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H a i f a

*åUHO�ò q�«d ≠ انتهى رئيس بلدّية 

حيفا احملامي يونا ياهڤ، والپروِفسور 
جائزة  على  (احلائز  شيختمان  دان 
البرناَمج  إعداد  من  مؤّخرًا،  «نوبل»)، 
املعمارّي اجلديد لتصميم رياض األطفال 
في مدينة حيفا؛ حيث يجري في هذه 
األّيام بناء أكثر من 60 روضًة لألطفال 
حسب الّطراز الّتصميمّي احلديث، بغية 
وبيئّية،  صحّية  تعليمّية  بيئة  خلق 

مؤّثرة وفّعالة.
وتأتي هذه اخلطوة إلعطاء حلول وأجوبة 
تنفيذ  لسبب  الّطّالب،  عدد  لتزايد 
تسجيل  «طراختنبرچ»،  جلنة  توصيات 
لنهج  واستمرارًا  ّية،  اإليجاب الهجرة 
رئيس البلدّية في تعزيز وتدعيم املناخ 

التعليمّي.
خدمات  بتخصيص  البلدّية  وقامت 
فريدة من نوعها وبرامج للّطفولة املبّكرة 
في مجال عديدة، كـ: الفنون، الرّياضة، 
ُمعالج  جهاز  دمج  جانب  إلى  والّثقافة، 
للحّد من الفجوات التطويرّية، قبل ولوج 

األطفال عالم املدارس.

ّية في حيفا، واّلتي هي بأمّس احلاجة  ا خلدمة الّشبيبة العرب ـً وإرشادّي
ملثل هذا املرَكز في وسط حّي عربّي. 

 bNF*« ÊQAÐ »u−²�¹ ÁÔb³Ž ÂUA¼ W Ò¹bK³�« uCŽ

”UÒ³Ž Ÿ—Uý VK� w
 …«—u Ò²�« rOKF²� ÒÍœuNO�«

في  كتلة «اجلبهة»  (رئيس  عبُده  هشام  البلدّية  عضو  وبعث  هذا 
أحد  تخصيص  بشأن  البلدّي  املجلس  إلى  باستجواب  البلدّية)، 
معهد  إقامة  أجل  من   ،18 رقم  عّباس  شارع  في  العاّمة  املباني 
يهودّي لتعليم الّتوراة. وقال عبُده: إّن إقامة هذا املعهد في شارع 
من  أحد  يتعّلم  ال  أّنه  خصوًصا  جًدا،  مستهجن  أمر  لهو  عّباس 
سّكان هذا الّشارع أو حّتى احلّي كّله في هذا املعهد، مع العلم أّن 

%99 من سّكانه هم من العرب، من مواطني حيفا. 

إليه،  املشار  اليهودي  الّتوراة  تعليم  معهد  أّن  إلى  عبُده  وأشار 
قاعة «أوملي  كانت  حيث  املبنى،  من  األرضّي  الّطابق  في  سيكون 
هذا  مثل  إقامة  يحتاجون  ال  احلّي  سّكان  فإّن  وهكذا  تفئيرت»، 
عريضة  على  الّتواقيع  يجمعون  الّسّكان  أّن  على  وأّكد  املعهد. 
سيرفعونها إلى اجلهات املختّصة في البلدّية، وهم يعارضون فيها 
لتوسيع  العاّمة  املباني  أحد  تخصيص  يطالبون  بل  املعهد؛  إقامة 
نشاطات املرَكز اجلماهيرّي «عّباس»، الواقع في وسط احلّي، ويعاني 

من ضائقة املكان.  
ويطالب عبُده أن يوافق املجلس البلدّي على تخصيص املكان املُعّد 
للمعهد لصالح املواطنني العرب. كما يطالب البلدّية بضرورة نشر 
ّية، واّلتي تعلن فيها عن رغبتها بتخصيص  املناقصات بالّلغة العرب
ّية، وخاّصًة  املباني ألهداف عاّمة، ألّن اجلمهور ُيطالع الّصحف العرب

صحيفة «حيفا» الواسعة االنتشار.   

 wðQ¹ WC¹dF�« vKŽ lO�u²�« ÒÊ≈ ∫ÊuLŠ— uÐ√

°ÆÆu×½ v�Ë√ …uD��

أحد املبادرين لهذه  وفي حديث لنا مع احملامي عنان أبو رحمون، 
الّلجنة  «على  قال:  املذكور،  املبنى  في  القاطنني  وأحد  العريضة، 
تعود  املدنّي  املجتمع  خلدمة  أماكن  تخصيص  املكّلفة  البلدّية 

بالفائدة على سّكان احلّي، وأن تأخذ باحلسبان مكان املبنى وهدف 
الّتأجير والّسكان اّلذين يقطنون بجواره.. فالفّعالّيات اّلتي تتّم في 
وتعود  سّكان احلّي  أوًّال وأخيرًا،  مثل هذا املبنى عليها أن تخدم، 
بالفائدة عليهم  لهدف خدمة مجتمعهم.. وبحسب وزارة الداخلّية 
ا  فعلى البلدّيات استغالل مثل هذه املباني الّتابعة لها، واّلتي غالًب
تؤّجر مببلغ رمزّي لسنوات طويلة، لصالح أبناء احلّي.. وهنا نلحظ 

خالف ذلك».
وأضاف أبو رحمون: «إن الّتوقيع على العريضة يأتي كخطوة أولى، 
وبعد التوّجه إلى البلدّية وسماع تعقيبها، قد نّتخذ إجراءات أخرى، 
يتعّلق األمر بأجوبة البلدّية وتعاملها مع املوضوع. أنا ال أبني آماًال 

كبيرة، ما يدفعنا إلى تصعيد خطواتنا».
ا  ـً صّف والوقوف  التعاضد،  الّضروري  «من  قائًال:  حديثه  واختتم 
لديه  ساكن  وكّل  وشرعّية،  سلمّية  بطرق  ذلك  منع  لهدف  واحًدا 
لتعليم الّتوراة في وسط حّي  اعتراض على افتتاح مبنى يهودّي 
عّباس، ميكنه  دخول املوقع عبر الرّابط، والّتوقيع على العريضة..       

.«www.atzuma.co.il\Abbas

صحيفة «حيفا» ستتابع املوضوع وستوافيكم باملستجّدات.

’U� q�«d*

تعكف جلنة املبنى الّسكنّي القابع في شارع عّباس 18 واملعروف 
مببنى (أوملي تفئيرت) هذه األّيام، على جمع عدد من الّتواقيع على 
لتعليم  يهودي  معهد  إقامة  على  اجلهات  إحدى  نية  ضد  عريضة 
من  أكثر  جمع  اآلن  حّتى  وّمت  للمبنى.  األرضّي  الطابق  في  التوراة 

300 توقيع على هذه العريضة، اّلتي ستقّدم إلى البلدّية. 

ويشرف على تنظيم هذه العريضة اّلتي أعّدها احملامي عنان أبو 
الدراسّي»،  «الّتوجيه  جمعّية  «مساواة»،  مرَكز  من:  كّل  رحمون، 
عضوا البلدّية عن «اجلبهة»: عدنا زاريتسكي - طوليدانو، وهشام 

عبُده، اّلذي قدم استجواًبا للمجلس البلدّي بهذا الّصدد. 
ا  ـً ّي ثقاف مرَكزًا  املكان  هذا  جتعل  أن  البلدّية  من  العريضة  وتطالب 
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ًرا! َم ِيّ أيا َق َة اَحل يا أََم
ِنِك أشعاري ْي ْت في َع رقَّ

ِر ْه يا وجَه الطُّ
ِح  ْب ولوَن الصُّ

دِّ وُعوَد النَّ
اري وَّ وُن

يا شجَر اَحلْوِر
ِر ورِيَح الَفْج
يِل وهمَس الَلّ

وأنهاري

اًء يا أمًال ِعشناُه ِضي
عَر بأشعاري فأضأِت الشِّ

ي ِل ْي َح على َل ْب ِت الصُّ ْب وَسَك
وَر بأقماري َورََسْمِت النُّ

يا بنَت األخِت
يِت ب وبنَت ال
وبنَت اُحلبِّ
وأمطاري

دُّ َيًدا وُر َميُ يوَم النُّ ال
مِس إلى أََمتي ِمْن باِب الشَّ
باَب على ُلغتي وَيُدقُّ ال
نادي اَحلْرَف بأوردتي ُي َف
َر بأوتاري ْح وُيناجي السِّ

يِّ أيا أََمتي! َة اَحل يا أََم
ْي للِعلِم حقيقَتُه َق اِْب
َرُه يِن َجواِه ْي للدِّ َواْبَق
ْي للكوِن َمحاِسَنُه َواْبَق

اِس ْي للنَّ َواْبَق
وأشعاري

ْي َواْبَق
يا أحلى األقداِر

WKzUF�«Ë …œu ÓŽ vÝu� bFÝ√

UHOŠ Ø q�dJ�« q³ł Ø dOÐU³J�«

°ÆÆn ¹d ý =w Ó(« Ôè Ó Ó√

Ò’U� q�«d*

ّية، طرحت بقوّة كتلة «اجلبهة» في مجلس  منذ بداية الّدورة البلدّية احلال
ّية،  بلدّية حيفا قضايا الُبنى الّتحتّية الّصعبة واملُزمنة في األحياء العرب
وخاّصة في أحياء: وادي الّنسناس، وعّباس، واحلليصة، ووادي اجلمال، 

وغيرها.
وخالل اجللسات البلدّية العديدة، قامت كتلة «اجلبهة» املمّثلة برئيسها، 
حلول  وإيجاد  عديدة،  عمل  اقتراحات  بطرح  عبُده،  هشام  املهندس 
اخلانقة  الّسير  أزمة  حّل  لهدف  اختصاصّيني،  مهندسني  من   هندسّية 
ّية ومدرسة  في حّي عّباس املكتّظ، واّلذي تتواجد به ثالث مدارس إبتدائ

ثانوّية كبيرة.
وكانت قد تصّدت كتلة «اجلبهة» لكّل محاوالت اإلعالن عن مناقصة 
بلدّية لقطعة أرض خضراء وصغيرة، لبناء 48 وحدة سكن جديدة، اّلتي 
من  بدًال  عّباس،  حّي  في  الّشديدة  األزمة  حّدة  من  تزيد  أن  شأنها  من 
حلها! وقد جنحت كتلة «اجلبهة» مبساعدة جلنة حّي عّباس، في جتميد 
بل إلغاء هذه املناقصة اّلتي ال تخدم أهل احلّي، واّلتي كانت ستمحو 

ا! آخر قطعة خضراء في احلّي، تقريًب
ِمرارًا  وطرحته  املوضوع  هذا  ذكرت  قد  كانت  صحيفة «حيفا»  أّن  يذكر 

وَتكرارًا عبر صفحاتها.
وقد حصلت كتلة «اجلبهة»، في اجتماع سابق لها مع رئيس البلدّية 
يونا ياهڤ وجلنة حّي عّباس، على خارطة كاملة من البلدّية حلّل أزمة 
الّسير بشكل جذرّي وشامل في احلّي.. وكان مشروع احلّل يتضّمن ثالث 

مراحل.
وقد بوشر، بداية هذا األسبوع، العمل بشكل مكّثف على تطبيق املرحلة 

(أ) من املشروع، وبناء مواقف عاّمة لركن السّيارات في ملتقى شارَعي: 
عّباس واملتنّبي؛ ومن ثّم بناء ملعب خاصّص ألطفال احلّي والزوّار، يعتبر 

األّول في هذه اِملنطقة من احلّي.
قال:  عبُده،  هشام  البلدّية  عضو  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
نضاًال  احلّي،  جلنة  مع  حيفا،  بلدّية  في  «اجلبهة»  كتلة  خاضت  «لقد 
في  املزمنة  الّسير  ملشكلة  جذرّي  حّل  لتحقيق  وطويًال  واسًعا  ا  ـً ّي شعب
حي عّباس.. وقد وقفت صحيفة «حيفا» إلى جانب هذا الّنضال وغّطت 

األحداث واجللسات بشكل دائم..».
ملجرّد  بسالمتهم  يخاطرون  وأطفاله  شعبنا  أبناء  نرى  «نحن  وأضاف: 
الذهاب صباًحا إلى مدرسة «الكرمة» في شارع «املتنّبي»، إذ ال يتواجد 
األوالد  فيضطّر  اخلِطر،  املنعطف  في  الّشارع،  جانبي  على  رصيف  أي 
إلى العبور بني الّسيارات املسرعة في منعطف شارع عّباس.. وها نحن 

ا للمرحلة (أ) من املشروع». ـً ا وِجدّي ـً ّي نشهد اليوم، تطبيًقا فعل
واختتم حديثه للصحيفة قائًال: «أبارك هذه اخلطوّة، ولكّن هذه األزمة لن 
للبدء بتطبيق املرحلة  حتّل بتنفيذ املرحلة (أ)، بل سنستمر بالّسعي 
(ب) في الّدورة البلدّية القادمة، واملرحلة (ج) أيًضا، عند مدخل احلّي 
أهالي  صحيفتكم  عبر  أدعو  لذا  مارس»!  «ستيال  بشارع  والتقائه 
جانب  إلى  للتجّند  ّية  العرب األحياء  باقي  وأهالي  ويهودَ،  عرًبا  احلّي، 
كتلة «اجلبهة» في بلدية حيفا، لهدف استمرار في احلراك اجلماهيرّي 
ا.. نثّمن وقوف صحيفة «حيفا»  ـً ّي والسياسّي من أجل حل األزمة نهائ
إلى جانب اجلماهير ودأبها على العمل من أجل مصلحة سّكان هذه 
املدينة. ونحن بدورنا في «اجلبهة» و«احلزب الشيوعّي» سنبقى دائًما 

على العهد مع مواطني مدينة حيفا».

°WI ½U )« d O Ò « W “_ ‰u K Š œU−¹≈Ë ÆÆ «—U ÒO « s d  W Ò U Ž n «u  ¡UM Ð w  ŸËd ÒA «
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ـ«هدار» في حيفا عن تشجيعهم لعودة  *åUHO�ò q�«d ≠ أعلن سّكان حي ال

الّشبان للّسكن في احلّي، األمر اّلذي ُيضفي عليه حيوّية وعناية من املسؤولني. 
وقالت جلنة أهالي احلّي إّن عودة الّشبان يتمّثل بإعادة األمان، ويبعد ظواهر 
اجلرمية واالنحراف، كاإلدمان على املخّدرات وجرائم الّسرقة والّدعارة، اّلتي تنتشر 
في احلدائق العامة واملتنزهات. ونتيجة لذلك أصبح سّكان احلّي ميتازون بحاالت 
الفقر والبطالة ويتعرّضون ملضايقات هؤالء املدمنني واجلانحني. ومن بني الفئات 
الّسّكانّية - كما تقول الّلجنة - نرى القادمني من الّدول السوڤياتّية سابًقا، 
ّية املجاورة، والّنازحني من الّضفة  األثيوپّيني، العرب والقادمني من القرى العرب

ّية وجنوب لبنان! الغرب

°d š¬ U Î ? ÒL × ²  »U�√ Áu ³ A  ‰UI ² Ž«
كان  زورق  نتيجة  لإلصابة  عاًما   80 يبلغ  مسّن  تعرّض   ≠ åUHO�ò q�«d*

(«حوف  نّصور  أبو  شاطئ  في  عاًما   61 يبلغ  حيفا،  مواطني  أحد  يقوده 
هشِكط»)، بالقرب من مستشفى «رمبام». 

وكان هذا املسّن يستحّم في البحر بينما اقترب منه هذا الزّورق اّلذي يقوده 
املشبوه، وأصابه إصابات متوّسطة، ُنقل على إثرها إلى املستشفى القريب. 

واعتقلت شرطة الّساحل صاحب الزّورق على ذّمة الّتحقيق، وصادرت الزّورق؛ 
ألّن القانون مينع ركوب الزّوارق في اِملنطقة القريبة من شواطئ االستحمام.

°‚d GK  t{ Òd F ð dŁ≈ d × ³ « s  »Uý ‰UA² ½«
*åUHO�ò q�«d ≠ أفاد بيان الّناطق بلسان «جنمة داود احلمراء»، في ِمنطقة 

«رمبام»  مستشفى  إلى  ُنقل  عاًما،   17 العمر  من  يبلغ  شاًبا  أّن  الكرمل، 
احلكومّي في مدينة حيفا، إثر تعرّضه للغرق في شاطئ «دادو» في املدينة.

وبحسب املعلومات فقد تلّقى املرَكز الطّبي بالًغا حول انتشال شاب من البحر 
له  وقدمت  املكان  إلى  املكّثف  العالج  سيارة  هرعت  وقد  للغرق،  تعرّضه  إثر 
ّية، وقد ّمت نقله من هناك إلى مستشفى «رمبام»، وهو فاقد  اإلسعافات األول

الوعي وفي حالة صحّية بالغة اخلطورة.

  U ÒO U ÒF  r ÒEMð ¨W³ O ³ ÒAK  W Ò¹d DI « å‰U Oł√ò W d Š
W ÒO L Ý Òd « W ÒO Ðd F « UH O Š ”—«b  w  …e ÒO 2

للّشبيبة،  القطرّية  «أجيال»  حركة  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية  وبالّتعاون مع الّسلطة البلدّية للّشباب في مدينة حيفا، فّعال
ّية الرّسمّية («الكرمة»/«عبد  تربوّية في عدد من املدارس العرب
شبيبة    ّية  احتفال إطار  في  وذلك  «األحمدّية»)  الرّحمن»/ 

«يغزون» املدينة.
والّثوامن  الّسوابع  صفوف  في  الّتربوّية  الفّعالّيات  وجرت 
حركة  على  التعرّف  جانب  إلى  هدفت  و  املذكورة،  املدارس  في 

على  العمل  امليدان،  في  وعملها  ورؤيتها  أهدافها  «أجيال»، 
البديهة،  وسرعة  كالّتحدي  تثقيفّية،  تربوّية  مضامني  ترسيخ 
وتعزيز   العاّمة،  املعلومات  اكتساب  عنصر  وتنمية  وتقوية 

ّية. القيادة الشباب
لدى  واستحساًنا  جتواًبا  القت  الصفّية  الفّعالّيات  بأّن  ُيذكر 
مرَكز  في  ضخمة  ّية  باحتفال توّجت  وقد  واملعّلمني،  الّطّالب 

الكرمل.

 rz«Òb�« „Ó¡UDŽË pðdÐU¦�Ë „bNł U ÎO�UŽ s ÒL¦½

UMFL²−* ÏdOš tO
 U*
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åW d J «ò e Ó d   U ÒO U ÒF  ÂU²² š«
UH O Š w  ÒÍd O ¼U L '« 

ّية ممّيزة، اختتمت أسرة املرَكز اجلماهيرّي  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

اتها وبرامجها الفنّية والتربوّية ملوسم 2013-2012. ّي «الكرمة» فّعال
وتخّلل االحتفال على عدد من العروض، كالعزف على الپيانو، الّتطبيل على 
مغربي  تقدمي املوهوبة سحر  إلى  إضافًة  الكاراتيه،  الّدربّكة، الرّقص، الزومبا، 
سرحان  الطّبي  للمهرّج  تهريجّية  فنّية  فقرة  االحتفال  شمل  كما  ممّيزة.  أغنّية 
تخريج  ثّم  ومن  الّتشكيلّية،  والفنون  الّتصوير  معرض  جانب  إلى  محاميد، 

طّالب دورة الّتحضير للّصف األّول.
وأّكدت منال قنبورة (مديرة املرَكز)، على أهمّية مشاركة الّطالب في دورات فنّية 
ا على  ـً ّي تربوّية، لهدف إثراء عاملهم وتوسيع مجال خيالهم، ما ينعكس إيجاب

ا.  ـً ّي ا وثقاف ـً سلوكّياتهم وتصرّفاتهم، اجتماعّي

*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت، مساء أّول أمس األربعاء، مدرسة 

الّصف  طّالب  من  جديد  فوج  بتخريج  اإلجنيلّي  يوحّنا»  «مار 
الّثامن، في قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي. وقد تخّلل 
االحتفال استقبال للضيوف من خالل معرض مجّسمات، من 

إبداع طّالب املدرسة، وبإرشاد املعّلم فادي ضو.
وقد افتتح االحتفال بصالة للقّس - الكنن حامت شحادة، تالها 
كلمة للمطران سهيل دواني. ومن ثّم قامت املعّلمة إيلني ّجنار، 
برفقة الّطّالب بإنشاد ترنيمة «باركي يا نفسي الرّب»، مبشاركة 
احلضور. وكانت هناك كلمة ملدير املدرسة، األستاذ عزيز دعيم 

رحّب فيها باحلضور وهنأ اخلرّيجني ومتّنى لهم حياة زاهرة.

76? « U Nłu  ÃÒd ð åU ÒM Šu ¹ —U ò W Ý—b

وقد افتتحت العروض الفنّية، مبسرحّية، تلتها فقرات فنّية، شملت 
ظاهر،  جمانة  املعّلمة  وإشراف  تدريب  من  الِفَلسطينّية،  الّدبكة 
وفقرة رقص لطالبات الّثوامن من تدريب الفّنانة فريال خشيبون، 
وفي النهاية قّدم طّالب الّثوامن أغنّية الرحابنة للسّيدة فيروز «أنا 
صار الزم وّدعكم». وقد قّدمت الّطالبتان عدن زبيدات ويارا جابر 
فقرة حوارّية شّيقة. بداية الكلمات كانت للدكتور ماجد خمرة، 
ومن ثّم كلمة املفّتش د. ميشيل سليمان، تلتها كلمة لطّالب 
الّثوامن: عدن زبيدات، وعلي عّباسي، مي روحانا، وأّيوب سالمة.
وفي نهاية احلفل قامت اإلدارة برفقة الضيوف بتوزيع الّشهادات 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�® .على اخلرّيجني، متمنني لهم مستقبًال زاهرًا
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مفتوح

أيام في ا
سبوع
7

الحمالت بين التواريخ 27.06.13 -  20.06.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ لنف

نحترم
الشيكات 

بشروط

10
أقساط متساوية

عند الشراء بـ 500 ₪ وما 
فوق ببطاقة إعتماد

997
شوربة بطعم  الدجاج ”كنور““ 

1 كغم

22
تشكيلة عصير ””جامب“

5. 1 لتر

5بـ

991
محدود بـ 5 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

تشكيلة مشروبات 
”كريستال“ 2 لتر

حالوة ”الهالل“ بتشكيلة
أطعمة  700 غم

999
”الهالل“ حالوة

طحينة الهالل
900 غم

9914
محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

ن ط

9914
محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

9

تشكيلة بوظة  ”كريميسمو“ 
33. 1 لتر

يوچورت ”تنوڤا“
5. 1 لتر

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

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

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

يوچورت

999
شاي ”ليبتون“ 100 كيس

999

15
 5بـ

سكر ”أورجينال“
 1 كغم

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

”أ ك

بفلة ”عيليت“
1 كغم
بفلة ”عيل

9912

14999

رزمة رباعية فتافيت 
”أوسم“

2بـ
9914

رزمة ”عرجليوت أوسم“ تشكيلة مرّبى ”عينفي تسيون“
600 غم

 

9914
9914

لبنة ”الهنا“ 1 كغم

ميونز ”تلما“
1 كغم 

9912 10
8بـ

صلصة بندورة ”يخين“
 100 غم

ن ة ل

رمضان
بتس وانتو 
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فرع يركا – م.ص. يركا  هاتف – 04-906-9600

9964
”سيميالك أدفانس بلوس“

 900 غم

15
شامبو ”بينوك“ 

700 مل

2بـ

999
مطري غسيل ”بدين اكسترا“

960 مل 

999
 بخاخات ”سانو“

9944
مسحوق غسيل ”كولون“

8 كغم

9

غ مسحوق

99917
محدود بـ 2 كغم - عند 

الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

صدر دجاج

1كغم بـ

45
أفخاذ دجاج

3كغم بـ

35
2بـ

تشكيلة معجنات 
”شلوشت هأوفيم“ 1 كغم

رزمة ”كنور“
 زوج ”داجيش“ مع أرز

  

”ك ة ز

9929

9919
محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

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

محدود لوحدة واحدة - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

زيت ذرة  ”شقحة“
3 لتر

9963 9

مسحوق غسيل ”إريال“
 8 كغم

16
معّطر ”سانو بيسجا“

  4 لتر

2بـ

35
2بـ

حبوب الصباح ”نستلي“

24
2بـ

رزمة أوراق عجين
 ”زوجلوبك“

18
شعيرية ”أوسم“

 400 غم

4 بـ
24

2بـ

بوريكس جبنة/بطاطا 
”زوچلوبك“ 800 غم

ن كريم 
ستاهلو
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«الكرمل»  مدرسة  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّثانوّية في حيفا، مساء الّسبت األخير، بتخريج 
الفوج الّتاسع والعشرين من طّالب الّثواني عشر، 

في قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي.
الالتني،  بطريرك  من:  كّل  االحتفال  حضر  وقد 
عبدو  واألب  كرّام،   - ماريا  آنا  املدرسة  مديرة 
واملفتش  ياهڤ،  يونا  حيفا  بلدّية  ورئيس  عبدو، 
د.  املدرسة  ومفّتش  عيادات،  عرسان  الّلوائّي 

29? «  Ãu H « ÃÒd ð q d J « W Ò¹u ½UŁ

في  الّنهوض  قسم  ورئيس  سليمان،  ميشيل 
الّتعليم العربّي في بلدّية حيفا د. ماجد خمرة، 
وعدد من الشخصّيات الرسمّية والدينّية، وطاقم 

املدرسة وعدد كبير من األهالي.
وفقرات  ترحيبّية  كلمات  على  احلفل  شمل  وقد 
الّشهادات       توزيع  ّمت  احلفل  نهاية  وفي  فنّية. 

على اخلرّيجني.
©Í—u� ÍdM	 ∫d|uB�®

الّثانوّية  املدرسة  احتفلت   ≠  ’U�  q�«d*

الّتكنولوجّية «أورط الكرمل»، يوم الّثالثاء األخير، 
بتخريج الفوح الرّابع واألربعني من طّالبها.

كوادر  وتخريج  املمّيز  العطاء  من  قرون  أربعة 
حياة  وأّسسوا  بروزوا  والهندسّيني  الفنّيني  من 

اجتماعّية - اقتصادّية ناجحة ومشرّفة.
تفتخر املدرسة بإجنازات طّالبها في مجال احلفاظ 
بالفّعالّيات  تعتز  كما  والتدوير..  البيئة  على 
الّال-منهجّية اّلتي تقوم بها بإرشاد مرّكز التربية 
تنّمي  واّلتي  زيدان،  معني  األستاذ  االجتماعّية، 
والتطوّع  العطاء  روح  فيه  وتزرع  الّطالب  شخصّية 

والتعاون.
فبحضور عدد كبير من الضيوف وأهالي الّطالبات 

ـ41. والّطالب بدأ احلفل املرَكزّي لتخريج الفوج ال
وقد برز من بني احلضور رئيس بلدّية حيفا احملامي 
يونا ياهڤ، ود. ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض 
حيفا)،  بلدّية  في  العربّي  املجتمع  في  بالّتعليم 

وممّثلون عن شبكة «أورط» في البالد.
األستاذ  التربوّي،  املرّكز  االحتفال  عرافة  وتوّلى 
احلفل  افتتحا  الّلذان  طه،  رمية  ية  واملرّب سابا،  أنور 

بكلمات ترحيبّية للّطّالب واحلضور.

وقد تخّلل احلفل عرض فيلم عن شريحة مصّغرة 
العمل،  مجال  في  إليه  توّصلوا  وما  للخرّيجني 

أظهر إجنازاتهم.
املدرسة)،  ملشي (مدير  عادل  األستاذ  كلمة  وفي 
بجّد  يعمل  اّلذي  الدراسّي  الطاقم  على  أثنى 
على  احلفاظ  موضوع  على  الّطالب  مع  ونشاط 
البيئة بإرشاد مركزّة مشروع البيئة جانيت نّحاس 
الّشهادات  توزيع  ّمت  احلفل  نهاية  وفي  أسمر.   -

على اخلرّيجني.
Ê«b¹“ 5F� w ÒÐd*« .dJð

التخريج،  حفل  ضمن  املدرسة،  إدارة  ومنحت  هذا 
(املرّكز  زيدان  معني  واملرّبي  لألستاذ  تقدير  شهادة 
التربوّي في املدرسة)، وذلك تقديرًا ملشاركته وعمله 
في املجال الّتربوّي في املدرسة، وجلهوده املتواصلة 
األخالقّية،  القيم  جتذير  في  املستمر  وعطائه 
التطوّع،  عدا  والّتراث،  البالد  على:  والتّعرف 

واحملافظة على البيئة.
األساس  الّدور  على  املدرسة)  (مدير  ملشي  وأّكد 
ّية  الّترب مجال  في  معني  األستاذ  به  يقوم  اّلذي 
االجتماعّية والفّعالّيات الال-منهجّية في املدرسة.
©Í—u� ÍdM	 ∫d|uB�®

41? « U Nłu  Z ¹d ² Ð qH²% åq d J « ◊—Ë√ò
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نتعلــم، نمــرح، ونتعــرف 
العاشــر  المخيــم  فــي 
لتعليــم اللغة االنجليزية

ــ
 تســتحقون  ن �� العطــاء، 
بيــة «مســتوى» مســتمرة �� ــة العر ي ماه"� كــز ا%$ ــواب، وا)را ب �ــة عــ+ ا العطــ0/ الصيفي

فضــل وا�حســن. �ا
بيــة «مســتوى» عــن اســتمرار  يــة العر ماه"� كــز ا%$ ت ســابقة تعلــن إدارة مؤسســة ا)را ــ?� �@ �

عــ+ ضــوء النجــاح ��
يــة  EFاGردنيــة ا �)ملكــة ا $I هليــة�� جامعــة Jــان ا

�� ELيــة العــا � ل"� $ �Mــ�P اللغــة ا �Q التســجيل
- -  Sإ - -  � �Tما ب

�P معد لطلبة الصفوف الرابع - الثامن.. 1 �Qا
ردنية.. 2 �� ا)ملكة ا

̂[ سياحية �� ا ية، و_$ �̀ ف /_ ]̂ ا م و�b تشمل العديد من الفعاليات التعليمية، _$ �Iأ  �P �Qمدة ا
� جامعــة Jــان . 3

يــة �� � ل"� $ �M� موضــوع اللغــة ا
�� � �Tومدرســ � �g �hوضعــه مــع @ــا /j يــة � ل"� $ �M̂[ تعليــ�k للغــة ا �I $_

هلية. �ا
ية.. 4 � ل"� $ �Mللغة ا $I � �g �hاف @ا EL m $I ه موعات صغ"� التعل�P يP/ من خqل @$
امعة ا)عد لسكن طqب جامعة Jان ا�هلية.. 5 � فندق ا%$

إقامة ��
� مطعم yن زمان، أمسية فنية.. 6

، }رة �� � �Tلون، |امات مع ة، {$ �̀ ب ية، مدينة ا%$ �̀ ف كن _/ رات ما �Iز

تكاليف المخيم ٢٩٠٠ شيكل ( تدفع على شكل أقساط) وهي تشمل: تأمين صحي، سفر منظم، إقامة في الفندق،

 ٣ وجبات، سفر وتنقالت داخل المملكة األردنية.
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حيفــا  مدينــة  فــي  وا$عداديــة  االبتدائيــة  المــدارس  لطــالب  خــاص 
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*åUHO�ò q�«d ≠ توّفي، مساء الّسبت األخير (15/6/2013)، 

ـ(85) عاًما. وقد  في مدينة حيفا، جميل شومر عن عمر ناهز ال
ّمت دفن جثمانه الّطاهر في مقبرة «كفار سمير» في حيفا، في متام 

الّساعة الرابعة بعد ظهر يوم األحد.
ُيشار إلى أّن جميل شومر، كان قد ذاع صيته منذ عشرات الّسنني، 
عندما كان يقّدم طرفه ونكاته اخلاّصة باإلذاعة ضمن برنامج «ستوديو 
رقم واحد»، اّلذي كان يقّدمه زكي مختار، على مدى سنوات عديدة 

وفي برامج أخرى، وبعدها صدر له كتاب ضّم بعًضا من هذه الطرف.
ـ«ظريف حيفا»، من مواليد 18 تشرين األّول/ جميل شومر امللّقب ب

رافق  عاًما.   44 ملّدة  الّضريبة  في  موّظًفا  عمل   .1928 أكتوبر 
الكثير من الفّنانني الكبار في شبابه، وتوّلى عرافة احلفالت. عمل 
سنوات عديدة في اإلذاعة ضمن برناَمج «ستوديو رقم واحد» بإدارة 
احمللّيني.  املطربني  مع  الّشهر»  «سهرة  برنامج  وفي  مختار،  زكي 
ُعرف كصاحب ابتسامة، وأحّب الّضحك والغناء.. بدأ بالّترتيل في 
الكنيسة منذ جيل (14 عاًما)، أحّب الغناء والّنشيد، واعتبر من 
كبار املرّتلني في الكنيسة. قضى 50 عاًما من الّنشاط الكنسّي في 
خدمة الكنيسة، وكان البابا يوحّنا بولس الّثاني (بابا الڤاتيكان) 
وسام تكرمي، تقديرًا خلدمة اَحلبر والكنيسة، ومساعدة الكهنة في 

اجتماعاتهم وصلواتهم في الكنيسة. 
جلميل شومر أخ وأخت، سهيل شومر (مقيم في فرنسا)، ونادية 
(مقيمة في لبنان)، فجيرانه وأصدقاؤه هم أهله وذووه املقرّبون جًدا. 
وكان قد قضى آخر ثالث سنوات من عمره في مؤّسسة للعجزة في 
حيفا، ال تبعد كثيرًا عن بيته اّلذي سكنه عشرات الّسنني باإليجار.
ُيذكر أّن صحيفة «حيفا» كانت قد أجرت مقابلة مع «ظريف حيفا» 
جميل شومر، في 19 نيسان 2013 (العدد 172)، كانت األخيرة 

	Í—uš n¹U½ qO�Òe�« Á«dł√ ÍcÒ�« dOš_« ¡UIK�« sŽ …—u في حياته، حتوّلت هذا األسبوع إلى حديث الّساعة.

d�uý qOLł qŠ«Òd�« l�

حيفا،  مدينة  في  مستشفى «رمبام»  في  أُجريت   ≠ åUHO�ò q�«d*

مؤّخرًا، عملّيتان جراحّيتان لتوأمني يبلغان 14 عاًما، وُلدا بتشويه حاّد 
كما  األنف،  مع  مشقوقة  العليا  الشّفة  كانت  بحيث  سحنتهما،  في 

كانت هناك مشكلة في التحام عدد من أصابعهما.
ثالث  نحو  واستغرقتا  انفراد،  على  منهما  كّل  العملّيتان،  وأجريت 
ساعات متواصلة، ّمت خاللهما ربط شّقي الّشفة واألنف. وقد شارك في 
إجراء العملّيتني الّطبيب اجلرّاح جون ألست، مدير وَحدة تشويه الوجه لدى 
األوالد في املستشفى اجلامعّي في شمال كارولينا في الواليات املّتحدة.
االختصاصّني  اجلرّاحني  من  اء  أطّب فريق  «رمبام»  في  تأّسس  قد  وكان 
هذه  مثل  أُجريت  وقد  واألوالد.  األطفال  وجوه  في  التشوّهات  هذه  مبثل 

العملّيات - حّتى اآلن - لستة عشر ولًدا. 
ويترأس هذا الفريق الطّبي الّدكتور عمري حمودي، اختصاصّي جراحة 
الفم واحلنك.  وكانت قد وُّقعت، مؤّخرًا، اتفاقّية تعاون بني مستشفى 

«رمبام» واملستشفى اجلامعي في شمال كارولينا.

 ”√d ² ¹ Íœu ÒL Š Íd L Ž Æœ
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*åUHO�ò q�«d ≠ أصيب طالب في معهد العلوم الّتطبيقّية 

ـ«تخنيون»)، يبلغ 29 عاًما، نتيجة انفجار في أنبوب اختبار  (ال
كان يحمله بيده. 

وّمت نقل الطالب إلى املستشفى بعد أن تلّقى اإلسعاف من طاقم 
«جنمة داود احلمراء». وجاءت إصابته ما بني طفيفة ومتوّسطة، 

ببعض الّشظايا في يده وبطنه.
داخل  كانت  اّلتي  الكيماوّية  املاّدة  أّن  ـ«تخنيون»  ال معهد  وأكد 

األنبوب ال تشّكل خطرًا وال تهّدد حياة اإلنسان.
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بدل

طقم سفرة 121 قطعة 

كرسي بالستيك طاولة قابلة للطي فقط بـ-مقّطع خضروات 11 قطعة 

سعر 
الوحدة

طبخنالكو أوسع تشكيلة

بأرخص ا
سعار

الحمالت بين التواريخ 27.06.13 -  20.06.13  أو حتى نفاد المخزون (السابق من بينهما). شبكة مركاز همازون تحفظ لنفس

نحترم
الشيكات 

بشروط

أقساط متساوية
عند الشراء بـ 500 ₪ وما 

فوق ببطاقة إعتماد

مفتوح

أيام في ا
سبوع
7

طقم سفرة 18 قطعة – ”نعمان“

بدل

أحصل على
قالب PYREX فقط بـ-

إشتر
   TEFAL طنجرة أو قالية

سوتاج  32 سم – ”نعمان“

بدل

بدل

طنجرة نيروستا ملونة
 18/20/24 سم

2 بـ

4 بـ

مناشف ملّونة كبيرةطقم 3 طاوالت

سعر 
الوحدة
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طقم Zina – تصميم أوروبي بأسعار مغرية طقم  سفرة 148 قطعة روميو وجوليت

فرع يركا – م.ص. يركا  

سها الحق بتغيير و/أو إنهاء و/أو تحديد الحمالت في أي وقت. ال يوجد بيع بالجملة. الخطأ وارد.

04-906-9600

بدلبدل

تشكيلة لمصّممين بإمضائهم الشخصي!
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العربّي،  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة  مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

إلى  الوالدة  «من  البلدّي  والثقافة  الّتربية  جهاز  برناَمج 
الّنهوض» في حّي الكرمل، ومرَكز «كيميديا» للّثقافة والفنون، 
تكاتفت اجلهود والّتعاون بني مدرَستي «هرتسل» و«األحمدّية» 
ـ«كاليچرافيا» (علم وفّن اخلط) في  املتجاورتني، إلقامة ورشة ال

ّية.  الّلغتني العبرّية والعرب
وقد عزّزت هذه الورشة فكرة البرناَمج البلدّي، اّلذي يحاور الّطّالب 
ويرعاهم حسب أجيالهم وعلى مدار ساعات من الّنهار. فقد ّمت 
ا، ّممن لديهم  ـً ّي ا من املدرستني من املوهوبني فن اختيار 14 طالًب
ـ«كاليچرافيا»  ال مع  والّتفاعل  املشترك  الّتواصل  على  القدرة 

حتًما  ساهم  اّلذي  األمر  ضو،  كميل  اخلّطاط  الفّنان  بإرشاد 
بتطوير فكرة منط احلياة املشترك في حّيي كرملّيا والكبابير.
املاضي،  األسبوع  نهاية  الدورة،  هذه  فّعالّيات  اخُتتمت  وقد 
احملامي  بحضور  الكرمل،  مرَكز  في  ـ«أوديتوريوم»  ال قاعة  في 
(مسؤول  خمرة  ماجد  والدكتور  البلدّية)،  (رئيس  ياهڤ  يونا 
إلى  إضافًة  حيفا)،  بلدّية  في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة 
مديرتي املدرستني واملعّلمات واألهالي اّلذين حضروا مع أوالدهم          

من املدرستني.
وقد شملت الورشة عرًضا للوحات «كاليچرافيا» دمجت الّلغتني 

ّية والعبرّية) مع أمثال وأقوال مأثورة ممّيزة. (العرب

الّناطقة  عن  صادر  بيان  «حيفا»  صحيفة  مكاتب  وصل   ≠ åUHO�ò q�«d*

بلسان الّشرطة، لوبا الّسمري، جاء فيه: «يتّم الّتحقيق في شرطة لواء الّساحل، 
تدور  بقضّية  أسياچ،  إيلي  الّضابط  بقيادة  املرَكزّية «ميار»،  الّتحقيقات  ووحدة 
محورها حول شبهات البتزاز حتت الّتهديد ألصحاب محال جتارّية في ِمنطقة 

حيفا، مببالغ تصل إلى ماليني الّشواقل».
هذا وكان قد ّمت اعتقال ثالثة مشتبهني، جميعهم من سّكان مدينة حيفا، في 

الثالثينّيات من عمرهم، إثنان منهم من املجتمع العربّي.
وتنسب إليهم الّشرطة تهمة الّتهديد، واستعمال القوّة جتاه املشتكني، وابتزاز 
ّية طائلة، مع الّتنويه بأّن احلديث يدور - على ما يبدو - على أكثر  مبالغ مال

من عشر ضحايا.
هذا وّمت مؤّخرًا متديد اعتقال املشتبهني الثالثة ملرّات عّدة، حيث من املزمع متديد 
لوجود  شبهات  وهناك  الّتحقيق.  ذّمة  على  الّثالثة  للمرّة  مجّدًدا  اعتقالهم 
ّية  اجلنائ اإلجرامّية  الّتنظيمات  بإحدى  املعتقلني  املشتبهني  تربط  ما  عالقات 

املرَكزّية الفاعلة بشمالّي البالد.
هذا وكان قد صدر أمر عن محكمة الّصلح في مدينة حيفا، يحظر نشر أّي تفاصيل 
عليهم. للتعرّف  تقود  قد  جانبّية  تفاصيل  أّي  أو  املشتبهني  ُهوّية  على  تدّل 
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احتفلت  والفرح  البهجة  من  بأجواء   ≠ åUHO�ò q�«d*

مدرسة «مار إلياس األسقفّية» في حيفا، اّلتي تأّسست 
 39) طّالبها  من  األّول  الفوج  بتخريج  اعوام  أربعة  قبل 
ا)، في قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي.  بًة وطالًب طال
من  والعديد  شّقور،  إلياس  املطران  االحتفال  حضر  وقد 
يونا  احملامي  البلدّية  رئيس  مثل:  البارزة،  الّشخصّيات 
الّتعليم  جهاز  (مسؤول  خمرة  ماجد  الّدكتور  ياهڤ، 
سليمان  ميشيل  والّدكتور  البلدّية)،  في  العربّي 
«اجلبهة»  كتلة  (رئيس  عبُده  وهشام  املدرسة)،  (مفّتش 
في البلدّية)، ولفيف من رجال الّدين وأعضاء من الّلجنة 
الّتربوّية، مديرو ومديرات مدارس من املدينة، إضافًة إلى 

األهالي وأعضاء الهيئة الّتدريسّية.
افتتح االحتفال بدخول الّطالب والّطالبات املتخرّجني إلى 
ضّم  وقد  الكاثوليك.  الروم  كّشافة  فرقة  مبرافقة  القاعة 
ية عالية جبيلي، العديد  االحتفال اّلذي توّلت عرافته املرّب
االحتفال  مستهّل  وفي  الفنّية.  والفقرات  الكلمات  من 
قّدم األب وليم أبو شقارة ترتيلة دينّية؛ ومن ثّم تاله مدير 
املدرسة األستاذ سمعان أبو سّني اّلذي وّجه كلمة للّطالب 
احملتفى بهم وللحضور أجمع، قائًال «إّنها الّلحظة األهم 
واألكثر فرًحا بالّنسبة لي في مسيرتي الّتربوية. فللفوج 
األّول هالته وميزته، وليس في كّل يوم تتأّسس مدرسة 
وأضاف:  شك!».  دون  ّية  استثنائ جديدة  ومدرسة  جديدة، 
«التخرّج نقطة فاصلة في العمر. نقطة فاصلة في حياة 
أيًضا،  املدرسة  حياة  وفي  أهله،  حياة  وفي  أوًّال،  اخلرّيج 

بإدارتها وطاقمها وطّالبها».
وفي كلمته شكر أبو سّني كّل َمن ساهم في وصول املدرسة 
وجلنة  خاّصة،  شخصّيات  من  املهّمة  الّلحظة  هذه  إلى 
تربوّية ومؤّسسات وجمعّيات وطاقم املعّلمني واملعّلمات.

البلدّية  رئيس  من  وتهاني  كلمات  احلفل  تخّلل  وقد 
الّثالث،  بالّلغات  للخرّيجنب  وكلمة  املدرسة،  ومفّتش 
مبرافقة  الغناء  مثل:  عديدة،  فنّية  فقرات  إلى  باإلضافة 
جوقة املدرسة بإشراف األستاذ غّسان جّمال، وفقرات دبكة 
لطّالب احلادي والّثاني عشر، بإشراف املدرّب علي بكري، 
املعّلمة  تدريب  من  الّسابع  الّصف  من  لطالبات  ورقصة 

نور هّلون.
شّقور  املطران  وّجهها  كلمة  فكانت  اخلتام  مسك  أّما 
للّطّالب وأهاليهم، هّنأهم فيها بحفلهم هذا، وحّثهم على 
مواصلة الّدرب، واّتخاذ العلم سبيًال لهم. وشكر املعّلمني 

واملعّلمات على عملهم املتفاني وعطائهم املستمر.
وفي ختام احلفل قام املطران شّقور ومدير املدرسة واملفتش 
وبعض املعّلمات بتوزيع الّشهادات على اخلرّيجني واخلرّيجات.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من الّصور أدخلوا موقع «حيفانت»..
www.haifanet.co.il 
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تشجيع  جانب  إلى  بينها،  فيما  العنف  ونبذ 
القدرات الرّياضّية لدى جميع طالّبنا. فوفق املبادىء 
كّل  استحقاق  أقررنا  طالبنا  عليها  ندرّب  اّلتي 
مدرسة ُمشارَكة في نهائّيات ُمباريات الّدوري حتّية 
شكر عبر تكرميها في يوم كهذا. ونحن على أمل أن 
يستمّر الّتعاون بني جميع املدارس في أنشطة تربوّية 
والتفوّق  باخلير  يعود  مبا  قادمة،  لسنواٍت  ُمشابهة 
على جميع الّطّالب». وتخّلل احلفل توزيع الّشهادات 
وتقدير  شكر  وكلمات  املشاركني،  على  والكؤوس 
وامتنان، إضافة إلى عرض محوَسب ّخلص املباريات 

ومجريات الّدوري جلميع الفرق املشاركة.
كلمته  في  سليمان  ميشيل  د.  املفّتش  شكر  وقد 
معّلم الّتربية البدنّية، ميشيل يعقوب، وّمما جاء في 
كلمته: ميتاز يعقوب بالكفاءة وروح املبادرة والّتفاني 
أصبحت  حّتى  طالّبنا،  مصلحة  فيه  ملا  بالعمل 

’U� q�«d*

دوري  بانتهاء  احتفاًال 
القدم  كرة  في  «املسار» 
حيفا  ملدارس  املصّغرة 
الّسنة..  لهذه  ّية،  العرب
اجتمعت الفرق املشاركة، 
األربعاء،  أمس  أّول 
للحصول على الّشهادات 
في  احلاصل  الّتفاوُت  عن  الّنظر  بغّض  والكؤوس، 
املُباريات. نهائي  في  املُختلفة  املجموعات  نتائج 

وجاء في كلمة مديرة املدرسة أميمة قّدورة (الرّاعية 
شارك  َمن  كَلّ  نعتبر  احلفل): «نحن  لهذا  واملضيفة 
هدَفنا  وأّن  سّيما  ال  فاِئزًا،  وري  الَدّ ُمجريات  في 
املدارس  بَني  الّتربوّيِة  العالقات  تعزيز  األسمى 
الّتسامح،  َمبدأ  الرياضّية،  الرّوح  وتنمية  وطالّبها، 

دروس الرياضة البدنّية من أحّب الدروس على قلوب 
طّالبنا. لقد جعل يعقوب الرياضة أخالًقا قبل كونها 
منافسة، فقد بادر لهذا الّدوري وقام بالّتنسيق مع 

جميع املدارس املشاركة».
الرياضة  (معّلم  يعقوب  ميشيل  قال  جهته  ومن 
إّن  الّدوري):  ومرّكز  «املسار»،  مدرسة  في  البدنّية 
إلى  يدفعني  اّلذي  باألوكسجني  أشبه  للمهنة  حّبي 
هدفها  أخالقّية،  صاحلة،  مهنّية،  ّية  بفّعال القيا 

الّتعاون ونشر روح احملّبة.
وأَضاف: «أشكر كّل َمن ساهم في إجناح هذا الّدوري، 
وخصوًصا طاقم مدرسة «املسار». حيث يهدف هذا 
احليفاوّية  املدارس  طّالب  بني  الّتقريب  إلى  الّدوري 
والّتأكيد  بينهم،  فيما  صداقات  وخلق  ّية  العرب

في  الرياضّية  الرّوح  بث  عن  عدا  العنف؛  نبذ  على 
ننسى  وال  اآلخر..  وتقّبل  اليافعني،  شبابنا  صفوف 
بأّن للّتربية البدنّية وممارسة الرياضة أهمّية كبرى في 
احلفاظ على صّحة جّيدة». واختتم قائالً: «جاء هذا 
الّدوري لينّمي روح الّتعاون واألخوّة  بني طّالب املدارس 
الشقيقة، وليؤّكد أّن ال فرق بني طّالب الّتعليم اخلاص 
والّتعليم العادّي، فاجلميع في نهاية األمر يستمتع 

مبمارسة الرياضة والفّعالّيات الرياضّية والّتربوّية».
إجناح  في  ساهم  َمن  كّل  شكر  ّمت  احلفل  ختام  وفي 
هذا الّدوري، من متبرّعني وداعمني، وخصوًصا مديري 
اّلذين  املعارف  ومفّتشي  املشاركة  املدارس  ومديرات 
شاركوا رؤية وفكرة إجناح هذا الّدوري. وقد ّمت توزيع 

الّدروع وشهادات الّتقدير على عدد منهم.

 w Ý«— Òb « ÂU F « W¹U N M Ð Êu KH² × ¹ åb K ³ « ¡UM Ð√ò

حلركة  الّطّالبي  الكادر  نّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«أبناء البلد» في جامعة حيفا، أمسّية ملناسبة نهاية 
سلسلة  ضمن  وذلك  اجلامعة،  في  الدراسّي  املوسم 
في  شارك  وقد  الكادر.  ونشاطات  فّعالّيات  من 
هذه األمسّية اخلتامّية عشرات الّطّالب اجلامعّيني.
تخّلل البرناَمج كلمة لسكرتيرة الكادر ميس الرّمي 
في  الباهر  الّنجاح  للّطّالب  متّنت  اّلتي  صليبي، 
في  ّية  الّطّالب احلرَكة  «دور  على  وشّددت  الّتعليم، 
الّنضال، وأّن نضالها جزء ال يتجزّأ من نضال الّشعب 
بأّن «الكادر  كلمتها  اختتمت  وقد  الِفَلسطينّي»، 
الّطّالبّي للحركة سيواصل املشوار، وستفتتح الّسنة 

الدراسّية القادمة بنشاطات وفّعالّيات».
الّدكتورة  مع  ثقافّية  حلقة  جرت  األمسّية  وضمن 
راوية الّشنطي (عضو الّلجنة املرَكزّية حلركة «أبناء 
العمل  في  املرأة  دور  عن  شرحت  واّلتي  البلد»)، 
الّسياسّي،  العمل  في  انخراطها  وضرورة  الوطنّي، 
احلضور،  قبل  من  ا  ترحيًب احللقة  هذه  القت  حيث 

وفي ختامها دار نقاش حول احللقة.
هيثم  امللتزم  الفّنان  قّدم  األمسّية،  هذه  ختام  وفي 
خاليلة، عدًدا من األغاني الوطنّية امللتزمة، مثل: 
الكوفّية»،    «عّلي  الهّمة»،  «شّدوا  «موطني»، 

وأغاٍن أخرى.
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ّية وآدابها في جامعة حيفا، يوم اخلامس من  عقد قسم الّلغة العرب
َحزِيران اجلاري، ندوًة مع الّشاعر رشدي املاضي، دعا فيها طّالب الّلغة 

ّية، عرًبا ويهودَ، إلى لقاء املاضي بشكل شخصّي ومباشر. العرب
وتأتي هذه الّندوة ضمن الّنشاطات والفّعالّيات الّال-منهجّية اّلتي 
ّية وآدابها في اجلامعة، حيث تتّم دعوة  ينّظمها قسم الّلغة العرب

الّطّالب للقاء أحد األدباء احملّلّيني.
وقد بادرت إلى عقد هذه الّندوة وتنظيم الّلقاء الّدكتورة كالرا سروجي 
د.  تقوم  الّلقاء،  وتنظيم  الّندوة  انعقاد  قبل  أّنه  ُيذكر  شجراوي.   –
كالرا باالّطالع على مؤّلفات الّشاعر أو الّناثر املدعوّ، والّتجوال في 
املواقع اإللكترونّية املختلفة، لتعرّف جوانب حياته ونشاطاته، حيث 
إلى  إضافًة  للّندوة؛  دعوته  قبل  معّمقة  وقراءة  شاملة  بدراسة  تقوم 
لقائه مرّة أو اثنتني جللسة مطوّلة، حيث تناقشه في املواضيع كاّفًة 
اّلتي ستطرحها في لقائه مع الّطّالب، فتزوّده باألسئلة والّتساؤالت 

مسّبًقا، لالّطالع عليها.
وقد حضر الّلقاء، اّلذي ُعقد على شكل ورشة حوارّية، مجموعة من 
ّية وآدابها في جامعة حيفا؛ ومن  طّالب وطالبات قسم الّلغة العرب
بني احلضور برزت، أيًضا، نخبًة من محاضري القسم، منهم: الّناقد 
إبراهيم  الّدكتور  سنير،  رؤوبني  الپروِفسور  طه،  إبراهيم  الپروِفسور 
بشكل  احلوار  أدارت  اّلتي  كالرا  د.  إلى  إضافًة  وآخرون..  جريس، 
ناجح ومثير لإلعجاب. وقد تخّلل الّندوة – إضافًة إلى طرح األسئلة 
عرض شرائح خاّصة من إعدادها، تناولت سيرة الّشاعر  والّنقاش – 
الّنماذج  هذه  قرأت  حيث  شعره،  من  ومناذَج  شاملة،  بصورة  الّذاتّية 

ّية. قراءًة فّن
ّية  ّية واجلمال وقد متحور الّلقاء حول العديد من القضايا واجلوانب الفّن
والرّمزّية أيًضا، اّلتي يتضّمنها ِنتاج الّشاعر رشدي املاضي، خصوًصا 
قضّية األسطورة، بصورة مكّثفة وبارزة، ما يؤّدي إلى تكثيف عنصر 

الغموض في شعره.
وبعد انعقاد هذه الّندوة في جامعة حيفا، كان لي مع الّشاعر رشدي 
ّية وجوانب شعره والّتعريف به. املاضي هذا احلوار؛ لتعرّف رموز وجمال

شعر  في  األسد  حّصة  لألسطورة  أّن  الواضح  من   -
رشدي املاضي، هل لك أن تفّسر لنا سّر ذلك؟

املاضي: اُؤمن بأّن األسطورة هي بناء تعبيرّي يعود بخلفّيته إلى 
ّية في  ّية واجلمال العنصر الّتاريخّي، وكبناء؛ فهو يحوي عنصر الفّن
الكتابة، ومن خالله يتمّكن الّشاعر من االستضاَءة باملاضي لشرح 
احلاضر والتنّبؤ باملستقبل، أيًضا؛ وذلك من خالل إمياني بأّن الّشاعر 
– لسبب انخراطه في واقع مجتمعه – يؤّسس لوجود بديل، بالّلغة 

والوطن، وكّل شيء.

ا  ـً مرَكزّي عنصًرا  حيفا  كون  إلى  بالّنسبة  وماذا   -
وأساًسا في شعر املاضي، أيًضا؟

املاضي: حينما أستعمل اجلزء من هذا الوطن، فاملقصود، أساًسا، 

هو الكّل، حيث إّن حيفا تسكنني عشيقًة ومعشوقة، لذلك أحاول 
– من خاللها – أن أوصل رسالة تعّلقي بها وبالوطن الكبير، تعّلًقا 

لن يدانيه الّنضوب.

في  املكّثفة  ّرمزّية  ال استخدامك  برز  ي ما  ًرا  ي كث  -
الكتابة   – ذلك  وراء  من   – تقصد  فهل  شعرك.. 

نة؟ لنخبة معّي
املاضي: إّنني – بصورة أساسّية ومتعّمدة – أكتب للجميع، وذلك 
من خالل منطلقي الفكرّي، اّلذي يستند إلى ويّتكئ على نداٍء دائم 
أن  الّشاعر  من  طلبهم  عدم  ضرورة  إلى  الكرام،  القرّاء  إلى  أوّجهه 
ا إلى جنب،  يهبط إلى املستوى العاّم؛ بل على القرّاء أن يرافقوه جنًب
كي يرتفعوا جميًعا إلى املكانة اّلتي تؤّهلهم للوصول إلى العتبة 

الّثقافّية، اّلتي يلجون منها إلى مسيرة اإلبداع احلضارّي العاملّي.

إلى  يدفعك  اّلذي  فما  ّرمزّية..  ال ذكر  وعلى   -
استعمال رمز املسيح بشكل مكّثف في شعرك؟

ا أو  ـً ا أو تاريخّي ـً ّي بغّض الّنظر عن كونه دين املاضي: إّن الرّمز – 
ُملك للجميع. من هذا املنطلق، أنا أرى إلى خصوصّية  ا –  ـً ّي تراث
الفكرّية  الُبنية  من  ا  ـً عضوّي جزًءا  تشّكل  أّنها  الّدينّية  الرّموز 
والَثقافّية اّلتي أمتلكها؛ فعلى سبيل املثال، حقيقة موت املسيح 
ملوضوَعِي  امللموس  األفضل  الرّمز  هي  قيامته،  ثّم  الّصليب  على 
«طائر  أسطورة  وجود  رغم   – رأيي  حَسب   – والبعث  القيامة 
بغّض الّنظر  الفينيق». أنا أتعامل مع الرّموز كاّفة في شعري – 
ا  ـً ا أساسّي عن انتمائها الّدينّي – على أّنها رموز تشّكل جزًءا وُمرّكًب

في منظومتي الفكرّية كشاعر.

- وماذا عن املرأة واجلنس في شعر املاضي؟
الّتعبيرّية  ّية  األدب ّية  اآلل عن  عادًة،  شاعر،  كّل  يبحث  املاضي: 
وصورًة  ّية  دالل رسالًة  يكتبه  ما  يجعل  خاللها  من  اّلتي  ّية،  والفّن
ملموسة بالّنسبة إلى القارئ. وفي رأيي، عالقة الرّجل واملرأة أشبه 
ا، كأّنه  ـً بعالقة املاء والهواء؛ فمن خالل احلديث اّلذي يبدو، ظاهرّي
اّلتي  القضّية  إلى  صادق  ه  توجُّ باطنه  في  هو  احلبيبة،  إلى  ه  توجُّ
تسكنني كشاعر. فعلى سبيل املثال، ليس هناك أجمل من إبراز 
الّتعبير  من  الوطن،  إلى  بالّنسبة  والوَلع  والعشق  احلّب  عنصر 
والّتوّجه باحلديث إلى عالقتي مع املرأة بهذا املفهوم.. بذلك أصل 

إلى فكر الّشاعر وأحاسيس القارئ، بغّض الّنظر عن عمره.

اًنا، ِفَلسطني في شعرك، رغم وجودها  - أفتقد، أحي
بشكٍل مبّطن في بعض أشعارك..

املاضي: كالمك صحيح. ولكن ال شّك في أّن القضّية الِفَلسطينّية 
تسكنني بكّل جوارحي ومشاعري وتالفيف فكري؛ ولكن ما يجب 
أن يحذر منه املُبدع هو أّال يحّول قضّية سامية أو مصيرّية كقضّيته 
إلى وظيفة. من هنا ميكن للقارئ املتمّعن أن يلمَس ِفَلسطني في 

كّل ما ُيكَتب، ولكن يجب أّال يغيب عن بال أحد أّن املبدع احلداثّي 
ممكن  عدٍد  أكبر  إلى  للوصول  احلدود  بكسر  ُيعرف  ما  إلى  يتوق 
من شرائح وقطاعات الّشعوب املختلفة، وهذا ما يجعله يوّظف في 
شعره الرّموز اّلتي حتمل الّسمة العاملّية لإلنسانّية؛ حيث يجعل 
مكان  عن  الّنظر  بغّض  قارئ،  كّل  مع  وُمتماهًيا  مقبوًال  نّصه  من 
هي رسالة عاملّية فوق  بجوهرها –  سكناه، خصوًصا أّن احلداثة – 
معّينة  بحدود  دولة  مواطني  لسنا  كأفراد  اليوم،  فنحن،  كونّية. 
الّثورة  عصر  العصر،  هذا  في  ومبدعني  مفّكرين  كأفراد  إّمنا  فقط، 

الّتكنولوجّية، أصبحنا – شئنا ذلك أم أبينا – مواطني العالم.

يوم.. فهل  - ما مدى تأثير الّشعر في مجتمعنا، ال
ناء مجتمع أفضل؟ ب ميكنه أن يكون أداًة ل

املاضي: ثبت – على مدى تاريخ مجتمعنا العربّي، بدًءا من العصر 
اجلاهلّي حّتى يومنا – مدى تأثير الكلمة كإيقاع وموقف ورسالة، 
أكثر  في  أّنه  الواضح  ومن  العربّي.  اإلنسان  في  نهضوّية  وكرافعة 
من ِحقبة لعبت الكلمة دورًا أساًسا في تثوير اجلماهير وتعبئتهم، 
معّينة.  سياسّية  أو  ثقافّية  أو  اجتماعّية  قضّية  مع  والّتماهي 
الّسابقة؛  ّية  العرب العصور  في  الّشاعر  مكانة  نذكر  أن  ويكفي 
أّن  يعني  ال  هذا  فيها.  شاعر  مبيالد  حتتفل  القبيلة  كانت  حيث 
قدرة الّتأثير وطاقته كانتا بالقوّة نفسها وباحلجم نفسه في جميع 
املراحل، ولذلك نشهد تراجًعا في بعض هذه املراحل، خصوًصا املتأّخرة 
منها؛ وذلك ألسباب خارجة عّنا، أحياًنا. فبرغم هذا الزّمن الرّديء 
اّلذي تعيشه الكلمة والّثقافة، هذا ال يعني أن نتوّقف عن العمل 
طليعة  في  الكلمة  إبقاء  لهدف  وطاقة  إميان  من  أوتينا  ما  بكّل 
بل  ومقّدمة الّصوت الّصادق واملؤّثر، اّلذي سيعود وميّثل مكانته – 
ّية، اّلتي نؤمن بأّنها ستؤتي أُُكَلها،  وأكثر – في مسيرتنا الّنضال
جناحاٍت وانتصاراٍت، في أكثر من مجال.. لذلك ُأؤمن بأّن الكلمة 

ستبقى املنارة في خندقنا الّثقافّي والّنضالّي.

ّية  ًيا مبادرة قسم الّلغة العرب وفي نهاية احلوار عاد املاضي وثّمن عال
والّتحاور  واألساتذة  الّطالب  للقاء  املجال  له  أتاحت  اّلتي  وآدابها، 
ناجعة  بصورة  يساهم،  الّلقاءات  هذه  مثل  عقد  أّن  مؤّكًدا  معهم، 
ومباشرة، في إزالة احلواجز بني املُبدعني واملثّقفني وجمهور القرّاء، وإْن 
ّية.  ّية احملّل كان يخدم ذلك شيًئا أو أحًدا فإّمنا يخدم ثقافتنا العرب
كما شكر – بشكل خاّص – د. كالرا على جهودها املمّيزة، وإدارتها 

احللقة احلوارّية بنجاح.
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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
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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

ا$دارة
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°ÆÆ”dF�« q³� tÒK� ÆÆUMÐU�Š qLF½Ë
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°ÆÆ”dF�« q³� œU¼

 ¨ÊU²�H�«  `ÒKB½  Í—Ëd{  ”dF�«  q³�  
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b½Ë
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°ÆÆ”dF�« q³� ÆÆu³O$Ë …—U ÒO��«

 ÕËd½Ë  …—U ÒO��«  V�d½  Â“ô  ¨”dF�«  q³�  

 q³� ÆÆÊU²�H�« rzöð …—bM� Íd²A½Ë ¨ÊuO½UJK�

°ÆÆ”dF�«

 Íd²A½Ë …—U ÒO��« V�d½ Â“ô ¨”dF�« q³� 

 qB²½  Â“ô  ÆÆÃUOJ*«  j ÒÐe½Ë  bIF�«Ë  oK(«

 q³�  ËbMŽ  ÕËd½Ë  —̈Ëœ  e−×½  dO
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°ÆÆ”dF�« q³� ÆÆq�_« vKŽ d¦�√ Ë√ 5²ŽU�Ð

 ÆÆ…dO¦� UOý≈ bFÐ qLF½ Â“ô ¨”dF�« q³� 

 ÆÆÍU'«  Ÿu³Ý_«  sNO
  u�d Ò�c½  ÊUAŽ  «uM²Ý«

          ©”UO�« u�√®                                         °ÆÆ”dF�« q³�

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
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ÆÆ”dF�« q³�

*åUHO�ò q�«d ≠ بالّتزامن مع فترة االمتحانات اجلامعّية، واقتراب شهر 

رمضان، نّظمت كتلة «ِاقرأ» في معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون») 
ّيتها اخلتامّية لهذا العام الّدراسّي، هادفًة إلى توعية الّطّالب حول  فّعال
ّية لشهر رمضان على الّدراسة والّنجاح في االمتحانات. األبعاد اإليجاب

وقد استضافت «ِاقرأ» الّشيخ مهدي مصاحلة، اّلذي قّدم محاضرة، شرح 
شهر  في  الدينّية  الواجبات  وأداء  الدراسة  بني  الّتوفيق  كيفّية  خاللها 
ذكر  كما  الّطالب،  على  عّدة  بركات  من  الّشهر  يحمله  وما  رمضان، 
ّية لرمضان في تنشيط الّذهن والّتركيز، وكذلك  اجلوانب الصحّية اإليجاب
بركة الوقت فيه، وإّن الدراسة بحد ذاتها عبادة ال يجب الّتنازل عنها 
في أي ظرف، وأوصى الّطّالب باستغالله في تكثيف الّطاعات والّدعاء.
ّية فيلمه  وعرض املخرج الّشاب، الّطالب عمر أبو صيام، خالل الفّعال
بصورة  االجتماعّية  الّشبكات  استخدام  فيه  ينتقد  اّلذي  «شبابيك»، 

سلبّية، ويحّذر من عواقبها الوخيمة على املجتمع.
(«التخنيون»)،  في  الّسابق  «ِاقرأ»  مسؤول  بتكرمي  البرنامج  واختتم 
العمل  في  وتضحياته  املباركة  جهوده  على  ناطور،  حسن  الّطالب 

الّطّالبّي خالل مسيرته الّتعليمّية.

 …d {U × 0 U N ðU ÒO U ÒF  r ² ² ð å√d «ò …d {U × 0 U N ðU ÒO U ÒF  r ² ² ð å√d «ò
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السيدان جهــاد وايهــاب بحــوث يستلمــان اجلـــائزة من



33 2013 Ê«d¹e ÓŠ 21 WF ÔL'«

 رئـــيس تــويوتا اوروبا
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إّن املوسيقى أعذب وأجمل لغات الّشعوب، إّنها 
لغة عاملّية ال تعرف احلدود؛ ولغة عرّام املوسيقّية 

اخترقت احلدود لتصل به ومعه إلى العاملّية.
وادي  حّي  مواليد  من  مثّقف،  حيفاوّي  شاّب 
األّول  الّلقب  يحمل  العريق،  العربّي  الّنسناس 
لّلقب  ويحّضر  املوسيقى،  موضوع  في   (B.A)
بوساطة  العالج  موضوع  في   (M.A) الّثاني 

املوسيقى في جامعة حيفا. 
ا، وعن  بدأ وسام عرّام الّتطبيل في سّن مبّكرة جًدّ
الّدربّكة  على  الّتمرّن  «بدأت  قائًال:  حّدثني  ذلك 
(الّطبلة) في سّن سبع سنوات، ضمن دورات كانت 
هچيفن»)،  («بيت  الكرمة»  «بيت  في  ُتعقد 
الَفّخار».  من  مصنوعة  الّدربّكة  حينه  في  وكانت 
والّتطبيل  الّتعّلم  على  مثابرتي  «خالل  وأضاف: 
بلوغي  لدى   – استطعت  أعوام،  مدار  على 
إتقان جميع األنواع (اجلاِنرات)  الّسادسة عشرة – 
الّتطبيل..  في  ّية  العرب والّتقليدّية  اإليقاعّية 
جديد،  هو  ما  في  الّتفكير  بدأت  حينها  ومن 
الّتفكير في جتديد هذه اآللة اإليقاعّية، تطويرها، 
الّدراسة  وأكمل، قائًال: «فور إنهائي  وتطويعها». 
«رمات  في  «رميون»  مبدرسة  التحقت  الّثانوية، 

هشارون» لتعّلم موسيقى اجلاز».

بحتة  ال ة  ّي الّشرق اإليقاعات  من    
بلة إلى موسيقى اجلاز..  وتعّلقك بالّط

هل لك أن تفّسر لنا ذلك؟
اجلاز  موسيقى  بأّن  أشعر  كنت  دائًما  عّرام: 
جزء  وأنا  مّني  جزء  فهي  وأسكنها..  تسكنني 
الّشرقّية  املوسيقى  بني  الفروقات  ورغم  منها. 
ّية، إّال أّن حّبي للّطبلة واإليقاعات الّشرقّية  والغرب
موسيقى  وحّب  والّتعّلق  االنبهار  من  مينعني  لم 
اجلاز. كان هدفي األّول، من خالل تعّلمي موسيقى 
اجلاز، أن أجد نفسي وأخلق لها موسيقى جديدة، 
مألوف  هو  عّما  ومغايرة  مختلفة  إيقاعات  حتوي 

عّني،  تعّبر  موسيقى  عن  أبحث  كنت  وموجود. 
بإيجاد  أحلم  كنت  باسمي.  إيقاعاتها  وتتحّدث 
«طبلة جديدة» خاّصة لوسام عرّام، طبلة متّيزه عن 

غيره، طبلة حتمل بصمته وتوقيعه!

  وكيف بدأت بتحقيق حلمك؟
ّية ألدمجها  عّرام: بدأت البحث عن إيقاعات غرب
مع اإليقاعات الّشرقّية خالل الّتطبيل، خللق لغة 
جاز،  فرقة  إلى  فانضممت  جديدة.  موسيقّية 
الله  رام  من  بدًءا  معها،  والّسفر  الّتجوال  وبدأت 
ّية كبيرة،  وانتهاًء باملشاركة في ِمهرجانات جاز دول
األمريكّية  الواليات  من  وعدد  وفرنسا  الّصني  في 
كبيرة.  جاز  ِمهرجانات  في  وشاركنا  املّتحدة. 
خصوًصا  كبيرة؛  خبرة  أكسبتني  املشاركات  هذه 
أرني  برفقة  شرقّية،  آلة  على  أطّبل  كنت  أّني 
لورنس، أفضل عازفي الّساكسفون، اّلذي كان له 
جميًال  كان  فكم  اجلاز..  عالم  في  دامغة  بصمة 
هذا االنسجام الّتاّم، بني اآللة الّشرقّية (الّطبلة/

مًعا  وجدنا  (الّساكسفون)..  ّية  والغرب الّدربّكة) 
لغة  وأدهشتهم؛  املستمعني  في  أّثرت  جديدة  لغة 
مزجت ما بني إيقاعات الّطبلة و«ميلودي» (نغم) 
و«هرموني» (توافق) اجلاز. لقد استطعت أن استغّل 

«حرّّية» اجلاز لتوظيفها في إيقاعات الّطبلة.

في  تتحّدث  حرّيات  أّي  عن    
حّريات  يوجد  أال  ة،  ّي الغرب املوسيقى 

ة أيًضا؟  ّي في املوسيقى الّشرق
عّرام: إّن «ريتم» وإيقاع اجلاز يختلفان عن إيقاعات 
. حيث ميكنك  الّطبلة. ملوسيقى اجلاز مبًنى خاٌصّ
االرجتال لدى عزف اجلاز بأسلوب ممّيز، وأن تدخله 
في  فعله  أستِطع  لم  ما  وهذا  اخلاّص؛  عاملك  إلى 
أّن  صحيح  فقط.  شرقّية،  كآلة  الّطبلة  استخدام 
الّشرقّية،  املوسيقى  في  أيًضا،  حرّّيات،  هناك 
وأنا  ومعّني.  محدود  إطار  في  يأتي  ذلك  ولكّن 
إيقاعّية،  بجمل  اإلطار،  هذا  عن  أخرج  أن  أحاول 
حرّة  موسيقى  ّية،  وغرب شرقّية  موسيقى  حتوي 

حتمل بصمتي وتعّبر عّني وتتحّدث باسمي.

ة؟ ّي   هل درست املوسيقى الغرب
عّرام: نعم. عندما قطنت الواليات املّتحدة، دأبت 
اخلبراء  أحد  لدى  الّالتينّية  املوسيقى  تعّلم  على 
أكتسبه  ما  كّل  أنسب  دائًما،  وكنت،  فيها. 
أو  كانت  التينّية  ّية،  غرب إيقاعات  من  وأتعّلمه 
باإليقاعات  أعود  الّشرقّي،  عاملي  إلى  «جازًا»، 
تستحوذ  كانت  فالّطبلة  الّطبلة..  إلى  ّية  الغرب
على تفكيري دائًما، خصوًصا أّن هدفي من وراء 
ذلك كان حتديث إيقاعات الّطبلة.. أسّخر الّطبلة 
عاملي،  إلى  وأحملها  الّتطبيل  خالل  (الّدربّكة) 
ّية والّشرقّية. وأطوّعها وفق إدماج إيقاعاتي الغرب

في  أكثر،  نفسك  جتد  أين    
ة؟ ّي ة أم الغرب ّي اإليقاعات الّشرق

وأعشقه،  وأتقنه  البحت،  الّشرقّي  أطّبل  عّرام: 
ُيثري  بل  اخلاّص.  أسلوبَي  يناقض  ال  ذلك  ولكّن 
وُيغني وميّيز عملي كضابط إيقاع (طّبال). أعمل 
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عرّام،  لوسام  خاّص  أسلوب  («ستايل»)  على 
منذ  ذلك  على  أعمل  أنا  أحًدا.  يشبه  ال  أسلوب 
على  نفسي  أجد  اليوم،  أنا،  وها  طويلة،  سنني 

الّطريق الّصحيح، بعد ُمضّي ُقرابة 15 عاًما.

  هل تفّضل أن تكون ضابط إيقاع 
ملتزًما أم حًرّا؟

(الّشرقّي)  املقّيد  أو  املُلتزم  الّتطبيل  في  عّرام: 
أنا أخدم املوسيقى املوجودة وأقّدم للجمهور ما هو 
مطلوب مّني، بينما في الّتطبيل احلّر فأنا أطّبل 
إلى  ّية  الغرب اإليقاعات  أحمل  ولذاتي،  لنفسي 
عاملَي اخلاّص.. أخلق خالل الّتطبيل جمًال إيقاعّية 

خاّصة، وأتفّنن وأتلّذذ في أسلوب تقدميها.

الفرق  من  شاركت  َمن  مع    
ة؟ ّي ة احملل املوسيقّي

غالبّية  مع  إيقاع (طّبال)  كضابط  عملت  عّرام: 
في  املطربني  خيرة  ومع  ّية،  احملّل املوسيقّية  الفرق 
والّتسجيالت  والعروض  احلفالت  عدا  األعراس؛ 
في  مشاركتي  ضمن   – اكتسبت  لقد  اخلاّصة. 
إيقاع  وكضابط  كبيرة؛  خبرة   – األعراس  حفالت 

ّية. تعّلمت االلتزام والقيادة واملسؤول
اخلاّصة،  املوسيقّية  واحلفالت  العروض  وضمن 
أبو  وسالم  بشارة  وڤيڤيان  آمنة  أبو  دالل  شاركت 
ا قبل  آمنة وغيرهّن، كما سّجلت ألبوًما موسيقًيّ
ا، مع ميشيل سجراوي،  سنة ونصف الّسنة، تقريًب
فيه  قّدمت  حيث  أراب»؛  «پوپ  ُعنوان  حمل 
كما  بتسجيله.  ا  جًدّ واستمتعت  جاز  إيقاعات 

شاركت في عروض كثيرة وسط اجلمهور اليهودّي، 
وعملت مع فرق التينّية عّدة، وجوقات عديدة.

  إًذا أنت تقّدم أمناًطا وأساليب عّدة 
من الّتطبيل..

العمل  تصنيف  ميكنني  صحيح.  كالمك  عّرام: 
في  ّية  العرب ـ«پوپ»  ال موسيقى  أمناط:  بأربعة 
في  الكالسيكّية  ّية  العرب املوسيقى  األعراس؛ 
اّلتي  الّطبلة  وهي  املجنونة»،  «الّطبلة  األعراس؛ 
املوسيقى  وعالم  اخلاّص  عاملَي  من  أستوحيها 
وبهذه  اإليقاعات..  عازف  أو  وضابط  الغربّي؛ 
ا بضبط  األمناط املوسيقّية املختلفة أصبحت ملًمّ
عرب  ـ«پوپ»  وال القدمي  الّشرقّي  في  اإليقاع 
ّية  احلديث. إضافًة إلى أّن تعّلمي اإليقاعات الغرب
أّثر فّي كثيرًا، وغّير وحّسن من أدائي وساعد في 

تكوين عزفَي اخلاّص.

ة  موسيقّي آلة  على  تعزف  وهل    
أخرى، عدا الّتطبيل؟

الپيانو،  على  الكالسيكّي  العزف  درست  عّرام: 
ا  جًدّ ساعدني  ذلك  أّن  إّال  أحترفه.  لم  ولكّني 
ّية  الغرب املوسيقّية  اآلالت  نغمات  سماع  على 
تفّهم  على  ساعدني  كما  وأفضل،  أجنع  بشكل 
أكثر  الّنغم  على  أعمل  فأصبحت  اآلخرين؛  عزف 
خالل الّتطبيل برفقة فرق موسيقّية كبيرة، حيث 
إيقاعاتي  وأضبط  أفضل  بشكل  أطّبل  أصبحت 
األنغام  أسمع  أصبحت  ألّني  وذلك  أجنع،  بشكل 
آلة  لكّل  بذلك  فأعطي  أنقى،  بشكل  املوسيقّية 

«حّقها» على املسرح، كي ُتسَمع بشكل أفضل.

في  للمشاركة  يارك  اخت ّمت  وكيف    
ّي للجاز؟ مهرجان موسيقّي دول

عّرام: توّجه إلّي منّظمو ِمهرجان اجلاز العاملّي في 
اّلذي  اِملهرجان  هذا  في  االشتراك  لهدف  أوكراينا، 
ُعقد بداية شهر َحزيران اجلاري. وقد شاركت في هذا 
اِملهرجان 41 دولة، ضّمت 270 عازفًة وعازًفا من 
كبار احملترفات واحملترفني. حيث ّمت اختيار 40 
ّية، ومن بينهم ّمت  عازفة وعازًفا للّتصفيات الّنهائ
اختيار 15 عازفًة وعازًفا ليتوّجوا فائزين. حيث 
مشترك  موسيقّي  ألبوم  بتسجيل  الفائزون  يقوم 
في أحد أكبر إستوديوهات الّتسجيل العاملّية في 
مدار  على  موسيقّية  بجولة  يحظون  كما  أوروپا، 

شهور في دول أوروپّية عّدة.

  وما هي الّتحضيرات اّلتي كانت 
ضمن هذا املهرجان؟
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بتدريبات  قمنا  أوكراينا،  وصولنا  ُبعيد  عّرام: 
أّي  قبل  املشاركني  العازفني  مع  يومّية  مكّثفة 
عرض أمام اجلمهور وجلنة الّتحكيم، وقد ّمت اختيار 
العازفني للعزف كفرقة واحدة بوساطة القرعة. بعد 
الّتدريبات واختيار املعزوفة املطلوبة، وخالل العزف 
في  ويتمّيز  أيًضا،  العازف،  ينفرد  كان  اجلماعّي 
من  املؤّلفة  الّتحكيم  جلنة  وتقييم  فحكم  عزفه. 
عشرة أعضاء من كبار املوسيقّيني واخلبراء في هذا 
العزف  على  أساًسا،  يعتمد،  العالم،  في  املجال 
واالنسجام  االندماج  على  يعتمد  كما  االنفرادّي، 
مع باقي العازفني في الفرقة؛ وقدرة حتّكم العازف 
في  وِمهنّيته  وحرفّيته  عليها  يعزف  اّلتي  باآللة 

تطويعها للمقطع املوسيقّي املعزوف.

ّيات؟   كيف وصلت إلى الّنهائ
إلى  وصولي  وخالل  الّتصفيات  خالل  من  عّرام: 
بني  من  عازف  كأفضل  اختياري  ّمت  الّنهائّيات، 
حصلت  وقد  اإليقاع.  فئة  عن  املشاركني  جميع 
على شهادتني، ال واحدة! شهادة من جلنة الّتحكيم 
ُصّنفت بها في املكان األّول في اإليقاع؛ والّثانية 
«محبوب اجلمهور»؛ فبتصويت مكّثف على مدار 
ثالثة أّيام، ّمت اختياري من قبل اجلمهور املوسيقّي 
اجلمهور  أحّب  حيث  املشاركني؛  بني  من  األفضل 
وبعد  األخير،  اليوم  وفي  عليه.  وأثنوا  تطبيلي 
(حّصة  كالس»  «ماستر  قّدمت  اِملهرجان،  انتهاء 
معلم)، حضرها عدد كبير من املعجبني ومتذوّقي 
الفّن واملوسيقى، قّدمت خاللها شرًحا عن الّطبلة 
واإليقاعات الّشرقّية، وحتديًدا عن كيفّية حتويلي 
ّية،  لهذه اآللة الّشرقّية وإقحامها في إيقاعات غرب
ّي  وتليينها وتطويعها ونسجها لتندمج بشكل فّنّ

جميل، يلقى استحسان املستمع.

ا؟ ـً ّي   هل ّمتت تغطية احلدث إعالم
ّية والعاملّية  حافة احملّل عّرام: نعم، لقد اهتّمت الِصّ
ِمبهرجان موسيقى اجلاز الّدولّي، وحضرت أكثر من 
140 محّطة تلفزة عاملّية بّثت هذا احلدث الهاّم، 

وقد  ا.  ًيّ عامل كان  واالهتمام  باهرًا  كان  فالّنجاح 
راودني شعور رهيب وفخر كبير يصعب وصفهما.

ة.. ّي ل   حّدثنا عن مشاريعك املستقب
الفائز،  الفريق  ضمن  إعالني  حلظة  منذ  عّرام: 
على  وحصولي  وعازًفا،  عازفًة   15 من  املؤّلف 

كّل  من  علّي  تنهال  العروض  بدأت  الّشهادتني، 
ّية فتحت أمامي  َحَدب وَصوب. هذه املشاركة الّدول
القادمة،  القريبة  األشهر  فخالل  عديدة.  أبواًبا 
روسيا،  في  موسيقّية  ِمهرجانات  في  سأشارك 
مع  املوسيقّي  األلبوم  تسجيل  سيتّم  وبعدها 
في  موسيقّية  جلولة  والّتحضير  الفرقة،  أعضاء 
أنحاء مختلفة من أوروپا.. وهذا بحّد ذاته أعتبره، 

ا، إجنازًا كبيرًا. شخصًيّ

إصدار  على  بالعمل  تفّكر  هل    
أو  بك،  خاص  موسيقّي  بوم  أل

«كونسيرت» موسيقّي خاّص؟
عّرام: أفّكر في ذلك، ولكّن األمر ليس بالّسهل؛ 
فأنا أبحث عن األفضل قبل أن أقوم بتسجيل أّي 
موسيقّي.  «كونسيرت»  ألّي  الّتحضير  أو  ألبوم 
لي  رسمت  فقد  األفضل،  إلى  دائًما،  أصبو،  أنا 
طريًقا وها أنا ماٍض بخًطى ثابتة فيها. وعندما 
أشعر بأّن الوقت املناسب قد حان، فسأكّون فرقة 
نحو  مًعا،  لننطلق،  بي،  خاّصة  ممّيزة  موسيقّية 

العاملّية.

  أتخّطط إلى االستقرار في اخلارج؟
بني  حيفا،  احلبيبة  مدينتي  في  سأبقى  عّرام: 
احلبيبة  حيفا  ومن  ائي،  وأحّب وأصدقائي  أهلي 

سأنطلق نحو العاملّية.

  وما هو حلم وسام عّرام؟
عّرام: حلم وسام عرّام بدأ يتحّقق.. أريد أن أجد 
ًيا  عال وأحّلق  جناحّي  أفرد  وأن  اجلاز  في  حرّيتي 
مع الّتطبيل. أن أقّدم للجمهور واألجيال الّصاعدة 
زًا من الّطبلة؛  نوًعا جديًدا من اإليقاعات، نوًعا ممّي
باملوسيقى  أمتّيز  أّني  إّال  اًال  طّب كوني  فرغم 
أقّلد  ال  أنا  خصوًصا.  اجلاز  وموسيقى  ّية،  الغرب
 – وأبًدا  دائًما  كان   – األعلى  مثالَي  ألّن  أحًدا؛ 
وسام عرّام اخليالّي، ذلك الّشخص اّلذي رسمته في 
بالي.. وها هو حلمي بدأ يتحّقق فعًال، فمشواري 

ّي نحو العاملّية قد بدأ..! الفّن
ويكون بذلك وسام عرّام احليفاوّي/الّدولّي أّول طّبال 
ِمهرجان  ضمن  دولّيتني  شهادتني  يحمل  عربّي 
دولّي للعزف، شارك فيه كبار العازفني في العالم.

كّل االحترام عّرام.. وإلى األمام.
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بيوم الطالب الّسنوّي، بحضور واسع وممّيز في حفل 
وقد  ّية.  والغنائ الّترفيهّية  والبرامج  بالفقرات  حافل 
الّطالب  على  والّشهادات  املنح  بتوزيع  اليوم  افتتح 
إدارة  بحضور  الكلّية،  في  املتفوّقني  والّطالبات 

الكلّية والقائمني عليها.
البرنامج  واملنح  الّشهادات  وتوزيع  اخلطابات  وتال 
«زمن»  فرقة  به  شارك  اّلذي  والغنائّي  الّترفيهّي 
قّدمت  واّلتي  فودة،  سهيل  الفّنان  بقيادة  العّكاوية 
زًا نال إعجاب احلضور، وتالها فقرة كوميدّية  عرًضا ممّي
من  موسيقّية  ومقطوعة  بشارات،  رنني  الفّنانة  من 
ّية كل  تقدمي الّدكتور نزار رضوان، واإلبداعات الّطّالب

من محّمد صبح وهناء عدوي.
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دار  كلّية  في  الّطالب  جلنة  رئيسة  مع  حديث  وفي 
هذا  بترتيب  قامت  واّلتي  ليل،  أبو  دنيا  املعلمني، 
الّطالب  إلعطاء  جاء  اليوم  هذا  إّن  قالت:  اليوم، 
يوًما من الفّعاليات ولتغيير األجواء الدراسّية، ولو 
ليوم واحد. وأضافت: إّن جلنة الّطّالب تعمل كّل ما 
هو  كما  الّطّالب،  حقوق  توفير  أجل  من  بوسعها 
مّتبع في باقي الكلّيات واجلامعات، وهذا اليوم هو 

يوم مميز وخاص.
الكلّية،  إدارة  على  القائمني  الّطّالب  جلنة  وشكر 
وعلى تعاونهم، من مدير الكلّية الپروِفسور سليمان 
علّيان، ورئيس الكلّية احملامي زكي كمال، وعميد 
الّطلبة الّدكتور نبية القاسم، ولكّل َمن ساعد على 

إجناح هذا اليوم.
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الّسنوي  الجتماعها  حيفا   - االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  تستعّد 
اّلذي ُيخّصص عادًة لتلخيص نشاطاتها في سنة واستشراف مرحلة 
وتوّسعت  برامجها  زادت  وقد  العام،  هذا  ذلك  تفعل  وهي  مقبلة. 

أنشطتها ودائرة املستفيدين منها.
وهذا بالّتحديد هو هّم اجلمعّية في عملها - كيف تستطيع توسيع 
تؤّثر؟  أن  تستطيع  وكيف  املستفيدين،  ودائرة  وبرامجها  أنشطتها 
أسئلة تطرحها جمعّية الّتطوير االجتماعّي على نفسها بشكل دورّي، 
ا! تفعل ذلك في أّيام الّتخطيط االستراتيجّي،  كّل ستة أشهر تقريًب

وفي لقاءات مجلس اإلدارة والّطاقم. 
والالفت أّن اجلمعّية أفلحت في الّسنوات األخيرة، بتوسيع أنشطتها 
بشكل ملحوظ ومضاعفة أعداد املستفيدين عّدة مرّات، خاّصًة في 
كما  األحياء.  وجلان  املجتمعّي  والّتمكني  والّتعليم  الّتربية  مجال 
وأّن  عليه،  كانت  ما  أضعاف  تعزّزت  قد  اجلمعّية  مكانة  أّن  لوحظ 
االجتماعّية  وقواه  املجتمع  فّعالّيات  مختلف  مع  توّسعت  عالقاتها 
والسياسّية. بل باتت اجلسم شبه الوحيد في حيفا، القادر على جمع 
كّل أطياف مجتمعنا وممّثليه وقياداته، حتت سقف واحد وحول قضايا 
مشتركة. كيف حصل كّل هذا؟! حول هذا الّسؤال اّلذي يعكس تطوّرًا 
ا في نشاط املجتمع املدنّي في املدينة، كان لي حديث مع مدير  ـً هاّم

اجلمعّية، وأحد مؤّسسيها، حسني إغبارّية.

- كيف تأّتى لكم التوّسع بهذا القدر؟
ال أريد أن أفاخر مبا أجنزناه، ألّنه في صلب توّجهنا وفهمنا لوظيفة 
مؤّسسة مجتمع مدنّي، نحن نعمل منذ العام 1982 وحّتى اآلن من 
دون توّقف. وهذا هو الّسّر األّول. يصعب أن جتد في حيفا أو غيرها 
جمعّيات تداوم على العمل على مدار هذه الّسنني. مبعنى، أّن هناك 
تراكًما إلجنازاتنا ونشاطاتنا أفضت إلى وضعّية صارت فيها اجلمعّية 
عملنا  أساس  في  حيفا.  أركان املجتمع العربّي في  ا من  ـً ركًنا هاّم
أّثرنا  لقد  هنا.  إلى  أوصلتنا  متكاملة  منهجّية  تشّكل  قواعد  عّدة 
في اخلطاب وحالة احلراك االجتماعّية، وفي بناء أفضل العالقات مع 
اته، وطوّرنا «موديل»/منوذج العالقات احلوارّية  ّي أطياف املجتمع وفّعال
مع املؤّسسات الرسمّية، خاّصًة البلدّية ووزارة املعارف منها. وقد بدأنا 
نلمس مكاسب مثل هذا التوّجه وقدرته على إحداث الّتغيير، ليس 
باعتماد صورة الضحّية، وإّمنا باخلروج من هذا املوقع إلى خانة الفعل 

والّتأثير على صانع القرار، وطرح البدائل».

ة متكاملة».. ما هي هذه  - أنت تتحّدث عن «منهجّي
ة، وكيف تشّكلت؟ املنهجّي

«لقد تشّكلت بالّتصميم واملثابرة. وهي تقوم على أسس تعّلمناها 
من الّتجربة الطويلة. في أّول هذه األسس اعتماد مبدأ االنفتاح وقبول 
جميًعا  أهلنا  على  االنفتاح  حّيز.  كّل  وفي  املجتمع،  في  التعددّية 
من دون متييز أو دون استثناءات، على أساس أّن املجتمع هو بكّل 
مجموعاته وانتماءاته وأطيافه، وليس فقط من أولئك اّلذين يروقون 
لنا أو يشبهوننا. وهذا ما مّكننا من إقامة صالت احترام وموّدة مع 
امللتزمة  املجتمعّية  الرّؤيا  أساس  على  برامجنا  طوّرنا  وقد  اجلميع. 
لقضايا مجتمعنا احلياتّية وحقوقه الوجودّية. من هنا كان من الّسهل 
االنتقال من توّجهات «صدامّية» ومن لغة املواجهة والّتصدي وما أشبه 
وقد  القرار.  صانعة  الرّسمّية  الهيئات  مع  والّتفاوض  احلوار  لغة  إلى 

الحظنا أّن املؤّسسات الرسمّية تنفتح لنا مبدى انفتاحنا. واألمر الّثالث 
هو مهنّيتنا اّلتي جتّسدت في إجراء أبحاث واستطالعات ودراسات 
في الّشؤون اّلتي نهتم بها قبل بناء البرامج أو إطالق مشاريع. درسنا 
املوضوع بدايًة ثّم طوّرنا العمل مبا يتناسب؛ درسنا االحتياجات من 
فترة إلى أخرى، واستطعنا أن نتواصل بشكل خّالق وِمهنّي مع أهلنا 
وقضاياهم. أمر رابع ال يقّل أهمية عن هذا وذاك، هو اهتمامنا بالبناء 
املهنّية  لالستشارة  موارد  تخصيص  خالل  من  للجمعّية،  الّذاتي 

متعّددة املجاالت، وفي تدريب الّطاقم وفي الّتخطيط طويل األمد».

خاص،  بشكّل  بها  تعّتزون  اّلتي  األنشطة  هي  ما   -
وتعتبرونها من أهم مكاسبكم؟

«لقد استطعنا في الّسنوات الّثالث األخيرة أن ُنحدث حراًكا محموًدا 
الّتربوّية  القيادات  مع  بالعمل  خاّصًة  والّتعليم،  الّتربية  مجال  في 
كاّفة وإن تفاوتت. لقد استطعنا - بالّتعاون مع إدارات كاّفة املدارس، 
مناقشة  مجال  في  خاّصة  جديدة  عمل  شراكات  نطلق  أن  ا -  تقريًب
عاّم  تصوّر  وبناء  عينّية،  ِمهنّية  زوايا  من  العربّي  الّتعليم  قضايا 
للّتعليم العربّي في املدينة. أشير إلى أّن نشاطنا استند إلى بحث 
برامَج  أطلقنا  املدينة.  في  العربّي  الّتعليم  جهاز  عن  أجريناه  نوعّي 
و«ميثاق  الّتعّلمّي»  و«الرّواق  الّتربوّي»  «الرّواق  منها:  أذكر  عديدة، 
أولياء  جلان  وتنشيط  املعّلم»،  ّية  و«احتفال اآلمن»  املدرسّي  املجتمع 
منذ  مرّة  ألّول  حيفا،  في  العرب  للّطّالب  عاّم  مجلس  وإقامة  األمور، 
الّتربية  قضايا  حول  ونقاًشا  حوارًا  أطلقنا  أّننا  واألهم  طويلة.  سنني 

والّتعليم من زاوية آمنة وليس ضدّية أو حتريضّية أو سجالّية؛
«في مجال األحياء وجلانها، استطعنا - ألّول مرّة - تشكيل املجلس 
ّية واملشتركة، من خالل تفاهم واّتفاق على خطوط  العام لألحياء العرب
عملنا  األحياء.  في  احلياة  جودة  لتحسني  عمل  وفرضّيات  عاّمة 
باملقابل على إطالق مشروع تدريبّي للجان األحياء والّنشطاء، شارك 
املرحلة  ا  قريًب وسنبدأ  ومشترًكا؛  ا  ـً ّي عرب ا  ـً حّي  12 عن  ممّثلون  فيه 
الّثانية منه، واّلتي ستستمّر سنة بأكملها. نالحظ إقبال الّناس على 
اعتزاز   مثار  وهذا  قضاياهم،  وحول  أحيائهم  في  املجتمعّي  العمل 
لنا. إّننا نؤّثر باجتاه العمل املجتمعّي، وهذا هدفنا من متكني املجتمع 

اته؛ ّي وفعال
فيها  تعمل  دائرة  وهو  أيًضا..  واملرافعة  احلقوق  مشروع  «لدينا 
في  عائلة   100 يقارب  ملا  القانونّية  االستشارة  تقّدما  محامّيتان 
ومتثيل  الّلغة  مثل  اجلمعّية  احلقوق  على  العمل  إلى  إضافة  الّسنة، 
الّتخطيط  في  احلقوق  وعلى  املدينة،  في  للعرب  مناسب  عّمالي 
والبناء. تعمل الّدائرة على مدار الّساعة، وترافع عن عشرات املواطنني 

كّل عام أمام احملاكم أو املؤسسات؛
«نشطنا ضّد العنف بناًء على نتائج بحث ميدانّي أجريناه في العام 
عنه.  شامًال  تقريرًا  أعّد  َمن  أّول  «حيفا»  صحيفة  كانت   ،2010

ّية منها، وأطلقنا  دعمنا كّل مبادرة مناهضة للعنف ال سّيما الّشباب
مجتمعّية  خّطة  وضع  إمكانّية  حول  ّية  العرب القيادات  بني  حوارًا 
ملواجهة العنف، كما طالعنا، مؤّخرًا، على شكل جرمية قتل الّشاب 

محروس زبيدات؛ 
«بني هذا الّنشاط وذاك أصدرنا مطبوعات تنويرّية إرشادّية في كثير 
يأتي  هذا  كّل  واالستهالكّية.  واخلدماتّية  احلقوقّية  املواضيع  من 
استجابًة الحتياجات حقيقّية نشّخصها من خالل العمل مع أهلنا 

بإخالص ومنهجّية».

مكّثفة،  وجهوًدا  وإدارة  ومتويًال  ة  ّي ِمْهن يتطّلب  هذا   -
رون ذلك؟ فكيف تتدّب

نظام  لدينا  واملكتوبة.  املوّثقة  جتربتنا  من  نستفيد  أّننا  سرًا  «ليس 
سياسات وإجراءات، وضعه حقوقّيون وإدارّيون ِمْهنّيون، يساعدنا في 
إدارة شؤوننا اليومّية. لدينا إدارة داخلّية للحسابات، وأخرى خارجّية، 
وجلنة مراقبة ِمْهنّية. لدينا طاقم ِمْهنّي داخل اجلمعّية وخارجها. هذه 
مقوّمات تساعدنا على القيام بكّل هذه األمور اّلتي لم أِشر إّال إلى 
قسم منها. أّما الّتمويل فهو من صناديق أوروپّية باألساس، علينا 
ملندوبيها  شفهّية  تقارير  نقّدم  وأن  الدورّية،  الّتقارير  لها  نكتب  أن 
اّلذين يزورون اجلمعّية من حني آلخر. باختصار، إّنها َمهّمات ليست 
سهلة بل مرّكبة تستفيد اجلمعّية فيها من جتربتها في أدائها. وقد 
حصلنا دائًما، في نهاية كّل عام، على تصديق من مسّجل اجلمعّيات 
شيء،  كّل  في  دقيقون  نحن  أمورنا.  لكّل  الّسوّية  اإلدارة  بخصوص 
ومتمّسكون بأحكام الّقوانني املّتصلة باجلمعّيات وبتعليمات املراقبة 
واحملاسبة واالستشارة. ومن هنا قدرتنا على العمل واالشتغال باألمور 

األخرى، أيًضا».

ّسنوي، وفي جعبتكم  - أنتم تقتربون من االجتماع ال
ما يكفي لعرضه ومناقشته، إًذا؟

«هذا صحيح. لدينا الكثير الكثير ملناقشته واّتخاذ القرارات فيه. 
مهّمتنا هي حتقيق املساواة ألهلنا، وحتويل حيفا إلى مدينة مشتركة 
بالفعل لكّل سّكانها. فسنسأل أنفسنا: هل اقتربنا من هذا احللم.. 
وكيف ُميكننا أن نتقّدم نحوه؟ رسالتنا اّلتي نتمّسك بها هي خدمة 
ذاتها،  حتقيق  إلى  تسعى  أصالنّية  أقلّية  أّننا  فرضّية  من  أهلنا، 
ا. لن يتسّنى لنا هذا إّال إذا كّنا منّظمني - ولدينا في  ـً ا وجماعّي ـً فردّي
هذا مشروع متكامل - وِمْهنّيني وأصحاب مشروع سياسّي - ثقافّي، 

وعملّيني في حتقيقه».

ة أن تفعل ذلك مبفردها؟ - وهل تستطيع اجلمعّي
«بالّتأكيد ال. نحن نعرف محدودّية قوّتنا كجمعّية، ونعرف محدودّية 
في  الكامنة  والّطاقات  القدرات  على  نعّول  لكّننا  أيًضا؛  مواردنا 
مجتمعنا. وفرضّيتنا هي أّنه عندما نتصرّف كمجتمع على أساس 
وعي مشترك ومشروع مشترك، سنجد أّننا قادرون على رسم خارطة 
طريق ملا نسعى إليه. ُخذ مثًال مسألة العنف، وهي قضّية حارقة في 
مجتمعنا. كجمعّية لن نستطيع أن نحّل املشكلة أو نضع لها فصل 
والّطريقة،  الّطريق  على  متفاهم  متعاضد  كمجتمع  لكّننا  اخلامتة، 
نستطيع ذلك. إّننا كصورة «پازل» ال تكتمل إّال بوجود كّل القطع 
باألدوار  إّال  يكتمل  ال  ما  بدور  تقوم  قطعة  كّل  متناسقة.  املتجاورة 
األخرى.. وهذا ما نسعى إليه. نحن نؤمن بالّشراكات واالئتالفات، 
ّية وهيئة ومجموعة أن ُتسهم في حتقيق حلمنا  وبقدرة كّل فرد وفّعال

اجلماعّي هذا».
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*åUHO�ò q�«d ≠ مببادرة مدرسة «املتنبي» في حيفا أقيم يوم الّسبت 

املاضي (15/6/2013) على خشبة مسرح «امليدان» مهرجان األفالم 
القصيرة األّول «فيلمتنبي»، تخّلله عرض أفالم من إنتاج طّالب املدرسة.

حضر املهرجان عدد كبير من املشاركني وعلى رأسهم أعضاء الكنيست 
محّمد بركة، مسعود غنامي والّنائب حنني زعبي، وعضو املجلس البلدي 
هشام عبُده، ومدير املدرسة رائف عمري، والكاتب رشدي املاضي وتوّلى عرافة 
املهرجان كّل من املخرج السينمائّي علي نّصار واألستاذ أنيس مصري.

والّتعليم  الّتربية  دور  عن  الكنيست  أعضاء  حتّدث  املهرجان  وخالل 
والّثقافة في منع وصد أعمال العنف اّلتي تنتشر في املجتمع العربّي 

وكيفّية العمل للتغّلب على هذه الظاهرة.
وشّدد مدير املدرسة األستاذ رائف عمري في هذا املهرجان، على أهمّية 
العمل اّلذي تقوم به املدرسة من خالل العمل اليومّي وحرصها على تقدمي 
الّسامية  القيم  من  واملجتمع  واألهل  املدرسة  لطّالب  خير  فيه  ما  كّل 

خالل   من  وحرصها  واإليجابّي،  اخلّالق  املجتهد،  النّير  اإلنسان  لبناء 
حياة اإلنسان أقدس ما في  هذا الّنهج أن تغّذي الّنفوس مبا يلي: • 
 • القدسّية  بهذه  يكفر  ما  أّول  درجاته  اختالف  على  والعنف  الكون، 
واحترام   وُهوّيته،  صوته  وتغييب  اآلخر،  وإلغاء  االقتتال  شيطان  نبذ 
اآلخر، وخصوًصا عندما يكون مختلًفا ذا رأي مخالف لرأيك • احلوار 
دون  نتائج  إلى  للوصول  الوحيد  األسلوب  هي  واإلصغاء  والّتسامح  
تشويه هذا احلوار بهيمنة الغاب والهمجّية وكم األفواه والتطرّف. فنحن 
مجتمع إنساّني يصر على احترام القانون والتحّلي بالقدرة على قبول 
املدرسة،  في  الدميقراطّية  هذه  وممارسة  ونهًجا  قوًال  الدميقراطّي  احلسم 
الفردّية،  املصلحة  على  العاّمة  املصلحة  تغليب   • والّشارع  البيت 
الذاتّية  ّية  املسؤول وجعل   الكل..  مصلحة  من  جزء  الفرد  فمصلحة 
بوصلة البحث عن الّطريق؛ فكّل واحد مّنا هو بعض من كّل، غصن 
من شجرة وطائر من سرب، وفقط بارتفاع قيمة املجموع ترتفع قيمة 

اإلميان بالنفس دون غرور، الّثقة باإلنسانّية دون تكّبر، والنقد  األفراد • 
دون جتريح، وإسداء الّنصيحة دون إهانة، الّنقد الّذاتي، اإلصغاء لالنتقاد، 

والّنقد اإليجابّي من دون استهتار.
القيم  هذه  كّل  لتذويت  يهدف  املهرجان  كلمته: «هذا  في  عمري  وقال 
ّية كّل واحد وواجبه. «فكّلُكم راٍع  لهدف إصالح املجتمع، وهي مسؤول
وناشطني  مؤّسسات،  ومديري  أفراد،  من  رعيته»،  عن  مسؤول  وكّلكم 
ومبنهجّية،  بنشاط  الدؤوب  بالعمل  وذلك   وسياسّيني،  اجتماعّيني 

ّية واملوسمّية هدر للّطاقة، ومضيعة للّجهد واملوارد».  فالعشوائ
على  مبنّي  صّحي  مجتمع  بناء  لهدف  للّتكاتف  اجلميع  عمري  ودعا 
ـ: التربية  املؤّسسات املهنّية بشّتى املجاالت، ومنها مؤّسسات ُتعنى ب
اخلرائط  الّصغيرة،  املصالح  ودعم  البشرّية  القوى  تنمية  والّتعليم، 
البيئة،  البديل،  والّتخطيط  األراضي  البناء،  ومسّطحات  الهيكلّية 
الّصحة، العنف، الرّياضة والّشباب، املرأة واملجتمع - على ما يحمل 
هذا املوضوع من تداعيات ومآٍس، تنمية مؤّسسات مدنّية تساهم في 
القضايا  متابعة  القضايا،  تداول  في  املهنّية  عن:  عدا  داعم،  جّو  خلق 
الفرد  بتغّير  املتغّيرة  املوسمّية  عكس  هي  اّلتي  االستمرارّية  العالقة، 
ّية املنهجّية بالعمل، تشغيل أكادميّيني،  ونشاطه، جتميع املوارد، اجلدل
وطرح حلول بآلّيات ومنهجّيات علمّية مدروسة. واختتم األستاذ رائف 
يلبس  اّلذي  الّشر  ذلك  الشّر ينتصر،  تدعوا   ال  قائًال:  كلمته،  عمري 
ذلك  وادعموه،  باخلير  ثقوا  والعنف.  والكراهّية  والهزمية  الكسل  ثوب 
اخلير اّلذي يتجّسد في االجتهاد واالنتصار والّتسامح واحملّبة والّنجاح.
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جنوب  سفارة  مع  بالّتعاون  مرَكز «مساواة»،  نّظم   ≠ åUHO�ò q�«d*

العنصرّي)  (الفصل  «األپارتهايد»  حول  ثقافّية  ورشات  إفريقيا، 
مدرسة «حوار»  بينها:  من  ّية،  العرب املدارس  من  عدد  في  والعنصرّية، 
األهلّية ومدرسة «حوار» الرّسمّية في حيفا، ومدرسة  «مسار»، واملدرسة 
الورشات  قّدم  وقد  الّناصرة،  في  األرثوذكس  الروم  وكّشاف  املعمدانّية، 
الپروِفسور توماس ڤان دير فونت، خبير في األدب وتاريخ جنوب إفريقيا.

وقد شارك العشرات من الّطالب باحملاضرات اّلتي قّدمها پروِفسور ڤان 
وخصوًصا  إفريقيا،  جنوب  دولة  تاريخ  حول  متحورت  واّلتي  فونت،  دير 
من  األقلّية  وسيطرة  االستعمار  وضّد  احلرّية  نحو  الّنضالي  تاريخها 
احملاضرات  تطرّقت  كما  إفريقيا؛  جنوب  في  األغلبّية  على  البيض 
عن الفصل العنصرّي بني الّسود والبيض في جنوب إفريقيا منذ عام 
1948 وحّتى إلغاء الّنظام عام 1993، وعن أّول انتخابات جرت عام 
األفارقة  قّسمت  اّلتي  «األپارتهايد»  قوانني  إلى  أشار  كما   .1994
«امللوّنون»،  البيض،  الّسود،  أهّمها  كانت   - عرقّية  مجموعات  إلى 
املختلفة،  واخلدمات  الّصحة،  الّتعليم،  أجهزة  فصل  وعن   واآلسيوّيون 
الّنضال،  هذا  قادت  اّلتي  املهّمة  الّشخصّيات  ذكر  ذلك  إلى  باإلضافة 

ومنهم املناضل نلسون مانديال. 
وتطرّق أيًضا إلى العلم وأهمّيته، وكيف يرمز للّشعب والّتاريخ، وأيًضا 
لبيئته املوجودة في جنوب إفريقيا، هذا وذكر أيًضا معلومات عن املناخ 

واملواد اخلاّم املهّمة في املنطقة والّطبيعة املوجودة هناك.
ـ UNISA Children’s Literature  فقد أحضر  وضمن مشروع ال
پروِفسور ڤان دير فونت رسائل من طّالب في جنوب إفريقيا عّبروا فيها 
عن واقعهم وحياتهم؛ وقام مرافقو الوفد من مرَكز «مساواة» بقراءتها 
على الّطّالب، كما قام طّالب املدارس اّلذين استمعوا للمحاضرات بكتابة 
رسائل مشابهة لطّالب جنوب إفريقيا، ليتعرّفوا على حياتنا وتاريخنا.

سفارة جنوب  وأشارت  رنني طبراني (مندوبة مرَكز «مساواة»، ومرافقة 
والقدرة  الّذات،  عن  الّتعبير  على  الّطّالب  حتفيذ  أهمّية  إلى  إفريقيا) 
في الّتعبير عن حياتهم البسيطة واملرّكبة، في الوقت نفسه، وخاّصًة 
عن الواقع اّلذي نعيشه كعرب ِفَلسطينّيني في إسرائيل، ومعرفة الرّموز 

والعناصر اّلتي متّيزنا ومتّيز بيئتنا وتقاليدنا وتراثنا العريق.
يذكر أّن هذه احملاضرات تأتي مببادرة من مرَكز «مساواة» حلقوق املواطنني 
العرب في البالد، بالّتعاون مع الّسفارة اإلفريقّية في البالد، وقد أقيمت 
على مدار يومني في املدارس املذكورة أعاله، ضمن البرامج املجتمعّية، 

والتربية على حقوق اإلنسان في مرَكز «مساواة».
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«الزّاوية  شعار  كان  وسليمة،  صحّية  حياة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ورياضّية،  صحّية  بنشاطات  األسبوع  هذا  استهّل  فقد  الّدافئة»، 
ا  ـً بالّتعاون مع جمعّية «شيلو»؛ حيث أمضت املسّنات يوًما رياضّي
في حديقة «پارك هخت» في حيفا، شمل فّعالّيات ومتارين رياضّية 
الفّعالّيات  ختام  وفي  رياضّية..  وآلّيات  مرافق  باستخدام  عديدة، 
الرياضّية، تناولت املسّنات وجبة صحّية على مقربة من شاطئ البحر.
ومن ضمن الفّعالّيات اّلتي يقّدمها مرَكز «الزّاوية الّدافئة»، الرّياضة، 
واألشغال اليدوّية، واحملاضرات التوعوّية والصحّية القّيمة، والرّحالت 

التثقيفّية والّترفيهّية، وزيارات لدور املسّنني. 
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*åUHO�ò q�«d ≠ احتفل، يوم اجلُمعة املاضي، بتكرمي وتخريج  108 

مشتركات ومشتركني من مدرسة الّشطرجن في املكتبة واملرَكز الّثقافّي 
«كلور» – «بيت الكرمة» في حيفا.

واألجواء  الرياضّية  بالرّوح  مفعًما  زًا  ممّي برنامًجا  اليوم،  هذا  تخّلل 
التنافسّية  احلماسّية بني املشتركني من جميع الفئات العمرّية، شملت 
وامليدالّيات  الّشهادات،  توزيع  ّمت  وبعدها  ّية..  متتال جوالت  سبع 
والكؤوس  على املشاركني، بحسب الفئات العمرّية، من الّسنة األولى 

وحّتى الرابعة، بحضور وإشراك األهالي.

ثالثة/الّصف  (سنة  حّنا  جورج  من:  كّل  األولى  املرتبة  على  حاز  وقد 
الّثاني)، أيهم اغبارّية (سنة أولى/الّصف األّول)، َسري ميخائيل (سنة 
الّتمهيدي)،  أولى/الّصف  (سنة  حّداد  شربل  اخلامس)،  ثانية/الّصف 
محّمد حسني (سنة أولى/الّصف اخلامس)، وليد احلاج (سنة أولى/الّصف 
اخلامس)، يوسف أبو خضرة (سنة ثانية/الّصف الّسادس)، شربل سالمة 
(سنة ثانية/الّصف الّثاني)، وقد ّمت توزيع امليداليات على طّالب الّسنة 

الرابعة، تقديرًا اجتهادهم ومثابرتهم خالل الّسنوات األربع.

وفي حديث مع ماهر محاميد (مدير املكتبة)، أعرب عن فخره واعتزازه 
توسيع  على  املرَكز  دأب  حيث  املدرسة،  طّالب  حّققها  اّلتي  بالّنتائج 
رقعة ومساحة املدرسة، لهدف متكني استيعاب عدد أكبر ّممن يرغب في 
الوحيدة  الرّياضة  فهي  تشيخ.  ال  اّلتي  امللوك»،  «لعبة  وتعّلم  ممارسة 
اّلتي يفوز فيها األكثر ذكاًء وتخطيًطا، ال األقوى. ُمشيرًا، أيًضا، إلى 
الفوائد اجلّمة اّلتي تعود على أطفالنا من خالل ممارستها، ومنها تقوية 
ّية وتطوير مقدرة الّتخطيط وأخذ  الّتركيز الذهنّي وتنمية املهارات احلساب

القرارات الّصحيحة في الوقت املناسب.
إخالصه  ملدى  هّمام،  هالل  املدرّب  إلى  ا  ـً خاّص شكرًا  محاميد  ووّجه 
وعطائه املتفاني، وقدرته على مترير شفافّية هذه الّلعبة وترسيخها في 
على  الّشطرجن)  مدرسة  (مرّكزة  زهر  سامية  شكر  كما  طّالبنا.  ذهون 
أيًضا،  وشكر،  الّسابقة.  الّسنوات  خالل  وإدارتها  وتنظيمها  تواصلها 
كّالً من نهاية بولس ومجدلة خوري ملساهمتهما في دعم وإجناح عمل 
املرَكز. كما أعرب عن امتنانه لألهالي، خالل هذا اليوم املمّيز، ودعمهم 
ألوالدهم؛ مؤّكًدا أّن هذا الّتعاون أّدى إلى توطيد العالقات االجتماعّية 
بني األهالي في حيفا ورفع نسبة الوعي، للمشاركة في فّعالّيات وبرامج 
©bO�U�� d	U� ∫d|uB�®  .املكتبة واملرَكز الّثقافي «كلور» على مدار الّسنة
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ترجمها  اّلتي  متلوف»  و«الشيخ  و«أوديب» 
عثمان جالل عن «طرطوف» ملوليير. وكذلك فرقة 
بفلسطني  مرّت  اّلتي  وهبي،  ليوسف  «رمسيس» 
مثل:  متنوّعة،  مسرحّيات  وقّدمت   1933 عام 
«أوالد الّذوات» و«راسبوتني» و«سّر االعتراف». وكان 
املمّثلون  اته  مسرحّي في  وهبي  يوسف  مع  يظهر 
حسني رياض وروز اليوسف وزينب صدقي وفاطمة 
رشدي وأمينة رزق وعزيز عيد وغيرهم. كما عرضت 
فلسطني  في  اتها  مسرحّي الرّيحانّي  جنيب  فرقة 
مبشاركة أمني صدقي وبديع خيري وغيرهما. إضافًة 
من  عدًدا  قّدمت  اّلتي  الكّسار  علي  فرقة  إلى 
هذا  وامتّد  عّكا.  في  خاّصًة  ّية،  الهزل املسرحّيات 
الّنشاط حّتى عام 1946؛ وجتدر اإلشارة هنا إلى 
محلّيني  بشّبان  تستعني  كانت  املصرّية  الفرق  أّن 
في فلسطني لتقدمي األدوار الّثانوّية أو املشاركة في 
تبديل  أو  وترويج  ترتيبات  من  املسرحّية  العروض 
أحد املمّثلني الّثانويني إذا ما أصابته وعكة صحّية.

لم  فلسطني  في  املصرّية  الفرق  ظهور  أّن  ونالحظ 
يساهم بإنشاء فرقة مسرحّية فلسطينّية مستقلة، 
هذه  مثل  إلنشاء  املالئمة  الظروف  تتهّيأ  لم  كما 
الفرقة، وذلك ألسباب عديدة ال مجال لطرحها في 
هذا الّسياق، واعتمد اجلمهور إلشباع رغباته الفنّية 
وتلبية مطالبه املسرحّية على عروض الفرق املصرّية 
والتراجيدّيات  الكوميدّيات  من  له  تقّدم  اّلتي 
الفّني.  بالغرض  يفي  ما  وغيرها  واالجتماعّيات 
كلثوم  وأم  الوهاب  كعبد  الفّنانني،  كبار  أّن  حّتى 
وفريد األطرش وغيرهم، قّدموا عروًضا فنّية أيًضا 

في صاالت العرض ودور الّسينما الفلسطينّية.
وبعد حرب 1948 انقطع الّنشاط الفّني حّتى مطلع 
سنوات الّستني، ولكن جرى عرض لبعض األعمال 
املسرحّية في الّناصرة وقرية الرّامة وحيفا في نطاق 
الّشبيبة،  وحركات  االجتماعّية  الّنوادي  من  عدد 
وأبرزها الّنادي األنطونّي وحركة العمل الكاثوليكّي 
في الّناصرة. وقّدم هذا الّنادي أعماًال في الّناصرة 
وحيفا ويافا والقدس، من بينها مسرحّية: «اآلباء 
والبنون» مليخائيل نعيمة. ولكن وقوع البالد حتت 
احلكم العسكرّي جعل املسرحّيات والّنشاط األدبّي 
والفنّي عموًما حتت املراقبة واحلصار، إذ لم يسمح 
يتطرّق  أن  شأنه  من  نشاط  بأّي  العسكرّي  احلاكم 
إلى واقع احلياة أو االحتجاج أو االنتقاد، فيحظر 
هذا الّنشاط بصورة تعسفّية، وال يتورّع عن سجن 

الفّنان واألديب أو فرض اإلقامة اجلبرّية باألقل.
بصورة  املدارس  في  املسرحّي  النشاط  واستمر 
وعمل  هنا  عمل  يظهر  كان  بحيث  متقّطعة، 
هناك، وفي املناسبات واألعياد فقط. وكان يشرف 
على إعداد وإخراج املسرحّيات معّلمون من املدرسة 
معظم  ألّن  ّية  العرب الّلغة  معّلمو  وخاّصة  نفسها، 
ّية  الّنصوص كانت مقتبسة عن قصص وروايات أدب
الّنصوص  من  تبّقى  ّمما  أو  شعرّية  أو  تاريخّية  أو 
املسرحّية القدمية اّلتي عرضتها الفرق املصرّية أثناء 
احملاوالت  هذه  مثل  وظهرت  فلسطني.  في  مرورها 
معليا،  مثل:  اجلليل  قرى  من  عدد  في  املسرحّية 
كفركّنا  عيلبون،  عبلني،  كفرياسيف،  الرّامة، 
وغيرها. هذا عدا عن الّنشاط اّلذي ظهر في املدارس 

األهلّية، في كّل من الّناصرة وحيفا. 
…d	UÒM�« w
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مسرح  فرقة   1962 عام  الّناصرة  في  تأّسست 
العّمال  لنقابة  الّتابع  ـ«هستدروت»،  ال نادي  في 
العاّمة، وذلك ألّن مدير هذا الّنادي كان من األدباء 
شباط.  إبراهيم  الكاتب  وهو  الفلسطينّيني، 
مثل:  املسرحّيات،  من  عدًدا  الفرقة  هذه  وقّدمت 
جان  و«محاكمة  احلكيم،  لتوفيق  «الّصفقة» 
و«البؤساء»؛  األسقف»،  و«شمعدانات  دارك»، 
.1966 َحزيران  في  الفرقة  هذه  نشاط  توّقف  ثّم 

تأّسس  حيث  الّناصرة،  في  النشاط  واستمّر 
أعماًال  وقّدم   ،1965 عام  احلديث»  «املسرح 
الّتأليف  بني  مسرحّية   12 عددها  بلغ  مسرحّية 
ّي والعربّي واألجنبّي، مثل: «الّسر الرّهيب»،  احملّل
«الورطة»،  ليلى»،  «مجنون  الّناعمة»،  «األيدي 
وكان  «املترافعون».  الوهم»،  «مريض  «البخيل»، 
صالح  أنطوان  املخرج  بإرشاد  يقام  الفّني  العمل 
املسرح  درس  َمن  أّول  يعتبر  اّلذي  الّناصرة)،  (ابن 
من الّناصرة، وقد سافر إلى فرنسا لدراسة اإلخراج، 
شّجع  وهذا  احلديث،  املسرح  مع  ليمارسه  عاد  ثّم 
هواة آخرين ليزيدوا من اهتمامهم باملسرح ودراسته 
واالقتداء باملخرج، مثل املخرج ڤكتور قمر وصبحي 
سنوات  حّتى  املسرح  هذا  وبقي  وغيرهما.  داموني 
مجاالت  إلى  أعضاؤه  تفرّق  ثّم  األولى،  الّسبعني 
أخرى. بقي املخرج أنطوان صالح في املسرح احلديث 
ليؤّسس  عنه  انفصل  ولكّنه  فقط،  سنتني  مّدة 
«املسرح الّشعبّي» في الناصرة عام 1967، ولكن 
فقط،  مسرحّيتني  تقدمي  من  متّكن  املسرح  هذا 
السّيدين»  و«خادم  لستريندبرچ،  «األب»  وهما: 
يوسف  املمّثلني  املسرح  هذا  واستقطب  لچولدوني. 
عربّيني  أّول  وهما  حيفا،  من  جهشان  وأديب  فرح 
يدرسان الّتمثيل في املعهد العالي للّتمثيل في 
«رمات غان». إّال أّن كّالً من يوسف فرح وأنطوان 
الّتلفزيون  في  للعمل  انتقلوا  قمر  وڤكتور  صالح 
املسرح. هذا  وانحّل  القدس،  في  تأّسس  عندما 
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 ،1967 عام  حيفا  في  الّناهض»  تأّسس «املسرح 
مسرح  إلى  وحتّول   ،1971 في  استقّل  لكّنه 
انسحب  ثّم  الكرمة»،  «بيت  نطاق  في  محترف 
من هناك، ألّن وزارة املعارف والّثقافة قرّرت دعمه، 
وخشي العاملون فيه بأن ُيفّسر ذلك بأّنه سيتبع 
للوزارة، وبقي هذا املسرح يعمل حّتى عام 1977، 
اّلتي  ّية  املال الّصعوبات  بسبب  توّقف  أن  إلى 
واجهها، ولكّنه متّكن في هذه املرحلة من استيعاب 
مسرحّيات،  وقّدم  للمسرح،  والّدارسني  املهتّمني 
مثل: «الزّوبعة»، «البيت القدمي»، «حّالق بغداد»، 
صار»،  «مهما  «وبعدين»،  العظيم»،  «رومولس 
وغيرها. واعتبر هذا املسرح بدايًة للحركة املسرحّية 
اّلتي لم تنقطع في اجلليل حّتى اليوم، بالرّغم من 
تبّدل األعضاء أو اإلدارة، وساهم في العمل الفّني 
في هذا املسرح كّل من: أديب جهشان ومكرم خوري 
وسمير البيم ووديع منصور وحسن شحادة وحبيب 
عوكل  ومروان  النور  عبد  ويوسف  خشيبون  وفريال 
وغيرهم.  حداد  وسهيل  عزام  ورضا  بولس  ورفول 
حيفا،  في  احلرّ»  «املسرح  «الّناهض»  بعد  وظهر 
وقّدم هذا املسرح عمًال واحًدا هو مسرحّية «زغرودة 
أنطوان  وأخرجها  نوّارة  أبو  سهيل  للكاتب  األرض» 
فرح. يوسف  فيها  الرئيسّي  بالدور  وقام  صالح، 

نطاق  في  أخرى  مسرحّية  فرق  حيفا  في  وظهرت 
«الراهبات  مدرسة  في  حدث  كما  مدرسّي، 
ولكن  الّناصرة»،  «راهبات  ومدرسة  الكرمليات» 
املسرح اّلذي ال يزال يعمل باستمرار منذ «الّناهض» 
الكرمة»،  ـ«بيت  ل الّتابع  «الكرمة»  مسرح  هو 
ّية من وزارة الّثقافة،  وأصبح يتلّقى مساعدات مال

ويقّدم عروضه في املدارس.
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قّدمت كّل املسارح اّلتي ظهرت أعمالها املسرحّية 
املسرحّيات  مسوّقو  فيقوم  املدارس،  طّالب  أمام 
وهؤالء  املدارس،  مديري  على  برامجهم  بعرض 
ينتقون بدورهم ما يحلو لهم للعرض على الّطّالب. 
وأصبحت هذه ظاهرة ذات وجهني: أوّالً، ألّن اإلطار 
املدرسّي ُملزم للّطّالب ملشاهدة مسرحّيات، حّتى وإن 
ّي، ولكّن املسارح  لم تكن على أفضل مستوى فّن
كمكافحة  تربوّية،  مواضيع  تقدمي  على  حرصت 
العنف  ومكافحة  الّطرق،  على  واحلذر  املخّدرات 
الّالئق،  اإلخراج  على  حترص  لم  ولكّنها  وغيرها، 
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في  ظهرت  فلسطينّية  ّية  عرب مسرحّية  أّول  إّن 
املنتدى  قّدم  حيث   ،1910 عام  نحو  القدس 
مسرحّية  احلسيني  جميل  املرحوم  برئاسة  األدبّي 
ثّم  فيصل.  امللك  رعاية  حتت  الّدين»،  «صالح 
عرض هذا املنتدى روايات أخرى، مثل: «السموأل»، 
األدوار  بأداء  وعهد  «هاملت».  زياد»،  بن  «طارق 
ثّم  الّسن..  صغار  شّبان  إلى  حينه  في  ّية  النسائ
في  تالية  سنوات  مدار  على  مسرحّيات  عرضت 
مسرحّية  أهّمها  ومن  بالقدس،  املطران  مدرسة 
.1916 عام  لنيتشه،  الغاب»  «لصوص 

سالم،  استفان  األرشمندريت  به  قام  هام  دور  وكان 
بالقدس،  تيراسنطة  في  وعمل  الناصرة  من 
«سجناء  مثل:  املسرحّيات،  من  عدًدا  وضع  اّلذي 
املوت»،  حّتى  «صديق  مّيت»،  «غرام  احلرّية»، 
يا  الّساعة  «دّقت  عالج»،  خير  «املوسيقى 
األدباء  من  آخر  عدد  وكتب  وغيرها.  فلسطني»، 
أسماء  مثل:  متنوّعة،  مسرحّيات  فلسطني  في 
حيفا.  من  البحري  وجميل  عكا،  من  طوبي 
وعادت احلركة املسرحّية إلى القدس، ليقيم صليبا 
مسرحّيات  قّدم  حيث  اجتماعًيا،  مسرًحا  اجلوزي 
بعده.  وما   1927 عام  في  اجلوزي  وضعها 
السياسّي  االستقرار  لعدم  نظرًا  ولكن 
يكتب  لم  والّثانية،  األولى  احلربني  واندالع 
وتترعرع،  تنمو  لكي  الفرق  لهذه  الّنجاح 
العيش.  لقمة  بضمان  االهتمام  انحصر  بل 
الّتبشيرّية  اإلرسالّيات  فإّن  ثانية  جهة  ومن 
املسيحّية اّلتي قدمت إلى فلسطني قبل االنتداب 
األهلّية  املدارس  فتح  إلى  سعت  وبعده  البريطانّي، 
املدن  من  عدد  في  والرهبانّيات،  والّتبشيرّية 
ويافا  والرّملة  القدس  مثل:  الفلسطينّية،  والقرى 
اإلرسالّيات  هذه  وكانت  وغيرها.  والّناصرة  وعكا 
وأملانيا.  وروسيا  وإيطاليا  وفرنسا  إنچلترا  من 
وساهمت هذه املدارس بتقدمي العروض واملسرحّيات 
االجتماعّية والدينّية في املناسبات املختلفة. ولعّل 
احلركة  تأسيس  في  الّديني  الّدور  يبرز  ما  هذا 
في  ينشأ  كان  املسرح  ألّن  العالم؛  في  املسرحّية 
اليونان  وبعده  الفراعنة  عهد  منذ  الدينّية  األوساط 
ويليه الرّومان، ومن ثّم نشؤه من جديد في القرون 
الّتاريخ  يبلغنا  كما  الكنيسة،  بداخل  الوسطى 
املسرحّي. وإّن املسرح اّلذي نعرفه ونشهده اليوم هو 
استمرار وتطوّر للمسرح الّديني منذ القرون الوسطى. 
واملدارس  الرهبانّيات  لهذه  كان  فلسطني  في  وهنا 
إنشاء  في  األساسي  الدور  والكنائس  الّتبشيرّية 
صعودها  تراوَح  اّلتي  املسرحّية  احلركة  ورعاية 
املدارس  هذه  نفوذ  وهبوط  صعود  مع  وهبوطها 
حلضور  ًدا  جّي إطارًا  تعتبر  املدارس  ألّن  وتأثيرها. 

املسرحّيات، كما سأورد في ما بعد.
املدارس  في  املسرحّية  األعمال  إلى  وبالّنظر 
على  حترص  تكن  لم  أّنها  نالحظ  الّتبشيرّية 
صقل  أو  تنميتها  أو  الفنّية  العروض  مداومة 
وهوايًة  ارجتاًال  العمل  كان  بل  الفّنانني،  مواهب 
بحيث  أكثر،  ال  معّني  حّد  إلى  ممارستها  ميكن 
فقط،  املدرسّي  اإلطار  على  الفّني  العمل  ينحصر 
الفّني.  العمل  ينتهي  املدرسّية  املرحلة  وبانتهاء 
عند  والّسينما  املسرح  في  «دراسات  كتاب  ويورد 
العرب» ليعقوب لنداو أّن عدًدا من الفرق املسرحّية 
مرورها  أثناء  اتها  مسرحّي تعرض  كانت  املصرّية 
في  كبير  أثر  لهذا  وكان  بفلسطني؛  وإياًبا  ذهاًبا 
في  واملسرحّية  الفنّية  الرّوح  وبّث  وتعزيز  تنمية 
ومن  األعمال،  هذه  ملثل  املتعّطش  اجلمهور  نفوس 
بني  فلسطني  في  ُعرضت  اّلتي  املصرّية  الفرق 
أبيض»  «جورج  فرقة    1932-1925 السنوات 
عشر»  احلادي  «لويس  مسرحّيات  قّدمت  اّلتي 
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وأصبح املجال ُمشاًعا ملن يشاء بتقدمي ما يرغب. 
جديد  نشئ  تربية  املدارس  مديرو  توّخى  ًيا،  ثان
على محّبة املسرح وتعريفه على أهمّيته؛ ولكّنهم 
ّي، فأّي  تعاملوا مع املسارح على أساس جتارّي ال فّن
ولعّل  يقبلونها،  ال  باهظًة  تكلفًة  تكّلف  مسرحّية 
ا  ـً ّي فن زهيدًة  تكون  الّتكاليف  الزهيدة  املسرحّيات 
أيًضا. وكثير من هذه املسارح لم ُيكتب له الّنجاح، 

فانسحب من املجال. 
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عام  مستقّلة  كجمعّية  «امليدان»  مسرح  تأّسس 
الدعم  بتقدمي  البلدية  واهتمت  حيفا،  في   1995
من  ليتمّكن  الّثقافة  وزارة  جانب  إلى  له  الالزم 
ّية والعمل بشكل حر متاًما. واّتخذ املسرح  االستقالل
مدينة حيفا مقرًا له ودأب على أن يصبح املسرح 
العربي القطري في البالد، بحيث يقدم مسرحّيات 
على  ويحرص  اجلمهور،  فئات  كاّفة  أذواق  تلّبي 
في  العليا  املسرحية  املعاهد  خريجي  استيعاب 
وقدم  املسرحي.  للعمل  تقنّيني  وتأهيل  صفوفه، 
هو  «امللك  مثل:  األعمال  من  مجموعة  املسرح 
«عبير»،  فوضوّي»،  موت  «إكسدنت  امللك»، 
«بيت  «أذكر»،  املعز»،  «جزيرة  مفتوح»،  «إضراب 
السّيدة»، «زغرودة األرض»، «سحماتا»، «رقصتي 
ورعب  «بؤس  اجلسر»،  من  «مشهد  أبي»،  مع 
بغداد». و«حّالق  شقّية»  «أحالم  الّثالث»،  الرايخ 
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الفلسطينّية  املسرحّية  احلركة  لهذه  باستعراضنا 
ا  ـً حّي تفاعًال  تفاعلت  الفنّية  األعمال  أّن  نالحظ 
والّسمني  الغّث  منها  ظهر  بحيث  اجلمهور  مع 
عاجلتها  اّلتي  واملواضيع  اجلمهور  ملتطّلبات  وفًقا 
هذه األعمال. وتبقى املعادلة املثيرة للحيرة تشغل 
ما  املسارح  تقّدم  هل  وهي:  باملسرح  املهتّمني  بال 
يريده اجلمهور أم أّن اجلمهور يقبل املسرحّيات اّلتي 

يعّدها الفّنانون ألجله؟
العمل  جودة  حول  مطروًحا  الّتساؤل  يبقى  كما 
لدينا  ليصبح  اجلودة،  هذه  به  نقيس  اّلذي  وامليزان 
مسرًحا مرموًقا. وهذا ينطلق من أن املسرح يحتاج 
إذا  واجلمهور  املسرح  بني  الّلقاء  ويتّم  جمهور،  إلى 
اخلطاب  انعدم  فإذا  جمهوره..  املسرح  هذا  خاطب 
والّلقاء املباشر بينهما تالشت العملية املسرحّية. 
وعليه يجب أن نقيس األعمال املسرحّية الّناجحة 
باملسارح  حّل  ما  وهذا  اجلمهور.  خاطبت  اّلتي  هي 
أو  جتارّية  منطلقات  من  عملت  اّلتي  املختلفة 
جتريبّية أو تشغيلّية، ولكّنها لم حترص على هذه 
للمسرح  حتفظ  اّلتي  واملباشرة  الّصادقة  املخاطبة 
بالّتسمية «املسرح  جدارته  وبالّتالي  ودوامه،  بقاَءه 
اّلتي  املسرحّيات  بعض  أن  جند  ولذا  العربّي». 
خاطبت اجلمهور القت جناًحا في عروضها، وكانت 

هذه أقلّية. 
القرن  مطلع  منذ  الفّني  الّتاريخ  هذا  كّل  ومع 
العشرين وحّتى اليوم نرى أّن املسرحّيات واملسارح 
اّلتي عملت في الساحة الفلسطينّية كانت مجرّد 
ودائمة  ثابتة  مسرحّية  حركة  لظهور  محاوالت 
بالرّد  اجلهود  هذه  كّل  تفلح  ولم  واحلضور،  العمل 
على الّسؤال: هل أصبح لدينا مسرح فلسطينّي؟ 

للرّد على الّسؤال أعتقد أّن املقولة: «املسرح يرافق 
اعتبرنا  إذا  صحيًحا  رًدا  ترّد  أن  ميكنها  احلضارة» 
والفكرّية  واالجتماعّية  والفنّية  ّية  األدب أعمالنا  أّن 
تنصب في اإلطار احلضارّي الواسع. وقد تثبت هذه 
املقولة بأّننا ال نزال في الّطريق نحو الهدف واّلذي 

لم يتحّقق بعد!!  
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أپ  ـ«ستاند  ال ظاهرة  احمللّية  حركتنا  في  مؤّخرًا،  تنتشر،  أخذت 
كوميدي»، وهي عبارة عن تقدمي مشاهد مسرحّية ساخرة، إّما في 
إطار عروض خاّصة، أو خالل حفالت وبرامج معّينة. وقد برزت أسماء 
لبعض األشخاص اّلذين وجلوا هذا املجال، وهنالك بعض األشخاص 
وأحّبهم،  اجلمهور  فتقّبلهم  الّظل»،  بطبيعتهم «خفيفّي  هم  اّلذين 
وأصبح يتابع أعمالهم الفنّية. وكم نحن بحاجة إلى الّضحك واملرح، 
خاّصة في هذه األّيام الّصعبة؛ إّال أّن محاولة إضحاك اجلمهور بأّي 
ثمن، تصل أحياًنا إلى حّد اإلسفاف، وإلى استخدام إيحاءات جنسّية 
املبنى  أو  احلبكة  بالّتالي  تخدم  وال  العام،  احلياء  تخدش  وكلمات 
اجلمهور  إضحاك  لهدف  ُتستخدم  إّمنا  املسرحّي،  للمشهد  الدرامّي 
ليس إّال. وروّاد هذا الفن ال يستطيعون تقدمي عروضهم الكوميدّية 
في كّل مكان أو لكاّفة شرائح اجلمهور، ألنهم غير مرغوب فيهم 
يجعلهم  ما  العربّي،  املجتمع  في  الّناس  من  واسعة  قطاعات  لدى 
أيًضا.     محّددة،  ولقطاعات  محّددة  مناطق  على  أعمالهم  يقتصرون 
إذا ُعدنا إلى تعريف «فّن الكوميديا»، جند أّنها نوع من املسرحّيات 
اّلتي ُكتبت بقصد الّتسلية. ومن أبرز الُكّتاب املسرحّيني في مجال 
الّشهير  الفرنسّي  املسرحّي  الكاتب  الكالسيكّية»،  «الكوميديا 
موليير، واّلذي من أهم مؤّلفاته املسرحّية: «طرطوف»، «البخيل»، 
و«املريض بالوهم». تأّثر موليير في كتاباته - بشكل خاّص - من 
املسرح الهزلّي اإليطالّي، اّلذي كان رائًجا آنذاك، فكانت مواضيعه 

تتعرّض بروح ساخرة إلى احلياة اليومّية للّناس.
خالل متابعتي لألعمال املسرحّية الكوميدّية، املسرحّيات إن كانت 
عملي  خالل  ومن  قصيرة،  مسرحّية  مقاطع  أو  كاملة  مسرحّيات 
في املسرح عاّمة واملسرح الكوميدّي خاّصًة، الحظت أّن جناح املوقف 
الكوميدّي في املسرح مرتبط ارتباًطا وثيًقا مع الّتوقيت، مع اإليقاع، 
فالكوميديا تعشق اإليقاع الّسريع. زد عن ذلك أهمّية ارتباط املشاهد 
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يفقد  أن  دين  لرجل  ميكن  كيف 
بدعوَِته  دعوََته  ويتجاهل  ته  يَّ إنسان
ني  أبناء رعّيته وغيرهم من املسيحيِّ
كان  إن  العسكرّية،  اخلدمة  إلى 
في  ا،  ـً اختيارّي أو  ا  ـً إجبارّي جتنيًدا 
ُيداوِم  وقمع  وقهر  احتالل  جيش 
البالد  بشعب  الّتنكيل  على 
األصلّي ويحتلُّ أرضه وبيته وُيصادر 
له  تبّقى  ما  وكّل  وبسمته  سكينته 
حدود  خارج  ويرميه  وينفيه  منها، 
القسرّي  الّلجوء  أحضان  إلى  وطنه 
الّدول  في  املخّيمات  ليسكن 

ى، وُيزجُّ ببعضهم  املجاورة، ويضّطهُد ويِذلُّ من بقَي بأساليب شَتّ
سة اّلتي ارتسم من أجلها  في الّسجون، وهو يكفُر برسالته املقدَّ
ته، ودليًال  رًا وراعًيا صاًحلا وأًبا مخِلًصا ألبناء رعَيّ كاهًنا مبشِّ

منيرًا على طريق اخلير والّسالم واحملّبة والّتسامح..
إّن االجتماع اّلذي ُعِقَد، أخيرًا، في قرية يافة اجلليلّية، اجلليلة 
والّشريفة، يافة اّلتي اقترن اسمها بناصرة العرب والبالد، يافة 
الّناصرة، كما اقترنت يافا مبدينة القدس لتكون يافة القدس؛ 
لهو دليل قاطع على أّن رسالته اإلنسانّية قد انتهت وابتدأت 
زّج  وفي  واجلّالد،  للّطاغوت  بيَعِته  في  اجلديدة  مرحلته  بعدها 
شبابنا العربّي في أتون نار ليكونوا فيه وقود اجلهل والّطيش 

والغباوة الّذاتّية والعدمّية القومّية والّتاريخّية واالجتماعّية. 
فاألب  كبده،  فلذات  وبناته  ألبنائه  أٍب  أيُّ  به  يرضى  ال  وهذا 
والّشجاعة  الكرامة  على  أبناَءه  يرّبي  الّصالح  والرّاعي  املثالّي 
حياض  عن  والّذود  الّنفس  وعزّة  والّنجاح  والّنخوة  والّشهامة 
وليس  الّذات،  إليجاد  الّذات  حتقيق  وعلى  أبنائه،  وعن  الوطن 
اّدعى  من  يجرؤ  كيف  الّذات.  وجلد  والرُّكوع  واخلنوع  ياع  الضَّ
األبوِّية أن يعقَد اجتماعه في هذه القرية الّنبيلة الواعدة، اّلتي 
احتضنت مئات الّالجئني من القرى املجاورة يوم نكبة فلسطني، 
يتجاسر  وكيف  وغيرها،  ولوبيا  وصّفورية  املجيدل  معلول  من 
«أبونا» بأن يطلب من «أبنائه» اإلخالص ملنتهك حرمات البالد 
واإلخالص للجّالد وخدمته، والوقوف إلى جانب الّظالم والّقامع؟ 
وكيف ُيقِدم على أن يطلَب الّطلب نفسه، من أبناء شعبنا اّلذين 
فرقة العنصرّية واالضّطهاد القومّي؟ إَنّ هذا  يعيشون حتت نير الَتّ
حمة الوطنّية واحلّس الوطنّي والّتآخي  داء يتعّدى قضّية اللُّ النِّ
بني جميع الّطوائف واملذاهب، ألّنه صوت َيُصبُّ في خانة خيانة 
هذا  شرخ  إلى  يدعو  الّدعوة  هذه  فحيَح  وألّن  الُعظمى،  الوطن 
اجلزء احلّي والواعي والّنابض بالعروبة عن قومِه، ونزِعِه من لبِّ 

بِّ، «أمانًة».. قضايا شعبه ونضاله ليودعه في حضن الدُّ
فقبل أن ُيطلب من ابن املجيدل ومعلول وباقي القرى املسكونة 
ُيناجيه  أن  عليه  بلده،  احتالل  جيش  في  يتجّند  أن  واملهّجرة 
ا لتحرير كنيسته من الّدَنس والرِّجس،  ـً ا وجسدّي ـً ئه روحّي وُيعبِّ
بعد أن أصبحت هذه األماكن املقّدسة من أوقاف وأماكن عبادة 
وأديرة مراتع الزُّعران أو اسطبالت للبهائم أو زرائب للّدواب أو 
مخازن للعلف أو أشياء أُخرى. كيف ُميكن لرجل دين أن يدعو 
شبابه إلى حمل الّسالح واالنخراط في جيٍش كان - وما زال 
في  أخرى  شعوب  وتشّتت  وظلم  وعذاب  نكبة  في  الّسبب   -

شرقنا العربّي..
يقفوا  أن  إلى  طائفته  أبناء  يدعو  أن  الّدين  برجل  حريٌّ  كان 
إلى جانب املعّذبني واألشقياء واملظلومني واملضّطَهدين من أبناء 
ُيطالبهم  أن  وعليه  لنصرتهم؛  األخرى  الّشعوب  ومن  شعبهم 
في  يجري  ما  أمام  األيدي  مكتوفي  يقفوا  ال  بأن  ويحّثهم 
ِمنطقتنا من ُظلم وُغنب وإجحاف وعنصرّية واضّطهاد، إذا أرادوا 

ٍة وِعزِّة نفٍس.. أن يعيشوا فوق أرضهم بكرامٍة وحرّّي
علينا أن نتعاضد مع باقي فئات شعبنا العربّي، بجميع طوائفه 
ياٌن َمرُْصوٌص}  ا كَأّنُهم ُبْن ـً ا واحًدا، {َصّف ـً ومذاهبه، ونلتحم صّف
وأن نكون يقظني؛ إّنها فتنة ومؤامرة ُحتاك ضّدنا كشعب ووجود 
أبنائها،  ملصلحة  واألوقاف  املقّدسات  لتحرير  ونتأّهب  عربّي 

إلعادتها إليهم ولعودتهم إليها..

املسرحّية الكوميدّية بواقعنا وحياتنا، عندها املشهد املسرحّي يثير 
ومن  ونفسه.  واقعه  على  يضحك  هنا  ألّنه  اجلمهور،  لدى  الّضحك 
ألّد أعداء الكوميديا الّتكرار، حيث يؤّدي هذا األمر إلى امللل لدى 
اته  اجلمهور. واملسرح املصري الكوميدّي، يعتمد في غالبّية مسرحّي
على الّتكرار، إلى أن ميّل اجلمهور املوقف املُضحك ويتوّقف بالّتالي 
عن الّضحك؛ فإن ضحك اجلمهور في مسرحّية ما جرّاء حركة ما أو 
قول ما، يعيد ويكرّر املمثل احلركة ذاتها أو القول ذاته، حّتى يلعن 

اجلمهور الّساعة اّلتي تورّط وضحك بها.    
بعض  في  جلأ  خاص،  بشكل  الكوميدّي،  املصرّي  املسرح  أّن  كما 
وهنا  اجلمهور؛  إضحاك  أجل  من  أقزام  استخدام  إلى  اته  مسرحّي
بعض  شعور  جترح  وعندما  األشخاص،  لهؤالء  اإلهانة  نسّبب  نحن 
األشخاص تصبح الّنكتة أو يصبح املوقف الكوميدّي لديهم مجرّد 
إهانة وجتريح. وينطبق هذا األمر، أيًضا، على املواقف الكوميدّية ذات 

الّطابع العنصرّي واالستعالئّي جتاه اآلخر.  
وليس بالّضرورة رواج بعض اّلذين يؤدون املقاطع الكوميدّية، داللًة على 
ا راقًيا. فالفّن الهابط، ولألسف، ميكنه أن  ـً أّن هذه املقاطع أصبحت فّن
ا، أكثر بكثير من الفّن اجلاد، فما ينطبق  ـً يحّقق انتشارًا جماهيرّي
على الغناء ينطبق أيًضا على املسرح؛ فالّذوق الفّني لدى الّناس في 
أزمة، وهذا األمر يقودنا إلى اإلسفاف وتقدمي الفّن الهابط من أجل 
املقولة  لنكرّر  أخرى  مرّة   - ولألسف   - نعود  حّتى  اجلمهور،  إرضاء 
الّشائعة، لدى دفاعنا عن إنتاج فنّي هابط «اجلمهور عاوز ِكَده»!!    
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اخلّط  دورة  وطّالب  األهل  وبحضور   ،2013 للعام  العربي  اخلّط  تعليم 
العربّي واألصدقاء ومحّبي هذا الّنوع من الفن، أقيم يوم اجلمعة الفائت، 
ي  معرض للخّط العربّي واحلروفّية لطّالب املرَكز اّلذين درسوا قواعد خطَّ
الفّنان  بإرشاد  حروفّية  لوحات  في  أبدعوا  كما  و«الّنسخ»،  «الرّقعة» 
واخلّطاط كميل ضو.. وقد ُعرضت في قاعة املرَكز 23 لوحة فنّية من 
إعداد الّطّالب: أمير رمضاني، بالل فضايلي، جوليان ضو، رازي ناشف، 

زكرّيا فيصل، كارمن صليبا، هبة فيصل، ويوئيل مارون.
ا  وقد افتتح املعرض رئيس اجلمعّية، الفّنان واخلّطاط كميل ضو، مرّحًب
هذا  على  احلفاظ  وعلى  املرَكز  هذا  أهمّية  على  أّكد  كما  بالّضيوف. 

الّتراث وتطويره لألجيال الّناشئة والكبار.
وقال د. ماجد خمرة (مدير وحدة الّنهوض بالّتعليم العربّي في بلدّية 
بيجهلك»..  بعرفك  ما  العامّية  «الّلي  قرينُتنا  لغُتنا  حيفا): «تقول 
ـ«كاليچرافيا»، إلى أن بدأت أتعرّف  وهكذا كنت شبه أمّي في بحور ال
ّية واإلسالمّية.  على هذا الّنوع من الفّن اإلنسانّي املالزم للحضارة العرب
ظننت  حروفه.  وانحناءات  خطوِطه  تعرّجات  في  باالنخراط  أفكر  بدأت 

أّنها مجرّد «خرابيش»، فأيقنت، مؤّخرًا، أّن هذا األمر يتعّدى ذلك».
وما  وغيرهما،  والزّواج  اإلميان  كسّر  عديدة،  أسرارًا  الديانات  «عرفت 
ـ«كاليچرافيا» بشخص فّنانها وتالميِذه، سوى سّر من أسرار احلضارة،  ال
جاءت لتعكس لنا من خالل رسومها أطباَعنا النفسّية وأمزجِتنا حني 
املعلم/الفّنان،  أّيها  «نحّييك  قائًال:  واختتم  القلم».  أو  الريشة  منسك 
وقبل كّل شيء اإلنسان، ومن خاللك كّل القّيمني على إخراج هذه الّتحف 
إلى حّيز الّتنفيذ، آملني االستمرارّية والّتعاون إلبراز هذا املضمار املكّون 
لُهوّيتنا ونشّد على يد حروفك اّلتي حتًما ستكشف لنا جميع األسرار».

كما شارك اإلعالمّي والكاتب نايف خوري بكلمة هّنأ فيها الّطّالب بهذه 
األعمال الفنّية الرّائعة مشّدًدا على أهمّية املمارسة والّتعليم والّتدريب 
لصقل املوهبة ورجع إلى الوراء مذّكرًا ببدايات الفّنان كميل ضو حيث 
سقطت نقطة حبر على ورقة وبعدها أخذت شكل حروف، حّتى اكتملت 
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ًيا للّطّالب  لوحة. وقال: كانت هناك بداية، ويجب االستمرارّية بها، متمّن

املزيد من العطاء واإلبداع.

من جهته عّبر الّشاعر رشدي املاضي عن فّن كميل ضو، بالقول: «فوّضت 
قصيدتي أن تتعّطر باحلروف كي ال تتعّثر باخلطوات. فوّضتها أن تترك 
الّلهاث وتتمّثل رؤيا تلملم ثوبها أبجدّية تدمن فّنك حّتى الّثمالة. طاقة 
تعبيرّية لونّية وحروفّية تشكيلّية مرتبطة بثقافتنا، باملعنى الّتاريخّي 
البصمة  أّيها  نعم  اجلمالّي..  الّسؤال  ويؤّسس  يبلور  اّلذي  واملعاصر 
ّي». وأكمل قائًال: «كميلي، يا قامة  اإلبداعّية املمّيزة في مشهدنا الفّن
فنّية عالية: قرأتك باصرتي وبصيرتي حروفّية ترسم وترسم كي تعبر إلى 
سراب البياض، حروفّية متمرّد تكسر القلوب اجلامدة، تزاوج بني الزّخرفة 
متكامًال،  ا  ـً ّي دالل ا  ـً ّي تشكيل عمًال  لوحاتك  لتأتي  واخلط،  الهندسّية 
زاخرًا باالنتظام والّتوازن والزخرفّية والّتجريد والّتلوين وحّتى البساطة؛ 
هذا ناهيك عن جناحك في توصيل العبارة الدينّية، اإلجنيلّية والقرآنّية 
ّية ارتقيت بها كفّن متمّيز بني الفنون البصرّية  والّتراثّية.. عناصر جمال
املعاصرة». واختتم حديثه بالقول: «واصل رقصك على إيقاع أوتار احلرف 
نهرًا بال ضفاف، يرسم ما يراه وما ال يراه، حّتى نظّل من سحر فّنك 
ّية، لغة حتتضن صالة الفّن، سماء وطبيعة...». ا للعرب ـً نتحّدر عشاّق
جلهوده  ديب  بشارة  للفّنان  تقدير  لوحة  «كيميديا»  مرَكز  قّدم  وبعدها 
بأغنّيتني:  احلضور  أحتف  واّلذي  املرَكز،  هذا  لدعم  واملشكورة  املتواصلة 

«طلعت يا محال نورها» و«احللوة دي قامت تعجن بالفجرّية».
كما شاركت الّطالبة هّبة فيصل بقصيدة تؤّكد فيها على استعمالنا 
لأللفاظ الّلطيفة مع بعضنا البعض، والطالب زكريا فيصل شارك بتأّمل 

على أهمّية العيش بصدق ومحّبة الّله واآلخر.
وفي اخلتام ّمت توزيع شهادات الّتقدير على الطالب من قبل ذويهم.. وقد 
عّبر األهل عن أهمّية هذا املرَكز والفائدة اّلتي تعود من خالله على أوالدهم.
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صحيح  وهذا  التطّبع»؛  غلب  إّن «الّطبع  يقول  مثل  هناك 
اّلذي  لإلنسان  بالّنسبة  أي  احلّي!  للمّيت  بالّنسبة  فقط 
إليه  يضيف  أن  يحاول  وال  منه،  ويقتات  بطبعه،  يعيش 

شيًئا. وهذا اإلنسان يولد كما هو، وميوت كما هو. 
ولكّن القاضي حني يستجوب املّتهم، يسأله: «ماذا فعلت؟»، 
وليس «ماذا ورثت؟»، وال يحاكمه مبوجب أخالق ورثها، بل 

مبوجب أعمال اكتسبها من املجتمع، ومن إرادته الّذاتّية.
فاإلنسان مثل كرة الّثلج اّلتي تتدحرج على ساحة املجتمع، 
فتلتقط ما يتعّلق بها. وهكذا فإّن احلكم عليه يتناول ما 

علق به، وليس حجمه قبل بدء مسيرته.
وجود  مجرّد  ليس  اإلنسان  أّن  النفسّي  الّطّب  قرر  وقد 
بيولوجّي محكوم بغرائزه، لكّنه كائن اجتماعّي، له عالقاته 

الّشخصّية، وتطّلعاته، واحتياجاته النفسانّية.
ومن  بيئته،  من  يكتسب  ال  اّلذي  اإلنسان  فإّن  ولذلك 
بيئة  في  يعيش  سلبّي،  شخص  هو  الّناس،  مع  معامالته 
مليئة باألمور املتحرّكة والّثابتة، على حني يبقى هو جامًدا 

وكأّنه يعيش في الفضاء، يحّده العدم من كّل جانب.
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الّطبع هو رصيد أعطى لنا منحة، ألّننا أخذناه مّجاًنا.. وكّل 
ما ال تتعب في جمعه، ال تتلّذذ في إنفاقه.

أّما ما نربحه بالّتطبع، نشعر به.. نشعر بوجوده.. نخاف 
عليه.. نحرص على بقائه، ألّنه قطعة مّنا.. ألّنه ثمرة عرق 
جبيننا، وجهدنا؛ وألّنه يقول لنا في كّل حلظة: «هذا ما فعلت».

لذلك، فإّن الّتصرف احلميد، أو الفعل الطّيب، اّلذي يتفّجر 
من التطّبع، هو مستمرّ، ومينح سعادًة ال مثيل لها.
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في رأي املهدي عيد، في كتاب «القضايا املعاصرة»، أّنه إذا 
ا، بعدما ورثت منهما  ـً ّي أردت أن تنسلخ عن والديك نفسان
شكلك، والكثير من مالمحك.. عليك أن تعرف أن التطّبع 

هو أنت، والتطّبع هو ما وُلدت لتحقيقه.
على  الفضل  كّل  لك  لكن  طبعك..  على  لك  فضل  ال 
خير،  من  بك  يحيط  عّما  أخذته  إذا  وبخاّصًة  تطّبعك.. 

ووداعة، وجمال نفس، وكّل قيمة فاضلة.
وإذا كانوا قد قالوا إّن «العلم نور»، فإّن علم الّنفس ينير داخلك، 
فتدخل وترمي كّل ما ال يعجبك من املوروث من الّطباع.
لكّل  وارًثا  والّثقافة،  واملعرفة  العلم  بحر  دخلت  ما  وإذا 
طباعك، فإّنك تتخرّج منه وأنت حتمل طباًعا جديدة.. أي 

تصبح ُمنطبًعا بالّطبع القومي.. فتصبح من صنع يديك.
وعلى الطريق، ال تخاف من أن ُتخطىء.. فإّن عاِلم الّنفس 
األمريكي الدكتور ج.أ. وينتر، يقول في كتابه: «أطلق ما 
بداخلك من قوى الّالوعي»، يكفي أن نقوم بتعديل بسيط 
لسلوكنا. يكفي فقط أن نعيد تقومي أهمّية اخلطأ ومعناه. 
يجب أن نفهم بوضوح أن اخلطأ يعني التعّلم، وأن اخلطأ هو 

طريق حتمي للوصول إلى املعرفة والعلم.
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وجميل  الّطباع  بحلو  الّتطّبع  درب  على  تسير  أن  وقبل 
اخلصال، البد أن تعرف أّن:

«َمن ينتصر على نفسه» وهو تعبير قدمي، يعني االنتصار 
على الّطبع.

«َمن يبقى على الّطبع املوروث» يِعش محكوًما، كمن يحيا 
بأخالق الغير.

لم  ما  التطّبع»،  إلى  الّطبع  يتجاوز  أن  لإلنسان  ميكن  «ال 
املخلصة  رغبته  عن  ويعلن  الّطبع،  بوجود  مسّبًقا  يعترف 

األكيدة في تخّطيه.
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«إّن الّشخص العبقري العظيم ال ميكن أن يكون نسخًة من 
أبيه»، وال بّد أّنه قد قضى على أّي طبع عائلّي ورثه، وذلك 
قبل الوصول إلى الّنجاح. فكّل إنسان عظيم هو كائن قائم 

بذاته.. صنع نفسه بنفسه.
اإلنسان  أّال يرث  أّنه من املستحيل  يوضح الّطب الّنفسّي 
أّي شيء.. ولكّن الّشخص القادر هو اّلذي يبقى على كّل 
ما هو إيجابّي من اإلرث ويتخّلص من كّل ما هو سلبّي في 

طباعه املوروثة.
ّية  الّتلقائ العفوّية  وبخاّصًة  صغار،  ونحن  جتاوباتنا  معظم 
معرفة  ميكننا  الّسن  هذه  وفي  الّسريعة منها، هي موروثة. 
أو متييز ما هو طبع، وما هو تطّبع.. لهدف التخّلص من 

الّطبع، واإلبقاء على الّتطّبع.
إّنها  تخّلفه،  أو  طبعنا  تغّير  في  ا  ـً هاّم دورًا  اإلرادة  تلعب 
 – تستطيع  فهي  لذلك،  ومقاومة.  وضبط،  إيقاف،  قدرة 
كبت بعض امليول، والّسماح لبعضها.. لذا  بجهد كاٍف – 

فما أريد أن أكونه ال يقّل أهمّية عّما أنا هو بالّطبيعة.
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الّناس إًذا أربعة أنواع:
عن  ويكشفون  سجيتهم،  على  يعيشون  الّناس  فبعض 

طباعهم، بخيرها وشرّها.
وبعض الّناس يتجّملون بألوان خفيفة تقّلل من حّدة طباعهم 
املستورة، متطّبعني مبا متليه ضمائر املجتمعات املتحّضرة.

تخفي  اّلتي  واخلداع،  الزّيف  أثواَب  يلبسون  الّناس  وبعض 
طباعهم اخلبيثة حتت أقنعة كثيفة من االّدعاء والكذب.

ا،  ـً حّق يتغّيرون  اّلذين  أولئك  رابع،  نوع  الّناس  من  ويبقى 
فتتحّول طباعهم الّشريرة الدنيئة، إلى طباع سامية رفيعة. 
وتتغّير قلوبهم، فيشّع ذلك على وجوههم صافًيا بال قناع.
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املطلوب من اإلنسان أن يبحث في نفسه عن كّل صفة موروثة 
غير مستحّبة، لينزعها عنه، ويسلخها عن جلده، ويضع 
بها. ويعتّز  يفتخر  يديه،  صنع  من  حميدة  صفًة  مكانها 

املطلوب من اإلنسان أن يتجاوب مع بيئته، ويختار الّصفة 
عمل  أّن  الّنفس  علم  أثبت  فقد  األحسن.  والّطبع  األفضل 
اخلير بدون مقابل أو أّية غاية شخصّية، هو وحده اّلذي يدوم 

ويثمر، ويعود على صاحبه باخلير املُضاعف.
املطلوب من اإلنسان، منك ومّني، أن نفعل مثل اإلنسان األّول، 
أن نتوّجه إلى مصادر احلياة البكر – قبل التلوّث البيئّي – 
لكي ننهل من الهواء، واملاء، والّشمس، والّطيور، والغيوم.. 
بالّصداقة  اإلنسانّي،  األداء  في  بالنعمومة  فنتطّبع  إلخ. 
حساب. دون  من  وبالعطاء  والّدفء،  بالوداعة  والوفاء، 

في  بل  سهالً،  ليس  والصفات،  الّطباع  بحسن  التطّبع  إّن 
غاية الّصعوبة، ألّن سلخ ما ورثناه عن نفوسنا، وإحالل آخر 
يحتاج  فهو  مستحيًال؛  ليس  لكّنه  متعّذر،  أمر  مكانه 
إلى إميان عظيم، وقوّة شخصّية، وإرادة للّتغيير، واعتراف    

صريح باألخطاء.

ُنوَن زِيَنُة  َب مبا أّن األوالد سبب سعادة اآلباء في الّدنيا، كما بّني الّله تعالى {اْملَاُل وَاْل
ا ِإنَّا  رِيَّ ا}؛ فقد بّشرت املالئكة بهم الرّسل وزوجاتهم. قال تعالى {َيا زََك َي ْن اِة الدُّ َي اْحلَ
رُوُه  رَُك ِبُغَالٍم اْسُمُه َيْحَيى}.. وقال تعالى عن ابراهيم (عليه الّسالم) {وَبَشَّ َبشِّ ُن
رَْناَها ِبِإْسَحاَق  َبشَّ َمٌة َفَضِحَكْت َف يٍم}. وقال عن زوجة ابراهيم {وَاْمرَأَُتُه َقاِئ ِبُغَالٍم َحِل

وَِمْن وَرَاِء ِإْسَحاَق َيْعُقوَب}.
ومبا أّن فطرة اإلنسان متيل إلى حّب األوالد، فإّن كثيرًا من الّناس - قدًميا وحديًثا 
- ابتدعوا عادات وتقاليد من أجل الّتعبير عن الفرحة  بهم واستقبالهم،  لذلك 
وضع الّنبّي (ص) الّنظام الّشامل من أجل ذلك، ابتداًء من حلظة الّدخول حّتى 
بنا  يشّب ويشيب. فقال أحدهم: «لو أّن أحدكم أتى أهله قال: بسم الّله، الّلهم جّن
الّشيطان، وجّنب الّشيطان ما رزقنا. فيولد بينهما ولد، فال يصيبه الّشيطان 
أبًدا». ولكّن املؤسف واملؤلم أّن الليلة اّلتي تتكّون فيها األسرة يحتفل بها كثير 
من الّناس باملعاصي وشرب اخلمور والّسفور وإذا رزق اإلنسان مبولود يسن أن يقّدم 
له األهل واألقارب الّتهنئة بالّدعاء املأثور. قال ابن القيم، في كتاب حتفة املودود، 
أن يدعوا له «بورك لك في املوهوب، وشكرت الواهب، ورزقت برّه، وبلغ أشّده». 
وسّن حتنيك الّطفل: هو أن ميضغ ويرطب الّتمر، ثّم وضعه في فم الّصبّي، وعندها 
ترتفع نسبة احلالوة في جسمه. وقد قرأت تقريرًا عن فوائد ذلك، فكتب أحد 
اء أّن املولود عند الوالدة قد تقّل نسبة الّسّكر في جسمه، ّمما قد يعرّض  األطّب
حياته للخطر. فإذا حنك بالّتمر سيرتفع الّسّكر وبشكل متواٍز في جسمه؛ وأّما 

اليوم فُيضاف إلى الّطفل سّكر الچلوكوز. 
(ص)،  الّنبي  إلى  به  أرسلت  غالًما،  سليم  أم  ولدت  ملّا  قال:  عّباس،  ابن  عن 
وحملت معها مترًا، فأتت به رسول الّله (ص) وعليه عباَءة، فسأل: «هل معك 
مترًا؟». فأجابت: «نعم». فأخذ الّنبي (ص) الّتمرات فألقاهّن في فيه، فالكهّن ثّم 
جمع لعابه ففغر فاه فأوجره إّياه، فجعل الّطفل يتلّمظ. فقال رسول الّله (ص): 
شاب  األنصار  في  كان  فما  الّله.  عبد  وسّماه  فحنكه  الّتمر».  األنصار  «حب 
أفضل منه ومن املستحّب كثرة الّدعاء للطفل بكّل خير ينفعه في دينه ودنياه. 
فهذه عائشة زوج الّنبي إذا علمت أّن أحًدا من أهلها وُلد له غالم، لم تكن تسأل غالم أم 
جارية؟ بل تقول خلق سوّي.. فإذا أجيبت بنعم، كانت تقول: «احلمد لّله رّب العاملني».

وقال الّصحابّي معاوية بن قرّة: ملا ولد لي إياس دعوت نفرًا من أصحاب الّنبي 
إن  وإّني  دعومت  فيما  لكم  الّله  فبارك  دعومت  إّنكم  فقلت:  فدعوا،  فأطعمتهم 
أدعوا بدعاء فآمنوا. قالت: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وفي عقله وكذا. 
قال: فإّني ألتعرّف فيه دعاء يومئٍذ. أي وجد أثر الّدعاء في جميع حياته، ألّن 

الّدعاء فيه مجلبة لكّل خير، وفيه شكر الرّحمن اّلذي يزيد. 
قال تعالى {وَلَِئْن َشَكرُْمتْ َألَزِيَدنَُّكْم}. وقد أخبر الّله تعالى أّن من صفات عباد 
رََّة أَْعُنيٍ  اِتَنا ُق َنا َهْب لََنا ِمْن أَزْوَاِجَنا وَُذرِّيَّ وَن رَبَّ ِذيَن َيُقوُل الرّحمن، أّنهم يدعون وَالَّ
احملّبة  اجلّياشة  للمشاعر  نتيحًةَ  يأتي  الّدعاء  وهذا  ِإَماًما}..  ِقَني  ُمتَّ ِلْل وَاْجَعْلَنا 

لألطفال، وفي ذلك قال أحدهم: 
ـاف  ـ ـن الّضع ـ ـن م بناتي إّنهـ ا           ّي حًب ـ ـ اة إل ـ ـ ـ ـد زاد احلي ـ ـ لق
ـاف  ـ ـ أحاذرهّن أن يرين الفقَر بعدي              وأن يشَرْبَن َرنًقا َبعَد صـ
ـاف  رٍم عجـ ـى اجلواري             فتنبو الَعني َعن َك ـ وأن يعرين إن كسـ
ـاف  رَّحمن للّضعاف كـ ـري             وفي ال ـت َمهـ ـ ولوال ذاك َقْد سوَم
ا             وصاَر الّناس َبعدَك في اختالف  ـ َت عّن ْب ـن َلنا إن ِغ ـ انا َم ـ ـ ـ أب

ثّم إّن هذا املولود منذ حلظة والدته ال بّد أن يتعامل معه كأّنه كبير، حّتى ولو 
في األمور اّلتي تعارف عليها الكبار، فهو يرث من حلظة والدته لقول الّنبي: «ال 
يرث الّصبّي حّتى يستهّل صارًخا. قال واستهالله أن يبكي ويصيح أو يعطس. 

وقال: إذا استهّل املولد ورث. وكذلك تدفع عنه زكاة الفطر.
عن ابن عمر، قال: فرض علينا رسول الّله (ص) زكاة الفطر من رمضان على كّل 
نفس من املسلمني، حّر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاع من متر 
أو صاع من شعير. ولكن عند االحتفال بهم يجب االبتعاد عن العادات اجلاهلّية 
ومراعاة ما جاء به الّشرع. وروى عبد الّله بن بريرة عن أبيه، قال: كّنا في اجلاهلّية 
إذا ولد ألحدنا غالم، ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. فلّما جاء اإلسالم كّنا نذبح شاة 
بأسماء  أبناَءهم  يسّمون  َمن  الّناس  من  وكثير  بزعفران.  ونلّطخه  رأسه،  ونحلق 
غريبة عن حضارتنا وعن تراثنا؛ فعلينا االبتعاد عن األسماء اّلتي فيها قسوًة؛ 

وكذلك االبتعاد عن األسماء الغربية. 
الرّحمن  وعبد  الّله  عبد  الّله  إلى  األسماء  أحّب  «إّن  يقول:  (ص)  الّنبي  كان 
املعنى  ذات  األسماء  غّير  وقد  ومرّة».  حرب  وأقبحها  وهّمام،  احلارث  وأصدقها 
الّشديد إلى أسماء لطيفة؛ فقد غّير اسم عاصية إلى جميلة، وغّير اسم حزن 

إلى سهل؛ وذلك ألّن هناك ارتباط وثيق بني االسم واملسّمى.
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يأمل فريق برشلونة في إقناع تياچو الكانترا (صانع ألعاب منتخب إسپانيا 
وأّن  صفوفه،  في  استمراره  على  يعتمد  املستقبل  في  جناحه  بأّن  للّشباب)، 

ا مع بطل دوري الّدرجة األولى اإلسپانّي. ـً بوسعه أن يؤّدي دورًا مهّم
َحزيران  حّتى  الّنادي  مع  عقده  ميّتد  اّلذي  عاًما)،  تياچو (22  برشلونة  ويجّهز 
2015، ليكون خليفة تشاڤي في قلب خّط الوسط. ُيقال إّن الّالعب يشعر 

باإلحباط، ألّنه ال يشارك كثيرًا في املباريات، واجتذب اهتمام أبرز أندية أوروپا 
الغنّية، مثل: تشيلسي ومانشيتر يونايتد. 

يوم  أهداف  ثالثة  سّجل  عندما  واعد،  العب  كصانع  تياچو  سمعة  وتعزّزت 
الّثالثاء، ليقود إسپانيا للفوز على إيطاليا (4-2)، وإحراز لقب بطولة أوروپا 

للّشباب.
ويتمّتع تياچو بنفس إمكانّيات تشاڤي (33 عاًما)، إذ ميكنه فرض سيطرته 
على وسط امللعب، ومترير الكرة بدّقة، وااللتحام بقوّة، إذ يتمّيز بالّسرعة اّلتي 
تساعده على جتاوز منافسيه، كما أّنه ال يزال بوسعه التطوّر والتقّدم، كونه 

صغيرًا في الّسن.
ويسمح أحد البنود في عقد تياچو مبشاركته في املباريات في املوسم واحد، بعد 

رحيله، هذا الّصيف مقابل 18 مليون يورو.
وقال جيرار پيكيه (العب برشلونة)، املتواجد مع منتخب إسپانيا في البرازيل 
للمشاركة في كأس القارّات، إّن األمر يعود إلى الّنادي بإقناع تياچو بأّن برشلونة 

هو املكان األمثل لتطوّره وتقّدمه.
البرازيل  وسط  خط  (العب  مازينيو  ابن  وهو  (إيطاليا)،  باري  في  تياچو  وُلد 

الّسابق) واّلذي فاز مع منتخب بالده في كأس العالم عام  1994.
وشارك تياچو في 15 مباراة في الّدوري مع برشلونة، ولعب مرّتني في دوري 

أبطال أوروپا، وسبع مرّات في كأس ملك إسپانيا.
كما شارك في ثالث مباريات مع منتخب إسپانيا األّول، لكّنه لم ينضم إلى 
تشكيلة الفريق في كأس القارات، ليشارك مع منتخب الّشبيبة، في البطولة 

اّلتي أقيمت في إسرائيل.

ضّم  إلى  حيفا،  مكابي  فريق  الّدوري،  بطل  وصيف  يسعى 
مهاجم «عيروني كريات شمونة»، شمعون أبو حاتسيرا، بدًال 
من وئام عماشة، اّلذي تلّقى بالًغا من املدرّب أريك ِبنادو، على 
أّنه في الئحة «االنتقاالت» وبوسعه الّتفاوض مع فرق أخرى.

الّنادي  مع  عقٍد  على  حتسيرا  أبو  سيوّقع  يبدو  ما  على 
هناك  زالت  ما  ولكن  سنوات،  أربع  ملّدة  األخضر  احليفاوّي 

 r ÒK Ý w  «d ² ½U J « u ÇU O ð
°W ÒOÄË—Ë_« ‚d H « “d Ð√  U Ò¹u Ë√

°WýU ÒL Ž s  Îôb Ð  UH O Š v ≈ «d O ² Š u Ð√
عن  يحسمها  قد  واّلتي  املفاوضات،  في  بسيطة  خالفات 

قريب مالك الفريق، يعكوڤ شاحر.
لقد قّدم مكابي حيفا عرًضا للمدافع ديكل كينان للّتوقيع 
حّتى  مهلًة  طلب  األخير  ولكن  سنوات،   4 ملّدة  الفريق  مع 
يوم االثنني القريب، لهدف دراسة إمكانّية انتقاله إلى إحدى 

الفرق األوروپّية قبل أن يقرّر البقاء في حيفا.

©åfð—P¼ò l�u� sŽ nDKÐ …—u ÒB�«® «dO�²Š uÐ√

جنح املنتخب اإليرانّي، بتحقيق االرتقاء - للمرّة الرابعة في 
تاريخه - لبطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، بعد فوزه 
ّية،  في العاصمة الكورّية (سيئول) على منتخب كوريا اجلنوب

بالنتيجة (0-1).

هذا ويسعى كّل من املنتخَبْني: األردني واملصرّي، االلتحاق بإيران، 
ـ«پالي أوف» احلاسمة. إذ سيشارك كّل منهما في مباريات ال

والّسؤال اّلذي يطرح نفسه: هل سينجح منتخب األردن، ألّول 
مرّة في الّتاريخ، االرتقاء إلى بطولة كأس العالم؟
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إّن هذا االّدعاء ليس صحيًحا.. فعمرك احلقيقّي 
يكمن في صّحتك ونضارتك.. وماذا لو خّيروكي 
في  وجميلة  جّذابة  نضرة،  امرأة  تكوني  أن 
األربعني من عمرها أو شاّبة عليلة «ذابلة» في 

العشرين؟.. وهنا سيكون اختيارِك واضًحا.

5FÐ—_« dLF� bOH*« ÂUF ÒD�«

«بيتا- على  الّشوفان  يحوي  الّشوفان:   
ميكن  واّلتي  للّذوبان،  قابلة  وألياف  چلوكان»، 
الّضار،  الكولسترول  خفض  على  تساعد  أن 

.(LDL) والپروتني الّدهني منخفض الكثافة
مضاّدة  مواد  على  أيًضا،  الّشوفان،  يحوى 
على  تعمل  واّلتي  نوعها،  من  فريدة  لألكسدة، 

احلماية من تصّلب الّشرايني. 
وقد وجد الباحثون أّن تناول 3 غرامات من الّشوفان 
الكولسترول  نسبة  من  للحّد  كفيل  يومًيا، 
و10%.   5 بني  ما  تراوح  بنسبة  الكّلي، 
إّما  تناوله  يتّم  الّشوفان:  تناول  ة  كيفّي  -
بشكل عصيدة أو بإضافة ملعقة كبيرة منه إلى 

الّلنب أو احلليب أو إضافته لسلطة الفواكه.
 

 الكرز: إّن الكرز مفيد في مكافحة العديد 
من األمراض الّشائعة في منتصف العمر، مبا في 
ذلك الّنقرس والتهاب املفاصل، فهو مصدر غّني 

ـ«أنثوسيانني» املضاّد لألكسدة.  بال
يرتبط النقرس مبستويات عالية جًدا من حمض 
اليوريك في اجلسم، واّلتي تشّكل بّلورات داخل 
أعطى  علمّية  جتربة  وخالل  الّصغيرة؛  املفاصل 
الباحثون للمشاركني في البحث العلمّي 200 
غرام من الكرز خالل وجبة الفطور، وأشاروا إلى أّن 
املعدل اّلذي مت فيه التخّلص من حمض اليوريك 

ا. وصل إلى %60 تقريًب
تناول  املفّضل  من  الكرز:  تناول  ة  كيفّي  -
من  كوب  شرب  أو  الكرز،  من  احلبات  بعض 
عصير الكرز غير احملّلى ثالث أو أربع مرّات في 
األسبوع، أو تناوله طازًجا مع الّلنب أو املكّسرات، 
والفوائد  الڤيتامينات  كمّية  استغالل  لضمان 

الضرورّية منه.

حتسني  بني  اللوز  تناول  فوائد  تراوح  الّلوز:   
مستويات الّسّكر في الّدم وخفض الكولسترول. 
فقد كشفت دراسة علمّية جرت على 20 شخًصا 
ا، ملّدة أربعة  ـً ـّ تناولوا 60 غراًما من الّلوز يومي
أسابيع، انحفاًضا بنسبة %9 في الّسّكر في 
يوّفر  أن  ميكنه  الّلوز  أّن  إلى  يشير  ما  الّدم، 
احلماية ضّد أمراض القلب وتصّلب الّشرايني وقد 

يقي من مرض الّسّكري.
الّلوز  اختيار  الّلوز: يجب  تناول  ة  كيفّي  -
غير املمّلح، وغير املقلي، ألّن امللح الزّائد ميكنه 

أن يؤّدي إلى ارتفاع ضغط الّدم.

 «3 ـ«أوميچا  ل ميكن  ة:  ّي الدهن األسماك   
في هذه األسماك أن تساعد على خفض معّدل 
في  تساعد  وقد  الّدم،  وضغط  القلب  ضربات 
الّتقليل من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب. 
متواجدة   «3 دهون «أوميچا  مصادر  أفضل  إّن 
في سمك: الّسلمون واملاكريل والتونة والّسردين 
الّنساء  أّن  علمّية  جتربة  أثيتت  وقد  والرنچة. 

الّلواتي يتناولَن األسماك الدهنّية بشكل منتظم، 
شهدَن أقّل معدل إصابة بأزمات قلبّية..

يجب  ة:  ّي الدهن األسماك  تناول  ة  كيفّي  -
تناول األسماك أربع مرّات على األقل في األسبوع، 
لهدف احلصول على الفوائد املثلى. من املعلوم أّن 
احلرارة  درجات  في  تتالشى   «3 فوائد «أوميچا 
األسماك  طبخ/طهي  املفضل  من  لذا  املرتفعة، 
املفّضل  من  البخار.  بواسطة  أو  هادئة  نار  على 
وذلك  الّسلمون،  مثل  النّيئة،  األسماك  تناول 

للحفاظ على الّدهون املفيدة فيها.

ممتازًا  مصدرًا  البندورة  تعتبر  بندورة:  ال  
ـ«ليكوپني» املضاّد لألكسدة، كما توّفر قسًطا  لل
من احلماية ضّد تكّون وانتشار اخلاليا الّسرطانّية، 

فضًال عن احلماية من تصّلب الّشرايني. 
من  ملل   150 تناول  أّن  األبحاث  أظهرت  فقد 
الّتمارين  من  دقيقة   20 بعد  البندورة  عصير 
الرياضّية، يوفر احلماية ضّد أمراض الپروستاتا 

والرّئة وسرطان املعدة وأمراض القلب، أيًضا.
بندورة: يتّم االستفادة من  ة تناول ال - كيفّي
ـ«ليكوپني» بسهولة  البندورة وامتصاص ماّدة ال

أكبر عندما يتّم طهي البندورة.

 احلليب كامل الّدسم: احلليب كامل الّدسم 
كتلة  انخفاض  مكافحة  في  يساعد  أن  ميكن 

العضالت املرتبط بالتقّدم في الّسن.
احلليب  شرب  أّن  علمّية  دراسة  وجدت  فقد 
يساعد  قد  الرّياضة،  ممارسة  بعد  الّدسم،  كامل 
في ضمان تعزيز كتلة العضالت؛ حيث يحوي 
من  ملغراًما   118 على  الّدسم  كامل  احلليب 
ضرورّي  أمر  وهو  ملل،   100 لكّل  الكالسيوم 
ومفيد لصّحة العظام، فضًال عن مساعدته في 

عملّية تخّثر الّدم.
الّدسم:  كامل  احلليب  تناول  ة  كيفّي  -
ميكن شرب كوب واحد من احلليب كامل الّدسم 
أو  الّصباحّية  احلبوب  وجبة  إلى  أو  اليوم،  في 
ّية، أو إلى الّشاي أو القهوة أو إضافته مع  املسائ

عصائر الفواكهة الّطازجة.

 W|cG��«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒOUB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë ¨WLOK��«Ë W ÒO�B�«

إّن القرض الّسكنّي من أهّم الّصفقات االقتصادّية 
بسبب  أيًضا  ورّمبا  ذلك  من  بالرّغم  حياتنا،  في 
تعقيد املوضوع، ميتنع الكثيرون عن دراسة مسّبقة 
األمر  الّسكنّي،  للقرض  ودقيق  مدروس  وتخطيط 
اّلذي قد يؤّدي بنا الرتكاب إحدى األخطاء الّشائعة 
اّلتي قد تكّلفنا ثمًنا باهًظا، وتسّبب لنا أضرارًا 
إقتصادّية كبيرة؛ لذلك سأقّدم لكم َعشَر نصائح 

في موضوع القروض الّسكنّية:
املناسب  والقرض  كغيركم؛  َلسُتم  أنتم   
عند  بالّضرورة:  يناسبكم  ال  قد  يركم   ِلَغ
اختياركم للقرض الّسكنّي ستكون أمامكم خيارات 
عديدة ومتنوّعة، حيث إّن كثرة اخليارات املوجودة 
إلى  األحيان  أغلب  في  تؤّدي  اليوم  البنوك  في 
الدقيق،  والبحث  املقارنة  التعّمق،  عن  امتناعكم 
لهدف اختيار القرض الّسكنّي األفضل، ألّن األمر 
يجعلكم  ّمما  كبيرين،  ومجهوًدا  وقًتا  يتطّلب 
تختارون قرضكم الّسكنّي بشكل عشوائّي وغير 
املُّتبعة  املسارات  اختيار  إلى  الّلجوء  أو  مدروس، 
والعادية اّلتي يعرضها عليكم البنك، بدًال من أن 

تختاروا القرض املالئم الحتياجاتكم اخلاّصة.
أجل  من  خاص:  شخصّي  ملّف  بناء   
عليكم  لكم،  األنسب  الّسكنّي  القرض  اختيار 
يعكس  واّلذي  خاص،  مالّي  شخصّي  ملف  بناء 
ّية  احلال ومّدخراتكم  مدخوالتكم  ممتلكاتكم،  وضع 
ّية  واملستقبلّية املَُتوَّقعة، حالتكم االجتماعّية احلال
كهذا  ملف  بواسطة  إلخ..  املَُتوَّقعة  واملستقبلّية 
سيكون بإستطاعتكم تقدير قدرتكم على تسديد 
االقتصادّية  إحتياجاتكم  الّشهرّية،  األقساط 
ُمالَءمة  األكثر  املسار  وإختيار  وغيرها؛  ّية،  احلال

لكم أنتم بشكل خاّص. 
عليكم األخذ بعني االعتبار أّن مستشار القروض 
الّسكنّية الّتابع للبنك لن يحاول إعطاَءكم القرض 
األنسب لكم، إّمنا سيعرض عليكم القرض األكثر 
ربًحا للبنك، وهو أمر شرعّي وطبيعّي؛ حيث إّن 
الرّبح  لهدف  أقيمت  مصلحة (עסק)  هو  البنك 

املادّي فقط.
بعيد: في أغلب األحيان قد   فّكروا باألمد ال
نتشّجع الختيار مسار قرض سكنّي معّني، واّلذي 
قد يبدو لنا مريًحا وُمربًحا جًدا؛ ونعتقد في قرارة 
أنفسنا، أّن هذا القرض عبارة عن فرصة ذهبّية ال 
األمر  كون  عن  نتغاضى  أو  ننسى  وقد  ُتعوّض، 
ُمربًحا فقط لألمد القصير، وبصورة مؤّقتة فقط؛ 
حيث إّن عوامل كثيرة مثل: نسبة الفائدة، سعر 
الدوالر، الّتضّخم املالّي (האינפלציה) وجدول غالء 
عوامل  هي  לצרכן)  המחירים  (מדד  املعيشة 
متغّيرة بشكل جذري ودائم. لهذه العوامل الّتأثير 
احلاسم والكبير على كّل أنواع القروض الّسكنّية. 
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لذلك يجب أخذ هذه العوامل بعني االعتبار عند 
أّال  علينا  ولكن  الّسكنّي،  القرض  مسار  اختيار 
ننسى بأّنها ستتغّير حتًما في املستقبل، إذ أّن 
الّصفقة اّلتي قد تبدو لنا ُمربحًة اليوم قد ُتكّبدنا 

خسائر كثيرة بعد عّدة سنوات.
لهذه األسباب من املهم جًدا تخطيط مسار قرض 
كّل  باحلسبان  ويأخذ  «يستوعب»  َمرِن،  سكنّي 
املخاطر اّلتي قد تظهر بسبب تطوّرات وتغييرات 
مستقبلّية قد تطرأ حتًما في املستقبل، من دون 
أن يتسّبب لكم األمر باخلسائر الفادحة أو العجز 
هذه  تؤّدي  وكْيال  الّشهرّية،  األقساط  تسديد  عن 
الّتغييرات في نهاية األمر إلى خسارة العقار بأكمله.  
 اِحذروا من الّتفاؤل املُفِرط: في أغلب األحيان 
يكون املُقَترِض في حالة تفاؤل وسعادة عند إقدامه 
على عقد صفقة شراء املُلك، األمر اّلذي قد يجعله 
يتساهل وال يأخذ احلذر الكافي عند أخذ القرض، 
وقد ال يأخذ بعني االعتبار الّتغييرات املستقبلّية 
حياته،  على  ستطرأ  اّلتي  والّسلبية  ّية  اإليجاب
من  اإلقالة  مثل  املشاكل  أو  واألوالد  الزواج  مثل 
حتدث  األمور  هذه  وغيرها.  املرض  العمل،  مكان 
بشكل يومي للجميع، ولكن أغلب املقترضني ال 
عقد  على  الّتوقيع  حلظة  في  باحلسبان  يأخذونها 

القرض الّسكنّي.
الّسكنّي  القرض  الختيار  بالغة  أهمّية  هنالك 
املالئم لكم، لكي تتمّكنوا من تسديده حّتى وإن 
في  لتسديده  املادّية  مقدرتكم  على  تغييٌر  طرأ 
بأزمة  تورّطكم  عدم  ضمان  أجل  ومن  املستقبل، 
ماّدية أو خسارة املُلك/العقار في املستقبل القريب 

أو البعيد.
 طريقة حساب القسط الّشهري املثالي أو 
املُّتبعة  احلساب  طريقة  لكم:  األنسب  القسط 
اليوم هي تسديد القرض الّسكنّي بأقساط شهرّية، 
الّشهرّي  الّدخل  ُثلث  ا  تقريًب يبلغ  أقصى  بحّد 
أوصي  األحيان  أغلب  في  للزّوجني.  الّصافي 
الّدخل  رُبع  الّشهري  القسط  يتجاوز  بأّال  زبائني 
الّشهرّي، ولكن هذا يتعّلق، أيًضا، مبستوى الّدخل، 
املصروفات والعوامل األخرى. لذلك أوصيكم بشّدة 
والّدخل  للّنفقات  ومنّظم  دقيق  حساب  إعداد 
والّدخل  للّنفقات  َتوَّقع  إعداد  وأيًضا  احلالي؛ 
للسنوات القادمة. بناًء على ذلك، اختاروا القرض 
شهريٍّ  مبلغ  بتوفير  لكم  يسمح  اّلذي  الّسكنّي 
صغيرٍ، حّتى لو كان بضع مئات الّشواقل شهرًيا، 
على  تغيير  طرأ  حال  في  احتياطّي،  كمبلغ 

وضعكم املادّي في املستقبل البعيد أو القريب.
(يتبع)

اختصاصّي قروض عقارّية.



55 2013 Ê«d¹e ÓŠ 21 WF ÔL'«

5.7.13 A n a  H a b b e e t
 –

20:30
   050-3332596

050-2577160
 050-8693199

   

OGGI ÔÂÏ
Mossawa Center



562013 Ê«d¹e ÓŠ 21 WF ÔL'«

تقومي األسنان هو إحدى مجاالت طّب األسنان اّلتي تهتّم بدراسة 
ومعاجلة عيوب إطباق األسنان (Malocclusions)، واّلذي قد 
يكون نتيجة لعدم انتظام األسنان، عالقات الفك غير املتناسبة 

(بني الفكني العلوّي والّسفلي)، أو كليهما.
وأصبحت جسور تقومي األسنان واملكّعبات واألجهزة املستخدمة لهذا 
الغرض، من األمور الّدارجة واملنتشرة لدى الّشباب والّصبايا، وخاّصًة 
في جيل املراهقة.. فهل العالج التقوميّي هو مجرّد عالج جتميلّي؟! 
إًذا  هي  فما  أيًضا؟!  صحّية  طبّية  ألغراض  ضرورّي  عالج  أّنه  أم 
أساليب العالج املّتبعة واحلديثة؟ سأحاول خالل هذه املقالة أن أتطرّق 

إلى هذه األمور وغيرها، بكّل ما يتعّلق بتقومي األسنان.
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فقط.  جتميلّي  عالج  هو  األسنان  تقومي  بأّن  سائد  اعتقاد  هناك 
اجلمالّي  اجلانب  إلى  فباإلضافة  دقيق؛  غير  االعتقاد  هذا  ولكن 
لهذا العالج - واّلذي ال نقّلل أهمّيته ملا فيه من تأثير كبير على 
جودة احلياة وزيادة الّثقة بالّنفس، وتغيير احلياة االجتماعّية - إّال 
أّن الّتقومي له، أيًضا ُبعٌد يتعّلق بصّحة األسنان والّلثة والفم بشكل 

خاص؛ وبالّتالي يتعّلق عموًما بالّصحة العاّمة.
إّن إغالق غير سليم للفّكني، و«تسكيرة» غير صحيحة لألسنان، 
واصطفاف األسنان فوق بعضها البعض قد يؤّدي إلى مشاكل في 
األسنان،  تنظيف  كصعوبة  األسنان،  في  ضرر  وإلى  الفّك  مفاصل 
والتسوّس والتهابات متكرّرة بالّلّثة، إضافًة إلى نزيف الّدم.. لذا 

ّية مًعا. فإّن الّتقومي هو عالج يدمج بني الّضرورة الّصحّية واجلمال

إًذا ما اّلذي يؤّدي إلى أسنان غير مرّتبة، أو إلى ما أطلق عليه 
مصطلح «فوضى األسنان»؟! هناك عّدة عوامل تؤدي إلى ذلك، منها 
ا ما نالحظ أّن لألبناء نفس الصورة اجلانبّية  العامل الوراثّي. فغالًب
التقوميّية  املشكلة  من  ا  غالًب ويعانون  اآلباء،  («بروڤيل»)  لوجه 
ذاتها داخل الفم. كما أّن ذلك يتعّلق، أيًضا، باجلانب الّسلوكّي، 
إذ أّن بعض العادات السّيئة، كوضع اإلصبع أو األقالم في الفّم أو 

قضم أظافر اليدين أو دفع األسنان بواسطة الّلسان بشكل دائم أو 
استخدام مّصاصة األطفال حّتى جيل يتعّدى الّسنة أو التنّفس من 
خالل الفم ال األنف - إثر انسداد ما أو مشكلة في مجرى التنّفس 
وعّضة/«تسكيرة» غير  باألسنان،  إلى اعوجاج  تؤّدي جميعها   -
سليمة! كما أّن للجانب العالجّي غير الّسليم تأثير كذلك، فقلع 
للّسن  مكان  على  احلفاظ  دون  من  مثالً،  املبّكر،  احلليب  أسنان 

الدائمة، قد يؤّدي إلى منو أسنان ُمعوّجة أو أسنان ُمصطّفة.
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عادًة ما يتساَءل األهالي عن اجليل األنسب لبداية العالج الّتقوميّي.. 
اء أسنان نوصي بأن يتّم أّول فحص تقوميّي في عمر  فنحن كأطّب
ـ8 سنوات؛ وليس بالّضرورة أن يشير الفحص إلى بداية العالج،  ال
اتها. ولكن في بعض احلاالت، قد يكون هناك  فلكّل حالة خصوصّي
مختلطة  األسنان  فيه  تكون  عمر  في  حتى  معّني،  تقوميّي  تدّخل 
الفحص  بعد  األحوال،  جميع  وفي  ثابتة)،  وأسنان  حليب  (أسنان 
فقط، يستطيع الّطبيب املعاِلج أن يحّدد برنامج العالج، والعمر 

املناسب للعالج، إن كانت هناك حاجة للعالج التقوميّي أصًال.
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واألنسجة  والّلثة  لألسنان  فحص  عبر  يتّم  اّلذي  الّتشخيص  بعد 
املختلفة بالفم، وفحص مبنى الوجه - األمامّي واجلانبّي - واالّطالع 
ُيظهر  واّلذي  لها،  اخلاص  والّتحليل  اخلاّصة،  األشعة  صور  على 
والتنسيق  احلالة  تشخيص  يتّم  واألسنان؛  الفّكني  بني  العالقة 
برنامج  يحدد  وعليه  واملتعالَج،  املعاِلج  الّطبيب  بني  ما  والّشرح 

وطريقة العالج.
هنالك عّدة طرق عالج، منها الّثابت ومنها املتحرّك، تعتمد على 

مبدأ: القوّة اّلتي تشّغل على األسنان لهدف حتريكها.
ومن أهّم هذه الّطرق: 

األكثر  الّطريقة  وهي   :Straight Wire Technique  •

«مكّعبات»  أو  حاصرات  ثابت،  جهاز  على  وتعتمد  شيوًعا، 
قد  املكّعبات  هذه  بأسالك.  مربوطة  تكون  األسنان،  على  ُتلصق 

تكون معدنّية أو شّفافة مائلة إلى البياض؛ وعلى أساس األسالك 
أخرى،  إلى  عالج  مرحلة  من  االنتقال  يتّم  ُتشّغلها،  اّلتي  والقوى 
وقد يتّم االستعانة خالل مراحل العالج املختلفة بوسائل مساعدة، 
مثل املّطاط (مغاطة)، والّسالسل، والرّفاصات اخلاّصة، وغيرها من 

األجهزة الوظيفّية. 
باملبدأ  الّطريقة  هذه  وتشبه  الّلسانّية:   – الداخلّية  الّطريقة   •
الّطريقة الّسابقة، لكن إلصاق املكّعبات يتّم على اجلانب الّداخلي 

– اللساني لألسنان (من جهة الّلسان).
ّية: هذه الّطريقة تعتمد على قوسّيات شّفافة  • الّطريقة غير املرئ
توضع على األسنان، وبسبب شفافّيتها ال ميكنها رؤيتها. وُتبنى 
هذه القوسّيات بناًء على مسح محوَسب لألسنان، يتّم من خالله 
يتّم  وعليه  احلاسوب؛  على  ونتائجه  للعالج  املختلفة  املراحل  رؤية 
مالَءمة القوسّيات ملبنى األسنان ومراحل العالج لدى كّل ُمعالَج. 
حيث ُتسّلم له مجموعة من القوسّيات يستخدمها، ويتم تبديلها 
من مرحلة إلى أخرى.. وتعتبر هذه الّطريقة احلديثة للعالج، أكثرها 

ّية وأغالها ثمًنا. جمال
في  املُدَمج:   العالج   •
ال  احلاالت  بعض 
بتقومي  االكتفاء  ميكن 
األسنان فقط، إّمنا هناك 
الفّكني،  بتقومي  حاجة 
ما يستدعي األمر إلى 
ويتّم  جراحّي.  تدّخل 
يدمج  بشكل  العالج 

بني تقومي األسنان حسب إحدى الّطرق املذكورة آنًفا، والعالج اجلراحّي 
اّلذي يليه.

سلك  إّما  استخدام  يتّم  العالج  نهاية  مع  أّنه  بالّذكر  اجلدير  من 
أجل  من  الّليل،  ساعات  في  ُيستخدم  متحرّك  جهاز  أو  داخلّي، 
العالج،  إليها  وصل  اّلتي  الّنتيجة  على  واحلفاظ  األسنان  تثبيت 
 - الّداخلّي  الّسلك  وباألساس   - بعضها  استخدام  يستمّر  وقد 

لفترات طويلة.  
ÃöF�« …Òb�

إّن أحد األمور اّلتي ال ميكن حتديدها واجلزم فيها هي مّدة العالج. 
بعضها  وفي  أشهر،  عّدة  العالج  مّدة  تكون  احلاالت  بعض  ففي 
قد  احلاالت  بعض  في  ولذلك  سنوات.  عّدة  إلى  تصل  قد  اآلخر 
أشهر،   3 خالل  باألسنان  والّتغييرات  ّية  اإليجاب الّتطورات  نالحظ 
أهم  ومن  أطول.  فترات  خالل  ذلك  نلحظ  قد  أخرى  حاالت  وفي 
الّصبر  وذووه،  التقوميّي  املعالَج  بها  يتحّلى  أن  يجب  اّلتي  األمور 
وااللتزام بالعالج؛ ألّن هذا العالج يعتبر أحد أطول العالجات في 

طّب األسنان، وقد ال يلحظ التقّدم فيه إّال في مراحل متأّخرة.
°ÆÆbFÐ «Îd
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جيل  في  األحيان  غالب  في  يبدأ  األسنان  تقومي  أّن  من  بالرّغم 
مبّكر، فإّن عدًدا كبيرًا من البالغني ميرون بعالجات تقوميّية أيًضا، 
مبنى  في  التغيير  أّن  إّال  لديهم؛  العالج  طرق  تختلف  ال  حيث 
يكون  معّينة،  حاالت  وفي  ا،  ـً هاّم دورًا  يلعبان  وتطوّرها  العظام 
التوّجه في جيل مبّكر للعالج أفضل، ويساهم في الوصول إلى 

النتائج املرجوّة.
إّال أّن العالج لدى البالغني ممكن، رغم أّنه قد يكون أكثر تعقيًدا، 
إضافًة إلى أّن بعض طرق العالج ال ميكن استخدامها لدى البالغني، 
األحيان  بعض  وفي  الّشيء،  بعض  أطول  العالج  فترة  تكون  لذا 
الّسن،  صغير  املعالَج  بها  يشعر  ال  قد  اّلتي  العالجّية  اإلجراءات 
قد يشعر بها البالغ، إذ أّنها قد تكون غير مريحة له؛ ومع ذلك 
يبقى الّتقومي ممكًنا لدى البالغني حّتى ألولئك اّلذين في سنوات 

ـ50 من عمرهم. ال
وهنا يجب الّتشديد والّتأكيد على أّن احلفاظ على صّحة ونظافة 
األسنان؛  تقومي  عالج  لدى  وخصوًصا  جًدا،  مهّم  والّلثة  األسنان 
فأجهزة تقومي األسنان على اختالفها، ميكنها جتميع بقايا املأكوالت 
الضرورّي  من  لذا  اجلراثيم،  تراكم  إلى  تؤّدي  وبالّتالي  واحللوّيات، 
ّية  جًدا تنظيف األسنان بواسطة فرشاة أسنان خاّصة، وزيارة أخّصائ

نظافة ووقاية األسنان بشكل دورّي، كّل ستة أشهر.
سليم   جلسم  مرآة  واجلميل،  الّصحّي  الفّم  يبقى  الّنهاية  وفي 

ونفسّية معافة.
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ُعرف امللك هيرودوس مبشاريع البناء اّلتي قام بها في أنحاء البالد، 
وقد برزت منها القصور احملّصنة، اّلتي بناها لتكون مخبًأ له بسبب 
خوفه الّدائم على حياته من أعدائه. من بني تلك املواقع جند القصر 
احملّصن  في مسادا األثرّية، اّلذي ُبني على جبل عاٍل (نحو 450 

مترًا أعلى من اِملنطقة اّلتي حتيطه).

 l�u*« a¹—Uð

جدي.  عني  جنوب  كم   25 حوالي  يهودا،  صحراء  في  مسادا  تقع 
ظهر االسم مسادا فقط مرّة واحدة في كتابات يونانّية، من احملتمل 
الوحيد  املصدر  أّما  (מצדא).  القلعة  باآلرامّية  تعني  كانت  أّنها 
اّلذي  متتياهو،  بن  يوسف  املؤرّخ  كتابات  فهو  املوقع،  تاريخ  حول 
يصف املوقع على أّن هيرودوس بناه ليكون مخبًأ له من أمرين كانا 
باملوقع  حّل  ما  نعلم  وال  وكليوپاترا.  اليهود  ثورة  حياته:  يهّددان 
بعد هيرودوس، حيث مييل بعض الباحثني إلى االعتقاد بأّن كتيبة 
احتّلت  ميالدّي،   66 عام  املكان.  استوطنت  الرّوماني  اجليش  من 
مجموعة من اليهود املوقع من اجلنود الرّومان؛ ومنذ ذلك احلني كانت 
اندالع  بعد  الرّوماني.  احلكم  من  الّفارين  للمتمرّدين  مخبًأ  مسادا 
التمرّد اليهودّي ضّد الرومان، كانت مسادا آخر املعاقل اّلتي استولت 
اجليوش الرومانّية عليها في حملتها لقمع التمرّد. في 73 للميالد 
ا.  فرض عليها اجليش الرّوماني العاشر حصارًا استمر 3 أشهر تقريًب
رفض املوجودون في القلعة االستسالم وفّضلوا قتل أنفسهم بعد أن 

جنحت القوّات الرومانّية في اقتحام حتصينات القلعة.
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مسادا  بأّنه  يسّمى «السّبة»  كان  اّلذي  املوقع  على  تعرّف  من  أول 
األثرّية، باحثان لم يزورا املوقع إطالًقا: عام 1838 تواجد الباحثان 
الّشمالي  املنحدر  الحظا  وقد  جدي،  عني  في  وروبنسون  سميث 
عبر  املنطقة  يعاينان  كانا  بينما  مسادا  في  عليه  املبني  والقصر 

اِملْقرَاب (טלסקופ). 
ارتكزت الّدراسات األولى على املسح األثرّي فقط: حيث زار املوقع 
الباحث األمريكّي ڤولكات والرّسام البريطانّي تيبينچ عام 1842، 
وتتالت  عالية.  بدّقة  املوقع  ورسوماتهما  كتاباتهما  في  وصفا  وقد 
و1905  و1875   1851 األعوام  خالل  إليه  والزّيارات  البعثات 
وأبحاث الحقة جرت عام 1932. أّما األبحاث اّلتي سبقت احلفرّيات 
األثرّية األولى فقد بدأت عام 1953 حيث قامت أّول بعثة بالتنقيبات 
آڤي يونا، اڤيچاد،  األثرّيني (أهروني،  بإدارة نخبة من  عام 1955 
وچومتان)، واّلتي إضافة إلى احلفرّيات من عام 1956، أّكدت مكان 

قصر هيرودوس، مكان املخازن واملبنى الغربّي.
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أشارت احلفرّيات األثرّية إلى أّن جميع املباني اّلتي ّمت الكشف عنها 
اقيمت أّبان فترة هيرودوس وليس قبله. وُبنيت مسادا على ثالث 
مراحل: ّمت في املرحلة األولى بناء القصر الغربي ومباني اجلنود. أّما املرحلة 
الّثانية فقد شملت بناء املجمع الّشمالي اّلذي يضم القصر الفخم، 
احلّمام واملخازن. املرحلة األخيرة كانت بناء الّسور اّلذي أحاط القلعة.
وكان مشروع املياه من األعمال األولى اّلتي قام بها هيرودوس، وذلك 
لعدم توافر املياه بشكل طبيعّي في مسادا واِملنطقة القريبة منها. 
وقد ارتكز مشروع املياه على بناء: القنوات لتصريف مياه الّشتاء 
في  املياه  لتجميع  أحواض  ّية،  الغرب اجلهة  في  املجاورة  األودية  من 
أسفل املنحدر الّشمال – غربي،  ومجموعة من األحواض في القسم 

األعلى من مسادا.
اجلهة  عدا  (ما  جهات  ثالث  من  املوقع  أحاط  فقد  الّسور  أّما 
طوله  ووصل  الّشمالّي)  القصر  مع  املنحدر  حيث   – ّية  الّشمال

مزدوًجا،  سورًا  ذلك  كان  م.   1400 إلى 
متر  إلى  الّداخلي  اجلدار  ُسمك  يصل 
أمتار   4 بلغت  اجلدارين  بني  واملسافة 
جدارين  من  مبني  املزدوج  (الّسور 
أبراج  أّما  وخارجّي).  داخلّي   – متوازيني 

احلراسة فُبنيت على أبعاد مختلفة الواحدة عن األخرى، وفًقا ملبنى 
الّصخور الطبيعّية في املوقع واحتياجات الّدفاع عن املكان. تراوح 
مترًا.  90 إلى  أحياًنا  وتصل  مترًا   35 من  األبراج  بني  املسافة 

تواجد في الّسور خمسة مداخل رئيسّية، إضافًة إلى ثالثة أبواب 
داخلّية وقعة في اجلهة الّداخلّية من الّسور واملدخل الرئيسّي، والهدف 

منها املراقبة واحلراسة الّداخلّية. 
مسادا:  في  واألسلحة  الغذاء  مخازن  من  نوعان  ثّمة   – املخازن 
املخازن العاّمة اّلتي كانت بالقرب من القصر الّشمالي، واّلتي تصل 
تلك  استعملت  مترًا.   30 أو   20 إلى  فيه  الغرف  بعض  مساحة 
كانت  (اّلتي  اخلاّصة  املخازن  أّما  والنبيذ.  الزّيت  للحبوب،  املخازن 
مالصقة ألحد املباني مثل القصر أو املبنى اإلدارّي)، فقد ّمت العثور 

على ثالثة مخازن منها، وال نعلم ما هي املواّد اّلتي ّمت تخزينها. 
القصور – تقّسم إلى أربعة أنواع: القصر الّشمالي املبني على 
املدرج الّشمالي بثالثة مستويات مختلفة: العليا كانت غرف امللك 
والّلهو.  للّضيوف  استعملت  والّسفلى  الوسطى  املستويات  بينما 
اليومّي  للّسّكن  معًدا  كان  متر.   4000 مساحته  الغربي  القصر 
ومبنى إدارّي، ويتواجد بالقرب من املدخل الغربّي للموقع. القصور 
على  العثور  وّمت  الغربّي  القصر  من  بالقرب  ُبنيت  اّلتي  الّصغيرة 
ثالث منها متشابهة في الّشكل، استعملت - كما يبدو - ملوّظفي 
البالط امللكي وضّباط اجليش. الفئة الرّابعة شملت املباني املمّيزة 
مثل احلّمام العمومّي اّلذي ُبني إلى جانب احلمامات اخلاّصة الّصغيرة 

الواقعة داخل القصور. 
 6-5 (القرن  البيزنطّية  الفترة  خالل   – ة  بيزنطّي ال الكنيسة 
ميالدّي) استوطن رهبان مسادا. من تلك الفترة جند الكنيسة اّلتي 
عثر عليها ليس بعيًدا عن القصر الغربّي. هدم القسم األكبر منها 
خالل العصور القدمية، ومما تبّقى ميكننا مالحظة أرضّيات الفسيفساء 
شملت  اّلتي  الرّهبان  منازل  تواجدت  منها  بالقرب  زخرفتها.  اّلتي 

الغرف الّصغيرة جًدا. 
من  استيطان  إلى  أشارت  األثرّية  االكتشافات  أّن  إلى  الّذكر  يجدر 
فترات أخرى ال تتعّلق بامللك هيرودوس، نذكر منها الكهوف اّلتي 
تعود للعصر الّنحاسّي (ُقرابة 7500 عام قبل أّيامنا) في أسفل 
املنحدر اجلنوبّي. أّما املكتشفات من منطقة القصر الّشمالي فتشير 
إلى استيطان من العصر احلديدّي (1200 ق.م.)  تابع لفئات من 

الرّحالة اّلذين لم يبنوا في املوقع املباني الدائمة للّسكن.

الصورتان املرفقتان: 
1) غرف املخازن في مسادا.  2) صورة من اجلو ملسادا. 
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حتتفل مبناسبة وتعيش انفعاالت شديدة. قد 
تصغي إلى نصائح صحّية أو تتعّلق بنظام 

غذائّي.. راجع الطبيب ألقّل عارض.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

تعقد  أن  فحاول  جانبك،  إلى  احلظوظ 
بشأن  تفاوض  الفترة.  هذه  في  اجتماعاتك 

مشروع خّالق، وتلعب مخّيلتك دورًا كبيرًا.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

كن متحّفًظا جًدا، فقد تسمع أخبارًا تزعجك 
رمبا، أو تلتبس عليك بعض األمور. ُيحكى 

عن زواج ال يروق لك أو ارتباط يزعجك.

»��ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)

وعملّية  ممّيزة  جتارب  الفترة  هذه  في  توّقع 
ّية قد يكون لها صدى كبير. ِالعب على  شرائ

ورقة الشفافّية والصراحة أثناء املفاوضات.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

نّظم أعمالك ورّتب أوضاعك بهدوء وتأّني. قد 
ّية وتطلق مشروًعا، وتأتيك  تعالج مسائل مال

املساعدات والدعم من بعض املقتدرين.
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ورغم  جديدة..  نظر  وجهة  على  حتصل 
على  حتّثك  تغييرات  تطرأ  فقد  مزاجّيتك 

احلركة، وقد تتلقى معلومات سرّية مهّمة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

أهدافك  نحو  السير  عن  ُيثنيك  شيء  ال 
أّن  إّال  الّنجاح؛  إحراز  أو  اخلدمات  وتقدمي 

عالقتك بإحدى النساء قد تتوّتر جًدا.

»�dIF« (24 تشرين األول - 22 تشرين الثاني)

النقاط  لوضع  املناسب  الظرف  أو  احللول  جتد 
نقاشات  األثناء  هذه  في  تدور  احلروف.  على 

سرّية، ويلعب األصدقاء دورًا في حياتك.

»'Íb (21 كانون األول - 19 كانون الثاني)

إلى  يقف  واحلظ  للتقّدم،  مناسب  الوقت 
بلدان  إلى  األفق  في  سفر  هناك  جانبك. 

بعيدة؛ قد تكون أمامك حواجز كثيرة.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

ستسمع مالحظات جّيدة. وقد تالحق قضّية 
رومانسّية أيًضا. تخفي بعض النوايا وتفّكر 
بسفر قريب، وقد يكون احلديث عن ورشة عمل.

»)u! (19 شباط - 20 آذار)

قد يزعجك بعض املتعاملني أو أحد املقرّبني 
ويسّبب لك املتاعب. تطرح بعض الّتساؤالت 

أو تبحث في شراكة ال بّد من حسمها.

»�uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)

وحتمل  دقيقة  الفترة  هذه  بجديد.  تتورّط  ال 
أحدهم  يحاول  واملناوشات.  اخلالفات  بعض 
التعرّض لسمعتك أو تشويه صورتك، فانتبه.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) Í—U� qOL� Æœ (مدير قسم ال
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W ? ? ? ? Ò�U ? ? ?Ž   U�ö? ? ? ? ?Ž

ÊUÝdFK� W	Uš WKLŠ w
 d�ËË w½uł

 W�—U�  XIKÞ√  wÐdF�«  jÝu�«  w
  ”«dŽ_«  rÝu�  ‚öD½«Ë  nOB�«  qB
  »«d²�«  l�

 W	d
  ÊUÝdF�«  `M9  w²�«Ë  wÐdF�«  jÝu�«  w
  ÊUÝdFK�  W	Uš  WKLŠ  d�ËË  w½uł

 Æ’d³� Ë« W½uKýdÐ ¨”U−O
 ”ô w
 q�F�« dNAÐ “uH�«

∫ u¼ tKF
 rJOKŽ U� q� V×��« ‰ušb�Ë WKL(« w
 W�—UALK�

 bFÐ ¨WÐuKD*« qO	UH²�« W¾³Fð http∫ØØwwwÆoxedosÆcomØjw l�u� v�« ‰ušb�«

 s�  w½Ëd²J�ô« b¹d³�« o¹dÞ sŽ W�—UALK� œu� pKBOÝ qO	UH²�« W¾³Fð s� ¡UN²½ô«

 bMŽË  d̈�ËË  w½uł   UłUł“  ¡«dý  ÆV×��«  w
  W�—UALK�  œuJ�UÐ  ÿUH²Šô«  «bł  rN*«

 l�u� v�« Èdš√ …d� ‰ušb�« pOKŽ ¡«dA�« bFÐ  ¨lO³�« …—uðUHÐ ÿUH²Šô« s� b�Qð ¡«dA�«

 r�—  qO−�ð V×��«  v�«  ‰ušb�«  vKŽ jG{«  Øhttp∫ØØwwwÆoxedosÆcomØjw
 Æ…—uðUH�« r�—Ë œuJ�«¨W¹uN�«

 UL�Ë  WOK	_« …—uðUH�«Ë W�—UA*« œu� —UNþSÐ ◊ËdA� …ezU'« Âö²Ý« Ê√ Ád�cÐ d¹b'«

©ÆŸÆŸ®                                                                           Æ…bŠ«Ë …d* „«d²ýô« Ê√ vKŽ b¹bA²�« UMLN¹

øCoca Cola Club ? K� «u²K−Ý

  r�—UE²½UÐ fO�½d
 dO¼“

WOÐU³A�« WO�UH²ŠôUÐ

œö³�« w
 d³�_«

 Coca Cola Club  w
  tO�≈  ÂULC½ö�   fO�½d
  dO¼“  r�uŽb¹

 Æ …d	UM�« UOM¹œ—Uł ‚bM
 w
  Ê«d¹eŠ 27Ë 26 w�u¹ p�–Ë

≠ôu�  U�u�  W�dý  rOIð  w�«u²�«  vKŽ  WM�K�  t½«  Ád�cÐ  d¹b'«

 ÆwÐdF�« jÝu�« w
 »U³AK� …dO³� WOHO	 WO�UH²Š« qOz«dÝ«

 ¡wK� dO³� qHŠ sŽ Y¹b(« —Ëb¹ ø Coca≠Cola CLUB  ? �« u¼ U�

 »u³;« ÊUMHK� WOzUMž ÷ËdŽ   ̈»UF�_« s� b¹bF�« ¨…dO¦*«  UO�UFH�UÐ

 w
 ÂUIOÝ qH(« ¨ PłUH*« s� b¹bF�« v�≈ W
U{ùUÐ fO�½d
 dO¼“

Æ©uO½u¹® Ê«d¹eŠ 27Ë 26 ° jI
 5�uO�Ë …d	UM�«– UOM¹œ—Uł ‚bM


 Coca  w
  W�—UALK�  ‰ušb�«  d�«cð  vKŽ  qB×½  nO�

Cola CLUB
http∫ØØwwwÆcocacolaclubÆ  ∫X½d²½ô«  l�u�  v�«  qšb½

https∫ØØwwwÆfacebookÆ  „u³�OH�«  W×H	  v�≈  Ë√   coÆil
 tKO	UHð  qšb Ô¹  Ê√  „d²A*«  vKŽ  ÆcomØcocacolaAs7ab
 ? �«  WO�UFH�  lÐU²�«  wHðUN�«   U�b)«  e�d�  s�  »ËbM�  ÂuIOÝË

 tOKŽ  «–U0Ë  Àb(UÐ  t�öŽ≈Ë  tÐ  ‰UBðôUÐ  Coca≠Cola Club
  U�b)«  e�d0  ‰UBðô«  rJMJ1  qO	UH²�«  s�  b¹eLK�  ÆœËe²¹  Ê√

073≠2242204  r�— nðU¼ vKŽ Coca≠Cola Club? �UÐ  ’U)«

cocacola@kapaimÆcoÆil w½Ëd²J�ô« b¹d³�« ‰öš s� Ë«

©ÆŸÆŸ®

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®

°oKDMð å“b�U½Ëb�U�ò s� nOB�« WKLŠ

å„—UáÝ XO�dçýò …—UOÝ 60
°Âu¹ q� w
 …bŠ«Ë …—UOÝ vKŽ V×ÝËÆÆ

 XO�dçýò …—UOÝ vKŽ V×��« Íd&Ë …b¹bł …QłUH0 å“b�U½Ëb�U�ò œuFð nOB�« «c¼

°Âu¹ Òq� w
 …bŠ«Ë å„—UáÝ

°°…—UOÝ 60 qL−*UÐ

ø„d²A½ nO�

Æ©¡«d ÒA�« WLO� V�Š® d¦�√ Ë√ bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë ¨UNðUHŽUC�Ë 
™
ÆÃÆ‘ 4290

 ?Ð «Ëd²ý«

°WHŽUC� “u
 WO½UJ�≈ l� bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë åUJ¹d�√ êOÐò WK�KÝ s� W³łË «Ëd²ý«

  5O�U²�« 5�uO�« ‰öš Ë√ ¡«dA�« Âu¹ w
 l�u*« «uKšœ√

 5�% vKŽ UMðbŽU�* …dOB� WK¾Ý√ 3 sŽ «u³Oł√ ¨rJM� VKDÔð WO
U{≈ qO	UHðË k(« r�— «uKšœ√

ÆV¹dI�« V×��«  w
 «uKšœ«Ë “̈b�U½Ëb�U� w
 …—U¹e�« WF²�

 l�u� «uKšœ√ WO
U{≈ qO	UH²�

ÆrJO�≈ V¹dI�« “b�U½Ëb�U� Ÿd
 «Ë—Ë“ Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil
°lOL−K� ÕU−M�UÐ

WKL(« ÂUEM� l{Uš ™

©ÆŸÆŸ®

WOHOB�« WKDF�« ·—UA� vKŽ

 b� À«bŠ_«Ë ‰UHÞ_« s� ©1200® w�«uŠ ∫„Ëd¹ —Ë√

nOB�« «c¼ ‚dÞ Àœ«uŠ w
 WÐU	û� Êu{dF²¹
 Ê√ ¨W¹e�d*« ¡UBŠô« …dz«œ sŽ …—œUB�«  UODF*« vKŽ …bL²F*« ¢„Ëd¹ —Ë√¢WOFLł  UODF� s� œUH²�¹

 w
 WÐU	û� ÎU¹uMÝ Êu{dF²¹ ©ÎU�UŽ 19 – dH	® W¹dLF�« W¾H�« s� ÎUŁbŠË ÎöHÞ ©197® Ë n�√ t�ÒbF� U�

 WK ÒB×� u¼ r�d�« «c¼ Ê« ÎULKŽ – »¬Ë “u9¨Ê«d¹eŠ ∫WOHOB�« WKDFK� WŁö¦�« dNý_« ‰öš Êb*UÐ Àœ«uŠ

Æ2012 – 2003 5Ð U� …—œUB�«  UODF*«

 W¹œ«bŽù«Ë W¹u½U¦�« ”—«b*« s� cOLKð ÊuOK*« nB½Ë ÊuOK� WÐ«d� WOHOB�« WKDF�« v�≈ Ãd�OÝ ÂuO�«

 w
  5ÐUB*«  œbŽ  w
  ŸUHð—«  WOHOB�«  WKDF�«  ‰öš  √dD¹  ¨   UODFLK�  ÎUI³ÞË  Æ5ðU�³�«Ë  WOz«b²Ðô«Ë

ÆW³O³A�«Ë À«bŠ_«Ë œôË_«Ë l Ò{d�« ‰UHÞ_« ◊UÝË√ w
 W	UšË ¨‚dD�« Àœ«uŠ

 ¨v²
Ë ÎUŁbŠË ÎöHÞ ©297® w�«uŠ »UB¹ ÂUŽ q� s� »¬Ë “u9 ¨Ê«d¹eŠ ∫WŁö¦�« dNý_« wH
 ¨‰ÒbF*UÐË

 18% W³�MÐ WG�UÐ …œU¹“ wMF¹ «c¼Ë ¨v²
Ë ÎUŁbŠË ÎöHÞ ©252® WM��« dNý√ w�UÐ w
 ‰bF*« mK³¹ ULMOÐ

Æ‚dD�« Àœ«u( U¹U×{ nOB�« dNý√ ‰öš ÊuFI¹ s¹c�« œôË_« œbŽ w


 ÎULz«œ  q²% qOz«dÝ≈  ÊUÐ  ¢̈„Ëd¹ —Ë√¢ WOFL' ÂUF�«  d¹b*«  ¨·«uÐ«  qOzuLý ÕÒd	 ¨‚UO��«  «c¼ w
Ë

  UDK��« vKŽ Vłu²¹Ë ¨‚dD�« Àœ«uŠ w
 œôËô«  UÐU	« YOŠ s� W�bI²*« ‰Ëb�« 5Ð s� v�Ëô« W³ðd*«

 rNłËdš qO³� W	UšË ¨ W³O³A�«Ë À«bŠ_«Ë œôËú� Ÿ—«uA�« w
 WM�UJ�« dÞU�*« ÊQAÐ WOŽu²�« nO¦Jð

 WOLOKF²�«  r¼dÞ√  Ã—UšË  rN�“UM�  Ã—Uš  Îô«uÞ   UŽUÝ  ÊuCI¹  rN½«  YOŠ  ¨WOHOB�«  WKDF�«  v�«

 w
 Êu½UI�« oO³Dð w
 U¼œuNł “ÒeFð Ê« W�Ëb�«  UDKÝ vKŽ Vłu²¹ p�– v�≈ W
U{ùUÐË Æ©rNÝ—«b�®

Æ‰u×J�« dOŁQð X%  «—UO��« …œUOIÐ »U³A�« 5IzU��« ÂUO� ÊËœ W�uKO×K� üNK�« s�U�√

 WKDF�« ÊuCI¹ s¹c�« œôË_« p�c�Ë ¨WOHOB�« WKDF�« ‰öš À«bŠ_«Ë œôËú� …—uDš d¦�_« w¼ ”bI�«

 ‚dÞ Àœ«uŠ w
 ÎUŁbŠË Î«b�Ë ©97® VO	« ¨2012  ÂUF�  WOHOB�«  WKDF�«  ‰öš °dDš w
 ≠U¹d³Þ w


 «b�Ë  Êu�LšË  bŠ«Ë  WKDF�«  fH½  ‰öš  VO	√  VOÐ«  qð  w
Ë  ÆÊöO²�  rNMOÐ  s�  ¨”bI�«  w
  XF�Ë

 w
Ë ÆbŠ«Ë qO²� rNMOÐ s� ¨ÊuŁöŁË WO½ULŁ l³��« d¾Ð w
Ë ¨ÊuFÐ—√Ë W²Ý VO	√ UHOŠ w
Ë ÆÎUŁbŠË

Æ2011 ÂUF�« WKDŽ ‰öš ÎUŁbŠË Î«b�Ë ÊËdAŽË WO½ULŁ VO	« U¹d³Þ

 qJAð rNðUÐU	« W³�½Ë ¨‚dD�«  Àœ«u( ’Uš wzUM¦²Ý« qJAÐ W{dF� W¾
 r¼ ÊU³A�«Ë œôË_« Ê«

 q ÒJA¹  ¢̈„Ëd¹  —Ë√¢   UODF*  ÎUI
ËË  ÆqOz«dÝ«  w
   U�dD�«  vKŽ  ÊU�ú�  WO�Ozd�«  q�UA*«  s�  …bŠ«Ë

 s¹c�« …UA*«Ë …—U*« œôË_« œbŽ Ê« UL� ¨‚dÞ Àœ«uŠ w
 «u³O	« s¹c�«  «—UO��« »U�— lÐ— w�«uŠ œôË_«

ÆlHðd� – Àœ«u(« w
 ÊuÐUB¹

  ôUL²Š«  lHðd²
  ¨rNOL×¹ —UÞ«  Ã—Uš œôË_«  ÊuJ¹ U�bMŽ ¨nOB�«  dNý√  ‰öš Î«¡uÝ l{u�«  b²A¹Ë

Æ‚dÞ Àœ«uŠ w
 rN²ÐU	«

 ÊU�_UÐ W	Uš WDA½√ Î̈UC¹√ ÂUF�« «c¼ ¨„Ëd¹ —Ë√ WOFLł rEMð ¨œôË_« W¹ULŠ vKŽ …bŽU�*« qł« s�Ë

 ÊU³ý s¹býd� l� ÊËUF²�UÐ ¨œö³�« ¡U×½« w
 WOz«b²Ðô« ”—«b*« cO�öð s� ·ôô« qLAð ¨ U�dD�« vKŽ

Æ·—UF*« …—«“u� WFÐU²�« ¢̀ KOý¢W³Fý s�

 v�« ÊuðQ¹ Î̈U�UŽ 17≠13  5Ð U� r¼—ULŽ« ÕË«d²ð »Uý býd� ·ô¬ WFÐ—« w�«uŠ WKL(« ÁcN� bM−²¹Ë

 W	UšË  ¨ U�dD�«  vKŽ  —c(«  Ÿu{u�  w
   «œUý—«  Êu�bI¹Ë  ¨WKDF�«  s�  v�Ë_«  ÂU¹_«  w
  ”—«b*«

 ¡U×½√ w
 WÝ—b� w²¾� w
 Òn	 ·ô¬ …dAŽ w�«uŠ w
 ÊuLKF²¹ s¹c�« ¨lÐ«Ëd�«Ë Y�«u¦�« ·uH	 cO�ö²�

ÆcOLKð n�√ w²¾� ≠WKL(« Ác¼ —UÞ« w
 r¼œUý—« r²OÝ s¹c�« cO�ö²K� w�ULłô« œbF�« »—UI¹Ë Æœö³�«

 sÞu*«Ë  ¢̀ KOý¢  W³Fý  w
  WÐUA�«  …œUOI�«Ë  5�UC*«  r��  d¹b�  ¨Ê«bO
«  Ê«œ  ‰U�  ‚UO��«  «c¼  w
Ë

 ÊËbýd*« —d� WOHOB�« WKDF�« v�« rNłËdš —u
¢∫·—UF*« …—«“Ë w
 ©„œöÐ ·dŽ« ∫Ë√ – ¢œö³�« W
dF�¢®

 ”—«b*«  w
  …UO(«  vKŽ  ÿUH(«Ë  …U−M�«  Ÿu{u�  w
  W�uA�  WLO�  WDA½√  rOEM²�  ŸuD²�«  »U³A�«

 ≠Ÿ—«uA�« w
 WM�UJ�« dÞU�*« ÊQAÐ cO�ö²�« wŽË …œU¹“ v�« W
œUN�«  UO�UFH�« Ác¼ lL&Ë ÆWOz«b²Ðô«

 W�—UA*«  ÕË—  ÒwLMOÝ  lÝ«u�«  qLF�«  «c¼  Ê«  w
  ÍbMŽ  Òpý  ôË  ÆwB�A�«  ¡UDF�«Ë   U¹b×²�«  5Ð  U�

°¢s¹dšü« …UOŠ –UI½« qł√ s� ≠W³O³A�«Ë À«bŠ_«Ë cO�ö²�« `�UB� WOB�A�« WO�ËR�*«Ë

  ∫ÊU�ú� WOÝUÝô«  ULOKF²�« s� œbFÐ Â«e²�ô« V−¹ ¨Âö�Ð WKDF�« ¡UC� qł√ s�Ë

 ≠WKŠ— Ë« …dHÝ q� ‰öš ¨rN½«“Ë√Ë r¼—ULŽ_ VÝUM*«  ÊU�_« bFI� w
 œôË_« jÐ— vKŽ ’d(« V−¹

ÆUN�uÞ ÊU� ULN�

 …cIM�  …«œ√  UN½«  X³Ł  w²�«  …–u)«  l{Ë  vKŽ  ’d(«  V−¹  ¢̈”bOKÐd�Ëd�«¢  Ë«  Wł«—b�«  »u�—  ‰öš

 WÐdC�« dŁ√ ¢o¹dHð¢ Ë« ¢l¹“uð¢ v�« ÍœRð ÎUOKLŽ w¼Ë ”√d�« s� ÎôbÐ WÐdC�« h²9 UN½« –« ¨WO�«ËË

Æ©…–u)« WŠU��® UN²ŠU�� q� vKŽ

 ©¢·uHJ�«¢®   «“UHI�UÐË  ¨5²³�dK�  ‚«uÐ  œËe²¹  Ê«  Wł«—b�«  V�d¹  U�bMŽ  b�u�«  vKŽ  Vłu²¹  ¨p�c�

ÆÎUC¹√ ¡uCK� W��UF�« fÐö*«Ë ¨¡uC�«  U��UŽË

ÆWł«—b�« V�«— W¹ƒ—  ôUL²Š«Ë  UO½UJ�« …œU¹e� p�–Ë

 WH	—√Ë ¨  Uł«—b�UÐ ’U)« —U�*« q¦� ¨jI
 WM�ü« s�U�ô« w
 Wł«—b�« »u�— vKŽ ’d(« V−¹ p�c�

ÆW�UF�« oz«b(«Ë ¨Ÿ—«uA�«

 jI
 Ÿ—UA�« —u³Ž V−¹ p�c� ¨Ÿ—UA�« W
UŠ sŽ Î«bOFÐ ¨nO	d�« vKŽ s�ü« dO��« vKŽ …dÐU¦*« V−¹

©ÆŸÆŸ®                       ÆÂöE�« w
 dO��« ‰öš ¡uCK� W��UŽ Ë« ÊuK�« W%U
 fÐö� ¡«bð—«Ë ¨…UA*« d2 vKŽ

°Orange w
 —UŠ nO	

ÆÆœËbŠ Í√ ÊËœ s� ÀÒb×²½Ë ¨U Î¹dNý ÎöJOý 70
 VÝUMð WOKzUF�«   ôUBðô« Â“—Ë  U�bš ‰öš s�  PłUH*« s� b¹bF�«  Orange  ÕdDð UNðœUF�

 lOLł  wIKð   …eOL*«  WKL(«  `O²ð  YOŠ  Æ…—uD²�  VO�UÝ√Ë  WO*UŽ  dO¹UF0  szUÐe�«   UłUO²Š«

 UNO
  U0  WO²O³�«Ë  W¹uK)«  ‰UBðô«   U�b)«  qLAð  ¨…bŠ«Ë  …—uðU
Ë  …bŠ«Ë  W�“—  sL{   U�b)«

  ôUBðô«   UIH½  s�  qKIðË  œb'«  5³�²MLK�Ë  !«—Ë«  szUÐe�«  lOL'  výUL²ð  X½d²½ô«   U�bš

ÆWOKzUF�«

 „«d²ýô« qLAð – dNý√ 6 …b* jI
 qIOý 70 dF�Ð  ôUBðô« W�“— v�≈ 5LCM*« szUÐe�« l²L²�¹

 Ë  b¹b%  ÊËbÐ   U*UJ�  W�“dÐ  w²OÐ  nðU¼  Ë   Unlimited  b¹b%  ÊËbÐ   U*UJ�  W�“dÐ  ÍuK)«

Æ15MG WŽd�Ð w²OÐ X½d²½«

 ÍuK)«  „«d²ýô«  u¼Ë  wK	_«  ÁdFÝ  v�≈  —U�*«  Y¹b%  r²OÝ  “UO²�ô«  s�  dNý√  6  ¡UN²½«  Èb�Ë

           15MG  WŽd�Ð  w²OÐ  X½d²½«  Ë  b¹b%  ÊËbÐ   U*UJ�  W�“dÐ  w²OÐ  nðU¼Ë  qIOý  95  dF�Ð

ÆqIOý 71 dF�Ð

Mobile Broadband   U−²M�Ë wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� WO�dý ÂöÝ —Uý√ ‚UO��« «c¼ w
Ë

 lOLł  ¡U{—≈Ë  szUÐe�«  lOLł  l�  VÝUM²²�   ôUBðô«  Â“dK�   öL×Ð  ULz«œ  oKDMð  orange  Ê√

  U�bš nK²�* W−�b� W�“— szUÐe�« lOL' orange `O²ð WKL(« Ác¼ ‚öD½« l�Ë ¨rNðUłUO²Š«

 s� ÎUC¹√ d
uð Ë pKN²�LK� qC
√ u¼ U� ÂbI²� —ULC*« «c¼ w
 …—uD²*« ‰uK(« Z�bð  ôUBðô«

 —UFÝQÐ œU³¹_«Ë ÊuHð—UL��« …eNł√ s� WKOJAð ÎUC¹√ ÷dFð WKL(« Ê√ ·U{√Ë ÆW¹dNA�«  UIHM�«

 Æ5JKN²�*« W
U� VÝUMð W¹UGK� W¹dG�

 u¼ U� .bIð w
 5JKN²�*« W�bš vKŽ qLF�« w
 UN−N½ w
  Orange—«dL²Ý« Ê√ WO�dý `{Ë√Ë

 ¡UIð—ô«  w
  r¼U�ð  Ê√  UN½Qý  s�  w²�«   öL(«  ‰öš  s�  rNF�  ‰UBð«  vKŽ  ¡UI³�«Ë  ëO2Ë  b¹bł

 Æ UłUO²Šô« WO³K²� W�bI*«  U�b)« …œuł Èu²�0

 UMF�u� d³Ž Ë√ ¨ Orange  lO³�«Ë W�b)« WDI½ v�≈ tłu²�« rJMJ1 ¡«dA�«Ë qO	UH²�« s� b¹eLK�

©ÆŸÆŸ®                                                                                                ÆwwwÆorangeÆcoÆilØar  ∫X½d²½ô« vKŽ
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