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H a i f a

Õd� f�UD�

تشرين  شهر  من  ـ30  ال في  الغضب»،  «يوم  مظاهرة  أعقاب  في 
في  غوريون»)  («بن  الكرمل  بجاّدة  املنصرم،  الّثاني/نوڤمبر 
مدينة حيفا، ضّد مخّطط «پراڤر» الّتعّسفّي؛ قرّرت مجموعة من 
احليفاوّيني اليمينّيني املتطرّفني العنصرّيني واملتدّينني إقامة صفحة 
«لن  ُعنوان:  حتت  («فيسبوك»)،  االجتماعّي  الّتواصل  موقع  عبر 
يرهبنا العرب.. نطالب باملقاطعة»! وعبر صفحتها طالبت املجموعة 

مبقاطعة العرب في مدينة حيفا وفرض عقوبة احلرمان عليهم!
البالد  أّن «عرب  صفحتهم  في  املجموعة  هذه  أصحاب  كتب  وقد 
لن  ونحن  ثالثة،  بانتفاضة  أشبه  مبظاهرات  يقومون  واليسارّيني 
نسكت على ذلك. ندعو كّل َمن يحّب هذه البالد وهذا الّشعب، 
وكّل َمن تقلقه سيطرة «االحتالل العربّي» على بالدنا، إلى االحتجاج 
وإلى صّد أعدائنا.. وكّل َمن يرفع علم ِفَلسطني فال مكان وال وجود 

له في هذه الّدولة، دولتنا»!
وفي املقابل، طالبت هذه املجموعة املتطرّفة مبقاطعة الّتّجار العرب 
وأصحاب احملاّل في املدينة، وفرض احلرمان عليهم، وعدم الّتعامل 

åUHO�ò q�«d*

توّجه مرَكز «مساواة» إلى رئيس بلدّية حيفا وطالبه 
الّسّياح  وادي  إخالء  مخّطط  لوقف  الفورّي  بالتدّخل 
رئيس  إلى  املرَكز  توّجه  ويأتي  العرب.  سّكانه  من 
عن  البلدّية  في  الهندسة  قسم  تراجع  بعد  البلدّية 
وكانت  األخيرة.  األسابيع  خالل  املخّطط  تغيير 
البلدّية  بني  األخيرة  األشهر  في  جرت  قد  اّتصاالت 
إخالء  مخّطط  وقف  إلى  تهدف  «مساواة»  ومرَكز 
أسفرت  وقد  الّسياح.  وادي  من  ّية  العرب العائالت 
تغييرات  بإجراء  الّتفكير  بداية  عن  االّتصاالت 
على مخّطط اإلخالء أو جتميده؛ وبدل وقف املخّطط 
والبناء  للّتخطيط  ّية  الّلوائ والّلجنة  البلدّية  قامت 
وزارة  في  املخّطط  على  املصادقة  عملّيات  بإنهاء 
مساعدي  الّداخلّية. وقد توّجه مرَكز «مساواة» إلى 

معهم أو شراء أيٍّ من بضائعهم، كما طالبت مبقاطعة ِمهرجان «عيد 
األعياد» في حّي وادي الّنسناس العربّي األصيل!

ومن جرّاء ذلك، تظاهر، يوم الّسبت األخير، أزَيُد من ِمائة شخص 
في جاّدة الكرمل ذاتها في احلّي األملانّي، أطلقوا عليه اسم «احلّي 
عرب  على  محرّضني  اإلسرائيلّية،  األعالم  حاملني  اليهودّي»(!) 
أصواتهم: «املوت  بأعلى  صارخني  البالد،  هذه  وعرب  حيفا  مدينة 
شرطة  حماية  وحتت  من،  ومسمع  مرًأى  على  ذلك  وكّل  للعرب»!.. 
حيفا اّلتي تعاملت مع املتظاهرين احملرّضني العنصرّيني بُقّفازات من 
حرير، ال بهراوات وخراطيم مياه وغاز مسّيل للّدموع؛ ولم ُتقدم على 

اعتقال أّي متظاهر محرّض!!
وفي تعقيب خاّص لصحيفة «حيفا»، للّناطق بلسان شرطة الّساحل، 
مة املظاهرة للّتحقيق  حاييم پونيمونسكي، جاء: «لقد ّمت استدعاء منظِّ
معها بشبهة اإلخالل بترخيص املظاهرة. إّن توثيق املظاهرة والّصور 
مرَكز  في  االختصاصّيون  سيفحصها  تتوافر،  قد  واّلتي  املتوافرة، 
شرطة حيفا؛ لهدف الوصول إلى املتظاهرين اّلذين قاموا بالّتحريض».
املتظاهرين  من  مقربة  على  الّشرطة  أفراد  ينوجد  ألم  وأتساَءل: 

أّي  اعتقال  يتّم  لم  َم  ِل العرب؟!  قتل  على  احملرّضني  العنصرّيني 
متطرّف محرّض منهم على الفور؟! فلو همس العربّي في أذن زميل 
م االعتقال الفورّي والّتنكيل  له: «املوت لليهود»، لكان مصيره احملتَّ
هذا  القتل..  على  والّتحريض  اإلرهاب  بتهمة  للمحاكمة  وتقدميه 
منوذج واحد - أّيها األحّبة - من الفروقات الواضحة والفاضحة في 
الّتعامل بني العربّي واليهودّي حّتى في «مدينة الّتعايش»، حيفا!

ومن بلدّية حيفا، اّلتي لم ُيبرق رئيسها، ياهڤ، بشجب واستنكار 
أبرق  قد  كان  بينما  العرب،  ضّد  املظاهرة  في  الّتحريض  ملظاهر 
ضّد  الغضب»  «يوم  ملظاهرة  واستنكار  بشجب  اإلعالم  لوسائل 
مخّطط «پراڤر»، جاء الّتعقيب الّتالي: «هذه أقلّية متطرّفة، غير 
مقبولة في مدينة حيفا. تدعو بلدّية حيفا ومن يقف على رأسها 
العنصرّية  مظاهر  استئصال  إلى  احليفاوّي  اجلمهور  ياهڤ)  (يونا 
والعنف القامت.. وإّن أّي تعقيب أو تطرّق إضافّي سيصّب في صالح 
العنصرّيني واحملرّضني وسيؤّدي، حتًما، إلى تأجيج األمور وتعميق 

االنقسام وزيادة الكراهَية».
على ما يبدو، إّن تزامن األمطار الغزيرة والرّياح العاتية مع حملة 
في  املشاركة  من  اليهود  الزّوّار  من  كبيرًا  عدًدا  منعت  املقاطعة، 
من  األسبوع،  َطوال  متنعهم،  لم  ولكّنها  األعياد»،  «عيد  ِمهرجان 
العريق،  العربّي  الّنسناس  وادي  حّي  وشوارع  أزّقة  في  الّتجوال 
عن  للوقوف  منهم،  واملتدّينني  األموال  رؤوس  أصحاب  وخصوًصا 
هذا  في  للبيع  املعروضة  والعقارات  والّدور  األرض  قطع  على  قرب 
احلّي؛ لهدف اقتنائها واالستيالء عليها وتهويد احلّي العربّي!! فهل 
في   – احليفاوّي  العربّي  حّينا  القريبة،  الّسنوات  خالل  سيتحّول، 
ظّل تخاذل وسكوت وسبات املؤّسسات ورجال األعمال العرب وتعاون 

ّية عربّية؟!! املنتفعني – إلى حّي يهودّي ذي أقّل
الّتعايش احلقيقّي - أّيها األعزّة - مبنّي على أن يعيش الواحد آالم 
اآلخر، أن يعيش مع اآلخر ال على حساب اآلخر، أن يفهم ويتقّبل 
اآلخر.. الّتعايش احلقيقّي ال يعني أربعة أّيام سنوّية ضمن ِمهرجان 
«عيد األعياد»؛ فحّتى تعايش احلّمص والفول والفالفل - والكنافة 
في أفضل احلاالت - في هذا اِملهرجان امللّون، بات قاب قوسني أو 
أدنى من الّسقوط في الهاوية أمام أّي هزّة خفيفة أو أزمة محتمَلة!

الزّائف  الّتعايش  فمظاهر  وردّية؛  فّقاعة  داخل  نعيش  أن  ميكننا  ال 
سنطالب،  لذا  للجميع..!  الّتعايش» واضحة  في «مدينة  والوهمّي 
القيام  واحلقوقّية  واملجتمعّية  البلدّية  املؤّسسات  جميع  نهار،  ليَل 
بواجباتها، والعمل، مًعا، على حتقيق العدالة واملساواة الّتاّمة في 
جميع مناحي احلياة في هذه املدينة، ألّننا لن نرضى بأقّل من ذلك؛ 
فلرّمبا نصل، حينها، إلى أّول سّلم العيش احلقيقّي مًعا، بعيًدا عن 

الّتعايش الوهمّي، املبنّي على املوت واملقاطعة واالستيالء!!

لوقف  الّسريع  بالتدّخل  وطالبهم  البلدّية  رئيس 
إلى  سيؤّدي  اّلذي  املخّطط  على  املصادقة  عملّية 
إخالء الّسّكان العرب خالل الّسنوات العشر القادمة.

وتوّجه مرَكز «مساواة» إلى د. سهيل أسعد (نائب 
رئيس البلدّية) وإلى أعضاء البلدّية اليهود والعرب، 
ووقف  البلدّية  رئيس  على  املوضوع  طرح  وطالبهم 
بلدّية  عضو  وطلبت  األوان.  فوات  قبل  املخّطط 
حيفا عرين عابدي-زعبي من مكتب رئيس البلدّية        
احمللّية  الّلجنة  على  الّسياح  وادي  موضوع  طرح 

للّتخطيط والبناء.
وقال احملامي سامح عراقي، واّلذي يرافق عائالت وادي 
الّسّياح «هناك َمن يخّطط ضّد املواطنني العرب في 
قسم الهندسة في بلدّية حيفا، وعلى رئيس البلدّية 
فحص ما يحدث في هذا القسم، حيث إّن مشروع 
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في  الّتخطيط  مشاريع  وباقي  الّسّياح،  وادي  إخالء 
العرب.  املواطنني  حاجات  تتجاهل  ّية،  العرب األحياء 
يشمل  أن  حيفا  مثل  مدينة  في  الّتخطيط  على 
الهندسة  قسم  ولكن  واملؤّسسات؛  الّسّكان  وُيشرك 
ويخّطط  العرب  الّسّكان  يتجاهل  حيفا  بلدّية  في 

دون الّتشاور معهم». 
مهندس  أّن  فرح،  جعفر  مساواة  مرَكز  مدير  وأّكد 
بأن  البلدّية  رئيس  من  تعليمات  تلّقى  قد  البلدّية 
أزيد  قبل  والّسّكان  ّية  العرب املؤّسسات  مع  يلتقي 
من أسبوع، ولكّنه يتجاهل هذه الّتعليمات(!!)، ولم 
يلتِق حّتى كتابة هذه الّسطور مع أّي من املؤّسسات 
األملانّية  وحي  الّنسناس  وادي  مخّطط  تتابع  اّلتي 
كمشروع  فقط  يسوَّق  واّلذي  الّسّياح،  وادي  وإخالء 

للمحافظة على بستان اخلّياط!!
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بيني  الّسابق  الوزير  أعلن   ≠ åUHO�ò q�«d*

بيغن خالل مؤمتر صحافّي عقده بعد ظهر أمس 
نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئيس  اخلميس «أّن 
قرّر قبول اقتراحه بوقف التقّدم بخصوص قانون 
«پراڤر» لترتيب االستيطان البدوّي في النقب».

أكثر  النقب  في  البدو  «يعتبر  بيغن:  وأردف 
الفئات حرماًنا في إسرائيل وواجب على احلكومة 
أن تعمل على مساعدتهم لتحسني أوضاعهم.. 
إّن امليزانّية الكبيرة اّلتي تستثمر هناك بإقامة 
حتظى  االجتماعّية  والبرامج  التحتّية  البنى 
بأهمّية كبرى، ولكّن األموال مبفردها ال حتّل املشكلة 
اّلتي تتمّثل بإسكان عشرات ألوف البدو.. لذا 
وثابت». جذري  حّل  إلى  القضية  هذه  حتتاج 

وأّكد بيغن على أّنه ال توجد أغلبّية في صفوف 
احلالي،  بنّصه  القانون  مشروع  تدعم  االئتالف 

وهنالك نوايا إلحداث تغييرات فيه.
وقد ّمت اإلقرار على املُضّي خالل الّسنوات املقبلة 
البلدات  تطوير  إلى  الهادفة  اخلطة  بتطبيق 
وبإيقاف  الّتطبيق،  هيئة  خالل  من  البدوّية 
الّنقاش في الكنيست حول مشروع هذا القانون.

«اجلبهة»  كتلة  (رئيس  بركة  محّمد  وقال 
الّنضال  بأّن  له  بيان  في  الكنيست)  في 
اليقظة  ولكّن  أثمر  قد  «پراڤر»  مخّطط  ضد 
محّذرًا  يستمر،  أن  يجب  والّنضال  مطلوبة 
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اجلماهير  بركة  ا  وحّي هذا  املفرط.  التفاؤل  من 
االقتالع،  مخّطط  ضّد  وتناضل  ناضلت  اّلتي 
والّشعبّية  امليدانية  الّنضاالت  أّن  أثبتت  واّلتي 
في  االستمرار  ا  مطالًب تثمر،  أن  شأنها  من 
العنصرّي. الّتمييز  سياسة  ضّد  الّنضال 

وسائل  على  الّشبابي  احلراك  عّممه  بيان  وفي 
ألّننا  «پراڤر»  قانون  سقط  «لقد  جاء:  اإلعالم، 
الّشوارع  إلى  فنزلنا  بشراسة،  الّتحّدي  ُخضنا 
وتصّدينا بشجاعة لقمع الّشرطة وبطش الّسلطات 
اإلسرائيلّية.. إّن الرّفض العنيد والّشجاع والوَحدة 
ّية،  الشباب احلركات  بني  والتكاتف  الوطنّية، 
املتابعة،  وجلنة  اجلمعّيات،  األحزاب،  املؤّسسات، 
أّدوا إلى إسقاط قانون «پراڤر» وحافظ على 35 
بالعيش  حّقهم  إنسان  ألف  ـ70  ل وحفظ  قرية، 
الكرمي؛ فإسقاط مخّطط «پراڤر» هو إجناز كبير».

هذا واعتبر مرَكز «عدالة» احلدث «إجنازًا مؤسًسا 
في تاريخ املجتمع الِفَلسطينّي داخل إسرائيل.. 
للمجتمع  إجناز  هو  «پراڤر»  مخطط  إسقاط 
الفلسطينّي داخل إسرائيل، وهو محّفز لالستمرار 
من  اجلّدي  وللنضال  واملتفاني  املهنّي  العمل  في 
أجل منع اإلجراءات واملخططات املستمرة إسرائيلًيا 
إخالء  هدم،  مشاريع  وهي  مشروع «پراڤر»،  مبوازاة 
ومصادرة تضعها وتنفذها الّسلطات اإلسرائيلّية 
«پراڤر». مخّطط  عن  خطورًة  تقّل  ال  واّلتي 

للبيع
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

للتفاصيل -استي: 9352028-03, روتي: 03-9352696
ميكن االتصال في ايام االحد – اخلميس بني الساعات : 18:00- 8:00

ruth.eldor@bankleumi.co.il :البريد االلكتروني

يوم  عّممت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

القطرّية  الّلجنة  األخير،  الّسبت 
ّية  العرب احمللّية  الّسلطات  لرؤساء 
وسائل  على  بياًنا  إسرائيل  في 
صحيفة  مكاتب  وصلت  اإلعالم، 
فيه:  جاء  عنه،  نسخة  «حيفا» 
جرايسي  رامز  املهندس  «اعتبر 
لرؤساء  القطرّية  الّلجنة  (رئيس 
ّية)، انتخاب  الّسلطات احمللّية العرب
لرئيس  ا  نائًب أسعد  سهيل  الّدكتور 
للّسكان  هاًما  إجنازًا  حيفا،  بلدّية 
وللجماهير  املدينة  في  العرب 

ّية في البالد عموًما».  العرب
هاتفًيا  اّتصاًال  جرايسي  «وأجرى  البيان:  وتابع 
األولى  املرّة  إّنها  حيث  إّياه،  مهّنًئا  أسعد  بالّدكتور 

 »U ² ½«  s ÒL ¦ð  è Ò¹d DI «  èM− ÒK «
UH O Š  è Ò¹b K ³  Òw Ðd Ž  f O z—  V zU ½

 ÊU L O K Ý q O A O  Æœ g Ò²H*U Ð ¡UH² Šô«

نائب  منصب  عربّي  فيها  يتوّلى  اّلتي 
أن  في  أمله  عن  معرًبا  متفرّغ،  رئيس 
العرب  الّسّكان  مسيرة  من  هذا  يعزّز 
الّتامة،  املساواة  أجل  من  حيفا  في 
العيش  قيم  وتعزيز  واملدنّية،  القومّية 
احلقوق  احترام  على  القائم  املشترك 
ّية  السياسّية واالجتماعّية لألقلّية العرب
مدن  كّل  وفي  حيفا،  في  الفلسطينّية 

الّساحل املشتركة».
«قضايا  أّن  البيان  في  جرايسي  وأّكد 
مدن الّساحل ستبقى حاضرة على جدول 
ّية،  العرب للجماهير  الّتمثيلّية  الهيئات  أعمال 
هذه  باعتبار  العليا،  املتابعة  وجلنة  القطرّية  الّلجنة 
من  بارزًا  ومعلًما  الوطن،  من  عضوًيا  جزًءا  املدن 

معالم بقائها وتطوّرها احلضاري في وطنها».

Ò’U� q�«d*

الّتفتيش  (مرّكز  عيادات  عرسان  املفتش  نّظم 
غنامي  فريد  واملفتش  حيفا)،  لواء  في  العربّي 
ود. ماجد خمرة (رئيس وحدة الّنهوض بالّتعليم 
في  الرسمّية  املدارس  ومديرات  ومديرو  العربّي)، 
باملفّتش  احتفاًء  خاّصة  أمسّية  حيفا،  مدينة 
من  يتقاعد  أن  قرّر  أن  بعد  سليمان  ميشيل 

منصبه، تكرًميا جلهوده وعطائه الال-متناهي.
حيث شكر احلضور املفتش سليمان على عمله 
ومتّيزه   اِملنطقة،  مدارس  في  كمفتش  الدؤوب 

وتفانيه في عمله ومعاملته.
سليمان  د.  به  اُحملتفى  املفّتش  مع  حديث  وفي 
قال: «ال معنى يلّبيه اللسان طائًعا، ويأتيه القلب 
خاضًعا، ويسكبه القلم صائًغا.. أشكركم جميًعا 
عى هذه الّلفتة الكرمية، وأخّص بالّذكر صديقي 
نتباحث  كّنا  حيث  عيادات،  عرسان  األستاذ 
ونتشاور مبختلف األمور بكّل وّد ومحّبة وتفاهم.. 
كما أشكر أخي املفّتش فريد غنامي فهو إنسان 
والّثقافّية».  االجتماعّية  لألمور  ومتفّهم  منفتح 
(مدير  عوّاد  محّمد  األستاذ  سليمان  د.  وشكر 
احلّليصة،  في  احلاج»)  الرّحمن  «عبد  مدرسة 
جهد  من  بذاله  ما  على  عودة  نسرين  واألخت 

ووقت للّتخطيط وإلجناح هذا الّلقاء؛ كما شكر 
جميع املديرات واملديرين على دعمهم ومحّبتهم، 
وخصوًصا شريكة حياته د. نوال سليمان (مديرة 
مدرسة «األخوّة») وحمودي عيسى ورائف عمري 

وأميرة ناصر وسليم عمرّية ومحّمد حلف.
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®

أمس  أّول  مساء  سمع   ≠ åUHO�ò q�«d*

األربعاء، أصوات صافرات اإلنذار في مناطق 
مصادر  وقالت  حيفا..  مدينة  في  مختلفة 
صافرات  عمل  سبب  «إّن  حيفا  مدينة  في 
اإلنذار جاء جرّاء خلل في منظومة الصافرات 

في ِمنطقة خليج حيفا».

 ∫ ÒwMIð qKš V³��

UH O Š w  q L F ð —«c ½ù«  «d U�UH O Š w  q L F ð —«c ½ù«  «d U�
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شرطة  بلسان  الّناطق  عّمم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

صباح  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الّساحل 
األحد من هذا األسبوع، وصلت مكاتب صحيفة 
«حيفا» نسخًة منه، جاء فيه أّنه «ُقرابة الّساعة 
إطالق  ّمت  الّسبت،  أمس  يوم  من  ليًال  العاشرة 
عيارات نارّية على شاّبني من سّكان مدينة حيفا 

°UH O Š w  5 ÐUý v K Ž è Ò¹—U ½  «—U O Ž ‚ö Þ≈
أثناء  في  وذلك  عاًما)،  و35   22) و«عتليت» 

تواجدهما في املدينة».
وأضاف البيان أّنه «لم تذكر أّي تفاصيل ُتذكر 
شرطة  قامت  كما  وقد  الّشابني.  إصابة  حول 
الوصول          لهدف  احلادث  في  حتقيق  بفتح  حيفا 

إلى اجلناة».

مستشفى  إدارة  قرّرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وجه  في  املروحّيات  مهَبط  إغالق  «رمبام» 
العاصفة  بسبب  عليه  تهبط  اّلتي  املروحّيات 
وكذلك  البحر،  شاطئ  من  ولقربه  الّشديدة، 
األمواج  جرفت  وقد  العالية.  لألمواج  تعرّضه 

الّصخور  وبعض  الكبيرة  احلجارة  العاتية 
املوضوعة بجوار املهبط، كما أّن املياه واألوحال 

اّلتي جرفتها املياه، غمرت جزًءا كبيرًا منه.
هدوء  بعد  املهبط  افتتاح  يعاد  أن  املقرّر  ومن 

نسبّي للعاصفة.

 ∫WH	UF�« —«d{√ s� ∫WH	UF�« —«d{√ s�

åÂU ³ —ò w   U ÒO ŠËd *« j ³ N  ‚öſ≈
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مستشفى  أعلن   ≠ åUHO�ò q�«d*

املستشفى  استعداد  عن  «رمبام» 
الّطقس  أحوال  جرّاء  الّطوارئ  حلاالت 
العاصف. وجاء من املستشفى أّنه ّمت 
إلى   4 سن  حّتى  ولًدا   594 إحضار 
غرفة الّطوارئ في الّشتاء املاضي، ما 
بني األشهر تشرين الّثاني وحّتى آذار، 
وكذلك  لها.  تعرّضوا  حوادث  لسبب 
نتيجة اإلصابة باكتواء من الّسخانات 

 W
dž v�≈ «ËdCŠ√ 4 sÝ v Ò²Š «Îb�Ë 594

°2012 ÂUŽ åÂU³�—ò w
 Δ—«uD�«

الّسوائل  أو  املختلفة  الّتدفئة  ووسائل 
هذا  وغيره.  الّساخن  املاء  أو  كالّشاي 
في  اخلاطئ  االستخدام  جانب  إلى 
لدرء  األهل  يعطيها  اّلتي  األدوية 

الّنزالت البردّية واإلنفلونزا.
البالغني  عدد  كان  ثانية  ناحية  ومن 
لذات  املستشفى  إلى  احضروا  اّلذين 
األسباب ونتيجة وقوع احلوادث حوالي 
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®   .2000 شخص
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عقد أّول أمس األربعاء، مببادرة من جمعّية الّتطوير 
تشاورّي  لقاء  مقرّها،  وفي  حيفا  في  االجتماعّي 
في  واملرّبني  واملعاجلني  االختصاصّيني  من  عدًدا  ضّم 
على  الوقوف  أجل  من  التعّلمّي،  الُعسر  قضايا 
وكيفّية  ّية  العرب مدارسنا  في  الّظاهرة  انتشار  مدى 
طّالبنا  لدى  الّتعّلمّي  الُعسر  مشاكل  مع  الّتعامل 
القضية  هذه  على  االنكشاف  إمكانّيات  هي  وما 
في املدارس بني املرّبني ومع األهالي، نظرًا ملا يواجهه 
الطّالب وأولياء األمور من عوائق نتيجة عدم الّتنّبه 

والوعي الكافي لها.
افتتح الّلقاء مدير عام جمعّية الّتطوير االجتماعّي 
األستاذ حسني اغبارّية، اّلذي رّحب باملشاركني شاكرًا 
إّياهم جتاوبهم مع دعوة اجلمعّية، التي تدأب على 
متابعة قضايا الّتعليم العربّي في حيفا، إلى جانب 
املهام األخرى اّلتي تقوم بها، ونوّه اغبارّية إلى أّن هذا 
الّلقاء يأتي على أثر مسح االحتياجات اّلتي نّفذتها 
اجلمعّية، مؤّخرًا، وفي أعقاب توّجه العديد من أولياء 
األمور من املدارس املختلفة لطلب االستشارة واإلرشاد 
الّلغة  ومشاكل  الّتعّلمّي  بالُعسر  تتعّلق  بقضايا 

اّلتي يعانيها أبناؤهم.
محّمد،  الّشيخ  عبور  ية  املرّب الّلقاء  وأدارت 
أّن  إلى  أشارت  اّلتي  تعّلمي  عسر  اختصاصّية 
في  الّطّالب  مع  تربوّية  مشاكل  تواجه  املدارس 
في  تراجع  إلى  تؤّدي  اّلتي  الّتعّلمّي  الُعسر  قضّية 

الّتحصيل لديهم.
وشارك احلضور في مناقشة املوضوع من كاّفة جوانبه، 
والّنطق  الّلغة  مثل  به،  أخرى  قضايا  ارتباط  وكذلك 

وفرط احلركة وعدم الّتركيز لدى الّطّالب. وأّكد معالج 
الّلغة والّنطق حّمودي أبو رقبة على ضرورة الفحص 
املبكر لدى الّطّالب، ومن ناحية أخرى توعية األهل 
واملعّلمني لهذا اجلانب. كما نوّهت اختصاصّية الّلغة 
وضرورة  املركزّي  األهل  دور  إلى  دكور  روان  والّنطق 
أبناءهم   متّس  اّلتي  القضّية  هذه  إلى  توعيتهم 

بشكل مباشر.
هذا وخلص الّلقاء إلى وضع تصوّر لكيفّية متابعة 
الهيئات  أعمال  جدول  على  ووضعه  املوضوع 
مع  بالّتعاون  الّطّالب  أمور  أولياء  وجلان  الّتدريسّية 
واملعاجلني  واالختصاصّيني  والبلدّية  املعارف  وزارة 
الّطّالب  تدعيم  لهدف  املوضوع،  هذا  في  املهنّيني 
تعليمهم  يواصلوا  لكي  املشكلة  من  يعانون  اّلذين 
ومن  طبيعّي  بشكل  العالي  والّتعليم  املدارس  في 

دون عوائق.
وفي حديث مع اختصاصّية الُعسر الّتعّلمّي ومرشدة 
ّية املربية عبور الّشيخ محمد بعد اللقاء  الّلغة العرب
يشغل  الّتعّلمّي  الُعسر  موضوع  قائلة: «إّن  عّقبت 
واالختصاصّيني.  املعلمني  األهل،  من  كثيرين  بال 
املواضيع  من  الكثير  بداخله  يشمل  ألّنه  وذلك 
والعناوين غير الواضحة متاًما، من ناحية صعوبات 
تعلمّية أو صعوبات سلوكّية وحسّية. إّنه موضوع 
واسع وشائك وعلينا أن نهتم بتوعية اجلمهور العام 

لهذا املوضوع وخصائصه.»
واّتفق احلضور، في نهاية االجتماع، على الّلقاء مرّة 
أخرى، في أواسط شهر كانون الّثاني القادم، ملواصلة 
مدروسة  عمل  خّطة  ووضع  الّظاهرة،  في  الّتباحث 

للتعامل مع هذه القضّية.
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في أعقاب اخلبر اّلذي ُنشر على الّصفحة 12 من 
ُعنوان:  حتت  «حيفا»،  صحيفة  من  األخير  العدد 
«مخّطط توسيع شارع اجلبل بحّلة جديدة»؛ وصلنا 
الّتعقيب الّتالي من أحد سّكان مفرق اجلبل/احلريري 

شكري عّبود.. نورده كما وصلنا:
وحتّية  سالم  الغرّاء..  «حيفا»  جريدة  في  «الّسادة 
وبعد، أرجو نشر رّدي مشكورين على ما ُنشر في 
ما  لتطوير  البلدّية  مشروع  حول  الغرّاء  جريدتكم 
توسيع  العجم «هپارسيم».. «مخّطط  بحي  ُسّمي 

شارع اجلبل بحّلة جديدة».
«من جديد نستبشر خيرًا من بلدّية حيفا مببادرتها 
للتجّمع  احملاذية  املنطقة  تطوير  في  العمل  ملتابعة 

حيفا  بلدّية  أطلقت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األحد  يوم  البريد،  سلطة  في  الّطوابع  ووحدة 
ا  ـً خاّص ا  ـً بريدّي طابًعا  األسبوع،  هذا  من 
يحمل شعار مهرجان «عيد األعياد»، اّلذي 

ا في حيفا. ـً ينّظم سنوّي
قاعة  في  نّظم  اّلذي  االحتفال  في  وشارك 
حيفا  بلدّية  رئيس  البلدّية،  االجتماعات 
احملامي يونا ياهڤ، رئيس الهيئة اإلدارّية في 
سلطة البريد حازي تسايغ، مدير وحدة الّطوابع 
حّي  جلنة  رئيس  رتسون،  يارون  البريد  في 
وادي الّنسناس ڤكتور حّجار، ورئيس الهيئة 
اإلدارّية في «بيت الكرمة» حّمودي عيسى.

ويحمل الّطابع البريدّي اّلذي صّممته ليمور 
پيرتس - سامية، صورة لثالثة رموز «عيد 

الّنور  معجزة  (رمز  الّشمعدان  األعياد»:  
يسوع  والدة  (رمز  امليالد  شجرة  واحلرّية)؛ 
املسيح «نور العالم»)؛ فانوس رمضان (رمز 
الّنور في شهر رمضان)، حيث يهيمن على 
الّطابع  ثمن  ويبلغ  الّنور..  عنصر  جميعها 

البريدّي 3 شواقل و10 أغورات.
««عيد  ياهڤ:  يونا  قال  املناسبة،  ولهذه 
تطلقه  اّلذي  الوحيد  العيد  هو  األعياد» 
حاجة  العيد  هذا  ويعتبر  املدينة،  وحتّدده 
وجودّية ملكان يحّقق الّسالم بني جميع فئات 
وأضاف:  أعوام».   110 نحو  منذ  سّكانه، 
«إّن هذا الّطابع املُذهل داللة على أّن «عيد 
األعياد» هو تقليد، ونأمل أن يستمّر خالل 

ـ110 أعوام قادمة». ال

åœU O Ž_« b O Žò ? Ð ’U š ÒÍb ¹d Ð l ÐU Þ —«b�≈
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العربّي وادي الّنسناس. ومن جديد نفاَجأ باالعتراض 
املجّدد جلمعّية الّتطوير االجتماعّي، وكأّنها جمعّية 

«ال-تطوير».
واملهتّمون  الّسّكان  بعض  يجتمع  أن  «جميل 
مشروع  مع  الّتماشي  سبل  لبحث  و«املتضرّرون» 
حيفا.  أحياء  بني  مهّم  عربّي  حّي  لتطوير  البلدّية 
إّمنا ما هو ليس جميًال أو مقبوًال أن يكون االجتماع 
لهدف االعتراض على الّتطوير فقط(!) باّدعاء أّنه: ال 
يحافظ على الّتراث العربّي؛ يضّر ببعض الّسّكان؛ 
إلى  اجلبل  شارع  حتويل  لهدف  البيوت  بعض  يهدم 
عدم  وإليه؛  الكرمل  من  للمسافرين  رئيسّي  شارع 
إبالغ الّسّكان وعدم مشاركة اجلمهور باّتخاذ القرار، 

وما إلى ذلك..!!
الّتراث  هو  وما  تتحّدثون؟!!  تراث  أّي  عن  «بدايًة 
فالبيوت  الّنسناس؟!  وادي  حّي  في  املوجود  العربّي 
آيلة للّسقوط على رؤوس سّكانها.. الّشوارع الّضّيقة 
دخوله  يصَعب  اّلذي  احلّي،  هذا  في  املختنقة  واألزّقة 
بسّيارات الّسّكان أو يستحيل ملركبات الّنظافة أو 
عند  دخوله  اإلسعاف  سّيارات  أو  البضائع  شاحنات 
اخلانقة  الّسير  أزمة  على  عالوًة  والّضرورة؛  احلاجة 

واّلتي ليس لها شبيه في أحياء حيفا. 
«من طبع اإلنسان أن يعارض وأّال يتقّبل أي تغيير، 
عليه  معتاد  هو  ما  على  اإلبقاء  بطبيعته  ومييل 
والّتماشي معه. ولكن أال ترون - ونحن نعيش في 
القرن الواحد والعشرين - أّن منطقة وادي الّنسناس 
واألحياء احمليطة بها ما زالت تذّكرنا بسنوات ما قبل 
اخلدمات،  أفضل  وبتقدمي  بالّتطوير  نطالب  ـ48؟!  ال
وفي املقابل مننعها ونرفضها ونبكي عليها ومنها. 
وأّي تطوير وحتديث قد ال يؤذي بعض الّسكان، ولكن 
اخلاّصة،  القليلة  األضرار  على  يغلب  العام  الّصالح 

اّلتي قد تصيب البعض.
«وكّل متضرّر سيتّم هدم بيته القدمي بسبب تنفيذ 
أن   - القانون  وبحسب   - احلق  كّل  فله  املشروع، 
ال  بديل  سكن  أو  مالّي  تعويض  على  إّما  يحصل 
يقّل مساحًة عّما ميلكه، مع بعض اإلضافة كتعويض 
اخلوري  شارع  في  األوالد  أرى  أّني  كما  احلاجة.  لدى 
بيوتهم  من  مقربة  على  ويلهون  يلعبون  ومحيطه 
على  األوالد  بقّية  سيعتاد  ولذلك  للّشارع،  املالصقة 
الّلعب مبحاذاة الّشارع في حال حدث الّتطوّر والّتغيير!!

سيحّل  رئيسي  شارع  إلى  اجلبل  شارع  حتويل  «إّن 
أزمات الّسير اخلانقة في هذه املنطقة بالّذات، ألّنها 
عبارة عن عنق زجاجة. وإذا ّمت توسيع الّشارع إلى 
أربع مسارات مع بعض الّتسهيالت التي سيحدثها 
امتداد شارع اخلوري باّجتاه شارع اللنبي، سيقّلل ذلك 
ملركبات  الوقت  يحن  ألم  االزدحامات؟!  بعض  من 
الّتنظيف دخول شوارعنا جلمع الّنفايات وإراحتنا من 
ارة إسعاف لم  نتانة الروائح الكريهة؟! ألم تصادفوا سّي
تستطيع من دخول احلّي إلسعاف محتاج أو مريض؟! 
أال تعيشون وتشعرون بأزمة وصول البضائع للمتاجر 
عدم  جرّاء  بيته  يرّمم  ملن  البناء  مواد  أو  واألسواق 
إمكانّية دخول الّشاحنات بشكل سهل إلى احلّي؟!!
ملجرد  واالنفتاح  الّتطوير  نعارض  أن  علينا  «ملاذا 
على  املتضرّرين  غالبّية  أّن  العلم  مع  االعتراض!!! 
علم مسّبق بإمكانّية اقتناء منزلهم أو هدمهم مقابل 

تعويض مادّي أو سكن بديل.
«كان ميكنني أن اتفّهم االعتراض لو كان موّجًها إلى 
أعضاء البلدّية - وخاّصًة العرب منهم - اّلذين لم 
أو  عليهم،  عرضه  لدى  أهمّية  أّي  املوضوع  يعيروا 
باإلبالغ   - عليهم  وحّقنا   - حّقهم  استعمال  عدم 

لو  اعتراضاتكم  سأتفّهم/أتقّبل  كنت  املشروع..  عن 
إعطاء  عدم  على  لالعتراض  واجتمعتم  سبق  أنكم 
واّلذي  الّنسناس،  وادي  حّي  لسّكان  سَكن  قروض 
في  سكن  دور  بامتالك  شبابنا  أمام  املجال  يعيق 
احلّي.. كنت سأتفّهم/أتقّبل اعتراضاتكم لو اهتممتم 
باالعتراض على مناقصة لبيع قطعة أرض في حّي 
حيفا  لبلدّية  باملرصاد  وووقفتم  الّنسناس  وادي 
كما   - العام  للّصالح  مصادرتها  بعدم  مطالبينها 
تصادر أمالك األوقاف املسيحّية والعجمّية، وغيرها 
- مع العلم أّن سّكان احلّي ال ميلكون األموال القتناء 
أّي عقار، واملشتري سيكون حتًما من خارج احلّي أو 

من ذوي رؤوس األموال من تل أبيب. 
البلدّية  على  نفرض  أن  واجبنا  من  بل  حّقنا،  «من 
حّقنا  من  املتضرّرين.  وتعويض  وإرضاء  الّتداول 
ّية،   بالعرب مناقصة  نشر  لعدم  البلدّية  ولوم  معاتبة 
مبرّرًة  والعبرّية،  ّية  بالعرب يافطات  نصبت  أّنها  مع 
حّق االعتراض ألّي من املتضرّرين. ومن حّقنا مطالبة 
البلدّية حتديد مّدة زمنّية للبدء تنفيذ املشروع وانتهاء 
العمل فيه، مع الّتأكيد على أقل أضرار ممكنة خالل 

تنفيذ هذا العمل. 
«ليس من حّقنا أن مننع تطوير املنطقة واحلّي لهدف 
حّتى  العامة،  وللمصلحة  الّسكان  رفاهّية  حتسني 
أو  عاداتنا  تغيير  حساب  على  أحياًنا  جاء  لو 
منهج معيشتنا، أو ملجرّد قّلة قليلة ستشعر بأّنها 

متضرّرة جًدا وقد ُتهضم حقوقها.
«سبق جلمعّية الّتطوير وبعض املتضرّرين أن عارضوا 
تروا  أال  حينه..!  في  عارضتكم  وأنا  األّول،  املشروع 
شارع  في  الواقع  القسم  تنفيذ  بعد  أعينكم -  بأّم 
«عني دور» بني شارع «همچينيم»/أللنبي - التطوّر 
والتحّسن اّلذي يشرح الّصدر؟! فال ميكننا أن نعترض 

بعد ملجرّد االعتراض!!
ود   اتي: شكري نعيم عّب مع حتّي
شارع احلريري – حيفا»
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ا، يوم اجلُمعة األخير  ـً *åUHO�ò q�«d ≠ افتتح رسمّي

في قاعة «بيت الكرمة» (املرَكز العربّي - اليهودّي)، 
ـ 20؛ وذلك بحضور رئيس  مهرجان «عيد األعياد» ال
بلدّية حيفا احملامي يونا ياهڤ، قنصل فرنسا في 
أبو  وليم  األب  الهيجاء،  أبو  رشاد  الّشيخ  حيفا، 
شقارة، الراب داڤيد أبو حتسيرة، د. جوشواع لينكولن 
وسفراء  العاملّية)،  ّية  البهائ للجالية  العام  (األمني 
وشخصّيات سياسّية واجتماعّية من اخلارج والبالد.

اّلذي  األعياد»،  «عيد  مهرجان  افتتاح  وحمل  هذا 
عرموش  سامية  ّية  العرب بالّلغة  عرافته  توّلت 
العربّي)،  للمجتمع  حيفا  بلدّية  بلسان  (الّناطقة 
في  األعياد»  «عيد  يبّثها  اّلتي  الّتسامح  رسالة 
بالعيد  االحتفال  حول  بأسره،  والعالم  ككل،  الّدولة 
بتعرّف  والّثقافة،  الفّن  خالل  ومن  الديانات،  لكاّفة 

 20 ? « åœU O Ž_« b O Žò ÊUłd N  ÕU² ² «

اآلخر وفهم روايته بعمق.
وقال آساف رون (مدير عام مؤّسسة «بيت الكرمة») 
باألمر  ليس  حيفا  في  يجري  «ما  كلمته:  في 
العادّي، فقد تخّطى ذلك بكثير، كون وجود أشخاص 
وبلدّية يستثمرون مبا هو غير مألوف وهو الّتعايش 
مشّدًدا  واحد»،  بلد  في  والّطوائف  األديان  كاّفة  بني 
إلى  األعياد»  إعادة «عيد  أهمّية  على  كلمته  في 
وادي الّنسناس من خالل املعارض الفنّية كونه املكان 
األنسب واحلقيقّي اّلذي ميّثل الّتعايش في إسرائيل!!   
في  ياهڤ  يونا  احملامي  حيفا  بلدّية  رئيس  وأشار 
كلمته إلى ما قاله الّشيخ رشاد أبو الهيجاء (إمام 
مسجد اجلرينة، ومأذون حيفا الّشرعي) حول أهمّية 
غرس قيم الّتعايش والّتسامح منذ الصغر ألطفالنا 
وترّبى  اعتاد  كيفما  ينمو  اإلنسان  ألّن  املنازل،  في 

عليه في سن السابعة.. «رسالتنا واحدة وهي للدولة 
برمتها والعالم أجمع بأّن حيفا مدينة للجميع مع 

اختالف أديانها وطوائفها، وهذا ما ميّيزها». 
مهّنًئا  كلمته  في  شقارة  أبو  وليم  األب  وحتّدث 
قائًال:  باألعياد  واليهود  املسيحّيني  املسلمني، 
«حيفا، وحّي وادي الّنسناس حتديًدا، واّلذي ترعرعرت 
كافة  بني  الّسلمّي  الّتعايش  ميّثل  مكاًنا  كان  فيه 
برمتها  تشّكل  حيفا  وأحياء  والطوائف..  األديان 
منوذًجا للّتعايش بني املسلمني، املسيحّيني واليهود، 

وستبقى كذلك». 
«لتكن  بكلمته:  حتسيرة  أبو  داڤيد  الراب  وقال 

أّي  وليس  حيفا  في  اجلامعة  هي  الّتعايش  رسالة 
رسالة أخرى بعيدة عن القيم اإلنسانّية».

وقال الّشيخ رشاد أبو الهيجاء: «يجب غرس قيم 
لننشئ  اطفالنا  نفوس  في  الّصغر  منذ  الّتسامح 
جيًال جديًدا مبنّي على قيم ومبادئ الّدين احلقيقة. 
ألهمّية  تأتي  احلدث  هذا  في  باملشاركة  رسالتنا  إّن 
العمل على إحقاق املساواة الّتامة بني كاّفة األديان 
والّطوائف في البالد».                                                                                    
قاعات  إلى  االفتتاح  بعد  احلضور  وانتقل  هذا 
حيث  واملثّقفني  الفّنانني  من  نخبة  مبشاركة  املعارض 

ّمت افتتاح املعارض الرئيسة.
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من  لفيف  وبحضور  خاّصة،  وميالدّية  احتفالية  أجواء  في 
األصدقاء واملعارف والعائلة، افتتح يوم االثنني من هذا األسبوع، 
جديد  صالون  حيفا،  في   11 (هچيفن)  الكرمة  شارع  في 
للتجميل حتت اسم «ديفرنت ستايل»، لصاحبتيه: رندة صادر 

ورنا أبو رحمون.
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الّسنوّي،  الّطالب  يوم  بإحياء  املدارس  عادة  على   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا بالفّعالّيات والّنشاطات الّال- ـً ّي زًا غن أقامت مدرسة «الكرمل» يوًما ممّي
منهجّية  وذات طابع خاص يستهدف زرع قيم هاّمة وضرورّية في األجيال.
ومن هذه الفعاليات «بناء برج» يهدف حلّث الّطالب على التحّلي بروح 
الدراسّي  العام  وأّن  سّيما  ال  اآلخر،  وتقّبل  اجلماعّي،  والعمل  املبادرة 

اجلاري هو عام «اآلخر هو األنا». 
ّية أثارت احلماس  كما قّدم الّشاب احليفاوّي والء سبيت فقرة تراثّية غنائ
ّية عّبرت عن فرحتها من خالل املشاركة  الّشديد، مرافًقا بحلقات طالب

بالرّقص والّدبكات والهتافات.
ثّم شاركت كّشافة رعّية مار لويس املارونّية في عرض على وقع أغاٍن 

زًا. ًيا ممّي شعبّية وتراتيل ميالدّية أضفت مناًخا احتفال
كما شاركت جميع الّصفوف بعرض بازارات متنوّعة هدفت إلى تنمية 
هدايا  شراء  لهدف  األموال  جمع  في  واملساهمة  واملشاركة  الّتعاون  روح 
وتقدميها ملؤّسسات مختلفة؛ واختتم اليوم بفقرة رياضّية كانت حسًما 

ألسبوع رياضّي حافل باملنافسات بني الّصفوف املختلفة.

  åè d ~ «ò è Ý—b  »ö Þ
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مدرسة  من  العاشر  الّصف  طّالب  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الطّبي  للمرَكز  تعليمّية  بزيارة  الّنامية،  العلمّية  «الكرمة» 
للّسنة  املنّفذ  ّي»  «الطّب الّتعليمّي  برناَمجهم  ضمن  «رمبام» 

الّثانية على الّتوالي، بالّتعاون مع املرَكز الّطبي «رمبام».
على  وتعرّفوا  الهضمّي،  اجلهاز  أمراض  قسم  الّطّالب  زار  وقد 
طاقمه وأسلوب عمله؛ كما استمعوا إلى محاضرة حول أمراض 
اجلهاز الهضمي تطرّقت إلى القرحة والّسرطان، ووقفوا عن قرب 

على األجهزة املستخدمة في الفحوصات املختلفة.
في  تنّظم  تعليمّية  زيارات  سلسلة  ضمن  الزيارة  هذه   وتأتي 
املرَكز الطّبي «رمبام»، حيث إّن مواضيع الزّيارات الّتعليمّية 

مختارة بعناية لتتالَءم مع مضامني وزارة الّتربية والّتعليم.
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ّمت  املعّلم،  بدور  وتقديرًا  إمياًنا   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مؤّخرًا تنظيم حفل بهيج ملناسبة «يوم املعّلم»، في 
وذلك  الرسمّية،  الّنامية  العلمّية  «الكرمة»  مدرسة 

مبشاركة الهيئة الّتدريسّية، وأولياء األمور.
أولياء  قّدمها  عديدة ومتنوّعة  وتضّمن احلفل فقرات 
كمساهمة  الّثالث  األولى  احلصص  خالل  األمور 
تكرميّية منهم، لدور املعلم في تنشئة جيل املستقبل.

وجبات  إعداد  على  الصفّية  الفّعالّيات  وشملت 

 åè d ~ «ò è Ý—b  w  åÜ ÒK F *« ãu ¹ò

فنّية  ورشات  الّشعبّية،  احللوّيات  صحّية،  إفطار 
املجاالت  بشّتى  محاضرات  إلقاء  رياضّية،  وحلقات 
الّتكنولوجيا  العاّمة،  الّصحة  الصحّية،  كالّتغذية 
العديد  وغيرها  القانون،  حافة،  الصِّ أهمّية  العليا، 

من املوضوعات اّلتي يختص بها أولياء األمور.
ما القى استحسان وتفاعل املعّلمني، اّلذين أعربوا 
عن رضاهم الّتام من مشاركة األهالي، اّلتي من شأنها 
تذويت القيم الّتربوّية الّساعية إلى تعزيز مكانة املعّلم.

 å…u š_«ò w zU ÒM « ÍœU ÒM «
…—U Ðd Ð è ¹ ÒbI « b O F Ð qH² × ¹

*åUHO�ò q�«d ≠ احتفل الّنادي النسائي في 

مرَكز «األخوّة» اجلماهيرّي في مدينة حيفا، بعيد 
االحتفالّي،  الّلقاء  شمل  حيث  بربارة،  القّديسة 
وطقوسه،  العيد  حول  تاريخّية  محاضرة  على 
إلى جانب االستماع إلى ترانيم وتراتيل خاّصة 
أكلة  األعضاء  بعض  رت  حضَّ ثّم  من  بالعيد، 

البربارة اخلاّصة.
وقد ذكرت سعاد شحادة (مديرة املرَكز اجلماهيرّي 
القّديسة  عيد  ملناسبة  االحتفال  بأّن  «األخوة») 
الّثابت  األسبوعّي  البرنامج  من  جزء  هو  بربارة 
مواضيع  خالله  من  يطرح  واّلذي  للّنادي، 
معلوماتّية،  قانونّية،  صحّية،  اجتماعّية، 

دينّية، وغيرها.
رغم  لالنتباه،  ملفًتا  كان  احلضور  بأن  وأشارت 

اجلو القارس اّلذي لم مينعهّن من املشاركة، وإن دّل 
ذلك فعلى التزام الّنساء جتاه احللقة االجتماعّية 

ًيا لهّن. اّلتي غدت مبثابة بيًتا ثان
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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 åU ½√ u ¼ d šü«ò
*åUHO�ò q�«d ≠ قام جزء من طّالب الّصف العاشر واحلادي عشر في 

لدار  بزيارة  األخير،  االثنني  يوم  واإلبداع،  للفنون  الكرمل»  «چميناسيا 
ّية «اآلخر هو أنا»، مبرافقة  املسنني (العجزة) «نوف هچيفن»، ضمن فّعال
ية الّصف العاشر جميلة نصير - نّصار، ومعّلمة الفنون املسرحّية  مرّب

في املدرسة لنا زريق - ّحلام.
وخالل هذا الّلقاء ّمت التعّلم ضمن حوار شائق وممتع حول الّتربية والّتعليم 
العاملة  املسّنني  دار  مديرة  الّلقاء  افتتحت  وقد  الّتواصل.  وأهمّية 
واملرّبيات،  بالّطالب  ورّحبت  شكرت  أن  بعد  ليڤي،  إستي  االجتكاعّية 
عاّم،  بشكل  الّتربوّي  العمل  يثري  أن  شأنه  من  األجيال  «لقاء  قائلًة: 
ويضيف إلى األجيال الّشابة مجاًال للتعرّف عن قرب على جتارب اآلخرين 
ومناذج للّتربية اّلتي كانت مّتبعة في حينه». وأضافت: «هذه فرصة أمام 
الّطّالب األعزّاء للتعرّف عن قرب على حكايات مألى باحلكم والّتربية».
هذا وشارك الّطالب بأسئلة حول آراء املسّنني بالّتربية والّتعليم مبنظورها 
احلالي، كما أبدوا آرائهم حول دور املعلم واملدرسة في حياتهم اليومّية.. 
مشروع «اآلخر هو أنا» يفتح املجال أمام الّطّالب للتعرّف على حكمة 

احلياة وذكريات وجتربة اآلخر.
وقال الّطّالب لقد أضاء أمامنا هذا الّلقاء شموع احلّب والّتضامن مع اآلخر، 
اّلذي هو نحن. وفي نهاية الّلقاء قام الّطالب بإهداء املسّنني عّدة هدايا، 
من ضمنها صورة تذكارّية حوت بداخلها صورًا صغيرة ملعرض «حيفا 
الكرمل»  «چميناسيا  في  واإلعالم  حافة  الصِّ فرع  لطّالب  بعيوني» 

للفنون واإلبداع.

Ÿ«bÐù«Ë  ÊuMHK�  åq�dJ�«  UOÝUMOLÇò  w
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والطقس  الّشديدة  األمطار  رغم   ≠ åUHO�ò q�«d*

في  «الكروان»  جوقة  أصوات  صدحت  العاصف، 
األرثوذكسّية،  املعمدان  يوّحنا  القّديس  كنيسة 
قام  ميالدّية،  أمسّية  في  األخير،  الّسبت  مساء 
الّلجنة  استضافت  حيث  الكنيسة  جلنة  بتنظيمها 
جوقة «الكروان» املوسيقّية من قرية إعبّلني بقيادة 

املايسترو نبيه عوّاد اخلوري.
وفرقة  املوسيقّية  اجلوقة  األمسّية  افتتحت  وقد 
القرب الّتابعة لسرّية كّشافة القّديس يوحّنا املعمدان 
استقبال  ّمت  ميالدّية.  أنغام  وعلى  األرثوذكسّية 

 Õb B ð åÊ«Ëd ~ «ò è uł
è ÒO Ö–uŁ—_« è O M~ « w

ا وشاّبة  ـً أعضاء جوقة «الكروان» املؤّلفة من 50 شاّب
املوسيقى  يدرسون  اّلذين  إعبّلني،  قرية  من  ا  تقريًب
في معهد «الكروان» في القرية. حيث رّحب رئيس 
وشكرهم  باحلضور  خشيبون  جريس  الكنيسة  جلنة 
كما  السّيئة،  اجلوّية  األحوال  رغم  املشاركة  على 
رّحب باجلوقة ومديرها وتضرّع إلى الّطفل يسوع وأّمه 

العذراء أن ميأل القلوب باحملّبة والّسالم.
عّدة  اخلاّصة  األمسّية  خالل  جوقة «الكروان»  قّدمت 
عوّاد،   نبيه  للمايسترو  خاّص  بتوزيع  فيروزّية  أغاٍن 
وآلة  الپيانو  على  العزف  مبرافقة  ميالدّية  وأغاٍن 

أّن  بالّذكر  وجدير  والّساكسوفون.  والكمان  القانون 
فاز  خليل  أمين  الصاعد  املطرب  اجلوقة  أعضاء  أحد 
بعدد  اجلوقة  تنعم  كما   ،«2013 «عرڤزيون  بلقب 

من األصوات الواعدة.
دميتريوس  األب  قّدم  امليالدّية  األمسّية  نهاية  وفي 

ملدير  وتقدير  شكر  شهادة  خشيبون  وجريس  سمرا 
ثّم  ومن  عوّاد،  نبيه  املايسترو  «الكروان»  جوقة 
واملشروبات  الّتضييفات  الكنيسة  جلنة  قّدمت 
حيث  األحمر  والنبيذ  العيد  وشوكوالطة  اخلفيفة 

تبادل احلضور املعايدات.

*åUHO�ò q�«d ≠ انطلق يوم الّثالثاء من هذا األسبوع، في جامعة 

حيفا، مشروع الّتوجيه األكادميّي، اّلذي تشرف عليه كتلة «ِاقرأ» 
بلقاء افتتاحّي جمع املرشدين والّطّالب اّلذين تسّجلوا للمشروع.

افتتح الّلقاء بتالوة آليات من القرآن الكرمي، تالها الّطالب خليل 
عكري، ثّم كانت الكلمة ملسؤول «ِاقرأ» في جامعة حيفا الّطالب 
متابعة  في  دور «ِاقرأ»  عن  حتّدث  حيث  نصيب،  خطيب  محّمد 
الّطالب العربّي في اجلامعات وسعيها الّدائم في مساعدته لتخّطي 

العقبات اّلتي تواجهه.
بعدها كانت الكلمة الرئيسة ملرّكزات املشروع، حيث عرّفت خاللها 
الّطالبة صابرين أبو راس باملشروع، كمشروع إرشادّي وتوجيه أكادميّي 
يستهدف طّالب الّسنة األولى في غالبّية التخّصصات األكادميّية 
ملساعدة طّالب متمّيزين في الّلقب األكادميّي (األّول أو الّثاني)، حيث 

 q~A Ð  ”«b Ôð   è ÒO ÝU Ý_«  ÊU ½ù«  ‚u I Š
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اليوم  هذا  «في  جاء:  «مساواة»  مرَكز  من  وصلنا  بيان  في   ≠ åUHO�ò q�«d*

حقوق  حلماية  العام  مدار  على  ونعمل  نسعى  وحيث  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
اإلنسان وحقوق املواطن العربّي في البالد من املخالفات املستمرة ألبسط احلقوق، 
وفق  وذلك  الّسنوات.  عشرات  مدار  وعلى  منهجّي  بشكل  وُتداس  تخالف  واّلتي 
بذلك  مخالفًة  إسرائيل  حكومة  تنّفذها  اّلتي  واملخّططات  احلكومّية  الّسياسات 
احلكومّية  املخّططات  إّن  بنفسها.  تسّنها  اّلتي  القوانني  وحّتى  ّية  الدول املواثيق 
مئات  مصادرة  خالله  من  احلكومة  تبغي  واّلذي  الّنقب،  في  پراڤر  مخّطط  مثل 
ألوف الدومنات من أصحاب األرض األصلّيني أهلنا في الّنقب، والّسيطرة على ما 
حلقوق  الفّظة  واخلروقات  املمارسات  وكذلك  األرض  على  ّية  عرب ملكّية  من  تبّقى 
وذلك  الّسياسات،  هذه  ضّد  رأيه  عن  للّتعبير  يخرج  من  ضّد  واملواطن،  اإلنسان 
خالل  ومن  رأيهم،  عن  الّتعبير  في  حّقهم  ممارسة  من  ومنعهم  املواطنني  لترهيب 
ّية الّترهيبّية.هذه املمارسات اّلتي ال تتوّقف  تقييد حرّياتهم باالعتقاالت العشوائ
واّلتي متارَس باألساس ضّد اإلنسان الِفَلسطينّي في البالد وفي األراضي احملتّلة، 
حيث ُيداس احلّق في احلياة واحلرّية من خالل الّسجن اإلدارّي للِفَلسطينّيني رجاًال 
ونساًء، وكذلك األطفال. إّن هذه املمارسات غير الّشرعّية  لألسف تأخذ شرعّيتها 
عن  بالّسكوت  أو  املباشرة  باملوافقة  إّما  وذلك  البالد،  في  الواسع  اجلمهور  من 
اخلروقات الفّظة حلقوق اإلنسان األساسّية. نحن ندعو اجلمهور العربّي في البالد 
بعدم الوقوف صامتني إزاء املمارسات واملخّططات اّلتي متارسها هذه احلكومة ضّد 
اجلمهور  وندعو  كأفراد  وكذلك  أقلّية  كمجموعة  البالد  في  الِفَلسطينّية  األقلّية 
هذه  ضّد  بالوقوف  الّدولة  في  اإلثنّية  املجموعات  جميع  من  اليهود  املواطنني  من 
املمارسات اّلتي تدوس حقوق اإلنسان، وذلك بالّتضامن مع األقلّية الِفَلسطينّية 
ومع شعبنا الِفَلسطينّي الرازح حتت االحتالل. وتوّجهنا ونتوّجه للمجتمع الّدولي 
كّل  مع  تتناقض  اّلتي  املمارسات  هذه  ووقف  شعبنا  أبناء  جانب  إلى  بالوقوف 
الوقوف  وعدم  إسرائيل  عليها  وّقعت  اّلتي  ّية  الدول واالتفاقّيات  ّية  الدول املواثيق 
موقف املتفرّج والتوّقف عن االزدواجّية األخالقّية وذلك بالّضغط على مّتخذي القرار 
األساسّية». اإلنسان  حلقوق  املنافية  املُمنهجة  السياسة  عن  بالّتوقف  البالد  في 
يذكر أّن طاقم مرَكز «مساواة» ينشط هذه الفترة بالّذات من خالل محاضرات وندوات 
ّية واليهودّية وبالّتنسيق مع  لرفع الّتوعية حلقوق اإلنسان، وذلك في املدارس العرب
ّية ومجموعات مبادرة مختلفة، وذلك باإلضافة الستمرار العمل  مجموعات شباب

في املرافعة من أجل حقوق اإلنسان واملواطن في البالد.

 Òw 1œUÖ_« tOłu Ò² « ŸËd A0 oK DMð UH O Š å√d «ò

تتّم الّلقاءات بني املرشدين والّطّالب خالل األيام الدراسّية في 
اجلامعة، بالّتنسيق بني الّطالب واملرشد. وخالل الّلقاءات يقّدم 
املرشد لطّالبه الدعم الّنفسانّي، واملساعدة األكادميّية في فهم 
ّية الّتامة في سنوات دراسته  املواد، إلكساب الّطالب االستقالل
القادمة، وإكسابه اآللّيات اّلتي تساعده على املدى البعيد. 
كما يقوم املشروع بتقدمي املساعدة للّطالب ذوي االحتياجات 
املساعدة  وتقدمي  املناسب  املرشد  توفير  خالل  من  اخلاّصة 
والّنفسانّي. واالجتماعّي  التعليمّي  الّصعيد  على  لهم 

دعاء فقرا، اّلتي اسهبت في  ومن ثّم حتّدثت املرّكزة الطالبة 
حديثها عن األمور الّتقنّية اخلاّصة باملشروع، كااللتزام في الوقت 
وهي أحد األسس اّلتي يرتكز عليها املشروع. وشّددت على 
تنسيق األوقات بني املرشدين والّطالب مبا يتناسب مع الّطرفني.
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ربيع ّجنار، واحد من عشرات املقاولني العرب العاملني في حيفا، اّلذين 
يقّدمون خبرتهم املعمارّية لسكان حيفا.

ربيع ّجنار، من مواليد شفاعمرو، يبلغ من العمر 48 عاًما، متزوج 
الّثانوّية  ّية  االبتدائ دراسته  أنهى  وكارين.  ميرا  موران،  ألمير،  وأب 
الّتطبيقّية  الهندسة  معهد  في  دورات  بعّدة  والتحق  شفاعمرو،  في 
بالبناء  تتعّلق  مجاالت  في  دراسته  إلمتام  حيفا  في  («الّتخنيون») 
مهنّية  بكل  البناء  أعمال  ميارس  األعمال.  وإدارة  الّتحتية  والُبنية 

وحرفّية منذ 15 عاًما، كمهنة اكتسبها من والده.

التقينا بربيع ّجنار في إحدى ورشات العمل التي يديرها في أنحاء 
حيفا، وهو يزاول مهنة البناء اّلتي اكتسبها عن والده املرحوم شحادة 
ّجنار، اّلذي عمل مقاوًال في كّل من حيفا وشفاعمرو طيلة عشرات 
الّسنني. وكان ربيع يعمل مع والده، اّلذي درّبه على أصول العمل في 
مقاوالت البناء، فنشأ وهو يحّب هذا املجال من العمل، ألّنه اعتبر كّل 

مقاولة يتوالها مبثابة الّتحّدي اّلذي يجب أن يحّل معضلته. 
طرحنا أمام ربيع مجموعة من األسئلة اّلتي أجاب عنها بكّل صراحة واهتمام.

ناء هو  ب بادر إلى الّذهن في عمل مقاول ال - أّول ما يت

 U
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األعمال الّشاقة التي يجب تنفيذها بحذافير الرّخصة 
اّلتي أعدها املهندس. إلى أّي مدى هذا صحيح؟

املهندس  يرسمه  مبا  تبدأ  عموًما  البناء  أعمال  أّن  ندرك  أن  يجب 
ويصّممه، ثّم مسألة احلصول على الّتراخيص املطلوبة من البلدّية. 
الورق  على  املرسومة  اخلريطة  ليحّول  العمل  املقاول  يتسّلم  وبعدها 
إلى واقع ملموس ومحسوس. واحلائط اّلذي رسمه املهندس بجرّة قلم 
يتحّول إلى بناء راسخ متني، وجتسيد فعلّي يطّبق على أرض الواقع. 
والّتحضير  للخريطة،  الّصحيحة  بالقراَءة  تكمن  األمر  في  واحلكمة 
الالزم لذلك، وتطبيقها مبا يتالَءم مع ما ورد فيها. وهناك عّدة عوامل 
أخرى تدخل في مجال البناء، كاحلديد واإلسمنت وسائر العناصر اّلتي 
ويأخذه  يراعيه  أن  املقاول  على  يجب  هذا  كّل  البناء.  في  تستخدم 

بعني االعتبار.

شبه  املقاول  من  جتعل  قد  اخلرائط  قراءة  مسألة   -
مهندس.. أليس كذلك؟

هو  واملقاول  واملساحات،  احلسابات  مبوجب  يرسم  فاملهندس  صحيح؛ 
اّلذي ُيترجم اخلريطة من حتت يد املهندس، فإذا لم يعرف املقاول قراَءة 
اخلريطة فكيف سيترجمها إلى الواقع؟ كما أّن املقاول هو اّلذي يواجه 
الّتحّديات  يضع  وهذا  اخلريطة،  وتنفيذ  تطبيق  في  الفعلّي  العمل 
أمامه لكي يحّل كّل عقبة ويتغّلب على كّل عائق في سبيل تطبيق 
اخلريطة. وإذا ظهرت صخرة أثناء حفر األساس للمبنى يجب معاجلة 
املوضوع، وإذا ُكسر أنبوب املياه القدمي املدفون حتت األرض أو املمدود 
خاّصة،  عناية  إلى  يحتاج  فهذا  تصليحه،  يتّم  اّلذي  احلائط  في 

ومعرفة تاّمة مبعاجلته.

متواصًال  حتّدًيا  يعتبر  املقاول  عمل  أّن  يعني  أهذا   -
لتنفيذ اخلريطة؟

وشاًقا،  قاسًيا  يكون  فأحياًنا  وجزر،  مّد  بني  عادًة  الّتحدي  يظهر 
العمل،  أثناء  ا  ـً يومّي نواجهه  ما  وهذا  وطيًعا.  سهًال  يكون  وأحياًنا 
وترى العّمال واملهنّيني في كّل ورشة يحاولون تطبيق اخلريطة بأدّق 
وهذا  عملهم،  أثناء  الّصعبة  املتطّلبات  على  ويتغّلبون  الّتفاصيل، 
واملواد  األدوات  يحضر  اّلذي  هو  فاملقاول  املقاول.  وإرشاد  بإشراف 

املطلوبة للقيام بالعمل.

راخيص للمواطنني،  بلدّية ومنح الّت - نأتي إلى دور ال
األخيرة  اآلونة  في  تتساهل  بلدّية  ال أّن  تالحظ  فهل 

ناء؟ ب مبنح تراخيص ال
سياسة  مبوجب  جاَءت  البناء  تراخيص  مبنح  التسهيالت  أّن  يبدو 
احملمّية  الغرف  أو  املالجئ  بناء  على  الّسّكان  لتشجيع  حكومّية 
بعد  وخاّصًة  اآلمنة،  أو  احملّكمة  الغرف  نسّميها  اّلتي  أو  والواقية 
منزله  شرفة  بتوسيع  يرغب  َمن  أّن  احلكومة  أعلنت   2006 حرب 
لذلك  ترخيص  بطلب  الّتقّدم  ميكنه  بيته  في  خاّص  ملجأ  بناء  أو 
الّسّكان  من  كبيرة  أعداًدا  أّن  نالحظ  أصبحنا  وهكذا  البلدّية.  إلى 
البناء  أعمال  جند  وأخذنا  الّتراخيص،  هذه  على  للحصول  يتوّجهون 
تظهر هنا وهناك، وازدادت ورشات البناء والّترميمات والّتحسينات 
ّية، وأقيم العديد من املالجئ اخلاّصة اّلتي حتوّلت إلى غرف عادّية  املنزل

في املنازل، ولكن مبواصفات املالجئ.
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- وهل لك أن حتّدثنا عن مشروع «تاما 38» (תמ"א 
38)؟

الّتخطيط  حلظة  من  املبادر/املقاول  يتبّناه   «38 «تاما  مشروع  إّن 
وحّتى إنهاء أعمال الّصيانة والّترميم في املبنى القدمي. يتّم ضمن 
تكليف  دون  من  بأكملها  والبناية  الّدار  وحتديث  ترميم  املشروع  هذا 
الّسّكان بدفع أّي مبلغ مادّي مقابل ذلك؛ شريطة أن «يتنازل» سّكان 
البناية عن الّسقف للمبادر/املقاول اّلذي ميكنه استغالله لبناء طابقني 
مثًال. ويهدف هذا املشروع إلى حتسني البنايات وفي الوقت ذاته يعطي 
للمقاول إمكانّية االستفادة من سطح البناية بعد البناء اإلضافّي عن 
طريق تأجير أو بيع واستغالل الغرف اإلضافّية، حيث ميكن بناء أربع 
شقق على الّسطح واستغاللها. وضمن هذا املشروع يتّم حتسني البناية 
مترًا   24 مبساحة  ساكن  لكّل  شرفة  بناء  وإمكانّية  آمنة  غرفة  وبناء 
وإضافة  املدخل  وحتسني  األرضّية،  الهزّات  ضّد  املبنى  وتقوية  ا،  تقريًب
مصعد وجتميل املبنى وحتديثه ليبدو جديًدا فاخرًا.. ولكن كّل ذلك لن 

يتّم دون موافقة جميع الّساكنني وتنازلهم عن سطح البناية.

- وهل نّفذت مشروًعا كهذا «تاما 38» في حيفا؟
نعم.. لقد عملت على هذا املشروع في عدد من البنايات في ِمنطقة 
مرتفعة  البيوت  أسعار  الكرمل  منطقة  ففي  حيفا.  في  الكرمل 
ا تنفيذ مثل هذا املشروع في  ا؛ إذ يصعب على املقاول غالًب ـً ّي نسب
األحياء الفقيرة والبنايات اآليلة للّسقوط ألّن املصاريف حينها ستفوق 

بكثير األرباح من وراء تنفيذ هذا املشروع.

فال  الّتكاليف؟  باهظة  ناء  ب ال أعمال  أّن  ترى  أال   -
تستطيع العائلة العادّية أن تتحّملها؟

القضّية غير مرتبطة باملقاولني، بل هي أثمان املواد األساسّية وأسعار 
احلاجّيات اّلتي قد ال تكّلف كثيرًا كّل منها على حدة، ولكن عندما 
جتتمع كّلها مًعا يبدو ثمنها باهًظا. ولذا يستعّد صاحب العمل من 
البناء،  بعملّية  يقوم  لكي  منزله  في  والّتحضيرات  ّية  املال الّناحية 
وهنا نحن نتفّهم صاحب العمل باإلسراع في إجنازه بأقرب وقت وأخّف 
الّتكاليف، وأفضل األعمال. يهّمنا أوًّال وقبل كّل شيء راحة صاحب 
العمل، رضاه عّما نفعل؛ فبالّتالي هو اّلذي سيتمّتع بالبناء اجلديد، 
وهو اّلذي سيبقى حتت سقفه، أّما املقاول وسائر املهنّيني فهم اليوم 
هنا وغًدا ينتقلون هناك، وبعده إلى مكان آخر وورشة أخرى. وأجمل 
ما أشعر به هو حلظة تسليم العمل الّنهائي لصاحب العمل، اّلذي 
حينها  فأشعر  العافية»،  «يعطيك  لي  ويقول  ُمبتسًما  يصافحني 

باالكتفاء الّذاتي والّسعادة اّلتي ال توصف.

- هذا يعني أّن إنهاء الورشة هي أجمل الّلحظات؟
ال، فما أجمل أن نبدأ بالعمل كاحلفر في األرض، ونحن ال نعلم ما 
ستؤول إليه األمور، بل نرى في مخّيلتنا ونتصوّر العمل شبه حقيقة 
على األرض، فهذه متعة بحّد ذاتها، واالستمرار في العمل كأّنك ترى 

ابنك يكبر من مرحلة إلى مرحلة حّتى يصبح راشًدا وقادرًا وبالًغا، 
وسائر مراحل العمل اّلتي تتوالى حّتى تبلغ نهايتها.

- ما هي مواصفات الغرفة اآلمنة أو امللجأ املنزلي؟
لقد وضعت اجلبهة الداخلّية مواصفات الغرفة اآلمنة وعلى املهندسني 
واملقاولني تطبيق هذه املواصفات، وعدا عن الّتسهيالت اّلتي وضعتها 
البلدّية مبنح الّتراخيص للبناء، فيجب أن يكون سمك حائط الغرفة 
30 سم من اإلسمنت املسّلح باحلديد الّصلب، وأن تكون مساحتها 

نحو 12 مترًا مرّبًعا، وفي مدخلها باب فوالذّي ونافذة فوالذّية 22 
ملم، تزن حوالي 250 كغم، إضافًة إلى الّنافذة الزجاجّية اُحملَكمة، 
وتتساهل  شيكل.  آالف   8 على  ثمنها  يزيد  اّلتي  الهواء  ومصفاة 
على  بالبناء  تسمح  بحيث  امللجأ  لهذا  البناء  رخصة  مبنح  البلدّية 
حدود اجليران حّتى النقطة صفر فيما بينهم، طبًعا مبوافقة اجليران، 
وإّال سيتم تقدمي اخلريطة إلى جلان االعتراض والّلجان الفرعّية لها، 

وغير ذلك من اللجان.

- ما هي كلمتك للجمهور؟ خاّصة إزاء هذا الّطقس 
العاصف؟

الّطقس العاصف قد يعيق العمل خارج الورشة، ولكن هناك أعمال 
أخرى نقوم بها داخل الورشة، فال نبالي بالعواصف. وأّما كلمتي إلى 
اجلمهور، وهو جمهور أصحاب العمل اّلذين يريدون تنفيذ أعمالهم 
على أكمل وجه، أرجو أن يتفّحصوا، ويتمّحصوا ويستفسروا عن هذا 

املقاول أو ذاك، عن هذا املهندس أو ذاك لكي يختاروا األفضل لتنفيذ 
برنامج العمل، ويختاروا من يستطيع أن يفي بوعوده جتاه مواعيد 
إنهاء العمل، فال يغرنا هذا املظهر أو ذاك املنظر، أو هذا املقاول أو 

سّيارته أو منزله، بل يجب أن ننظر إلى عمله وإلى مواعيده.

- شكًرا جزيًال.. 
عفوًا، وكّل عام وأنتم بخير.                
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظم الّنادي الّثقافّي في املجلس املّلي األرثوذكسّي 

في حيفا، مساء اخلميس (5/12/2013)، أمسّية ثقافّية تكرميّية 
للكاتب عفيف شليوط. 

افتتحت األمسّية وتوّلت عرافتها املمّثلة روضة سليمان، فاستعرضت 
ّية  ّية والفنّية، في افتتاحّية فنّية أدب مسيرة الكاتب احملتفى به األدب

ممّيزة، فرضت أجواًء خاّصة على مدار األمسّية. 
مسرحّية  حول  مداخلة  فقّدم  عمل،  اسكندر  واملؤرّخ  الكاتب  حتّدث  ثم 
هي  ما  ُمشيرًا  املسرحّية،  شليوط  عفيف  كتابة  في  الواحد  الفصل 
ممّيزات املسرحّية ذات الفصل الواحد، وكيف جنح الكاتب اُحملتفى به في 
اته ذات الفصل الواحد. ثّم اختار اسكندر عمل  توظيفها في مسرحّي
الواحد،  الفصل  ذات  شليوط  الكاتب  مسرحّيات  إحدى  «السنسلة»، 
في  أساسّي  مببدأ  عمل -  كلمة  في  ورد  ما  حسب  التزمت -  واّلتي 
القضايا  تعّدد  ألّن  واحدة،  قضّية  معاجلة  وهو  الواحد  الفصل  مسرحّية 
في مثل هذا الّنوع من املسرحّيات يؤّدي إلى إخفاق املسرحّية. واملوضوع 
هو الّصراع بني املصلحة العاّمة واملصلحة الّذاتّية، بني اإلثرة واإليثار، بني 

الّتضحية من أجل املجتمع وبني األنانّية الكريهة.
ّية  كما أشار عمل في مداخلته إلى أّنه برزت في املسرحّية أساليب فّن
عديدة أوصلت الكاتب إلى هدفه من هذه املسرحّية كاملونولوج الّداخلي؛ 
«فقد أعطى للّشخصّية املسرحّية املهندس أن تعّبر عّما في أعماقها 
داخل  يدور  اّلذي  الّصراع  إليصال  ماّسة  حاجة  هناك  كانت  إذ  بحرّّية، 

الّشخصّية وازدياد حّدته كّلما اقتربت ساعة احلسم».   
موضوع  مداخلتها  في  متناولًة  جبارين،  نبيهة  األديبة  حتّدثت  بعده 
أسلوب كتابة القصص القصيرة لدى الكاتب عفيف شليوط، متوّقفة 
قّصته  في  إّنه «تطرّق  فقالت  ذكور»،  قّصة «عالم  عند  خاص  بشكل 
تلك إلى موضوع يدغدغ احلكمة واملنطق في أقوال وأفعال وسلوكّيات 
مجتمعنا العربّي بالّذات، ولعّله كذلك في مختلف املجتمعات األخرى 
األصيل،  العربّي  مجتمعنا  ففي  واإلناث.  الّذكور  موضوع  وهو  أيًضا، 
كان  ولو  مصيب  والرجل  مصيبة،  كانت  ولو  مصيبة  األنثى  تكون 
الّتأنيث  تاء  إلغاء  إّال  قّصته  في  أمامه  حٍلّ  من  كان  فما  مصيبة. 
ّية، حّتى أصبحت كّل األسماء مذّكرة، مبا فيها الّلغة  من لغتنا العرب
ّية نفسها، حيث أصبحت «اّللغي العربّي»، وهذا أيًضا من األسهم  العرب
الّصائبة في زماننا في اّللغي واّللغو العربّي. ولكن عندما اقترب جنس 
اإلنسان من االنقراض، (هنالك دعا آدم ربه) فخلق له األنثى «حوّاء» 

لتتجّدد احلياة، وبطبيعة احلال ُألغي قرار املجّمع الّلغوي.
صحيفة «احلديث»)،  حترير  (رئيس  ركن  أبو  فهيم  الكاتب  حتّدث  ثّم 
متطرًّقا في مداخلته ملسرحّية «مبوت إذا مبوت» للكاتب عفيف شليوط، 
العامّية  الّلغتني:  اعتمد  املسرحّية  هذه  في  الكاتب  أّن  إلى  ُمشيرًا 
للواقع  ُمطابًقا  جاء  فاحلوار  ناجح،  بتناغم  بينهما  فدمج  والفصحى، 
بالّلغة احملكّية والوصف والّتوضيح جاء بلغة فصيحة سهلة قريبة من 
العامّية أو ما يسّمونه الّلغة الوسطى». وأضاف: «في نصوص عفيف 
اّلذي  هو  عفيف  داخل  في  األديب  املؤّلف  أّن  نشعر  املسرحّية  شليوط 
كتب الّنص، وحّدد فكرته، ولكّن املخرج والفّنان املمّثل في داخله من جهة 
أخرى، هو اّلذي حّدد أحداث املسرحّية وحركات املمّثلني، وفرض تصوّره 

لتحقيق الّنص على خشبة املسرح».
املسرحّية،  كتاباته  في  للرّموز  شليوط  استخدام  إلى  فهيم  أشار  كما 
ففي مسرحّية «مبوت إذا مبوت» هنالك رمز واضح يجعل من الرّئيس 
سلطة القيادة املتزّمتة املتكّبرة املستبّدة بالّشعب، ويضع الّشاب رمزًا 
إلى الّشعب البسيط الغلبان. وكذلك يستعمل رموزًا ثانوّية، فالقهوة 
لدى هذا الّشعب هي احلقيقة، واحلقيقة اّلتي يصوّرها الكاتب مرّة ومن 
هذا املنطلق ميكن أن نفّسر قول الرئيس في املسرحّية: هنالك قضّية 
في غاية األهمّية واخلطورة.. تصوّر؟! تصوّر يا أستاذ أّن القهوة اليوم 
كان ناقصها سّكر.. أي نعم، القهوة كان ناقصها سّكر (فترة صمت)  

احلقيقة ُمرّة، ولكن على كّل واحد في هذا البلد أن يكشف أوراقه.
ّية ومقاطع مسرحّية من قبل الكاتب  تخّلل األمسّية تقدمي قراءات أدب
اُحملتفى به عفيف شليوط، كما حاورته الفّنانة روضة سليمان وجمهور 
املستقبلّية  مشاريعه  حول  خاللها  شليوط  حتّدث  حيث  احلاضرين، 
ومشاركته األخيرة في مهرجان ثقافّي فّني في رومانيا، وشكر القّيمني 

على تنظيم هذه األمسّية.
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احليفاويتان  املدربتان  األخير،  اجلُمعة  يوم  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

نانسي نعمة ورشا بدران - حجير لقاًء رياضًيا خاًصا، هو األّول من 
نوعه في حيفا؛ حضرته العديد من النساء والصبايا؛ وذلك  في قاعة 
املرَكز اجلماهيرّي «شيزاف»، لهدف التعرّف واالشتراك في متارين البوكوا.

وفي حديث مع املدربة رشا قالت: إّن رياضة البوكوا انتشرت في أنحاء 
مختلفة من العالم؛ وهي مزج بني «املالكمة» والرّقص اإلفريقّي، ومبنّية 
وأضافت:  الّصاخبة.  املوسيقى  مبصاحبة  الّالعبات  أقدام  حتريك  على 
أنا سعيدة جًدا على إقبال املشتركات اّللواتي اشتركن واندمجن في 

التمارين بشكل ملفت ورائع.
الرياضة  عن  فعرّفت  نعمة  نانسي  واملدرّبة  الّتغذية  ّية  أخصائ أّما 
بالقول: إّن كلمة «بوكوا» تتأّلف من مقطعني: (بو) من كلمة املالكمة 
باإلنچليزّية (بوكسينچ)، و(كوا) وتعني (الكويتو) وهو اسم يطلق على 
رقص إفريقّي خاّص. وأضافت أّن البرناَمج بدأ العمل به في الواليات 
األمريكّية  املّتحدة، ومن ثّم انتقل إلى أوروپا، وها هو اآلن في حيفا.
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املناعة هي اجلهاز الّدفاعّي األساسّي عن جسم 
لتقوية  اإلنسان  يحتاج  الّشتاء  وفي  اإلنسان؛ 
البرودة  أمام  صّد  حائط  ليكون  املناعي  اجلهاز 

والڤيروسات  ّية  الهوائ والتّيارات 
املسّببة لإلنفلونزا ونزالت البرد.

املشروبات  أفضل  سأستعرض 
اجلهاز  تدعم  اّلتي  واملأكوالت 
إلى  باإلضافة  وتقوّيه،  املناعّي 
وفوائد  احلرارة،  درجة  تخفيض 
للّسعال  وعالج  التنّفسي  للجهاز 

والرّبو، وغيرها من احلاالت.

• الَكركديه: مقوٍّ لعضلة القلب 
الّشرايني،  لتصّلب  ومانع  واملعدة 
وقاتل  والعطش  للحموضة  ومانع 

ومفيد  واحلرارة،  للّضغط  وخافض  للبكتيريا، 
ملّني  وهو  والّسل،  الّشعبي  الرّبو  حاالت  في 
خفيف. ولكن ال تكثر منه الحتوائه على نسبة 
منه  ولالستفادة  األكساالت؛  أمالح  من  عالية 

في خفض ضغط الّدم يجب نقعه ثّم تبريده.
الّسعال  ويسّكن  البلغم  يطرد  ينسون:  ال  •
فيطرد  الهضمي،  للجهاز  مفيد  وهو  والرّبو، 
عمل  ويقوّي  األطفال،  مغَص  ويهّدئ  الغازات 
يضعف  وال  واملبايض،  والكلى  والّطحال  الكبد 
القدرة اجلنسّية كما هو شائع عنه. ويدّر الطمث 
الّصداع  ويخّفف  الغدد  وينشط  آالمه  ويسكن 

والّدوار، ويفّتت احلصى. 
وهو  واملرارة،  للكبد  منّشط  العرقسوس:   •
يخفض  والرّبو.  اجلاّف  الّسعال  حالة  في  مفيد 
ومفيد  للجراثيم  ومضاّد  العطش،  ومينع  احلرارة 

في بّحة الّصوت. 
وُمزيل  للهضم  منّشط  الهندي:  الّتمر   •
للحموضة، ومينع العطش ويخفض احلرارة، ومينع 

القيء والغثيان، ويهّدئ من التهاب احللق. 
• الّنعناع: يقوّي املعدة والكبد والپنكرياس 
الديدان  ويطرد  للّشهية،  فاحت  وهو  والقلب. 
والغازات، ويقّلل من املغص وألم الّطمث، وضيق 
والّلثة،  البلعوم  والتهابات  والّصداع،  التّنفس 
والّسخونة  الغثيان  ومينع  املرارة،  حصوة  وألم 

ويوقف القيء.
ويخّفض  القلب  يقوّى  األخضر:  الّشاي   •
العمل  ويسّهل  البول،  ويدّر  الكولسترول، 

الّذهنّي والعضلّي، ويعمل على حرق الّدهون.
الفاسد  الّطعام  يقاوم  يمون:  الّل عصير   •
ويقوّي الّلثة والهضم، ويفتح الّشهية ويدّر البول 
ويخفض احلرارة، ويذيب الّدهون وينّظم الّضغط، 

الّشرايني  وتصّلب  الپروستاتا  من أمراض  ويقي 
والّصداع والّدوالي وحّب الّشباب، ويسّكن الدوار 
ويقهر  األمعاء،  وطفيلّيات  ميكروبات  ويقتل 
ويزيل  والبقع  للّنَمش  مضاّد  أّنه  كما  الّسمنة، 

صفرة األسنان.
يزيل  اخلّروب:  مشروب   •
عالج  في  ويفيد  احلموضة 
اإلسهال،  ويعالج  الدوسنتاريا، 
ويسّكن  الرّضع،  لدى  وخاّصًة 
احلرارة  ويخفض  والرّبو،  املغص 
مفيد  أّنه  كما  الديدان،  ويطرد 

ملرضى الّسّكري. 
يطرد  بابوجن:  ال مشروب   •
ويسّكن  الهضم  وينّشط  الغازات 
الهضمي،  اجلهاز  التهابات 
وخافض  املبايض،  وآالم  والّسعال 
للحرارة وينّشط الكلى. وجلمالك، 
فهو يزيل تراكم الّدهون على البشرة الّدهنّية، 
موضعًيا  اجلفون  تورّم  إزالة  في  يساعد  كما 
أكياس  صورة  في  لوجهك  استخدامه  (ميكنك 

الكاموميل أو البابوجن).
الّنوم  على  يساعد  املردقوش:  مشروب   •
والبلغم،  الغازات  ويطرد  األرق  ومينع  الهادئ 
ملّني  الّشهّية.  ويفتح  والرّبو،  الّسعال  ويسّكن 
والّضغط،  الّطمث  وينّظم  للمغص،  ومسّكن 
للجروح  جّيد  مطّهر  وهو  األعصاب.  ويهّدئ 

واألكزميا موضعًيا، وهو مفيد ملشاكل الّشعر. 
ا  ـً يومّي منه  صغيرة  ملعقة  برَكة:  ال ة  حّب  •

تبني جهاز مناعّي ال مثيل له.
• الّزجنييل: يحرّر الّسموم العالقة في اجلسم، 
ويحّسن الهضم، ويخّفف احلرارة والغثيان، وهو 
مشروب ساحر له العديد من الفوائد في مواجهة 

الّسمنة والّسرطان وغيرهما.
للبول  مدرٍّ  الّناعم:  الّشعير  مشروب   •
ومنّشط للكبد، ويخّفض الّسّكر وينقص الوزن 
والّضغط والّدهون. ويقي من اجللطة ويقوّي املعدة 
احلصى  ويفّتت  األذن،  التهاب  ويزيل  واملناعة، 

ومينح اإلحساس بالّشبع.
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فيها  نعيد  لياٍل  ثالث  «هي   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّتاريخي  عبقها  الّتاريخّي  بسوقها  القدمية  للبلدة 
وبعض أمجادها، فيستعيد الّشفاعمريون ذكرياتهم 
اجلميلة»، بروح هذه الكلمات يواصل كهنة كنائس 
شفاعمرو، ترافقهم مجموعة من الّشباب املتطوّعني 
أواخر  امليالدّية»،  شفاعمرو  ـ«ليالي  ل حتضيراتهم 
أّول/ديسمبر  كانون   21 حّتى   19) املقبل  األسبوع 
اجلاري) اّلتي تنّظمه، ألّول مرّة في شفاعمرو، «كنائس 
شفاعمرو» في الّسوق القدمي واِملنطقة احملاذية له، إذ 
ّمت تزيينهما بزينة امليالد املجيد وإنارتهما على نحٍو 

أعاد لهما بعًضا من بهجة املاضي.
أهالي  عموم  إلى  رسالتهم  في  املنّظمون  ويقول 
شفاعمرو واِملنطقة إّن الهدف الرّئيس من هذا الّنشاط 
األّول منذ فقَد الّسوق مرَكزّيته، هو «استعادة ذكريات 
قلوب  في  نابضة  حّية  زالت  ما  اّلتي  القدمية  البلدة 
الزمن  غبار  عنه  نفضوا  اّلذين  والّشباب  الّشيب 
في  يسري  احلاضر  فعاد  اخلشبية  أبوابه  وفتحوا 

شرايينه ليعيد له احلياة». 
«ستفوح  قليلة  أّيام  بعد  أّنه  إلى  املنّظمون  ويشير 
من الّسوق رائحة الّطابون والزّيت والزّعتر والكستناء 
الباعة  أصوات  وستصدح  العيد،  وحلويات  والقهوة 
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كّل  الّصغيرة..  أكواخهم  إلى  نظرة  منكم  لتسلب 
بحضوركم  إّال  يكتمل  ولن  هنا،  ينتظركم  شيء 

وأصواتكم وضحكاتكم». 
الّدكاكني  فتح  على  الثالث  الّليالي  تقتصر  وال 
القدمية واألكشاك لبيع املنَتجات املختلفة (سوڤينير 
إّمنا  وغيرها)  وساندويتشات  وألعاب  وإكسسوارات 
تشمل فّعالّيات متنوّعة للكبار والّصغار على حّد 
القدمية  األسقفّية  املدرسة  ساحة  ستشهد  إذ  سواء، 
مختلفة  فّعالّيات  الّثالثة  األيام  من  يوم  كّل  عصر 
فّنانني  مبشاركة  يوم،  كّل  ساعتني  ملّدة  لألطفال 

معروفني. 
سيتّم  ليلة  كّل  من  املتأّخرة  املساء  ساعات  وفي 
جوقة  مبشاركة  الكنيسة  في  «كونسيرت»  تنظيم 
في  املوسيقى»  بيت  و«كونسرڤتوار  «البعث»، 

شفاعمرو، والفّنانة روزان خوري. 
امليالدّية  لّليالي  الرّسمي  غير  االفتتاح  وسيكون 
الفّنانة  مبشاركة  اجلاري)   18) القادم  األربعاء  مساء 
الذي  الرّسمي  االفتتاح  يكون  أن  على  خوري،  رنا 
دعا إليه رئيس بلدّية شفاعمرو املرّبي أمني عنبتاوي 
وأعضاء البلدّية وعدد من وجهاء املدينة، عصر يوم 

اخلميس (19 اجلاري).
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بعد أن عّم الفساد العالم نتيجة إميان الّشعوب بالقوّة واملال على أّنها 
مصدر احلياة واملوت، ونّصبوا أنفسهم آلهًة على شعوبهم، وأرغموهم 
للخضوع إلى إراداتهم في كّل شيء، ال بل راحوا يجعلون من الّتعذيب 
واإلجرام آلًة يتلّذذون من خاللها في قتل البشر وفي إرضاء آلهتهم، 
آلهة القوّة واملال واجلمال والّشهوة... وبعد أن بلغ صراخ هؤالء املظلومني 
إلى الّله داعينه لكي يخّلصهم من الّظلم واالستعباد، أرسل الله من 
ضاللهم،  عن  يعودوا  لكي  للبشر  وحتذيراٍت  يَم  تعال األنبياء  خالل 
مفاهيم  يناقضون  أّنهم  العتقادهم  يقتلونهم،  بل  ال  يأبَون،  فكانوا 
على  ٌة  ّي جل نبوءٌة  ظهرت  اجلّمة  املظالم  هذه  وسط  اخلاّصة.  أديانهم 
لسان الّنبّي أشعيا اّلذي قال معلًنا: «ها إّن العذراء حتبل وتلد ابًنا 
وتدعو اسمه عّمانوئيل»، أي «الّله معنا». فهو اّلذي سُيخّلصنا من 
خطايانا، وُيعيد لإلنسان كرامته ويحّل عن يده الّسالم بني الّشعوب. 

فراح الّشعب آنذاك كّله يهّيئ لهذا املجيء كلُّ واحٍد على طريقته.
لكّن العذراء مرمي هّيأت لهذا املجيء بطريقٍة مختلفة. فأخذت ُتصّلي، 
ٍة طاهرة، خالية من األنانّية،  وبقلب منفتح وروح متواضعة، ونفس نقّي
داعيًة الّله أن يحّقق وعده ويخّلص العالم. لذلك استحّقت أن يختارها 
ُيعّد من خاللها خلالٍص إنسانّي وروحّي وضميرّي،  الله شريكًة معه، ل
ُيعيد به لإلنسان كرامته وللعالم العدل والّسالم، عبر تغيير املفاهيم 

البشرّية اّلتي سادت العالم آنذاك. 
لكّن الّسؤال اّلذي يحّير الكثيرين اليوم من مؤمنني مسيحّيني أو 
وبدون  عذراء  من  الّله  ابن  يتجّسد  أن  ميكن  كيف  مسيحّيني:  غير 
زواج؟ وملاذا لم َيحُضر بنفسه إلى العالم وهو القادر على أن يتجّلى 
مبختلف الوسائل؟ إّن الكتاب املقّدس يؤّكد لنا أّن كالم الله ال يزول 
وال يتبّدل، وما يصنعه الله ال يغّيره بسهولة، بل يحترم خليقته، 
الّسلطان  أواله  لذلك  ومثاله.  صورته  على  هو  اّلذي  اإلنسان  خاّصة 
له  بالّنسبة  املدّلل  االبن  فهو  عليها،  وما  األرض  على  يتسّلط  أن 
وهو اّلذي يستحّق كّل شيء ليكون سعيًدا، فوهبه كّل شيء. لكّن 
مع  صراٍع  في  وأدخلهما  وحواء  آدم  عبر  اإلنسان  في  دخل  الّشيطان 
الّشيطان  سلطة  حتت  وسقطوا  الله  إرادة  فخالفوا  والّضمير  الّصدق 
اّلذي أصبح يتالعب بهم من خالل الّشهوة والكبرياء، ومن بعدهما 
في نسلهما، بحيث بلغ فيهم (نسلهما) احلقد والبغض إلى أن يقتل 
األخ أخيه كما فعل قايني بهابيل. فماذا نريد من الّله أن يفعل، هل 
نريد منه أن يقتل ابنه وهو األب؟ هل ميكن له أن يخطأ ويعمل حتت 
طرقنا،  غير  الله  طرق  ألّن  مقبول،  غير  هذا  ال  شرًّا؟  الّشيطان  إرادة 
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قربان اخلالص الدائم، نرفعه في كّل قّداس تكفيرًا عّنا وعن خطايانا، 
وجتديًدا للعهد اّلذي لم يعد الّشيطان قادرًا على إلغائه؛ فاملغفرة هي 
قوّة الّله وبها نغلب دائًما حيل الّشيطان. لقد عّلمنا مبيالده وحياته 

وموته كيف نغلب الّشيطان.
املتكّبرين  جبروت  حّطم  بسيطة،  مغارة  في  عذراء  من  ميالده 
امللوك  هؤالء  لعروش  هيبة  كّل  وأسقط  واملنبوذين،  املنسحقني  ورفع 
والّسالطني، فهو امللك احلقيقّي اّلذي ميلك إلى األبد وبيده سلطة املوت 

واحلياة، وهو اّلذي سيدين األمم يوم احلشر، وهذا ما يؤّكد إلوهّيته.
لقد تنازل حّتى اإلمنحاء عن كّل شيء مادّي وزمنّي، ميكن للّشيطان 
أن يستعمله وسيلة، وعّلمنا أّال نرد الّشر بالّشر، فهذه هي وسائل 
فكّل  واحلّق،  والعدل  والبّر  الّسالم  العالم  ليمنح  جاء  لقد  الّشيطان. 
بار  إلى  فاسد  شرّير  من  وقلبه  عقله  فينقلب  يتغّير،  به  يؤمن  َمن 
مسامح، وهكذا سيعّم العدل واحلّق في كّل األمم. فَكم يحتاج العالم 
اليوم إلى رسل سالم، يحملون تعاليمه اخلالصّية إلى العالم اّلذي 
يجهل حقيقته، َكم نحن بحاجة اليوم إلى تغيير ذهنّيتنا لنستطيع 
أن نغّير في اآلخرين ذهنّية الّشرير، اّلتي هي قتل وشهوة واغتصاب 

للعروض واحلقوق. 
ففي ميالد املخّلص يسوع ُنطلق صرخًة إلى العالم كّله، لكي يرتدوا 
الكوارث  من  البشرّية  وينقذوا  يخلصوا  لكي  الّصحيح  اإلميان  إلى 
والفساد األخالقّي اّلذي يتكاثر في العالم كالّسم القاتل، يقتل في 
ّية الّضميرّية. إّن ما يحصل في العالم  الّناس الوعي والّشعور باملسؤول
واألخالقّية  الرّوحّية  خاّصًة  األصعدة،  كّل  على  خطيرة  مؤّشرات  من 
ينذر مبستقبل قامت لألجيال القادمة. لذلك ال بّد للبشر إّال أن يؤمنوا 
اّلتي  وصاياه  تتميم  على  وينكبوا  ومخّلًصا،  ا  ـً ورّب إلًها  باملسيح 
والعفاف.  العدل  واملسامحة،  التجرّد  واإلحترام،  الّصالة  على  ترتكز 

ال  فكيف  واملداوي،  الّشافي  الّطبيب  فهو  ورحمة،  وحبٌّ  حقٌّ  وعدله 
يخّلص ابنه اإلنسان من مرض اخلطيئة وسلطة الّشرّ.

إلى  اإلنسان  يعيد  أن  والّنبوّات  ُظم  والنُّ الّشرائع  بواسطة  حاول  لقد 
سابق عهده، لكّن اإلنسان كان عاجزًا أن يغلب طرق الّشيطان وحيله. 
لقد عّبر بولس الرّسول في قوله إلى أهل رومة عن ذلك قائالً: «كّلم 
الّله آباءنا بأشباه شّتى، وفي ملء الزّمن كّلمنا بإبنه الوحيد مولوًدَا 
أحد  فال  اخلطيئة،  سلطان  من  ويخلصهم  البشر  ليفتدي  عذراء  من 
يرتكب  لم  اّلذي  يسوع  املسيح  إّال  وحيله  الّشرير  يغلب  أن  استطاع 
خطيئة واحدةَ. فالّتجّسد إذن هو حتقيق للموعد وإظهار لألبوّة اإللهّية 
يحّب،  َمن  أجل  من  ذاته  حّتى  يعطي  اّلذي  املطلق  احلّب  هي  اّلتي 
فاملسيح كأمة الله وروح من فيه، فالّله روح واملسيح منه، وهو الكلمة، 
والكلمة تنبع من الفكر؛ إًذا هو فكر الّله وحّبه اخلالصّي. فالتجّسد 
يعني أّن الّله اّتخذ من اإلنسان مكاًنا له وأعاد خلقه من جديد، روحًيا 
الوحيد  البنه  أًما  مرمي  العذراء  الّله  اختار  لذلك  ا.  ـً وجسدّي ا  ـً وفكرّي
لتكون شريكة معه في مشروع الفداء، هي اّلتي لم ترتكب خطيئة، 
سينبسق  وعبرها  مسكًنا،  لّله  ا  ـً ونفسّي ا  ـً جسدّي ذاتها  قدمت  بل 
الّنور احلقيقّي للعالم. سيأخذ جسده البشرّي منها ألّنه يريد تقديس 
ا. فميالد املسيح هو  ـً ا وليس إعادة خلق اإلنسان مادّي ـً اإلنسان روحّي
بداية خلق روحّي أي جتديد اإلنسان في فكره وروحه ومفهومه للحياة، 
وهذا  اجلديد،  بالعهد  املخّلص  املسيح  ميالد  منذ  الزّمن  سّمي  لذلك 
يعني أّن الّشرائع القدمية قد ُألغيت ألّنها فشلت في حتقيق اخلالص 
القدمي  العهد  في  البشر  يفّكر  ا  ـً كّم ال  نفّكر  أن  فعلينا  لإلنسان. 
وشرائعه ونضع الّتساؤالت موضع الّشك فيبلغ فينا املطاف إلى الرّيب 
حول  الّتفكير  هذا  مثل  إّن  لهم.  إميان  ال  كاّلذين  ونعيش  والّضياع 
حقيقة جتّسد املخّلص يسوع ضرب من ضروب الّشيطان اّلذي يحاول 
يزل  ولم  كان  دائًما  الّله  فعمل  الّناس،  قاتل  ألّنه  الّناس  يشّكك  أن 

خارًجا عن منطق البشر وإدراكهم. 
سنني  املتأملّة  البشرّية  إنتظرته  جديد  فجر  املسيح  الّسيد  ميالد  إّن 
طويلة، هو الرّجاء املنتظر، صار فيه اإلله إنساًنا وجعل اإلنسان إلًها، 
فأمست الّسماء أرًضا واألرض أمست سماًء، لذلك قدومه علينا فرح 
وغبطة، ُتضاء فيه األنوار عالمة، ألّن مجيئه قد محى ظالم اخلطيئة 
اّلذي كان يخّيم على عقول البشر. اّلذين كانوا يرتكبون أبشع األعمال 
أعمال  سيكشف  اّلذي  الّنور  إّنه  واستبداد.  وظلم  وفحش  قتل  من 
الّشيطان اّلتي تتّم في الّظالم، ظالم الّضمير والقلب الفاسد الّشرير. 
الّنجوم؛  خاّصة  خالقها،  استقبال  في  كّلها  الّطبيعة  اشتركت  لقد 
فالّنجم هو اّلذي سار أمام ملوك فارس ليدّلهم على الّطريق، كما كان 
عمود الّنار اّلذي نزل من الّسماء يسير أمام موسى ليدّله للخروج من 
الّصحراء إلى أرض امليعاد. من العبودّية إلى احلرّية إلى اإلميان باإلله 
الواحد. واملالئكة هّللت ُمنشدًة نشيد الّسالم مللك الّسالم، اّلذي جاء 
يجمع في ذاته اإللوهّية واإلنسانّية، ليعيد لإلنسان العالقة اّلتي 
فقدها بسبب اخلطيئة مع الّله. فالّسالم بني البشر ينبع من الّضمير 
اإلنسان،  يخّلص  لكي  املسيح  جتّسد  لقد  املؤمن.  الّصالح  والقلب 
فأصبح  بذاته،  البشر  افتداء  إلى  الّشر  مع  هذا  اخلالص  صراع  فقاده 
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به  ألّن  املال،  اإلنسان  يحّب  أن  الّطبيعي  من 
ُتقضى احلاجات.. وقد عّبر القرآن عن هذا احلّب 
اِقَيات  َب ا وَاْل َي ْن ياِة الدُّ َبُنون زِيَنُة اْحلَ فقال {املَاُل وَاْل
ٌر َأَمًال}. وإن  ْي ٌر ِعْنَد رَبَِّك َثوَاًبا وََخ ْي اِت َخ اِحلَ الصَّ
دّلت هذه اآلية عن شيء فإّمنا تدّل على أّن املال له 
اعتبار، وخاّصًة إذا أنفقه صاحبه باحلالل وابتغى 
بانفاقه وجه الّله. ومن الّنفقة احلالل الّنفقة على 
العيال واألهل ليبقى ذلك من رصيده في اآلخرة 
فهو  صاحبه  عنق  في  أمانة  املال  يعتبر  حيث 
مطالب بأن يكسبه من حالل وينفقه في احلالل.

ولهذا قال الرّسول (ص): «ال تزوال قدما عبد يوم 
القيامة حّتى يسأل عن أربع (وذكر منها) وعن 

ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه».
ومن أفضل أبواب اإلنفاق  الّصدقة والقرض، ألّن 
الرّزق  باب  نفسه  على  اإلنسان  يفتح  فيهما 

وطول العمر وصّحة اجلسد. 
(ص)  الّله  رسول  عن  مالك  بن  انس  روى  وقد 
أّنه قال: إّن يعقوب (عليه الّسالم) قال: أّي رّب 
أما ترحم الّشيخ الكبير أذهبت بصري وقوست 
ظهري؟ فأردد علي ريحانتي أشمهما قبل املوت 
(يوسف وبنيامني) ثّم أصنع بي ما أردت. فأتاه 
جبريل (عليه الّسالم) فقال: إّن الّله يقرؤك ويقول 
لك أبشر وليفرح قلبك فوعزتي وجاللي لو كانا 
ميتني لنشرتهما، فاصنع طعاًما للمساكني. فإّن 
ملا  وتدري  واملساكني  األنبياء  إلّي  عبادي  أحّب 
أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع أخوة يوسف 
ما صنعوا أّنكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكني يتيم 
وهو صائم فلم تطعموه منها شيًئا. فكان يعقوب 
أال  فنادى  منادًيا،  أمر  الغذاء  أراد  إذا  ذلك  بعد 
من أراد الغذاء من املساكني فليفطر مع يعقوب.

والعمل  واملساكني  الفقراء  إلى  اإلحسان  إًذا 
من  والّسرور  الفرح  إلى  الهّم  من  حملهم  على 
في  كان  وإن  الّدنيا  في  اإلنسان  سعادة  أسباب 
صاحب  أّن  حقيقته  ولكن  للمال،  إنفاق  ظاهره 
الرّسول  قال  هذا  وفي  بالصدقة.  يحّصنه  املال 
(ص):  «حّصنوا أموالكم بالزّكاة وداووا مرضاكم 

بالّصدقة وأعدوا للبالء الّدعاء».
يأتي خطابي هذا لألخوة الكرام لكثرة الّشكاوى 
أقعده  أسرة  رّب  من  أو  مسكينة  امرأة  من  إّما 
وال  شهره  طول  يكّد  مسكني  من  أو  املرض 
يحتاجونه  ما  وأهله  لعياله  يوفر  أن  يستطيع 
من مستلزمات احلياة الكرمية أو من طالب قرض 
يستعني به على بناء مشروع ينفق من مدخوله 

على أسرته فلم يجد من يعينه في ذلك..! 
ولو نظرنا إلى الّسبب جند أّن عدم معرفة بعض 
الّناس بأجر القرض وقيمته عند الّله من جانب 
جانب  ومن  اإلقراض  في  يترّدد  البعض  يجعل 
آخر أن البعض ممن يستقرض مياطل في الّسداد، 
مما يجعل صاحب املال ميتنع عن اإلقراض خوًفا 
على ماله. ولهذا تعالوا بنا نستمع إلى الرّسول 
اّلذي يخبرنا عند اإلسراء ماذا رأى. رأى على باب 
والقرض  أمثالها  بعشر  الّصدقة  مكتوب:  اجلّنة 
بسبعمائة ضعف. فقال يا جبريل ما بال القرض 
أعظم أجرًا من الّصدقة. فقال: ألّن الّسائل يسأل 
إّال  يستقرض  ال  واملستقرض  محتاج،  غير  وهو 

وهو محتاج.

ولهذا بقدر حاجة اإلنسان تكون قد فرجت عنه 
من  األجر  تنال  للهم  تفريجك  وبقدر  الهّم،  من 
الّله. ولكّن املستقرض عليه من الّلحظة األولى 
لالستقراض أن ينوي القضاء؛ ولهذا حّذر النبّي 
(ص) من النّية الّسوء، فقال: «َمن اقترض ماًال 
يبتغي هالكه أهلكه الّله، وَمن اقترض ماًال ينوي 

سداده سّدد الّله عنه». 
إسرائيل  بني  من  رجًال  أّن  كذلك  لنا  روى  وقد 
(يقرضه)  يسلفه  ان  إسرائيل  بني  بعض  سأل 
ألف دينار، فقال الرّجل ائتني بالّشهداء أشهدهم. 
فقال: كفى بالّله شهيًدا. فقال: فأتني بالكفيل. 
قال: كفى بالّله كفيًال. قال الرّجل: صدقت. فدفع 
له املال إلى أجل مسّمى.. وفي مختصر القّصة، 
يستطع  ولم  املال  جّهز  الّسداد  يوم  املقترض  أّن 
الوصول إلى صاحب املال لوجود نهر يفصل بينه 
وبني صاحب املال اّلذي كان على أحّر من اجلمر. 
ولكّن املقترض أخذ قطعة من اخلشب ثّم حفرها 
ووضع املال فيها ثّم ألقاها في الّنهر، وقال: يا 
رب لقد جعلتك كفيًال فسّدد عّني الّدين، وأنت 
قد  املال  صاحب  كان  املقابل  وفي  حالي.  تعلم 
أصابه اليأس، فتناول قطعة اخلشب اّلتي جرفها 
فوجد  كسرها  غضبة  شّدة  ومن  بها  ليلهو  املاء 
املال فيها، وعندها أدرك معنى جعل الله كفيًال 

وشهيًدا.
ومن هنا نعلم أّن من استقرض ماًال يريد سداده 
يعينه الله على سداده، واألولى شرًعا أن يكتب 
إذا  آَمُنوا  الَّذيَن  َها  أَيُّ {َيا  تعالى  قال  الّدين. 
َيْكُتب  وُه وَْل ى َفاْكتُب َتَداَيْنُتم بَدين إلَى أََجٍل ُمَسمَّ

َنُكُم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل.......}.  ْي بَ
ثّم ضبط الّشرع تصرفات املدين مما فرض عليه 
حّتى  املدين  سفر  عند  املال  صاحب  استئذان 
ولو كان املدين يريد احلج ألّن الّشرع أسقط عنه 
في  حكمه  ويكون  للمال  متّلكه  لعدم  الفريضة 

ذلك أّنه غير مستطيع. 
جاء أحد الّناس يشكو من صديقه اّلذي استلف 
منه ماًال وماطله لسنني، ولكّنه لم يترك فرصًة 
للّسفر إلى شرم الّشيخ تفوته. واحلقيقة أّن أمثال 
هذا الرّجل هم كثر، علًما أّن الرّسول أخبرنا بأّن 
الّشهيد يغفر له كّل ذنوبه إّال الّدين، حيث يبقى 
حّق في عنق املدين، ولهذا َمن يتمّكن من سداد 
دينه أّال يترّدد ولو للحظه وإّال سيجلب لنفسه 
محّبة  زوال  مع  الّنعمة  زوال  من  والّندامة  احلسرة 
للّتصّدق  فرصة  جاَءتك  إن  أخي  ثّم  له  الّناس 
فسارع إليها لعّلها تقع بيد مسكني جائع تنال 
«تصّدقوا  الّله:  رسول  قال  معه..  صنيعك  أجر 
ولو بشّق مترة فإّنها تسّد من اجلائع مسدها من 
الّشبعان وُتطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء الّنار».
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أكثر سؤال ُيطرح علّي من ِقبل زبائني هو: «ما 
هو أفضل نوع قرض لشراء دار»؟

جواًبا  يتوّقع  كهذا  سؤاًال  يطرح  َمن  كّل  بالّطبع 
سريًعا، واضًحا وقاطًعا، لكن الواقع يحّتم علّي 
أن أُجيب على هذا الّسؤال بطرح األسئلة عليهم، 
لكي أُحّدد نوع القرض املالئم لهم بالّذات وبشكل 
خاص، كما وأوّضح لزبائني دائًما أّنه ليس هنالك 
قرض جّيد وقرض غير جّيد، كّل قرض قد يكون 
ًدا في حال اخترناه لُيالئم ظروفنا واحتياجاتنا  جّي
وبحسب تخطيط صحيح، مدروس، ذكّي وحكيم.
مع األسف الّشديد، فإّن غالبّية الزّبائن/األصدقاء/
أمامي  يفخرون  بهم  ألتقي  اّلذين  العائلة  أفراد 
أو  سكنّي،  قرض  على  باحلصول  جنحوا  بأّنهم 
إعطائنا  على  البنك  وافق  أخرى: «لقد  بكلمات 
األكبر  هّمهم  كان  لقد  ا»..  ـً ّي سكن قرًضا 
هّمهم  يكن  ولم  الّسكنّي،  القرض  على  احلصول 
ومع  ممتازة  بشروط  سكنّي  قرض  على  احلصول 
َبلهم ليكون القرض ُمالئًما  تخطيط ذكي من ِق
مرور  بعد  ولكن  املادّية،  وقدراتهم  الحتياجاتهم 
اخلطأ  مدى  هؤالء  يفهم  سنوات  خمس  أو  أربع 
اّلذي ارتكبوه حني أهملوا أمر الّتخطيط الّدقيق 

للقرض الّسكنّي («مشكنتا»).
هو  هذا،  يومنا  حّتى  واخلاطئ  الّسائد  االعتقاد 
أّن البنك كأّنه «ُيكافئنا» عندما يقبل بإعطائنا 
القرض الّسكنّي وكأّن له فضًال علينا حني ُيعطينا 
القرض. نحن نتناسى، أو ال نعلم، بأّن البنك هو 
مصلحة جتارّية ال أكثر وال أقل، لذلك فحينما 
«املشكنتا»،  على  «لشراء»/احلصول  إليه  نتوّجه 
فيحاول إقناعنا بأّن شروطه أفضل من شروط أّي 
بنك آخر وأّنه األفضل لنا، وبالّتالي فإّننا بالّنسبة 
للبنك كأّي ُمشتٍر للبضاعة التي ُيسوّقها البنك 
(القروض)، لذلك عليه أن ُيرضينا كأّي مصلحة 
جتارّية عادّية وُيوّفر لنا شروًطا جتعلنا ُنفّضله على 

البنوك املُنافسة األخرى.
أمثلة لبعض احلاالت الّتي تفرض علينا اختيار 
األسئلة  وأهمّية  مختلفة  ومسارات  قروض  أنواع 
القرض  اختيار  قبل  طرحها،  واجبنا  من  اّلتي 

املُالئم لكّل حالة.. 
عاّم  بشكل  القروض  أفضل  أّن  املعروف  من 
للجميع هو القرض ذو األقساط الّشهرّية العالية 
وعدد السنوات األقل ونسبة الفائدة األقّل، ولكن 
كل  هل  هو:  علينا  نفسه  يطرح  اّلذي  الّسؤال 
شاقل   12,000 إرجاع  على  قادرون  املُقَترِضون 
كقسط شهرّي خالل ثالث سنوات من أجل تسديد 
ا!!  قرض سكنّي بقيمة 400,000 شاقٍل تقريًب

لذلك سأعرض لكم بعض احلاالت واألسئلة اّلتي 
تواجهنا:

لدينا زوجان معنّيان بشراء دار جديدة، لكّنهما ال 
يزاالن ُيسّددان القرض الّسكنّي األّول («املشكنتا»)، 
ولم ينجحا بعد في بيع الدار األولى ولذلك يتعّذر 
جديدة.  «مشكنتا»  أقساط  تسديد  عليهما 
أحد املُقَترضني قد يحصل على عالوة في الرّاتب 
األمر  العمل،  سوق  إلى  عادت  قد  زوجته  أّن  أو 
اّلذي يزيد من إمكانياتهما املاّدية ويغّير الوضع، 

وبذلك يصبحان قاِدرَْين على سداد أقساط شهرّية 
أعلى مما يدفعانه اليوم مثالً.

من  دارًا  اشتروا  اّلذين  املُقَترِضني  بعض  هنالك 
وفي  البناء،  مراحل  في  تزال  ال  وهي  بناء  ُمقاول 
الوقت ذاته هم ال يزالون يعيشون في دار لإليجار 
فإّنهم  وبالّتالي  اجلديدة،  الّدار  بناء  انتهاء  حّتى 

يدفعون إيجارًا شهرًيا أيًضا!
هنالك َمن ميتلك دارًا غير مرهونة بالرّهن العقاري 
(سّددوا جميع أقساط «املشكنتا») وهم معنّيون 
اّلذي  الّسؤال  وهنا  لالستثمار؛  أخرى  دار  بشراء 
يطرح نفسه: هل شروط «املشكنتا» األولى ُتالئم 

املُقترِض في هذه احلالة أيًضا، أم ال؟
صناديق  على  يحصلون  املُقَترِضني  من  الكثير 
بعض  فإّن  لذلك  العمل،  مكان  من  استكمال 
علينا  كيف  هي:  احلالة  هذه  في  الهاّمة  األسئلة 
على  األمر  سُيؤّثر  كيف  األموال؟  هذه  توظيف 
األكثر  هو  مسار  وأّي  القرض؟  ملبلغ  اختيارنا 

ُمالَءمة في هذه احلالة؟
لكّل واحدة من هذه احلاالت ولكّل واحد من هذه 
األسئلة هنالك عّدة إجابات، لذلك من واجب كّل 
ُمقترض أو اختصاصّي قروض عقارّية بناء خلطة 
القرض  نوع  واختيار  املسارات  من  خّطة  وبناء 
الّظروف  وبحسب  املناسب  الوقت  واختيار  املالئم 
مع  للُمقَترِض،  واإلحتياجات  واملادّية  العائلّية 
على  احلصول  من  الهدف  االعتبار  بعني  األخذ 
القرض وعدد الّدور اّلتي ميتلكها املُقترِض وغيرها 

من املُعطيات الهاّمة واملصيرّية.
مجاالت  من  يزيد  املسارات  من  العديد  وجود 
من  هائل  كّم  اليوم  فيوجد  أمامنا..  االختيار 
مثل:  العقارّية،  القروض  «سوق»  في  املسارات 
املعيشة،  غالء  بجدول  ُمرتبط  ُمتغّير  مسار 
مسار ُمتغّير غير ُمرتبط بجدول غالء املعيشة، 
غالء  بجدول  ُمرتبط  ثابت  مسار  «پرامي»، 
غالء  بجدول  ُمرتبط  غير  ثابت  مسار  املعيشة، 
األجنبّية  بالعملة  ُمرتبط  قرض  مسار  املعيشة، 
جسري  قرض  ّية،  جزئ چريس  چريس،  (מט"ח)، 
أو البالون، والعديد العديد من املسارات األخرى.

إذا  ممتاز  مسار  هو  املسارات  هذه  من  واحد  كّل 
الوقت  في  واختياره  استخدامه  كيفّية  عرفنا 
ُمؤذًيا  يكون  قد  ولكّنه  الّالزم،  وبالقدر  الّصحيح 
جًدا وُيسّبب لنا أزمة مادّية كبيرة في حال أخطأنا 
الّسكنّية  القروض  كّل  إّن  حيث  استخدامه،  في 
ُمرّكبة من عّدة مسارات للقرض الواحد وما ُيالئم 

ُمقَترِض ُمعّني ال يالئم بالّضرورة ُمقترِض آخر.
واجب الفحص مرّة كّل عّدة سنوات.. تذّكروا أّنه 
بشكل عام ودائم هنالك تغييرات كثيرة حتصل 
عّدة  قبل  لنا  ُمالئًما  كان  ما  لذلك  احلياة،  في 
اليوم  لنا  ُمالئًما  بالّضرورة  يكون  لن  سنوات 
أيًضا. مثًال: تغيير في مستوى الرّاتب الّشهرّي، 
العمل،  بدأ  أو  العمل  عن  توّقف  الزوجني  أحد 
ازدياد عدد أفراد العائلة وغير ذلك.. لذلك علينا 
تكرير  احتمال  في  والّتفكير  دائًما  الفحص 

القرض الّسكنّي.
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الّتابعة  احلديقة  زّينت  بجواره 
املرّة  تلك  وتعتبر  للمبنى. 
العثور  فيها  يتّم  اّلتي  األولى 
األحياء  خارج  فخم  مبنى  على 
اّلتي تعتبر أحياًء لألغنياء في 
الفترة.  تلك  من  الرّملة  مدينة 
تلك األحياء تتواجد إلى الّشرق 

ّية.  من مكان احلفرّيات احلال
نوافير  جميع  أّن  كما 
تلك  من  لنا  املعروفة  املياه 
هذا  (حّتى  جندها  كّنا  الفترة 
اجلامع  مبنطقة  االكتشاف) 
األبيض، اّلذي كان مرَكز املدينة 
األولى  املرة  أّنها  كما  القدمية. 
الّتابعة  املياه  قنوات  على  فيها  نعثر  اّلتي 
األخرى  املياه  قنوات  أّن  إذ  كاملة،  للّنافورة 
كانت  اّلتي  األرضّية  الهزّة  بوجه  تصمد  لم 
ميالدّي. و1068   1033 الّسنتني  في  باملوقع 
كما يبدو فقد هجر الّسّكان املوقع خالل القرن 

احلادي عشر ميالدّي بسبب الهزّة األرضّية.
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الّثامن  القرن  خالل  الرّملة  مدينة  تأّسست 
ميالدّي، من قبل سليمان بن عبد امللك وكانت 
ذلك  إلى  إضافًة  فلسطني؛  جند  عاصمة  آنذاك 
القدس  مدينة  تضاهي  املدينة  أهمّية  كانت  فقد 
املدينة  توّسعت  وقد  معّينة.  زمنّية  فترات  في 
من  وكانت  والفاطمّية،  العّباسّية  الفترات  أّبان 
أهم املراكز االقتصادّية في املنطقة، وذلك بسبب 
بني  الواصل  الرئيس  الّطريق  على  موقعها 

القاهرة، دمشق، يافا والقدس. 
مبقال  سنوافيكم  االكتشاف  هذا  أعقاب  وفي 
الحق عن مدينة الرّملة، وعن أهّم املواقع األثرّية 

والّتاريخّية فيها.
ياه التي ّمت العثور عليها صورة لنافورة امل

حفرّيات  اآلثار  سلطة  ُجتري 
إلى  املؤّدي  املدخل  في  أثرّية 
املعّد  باملوقع  الرّملة،  مدينة 
من  جزء  وهو  جسر.  لبناء 
مشروع الّشارع رقم 44 اجلديد. 
تلك  في  اجلديدة  ولالكتشافات 
املدينة  لدراسة  أهمّية  احلفرّيات 

وتطورها في العصور القدمية.
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اجلارية  األثرّية  احلفرّيات  موقع 
باملدخل  يتواجد  بالرملة، 
بدأت  وقد  املدينة.  إلى  الغربّي 
بسبب  األثرّية،  الّتنقيبات 

املشروع املخّطط لبناء جسر كبير ميّر فوق سّكة 
احلديد، واّلذي من شأنه أن يخّفف من أزمة الّسير 

باملنطقة.
كما  فخم،  مبنى  بقايا  عن  احلفرّيات  كشفت 
التي  األثريات  عائالت  إلحدى  تابًعا  كان  يبدو 
(القرن  الفاطمّية  الفترة  خالل  املدينة  سكنت 
العاشر واحلادي عشر ميالدي). على مقربة من 
بقايا  على  العثور  ّمت  منه،  الغرب  وإلى  املبنى 
الفسيفساء،  من  أرضّيتها  ُبنيت  ماء  نافورة 
أضيفت إليه طبقة من الّطني واحلجارة. ووصلت 
مصنوعة  أنابيب  بواسطة  الّنافورة  إلى  املياه 
على  العثور  ّمت  املبنى  من  بالقرب  الفخار.  من 
إلى  أّما  املياه.  قنوات  من  ومجموعة  املاء  بئر 
اجلنوب من املبنى، وعلى بعد 20 مترًا منه، ّمت 
الكشف عن بقايا فرن استعمل لصناعة األدوات 

من احلديد.

·UA²�ô« W ÒOL¼√

املوقع  في  احلفرّيات  مديرة  إليه  أشارت  ملا  وفًقا 
من قبل سلطة اآلثار حاچيت طورجة، فإّن املبنى 
والّنافورة  جًدا،  ثرّية  لعائلة  تابًعا  كان  باملوقع 

Ü  v M ³   v K Ž  —u ¦ F «
ãU Ž 900 s   d ¦Ö√ v ≈ t ¹—Uð œu F ¹ 

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

WK�Òd�« WM¹b� w


ÊULOK� qOAO� œU�
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دعي
ةِ؛ فائَض احملطَّ

قطاًرا
ّسيرِك كما العب ال

قوط»!! راوَدُه «السُّ ُي َصُه» ِل يفكُّ «قمي
  

غًدا أِصُل..
َسق في حلظٍة َتتأرَجُح بَني ثواني الَغ

مسافاٍت
ُد منها احلنني - يتفصَّ

وُخطى
ال تتوالى سواسية

في «ِمشٍط»
ا ًي ُه سؤاًال ُمْنَحن َتَنزَّ َي
َيقني؟!! بني ِفجاج ال

  
ها هنا َعْتمة

ُحلم ونصُف ظالم
ليس ألحٍد طريق

ّسماء»... ٍة في «كرمل ال ي حلزن دال
  

عّلقيني
قمًرا فّك «ُعروات» الّطهارة

مَّ اْعُصريني ث
َثْدًيا «باَل» ِعجافي

سنابَل
مطرودَة الِعنوان!!

  
قولي:

وارع ْر في الشَّ ِس
ُه بُّ إلى أّي شيء ُحتِ

رحَل عنه - كي ال َت
ة اُْدخل احلارات واألزقَّ

رًجا» «ُب
وِء يعيُش في الضَّ

ال يخشى ِسهاًما ُتصيُب
من ألِف َخْلٍف

وال يخاُف
َهِة املستحيل.. وَّ قوَط بُف السُّ

  
اُْنظر إلى.....

°°å»«d Ó)«ò Ós  Ós¹b zU F « w L × ¹ d ÓD Ó  ` ¹b Ó  UH O Š rK� U| d ÒD�

°ø¡U O ý_«  V ¼cð  s ¹√  v ≈
◊uOK� nOH	

أتساَءل أحياًنا، إلى أين تذهب الكلمات بعد أن نكتبها؟ كما تساَءلت الكاتبة 
املبدعة غادة الّسمان «إلى أين تذهب األغاني بعد أن نسمعها؟»، و«إلى أين ترحل 
الّلحظات احللوة بعد أن نعيشها؟». فعالً، هل فّكرنا ولو للحظة تأّمل هذه الّتساؤالت. 
في  ونحتجزها  بحياتنا  مرّت  التي  اجلميلة  الّلحظات  نخطف  أن  نحاول  نحن 
صورة، كما نخطف أحياًنا الّطير اجلميل من حديقته ونأسره داخل قفص. فهل 
أم  بالفعل،  اللحظات  تلك  استعادة  ميكننا  املاضي  من  صورة  إلى  ننظر  عندما 
نحاول أن نسترجع بواسطة ذاكرتنا تلك اللحظات؟ ولكن عندما نسترجع بذاكرتنا 
باالستعانة بالّصورة تلك الّلحظات، فهي ليست ذات الّلحظات التي عشناها 
العصفور  ذات  يعد  لم  قفص،  داخل  احتجزناه  الذي  العصفور  أّن  كما  بالفعل، 

الّطليق الذي كان قبل حلظات يقفز من غصن إلى آخر.
إلى أين تذهب املسرحّية التي نعرضها على خشبة املسرح بعد أن ينتهي العرض 
نخلق  املسرحّية،  عرض  فيها  يتّم  اّلتي  الزمنّية  الفترة  خالل  فنحن  املسرحّي؟ 
عاًملا بأكمله، شخصّيات لم تكن موجودة، أماكن لم تكن موجودة، احلياة  تدّب 
في هذا املكان، وفي حلظات كّل شيء ينتهي.. ال شيء متاًما، فإلى أين تذهب 
الّشخصّيات وهذا العالم اّلذي رسمناه في حلظات؟ نستعّد في الّتجهيز للعرض 
املسرحّي ساعات، في جتهيز املكان بالديكورات وأجهزة الّصوت واإلضاءة، نعمل 
ونعمل لتكون األمور على أفضل وجه، لنعش بعدها حلظة بني اإليهام والواقع، 
حلظة عرض املسرحّية، لينتهي بعدها كّل شيء، وتختفي األشياء وترحل األحداث 

والّصراعات والّشخصّيات. 
إلى أين يذهب املوتى اّلذين عشنا معهم وأحببناهم؟ رّمبا أجاب الّشاعر نزار قّباني 
على هذا الّسؤال، وحّدد اإلجابة حول موتى الوطن، وكأّنه يتحّدث عن الّضحايا 
ككالب  مصادفًة..  «منوت  فيقول:  سوريا،  وطنه  في  األّيام  هذه  في  تقع  التي 
الّطريق، وجنهل أسماء من يصنعون القرار. منوت... ولسنا نناقش كيف منوت؟ 
وأين منوت؟ فيوًما منوت بسيف اليمني، ويوًما منوت بسيف اليسار.. منوت من 
القهر، حرًبا وسلًما.. وال نتذّكر أوجه من قتلونا، وال نتذّكر أسماء من شّيعونا، 

فال فرق – في حلظة املوت – بني املجوس وبني التتار». 
بني  حلظات  نعيش  نحلم  فعندما  نستيقظ؟  أن  بعد  أحالمنا  تذهب  أين  إلى 
احلقيقة واخليال؛ وإذا كان احللم سارًا متنيناه أن يطول ويطول ويتحّول إلى حقيقة، 
وأحياًنا نوهم أنفسنا أّنه حقيقة بالفعل ولم يكن حلًما. وإذا كان احللم مخيًفا أو 

تعيًسا متنيناه أن يقصر ويقصر ويتالشى كأّنه لم يكن. 
إلى أين تذهب الّلحظات؟ إلى أين تذهب األّيام؟ إلى أين تذهب األحداث؟ إلى 
أين تذهب األشياء؟ نحن ال نعلم إلى أين تغادر كّل هذه األشياء، ولكّننا على 
ثقة أّنها موجودة، بصورة أخرى، بشكل آخر، بحالة أخرى، ولكّننا رّمبا ال ندركها.

َرى «َعناَن» َت
«َوشًما» ُيطاردَك حّتى في املرايا

موِعًدا
َتناسى تذاكى َف

َرًة له تتلو: ف ْبرق شي أْن ُي
راق ْربلُت طَني الِف َغ

وَْحًال للرَّحيل...
  

حيفا!!!
قصيدٌة أنا

أَتْت من خارِج وقِت اُخلروج
اِء ب ِش الَه َب توارْت من َغ

َعْت َب وق
ِة» الُغموض!!! يَّ وراَء «َتِق

  
وحيدي» حتالفْت مع «التَّ

سارت على َهْدي «اإلمتاع واملؤانسة»
ريدًة ُم

ُر َيَد اإليقاِع بِّ ُجتَ
ُر ِس حَني َتَقُع وَتنَك

رَِّدًة لِة» َدْفَقًة ُمَتَم ْفعي َوُة «التَّ ُخْط
  

حيفا!!!
يا مديَح املطر!!

يحمي العائديَن من «اخلراب»!!
  

َسْلُت مالمحي َغ
ْقُت من زمٍن تخفَّ

ّي... ُق عل ضاَق ويضي
  
ِجْئُت

ألكوَن هنا
ًرا بئ

ًوا حتمُل املاَء دل
َة أجوبة وسلَّ

  
نامي

على ِسّري وراَء الورا
كي أذهَب

ْعر إلى أقاصي الشِّ
ِمن ِجَهٍة أخرى...
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1. عاصمة إفريقّية.
2. العب كرة قدم هولندي (سابق).

3. قوم من الّسودان - نوتة موسيقّية.
4. ضمير مّتصل - مدينة إيرانّية (معكوسة) - نوتة موسيقّية.

5. ضمير منفصل - نعم باإلنچليزّية - سحب.
6. بقر وحشّي.

7. مطرب لبناني كبير رحل مؤّخرًا.
8. جزيرة في املتوّسط - أعراس.

9. عاصمة إفريقّية.
10. حرف جر - خيال.

∫ ÒÍœuLŽ

1. رئيس أمريكي سابق.
2. مصلح اجتماعّي سويسري - حب (معكوسة).

3. نفر فالن من الّظلم (بالعامّية) - يستمر ويبقى (معكوسة).
4. قاعدة (معكوسة) - رحبة (معكوسة).

5. جميل املظهر - متشابهان - ضمير منفصل (معكوسة).
ّية - ما يطلب حتقيقه (معكوسة). 6. قبيلة عرب

7. حرف إنچليزي - ملس - مدينة في البالد.
8. آلة نفخ موسيقّية - رائحة الورود.

9. للنداء - غير ناضج - للتأّفف (معكوسة).
10. منارة ترشد الّسفن إلى املوانئ - من أنبياء الله.
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في طبق صغير نضع امللح، الفلفل والكركم؛ ونقّلب البهارات 
ًدا. إلى أن تختلط جّي

في طبق عميق نضعي قطع الّلحم، ونضيف نصف كمّية 
البهارت. نقّلب الّلحم بأطراف األصابع ومن ثّم نشّكل كرات 

صغيرة احلجم. 
نار  على  املقالة  نضع  الزّيتون.  زيت  نضع  واسعة  مقالة  في 
متوّسطة إلى أن يسخن الزّيت. نضيف البصل، وباستعمال 
الّثوم  نضيف  يلني.  أن  إلى  البصل  نقّلب  خشبّية  ملعقة 
ثّم  ومن  دقيقتني،  أو  دقيقة  ملّدة  املقادير  نقّلب  والزّجنبيل. 
نضيف كرات الّلحم. نقّلب الّلحم بخّفة إلى أن يصبح لون 

ا. ـً ّي الكرات ذهب
املكوّنات  وندع  واملاء؛  املرق  العدس،  احلّمص،  األرز،  نضيف 
ا إلى أن تنضج  تطهو على نار متوّسطة ملّدة 30 دقيقة تقريًب

احلبوب واألرز.
نضيف دبس الرّمان، الكزبرة، البقدونس، الّنعناع والبصل؛ 
ومن ثّم نضيف بقّية البهارات. نغّطي القَدر ونخّفف الّنار. 

ا. ندع الّشوربة تطهو ملّدة 60 إلى 70 دقيقة تقريًب
في طبق تقدمي عميق نسكب الّشوربة، ونوزّع حّب الرّمان. 

نقّدم شوربة الرّمان مع اخلبز احملّمص.

∫d|œUI*«

250 غراًما من اللحم املفروم ناعًما.

2/حبتان متوّسطتا احلجم من البصل املفروم.

1 ملعقة كبيرة من الزّجنبيل املهروس.
3 مالعق كبيرة من زيت الزّيتون.
2/ملعقتان صغيرتان من امللح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
½ ملعقة صغيرة من الكركم.
4 فصوص من الّثوم املهروس.

1 كوب من البصل األخضر املفروم مع األوراق.
4 أكواب من املرقة (الدجاج أو اللحم).
½ كوب من العدس األخضر أو البّني.

½ كوب من األرز (قصير احلّبة).
½ كوب من احلّمص.

6 أكواب من املاء.
1 كوب من دبس الرّمان.

2/كوبان من الكزبرة املفرومة.

2/كوبان من البقدونس املفروم.

2/كوبان من الّنعناع املفروم.

للّتقدمي: حب الرمان
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b¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł

 W×łUM�« åUJ¹d�√ êOÐò WK�KÝ

  °l ÒÝu²�« w
 ÒdL²�ð

 ¨U Î�«dž  90  å—uO½uł  dÇ—uáL¼ò  nOCðË  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  l ÒÝuð  å“b�U½Ëb�U�ò

 WJ³ý  —d� ¨UJ¹d�√  ZOÐ WK�KÝ t²�ô Íc�«  ÕU−M�«  bF³
 ÆU Î�«dž 180  å—uO½uł qÐ«œòË

 —uO½uł dł—u³L¼ WK�KÝ ∫…b¹bł Ê«“Ë√ W
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ÆÂ«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WŁö¦Ð ”U−O
 ”ôË Í«ËœËdÐ

Æ…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dł—u³L¼ ¸ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ

©ÆŸÆŸ®

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

بأوضاع  تتعّلق  ملّحة  ّية  مال مسائل  تبحث 
سرّية.  مسائل  تعالج  كما  أيًضا،  عائلّية 

لكّنك تتلّقى معلومات مهّمة ومفيدة.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

ترّكز على شؤون شخصّية لها عالقة مبواهبك 
بعض  تخفي  أنك  كما  وحدسك،  ومبخّيلتك 

املشاعر أو العالقات، وتتكّتم على سرّ.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

سوء  أو  والتقوقع  االنعزال  بعض  من  تعاني 
لكّنك  الشخصّية،  حياتك  في  الّتفاهم 

حتصل في هذه األثناء على خبر جّيد.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

تدور حولك أحاديث سرّية وتصغي إلى بعض 
املعلومات اخلاّصة، وقد تكتشف مؤامرات أو 

تّتخذ قرارات مهّمة وأساسّية.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

احذر من بعض املناورين أو املخادعني؛ أمامك 
مخّططات إلى رحلة أو سفر قريب، أو تفكر 

باالنتقال إلى بلد إقامة جديد.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

ال ُتعِط أذًنا مصغية إلى بعض الشائعات. 
هناك تغييرات تطرأ ملصلحتك، وقد حتّضر 
ا على عقد. لسفر أو تقوم به، وستوّقع قريًب

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تلتقي بوجوه جديدة وتكون احليوّية مضاعفة. 
في األفق قد تلوح صدمة أو خبر غير متوّقع. 

قد تهتم بصّحة بعض املقرّبني.

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

مشكلة  تعيش  قد  بهدوء.  أعمالك  واصل 
رًا  متوّت تبدو  ما.  شراكة  صعيد  على 

ومتأرجًحا بني خيارات عديدة.

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

ا  ـً ّي تناقش أفكارًا بّناءة، شرط أن تبقى عمل
وتغوص  صحّية  مسألة  تعالج  قد  ا.  ـً وواقعّي

في بعض الّتفاصيل واملعلومات الصحّية.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

لبعض  تتعرّض  وقد  دقيقة  فترة  أمامك 
اإلحباطات أو اإلخفاقات أو اخليبات. وقد جتد 

نفسك أمام مشكلة ال تستطيع جتاوزها.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

ما  تستجّد  وقد  ّية  مال مشاكل  تواجه  قد 
واحلسابات.  الدراسات  بعض  تعيد  يجعلك 

لكن حاظر الوعود الكّذابة.

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

ومتارس  املقرّبني  مع  جميلة  أوقاًتا  تقضي 
وُحتدث  عالًقا  كان  ما  تسوّي  سحرك. 

ًنا. ّي ّية، ولكن كن ل تغييرات إيجاب
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åËœ wÐuJÝò  …b¹b'« »UF�_« WK�KÝ

“b�U½Ëb�U� w
 Êü«

ÆËœ wÐuJÝ WŽuL−�  – »UF�_« s� …b¹bł WŽuL−� dNA�« «c¼ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

Æ“b�U½Ëb�U� w
 Êü« ÎUO*UŽ …—uNA*«Ë W�d×²*« Ëœ wÐuJÝ  Âö
√Ë  ö�K��  UOB�ý

ÆWHK²��Ë WOK�� »UF�√ WŽuL−*« sLC²ð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� Ëœ wÐuJÝ  »UF�√ Êü« «uFLł«

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

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ åqO� wÄU¼ò W³łË q� l�  å“b�U½Ëb�U�ò ŸËd
 lOLł w
 …bł«u²� »UF�_«
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 s� œôËô« Íd ÒJÝ WOFLłË Â—U
 dÄuÝ

 —uNL' «Îd9R� ÊULEMð œö³�« w
 1 ŸuM�«

wÐdF�« jÝu�« w
  ÍdJ��« v{d�

œö³�« w
 œôËô« ÍdJÝ WOFL' q�Uý ÊuOK� mK³0 Ÿd³²ð Â—U
 ≠dÐuÝ

 ÷d� ‰uŠ wŽu�« …œU¹“ v�« ·bNð …uDš w
 ©1 Ÿu½® œôËô« ÍdJÝ WOFLłË Â—U
 dÐuÝ oKDMð

 »dF�« ÍdJ��« v{d� v�« tłu� d9R� ÂœUI�« Ÿu³Ýô« w
 ÂUIOÝË ÆwÐdF�« jÝu�« w
 ÍdJ��«

 WM¹b� w
 18.12.13 o
«u*« ¡UFÐ—ô« Âu¹ d9R*« bIFOÝ ÆWOÐdF�« WGK�« ¨rN²GKÐË ¨rNðözUŽ ¡UMÐ√Ë

ÆËdLŽUHý

  ÷d*UÐ 5ÐUB� œôË_Ë ÍdJ��UÐ 5ÐUB� œôË« w�U¼_ ÕdA�«Ë rŽb�« .bIð u¼ d9R*« s� ·bN�«

 UOłu�uMJ²�«  ¨W½“«u²� …UO( WLOJ(« W¹cG²�«  ¨÷d*« ÃöŽ ‚dÞ ‰uŠ rN¹b� wŽu�« l
d� p�–Ë

ÆU¼dOžË ÍdJ��« ÷d� ÃöF� —uD²�UÐ …cšü«

 YOŠ 1  ŸuM�«  s� ÍdJ��«  v{d� W×¹dý q¦9 W¾ON� œö³�«  w
  œôËô«  ÍdJÝ WOFLł qLFðË

 qł«  s�  WOFL'«  qLFð  Æb�Ë  5000  u×½  rNM�Ë  h�ý  50000  u×½  v�«  ÂuO�«  r¼œbŽ  qB¹

 i¹d�  …UOŠ  …œuł  5�×²�  ¨wÐdF�«  jÝu�«  w
  ÍdJ��«  ‰U−�  w
  ÀU×Ðô«  q¹u9Ë  lO−Að

 Èb�  wŽu�«  l
—  ¨ÍdJ��«  v{d�  ‚uIŠ  oO³DðË  ÷uNM�«  ¨VÝUM*«  ¡«Ëb�«  œU−¹≈Ë  ÍdJ��«

 ÍdJ��«  v{d� qł«  s� qC
ô«  w³D�«  ÃöF�«  …œu−Ð ÷uNM�«  ¨v{d*«Ë ÷d*«  ‰uŠ —uNL'«

ÆÍdJ��« v{d*  U�uKF�Ë rŽœ WDA½« ¡«dł≈Ë

 wŽu�«  l
d�  WO�Oz—  WBM�  WÐU¦0  w¼Ë  WOFL−K�  WOÝUÝô«  WLŽ«b�«  w¼  Â—U
  ≠dÐuÝ  WJ³ý

 d̈KÐu� ÊËRO� ÆWOFL'« ·«b¼QÐ ÷uNM�«Ë —uNL'«  UŽd³ð bOM&Ë ÷d*« ‰uŠ —uNL'« Èb�

 WDA½ô« lO−A²Ð ÂuIðË „—UAð WJ³A�« …—«œ« ÆWOFL'« fOz— u¼ Â—U
 ≠dÐuÝ fÝR�Ë VŠU	

 v{d�  —uNL'  WOFL'«   U�bš  ‰u	Ë  qON�ð  UNMOÐ  s�Ë  WOFL'«   U�bš  lOÝuð  qł«  s�

 WLŽ«b�« WDA½ô« v²ý w
 ¨5Hþu*«Ë ŸËdH�« ¡«—b� s� ¨WJ³A�« ‰ULŽ W
U� bM&Ë »dF�« ÍdJ��«

Æ WOFL−K�

  1 ŸuM�« s� œôËô« ÍdJÝ WOFLł ‰«uÞ  «uMÝ cM� Â—U
 ≠dÐuÝ rŽbð¢dKÐu� ÊËRO� ‰«u�_ UI
ËË

 rN*« s�Ë wÐdF�« jÝu�« w
 lzUý ÷d� u¼ ÍdJ��« ÷d� Æ«bł UM� rN� Ÿu{u� «c¼ Ê« YOŠ  ¨

¢ÆtF� g¹UF²�« ‚dÞ ‰uŠË t�uŠ wŽu�« l
—

 WOHO�  ¨Âb�«  w
  dJ��«  hI½  –  UOLOJOKžu³ON�«  Ÿu{u�  ‰uŠ   «d{U×�  d9R*«  ‰öš  vIK Ô²Ý

 WO×B�«Ë WLOK��« W¹cG²�« ‰uŠ UC¹√Ë ¨…œU×ý rOF½ —u�
Ëd³�« q³� s� d¦�« tLN
Ë tBO�Að

 ¡uC�« jOK�ð r²OÝ W¹UNM�« w
Ë Æ»UNý »UÐ—Ë —œU	 ≠o¹—“ ¡UMÝ W¹cG²�«  UOzUBš« q³� s�

 fHM�« rKŽ w
 WOzUBš_« W¹—U³ž« ÂU�²Ð« q³� s� ÷d*« WNł«u� ¡UMŁ« WOHÞUF�« V½«u'« vKŽ

Æw³D�«

 ≠dÐuÝ XŽd³ð YOŠ ¨1 ŸuM�« s� œôËô« ÍdJÝ WOFL' Ÿd³²�UÐ U¹uMÝ Â—U
 ≠dÐuÝ WJ³ý  ÂuIð

 WO�OÞUMG� ‰UJý« lOÐ ‰öš s� UNFLł - w²�«Ë ¨WOFL−K� q�Uý ÊuOK� mK³0 WM��« Ác¼ Â—U


 q¹u% - b�Ë Æq�Uý 10 WLOIÐ Èdš«  U�uÝ—Ë q�F�« »œ d̈
UMÝ —̈U¼“« qJý vKŽ UNLOLBð -

 Æ WOFL−K� Ÿd³²� fOÞUMG*«  UFO³�  ôušb� W
U�

 qš«œ  w
  qLFð  …bz«—  W�dý  UN½u�Ë  Â—U
  ≠dÐuÝ  s�Rð¢  ‰U�  Â—U
  dÐuÝ  ÂUŽ  d¹b�  ¨wH�  ÊU�²O½

  l
b�«  o¹œUM	 w
  UŽd³ð …bŽ lL' W�dA�« bM−²ð ¨UNK� WM��« —«b� vKŽË Æ¡UDF�UÐ lL²−*«

 lOÐ r²¹  UŽd³²�« Ác¼ lLł —UÞ« w
Æ 1 ŸuM�« s�  œôËô« ÍdJÝ WOFLł UNMOÐ s�  U¾ON�« v²A�

Æ¢ UOFL'« nK²�� v�«  ôušb*« q¹u%Ë  U−²M*« s� WKOJAð
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