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*Ò’U� q�«d ≠ غّصت قاعة مسجد اجلرينة في 

حيفا، بالعشرات من ممّثلي اجلمهور العربّي احليفاوّي 
تطالب  جمهور  ممّثلي  تواقيع  جلمع  عريضة  إلطالق 
من  شترامي  يوليا  النائب  عزل  حيفا  بلدّية  رئيس 

منصبها. 
عن  وممّثلني  األحياء،  كاّفة  من  العشرات  وشارك 
وجمعّيات  أحياء  وجلان  احليفاوّية  املجتمعّية  القوى 
املرّبي  بينهم:  من  برز  اجلماهيرّي،  االجتماع  في 
املستشار  منصور،  جوني  د.  املؤرّخ  سويطات،  عيد 
الّتنظيمي فتحي مرشود، املرّبي فتحي فوراني، فهد 
حبيب  إيهاب  اِجلمال)،  وادي  حّي  جلنة  (رئيس  عّبود 
(رئيس جلنة حّي عّباس)، ڤكتور حجّار (رئيس جلنة 
حّي وادي الّنسناس)، احملامي سامي شريف، احملامي 
فريد حسني، احلاج فؤاد أبو قمير، احملامي خالد دغش، 
(من  جبريل  رانية  سويطات،  عروة  والناشط  املخّطط 
جلنة احلّي الّشرقي)، عيدنا زاريتسكي (عضو البلدّية 
الّسابقة عن «اجلبهة»)، املهندس هشام عبُده (رئيس 
كتلة «اجلبهة» الّسابق في البلدّية)، جعفر فرح (مدير 
مرَكز «مساواة»)، آرييه رميز (ممّثل مؤّسسة «شراكة»)، 
سندباد طه، الّناشط أحمد خليفة، وغيرهم من عشرات 

الناشطني احليفاويني.
وجتدر اإلشارة إلى تغّيب واضح ألعضاء البلدّية العرب 

من «اجلبهة» و«التجّمع» عن اجللسة.   
عضو  سويطات،  عروة  والّناشط  املخطط  وافتتح 
اللجنة الّشعبية، اللقاء اجلماهيري، مؤّكًدا أّن «إطالق 
سلسلة  ضمن  يندرج  اجلماهيري  واالجتماع  العريضة 
الشعبية  اللجنة  تنظمها  التي  ّية  النضال اخلطوات 
نكّل  لن  أّننا  نؤّكد  حّتى  العنصرية،  ضد  احليفاوية 
حتى  وبإصرار  وموّحدين  مستمرّين  وسنظّل  منّل،  ولن 
ضّد  هو  نضالنا  البلدّية،  إدارة  من  العنصرّية  اقتالع 
وثقافتنا  وُهوّيتنا  بحقوقنا  واملّس  القومي  الّتمييز 
وميراثنا وتاريخنا ووجودنا ومستقبلنا في هذه البلد، 
البلدّية  اإلقصاء  وسياسة  للعنصرّية  الّتصّدي  لهدف 
ّية وتهّمش  التي تهّدد األحياء وتصادر األوقاف العرب
املرَكز الّتاريخي العربي العريق»، مؤّكًدا على أهمّية 
والسياسي  والقانوني  واجلماهيري  الشعبي  «العمل 
املنظم واملدروس واملمنهج واملوّحد فوحدتنا هي مناعتنا 
الطريق  هي  وحدتنا  والتشويه،  املّس  أمام  وحصننا 

القتالع العنصرية». 
وثم حتّدث احملامي خالد دغش باسم اللجنة الّشعبية 
أطلقت  الشعبية  اللجنة  أن  إلى  مشيرًا  احليفاوية 
عّدة خطوات احتجاجّية ومنها تقدمي رسائل، وتنظيم 
مظاهرة مبشاركة املئات قبل أسبوعني، واالحتجاج داخل 
إلى  رسالة  وتقدمي  الّسابقة،  البلدي  املجلس  جلسة 
املستشار القضائي للحكومة من خالل مركز «عدالة» 
شترامي  تصريحات  ضّد  جنائي  حتقيق  فتح  بهدف 
في  مستمرّة  الشعبية  اللجنة  أّن  مؤّكًدا  العنصرّية، 
شكوى  تقدمي  ومنها  احتجاجية  خطوات  عّدة  تنظيم 
أمام   1.4 في  جماهيرية  مظاهرة  وتنظيم  للشرطة 

جلسة العمل البلدي في الّشهر القادم.
وقرأ احملامي دغش نّص العريضة االحتجاجية والتي 
العنصرّية  التصريحات  «ندين  يلي:  ما  فيها  جاء 
التي أطلقتها نائب رئيس البلدّية يوليا شترامي التي 
مّست بعرب حيفا حني قارنت ضجيج صوت اخلنازير 

بأصوات اآلذان الصادرة من املساجد. 
خطيرًا  مّسا  العنصرية  التصريحات  هذه  «نعتبر 
وصارًخا مبشاعر وحقوق وهوية وميراث وثقافة العرب 

في حيفا، وجتاوزًا لكافة اخلطوط احلمراء. 
املتكرّر  نهجها  ضمن  التصريحات  هذه  «وتندرج 
وسياسات التمييز واإلقصاء القومي واملدني الّصارخة 
بحقوقهم  واملّس  حيفا  في  العرب  منها  يعاني  التي 
وقضاياهم ومصادرة أوقافهم وتهميش وإخالء أحيائهم 

الّتاريخية. 
إحدى  هي  العربية  واألوقاف  املقّدسات  أن  «ونؤّكد 
وهوّيتنا  جذورنا  على  الباقية  املركزية  الشواهد 
إذ  املدينة،  هذه  في  ومستقبلنا  وثقافتنا  وتاريخنا 
وستظّل  الكنائس  وأجراس  اآلذان  أصوات  صدحت 

ًيا إلى أبد اآلبدين. تصدح عال
«ونطالب رئيس بلدية حيفا يونا ياهف اتخاذ خطوات 
القرار  صنع  مراكز  من  العنصرّية  الجتثاث  حاسمة 

.«d ²ý ‰e F Ð V U Dð W ÒOłU−² Š« WC ¹d Ž v K Ž Êu F Ò u ¹  «d A F «

فالسكوت  اآلن،  منصبها  من  نائبته  وعزل  البلدي، 
عنها هو منح ضوء أخضر للعنصرية وبيئة حاضنة لها 
واستهتار بحقوق عرب حيفا» (إلى هنا نّص العريضة). 
وثّم ساهم املشاركون مبداخالتهم والتي طرحوا من خاللها 
اقتراحات عملية ومنها، د. جوني منصور، جعفر فرح، 
فتحي مرشود، فهد عبود، سندباد طه، أحمد خليفة، 
فريد حسني، عيدنا زاريتسكي، هشام عبُده، مؤّكدين 
العنصرية  أشكال  كافة  ضد  املوّحد  النضال  أهمّية 
والتمييز التي يعاني منها العرب في حيفا، وذكروا 
األحياء  وكافة  احملطة  وحي  السياح  وادي  إخالء  منها 
رئيس  تصريحات  أن  مؤّكدين  التاريخية،  العربية 
وبيئة  شرعية  ومنح  أخضر  ضوء  مبثابة  هي  البلدية 

حاضنة الستمرار العنصرية في إدارة البلدية. 
ّية  العرب األوقاف  عمر  منصور:  جوني  د.  املؤرخ  وقال 
مهاجر  أول  عمر  من  أكبر  واملسيحّية  اإلسالمّية 
العربي  الصوت  فصدح  فلسطني،  إلى  جاء  مستوطن 
يصدح  وسيظّل  البالد  هذه  في  السنني  مئات  منذ 
حتى أبد اآلبدين، مؤّكدا أن السياسة العنصرية التي 
يواجهها عرب حيفا هي ذات السياسة الفاشية التي 
تتآمر على العرب الفلسطينيني في كّل مكان والتي 
أهمية  إلى  مشيرًا  وبلدنا؛  أرضنا  من  اقتالعنا  تنوي 
استمرار النضال على املستوى احمللي والدولي وفضح 

السياسة العنصرية في كل مكان. 
في  املّس  «مساواة»):  مرَكز  (مدير  فرح  جعفر  وقال 
اآلذان يندرج ضمن السياسات العنصرية التي يعاني 
منها العرب في حيفا، إذ علينا أن نتحرّك على كافة 
ففي  حيفا،  في  العرب  منها  يعاني  التي  القضايا 
األسبوع املاضي ّمت إقرار مخطط إخالء وادي السياح ولم 
من  كاّفة  أحياؤنا  تعاني  كافي،  جماهيري  حترّك  جند 
أن  فعلينا  والتهميش،  واإلقصاء  التهجير  مخططات 
نتحرك ضد كافة أشكال العنصرية وسياسة التمييز 
ضد العرب في املدينة، مشيرًا إلى أهمية بناء حتالفات 
واليهودية  العربية  الفاعلة  القوى  كافة  مع  نضالية 
والدولية للّتأكيد أن العنصرية هي املارقة ونحن باقون 

هنا بالرغم عن أنفها. 
وقال املهندس هشام عبُده: من الواضح أّن الهدف من 
كنائب  السياسية  الشخصية  ملنع  جاء  املبادرة  هذه 
ال  عنصرّية  شعارات  أطلقت  والتي  البلدّية،  لرئيس 
التصريحات  هذه  بعد  مبنصبها  تستمر  أن  تستطيع 
املقزّزة جتاه اجلماهير العربية في حيفا، وعلى هذا األمر 
ال ميكن أن منر مر الكرام، ولذلك نحن موّحدون كّل عرب 
مدينة  في  منصبها  من  بإقالتها  مطلبنا  في  حيفا 
مثل  حصل  فلو  والّتعايش،  املشترك  بالعيش  تتغّنى 
الدنيا  قامت  لكانت  أوروپا  في  اليهود  مع  األمر  هذا 
كّل  ّية  مسؤول هي  العنصرّية  مواجهة  لذا  قعدت،  وما 

إنسان شريف في هذه املدينة.
اِجلمال):  وادي  حي  جلنة  (رئيس  عّبود  فهد  وقال 
ويدافع عن  يونا ياهڤ يؤّكد أنه متحالف مع شترامي 
العنصرّية، علينا التصّدي لهذه السياسة، ففي وادي 
اجلمال نعاني من االساءة لُهوّية املكان وتهويد اسمه، 

وحّتى عندما اقترحنا تسمية شارع في احلي على اسم 
املناضل اإلنساني نلسون مانديال وجدنا هجوًما أرعن 
علينا، يجب أن ندافع عن وجودنا وأحيائنا والّتصّدي 
للعنصرية، وجتنيد كافة أعضاء البلدية ضدها، ألّنها 

مسيئة لكل حيفا.
عن  ويعّبر  متكرّر  نهج  هذا  زاريتسكي:  عدنا  وقالت 
ّية متّس العرب واليهود في كّل البالد،  عقلية استعالئ
ال يعقل أن تكون الفاشية التي تنزع اإلنسانية عن 
العرب بوصفها صوت األذان بإزعاج اخلنازير، ال يعقل 
مستقبل  وتخّطط  البلدّية  إدارة  في  شريكة  تكون  أن 
به  االستمرار  أّن  واؤكد  النضال،  لهذا  حتّية  املدينة. 
واجب على كّل إنسان في حيفا للتصّدي للعنصرية 

املتفّشية في البلدّية. 
خليفة:  أحمد  الّشعبية،  اللجنة  في  الّناشط  وقال 
رئيس البلدية متواطئ مع نائبه، وحّتى هذه اللحظة لم 
يصدر منه أّي موقف حازم رافض للعنصرّية، ما يؤّكد 
للعرب،  املعادي  نهجها  في  مستمرّة  حيفا  بلدية  أّن 
األحياء  مع  وتعاملها  تخطيطها  في  يترجم  وهذا 
العربية، فقط في األسبوع املاضي عندما نّظمنا عمًال 
ا في حي احملطة قامت البلدية بتدمير كل ما  ـً تطوعّي
فعلناه، وهذا يدّل على العقلية السائدة في البلدّية، 

وهي استخدام العرب كمخزون لألصوات فقط. 
أن  العرب  البلدّية  أعضاء  على  طه:  سندباد  وقال 
يّتخذوا موقًفا حازًما ضّد العنصرية، واسأل «اجلبهة» 
االئتالف  من  ستنسحب  هل  االئتالف،  في  الّشريكة 

بعد تصرّفات ياهڤ ونائبته؟! 
العمل  في  االستمرار  يجب  مرشود:  فتحي  وقال 
كافة  على  والعمل  ومدروس  بشكل منّظم  اجلماهيرّي 
وأؤّكد  والسياسية،  والقانونّية  اجلماهيرّية  املستويات 
أهمية توحيد العمل بني كل القوى الفاعلة عند عرب 
ّية امللقاة على ممّثلينا  حيفا وفي الذات أهمّية املسؤول

في البلدية.
الّتهجير  عملّيات  يومًيا  نشاهد  حسني:  فريد  وقال 
الّتاريخي  املركز  ضد  البلدّية  متارسها  التي  والّتدمير 
السكوت  ميكننا  ال  واحملطة،  الصليب  ووادي  العربي 

على هذا املشهد، وعلينا الّتحرك اآلن. 
وقال حليم حّداد: لألسف يونا ياهڤ يستخدم العرب 
تستغل  والبلدية  علينا.  عيب  وهذا  لألصوات،  فقط 
متطرفني  إلى  وحتوّلنا  وتفتتنا  لتمزقنا  وحدتنا  عدم 
يدافع  اللحظة  هذه  حتى  البلدّية  فرئيس  ومعتدلني، 
بنهجها  لالستمرار  أخضر  ضوًءا  ومينحها  نائبه  عن 
العنصرّية، أّما عندما تنعت نائبه ممثلة ليبرمان العرب 

باإلزعاج فهو يحميها ويحتضنها.
املعلوم  من  يلي:  كما  حيفا،  بلدّية  تعقيب  رّد  وجاء 
شباط  في  البلدّي  املجلس  جلسة  وخالل  أّنه  لدّي 
املاضي كانت هنالك تساؤالت تتعّلق باإلزعاج الّصادر 
عن مكّبرات الصوت في مساجد املدينة، وكان يجب 
بداية  مع  أّنه  إّال  املدينة.  سكان  شكاوى  في  التداول 
اجللسة اّلتي لم أتواجد فيها شخصًيا، انفلتت عبارة 
واحدة لم تكن من ورائها أّي نّية سلبّية، والتي جعلت 

النقاش يحتدم، وأثارت جدًال كنا في غنى عنه.
املدينة  ألبناء  واإلثبات  اجلدل  لهذا  حد  بوضع  أطالب 
املسلمني أّننا نحترمهم دائًما، وأن حيفا ستبقى مثًال 
كّل  ستشجب  حيفا  إن  املشتركة.  للحياة  به  يحتذى 
من يحاول التمييز بني املواطنني على أساس معتقداته 

أو ديانته أو حّتى لباسه. هكذا كنا وهكذا سنبقى!
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الوطني  املجلس  دار  في  ُعقد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األرثوذكسي في حيفا يوم االثنني 10 آذار اجلاري، 
الشخصيات  من  ملجموعة  طارئ  تشاوري  اجتماع 
املجتمعّية الوطنّية، على ضوء التشريعات البرملانّية 
األخيرة، وخاّصًة محاولة سّن قانون يحّول املسيحّية 
قومّيتهم  عن  وسلخ املسيحّيني العرب  قومّية  إلى 
وأبناء شعبهم، مببادرة من الّلجنة الّتنفيذّية للمؤمتر 
املّلي  املجلس  ومشاركة  إسرائيل،  في  األرثوذكسّي 
االجتماعّي  الّتطوير  وجمعّية  األرثوذكسّي  الوطني 

في حيفا.
عروة  واملخّطط  اجلماهيرّي  الّناشط  االجتماع  افتتح 
سويطات، مؤّكًدا على أّن هذا االجتماع هو تشاورّي 
للّتصّدي ملشاريع سلطوّية تهدف إلى تشويه ُهوّيتنا 
يحاول  َمن  «كّل  أّن  إلى  منوًّها  وتفتيتنا،  ومتزيقنا 
تفتيتنا إلى طوائف هو متآمر على شعبنا وُهوّيتنا 
وتاريخنا ومستقبلنا، حّتى هؤالء اّلذين يستخدمون 
اإلسالمّية،   - املسيحّية  كاألخوّة  ُمبّطنة  كلمات 
طائفّية  ولكّنها  وطنّية،  أّنها  األولى  للوهلة  تتبّني 
مسيحّيني  لسنا  صراحة،  بكل  قولها  يجب  بحت، 
على  ونقطة  فلسطينّيني  عرب  نحن  ومسلمني، 
وال  بالّطائفّية،  الّطائفّية  محاربة  ميكن  فال  الّسطر. 
ميكن مواجهة العنصرّية من خالل تقسيمنا ووضعنا 
األصلّيني،  البلد  أبناء  نحن  الّطوائف،  خانة  في 
والّطائفّية  والعنصرّية  مصيرنا،  هي  قومّيتنا 

والّتكفيرّية مارقة ال محالة».

وتوّلى الدكتور مطلق ذياب (رئيس الهيئة الّتمثيلّية 
األرثوذكسّية في حيفا) مهّمة إدارة االجتماع، قائًال 
إّن العرب املسيحّيني كانوا دائًما في اخلندق األّول في 
الّنضال الوطنّي والّتصّدي حملاوالت الّتجنيد املبّكرة.

الوطني  املّلي  املجلس  (رئيس  خوري  يوسف  ورحّب 
أّن  إلى  ُمشيرًا  باحلضور،  حيفا)  في  األرثوذكسّي 
اقتراح القانون األخير يهدف إلى الّتمييز بني العرب 
املسلمني واملسيحّيني، وأّن لقاء اليوم يأتي من أجل 
لهم:  لنقول  العربّي،  ملجتمعنا  عام  ملؤمتر  الّتحضير 

كفى! نحن شعب عربّي واحد.
(رئيس  جرجورة  رايق  املتقاعد  القاضي  ألقى  ثّم 
الّلجنة الّتنفيذّية للمؤمتر األرثوذكسّي في إسرائيل) 
اجلديد  القانون  بنود  حتليل  على  فيها  جاء  كلمًة 
(رئيس  ليڤني  يريڤ  العنصرّي  للّنائب  املقترح 
القوانني  لسّن  تبريراته  ُمعتبرًا  احلكومّي)،  االئتالف 
بالوقاحة  واملسلمني،  املسيحّيني  بني  تفرّق  اّلتي 
الهادفة إلى تفريقنا إلى ملل وطوائف، وهذا ما لن 
نسمح به كشعب واحد. وأضاف أّنه علينا التصّدي 
على  القضاء  إلى  تهدف  اّلتي  اجلديدة  املؤامرة  لهذه 
ما تبّقى من وجودنا، ولذا نرى أّن الرّد الفوري يجب 
أن يتمّثل بعقد مؤمتر عام للمواطنني العرب، وجتنيد 
الرأي  وكذلك  خاّصًة،  الواعي  اليهودّي  العام  الرّأي 
العام العاملّي لدعمنا في نضالنا ضّد هذه القوانني.

التنفيذّية  اللجنة  (عضو  حزّان  أديب  األستاذ  وقّدم 
للمؤمتر األرثوذكسّي) جملًة من االقتراحات العملّية، 
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لعقد املؤمتر العام مقترًحا تسمية املؤمتر «نحن شعب 
عربي واحد» واّلذي يهدف إلى: الّتأكيد على عروبة 
املسيحّيني، رفض كل محاوالت فصل املسيحّيني عن 
انتمائهم العربّي، دعوة كّل القيادات الّدينّية واألحزاب 
مشاريع  ملقاومة  املدنّي  املجتمع  ومؤّسسات  ّية  العرب
الّتوجه  الواحد،  الّشعب  أبناء  بني  والّتفرقة  الّتمييز 
اخلصوص. بهذا  ّية  الدول اإلنسان  حقوق  ملؤّسسات 

التطوير  جلمعّية  الّتنظيمّي  املستشار  وحتّدث 
عن  نيابًة   - حلبي  مرزوق  حيفا،  في  االجتماعّي 
تعّذر  اّلذي  اغبارّية،  حسني  األستاذ  اجلمعّية  مدير 
عليه احلضور نظرًا لوفاة شقيقه - مؤّكًدا أّن اجلمعّية 
في  االنخراط  وقرّرت  جرجورة  القاضي  اقتراح  تلّقفت 
من  األخيرة  القوانني  حتمله  ملا  نظرًا  املبادرة،  هذه 
علينا  أّنه  وأضاف  وجودنا؛  على  حقيقّية  مخاطر 
االنتباه خلطابنا احمللّي في التصّدي لهذه املخّططات 

وعدم املساهمة في تفتيت أبناء شعبنا. 
إلى  أشارت  «عدالة»)  (مرَكز  زهر  سوسن  احملامية 
ّية، وأّن  البيان املشترك اّلذي صدر عن 17 جمعّية عرب

املرَكز يتابع القانون منذ الّلحظة األولى بكونه قانوًنا 
إلى  ووصل  إفريقيا  جنوب  في  ابتدأ  ا  ـً استعمارّي
إسرائيل، ويهدف إلى تقوية يهودّية الّدولة، وأّكدت 
على أهمّية احلراك الّشعبي إلى جانب املسار القضائّي.

قّدموا  اّلتي  مبداخالتهم  املشاركون  ساهم  ذلك  بعد 
فيها اقتراحات عينّية، حيث شارك في الّنقاش كّل 
احملامّية  عبُده،  هشام  املهندس  منر،  منر  الشيخ  من: 
سناء سرّية - حسني،  غالب سيف، الدكتور خليل 
اندراوس، األديب حّنا أبو حّنا، إبراهيم نّعوم، الشيخ 
عوني خنيفس، احملامي حسني أبو حسني، وغيرهم.

حتضيرّية  جلنة  اختيار  ّمت  االجتماع  نهاية  وفي 
تشّكلت من: حسني أبو حسني، الّشيخ منر منر، خليل 
عوني  الّشيخ  جرجورة،  رايق  حزّان،  أديب  إندراوس، 
خنيفس، كمال طوبي وحسني اغبارّية؛ على أن تقوم 
الّلجنة بدراسة كاّفة االقتراحات املقّدمة في االجتماع، 
وخاّصًة تعيني زمان ومكان وأجندة املؤمتر العام املُزمع 
إقامته للرّد على القوانني العنصرّية، وخاّصًة الهادفة 

إلى إنشاء قومّية مسيحّية.
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك طّالب الّثواني عشر في يوم دراسي في 

جامعة حيفا مبوضوع الّتوجيه للّتعليم العالي وتعددّية الّتخصصات 
املتوافرة، وأهمّية القرار الفردي املالئم من أجل الّتوجه لبناء سيرة 
مهنّية. جاء هذا اليوم تتويًجا لبرناَمج توجيه مهنّي شامل، نّفذته 

املستشارة الّتربوية سلمى جبران في طبقة الّثواني عشر.
اجلامعة  بنايات  كّل  في  بجولة  الّطالب  قام  اليوم  هذا  بداية  في 
من  طّالب  قّدمه  قسم  كّل  عن  شرح  مع  األكادميّية،  وأقسامها 

اجلامعة، رافقوهم طوال اليوم.
نّظمت هذا اليوم جمعّية الّتوجيه الدراسّي بإدارة حسناء سليمان، 
بالّتعاون مع جمعّية «إنسان» بإدارة األستاذ راجح عّياشي. شارك 
في املداخالت محاضرون من جامعة حيفا مّثلوا أقساًما مختلفة 
كّل  ورّكزت  املهنّية.  الّسيرة  بناء  حول  متعّددة  أفكارًا  وعرضوا 
احملاضرات واملداخالت على أهمّية الّتعليم العالي كهدف ووسيلة 
ونافًعا  ناجًحا  يجعله  ما  إلى  ويصل  ذاته،  الفرد  يحّقق  لكي 
لنفسه وملجتمعه. ومن أكثر احملاضرات تأثيرًا على الّطّالب كانت 
حياته  قّصة  خاللها  روى  حيث  خليلية  حسن  الدكتور  محاضرة 
اّلتي ابتدأت كطالب من عائلة فقيرة وحتصيل متدنٍّ جًدا، ومرّت 
بتحّديات كبيرة، حوّلت الفقر إلى دافع للنجاح وحتدٍّ للّصعوبات، 
وانتهت بدكتوراة مبوضوعني ولقب ثاٍن مبوضوعني آخرين، وهذه القّصة 
أعطت أمًال وُأفًقا لبناء املستقبل. يذكر أّن املدرسة بادرت وخّططت 
املستشارة  اجلامعة:  في  الّطّالب  رافق  وقد  اليوم،  بهذا  للمشاركة 

يان بهاء سعدة وحياة أبو رحمون.   الّتربوّية سلمى جبران، واملرّب
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ّية، افتتح مؤّخرًا، الّطريق الرّابط  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

بني أنفاق الكرمل وشارع 22 والّشارع االلتفافي «عابر كريوت»، وذلك 
بحضور وزير املواصالت يسرائيل كاتس، رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، 

رئيس الهيئة اإلدارّية لِشركة «يافيه نوف» احملاسب جاكي واكيم.
وميتّد الّشارع الرابط بني أنفاق الكرمل و«عابر كريوت» على مسافة 1.7 
كم، وتبلغ تكلفة بنائه حوالي 260 مليون شيكل، حيث بدأت األعمال 
على إقامته في صيف 2011،  وّمت انتهاء العمل فيه قبل نحو سّتة 

أشهر من املوعد احملّدد.
ومن املتوّقع أن تشهد حركة املرور املتدّفقة نحو أنفاق الكرمل، ازدياًدا 
بنسبة %25-%15، وفًقا لدراسة أجرتها شركة «يافيه نوف»، اّلتي 
خّططت إلقامة أنفاق الكرمل وإقامة الطريق الرابط بينها وبني «عابر 

كريوت»، والطريق السريع 22.
سياسة  تطبيق  كاتس: «إّن  يسرائيل  املواصالت  وزير  قال  ذلك،  وعن 
وزارة املواصالت، تنّفذ بالكامل من خالل ربط الّضواحي مع املرَكز، وذلك 
من خالل ربط اثنني من أكبر مشاريع املواصالت الرئيسّية، وهي أنفاق 

الكرمل و«عابر كريوت»».
أّما رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، فأشار إلى أّن االستثمارات الّضخمة 
في البنية التحتّية وفي املواصالت في مدينة حيفا حتّسن جودة احلياة، 
ومتّكن الّتواصل الّسريع واملريح بني شمال البالد وحيفا، كما تعزّز مكانة 

حيفا كعاصمة للّشمال.
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مدرسة  من  علمي  العاشر  الّصف  طّالب  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

لشركة  تعّلمّية  بزيارة  حيفا،  مدينة  في  النامية  العلمّية  «الكرمة» 
IBM في جامعة حيفا. 

حيث استمع الّطّالب إلى محاضرات مختلفة، تعرّفوا من خاللها أهّم أعمال 
ركة، وتاريخها؛ كما تواصلوا مع مديرها في البالد عبر «اإلنترنت». الشِّ

وتأتي هذه الزّيارة ضمن سلسلة زيارات تعّلمّية تنّظم على مدار العام 
الّدراسّي، لتعزيز اجلوانب العلمّية من خالل الّتعرف عن كثب على 

ركات الرائدة في املجاالت الّتكنولوجّية املختلفة. عمل الشِّ
ونذّكر - مجّدًدا - أّن مدرسة «الكرمة» قد حظيت مبصادقة كّل من 
وزارة الّتربية والّتعليم وبلدّية حيفا قبل عامني إلمناء املدرسة، وبذلك 
تكون أّول مدرسة رسمّية علمّية نامية في املدينة. من خالل برنامج 
(التكنولوجيا  ـ«هاي-ِتك»  وال الّطب  لتعليم  ومنفرد  ممّيز  تعليمي 
«إنِتل»  وِشركة  «رمبام»  الطّبي  املرَكز  مع  بالّتعاون  وينّفذ  العالية)، 

للتكنولوجيا العالية.

UHOŠ w� pO�uŁUJ�« W�OM
 WŽU� w� bŠ_«Ë X³ Ò��« U�u¹
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عن  العدل  وزارة  في  القضائي  اجلهاز  إدارة  أعلنت   ≠ åUHO�ò q�«d*

تعيني القاضي إيناس سالمة (46 عاًما)، رئيًسا حملكمة الّصلح في 
حيفا، وقد أصدرت وزيرة العدل مبوافقة رئيس احملكمة العليا في القدس 

مرسوًما بشأن هذا التعيني.
وجاء في بيان الوزارة أّن القاضي سالمة أنهى دراسته في مجال القانون 
قبيل  محامًيا  وعمل   ،1990 عام  القدس  في  العبرّية  اجلامعة  في 

تعيينه في منصب القضاء. وأشغل عدة مناصب كعضو في جلنة لواء 
حيفا في نقابة احملامني، ومندوًبا عن الّنقابة في جلان االستئناف مبوجب 
قانون الّدفاع العام. وّمت تعيينه عام 2002 قاضًيا في محكمة الّسير 
في حيفا، ثّم أنهى دراسته في مجال القانون للقب الّثاني، املاجستير، 
عام 2009 في جامعة حيفا. وفي أيلول من العام نفسه ّمت تعيينه 

ا لرئيس محاكم الّصلح لشؤون الّسير في حيفا. نائًب

 W ö Ý ”UM ¹≈ w {UI « 5 O F ð
UH O Š w  ` K B « WL J; U Î O z—
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 W Ý—b  w  ÒÍd JMð Âu ¹
å Òw K O $ù« UM Šu ¹ —U ò

*åUHO�ò q�«d ≠ عّجت ساحات مدرسة «مار 

بطّالبها   األخير،  اجلُمعة  يوم  اإلجنيلّي»،  يوحنا 
وحّلة  مبالبس  املتزّينني  وعامليها  ومعّلميها 
ا،  ـً تنكرّية مختلفة، حتمل كّل منها طابًعا خاّص
يسبق    اّلذي  الّصوم،  فترة  بقدوم  احتفاًال  وذلك 

عيد الفصح.
لشرائح  عروًضا  التنكرّي  اليوم  تخّلل  قد  وكان 
املختلفة،  الّصفوف  من  طّالب  قّدمها  ُمحوَسبة 
في  التنكرّية  االحتفاالت  حول  متحورت  واّلتي 
معتقدات  مع  وربطها  وأصولها  تاريخها  العالم، 

دينّية مختلفة، وأخرى تراثّية ثقافّية. 
التنكرّية  لألزياء  عروًضا  البرنامج  وشمل  هذا، 
ّمت  بحيث  الّساحة،  في  الطالب  لبسها  التي 

ملجموعات  آخر  وعرض  صّف،  لكّل  عرض  إجراء 
بحيث  فردّية،  عروض  إلى  إضافًة  ّية،  طّالب
مسابقة  في  اليوم  نهاية  العروض  هذه  شاركت 
املدرسة  ثقافة  عن  يعّبر  تنكرّي  زي  أجمل 
البيئّية. بالّتربية  تتعّلق  واّلتي  تتبّناها،  اّلتي 

واختتم البرناَمج بعرس عربّي من نتاج الّطالب، 
مصحوب بالّدبكة واألغاني واألهازيج الّشعبّية.

ترتيبه  في  شارك  املذكور  أّن البرناَمج  إلى  يشار 
يتّم  اّلذي  الّطالب،  مجلس  أعضاء  وحتضيره 
وأهمّيته،  بدوره  إمياًنا  مناسبة  كّل  في  تفعيله 
وكان أيًضا حتت إشراف مرّكزي الّتربية االجتماعّية 
ية عبير عودة ومساعدة  املربي يوسف خوري واملرّب

كافة أعضاء الطاقم الّتربوي الّتعليمّي.

Âu ÒB�« ¡bÐ W³ÝUM*  W Ý—b *« w  W³ ÒO D « ‰U L Ž_« Ÿu ³ Ý√
 åq d J «  ◊—Ë√ò  W ÒOłu u M J Ò² «  W Ò¹u ½U Ò¦ «

الّثانوّية  املدرسة  بادرت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بتنظيم  حيفا،  في  الكرمل»  «أورط  الّتكنولوجّية 
على  الّثالثة  للّسنة  وذلك  اخليرّية،  األعمال  أسبوع 
الّتوالي، لهدف غرس روح املبادرة وقيم التطوّع والعطاء 
أفضل. مجتمع  بناء  أجل  من  الّطّالب  نفوس  في 

الّطّالب،  من  مجموعات  األسبوع  هذا  خالل  شاركت 
داخل  تنظيف  حمالت  في  بعضها  قامت  حيث 
املدرسة وخارجها، وفي غرس األشتال والورود، وقامت 
مجموعات أخرى في  طالء وحتسني البيئة احمليطة 
للمدرسة، مبرافقة الفّنان وليد قشاش، شملت ترميم 

جدران احلي وتزيينها بالرسومات.
ضمن برناَمج «اإلرشاد في مشروع حفظ الّطاقة»، قامت 
مجموعة من طّالب الّصف الّتاسع بقيادة املشروع، 
استهالك  عادات  في  تغيير  إلحداث  يهدف  اّلذي 
املدرسة  طّالب  سائر  لدى  الّطاقة  وصرف  الكهرباء 

ومعّلميها واألهالي في األحياء القريبة من املدرسة.
باإلضافة  وإرشاد،  توعية  برناَمج  اُخلّطة  شملت  وقد 
ُتعنى  اّلتي  والّالصقات  الهادفة  املناشير  توزيع  إلى 
وتكّلل  للكهرباء.  األمثل  البيتّي  باالستهالك 
الّتربية  مرّكز  جهود  بفضل  بالّنجاح،  األسبوع  هذا 
االجتماعّية، األستاذ معني زيدان، اّلذي أشرف على 
احلكيمة  اإلدارة  مجهود  وبفضل  الفّعالّيات،  هذه 
واملعّلمني واملعّلمات، وعطائهم الّدائم والّداعم إلجناح 
البرناَمج، وبفضل املشاركة الفعلّية والّفّعالة للطّالب.

على  شّددت  الكرمل»  «أورط  ألسرة  تعقيب  وفي 
أّنها تعّتز بطّالبها اّلذين شاركوا في أسبوع األعمال 
الّتفاني  على  وتشكرهم  عملهم  وتقّدر  الّطّيبة، 
والعطاء اّلذي نبع منهم، داللًة على إنتمائهم الّتام 
سبيل  في  وسعهم  في  ما  كّل  وبذلهم  ملدرستهم، 

خدمة مجتمعهم.
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q ¹b ³ « rO K F Ò² K  å—«u Šò W Ý—b  » Òö Þ WA ¹d Ð åd šü« u ¼ U ½√ò
جتريدّية، ميلؤها اإلحساس الّصادق القوي.

وقد شارك في االفتتاح كّل من الدكتور ماجد خمرة 
بلدّية  في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض  وحدة  (رئيس 
سالمة  دميلزا  ضو،  كميل  والفّنان  اخلّطاط  حيفا)، 
من  والعشرات  يسوع»)،  «قلب  مؤّسسة  (مندوبة 
الّضيوف واألهالي، طّالب املدرسة والّطاقم التدريسّي.

موسيقّية  ووصالت  مبقطوعات  االفتتاح  استهّل  
باملدرسة،  الفنون  مرّكز  بّالن  ألبير  األستاذ  بقيادة 
واألستاذ غّسان حرب  مع طّالب قسم املوسيقى في 
املدرسة؛ وّمت عرض فيلم وثائقّي عن برناَمج التبّني 
الفّني وإلقاء بعض الكلمات من مديرة املدرسة أميرة 
خلود  احلفل  عرافة  تسّلمت  وقد  والّضيوف.  حايني 

 åUHO�ò q�«d*

خطوط ومساحات خّطتها ريشة فّناني/طّالب مدرسة 
«حوار» للّتعليم البديل - الفنون واإلبداع، كخطوات 
بني أنا وهو، بني أنا وهؤالء، بني أنا واآلخر، في لوحات 
إبداعّية مثيرة، حتت ُعنوان «أنا هو اآلخر واآلخر هو 
ممّيز  مبعرض  للجميع»،  واألرض  لي  و«البيت  أنا» 
يوم  الكرمة»،  «بيت  العرض  صالة  في  افتتاحه  ّمت 
من    الظهيرة  ساعات  حّتى  واستمّر  األخير،  االثنني 

يوم األربعاء.
اختلف  من  أهو   - اآلخر؟»  هو  فمن  اآلخر،  هو  «أنا 

عّني في العرق والّدين والّلون والّثقافات، أم هو من 
كثيرة  أسئلة  والقدرات؟  احلاجّيات  في  عنه  اختِلف 
الفنون  قسم   - «حوار»  مدرسة  طّالب  لدى  ترّددت 
الّتشكيلّية، بإرشاد خلود شنبور، خالل العمل على 
مع  املشتركة  إبداعاتهم  وخاّصة  املؤّثرة،  إبداعاتهم 
برناَمج  ضمن  وذلك  يسوع»،  «قلب  مؤّسسة  طّالب 
التبّني في املدرسة؛ ومن خالله يقوم طّالب من الصف 
قلب  مدرسة  من  طّالب  بتبّني  املدرسة  في  الّسابع 
وبإرشاد  سمعان،  فاتنة  املربية  مع  بتنسيق  يسوع 
ية خلود شنبور، برسم لوحات فنّية  فّني من قبل املرّب

شنبور ومندوبة جلنة األهالي، وفي نهاية البرنامج مت 
توزيع شهادات الّتقدير على الّطالب املشاركني.

 WM (« ‰U L Ž_« Ÿu ³ Ý√
W Ò¹b L Š_« W Ý—b *« w

احلسنة  األعمال  أسبوع  متّيز   ≠ åUHO�ò q�«d*

من  بالكثير  بالكبابير،  األحمدّية  املدرسة  في 
يوم  من  الّطالب  بها  قام  اّلتي  بالفقرات  التنوّع 
األحد حّتى يوم اخلميس، واّلتي اسُتهّلت بكلمات 
الطالب  ألقاها  الّثالث،  بالّلغات  املوضوع  حول 

على التوالي في طابور الصباح.
الّصفني  من  الّشابة  القيادة  طّالب  قام  كذلك 
نادي  في  املختلفة  بالفعالّيات  والّثامن  الّسابع 

«املنارة  بستان  في  كذلك  احلّي،  في  املسّنات 
والريحان» وحضانة «َمي».

تضّمن األسبوع، أيًضا، حملة تبرّعات باملالبس، 
إيصالها  لهدف  بيوتهم  من  الّطالب  جمعها 
األسبوع  هذا  فّعالّيات  واختتمت  للمحتاجني، 
املقايضة  طريقة  على  اعتمد  خيرّي  بسوق 
بالبيع، (سوق خذ واعِط)، نال استحسان الّطّالب     

بشكل كبير.
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’U� q�«d*

في أعقاب حوادث التسّمم األخيرة اّلتي جنمت جرّاء 
ّية في البالد، وخاّصًة بعد حادثة  إبادة احلشرات املنزل
(مدير  كزلي  وسام  يتحّدث  «الشهيرة»،  القدس 
وحدة إبادة احلشرات والقوارض في بلدّية حيفا)، عن 
حاالت  حصول  دون  ّية  املنزل احلشرات  إبادة  كيفّية 
تسّمم. يشغل كزلي منصب مدير الوحدة في بلدّية 
في  عمله  بعد  الّتوالي،  على  عامني  منذ  حيفا 
البلدية في الوحدة املذكورة منذ أن بلغ 17 عاًما، 
خبرته  وبسبب  املختلفة،  املناصب  من  عدد  في 
الطويلة ودراسته لهذا املجال استطاع توّلي منصب 
مدير الوحدة الهاّمة واخلاّصة، اّلتي تعمل طوال أيام 
الّسنة لهدف تأمني بيئة آمنة وصحّية للّسكان، من 
خالل إبادة احلشرات والقوارض الّضارة، القريبة من  

منازلكم وأحيائكم. 
في  مثابر  لثالثة،  أب  عاًما)،   40) كزلي  وسام 
عمله املضنّي، حاز مرّات عّدة على شهادة موظف 
متمّيز من بلدّية حيفا، ما خوّله أن يتبوّأ منصب 

مدير وحدة إبادة احلشرات والقوارض، وعن مثابرته 
أمام  ُمتاحة  والفرص  اإلمكانّيات  يقول:  ووصوله 
كّل شاّب عربّي؛ فإن ضّحى وعمل سيصل لهدفه 

 ∫UHOŠ W Ò¹bKÐ w� ÷—«uI�«Ë  «dA(« …œUÐ≈ …bŠË d¹b� ¨w�e
 ÂUÝË

اليوم  منذ  مدير  منصب  إلى  أصل  لم  وسينجح. 
لسنوات  واملثابرة  املضني  العمل  مع  لكن  األّول، 

حّققت هدفي. 
يتحّدث كزلي عن حادثة الّتسّمم في القدس، واّلتي 
راح ضحّيتها أطفال نتيجة إهمال املقاول الذي قام 
«اليوم  فيقول:  منزلهم،  في  احلشرات  مبيد  برّش 
هنالك منافسة شديدة في هذا املجال، وهذه املنافسة 
تأتي سواء باألسعار أو مبّدة عملّية رش املبيدات في 
املنزل وقتل احلشرات، حيث يقوم بعض املقاولني برش 
مبيدات غير معترف بها، أو ال تصلح لالستخدام 
داخل املنازل. إذ توجد في األسواق مبيدات عديدة، 
للحيوانات،  مبيدات  الّصحّي،  للّصرف  كمبيدات 
أّنه  يّدعي  من  هنالك  ولألسف،  للزراعة.  ومبيدات 
بعد رش املبيدات ميكن للشخص العودة وعائلته إلى 
املنزل بعض ساعات معدودات، وهذا غير صحيح. 
إّن الّتنافس بني الّشركات خلق هذه الوعود الكاذبة/
الواهية وغير الصحيحة، فبعد رش املبيدات في 
التي  املنطقة  إغالق  ّمت  «الشهيرة»،  القدس  حادثة 
مت فيها رش املبيدات بصورة محكمة، لكّن حدث 
تسرّب ملاّدة املبيدات، واّلذي وصل األطفال الّصغار، 
منخفض،  مستوى  على  املبيدات  رش  يتّم  كونه 
ولهذا الّسبب كان تأثيره أكبر على األطفال، فتوفي 

األطفال وجنا األهل.      
اخلطيرة  الّتسممات  من  واحلذر  احليطة  اّتخاذ  حول 
أوًّال  كزلي:  قال  املنازل،  في  املبيدات  رّش  عند 
مجال  في  معتمدة  ِشركات  مع  الّتعامل  علينا 
األفضل  الّسعر  عن  البحث  وعدم  احلشرات،  إبادة 
فحسب، ابحثوا عن اجلودة واستفسروا حول ماهّية 
املواد اّلتي يتّم استخدامها ورّشها في منازلكم، وكم 
من الوقت يتطّلب ذلك إخالء املنزل، وال تخجلوا من 

طلب شهادة اختصاصّي برّش املبيدات. 
احلشرات  وانتشار  الّصيف  فصل  اقتراب  ومع 
حيفا  بلدّية  أّن  إلى  كزلي  وسام  يشير  والقوارض 
ورئيسها يونا ياهڤ، وضعوا نصب أعينهم تقدمي 
يتم  حيث  احليفاوّي،  للمواطن  اخلدمات  أفضل 
عالية،  بجودة  اإلبادة  ومواد  املعّدات  أفضل  اقتناء 

وتخصيص مؤّهلني للقيام مبثل هذه األعمال. 

تشمل  واّلتي  كزلي،  يديرها  التي  الوحدة  وحول 
منطقة حيفا و«كريات حاييم»، يقول: لدينا خرائط 
حول  احليفاوّية،  األحياء  لكاّفة  ومبرَمجة  ُمعّدة 
مشاكل كّل حّي بعينه؛ لذلك نحن نعمل دون كلل 
الرّاحة،  سبل  بكاّفة  احليفاوّي  املواطن  ينعم  لكي 
ومننع من أن تؤّثر احلشرات على جودة حياته، فنقوم 
ودراسة  سواء  حّد  على  منطقة  كل  مع  بالّتعامل 
مشاكلها بانفراد. أنا من داخل هذه الوحدة، وقبل 
أن أشغل منصب املدير عملت في كاّفة املجاالت، 
وأعرف كّل حّي ومشاكله، لذلك جتد أن بلدّية حيفا 
متمّيزة في هذا املضمار، وفي كّل موسم تكثر فيه 
ومهنّية  قصوى  خدمات  نقّدم  والقوارض.  احلشرات 
منها  واحلّد  والقوارض،  احلشرات  إبادة  في  وصحّية 

َكْيال تؤّثر على جودة حياة الّسكان.  
إبادة  وحدة  مدير  كونه  عن  عدا  كزلي،  أّن  يذكر 
احلشرات والقوارض، يعمل مستشارًا في هذا املجال 
ّية،  لدى عدد من املجالس والّسلطات احمللّية العرب
بهذا  ويقوم  املجال،  هذا  في  ومهنّية  خلبرته  وذلك 
العربي.  للمجتمع  خدمًة  تطوّعي  بشكل  العمل 
احلشرات  إبادة  في  خبير  شهادة  كزلي  يحمل 
الّسموم  مع  الّتعامل  كيفّية  عن  مسؤول  وشهادة 
على  سنوات  منذ  يعكف  كما  املبيدات،  في 
كّل  حول  البيئة،  جودة  وزارة  دورات  في  املشاركة 

جديد في هذا املجال. 
املبيدات  وحدة  كمدير  عمله  بني  وسام  دمج  وحول 
فرق  في  مرمى  حلرّاس  وكمدرّب  حيفا،  بلدّية  في 
أبو  كوكب  كفرمندا،  أمثال:  القدم،  لكرة  عّدة 
كمدير  هذا  ومنصبه  الكروم،  ومجد  الهيجاء، 
يشير إلى أّن احلياة كالرّياضة، فمع املثابرة والعمل 
املضني سيصل اإلنسان إلى هدفه ويحّقق أحالمه، 

في   نهاية املطاف.
ًها قرّاء صحيفة  واختتم كزلي حديثه، محّذرًا ومنّب
احلشرات  في  مشكلة  يواجه  َمن  كّل  إّن  «حيفا»: 
والقوارض في احلّي أو البناية اّلتي يقطنها، عليه 
ونحن  106؛  البلدّي  االّتصال  مرَكز  إلى  الّتوجه 

نقوم مبتابعة املشكلة وحّلها.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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بــأسعار خــــــــاصــــة بــأسعار خــــــــاصــــة 
بمناسبة الصيامبمناسبة الصيام

شارع الوادي 21 | 0522611804 | 04-8517054

قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل للبيت 

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط

جديدة جماهيرّية بتكلفة أقل وبنسبة %35 مما هو عليه الوضع اآلن.
ألّنها  الّتلفزيون  ضريبة  بإبطال  أردان  چلعاد  االّتصال  وزير  «أوصينا 
تشّكل عبًئا كبيرًا على املواطنني في دولة إسرائيل، وباألخص العرب، 
بحيث أعلن الوزير أّنه ابتداًء من 31 آذار 2015، سيتّم إلغاء ضريبة 
مطلقة» -  ّية  عرب بإدارة  ّية  عرب تلفزيونّية  قناة  ستقام  ا  وقريًب البّث، 
وعضو  والّشباب،  املجتمع  إدارة  (مدير  صفدي  جالل  كشفه  ما  هذا 
جلنة «الندس» للبّث اجلماهيرّي، في رّده على سؤالنا بخصوص إلغاء 

ضريبة سلطة البث. 
وشرح جالل صفدي موضوع إلغاء ضريبة سلطة البث بالقول: «قام وزير 
االّتصال قبل 6 أشهر بتعيني جلنة «الندس» املكوّنة من 9 أعضاء، 
وأنا فيها العضو العربّي الوحيد، بهدف فحص موضوع سلطة البث 
وحتديد مستقبلها، بحيث قمنا خالل األشهر الّستة األخيرة بفحص 

موضوع سلطة البّث، والبث اجلماهيري في إسرائيل».
وتابع صفدي: «وزارة االّتصال قامت باستئجار شركة استشارة عاملية 
مبوضوع البث اجلماهيري العاملي، لتفحص كيفّية عمل البث اجلماهيري 
في العالم، وإعطائنا استشارة مهنية في موضوع البث اجلماهيري، 
بعد  وبالفعل  إسرائيل.  في  ذلك  تطبيق  ونحاول  العالم  من  لنتعلم 
ستة أشهر من العمل املكّثف، وصلنا إلى عّدة توصيات كبيرة، حيث 
قبل وزير املواصالت توصياتنا ووعد بتنفيذها بحذافيرها، من خالل 

تشريع خاص في هذا املوضوع».
جلنة  اتخذتها  اّلتي  الّتوصيات  بني  «من  أّن  صفدي  جالل  وكشف 
جديدة  بث  سلطة  وفتح  احلالية  البث  سلطة  إغالق  كانت  «الندس» 
اآلن.  الوضع  عليه  هو  مما   35% وبنسبة  أقل  بتكلفة  جماهيرية 
رجال  تدخل  عن  البث  بسلطة  يتعلق  ما  كل  فصل  الى  باإلضافة 
في  مرة  وألّول  السلطة.  هذه  داخل  املهنية  الّتعيينات  في  السياسة 
شخص  بإدارة  ال  ّية،  عرب بإدارة  عربّي  تلفزيون  سيقام  الدولة  تاريخ 
بكل  ساعة   16 يومًيا  سيبّث  والذي  ّية(!)  العرب يتحّدث  يهوّدي 
ذلك  في  مبا  الدولة،  داخل  العربّي  باملجتمع  تتعّلق  التي  املواضيع 
السنة  في  وسيستثمر  واحمللّية،  القطرّية  الّساعة،  وأحداث  األخبار 
األولى 20 مليون شيكل لإلنتاج احملّلي، واألهم من ذلك أّن مدير هذه 

ا». ـً ّي القناة سيكون عرب
 åUHO�ò q�«d*

الّسياسة  رجال  تدخل  عن  البث  بسلطة  يتعّلق  ما  كل  فصل  سيتم 

 W ÒO U(« Y ³ « WDK Ý ‚öſ≈
W ÒO Ðd Ž WO ½u ¹eH Kð …UM  W U ≈Ë

في الّتعيينات املهنّية، داخل هذه الّسلطة. ومن بني التوصيات التي 
اّتخذتها جلنة «الندس»، كانت إغالق سلطة البث احلالية وفتح سلطة بث 

 ¨WK�U
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اجلُمعة  مساء  األرثوذكسّية،  املعمدان  يوحّنا  القّديس  كنيسة  غّصت 
األخير، باملصّلني من أبناء الرعّية األرثوذكسّية للمشاركة في صلوات 
املدائح لوالدة اإلله العذراء، حيت ترأس الّصلوات اإليكومنوس دميتريوس 
سمرا (خادم الرّعّية)، مبشاركة رئيس املجلس املّلي يوسف خوري، وعدد 
من أعضاء املجلس والهيئة الّتمثيلّية للرعّية األرثوذكسّية في حيفا. 
حيث قامت جلنة الكنيسة ممّثلًة برئيسها جريس خشيبون وأعضائها 

بكّل الّتحضيرات لهذه الّصلوات، وصدحت حناجر أعضاء جوقة القديس 
يوحنا املعمدان األرثوذكسّية بقيادة املرّمن طوني باسيال بتسبيح والدة 

اإلله، بترنيمات خاّصة لهذه املناسبة.
وبعد انتهاء الّصلوات وزّع األب سمرا الورود على احلضور، وقامت جلنة 

الكنيسة بتوزيع املشروبات اخلفيفة والهريسة الصيامّية.
©…dC� u	√ œ«R�®
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بتقليده  احلليصة  في  اجلماهيرّي  املرَكز  يستمّر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

سبق  قد  وكان  العاملّي.  املرأة  بيوم  زًا  ممّي احتفاًال  اقام  حيث  الّسنوّي، 
االحتفال توزيع الورود وبطاقات الّتهنئة على جميع نساء حّي احلليصة.
أدارت احلفل رميا طوقان (مرّكزة العمل الّنسائّي)، واّلذي شمل حتّيات 
من مديرة املرَكز اجلماهيرّي نسرين مرقس، وكلمة عن ممّثلة مجلس حّي 
احلليصة ميرڤت سروان؛ ومن ثّم جرى تكرمي عضو بلدّية حيفا الّسابقة 
عن «اجلبهة»، عدنا زاريتسكي، ملا أعطته وناضلت من أجله في حّي 
الّشبيبة  مرَكز  أدارت  اّلتي  عيسى  أبو  نوال  تكرمي  ّمت  كما  احلليصة؛ 

لسنوات عديدة واّلذي انتقل، مؤّخرًا، حتت إدارة املرَكز اجلماهيرّي.
وحتّدثت نسرين مرقس (مديرة املرَكز اجلماهيرّي في حّي احلليصة) في 
كلمتها عن نساء احلّي والّدور الكبير اّلذي يقمن به لتطوير املنطقة؛ 
يأتي  اقيم  اّلذي  واالحتفال  للمرأة  العاملي  اليوم  من  الهدف  أّن  وذكرت 

من  والّسعي  حقوقهّن  إلى  الوصول  لهدف  الّنساء  نضال  عن  ليعّبر 
أجل املساواه ليصبحن رائدات في مجاالت عديدة. وحتّدثت مرقس عن 
الفّعالّيات اّلتي يقيمها املرَكز جلميع األعمار في احلّي، وعن الّنشاطات 

ّية بشكل خاّص، وطالبت الّنساء  باالستمرار بالتقّدم والعمل  الّنسائ
على رفع اسم احلّي أكثر وأكثر، وزيادة الفّعالّيات واملشاركة بالّنضال من 

أجل احلقوق واملساواة.
أّما البرناَمج الفّني فتخّللته عّدة  فقرات ابتدأها الفنان إيهاب عّباس 
بتقدمي مقطع مسرحّي فكاهّي، كما استمتع احلضور مبعزوفات إيقاعّية 
وتدريب  بقيادة  اجلماهيرّي  للمرَكز  الّتابعة  الفرقة  قّدمتها  ومقطوعات 

الفّنان سليم طّيار.
وكانت مرّكزة دورات اإلثراء والفتيات، فيحاء عوض، قّدمت هذه الفرقة 
حيفا،  في  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  مع  تعاون  نتيجة  هي  واّلتي 

ّية». ضمن برناَمجهم «منابر طّالب
ضمن  ّية  غنائ وصالت  قّدمت  فقد  حوّا،  نانسي  احليفاوّية  الفّنانة  أّما 
ـ«دي.جي.» فتحي بشكار، بأغاٍن حماسّية ألهبت  أداء رائع، وتالها ال

احلضور وزادت من حماسهم.
جرى    سحب  ضمن  الهدايا،  من  مجموعة  قّدم  قد  احلّي  مجلس  وكان 

خالل االحتفال.
يذكر أّن االحتفال بالّتعاون ما بني مجلس حّي احلّليصة، ودائرة اخلدمات 

االجتماعّية (شرق حيفا)، و«الزّاوية الدافئة» في احلّليصة.
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عالية  ديجيتالية  خــدمــات 
الجودة لجمهور الوسط العريب 
الديجيتال  عرص  بات  الــذي 
والسامرتفون جزء ال يتجزأ من 

حياته اليومية".

صحة  ريــادة  كالليت  تواصل 
املرة  وهــذه  العربية  العائلة 
خدمة  عن  الكشف  خالل  من 
ومجانية  جديدة  ديجيتالية 
العريب،  الوسط  من  لزبائنها 
خالل  عليهم  التسهيل  تهدف 
فمن  لألطباء.  االدوار  حجز 
الجديدة  الخدمة  تتيح  اليوم 
حجز  كالليت  زبائن  لكافة 
العائلة  لطبيب  أدوار  وتعيني 
(نساء،  أخصائيني  أطباء  أو 
وحنجرة،  وأذن  أنــف  جلد، 
مرافقات  ممرضات  العيون، 
خـــالل الــحــمــل ومــمــرضــات 
بالفحوصات  املــخــتــصــات 
كام  الحمل).  قبل  الوراثية 
إلجراء  دور  حجز  مبقدورهم 
وذلك  املخربية،  الفحوصات 
بواسطة  وأسهل  ارسع  بشكل 
(السامرتفون)  الذكية  الهواتف 
(التابليت،  اللوحية  االجهزة  او 
وغريها)  جالكيس  وجهاز  ايباد 
خــاص  تطبيق  ـــالل  خ مــن 
وباللغة العربية ودون الحاجة 
الحصول  او  املسبق  للتسجيل 

من اليوم ال داعي لالنتظار:
 كالليت تطلق خدمة  حجز دور دون
احلاجة لرمز سري وباللغة العربية

االتصال  ودون  رسي  رمز  عىل 
والتسجيل يف العيادة. كام وان 
هذه  من خالل  امكانية  هناك 
حال  يف  الدور  إللغاء  الخدمة 
سبب  ألي  الزبون  قدوم  تعذر 

كان. 
عىل  فببساطة  سهلة  الخدمة 
الزبون فقط ادخال رقم الهوية 
وسنة امليالد واختيار الطبيب او 
املختص املطلوب واختيار اليوم 
الدور بطريقة  والساعة إلجراء 

ارسع وابسط وخالل ثواين.
قسم  مــديــر  فــريــج؛  محمد 
يف  العريب  للوسط  التسويق 
كالليت أضاف: "تهدف كالليت 
من خالل هذه الخدمة التسهيل 
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الّثقافة  جمعّية  مدير  بأعمال  القائم  أبرق   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية، إياد برغوثي، رسالة شكر وتقدير للسّيد أمني عنبتاوي،  العرب
عطا  "روضة  لقانون  النهائّي  اإلقرار   على  شفاعمرو،  بلدية  رئيس 
الّلغة  استعمال  لفرض  شفاعمرو،  لبلدّية  مساعد  كقانون  الله" 

ّية. ّية على الفتات احملال التجارّية في البلدات العرب العرب
وأشار  البرغوثي في رسالته إلى أن إقرار القانون خطوة  ضرورية 
وحضورها  مكانتها  ورفع  ّية  العرب لغتنا  على  «للحفاظ  وحاسمة 
في احلّيز العام كلغة املكان وأساس هوّيته، وهذه املهمة مسؤولية 
عاتق  على  ملقى  منها  كبير  قسط  األولى،  الدرجة  من  جماعّية 

قياداتنا التي لديها القدرة املصيرّية على التغيير».
ّية  وعّبر  البرغوثي عن أمله بأن «حتذو بقية السلطات احمللّية العرب
أبجدية  تزّين  وأن  القانون،  هذا  إقرار  على  وتعمل  شفاعمرو  حذو  
ّية  لغتنا شوارع بلداتنا»، وأعرب عن استعداد جمعّية الّثقافة العرب
لتقدمي االستشارة واملوارد وجميع اخلدمات اللغوّية املتعلقة بتنفيذ 
للبلدية  وتطبيقه،  ألهميته  الوعي  ونشر  املساعد  القانون  مشروع 

وجلميع املعنيني في تثبيت استخدام اللغة العربية.

يوم  الكرمل»،  «چيمناسيا  مدرسة  طّالب  غادر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّثالثاء األخير، احلرم املدرسي منطلقني إلى أحياء مدينة حيفا، طارقني 
أبواب بيوتها في محاولة للحصول على الّدعم املادي ملساعدة الطفل 

محّمد مصطفى، الذي عاوده مرض سرطان الدم من جديد.
تأتي هذه املبادرة ضمن انطالق فعالّيات يوم األعمال اخليرّية في البالد، 
حيث رأت إدارة مدرسة «چيمناسيا»، وطاقم املعلمني واملعلمات بها أّنه 
ال بّد أّال نغفل عن قضّية الطفل محمد مصطفى، ومن املهم جًدا أن تتم 

مشاركة الطالب في إجناز اخلير وفعله لآلخرين.
بعد أن ّمت اطالع الّطالب على قصة الطفل محمد وإعالمهم بأهمّية كّل 
مبلغ يجّندونه ملساعدته، توزّع الطالب ملجموعات مختلفة وانطلقوا مع 
معلميهم إلى حارات وشوارع مدينة حيفا، حيث طرقوا أبواب بيوتها 
وسردوا قصة محمد مصطفى الذي سيغادر البالد إلى أملانيا لتلّقي 

العالج في حال جتنيد املبلغ الكافي لذلك.
حّثهم  مما  اآلخرين،  ملساعدة  وجتندهم  الناس  جتاوب  من  الطالب  انفعل 
على اإلصرار لدخول عدد أكبر من البيوت، معربني عن تعاطفهم الّتام 
مع محمد. ما لم يتوقعه بعض الطالب هو مشاركة املتبرعني بقصصهم 
الشخصية، حيث قابلت مجموعة الطالب: نتالي راشد، پيتر خليل 
وفؤاد داموني امرأة في أحد البيوت، التي أعربت عن نيتها بالتبرع 
وذلك ألنها مصابة مبرض السرطان، ووجهت رسالة للطالب بأن ما يقومون 

بفعله هو عمل مقدس سيكافئون عليه يوما ما. 
ومساعدة  اخلير  تقدمي  على  وحثهم  واحد،  هدف  نحو  الطالب  تكاتل 
اآلخرين كان الهدف املركزي لهذه الفعالية، في حني رأت إدارة املدرسة أّن 
حملة جمع التبرّعات تزرع عند الطالب روح التعاون لتحقيق ما هو أكبر 

وأسمى وأفضل للجميع.
من اجلدير ذكره أن انطالق هذه الفعالية كان مقرونا بالتعاون مع مؤسسة 
مرمي ملكافحة السرطان في الناصرة، حيث تتجند دائًما ملساعدة من هو 

محتاج لذلك. 
تأمل إدارة مدرسة «چيمناسيا»، من معّلمني وطاقم عاملني فيها، أن 
تكون بذلك قد قّدمت مبا فيه من اليسر واخلير لطالبها وللطفل محمد 
أفراد  نّية  على  أساًسا  يعتمد  احلسن  بالعمل  اإلميان  ألّن  مصطفى، 
مجتمعنا مبساعدة اآلخر، يوم األعمال اخليرّية كان أفضل رسالة لطالب 

مدرسة «چيمناسيا» خاّصة وملجتمعنا عاّمة. 
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من  عدًدا  يشرك  أن  الّتعليمّي  الّتلفزيون  اختار 
لألوالد.  املَُعّدة  برامجه  بعض  في  العرب  األوالد 
يوحّنا  مار  مدرسة  من  طّالب  خمسة  انتقاء  وّمت 
اخلامس  الّصفني  من  حيفا،  في  اإلجنيلّي 

والّسادس. 
وكان الّتلفزيون قد أجرى اختبارات الّشاشة لعدد 
وّمت  البالد،  أنحاء  مختلف  من  األوالد  من  كبير 
عّدة  في  شاركوا  اّلذين  الّطّالب،  هؤالء  اختيار 
حلقات من برنامجني يبّثهما الّتلفزيون الّتعليمّي 
أڤري  املعروفني،  املذيعني  مع  الّثانية  القناة  في 

چلعاد ويارون لندن.
ويحمل البرناَمج مع چلعاد، اّلذي يقّدمه بنفسه، 
اسم «انظروا إلّي مع أڤري چلعاد»، وهو برناَمج 
اّلذي  املوضوع  إلى  البرناَمج  مقّدم  فيه  يتطرّق 
بُعنوان «اآلخر  العام  لهذا  املعارف  وزارة  اعتمدته 
حلقة  كّل  في  البرناَمج  ويستضيف  أنا».  هو 
شخصّية حّققت جناًحا في مجالها، رغم املعوقات 
والّصعوبات اّلتي واجهتها في طفولتها. وينضّم 
إلى چلعاد في حلقات برامجه أربعة أوالد وحمار 
وحشّي كُدمية، ويتباحث اجلميع مع الّشخصّية 
في  واملغاير  باآلخر  تتعّلق  شؤون  في  الّضيف 
مواقفهم  على  االّطالع  لهدف  وذلك  املجتمع، 

واألمناط املغروسة في نفوسهم.  
بينما يلعب حمار الوحش شخصّية غير منطّية، 
في  متوّقعة  غير  حلظات  خلق  على  وتساعد 
احملادثة مع الّشخصّية الّضيف. وتتكّشف أثناء 
الّشخصّية،  واجهتها  اّلتي  الّصعوبات  احلوار 
والّسبل اّلتي اّتبعتها للّتغّلب على هذه العوائق، 
وحتقيق اإلجنازات الهاّمة في مجاالتها. ويستوضح 
األوالد من الّضيف أثناء البرناَمج عن ماهّية هذه 
العوائق والّتحدّيات اّلتي واجهته، بتوجيه أسئلة 
املشاركة  الّشخصّيات  ومن  للّضيف.  يطرحونها 
پيرون،  شاي  املعارف  وزير  البرناَمج  حلقات  في 
حاييم  عوض،  ميرا  صالح،  عبير  باز،  عوديد 

كوهني، وآخرون.
ا على القناة  ـً وسيتّم بّث البرناَمج مع چلعاد يومّي

الّثانية في الّساعة 1415، وثّمة إعادة للبرناَمج 
في مواعيد أخرى.

املوزا  هي  بُعنوان «ما  فهو  الّثاني  البرناَمج  أّما 
مسألة  يعالج  وهو  لندن،  يارون  مع  اإللهام»   –
مصادر اإللهام وكيف تنعكس في الفنون. ويأتي 
البرناَمج على شكل صّف منوذجّي عالي املستوى، 
ويستضيف في كّل حلقة أحد الفّنانني املعروفني 
الّتمثيل،  كالرّقص،  الفنون،  مجاالت  كاّفة  من 
الكتابة اإلبداعّية، الغناء، الّشعر، الرّسم، وغيرها. 
وتلتقي الّشخصّية الفنّية مع األوالد اّلذين تتراوح 
أعمارهم ما بني 6 – 12 عاًما، وتثير فضولهم 
مبجال إبداعها، مع الّتأكيد على قيم الّتسامح، 
الّتضامن املتبادل، وقبول اآلخر. ومن بني الفّنانني 
أوز،  كوبي  إجنل،  إيتاي  البرناَمج:  في  املشاركني 

تومر هامين، روني أورن، وغيرهم.
األربعاء  حّتى  األحد  أّيام  البرناَمج  هذا  وسيبّث 
في الّساعة 1430 في القناة الّثانية الّتعليمّية، 

وسيعاد بّث البرناَمج في مواعيد أخرى. 
في  املشاركني  األوالد  مع  خاطف  حديث  وفي 
(والدة  يزبك  سيرين  قالت  وذويهم،  البرناَمجني 
دارين)، الّطالبة في الّصف الّسادس في مدرسة 
أدوارهم  أداء  استطاعوا  األوالد  إّن  يوحّنا،  مار 
بصورة منقطة الّنظير، ومتّكنوا من إثبات وجودهم 
في البرناَمج، عن طريق طرح األسئلة املوضوعّية. 
واهتّمت دارين باالستفسار عن طفولة الّشخصّية 
املغّني  استضافوا  وقد  احللقة،  هذه  في  الضيف 
جوانب  عن  الكشف  دارين  وحاولت  پاز.  عوديد 
درجة  بلوغه  حّتى  املغّني  هذا  حياة  في  أخرى 
على  تعرّفت  قد  دارين  وكانت  الواسعة.  الّشهرة 
أغانيه  إلى  استمعت  اّلذي  پاز  املغّني  شخصّية 
وأساليب أدائه، وفي هذا املجال انصّبت أسئلتها. 
وأضافت أّن مّدة كّل حلقة من البرناَمج نحو نصف 
واليهود.  العرب  األوالد  معها  واشترك  ساعة، 
والغناء  واملرح  الفرح  من  جّو  احللقة  على  وطغى 
اجلماعّي. ومتّكنت دارين من طرح أسئلتها بالّلغة 

العبرّية بوضوح وجرأة وإتقان. 
أّما رندة بدارنة (والدة علي) الّطالب في الّصف 
الفّنانة، الّسادس، فأشارت إلى أّن علي كان أّول َمن شارك  احللقة  هذه  في  وظهرت  البرناَمج،  في 

متعّددة املواهب ميرا عوض. وأخذ علي يسألها 
عن املقارنة بني احلياة في القرية، قرية الرّامة في 
اجلليل، مسقط رأسها، وبني املدينة، مثل حيفا. 
كما وّجه علي عدًدا من األسئلة إلى وزير املعارف 
شاي پيرون، ومنها سؤال عن إلغاء موضوع الّلغة 
ّية من عدد من املدارس العبرّية. وعادت رندة  العرب
تقول إّن القائمني على البرناَمج فوجئوا من ذكاء 
عن  الّتعبير  على  وقدرتهم  وانفتاحهم،  طّالبنا 
األوالد  أّن  إلى  اإلشارة  من  بّد  ال  وهنا  أنفسهم؛ 
املشاركني هم على مثال كثير من األوالد العرب 
األذكياء واملجتهدين، اّلذين لم تسنح لهم الفرصة 
العرب  األوالد  من  كثيرًا  ولكن  بالّظهور.  اآلن 
واستحقاق  بجدارة  أنفسهم  إثبات  بإمكانهم 
أو          حيفا  من  كان  إن  وغيرها،  البرامج  هذه  في 

من خارجها.
ومن جهة أخرى قالت دليلة خوري (والدة ليمار)، 
إّن ليمار اشتركت  الّطالبة في الّصف الّسادس، 
األوالد  عرّف  اّلذي  لندن،  يارون  برناَمج  في 
تل  في  األوپرا  مغّنيات  إحدى  على  املشاركني 
غناء  طبيعة  عن  تسألها  ليمار  وأخذت  أبيب، 
يفهم  لكي  داعي  ال  إّنه  املغّنية  وقالت  األوپرا، 
أن  يكفيه  بل  ّية،  اإليطال األوپرا  لغة  املستمع 
تعابير  ويشاهد  الرّائعة  املوسيقى  إلى  يستمع 

باملعاني  فيشعر  املغّنية،  أو  املغّني  وجسد  وجه 
واألحاسيس اّلتي يقصدها املغّني. وقالت ليمار 
الپيانو،  وعزف  والرّقص  الّتمثيل  تهوى  إّنها 
كما حتّب تقليد األصوات بشكل ُمتقن. وقّدمت 
ّية، واّلتي شعر بها  املغّنية بعض الّنماذج الغنائ
األوالد بصورة مباشرة. وسألت ليمار هذه املغّنية 
مثًال،  ّية  بالعرب أغنّية  أّي  أداء  بوسعها  كان  إذا 
من  مقطًعا  أمامها  وقّدمت  باإليجاب  فأجابت 

أغنّية للّسّيدة فيروز. 
أنفسهم  أثبتوا  أوالدنا  أّن  لتؤّكد  دليلة  وعادت 
في هذا البرناَمج، وعّبروا بثقة تاّمة عن أفكارهم 
ومشاعرهم، وهذا يدعونا إلى االفتخار واالعتزاز 
حلقات  إحدى  أّن  وأضافت  ومبدارسهم.  بأوالدنا 
البرناَمج ستتمحور عّما حدث يوم والدة الولد أو 
أخذت  وهكذا  البرناَمج،  في  تشارك  اّلتي  البنت 
شعرت  وما  اليوم،  ذلك  عن  أّمها  تسأل  ليمار 
به من آالم الوالدة، وما جرى في غرفة الوالدة في 
املستشفى، وردود الفعل من األهل والعائلة حني 
ولدت.. فكّل هذا سيتحّدث عنه األوالد في حلقة 
عيد    مبناسبة  سُتبّث  اّلتي  البرناَمج  من  خاّصة 

األم القادم.
وحتّدثنا مع أريج منّسى (والدة جود)، حول مشاركة 
ابنتها في البرناَمج فقالت إّن جود وهي في الّصف 
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اخلامس في مدرسة مار يوحّنا أيًضا، شاركت في 
في  اجلميع  وتعرّف  لندن،  يارون  مع  واحدة  حلقة 
أمطره  وقد  أوز،  كوبي  املغّني  على  احللقة  هذه 
وقالت  طفولته.  وعن  حياته  عن  باألسئلة  األوالد 
جود إّنها اهتّمت بالّسؤال عن طبيعة احلياة في 
الكيبوتس، وعمل األعضاء اّلذين يعيشون فيه 
بحياة مشتركة. وأوضح أوز إّنه وُلد في الكيبوتس 
وأّن طفولته كانت كسائر األوالد اّلذين يطمحون 
إلى بلوغ مستقبل باهر. ثّم التقى األوالد مع ممّثلة 
قصيرة القامة، فسألتها جود من باب املداعبة، 
في  سينمائّي  دور  أّي  متثيل  تفّضل  كانت  إذا 

بضعة  قامتها  تطول  أن  تتمّنى  أن  أو  هوليوود 
سنتمترات أخرى، فضحك اجلميع من هذه املداعبة. 
استدعاء  سيتّم  أّنه  إلى  جود  والدة  أريج  وتشير 
من  أخرى  حلقات  لتسجيل  مرّات  عّدة  األوالد 
البرناَمج، نظرًا للّنجاح اّلذي حّققوه في هذه املرة.

في  الّطالب  موران)،  (والدة  خوري  ناردين  وقالت 
الّصف الّسادس، إّن موران كان من أوائل الّطّالب 
اختبار  في  جناحهم  بعد  اختيارهم  ّمت  اّلذين 
الّشاشة. وكان املغّني حاييم كوهني ضيف احللقة 
مجموعة  كوهني  وقّدم  لندن،  يارون  قّدمها  اّلتي 
األوالد.  مبشاركة  العبرّية  الّشعبّية  األغاني  من 

بوسعه  كان  إذا  كوهني  املغّني  فسأل  موران  أّما 
يقّدم  أن  كوهني  منه  فطلب  أخرى،  بلغات  الغناء 
ّية، فقال إّنه  ّية بالّلغة العرب بعض الّنماذج الغنائ
شرقي،  أصل  من  ألّنه  األغاني  هذه  مثل  يعرف 
وأضافت  أيًضا.  الّشرقّية،  األغاني  أداء  وبوسعه 
ناردين خوري أّن هذه الّتجربة كانت هاّمة للّطّالب، 
وذلك باملشاركة الفعلّية الّناجحة اّلتي كانت في 
هذا البرنامج. وقالت إّن موران طالب متفوّق في 
أولى  شهادة امتياز مبرتبة  على  وحصل  املدرسة، 
القطرّي  اإلنچليزّية  الّلغة  امتحان  في  لتفوّقه 
لطّالب الّصف الّسادس في أنحاء البالد، واّلذي 

تنّظمه وزارة املعارف.
ومن الّالفت أّن األوالد العرب يشاركون بني احلني 
عبرّية،  أو  ّية  عرب تلفزيونّية  برامج  في  واآلخر 
وهي تهدف إلى إبراز مواهبهم. ومن البديهّي أن 
يتمّيز أوالدنا مبا لديهم، أسوًة بسائر األوالد. ولكن 
نظرًا النعدام الوسائل والّسبل والّتشجيع والّدعم 
الكافي لتنمية هذه املواهب، فإّننا نعتقد خطأ أّن 
أوالدنا غير موهوبني. ولكن إذا فتحت املجاالت 
ويعرضون  سيبرزون  بأّنهم  شك  فال  أمامهم 
مواهبهم وقدراتهم اّلتي قد تفوق املهنّيني وذوي 

املواهب من بالد أخرى.
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املطروحني: «ملاذا  الّسؤالني  عن  جنيب  أن  قبل  أّنه  ا  ـً موضوعّي اعتقد 
إستقالت الّلجنة الّتربوّية؟» و«ماذا بعد استقالتها؟»، علينا أن نسأل 
اّلتي  املهام  هي  وما  أقيمت؟  ومتى  الّلجنة؟  هذه  ُأقيمت  ملاذا  أوًّال: 
ْيَطْت بها؟ وما هي الّصالحّيات اّلتي ُمِنحْتها؟ وهل من إصالحات  ُأن
قامْت بها؟ وما هي اإلجنازات اّلتي حّققتها؟ وبعبارة أخرى، هل َتركْت 
في  الّتربوّي  الّتعليمّي  املشهد  على  معّينة  بصماٍت  الّلجنة  هذه 
املؤّسسات الّتعليمّية الّتربوّية اّلتي متتلكها وتديرها أبرشّية اجلليل، 
أي  ومعليا؟  واجلش  وإعبّلني  وشفاعمرو  وحيفا  الّناصرة  من  كّل  في 
بعبارة أبسط، هل هذه الّلجنة تستحق (وبالعامّية بِتْحرِز) أن ُنشغل 
القرّاء الكرام بقضّية أسباب استقالتها وما بعد استقالتها، وغير ذلك 

من هذه األمور...؟!
للروم  اجلليل  أبرشّية  على  ُمطراًنا  شّقور  إلياس  أبونا  تتويج  غداة 
امللكّيني الكاثوليك، قبل نحو سبع سنوات، أعرَب أمامي عن قراره 
تطبيق  إلى  الّداعي  أيًضا)  آخرين،  اقتراح  (ورمبا  اقتراحي  تبّني  في 
نشاطات  في  العلمانّيني،  الّطائفة  أبناء  من  متطوّعني  إشراك  مبدأ 
من  أولى  وكبادرٍة  أيًضا.  ا  ـً واجتماعّي ا  ـً واقتصادّي ا  ـً تربوّي الكنيسة، 
سيادته لترجمة قراره هذا بصورة عملّية، فهو راغٌب في إقامة جلنة 
وتديرها  متلكها  اّلتي  الّتربوّية  املؤّسسات  رعاية  في  تساعده  تربوّية 

أبرشّية اجلليل.
مّتبًعا  كان  (كما  نفسه  هو  يقوم  أّال  املطران  سيادة  على  اقترحُت 
أن  إّمنا  العتيدة،  الّلجنة  أعضاء  بتسمية  املطارنة)  من  أسالفه  لدى 
الرّوم  كنيسة  أبناء  من  املطران  يختارها  موّسعة  هيئة  إلى  هذا  َيترَك 
الكاثوليك، اّلذين أشغلوا - أو ما زالوا يشغلون - مواقَع مسؤولة 
في جهاز الّتربية والّتعليم؛ كمدير أو نائب مدير أو مرشد تربوّي أو 
َل املطراُن اقتراحي، فتوّجه إلى نحو 50  مفّتش معارف، وما شابه. قِب
خطّية  بدعوة  األبرشّية،  في  املختلفة  الرّعايا  أبناء  من  ية  ومرّب ًيا  مرّب
الّتالية:  الفقرة  تضّمنْته،  فيما  تضّمنت   ،(10/1/2007) بتاريخ 
«يسعدني أن أتوّجه إلى حضرتك ألدعوك إلى اإلشتراك في تكوين 
في  أبناَءنا  ُنشرك  أن  قرّرنا  إذ  أبرشّيتنا،  ملؤّسسات  الّتربوّي  املجلس 
الّتحضير والّتخطيط وأخِذ القرار مع راعي األبرشّية. ومن هذا املجلس 

على  الّتربوّية  مؤّسساتنا  تنظيم  إلعادة  تربوّية  جلنة  ُتنتَخُب  املقترح 
قاعدة حديثة متتاز بالّنجاعة والّشفافّية». 

لّبْت الغالبّية العظمى من املدعوّين دعوة املطران، واشتركْت في اجتماع 
اجلمعة  يوم  حيفا،  في  املطرانّية  دار  في  ُعقد  اّلذي  الّتربوّي  املجلس 
املوافق الّتاسع من شباط 2007، واّلذي انبثقْت عنه الّلجنة الّتربوّية.

اِتها، في  لقد حّدد املطران إلياس شّقور مهاَم الّلجنة الّتربوّية وصالحّي
مديري  جميع  على   (8/10/2007) بتاريخ  عّممها  خطّية  رسالة 

ا ما يلي: ـً ّي مدارس األبرشّية، ورََد فيها حرف
• العمل على حتسني أوضاع املدارس وتوسيع خدماتها... وفتح صفوف 

ومدارس جديدة حسبما ُمتليه احلاجة.
ّية وضبطها، بالّتعاون مع محاسب األبرشّية،  • االّطالع على األمور املال
واملشاركة في وضع خّطة عمل مستقبلّية للمؤّسسات الّتربوّية لعام أو أكثر.

يتوّجب الرّجوع إلى  بالّنسبة إلجراءات فصل أو تعيني املعّلمني –   •
الّلجنة الّتربوّية واالحتكام إليها وعدم إّتخاذ قرارات فردّية بهذا الّصدد.

• ...قرارات الّلجنة ستكون حكيمة وموضوعّية، وهي ُملزمة للجميع 
في مؤّسساتنا، وبهذا ننوّه بأّن الّلجنة الّتربوّية هي املرجعّية والعنوان 

لكّل الّسادة املديرين ولهيئاتهم الّتدريسّية.
أثناء  األخرى،  تلَو  املرّة  أّكد،  قد  شّقور  املطران  فإّن  ذلك،  عن  فضًال 
اجتماعات الّلجنة الّتربوّية، وفي احملافل العاّمة أيًضا، أّن هذه الّلجنة 
الّتربوّية هي ليسْت جلنة استشارّية، كغيرها من الّلجان األسقفّية، إّمنا 
هي صاحبة صالحّية في اّتخاذ القرارات اّلتي تراها مناسبة ملصلحة 
تعّهد  كما  األبرشّية.  في  الّتربوّية  الّتعليمّية  املؤّسسات  جميع 
بالّتنازل عن حّق الرّفض (الڤيتو) اّلذي مارسه وميارسه املطارنة عادًة، 
إزاء مختلف الّلجان اّلتي قاموا ويقومون بتعيينها، باعتبارها جلاًنا 
استشارّية فقط، كما أّنه يلتزم بتنفيذ كّل قرار تّتخذه الّلجنة الّتربوّية 

باإلجماع، أو حّتى باألكثرّية.
جهة  من  الّصادقة  ورغبَتنا  جهة،  من  والتزامه  املطران  بوعد  ثقتنا  إّن 
أخرى، في خدمة مؤّسسات كنيستنا من خالل توحيد جميع املدارس 
األسقفّية حتت راية املطرانّية، برعاية املطران اجلديد (أي املطران شّقور)، 
كانت من بني العوامل الرئيسة اّلتي اقنعْتنا بجدوى التطوّع كأعضاء 

ًدا، أّن تلك املدارس كانت  في الّلجنة الّتربوّية، سّيما وأّننا كّنا نعلم جّي
في العهود الّسابقة، عبارة عن كتل (دويالت) ثالث منفصلة ومستقّلة، 
مار  مؤّسسات  ومجّمع  الّناصرة  «قلعة»  وهي:  أيًضا،  متصارعة  بل 
حيفا.  في  ُمستباحة ومنهوبة  ومطرانية متهاوية  إعبّلني  في  إلياس 
ا.  ـً ّي ًة ِاسًما، لكّنها خارجة عن سلطة األسقف عمل كانت املدارُس أسقفّي
شّقور  املطران  أي   - إلياس  مار  مؤّسسات  مؤّسس  تولية  بعد  لكن 
اجلليل  وسائر  والّناصرة  وحيفا  عكا  أبرشّية  على  أسقًفا   - بالّذات 
وبعد إستحداث الّلجنة الّتربوّية، حترّكنا جميًعا مبعّية املطران ودعمه، 
على طريق توحيد  كاّفة مدارسنا األسقفّية. هذا، وملّا كّنا ندرك من 
خالل مترّسنا الّسابق في العمل الّتربوّي واإلدارة الّتربوّية، أّن الّسعّي 
للّتعاطي مع املدارس، ناهيك عن إجراء حتسينات أو إصالحات فيها، 
يتطّلب مّنا أن نتعرف عن كثب على الوضع اآلنّي القائم، وذلك من 
خالل زيارات ميدانّية جماعّية أو فردّية، ومن خالل لقاءات مع إدارات 
املدراس ومع قطاعات مختلفة من املعّلمني والعاملني في تلك املدارس. 
هذه الزّيارات والّلقاءات كَشفْت لنا كلجنة تربوّية، عن اخللط القائم، 
في بعض احلاالت، بني ممارسات مدير املدرسة وحقوق صاحبة املدرسة 
- املطرانّية - وما ينطوي على ذلك من جتاوزات رهيبة، بلغت أحياًنا 
حّد مصادرة حقوق املطرانّية وصالحّياتها، نذكر منها على سبيل املثال  

ال احلصر، ما يلي:
نسبة  وحتديد  وتعيينهم،  املعّلمني  باختيار  يقوم  مدرسة  مدير   •

وظيفتهم، والّتعاقد مع بعض املقرّبني منه، باّتفاقّياِت عمٍل تضمن لهم 
رواتب عالية جًدا ُمقابل كمٍّ ضخم من ساعات عمل وهمّية، واألنكى 
ا في العمل ال يجوز نقضه من ِقَبل  ـً من هذا يضمن لهم تثبيًتا أبدّي
صاحب املدرسة (أي املطرانّية)، إّال بدفع تعويضات بنسبة 400%!!

ـ %140، لتبلغ في  • نسبة وظيفة عدد من املعّلمني، تتجاوز حدود ال
بعض احلاالت نسبة %220، نعم ِمائتني وعشرين باِملائة!!!!

• مدير مدرسة يّتخذ قرارًا (نتيجة ِوشاية ُمغرضة، كما تبّني لنا فيما 
بعد)!! بدون الرّجوع إلى املطرانّية كصاحبة املؤّسسة، بفصل معّلمة من 
بشهر  الّدراسّية  الّسنة  نهاية  قبل  ا  ـً فورّي فصًال  املدرسة،  في  عملها 
ا بقراره املُجحف هذا،  ـً ونصف الّشهر، كما يقوم بتبليغ املعّلمة هاتفّي

قائًال لها: «اِحملي أغراضك واتركي املدرسة فورًا»!!
• عّمال صيانة في إحدى مدارسنا، يرسلهم املدير اإلدارّي، على حساب 
وقت عملهم الرّسمّي، للعمل في حديقة بيته أو ُقل قصره(!) اّلذي بناه 
قطًعا بأموال طائلة، لم ُيسأل يوًما، في املاضي البعيد واملاضي القريب 
أيًضا، عن مصدرها، ولم يكلِّف أّي من املطارنة املتعاقبني، نفَسه عناء 
ه إلى هذا املدير اإلدارّي، وإلى أمثاله  سؤاٍل شرعّي بسيط للغاية، ُيوجَّ

من «األمناء!»: «من أين لَك كّل هذا؟!!».
• مدير مدرسة يتقاعس عن تقدمي أوراٍق ثبوتّية تطلُبها وزارُة املعارف 
لغرض ترخيص املدرسة. الوزارة بدورها، ال جتّدد رخصة املدرسة وال ُحتّول 
ّية اّلتي بدونها ال تستطيع املطرانّية  إلى املطرانّية، املخّصصاِت املال

ّية جتاه مدارسها بصورة عاّمة. القياَم بالتزاماتها املال
في  ّية  املال الّشؤون  على  ُمطَلقة،  بصورة  متسّلط  مدرسة  مدير   •

مدرسته، مارَس إهماًال ُممَنهًجا عبر سنوات طويلة، بكّل ما يتعّلق بأمور 
ومستلزمات الّصيانة في مدرسته، ّمما أدى إلى انحطاط تراكمّي، في 
وضع أبنية املدرسة وأثاثها وجتهيزاتها، وّمما رفع ويرفع نسبة احتمال 
عن  ناجمة  جسمية  إلصابات  فيها،  والعاملني  املدرسة  طّالب  تعرّض 
عدم مراعاة الّشروط الّدنيا للوقاية ولألمان، وّمما سيلزم املطرانّية بإجراء 
ر مباليني الّشواقل. واألنكى من هذا،  ترميمات في تلك املدرسة، ُتقَدّ
ِلَب من املدير إّياه، أن يقّدم دفاتر حسابات املدرسة عن  أّنه عندما طـُ
الفترة اّلتي سبقت فترة والية املطران شّقور، إلى املطرانّية، رفض ذلك 
مياه  خّط  انفجار  أعقاب  في  طوفاٌن  جرَفها  الّدفاتر  تلك  أّن  بحّجة 

بّلغ عنه املطرانّية في حينه أبًدا!! رئيسّي(؟!!) لم ُت
إزاء هذه الّتجاوزات وغيرها، وِحرًْصا مّنا على حتقيق هدفنا الرّامي إلى 
الّتربوّية،  مؤّسساتنا  عدد  وزيادة  املطرانّية  راية  حتت  مدارسنا  توحيد 

قْمنا سوّية مع سيادة املطران شّقور، باخلطوات الّتالية:
مدرَستي  في  جذرّية  إدارّية  إصالحّية  تغييرات  أجرينا  (أوًّال): 
«اإلكليريكّية» و«الواصفّية»، كما ارتقينا بوضع مدرسة «الواصفية» 
من كونها مجرّد فرع من «اإلكليريكّية» يحتضن الّطبقات العمرّية 
ّية  نيا (من البستان حّتى الّصف الّثالث) إلى كونها مدرسة ابتدائ الدُّ
األهالي  ُل  ُيقِب الّسادس)،  حّتى  البستان  (من  متكاملة  مستقّلة 
ا. هذه الّتغييرات كّلفْت  ـً ا وتربوّي ـً عليها بفضل رقّي مستواها، علمّي
الّلجنة الّتربوّية الكثيَر الكثير من اجلهد، بسبب ُمعارضي الّتجديد، 
وجعلتهم يّتخذون مّنا (هيئًة وأفراًدا) مواقف غير ُمنصفة إطالًقا، ال 

ّية.   بل عدائ
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وسّمينا  حيفا،  في  األسقفّية  املدارس  إدارة  مكتَب  أّسسنا  ًيا):  (ثان
هذا  مهّمة  له.  مديرًا  عيساوي  وسيم  القانونّي  احلسابات  مراقب 
ّية (مداخيل،  املكتب هي تنظيم وترتيب ومتابعة كاّفة الّشؤون املال
إلخ...)  حراسة،  صيانة،  مشتريات،  مستحّقات،  رواتب،  مصاريف، 
هذا  يكون  وأن  إطالًقا،  استثناء  بدون  األبرشّية،  مدارس  جميع  في 
املكتب مرجًعا لكاّفة العاملني في املدارس وللمسؤولني عنها، بكّل ما 

ّية. يختّص باألمور املال
(ثالًثا): استحدثنا، مكتَب الّنائب األسقفّي لشؤون مدارسنا، وهو مبثابة 
ا، وبصورة مباشرة، العمل  ـً إدارة معارف أسقفّية، تدير وتتابع يومّي
الّتربوّي واإلدارّي في كّل مدرسة من مدارسنا، بدون استثناء إطالًقا.

املدارس،  حسابات  إدارة  في  املُطلقة  الّشفافّية  مبدأ  ينا  تبّن (رابًعا): 
الّتعليمّية،  املؤّسسات  لكاّفة  سنوّية  ميزانّية  إصدار  ضرروة  وأقرّينا 

ممهورة بتوقيع مراقب حسابات قانونّي.
حّتى  الّسابع  الّصف  من  شاملة،  جديدة  مدرسًة  أّسسنا  (خامًسا): 
هذا  قوبل  لقد  حيفا.  في  إلياس»  «مار  مدرسة  هي  عشر،  الّثاني 
املشروع مبعارضة شديدة جًدا، من ِقَبل املراجع الرّسمّية، وخصوًصا بلدّية 
حيفا. لكَنّ إصرار املطران والّلجنة الّتربوّية قد حسَم املوقف لصالح 
أيًضا. حيفا،  وبلدّية  املعارف  وزارة  باعتراف  وفوزها  املدرسة،  إقامة 

ا لدى اختيار  ـً ّي (سادًسا): أقرّينا أسلوَب العطاء املفتوح وطّبقناه حرف
ا تكريس عشرات  ـً مديري ومعّلمي مدارسنا األسقفّية، ّمما كّلفنا سنوّي

ساعات العمل، ملقابلة املرّشحني، واختيار أفضلهم.
(سابًعا): إقترْحنا وطالْبنا بإقامة موقع إلكترونّي للمطرانّية، وبإصداِر 
مجلة لألبرشّية، وذلك خدمة ملؤّسساتها وعلى رأسها املدارس، ولتعزيز 
الّتواصل مع أبناء األبرشّية في الوطن واملهجر، ومع العالم الواسع. وها هو 
العدد 16 من مجّلة «الرّابطة اجلديدة» قد أصبح بني أيدي القرّاء الكرام.

(ثامًنا) - أزمة شفاعمرو: بذلت الّلجنة الّتربوّية جهوًدا كبيرة، وأكاد 
املطرانّية  بني  عالٍق  قدمي  إشكاٍل  َحّل  محاولة  في  ُمضِنية،  أقول 
ومجموعة من الّشباب الّشفاعمرّيني، حول الّتصرّف بأمواٍل كانْت قد 
ُجمعْت كرسوم تعليمّية من األهالي، ورُِصَدْت في حساب واحد في 
حْصِر  على  احلرص،  كّل  حرْصنا  تربوّية،  كلجنة  بأّننا  علًما  البنك. 
إطالًقا  نتدّخل  لم  أي  فقط،  الّتربوّية  الّتعليمّية  بالّشؤون  إهتمامنا 
ّية أيًضا.  بالّشؤون العاّمة للمطرانّية، مبا في ذلك الرّعوّية منها واملال
سلبّية  إسقاطات  له  تكون  قد  اإلشكال  هذا  بأّن  لقلِقنا  نظرًا  لكن 
على نسبة اجلباية في شفاعمرو، قرّرنا الّتدخل عسى نحّقق بذلك، 
انتظاَم دفع رواتب املعّلمني وكاّفة استحقاقاتهم األخرى. وذلك متّشًيا 
مع مضمون الّشعار اّلذي نقشناه على َعلِمنا، وهو «أعِط املعّلمني 

حقوقهم وطالبهم بوجباتهم».  
وهنا ال بّد أن أنوّه من باب الّدقة والّصدق واألمانة، أّن كّل ما قمنا 
خالل  ومن  طوال،  سنوات  امتداد  على  إصالحّية  خطوات  من  به 
املدارس  وفي  املطرانّية  دار  في  عقدناها  اّلتي  االجتماعات  مئات 
املطران  موافقة  بدون  لتتحّقق  كانت  ما  امليدانّية،  زياراتنا  أثناء 
نعتقُد  جعلنا  ّمما  وهذا  تربوّية.  كلجنة  لقراراتنا  املطلق  ودعمه  شّقور 
أّن  غير  فعًال.  حتقيقه  ّمت  قد  األسقفّية،  مدارسنا  توحيد  هدَف  أّن 
للّسنة  العكاوّية  األبرشّية  ملدارس  ّية  املال «البيانات  كرّاس  صدور 
مرمي  مدرسة  عن  تفاصيل  أي  تضّمنه  وعدم   ،«2010 ّية  املال
إلياس  مار  مؤّسسات  حسابات  نقل  وعدم  إعبلني،  في  بواردي 
حيفا،  في  األسقفّية  املدارس  إدارة  مكتب  الى  إعبلني  في  الّتربوّية 

صراحًة. ذلك  عن  نتساَءل  وجعلنا  الّشكوك،  نفوسنا  في  زرع  قد 
إّن مجمل ما سمعناه ِمرارًا وَتكرارًا، من املطران ومن موّظفي املطرانّية، 
ومن أعضاء اجلمعّية في إعبّلني، خالل الّسنتني والنصف املاضيتني 
 15 بتاريخ  أعاله  املذكور  ّية  املال البيانات  كرّاس  صدور  منذ  (أي 
نقل  عدم  أبًدا  برّر  ُي ال  وتبريرات،  تفسيرات  من   (2011 َحزيران 
وذلك  حيفا،  في  املدارس  إدارة  مكتب  إلى  إعبّلني  مدارس  حسابات 
أسوًة بباقي مدارس األبرشّية، الّلهم إّال إذا كانت مدرسة مرمي بواردي 
ورّمبا غيرها من مؤّسسات مار إلياس في إعبّلني، هي ليست ُملًكا 
لألبرشّية، حّتى ولو من ناحية الرّمز (סמל ביה"ס)، وال للمطران 
«جمعّية  مبلكّية  مؤّخرًا،  لنا  اّتضح  كما  هي،  إّمنا  ا،  ـً شخصّي شّقور 
املدرسة الّثانوّية وكلّية مار الياس - إعبّلني» (עמותת בי"ס תיכון 
ומכללת מר אליאס-אעבלין שמספרה 58-016-852-4). هذه 

اجلمعّية يرأسها سيادة املطران شّقور، وتديرها مجموعة من العاملني 
في مؤّسسات مار إلياس في إعبّلني، أي أّن هذه اجلمعّية أصبحْت 
ل وهي من تصرّف رواتب املعّلمني والعاملني. وبالّتالي فال  هي املشغِّ
أعلن  قد  سيادته  كان  اّلتي  املطران  وصّية  املدارس  هذه  على  تسري 
عنها مرارًا، وقام بنشر شذرات منها في مجّلة «الرابطة اجلديدة». ذلك 
ألّن املطران، ككّل مواطن آخر في هذه الّدولة، ال يستطيع أن يوصي 

بأمالك (منقولة كانت أم غير منقولة) ال ميلكها هو بنفسه.
ال نعلم إذا كان القانون الكنسّي في الكنيسة الكاثوليكّية، ُيلزم 
املطارنة بالتخّلي للكنيسة، في حياتهم أو بعد مماتهم، عن أمالكهم 
غير املوروثة املطوَّبَة على اسـمهم الّشخصّي. غير أّن سيادة املطران 
شّقور بادر بنفسه إلى اإلعالن مرارًا بصورة شفوّية وخطّية، عن إعداد 
داره  (باستثناء  إعبّلني  في  ميلكه  ما  كّل  بتحويل  رسمّية  وصّية 
الّسكنّية) إلى كنيسة الرّوم الكاثوليك امللكّيني في اجلليل. فكيف 
تستقيم هذه الوصّية مع الوضع الرّاهن  أي مع وجود هذه اجلمعّية ومع 
احتفاظها، مبا متلكه حقيقًة، في مؤّسسات مار إلياس في إعبّلني؟!
لقد عّبرنا عن قناعتنا بأّن استمرار هذا الوضع على حاله، سيؤّدي 

حتًما إلى وضع ميكننا تلخيصه كما يلي: 
«مع كّل دعائنا املخلص للمطران شّقور بطول العمر والّصحة والّتوفيق 
والعافية، ولكّن املطران هو بشر مثلنا، معرٌض – كما نحن كبشر، 
حلادث فجائّي قد يضع (ال سمح الّله وال قّدر)  معرّضون جميًعا – 
اسم  على  ا  ـً رسمّي املسّجلة  األمالك  كّل  فإّن  وبالّتالي  حلياتنا،  حّدا 
قرار  رهينة  شك،  أدنى  بال  تصبح  إعبّلني،  في  إلياس  مار  جمعّية 
إلياس  مار  جمعّية  أعضاء  فإّن  أخرى،  بعبارة  غيرها.  دون  اجلمعّية 
في  ومشَتغلني  لني  مشغِّ قادر،  بقدرة  يصبحون  املدرسة  في  العاملني 
آن واحد، واألنكى من هذا يصبحون هم وباقي زمالئهم في اجلمعّية، 
أصحاَب البيت الّشرعّيني. إّن هذا االحتمال سيكون ُمسيًئا جًدا جًدا 
كمجموعٍة  ا،  ـً شخصّي لنا  أيًضا  إّمنا  فحسب،  شّقور  للمطران  ليس 
ٍة فاسدة.  ّي وكأفراد، وسُيشوّه صورة كّل ما قمنا به من تصٍدٍّ إلداراٍت مال
وبالّتالي فال نستطيع الّتعايش أكثر مع جمعّية متلك بكّل تأكيد، 
رمز (סמל) مدرسة مرمي بواردي وعمارة كاملة في مجّمع مؤّسسات 
اآلن». حّتى  نكتشفها  لم  أخرى  أمالًكا  أيًضا  ولرّمبا  إلياس،  مار 

لقد قلنا لسيادة املطران شّقور، ِمرارًا وَتكرارًا، ومبنتهى الّصراحة والوضوح، 
سنتني  من  أكثر  قبل  إعبّلني،  في  اجلمعّية  وجود  اكتشْفنا  أن  منذ 
ونصف الّسنة، أّن هناك طريًقا واحدة للخروج من هذا املأزق، وهي تنازل 
اجلمعّية عن كّل ما متلكه في مؤّسسات مار إلياس في إعبّلني، أي أن:

تبادر «جمعّية املدرسة الّثانوّية وكلّية مار إلياس» فورًا إلى اّتخاذ 
قرار رسمّي بتوقيع أعضائها، بالّتنازل عن كّل ما متلكه من أمالك 
منقولة وغير منقولة، في مؤّسسات مار إلياس في إعبّلني، لصالح 
أبرشّية عّكا وحيفا والّناصرة وسائر اجلليل، أو حّتى لصالح املطران 
ا، بحيث تصبح هذه املمتلكات جزًءا ال يتجزّأ  ـً إلياس شّقور شخصّي
من املمتلكات األخرى اّلتي تسري عليها وصّية املطران شّقور، بدون 
الرّجوع إلى أّي شخص أو إلى أّي جمعّية قد تّدعي حقوق املُلكّية».

إّن القول بأّن نقل ملكّية «رمز املدرسة» من «جمعّية املدرسة الّثانوّية 
وكلّية مار إلياس» إلى املطرانّية و/أو إلى املطران، أمٌر معّقد جًدا، 
ويكاد أن يكون غير قابل للحّل، هو قول غير صحيح؛ لكّنه يكون 
صحيًحا طاملا أّن هذه اجلمعّية لم تّتخذ قرارًا صريًحا بشأن الّتنازل 
بتبليغ  تقم  ولم  إعبّلني،  في  إلياس  مار  مؤّسسات  في  متلكه  عّما 
مسّجل اجلمعّيات ووزارة املعارف بقرارها. هذا الوضع جعلنا نختتم 
كتاب استقالتنا اّلذي سّلمناه باليد إلى مكتب سيادة املطران صباح 
يوم الّثالثاء (3/12/2013) أي قبل إعالن استقالة املطران بأربعة 

وخمسني (54) يوًما، بالفقرة الّتالية:
«إّن كّل ما سمعناه حّتى اآلن من تفسيرات حول عدم نقل حسابات 
وعدم  حيفا،  في  األسقفّية  املدارس  إدارة  مكتب  إلى  إعبّلني  مدارس 
العمل اجلاّد على نقل األمالك، املنقولة وغير املنقولة، املسّجلة على 
ا، نقول إّن  ـً اسم اجلمعّية، إلى املطرانّية أو إلى املطران شّقور شخصّي
كّل ما سمعناه بهذا الّصدد من تفسيرات وأعذار وأسباب وحوارات 
وتأويالت وتكليِف محاٍم ملعاجلة املوضوع، ال نستطيع إّال أن نفهمه 
وعليه،  لذاكرتنا.  واحتقاٍر  بتفكيرنا  واستخفاٍف  بعقولنا  كاستهتار 

نعلن بهذا استقالتنا اجلماعّية الفورّية كلجنة تربوّية. 
والّسؤال اآلن هو: ماذا بعد؟!

الّلجنة  أعضاَء  احلاج،  موسى  املطران  سيادة  الرّسولّي،  ُر  املدّب دعى 
الّتربوّية لالجتماع به في دار املطرانّية املارونّية في حيفا. أعرَب لنا 
عن عميق تقديره للعمل اّلذي قامْت به الّلجنة، ُمناشًدا إّيانا مبتابعة 
نشاطاتنا في خدمة مدارسنا األسقفّية. ونحن بدورنا أعربنا لسيادته 
عن احترامنا الّشديد لتوّجهه واهتمامه، وشكرناه على تقديره لعمل 
املرحلة  هذه  في  كنيستنا  خدمة  في  جتّنده  وعلى  الّتربوّية،  الّلجنة 
تكون  ولن  تكن  لم  استقالتنا  أّن  له  أّكدنا  كما  املهّمة،  ّية  االنتقال
وقّدرناه  احترمناه  اّلذي  شّقور  املطران  بشخص  متعّلقة  أو  ِمزاجّية، 
وتعاوّنا معه في خدمة الكنيسة ورسالتها الّتربوّية والوطنّية في آٍن 
واحد. إّمنا هي، أي استقالتنا، نبَعْت من العاملني املوضوعّيني الّلذين 
كّنا قد أشرنا إليهما مبنتهى الّدقة والوضوح في كتاب استقالتنا، أي 
املدرسة  اسم «جمعّية  على  املسّجلة  واملادّية  املعنوّية  األمالك  قضّية 
الّثانوّية وكلّية مار إلياس – إعبّلني»، وعدم نقل حسابات مؤّسسات 
مار إلياس في إعبّلني، إلى مكتب إدارة املدارس األسقفّية في حيفا. 

لقد دَعونا لسيادة املدّبر الرّسولّي بالّتوفيق في مساعيه اخلّيرة.
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  d̈N ÒA�«

 iFÐ  w�  mK³²�  ¨140%  ? �«  œËbŠ  “ËU−²ð  ¨5LÒKF*«  s�  œbŽ  WHOþË  W³�½   °°å«Î—u�  WÝ—b*«

 rNKÝd¹ ¨UMÝ—«b�  ÈbŠ≈  w� W½UO	 ‰U ÒLŽ  °°WzU*UÐ  s¹dAŽË 5²zU �  rF½ ¨220%  W³�½  ôU(«

 ÁUMÐ ÍcÒ�«  ©°®ÁdB� q Ô�  Ë√  t²OÐ WI¹bŠ w� qLFK� ¨ ÒwLÝÒd�«  rNKLŽ X�Ë »U�Š vKŽ ¨ ÒÍ—«œù«  d¹b*«

  °U¼—bB�  sŽ  ¨U ÎC¹√  V¹dI�«  w{U*«Ë  bOF³�«  w{U*«  w�  ¨U Î�u¹  ‰Q� Ô¹  r�  ¨WKzUÞ  ‰«u�QÐ  U ÎFD�

 d³Ž  U Î−NM Ó Ô2  ÎôUL¼≈  Ó”—U�  ¨t²Ý—b�  w�  W ÒO�U*«  ÊËR ÒA�«  vKŽ  ¨WIÓKD Ô�  …—uBÐ  jÒK�²�  WÝ—b�  d¹b�

 ◊UD×½«  v�≈  Èœ√  U Ò2  ¨t²Ý—b�  w�  W½UO ÒB�«   U�eK²��Ë  —u�QÐ  oÒKF²¹  U�  ÒqJÐ  ¨WK¹uÞ   «uMÝ

 » ÒöÞ ÷ÒdFð ‰UL²Š« W³�½ l�d¹Ë l�— U Ò2Ë ¨UNð«eON&Ë UNŁUŁ√Ë WÝ—b*« WOMÐ√ l{Ë w� ¨ ÒwL
«dð

 ¨ÊU�ú�Ë W¹U�uK�  UO½Òb�«  ◊Ëd ÒA�«  …UŽ«d� ÂbŽ sŽ WLłU½ WOL�ł  UÐU	ù ¨UNO� 5K�UF�«Ë WÝ—b*«

 ¨«c¼  s�  vJ½_«Ë  Æq�«u ÒA�«  5¹ö0  —ÒÓbI Ôð  ¨WÝ—b*«  pKð  w�   ULO�dð  ¡«dłSÐ  W ÒO½«dD*«  ÂeKOÝ  U Ò2Ë

 W¹ôË …d²� XI³Ý w²Ò�«  …d²H�«  sŽ WÝ—b*«   UÐU�Š dðU�œ ÂÒbI¹  Ê√  ¨ÁU Ò¹≈  d¹b*«  s� ÓV
KÔ ?Þ U�bMŽ t Ò½√

 —U−H½«  »UIŽ√  w�  ÏÊU�uÞ  UN Ó�dł  dðU�Òb�«  pKð  ÒÊ√  W Ò−×Ð  p�–  i�—  ¨W ÒO½«dD*«  v�≈  —̈u ÒIý  Ê«dD*«

 °°øbFÐ  «–U�  ∫u¼  Êü«  ‰«R Ò��«Ë   °°«ÎbÐ√  tMOŠ  w�  W ÒO½«dD*«  tMŽ  mÒK³ Ôð  r�  ©°°ø® Òw�Oz—  ÁUO�  Òjš
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 Êö Žù« «c ¼ d C × ¹ s  Òq
 Ü B š v K Ž q B × ¹

  q Uý 500 WL O I Ð

يوم  مساء  الّشباب،  جيل  من  متعّطش  جمهور  احتشد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية، لسماع املدرّب أشرف  اخلميس املاضي، في قاعة الكلّية األرثوذكسّية العرب
مع  الّتعامل  وأدوات  اإليجابّي  الّتفكير  ُعنوان «أدوات  حملت  مبحاضرة  قرطام 

ضغوطات احلياة،GPS للّنجاح».
وقد ذكر قرطام في مستهّل محاضرته أّن الكلّية األرثوذكسّية كانت أّول َمن 
قرطام،  املدرّب  استعرض  وقد  الّطالب.  لتدريب  املدارس،  من  أبوابها  له  فتحت 
األهداف  وضع  وأهّمها  األساسّية،  الّنجاح  قوانني  واملمتع،  الّشائق  بأسلوبه 

ا، والعمل على حتقيقها. ـً وتدوينها خطّي

WÒOÐdF�« W ÒO�
–uŁ—_« W ÒOKJ�« w−¹Òdš WDÐ«— s� …uŽbÐ

 d O JH Ò² «   «Ëœ√ò  ∫Ê«u M ÔF Ð  …d {U ×
å…U O («  U Þu G{ l  q U F Ò² «Ë ¨ Òw ÐU−¹ù«

*åUHO�ò q�«d ≠ لقد اختارت مدرسة «املسار» أن متضي بتحدٍّ 

اخللفّيات  صعيد  على  تواجهنا  اّلتي  الّصعوبات  وسط  جديٍد، 
االجتماعّية والّنفسّية اّلتي يأتي منها طّالبها، عن طريق بناء 
معسكر تدريبّي خاّص لعدد من طّالبها في معهد «ڤينِچت» 
ملّدة يومني. وقد ّمت تخطيط برناَمج املعسكر وحتضيره من قبل 
املدرسة،  في  االجتماعّية  الّتربية  ومرّكز  املهنّي،  الرياضة  معلم 
ية أميمه قّدور. ميشيل يعقوب، وبدعم من مديرة املدرسة، املرّب

فبعد موافقة جميع األطراف املختّصة من وزارة املعارف، واملمّثلة 
الّداخلي  األمن  في  واملسؤولني  زحالقة،  سينا  ية  املرّب مبفتشتها 
وبلدّية حيفا، خرج معّلمو وطّالب مدرسة «املسار» لرحلة تعليمّية 
كاملني. يومني  مّدة  ملعهد «ڤينِچت»  ترفيهّية   – سلوكّية   –

وقد ّمت الّتخطيط لهذه الرحلة ضمن البرناَمج الّسلوكّي اخلاّص 

مبدرسة «املسار»، حيث كانت الرّحلة جزًءا تعزيزًيا مهًما ضمن 
هذا البرناَمج اّلذي يحوي تعزيزات وفّعالّيات عديدة تساعد في 

االندماج في احلياة االجتماعّية خارج املدرسة. 
وحوى البرناَمج اّلذي أعّدته الهيئة الّتدريسّية، برامج تعليمّية 
القدم،  كرة  «ڤينِچت»،  بركة  في  الّسباحة  شملت  وترفيهّية، 
كرة الّطائرة، فّعالّيات اجتماعّية وموسيقّية، نشاطات رياضّية 

يلّي، وجبات فطور وغذاء وعشاء. للتنقل الّل
وفي ختام الرّحلة املثرية، واّلتي متّت بحسب ما ُخّطط لها، عّبر 
الّطّالب واألهالي عن فرحتهم وسعادتهم، وشكرهم اجلزيل إلدارة 

املدرسة وللقائمني على هذه الرّحلة.
هذا وشكرت املدرسة، بشكل خاّص، جمعّية الّتطوير االجتماعّي، 

لدعمها في إجناح هذه الرّحلة، وكّل من ساهم ودعم، أيًضا.

 W Ý—b  » Òö D  w ³ ¹—b ð  d J F
åX â M O Ñò  b N F  w  å—U *«ò
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 ÊU L O K Ý Ãd Ë ÊU L O K Ý e ¹d ð ¨q × O K Š d U Ž
UH O Š w  å ÒV (« W L Oſò v K Ž Êu F L ²−¹

الفّنانون  األّيام  هذه  في  يباشر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عامر حليحل، تريز سليمان وفرج سليمان العمل على 
العرض اجلديد «حّب في غيمة»، واّلذي سيتّم افتتاحه 

في حيفا في شهر آذار احلالي.
هو  عليه  القائمون  يصفه  كما  غيمة»  في  «حب 
كونسيرت شعري، حيث جتتمع املوسيقى بالّنص على 
اخلشبة في حوار فريد من نوعه لم يعتد اجلمهور على 

اللقاء به في العروض.
«حب في غيمة»، هو لقاء الّشعر باملسرح، هو إعادة 
املسرحيني  لقاء  هو  اخلشبة،  على  الكلمة  اعتبار 
عن  يترّفع  عالم  وأخاذ،  جميل  عالم  مع  واملوسيقيني 

الواقعي والطبيعي، عالم من اخليال. 
«حب في غيمة» يثور على الّشكل املسرحي ويطوّع 

املعنى الّشعري، هو سوق عكاظ اجلديد.
«حب في غيمة» هو لقاء شعراء على منّصة واحدة، 
حيث سيلتقي محمود درويش بنزار قباني بأنسي احلاج 
نصوصهم  لنا  لتروي  علي  محّمد  وطه  حّداد  بجمانة 
حكاية لقاء وفراق على غيمة من الّشعر واملوسيقى.

حليحل،  عامر  غيمة»:  في  «حب  خلق  في  يجتمع 
تريز سليمان وفرج سليمان.

ويشاركهم املنصة: ميسان حمدان وإباء منذر.
الثامنة  الّساعة  آذار   29 السبت  يوم  العرض  سيقام 

d�UŽوالنصف مساًء على خشبة مسرح امليدان في حيفا.

Ãd�

e¹dð
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*åUHO�ò q�«d ≠ يالحظ املارّون من جانب شوارما «غنامبينو» في شارع أللنبي 

ا، احلركة الّدائمة، ويشّم الرّائحة الزّكية الّناجتة من متازُج  ـً في مدينة حيفا، يومّي
حلمة اخلروف الّطازجة والعجل، اّلتي مصدرها ملحمة «مببينو» املجاورة للشوارما، 

وهو أحد أسرار الّطعم املمّيز لهذه الشوارما اخلاّصة في مدينة حيفا.
رجال األعمال احليفاوّيان أحمد غّنام وحسام مببينو، أعلنا قبل نحو أسبوعني عن 
ـ 20 شيكل»، في خطوة قال عنها حسام إّنها جاَءت على  حملة «رغيف شوارما ب
ضوء األوضاع االقتصادّية الّصعبة اّلتي تعصف باملجتمع، وبهدف تعريف اجلمهور 

أكثر على الّطعم املمّيز واخلاص لشوارما «غّنامبينو».
وأضاف حسام: إّن الّسعر احلالي هو سعر مناسب لرغيف الشوارما، ونظرًا لإلقبال 
الواسع على هذه احلملة، أرى أّنه ال حاجة لرفع الّسعر في املستقبل القريب أيًضا، 
ـ 20 شيكل يغّطي املصاريف اّلتي ننفقها على املواد اخلام ويضمن  حيث إّن مبلغ ال
الفترة. هذه  في  األهالي  جيوب  مع  يتماشى  أّنه  واألهم  معقولة،  ربح  نسبة  لنا 

 fÐ ¨WÝ—bLK� s¹ÒÓb�« l�bÐ u Ò�√ V�UDÐ b�u�« 

 tO�Ë  d̈¹b*«  »uÝUŠ  d�
  u Ò½_  ¨qJOý  ·ô¬  5

  —Òu	 wÒK�« WŠU��« w� W³�«d*« «dO�U
Ë üðU�öŽ

°ÆÆuŠÓd ÓłË uKO�“ tO� »Ód
Ó{ w ÒK�« —U− ÒA�«

 dOž a¹—U Ò²�UÐ wÐ«uł sJ1 ∫rÒKFLK� V�U ÒD�« 

 ÆÂ«ËÒb�« ÓŸ d ÒOG²¹ —U	 a¹—U Ò²�U� ¨ÂuO�« `O×	

 w�  q ]BH�  wý  Òq
  ∫WIzU Ò�K�  wJO½UJO*«  

 qJOý  500  ¨q ÓLŽ  WŽUÝ  qJOý  250  ¨…—uðUH�«

 ¨…—U ÒO�K� w�U�_« „Òd;« ¡UDžË `OÐUB� dOOGð

ÆpłË“ d³š√ ô U� s�Š√ qJOý 1000

 Âu¹ q
 q�²ž√ Ê√ V−¹ «–U* ∫u Ò�√ b�u�« ‰QÝ 

øUNÐdA½ w ÒK�« W ÒŁuK*« ÁUO*« ÍUNÐ

 ¨5
U�� ∫„ULÝ_« ÷uŠ ÂU�√ uKO�e� b�u�« 

ÆÆ—UN½ qO� .«œ ÂU ÒLŠ

 w ÒK�«  WK³ ÒD�«  wK²L ÒDŠ  p Ò½_  w Ò�√  U¹  «ÎdJý  

 ”Ë—œ  w�  UNLÒKFð√  V×Ð  U�  w ÒK�«Ë  ¨p²−Ž“√

ÆvIOÝu*«

 qO�G�«  ÍdAMð UÒ*Ë¨  ¨W�U Ò�G�«  XH Ò�Ë U�U� 

 UN²O ÒDŠ  wÒK�«  ¨ÊUL
  wðUH×KÝ  ÍdAMð  v ÒML²Ð

             ©”UO�« u	√®                                                     ÆW�U Ò�G�« w�

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
 U? ? ?N ? ? ? ? ? Ò�√Ë  œôË√

©Õd³A*UÐË W ÒO�UF�UÐ®

©20 ? Ð n Oſ—® åu M O ³ L Mſò U —«u ý WK L Š v K Ž  d O E ÒM « l DIM  ‰U ³ ≈
lL²−*UÐ nBFð w²Ò�« W³F ÒB�« W Ò¹œUB²�ô« ŸU{Ë_« ¡u{ vKŽ
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 ¨Â_«  bOŽ ¨W−NÐË UHD� W¹uM��«   U³ÝUM*«  d¦
√  s� d³²Fð W³ÝUM� sŽ UMKBHð WKOK�  ÂU¹√

 «c¼Ë  W³ÝUM*«  Ác¼  w�Ë  ¨W³OD�«  —u¼e�«  W×z«dÐ   uO³�«Ë  Ÿ—«uA�«  tO�  TK²9  Íc�«  ÂuO�«

 U¹«bN�« vKŠ√Ë UNŽ«u½√ W�UJÐ œË—u�«  U�UÐ ZNÐ√Ë qLł√ ¢u¹ —u� —“¢ q×� ÂbI¹ «b¹b% ÂUF�«

 W
dý s� …dšUH�«  U1dJ�«Ë ÊuÐUB�«Ë ¢dOM¹dÐ f
U�¢ XOÐ s�  U¹uK(« ’Uš qJAÐË

 X¹dO�²½ ≠d²MÝ ÃœËœ lL−0 ¢u¹ —u� —“¢ WJ³A�« Ÿd� w� «c¼ q
 ¢̈ÂUŽUÐ qOý ÊuÐU	¢

Æ‰ULAŠ wM�×� V½U−Ð «b¹b%Ë XOKOŽ

 ÂbIð  ¨  œö³�«  q
  w�  …b¹bŽ   ŸËd�  UN�   ö×�  WJ³ý  ¡eł  t½√  ¢u¹  —u�  —“¢  q×�   e ÒOL²¹

 ¨  vB�√ b×
  UŽUÝ ÀöŁ ‰öš ÊUJ� Í√ v�≈ U¹«bN�«  qO	uð UNM� …eO2  U�bš UNMzUÐe�

åu¹ —u� —“ò w� Â_« bOŽ W³ÝUM0 Èdš√ vKŽ qBŠ«Ë W¹b¼ d²ý«

Â_« bOFÐ  UN�_« ÂdJ Ôð  Orange
W¹b¼—u¼“ W�U³Ð V¹U³(« XÝ TłUHð pFKDÐ Orange ÊuÐ“ X½√

 ÂbIð  ¨WFL'«  Âu¹  ·œUB¹  Íc�«  Â_«  bOŽ  »«d²�«  l�  ÆUNMzUÐe�  W	Uš   «“UO²�«   Orange`M9  ¨Â_«  bOŽ  W³ÝUM0

 Æw¼UM²�ö�« UNzUDF�Ë UN� ÎU1dJð V¹U³(« X�� W¹b¼ —u¼“ W�UÐ sŽ …—U³Ž ¨ UOÐdF�«  UN�ú� WOIOIŠ WO% Orange
  UN�_« W�UJ� ÂuO�«  «c¼ WOL¼QÐ rN
«—œSÐË wÐdF�« jÝu�« s� UNMzUÐeÐ Orange  ÂUL²¼« oKDM� s� “UO²�ô« «c¼ wðQ¹

Æ…eO2 WI¹dDÐ UN²³×� sŽ dO³F²�Ë sN� Î «d¹bIð

     „u³�OH�«  vKŽ  W	U)«  Orange  W×H	  vKŽ  ‰ušb�«  u¼  pOKŽ  U�  q
  ¨p²ŠË“  ¨pðb�«u�  W¹b¼  —u¼“  W�UÐ  .bI²�

 W�bš e
d� »d�√ bMŽ fOL)« Âu¹ U¼QłUH²� —̈u¼e�« W�U³� WOB�A�« pKO	UHð qO−�ðË ¢̈wÐdF�« jÝu�« Orange¢

 w�u��Ë  lO³�«Ë  W�b�K�  Orange  e
«d�  25  Èb�  œ—u�«   U�UÐ  l¹“uð  r²OÝ  ÆpðbKÐ  w�  V¹dI�«  Orange  ‚u��  Ë√

ÆWOÐdF�«  «bK³�« w� Orange
  UO�UFHK� rŽb�« .bIð w� ÎULz«œ W
—UA� Orange ÊUÐ dOA¹ ¨Orange w� wÐdF�« jÝu�« o¹u�ð d¹b� WO�dý ÂöÝ

 tÐ lL²−¹ Íc�« eOL*« ÂuO�« «c¼ Â_« bOFÐ ‰UH²Šô« UMMzUÐ“ W
—UA0 ¡«bFÝ s×½Ë wÐdF�« jÝu�« w� W�UN�«  U³ÝUM*«Ë

 ·U{√Ë ÆlL²−*« w� Í—u;« U¼—ËœË …√d*«Ë Â_« WOL¼√ Î «b
R� ÆUNzUDŽË U¼œuN−* Î«d¹bIð Â_« .dJ²� WKzUF�«  œ«d�√  W�U


 …b�«u�«  ÍbN²�  „u³�OH�«  vKŽ  UM²×H	  d³Ž  qO−�²�«Ë  “UO²�ô«  «c¼  w�  W
—UALK�  UMMzUÐ“  lOLł  uŽb½  s×½  WO�dý

Æ¢…bOž— …UOŠË Î«b¹b� Î «dLŽ sN� vML²½Ë dO�Ð  UN�_« lOLłË ÂUŽ q
Ë ¨UN� ÎUBOBš W¹b¼ —u¼“ W�U³Ð WO�UG�«

 W×H	 vKŽ  Like qLŽ«Ë ¨„u³�OH�« vKŽ Orange W×H	 vKŽ qšœ« ∫Â_« bOŽ WKL( qO−�²�«Ë  U�uKF*« s� b¹eLK�

ÆOrange —U³š√Ë WKL(« qO	UHð WFÐU²* ¢̈wÐdF�« jÝu�« Orange¢

wwwÆorangeÆcoÆilØar Æ18∫00 WŽU��« s� Î¡«b²Ð« 13.03.2014 fOL)« Âu¹ √b³¹ ¨„u³�OH�« d³Ž …eOLK� qO−�²�«

©ÆŸÆŸ®

w*UF�« …√d*« Âu¹ W³ÝUM0

 w� ¡U�MK� W×B�« Âu¹

 bOŠu¾O�

 ¨w{U*«  X³��«  Âu¹  ¡U�M�«  s�   «dAF�«  „—Uý

 v{d*«  ‚ËbM	  tLE½  Íc�«  eOL*«  W×B�«  Âu¹  w�

 w�Ozd�« ŸdH�«  w� ¨  tOŽdHÐ …d	UM�«  w�  bOŠu¾O�

 W1bI�«  …œUOF�«  w�Ë …d	UM�«  Ã«dÐ«  W¹UMÐ w� b¹b'«

 w*UF�«  Á√d*«  Âu¹  ‰uKŠ  W³ÝUM0¨  …d	UM�«  W�U¹  w�

 ‰U³I²Ý«  Ò-  YOŠ   —̈«–«  s�  s�U¦�«  ·œUB¹  Íc�«Ë

 …œUOŽ  r�UÞ  q³�  s�  ¡«dL(«  œË—u�UÐ  ¡U�M�«  —uNLł
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الّسبت  يوم  حيفا،  في  «كريچر»  قاعة  غّصت 
الفائت باملئات من محّبي الكوميديا، ليشاهدوا 
العرض االفتتاحي لعرض «فاقع من الضحك»، 
واّلذي قّدمه كّل من الفّنانني: نضال بدارنة، عدي 

خليفة، وحّنا شّماس.
ويعتبر هذا العرض االفتتاحي في حيفا بدايًة 

UH O Š w  åp × ÒC « s  lI ò —u N L '«
وإنتاج»،  فن   – ينّظمها «املنشر  عروض  جلولة 

في كفرياسيف ورام الله والّناصرة. 
وفي حديث مع وافي بالل، من مؤّسسي «املنشر 
– فن وإنتاج»، قال: «إّن هذا العرض ليس وليد 
الّصدفة، بل هو جزء من إمياننا العميق بالعمل 

املشترك بني فّنانينا احمللّيني».
يذكر أّنه، وفي أعقاب جناح العرض في حيفا، 

سيتّم ترتيب عرض آخر في املدينة.
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إّن املسيحّيني املشرقّيني اّلذين عرفهم الّتاريخ بروّاد الّنهضة الفكرّية 
ا بها وأزهقوا أرواحهم  ـً والوطنّية في أوطانهم اّلتي أهرقوا دماَءهم حّب
من أجل كرامتها، وحملوا فيها قبل غيرهم لواء الّتغيير والّتقّدم 
والّسير نحو األفضل واألكمل واألسمى، كونهم شعب العهد اجلديد، 
وأورشليم اجلديدة، والبشرى اجلديدة، وأبناء امليالد واجللجلة والقيامة 
والعنصرة والرّجاء والّتنوير، تراهم اليوم يهابون الّتغيير املجهول الذي 
حتمل بشائرَه غيوُم الّنيل الرّمادّية نحو أفق َمشرق هائج مضّطرب، 
مبيالده،  سُه  قدَّ َمن  أتباع  ِمن  يفرغ  فلسطني  في  املهد  يكاد  فيما 
وتتكاثر،  ترتفع  العراق  جلجلة  في  االضطهاد  صلبان  انفّكت  وما 
نازفًة استشهاًدا وقهرًا وخوًفا وتهجيرًا وتنكيالً، وما زال مسيحّيو 
الّسياسة  آلهة  بعض  كيدّية  جرّاء  مستمّر  تشرذم  في  األرز  بالد 
الغاضبة؛ إّال أّن أقباط مصر األحّباء - وهم معنيّون اليوم أكثر من 
سواهم - بالرّغم من أّنهم جزء ال يتجزّأ من شعب مصر األبّي، كأّني 
ّية هذه األّيام العصيبة بحذر كبير، وتفكير  بهم ينظرون إلى ضباب
عميق يتخّلله خوف صامت من مجهول آٍت، عبر فوّهة بركان ثورة 
َخْل  ْب َي قد تعيد إلى الّذهن كلمات من قال: «وََمْن َيُك َذا َفْضٍل َف
». بالّطبع، إّن أمناط احلكم  ْذَممِ ْسَتْغَن َعْنُه وَُي ِبَفْضِلِه... َعَلى َقوِْمِه ُي
الّسائدة في الّشرق األدنى عموًما، ال متّت إلى احلرّّية والّدميقراطّية 
اّلتي  املتقّدمة  احلرّة  األنظمة  عن  البعد  كّل  بعيدة  هي  بل  بصلة، 
تضمن حقوق الفرد األساسّية، وتطّبق مبدأ العدالة واحلرّية واملساواة؛ 
إّال أّن أشكال احلكم هذه، بالرّغم ّمما قيل عنها وما سُيقال، وبغّض 
الّنظر عن توتاليتارّيتها، وأحادّية فكرها، وصالبة قبضتها األمنّية 
بالدها  مسيحّيي  حماية  حتاول  قد  األقّل  على  فهي  والبوليسّية، 
إلى حّد ما، بسبب ما يربطها من عالقات سياسّية ودبلوماسّية 
وسطّية،  فكرّية  أيديولوجّية  من  أيًضا  حتمله  وملا  الغربّي،  بالعالم 

حكم عليها بعض األصولّيني اجلهلة بالكفر واإلحلاد.
من حيث املبدأ، ال ميكن ملنطقنا البّتة تأييَد أنظمة قمع ظاملة حتكم 
الّناس بالّتخويف والّتهويل والّترهيب؛ ولكن من حيث الواقع، قد 
حاولت  شيء،  كّل  من  بالرّغم  األنظمة،  هذه  بأّن  اإلقرار  بنا  يجدر 
كحّد أدنى وما انفّكت حتاول حماية املسيحّيني املتواجدين فيها، 
رّمبا من أجلها ال من أجلهم. لكّن هذا ال يكفي وال يرضي أحًدا، 
طاملا لم يتساَو املسيحّيون بعد، مع شركائهم في تلك األوطان في 

جميع احلقوق واالمتيازات.
ما يخشاه مسيحّيو املشرق اليوم، جرّاء هذا الّتغيير اّلذي انطلقت 
الّتكفيرّية،  ّية  األصول عودة  هو  إّمنا  العلمانّية،  تونس  من  شرارته 
وإمساكها بزمام احلكم.. إذ قد ُتعيد مصر وتونس والعراق إلى مرحلة 
ّية املذّلة، وتدفع  ما قبل القرون الوسطى.. وتنشر اخلوف والقهر والذّم
والّشرذمة. والّتقهقر  الهجرة  إلى  املشرق  مسيحّيي  من  تبّقى  ما 

أغوسطينوس  القّديس  وحاضنة  أليسار،  قرطاجَة  أرض  فتونس، 
ّيتها  وعلمان حلضارتها  تتنّكر  أن  اليوم  بها  يجدر  ال  العظيم، 

وانفتاحها ووسطّيتها الّدينّية املتسامحة.
بنى  قد  القدمية،  بابل  في  كبريائه  برج  الّله  هدم  اّلذي  والعراق 
الّضالة  الّدينّية  األصولّيات  فيه  تختبئ  جديًدا  برًجا  لنفسه  اليوم 
واملضّلة، حيث تعيث فساًدا وجهًال وإرهاًبا، باعثًة اخلوف في نفوس 
املسيحّيني األعزال، ضاربًة عرَض حائط الّتعّصب والّتخّلف، بأجياٍل 
والّذهنّية  ّناء،  ّب ال واحلوار  احلضارّي،  الّتعايش  تاريخ  من  وفصول 
املنفتحة اّلتي تقّدس االختالف بالرّأي، وحتترم جميع األديان واملذاهب 

واملعتقدات والّثقافات.
أّما مصر احلبيبة، تلك األرض التي ُهرَِّب يسوع إليها من وجه سّفاح 
أصابه داء جنون العظمة والّتشّبث باحلكم، فخاف من براءة األطفال 
وأحالمهم اجلميلة، فال ينبغي لها اليوم أن ُيهرََّب أتباع يسوع منها.

وال ميكننا أن نتغافل عن فلسطني األّم احلاضنة لشرارة اإلميان األولى، 
وتخّبطاته  ويالته  من  املشرق  هذا  بقيامة  احلّي  والرّجاء  األمل  إّنها 
وظلمة حتوّالته... فكما كان الّتالميذ ُمغِلقني على أنفسهم خوًفا 
من اليهود في الفترة الفاصلة بني الّدفن والّظهور األّول للقائم، يدخل 
عليهم،  األموات  بني  من  والقائم  والّظافر  واملنتصر  احلّي  مسيحنا 
الرّجاء،  والفاقدة  واملضطربة  والقلقة  اخلائفة  الّتالميذ  جماعة  على 

إّنه  نعم  لكم»،  لهم: «الّسالم  وقال  مغلقة،  واألبواب  عليهم  دخل 
واإلحباط،  واليأس  واالنغالق  االنطواء  على  والَغَلبة  االنتصار  سالم 
إّنه سالم الرّجاء مبستقبٍل ُمشرِق يبدأ من القدس، من القبر الفارغ، 
من قدس القيامة، إذ يتحّول حزن املسيحّيني املشرقّيني إلى فرح، 
وهجرتهم إلى بقاء، ويأسهم إلى رجاء، وانغالقهم إلى انفتاح، ألّن 
انتماَءنا، كمسيحّيني، إلى األرض وبخاّصٍة إلى القدس واجلليل هو 
انتماٌء إلى املسيح نفسه ابن هذه البالد اّلذي تنّفس هواءها، مشى 
على ترابها، قّدس أرضها، وَشرِب من مياهها، صّلى على جبالها، 
وترك لنا إرًثا مقّدًسا هو القبر الفارغ املعطي احلياة في قلب ُقدسها. 
لذلك علينا الّتفكير بعمٍق وجدّيٍة في بناء ُهوّية مسيحّية وقومّية 

إميانّية ووطنّية كنسّية.
آن اآلوان باعتقادنا، ال لتغيير بعض األنظمة الّديكتاتورّية فحسب، 
مذاهبها،  مختلف  على  ّية  األصول اإليديولوجّيات  أهرام  لهدم  بل 
املتوّهمة  ّيارات  الّت تلك  ُنُصِب  وإسقاط  معتقداتها...  وتعّدد 
كهف  من  طيفها  ترى  وهي  لها،  حّد  ال  التي  احلقيقة  بامتالكها 

اجلهل والوهم وسوء الفهم والّشروحات اخلاطئة.
حان الوقت إلقفال تلك املدارس املظلمة اّلتي تبّشر بالقتل واحلرب 
إلى  ويتوق  بالّسالم،  ويحلم  باحلياة،  يضّج  عالم  وسط  والّسيف 
احلّب، ويتطّلع إلى املزيد من الّتقّدم اإلنسانّي واحلضارّي واالجتماعّي 
من  بّد  ال  كان  وإن  والّثقافّي...  والفكرّي  والّتكنولوجّي  والعلمّي 
صروح  في  نيرانها  تضرم  أن  باألحرى  عليها  فيجب  فعلّية،  ثورة 
فراعنة العصر احلديث، من مشارق األرض إلى مغاربها، أولئك اّلذين 
يسيطرون على مقّدرات العالم برّمته، ويستغّلون فقراَءه املساكني، 
في  اإلميان  ويحاربون  لهم،  يحلو  كما  الّشعوب  مبصائر  ويلعبون 
الّتقنّية  الوسائل  مختلف  وعبر  الّتربوّية،  واملؤّسسات  املجتمعات 
املعاصرة، ويدّمرون املبادئ واألخالق والقيم، عاملني على قتل البراءة 
في قلوب األطفال، وهدم األخالق في عقول الّشباب، وزرع اإلحلاد في 

أذهان الكهول، وخنق الرّجاء في نفوس الّشيوخ.
أّما في مشرقنا املتخّبط في معضالته املزمنة، فرّمبا احلّل في هذه 
أنطوان  الفرنسّي  العاِلم  مقولة  تطبيق  في  يكمن  العصيبة  األّيام 
شيء  ال  يفنى،  شيء  «ال   :Antoine Lavoisier الڤوازييه 
احلكم  أشكال  بعض  أمناط  حتّول  يتّم  إذ  يتحّول».  والكّل  ُيخلق، 
املستبّدة، إلى أنظمة، تقوم على احلرّّية والقوانني احلديثة العادلة، 
وتفصل بني الّسياسة والّديانة، فال تكّفر أحًدا وال ُتفني مّلة، وال 
ُتلغي فئة، وال تتسّلط على رقاب الِعباد ومصائرهم وبصائرهم، بل 
تستفيد من أخطاء الّتاريخ وشبهاته، فتنتقل باملجتمع املدنّي من 
الّظلم إلى العدل، ومن الّظالم إلى الّنور، ومن اجلهل إلى املعرفة، ومن 
الفكر املتحّجر اّلذي أكل الّدهر عليه وشرب، إلى فكر نّير منفتح 

وخّالق يؤمن بأّن الّدين لّله والوطن للجميع. 
املسيحّي  الّصّف  وحدة  على  حرصي  من  وانطالًقا  لذا 
على  مسيحيٍّ   – مسيحيٍّ  مجمع  إلى  أدعو  ّي  يل اجلل
ّي الّثاني يهدف إلى دراسة الواقع  يكان غرار املجمع الڤات

به املختلفة على الّشكل الّتالي: املسيحّي من جوان
ة. ة – املسيحّي • العالقات املسيحّي
ة. ّي ة – اإلسالم • العالقات املسيحّي

ة – الّدرزّية. • العالقات املسيحّي
يهودّية. ة – ال • العالقات املسيحّي

• املسيحّيون في الّدولة.
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واّلتي  الّشائكة،  القضايا  إحدى 
والّظلم  الغنب  مشاعر  تثير 
املواطن  عند  الّسائدة  والّتمييز 
العربّي، واّلتي يصعب تقّبلها، هي 
وخصوًصا  اخلاّصة،  مبلكّيته  املّس 
هذه  باألرض.  يتعّلق  ما  بكّل 
خصوًصا  جًدا،  حّساسة  الّنقطة 
نظرًا  العرب،  الدولة  مواطني  عند 
اإلسرائيلّية  احلكومات  لسياسات 
األداة  هذه  ُتستخدم  ما  عادًة  اّلتي 

ّية.  الّتعّسفية لتضييق اخلناق، وحصر البلدات العرب
وساسة  الّنكبة،  صدمة  متحى  أن  تأبى  عرب  كمواطنني  ذاكرتنا 
على  ّية  العرب األقلّية  يساعدوا  لم  وأفعالهم،  بدورهم  الّدولة، 
عن  مجّدًدا  لنسمع  ا  ـً يومّي نصحو  بل  الّصدمات،  تلك  نسيان 
استخدام األداة الّتعسفّية، املصادرة، في عدد من بلداتنا وقرانا 
ّية، معّللني ذلك بأسباب عّدة، تارًة بحّجة مصلحة اجلمهور،  العرب
حديدّية للقطار أو  وأخرى بحّجة أمن الدولة، وأحياًنا ملّد سكك 

لشّق طرق سريعة. 
لفهم قوانني مصادرة األراضي في إسرائيل يجب العودة إلى قانون 
ّية مبا يخّص  األراضي العثمانّي لسنة 1858، وللقوانني االنتداب

األراضي ومصادرتها.
فبعد أن احُتّلت فلسطني سنة 1917، من قبل اإلنچليز، ُفرض 
إدارة  إلى   1920 سنة  بّدل  ثّم  العسكرّي،  احلكم  الّسّكان  على 
قيام  حلني  فلسطني  على  الّسامي  املندوب  مبوجبها  عّني  مدنّية، 
قومّية،  أقلّية  إسرائيل  حكم  حتت  العرب  أصبح  حيث  الّدولة. 
الّنكبة؛  عشّية  األكثرّية  فلسطني  عرب  باقي  مع  كانوا  بعدما 
على  العسكري  احلكم  غوريون  بن  من  بإيعاز  احلكومة  ففرضت 
استمّر  ولكّنه  رسمًيا،   1966 سنة  ُأبطل  حّتى  الّداخل  عرب 
ا إلى أواخر سنة 1968. لهذه اخلطوة كانت أهداف كثيرة،  ـً ّي فعل

ّية بالّداخل. أهّمها تنفيذ سياسة مصادرة األراضي العرب
الّطوارئ  أنظمة  مواّد  على  االعتماد  الّدولة  قيام  بعد  فتّم 
لعام  األمن»  «مناطق  عن  أُعلن  بحيث  البريطانّية،  ّية  االنتداب
1949، فأعلنت مناطق واسعة كمناطق مغلقة ال يحّق للعرب 
أهلها،  عنها  أُجلي  ّية  عرب قرى  عّدة  ذلك  وشمل  فيها.  الّتواجد 
كان  حيث  وغيرها..  إقرث،  الّدامون،  كفربرعم،  ميعار،  مثل: 
الهدف من هذا اإلجالء هو منع سّكان هذه القرى من العودة إليها. 
من  والفّالحني  األهالي  منع  مثل  أخرى،  إجراءات  استخدمت  كما 
بور  أرض  إلى  تتحّول  وهكذا  وفالحتها،  أراضيهم  إلى  الوصول 
فتضع الّدولة سيطرتها عليها بحّجة أّنها أرض بور، ويعطيها 

للكيبوتسات واملستوطنات لفالحتها. 
بذه سريعة عن بعض من هذه القوانني:  ن

مبوجب  «الغائب»   :1950 لسنة  الغائبني  أمالك  قانون 
من  األولى  الفترة  في  كان  اّلذي  الّشخص  هو:  القانون،  هذا 
أو  لبنانّية  جنسّية  ويحمل  بعدها،  وما   (29/11/1947)
مصرّية أو سورّية أو أردنّية أو مينّية أو عراقّية؛ أو كان متواجًدا 
في جزء من فلسطني، خارًجا عن مساحة دولة إسرائيل. وكذلك 
في  تواجد  أو   1948 سنة  قبل  فلسطني  خارج  يقطن  َمن  كّل 
دولة  قيام  عارضت  قوات  سيطرة  كانت  ِمنطقة  ضمن  فلسطني 
إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها. هذا القانون جاء يقول لّالجئني 

الفلسطينّيني: ال رجعة ألوطانكم وال إلى أرضكم.
شرعّية  ليعطي  جاء  القانون  هذا  األراضي:  استمالك  قانون 
بشكل غير  ّية اّلتي صودرت  إسرائيلّية لألراضي العرب قانونّية 
ّية  املال وزير  حّق  على  تنّص  القانون  لهذا  الّثانية  املادة  قانونّي. 
مصادرة األرض إذا أصدر شهادة موّقعة من قبله أّن أرًضا معّينة 
باجلريدة  نشرت  إذا  هذه  وشهادته  معّينة،  شروط  بها  متوافرة 

ّية وقطعّية. الرسمّية تصبح نهائ
لهدف  ويأتي  فقط،  توضيحّي  هو  املقالة  هذه  من  الهدف  إّن  مالحظة: 
على  أو  ة  ّي قانون استشارة  املقالة  هذه  بار  اعت يجوز  فال  العاّمة،  املعلومات 
ة، وال  ّي، حيث إّنها ال تتطّرق ألّي شخص خاص أو أّي قضّي أّنها حّل قضائ

ة. ّي ن ة عي ّي تتطّرق إلى أّي إشكال
Vz«dC�« WDK�Ð oÐUÝ wzUC� —UA²��
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املقولة حتى ال تعتبر بها مطلقة فتبقى معّلقة ال 
تستطيع الزواج، ويقع عليها الّظلم. فجاءت إلى 
التي  املصيبة  هذه  في  وحتاوره  تشتكي  الرسول 
صبية  لي  إّن  الله  رسول  يا  فتقول:  بها،  وقعت 
ضممتهم  وإن  ضاعوا،  إليه  ضممتهم  إن  صغار 
لرب   فتوّجهت  الرّسول،  يجبها  فلم  جاعوا.  إلّي 
الّسماوات واألرض، وهي في حضرة النبي. فقالت: 
إّني أشكو إليك، فأنزل على لسان نبّيك. وما 
برحت في مجلس النبي حّتى أنزل الّله {قد سمع 
الى  وتشتكي  زوجها  في  جتادلك  التي  قول  الله 
الله والله يسمع حتاوركما ان الله سميع بصير}. 
وتضع  املظاهرين  عقاب  فتظهر  اآليات  تأتي  ثّم 

طريًقا للخالص من الظهار. 
لقد تدّخلت الّسماء إلى جنب امرأة مغمورة فقيرة 
حافظ  تكرًميا من الّله لها. وهذا التكرمي اإللهّي 
عليه أصحاب النبي، ففي خالفة عمر بن اخلطاب 
كان يسير مع أصحابه، وإذا بها تعترضه وتوقفه 
وتغلظ  الكالم،  وتطيل  إليها  ويصغي  وتكّلمه، 
وأنت  عهدتك  عمر  يا  هيه  لعمر:  وتقول  فيه. 
تسّمى عميرا، حّتى صرت عمر ثّم لم تذهب األّيام، 
الرعية  في  الله  فاتق  املؤمنني  أمير  وسّميت  إّال 
وأعلم أّن َمن خالف الوعيد قرّب عليه البعيد، 
ومن خاف املوت خشي الفوت. فقال أحدهم لها: 
قد أكثرت أّيتها املرأة على أمير املؤمنني. فقال 
عمر: دعها، أفال يسمعها ابن اخلطاب وقد سمع 
سماوات.  سبع  فوق  من  للرّسول  مجادلتها  الله 
على  يقف  اجلبابرة  يخشاه  كان  الذي  عمر  نعم 
من  ويحّذر  املهور  ويحّدد  بالّناس  يخطب  املنبر 
الّتغالي فيه ويتوّعد من يغالي فيه وملا نزل عن 
املنبر وإذا بامرأة تقف له في طريقه أمام الّناس، 
قلت  ما  تقول  كيف  عمر  يا  الله  اّتق  له  فتقول 
والله يقول للّناس «وإن أردمت استبدال زوج مكان 
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فيهن  قال  اآلتي  الرجال  لشقائق  إجالل  رسالة 
مكانة  للمرأة  ألّن  بالقوارير»،  «لطًفا  الرسول 
عظيمة في الدين، فهي وصّية الله. قال تعالى 
أمه  حملته  احسانا  بوالديه  االنسان  {ووصينا 
كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون شهرا}. 
ووصّية الرسول القائل «استوصوا بالنساء خيرًا». 
املرأة  تكرّم  التي  الدينية  النصوص  هي  وكثيرة 
وجتّلها وتوصي بها، لكّنني اخترت بعض أخبار  
خّلدت  واّلتي  الّدينّية،  املراجع  في  الواردة  الّنساء 
الذكورة  أّن  ليعلم  الّصاحلات،  الّنساء  ذكرى 
من  إّمنا  أحد،  على  ألحد  تكرًميا  ليست  واألنوثة 
من  التي  مبهّمته  البشر  من  كّل  يقوم  أن  أجل 

أجلها خلقه الّله.
الذي  ربكم  اّتقوا  الّناس  أيها  {يا  تعالى  قال 
وبث  زوجها  منها  وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم 

منهما رجاًال ونساًء}. 
فمن األخبار التي وردت عن الرّسول محمد (ص) 
مثلها  يشم  لم  جميلة  ريح  شّم  أّنه  اإلسراء  ليلة 
من قبل في اجلّنة. فقال: يا جبريل ما هذا. قال 
جبريل: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. وقّصتها أنها 
وآمنت  السالم)  (عليه  موسى  لدعوة  استجابت 
بالّله تعالى، وبينما كانت متّشط رأس ابنة فرعون 
سقط املشط من يدها، قالت: بسم الله. قالت ابنة 
فرعون: أبي. قالت املاشطة: الله رّبي ورّبك ورّب 
أبي؟  غير  رّب  ألك  فرعون:  ابنة  وسألت  أبيك. 
ثّم أخبرته مبا سمعت، فدعاها فرعون لتتراجع عن 
مقولتها، فأبت. فأمر فرعون بقدر كبيرة ثم أمر 

  s¹b « q þ w  …√d حتى »* القدر  حتت  من  الّنار  وتوقد  بالزيت  متأل  أن 
عن  تتراجعي  أن  إّما  لها:  قال  ثّم  الزيت،  يغلى 
القدر.  هذا  في  بأبنائك  ألقي  أن  وإّما  مقولتك 
تلَو  الواحد  بأبنائها   يلقي  فأخذ  الّتراجع.  فأبت 
اآلخر في ذلك الزيت، وهي ثابتة. وجاء دورها مع 
رضيعها،  الله  أنطق  وعندها  فبكت.  لها  رضيع 
فقال: أثبتي يا أّماه فإّنك على احلق. فألقى جنود 
فرعون بها مع رضيعها في الّنار، وما أن وصل 
آمنت  فرعون،  امرأة  آمنت  حتى  للقصر  خبرها 
ال  الذي  األمر  صاحبة  وهي  األولى  مصر  سّيدة 
يعصى وهي بني خدمها وحشمها، فيأمر فرعون 
بها أن تربط على خشبة ثّم يساومها على دينها 
أشّد  بها  ينزلوا  أن  جنوده  فرعون  فيأمر  فتأبى؛ 
العذاب ليرّدها. وبينما هم في محنتهم توّجهت 
بالدعاء لرب الّسماوات واألرض فيكشف الله عن 
بصرها ليريها مقعدها في اجلّنة، فتضحك وهي 

حتت العذاب فيقول فرعون ال بّد أّنها جنت. 
ولكّن القرآن الكرمي يخّلد ذكرها إلى يوم القيامة. 
قال تعالى {وضرب الله مثًال لّلذين آمنوا امرأت 
فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيًتا في اجلّنة 
وجنني من فرعون وعمله وجنني من القوم الّظاملني}.

وما جاءت أخبار السّيدة العذراء في القرآن وبيان 
الرّسول أّنها سيدة من سّيدات أهل اجلّنة إّال داللة 
قاطعة على مكانة املرأة في ظّل الّدين وتخليد 
من  اإلشراف  على  يقتصر  ولم  الّصاحلات.  ذكرى 
الّنساء بل شمل نساء فقيرات مسكينات أعزهن 
الّله بإميانهّن، فهذه امراة من الصحابيات تدعى 
خولة بنت ثعلبة، زوجة أوس بن الصامت، يقّص 
علينا القرآن قّصتها وهي جتادل الرسول في حكم 
مقولة كان أهل اجلاهلّية يقولونها. ولم يكن ينزل 
زوجها،  لها  قالها  قبل  من  الله  من  حكم  فيها 
قال: «أنت علي كظهر أّمي». وكانوا يقولون هذه 

زوج وآتيتم أحداهن قنطارًا فال تأخذوا منه شيًئا 
أتأخذونه بهتاًنا وإثًما مبيًنا». فيرجع إلى منبره 

ليقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر.
وهذه أم عمارة تقرأ في القرآن اآليات في صيغة 
دون  للرجال  خاص  خطاب  أنه  فاعتقدت  املذّكر، 
رسول  يا  فقالت:  الرّسول،  إلى  فجاءت  الّنساء. 
الله ما أرى كّل شيء إّال للرجال، وما أرى الّنساء 
{إّن  وتعالى  تبارك  الله  فأنزل  بشيء.  يذكرن 
املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني 
والصابرين  والصادقات  والصادقني  والقانتات 
واملتصّدقني  واخلاشعات  واخلاشعني  والصابرات 
واحلافظني  والّصائمات  والّصائمني  واملتصّدقات 
فروجهم واحلافظات والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيًما}. ثّم سوى الله 
بني املرأة والرجل في اجلزاء، فقال {من عمل صاًحلا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طّيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}. وقال 
{ومن يعمل من الّصاحلات من ذكر أو أنثى وهو 

مؤمن فأولئك يدخلون اجلّنة وال يظلمون نقيرا}.
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توفير  وظيفتها  تأمني،  شركة  هي   EMI شركة 
من  نأخذه  سكنّي  لقرض  للبنك  الّتأمني/الّضمان 
البنك. عندما كّنا نتوّجه سابًقا إلى البنك لهدف 
احلصول على قرض سكنّي ومتويل بنسب عالية، 
من  عام،  بشكل  يتخوّف  أو  يرفض  البنك  كان 
أمامه  أُتيحت  عندما  ولكن  القروض؛  إعطائنا 
الفرصة لتأمني القرض الّسكنّي أصبحت البنوك 

على استعداد إلعطائنا متويل بنسب 90%.
شركة EMI لم تكن ُتواِفق بسهولة على تأمني 
كّل قرض لكل ُمقَترِض، وكانوا يفحصون املوضوع 
املُقَترِض  مستندات  ويبحثون  جًدا  دقيقة  بصورة 
وكّل ظروفه قبل املوافقة على تأمني قرض، اّلذي 
ُيعَطى للُمقَترِض بنسبة متويل %90، وذلك ألّنه 
إذا عجز املُقَترِض عن إرجاع القرض واألقساط فإّن 
شركة EMI هي اّلتي ستضطّر إلى إرجاع القرض 
للبنك بدًال من املُقَترِض، وستضطّر أن تعوّض البنك.

من اجلدير بالّذكر أّن شركة EMI ال ُتوّفر الّتأمني 
تأمني  رسوم/أقساط  جتبي  وإّمنا  مّجاًنا،  للبنك 
من أجل تأمني القرض للبنك، رسوم الّتأمني هي 
ًا بنسبة %4 من مبلغ القرض الّسكنّي (مبا  تقريب
ا مببلغ مليون شيكل ندفع  ـً ّي معناه أّن قرًضا سكن
من أجل تأمينه 40,000 شيكل ونستطيع أن 

نقّسط أقساط الّتأمني لفترة طويلة).
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EMI

لقد ألغى بنك إسرائيل، إبتداًء من شهر 11/2012، 
وقّلص   ،EMI شركة  خدمات  استخدام  إمكانّية 
لدار   75% لنسبة  بها  املسموح  الّتمويل  نسب 
ثانية/إضافّية. لدار   50% ولنسبة  واحدة، 

ال  األخيرة  الّسنوات  في  املُقَترضني  من  الكثير 
يعلمون بأّنهم قد يكونون على األغلب ُمسَتحّقني 
مقابل  دفعوها  اّلتي  الّشواقل،  آالف  إسترجاع 
البنك،  من  أخذوه  اّلذي  الّسكنّي،  القرض  تأمني 
وذلك ألّنهم ال يعلمون أّن ارتفاع أسعار البيوت 
أّنه  إلى  أّدى  األخيرة،  الّسنوات  في  الّدولة  في 
املُقَترِضني  بإمكان  كان  احلاالت،  من  الكثير  في 
أن ميتنعوا عن دفع رسوم تأمني القرض الّسكنّي، 
وبذلك يحّق لهم استرجاع رسوم الّتأمني من شركة 
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EMI، اّلتي قد تصل إلى آالف الّشواقل.
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بإستطاعة املُقَترِض إلغاء بوليصة الّتأمني عندما 
وثمن  الّسكنّي  القرض  قيمة  بني  الّنسبة  تِقل 
البيت، وذلك نتيجة إلرتفاع ثمن البيت، أو في 
حال أّن أقساط القرض الّسكنّي («مشكنتا») قد 
خّفضت النسبة بينهما. في احلالتني مطلوب من 
لألسف  ولكن  الّتأمني،  إللغاء  باِدر  ُي أن  املُقَترِض 
وكذلك  املُقَترِضني،  معرفة  عدم  هي  هنا  املشكلة 
ّيز الزبائن في البالد بشكل عام. «الكسل» اّلذي ُمي
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الّشخص املعني بإسترجاع  املبلغ يجب عليه أن 
يتوّجه إلى البنك اّلذي أخذ منه القرض الّسكنّي، 
ُمخّمن/ بواسطة  جديد  تخمني  يطلب  أن  وعليه 

سنوات  عّدة  قبل  اشتراه  اّلذي  للبيت  ُمثّمن 
مبساعدة القرض الّسكنّي. 

يعملون  اّلذين  للمخّمنني  قوائم  لديها  البنوك 
معهم، وتكلفة تخمني املُثّمن تتراوح بني: 600 

إلى 850 شيكل، وفًقا لتعريفة البنك..
اجلديد  املُخّمن  تخمني  البنك  يتسّلم  عندما 
بني  للّنسبة  جديد  بحساب  البنك  يقوم  للبيت 
قيمة القرض الّسكنّي ُمقابل ثمن البيت احلالي.

إذا كانت الّنسبة بني قيمة القرض الّسكنّي اليوم 
بني  للنسبة  بالنسبة  انخفاض  في  البيت  وثمن 
أخذ  وقت  البيت  وثمن  الّسكنّي  القرض  قيمة 
القرض فإّن البنك يستطيع أن ُيحّضر قسيمة/

م  طلب إللغاء شرط الّتأمني. في هذه املرحلة ُيَقَدّ
الطلب لشركة EMI بواسطة املُقَترِض أو البنك، 
وتقوم الّشركة بتعويض املُقترِض مبوجب قائمة املبالغ 
الّتوقيع  عند  عليها  وّقع  قد  كان  التي  املُسَترّدة 
على أوراق الّتأمني والقرض الّسكنّي في البداية.
من املهم جًدا التوّجه الختصاصي قروض عقارّية مؤّهل 
أحّقيتكم  موضوع  ليفحص  البنك  عن  وُمنَفِصل 
حق. بغير  للّتأمني  املدفوعة  املبالغ  إلسترجاع 
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مكتبة «كل شيء» احليفاوّية لصاحبها 
«اخلواجا»،  كتاب  عّباسي،  صالح 
الّشابة  للكاتبة  قصصّية  مجموعة 

املُبدعة فدى جريس.
القصصّية  املجموعة  هي  «اخلواجا»، 
من  لها  صدر  حيث  للكاتبة؛  الّثانية 
األردنّية (عّمان)،  العاصمة  في  قبل، 

كتاب «حياتنا الّصغيرة».
حقب  في  املجموعة  قصص  تدور 
االنتداب  ثّم  ومن  الّتركي،  االحتالل 
البريطانّي، وبعده االحتالل اإلسرائيلّي 
تسمية  جاءت  وعليه  لفلسطني، 
«اخلواجا» للّتعبير عن الغرباء اّلذين 
محتّلني  ِفَلسطني  أرض  فوق  مرّوا 
ذاتها  «اخلواجا»  وقّصة  وقامعني، 
الوافدة  الّثقافات  بني  الّتباين  تظهر 
والّثقافات احمللّية، وفى الّنظر إلى 
الّذات  صورة  تتبلور  كي  املختلف، 

بوضوح أكثر.
وعن الكتاب يقول الكاتب محّمد 

علي طه «هذه القصص حتمل القارئ على جناحّي 
غمامة فلسطينّية إلى سنوات خالية، فيها طيبة 
عطر  وفيها  البسيطة،  وهمومهم  وسذاجتهم  الّناس 
وأشجارها.  أزهارها  وشذا  القرية  أحياء  وعبق  األرض 

وال شّك بأّن القرّاء اّلذين عرفوا االنتداب البريطانّي 
العشرين  القرن  من  اخلمسينّيات  سنوات  عاشوا  أو 
األجيال  ستجد  بينما  فيها،  أنفسهم  سيجدون 
األخرى تاريخ اآلباء واألجداد، واألّمهات واجلّدات، في 

قّص جميل ومشوّق».
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رحل عّنا في نهاية األسبوع املاضي، املربي عبد 
السابق  املعارف  قسم  مدير  الصّديق،  الرحمن 
عضال  مبرض  اصابته  بعد  شفاعمرو،  بلدية  في 
عطائه  أوج  في  وهو  عّنا  فرحل  طويالً،  ميهله  لم 

االجتماعي واألدبي. 
مبادرًا  كان  رامي)،  (أبو  الصديق  الرحمن  عبد 
من  أذكره  أزال  فال  عمله،  مجال  في  وطالئعًيا 
خالل إدارته لبيت الّشبيبة في مدينة شفاعمرو، 
مت  الذي  األول  الرسمي  الّثقافي  الّنادي  وهو 
انشاؤه في مدينة شفاعمرو في إطار الفعاليات 
الالمنهجّية. ال أزال أذكر رغم صغر سني آنذاك، 
كيف كان هذا الّنادي يعّج بالّنشاط والفعالّيات 
إطار  في  نشأت  لقد  األجيال.  ولكافة  املتنوّعة 
تقّدم  أن  استطاعت  مسرحّية  فرقة  النادي  هذا 
من  املمثلني  من  نخبة  فيها  شارك  مسرحّيتني 
في  املشاركة  شرف  لي  كان  وقد  شفاعمرو،  أبناء 
التمثيل في هاتني املسرحيتني وهما: «احملامي 

فطني» و«املطرود». 
لي  كان  وقد  الّشباب  القادة  فرقة  أنشأ  ثّم  ومن 
شباب  خيرة  مع  أيًضا  إليها  االنضمام  شرف 
وال  بصداقتهم.  أعتز  أزال  ال  الذين  شفاعمرو 
منذ  رامي  أبي  مع  املميزة  عالقتي  أذكر  أزال 
رامي  أبو  اكتشف  فقد  الفن،  مع  مشواري  بداية 
ا  قدرتي على إدارة فرقة مسرحية وأنا ال أزال طالًب
في الصف العاشر الثانوي، فعرض علّي العمل 
ورغم  الّشبيبة،  بيت  نادي  في  للتمثيل  مرشًدا 
صعوبة تعييني في وظيفة رسمّية وأنا ال أزال 
عبد  األستاذ  أن  إّال  الّثانوية،  املدرسة  في  ا  طالًب
الرحمن الصديق استصدر قرارًا بتعييني رغم كّل 
العمل  باشرت  وبالفعل  والّصعوبات،  العراقيل 
شرف  لي  وكان  آنذاك،  الّشبيبة  بيت  نادي  في 

العمل معه وبإشرافه وإرشاده لسنوات طوال.   
هذا وسبق أن عمل األستاذ عبد الرحمن الصديق 
ّية في مدينة شفاعمرو،  معلًما في مدرسة ابتدائ
في  املعارف  لقسم  مديرًا  تعيينه  ّمت  أن  قبل 
بلدية شفاعمرو، (مدرسة جّبور جّبور اليوم)، وقد 
تعّلمت في هذه املدرسة أيًضا، وقد كان أبو رامي 
أحد أساتذتي ومربي صفي في إحدى الّسنوات، 
األستاذ  أّن  حينها  اكتشفت  سني  صغر  ورغم 
فقد  معلم،  مجرّد  من  أكثر  كان  الرحمن  عبد 
كان مرشًدا وموجًها وقائًدا، حيث زرع فينا القيم 
واملبادىء اّلتي ال أزال أعتّز بها، االنتماء لبلدي 

ومحّبة اآلخرين والعطاء واالستقالل الفكري. 
وبالفعل مهنة الّتعليم لم تكن بحجم طموحات 
فانطلق  الصّديق،  الرّحمن  عبد  األستاذ  وقدرات 
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اّلتى  الڤيتامينات  من  العديَد  امللوخّية  حتوي 
تساعد على احلفاظ على اجلسم، باإلضافة إلى 
من  أعلى  بكمّية  الكاروتني  مبادة  غنّية  أّنها 
املوجودة فى اجلزَر، واّلتي تتحّول في اجلسم إلى 
ڤيتامني A، اّلذي يساعد في تقوية املناعة ضّد 
ويحافظ  الّنظر،  يقوّي  كما  األمراض،  من  عدد 
ويحميها  األعضاء،  من  الكثير  أغشية  على 
يلعب  بينما  والّتآكل؛  املبّكرة  الشيخوخة  من 
إلى  الغذاء  حتويل  في  كبيرًا  دورًا   B ڤيتامني 
إفراز  وزيادة  األمينّية،  األحماض  وإفراز  طاقة 

الهرمونات، خاّصة الذكورّية.
تسّمى  مخاطّية  ماّدة  حتوي  امللوخّية  فأوراق 
اّلتي  األلياف  من  كبيرة  وكمّية  «ميوسولچ»، 
ّية دون حدوث مضاعفات  حتّول تلك املادة الغرائ
يعانون  ومن  العصبّي،  القولون  ملرضى  لها 
اضطرابات الهضم ومشاكل باملعدة، ولذلك فهى 
وجبة سهلة الهضم وُملّينة، حيث تساعد على 
التخّلص من اإلمساك وسهولة عملّية اإلخراج، 
ملرضى  الهضمّية  االضطرابات  من  وتخّفف 

الكبد واجلهاز الهضمّي.
يتوافر  امللوخّية  أّن  الّدراسات  أثبتت  وقد 
كبيرة،  بكمّيات  ـ«چلوكوسايدز»  ال ماّدة  فيها 
حيث  والّثوم،  والبقدونس  البصل  مع  مقارنًة 
مثل  ّية  فينول مرّكبات  املادة  تلك  حتوي 
مواّد  وهي  ـ«چلوكوسيدات»،  وال ـ«فالفونات»  ال
حتمي اجلسم، ما يعرف بالّشوارد احلرّة الّطليقة 
داخل  مختزل  كعامل  تعمل  اّلتي  واملؤكَسدة، 
الّشرايني  تصّلب  إلى  وتؤّدي  الّدموّية،  األوعية 
اّلدم  ضغط  وارتفاع  الكوِلسترول،  نسبة  وزيادة 
األحيان  بعض  وفي  القلب،  نبضات  واضطراب 

الّتعرّض لألزمات القلبّية.
كما أّكدت األبحاث أّن أكل امللوخّية يقّلل من 
تلك املخاطر، ويحول دون اإلصابة بتلك القائمة 

الّطويلة من األمراض.
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حيث  للحوامل،  ًيا  مثال غذاًء  امللوخّية  تعتبر 
احتواًء  النباتّية  األغذية  أكثر  من  تعتبر  إّنها 
على ڤيتامني A، وهو أحد أهم الڤيتامينات 
األم  صّحة  على  احلفاظ  على  تساعد  اّلتي 
مادة  على  أيًضا  امللوخّية  وحتوي  وجنينها؛ 
تتمّيز  ماّدة  وهي  كوكورين»،  ـ«چلوكوسيد  ال
ببعض املرارة في طعمها، وتساعد على تكوين 

الّدم  فقر  من  والتخّلص  احلمراء  الّدم  كرات 
عن  فضًال  األولى،  احلمل  فترات  يصاحب  اّلذي 
 ،C احتوائها على كمّيات مناسبة من ڤيتامني
املعروف بقدرته على وقف الّنزف، وتكّسر كرات 
الّدم احلمراء، كما أّنها حتوي أيًضا عنصَر احلديد 

ـ«هيموچلوبني» الّدم. الّضروري ل

ة لألعصاب: فوائد امللوخّي
أثبتت الّتحاليل املعملّية/املخبرّية أّن امللوخّية 
حتوي قدرًا كبيرًا من ڤيتامني A، واّلذي يساعد 
في متثيل املواد الّسكرّية، واحملافظة على سالمة 
اجلهاز العصبّي، وظهور أمراض تورّم الّساقني، 
العضالت  ضعف  إلى  ا  ـً تدريجّي يؤّدي  اّلذي 

واألطراف.

ة الّناشفة: فوائد امللوخّي
تتمّيز امللوخّية الناشفة أو اليابسة املجففة عن 
القيمة  في  نقاط  عّدة  في  الّطازجة  أو  اخلضراء 
نحَو  حتوي  اخلضراء  امللوخّية  فمثًال  ّية،  الغذائ
حتوي  اجلاّفة  امللوخّية  بينما  پروتني،   3.83%

الپروتينات  أّن  املعروف  ومن  پروتني،   22.8%

ضرورّية جًدا لنمّو وبناء األنسجة باجلسم، ونسبة 
 ،0.41% هي  اخلضراء  امللوخّية  في  الّدهون 
بينما تكون في اجلاّفة %2.44، بينما نسبة 
الكربوهيدرات فهي %8.03، بينما تقفز في 
امللوخّية الّناشفة إلى نحو %48، وهي مرّكبات 
البصر  وتقوية  األعصاب  تهدئة  على  تعمل 
انخفاض  حاالت  في  وتفيد  القلب،  وتنشيط 
األلياف  توجد  بينما  والوَهن،  الّدم  ضغط 
وتزيد  اخلضراء،  امللوخّية  في   1.71% بنسبة 
املجّففة،  الناشفة  امللوخّية  في   10.21% إلى 
احتواًء  الّنباتات  أعلى  من  بذلك  تعّد  وهي 
على األلياف الّضرورّية حلركة األمعاء، وبالّتالي 

الوقاية من مشاكل القولون واجلهاز الهضمي.
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ووظائف  عّدة  مناصب  وتقّلد  أخرى  مجاالت  إلى 
مركزّية. ومن مبادراته اّلتي لم تكن عادّية عندما 
الليلّية  املدرسة  لتأسيس  مبادرته  وهي  أنشأها، 
منح  حيث  شفاعمرو،  مدينة  في  للكبار  األولى 
الفرصة وجدد األمل لعشرات الشبان الشفاعمريني 
للحصول  جديد  من  الّنجاح  حتقيقهم  بإمكانّية 
على شهادة البچروت ومن ثّم االلتحاق مبؤّسسات 
وجّدد  اليأس  من  فأنقذهم  أكادميّية،  تعليمّية 
وأّنه  ينجحوا  أن  يستطيعون  بأّنهم  لديهم  األمل 
لديهم القدرات، فعزز ثقتهم بأنفسهم من جديد، 
اإلنسان  هذا  لصالح  أيًضا  ُيسجّل  األمر  وهذا 
لطالبه،  والّتضحية  العطاء  على  عّلم  الذي 
لآلخرين.  تعاليمه  مبوجب  عمل  بنفسه  وهو 
وبعد انهائه عمله مديرًا لقسم املعارف في بلدّية 
فباشر  أحّبها،  التي  للّنشاطات  تفرّغ  شفاعمرو، 
ّية والفكرّية، وكم  بنشر مقاالته االجتماعّية واألدب
سعدُت عندما كتب مقاًال نقدًيا حول مسرحّيتي 
العام  في  كتاب  في  صدرت  اّلتي  «السنسلة»، 
املاضي، كما شارك في إحدى األمسّيات الّثقافّية 
حول كتابي هذا في املنتدى الثقافي في عسفيا، 
تلميذه،  كنت  أّني  مفاخرًا  الكتاب  عن  فتحّدث 

وأنا أفاخر اليوم ودائًما أّنه كان معّلمي. 
على  قدراته  متعّددة،  مبادراته  عديدة،  إجنازاته 
العمل  على  قدرته  هائلة،  والّتضحية  العطاء 
تفرغه  بعد  تتزعزع.  ال  مببادئه  إميانه  تتوّقف،  ال 
يزال  ال  كان  االجتماعي،  والّنشاط  للكتابة 
يخّطط ملشاريع ثقافّية واجتماعّية، ويعمل على 
شفاعمرو  في  إطار  إنشاء  ضمنها  من  حتقيقها، 
فّعاًال  عضوًا  وكان  جديد،  ثقافّي  مشروع  إلطالق 
والعديد  شفاعمرو،  في  األدبّي  املنتدى  إدارة  في 
لها  خطط  اّلتي  واملبادرات  املشاريع  من  العديد 

ونعلم بها، واملبادرات اّلتي لم نعلم بها.  
وفي اخلتام ال يسعني إّال أن أتقّدم بأحر الّتعازي 
البلدية  عضو  وابنه  رامي،  الصحفي  ابنه  إلى 
رائف، وإلى كافة أفراد العائلة بوفاة املربي والناشط 
الّشفاعمرية  والّشخصية  والطالئعي  االجتماعي 
رحمه  الصديق   الرحمن  عبد  األستاذ  األصيلة، 
الله، وليلهم ذويه الصبر والّسلوان، وال يسعني 
إال أن أقول لكم أفضل ما ميكن أن تقّدموه لروح 
تسيروا  أن  العطرة  ذكراه  وإلحياء  الغالية  والدكم 

على خطاه، وتعملوا مبوجب تعاليمه ومبادئه.
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مظاهر  العّباس  بني  عصر  مالمح  في  برزت 
والّتقاليد  العاطفّية،  واحلرّية  والّلهو،  الّترف، 
حالة  العرب  تقاليد  مع  شّكلت  اّلتي  املختلفة 

اجتماعّية خاّصة.
كانت  اإلجتماعّية  املقتبسات  أكثر  أّن  واملعروف 
املنزل،  وأدوات  واملفرش  وامللبس  املأكل  باب  في 
في  املقدسّي  روى  كما   - الفرس  عن  والّصناعة 

كتابه «أمراء الّشعر».
العصر  هذا  صبغ  في  الهام  األثر  للرّقيق  وكان 
ُكنَّ  اخللفاء  أّمهات  أكثر  أّن  إذ  متمّيزة،  صبغة 

من اجلواري..
ففي بغداد كان سوق ُتسّمى «دار الرّقيق» فيها 
احلكم  فرض  وقد  كامللوك..  يعيشون  ّنخاسون 
الّشرعي في الرّقيق، اّلذين هم من أبناء املغلوبني، 
أن يبقوا أرّقاء رغم إسالمهم، ومع ذلك كانت جتارة 
الرّقيق من أهّم وأربح الّتجارات، مما جعل احلكومة 
الّشؤون،  هذه  على  يشرف  ا  ـً خاّص عامًال  تنصب 

م الرقيق». اسمه «قِيّ
الّلواتي  اجلواري  موضوع  هو  هنا  يهّمنا  ما  لكن 
تغزّل بهّن الّشعراء، وعلى رأسهم أبو نوّاس اّلذي 
عر واألدب  تغزّله حتايث اإلباحّية.. خاّصًة ذوات الشِّ
والّظروف والغناء؛ دفع هذا الوضع بالنّخاسني إلى 
فتح مدارس خاّصة لتعليم اجلواري، تفوق مدارس 

القصور لتعليم أبناء اخللفاء والعظماء.
إًذا، من الّطبيعي أن ينشأ ويترعرع في مثل هذه 
البيئة «اخلصبة» ما ميكن أن ندعوُه بأدب اجلواري 
اّلذي وُّثق فيما روي عنهم في املصادر املختلفة..

فها هو املوصلي يحّدثنا أّن املأمون كانت له جارية 
إذا  فكان  «سوسن»،  واسمه  املغّنني  أحد  تعشق 

حضر «سوسن» تصلح عوَدها وُتغّني:
وسن الغّض إّال ما مررنا بالسَّ

        كان دمعي ملقلتي ندميا
حّبذا أنَت واملُسّمى به أنَت

          وإن كنت منه أذكى شميما
ففطن اخلليفة املأمون إلى ذلك وزوّجهما وصرفهما.

ومن هذا قّصة أبي نوّاس مع األسود - كما رواها 
حيث   - الفريد»  «العقد  صاحب  رّبه،  عبد  ابن 
نوّاس  أبا  ُتساجل  كانت  البدوّية  اجلارية  أّن  رُوّي 

وصاحبه الّشعر... 
فابن عبد رّبه ُعني بحشد طائفة صاحلة من شعر 
والّتفاح  العصائب  على  يْكُتبَنه  اجلواري،  هؤالء 
واملناديل واألكمام واألذيال واخلوامت، وفي الرّسائل 
لذلك  والّشراب..  الغناء  ومجالس  واملساجالت 
ساهم أدبهّن بضّمهّن في حرمي اخلالفة.. ويكفي 
هارون  اخلليفة  أخت  املهدي  بنت  علّية  نذكر  أن 
الرّشيد، اّلتي وإن لم تكن من هؤالء، لكّنها كانت 

مثًال لبعض اجلواري في الّشعر والغناء..

   Í—«u '« »œ√ «املبرد» يروي  وهنا 
كتابه «الكامل»  في 
«حّدثني  قائًال: 
إبراهيم  عن  اجلاحظ 
كانت  قال:  ندي،  السِّ
هاشمّية  إلّي  تصير 
حمدونة،  جارية 
نفسي،  لها  فأجمع 
من  اخلواطر  واطرد 
فكري، وأحضر ذهني 
أن  من  خوًفا  جهدي، 

واقتدراها  غورها  لبعد  افهمُه  ال  ما  علّي  تورد 
على أن جتري على لسانها ما في قلبها»..

وكان - كما روى للجواري وقد ُعرِْفن أيًضا بالقيان 
واألثرياء،  واألدباء  الّشعراء  يألفها  عاّمة  منازل 

ُينفقون عليهّن بسخاء ومنهّن قيان خاصات.
من هذه الّنوادي العاّمة «منزل ابن رامني»:

أّية حال يا ابن «رامني»      
حال احملّبني املساكني

فرّقت جمًعا ال ُيرى مثلهم
     بني دروب الروم والّصني

وقد انقسم الّناس ِحيال فنونهّن قسمني: قسًما 
حيث  من  أّما  للجديد؛  وآخر  للقدمي،  يتعّصب 
رومّيات،  منهّن:  كان  فقد  وأجناسهن  ألوانهّن 
وسودانّيات  وحبشّيات  وأرمنّيات  وهندّيات، 
ولكّل  وبربرّيات،  وتركّيات  وصينّيات  وفارسّيات 
واملوهبة؛  واجلمال  اخلدمة  في  ميزة  منهّن  جنس 
لتجارة  الّشرق  مراكز  أعظم  من  سمرقند  وكانت 
اجلواري  ساهمت  عر  الشِّ إلى  وباإلضافة  الرّقيق، 
وكذلك  واملوسيقا،  كالغناء  فنون،  عّدة  نشر  في 

الرّقص اّلذي ال يقّل في الّتعبير عن العاطفة.
حفالته  في  وأخبار  أخبار  «األمني»  وللخليفة 
الرّاقصة، حيث كان يتوّسط احللقة بنفسه، مرّدًدا 

مع اجلوقة:
هذي دنانير تنساني وأذكرها       

ا ليس ينساها ـً وكيف تنسى محّب
والله والله لو كانت إذا برزت

ِه ألقاها نفس املتّيم من كفّي
حتى «هرمون الرشيد» رقص لدى سماعه «ُعلّية» 

اخته، من وراء احلجاب: 
طال تكذيبي وتصديقي

لم أجد عهدًا ملخلوق
أّن ناسًا في الهوى عذروا

حّسنوا نقض املواثيق
ال تراني بعدهم أبدًا

اشتكي ِعشقا ملعشوق
ا، وبرعم ما ميكن أن يقال في ظاهرة اجلواري  ـً حّق
ّية  ونشرهن اخلالعة واملجون، فقد أثريَن احلياة األدب
بها  للعرب  يكن  لم  وعناصر  مبظاهر  والفنّية 
سابق معرفة.. كتزويق الكاسات بالّصور واجلدران 
الرّسوم  أنواع  بشّتى  والُفرش  األثواب  وأطراف 
والرياحني واحليوانات واخليول والغزالن والطيور.  
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في  مؤّخرًا،  پيرون،  شاي  املعارف،  وزير  قرار  أثار 
ّية  العرب الّلغة  موضوع  تعليم  إلزام  تقليص  شأن 
وجعله  العبرّية،  املدارس  في  العاشر  لصفوف 
ردود  الّصفوف،  هذي  في  ا  اختيارًيّ موضوًعا 
نّددت،  وأهلّية،  ومدنّية  برملانّية  واضحة،  فعل 
غالًبا، بهذا القرار اّلذي فوجئ به حّتى أهل اخلبرة 
هذا  قرار  أّن  علًما  الوزير.  وزارة  في  واالختصاص 
األخير – حَسب االّدعاء – جاء – بالّذات – إلعالء 
مكانة  هذا املوضوع احلّساس والهاّم – في آٍن مًعا 
– في املدارس العبرّية كاّفة في البالد. (راجع أخبار 

حافة في هذا الّشأن) الِصّ
املوضوع  هذا  إلى  وألفُت  ألتفُت  جعلني  ما  إّن 
غيَر ُصلبه، طبًعا وأوًّال، عشيقتَي العلنّية، الّلغة 
ّية؛ هو قربه إلى قلبي ووعيي، ال ألّني تعّلمت  العرب
ّية في مدرسة عبرّية أو ألّني عّلمتها فيها،  العرب
بل ألّني عشت ِسِني صباَي وفتوّتي وشبابَي املشرف 
الّلغة  عّلم  ألٍب  ابًنا   – أزال  وال   – الكهولة  على 
ّية وآدابها وتاريخ إسالمها في الوسط العبرّي  العرب
مراحل  بني  متنّقًال  متواصالت،  عاًما  أربعني  مّدة 
األكادميّية،  حّتى  ّية  األوّل من  املختلفة،  الّتعليم 
العاّم. الرّسمّي  في  كما  اخلاّص  الّتعليم  وفي 

فأنا، إًذا، شاهد حّي على فّن تدريس هذا املوضوع 
العبرّي.   – األجنبّي  للّطالب  كاّفة  بأبعاده  املقّدس 
األستاذ  هذا  يبذله  كان  ما  على  حّي  شاهد  وأنا 
– وال يزال – من َجهد مضٍن وسعيد، في سبيل 
هذا  إلى  املوضوع  هذا  وكمال  وجالل  جمال  إيصال 
املتذوّق  املستكشف،  املسائل  العنيد،  الّطالب 

الفِطن، واحملّلل الباحث اجلاّد.
وباإلضافة إلى ما كان يلقاه، حتًما، هذا املعّلم وما 
يعّلم من حّب ووُّد واحترام وتقدير، كنت، أيًضا، شاهًدا 
ا على ما كان، أحياًنا، يواجهه هذا األستاذ نفسه  حًيّ
بنفسه، من مظاهر الّتعّصب والعنصرّية املتخّلفة، 
من شّتى العناصر واجلهات، لكّنه كان يعرف كيف 
وموضوعّيته،  مبوضوعه  هؤالء،  جميًعا  بّكُتهم  ُي
اخلرافة. حّد  قاربت  قد  وثقافة  عبرّية  وبلغة 

الهتمام  أّن   – يستطيع  وال   – ُينكر  أحد  ال 
املدارس  في  ّية  العرب الّلغة  بتعليم  إسرائيل  دولة 
البعد  أحياًنا،  تتجاوز،  أخرى،  مآرَب  العبرّية 
البعد  أو  الّطاهر،  الّتعّلمّي  الّتعليمّي  املعرفّي 

الّثقافّي احلضارّي، أو البعد االجتماعّي الّتعايشّي 
الّتواصلّي، لكّنه رغم ذلك، ورغم إلزامّية تعليمها 
لغة  جعلها  ومحاوالت  العاشر  حّتى  الّسابع  من 
(حّتى  املتقّدمة  ّية  االبتدائ الّصفوف  في  إلزامّية 
حّتى  بإلزامّيتها  القاضي  األخير  الوزير  قرار 
الّتاسع، واّلذي سيسري مفعوله اعتبارًا من مطلع 
احلادي  في  اختيارّية  ولغة  القادم)  املدرسّي  العام 
عشر والّثاني عشر (حيث يتقّدم بها الّطّالب إلى 
بوحدات  حّتى  (البچروت)  الّتوجيهّي  امتحانات 
قصوى) لم يكن تعليمها مطّبًقا في أغلب املدارس 
العبرّية في إسرائيل؛ فلرّمبا، إًذا، سيكون في قرار 
الوزير هذا إعالء، فعًال، ملكانة املوضوع؛ فما يتّم 
اختياره طوًعا أعلى وأمَكن ّمما يتّم إلزامه قسرًا.

يكتب  الكبير  األستاذ  هذا  نراه  أن  نحّب  وكم 
الهاّم،  املوضوع  هذا  في  رأيه  عن  ُمعرًِبا  وينشر، 
وغيره من املوضوعات الهاّمة، الّتعليمّية والّتربوّية 
والّسياسّية،  واالجتماعّية؛  والّثقافّية  والّدينّية 
أيًضا، إن أراد؛ فذلك َدين ثقيل لنا عليه، نسأل 

الله – تعالى – أن يظّل يصرفه عنه..
ّية وطّالبها األحياء احلقيقّيني، معّلمني  حمى الله العرب
ومتعّلمني، أينما حّلوا وحيثما ارحتلوا؛ فهم طّالب 
حّق وعدل، طّالب عقل وذوق، طّالب جمال وجالل 
وكمال، وطّالب عّز وشرف ومروءة وسعادة وحياة..

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

ÆÆ«ÎuNÝ ¨l�Ë

في ماّدتنا األخيرة اّلتي حملت ُعنوان «أبو ُلويس 
ِسيس» وقع، سهوًا، تشديد على ياء ِسِني  في ذّمة ِمنِ
ّي»)، والّصواب بغير تشديد، طبًعا؛ إذ هي –  («ِسِن
في األصل – ِسِنني، ُحذفت نونها باإلضافة، لتبقى 
ياؤها بال تشديد. وكم نّظرنا في هذا الباب، أيًضا. 
ولكّنه جّل من ال يسهو. وإّنه لكّل جواد َكْبوة ولكّل 
ْبوة ولكّل عالم َهْفوة، ولست جواًدا  صارم (سيف) َن
ّية.. وال صارًما وال عاًملا، فما أنا إّال أنا، خادم العرب

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم،  ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net

©UHO�ØdO	U�J�«® …œu Ó� v�u� bF�√ ≠ W ÒO	dF�« ÂœU�
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تسمح  ال  لكن  وتزدهر،  العالقات  بعض  تنمو 
فترة  عليك.  بالّتأثير  الشخصّية  للشؤون 

مثمرة وكثيرة االنشغاالت والتحرّكات.

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

اء أو لومهم. قد تقلق بشأن  جتّنب توبيخ األحّب
مسألة عائلّية أو شخصّية. واجه األمر الواقع 

مبنطق، وحاول إيجاد تسويات حتمي حقوقك.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

تنشغل مبسائل عائلّية أو شخصّية. ال تترك 
أحًدا يحبط طموحاتك أو يتدّخل في شؤونك. 

متيل إلى الّتشاؤم أو االنفعال الّسريع.

»��d�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)

تقلق  قد  املواقف.  ارجتال  عدم  الّضروري  من 
األجواء  لك  تسمح  العائلة.  أفراد  أحد  بشأن 

بالّتواصل مع اآلخرين والّتعبير عن رأيك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

مهّمة  خطوات  وتقرّر  ّية  املال األوضاع  تقّيم 
لتعزيز االستقرار. ال تتسرّع في برم الّصفقات، 

بل دّقق في الّتفاصيل واستشر اخلبراء.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

ال جتازف بأّي جديد كي ال ُتصاب بخيبة أمل. 
تطالعك فترة ضعيفة وفارغة متاًما من احليوّية 

واحلصانة واملناعة. ال جتازف هذه الفترة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

إلى  تفتقد  إنفراًجا.  تتوقع  وال  تنتظر  ال 
احلماسة، ويسيطر نوع من التوّتر على األجواء. 

إسترح وال تبادر. حاذر من الفشل.

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

ا  ـً ُتقدم على ُخطوات جريئة، ويكون رأيك مهّم
تؤّثر  جًدا،  متوّترة  بفترة  متّر  الفًتا.  وحضورك 

على الّصعيد العائلّي واملهنّي.

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

مناسبة  فترة  ا.  ـً ّي نسب هدوَءك  تستعيد 
ّية أو  للقيام بخطوة بّناءة. تناقش مسائل مال

معامالت وأوراق رسمّية. دّقق بالتفاصيل.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

مشحونة  فترة  فهي  واالستفزاز  الّتحّدي  حاذر 
ومتّيقًظا.  حذرًا  فكن  الفهم،  وسوء  بالتوّتر 
ترافقك تأثيرات سلبّية على الّصعيد املهنّي.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

تظهر  العالقات.  سالمة  على  حريًصا  ُكن 
التحّديات هذه الفترة، لذلك ال تعاند وال تتذّمر 

على مسامع املسؤولني. الظروف حّساسة.

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

جتارب  لعّدة  وتخضع  األضواء،  عليك  تتسّلط 
بل  بسمعتك،  جتازف  وال  تضعف  فال  مهّمة، 

ُقم بواجباتك على أحسن ما ميكن.

6

qH KH U Ð Ù—Ëb M ³ « èM ¹qH KH U Ð Ù—Ëb M ³ « èM ¹

©’U�ý√ 6 v�≈ 4 wHJð W ÒOLJ�«®

∫d|œUI*«

لوغرام من مكّعبات اللحم (موزات الغنم أو البقر 
نصف كي

أو اخلروف).

لوغرام من البصل األحمر املقّطع إلى شرائح رقيقة.
1 كي

1 كيلوغرام من البندورة احلمراء، املقّشرة واملفرومة.
1 كوب من السمنة النباتّية.

1 ملعقة كبيرة من معجون الفلفل.

(2) ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

½ ملعقة صغيرة من البهار.
كمّية كبيرة من املاء الساخن للطهو.

∫dOC���« WI|d�

سمنة في قدر، وُيقلى فيها البصل حّتى يصبح 
تسّخن ال

لونه ذهبًيا.

ثّم  من  ُيضاف  القلي.  وُيتابع  اللحم  مكّعبات  ُتضاف 

عجون الفلفل، وبعدها البندورة، ومعجون البندورة.
م

ا.  تقريًب البندورة  كل  تذبل  حّتى  النار  فوق  املزيج  ُيترك 

والبهار  امللح  مع  الساخن  املاء  من  كافية  كمّية  ُتضاف 
والفلفل األسود إلى املزيج.

اللحم  مكعّبات  تنضج  حّتى  خفيفة  نار  فوق  املزيج  ُيترك 
وتصبح الصلصة كثيفة.

م اليخنة مع األرز األبيض املطهو. ُتقَدّ

: أثناء طهو أي نوع من اليخنة، يجب إضافة املاء 
(مالحظة

الساخن فقط عند احلاجة، لتفادي تقّلص اللحم).
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WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb
U�ò …uN� l�

W��UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

 w�  —uH�«  vKŽ  UNM×Þ  r²¹  …œu'«  WO�UŽ  …uN�  »u³Š  s�  …dšU�  WO�UD¹«  …uN�  tO�U
  „U�

Æ“b�U½Ëb
U� rŽUD� ŸËd� w� …uNI�«  UMO
U�

        uÝdáÝ«  ”Q
Ë jI�   ÆÃÆ‘ 4.90  ?Ð  ÍœUŽ uMOAðuÐU
  ”Q
 ∫  W��UM�  ÊËbÐ  …uNI�«  dFÝ

ÆjI� ÆÃÆ‘ 3.90 ?Ð

ÆÂUFD�« WLzU� s� dš¬ Z²M� Í√ Ë√ W³łË VKDÐ dF��« «cN� W�öŽ ô Ê√  ¨Ád
– d¹b'« s�Ë

©ÆŸÆŸ®

…ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI�√

1. مصوّر ونّحات إيطالّي خصب اإلنتاج (مبعثرة).
2. مدينة يابانّية جنوبّي هونشو + حرف - نأمتن.

3. فيلسوف يوناني أحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره 
- سكون بعد حّدة.

4. منطقة في وسط إيطاليا عاصمتها فلورنسا - من الّطيور.
5. وكالة أنباء عاملّية (معكوسة) + حرف.

6. فعل أمر ناقص مبني على الّسكون - حديدة احملراث (جمع).
7. سياسي أملانّي نهض ببالده - من ويالت احلرب.

8. أرمي (مجزومة) - قّطة.
9. نبات من البقولّيات - متشابهان.

ّية - علقم. 10. دولة في أمريكا الّشمال

∫ ÒÍœuLŽ

1. شاعر فرنسي وصف احلياة الريفّية واحلّب املثالي الّصافي 
- للتأّفف (معكوسة).

2. من األحجار الكرمية - أوطان.
3. جزيرة في املتوّسط - حرف جزم.

ّية. 4. ثعبان كبير احلجم موطنه األصلّي أمريكا اجلنوب
5. حّلق - حرف نصب (معكوسة).

6. فج (غير مطبوخ) - آلة طرب أو قواعد وأحكام يتبعها 
املجتمع في الدولة (معكوسة).

7. نوتة موسيقّية - متشابهان.
8. حتوز (معكوسة) - ابن رستم، بطل إيران األسطورّي (معكوسة).

9. قفز، هجوم وانقضاض - من الفنون.
10. مدينة فينيقّية قدمية في شمال إفريقيا.
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ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

 ¨r�UF�« w� d³
_« å“b�U½Ëb
U� dÇ—u³L¼ò

°œö³�« w� jI� t½Ëb&

 W×łUM�« UJ¹dO�√ ZOÐ WK�K�Ð l ÒÝu²�« w� dL²�ð “b�U½Ëb
U�

U Î�«dž 275 Ê“uÐ UâO� dÇ—u³L¼ nOCðË

 lOÝuð  “b�U½Ëb
U�  rŽUD�  WJ³ý   —d�  ¨UJ¹d�√  ZOÐ  WK�KÝ  t²�ô  Íc�«  ÕU−M�«  bFÐ

ÆU Î�«dž 275 UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� WK�KÝ ∫b¹bł Ê“Ë W�U{≈Ë WK�K��«

 jI� d�u²�Ë ¨r�UF�« w� d³
_« “b�U½Ëb
U� dł—u³L¼ u¼ UJ¹dO�√ ZOÐ U−O� dł—u³L¼

 °œö³�« w�

 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—UÐ d�u²� ¨…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{« dł—u³L¼ ≠ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ

 WHK²�� WLFÞ√ X�ÐË ¨U Î�«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë U Î�«dž 180Ë  U Î�«dž 90 ¨U Î�«dž 225
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wÐdF�« jÝu�« w� sN*« »U×	«

 å„eOÐò WŽuL−�

2013 ÂUF� WO�U*« UN−zU²½ sŽ sKFð

 w� …bz«d�«   ôUBðô« …œËe� ¨©TASE∫ BEZQ® ÷ÆÂ  ôUBðö� WOKOz«dÝô« W
dA�« ¢„eOÐ¢

 ‰Ëô«  Êu½U
  31  w�  vN²½«  q�U
  ÂUF�Ë  2013  ÂUF�  lÐ«d�«  lÐdK�  WO�U*«  UN−zU²½   dA½  ¨œö³�«

Æ2013
∫2012 ÂUŽ l� W½—UI� ¨2013 ÂUF� WO�U*« ZzU²M�« r¼«

 wKOGA²�« `Ðd�« h�Kð ¨ 7.0%  W³�MÐ ÷UH�½« ¨q�Uý —UOK� 9.56  u×MÐ ZzU²M�« XB�Kð

 —UOK�  4.13  u×MÐ   EBITDA  ‰«  h�Kð  ¨7.3%  W³�MÐ  ÷UH�½«  ¨q�Uý  —UOK�  2.82  u×MÐ

 —UOK�  1.77  u×MÐ  rNÝô«  »U×	_  wKOGA²�«  `Ðd�«  h�Kð  ¨7.8%  W³�MÐ  ÷UH�½«  ¨q�Uý

 ŸUHð—« ¨q�Uý —UOK� 3.24  w�«u×Ð h�Kð d(« ÍbIM�« o�b²�« ¨4.8%  W³�MÐ ÷UH�½« ¨q�Uý

Æ16.4% W³�MÐ

 qCHÐ Ê« ô« ¨„eOÐ WŽuL−* W³�M�UÐ Íb×²�« ÂUŽ 2013 ÂUŽ ÊU
¢̈ „eOÐ fOz— ¨g²O�u�« ‰ËƒUý

 WFłU½Ë …e
d� …—«œ«Ë  WO²×²�«  WOM³�«  w�  W¦¹b(«  «—UL¦²Ýô«  ¨ÊuÐe�«   U³KD²� w� —u×L²�«

 w²�«   UOKLF�«  v²ý Æ„eOÐ w� —bBð w� oLF²�«Ë WE�U;« w� UM×$ ¨WŽuL−*«  ·«dÞ«  qJ�

 f�UM²�«  ÂU�«  bOł  qJAÐ  œU¹œ“ôUÐ  cšô«  f�UM²�«  WNł«u�  vKŽ  U¼bŽU�ð  WŽuL−*«  UNÐ  vMFð

 WOLOEM²�«  UŠö	ô« W³¹dI�« …d²H�« w�  ôUBðô« d¹“Ë rL²¹ Ê« l�u²½ ÆjÝu�« q
 w� b¹«e²*«

 V½Uł v�« ŸUDI�« w� W��UM*« d¹uDð w� —«dL²Ýô« `O²OÝ Íc�« d�ô« ¨nBM�Ë ”Ë—b� qJAÐ

 Æ¢„eOÐ WŽuL−� s�  «bOOI²�«Ë oz«uF�« W�«“«

 94  s� wÝUO� r�dÐ …œU¹“ w� XK¦9 …“U²2 WMÝ „eOÐ h�Kð¢∫„eOÐ ÂUŽ d¹b� d̈�bM¼ öO²Ý

 —UA²½UÐ eO9 2013 ÂUŽ Æ̀ HB²�« WŽdÝ jÝu²� w� 5HF{ u×MÐ œU¹œ“UÐË ¨X½d²½« ÊuÐ“ n�«

 W½uLý   U¹d
  s�  XOÐ  n�«  400  s�  d¦
«  Êô«  v²Š  wDGð  w²�«Ë  ¨WOzuC�«  ·UO�ú�  n¦J�

 »—UI¹  U�  ÂUF�«  W¹UN½  w�  wDGMÝË  —̈UA²½ô«  WŽdÝ  …œU¹eÐ  ÂuIMÝ  WM��«  Ác¼  Æ ö¹«  v²ŠË

Æ¢W�Ëb�« ÊUJÝ qL−� s� 40% u×½ qJAðË ¨XOÐ ÊuOK*«

 W³�MÐ  œU¹œ“«  ¨ÊuOK�  1.26  v�«  q	ËË  8%  W³�MÐ  X½d²½ô«  szUÐ“  œbŽ  2013  ÂUŽ  w�  œ«œ“«

  cH½ ¨WM��« ‰öš ¨WO½U¦K� X¹UÐ UGO� 18.1 v�« q	Ë Íc�« `HB²�« WŽdÝ ◊u�²� w� 88.5%
ÆX½d²½≈ ÊuÐ“ ÊuOK� 1.2 u×M� U½U−� `HB²�« WŽdÝ Y¹b×²� …—bB²�  «uDš „eOÐ

 q�Uý —UOK� 4.63 w�«uŠ l� W½—UI� q�Uý —UOK� 4.48 w�«u×Ð 2013 ÂUF�  ôušb*« XB�Kð

 w�   ôušb*«  qOKIð  s�  UBOBš  lÐU½  ÷UH�½ô«  «c¼  Æ3.3%  u×MÐ  ÷UH�½«  ¨2012  ÂUŽ  w�

  ôUBð«Ë  X½d²½ô«   U�bš   ôušb�  w�  œU¹œ“ô«  s�  UNCFÐ  rBš  -  w²�«  nð«uN�«  WJ³ý

Æ U½UO³�«

 —UOK� 1.29 u×MÐ XB�KðË ¨10.4% u×MÐ 2013 ÂUF� X½d²½ô«  U�bš s�  ôušb*«  œ«œ“«

 qJAÐ  lÐU½   ôušb*«  w�  œU¹œ“ô«  Æ2012  ÂUŽ  w�  q�Uý  —UOK�  1.17  w�«uŠ  l�  W½—UI�  q�Uý

 UOÝUO� UL�— q ÒJA¹ Íc�« d�ô« W
dA�« w� X½d²½ô« szUÐ“ œbŽ w� n�« 94 u×MÐ …œU¹“ s� ’Uš

 Ác¼  Æ̀ HB²�«   UŽdÝ  Y¹b%  ¡«dł  ¨„d²A*«  ‰ušb�  jÝu²�  w�  ŸUHð—ô«  v�«  W�U{«  ¨U¹uMÝ

 X½d²½ô« szUÐ“ œbŽ Æ2005 ÂUŽ cM� X½d²½ô« szUÐ“ œbŽ w� ÍuMÝ wÝUO� r�— fJFð  UODF*«

ÆÊuOK� 1.26 u×½ v�« q	Ë lÐd�« W¹UN½ v²Š W
dAK�

 l�  W½—UI�  q�Uý  —UOK�  1.97  w�«u×Ð  XB�Kð  2013  ÂUF�  WOHðUN�«   U�b)«  s�   ôušb*«

 w�  ÷UH�½ô«  Æ12.6%  w�«uŠ  W³�MÐ  ÷UH�½«  ¨2012  ÂUŽ  w�  q�Uý  —UOK�  2.25   w�«uŠ

ÆwHðUN�« j)«  ôušb� w� q
P²�« s� ’Uš qJAÐ l³M¹ nð«uN�« WJ³ý  ôušb�

 ¨2013 ÂUŽ w� q�Uý 84 » h�KðË q�Uý 3 u×MÐ œ«œ“« ©ARPU® ÊuÐ“ s� ‰ušb*« jÝu²�

 v�« ARPU ‰« q	Ë 2012 ÂUŽ s� dOšô« lÐ«d�« w�Æ2012 ÂUŽ w� q�Uý 81 w�«uŠ l� W½—UI�

 lÐ«d�« lÐd�« w�  ARPU ‰« dŁQð Æ2013 ÂUŽ s� Y�U¦�« lÐd�« w� 86 u×½ l� W½—UI� q�Uý 82
ÆlÐd�« ‰öš X¹dł« w²�«  UÐU�(«  U¹u�ð s� 2013 ÂUŽ s�

 2.3%  w�«u×Ð  ÷UH�½«  ¨ÊuOK�  2.216  v�«  2013  ÂUŽ  W¹UN½  w�  nð«uN�«  ◊uDš  œbŽ  q	Ë

 q	Ë 2013 ÂUŽ W¹UNM� ©ARPL® j) ÍdNA�« ‰ušb*« jÝu²�  Æ2012 ÂUŽ W¹UN½ l� W½—UI�

 Æ2012 ÂUŽ W¹UN½ w� q�Uý 81 qÐUI� q�Uý 74 v�«
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 q	«u²*« ·u�u�« rNKLŽ bL²F¹ iF³�«Ë WK¹uÞ qLŽ  UŽUÝ sN*« »U×	√ s� b¹bF�« qLF¹

 Ë« dNE�« ŸUłË« lM9  W×¹d� qLŽ W¹cŠ« —UO²š« WOL¼« sLJð UM¼Ë ÆqLF�«  UłUŠ WO³K²�

 w� sN*« »U×	« s� b¹bFK� W×¹d� W¹cŠ« UN½« vKŽ f
Ëd
 W¹cŠ« nOMBð - «c� Æ5Kłd�«

 ÆrO�UB²�« v²AÐ W{u*« V
«uð UN½uJ� W�U{« WHK²��  ôU−�

 ‰œUM�«Ë nOA�« ¨5{dL*« ¨¡U³Þ_U
 U�u�Ë WK¹uÞ  U¹œ—uÐ ÊuKLF¹ s¹cK�« sN*« »U×	Q�

 Ê“u�«Ë  WŠ«d�«  d�u¹  ¡«cŠ  U/≈Ë  qLŽ  ¡«cŠ  œd−�  sŽ  Êu¦×³¹  ô  rN�  rŽUD*«  ‰U−�  w�

ÆWHK²�*«  ö¹œu*« w� lO�d�« ‚Ëc�«Ë W{u*« V½Uł v�« nOH)«

 V�UD� WO³K²� WOMN*« W¹cŠô« s� WŽuL−� lOMB²Ð f
Ëd
 WJ³ý X�U� p�– oKDM� s�Ë

 V³�ð  ô  WOKLŽ  W¹cŠ«  rN½uJ�Ë  rNKLŽ  w�  Ê“u�«  WHšË  WŠ«d�«  YOŠ  s�  sN*«  »U×	«

 vŽbð WK−�� W
—U0 qF½ ÃU²½SÐ f
Ëd
 X�U� bI� p�c� W�U{« ÆnOEM²�« WKNÝË ‚ôe½ô«

 hš_UÐË ÊuÐU	 Ë«  u¹“ ¨¡U� Íu% w²�«  U×D�*« vKŽ ‚ôe½ô« lM9 Crocs Lock™
 ¡U³Þ_U
   UOHA²�*«  w�  Ë«  a³D*«  ‰ULŽË  nOA�U
  a³D�«  WMN�  w�  ÊuKLF¹  s¹cK�

ÆoKŠe²K� W{dŽË WOM¼œ rN²O½«uŠ  U×D�� …œUŽ ÊuJð s¹cK�«Ë s¹—«e'« Ë« 5{dL*«Ë

 XLL	 ¨W²ÐUŁË WÞuGC� W	Uš œ«u� s� ŸuMB� Crocs Lock™  ? �«  qF½ Ê«  v�«  —UA¹

 W�œUB�  vKŽ  qFM�«  «c¼  qBŠ  UL
  Ærz«b�«  ·u�u�«  …UŽ«d�  l�  ö¹uÞ  ÂËb²�  UBOBš

 VÝUM�Ë  rz«b�«  ·u�uK�  qLŽ  ¡«c×
  ©ÍdðU¹bÐô«®  ÂbI�UÐ  W¹UMFK�  wJ¹d�ô«  w³D�«  bNF*«

Æ u¹e�« Ë« qz«u��U
  W³Þd�«  U×D�LK�

∫f
Ëd
 s� qLF�« W¹cŠ«  ö¹œu�

Æa³D*« w� qLF¹ s* tÐ v Ò	u¹ ¡«cŠ ≠Ëd²�OÐ •
ÆÍ—uDÝ_« ŒU³D�« W¹uB²Ð ¡«cŠ ≠wKðUÐ Ëd²�OÐ •

…dOGB�«  UÝUI*« ÍË– ¡U�MK� ≠qLFK� ôUAð •
Æ «bO�K� rLB� qLŽ ¡«cŠ ≠wÝd� •

W�UC²Ýô«Ë i¹dL²�« ‰U−� w� qLF¹ s* WOzU�½ W¹cŠ« ≠fO�« •
¡U�MK� `¹d�Ë wÝö
 ¡«cŠ ≠U¹—U½ •

ÆWO³D�«  U�b)« Ë√ rŽUD*« w�  ö�UF�« ¡U�MK� ≠ÊËdHÝ •
Æ©◊U ÒÐ— l�® ‰UłdK� rLB� ¡«cŠ ≠uðd�« •

©◊U ÒÐ— ÊËbÐ® ‰UłdK� rLB� ¡«cŠ ≠U²�¹dÐ •
wwwÆcrocsÆcoÆil f
Ëd
 XO½«uŠ WJ³ý l�u� w�  ö¹œu*« lOLł
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