّيني 
«الرّبيع  من  الّداخل  عرب  موقف  على  اجلميع  وليّطلع  بارزين، 
ّي، كما  ّية الّشائكة في البرملان األوروّپ العربّي»، ولطرح قضايانا العرب
حدث خالل مشاركتي الّسابقة. إّن مشاركتي ضمن وفد إسرائيلي ال 
ا لسياسته. ولذا  ـً تعني أّني سأكون ناطًقا باسمه أو ختًما مطاطّي
ّية ومهّمة كبيرة. سأحاول خالل  أشعر أّني أحمل على عاتقي مسؤول
هذه  عرب  هّم  وأحمل  ملجتمعي،  ا  ـً ّي وف انعكاًسا  أكون  أن  املشاركة 
البالد وِصحافتنا احمللّية؛ وفي املقابل االستفادة قدر املستطاع من 

الورشات الدراسّية والّندوات املُثرية املُنعقدة في هذا املؤمتر. 

ومتّثل  ستمّثلنا  بأّنك  أكيد  وأنا  الّتوفيق..  لك  أمتّنى   -
صحيفة «حيفا» خير متثيل..
فرح: هذا ما أمتّناه فعًال.. شكرًا لك.

 U²KOÝË åX½UHOŠò l�u�Ë åUHOŠò WHO×	
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حترير  (مدير  فرح  مطانس  2011؛  الّثاني/نوڤمبر  تشرين   30 بلجيكا)    – (بروكسل  ّي  األوروّپ برملان  ال
حافّيني  الصِّ نقابة  (رئيس  الفيتورّي  أحمد  املغرب)،   – «ياال»  (راديو  كيبالي  خلود  «حيفا»)،  صحيفة 
«النيل»  قناة  في  بارزة  ة  ّي (إعالم سويلم  منى  ا)،  ي ب ي ل  – وكاتب  يادين»،  «امل صحيفة  حترير  مدير  يبّيني،  الّل
مصر).  – األوسط  الّشرق  ار  أخب (وكالة  الرازق  عبد  مصطفى  محّمد  مصر)   –  «C.N.N» ـ وال املصرّية 
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بيبسي  من  الصيفية  الفعالية  في  وشاركوا  تعالوا 
على  فوتوا  بيبسي،  عائلة  من  سداسية  اشتروا 
بتقدروا،  ما  قد  المصاري اجمعوا مصاري  غرفة 

عليها! تكّيفوا  رح  جوائز  تربحوا  وممكن 

www.pepsi-arab.co.il للتفاصيل: 
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في  العّمال  من  عدد  تلّقى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ِمنطقة خليج حيفا («املفراتس») عالًجا من طواقم 
«جنمة داود احلمراء»، إثر استنشاقهم روائح حاّدة في 
ِمنطقة عملهم، وشعورهم بالغثيان. وقد أُخلي أحد 

العّمال إلى تلّقي العالج في املستشفى. 
هذه  إّن  احلمراء»  داود  «جنمة  في  مصادر  وأفادت 
املرّة الّثالثة اّلتي ُتستدعى فيها الّطواقم ملثل هذه 
احلاالت، وحّتى أّن عدًدا من احلرّاس في امليناء كانوا 
قد تلّقوا اإلسعاف بعد استنشاقهم هذه الرّائحة في 
شكاوى  إلى  إضافة  املاضي.  الّثاني/يناير  كانون 

مكافحة  وحدة  متّكنت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

إحباط  من  حيفا  في  اجلمارك  في  املخّدرات 
محاولة تهريب كمّيات من الّسچائر واملشروبات 
ركة اّلتي تقّدم  الروحّية، بواسطة أحد موّظفي الشِّ
خدمات بحرّية للّسفن. وكان أحد املوّظفني (اسم 
املوّظف محفوظ في ملّف الّتحرير) اّلذي يعمل 
موّظف  مبرافقة  ركة،  الشِّ في  سنني  ثماني  منذ 
ركة وأرادا  آخر وهما يستقّالن شاحنة تابعة للشِّ
مغادرة امليناء. ولكّن املراقبني عثروا بعد تفتيش 
الّشاحنة على 8 رزم من علب الّسچائر األمريكّية 
دفع  يتّم  لم  اّلتي  الويسكي  زجاجات  وبعض 
الضرائب اجلمركّية عنها بقيمة 1900 شيكل.

UH O Š ¡UM O  ‹ V ¹d N ð w ² ËU ×  ◊U ³ Š≈

اّلتي  احلقيبة  بأّن  اعترف  املشبوه  اعتقال  وإثر 
له،  تابعة  بداخلها  واملشروبات  الّسچائر  كانت 
ولكّنه اّدعى أّنه عثر عليها داخل امليناء. كما 

عثر بحوزته على كمّية من الدوالرات. 
قد  املشبوه  أّن  امليناء  في  مصادر  وأفادت 
إليه  ووّجهت  الّتهمة،  بذات  الّسابق  في  اعتقل 
يكّف  لم  لكّنه  املتكرّرة،  واإلنذارات  التحذيرات 

عن محاوالته بالّتهريب(!). 
الدرّاجات  من  عدد  ضبط  ّمت  ثانية  ناحية  ومن 
جرت  اّلتي  احلاويات،  إحدى  داخل  ّية  الكهربائ
محاولة لتهريبها بدون دفع الّضرائب املستحّقة 
ذّمة  على  آخرين  مشبوهني  اعتقال  وّمت  عليها. 

الّتحقيق بهذه احملاولة.

©UHOŠ „—ULł ∫d¹uBð® Æ U¹ËU(« ÈbŠ≈ w� UND³{ Ò- WÒOzUÐdN� Wł«—œ

مستمرّة بهذا اخلصوص من األهالي وأصحاب احملاّل 
الّتجارّية واملطاعم في ِمنطقة اخلليج.

أمر  إّنه  البيئة  حماية  وزارة  في  الّلواء  مدير  وقال 
بني  للّتجوال  الروائح  شّم  في  أخصائّيني  بإرسال 
املصانع والكشف عن مصدرها. ويشتبه بأّن الرّوائح 
احلاّدة تنبعث من مصنعني، ويجري الّتحّقق من ذلك. 
وأضاف أّن الّشكوى تصل إليه متأّخرة من املتضرّرين، 
تكون  الّشكوى  مكان  إلى  املراقبون  يتوّجه  وعندما 
عن  تتوانى  لن  الوزارة  ولكن  تالشت.  قد  الرائحة 
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®         .تقدمي املخالفني للقضاء

 Z O K)« èI DM   ‹ ‰U ÒL Ž
… ÒœU Š ` z«Ë— s   Êu ~²A ¹



7 2013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«

99

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

زيت كانوال ”ميلومور“ 
3 لتر 

19

بترجعلك

الحمالت بين التواريخ 06.06.13 -  30.05.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون 
تحفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

هاتف – 04-906-9600
فرع يركا – م.ص. يركا  

اشتروا, استمتعوا بالتسّوق وادخلوا القرعة, ويمكن يحالفكم الحظ  
ونتصلكم, وتربحوا شروة اضافية بقيمة شروتكم.

9924
محدود للواحدة  عند 

الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

قهوة  ”تستر تشويس“ 
200 غم

15
5 بـ

سكر ”أورجينال“
 1 كغم

”أو سكسككر

محدود بـ 5 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

45
أفخاذ دجاج بالوزن

15
محدود بـ 2 كغم - عند 

الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

صدر دجاج بالوزن

22
5 بـ

محدود بـ 10 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

تشكيلة عصير ””جامب“
5. 1 لتر

99

محدود بـ 5 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

1
تشكيلة مشروبات 

”كريستال“ 2 لتر
ش

999
مطري غسيل ”بدين اكسترا“ 

960 مل

9929
محدود بـ 3 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

محارم صحية ”أولويز“

محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

كاتشوب ”أوسم“
750 غم

15
2 بـ

معّطر ”سانو بيسجا“
  4 لتر

16
2 بـ

محدود بـ 3 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

حليب أكياس %3 ”تنوفا“

10
3 بـ

ميونز ”تلما“
 500 غم

15
2 بـ 3كغم بـ 1كغم بـ

9929
زوج حبوب الصباح ”نستلي“

99

محدود بـسداسية - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

سداسية ”كوكا كوال“
 1.5 لتر

29

محدود بـ 4 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

شامبو ”بينوك“ 
700 مل

15
2 بـ
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å Ëd â Ðò ? «
العاّمة  النيابة  قّدمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ومعّلمة  معّلم  ضّد  اّتهام  الئحة  حيفا  في 
اخلاّصة  الّلجنة  في  عضوَين  كانا  للرياضّيات 
امتحانات  في  الرياضّيات  أسئلة  بوضع 
من  آخر  معّلم  ضّد  وكذلك  ـ«بچروت»،  ال
نتانيا، وذلك بعد أن قاموا بتسريب امتحان 

ـ«بچروت» لهذا العام.   الرياضّيات في ال
ووفًقا للّتهمة املوّجهة إليهم، فقد كان املعّلمون 
الّثالثة أعضاء في الّلجنة اخلاّصة لوضع أسئلة 
هذه  وكانت   .2009 عام  منذ  الرياضّيات 
في  االمتحانات  وضع  عن  مسؤولة  الّلجنة 
املطبعة  مدير  ولكن  والّثاني.  األّول  املوعَدْين 
اّلتي يتّم فيها طباعة دفاتر األسئلة استطاع 
املعّلمني،  أحد  إلى  اآلخر  هو  األسئلة  تسريب 

ومنه إلى أشخاص آخرين.
علمت  االمتحان  موعد  من  يومني  وقبل 
ولم  الّتسريب  عملّية  بشأن  املعارف  إدارة 
استعادة  تقرر  ولذا  ضبطها،  باإلمكان  يكن 
املدارس  على  توزيعها  ّمت  التي  االمتحانات 
أخرى  أسئلة  ووضع  البريد،  فروع  بواسطة 
أثقل  وهذا  املدارس.  على  وتوزيعها  بديلة 
على ميزانّية الوزارة مبا قيمته نحو 5 ماليني 

شيكل.

°…d O Dš  U ÐU�≈ s Ž d H ¹ ”UM ÒM « Íœ«Ë w  ‚d Þ ÀœU Š
األخير،  الّثالثاء  مساء  وقع   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حادث طرق في شارع اخلوري في حّي وادي الّنسناس 
ارة  وسّي راكبني  يستقّلها  نارّية  درّاجة  بني  حيفا،  في 
خصوصّية، ما أّدى إلى إصابة شخص بجروح وُصفت 

باخلطيرة وإصابتني وصفتا بني الطفيفة واملتوّسطة.
سائق  انعطاف  جرّاء  وقع  احلادث  أّن  مراسلنا  وعلم 
ارة على مفرق شارعي اجلبل واخلوري، في الوقت  السّي
اّلذي حاول في سائق الدرّاجة النارّية جتاوز الّشارع نزوًال، 
فوقع االصطدام، وأّدى إلى إصابة سائق الدرّاجة الّنارّية 
بإصابات  ارة  السّي سائق  أصيب  حني  في  آخر،  وشاب 

وُصفت بني الّطفيفة واملتوّسطة.
ارة  وقد هرعت إلى مكان احلادث دورّية من الّشرطة وسّي
اإلسعاف، وقد ّمت نقل املصابني إلى مستشفى «رمبام» 

في حيفا لتلّقي العالج.
©bO�U� ÊU�d� ∫d|uB�®
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الحملة بين التواريخ 20.06.13 -  31.05.13  شبكة مركاز همازون تحفظ لنفسها الحق بتغيير و/أو إنهاء الحملةفي 
أي وقت. الخطأ وارد.

ويمكن  القرعة,  وادخلوا  بالتسّوق  استمتعوا  اشتروا, 
تكونوا بين الخمسة المحظوظين ونتصلكم, وتربحوا 

شروة اضافية بقيمة شروتكم.

5 فائزين جدد يومي,!

بترجعلك

فرع يركا – م.ص. يركا
هاتف 04-906-9600

 31.05.13 - 20.06.13



102013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«



11 2013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«



122013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«

FCBARCELONE CAMP
برشلونه تصل للبالد

ألول مره في مدينة حيفا

لتعليم أسس كرة القدم حسب الطريقة البرشلونية

 -

كل طالب ينتسب للمخيم 

يحصل على رزمة لوازم 

تخص العبي نادي برشلونه:-

��� �� ��	

11/7-4/8/2013 

المخيم تحت اشراف

 نخبة من المدربين الكبار في عالم كرة القدم 

والالعب السابق زاهي ارملي وطلبة معهد وينغت 

050-8557247 053-8260001

يخ ٧/٢٠
 تار

حتى
ين 

منتسب
لل

عن 
 كتاب 

وهي
فيه 

ية اضا
هد

اة الالعب 
حي

سي
ل مي

و ني
لي

منت

PPP

ادارة المخيم ومؤسسة المراكز الجماهيريه العربيه ستعمل من خالل فعاليات المخيم على الكشف عن 

مواهب الطلبه الكرويه وبالتالي الى محاولة دمجهم في نوادي وفرق رياضية في البالد والخارج من خالل 

مواكبة العمل معهم بعد االنتهاء من فعاليات المخيم

كل ططالب ينتسب للمخيم 

ميري خوري

فقط معنا يستطيع اطفالكم قضاء عطله ممتعه وآمنه
 بين احضان الطبيعه وعلى مالعب أڤي ران

ا1دارة

ÆÆuK¹Ë q¹Ë U¹

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆrNF Ó� ÚoÓKFÐ wKÒK¹ 

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆmK³� Í√ rNM� VKDÔÐ wKÒK¹ 

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆrNM� ÷d � cšuÐË jKGÐ wKÒK¹ 

 ÆÆ÷d� rNM� VKD¹Ë …—U ÒOÝ Íd²A¹ ËbÐ wKÒK¹ 

°uK¹Ë q¹Ë U¹

 nO� ÁUF� U�Ë pM³�« w� s¹Òb�« Òb�¹ ËbÐ wKÒK¹ 

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆËÒb�¹

 ÷dI�« Òb�¹ v²Š ÷d� pM³�« s� cšuÐ wKÒK¹ 

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆ‰ ÒË_«

 ÆÆU¼bOŽ«u�  w�  ÷dI�«  ◊U��√  b�Ð  U�  wKÒK¹  

°uK¹Ë q¹Ë U¹

 uF�  ÊuJ¹  sJ1Ë  d̈N ÒA�«  «c¼  uF�  U�  wKÒK¹  

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆÍU'« dN ÒA�«

°uK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆs¹Òb�« vKŽ œÒuF²� wKÒK¹ 

 tðUOŠ  w ÒCIÐ  ”uMO*«  vKŽ  œÒuF²�  wKÒK¹  

 ÆÆuK¹Ë q¹Ë U¹ ÆÆuKO�Ë Ë—UN½ f Ó�dF²ÐË ÆÆ”uMO*UÐ

°uK¹Ë q¹Ë U¹

          ©”UO�« u�√®                                                        

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
©Õd³A*«Ë ÆÆW ÒO�UF�UÐ®

 åW ÒO ŠËd « W ÒO Ðd F « W UI Ò¦ «ò
Òw UIŁ ¡UI  s L {

Ò’U� q�«d*

عن  لقاءات  سلسلة  ضمن  ثقافّي  لقاء  املنصرم،  اجلُمعة  يوم  ُعقد، 
ّية - األفكار املسّبقة  ّية الرّوحّية» بُعنوان: «الّثقافة العرب «الّثقافة العرب
مقابل الواقع» وقد جرى الّلقاء بالّلغة العبرّية؛ حيث أعّد هذا البرناَمج 
خّصيًصا للمجتمع اليهودّي في «چاليري بيت الكرمة» ضمن مهرجان 

ّية». «الّثقافة العرب
روضة  املجموعات  وميّسرة  البرنَامج،  كاتبة  الّلقاء  وإدارة  بعرافة  قامت 
غنامي. وشمل الّلقاء مقطوعات موسيقّية، ومداخلة عاّمة عن احلضارة 
ّية والّتمييز بني احلضارة الواقعّية - «الفلكلور»، واحلضارة الروحّية.  العرب
أظهر   اّلذي  واختراع»   اختراع  «ألف  بُعنوان:  قصير  فيلم  عرض  كما 
مجال  في  كثيرًا  ساهموا  اّلذين  العرب  العلماء  من  بعض  اختراعات  
واالختراعات  اإلجنازات  تلك  استطاعت  وكيف  والّتكنولوجيا؛  العلوم 

واملساهمات في بناء أسس لعاملنا املعاصر.
األول:  لسببني،  الفكرة  لدّي  «تبلورت  غنامي:  تقول  اللقاءات  هذه  عن 
ّية وتاريخنا العربّي،  جلهل عدد كبير من زمالئي اليهود حضارتنا العرب
فكما أّني اهتّم بتعرّف احلضارات األخرى، ومن ضمنها اليهودّية، شعرت 
ّية جتاه املجتمع اآلخر، اّلذي يعيش معي في البالد ألطلعه على  باملسؤول
جوانب أخرى يجهلها.. والّسبب الّثاني:  «مهرجان عيد األعياد» اّلذي 
غالبّية  املقابل  وفي  اليهود.  الزوّار  يجذب  واّلذي  حيفا  بلدّية  تنّظمه 
العرب ال يؤّيدون هذا املهرجان ويجدونه مجحًفا بحّق العرب، ألّنه ال ُيظهر 
اجلانب الّثقافي الواقعّي في مجتمعنا، بل يعتمد على احلّمص والفالفل 
حضارتنا». عن  والّتعريف  والتوضيح  للشرح  دوري  يأتي  وهنا  الفول.. 

وأضافت غنامي: «أريد أن أغّير الّنظرة اخلاطئة، وفتح الباب نحو احلضارة 
ّية العريقة، واّلتي تشمل املوسيقى واألدب والفنون، ودراسة  الروحّية العرب

وتعرّف العلماء والفالسفة العرب اّلذين ساهموا وأثروا عاملنا».
وقد حضر الّلقاء عدد من العرب واليهود اّلذين أبدوا تقديرهم وأعربوا 

عن إعجابهم من هذا الّلقاء املثمر.

متّثل  جديدة،  حّلة  «الكرمة»  مدرسة  لبست   ≠  åUHO�ò  q�«d*

لطّالب  الرياضّيات  موضوع  في  وممتعة  شّيقة  تعليمّية  فعالّيات 
اخلوامس والّسوادس، من تنظيم معّلمات املوضوع: هنادي أبو حرش، 

شيرين اغبارّية، إيناس خورّية، ثرّيا قزعورة، وفاتنة سمعان.
ّية الّشيقة،  وشمل هذا اليوم عدًدا من الفّعالّيات واحملّطات احلساب

ترتيب  في  الهدف  إصابة  العشرّية،  الكسور  بينها:  من  كان 
ّية، الذاكرة في الّنسبة املئوية، «حبل الغسيل»  العملّيات احلساب
في متواليات الكسور، القفز في القياس ووحدات القياس، صيد 
األسماك في الكسور، ولعبة الكنز اّلتي حّفزت الّطالب على إثارة 

الّتفكير والّتحدي.

åW d ~ «ò W Ý—b  w  å U ÒO {U ¹d « Âu ¹ò



13 2013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«



142013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«

يوم  الّستار،  ُأسدل  انتظار،  طول  وبعد  وأخيرًا،   ≠ åUHO�ò q�«d*

في  حبيبي»  إميل  «ميدان  عن   ،(26/5/2013) األخير  األحد 
حيفا، امليدان الرئيس املؤّدي إلى حّي وادي الّنسناس.

ساعات  أربع  مدار  على  ثقافّية  تظاهرة  إلى  امليدان  تدشني  وحتّول 
والفنّية  الّثقافّية  الّشخصّيات  من  لفيف  مبشاركة  متواصلة، 
حيفا)،  بلدّية  (رئيس  ياهڤ  يونا  احملامي  بينها:  من  والسياسّية، 
(مدير  عيسى  وحّمودي  الكرمة»)،  «بيت  عام  (مدير  أساف  ورون 
مدرسة «الكرمة»)، وهشام عبُده (رئيس كتلة «اجلبهة» في البلدّية)، 
واملطران إلياس شّقور، وجهينة حبيبي - قندلفت (ابّنة الراحل إميل 
حبيبي)، وندى (أم توفيق) (شقيقة إميل حبيبي)، وعدد من أفراد 
الناصرة  بلدّية  (رئيس  جرايسي  رامز  املهندس  إلى  إضافًة  عائلته؛ 
محّمد  الّنائب  ّية)،  العرب احمللّية  الّسلطات  لرؤساء  القطرية  واللجنة 
مّخول  عصام  واملساواة)،  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  (رئيس  بركة 
 - اإلسرائيلّية  للّدراسات  توما  إميل  معهد  ومدير  الّسابق  (الّنائب 
الِفَلسطينّية)، وأحمد دحبور (القادم خصيًصا من رام الله)، الّنائب 

عفو اغبارية، وعايدة توما (رئيسة حترير «االحتاد»).
ويأتي تدشني امليدان بعد 17 عاًما على رحيل حبيبي، و16 عاًما 

على إقرار تخليده من قبل بلدية حيفا..!
بدأ االحتفال الرّسمي بندوة ُعقدت في «بيت الكرمة»، على خلفية 
ورسم  حيفا»)،  في  (لوحة: «باٍق  واكد  شريف  الفّنان  صّممه  ديكور 
ولوحة  ليفشيتس،  أوري  للفّنان  حبيبي  إميل  لپورتريه  تخطيطي 

فنّية للفّنان الِفَلسطينّي وليد أيوب.
أّول املتحّدثني كان أساف رون (مدير عام «بيت الكرمة»)، واّلذي قال: 
ا بامتياز، أحّب  ـً إّن حبيبي كان شخًصا كثير األعمال، كان حيفاوّي

حيفا وآمن بالعيش املشترك فيها.
…dO¦�  ôU−� w� U Î�U Ò³Ý ∫X×Ký 

الّصعب  قال: «من  اّلذي  شلحت  أنطوان  الكاتب  احلفل  عرافة  توّلى 
أن أوجز ما تبقى من إميل حبيبي في مقام كهذا، لكن ال شك بأّن 
العودة إليه اآلن وهنا من شأنها أن تبّني بعض الشيء ما بتنا نفتقده 
منذ رحيله عّنا، وأول شيء خصيصة كانت مالزمة له فحواها أّنه لم 
في  لعصره  اًقا  سّب أيًضا  كان  وإّمنا  فحسب،  زمانه  ابن  ُمبدًعا  يكن 

مجاالت كثيرة ساهم فيها». 
وقّدم الفّنانون حبيب شحادة ورنا وخوري وعالء عزّام مقاطع فنّية ّمت 
منفرًدا  شحادة  استهّلها  رائعته «املتشائل»،  من  خصيًصا  تلحينها 
مبعزوفة «احملّطة». كما تخّللت األمسّية مقاطع من فيلم «باٍق في 
حيفا» للمخرجة داليا كارپل، واّلذي كان ُصوِّر قبل وفاته بأسبوعني.

ÕdDÔð X�«“ U� …b¹bŽ  ôƒU�ð ∫.UMž 

ّية)، مداخلة  وقدم الپروِفسور محمود غنامي (رئيس مجمع الّلغة العرب
اليسير  من  : «ليس  فيها  قال  حبيبي،  إميل  أدب  خصائص  عن 
الّتعامل مع أدب حبيبي بتلك البساطة والّسذاجة، فتلك الّسخرية 
املُرّة واملفارقة احلاّدة، وإذا أردمت: تلك األعمال املثقلة بالّتناّص، ال جتعل 
أعماله موغلة في العمق فحسب، بل غنّية بالّدالالت، ومعيًنا ال ينضب 
من الّتساؤالت لنقل رسالته السياسّية بدهاء الفّنان األصيل وَمكره». 

WÒOÝUOÝË WÒOÐœ√ W¹d�Ý ∫ÊË—bK� 

وحتّدث الپروِفسور نيسيم كلدرون عن يوم تشييع حبيبي، ووصيته 
«باٍق في حيفا»، فقال: «حّتى على شاهد قبره اختار هذا الكاتب 
البن  سياسي  وفخر  سياسي  ألم  الكثير:  تقوالن  كلمات  العمالق 

اللمسة  وفيها  األمل؛  منه  تصادر  أن  كارثة  أّي  بوسع  ليس  شعب 
الساخرة اّلتي مّيزته، سخرية أدبية وسخرية إنسانية: سخرية جتاه 

ه له أّنه أخذه من حيفا».   مالك املوت الذي شِبّ
°W Ò¹bK³�« fOzd� W�œU	 dJý WLK� ∫ÁÔb³Ž 

كلمات  فاقتبس  عبده،  هشام  املهندس  حيفا،  بلدية  عضو  وحتّدث 
الراحل عن أسماء الشوارع في حيفا، ال سيما شارعي «الصهيونّية» 
رواية  لكتب  ا  ـً حّي حبيبي  كان  لو  إّنه  وقال  وغيرهما.  و«صهيون» 
في  حبيبي  إميل  ميدان  تسمية  في  الغريبة  «الوقائع  ُعنوانها 

الّصهيونّية!».
ومما جاء في كلمته: «أوّد كِفَلسطينّي وعضـُو مجلس بلدّية مدينة 
حيفا، أن أبارك وأهّنئ رئيس البلدّية وجلنة الّتسميات الّلذين خّلدا 
مًعا اسم الكاتب إميل حبيبي. وفي هذا السياق كلمة حّق وواجب 
يجب أن ُتذَكر من على هذه املنّصة: ما ال شّك فيه أّن رئيس البلدّية 
ِفَلسطينّيني،  عرب  قادة  أسماء  تخليد  على  ويعمل،  عِمل  ياهڤ، 
وحصرًا وليس قسرًا: توفيق طوبي، واليوم تخليد ذكرى إميل حبيبي، 
ولذا يستحق هنا كلمة شكر صادقة. وهذا على الرّغم من االختالفات 
البلدّية». األمور  وتسيير  تفضيل  كيفّية  في  الّنظر  وجهات  في 
bÐ_« v�≈ UMÐuK�Ë UHOŠ VK� w� Ì‚UÐ w³O³Š ∫í¼U¹ 

اجلبل  شارعي  تقاطع  على  الواقع  امليدان  إلى  احلضور  انتقل  بعدها 
وأللنبي، حيث ُأسدل الستار رسمًيا، وحتّدث رئيس البلدية يونا ياهڤ 
اّلذي قال في كلمته: «حيفا تكرّم اليوم واحًدا من كبار أبنائها، إميل 
حبيبي  «إميل  ُمضيًفا:  وسياسّي».  وأديب  وكاتب  مثّقف  حبيبي 
سيبقى في قلوبنا وفي قلب حيفا إلى األبد في هذا امليدان. فما 
كتبه حبيبي باٍق في حيفا، هو لم يبَق جسدًيا في حيفا فحسب، 

بل في قلوبنا جميًعا».
Òw�¹—Uð ÀbŠ u¼ Òw³O³Š qO�≈ rÝ« bOK�ð ∫w³O³Š 

حبيبي)،  إميل  الرّاحل  قندلفت (جنلة  حبيبي  جلهينة  كلمة  وتلتها 
اّلتي قالت: «تخليد ذكرى إميل حبيبي بكّل ما ميّثله من االعتراف 
مبكانة املواطنني العرب الِفَلسطينّيني في الدولة، هو حدث تاريخّي». 
ذكرى  تخليد  طلب  دعموا  اّلذين  والفّنانني  املثّقفني  حبيبي  وشكرت 

والدها في حيفا.
W Ò¹u ÔN�«Ë ¡UI³�« XO³¦ð 

من  القريبة  الباحة  إلى  احلضور  انتقل  الرّسمّية،  املراسم  انتهاء  بعد 
امليدان للمشاركة في أمسّية أخرى، حضرها العشرات!! 

افتتح األمسّية الفّنان محّمد بكري، مبقطع من مسرحّية «املتشائل». 
رهط  وحضرها  حامد.  أبو   - مخلوف  دنيا  األمسّية  عرافة  وتوّلت 
أساتذة اجلامعات والّشيوعّيني املخضرمني، منهم: ماغي وزاهي  من 
كركبي؛ عّباس زين الّدين (أبو عصام)؛ كلمان ألطمان؛ يوخيفيد؛ 

والّنقابي بنيامني غونني.
وكان أّول املتحّدثني الكاتب محمود شقير، اّلذي حتّدث عن إميل حبيبي 
كأديب ومناضل خدم شعبه وجنح في اختراق الّشارع اليهودّي. وحتّدث 
عن دوره ودور رفاقه في احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» في تثبيت بقاء 
ّية الِفَلسطينّية بعد النكبة، وصون لغتهم وُهوّيتهم،  اجلماهير العرب
وقيادتهم، من مرحلة الّنكبة والهزمية إلى مرحلة الّصمود واملواجهة.

Òw�UIŁË ÒwÝUOÝ ‚öLŽ 

وقّدم الكاتب يهوشوع سوبول مداخلة عن إميل حبيبي الّسياسي، 

وُبعد الّنظر الذي كان لدى «عصبة الّتحرّر الوطني»، حني أدركت خطورة 
الّتقسيم  قرار  قبول  إلى  فدعت  الِفَلسطينّي،  الّشعب  على  الّتآمر 
املُجحف، إلنقاذ ما ميكن إنقاذه، وجتنيب الّشعب الِفَلسطينّي الكارثة 
اّلتي أملّت به، بتهجيره وتشريده. وال بّد للباحثني أن يتوّلوا دراسة تلك 
الفترة ودور حبيبّي البارز فيها، اّلذي كان في مقتبل العمر آنذاك.
اخلتامّية  الكلمة  كانت  ثّم  موسيقّية.  فقرة  عزّام  عالء  الفّنان  وقّدم 
وصف  اّلذي  الّشيوعّي)،  للحزب  العام  نّفاع (األمني  محّمد  للكاتب 
ـ«العمالق الّسياسّي والّثقافّي»، وعرّج على محّطات بارزة  حبيبي ب
الثالوث  نفس  إّن  نّفاع  وقال  الكفاحي.  حزبه  ومشوار  مشواره  في 
الّدنس اّلذي تآمر على ِفَلسطني وصنع نكبتها عام 1948، يتآمر 
اليوم على اِملنطقة وشعوبها، واختتم كلمته بأّن «حيفا أهل بإميل 

حبيبي، وإميل حبيبي أهل بحيفا».
 ‰ULŽ√ vKŽ å¡wý q�ò W³²J� w� ’Uš iOH�ð 

w³O³Š qO�≈

وبهذه املناسبة تعلن مكتبة «كل شيء» عن تخفيض خاص في معرض 
الكتاب القطرّي في «بيت الكرمة»، يصل إلى %50، على جميع 
ّية، مبا في ذلك كتاب «نحو عالم بال أقفاص»  أعمال إميل حبيبي األدب
استقالته  وسبب  الّشيوعّي  احلزب  مع  خالفه  قّصة  فيه  يروي  اّلذي 
منه. يذكر أّن املعرض مستمر حّتى الّسابع من شهر َحزيران القادم.

w³O³Š qO�≈ W¹Ë«— Æœ s� VOIFð 

ميدان  تدشني  حول  حبيبي  إميل  راوية  د.  من  تعقيب  ووصلنا  هذا 
«كل  مكتبة  تعرضها  اّلتي  حبيبي  إميل  وأعمال  حبيبي،  إميل 

شيء» لصاحبها صالح عّباسي، جاء فيه:
«كل االحترام والتقدير ملكتبة «كل شيء» ولصاحبها عّباسي، على مبادرته 
بنشر كتب إميل حبيبي، وبإعطائه تخفيض خاّص ملناسبة تدشني امليدان.

«االحتفاء بإميل حبيبي، واطالق اسمه على ميدان في حيفا، جاء 
قامت  البلدّية  أّن  كما  عليها،  القّيمة  وهي  حيفا  بلدّية  من  مببادرة 
جهينة  ألقتها   - كلمة  إلقاء  منها  وطلبت  العائلة  مع  بالّتنسيق 

حبيبي - قندلفت (ابنة إميل حبيبي).
«إّن األمسّية في «بيت الكرمة» تأتي في إطار االحتفاء بحبيبي، 

ولكّنها من تنظيم «بيت الكرمة» وجهة أخرى(!)
خلطف  ما  جهة  من  محاوالت   - وجتري   - جرت  أّنه  العائلة  «تؤّكد 
االحتفاء، بشكل ميّس بحبيبي. إذ تكلم شخص في تلك األمسّية ليس 
ا، وال حّتى شخصّية اجتماعّية معروفة،  ـً ّي ا أو صحاف ا أو كاتًب أديًب
أحفاده..!! أصغر  من  أصغر  هو  بل  حبيبي،  إميل  مع  يعمل  ولم 
«أن يجري في نفس الليلة - بعد نشاطّي األمسية وإزاحة الّستار 
عن امليدان - تنظيم نشاط ثالث لهو أمر مستهجن وغريب، ويأتي 

استمرارًا خلطف األضواء باالحتفاء بحبيبي وجتييره جلهة ما.
حبيبي  إميل  كتاب  لعرضه  عّباسي  صالح  لألستاذ  االحترام  «كّل 
«نحو عالم بال أقفاص» واّلذي كانت مكتبة «كل شيء» قد أصدرته 
بتوكيل من إميل حبيبي. وبهذا العمل املسؤول تلتزم املكتبة باألمانة 
ّية والّتاريخّية بحّق حبيبي وبحّق ذاتها، وأن تنتقدها قّلة ليست  األدب
ذات شأن على عملها األمني، هذا أمر ُمدان.. األجدى بتلك القّلة أن 
ملكتبة  الّشكر  تقّدم  وأن  حبيبي  حلياة  تزويرها  عن  وتعتذر  تخجل 

«كل شيء» ولصالح عّباسي على مصداقيتهما.»
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الشبكّية  انفصال  من  للوقاية  حديثة  طريقة  اكتشاف  ّمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مستشفى «رمبام»  من  خبراء  الّطريقة  هذه  استحدث  وقد  األجّنة.  لدى  والعمى 
(حيفا) ومستشفى «هداسا» (القدس)، واّلتي اسُتبدلت بطريقة العالج املّتبعة مع 
اخلّدج املُصابني مبرض في الشبكّية. حيث أصبح باإلمكان معاجلة هذه احلاالت عن 

طريق تقدمي العالج عبر الفم، وبصورة ناجعة، من غير أّي مضاعفات.
 ،Archives of Disease in Childhood  وقد نشرت الصحيفة العلمّية
املختّصة باألوالد في أوروپا، وقدمها الپروِفسور عماد مّخول (مدير قسم األجّنة 
في «رمبام»)، وذلك في نطاق مؤمتر اجلمعّية األمريكّية ألبحاث األوالد، واّلذي ُعقد 

في واشنطن في الواليات املّتحدة.
ويقول الپروِفسور مّخول إّن كثيرًا من األجّنة يعانون من مرض في شبكّية العني، 
اء على إجراء عملّية جراحّية  ما قد يؤّدي إلى إصابتهم بالعمى، ولذا اعتاد األطّب
ندوًبا  العملّية  هذه  تسّبب  كانت  ما  وكثيرًا  الّشبكّية..  في  ـ«ليزر»  ال بواسطة 

وضررًا في بصر األوالد في املستقبل.

حنان،  تل  في  «اجلليل»  قاعة  في  أقيم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

احملكمة  قاضي  بحضور  ممّيز  احتفال  املاضي،  األسبوع  نهاية 
اء، احتفاًء بتوّلي الپروِفسور  العليا سليم جبران، وعشرات األطّب
مصطفى سمرية منصب رئيس إدارة قسم الّتخدير في مستشفى 

«بني تسيون» في حيفا.
ُيذكر أّن پروِفسور سمرية يعمل منذ 26 عاًما في مجال الّطّب، 
حاصل على لقب پروِفسور في مجال الّطّب.. وقد رّحب سمرية 
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باحلضور وشكر كّل من حضر ملشاركته فرحته واالحتفاء به. كما 
سرد سيرته الّذاتية إلى أن وصل إلى هذا املنصب، وثّمن الّدور 
الكبير لعائلته ولزوجته ووالديه وأبنائه اّلذين ضّحوا وعملوا من 
أجل راحته وجناحه، مؤّكًدا أّن مسيرة الّنجاح تبدأ باإلرادة القوّية، 

وحتتاج إلى الكثير من الّدعم والّتشجيع.
ّية ُملتزمة وراقية، قّدمها الفّنان  كما استمتع احلضور بوصالت غنائ
احليفاوّي عالء عزّام؛ وهذا وقد أبدع الّشاعر مروان قادرية وألهب 
احلضور بقصائده املمّيزة لهذه املناسبة، واّلتي تفاعل معها احلضور.
منصبه  على  سمرية  لپروِفسور  الّتهاني  باقات  األطباء  وقدم 
العطاء  من  واملزيد  والّنجاح،  والتوفيق  التقّدم  له  ومتّنوا  اجلديد 
ألبناء مجتمعه. كما حتدث جنل احملتفى به فراس سمرية وقّدم 
التهاني باسم العائلة، وعّبر عن مدى فخرهم بهذا التقّدم؛ كما 
حتّدث كّل من د. جوني خرعوبة، ود. منير قرواني اللذين أشادا 
بإنسانّية پروِفسور سمرية إلى جانب مهنّيته واحترافه كطبيب.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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الرّحمن  «عبد  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية عروًسا بني  زًا لتتويج الّلغة العرب احلاج» احتفاًال ممّي
لغات األرض، حتت شعار «لتكن لغة الّضاد من املهد 
إلى الّلحد»؛ حيث  تبّنى كّل صّف جنًما من جنوم 
الّشعر واألدب العربّي، تدارسوا سيرته الّذاتّية وأعماله، 
كما زُّينت أروقة املدرسة بعرض لسيرة األدباء وشرائح 
طاقم  قام  وقد  وإجنازاتهم.  أعمالهم  بإيجاز  جتّمع 
ّية في املدرسة بإعداد محّطات تضّمنت  الّلغة العرب
والّشعراء  األدباء  حياة  عن  وثائقّية  أفالم  مشاهدة 

اّلذين ّمت تدارس سيرتهم الّذاتية، ألعاب تعليمّية، 
مختلفة.  إثراء  ومحّطات  سحرّية،  مرّبعات  ألغاز، 
من  الكثير  فيه  عرضت  باحتفال  اليوم  هذا  توّج 
حروف  عبق  بني  الّطّالب  فيها  أبحر  اّلتي  الفقرات 
فقرات  عرض  ّمت  حيث  كلماتها،  وعطر  ّية  العرب

متنوّعة من جميع الّشرائح الصفّية.
وقد توّج هذا االحتفال بإصدار وتوزيع مجّلة «براعم 
اتها  مدرسة عبد الرّحمن احلاج»، اّلتي حوت بني طّي
ما  واألدب،  الّشعر  في  اإلبداعّية  الّطّالب  كتابات 
أولياء  عن  ممّثلني  مشاركة  زًا  متّي أكثر  املجّلة  جعل 

األمور بكتابات إبداعّية ّمت نشرها في املجّلة.
وقد أثنى مدير املدرسة، األستاذ محّمد عوّاد، على 
من  حّققه  ملا  للفخر،  مدعاة  إّنه  وقال:  العمل  هذا 
جناح في إبراز مشاركة أولياء األمور والّطّالب الفّعالة 

وكشف مواهبهم.
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           Za’atar 
(Arabic:   za‘tar, also romanized zaatar, za’tar, 
zatar, zatr, zattr, zahatar, zaktar or satar) 

is a generic name for a family of related Middle 
Eastern herbs from the genera Origanum (Oreg-
ano), Calamintha (Basil thyme), Thymus (typi-
cally Thymus vulgaris, i.e., Thyme), and Satureja 
(Savory).The name za‘atar alone most properly 
applies to Origanum syriacum. It is also the name 
for a condiment made from the dried herb(s), mixed 
with sesame seeds, dried sumac, and often salt, as 
well as other spices.Used in Arab cuisine, both the 
herb and spice mixture are popular throughout the 
Middle East.

Written history lacks an early de nitive reference 
to za’atar as a spice mixture, though unidenti ed 
terms in the Yale Babylonian Collection may be 
references to spice blends. According to Ignace J. 
Gelb, an Akkadian language word that can be read 
sarsar may refer to a spice plant. This word could 
be attested in the Syriac satre, and Arabic za’atar 
(or sa’tar), possibly the source of Latin Satureia. 
Satureia (Satureja) is a common name for satureia 
thymbra, a species of savory whose other com-
mon and ethnic names include, “Persian za’atar”, 
“za’atar rumi” (Roman hyssop), and “za’atar franji” 
(European hyssop).

Thymus capitatus (also called Satureja capitata) 
is a species of wild thyme found throughout the 
hills of the Levant and Mediterranean Middle East. 
Thyme is said to be a plant “powerfully associated 
with Palestine,” and the spice mixture za’atar is 
common fare there. Thymbra spicata, a plant 
native to Greece, has been cultivated in North 
America by Syrian and Lebanese immigrants 
for use in their za’atar preparations since the 
1940s.

Another species identi ed as “wild za’atar” 
(Arabic:za’atar barri) is Origanum vulgare, 
commonly known as European oregano, 
oregano, pot marjoram, wild marjoram, 
winter marjoram, or wintersweet.This spe-
cies is also extremely common in Jordan 
and the Palestinian territories, and is used by 
Palestinians to make one local variety of the 
spice mixture.

Other Latin names for the herbs called 
za’atar in Arabic include Origanum syri-
acum (also known as Bible hyssop, Syrian 
oregano and wild marjoram) and Origanum 
majorana (sweet marjoram). Both oregano 
and marjoram are closely related Mediter-
ranean plants of the Lamiaceae family, so 
it is unsurprising that they could be used 
interchangeably.

There is evidence that a za’atar plant 

was known and used in Ancient Egypt, though 
its ancient name has yet to be determined with 
certainty. Remains of thymbra spicata, one variety 
used in modern za’atar preparations, were found 
in the tomb of Tutankhamun, and according to Di-
oscorides, this particular species was known to the 
Ancient Egyptians as saem.

Pliny the Elder mentions an herb maron as an ingre-
dient of the Regale Unguentum (“Royal Perfume”) 
used by the Parthian kings in the 1st century CE.

In Easten tradition, Saadiah (d. 942), Ibn Ezra (d. 
circa 1164), Maimonides (1135–1204) and Oba-
diah ben Abraham (1465-1515) identi ed the ezov 
mentioned in the Hebrew Bible with the Arabic 
word “za’atar”. Ezov/za’atar is particularly associ-
ated with ritual purity ceremonies, such as prepar-
ing the ashes of the Red Heifer (Numbers 19:6) 
and handling bodily contaminations (Leviticus 
14:4,6,51-52, Numbers 20:18). The Children of 
Israel are also said to have used a clump of ezov/
za’atar stalks to daub the blood of the Paschal sacri-

ce on the doorposts of their houses before leaving 
bondage in Egypt (Exodus 12:22). King David 
refers to the purifying powers of the herb in Psalm 
51:7, “Cleanse me with ezov/za’atar and I shall be 
puri ed.” Much later, ezov/za’atar appears in the 
2nd century CE Mishnah as an ingredient in food at 
that time in Judea (‹Uktzin 2:2), while elsewhere in 
the Talmud there is mention of herbs ground into oil 
(a preparation called mish’cha t’china in Aramaic, 

 ), but 

it is not speci ed whether this was like the za’atar 
mix known today. In the 12th century Maimonides 
described the use of the za’atar ( ) he identi ed 
in contemporary cuisine, noting that “the ezov men-
tioned in the Torah is the ezov that the homeowners 
eat and season their stews with it.” (Mishneh Torah, 
Parah Adumah 3:2)

Along with other spiced salts, za’atar has been used 
as a staple in Arab cuisine from medieval times to 
the present.

Za’atar has historical signi cance for Palestinians, 
some of whom see the presence of za’atar as the 
signi er of a Palestinian household. For Palestinian 
refugees, plants and foods such as za’atar also serve 
as signi ers of the house, village, and region from 
which they hailed.

Za’atar is traditionally dried in the sun and mixed 
with salt, sesame seeds and sumac. It is commonly 
eaten with pita, which is dipped in olive oil and 
then za’atar. When the dried herb is moistened with 
olive oil, the spread is known as za’atar-wu-zayt or 
zeit ou za’atar (zeit or zayt, meaning “oil” in Arabic 
and “olive” in Hebrew). This mixture spread on a 
dough base and baked as a bread, produces mana-
keesh bi zaatar. In the Middle East, ka’ak (a soft 
sesame seed bread, known as ka’akh in Hebrew), is 
sold in bakeries and by street vendors with za’atar 
to dip into or with a za’atar lling.

Za’atar is used as a seasoning for meats and vegeta-
bles or sprinkled onto hummus. It is also eaten with 
labneh (yogurt drained to make a tangy, creamy 
cheese), and bread and olive oil for breakfast, 

most commonly in Jordan, Palestine, Syria, and 
Lebanon, as well as other places in the Arab 

world.The Lebanese speciality shanklish, 
dry-cured balls of labneh, can be rolled in 
za’atar to form its outer coating. 

Fresh za’atar, the herb itself, rather than 
the condiment, is also used in a number of 
dishes. Borek is a common bread pastry 
that can be stuffed with various ingredients, 
including za’atar. A salad made of fresh 
za’atar leaves (Arabic: salatet al-zaatar 
al-akhdar) is also popular throughout the 
Levant.The recipe is a simple one consist-
ing of fresh thyme, nely chopped onions, 
garlic, lemon juice, olive oil and salt.

A traditional beverage in Oman consists of 
za’atar steeped in boiling water to make an 
herbal tea.

In the Levant, there is a belief that za’atar 
makes the mind alert and the body strong. 
For this reason, children are encouraged to 
eat a za’atar sandwich for breakfast before 
an exam or before school. This, however, is 
also believed to be a myth fabricated during 
the Lebanese civil war to encourage eating 
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(Arabic: za‘tar, also romanized zaaaaaaaaaatatatatatatatatatatatataaaaarrrrrrrrr,r,rr,r,r,r,,, zzzzzzzzzz z zz zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ’a’’a’a’a’a’a’aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tttatatatatataatatatatataaaataataaaataatatattaataataatattttataaattttatatatatatttaataattaaataatatatattatattatatatatatatatataaatataatataar,rr,rrr,r,r,rrr,rrrr,r,rrrrrrrrrrrrrrrrrr,rr,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,r,rr,rrrr,rrrrr, 
zatar, zatr, zattr, zahatar, zaktar orororrorr ssss ss s ss sssssssssaaatatatatatatatataatatatatatttttttatttttttttttttttttttttaaarararrararararararararararrrrrarrrrrarararararrarrrrararrrarrrrraarrarrarararararararaaarrarararaaararaaaaaaaaararrrrraaaarrrrrrrrrraara )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

is a generic name for a famiiiilylylylylylylylylylylylylyyyyyyyy oooo o o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ffffffff fffffffff f fff ffff fffff f rererrererererererererererererererererererererererrererereerererrerererrrrrrrrr lllllllllalalalalalallllallllll ted Middle 
Eastern herbs from the gggenenenenenenennnnnnnnnnnneeeeeeererererereererrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaa a aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa OrOOOOOOOOOOOOOOOOOrOOOOOOOOOOOOOOOO iganum (Oreg-
ano), Calamintha (Basiiiiillll ll ll ll ll ttttthththththththththhtthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyymyyyyymymymymymymymymymymymymymymymymymymymyyyyyymymyymymymyyyyyyyyyymmyyyymyyyyyyyymmyyyyyyymyyyy e)e), Thymus (typi-
cally Thymus vulgariiiiisssssssss,s,s,sss,s,s,s,s,,, ii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii eee.ee.eee.e.e.e.e.e.eeeeeeee.ee.e.e.ee.e.eeeeeeee.eeeee., Thyme), and Satureja 
(Savory).The name e zzzzzzzazazazazazaaazzzzaazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa‘‘‘‘a‘a‘a‘a‘aa‘a‘aaa‘aa‘aa‘aaa‘‘a‘aa‘a‘a‘aa‘aaa‘‘‘a‘a‘aa‘‘‘a‘aa‘aa‘‘‘aa‘a‘a‘‘‘‘‘aa‘a‘‘‘‘‘‘aaa‘aaaaaaatttttttatar alalone most properly 
applies to Origanuuuuummmmmmmmmmmm mmmmm mmmm sssssssssssyssysysysysysyysssssssssysssssssysssssssssssssssyssssssssssss riacacuum. It is also the name 
for a condiment mmmmmmmmmamamamaaaaaamaamaaamaaaaaaaaaaaamaamaaaaaaaadddddddeddedddedddddedededededededeeedddddddddedededdddddddddededdddeddddddddeddddddddddddddeddddddddddddddeddddddddddddddddd  ffrorom the drieied herb(s), mixed 
with sesame seedddddddddddddssssssssss,,,,s,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s,,,,,,,,,, ddddddddd ddd   dddddddd riir eed sumac, and often salt, as 
well as other spppppiiiiciciciccccccccciicciceeeeeeeeeeesessessessseeeeeeesessseeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeee .U.UUsed in Arab cuisine, both the 
herb and spice mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiixiiixixxixixxxixxxxxiiixixxixixxixiiiixxxxxxxiiixixixxxxiiixixxiixiixixixxiiixxxiiiiixixxiiixiixixxiiiiixxixiiiiixiixiiiiiiiiixiiixxxxxiiiiiiixxiixxttututut rre are popular throughout thhe 
Middle East.

Written historyyyyy  llllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacckckckckckcks  an early de nitive reference 
to za’atar as a sssspsppppppppppppspspspsppppiiiiiiicciccccciiiciiiiciiciiiiiiiciciiiiiiciiciciciiccciiccciiciccciiiciccccciciciicccciiceee ee mmim xture, though unidenti ed 
terms in the Yalalallllllleeeeeeeee e eeeee BBBBBBBaBaBaBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB bbbybyybbbb lol nian Collection may be 
references to spppiiicicicccccccciiccciciccccciccccccicceeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bblblblbbbb eeeneneee dsds. According to Ignace J. 
Gelb, an Akkadiaiaiaiaaaaaaaiaaaannnnnnnnnnnnnn n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn lalalalalalalalal nngnggggggggnn uaauuuuu gege word that can be e read 
sarsar may refer tttttoooooo oooooooooo aaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sspspspspspppss icccccici e e eeeee plplanant.t  This word could 
be attested in the SSSSSyyyyryryryryryryrrrrrrrrryyrrrrrrrryyrrrryyrrrrrrrrrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrrrrrrrrrrrrryrrryrrrrrriaiaiaaiaaiaiaiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cc cccccc sasaasas trtrtrtrtrtrtre,eeee  aannd Arabic za’atar 
(or sa’tar), possibly thththththhhhhhhhhhhhhhhthththhhhhhthhhhhhthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhthhhhhhhhhhhtthhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhee e e eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sosososososoososssss ururururuuu ceeeeeeeecc  oof Latin Satureia. 
Satureia (Satureja) is aaaaaaaaaaaaaa c cccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccc  ccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccomomoomomomomomomomomommooooooomooooooo mmmmomomoooommmomm nnnn nnn naann mem  for satureia 
thymbra, a species of saaaaaaaavvvvovovovovovovovovovovooovooooooovvovovovovooovoovovovooooovvvvovovoooovooovvovvovvooooovovoooovovovvoooooovvooovvoooooooovovoooooooooooooovooooooooooovooooooooooooooryryryryrryyryryryryryyyrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  wwwwww hhhohohoohoohooseses  o ther com-
mon and ethnic names incncncncnccncccncncccclllluluuuuluuulullluuuuulllluluuuulllluulllluuuullluluuululllluuluuuuuuuuuuuluuuuuluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudedededededededededdeeededdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddedddddddddd , , ,, , , , , ,, “P“P“PP“PPerrrrrrerree siisisisissis anananaa  z za’atar”, 
“za’atar rumi” (Roman n n nn n n nn n n hhhhhhhhhyhyhyhyhyhyhhyyhyyyyyhyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssopopopopopopopopopopopopoppppppopopopopopopoppppppopopopppoopppopopopopppooopppopoppopppopoppopppppopppppopppppppppppoppopoppppppppoppooppppoppoppopppopppooppoppopoppopppppppppppp)))),),))),)))))),)))))))))),),),))),)),),),)),),)))))),),),)),))),),),),)),))))))),)))))),),)),),,)),))))))))),))))))),),))),)),))))))))))),),))))),)))),))))))))))))))))))))))  a a a aaa a a a aa aa     ndddndnnnnnnnn ““““ “zazazazaz ’’’a’a’a’’aaatatatatatatatat rrrrr rr frfrfrfrfrananannnnjjijijijijiji” 
(European hyssop).)..

Thymus capitatususususussususussssssss ((( ( ( ( (((( (((((((((((((aaaaalalalalalalaalaalalalaaaalaalalaaalaalaalallaaalallallaaallllaaalllallaallllalllaaalllllalaallallaa ssssosososososososososooooossssosoososoossssossssosoosossosssosoossosooosoooooooooososoooosoosooos c cc cc cccc ccccccccc c c c c ccccccccccccccccccccc cccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccalalaalalalalalaaalalalalallalalalalaalalallalalalalalalaalllalllllllalalalllalalalaalalalalalalaalllallllalalalalaalallaalalllalaaaaaalaaaaaalalalllaalaalalllllllllllllllllllllleelelelelelelellelelelelelellleleleelelellllelleleellllellllllelelelllelelllllllelellllellllllelellllelelelelellleeleeellelllleelelelelllellelelellelleelleellellllelllleleleelleeeeeleeddd dd dddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddd ddddddddd dddd ddddddddd SSatureja cccccapapapapapapapapappappppappapapapapappapaaappppapapaaaappppapappppppapppppppppapppppppppppppppititttititititiititiiitititiititititititiititititiitititititiitiititiitiititititititiiitttitttitttiittttiiititiiiitiiiittiiitiitttititiitititittttitttttittttttttitatatatattatatatatatatatatatataaataaatatatatatataaatatatataataatatattatataatataatataaataaatatttatttatatttttaattttaaaaaatttaaaaataaaaata)a)a)a)a)a)a))a)a)a)a))a)a)a)a)a))a))aa)a)a)a)a)a)aaaaaaaaa)aaaa)aa)aaaaaa)a)aa)a)aaaa)a)a)))))))))))))))))) 
is a species oooff f f f wwwwwwwwiwiwiwiwiwiwwwiwwwiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillldldldldldldddldldldldldldldddldldlddlldlddddldllldllldlldddllldddddddlddddddddldllddddddddddddldddldddddddddddddddddd ttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttt tttttttttttttthhhhyhyhyhyhhyhhhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyyhyhhhyhyhyhyhhhyhyyhyhhyhyhyhyhyhhhyhhhyhhhyyhyhhyhyhhhhyhyhyhyhyhyhhyhyhyhhyhyhyyhyhyhyhhhhhyyhyhhhyhyyhyhyyyyhyhyyhyhyyhyyhyyyyhyhhyyyyhyyhhhyyhyhyyhyhyyhhyhyhyhyyyyhyhyyyyyyhhyhyyhyyyhhhhyhyyyhyyyyyyyymemmememememememememememememmmememememmmmememememmmmeememememmememeemememememeeememmeemeeeememeemmmeeemeemeeeemeemmeeeeemeeeeeeeeee ffff ffffff f f f ffffff ffffff f ffffffffff ffffffffffffffffffffffffffffff fooooooououooouoooooooooouoooooooooooooooooooo nd throughout the
hills of theheheeheeeeeeeee LLLLLL L LL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeevevevevevvvvvvvevevvvevvevevvvvvvvvevvvveevevevvvevvvvvvvveeeevevvvvveeevevveevevvevvevveevevevveveevevvevveevevevvvvvvaanaanaaaanananannananananannaaanannanananannnnnannannannnnaannannnaannnnnaanananananananannannnannnnnanannaaannnnanaaaannannnnaaanannnaaaaaanaaanananantttttttttttttt ttttttttttttttttt ttt ttt ttt tttttttt ttt tt t tttt ttt anaanaaanananaaananananananannnanannnaanananananannnnnaanaaaaaaanananananannnaaaaaannnnnnaanaaaanannnnaaaaaaanannnannnnnnaannnaaanaaannnnnnaaannnnnaaannnnnnannaaannaanannaannaaaaaaaaaaaannnaa ddddddddddddddddd ddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddd ddd MeMeMMeMeMMMMMMeMeMeMeMeMeMMMeMeMeMeMMMeMMeMeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMeMeMMMMMMMMMMMMMMeMeMMMMMMMeMeMMMMMMMMMMMMMMeeMMMMMMMeMeMeMMMMeMeMMMeMMMMMeMeMMMMeMeMMeMeMMMMMMMMMMMM dddidddddd terranean Midd
Thyme e e iiisisisisisisisisisisississssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaaiiaiaaiaiaiaiaiiiiaia dddddddddddd dddddd too bbbbbbbbbbbbbbbb b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaa aaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaaaa aaa aaa a a aaaa a aaaaaaa a aaaaaa  aa pppppppppplplplplplplplplplplppppppplppppppplpplppplppplpppplppplplppplplplppllpplplpllplplplpplllplplppplpppppp aaaaanaaaaaaa t “powerfully ass
with PPPPPPPPPPPPPPPPaaaalalalalalalaaalalalalllallllllllllllleeeeeeeeeesesesesesesesseseseeeseeeseseeeeseeseeseseeeeeseeesesseseseesesessse tttttttittitittititttitttttttt nen ,”,”, aaaaaaaaaaaaaaaaaa a a aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaandndndnddndndndndndnddndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  tttttttttttttttttttttt tttt tttttttttttttttt ttttttttttttttttt tttttttttttttttthhhhhhhhhhehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  spice mixture za’a
commmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooonononononononononnoonononnonnoonnoooonnoonoooononooonnoonnonoooooo  f farare e e e ee e e  ee tttttththththththththththththththththttthhthththththththththththhthththththththtthhtthtthtthhtttht eereererererererererererrerreererrrrrrrrrerererererrrrrrererrrrrerrre ee.e.ee.e.ee.e.e.e.e.e.e.eee.e.e.....e.. TTTTTTTTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTThhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mbra spicata, a pla
nnanananananananaanaaanaaaaaatttttitititititttitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvveveveveveveveveveveevevvvevvveveeevvevvevevevevveeevevveevvvvevvveevevvevv  t to oo GrGrGrGrGrGrGrGrGrGrrrrGrrrrrrrrrrrrGrrrrrrrrrrrrrrrrG eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ccccccececececececececececececececeeecececececececeecececeecececccccccecccccc ,,,, , , , , , , ,, hhhhhhhhhhhhhhhhhahhahahahahahahaahahahhhahahahaahhhahaahahahhahahahahahahhhhahhhahhhahaahahahahhahhahhahhhhhhhhhhhhhh s been cultivated in No
AAAAAAAAAAAAmAAmAmAAmAmAmAmAmAmAmmmmAAmAmAmAmmmmAAmAmmmmAmAmmmAmAmAmmmmAmAmmAmmmmAmAmmmAmmmmmAmmmmmmmmmmAAAmeeeerereeeee ica aa a a a a aa aaa bbbbbbbbbbbybybybybybybybybybbbybybbbbbybybbbbybybybybybyybbbbybyybbbbbbbbbybbyby SS S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSyryyryyryyryryryryryryryryrryryryryryryrryryryrryryrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrryrrryyy iiiiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiiiaiaaiiiiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaiiaiaiaiiaiaiiiaiaiaaiaiaiiiaaiaaiaiaaiiiii n and Lebanese immigran
fffffofofoffofofofofofofofoffffffofofofoffffofofofoffoffoffofoofoofoofoffffffof r rr uuse ee e e ee e e e eeee e eee e eeee e e iiiiiiiiiinininiiniiiiininiiininiiiiiinininininiininiiininniniin t tt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttheheheehehehehehehehehehehehhhehhhehehhhhehehhehhehehhehhehhhhehehehehehheheehhhhhheeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiririririririririririririririiiiririiririririiririririririririrrirrirrrrrrririirririrrrirrririrrirrrriirrrrrrirrir za’atar preparations since th
1919404040400000000000000000000000400000000ssssssssss.s.s.ssss.s.s.sssssssss.ssss.s..s

AAAAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnnAnAnnAnAnAnAnAnAnAnnAAAnAnnnAnAnnAnAnAAnnAAnAnAnnAAnnAAAAAAnooototototototottoottotttotttttttttottttttttttttttttttttttottoto hhhehhehehhhhhehehehehehhhhhehehhehhhehehehehehhhhehhhehehheheehehhhhehheeeheeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrr rrrrr rrr rr r rr rr rrrrrrrrrr rrr sssspsssss ecies identi ed as “wild za’atar”
(((A((A(A(A(A(A(A(A(A(A(AA(A((((A(A(((A((A((((AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrrrrararararararararararrrraarrrrarararararararararrarrararrarrarrabbbbbbbbbbibibibibibibibibibbbibibibbbibibibibibbibibibbbibibbibibibiibibiibibibibibbbibibiiibbbiibiibiiiiiibbiibiiiiibiibiiiiiibiiib cccc:ccccccc za’atar barri) is Origanum vulgare
cccccccccoccocococococococococccccococcooccocococcocccoocococooccoooccocoooocommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm only known as European oregano, 
ooooooooooooooororororororororororroroororororroooooorororororrorrrooororororoorrrrooorooooorrroooorororrrrorrrorreeegee ano, pot marjoram, wild marjoram,
winter marjoram, or wintersweet.This spe-
cies is also extremely common in Jordan 
and the Palestinian territories, and is used b
Palestinians to make one local variety of th
spice mixture.

Other Latin names for the herbs called 
za’atar in Arabic include Origanum syri-
acum (also known as Bible hyssop S
oregano and wild marjoram) a
majorana (sweet marjoram
and marjoram are clo
ranean plants o
it is unsu
inte

was known and used in Ancient Egypt, though 
itititititititttittititititsssssssssssss s s ananananananananananananancicicicicicicicicienenenenent t name has yet to be determined with 
cececececececececececececeececececececceccceeccceccceeccceeeccccceeeccececececcececertrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrrtrttrrtrtrtt iaiiiiaiiiaaiiiaiaiiiiaiaiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaaiaaaiaiaiiiai tttntntntntnttttttttttntnntntntttttnttttntntntntntnntntntntnntntntntntntntntntntntntntnnnnntntnnntttntntyyyyyyyyyyy.yyyyyyyyy.yyyyyyyyyyyyy.yyy.yyy.y.yy.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.yy.yyyyy.yyy.yy RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR R RRRRRRRR RR R R RRR RR RR R R R R R  R  Remememememmmmmemmememememememmeeeemeeeemeemeememeemeeeemememememeeemeemememeeeeeeeemeemeemmemememeeemmmmmeemmmmeemmmmeemmmeemmmmmmaiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaaa nsnsnnn  of thymbra spicata, one variety
used in modedededdeddddedededdedededededededed rnrnrnrnrnrnrnnnrnrnrnrnrnnrnrnrnrnnrnrnnnnnrnnnrnnrnnrnnrnnnrnrnnrnnnrnrnrnrn z z z  zzzz zzzz z z zzz zzzzzz z zzz zz zz zzzzzzz z z zzzzzz zzzzzzzzzza’a’a’a’’’a’a’a’aa’a’a’aaaa’a’a’aa’a’a’aa’a’a’aaaaa’a’aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa atatatatatatatatatatatatatatataataaaaatatataaatataaaaaaaaatataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaatarararararaaaaaa  preparations, were found 
in the tomb of Tuttttttttttanananananannnnnnnnnnnnnanannnannnnanannkhkhkhkhkhkhkkhkhhhkhhhhhhhhkhkhkhkhhhhkhkhkhkhhhkhkhkhhhhkhhhhhkhhkhhhhhhkhkkhhhkhhhkhkhhkhhhhkkhkhhkhkhhhhhkhkhkhkhkhhkkhkhhhhkhhhhhkhhhhhkkhkkkkkkkhkkhkhhaamamamamammmmamaamamamaamamaaamaamamamaamamaaamamaaammamamamaaamamamamamaamamamaaaaaaamaaaaamaamaaaaamamaamaaamaaaamaamaamaaaaaamaaaammmaaaaaammaaaammmmaaamaaamunuuuu , and according to Di-
oscorides, this particcululullllullu ararararararararrrrrrrrrrrararaarrrrararrarrrarrrrarrarrara  s s ss s ss sss ssssssssss ss s s sssssss s s sss ssss ss sss s sspepepepepepepepeppepepepeeeepeppepepepeppepepepepepppepepepeppeppppepppeppepppepepeppeppepepepppepeppepppepepppppppepepepeppppppeppepepppepppeepepppeeeppeeppepeeeepeeeppepeepppepppppppppppppppppppppppp cicccc es was known to the 
Ancient Egyptians as ssaeeeaeemm.m.m.m.mm.mmmmmmmm.m.mm.mmmmmm

Pliny the Elder mentions an n hheheheheheeeeeeeheeehhhh rbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbbbbbbbrbbbbbrbrbrbrbbbbbbbrbbbbbbbbbbrbbbbbbbrbrbbbbbbbrbrbbbbbrbbbbrrbbrrbbbbrbrb mmmmmmm mmm mmm mmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmm  mmmmmmmmm aron as an ingre-
dient of the Regale Unguentutummmm mmmm (“(“(“(“(“(“(“(“(“““““““(“(“(“(“(““““““““(““““(“““““(( RoRRoRRRoRRRRRRoRoRoRoRRoRRRRRoRoRoRRRRRoRRoRRRRRRoRoRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoRRRRRRoRRooyal Perfume”) 
used by the Parthian kings in ththhheee e 1s1s1s1s1s1s1ssssssssss1s1ssss1s1ssss1ssssssstt t tttttttt tt t tttttttttttt tttt ttttttttttttttttttttt cccceccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ntury CE.

In Easten trradition, Saadiah (d.d. 99999944242222222),),),),)),),),)))),),),),,,, III IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII I IIII II IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIIIIIIIIII Ibbbbbbnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  Ezra (d. 
circa 111 64), Maimonides (113135–––––112222112111 040404040404444444440444)) ) ) ) )))) ) ) )) ))))) ) ) ))) ) )) )))))))))))) aaaaaaaananaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa d Oba-
diahah ben Abraham (1465-15115)5  iiiiidddedeeddd nnnnntnttttiiiiiiii eeeeeeeeeededdddedeeeeddeeeededeeeddeeddeedeededdedeeedeeddeededeeedddeddeeedeeededdededdededdeddeedeedeeedd the ezov 
mentionen d in the Hebrew BiBiblble e wwwwiwww tththhhh  ttttttthehehehhhehheheheheheeeheeeehheeeeeeeeeeeeeeeheheeeeeeeehehee AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArabic 
wordrd “zaza’atar”. Ezov/za’atar iis s papaaaaaartrttiiiciccccculuululululllululululullllllaraaararaaararrrarrrarrraaaarrrrararrrrraaaraarrrrrraararrrrraarrrrarrraarrarrrrraarrrraarraaraarrrrarrrararrrrrllllylllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  associ-
ated with h ritual purity ceremomoninieeeseesese , , ssssuuuuuuchcchchcchchhhhhhhhchchchhhhhhhhhc     aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaas s prepar-
ing thhe ashes of the Red HHeieifefer r ((((NN((N(NNuuuummmmmmmmmmmmmbebebbebebebebebebeeeeeeeeebeeebeeeeeeeeeeeerrrrrrrrsrsrssrsssrsssssrrrrrrrrrrrssssssrrrrssrsssssrrrsssrrrssssrrsssssrrrrsssrrrsrrsssrssssrsssssssssssrsrssrrsssrssssss 19:6) 
and handling bodily contamaminnatatatatatttiooionnnsnssss ((((((( (((((LeLLeLeLeLeLeLeLeLeLLeLeeeeeeLeLeLeeeeeeeeeeeeeeLeeeLeeeeeLevvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ticus 
14:4,66,51-1 525 , Nuumbm ers 2020:18)8))8))8)). TTThThhhThTheeee e  hCChChChChChChChCChChChChChhhhhCChhChhhhhChhhhhhhhhhhhhhilililiiiilililllllllillllllliiiilillliiiillillliiilliliilllliiliilliliillllilliilillllllilllllilllllllllilllilliillllllllldrdddddddddddddddddddddd en of 
Israr ell arer  also saidid to hahavve uuuuuuusssssess dd d d aaaa a a cccclcllclclclllclclllllumumuumumumuummmmmmmmmmmmmummmummummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummpppppppppp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp of ezov/
za’a’ tar ststalalksks tto o dadaubb thee bb bbbbbllololllloododododdd ooooofff f f f fff f ff thttththththththththhhththhhthhhhheeee eeee e eeee e eeeeee eeee eeeeeeeeeee eeeeee eee PPPPPPPPPPPPPaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP schal sacri-

cce e onn tthehe doorposts of ththeeeieieeeeiirr r r hhhhohohohooooouuuuususussssuuuuususseeseeesesesesessesesseeeesseesssssssss b bbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbb bb bb bbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbefore leaving 
bob ndage in Egypt (Exxododduusususuu  1111112222:2:2:2:2::22222222222222222222222222 )).).)))..).)..).)..).)).).).)).).). KK KK K KKK K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKini g David 
refers to the purifyyining g g g gg pppppoppowwwweweewerrrrssssssrsssrsss  ooooooof fff fff f f f f ff fffff thththththththtththhhhthhththhhthhthhththththhhhhthhthhthhthththhthhhhthhhtthththhhhththhhththhhththththhhhhthhhhthhhhhthhhhhhhhhhthhhhhththhhthhtthhhhhthhhhthhhhhhhhthhhhthhhhhhee herb in Psalm 
51:7, “Cleansee m mme e e e e ee wwwiwwwwithththhh e eezzozozoozovvv/v/v/v//v//v/v/v/v/v/v/////zazazazzazazazazazazazaaazazaaazaaaazaaaaaaaaaaaaazaaaaazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’’’’’’’a’’a’a’a’a’a’a’a’a’aaaa’’’a’a’a’a’a’a’a’’’a’a’a’a’aa’aa’a’a’’’a’a’a’a’’’a’’a’’a’a’’a’a’’a’a’’aaa’a’aaaaaaaaaaaaaaaaatar and I shall be 
pup ri eed.d.”” MMuMuMuMuMuMuuchchchchchhchc  lllatatatatteererer, , , , eezezezoovovvvvvvvvovvovvvvvv///z/z/z/z/z/z//z/z/z//z/z/z/z/z/zz/zzzzzzzzzzzzzza’a’a’aaaaaa’aaa’aa’a’a’a’a’a’a’a’a’aa’a’a’a’aaa’a’a’aaa’’’a’aa’aaa’a’a’a’aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaataaaaaaaaaaaaaa ar appears in the 
2n2n2n2n2n2n2nddd d d d cececececeececentntntntntnttururryy y y CECECECECECEE MMM MMMMiisiisisshhnhnhnnnnnnnnnnnnnahahahahahahahahahahahhahahahhahhahhhhh a aaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss an ingredient in food at 
thththhthth tatatatat ttt tiiimimimimeee e iinininin JJJ JJudududdeaeaeaaaaaaa (((( (( ( ( (( ( ( ((((((‹U‹U‹U‹U‹U‹UUU‹UUU‹UU‹U‹UU‹U‹UUU‹U‹UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUktktktkktktktkktktkkktkttkktktktktkttktktktktktkttktktktkttktktkktktktktktktkttttktktktktktktktkttkkkktktkttktktktkkktktktkkktktktkkkttktkttktktktkttktktkttktkkkkkktktttttkktttktktktkttktkktttkkktkktkkkkkkkkk izzzizzizzziziziziziziziiizizziiiziziziziziziiziiziiiizzizzzzzzzzzzzzzzzz n 2:2), while elsewhere in 
hthhthhe e TTTTaTalmlmmududududududududududddudddududd tttt tt tt ttttttttthehehehhehehehehehehehehehehheheeheheheherererererrrrrrereeeereeereeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeereeeereeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeee iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiii iisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssss mmmmmmention of herbs ground into oil 

((a((a(a(a((a((a((a(a(((a(aa(aaa(a(aaa(a(((((aa(aa(aa(a(a(a(a(aa(a(a(aa(aa(a((a(a(a(a(a(aa(a(((a(a(aa(((((((((((((((((((((( ppppppppppppppppppppppppppppppp ppppppp ppppp pp pp pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppprerererererererererererererrereerrrrrerereerrreeerereerererererreereerererererererererereerreereerereeeerereeerrrerereeerererererrrerrereeeeepapapapapapapapaapapaapapaapapapaaaaapapapapapaaaapapapppaaapaapappapapaaapapppaaapappapapaaapappaapapaaapapappaaapapapapapapaapapapapaaapapappppapapapaaaapapapppapaapaaaaapppaapapapapaaaaaapapapaaapaapapppppppppppppppppp rararararararararararaarararaararararararrrraaraararararraaararaararraaraararrarararararrrrrarararrarararaarararaarararaararaarararararrrarararrraararaaraaaraararararraraaarararaararaaarrrarrrrr tititititititiititittitttititiitiiitiiiititititittiiitiitititititttittiitiiittttititiittititititititittititititititttitiittitiiitiitittiiittiitiiitiitiiiititittittttttttt oooooooooooooooonononononoooooooooooooooooooooo  called mish’cha t’china in Aramaic, 
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*åUHO�ò q�«d ≠ انتهت الفّنانة احليفاوّية سيدر زيتون، من تسجيل 

الّشاعر  كلمات  من  حتن»،  «ال  ُعنوان  حتت  خليجّي  طابع  ذات  أغنّية 
األردنّي يوسف عطّية، وأحلان الكويتي سلطان سالم، وتوزيع الِفَلسطينّي 
ّية  يعقوب األطرش. ومن املتوقع بّثها عبر اإلذاعات الِفَلسطينّية والعرب

خالل األّيام القريبة.
األميرة  كلمات  من  الّسابق،  في  اخلليجّية  األغنّية  غّنت  زيتون  وكانت 
األردنّي  الّشاعر  كلمات  بأّن  زيتون  وصرّحت  سعود..  آل  فهد  بنت  سارة 
الّطابع  ستحمل  أّنها  بالها  على  يخطر  لم  ولكن  جًدا،  شّدتها  عطّية 
والّلون اخلليجّي بعد تلحينها. وأضافت: هذه األغنّية جميلة ومختلفة 

في الوقت ذاته.
ـ«ڤيديو كليپ»،  وتأمل زيتون بتصوير أغنّية «ال حتن» على طريقة ال
وأحلان  كلمات  (من  وين»  غايب  «قّلي  املصوّرة  أغنّيتها  غرار  على 
أغنيتها  القت  أن  بعد  وذلك  الرّحباني)،  إلياس  الّلبناني  املوسيقار 

املصوّرة جناًحا كبيرًا.

 V ¹d  Òw zUMſ  d O ½u ÖË ÆÆ…—UA Ð ÊU O ç O Ñ
الفّنانة  األّيام،  هذه  في  تقوم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

احليفاوّية ڤيڤيان بشارة وفرقتها املوسيقّية، بتمارين 
مكّثفة وحتضيرات خاّصة، حيث تعمل بجّد ونشاط 
الغنائّي،  للكونسيرت  حتضيرًا  الپروڤات  على 
القادم  وز  متّ شهر  من  اخلامس  في  ستقّدمه  اّلذي 
الكرمل  في  «كريچر»  قاعة  في   (5/7/2013)
الفرنسّي. ستقّدم بشارة خالل الكونسيرت عدًدا من 
ّية  عرب  - عاملّية  أغاٍن  إلى  إضافة  اخلاّصة،  أغانيها 
مبشاركة  وعصرّية،  جديدة  بتوزيعات   - وأجنبّية 
احملترفني.  الرّاقصني  من  وعدد  ممّيزين  عازفني   10

وخالل احلفل ستطلق ڤيڤيان أّول ألبوم غنائّي خاص 
وقد  هذا  حّبيت»..  ُعنوان «أنا  سيحمل  واّلذي  بها، 
إلى  كارلو»  راديو «مونت  إلى  األلبوم  أغاني  وصلت 
القّيمني  استحسان  القى  حيث   Top Ten برنامج 

ثماني  األلبوم  يتضّمن  واملستمعني.  اإلذاعة  على 
أساليب  جتمع  ّية،  وغرب شرقّية  بتوزيعات  أغنيات 
ـ«پوسانوڤا»،  ال ـ«فالِمنكو»،  ال مثل:  مختلفة،  فنّية 
عازف  األغاني  بتوزيع  قام  وقد  وغيرها.  ـ«سامبا»،  ال

الكمان واملوزّع املوسيقّي، الفّنان مراد خوري.
وكانت قد أطلقت بشارة حّتى اآلن 4 أغنيات خاّصة، 
ا، وخصوًصا في مصر  ـً ّي ا ودول ـً ّي القت جناًحا كبيرًا محل
في  أغانيها  انتشرت  كما  ّية،  العرب والدول  وفلسطني 
ّية  ّية وُسمعت في إذاعات عرب املواقع اإللكترونّية العرب
«توپ  برنامج  في  إحداها  شاركت  قد  وكانت  هاّمة.. 
أغنيات  مع  وتنافست  فرنسا،  في   Top Ten ِتن» 
ڤيڤيان  أّن  يذكر  العربي.  العالم  في  الفّنانني  لكبار 
بشارة حصدت لقب مطربة عام 2012 في برنامج «فن 

فّنانينا» مع شادي بّالن.

 åw 1d  ‰U² O ¹—ò
åq d ~ «ò è Ý—b  w

*åUHO�ò q�«d ≠ قّدمت جوقة مدرسة «الكرمل» 

حفل ترانيم وتراتيل خاّصة، بالسّيدة مرمي العذراء. 
وقام األستاذ املوسيقي غّسان حرب بتدريب هذه 
املرميّية،  الّترانيم  من  مجموعة  أدت  اّلتي  اجلوقة 
وجرى عرضها في كنيسة القّديس يوسف لالتني. 
الّتقريظ  بأناشيد  املرميّي  الرّيسيتال  هذا  ومتّيز 
الّشهر  مبناسبة  مرمي  للعذراء  الروحّية  والّتأّمالت 

املرميّي اّلذي اختتم يوم أمس.
ورافق اجلوقة األستاذ فؤاد هّلون بعزف على األورغ، 
أّما الّترنيم املنفرد فكان للمطرب زهير فرنسيس 
اّلذي قّدم أغنّية بُعنوان «يا أم الّنعمة»، واملطرب 
إلياس جوليانوس بترنيمة «بسمة حلوة»، كما 
يا  عليك  «الّسالم  ترنيمة  زيتون  سيدر  قّدمت 
مسبحة  قّدمت  نخلة  وأمال  القلوب»،  أطهر 
إلمنا  «صّليت  رّمنت  الّله  عطا  ومنار  الوردّية، 

العذرا»، وعمر سبيت قّدم ترنيمة «يا أّم الّله».



27 2013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«
شفـــاعمرو - البلدة القديمـــة | هاتــف: 04-9868700  

ملحمة سميراميس  
0

4
-9

8
6

9
9

1
6

0
A

l s
ad

di
q 

ad
v.

لمين السيارة 
انطلقنا 

اشتروا من
بـ 199ش.ج ملحمة سميراميس

وشاركوا في 
السحب الكبير

على سيارة يونداي 















99 ش.ج  3 كغم عجل مطحون 
95 ش.ج 1 كغم خروف مجروم 
65 ش.ج 1 كغم فخاد خروف بالعضم 
89 ش.ج 2 كغم عجل للطبيخ 
49 ش.ج 1 كغم كباب جاهز 
75 ش.ج 1 كغم ستيك انتريكوت (معتق) 
65 ش.ج 1 كغم ستيك سنتا 

|

وتجدون لدينا
لحم عجالت بطعم شهي
وبسعر ال منافس له ...
ومشتقات لحم الحبش
صدر  جنحان  شوارما
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åUHO�ò q�«d*

 2013 لألدب  فلسطني  ّية  احتفال أنشطة  ضمن 
من  املاضي  اجلُمعة  يوم  انطلقت  اّلتي  (پالفْست)، 
إلى  وتهدف  ونابلس،  الله  ورام  بالقدس  ومتّر  غزّة، 
وجتاوز  الّتاريخّية،  ِفَلسطني  ومدن  جغرافيا  توحيد 
احلواجز واجلدران العسكرّية من خالل األدب، أقيمت 
مساء الّثالثاء املاضي في حيفا (28/5/2013)، 
ّية وفنّية نّظمتها «پالِفْست» مع جمعّية  أمسّية أدب
ّية، حضرها جمهور كبير من الكّتاب  الّثقافة العرب

والّشباب واملهتمني بالّشأن الّثقافّي.  
افتتحت د. روضة عطا الّله (مديرة جمعّية الّثقافة 
ّية)، األمسّية بكلمة ترحيب بالكّتاب الضيوف  العرب
وباحلضور، قالت خاللها إّننا «اليوم نحتفي مًعا في 
حيفا، وفي احتفالنا بِفَلسطني واألدب، نقّدم الّدليل، 
وال أوضح، على سقوط دعوى الزّيف من أّن ِفَلسطني 
أرٌض بال شعب، هذه أرٌض لها أهلها، ولها عراقتها، 
نكبتها  على  أرٌض،  هذه  وإبداعها..  تاريخها  ولها 
بناتها  أنامُل  وتتدّفق  وحتيا،  ُتبدع  أهلها،  ونكبة 
نحتفي  أّننا  وحقيقة  ُمثرٍ.  جميٍل  بكِلّ  وأبنائها 
القّصة  تروي  الوطن،  أرجاء  في  واألدب  بِفَلسطني 
كاملة: أرٌض كان بها شعب، وهي اآلن لهذا الّشعب، 

وستبقى أبًدا ألهلها». 
املصرّية  واملَترِجمة  والّناقدة  ّية  الروائ األمسّية  أدارت 
ّية  احتفال أمناء  مجلس  (رئيسة  سويف  أهداف 
رواية  صاحبة  «پالِفْست»)،   - لألدب  فلسطني 
لغة)،  ثالثني  قرابة  إلى  (املترجمة  احلّب»  «خارطة 
الّثورة  مذّكرات   ،2012 عام  مؤّخرًا،  نشرت  واّلتي 

املصرّية: «القاهرة: مدينتي، وثورتنا». 
حتّدثت سويف في مقّدمة األمسّية عن أّن الهدف من 
ّية هو دعوة كّتاب عاملّيني إلى  وراء تنظيم االحتفال
حتت  الِفَلسطينّية  احلياة  ملالمسة  احملتّلة  ِفَلسطني 
ِفَلسطينّيني،  بكّتاب  وااللتقاء  كثب،  عن  االحتالل 
اجلمهور  إلى  مباشرًة  األدبّي  منتجهم  وتقدمي 
الِفَلسطينّي اُحملاصر، كذلك حتّدثت عن أهمّية عقد 
الّطاقم  وشكرت  ـ48،  ال ومناطق  حيفا  في  الّلقاء 
ّية والّداعمني واملؤّسسات املنّسقة  املتطوّع في االحتفال

في املدن املختلفة. 
في  «پاْلِفست  فيلم  بعرض  األمسّية  فقرات  بدأت 
ّية ِفَلسطني لألدب في العام  غزّة»، اّلذي يوّثق احتفال
املاضي 2012، واّلتي أقيمت في قطاع غزّة، ودعت 

إليها كّتاًبا ِفَلسطينّيني ومصرّيني وعاملّيني، كاسرًة 
احلصار املفروض على جمهور قطاع غزّة؛ واستعرض 
الفيلم مشاهد من حياة املدينة وانطباعات الُكّتاب 
ورؤيتهم  غزّة،  في  والّشباب  باجلمهور  الّلقاء  بعد 

ملأساة هذه املدينة احملاصرة بعد زيارتها.   
بعد ذلك، قرأ الكاتب اإلنچليزّي تشاْينا مييِفيل، 
 The City بينها  من  عديدة  روايات  مؤّلف  وهو 
باإلضافة   The Railseaو  and the City
إلى مجموعة قصصّية وكتاب عن القانون الدولّي، 
ّية، والّناشط البارز في  واحلائز على عّدة جوائز  أدب
حركات العدالة االجتماعّية والّتضامن الِفَلسطينّي 
بالّلغة  «أساس»  األدبّي  نّصه  قرأ  ببريطانيا، 
محّمد  املعروف  املمّثل  قرأ  ذلك  وبعد  اإلنچليزّية، 

ّية. بكري ترجمة النّص إلى الّلغة العرب
قصيدة  بإنشاد  طه  عال  املوهوبة  الطالبة  قامت  ثّم 
«سؤال شخصّي للقدس» للّشاعر أحمد دحبور. وقام 
بعدها الفّنان أمين نّحاس بتقدمي مقطع كوميدّي ساخر. 
الكاتب  قرأ  وكلمات»،  «قراءات  فقرة  في 
الپاكستانّي، املولود في كاراتشي واملقيم في لندن، 
عّمار حسني قّصته القصيرة «الشجرة عند احلدود» 
قصصّية  إصدارات  وحلسني  اإلنچليزّية،  بالّلغة 
للكتابة  زائرًا  أستاًذا  يعمل  وهو   عديدة،  ّية  وروائ
اإلبداعّية بجامعة «ساوث هامپتون». ثّم قرأ الكاتب 
إياد برغوثي قّصة «وحيد في ليلة حرب ممّلة» إحدى 

قصص مجموعته القصصّية «بني البيوت». 
واختتمت األمسّية مبعزوفة «يا مسافر وحدك» عزفها 

املوسيقّي الفّنان عازف الكمان أكرم عبد الفّتاح.
اليوم  في  قاموا  الضيوف  الُكّتاب  أّن  أيًضا  يذكر 
الّتالي ألمسّية حيفا بجولة في األحياء الّتاريخّية 
للمدينة، وادي النسناس ووادي الصليب، برفقة املؤرّخ 
ّية،  د. جوني منصور، عضو إدارة جمعّية الّثقافة العرب
تعرّفوا خاللها تاريخ وواقع الِفَلسطينّيني في حيفا.

أهداف  ّية  الروائ عّقبت  حيفا،  مغادرتها  وقبيل 
سويف: «لقد ُسعدنا جّدا بلقاء حيفا، أسعدنا هذا 
بها  مّدنا  اّلتي  والّطاقة  الّتفاعل  من  الهائل  الكّم 
اجلمهور املتفاعل واملتحّمس، كذلك أسعدتنا الزّمالة 
ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  من  واالحتضان  واملشاركة 
في  الّناصرة  في  احتضنتنا  أن  بعد  الّثانية،  للمرّة 
العام 2011. نتطّلع منذ اآلن للقاء الّسنة القادمة، 

وسنبدأ بالّتخطيط له».
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مرّكزة  مؤّخرًا،  بادرت،   -   åUHO�ò  q�«d*

نادي «نساء البحر»، مها طوافشي، باستضافة 
اختصاصّي تقومي العمود الفقري شربل بّلوطني، 
إللقاء محاضرة مثيرة أقيمت في مرَكز «كلور» 
«األسباب  بُعنوان:  اجلمال،  وادي  حّي  في 
احلقيقّية لآلالم والّتغذية اُخلْضرِّية». وقد تطرّق 
يومنا  في  املزمنة  اآلالم  ازدياد  ألسباب  بلوطني 
هذا، وأهمّية تبّني منط حياة صّحي ملنع وتقليص 
األمراض املستعصية. وّمما جاء ضمن محاضرته: 
«نحن محاطون بعدد من املنتجات اّلتي نعتقد 
آلالمنا  احللول  بأّن  نؤمن  نحن  مفيدة..  أّنها 
موجودة خارج أجسادنا، ولكن هذا غير صحيح! 
نسمع عن أدوية أو مستحضرات جديدة تشفينا 
من املرض، ولكن ذلك عبارة عن غسيل للدماغ 
متعّلقة  صّحتنا  ذلك.  عكس  فاحلقيقة  فقط؛ 
بعوامل عديدة، وسبب األمراض يعود إلى: فقر 
تغذية، جرّاء تناول الّطعام املصْنع وغير الغنّي 
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باملعاةن واألمالح والڤيتامينات؛ سموم ناجتة عن 
تناول أنواع مختلفة من اللحوم ومستحضرات 
غير  هيكلة  ونفسانّي؛  فكري  ضغط  احلليب؛ 
متناسقة جرّاء اخلمول وقّلة احلركة. ما معناه أّن 
تغيير  إجراء  بعد  يحصل  أمراضنا  من  الّشفاء 
الطعام  تناول  علينا  حياتنا!  منط  في  جذري 
نحافظ  كي  املطبوخ،  غير  النّيئ  الطبيعّي، 
من  التخفيف  علينا  الطبيعّية.  فوائده  على 
حّدة التوّتر والقلق، ومنارس الّتمارين الرياضّية.. 
هكذا سنقوّي جهازنا املناعّي ليكون دفاعه عن 
أو  منَتج  أّي  القتناء  حاجة  فال  أجنع.  األمراض 
مستحضر دوائي، فنحن مسؤولون عن صّحتنا 

وعن تغيير منط حياتنا لألفضل».
محاضرته،  ضمن  أمور  عّدة  بّلوطني  وطرح 
منها: أهمّية الّتعاون املشترك بني أطباء الطّب 
التقليدّي والطّب املكّمل؛ «الريتالني» - كارثة 
بني  املباشرة  العالقة  ألوالدنا؛  وثقافّية  ة  صحّيّ

عمودنا الفقرّي وسعادتنا.

منتدى  مؤّخرًا،  استضاف،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا من املرَكز  ـً ّي نساء وفتيات احلليصة وفًدا نسائ
اته  ّي اجلماهيرّي في أبو سنان، ضمن برناَمج فعال
الّسنوي. تخّلل الّلقاء على عدد من الفّعالّيات 
املشتركة، ووجبة إفطار مع  مجموعة نساء الزّاوية 

الّدافئة في احلّليصة ونساء املنتدى الّنسائي.
يوسف،  كامل  احلّي،  جلنة  رئيس  رحب  وقد 
بالّضيوف قائالً: «احلليصة بأهلها ترّحب أهالي 

أبو سنان ونحن أهلكم بحيفا». 
املرَكز  (مديرة  مرقس  نسرين  رّحبت  ثّم  ومن 
معلومات  وقّدمت  بالوفد،  اجلماهيرّي) 
وقالت:  اجلماهيرّي،  املرَكز  عن  مختصرة 

 n O C² ¹ è B O K(«  ≠ Íd O ¼U L '« eÖd *«
ÊUM Ý u Ð√ s  ÒÍd O ¼U L '« eÖd *« ¡U ½

جرّاء  بالفّعالّيات،  مليئة  فترة  «هذه 
باحلّي». الفاعلة  األطر  بجميع  املشاركة 

الزاوية  (مرّكزة  جّشي  أميمة  رّحبت  وبدورها، 
ختام  قامت  الّترحيبات  وبعد  بالزوّار.  الدافئة) 
احلليصة)  وفتيات  نساء  منتدى  نعامنة (مرّكزة 
ّية،  بإرشادهن من خالل جولة في أحياء حيفا العرب
للتعرّف على تاريخها.. كما شمل الّلقاء على 
محاضرة بُعنوان «الصّحة كنهج حياة»، قّدمتها 
ّية الّتغذية نانسي نعمة. ومن ثّم قامت  أخصائ
ّية رياضّية،  مدرّبة الرياضة سهير مغربي، بفّعال
وقّدمت للسّيدات بعض الّتمارين التي ميكنهّن 

القيام بها في البيت.
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نهاية  للموسيقى»،  «الكرمل  جمعّية  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  قاعة «امليدان»  في  ناجحة،  موسيقّية  مبهرجانات  املنصرم،  األسبوع 
مدينة حيفا، حضرها عدد كبير من الفّنانني واملطربني واملّدعوين، إضافًة 
والقرى  املدن  مختلف  من  واملعارف،  واألصدقاء  املشاركني  أهالي  إلى 

للمشاركة والّدعم.
املواهب  من  شعلًة   45 الكرمل  جبال  سفوح  أضاَءت  يومني،  مدار  على 
الواعدة اّلتي عزفت وغّنت لعروس البحر حيفا، املدينة اّلتي احتضنتهم 

لتعلن عنهم لقب جنوم 2013.
وفي حديث مع املدير الفّني، ومؤّسس هذا املهرجان األستاذ ألبير بّالن، قال: 
«ّمت االحتفال هذه الّسنة بالفائزين ضمن مهرجانني، إذ ّمت تقسيم املواهب 
لثالثة أجيال شاركت بالعزف والغناء على مدار يومني، متّيزت عن غيرها 
من الّسنوات الّسابقة مبستوى أفضل وأرقى، ومبشاركة أكبر من العازفني. 
والغناء،  بالعزف  متنوّعة،  فنّية  فقرات  ضمن  املتنافسون  شارك  وقد 
ّي». الفّن مجاله  في  فقرة  مشترك  كّل  خالله  قّدم  وممّيز،  خاّص  ببرنامج 
ـ23 اّلذي نقيمه، مببادرة من وزارة الّثقافة  وأضاف بّالن: «هذا هو املهرجان ال
والرياضة، مؤّسسة «بيت الّنعمة» وبلدّية حيفا. نعتز بهذا املهرجان، ألّنه 
منذ والدته وحّتى اليوم، شارك مئات املشاركني، اّلذين أصبحوا فيما بعد 
البالد،  هذه  في  الفّن  أعمدة  ومن  موسيقى،  ومعّلمي  وعازفني  مطربني 
يتأّلقون اليوم على خشابات املسارح الفنّية املختلفة، واّلتي كانت بدايات 

ظهورهم ضمن مسارح مهرجان «الكرمل للموسيقى».
ية رميا أبو وردة، كما قّدم الكلمات الترحيبّية  توّلت عرافة املهرجان املرّب
(عن  شحادة  جمال  «الكرمل»)،  جمعّية  (عن  سوسان  إلياس  من:  كّل 

مؤّسسة «بيت الّنعمة»)، د. ماجد خمرة (عن بلدّية حيفا). 
هذا ورافقت املشتركني الفرقة املوسيقّية الّتابعة جلمعّية «الكرمل»، واملؤّلفة 
كردي  خالد  (دربكة)،  حاطوم  أبو  أسعد  (أورغ)،  هّلون  فؤاد  الفّنان  من: 
(رّق)، إبراهيم سابا (كمان)، غّسان حرب (عود)؛ كورال: صابرين فشافشة 
الفائزين. على  الكؤوس  توزيع  ّمت  البرنامج  نهاية  وفي  سويدان.  وميرنا 

أسماء الفائزين:
غناء: ديانا يوسف (بتوّنس بيك) - حيفا؛ أنطونيوس سوسان (سّلم 
عليها يا هوا) - حيفا؛ نتالي طبراني (نتالي) - فّسوطة؛ أمين شرّوف 
(يا ام الّضفاير) – دالية الكرمل؛ آالء زيداني (على قلبي ملك) - طمرة؛ 
أحمد عويس (معقول أنساك معقول)؛ سيمون شاما (بّدي شوفك كل 
سمعان  أندريه  ة:  إيقاعّي وصلة  بحرّية)..  (عندك  مالك  شادي  يوم)؛ 
(حيفا)؛ مارتن خوري؛ مجد منصور (فسوطة)؛ فادي أبو حاطوم (حيفا)؛ 
روجيه مسلم؛ سيزار زيدان؛ يزن قصيني (الكبابير)؛ أمير حّداد، پول 
محيشم، آدم رواشدي، سيزار يعقوب، كرستيان بّالن؛ لياس الون؛ شربل 
حليس، بكر جبر، بّشار عودة، ميشيل نخلة؛ روجيه شحادة..  كمان:  
پول عّبود (عّلموني) – حيفا؛ صبا عيادات (ليلى ورقصة اجلمال) – 
الفريديس؛ ميس منصور (بّدي شوفك كل يوم) - فّسوطة؛ أنطونيو شّقور 
(سماعي)؛ مورين عّبود (عّلموني)؛ لينا ملشي (عزيزة).. أورغ: ميرال 
حيفا؛ علي  بّالن (إنت عمري) - حيفا؛ راني شهال (كان يا مكان) – 
كابول؛ ليان قصيني (إنت عمري)؛  محسن (يا مارق َع الّطواحني) – 
حجازي  أسماء  الّناي)؛  (أعطني  يعقوب  أمال  مرّة)؛  (أّول  جّبور  راني 
أليس  ة:  كالسيكّي ناي  رياض)..  (لونچا  إلياس  خوليو  (طمرة)؛ 
يانو: لينا منصور (اعطني الّناي)  عسلّية (بكتب اسمك) - عّكا.. پ
تار: جورج جّمال (ال إنت حبيبي)؛ شربل والياس أبو وردة  – حيفا؛ چي
(عمر خورشيد)؛ عود: ساري سخنيني (سماعي)؛ ساكسفون: إيلي 

خّياط (قّديش كان في ناس).
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الّسوق  في  الفّنانني  معرض  يحتضن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

زًا ألزياء  الّتركي في البلدة التحتا في مدينة حيفا، عرًضا ممّي
مستوحاة من قصص احلّب الّتاريخّية، وذلك يوم اجلُمعة من 

نهاية األسبوع اجلاري.
ويشمل هذا العرض التتويجّي اّلذي سيقدم ضمن البرناَمج 
الفّني الّثابت، املنّظم من قبل املديرّية البلدّية للبلدة الّتحتا، 
على تصميمات عديدة وممّيزة لطّالب قسم تصميم األزياء 

من مدرسة «رعوت» للفنون، حتت ُعنوان «أزواج».

 q U Š Òw {U ¹— n O�
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في  للرياضة  البلدّية  الّسلطة  أعلنت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

 ،2013 لصيف  الرياضّية  أنشطتها  برنامج  حيفا،  مدينة 
في  والرّياضة  العمل  ورشات  من  عدًدا  يشمل  واّلذي 
ـ«زومبا»،  ال املشي،  كرياضة  املدينة:  في  مختلفة  مواقع 
ـ«يوچا»، رياضة العربات،  ـ«تاي تشي»، ال ـ«پيالتس»، ال ال
الرّقص، وكرة الّطائرة.. وكّل هذه الفّعالّيات الرياضّية تقّدم 

مّجاًنا إلى اجلمهور.
وتأتي هذه املبادرة استمرارًا لعمل البلدّية الّساعي إلى رفع 
رياضّي  حياة  منط  اّتباع  على  وحّثهم  الّسكان  لدى  الوعي 

وصحّي لهدف حتسني جودة احلياة.

نتعلــم، نمــرح، ونتعــرف 
العاشــر  المخيــم  فــي 
لتعليــم اللغة االنجليزية
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حيفــا  مدينــة  فــي  وا1عداديــة  االبتدائيــة  المــدارس  لطــالب  خــاص 
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مرشدة  تعمل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«الكرمة»  مرَكز  في  الفنون 
هذه  كسابري،  شيرين  اجلماهيرّي 
مبوضوع  الوعي  تطوير  على  األيام 
على  احملافظة  وأهمّية  املواد  تكرير 
الفنّية  ورشاتها  خالل  من  البيئة، 

اإلبداعّية املمّيزة املعّدة لألطفال.
وتشير كسابري إلى أّن الّتصميمات 
املصّممة  الفنّية  و«الّتحف» 
الطبيعّية  املواد  من  واملصنوعة 
هي  ما  األطفال،  بيئة  في  املوجودة 
إّال داللة على احلّس الفنّي والّتفاعل 
بيئتهم.  مع  لألطفال  اإلبداعّي 
مؤّكدًة أّن ترسيخ املفاهيم واملضامني 
وقع  له  الفنون  خالل  من  املختلفة 

خاّص على نفوس الّطّالب.
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يقّلدونهم شيًئا فشيًئا، كما فعل العرب واملسلمون».
اليوم  العالم  في  أخرى  ومناطق  أوروپا  في  الكنائس  عادة  ومن 
والزوّار  املصّلني  بدخول  يسمح  لكي  أبوابها  على  حارًسا  تضع  أن 
إلى الكنيسة أو مينعهم من ذلك، إن لم يظهروا مبظاهر االحتشام. 
يرتدي  أن  يجب  مقّدس  مكان  إلى  الّداخل  بأّن  االحتشام  ويفّسرون 
ال  ذلك  يخالف  ومن  مًعا.  وركبتيه  كتفيه  تستر  اّلتي  املالبس 
ُيسمح له بدخول الكنيسة، ألّن االحتشام يدّل على التقوى والورع.

وكنت ذات مرّة برفقة زوجتي في بانكوك (عاصمة تايالند)، ورغبنا 
بدخول مدينة املعابد، وهي مزار سياحي عظيم في بانكوك، فوجدت 
احلرّاس مينعون أصحاب األزياء القصيرة وغير احملتشمة من الدخول. 
وفنادق شواطئ مومباسا الكينّية جتدها حتّذر نزالَءها من الّتجوال 
تراعي  ال  اّلتي  املالبس  من  غيرها  أو  البحر  مبالبس  املدينة  في 
ا أو تزّمًتا ولكّنها  مشاعر الّسّكان احمللّيني. واملسألة ليست تعّصًب
في  فقط  ليست  هنا  واملشكلة  مجتمع.  كّل  خلصوصّية  احترام 
السّياح القادمني، بل في شرائح من املقيمني العرب ومن جنوب شرق 
والسياحّية،  املجتمعّية  الّشرطة  دور  تفعيل  يستوجب  ّمما  آسيا؛ 
اته. وهو  لتذكير هؤالء بأّنهم في مجتمع عليهم احترام خصوصّي
رغم انفتاحه الكبير على ثقافات العالم، إّال أّنه يتمّسك بثقافته 
وعاداته وتقاليده، ألّنها جزء أصيل ومكّون مهم من مكوّنات ُهوّيته 

الوطنّية، وأبسط ما يطلبه منهم احترام هذه اخلصوصّية.
املقّدس  املجمع  (سكرتير  بيشوي  األنبا  كان  أخرى  ناحية  ومن 
الفتيات  طالب  قد  مصر)  في  األرثوذكسّية  القبطّية  للكنيسة 
املسيحّيات أن يتعّلمن من املسلمات احملّجبات حشمتهّن، وقال: 
والقّديسات  مرمي،  العذراء  لكّن  مّني،  يزعلوا  املسيحّيات  «ممكن 
عن  بيان  وصدر  احملتشمة».  املالبس  ارتدين  والراهبات،  جميًعا، 
ائتالف املجالس الرّعوّية املصرّية أّكد فيه أّن الّدعوة لالحتشام جاَءت 

في وصايا الرّسل، وكانت في صلب تعاليم املسيح.
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كامل  لها  نستعّد  فإّننا  مرموقة  شخصّية  مبقابلة  نرغب  عندما 
فالّناحية  ا.  ـً وموضوعّي ا  ـً وجسدّي ا  ـً نفسّي لها  ونتهّيأ  االستعداد، 
فرحنا  ومدى  الشخصّية،  هذه  ملقابلة  باشتياقنا  مرتبطة  النفسّية 
طاملا  اّلتي  الّشخصّية  هذه  سنواجه  أّننا  من  وسرورنا  واغتباطنا 
احتجنا إلى مقابلتها. وإّن فرَح الّلقاء هو مبثابة هدف نسعى إلى 
ا ملقابلته، فها هو يلّبي طلبنا  حتقيقه، وخاّصًة إذا كّنا قّدمنا طلًب
دْين،  محدَّ ومكانّي  زمانّي  موعد  في  ملقابلتنا  ويستجيب  للقائه، 

فمتى ستحني الّلحظة اّلتي سنتقابل فيها؟  
ا من حيث حتضيرنا ملالبسنا  ـً وكيف سنأتي إلى مكان الّلقاء جسدّي
ثيابنا  تكون  وأن  الّلقاء»،  «پرتوكول  مع  تتناسب  أن  يجب  اّلتي 
رسمّية بقدر اإلمكان ونظيفة والئقة، وأن نغتسل ونتطّيب ونسرّح 
شعرنا ونبدو بشكل يقنع من سنقابله بأّننا نستبشر خيرًا بلقائه، 
أو  اجللوس،  أو  الوقوف  حيث  من  الّلقاء  وقواعد  أصول  نلتزم  وأّننا 
الوقوف في طابور بانتظار وصوله، أو حّتى الّتجمهر ملشاهدته أو 
تقدمي الّتحّية الّالئقة مبقامه. فجلوسنا أو وقوفنا في حضرته يدّل 
على جدّية لقائنا به، ويشير إلى طبيعتنا في الّنظرة نحوه ومدى 

احترامنا له.  
مطالبنا  لتقدمي  تهّيأنا  قد  نكون  فإّننا  املوضوعّية  الّناحية  ومن 
ا، وقد تكون هذه الّطلبات خاّصة  ـً ا أو شفهّي ـً وطلباتنا له، إّما خطّي
أو عاّمة، وتتعّلق بسائر اجلمهور. فإذا كّنا سنرفع له طلباتنا اخلطّية 
فيجب أن تكون برسالة رسمّية وواضحة وبليغة ومحّددة ومفهومة 
ُمقنع  ولفظ  واضح  بصوت  أمامه  رسالتنا  نقرأ  أن  وميكن  ومقنعة، 
نطرحها  أن  فيجب  شفهّية  مطالبنا  كانت  إذا  أّما  مباشر.  وكالم 
أمامه بوضوح وثقة وتأكيد على رغبتنا بأن يحّققها لنا، وأّننا نضع 
أنفسنا بني يديه ونتوّكل عليه، لكي يلّبي مطلبنا اّلذي ليس فيه 
ما يؤذي أو يضّر أحًدا، بل هو مطلب للخير واملنفعة والّصالح العام 

ورمبا اخلاص، واّلذي ال موانع من تلبيته. 
وأّما إذا كانت الّشخصّية رفيعة املستوى، كاملدير العاّم للمؤّسسة 
نتلّقى  اّلتي  الكبيرة  ركة  الشِّ صاحب  أو  مثالً،  فيها  نعمل  اّلتي 
معاشنا منها، أو أرفع من ذلك إذا كان موّظًفا كبيرًا في وزارة أو 

ا فيها، وأقول أكثر، رّمبا أّنه الوزير نفسه، فإّن االهتمام  ـً مديرًا عاّم
والعناية تبلغ أشّدها. وماذا لو كانت الّشخصّية رئيس الوزراء أو 
رئيس الّدولة، أو ملك البالد، فإّننا نعجز عن وصف ما سنشعر به 

وعَظَمة املوقف وهول احلالة اّلتي سنكون فيها..  
حضرة  وفي  العذراء،  مرمي  حضرة  في  سنقف  كّنا  إذا  باحلرّي  وكم 
يسوع املسيح، وفي حضرة الّله، في حضرة خالق الّسماء واألرض، 
فبأّي  ورّبنا؟؟  خالقنا  حضرة  في  يديه،  بني  أرواحنا  من  حضرة  في 
حال سنقابله؟ ماذا سنرتدي؟ ماذا سنقول وكيف سنخاطبه؟ كيف 
سنواجهه؟ يا لروعة احلدث، يا ألهمّية املوقف، يا لعظم اللقاء، هل 
ّمما  كلمة  أّي  سننقص  هل  الّلقاء؟  ينجح  لكي  شيء  أّي  سيفوتنا 
سنقول؟ هل ستفوتنا أّي شاردة أو واردة؟ هل هذا هو احلال األكمل 
لكي نطرح طلباتنا؟ هل هذه هي أفضل الّطلبات اّلتي نريد تلبيتها 
أمامه  سنعرض  عندما  نظرنا  بوجهة  سيقتنع  هل  إحلاًحا؟  وأكثرها 
وفي حضرته أّي طلب؟ هل سنتواصل عّما قريب؟ هل سيوافق على 
استمرار تواصلنا؟ متى سنتمّكن من لقائه في املرّة القادمة؟ وماذا 
سنفعل بني هذا الّلقاء والّلقاء القادم؟ هل سنستعّد في كّل مرّة كما 
لو أّنها املرّة األولى؟ هل سنكرّر طلباتنا في املرّات القادمة؟ أم أّننا 
سنعيش حالة من اخلصام والعداء مع الّله، ونعود لنرجوه من جديد؟ 
ببالنا؟  خطر  كّلما  ومالقاتنا،  عّنا  للّصفح  استعداد  على  هو  هل 
تساؤالت سيجيب عليها كّل مّنا مبفرده، ولنضع أنفسنا في املوقف 

الّصواب لنسلك الّطريق الّصحيح.
وبعد؛ من البديهّي أن يّتعظ كّل مّنا مبا يراه في الكنيسة واألماكن 
العاّمة، من حيث ارتداء املالبس اّلتي ال تندرج في مظاهر االحتشام، 
الفاضحة؟  الّثياب  هذه  مثل  ترتدي  أن  البنتها  األم  تسمح  فلماذا 
الّثياب؟  هذه  مثل  بنفسها  ترتدي  أن  لنفسها  األم  تسمح  وملاذا 
تكشف  ثيابا  جارتي  أو  أختي  أو  ابنتي  ترتدي  أن  يجب  وملاذا 
في  نحن  هل  األزياء؟  لعرض  حفل  في  نحن  هل  تستر؟  ّمما  أكثر 
حفلة رقص وُمجون؟ هل نعتبر ارتداء املالبس داللة على سّن الفرد 
وعمره، وبالّتالي ننكر الّسن احلقيقّية عن طريق املالبس؟ هل نأتي 
للّصالة ومخاطبة الّله اخلالق ويسوع ومرمي ونحن ال نرتدي ما يليق 
مبقامهم؟ ال أتطرّق إلى مسألة الّثياب واألزياء وموديالت تصفيف 
الّشعر وأصناف املساحيق، كما ال أتطرّق إلى الّنواحي االجتماعّية 
ّية، وغيرها من اجلوانب اّلتي يجب مراعاتها، بل  واألخالقّية واألدب
أحتّدث عن الّناحية الدينّية، اّلتي يجب أن تدّل على عمق إمياننا 
حول  صحيحة  تكون  أن  يجب  اّلتي  ومفاهيمنا  صلواتنا،  وأهمّية 

الّثوابت اإلميانّية واألعراف الّسائدة.
لينظر كّل مّنا إلى نفسه حني يتوّجه إلى الكنيسة وهو ُمدرك متام 
سيلتقي  بأّنه  االقتناع  غاية  ومقتنع  اإلميان،  كامل  ومؤمن  اإلدراك، 
عنه  قال  اّلذي  جلسمه  احترامه  خالل  ومن  يسوع،  خالل  من  بالّله 
هيكل  نخدم  ونحن  لنحتشم  الّله}.  هياكل  {أنتم  بولس:  القّديس 
الّله في الكنيسة وخارجها. فإذا كنت هيكل الّله، فكيف لي إّال أن 
أحافظ عليه؟ وأصونه، وأكرمه، وأقيه من الّضرر واإلهانة والّتحقير، 
وأذود عنه من املكاره واملساوئ، وألبسه أجمل احللل وأكثرها احتراًما 
واحتشاًما. فال أدّنسه وال أعرّيه، وال أقبل إّال أن يدّل على كرامة 

وتكرمي الّله وصاحب هذا الهيكل واجلسد اّلذي هو أنا.
(حيفا)
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احلياء،  الّلغة  في  «احلشمة  الزين:  أحمد  محمود  الّدكتور  يقول 
منه  ُيستحى  عّما  نفسه  كّف  مبعنى  احتشم،  مصدر  واالحتشام 
والّذم  املدح  كان  وملا  الّناس.  بني  الّذم  من  به  يناله  عّما  أي  ترّفًعا، 
واألعراف  واملبادئ  الّنشأة  حسب  كثيرًا،  الّناس  فيه  يختلف  مما 
االجتماعّية والّثقافات، كان ال بّد من أن يختلف الّناس في مفهوم 
االحتشام اختالًفا كبيرًا، إذ أّن لكّل أّمة ثقافتها ومبادؤها وأعرافها 

االجتماعّية اخلاّصة».
أّما الّدكتور محّمد عّجاج اخلطيب، فيقول عن االحتشام في الّلغة: 
«االحتشام من حشم يحتشم احتشاًما، واحلشمة احلياء واالنقباض، 
واالستحياء، واالستحياء مبالغة في احلياء، مثل االستجابة مبالغة 
فالن  وُيقال:  أخجلته.  أي  وأحشمته  حشمته  ونقول:  اإلجابة،  في 

يحتشم احملارم أي يتوقاها».
ّية أن ُيقال ملن يكشف من بدنه ما ال يليق  وصار مألوًفا في العرب
كشفه، وملن ال يوقر من هو أكبُر منه، أو يرفُع صوته فوق املألوف، 
أو يسيُء التصرَّف بإشارة أو عبارة أو فعل ونحو هذا - (احتشم)، 

بل شاع هذا في عاّمة الّناس. 
في  ظبي،  أبو  في  الّصادرة  اإلماراتّية،  «االّحتاد»  صحيفة  وقالت 
ّية  مقال عن االحتشام بُعنوان: «عرفته املجتمعات الّشرقّية والغرب
قبل اإلسالم»: «فلسفة مفهوم االحتشام عبر الّتاريخ لم ترتبط ببعد 
دين  من  الدينّية  واحليثّيات  االختالفات  تباين  ورغم  معّني،  دينّي 
إلى آخر، وارتبط مفهوم االحتشام باألبعاد األخالقّية واالجتماعّية 
وقيمته  صورته  لإلنسان  يحفظ  متحضر،  كسلوك  والسلوكّية 
مفهوم  الّسماوّية  الكتب  جميع  وأكّدت  دعت  ثّم  من  ومكانته. 
من  وحذرت  سواء،  حد  على  واملرأة  الرّجل  عند  واالحتشام  احلشمة 
املُجتمعات  عند  االحتشام  ُعرِف  فلقد  واالبتذال،  والّسفور  الّتعري 
ّية قبل اإلسالم وال يزال معروًفا لديهم حتى وقتنا  الّشرقّية والغرب

هذا، لكّنه يختلف بالّضرورة من ِمنطقة وثقافة ألخرى.
املجتمعات  إلى  انتقل  ثّم  اليونانّيني،  عند  قدًميا  ُعرف  فاالحتشام 
األخرى، فانتقل إلى الرومان، وُعرِف االحتشام زمًنا طويًال، وشاع بني 
الّنساء في القرون الوسطى، واستمر إلى القرن الّثالث عشر، حيث 

بدأت النساء ُيَخِفْفَن منه.
أّما في عصر اجلاهلّية، فكان العرب األوائل يعتبرون حشمة املرأة 
به،  تلتزم  احلرائر  كانت  ولذلك  ورفعتها،  قدرها،  علو  على  عالمة 
ومتتنع عن الّسفور إّال في موارد خاّصة، وقد ورد ذكر االحتشام في 
الّشعر اجلاهلّي كثيرًا، وأسهب الّشعراء في ذكر فضائله، حيث كان 
العرب يعتبرون احلجاب من ُسَنن احملّبة، فإذا بلغت البنت عندهم 
نزول  عند  إّال  وجهها  عن  تكشف  ال  وكانت  للزّواج،  ُتعرَض  كانت 
واجللباب  والّنقاب  والُبرُقع  باخلمار  ُيعرف  احلجاب  وكان  املُصيبة. 

والعباَءة واألزرار واملُلَحَفة والّدرع والهودَج وهو محمل املرأة.
إسپانيا  نساء  بني  شاع  أّنه  حّتى  اإلسالمّي،  اجللباب  ظهر  كما 
الّنصرانّيات بعد الفتح اإلسالمّي وقيام دولة األندلس، وحّتى جرى 
منعه سنة 1960، إّال أّنه نال إعجاب اإلسپانّيني أنفسهم، وعاد 
مرّة أخرى ليظهر في سبعينيات القرن املاضي، اعتراًفا منهم بنبل 
هذا الّلباس ودالالته اخللقّية، وجعلوا للمرأة اُحملّجبة كما يسّمونها 
متثاًال في القرية متجيًدا وتشريًفا وتكرًميا لها، وعلقت صورها على 
اجلدران، وقيل فيها الّشعر، وُضرب املثل باحلياء العربّي املغربّي في 

املرأة الّشريفة.
في فرنسا، أيًضا، جند راهبات القرن الّسابع عشر، قد تغّير زيهّن 
عن زي سابقاتهّن، وتخّلني عن املالبس القصيرة اّلتي تكشف عن 
للرّأس؛  وغطاء  احملتشمة  الّثياب  ارتداء  على  وحرصن  سيقانهّن، 
وفي إسكتلندا في القرن الّتاسع عشر، كانت مالبس الّنساء تتمّيز 
بوشاح كبير من أعلى الرّأس إلى أسفل القدمني، ما يغّطي كامل 

اجلسد، بل يكاد يغطى الوجه.
املرأة  عرفت  آسيا،  شرق  دول  وجميع  وكوريا  والّصني  اليابان،  وفي 
الِفطرة  من  كنوع  بالّستر  واهتّمت  بعيد،  وقت  منذ  االحتشام 
وبدأوا  الغرب  بثقافات  اختلطوا  أن  إلى  األساس،  من  اإلنسانّية 
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«إسترسال»  ليلة  عن  تفصلنا  قليلة  ساعات   ≠  åUHO�ò  q�«d*

حيفا،  أودتوريوم  في  املوسيقى»  «بيت  ينّظمها  اّلتي  املوسيقّية، 
والنصف  الّسابعة  الّساعة  عند   ،(1/6/2013) الّسبت  غد  يوم 
مساًء، مبشاركة ثالثة فرق موسيقّية ِفَلسطينّية؛ رمسيس قسيس 
(عود) وعمله املوسيقّي «والدة»، الّثنائي: سعيد سلباق (عود) وأكرم 
الفّتاح  عبد  أكرم  أوان؛  رباعي  وعملهما «وبعدين؟»،  حّداد (پيانو) 
(كمان)، غادي أبو سمعان (پيانو)، لؤي عّباسي (عود) ومعن الغول 
(إيقاعات). مبشاركة الفّنان القدير يوسف حبيش (إيقاعات) وضيفة 

األمسّية الفّنانة رلى ميالد عازر (غناء).
هذه األمسّية، تقع ضمن سيرورة عمل «بيت املوسيقى» على مدار 
سنوات عديدة، وذلك بخلق إطار داعم وُمشّجع لكافة املواهب احمللّية 
والفّنانني الِفَلسطينّيني واملوسيقى اجلديدة واملعاصرة، من منطلق إميان 
ـ«كونسرڤتوار» وطاقمه وأساتذته بضرورة تعريف هذه املوسيقى إلى  ال
اجلمهور. خاّصًة أّن املوسيقّيني املشاركني في «إسترسال» جميعهم هم 
من الّطاقم الّتدريسّي، مبا في ذلك اإلنتاج والعروض العاّمة دور تربوّي 
وتوعوّي للجيل اجلديد وللمجتمع عاّمًة بأهمّية املوسيقى وضرورتها 

احلياتّية اليومّية.
في حديث مع املوسيقّي أكرم عبد الفّتاح (رباعي أوان)، حول أهمّية 
ملوسيقّيني  العرض  هذا  بتنظيم  تكمن  قال: «أهمّيته  «إسترسال»، 
من البلد. هو دعم مهّم لنا، خاّصًة في غياب دعم األعمال احمللّية 
ملوسيقانا،  تقدير  هو  «إسترسال»  املوجودة.  بالّطاقات  واالستخفاف 

وترحيب يسعدنا». 
على  أيًضا،  متحّدًثا،  قّسيس،  رمسيس  املوسيقي  الرّأي  يشاركه 
ذات  املوسيقّية  واألعمال  املوسيقّيني  من  املهّم  العدد  هذا  إستضافة 
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املوسيقّي.  الّتدريس  مجال  في  يعمل  وجميعهم  املتعّدد،  الطابع 
ُمشيرًا إلى أّن هذه الّدعوة «هي دعوة للجمهور أن يأتي ويعرف أيًضا 
ويتعرّف على جزء من أساتذة املوسيقى، ليعلم َمن نحن؟ وَمن هو 

«بيت املوسيقى»؟ إّن األجوبة موجودة في «إسترسال»».
املوسيقّي سعيد سلباق، واّلذي بدأ مسيرته املوسيقّية كطالب في 
أستاذ آللة العود  ـ«كونسرڤتوار» - «بيت املوسيقى»، واليوم هو  ال
هذه  أّن  مبقابل  ضئيلة  املوسيقّي  الّدعم  إمكانّيات  أّن  يعتبر  فيه، 
املواهب املوسيقّية رائعة وملحوظة، وبالّتالي من املفروض أن ُيعطى 
زًا أكبر. ُمضيًفا: «أهمّية العرض بكونه نادرًا، إذ يصعب أن  لها حّي
مكان  في  احمللّية  املوسيقّية  األعمال  من  والكيف  الكم  هذا  جتمع 

املواهب  هذه  إلبراز  عظيمة  فرصة  فهي  واحد،  سقف  وحتت  واحد، 
وتقدميها جلمهورنا». 

ال يختلف إثنان على أهمّية اإلنتاج املوسيقّي لهذا البلد، وال على 
العصور،  مّر  على  الّثقافّي  تاريخه  من  املمتد  ّي  الفّن املشهد  أهمّية 
املؤّسسات  ّية  مسؤول وبالّتالي  والّناس،  املكان  حاضر  مع  املرتبط 
واجلهات الداعمة هي في بناء مستقبل أفضل يكون الفّن فيه محورًا 
أساسًيا، قادر على الّتأثير والّتغيير كما أثبت الّتاريخ، وال زال. إّن 
«بيت املوسيقى» ونشاطه املقّدم إلى كافة الفئات العمرّية واملجتمعّية 
يصّب في الّتأكيد على الُهوّية الّثقافّية والوطنّية، ومتمّسك مبقولة 

نيتشه: «من دون املوسيقى تغدو احلياة خطأ».
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يستضيف:

يوم السبت بتاريخ 1.6.2013 
الساعه السابعة والنصف مساًء 
اوديتوريوم حيفا

أمســية موســيقية يقيمهــا بيــت الموســيقى شــفاعمرو يف حيفا تشــمل ثالثــة أعمال 
موسيقية محلية لنخبة من الموسيقيين والمؤلفين الشباب, حيث سيشارك يف األمسية:

رمسيس قسيس بالعمل "والدة"

سعيد سلباق وأكرم حداد بالعمل "وبعدين؟!"

رباعي "أوان" 

بمشاركة الفنان القدير يوسف حبيش

ــــقــــاعــــات الـــمـــقـــطـــوعـــات  بــيــنــمــا ـيـــــــراوح الـــمـــســـتـــمـــع مــــكــــانــــه, تــنــقــلــه إي
ــأثــرة  ــت ــم ــي الـــعـــربـــي وال ــق ــي ــوس ــم ـــن الــــتــــراث ال ــاة م ــوح ــت ــس ــم ــقــيــة ال الــمــوســي
ـــن عــــوالــــم الــــجــــمــــال واإلبــــــــــداع. ـــي ـــة والــــــجــــــاز, ب ـــي ـــتـــرك بـــالـــمـــوســـيـــقـــى ال

ثمن البطاقة: 80 ش.ج
للحجز واالستفسار | بيت الموسيقى 049501135 | بيت الكرمة 048525252
www.beit-almusica.org 

بالتعاون مع:

برعاية:
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عندما تستعرض أوضاع مؤّسساتنا الّثقافّية 
والفنّية يفاجئك كثرة عددها املذهل، فهنالك 
أسماء ملؤّسسات ُتّعد وال حتصى. من جهة 
أخرى إذا استعرضنا واقع احلركة الّثقافّية 
والفنّية لدينا ال جندها تتناغم مع كثرة 
يدعونا  اّلذي  األمر  مؤّسساتنا،  عدد 

للتوّقف قليًال للّتفكير باألمر. 
تنتشر  ومؤّسسات  تنشأ  مؤّسسات 

في  مؤّسسات  الفطريات،  كانتشار 
وفي  املثلث  في  مؤّسسات  اجلليل، 
في  مدوّنة  وأسماء  أسماء  الّنقب، 
سجّالت مسّجل اجلمعّيات، بعضها 

يعمل وبعضها غير قائم، إّال في هذه 
تقوم الّسجّالت. أّما بالنّسبة للمؤّسسات الفّعالة، فما هو نوع الفعالّيات اّلتي 

ثقافّي  وبرنامج  مخّطط  لديها  هل  محّدًدا؟  ا  ـً ّي ثقاف مشروًعا  حتمل  هل  بها؟ 
واضح؟ أم أّن صناديق الّدعم هي اّلتي حتّدد برامج هذه املؤّسسات؟

من املفروض أن تكون وظيفة املؤّسسات الّثقافّية االرتقاء بالّثقافة في املجتمع. 
بلورة  في  ليساهم  معّني  ثقافّي  بنشاط  تساهم  أن  املفروض  من  مؤسسة  كّل 
حياتنا الّثقافّية، كّل مؤّسسة تساهم ضمن إطار تخّصصها فاملؤّسسات الّتقنّية 
على سبيل املثال؛ فهي ُتعنى مبجاالت األدب أو الفّن مبختلف فروعه، كاملسرح 
والّسينما والفّن الّتشكيلي، بينما املؤّسسات الوظيفّية  فهي تقوم بفّعالّيات 
ثقافتنا،  إغناء  في  تساهم  ال  املؤّسسات  من  الّنوع  وهذا  تقليدّية،  ثقافّية 
عادة  متارسها  واّلتي  والّتغييب  االحتواء  ثقافة  إلى  هذا  بنشاطها  تؤّدي  إّمنا 
الّسلطة السياسّية، وبهذا يكون هذا الّنوع من املؤّسسات الّثقافّية مجرّد بوق 
للّسلطة، والّسلطة هنا ممكن أن تكون دولة، أو حزب سياسّي، أو جماعة دينّية.

على  فهي  والّسلطة،  الّثقافّية  املؤّسسات  بني  العالقة  ونوعّية  طبيعة  وعن 
الغالب عالقة وفاق وتناغم تاّمني، فمن مصلحة هذه املؤّسسات جتسيد الّثقافة 
الرسمّية، وفي أحسن احلاالت، عدم تقدمي ثقافة تتعارض مع الّثقافة الرّسمّية؛  
ضمير  احلقيقّي،  واملثّقف  الّثقافّية  املؤّسسة  تكون  أن  املفروض  من  أّنه  علًما 

الّشعب، وتنقل صرخة املواطن وتعّبر عن همومه وتعكس آالمه. 
إّن غزل املؤّسسات الّثقافّية مع الّسلطة ميكن أن يؤّدي أحياًنا إلى ذوبان هذه 
املؤّسسات  في الّسلطة، األمر اّلذي من شأنه أن يحّد من تعاونها مع غيرها من 
املؤّسسات، في ظّل الّثقافة الرّسمّية (احلكومّية) املهيمنة على العمل الّثقافّي 
من خالل رصد امليزانّيات لها.  فتمويل نشاط هذه املؤسسات من قبل الّسلطة 
يساهم في تطويعها وترويضها، حتى لو اّدعى البعض أّن الّدعم احلكومّي ال يؤّثر 
على نوعّية األعمال اّلتي يقّدمها، فيفاخر ويجاهر بأّنه لم يتعرّض لضغوطات 
ولم يتلقَّ تعليمات من أحد، وهذا صحيح ألّن هذه املؤّسسات حتوّلت إلى رقيب 
داخلي ذاتّي على نفسها، فهي اّلتي تراقب أعمالها قبل عرضها وتعمل على أن 
ال تصطدم مع سياسة املمّول أو اجلسم الّداعم لتضمن استمراية عملها وبقائها.  
ّية  ّيتنا واستقالل وهنا يتساَءل البعض: هل نرفض الّدعم لنحافظ على استقالل
ثقافتنا؟ بالطبع هذا الّطرح ال يتالءم مع فكرة كوننا مواطنني لنا حقوق كاملة. 
ملؤّسساتنا  امليزانيات  على  باحلصول  حّقنا  ننتزع  وأن  نطالب  أن  حّقنا  فمن 
تعليمات  ننّفذ  موّظفني  إلى  نتحّول  أن  اخلطر،  كّل  اخلطر،  ولكن  الّثقافّية. 
املسؤولني في املؤّسسات الرّسمّية، ألّن مصيرنا أصبح معّلًقا برضاهم عّنا. هنالك 
ّية  حاجة إلى حترير املؤّسسات الّثقافّية من هيمنة الّسلطة احلاكمة، فاستقالل
مؤّسساتنا الّثقافّية كفيل بإرساء دعائم ثقافّية جديدة، تعمل على تشجيع 
املشاركة الّشعبّية الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام املثّقفني والّناشطني العرب في 
مختلف  حيال  النقدّية  الّثقافة  تعزّز  واضحة،  ثقافّية  استراتيجّيات  صياغة 
مظاهر الّتسطيح الّثقافي وال سيما ثقافة الّترفيه واالستهالك الهابط. وهذه 
ّية ال تتّم إّال بعدم االعتماد الكلّي على الدعم املالي احلكومي، إّمنا  االستقالل
بالعمل على زيادة حجم الّدخل الّذاتي لهذه املؤّسسات من جهة، وجتنيد أموال 
من صناديق داعمة أخرى، بحيث تصبح نسبة الّدعم احلكومي في ميزانّية 
لهذه  احلكومي  الدعم  تقليص  احلالة  هذه  وفي  مركزّية؛  وغير  قليلة  املؤّسسة 
ا، لن يؤّثر على عمل املؤّسسة بذات احلجم، في  ـً ّي املؤّسسة، أو حّتى إلغائه كل

ا على الّدعم احلكومي.       ـً ّي حال اعتمادها كل
عن  تبحث  أن  املؤّسسات  لهذه  كافية  مساحة  هنالك  تكون  فقط  وعندها 
مشروعها الّثقافي وتعمل على تنفيذه، دون أن تكون مكّبلة أو مقّيدة بقيود 
امليزانّيات ومصادر الّتمويل اّلتي جتعلها تعيش في دائرة الّصراع على البقاء.
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ِذئٍب  ابتسامُة  مُت  الصَّ ّرياح...  ال اُنوِف  في  زُكاٌم 
رْجأة!! ُتصغي إلى جسدي أْسناًنا ُم

ال ِقطا ُيعيرني جناًحا...
عدٍم  في  «بساطي»  ا  ناسًي ذاتي،  في  سقّطُت 

ًرا إلى الهاوية!!  ْي ِعُن في االنحناء َس ُمحايد ال ُميْ
    

حظة اُح بكلِّ ُعْنفواِن اللَّ ب اْسَتْلَقى الصَّ
مِس ُه َعلى الشَّ َيُشدُّ أجفاَن

لُتولَد
، لِّ ُنُه في َرفيف الظِّ ْي كّلما اغَتمَضْت َع

َخ قصيدةً، زهرٌة َتأَبى أَن َتِشي
ًة  عاَن «اإلله»  اغتصبها  إذا  إّال  طاهرًة  ْبقى  َت وأَّال 

ُمْغلَقًة شائكة!!
    

رِّيُح وُجوَدها ِمن حانِة األْقدار  تعودُ، وترجتُل ال
محروَمًة

مالة!! من االستغراِق في َدْغدغِة الثَّ
    

تتواصل مع األرض ُولوًجا حّتى ْحتفَظها في داخلها
باح اْلذي أْدمَن جمالها وقبل أن َيْختفي الصَّ

تهبُط اجلذوُر ُصعوًدا
ِمْن  ٍة  بأبجديَّ ُمْهتاجٌة  شجرٌة  تكتبني  ال  حّتى 

ًرا! َتِلُمها سائًال ُمَعطَّ ثلج، َحتْ
    

ًرا سأُضيف؟! َسل: َكم ِبئ ال َت
ٍم وريٍح  ْي لن تخرج باإلجابة... ِمزاُج الُعْشِب بَني َغ

َة الِعناد ِعنادا!! يصطاُد أِجنَّ
    

متلمَل َمَلًال في ال زماِننا  «غودو»!!
حاب يز السَّ قة في دهال ٍة» ُمَعلَّ َرَب وفي شظايا «َع

لة!! «يضحُك» القطارُ... رَْحمًة مؤجَّ
    

هو ِمَن الّال موعد خرَج
وإلى الالمحّطة آت...

    
ال أريدَك ُسَلحفاًة رْقشاء

َذ»  ي ب رِضُع «ن ْسَت ُتخرِبُش «َسْدرَة» َقصيدتي ِظّالً َي
اَحلْشرََجة!!

    
نًة ندباد َسفي جاَسدُت السِّ

تريد أن جتيء
وأَْرَسْلُتني

«ليكن نور»
ياء!! في بريد َمْعنى الضِّ

    
الوقُت وَْجٌه ِبال َمالمح

إّال  ْسمار،  املِ إلى  ينظر  ال  ظهرهِ،  على  َمصلوٌب 
بة»!! ئًة «صائ َخطي

    
لِّ وِء والظِّ َة الضَّ ميارُس ُلعب

ال  ى  حتَّ املِنظار  يترُك  املدينة،  َة  غرَف ُيغادُر  وحني 
يرى احلركاِت املَلعوَنَة، وال َيرى َفَشَل املَطر َدْفَقًة 

ا»!! ب «ُخلَّ
ِسّكيرها بجدار املدينة حطَّ والَتَصَق!!

    
ّي... حاضر پونوچراف

يعَة احلوار!! ة واجلّالد طب ُد بني الَضحّي ُيحدِّ
األخطاء  ِرْفقِة  ِب تعيسٍة  ٍة  ي ب أق في  ُينطِنُط 

واَخلطايا...
    

ًرا وَحجابا قصيدتي َنَضَج جلُدها في الغربة َسعي
أعادها رسًما

َظ.. َتَلمَّ
َظ راِئحَة الّذاكرة!! ُه إذا تَلمَّ يقفز ذاَت

    
ُه «َصْخرَة» اإلله!! ِب يني!! ِصرُت َنْحًتا ُيْش َضوِّئ

يني... روًحا َتْنَفجُر َشمًسا َضوِّئ
«ناعورَة» ماٍء وأَمطاْر

ْرِتُق أمًال َمتزََّق َت
ُر ُكسوًرا في «فاحتة» بِّ وُجتَ

َيتلوها انتظاٌر وانِتظاٌر فانتصار...!
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كثيرًا ما نتحّدث عن الّضمير، وكيف أّن ذلك الّشخص ذو 
ضمير حّي. وقد تسمع عن شخص آخر أّن «ال» ضمير له... 
إلى آخر الّتعبيرات املنطوقة اّلتي يحاول بها ناطقها أن يعّبر 

عن رأيه إزاء شخص ما.
فكّل البشر، سواء آمنوا بديانٍة ما أو لم يؤمنوا بها، ُيقرّون 

ويعترفون بوجود الّضمير.
واقعّية  بأشياء  الّضمير  هذا  يشرحوا  أن  كثيرون  حاول 
الرّادع  هو  الّضمير  إّن  فقالوا  األذهان.  إلى  تقرّبه  بسيطة، 
األدبي. وكما أّن الرّادع الّطبيعّي، مثل: غريزة البقاء، واخلوف 
معروفة،  إنسانّية  حدود  ضمن  اإلنسان  ُيبقيان  املوت،  من 
اخللقّية  حدود  ضمن  اإلنسان  ُيبقي  األدبّي،  الّضمير  هكذا 

ّية الّصحيحة. األدب
وحاول كثيرون، أيًضا، أن يفهموا الّضمير من نتائج فهمهم 
الحترام اإلنسان لذاته، ومن خوف اإلنسان من املجتمع، ومن 
لكن  واحمليط.  الّتربية  ومن  احلياة،  نّظمت  اّلتي  العادات 
كّل ذلك يشرح شيًئا عن الّضمير، وعن املعطيات العملّية 
للّضمير. لكّننا نتساَءل: ملاذا قد يختلف مفهوم اخلير من 
شعب آلخر، ومن فرد آلخر؟ ولكن ما يختلف عليه إثنان، أّن 
الّضمير احلّي هو اّلذي ُيجزم ويعتبره اخلير خيرًا والشّر شرًّا، 

حّتى باختالف املناطق.
فالّضمير ينّبه ويشكو ويتأّلم ويتذّمر، وهو بذاته يحّفز على 
اإلنسان  في  الضمير  حكم  إّن  بالعدل.  واحلكم  اخلير  عمل 
يوّلد فيه اخلوف والقلق والّشك من ضياع الغاية في احلياة، 
وهو أيًضا سبب فرح عميق، فرح بعمل شريف وهدف صالح 

وصحيح حلياتنا.
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الّضمير الّنفسانّي Conscience Psychologique، هو 
احلَكم اّلذي يعرّف اإلنسان على نفسه، وعلى حقيقته كإنسان.

الّضمير األدبّي Conscience Morale، هو قدرة اإلنسان 
ا. ـً ّي ا - على العمل اإلنسانّي أدب ـً ّي على احلكم - عمل
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إذا حكم الّضمير حكًما ثابًتا، من دون خوف من اخلطأ البّتة، 
.Conscience Certaine نسّميه الّضمير األكيد

نسّميه  تأكيدين،  بني  ُمتأرجًحا  ُحكًما  الّضمير  حكم  إذا 
.Conscience Douteuse الّضمير املتشّكك

إذا حكم الّضمير مبوجب احلقيقة املجرّدة، فهو ضمير صحيح 
.Conscience Vraie

نسّميه  مغلوًطا،  كان  فاضح  ألمر  وفًقا  الّضمير  حكم  إذا 
.Conscience Erronée
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الفردّية  احلياة  بناء  في  الزّاوية  حجر  هو  الذّمة،  أو  الّضمير 
واستتباب  الّنظام،  لسير  سبيل  وال  مًعا.  واالجتماعّية 
الّسالم فيهما، ما لم تستضيئا بنور الّضمير احلّي الوّضاح، 

وتسترشدا بصوته.
إّن الّضمير هو صوت داخلّي نسمعه دوًما في كّل احلاالت. 
ًيا  عال أو  سرًّا  رأيه  َأبدى  نسأله  لم  وإن  أجاب،  سألناه  إن 
بالّلحن والّلهجة املوافقة لألحوال. فما هو إّال حكم العقل في 

أعمالنا البشرّية.
والّضمير هو مشترع، ألّن الّشرائع اّلتي تسود سلوكنا تتصل 
بقناة الّضمير إلى إرادتنا فُتضبطها. فهو اّلذي كتب على 
إّال  عاقٍل  من  وليس  ّية،  أزل ومبادىء  شرائع  نفوسنا  لوحة 
ويقرأها عندما يستيقظ الّذهن فيه فيسّلم بها.. وما كتبه 
الّله في نفسنا ال تستطيع يد أن متحوه. وقد يجوز أن جنهل 
أّما  بها؛  املوَصى  نفسها  الّله  شريعة  بل  البشرّية،  الّشرائع 
احملال..  من  فذلك  فينا،  املطبوعة  الّشرائع  عّنا  ُتخَفى  أن 
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َناموٌس..  ِعْنَدُهم  ْيَس  لَ اّلذيَن  {واألّمم  بولس:  الرّسول  ويقول 
اموَس املَْكتوَب ِفي  وَُهم ناموٌس ألْنُفِسِهْم وََيظَهروَن َعَمَل النَّ

ُقلوِبِهم.. وََضِميرُهم َشاِهدٌ» (روم 2: 2، 14).
إّن الّضمير هو مشترع داخلّي يقبض بيٍد من حديد ويضطرّنا 

إلى الّتقّيد بأوامره.
نحّسن  أو  ُنسيء  حني  علينا  يشهد  شاهد:  هو  ذلك  وعدا 
ال  شيء..  بكّل  تخبره  خدمته  في  اّلتي  والّذاكرة  العمل.. 
دوًما  مفتوحتان  ُمقلتان  له  شاهد  هو  الّضمير..  من  مهرب 

وفي كّل مكان، شاهد ال يفارقنا. 
يرى الّناس ظاهر أعمالنا، أّما املخَدع الداخلّي، مخدع النّيات 
الّشهوة  وقوّة  االنتباه،  درجة  يزن  وهناك  هو.  إّال  يلجه  فال 

وجودة املقاصد، وال تخفى عليه خافية من حياتنا. 
أن  بوسعنا  فليس  هو  أّما  اخلارج،  شهود  نرفض  أن  بوسعنا 
جنعله ال يتكّلم، فإّنه ينظر إلينا بجرأٍة، فيطمئننا أو ُيلزمنا 
أن ُنطأِطىء رأًسا خجًال، قائًال: كنت حاضرًا ورأيت.. وها هي 
آثار عملك ال تزال مطبوعة في مثل آثار جرح بعد التئامه.

شاهد وشهادته ال يقوى على زعزعتها أحد. فإن شهد العالم 
بأسره علينا زورًا، وكانت شهادة ضميرنا حسنة، بقينا في 
سالم.. وإن برّأنا العالم بأسره، وبّكانا ضميرنا، فال سالم لنا. 
ويوم يدين الّله العالم، ال يتكّلم أحد، ويشهد علينا أحًدا إّال 
ضميرنا؛ فهو اّلذي سيقّص تاريخ حياتنا، وهو اّلذي سيملي 

على الّله حكمه فينا.
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وبعد إصدار احلكم، يصبح الّضمير منّفذ األحكام. فهو اّلذي 
يكافىء، وهو اّلذي يعاقب. أما مكافأته فهي ثناؤه وحتبيذه 
ألعمالنا وإعالنه براَءتنا. عزاٌء داخلّي ال ينزع مّنا، بل ميألنا 

ثقًة ورجاء للمستقبل.
ما هي طبيعة حكم الّضمير؟  يصف هالسبي حكم 
الّضمير بأّنه حكم قطعّي؛ أي أّن الّضمير يعّبر ببساطة عن 
حكمه من دون تقدمي األسباب، وهو كذلك حكم ُمطلق وال 

مجال هنا للمساومة أو الّتسوية. 
بطريقة  يتعرّف  فالّضمير  فردّي؛  حكم  أّنه  ذلك  إلى  أضف 
حكم  هو  ثّم  فردّية.  أحكامه  ولكن  الّناس  كّل  بني  مشتركة 
فإّن  ما  أمر  في  الّضمير  تكّلم  فإذا  االستئناف،  يقبل  ال 
نطقه باحلكم في هذه احلالة ال يقبل الّنقض، فبعد أن يؤّدي 
الّضمير شهادة يصبح قاضًيا، يبدأ في إصدار حكمه على 

أعمالنا، فإن كانت موافقة لنواميس الّله أثنى علينا.
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من  مهرَب  ال  حيث  الّداخلّية،  األحزان  هي  الّضمير  عقوبة 
صوته وتوبيخه.. إّن الّضمير ميّثل منّصة احلكم في اإلنسان، 
وكما أّن القاضي ال يسّن الّشرائع، بل يصدر األحكام، كذلك 
يعرفه  ما  وفق  احلكم  يصدر  فهو  للّضمير،  بالّنسبة  احلال 

اإلنسان عن إرادة الّله عند إصدار احلكم. 
آالم  على   - قاطعة  بصورة   - االنتحار  عملّيات  وتدّل 
املوت  رعب  من  وطأة  أشّد  يصبح  أن  ميكنه  اّلذي  الّضمير، 
نفسه.. وإّن هذه اآلالم املرعبة، اّلتي ال ُتطاق واّلتي يعانيها 
بجرائم  الّشرطة  أمام  االعتراف  على  املجرم  ُترغم  الّضمير، 
قام بارتكابها لم ُتكتشف بعد! إّنه يفّضل أّي نوع من أنواع 

العقاب عن الّتعذيب اّلذي يسّببه له ضميره.
(يتبع)

نعيش األّيام األخيرة من شهر رجب، وهو أحد األشهر احلرم اّلتي ذكرها الّله تعالى 
ِه اْثَنا َعَشَر َشْهرًا ِفي  ُهوِر ِعْنَد الَلّ َة الُشّ في القرآن الكرمي. قال تعالى: {ِإَنّ ِعَدّ
ُم * َفَال  ِيّ يُن اْلَق َعٌة ُحرٌُم * َذِلَك الِدّ َماوَاِت وَاْألَرَْض ِمْنَها َأرْبَ وَْم َخَلَق الَسّ ِه َي ِكَتاِب الَلّ
يِهَنّ َأْنُفَسُكْم} - الّتوبة. وهذه األشهر ثالثة سرد وهي ذو القعدة وذو  َتْظِلُموا ِف
احلّجة واحملرم. وواحد فرد وهو شهر رجب. وسّميت حرًما ألّنها معظمة عند الّله 
ومحترمة، تتضاعف فيها الّطاعات ويحرم فيها القتال. وكّلما الح شهر رجب 

تتابعت اخلواطر حول فضيلته وبركاته. 
ومما يزيده اهتماًما تلك املعجزة الرّبانّية اّلتي حّيرت العقول وأذهلت الّنفوس، وما 
يؤمن بها إّال َمن آمن بقدرة الّله املُطلقة، اّلذي إذا أراد شيًئا قال له: ُكن فيكون. 

أال وهي رحلة اإلسراء واملعراج. 
هو  واملعراج:  األقصى؛  املسجد  إلى  احلرام  املسجد  من  ليًال  الّسير  اإلسراء: 
الّصعود باملعراج من املسجد األقصى إلى الّسماء الّسابعة عند سدرة املنتهى. 
وقد اشتهر عند أهل العلم بعد الّترجيح أّن اإلسراء واملعراج كانا ليلة الّسابع 
والعشرين من شهر رجب. ولعظمة هذا احلدث خلده الّله في القرآن الكرمي، وذلك 
لتبقى هذه املعجزة حاضرة بكّل ما حتمله من مسؤولّيات، ومن اهتمامات، ومن 
قضايا ومشاهد شاهدها الرّسول، في وجدان وقلوب أهل اإلميان إلى يوم القيامة. 
وفي مقّدمة هذه األحداث إبراز مكانة املسجد األقصى وارتباطه رابطة قرآنّية ال 

تنفّك إلى يوم القيامة مع املسجد احلرام. 
اْملَْسِجِد  ِإلَى  رَاِم  اْحلَ اْملَْسِجِد  َن  ِمّ ْيًال  لَ ِدِه  ْب َع ِب َأْسرَى  الَِّذي  َحاَن  {ُسْب تعالى:  قال 
ِميُع الَبِصيرُ} - اإلسراء.  َو الَسّ ُه ُه ُه ِمْن آَياِتَنا ِإَنّ رَِي ارَْكَنا َحوْلَُه ِلُن اَألْقَصى الَِّذي بَ
ولهذا الّنص الّصريح الواضح اّلذي ال لبس فيه أصبح املسجد األقصى جزًءا ال 

ينفّك عن عقيدة كّل مؤمن إلى يوم القيامة، وكذلك حادثة اإلسراء. 
ِه  الَلّ ْسِم  {ِب فقال:  الّنجم،  سورة  في  الكرمي  القرآن  إليه  أشار  فقد  املعراج  وأّما 
ُكْم وََما َغوَى * وََما َيْنِطُق َعِن  ُب ْجِم ِإَذا َهوَى * َما َضَلّ َصاِح يِم وَالَنّ َمِن الرَِّح الرَّْح
َو  رٍَّة َفاْسَتوَى * وَُه َمُه َشِديُد اْلُقوَى * ُذو ِم ٌي ُيوَحى * َعَلّ َو ِإَالّ وَْح اْلَهوَى * ِإْن ُه
ِدِه  ْب ْوَسْنيِ َأْو َأْدَنى * َفَأوَْحى ِإلَى َع ى * َفَكاَن َقاَب َق َمّ َدَنا َفَتَدلَّ ِباْألُُفِق اْألَْعَلى * ُث
وَلََقْد رَآُه َنزْلًَة  َأَفُتَمارُوَنُه َعَلى َما َيرَى *  َما َكَذَب اْلُفؤَاُد َما رَأَى *  َما َأوَْحى * 
ْدرََة َما َيْغَشى *  ُة اْملَْأوَى * ِإْذ َيْغَشى الِسّ أُْخرَى * ِعْنَد ِسْدرَِة اْملُْنَتَهى * ِعْنَدَها َجَنّ

ِه اْلُكْبرَى}. َصُر وََما َطَغى * لََقْد رَأَى ِمْن آَياِت رَِبّ َب َما زَاَغ اْل
اإلسراء واملعراج رحلة واحدة، بدايتها أرضّية وثّم انطالقة سماوّية. أّما األرضّية 
فهي انتقاله على البراق بصحبة جبريل من املسجد احلرام في مكة إلى املسجد 
األقصى في إيلياء (القدس الّشريف). وبهذا ارتبط املسجد األقصى باملسجد 
احلرام رابطة جعل فيها مصير املسجد األقصى كمصير املسجد احلرام. وبعد أن 
استقر الرّسول في املسجد األقصى، بدأت الرّحلة السماوّية، فيؤتى اّلنبي باملعراج 
وهو الذي قال عنه رسول الّله (ص) «اّلذي ميتّد إليه بصر أحَدكم حني يقبض». 
القاعدة  من  بالّنبي  املعراج  يصعد  حيث  متمّيز  ولكّنه  الّسلم.  لغة:  واملعراج 
املقّدسة، وهي املسجد األقصى ليخترق الّسماوات الّسبع، ويستقر به عند سدرة 
على  الّصالة  فرضت  أن  مسكها  وكان  كثيرة.  مشاهد  يشاهد  هناك  املنتهى، 

اّلنبي ومن تبعه، وذلك ألهمّيتها عند الّله، وفي حياة من يقيمها. 
والالفت لالنتباه أّن كّل الفرائض ُفرضت على األرض إّال الّصالة، فقد فرضت بعد 
مبشورة  ولكن  صالة،  خمسني  فرضت  فرضت،  وملا  لتلقيها.  الّنبي  استدعي  أن 
موسى (عليه الّسالم)، اّلذي سأله: ماذا فرض الّله عليكم؟ قال: أخبره الّنبي. 
فقال: يا ُمحّمد إّن أّمتك ال تطيق، فطلب من الّله الّتخفيف، وبقي الّنبي يراجع 
رّبه، جّل في عاله، حّتى استقرّت خمس صالوات في اليوم والليلة. فقال تعالى: 
ِر خمسون}، ذلك لتصبح  َي في اْلَعَمِل خْمس وَِفي اْألَْج ُل القوُل لدَيّ ِه َدّ َب {ما ُي
الّصالة معراج املؤمن إلى رّبه حني يدخل في صالته بخشوع وخضوع جلالله، فكأن 

روحه انتزعت من دنيا الّناس بعد َتكبيرة اإلحرام. 
وقد جعل الّله أكبر من كّل شيء في نفسه، فسمت وارتفعت وارتقت عن دنيا 
اخلالفات والّنزاعات، لتناجي رّبها وتناديه. فتجده سميًعا قريب الّدعاء، وتسأله 
الّضعفاء  ناصر  القوّي  فتجده  وتستعينه  بعباده،  لطيًفا  رحيًما  كرًميا  فتجده 
يني  واملساكني. وكأّنها تسمع نداء رّبها في احلديث القدسّي {قّسمت الّصالة بَ
ُد: «احلمد لّله رّب الَعاملني».  ْب ْنيَ َعْبَدي ِنْصَفْني، وَِلَعْبدي َما َسَأَل إذا َقاَل اْلَع وبَ
ّي َعبدي».  قال الّله: َحَمدِني َعْبدي وإَذا َقاَل: «الرّْحَمن الرَِّحيم». قال: «أْثَنى َعَل
َد وإّياَك  ُب وَْم الّدين». قال مجدني عبدي فإذا قال «إّياك َنْع فإذا قال: «َماِلك َي
{اْهِدَنا  قا:  فإذا  سأل».  ما  ولعبدي  عبدي  وبني  بيني  «هذا  قال:  َنْسَتعني». 
وََال  ِهْم  ْي َعَل اْملَْغُضوِب  ِر  ْي َغ ِهْم  ْي َعَل َأْنَعْمَت  ِذيَن  الَّ ِصرَاَط   * يَم  اْملُْسَتِق رَاَط  الِصّ
اِلّني}؛ قال: «هذا ِلعبدي ولَعبدي ما َسأل»}.                             (يتبع) الَضّ



45 2013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«

 www.beit-hagefen.com 
f Beit HaGefen 

21:00
 

 31.5  // 

19:30
 

1.6  // 

04-8525252  

31.8

31.8

18.9

 

 

 

21:00 10:00

7.6.2013  18.5.2013

6

15:30 - 17:00

 CNRS

17:30 - 19:00

19:30 - 21:00

.“World culture

 



462013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«

  

  

  

W{U|—Êu ÒK� q�d� ∫U�—d|

°w O  l  Îö ðU  U Î ? ÒO zUMŁ q Ò~A O  åU Ý—U Ðò v ≈ ÒÜ CM ¹ —U L O O ½

 d ¹bſ b ÒL ×
°5M Ý ¡UM Ð√ v ≈ qI ²M ¹

فريق  إلى  غدير  محّمد  العربّي  املهاجم  انضّم 
الّدرجة العليا، اّحتاد أبناء سخنني، بعد أن اّتفق 
مع إدارة الفريق، ووّقع على عقد ملّدة سنة واحدة.

صفوف  في  األخير،  العام  في  غدير،  لعب 
إعادة  ومع  البلجيكّي؛  الّدوري  من  «بيفيرن» 
إعارته،  ّمت  حيفا،  مكابي  فريق  إلى  بطاقته 

مجّدًدا، وهذه املرّة إلى الفريق الّسخنيني.
ا من الّطراز  اعتبر غدير قبل ثالث سنوات العًب
ّي، لكن في املوسمني  األّول على الصعيد احملّل
تكون  قد  الّسنة  وهذه  أداؤه..  تراجع  األخيرين 
فرصة  لديه  وستكون  لغدير،  بالّنسبة  مصيرّية 

أخيرة للعودة إلى تأّلقه وقّمة عطائه.

 …dOš√ W	d�Ë ÆÆd¹bž b ÒL×�
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إلى  جاء  نييمار  ألّن  خاّصة،  مشاكل  أتوّقع  ال 
وتخفيف  ميسي  مساعدة  لهدف  برشلونة 
واملبالَغ  الزائد  االعتماد  لسبب  عنه،  الّضغط 
لدى  الّشديد  «بارسا»  وضعف  ميسي،  على 
تغّيب هذا الالعب األرجنتينّي العاملي عن بعض 
ميسي،  صرّح  وقد  اإلصابة.  بسبب  املباريات 
مؤّخرًا، أّنه «مسرور جًدا لقدوم اجلوهرة البرازيلّية، 
وأنتظر التعاون معه على «العشب األخضر»..».

في  الوهمّي»  «املهاجم  وظيفة  ميسي  يلعب 
أو  مييًنا  للذهاب  املطلقة  احلرّية  وميلك  الوسط، 
يسارًا لبلبلة خطوط الّدفاع؛ وتواجد نييمار في 
اجلهة اليسرى، سيدعم خط الهجوم «الكتالونّي» 
ويزيده قوّة، وسيؤّدي – أخيرًا - إلى حترير أنييستا 
وبوسكيتس. تشافي  ملساندة  امللعب  وسط  إلى 

سيتّم يوم االثنني القريب عرض نييمار (التقليدّي)، 
للمرّة األولى، في استاد «كامپ نو» أمام جمهور 
برشلونة، الذي أعرب عن سروره لقدوم نييمار من 
خالل شراء ما ال يقّل عن 15 ألف قميص يحمل 
اسمه، خالل 4 أّيام فقط، عن اإلعالن عن قدومه!

مرمى  حارس  بضم  إسبانيا  بطل  يطمح  واآلن، 
«دير  أو  «ليڤربول»  من  ريينا  (بيب  جديد 
أو  ومدافع  «مينشينچالدباخ»)  من  شتاچني» 
ماركينيوس)  أو  هوميلز   ، (سيلڤا  اثنني  حّتى 
ضعيًفا  ظهر  اّلذي  الّدفاع،  خّط  لتعزيز 
األخير. املوسم  مباريات  غالبّية  في  جًدا، 

سيكون  والّتعديالت،  الّتغييرات  هذه  كّل  ومع 
الهدف األّول واألهّم بالّنسبة لبرشلونة، في املوسم 
جديد،  من  أوروّبا  بكأس  الفوز  حتقيق  القادم، 
و«خطف» السيطرة من بطل أوروّبا اجلديد «بايرن 
چوارديوال! بيب  اجلديد..  مدرّبه  مع  ميونيخ» 

برشلونة  بني  ماراثونّية  مفاوضات  بعد 
 – انضّم  «سانتوس»،  البرازيلّي  والفريق 
إلى  نييمار،  البرازيلّية»  «اجلوهرة   - أخيرًا 
يورو. مليون   50 مقابل  إسبانيا،  بطل 

ملّدة  عقد  على  األحد،  غد  بعد  سيوّقع،  نييمار 
ا، 7 مليون يورو. ـً 5 سنوات، وسيتقاضى سنوّي

حاول الغرمي التقليدّي للفريق «الكتالوني»، ريال 
مدريد، «خطف» نييمار في الّلحظة األخيرة؛ إذ 
مدريد»)  «ريال  (رئيس  بيريز،  فلورنتينو  اقترح 
الّالعب،  بطاقة  مقابل  يورو  مليون   60 مبلغ 
«اإلخالل»  بسبب  لبرشلونة  ّية  املال الغرامة  ودفع 
برشلونة؛  مع  سنتني  منذ  املبدئّي  نييمار  باّتفاق 
وإضافًة إلى ذلك إبرام عقٍد ُمغٍر مع نييمار ملّدة 
ا!! ـً سنوّي يورو  مليون   11 مقابل  سنوات،   5

فّضل   - اإلغراءات  هذه  كّل  مع   - لكن 
إلى  االنضمام  ترّدد،  أّي  دون  ومن  نييمار، 
ثالث  «منذ  قائًال:  صرّح  وقد  برشلونة،  فريق 
ميسي  جانب  إلى  ألعب  بأن  أحلم  وأنا  سنوات 
وتشافي، وأنا سعيد جًدا ألّن حلمي سيتحّقق».

ويتساَءل البعض: هل نييمار سينجح بالفعل مع 
برشلونة بحسب كّل التوّقعات، أم أّنه غير مؤّهل أو 
مالئم لطريقة وأسلوب لعب الفريق «الكتالوني»؟!

الالعب  هو  نييمار  أّن  أعتقد  بدوري،  وأنا 
األنسب من بني كّل الالعبني في العالم ألسلوب 
قد  فيالنوفا،  تيتو  املدرّب  وأّن  برشلونة،  لعب 
املهاجم  من  بدًال  األيسر،  املهاجم  وظيفة  مينحه 
فريقي  أحد  إلى  سينتقل  اّلذي  فيا،  دافيد 
«أرسينال». أو  «توتنهام»  اإلنچليزّي:  الّدوري 

األّول،  الّطراز  من  موهوب  العب  هو  نييمار 
أحلان  على  منوذجّي  برازيلّي»  و»راقص 
جًدا،  عالية  لعب  بتقنّية  ميتاز  «الّسامبا».. 
ساقيه،  كلتا  في  الكرة  على  ُمدهشة  وبسيطرة 
الّدقة،  منتهى  في  قوّية  وضربات  فائقة  وبسرعة 
وتسجيل  الّتصويب  خاللها  من  يستطيع  حيث 
أفضل  من  نييمار  إّن  القول  وبإمكاننا  األهداف. 
الّصعب  ومن  واحد)،  َع  ـ (واحد  ب عاملًيا  الّالعبني 
قدميه. بني  من  الكرة  اختطاف  أو  إيقافه  جًدا 

والّسؤال األكبر واألهّم: كيف سيتصرّف نييمار إلى 
جانب الّنجم األكبر ليونيل ميسي ويتعامل معه؟!
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CoQ- أو   Q-10 املساعد  اإلنزمي 
10 هو ضرورّي لعمل اجلسم البشرّي، 
وقد  طبيعّي.  بشكل  ينتج  واّلذي 
والشيخوخة  األمراض  بعض  ارتبطت 
 .CoQ-10 مستويات  انخفاض  مع 
وقد أظهرت مكّمالت CoQ-10 مع 
لفوائده  دراسة  ا  ـً ّي حال وُجترى  الوعد، 

ملختلف األمراض وظروف عديدة.
Q-10 الفوائد الصحّية إلنزمي

CoQ- نقص  على  دليل  هناك   ∫VKI�«  W Ò�

االحتقانّي؛  القلب  قصور  مع  الّناس  لدى   10
تركيزات  في   CoQ-10 مستويات  وانخفاض 
الپالزما يشّكل مؤّشرًا على احلالة املتدهورة مع 
CoQ- يسعف  قد  االحتقانّي.  القلب  قصور 

10 اّلذي يقّدم للّناس اّلذين قد اصيبوا بأزمات 
قلبّية في غضون ثالثة أّيام من األزمة أن يكون 
مفيًدا، وفًقا لبحث متهيدّي. كما وجدت بعض 
الّدراسات أّن مكّمالت CoQ-10 بعد عملية 
جراحّية في القلب، قد حتّسن من وظائف القلب.

اّلتي  الّدراسات  في   ∫W�u�O ÒA�«  W�UJ�

أجريت على احليوانات، وُجد أّن CoQ-10 مينع 
انهيار احلمض النووّي اّلذي يؤّدي إلى الّشيخوخة.

ÊU�d∫ وقد وُجدت البحوث اّلتي 
Ò

��« s� W|U�u�«

أجريت على اإلنزمي املُساعد CoQ-10 أّنه قد 
قد  ورمبا  الّسرطان،  مقاومة  على  اجلسم  يساعد 

مينع اخلاليا الّسرطانّية من النمو واالنتشار.
في  دراسة  أجريت   ∫

Ò
wzUOLJ�«  ÃöF�«  W|UL�

إيطاليا أّكدت على أّن مرضى الّسرطان 
إلى  ا  جنًب  ،CoQ-10 تناولوا  اّلذين 
تعرّضوا  الكيماوّي،  العالج  مع  جنب 
اّلذين  أولئك  من  لقلوبهم،  أقّل  ألضرار 

تعاطوا العالج الكيميائّي لوحده.
أجريت  دراسة  وجدت   ∫Êu�M�—Uá�«

مرض  يعانون  شخًصا   80 على 
في  ملغرام   1200 أّن  الپاركنسون، 
 CoQ-10 املساعد  اإلنزمي  من  الواحد  اليوم 
 .44% بنسبة  وتدهوره  املرض،  تّطور  تخّفض 
وألّن النتائج كانت واعدة جًدا، فالنقاشات ال تزال 

جارية حول فوائده بالّنسبة لشلل الرعاش.
على  أُجريت  دراسة  في   ∫ŸUF�ù«  s�  W|UL(«

خّفضت   CoQ-10 مكّمالت   أّن  وُجد  الفئران 
ضرر األّشعة على الّدم.

W∫ تبّني أّن هناك عالقة مباشرة بني  Ò� ÒK�« ÷«d�√

النقص في اإلنزمي املساعد CoQ-10 وأمراض. 
صلة  وجود  البشر  على  دراسات  أظهرت  وقد 
ّية بني تناول مساعد اإلنزمي عن طريق الفم  إيجاب
الّلثة. لصّحة  اللثة  على  املوضعي  الّتطبيق  أو 

wHB∫ وجد الباحثون الّسويسرّيون أّن  ÒM�« Ÿ«b ÒB�«

ا،  ـً 100 مليغرام من CoQ-10 ثالث مرّات يومّي
تساهم في تخفيض  الّصداع الّنصفي والغثيان 
 CoQ-10 أّن  أخرى  دراسة  ووجدت  املُصاحب. 
خّفض وتيرة الّصداع الّنصفي بنسبة %50 لدى 
بعض املرضى اّلذين يعانون من الّصداع الّنصفي..

 W|cG��« ‰U�� w� qLF� ¨W|cG� W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë ¨WLOK��«Ë W ÒOB�«

في  «املسار»  مدرسة  نّظمت   -  åUHO�ò  q�«d*

حيفا، حتت رعاية صحيفة «حيفا»، وللّسنة اخلامسة 
ّية.  على الّتوالي، دوري كرة القدم ملدارس حيفا العرب

وفي ما يلي نتائج الّدوري:
صفوف الّسادس: «مار يوحّنا» - «حوار» (0:4)؛ 
 – يوحّنا»  «مار  (1:4)؛  «األخوّة»   – يوحّنا»  «مار 
«حوار»   – الّناصرة»  «راهبات  (3:3)؛  «األحمدّية» 
 – «املسار»  (0:4)؛  «حوار»   – «املسار»  (3:5)؛ 
«راهبات الّناصرة»  «األحمدّية» (3:0)؛ «املسار» – 

(2:0)؛ «املسار» – «مار يوحّنا» (3:0).
«املسار»   – يوحّنا»  «مار  والّثامن:  الّسابع  صفوف 
«مار  (1:3)؛  «حوار»   – يوحّنا»  «مار  (1:6)؛ 
 – يوحّنا»  «مار  (0:3)؛  «املطران»   – يوحّنا» 
«حوار»   – الّناصرة»  «راهبات  (1:1)؛  «األحمدّية» 
 – «حوار»  (0:3)؛  «املسار»   – «املطران»  (3:5)؛ 
(0:3)؛  «املسار»   – (0:3)؛ «األحمدّية»  «املسار» 

è Ò¹ËUH O (« è ÒO Ðd F « ”—«b *« Í—Ëœ Z zU² ½

«املسار» – «راهبات الّناصرة» (2:0).
(من  يعقوب  ميشيل  األستاذ  الدوري  مرّكز  وقال 
املباريات  إّن  لصحيفة «حيفا»:  مدرسة «املسار») 
كانت تنافسّية أكثر هذا العام، وقد كان واضّحا أّن 

املديرين اهتّموا أكثر بالفرق. 
يوحّنا):  مار  مدرسة  أشقر (من  داود  األستاذ  وقال 
جهده  وسيبذل  العام،  هذا  الّقمة  في  مدرسته  إّن 

للمحافظة على هذه املرتبة. 
وأشار األستاذ مّناع عودة (من مدرسة «األحمدّية») 
ساهم  وهذا  باملباريات،  متّتعوا  األوالد  أّن  إلى 

بالّتقارب والّتعارف بني أبناء املدراس. 
أّما املدرب عيسى خوري، اّلذي استضاف املباريات 
الّدوري  هذا  إّن  فقال:  الكرمة»  «بيت  ملعب  في 
لسنوات  وامتداد  ماضية  سنوات  من  استمرار  هو 
قادمة، ولذا أحّيي املدرّبني واملشرفني على هذه الفرق 

وعلى تدريبهم.   
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åpOý uÝdáÝ≈ò

å“b�U½Ëb�U�ò w� Êü« gFM�Ë b¹bł

ÆåpOý uÝdáÝ≈ò ∫b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð å“b�U½Ëb�U�ò rŽUD� WJ³ý

 —U(«  nOBK�  gFM�Ë  b¹bł  »ËdA�  üÝdáÝ«Ë  WþuÐ  ∫pOý  uÝdáÝù«

                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar  ÆÃÆ‘  1290
 ?Ð  WJ³A�«  ŸËd�  w�  ŸU³¹

©ÆŸÆŸ®        

°W×{«Ë W¹ƒ— ≠ å bOŠu¾�ò

 ¡«dý …Q�UJ� UNOM Ò�R� `M9 wÝ  bOŠu¾� ∫b¹bł

 °W Ò¹dDI�« åUJO²ÐË√  bOŠu¾�ò WJ³ý w�  «—UE½

 WKOJAð  v�«  …b¹bł  W Ò¹dBÐ   U�bš  W�U{SÐ  ¨Í—U'«  —U¹√  dNý  s�  ¡«b²Ð«  ¨ bOŠu¾�  X�U�

 wM Ò�R* o×¹ ¨…b¹b'«  U�b)« sL{ s�Ë Æ¢wÝ  bOŠu¾�¢ —UÞ≈ w� W�ÒbI*« WO³D�«  U�b)«

 700  v²Š dF�Ð dE½  «—UE½ WM��« w� …Òd� «Ëd²A¹ Ê√ WMÝ 18  sÝ v²Š ¢wÝ  bOŠu¾�¢

 «Ëd²A¹ Ê√ WMÝ 70 sÝ ‚u� s��« —U³J� o×¹Ë ÆjI� ÃÆ‘ 70 ÈÒbF²ð ô WOð«– W�—UA0 ÃÆ‘

 WOð«– W�—UA0 ÃÆ‘ 1200 v²Š dF�Ð …—R³�« WOzUMŁ Ë√ —R³�« …œÒbF²�  «—UE½ 5²M��« w� …Òd�

 v²Š WOð«– W�—UA0 dE½  «—UE½ WM��« w� …Òd� «Ëd²A¹ Ê√ rN� o×¹ Ë√ ¨jI� ÃÆ‘ 120 v²Š

   ÆÃÆ‘ 700 UNMLŁ ÈÒbF²¹ ô Ê√ vKŽ ¨jI� ÃÆ‘ 70
 ‰uB(«  “̈UO²�ô«  ÊuI×²�¹Ë  dE½   «—UE½  ÊułU²×¹  s¹c�«   bOŠu¾�  uM Ò�R�  lOD²�¹Ë

 w�u²�ð  w²�«  W¹dDI�«  WJ³A�«  XO½«uŠ  s�  b¹bF�«  w�  ¢UJO²ÐË√   bOŠu¾�¢   U�bš  vKŽ

 …œułË  ¨tLOK�ð  bOŽ«u�  w�  W�b�«Ë  »uKD*«  Z²M*«  d�«uð  YOŠ  s�  WO�«d�«   U�b)«  ◊Ëdý

 ‰u	u�«  W�uNÝ dO�uðË …—ÒuD²*«  …eNł_«  v�«  W�U{ùUÐ ¨wMN*«  r�UD�«  …d³šË ¨t²�UH�Ë Z²M*«

   Æq¼R� ÊuOŽ VO³Þ q³� s� dE½ h×�  «“UO²�ô« Ác¼ qLAðË Æ5�UFLK�

 30% u×½Ë ¨WHK²�� dE½ q�UA� s� Êu½UF¹ œö³�« w� 5MÞ«u*« YKŁ s� d¦�√ Ê√ d�c�UÐ d¹b'« s�Ë

 ¨VÝUM*« X�u�« w�  bOŠu¾� s� W1dJ�« W²HK�« Ác¼ wðQðË ÆWMÝ 18 sÝ X% œôË√ r¼ rNMOÐ s�

 dFA²Ý  özUF�« s� dO¦J�« Ê√ pý ôË ¨5MÞ«u*« q¼U� qI¦ð W³FB�« W¹œUB²�ô« ŸU{Ë_« YOŠ

 Æ «—UE½ v�« b�Ë s� d¦�√ UNO� ÃU²×¹ w²�«  uO³�« w� W	Uš ¨wKł qJAÐ “UO²�ô« «c¼ WLOIÐ

ÆWM��« w� q�«uA�« ·ô¬ qÐ ¨ U¾� dO�uð sŽ —Ëb¹ Y¹b(« Ê√ Ò5³²¹ ¨jO�Ð »U�Š ‰öš s�Ë

 Èu²�� l�d½ Ê√  bOŠu¾� w� UM ÒLN¹¢ ∫…b¹b'« W�b)« Ác¼ vKŽ UN³OIFð w�  bOŠu¾� ‰uIðË 

 WŠUð≈Ë d̈GB�« cM� œôË_« bMŽ W¹ƒd�«  q�UA� ÃöŽË hO�A²Ð oKF²¹ U0 q¼_« Èb� wŽu�«

 Æ¢sL¦�« WCH�M� W¹œU� WHKJ²Ð WÒOŽu½  «—UE½ ¡«dý WO½UJ�≈

 e�d*« v�« t Òłu²�« sJ1 ¨r�UMJÝ ÊUJ� s� V¹dI�« ¢UJO²ÐË√  bOŠu¾�¢ Ÿd� ‰uŠ —U�H²Ýö�Ë

©ÆŸÆŸ®        Æ bOŠu¾* lÐU²�« X½d²½ù« l�u� d³Ž Ë√ ™3833 ≠ bOŠu¾* lÐU²�« ÍdDI�« wHðUN�«

å“b�U½Ëb�U�ò w� ÍdBŠË b¹bł

…eÒO2 rO�UB²Ð ôu� U�u� ”ËR�

 Æ…b¹błË …eO2 rO�UBð W²�Ð ôu� U�u� ”ËR� lOÐ ¡«b²Ð« sŽ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XMKŽ√

ÆW³łË ¡«dý bMŽ Ë√ U¼bŠË å“b�U½Ëb�U�ò w� U Î¹dBŠ ”ËRJ�« Ác¼ ŸU³ð

W³łË ÊËœ s� ÆÃÆ‘ 1990
 Ë√ W³łË ¡«dý bMŽ ÃÆ‘ 1490

 ∫”ËR� 3 dFÝ

W³łË ÊËœ s� ÆÃÆ‘ 2990
 Ë√ W³łË ¡«dý bMŽ ÃÆ‘ 2490

 ∫”ËR� 6 dFÝ

W³łË ÊËœ s� ÆÃÆ‘ 3990
 Ë√ W³łË ¡«dý bMŽ ÃÆ‘ 3490

 ∫”ËR� 9 dFÝ

W³łË ÊËœ s� ÆÃÆ‘ 4990
 Ë√ W³łË ¡«dý bMŽ ÃÆ‘ 4490

 ∫U ÎÝQ� 12 dFÝ

©ÆŸÆŸ®

qOzuLý ÊUÇ å“b�U½Ëb�U�ò Ÿd� w� b¹bł

°ÎöO�Ë Î «Î—UN½ Õu²H� ån¹«—œ „U�ò

 w�  UNŽd�  w�  åí¹«—œ  „U�ò   W�bš  ÕU²²�«  sŽ  å“b�U½Ëb�U�ò  rŽUD�  WJ³ý  XMKŽ√

 WŽUÝ 24 ¨X�u�« ‰«uÞ ŸdH�« szUÐ“ åí¹«—œ „U�ò?�« q³I²�¹ ·uÝË  ÆqOzuLý ÊUÇ

©ÆŸÆŸ®                                                                                           ÆŸu³Ý_« w� ÂU Ò¹√ 7 ¨ÂuO�« w�

∫vIOÝu*« ‚UAF� …—UÝ ÈdAÐ

 w� ‰Ë_« vIOÝu*« oO³Dð  – Musix
å8 Êu� “ËbM¹Ëò w� Êü« œö³�«

 q� szUÐe� `L�¹ Ë U½U−� qOL×²K� d�u²� oO³D²�«

 ÊuOK� sŽ b¹e¹ U� ŸUL�� W¹uK)« nð«uN�«  U�dý

ÆjI� qJOý 19.9 ?Ð WOMž«

  Æ¢ 8 Êu� “ËbM¹Ë ¢ v�≈ UNÐ ’U)« fJ¹“uO� oO³Dð W�U{SÐ  «dšR� ÊuHOKOÐ W�dý X�U�

  MUSIX v�≈ ÂULC½ô« œö³�« w� 8 Êu� “ËbM¹Ë rN¹b� s¹c�«  U�dA�« q� szUÐ“ sJL²OÝË

 u¼ oO³D²�« qOL% ÆUNO�« ÊuL²M¹ w²�« W�dA�« sŽ dEM�« iGÐ  oO³D²�« qOL% ‰öš s�

ÆU¹dNý qJOý 19.9 l�œ qÐUI� u¼ W�b)« vKŽ ‰uB(«Ë w½U−�

 W�bš¨Musix  WŠUðù ÊË—u�� s×½¢∫ ‰U�  ÊuHOKOÐ  w� o¹u�²�«  d¹b� VzU½  d�uŽ ·UÝ«

 q¦� ∫Êu� “ËbM¹Ë rN¹b� s¹c�« ’U�ýú� Êü«Ë lÝ«u�« —uNL−K�¨œö³�« w� d³�_« vIOÝu*«

 œö³�«  w�  …eO2  W�bš  w¼  Musix  Ær¼dOžË  ¢nOð√¢  !u��UÝ¨UO�u½  s�  ¢UO�u�¢  “UNł

 „öN²Ýô  UBOBš  rzö*« ¢̈p²łUŠ  —b�  vKŽ  pKN²Ý«¢  q¹œu�  5Ð  Z�bð  w²�«¨r�UF�«  w�Ë

 w²�« …—uD²� …eNł_« Æ Â«b�²Ýô« WKNÝË …—uD²� Â«b�²Ý« WNł«ËË¨WO�U²O−¹b�« vIOÝu*«

 Èd³J�« WOÐU−¹ô« ÆÍuK)« nðUN�«Ë X½d²½ù« 5Ð wzUIKð s�«eðË WOMž WOIOÝu� …d�UG� rŽbð

 sJ1Ë “̈UN'«  vKŽ  kH%   U�u³�_«Ë  w½Už_«  lOLł¨Èu²;«  qOL%  bFÐ  t½√¨Musix  q�

 XM� u� UC¹√Ë¨X�Ë q� w�Ë ÊUJ� q� s�∫ X½d²½ù« WJ³A� ‰UBðö� WłU(« ÊËœ UNŽULÝ

ÆWO�U{≈  U�uKF� „öN²Ý« ÊËœ¨œö³�« Ã—Uš Ë√ …dzUD�« vKŽ

 s�¨WOMž√  ÊuOK�  sŽ  b¹e¹  U�  ÂuO�«  UN¹b�¨œö³�«  w�  d³�_«  vIOÝu*«  W�bš¨Musix
 w½Už_«   «dAŽË  nK²��  Ÿu½  22  »¨W¹d³Ž  WOMž√  n�√  50  ‰«  »—UI¹  U�¨rNML{

 ¨Í—≠q¹œ  UMO�  r¼¨rNŽULÝ  rJ½UJ�SÐ  s¹c�«  5½UMH�«  5Ð  s�ËÆ  …bz«d�«  WO³Mł_«Ë  WOK;«

 dHOMOł¨Glee d̈³OÐ 5²ÝUł¨w�½uOÐ¨U½UN¹— ¨sA�d¹œ Ê«Ë Ë̈UÐ bOH¹œ¨b¹uK� pMOÐ¨wOKH�u�

Ær¼dOžË œ«bŠ X¹dÝ¨Êôuł ‰U¹≈¨sHł nO�√¨qJ¹— s¹œUŽ¨ w�ð—√ u�uKý¨UžUž ÍbO� ëOÐu�

 19.9 WLOIÐ W²ÐUŁ W¹dNý WF�bÐ ¢̈p²łUŠ —b� pKN²Ý«¢ eOL*« q¹œu*« vKŽ Musix bL²F¹

 qOL% bFÐ ÆÍuK)« nðUN�« Ë« »uÝU(« w� w½Už_« ŸULÝ pKN²�*« ‰u�Ô¹ U�¨Â«e²�« ÊËbÐ

  wwwÆmusixÆcoÆil   l�u� w�  …dýU³� W�b�K�  qO−�²�«  r²¹  Êu� “ËbM¹Ë s� oO³D²�«

 qB×¹Ë ÆÍuK)« nðUN�« w� Â«b�²Ýö� W¹dÝ WLK�  Âb�²�� rÝ« vKŽ Âb�²�*« qB×¹Ë

ÆdNý …b* U½U−� oO³D²�« WÐd−²� W	d� vKŽ Âb�²�*«

 w�Ë œö³�« w� vIOÝu*«  U�dý d³�« l� lO�u²�UÐ X�U� ÊuHOKOOÐ W�dý Ê« Ád�cÐ d¹b'«

∫rNMOÐ s�u*UF�«

 Universal Sony BMG¨ EMI Warner ¨Beggars Group¨ The Orchard¨¨

  mBOX¨IEM¨  ¢̈u�u½uÐ¢  ¢̈wMOLA¼  ·U²¼¢  ¨NMC  ¢̈w�ð—¬  œU¼¢̈¢ÊuJOK¼¢̈ ECM
ÆU¼dOžË ¢b½ËUÝuO½¢̈ ‰u²Ýd²½≈¢̈ wŠ«—eL¼ ÃU²½« ¢̈r�uF¼ n�¢̈ EMI Arabia¨Teta

 vIOÝu*« WŽUM	  ‰U−� w� 5B²�� b¹ vKŽ¨WHK²�*« WOIOÝu*« Ÿ«u½« ÃU²½«Ë q¹bFð r²¹

ÆszUÐe�«  «—UO²š≈ Â¡öð w½Už√ W×zô œ«bŽUÐ Êu�uI¹ s¹c�«Ë

©ÆŸÆŸ®

 …dL²�� å`Ð—«Ë — ÒËœò ≠ åUNK��√ò WKLŠ

 jÝu�«  w�  `Ð—«Ë  —Ëœ  UNK��√  WKLŠ  w�  ’U�ýô«   U¾�  „—Uý

 ÆWKL(« w� W�—UA*« lO³�« ◊UI½ w� Ÿu³Ý√ q³� XIKD½« w²�« wÐdF�«

 ¨  XL  VKŽ  8  ¡«dýË  WKL(«  w�  W�—UA*«  lO³�«  ◊UI½  …—U¹“  5OMF*«  vKŽ  WKL(«  —UÞ«  w�

 …bŠ«Ë  …d�  k(«  »ôËœ  d¹Ëbð  „d²A*«  ÊUJ�SÐ  ÆWKL(«  w�  W�—UA*«Ë   k(«  »ôËb�  tłu²�«

 b¹e*«Ë WF³� ¨…“uKÐ d̈×Ð WO�Lý UNM� ¨WKL(« w� W�—UA*«  ez«u'« ÈbŠ« vKŽ ‰uB(«Ë

 Æ…dšU� …uN� WM�U� Ë√ WII W³F� sŽ …—U³Ž wN� Èd³J�« …ezU'« U�√ ÆWOHOB�« ez«u'« s�

 ¨U�d¹ ≠ ÊËeL¼ “U�d� ¨…dLÞ ≠WŠËb�« ¨WO�U²�« lO³�« ◊UI½ w� 22.06  v²Š …dL²�� WKL(«

 ZMO� ¨U×Oýdð ≠ Í—«u¼ ‰Ë“ X�—U� ¨WOÐdG�« W�UÐ – X�—U� Íb¼“ bLŠ√ ¨…d	UM�« ≠…dCš uÐ√

ÆËdLŽUHý – …—ULÝ Ê«uš√ uÐ ‰u� ¨ÊUMÝ uÐ√ – ‰Ë“ dÐuÝ Ë̈dLŽUHý – —u²Ý

 ©ÆŸÆŸ®                    Æ¢XL – UNK��√¢ „u³�OH�« w� XL W×H	 …—U¹“ vłd¹  U�uKF*« s� b¹eLK�

 WM�U¦�« …ezUH�« rÒK� Ôð ôu� U�u�

W¹bN�«  Happy Days WKL×Ð

107 u−OÐ …—UO�Ð  WM�U¦�« …ezUH�« ”UÒ³Ž W�U¼

 …ezUHK� 107 u−OÐ …—UOÝ rOK�²� WFOI³�« W¹d� v�« Happy Days WO�UF� r�UÞ q	Ë

Æ”U³Ž W�U¼ w¼ …ezUH�«Ë Æ Happy Days WKLŠ w�   WM�U¦�«

Æ…eO2 WO�UH²Š« W�UN� …—UO��« rOK�ð WOKLŽ XI�«—Ë

 ôË  W	Uš  WO�UF�   w�U(«  dNA�«  lKD�  XIKÞ√  qOz«dÝ≈  ôu�  U�u�  WŽuL−�  Ê«  d�c Ò¹

 WŽuL−�  UÐËdA0 l²L²�« WO�UFH�« Ác¼ ‰öš 5JKN²�*« sJL²OÝË w²�«Ë UN� qO¦�

 ÆWŽUÝ 48 q� 107 u−OÐ …—UO�Ð “uH�«  U0—Ë ôu� U�u�

Æ 16∫02 WŽU��« 30.5.2013 fOL)« ÂuO�« wN²M²Ý WO�UFH�« Ê« v�« —UA Ô¹

©ÆŸÆŸ®                                ÆW³¹dI�« ÂU¹_« w� WKL(UÐ dOš_« ezUH�«  rÝ« sŽ ÊöŽù« r²OÝË



55 2013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«



562013 —U Ò¹√ 31 WF ÔL'«

1819Ë

    1

 μπππ  

   

    21Ë 20


