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«كان من املفترض أن يتّم انتخاب قائمة حزب «الّتجّمع» خلوض 
انتخابات البلدّية القادمة، أمس األّول، األربعاء؛ لكّن األمر تأّجل 
عدم  إلى  أّدت  داخلّية،  وتخّبطات  ونزاعات  خالفات  جرّاء  من 
الّتوّصل إلى أّي اّتفاق حول مرّشح أو مرّشحة لترؤّس القائمة»! 
رفض  حزب «الّتجّمع»،  في  الّناشطني  أحد  لي  أّكده  ما  هذا   –

اسمه  ذكر  من  أحتّفظ  لرغبته،  فاحتراًما  اسمه.  عن  أفصح  أن 
وأحتفظ به في ملّف الّتحرير.

وقد أّكد لَي الّناشط أّن احلزب يعاني أزمًة ِجّدّية منذ مّدة، وأّنه 
ا ومستاء من الّتخّبط والّضياع اّلذي حّل بحزب ِمنطقة  متذّمر جًدّ
حيفا – حَسب اّدعائه. وأشار الّناشط نفسه إلى أّن حزب ِمنطقة 
حيفا يعاني ضائقة وفشًال، ويبحث عن قائد/ة إلنقاذه من محنته 

هذه، كي يحفظ له ماء الوجه.
من مصادر موثوق بها  هذا ووصل مكاتب صحيفة «حيفا» – 
ومّطلعة – تأكيد الّدعاء الّناشط أعاله، وأّن «الّتجّمع» في حيفا 

يعاني، فعًال، أزمة جاّدة يحاول اخلروج منها بشّتى الوسائل.
توّجه  قد  كان  احلزب  أّن  املؤّكدة  املصادر  من  أيًضا،  علمت،  وقد 
إلى املؤرّخ، د. جوني منصور، محاوًال إقناعه ترؤّس قائمة حزب 
«الّتجّمع» النتخابات البلدّية القادمة، إّال أّن األخير رفض الفكرة 
بالفشل،  اإلقناع  محاوالت  جميع  باءت  أن  وبعد  قاطًعا.  رفًضا 
توّجه احلزب إلى مخّطط املدن والّناشط االجتماعّي، الّشاّب عروة 
سويطات، محاوًال إقناعه في ترؤّس قائمة احلزب أيًضا، وقد حاول 
باءت  أيًضا،  هذه،  محاوالته  أّن  إّال  كبيرة،  ضغوطات  تفعيل 
ما  ومضموًنا..  شكًال  الفكرة  سويطات  رفض  أن  بعد  بالفشل، 
أدخل احلزب إلى وضع ال ُيحسد عليه، محاوًال الّتفتيش عن اسم 

مرّشح أو مرّشحة «ينقذه/تنقذه» من ورطته هذه!

وفّعل  إغبارّية،  أفنان  ية،  املرّب إلى  احلزب  توّجه  أسابيع  ومنذ 
حزب  قائمة  ترؤّس  في  إقناعها  لهدف  عليها  كبيرة  ضغوطات 
علمت  وكما   – أّنه  إّال  القادمة،  البلدّية  النتخابات  «الّتجّمع» 
الفكرة  في  إغبارّية  تقتنع  لم   – ذاتها  بها  املوثوق  املصادر  من 
بعد، ولكّنها – في الوقت ذاته – لم ترفضها، حّتى كتابة هذه 

ا، فقد ترّجح كّفة امليزان إلى املوافقة. الّسطور.. وإن لم يكن بًدّ
ّية وعدم اقتناعها  كما وردني أّنه في حال موافقة إغبارّية اجلزئ
الّتاّم في ترؤّس قائمة حزب «الّتجّمع» ِملنطقة حيفا، فقد تقّدم 

استقالتها بعد االنتخابات البلدّية مبّدة وجيزة!!
قائمة  ضمن  االنتخابات  خلوض  احلالي  الوحيد  املرّشح  أّن  أذكر 
احلزب  ولكّن  شحادة؛  جورج  الّناشط،  هو  حيفا  في  «الّتجّمع» 

يبحث عن اسم المع..!!
إذا   ما  وسنعلم  القادمة..  القريبة  األّيام  خالل  الّصورة  ستّتضح 
في  واخلالفات  الّداخلّية  والّنزاعات  الزّوبعة  هذه  ستؤّثر  كانت 
مستقبل حزب «الّتجّمع» في حيفا؛ رغم أّن البعض اآلخر من 
خالف،  أو  أزمة  أّي  وجود  قاطًعا  نفًيا  ينفي  احلزبّيني  الّناشطني 

محاوًال تبييض الّصورة، بل تلوينها وجتميلها.
وفي سياق مّتصل، تساَءل الّناشط ذاته: كيف ميكن حلزبنا (حزب 
«الّتجّمع» – م.ف.) في حيفا، احلفاظ على تواصله مع ناخبيه، 
وممّثله املُنتَخب من قبل شريحة من اجلمهور احليفاوّي، احملامي 
ب عن الّساحات الّسياسّية والّتربوّية  وليد خميس، غائب ومغَيّ
أدنى  بدون   – ساهم  ذلك  أّن  د  املؤَكّ من  املختلفة؟!  واالجتماعّية 

شّك – في إضعاف حزب فرع حيفا..!!
في  «الّتجّمع»  حزب  قائمة  ترؤّس  على  إغبارّية  ستوافق  فهل 
حيفا النتخابات البلدّية القادمة، محاولًة إنقاذ احلزب وإخراجه من 
أزمته؟!.. هذا ما سنعلمه – ال محالة – خالل األّيام القريبة القادمة.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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املواصالت يسرائيل كاتس، على إتاحة الّسفر املّجاني في القطار اخلفيف 
ـ«مطرونيت») لفترة زمنّية غير محّددة، خدمًة وراحًة جلمهور املسافرين،   (ال

وذلك بعد بدء تفعيلها في الّثاني من شهر آب القادم.
ويأتي هذا االّتفاق بعد اقتراح قّدمه رئيس البلدّية في جلسة عمل جمعت 
في  األكبر  املواصالتي  املشروع  هذا  إطالق  حول  ومتحورت  مؤّخرًا،  بينهما، 

البالد، واّلذي ستفّعل خالله 90 حافلة «مطرونيت»، على األقل، 
تسير على مسالك خاّصة بها.

وقد ذكر وزير املواصالت 
يسرائيل كاتس، 

ـ«مطرونيت» تعتبر  بأّن ال
ثورة مواصالتّية، وأّنه 
يأمل أن يتحّول هذا 
املشروع الّضخم إلى 
منوذج ُيقتَدى به في

 مناطق مختلفة 
من البالد.

في حني يرى رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ، في هذا املشروع، واّلذي واكب 
ا يهدف لراحة الّسكان  ـً ا هاّم ـً ّي ورافق األعمال فيه عن كثب، تطوّرًا مواصالت

واملسافرين واحلفاظ على جودة البيئة.

©åXO½ËdD*«ò® nOH)« —UDI�«

حافلة خاّصة، بإمكانها أن حتوي عدًدا كبيرًا من الرّكاب املسافرين، تسافر 
في مسالك ومسارات خاّصة بها، ذهاًبا وإياًبا.

   وتأتي هذه احلافالت إليجاد حّل لالختناقات املرورّية ولتسهيل وتسريع 
         عملّية التنّقل والّسفر في مدينة حيفا، خالل وقت قصير وضمن 

               شروط مريحة.

©ıd�K�u 5�Ë— ∫d|uB�®
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عرض معهد الهندسة الّتطبيقّية («الّتخنيون») 
خاّصة،  «فورموال»  ارة  سّي مؤّخرًا،  حيفا،  في 
ا، حمراء الّلون المعة، بناها  ـً ّي صغيرة احلجم نسب
ا في إطار معرِض املشاريع الّتخطيطّية  25 طالًب
ّية هندسة الّسّيارات (املاكينات). ومن املتوّقع  لكّل
ـ«فورموال»  ال سباق  في  ارة  الّسّي هذه  تشارك  أن 
أيلول/ شهر  في  سُيقام  اّلذي  للّطلبة،  العاملّي 

ّية. سپتمبر املقبل في مدينة ڤيرونا اإليطال
ّية من  وتشارك في هذا الّسباق مجموعات طّالب
الّسرعة  وتبلغ  العالم.  أنحاء  في  جامعة   50
وهي  كم/س،   170 املُصّممة  ارة  للّسّي القصوى 
ذات قدرة اندفاع (تسارع) من 0 إلى 100 كم/س 

خالل 4 ثواٍن، فقط.
هو  فكرته  وصاحب  املشروع  إلى  املبادر  أّن  ُيذكر 
الّطالب العربّي، أحمد عمري، طالب لّلقب الّثاني 
من  أزَْيَد  قبل   – شّكل  واّلذي  في «الّتخنيون»، 
الّطلبة  من  فريًقا   – ا  تقريًب الّسنة،  ونصف  سنة 
ّية هندسة الّسّيارات؛ وأعّد عرًضا بالّشرائح  في كّل
من  فُدهش  أمامهم،  محاضرة  أثناء  في  للّطّالب 
جتاوب الّطّالب اّلذين استمعوا إلى هذه احملاضرة، 
وقد تشّكل، فوَر ذلك، فريق الّطّالب والّطالبات، 
 – املتمّيزين  من  بًة  وطال ا  طالًب  25 من  املؤّلف 
العمل        وباشروا   – العرب  الّطلبة  من  منهم   7

على املشروع.
كاتس  رؤوِڤن  الپروِفسور  الفريق  إلى  انضّم  وقد 
ّية هندسة  (رئيس مساق الّتخطيط واإلنتاج في كّل
للّطّالب  املختبر  بتوفير  اهتّم  حيث  الّسّيارات) 
سنتني. ملّدة  ختامّية  دورة  إطار  في  وإدماجهم 

ماريو  احليفاوّي  الّطالب  مع  حديث  أعقاب  وفي 
بناء  مشروع  في  املشاركني  أحد   – عّبود  نبيل 
دعاني   – احلمراء  ـ«فورموال»  ال سيارة  وتصميم 
(«الّتخنيون»)،  الّتطبيقّية  الهندسة  معهد  إلى 
للوقوف  املاكينات،  هندسة  ّية  كّل إلى  وحتديًدا 
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استقبالي  في  فكان  َكَثب..  عن  املشروع  على 
ثالثة طّالب عرب: ماريو نبيل عّبود وألن لويس 
إلى  واملبادر  املشروع  وصاحب  (حيفا)  عّبود 
الفكرة، أحمد عمري (صندلة)، وعدد من الّطلبة 
احلمراء  ـ«فورموال»  ال ارة  سّي تتوّسطهم  اليهود؛ 
ِجّد  بكّل  ومنكّبون  حولها  ملتّفون  وهم  الّالمعة، 

وحماس على العمل؛ إلمتام تصميمها وبنائها. 
وقال الّطالب أحمد عمري: «كما ترى، نحن نعمل 
– في األسابيع األخيرة – ساعات متواصلة بِجّد 
ارة  الّسّي بناء  من  واالنتهاء  املشروع  إجناز  لهدف 
في الوقت احملّدد؛ قبل املنافسة، مع احلفاظ على 

وااللتزام بأدّق الّتفاصيل الهندسّية».
وأضاف: «ولكن هذا املشروع – باإلضافة إلى أّنه 
طويلة  عمل  وساعات  كبيرة  جهود  بذل  يتطّلب 
ا، وقد كانت الفكرة – في البداية –  – ُمكلف جًدّ
أن يكون على نفقتنا اخلاّصة.. ولكّنا جنحنا في 

œuÒ³Ž u¹—U�

جتنيد مصادر متويل للمشروع من قبل متبرّعني 
مبلغ  (غّطى  شاقل».  ألف   400 نحو  قّدموا 

الّتبرّع هذا معظم تكاليف املشروع – م.ف.). 
باملشروع،  يؤمنوا  لم  «كثيرون  قائًال:  واستطرد، 

بدايًة، ولم يصّدقوا أّنه سينجح. وقد واجهنا عّدة 
املطلوب  الهندسّي  كالّتحّدي  مرَكزّية؛  حتّديات 

لبناء الّسّيارة، ثّم الّتحّدي اإلدارّي».
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قام وفد من «اجلبهة» في حيفا، صباح الّثالثاء من 
عاملي  منّظمة  مع  تضامنّية  بزيارة  األسبوع،  هذا 
«سلكوم - ِنتفيجني»، اّلذين تظاهروا أمام مكاتب 
للعاملني  اإلدارة  مالحقة  على  احتجاًجا  ركة،  الشِّ
وشاركت  ّية.  نقاب جلنة  إقامة  من  منعهم  ومحاولة 
عيدنا  «اجلبهة»  عن  البلدّية  عضو  الّتظاهرة  في 
زاريتسكي، ومرّشح «اجلبهة» للبلدّية أوري ڤلطمان، 

والقائد الّنقابّي العريق بنيامني چونني.
ويعمل في ِشركة «سلكوم - ِنتفيجني» زهاء خمسة 
مؤّسسة  إلى  ا  تقريًب نصفهم  انضّم  عامل،  آالف 
الّتفاوض  اإلدارة  ترفض  ذلك  ورغم  «الهستدروت». 

ببناء  احللم  حتّقق  أن  بعد  قائًال: «واآلن،  ومضى، 
سّيارة، فإّني أشعر ببالغ الّتأّثر والغبطة؛ إذ توّلى 
أحد الّطلبة مسألة الّتنظيم العملّي لبناء الّسّيارة، 
ّية الهندسة اجلوّّية وعلوم  واهتّم طالب آخر – من كّل
ارة». الّسّي تصميم  في  باملساهمة   – الفضاء 

هندسّية  املنافسة  هذه  أّن  عمري  لي  وأّكد 
والّتخطيط  البناء  على  تعتمد  أساًسا، 
منها  أكثر  أكادميّية  منافسة  فهي  والّتنفيذ؛ 
في  أملهم  عن  الّطّالب  وأعرب  هذا  سباًقا. 
املشروع  هذا  إجناز  على  العمل  مواصلة 
مشابهة. مستقبلّية  مشاريع  نحو  واالنطالق 
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فقد  عّبود،  وألن  ماريو  احليفاوّيان،  الّطالبان  أّما 
أشادا باملشروع وأشارا إلى أّنه تطّلب منهما بذل 
أكسبهما   – املقابل  في   – ولكن  كبيرة،  جهود 
دفًعا إلى األمام وأثرى – على مدار سنة ونصف 
جتربتهما  وأغنى  الفكرّي  رصيدهما   – الّسنة 
بقدرات  يتمّتع  طاقم  مع  العمل  ضمن  العملّية 
في  ماضيان  بأّنهما  وصرّحا  مختلفة.  ذهنّية 
الّتفاصيل  أدّق  على  الفريق  ضمن  العمل 
الهندسّية للّتغّلب على بعض املشاكل البسيطة 
اّلتي ظهرت خالل البناء؛ لهدف حتسينها وإجناع 
ـ«فورموال»، آمَلني أن تتكّلل جهود  ارة ال عمل سّي
ـ«فورموال»  ارة ال الفريق بالّنجاح، وأن تتصّدر سّي

ّية. املبتكرة املراتب األولى في املنافسة الّدول

 l  s UC²ð UH O Š èN ³ł
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صحيفة  مكاتب  وصل   ≠  åUHO	ò  q
«d*

«حيفا» بيان من الّناطق بلسان شرطة الّساحل، 
جاء فيه أّنّه «ّمت يوم االثنني األخير العثور على 
جّثة رجل، ُقبالة شاطىء «بات چاليم» في حيفا. 
ّية فإّن احلديث يدور عن  وبحسب املعلومات األول
رجل في سنوات الّثمانني من عمره من دون وجود 

مع العاملني إلبرام اّتفاقّية عمل جماعّية، وتواصل 
مالحقة العاملني اّلذين انضّموا للّتنظيم. 

حيفا  في  «ِنتفيجني»  ِشركة  مكاتب  في  ويعمل 
نحو ألف عامل، معظمهم من الّشباب يعملون في 

اخلدمة الهاتفّية والّدعم الّتقنّي.
وقال ڤلطمان: «تدور في ِمنطقة حيفا في هذه األّيام 
ّية هاّمة، منها: نضاالت عاملي  عّدة نضاالت عّمال
ِشركة «سلكوم - ِنتفيجني»، عاملي ِشركة «هوت»، 
عاملي ميناء حيفا اّلذين يناضلون ضّد اخلصخصة، 
شروط  ضمان  األهمّية  ومن  الّنضاالت.  من  وغيرها 
في  خاّصًة  حيفا،  مدينة  في  للعاملني  عادلة  عمل 

ظّل الّنقص في أماكن العمل واستغالل العاملني.

 è U ³ ÔÔ  qł— è Ò¦ł v K Ž —u ¦ F «
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عالمات عنف على اجلّثة، حيث ّمت املباشرة في 
الّتحقيق ملعرفة أسباب الوفاة وُهوّية الرّجل.

وقال الّناطق بلسان شرطة الّساحل، في بيان الحق 
له، إّنه «ّمت التعرّف على ُهوّية صاحب اجلّثة، وّمت 
من بعدها نقل اجلّثة إلى معهد الّتشريح الطّبي في 
ّية». أبو كبير، مؤّكًدا أن خلفّية احلادث ليست جنائ

شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO	ò  q
«d*

الّساحل، بياًنا على وسائل اإلعالم وصلت نسخًة 
فيه: «أقدم  جاء  صحيفة «حيفا»،  مكاتب  عنه 
حي  في  ليبانيم»  «ياد  شارع  في  شّبان  أربعة 
ناڤيه شأنان في مدينة حيفا، على سرقة محفظة 
من سّيدة تبلغ من العمر 59 عاًما، واّلتي سقطت 
وباشرت  هذا  طفيفة.  بجراح  وأصيبت  ذلك  جرّاء 

الّشرطة حتقيقاتها وبحثها عن املشتبهني».
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صحيفة  مكاتب  وصل   ≠  åUHO	ò  q
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«حيفا» بيان من رئيس كتلة «اجلبهة»، عضو 
البلدّية املهندس هشام عبُده، جاء فيه: 

فصًال  أنهيُت  لقد  األعزّاء،  حيفا  أهالي  «إلى 
على  بجدارة  تنافسُت  اجلماهيرّية!!  حياتي  من 
حيفا،  لبلدّية  «اجلبهة»  لقائمة  الّثاني  املقعد 
بعد أن كنت قد تنازلُت عن املكان األّول لصالح 
عزيزي الرّفيق، الّدكتور سهيل أسعد، وتعادلُت 
حيفا،  ِمنطقة  جلنة  اجتماع  في  الّتصويُت  في 
ثالثة  بفارق  حيفا  «جبهة»  إدارة  في  وخسرُت 
أصوات فقط (من مجموع 24 صوًتا سليًما ّممن 

حضروا اجللسة).
«وبهذه املناسبة ال يسعني إّال أن أمتّنى الّتوفيق 
البلدّي  عملها  في  عرين  لألخت  والّنجاح 
القريب.. وأشكر كّل َمن صوّت لي، وحّتى أولئك 

اّلذين صوّتوا ضّدي مقتنعني باألمر!
«سأتابع عملي البلدّي حّتى شهر تشرين األّول/

أربع  من  أزيد  وبعد  بأّنه  وأعلن  املقبل.  أكتوبر 
سنوات من العمل البلدّي املضني، سيتسّنى لي 
- أخيرًا - أن أقضي وقًتا كافًيا وممتًعا مع أفراد 

اء، سامي ودمية». عائلتي وأوالدي األحّب
ّية  العرب األحياء  جلان  كّل  البيان: «أشكر  وتابع 
معهم.  واملثمر  والّناجع  املشترك  العمل  على 
حافة اجلدّية - فالّصحافة الّصفراء  وأرجو من الصِّ
إّال  إلّي،  التوّجه  عدم   - حيفا!  في  مستشرية 
بياني  هذا  سيكون  إذ  َمحضة،  بلدّية  بأمور 

الّشخصّي األخير لهذه الدورة».
شخصّية..  شكر  بكلمات  البيان  واختتم 
عصام  من  كّل  قلبي:  أعماق  من  «أشكر 
أنور،  ربيع،  صفاء،  شادي،  جول،  مّخول، 
كاملان،  أورنات،  عمر،  منال،  بنيامني، 
وصفي!». العزيز  آخرًا  وليس  وأخيرًا  يوخيفيد، 

«وكلمة اعتزاز وتقدير إلى الّشخصّية املرموقة، 
أمامي  فتح  اّلذي  فوراني،  فتحي  أستاذي  إلى 

 Îö B  X O N ½√ò ∫Á Ôb ³ Ž
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اجلماهيرّي.  للعمل  مصراعيه  على  الباب 
ثالثة  (بفارق  ُأقلُت  لألسف  وأنا  استقلَت،  أنَت 
لي  سيتوافر  أّنه  يسعدني  ما  ولكن  أصوات). 

للقراءة والكتابة.
حافة  الصِّ أشكر  أن  إّال  يسعني  ال  اخلتام  «في 
الّنزيهة الّصادقة اّلتي واكبت األحداث وتابعتها 
ونشرتها بكل صدق وشفافّية ونزاهة.. أمتّنى ملثل 
خدمًة  والنجاح  التقّدم  من  املزيد  حافة  الصِّ هذه 
ّية، وللقائمني عليها كّل الّتقدير  جلماهيرنا العرب

واالحترام.
«باحترام: هشام عبُده».


ò q	åUHO ≠ جتري، مؤّخرًا، على قدم وساق «d*

ترميمات وحتديثات في املقبرة اإلسالمّية في كفار 
ترميم  إعادة  يتّم  حيث  حيفا)،  (جنوبّي  سمير 
األشتال  وزراعة  األشجار  وتقليم  املقبرة  وحتسني 
سنوات  مدى  على  عانت  اّلتي  املقبرة  وصيانة 

طويلة من إهمال ما وظروف صيانة مترّدية.
ويقف من وراء مشروع الّترميم والّتحسني والّصيانة 
هذا رئيس جلنة األمناء راجي حسني، اّلذي دأب منذ 

يه املنصب على حتسني حالة املقبرة. توّل
حسني،  راجي  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
املقبرة،  في  والّترميمات  التجديدات  آخر  حول 
للّنهوض  الّالزمة  املبالغ  على  احلصول  وكيفّية 
املثابر  العمل  «بعد  قال:  املشروع،  هذا  مبثل 
وإصرارنا  قبلنا  من  امللّحة  والّطلبات  والّتوجهات 
على حتسني وضع املقبرة اإلسالمّية، ّمت االستجابة 
األديان  وقسم  اإلسالمّية  الّدائرة  قبل  من  لطلبنا 
في وزارة الّداخلّية، والّتبرع مببلغ 350 ألف شاقل 

للمساهمة في ترميم املقبرة».
الطريق  في  ماضون  اليوم  نحن  «ها  وأضاف: 

الّصحيح نحو إجناز الّترميمات األولى، وسنواصل 
من  االنتهاء  الفطر،  عيد  بعد  الّثانية  املرحلة  في 

بناء موقف لركن املركبات لزائري املقبرة».
مساهمة  صّحة  حول  استفسارنا  على  رّده  وفي 
وإجناح  لدعم  مالّي  مببلغ  بالتبرّع  حيفا  بلدّية 
املشروع، قال: «هذا غير صحيح. لقد أرادت بلدّية 
حيفا أن تدعونا إلى إفطار رمضانّي، لكّننا بدل 
بدل  مالّي  مببلغ  البلدّية  لنا  تتبرّع  أن  قرّرنا  ذلك 
مدرسّية  لوازم  بشراء  قمنا  بدورنا  ونحن  اإلفطار، 
بها  للتبرّع  ضرورّية  وحاجّيات  وقرطاسّيات 

للعائالت املستورة ولطّالب املدارس».
وفي نهاية حديثه أّكد حسني أّنه ماٍض في عمله 
املقبرة  وحتسني   اإلسالمّية  األوقاف  على  للحفاظ 
اإلسالمّية واحلفاظ على حرمة األموات، وفي هذه 
على  احلفاظ  أهمّية  على  حسني  أّكد  املناسبة 
على  واحملافظة  حيفا،  مسلمي  مع  الّتواصل 
األوقاف اإلسالمّية العامة، واملُضّي في الترميمات 
لطّالب  الّالزم  الّدعم  وتقدميه  الالزمة.  والصيانة 

املدارس واجلامعات والعائالت املستورة في حيفا.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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في شهر الخير منوصل الفرح ... والمفاجآت 
أحلى هدايا بتستناكوا بـ Happiness Truck ”شاحنة الفرح“ بلمسة يد

الطريــق َع  الفــرح 

Coca-Cola As7ab  للتفاصيل
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توافد منذ الّساعة اخلامسة والنصف من مساء األحد 
األخير، وحّتى ساعة متأّخرة املئات من اهالي حيفا 
وضواحيها للتبرّع بعّينة من الّلعاب للطفلة لينوي 
الّدم (اللوكيميا))،  بسرطان  سوسان (املُصابة  أمير 
هذه  إلنقاذ  املناسبة،  العينة  يجدوا  أن  أمل  على 

الطفلة ومرضى آخرين.
املجتمع  في  البارزة  الّشخصّيات  من  عدد  وتوّجه 
للتبرّع، أيًضا بالعّينة، منهم: أعضاء في الكنيست 
اء، مدراء مدارس ومعّلمني،  وأعضاء من البلدّية، وأطّب
برز من بينهم الّنائبني: محّمد بركة (اجلبهة)،, باسل 
للحزب  حيفا  ِمنطقة  سكرتير  (التجّمع)  غّطاس 
الّشيوعي، الّناشط رجا زعاترة، وسكرتير «اجلبهة» 
وشخصّيات  الّدين،  رجال  من  وعدد  عودة،  أمين 

اجتماعّية بارزة.
ويشار إلى أّن عدَد املتبرّعني وصل إلى نحو 1500 

متبرّع وأكثر، من بينهم عرب ويهود.
الّشكر  بجزيل  لينوي  الطفلة  عائلة  توّجهت  وقد 
واالمتنان لكل من ساهم في إجناح هذه احلملة وشارع 

في الفحوصات والتبرّعات.
الّشوكي  الّنخاع  زرع  يتّم  أن  يجب  أّنه  إلى  ونذّكر 

 «u ŽÒd ³ ðË  ¨¡«b ÒM «  «u Ò³   U ¾
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الصراع  وأّن  القادم،  أيلول  شهر  في  لينوي  للطفلة 
مع الوقت إلنقاذ حياة الطفلة مستمرًّا، وكّل شاقل 

ميكنه املساهمة.
من  (معفي  بريد  ال فروع  أحد  في  التبرّع  ميكن 
احلساب  رقم  بالد:  ال في  مكان  أّي  في  العموالت) 

23469100
رقم الفرع: 710 «هنڤيئيم» - حيفا 

التبرّع غير محدد مببلغ معني... 
بريد اإللكتروني: للتواصل عبر ال

amirsu90@gmail.com

Amir Christine Sussan :أو عبر الفيسبوك

©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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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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احلليصة،  حّي  أهالي  ومببادرة  ياهڤ،  يونا  احملامي 
جلنة احلّي، املرَكز اجلماهيرّي في احلّي، دائرة الّشؤون 
الرّحمن  «عبد  مدرسة  حيفا،  شرق  في  االجتماعّية 
احلاج»، «بيت املونة»، رجال دين، جلان أحياء، ومبرافقة 
من  املئات  شارك  يوِسف»،  اجلماهيرّي «ناڤيه  املرَكز 
أبناء املجتمع العربّي احليفاوّي بكافة أطيافه وفئاته، 
مبن فيهم الّشخصّيات االجتماعّية والدينّية البارزة في 
ا في احلّي. ـً اإلفطار الرمضانّي اّلذي بات تقليًدا سنوّي

كرمية  وتالوات  ترحيبّية،  كلمات  اإلفطار  وسبقت 
من القرآن الكرمي، واختتم بعرض لفرقة «الّدراويش» 

الّصوفية من سخنني.
نسرين  احلّي،  في  اجلماهيرّي  املرَكز  مديرة  وأّكدت   
ا،  ـً سنوّي اإلفطار  مأدبة  تنظيم  أهمّية  على  مرقص، 
في  الكامنة  واالجتماعّية  الروحّية  للقيمة  نظرًا 
على  واحلضور  املبادرين  جميع  شكرت  كما  الّلقاء؛ 
شارع  أهالي  ذلك  في  مبن  ومشاركتهم،  اهتمامهم 
البرناَمج  بأن  شعروا  اّلذين  احلليصة،  في  «حسني» 
خاّص بهم، فقاموا باملساعدة واإلعداد وتزيني البيوت 

حتضيرًا لهذا اإلفطار.
©—«bOÑ√ rO�J� ∫d|uB�®
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بادرت مجموعة من الّشباب والّشاّبات احليفاويّني 
إلى حملة جديدة حملت ُعنوان: «العطاء»، حيث 
قام  ّية،  الغذائ املواد  من  رزم  بتحضير  قاموا 
محاّل  أصحاب  اخلير  أهل  من  عدد  بها  بالتبرّع 

وشركات جتارّية معروفة في البالد.
املبادرين  أحد  مع  لصحيفة «حيفا»  حديث  وفي 
َمن  كّل  إلى  أتوّجه  قال:  احلملة،  لهذه  واملنّظمني 
من  نتمّكن  لكي  ودعمنا،  املساعدة  بإمكانه 
ّية  جتميع وتوزيع أكبر عدد ممكن من الرّزم الغذائ

للعائالت اُحملتاجة. 
ّية في ُعنوانني: ميكنكم التبرّع باملؤن الغذائ

(1) مطبعة «اجلليل»، شارع أللنبي (8)/حيفا.
(2) مقهى «يوسف حجير».

االجتماعّي  الّتواصل  شبكة  عبر  جاء  وّمما 

َذخرًا  «ُدمُتم  احلملة:  هذه  حول  ـ«فيسبوك»)  (ال
حيفا  في  اتنا  وشّب شبابنا  لنا،  وسنًدا  وَفخرًا 
الكرم  أهل  الشهامة،  شباب  حاضنة  ّية،  األب
والّطيبة، في ساعة الّشدة تظهر األجاويد ويظهر 

صاحب الّشهامة. 
«العطاء»،  حملة  ودعم  ساهم  من  كّل  «نشكر 
الكرم  شهر  الفضيل،  الّشهر  لهذا  أُعّدت  اّلتي 
والعطاء للعائالت املستورة، اّلتي هي في أمّس 

احلاجة لنا ولعطاءنا. 
املستمرّة  للحملة  باالنضمام  الرّاغبني  «جلميع 
لغاية يوم األحد القادم (28/7/2013)، ميكنهم 
به  وقام  سبق  ملا  استمرارًا  والّتبرّع،  املساهمة 

إخواننا من تبرّع سّخي وعطاء.
على  كان  فقد  اآلن،  حّتى  ُقّدَم  ما  يفاجئنا  «لم 

مستوى التوّقعات من أهل حيفا اخلّيرين».

å¡U D F «òå¡U D F «ò

ÆÆW×łU½ d¹uBð …—Ëœ ÂU²²š« bFÐ

 åUHO	ò q
«d*

احليفاوّي،  عّباس  حّي  في  اجلماهيرّي  املرَكز  افتتح 
تصوير  دورة  في  للمشاركني  صور  معرض  مؤّخرًا، 
وإرشاد  وتدريب  إشراف  حتت  للمبتدئني (للّشبيبة)، 

املصوّر الفوتوچرافّي حّمودي
الّطّالب،  أهالي  االفتتاح  في  شارك  وقد  غّنام. 
والّطّالب أنفسهم، اّلذين أعربوا عن فرحتهم الختتام 
هذه الّدورة، ومشاركتهم بهذا املعرض اّلذي تزّينه صور 

إبداعّية خاّصة للمشاركني.
غّنام،  حّمودي  الفوتوچرافي  املصوّر  مع  حديث  وفي 
قال: تكتنفني سعادة الفتتاح هذا املعرض في املرَكز 
اجلماهيرّي عّباس، وهذا دليل على جناح الّدورة اّلتي 
الّشباب  من  عدد  مبشاركة  ذاته  املرَكز  في  أقيمت 

والّشابات املُبدعني.
ريناوّي،  بّسام  املرَكز  ملدير  امتنانه  عن  غّنام  وعّبر 

ملساهمته في إجناح هذه الدورة وشكره على الّتعاون 
والعمل املشترك، ُمشيرًا إلى أّنه سيتّم اإلعالن عن 

دورة تصوير للمتقّدمني في شهر أيلول القادم.
املصوّر  املعروف،  «حيفا»  صحيفة  مّصور  وقّيم 
الفوتوچرافّي وائل عوض، صور املشاركني في املعرض، 
بالقول: «رغم أّنه ال ميلك معظم املشاركني خبرة في 
مجال الّتصوير، ولكن كانت هناك إبداعات تصويرّية 
في التقاط بعض الّصور، برزت خاللها األفكار اّلتي 
عملوا عليها خالل الّدورة وُترجمت من خالل صورهم، 

حيث ظهر ذلك بوضوح».
الدورة  من  ا  جّدً استفادوا  املشاركني  بأّن  عوض  وأّكد 
غّنام،  حمودي  املصوّر  وتعليمات  إرشادات  بفضل 
فّن  مجال  في  مستقبل  لبعضهم  يكون  أن  وتوّقع 

الّتصوير، اّلذي يتطّلب إبداًعا وإحساًسا ُمرهًفا.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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ò q	åUHO ≠ بعد جهود حثيثة ومتواصلة من «d*

ّية أخرى  قبل كتلة «ِاقرأ»، تضافرت مع جهود طالب
العلوم  معهد  إدارة  وافقت  سنوات،  أربع  مدار  على 
مصّلى  افتتاح  على  ـ«تخنيون»)  (ال الّتطبيقّية 
يخدم ُقرابة 1000 طالب عربّي مسلم، لهدف تأدية 

الّصلوات والعبادات والّطاعات فيه بحرّية.
يؤّدي  رمضان،  شهر  بداية  مع  املصّلى  افتتاح  ومنذ 
الّطّالب املسلمون مختلف الصلوات فيه، وبضمنها 

صالة الّتراويح.
وأبدى الّطّالب عن شعورهم بالّسعادة لوجود مصّلى 
الّتعليم  ومبنى  اجلامعّي  سكنهم  مكان  من  قريب 

اّلذي يدرسون فيه.
ُيذكر أّنه قد تبرّع أحد فاعلي اخلير من إحدى البلدان 

ّية بتزويد املصّلى باألثاث واالحتياجات الّالزمة. العرب
«ِاقرأ»  كتلة  (مسؤول  ناطور  حسن  الّطالب  وقال 
ـ«تخنيون»)، وأحد اّلذين بذلوا جهوًدا  الّسابق في (ال
مع  املصّلى  افتتاح  «ّمت  املصّلى:  الفتتاح  كبيرة 
بداية شهر رمضان، وذلك بعد العديد من العقبات 
 4 ومنذ  ـ«تخنيون»)،  (ال إدارة  قبل  من  والعراقيل 
ّية إلقامة مصّلى  سنوات حصلنا على موافقة مبدئ
حتديد  تأّخر  (مكتبّية)،  بيروقراطّية  ألسباب  ولكن 
الغرفة املناسبة؛ وبعد أن ّمت حتديدها تبّني أّن الغرفة 

بحاجة إلى صيانة وتراخيص إضافّية».
اخلطوة  هذه  تكون  أن  «نأمل  قائًال:  حديثه  واختتم 
لهدف خدمة وراحة الّطّالب،  كي يتمّكنوا من إقامة 

الّصلوات، خاّصًة في أوقات الّتعليم».
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 WIFK� • œuÝ« qHK� …dOG� WIFK� 1 • `K� …dOG� WIFK� 1
 …dOG� WIFK� 1 •  r�d� …dOG� WIFK� 1 •  ÊuL� …dOG�
 …dOG� WIFK� 1 • WýËd−� WDý …dOG� WIFK� 1 • Ê«dHŽ“
 1 •  r−(« jÝu²� f¹b¹d� uKO� 1 •  ©uKŠ qHK�®  UJ¹dÐUÐ
Æ`z«dý dCš« qHK� …dO³� W³Š1 • ÊuLO� ‘dÐ …dO³� WIFK�

∫WBKB�« jOKš
 …dO³� W³Š 1 • ”ËdN� ÂuŁ h� 2 • Êu²¹“ X¹“  »u� 4Ø1
 WIFK� 2 • ÂËdH� dAI� rÞULÞ …dO³� W³Š 5 • ÂËdH� qBÐ
 2Ø1 • ÂËdH� f½ËbIÐ »u� 2Ø1 • rÞULÞ Êu−F� …dO³�

Æ ÂËdH� …dÐe� »u�
∫ tI¹dD�«

 • ¨r�dJ�«  ¨ÊuLJ�«  ¨qHKH�«  ¨`K*«  wF{  dOG�  o³Þ  w�
ÆjK²	²�  «—UN³�« w³K� ¨UJ¹dÐU³�«Ë WDA�« ¨Ê«dHŽe�«

 •  «—UN³�« jOKš Íd¦½√ ÆlÝ«Ë o³Þ w� f¹b¹dI�« wF{
 ‘dÐ wHO{√ Æ «—UN³�UÐ «bOł f¹b¹dI�« vDG²O� w³K�Ë
 —«bI�  W�U{≈  pMJ1  Æœ«u*«  jK²	²�  w³K�Ë  ÊuLOK�«
 U³½Uł f¹b¹dI�« wŽœ ÆÊuLOK�« dOBŽ s� …dO³� WIFK�

ÆU³¹dIð WŽUÝ lÐ— …b*
 • X¹e�«  wF{ r−(«  jÝu²� —b�  w�  ∫rÞULD�«  WBK�

 ÆqB³�«Ë Âu¦�« wHO{√ ÆWDÝu²� —U½ vKŽ —bI�« wF{Ë
 rÞULD�« wHO{√ ÆöOK� qB³�« 5K¹ Ê√ v�≈ WIFK*UÐ w³K�
 wHO{√ Æ5²IO�œ Ë√ WIO�œ …b* rÞULD�« w³K� ÆÊu−F*«Ë
 μ …b* —UM�«  vKŽ WBKB�« w�dð√ Æ…dÐeJ�«Ë f½ËbI³�«

ÆqHKH�«Ë `K*« s� qOK� wHO{√ Æp³²²� ozU�œ ∑ v�≈
 • vKŽ .bI²K� VÝUM� r−(« jÝu²� Êd� o³Þ ÍdCŠ√

 wŽ“Ë  ¨o³D�«  w�  WBKB�«  WOL�  nB½ wŽ“Ë  Æ…bzU*«
 `z«dý  wŽ“Ë  ÆWBKB�«  WOIÐ  wŽ“Ë  ¨f¹b¹dI�«  WOL�

Æf¹b¹dI�« vKŽ qHKH�«
 • Ê√ v�≈ WIO�œ ≥∞ …b* ÊdH�« w� f¹b¹dI�« słUÞ wF{

ÆiOÐ_« “—_« l� w�b� Æp³²¹

 
 …dOG�  WIFK�  1Ø4  •  œ—u�«  ¡U�  »u�  1Ø4  •  “—«  »u�  3
 • `K� …dOG� WIFK� 1Ø2 • …—– X¹“ »u� 1Ø4 • Ê«dHŽ“

ÆW−K¦� …bÐ“ .bI²K� •  »U³� uKO� nB½
∫ tI¹dD�«

 •ÆWIO�œ ≥∞ …b* tOFI½« rŁ  «d� …bŽ “—_« wKž≈
 •ÆU³½Uł tOŽœ ÆÊ«dHŽe�«Ë œ—u�« ¡U� wF{ dOG� o³Þ w�
 • X¹e�« wHO{√ Æ¡U*« s� …dO�Ë WOL� wF{ oOLŽ —b� w�

 Æ…uIÐ  ¡U*«  wKGO�  WDÝu²�  —U½  vKŽ  —bI�«  wF{Æ`K*«Ë
 wH� ÆozU�œ  ∏ v�≈  ∂ …b* wND¹ tOŽœË “—_«  wHO{√

Æ“—_«
 • —UM�« vKŽ —bI�« wF{ ÆX¹e�« WOIÐ wF{ —bI�« fH½ w�

 wŽ“Ë ÆX¹e�« vKŽ …dýU³� “—_« wHO{√ ÆX¹e�« s	O�
 Æ—UM�« wHHšË —bI�« wDž Æ“—_« vKŽ Ê«dHŽe�« jOKš

 •ÆdJ²¹ Ê√ v�≈ WIO�œ ±μ …b* wND¹ “—_« wŽœ
 •’«d�√ v�≈ »U³J�« wKJý
 • wF{ ÆÊu²¹e�« X¹“Ë …—c�« X¹“ wF{ WFÝ«Ë …öI� w�

ÆWDÝu²� —U½ vKŽ …öI*«
 • ’dI�«  vKŽ  wDG{≈  Æ…öI*«  w�  »U³J�«  ’d�  wF{

 ’dI�« pÝUL²¹ Ê√ v�≈ ÍdE²½≈ Æ`D�« ÍËU²� öOK�
 WIFK�  Ë√  5JÝ  ‰ULF²ÝUÐ  ÆÊuK�«  wMÐ  ŸUI�«  `³B¹Ë
 ≤  Ë«  ±  ÷dFÐ  lÐU�√  v�≈  »U³J�«  wFD�≈  WOJO²ÝöÐ
 ÆWO½U¦�«  WN'«  vKŽ »U³J�«  w³K�≈  ÆW³žd�«  VŠ W�uÐ

ÆU�U9 ZCM¹ Ê√ v�≈ »U³J�« wŽœ
 • WH	Ð  «ËdC)« w³K� ÆqHKH�«Ë qB³�« ¨rÞULD�« wHO{√

Æ»U³J�« rFDÐ »dA²ð Ê√ v�≈ »U³J�« l�
 • »U³J�«  wŽ“Ë  Æ“—_«  w³JÝ√  lÝ«Ë  .bIð  o³Þ  w�

 UNOŽ“ËË `z«dý v�≈ …bÐe�« wFD� Æ“—_« vKŽ  «ËdC)«Ë
Æ…dýU³� »U³J�« w�b� Æ“—_« vKŽ

    
 ‚«—Ë√ »u� 1 • ÊuLO� …dO³� W³Š 2 • —u³Ž Ÿö{« lD� 8
 • ”ËdN� ÂuŁ h� 4 • dCš√ qHK� Êd� 2 • dCš√ ŸUMF½
 1 • `K� …dOG� WIFK� 1 • WLŽU½ …dÐe� …dOG� WIFK� 1
 …dOG�  WIFK�  4Ø1  •  WýËd−�  WDý  qHK�  …dOG�  WIFK�

ÆÊu²¹“ X¹“ …dO³� WIFK� 4 • œuÝ√ qHK�
∫ tI¹dD�«

ÆdO³� ÊuK¹U½ fO� w� —u³F�« Ÿö{« wF{
 WI³D�«  jI�  ÊuLOK�«  wýdÐ√   «ËdC)«  Wýd³�  ‰ULF²ÝUÐ

Æd� UN�«c� Ê_ ¡UCO³�« WI³DK� wKBð ô Æ¡«dHB�«
 ‘dÐ wF{ ÆWO½bF*« …dHA�« w²³Ł ÂUFD�« …dC×� ¡UŽË w�
 qHKH�« ¨WDA�« qHKH�« ¨`K*« ¨…dÐeJ�« ¨Âu¦�« ¨ŸUMFM�« ¨ÊuLOK�«
 wKB% Ê√ v�≈  WDÝu²� WŽdÝ vKŽ wKGý ÆŸUMFM�«Ë  œuÝ_«

ÆWLŽU½ WBK� vKŽ
 ÆfOJ�«  w�  —u³F�«  Ÿö{«  vKŽ  WBKB�«  WOL�  nB½  wF{
 ÆU�U9 WBKB�UÐ vDG²²� «bOł WBKB�« l� —u³F�« Ÿö{« w³K�
 X�u�« VŠ Ë√  UŽUÝ …bF� WBKB�« w� —u³F�« Ÿö{« wŽœ

Æp¹b� ÕU²*«
 —U½  vKŽ  …bŽUI�«  WJOLÝ …öI�  Ë√®  WOzUÐdN�  W¹«uý wM	Ý

ÆÊu²¹e�« X¹“ wŽ“Ë Æ©W¹u�
 `³BO� ozU�œ …bF� ÍdE²½≈ ÆW¹«uA�« vKŽ —u³F�« Ÿö{« wF{
 Ê√ v�≈ ÍdE²½«Ë WO½U¦�« WN'« vKŽ w³K�≈ ÆÊuK�« w³¼– ŸUI�«
 WK¹uÞ …d²H� —u³F�« Ÿö{« wNDð ô ÆÊuK�« w³¼– ŸUI�« `³B¹

ÆWOÝU� `³Bð ô w�
ÆŸUMFM�« WBK� WOIÐ l� WMšUÝ —u³F�« Ÿö{« w�b�
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 • ŸUÐ—√ lDI� qBÐ …dO³� W³Š •  U³FJ� lDI� r(  Â«dž 500
 4 • `K� …dO³� WIFK� 1 • W�d� œuŽ 1 • œuÝ√ qHK� W³Š 10
 X¹“ …dO³� WIFK� 4 • “—√ »u� 2 ∫“—_« jOKš Ø —Už ‚—Ë lD�
 dO³� ”√— 1 • rÞULÞ …dO³� W³Š 1 • ‚uK� hLŠ »u� 1 •
 WIFK� 1 • W�d� …dOG� WIFK� 2Ø1 • —UNÐ …dO³� WIFK� 1 • ÂuŁ
 qHK� …dOG� WIFK� 4Ø1 • `K� …dOG� WIFK� 1 • r�d� …dOG�
 6� »u� 3 ∫Œu³D*« 6K�« Êu×D� qO¼ …dOG� WIFK� 1 • œuÝ√
 WIFK� 4Ø1 • iO³�« —UH� …dO³� W³Š 1 • UA½ …dO³� WIFK� 1 •

Æ`K� …dOG�
∫ tI¹dD�«

 • `K*« ¨W�dI�« ¨qHKH�« ¨qB³�« ¨r×K�« wF{ oOLŽ —b� w�
 WDÝu²� —U½ vKŽ tOŽœË ¡U*UÐ r×K�« ÍdLž√ ¨—UG�« ‚—ËË
 wF{ ÆUMšUÝ tÐ wEH²Š«Ë ‚d*« wH� ÆU�U9 r×K�« ZCMO�

Æw³½Uł o³Þ w� r×K�« lD�
 • ≥∞ …b* tOFI½« rŁ  «d� …bŽ “—_« wKž≈ ∫“—_« jOKš

ÆWIO�œ
 • ÆWDÝu²� —U½ vKŽ —bI�« wF{ ¨X¹e�« wF{ —b� w�
 • ¨hL(« wHO{√ ÆWIO�œ …b* w³K�Ë ‚uK*« r×K�« wHO{√

 qHKH�«  ¨`K*«  ¨r�dJ�«  ¨W�dI�«  ¨qJA*«  —UN³�«  ¨rÞULD�«
 Æ «—UN³�« rFDÐ »dA²O� r×K�« l� w³K� ¨qON�«Ë

 • WH	Ð  w³K�Ë  —bI�«  w�  r×K�«  vKŽ  wHO{√Ë  “—_«  wH�
Æ5²IO�œ Ë√ WIO�œ …b* …b¹bý

 • w� r×K�«Ë “—_« jOKš wF{ ¨—U	H�« s� …—b� ÍdCŠ√
 vDG²O� “—_« vKŽ r×K�« ‚d� s� —«bI� w³JÝ√ Æ…—bI�«

Æ“—_« jÝË w� Âu¦�« ”√— wF{ ÆU�U9
 • ¨Â±∏∞ …—«dŠ  Wł—œ  vKŽ  Êd�  w�  UNOF{Ë  …—bI�«  wDž

 —Ëd� bFÐ ÆU�U9 “—_« ZCMO� nB½Ë WŽUÝ v�≈ WŽUÝ …b*
 s� b¹e*« wHO{√Ë …—bI�« w×²�≈ U³¹dIð X�u�« nB²M�

ÆUHýU½ “—_« ÊU� «–≈ ‚d*«
 • —UH� ¨UAM�« ¨»Ëd�« wF{ ◊ö)« o¹dÐ≈ w� ∫Œu³D*« 6K�«

 `³B¹ Ê√ v�≈ WDÝu²� WŽdÝ vKŽ wKGý ¨`K*«Ë iO³�«
 wF{ ¨…bŽUI�« pOLÝ —b� w� 6K�« w³JÝ√ ¨ULŽU½ jOK)«
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ò q	åUHO ≠ كشف بيان الّناطق بلسان شرطة الّساحل، «d*

مع  وبالّتعاون  الّشرطة،  «أفراد  أّن  عنه  نسخة  وصلتنا  واّلتي 
اقتحموا  املتفّجرات،  وخبراء  الكالب  ووحدة  اخلاصة  الوحدات 
حتقيقات  بعد  باملخّدرات،  باإلجتار  املشتبهني  من  عدد  منازل 
واسعة الّنطاق قامت بها الّشرطة خالل الّثمانية أشهر األخيرة، 
مستعينًة بعميل سرّي وذلك في حيفا واملناطق املجاورة لها. 
وّمت خالل احلملة العثور على كمّيات كبيرة من املخّدرات من 
مختلف األنواع، شملت: احلشيش، طوابع املخدرات، حبوب من 
مخدر اإلكستازي، كما ّمت حجز 3 مركبات تابعة للمشتبهني 

ودرّاجة نارّية، فتّم اعتقال 34 مشتبًها باإلجتار باملخّدرات».
وتابع البيان أّنه «من املتوّقع تنفيذ اعتقاالت أخرى في وقت 
الحق، بحيث قّدم مسؤول الشرطة للعميل السرّي شهادة تقدير. 
وكانت محكمة الّصلح في حيفا قد مّددت اعتقال املعتقلني».

وقالت لوبا سمري (الّناطقة بلسان الّشرطة لإلعالم العربّي)، إّنه 
«بعد مرور نحو ثمانية أشهر على اختيار عميل شرطة سرّي 
مال،  لإليقاع في ّجتار املخّدرات، في ِمنطقة لواء الّساحل والشِّ
ّينات وأدّلة تشكل قاعدة وأساًسا إلدانة 40  جنح خاللها بجمع ب
مشتبها بشبهة اإلجتار باملخّدرات في مناطق: حيفا والكريوت 

ونيشر والّناصرة وطمرة».
«وعليه قامت قوّات معزّزة من وحدة مكافحة املخّدرات في لواء 
الّساحل، فجر الّثالثاء األخير، بالّتعاون مع عناصر من القوّات 
ا، مبداهمة منازل ومكان إقامة  ـً اخلاّصة، ضّمت نحو 260 شرطّي
املشتبهني، واعتقال 34 منهم، منهم 28 شخًصا من املجتمع 

العربّي، بينهم 24 شخًصا من سّكان مدينة حيفا.
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تبلغ  حيفاوّية  طالبة  تعرّضت   ≠  åUHO	ò  q
«d*

25 عاًما وتدرس الّتاريخ والّلغة اإلنچليزّية لنوبتني 

قلبّيتني بغضون شهر ونصف الّشهر، بحيث توّقف 
قد  الطالبة  وكانت  احلياة.  إلى  وأُعيدت  قلبها 
سّيارتها  اصطدمت  إذ  خطيرة  طرق  حلادثة  تعرّضت 
بحافلة، ما أّدى إلى نقلها إلى مستشفى «رمبام» 
ليومني،  املكّثفة  العناية  قسم  في  ومكثت  للعالج. 

ثم ُنقلت إلى قسم العظام. 

…U O (« v ≈ œu F ð U Î U Ž 25 mK ³ ð …U²

قلبّية  لنوبة  الفتاة  هذه  تعرّضت  أسبوع  قبل  ولكن 
وأصيبت  املستشفى،  مغادرتها  أثناء  ّية  ُفجائ
ما  حاّدة،  بسرعة  حالتها  وتدهورت  الّنفس  بضيق 
وّمت  اخلفقان،  عن  قلبها  وتوّقف  انهيارها  إلى  أّدى 
الفحوصات  بعد  تبّني  حيث  الفور،  على  إسعافها 
رًا بالّدم حجب سريان الّدم في  في املستشفى أّن تخّث
عروقها. ثّم ُأدخلت املستشفى ثانيًة، وتلّقت العالج 
الّالزم وأخليت إلى البيت بحالة صحّية جّيدة.     

ÆÆWK�U� WŽU�� UN³K� n Ò�uð bFÐ
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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 

عععععععععععىلىلىلىلىلىلىلىل اااااااللللللللزززززززوووووووججججججج ااااااللللللثثثثثثثااااااننننننيييييييعىل الزوج الثانيععع

60% Sconto sul secondo paio di scarpe*

 الرياضة
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Õd� f�UD� ∫ —̂ËU	

÷u� qz«Ë ∫ —̂ Òu�

اّتخذ احلزب الّشيوعّي في حيفا، األسبوع املاضي، قرارًا باإلجماع، 
بترؤّس الّدكتور سهيل أسعد قائمة اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة 
النتخابات بلدّية حيفا، املقرّرة يوم 22 تشرين األّول/أكتوبر املقبل.

الّدكتور سهيل أسعد حيفاوّي ناشط في صفوف الّشبيبة الّشيوعّية 
منذ نعومة أظفاره، ثّم في احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة». تخرّج في 
األرثوذكسّية  ّية  الكّل ثّم  يوحّنا  مار  األهلّية (مدرسة  حيفا  مدارس 
ّية)؛ درس الّطّب في أملانيا الّدميقراطّية (الّشرقّية)، بعد إنهائه  العرب
احلزب  وفّعالّيات  نشاطات  في  وانخراطه  بسنتني  الّثانوّية  دراسته 
و«اجلبهة»، ليعود عام 1978 إلى الوطن، إلى مدينة حيفا، حامًال 
في  العائلة  بطّب  التخّصص  سيرورة  خالل  عمل  الّطّب.  شهادة 
مستشفى الكرمل، وميارس اختصاصه في عيادته اخلاّصة القابعة 
شارع  في  وحتديًدا  الّنابض،  العربّي  الّنسناس  وادي  حّي  قلب  في 

توفيق طوبي (قيسارّية، سابًقا). 
متزوّج بالّسّيدة نهى (معّلمة سابقة)، وله منها ثالثة أوالد: خالد 

وِدمية وِميرة، ويقطن في حّي عّباس.
وحول اختياره لترؤّس قائمة «اجلبهة» النتخابات البلدّية، كان لي 

مع د. سهيل أسعد هذا احلوار..

يار على ترّؤسك قائمة «اجلبهة»؟  كيف وقع االخت
د. أسعد: لم أرّشح نفسي بشكل ذاتّي.. سألني الرّفاق ما إذا كنت 
على استعداد لترؤّس قائمة «اجلبهة» لالنتخابات البلدّية القادمة، 
ولكن حّتى الّلحظات األخيرة ساورتني بعض الّترّددات والّتخوّفات، 

وكانت لي أفكار مغايرة..

قاطعته متسائًال:
وكيف  ساورتك؟  اّلتي  الّتّخوفات  تلك  هي  وما    

وافقت، في نهاية األمر؟
ّية واملَهّمة الكبيرة  د. أسعد: ساورتني بعض الّتخوّفات من املسؤول
الّلتني سُتلقيان على عاتقي، ويعود ذلك، أساًسا، إلى عدم توافر 
مع  يتالَءم  بشكل  األوقات  توزيع  عدم  من  وقلقي  الكافي،  الوقت 
والعمل.  والعائلة  الّنشاطات  بني  ما  ومتطّلباتها،  اجلديدة  املَهّمة 
أن  الّصحيح  من  أّنه  وجدت  الّطويل،  والّتفكير  الّترّدد  بعد  ولكن 

أوافق على هذا االقتراح.
من  العديد  لدّي  الّطّب،  مهنة  مزاولتي  جانب  إلى  تعلم؛  فكما 
الّنشاطات االجتماعّية واألهلّية والّتربوّية، ال سّيما رئاسة جمعّية 
«حوار» اّلتي خاضت – وتخوض – نضاًال متواصًال من أجل االعتراف 
مبدرسة «حوار» املستقّلة. ونحن في صدد فترة صعبة، نحاول من 

خاللها حتصيل اعتراف من قبل وزارة الّتربية والّتعليم بعد أن كّنا 
والّدعم  امليزانّيات  من  االستفادة  لهدف  ترخيص،  على  حصلنا  قد 
وزارة  زالت  ما   – الّشديد  لألسف   – ولكن  استمرارّيتنا.  لضمان 
الّتربية والّتعليم وبلدّية حيفا متاطالن في اّتخاذ قرار في هذا الّشأن.

مينحك  بلدّية  ال دخولك  أّن  تعتقد  أال  ولكن،    
بة بهذا الّدعم واالعتراف مبدرسة  فرصة أكبر للمطال

«حوار»؟
د. أسعد: كالمك صحيح. ولكّني أرى في «حوار» املستقّلة أحد 
تربوّية  أمور  جانب  إلى  البلدّية  في  سنطرحها  اّلتي  الهاّمة  األمور 
ّية.. وبخصوص سؤالك، ستكون  واجتماعّية ملّحة أخرى، ال تقّل أهّم
«حوار»، حتًما، أحد أهدافنا البلدّية، من أجل ضمان استمرارّيتها 
واحلفاظ عليها وتطويرها. وكغيري ّممن سبقوني من أعضاء البلدّية 
من   – سأستمّر  عليها،  للحفاظ  بوسعهم  ما  كّل  وعملوا  الرّفاق، 
هذا املوقع – في هذه املسيرة، وسأبذل قصارى جهدي للحصول على 

اعتراف كامل مبدرسة «حوار» املستقّلة.

داخل  موجود  ما  نزاع  حلسم  ترشيحك  يأِت  ألم   
احلزب؟

د. أسعد: ال أعتقد ذلك...
 

احلزب  داخل  خالفات  حول  أحاديث  تدور  ولكن   
و«اجلبهة»..

د. أسعد: كأّي مؤّسسة صّحّية سليمة ودميقراطّية، هناك اختالف 
في اآلراء ال يفسد للوّد قضّية؛ وهذا أكبر مؤّشر ودليل لدحض أّي 
ّية.  احلزب والهيئات  داخل «اجلبهة»  الّدكتاتورّية  مبمارستنا  اّتهامات 
كانت هناك أقاويل بأّن سكرتارّية اِملنطقة تأتي إلى جلنة اِملنطقة أو 
إدارة «اجلبهة» مبرّشح/ة ما ليكون بذلك األمر محسوًما؛ ولكن ثبت 
للجميع أّن األمر مغاير. فاحلسم هو حسم دميقراطّي، وهذا إيجابّي 

وسليم على املدى القريب والبعيد.
ال يخفى على أحد أّن هناك بعض اإلشكاالت البسيطة واخلالفات 
غير  أمور  إلى   – أحياًنا   – تطوّرت  الرّفاق،  بعض  بني  الرّأي  في 
بشكل  ُحسمت  اخلالفات  هذه  ولكن  لذلك؛  ونأسف  لها،  مخّطط 
ا. هذه اخلالفات واإلشكاالت موجودة  دميقراطّي وإيجابّي ورفاقّي جًدّ
في أّي مؤّسسة أو حزب كان، فيجب عدم تضخيم وتهويل األمور، 
فاملشاكل والّنزاعات والّصراعات في األحزاب األخرى تفوق مشاكلنا 

الّصغيرة عشرات األضعاف.
عبر  طالبنا،  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  في  أّننا  نذكر  أن  علينا 
الّتاريخ، بحسم دميقراطّي، لنا ولغيرنا، وكثيرًا ما تأّملنا ألمور عديدة 

لسبب عدم احلسم الّدميقراطّي فيها. ونحن منارس الّدميقراطّية بشكل 
تاّم، وال أرى أّي سبب لوجود أّي إشكال أو خالف يستحّق الّذكر.

كناشط  منه  أكثر  كطبيب  معروف  أسعد  د.   
سياسّي، ملاذا؟

بني  فعًال،  املقارنة،  أردَت  فإن  ا؛  ـً ّي جزئ الرّأي،  أوافقك  أسعد:  د. 
في  احلقيقة  من  جزًءا  فستجد  سياسّي،  وكناشط  كطبيب  مهنتي 

ذلك، فقد أعطيت الّطّب أكثر بكثير.

 ما سبب ذلك؟
عائلة  كطبيب  ِمهنتي  من  ا  ـً هاّم جزًءا  أّن  اكتشفت  أسعد:  د. 
فيها.  أعمل  اّلتي  اِملنطقة  في  لألهل  ارة  جّب خدمة  عن  عبارة  هو 
من  أقوم  إذ  فقط؛  الّطّب  على  تقتصر  ال  العائلة  طبيب  فمهنة 
خاللها بعمل اجتماعّي ونفسانّي في آٍن واحد، إضافًة إلى الّتأثير 
ا وأنتمي إلى  ـً السّياسّي واالجتماعّي على الّناس. فكوني شيوعّي
كنت  حيث  مردوده؛  له  وكان  خاّصة،  ميزة  منحني  جبهوّي  تنظيم 
ُعنواًنا – في عيادتي، أيًضا – حلّل مشاكل الّناس وهمومهم، الّتي 
أمامي،  املُتاحة  واملجاالت  إمكانّياتي  بقْدر  حلوًال  لبعضها  وجدت 
وذلك، طبًعا، بدعم ومساعدة أعضاء البلدّية أو أعضاء الكنيست 
ا  ـً ّي أو أشخاص ورفاق ميكنهم الّتأثير واملساعدة.. لذا لم أبتعد كّل

عن الّنشاط الّسياسّي واالجتماعّي.

بلدّية؟ ة لل ّي  وما رأيك في تركيبة «اجلبهة» احلال
ا. وللّتوضيح، فقط، دخلت «الّصورة»  د. أسعد: الّتركيبة جّيدة جّدً
ا؛ فقد كان من الّصعب علّي أن أّتخذ موقًفا  ـً ّي في وقت متأّخر نسب
ّية تعكس متطّلبات الّشارع.. أنا  ما، مسّبًقا، ولكّن الّتركيبة احلال
لست عضوًا في جلنة ِمنطقة حيفا أو إدارة «اجلبهة»، فلم يكن لدّي 
موقٌف بهذا اخلصوص، ولكّني كنت قد صرّحت – بشكل واضح – 
بأّن ما تقرّه جلنة اِملنطقة وإدارة «اجلبهة» أنا ملتزم به. ومن املؤّكد أّن 
ًدا، مثمرًا، وللمصلحة  العمل مع الرّفاق اآلخرين سيكون بّناًء، جّي
أّن الّتشاور والّتحاور سيكونان  من جديد –  العاّمة. واُؤّكد لك – 

سّيدِي املوقف قبل اّتخاذ أّي قرار، متاًما كّما تعوّدنا.

ضمن  الّثاني  للمكان  ة  ّي عرب امرأة  يار  اخت هل   
ا؟ ـً ّي ًرا، نسب بلدّية جاء متأّخ قائمة «اجلبهة» لل

احلزب  في  للمرأة  ولكن  صحيًحا.  ذلك  يكون  قد  أسعد:  د. 
والبلدّية.  الكنيست  في  ومؤّثر  وفّعال  هاّم  متثيل  كان  و«اجلبهة» 
وفي نهاية املطاف، نحن أمام نقاش دائر دائم حول صّحة أن ُيرصد 
املكان الّثاني ملرّشح/ة عربّي/ة أو يهودّي/ة؟.. ولكن عندما تقرّر أن 
ّية، الرّفيقة عرين عابدي – زعبي،  تترّشح للمكان الّثاني امرأة عرب

ا. ـً جاء احلسم دميقراطّي

 أال تعتقد أّن تركيبة «اجلبهة» واحلزب الّشيوعّي، 
يار  اخت أمام  عائًقا  تشّكل  يهودّية،  ة–ال ّي العرب

املرّشحني والّتصويت؟
الّشراكة  األمر  نهاية  ففي  عزيزي.  ذلك،  أعتقد  ال  أسعد:  د. 
ّية–اليهودّية ناجعة، وقد أثبتت فاعلّيتها على مدار سنوات  العرب
في  الّثاني  للمكان  الّترّشح  عن  ڤلطمان  أوري  تنازل  فقد  طويلة. 
ّية  القائمة أمام عابدي وعبُده؛ لهدف إتاحة الفرصة أمام املرأة العرب

لتمثيلنا في البلدّية، وهذا – باعتقادي – تصرّف نبيل وراٍق.

وسيكون  ستقّدمه،  اّلذي  القائمة  هذه  جديد  وما   
ًرا عّما قّدمته سابقاتها؟ ُمغاي

   UÐU
²½ô …«ËU�*«Ë Âö Ò�K� W ÒOÞ«dI1b�« WN³'« WLzU� tÝÒƒdð bFÐ                   WHO×� l� t� ÒÍdBŠË ‰ÒË√ —«uŠ w� 

H a i f a

 W Ò¹œuNO�«–WÒOÐdF�« W�«d ÒA�«  °° U�Òu
Ò²�«Ë  «œÒœd Ò²�« iFÐ wMð—ËUÝ …dOš_«  UE×ÒK�« v Ò²ŠÆÆ 

 w�  UŽ«d ÒB�«Ë  UŽ«e ÒM�«Ë q�UA*« ÒÊ≈  WK¹uÞ  «uMÝ —«b� vKŽ UN² ÒOKŽU� X²³Ł√ b�Ë ¨WFłU½

 rOEMð v�≈ wL²½√Ë UÎ ? ÒOŽuOý w½u�  ·UF{_«  «dAŽ …dOG ÒB�« UMK�UA� ‚uHð Èdš_« »«eŠ_«

 ‰U ÒF�Ë ÒÂU¼ qO¦9 åWN³'«òË »e(« w� …√dLK�  ÁœËœd� t� ÊU�Ë ¨W Ò�Uš …eO� wM×M� ÒÍuN³ł

 w½UF¹ ¨UHOŠ w� W ÒOÐdF�« U½ƒUOŠ√ UNO½UFð w²Ò�« …dO¦J�« h�«u ÒM�«Ë ÒÂUF�« tÐUAÒ²�« rž—  ÆÆd ÒŁR�Ë

  UłU( `�� ¡«dł≈ v�≈ W ÒÝU� WłUŠ „UM¼   ÁdOž sŽ ÁeÒO9 WHK²
� q�UA� ¡UOŠ_« iFÐ

 —uFý błu¹   WHK²
*« UHOŠ  «—UŠ w� h�«u ÒM�« vKŽ ·u�u�«Ë ¨ÊU ÒJ Ò��«  U Ò¹u�Ë√Ë  U³ÒKD²�Ë

 U�  ÒÊ√  Òô≈  °°ÆÆUNOKŽ  ÂÒdJ²ðË  U Î�ËdF�  W ÒOK¼_«  W ÒOÐdF�«  ”—«bLK�  Íb�ð  UN Ò½QÐ  UHOŠ  W Ò¹bKÐ  w�  ÒÂUŽ

 W�U�≈ v�≈ UHOŠ W Ò¹bKÐ  —œUÐ   W ÒOLÝÒd�« Ë√ W Ò¹œuNO�« ”—«b*« tOKŽ qB% U Ò2 U ÎðU²� vI³¹ t�ÒbIð

 vI³OÝ v²� v�≈   °°UM²Ð—U×� ·bN� ¨WÒKI²�*« —«u( tð«– rÝô« qL% w²Ò�«Ë ¨W ÒOLÝÒd�« å—«uŠò

  —uNL'« l� q�«u Ò²�« aOÝdð vKŽ qLF�« UMOKŽ  øÆÆtð«– Òw(« qš«œ 5F�uI²� »dF�« ÊUJ Ò��«

? ~² ½ s Ë ⁄«d  s  w ðQ ½ s  ∫b F Ý√  q O N Ý Æœ



35 2013 “u Ò9 26 WF ÔL'«

أو  دراماتيكّية  جذرّية  جتديدات  نبتكر  لن  أّننا  أعتقد  أسعد:  د. 
نخلق عجًال جديًدا..

قاطعته موّضًحا:
 لم أقصد ذلك.. هدفت بسؤالي إلى سّلم أولوّيات 

هذه القائمة، واملواضيع اّلتي ستطرحها..
ألعضاء  أّن   – جميعنا  يعلم  كما   – ًدا  جّي أعلم  أنا  أسعد:  د. 
البلدّية الّسابقني من قبل احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» كانت إجنازات 
عيسى  د.  كركبي،  زاهي  عيرام،  بتسيال  بدًءا  لها،  نشهد  جّمة 
نقوال، احملامي أمين عودة، أحمد غّنام، املؤرّخ واملرّبي إسكندر عمل، 
املرّبي فتحي فورانّي، وأخيرًا – وليس آخرًا – املهندس هشام عبُده 
ّياتهم وطاقاتهم  واحملاضرة عيدنا زاريتسكي؛ حيث بذلوا كّل إمكان
لهدف إجناح عمل الكتلة، وهذا الّنجاح آخذ في الّتطوّر والّتعاظم. 
املؤّيدون  يقف  الّسنوات،  مّر  على  املتواصل  الّنجاح  هذا  ووراء 
والّداعمون وجنود من وراء الكواليس وأهالي حيفا، ونحن سندأب 
أعضاء  عمل  جديدة.  بإجنازات  الّنجاح  هذا  وجتذير  تثبيت  على 
البلدّية املمّثلون للحزب الّشيوعّي و«اجلبهة» واجتهدوا كثيرًا في 
والسياسّية،  والّسكنّية  والّثقافّية  والتربوّية  االجتماعّية  اجلوانب 

وفي جانب العالقات العاّمة، أيًضا..
ذلك  أكان  سواء  تبّدلت،  اليوم  وأولوّيات  ومتطّلبات  ظروف  لكّن 
وأخطرها  االجتماعّي،  اجلانب  في  أم  والّتعليم  الّتربية  مجال  في 
ّية خصوًصا، واملجتمع  ظاهرة العنف املستشرية داخل أحيائنا العرب
في  الّتاّمة  املساواة  على  العمل  يجب  كما  عموًما.  احليفاوّي، 
ّية أو ِمنطقة البلدة الّتحتا أو احلليصة وغيرها، ُأسوًة  أحيائنا العرب
وأهالينا  ألوالدنا  أفضل  مستقبل  لهدف  احليفاوّية،  األحياء  بباقي 
في املجاالت احلياتّية كاّفة، سواء أكان ذلك في املؤّسسات املختلفة 
الّتربوّية  واملراكز  املدارس  أم  املسّنني  بيوت  أم  اجلماهيرّية  املراكز  أم 
املختلفة. سنحاول املُضّي حّتى الّنهاية للوصول إلى شراكة حقيقّية 
فعلّية، وأعتقد أّن هناك مجاًال للّشراكة، سواء أكان على املستوى 

االجتماعّي أم املدنّي.
ّية  فرغم الّتشابه العاّم والّنواقص الكثيرة اّلتي تعانيها أحياؤنا العرب
في حيفا، يعاني بعض األحياء مشاكل مختلفة متّيزه عن غيره؛ 
ا،  ـً ّي فمثًال، حّي عّباس يعاني ضائقة سير خانقة واكتظاًظا سّكان
من  تسرّب  مشاكل  يعانيان  الّتحتا  والبلدة  مثًال،  احلليصة،  حّي 
أطر  إلى  املدينة  في  ّية  العرب احلارات  غالبّية  تفتقر  كما  املدارس، 
تربوّية واجتماعّية متّكننا من احلفاظ على أطفالنا وأوالدنا، لضمان 
بقائهم في بيئة اجتماعّية آمنة حميمة ودافئة. كما سنعمل بشكل 
جاّد للحفاظ على األوقاف املسيحّية واإلسالمّية في املدينة، فهذا 

أحد األمور الّضرورّية وامللّحة؛ وغيره العديد من األمور.
سيأتي ذلك كّله بعد دراسة شافية ووافية وجاّدة الحتياجات املجتمع 
واحلارات ومعاينة املشاكل، خالل األّيام واألسابيع القريبة، والّتشاور 
أولوّيات..  سّلم  وضع  لهدف  «اجلبهة»  وإدارة  الكتلة  أعضاء  مع 
فعلينا إجراء مسح عاّم ودراسة شاملة معّمقة للوقوف على املشاكل 
عن قرب، واستخالص الّنتائج وبناء برناَمج عمل حلّلها. ثّم سنأتي 

إلى الّناخب وإلى جمهور حيفا مع برناَمج واضح.

ّسؤال اآلتي.. ما اّلذي سيدفعني   هذا يقودني إلى ال
أو يدفع أّي حيفاوّي للّتصويت لكتلة «اجلبهة»؟

على  يعتمد  منها  جزء  عديدة،  ومرّكبات  دوافع  هناك  أسعد:  د. 
جتربتنا الغنّية املاضية، واجلزء اآلَخر على برناَمجنا احلاضر ورؤيتنا 
مقدرتهم  البلدّية  في  اجلبهوّيون  األعضاء  أثبت  فقد  املستقبلّية. 
على العمل والّتغيير والّتأثير في جميع املجاالت، سواء أكان ذلك 
داخل االئتالف البلدّي أم خارجه؛ حيث كانوا حلقة وصل أمينة بني 

اجلمهور ومؤّسسات البلدّية املختلفة، ولهم إجنازات كبيرة عديدة؛ 
عبُده  هشام  للرّفيقني  األخيرة،  ّية  االنتخاب الفترة  في  وخصوًصا 
لنا  ويشّكل  به  نعتز  والعمل  الرّصيد  فهذا  زاريتسكي.  وعيدنا 
فراغ،  عن  نتكّلم  ولن  فراغ  من  نأتَي  فلن  هاّمة.  جماهيرّية  قاعدة 
أيًضا.. وكاستمرارّية لهذا الّنهج، سنأتي إلى الّناخب ببرناَمج وسّلم 

أولوّيات يكون جواًبا عن تساؤالت كثيرة.
وأولوّيات  ومتطّلبات  حلاجات  مسح  إجراء  إلى  ماّسة  حاجة  هناك 
الّسّكان، والوقوف على الّنواقص في حارات حيفا املختلفة، فاألمور 

يجب أن ُتدرس وأن ُيوضع لها برناَمج منّظم. 
معاجلة مشكلة  كما ذكرت، آنًفا –  ومن بني هذه األمور امللّحة – 
أّن  أعتقد  العربّي.  مجتمعنا  في  الّشباب  بني  املستشري  العنف 
هناك ميزانّية معّينة من قبل بلدّية حيفا، إضافة إلى مساعدات 
اخلمس  الّسنوات  خالل   – ُخّصصت  الّشواقل،  مباليني  حكومّية 
بال  «مدينة  ملشروع  املدينة،  في  العنف  ظاهرة  حملاربة   – األخيرة 
عنف»، وهذا يشمل برامج وفّعالّيات مختلفة في املدارس والّنوادي 
املختلفة، ولكن – لألسف – املسؤولة عن هذا املشروع وتوزيع األموال 
شطرامي  يوليا  البلدّية،  رئيس  نائب  هي  والّنوادي  املؤّسسات  على 
(«يسرائيل بيتينو»، حزب ليبرمان الفاشي)، وبالّتالي لم يحصل 
املجتمع العربّي من هذا املشروع أو األموال على ما يجب احلصول 
على  العمل  يجب  ما  وهذا  العنف!  ومحاربة  دحض  لهدف  عليه 
اّلتي  نفسها  امليزانّيات  على  احلصول  حّقنا  فمن  فورًا،  تغييره 

يحصل عليها املجتمع اليهودّي حملاربة العنف.

ة  ّي العرب املدارس  بني  الُهّوة  إلى  بالّنسبة  وماذا   
يهودّية في املدينة؟ وال

د. أسعد: سنعمل – كما عمل األعضاء الّسابقون – على حتصيل 
ّية واليهودّية في حيفا؛ فللبلدّية  املساواة الّتاّمة بني املدارس العرب
دور أساس في ذلك. فكيف ميكن للجنة الّتربية والّتعليم الّتابعة 

إلى بلدّية حيفا أن توافق، أساًسا، على وجود فجوات تعليمّية بني 
الّتغيير  على  العمل  أولوّياتنا،  سّلم  في  أولوّية  فهذه  املجتمعني؟ 
وحتسني مستوى الّتعليم العربّي وحصوله على الّدعم وامليزانّيات 

اّلتي يستحّقها.
إّن غالبّية طّالب حيفا العرب يتعّلمون في املدارس اخلاّصة (األهلّية)، 
للمدارس  تسدي  بأّنها  حيفا  بلدّية  في  ا  ـً عاّم شعورًا  هناك  ولكّن 
ّية األهلّية معروًفا وتتكرّم عليها؛ حيث أقدم رئيس بلدّيتها،  العرب
الّتخريج  حفالت  خالل  األهلّية  للمدارس  الّتبرّع  على  ياهڤ،  يونا 
لرئيس  احترامي  ومع  منها!  لكّل  ا،  تقريًب شاقل،  ألف  ِمائة  مببلغ 
في نهاية األمر  البلدّية وأهمّية الّتبرّع بكّل شاقل، إّال أّن ذلك – 
– يبقى فتاًتا ّمما حتصل عليه املدارس اليهودّية أو الرّسمّية، ومن 
ّية األهلّية، واّلتي يتعّلم فيها أكثر  حّقنا أن حتصل مدارسنا العرب
من %60 من طّالبنا العرب، على ميزانّيات من بلدّية حيفا، ُأسوًة 
بباقي املدارس الرّسمّية، وأّال يبدو ذلك مّنة منها أو من رئيسها!

ّية من  جميع املدارس األهلّية في إسرائيل حتصل على ميزانّيات جزئ
الّتي  الّشهرّية  باألقساط  ميَوّن  اآلخر  والقسم  والبلدّيات،  الّسلطات 
املدارس.  هذه  عمل  استمرار  يصعب  وإّال  الّطّالب،  أهالي  يدفعها 
ولكن – باعتقادي – في مدينة حيفا بشكل خاّص، واّلتي يتعّلم 
العمل  علينا  األهلّية،  مدارسها  في  طّالبها  من   60% من  أكثر 
على تغيير الوضع؛ وإّال فلتتقّدم البلدّية مبشروع بناء مدرسة رسمّية 
على مستوى راٍق تضاهي مستوى املدارس األهلّية، أو أن يحرّروا 
امليزانّيات للمدارس اخلاّصة (األهلّية) ُأسوًة بباقي املدارس الرّسمّية، 
وحينها ُميكن إعفاء أهالي الّطّالب من دفع األقساط الّشهرّية املُكِلفة 
وتخفيف العبء عنهم. فمن ناحية ال يتّم دعم املدارس األهلّية، ومن 
ناحية أخرى يتّم رفع دعاوى ضّد املدارس األهلّية بحّجة جبي الرّسوم 
ّية إن لم يكن  الّشهرية، فكيف ميكن ذلك؟! ومن سيتحّمل املسؤول

املؤّسسات الّتربوّية البلدّية ووزارة الّتربية والّتعليم. 
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ولكن كمجتمع عربّي علينا أن نطالب ببناء مدارس رسمّية مبستوى 
َم ال  مدارسنا األهلّية، فنحن ندفع الّضرائب ُأسوًة بباقي الّسكان، فِل
توّفر لنا البلدّية مدارس رسمّية على املستوى املطلوب، وتعفينا 

من دفع األقساط الّشهرّية للمدارس األهلّية.
اّلذي  الهاّم  املوضوع  هذا  وسنطرح  حّل،  إيجاد  على  سنعمل  لذا 

سيكون ضمن أولوّياتنا في البلدّية.

 هل باعتقادك هذه سياسة بلدّية ُممنهجة إلفشال 
ة؟ ّي ة األهل ّي عمل املدارس العرب

د. أسعد: هناك توّجه روتينّي وتقليدّي في وزارة الّتربية والّتعليم 
بخصوص املؤّسسات الّتربوّية والّتعليمّية، منّفر أحياًنا. فاملدارس 
معّينة  وسياسة  تعليمات  حَسب  (الرّسمّية) «تعمل»  احلكومّية 
وتوجيهات مباشرة من وزارة الّتربية والّتعليم، والّطاقم الّتدريسّي 
نًة وال  واإلدارّي فيها ال ميكنه أن يحيد عن توجيهات الوزارة ال َميْ
َيْسرًة؛ بينما كانت املدارس األهلّية، دائًما، ملجًأ ومالًذا ملعّلمني من 
نوع آخر، معّلمني وطنّيني. فهناك عدد كبير من املعّلمني ُطردوا في 
اخلمسينّيات من القرن املاضي من سلك الّتعليم، فانخرطوا في 
ا، توّجه تربوّي مغاير، توّجه  املدارس األهلّية. للمدارس األهلّية، غالًب

وطنّي. فقد حافظت هذه املدارس على استمرارّية الوجود والُهوّية.
إقامة  إلى  «حوار»  جمعّية  بادرت  فعندما  املثال،  سبيل  وعلى 
مدرسة، كان الهدف من وراء ذلك مدرسة رسمّية ممّيزة؛ ولكن تعّنت 
جمعّية  استطاعت  ذلك  ورغم  املشروع.  أفشل  الرّسمّية  اجلهات 
بديلة  ممّيزة،  تربية  مغايرًا،  ا  ـً تعليمّي منوذًجا  تقّدم  أن  «حوار» 
الّتربوّية  واملؤّسسات  الرّسمّية  اجلهات  تفشلها  أن  حاولت  وحديثة 
إضافّية  رسمّية  مدرسة  أقيمت  «حوار»  جمعّية  لسبب  البلدّية. 
باسم «حوار»..! ومدرسة «حوار» الرّسمّية تخدم شريحة معّينة من 
مجتمعنا العربّي، وأمتّنى لها الّنجاح. ولكن في الواقع، ليست هذه 
هي املدرسة اّلتي كّنا نصبو إليها أو كّنا نفّتش عنها.. وقد أّكد 
لي يونا ياهڤ أّنه بادر إلى إقامة «حوار» الرّسمّية، واّلتي حتمل 
االسم ذاته حلوار املستقّلة، لهدف سّد الّطريق ومنع االعتراف بنا، 
حيث أقيمت من قبل البلدّية حملاربتنا!! ولكّن مثابرتنا ومحاربتنا 
وتقدمينا تربية بديلة لها أسس ومفاهيم، منحتنا ترخيًصا من وزارة 

الّتربية والّتعليم، وسنستمّر حّتى احلصول على االعتراف.

 وممّا ال شّك فيه أّن مدرسة «حوار» املستقّلة أثبتت 
جناحها وتفّوق طّالبها..

هذه  الّتعليم  طريقة  أّن  أثبتنا  فقد  صحيح.  كالمك  أسعد:  د. 

ناجعة وفاعلة، وها نحن مستمرّون رغم الّظروف املاّدّية الّصعبة 
اّلتي نعانيها، وقد قّدمنا منوذًجا مشرًّفا لطّالب متمّيزين أكملوا 
ّية. ال يخفى  ّية األرثوذكسّية العرب مسيرتهم الّتعّلمّية في الكّل
ّية، ونحن بحاجة إلى دعم مالّي؛  على أحد أّننا نعاني ضائقة مال
ألّن وزارة الّتربية والّتعليم ما زالت متاطل في حتويل امليزانّيات.. 
ال أحد ميكنه، اآلن، إصدار قرار بإغالق املدرسة، ولكن في الوقت 
مصرّون  ولكّننا  وخنق،  تضييق  سياسات  ضّدنا  متارَس  نفسه، 

على املُضّي برسالتنا الّتعليمّية – الّتربوّية الهادفة.

ستدعمون  َمن  بلدّية..  ال االنتخابات  إلى  نعود   
بلدّية؟ رئاسة ال ل

الرّئاسة،  موضوع  إلى  بالّنسبة  بعد  قرارًا  نّتخذ  لم  أسعد:  د. 
فاألمور مفتوحة وجميع االحتماالت واردة، وبضمنها ترشيح رئيس 
من قبلنا(!)، وهذه ستكون ضمن األمور اّلتي سُتناقش وُتدرَس 
خالل األّيام القريبة. ولكن األساس اّلذي يحرّكنا والبوصلة اّلتي 
توّجهنا هما كيفّية استغالل دعم ألوف املواطنني من سّكان حيفا 
الرّئيس.  الهدف  هو  فهذا  اجلماهير،  مصلحة  إلى  ذلك  وترجمة 
الّترّشح لرئاسة البلدّية ليس هدًفا وال حّتى الوصول إلى حتالف 
مع أّي رئيس ُمنتخب. فكتلة «اجلبهة» عملت دائًما – وستظّل 
من أجل اجلماهير وحتصيل حقوقها، سواء أكانت في  تعمل – 

املعارضة أم داخل االئتالف.

«اجلبهة»  حتّسن  أن  يجب   – باعتقادك   – وأين   
من أدائها؟

د. أسعد: أعتقد أّنه علينا العمل على الّتواصل مع اجلمهور. 
اخلمس  الّسنوات  خالل  ار  واجلّب الّدؤوب  العمل  هذا  كّل  فرغم 
األخيرة، وتواصلنا مع اجلمهور واألهالي والّدعم وااللتفاف حولنا، 
اجلانب  هذا  لتحسني  مكان  دائًما،  هناك،  يكفي..  ال  فذلك 

وتقويته وتوطيد عالقتنا وترسيخ الّثقة.

واملواطن  «اجلبهة»  كتلة  بني  فجوة  هناك  هل   
احليفاوّي؟

ولكن  الّتواصل،  في  الّصعوبات  بعض  هناك  كانت  أسعد:  د. 
أن  املفترض  من  احلال  طبيعة  وفي  هوّة.  أو  فجوة  هناك  ليست 
الّتواصل،  هذا  على  احلفاظ  إلى  باملبادرة  «اجلبهة»  كتلة  تقوم 

وضمان سيرورته واستمرارّيته.

يوم؟  كيف ترى «اجلبهة» في حيفا ال

كتلة  وجود  فنتيجة  خيرًا.  ويبّشر  ا  جًدّ جّيد  الوضع  أسعد:  د. 
سابقة فّعالة وعمل مثابر من قبل جميع األطراف داخل األحياء 
تضّم  اجلديدة  القائمة  وهذه  حولنا.  كبير  التفاف  هناك  ّية،  العرب
ّية، فسنقوم  أعضاء مع جتربة سياسّية وتنظيمّية وفيها روح شباب
ّية والكادحة وجميع شرائح  باستغالل ذلك ملصلحة جماهيرنا العرب

املجتمع في مدينة حيفا.
شرائح  وإلى  واليهودّية  ّية  العرب األحياء  جميع  إلى  سنتوّجه 
ّية  العرب اجلماهير  بني  العمل  توثيق  على  وسنعمل  مختلفة، 
واليهودّية، حيث هناك أمور كثيرة ميكن العمل فيها، مًعا؛ من 
أجل مصلحة اجلماهير. ولكن كّل ذلك – كما ذكرت لك ِمرارًا – 
منوط بدراسة وتوّجه ووضع ُخّطة مدروسة بشكل عقالنّي صحيح.

أنا أجد في املشاركة احلقيقّية هدًفا بحّد ذاته، ولكّنها وسيلة، 
باعتراف   – الفعلّية  املشاركة  تؤّكد  مكاسب.  لتحصيل  أيًضا، 
واضح وصريح – أّننا جزء من هذا البلد وهذه املدينة، وال نتعايش 
تكون  أن  أجل  من  أنا  فقط.  األعياد»،  «عيد  ِمهرجان  ضمن 
جميع  وفي  الّسنة،  أشهر  جميع  مدار  على  الفعلّية  املشاركة 

األحياء واملجاالت، وأّال تقتصر على حّي وادي الّنسناس.
يهودّية مشتركة في  ّية –  فما املشكلة في بناء مؤّسسات عرب
مالئمة  أطر  وتوافر  مثًال،  كالكرمل  املدينة،  من  مختلفة  أحياء 
ترك  إلى  الّناس  يدفع  قد  ما  العربّي،  املجتمع  ملتطّلبات  فيها 
بديًال  يجدون  عندما  فيها،  يتقوقعون  اّلتي  ّية  العرب األحياء 
مالئًما للّسكن فيه؟ فما اّلذي مينع الّشباب العرب، اليوم، من 
توافر  عدم  إّن  يهودّي؟  حّي  في  والّسكن  ّية  العرب األحياء  ترك 
ّية واملؤّسسات واملراكز اجلماهيرّية واألُطر الّتي تالئم  املدارس العرب
إلى  ويدفعهم  ّياتهم  إمكان من  يحّد  العرب،  الّشباب  متطّلبات 

ّية. البقاء والّتقوقع داخل األحياء العرب

ة الّتاّمة؛  ّي يوم، املشاركة الفعل  ولكّننا نفتقد، ال
في  ة  ّي العرب األحياء  يقطنون  العرب  ة  ّي ب فغال
نعيش  يهودّية،  ال األحياء  يهود  ال ويقطن  املدينة، 

فصًال ما..
محاوالت  هناك  األمر  نهاية  ففي  الرّأي.  أوافقك  أسعد:  د. 
بعض  وتغيير  املعيشة  مستوى  وحتسني  املكان  هذا  لتحسني 
مدينة  في  العرب  الّسكان  فعدد  يكفي.  ال  ذلك  ولكّن  األمور، 
احلّي  داخل  متقوقعني  سيبقون  فهل  مستمرّ،  تزايد  في  حيفا 

ذاته.. وإلى متى؟

بلدّي،  ال عملك  ضمن  الّتأثير  ميكنك  كيف   
رغم انشغاالتك الكثيرة؟

د. أسعد: لن يكون األمر سهًال، ولكن عندما نعرف كيف نستغّل 
الوقت ونوزّعه بشكل سليم، تسهل املَهّمة وميكن، حينها، إجناز 
ا، أفال تعتقد أّن 18 ساعة  ـً الكثير. تكفينا 6 ساعات نوم يومّي
علينا  والبلدّي..؟  املْهنّي  عملي  لتالئم  أوزّعها  أن  ميكن  عمل 
تكون  قد  واستغالله.  الّصحيحة  بالّطريقة  الوقت  توزيع  معرفة 
هناك بعض الّتنازالت، ولكّني سأعمل للّتوفيق بني األمور على 

أفضل وجه، بقْدر استطاعتي.

في  بلدّية  ال دخوله  املتوّقع  األعضاء  عدد  هو  ما   
بة القادمة؟ االنتخابات القري

هناك  أعضاء.  ثالثة  عن  تتحّدث  العاّمة  الّتوّقعات  أسعد:  د. 
وثالثة  «اجلبهة»،  لكتلة  واملصوّتني  الّداعمني  عدد  في  تصاعد 
مقاعد في البلدّية أمر واقعّي وهدف غير مستبعد، ولكّننا يجب 
ا، بل علينا العمل بكّل ِجّد ونشاط  ـً أّال نعتمد على ذلك نظرّي
للوصول إلى هذا الهدف. فكتلة «اجلبهة» في البلدّية على مّر 
الّسنوات زادت من قوّتها، وعدد املصوّتني والّداعمني لها تضاعف 
خالل الَعقد األخير، وهذا العدد آخذ باالزدياد، وإّنه مؤّشر مشّجع 
ذلك  على  االعتماد  ميكن  ال  ذاته،  الوقت  في  ولكن  وإيجابّي؛ 
كمسّلمة أو كمفهوم ضمًنا بدون املثابرة والعمل والّتواصل مع 

اجلماهير ووضع ُخّطة وبرناَمج عمل واضح.

 شكًرا على تكريسك الوقت لهذا احلوار اخلاّص..
لكم كّل  وأمتّنى  أشكر اهتمامكم..  بدوري –  د. أسعد: أنا – 

الّتقّدم والّنجاح والّتوفيق.
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حيفا،  مدينة  جنوبّي  عوفر،  سامي  استاد 
على قدم وساق، حيث التقطت، مؤّخرًا عّدة 

صور لألعمال األخيرة اجلارية فيه.
تطوّرًا  واألكثر  املتقّدم  األستاد  وسيشمل 
التقنّيات  بأحدث  لتجهيزه  نظرًا  البالد  في 
ألف   30 من  أكثر  يشمل  واّلذي  واآللّيات، 

مقعد مريح وحديث.
يذكر أّن ملعب سامر عوفر سيكون أّول ملعب 
كونه  إلى  فباإلضافة  البالد،  في  «مسقوف» 
فهو  الرياضّية،  واأللعاب  القدم  لكرة  ا  ملعًب
فّعالّيات  الستضافة  عصرّي  بشكل  مصّمم 

تربوّية وترفيهّية هاّمة وضخمة.

 d u Ž w U Ý œU² Ý« w  ‰U L Ž_« d u Ž w U Ý œU² Ý« w  ‰U L Ž_«
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القريب  األكادميّي  العام  «إّن   -  åUHO	ò  q
«d*

سيشكل نقطة حتّول مفصلّية نحو إعالء شأن الكلية 
ّية، ودفعها خطوة أخرى بل خطوات،  األكادميّية العرب
نحو نيل االعتراف ككلّية قطرية على األقل - إن لم 
يكن االعتراف بها كجامعة - ومعها نيل االعتراف 
احمللّي والعاملّي بكون الكلّية في مصاف املؤّسسات 
واملتمّيزة،  املمتازة  والبحثّية  الرائدة  األكادميّية 
ا، وهذا لم يكن ليتسّنى لوال العمل  ـً ّي ا وعامل ـً ّي محل
بإدارتها  الكلّية  به  قامت  اّلذي  واملتواصل  الدؤوب 
ومحاضريها ومجلس أمنائها، ولن يك ليتسنى لوال 
العمل املتواصل وبزخم متزايد ومضاعف» - هذا ما 
األكادميّية  الكلّية  (رئيس  كمال  زكي  احملامي  قاله 

اجتماعات  ختام  في  حيفا)،  في  للّتربية  ّية  العرب
ّمت  أمنائها،  ومجلس  الكلّية  إدارة  ملجلس  مطوّلة 
ّية للعام األكادميّي املنتهي  خاللها إقرار الّتقارير املال
2013 وميزانية العام األكادميّي القادم، إضافًة إلى 

إقرار ُخّطة العمل      للعام القادم.
استعرض  قد  كمال  احملامي  الكلّية  رئيس  وكان 
بإسهاب، أمام أعضاء مجلس اإلدارة، الّنشاطات اّلتي 
شهدتها الكلّية خالل العام األخير في املجاالت اإلدارّية 
واألكادميّية والبحثّية واملؤمترات العلمّية اّلتي بادرت 
إليها الكلّية، وتلك اّلتي ُنّظمت مبشاركة كبار رجال 
العلوم واألكادمييا والقضاء، إضافًة إلى التحسينات 
واألكادميّية. والّتعليمّية  والتكنولوجّية  البنيوّية 

كما استعرض احملامي كمال ُخّطة العمل للعام القادم 
واّلتي ستشمل العمل أمام املؤّسسات والهيئات ذات 
الّصلة لدفع مساعي حتويل الكلّية إلى جامعة، بعد 
والُبنيوّية  واإلدارّية  األكادميّية  الّشروط  استوفت  أن 
اجلامعّي  الّلقب  مبنح  لها  السماح  خاّصًة  ّية،  واملال
في  نصفها  من  أكثر  مواضيع،  عشرة  في  الّثاني 

املجال العلمي والبحثي.

∫UHOŠ w� W ÒOÐdF�« W ÒO1œU�_« W ÒOKJ�« w�

°q L F « X Ë ÊU ŠË ‘UI ÒM « X Ë v N ² ½«

هذا وبعد نقاش مستفيض ومالحظات بّناَءة قّدمها 
أعضاء مجلس اإلدارة واألمناء وأصحاب املناصب في 
العام  ميزانّيتي  إقرار  ّمت  واالختصاصّيون،  الكلّية 
املنصرم والقادم، وتقرير جلنة املراقبة والّتقارير اإلدارّية 
واللوجستّية وُخّطة العمل، اّلتي تشمل شراء مباٍن 
إضافّية على مقربة من الكلّية، وخّطة أخرى لتطوير 
الكلّية في مجاالت احلوسبة واملكتبة وتعزيز العالقة 
يزراعيل»،  «عيمك  كلّية  مع  والبحثّية  األكادميّية 
مباشرًة  مستخدمني  إلى  احملاضرين  كاّفة  وحتويل 
األكادميّية        الّنشاطات  وتعزيز  الكلّية،  قبل  من 
في  للكلّية  معتمد  فرع  وإقامة  والعاملّية،  احمللّية 

شرقي القدس.

تقدمي  الكلّية  إدارة  مجلس  أقّر  أخرى،  جهة  من 
بقيمة  الكلّية»،  رئيس  «جائزة  سنوية:  جائزة 
أو  ثقافّية  أو  علمّية  لشخصّية  شاقل  ألف   30

مدير  والية  متديد  إلى  إضافًة  وغيرها،  اجتماعّية 
زهاڤا  د.  ونوّابه:  علّيان  سلمان  الپروِفسور  الكلّية 
تورن، د. محّمد حجيرات، د. نبيه القاسم، د. هالة 
احملامي  للكلّية،  القضائي  واملستشار  اسپنيولي، 

عبد قّسوم، وغيرهم.
واختتم احملامي زكي كمال اجللسات قائالً: « انتهى 
اآلن وقت الّنقاش ودّقت ساعة العمل ُبغية مواصلة 
تعزيزها  وعلينا  سنوات،  منذ  بدأناها  اّلتي  املسيرة 
وزيادة زخمها إذا أردنا لهذه الكلّية التقّدم واالزدهار 
وهو  إليه  نصبو  هدف  نحو  ذلك  كّل  والّنجاح.. 
االعتراف بنا جامعًة. فالعام األكادميّي القريب، ووفًقا 
وتكملة  مباشرًا  استمرارًا  سيشّكل  العمل،  ُخلّطة 
وتسارعت  وإصرار،  بعزم  سنوات  منذ  بدأت  ملسيرة 
ا  في العام األخير، وال بد من أن حتصد ثمارها قريًب
ال  كجزء  البالد،  هذه  في  العرب  الّطّالب  ملصلحة 

يتجزّأ من احلياة العملّية والعلمّية».
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الكنيست،  في  الّطفل  حقوق  جلنة  عقدت   ≠ åUHO	ò q
«d*

يوم الّثالثاء األخير، جلسًة خاّصة مببادرة عضو الكنيست الّنائب 
ألوف  بخصوص  الدميقراطّي)  الوطني  (التجّمع  زعبي  حنني 

الّتالميذ العرب اّلذين يتم استغاللهم في سوق العمل احمللي.
وقالت الّنائب حنني زعبي: «مع اقتراب العطلة الصيفّية، خرج 
ألوف الّتالميذ العرب إلى سوق العمل احمللّي من أجل مساعدة 
عائالتهم في املصروفات. ولألسف الّشديد، فإّن  الّتالميذ يعانون 
ّية  من األعمال الّشاقة من جهة، ومن جهة أخرى من عدم وجود آل
فّعالة لتطبيق قوانني العمل في املجتمع العربّي للحفاظ على 

ا يجهلون حقوقهم». حقوق الّتالميذ اّلذين غالًب
على  يحصل  الّتالميذ  من  كبير  عدد  «هناك  زعبي:  وأضافت 
أقّل من عشرة شيكل لساعة عمل واحدة، والبعض اآلخر يعمل 

ساعات إضافّية، على الرّغم من أّن القانون مينع هذا».
االقتصاد،  والّتعليم،  الّتربية  وزارات:  ممّثلو  اجللسة  في  وشارك 
عن  ممّثلو  احمللّي،  احلكم  مركز  الّداخلي؛  واألمن  الّصحة  الرّفاه، 
ّية، الّشبيبة العاملة واملتعّلمة، املجلس  الّسلطات احمللّية العرب

الوطني لسالمة األوالد، وغيرهم.
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الّتوالي،  على  الّثالث  ولألسبوع  اجلُمعة، 
في  الّسبت،  الستقبال  صيفّية  احتفاالت 
ـ«هدار» احليفاوّي. شارع «هرتسل» في حّي ال

االحتفاالت  على  الكبير  اإلقبال  فبعد 
احلرم  في  األخيرة،  األعوام  في  الصيفّية 
التحتا،  البلدة  في  اجلامعّي  املينائّي 
قامت  املشاركني،  ألوف  استقطبت  واّلتي 
ِمنطقة  في  مجّدًدا  بتنظيمها  حيفا  بلدّية 
ـ«هدار»، لهدف إمتاع املشاركني ضمن هذه  ال

االحتفاالت الصيفّية الّسنوّية.
عروًضا  الصيفّية  االحتفاالت  هذه  وتشمل 
لكافة  متنوّعة  وترفيهّية  فنّية  وفّعالّيات 

أفراد األسرة.
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رّبه  لدعوة  استجاب  وقد  رمضان  أّيام  من  املباركة  األّيام  هذه  يعيش  ملن  طوبى 
وتعرّض لنفحاته ورحمته ومغفرته في هذا الّشهر الفضيل، باحًثا عن كّل خير 
يسديه لنفسه وللّناس، ميقًنا أّن هناك مالئكة تناديه وقت الّسحر: يا باغي اخلير 
أقبل ويا باغي الّشر أقصر أي يا باغي اخلير اجتهد وسارع في اخلير ولو بكلمة 
يليك.  اّلذي  قلب  في  الفرحة  لتستقّر  وجهك  على  ترسمها  ابتسامة  أو  طّيبة 
وخصوًصا أّن املؤمن كان يتلّهف الستقبال رمضان اّلذي إذا أّدى فيه فريضة، كان 
كمن أّدى سبعني فريضة فيما سواه ومن أّدى نافلة فيه، كان كمن أّدى فريضة 
فيما سواه؛ وهذا يحّفزه للزيادة من عمله، طمًعا بأن يجد رصيده كجبال أحد يوم 
ّيته ألعلى الّدرجات  القيامة ليحذوا به األمر لالرتقاء بأحاسيسه ومشاعره وروحان
ّمما يجعله يتذوّق حالوة الوقوف بني يدي رّبه بصالته، وهو يخاطب رّبه مباشرًة 
من دون واسطة أو ُترجمان؛ ُمعتقًدا أّنه إذا أصلح ما بينه وبني رّبه ووصل االّتصال 
الروحانّي به، ارتبط مع خالقه رابطة حّب ووّد وقد نالته رحمة رّبه وكيف ال؟ والنبّي 
(ص) أخبرنا عن رّبه «ما تقرّب عبد إلّي بشيء أحّب إلّي ما افترضته عليه. وما 
زال عبدي يتقرّب إلّي بالّنوافل حّتى أحّبه».. وهذا احلّب يجعل العبد رّباني مبا 
أتاه الّله. فإن أحّبه الّله عصمه من االستماع إلى احلرام ومنعه من الّنظر إلى احلرام 
ومنعه من الكالم احلرام وعندها متنع اجلوارح من الّظلم ليقف صاحبها بني يدي رّبه 
ا. فقال في احلديث «إن سألني أعطيته،  بقلب منكسر يسأل رّبه ولم يرده رّبه خائًب
وإن استعاذني أعذته». واحلقيقة أّن شهر رمضان نعمة عظيمة من الّله، أنعمها 
الّله على عباده ليجد أحدهم في تقّدمه من رّبه؛ فيعمر باخلير ما هدمته األّيام 
بأعمال عّكرت صفو العالقة بينه وبني خالقه بعناده لرّبه وتكّبره عليه ومجاهرته 
مبعصيته ليل نهار؛ مع أّن الّله يناديه، ويقول: «هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من مستغفر فأغفر له، وذلك كّل ليلة». وحال املعاند الّله يتوّدد إليه بالرّحمة 
وهو يرد عليه باملعصية خير الّله عليه نازل وشرّه إليه صاعد الّله خلقه ورازقه  
ونعمته على عباده دائمة وشرّهم إليه صاعد وقد أنكروا نعمة الّله وجحدوها؛ 
ويأتي رمضان يصفد فيه الّله الّشياطني ويغلق أبواب الّنار ويفتح أبواب اجلّنة  
ويخّصص باب الرّيان، يدخل منه الّصائم إلى اجلّنة، بعد أن هّيأ كّل أبواب اإلنابة 
َة َنصوًحا  ه َتوبَ ا منه بعباده وقد دعاهم {َيا أَّيها الَّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إلَى اللَّ ـً إليه حّب

َئاَتُكْم}.  يَّ * َعَسى رَّبَكْم أَْن َيْكُفر َعْنُكُم َس
ومع ذلك جند أّن الّنفس األّمارة بالّسوء ُتغري أصحابها لالنحراف عن سبيل الّله 
وتشغلهم باحلفالت اّلتي ال تخلو من شرب اخلمور واملُنكرات والتفّلت من القيم 
الّشرعّية بحجة إحياء ليالي رمضان. وأّي لياٍل ينبغي أن تكون ليالي رمضان 
هل هي الليالي اّلتي يكثر فيها ذكر الّله والّتسبيح والّتهليل والّتمجيد جلالل 
الّله  رسول  أخبرنا  وقد  ذلك؟  غير  أم  مالئكته  بني  بذكره  ذاكره  الّله  ليبادل  الّله 
(ص) أّن رّب العزّة، قال: «َمن ذّكرني في نفسه ذّكرته في نفسي، وَمن ذّكرني 
في مأل ذكرته في مأل خير من ملئه». وأي مقام  في ليالي رمضان أعظم من 
قيام رمضان. وقد قال رسول الّله (ص): «من قام رمضان إمياًنا واحتساًبا غفر 
له ما تقّدم من ذنبه». وأّي ليالي رمضان هذه، وقد أخبر النبّي محّمد (ص): 
في  الّنوم  منعته  القرآن  يقول  القيامة،  يوم  للعبد  يشفعان  والّصيام  القرآن  «إّن 
الّليل فشفعني فيه ويقول الّصيام رّب منعته األكل والّشرب في نهار رمضان، 
فشفعني فيه فيشفعان». ليالي رمضان قيام بالقرآن وصيام في الّنهار العبد 
الّصادق ينطلق من عبادة إلى أخرى لتكون ليالي رمضان رّبانّية قرآنّية إميانّية 
تصلح اخلّط اّلذي تعطل بيننا وبني خالقنا وكيف ميكن أن يصلح هذا االّتصال 
مع اخلالق من أراد ليالي رمضان رقص ولهو وشرب خمر. أخي الكرمي إّن اّلذي 
فرض علينا رمضان أحّل لنا الطّيبات وحرم علينا اخلبائث وأّن نبّينا أحيا ليالي 
رمضان بالّصالة والقيام واالعتكاف في املساجد وكثرة ذكر الّله فإن اّتخذناه قدوًة 
لنا، فالّنبي سار على هذا الّطريق وعلم الّناس أّن الله خلقهم لغاية «وما خلقت 

اجلّن واألنس إّال ليعبدون».
لذلك إّياكم أّيها األخوة واألخوات أن نضّيع هذه الفرصة بالّتوبة واإلنابة الّصادقة 
لرّب العزّة؛ إّياكم أّيها األحّبة أن نتكاسل عن الّتراويح في املساجد واالعتكاف 
رمضان  من  األّيام  أّن  وخصوًصا  بشيء،  القيامة  يوم  عّنا  تغني  ال  بأمور  فيها 
الّدرجة  على  ُبعًدا  املنبر،  يصعد  وهو  مرّة  قال  (ص)  والرّسول  بسرعة.  تنقضي 
األولى ثّم رّددها على الّدرجة الّثانية. فقال له أصحابه بعد انقضاء اخلطبة: ما 
هذه البعد اّلتي قلتها على الّدرجة األولى والّدرجة الّثانية. قال: جاَءني جبريل 
(عليه الّسالم) وقال لى ُبعًدا ملن أدرك والداه ولم يغفر له. فقلت: بعًدا. ثّم قال 

على الّدرجة الّثانية ُبعًدا ملن أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت: بعًدا».
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تأثير  كيفّية  في  رأيه  خوري  حامت  الدكتور  طرح  أن  منذ 
الّناخب العربي في حيفا واألحزاب السياسية الفاعلة في 
على  األخرى  السياسّية  والقوى  حيفا  في  العربي  الوسط 
العدد  في  ُنشر  واّلذي  البلدي،  املجلس  في  القرار  اّتخاذ 
حزيران   28 بتاريخ  الّصادر  «حيفا»،  صحيفة  من   182

وأّنني  خاّصة  املقال،  هذا  على  بالرد  أفّكر  وأنا   ،2013

صفحات  على  مرّة  من  أكثر  املوضوع  لهذا  وتطرّقت  سبق 
في  األولى  املرة  هذه.  زاويتي  خالل  من  «حيفا»  صحيفة 
صحيفة  من   2012 أّيار   18 بتاريخ  الّصادر  العدد 
«حيفا»، حيث نشرُت مقاًال بعنوان «احلّق ُيؤخذ وال ُيعطى» 
تناولت فيه احتياجات الوسط العربّي في حيفا، فذكرت 
في املقال أّن «الوسط العربي بحاجة إلى حتسني مستوى 
وفي  والتعليم  الّتربية  مجال  في  خاص  وبشكل  اخلدمات 
مجال الثقافة. الّتعليم في الوسط العربي في حيفا نشأ 
باألساس بفضل مؤّسسات تربوّية دينّية عريقة قّدمت وال 
تزال تقدم الكثير للمجتمع احليفاوي، وحّتى هذه املدارس 
واملؤّسسات تعاني من انعدام البنية التحتّية وعدم توّفر 
فرص التوّسع، وبشكل عام الّتعليم الرسمي وغير الرسمي 
الكافية،  امليزانّيات  ورصد  االستثمار  انعدام  من  يعاني 
فأين املالعب واحلدائق وقاعات الرياضة واملسرح واملختبرات، 
ّية تعاني من اكتظاظ غير مبرّر وحّتى  هنالك مدارس عرب

عدم توفر غرف تعليم كافية تالئم العصر». 
وأشرت في مقالي املذكور إلى أّن ما أعرضه من مطالب رمبا 
ّية، ألّننا اعتدنا أن نحصل على الفتات،  تبدو شبه خيال
ميزانيات،  من  املسؤولني  علينا  يتعطف  مبا  نقبل  وأن 
وذكرت في مقالي هذا كيف ميكننا إلزام إدارة البلدّية على 
عضو  بقلم  املذكور  مقالي  على  رد  نشر  مطالبنا.  تلبية 
البلدية هشام عبُده، نشر في العدد الصادر بتاريخ 25 أّيار 
ـ«إجنازاته»  2012 من صحيفة «حيفا»، تفاخر من خالله ب

مجال  في  السّياح  وادي  في  املباني  بإدخال  جناحه  منها 
مع  تضامني  اجتماع  وخالل  ومؤخرًا  البلدي،  الّترخيص 
سكان حي وادي السّياح  ومؤازرتهم ودعمهم في نضالهم 
بتهجيرهم،    الطامحة  حيفا  بلدية  ومخّططات  اإلخالء  ضد 
حتّدث عضو البلدية هشام عبده عن اخلارطة املختلفة اّلتي 
تضمن  واّلتي  عليها،  وصادق  البلدي  للمجلس  قّدمت 
للّتعليق  حاجة  ال  أّنه  أعتقد  بيوتهم.  في  السكان  بقاء 
على عمل ممّثلينا في البلدية بعد ما ورد هنا من تناقض 
وسذاجة ال تليق مبمّثل جمهور اّلذي من املفروض أن يكون 

أكثر حنكًة وفطنة وُبعد نظر. 
وفي العدد الّصادر بتاريخ 14 حزيران 2013 من صحيفة 
«حيفا» نشرُت مقاًال بعنوان «نحن لسنا في جيب أحد» 
الّشارع  في  الفاعلة  السياسّية  القوى  موقف  إلى  متطرًّقا 
العربي احليفاوي من املرشح لرئاسة بلدّية حيفا دعوت فيه 
تستغل هذا احلدث لتحقيق  القوائم العربية «أن  قيادات 
خطأ  وأكبر  املدينة،  هذه  في  العرب  للمواطنني  مكاسب 
تكتيكي أن نكون في جيب أحد املرّشحني لرئاسة بلدية 
آخر،  مرّشح  الختيار  إمكانية  لدينا  يوجد  ال  وكأّنه  حيفا، 
ألّن هذا األمر سيجعلنا ال منلك القدرة على الّتأثير وحتقيق 
املكاسب، فنحن اّلذين وضعنا أنفسنا في خانة ضعيفة، 
قرار  بعدها  من  لنّتخذ  املفاوضات  فّن  استخدام  جند  ولم 
مواقفها  توحيد  إلى  ّية  العرب القوائم  ودعوت  من».  ندعم 
في  الوحدة  تتحّقق  لم  إذا  الرئاسة  مرشح  من  األقل  على 

قائمة واحدة ومشتركة للعضوّية. 
عندما قرأت مقال الدكتور حامت خوري «هل نحن شركاء في 
بلدية حيفا» برز لي مدى الّتقارب في وجهات الّنظر بيننا 
من انتخابات مجلس بلدّية حيفا، حيث أّكد خوري على 
ّية لتشّكل قائمة ذات  أهمّية وحدة القوى السياسية العرب
تأثير أكبر على رئيس البلدّية، ُمحاوًال أن يثبت أّن هذه 
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الوحدة ستنجح بإدخال عدد أكبر من األعضاء العرب 
ملجلس بلدية حيفا، خمسة أعضاء على األقل.

صحيفة  من   2013 متوز   5 بتاريخ  الّصادر  العدد  وفي 
خوري،  حامت  د.  مقال  على  عبُده  هشام  رّد  «حيفا»، 
و«التجّمع»  «اجلبهة»  خوض  أهمّية  فكرة  تفنيد  محاوًال 
أهمّية  من  وقّلل  مشتركة  بقائمة  البلدّية  االنتخابات 
سياسة  أرباب  ُمّدعًيا «إّن  القائمة،  متثيل  زيادة  إمكانّية 
العربية،  اجلماهير  ممّثلي  استثناء  على  القادرين  الّتمييز 
مبقدورهم استثنائهم حّتى لو زاد متثيلهم». وهنا أتساَءل: 
إًذا ملاذا نخوض االنتخابات أصالً، وإذا كان هذا استنتاجك 
بالفعل فلماذا ال نقاطع االنتخابات مثًال؟ وإذا كان األمر 
االئتالف  دخول  على  كتلة «اجلبهة»  وافقت  فلماذا  كذلك 
في بعض املراحل؟ وملاذا دعمت يونا ياهڤ لرئاسة البلدّية 
في االنتخابات الّسابقة؟ اسمح لي أنا ال أفهم تخّبطاتك 
اليوم  وهنا  األّول،  مقالي  على  األّول  رّدك  منذ  وتناقضاتك 
مرّة أخرى أقف مشدوًها حائرًا ال أدري ماذا تريد وما هو 

موقفك بالفعل. 
خوري  حامت  الدكتور  طرحها  التي  الفكرة  نناقش  دعونا 
بعيًدا عن الّدفاع عن حزب معّني أو حركة سياسّية معينة، 
ألّن هذا الّنقاش ال ميكنه التحرّر من عقدة الّدفاع عن حزبي 
حّر  بشكل  يفّكر  أن  ميكنه  وال  السياسّية،  حركتي  أو 
وعقالنّية، ألّنه مؤّطر وعليه أن يحمي هذا اإلطار. ففكرة 
دخول االئتالف من منطلق القوّة، قوة الّتأثير هي من أسس 
قواعد الّلعبة الدميقراطّية، ومن الطبيعي أّن الكتلة األكبر 
يحتاجها  البلدية  رئيس  وألّن  تأثيراً،  األكثر  الكتلة  هي 
ليشكل ائتالفه. ولكني في الوقت ذاته ال أقّلل من أهمية 
ًدا وتنّظمت جّيدًا  عمل كتلة املعارضة إذا درست القوانني جّي
واستمّدت قوتها من قاعدتها اجلماهيرّية وحافظت عليها. 
وأريد هنا أن أضيف بأّن جلان األحياء بإمكانهم أن يؤّثروا، 
ولديها  مدروس  بشكل  وتعمل  تتنظم  مجموعة  كل  وبأّن 
مطالب واضحة بإمكانها إرغام إدارة البلدّية على حتقيق 
اخلدمات  ضمن  وواردة  عادلة  مطالبها  كانت  إذا  مطالبها 

املُلزمة إدارة املجلس البلدي بتنفيذها.       
في  خوري  حامت  الدكتور  نشره  اّلذي  الرد  على  الرد  وفي 
صحيفة  من   2013 متوز   19 بتاريخ  الّصادر  العدد 
مجّدًدا.  وتأكيدها  األمور  توضيح  على  اقتصر  «حيفا»، 
الّتأكيد على أهمية زيادة عدد ممّثلي اجلمهور العربي في 
يعارض  من  هنالك  بأّنه  أعتقد  ال  واّلذي  البلدي،  املجلس 
مثل هذا الطرح. أّما بالنسبة إلى الدعوة لوحدة «اجلبهة» 
الّشارع  ُيلزم  بأن  األوان  آن  بأّنه  أعتقد  فأنا  و«التجّمع»، 
القائمتني  في  القياديون  يدرك  وأن  بالوحدة،  القيادات 
املذكورتني أّنه عليهم احترام إرادة اجلماهير، وإن لم يحترموا 
هذه اإلرادة فلرمبا سيخسر الوسط العربي متثيًال أكبر في 
وال  مبرّرة  غير  خالفات  بسبب  حيفا  في  البلدّي  املجلس 

ّية في حيفا.  تخدم مصالح جماهيرنا العرب
تتحّقق  لم  إذا  وأكرّر  أعود  هذا  مقالي  أختتم  أن  وقبل 
الوحدة املرجوّة بني كتلتي «اجلبهة» و«التجّمع» في خوض 
االنتخابات للمجلس البلدي في حيفا في قائمة مشتركة 
للعضوّية، على األقل بلورة موقف موّحد من الرئاسة، وهذا 

أقل ما ميكن أن نطلبه منكم.     
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تظاهروا تظاهروا...
فلْن ميّر براڤرُ...

تظاهروا
ٍر من بالدي في كلِّ شب

اُخرجوا... تظاهروا
في الّنقِب املكتئِب احلزيْن
في الّنقِب املجروِح من سنْني

ّسبِع ِر ال في أرِض بئ
في اجلليِل
في الّشاغوِر

في حيفا وفي سخنْني
في كلِّ شبٍر

اِسُمُه فلسطْني
تظاهروا تظاهروا...

َرّ براڤرُ... فلْن مي
ولن تصادروا
َة اإلنساْن حّرّي
َتُه األولى َل ب ق

w{U*« Íb�—

فوَّضتني اليقظُة أن اسقط األقنعة اّلتي ُتخفي وْجَه اجلّالد 
ة الّترحال اّلتي بها من حلم َيْكتب بالّضوء  وأحمل أبجدَيّ
وألقي  «يوسف»  زنزانة  شاطئ  على  أرسو  كي  الّالزوردي 
بها «رؤيا» استبشرْت بِه، كما «القافلة»، لؤلؤة قادرة على 

قراءة الفنجان!!
هويت فراشًة حتمل َقبًسا يدلُّ على باب الدخول 

نهرُت الّظالل ستارًة كي ال ُتخفيني عنه...
هدهدْتُه.. لكن لم أضع كّفي على شفتيه...

أسقيته ضوَء الكواكب في َصدَفٍة غافْلْت «أخوة» لُه كادوا 
له كيدا...

فيًضا  اجلمال  َيّ  خراف رأيته  حني  أصّدق  أن  أرفض  كدت 
ا جلسُت أتأّمله ونزعات قضبان الّسجن ترنو إلّي!! ـً إلهّي

ُمّتكًئا على خرائب موت األخالق في مسافة بني البندقّية 
والّدم وبني ُعنِق الّضحية والّسكني.
    

استمعُت إلى َهيس تأويلِه فوجدتُه لغًة جديدة.
مللمُت أصواتها في سّلٍة لتظّل تشّع في جسدي منها َشظّية.

كي تقرأ خارطة جراحي املسافرة إلى طاوالت مقاهي الغربة 
في حارات الّصقيع والّضباب!!

    
سمع يوسف صوَت نوارس البحر «ُتعّددُ» ذبح احلقيقة، فنهض!!

قهوة  عاشرنا  ومًعا،  سافو»،  «صوت  حريري  على  جلس 
الّصباح بنشوة...

من  خؤون  َدٌم  وطردني  رفيقي»  «احلزن  مثلك،  أنا  قال: 
حّتى  «املوت»  روائح  ألبسني  ُمستعاد،  إله  «فردوس» 

أقاصي جحيم الغدر.
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عرفني  «ربيًعا»  مّني  يسرُق  «الّذئب»  أترك  لم  لكن، 
فصادقني مصباَح هداية كي ُيبقي ِعطر الرّب فرًحا، ينام 

ويصحو على صوِت حّب احلياة.
    

أنا!! ال ذنب لي، وأنت!! يا مْن كنُت انتظر مجيئَك، ال 
ذنَب لك!!

بهجتنا نبٌع يرفض أن يرادف معناه الركوع!! حّتى ال يصير 
اَل حطب جلهّنم الهزمية!! َحَمّ

    
اُْترك «اخوتك» َيرْتدون أوراق الّتني على عورِة غدرهم في 

َمْهَمِة الَبوار.
ال تغفر لهم بشاعة شرورهم.. وال َتكل االّتهامات لألفعى البريئة 
والّتفاحة املسكينة، فاجلّنة هي األرض، واألرض هي اجلّنة...

فليبَق حّبنا فوقها، كيفما حترّكت وأّني ذهبت َميني العرش 
األزلّي.

    

على وجِه املكاْن
ٌة أخرى ولن تكوَن نكب

بال اِسم وال عنواْن
َرّ براڤرُ... ولن مي

ًرا على الّشجْر ي لسنا عصاف
فتنقلوا أعشاَشنا

وال أياديكم سفيرَة القدْر
وا أعماَرنا ب فتكت
ُر راڤ راُه ب مبا ي

ّساحُر هذا القناُع ال
تظاهروا تظاهروا... 
من أجِل أوجاِع الّنقْب

تظاهروا 
ِل العرْب من أجِل ترحي

َرّ براڤرُ... فلْن مي
مهما اعتقلتم

أو جرحتم
أو قطعتم صوَتنا
ُر راڤ َرّ ب فلن مي

إن مّزقْت خيوُلكم أجساَدنا
إن أدَمَعْت غازاُتكم عيوَننا

ُر راڤ َرّ ب فلن مي
دموُعنا جواهُر
جروُحنا مفاخُر

يُدكم على أيادينا وق
نا  ألجِل حقِّ
أساوٌر أساوُر

ولن ميرَّ براڤرُ...
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جّر القرض الّسكنّي مبعناه املُبّسط، هو ببساطة 
عقارنا  على  لة  املُسجَّ املشكنتا  أو  الرّهن  نقل 
اجلديد  العقار  إلى  بيعه)  نريد  (اّلذي  القائم 
(اّلذي نوّد أن نشتريه)؛ حيث إّن املُقترِض يستمّر 
في دفع أقساط القرض الّسكنّي الّشهرّية، كما 
أو  أمواًال  يأخذ  ال  احلالة  وبهذه  قبل.  من  فعل 
ُيحّول  ببساطة  ولكن  البنك،  من  أخرى  قروًضا 
الرّهن أو القرض الّسكنّي ويسّجله على العقار 

اجلديد وُميحى الرّهن عن العقار األّول.
هذه هي احلالة العادّية، ولكن توجد حاالت أخرى 
أكثر تعقيًدا، واّلتي حتتاج إلى القيام بخطوات 
(املشكنتا)،  الّسكنّي  للقرض  بالّنسبة  أخرى 

وشراء العقار اجلديد.
وبشكل عام، فإّن عملّية جرّ/نقل املشكنتا اّلتي 
إضافّية  قروض  أخذ  إلى  الّلجوء  دون  من  تتّم 
شروط  تغيير  إلى  تؤّدي  ال  البنك،  من  جديدة 
طريقة  ناحية  من  األصلّي  الّسكنّي  القرض 
حساب األقساط الّشهرّية وغيرها. ومع ذلك، إذا 
كان قسم من القرض الّسكنّي األصلّي قد حصل 
عليه املُقترض مبوجب حّقه بأخذ القرض من وزارة 
اإلسكان (זכאות)، فإّن هذه العملّية قد تتطّلب 
تنفيذ تعليمات وزارة اإلسكان، ولرّمبا قد يؤّدي 
القرض،  استحقاق  شروط  في  تغيير  إلى  األمر 

بحسب مكان العقار اجلديد وباقي املُعطيات.
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هنالك صعوبات وقيود كثيرة في كّل ما يتعّلق 
بعملّية «جرّ»/نقل املشكنتا..

• أهّم وأبرز الصعوبات اّلتي قد ُتشّكل عائًقا 
أمام عدد كبير من املُقَترِضني، واّلتي قد تؤّدي 
إلى منع املقترِض من القيام بعملّية جّر القرض 
يدفع  بأن  البنك  شرط  أو  مطلب  هي  الّسكنّي، 
املُتبّقي  اجلزء  خاص،  رأسمال  بواسطة  املُقَترِض 
من القرض الّسكنّي األّول، اّلذي نوّد جرّه، مقابل 

العقار اجلديد.
ميتلك  أن  املُقَترِض  على  أّن  معناه  املطلب  هذا 
مبلًغا من رأس املال اخلاّص، اّلذي هو أكبر من 
يسّدد  لم  اّلذي  املُتبّقي،  الّسكنّي  القرض  مبلغ 
بعد، وذلك ألّنه في ُمعظم احلاالت ينوي املُقترِض 

شراء عقار جديد أكبر وأغلى من العقار األّول.

• ال ميكن تنفيذ عملّية جّر املشكنتا قبل إنهاء 
بناء أساسات العقار اجلديد.
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• إذا انتقل املُقترض إلى منطقة سكن يعتبرها 
غير  البنك  فإّن  كبيرة،  مخاطرة  مبستوى  البنك 
ُمجبر على قبول طلب جّر املشكنتا. ومن اجلدير 

بالّذكر أّن هذا األمر شائع في مجتمعنا.

• في بعض احلاالت اّلتي يحّق فيها للُمقَترِض 
قد  (זכאות)  الّدولة  من  القرض  على  احلصول 
للّدولة  ُمعّينة  مبالغ  إرجاع/إعادة  إلى  يضطّر 
في  للّسكن  املُقترض  انتقل  حال  في  للبنك  أو 
عقار في بلدة أو مدينه اّلتي تكون فيها نقاط 

االستحقاق أقّل.
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للحصول  طلب  تقدمي  عملّية  ُتشبه  العملّية  
على قرض سكني جديد من الّناحية البيروقراطّية 

(املكتّبة).
قسائم  ُموّقع،  مشكنتا  جّر  طلب  تقدمي  يجب 
البيع  عقود  משכורת)،  (תלושי  الرّواتب 
اجلديد،  والعقار  األّول  بالعقار  املتعّلقة  والّشراء 
اجلديد،  للعقار  بالّنسبة  وامللكّية  احلقوق  إثبات 
وثيقة خطّية ُتثبت أّن العقار اجلديد غير مرهون 
يد   عقارات  وباألخص   - آخر  بنك  أّي  لصالح 
تقرير  لتقدمي  َمطلب  أيًضا  وهنالك   - ثانية 

ُمخّمن عقاري للعقار اجلديد.
البنك  يفحص  املُستندات  جميع  تقدمي  بعد 
تتّم  وقبوله،  عليه  الّتصديق  ّمت  وإذا  الّطلب، 
عملّية جّر القرض الّسكنّي إلى العقار اجلديد. 
لتنفيذ  دفعها  يتّم  رسوم  عّدة  هنالك  فالّطبع 

عملّية جّر القرض الّسكنّي. 
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جّر  بعملّية  القيام  أنصحكم  ال  عام  بشكل 
الّسكنّية   القروض  شروط  ألّن  وذلك  املشكنتا 
شروط  من  بكثير  وأفضل  نسبًيا  ممتازة  اليوم 
عّدة  قبل  سائدة  كانت  اّلتي  الّسكنّية  القروض 
والفوائد.   والّشروط  املسارات  ناحية  من  سنوات 
األّول  الّسكنّي  القرض  بتسديد  أنصحكم  لذلك 
أفضل؛  بشروط  آخر  جديد  سكنّي  قرض  وأخذ 
جميع  في  صحيًحا  ليس  األمر  هذا  ولكن 
والظروف  باملعطيات  ذلك  ويتعّلق  احلاالت، 
اخلاّصة بكّل حالة، وفي بعض احلاالت قد يكون 

ًدا، ومن املفّضل جرّه. القرض السكنّي األّول جّي
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الصحّية  األغذية  الئحة  التشيا  بذور  تتصّدر 
خبراء  بعض  عليها  يطلق  حيث  العالم،  في 
الّتغذية والصّحة لقب «الغذاء الصحي األّول» 
هو  وما  التشيا  بذور  هي  ما  العالم!  في 

أصلها، وما هي قيمتها الغذائّية؟
من  األساس  اجلزء  تشّكل  التشيا  بذور  كانت 
ّية لشعبي األزتك واملايا واّلتي  الوجبات الغذائ
زرعت  الدينّية.  الّشعائر  في  ُتستخدم  كانت 
ق.م.؛  و1500   1600 أعوام  بني  ما  سابًقا 
وهي تعتبر من النباتات املزهرة اّلتي تنمو في 

املناطق الّصحراوّية. 
 Salvia :هناك نوعان من بذور التشيا، األّول
من  كّل  في  الّنوع  هذا  ويزرع   ،Hispanica
وسط وجنوب املكسيك، واألرجنتني. أّما الّنوع 
  Salvia Columbariae فهو  الّثاني 
الواليات  غرب  جنوب  في  الّنوع  هذا  وينمو 
املّتحدة األمريكّية، ولكن ال يوجد اختالف بني 

ّية. الّنوعني من حيث الفائدة الغذائ
أو  كاملة،  كبذور  التشيا  بذور  تتوافر 
أوقّية  إّن  كزيت.  أو  (مطحونة)،  كمسحوق 
 137 حتوي  التشيا  بذور  من  غراًما)   125)
سعرة حرارّية، 12 غراًما من الكربوهيدرات، 9 
غرامات من الّدهون، 4 غرامات من الپروتني، 
االهتمام  ازداد  وقد  األلياف،  من  غراًما  و11 
في بذور التشيا كمكّمل غذائّي في الّسنوات 
في  ًيا  حال تسويقها  ويتّم  املاضية،  القليلة 

الواليات املّتحدة واخلارج. 
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• حتوي نسبًة عالية من املواد املضاّدة لألكسدة.
الفوسفور،  للكالسيوم،  ًدا  جّي مصدرًا  تعّد   •
املغنيزيوم،  الزّنك،  احلديد،  الّنحاس،  املنغنيز، 

والنياسني.
الهاّم  الّلعاب  إفراز  حتفيز  على  تعمل   •

والّضروري لعملّية الهضم.
• تخّفف من آالم الرّكبة، وتساعد في بعض 

املشاكل التي قد تصيب اجللد.
•  حتوي بذور التشيا على نسبة عالية من 

أحماض أوميچا 3 الّدهنّية.
• إّن االستهالك املنتظم لبذور التشيا يساعد 
خالل  من  والّشرايني،  القلب  أمراض  درء  في 
 (HDL) اجلّيد  الكوليسترول  نسبة  رفع 

ومستويات األحماض الدهنّية اجلّيدة.
• عند ترك بذور التشيا في كوب من املاء مّدة 
30 دقيقة فإّنها تكّون مادة اجليالتني؛ ويعتقد 

بأّن هذه العملّية حتدث كذلك في املعدة عندما 
تعمل  وبذلك  التشيا،  بذور  استهالك  يتّم 

تفاعل  إبطاء  على 
اإلنزميات  مع  الكربوهيدرات 
الهضمّية التي تكّسرها إلى سكريات، وبذلك 
فإّنها تقّلل من ارتفاع نسبة السّكر في الّدم، 

لذا تشّكل فائدة ملرضى الّسكري.
أي  كامل  پروتني  على  التشيا  بذور  حتوي   •
األمينّية  األحماض  جميع  على  حتوي  أّنها 
األساسّية، وهي - باإلضافة إلى بذور الترمس 
باحتوائها  املعروفة  الوحيدة  البذور  تعتبر   -

على پروتني كامل.
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• تعمل على خفض ضغط الدم، فيجب توخي 
احلذر للتأّكد من أّن ضغط الّدم ليس منخفًضا 

بشكل كبير، خوًفا من الّدوخان واإلغماء.
• تزيد من الّنفخة والغازات، وذلك الحتوائها 
من  يقارب  ما  األلياف،  من  مرتفعة  كميات 

%25 من األلياف.

• قد تسّبب بذور التشيا احلساسّية، خاّصة ملن 
يعاني حساسّية من بذور الّسمسم أو اخلردل.
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ًدا للنباتّيني اّلذين ال ميكنهم  • تعد خيارًا جّي
على  الغنّي  الحتوائها  وذلك  األسماك،  تناول 

أحماض أوميچا 3 الّدهنّية.
بعض  لتغذية  التشيا  بذور  تستخدم   •
توفره  ملا  وذلك  واخليول،  األليفة  احليوانات 
واملواد  واأللياف،  الّدهنّية  األحماض  من  لهم 

ّية األخرى. الغذائ
بعض  في  التشيا  بذور  زيت  يدخل   •

مستحضرات الّتجميل.
لإلمساك،  عالًجا  التشيا  بذور  تستخدم   •

وذلك لكونها غنّية باأللياف القابلة للّذوبان.
وهي  اجلسم،  من  املاء  امتصاص  تستطيع   •
بذلك تعّد غذاًء ممتازًا لبناة األجسام والرياضّيني 

وألولئك اّلذين يريدون إنقاص أوزانهم.
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• ال يشترط طحنها ألخذ الفائدة بشكل كامل 
إّال ملن يعانون مشاكل أثناء عملّية الهضم.

• ميكن نقعها في املاء ليوم كامل ثّم إضافة 
الّتفاح املفروم، حفنًة من الزّبيب، العنب البرّي، 
والشوكوالطة،  املوز،  العسل،  املفروم،  اجلوز 

ليصبح طعهما حلوًا.
املخبوزات،  أنواع  بعض  على  رّشها  ميكن   •

الّسلطات، احللويات، والفواكه.
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إقامة  إلى  املبادر  قرّر 
لكرة  رمضان»  «دوري 
الّالعب  املصّغرة،  القدم 
إيقاف  عّباس،  محمود 
في  مؤّقًتا،  املباريات، 
على  القريب،  األسبوع 
أمل جتديده في األسبوع 
الّتالي، ويأتي هذا القرار 
جرّاء أعمال شغب وعنف 
اّلذي  الدوري  في  حدثت 
يدعو  أن   املفترض  من 
ونبذ  الّتأخي  إلى 

العنف..!!!
لصحيفة  تصريح  وفي 
عّباس:  قال  «حيفا»، 
أّنا  الّشديد،  «لألسف 
مضطّر إلى إيقاف املباريات هذا االسبوع، بسبب تصرّفات غير 
األسبوع  جتديدها  ميكنني  لرّمبا  الرياضّية،  الرّوح  وانعدام  الئقة 

الّتالي إن وجدت أّن األجواء تسمح ذلك»!
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إقامة/افتتاح  ّيته  ن عن  عّباس  لنا  صرّح  مّتصل،  صعيد  وفي 
سيبدأ  واّلتي  حيفا،  في  القدم  كرة  لتعليم  خاّصة  مدرسة 
لألجيال  معّدة  وهي  القريبني،  األسبوعني  خالل  لها  الّتسجيل 

العمرّية من 6 إلى 14 عاًما.
وعن هذا املشروع قال عّباس: «أعتقد أّنه لدينا العبني موهوبني 
يحتاجون إلى أسس لتعّلم كرة القدم، لهدف حتقيق الّنجاحات 
واالحتراف مستقبًال. لذا قرّرت خوض هذا املشروع، على أمل أن 
يحظى باالهتمام الالئق، فاًحتا الفرصة أمام الّالعبني الطموحني 

للتقّدم بشكل مدروس نحو االحتراف والنجومّية».
جًدا،  عاٍل  مبستوى  ستكون  الّتدريبات  «إّن  عّباس:  وأضاف 
حيث  احليفاوّي،  العربّي  مجتمعنا  في  مثيل  لها  يسبق  لم 
سيشرف على تدريب األجيال الّصاعدة كّل من: درور كاشطان، 

إيال الحمان وعدد من املدرّبني احملّليني الالمعني».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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بعد أن قام مدرّب برشلونة الّسابق، تيتو ڤيالنوڤا، بتقدمي استقالته في 
نهاية األسبوع األخير بسبب معاناته من مرض الّسرطان وتدهور حالته 
الصحّية؛ ّمت اختيار املدرب األرجنتينّي خيراردو «تاتا» مارتينو، الستبدال 
القريب. الكروّي  املوسم  في  «الكتالوني»  الفريق  وقيادة  ڤيالنوڤا، 

وصل املدرب اجلديد يوم أمس اخلميس إلى املدينة «الكتالونّية»، وسيتّم 
تقدميه اليوم اجلُمعة في متام الّساعة 1400 حسب ما كان أعلنه الّنادي 

اإلسپانّي، خالل مؤمتر صحافّي أخير. 
سيخوض  حيث  (الّنرويج)،  أوسلو  في  الفريق  إلى  مارتينو  وسينضّم 
أمام  الّتحضيرّي  املوسم  في  مباراة  ثاني  القادم  الّسبت  يوم  «بارسا» 
«ڤاليرينچا»، بعد أن ُهزم أمام «بايرن ميونيخ» وچوارديوال في املباراة 
حيث        ،(0-2) بالّنتيجة  األخير  األربعاء  يوم  األولى  الّتحضيرية 
املنتخب  من  الرئيسّية  الّتشكيلة  العبي  معظم  «بارسا»  عن  تغّيب 

اإلسپانّي والبرازيلّي.
نحو  لبرشلونة  جديد  كمدرّب  عقًدا  مارتينو  سيوّقع  اجلُمعة،  واليوم 
ا كمدرّب  ـً الّساعة 1230، وفي متام الّساعة 1400 سيتّم تقدميه رسمّي

لبارسا للموسمني املقبلني.
بهذا سيصبح مارتينو رابع مدرّب أرجنتيني في تاريخ برشلونة، بعد 
أولسني  وروكي  و1981-1979)   1960-1985) هيريرا  هيلينيو 
اّلذي   ،(1984-1983) مينوتي  لويس  وسيزار   ،(1967-1965)

قاد الفريق اّلذي كان يلعب فيه دييچو مارادونا.
في  كمدرّب  االحترافّية  مسيرته  من  األكبر  اجلانب  مارتينو  وأمضى 
پاراچواي، حيث دفع الّنجاح اّلذي حّققه مع األندية احمللّية للّتعاقد معه 

لتدريب املنتخب الوطني بنهاية عام 2006.

ÆÆåUðUðò bNŽ W¹«bÐ

وقاد منتخب پاراچواي إلى كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، حيث خرج 
من دور الّثمانية على يد املنتخب اإلسپانّي، اّلذي توّج بالبطولة، كما وصل 
إلى نهائي بطولة كوپا أمريكا 2011 حيث خسر الّلقب أمام أوروچواي.

وفي املوسم األخير، قاد «نيويلز أولد بويز» األرجنتيني إلى لقب الدوري 
األرجنتينّي 2013 وبلوغ قبل نهائي كأس «ليپرتادوريس»..

والّسؤال اّلذي يطرح نفسه، هل سينجح «تاتا» اّلذي استبدل «تيتو» أن 
ـ «تيكي تاكا»؟! يندمج مع أسلوب ال

 100%
pLOŽ WM³ł
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11
في  األثرّية  احلفرّيات  الصيف  أشهر  في  بدأت 
من  القادمة  األجنبّية  البعثات  قبل  من  بالدنا 
جميع أنحاء العالم، لهدف دراسة وإجراء األبحاث 
في  احلفرّيات  هذه  وتأتي  املقدّسة.  األراضي  في 
التعّليمية  العطلة  فترة  لكونها  الصيف،  أشهر 
في اجلامعات واملعاهد العليا، حيث ميكن جتنيد 
وز  الّطّالب واملتطوّعني. وخالل شهري الّصيف (متّ
وآب)، ستجري في بالدنا ُقرابة ِمائة حفرّية أثرّية 
من  مختلفة  مؤّسسة  ِمائة  نحو  فيها  تشارك 
الواليات املّتحدة األمريكّية، ودول أوروپّية مختلفة 
البعض  وغيرها)،  فرنسا..  إنچلترا،  (أملانيا، 
احمللّية. واجلامعات  املعاهد  مع  بالّتعاون  منها 

تلك  لبعض  بزيارة  قمت  املنصرم  األسبوع  خالل 
الرّقابة  قسم  في  عملي  منطلق  من  املواقع، 
مقاالت  سلسة  ضمن  وسأعرض  اآلثار..  وصيانة 

أهّم احلفرّيات اجلارية ونتائجها. 
«بيت  جند  الهاّمة،  األثرّية  املواقع  تلك  بني  من 
الوطنّية  احلديقة  ضمن  اليوم  املوجودة  صيدا» 
ّية الّشرقّية من  «حديقة األردن» في اجلهة الشمال

بحيرة طبرّيا.

W�UŽ W; – l�u*«

يسّمى املوقع في أّيامنا «الّتل»، وهو عملًيا ما 
تبّقى حّتى أّيامنا من املدينة األثرّية. وقد عرفت 
هذه املدينة خالل العصور بأسماء مختلفة، منها: 
«بيت الرمثا». كما أّنها ُذكرت في كتابات املؤرخ 
يوسف بن ماتتياهو من الفترة الرومانّية، واّلذي 
يروي قصة تسميتها «يوليا» أو «ليڤيا» نسبًة 

لزوجة القيصر الروماني.
وقد ّمت حتديد املوقع على أّنه املدينة األثرّية «بيت 
األمريكي  الباحث  قبل  من   1838 عام  صيدا» 
اسمه. وحّدد  املوقع  زار  اّلذي  روبنزون،  إدوارد 

املسيحّية،  الديانة  لدى  كبرى  أهمّية  للموقع 
املسيح  تالميذ  من  البعض  ميالد  مكان  لكونه 
أّن  كما  وفليپوس.   إندراوس  بطرس،  (الرّسل): 

السّيد املسيح شفى األعمى في هذه البلدة.
استلم  ق.م)،   4 هيرودوس (عام  امللك  موت  بعد 
العرش ابنه فيلپوس اّلذي قرّر عام 30 م. إقامة 
فأعطى  وبانياس،  قيسارية  مثل  كبيرة  مدينة 
وسماها  «پوليس»  مدينة  حقوق  صيدا»  «بيت 
«يوليا» نسبًة إلى زوجة القيصر أغسطس، كما 

أّنه سكن املدينة وتوّفي فيها. 
أعقاب  في  الرومانّية  الفترة  خالل  املدينة  دّمرت 
وقوات  الرومانّي  اجليش  بني  دارت  اّلتي  احلرب 
املتمرّدين حتت قيادة املؤرّخ يوسف بن ماتتياهو، 

واّلذين خسروا املعركة لصالح الرّومان.

W Ò¹dŁ_«  U Ò¹dH(«

احلفرّيات األثرّية األولى جرت في املوقع بني األعوام 
1987 – 1989 بإدارة املعهد لدراسة اجلوالن. أّما 
الپروِفسور  بها  فيقوم  ّية،  احلال األثرّية  احلفرّيات 
عشرة  من  آثار  طالب  مبشاركة  عرّاف،  رامي 
«نبراسكا»  والية  من  أكادميّية  وجامعات  معاهد 
وال   2009 عام  احلفرّيات  بدأت  وقد  األمريكية. 

ترتكز  الّسطور.  هذه  كتابة  حّتى  مستمرة  تزال 
ّية في منطقة مدخل املدينة واحلّي  احلفريات احلال

الّسكنّي من الفترة الهيالنّية.

jÝË_« ‚d ÒA�« w� qšb� Âb�√

كشفت احلفرّيات األثرّية عن بقايا االستيطان في 
املوقع من عصور مختلفة: بداية اإلستيطان من 
عصر البرونز (القرن 30 وحّتى القرن 23 ق.م)، 
بقايا مبنى كبير من العصر احلديدي (القرن العاشر 
ق.م)، وآثار مبنى عمومّي مساحته ُقرابة 400 
ق.م). الرابع  (القرن  الهيالنّية  للفترة  يعود  م2، 

ووفًقا ملا دّلت عليه املكتشفات األثرّية، فإّن املدينة 
القدمية،  العهود  خالل  باألسوار  محّصنة  كانت 
كان  حيث  الّتوراة».  «فترات  نسّميها  واّلتي 
للّسور برجان للحراسة ومدخل كبير ّمت هدمه إثر 
حريق شّب خالل اإلحتالل اآلشورّي عام 734 ق.م.

أهمّية  احلديدي  العصر  من  املدينة  ملدخل  أّما 
خاّصة: إذ يعتبر مدخل املدينة األكبر حجًما في 
حّتى  حال  بأفضل  ُحفظ  واّلذي  األوسط،  الّشرق 
أيامنا. يعود تاريخ املدخل إلى فترة امللك سليمان 

وامللك داود (القرن العاشر – الثامن ق.م).  
هذا وّمت العثور، أيًضا، على أدوات لصيد األسماك 
كانت  واّلتي  الرّصاص  من  املبنّية  األثقال  مثل 
حلياكة  اخلاّصة  اإلبر  الصيد،  شبك  على  توضع 
اعتماد  أّن  إلى  تشير  وكّلها  الصيد،  أشباك 

الّسكان الرئيسّي للعيش كان صيد األسماك.
مباشرًة، وبعد الدخول من باب املدينة إلى اجلهة 
باحلجارة،  مرصوفة  ساحة  إلى  نصل  اليمنى، 
القصر.  مبنى  منها  الّشمالّي  باجلزء  يتواجد 
وهو مبنى كبير مبنّي من حجارة البازلت، جند 
ّية ندخل  شبيًها له في سورية. من واجهته اجلنوب
من  حيث  غرف،  ثماني  حتيطها  كبيرة  قاعة 
ملكان  استخدمت  كبر  قاعة  كانت  أّنها  احملتمل 

جلوس امللك.
أّما للفترة الرومانّية فكشفت احلفرّيات عن آثار 
املنازل الّسكنّية اّلتي ُبنيت وفًقا للفّن املعمارّي 
غرف  عن  عبارة  وهو  آنذاك،  مّتبًعا  كان  اّلذي 
املنازل  تلك  من  وواحد  مرَكزّية.  ساحة  تتوّسطها 
الّصيد،  أدوات  من  العديد  على  فيه  عثر  اّلذي 
حظي عند األثريني بلقب «بيت الّصياد».. إلى 
الّشمال منه ّمت العثور على كمّية كبيرة من ِجرار 
الّنبيذ في غرف أحد املنازل. أّما املعبد اّلذي ُبني 
لتخليد ذكرى «يوليا» زوجة القيصر، من الفترة 
الرومانّية، فقد ُبني مباشرًة فوق آثار املدخل من 

العصر احلديدي.

الصورتان املرفقتان:
(1) صورة عامة ملدخل املدينة. 

مدخل  في  يتواجد  نقش،  عليه  حجر   (2)
املدينة.
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)(مدير قسم ال (مدير قسم ال
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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 
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5 أكواب من احلليب.
1 كوب من طحني الّلوز.
½1 كوب من الّسكر.

¼ كوب من الّنشا.
¼ كوب من ماء الزّهر.

القليل من الّلوز والفستق املجروش (للّتزيني).

 ∫dOC���« WI|d

نسكب 4 أكواب من احلليب في طنجرة متوّسطة احلجم، ونتركها 
على نار أقل من املتّوسطة إلى أن يبدأ احلليب بالغليان.

حّتى  يدوّية  خّفاقة  بوساطة  ويقّلب  احلليب،  إلى  الّسكر  ُيضاف 
يذوب الّسكر متاًما.

إلى  الّلوز  طحني  ونضيف  الطنجرة،  حتت  الّنار  قوّة  من  نخّفف 
أن  إلى  اخلّفاقة  بوساطة  احملتويات  تقليب  في  ونستمر  احلليب، 

ًدا مع احلليب. متتزج احملتويات جّي
ًدا حّتى ميتزج  نضيف الّنشا إلى كوب احلليب املتبّقي ونخلطه جّي

اخلليط ويبدأ بالذوبان.
املغلي،  احلليب  مزيج  إلى  ونضيفهما  والّنشا،  احلليب  نصّفي 

ونستمر بالّتقليب إلى أن يصبح اخلليط سميًكا.
نرفع مهلبّية الّلوز من على الّنار، ونضيف إليها ماء الزّهر ونقّلب 

ًدا. اخلليط جّي
بّية الّلوز في صحون الّتقدمي، ونتركها في حرارة الغرفة  نسكب مهّل
ا  إلى أن تبرد، ثّم نتركها في البرّاد ملّدة ساعة ونصف الّساعة تقريًب

ًدا. إلى أن تتماسك جّي
بّية بالّلوز والفستق املجروش. نزّين صحون املهّل

…  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI�√

1. محامي األرض والّشعب.
2. رياضة التأّمل - للتأّفف.

3. المع - مدينة سعودّية.
4. نعثر عليه - سئم.

5. دوّن - بسط.
6. عصير مشمش محّلى ومجّفف.

7. االسم الّثاني ملقاوم فلسطينّي عّكاوّي.
8. حارس مرمى األهلي املصرّي سابًقا - آلة نفخ.

9. اسم موصول - صرّح.
10. أنثى احلصان - بحر.

∫ ÒÍœuLŽ

1. أسطورة البن طفيل.
2. آلة حراثة جترّها الثيران - حرف هجائّي.

ّية. 3. مدينة مغرب
4. أنثى اإلبل - أشعة كهرومغناطيسّية.

5. عكس حرب.
6. متشابهان - ديالكتيك.

7. مدينة فلسطينّية - طري.
8. والدة - أعلى قّمة جبلّية في ساحة العاج.

ّية. 9. وجع - سلسلة جبال صخرّية في أمريكا الّشمال
10. حاز - حيوان قطبي - وحدة قياس.
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  «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�
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 ‰uK×Ð rJ¾MNð å»ËdÇ w½ULK��ò

 „—U³*« ÊUC�— dNý

å”uKÄ f½UÑœ√ „öOLOÝò w�

 WKŠd� q� w� D 5�U²OÑ błu¹ Advance Plus 

 s� rOKÝ Èu²�� vKŽ k�U×¹ uN� ÆqHD�« —uDð w� WO�Ozd�« fÝô« ÈbŠ« u¼ D 5�U²OÑ

 D 5�U²O� Æ‰UHÞô« Èb� …dOGB�« ÂUEF�« ¡UMÐ vKŽ Y×¹Ë Âb�« w� —uHÝuH�«Ë ÂuO��UJ�«

ÆWŽUM*« “UNłË »UBŽô« “UNł ¨  öCF�« qLF� ¨r�'« w� ÊœUF*« Ê“«u²� Í—Ëd{

 s� Êu½UF¹ ÊUJ��« s� «dO³� Î «¡eł Ê« ô≈ ¨  W�LA*« œö³�« s� d³²Fð U½œöÐ Ê« s� ržd�UÐ

 ÁœułË WK� Ë« fLA�« WFý_ w�UJ�« dOž ÷dF²�« V³��« ÊU� ¡«uÝ Æ D 5�U²O� w� hI½

 —d{ ÀËbŠ v�« ÍœR¹ b� v�Ëô« …UO(«  «uMÝ ‰öš D 5�U²O� w� hIM�« ÊU� ¨¡«cG�« w�

 ¨ Èdš« U{«d�« V³�¹ b� d¦�« W�bI²� —ULŽ« w�Ë ‰UHÞô« ÕU�� v�«Ë wLEF�« qJON�« w�

ÆÂUEF�« WýUA¼ w¼ UNMOÐ s� UŽuOý d¦�_« Ê« YOŠ

  ‰UHÞô« W�U� hO
Að ÊUJ�ùUÐ fO� t½_Ë ‰UHÞô« —uDð w� ÂU¼ —Ëœ D  5�U²Oç� Ê« U0

 D 5�U²O� s� W�U{« `M� vKŽ W×B�« …—«“Ë w�uð ¨5�U²Oç�« «c¼ hI½ s� Êu½UF¹ s¹c�«

 5�U²O� „öN²Ý« s� tÐ v�u*« Èu²�*« qO½ l Ò{d�«Ë ‰UHÞô« vKŽ VFB¹ ÆWMÝ qOł v²Š

 b�U²K� WOz«cž W�U{« Ë« WOMž WLFÞ« rN×M� rN*« sL� «c� ¨WO�uO�«  U³łu�« s� b¹b(«Ë D
ÆÁu/ qł« s� W¹—ËdC�« ÊœUF*«Ë  UMO�U²Oç�« vKŽ qBŠ b� t½«

 Èb�  WÐuKD*«   U½uJ*«  lOLł  vKŽ  qŠ«d*«  W�U�  w�  Advance Plus  „öOLOÝ  Íu²×¹

 W¹Ëœô«  W�dý ¨ uÐ«  w� Advance Plus  „öOLOÝ Z²M Ô¹  ÆrOK��«  uLM�«Ë —uD²K�  qHD�«

  U¾�  ≠WOLKF�«   U�u×H�«Ë  ÀU×Ðô«  vKŽ  «œUL²Ž«  UNðU−²M�  d¹uDð  r²¹  w²�«Ë  ¨WO*UF�«

ÆY×³�« s� ÂUŽ 50 s� d¦�√Ë ¡ULKF�«  U¾� ¨ U�u×H�«

 X³Ł√Ë  «uM��«  «dAŽ —«b� vKŽ ‰UHÞô« ·ô¬ 5Ð Á—U³²š« Ò- Íc�« bOŠu�« u¼ „öOLOÝ

 vKŽ bŽU�¹ ¨l{d¹ qHD� WNÐUA� ¡U�– Èu²��Ë wM¼– —uDðË u/ ZzU²½ `M1 t½« UOLKŽ

ÆtLC¼ W�uNÝ v�« W�U{« WŽUM*« “UNł e¹eFð

 qł« s� WMÝ qOł bFÐ UC¹« Advance Plus „öOLO�Ð qHD�« W¹cGð WK�«u� v�u*« s�

©ÆŸÆŸ®                                                                       Æt� W�“ö�«  UOLJ�UÐË  D 5�U²OçÐ r�'« b¹Ëeð

 åÍUÇ nOA�«ò WKLŠ w� ‰ÒË_« ezUH�«
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œbł s¹ezUH�« sŽ ÊöŽù«Ë ¨UNłË√ w� „u³�OH�« vKŽ ¢3 ÍUł nOA�«¢ WKLŠ

 W�—UŽ WŠd� jÝË …dž WKzUŽ —Ëe¹ ”U³Ž  QA½ nOA�«

 …ËUH×Ð —uÐU³�« rFD� r�UÞË ”U³Ž  QA½ nOA�« ¨Xł s� …ež rOÝË WKzUŽ f�QÐ XK³I²Ý«

 bFÐ p�–Ë .dJ�« ÊUC�— dNý …bzU� vKŽ —UD�≈ W³łË dOC×²� W�dA� WO½UC�— ¡«uł√ jÝË

 vKŽ WÐUłù«Ë ¨„u³�OH�« vKŽ  Orange W×H� vKŽ ¢3ÍUł nOA�«¢ WIÐU�� w� rN²�—UA�

 ÆWIÐU�*« sL{ v�Ë_« W×Ð«d�« w¼ …dž WKzUŽ ÊuJ²� q�√ X�uÐË W×O×� …—uBÐ WK¾Ý_« lOLł

 XOEŠ YO×Ð —UD�ù« …bzU� vKŽ …dž WKzUŽ XFL²ł« ”UL(«Ë WŠdH�«  U¼dLGð ¡«uł√ jÝËË

 «bÐ√Ë ÆWONA�« W�—U³*« ‚U³Þ_«Ë WONA�«  ôu�Q*« U¼RK9 WŽuM²� WO½UC�— …bzU� vKŽ WKzUF�«

 tzUMÐ√  —uCŠ  jÝË  rOÝË  tMÐ«  ‰eM�  v�≈   QA½  nOA�«  …—U¹“  s�  tðœUFÝ  rOÝË  uÐ√  b'«

ÆW�—U³� ¡«ułQÐ …bŠ«Ë …bzU� vKŽ WOKzUF�« WLK�UÐ ÁœUHŠ√Ë

 w� 3ÍUł nOA�« WKLŠ sL{ UNzUDFÐ …dL²�� Orange ∫”U³Ž  QA½ —̈uÐU³�« nOý —Uý√Ë

ÆqOCH�« dNA�« WŠd� UN²�—UA�Ë U¼œUFÝù …dž WKzUŽ œ«d�√ 5Ð Íœułu� bOFÝ U½√Ë wÐdF�« jÝu�«

 w� wÐdF�« jÝu�« Orange W×H� «Ë—Ë“ ¨WKL(« w� „«d²ýö� …dO³� W�d� rJ�U�√ X�«“ U�

°°qz«Ë_« 5�U³��« «u½u�Ë  qO−�²K� „u³�OH�«

  ôuł u×½ .dJ�« ÊUC�— dNA� …dL²�� X�«“ U� Orange s� ¢3 ÍUł nOA�«¢ WKLŠ Ê√ d�c¹

 dOC×²� rJ�eM� w� ”U³Ž  QA½ —uÐU³�« rFD� nOý X�UC²Ý«Ë WOÐdF�«  «bK³�« w� …b¹bł

 ÆWO½UC�d�«  ôu�Q*« vNý√

 WOKzUF�«  W�—UA*«Ë  ÊËUF²�«  ÕË—  XŽ—“  YO×Ð   özUF�«  5Ð  Î «dO³�  ÎôU³�≈  WIÐU�*«  X�ô  b�Ë

 X�uÐË  W×O×�  …—uBÐ  WK¾Ý_«  lOLł  qŠ  vKŽ  ÊËUF²K�  WKzUF�«  œ«d�√  5Ð  ¡UDF�«Ë

 «Ë—Ë“ Orange …—œU³0   rJ�  wÐdF�«  jÝu�«  s�  …UND�«  qC�√  …—U¹eÐ  «uE%  wJ�  Æq�√

Æ…—U��« …QłUH*« ÁcN� 5K−�*« «u½u�Ë „u³�OH�« w�  ¢wÐdF�« jÝu�« ¢Orange W×H�

 ∫w�U²�« jÐ«d�« vKŽ «uKšœ« Ë«
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 ÆU¹«bN�UÐ W¾OK�
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²Ý w²�«Ë  W³FK�« W−O²½ V�Š ëz«ułË U¹«b¼ ¨ UÐËdA� vKŽ ‰uB(«Ë ¢̈‰U�
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