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Õd� f�UD�

يترأس  بأن  توصيًة  األسبوع،  هذا  حيفا  في  الّشيوعّي  احلزب  اّتخذ 
واملساواة  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  قائمة  أسعد  سهيل  الّدكتور 
النتخابات بلدّية حيفا، واملقرّرة يوم 22 تشرين األّول/أكتوبر املقبل.

يذكر أّن الدكتور أسعد نشط في صفوف الّشبيبة الشيوعّية منذ 
الّطب  ودرس  و«اجلبهة»،  الّشيوعّي  احلزب  في  ثّم  أظفاره،  نعومة 
في أملانيا الّشرقّية؛ وإلى جانب مزاولته مهنة الّطب له العديد من 
جمعّية  رئاسة  سيما  ال  والّتربوّية،  واألهلّية  االجتماعّية  الّنشاطات 
«حوار» اّلتي خاضت - وتخوض - نضاًال متواصًال من أجل االعتراف 

مبدرسة «حوار» املستقلة.
اجتماًعا  عقدت  قد  الّشيوعي  للحزب  حيفا  ِمنطقة  جلنة  وكانت 
لها، يوم االثنني من هذا األسبوع، افتتحه سكرتير احلزب الّشيوعي 
حافّي رجا زعاترة، ُمقترًحا أن يترأس الدكتور أسعد  و«اجلبهة»، الصِّ

قائمة «اجلبهة». 
تقديره  عن  عبُده  هشام  املهندس  البلدّية  عضو  أعلن  جانبه  ومن 
للدكتور سهيل أسعد ودعمه له كشخصّية حيفاوّية قديرة، ناضلت 
- وما زالت تناضل - من أجل قضايا اجتماعّية ووطنّية وسياسّية 
«حوار»  مبدرسة  االعتراف  على  اإلصرار  بينها  من  هاّمة،  وتربوّية 
وغيرها  جًدا،  املشرّفة  وإجنازاتها  تعليمها  بأسلوب  املمّيزة  املستقّلة 

من القضايا واملواقف. 
هذا وكان عبُده قد تنازل عن ترّشحه للمكان األّول، مؤكًدا لصحيفة 
«حيفا» أّنه مستمّر في خدمة احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» في كّل 
حافّي زعاترة ترّشحه أيًضا. املجاالت والّساحات؛ وبدوره سحب أيًضا الصِّ

وعيدنا  عبُده  هشام  البلدّية  عضوَْي  عمل  ًيا  عال املجتمعون  وقّيم 
زاريتسكي في الّدورة احلالية، وثّمنوا عطائهما الّدؤوب وتفانيهما 
واإلجنازات  واملستضعفة،  ّية  العرب واألحياء  املدينة  قضايا  خدمة  في 

العديدة واملتنوّعة في البنى الّتحتّية والّتعليم وغيرها، اّلتي حّصالها 
األسبق). البلدّية  رئيس  (نائب  فوراني  فتحي  مع زميلهما املرّبي 

لصحيفة  زعاترة  رجا  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  سكرتير  وأّكد 
املهنّي  برصيده  أسعد،  سهيل  الدكتور  بأّن  ثقة  «كّلنا  «حيفا»: 
قائمة  لقيادة  أهٌل  املعروف،  واالجتماعّي  واجلماهيرّي  والسياسّي 
وسياسّي  انتخابّي  نصر  نحو  البلدّية  االنتخابات  في  «اجلبهة» 
واملستمرة  الطويلة  املسيرة  وملواصلة  املقبل،  أكتوبر   22 في  جديد 
ّية والقوى التقدمّية  في خدمة قضايا الّناس. وندعو اجلماهير العرب
اليهودّية في حيفا إلى االلتفاف حول «اجلبهة» وقائمتها واملضّي 
الّتأثير  من  ومزيد  اإلجنازات  ومراكمة  الّنضال  من  مزيد  نحو  ُقدًما 

في سياسة البلدّية».
في  الّتداول  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  هيئات  وستواصل  هذا، 
سُتطرح  األمر  وبطبيعة  القريبة؛  األسابيع  في  القائمة  تركيبة 
عضو،  ـ200  ال ُقرابة  يضّم  اّلذي  «اجلبهة»  كادر  على  الّتوصيات 

وهو الهيئة املخوّلة بانتخاب القائمة وإقرارها.
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*åUHO�ò q�«d ≠ كشف تقرير لصحيفة «ذا ماركر» االقتصادّي عن فجوات 

كبيرة تصل إلى ألوف الّشواقل بني استثمار وزارة الّتربية والّتعليم في الّتعليم 
العبري واستثمارها في الّتعليم العربّي.

ومبوجب املعطيات اّلتي نشرتها الّصحيفة، فقد بلغ االستثمار عام 2012 لكّل 
طالب ثانوّي في جهاز الّتعليم الدينّي 27050 شاقًال، وفي الّتعليم الرّسمّي 
العبرّي 24830 شاقًال، وفي الّتعليم العربّي 21150 شاقًال فقط؛ أي تراوح الفجوة 
بني 3000 و6000 شاقل للّطالب سنوًيا. أّما في مدن الّساحل (كحيفا وتل 
أبيب) فتراوح الفجوة بني الّطالب العربّي واليهودّي بني 6000 و11000 شاقل.

ووّجه رئيس جلنة متابعة قضايا الّتعليم العربّي، املرّبي محّمد حيادري، رسالة 
إلى وزير الّتربية والّتعليم، الّنائب شاي بيرون، جاء فيها أّن هذه املعطيات تؤّكد 
ما نّدعيه منذ سنوات، بوجوب سياسة متييز على أساس قومي في توزيع املوارد 
واالستثمار، وهذه الفجوات هي الّسبب الرئيس للفوارق الّتحصيلّية بني الطّالب 

 ÍœuNO�«Ë  wÐdF�«  V�UD�«  5Ð  …u−H�«  ™
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ّية،  العرب واليهود. وأضاف حيادري أّن هذا الوضع يحّتم على الوزير حتّمل املسؤول
والعمل على تصحيح هذا الغنب املتواصل واملتراكم منذ عشرات الّسنني. 

مبيزانّيات  املساس  عدم  أبرزها  من  وتوصيات،  خطوات  عّدة  الرّسالة  وطرحت 
الّتعليم عموًما، والّتعليم العربّي خصوًصا؛ وانتهاج سياسة الّتفضيل املصّحح 
االجتماعّي  الوضع  حسب  للميزانّيات  التفاضلّي  والرّصد  العرب؛  الّطّالب  جتاه 
- االقتصادّي؛ وإصدار تعليمات واضحة للّسلطات احمللّية في املدن املختلطة، 

ّية. بانتهاج سياسة رصد شّفافة وعادلة، ُتنصف الّطالب العرب واملدارس العرب

œuNO�«Ë »dF�« » Òö ÒD�« 5Ð
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زغّير  أمير  احملامي  عّمم   ≠ åUHO�ò q�«d*

جاء  بياًنا،  العاّمة)  يابة  الّن بلسان  (الّناطق 
يابة العاّمة في لواء حيفا «قّدمت  فيه بأّن الّن
للمحكمة املرَكزّية في حيفا الئحة اّتهام بحّق 
مواطن حيفاوّي عربّي (42 عاًما)، واثنني آخرين 
(27 و28 عاًما) من اِملنطقة، بتهمة الّتخطيط 
وفًقا   - الّتهديد»  حتت  واإلبتزاز  جرمية  لتنفيذ 

لبيان النيابة العاّمة.
«يستدّل  أّنه  بيانه  في  زغّير  احملامي  وأشار 

 ÒÍËUH O Š sÞ«u  ãU N Òð«
“«e² Ð«  è ÒO K L F Ð  s ¹d š¬  5 ÐUýË
- حسب وقائع الئحة االّتهام - أّنه في تاريخ 
الضحّية  احليفاوّي  قام   (17/6/2013)
أحد  في  صدفًة  رآها  قد  كان  بشابة  باالّتصال 
املطاعم، حيث طلب مقابلتها، إّال أّنها أوضحت 
احملادثة  انتهت  وبذلك  معنّية،  غير  بأّنها  له 
بينهما؛ إّال أّن الّشابة توّجهت لقريبها وأخبرته 
عليه.  املجني  حملادثة  برفقتها  فاّجته  باحلادثة، 
باالّتفاق  الحًقا،  الّشابة)،  (قريب  املّتهم  فقام 
الفتاة  عائلة  من  آخرين  شاّبني  مع  والّتعاون 
بابتزاز املشتكي واحلصول على أموال منه حتت 
وفًقا   - بينهم»  فيما  املبلغ  وتوزيع  الّتهديد، 

لالئحة االّتهام.
وتابع احملامي أمير زغّير سرد تفاصيل الئحة 
يوم  عليه  املجني  «التقى  بالقول:  االّتهام 
(18/6/2013) في ساعات ما بعد الظهر، 
باثنني من املّتهمني واثنني آخرين في مطعم في 
شاقل  ألف   100 مبلغ  دفع  منه  وطلبوا  حيفا 
قد  كان  أّنه  كذًبا  مّدعني  ساعات،  ثالث  خالل 
أقدم  وبالتالي  املّتهمني،  أحد  بخطيبة  اّتصل 

على املّس بشرف العائلة».

ŸÒËd� ‚dÞ ÀœUŠ w�

s¹d š¬ W ÐU�≈Ë —u ÒIý œ«uł »U ÒA « Ÿd B
احليفاوّي  الّشاب  لقي   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عاًما)  شّقور (21  جواد  شبابه  على  املأسوف 
فجر  مروّع،  طرق  بحادث  مصرعه،  حيفا  من 
األحد األخير، في شارع يافا في املدينة، وذلك 

جرّاء حادث ذاتي.
ارة  ّية بأّن سّي حيث استدّل من الّتحقيقات األول
اصطدمت  املرحوم  يقودها  كان  خصوصّية 
بعمود كهرباء، على ما يبدو جرّاء الّسرعة، إّال  
أّن شرطة الّسير تواصل الّتحقيق في مالبسات 

احلادث.

هذا ووصلت إلى مكان احلادث طواقم اإلسعاف 
حاولوا  واّلذين  احلمراء»  داود  ـ«جنمة  ل الّتابعة 
إصابات  من  عانى  اّلذي  شّقور  الّشاب  انقاذ 
فيما  وفاته؛  إقرار  ّمت  أّنه  إّال  اخلطورة،  بالغة 
مستشفى  إلى  برفقته  كانا  آخران  شاّبان  نقل 
«رمبام» لتلّقي العالج، بعد إصابتهما بجراح 

متوّسطة الستكمال العالج.
هذا وعّمت مدينة حيفا حالة من احلزن، وخاّصة 

عائلة الفقيد، بعد انتشار خبر وفاته.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®
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  Í—u�U� ‚“—

بإمكان اجلمهور املساهمة في انقاذ حياة الطفلة 
حيفا  ابنة  سنوات)   5) سوسان  أمير  لينوي 
املصابة بسرطان الّدم (اللوكيميا) أو ابيضاض 
الّدم، إذ تنطلق بعد غد األحد (21/7/2013)، 
والتبرّع  الفم  ُلعاب  بعّينات  التبرّعات  حملة 
مالئم  متبرّع  تنتظر  لينوي  فالطفلة  املاّدي. 
تهدف  إذ  الشوكي.  النخاع  زرع  عملّية  لتجري 
 18 جيل  من  لعاب  عّينات  جمع  إلى  احلملة 
من  واّلتي  جّيدة،  صحّية  بحالة  عاًما   50  -
في  معينة  صفات  مالءمة  فحص  يتّم  خاللها 
زرع  عملّية  إلجراء  يحتاجون  ملرضى  املتبرّع  دم 
للّنخاع. فالعائلة في انتظار املتبرّعني من أهل 
اخلير على أحّر من اجلمر، كما أّن جمعّية «مرمي» 
ملكافحة الّسرطان النصراوّية، أخذت على عاتقها 
بتاريخ  الّناصرة  في  انطلقت  اّلتي  احلملة  هذه 

(15/7/2013)، واحملّطة الّثانية في حيفا.
مساًء  السادسة  الّساعة  من  احلملة  وستبدأ 
حّتى احلادية عشرة ليًال (1800 - 2300) في 
وضع  سيتم  كما  حيفا.  في  الكرمة»  «بيت 
وميكن  هذا  احلملة.  لدعم  املادي  للتبرّع  صندوق 
ورقمه  البريد  بنك  حساب  في  مباشرًة  التبرّع 
فرع -001 شارع «هنڤيئيم»   – 23469100

على اسم أمير سوسان (والد الطفلة لينوي).
وقال جوني سوسان (عم الّطفلة لينوي): «نتوّجه 
حيفا  في  أهالينا  إلى  قلوبنا  أعماق  من  بنداء 
لعاب  من  بعّينات  للتبرّع  بالتجّند  واملنطقة 
جميع  نشكر  كما  املادي.  الدعم  وتقدمي  الفم، 
من ساند العائلة وقدم لها الدعم املادي واملعنوّي 
«مرمي»  ومؤسسة  وشخصّيات،  فّنانني،  من 
إعالم،  ووسائل  وصحافّيني،  الّسرطان،  ملكافحة 
بألف  أّنه  أثبت  فمجتمعنا  اخلير.  أهل  ولكّل 
واختتم  ومسلمني».  ومسيحّيني  دروز  من  خير، 

 –UI ½ù èK L Š l  b Žu  v K Ž UH O Š
 ÊU Ýu Ý Íu M O  èKH D « …U O Š

 bŠ_« bž bFÐ

إلى  العّينات  «تصل  بالقول:  حديثه  جوني 
مستشقى «هداسا» ومن ثّم يتّم إرسال العّينات 
عينات  جلمع  فاحلملة  أمريكا.  في  مختبر  إلى 
اللعاب ميكن أن تنقذ مرضى سرطان آخرين في 
املتبرع  دم  في  معينة  صفات  مالءمة  عدم  حني 

للطفلة لينوي».
نة؟  كيف يتم التبرّع بعّي

إدخال عود  التبرّع بعّينة الّلعاب يتم من خالل 
خشبّي مع قطنة إلى الفم. 

مباذا أساهم من خالل هذا اإلجراء البسيط؟
من  الّلعاب،  لعّينة  املخبرّي  الفحص  خالل  من 
املمكن حتديد إن كان الدم يالئم مريًضا معيًنا، 
وفي املرحلة القادمة نستطيع انقاذ حياة مريض.

الّلعاب
طريق  عن  بالفم  باستمرار  يفرز  سائل  اللعاب 
ّية، وهناك نوعان من الغدد اللعابية  الغدد الّلعاب
النكفية  الغدة  وهم  الكبيرة  اللعابية  الغدد  هم 
والغدة حتت الفكية والغدة حتت اللسانية والغدد 
الغشاء  فى  منتشرة  وهى  الصغيرة  اللعابية 

املخاطى املبطن للفم بأكمله.
اللعاب يفرز بالفم طوال الوقت وهو يختلف فى 
يختلف  كما  آلخر  شخص  من  وكميته  تكوينه 
اليوم  ساعات  باختالف  نفسه  الشخص  في 
تناول  وقت  في  يزداد  حيث  الفم،  لنشاط  تبًعا 
ّية، بل إن مجرد شم رائحة األكل  الوجبات الغذائ

أو مشاهدته ينشط عملية اإلفراز.
كاألمالح  كثيرة،  مواد  من  عادًة  الّلعاب  يتكون 
املعدنّية من كالسيوم وفوسفات واملواد العضوّية 
واملواد  والسكريات  والشحوم  كالپروتينات 
باإلضافة  املضادة،  واألجسام  واخلمائر  املخاطية 
ليس  اّلتي  املجهرّية  األحياء  من  العديد  إلى 
لها القدرة على إحداث عدوى مرضّية في الفم 

ا.  ـً السليم صحّي
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متظاهر  ِمائتي  نحو  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ومتظاهرة من كافة القوى الوطنّية، مساء األحد، في 
وادي  في  حبيبي  إميل  ميدان  في  حاشدة  تظاهرة 
الّنسناس، احتجاًجا على «مخّطط براڤر» اّلذي يتهّدد 
أهلنا في الّنقب، ويصادر أكثر من ثمانني ألف دومن، 
ويزيل عشرات القرى ويشرّد عشرات ألوف املواطنني. 
وقد شارك في الّتظاهرة النائبان محّمد بركة وباسل 
وعيدنا  عبُده  هشام  حيفا  بلدّية  وأعضاء  غّطاس 
خميس. ووليد  عودة  وأمين  («اجلبهة»)  زاريتسكي 

بالّنزول  املتظاهرون  قام  مساًء  الّتاسعة  حوالي  وعند 
شارع  من  امتّدت  عفوّية،  مسيرة  في  الّشارع،  إلى 
ّمت  حيث  األملانّية،  حّي  إلى  وصوًال  «أللنبي» 
االعتصام في جاّدة الكرمل («بن غوريون») وتشويش 

ا. حركة الّسير ملّدة ربع ساعة تقريًب
الّنقب  «من  منها:  هتافات،  عّدة  املتظاهرون  ورّدد 
لغزّة.. اهتزّي يا أرض اهتزّي»؛ «من الّنقب لبيروت.. 

 è³ šU� W Ò¹ËUH O Š …d ¼U E
 åd Ñ«d Ð j ÒD ò b{

 ÊU L DK Ë  …d ðU Ž“  l  o ÒI%  WÞd ÒA «Ë
°åW ÒO ½u ½U  d Oſ  …d ¼U E ò  rO EMð  WL N ² Ð

شعب حّي ما مبوت»؛ «نادى الّنادي في اجلليل أرض 
العروبة للعرب/ أرض العروبة للعرب صهيوني شّيل 
وارحل/ ولو هّبطت سابع سما عن أرضنا ما منرحل/ 
جليلنا ما لك مثيل وترابك أغلى من الّذهب، نقبنا 
ما لك مثيل رمالتك أغلى من الّذهب/ ما منرضى 
«الّنقب  حطب»؛  جلهّنم  صرنا  لو  الّذليل  بالعيش 
لصحابه مش لبيبي وكالبه»؛ «النقب لصحابه مش 

لبراڤر وكالبه».
وفي أعقاب ذلك، استدعت الّشرطة سكرتير احلزب 
أوري  والّناشط  زعاترة،  رجا  و«اجلبهة»  الّشيوعي 
غير  «مظاهرة  تنظيم  بتهمة  للّتحقيق،  فلطمان 
أّن  التحقيق  في  وفلطمان  زعاترة  وأّكد  قانونّية». 
له،  مخّطط  وغير  ا  ـً عفوّي كان  الّشارع  إلى  الّنزول 
وقد أخلي سبيلهما عصر االثنني من هذا األسبوع، 

بكفالة ذاتّية.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®
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وضمن  اجلمال،  وادي  حّي  جلنة  مع  بالّتعاون    ≠  åUHO�ò  q�«d*

العروض املجانّية في حدائق حيفا، أقامت البلدّية مساء األحد األخير 
(14/7/2013)، وللّسنة الّثالثة على الّتوالي، عروًضا مجانّية مع 
«فوزي وموزي وتوتي» في احلديقة اجلماهيرّية في حي وادي اجلمال، 

ألطفال احلّي من العرب واليهود وأطفال األحياء املختلفة في املدينة.
وفي حديث مع الّناشطة، عضو جلنة احلّي فدوى سروجي، أّكدت أن هذه 
العروض تهدف، باألساس، إلى تفعيل األطفال والّتأكيد على أهمّية 
بني  العالقة  توّطد  مشتركة  فّعالّيات  في  ويهودَ،  عرًبا  مًعا،  العمل 

الّشعبني، وخصوًصا بني األطفال لبناء حياة تعايش مشترك.
وأشارت سروجي إلى أّن العروض متّيزت - كما في كّل عام - بحضور 
كبير ومشاركة فّعالة لألطفال وعرض ممّيز أمتع اجلميع، خصوًصا في 

فترة شهر رمضان املبارك.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
®

‰U L '« Íœ«Ë w  W ÒO ½U−  ÷Ëd Ž
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W|UJ� ÆÆWLI� q�

نقدم حمالت خاصة بمناسبة 
شهر رمضان الكريم

شارع الوادي 21 | 0522611804 | 04-8517054

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط

قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل 

تهنئة آليا

U²×Ò²�« …bK³�« w�

 ÆÆv I O Ýu  ÆÆÊu M  ÆÆ÷—U F
p – s  d ¦Ö√Ë

*åUHO�ò q�«d ≠ شارك املئات من محّبي ومّتذوّقي الفنون في 

البلدة  في  حيفا  بلدّية  نّظمته  اّلذي  الرّاقص  الغنائي  االحتفال 
التحتا، مؤّخرًا، حتت ُعنوان «اخلميس واجلُمعة في البلدة الّتحتا».

ويأتي هذا االحتفال ضمن االحتفاالت الصيفّية املنظمة في املدينة، 
على مدار األشهر الّثالثة - متوز وآب وأيلول.

 W ÒO³KI�« w½UN Ò²�« dŠQÐ ÂÒbI²½

…e¹eF�« Xš_«Ë WKO�e�« v�≈

ÍbH� è¹¬
WÝ«—œ UNzUN½≈ W³ÝUM*

åÊU²K ðò W ÒOK	 w� ‚ÒuH²Ð w�«dâ�« rOLBÒ²�«

©ÊöŽ≈Ë d¹uBð h ÒB�ð®

 W ÒO�Ëb�«  U ÒO1œU	_« ÈbŠ≈ w� UN�U×²�«Ë

vKŽ√ W ÒOF�Uł …œUNý vKŽ ‰uB(«Ë h ÒB�²�« ‰ULJ²Ý« ·bN�

 ÕU−ÒM�«Ë oO�u Ò²�« Òq	 W¹ü v ÒML²½
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HAPPY
BIRTHDAY

10
club365

club365 يحــتـفـل  بعيـــده العــــاشر بحــفـلــــة مغــلـقـــة مـــع حــمــــالت جنـــونــيـــة !
www.mashbir.co.il يُسمح بالدخول فقط باظهار بطاقة النادي او دعوة التي ميكن تنزيلها عبر موقع

حمالت حصرية العضاء

לתת יותר club365 !

فقط 
السبوع

24.7-17.7 فقط او حتى نفاذ املخزون. ال توجد ازدواجية حمالت وتخفيضات. خاضع للسلع املشاِركة في احلملة والتشكيلة املوجودة في كل فرع. حملة جتميل عناية ال تشمل ماركات  ساري املفعول بني املواعيد 
رنوتريR , فريباج, كفيار, سيكريت دي ابسولو الكسترا وسيروم ابسولو, ديور, شانل, درمو لوريال, بيوكس برميييير. سُيحسب السعر من السعر التصنيفي الظاهر على السلعة.ألعضاء النادي ممن عضويتهم سارية 
املفعول وللمنضمني اجلدد. احلد االدنى من املخزون 300 قطعة من كل سلعة. للحصول على معلومات حول اسعار السلع في الـ 21 يوم السابق يجب التوجه الى الصندوق الرئيسي. االسعار في ايالت ال تشمل ض.ق.م.

 حمالت حصرية العضاء

+1+1 איפור 10%

جتميل وعناية من املاركات الفاخرة املشاركة في احلملة

club365

מק"ט: 75000103

 

מק"ט: 75000235 מק"ט: 75001188 מק"ט: 75001182

19X49X25X99X19X
מק"ט: 75000524

1010101010

وعاء كبير 5٫5 ليتربلون اخضر ميتاليخالط 
مكنسة كهربائيةمكوى بخار

هوركني تسيكلون
هواي على عمود 16انش + جهاز حتكمماكينة اسبرسو كابتشينو

*הזול מביניהם 
 +  + %40

ادوات املنزل والتكستيل املشاركة في احلملة

70% 60%

ازياء الصيU نسائية, رجالية, والدية ورياضية املشاركة في احلملة
لدى شراء القطعة الثانيةلدى شراء القطعة االولى

club365club365

10%10%

ش.ج ش.ج ش.ج ش.ج ش.ج

22424747676688440033

Gift Card+
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04-8623623
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يتوافر  عندما  يحدث  ماذا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

املناخ املالئم لتنظيم احتفال صاخب يحتضن مئات 
متتلئ  ببساطة..  واليهود؟!  العرب  من  املشاركني 

الباحات والّساحات واألزّقة باملئات.
شارع  في  األخير،  اجلُمعة  صباح  حدث  ما  وهذا 
استقطب  حيث  ـ«هدار»؛  ال حّي  في  «هرتسل» 
الّسبت»،  «استقبال  ُعنوان  حتت  املنّظم  االحتفال 
املئات من املشاركني من مختلف األجيال واألطياف، 
في  ّية  االحتفال الصيفّية  باألجواء  التمّتع  لهدف 

مدينة حيفا.

 åUHO�ò q�«d*

على الرّغم من احملاوالت اجلاّدة، اّلتي استغرقت 
ساعات عّدة إلنقاذ حياة دولفني جرفه التّيار إلى 
طاقم  أّن  إّال  مؤّخرًا،  حيفا،  مدينة  شواطئ  أحد 
اإلنقاذ البحري البلدّي في حيفا، بالّتعاون مع 

°5H Ë Òb « –UI ½≈ w  «u × KH ¹ r
اء اخلدمات البيطرّية، وممّثل عن معهد  طاقم أطّب
إنقاذ  ومرَكز  حيفا،  جامعة  في  البحار  أبحاث 
احملمّيات  عن  ومفّتشني  البحرّية،  الثديّيات 
الطبيعّية واملتنزّهات الوطنّية، أعلنوا عن وفاة 

الّدولفني..!!

ÆÆ ôËU;« lOLł rž—

åq ðd ¼ò Ÿ—Uý  ôUH² Š« w   U ¾ *«åq ðd ¼ò Ÿ—Uý  ôUH² Š« w   U ¾ *«
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طريقكم ممهدة لمهنة عصرّية، اقتصادية ومثمرة

Aljaleelcكلية الجليل

الناصـــرة: 6011390-04 | القـــدس: 04-6457770

زّبط حالك!
شو بتستنى؟

برمجة تطبيقات
Android ولـ iphone مديرو شبكاتأوبتيكالـ

وحماية معلومات
بناء مواقع

 PHP مطورو + SEO + Webmaster 

تسويق في اإلنترنت
تطوير مواقع وشبكات اجتماعية

تصميم ثالثي األبعاد
3D و Animation

وكالء سياحة وسفراخليتصميم داخلي
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åUHO�ò q�«d*

للّسنة الّثامنة على الّتوالي، سينطلق مساء الّثالثاء 
للمسرح  يوِسف»  مهرجان «ناڤيه  وز)  متّ املقبل (23 
في  الصيفّية  االحتفاالت  ضمن  وذلك  اجلماهيرّي، 

مدينة حيفا.
ويأتي هذا املهرجان مببادرة مشتركة بني قسم املسرح 
في جامعة حيفا، املرَكز اجلماهيرّي «ناڤيه يوِسف»، 

وقسم املرَكز اجلماهيرّي - احلليصة.

 ån Ýu ¹ tO ÑU ½ò ÊUłd N  ‚ö ? ? ? ? ? ? ? ? D½«
ÒÍd O ¼U L '« Õd L K

حيث بات مهرجان املسرح اجلماهيرّي ملتًقى لعدد 
من الّثقافات املتعّددة، يستقطب العديد من سّكان 
من  اجلماهيرّي  املسرح  فرَق  ويضم  والّشمال،  حيفا 
محّطات  يتضّمن  كما  البالد،  من  مختلفة  أنحاء 
فنّية وإبداعّية، إلى جانب البرناَمج املسرحّي الغنّي 
مشاركة  أجل  من  أّيام،  ثالثة  مدار  على  واملنّظم 
اجلمهور فيه والّتفاعل معه والتعرّف على ثقافات 

منوّعة، مّجاًنا. 
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أحذية زاهي صليبا، كِإّنك شاري من إيطاليا، بسعر معقول!

ملناسبة الشهر الكريم وعيد الفطر السعيد
حملة عىل أفضل املاركات اإليطالية والعاملية
%60 تخفيض عىل الزوج الثاني يف أقسام:

شفاعمرو - املدخل الغربي (بجانب فوكس) | 04-9862447 

يييي اااااااللللللللزززززززوووووووججججججج ااااااللللللثثثثثثثااااااننننننيييييييعىل الزوج الثانيعععع ععععععععععععىلىلىلىلىلىلىلىل

60% Sconto sul secondo paio di scarpe*

 الرياضة
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*åUHO�ò q�«d ≠ قامت الّشرطة، مؤّخرًا، باعتقال 

أب (48 عاًما) وابنه (18 عاًما) من مدينة حيفا، 
غير  مبنيني  في  النيران  بإضرام  قيامهما  بشبهة 
ـ«هدار» في مدينة حيفا. مأهولني بالّسّكان في حّي ال

صحيفة  مكاتب  وصلت  اّلتي  الّشرطة  لبيان  ووفًقا 

مديرًة  بيراخ  إلهام  احليفاوّية  مؤّخرًا،  عّينت، 
الّسابق  للمدير  خلًفا  «الكرمة»،  ملسرح  إدارّية 
رائد نصر الّله. بصراحة فرحت جًدا، حيث إّنها 
املرّة األولى اّلتي يتّم فيها تعيني مديرة للمسرح 
في املجتمع العربّي، وهي ال تأتينا من الوسط 
من  املسرح  في  الطويلة  جتربتها  رغم  الفني، 
ناحية إدارّية؛ وبحسب اعتقادي يجب أن يكون 
املدير/ة اإلدارّي/ة بعيًدا/ًة عن الّتمثيل واإلخراج 
«ضربة  يعتبر  بيراخ  وتعيني  ذلك.  شابه  وما 
ّية االقتضاء  معّلم» صائبة، وعلى املسارح العرب

بهذه الّتجربة.

 è ÒO Ðd Ž  è Ò¹ËUH O Š  5 O F ð
°åè d ~ «ò Õd * …d ¹b

°tM Ð«Ë ÒÍËUH O Š »√  ‰UI ² Ž«
«حيفا» نسخة عنه فإّن احلادث تعود إلى اإلزعاجات 
متديد  احملكمة  مّددت  وقد  احلّي،  في  الدائمة 

اعتقالهما.
هذا    ّجراء  األرواح  في  إصابات  تقع  لم  أّنه  يذكر 

احلريق املتعّمد.

∫å—«b¼ò?�«  w� 5ÒOMJÝ 5OM³� w� Ê«dOM�«  Â«d{≈ WN³AÐ

…Òd� ‰ÒË_

طريقة  فإّن  استقيتها،  اّلتي  املعلومات  ومن 
مع  طّيبة  عالقة  ولها  وناجعة،  ممّيزة  إدارتها 
وفّنانات  فّنانني  من  املسرح  طاقم  أفراد  جميع 
العاّمة،  املسرح  إدارة  كع  وخصوًصا  وتقنّيني، 
املسرح  طاقم  بني  وصل  حلقة  بيراخ  وتعتبر 
يها املنصب، بات العمل في  واإلدارة. ومنذ توّل
قبل  من  تام  رضى  وهناك  وأجنع،  أجنح  املسرح 
طاقم العاملني واملمّثلني إلدارتها.. فتحّية لها، 

وهنيًئا للمسرح بها.

©W�UM� ÂU�d{®



23 2013 “u Ò9 19 WF ÔL'«

          
 

 
  



242013 “u Ò9 19 WF ÔL'«

 1 • dAI� f¹b¹d� uKO� 1 • r−(« …dOG� W½ËdJF� fO�
 …dO³� W³Š 1 • …—– X¹“ …dO³� WIFK� 2 • …bÐ“ …dO³� WIFK�
• oO�œ …dO³� WIFK� 2 • ”ËdN� ÂuŁ h� 4 • ÂËdH� qBÐ

 dLŠ√ qHK� …dO³� W³Š 1 • W�ËdH� rÞULÞ WDÝu²� W³Š 2
 W³Š 1 • ÂËdH� uKŠ dH�√ qHK� …dO³� W³Š 1 • ÂËdH� uKŠ
 2 • `z«dý ÂËdA� »u� 2 • ÂËdH� uKŠ dCš√ qHK� …dO³�
 WIFK� 1 • ©uKŠ qHK�® UJ¹dÐUÐ …dO³� WIFK� 2 • ‚d� »u�
 1Ø4 • `K� …dOG� WIFK� 1 1Ø2 • WýËd−� WDý …dOG�
 W1d� Ë√ WKzUÝ W1d� »u� 1 • œuÝ√ qHK� …dOG� WIFK�

ÆÂËdH� f½ËbIÐ …dO³� WIFK� 2 • WC�UŠ
∫ tI¹dD�«

 • WIFK� wHO{√ Æ¡U*« s� …dO�Ë WOL� wF{ oOLŽ —b� w�
 wF{  Æ…—c�«  X¹“  s�  …dO³�  WIFK�Ë  `K*«  s�  …dO³�

Æ…uIÐ ¡U*« wKGO� WDÝu²� —U½ vKŽ —bI�«
 • Ê√  v�≈  ozU�œ  ±∞ …b*  wND²�  UNOŽœË  W½ËdJ*«  wHO{√

ÆU�U9 ZCMð
 • vKŽ …öI*« wF{ ÆX¹e�«Ë …bÐe�« wF{ WFÝ«Ë …öI� w�

Æ…bÐe�« »Ëc²� WDÝu²� —U½
 • w³K�  WO³Aš  WIFK�  ‰ULF²ÝUÐ  ÆÂu¦�«Ë  qB³�«  wHO{√

Æ#U� w³¼– t½u� `³B¹ Ê√ v�≈ qB³�«
 • `³B¹  Ê√  v�≈  W¹u�  —U½  vKŽ  w³K�Ë  f¹b¹dI�«  wHO{√

ÆÍd¼“ t½u�
 • l� U�U9 wH²�¹Ë Z�bM¹ Ê√ v�≈ w³K�Ë oO�b�«  wHO{«

Æf¹b¹dI�«
 • ¨WDA�«  ¨UJ¹dÐU³�«  ¨ÂËdA*«  ¨qHKH�«  ¨rÞULD�«  wHO{√

Æ5Kð Ê√ v�≈ W¹u� —U½ vKŽ œ«u*« w³K� ÆqHKH�«Ë `K*«
 • wKGð  Ê√  v�≈  œ«u*«  w³K�  ÆW1dJ�«Ë  ‚d*«  wHO{√

 Ê√ v�≈  ozU�œ μ …b* wND¹ f¹b¹dI�«  wŽœ ÆWBKB�«
ÆU�U9 ZCM¹

 • w³JÝ√Ë  W½ËdJ*«  wH�  ÆlÝ«Ë  .bIð  o³Þ  ÍdCŠ√
 vKŽ  UJ¹dÐU³�«  WBK�Ë  f¹b¹dI�«  w³JÝ√  Æo³D�«  w�

 ÆW½ËdJ*«
 • UJ¹dÐU³�«  WBKBÐ  f¹b¹dI�«  vKŽ  f½ËbI³�«  wŽ“Ë

Æ…dýU³� w�b�Ë

:   

 ∏πππ
  3

 …dOG�  WIFK�  1  •  `K�  …dOG�  WIFK�  1  •   «“u�  lD�  6
 WIFK� 1 •  `O×� d�uý …dOG� WIFK� 1 •  `O×� ÊuL�
 œuÝ√ qHK� …dOG� WIFK� 1 •  ‘Ëd−� dLŠ√ qHK� …dOG�
 …dOG� WIFK� 1 • ‘Ëd−� qO¼ …dOG� WIFK� 1 • ‘Ëd−�
 WIFK� 2 • `O×� …dÐe� …dOG� WIFK� 1 • `O×� ÊuM¹
 WIFK� 2 • W�d� œuŽ 2 • —Už ‚—Ë WFD� 4 • r�d� …dOG�
 4 •  sAš ÂËdH� qBÐ …dO³� W³Š 2 •  Êu²¹“ X¹“ …dO³�
 WIFK�  2 •  ÂËdH�  dCš√  qHK�  Êd�  2 •  `z«dý ÂuŁ  h�
 …dOG�  U³FJ� —eł …dO³� W³Š 2 • ÂËdH� qO³$“ …dOG�
 fÐœ …dO³� WIFK� 2 • ÂËdH� dAI� rÞULÞ …dO³� W³Š 4 •
 2Ø1 • ¡U� »u� 1 • rÞULÞ Êu−F� …dO³� WIFK� 2 • ÊU�d�«

Æ W�ËdH� …dÐe� »u�
∫ tI¹dD�«

 • dLŠ_«  qHKH�«  ¨d�uA�«  ¨ÊuLJ�«  ¨`K*«  ÊËUN�«  ¡UŽË  w�
 vKŽ  w�dÞ≈  ÊËUN�«  b¹  ‰ULF²ÝUÐ  ÆœuÝ_«  qHKH�«Ë
 ¨qON�«  wHO{√  ÆWýËd−�  `³Bð  Ê√  v�≈   «—UN³�«
 w�dÞ√Ë W�dI�«Ë —UG�« ‚—Ë ¨r�dJ�« ¨…dÐeJ�« ¨Êu½UO�«

 ÆWýËd−�  «—UN³�« `³Bð Ê√ v�≈ WO½UŁ
 • wF{ ÆÊu²¹e�« X¹“Ë  «“u*« lD� wF{ WFÝ«Ë …öI� w�

 vKŽ   «—UN³�«  jOKš  wHO{√  ÆWDÝu²�  —U½  vKŽ  …öI*«
 Ê√ v�≈ r×K�« lD� w³K� WO³Aš WIFK� ‰ULF²ÝUÐ Ær×K�«

 Ær×K�« dL×²¹Ë  «—UN³�« W×z«— bŽUB²ð
 • ÆÊdH�« o³Þ v�≈  «“u*« wKI½√ ÂUFD�« jIK� ‰ULF²ÝUÐ

 5²IO�œ Ë√ WIO�œ …b* w³K�Ë …öI*« w�  «—UN³�« WOIÐ wŽœ
 Æ‚d²%  «—UN³�« wŽbð ô sJ�Ë UN²×z«— bŽUB²ð Ê√ v�≈

 • ÆqO³$e�«Ë qHKH�« ¨Âu¦�« ¨qB³�« wHO{√ …öI*« fH½ v�≈
 ¨—e'«  wHO{√  ÆU³¹dIð  WIO�œ  …b*  W¹u�  —U½  vKŽ  w³K�
 Æ…dÐeJ�«Ë ¡U*« ¨ÊU�d�« Êu−F� ¨ÊU�d�« fÐœ ¨rÞULD�«
 w³JÝ√ ÆÊUOKG�UÐ √b³¹Ë ‚d*« ÊuJ²¹ Ê√ v�≈ œ«u*« w³K�

 ÆÊdH�« o³Þ w�  «“u*« lD� vKŽ ‚d*«
 • v�≈  ÊdH�«  wM�Ý ÆÊdH�«  jÝË w� wJ³A�«  ·d�«  w²³Ł

 ÆÂ±∑∞ …—«dŠ Wł—œ
 • Ë√ 5²ŽUÝ v�≈ nB½Ë WŽUÝ …b* ÊdH�« w�  «“u*« wF{

 Æ‚d*« p³²¹Ë U�U9 r×K�« ZCM¹ Ê√ v�≈
 •ÆÊ«dHŽe�UÐ “—_« V½U−Ð ‚d*« l�  «“u*« w�b�

:    

 ππππ
  2

 

 dÐuM� »u� 1Ø4 • ·UB½√ “u� »u� 1Ø4 • …—– X¹“ »u� 2
 qBÐ …dO³� W³Š 2 • —eł …dO³� W³Š 8 • VOÐ“ »u� 1Ø4 •
 4 • ÂËdH� qBÐ …dO³� W³Š 1 • lDI� ÃUłœ uKO� 1 • `½«uł
 Êd� 2 • ÂËdH� qO³$“ …dO³� WIFK� 1 • ”ËdN� ÂuŁ h�
 qH½d� W³Š 10 • `O×� qO¼ W³Š 10 • ÂËdH� dCš√ qHK�
 2 • WJ²� W³Š 10 • `O×� œuÝ« qHK� W³Š 10 • `O×�
 qHK� …dOG� WIFK� 1Ø4 • `K� …dOG� WIFK� 2 • W�d� œuŽ
 3 • rŽU½ qO¼ …dOG� WIFK� 1 • ÊuL� …dO³� WIFK� 1 • œuÝ«
 »u� 1Ø2 • w²LÐ “—√ »u� 4 • ÊuLO� dOBŽ …dO³� WIFK�

Æ ÂËdH� f½ËbIÐ
∫ tI¹dD�«

 • ÆX¹e�«  s� »u� ± ±Ø≤ —«bI� wF{ WFÝ«Ë …öI� w�
 «bOł  X¹e�«  s�O�  WDÝu²�  —U½  vKŽ  …öI*«  wF{

Æw½«uŁ …bF� VOÐe�« wK�≈ ¨“uK�« wHO{√
 • `³Bð Ê√ v�≈ UNOK�≈ rŁ WIO�— `z«dý v�≈ —e'« wFD�

 Ê√ v�≈ X¹e�« fH½ w� qB³�« `z«dý wK�≈ ÆÊuK�« WO³¼–
 Æ#U� w³¼– t½u� `³B¹

 • vKŽ—bI�«  wF{ Æ…—c�«  X¹“ WOIÐ wF{ oOLŽ —b� w�
 ÆÃUłb�«  lD�  wHO{√  rŁ  X¹e�«  s�O�  WDÝu²�—U½
 `³Bð Ê√ v�≈ ÃUłb�« lD� w³K� ÂUFD�« jIK� ‰ULF²ÝUÐ
 ÆqHKH�«Ë  qO³$e�«  ¨Âu¦�«  ¨qB³�«  wHO{√  ÆÊuK�«  WO³¼–
 ÆqO³$e�«Ë  Âu¦�«  W×z«—  bŽUB²ð  Ê√  v�≈  ÃUłb�«  w³K�
 wHO{√ ÆW�dI�«Ë WJ²*« ¨qHKH�« ¨qH½dI�« ¨qON�« wHO{√
 qON�«Ë ÊuLJ�« ¨œuÝ_« qHKH�« ¨`K*« s� …dOG� WIFK�
 v�≈ WDÝu²� —U½ vKŽ wND¹ tOŽœË ¡U*UÐ ÃUłb�« ÍdLž≈

 ÆU�U9 ZCM¹ Ê√
 • —«bI�  wO�  Æ‚d*«  wH�Ë  ‚d*«  s�  ÃUłb�«  włdš√

 wHO{√  Æ‚d*«  s�  »u�  ¥  ±Ø≤  vKŽ  wKB×²�  ‚d*«
 w�Ëcð  ÆWÐuKD*«  WOLJ�«  vKŽ  wKB×²�  ¡U*«  s�  b¹e*«

ÆWłU(« VŠ `K*« WOIÐ wHO{√ rŁ ‚d*«
 •ÆWIO�œ ≥∞ …b* tOFI½« rŁ  «d� …bŽ “—_« wKž≈
 • wF{ ÆWIKŠ qJý vKŽ —e'« `z«dý w³ð— oOLŽ —b� w�

 qB³�«  s�  qOK�  wŽ“Ë  Æ—e'«  jÝË  w�  ÃUłb�«  lD�
 ÆU�U9 tODG²�  ÃUłb�«  vKŽ wHO{√Ë “—_« wH� ÆwKI*«
 ÆWÐuKI*«  UI³Þ VOðdð dOG²¹ ô w� ¡ËbNÐ ‚d*« w³JÝ√
 wHHš rŁ ozU�œ ±∞ …b* wKGO� W¹u�—U½ vKŽ —bI�« wF{
 WzœU¼ —U½  vKŽ wNDð WÐuKI*«  wŽœ Æ—bI�«  wDžË —UM�«

Æ“—_« dJ²¹ Ê√ v�≈ WIO�œ ¥∞ v�≈ ≥∞ …b*
 • ÆWÐuKI*« —b� w³K�√ W�U(« w�UŽ lÝ«Ë .bIð o³Þ w�

:   

 

 ±∞πππ
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 1 • pLÝ —UNÐ …dOG� WIFK� 1 • bL−� pLÝ tOKO� lD� 4
 …dOG� WIFK� 1 • ÊuL� …dOG� WIFK� 1 • `K� …dOG� WIFK�
 WIFK� 2Ø1 • œuÝ« qHK� …dOG� WIFK� 4Ø1 • WLŽU½ …dÐe�
 • …bÐ“ …dO³� WIFK� 3 • oO�œ »u� 2Ø1 • UJ¹dÐUÐ …dOG�
 WIFK� 1 • WKzUÝ W1d� »u� 2 • `z«dý ÂËdA� WFD� 20
Æ—Už ‚—Ë WFD� 2 • ÊuLO� dOBŽ »u� 4Ø1 • …œd²� …dO³�

∫ tI¹dD�«
 • W�ËUÞ vKŽ wF{Ë ©—e¹dH�«® Włö¦�« s� pL�« włdš√

ÆZK¦�« s� U�U9 hK�²¹ Ê√ v�≈ a³D*«
 • ¨ÊuLJ�«  ¨`K*«  ¨pL�«  —UNÐ  wF{  lÝ«Ë  o³Þ  w�

 Ícš ÆjK²�²�  «—UN³�« w³K� ÆUJ¹dÐU³�«Ë qHKH�« ¨…dÐeJ�«
ÆU³½Uł tOŽœË  «—UN³�« jOKš s� …dOG� WIFK� —«bI�

 •ÆoO�b�« wF{ dš¬ lÝ«Ë o³Þ w�
 • ÊuJ¹  YO×Ð  X¹e�«  s�  —«bI�  wF{ WIOLŽ  …öI�  w�

ÆU³¹dIð W�uÐ ± ŸUHð—UÐ
 • WH�Ð pŽb�« l� pL�« lD� vKŽ  «—UN³�« jOKš wŽ“Ë

 Æ «—UN³�UÐ U�U9 vDG²²�
 • …bŽ pL�«  lD�  w³K�  ÆoO�b�«  w�  pL�«  lD�  wF{

 ÆtM� …dO�Ë WI³DÐ vDG²²� oO�b�« w�  «d�
 • ÍdE²½≈ ÆsšU�« X¹e�« w� …dýU³� pL�« lD� wF{

 vKŽ UNOKI½√ rŁ ÊuK�« WO³¼– pL�« lD� `³Bð Ê√ v�≈
ÆizUH�« X¹e�« s� hK�²²� a³D*« ‚—Ë s� WFD�

 • ÆW¹œd�  .bIð  ‚U³Þ√  w�  WOKI*«  pL�«  lD�  wF{
ÆWBKB�« dOC% 5( WMšUÝ pL�« lDIÐ wEH²Š≈

 • —U½  vKŽ  …öI*«  wF{  Æ…bÐe�«  wF{  WFÝ«Ë  …öI�  w�
 WO³Aš  WIFK�  ‰ULF²ÝUÐ  ÆÂËdA*«  wHO{√  ÆWDÝu²�
ÆÁƒU� n−¹Ë o�Už wMÐ t½u� `³B¹ Ê√ v�≈ ÂËdA*« w³K�

 • —UG�«  ‚—Ë  ¨ÊuLOK�«  dOBŽ  ¨…œd²*«  ¨W1dJ�«  wHO{√
 ÊuJ²²� W1dJ�« l� ÂËdA*« w³K� Æ «—UN³�« jOKš WOIÐË
 l� ozU�œ μ …b* wKGð ÂËdA*« WBK� wŽœ ÆWBKB�«
 ÆÂ«uI�« WJOLÝ WBKB�« `³Bð Ê√ v�≈ VOKI²�« —«dL²Ý«

Æ—UG�« ‚—Ë s� wKB�ð
 • —e'«  wŽ“Ë  ÆwKI*«  pL�«  vKŽ ÂËdA*«  WBK� wŽ“Ë

Æ…dýU³� tO�b� rŁ pL�« vKŽ ‚uK*«

:     

  

 ππππ
  4

 WIFK� 1 • r�d� …dOG� WIFK� 1 • lDI� ·Ëdš WFD� 1
 qHK� …dOG� WIFK� 1 • qO¼ …dOG� WIFK� 1 • W�d� …dOG�
 •  …dÐe�  …dOG� WIFK�  1 •  `K�  …dOG� WIFK�  1 •  œuÝ√
 WIFK� 1 • w�u� …dOG� WIFK� 1 • ÊuL� …dOG� WIFK� 1
 WIFK� 3 • WýËd−� WDý …dOG� WIFK� 1 • UJ¹dÐUÐ …dOG�
 —Už ‚—Ë WFD� 4 • W�d� œuŽ 2 • …—– Ë√ Êu²¹“ X¹“ …dO³�
 3  •  `½«uł  qBÐ  …dO³�  W³Š  2  •  `O×� qO¼  W³Š  10  •
 W³Š 10 • ÂËdH� qO³$“ …dO³� WIFK� 1 • ”ËdN� ÂuŁ h�
 pOL�UÐ qš …dO³� WIFK� 2 • ¡U� »u� 1 • UÞUDÐ WDÝu²�

ÆÊU�— fÐœ Ë√ ÕUHð Ë√
∫ tI¹dD�«

 • v�≈  ÊdH�«  wM�Ý ÆÊdH�«  jÝË w� wJ³A�«  ·d�«  w²³Ł
ÆÂ±∏∞ …—«dŠ Wł—œ

 • vKŽ .bI²K� VÝUM� r−(« jÝu²� Êd� o³Þ ÍdCŠ√ 
Æ…bzU*«

 •Ær×K�« lD� wF{ lÝ«Ë o³Þ w� 
 • ¨qHKH�«  ¨qON�«  ¨W�dI�«  ¨r�dJ�«  wF{ dOG� o³Þ w� 

 w³K� ÆWDA�«Ë UJ¹dÐU³�« ¨w�uK�« ¨ÊuLJ�« ¨…dÐeJ�« ¨`K*«
ÆjK²�²�  «—UN³�«

 • UNJŽœ l� r×K�« lD� vKŽ  «—UN³�« WOL� nB½ wŽ“Ë 
Æ «—UN³�« rFDÐ »dA²ð w� WH�Ð

 • —U½  vKŽ  …öI*«  wF{  ÆX¹e�«  wF{  WFÝ«Ë  …öI�  w�  
Æ«bOł X¹e�« s�O� WDÝu²�

 • v�≈ ozU�œ …bF� ÍdE²½≈ Æ…öI*« w� r×K�« lD� wF{ 
 r×K�« lD� w³K� ÆÊuK�« w³¼– r×K�« lD� ŸU� `³B¹ Ê√

ÆU¼ƒU� n−¹Ë dL×²ð Ê√ v�≈  «d� …bŽ
 • o³Þ  v�≈  r×K�«  lD�  wKI½√  ÂUFD�«  jIK�  ‰ULF²ÝUÐ  

 Âu¦�« ¨qB³�« ¨qON�« ¨—UG�« ‚—Ë ¨W�dI�« wHO{√ ÆÊdH�«
 ÆqO³$e�«Ë

 •  U³FJ�  v�≈  UÞUD³�«  wFD�  …œUŠ  5JÝ  ‰ULF²ÝUÐ  
 UNO³K�Ë UÞUD³�« vKŽ  «—UN³�« WOIÐ wŽ“Ë Ær−(« …dO³�
 lD�  wŽ“Ë  Æ«bOł   «—UN³�UÐ  vDG²²�  WH�Ð  UNJŽœ  l�
 wHKž  Æq)«Ë  ¡U*«  wHO{√  Ær×K�«  lD�  ‰uŠ  UÞUD³�«

ÆÂuOM*_« ‚—Ë s� WFDIÐ o³D�«
 • ZCM¹  Ê√  v�≈  WIO�œ  π∞  …b*  ÊdH�«  w�  o³D�«  wF{ 

ÆtO�b� rŁ U�U9 rMG�« c��

:   

 

 μπππ
  1

 …dO³� W³Š 2 • Êu²¹“ X¹“ …dO³� WIFK� 4 • …b³� uKO� 1
 dCš√  qHK�  Êd�  2  •  `z«dý  ÂuŁ  h�  4  •  ÂËdH�  qBÐ
 …dOG� WIFK� 1 • `z«dý dCš√ qHK� …dO³� W³Š 1 • ÂËdH�
 …dÐe� …dOG� WIFK� 1 • qJA� —UNÐ …dOG� WIFK� 1 • `K�

ÆWDý …dOG� WIFK� 1 • ÊuL� …dOG� WIFK� 1 •
∫ tI¹dD�«

 • W�ULÐ `z«dý v�≈ …b³J�« wFD� …œUŠ 5JÝ ‰ULF²ÝUÐ
ÆU³¹dIð rÝ ±Ø≤

 • `z«dý vKŽ WDA�«Ë ÊuLJ�« ¨…dÐeJ�« ¨—UN³�« ¨`K*« wŽ“Ë
…b³J�«

 • WOMO�  ÍdCŠ√  ÆÂuOM*_«  ‚—Ë  s�  lD�  ¥  ÍdCŠ√
ÆWFÝ«Ë
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∫«bŽ U� ¨ÂuLN�« s� rN�UÐ 5×¹d� 

ÆuKO	 5�Lš ÊUL	 ‰e½√ Â“ô ∫rOłd�« ≠

 ÆÍuOJ�« rFDÐ …b¹bł …d�uŠ «u�Òe½ ∫…—œuÐË …d�uŠ ≠

øWG³ ÒB�« d ÒOž√ öÒ�«Ë ÍdFý —uAÝ√ p¹√dÐ ∫dF ÒA�« ≠

 U� rN½_ ¨t	«u�Ë ÕUÒHð W ÒOA×� WłUł X�³Þ U�U� ∫q	_« ≠

 w� dOž «uÐdAÐ U�Ë ¨ÍuA� pO²Ý dOž XO³�« w� «ËbG²Ð

°ÆÆfÐË WÒO½bF�

 ¨r�²³Ð U* ·U�Ž b ÒL×� ÁU	“√ U� ∫5½U ÒMH�UÐ «u Ò³×Ð uý ≠

 t½≈ pÒK²�Ô√ g� ¨UN�½“√ U� W�U
√ w²Hý ¨ Ò4−Ð ÁdFý ÊU Ò¹—

 vMž√  ÂöŠ√  øw�½U½  ‰bM Ó
  w²Hý  øvLKÝ  V×Ð  —U ÒAÐ

 …dAÐ  Êu�  ø”U*_«Ë  UN½U²��  w²Hý  °r�UF�UÐ  …bŠ«Ë

 g� øuFO�√ U� Íd¹uý œUł éOK	 wðd CŠ Ë̈«««««««Ë U Ò�O�≈

°°°«dO	U ÒA�U¼ W�u¾F�

 ¨b¹bł  q¹œu�  X�³�  …bŠÓË  «–≈  ∫W³¹dG�«  tÐUAÒ²�«  W�UŠ  ≠

 X ÒDŠ  …bŠÓË  «–≈  ªUNK²�  f³K²Ð   UM³�«  Òq	  Âu¹  w½Uð

 …bŠÓË  «–≈  ¨qOšöš  j�²Ð   UM³�«  Òq	  Âu¹  w½Uð  ¨‰U�Kš

 ÆdCš_« W{u� ‰eM²Ð Âu¹ w½Uð d̈Cš√ U¼dFý XG³


 ‘uHM�Ë q¹uÞ ÁdFýË Ÿu Ò�œ  ∫VKI�«  VO³Š  UH
«u� ≠

 UNO� u¹œ«d�« l�dÐË ¨nA	Ë …uKŠ …—UOÝ tF� ¨qOł Êö�Ë

 Âuð t³AÐ «–≈Ë ¨WýUý lÝË√Ë q¹œu� dš¬ tK¹UÐu� d̈šü« ÓŸ

 qO�  u ÒO�  rK×Ð ü½uOFÐ wMÐÒËœ ¨b ÒI ÓF Ð  Æ“U²2 ÊuJÐ “Ëd	

          ©”UO« u�√®                           Æ‰uÞ ÓŸ ‰eMÐ w� d ÒýQ¹ fÐ —̈UN½

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
°ÆÆ UH
«u�

©Õd³A*«Ë ÆÆW ÒO�UF�UÐ®

ŸUI ¹≈  èý—Ë  w  Êu Ö—UA ¹  è B O K(«  s  ÎöH Þ  90

املرَكز  ينّظمه  اّلذي  املمّيز  البرناَمج  ضمن   ≠ åUHO�ò q�«d*

اجلماهيرّي في حّي احلليصة، للمشاركني في املخيم الّصيفي 
اّلذي انطلق منذ بداية الّشهراجلاري، شارك نحو 90 طفلة وطفًال 

في ورشة إيقاع ممتعة مع الفّنان وديع مّخول.
وكان مّخول قد قّدم شرًحا بسيًطا عن معنى اإليقاع، ومن ثّم 
أتاحت  مختلفة،  إيقاع  وآالت  طبلة  وطفل  طفلة  كّل  على  وزع 
أمام جميع املجموعات تذوّق الفن من خالل جتربة ممتعة، حيث 
آالت  خالل  من  الفّني  اإلبداع  بإمكانّية  وشعروا  الّطالب  شارك 

فنّية وإيقاعّية بسيطة.
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åè Ò¹u ÔN « …b O B ò  ôÒu % – t ÐU Oſ …d C Š w
*åUHO�ò q�«d ≠ صدر عن مكتبة «كل شيء» احليفاوّية لصاحبها 

حضرة  «في  كتاب  ّية  العرب لّلغة  القاسمي  ومجمع  عّباسي،  صالح 
غيابه» – حتوّالت «قصيدة الُهوّية» في شعر محمود درويش للّدكتورة 

عايدة فحماوي - وتد.
جامعة «بيركلي»  من  صّديق  محّمد  الپروِفسور  الكتاب  بتظهير  قام 
- كاليفورنيا/الواليات املّتحدة، والپروِفسور بّسام فرجنية من جامعة 

«كالرمونت» - ماكينا.
والغياب،  احلضور  شاعر  عن  بحث  وأعمق  أروع  عن  يحكي  كتاب 

الّشاعر الِفَلسطينّي الكبير محمود درويش.

W Ò¹ËUHO(« å¡wý q	ò W³²J� b¹błb ðË ≠ ÍËU L ×  …b ¹U Ž …—u ²Öb K   ¨g¹Ë—œ œu L ×  d F ý w

والهوّية؟ قلْت
فقال: دفاٌع عن الّذات...

إّن الهوّيج بنُت الوالدة، لكّنها
في الّنهاية إبداْع صاحبها، ال
وراثة ماٍض، أنا املتعّدد، في

داخل خارجي املتجّدد.. لكنني
ة، لو لم أنتمي لسؤال الضحّي
أكن من هناك لدرّبْت قلبي

على أن يرّبي هناك غزال الكناية
 g|Ë—œ œuL��®

©2005ØbF�√ Ë√ “u ÒK« d�e�
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الكاثوليك،  الروم  لكنيسة  الّتابعة  الكنسّية 
بقيادة املرحوم الياس جنم واملرّمن األّول املرحوم جميل 
شومر، إضافة إلى بعض األخوة أصحاب األصوات 

اجلميلة، أذكر منهم فؤاد بّحوث والياس هلون.
كان  لقد  قائًال:  عّبود  حّدثنا  شومر  جميل  وعن 
ومرجعّية  اجلوقة  في  ا  ـً أساسّي ركًنا  شومر  جميل 
أرى  كنت  املختلفة.  بأحلانها  الّتراتيل  أصول  في 
فيه مثاًال ُيحتذي به لألداء الّسليم، اّلذي يرتكز 
من  ما  والّتسبيح.  والعطاء  واخلدمة  الّتقوى  على 
اجلّو  يسوده  وكان  إّال  جميل  به  يتواجد  كان  لقاء 
األخوّي احلميم.. أين تواجد حضرت كلمة ظريف، 
وهكذا اكتسب جميل صفة «ظريف حيفا» على 
وزن الّلقب اّلذي كان يحمله ظريف لبنان، جنيب 

حنكش جميل.
لغات،  بعّدة  ا  ـً ملّم شومر  جميل  كان  وأضاف: 
هو  به  متّيز  ما  وأكثر  عالية،  ثقافة  صاحب  كان 
والّنكتة  الّدعابة  وروح  األخالق  ودماثة  الّظل  خّفة 
التي تفيض من نبع ال ينضب من الّنكات على 
مختلف أنواعها ومعانيها وعبرها.. بوفاة جميل 
افتقدنا ركًنا من أركان اجلوقة احليفاوّية، ومن أركان 

مجتمعنا احليفاوّي عاّمًة.
واختتم كايد عّبود حديثه قائًال، لقد كان جلميل 
منهم:  أذكر  املقرّبني،  األصدقاء  من  عدد  شومر 
سعيد بولس (أبو عفيف)، سعيد سويد (زميله 
خضرة،  أبو  الياس  سعيد  الّدخل)،  ضريبة  في 
حسن قرمان، سعدي قرمان، سامي قرمان، جورج 

طبراني، سليم فريوات وغيرهم.. وغيرهم.
VF ÒA�« rÝUÐ rÒKJ²¹ ÊU	 ∫WK�½

لصحيفة  فقال  نخلة،  ميشيل  صديقه  أّما 
«حيفا»: أنا من مواليد الّناصرة، أقيم في حيفا 
معرفتي  التجارة..  في  عملت  الستينّيات،  منذ 
عالقة  به  تربطني  كما  صداقة،  معرفة  بجميل 
وجنًما  شاًبا  كان  منذ  مسيرته  تابعت  قربى.. 
ساطًعا مع القالئل من العرب في البالد، وخاّصة 
احليفاوّي،  املجتمع  في  برز  حيفا.  مدينة  في 
وخصوًصا بني املتعّلمني واملثّقفني. كان من القالئل 
اإلنچليزّية،  وخاّصًة  لغات،  عّدة  يتقنون  اّلذين 
حيث عمل موّظًفا في ضريبة الّدخل أّيام االنتداب 
البريطانّي، وواصل عمله بعد قيام الدولة فافتتح 

ا بإدارة احلسابات. ـً ا خاّص له مكتًب
ا من  ـً وأضاف نخلة: كان جميل شومر جنًما إذاعّي
كان  ورخيم.  عذب  صوت  وصاحب  األّول،  الّطراز 
االجتماعّي  احلقل  في  كثيرًا  وعمل  جًدا،  محبوًبا 
في اخلمسينّيات. أّسس مع مجموعة من الّشباب 
برز  حيث  املسيحّي»،  «اإلخاء  نادي  احليفاويّني 
حّقق  اّلذي  القدم  كرة  فريق  خالل  من  الّنادي  هذا 

توّطدت  العربي.  للمجتمع  مشرّفة  إجنازات 
مؤّسسة  إلقامة  فتعاونا  شومر،  بجميل  عالقتي 
«البيت املسيحّي»، حيث كانت حيفا تفتقر إلى 
مؤّسسات اجتماعّية في حينه، وعملنا في تطوير 
ّية العلمّية والّثقافّية،  العديد من املشاريع الشباب

وكان له الفضل الكبير في ذلك. 
وأكمل نخلة حديثه قائًال: كان جميل شومر من 
الّسباقني في عرافة احلفالت وإدارة اجللسات. بيته 
كان مفتوًحا رغم أّنه عاش أعزَب مع أخيه چابي، 
كان  كما  ويستقبلهم،  بالّضيوف  يرّحب  فكان 
يطيب له أن يشارك الّناس أفراحهم وأتراحهم. وما 
مّيز شومر أّنه لم ينقطع عن الّصالة في الكنيسة، 
املرّمنني  فرقة  قاد  شجّي،  صوت  صاحب  مرّمنًا  كان 
في املناسبات الكبرى، وخصوًصا في فترة الفصح، 
حيث كان يتقن املوسيقى البيزنطّية - وقّلما َمن 
ولم  اخلاّصة،  ألسبابه  أعزَب  بقي   - مثله  يتقنها 

يبح سبب ذلك ألحد.. رحل وذهب سرّه معه.
كثيرًا  تأملّنا  بالقول:  حديثه  نخلة  واستطرد 

åUH O Š n ¹d þò s Ž ÊuŁ Òb × ² ¹ è L )« ¡U b�_«
 VO$ ÊUM³� n¹dþ s� cš√ UHOŠ n¹dþ VI� ∫œu³Ž b¹U	 

 —UâO Ò��«Ë dN Ò��«Ë »d ÒD�« ÒV×¹ ÊU	 ∫WK�½ qOAO�  gJMŠ

 ¨VÝUM*«  h� ÒAK�  W³ÝUM*«  WKL'«  ÓV²	  ∫ÍË«Òe�  —«Ëœ≈  

 Ê√ tMJ1 ÊU	 ∫…dCš uÐ√ bOFÝ  …d ÒŁR*« ÁdOÐUF²Ð “U²�«Ë

 s�  ∫…œU×ý  œdH�√   t ÒLNð  r�  ‰«u�_«  ÒsJ�Ë  ¨«ÎdO½uOK�  ÊuJ¹

   ¡U�b
_« s� dO¦J�« dO¦J�« vKŽ X�ÒdFð d�uý qOLł ‰öš

Íb�√ Êu�O� ∫d|uB
Ë d|dI


‚öš_« Y�œË q ÒE�« nOHš ∫œuÒ³Ž

في حديث لنا مع كايد عّبود (أبو الياس)، قال: 
«معرفتي باملرحوم تعود إلى اخلمسينّيات، كنت 
الفنون  أهوى  حينها،  العمر  مقتبل  في  شاًبا  ما 
واملسرح  الّتمثيل  مجال  خاّصة  أشكالها،  على 
ًدا  والغناء وخصوًصا الّتراتيل الكنسّية. أذكر جّي
نادي «اإلخاء املسيحّي» اّلذي كان يترأسه املرحوم 
(سكرتيرًا  شومر  جميل  واملرحوم  سويد،  سعيد 
املجاالت  في  الّنادي  هذا  نشط  حيث  للّنادي)، 
االجتماعّية والتربوّية والّتثقيفّية والترفيهّية ومأل 

فراًغا كبيرًا في مجتمعنا.
وأضاف: وقد كان لنادي «اإلخاء املسيحّي» فريق 
لكرة القدم، برز من جنومه: بولس لطيف وصبحي 
عفارة وآخرون. في حينه، تأّلق الفريق وتفوّق على 

فرق كرة ومنهم فريقي «هپوعيل» و«مكابي». 
الّنادي  ضمن  قمنا  لقد  بالقول:  عّبود  واستطرد 
القرن  من  اخلمسينّيات  في  املسرحّيات  بعرض 
املاضي، أذكر منها مسرحّية من إخراج طّيب الذكر 
املرحوم أبو الياس مطر، ومن متثيل شباب وصبايا 
الّنادي، وعلى رأسهم املرحوم جميل شومر، وماجد 
كما  عّبود،  سعاد  وشقيقتي  خوري  محيشيم 
مسرحّية  في  متثيلّي  بدور  أقوم  أن  احلّظ  حالفني 
«عواطف البنني». كما شاركت في جوقة الترانيم 

d�uý qOLł ÂuŠd*«d�uý qOLł ÂuŠd*«

d�uý qOLł qOŠd� 5FÐ—_« Èd	– ¨WF ÔL'« ÂuO�«
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املنزل،  في  سقوطه  من  ليلة  قبل  زارني  لفراقه، 
حدث  ما  ورغم  الفراش..  طريح  يصبح  أن  قبل 
معه لم تفارقه روح الدعابة حّتى وهو على كرسي 
العجالت، فكان يستقبلني ببسمة وقبلة ونكتة. 
وكان قد أصدر كتاب «طرائف شومرّية» وزّع في 

حيفا واجلليل. 
وأضاف: كان جميل شومر يحب الكيف والّطرب 
ا  ـً ّي تلفزيون جنًما  كان  السيچار..  وتدخني  والّسهر 
مجالت  عّدة  في  متطوًّعا  محررًا  ا،  ـً وإذاعّي
يعمل  لم  الّشعب.  باسم  يتكّلم  كان  اجتماعّية، 
مفتوًحا  مكتبه  كان  ملجتمعه.  بل  لذاته  شيًئا 
هدايا  من  قّدمه  وما  معطاًء،  كرًميا  كان  للجميع، 

ومساعدات يقّدر مببالغ طائلة..
حّدثنا  البابوّي  الوسام  شومر  جميل  تقليد  وعن 
البابوّي  الوسام  جميل  استلم  عندما  قائًال:  نخلة 
الوسام  املسيحي.  للبيت  رئيًسا  حينها  كنت 
البابوي الذي حصل عليه يعتبر من أعلى الرتب 
فيه  خدم  زًا  ممّي عمًال  مارس  إلنسان  الكنسّية 
للجمعّية  وسكرتيرًا  شاًبا  كان  منذ  الكنيسة. 
اخليرّية كان يعمل بصمت ويقدم الّدعم للعائالت 
املستورة. وفي البالد هناك أربعة أشخاص حصلوا 

على هذا الوسام، فكان يعتّز به كثيرًا.
واختتم نخلة حديثه قائًال: كّنا نبحث عن مناسبة 
لنقيم له حفلة تكرمي، جاء أخيه من تركيا وأخته 
من لبنان حيث كان يشعر هنا وسط أهله.. رافقته 
أربعني عاًما، سافرنا مًعا وشاركنا مبؤمترات عديدة 
في البالد واخلارج في شّتى املواضيع، ورافقنا في 
االلتقاء  يحب  كان  حيث  واألردن،  ملصر  رحلة  أّول 

بعائلته في قبرص وبأخيه في فرنسا.
لكل إنسان فلسفة في احلياة، فالبعض كان هّمه 
إسعاد  كان  شومر  جميل  هم  ولكن  املال،  جمع 

اآلخرين وجمع النكات.

ÆÆrÒKF²*«Ë nÒI¦*« ÊU�½û� «Îe�— ∫ÍË«Òe�
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«حيفا»:  لصحيفة  مزّاوي  إدوار  صديقه  وقال 
تربطني بجميل صلة قربى، فاذكر جميل منذ كنت 
طفًال، حيث ربطته عالقة وطيدة مع الوالد. رافق 
والدي منذ زواجه وبقي على عالقة متينه به طوال 
جلميل  سًنا.  يكبره  الوالد  أن  رغم  حياته  سنوات 
اخلارطة  على  مركز  هناك  كان  وأصدقائه  شومر 
احليفاوّية في اخلمسينّيات، إذ متركزت في حيفا 

ّية،  واإليطال والفرنسّية  األمريكّية  القنصلّيات 
مجموعة  من  كان  واالحتفاالت  األعياد  وفي 
وجهاء حيفا البارزة اّلذين يزورون القنصلّيات في 

األعياد واملناسبات.
وأضاف: رأيت بجميل شومر رمزًا لإلنسان املثّقف 
واملتعّلم، يجيد عّدة لغات، سريع البديهة وخفيف 
ا للحياة. كنت أتساءل  ـً الّظل، صاحب نكتة ومحّب
كيف له أن ينهي حياته وحيًدا من دون أهل حوله، 
ولكن أصدقاَءه رافقوه واهتموا بالبقاء إلى جانبه.

الكرمل  جادة  اشتهرت  لقد  مزّاوي:  قال  وبحسرة، 
(«بن غوريون» اليوم) منذ أّيام فلسطني مبقاهيها 
األملانية،  الكولونّية  قلب  في  وباراتها  وفنادقها 
حيث سهر وغّنى ورقص واحتفل جميل وأصدقاؤه، 
وها نحن اليوم جنلس مع ما تبّقى من أصدقائه 
مراسيم  لترتيب  األملانّية  الكولونّية  فندق  في 

األربعني لرحيله!
حيفاوّية  شخصّية  خسرنا  بالقول:  حديثه  واختتم 
كّنا نعتز بها. كان شخصّية بارزة في كّل محضر، 
حّل،  أينما  باهرًا  انطباًعا  ويترك  متكّلًما،  كان 
مثّقًفا يتقن عّدة لغات. كنت اجلأ إليه ليكتب لي 
جملًة ما أو تهنئة أو أّي كلمة رسمّية، حيث كان 
املناسب،  للّشخص  املناسبة  اجلملة  يكتب  دائًما 

وقد امتاز بتعابيره املمّيزة واملعّبرة.

‰«u�_« t ÒLNð r� ∫…dCš uÐ√

أنا  فقال:  خضرة،  أبو  إلياس  سعيد  صديقه  أّما 
من مواليد عام 1930، أعرف عائلة شومر منذ 
عمري،  رفيق  كان  شومر  جميل  الدراسّية،  األيام 
قضينا  عاًما.   65 من  أكثر  قبل  عليه  تعرّفت 
امتاز  مًعا..  واحلزينة  الّسعيدة  املناسبات  جميع 
ا،  غاضًب واحًدا  يوًما  أره  قلم  مبرحه،  شومر  جميل 
اهتّم بوالدته واعتنى بها ورعاها حّتى وفاتها، كان 
يغلق مكتبه باكرًا كي ال ُيبقي والدته لوحدها في 
لم  ولكنه  مليونيرًا  يكون  أن  ميكنه  كان  البيت.. 
يهتم باألموال بتاًتا، بل اهتم بالغير وباإلنسان.. 
طّيب،  وقلب  دعابة  روح  صاحب  معطاء،  خدوم، 

إنسان لم تفارق االبتسامة وجهه.
أبو  حّدثنا  اليونان،  في  معهم  جرت  حادثة  وعن 
أثينا  إلى  رحالتنا  إحدى  في  أذكر  قائًال:  خضرة 
كنيسة  بجانب  وجميل  أنا  مررت   ،(1984)
صغيرة، فكانت هناك امرأة تقوم بتنظف الكنيسة، 
ورّتل  فصّلى  للصالة..  ندخل  أن  منها  فطلب 
الكنيسة  بجانب  مّر  َمن  وكّل  اليونانّية،  بالّلغة 
بالّناس  الكنيسة  فامتألت  دخلها؛  صوته  وسمع 

وتبرّعت        الّشموع  وأضاءت  وصّلت  دخلت  اّلتي 
باألموال للكنيسة..

 wM�ÒdŽ d�uý qOLł ∫…œU×ý
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قائًال:  هاني)،  (أبو  شحادة  ألفرد  صديقه  وحّدثنا 
جميل  وعرفت   ،1937 عام  حيفا  في  ولدت 
 40 من  أكثر  قبل  املسيحي»  «اإلخاء  نادي  من 

عاًما، حيث كانت حفالت الّنادي تقام في «شط 
العزازية»، الّتابع لعائلة اخلّياط، وكان جميل شومر 
في حينه يقّدم البرامج. عمل جميل في ضريبة 
ا لضريبة الدخل،  ـً ا خاّص الّدخل، ثم افتتح له مكتًب
ا  ـً ّي ثقاف ا  ـً اجتماعّي مركزًا  املكتب  هذا  كان  حيث 
ا ملجموعة من وجهاء حيفا آنذاك؛ أقيم  ـً وترفيهّي
الكاثوليك،  الروم  لرعّية  تابعة  أرض  قطعة  على 
أّن  وأذكر  وترميمه،  املكتب  بتوسيع  ساعدته  وقد 
واجلميع  شلهوب،  إبراهيم  له  جلبها  البناء  مواد 
شومر.  جلميل  العون  تقدمي  في  وساعد  شارك 
وعندها تعرّفت على  صديقه سامي قرمان واّلذي 

أصبحت الحًقا صديًقا له. 
وأضاف: تعرّفت على الكثير من األصدقاء وعلى 
جميل  كان  شومر.  جميل  خالل  من  قرمان  عائلة 
ا مساعًدا، كان مكتبه مفتوًحا  ـً ا محّب ًب إنساًنا طّي
للقاصي والداني، وكان الكثيرون من ذوي االحتياحات 
يستعينون  واملادّية  االجتماعّية  واملشاكل  اخلاّصة 
مقابل. دون  واخلدمة  املشورة  لهم  يقّدم  وكان  به، 
في  تطوّعت  الّتقاعد  بعد  بالقول:  حديثه  واختتم 
رابطة  جمعّية  وفي  الوطنّي،  الّتأمني  مؤّسسة 
احملّبة، وفي «بيت الّنعمة» وتبّنيت بعض املسنني 
جميل  زيارة  على  فدأبت  لهم؛  املساعدة  لتقدمي 
شومر في بيت العجزة لتقدمي املعونة له وإعالمه 
بحقوقه كوني متطوًّعا في الّتأمني الوطني. لقد 
فهذا  جانبه،  إلى  وبقيت  أّيامه  آخر  حّتى  رافقته 

اّلذي خدم وساعد اجلميع أقّل ما يستحّقه مّنا.

©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð® d�uý qOLł ÂuŠd*«©÷uŽ qz«Ë ∫d¹uBð® d�uý qOLł ÂuŠd*«
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«مدى  مرَكز  في  اإلستطالعات  وحدة  قامت 
االجتماعّية  للدراسات  العربّي  (املرَكز  الكرمل» 
الّتطبيقّية في حيفا)، مؤّخرًا، بإشراف د. عاص 
أطرش، بإجراء استطالع حول موضوع هدم البيوت 
ومصادرة األراضي في الّنقب، وفًقا ملا بات ُيعرف 

مبخّطط «براڤر».
البالغني  جمهور  من  ّية  عشوائ عّينة  اختيار  ّمت 
في  العربّي  املجتمع  في  فوق)  وما  سنة   18)
طريقة  إلى  الّلجوء  خالل   من  وذلك  إسرائيل، 
عّينة  بناء  ّمت  حيث  املراحل،  متعّدد  الّسحب 
طبقّية عنقودّية منتظمة بحجم 523 مستطلًعا 
بدرجة ثقة 95%  ا  ـً ّي إحصائ ثّم اختيار حجمها 
.%±5 عن  تزيد  ال  محتملة  خطأ  وبنسبة 

من   85.6% أّن  االستطالع  نتائج  أهّم  ومن 
قضّية  على  اّطالع  على  أو  يعرفون  املستطلعني 
وعند  الّنقب.  من  أراٍض  ومصادرة  البيوت  هدم 
تضامن  مدى  في  املستطَلعني  رأي  قياس 
الّنتائج  دّلت  القضّية،  مع  ّية  العرب اجلماهير 
اجلماهير  أّن  يعتقدون  منهم   22.7% أّن  على 
ّية تضامنت مبدى كبير حّتى كبير جًدا مع  العرب
يعتقد  بينما  القضية،  هذه  في  الّنقب  أهالي 
مبدى  تضامنت  ّية  العرب اجلماهير  أّن   28.5%
ّية  العرب اجلماهير  إّن  قالوا  و22.9%  متوّسط، 
يعتقدون  و16.2%  منخفضة،  بصورة  تضامنت 
منخفض  بشكل  تضامنت  ّية  العرب اجلماهير  أّن 
جًدا. ويقّدر %6.3 من املستطَلعني أّن اجلماهير 

ّية، لم تتضامن مع هذه القضّية و%3.4 لم  العرب
يعّبروا عن رأيهم في ذلك.

املوقف  إلى  العاّمة  الّتقديرات  من  االنتقال  وفي 
هذه  مع  نفسه  املبحوث  وتضامن  الّشخصّي 
القضّية؛ فقد تبّني أّن نسب الّتضامن مع قضّية 
كانت  النقب  من  أراٍض  ومصادرة  البيوت  هدم 
 65% قال  فقد  العاّمة،  الّتقديرات  من  أعلى 
إّنهم تضامنوا مبدى كبير حّتى كبير جًدا مع هذه 
تضامنوا  أّنهم  منهم   22.2% وأجاب  القضّية، 
يتضامنون  أّنهم   8.6% وأجاب  متوّسط.  مبدى 
ال  و2.9%  جًدا،  منخفض  حّتى  منخفض  مبدى 

يتضامنون بتاًتا مع هذه القضّية.
تفّسر  أن  حتاول  مقوالت  حول  للّسؤال  بالّنسبة 
من  أراٍض  ومصادرة  البيوت  هدم  قضّية  ظاهرة 
من   88.1% أّن  الّنتائج  أظهرت  فقد  النقب، 
حتى  متوسطة  بني  موافقة  أبدوا  املستطَلعني 
عالية جًدا على مقولة «هذه الّظاهرة هي استمرار 
ّية في إسرائيل»،  لسياسة مصادرة األراضي العرب
و%81.7 من املستطَلعني أبدوا موافقة متوّسطة 
حّتى عالية جًدا على مقولة إّن هذه الظاهرة تشّكل 
بنفس  ووافق  النقب؛  في  العربّي  للوجود  تهديًدا 
املدى اّلتى ُذكر سابًقا %89.3 من املستطَلعني 
على مقولة إّن «هذه الّظاهرة هي استمرار  للّنكبة 
وترحيل الِفَلسطينّيني عام 1948». وكذلك وافق 
الهدم  إّن  مقولة  على  املستطَلعني  من   79.3%
ومصادرة أراٍض من الّنقب تشّكل تهديًدا للوجود 

العربّي في كّل أنحاء البالد.

∫åq�dJ�« Èb�ò ŸöD²Ý« w�

بإلقاء القناني الپالستيكّية في حاوية إعادة الّتدوير 
اخلاّصة، وبالّتالي جتّنب دفنها في قعر األرض، لهدف 

احلفاظ على جودة البيئة.
اّلتي  مثّلجات (بوظة)  شاحنة  الّنشاط   رافقت  وقد 
البوظة  ووزّعت  خاّصة،  تدوير  حاوية  وراءها  جرّت 
پالستيكّية  قناني  أحضر  َمن  كّل  على  مّجاًنا 
عائلّية فارغة. شارك من قبل جمعّية إعادة الّتدوير 
كما  الّتسويق؛  ومديرة  الّتنفيذّي،  الرّئيس  «إال» 
واكيم،  جاكي  حيفا  بلدّية  حسابات  مراقب  شارك 

واإلعالمّي احملامي بشير خوري.
وأفاد مراسلنا أّن إدارة «إَال» قد أشادت بالّتجاوب الرّائع 
اّلذي أبداه - ويبديه - املجتمع العربّي جتاه حملة 
«إَال»، وأّكدت اإلدارة أّنها ستقوم، مستقبًال، بتعزيز 
العربّي. املجتمع  في  ونشاطاتها  الّترويجي  عملها 

°èO U F «Ë è × ÒB K  èþu ³ «Ë ¨è¹ËU × K  èM O ÒMI «
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الّتدوير  إعادة  جمعّية  قامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية،  العرب وأحيائها  حيفا،  مدينة  في  بنشاط  «إَال» 
البوظة»؛  من  اخلاّصة  الّتدوير  «حاوية  ُعنوان  حمل 
حيث القى هذا الّنشاط جتاوًبا رائًعا من قبل سّكان 
مدينة حيفا، عكَس الوعي املتزايد بكل ما يتعّلق 
(الپالستيكّية)  اللدائنّية  القناني  تدوير  بإعادة 

العائلّية.
بيئة  على  احلفاظ  أجل  من  الّتدوير  عملّية  وتأتي 
أنظف وتنمية مستدمية، ونحّقق من خاللها إستدامة 
املوارد من خالل إعادة تدوير أكبر قدر ممكن منها، 
سواء كانت مخّلفات األنشطة البشرّية، أو مخّلفات 
سوائل  بتكرير  أو  صناعّية  أو  زراعّية  أو  صلبة، 

الّصرف الّصحي، وغيرها.
هدف هذا الّنشاط إلى زيادة الوعي وتشجيع اجلمهور 
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بخمسة  للموسيقى  «الكرمل»  جمعّية  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«كونسيرتات» موسيقّية ناجحة في قاعة املتحف البلدي في حيفا؛ قام 
بتقدميها طّالب مدرسة املوسيقى الّتابعة للجمعّية، اّلذين برزوا مبواهبهم 

ّية والعزف على اآلالت املختلفة أمام مئات األهل واحلضور.  الغنائ
وحتّدث املدير الفّني للجمعّية، األستاذ والفّنان ألبير بّالن، عن اجنازات 
املدرسة لهذا العام وعن ارتفاع عدد الّطالب واملعلمني املنتسبني، وعن 
متّيز  وعن  املتقّدم،  الدراسّي  واملستوى  واملمّيز،  احلميم  العائلّي  اجلو 
وحصول بعض الطّالب على معدل عاٍل مبستوى خمس وحدات «بچروت» 

ّية، وحصول 10 طّالب آخرين على منح دراسّية.  باملوسيقى العرب
اّلذين  للّطّالب  والواعد  الرّاقي  املوسيقي  باملستوى  االحتفاالت  ومتّيزت 
أبدعوا في تقدمي خيرة مواهبهم، واّلذين حضروا «الكونسيرتات» من 
والّدعم  الّتشجيع  والقوا  والفريديس،  عسفيا  الكرمل،  دالية  حيفا، 
جميع  على  الّشهادات  توزيع  وّمت  هذا  احلضور،  قبل  من  واالستحسان 

ا وطالبة. طّالب املعهد البالغ عددهم نحو 198 طالًب
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الّشيوعي  احلزب  كتلة  رئيُس  رَدّ 
و«اجلبهة» في مجلس بلدّية حيفا، 
في  عبُده،  هشام  املهندس  الّصديق 
قبل  عددها  في  «حيفا»  صحيفة 
بتاريخ  الّصادر   ،(183) األخير 
5/7/2013، على مقالتي اّلتي 
كانت قد ُنشرت في الّصحيفة ذاتها 
بتاريخ 28/6/2013، حتت ُعنوان 
«هل نحن شركاء في بلدّية حيفا؟». 
قرأُت الرّد بإمعان لكّني استصعبُت 
هشام.  العزيز  إليه  يرمي  ما  فهم 
وعليه أراني ُمضطرًا كي أطرح بعض االستفسارات، ولكن ليس قبل أن 

أعود ألوّضح موقفي بإيجاز شديد. 
لقد قلُت في مقالتي إّياها وباحلرف الواحد: 

للبلدّية،  االنتخابات  عشّية  أي  اآلن،  إليه  أسعى  ما  ُجّل  «إّن  (أوًّال) 
عربّي  كمجتمع  نحّقُق  رافعًة،  تشّكل  واحدة،  ملرّة  ولو  ّية  آل خلق  هو 
بواسطتها ومن خاللها، إجنازاٍت كان قد سعى لتحقيقها، على امتداد 
عشرات الّسنني، كّل من احلزبني (أي «اجلبهة» و«التجّمع») على انفراد، 

لكّنها لم تتحّقق، وما زلنا نلهث وراَءها». 
في  العربّي  اجلمهور  ممّثلي  عدد  تتمّثل «برفع  ّية  اآلل هذه  إّن  ًيا)  (ثان
اثنني:  عاملني  بواسطة  وذلك  األقل،  على  أعضاء  خمسة  إلى  حيفا، 
ّية واحدة، وثانيهما أن  أوّلهما أن يّتفق احلزبان على تقدمي قائمة عرب
نتجّند جميًعا أحزاًبا ومؤّسسات مدنّية وأفراًدا، لدعم هذه القائمة، بدعوة 
وإقناعهم.  حّثهم  بل  ال  االنتخابّي،  حّقهم  ممارسة  إلى  العرب  املواطنني 
ّنا توظيف ذات اجلهد الكبير اّلذي كان  إّنني على يقني، بأّننا لو أحسـ
ُيهَدر عادًة على املنافسة (وال أريد أن أقول الّصراع) بني احلزبني، في إقناع 
الّناس بالّتوجه إلى صناديق االقتراع، الستطعنا أن نرفع نسبة الّتصويت 
البلدّي،  املجلس  في  السياسّية  اخلارطة  نغّير  وأن  حيفا،  عرب  عند 
بحيث تشمل - ألّول مرّة منذ 1948 - كتلة سياسّية محلّية كبيرة». 
ا  ـً (ثالًثا) «إّن مدى تأثير أي كتلة داخل املجلس البلدي، يتناسب طردّي
وأكثر  عدًدا  أكبر  الكتلة  كانت  كّلما  أي  الكتلة.  أعضاء  عدد  مع 
على  أكبر  تأثيرها  أصبح  أعضائها،  بني  وتالحًما  وتفاهًما  انسجاًما 
رئيس البلدّية قبل تشكيل االئتالف وبعده. الكتلة الكبيرة ذات الرؤية 
الواضحة املتمحورة بصورة أساسّية في مصلحة املواطن وهمومه، تفرض 
نفسها على رئيس البلدّية، كقوة ال ُميِكن جتاهلها في تركيب االئتالف  
وكصاحبة حق في الفوز مبنصب نائب رئيس متفرّغ براتب محترم، ميّكُنه 

من تكريس كّل وقته في خدمة اجلمهور العربّي في حيفا». 
إزاء هذا الّطرح الواضح املجرّد عن كّل غاية أو مصلحة ذاتّية، سيما 
ا، ومبنتهى الّصراحة والّشفافّية والّصدق، «إّنني لم أكن  ـً وأّني ذكرُت خطّي
ا ولن أكون اآلن. وبالّتالي فأنا ال أسعى إطالًقا  ـً ّي ا أو حزب ـً يوًما سياسّي
ّية، ال بل أعتبر أّن أي  إلى تأسيس حزب جديد أو إلى طرح 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، وطمِس خصوصّية كّل منهما». 
أقول إزاء كّل هذا، ال أستطيع إّال أن أعرض عدًدا من الّتساؤالت، ومنها ما يلي:
ّية األكثر جناعة  (1) كيف ُيعقل أن ُيفهم طرحي هذا بأّنه «استهداف لآلل
في حتصيل احلقوق، ونعني الّنضال»؟!!.. وهل َخلُق كتلة موّحدة كبيرة 
داخل املجلس البلدّي، سواء اشتركْت أم لم تشترك في االئتالف، يتنافى 
مع الرّغبة في الّنضال الدميقراطّي داخل املجلس البلدّي. ومن موقع مؤّثر 
على املستوى احملّلي، و/أو على املستوى اجلماهيرّي خارج املجلس البلدّي؟

ّية الفوقّية تشّكل ضماًنا ملنع  (2) لم أدِّع إطالًقا أّن الوحدة االنتخاب
استمرار  هل  أتساَءل:  الوقت  ذات  وفي  لكّني  مستجدة،  قوائم  ظهور 
فيما  ومختلفة  متفرّقة  ّية  انتخاب قوائم  بوجود  املتمّثل  الرّاهن  الوضع 
ضماًنا  يوّفر  ّية،  العرب األصوات  من  الكّم  ذات  على  ومتنافسة  بينها 
القريبة؟  احمللّية  االنتخابات  عشّية  جديدة  ّية  انتخاب قوائم  طرح  لعدم 
الغنّية  الّتجربة  «إّن  يقول:  وهو  هشام  العزيز  موقف  ًدا  جّي أتفّهم  أنا 
ّية الفوقّية لم متنع ظهور قوائم مستجّدة».  عّلمتنا أّن الوحدة االنتخاب
من  الوقت،  ذات  في  أيًضا،  نتعّلم  أن  لنا  يحّق  «أال  أتساَءل:  لكّني 
ّية املوّحدة  زًا من القائمة العرب الّتجارب الناجحة فنأخذ جميًعا درًسا ممّي
باشتراك «اجلبهة» و«التجّمع» وغيرهما، اّلتي حّققت في اجلولة الّسابقة 
انتصارًا كبيرًا في مجلس بلدّية «نتسيرت عيليت»، وهي أيًضا مدينة 
مختلطة، حيث رفعت نسبة الّتمثيل العربّي من صفر إلى نائبني هما 

الّدكتور شكري عواودة («اجلبهة») والّدكتور رائد غّطاس («جتّمع»)؟
(3) لقد كتبُت «رغم قناعتي بأهمّية املشاركة في االئتالف، إّال أّني 
ال أدعو أبًدا إلى استجداء املشاركة وإلى استعطاف رئيس البلدّية اّلذي 

سُينتخب، كائًنا من سيكون، ليتيح ملمثلي اجلمهور العربّي احليفاوّي 
في املجلس البلدي، فرصةَ  املشاركة في االئتالف اّلذي سُيشّكل. لكني 
أريد ال بل أتوق، إلى مشاركة نابعة فقط من مرَكز قوّة ملموسة كامنة 
متراّصة،  ككتلة  إيصالهم  نستطيع  واّلذين  املمّثلني العرب،  عدد  في 
إلى املجلس البلدّي في االنتخابات القادمة». فكيف ُفِهَم من حديثي 
»؟ وملاذا ُيؤخذ علّي  هذا «أّن االنضمام إلى كّل ائتالف هو أمر شرعيٌّ
أّني لم أقم بتحديد ماهّية االئتالف، ضوابطه واخلطوط احلمراء للّدخول 
الّلبيب،  القارئ  على  يخفى  ال  كما  ضمًنا  املفهوم  من  أليس  إليه؟ 
أّن الكتلة الكبيرة املتراّصة املنتَخبة، هي اّلتي تدير، من مرَكز قوّتها 
مفاوضات  بعضهم،  مع  ومتاسكهم  أعضائها  عدد  زيادة  من  املستَمّد 
ا على من يختارهم  ـً تشكيل االئتالف، وتصبح أصًال فرَض نفسي وصّي
اجلمهوُر العربي احليفاوّي لتمثيله في املجلس البلدي؟ أو هل أنا َمن 
سيقوم بتشكيل االئتالف والّتفاوض باسم رئيس البلدّية املنتَخب و/أو 

باسم «اجلبهة» و«التجّمع»؟ أال ُيعتبر هذا تطاوًال مّني؟!
(4) يقول األخ هشام في رّده: «أّتفق بأّن لالئتالف قوّة سياسّية، ومع 
ذلك هنالك مكامن من القوّة السياسّية احلقيقّية في العضوّية، والعمل 
املجلس  في  العمل  من  بكثير  أكثر  الكثيرة،  البلدّية  الّلجان  في 
البلدي..». ويضيف قائًال: «ولتفنيد مقولة الّتأثير في االئتالف، أسوق 
احلقيقة الّتالية: أّن عدد اللجان اّلتي دخلتها كتلة «اجلبهة»، زادْت من 
جلنتني أساسّيتني، وهي في االئتالف، إلى ست جلان وشركات بلدّية بعد 
خروجها من االئتالف، وتوجداها في املعارضة...». وهنا ال بّد لي إّال أن 

أستوضح األمور الّتالية:
ما  الواحد  وباحلرف  مقالتي  في  أقل  ألم  باملعارضة؟  أستهني  أنا  هل 
يلي: «أنا طبًعا ال أستخّف إطالًقا بدور املعارضة أو باجلهد اّلذي يبذله 

أعضاء املعارضة»؟  
استطاعْت  وملّا  الوزن،  هذا  له  املعارضة  في  البقاء  أّن  جدًال  فرضنا  ولو 
كتلة «اجلبهة» املكوّنة من عضوين فقط، أن حتّقق تلك اإلجنازات اّلتي 
املوّحدة،  الكتلة  أعضاء  عدد  كان  لو  بالكم  فما  هشام،  إليها  أشار 
وأّن  خصوًصا  مثًال؟  أعضاء  خمسة  و«التجّمع»،  «اجلبهة»  باشتراك 
احلديث يدور عن جسم سياسّي، كاملجلس البلدّي والّلجان املنبثقة عنه، 
نراهن  أن  نستطيع  ال  وحيثما  املوقف،  يحسم  األصوات  عدد  حيثما 
دوًما على «تغّيب أعضاء االئتالف البلدّي عن اجللسات، وتركهم املجال 

أمام املعارضة للعمل والّتأثير» - كما ورد في رّد األخ هشام.
نظرنا،  وجهتي  بني  اختالف  كنقاط  بدْت  وإن  حّتى  الّتساؤالت -  هذه 
هشام وأنا - فلن ُتفسد للوّد قضية، كما أّنها لن تستطيع أن تطغى 
على القضايا العديدة اّلتي نّتفق عليها، وأهّمها اإلجماع على ضرورة 
رفع عدد ممّثلينا في املجلس البلدّي في حيفا، بدليل أّن هشام اختتم 
ا على مقولة الّدكتور خوري، بضرورة زيادة  ـً ّي مقالته بالقول: «أوافق كل
املجلس  في  حقوقنا  أجل  من  ويناضلون  يعملون  اّلذين  املمّثلني  عدد 
البلدّي». هذه الّنقطة بالّذات هي – حسب رأيي - «رباط الكيس» أو 
مال «رباط العديلة» أو هي مربط احلصان، ال بل  كما نقول في قرى الشِّ
هي احلصان نفسه. وكما أّن احلصان يجّر العربة، فإّن زيادة عدد ممّثلي 
كبيرة،  سياسّية  كتلة  خلق  أي  البلدّي،  املجلس  في  العربي  اجلمهور 
إلى  دخولها  بني  االختيار  حّق  الكتلة  لهذه  سيوّفر  أي  خلفه  سيجرُّ 
االئتالف من بابه الواسع، وبالّشروط اّلتي ترضيها، أو حّتى البقاء في 
املعارضة، إّمنا كقوة سياسية رادعة، يحسب لها رئيس البلدّية املنتخب، 
حساًبا، كما ال يستطيع أن يهّمشها «وَينُقض وعده بتطبيق البرنامج 
املفاوضات  أثناء  إّياها  متجاهًال  هشام،  ذكَر  حسبما  والّتفاهمات» 
هذه  أصبحْت  سواء  االئتالف،  تشكيل  بعد  أو  االئتالف،  لتشكيل 
الكتلة جزًءا من االئتالف أو فّضلْت تكتيكًيا البقاء في املعارضة حّتى 
تتوافر لها الّشروط املريحة. أّما إذا بقَي احلصان ضعيًفا كما هو اآلن، 
أي نائبان للجبهة ونائب واحد للتجّمع، فسيبقى هذا احلصان عاجزًا 
عن جّر العربة، وبالكاد يجّر نفسه إلى حيث يريد له «أرباُب سياسة 
الّتمييز» (على حّد تعبير هشام) أن يكون. بعبارة أوضح، إْن َعِجزْنا عن 
زيادة عدد ممّثلينا، فإّن عربتنا ستبقى متورّطًة عالقة في وحل خالفاتنا، 
عمًال باملقولة املعروفة «نحن شعٌب يبحث عّما يفرّقه»، وبالّتالي تصبح 
في  الّتواجد  حّتى  أو  نرضاها،  بشروط  االئتالف  في  مشاركتنا  فرصة 
املنال. بعيدة  مطالَب  أو  كماليات  مؤّثرة،  قوة  موقع  من  املعارضة 

معنى ذلك، أّننا إْن إنشغلنا اآلن وصرفنا جهدنا وانتباهنا إلى موضوع 
يترّتب  ما  وكّل  لالئتالف  االنضمام  عدم  أو  االنضمام  قضّية  مناقشة 
على ذلك من اختالفات شرعّية في وجهات الّنظر، ونسينا أو تناسينا 
اجلمهور  ممّثلي  عدد  زيادة  وهي  أّال  عليها،  املّتفق  األساسّية  القضّية 
العربّي في املجلس البلدّي، نكون متاًما كمن يضع العربة أمام احلصان، 
ذلك  أرجو  حراك؟  من  فهل  تتحرّك.  ال  ساكنة  عربته  ألّن  يتباكى  ثّم 
وعلى  ا،  ـً وقطرّي ا  ـً حيفاوّي و«التجّمع»  «اجلبهة»  قيادات  على  وأمتّناه 
جمهورنا الواسع أيًضا، خصوًصا وأّن عشرات ردود الفعل اّلتي انهالت 
علي بعد نشر مقالتي، قد عزّزت قناعتي بأّن طرحي هو قراءة صحيحة 
ملشاعر الكثيرين وتوقهم إلى وحدة الّصف على طريق املساواة، ومن له 

أذنان للسمع فليسمع.
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وبعض  لألخبار  متابعتنا  من 
أن  يّتضح  االعتقاالت،  قضايا 
هناك نية مبيتة إلرهاب الّشباب 
العرب ومنعهم من ممارسة حقوقهم 
من  وذلك  والسياسّية،  املدنّية 
والّتحقيقات،  االعتقاالت  خالل 
بترهيبهم  خاللها  يقومون  اّلتي 
إيقاعهم  ومحاولة  وتخويفهم 
والّتعاون،  الّتعامل  شرك  في 
والّتطميع. والّترغيب  الّترهيب  من  مختلفة  أساليب  باّتباع 

وبعد  قبل  للّتحقيق،  واالستدعاءات  االعتقاالت  تكثر  ما  وعادًة 
الّنشاطات االحتجاجّية، واّلتي يحاول فيها احملّققون الّضغط على 
الّشباب والنشيطني للحّد من نشاطهم وحتذريهم؛ ويصل ذلك إلى 
حّد زرع الّشك والفتنة من خالل االّدعاء مثًال، بأّن للشرطة عيون بني 

الّنشيطني، وغيرها من األساليب.
بها  ويقّر  يعترف  أساسّية  حقوق  للّتحقيق  واملستدعى  للمعتقل 
القانون اإلسرائيلّي، وعلى الشرطة احملافظة عليها والتقّيد بها؛ إّال 
أّن الّتجربة تعّلمنا أّنه عندما تكون خلفّية االستدعاء أو االعتقال 
سياسّية، فإّن الّشرطة ال حتافظ على هذه احلقوق وإّمنا تخالفها. لذا 

نوّد أن نعرّف اجلمهور بهذه احلقوق، لتفادي نتائج عدم ممارستها.
وفيما يلي 10 نصائح قانونّية يفّضل معرفتها:

ا باحلضور إلى مرَكز الّشرطة للّتحقيق ولم  ـً 1. إذا ّمت إبالغك هاتفّي
تبّلغ مبوضوع التحقيق، أطلب أن يتّم استدعاؤك بدعوة خطّية.

أمر  عن  مسؤول  شخص  أّي  اعلم  للّتحقيق  احلضور  قبل   .2
الّتحقيق، واستشر محاٍم ملعرفة حقوقك.

ا على االعتقال،  ـً 3. في حال اعتقالك ال حتاول االعتراض جسدّي
ألّن املقاومة أو االعتراض اجلسدّي ميكن أن يشّكل بحّد ذاته تهمًة 
للّشرطة  احلّق  ويعطي  القانون،  عليها  يعاقب  قانونّية،  ومخالفًة 

باستعمال القوة لتنفيذ اعتقالك.
4. في حال اعتقالك، من حّقك أن تلتقي مبحاٍم الستشارته، وعلى 
الشرطة إتاحة لك ذلك، إّال في حاالت خاّصة ولوقت محّدد وقصير، 

وبقرار من ضابط الّشرطة أو احملكمة.
أو           صاحب  أو  لك  قريب  إبالغ  الّشرطة  على  اعتقالك  بعد   .5

حّتى محاميك.
6. من حّقك أن يتّم الّتحقيق معك بلغتك أو بلغة جتيدها بشكل جّيد.
7. اعلم أّنه من املمنوع أن يتّم استعمال العنف اجلسدّي والكالمّي 
معك في أثناء الّتحقيق، ومن حّقك أن تقّدم شكوى ضّد الّشرطي 

اّلذي استعمل العنف معك وقت االعتقال وخالل الّتحقيق.
8. كمعتقل أو كمحّقق معه من حّقك أّال تتكّلم وأّال تدلي بأّي 
كلمة.. (مالحظة: عدم الكالم ميكنه أن يقوّي إثباتات االّدعاء ضّدك 

في احملكمة).
ًدا الوثيقة/الّنص  9. قبل أن توّقع على الّتحقيق معك، اقرأ جّي

اّلذي ُيطلب منك التوقيع عليه.
10. انتبه إلى محاوالت احملّقق اإليقاع بك؛ فإذا قال يوجد تصوير 
اطلب مشاهدته، وإذا قال إّن فالن أوقع بك أو أقّر عليك فال تكن 

متأّكًدا أّن هذه هي احلقيقة.
فإن قال احملّقق للمعتقل: هناك تصوير يثبت تورّطك.. قل لي من 
كان معك وسنقوم بتحريرك. عليك أن تطرح الّسؤال: إن كان هناك 
وماذا  معي  كان  َمن  فيه  سيظهر  فأكيد  فعًال،  يورّطني  تصوير 
فعلت.. فعلى ما يبدو ال يوجد تصوير، وإن وُجد أُطلب مشاهدته.

وما يجب الّتأكيد عليه، أّن الّتظاهر واالحتجاج، هو حّق أساسي 
موافقتنا  وعدم  واحتجاجنا  غضبنا  عن  للّتعبير  استخدامه  يجب 
على املمارسات القمعية بحّقنا كأقلّية قومّية لها حقوق مدنّية؛ 
حقوقنا  ملمارسة  لنا  املُتاحة  القانونّية  املساحة  على  احملافظة  وبأّن 
استمرارنا  إمكانّية   - محدود  بشكل  ولو  حّتى   - تؤّمن  ضمنها 

بنضالنا العادل لنيل حقوقنا كاملة.
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نوبات من الّضحك الهستيرّي، أو لالعتماد على 
بعض العقاقير واملخّدرات، مثل احلشيشة. وقد 
العني  إفراز  في  القوّية  الّضحك  نوبات  تتسّبب 
العضالت،  في  البسيطة  اآلالم  وبعض  للّدموع 

كاستجابة لهذه احلالة الّشعورّية القوّية.
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َضحًكا  َيضَحُك  َضِحَك  الفعل  من  الّضحك 
املرّة  هي  حكة  الضَّ وِضِحكا.  وِضْحكا  وَضِحكا 
وضحكت  أبرقت،  أي  الّدنيا  ضحكت  الواحدة. 
األرض أخرجت نباتها وزهرها. تضّحَك وتضاحك 
هي  األضحوكة  وضحوك.  وضّحاك  ضاحك  فهو 
املتقّدمة  الّسن  هي  الّضاحك  منه.  ُيضحك  ما 
الّضحك،  عند  تظهر  ما  أّول  ألّنها  الفم  في 
واألضراس.  األنياب  بني  ضواحك  أربع  وهي 
العسل،  وهو  األبيض.  الّثغر  هو  الّضحك 
والّضحوك:  الزّهر.  نوّار  وهو  بياضه.  لشّدة 
ما  هو  الّضاحك  الرّأي  الواسع.  الواضح  الّطريق 

ال لبس فيه، وهو بغاية الوضوح. 
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وصف عدد من الفالسفة الّضحك وأطلقوا عليه 
تعريفات مختلفة.. 

فقال سقراط: «الّسخرية تنبع من جتاهل الّذات». 
هيچل: «ينشأ الّضحك نتيجة لوجود الّتناقض 
يقّدمه  اّلذي  الّدفني  احلقيقّي  واملعنى  املفهوم  بني 
ـ«املظهر»  هذا املفهوم». وهو يشير إلى املفهوم ب
وجوده  ُينكر  وبالّضحك  لنا،  الّظاهر  الّشيء  بأّنه 

ًة.  ّي كل
إطالق  وظيفتها  ظاهرة،  «الّضحك  فرويد:  وقال 
الّطاقة النفسّية اّلتي ّمت تعبئتها بشكل خاطئ 

أو بتوّقعات كاذبة». 
«الّضحك  فقال:  موريال  جون  الفيلسوف  أّما 
أنواع  من  كنوع  البيولوجّية  أصوله  له  اإلنسانّي 

الّتعبير عند املرور بخطر ما». 

وأكد پيتر مارتينسون أّن «الّضحك هو االستجابة 
االجتماعّية  الكينونة  بأّن  يقّر  اّلذي  لإلدراك 

ا».  ليست شيًئا حقيقًي
وفي بداية القرن العشرين، ّمت االعتراف بالّضحك 
زًا  حّي يشغل  هذا  وبات  الّنفس،  علم  مجال  في 
الّنفس  عاِلم  أّن  حّتى  الفلسفّية،  الرّسائل  من 
الّشهير سيچموند فرويد أشار إلى فوائده. واليوم 
عندما يضع العلماء اخلطوط األولى لفيزيولوجّية 
ّية  إيجاب نتائج  له  يعزون  ال  فإّنهم  الّضحك 
فحسب، بل عدًدا من املمّيزات العالجّية أيًضا. 

ا وتقنّية  وُيعّد الّضحك قبل كّل شيء متريًنا عضلًي
تنفسّية، وهو باإلضافة إلى ذلك، منّشط نفسّي 
ويحسن  املعنويات  يرفع  مفعول  وله  أيًضا؛  مهم 
التخّلص  على  يساعد  ألّنه  اجلسدّية،  الوظائف 
ولذا  واملخاوف.  البسيطة  االكتئاب  نوبات  من 
تلجأ مستشفيات األطفال إلى استقدام مهرّجني 
على  البسمة  ورسم  املرضى  األطفال  لتسلية 

وجوههم والّترويح عنهم. 
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خالل  من  للّضحك  أرسطو  تعريف  عند  ونتوّقف 
تعريفه للكوميديا أو امللهاة. فالكوميديا تقسم 
وأيدي  عر،  الشِّ وتعني  كوموس  كلمتني:  إلى 
وذلك  الّصاخب.  عر  الشِّ أي  الّصاخب،  وتعني 
من  الّنوع  هذا  في  والّلهو  الّصخب  على  داللًة 
كانوا  املسرح  على  ظهروا  فعندما  املسرحّيات. 
يضعون على وجوههم أقنعة الكوميديا، وهي أّن 
فم القناع مفتوح نحو األعلى، في حني يكون فم 
القناع للمأساة أو الّتراجيديا مّتجه نحو األسفل. 
ويقول عن امللهاة: «هي محاكاة األراذل من الّناس، 
ال في كّل نقيصة ولكن في اجلانب الهزلّي اّلذي 
هو جزء من القبيح، إذ أّن الهزلّي نقيصة وقبح 
بغير إيالم وال ضرر، فالقناع الهزلّي مشوّه ولكن 
بغير إيالم». وهنا ُيقصد أّن الّضحك والكوميديا 
هي تقليد لألراذل من الّناس، أي الّطبقة الّدنيا، 

وليس الّنبالء اّلذين نسبهم إلى املأساة. 
نقائصهم  باستعراض  يكون  األراذل  فتقليد 
بغير  الّنقيصة  هذه  تكون  أن  شرط  وقبائحهم، 
إيالم وال ضرر. أي أّن النقيصة وهي اّلتي تظهر 
ا  ـً ّي في اجلسم، كاإلنسان غير الّصحيح جسمان
أو غير متكامل، أو يعاني من عاهة أو تشويه، 
فإذا  نقيصة.  أرسطو  نظر  في  يعتبر  فهذا 
له  فيسمح  هؤالء  ومحاكاة  بتقليد  املمّثل  قام 
باملبالغة في حركاته وهذا من شأنه إثارة الّضحك 

لدى املشاهدين. 
يشوّه  أن  يجب  الّسليم  املمّثل  أّن  يعني  وال 
ومحاكاة  للّتمثيل  الئًقا  يصبح  لكي  جسمه 
هؤالء األراذل. وإذا وضع املمّثل على وجهه قناًعا 
الئقة.  بصورة  دوره  أّدى  قد  يكون  ُمضحًكا 
فمحاكاة األراذل أو الّطبقة الدنيا يظهر بوضوح 
ّية؛  في الّنكات واملواقف املُضحكة واملشاهد الهزل
فنضحك من دون أن ننتبه إلى ما نضحك منه. 
ويقول أرسطو إّننا كأشخاص عادّيني نضحك على 
نسخر  أّننا  أي  الّضاحك،  املوقف  عليه  وقع  من 
منه انطالًقا من موقفنا املتسامي واملتعالي إزاء 
فسقط  شاهدناه.  اّلذي  املوقف  أو  الّشخص  ذلك 
ذلك املغّفل أو األبله أو الّشخص اّلذي هو دوننا 
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عن  الّصريح  الّتعبير  أشكال  من  شكل  هو 
مشاعر الفرح واملرح، ومشاعر أخرى. الّضحك هو 
املواقف  على  الّسليم  لإلنسان  طبيعّي  فعل  رد 
املضحكة، كما ميكن أن يكون وسيلة دفاع ضّد 
مواقف اخلوف العفوّية. والضحك يعّد تعبيرًا عن 
الّتعاطف والّتفاهم املتبادل بني البشر، وهو إحدى 

وسائل الّتواصل البشرّي على مدى الّتاريخ.
عبر  عالجّية  كوسيلة  الّضحك  يستخدم  كما 
إفراز هورمون تقوية املناعة. بعد عّدة نوبات من 
في  البيضاء  الّدم  خاليا  نسبة  تزداد  الّضحك 
عضالت  تقوية  على  الّضحك  فيساعد  الّدم. 
الوجه والبطن والّدورة الدموّية في القلب، ما يؤّدي 
إلى رفع ضغط الّدم وزيادة نسبة األوكسجني في 
الّدم. وفي عيادات األطفال واملستشفيات يكون 

للمهرّج دور هام.
وعندما يضحك اإلنسان تتحرّك 17 عضلة في 
وتزداد  بأكمله،  اجلسم  في  عضلة  و80  الوجه 
سرعة التنّفس. وتوّصل الباحثون إلى أّن الطفل 
الرّضيع يبدأ بالّضحك بعد مرور (17) يوًما من 
والدته. أّما القهقهة فهي الّضحك بصوت مرتفع، 
ومن القهقهات تلك اّلتي قد تنشأ نتيجة الّسّكر 

بعد شرب الكحولّيات. 
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الّضحك هو شكل من أشكال الّتعبير اّلذي يظهر 
خارجًيا على اإلنسان في صورة مرح وفرح. وتتعّدد 
أسباب الّضحك، اّلذي يوصف أيًضا بأّنه رّد فعل 
فسيولوجّي نتيجة للمرور بخبرة ما، مثل سماع 
نكتة أو طرفة، أو عند التعرّض ملداعبة، وغيرها 
من األسباب األخرى. وقد يحّفز استنشاق اإلنسان 
ّية مثل األكسيد النترى،  لبعض املواد الكيميائ
وُيطلق عليه أيًضا «الغاز املُضِحك» على إطالق 
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في ذلك املقلب أو املطّب، ونحن الّنبالء األذكياء 
والنجباء ال نقع فيه.

أو  شاپلن  لتشارلي  ّية  الهزل مشاهد  تذّكرنا  وإذا 
املسرح  مجال  في  الّشهيرة  الكوميدّية  املشاهد 
«غوّار  مقالب  وخاّصًة  والّتلفزيون،  الّسينما  أو 
الّطوشة وحسني الُبرزان»، جند أّننا نضحك لوقوع 
الّضحية الّضعيف «حسني الُبرزان» في املقلب، 
وال نضحك على «غوّار الّطوشة» اّلذي رّتب هذا 
املقلب  ترتيب  أثناء  نضحك  كّنا  وإذا  املقلب. 
فذلك يعود إلى خيالنا وإدراكنا ملا سيجري لهذا 

الضحّية الغبي.
وهنا قال علماء االجتماع يجب أّال نضع اإلنسان 
موقف  في  املشوّه  حّتى  أو  والعادي  البسيط 
ضاحك، ألّن هذا امتهان للكرامة اإلنسانّية، فهو 
إلى  ماّسة  بحاجة  اجتماعّية  مكانة  ذو  إنسان 
االحترام واملساعدة واملعونة، ولذا فّسروا الّضحك 
على أّنه شعور ينتاب اإلنسان متاًما، كما يشعر 
من الّدغدغة ومالمسة مناطق حّساسة في جسده.   
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 الّضحك يفيد اجلسم والعقل  يحّقق الّسعادة 
من  يقّلل  الّتجدد   مينحك  الّنفسي   والّسالم 
الّضغوط  يحّد من ارتفاع ضغط الّدم وأمراض 
القلب  يزيد من القدرة على التأّمل واالسترخاء 
الّطبيعّية  الّدفاع  ووسائل  املناعة  جهاز  يقوّي   
عن  األلم  حّدة  من  يخّفف  اجلسم   في  املوجودة 

ـ«إندروڤينس»  طريق رفع مستوى إفراز مادة ال
وأزمات  ّية  الهوائ عب  الشُّ التهاب  مرضى  يفيد 
الّدم  في  األوكسجني  نسبة  رفع  طريق  عن  الرّبو 
اّلذي يدخل للرئة  يزيد من القدرة على التحّدث 
إلى اآلخرين بلباقة، ويجعلك تبدو أكثر شباًبا  
يعطي الّشخص الّثقة بالّنفس  يزيد من مرونة 
أوعية القلب  يرفع من الرّوح املعنوّية  يجعل 
الّتفكير أكثر شفافّية  يخرجك من دائرة الرّوتني 
أكثر  وتصبح  تضحك  عندما  عيناك  تتألأل   
ومن  العقلي  أدائك  مستوى  من  يرفع  وسامة  
فترة  ألطول  باملعلومات  االحتفاظ  على  قدرتك 
ممكنة، ويقوّي الّذاكرة  يقوّي عضالت البطن  

يوازن بني كيمياء الّتوتر والّضغط.
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هو  فالّضحك  تعيشها،  اّلتي  بالّلحظة  استمتع 
الوقود اّلذي يشحذ عقولنا وأجسامنا ومشاعرنا.
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احلياة َخلق مستمرّ، خطوة إلى األمام، ثّم وثبة دافعة، وكّل تاريخ احلياة 
حّتى ظهور اإلنسان ليس إّال وثبات عالقة لالرتفاع باملاّدة، لكي تخلق 

كائًنا يتخّلص من احلتمّية امليكانيكّية.
املبدعون  بها  ويؤمن  آمن  حياتّية،  جتربة  خالصة  هو  املستهّل  هذا 
ا هم هم حمَلة احلقيقة، حيث تستطيع أرواحهم السماوّية  ـً لكونهم حّق
واحلكايات  الفلسفّية  األحلان  لتتسّمع  «الفردوس»  إلى  تصل  أن 

والّتواريخ الذهبّية من «صداح البالبل في الّسماء»!!
وألّن الّضرورة حتّتم انخراط الفكر في حراك املجتمع من أجل املساهمة 
العملّية في دفعه إلى األعلى، أصبح من واجب كّل مبدع أن يعمل 
األجيال  يفيد  أدًبا  تصنع  أن  أردت  تقول: «إذا  اّلتي  چوتيه  بوصّية 

القادمة فما عليك إّال أن تعترف»!!
وما الغريب ونحن نعرف أّن األدب العظيم هو لون رفيع من ألوان «االعتراف» 

الكثافات؛  ُتضّببه  اّلذي  ذاك  حّتى  املعنى،  عن  احلجاب  يرفع  اّلذي 
الغموض. حّتى  الرؤيا  كثافة  وكذلك  ّية،  واجلمال والّنوعّية  الرمزّية، 

ملاذا؟! ألّن مبثل هذا الّنوع من االعتراف يتمّكن املبدع الرّائي من اقتسام 
عقله  يرفض  ال  بوعي  لقضيته،  حياته  وتسخير  الّله،  مع  الوجود 
الّنهوض، كي ُيشّكل فعًال ظاهرة ُمضيئًة في سيرورة احلضارة، وفي 
عندها  ُيبقي  ال  بحث  الّشمس..  حتت  مكانها  عن  الّدائب  البحث 

الكالم مجرّد عابر سبيل!!
املاضي  في  ُكتبت  اّلتي  اإلبداعّية  األعمال  تصبح  أن  إًذا،  عزو  فال 
أزمنة،  عابرة  آنذاك،  وعايشتها  عاشتها  اجتماعّية  قضّية  وعاجلت 
بحيث تبقى «اليد الّسحرّية» اّلتي تعالج قضايا اجتماعّية مثيلة 

تستجّد وتتكرّر في زمن الحق...
نلمس ذلك على سبيل املثال ال احلصر لدى توفيق احلكيم اّلذي ُعرَف 
ّية.  عنه بأّنه كان حريًصا أن يرسم صورًا من احلياة االجتماعّية العرب
وقد قرأنا ذلك في أكثر من مؤلٍَّف له. ففي رواية «شمس الّنهار» مثًال 
نراه، بشكل مباشر وغير مباشر، يعالج قضّية، ال نغالي إذا وصفناها 
باملصيرّية حّتى يومنا هذا، أعني قضّية مكانة املرأة ودورها املستقّل 

ا. ـً في اّتخاذ القرارات اخلاّصة بها شخصّي
فهو ينطلق فيها من أجواء «ألف ليلة وليلة»؛ وفي احلوار االفتتاحّي 
في  ويستقطر  املسرحّية،  جّو  إلى  مذهلة  ُقدرة  في  مباشرًة  ينقلنا 

عبارات موجزة جوهر الّتراث القصصي العربّي:
لطان: ُقلت لَك دّبرني يا وزيري!! - السُّ

- الوزير: الّتدابير لّله يا موالنا الّسلطان!!
زمن  إلى  القهقرى  لنعود  احلالي  القرن  من  الواسعة  الّنقلة  متّت  هنا 
تاريخّي هو بغداد القدمية أو القاهرة القدمية أو ما شئت من أجواء «ألف 

ليلة وليلة».

ثّم ال نلبث أن نواجه املشكلة، وهي أّن شمس الّنهار قد بلغت سّن 
األمراء  من  أبوها  لها  يرضاه  ممّن  تتزوّج  أن  تريد  ال  ولكّنها  الزّواج، 
ًدا  والّسادة، بل هي تريد أن تتزوّج ممّن ترضاه لنفسها من الرّجال، سّي
شخصّية  الّنهار  شمس  واألميرة  صعلوًكا،  أم  أميرًا  مسوًدا،  أم  كان 
ليلة  في  وُلدت  إّنها  ساخًطا:  أبوها  ليقول  حّتى  زمانها  في  فريدة 
نحس، فهي قد برعت في ركوب اخليل والّلعب بالّسيف وقراءة الكتب 

وإطالة الّتأّمل مع الزُّهد فيما يعجب غيرها من الّنساء ويبهرهّن.
وعليه، تصبح «شمس نهار» احلكيم صورة «للمرأة اجلديدة» ُمنعكسة 
تقّدسها «شمس نهارنا» هي قيمة  على عصرها، أّما القيمة اّلتي 
«الّذات»، فهي ال تريد أن تفرّط في ذاتها، وأن تقنع بدور امرأة احلرمي..
رفضت حّتى شاءت لها األّيام أن تلتقي بالّصعلوك «دندان» املتنّكر 
في اسم «قمر الزّمان»؛ وألّن «الّصعاليك» قادوا ِحراًكا اجتماعًيا بّناًء 
قيمة  عندهم  برزت  فقد  آنذاك،  مجتمعهم  شرائح  من  شريحة  خدم 
سليمتني:  قيمتني  اندماج  أتاح  ما  وهذا  العمل.  قيمة  هي  أخرى، 

«الّذات» و«العمل» ليولد ويخرج منهما اإلنسان األخالقي اجلديد.
واضح أّن احملتوي املهيمن في هذه املسرحّية هو احملتوى االجتماعّي 
الّناضج، وهذا بعكس عبث األقدار اّلذي نعرفه في «ألف ليلة وليلة» 

مع أّن جوّها ينبض في ثنايا شمسها ونهارها.
صراع مصيرّي ُمرّكب، ملّا يزل برغم ما طرأ على مجتمعنا من تغيير 
ارتّدت  قد  قيم  فيه  تصطرع  يزل  ملّا  أقول:  لألحسن،  املجال  هذا  في 

أقنعة من حيوات األشخاص ومصائرهم.
لكن مهما سُيصّر البعض على حجب الّنهار اّلذي في اخلارج، سنظّل 

أنا وأنِت نحمل َقبًسا من الّضوء يدّلنا على باب اخلروج...
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أشهى املأكوالت وأحلى األجواء جتدونها لدينا؛ كما جتدون زاوية خاّصة أللعاب األطفال
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من أهّم معاني الّصيام، أن يشعر الّصائم بألم  الفقير واملسكني وحاجته، وضرورة 
من  للّتخفيف  شرًعا  ُملزًما  أو  ثم ينتفض متطوًّعا  وقضاياه،  مع هّمه  الّتفاعل 
كرب هذا املسكني أو ذاك الفقير، طمًعا من الّصائم أن يخّفف الّله من هّمه يوم 
القيامة، يوم ال ينفع مال وال بنون إّال َمن أتى الّله بقلب سليم؛ وخصوًصا أّن 
أّن  حد  إلى  احلمل،  ّية  العرب العائالت  على  يثقل  البالد  في  االقتصادي  الوضع 
بعض هذه األسر ال جتد للفرحة مكاًنا في قلبها؛ فال فرح بقدوم رمضان وال فرح 
بقدوم العيد، ألّن األزمات متتالية على هذه األسر بسبب الفقر واجلوع  و(اجلوع 
كافر)، أي أّنه قد يؤّدي بصاحبه إلى الُكفر، ألّن اجلائع مشغول بلقمة العيش، فال 
يخشع بصالة وال يطمئن بالوقوف بني يدي رّبه (جّل في عاله)، وعندها ينعكس 
احلال على أخالق هؤالء، فمنهم من يسوء خلقه ويكون عامًال رئيسًيا في انتشار 
الرّذائل، حيث إّن اجلوع يدفع صاحبه إلى الّسرقة وهو ليس بلصٍّ وال منحرف ولكن 

اجلوع منعه من الّتفكير بشكل سليم النشغاله بلقمة العيش له وألهله. 
احللقة  في  كان  الّنعمان)  حنيفة  أبي  الّشيباني (صاحب  حسن  بن  اإلمام  فهذا 
فيها،  ليناقشهم  املسائل  من  مجموعة  حضر  وقد  وتالميذه،  أصحابه  يدرّس 
لها:  فقال  بيتنا.  من  الّدقيق  نفذ  لقد  سّيدي  يا  وتقول:  جاريته  عليه  فتدخل 
قاتلك الّله، لقد أضعت من رأسي أربعني مسألة. وفي ذلك قال أبو ذر الغفاري: 
عجبت ملن ال يجد القوت في بيته كيف ال يخرج على الّناس شاهرًا سيفه؟! ومن 
حّق اإلنسان أن يحيا حياًة كرمية تضمن له فيها لقمة عيشه باحترام، وهذا ما لم 
يغفله رسول الّله (ص)، فكان يحّث على تفطير الّصائم؛ واألولى أن يكون فقيرًا 
أو محتاًجا لعّلك تصيب منه دعوًة صادقة يستجيبها الّله، ألّنها دعوة مضطّر 

ُمستجابة عند الّله.
قال رسول الّله (ص): َمن فّطر صائًما فله مثل أجره، وال ينقص من أجر الّصائم شيء. 
قال بعض العلماء: فإن لم يقدر على عشائه فّطره على مترة أو شربة ماء أو مذقة لنب. 
ُيفهم من هذا الكالم ضرورة تعاهد الفقراء واملساكني في إفطار رمضان كجزء من 
الّتكافل االجتماعّي بني الّناس ّمما يساعد على انتشار الفضيلة واحلّب بني الّناس؛ 
وهكذا كان حال الّنبي محّمد (ص) اّلذي أخبر عنه أنس بن مالك، قال: كان رسول 
الّله (ص) أجود الّناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حني كان جبريل يدارسه 
القرآن. وكيف ال وهو القائل «َمن فرّج عن مؤمن كربة من كرب الّدنيا، فرج الّله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة». ولكن حال بعض البيوت منهم من يجهز الّسفر 
والوالئم ثّم بعد اإلفطار يلقى ما تبقى وهو كثير في سّلة املهمالت، وهناك  من 
يتمّنى لقمة يأكلها. وكان النبّي (ص) يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما 
بها من األذى وليأكلها وال يدعها للّشيطان. وقدًميا كان الّناس إذا سقطت لقمة 
أحدهم يأخذها ويقبلها ثّم يضعها على رأسه، ويقول هذه نعمة الّله. وهذا الّطعام 

اّلذي يلقى أليست نعمة الّله اّلتي يستحّقها محتاجها من الّناس. 
ثّم إّن من مظاهر الّتكافل االجتماعّي بني الّناس في رمضان زكاة الفطر اّلتي يجب 
على كّل رّب أسرة إخراجها قبل صالة العيد عن كّل فرد من األسرة، صغيرًا كان 
أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبًدا.. وعن ابن عمر قال: فرض علينا رسول الّله 
(ص) زكاة الفطر من رمضان صاًعا من متر أو صاًعا من شعير على العبد واحلرّ، 
الّذكر واألنثى، الّصغير والكبير من املسلمني. وقال ابن عّباس: فرض رسول الّله 
(ص) زكاة الفطر طهرة للّصائم من الّلغو والرّفث وطعمة للمساكني َمن أّداها قبل 
صالة العيد، فهي زكاة مقبولة وَمن أّداها بعد الّصالة فهي صدقة من الّصدقات.

وجتب زكاة الفطر على املالك ملقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوم وليلة 
مما يعتبر قوًتا، وقد جوز اإلمام أبو حنيفة إخراج القيمة لتصرف على محتاجيها 
أوالهم الفقراء واملساكني، ألمر رسول الّله (ص): أغنوهم عن الّطواف في هذا اليوم. 
لقمة  تضمن  فريضة  من  أعظمها  وما  العيد  يوم  الّسؤال  من  الفقراء  أغنوا  أي 
العيش للفقراء واملساكني ثّم إّن الّشرع انتهز كّل فرصة حّتى ال يدع اجلائعني دون 
طعام، ومنها من عجز في رمضان عن الّصيام لشيخوخة أو مرض مزمن أو املرأة 
احلامل أو املرضع أو نحو ذلك؛ فإّنه يفطر ويفدي، أي يطعم عن كّل يوم مسكيًنا 
يٌر لَُه}. وقد  رًا َفْهَو َخ ْي {وََعَلى الَّذيَن َيطيقوَنه ِفدَيَة َطَعاٍم ِمسكني َفَمن َتَطوََّع َخ
يًما  َعاَم َعَلى َحّبه مْسِكيًنا وََيِت أثنى القرآن على عباد الّله األبرار {وَُيْطِعُموَن الطَّ
رِيُد ِمْنُكم َجزَاًء وََال ُشُكورًا}. واألمر يحتاج  ِه َال ُن وَْجِه اللَّ َا ُنْطِعُمُكم ِل إمنَّ وََأِسيرًا * 
إلى حّض الّناس عليه ليبقى الفقير واملسكني حاضرًا في وجدان أهل اإلميان، وال 
يتصّدق املتصّدق على فقير وله فضل عليه، ولكّنه هو حّق الفقير واملسكني فال 

تضيعوا حق أخوانكم.
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اليوناني  العالم  في   kharisma لفظة  تدّل 
   kharis-) على «الهبة املجانّية»، وأصلها (χάριμα)
χάρις) أي «نعمة». ومن املعلوم أّن األباطرة قدًميا كانوا 
على  ا  ـً ّي إضاف مبلًغا  أي   ،kharisma جنودهم  مينحون 

راتبهم، من دون أن ينتظروه أو يستحّقوه. 
استعمل كّتاب األسفار املقّدسة الّلفظة عينها للداللة على 
املواهب اّلتي يعطيها الرّوح اإللهي بفيض ومجانّية إلى 

الّشعب اّلذي َجتمعه طاعة نداء الرّب.
في العهد القدمي ظهرت مواهب الرّوح القدس خصوًصا عند 
 ،12:18 (1ملوك  وآخر  نبّي  بني  تفاوتت  وقد  األنبياء، 
يعطى  قدًميا  كان  ما  أّن  غير   .(12:3 حزقيال  22:28؛ 
ألّن  وذلك  بكماله،  العنصرة  كنيسة  اختبرته  ـ«مكيال»  ب
الرّوح املعزي اّلذي حضر على الّتالميذ يوم اخلمسني استقر 

في الكنيسة إلى األبد.
الكنيسة  أعضاء  عالقة  إطار  في  اجلديد،  العهد  يورد 
نذكر  املواهب،  من  العديد  أسماء  البعض،  ببعضهم 
منها: «الرسالة، النبوّة، الّتعليم، الوعظ، اخلدمة، اإلدارة، 
األشفية، العطاء، اإلميان، األلسنة، ترجمة األلسنة، احلكمة، 
متييز األرواح...»، وفوق كّل املواهب تأتي موهبة «احملّبة»، 
4:12-8؛  رومية  و28؛   11-4:12 كورنثوس   1 راجع: 
أفسس 7:4-13؛ 1 بطرس 11:4 (ثّمة مواهب أخرى لم 
يذكرها العهد اجلديد، مثل «موهبة الّدموع» اّلتي مارسها 
آباء البرّية). هذا الّتعداد للمواهب يجعلنا ننتبه إلى أمرين 
اثنني تبرزهما بوضوح الّنصوص املرموز إليها آنًفا، وهما: أّن 
معطي كّل املواهب هو الرّوح القدس، وأّن توزيعها يتّم على 
الكل مبا يفيد الكّل ويقّدس العالم أجمع. ونرى أيًضا إلى 
أّن احملّبة هي «أصل الفضائل كّلها ومصدرها وأمها»، كما 
يقول الّذهبي الفم، ولذلك فإّن أي سعي إلى أي موهبة يقوم 
على إهمالها يكون كالعدو وراء الظّل، يقول الرّسول بولس: 
{اسعوا إلى احملّبة واطمحوا إلى مواهب الرّوح}، فاحملّبة، 
املؤمنني  حتفظ  اّلتي  هي  واألفقّي،  العمودّي  ببعديها: 
وكّل  مواهبهم،  منو  في  وتساهم  الواحد  املسيح  جسد  في 
شيء دونها «نحاس يطّن أو صنج يرّن»، وال يجدي نفًعا.

يعطيها  اّلتي  املتعّددة  املواهب  حياة  إًذا،  هي،  الكنيسة 
ولبنيانه   ،(10:4 بطرس   1) اجلسد  خلير  الواحد  الرّوح 
(أفسس 12:3). فال تعطى موهبة ألحد من أجل نفسه، 
باسيليوس  القّديس  يقول  كّلها.  اجلماعة  أجل  من  ولكن 
الكبير: «كّل واحد يخفي في ذاته ما منحه الّله من الّنعم 
َدَفَن  كأّنه  يدان  فوائدها،  في  سواه  ُيشرك  وال  واملواهب، 
وَزْنته». ونرى أّن اآلباء واملفّسرين عموًما في شرحهم مثل 
ذاتها،  الغاية  إلى  وصلوا   (29-14  :25 الوزنات (مّتى 
موهبة  عنده  «اّلذي  الفم:  الذهبّي  يوحّنا  القّديس  يقول 
فإّنه  يستعملها،  وال  اآلخرين،  يفيد  ملا  والّتعليم  الكالم 
ُيفقدها»، وجاراه زيغاِفنوس في تعليقه على موهبة أخرى 
بقوله: «ألّن كّل َمن عنده جّد واجتهاد ُيعطى أجرًا وأكثر ما 
يستحّق، واّلذي ليس عنده من اجلّد والعمل حّتى ما عنده 
يؤخذ منه ألّنه ال يستعمله». ال ريب أّن هذا الفهم األصيل 
يهملوا  أن  من  الكنيسة  أعضاء  مينع  ال  املواهب  لشركة 
يستخدموها  أن  أيًضا  وإّمنا  وحسب،  ويدفنوها  مواهبهم 
بحسب مزاجهم أو تقديراتهم الّشخصّية، هؤالء يقول فيهم 
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املُعطاة  الّله  ِنَعَم  «يستعملون  إّنهم  باسيليوس:  القّديس 
لهم، ال ملجد الّله بل ألغراضهم اخلصوصّية: كمرضاة الّناس 

أو املجد الباطل، أو املكسب اخلسيس».
تتالقى اجلماعة املواهبّية لقاًء عضوًيا لدرجة أّنه ال يقدر 
أحد فيها أن يقول لآلخر «ال حاجة لي إليك»، وذلك أّن 
يتقّدس  أن  هي  الكنيسة  أعضاء  لترابط  األساس  القاعدة 
جميًعا  يخضعون  ما  في  آنًفا،  ذكرنا  كما  بالكّل،  الكّل 
لرأسهم اّلذي هو املسيح ملك املجد، وال جند أبلغ من كالم 
كورنثوس  كنيسة  إلى  األولى  رسالته  في  بولس  القّديس 
اجلسد  أن  كما  «ألّنه  الرّسول:  يقول  األمر،  هذا  لتوضيح 
هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكّل أعضاء اجلسد الواحد إذا 
إن  أيًضا..  املسيح  كذلك  واحد،  جسد  هي  كثيرة  كانت 
قالت الرِّجل ألّني لسُت يًدا لسُت من اجلسد. أفلم تكن 
لذلك من اجلسد؟ وإن قالت األذن ألّني لست عيًنا لست 
من اجلسد. أفلم تكن لذلك من اجلسد؟ لو كان كّل اجلسد 
عيًنا، فأين الّسمع؟ لو كان الكّل سمًعا فأين الّشم؟ وأّما 
اآلن فقد وضع الّله األعضاء، كّل واحد منها في اجلسد، كما 
أراد. ولكن لو كان جميعها عضوًا واحًدا، أين اجلسد؟ ال 
تقدر العني أّن القول لليد ال حاجة لي إليك، بل باألولى 
وأعضاء  ضرورية.  هي  أضعف  َتظهر  اّلتي  اجلسد  أعضاء 
اجلسد اّلتي نحسب أّنها بال كرامة نعطيها كرامة أفضل. 
واألعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل.. الّله مزج اجلسد 
ُمعطًيا الّناقص كرامة أفضل. فإن كان عضو واحد يتأّلم 
ُيكرَّم  واحد  عضو  كان  وإن  معه.  تتأّلم  األعضاء  فجميع 
املسيح  فجسد  أنتم  أّما  معه.  تفرح  األعضاء  فجميع 
وأعضاؤه أفراًدا» (12:12-27). وهذا، بكّل تأكيد، مينع 
مما  أخرى،  دون  موهبة  عينيه  في  حتلو  أن  من  كان  ا  ـً أّي
له  أعطيت  اّلتي  املوهبة  حتقير  ويستدعي  الوعي  يشوّه 
ا دنيويّني  بالّلهث وراء ما يظّن أّن له فيه مجًدا أو مكسًب
(راجع قّصة سيمون الّساحر في أعمال الرّسل 24-9:8).

اإلميان  حدود  في  ُتستخدم  املواهب  بأّن  القول  من  بّد  ال 
تنمو  وهي  الكنيسة،  يسودان  الّلذين  الرسولّي  والّتعليم 
باالشتراك في األسرار املقّدسة، وخصوًصا في األفخارستيا، 
وذلك أّن املؤمن اّلذي يدخل في حركة التجّدد، إذ يولد من 
اّلذي  فالرّوح  القداسة،  وعيش  األسرار  في  يتكامل  جديد، 
يبني في الّتاريخ جسَد املسيح هو يعطي املؤمَن احلّر بذار 

القداسة وُيعينه أن ينميها في كّل محّطات حياته.
احلقيقة  ملء  يسوع  املسيح  في  الّله  شعب  أُعطي  لقد 
اإللهّية وملء الوحدة بني الّناس والّله، وعلى اّلذين حملوا 
بذار هذا امللء أن يسعوا جاهدين إلى حتقيق الوحدة واحملّبة 
هو  القّدوس  فالّثالوث  األقانيم،  املثّلث  الّله  في  الّلتني 

الّصورة املُثلى والغاية األخيرة للكنيسة املواهبّية.
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وجبة  من  كثيرًا  أهّم  الّسحور  وجبة  إّن 
تناول  أّن  إذ  رمضان،  شهر  في  اإلفطار 
ذات  الّصيام  شهر  في  الّسحور  وجبة 
احلفاظ  منها:  عديدة،  صحّية  فوائد 
خالل  الّدم  في  الّسّكر  مستوى  على 
باجلوع  الّشعور  وتقليل  الّصيام،  فترة 
كما  رمضان،  نهار  أثناء  والعطش 
الّشعور  من  تقي  الّسحور  وجبة  أّن 
ومتنع  الّنهار،  طوال  واخلمول  بالكسل 

اإلحساس بالّصداع أثناء الّصيام.
تتحّقق  لن  الصحّية  الفوائد  تلك  لكن 
سحور  وجبة  تناول  حالة  في  إّال 
الواجب  الّشروط  هي  صحّية، فما 
توافرها في وجبة الّسحور حّتى تصبح 

الوجبة صحّية ومفيدة للجسم في شهر رمضان؟
 ∫…bF*« vKŽ WHOH)« WLFÞ_« ‰ËUMð

سهلة  املعدة،  على  خفيفة  أطعمة  على  السحور  وجبة  حتتوي  أن  يجب 
الهضم، وذلك حتى ال يصاب الصائم باضطرابات في اجلهاز الهضمي، 

ومن بني هذه األطعمة الّتمر واحلليب. 
فمن املعروف أّن الّتمر واحلليب من أكثر األطعمة اخلفيفة املستحّبة خالل 
شهر رمضان، لذا جند أّن أغلب وجبات الّسحور الصحّية حتوي على ذلك 
الّثنائي. وفي حالة عدم الرغبة في تناول احلليب، يكون كوب اللنب هو 

البديل األفضل للحليب على الّسحور.
 ∫t	«uH�«Ë  «ËdC)« s� —U¦	ù«

ال بّد من أن تكون اخلضروات والفواكه جزًءا من وجبة سحورك، فإلى جانب 
ّية اّلتي نحصل عليها من الڤيتامينات املتوافرة في اخلضار  القيمة الغذائ
والفواكه؛ فإّن تناول اخلضار والفاكهة في وجبة الّسحور يقّلل من الّشعور 
بالعطش أثناء الّصيام؛ كما أّنه ميأل املعدة ويعطي إحساًسا بالّشبع ويقّلل 

من الّشعور باجلوع في أثناء الّنهار.
 ∫rCN�« W¾ODÐ  U Ò¹uAM�« ‰ËUMð

يجب أن حتتوي وجبة الّسحور على النشوّيات، ألّن النشوّيات متّد اجلسم 
وجود  إلى  ننتبه  أن  يجب  ولكن  الّصيام،  أثناء  يحتاجها  اّلتي  بالّطاقة 
يزيد  الهضم،  سريع  بالّسكرّيات،  غنّي  أحدهما  النشوّيات؛  من  نوعني 
من  اآلخر  والّنوع  للّسحور،  مستحّب  غير  نوع  باجلوع، وهو  اإلحساس 
النشوّيات يحتوي على سّكر بطيئ الهضم، يقّلل الّشعور باجلوع، وهو 
الّنوع اّلذي ينصح بتناوله خالل شهر رمضان، ومن أمثلة تلك النشوّيات 
بتناول  ننصح  لذا  اخلبز،  الّسحور  لوجبة  تصلح  واّلتي  الهضم،  بطيئة 
ـ«توست»، ألّنه أخّف على املعدة أثناء الّصيام، مقارنًة  شريحة من خبز ال

بغيره من أنواع اخلبز األخرى.
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تزيد  اّلتي  األطعمة  تناول  عدم  الصحّية،  الّسحور  وجبة  شروط  أهم  من 
الكنافة  مثل  احللويات  منها  رمضان،  شهر  في  بالعطش  إحساسنا  من 
إلى  باإلضافة  املمّلح،  واجلنب  املخّلالت  مثل  املاحلة  واألطعمة  والقطايف، 
تلك  أّن  إلى  ذلك  ويرجع  والقهوة.  الّشاي  مّثل  للبول  املدرّة  املشروبات 
يجعلنا  مبا  فيه  املوجودة  املياه  من  اجلسم  تخليص  على  تعمل  األطعمة 
أي من تلك  تناول  بالعطش في نهار رمضان، لذا ننصح بتجّنب  نشعر 

األصناف على وجبة الّسحور.
 ∫—u×��« s� WŽUÝ bFÐ ¡U*« »dý

ال يفّضل شرب املاء أثناء تناول وجبة الّسحور، ألّن ذلك يعمل على تقليل 
تركيز العصارات الهاضمة، وبالّتالي يؤّدي إلى حدوث مشاكل في عملّية 
تناول  من  ساعة  بعد  بل  املاء،  شرب  بضرورة  اء  األطّب ينصح  لذا  الهضم؛ 
وجبة الّسحور، لضمان عدم حدوث  اضطرابات في اجلهاز الهضمي أثناء 

الّصيام. 
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الفضيل  رمضان  شهر  يحّل  أن  ما  عام،  كّل  في  كما 
االنتاجات  روائع  أتابع  البيت،  حبيس  نفسي  أجد  حتى 
االنتاجات  من  الزخم  هذا  ّية،  العرب الدرامّية  التلفزيونية 
الّتلفزيونّية الّضخمة املتنوّعة واملثيرة. وما ميّيز اإلنتاجات 
الدرامّية هذا العام، أّنها تقّدم لنا أكثر من إنتاج يتطرّق 
لألوضاع العصيبة اّلتي ميّر بها العالم العربّي، والتحوّالت 
ّية  العرب األقطار  في  الّدائرة  والّصراعات  واملذهلة  الّسريعة 

عاّمة، وسوريا خاّصة. 
من ضمن هذه الروائع الدراما الّسورية «سنعود بعد قليل» 
بطولة الفّنان السوري العبقري دريد حلام، لكاتب الّسيناريو 
رافي وهبي، إخراج الليث حجو، ويشارك تشارلي تشاپلن 
الّدراما  جنوم  من  كوكبة  املسلسل  هذا  بطولة  في  العرب 
معمار،  سالفة  خّياط،  باسل  مثل:  واللبنانّية،  الّسورّية 
قصّي خولي، عابد فهد، نادين الراسي، تقال شمعون، كنده 

علوش وتولني البكري. 
حيث  لبنان،  في  املسلسل  هذا  أحداث  معظم  تدور 
يستعرض معاناة  الّنازحني الّسوريني الذين غادروا وطنهم 
آمًنا  مكاًنا  لبنان  من  ليّتخذوا  األحداث،  بسبب  سوريا 
خالل  من  الّدامي،  الّداخلي  االقتتال  ويالت  من  يحميهم 
قّصة ستة أشقاء ووالدهم جنيب (الذي يؤديه املمثل دريد 
دمشق  في  مبنزله  لوحده  العيش  في  يستمّر  الذي  حلام)، 
رغم اندالع احلرب فيها، بينما  أفراد عائلته يغادرون دمشق 
وعيونهم  مشاعرهم  لكن  بأجسادهم  لبنان  في  فيقيمون 
فيعيشون  سوريا،  الوطن  في  األحداث  تتابع  وآذانهم 
يرصد  الدرامي  اإلنتاج  هذا  ساكنيها.  من  أكثر  سوريا 
األزمة الّسورية من زاوية إنسانّية، فنجد البائع الّدمشقي 
أسرته  أفراد  عن  بعيًدا  منزله،  في  وحيًدا  يبقى  اّلذي 
يجالس  كيف  الّثورة  يساند  الذي  اجلار  وجند  النازحني، 
السياسي  نقاشهم  يتحّول  وكيف  الّنظام  يدعم  اّلذي  جاره 
اإلنساني إلى لعبة «شيش بيش». وكيف عندما تلتقي 
األول  الّسؤال  أمده،  طال  فراق  بعد  عشيقها  مع  امرأة 
الّثورة؟  أم  الّنظام  مع  َمن،  مع  أنت  عليه  تطرحه  الذي 
هذا الشرخ املؤلم احلاصل في شريحة الّشعب الّسوري، يحتّل 
ّيته  بإنسان املذهل،  الدرامي  اإلنتاج  هذا  في  كبيرًا  زًا  حّي
املنبعثة من قلب املأساة والّدمار. دريد حلام يستميت في هذا 
املسلسل وبأسلوب دونكوشوتي، وببراءة طفل لرجل يرفض 
سوريا  أّن  جديد،  من  األمل  لبعث  محاولة  في  يشيخ،  أن 
ال تزال تنبض باحلياة رغم هذه الغيمة، ويا ليتها غيمة 
اليوم،  سوريا  على  ّية  ببكائ أشبه  املسلسل  هذا  بالفعل. 
وحنني لسوريا األمس، أّما سوريا الغد فلم نفلح من خالل 
املسلسل أن نحّدد مالمحها، فالغد قامت، غامض ومجهول.   
في  األحداث  من  مختلفة  مواقف  عرض  حاول  املسلسل 
سوريا، فهنالك من يدعم الّنظام ويؤّيده، وهنالك من يؤّيد 
الّثورة ويدعمها، فكيف جنح مسلسل «سنعود بعد قليل» 
أن يجمع كّل هذه الّتناقضات واآلراء بهذه العفوّية، وكأّنه 
لنا  يثبت  أن  يريد  وكأّنه  الّنقاط،  بني  نسير  أن  بنا  يريد 
فعله.  السياسة  تستطيع  ال  ما  يفعل  أن  ميكنه  الفن  أّن 
وبالّتالي ميكننا أن نقولها وبصوت عاٍل أّن هذا املسلسل 
جنح في تصوير الّشارع الّسوري بصدق وعّبر عّما يدور في 
فؤاد كّل مواطن سوري حقيقي، كّل من يحب وطنه سوريا، 

أّننا سنعود بعد قليل. 
وهنا أريد التطرّق إلى اختيار ُعنوان املسلسل، إّنه اختيار 
ذكي بامتياز، فنجح هذا العنوان أن يقول لنا الكثير، إّن 
سوريا ستعود إلى وضعها كما كانت، وهنا ال ُيخفى على 
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سوريا  مواطني  لدى  الّناس،  لدى  األمل  زرع  محاولة  أحد 
ُمتحى.  لن  وتاريخها  بحضارتها  سوريا  أّن  سوريا،  ومحّبي 
سنعود بعد قليل، سيعود الّنازحني من سوريا إلى وطنهم 
بعد انفراج األزمة. سنعود بعد قليل، وهنا االختيار الّذكي 
برنامج  وكّل  مسلسل  كّل  على  ينطبق  أن  ميكن  والذي 
الّشاشة  على  الكلمات  هذه  كتابة  ميكن  حيث  تلفزيوني، 

بعد كّل فاصل إعالني.     
مسلسل  هو  ملتابعته  شّدني  الذي  الّثاني  املسلسل  أّما 
«العرّاف» بطولة الّنجم عادل إمام، كيف ال أتابعه والنجم 
الّالمع عادل إمام عوّدنا في رمضان من كّل عام أن يفاجئنا 
بإنتاج درامي مثير، فلم نكد ننسى مسلسله اّلذي قّدمه 
لنا في شهر رمضان في الّسنة املاضية «فرقة ناجي عطا 
الّله»، حيث قّدم لنا شخصّية ضابط مصري متقاعد يعمل 
بالّسفارة املصرية في تل أبيب يقرر االنتقام من إسرائيل 
من  املرّة  هذه  يفاجئنا  حّتى  بنوكها،  أحد  سرقة  خالل  من 
خالل مسلسله «العرّاف» بشخصّية نصاب محترف يتنقل 
كبار  على  باالحتيال  يقوم  حيث  ألخرى،  محافظة  من 
رجال األعمال في مصر، ولم تسلم حّتى الّدوائر الرسمية 
والوزارات املصرّية من شّر مكائده وخدعه. فهو يتنقل من 
ليمارس  شخصية  ينتحل  أخرى،  شخصية  إلى  شخصية 
الّنصب على الناس، وما أن يحّقق مراده حّتى جنده ينتحل 
شخصّية أخرى ومبكان آخر وبسرعة مذهلة.  فمن لواٍء في 
مباحث األموال العاّمة إلى رجل أعماٍل ثري من بور سعيد، 
إلى  املنصورة،  مدينة  في  صيته  ذاع  معروف  طبيب  إلى 
سفيٍر مرموق في وزارة اخلارجّية.. سلسلة من الّشخصيات 

املثيرة يقّدمها لنا عادل إمام في هذا املسلسل. 
الكبير  الّتشابه  والّدهشة،  للّنظر  امللفتة  املفارقات  ومن 
بني الظروف احمليطة بشخصّيتي «العرّاف» (عادل إمام) 
فكالهما  مرسي،  محّمد  املخلوع  مصر  جمهورّية  ورئيس 
املناصب  أرفع  تقّلد  وكالهما  الّسجون،  فتح  من  استفاد 
السياسّية، وبهذا من املتوّقع أن يثير هذا املسلسل اجلدل 
الكبير، خاّصًة أّن «العرّاف» كان من بني املسجونني قبل 
الّثورة، إّال أّنه متّكن من الهروب من السجن خالل األحداث 

التي واكبت الّثورة. 
يشارك النجم عادل إمام في بطولة املسلسل الّنجم حسني 
رامي  ابنه  اإلخراج  مهّمة  ويتوّلى  املمّيز،  بحضوره  فهمي 
إمام؛ ويضم هذا اإلنتاج الّتلفزيونّي الّضخم كوكبة من جنوم 
عبد  شيرين،  زكرّيا،  طلعت  املصرّية:  والكوميديا  الدراما 
الرحمن أبو زهرة، صفاء الّطوخي، نهال عنبر، رشا املهدي، 
محّمد  احلافظ،  عبد  محّمد  فلوكس،  أحمد  أمين،  ريهام 

الشقنقيري، وآخرون.
يعتبر هذا اإلنتاج الّتلفزيوني الدرامي مبثابة العودة الّثانية 
للفّنان عادل إمام إلى الّتلفزيون للعام الّثاني على الّتوالي 
محاولة  اآلخر  هو  املسلسل  وهذا  الّنجوم،  من  نخبة  مع 
لتناول األحداث احلاصلة في احلياة املصرّية، قبل ثورة 25 
في  اخلوض  دون  ومن  كوميدّي،  إطار  في  وبعدها،  يناير 
متاًما  السياسّية،  الّنواحي  على  الّتركيز  أو  الّتفاصيل 
كما حصل في مسلسل «سنعود بعد قليل» في محاولة 
تناول أحداث األزمة الّسورية من دون اخلوض في الّتفاصيل 

والتمركز باجلانب اإلنساني. 
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حني بادر العب كرة القدم احليفاوّي محمود عّباس إلقامة دوري كرة 
قدم مصّغرة خالل شهر رمضان الفضيل، لن يتوّقع أّنه سيحظى 

إلقبال جماهيرّي كبير، ولتجاوب من قبل سّكان مدينة حيفا.
حيث ال يقّل عن 300 متفرّج حضروا إلى ملعب «بيت الكرمة»، 
يوم الّثالثاء األخير، ملتابعة أمسّية املباريات الّساخنة واحلماسّية، 

ولتشجيع الفرق الرياضّية. 
وعن هذا اإلقبال الكبير قال عّباس: «لقد تفاجأت من األصداء اّلتي 
انتشرت حول هذا الّدوري، واّلذي كانت صحيفة «حيفا» أّول وأدّق من 
نقل اخلبر، حيث أصبح هذا احلدث الهام حديث الّساعة بني الّشباب 
احليفاوّيني في كّل مكان، وعلى شبكات الّتواصل االجتماعّي! إّن 
اإلقبال اجلماهيرّي الكبير يثبت أن جمهورنا متعّطش لكرة القدم 

احمللّية، وألطر رياضّية  أخرى، جتمع الّشباب».
من  أحياًنا  تخلو  ال  القدم  كرة  مباريات  «ولكن  عّباس:  وأضاف 
املباريات  أمسّية  ففي  الّالعبني؛  بني  املشحونة  واألجواء  املشاجرات 
يهّدد  كاد  متنافسني  فريقني  بني  املنشاوات  بعد  جرت  األخيرة، 
استمرارّية الّدوري، إّال أّنه في نهاية املطاف، ّمت عقد راية صلح بني 
الفريقني، والبقاء على الدوري حسب البرناَمج املخّطط؛ مع التأكيد 
على أّن جميع املشاركني سيحافظوا على الرّوح الرياضّية واألخوّة 

حّتى نهاية الّدوري».

وأّكد عّباس: «لقد أعدت الّنظر فعًال بإمكانّية إلغاء الّدوري بسبب 
الّشجار، لكن حني رأيت االهتمام اجلماهيرّي الكبير وكثرة الّطلبات 
ا لطلب الغالبّية،  ـً ّي باستمرار الّدوري، اخترت املُضّي والرضوخ إيجاب
كي نعطي خالل الّدوري فرصة حملاربة العنف؛ ويجب أّال ننسى أّن 
أحداث العنف في مباريات كرة القدم جتري على أعلى املستويات 
وفي دورّيات أوروپّية محترفة، ولكن هذا ال يبرر أعمال العنف بتاًتا».
ا كان فريق  ـً ّي أّما بالّنسبة للمباريات اّلتي جرت، فالفريق املتفوّق حال
«كولو كولو» اّلذي يترأس املجموعة، بعد أن حّقق انتصارين ُمقنعني 
(4-0) على فريق «ڤودافون»، و(3-1) على فريق «دي لوكو».

وعن مستوى األداء حّدثنا عّباس قائًال: «كالعب في الدرجة العليا، 
أعترف بأّن مستوى كرة القدم في الدوري عاٍل جًدا.. فبغض الّنظر 
عن ُهوّية الفريق اّلذي سيتوّج بطًال للدوري، أعتقد أّن كّل املشاركني 

واملساهمني في إجناح هذا املشروع هم الفائزين احلقيقّيني».
واختتم محمود عّباس حديثه قائًال: «عبر صحيفة «حيفا»، ذات 
وأصحاب  األعمال  رجال  أناشد  املصداقّية،  وصاحبة  الواسع  املنبر 
ولتشجيع  الفرق  ولدعم  املباريات  ملتابعة  يأتوا  أن  التجارّية  احلال 
الفكرة، فالدعم املتواصل سيساعدنا على مواصلة املشوار وإقامة 

هذا الّدوري في كّل عام خالل شهر رمضان املبارك».
©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB
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برشلونة  (مهاجم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  الّنجم  صرح 
سيلڤا،  دا  نييمار  الفريق  في  اجلديد  زميله  بأّن  اإلسپاني)، 
شخص جّيد، ولن يواجه مشكلة في التأقّلم مع باقي زمالئه 

في الفريق.
وخالل مؤمتر صحافّي، عقد يوم األربعاء، بعد الّتدريب الّثاني 
قال  اجلديد،  الكروّي  للموسم  استعداًدا  برشلونة  أجراه  اّلذي 
ميسي بأّنه ال يتوّقع حدوث مشاكل في الّتفاهم مع البرازيلّي: 
جًدا،  كبير  العب  فهو  امللعب،  في  تأثيره  يظهر  أن  «نتمّنى 
كما أّنه متأّلق في املراوغات الفردّية، وهذا ما سيصنع الفارق».
كبار  العبني  يضّم  فريق  إلى  انضّم  نييمار  أن  أضاف  كما 
مشكلة         سيواجه  أّنه  أعتقد  «وال  أيًضا  جّيدون  أشخاص  وهم 

في الّتأقلم».
أفاد  املقبل،  الكروّي  املوسم  خالل  لتحقيقه  يطمح  ما  وحول 
ميسي بأّن لديه طموحات كبيرة يعمل على حتقيقها مع فريق 
«بارسا» كالعادة، «وآمل أن أقوم باألشياء على نحو جّيد من 

أجل حتقيق أهداف الفريق».
ومن ناحية أخرى كشف النجم األرجنتيني أّنه ال يفهم أي شيء 
على  يعتمد  لذا  الّضرائب،  من  بتهرّبه  املتعّلقة  املشكلة  حول 

احملامني في هذا الصدد.
وأشار إلى أّنه يشعر بالّطمأنينة الّشديدة ألّنه بعيد عن هذا 
األمور  ّية  مسؤول يتوّلون  مستشارين  هناك  ألّن  نظرًا  األمر، 
بالتهرّب  معه  املّتهم  والده،  وثقة  بثقته  يحظون  وهم  ّية،  املال
من الّضرائب بقيمة أربعة ماليني يورو، خاّصة بحقوق الّالعب 

ّية. ّية عن سنوات 2007 و2008 و2009 املال الدعائ
الّسابق  املدرّب  بني   - ًيا  حال  - الّدائر  باخلالف  يتعّلق  وفيما 
لبرشلونة بيب چوارديوال، واحلالي تيتو ڤيالنوڤا، يرى ميسي 
أّنه أمر يخّصهما وحدهما وال ينبغي التدخل فيه «فكالهما 

قال ما يوّد قوله، وهما فقط من يعرفان حقيقة ما حدث».
وعاد ميسي للحديث عن املوسم الكروي اجلديد حيث يعتقد 
أّن «بايرن ميونخ» األملاني سيكون أكبر منافس لفريقه السيما 
وأّنه فاز بدوري األبطال األوروپي خالل املوسم املنصرم، كما أّنه 

سيصبح أقوى بعد توّلي چوارديوال تدريبه.
كما يرى الّنجم األرجنتيني أّن «ريال مدريد» سيكون منافًسا 
الّالعبني  ولكبار  كبير  كناٍد  حلجمه  نظرًا  لبارسا،  جًدا  ا  ـً قوّي
لقب  على  املنافسة  أّن  ًنا  ّي مب صفوفه،  بني  يضّمهم  اّلذين 

ا أمام «ريال». «الليچا» سيكون صعًب
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ّية.  ستبلور مشاريع فكرّية أو ثقافّية أو كتاب
تتأّثر جًدا في هذه الفترة باملاضي، وقد تلعب 

ا في حياتك. ـً أحداث من املاضي دورًا هاّم

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

بشكلك  وتهتم  ا  ًب ومتقّل ا  ـً مزاجّي تبدو 
ومظهرك، وقد يتحّدث عنك الّناس لسبب أو 

ا. ـً ّي ا ما يكون سلب آلخر، وغالًب

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تخوض مواضيع غنّية جًدا، تتعّلق بواجباتك 
مناسبة  غير  الفترة  هذه  وأموالك.  وأعمالك 

للرومانسّية، وقد تتعرّض لوعكة صحّية.

�ÊU�d (22 حزيران - 22 متوز)«

تراهن على شراكة جديدة أو تدافع عن قضية 
األقدار  متحّدًيا  نفسك،  من  واثًقا  وتظهر 

واخلصوم؛ وقد تطرق باب املستحيل!

»_�b (23 متوز - 22 آب)

بعض  تعيش  أو  ضائعة،  أوراق  عن  تبحث 
البلبلة، أو تّتهم َمن حولك بإخفاء معلومات 

يجب أن تعرفها، ولكنك لن تفلح.

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

واالستحقاقات  املطّبات  بعض  من  احذر 
ببعض  وتشعر  حتّديات  تطرح  وقد  الصعبة؛ 

اإلزعاج، وستضايقك وجهة نظر جديدة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

ًيا أو حكومًيا أو إدارًيا،  تناقش إجراًء قانون
وقد تخرج بحلول أو قرارات مهمة. هذه الفترة 

مهمة ولكّنا حرجة كذلك.

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

هناك قرارات وتعديالت في حياتك العائلّية 
أو املهنّية. ستشتبك مع الّشريك أو تعيش 

عزلة، وستحافظ على سّر كبير.

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

ًدا وال  حاول أن تنجز أعماًال عالقة. حّضر جّي
تلعب  ال  متسرّعة.  بطريقة  مشروعك  تبدأ 

دور الضحّية وال تعامل الغير باستهتار.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

ال تّتخذ قراراتك اآلن، وأّجل كل لقاء أو مبادرة 
وال  احلياد  على  قف  أكثر.  أو  أسبوع  إلى 

تبدي رأيك مبا يدور حولك، فاجلّو مشحون.

»)u� (19 شباط - 20 آذار)

بني  تبرز  اّلتي  الّصغيرة  العراقيل  من  انتبه 
احلني واآلخر، وأّجل قراراتك. قد قد بضغوطات 

في هذه الفترة أو بعجز وتراٍخ.

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

تفّكر باسترجاع حرّيتك، وتسعى إلى ذلك. 
قد تصطدم ببعض املشاكسني أو تطرأ ظروف 
متنعك من مواصلة أحالمك وتقّيد مشاريعك.

رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)  Æœ�Í—U� qOL (مدير قسم ال

1

يافا، وزارة السياحة وسلطة اآلثار بأعمال  بدأت بلدّية تل أبيب – 
سليمان»،  «سبيل  باسم  أيًضا  واملعروف  احلائط،  سبيل  ترميم 
املالصق حلائط جامع احملمودّية في شارع رسالن في يافا. في القريب 
العاجل، وبعد إمتام أعمال الّصيانة، سيتمّكن املارّة من إرواء ظمئهم 

باملكان، متاًما كما في الّسابق!
jzU(« qO³Ý Ë√ ÊULOKÝ qO³Ý

اسُتعمل سبيل احلائط كمصدر مياه الّشرب لزوّار البلدة القدمية في 
يافا، متاًما قبل دخولهم املدينة اّلتي كانت ُمحاطة باألسوار. ووفًقا 
ملا يعتقده باحث اآلثار يوآڤ أربيل (اّلذي يدير احلفرّيات األثرّية من 
قبل سلطة اآلثار)؛ فقد صرّح في حديث معه عن الّسبيل قائًال: «عام 
1803 بدأت في يافا فترة حكم محمود آغا أبو نبوت، اّلذي كان 
حاكًما نشيًطا، وضع نصب عينيه هدًفا رئيًسا، وهو ترميم املدينة، 
بعد الّدمار اّلذي أصابها بسبب احتالل ناپليون، وأيًضا في أعقاب 
الّنزاعات اّلتي جرت بني الضّباط العثمانّيني بعد انسحاب ناپليون. 
الرئيسّي  واملدخل  الّسور  ترميم  بها:  قام  اّلتي  األعمال  بني  ومن 

الوحيد اّلذي كان في اجلزء الّشرقّي منها.
«سبيل احلائط» (سبيل سليمان) اّلذي ُبني عام 1810، هو جزء من 
مدخل املدينة، طرأت عليه تغييرات جذرّية في منتصف القرن الّتاسع 
عشر إثر هدم جزء من الّسور. ولبناء الّسبيل استعمل البّناؤون حجارة 
األعمدة  العارضات،  استعملوا  كما  الّلون،  وبيضاء  حمراء  كلسية 
زًا ومختلًفا عن املواقع  واألسس املصنوعة من الرّخام. وكان الّسبيل ممّي
مدينة  زار  َمن  كّل  أنظار  وجلب  وجماله،  بحجمه  يافا،  في  األخرى 
باملاء،  املارّة  حاجة  إلمداد  الّسبيل  وظيفة  إلى  إضافًة  آنذاك.  يافا 
ّي.  فقد كان رمزًا لقوّة الّسلطة العثمانّية ولتخليد ذكر احلاكم احملّل
الكتابات املنحوتة على الّسبيل تشمل مقطوعات دينّية وأشعارًا، 
محمود  الّسلطان  العثمانّي  احلاكم  اسم  على  أيًضا  تشمل  وهي 
الّثاني، اّلذي بنى الّسبيل خالل فترة حكمه واسم احلاكم أبو نبوت. 
أّنه  احملتمل  من  حيث  سليمان،  اسم  الكتابات  من  واحدة  وتذكر 
يخّلد  النقش  أّن  احتمال  وثّمة  آنذاك)،  البالد  باشا (حاكم  سليمان 
الّسبيل  يشبه  املعمارّي،  والفّن  للّشكل  ووفًقا  الّسبيل.  باني  اسم 
اّلذي  املهندس  يكون  أن  احملتمل  ومن  اسطنبول؛  في  مماثلة  مرافق 

خططه أُحضر خّصيًصا لهذا الهدف.
jzU(« w� …b¹bł WÐU²	 vKŽ —u¦F�«

خالل أعمال ترميم وصيانة «سبيل سليمان» ّمت العثور على كتابة 
حجر  من  لوح  من  جزئني  على  منحوتة  قبل،  من  معروفة  تكن  لم 
ا،  رخامّي؛ يعود تاريخها - كما يبدو - إلى القرن 14 ميالدّي تقريًب
أي فترة حكم املماليك للبالد. (يقّدر الباحثون تاريخ املقطوعة ما 
بني املنتصف الّثاني للقرن الّثالث عشر ميالدّي وحّتى تاريخ أقصاه 

العام 1516 ميالدّي). 
عليها  ُعثر  اّلتي  الكتابة  بني  عالقة  أّية  هنالك  ليس  يبدو  وكما 
ومبنى الّسبيل؛ فقد ُدمجت املقطوعة في القسم العلوّي من احلائط 
خالل بنائه، وهي مقلوبه (إلى األعلى)، أي أّنها كانت بعيدة عن 
أنظار املارّة. بهذا الّشكل وعلى الرّغم من أّنها كانت مكشوفة أكثر 
من ِمائتي عام، لم يكن باإلمكان مشاهدتها من الّشارع، وبقيت غير 
معروفة حّتى ّمت بناء السقالة بهدف أعمال الّصيانة في أّيامنا هذه. 

برواز  داخل  جزئني  من  الكتابة  تتأّلف 
موشيه  الپروِفسور  أقوال  ومبوجب  مزخرف. 
واّلذي  العبرّية/القدس)،  (اجلامعة  شارون 
ّية،  قرأ الكتابة، فإّنها مكتوبة بالّلغة العرب

ومضمونها يذكر بناء جامع فخم بيد موّظف حكومّي محلّي إبان 
فترة احلاكم املصري امللك الّظاهر (املسّمى أيًضا امللك الزاهر) سيف 
الّدين برقوق، اّلذي حكم بني األعوام 1382م و1389، وأيًضا بني 
األعوام 1390م و1399م. املقطع املكشوف هو جزٌء واحد من الكتابة 
فقط، إذ أّنها قطعت بيد بّنائي الّسبيل، بينما ّمت دمج باقي أجزاء 
املقطوعة املكتوبة في داخل احلائط بني احلجارة عند بّنائي الّسبيل.

ووفًقا ألقوال الباحث د. يوآڤ أربيل (سلطة اآلثار): «لم تكن يافا 
مدينة مسكونة في نهاية القرن الرّابع عشر ميالدّي؛ من هنا، فإّن 
االحتمال ضئيل جًدا بأّن القصد منها هو بناء جامع في يافا. تذكر 
املصادر الّتاريخّية أّن غالبّية قطع الرّخام واحلجارة للبناء بعد انسحاب 
ناپليون، جلبها أبو نبوت من آثار عسقالن وقيسارية، إّال أّن تلك املدن، 
أيًضا، ُهدمت بيد املماليك قرابة ِمائة عام قبل بداية حكم برقوق. 
من هنا فإّنه ليس من احملتمل بناء جامعة في واحدة من تلك املدن. 
كما أّننا ال نزال جنهل مصدر الكتابة وموقع اجلامع املذكور فيها».

rO�d²�«Ë W½UOB�« ŸËdA�

ا،  تصل تكلفة أعمال صيانة الّسبيل ُقرابة 350 ألف شاقل تقريًب
وهي تشمل صيانة احلائط وتنظيفه، احلوض وحنفّيات املاء، وإعادة 
إستعمالها من جديد. كما يشمل طاقم العاملني على صيانة الّسبيل 
واملمّيز،  الرقيق  احلجر  أنواع  في  مخّتصني  خبراء  اآلثار،  سلطة  من 
والكتابة.  الزخرفات  الّسقف،  الواجهة،  صيانة  على  يعملون  وهم 
صيانة سبيل احلائط هو جزء من املخّطط ملشروع تطوير الّسياحة في 
يافا؛ بدأ املشروع قبل عشرة أعوام وّمت االستثمار فيه نحو ِمائة مليون 
شاقل، بالّتعاون بني بلدّية تل أبيب – يافا ووزارة الّسياحة. خالل شهر 
تشرين الّثاني/نوڤمبر عام 2011 أنهت بلدّية تل أبيب ترميم شارع 
رسالن في يافا بتكلفة 11 مليون شاقل، حيث شمل املشروع آنذاك 
صيانة سبيل تاريخّي آخر، هو «سبيل أبو نبوت». ضمن مشروع 
ترميم الّشارع ّمت تبديل الُبنى التحتّية، ووضع شبكة مياه وكهرباء 
جديدة حتت األرض. كما ّمت رصف الّشارع ببالط خاّص مصنوع من 
احلجر الّطبيعّي. وّمت على الّشارع استرجاع منوذجّي للّسور الّتاريخّية، 
القدس. باب  منها  جزء  يعتبر  واّلتي  القدمية،  يافا  أحاطت  اّلتي 

ُعثر  كما  الكتابة  ّسبيل؛ (2)  ال املرفقتان: (1)  الصورتان 
تصوير:  من  ّسبيل. (الّصورتان  ال حائط  في  مدموجة  عليها 

نيكي داڤيدوڤ/سلطة اآلثار).

2
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2/حّبتان كبيرتان من الفليفلة احلمراء احللوة.

2/حّبتان كبيرتان من الفليفلة الصفراء احللوة.

2/حّبتان كبيرتان من الفليفلة اخلضراء احللوة.

10 حّبات صغيرة من الفلفل األخضر غير احلار.

10 حّبات صغيرة من الفلفل األحمر غير احلار.

2/حّبتان كبيرتان من اخليار.

2/حّبتان كبيرتان من اجلزر.

1 حّبة متوّسطة احلجم من الّشومر.
1 قطعة من اخلّس الّصيني.

20 حّبة بندورة صغيرة احلجم (شيري).

20 حّبة فقع طازج، متوّسطة احلجم.

1 كرفس.

∫…uA(« d|œUI�

©WM�K« …uA�®

1 كوب من اللبنة.
ربع كوب من النعناع املفروم.

2 إلى 3 مالعق كبيرة من الزعتر بالّسمسم.
4/1 كوب نعناع مفروم خشن

3-2 ملعقة كبيرة زعتر بالسمسم

©6'« …uA�®

1 كوب من اجلنب األبيض (مفّتت)
ربع كوب من البقدونس املفروم.

1 حّبة كبيرة من البندورة (مفرومة ناعًما).
1 ملعقة صغيرة من الّشطة املجروشة.

©‰œd)« …uA�®

1 كوب من اجلنب الكرميي الّلني.
1 ملعقة كبيرة من اخلردل السائل.

1 ملعقة كبيرة من الّشطة الّسائلة.
1 ملعقة صغيرة من الّشطة املجروشة.

1 ملعقة صغيرة من الپاپريكا.

©Êu�ö
Ò

�« …uA�®

1 كوب من اجلنب الكرميي الّلني.
100 غرام من الّسالمون املدّخن.

1 ملعقة كبيرة من الّشطة الّسائلة.
2 إلى 3 مالعق صغيرة من بيض الّسمك (الكاڤيار).

1 رّشة صغيرة من الفلفل األسود.

 ∫dOC��« WI|d�

نقّطع الفلفل احللو إلى أنصاف أو أرباع (حسب الرغبة)؛ ونتخّلص 
من البذور فيها.

نقّطع حّبات اخليار واجلزر (حسب الرغبة) إلى قطع بطول 1 إلى 2 سم.
لنشّكل           اجلزر  لّب  من  نتخّلص  اخلضروات  مقورة  باستعمال 

أكواًبا صغيرة. 
نقّطع حّبات البندورة إلى أنصاف.

نتخّلص من أعناق (أطراف) الفقع (املشروم/الفطاريش). 
ا. نقّطع الكرفس إلى أعواد بطول 4 إلى 5 سم تقريًب

والزعتر؛  الّنعناع  الّلبنة،  نضع  عميق  طبق  في  اللبنة):  (حشوة 
وباستعمال ملعقة لدائنّية (پالستيكّية) عريضة نقّلب املواد إلى 

ًدا. أن تختلط جّي
البندورة  البقدونس،  اجلنب،  نضع  عميق  طبق  في  اجلنب):  (حشوة 
ًدا.  والّشطة؛ وباستعمال شوكة كبيرة نقّلب املواد إلى أن تختلط جّي
الّشطة  اخلردل،  اجلنب،  نضع  عميق  طبق  في  اخلردل):  (حشوة 
لدائنّية  ملعقة  وباستعمال  الّسائلة؛  والّشطة  الپاپريكا  املجروشة، 

ًدا. (پالستيكّية) صغيرة نقّلب املواد إلى أن تختلط جّي
(حشوة الّسلمون): في طبق عميق نضع اجلنب، الّسالمون، الّشطة 
نقّلب  عريضة  (پالستيكّية)  لدائنّية  ملعقة  وباستعمال  والفلفل؛ 

ًدا. املواد إلى أن تختلط جّي
نحّضر طبَق تقدمي واسع. 

تناسق  مراعاة  مع  الرّغبة،  حسب  اخلضروات  في  احلشوات  نوزّع 
بحشوة  احملّشوة  اخلضروات  نزّين  البعض.  بعضها  مع  املذاقات 

الّسالمون بالكاڤيار.
نقّدم مقبالت اخلضروات إلى جانب البسكويت املالح أو اخلبز احملّمص.

…  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI�√

1. سياسي سوڤييتي راحل - نوتة موسيقّية.
2. عاصمة إفريقّية - رف.

3. تعالج وتزاول - حرف جر.
4. مدينة صينّية - محسن.

5. أرشد - من أبناء نوح.
6. للندب - مجمع مائي كبير.
7. صاحب - صنم (معكوسة).
8. إله فرعوني - اسم موصول.

9. مقّدم - دهر - قاعدة.
ّية (معرّفة). 10. من أحياء حيفا العرب

∫ ÒÍœuLŽ

1. مرفأ أمريكي في ميريالند.
ّية - متشابهان. 2. عاصمة أوروّپ

3. يدعم - من الّتوابل.
4. ظلم - حاذق.

5. نفوز - ود.
6. للنداء - العب كرة قدم كولومبي.

7. اسم علم مؤّنث - ثمار الكرم.
8. شرع - لّني.

9. حرب - ما تنتجه األرض من غذاء.
10. شاعر من العصر العّباسي.
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 ÍbO�uJ�« sA	_« rKO� »UF�√

Despicable Me 2
“b�U½Ëb	U� w� Êü«

 W³Ýu;«  sAOLO½ô«  rKO�  »UF�«  “b�U½Ëb	U�  w�  jI�Ë  Êü«

 qLAð  ÆqO�  wÐU¼  W³łË  q	  l�   Ÿ“uð   Despicable Me 2
ÆrKOH�«  UOB�ý s� WHK²�� »UF�√ 10  WŽuL−*«

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q	 l� Despicable Me 2  »UF�√ Êü« «uFLł«

   WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
 wÄU¼ò W³łË q	 l� “b�U½Ëb	U�  ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®                                                                      ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š åqO�

 ôUH²Š« w� q�Uý 5¹ö� 7 dL¦²�²Ý Â—U� dÄuÝ

WJ³AK� W¹uM��« nOB�« WKLŠ∫Summer Sale 

  U¾�  ¨fLA�«  s�  W¹U�u�«   U−²M�  nK²��  vKŽ  iOH�ð  40%
 U−²M*«   «dAŽ  vKŽ  iOH�ð  rzU��Ë  ÃÆ‘  10  ?Ð   U−²M*«

 nOB�«   öLŠ  ‰UH²Š«  ¨Summer Sale   ôUH²Š«  w�  q�Uý  5¹ö�  7  dL¦²�²Ý  Â—U�  dÐuÝ

 w�  U−²M*« nK²�� vKŽ  öLŠ szUÐe�« vKŽ WJ³A�« ÷dF²Ý tML{Ë Â—U� dÐu�K� ÍbOKI²�«

 ?Ð  U−²M*«  U¾� Â—U� dÐuÝ w� ŸU³²Ý 18.7≠29.7 5Ð ÆV¹dI�« dNA�« WKOÞ  u½U(« ÂU��« W�U	

 Ÿu³Ýô« W¹UN½ n×
 w� UNF¹“uð r²OÝ w²�«  öL(«  «dA½ w� «c¼ v�« W�U{« ÆjI� ÃÆ‘ 10
 W¹Ëb¹ W�öŠ …dHý b¹öÇËdÄ XOKOł ∫ U−²M*« qLAð iOH�ð rzU�� 5 szUÐe�« vKŽ ÷dFÔ²Ý

 ÊUÝ UOçO½ ¨  ÃÆ‘ 16.99  » WOŽUÐ— W¾³Fð W³Þ— q¹œUM� fOžU¼ ¨ÃÆ‘ 99.99  » WO½ULŁ W�“—

 WOJOÝö	 W�“dÐ X³²�« ÍUý ¨ÃÆ‘ 29.99» SPF30  e½ËdÐ & fJðËdÐ Ë« ÍœUŽ W¹U�Ë VK×²��

ÆÃÆ‘ 156.99 s� ôbÐ ÃÆ‘ 39.99» qłdK� ÍdáÝ X½«—œu¹œ w�uð ÆÃÆ‘ 34.99 »

 ¨n¹ô ∫fLA�« s� W¹U�u�«   U	—U� vKŽ 40%  WLOIÐ iOH�ð WJ³A�« ÷dF²Ý «c¼ v�«  W�U{«

ÆUOçO½Ë œ—UÇ 5JÝ d̈AO� Æ—œ

∫ÃÆ‘ 10 WLOIÐ  U−²M* Ã–U/

 qK� 500 VOÞd²�UÐ wMž ÊuÐU
 ‰√ uKÐ qOL	 dAO� Æ—œ ™ Â«dž 100 qHDK� włöŽ r¼d� n¹ô ™

 Íb½UÝ ™ qK� 750  wK−K� ÊuÐU
 íO�u*UÄ ™ Wellness  WŽuL−� s� ÕU³B�« »u³Š n¹ô ™

 Ÿ«u½«  s�  WKOJAð  n¹ô  ™  qK�  400  ÍdD�  Ë«  u³�Uý  Ë̃œ  ™  qK�  400  qO�G�«Ë  XO³K�  d ÒDF�

 n¹ô ™ WO�«Ë Ë« WO×
 ◊u� ‰«—u²½ wKO� ™ qK� 250 rHK� ‰u�ž fJOK� XOâ�u	 ™ X½«—œu¹œ

 WKOJAð ™ ÂUL×²Ý« q ł Ë«  VK×²�� Í«ËU¼ ™ ÂUL×²Ýö� q ł f	¬ ™ qK� 150  tłuK� ‰u�ž

ÆU¼dOžË ¨ÂUL×²Ý« VK×²�� ¨ÍdD� ü³�Uý ¨X½«—œu¹œ ≠ nO	  U−²M�

18.7≠29.7 ∫ 5Ð W¹—UÝ  öL(«

©ÆŸÆŸ®

å°“uH�UÐ —uFý ÍbMŽ ŸdH�« «u×²�«ò

 “b�U½Ëb	U� rFD� öšœË 23∫00 WŽU��« ‰UH²Š« s� t²łË“Ë œUŽ ¨U×Oýdð s� U Î�UŽ 37 d̈LŽ bL×�

 sŽ «bŽ t�u� V�Š ÆŸdH�« t� «u×²H¹ Ê√ VKD�« `�√Ë VKÞ bL×� sJ�Ë ÓUIKG� ÊU	 ŸdH�« Æ…dLÞ Ÿd�

 …—UOÝ vKŽ V×��UÐ “uH�UÐ Íu� —uFý t¹b� ÊU	 “̈b�U½Ëb	U� w� WKCH*« t²³łË ‰ËUM²Ð t²³ž—

Æ“b�U½Ëb	U� s� UJ¹d�« ZOÐ WKL×Ð XO�ËdHOý

°…b¹bł „—U³Ý XO�ËdHOý …—UO�Ð bL×� “U�Ë ŸdH�« …d¹b*« X×²�

°“b�U½Ëb	U� s� UJ¹d�« ZOÐ WKLŠ l� lOL−K� ÕU−M�UÐË bL; „Ëd³�

„—U³Ý XO�dHý …—UOÝ 47 XOIÐ

°Âu¹ q	 w� …bŠ«Ë …—UOÝ vKŽ V×Ý

ø„d²A½ nO	

Æ©¡«dA�« WLO� V�Š® d¦	√ Ë√ bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë UNðUHŽUC�Ë ÆÃÆ‘ 
™42.90

 ?Ð «Ëd²ý«

°WHŽUC� “u� WO½UJ�≈ l� bŠ«Ë kŠ r�— vKŽ «uKBŠ«Ë UJ¹d�√ êOÐ WK�KÝ s� W³łË «Ëd²ý«

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

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

ÆV¹dI�« V×��«  w� «uKšœ«Ë “̈b�U½Ëb	U� w� …—U¹e�« WF²� 5�%

ÆrJO�≈ V¹dI�« “b�U½Ëb	U� Ÿd� «Ë—Ë“ Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil l�u� «uKšœ√ WO�U{≈ qO
UH²�

ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš ©™®

©ÆŸÆŸ®

 WŽuL−�  ÷dF¹  ¨r�UF�«  w�  —uD²*«  VOK(«  q¹bÐ  ≠  å„öOLOÝò

 „öOLOÝ  W³KŽ  Íd²A½∫’Uš  dF�Ð  „öOLOÝ  s�  Ëœu	«  »UF�«

 —uD²�«  »UF�«  vKŽ  ‰uB(«  UMMJ1Ë  ¨Â«dž  900  ”uKÐ  f½UÑœ«

 ÆÃÆ‘ 34.99 s� ôbÐ ÃÆ‘14.99 WLOIÐ ’Uš dF�Ð Ëœu	« qHDK�

ÆÂ—U� dÐuÝ  UJ³ý w� …d�u²�

 s� ôbÐ ÆW¾O³�UÐ dCð ô W¹—uDð »UF�« s¹uJ²� Â“— w¼ Ëœu	« »UF�«

 UNLOLB²Ð ÂuI½ ‰ULF²Ýô« ¡UN²½« bFÐ Wž—UH�« „öOLO��« W³KŽ w�—

 W³F� v�« UN�u×M� …u³F�« ¡UMÐ bOF½Ë Ëœu	« W�“— WDÝ«uÐ b¹bł s�

Æ‰UHÞö� WF²2Ë WOK��

 vKŽ   “UŠ  UN½√Ë  UL	  UNOKŽ  W�œUB*«Ë Ëœu	«   U−²M�  h×�  -

 »UF�ô«Æ  wKOz«dÝô«   UH
«u*«  bNF�Ë  wÐË—Ëô«  —UOF*«  W�öŽ

Æ‚u� U�Ë dNý« 9 qOł s� ‰UHÞú� W³ÝUM�

∫Ã–U/ 3 ?Ð d�«u²� Z²M*«

 nOMB²�∫  W¹—uDð  W³F�  v�«  „öOLO��«  W³KŽ  q¹u×²�  W³F�  W�“—

 nOMB²�  ¡UDž  qLA¹  ¨©f ÒL��  ¨YK¦�  ¨lÐd�  ¨…dz«œ®  ‰UJýô«

Æ‰Ušœû� ‰UJý« lÐ—√Ë ‰UJýô«

  U½«uO(« WŽ—e� ∫W¹—uDð W³F� „öOLO��« W³KŽ qF' W³F� W�“—

 WŽ—e�  qJý  vKŽ  WLLB*«Ë  W³KF�«  WODG²�  WIBK�  qLAðË  ≠

Æ»UF�ö�  U½«uOŠ lÐ—√Ë ¨Ê«u�ôUÐ  U½«uOŠ

  U�uÝdÐ  W¹dBŽ  s¹e�ð  W³KŽ  „öOLO��«  W³KŽ  qF'  W�“—

 b¹e*«Ë …dOGB�« »UF�ú� `¹d*« s¹e�²K� UBOBš W³ÝUM� ¨WK×M�«

 Ê«  W�“d�«  ÁcN�  sJ1  «c¼  s�  ôbÐ  Ë«  Æ…dOGB�«  ‰UHÞô«  ÷«dž«  s�

ÆWO²O³�«  «Ëœ_«Ë a³D*«  U�eK²�� s� dO¦J�« s¹e�ð UC¹« rzöð

©ÆŸÆŸ®

 W¾O³K� W¹œu�« Ëœu	« W³F� W�“— vKŽ qB×½Ë ¨Â«dž 900 ”uKÐ f½UÑœ« „öOLOÝ W³KŽ Íd²A½

©ÃÆ‘34.99 s� ÎôbÐ® ÃÆ‘ 1499
    ’Uš dF�Ð ¨qHDK� W¹d¹uDð W³F� rOLB²�

 31.8.13 W¹UG�ÆÂ—U� dÐuÝ WJ³ý w� U¹dBŠ

∫w�«u²�« vKŽ W¦�U¦�« WM�K�Ë ÊUC�— dNý w�

 ¢3 nOA�«¢ WKLŠ oKDð Orange
„u³�OH�« W×H
 vKŽ

 Orangew� Ÿu³Ý_« «c¼ oKDMð ¨¡UDF�«Ë   «dO)« dNý ¨.dJ�« ÊUC�— dNý ‰uKŠ W³ÝUM0

 WO{U*«  «uM��« w� UNŠU−M� Î—«dL²Ý≈ ¢3 ÍUł nOA�«¢ WIÐU�� ¨w�«u²�« vKŽ W¦�U¦�« WM�K� ¨

 YOŠ ¨…dOš_«  «uM��« w� UL	 Oranges� tOKŽ U½œuFð Íc�« ¡UDF�«Ë q
«u²�« vKŽ ÎUþUHŠË

Æ U³ÝUM*« nK²�0 WOÐdF�« WKzUF�« X	—Uý

 bz«u�  dOC×²�  Orange  w�  ¢3  ÍUł  nOA�«¢  WIÐU��  œuFð  .dJ�«  ÊUC�—  dNAÐ  ÎôUH²Š≈Ë

 Î «—uD�  dOC×²Ð  ”U³Ž   QA½  bO��«  —uÐU³�«  rFD�  nOý  ÂuI¹  YO×Ð  ¨rJ²OÐ  w�  ÊUC�—

 Æ…ezUH�« WKzUFK� ÎUONý ÎUO½UC�—

 qOCH�«  dNA�«  «cN�  ÎU1dJð UNMzUÐ“  …QłUH0 ÊUC�— dNý s� WMÝ q	 w� UL	 Orange  r²Nð

 w� …UND�« qC�√ W	—UA0Ë ¡UDF�«Ë ÂdJ�UÐ eOL²*«Ë wKzUF�« jÐ«d²�«Ë q
«u²�« vKŽ k�U×¹ Íc�«

 —UD�≈ …bzU� dOC%Ë  ôu	Q*« vNý√ dOC×²� WLzU
 WKzUŽ …—U¹eÐ nOA�« ÂuI¹ YOŠ ¨œö³�«

ÆOrange »U�Š vKŽ WOKzUŽ

 vLÝQÐ  WKÒKJ*«  ÊUC�—  …bzU�  vKŽ  W	—UA�  WKzUŽ  œ«d�√  UM½uJ�  ÊË—u��  s×½  ∫WO�dý  ÂöÝ”
“.dJ�« ÊUC�— dNý ‰öš s� ¡UDF�«Ë ÂdJ�«Ë WOKzUF�« U¹«e*«

 Orange¢  W×H
  w�  ¢3  ÍUł  nOA�«¢  oO³D²�«  v�≈  ‰ušb�«  rJOKŽ  WIÐU�*«  w�  W	—UALK�

 WŠuML*«  ◊UIM�«  vKŽ√  V�	Ë  W�UF�«  WK¾Ý_«  vKŽ  WÐUłù«Ë  ¨„u³�OH�«  vKŽ  ¢wÐdF�«  jÝu�«

 5IÐU�²*« W×zô sL{ ÊuJO� q¼Q²¹ `O×B�« qJA�UÐ WK¾Ý_« vKŽ VO−*« „d²A*« ¨W³FK�« w�

 …—U¹eÐ .dJ�« dNA�« ‰öš  özUŽ fLš “uH²Ý YOŠ ¨nOA�« …—U¹“ vKŽ ‰uB(« t�u�ð w²�«

Æ—uÐU³�« rFD� w� WOłË“  U³łuÐ WO½U¦�« WOðd*« w� 5	d²A� …dAŽ ÎUC¹√Ë ¨nOA�«

 v�≈  dOA¹  Mobile Broadband  U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�«  o¹u�²�« d¹b�  ¨WO�dý  ÂöÝ

 W	—UA*«  bOF
  vKŽ  UM�  WIÐUÝ   UŠU−M�  W¹—«dL²Ý«  w¼  ¢ÍUł  nOA�«¢  WIÐU��  —«dL²Ý«  Ê≈

 ÊË—u�� s×½Ë WIÐU�*« sL{ W	—UALK� dO³	 »ËU& p�UM¼ YO×Ð UMMzUÐ“ 5ÐË UMMOÐ W�œU³²*«

 ¡UDF�«Ë  ÂdJ�«Ë  WOKzUF�«  U¹«e*«  vLÝQÐ  WKKJ*«  ÊUC�— …bzU�  „—UA²ð …bŠ«Ë WKzUŽ œ«d�√  UM½uJ�

 ÆqOCH�« dNA�« ‰öš s�

 W	—UA*« —UE²½UÐË qOCH�« dNA�UÐ lOL'« …b¹UF* Orange WKzUŽ s� rJ� ÂbI²½¢ ∫ÎözU� ·œ—√Ë

 d×�¹Ë rJðuOÐ w� r	—Ëe¹ Íc�« ”U³Ž  QA½ —uÐU³�« rFD� nOý œuN−0 wKzUF�« —UD�ù« w�

Æ¢WONA�« WO½UC�d�« tðU³łuÐ  özUF�«

∫w�U²�« jÐ«d�« vKŽ «uKšœ« ¢3 ÍUł nOA�«¢ WIÐU�*« w� W	—UALK�Ë  U�uKF*« s� b¹eLK�

Æhttps∫ØØwwwÆfacebookÆcomØorangearØappfl137541772984354
©ÆŸÆŸ®

 fO�½d� dO¼“ r−M�« WKL( dO³	 ÕU$

rJ²OÐ W�U
 w�
 ÆdOEÒM�«  lDIM Ô�  ÎôU³�≈Ë  «ÎdO³	  U ÎŠU$   ¨«Îd

ÒšR�  ¨W	d ÒA�«   UN²IKÞ√  w²�«  åÊuHOKÄò   WKLŠ  w�öð

 oŠ_« X½√ «–U* „u³�OH�« Ë« …dOB� W�UÝ— w� W	—UALK� wÐdF�« pKN²�*« åÊuHOKÄò uŽbðË

 u¼ d¦	√ UMŽUM�≈ ‰ËU×¹ Íc�«Ë Æ—UD�ù« X�Ë p²OÐ w� fO�½d� dO¼e� ’Uš ÷dFÐ “uH�UÐ

Æ̀ Ðd¹ Íc�«

ø“uH½ nO	 «–«

 Õd*«Ë  ÕdH�«  s�  uł  ¡UH{ù  s¹ezUH�«   uOÐ  v�«  qBOÝ  fO�½d�  dO¼“  —uNA*«  ÊUMH�«

 r�d�«  vKŽ  …dOB�  W�UÝ—  ‰UÝ—≈  ÊuHOKOÐ  szUÐ“  vKŽ  ÆtO½Už√  qC�√  l�  —UD�ù«  W³łË  vKŽ

  „u³�OH�«  vKŽ  WOÐdF�«  WGK�UÐ  ÊuHOKOÐ  W	dA�  WOLÝd�«  W×HB�«  w�  WÐU²	  Ë«  4040
 ÷dFÐ “uH�UÐ oŠ_« u¼ «–U* V³��«    wwwÆfacebookÆcomØpelephonearøfrefΩts
 ÷dŽ  t³ŠU
  `MLOÝ  UŽUM�≈  d¦	_«  V³��«  Æ—UD�ù«  X�Ë  t²OÐ  w�  fO�½d�  dO¼e�  ’Uš

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                     Æ—UD�ù« X�Ë ’Uš

  «Ëœô«  ‰U−�  w�  …bz«d�«Ë  WO*UF�«   U	—ULK�  bOŠu�«  Ÿ“u*«Ë  qO	u�«  ÷ÆÂ  »Ëdł  w½ULK��  W	dý

 ¢rJzU³ŠQÐ  oOKð  ÊUC�—  U¹«b¼¢  WKLŠ  oKDðË  „—U³*«  ÊUC�—  dNý  ‰uK×Ð  5LK�*«  TMNð  WO�eM*«

 lOLł vKŽ  UCOH�²�«  s� ŸU²L²Ýô« rJMJ1Ë UL	 ¨…eOL*«  U¹«bN�«  s� dO³	 ŸuMð rJOKŽ ÷dFðË

 TESCOMA Ë TEFAL¨ PYREX¨ LUMINARC  U	—U*«

 ‰UHOð  u³Ýu�dOŁ ¨’«uš …bFÐ “U²9 w²�«Ë a³D�« w½«Ë√ ‰U−� w� …bz«d�« WO�½dH�« W	—U*« ‰UHOð

 …—«d(«  Wł—bÐ  rOK��«  a³D�«Ë  wND�«  sLC¹  ‰UHO²Ð  ’U)«  …—«d(«  dýR�  ©¡«dL(«  WDIM�«®

 vKŽ  ‰uB(«Ë  «Îbł  WKOK�  WOLJÐ  Ë√  ¨X¹“  ÊËbÐ  a³D�«  rJMJ1   NON≠STICK  ¡öÞ  ¨W³ÝUM*«

  ÆWFz«— ZzU²½

 w×
  wND�  W�bI²�  UOłu�uMJðË  œ«u�  5Ð  Z�bð   ôULF²Ýô«  …œbF²�  WOłUłe�«  f	d¹UÐ  w½«Ë√

 qF−²�  ¨s¹e�²K�Ë  ¨5��ð  ëO³š  —̈U�³�«  wNÞ  ¨wNDK�  Æ’U
—  ÊËbÐË  ÂuO�œU	  ÊËbÐ  l¹dÝË

ÆWŽd�ÐË WONý  U³łË dOC% vKŽ „bŽU�ðË qNÝ√ pðUOŠ

 …uI�«Ë ‰UL'« 5Ð lL& w²�« WOłUłe�« rIÞô√ WŽUM
 ‰U−� w� …bz«d�« W�½dH�« W�öF�« ∫„—UMO�u�

  UOMI²�« ÀbŠ√ Â«b�²ÝUÐ

 W¹—UJ²Ð«  «Ëœ« s� UN�³D� w� XO³�« WÐ— tłU²% U� q	 lOMBð w� UO*UŽ …bz«d�« W	dA�«  ∫U�uJ�ð

 qLF�« qF−Ð vMFð w²�« UNðUłu²M� s� nM
 2000 s� d¦	« W	dA�« Z²Mð YOŠ Æ U�uJ�²Ð W
Uš

 WO�«d²Š« d¦	«Ë WF²� d¦	« a³D*« w�

         08≠6491155  nðU¼   ÷ÆÂ  »Ëdł  w½ULK��  ∫5D�K�Ë  qOz«dÝ≈  w�  bOŠu�«  Ÿ“u*«Ë  qO	u�«

©ÆŸÆŸ®                                                                                                                                          08≠6482470  f	U�

 ‰uK×Ð rJ¾MNð å»ËdÇ w½ULK��ò

 „—U³*« ÊUC�— dNý

 ¨`ÒHB²�« r�UŽ w� …—uŁ sKFð åÂuJKÝò

…bŠ«Ë W�“— w� åX½d²½ô«ò Ÿ«u½√ lOLł

 oKÞ«  X½d²½ö� WK�UýË …b¹bł W�“— ÕdÞ sŽ Ÿu³Ýô« «c¼  ôUBðö� åÂuJKÝò WŽuL−� XMKŽ√

∫q¦� s	U�_«Ë …eNł_« lOLł ‰öš s� `HB²K� öŠ wDFð ¢ X½ – ‰Uðuð ÂuJKÝ¢ rÝ« UNOKŽ

 XKÐU²�«  ¨ÍuOK)«  “UN'«  ¨©  5−OH²O½  W	dý  ‰öš  s�  ®  30MB  WŽd�Ð  w²O³�«  X½d²½ô«

ÆÍuOK)« ÂËœu*« ‰öš s� – ‰UIM�« »uÝU(«Ë

 ‰Uðuð W�“— X{dŽ YOŠ  ôUBðô« ‰U−� w� ÂuJKÝ tO�  √bÐ U� q
«u²� W�“d�« Ác¼ wðUðË

ÆUC¹« w²O³�« nðUN�«Ë X½d²½ô«Ë w�Ëb�«Ë ÍuOK)«Ë w²O³�« ‰UBðö�  ö�UJ²� öŠ ÷dFð w²�«

 lOLł  szUÐe�  U¹dNý  ÃÆ‘  69qÐUI�  WK�UJ²*«  W�“d�«  Ác¼  ÂuJKÝ  WŽuL−�  ÷dF²ÝË  «c¼

©ÆŸÆŸ®                                                                  ÆWHK²�� —UFÝUÐË …œbF²�  U�“— v�« W�U{«  U	dA�«
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