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H a i f a

أشهر  خمسة  منذ  اإلسرائيلّية  احلكومة  أقرّت   ≠ åUHO�ò q�«d*

وبناء  حيفا،  ميناء  في  وطويل  جديد  مسار  بحفر  قرارًا  ونّيف، 
كاسر أمواج جديد في خليج حيفا. وقد أقرّت احلكومة هذا القرار 
التخطيطّي في خارطة هيكلّية قطرّية رقم 13 - ب (תמ"א 13 – 

תוכנית מתאר ארצית 13) في وزارة الداخلّية.

وكان قد قّدم مهندس بلدّية حيفا، أريئيل فطرمان، إعتراضاته على 
هذا املشروع الّتخطيطّي، واّلتي بغالبّيتها اعتراضات تقنّية هاّمة، 

ولكّنها ليست جوهرّية.
وقد مثلت كتلة «اجلبهة»، هذا األسبوع، برئيس كتلتها في املجلس 
في  الّتحقيقات  جلنة  رئيسة  أمام  عبُده،  هشام  املهندس  البلدّي 
االعتراضات على تخطيط امليناء، احملّققة اخلاّصة رننا يارديني، واّلتي 
ُعّينت من قبل وزارة الداخلّية، لسماع اإلعتراضات التقنّية والبيئّية 
وغيرها، من قبل مهندس البلدّية وأعضاء البلدّية وسّكان مدينة حيفا.

وشاركت في هذه اجللسة، أيًضا، كتلة «اخلضر» في مجلس البلدّية، 
املمّثلة برئيسها شموئيل چيلبهارط؛ هذا ولم تشارك أّية كتلة أخرى في  
بلدّية حيفا في هذه اجللسة الهاّمة بتقدمي االعتراضات والّتداول فيها.

وبعد سماع اعتراضات مهندس البلدّية التقنّية املفّصلة، طرح رئيس 
من  اجلديد  املسار  هذا  بناء  على  الكتلة  اعتراض  «اخلضر»  كتلة 
امليناء في شرق خليج حيفا، من دون إدراج شرط أساس إلخالء امليناء 
البلدة  يخنق  القدمي  فامليناء  حيفا!  بحر  شاطئ  من  القدمي  الغربّي 
املتوّسط  البحر  إلى  الوصول  من  الّسّكان  ومينع  حيفا  في  التحتا 
مثلما يصله أهل برشلونة مثًال في إسپانيا من داخل البلد! كما 
حّذر من حفر قاع البحر في هذا املسار من دون تخطيط جّيد، ما 

ـ«كريوت» في شمال حيفا. مينع وصول الرمل إلى شواطئ ال
وقّدم املهندس هشام عبُده إعتراضات الكتلة األساسّية، ليس على 
احلفاظ  على  حرصه  مع  للميناء،  الّشرقّي  اجلديد  املسار  تخطيط 
غير  اليمينّية  االقتصادّية  احلكومة  خطط  على  بل  البيئة،  على 

األسماك  صيد  مراقبو  ألقى   ≠  åUHO�ò  q�«d*

على  القبض  الّسواحل  وشرطة  الزّراعة  وزارة  في 
املقّطع  نهر  مرسى  في  شباكه  ألقى  أسماك  صّياد 
وبعد  الّسمك.  صيد  يحظر  حيث  («الكيشون») 
في  محفوظ  (االسم  الصّياد  هذا  مع  التحقيق 
ملّف الّتحرير)، تبّني أّنه كان قد اعتقل في الّسابق    
بذات الّتهمة. وكشفت التحرّيات عن أّن الصّيادين 
يلقون شباكهم في األماكن احملظورة ألّن املياه ملوّثة 
جًدا، ولذا فإّن تناول األسماك من هذه اِملنطقة تشّكل 
الّصيد  مراقبو  ويشتبه  اإلنسان.  صّحة  على  خطرًا 
الرقابة،  عيني  من  أفلتوا  الصّيادين  من  عدد  بأّن 
األسواق  إلى  املسمومة  أسماكهم  إدخال  من  ومتّكنوا 

لبيعها بأسعار زهيدة(!!).
وتتكاثر في هذه املياه امللوّثة أسماك البوري بحيث 
ويبرّر  كيلوغرامات.  ثالثة  إلى  الّسمكة  وزن  يصل 
هذه  يبيعون  ال  بأّنهم  فعلتهم  الصّيادون  هؤالء 
كطعم  حلمها  يستخدمون  بل  الّسوق  في  األسماك 
الصطياد أسماكهم من البحر الواسع. ويعود حظر 
إلى  («الكيشون»)  املقّطع  نهر  مِنطقة  في  الّصيد 
تراكم الّسموم واملواد الكيماوّية اخلطيرة على صّحة 
اإلنسان، واّلتي جتّمعت على مّر الّسنني املاضية من 
ّية وتعيش فيها  فضالت املصانع الكيماوّية والپترول

‚«u Ý_« w  è u L  „U L Ý√ lO Ð s  èO A)«

املدينة،  في  الّشرقّي  اجلديد  امليناء  باستغاللها  والواضحة  املبّيتة 
لهدف حتويله إلى ميناء خاّص؛ بينما عّمال امليناء املنّظمون في 
ا إخالء ميناء حيفا القدمي - كما تقرّر  ـً ّي امليناء القدمي، يرفضون كل

في املجلس البلدّي - ألّنهم بذلك سيفقدون مكان عملهم!
امليناء  حتويل  مبنع  يارديني،  واحملّققة  الّتحقيق،  جلنة  عبُده  وطالب 
اجلديد إلى ميناء خاّص؛ حيث اعتمد في هذا الّطلب على طلب 
رسمّي قّدمه ممّثل العّمال في امليناء إلى الّنقابّي بنيامني چونني. 
كما انتهز عبُده فرصة إسماع اإلعتراضات أمام إدارة ميناء حيفا، 
فهاجمها وانتقدها بشّدة على سياسة الّتمييز اّلتي تّتبعها ضّد 
العرب، بعدم تشغيلها أّي عربي داخل امليناء؛ قائًال: «إّن 12% 
من سّكان مدينة حيفا هم من العرب، وال يستطيعون دخول امليناء 
في حيفا والعمل فيه! ملاذا؟! أطالب بتغيير جذرّي وفورّي لسياسة 

تشغيل العمال في امليناء، ودمج العمال العرب فورًا».
اجلديد  امليناء  حتويل  كيفّية  عن  ياردينا  احملّققة  تساَءلت  وعندما 
إلى ميناء خاص، أجاب عبُده: عندما يكون هدف أصحاب االمتياز 

 è B B š è ËU ×  Òq~  È Òb B ²ð åèN ³ '«ò èK²Ö è B B š è ËU ×  Òq~  È Òb B ²ð åèN ³ '«ò èK²Ö
°b ¹b '« UH O Š ¡UM O°b ¹b '« UH O Š ¡UM O

«خاص»،  ميناء  ألّنه  فحسب،  الرّبح  هو  اإلسرائيلّيني  من  اجلدد 
ميكنهم إحضار عّمال من الّصني مثًال لتشغيل امليناء اجلديد، ألّنهم 
الّصينّية  والّشركة  الّصينّيني  كالعّمال  متاًما  أقّل؛  أجورًا  يتقاضون 
اّلتي نفّذت مشروع «أنفاق الكرمل» على مدار ثالث سنوات كاملة!

لسماع  بأكمله  يوم  مدار  على  ذلك  بعد  اجللسة  استمرّت  وقد 
رئيسة  أّن  يذكر  حيفا.  مدينة  سّكان  عشرات  وحتّفظات  مالحظات 
غضون  في  االعتراضات  على  قراراتها  ستصدر  الّتحقيقات  جلنة 

أشهر معدودة.

أسماك املشط والبوري.
وكانت مديرّية الرّقابة والّتحقيقات في وزارة الزّراعة 

الّنهر،  ضّفتي  على  الالزمة  الّالفتات  وضعت  قد 
وكّلها حتّذر من الّصيد في هذا الّنهر امللوّث. 

WÒO×O{uð …—u�WÒO×O{uð …—u�
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åUHO�ò q�«d*

للحافالت  محّطات  تثبيت  على  األيام  هذه  في  حيفا  تعمل بلدّية 
ّية والعبرّية. وتعتبر  مصّممة ومبتكرة، في جميع أحياء املدينة، العرب
سقوف احملّطات وجوانبها من أحدث الّتصميمات في هذا املجال، وّمت 
اختيارها من قبل جلنة توجيهّية خاّصة، بعد مراجعة عشرات الّنماذج 
خاّصة،  إضاَءة  وتثيبت  تركيب  سيتّم  حيث  العالم.  وحول  البالد  في 
من     املصنوعة  «السقوف»  جانب  إلى  احملّطات،  في  املردودّية  عالية 

مواّد ممّيزة.
وتستثمر البلدّية في املرحلة األولى نحو 35 مليون شاقًال في بناء احملّطات 
املهّيأة  لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات اجلسدّية واحلسّية.

حاّفة  على  لّلون  عاكسة  شارة  وضع  ّمت  املثال،  سبيل  فعلى 

 ÷ÒdF²�«Ë nO ÒB�« qB	 ¡bÐ l�

∫W�—U(« fLA�« W ÒFý_

 W Š«dł w  oKI  œU ¹œ“«
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U ¼d OſË  U U ÒA U Ð
*åUHO�ò q�«d ≠ قام فريق من جرّاحي الّتجميل (الپالستيكا) 

مرض  أعراض  لديهم  ظهرت  ألشخاص  جراحّية  عملّيات  بعّدة 
سرطان اجللد. وأجريت خالل يوم واحد سبع عملّيات جراحّية ّمما 

يشّكل زيادة ُمقلقة في ظهور هذا املرض. 
وألقى فريق طّبي في صناديق املرضى املختلفة، عّدة محاضرات 
للجمهور لهدف الّتوعية من ظهور الّشامات اخلبيثة على اجللد 

أو التعرّض املتواصل ألشّعة الّشمس احلارقة. 
املصانع  ملستخدمي  خاّصة  بفحوص  اء  األطّب هؤالء  قام  كما 
اإللكترونّية في حيفا وكرميئيل في محاولة للكشف املبّكر عن 

اإلصابة مبرض سرطان اجللد.

 Ê«b «u « nA²Ö«
b ¹ ÊËb Ð U L N KH Þ ÒÊ√

*åUHO�ò q�«d ≠ قّدم والدان دعوى في احملكمة املرَكزّية ضّد 

ألّن  «كالليت»،  املرضى  وصندوق  تسيون»  «بني  مستشفى 
املستشفى لم يشّخص أّن اجلنني في بطن أمه بدون يد! 

مليون   2.5 بقيمة  تعويض  دفع  املستشفى  الوالدان  ويطالب 
شيكل. وقال أحد االختصاصّيني في مجال فحص الرّنني الّصوتي 
واملسح اإلشعاعي (MRI) إّنه من املفروض أن يتّم اكتشاف هذه 

العاهة لدى اجلنني خالل احلمل.
واكتشفا  شهرين،  قبل  البكر  بطفلهما  رُزقا  قد  الوالدان  وكان 
صدمة  لهما  سّبب  ما  اليمنى،  يده  في  كف  بدون  طفلهما  أّن 
اء  أطّب من  ّي  الطّب الفريق  إّن  دعواهما  في  الوالدان  وقال  شديدة. 
وممرّضات وفنّيني قد أبلغوهما، عّدة مرّات، أّن صّحة اجلنني كما 
يرام، وخاّصًة أطرافه الُعليا. ولم يشر أحد إلى وجود هذه العاهة 
اّلتي كانت ستظهر خالل الفحوص العادّية اّلتي جتريها احلوامل. 

 t²łË“ ÒÊ√ nA²Ö«
°…—U Žœ X O Ð d ¹b ð

*åUHO�ò q�«d ≠ اشتبه أحد سّكان حيفا بزوجته اّلتي أخذت 

غيره.  رجًال  تعاشر  قد  بأّنها  املنزل،  عن  وتكرارًا  مرارًا  تتغّيب، 
واملراقبة،  الّتحقيقات  شركات  إحدى  بخدمات  استعان  ولكّنه 

فتبّني له أّن زوجته تدير بيت دعارة في شّقة أخرى بحوزتهما. 
األزواج  وتبادل  والّدعارة  املجون  حفالت  تقيم  الزّوجة  وكانت 
الطالق  بطلب  وشرع  احملامني  أحد  إلى  الزوج  فأسرع  والزّوجات، 
عن طريق احملكمة. وطلب من احملكمة أن تأمر بأن تكف زوجته 
عن تأجير الشّقة األخرى ألطراف تستخدم الشّقة كأّنها بيتهم، 

وتستخدم األثاث فيها وسائر املرافق.
للّتهمة  الزّوجة  إنكار  رغم  الزوج،  لطلب  احملكمة  واستجابت 

املوّجهة إليها.

 UHOŠ WM¹b� ¡U×½√ lOLł w	

…d ~² ³ Ë è L ÒL B   ö U × K   U ÒD ×  X O ³ ¦ð
تثبيت  الفتات  جانب  إلى  واملكفوفني،  الرّؤية  األرصفة  حملدودي 
خلفّية  على  األسود  بالّلون  كبيرة  بأعداد  اخلطوط  أرقام  تشمل  خاّصة 
«برايل»  بطريقة  اخلطوط  أرقام  مع  األلومنيوم  والفتات  الّلون،  صفراء 
للمكفوفني؛ كما ّمت بناء وإعداد أرصفة احملّطات، بارتفاع يتناسب مع 

كراسي العجالت املتحرّكة لذوي االحتياجات اخلاّصة.
وقال رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ: إّن املعايير اّلتي وضعتها 
لنهج  استمرارّية  هي  املبتكرة،  للمحطات  تصميمها  في  حيفا  بلدّية 
هذه  إّن  حيث  لسّكانها؛  اخلدمات  أفضل  إلى توفير  الّساعي  البلدّية 
أرجاء  في  البلدّية  تثّبته  اّلذي  الّشارع»  «أثاث  من  جزء  هي  احملّطات 
ّية والتكنولوجّية ومتاشًيا مع  مختلفة من املدينة، وفًقا للمعايير اجلمال

احتياجات الّسّكان.

UHOŠ WM¹b� ¡UOŠ√ W ÒO³�Už w	
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ّكبرنا القنينة هدية

*6 قناني احتفالية كبيرة 1.75 لتر في سداسيات الحملة 
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Õd� f�UD�

من الواضح أّن مظاهر العنصرّية والّتمييز والّتفرقة في هذه البالد لم 
تعد تقتصر على الّشوارع ومدرّجات املالعب واملالهي ومرافق األلعاب 
بل  األخرى،  األماكن  وعشرات  الّتجارّية  واملجّمعات  يلّية  الّل والّنوادي 
مدينة  حيفا،  مدينة  في  األكادميّية  الّدراسة  مقاعد  أيًضا،  طاولت، 
لم  طاملا  مشرًّعا  ذلك  أصبح  حيث  فيها(!!)؛  ـ«الّتعايش»  ب يتغّنون 
تضرب الّشرطة واألجهزة األمنّية بعد، بيد من حديد، أولئك املأفونني 
ـ«دفع الّثمن»، فيعيثون  املتطرّفني اليهود اّلذين يخّططون ويخّطون ل
على  االعتداء  ويشرّعون  وخراًبا،  وفساًدا  وتفرقًة  سموًما  البالد  في 
واملكاتب  املؤّسسات  ضاربة  الّتفرقة  وطاملا  وُجد؛  حيثما  العربّي 
احلكومّية، والقوانني العنصرّية يتّم سّنها وشرعنتها داخل الكنيست، 

عقر دار «الّدميقراطّية»(!!!). 
العنصرّية والّتطرّف آخذان في التوّسع واالنتشار والّتفّشي كالّسرطان 
القاتل في هذه البالد! حيث حتّول ذلك إلى أسلوب ُممَنهج يسهل - 
أطفال  من  األصالنّيني،  البالد  هذه  عرب  مشاعر  مّس   - خالله  من 

وطّالب وشباب وشيوخ ونساء؛ لهدف استفزازهم وحتقيرهم..! 
وضمن مشروع «مناهض للعنصرّية»، في املرَكز األكادميّي «ڤيتسو» 
في «مدينة الّتعايش» حيفا، واّلذي يدرس فيه طّالب عرب ويهود، 
فقط،  لليهود  «الّدخول  العريض:  بالبنط  املكتبة  باب  على  ُكتب 
من  كان  اّلذي  املشروع  فهذا  العرب»(!).  على  بالّتأكيد  ومحظور 
هذه  في  العنصرّية  تفّشي  عن  سلبّية  صورة  لنا  ينقل  أن  املفترض 
والّتطاول  الّتهّجم  على  اعتادوا  ليصفع العرب، اّلذين  جاَءنا  البالد؛ 

عليهم ومّس ممتلكاتهم ومقّدساتهم، من جديد.
اّلذين  والزّائرين  الّطالب  من  عدد  حفيظة  الّالفتة  هذه  أثارت  لقد 
فاجأهم وجود مثل هذه الّالفتة على باب املكتبة، من دون اإلشارة أو 
التّنويه بأّن ما هو مكتوب يأتي ضمن مشروع طّالبّي، فشعروا بإهانة 

وتوّجهوا ساخطني غاضبني إلى صحيفة «حيفا» لفحص املوضوع.
ضمن  املكتبة،  باب  على  ُيكتب  لم  َم  ِل أتساَءل:   - بدوري   - وأنا 
مشروع الّطّالب هذا نفسه املناهض للعنصرّية: «الّدخول للعرب فقط، 
ا على اليهود»؟! ألّنه بالّتأكيد، لو كان األمر ُمغايرًا،  ـً ّي ومحظور كّل
وقامت  عاتية،  رياح  ألثيرت  البالد  هذه  يهود  بحّق  حرف  أّي  وُكتب 
الّدنيا ولم تقعد!! ولكن طاملا ميّس املوضوع عرب هذه البالد يجب عدم 
تضخيم األمور وتهويلها فهذا الّتصرّف ُيضاف إلى تصرّفات عنصرّية 

عديدة باتت عادّية بحّق عرب هذه البالد.

ألم يكن من األجدى بإدارة املرَكز األكادميّي «ڤيتسو»، حفاًظا منها 
على مشاعر طّالبها وزائريها العرب، أن تدأب على اإلشارة والّتوضيح 
بأّن ما ُكتب على باب املكتبة يأتي ضمن مشروع طّالبّي، وال ميّثل 
ّيات  والكّل املؤّسسات  على  اإلدارة)؟!  تّدعي  (كما  املرَكز  سياسة 
بني  املساواة  مبدأ  وفق  وتعمل  العنصرّية  تناهض  اّلتي  الّثقافّية 
طّالبها العرب واليهود، وخصوًصا في «مدينة الّتعايش» حيفا(!)، 
توّخي مثل هذه األمور واحلذر من خطورتها وتداعياتها؛ ال «تبرير» 
مشاعر  ومّسها  للبلبلة  إثارتها  بعد  صفحتها،  وتبييض  موقفها، 

العرب.

UHOŠ ≠ åu�²OÑò Òw1œU�_« e Ó�d*« VOIFð

ّية «ڤيتسو» للحصول على تعقيب،  ا إلى كّل ـً بعد أن توّجهت هاتفّي
وصلني الّتعقيب الّتالي من دانا أوحانا (مستشارة إعالمّية - املرَكز 
األكادميّي «ڤيتسو»، حيفا)، واّلذي ُعّمم، الحًقا، على وسائل اإلعالم، 

∫UHOŠ ¨åg¹UFÒ²�« WM¹b�ò w	 W ÒO1œU�_«  U ÒO ÒKJ�« ÈbŠ≈ w	
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فيما  أوافيك -  الهاتفّية،  ملكاملتنا  وصلني: «استمرارًا  كما  أورده 
يلي - بالّتفاصيل عن املشروع اّلذي ُعرض أمس (يوم االثنني األخير 
دورة  نطاق  في  حيفا،  األكادميّي «ڤيتسو» -  املرَكز  في  م.ف.)،   -
ّية، لطّالب اإلعالم، بإرشاد  للّسنة الّثانية في قسم االّتصاالت املرئ
للعنصرّية»؛  «ُمناهض  مشروع  ضمن  زندهاوز،  شمعون  الپروِفسور 
 2023 «إسرائيل  موضوع:  إلى  الّتطرّق  الّطّالب  من  خاللها  ُطلب 
على  ألقيت  حيث  إسرائيل».  دولة  على  عاًما  وسبعون  خمسة   -
وهذا   ،2023 إسرائيل  عن  للرؤية  املرئّي  الّتجسيد  َمهّمة  الّطّالب 
يعني اختيار وسيلة أو عّدة وسائل من مجمل مجاالت االّتصاالت 
األشكال  بأكثر  الرّسالة  إليصال  مالئمة  يجدونها  واّلتي  ّية،  املرئ

صواًبا، وبشكل هادف؛
«وأعطيت للّطّالب فرصة، قبيل اليوبيل املاسّي (75)، كي يضعوا 
هيئتها،  ويصّمموا  فيتوّقعوا   ،2023 إلسرائيل  العريضة  اخلطوط 
املضامني  أحد  في  تشاؤمّية،  أو  ّية  تفاؤل برؤية  لهم،  يحلو  كما 
الّتربية،  العلوم،  األمن،  الّسياسة،  االقتصاد،  املجتمع،  الّتالية: 
الّثقافة، الفنون، الّترفيه، املواصالت، جودة البيئة، والّتطوّر الرّياضّي؛
ا:  ـً هاتفّي عنه  حتّدثنا  اّلذي  املشروع  عن  الّتفاصيل  يلي  ما  «وفي 
ّية  الكّل في  طالبني  تقدمي  من  جديد»؛  نظام   -  2023 «إسرائيل 
(اسما الّطالبني محفوظان في ملّف الّتحرير).. فمن جرّاء الّتطرّف 
املتفاقم، والّتعبير عن العنصرّية بأشكال مختلفة، والقوانني املُجحفة 
في الكنيست، قرّر الّطالبان تناول موضوع الفصل العنصرّي والّتنّبؤ 
بأّنه عام 2023، ستبلغ إسرائيل نقطة الّذروة لهذه الّظاهرة، وستبلغ 
مفهوم  بوساطة  الفكرة  عن  الّتعبير  فقرّرا  العنصرّي.  الغليان  درجة 

مرئّي ممّيز؛ 
«ويقوالن: «إّن احلّل املرئّي اّلذي نستخدمه هو خلق االنفصال الّتاّم 
ّية  بني العرب واليهود. واملكان اإلستراتيجّي اّلذي اخترناه هو الكّل
اّلتي نتعّلم فيها - املرَكز األكادميّي للّتربية والّتصميم «ڤيتسو»، 
الّناحية  هذه  فمن  مًعا.  والعرب  اليهود  فيه  يتعّلم  حيث  حيفا - 
ا خللق الفصل الفّظ (!!)، وخلق زعزعة وجدل  ًيّ ُيعتبر هذا املكان مثال

عن وجهة دولة إسرائيل؛
ّية في املرَكز  «ويقول الپروِفسور شرويار (رئيس قسم االّتصاالت املرئ
األكادميّي «ڤيتسو» - حيفا): يهدف هذا املشروع، واملشاريع املشابهة 
له، إلى اجتثاث واستنكار ظاهرة العنصرّية في املجتمع اإلسرائيلّي. 
في  خصوًصا   - ُتثبت  اليومّية  احلياة  فإّن  الّسياسة،  عن  وبعيًدا 
الّضوء  إلقاء  املشروع  هذا  ويحاول  بتعايش(!).  نحيا  أّننا   - حيفا 

الّسلبّي على أّي ظاهرة عنصرّية، أينما كانت؛  
األكادميّي  املرَكز   - إعالمّية  مستشارة  أوحانا،  دانا  الّتحّية:  «مع 

«ڤيتسو»، حيفا».
وبعد   - املوضوع  عن  لالستفسار  صحيفة «حيفا»  توّجه  يوم  وفي 
إبداء امتعاضنا وسخطنا واستنكارنا الّشديد لسهولة مّس مشاعر 
ومكانة عرب هذه البالد - خصوًصا أّنه يأتي ضمن مشروع أكادميّي 
ا، أّنه  ـً ّي «ُمناهض للعنصرّية»، لكّنه - وبخالف ذلك متاًما - يبدو، جل
يهدف إلى الّتحريض وضّخ ونشر سموم العنصرّية، متّت إزالة الّالفتة 

من على باب املكتبة.
ّيات  كّل كما  األكادميّي،  املرَكز  هذا  فإّن  مثًال،  مّتصل،  سياق  وفي 
تنشر  «املساواة»،  مببدأ  تلوّح  أخرى،  وجامعّية  أكادميّية  ومؤّسسات 
ا، ونادرًا ما تنشرها في  ّية غالًب إعالناتها عبر صحف عبرّية محّل
ّية، وكأّنها تهدف - من وراء ذلك - إلى الّتوّجه  ّية محّل صحف عرب

لعدد أكبر من اليهود ال العرب..
إّن احلياة اليومّية اّلتي نعيشها في هذه البالد - حّتى في مدينة 
القوى  جميع  فعلى  وردّي؛  بتعايش  نحيا  ال  أّننا  تؤّكد   - حيفا 
العمل  الفاعلة،  والّشخصّيات  املجتمعّية  واملؤّسسات  الّسياسّية 
في  بالّتفّشي  اآلخذة  العنصرّية  مظاهر  واجتثاث  دحض  على  فورًا 
داخل  من  ذلك  يأتينا  عندما  واألمّر  واألخطر  احلياة،  مناحي  جميع 

مؤّسسات أكادميّية ثقافّية ترّبي وتخرّج أجيال هذه البالد القادمة!

°°»dF�« vKŽ bO�Q Ò²�UÐ —uE×�Ë ¨jI	 œuNOK� u¼ W³²JLK� ‰ušÒb�«
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*Ò’U� q�«d ≠ بدعوة من جامعة «درو» للّدراسات الدينّية في 

الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيح  مؤّخرًا،  البالد،  غادر  املّتحدة،  الواليات 
(إمام مسجد «اجلرينة» ومؤّذن حيفا الّشرعي)، للمشاركة في دورة 
ا، عبارة عن ورشات وأّيام دراسّية، ضمن  تعّلمّية ملّدة شهر تقريًب
مؤمتر دولّي يلتقي به وفود من دول إسالمّية عديدة، مثل: مصر 
وإندونيسيا ونيجيريا وسيريالنكا وأفغانستان والپاكستان وغيرها، 
هذا وما زالت الوفود ترد املؤمتر؛ ويعمل املؤمتر على دراسة الّنزاعات 
الّنزاعات. وحّل  التطرّف  لرفض  األسلم  الّطرق  وأيجاد  الّدول،  بني 

 Òw Ëœ Òw M ¹œ d 9R  w  „—UA ¹ ¡U−O N « u Ð√ a O A «

كما ُطرحت خالل املؤمتر نظرّيات حديثة لفّض الّنزاعات، وهي قيد 
بشكل  املؤمتر،  هذا  في  ويشارك  املجتمعني.  بني  والدراسة  البحث 
بارز وجّدي، «األزهر». وما يلفت االنتباه أّن القضّية الِفَلسطينّية 
هي عامل مساعد على تأجيج هذه الّصراعات في بعض البلدان، 
وهناك إجماع تاّم في هذا املؤمتر على أّنه إذا أراد العالم حتقيق األمن 
والّسالم، فعليه أن يعمل سريًعا على حّل القضّية الِفَلسطينّية 
أبو  رشاد  الّشيخ  به  أفادنا  ما  حسب  األقصى -  املسجد  وحترير 

الهيجاء من داخل املؤمتر.

WFLł wKŽ Æœ V½Uł v�≈ ¡U−ON�« uÐ√ aOA�«

„—u¹uO½ w	 Òw�öÝù« e Ó�d*« w	 ¡U−ON�« uÐ√ aOA�«

 è Ò¹d C(« UH O Š èM ¹b
 è ÒO F O ³ D «Ë è Ò¹—U L F *«

 b Š«Ë ÷d F  w
معرضه  األّيام،   هذه  حيفا،  متحف  يحتضن   ≠ åUHO�ò q�«d*

اجلديد حتت ُعنوان «املناظر الطبيعّية احلضرّية»، واّلذي يشمل عدًدا 
من الّلوحات الفنّية املمّيزة، لعدد من الفّنانني العرب واليهود.

من  عدد  ملنظور  وفًقا  املعرض  ومحتويات  لوحات  اختيرت  وقد 
الباحثني والفّنانني من مختلف الّتخصصات، كالفّنان واألمني  فريد 
أبو شقرة، مهندسة املناظر الطبيعّية الپروِفسور تل ألون موزِس، 
الباحث الّتاريخّي د. عوزي إليدع، والكاتبة ألونا قمحي؛ لُتعرض 
عابدي،  عبد  احليفاوّي  للفّنان  رسومات  مع  جنب  إلى  ا  جنًب بذلك 

وفّنان الچرافيتي قوس.
حيفا  مدينة  طبيعة  واملتناغمة،  املتجانسة  األعمال  هذه  وجتّسد 

وخصوصّيتها ومزاياها، ما يخلق حوارًا بينها، وبني روّاد املعرض.
مدينة  صورة  تعكس  معارض  سلسلة  ضمن  املعرض  هذا  ويأتي 

حيفا املعمارّية والّطبيعّية والّتاريخّية في آٍن واحد.

ÍbÐUŽ b³Ž ÒÍËUHO(« ÊU ÒMHK� WŠu�
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الّثقافة  جمعّية  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية، يوم اجلُمعة املاضي (21/6/2013)،  العرب
في مسرح «امليدان» في حيفا، لقاء لتوزيع القسم 
األخير من املنحة املقّدمة من مؤّسسة «اجلليل» 
- لندن للّسنة الدراسّية 2013/2012، واّلتي 
حصل عليها هذا العام 200 طالب وطالبة من 
ّية بالّداخل، ويدرسون في  مختلف البلدات العرب

اجلامعات والكّليات املختلفة. 
في  املشاريع  (مدير  برغوثي  إياد  الّلقاء  افتتح 
بالطّالب  ا  مرحًب ّية)،  العرب الّثقافة  جمعّية 
االمتحانات  في  والتفوّق  الّنجاح  لهم  ومتمنًيا 
يلّخص  شرائح  عرض  وقّدم  القريبة،  ّية  الّنهائ
أنشطة برنامج التطوّع والّتثقيف ويشرح أهمّيته 
في إطار ترسيخ الوعي واالنتماء الوطنّي والُهوّية 
فعالّيات  البرناَمج  شمل  ّية.  العرب الّثقافّية 
مع  قراءة  حلقات  إقامة  أبرزها؛  عديدة  تثقيفّية 
السيرة  لكّتاب  اجلامعات  كّل  في  ونّقاد  كّتاب 
للّشاعرة  صعبة»  رحلة  جبلّية  «رحلة  الّذاتّية 
إلى  «رحلة  تنظيم  طوقان،  فدوى  الِفَلسطينّية 
الّنكبة،  لذكرى  إحياًء  يافا  مدينة  إلى  اجلذور» 
وتنظيم ورشة حول الطّب العربّي لطّالب مواضيع 
الطّب والّتمريض والصيدلة مع املخّتص باملجال 

د. عمر سعيد.
نّظمت  فقد  الّتطوعّية،  لألنشطة  بالنسبة  أّما 
«العطاء  ُعنوان  حتت  التطوّع  يوم  اجلمعّية 
شرف  على  الزرقاء  جسر  قرية  في  واالنتماء» 
ا  طالًب  18 تطوّع  كذلك  األرض،  يوم  ذكرى 
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ّية في حيفا، يوم اجلُمعة األخير، في قاعة  العرب
بًة  املؤمترات «هكونچرسيم»)، بتخريج 139 طال

ا من فوجها الّثامن واخلمسني. وطالًب
من  كبير  عدد  الّتخريج  حفل  حضر  وقد 
البارز،  واالجتماعّية  السياسّية  الّشخصّيات 
سليم  العليا  احملكمة  قاضي  بينهم  من  برز 
جبران، رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، 

ومفّتش املعارف د. ميشيل سليمان.
وتخّلل االحتفال عّدة كلمات، كانت من بينها 
كلمة لرئيس البلدّية، اّلذي وعد الكلّية بالتبرّع 
مببلغ 100 ألف شاقل ألّي مشروع تنوي الكلّية 
لتحديث  شاقل  ألف   70 ـ  ب تبرّع  كما  إجنازهو 

وتطوير احلواسيب في الكلّية.
كما حتّدث مفّتش الكلّية، د.ميشيل سليمان، 
ومدير الكلّية األستاذ إدوار شيبان اّلذي أطلع  
املشرّفة  العلمّية  الكلّية  إجنازات  على  احلضور 
كما  والّدولة،  العربّي  املجتمع  مستوى  على 
والّثقافّية  التربوّية  الكلّية  بإجنازات  عرّفهم 
طالبه  بارك  اخلتام  وفي  والفنّية..  والرياضّية 
كل  والّنجاح  الّتوفيق  لهم  ومتّنى  تخرّجهم، 

مسيرتهم احلياتّية واألكادميّية. 
وشمل احلفل فقرات فنّية وثقافّية منوّعة، من: 

الغناء، والعزف والعروض االستعراضّية. 
وفي ختام احلفل وزّعت الّشهادات على الّطالبات 

والّطّالب اخلرّيجني. 
©Í—u� ÍdM	 ∫d|uB�®
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كما  املدارس،  لطّالب  مساعدة  دروس  بتقدمي 
تطوّع الّطّالب أيًضا في مؤّسسات أهلّية عديدة 
«إعالم»  مرَكز  حيفا،   - «بلدنا»  جمعّية  مثل، 
- الّناصرة، جمعّية «تطوير الّتعليم العربّي» - 
حيفا، «االّحتاد  الكرمل» -  مرَكز «مدى  حيفا، 
األكادميّي» - الّناصرة، مسرح «الّسرايا» – يافا، 
جمعّية  يافا،   – البحر»  عروس  «يافا  جمعّية 
 - الّثقافّي»  «املشغل  الّناصرة،   - «احلواكير» 
«املركز  أبوسنان،   - «العامر»  جمعّية  حيفا، 
اجلماهيرّي كفرمندا»، جمعّية «اجلماعة» - باقة 
اجلديدة   – األكادميّي»  االّحتاد  «رابطة  ّية،  الغرب
جمعّية  حيفا،   – «عدالة»  مؤّسسة  املكر، 
 - «سدرة»  جمعّية  ّية،  الغرب باقة   - «الّضاد» 

اللقّية، جمعّية «نساء اللقّية». 
أنشطة  في  الّطلبة  عشرات  تطوّع  كذلك 
مسابقة  مثل  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  ومشاريع 
لطّالب  القراءة  لتشجيع  جليس»  «وخير 
لألدب،  ِفَلسطني  ّية  واحتفال اإلعدادّية،  املدارس 
الّثقافّي  القطاع  عن  املعلومات»  ومشروع «بنك 

الِفَلسطينّي بالّداخل.
قام  والّتثقيف،  التطوّع  أنشطة  استعراض  بعد 
باجلمعّية)،  املنح  مشروع  (منّسق  طاطور  أحمد 
بدعوة الّطالب الستالم املنحة، اّلتي سّلمها لهم 
ّية، الفّنانة  عضوا اإلدارة في جمعّية الّثقافة العرب
مبتدئني  حوراني،  حّنا  واملهندس  الديك  أميرة 
من  السنة  هذه  تخرجوا  خرّيًجا   20 بتكرمي 
جامعاتهم، حيث قّدمت اجلمعّية لهم هدّية رمزّية.
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عقد، يوم الّثالثاء األخير، اجتماع في حّي األملانّية 
في  للّدراسة  بالّتسجيل  يرغبون  اّلذين  للّطّالب 
جامعة مولدوڤا وذويهم، إلى جانب عدد من اخلرّيجني 
وطّالب الّسنة الّثانية، وذلك بحضور رئيس اجلامعة 

ورئيس قسم البيولوجيا وعلم الوراثة. 
هو  الّلقاء  هدف  إّن  محمود  تامر  الّدكتور  وقال 
الّتعليم  ونظام  وقوانينها  اجلامعة  على  التعرّف 
إلى  واالستماع  الّطّالب  بني  اخلبرات  وتبادل  فيها، 
أسئلة واستفسارات الّطّالب اجلدد. ومت في االجتماع 

عرض فيلم قصير عن اجلامعة. 
حيفا،  من  أسنان  طبيب  محمود،  تامر  والدكتور 
مختّص بالفم والفك، خريج جامعة مولدوڤا وصاحب 
عيادة في حي األملانّية ومكتب لتعليم الّطب خارج 
البالد. وقد حصل الدكتور محمود على توكيل من 
جامعة مولدوڤا احلكومّية منذ ست سنوات، لترتيب 
لدراسة  باجلامعة  سيلتحقون  اّلذين  الّطّالب  مسألة 
أو  اإلنچليزّية  بالّلغة  األسنان،  وطّب  العام  الطّب 

الرّومانّية في جمهورّية مولدوڤا.
سؤال  على  ورًدا  صحيفة «حيفا»،  مع  حديث  وفي 
«يتّم  قال:  للدراسة،  الّطّالب  اختيار  كيفّية  حول 
الّدخول،  امتحان  اجتيازهم  بعد  وقبولهم  اختيارهم 
ومعرفة  اإلنچليزّية،  بالّلغة  الّطالب  إملام  جانب  إلى 

مبادئ البيولوجيا والكيمياء». 
- كيف يتّم حتضير الّطّالب؟ 

د. محمود: إّننا ننّظم دورات حتضيرّية للّطالب في 
بتعّلم  يرغبون  واّلذين  والّنقب،  والّطيبة  الّناصرة 
اإلنچليزّية  بدورات  وااللتحاق  البالد،  خارج  الطّب 
عدد  وأصبح  الدراسّية.  الّسنة  بدء  من  شهرين  قبل 
الّطّالب اّلذين يدرسون في اجلامعة 1300 طالب من 
كّل أنحاء البالد؛ ونسبة عالية منهم حتّقق الّنجاح، 
فالّنجاح متعّلق بالّطالب نفسه، ونحن نسّهل عليه 
إمتام الدراسة. أّما الّطالب الذي يسافر إلى اجلامعة 
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للنزهة فنتيجته معروفة..!
يواجهها  اّلتي  الّصعوبات  هي  ما   -

الّطّالب؟ 
منذ  للّطّالب  الّتسهيالت  تقدمي  يبدأ  محمود:  د. 
أّي  يواجهوا  ال  لكي  هناك  املطار  في  استقبالهم 
مرافقتهم  على  أحرص  ا  ـً شخصّي وأنا  صعوبة. 
اجلامعة،  داخل  وإرشاد  سكن  من  يلزمهم  ما  وتأمني 
كما أرافقهم خالل الّسنة األولى حّتى يعتمدوا على 
كّل  مرّات  أربع  اجلامعة  إلى  أسافر  ولذا  أنفسهم. 
سنة، وفي غيابي عن الّطّالب ثّمة َمن يسّد مكاني 

من الّشباب اّلذين يعملون معي.
 - عندما يتخرّج الّطّالب من اجلامعة، هل 

بالد؟  تتابعونهم هنا في ال
المتحان  بالّتحضير  نساعدهم  ما  أّول  محمود:  د. 
يجتازه  لكي  ونسعى  صعب  امتحان  فهو  الّدولة، 
اخلرّيجون بسهولة. ومن ناحية أخرى نساعدهم على 
أو  للّتطبيق  املستشفيات  في  عمل  أماكن  إيجاد 
التخّصص. ولرئيس اجلامعة دور في تقدمي مثل هذه 
املساعدة، فقد زرنا مؤّخرًا عدًدا من املستشفيات في 
حيفا («رمبام» و«بني تسيون») والقدس («هداسا») 
تنمية  إلى  نهدف  ونحن  وغيرها.  والعفولة  ونهاريا 
لتتمّكن  املستشفيات  وهذه  اجلامعة  بني  العالقات 
ثمانية  لدينا  وأصبح  اخلريجني.  استيعاب  من 
خرّيجني يتدرّبون في مستشفى «بني تسيون» في 

حيفا.. والّطريق أمامنا طويلة والّنجاحات كثيرة.
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في  مؤّخرًا،  شاركت،  اّلتي  الّشابة  املواهب  ألهبت   ≠ åUHO�ò q�«d*

البرناَمج الفّني ثنائّي الّلغة «ببساطة نغّني»، في ساحة «بيت الكرمة»، 
للمجموعات  الفّني  األداء  من  وانبهر  تفاعل  اّلذي  املشارك  اجلمهور 

ّية املمّثلة لعدد من املدارس ومراكز الّشبيبة في املدينة. الّطّالب
بالّلغتني:  للغناء  الّطّالب  أمام  املنّصة  نغّني»،  برناَمج «ببساطة  وأتاح 
ّي من قبل فّنانني أبناء املجتمعني:  ّية والعبرّية، مبرافقة وتدريب فّن العرب
ّية، كّل من  العربّي واليهودّي؛ حيث رافق الّطّالب قبيل عروضهم الغنائ

الفّنانني: مرمي طوقان، عالء عزّام، وإيال قّسيس.
تعاون  وثمرة  هپايس»  «مفعال  رعاية  حتت  برناَمج  نغّني»،  «ببساطة 
مشترك بني عّدة جهات أهلّية وميدانّية، ترى أهمّية كبرى في تعزيز 

وإثراء الّلقاء الّثقافّي والّتربوّي بني أبناء املجتمعني.

يوم  الّساحل،  شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مكاتب  وصلت  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  األخير،  الّثالثاء 
عاًما)،   16) قاصر  «فتاة  أّن  فيه  جاء  عنه،  نسخة  «حيفا» 
حيفا،  مدينة  حدائق  إحدى  في  تواجدها  خالل  للّسرقة  تعرّضت 
من دون إصابتها بأّي أذى ُيذكر. وفي أعقاب البحث والّتفتيش 

ّمت العثور على حقيبتها وجهاز الّتلفون (النّقال)».
سّهل  ما  للّشرطة،  معروفة  كانت  بهم  املشتبه  ُهوّية  أن  ُيذكر 

عملّية القبض عليهم.
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ملحمة سميراميس  

واخلري لقدام
اكثر من الف زبون حتى االن 
اشتروا اجود انواع اللحوم من 
ملحمة سميراميس وتسجلوا 
السحــــــــب  في  للمشاركة 
الكبير على سيــــــــارة يونداي

شفاعمرو - البلدة القديمة
  04-9868700
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األسبوع،  هذا  (الّتخنيون)،  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  في  أعلن 
عن فوز الّطالب الّضرير أحمد زيد عّباسي، مبنحة من «چوچل» 
 .2013 للعام  اخلاّصة  االحتياجات  ذوي  للّطّالب  املخّصصة 
الهندسة  كلّية  في  الّثالثة،  للّسنة  يتعّلم،  عّباسي  والّطالب 
ّية في «الّتخنيون». ومن املقرّر أن يسافر أحمد عّباسي،  الكهربائ
شركة  مكاتب  حيث  زوريخ (سويسرا)،  إلى  القادم،  األسبوع  في 
«چوچل» العاملّية، لنيل هذه املنحة، وهي بقيمة 7 آالف يورو. 

ا آخر في أنحاء أوروّپا  وقد أعلنت شركة «چوچل» عن فوز 16 طالًب
عشرات  بني  من  الفائزين  الّطّالب  اختيار  وّمت  املنحة.  هذه  مبثل 
الّطّالب اّلذين تقّدموا لنيل املنحة واملتفوّقني في علوم احلاسوب، 
ولكن مبا أّن قدراتهم محدودة، وقد تعيق تقّدمهم العلمّي، قرّرت 
«چوچل» رصد هذه املنحة لذوي االحتياجات اخلاّصة؛ وعّباسي هو 

الّطالب الوحيد من البالد اّلذي سينال املنحة.
في  احلاسوب  علوم  كلّية  (من  چيل  يوسي  الپروِفسور  وقال 
موضوع  في  عّباسي  الّطالب  مدرّسي  من  وكان  «الّتخنيون»)، 
اخلاّصة  بتوصيته  بعث  إّنه  الثانية،  للّسنة  البرمجّيات  لغة 
يستحقها  ألّنه  املنحة،  هذه  عّباسي  متنح  كي  «چوچل»  إلى 
لتقدمي  الّتوصيات  كتابة  عادتي  من  «ليس  وأضاف:  بجدارة. 
توصيتي  أقّدم  لم  كما  دراستهم،  أنهوا  اّلذين  للّطّالب  منح 
مبا  ولكن  بها.  أعمل  اّلتي  الكلّية  غير  من  طالب  ألّي 
املاضية،  الّسنة  في  كمحاضر  عّباسي  الّطالب  رافقت  أّني 
املنحة».  على  يحصل  لكي  ّثقة،  وبكل  أوصيت،  فإّني 
وأكمل قائًال: «إّن أحمد أثبت ذكاَءه وتفوّقه على سائر أترابه من 
الّطّالب، حّتى أّنه كان يساعد الّطّالب اآلخرين ويقّدم لهم دروًسا 

خصوصّية في الرياضّيات، الفيزياء وعلوم احلاسوب».
ّية، العبرّية، اإلنچليزّية  والّطالب عّباسي يتقن أربع لّغات: العرب
والفرنسّية؛ وهو شبه ضرير منذ الوالدة، حيث ولد في الواليات 
لديه  ظهرت  معدودة  بأشهر  والدته  وبعد  ّية،  عرب لعائلة  املّتحدة 
إمارات مرض وراثّي في العينني، وحساسّية للّضوء، وهو يصيب 
األبناء وليس البنات، وقد أصاب عدًدا من أفراد العائلة، غير أّن 
إصابة أحمد كانت األخطر وأصبح شبه ضرير، كما تقول والدته. 
وببلوغ أحمد سّن الرابعة عادت العائلة إلى البالد، ورفض والداه 
الّتعليم  في  انخرط  بل  خاّص،  تعليمّي  إطار  أّي  إلى  إرساله 

 è × M 0 “u H ¹ w ÝU Ò³ Ž b ¹“ b L Š√ V U D «
è Ò�U )«  UłU O ² Šô« ÍËc   åq Çu Çò

العادّي في مدرسة «راهبات الكرمليت» في حيفا. وكّلما تقّدم 
يالي الّطوال،  أحمد إلى االمتحان كانت تقوم والدته بتدريسه الّل
املدرسة  ساهمت  كما  كبيرة،  بأحرف  االمتحان  مادة  له  وتسّجل 

مبساعدته في التقّدم لالمتحانات بنسخة مكّبرة لألحرف.
التحق   2010 ربيع  وفي  بتفوّق،  الّثانوية  دراسته  أحمد  أنهى 
هندسة  يتعّلم  وأخذ  («الّتخنيون»)،  الّتطبيقّية  العلوم  مبعهد 
احلاسوب في كلّية هندسة الكهرباء إلى جانب علوم احلاسوب، 
الّدروس  من  عدد  في   100 التفوّق  عالمات  إحراز  من  ومتّكن 

املتنوّعة.
ويقول والد أحمد الپروِفسور زيد عّباسي، وعضو هيئة الّتدريس 
مستشفى  في  الّطب  علوم  في  والباحث  الّطب،  كلّية  في 
ا عندما التحق  ـً «رمبام»: «إّن ما أقلقنا منذ والدة أحمد زادنا هّم
بالّتخنيون، خاّصًة أّن هذا املعهد العالي يحتاج إلى متطّلبات 
أحمد  أمام  عائًقا  تشّكل  قد  واّلتي  الّتعليم،  في  عادّية  غير 
قاعات  إلى  األولى  الدراسّية  أّيامه  في  فرافقناه  دروسه.  ملتابعة 
احملاضرات؛ وكّنا كسائر الّطالب نستمع إلى احملاضرات. وأحياًنا 
كّنا نتبعه عن بعد لنتأّكد من وصوله بسالم إلى غرفة الّدرس، 
في  الّتسهيالت  له  ليقّدموا  احملاضرين  إلى  حتّدثنا  ما  وكثيرًا 
أن  دون  العلمّية  قدراته  يستخلص  ولكي  لالمتحانات،  التقّدم 

أطلب أّي مساعدات له».
ويقول الّطالب املتفوّق أحمد عّباسي: إّن والديَّ كانا مبثابة الّدرع 
بكّل  القيام  في  حّقي  على  أحصل  لكي  وكافحا  لي،  الواقي 
شيء، كالدراسة في مدرسة عادّية، ومنحاني احلرّية في اختيار ما 
أشاء. وتلّقيت املساعدة من قسم تقّدم الّطّالب في «الّتخنيون»، 
وخاّصًة باحلصول على نسخة من االمتحانات كبيرة احلروف حّتى 
أمتّكن من قراَءة الّدروس واالمتحانات، وترتيب غرفة في مساكن 
الّطلبة، وشاركني في الغرفة طالب تطوّع ملساعدتي أيًضا. وسرُت 
في طريقي إلى غرف احملاضرات أّول مرّة مع والدي، ولكّني أقوم 
أستطيع  فأنا  والّذاكرة،  األلوان  مبوجب  وأسير  اآلن،  مبفردي  بذلك 

متييز األلوان».     
حلصولي  والتأّثر  االنفعال  غاية  في  اليوم  أحمد: «أنا  ويضيف 
على املنحة، وأشكر كّل َمن ساعدني بهذا الّصدد. إّنها فرصة ملرّة 
ـ«چوچل»، وقيمتها الّنوعّية  واحدة، وخاّصة بفضل االسم العاملي ل

ـ«هاي - ِتك»». في عالم ال

ومن املقرّر أن يرافق الپروِفسور چيل طالبه أحمد إلى االحتفال 
لنيل املنحة في زوريخ. حيث قال إّن املنحة هي اعتراف بقدرات 
العمل  مجاالت  في  أحمد  ينخرط  أن  يهّمه  كما  وذكائه.  أحمد 
الفائقة،  ومواهبه  الرياضّيات،  علوم  في  معرفته  من  واالستفادة 
وإملامه بالّلغات وتفكيره اإلبداعي، اّلذي قد يفتقر إليه كثير من 

املهندسني أمثاله.
ة («التخنيون»)) يقّي (تصوير معهد العلوم الّتطب

 ©åÊuOM�²�«ò® W ÒOIO³DÒ²�« ÂuKF�« bNF� w	 ‚ÒuH²�Ë e ÒO2 V�UÞ ¨åXOK�dJ�«  U³¼«—ò WÝ—b� Z¹Òdš wÝUÒ³Ž



19 2013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«

 /
   *

  *
   *
  80 

400 .425 .

! ! !

!

  
  

 /
 *

 750

  
  

  
CARE

   
  

  
  

 
 
  1

  
  

  
 /

 400

799 1699 799

599

   
 

   
  

   

   
 

7
2

9
0

0
0

9
7

6
0

5
0

7
7

2
9

0
0

0
9

7
6

0
5

3
8

7
2

9
0

0
0

9
7

6
0

5
1

4
7

2
9

0
0

0
9

7
6

0
5

4
5

7
2

9
0

0
0

9
7

6
0

5
2

1
7

2
9

0
0

0
9

7
6

0
5

5
2

K 
 

 
   
  750

 
*  

  125/260
*  

  .
*

 
SPF 45
/  250

SPF 45
 200

1499

699 899 3999

  
  

  
  

  30
 

    
   

 :  
 /   +  

  +  
    

120 150
   

 
   

 

529 -550545

  
 

 32

2999

 

 1

.     
.        3.7.2013  

       .    
         

.  /    

.     
.        3.7.2013  

       .    
         

.  /    

.     
.        3.7.2013  

       .    
         

.  /    

.     
.        3.7.2013  

       .    
         

.  /    

.     
.        3.7.2013 

.    

.     
.        3.7.2013 

.    

    

1999

      3.7.2013   .09-9725151 :             

                .     .        .  
 .        /     –     

www.super-pharm.co.il 
 

  

.

. . . .

.

    

 .         .  4       



202013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«

�����

��	
� א��
�
����

א�� �� א��
א��
�

��� المركز  الجماهيري ”مستوى“ - حيفا

أكشن فعاليات ودورات

تدريبات رياضية، فعاليات اجتماعية، العاب ترفيهية، رحالت تعليمية واستجماميه، سباحة.

معد لطالب المرحلة االبتدائية، أول - سادس، وطالب صفوف السوابع والثوامن

��� �� ��	

11/7-4/8/2013 

فريق كرة قدم للفتيات العربيات
توجــه إدارة المركــز دعــوة عامــة للفتيــات المعنيــات بممارســة هــذه اللعبــة 
التوجــه إلدارة الفــرع وتســجيل أســمائهّن حتــى يتســنى للقائميــن علــى 
المشــروع إتمــام عمليــة تســجيل الفريــق بصــورة قانونيــة واالنخــراط فــي 

ــدوري. ــات ال مباري

تتدددريبات

م

دورة لركوب الخيل والفروسية 
الدوره معدة لطلبة صفوف الثالث - التاسع

مدة الدوره ثالث شهور
يتم التدريب على يد مدربين مهره في كيبوتس بيت اورن

مالحظة:

تأسيس فرقة الفلوكلور للدبكة الفلسطينية « فرقة علي الكوفية»
بارشاد وتدريب الفنان يحيى ابو جمعه

الفرقة ستتكون من طلبة صفوف الخامس - العاشر « ٣ فرق حسب اجيال الطلبة»

أو  8557247-050أو 8260001-053    للتسجيل واالستفسار:    04-6338125    

تعلن ادارة المركز الجماهيري «مستوى» عن استمرار التسجيل للفعاليات والدورات التالية:
 

لثانوّية  األّول  الفوج  اخلميس،  أمس  تخرّج،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية ممّيزة. حيث ّمت استقبال الفوج  «چمناسيا الكرمل»، بأجواء احتفال
األّول من اخلرّيجات واخلرّيجني في قاعة «اجلليل» على أنغام الطبول 

بإشراف الفّنان إبراهيم قّدورة وفرقته «كوكتيل فن».
مدارس  لشبكة  العاّمة  املسؤولة  االفتتاح  كلمة  ألقت  ثّم  ومن 
«چيمناسيا» أوريت مودان، ثّم تلتها املسؤولة اإلدارّية للمجتمع العربّي 
سعدى قّدورة، واملدير شلومي ريڤح، واملرّبي نشأت أبو داهش. مبشاركة 

الّطالبة دعاء طريف والطالب جريس غرّيب. 
ُيذكر أّن املعّلمة جميلة نّصار مبشاركة الطالبة أوسنات مقلدي عرافة 

احلفل، كما أشرفت األكادميّية أنغام قّدورة على تفاصيل احلفل. 
واخلرّيجني  اخلرّيجات  على  الّشهادات  توزيع  ّمت  احلفل  نهاية  وفي 

وشهادات الّتقدير على أنغام أغنّية «مبروك».
©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB�®
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*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت مدرسة «احلوار» الرسمّية على خشبة 

مسرح «امليدان» بتخريج الفوج الّثالث من طّالبها، د. ماجد خمرة 
املدرسة  ومديرة  عبُده،  هشام  البلدّية  وعضو  حيفا،  لبلدّية  ممّثًال 

أميرة ناصر والّطالب وذويهم. 
ّية بإرشد األستاذ  حيث قّدمت جوقة املدرسة فقرات موسيقّية وغنائ
الّطّالب  على  الّشهادات  بتوزيع  االحتفال  واختتم  بّالن،  ألبير 

اخلرّيجني، بأجواء ممّيزة ورائع.
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ملدرسة  األرثوذكسّية  الكلّية  قّدمته  اّلذي  الّدعم  أسعد  د.  وشكر  هذا 
الّطّالب،  من  الفوج  هذا  ومواكبة  املاضيتني  الّسنتني  خالل  «حوار» 
املعارف  جلنة  رئيس  وشكر  بالكلّية؛  االلتحاق  من  ليتمّكنوا 
األرثوذكسّية، د. دياب مطلق حلضوره احلفل، وعلى املجهود اّلذي يبذله 
آمال  قّدمت  ذلك  وبعد  وجمعّية «حوار».  الكلّية  بني  العالقة  لتوطيد 
ُقدًما،  «..سيروا  فيها:  جاء  للخرّيجني،  ووّجهتها  األهل،  كلمة  طوبي 
فأنتم كيفما سرمت وأينما كنتم سفراء «حوار».. نحن واثقون من أّنكم 
والّثقة  املعرفة  بحّب  لتزويدكم  سعينا  أن  بعد  الّصحيح،  الّطريق  في 
بالّنفس.. ِافعلوا األشياء اّلتي حتّبون فعلها، وابحثوا دائًما عن رغبتكم 

احلقيقّية، واصنعوا االختالف والتمّيز...». 
ومن ثّم قام الّطّالب بتقدمي بعض الفقرات الفنّية وإلقاء الكلمات؛ إذ 
قّدم الّطالب أمين أبو عّباس وصلة عزف على العود، وقّدم الّطالب هاني 
لينا  الّطالبة  مبشاركة  أخرى  ووصلة  ـ«درامز»،  ال على  منفرد  عزف  عزّام 
شفيق  فيهم:  مبا  الّطّالب  جميع  وقام  ـ«پيانو».  ال على  بعزف  منصور 
طوبي وكلود عتمة وروزان زبيدات وأمير قرواني، بتقدمي كلمات شكروا 
فيها املعّلمات واملعّلمني، وعّبروا من خاللها عن جتربتهم املمّيزة في 

مدرسة «حوار» على مدار الّسنوات الّتسع.
يذكر أّن عنان زريق قد شارك بتقدمي وصلة عزف على الچيتار، ومن ثّم وصلة 
فنّية مبشاركة الّطالبة لينا منصور. وفي ختام احلفل قام أهالي الّطّالب 
مبشاركة مربية الّصف صابرين حّداد بتوزيع شهادات الّتخريج للّطّالب 
ا يحوي كلمات املعّلمات وصور الّطّالب خالل مشوارهم في «حوار».  ًب وُكتّي

*åUHO�ò q�«d ≠ أقامت جمعّية حوار للّتربية البديلة، يوم اخلميس 

املاضي (13/6/2013) حفل تخريج الفوج الّثاني من طّالبها؛ وقد 
حضر احلفل عائالت الّطّالب اخلرّيجني والّطاقم الّتربوي وعدد من أهالي 
وطّالب «حوار». وقامت بعرافة احلفل لينا عزّام (والدة أحد اخلرّيجني)؛ 
ومن ثّم ألقى د. سهيل أسعد (رئيس الهيئة اإلدارّية جلمعّية «حوار») 
مشوارهم  في  الّنجاح  لهم  ومتّنى  وذويهم،  فهّنأ املخرّيجني  كلمته؛ 

املستقبلّي، وأّكد على إميانه بتمّيزهم كوّنهم أّول فوج ابتدأ مشواره منذ 
الّصف الّتمهيدي في «حوار» قبل تسع سنوات، أي منذ إقامة املدرسة. 
كما أشار على أّنه رغم الّصعوبات اّلتي مرّت بها املدرسة منذ اّتخذت 
مسارها املستقّل، إّال أّن  طاقم املعّلمات واملعّلمني واإلدارة، استطاعوا أن 
يوّفروا املناخ األمثل للّطّالب وتزويدهم باملهارات الكافية، ليتمّكنوا من 

مواصلة الّطريق في الكلّية األرثوذكسّية على أحسن وجه. 

مساء  حيفا،  في  الكبابير  مدرسة  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

فنّية  أجواء  في  طالّبها،  من  ـ51  ال الفوج  بتخريج  األخير،  الّثالثاء 
وثقافّية رائعة.

استهل احلفل بآيات من الّذكر احلكيم جوّدها الّطالب إيقان شمس 
جوقة  أنغام  على  اخلرّيجني  احلضور  استقبل  بعدها  ومن  الّدين، 
املدرسة؛ ومن ثّم اعتلت املنّصة مديرة املدرسة نسرين عودة لتقدمي 
كلمتها، تلتها كلمة ملفتش املدرسة فريد غنامي؛ كما قّدم د. ماجد 

خمرة كلمة بلدّية حيفا.
هذا وقّدم محّمد شريف (أمير اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية) كلمته، 
هارون)،  (أم  سماح  الّطّالب  أمور  أولياء  جلنة  لرئيسة  كلمة  فتلته 
ّية ألقاها الّطالب يزن شنبور والّطالبة  وكلمة اخلريجني باللغة العرب
رنا عودة، أّما كلمة اخلرّيجني بالّلغة العبرّية فألقاها الّطالبان فادي 

صبح وسامر قاسم.
وقد كانت الفقرات الفنّية متعّددة، شملت عزف على األورچ ملوسيقى 
الّطالبة  عزفتها  كلثوم،  أم  الطرب  لسّيدة  عمري»  «انت  أغنية 
واحلائزة  قصيني،  نزار  ليان  االبتدائي  الثالث  الصف  في  املوهوبة 
على املرتبة األولى في مسابقة «الكرمل» للموسيقى للعام احلالي، 
ّية، أّما  كما قّدم الّطالب خليل عودة (الّصف السابع) أغنّية طرب

جوقة املدرسة فقّدمت أغنيَتي «يا قمر الّدار» و«عّنبية».

51? « U Nłu  ÃÒd ð d O ÐU ³ ~ « W Ý—b
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*åUHO�ò q�«d ≠ لّبى وديع أبو نّصار (مدير املرَكز الدولّي لالستشارات)، 

دعوة تلّقاها من الّسفير مارتي إيروال (ممّثل دولة فنلندا لدى الّسلطة 
الوطنّية الِفَلسطينّية)، حيث شارك في لقاء جرى مساء الّثالثاء األخير 
الدولّي  الّتعاون  بوزيرة  جمعه  الّشرقّية،  القدس  في  إيروال  منزل  في 
رسمّية  مهّمة  في  ا،  ـً ّي حال البالد  تزور  اّلتي  هاوتاال،  هايدي  الفنلندّية 

تشمل لقاءات مع العديد من القيادات الِفَلسطينّية واإلسرائيلّية.
تواجه  اّلتي  التحّديات  عن  هاوتاال  الوزيرة  نّصار  أبو  أخبر  وقد 
الِفَلسطينّيني بشكل عاّم، والِفَلسطينّيني في إسرائيل بشكل خاّص؛ 
كما وضع الوزيرة بصورة الفرص اّلتي ميكن لفنلندا املساهمة بتعزيزها 
من أجل دعم مكانة املرأة الِفَلسطينّية، مبا في ذلك داخل إسرائيل، وهو 

مجال تهتّم به احلكومة الفنلندّية كثيرًا.
من جهتها أبدت الوزيرة هاوتاال تفّهًما كبيرًا ملا شرحه أبو نّصار ووعدت 
مبتابعة األفكار واالقتراحات اّلتي طرحها عليها، وذلك بالّتنسيق مع 
الّسفارة الفنلندّية في تل أبيب، والبعثة الدبلوماسّية الفنلندّية في رام الّله.

جدير بالّذكر أّن املرَكز الدولّي لالستشارات كان قد أعّد في العام املاضي 
الِفَلسطينّية  املرأة  مكانة  تعزيز  سبل  حول  الفنلندّية  للحكومة  دراسًة 
ّية،  السيما في القطاع اخلاّص، وبالّذات في ِمنطقة (ج) في الّضفة الغرب
من  وعدد  اخلارجّية  وزير  مع  التقى  حيث  فنلندا  املرَكز  مدير  زار  كما 
املسؤولني هناك، حيث حّثهم على زيادة املشاريع والفّعالّيات الفنلندّية 

في الّشرق األوسط عاّمًة وفي أوساط الِفَلسطينّيني خاّصًة.
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ّية»،  أعلن في حيفا، األسبوع املاضي، عن افتتاح مقّر جمعّية «الّساحة النسائ
ـ«هدار». وكانت اجلمعّية قد تأّسست منذ  وذلك في شارع «بن يهودا» في حّي ال
خمسة أشهر في شّقة مستأجرة ومؤّثثة وتوحي للّداخل إليها بجوٍّ من الرّاحة 
والّدفء، إضافًة إلى مطبخ يتّم فيه حتضير وجبات الّطعام، وغرفة حاسوب ومقاعد 
اخلفيفة.  والوجبات  والباردة  الّساخنة  املشروبات  حتضير  وإمكانّية  للجلوس، 
وتعمل هذه اجلمعّية بالّتعاون مع بلدّية حيفا ووزارة الرّفاه االجتماعّي وعدد 

من املتطوّعات.
الّنساء  خلدمة  الّثقافات  ومتعّدد  ممّيز  نسائي  إطار  هي  ّية»  النسائ و«الّساحة 
 25 إلى   13 من  أعمارهّن  والبالغة  للخطر،  يتعرّضن  قد  الّلواتي  والفتيات 
سنة. ومن شأن اجلمعّية حتقيق املساواة في فرص معاجلة املشاكل، واحلصول 
على حقوق املرأة، والعناية بالفتيات والّنساء الّلواتي يعانَني ضائقًة اجتماعّية 

أو اقتصادّية.

 WO F L ' d I  ÕU² ² «
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم قسم األطفال في مستشفى «رمبام» 

مشروًعا لتشجيع األّمهات إلرضاع األطفال. ويشارك في 
هذا املشروع فريق من قسم الوالدة في املستشفى، حيث 
واجلّدات. اآلباء،  لألّمهات،  خاّصة  رضاعة  ورشة  أقيمت 

للرّضاعة  واملستشارة  (املمرّضة  الّدين  فخر  عال  وتقول 
أثناء  فورًيا  إرشاًدا  يتلّقني  األّمهات  إّن  «رمبام»):  في 

وأهمّيتها.  الرّضاعة  لكيفّية  املستشفى  في  مكوثهّن 
ولكن عندما تعود األم إلى بيتها فإّنها تتلّقى الّدعم من 
وتضيف  الرّضاعة.  فترة  تقصير  على  يؤّثر  ما  العائلة، 
أيًضا،  مهّمة،  الورشة  فإّن  ذلك  ضوء  على  عال:  املمرّضة 
مراحل  في  العهد  احلديثة  األم  ترافق  اّلتي  وللجّدة  للزّوج 
األمومة اجلديدة. وشارك في الورشة عدد من اآلباء واجلّدات.
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*åUHO�ò q�«d ≠ في أمسّية لذكراه جمعت أهله ومثّقفني ومهتّمني، 

ّية، مساء اجلُمعة  جّلهم من الّشباب، نّظمتها جمعّية الّثقافة العرب
حاز  حيفا؛  مبدينة  مسرح «امليدان»  في  األخيرة (21/6/2013)، 
املؤرّخ واملناضل الوطنّي الراحل د. إلياس شوفاني (2013-1932) 
على ما يستحّق من اهتمام بتجربته وكتاباته البحثّية وفكره ودوره 

في احلركة الوطنّية الِفَلسطينّية. 
بدأت األمسّية، اّلتي تنّظمها اجلمعّية ضمن مشروع «عقوٌل حاضرة 
من  مقاطع  فنّي  بتوليف  يجمع  «ڤيديو»  مبقطع  غيابها»،  على 
أبيها،  عن  الرّاحل)،  (ابنة  شوفاني  هند  الفّنانة  تعّده  اّلذي  الفيلم 
محّطات  واملتسارعة  القصيرة  واملشاهد  الّصور  خالل  من  لتسرد 

حياته، وعالقتها به كأٍب ثائر.

 ‰UCÒM�« ÒÊQÐ s�¬ bI� ∫—uBM� w½uł  

   t� WLO� ô W	dF� ÊËœ s�

افتتح األمسّية املؤرّخ د. جوني منصور (عضو الهيئة اإلدارّية جلمعّية 
ِفَلسطينًيا  ًيا  عرب رحل  «لقد  كلمته:  في  وقال  ّية)،  العرب الّثقافة 
معتزًا بعروبته وِفَلسطينّيته، بعيًدا عن وطنه األّول ِفَلسطني، وفي 
وطنه الّثاني سورية احلبيبة، رحل باجلسد لكّن فكره وكلمته وطروحاته 
باقية؛ رحل املؤرّخ، إّال أّن كتابات إلياس شوفاني حول تاريخ العرب 
سعة  على  قاطع  دليل  الِفَلسطينّية  والقضّية  وِفَلسطني  واإلسالم 
الِفَلسطينّيني.  لتاريخ  معرفّية  قاعدة  بناء  لضرورة  وإدراكه  معرفته 
آمن إلياس شوفاني أّن النضال من دون معرفة ال قيمة له. عاش 
متواضًعا وقنوًعا ألّنه آمن بصدق الّطريق اّلذي سار فيه، لم يستسلم 

ألّي جهة، بقي أميًنا على ما آمن به حّتى الرّمق األخير». 

 1968 ÂUF�« cM� ÁÓd½ r� ∫w½U	uý U ÒMŠ  
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ثّم ألقت نيتسا شوفاني (ابنة شقيق الرّاحل)، كلمة العائلة اّلتي 
وأجواء  إلياس  طفولة  عن  فيها  وحتّدث  شوفاني،  حّنا  أبوها  كتبها 
احلياة العائلّية في البيت، وعن الّتهجير في عام 1948، وتدمير 
بيت العائلة في معليا، وروى في كلمته تفاصيل دقيقة عن عملّية 
الّطرد من القرية ومسار العودة إليها تسّلًال من لبنان. كما حتّدث 
اإلسالم  تاريخ  دراسة  وقراره  معليا  في  معّلًما  إلياس  عمل  عن 
حيث  املّتحدة  الواليات  إلى  بعدها  ومن  بالقدس،  العبرّية  باجلامعة 
نال الّدكتوراة متخّصًصا بحروب الرّدة، وقد زار قريته معليا مرّتني؛ 
األولى عام 1965 والّثانية عام 1968، وقد صرّح حينها لوالده فقط 
أّنه انضّم إلى منّظمة الّتحرير الِفَلسطينّية، ولم يعد بعدها للقرية، 
«لم نعد نسمع عنه إّال القليل القليل، ولم نلتِق به إّال مرّة واحدة في 

عّمان، عندما توّفيت زوجته في العام 1997».     

 WH�KH�« ÕdA¹ b³F�« ÍdJý Æœ  

   w½U	uA� W ÒOÝUO��«

مداخلة  القدس)،  بجامعة  الفلسفة  (أستاذ  العبد  شكري  د.  وقّدم 
حول الفلسفة السياسّية لد. إلياس شوفاني، قال فيها: إّن فلسفة 

الِفَلسطينّية،  القضّية  حول  تتمرَكز  السياسّية  شوفاني  إلياس  د. 
هو متخّصص بها بالتحديد وكّل كتاباته تترّكز بها. وهو يعرض، 
الِفَلسطينّية،  القضّية  نشوء  حول  كامًال  تصوّرًا  كتبه،  خالل  من 
والّصراع الّدائر حولها واحللول اّلتي قد تنهي هذا الّصراع، وقد بني 
هذا التصوّر على عّدة فرضّيات؛ الفرضّية األساسّية: «هناك قاعدة 
العربّي  الوطن  قلب  في  أقيمت  ّية،  العرب التحرّر  حلركة  مضاّدة 
القاعدة  هذه  على  يطلق  وهو  التحرّر»،  نحو  شعوبه  تقّدم  لتعرقل 
«التجّمع  «الثكنة»،  هيونّي»،  الصِّ «االستيطان  مسّميات:  عّدة 

االستيطانّي»، «الكيان». 
وقال العبد إّن شوفاني آمن أّن هذا الكيان اّلذي أقيم لعرقلة حترّر 
يقوم  أن  ذاته،  يحّقق  لكي  عليه  يجب  ّية  العرب الّشعوب  ووحدة 
استبعاده،  أو  الِفَلسطينّي  الّشعب  تغييب  إليه،  املوكلة  بالوظيفة 
ومن هنا نتج الّصراع. وأضاف أّن الّدور الوظيفّي للكيان يؤّدي إلى 
الِفَلسطينّي،  والّشعب  ّية،  العرب األّمة  وبني  بينه  جوهرّي  تناقض 
خاّصًة ألّنه الضحّية األساسّية مع أّن كّل شعوب اِملنطقة ُمستهدفة.

وحتّدث العبد، أيًضا، عن فهم شوفاني إلخفاق الّثورة الِفَلسطينّية، 
املرحلّية  البرامج  تبّني  هو  الّنضالّي  الفشل  أساس  أّن  رأى  حيث 
شوفاني،  معها  اختلف  واّلتي  الِفَلسطينّية،  القيادة  طرحتها  اّلتي 
واعتبرها تراجًعا عن الّثورة وجتسيًدا لوعي زائف حول طبيعة املشروع 
حركة  عن  وانشّق  فواجهها  الوطنّي،  الّنضال  مغزى  أو  هيونّي  الصِّ

«فتح» وعارض الحًقا بشّدة التفاقّية أوسلو.  

 ∫ Òw�¹—U²�« Òw¦×³�« t−NM� sŽ  
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واستعرض د. جوني منصور أربع كتب للرّاحل، مقّدًما ملّخًصا عن 
ّيته وإضافته للبحث الّتاريخّي  كّل واحٍد منها، ومالحظات حول أسلوب

ملنهج  مميزات  سّت  منصور  د.  وشّخص  الِفَلسطينّية،  القضّية  عن 
البحث الّتاريخّي عند د. إلياس شوفاني: 

وعلم  السياسّية  العلوم  على  املبنّية  العملّية،  األسس  اعتماد   -
االجتماع واألنثروپوجليا والّتحليل الّتاريخّي.

- حتليل األحداث اجلارية بربطها مع سابقاتها من منطلق عدم كونها 
منفصلة. 

ِفَلسطينّي،  عربّي  تاريخّي  نّص  لتكوين  بالّصياغة  ّية  استقالل  -
بعيًدا عن الّتبعّية.

- منهج تاريخّي يقّيم األحداث بعد تفكيكها، بغية إعادة بنائها 
من جديد مبا يتناسب مع توّجهات احلدث.

- رصد متواصل لألحداث املتعّلقة بالقضّية الِفَلسطينّية، وعرضها 
على حقيقتها.

نقده  واإلنشائّي،  الوصفّي  الّسرد  عن  بعيًدا  الّنقد  على  القدرة   -
القيادات  وغرف  الّتحرير  منّظمة  أروقة  في  واإلجراءات  للسياسات 
ّية. لقد كان يعرف أّن نقده ثمًنا باهًظا ودفع فاتورة احلساب  العرب

ملواقفه ولم يتنازل عنها، إّنه منوذج لإلميان الرّاسخ باحلّق واحلقيقة.

   W�ËUI*« X½U� t²K�uÐ ∫·«ÒdŽ ÍdJý  

عرّاف  شكري  د.  الباحث  مع  كانت  األمسّية  في  األخيرة  الكلمة 
(زميل الرّاحل في شبابه)، واّلذي رّكز مداخلته حول بوصلة د. إلياس 
شوفاني وجذور تشّكل نهجه، وقال إّن بوصلة الرّاحل هي املقاومة، 
وقد نشأ على املقاومة منذ صغره حيث كبر في بيت ثورّي وذي حسٍّ 
وطنّي بامتياز، فقد لعبت عائلته دورًا في الّثورة الِفَلسطينّية عام 
1936، وكان أبوه من القيادات البارزة في اجلليل. لقد اختار خّط 

املقاومة دوًما، رفض الّتدريس في اجلامعات وانضّم للفصائل املقاومة، 
واختاره بعد خروج املنّظمة من لبنان ورفض أوسلو، لقد كان مقاوًما 

إلياس كما كان اجلليل مقاوًما. 
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مفتوح

أيام في ا
سبوع
7

الحمالت بين التواريخ 04.07.13 -  27.06.13  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

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

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

99

19
مرقة دجاج ”أوسم“ “عوف 

اميتي“ 400 غم

2 بـ
9

20 إضافة پيروريت مذهبة + 

99

14
 ”ميني كوكيس“ 750 غم

4 بـ
18

تشكيلة پاستا/شعيرية 
”أوسم“ 400/500 غم

رمضان كريم  و

شوربة بطعم  الدجاج ”كنور““ 
1 كغم

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

99

7
3 بـ
10

99

9
شاي ”ليبتون“ 100 كيس سكر ”أورجينال“ 1 كغم

محدود بـ 9 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

8 بـ
10

صلصة بندورة ”يخين“
 100 غم

ة

يوچورت ”تنوڤا“  3 لتر

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

99

19
99

14
لبنة ”الهنا“ 1 كغم

6 بـ
10

شمينت ”يوطفاتا”  250 مل

2 بـ
15
تشكيلة مشروبات حليب 

”يوطفاتا“ 1 لتر

تشكيلة عصير ””جامب“
5. 1 لتر

99

1
تشكيلة مشروبات 

”كريستال“ 2 لتر

5 بـ

تشكيلة بوظة  ”كريميسمو“ 
33. 1 لتر

99

14 22
2 بـ
18

حمص ”ميكي“ 800 غم
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محدود بـ 2 كغم - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج  وما فوق

صدر دجاج

1كغم بـ
99

17
أفخاذ دجاج

3كغم بـ
45

”سيميالك أدفانس بلوس“
 900 غم

99

64
محدود لوحدة واحدة - عند 

الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

99

19
محدود بـ 2 وحدات - عند 
الشراء بـ 100 ش.ج وما فوق

زيت ذرة  ”شقحة“ 3 لتر

وانتو بتستاهلو

مسحوق غسيل ”كولون“
8 كغم

99

29
99

44
99

63
2 بـ
16

مسحوق غسيل ”إريال“
 8 كغم

معّطر ”سانو بيسجا“  4 لتر
سداسية معجون أسنان 
”كولجيت ”تريبل أكشن“

9

تشكيلة معجنات 
”شلوشت هأوفيم“ 1 كغم طحينة الهالل  900 غم

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

99

14
حالوة ”الهالل“ بتشكيلة

أطعمة  700 غم
ش ة

محدود بـ  3 وحدات 

99

9
2 بـ
35

2 بـ
20

بوريكس جبنة/بطاطا 
”زوچلوبك“ 800 غم

99

2999

12
2 بـ
15

رزمة ”كنور“  زوج ”داجيش“ 
مع أرز

9

تشكيلة صلصات ”كنور“ 

99

12
رزمة أوراق عجين ”زوجلوبك“

2 كغم
 ميونيز  ”همازون“ 1 كغم
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f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
©Õd³A*«Ë ÆÆW ÒO�UF�UÐ® ÆÆ”dF�« Âu¹

åUHO�ò q�«d*

انتهى الفّنان أسامة مصري هذا األسبوع، من تصوير دوره في الفيلم 
العاملّي «1913 - بذور الّصراع»، للمخرج األمريكّي بن لوترمان، حيث 
قام بدور يوسف اخلالدّي، اّلذي كان رئيًسا لبلدّية القدس عام 1899، 
العثمانّية   اإلمبراطورّية  محاوالت  معارضة  في  رئيًسا  دورًا  ولعب 

النتهاك الّدستور.
ويتناول الفيلم العصر العثمانّي العربّي في احلرب العاملّية األولى، وهي 
الفترة اّلتي زرعت بذور الّصراع في ِفَلسطني. ويرّكز الفيلم على عّدة 
شخصّيات بارزة من اّلذين عاشوا خالل هذا الوقت في القدس، وذلك 
تلفت  لعبة  فيلم «كليپ»  يومّيات  البناء،  إعادة  عملّيات  باستخدام 
العرب  بني  نسبًيا  قريبة  ولكّنها  وحساسّية،  تعقيًدا  األكثر  العالقة 

واليهود قبل االنتداب البريطانّي.
في  شاركوا  قد  الِفَلسطينّيني  الفّنانني  من  عدًدا  هناك  أّن  إلى  يشار 

Òw ÒK ×  Òw ½u ¹eH Kð q K Ë Òw *U Ž w zU L M O Ý Ü K O  w  Íd B  è U Ý√
خمرة،  نزار  شليوط،  عفيف  جازي،  أبو  محمود  بينهم:  من  الفيلم، 
جريس بّالن، رياض دعيبس، عالء نوفل، محمد تكروري، جبر مرعي، 

وآخرون. وقد أشرف على اإلنتاج محمود سالمة.
من ناحية أخرى، قام الفّنان أسامة مصري باملشاركة في إحدى حلقات 
البرناَمج الّتلفزيوني احمللّي «َحَسمبا» - اجلزء الثالث، من إخراج داني 
سيركن، وبطولة أورنا فيتوسي وآكي آڤني، وعوديد كوتلر، وقد شارك 

في الّتمثيل أيًضا الفّنان الّنصراوّي طارق قبطي.
وقام مصري بدور شخصّية ِفَلسطينّية قيادّية، انتقلت من تونس إلى 
القدس مع قدوم الّسلطة الِفَلسطينّية، حيث يكون على معرفة سابقة 

وقدمية مع بطلة املسلسل أورنا فيتوسي.
ُيشار إلى أّن الفيلم العاملي wwz، واّلذي شارك فيه أسامة مصري مع 
جنله ميسم مصري، من بطولة الفّنان العاملي براد پيت، سُيعرض في 

دور الّسينما احمللّية في شهر متوز القادم.
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هو حتمّي إلمتام الّتفاعل بني الّطرفني. وهذا ينطبق 
بغير  الّطائر  «وهل  القول  على  االنطباق  كامل 

جناحني يطير» أو «يد واحدة ال تصّفق». 
املسرحّية  الفرقة  تنجح  ال  ملاذا  نتساَءل  وعندما 
العرض  هذا  ينجح  لم  ملاذا  أو  مسرحّيتها،  بأداء 
تلك  أو  األغنّية  هذه  تلَق  لم  ملاذا  أو  املسرحّي، 
جناًحا، أو لم يستطع الفّنان كسب محّبة اجلمهور 
يقّدمه؟  اّلذي  الفّني  العمل  في  إعجابه  نيل  أو 
اجلمهور  أنظار  يلفت  أن  الفّنان  هذا  يحاول  وملاذا 
ويستعيض  الّلّماعة،  ومالبسه  البرّاقة،  بثيابه 
الّصوت وضجيجها،  مكّبرات  صوته بصخب  عن 
وال  موسيقى  هي  فال  املوسيقى،  قرقعة  وارتفاع 
فاضحة  ثياًبا  الفّنانة  هذه  ترتدي  أو  غناء.  هو 
بل  صوتها،  فحيح  إلى  اجلمهور  يلتفت  ال  لكي 
تلهيه مبظهرها وإغرائها، وبدًال من أن تظهر أمامه 
استعراضّية!  فنانة  نفسها  تسّمي  راقية  كفنانة 
يكون  أن  دون  من  الفّن  لنا  تستعرض  أّنها  أي 
نسمع  أن  من  وبدًال  به.  عالقة  أو  تدّخل  أّي  لها 
منها أغنية متكاملة القوام ال نعود نصغي إلى 
املوسيقى وال إلى الّشعر، ال إلى الغناء والّصوت 
الشجّي والرّخيم، بل إلى وجهها اّلذي أجرت عليه 
أو وضعت عليه  العملّيات التجميلّية،  عشرات 
طبقات من املساحيق واألصباغ، وشعرها اّلذي ال 
ميكننا أن نتكّهن هل هذا هو شعرها احلقيقّي أم 
املستعار، وعينيها اّلتي تلوّنهما كّل يوم أو كّل 
عرٍض بلون آخر، ما بني األزرق أو األخضر أو الُبّني 
أو.. أو.. وحتّول أنظار اجلمهور إلى جمال ساقيها 
فوق،  إلى  حتت  من  املشقوق  فستانها  خالل  من 
اّلذي  الّلعني  الفستان  هذا  صدر  فتحة  خالل  ومن 
يكشف أكثر ّمما يستر. وتتباهى في عرضها على 
أّنها تتقّلد من احللّي واملجوهرات والّذهب واألملاس 
هذه  كّل  الدوالرات..  ماليني  بل  آالف  قيمته  ما 
الّتساؤالت وسواها تندرج في إطار عشرات ومئات 
الفّنان/ة  هذا  يبقى  وهكذا  التعّجب..  عالمات 
واملشاهدين  اجلمهور  عن  متاًما  منقطًعا  املبدع/ة 
فولكلور  أهذا  منارسه؟  فّن  أهذا  واملستمعني.. 
نحفظه؟ أهذا تراث نحرص عليه؟ أهذه ثقافة نعتّز 

بها؟ أهذه حضارة يسجلها لنا الّتاريخ؟؟
وهذا على عكس الفولكلور اّلذي هو فنون وآداب 
ا  ـً أّب نتناقلها  بل  املدرسة  في  نتعّلمها  ال  اّلتي 
والفطرة  بالّسليقة  ومنارسها  معنا  وتنمو  َجد،  عن 
في أفراحنا وفي أتراحنا، كالّدبكة اّلتي ندبكها، 
بها  ويعمل  الّصغير  مع  تنشأ  بل  نتعّلمها  فال 
الكبير، ويكفي للّصغير أن يرى كيف يدبك أحد 

الكبار حّتى ميسك بيده ويشعر بنفسه في اإليقاع 
مع  متناسًقا  الّشعور  هذا  مبوجب  قدميه  ويحرّك 
اإليقاع، ويصبح من أمهر الدبيكة. ألّن الفولكلور 
هو تعبير عن محصلة مجموعة سّكانّية معّينة 
في أي بلد من البالد. ويتّم نقل املعرفة املتعّلقة 
بالفولكلور من جيل إلى جيل عن طريق الرّواية 
ا. وقد يقوم كّل جيل بإضافة أشياء  الّشفهّية غالًب
مع  الّنهاية  في  لتتوافق  أشياء  حذف  أو  جديدة 
واقع حياته اّلتي يعايشها. وهذا اإلبداع ليس من 
ككل  اإلنسانّية  اجلماعة  نتاج  ولكّنه  فرد،  صنع 
في مجتمع ما. ويأتي أصل تسمية فولكلور من 
الّشعوب»  ّية «علم  بالعرب األملانّية ومعناها  الّلغة 
يقابلها  فولكلور  وكلمة  الّناس»  «معارف  أو 
ّية «الّتراث» وهو اإلرث عن األسالف  بالّلغة العرب
وصوت  البعيد  املاضي  صدى  فهو  الّثقافة..  من 

احلاضر. 
وطبيعته  احلياتّي،  مبضمونه  والفولكلور، 
القّيمة،  وممّيزاته  الفكرّي  وجوهره  االجتماعّية، 
طرأت  اّلتي  والّتغّيرات  التطوّرات  مصدر  يعتبر 
عالقته  مدى  وكذلك  املراحل،  شّتى  في  عليه 
باآلداب والفنون األخرى. وتكمن أهمّية الفولكلور 
الفكرّية والّتربوّية في إلهام الّشعب باملُثل الُعليا 
والتطّلعات الّسامية، مثل: حّب الوطن والّتفاني 
في سبيل كرامته والوفاء له والّطموح إلى الّسلم. 
ويضع الفولكلور األبطال في صورة عمالقة، ويدعو 
إلى متجيدهم واالفتخار بهم. ويصوّر الّطبيعة في 
الّناظرين،  تسّر  اّلتي  الرّقيقة  الّشاعرية  من  إطار 
هذا  أّن  كما  والفرح.  البهجة  القلوب  في  وتدّخل 
احلياة،  في  الّطموح  عن  يعّبر  الّشعبي  اإلنتاج 
ويعكس آراء الّشعب اجلماعّية، ويزيح الّستار عن 
كّل جمال رائع خّالب في الّطبيعة وفي اإلنسان. 
وثيًقا  ارتباًطا  الّشفوّي  الّشعبّي  اإلبداع  ويرتبط 
بأعمال البشر. وللفولكلور صور واضحة وعميقة 
ميت  فيما  والسيما  الّتعميم  بقوة  ويتمّتع  اجلذور 
مصطلح  شاع  وقد  بالعمل.  وكذا  بصلة  لإلنسان 
فولكلور بعد ذلك مبعنى حكمة الّشعب ومأثوراته 
كمصطلح يدّل على موضوعات اإلبداع الّشعبي ثّم 
تطوّرت وتقّدمت مناهج علم الفولكلور واّتسع مجال 
بحثه ليشمل مختلف أوجه الّنشاط اخلّالق لإلنسان 
ككل. اإلنسانّية  بالّثقافة  وارتباطه  بيئته  في 

بدأت عملّية تعريف الفولكلور وتوثيقه في القرنني 
الّتاسع عشر والعشرين، بعد أن ظهرت مجموعة 
من الّتخّصصات واألبحاث اإلنسانّية اّلتي أهتمت 
الّشعوب. ثقافة  في  مهّم  كعامل  بالفولكلور 

لكي  نفعل  أن  يجب  ماذا  الّدوام  على  نتساَءل 
يصبح لدينا أغنّية محلّية؟ أو مسرحّية محلّية؟ 
الفنون  من  فن  أّي  أو  محلّية؟  إبداعّية  كتابة  أو 
في  يكمن  الّتساؤل  هذا  على  اجلواب  احمللّية؟ 
وبني  املبدع  أو  الفّنان  بني  ما  الصحيح  الّتعامل 
اجلمهور. وعليه نقيس ما نفعله أو ما نقّدمه من 

فنون وآداب وإبداعات.
معرفة  ونحاول  املثال،  سبيل  على  املسرح  لنأخذ 
بوسعنا  يصبح  كيف  فندرك  وأصوله،  جوانبه 
الّتعامل معه، ونوّجهه بصورة صحيحة لكي يؤّدي 
أو  هذه املسرحّية  تقدمي  ّمت  أجله  الهدف اّلذي من 
تلك. وإذا نظرنا إلى املسرح محاولني تعريفه سنراه 
يتمحور في شكلني متوازيني: األّول هو اإلنسان، 
إنسان  أمام  ا  ـً ّي فن عمًال  يقدم  اّلذي  املبدع  الفّنان 
يشاهد  اّلذي  املتلّقي  اإلنسان  هو  والّثاني  آخر. 
بحيث  ويسمعه،  يراه  ما  مع  ويتفاعل  ويسمع 
اإلبداعّية.  العملّية  من  اآلخر  اجلانب  أّنه  يعلم 
ولذلك ال ميكن أن تتّم عملّية اإلبداع من دون اللقاء 
املباشر بني املبدع وبني املتلّقي، فاملبدع يقّدم إبداعه 
الفّني، من موسيقى ومسرح وغناء وغيره، واملتلّقي 
يستقبل هذا اإلبداع ويصغي أو ينصت أو يتفاعل 
غاب  وإذا  وحاضر.  حالي  آنّي  حدث  في  مباشرًة 
أن  ميكن  ال  الطرفني  أو  القسمني  أو  الشّقني  أحد 

تتّم العملّية اإلبداعّية.
ونبدأ من الكاتب أو الّشاعر اّلذي يصيغ كلماته 
كان  وإن  حّتى  يكتب،  أن  يجب  وأفكاره،  وأقواله 
مبفرده، وكأّنه يرى جمهور القراء أمامه، يكتب لهم 

ويخاطبهم، وهكذا يصل إبداعه إليهم.
وكذلك املغّني اّلذي يبدع بفّنه وغنائه، عندما يقّدم 
وموسيقى  وأحلان  كلمات  من  املؤّلفة  األغنّية  هذه 
يجيش  عّما  بها  يعبر  أن  يجب  جميل،  وصوت 
كلمات  حتملها  وعواطف  مشاعر  من  نفسه  في 
اجلمهور  إلى  وينقلها  بها  فيعبر  األغنّية،  وأحلان 

في عملّية هي املخاطبة املباشرة فعًال.
مبفرده،  فّنه  ميارس  اّلذي  والّنحات،  الرّسام  وهكذا 
إذا  فّعال  يبقى غير  ولكن فّنه  في مرسمه،  وهو 
بقي طّي الكتمان، أو حافظ عليه سرًا. لذا عندما 
املتلّقي،  اجلمهور  أمام  ويعرضه  املأل،  على  يعلنه 

تتّم هنا العملّية اإلبداعية بني الفّنان واجلمهور.
وكذا املمّثل املسرحّي، إذ ال يسمى هذا الفّن مسرًحا 
إذا غابت اجلهة الّثانية، وهي اجلمهور املتلّقي. وال 
يصّح أن يقّدم املمّثل أي عمٍل مسرحّي وهو يقف 
تاّمة  غير  والعطاء  األخذ  عملّية  ألّن  املرآة،  أمام 
اآلخر  الّطرف  حضور  فإّن  ولذا  فعًال.  قائمة  وغير 
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ونرى أّن الفولكلور ينقسم إلى عّدة أقسام منارسه 
والّدمى  كاملالبس   - اليدوّي  الّتراث  وهي:  بها 
الّتراث  الّشعب.  يستخدمها  اّلتي  والزّخارف 
اّلتي  والقصص  واألساطير  كاخلرافات   - الّشفهّي 
يؤمن بها الّناس. الّتراث الّثقافّي - وهي األخالق 
 - الّطقوس  معّني.  شعب  يتبعها  اّلتي  والقيم 
هذا  ميارسون  ونراهم  واملهرجانات.  الزّواج  كطقوس 
العملّية،  احلياة  جوانب  مختلف  في  الفولكلور 
وفي  واملنتجات،  الّثمار  وجني  واحلصاد  كالزّراعة 
والّنحاس  والّنجار  احلّطاب  كأعمال  املهن  مختلف 
واحلّداد واحلّجار، وأنواع احلاالت االجتماعّية، كالوالدة 
الوفاة. وحّتى  والزّواج  واخلطوبة  والبلوغ  واخلتان 

تقدميها  منطلق  من  الفنون  هذه  ميارس  فالّشعب 
جماهيرًيا، وهي تخاطب مشاعره وعواطفه وآماله. 
الزّمان  في  وحاضرة  وفورية  مباشرة  املخاطبة  وهذه 
وتكون  بالفكر  إّما  املخاطبة  تتّم  وقد  واملكان. 
مخاطبة  وتكون  بالعاطفة  وإّما  ذهنّية،  مخاطبة 
ًيا  شعورّية، وإّما بالفعل وتكون باملشاركة جسمان
بحيث  املخاطبات،  أنواع  أسمى  وهذه  ًيا،  ووجدان
جهة،  من  والفّن  التلّقي  متعة  اجلمهور  يخوض 
واإلبداع  العطاء  جتربة  يخوض  ثانية  جهة  ومن 
ويدرك متعته باملمارسة الفعلّية. كما يفعل فّنانو 
«األحداث»،  مسرح  في  واملسرحّيون  الفولكلور، 

املعروف ضمن املسرح احلديث.     
وخالصة القول إذا انقطع املُبدع عن اجلمهور املتلّقي 
وغير  ناقًصا  سيبقى  إبداعه  فإّن  يخاطبه،  ولم 
متكامل. وإذا لم يخاطب املبدع اجلمهور باقتناع 
فإّن  وتهّمه  تشّده  اّلتي  املضامني  أمامه  ويعرض 
املسرحّية  األعمال  وكّل  الّنجاح.  يلقى  لن  إبداعه 
القت  اجلمهور،  خاطبت  اّلتي  واإلبداعّية  والفنّية 
في  واستقرّت  الّناس  في  وأّثرت  ورواًجا،  جناًحا 
إرًثا  أصبحت  ورّمبا  وقلوبهم،  وأذهانهم  أفكارهم 
وتتناقله  اجلمهور  يرّدده  ا،  ـً ّي شعب وتراًثا  ا  ـً إبداعّي
األجيال. وعلى هذا املقياس ميكننا أن نحكم على 

هذا العمل اإلبداعّي بالّنجاح أو الفشل.
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åUHO�ò q�«d*

فرع    – «مستوى»  اجلماهيرّي  املرَكز  إدارة  قامت 
خوري،   – دعيم  ماري  املرَكز  مبديرة  واملمّثلة  حيفا، 
ورئيس مجلس اإلدارة القطرّي، ياسر مواسي، مطلع 
هذا األسبوع، بالتبرّع بزّي رياضّي ملنتَخبي مدرستي 
«راهبات الّناصرة» و«األخوّة»، وذلك لفوزهما، مؤّخرًا، 
القدم  كرة  دوري  ضمن  والّثاني،  األّول  املكانني  في 
نّظمته  واّلذي  حيفا،  مدينة  في  ّية  العرب للمدارس 

مدرسة «مسار».
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خوري،   – دعيم  ماري  الفرع  مديرة  وأوضحت  هذا 
في اجتماعها مع مديرة مدرسة «راهبات الّناصرة» 
«األخوة»  مدرسة  ومديرة  ّجنار،  هيفاء  األهلّية، 
الرسمّية، د. نوال سليمان؛ أّن إدارة املرَكز تقّدم هذا 
الزّي الرياضّي ملدرَستي «راهبات الّناصرة» و«األخوّة» 
في إطار اخلّطة الّشاملة اّلتي وضعتها اإلدارة لفتح 
حيفا،  في  الّتعليمّية  املؤّسسات  مع  عمل  آفاق 
سيشملها          اّلتي  األخرى  املؤّسسات  بباقي  إسوًة 

برنامج عمل املرَكز. 
مؤّسسة  إدارة  مجلس  (رئيس  مواسي  ياسر  وأّكد 
سياق  في  «مستوى»)  ّية  العرب اجلماهيرّية  املراكز 
أّن  إلى  ُمشيرًا  خوري،   – دعيم  أقوال  على  حديثه 
من  خاّص  باهتمام  سيحظون  حيفا  مدينة  طلبة 
قبل إدارة املؤّسسة، وذلك في إطار الرّؤية اجلماهيرّية 
اّلتي تعمل بها املؤّسسة، من أجل الّنهوض بشرائح 

املجتمع العربّي في البالد. 
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أعضاء االئتالف البلدّي برئاسة رئيس البلدّية، هم اّلذين يقودون 
البلدّية ويقرّرون مصيرها على امتداد والية كاملة أمّدها خمس 
سنوات متتالية. األحزاب اّلتي تبقى في املعارضة، متارس حّقها 
في االنتقاد واالحتجاج واالعتراض بشّتى الوسائل القانونّية املُتاحة 
لها داخل املجلس البلدّي، وخارجه أيًضا. لكّن األمور ُحتسم في 
نهاية املطاف، بالّتصويت فقط، في أثناء جلسة املجلس البلدّي. 
ا - إن لم يكن دائًما - بالقرار؛ واملعارضة قد  االئتالف يفوز غالًب

تفوز بُعنوان في جريدة محلّية.
أنا طبًعا ال أستخّف إطالًقا - ومعاذ الّله أن أستخف - بدور 
املعارضة البّناء، أو باجلهد اّلذي يبذله ممّثلو املعارضة. لقد كنُت، 
إّبان خدمتي كنائب للمدير العام في بلدّية حيفا، شاهًدا على 
امتداد عشر سنوات متتالية، على املواقف اّلتي وقفها أعضاء 
ذلك،  ومع  وإخالص.  ووضوح  بجرأة  البلدّي،  املجلس  في  عرب 
ا،  غالًب املوقَف  َيْحسُم  تصويٌت  يعقبه  نقاٌش  معروفة:  فالّنتيجة 
ولرّمبا دائًما، لصالح األغلبّية اّلتي ميّثلها االئتالف. معنى ذلك  
االئتالف  بيد  هو  البلدّية  في  والربط  احلّل  أّن  العبارة،  ببسيط 
ّية األكثر  لوحده، وإّن مشاركة املمّثلني العرب في االئتالف هو اآلل
خارطة  على  تضعنا  اّلتي  الوحيدة  الرّافعة  هي  ولرّمبا  جناعة، 
األحداث، كشركاء حقيقّيني في اّتخاذ القرار. بوّدي الّتنويه في 
هذا السياق، وبصورة قاطعة ال حتتمل الّتأويل، إلى أّنني وبرغم 
أبًدا  أدعو  ال  أّني  إّال  االئتالف،  في  املشاركة  بأهمّية  قناعتي 
إلى استجداء املشاركة، وإلى استعطاف رئيس البلدّية، كائًنا َمن 
املجلس  في  احليفاوّي  العربّي  اجلمهور  ملمّثلي  ليتيح  سيكون، 
البلدّي، فرصة املشاركة في االئتالف اّلذي سُيشّكل. إّمنا أريد ال 
بل أتوق، ملشاركة نابعة فقط من مركز قوّة ملموسة كامنة في 
عدد املمّثلني العرب، اّلذين نستطيع إيصالهم ككتلة متراّصة، 
أشهر،  بضعة  بعد  القادمة  االنتخابات  في  البلدّي  املجلس  إلى 

وحتديًدا في 22 تشرين األّول/أكتوبر 2013. 
غنّي عن البيان، أّن مدى تأثير أّي كتلة داخل االئتالف، يتناسب 
أكبر  الكتلة  كانت  كّلما  أي  الكتلة؛  أعضاء  عدد  مع  ا  ـً طردّي
عدًدا وأكثر انسجاًما وتفاهًما وتالحًما بني أعضائها، كّلما أصبح 
تأثيرها أكبر على رئيس البلدّية، قبل تشكيل االئتالف وبعده. 
أساسّية  بصورة  املتحمورة  الواضحة  الرّؤية  ذات  الكبيرة  الكتلة 
في مصلحة املواطن وهمومه، تفرض نفسها على رئيس البلدّية، 
في  حّق  وكصاحبة  االئتالف  تركيبة  في  جتاهله  ميكن  ال  كضلع 
الفوز مبنصب نائب رئيس متفرّغ براتب محترم ميّكُنه من تكريس 

كّل وقته في خدمة اجلمهور العربّي في حيفا.
قد يتساَءل البعض وبحّق: هل عدد العرب في حيفا ونسبتهم املئوّية 
ّية، كافيان الحتمال زيادة عدد ممّثلينا في املجلس البلدّي؟ احلال

لن أجلأ إلى اإلحصائّيات املتعّلقة مبسألة عدد الّسّكان العرب في 
حيفا ونسبتهم املئوّية أو إلى عدد أصحاب حّق الّتصويت، وغير 
الّسابقة  االنتخابات  نتائج  على  سأعتمد  إّمنا  األمور،  من  ذلك 
لبلدّية حيفا، قبل نحو خمس سنوات. لقد ّمت في حينه انتخاب 
ّية، أي عضوان للجبهة وعضو واحد  ثالثة أعضاء بأصوات عرب
ّية لم ُتصّب  للتجّمع. وهنا ال بّد لي أن أنوّه بأّن األصوات العرب
كّلها في مصلحة احلزبني املذكورين فقط، إّمنا ذهب البعض منها 
إلى أحزاب أخرى مثل: «العمل»، «ميرتس»، «كادميا»، ورّمبا أيًضا 
ّية أخرى. فضًال عن ذلك فإّن نحو  إلى أحزاب و/أو قوائم انتخاب
نصف عدد أصحاب حّق الّتصويت العرب قد امتنع عن الّتصويت، 
ا  ـً ولقد سمعُت شخصّي ولم يتوّجه أصًال إلى صناديق االقتراع. 
بعًضا من أولئك املمتنعني يبررون مقاطعتهم لالنتخابات، بأقوال 
متحورْت مبعظمها حول اإلجابة الّتالية: «ملاذا يجب أن أصوت؟ لن 
يتغّير شيء!! إذ طاملا أّن العرب َعربان («اجلبهة» و«التجّمع») 

فلن نستطيع أن نؤّثر، وسنبقى مهّمشني». 
ُيحتمل أن يكون هذا احلديث مجرّد حّجة أو وسيلة للتخّلص، 
لكن من احملتمل أيًضا، أن يكون تعبيرًا صادًقا عن مشاعرهم 
االحتمال  البلدّية.  النتخابات  مقاطعتهم  عّلة  وعن  الّشخصّية 

املذهبّية  انتماءاته  في  متنوٌّع  احليفاوّي  العربّي  مجتمعنا 
نريد   - استثناء  وبدون   - جميعنا  لكّننا  ّية؛  واحلزب والّطائفّية 
وسكًنا  أقوى،  ثقافّية  وحركة  وأحفادنا،  ألوالدنا  أفضل  تعليًما 
أفضل، وفرص عمل أوفر، ونظافًة أكمل، ومواصالٍت داخلّية عاّمة 

أحسن، وباختصار نريد في حيفا نوعّية حياة أفضل.
إّن املسؤول املباشر عن توفير تلك اخلدمات لنا كمواطنني، هي 
مستوى  عن  راضني  كّنا  فإذا  حيفا.  بلدّية  أي  احمللّية،  سلطتنا 
تلك اخلدمات اّلتي قّدمتها وتقّدمها البلدّية لنا، فلنستمر في 
نهج حياتنا احلالي اّلذي اتبعناه منذ 65 سنة. أّما إذا كّنا غير 
راضني، فلنسأل أنفسنا: ماذا نستطيع أن نعمل؟ بعبارة أخرى، 
كيف جنعل البلدّية تصغي لطلباتنا وتقوم بتنفيذها، ليس كمّنة 

منها، وإّمنا كواجب عليها؟
إّن بلدّية حيفا - ككّل سلطة محلّية - هي عبارة عن جهازين 
متكاملني: جهاز سياسّي ممّثل برئيس البلدّية وأعضاء املجلس 
املوّظفني،  من  العاملني  بطواقم  ممّثل  تنفيذّي  وجهاز  البلدّي، 
وغيرهم. هذا اجلهاز الّتنفيذّي ينبغي أن يكون كإسمه متاًما، أي 
باعتباره  السياسّي،  اجلهاز  ُيقرّها  اّلتي  واملشاريع  األعمال  ينّفذ 
- اجلهاز السياسّي - رأس البلدّية وُعنوانها، واملرجعّية األعلى 
فيها؛ وبالّتالي فهو صاحب القرار األّول واألخير في كّل ما تقوم 
ُتّتخذ  السياسّي،  اجلهاز  عن  تصدر  اّلتي  القرارات  البلدّية.  به 
مناقشة  تشمل  دميقراطّية،  بصورة  البلدّي  املجلس  جلسات  في 
دائًما  الغلبة  تكون  حيث  عليه،  والّتصويت  القرار  مشروع 
لألغلبّية. بكلمات أخرى، إّن تأثير حزب ما أو قائمة معّينة، 
البلدّي  املجلس  في  مندوبيه  عدد  على  مطلقة  بصورة  يعتمد 
املكّون في حيفا من 31 عضوًا. من هذا املنطلق، يسعى رئيس 
ا مباشرًة من الّشعب - لتشكيل ائتالف  البلدّية - لكونه ُمنتخًب
يضمن له أغلبّية تصوّت إلى جانبه في األمور اّلتي يتّم بحثها، 

والقرارت اّلتي ينوي اّتخاذها في املجلس البلدّي. 

الّثاني بالّذات، يجعلني أتساَءل بصوت عاٍل: «إذا كّنا كأحزاب 
املختلطة،  املدن  جميع  في  ولرّمبا  حيفا،  في  عربّي  وكجمهور 
معنّيني فعًال بزيادة إقبال الّناس على الّتصويت كوسيلة لزيادة 
عدد ممّثلينا في املجلس البلدّي؛ وإذا كّنا على إدراك بأّن هناك 
شريحة من مواطنينا املخلصني اّلذين يرون بوجود حزبني عربّيني 
طريقهم  في  عقبًة  األصوات،  من  الكّم  ذات  على  يتنافسان 
احلزبني  هذين  وأّن  خصوًصا  االقتراع؛  صندوق  إلى  كمصوّتني، 
يسعيان إلى حتقيق ذات األهداف اّلتي تخدم مصلحة املواطنني 
العرب في حيفا؟ أقول إذا كّنا فعًال كذلك، أال نستطيع أن نتوّجه 
ا - وها أنا اآلن أتوّجه باسمي الّشخصّي - إلى قيادات  ـً جماهيرّي
اؤنا - بالتقّدم  ا، وهم أهلنا وناسنا وأحّب ـً ا وُقطرّي ـً احلزبني حيفاوّي
في هذه اجلولة حّتى ولو ملرّة واحدة، بقائمة عضوّية واحدة؛ وذلك 
على غرار ما حدث في االنتخابات الّسابقة في بلدّية («نتسيرت 
عيليت»)/الّناصرة العليا، وهي أيًضا كحيفا مدينة مختلطة، 
بقائمة  االنتخابات  إلى  و«التجّمع»  حزبا «اجلبهة»  تقّدم  حيث 
واحدة مشتركة. وهذه القائمة حّققت فوزًا كبيرًا، وشّكلت سابقة 
القائمة  احلزبني.  بني  البّناء  الّتعاون  من  ُيحتذى  ومنوذًجا  طّيبة 
الواحدة املوّحدة اّلتي أقترُحها، ُحتّدد لنفسها في إطار برنامجها 
االنتخابّي املُشترك، مجموعًة مّتفًقا عليها من األهداف واملشاريع 
والتطّلعات احمللّية، اّلتي كان أصًال يسعى كّل من احلزبني على 

انفراد لتحقيقه، خدمًة ملصلحة مواطني حيفا العرب؟!
ا، مبجرّد عرض هذه  ـً قد يرى البعض، كما سمعُت ذلك شخصّي
ا منهم، كما  ـً الفكرة أو تقدمي هذا الّطرح، سذاجًة ال ُتغَتفر، ظّن
قالوا لي ذلك بصريح العبارة وبصورة واضحة ال حتتمل الّتأويل: 
مختلفان  حزبان  هما  آخرين،  حزبني  كأّي  والتجّمع  اجلبهة  «إّن 
ا. وإّن كّالً منهما يسعى ألن يدير الّنار إلى قرصه،  ـً أيديولوجّي
مبصلحة  املتعّلقة  اخلدمات  قضايا  بني  أبًدا  يفصالن  ال  وأّنهما 
كّل  في  الّسطح  على  ا  ـً إعالمّي تطفو  واّلتي  اليومّية،  املواطن 
واملواقف  القضايا  وبني  احمللّية،  للّسلطات  انتخابات  جولة 
االنتخابات  عشّية  بها،  الّتداول  يتّم  اّلتي  العاّمة  السياسّية 
للكنيست. وبالّتالي فإّن كّالً منهما ككل حزب آخر في بالدنا، 
ال يتورّع أن يجّند قوّته السياسّية في الّسلطة احمللّية، لتعزيز 
قوّته في االنتخابات العاّمة، كما ميتطي أيًضا صهوة القضّية 
الفلسطينّية مثًال، فيجّند صوره مع رموز الّسلطة الفلسطينّية 

لتسويق نفسه أو حزبه في االنتخابات احمللّية». 
على  والّتجنّي  بالّظلم  املليئة  الكلمات  هذه  لي  قال  َمن  لعّل 
حزب  تأسيس  إلى  أمّهد  أّنني  يظّن  كان  و«التجّمع»،  «اجلبهة» 
ًدا أّنني لم أكن يوًما سياسًيا  جديد. إّن كل َمن يعرفني، يعرف جّي
إلى  إطالًقا  أسعى  ال  فأنا  وبالّتالي  اآلن.  أكون  ولن  ا،  ـً ّي حزب أو 
ّية، ال بل أعتبر أن أي  تأسيس حزب جديد أو لطرح قائمة ال حزب
محاولة كهذه عشّية االنتخابات احمللّية القريبة القادمة، ستبّدد 
زخم أصواتنا وستزيد من تشرذمنا وتهميشنا، كما أّني ال أسعى 
إلى صهر احلزبني في بوتقة واحدة وطمس خصوصّية كّل منهما.

إّن ُجّل ما أسعى إليه اآلن، أي عشّية االنتخابات للبلدّية، هو 
ّية ولو ملرّة واحدة، تشّكل رافعة، نحّقق كمجتمع عربّي  خلق آل
بواسطتها ومن خاللها، إجنازات كان قد سعى لتحقيقها، على 
لم  لكّنها  انفراد،  على  احلزبني  من  كّل  الّسنني،  عشرات  امتداد 
مبا  إيجازها  ميكننا  ّية  اآلل هذه  وراَءها.  نلهث  زلنا  وما  تتحّقق، 
خمسة  إلى  حيفا،  في  العربّي  اجلمهور  ممّثلي  عدد  رفع  يلي: 
أعضاء على األقل، وذلك بواسطة عاملني اثنني. أوّلهما أن يّتفق 
نتجّند  أن  وثانيهما  واحدة،  ّية  عرب قائمة  تقدمي  على  احلزبان 
القائمة  هذه  لدعم  وأفراًدا،  مدنّية  ومؤّسسات  أحزاًبا  جميًعا: 
وذلك بدعوة املواطنني العرب إلى ممارسة حّقهم االنتخابّي، ال بل 
حّثهم وإقناعهم. إّنني على قناعة، بأّننا لو أحسّنا توظيف ذات 
أن  أريد  وال  املنافسة،  على  عادًة  ُيهدر  كان  اّلذي  الكبير  اجلهد 
أقول الّصراع، بني احلزبني، في إقناع الّناس بالتوّجه إلى صناديق 
االقتراع، الستطعنا أن نرفع نسبة الّتصويت عند عرب حيفا، وأن 
نغّير اخلارطة السياسّية في املجلس البلدّي، بحيث تشمل ألّول 
مرّة منذ 1948، كتلة سياسية محلّية كبيرة، تنال منصب نائب 

رئيس متفرّغ، كما سبق ونوّهُت. 

فما رأيكم؟.. هل من مجيب؟!
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هنيًئا لنا، هنيًئا لكّل فلسطيني في كّل مكان، هنيًئا لرام الّله وغزّة 
والّناصرة وحيفا، هنيًئا للشعب الفلسطيني بأسره الذي أثبت أنه رغم 
كل الظروف واملعاناة التي تعرّض ويتعرّض  لها، فهو مصّر ومتمّسك 
بحب احلياة، وأنه لم يتنازل عن مسار اإلبداع والفن والتألق، وأّنه قادر 
على التألق، قادر على اإلبداع، قادر أن يقدم لنا فناًنا مبدًعا يتمتع 
بقدرات خاصة ومميزة تؤّهله ليصبح فناًنا على نطاق العالم العربي 
ساحًقا  فوزًا  حّقق  اّلذي  عساف،  محمد  الفلسطيني  الفنان  بأسره، 
في البرنامج الّتلفزيوني «أرب آيدل»، هذا البرنامج الذي أثار اهتمام 
املاليني في العالم العربي، وجعلهم يتابعونه باستمرار، ليتحول إلى 
حديث الشارع في املقاهي وأماكن العمل والبيوت، في كل قطر من 

األقطار العربية.    
هنيًئا لكل من صوّت حملمد عساف، هذا املغني الفلسطيني الذي 
ولد في ليبيا في العام 1989، وغادرها مع والديه وهو في الرابعة 
أن  ما  والذي  غزة،  في  خانيونس  ملخيم  بعدها  لينتقل  عمره،  من 
شارك في برنامج «أرب آيدل»، حّتى ذاع صيته ليصبح محّط أنظار 
املشاهدين والنّقاد وأعضاء جلنة الّتحكيم منذ حلظات اشتراكه األولى، 
ولم يخف بعضهم مراهنتهم في مراحل متقّدمة من البرنامج أّنه هو 
املرّشح للفوز، حيث حتّول هذا الّشاب الوسيم إلى جنم توّحد خلفه 

الفلسطينّيون اّلذين يعانون من انقسامات داخلّية شديدة. 
هنيًئا حملمد عساف على منحه لقب سفير الّنوايا احلسنة مع كل 
املزايا الدبلوماسّية، هنيًئا حملمد عساف الذي استطاع بفّنه ومحّبته 
لوطنه أن ينقل رسالة الّشعب الفلسطيني إلى األمة العربية بأسرها. 
الّشعب  اتهم  من  لكّل  صفعة  مبثابة  هو  عساف  محّمد  جناح  إّن 
الفلسطيني واألغنية الفلسطينية بأّنها عاجزة على االنتشار في 
العالم العربّي، بل هنالك من بالغ ومتادى في حتليالته قائالً: ال توجد 
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وُر َيعدو النُّ
ى إلى َصخَرِة املعَن

عودِ!! كي ال ُيطول طريُق الصُّ
    

َرُق اإلَله ِشتاٌء َع
وِر ب ُق اْسفلَت الُع َرتِّ ُي

اٍت ب َعت
رِّياِح تدلَّْت من أيدي ال

    
َمت َعلَّ َت

ْفِظ كيَف َتغِسل أرَُجَل اللَّ
حّتى ال تنزلق ُخطى الَكلماِت

    
ْهَشِة ًعا بَعجالِت الدَّ ُمْنَدِف

ِك ي أْدُخُل ف
ْر ْرَفي ُغْصًنا ُمَعطَّ ًعا َح راِف

ُر َخليجِك ب أَْع
ُسُفًنا عاِصَفَة املزاِج!!

    
أبجدّيتي مرفأي!!

ْرِق؟!! َب بوَءة ال رأْيِتها تأُفُل ن
بّلغي

زوِل»: ُي النُّ ْسُكُنها «وَْح قصيدًة َي
ئِر ِب ِم ال بَت َصدأٌ َعلى َف ن

ًقا َدفُّ ُرها َت ْب َق ِح ب ي فل
ُل يتوغَّ

ِد َس في َطحاِلِب اْجلَ
َوْعًال هاَج فوَق إْبِط اْلوصاِل!!

    
اآلَن - َفَكْكُتِك ِمن أيدي املنافي

.. ًرا رأيُتُ ُر أْم وتركُت الّلهاَت يتدبَّ
ألطارُِدِك

ِة القَدَمْنيِ في ُعطَل
َوْشًما

ُه الوْحِشيَّ يلمُّ أرجواَن
ا ـً َغَجرّي

رُّعاِة ُر ال ي ْتُه َمزام َي ِس َن
    

رائٌع
أّني مايسترو

جاَءِك
ْقَف َعصاه ترفُع السَّ

    
ِه َيغوُض ي رَع

!! ِمجداًفا َيِجدُّ
َقصيدتي

فتحت «فخذيها»
ْسَتضيَف َت ِل
وٍح ُهْدُهَد ُن

ًرا ْئ ِب
َدَعْتها.. َدَعْتها حيفاه!!

أغنية فلسطينّية، ولن تكون هنالك أغنية فلسطينّية، وكأّننا شعب 
قاصر، شعب من طينة أخرى، شعب ال يجيد الغناء. محمد عساف 
أعاد االعتبار والّثقة باألغنية الفلسطينّية والفن الفلسطينّي، بل 
موضوع  يستحضرني  وهنا  عليهم.  نتفوق  أن  بإمكاننا  أّنه  أثبت 
احلصار الذي يفرض على فنانينا من قبل الدول العربية إن كان في 
مجال الغناء، املسرح، واإلنتاجات الّتلفزيونية، فكم وكم من احملاوالت 
الفلسطينّية االنتاجّية ُدفنت قبل أن تولد بسبب املقاطعة املزعومة، 
على  املفروض  احلصار  طوق  عساف  محمد  يكسر  أن  أمل  وكّلي 
التواصل  هذا  يتحّقق  حتى  املناطق  كّل  وفي  فنانينا  كّل  فّنانينا، 

احلقيقي والطبيعي اّلذي حّققه محمد عساف. 
إّن احلديث عن فوز محمد عساف يقودنا نحو وصف أجواء االحتفاالت 
بفوزه، حتى تشعر مبدى أهمّية هذا الفوز للفلسطينّيني، وكم كانوا 
بحاجة إليه. رايات عساف اّلتي انتشرت وارتفعت في أحياء غزّة 
على  والّشوارع  الساحات  في  الّشباب  رقص  ومؤّسساتها،  ومنازلها 
احللوى  الّتجارية  محالهم  أمام  الّشباب  توزيع  «الكوفّية»،  أنغام 
مبناسبة فوز عساف، كّل هذا يتّم ويجري في غزة رغم كّل همومها 
وآالمها لهو دليل على أّن غزة ال تزال تعشق الغناء والفن، أّنه ال 
يفرحوا  أن  َحّقهم  فمن  الغاضبة،  املدينة  هذه  في  مكان  للحب  يزال 
ولو لساعات، َحّقُهم أن يرقصوا ويغّنوا، َحّقُهم أن يحّبوا، َحّقُهم أن 
يعيشوا كبقّية البشر. محمد عساف لن يتمّكن من إيجاد احللول 
لن  االنقسام،  حالة  ُينهي  لن  فلسطني،  في  املستعصية  للمشاكل 
يجد حلوًال للمشاكل االقتصادّية والبطالة والفقر، لكن بإمكانه أن 
ُيعّلي  أن  بإمكانه  بنفسهم،  ثقتهم  يعزز  وأن  باألمل  الّناس  يشحن 
ًيا، بإمكانه أن مينحهم حلظة فرح، سعادة،  أفال يستحّق  صوتهم عال

هذا الّشعب حلظة فرح؟!  

åÕd H ½ Ê√ UM ÒI Š s òåÕd H ½ Ê√ UM ÒI Š s ò ÆÆrK� U| d ÒD�

◊uOK� nOH�



39 2013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«

åÕd H ½ Ê√ UM ÒI Š s ò



402013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«

W{U|—Êu ÒK	 q�d� ∫U	—d�|

كأس  بطولة  نهائي  إلى  البرازيل  منتخب  تأّهل 
على  تستضيفها  واّلتي  القدم،  لكرة  القارّات 
أرضها، بعد تغّلبه على منتخب أوروچواي (1-2) 
في مباراة نصف الّنهائي اّلتي جمعت بينهما على 
ملعب «مينيراو» مبدينة بيلو هوريزونتي، في موقعة 
جديدة جدد بها تفوّقه، وعوض خسارته في «كارثة 
عام  املنتخبني  بني  جمعت  اّلتي  الّشهيرة  ماراكانا» 
واّلتي  العالم  لكأس  ّية  الّنهائ املباراة  في   ،1950

انتهت بفوز (2-1) لألوروچواي. 
تقّدم املهاجم البرازيلي فريد ملنتخب بالده بهدف في 
الّدقيقة 41، وتعادل كافاني ألوروچواي في الّدقيقة 
48، وفرض باولينهو التفوق للسامبا في الدقيقة 
مهاجم  بأّن  علًما  الّنهائي،  إلى  التأّهل  بهدف   86
ملنتخب  جزاء  ركلة  أهدر  قد  كان  األوروچواي فورالن 

بالده في الّدقيقة 14 تصّدى لها سيزار ببراعة.
بهذا الفوز يكون منتخب السامبا قد جنح في تخّطي 
عقبة مهّمة في مسيرة الّتتويج بلقب البطولة اّلتي 
ّية الفائز من  يستضيفها، وسيواجه في املباراة الّنهائ
إغالق  بعد  سينتهي  اّلذي  وإيطاليا،  إسپانيا  لقاء 

عدد اجلريدة.
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كارلو  اإليطالي  اإلسپاني،  مدريد  لريال  اجلديد  الفّني  املدير  أّكد 
أنشيلوتي في أّول مؤمتر صحافّي له كمدرّب للفريق إّنه ال يعتقد 

ـ «إحالل الّسالم». أّن الّنادي في حالة ل
ا على تنّحي البرتغالي جوزيه مورينيو  ولقد مّر نحو شهر تقريًب
عن تدريب الريال، حيث ال تزال آثار اجلدل اّلذي أثير في أّيام 
اّلتي  اإلعالم،  وسائل  ببعض  تعصف  بالفريق،  األخيرة  وجوده 

ـ«احلرب». وصفت األمر أشبه ب
«رسول  لقب  ذلك  قبل  أحد  على  يطلق  «لم  أنشيلوتي  وقال 
وأرغب  كمدرّب،  فيها  أعمل  اّلتي  األولى،  املرّة  إّنها  الّسالم»، 
في التمّتع بعالقة جّيدة مع الّالعبني، ال أعتقد أّن الّنادي بحاجة 

إلحالل الّسالم».
الّالعبني،  بعض  مستقبل  عن  أيًضا،  اإليطالّي،  املدرّب  وحتّدث 
مؤّكًدا أّن على اجلميع العمل في التدريبات ليستحق املشاركة 
في املباريات، وقد خّص بالّذكر احلارس إيكر كاسياس، اّلذي كان 
فنّية  خالفات  بسبب  االحتياط،  دّكة  على  أجلسه  قد  مورينيو 

وشخصّية.
ًدا، إّنه حارس رائع  وأضاف املدير الفّني «أعرف إيكر كاسياس جّي
وفاز بكّل شيء، هناك قاعدة بسيطة في كرة القدم، وهو أّن على 
الّالعب تقدمي ما يجعله يستحّق اللعب، وهذا األمر يسري على 

جميع الّالعبني دون استثناء».
وحتّدث أنشيلوتي، أيًضا، عن البرازيلّي ريكاردو كاكا، حيث قال 
ًدا أيًضا، وأمتّنى رؤيته في الّتدريبات؛ وبعدها سأقرّر.  «أعرفه جّي
أعتقد أّن كاكا ميتلك خامة العبي «ريال مدريد»، سنعمل معه 

من أجل حتقيق األفضل، وال ميكنني قول املزيد».
إلى  انضّم  اّلذي  إيسكو،  اإلسپانّي،  ماالچا  العب  وبخصوص 
 5 ملّدة  عقد  على  ووّقع  يورو،  مليون   27 مقابل  مدريد»  «ريال 

سنوات، فإّنه أشار إلى أّن «مهارات» الّالعب ال ميكن إنكارها، 
وتؤّهله للعب في الفريق املدريدّي.

ميتلك  ًيا  حال «الفريق  إّن  قائًال  حديثه  اإليطالي  املدرّب  وأكمل 
سنتحّدث  املقبلة  األّيام  خالل  في  الّالعبني،  من  رائعة  مجموعة 
اليوم  ميكنني  ال  يحتاجه،  ما  بخصوص  للّتشاور  الّنادي  مع 
احلديث عن الّالعبني اّلذين سيرحلون أو سيبقون، لم منلك وقًتا 
ستطرأ  رمبا  املقبلة،  األّيام  في  هذا  سنفعل  األمر،  عن  للحديث 

بعض الّتغييرات، ولكّنها لن تكون كثيرة».
وحول شعوره بعد الّتوقيع في مدريد، قال: «التواجد هنا مبثابة 
حلم ألّن «ريال مدريد» فريق من عالم آخر. أنا سعيد للغاية، لقد 
ميالن»  سي.  مثل: «إيه.  كبرى،  أندية  بتدريب  محظوًظا  كنت 
و«يوڤنتوس» و«بارما»، ومع جميع هذه األندية متّلكني شعور رائع. ال 
أعتقد أّن «ريال مدريد» سيكون آخر األندية اّلتي سأقوم بتدريبها.

ميّثل  واّلذي  مدريد»  «ريال  فريق  «تدريب  أنشيلوتي:  وأضاف 
تاريًخا عظيًما في كرة القدم، هو مبثابة حلم».

ـ«ريال مدريد»، أشار  وعن حلم حتقيق لقب دوري األبطال العاشر ل
ّية الالزمة للّسعي وراء  «إّنه الهدف األسمى، لدّي طموح ومسؤول
األمر، إّنه محّفز ودافع كبير للعمل». وأكمل: «ال أعتقد أّنني 
دائًما  املدرب  عمل  األخرى،  األندية  من  أكبر  لضغوط  سأتعرّض 

منوط بضغوطات، املشكلة تكمن في إدارة الّنادي فقط».
عهده  مدريد» في  نادي «ريال  الّلعب اّلتي ستمّيز  وعن طريقة 
أفكار  مع  الكرة  على  «الّسيطرة  على  سترتكز  بأّنها  وصفها 
جّيدة وخطط في خّط الهجوم».. وأّكد أّن لديه شخصّية مغايرة 

عن سابقه (البرتغالي جوزيه مورينيو)، رافًضا املقارنة بينهما.
قائًال «املقارنة بيني وبني مورينيو لن تكون صحيحة، فقد قام 
بعمله، وأنا سأقوم بعملي بعده، وال يوجد مجال للمقارنة، وهو 

وأحترمه  رائع،  مدرّب  «مورينيو  وأضاف:  العمل».  سيحّدده  ما 
اجلنوب  من  فهو  عّني،  تختلف  طباع  لديه  هو  ولكن  كثيرًا، 

(أوروّپا) وله كامل احترامي دائًما».
ورفض مدرّب «ريال مدريد» اجلديد احلديث عن مشاكل مورينيو 
مع الّالعبني حيث قال مازًحا «ال أعرف شيًئا عن تلك املشاكل، 
ولكّني سأبدأ مرحلة جديدة مع الّالعبني، وأنتظر أن تكون جّيدة 

ومن دون مشاكل».
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مسرح  قاعة  في  األربعاء،  أمس  أّول  احلاج، 
طّالب  من  الّثوامن  صفوف  بتخريج  «امليدان»، 

مدرستها.
وممّثل  غنامي،  فريد  املفّتش  احلفل  حضر  وقد 
الّضيوف  من  ولفيف  خمرة،  ماجد  د.  البلدّية، 
الّضيوف  من  كبير  وعدد  املدارس  ومديرو 
والّشخصّيات االجتماعّية والسياسّية البارزة.    
وحتّدث مدير املدرسة، األستاذ محّمد عوّاد، اّلذي 
هّنأ اخلرّيجني وثّمن العمل الّدؤوب اّلذي تقوم به 

املدرسة، بطاقهيما: التعليمّي واإلدارّي. 
ثّم تلته منال بشكار، اّلتي حتّدثت باسم جلنة أولياء 
األمور، فأثنت على عمل اإلدارة والّطاقم الّتعليمّي.

وتخّلل احلفل فقرات فنّية، متّيز خاللها الّطالب 
شهادة  على  واحلاصل  عويس،  أحمد  املوهوب 
للموسيقى  مهرجان «الكرمل»  في  ومتّيز  تقدير 
احلضور  خاللها  أطرب  أغاٍن  بأداء  العام،  لهذا 

وأبرز قدراته الفنّية املمّيزة.
على  الّشهادات  توزيع  ّمت  احلفل  نهاية  وفي 

اخلرّيجني واخلرّيجات.
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كثر الّسؤال عن العقيقة وما يتعّلق بها من أحكام، ولذلك أردت أن أبّني تفصيالت 
ذلك، العقيقة في الّلغة: القطع. واملعنى الّشرعي: ذبح شاة عن املولود يوم الّسابع 
من والدته، وذلك لتوجيه الّنبي (ص): «مع الغالم عقيقة عنه دًما وأميطوا عنه 
األذى». وقال: «كّل غالم رهني بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسّمى فيه ويحلق 
رأسه». وقال ابن اجلوزّية: «املُراد من العقيقة تخليص املولود من الّشيطان، ومنعه 
والّصدقة  والفداء  والّشكران  القربان  معنى  وفيها  آخرته.  مصالح  في  سعيه  من 
وإطعام الّطعام، عند حدوث الّسرور شكرًا لّله، وإظهارًا لنعمته اّلتي هي الغاية 
املقصودة من الّنكاح. فإذا شرع اإلطعام للّنكاح اّلذي هو وسيلة إلى حصول هذه 
الّنعمة، فألّن يشرع عند الغاية املطلوبة أولى وأحرى. فال أحسن وال أحلى في 
القلوب من مثل هذه الّشريعة في املولود. وعلى نحو هذا جرت سنة الوالئم في 

املناكح، وغيرها». 
وقد ذهب العلماء إلى ثالثة مذاهب في وجه مشروعّيتها. فقال اإلمام مالك وأهل 
اعتمدوا  وقد  مستحّبة.  سّنة  أّنها  إلى  وغيرهم  أحمد  واإلمام  والّشافعي  املدينة 
حديث الرّسول (ص): «من وُلد له ولد فأحّب أن ينسك عنه فليفعل». وأّما حسن 
البصري والّليث بن سعد قاال بوجوب العقيقة، وحجتهم في ذلك حديث الرّسول 
(ص): «كّل غالم مرتهن بعقيقته، ووجه االستدالل أن الولد محبوس عن الّشفاعة 
حّتى يعق عنه. أّما احلنفية فقد أنكروا مشروعّيتها، وحجتهم في ذلك حديث 
بن  احلسن  أن  أحمد  اإلمام  بحديث  واستدّلوا  العقوق».  أحب  الرّسول (ص): «ال 
علي أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشني، فقال رسول الّله: «ال تعقي ولكن 
مثل  فصنعت  حسني  ولد  ثّم  الورق (الفّضة)  من  بوزنه  فتصدقي  رأسه،  احلقي 
ذلك». واملتمعن في األحاديث يستطيع أن يستوعب أّن النبي عق هو بنفسه عن 
احلسن واحلسني كبشني. عن ابن عباس (رضي الّله عنهما) أّن الرّسول عق عن 
احلسن واحلسني كبشا كبشا. ولكونه عّق عن احلسن واحلسني وكفى ابنته املؤونة 
قال لها ال تعقي. ونفهم من هذا احلوار القائم بني العلماء قدًميا أّن األكثرية منهم 
ذهبت إلى أن العقيقة سّنة مستحبة عند جمهور الفقهاء. ومن رزق مبولود وكان 
مستطيًعا وقادرًا على إحياء سّنة رسول الّله (ص) لنيل األجر والّثواب، وليزيد 
من األلفة واحملّبة والروابط االجتماعّية بني األهل واألقارب واجليران، وخاّصًة حني 
حضورهم وليمة العقيقة ابتهاًجا باملولود، وفرًحا بقدومهن وحّتى يساهم كذلك 

في حتقيق الّتكافل االجتماعّي.
وقت استحباب العقيقة؛ قال صالح بن أحمد: تذبح يوم الّسابع فإن لم يفعل ففي 
أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين. ولكن الغمام مالك قال: والّظاهر 
التقّيد باليوم الّسابع إمنا هو من باب االستحباب، وإّال لذبح عنه في اليوم الرابع 

أو الثامن أو العاشر أو ما بعده؛ جزأت العقيقة.
ويفهم من ذلك أّنه يعّق عن الولد متى تيّسرت لألب اإلمكانّيات املادّية لشراء 
العقيقة. ويكثر الّسؤال كم يذبح عن الغالم، وكم يذبح عن الفتاة؛ وخصوًصا أّنه 
قد بلغ الّناس حديث رسول الّله (ص): «عن الغالم شاتان، وعن األنثى واحدة». هذا 
احلديث جاء يراعي احلالة النفسّية عند بعض الّناس، حيث إّن هؤالء يفرحون أكثر 
بوالدة الغالم عن الفتاة. وإن كان هذا األمر يخالف الّشرع والّدين، إّال أّنه أراد أن 
يقول لهم بقدر ما تكون فرحتكم يفّضل أن يكون عطاؤكم. وإّال فإّن ما ورد عن 
الّنبي أّنه عّق عن احلسن واحلسني، كّل منهما بشاة واحدة، وهما سبطا رسول الّله 
(ص). فكان فعله ذبح شاة، وقوله شاتان، ولذلك أجاب اإلمام مالك ملا سئل كم 
يذبح عن الغالم واجلارية، بقوله: عن الغالم شاة واحدة وعن اجلارية شاة»؛ مستدّل 
بفعل الّنبّي (ص). واتباع لعبد الّله بن عمر، اّلذي كان يعّق عن الغلمان واجلواري 
من ولده شاة شاة. وبعد الذبح من أراد األكل فيجوز له، ومن أراد أن يهدي هذا 
الّلحم فيستحّب له أّال يكسر عظام هذه العقيقة. فإّمنا يقسمها من املفاصل 
حّتى يتّم تقطيعها قطًعا كبيرة، كافية ألن تطعم عائلة فقيرة؛ وكذلك تيّمًنا 
الّذبيحة  اختيار  في  ويشترط  الفداء.  مجرى  جتري  العقيقة  ألّن  الغالم،  لسالمة 
للعقيقة أن تتوافر فيها شروط األضحية، ويستحّب أن تذبح العقيقة على اسم 
املولود. قال الّنبي (ص): «ِاذبحوا على اسم املولود فقولوا بسم الّله، الّلهم لك 

وإليك هذه عقيقة فالن».. ويستحّب أن يهدى للقابلة منها وإطعام الفقراء. 
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*åUHO�ò q�«d ≠ اختتمت كتلة «ِاقرأ» في جامعة حيفا، هذا 

اّلذي   (e-academic) األكادميّي  الّتوجيه  مشروع  األسبوع، 
يستهدف طّالب الّسنة األولى لغالبية التخّصصات األكادميّية 
في جامعة حيفا، مبساعدة طّالب متقدمني في الّلقب األكادميّي.

محّمد  تالها  احلكيم  الّذكر  آليات  عطرة  بتالوة  الّلقاء  استهّل 
حوى  للمشروع،  تلخيصّي  «ڤيديو»  بعدها  ُعرض  سليمان، 
كلمة  كانت  بعده  املشاركني،  وانطباعات  املشروع  نشاطات 
اجلامعة)،  في  «ِاقرأ»  كتلة  (مسؤول  محاميد  أنس  للّطالب 
ّية وأمانة  واّلذي أثنى على املرّكزتني واملرشدين لتحّملهم مسؤول
إطار  حتت  كانوا  اّلذين   - أولى  سنة  طّالب  وحتقيق  املشروع، 
املشروع - أعلى العالمات، والعمل على ترسيخ مفاهيم عديدة 

كالتطوّع والنهوض باملجتمع من خالل الّدروس والورشات.
تال ذلك كلمة ختامّية للمرّكزتني الطالبتني: دعاء فقرا وفاطمة 
مجهودهم  على  للمرشدين  شكرهما  عن  أعربتا  الّلتان  غدير، 

وعطائهم الّسخي للّطّالب اّلذين رافقوهم في املشروع.
في نهاية الّلقاء وُزّعت املنح على املرشدين، كما كرّم املرشدين 
صعوبة  املرّكزتان  وأوضحت  الّسنة،  مدار  على  املتمّيزين 
زيدان  عّباس  املرشد  املرشدين،  جميع  متّيز  لسبب  اختيارهما 

واملرشدة حنني صّباح.
مشروع  قائًال:  ّية)،  الّطّالب اإلدارة  (رئيس  فرحان  محّمد  وعّقب 
زًا في الّساحة الّطّالبية ملا  الّتوجيه األكادميّي هو املشروع األكثر متّي
له من أثر كبير على تثبيت طّالبنا العرب في عامهم الدراسّي 
األّول، والّتقليل من إمكانّية ترك املقاعد الدراسّية اجلامعّية أو 
مسارهم الّتعّلمّي بسبب تعّثرهم الدراسي، ويعتبر هذا املشروع 
ا مقابل  ـً ا جامعّي بًة وطالًب مبثابة مصدر منح ملا يقارب 30 طال
ساعات اإلرشاد اّلتي يقّدمونها؛ واألهّم من ذلك كله، أّن فكرة 
ّية تبّنتها جمعّية «ِاقرأ» وحتاول  هذا املشروع تأتي مببادرة طّالب

تنميتها للّتأكيد على أهمّية الّتكافل بني طّالبنا العرب.

والّتربية  الّثقافة  تطوير  جمعّية  قامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

العربّيني في حيفا، بعدد من الّنشاطات خالل األشهر األخيرة؛ 
ّية  من بينها: رحلة للجان أولياء أمور الّطّالب من املدارس العرب
في حيفا إلى نهر احلصباني، شارك فيها أعضاء من جلان 
مدرسة «الكرمة»، «حوار» الرسمّية، «املتنّبي»، و«األحمدّية»؛ 

وقد كان الهدف منها تعزيز العالقات فيما بينهم.
شملت الرّحلة مسار قوارب في نهر احلصباني، استراحة غداء، 
ومحاضرة بُعنوان «حتّديات جلان أولياء األمور»، تبرّع بها ممّثلون 
في  العرب  الّطالب  أمور  أولياء  للجان  القطري  االّحتاد  عن 
البالد. وقد شملت «حتّديات جلان أولياء األمور»: صالحّيات 
اللجان، مهام االّحتاد القطرّي لّلجان العرب، طرق عمل الّلجان 
منهم.  املرجوّة  املهام  لتنفيذ  العراقيل  على  التغّلب  وكيفّية 
وقد أعرب املشاركون عن استحسانهم لهذا البرناَمج الّترفيهّي 
والّتعليمّي. يذكر أّن بهّية جبران - قّسيس (مديرة املشاريع 
وقد  الرحلة،  لهذه  التحضير  على  أشرفت  اجلمعّية)،  في 

ساهمت اجلمعّية بتمويل تكاليف الرحلة.

ومن اجلدير ذكره أّن جمعّية تطوير الّتعليم العربّي قامت على 
مدار السنوات اخلمس الّسابقه بنشاطات تثقيفّية واجتماعّية 
للجان اآلباء في حيفا، وإقامة دورات تأهيلّية ألعضاء الّلجان، 
تخوّلهم التدّخل الّسليم في األمور الّتعليمّية وأّيام دراسّية 

بحسب حاجات الّلجان ومشاكلهم.
إّن جمعّية تطوير الّتعليم العربّي في حيفا لها باع طويل 
أهّم  ومن  الرسمّية.  املدارس  في  تعليمّية  برامج  تغيير  في 
املشاريع األخيرة اّلتي بادرت إليها اجلمعّية هو مشروع «فورم 
الّطالب األكادميّيني العرب»، حيث قامت اجلمعّية منذ ثالثة 
شهور بدعوة مجموعة من الطالب األكادمييني إلقامة املشروع، 
جبران  بهّية  املشروع  مرّكزة  وتنفيذه  تخطيطه  على  أشرفت 
ظّل  في  الّطّالب  حاجات  بفحص  قامت  حيث  قّسيس،   -
إلى  توّصلوا  وقد  الراهنة،  واالجتماعّية  السياسّية  الّظروف 
تضمن  جديدة،  تربوّية  أسس  لصياغة  ماّسة  حاجة  هناك  أّن 
ملجتمعنا احلفاظ على ما هو جّيد وصالح من حضارتنا، مع 

دمج نظرّيات احلداثة في الّتربية. 
تربوّية  أسس  لصياغة  العرب،  األكادميّيني  الّطّالب  «فورم 
الّطالب  من  ملجموعة  لقاءات  سلسلة  عن  عبارة  جديدة»، 
بلدان  من  والكلّيات،  اجلامعات  كاّفة  من  العرب  األكادميّيني 
اتفاق  إلى  للوصول  بينهم  فيما  يتحاورون  مختلفة،  ّية  عرب
وقراءة  محاضرات  ضمن  وهاّمة،  أساسّية  مواضيع  في  أوّلي 

ونقاش مقاالت علمّية مختلفة.
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«راهبات  مدرسة  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الفوج  بتخريج  األخير،  الّسبت  يوم  الكرمليت»، 
من  كبيرة  مبشاركة  وطالباتها،  طّالبها  من  ـ41  ال
واجتماعّية  سياسّية  وشخصّيات  الطلبة  أهالي 
ورسمّية بارزة من مدينة حيفا، وحضور طاقم إدارة 

املدرسة واملعّلمني.
الكرمل  في  «كريچر»  قاعة  في  احلفل  أقيم 
من  الفنّية  بالفقرات  مليء  ممّيز  برونق  الفرنسّي، 
عزف ورقص وغيرها، باإلضافة إلى إلقاء كلمات، 

اّلتي  شلح،  غادة  الراهبة  املديرة  كلمة  أبرزها  كانت 
حتّدثت للّضيوف وخاطبت اخلرّيجني؛ ومن ثّم كانت 
كلمة لرئيس بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ، اّلذي 
وقام  للمدرسة؛  وتقديره  محّبته  مدى  عن  حتّدث 
ومبلغ  للمدرسة،  شاقل  ألف   100 مببلغ  بالتبرّع 
وصلت  باملدرسة  اخلاّصة  احلواسيب  لغرفة  إضافّي 

قيمته إلى 40 ألف شاقل.
وُزعت  امللقاة،  والكلمات  الفنّية  الفقرات  وضمن 

الشهادات على اخلرّيجات واخلرّيجني.
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مرض  من  يعاني  طفل  لديكم  كان  إذا  بالّطبع 
سيأكل  ما  حول  دائم  قلق  في  فأنتم  الّسّكري، 
اته  وما سيشرب، وبخاّصًة أّنه طفل وله أفضلّي
في الّطعام، واّلتي رمبّا تكون غير مناسبة حلالته، 
ولكن سأحاول أن أوّفر لكم قائمة باألطعمة اّلتي 
رغباته  إلى  الّلجوء  دون  من  له  تقدميها  ميكنكم 
اّلتي رّمبا تسيء من حالته، وكذلك قائمة ببعض 

الوجبات البينّية اخلفيفة.
أن  بالّسّكري  املريض  الّطفل  على  ينبغي 
بالفواكه  ا  ـً ّي غن ا  ـً صحّي ا  ـً ّي غذائ نظاًما  يّتبع 
الّدهون  من  اخلالية  والّلحوم  واخلضروات  الّطازجة 
الّطفل  أّن  سنجد  ولكّننا  الكاملة،  والبقولّيات 
املريض بالّسّكري أو األطفال بشكل عاّم، لديهم 
أفضلّياتهم من األطعمة، مثل: املعكرونة واجلبنة 
بچرامات  الغنّية  األطعمة  من  وغيرها  والكفتة 
الكربوهيدرات والّدهون، ولكن على األم أن توّفر 
له هذه األطعمة بالّشكل الّصحّي، فمثًال ميكنك 
سّيدتي، تقدمي املعكرونة البنّية والّدجاج املشوي 
البيض  معها  استخدمت  وإذا  املقلي؛  من  بدًال 
البيضة  من  بدًال  البيض  بياض  فاستخدمي 
الكاملة.. وهكذا، ميكنك اختيار أيا من األطعمة 

الواردة في القائمة الّتالية:
التنوّع..  مع  واخلضروات  الفواكه  من  اإلكثار   
السبانخ  مثل:  النشوّية،  غير  اخلضروات  كّل 
حاولي  واجلزر   اخلضراء  والفاصوليا  والبروكلي 
اختيار األطعمة املصّنعة من البقولّيات الكاملة، 
القمح  وخبز  األبيض،  من  بدًال  البّني  األرز  مثل 
في  أدخلي  األبيض   اخلبز  من  بدًال  الكامل 

والعدس  املجّففة  الفاصوليا  طفلك  وجبات 
اِجعلي األسماك على مائدة طعام طفلك، مرّتني أو 
ثالث مرّات في األسبوع  اختاري لطفلك الّلحوم 
اخلالية من الّدهون، مثل الّلحم البقري، وأزيلي 
اجللد عن الّدجاج أو احلبش عند طهيه  اختاري 
لطفلك منتجات األلبان اخلالية من الّدسم، مثل: 
الّلنب والزبادي منزوع الّدسم، واجلنب قليل الّدسم  
أكثري لطفلك من الّسوائل مثل: املياه والعصائر 
الطبيعّية غير احملّالة، وجتّنبي العصائر احملّالة 
واملياه الغازّية  اطهي طعامك بالزّيوت النباتّية، 
أكثر  مفيد  فهذا  الصلبة؛  الّدهون  وجتّنبي 
لطفلك املُصاب بالّسّكري وجلميع أفراد أسرتك.

حاولي،  املطاعم:  في  املنزل،  خارج  األكل 
الّطعام  تناول  مرّات  عدد  تقليل  اإلمكان،  قدر 
خارج املنزل، واعلمي أّنِك ال تستطيعني منعها 
حاولي  احلالة  هذه  في  ولكن  اإلطالق،  على 

بشكل  الفائدة  يار  واخت الفائدة  نسبة   •
الّشهري  القسط  يتعّدى  أّال  املهم  من  صحيح: 
إلى  املُقَترِض  يصل  ال  حّتى  الّشهرّي،  الّدخل  رُبع 
الّشهرية،  األقساط  تسديد  عن  فيه  يعجز  وضع 
دائم،  تغيير  بحالة  الّشهري  القسط  ألّن  وذلك 
لسبب الّتغييرات اّلتي تطرأ على نسب الفوائد؛ 
سعر  املعيشة،  غالء  جدول  الپرامي،  فائدة  مثل: 
اّلذي  األمر  وغيرها؛  املتغّيرة  والفوائد  الّصرف 
مع  الّشهرّي  القسط  مبلغ  رفع  إلى  حتًما  يؤّدي 
مرور الوقت. لذلك فإّن اختيار قسط مريح سيقّلل    
تسديد  على  املُقَترِض  قدرة  عدم  احتمال  من 

األقساط الّشهرّية.
إلى  يؤّدي  قد  مكانه  غير  في  الّتوفير   •
خسارات مادّية ضخمة: إّن الغالبّية العظمى 
من املُقَترِضني تتوّجه إلى محاٍم من العائلة أو إلى 
يطلب  ألّنه  فقط،  بالعقارات  مختّص  غير  محاٍم 
منهم أجرًا زهيًدا؛ أنصحكم بأّال تفّكروا في توفير 
املال عند اختياركم احملامي اّلذي سُيعّد لكم عقد 
شراء البيت، حيث إّنها صفقة أو مشروع حياتكم، 
والّتوفير هنا قد يكّلفكم ثمًنا باهًظا، وقد تدفعون 
مبالغ ضخمة في املستقبل بسبب أخطاء احملامي 
العقارات  مجال  في  واالختصاصّي  املُتمرّس  غير 

واألراضي.
ة ال  ّي • إستشارة اختصاصّي قروض سكن
يتوّجهون  املُقَترِضني  أغلب  بالبنك:  له  عالقة 
دون  من  سكنّي،  قرض  لطلب  البنك  إلى  اليوم 
استشارة إختصاصّي قروض سكنّية، ال عالقة له 
بالبنك؛ وذلك لهدف توفير أتعاب االختصاصّي؛ إّال 
أّنني اؤّكد لكم وبثقة تاّمة، أّن احلصول على قرض 
سكنّي من دون إستشارة سيكّلفكم خسارة ماّدية 
ترواح ما بني عشرات وحّتى مئات ألوف الّشواقل، 
دائمة. بصورة  الّشابة  األزواج  يصيب  ما  وهذا 
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ّي:  الّسكن القرض  تكرير  أو  متابعة   •
وإمتام  الّسكنّي  القرض  على  احلصول  بعد  حّتى 
صفقة شراء املُلك، عليكم مراقبة الّتغييرات اّلتي 
وفحص  الوقت،  مرور  مع  القرض  على  تطرأ  قد 
الّسكنّي.  القرض  في  الّتغييرات  إجراء  إمكانّية 
العوامل املّادية اّلتي أخذمت القرض مبوجبها وعلى 
األمر  كذلك  آخر.  إلى  حني  من  تتغّير  أساسها، 
بالّنسبة للّتغييرات اّلتي قد تطرأ على وضعكم 
املّادي والعائلّي. من املمكن جًدا أّن تكرير القرض 
الّسكنّي قد ُيحّسن من وضعكم املّادي وُيَخّفف من 
عبء األقساط الّشهرية، حّتى أّنه ميكنه أن ُيحّسن 
شروط القرض الّسكنّي. إّن تكرير القرض الّسكنّي 
في  أُجرَيت  إذا  وباألخص  املعّقدة،  بالعملّية  ليس 
الّسكنّي  القرض  على  منه  حصلتم  اّلذي  البنك 
باألساس.. وحّتى في حال حتويل القرض الّسكنّي 
إلى بنك آخر، ُتعتبر العملّية سهلة وسريعة، وفي 
بعض األحيان قد تكون تكلفة عملّية نقل القرض 

أقّل من املبلغ اّلذي َسُتوَّفرونه.
لصفقة  َراِفقة  املُ للمصاريف  اِنتبهوا   •
شراء املُلك: عند الّتخطيط للحصول على القرض 
الّسكنّي وحتديد قيمة املبلغ اّلذي حتتاجونه إلمتام 
اإلعتبار  بعني  األخذ  عليكم  املُلك،  شراء  عملّية 
- باإلضافة إلى ثمن املُلك - الّنفقات الناجتة عن 
عملّية شراء املُلك. في أغلب األحيان تكون هذه 
َثَمن  إلى  نضيف  أن  علينا  جًدا.  باهظة  املبالغ 
املُلك املبالغ الّتالية: الّضرائب، تكاليف الّتأمني، 
تكاليف احملامي، تكاليف اإلستشارة والّسمسرة، 
تكاليف نقل أثاث البيت، تكاليف ترميم املُلك 
إلخ..  جديد،  أثاث  تكاليف  قدًميا،  كان  حال  في 
الّسكنّي  القرض  مبلغ  باستغالل  أنصحكم  لذلك 
الّلجوء  من  بدًال  الّتكاليف،  هذه  جميع  لتغطية 
إلى أخذ قروض أخرى عادّية بنسب فوائد أعلى.
اختصاصّي قروض عقارّية.

من  لطفلك  ا  ـً صحّي األكثر  األطعمة  اختيار 
قائمة املطعم، كالّطعام املشوّي بدًال من املقلي، 
وجتّنبي الصلصات والعصائر احملّالة واملشروبات 
ا ما تكون مليئة  الغازية قدر اإلمكان، ألّنها غالًب

بالّدهون والّسكريات. 
اخلفيفة  ة  ّي ن ي ب ال الوجبات  ببعض  قائمة 
املريض  لطفلك  تقدميها  ميكنك  اّلتي 
وجبات  يحتاجون  األطفال  معظم  بالّسّكري: 
خفيفة ما بني الوجبات الرئيسّية للحفاظ على 
لطفلك  وبالّنسبة  لديهم؛  الّطاقة  مستويات 
املُصاب بالّسّكري فينبغي تقدمي وجبات بينّية، 
الّسّكر  مستوى  يزيد  ال  حّتى  صحّية  خفيفة، 
اّلتي  بالّطاقة  متّده  نفسه  الوقت  وفي  دّمه،  في 

يحتاجها ملواصلة نشاطه اليومي. 
ينية اخلفيفة ما يلي: ب ومن هذه الوجبات ال

من مجموعة اخلبز: رقائق اخلبز، الفشار (پوپ 
كورن)، قطعة كعك قليلة الّدسم بالفواكه، رقائق 

الڤانيليا.
من منتجات األلبان: لنب منزوع الّدسم، (أيس 
جنب  الّسّكر،  وقليلة  الّدسم  منزوعة  بوظة  كرمي) 
قليل الّدسم، كوب حليب منزوع الّدسم، زبادي 
منزوع الّدسم بقطع الفاكهة أو بعصير الفاكهة.

شرائح  واخلضروات:  الفواكه  مجموعة  من 
اجلزر،  شرائح  أو  احلجم،  صغير  اجلزر  الّتفاح، 
البرتقال،  البّطيخ،  اخليار،  شرائح  املوز،  شرائح 
شرائح اخلوخ، الّتوت، عصير البندورة، وعصائر 

الفاكهة الطبيعّية غير احملّالة.

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

©q ÒLJ*« ÒVD«Ë ¨WLOK�«Ë W ÒO�B«

  

  

  



45 2013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«



462013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«

9  8  7  6  5  4  3  2  1
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

9

…  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI	√

ّية - من مشتّقات احلليب. 1. دولة عرب
2. توجد في الّصحارى - عكس اشترى.

3. حرف جر (معكوسة) - لّني (معكوسة).
4. من أثاث املنزل - أرشد.

5. سنابل (مبعثرة).
6. أترك - من األقارب - أحد الوالدين.

7. جوهر - مرح (مبعثرة).
8. حرف نصب - اسم علم مؤّنث.
9. مبعنى احتفال مع ال الّتعريف.

∫ ÒÍœuLŽ

1. دولة أوروپّية - حرفان من كلمة كافر.
2. غني - مرشد.

3. طليق (معكوسة) - يلهو.
4. أداة نداء - إله - عكس حلو.

5. أكمل - اسم مرادف للقرد.
6. أحد الوالدين - عكس تبّلل.

ّية - أبو البشرّية (معكوسة). 7. دولة عرب
8. عكس حار - مستعمر.

9. نشتغل - وحدة قياس املسافة.
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ذكرنا في املقاالت الّسابقة عن بعض مشاريع البناء اّلتي قام بها 
امللك هيرودوس؛ إّال أنه اشتهر، أيًضا، بالّترميم والبناء من جديد، 
لعدد من املدن اّلتي ُأقيمت من قبله، ولكّنها دّمرت بسبب احلروب 
اّلتي مرّت بها. ومن أبرز تلك املواقع مدينة الّسامرة، واّلتي ُعرفت 

أيًضا باسم سبسطية.
الّسامرة  جبل  اسم  على  بالّسامرة  املدينة  ُسّميت   ∫l�u*« a¹—Uð

اّلتي ُبنيت عليه، حوالي 10 كم إلى الّشمال – الغربّي من نابلس. 
وّمت التعرّف على املدينة القدمية في املوقع املعروف باسم سبسطية، 
ويحمل اسم القيصر الرّوماني أغسطس؛ وكان هيرودوس أطلقه على 
املدينة حني بناها من جديد تكرًميا للقيصر. تقع املدينة على الّطريق 
الزراعّية  باألراضي  ُعرفت  أّنها  كما  شماًال،  نابلس  من  الرئيسّية 

اخلصبة اّلتي حتيطها. 
تذكر املصادر الّتاريخّية امللك أحاب (873–852 ق.م) اّلذي أقام 
في املدينة املباني العاّمة، من بينها املبنى اّلذي يسّميه الباحثون 
«مبنى األسنان»، ألّنه زُخرف آنذاك بالعاج؛ وعثر عليه خالل احلفرّيات 
األثرّية في املوقع. كما أّن آحاب خرج من الّسامرة إلى احلرب ضّد 
اآلشوريني عام 853 ق.م، وأُحضر جثمانه إليها بعد أن أصيب في 

احلرب بجروح بالغة، أّدت إلى موته.
بعد موت آحاب، تراجعت مكانة املدينة بعض الّشيء خالل فترة حكم 
ابنه، حيث تذكر الّتوراة الّشّح في الغذاء، وأّن مدخل املدينة أصبح 
مكاًنا لسوق املدينة. خالل تلك الفترة قام قائد اجليش ياهو، بانقالب 
العائلة.  أفراد  جميع  قتل  كما  بحكمهم،  وأطاح  آحاب  عائلة  ضد 
الّضرائب  دفعت  وقد  اآلشورّية،  الّسيطرة  حتت  املدينة  كانت  حينها 

للحكم اآلشورّي. 
كانت الّسامرة مدينة مرَكزّية في لواء الّسامرة إّبان احلكم اآلشورّي، 
اّلتي  املختلفة  الّشعوب  سكنتها  كما  احلّكام.  مسكن  كانت  حيث 
اختلطت بها القبائل اإلسرائيلّية أيًضا، ومزجت جميع احلضارات من 

دون أّي اختالف بينها.
ألوف  واستوطنها  الهيلينّي،  احلكم  حتت  املدينة  وقعت   332 عام 
من اجلنود اليونانّيني. أّما احلاكم يوحنان هوركنوس فقد دّمر املدينة 
ا عام 108 ق.م. ولم يكن لهذا الدمار مثيل في تاريخ املدينة.  ـً ّي كل
عام 63 ق.م. إّبان حكم بومبيوس، انضّمت إلى املدن اّلتي تخضع 
للحكم الرومانّي. امللك هيرودوس أعاد بناَءها من جديد، وهو بدوره 

جعلها مسكًنا للجنود، أيًضا. 
W∫ أهّم البعثات األثرّية اّلتي  Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«Ë l�u*« WÝ«—œ

 ،1910–1908 األعوام  بني  اثنتان:  املوقع  في  التنقيبات  أجرت 
األولى بعثة من جامعة «هارڤرد»، اّلتي كشفت عن آثار القلعة من 
استعمل  الذي  والقصر  املزدوجة،  الّسور  مع  ياهو  القائد  حكم  فترة 
بني  فعملت  الّثانية  البعثة  أّما  املخازن.  ومباني  اليومّي  للّسكن 
األعوام 1931–1935 (جامعة «هارڤرد» واملعهد البريطانّي لآلثار، 
مبشاركة نخبة من الباحثني احمللّيني). ُوّسعت مناطق احلفرّيات اّلتي 
إضافّية  وأجزاء  العاج،  بيت  عن  وكشفت  الّسابقة  البعثة  بدأتها 

بقايا  عن  كشفت  أّنها  كما  القلعة.  من 
األسوار من الفترة الهيلينّية، الّسوق واملدرّج 
عن  الكشف  ّمت  ذلك  جانب  إلى  (املسرح). 
«كوري»  اآللهة  معبد  الرومانّي،  املدرّج 

(«Kore» - أسم أُطلق في الفترة اليونانّية على نوع من متاثيل 
الّنساء)، قبور، كنيسة بيزنطّية، كما درست البعثة قنوات مّد املياه 

إلى املدينة من الفترة الرومانّية.
W∫ أشارت احلفرّيات األثرّية إلى أّن املدينة تكوّنت  Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

من املدينة العليا (األكروپوليس) املبنّية على الّتل، واملدينة الّسفلى 
يجدر  املجاور.  والّسهل  للّتل  املجاورة  املنحدرات  على  ُبنيت  اّلتي 
العليا،  املدينة  في  ارتكزت  األثرّية،  والّتنقيبات  األبحاث  أّن  الذكر 
الّسفلى،  املدينة  في  فقط  الّصغيرة  احلفرّيات  بعض  أجريت  بينما 
وأشارت إلى أّن االستيطان امتّد من املدخل الغربّي للمدينة وحّتى 

الّسوق في اجلهة الّشرقّية، أي مسافة طولها ُقرابة 800 متر. 
تعود القلعة إلى الفترة اإلسرائيلّية اّلتي كانت ُمحاطة بسور مزدوجة 
مبنى  على  العثور  ّمت  كما  املدينة).  سور  إلى  (إضافًة  بها  خاّصة 
املخزن (25X18 مترًا) اّلذي تواجد داخل الفراغ بني الّسور الداخلّية 

واخلارجّية، الّلتان أحاطتا بالقلعة. 
وّمت العثور من الفترة اآلشورّية على قليل من البقايا اّلتي تشير 
استعمال  واستمّر  املدينة  يدّمر  لم  سرجون،  اآلشورّي  امللك  أّن  إلى 
ذكر  ميكننا  املكتشفات  أبرز  ومن  اإلسرائيلّية.  الفترة  من  األسوار 
أدوات الفّخار املستوردة من اليونان، واّلتي يعود تاريخها إلى القرنني 

الّسادس واخلامس ق.م.
استمر استعمال األسوار خالل الفترة الهيلينّية، أيًضا، كما أضيفت 
إليها أبراج احلراسة الدائرّية الّشكل. وأحد تلك األبراج، قطره 13 مترًا 

وحفظ إلى ارتفاع يزيد عن 8.5 أمتار حّتى أّيامنا هذه. 
خالل الفترة الرومانّية وصلت املدينة إلى ذروة ازدهارها، واّلتي تبرز 
املباني  واملسرح،  املدرج  الّسوق،  املدينة،  ومداخل  األسوار  خالل  من 
العاّمة الفخمة اّلتي ُبنيت فيها، الّسوق وامللعب الرياضّي اجلديد، 

وجميعها تعتبر من العناصر اّلتي متّيز املدن الرومانّية.
أحاطت سور املدينة خالل تلك الفترة مساحة تقارب 650 دوًمنا، وقد 
ّمت حتصينها من جديد وبناء األبراج للحراسة اّلتي بلغ قطرها أكثر من 
14 مترًا وارتفاعها زاد عن 9 أمتار. وقد برز من بني جميع املباني 
املُعاد بناؤها، واّلتي أقيمت على اسم القيصر أغسطس، على تّلة 
مرتفعة تشرف على املدينة. يتكّون املعبد من مبنى (35X24 مترًا) 
أمامه ساحة كبيرة تتوّسطها منّصة مرتفعة، حجمها 83X72 مترًا.

«كوري»                       اآللهة  معبد  املعبد  هذا  من  الّشمال  إلى  وجند 
كما  البناء.  أساسات  على  فقط  فيه  عثر  حيث  مترًا)   36X16)
ق.م.،  الّثالث  القرن  من  معبد  أنقاض  على  ا  ـً ّي مبن كان  فقد  يبدو 
وبالقرب منه امللعب الرياضّي اّلذي ارتبط بعبادة اآللهة «كوري». أّما 
املدرج (املسرح) فقد تواجد بجوار املدخل الّشمال – شرقّي للمدينة، 

وّمت الكشف على القليل جًدا من آثاره، خالل احلفرّيات األثرّية.

ة، مصنوع  ّي يونان الصور املرفقة: (1) متثال لآللهة «كوري» ال
رّخام؛ (2) صورة من اجلو للمدينة، تظهر مقطًعا من  من ال

ّسور مع األبراج الدائرّية؛  (3) صورة ألحد األبراج.  ال

èO D ³ Ý ≠ Ùd U « èM ¹b
»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

ّية من األعمال والّنجاحات  فترة خّالقة إيجاب
اجلّيدة  والعالقات  والرومانسّية  الفنّية 
ًدا قبل اإلقدام على أّي قرار. باحمليط. فكّر جّي

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

يخّف الوهج العاطفي ليترك مكاًنا لالهتمام 
في  ا  ـً ّي إيجاب دورًا  األصدقاء  يلعب  العائلي. 

حياتك، كما اجلهات اّلتي تنتمي إليها.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

العائلة  محيط  في  ومناسبات  أفراح  هناك 
وعليك احلضور إلثبات وجودك. ولكن حاذر 
من املغرضني واملترّبصني لك في الوقت ذاته.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d�«

دراسة  أو  عمل  بورشة  أو  مبستجّدات  تفرح 
أو حّتى سفر قريب. هناك حديث عن أرباح 
ّية غير متوّقعة، ولكن حاذر من التورّط. مال

»_�b (23 متوز - 22 آب)

وفي  األّيام،  هذه  في  ا  ـً خاّص بريًقا  تّشع 
انتظارك أخبار ومفاجآت سارّة. هناك حتّديات 

قد تواجهها، تتعّلق باألمور املادّية.

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

تسترجع اّتزانك رويًدا رويًدا، ولو أن هذا اليوم 
ال يبّشر بالّتفاؤل. قد تخيب آمالك أو تشرح 

بجرح املشاعر جرّاء قضية قانونّية قدمية.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تشارك  إذا  خاّصة  وهدوء،  مبنطق  تصرّف 
الزوج أو احلبيب مناسبة ما، أو إذا دار حوار 

بينكما على تسوية بعض األوضاع القدمية.

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

هذا اليوم يحمل لك اآلمال واألحالم، تستقبل 
خالله ما يفرحك أو تنّفذ أمنية ما. ال تلعب دور 
الضحّية وال تترك مخاوفك تسيطر عليك.

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

هناك حديث عن اّتفاقات ضرورّية. إذا كنت 
اإلقالع  وقت  معرفة  على  فاحرص  مسافرًا 

حّتى ال تتأّخر، وانتبه إلى األوراق الثبوتّية.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

الشخصّية  باألمور  املالية  الّشؤون  تتداخل 
تالحظ  أو  سرًّا  تكتشف  وقد  والعاطفّية، 

تصرًّفا غير الئق من قبل أحد املقرّبني.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

على  أكثر  فترّكز  العاطفّي،  وهجك  يخّف 
قليًال،  ا  ـً مزاجّي يجعلك  ما  ّية،  املال الّشؤون 

ا، وقد تنكّب على دراسة مشروع ما. ًب متقّل

uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)«

قد تواجه بعض مشاكل التأجيل، أو تضطر 
بسبب  ما  مشروع  أو  موعد  إلغاء  إلى 
الّضغوطات. لكّنك أمام فترة عاطفّية أفضل.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) �Í—U� qOL (مدير قسم ال Æœ
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∫d|œUI*«

2/قطعتان كبيرتان من صدور الدجاج.

1 كوب من العدس املسلوق.
1 كوب من مرقة الدجاج.

في  احملّمر  الكّمون  حّب  من  صغيرة  ملعقة   ½

قليل من زيت الزّيتون مع (2)/فّصني من الّثوم 
والفلفل األحمر احلار.

القليل من امللح والفلفل (حسب الرّغبة).
2/فّصان من الّثوم املفروم.

2/ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

3 مالعق كبيرة من الزّيت النباتي.
1 رأس بصل متوّسط احلجم (مفروم).

1 حّبة بندورة متوّسطة احلجم مقّسمة إلى شرائح.
1 ملعقة كبيرة من الكزبرة اخلضراء املفرومة.

½ ملعقة صغيرة من الزجنبيل املفروم.

W�u�D*« åôU��ò?« �«—UN� d|œUI�

½ ملعقة صغيرة من الفلفل احلار.
½ ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة.
½ ملعقة صغيرة من الكّمون.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
½ ملعقة صغيرة من القرنفل.
½ ملعقة صغيرة من الكركم.

القليل من الشّطة.

∫dOC� Ò�« WI|d�

متوّسطة،  نار  على  وعاء  في  الزيت  يسّخن 
قليًال،  حتمّر  حّتى  وُتقّلب  الّدجاج  قطع  وُتضاف 

ا. ثّم ُترفع جانًب
ـ«مساال»  ُيضاف البصل والّثوم والزجنبيل وبهارات ال
دقائق.  5 ملّدة  الّتقليب  مع  الوعاء  نفس  إلى 
إلى  وُيضاف  اخلليط  إلى  الّدجاج  قطع  ُتعاد 

اخلليط مرقة الّدجاج.
امللح  من  بالقليل  اخلليط  وُيتّبل  العدس  ُيضاف 

والفلفل، مع احلفاظ على الّتقليب.
اخلضراء  والكزبرة  البندورة  شرائح  ُتضاف  ثّم  من 
ويترك  وُيغّطى،  اخلليط  إلى  الّليمون  وعصير 
ملدة  الّدجاج،  نضج  متام  حّتى  متوّسطة  نار  على 

تراوح بني 15 و20 دقيقة.
الكّمون،  خليط  من  القليل  الوجه  على  يوزّع 

وتزّين بالقليل من الكزبرة اخلضراء املفرومة.

”b F « l  d ÒN ³ *« ÃUłb «

∫d|œUI*«

1 كوب صغير من الّدقيق.
1 كوب من سّكر احلبيبات الّناعم.

1 ملعقة كبيرة من النشاء.
ـ«پاكينچ پاودر». 1 ملعقة صغيرة من ال

4 مالعق كبيرة من البيض.
½ ملعقة صغيرة من امللح.

القليل من املاء الّساخن.
1 ملعقة صغيرة من الڤانيليا الّسائلة.

1 ملعقة صغيرة من برش البرتقال.
…uA(« d|œUI�

1 كوب من الكرمية الّسائلة.
½ كوب من مرّبي الّتوت.

للّتزيني: القليل من الّسّكر الّناعم.

∫dOC� Ò�« WI|d�

نثّبت الرّف الّشبكي في وسط الفرن، ونسّخن 
نحّضر  مئوّية.   180 حرارة  درجة  إلى  الفرن 
نلّف  احلافة.  قصيرة  مستطيلة،  صينّية 
ونغّطي  اخلاّص،  الورق  من  بقطعة  الصينّية 

بواسطتها القاع واحلواف.
ننّخل  عميق  طبق  في  أو  الورق  قطعة  على 
پاودر»،  ـ«پاكينچ  وال الّنشاء  ونضيف  الدقيق، 

ا. ومن ثّم نضعه جانًب
في وعاء اخلّالط نضع البيض والّسّكر، ونشّغل 
 7 إلى   5 ملّدة  متوّسطة  سرعة  على  اخلّالط 
القوام،  سميك  اخلليط  يصبح  أن  إلى  دقائق، 
البيض،  خفق  أثناء  امللح  نضيف  الّلون.  فاحت 

ومن ثّم نضيف الڤانيليا وبرش البرتقال.
الّدقيق  وننثر  اجلهاز،  عن  اخلّالط  وعاء  نبعد 
على خليط البيض. نبدأ بتقليب الّدقيق مع 
البيض بخّفة بحركة دائرّية، من األسفل لألعلى 
نضيف  البيض.  مع  الّدقيق  يتداخل  أن  إلى 

املاء ونستمر بالّتقليب بخّفة.
نوزّع خليط الكعكة (العجينة) في الصينّية 

إلى أن يغّطي القاع متاًما. نضع الصينّية في 
ا، إلى أن يصبح لون  الفرن ملّدة 10 دقائق تقريًب

ا فاًحتا. ـً ّي العجينة ذهب
على قطعة من الورق اخلاص، أكبر قليًال من 
من  وفيرة  كمّية  ننثر  الكعك  صينّية  حجم 
من  الكعكة  نخرج  الّناعم.  احلبيبات  سّكر 
الفرن، ونقلبها مباشرًة على قطعة الورق اّلتي 
امللتصقة  الورقة  من  نتخّلص  الّسّكر.  عليها 
بالكعكة، ونضع قطعة ثانية من الورق على 

سطح الكعكة.
لفافة  شكل  على  الكعكة  قطعة  بلّف  نبدأ 
نضع  الّسّكر.  عليها  اّلتي  الورقة  مبساعدة 
وندعها  معدنّي،  شبك  على  الكعكة  لفافة 

ا إلى أن تبرد الكعكة متاًما. جانًب
…uA(« dOC%

في وعاء اخلّالط نضع الكرمية الّسائلة، ونشّغل 
يتضاعف  أن  إلى  عالية  سرعة  على  اخلّالط 
حجم الكرمية الّسائلة وتتماسك، حّتى نحصل 

على كرمية جامدة.
قد  تكون  أن  بعد  ثانيًة،  الكعكة  قطعة  منّد 
على  اّلتي  الورقة  من  نتخّلص  متاًما.  بردت 
ثّم  الكعكة  سطح  على  املرّبى  نوزّع  الّسطح. 
على  ثانيًة  الكعكة  بلّف  نبدأ  الكرمية.  نوزّع 
املرّبى  على  احلفاظ  محاولة  مع  لفافة،  شكل 
الكعكة  لفافة  نلّف  الكعكة.  داخل  والكرمية 
في  ونضعها  الورق،  بقطعة  (السويسرول) 
البرّاد ملّدة ساعة أو لعّدة ساعات إلى أن تبرد 

متاًما، وتتماسك ويطيب طعمها.
الّناعم  الّسّكر  وننثر  الورق،  من  نتخّلص 
بطبقة  يتغّطى  أن  إلى  رول،  السويس  على 
وفيرة منه.. باستعمال سّكني منشارية، نقّطع 

(السويسرول) إلى حلقات متناسقة.
نقّدم شرائح (السويسرول) في طبق تقدمي إلى 

جانب التوت.

v ÒÐd *U Ð  ‰Ëd ¹u Ýv ÒÐd *U Ð  ‰Ëd ¹u Ý
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 w	 b¹b'« d×³�«Ë —uÐU³�«  rFD� w	 ©17.06.13® w{U*« 5MŁô« Âu¹ XLO�√ W�Uš WO��√ w	

 U¼—U& s� W³�½ l� ¨œö³�« w	 …bz«d�« WOzUÐdNJ�« …eNł_« …œ—u²�� ¨ÊUÐuO½ W�dý XKH²Š« ¨UJŽ

 d¹b*« »ËbM� ∫rNM� WO�UF�« Vðd�« ÍË– ÊUÐuO½ W�dý …—«œ≈ s� ¡UCŽ√ V½Uł v�≈ wÐdF�« ‚u��« w	

ÆUJýËd²Ð Êuýdł bO��« ÂUF�«

 …b¹b'« …eNł_« WKOJAðË  «b−²�* ÷«dF²Ý« ¨…—«œù« s� VOŠdð  ULK� WO��_« Ác¼ XKK�ðË

  rŽUD�  VŠU�  ”U³Ž  ÂU�Š  d¹bI�«  nOA�«  l�  UN½ËUFð  sŽ  W�dA�«  XMKŽ√Ë  UL�  Æ2013  ÂUF�

 vKŽ  w�u*«Ë  WO�öŽù«Ë  WOI¹u�²�«  UNðUO�UFH�  p¹dA�  ¨ÂUFMJ¹Ë  r×H�«  Â√  ¨UJŽ  w	  —uÐU³�«

ÆWIOýË WF²2 …d{U×� l� WO��_« r²Mš√ bI	 ÂUÞd� ·dý« bz«d�« »—b*« U�« ÆUNðU−²M�

 Ê√  ÊUÐuO½  W�dý  Èdð¢  ∫ÊUÐuO½  W�dA�  ÂUF�«  …—U−²�«Ë  o¹u�²�«  d¹b�  VzU½  ¨U¹œUH�ð  ÊË—U¹

 ¡uC�«  ÊUÐuO½  XDKÝ  …dOš_«   «uM��«  w	  ÆÎUO−Oð«d²Ý«Ë  ÎULN�  ÎUJKN²��  u¼  wÐdF�«  pKN²�*«

  U¹öł  vKŽ  UC¹√  eO�d²�«  ÊuJOÝ  WOðü«   «uM��«  w	Ë  w$uK¹œ  Ê«d	√  r�UŽ  vKŽ  hš_UÐ

 a³DLK� fJMO�u� …eNł√ WKOJAð ¨b¹« sA²O� d�JO� ¨fJOLOłU� ÂUFD�«  «dC×� ¨w$uK¹œ

 W�—U� rŽœ …d� ‰Ë_Ë U³Oýuð ¨XÝ Íb½« d̈¹U¼  U�—U� v�≈ W	U{ùUÐ Æ…b¹b'« w$uK¹œ ÍËUJ�Ë

 WO��_« Ác¼ w	 sKF ÔðË w�öŽù« – wI¹u�²�« U¼œuN−0 ÊUÐuO½ W�dý œb Ô& ¨W	U{ùUÐ  ¢ÊUÐuO½

 ÊöŽù —uÐU³�«  rŽUD� VŠU� ”U³Ž ÂUÝ nOA�« l� v�Ë√ qLŽ WO�UHð« bIFÐ X�U� b� W�dA�« ÊQÐ

ÆwÐdF�« —uNL−K� UNðU−²M� o¹u�ðË

 vKŽ œb$ ÊUÐuO½ w	 s×½¢ ∫ÊUÐuO½ W�dA� ÂUF�« …—U−²�«Ë o¹u�²�« d¹b� VzU½ ¨U¹œUH�ð ÊË—U¹

 bFÐ ÆdBF�« V�«u²� ÎUC¹√Ë ‰eM*«Ë a³D*« w	 pKN²�*«  UłUO²Š« Â¡ö²� UMðU−²M0 5M��« —«b�

 Î «bł  W³ÝUM�Ë  W×O×�  …uDš  u¼  ”U³Ž  ÂU�Š  nOA�«  5ÐË  UMMOÐ  ÊËUF²�«  Ê√  5³ð  h×H�«

 ô ÆÎUO−Oð«d²Ý«Ë ÎULN� ÎUJKN²�� bF¹ Íc�«Ë wÐdF�« pKN²�*« l� q�«u²K� ÎUC¹√Ë UM²�—U� o¹u�²�

¢Æw−Oð«d²Ý« ‚u�� ‚u��« «c¼ w	 —UL¦²Ýô« w	 dL²�MÝ UM½QÐ ÍbMŽ pý

 WKO�u�« ÆVOÝ«uŠË WO½Ëd²J�« ¨WOzUÐdN� …eNł_ œö³�« w	 …dO³J�« …œ—u²�*« w¼ ¨ÊUÐuO½ WŽuL−�

 ¨w$uK¹œ  ¨TOSHIBA¨ Haier¨ JBL ¨ BOSE  ∫q¦�  …bz«—Ë  …dšU	  WO*UŽ   U�—U*  WOLÝd�«

 ¨‰UHOð  ¨XO�¹b½≈  ¨ACER¨ DELL  ¨œËuMO� ¨KEF  ¨ÊËœd� ≠ÊU�dO¼ ¨fJOLOłU� ¨b¹√≠sA²O�

 Æb¹e*«Ë  ÊË«d�  ¨f�U	  ¨qOH¹œ   d¹œ  ¨f�U²MOÐ  ¨ÊuM�  ¨mM¹b½Ëdž  ¨f	Ëd�  ¨U²M¹ËË—  ¨fJMO�u�

ÆWM��« w	 “UNł ÊuOK*« V¹d� œËeð W�dA�«

 q³� s� szUÐe�«   U�bš WIÐU�� w	 v�Ë_« W³ðd*UÐ w�«u²�«  vKŽ  «d� WŁöŁ ÊUÐuO½ W�dý  “U	

 WMÝ UN�OÝQð cM� wÐdF�« ‚u��« w	 W�UF	 ÊUÐuO½ WŽuL−� Æ…—«œû� wKOz«dÝù« e�d*« "המי"ל"
                   Æ‚u��« «c¼ w	 W�Uš lOÐ WDI½ 50 s� d¦�√ w	 …d	u²� UNðU−²M� Æ1986

©ÆŸÆŸ®

 —U Ò−²K�  ÍuM Ò��«  åÊUÄuO½ò  qHŠ

2013  WM��  wÐdF�«  ‚u��«  w	

 w	  åÊUÄuO½ò  W�dý

 l�  ÍuM��«  UN�UH²Š«

 ‚u��«  w	  —U−²�«

 2013  WM��  wÐdF�«

 ÊËUF²�«  sŽ  sKFð

 nOA�«  l�  b¹b'«

 s�  ”U³Ž  ÂU�Š

—uÐU³�«  rFD�

 l−Að w²�« Êb*«Ë WOK;«  UDK�K� ¡U	ËË U Î1dJð

∫WOKzUF�« w½UMI�« d¹dJð WOKLŽ

  U×M9  ¢s¹b	 l³OÞ Âœ«¢Ë ¢ö¹«¢ U²OFLł

¢W�uH²*« W�U)« lOL−²�« W¹ËUŠ ÂUÝË¢

d¹dJ²�« WOKLŽ w	 Uþu×K� UŽUHð—« q−�ð rÝU� dH�

 lOL−²�« W¹ËUŠ¢ ÂUÝË `M0 ¢s¹b	 l³OÞ Âœ«¢Ë d¹dJ²K� ¢ ö¹« ¢ U²OFLł X�U�

 w½UMI�«  d¹dJ²Ð  ÂuIð  w²�«   UDK��«Ë  ÊbLK�   ¢2012  ÂUF�  W�uH²*«  W�U)«

ÆWKzU¼  UOLJÐË

 WOKzUŽ WMOM� —UOK� 5.5  d¹dJð -  «uMÝ dAŽ q³� ¢ ö¹« ¢ WOFLł W�U�« cM�

  UOKLŽË  W�U)«  lOL−²�«   U¹ËUŠ  l{Ë  sŽ  "UM�«  d�ô«  WF¹œË   U¹ËUŠË

 Æd¹dJ²�« lO−Að v�« X	b¼ w²�« œö³�« ¡U×½« lOLł w	 Z¹Ëd²�«Ë WOŽu²�«

 Â«džuKO� 1.26  vKŽ nI¹ bŠ«u�« dHMK� d¹dJ²�« bF� ÊU	 ¢ ö¹« ¢ d¹—UI²� UI	ËË

 ÆwKOz«dÝô«  sÞ«u*«  q³�  s� vIKð  w²�«  WOKzUŽ »ËdA� WMOM�  29  ÍËU�¹ Íc�«

 W	U{« W�U)« lOL−²�«  U¹ËUŠ ·ô¬ ¢ ö¹« ¢ d¹dJ²�« WÐUI½ XF{Ë p�c� W	U{«

Æ œö³�« w	 fK−�Ë WOK×� WDKÝ 90 w	 …b¹bł W¹ËUŠ 3000 v�«

  UDK�K� ¡«dC)√ W�U)« lOL−²�« W¹ËUŠ ¢ÂUÝË¢ ÊU²OFL'« X×M� b�Ë «c¼

 UŽUHð—« XK−Ý w²�« rÝU� dH� w	 UBOBš d¹dJ²�« W³�MÐ UŽUHð—« XK−Ý w²�«

  UÐËdA�  w½UM�  sÞ  1.7  U¼uMÞ«u�  —d�  –«  2011?Ð  W½—UI�  240%  W³�MÐ

  ÆWOKzUŽ

©ÆŸÆŸ® 

∫ —uH�u� „öOLOÝ l�  UN�ô« WÐd&

‰UHÞô« Èb� rCN�« q�UA* q(«

 WÐd& ‰uŠ UM� ÍËdð ¨WMÝ nBM�« WMÐ« UO�UðË 5²M��« WMÐ« s¹b�� Â« …d�UM�« WM¹b� s� ‚ËdŽ dO³Ž

ÆUN²KHÞ W¹cG²Ð oKF²¹ U� q� w	 W�Uš ¨UN²Nł«Ë w²�«  U¹b×²�«Ë WO½U¦�« …dLK� UN²�u�«

øWO½U¦�« p²MÐ« …œôË Èb� tÐ  dFý Íc�« dOOG²�« u¼ U�

  œ«—« ¨«dO¦� wJ³ð UO�Uð X½U� ÆÈd³J�« UN²š« sŽ nK²�ð UN½« UO−¹—bð UMEŠô UO�Uð UM²MÐ«  b�Ë U�bMŽ

 s� w½UFð UN½« u¼ ¡UJ³�« V³Ý Ê« UM�—œ« X�u�« —Ëd� l� ÆUNF� W³F� w�UOK�« X½U�Ë U�Ëœ UNKL×½ Ê«

 Íb� Ê« ¡u{ vKŽ W�Uš ¨WzœU¼ dOžË wJ³ð w²MÐ« X¹√— wM½_ ◊U³ŠùUÐ  dFý bI� Æ„U��ù«Ë  «“UG�«

ÆÃUŽe½ô«Ë oOC�UÐ «—uFý «c¼ w� VÒ³Ý b�Ë  X�u�« UN� ”Òd�« Ê« UC¹« ÒwKŽ w²�«Ë Èdš« WKHÞ

øV³��« w¼ W¹cG²�« X½U� q¼ ø «“UG�« s� w½UFð X½U� «–U*

 U�bMŽ ÆÂUFD�« W³O�dð v�« XKI²½«Ë d¦�« UNŽU{—« lD²Ý« r� dNý bFÐ sJ� ‰Ëô« dNA�« w	 UN²F{—« bI�

 ÂUFD�«  W³O�dð  v�«  XKI²½«  Ê«  bFÐ  Æ“«d³�«  Ã«dš«  vKŽ ÈuIð ô X½U�Ë „U��ô«  s� X½UŽ UNF{—«  XM�

 w	 UC¹« bŽU�¹ ô s¹bO�«  vKŽ UNKLŠ ÊU�Ë ¨sD³�«  Âô¬ V³�Ð UNL�ł ÒbAðË ÂuO�«  WKOÞ wJ³ð X½U�

 r� wMMJ� W¹œUŽ …d¼Uþ UN½« w�« wMðd³š« ÆUNI¹UC¹ U� d�« p�UM¼ Ê« `{«u�« s� ÊU� bI� ÆÊUOŠô« VKž«

 bFÐ Æt²KF	 U� «c¼Ë ¨ÂUFD�« W³O�dð dOOG²Ð wM×B½Ë WFzUý …d¼Uþ UN½« w½d³š« UC¹« VO³D�«Ë lM²�«

 s� Êu½UF¹ ‰UHÞ_ hB�*«Ë  —uH�u� „öOLOÝ sŽ w�  UI¹b� …bŽ wMðd³š«  d�H²Ý«Ë X�QÝ Ê«

 “«dÐ  `³�« ¨ÂU¹«  …bŽ ‰öš l{u�«  dOGðË Æ —uH�u� „öLOÝ WÐd&  —d� «c�  Æw²MÐU� rC¼ q�UA�

ÆqOK�« ‰öš «bOł ÂUMð X×³�√Ë wJ³ð bFð r� ¨UN¹b� rCN�« q�UA�Ë  «“UG�« XH²š«Ë UM ÒO� w²MÐ«

ø «“UG�«Ë sD³�« Âô« d¼«uþ s� qÒK�Ë p²MÐ« —uFý s� s Ò�Š Íc�«Ë  —uH�u� „öOLOÝ w	 eOL*« U�

 «c¼ sŽ  √d�Ë WOÐdF�«  WGK�UÐ U�U� „öOLOÝ l�u� v�«  XKšœ  —uH�u� „öOLO�Ð w½u×B½ Ê« bFÐ

 ÆqHD�« WzbNð w	 bŽU�¹ U� u¼ UOzeł qK×� 5ðËdÐ vKŽ Íu²%Ë W�U)« t²³O�dð Ê« XLN	Ë ¨Z²M*«

 dOž 5ðËdÐ rC¼ VFB²�¹Ë —uD²� dOž ‰«e¹ ô dOGB�« qHDK� wLCN�« “UN'« Ê« „UM¼ Õd Ôý bI�

 ÆtLC¼  qHD�«  vKŽ  qN�¹  Íc�«  d�ô«  UOzeł  qK×�  5ðËdÐ  vKŽ  Íu²×¹   —uH�u�  „öOLOÝË  ¨qK×�

 WO	U{ô«   U½uJ*«  W	U�  vKŽ  Íu²×¹   —uH�u�  „öOLOÝ  Ê«  rKŽ«  Ê«  w�  rN*«  s�  ÊU�  t½«  v�«  W	U{«

 «–« wM½« pý Íb� sJ¹ r� «c� ÆWOz«cG�« UNðUłUO²Š« W	U� w³K¹ u¼Ë uLM�«Ë —uD²K� w²KHÞ UNłU²% w²�«

 wJ³ð ô WzœU¼ `³B²Ý w²MÐ« Ê« r¼ô«Ë v�Ëô« ¨5ðd� bOH²�²Ý UN½S	  —uH�u� „öOLOÝ w²MÐô X×M�

 ÆU¼—uD²� WK�UJ�«Ë WLOK��« W¹cG²�«  vKŽ qB×²Ý UN½«  WOL¼« qIð ô w²�«  WO½U¦�«  …bzUH�«Ë ¨r�Q²ð ôË

 w¼ ÃUŽe½ôUÐ dFAðË «dO¦� wJ³ð X½U� w²�« UM²MÐ«Ë ¨ dÒOGð b� UMðUOŠ Ê« ÂuO�« dFA½ s×½ qFH�UÐË

 w	  ¡«uł_«Ë  5zœU¼Ë  ¡«bFÝ  UC¹«  UM½S	  «c�  ¨V−¹  UL�  ÂUMð  UN½√Ë  UL�  ÂU�²Ðô«  WLz«œË  …—Ëd��  ÂuO�«

ÆWHOD� XO³�«

ø„öOLOÝ  U−²M� ÈbŠ« XÐÒdł q¼ ¨ uÐ« W�dýË „öOLOÝ sŽ 5	dFð «–U�

 Êô …bOFÝ U½« Æ”uKÐ f½UÑœ« „öOLOÝ UNLFÞ« X�“ ôË „öOLOÝ XKLF²Ý« Èd³J�« w²MÐ«  b�Ë U�bMŽ

  U½uJ� Í– —uD²� Z²M� ‰uŠ UM¼ —Ëb¹ Y¹b(« Ê« YOŠ „öOLOÝ l� d³J²Ý UC¹« …dOGB�« w²MÐ«

 WŠ«d�« wM×M1 Íc�« d�ô« W¹Ëœ« W�dý q³� s� Z²M� u¼Ë WŽUM*« “UNł —uDð vKŽ UC¹« bŽU�ð WOz«cž

Æw�UHÞ_ VÝUM�Ë ÀU×Ðô« s� dO¦J�« vKŽ bL²F¹ Z²M*« Ê« w�HM�« ¡ËbN�«Ë

  r�d�« vKŽ „öOLOÝ ¡«d³š r�UÞ e�d� v�« tłu²�« sJ1 Comfort „öOLOÝ ‰uŠ ‰«RÝ Í√ p¹b� ÊU� «–«

ÆwwwÆsimilacmamaÆcoÆil ∫Ê«uMF�« vKŽ W�dA�« l�u� …—U¹“Ë 1800656501
©ÆŸÆŸ®

 ‰Ëb¹ü« w½Už√ q¹eM²� UNMzUÐ“ uŽbð Orange
¢lL�ð UO½b�« q� wKš¢ ÆÆ·U�Ž bL×�

 ÊöŽ≈ l� ÆÍuK)« „“UNł vKŽ Êu²½UH�« œbłQÐ l²L²�ðË WE×K�« gOFð pOK�²Ð  Orange
 WŽuL−� Orange p� ÂbIð 2013 ÂUF� ¢‰Ëb¹¬ »dŽ¢ VIKÐ ·U�Ž bL×� Ÿb³*« ÊUMH�« “u	

Æt�öD½« cM� ‰Ëb¹¬ »dŽ Z�U½dÐ ‰öš UN�b� b� ÊU� ŸUL²Ýô«Ë qOL×²K� w½Už_« s� …dO³�

 Â«®  …UM�  vKŽ  X{d ÔŽ  WL�{  WO�UH²Š«  WIKŠ  ‰öš  X³��«  Âu¹  VIKÐ  “U	  ·U�Ž  Ê√  d�c¹

 Á¡«œ√  eO9 YO×Ð wÐdF�«  sÞu�«  w	 …dO³� W¹dO¼ULłË rŽœ v�≈  t�öš s� bBŠ ¨©wÝ wÐ

 bNý Íc�« Ë ¨Z�U½d³�« wFÐU²� bMŽ t²O³Fý œ«“ U2 Z�U½d³�«  UIKŠ s� WIKŠ q� w	 ŸbÐ√Ë

 ·U�F� ÊUJ	 ¨nÝu¹ Õd	Ë ‰ULł bLŠ«Ë ·U�Ž bL×� 5Ð  dB×½« W�u³�� dOž W�	UM�

  Æ »dF�« »u³×� VIKÐ «dOš√ t−¹u²ð - U2 —uNL'« W³×� s� d	Ë_« k(«

 ·uAðË  lL�²�  jÐ«d�«  vKŽ  jG{«  Ë«  ¨™8080  ∫r�d�«  vKŽ   «uKBð«  qO�UH²�«  s�  b¹eLK�

∫‰Ëb¹¬ »«—√¢ s� qCH*« pL$

http∫ØØwwwÆorangeÆcoÆilØhe≠ilØentertainmentØfuntoneØøcidΩ31684751
©ÆŸÆŸ®

Â—U	 dÄuÝ w	 Ÿu³Ýô« «c¼ °SUPER FIVE  öLŠ

W¹dG� —UFÝQÐ  U−²M� 5
 —UFÝQÐ U ÎFO³�  U−²M� 5 d¦�« UOŽu³Ý« SUPER FIVE …UL�*«Ë Â—U	 dÐuÝ s�  öL(« …dJ	 ÷dFð

 Âu¹ q� w	  öL(« dOG²ð Æq¹U²Ý n¹ô ÍœU½ szUÐe� ÍdBŠ iOH�²Ð w	U{« ”œUÝ Z²M�Ë WFz«—

Æ‰UHÞô« ¡«cžË  U{UH(« «bŽ U� ◊Ëdý ÊËbÐ ÷dFÔðË fOLš

∫qLAð Ÿu³Ýô« «c¼ SUPER FIVE  öLŠ w	 fL)«  U−²M*«

ÃÆ‘ 29.99 ?Ð W ÒH� 32 XO�«uð ‚—Ë qO²ÝUÐ wKO�

 VK×²�� SPF 250 45 ÍdáÝØ qK�  SPF 250 45 VK×²�� —U³J�« Ë« œôËú� ‰uÝ«d²�Ë« dOAO	 Æ—œ

© —u³Ý WŽuL−� qLA¹ ô® ÃÆ‘ 39.99 ?Ð ¨ qK�

ÃÆ‘ 8.99 ?Ð¨WFD� 50 w×� w�«Ë n¹ô

©‰«—u²½ w½UM� qLA¹ ô® WMOMIK� ÃÆ‘ 19.99?Ð qK� 260Ø125 sKOÐËd³O�uÐ w½UM� XMOÑ«

…bŠuK� ÃÆ‘ 6.99 ?Ð ¨qK� 750¨ Êu×B�« nOEM²� qzUÝ Íb½UÝ

ÆÃÆ‘ 14.99 ?Ð ÕU³B�« »u³Š K qOAO³Ý fÇuKO� ∫q¹U²Ý n¹ô szUÐe� ÍdBŠ w	U{« Z²M�

 dLŠ« —UÞ«  qLA¹ `{«ËË eO2 qJAÐ ¨W¹—U−²�«  W�öF�«  qL×¹ ÕUMł w	 ŸËdH�«  w	  U−²M*«  d	u²ð

  U{UH(U� r−(« …dO³J�«  U−²M*« ÆSUPER FIVE —UFý qL×¹Ë ŸËdH�« s� Ÿd	 q� qšb� w	 ¡UC Ô�Ë

ÆWKL(« ‰uŠ W�Uš W²	ô p�UM¼ ÊuJ²Ý t½« ô≈¨„UM¼ s� UN�ö²Ý« sJ1Ë ÂU��ô« w	 …d	u²� ÊuJ²Ý

©ÆŸÆŸ®                                                                             Æ 3.7.13 o	«u*« ÂœUI�« ¡UFÐ—ô« Âu¹ W¹UG� W¹—UÝ  öL(«



55 2013 Ê«d¹e ÓŠ 28 WF ÔL'«
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