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بياًنا على أهالي حيفا ملناسبة عيد رفع الّصليب طالبني 
املفرقعات  استعمال  وعدم  أحيائنا  على  احلفاظ  فيه 
اّلتي  واملادّية  اجلسدّية  واألضرار  والّذعر  لإلزعاج  املسّببة 
بعيدة  الّظاهرة  هذه  كون  أليمة..  بحوادث  ا  غالًب تنتهي 

عن أخالقنا وعاداتنا الدينّية.
العام  هذا  الّصليب  رفع  عيد  أن  إلى  البيان  أشار  كما 
ومخّصص  لليهود  مقّدس  يوم  الغفران،  ويوم  يتزامن 
للّصالة والصيام والعبادة. فمن دافع احترام حرّية األديان 
وتقّبل الغير أّكد البيان على ضرورة عدم اإلزعاج وتوتير 

العالقات في حيفا، واّلتي تتّسم باجليرة والّتعايش.

لالّطالع على النداء ميكنكم دخول موقع «حيفانت»
www.haifanet.co.il
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جرمية  حدثت  ا،  تقريًب أشهر،  خمسة  حوالي  قبل 
قتل للّشاب احليفاوّي املرحوم محروس زبيدات، 
من  فيض  مع  القاتل  منزل  إلى  ذهب  اّلذي 
الّنوايا احلسنة، فكان جزاؤه املوت بطريقة شرسة 
استنكرها القاسي والّداني. وقد وقعت هذه اجلرمية 
الّنكراء بعد عدد من جرائم القتل ذهب ضحّيتها 

شباب وفتيات أبرياء.
بجميع  أبيها،  بكرة  عن  ّية  العرب حيفا  هّبت 
مبظاهرة  محتّجة  وطوائفها،  الّسياسّية  اراتها  تّي
ارة اّلتي عّبرت عن وحدة عرب حيفا،  األلوف اجلّب
ونبذهم لكّل أشكال العنف في املجتمع العربّي 
ّية - رغم املأساة  احليفاوّي، وظهرت حيفا العرب
صورة  صورها؛  بأروع   - العارم  والغضب  واحلزن 
الوحدة الرائعة في وجه كّل ما يشوّه وجه املجتمع 

العربّي احليفاوّي.
لم يفكر أحد آنذاك مبكسب من هذه املظاهرة سوى 
مكسب واحد، هو أن تتوّحد حيفا في وجه أي خطر 
أو محنة، وأن تضع األحزاب الّسياسية مصاحلها 
هو  وأهّم،  أسمى  هدف  أجل  من  ا  جانًب الّضيقة 
مصيرنا املشترك كعرب في هذه املدينة العريقة.
نحن اليوم عشّية االنتخابات للّسلطة احمللّية، 
أجل  من  الّسياسية  القوى  بني  اّتصاالت  وهناك 
هذه  تثمر  أن  ونأمل  موّحدة،  بقائمة  خوضها 
األطراف  وصول  عدم  حال  في  لكن  املفاوضات؛ 
تكون  أن  القوى  هذه  على  نتمّنى  اّتفاق،  إلى 
ّية بعيدة عن الّتهجم والّتجريح،  املعركة االنتخاب
وأّال يستغّل أحد من األطراف ما وصله املجتمع 
في  هاّم،  وحدوّي  مكسب  من  احليفاوّي  العربّي 
ارة ضّد العنف، ألّن ذلك من شأنه  مظاهرته اجلّب
أن يجهض أي عمل وحدوّي مشترك، فاملصلحة 

العاّمة أهّم من املصالح الفئوّية الّضّيقة.
©qL� —bMJ�«®
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في  مسكونّية  صالة  املاضية  قبل  يلة  الّل أقيمت 
كنيسة مار يوسف لّالتني في حيفا من أجل الّسالم 

في سورية. 
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طلب كّل من رئيس بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ وقائد شرطة 
وحيفا  عّكا  (مترپوليت  شّقور  إلياس  املطران  من  حيفا  لواء 
عيد  بنقل  الكاثوليك)  امللكّيني  للروم  اجلليل  وسائر  والّناصرة 
كّل  من  سپتمبر/أيلول  من  عشر  الرابع  يصادف  اّلذي  الّصليب 
عام، نظرًا ألّن وقوعه في هذا العام يصادف يوم الغفران العبري 

ـ«كيپور»)(!!!). (ال
وقال رئيس البلدّية للمطران شّقور: مبا أّن هذا العيد يقع في يوم 
األلعاب  بإطالق  شعبّية  احتفاالت  وتسبقه  («كيپور»)،  الغفران 
عشّية  خاّصًة  املختلفة،  املدينة  أحياء  في  وإشعال النيران  النارّية 

العيد، فإّننا نرجو أن تأمر بنقل العيد ألسبوع أو أسبوعني!!
الّصليب  برفع  نحتفل  بقوله: «إّننا  ذلك  على  شّقور  املطران  ورّد 
الكرمي كّل عام منذ ألفي سنة. وال ميكن نقل هذا العيد وتغيير 
أجندة الكنيسة. فهذا العيد العظيم واملقّدس ترتبط به العديد 

ãU Ž w H √ cM  V O K ÒB K  b ÒO F ½ s × ½ ∫‰u I ¹Ë i d ¹ —u ÒIý Ê«d D*«
من الّصلوات والطقوس الدينّية اّلتي نحتفل بها، قبل وبعد عيد 
ـ«كيپور» ال يقع في يوم معّني  الّصليب بأسابيع. ولكن مبا أّن ال
من الّسنة، بل هو يوم متنّقل بحسب الرزنامة العبرّية القمرّية، 

فرّمبا ميكنكم أنتم أن تنقلوا عيدكم.. وهذا أفضل».
وفي رّده حول مقولة رئيس البلدّية «نحن الّسلطة في هذا البلد»؛ 

أجاب املطران شّقور: ال سلطة تعلو فوق الّصليب إّال رّبنا وحده!
وكان كّل من رئيس البلدّية وقائد شرطة حيفا قد اجتمعا باملطران 

شّقور بناًء على طلبهما لبحث هذه القضّية. 
وبعث املطران شّقور برسالة رعوّية إلى كاّفة كهنة أبرشّية اجلليل 
يحّثهم فيها على دعوة رعاياهم للّصلوات وعدم االهتمام باملظاهر 
يران وإطالق املفرقعات واأللعاب  الدنيوّية للعيد، وخاّصة إشعال الّن

الّنارّية اّلتي قد تشّكل خطرًا على حياتهم وبيئتهم.
وفي سياق مّتصل وصلنا من مصادر مؤّكدة، أّنه وعلى الرّغم من 
رفض املطران شّقور تأجيل االحتفاالت بعيد الّصليب، إّال أّنه ّمت 

تفعيل ضغوطات إللغاء مسيرة عيد الّصليب اّلتي جرت العادة 
على إجرائها سنوًّيا ضمن االحتفاالت بهذا العيد.

بأّن  أّكدوا  الكنيسة  في  مسؤولني  مع  لنا  اّتصاالت  في  ولكن 
شّقور  املطران  ذكر  كما   - كاملعتاد  ستجري  الدينّية  الّطقوس 
إجراء  أو  إلغاء  موضوع  إلى  التطرّق  رافضني   - اإلعالم  لوسائل 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                             !!..املسيرة ذاتها

è¹—u Ý w  ãö Ò « qł_ r N ð«u K� Êu F d ¹ UH O Š w  Êu ÒO × O *«
وقد شارك في هذه الّصالة كاّفة الرّعايا والكهنة من 
الكنائس املختلفة في حيفا وعسفيا، وذلك استجابًة 
لدعوة قداسة البابا فرنسيس األّول، واّلذي أقام صالة 
القّديس  ساحة  في  املاضي  الّسبت  يوم  مسكونّية، 
بطرس في حاضرة الڤاتيكان، شارك فيها مئات األلوف. 
وقد ألقى األب يوسف يعقوب (كاهن رعّية مار لويس 

أهمّية  إلى  فيها  أشار  كلمًة  حيفا)  في  املارونّية 
الّصلوات من أجل إحالل الّسالم، وأّكد أّن الّصلوات 
سُتستجاب.  صادق،  وبإميان  القلب،  من  الّنابعة 
ولعّل املقترحات اّلتي ُطرحت في اآلونة األخيرة تعود 
بالّسالم احلقيقّي على سورية وعلى الّشرق األوسط 

والعالم بأسره.
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’U� q�«d*

سّجلت املفاوضات بني ممّثلي «اجلبهة» و«التجّمع» في حيفا هذا األسبوع 
حول تشكيل قائمة ائتالفّية تخوض االنتخابات البلدّية القريبة تقّدًما 
في  والرّغبة  والّشراكة،  الّتحالف  مبدأ  على  الّتأكيد  وسط  ملحوًظا، 

االّتفاق على تفاصيل الّشراكة.
تفصيلّي  مقترح  إلى  استندت  املفاوضات  من  األخيرة  اجلولة  وكانت 
متكامل تقّدم به مجلس األحياء العاّم وجمعّية الّتطوير االجتماعّي، 
وعملّية  بّناءة  اّتصاالت  وهي  اإلطارين.  ممّثلي  مع  لهما  اّتصاالت  في 
جرت حسب مصادر مّطلعة في أجواء من قناعة جميع األطراف بجدوى 

القائمة االئتالفّية في كّل املستويات.
إلى  املبادرين  خوري (أحد  حامت  د.  مع  لصحيفة «حيفا»  حديث  وفي 
«اجلبهة»  في  أخواننا  على  «نتمّنى  قال:  الّتحالفّية)،  القائمة  فكرة 
ألهلنا  الّضرورية  الّشراكة  هذه  بناء  في  ُقُدًما  ميضوا  أن  و«الّتجّمع» 
ُمتعبة  تكون  قد  الّتفاصيل  أّن  صحيح  واجلماهيرّي.  البلدّي  وللعمل 
اجلهد  من  املزيد  بذل  على  قادرون  أّنهم  نعتقد  لكّننا  الّشيء،  بعض 
ّم شمل املجتمع العربّي في حيفا في  والّصبر والّتسامح في سبيل ل
ّية واحدة. بل يصير األمر خيارًا وحيًدا في ظّل الهجمة  قائمة انتخاب
على الّصوت العربّي. فقائمة ائتالفّية واحدة ُميكن أن تشّكل كتلة بلدّية 
رًا في الّشأن العام في البلدّية وخارجها. نحن مهّتمون  أكبر وثقًال مؤّث

 ål ÒL−² «òË åèN ³ '«ò w  UMðu š√ v K Ž v ÒM L ² ½  ∫Í—u š Ü ðU Š Æœ
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*åUHO�ò q�«d ≠ ّمت االحتفال في قسم األمراض الباطنّية 

(ب) في مستشفى «رمبام»، بالّتجديدات والّترميمات اّلتي 
القسم  هذا  افتتاح  حفل  وحضر  مؤّخرًا.  القسم،  على  طرأت 
املتجّدد الپروِفسور زاهر عزّام (رئيس قسم األمراض الباطنّية 
عائلته  وأفراد  پوليكر  يهودا  واملغّني  «رمبام»)،  في  (ب) 
اّلذين يدعمون هذا القسم وميّدونه بالّتبرعات منذ عّدة سنوات، 

وناهض خازم (رئيس بلدّية شفاعمرو). 
مرّبع  متر   1200 حلوالي  القسم  هذا  في  الّترميمات  وجرت 
حجر  غرفة  القسم  إلى  وأضيفت  أشهر.  ثمانية  مدى  على 
صحّي وغرفة عناية فائقة، إلى جانب الغرف العالجّية األخرى؛ 

وتقّدر قيمة الّترميمات في هذا القسم مباليني الّشواقل.
الپروِفسور  يديره  اّلذي  (ب)  الباطنّية  األمراض  قسم  وُيعنى 
طّالب  إليه  ويفد  الباطنّية،  األمراض  مبختلف  عزّام  زاهر 
ومن  حيفا  جامعة  من  املمرّضات  وكذلك  لالستكمال  الطّب 

«الّتخنيون». 

WÒO�ö²zô« WLzUI�« …dBM� U½«u� ÒqJÐ b ÒM−²MÝ UM Ò½√ v�≈ …uš_« dE½ XHK½ ∫¡UOŠ_« fK−�

باألمر مع جلان األحياء والّنشطاء، ألّننا نعرف بحكم عالقتنا اليومّية 
ّية ترفع الرأس». مع أهلنا كم هو مهّم الّتحالف وبناء شراكة عرب

وُعلم من نشطاء املجلس العام لألحياء أّنهم يرون في قائمة ائتالفّية 
موّحدة تدعيًما ملعنوّيات األهل وخطوة عملّية في سبيل حتقيق مطالب 
األحياء وسّد احتياجاتها. وأّكدت أوساط املجلس من جديد على التزام 
املجلس وجلان األحياء والّنشطاء بدعم القائمة االئتالفّية ونصرتها بعمل 
على مدار الّساعة. وأكد البعض على ممّثلي «اجلبهة» و«الّتجّمع» أن 
يأخذوا بعني االعتبار أهمّية جتّند املجلس والّلجان في العمل االنتخابّي 
ّية لم  وأّن من شأنه أن ُيقيم صلة هاّمة بني القائمة وبني شرائح انتخاب
تشارك من قبل في عملّية االقتراع. هذا ناهيك عن أّن عامل االئتالف 
مشاركة  نسبة  من  يزيد  عامًال  يكون  أن  ذاته  بحّد  شأنه  من  والوحدة 

الّناخبني العرب في االنتخابات.
في  اّتصاالتهم  سيواصلون  و«اجلبهة»  «الّتجّمع»  ممّثلي  أّن  وعلمنا 
محاولة لالّتفاق على تفاصيل بناء القائمة والعمل املشترك، ال سّيما 

بعد االنتخابات.
موافقتها  أعلنت  قد  واملساواة  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  وكانت  هذا، 
في  االجتماعّي،  الّتطوير  وجمعّية  األحّياء  جلان  مجلس  اقتراح  على 
رسالة رسمّية وّقعها سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» رجا زعاترة، 

ورئيس قائمة «اجلبهة» الّدكتور سهيل أسعد.

Â“Uš i¼U½Ë Â«ÒeŽ d¼«“ —u� �Ëdá�« —uC×Ð

 ÷«d ú  œ Òb−²  Ü  5ýb ð
 åãU ³ —ò w  èO M ÞU ³ «
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حيفا،  في  اجلبهة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

سياسّية،   - فنّية  أمسّية  اجلاري،  األسبوع  مطلع 
ـ«سينكوپا»، بحضور نحو ِمائة شاب  في مقهى ال

وشاّبة من العرب واليهود.
عالء  امللتزم  احليفاوّي  الفّنان  األمسّية  في  وشارك 
عزام، والّشاعر مروان مّخول، والفّنان الّشاب جريس 

بالّن - مرقس وآخرون. 
وقّدمت الفّنانة القديرة سلوى نّقارة، خالل األمسية، 
عدًدا من املقاطع من مسرحّيتها «كاپوتشينو في 
حبيبي  إميل  رواية  مقاطع  من  وبعًضا  الله»،  رام 

«أخطّية».
وحتّدثت في األمسية الّناشطة عرين عابدي - زعبي 
إّن  فقالت  قائمة «اجلبهة»)،  في  الّثانية  (املرّشحة 

إقدامها على الّترّشح للبلدّية سبقته ترّددات كثيرة، 
بضرورة  إلميانها  اخلطوة  هذه  تخطو  أن  قرّرت  لكّنها 
إيصال صوت الّشباب والّنساء واألزواج الّشابة، وطرح 

قضاياهم على جدول األعمال.
وقالت عابدي - زعبي: أومن بأّننا منلك القدرة على 
الّتأثير والّتغيير، فمن حّقنا أن نسكن في مدينتنا، 
أن  حّقنا  ومن  أوالدنا،  ونعّلم  نتعّلم  أن  حّقنا  ومن 
نحظى بخدمات الئقة، من تعبيد الّشوارع واألرصفة، 

إلى املسرح واملكتبة العاّمة واملرَكز اجلماهيرّي.
وأضافت: للّشباب دور هاّم في هذه املعركة، دور كّل 
وأن  وبجهده،  بصوته  يدلي  أن  مّنا  واحدة  وكل  واحد 
يكون جزًءا في مواجهة سياسة الّتمييز والّتهميش، 

ومن املعركة من أجل حقوقنا في هذه املدينة.
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وغير  واسع  ومتثيلّي  كبير  أهلّي  حضور  وسَط 
الدينّية  احليفاوّية،  القيادات  أقرّت  مسبوق، 
منها،  واملدنّية  والّتربوّية  والسياسّية  والّشعبية 
مساء أّول أمس األربعاء، «العهد املجتمعّي املناهض 
للعنف والّتفرقة»، في ختام لقاء خاّص بادرت إليه 
جمعّية الّتطوير االجتماعّي- حيفا، ُعقد في قاعة 
كنيسة الرّوم األرثوذكس. وكان الّلقاء مبثابة انطالقة 
جماهيرّية للعمل املؤّسساتي والّتربوي على مناهضة 
العنف والّتربية على قيم الّتسامح والّتآخي والعيش 

املشترك بني اجلميع.
حضر الّلقاء اخلاص أكثر من ماِئة شخصّية قيادّية 
بولس  واملطران  شّقور  إلياس  املطران  بينها  من  برز 
ماركوتسو والّشيخ رشاد أبو الهيجاء ومحّمد شريف 
املقّدسة)،  الديار  في  األحمدّية  اجلماعة  عودة (أمير 
وعرسان عيادات (مفّتش لواء حيفا ومسؤول الّتعليم 
(مفّتش  غنامي  وفريد  املعارف)،  وزارة  في  العربّي 
ّية في حيفا)، إضافًة إلى كهنة الرعايا  املدارس العرب
ّية واملراكز اجلماهيرّية  املختلفة ومديري املدارس العرب
ومجلس  السياسّية  والقيادات  الكشفّية  والهيئات 
رؤساء ونشطاء األحياء، وشخصّيات اعتبارّية تربوّية 

ومجتمعّية بارزة. 
على  ومداخالتهم  كلماتهم  في  اجلميع  أثنى  وقد 
أهمّية املبادرة، كما أثنوا على دور جمعّية الّتطوير 
في  جناح  من  حتّققه  ما  على  ومديرها  االجتماعّي 
ّم الّشمل وتوحيد الّطاقات في قضايا  جمع الكلمة ول

هاّمة وحارقة مثل مواجهة العنف.
جمعّية  عام  (مدير  إغبارّية  حسني  الّلقاء  افتتح 
على  أّكد  وقد  الّلقاء..  إلى  الّداعية  الّتطوير) 
مواجهة  في  استثناء،  دون  من  اجلميع،  ّية  مسؤول
منطلقني  واإلخاء،  احملّبة  على  الّتربية  وفي  العنف 
من أّننا مجتمع واحد وهّمنا واحد وتطّلعاتنا واحدة. 
وتوّلى عرافة االحتفال د. جوني منصور (رئيس الهيئة 
اإلدارّية للجمعّية) فأشار إلى أهمّية العمل املشترك 
والّتعاون في مواجهة حتّديات العنف والّتفرقة. وأشار 
جمعّية  به  حتظى  اّلذي  والّتأييد  الّدعم  إلى  أيًضا 
الّتطوير االجتماعي وتلمسه من املطران شّقور ضمن 
ظاهرة  ومواجهة  لالجتماعّيات  املخّصصة  برامجها 

العنف.
ووقف الّشيخ رشاد أبو الهيجاء عند تفّشي ظاهرة 
إّن  وقال  ضّدها.  الّتربية  ووجوب  وكوارثها  العنف 
االستعالء والتجّبر قد يكونا أحياًنا مصدر العنف، 
قيم  على  املبنّية  الّتربية  أهمّية  تأتي  هنا  ومن 
اجلماعة  أمير  وتاله  الّناس.  بني  واحملّبة  املساواة 
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االستفادة  إلى  املجتمع  ودعا  والّتفرقة.  العنف  ضّد 
ومظاهره.  العنف  مواجهة  في  وأجهزتها  الّتربية  من 
وأشار إلى ضرورة إعداد خّطة عمل تربوّية متكاملة، 
تكون  املختلفة،  الّتربوّية  واملؤّسسات  األهل  مبشاركة 
ار؛ وخاّصًة  مبثابة خارطة طريق موّجهة لهذا العمل اجلّب
بعد  للشبيبة  وتربوّية  ثقافّية  برامج  تطوير  وجوب 
هذا  في  حتصل  العنف  حاالت  معظم  ألّن  املدرسة، 
«الوقت الّضائع» بالّنسبة للّشباب. وتبعه زميله فريد 
َيم  غنامي اّلذي أشار إلى ما في املوروث العربّي من ِق
وخصال ينبغي ترسيخها وإكسابها للجيل اجلديد.

وحتّدث د. حامت خوري باسم املجتمع املدنّي، فأثنى 
ّية اجلماعّية واألسرّية  على املبادرة وأّكد على املسؤول
في الّتربية ضّد العنف ومن أجل الّتسامح والّتفاهم 
كلمة  زبيدات  محروس  املرحوم  والدة  وألقت  واحلوار. 

ّياتهم  مسؤول حتّمل  إلى  اجلميع  فيها  دعت  مؤّثرة، 
اإلنسانّية لئّال يذهب ضحّية العنف أناس آخرون مثلما 
ذهب محروس. ودعت إلى تذّكر ابنها محروس وكلماته 
ومظاهره. العنف  مواجهة  في  يفعلونه  ما  كّل  في 

الّالتني)  (مطران  ماركوتسو  بولس  املطران  وحتدث 
في  العنف  ظاهرة  انتشار  من  قلقه  إلى  فأشار 
جنبات املجتمع، وفي املدارس أيًضا. وقال: «علينا 
الّتربية  العنف.  جذر  يكمن  حيث  اإلنسان  بقلب 
اإلنسان».  قلب  من  تبدأ  أن  ينبغي  العنف  ضد 
وأعرب عن اعتقاده أّن العنف صفة مالزمة للبشرّية 
ما  إذا  الّناس  قدرة  من  متأّكد  لكّنه  واملُجتمعات، 
وأشار  منها.  واحلّد  الّظاهرة  تقليص  على  تعاونت 
إلى كون االنتماءات أحياًنا تؤّدي إلى القتل إذا ما 

صارت عصبّيات عبثّية. 
واستعرض املستشار الّتنظيمي عروة سويطات نتائج 
بحث ميدانّي حول العنف ومظاهره، أجراه بتكليف 
املجتمع  في  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  من 
احليفاوي. وقال إّن الّنتائج التي توّصل إليها تبعث 
بالّتدّخل  ُمطالب  بأسره  املجتمع  وأّن  القلق  على 
حملاصرة الّظاهرة املنتشرة في كّل مكان. واستعرضت 
نسرين مرقس (مديرة املرَكز اجلماهيرّي في احلليصة) 
العنف  ملواجهة  ونشطاؤه  املرَكز  طاقم  أعّدها  برامج 

والّتربية على الّتسامح واحلوار.
العهد  وثيقة  بقراَءة  حّداد  عصام  الّشاب  قام  وقد 
املجتمعّي ملناهضة العنف والّتفرقة، حيث ّمت الّتوقيع 
ا على هذا العهد املجتمعّي اخلاّص مبواجهة  ـً جماعّي
العنف، والذي في أساسه التزام اجلهات واملؤّسسات 
العنف  مبواجهة  والقيادات  االعتبارّية  والّشخصّيات 

دون هوادة.
وفي حديث مع خاّص مع حسني إغبارّية، قال: «لقد 
صرخة  إطالق  وهو  الّلقاء،  هذا  من  أردناه  ما  حّققنا 
موّحدة ضّد العنف والّتفرقة وتسجيل بداية جماعّية 
لّبت  لقد  موقعه.  من  كّل  العنف،  مظاهر  ملواجهة 
 - استثناء  دون  من   - دعوتنا  جميعها  القيادات 
والتزامها  اتها  ّي مسؤول حتّملها  على  يدّل  إمنّا  وهذا 
نحو املجتمع وأبنائه وعلى أهمّية املوضوع أيًضا. من 
ناحيتنا سنواصل عملنا املدنّي واملهنّي في مواجهة 

العنف وطرح برامج ُمحكمة في هذا اإلطار».
هذا وسننشر في العدد القادم من صحيفة «حيفا» 
«وثيقة العهد املجتمعّي ملناهضة العنف والّتفرقة».

االنتماءات  إّن  فقال  عودة،  شريف  محّمد  األحمدّية 
الدينّية كّلها والّتسميات ال تنفع إّال إذا كان املتدّين 
إلى  ُمشيرًا  الّناس،  لكّل  احملّبة  أنصار  من  واملؤمن 
ودعا  للعنف.  كمصدر  مجتمعنا  في  العصبّيات 
مناهضة  وأّن  الفعل  إلى  الكالم  من  االنتقال  إلى 

ّية جماعّية. العنف هي مسؤول

التعّددّية  إّن  شّقور  إلياس  املطران  قال  كلمته  وفي 
في االنتماءات واألفكار ينبغي أن تتحّول بالّتربية 
غنى.  مصدر  إلى  اإليجابّي  واخلطاب  الصحيحة 
وقال إّن اإلنسان ال يكتمل إّال بلقاء املختلف عنه. 
وأضاف أّن التعّددّية امتياز للمجتمع ونعمة، وليس 
عبًئا عليه أو حكم. واستطرد قائًال إّن العنف يهدر 
الكرامة اإلنسانّية وأّن على املجتمع كاّفة أن يعمل 

على حماية هذه الكرامة لدى اجلميع دون تفرقة.
وأبدى عرسان عيادات (مفتش املعارف في لواء حيفا) 
مبادرة  كّل  مع  الّتعاون  إلى  املعارف  وزارة  استعداد 
ا  ـً اجتماعّية مدنّية في احلق تستهدف العمل تربوّي
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من املتوّقع أن يتّم إحضار ذخائر القّديس يوحّنا دون بوسكو إلى حيفا، يوم األحد القادم 
في زيارة خاطفة. ومبوجب البرناَمج ستصل الذخائر في الّساعة اخلامسة والّنصف بعد 
الظهر إلى كنيسة مار يوسف لالتني في شارع «همچينيم»، وسيقام قّداس إلهي في 

الساعة الّسابعة لكي يتمّكن اجلمهور من مشاهدة الّذخائر وتقبيلها.
وكانت الذخائر قد وصلت إلى ِمنطقة الّشرق األوسط حيث زارت كّالً من لبنان وسورية 

واألردن وبيت حلم وبيت جاال والقدس.
والقّديس يوحّنا دون بوسكو هو قّديس في الكنيسة الكاثوليكّية وكاهن إيطالّي 
ويشتهر  الفقراء  بني  الّثقافة  بنشر  رائًدا  كان  عشر،  الّتاسع  القرن  من  وكاتب  ومربٍّ 

خاّصًة لتأسيسه الرهبنة الّساليزيانّية.
والية  في  «تورينو»  قرب  قرية  في   1815 عام  أغسطس/آب   16 بتاريخ  ولد 

«بييمونتي» شمال إيطاليا، واّلتي كانت واقعة آنذاك في مملكة سردينيا، وتوفّي 
في  قّديًسا  أُعلن  «تورينو».  في   1888 عام  من  الّثاني  يناير/كانون   31 بتاريخ 

الكّنيسة الكاثوليكّية بتاريخ 1 إپريل/نيسان من عام 1934.
ًا للعمل،  ًب اشتهر بالعمل في خدمة األوالد والّشبان الفقراء اّلذين قدموا للمدينة طل
ذلك  أجل  من  وأنشأ  الّديني،  لإلرشاد  إضافة  والّتعليم،  الّتربية  بوسكو  لهم  فقّدم 
مؤّسسة كبيرة ضّمت مدارس مختلفة وكنيسة. وكان ذو صيت جّيد كواعظ شعبي. 
أّسس في تورينو عام 1859، مبساعدة 22 مرافًقا له الرّهبنة الّساليزيانّية، واّلتي 
امتّدت نشاطاتها حّتى قبل وفاته بلدان أخرى كإنچلترا وفرنسا وإسپانيا ومناطق في 
ّية والّشرق األوسط. ومبساعدة مرمي ماتزاريللو (من قديسي الكنيسة  أمريكا اجلنوب
الكاثوليكّية) قام كذلك بتأسيس رهبانّية بنات املعونة الّدائمة لإلناث وهي تقوم 

بأعمال مشابهة لرهبانّية الرجال.
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*åUHO�ò q�«d ≠ قام رئيس البلدّية، احملامي 

املستشفى  في  تفّقدّية  بجولة  ياهڤ،  يونا 
على  واّطلع  «رمبام»؛  في  املقام  التحأرضي 
البلدّية  رئيس  واستمع  فيه.  اجلارية  األعمال 
مماطلة  على  احتّج  اّلذي  املستشفى  مدير  إلى 
إلجناز  املطلوبة  األموال  بتحويل  ّية  املال وزارة 
إقامة املستشفى بقيمة عشرات املاليني؛ خاصًة 
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*åUHO�ò q�«d ≠ وضعت سّيدة يهودّية من سّكان 

اجلوالن احملتل طفًال يزن نحو سّتة كيلوغرامات وربع، 
وذلك في عملّية قيصرّية أُجريت لألم في مستشفى 
لألم  قيصرّية  عملّية  إجراء  اء  األطّب وقرّر  «رمبام». 

وهي في األسبوع 38 من احلمل. 
بأوزان  أيًضا  وُلدا  وطفلة  طفل  لديها  إّن  األم  وتقول 
ثقيلة راوحت بني 4.5 إلى 5 كغم، ولكّنها تشعر 
ا. وأضافت إّنها تعاني  ـً اآلن أّنها حتّطم رقًما قياسّي

°ã«dſu K O  6.245 Êe ¹ « Îœu u  lCð Êôu '« s  …b ÒO Ý
من مرض الّسّكر (الّسّكري) منذ شبابها، ونتيجة 
جعلها  تتعاطاها  اّلتي  الطبّية  والعقاقير  لألدوية 

يدها كبير احلجم وثقيل اجلسم. تشعر أّن وَل
اّلتي  الّثانية  الوالدة  إّنها  املعاِلج  الّطبيب  وقال 
يحظى مبعاجلتها خالل سنوات عمله طيلة 35 سنة. 
وقد كانت األولى قبل نحو عشرين سنة. وإّن وزن هذا 
الّطفل الغّض فور والدته تعادل وزن طفل يبلغ نصف 

سنة من العمر.

åÂU³�—ò vHA²�� w�

الّشمال  سّكان  خلدمة  ُمعّد  املستشفى  هذا  وأّن 
جميًعا في حاالت الّطوارئ، واّلذي كان مقرّرًا أن 

يفتتح في نهاية الّشهر القادم. 
وكان كّل من رئيس البلدّية ومدير املستشفى قد 
ّية يحّثانه فيها  بعثا برسالة عاجلة إلى وزير املال
إلنهاء  الّالزمة  امليزانّيات  بتحويل  اإلسراع  على 

العمل في املستشفى. 

 v HA² *« ¡U × ½√ w  ‰ Òu−² ¹ í¼U ¹
åÂU ³ —ò w  w {—Q × ² «

سكان  من  العشرات  التقى   ≠ åUHO�ò q�«d*

لالستماع  عمل  هيثم  بيت  في  عّباس  حي 
ألعضاء بلدّية حيفا الّسابقني واحلالّيني وملرّشحي 
اجلبهة لالنتخابات البلدّية املقبلة، وللّتحاور حول 

احتياجات احلي ومطالبه.
باحلاضرين  ا  مرّحًب عمل  هيثم  االجتماع  افتتح 
اسكندر  املرّبي  تاله  االجتماع،  خطباء  وعارًضا 
عمل (نائب رئيس بلدّية حيفا سابًقا) مستعرًضا 
باختصار نهج كتلة احلزب ومن ثّم «اجلبهة» في 
بلدّية حيفا خالل عشرات الّسنني والّتأكيد على 
القضايا  على  العمل  أساسّية،  عناصر  أربعة 
واملشاريع الكبيرة كالبنى الّتحتّية وبناء مدارس 
اليومّية  القضايا  معاجلة  جماهيرّية،  ومراكز 
(األرنونا)  الّسكن  كضريبة  للمواطن  امللّحة 
وغير  واملياه  الّصحي  والّصرف  البناء  وتراخيص 
العاّمة  القضايا  اليومّية،  االحتياجات  من  ذلك 
حليفا كتلوّث البيئة وقضّية الهوائّيات وغيرها، 
اّلتي  العنصرّية  أشكال  لكل  باملرصاد  والوقوف 
متس الّنسيج العربي - اليهودّي ككتابة شعارات 
عنصرّية على جدران الكنائس وطلي قبر الّشيخ 
عز الّدين القّسام، أو محاولة إطالق اسم العنصري 
أمثلة  عمل  وأعطى  الشوارع.  أحد  على  زئيڤي 
سريعة عن اإلجنازات الكثيرة التي حّققتها كتلة 

«اجلبهة» على مّر الّسنني.
املهندس  البلدّية  في  اجلبهة  كتلة  رئيس  وبدأ 
كتلة  كون  أهمّية  على  بالّتأكيد  عبده  هشام 
اجلبهة كتلة سياسّية، وتطرّق إلى أصرار الكتلة 
على توقيع كل أعضاء البلدّية على وثيقة ضد 
«يسرائيل  كتلة  أعضاء  ذلك  وشمل  العنصرّية، 
تهّجمت  ذلك  ورغم  بيتنا)،  (إسرائيل  بتينو» 
املرّبي  اجلبهة  كتلة  رئيس  على  شطرامي  يوليا 
ضّد  مظاهرة  في  شارك  ألّنه  فوراني  فتحي 
العنصرّية. وأّكد أّن «اجلبهة» خرجت من اإلئتالف 
البلدي. وتطرّق عبُده إلى إجنازات كتلة «اجلبهة» 
وخاّصة  ّية  العرب األحياء  في  ّية  احلال الّدورة  في 
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تطوير املرَكز اجلماهيري عّباس.
عابدي  عرين  االجتماعّية  الّناشطة  حتّدثت  ثّم 
«اجلبهة»،  قائمة  في  الّثانّية  املرّشحة  زعبي   -
االجتماعي  نشاطها  وعن  نفسها  عن  فعرّفت 
العمل  إلى  انتقلت  أّنها  وأوضحت  واملسرحي، 
اجلماهيرّي بسبب قلقها على ما رأته في املجتمع 
من متييز في امليزانّيات وعن احلاجات امللّحة لكّل 
ّية اّلتي تتشابه في نهاية املطاف،  األحياء العرب
ويجب إيجاد اآللّيات للّتغلب على الغنب الواقع 

على هذه األحياء. 
«اجلبهة»  قائمة  لرئيس  األخيرة  الكلمة  وكانت 
لالنتخابات املقبلة، د. سهيل أسعد، فتحّدث عن 
وشّدد  واملجتمعّي.  اجلماهيرّي  املجال  في  جتاربه 
على متّيز حيفا وأّنه ينظر إليها ككتلة واحدة وال 
ّية بشكل منفصل، ويرى  ينظر إلى األحياء العرب
الّشراكة  مفهوم  إلى  حيفا  تتحّول  أن  يجب  أّنه 
بدل العيش املشترك، نحن جزء من أصحاب هذه 

املدينة ببحرها وجبلها، بساحلها وأجوائها.
ال  أّنه  على  شّدد  والّتعليم  الّتربية  قضايا  وفي 
من   70% فيها  وضعّية  مكان  أي  في  يوجد 
أهلّية.  مدارس  في  يتعلمون  العرب  الّطّالب 
كل املجاالت  تكون جلان مختّصة في  أن  واقترح 
الّتعليم،  «اجلبهة»،  كتلة  جانب  إلى  للعمل 
الهندسة وغيرها. ثّم حتّدث عن مبادرة «اجلبهة» 
إلقامة قائمة مشتركة، وتبّني أّن هناك بوًنا واسًعا 
بني مواقف «اجلبهة» و«الّتجّمع»، فدخلت جمعّية 
الّتطوير االجتماعّي ومجلس جلان األحياء واقترحوا 
حّالً وسًطا، ورغم ما في االقتراح من تنازالت من 
في  «اجلبهة»  إدارة  وافقت  اجلبهة؛  قائمة  قبل 
اجتماعها، يوم االثنني األخير، على هذا االقتراح 
ونأمل أن يوافق عليه الّطرف اآلخر لتتّم الوحدة. 
فيه  شارك  بّناء  نقاش  جرى  االجتماع  نهاية  وفي 
األديب  لألستاذ  مداخلة  وكانت  احلضور.  من  عدد 
في  االنتخابات  خوض  أهمّية  عن  حّنا  أبو  حّنا 

قائمة موّحدة.       
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الوطني  التجّمع  كادر  أطلق   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مقرّه  في   ،(4/9/2013) األربعاء  يوم  احليفاوّي، 
حملته  («هتسيونوت»)،  اجلبل  شارع  في  اجلديد 
لفيف  حضره  حفل  في   2013 البلدّية  النتخابات 

واسع من كادر الّنشطاء في التجّمع.

 Ê≈Ë ÆÆX�b	  bŽË Ê≈ò ∫fOLš ‰ULł
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احلفل  عريف  ألقاها  التي  الّترحيب  كلمات  بعد 
عن  األّول  املرشح  ألقى  العبد،  إميل  املرّبي  األستاذ 
حزب التجّمع الدميقراطّي جمال خميس كلمته، اّلتي 
الّتغيير  وإحقاق  إلحداث  التزامه  خاللها  من  أّكد 
خالل  من  حيفا  سّكان  العرب  حقوق  في  الّنوعي 
اجلماهير  كّل  عن  بلدّي  كممّثل  املستقبلّي  عمله 
ا  ـً ّية في حيفا، واّلذي سيكون استمرارًا طبيعّي العرب
لنشاطه والتزامه احلالي والّسابق لسّكان هذه املدينة 
على مّر سنوات طويلة، حيث قال خميس: «صحيح 
لنشاطي  استمرارًا  ستكون  البلدّية  عضوّية  أّن 
أّنها  إّال  مختلفة،  أطر  في  واجلماهيرّي  االجتماعّي 
تعني  بلدي!  أهل  خلدمة  تفرًّغا  لي  بالّنسبة  تعني 
لكي  القادمة  الّسنوات  في  حياتي  أخّصص  أن 
األحياء  جلان  مع  وأتواصل  واملطالب  القضايا  أتابع 
واملدارس والفرق الرياضّية واجلمعّيات األهلّية، تعني 
وعدت  إن  رجل  أنا  الدار».  لباب  العيار  أن «أالحق 
نع.» صدقت.. وإن قلت فعلت.. وإن فعلت أتقنت الصُّ

حيفا  عرب  وحدة  في  «نتمّسك  خميس:  وأضاف 
اقتراح  نقبل  كما  املشتركة،  القائمة  بأهمّية  ونؤمن 
الّتطوير  وجمعّية  ّية  العرب األحياء  جلان  مجلس 
اّلذي  التجّمع  اقتراح  مع  ينسجم  اّلذي  االجتماعّي 
على  مبنّية  ّية  نضال مشتركة  قائمة  على  ينّص 
السياسي  والبرنامج  والّندّية  املتبادل  االحترام 
واملجتمعّي اّلذي يضع مصلحة عرب حيفا في صلب 
املوقف، بعيًدا عن املصالح الغريبة الضّيقة اخلارجة 
عن الّسياق املجتمعّي الوطنّي لعرب حيفا؛ ونؤّكد 
أّن مبدأ الوحدة الوطنّية هو األساس، وهي قيمنا وهو 
مصيرنا اّلذي نطمح إليه في بلدنا احلبيبة حيفا.»
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لعضوّية  الّثاني  املرّشح  كلمة  خميس  كلمة  تلى 
إدوار  الدميقراطّي  الوطني  التجّمع  عن  حيفا  بلدّية 
حّق  على  بالّتشديد  بدوره  قام  واّلذي  جريس، 
كّل  من  جزًءا  يكونوا  بأن  األساسّي  حيفا  سّكان 
نقولها  «نحن  كلمته:  في  قال  حيث  املدينة،  هذه 
نستقي  العريق  الّتاريخ  هذا  من  مجلجل؛  بصوت 
مستقبلنا املزدهر في املدينة، فهذه املدينة هي لنا.. 
هذه  واضح،  بشكل  نصرخها  أن  وعلينا  لنا؛  وكّلها 
املدينة هي لكّل سّكانها وسّكانها العرب هم قلبها 
أن  نرفض  والّثقافّي.  الّتاريخّي  مركزها  وهم  الّنابض 
وإقصائنا  الّسياسّي،  اإلقصاء  أمام  صامتني  نبقى 
في إّتخاذ القرارات وحصرنا في «چيتوهات» تفتقر 
ثقافّية  وملراكز  جماهيرّية  وملرافق  الئقة  حتتّية  لبنى 
ّية وحّتى حلدائق عاّمة. ونؤّكد أّنه لنا حّق في  وشباب
في  حّق  وهو  وجماعّي،  فردّي  حّق  وهو  املدينة،  هذه 
الّسكن الالئق والبنى التحتّية املتطوّرة والّشراكة في 
صنع القرار، وفي صناعة مستقبل األجيال القادمة.»
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ية أفنان إغبارّية، املرّشحة الثالثة في قائمة  أّما املرّب
أهمّية  على  فأّكدت  احليفاوّي،  الوطني  التجّمع 

في  العرب  ممّثلي  عدد  لزيادة  الّتصويت  نسبة  رفع 
لسّكان  والّثقافّية  الّتربوّية  احلقوق  لضمان  البلدّية 
املدينة العرب، فقالت: «عدت إلى حيفا اّلتي ُطرد 
أهلي منها ألجد فيها معنى الوطن، كبرت في حيفا 
وتشّكل فيها وعيي وهوّيتي، وتعّلمت منه أّن البلد 
يعمر بأهله واملجتمع يعمر بأفراده، وأّن نهضة الوطن 
من نهضة اإلنسان، فالوطن هو اإلنسان. إّنني فخورة 
النتمائي للتجّمع الوطني الدميقراطّي، وكامرأة أفخر 
السياسّية  الّثقافة  تغيير  في  ساهم  ألّنه  أكثر  به 
الّسائدة، ولم يكتِف بفتح الفرص أمام الّنساء فقط 
ّية، كي  وإّمنا حّصن مكاَن املرأة في القوائم االنتخاب
يحّقق املساواة في النتائج وليس في الفرص فقط.»
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أّما احملامي جورج شحادة، املرّشح الرابع في القائمة، 
املجلس  في  العربي  الّتمثيل  أهمّية  على  فأّكد 
الواجبات،  في  فقط  ليس  املساواة،  وأهمّية  البلدّي 
الّتعايش  «نرفض  قائًال:  أيًضا،  احلقوق  في  وإّمنا 
احليفاوّي  العربّي  املواطن  ثمنه  يدفع  الذي  الزّائف 
املطلوبة؛  املعيشّية  اخلدمات  يتلّقى  أن  دون  من 
وعرب حيفا أوعى من القبول بالفتات. ما نريده هو 
توزيع عادل مليزانّية البلدّية لنضمن تقدمي خدمات 
ورفاه  ورياضة  وثقافة  وسكن  وتعليم  وتخطيط 
اجتماعّي وبنى حتتّية الئقة باملواطن العربّي، هو حّق 
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ال ميكن حتصيله بالّتمني، وإّمنا بالعمل الّدؤوب.»
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في  اخلامس  املرّشح  عيسى،  سمير  املدرّب  وأّكد 
لقائمة  الّتصويت  أهمّية  عن  التجّمع،  قائمة 
لها  االنضمام  قرّر  واّلتي  الّدورة،  هذه  في  التجّمع 
فقال: «انضممت  خاللها،  من  حيفا  أهالي  ومتثيل 
إلى صفوف التجّمع الوطني الدميقراطّي ألّنهم أثبتوا 
يعملون  رفاقه  الّشعب،  وإلى  الّشعب  من  أّنهم  لي 
بصدق وتواضع دون كلٍل أو ملل كي يحّققوا أهداف 
أمر  وهذا  العاّمة،  واملجتمعّية  الوطنّية  املصلحة 
اجلرمية  ضّد  األلوف  مسيرة  في  واضح  بشكل  ملسته 
املدينة  شرفاء  كّل  جميًعا  تكاتفنا  عندما  والعنف، 
والّتفرقة.  والعنف  القتل  ضّد  مدوّية  صرخة  إلطالق 
اؤّكد أّننا لسنا عرَب إسرائيل بل فلسطينيني نشّتق 
هوّيتنا  من  ة  واليومّيّ اجلماعّية  ومطالبنا  حقوقنا 
اجلماعّية وتاريخنا العريق. أفتخر أّنني عضو بهذا 
كّل  في  العنصرّية  يتحّدى  اّلذي  الوطنّي  الفريق 

مكان، وبهامات مرفوعة».
وفي اخلتام قام احملامي وليد خميس (عضو بلدّية 
الدورتني  في  الدميقراطّي  الوطنّي  التجّمع  عن  حيفا 
التي  الفترات  ملّخًصا  كلمته  بإلقاء  األخيرتني)، 
املجلس  في  حيفا  عرب  وهموم  قضايا  فيها  مّثل 
التي  اجلديدة  وبالقائمة  باحلضور  ورحب  البلدّي، 
املسؤولية؛  وهذه  الّشعلة  هذه  بحمل  حتًما  ستقوم 
من  أّكد  كلمة  شحادة  مطانس  الباحث  ألقى  كما 
اإلنسان  بقضايا  االهتمام  التجّمع  التزام  خاللها 
العربّي في حيفا من خالل الدورة القادمة. وأّكد د. 
جوني خرعوبة من خالل مداخلته أهمّية الّدفاع عن 
قضايا الّتربية والّتعليم في حيفا ووضعها، وبالّذات 
الّتأثير  صلب  في  األهلّية،  «حوار»  مدرسة  قضّية 
البلدّي املستقبلّي، كتجربة تربوّية مستقّلة ال زالت 

تعاني من سياسة بلدّية وحكومّية معادية.
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بستان  في  واليهود  العرب  املبدعني  من  مجموعة  األسبوع  هذا  التقت 
اخلّياط، اّلذي يقع على ُمنحدرات جبل الكرمل غرب مدينة حيفا، في 

منطقة وادي الّشيوخ. 
وهذا البستان العربي قائم منذ عام 1910 وتعود ُملكّيته لعائلة املرحوم 
البالد،  في  البساتني  أجمل  من  اخلّياط  بستان  ويعتبر  اخلّياط.  عزيز 
حيث ميتاز بسحر خاص، ولكّنه مهجور ويؤّمه الّناس ملشاهدة الّطبيعة 
اخلالّبة مّجاًنا. كما يفد إليه كثير من الّشباب اّلذين يأتون للّسباحة 

في البركة اخلاّصة فيه. 
وكان البستان ُمهمًال طيلة أربعني عاًما بعد أن تركه احلارس اّلذي كان 
يعتني به عام 1967. ومنذ سبع سنوات يقوم (االئتالف لترميم اخلّياط 

- 2006) باحلفاظ عليه واالعتناء به. 
ودعى إليه كّل من الفّنانني الّناشطني  لقاء هذا األسبوع  إلى  وقد بادر 
في االئتالف إيال فريدالندر والفّنان عبد عابدي. بغية الّتحضير إلقامة 
ُعنوان «إيحاء  حتت  البلدي  حيفا  متحف  في  العام  نهاية  في  معرض 
ا عن البستان من  ـً من املكان». وسيقّدم كّل فّنان وُمبدع عمًال إبداعّي
شعر أو رسم أو تصوير أو كتابة أو معزوفة موسيقّية. ولّبى هذه الدعوة 
الفّنانون اّلذين حيث افترشوا البستان أرًضا، وبدأ كّل منهم ميارس فّنه 

وإبداعه في حدائق هذا البستان.



17 2013 ‰uK¹√ 13 WF ÔL'«



182013 ‰uK¹√ 13 WF ÔL'«

معهدها  لزيارة  خشيبون  فريال  الفّنانة  دعتني 
احلديث اّلذي يحمل االسم «معهد سلمى للفنون 
االستعراضّية» في شارع املخّلص (ي. ل. پيرتس 
هذه  عن  لي  تشرح  وهي  فريال  رافقتني   .(32

لي  وتعرض  الّصالة،  هذه  عن  لي  وتفّسر  القاعة، 
فيها  تكّدست  اّلتي  الغرفة  وتلك  الرّدهة،  هذه 
الطالب  إلى  بفرح  وتشير  سلمى،  فرقة  مالبس 
يدربونهم،  اّلذين  املدربني  وإلى  يتدرّبون،  الذين 
وتخاطب كّالً منهم وكأّنه ابنها أو ابنتها، ترشدها 
الرّشيق،  القوام  وإلى  الّصحيحة،  احلركة  إلى 
والّتعبير الّصادق واحلّب الذي يجب أن يتحّلى به 
كّل فّنان. تقف وتنظر في املرايا اّلتي غّطت جدران 

املعهد، وتستعيد ذكريات املاضي.
«بدأت حياتي الفنّية في املسرح الناهض منذ عام 
1969. وكنت أشارك في متثيل األعمال املسرحّية 

إلى جانب سائر األعمال املطلوبة في املسرح. ورغم 
الّتعب اّلذي أخذ مّنا قسًطا ال بأس به، فقد شعرنا 
باحملّبة واأللفة بني أعضاء املسرح، حّتى أصبحنا 
عائلة واحدة طيلة تسع سنوات من العمل اجلاد، 
أحّبها  اّلتي  اجلميلة  املسرحّية  األعمال  وتقدمي 

اجلمهور».
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ترى  وكأّنها  أخرى  إلى  صالة  من  فريال  وتنتقل 
غابرة،  أّيام  إلى  بها  يعود  ا  ـً ّي سينمائ شريًطا 
وترتسم على محّياها ابتسامة دائمة وهي تقول: 
«بعد إغالق املسرح الّناهض شعرنا بخيبة األمل. 
واجته عدد من الفّنانني في «الّناهض» إلى أعمال 
الفن  جذوة  بقيت  بينما  فنّية،  وغير  فنّية  أخرى 
فال  روحي،  في  وكامنة  أحشائي،  في  مستعرّة 
منه.  يشفى  ال  املزمن  كاملرض  فاملسرح  تفارقني. 
مختلفة  فنية  مجاالت  ممارسة  في  أفكر  وأخذت 
إلى جانب مهنة الّتدريس التي بدأت أعمل بها، 
بالّطّالب  جتمعني  اّلتي  الفرصة  هذه  وانتهزت 
حفالت  أو  فنّية  أمسّيات  لتقدمي  والطالبات 
تدريب  مسألة  عاتقي  على  وأخذت  مدرسّية، 
وهي  أخرى،  فنّية  مسيرة  بدأت  وهكذا  الطالب، 

الرّقص االستعراضي والفنون الفولكلورّية».
وتهز فريال رأسها وهي تقول بإصرار وحزم: «بإلقاء 
خصوًصا،  ّية  واألدب الفنّية  األوضاع  على  نظرة 
وجود  معركة  نواجه  أّننا  جند  عموًما،  والّثقافّية 
في  الهائلة  الّتحدّيات  ونواجه  وجود،  وعدم 
املادّية  السياسّية،  االقتصادّية،  املجاالت  شّتى 
واالجتماعّية وغيرها. وجند أّن الّدعم املادي يلعب 

دورًا في إسعاف احلالة الفنّية، ولكن تعّشش في 
نفس كّل فّنان ديناميكا وحرارة ال تنقطعان، وهذه 
ووقفت  والفنّية.  العملّية  حياته  في  الفّنان  تدفع 
فرقة  إنشاء  قررت  عندما  املوقف  هذا  مثل  في 
وأخذنا   ،1979 عام  االستعراضية  للفنون  سلمى 
راهبات  مدرسة  منها  أماكن،  عّدة  في  نتدرّب 
اليوم  إلى  حتتضننا  زالت  ما  التي  الكرمليت 
أخذنا  ألّننا  شاّقة  البداية  كانت  فيها.  أعّلم  وأنا 
نشّق طريًقا جديًدا، فانطلقنا نقّدم األعمال الفنّية 
والعروض االستعراضّية ونرّسخ أقدامنا ووجودنا في 
أخرى  فرق  عّدة  بدأت  أنه  خاّصة  الفنّية.  الّساحة 
بالّظهور هنا وهناك، واختصت كّلها بفنون الدبكة 
الفنون  أو  الباليه  رقص  أو  الّشعبي  والرقص 
الّشعبّية والفولكلورّية. وأقمنا املهرجانات احمللّية 
اّلتي  والعروض  اجلميلة  الفنون  وقّدمنا  والعاملّية، 

أحّبها اجلمهور وأقبل على مشاهدتها».
كانت  املسيرة  تلك  «وخالل  قائلة:  فريال  ومتضي 
تراودني األفكار واألحالم اّلتي ال تهدأ وال تستكني، 
الفنون  وممارسة  الفّني  للّتدريب  معهد  إقامة  وهي 

كاحتراف. وجنحنا عام 2002 بإقامة املعهد األّول 
هذا  واستمّر  كفركنا،  في  االستعراضّية  للفنون 
املعهد حتى عام 2005 وأغلقناه ألسباب مادّية، 
ألّننا لم نتلّقً الدعم املادي الكافي من املؤسسات 
نستسلم  لم  ولكّننا  احلني.  ذلك  في  احلكومّية 
لليأس، بل عقدنا العزم على الّنهوض من جديد؛ 
ودوراته  نشاطاته  في  ينطلق  معهدنا  هو  وها 

املتنوّعة بعد عام على تأسيسه».
أّننا  «رغم  تقول:  سلمى  فرقة  مدرّبة  وتضيف 
الوضع  أّن  إّال  قبل،  من  الكافي  الدعم  نتلّقً  لم 
بإدارة  ّية  العرب الّثقافة  قسم  ألّن  اليوم،  مغاير 
لبنى زعبي أدرك أهمّية إنشاء هذا املعهد وزوّدنا 
بقسم من امليزانّيات املطلوبة ألعمال الّترميمات 
شيكل.  ألف   600 بقيمة  متتاليني  لعامني 
بقيمة  دعمها  بتقدمي  حيفا  بلدّية  وساهمت 
ألف   460 جمع  من  ومتكّنا  شيكل،  ألف   300

عائدات  ومن  شخصّية  كقروض  أخرى  شيكل 
معهدنا  استأجرنا  ألّننا  التبرّعات،  ومن  العروض 
هذا وقد كان خراًبا مهجورًا متاًما. وحتّملنا مشاق 
وضعها  اّلتي  الّتصاميم  بتنفيذ  وشرعنا  العمل، 
لدينا  يصبح  لكي  خوري،  إلياس  الفّنان  املصّمم 
معهد يليق مبدرسة للفنون االستعراضّية. وذهبنا 
حيث  املّتحدة،  الواليات  إلى  ذلك  من  أبعد  إلى 
جلمعية  فرعّية  جمعّية  العام  هذا  هناك  أنشأنا 
سلمى، وما تزال في خطوات نشاطها األولى. وهذه 
من  الّدعم  على  احلصول  لنا  تسهل  قد  اجلمعّية 
الفنّية  للعروض  والّتحضير  أجنبّية،  مؤّسسات 
املعهد  ينطلق  واليوم  سلمى.  فرقة  تقّدمها  اّلتي 

بقلب وقالب جديدين».
التي  والّدورات  املواضيع  حول  سؤال  على  ورًدا 
«إّن  فريال:  قالت  اجلديد،  املعهد  طّالب  يتعّلمها 
املعهد يحمل اسمه، وهو معهد فّني وليس مركزًا 
ا وطالبة، ونحن  ا. ويتعّلم فيه 250 طالًب ـً ّي ثقاف
على استعداد الستقبال مزيد من الّطالب من كاّفة 
ا يتدرّبون في مدرسة  األعمار، إضافًة إلى 80 طالًب
جميع  دورات  في  يتعّلمون  وهؤالء  الكرمليت. 
املواضيع  وهناك  والغربي،  الّشرقي  الرّقص  أنواع 
األساسّية في الباليه الكالسيكي واحلديث، جاز، 
دبكة ورقص شعبي لألوالد والّشباب، هيپ هوپ، 
ورقص  دبكة  والبالغني،  لألزواج  صالوني  رقص 
شعبي للسّيدات، متثيل مسرحّي للّصغار والكبار، 
رقص  ستبس،  كراتيه،  للّصغار،  وليونة  رياضة 
غربي إبداعّي وتصميم، فالمنكو، زومبا، سالسا، 
كيكبوكسينغ،  أشتانغا،  يوغا  يوغا،  للّشباب، 

تشيكونغ، فنون دفاعّية».
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الدفاعّية  الرياضة  دورات  عن  فريال  مع  وتساءلُت 
في  إليها  الطالب  احتياج  ومدى  اجلمباز  أو 
الّدورات  نختار  «إّننا  فأجابت:  الفنون.  معهد 
واملسرحّية،  االستعراضّية  الفنّية  بأنواعها، 
الرياضّية الدفاعّية، وتلك اّلتي نقيمها بناًء على 
ونستقبل  الدورات  نختار  ونحن  اجلمهور.  طلب 
كاّفة  من  الّطالب  يدرّبون  اّلذين  األكّفاء  املدرّبني 
والسّيدات،  للرّجال  والّصغار،  للكبار  األعمار 
في األّيام من االثنني وحّتى اجلمعة. ومن الدورات 
الّنساء،  أو  الرّجال  طلب  على  بناًء  نقيمها  اّلتي 
والرّقص  والرشاقة  الرياضّية  املجاالت  في  بعضها 
بأمّس احلاجة  والّصالوني وغيرها. فنحن  الّشرقي 
للمحافظة على فولكلورنا، وتراثنا من خالل هذه 
ّية  الدورات، إلى جانب اّطالعنا على الفنون الغرب

وممارستنا لها».
ونتوّقف خالل جتوالنا في املعهد أمام غرفة املالبس 
الراقصون  يرتديها  والتي  الفرقة  مبالبس  املليئة 
والراقصات أثناء العروض. وتقول عن فرقة سلمى: 
بتدريبها،  واعتنيت  أقمتها  التي  الفرقة  «إّنها 
شباب،   8 جانب  إلى  فتاة   24 اليوم  تضم  وهي 
وبهذه املناسبة أدعو الّشباب لالنضمام إلى الفرقة 
ألّننا  أكبر،  وبعدد  مختلطة  تكون  أن  يجب  التي 
اّلتي  العديدة  الفنّية  البرامج  تقدمي  إلى  نصبو 
سنقّدم  فإّننا  وباملناسبة  أعيننا.  نصب  وضعناها 
عرًضا في اخلامس من تشرين أّول القادم في قاعة 
«كريچر» وهي احلفلة السنوّية اّلتي نقّدمها في كّل 
عام للجمهور، مبشاركة نحو 150 راقًصا وراقصة 
من فرقة سلمى ومن طّالب املعهد، وسيكون هذا 
العرض منوذًجا لعملّية الّتدريب واملمارسة الفعلّية 
لفنون الرقص اّلتي يتعّلمها الطّالب مبناسبة مرور 

عام على تأسيس املعهد».  
«سلمى»  فرقة  عن  احلديث  بصدد  دمنا  «وما 
متعّددة  أعماًال  قبل  من  «قّدمنا  فريال:  تضيف 

العرض  آخرها  وكان  طويلة،  سنوات  مدى  على 
أخرجها  اّلتي  ماريا»  «صرخة  الراقص  الدرامي 
املوهوب  موسيقاها  ووضع  عيسى  نورمان  املبدع 
ذات  كانت  ماريا»  «صرخة  أّن  ومبا  حّداد.  رميون 
على  اآلن  نعمل  أّننا  إّال  وحزينة،  درامّية  صبغة 
الرّوح  وفي  تفاؤًال  الّنفس  في  يبعث  مفرح  عمل 
غنوة»  «الّدنيا  عنوان  عليه  وأطلقنا  انتعاًشا، 
الّدوام  على  نبحث  ونحن  ا.  قريًب ننجزه  أن  ونأمل 
عن نصوص إبداعّية فلسطينّية محلّية لتقدميها 
في إطار الرقص والفنون الّشعبية االستعراضّية. 
على  العثور  في  صعوبة  جند  أخرى  ناحية  ومن 

القاعات الفسيحة اّلتي تتسع ملثل عروضنا».
مع  يتقاطرون  واألمهات  اآلباء  إلى  فريال  وتنظر 
وشك  على  اّلتي  الدورات  في  للمشاركة  أوالدهم 
أن تبدأ في كّل حلظة، ثم تتطّلع نحو املستقبل 
وتقول بوجه مليء باألمل: «لن يذهب تدريب هؤالء 
األوالد سدى، بل سنمنحهم شهادة اختتام الدورات، 
الّسلطات  تعترف  لكي  نسعى  ذلك  من  وأبعد 
بهذه الشهادة. وبهذا نكون قد حّققنا حلًما جميًال 
فنصبح أول معهد للفنون االستعراضّية مينح شهادة 
من  أبعد  إلى  وسنرتقي  للخرّيجني.  بها  معترف 
للدراسات  ا  ـً ّي أكادمي معهًدا  نصبح  بحيث  ذلك، 
والّتطبيقّية  الفنّية  واألبحاث  والعملّية،  النظرّية 
في  يتخّصص  أن  والباحث  الطالب  تخّول  اّلتي 

املجاالت الفنية املختلفة. 
أتوا  أّنهم  واألهالي  األوالد  من  عدد  وأخبرني 
تتالَءم  وألّنها  شّيقة  ألّنها  الدورات  في  للمشاركة 
والنفسّية،  الفنّية  وميولهم  أبنائهم  قدرات  مع 
لكي  ومحّبة  برغبة  يأتون  األوالد  أصبح  بحيث 

يستمتعوا بأوقاتهم في هذه الدورات.
شكرت الفنانة فريال خشيبون جزيل الشكر على 
جهودها في إقامة هذا املعهد الذي نتمّنى له أن 

يكون حتقيًقا آلمال وطموح املجتمع.
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©Õd³A*«Ë ÆÆW ÒO�UF�UÐ®

الَفَتيان احليفاوّيان ميسم مصري وفادي طعمة، يشاركان ضمن املسابقة 
الرّسمّية لألفالم القصيرة في املهرجان الّسينمائي الّدولي اّلذي سيفتتح 
هذا الشهر في حيفا، ضمن فيلم بعنوان «مطر الرّحمة»، من إخراج غاري 
ديتا، وبطولة الفّنان الّنصراوي شادي سرور والفنانة أڤيڤه موركس، إلى جانب 
مجموعة من أهالي النقب، من بينهم: الشيخ جاسر الهزيل، وجمانة قادر.
حيفا  في  متحف «تيكوتني»  في  املسابقة  في  الفيلم  عرض  وسيتم 
خالل املهرجان السينمائّي الدولّي، يوم الّثالثاء في 24 من شهر أيلول 
اجلاري، متام الواحدة ظهرًا مع خمسة أفالم قصيرة أخرى، وسيكون هناك 

عرض خاص في 26 من الشهر ذاته، في إحدى املقاهي في املدينة.
يشار إلى أّن الفّنان شادي سرور ممّثل ومخرج سينمائّي له العديد من 

 è L F Þ ÍœU Ë Íd B  Ü O  ÊU Ò¹ËUH O (« ÊU O Ó² ÓH «
Òw Ëb « Òw zU L M O « ÊUłd N L K  è ÒO L Ýd « èI ÐU *« w

ا على فيلم روائّي طويل. ـً ّي ّية والّتلفزيونّية، ويعمل حال األفالم السينمائ
ّية   املمّثل الفتى ميسم مصري، له جتربة جّيدة في مجال األفالم السينمائ
- العاملّية واحمللّية - وقد شاهده اجلمهور مؤّخرًا خالل فيلم مع املمّثل 
من  أكثر  قبل  ميسم  أنهى  كما   ،WWZ بعنوان  پيت  براد  العاملّي 

أسبوع تصوير فيلم جديد من إنتاج فلسطينّي - أمريكّي.
أّما الفتى فادي طعمة، فيشارك ألّول مرّة في فيلم سينمائّي، لكّنه 
معروف كراقص في فرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية، منذ عّدة سنوات، 
آخر. فيلم  في  مشاركته  عن  حديث  وهناك  فّنه..  في  زًا  متّي أظهر  وقد 
©W
UM� ÂU�d{®
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UH O Š w  ‰UHÞ_«
نورمان  احليفاوّي  واملخرج  املمّثل  تعيني  ّمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عيسى، مديرًا للمهرجان الّدولي ملسرحّيات األطفال، اّلذي ينّظم 
ا في فترة عيد الفصح في مدينة حيفا. وجاء تعيني عيسى  ـً سنوّي

خلًفا لتسڤيا هوبرمان، اّلذي شغل املنصب مّدة خمس سنوات.
ّمت  اّلذي  الّتعيني  لهذا  سعادته  عن  نورمان  الفّنان  أعرب  وقد 
باملهرجان  وشارك  سبق  عيسى  نورمان  أّن  إلى  نشير  باإلجماع. 
فازت  حيث  باألطفال؛  خاّصة  مسرحّيات  لعّدة  وممّثل  كمخرج 
مسرحّية «چلچامش» في ختام دورة عام 2009 من املهرجان بثالث 
عيسى.  لنورمان  إخراج  وأفضل  مسرحّية  أفضل  أهّمها  جوائز، 
األطفال  وأّن  الّتعيني،  لهذا  وفخور  «سعيد  إّنه  عيسى  وقال 
يستحّقون أن يشاهدوا أعماًال ممّيزة ذات جودة ومضمون، كما هو 

احلال بالّنسبة للمسرحّيات اخلاّصة باملشاهدين البالغني».
ا دور محاٍم يدافع عن مّتهم  ـً ّي نشير إلى أّن عيسى يجّسد حال
في مسرحّية "גזע"/أصل اّلتي تعرض في املسرح البلدّي - حيفا، 
حلقات  خالل  من  ا  ـً أسبوعّي املشاهدين  جمهور  على  يطّل  كما 

املوسم الرّابع من مسلسل «شغل عرب» عبر القناة الّثانية.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

 ÆÆvIOÝu*«Ë rÝd�«Ë dF ÒA�«Ë ¡UMG�« 5Ð XFLł w²�«Ë W ÒOMH�« åo�_«ò WO��√ w�

Ùb ¹bł  è Šu  ÙœôË
*åUHO�ò q�«d ≠ على أنغام موسيقى اجلاز، وبأجواء شاعرّية ساحرة، 

ترافقها ريشة فنانة حتكي والدة لوحة جديدة، التقى روّاد أمسيات األفق 
الّثقافّية «فنجان، إيقاع وإبداع» في الطابق العلوي لفندق «كولوني» 
في حيفا، في الّثاني من شهر أيلول اجلاري، في أمسية جمعت بني 
الغناء والّشعر والرّسم واملوسيقى، نتج عنها باقة من اإلبداعات، نالت 

استحسان احلضور وحظيت بإعجابهم.
افتتح األمسية وتوّلى عرافتها الكاتب والفّنان عفيف شليوط (مدير 
مؤسسة «األفق» للّثقافة والفنون)، جامًعا بني األسلوب املمّيز واملعرفة 
وخّفة الظل. بعدها دعا الدكتور حامت خوري، بعد أن وّجه كلمة شكر 
خاّصة إلدارة صندوق حيفا للّثقافة على دعمها لهذا املشروع الّثقافي 
املجالني  في  مؤّسسة «األفق»  بنشاط  كلمته  في  خوري  فأشاد  الفّني؛ 
ضمنها  ومن  برامجها،  في  الدائم  الّتجديد  وعلى  والّثقافي،  الفّني 

أمسيات «فنجان، إيقاع وإبداع».
اخلاص  عرضها  على  لتطلعنا  كاحلي  سسيل  الفّنانة  دعوة  ّمت  بعدها 
اجلمهور  أمام  لوحة  برسم  األمسية  خالل  قامت  حيث  األمسية،  بهذه 
على أنغام املوسيقى، لتحّول اللوحة إلى عرض فّني حّي. وخالل عملّية 
الّدافئ  بصوتها  قّدمت  حيث  طوقان  مرمي  الفنانة  املنصة  دخلت  الرسم 
ا على األمسية خالل  ـً ا إبداعّي ـً ـ ّي مجموعة من األغاني، فأضفت جوًّا فن

رسم الّلوحة، نال استحسان احلضور.

ومن ثّم حاور شليوط الفّنانة طوقان حول أغانيها وعن اختيارها للغناء 
الّتلفزيونّية  البرامج  في  مشاركتها  وعن  والعبرّية،  ّية  العرب بالّلغتني 
املختلفة واملتنوّعة. كما ّمت استضافة الّشاعر مروان مّخول اّلذي حتّدث 
في  ملشاركته  ظبي  أبو  إلغاء  ملوضوع  متطرًّقا  الّشعرية،  مسيرته  عن 
عن  مّخول  حتّدث  كما  سفره.  جواز  بسبب  الّشعراء»  «أمير  مسابقة 
أسلوبه الّساخر في كتابته للقصيدة، وعن تقدميه عمًال شعرًيا في ظّل 
األحداث املفجعة في العالم العربّي، واحلجم الهائل في عدد الّضحايا 
بعض  لدى  األخالقّية  املعايير  فقدان  ظّل  وفي  املدنّيني،  صفوف  في 
تفاصيلها  بكّل  احلالة  خالله  من  يصوّر  القائمة،  الّصراعات  أطراف 
املأساوّية، مشّدًدا على احلاجة إلى بوصلة األخالق والّتفكير اإلنسانّي 
في األمور، بعيًدا عن املصالح واملآرب السياسّية التي تشرّع القتل في 
بعض األحيان؛ ثّم ألقى مجموعة من قصائده، ليتم اختتام البرنامج 
األمسّية  خالل  كاحلي  سسيل  الفنانة  رسمتها  التي  اللوحة  بعرض 

مستوحيًة موضوعها من األحداث املأساوّية في سورية.

°åÊ«b O *«ò w  å5H O B ò
*åUHO�ò q�«d ≠ يستعّد مسرح «امليدان» إلطالق باكورة أعمال 

فرقة ممّثليه الّثابتة اجلديدة لهذا املوسم املسرحّي، بُعنوان «مصيفني»، 
يومي اخلميس واجلمعة (20/9/2013-19) في الّساعة الّثامنة 

والنصف مساًء في قاعة املسرح في حيفا.
الِفَلسطينّي  اإلنسان  يضع  ساخر،  نقدّي  عرض  هو  «مصيفني» 
السياسّي  مّنها  مواضيع،  عّدة  يتناول  فهو  مبركزه،  الّداخل  في 
مجتمعنا  ميّثله  عّما  ساخرة  صورًة  يكّون  أن  ويحاول  واالجتماعّي، 
اليوم في ظّل التحرّكات اّلتي ميّر بها العالم العربّي، وأيًضا في ظّل 

تهديدات احلرب اّلتي تكاد ال تفارق أجواَءنا أبًدا.
«مصيفني» ال يحاول أن يوعظ أو يقرّر أو يطرح حلوًال على اجلمهور، 
بل أن يضع أسئلة ومواقف تعكس ما منّر به وما يشغل بالنا. كما 
يعكس تصرّفنا إزاء أمور معّينة؛ ومن ناحية أخرى يعكس رّد فعلنا 

على أمور أخرى.
العرض مبشاركة املمّثلني: أمين نّحاس، شادن قنبورة، شادي فخر الّدين 
وخولة إبراهيم. موسيقى: فرج سليمان. إضاءة: فراس طرابشة، ومن 
ّجنار  رازي  الكاتب  مع  املجموعة  قامت  وقد  حليحل.  عامر  إخراج: 

بكتابة نصوص العرض.

ومخرج  «امليدان»)  ملسرح  الفّني  (املستشار  حليحل  عامر  ويقول 
العرض: «الّساحة الفنّية واملسرحّية اجلماهيرّية جاهزة وبحاجة ملثل 
هكذا عرض، حيث منّر في هذا الزّمن الرّديء بكّل ما هو ُمبٍك ومحزٍن 
وُمربك، ما يجعلنا بحاجة إلى متنّفس يرينا صورة عن أنفسنا دون 
أن يخرجنا عن واقعنا، إّمنا يتناول عاملنا بشكل وبنظرة مختلفتني».

ومن جهته قال عدنان طرابشة (املدير العام ملسرح «امليدان»): «يقف 
ُمفعمة  ّية  شباب جديدة  مرحلة  عتبة  على  اليوم  «امليدان»  مسرح 
بالّطاقة اخلّالقة اّلتي تضع هموم مجتمعها على رأس سّلم أولوّياتها 
وإنتاجاتها. إقامة نواة فرقة املمّثلني الّثابتة هي أولى خطوات املسرح 
وأهّمها نحو تطوير وجتديد رؤية وتصوّر املسرح في الفترة املقبلة».
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ما زال ضباب العنف يحيط مبجتمعنا، 
ويطفىء  ونساَءنا،  شبابنا  أطفالَنا،  يأكل 
ُيحّمل  املوت  قطار  زال  ما  شاّبة؛  أحالًما 
االجتماعّي  والّظلم  العنف  ضحايا 
البعض؛  منهما  يعاني  اللذين  والّثقافّي 
نور  ِمن  تأكل  اجلهل  نيران  زالت  وما 

املجتمع.
بأشكاله،  العنف  لغته  لِبَسْت  مجتمٌع 
بعضهم  عند  الكالم  واسُتبدل 
فيه  العنف  حتّول  مجتمٌع  بالّسالح، 
فيه.  يتفّشى  مرٍض  إلى  ظاهرٍة  من 
أصاب  اّلذي  القاتل  املرض  هذا  ما 

حروف  نِسَي  اّلذي  األمّي  الرّجل  هذا  ما  القاتلة؟  الّلغة  هذه  ما  مجتمعنا؟ 
الكالم وثقافة االحترام؟ 

لقد فقدنا لغة احلوار، تلك الّلغة العقالنّية اّلتي تتمّيز بها الكائنات البشرّية 
دون غيرها من الكائنات احلّية، اسُتبدل احلوار بالعنف، واجتاح العنف عالقاتنا 
األسرّية واالجتماعّية. وفاقت تصرّفات املجتمع البشرّي بشراستها تصرّفات 
الكائنات احلّية األخرى؛ فإذا كانت احليوانات تلجأ للعنف للّدفاع عن نفسها 
فنحن نلجأ إليه لفرض السيطرة والقوّة وإلغاء اآلخر. فقدنا ثقافة االحترام، 
ْينا ثقافًة أخرى، ثقافًة جاهلة، ثقافَة االستهتاِر باآلخر ونفي اآلخر، ثقافة األنا. وتبَن

العظمى  الغالبية  أَنّ  لنرى  تكفي  واإلحصائّيات  األحداث  على  عابرة  نظرٌة 
من أحداث العنف يقوم بها الرّجال والّشباب، فالّنساء قّلما تلجأ إلى هذا 
األسلوب. يبدو أَنّ العنف كما يراه هذا املجتمع الذكورّي شكًال من أشكال 

القوّة والفحولة!! 
لقد جتاوزت نسبة جرائم قتل الّنساء في املجتمع العربي %60 من جرائم 
القتل، وال بَدّ من اإلشارة إلى أَنّ املجرم، في العديد من جرائم القتل، تربطه 
رجة األولى مع الضحّية، منها اجلرائم اّلتي ُتدعى «قتل  صلة قرابٍة ِمن الَدّ

على شرف العائلة». 
اجتماعّية،  لعوامَل  ٌة  ّي فعل ممارسٌة  هو  املرأة  جتاه  العنيف  الّسلوك  هذا  إَنّ 
اجتماعّية  ولتقاليَد  ولعادات  لقيم  فعلّية  ممارسٌة  وثقافّية،  تربوّية،  بيئّية، 
بالية؛ ممارسٌة فعلّية لفكٍر مريٍض، فكٌر ينظر إلى املرأة كشيء ضعيف، ينظر 

إليها نظرًة دونّية.
ومن  العادات  من  شرعّيتها  تستمد  التي  الذكورّية  الّسلطة  لهذه  بئًسا 

الّتقاليد البالية؛ بئًسا لّلذي ال ينهض لفّض هذه األعمال.
أخريات،  نساًء  َيْلَسع  القتل  زال  وما  القتل،  مسلسل  حلقات  ازدادت  لقد 
والقاتل هو فكرنا املتخّلف جتاه املرأة ومتّسكنا باّدعاءات وبعادات بالية! أما 
نا مجتمٌع بشرّي وأّننا ننتمي  آن ملسلسل القتل أن ينتهي؟! متى سنتذكر أَنّ

إلى قيمٍة كبيرٍة هي اإلنسانّية؟ 
إَنّ جرائم العنف والقتل مؤشٌر خطير في مجتمعنا العربي؛ فعلى الشرطة 
أن تأخذ دورها الفّعال في التصدي لهذه الظاهرة، كمالحقة املجرمني وتشديد 
جتاهل  إَنّ  للّشرطة.  الّنساء  بها  تتوّجه  شكوى  أّي  جتاهل  وعدم  العقوبات 
االجتماعّية  اخلدمات  وملكاتب  للّشرطة  الّنساء  بها  م  تتقَدّ اّلتي  الّشكاوى 
األحزاب  أَنّ  كما  ثمًنا.  حياتهن  دفع  إلى  بالّنساء  يؤّدي  األخرى  واملؤّسسات 
الّسياسّية الّتمثيلّية يجب أن تخّصص مساحًة أكبر من عملها واهتماًما 
متزايًدا لظاهرة ازدياد جرائم العنف والقتل من خالل وضع خّطة عمٍل ُتساهم 

في الّتوعية وتؤّدي إلى الّتقليل من أعمال العنف. 
وال تغيب عّنا املؤّسسات واجلمعّيات وأوساط أخرى داعمة تهتّم بقضايا املرأة 
وشؤونها، واّلتي تقف إلى جانب املرأة وتعمل على مناهضة العنف ضد املرأة، 
لكن هذا ليس كافًيا. فاالستنكار والّتنديد، املنشور واملظاهرة لن متنع املجرم 
من ارتكاب جرميته؛ إَنّ قضايا املرأة يجب أن تكون ضمن برناَمج يومّي يحارب 

ظاهرة العنف ويتصّدى لها، وليس رّد فعل على حادثة ما. 
الّصغر،  منذ  األوالد،  تثقيف  جانب  إلى  الّسليمة،  والتنشئة  الّتوعية  إَنّ 
خيُر  للرّجل،  احترامنا  مقدار  بنفس  املرأة  احترام  على  تقوم  يًة  ترب وتربيتهم 
وسيلٍة خللق جيل يحمل رؤية سليمة ِجتاه املرأة. وهنا دورنا نحن أفراد هذا 
املجتمع، رجاال ونساًء، علينا الّسعي لتقدمي منوذج يقوم في روابطه األسرّية 

واالجتماعّية على االحترام املتبادل واإلصغاء واحلوار واحترام االختالف.
إَنّ الّتخّلف الّثقافي الغارق به مجتمعنا العربي إلى جانب البيئة الذكورّية 
االجتماعّية غير املتساوية والعادات والّتقاليد البالية هي سبب  والتنشئة 
م إذا لم ُيغّير فكره  ركودنا بل وتراجعنا. إذ ال ميكن لهذا املجتمع أن يتقَدّ
ونظرته للمرأة. فاملرأة ليست شيًئا ميتلكه الرَّجل عند الزواج؛ املرأة كاألرض، 
على أكتافها يرقص احملتفلون، وفي قلبها يقطن الراحلون؛ املرأة كالّسماء 

(حيفا)حتمل ضحكة الّشمس ودموع الّدمي وصالة القمر؛ املرأة بداية احلكاية.
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مصير  تعرف  أن  هيالنة  امللكة  أرادت  م   326 العام  في 
الّصليب املقّدس، الذي ُصِلَب عليه املسيح له املجد، حيث 
رأت في منامها حلًما، أنبأها بأّنها هي اّلتي ستكشف 
قسطنطني  اإلمبراطور  ابنها  شّجعها  وقد  الّصليب؛  عن 
اجلند  من  قوّة  معها  وأرسل  أورشليم،  إلى  رحلتها  على 
وحتت  خدمتها  في  ليكونوا  جندّي،  آالف  ثالثة  قوامها 
طلبها. وهناك في أورشليم اجتمعت بالبطريرك مكاريوس، 
البالغ من العمر ثمانني عاًما وأبدت له وللّشعب رغبتها، 
اليهود  أشراف  من  الّسن،  في  طاعن  رجل  إلى  فأرشدها 
ويسّمى يهوذا، وكان خبيرًا بالّتاريخ واألحداث واألشخاص 
واألماكن، فاستحضرته امللكة وسألته عن صليب املسيح 
فأرشدها إلى املوضع احلقيقّي للّصليب، وهو كوم اجللجثة 
تقوم  اّلذي  املكان  بعينه  وهو  ڤينوس،  معبد  من  بالقرب 

عليه اآلن كنيسة القيامة في أورشليم/القدس.
فانكشفت  الّتل،  بإزالة  احلال  في  هيالنة  امللكة  أمرت 
لهم  بّد  ال  وكان  صلبان،  ثالثة  على  فيها  وعثروا  املغارة 
أن يتوّقعوا أن تكون الّصلبان الّثالثة هي: صليب املسيح 
يسوع، وصليب الّلص الذي ُصلب عن ميينه، وصليب الّلص 
الذي ُصلب عن يساره؛ وقد عثروا كذلك على املسامير، 
وعلى بعض أدوات الّصلب، كما عثروا على الّلوحة اّلتي 
عليها  ومكتوب  املخّلص،  صليب  فوق  موضوعة  كانت 
الّصلبان  هذه  أّن  ويبدو  اليهود».  ملك  الّناصرّي  «يسوع 
الّثالثة كانت في حجم واحد وشكل واحد  أو متشابهة، 
حّتى إّن امللكة ومن معها عجزوا عن التعرّف على صليب 
امللكة،  استطاعت  ذلك  وبعد  بينها.  من  يسوع  املسيح 
مبشورة البطريرك مكاريوس، أن متّيز صليب املسيح بعد 
أن وضعت الّصلبان الثالثة، الواحد بعد اآلخر على جثمان 
يحدث  لم  والّثاني  األّول  الّصليب  وضع  فعندما  مّيت؛ 
شيء، وعندما وضع الّصليب الّثالث، عادت للمّيت احلياة 
امرأة  على  الّصليب  وضعوا  ذلك  وبعد  باهرة،  بأعجوبة 
مريضة فُشفيت في احلال. عندئٍذ رََفَع البطريرك مكاريوس 
خشبة الّصليب ليراها جميع احلاضرين وهم يرّتلون ودموع 
هيالنة  القديسة  رفعت  ثّم  عيونهم،  من  تنهمر  الفرح 

الّصليب املقّدس على جبل اجللجثة. 
ولّفته  اخلالص،  بالّذهب  فته  غَلّ املقّدس،  للّصليب  وتكرًميا 
باحلرير، ووضعته في خزانة من الفّضة في أورشليم، وشهد 

بذلك أيًضا أمبروسيوس (رئيس أساقفة ميالنو). 
هذا وقد أرسلت القّديسة هيالنة أيًضا قسًما من الّصليب 
في  الباقي  القسم  وأبقت  قسطنطني،  إلى  واملسامير 
ببنائها  قسطنطني  امللك  أمر  اّلتي  القيامة،  كنيسة 
وُسّمَيت  اجللجثة،  جبل  على  الّصليب  موضع  نفس  في 
ال  وهي  املجيد،  الّصليب  فيها  ووضع  القيامة  بكنيسة 
تزال موجودة إلى يومنا هذا. وقد احُتِفَل بتدشني الكنيسة 
ملّدة يومني متتاليني في 13 و14 أيلول سنة 335 في 

نفس أّيام اكتشاف الّصليب.
هيالنة  القّديسة  أمرت  الّصليب  على  امللكة  عثور  وفور 
خبر  توصل  لكي  آخر  إلى  جبل  قّمة  من  الّنار  بإشعال 
في  قسطنطني  اإلمبراطور  البنها  للّصليب  وجدانها 
القسطنطينّية، إذ كانت الّنار هي وسيلة الّتواصل الّسريع 
في ذلك الزمان عندما كانت وسائل املواصالت واالّتصاالت 
في  الّنار  إشعالنا  في  الّسبب  هو  وهذا  وبطيئة.  ّية  بدائ

هذا العيد. 
أّيار   4 حّتى  القيامة  كنيسة  في  الكرمي  العود  بقي 
املدينة  احتاللهم  بعد  الُفرس  أخذه  حيث   ،614 سنة 
املقّدسة وهدمهم كنيسة القيامة. وفي سنة 628 انتصر 
وأرجع  فارس)،  (ملك  كسرى  على  هرقليوس  االمبراطور 
على كتفه العود الكرمي وسار به في حفاوة إلى اجللجلة، 
والّذهب  ثياب،  من  امللوك  يلبس  ما  أفخر  يرتدي  وكان 
واحلجارة الكرمية في بريق ساطع. إّال أّنه عندما بلغ إلى 
باب الكنيسة والّصليب على كتفه، أحّس قوّة تصّده عن 
الدخول. فوقف البطريرك زكريا، وقال للعاهل: حذاِر أّيها 

من  إليه  تشير  وما  الّالمعة  املالبس  هذه  إّن  اإلمبراطور! 
«وُمذّلة  يسوع،  املسيح  فقر  عن  ُتبعدك  وعظمة،  مجد 
الفاخرة  مالبسه  اإلمبراطور  خلع  احلال،  ففي  للّصليب». 
حّتى  القدمني  حافي  سيره  وتابع  حقيرة،  مالبس  وارتدى 
اجللجلة، حيث رفع عود الّصليب املكرّم، فسجد املؤمنون 
نسجد،  سّيدنا  يا  «لصليبك  ون:  يرمنِّ وهم  األرض  إلى 

ولقيامتك املقّدسة منّجد».
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بدأت  املقّدسة  العالمة  هذه  إّن  أقول:  أن  يؤسفني   ولكن 
وشم  الذي  الّشاب  هذا  فنرى  اخلاطئة  بالّطريقة  تستخدم 
ا منه بأّن املسيحّية  ـً الّصليب على كتفيه أو على يديه ظّن
هكذا ستنتشر، أو ذاك الّشاب الذي أراد أن يواكب املوضة 
صليب  به  ا  ـً معلّق عريًضا  سلساًال  البًسا  فنراه  ّية،  الغرب
الّصليب  إشارة  يرسم  كيف  يعرف  ال  اّلذي  وهذا  ضخم، 
تسيء  ال  التي  العادات  من  الكثير  وكثير  وجهه  على 
على  آِت  أن  لي  واسمحوا  تدّنسه.  بل  فقط،  للّصليب 
حرق  كعادة  تنا  مسيحَيّ عن  الغريبة  العادات  بعض  ذكر 
الّصليب أو املفرقعات الّنارّية التي ال متّت حلدث الّصليب 
إتالفه  بدل  البيت  أثاث  بعض  حرق  حّتى  أو  صلة  بأّي 
وكأّن هذا أصبح جزًءا ال يتجزّأ من االحتفال الّسنوّي بعيد 
ته املقّدسة في مجتمعاتنا  َيّ الّصليب اّلذي بدأ يفقُد روحان

وعائالتنا. 
فأين نحن اليوم من مفهوم الّصليب في حياتنا والسّيد 
املسيح له املجد واإلكرام بدا واضًحا في اإلجنيل الّشريف 
عن أّن أّتباعه ال ميكن أن يكتمل إّال إذا حملنا الّصليب 
صليبه  ويحمل  نفسه  فلينكر  يتبعني  أن  أراد  «َمن 
ها املسيحّيون اليوم؟  ويتبعني»، فأيُّ صليب حتملون أيُّ

للبشرّية  اإللهي  احلّب  موضع  هو  باختصار  فالّصليب 
ابنه  فبذل  لنا،  محّبته  قّمة  الّله  أظهر  حيث  جمعاء، 
له  تكون  بل  به،  يؤمن  َمن  كّل  يهلك  ال  لكي   الوحيد 
احلياة األبدّية (يو 16:3). هذا ما تختصره ليتورجّيتنا 
البيزنطّية في إحدى صلواتها عن الّصليب: «إفرح أّيها 
الّصليب الكرمي، مرشد العميان وطبيب املرضى وقيامة 
كّل اِملائتني، اّلذي رفعنا نحن الّساقطني في الفساد، اّلذي 
به قد انحّلت الّلعنة، وأزهر عدم الفساد، ونحن البشر قد 
َم بالكلّية. فإذ نشاهدك اليوم  تأّلهنا، والّشيطان قد ُحطِّ
مرفوًعا بأيدي رؤساء الكهنة، نعلي اّلذي عّلق عليك، ولك 

جنثو طالبني أن متنحنا بسخاء الرّحمة العظمى». 
من  جعلتم  أم  املسيحّيون  أّيها  بهذا  تؤمنون  فهل 
معناها  من  فارغة  وتقاليد  عاداٍت  مجرّد  مسيحّيتكم 

الروحّي اّلتي متّيزت به على مّر العصور؟ 
عالمَة  ليس  الّصليب  أّن  نؤّكد  ذكره  تقّدم  ّمما  إنطالًقا 
مّجانّي  حّب  عالمة  بل  املؤمنني،  غير  لآلخرين  استفزاٍز 
ونحن  الّصليب.  موت  املوت،  حّتى  الّبشر  أحّب  إله  من 
اليوم، ُنعّيد عيد الّصليب بالّتزامن مع عيد الغفران عند 
فيه  ون  ُيصلُّ إليهم،  بالّنسبة  ٌس  مقَدّ يوٌم  وهو  اليهود، 
ويصومون ويتضرّعون إلى الّله القدير.. أطلب من جميع 
شبابنا الكرام أن يحترموا هذا العيد ويبعدوا عن كّل ما 
قد ُيسيء إلى صيام اليهود، ألّننا نؤمن بقيم الّتعايش 
املشترك وبثقافة احترام اآلخر املختلف عّني ديًنا ونحترم 
عبادته لله. أطلب من اجلميع عدم إطالق األلعاب الّنارّية 
مدينة  وستبقى  كانت  حيفا  ألّن  شيء،  أّي  إحراق  وعدم 

الّتعايش املسيحّي – اإلسالمّي – اليهودّي. 
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التي  احلجرات  سورة  تفسير  أطالع  كنت  بينما 
درستها مرارًا، وكّلما درستها خلصت إلى معاٍن 
مقتل  مفاده  بخبر  يأتي  بأحدهم  وإذا  جديدة. 
وإصابة  مهووس،  أب  يد  على  أشخاص  خمسة 
تناولت  عندما  ينتحر..  وبعدها  آخر  ألب  ابنتني 
تتحّدث  أخبارها  معظم  أن  اكتشفت  الّصحيفة 
أّن  حد  إلى  املجتمع،  في  املنتشر  العنف  عن 
هذه  عن  الكالم  عليها  يسهل  الناس  ألسنة 
أحدهم   كأّن  أو  طبيعي،  أمر  وكأّنها  الظواهر 
أحياًنا،  مضحكة  ّية  هزل مسرحّية  يشاهد  
يسأل:  مّنا  والعاقل  األحيان.  أكثر  ومبكية 
أليس لهذه الّسخرية من نهاية؟ وهل سيستمر 
هذا احلال إلى ما ال نهاية؟ أال تتوفر طرق للحد 
األقل  على  أو  املجتمع؟  في  العنف  ظاهرة  من 
الّتخفيف منها؟  ودار في خلدي هل هناك عوامل 
إلى  حتوّله  واّلتي  اإلنسان،  في  تؤّثر  خارجّية 
شرس مفترس، يستهني بأرواح الّناس، فيستبيح 
دمهم ويؤذيهم، إّما بكلمة جارحة أو نظرة ذات 
احتقار؟ وحاولت اإلجابة عن هذا الّسؤال، فوجدت 
يفّسر  اّلذي  الّنفس  علماء  أحد  عند  جواًبا  له 
شعور  «إّن  فيقول:  اإلنسان  عند  التحّول  هذا 
اإلنسان باإلحباط هو اّلذي يحوّله هذا التحّول». 
ومبا أّنني كنت أطالع سورة احلجرات وجدت فيها 
اّلتي  الّتربوّية  والدروس  الكثيرة  املعاني  من 
يحتاجها اإلنسان السوّي، واّلتي بينت أسباب 
التصرّف  سوء  وهي  اإلنسان،  عند  االنحراف 
والعادات القبيحة التي دخلت على مجتمعنا، 
الصواب.   جادة  إلى  إعادته  طريقة  وبّينت 
فخلصت إلى أن من أهّم أسباب انتشار اجلرمية 
والعنف بكّل أشكاله هو االبتعاد عن طاعة الله، 
وعدم االستجابة لدعوة األنبياء، وعدم تقدمي أمر 
الّله ورسوله على هوى النفس. فلما يقدم هوى 
النفس تأمره نفسه بالّسوء ألّنها أّمارة به (احلسنة 
تتبعها احلسنة والسيئة تتبعها السيئة). فما 
أن يسلك طريق شر واحدة حّتى جترّه إلى أخرى. 
انتشار  االنحراف  إلى  الدافع  يكون  ما  وكثيرًا 
األخبار الكاذبة أو امللّفقة التي يقصد من ورائها 
أن تشيع الفاحشة بني الّناس، وتشيع اجلرمية في 
املجتمع اآلمن، وكثيرًا ما تستغل وسائل اإلعالم 
التهوّر  إلى  البعض  يدفع  قد  اّلذي  األمر،  هذا 
والتسرّع في احلكم على اآلخرين، واالجنرار نحو 

العنف واجلرمية. 
إْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ تعالى {َيا  الّله  قال  ولذلك 
َقوًْما  ُتِصيُبوا  أَْن  ُنوا  يَّ َب َفَت َبأ  ِبَن َفاِسٌق  ْم  َجاَءُك
ِبَجهالة َفُتصِبحوا َعَلى َما َفَعْلُتم َناِدمني}. فهي 
دعوة رّبانّية لتحري األخبار اّلتي تصلنا، حّتى 
ال نعتدي على إنسان قد يكون بريًئا ّمما نسب 
إليه. وعني الصواب أال نتبّنى أّي خبر يصلنا، 
فمن اإلنصاف أن تدرس كّل خبر للحكم عليه. 
ا غير منحاز لتكون إلى  ـً وال بّد أن تكون حيادّي
تلفت  احلجرات  سورة  أن  جند  ثّم  أقرب.  احلقيقة 
انتباهنا إلى حقيقة أّننا بشر، ومن الطبيعي أن 
يحصل خالف بيننا، األمر اّلذي يفرض على أهل 
الّصالح أن يكونوا أصحاب مبادرة لإلصالح، ال 
أن يكونوا متفرّجني أو أن ينحاز أحدهم إلى طرف 
من أطراف الّنزاع، سواء كانت خالفات أسرّية أو 
بني اجليران، أو في املجتمع، أو بني الدول. الّله 
يريد مّنا أن نسعى إلى ما هو خير للجميع أال 

وهو اإلصالح. 
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اقَتتُلوا  املؤِمنَني  ِمَن  ِطاِئَفَتْنيِ  {وِإن  تعالى  قال 
َنُهَما}.. والغاية من السعي لإلصالح  ْي َفَأْصِلُحوا بَ
والّتعبير  العنف.  ومظاهر  اجلرمية  انتشار  منع 
القرآني فيه من البالغة العظيمة حيث إّنه عّبر 
حّتى  ذلك  املؤمنني)  (من  اخلصومة  طرفي  عن 
من  غيرها  أو  باالنحالل  األطراف  أحد  يّتهم  ال 
يكون  أن  عندها  املصلح  ويستطيع  املسميات. 
ا من طرفي اخلصومة، فيتمّكن من التوّصل  قريًب

إلى الصلح. 
من  آفة  إلى  تتعرّض  احلجرات  سورة  أّن  وجند 
وهي  نبذها،  إلى  وتدعو  املجتمع  مصائب 
االستخفاف والّسخرية من بعض الناس، ذلك ألّن 
عوامل  من  عامل  هو  ثّم  الّله،  ميقته  األمر  هذا 
ها اّلذين آمنوا  انتشار اجلرمية. قال تعالى {َيا أيُّ
رًا  ْي َخ َيُكوُنوا  أن  َعَسى  قوم  من  قوم  يسخر  ال 
رًا  ْي منهم، وال نساًء ِمْن ِنساء، َعَسى أَْن َيُكّن َخ
ِمنُهّن، وال َتلمزوا أَنفسكم وََال ُتَناِبزُوا ِباْألْلَقاِب). 
أال ترى أخي القارئ أّن هذه األسباب كفيلة بأن 
الكاسر  األسد  مثل  إلى  الوادع  اإلنسان  حتّول 
حني ُيستهان ِبَه أو َيسخر ِمنه أو يلّقب بألقاب 
منه  يحّذر  كان  ما  وهذا  ِمنها،  يتأّذى  قبيحة 
الّنبي محّمد (ص) أهل بيته. يروى أّن عائشة 
أوحت  إشارة  بيدها  أشارت  عنها)  الّله  (رضي 
أّنها تسخر من أّم املؤمنني صفية، فغضب الّنبي 
(ص) وقال لها: «لقد قلت كلمة لو مزجتها مباء 
البحر،  ماء  تنجس  أّنها  أي  المتزجت»،  البحر 
وتبشيًعا  الّسلوك،  هذا  بشاعة  على  كناية 
القبيحة،  العادات  عن  الناس  إبعاد  بغية  له، 
والتي جندها بني أبناء مجتمعنا على مختلف 
طبقاته االجتماعّية أو العلمّية، مما يجعل ظاهرة 
العنف تنتشر حتى بني طبقة املجتمع املثّقفة. 
فينادينا بنداء اإلميان لننقي عقولنا من مثل هذه 
خطاب  ويأتي  العنف،  إلى  الدافعة  الهواجس 
من  كثيرًا  اجتنبوا  آمنوا   الذين  أيها  (يا  آخر 
الظن إن بعض الظن إثم، وال جتسسوا وال يغتب 
بعضكم بعًضا. أيحب أحدكم أن يأكل حلم أخيه 
بصاحبه  يدفع  الظّن  سوء  ألّن  فكرهتموه)  ًتا  مّي
الرسول  حّذر  وقد  الناس،  عورات  تتّبع  إلى 
امرئ  عورة  تتبع  من  أّنه  ًنا  ّي مب ذلك  من  (ص) 
عورته  الله  تتبع  ومن  عورته،  الله  تتبع  مؤمن 
العورات  تتبع  ألّن  داره.  عقر  في  ولو  يفضحه 
يدفع بصاحبه إلى التجّسس ثم املغيبة، حيث 
يكشف للّناس املستور من حال اآلخرين، فيحّذر 
أخيه  حلم  يأكل  أن  أحدكم  (أيحب  الفاعل  الله 
عند  السليمة  الفطرة  ألّن  فكرهتموه)،  ًتا   مّي
اإلنسان السوّي ترفض أن يأكل اإلنسان من حلم 
ا، فكيف إذا كان وصف حال اإلنسان  ـً أخيه حّي
ًتا. وبعد هذه  بتصرّفاته كأّنه يأكل حلم أخيه مّي
الوقفات يأتي اخلطاب الرّباني الذي يذكر الناس 
َها  أَيُّ {َيا  اخللق  من  املقصودة  والغاية  بخلقهم، 
وََجعلناُكم  وَأنثى  ٍر  َذَك ِمن  ْم  َخَلقناُك إّنا  الّناس 
الّله  ِعْنَد  رََمُكْم  أَْك إنَّ  ِلَتعارفوا  باِئَل  وََق ُشعوًبا 
ْم}.. التقوى باب كل خير ومغالق كل شر.  أَْتَقاُك
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أّكد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في االستمرار مع منتخب بالده 
رغم   2014 بالبرازيل  العالم  لكأس  املؤّهلة  ّية  اجلنوب أمريكا  تصفيات  في 
التأّهل للمونديال؛ وذلك رًدا على ما ترّدد حول رغبة برشلونة بعدم الّسماح 
له للمشاركة ضمن ما تبّقى من مباريات لراقصي الّتانچو في الّتصفيات.

وقال ميسي، في تصريحات صحافّية: «ال أعلم شيًئا عن هذا املوضوع.. 
علمت باألمر بعد أن أخبروني بذلك!». وأضاف: أوّد  مواصلة الّلعب ضمن 

تصفيات املونديال.
وحول حظوظ منتخب الّتانچو في كأس العالم، أوضح ميسي قائًال: «في 
املونديال هناك سبع مباريات تفصلنا عن الّلقب، وال بّد من أن نكون في قّمة 

مستوانا. فال ميكننا ارتكاب أي خطأ ألّن ذلك قد يقصينا من املونديال»!
وتابع ميسي قائًال: «حّتى اآلن فزنا على منتخبات كبيرة، ولكن تنقصنا 
بعض األمور كي نصبح أبطال العالم»، ُمشيرًا إلى أّن الّتتويج بالّلقب «حلم 

يراود اجلميع في األرجنتني».
وحّققت األرجنتني فوزًا عريًضا على پاراچواي بخمسة أهداف مقابل اثنني، 
في مباراة تأّلق فيها ميسي وسّجل هدفني، ليرفع راقصو الّتانچو رصيدهم 
إلى 29 نقطة من 14 مباراة، بفارق ثالث نقاط عن كولومبيا؛ فيما بقيت 

تشيلي في املركز الّثالث، رغم الغياب عن هذه اجلولة برصيد 24 نقطة.

تدرّب جاريث بييل مع زمالئه في «ريال مدريد» اإلسپانّي، 
الپرتغالّي  املهاجم  كان  حيث  األربعاء،  أمس  أّول  مرّة،  ألّول 
كريستيانو رونالدو أّول َمن رّحب بالّالعب «الويلزّي» املنضم 
صفقة  في  القدم،  لكرة  اإلسپانّي  الّدوري  بطل  لوصيف 

انتقال قياسّية عند وصوله.
الّدوري  في  ريال»  «ڤيا  أمام  مدريد»  «ريال  وسيلعب 
جناح  يشارك  أن  املمكن  ومن  الّسبت.  غد  يوم  اإلسپانّي، 
قيمتها  بلغت  اّلتي  انتقاله  صفقة  عقب  مرّة  ألّول  ويلز 
100 مليون يورو (133 مليون دوالرًا) قادًما من توتنهام 
وذلك  األخيرة،  الّصيفّية  االنتقاالت  فترة  خالل  اإلنچليزّي، 

بعد مفاوضات ماراثونّية.
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ونشر «ريال مدريد» صورًا لرونالدو وهو يصافح بيل قبل 
ّية  دول مباريات  خوض  من  أغلبهم  العائدين  الّالعبني  نزول 
إلى أرض امللعب، حتت قيادة املدرب كارلو أنشيلوتي، أّول 

أمس األربعاء.
وذكر «ريال مدريد» غبر موقعه على «اإلنترنت» أّن «بيل 
بقّية  إلى  الحًقا  وانضّم  البدنّية،  الّتدريبات  ببعض  بدأ 

الّتشكيلة».
وقد لعب بييل آخر نصف ساعة من املباراة اّلتي خسرتها 
ويلز أمام صربيا (0:3)، الثالثاء األخير، ضمن تصفيات 
شهر       منذ  له  رسمي  لقاء  أّول  وهو  2014؛  العالم  كأس 

وز املاضي. متّ
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تبدو  صوفيا  آيا  متحف  من  مقربة  وعلى 
القصر  هذا  تدخل  قابي،  طوب  قصر  قباب 
إلى  القصور  هذه  حدائق  في  طويًال  لتسير 
حيث  واملختلفة،  املتعّددة  ألجنحته  تصل  أن 
وديوان  السلطان،  والدة  وجناح  العهد،  جناح 
السلطان ووزرائه، وكذلك جناح لكل زوجة من 
زوجات السلطان، إضافة إلى متحف للهدايا 
التي تهدى إلى السلطان، وساحة لالحتفاالت، 

وأجنحة احلراس واخلدم. 
مثال  وهو  متحف،  إلى  القصر  حتويل  ّمت 
وّمت  العثماني،  املعماري  الفن  على  رائع 
كبيرة  مبجموعة  القصور  هذه  داخل  االحتفاظ 
من اخلزف واألثواب واألسلحة وصور الّسالطني 
والكنوز  واملخطوطات واملجوهرات  العثمانيني 
الّسالطني.  عروش  إلى  باإلضافة  العثمانّية 
وهنالك جناح خاص أطلقوا عليها اسم غرفة 
الرسول  آثار  بداخلها  حتوي  املقّدسة  األمانات 
محّمد (ص)، سيفُه وعصاتُه وضرسه وجزء من 
سيوف  إلى  باإلضافة  خطاباته  وإحدى  شعرِه 
الّصحابة ومفاتيح الكعبة، ّمت نقلها من مصر 

عند فتحها. 
سياحّية  أفواًجا  إليه  يجذب  القصر  هذا 
عظيمة، فعندما كنت في مدخله أنتظر دوري 
للحصول على تذكرة دخول، لم يكن الّطابور 
أقل شأًنا من الّطابور عند مدخل آيا صوفيا، 
فيعتبر هذا القصر من أهم  اآلثار الّتاريخية 
حيث يشمل في كنفه نصف تاريخ اسطنبول، 
باإلضافة إلى أّن اليونسكو أدرجته في قائمة 
اآلثار العاملّية. وعندما قررت أن أرتاح قليًال 
املتحف،  القصر  هذا  أروقة  في  الّتجوال  من 
وألجلس لبرهة متأّمًال في عظمة ما أشاهده، 
على  يطّل  حدائقه  داخل  في  مقهى  وجدت 
قارّتي  بني  يربط  اّلذي  أتاتورك  وجسر  البحر 
آسيا وأوروپا، فجلست مشدوًها مسّمرًا أمام 
أصالة  بني  جتمع  التي  احلضارة  هذه  عظمة 
تاريخها ومواكبتها لتطوّرات العصر؛ فتركيا 
بل  ماضيها،  تبكي  األطالل  على  تقف  لم 
فتحت باب املستقبل معتزّة مباضيها العريق. 
وفي اليوم الثالث لزيارتي السطنبول قرّرت أن 
أبتعد قليًال عن صخب املدينة فوقع االختيار 
على جزر األميرات التي تقع في بحر مرمرة 
وسط  من  والنصف  الّساعة  حوالي  بعد  على 
كاباتاش  ميناء  قصدت  اسطنبول،  مدينة 
بالباخرة،  اجلزر  هذه  إلحدى  ألنتقل  البحري 
كبرى  جزر  أربع  اإلبحار  خالل  تشاهد  حيث 
الّسكان  يقطنها  بعضها  صغرى  جزر  وخمس 
وبعضها غير مأهولة بالسكان.  يعود سبب 
إلى  نسبة  األسم  بهذا  األميرات  جزر  تسمية 
احلقبة البيزنطية حيث كانت تعرف خالل هذه 
بعد  وتبعهم  واألمراء  للملوك  كمنفى  الفترة 

ذلك أفراد األسرة والّسالطني العثمانّيني. 
والتي   أضا  بيوك  بجزيرة  الباخرة  بنا  حّطت 
ّية اجلزيرة الكبيرة، وهي أكبر  تعني باللغة العرب
ويعود  زيارة.  وأكثرها  وأشهرها  األميرات  جزر 
العثمانّيني  بأيدي  اجلزيرة  هذه  سقوط  تاريخ 
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سليمان  القائد  يد  على  1453م  العام  إلى 
بداخلها  مينع  أّنه  اجلزيرة  هذه  ميّيز  وما  أوغلو. 
فيها  النقل  فوسائل  السّيارات  استخدام 
لهذا  والدراجات،  اخليل  عربات  على  مقتصر 
ال يوجد تلوّث هواء بهذه اجلزيرة وأبنيتها قدمية 
وخشبّية وشوارعها ضّيقة والهدوء فيها ساحر.  
طفت  اخليل  عربة  بواسطة  جولتي  خالل 
الطبيعة  وشوارعها؛  أزّقتها  اجلزيرة،  أنحاء 
وادعة،  بيوتها  خّالبة،  مناظرها  ساحرة،  فيها 
سكانها اختاروا أن يسكنوا في جزيرة توقف 

الزمن بها. 
وصخب  ضجيج  إلى  الرابع  اليوم  في  عدت 
املدينة، ألدخل إلى أكثر األماكن اكتظاًظا، بعد 
أن عشت يوًما من الهدوء، ألدخل إلى البازار 
القدمية،   املدينة  قلب  في  يقع  الذي  الكبير 
يضم  العالم،  في  املغّطاة  األسواق  أكبر  أحد 
أكثر من أربعة آالف من املتاجر؛ وأكثر ما شّد 
انتباهي خالل جتوالي في هذا السوق باإلضافة 
ملبناه األثري، كثرة عدد املقاهي في داخله ذات 
عبق  بني  جتمع  التي  بأجوائها  اخلصوصّية 
التاريخ وحسن االستقبال لدى األتراك. تتنّقل 
الذهب،  العّطارين،  سوق  آخر،  إلى  سوق  من 
الّتوابل، الّصابون، الزجاج، األقمشة، الّنحاس، 

اخلرز، وغيرها.
وفي اليومني اخلامس والسادس عدت ألجتّول 
والدينية  الّتاريخية  اسطنبول  معالم  بني 
وأسواقها وساحاتها، ساحة التقسيم املشهورة، 
ومتاحفها،  وقصورها  وكنائسها  مساجدها 
اجلامع األزرق، هذا اجلامع املذهل بعمارته وأنواره 
السلميانية،  جامع  مآذن.  ست  يعلوه  ليالً، 
جامع الفاحت، مضيق البوسفور، كنيسة سانت 
في  الكاثوليكّية  الكنائس  أكبر  أنطونيو، 
اسطنبول وتقع في شارع االستقالل، برج غلطة. 
السطنبول  لزيارتي  األخير  اليوم  في  كنت 
املعالم  بأهم  املعماري،  بفّنها  أحّدق  أن  أحاول 
ًدا قبل أن  الّتاريخية لتنطبع في ذاكرتي جّي
في  واملشاهد  الصور  بهذه  ألحتفظ  أغادرها، 
ذاكرتي، ألحملها معي في طريق عودتي لكي 
ألّيام  ذكرياتي  ألسترجع  أشاء  متى  أخرجها 
قضيتها في مدينة ال ميكنك إّال أن تعشقها.
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لواقع  املتأّمل والرائي  القارئ  على  ال يخفى 
كاوية،  معاناه  يعيش  أَنّه  العربّي،  اإلنسان 
أساليب  خالل  من  حقوقه،  انتهاك  ظّل  في 

القهر التي متارس ِضّده.
إًذا، نحن ال نخاصم وال نختصم مع احلقيقة 
حني ُنسّجل بقلم يبكي أَنّ أوطان الّشرق بالد 
واحلقوق  املسلوبة  واحلرّيات  مة  املكَمّ األفواه 

املهضومة واملبادئ املنتهكة والكالم املُهرَّب!!
وحيث إّن األدب، مادًة، هو احلياة بكّل ألوانها 
إرادة  بأّن  وإلمياِنِه  والقائمة،  والرمادّية  الزاهية 
كاتبنا  جعل  الّسلطة،  مصدر  هي  الّشعب 
عبد الرّحمن منيف رواياته: «األرض الّسواد»، 
«مدن امللح»، «شرق املتّوسط» وغيرها، مرآًة 
بكل  ّية  العرب احلياة  تعكس  ة  َيّ جل صادقة 
عنها،  واضحة  صورًة  لتعطينا  مقوّماتها 
فيما  البشر  عالقات  يتناول  حني  وذلك 
أوضاعهم  إلى  أيًضا  يتطرّق  وحني  بينهم، 

االجتماعّية والّثقافّية والسياسّية...
ملاذا؟!!

اإلبداعّي  الّثقافي  املشهد  في  للرواية  ألّن 
فهي  ّية،  األدب األنواع  بني  مرموقة  مكانة 
تسمح وتتيح لألديب أن يحاكي الواقع حني 
احلّساسة،  قضاياه  الّثاقب  بوعيه  يتناول 
فُيشير إلى احلياة التي يعيشها املواطنون، 
مرآة  أمام  يضعنا  ما  وهذا  وجماعات،  أفراًدا 
شّفافة تعكس احلياة العاّمة بكّل تفاصيلها 
اضطر  إذا  وحتى  هي،  كما  لنراها  وثناياها، 
الروائي في بعض األحيان إلى اخليال ليضّخم 
احلدث، فهو يقوم بذلك عامًدا متعّمًدا بهدف 
نعيشها،  اّلتي  احلياة  أهمّية  مبدى  إقناعِك 
حراك  في  نكون  أن  دائًما  يجب  لذلك 
حتسني  على  نعمل  كي  ومستمر  متواصل 
فيها! واألفضل  األجمل  إلى  للوصول  أدائنا 

وجوارحنا  حواسنا  بكّل  نسافر  حني  ونحن 
ّية، نتأّكد أّن  في أجواء إبداعات منيف الروائ
كاتبنا بِحّسه وبصره وبصيرِتِه عرف أَنّ الفرد 
عاملنا العربي ال يزال قاصرًا عن ممارسة  في 
حقوقه، خاصًة الّسياسّية منها؛ لذلك يصبح 
جتعله  اّلتي  الكؤود  العقبة  الّتقصير  هذا 
غير قادر على ممارسة حقوقه األخرى!! لكون 

احلقوق ُكَالّ مترابًطا وُمتداخالً.
هذا الوضع، هو الذي جعل عبد الرّحمن منيف 
املتنّبي  واختار  سبق  كما  الرواية،  يختار  أن 

الّشعر، وعمر فاخوري املقالة. نقول: أن يختار 
على  خاللها  من  بدّد  توعية  رافعة  الرواية 
ّية، ويشير إلى اخللل  احلياة االجتماعّية العرب
َمّ  احلاصل في ممارسات األفراد والّسلطة، ومن ث
ليطرح احللول املناسبة لرأب صدع هذا اخللل!!

أن  الّطبيعي  من  بل  ا،  غريًب ليس  لذلك، 
يكتب منيفنا لإلنسان، حلرّيته وحقوقه، كما 
ُه عمل على تأليف رواية  يقول هو نفسه: بأَنّ
زيادة  في  لتساعد  وتقلقهم،  الناس،  تعني 
وعيهم، وفي حتريضهم على أن يعملوا شيًئا 

من أجل بناء عالم أفضل...
فنَقل لنا صورًا حّية عن واقع العربي املرير، 
احلفاظ  سبيل  في  صراعُه  لنا  َجّسد  كما 
إلزالة  العنيد  وكفاحه  أرضه،  على  واحملافظة 
قبل  من  واضطهاد  قمع  من  له  يتعرّض  ما 
أنظمة عملت وتعمل على إلغاء دوره كإنسان 
ا، بهدف  ـً ا ومعنوّي ـً َمّ نفيه ماّدًيا وروحّي ومن ث

ًيا في نهاية املطاف!! تدميره كّل
فيها  مجال  ال  حقيقة  أمامنا  تبرز  وعليه، 
ملنيف  بالّنسبة  الّسياسي  الهَمّ  بأّن  للّشك، 
ا كبيرًا ومؤّثرًا، وال يقف عند حدود  ـً كان هَمّ
إلى  يتعّداه  ا  إَمنّ ة،  الّسياسَيّ املمارسات 
من  َشّتى  جوانب  في  وقيمهم  الّناس  سلوك 

حياتهم...
كّل ذلك لينجح في جعل احلرّية هي َيد الرّب 
اّلتي ُتنّظم لعالقة بني الفرد والدولة، عالقة 
ة، والقناعة بأَنّ املرء ال  َيّ بادل يكون أساسها الَتّ
ولن يستطيع العيش من دون حرّية، ُعنوانها: 

اإلنسان أْثمن رأس مال بشرّي...      
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األجهزة  استخدام  ازدياد  مع   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اإللكترونّية املختلفة بني أيدي األوالد، وانخفاض سّن 
اّلذين يستخدمونها منذ جيل احلضانة، فقد أجريت 
الّنفسانّية  اخلدمات  قسم  في  استطالعات  عّدة 
لألجيال املبّكرة في «رمبام»، حول تأثير الّشاشات 
املختلفة واألجهزة اخللوّية األخرى على األطفال من سن 

6 – 9 سنوات. 
وتبّني من االستطالع أّن األجهزة اخللوّية أصبحت للهو 
استخدامها  عن  عدا  الفراغ  أوقات  وملء  والّتسلية 
الوالدين  أّن  تبّني  كما  اّتصال.  كوسيلة  الّطبيعي 
(النّقال)  اخللوّي  واجلهاز  بالّنوم  ألبنائهم  يسمحون 
يستيقظون  أّنهم  حّتى  الوسادة،  على  جانبهم  إلى 
عّدة مرّات من نومهم لكي ينظروا إذا وصلتهم أّي 

مكاملة أو رسالة نصّية.
نتيجًة  إضافّية  ملخاطر  يتعرّضون  األوالد  أّن  وتبّني 
لذلك كقّلة الّتركيز واالنتباه ملا يجري في محيطهم، 
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بل ينصب انتباههم في الّشاشة اّلتي بني أيديهم. 
وهذا من شأنه أن يغّير من طباعهم ونهج حياتهم 
واّتصالهم باآلخرين. وكثيرًا ما جند األوالد يرتبطون 
بعالقات صداقة تبدأ وتنتهي على الّشاشة! ويتلّقى 
الولد نحو 150 رسالة يومّية، ما يؤّثر على تركيزه 

في الّصف واالستماع إلى املعّلم. 
تصيب  اّلتي  اإلدمان  حالة  إلى  االستطالع  وأشار 
ـ«فيسبوك»  األوالد والّشباب، باستخدامهم املفرط بال
لديهم  فينشأ  االجتماعّي،  الّتواصل  وسائل  وسائر 
ما  الوسائل،  هذه  الستخدام  اجلارفة  بالرّغبة  شعور 
تخصيص  وعدم  الّسلبّية  حاالتها  إلى  يعرضهم 
«االكتئاب  احلاالت  هذه  ومن  لها.  الكافي  الوقت 
يعانون  اّلذين  األوالد  لدى  وخاّصًة  الّتواصلّي»، 
الّشغب  حالة  وكذلك  االجتماعّية؛  والوحدة  االنعزال 
األخبار  وتلفيق  كاذبة  معلومات  بنشر  والفوضى 

لكسب الّشهرة.
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يعرف األكل العاطفّي بأّنه تناول الّطعام ألسباب 
ال تنبع من الّشعور باجلوع؛ ويعرف بأّنه حدوث 
حيث  للطعام،  الّشخص  تناول  أمناط  في  تغّير 
يقّل ذلك ألّنه يعود إلى أسباب عاطفّية، وعادًة 
ما يتمّيز باإلفراط بتناول الطعام بشكل عام، 
وبتناول أطعمة معّينة بشكل خاص، ال سّيما 

عند الّشعور بالّضغط الّنفسانّي.
ويشار إلى أّن هذا الّسلوك ينقسم إلى أشكال 

عديدة، أهّمها ما يلي:
لتشتيت  إّما  الّطعام،  تناول  في  اإلفراط   -
تعزيز  على  للحصول  أو  قوّية  سلبّية  مشاعر 
للمزاج من خالل أطعمة معّينة. وعادة ما ينجم 
عالية  ملستويات  التعرّض  عن  الّسلوك  هذا 
هذه  تكون  ما  ا  وغالًب الّنفسانّي.  الّضغط  من 
غير  وأطعمة  وحلويات  كربوهيدراتّية  األطعمة 
الوزن،  زيادة  إلى  يؤّدي  ذلك  أّن  غير  صحّية، 
بالّضغط  الّشعور  من  املزيد  إلى  يفضي  ما 

الّنفسانّي.
بالّضغط  للّشعور  نتيجة  الّشهّية  فقدان   -
الّنفسانّي. وُيشار إلى أّن ذلك يؤّدي إلى تناول 
الّشخص لكمّيات من الّطعام تقّل عّما يحتاجه 
ا على مزاجه،  جسده ألداء وظائفه، مما يؤّثر سلًب
إذ يجعل مزاجه ينخفض عند الّشعور باجلوع، 
بالّضغط  الّشعور  من  املزيد  إلى  يؤّدي  وهذا 

الّنفسانّي.
- الّنهمة لتناول أطعمة معّينة ترتبط بذكريات 
جميلة، منها املأكوالت اّلتي كانت تصنعها األم 
في مرحلة طفولة الّشخص. فعلى الرغم من أّن 
هذه األطعمة قد ال تكون صحّية مبا يكفي، إّال 
أّن الّشخص يشعر باحلاجة إليها عند تصاعد 
الّشعور بالّضغط الّنفسانّي. وينصح هنا بعدم 
تكن  لم  إن  األطعمة  هذه  تناول  في  اإلفراط 
صحّية، وعدم تناولها إن كانت مضرّة بالّصحة.

إلى  تؤّدي  اّلتي  الّنفسانّية  احلاالت  تتضّمن 
زيادة  إلى  بدوره  يؤّدي  واّلذي  الّسلوك،  هذا 
والّضغط  والقلق  والغضب  والكآبة  امللل  الوزن، 
مع  العالقات  واضطراب  واإلحباط  الّنفسانّي 

اآلخرين وضعف الّشعور بقيمة الذات.
ويذكر أّنه بعد حتديد محّفزات األكل العاطفي، 

صحّية  بأساليب  استبداله  باإلمكان  يصبح 
الّطعام  إلزاحة  وذلك  املشاعر،  على  للسيطرة 

وزيادة الوزن من املعادلة.
وتعّد هذه اخلطوة بأّنها األولى للتغلب على هذا 
العاطفّي،  األكل  عادة  كسر  ويليها  الّسلوك. 
احملّفز.  حدوث  عند  آخر  بنشاط  باستبداله 
بها  استبداله  ميكن  اّلتي  الّنشاطات  وتتضّمن 

ما يلي:
- القراءة.

- املشي أو ممارسة نشاط رياضّي آخر.
- أخذ حّمام منعش.

- االسترخاء وأخذ أنفاس عميقة.
- التحّدث مع صديق.

أو  املرآب  كتنظيف  جسدّي،  بنشاط  القيام   -
ارة أو ترتيب املنزل. غسل السّي

وباختصار، ينصح القيام بأّي نشاط إلى أن تزول 
الرّغبة باألكل العاطفي. 

ذلك  يكون  ال  فقد  األحيان،  بعض  في  أّما 
كافًيا للتخّلص من هذا السلوك، والذي يكون 
الّسبب  عالج  يجب  بل  عادة،  إلى  حتّول  قد 
ا ما يأتي نتيجة التعرّض  الكامن، واّلذي غالًب
التحّدث  يجب  لذلك،  شديد.  نفسانّي  لضغط 
إلى  الّشخص  بإرشاد  يقوم  لكي  الّطبيب  مع 
كتعّلم  الّسلوك،  هذا  من  للتخّلص  أساليب 
أساليب االسترخاء والّلجوء إلى مرشد نفسانّي 

أو احلصول على أدوية في حالة احلاجة لذلك.
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ُيعطي البنك املُقَترِض املبلغ الّالزم من املال لتنفيذ 
نشاط معّني لفترة ُمعّينة بحيث ال ُيرجع املقترض 
شهرّية  بأقساط  القرض  مبلغ  الفترة  هذه  خالل 
للبنك، ولكن في نهاية املسار ُيعيد املُقِترِض املبلغ 
بشكل ُمرّكز وبدفعة واحدة، مع األخذ بعني االعتبار 
أّن هذا القرض يكون محّدًدا ُمسّبًقا ولفترة قصيرة. 
في  كبير  بشكل  ُمتداول  القروض  من  الّنوع  هذا 

سوق القروض.
من  كثير  في  ُيساعد  أن  ميكن  اجلسري  القرض 
ُمعّينة  شّقة  لشراء  هدف  حتقيق  على  احلاالت 
غير  املطلوب  املبلغ  أّن  من  بالرّغم  فوري،  بشكل 
بشكل  لك  سيتوافر  ولكّنه  اآلن  لديك  ُمتوافر 
مؤّكد فقط بعد سنة من اليوم على سبيل املثال؛ 
وحّتى ذلك احلني ستخسر الّشقة وستضيع الّصفقة 
احلصول  فرصة  لك  تتوافر  تكن  لم  لو  اُحملتَملة 

على القرض اجلسري.
هذا الّنوع من القروض يختلف بشكل جذري عن 
باقي القروض الّسكنية العادّية ونختاره فقط في 

حاالت محّددة جًدا.
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هذا  عليه  أُطلق  الّسكني  للقرض  اجلسر  قرض 
أجلها  من  ُأوِجد  التي  العملّية  يصف  ألّنه  االسم 
عبور  على  املُقترض  يساعد  فهو  دقيق،  بشكل 
بحاجة  املُقَترِض  فيها  يكون  اّلتي  الزمنّية  الفترة 
إلى مبلغ من املال الفوري، ولكّنه غير متوافر اآلن 
وقصيرة  معّينة  فترة  بعد  عليه  سيحصل  وإّمنا 
القرض  مبلغ  املُقَترِض  ُيسّدد  عليه  احلصول  وبعد 

اجلسري في نهاية هذه الفترة.
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يرغب  اّلتي  احلاالت  األّول  املقام  في  يخُدم  ألّنه 
فيها املُقَترِض في شراء شّقة أو أي ممتلكات لهدف 
غير  ولكّنه  املطلوب  املال  مبلغ  ولديه  الّسكن 
متوافر بشكل فوري كما ذكرت ُمسّبًقا؛ لذلك فإّن 
الزّمن  من  الفجوة  هذه  سد  إلى  بحاجة  املقترض 
وشراء العقار - باستخدام هذا الّنوع من القروض 
أغلبّية  ذلك  ومع  آخر،  ُمقرِض  أي  البنك (أو  من 
البنوك  هم  القروض  من  النوع  هذا  في  املُقرِضني 

الّتجارّية).
لذلك فهو كمعناه املجازي يسد الفجوة وهو كاجلسر 
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املادي  العائق  هذا  على  يتغّلب  لكي  للُمقترِض 
جديدة/أفضل. شّقة  على  احلصول  ُبغية  املؤّقت 

وينبغي علينا عدم اخللط، فهناك أسماء مختلفة 
ملسارات القروض اخلاّصة.

åÍd�'« ÷dI�«ò

اجلسري»  «القرض  مصطلح  الّناس  يسمع  عندما 
األحيان  من  كثير  في  األمر  عليهم  يختلط  قد 
القروض  عالم  من  أخرى  مصطلحات  يشبه  ألّنه 
العقارّية، وخاّصًة أسماء املسارات للقروض العقارّية 

اخلاّصة األخرى.
ولذلك فمن املهم جًدا أن نفهم جوهر هذا القرض 
ا إلى جنب  واالختالفات. فعلى سبيل املثال، جنًب
ُمصطلح  سماع  املمكن  من  اجلسري،  القرض  مع 
أوجه  هناك  ألّنه   - (גרייס)»  چريس  «القرض 
تشابه، ولكن املسار «چريس» ُيعطى لفترة معينة 
وُمحّددة، عادًة لبضعة أشهر حّتى سنة، حيث إّنه 
في هذه الفترة ال يدفع املُقترِض األقساط الشهرّية، 
األقساط  بدفع  املقترض  يبدأ  الفترة  نهاية  وبعد 

الشهرّية لتسديدها.
مصطلح آخر قد نخلط بينه وبني «القرض اجلسري» 
وهو«قرض البالون» أو «قرض بوليت»، وهذا الّنوع 
للقروض  الواقع  في  مماثًال  يكون  قد  القروض  من 
اجلسرّية، وفي بعض احلاالت ميكن أن يكون حّتى 

ُمماثًال للقرض اجلسري.
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لألشخاص  خاص  بشكل  مناسب  اجلسري  القرض 
اّلذين يرغبون في بيع شقتهم الّسكنية (حّتى إذا 
كانت مرهونة لضمان قرض سكني قائم) ولكّنهم 
في نفس الوقت يرغبون في شراء شّقة أخرى قبل 
بيع الشقة القدمية – هذا ما ُيسّمى فترة اجلسر أو 
عبور الفترة بواسطة اجلسر. وهكذا، عند بيع الشّقة 
مبلغ  للُمقَترِض  سيتوافر  األمر  نهاية  في  القدمية 
املال املطلوب لتسديد القرض اجلسري على الفور. 
منوذج  بناء  عند  املرونة  اجلسري  القرض  فوائد  من 
التسديد (مبا في ذلك تسديده بدفعة واحدة ألصل 
مبلغ القرض أو بواسطة دفعات شهرّية للفوائد فقط).

إّن الّتمويل املؤّقت هو حل فّعال ملشكلة االحتياج 
للتمويل املؤّقت والفوري.

هذا  تخطيط  نستطيع  أّننا  بالّذكر  اجلدير  من 
القرض مبسارات ُمختلفة.
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األثرّي  املوقع  القرية  تشمل  املخّطط؛  املشروع  بسبب  الّدمار  خطر 
من  الفترة الرومانّية واملباني احلالية التي يعود تاريخها إلى القرن 
الّثامن عشر. تشمل القرية قرابة 800 منزل تاريخّي من تلك الفترة 

ال زالت قيد االستعمال.
قبل عّدة سنوات قامت احلكومة الرومانّية بإعطاء امتيازات إستخراج 
املعادن من املناجم في املنطقة لشركة كندّية. بدورها قامت الشركة 
مبا  تقّدر  التي  املعادن  استخراج  لسبل  مخّطط  بتحضير  الكندّية 
ا من الفّضة، على مدى  ـً يقارب 600 طن من الّذهب وقرابة 820 طّن
17 عاًما. وسوف ينتشر املشروع اجلديد على املئات من الدومنات من 
أرض القرية لشّق الّطرق الواسعة الستيعاب اآللّيات احلديثة، هدم 
بناء  اجلبل،  من  الّصخور  الستيعاب  مساحة  أكبر  لتهييء  املنازل 
سد يصل ارتفاعه 185 مترًا، إضافة إلى تهييء مساحات واسعة 
من األرض لتخزين مئات األطنان من الّصخور والّتراب التي سيتم 

جلبها من اجلبل. 
نتائج هذا املخطط تشمل هدم ما يقارب %80 من املنازل الّتاريخّية 
واملواقع األثرّية، مبا في ذلك املوقع األثري واملنجم من الفترة الرومانّية، 
مما من شأنه أن يزيل إلى األبد معالم التراث التي تعتبر جزًءا من 
تاريخ املوقع. ملثل هذا املخّطط تأثيرات اقتصادّية، حيث هدم مواقع 

الّتراث تعني انقطاع السياحة عن املكان. 
مجال  العاملني في  قام البعض من  ملنع املشروع،  ضمن احملاوالت 
باملوقع  تعليمّية  دورة  بإجراء  بوخارست،  جامعة  من  اآلثار  صيانة 
وبعض  املوقع،  في  الكنيسة  ترميم  الّدورة  شملت  أسبوعني؛  ملّدة 
اآلثار  صيانة  مجال  في  طالب  الدورة  في  وشارك  املهجورة.  املنازل 
من جميع أنحاء العالم.. وقد قام عشرات األلوف من سكان املدن 
الرومانّية،  احلكومة  دفع  مما  والّتظاهر،  باالحتجاج  املختلفة  والقرى 
إلى اإلعالن يوم االثنني األخير، عن وقف املصادقة على منح الّشركة 

الكندّية حق الّتنقيب في املنجك.

رميم.  والّت للّصيانة  املعّدة  املنازل  أحد   (1) املرفقة:  الصور 
موقع   (3) ة.  ّي الرومان الفترة  من  املنجم  أنفاق  أحد   (2)

يوم. القرية، كما هو ال
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1. االسم القدمي السطنبول.
2. مّس - اترك

3. عاون.
4. أغنّية ألم كلثوم - يسرد.
5. في الوجه - سورة قرآنّية.

6. كافر - للّتعريف.
7. تستعمل لإلنارة - يفرض عليه (معكوسة).

8. من األطراف - سرق.
9. خاّصته - هرب.

10. عتاب - متشابهان - مدينة سورّية.

∫ ÒÍœuLŽ

1. فيلسوف عربّي صوفي - يظهر.
2. للّنفي - يطالب.

ّية في البالد. 3. مدينة عرب
4. متشابهان - مساندة.

5. اسم علم مؤّنث.
6. أحد الوالدين - عكس حرب.

ّية. 7. جنس - مدينة مغرب
8. مسكن الرّهبان - عقل.

9. من أسماء الله احلسنة (غير معرّفة) - من األزهار.
10. اسم علم مذّكر - يحاول.
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اشتهرت منطقة «روشيا مونتانا» منذ العصور القدمية (ابتداًء من 
عصر البرونز األوسط) بكونها واحدة من أغنى املواقع في أوروپا، 
ال سّيما في دولة رومانيا، اّلتي تشمل مناجم الّذهب والفّضة. وقد 
استمر استخراج الذهب من املوقع خالل الفترة الرومانّية، استمرارًا 
بأمر  الّذهب  منجم  أغلق  حيث  أّيامنا،  وحّتى  الوسطى  للعصور 

ا. ـً ّي احلكومة الرومانّية عام 2006 نهائ
U½U²½u� UOýË—

ّية في شمال رومانيا، ما يقارب 800 كم إلى  تتواجد القرية احلال
الرومانّية  الفترة  في  ُعرفت  وقد  بوخارست.  العاصمة  من  الّشمال 
باسم «Alburnus Maior» ومعنى كلمة «البورنوس» في الّلغة 

الّالتينّية «الّذهب»، ّمما يشير إلى مصدر الّتسمية. 
أّما في العصور الوسطى فقد استبدل أسم املوقع إلى األسم احلالي 
األحمر،  اجلبل  ومعناه   (Rosia Montana) مونتانا»  «روشيا 
عملّية  خالل  خاّصًة  برز،  اّلذي  للّتراب  األحمر  اللون  لسبب  وذلك 

غسل الّتراب باملاء، لفصله عن الّذهب.
قرية،   60 قرابة  يشمل  اّلذي  أقليم «ألبا»  من  جزٌء  القرية  تعتبر 
من  والبعض  الزراعّية.  احلياة  بينها  من  الغالبّية،  اعتمدت 
ا             ـً ّي سّكانها عمل في املناجم الستخراج الّذهب قبل أن أغلقت نهائ

عام 2006. 
W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

كشفت احلفريات األثرّية بقايا تعود للعصر احلجرّي األخير (ُقرابة 
 4500 (ُقرابة  األوسط  البرونز  وعصر  أّيامنا)  قبل  عام   10000
عام قبل أّيامنا)، إّال أّن االستيطان األّول باملوقع ُأنشأ خالل الفترة 
 (Trajan) «الرومانّية (القرن األّول ميالدّي)، بأمر القيصر «تراجان

لهدف إقامة قرية لعّمال منجم الّذهب باملوقع. 
لوحة  إلى  املوقع  عن  تتحّدث  اّلتي  املكتوبة  الّنصوص  أقدم  تعود 
عليها  ُكتب  الّشمع،  من  بطبقة  مطلّية  اخلشب  من  صغيرة 
وقد  ميالدّي.   131 عام  شباط   6 بتاريخ  املنجم  عّمال  أحد 
الّنوع                            هذا  من  لوحة   25 قرابة  على  األثرّية  احلفرّيات  خالل  ُعثر 
(10x16 سم) وهي مبثابة دفتر مذّكرات استعمله العمال باملنجم 
خالل الفترة الرومانّية لتدوين ما يدور عليهم خالل احلياة اليومّية 
في املنجم. تعتبر تلك املذّكرات فريدة من نوعها، ليس لها مثيل.

الّصخور  لتكسير  استعملت  التي  واألدوات  املنجم  إلى  إضافًة 
الستخراج املعادن، فقد كشفت التنقيبات عن بقايا القرية واملباني 
أسماءهم،  حتمل  التي  الّتذكارّية  والّنصب  العمال  قبور  الّسكنية، 

العمالت النقدّية وغيرها من املكتشفات اليومّية.
هجر الرومان املوقع عام 271 ميالدّي. وفقط خالل العصور الوسطى، 
الستخراج  املوقع  لتستعمل  األملان  املهاجرين  من  مجموعة  عاودت 
املعادن، وقد استعملت في ذلك حينها الّتقنّيات الّتقليدّية التي 
كانت متبعة خالل الفترة الرومانّية. خالل فترة حكم األمبراطورّية 
النمساوّية (نهاية القرن الّثامن عشر) بدأ استعمال اآلالت احلديثة 

والتقنّية اّلتي تعمل بواسطة احملرّك.
—U�b�« dDš U¼œÒbN²¹ W¹d�

ًيا تعتبر «روشيا مونتانا» إحدى مواقع الّتراث التي يتهّددها  حال
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åpOý uÝdáÝ≈ò?�« bFÐ

å“b�U½Ëb
U�ò v�≈ åpOý ÂuO1dÄò?�« qB¹

 ∫nOBK� b¹bł Z²M� ÂU¹_« Ác¼ ‚Òu� Ôð “b�U½Ëb
U� rŽUD� WJ³ý ¨pOý uÝdáÝù« ÕU$ bFÐ

ÆpOý ÂuO1dÄ

 ¨ uð  ∫…c¹c�   ULFDÐ  d�u²�  ¨WIFK*UÐ  U ÎC¹√  tK
√  sJ1  pOAJKO�Ë  WþuÐ  ∫pOý  ÂuO1dá�«

ÆuÝdáÝù« rFDÐ U ÎF³ÞË u
uý ¨qO½UÑ ¨qO�«d


 ÆÆÃÆ‘ 12.90
 ?Ð WJ³A�« ŸËd� w� ŸU³ Ô¹ pOý Âu1dá�«

©ÆŸÆŸ®                                                                               wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
∫å“—uð s¹—«e½ò l� pMÞË vKŽ ·dFð

wŠUOÝ  býd�  WI�dÐ  œö³�«  w�  WOŠUO��«  r�UF*«  vKŽ  ·ÒdF²K�  W�u³��  dOž  …uDš

 WOŠUO��« r�UF*« r¼√ vKŽ ·dF²K� W�u³�� dOž …—œU³� ‚öÞ≈ sŽ dH��«Ë WŠUO�K� ¢“—uð s¹—«e½¢ W
dý XMKŽ√

 dN²Að  w²�«Ë  r¼_«  WOŠUO��«  s
U�_«Ë  oÞUM*«  s�  œbŽ  w�  WOŠUOÝ   ôuł  WK�KÝ  ‰öš  s�  p�–Ë  œö³�«  w�

 s� WOŠUO��« s
U�_« …—U¹e� WO½UJ�ù« d�uð UN½u
 ¢̈“—uð s¹—«e½¢ UN²IKÞ√ w²�« …uD)« Ác¼ eOL²ðË ÆU½œöÐ UNO�

 sŽ W�UN�«   U�uKF*«Ë iOH²�*«  ÕdA�«  v�«  ŸUL²Ýô« UC¹√Ë ¨W
dAK� WFÐUð   ö�U×Ð WLEM�  U¹dHÝ ‰öš

 Ác¼ v�« s¹d�U�*« o�«dOÝ Íc�«Ë d	U½ Í“u� ·ËdF*« wŠUO��« býd*« WDÝ«uÐ WOŠUO��« s
U�_«Ë r�UF*« Ác¼

 ÆrN²K¾Ý√ vKŽ U³O−�Ë q�UJ�«Ë w�«u�« ÕdA�« rN� U�bI�  ôu'«

 rEM²Ý w²�«Ë UHOŠ WM¹b� s� q
 v�«  «—U¹“ “—uð s¹—«e½ UN{dFð w²�« WOŠUO��«  ôu'« WLzU� sLC²ðË «c¼

 q¦� UNO� WOŠUO��«Ë W¹dŁ_« s
U�_« r¼«Ë UN*UF� vKŽ ·dF²K� 28.9.2013 w�  UNO�« v�Ë_« WOŠUO��« W�u'«

 WD×�  v²Š  dOÞUM(«  WŠUÝ  s�  …b¹b'«  UHOŠ  WIDM�  ¨WO½U*_«  wŠ  ¨5OzUN³�«  oz«bŠ  ¨”—U�  öO²Ý  WIDM�

 U�U¹  WM¹b�Ë UJŽ ¨U¹d³Þ  WIDM� qLA²Ý W³¹dI�«  …d²H�«  ‰öš Èdš_« WOŠUO��«   öŠdK�  W³�M�UÐ  U�√  Æ—UDI�«

  ÆWO�¹—U²�«

 Ác¼¢  ∫wHOHŽ  vM³�  …bO��«  WOKš«b�«  WŠUO��«  r��  ¢“—uð  s¹—«e½¢  w�   öŠd�«  …d¹b�  X�U�  …—œU³*«  Ác¼  sŽË

 w�¹—U²�« ÕdA�« v�« ŸUL²Ýô«Ë ÂULC½ö� œö³�« r�UF� vKŽ ·dF²�« b¹d¹ s� qJ� WO½UJ�ù« d�u²� wðQð …uD)«

 U½œöÐ w� W¹dŁô« r�UF*«Ë s
U�ô« ·dF¹ UM� b¹bF�« ÊuJ¹ b� Æœö³�« w� WOŠUO��«Ë W¹dŁô« s
U�ô« v²A� wLKF�«Ë

 býd*« dO�uðË …uD)« ÁcNÐ ÂUOI�« UM� Vłu²Ý« U2 WMJ�_« ÁcN� WOLKF�«Ë WO�¹—U²�« WOHK�K� bI²H½ b� UM½« ô≈

  öŠ—  ‰öš  s�  œö³�«  r�UF�  vKŽ  ·dF²K�  —uNL'«  WłUŠ  U½b	—  UM½«  UL
  Æ ôu'«  ÁcN�  o�«dL
  wŠUO��«

  Æ¢ özUFK� WLzö� …bO¼“ —UFÝQÐË WLEM� WOŠUOÝ  ôułË

©ÆŸÆŸ®

5×łU½ »öÞË eOL²� wMN� r�UÞ ÆÆå‰U
bO�ò WOK

 ÂUI¹ t½« UL
 ¨œö³�« ¡U×½√ lOLł s� «ËdO²š« s¹c�« 5OMN�Ë s¹eOL²� 5LKF� r�UDÐ ‰UJ¹bO� WOK
 eOL²ð

 UNOKŽ ‚œUB� ‰UJ¹bO� …œUNý ÆW�“ö�« lO{«u*«Ë  UŽU��« œbŽ nO¦Jð WOŠU½ s� q�Uý wLOKFð Z�U½dÐ

 …dz«œ q³� s�Ë ÆWOFO³D�« W¹cG²�«Ë ©wFO³D�« VD�«® UOðUÐËd²MK� WOKOz«dÝô« WDÐ«d�« s� UNÐ ·d²F�Ë

 5�uH²*« »öDK� l³D�UÐË dO¹UF*«Ë ◊ËdA�« V�Š 5I×²�*« »öDK� `M*« .bIð UC¹« ÂUI¹ ÆW×B�«

 »öD�« rN� vKŽ eO
d²�« r²¹ YOŠ …dOG	  UŽuL−� w� f¹—b²�«  UIKŠ ÂUIð ÆwLKF�« rNKOB% w�

 wÐdF�« jÝu�« s� »öD�« 5JL²� W¹d³F�« WGK�« w� …b¹bŽ  UŽUÝ d¹d9 UC¹« ÂUI¹Ë WOLOKF²�« œ«uLK�

 ÆÍœuNO�«Ë wÐdF�« 5DÝu�« s� WMÝ q
 w� V�UÞ 90≠80 ‰U³I²Ý« r²¹ t½« —UA¹ Æq�U
 qJAÐ …œU*« rN�

 Æ «uMÝ 4 tðb� ÂËbð q�UJ�« —U�LK� qO−�²�«

 W¹bKÐ  l�  ÊËUF²½Ë   UOFLł  ¨W	Uš   «œUOŽ  l�  ÊËUF²�UÐ  ÂuI½¢  b�UŠ  bL×�  WOKJ�«  d¹b�  —Uý√Ë  «c¼

 w{U*« ÂUF�« s� 30%  W³�MÐ ÿu×K� œU¹œ“« p�UM¼ Ê√ b�UŠ ·U{√Ë ¨ ôU−� …bŽ w� UOKF�« …d	UM�«

 7 u×½ WO{U*« WM��« w� q−Ý b�ËÆÎUC¹√ 30% W³�MÐ ÃöF�« wIK²� ‰U³�ô«Ë Ÿu{u*« rKFð VKÞ vKŽ

ÆwFO³D�« VD�« ÃöŽ wIK²� …—U¹“ 5¹ö�

 TA�«  «c¼Ë  ÀU½ô«Ë  —u
c�«  5Ð  œ«dH½«  vKŽ  ÂUIð   UłU�*«Ë  fLK�UÐ  ÃöF�«  Ÿ«u½«  lOLł  Ê«  v�«  —UA¹

ÆwFO³D�« ÃöF�« wIK²� ÂËbI�« vKŽ wÐdF�« jÝu�« s� W	Uš ’U�ýô« l−A¹

wFO³D�« VDK� ‰UJ¹bO� WOK
 w� ez«uł l¹“uð

 œuN' «Îd¹bIð ÎU¹uMÝ rEM¹ ÍuMÝ  qHŠ ‰öš ez«uł l¹“u²Ð 9Ø2 5MŁô« X�U� ‰UJ¹bO� WOK
 Ê√ d
c¹Ë

  “U�  YOŠ  ÆwFO³D�«  VD�«  lO{«u�  WÝ«—œ  w�  ÕU−M�«Ë  ÂbI²K�  rNFO−Að  ·bNÐ  rN½ËUFðË  »öD�«

Æ‰UI½ »uÝU×Ð X¹dł√ w²�« WŽdI�UÐ  U³�UD�« ÈbŠ«

©ÆŸÆŸ®

 åwÐ—UÐò w²K�KÝ s�  »UF�√ WKOJAð

åeK¹Ë  u¼òË

å“b�U½Ëb
U�ò w� Êü«

 ¨åwÐ—UÐò  WÐu³;«Ë  WÒO*UF�«  WO�b�«  w²K�KÝ  s�  »UF�√  WKOJAð  å“b�U½Ëb
U�ò  w�  b¹bł

ÆÆåqO� wÄU¼ò        W³łË Òq
 l� ¨åeK¹Ë  u¼ò WK�KÝ U ÎC¹√Ë

  ÆŸ«bÐù«Ë rÝÒdK� WHK²�� »UF�√ 8 WŽuL−*« s ÒLC²ð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË Òq
 l� åeK¹Ë  u¼òË åwÐ—UÐò »UF�√ Êü« «uFLł«

∫WOÐdF�« WGK�UÐ åX½d²½ù«ò l�u� w� »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar 

                          ÆÊËe�*« œUH½ v Ò²Š ¨å“b�U½Ëb
U�ò ŸËd� lOLł w� …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®         

  öLŠ  l�  WÝ—b*UŽ  5Fł«—

UJŽ wKO¾¹—eŽ ÊuOM
 w� WA¼b�

  UJŽ w� wKO¾¹—eŽ ÊuOM
 sKF¹ b¹b'« wÝ«—b�« ÂUF�« ÕU²²�« W³ÝUM0

 s�  V�UD�«  ÂeK¹  U�  q
  vKŽ  W¹dG�  —UFÝ√Ë  W	Uš   ö¹eMð  WKLŠ  sŽ

Æ UOłUŠË WOÝUÞd�

 WLOIÐ iOH�ð ÃÆ‘ 200 » Íd²A¹ s� qJ� ¢קרביץ¢ W
dý XBšË
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—UA*«

 v²Š  Ë√  30.9.2013  a¹—Uð  v²Š  ‰uFH*«  W¹—UÝ  WKL(«  Ê√  v�≈  —UA¹

ÆÊËe�*« –UH½
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