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املتطرّف  اليمني  من  احليفاوّيني  عشرات  تظاهر 
ضد إقامة مرَكز الّتراث الِفَلسطينّي املُزَمع إقامته 
ـ«سيتي  في مبنى سينما «حني» سابًقا (مبنى ال
وأطلقوا  إسرائيل  أعالم  املتظاهرون  ورفع  هول»). 
اّلتي  املظاهرات  وضّد  املرَكز،  إقامة  ضّد  هتافات 
واّلتي  غوريون»)،  (:بن  الكرمل  جاّدة  في  تقام 
الِفَلسطينّيني،  األسرى  سراح  إطالق  إلى  تدعوا 
بإقامة «مرَكز  ميانع  ال  اّلذي  البلدّية  رئيس  وضَد 
اّدعائهم؛  حسب   - والقتلة»  اإلرهابّيني  تراث 
ودعوا ياهڤ إلى االستقالة وإلى إقالة نائب رئيس 
الّنشيد  وأنشدوا  أسعد،  سهيل  الّدكتور  البلدّية 
إسرائيل  وشعب  اإلسرائيلْي («هتكڤا»)  الوطني 

حّي «عام يسرائيل حاي»، وغيرها. 
ميينّية،  هيئات  عّدة  املتطرف  التنظيم  ويضّم   
حلم وطني»، إذا شئتم،  مثل: «حازون لئومي – 
املجموعة  «الليكود»  شبيبة  اإلسرائيليون، 
الليكود)  چلعاد (خلية  الفيء  خلّية  ّية،  مال الشِّ
(بيتنا).  «بيتينو»  وشبيبة  حيفا  جامعة  في 
ـ«سيتي هول»  وسارت املظاهرة من أمام مبنى ال
سابًقا، إلى الباحة اّلتي أمام مبنى البلدية حيث 
تابعوا تظاهرتهم، ودعوا يونا ياهڤ إلى االستقالة، 
املركز. إقامة  مينع  لم  ألّنه  باخلائن،  ووصفوه 

ملّف  في  محفوظ  (االسم  املظاهرة  منّظم  وقال 
الّتحرير): «ليس احلديث عن مركز للّتراث العربي 
كما يّدعون، بل احلديث عن مركز تراث ِفَلسطني، 
وإّن  اإلرهاب.  أجل  من  الّتربية  إلى  يهدف  اّلذي 
املكان  هذا  إلقامة  األموال  جتنيد  عن  املسؤول 
إّنه  بشارة.  عزمي  الّسابق  الكنيست  عضو  هو 
في  الّله»  و«حزب  لبنان  ساعد  اّلذي  اجلاسوس 
حرب لبنان الّثانية. لن منّد يدنا لهذا، خاّصة بعد 
أحداث األمس – فإن هذا ينال ُبعًدا آخر، لن نقبل 
هنا وفي داخل مدينتنا حيفا أن يقام مركز يشّجع 
فعًال على اإلرهاب ويسانده، ويدعو إلى عملّيات 
عملّية  تكون  فقد  األسرى.  سراح  وإطالق  اخلطف 
االختطاف الّتالية من داخل حيفا. إّننا لن نصمت 
أسبوع  كّل  هنا  وتقام  رعب.  في  نعيش  ولن 
ودولة  (تساهل)،  الّدفاع»  «جيش  ضّد  تظاهرات 
إسرائيل. هذه الّتظاهرات تدّعي أن دولة إسرائيل 
هي دولة إرهاب وتطالب بإطالق سراح املخرّبني».        
وبدًال  عجزه،  يبدي  البلدّية  رئيس  فإّن  «ألسفنا 
من الّتضييق في خطوات العناصر املتطرّفة فإّنه 
يكتفي بعناوين في الّصحف ووسائل اإلعالم، إّنه 
في  مكانه  ليس  هذا  وأن  بوسعه،  ما  كّل  يبذل 
من «اجلبهة»،  البلدية  رئيس  نائب  ولكن  حيفا. 
ذات الهيئة التي دعا أحد نشطائها هذا األسبوع 
إلى اختطاف األوالد بيد املخرّبني كاعتقال إدارّي. 
ياهڤ  يونا  جعله  الذي  البلدّية  رئيس  نائب  إّنه 
إلى  ياهڤ  يونا  أدعو  وأنا  وظيفته.  في  باقًيا 
في  بل  مدينتنا،  في  ليس  مكانه  ألّن  إقالته، 

األماكن اّلتي تشّجع الّتحريض واإلرهاب..».
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«اجلبهة»،  عن  حيفا  بلدّية  رئيس  نائب  وعّقب 
د. سهيل أسعد بالقول: «إّنها ثّلة من املتطرّفني 
مجتمعنا  في  سمومهم  ينفثون  اّلذين  الوقحني 
أال  وتربوّي،  قانوني  أمر  ضّد  يتظاهرون  العربّي. 
وهو إقامة مركز ثقافّي ِفَلسطينّي، واّلذي هو من 
لعدم  سبب  أّي  يوجد  فال  ّية،  العرب األقلّية  حق 
إقامة هذا املرَكز، فهنالك في حيفا مراكز ثقافّية 

ّية وغيرها» .  فرنسّية وإيطال
وأضاف: «نطالب رجال األمن بالكشف عن اجلناة 
لينالوا عقابهم، كما أّننا سنواصل عملنا بدخول 
املدارس لهدف الّتثقيف من أجل احلفاظ على ما 

ميّيز مدينة حيفا، وهو الّتعايش املشترك». 

W¹ËUN�« v�≈ U½Òdł Êu�ËU×¹ ∫fOLš

«التجّمع»  كتلة  (رئيس  خميس  جمال  وقال 
جّر  حتاول  املتطرّفني  من  قّلة  البلدّية): «هذه  في 
بعصابات  بدًءا  الهاوية،  إلى  احليفاوّي  املجتمع 
«تدفيع الّثمن» واالعتداء على مدرسة «املسار».. 
قّلة حتاول فرض خطابها الّسياسي على املشهد 
في  ماضون  ألّننا  تنجح  لن  أّنها  إّال  احليفاوّي، 
احلصني  احلصن  ستبقى  حيفا  وألّن  برنامجنا، 

ومنارة الفكر املتنوّر واملتحّضر».

 Ê√ b¹d½ ∫W ÒOÐdF�« W	UI Ò¦�« W ÒOFLł
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تأتي  بالقول:  ّية  العرب الّثقافة  جمعّية  وعّقبت 
بيع  ضد  املتطرفة  اليمينّية  احلركات  مظاهرة 
ّية وإقامة  املبنى في حيفا جلمعّية الّثقافة العرب
الّتحريض  هجمة  سياق  في  فيه  ثقافّي  مرَكز 
تكشف  وهي  عربّي،  هو  ما  كّل  ضد  املسعورة 

وتفضح عمق عنصرية هذه احلركات.
يقام  أن  العنصرّيون  املتطرّفون  يرفض  حني  ففي 
فلسطينّي  عربّي  أّنه  ملجرد  فنّي  ثقافّي  مرَكز 
وبنات  أبناء  ومعنا  نحن  نريد  ملنعه،  ويسعون 
حضارًيا  صرًحا  نبني  أن  وشعبنا  مجتمعنا 
مفتوحة  أبوابه  ثقافّية،  لنهضة  يؤّسس  متنوّرًا 
للسكان  الفائدة  يجلب  الزوار،  كّل  أمام 
العربّي  املجتمع  ولكل  حيفا  في  العرب 
مساحة  ويشّكل  الداخل،  في  الفلسطينّي 
والتواصل. واإلنتاج  لإلبداع  وحاضنة  مستقلة 

نحن مستمرون في مشروعنا، لن تفت عنصرية 
مرحلة  ا  قريًب سننهي  عضدنا،  في  املتطرفني 
في  لننطلق  البلدية  أمام  والترخيص  التخطيط 

الترميم والبناء.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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يدور  عّما  الّطرف  وغّض  الّصمت  الّصعب  من  كان 
من حتريض خطير وأرعن من على صفحات الّتواصل 
ليتحّول  االفتراضّي،  («فيسبوك»)  االجتماعّي 
وبلداتنا  مدننا  وأحياء  شوارع  في  واقعّي  أمر  إلى 
على  والّتحريض  املتفّشية  فالعنصرّية  املختلفة.. 
ا  ـً ّي عرب كونه  ملجرّد  العربّي  دم  واستباحة  االنتقام 
ا  أصبحت أمرًا ُمقلًقا، بل محسوًسا وملموًسا ومنفًذّ

في بعض احلاالت، أيًضا!
في أعقاب خطف وقتل املستوطنني الّثالثة، وموجة 
مؤّخرًا،  فتحت،  البالد؛  هذه  عرب  ضّد  الّتحريض 
على  صفحة  العنصرّيني  املتطرّفني  من  مجموعة 
بُعنوان  («فيسبوك»)،  االجتماعّي  الّتواصل  موقع 
«עם ישראל רוצה נקמה» (شعب إسرائيل يريد 
االنتقام)، وصل عدد املنتسبني إليها، خالل يوم واحد، 
 48 من  أقّل  في  منتسب  ألف   45 من  أكثر  إلى 
ساعة! يحرّضون من خاللها – بشكل واضح وصريح 
البالد! هذه  عرب  من  االنتقام  على   – وُمستباح 

وقد اشتملت هذه الّصفحة على عدد من العبارات 
محرّضة  صور  وعلى  احملرّضة،  الفاشّية  العنصرّية 
يهودّيتني  لفتاتني  صورة  بينها  من  برزت  أخرى 
«לשנוא  بالعبرّية:  عليها  كتب  ورقة  حتمالن 
ישראל  ערכים..  זה  גזענות,  לא  זה  ערבים 

דורשת נקמה» (ُبغض العرب ليس عنصرّية، بل 

مبادئ.. إسرائيل تطالب باالنتقام)!
املذكورة  العنصرّية  العبارة  في  مثًال،  استبدلنا،  فلو 
إسرائيل  وكلمة  باليهود؛  العرب  كلمة  أعاله، 
كان  وفورًا  تقعد.  ولم  الّدنيا  لقامت  بِفَلسطني.. 
وطردهما  منزليهما  وهدم  الفتاتني  اعتقال  سيتّم 
من  استنكارات  وجمع  األمم  هيئة  إلى  والّتوّجه 
عن  احلديث  يدور  طاملا  ولكن  احمليط!  إلى  احمليط 

يهود يتّم الّتعامل مبكيال مختلف.
ومن مبادئ هذا املجتمع اليهودّي اّلتي ظهرت عبر 
جلنود  صور  أيًضا،  االجتماعّي،  الّتواصل  صفحة 
جيش االحتالل اإلسرائيلّي «األخالقّي» و«اإلنسانّي» 
على  يحرّضون   – إسرائيل  دولة  تعريف  حَسب   –

قتل العرب واالنتقام منهم!
إّن تعامل الّشرطة وأذرعها األمنّية بقّفازات من حرير 
مع اإلرهابّيني منّفذي جرائم «تدفيع الّثمن» أدى إلى 
تفاقم هذه الّظاهرة وانتشارها واستباحة االعتداء على 
العرب وحتقيرهم.. تخّيلوا لو كانت عصابات «تدفيع 
الكنس  على  وتعتدي  اليهود  ضّد  تعمل  الّثمن» 
اليهودّية، حينها كّنا سنسمع استنكارات من جميع 
اخلليج! إلى  اخلليج  من  ا  وشجًب ّية  الّدول احملافل 

الّتواصل  مواقع  عبر  الّتحريض  هذا  أعقاب  وفي 
املستشار  قرّر  املختلفة، («فيسبوك»)،  االجتماعّي 
جرائم  مكافحة  وحدة  تخويل  للحكومة،  القضائّي 
الهڤ  الّتحقيقات «  هيئة  إلى  الّتابعة  الكمـپيوتر 
ومحاكمة  ّية  جنائ ملّفات  فتح  في  الّشروع   ،«433

انسحاب  إلى  أّدى  ما  الّطرفني..  كال  من  احملرّضني 
عدد كبير من املنتسبني إلى صفحة «شعب إسرائيل 
والّصور  العبارات  من  عدد  ومحو  االنتقام»،  يريد 

احملرّضة ضّد العرب!
وفي سياق مّتصل، حّتى كتابة هذه الّسطور – ورغم 
لم تقرّر الّشرطة بعد سبب خطف  شهود العيان – 
بيت  من  عاًما)   16) خضير  (أبو)  محّمد  الفتى 
الوسائل  بشّتى  تثبت  أن  حتاول  إذ  وقتله.  حنينا، 
قومّية!!  ال   – ّية  جنائ ًة  خلفّي على  جاء  القتل  أّن 
شرف  خلفّية  على  بقتل  الّتلميح  تارًة،  محاولًة،   –

وخالفات  بنزاعات  الّتلويح  أخرى  وتارًة  العائلة، 
عائلّية؛ بينما خطف اليهودّي وقتله يشعل الّضوء 

ّية. األحمر ويستبعد اخللفّيات اجلنائ
هناك  ملتهبة..  واألجواء  مّتقدة  األرض  إّن  نعم! 
البالد.  هذه  عرب  على  وعنصرّي  فاشّي  انفالت 
وراء  االجنرار  عدم  مسؤول  عربّي  كمجتمع  وعلينا 
سياسة  ألّن  وروّية؛  بحنكة  والّتصرّف  االنفالت،  هذا 
املسيطرة  والعنصرّية  احلربجّية  والعقلّية  احلكومة 
على املجتمع اليهودّي اّلتي توّتر األجواء وتشعلها، 
كفيلة بأن ُتسقط األقنعة عن وجه املجتمع اليهودّي، 

ا! ـً ّي ا ودول ـً لتكشف وجهه احلقيقّي، قطرّي

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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حيفا،  بلدّية  إدارة  التزمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

ألف   800 قدرها  ميزانّية  برصد  األسبوع،  هذا 
املرَكز اجلماهيرّي  وترميم  ألعمال تطوير  شيكل 

في         حّي عّباس.
«اجلبهة»  كتلة  رئيس  متابعة  بعد  هذا  وجاء 
أسعد،  سهيل  د.  حيفا،  بلدّية  رئيس  ونائب 
في  للموضوع  ريّناوي،  بّسام  املرَكز،  ومدير 

الّشهور األخيرة.
هذا، وسيتّم تخصيص املبلغ لترميم الّدرج في 
روّاد  خلدمة  جديد  مصعد  لبناء  وكذلك  املركز، 
املرَكز، خاّصًة من املسّنني وذوي اإلعاقات احلركّية.
يذكر أّن املرَكز يعمل منذ العام 1990 ويحتضن 
الّدورات  عشرات  ويقّدم  عضو،   300 نحو 
كالزومبا، اجلمباز للسيدات، الكاراتيه، اجلمباز 
ملختلف  القدم  كرة  والباليه،  الرّقص  لألطفال، 
ا  ـً ّي نسائ ونادًيا  والّشطرجن،  العمرّية،  الفئات 
احملاضرات  ويقّدم  الّصباح  ساعات  في  يعمل 

واجلوالت والّلقاءات االجتماعّية.

 ∫…dðUŽ“ Uł— UHOŠ w	 åWN³'«òË wŽuOA�« »e(« dOðdJÝ
∫bFÝ√ qONÝ Æœ W Ò¹bK³�« fOz— VzU½ WFÐU²� dŁ≈

 q~O ý n √ 800 b�d ð è Ò¹b K ³ «
 ÒÍd O ¼U L '« ”U Ò³ Ž e ÓÖd *

احلّي  أهالي  يخدم  الّنادي  هذا  أسعد:  د.  وقال 
ويقّدم خدمات جماهيرّية ورياضّية وثقافّية هاّمة، 
ّيته، من خالل املصعد  وقد آن األوان لتحسني منال
املرَكز  إلى  الوصول  اجلميع  على  سيسّهل  اّلذي 

وتلّقي خدماته.
موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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حّذر سكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» في حيفا، 
الفاشّي  االنفالت  أجواء  من  زعاترة،  رجا  حافّي  الصِّ
اّلتي تعّم البالد، والّتحريض العنصرّي على العرب 
ومطالب «االنتقام» البهيمّية، إثر التطوّرات األخيرة.
وأشار زعاترة، في تصريح خاّص لصحيفة «حيفا»، 
في  مؤّخرًا  الّثمن»  «تدفيع  يسّمى  ما  جرائم  إلى 
حيفا،  في  «املسار»  مدرسة  وفي  الفريديس  قرية 
وإلى تقاعس الّشرطة عن القبض على اجلناة، مما قد 

يشّجع تكرار هذه اجلرائم العنصرّية اخلطيرة.
إّن  و«اجلبهة»:  الّشيوعّي  احلزب  سكرتير  وأضاف 
العقلّية العنصرّية الّسائدة في املجتمع اإلسرائيلّي 
تؤّدي إلى استباحة دم العرب، وهناك أرضّية خصبة 
اآلن لسبب حتريض احلكومة واليمني الفاشّي اليومّي 
ّية  العرب اجلماهير  وعلى  الِفَلسطينّي  الّشعب  على 
ّية  وقيادتها. وال بّد من مواجهة هذا بشجاعة ومسؤول

في آن واحد.

°W³Bš WÒO{—√ ∫…dðUŽ“

الفترة،  هذه  في  التنّبه  إلى  األهالي  زعاترة  ودعا 
عصابات  دخول  من  الّليل،  ساعات  في  وخصوًصا 
ضّد  جرائم  وتنفيذها  ّية،  العرب األحياء  إلى  فاشّية 

سّكان أو ممتلكات أو جوامع أو كنائس.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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األسبوع  هذا  من  الّثالثاء  عصر  حيفا،  في  غفيرة  جماهير  شّيعت 
(1/7/2014) جثمان املرحوم، الّشاعر والكاتب املسرحّي والّسينمائي، 
في  توّفي  اّلذي  إسحاق،  شحادة  جريس  كرمي  الفّنان  حيفا،  مدينة  ابن 

الواليات املّتحدة األمريكّية.
ولد املرحوم كرمي إسحاق في حيفا في الّثالث من تشرين الّثاني لعام 1931، 

ّية واإلعدادّية مبدرسة احلكومة في حيفا زمن االنتداب  درس في املرحلة االبتدائ
البريطانّي، ثّم انتقل إلى مدرسة «سانت لوكس» إلمتام املرحلة الّثانوّية.  
بني الّسنوات 1951 و1963 عمل مدرًِّسا في دائرة املعارف في عّدة 
مدارس في حرفيش، عسفيا وحيفا، وخالل هذه الفترة اجتاز عّدة دورات 

تعليمّية حّتى حصل على درجة معّلم مؤّهل.
ُعرِف املرحوم مبواهبه الفنّية منذ نعومة أظفاره، وظهرت هذه املواهب بعّدة 
كتابة  والغناء،  العود  آلة  على  العزف  الّلوحات،  رسم  أهّمها  مجاالت، 
املواهب؛  هذه  وصقِل  بتطوير  وقام  املسرحّية،  والكتابة  واإللقاء  األشعار 
ومن هنا كانت له نشاطات عديدة في املسرح واإلذاعة، نذكر منها برناَمج 

«ليالي الّسمر» مع صديقه املرحوم جميل شومر. 
في عام 1963 سافر املرحوم للواليات املّتحدة األمريكّية، ليتابع دراسته 
في املسرح والّسينما، في معهد HB  ستوديو، في نيويورك، وهناك 
 Devil's أقام، مع مجموعة من أصدقائه الفّنانني، فرقة موسيقّية باسم
Anvil كان فيها املرحوم عازف العود واملغّني الرئيسّي، وكانت ابتكارّية 
واملوسيقى  الّشرقّية،  ّية  العرب املوسيقى  بني  الّدمج  حيث  من  وُمبدعة 

ّية الّصاخبة. الغرب
بعدها انتقل إلى جامعة الس ڤيجاس حيث واصل حتصيله في كتابة 

ّية  املسرحّيات واملواد السينمائ
ونال درجة املاجستير في الفنون اجلميلة Master of Fine Arts في 
ا، بلقب پروِفسور، في قسم  ـً جامعتها؛ وبعدها أصبح محاضرًا جامعّي
َمّ  الفنون في نفس اجلامعة فعّلم كتابة املسرحّيات والفن السينمائّي ُث
ّية وآدابها في اجلامعة نفسها وحاضر فيه وفي  أقام قسم الّلغة العرب

قسم الفنون ملّدة تسع سنوات حّتى تقاعده عام 2010.

تدمر  ملكة  وزنوبيا  روكسيالنا  منها:  مسرحّيات،  عّدة  املرحوم  كتب 
وسليمان القانونّي ومغامرات عمر مراد واحلاج علي، ُمعتبرًا ذلك أيًضا 
رسالة لتعليم أمجاد العرب والّشرقّيني للغرب. كما كتب عّدة روايات 
كان  قصيرة  أفالم  عّدة  وأخرج   ،I never had a camel أشهرها 
إلى  يتطرّق  األبعاد  ثالثّي  فيلم  وهو  Addicted  «املدمن»،  آخرها 
كاليفورنيا؛  في  العاملّية  األفالم  ِمهرجان  في  عرض  ومضارّه،  الّتدخني 
ّية  العرب الّلغتني:  في  القصائد  كتابة  واصل  الفترة  هذه  كّل  وخالل 
واإلنچليزّية. وكان ظهوره األخير في حفل االستقبال اّلذي أقيم للفّنان 
محّمد عّساف في الس ڤيجاس، ألقى فيه املرحوم قصيدة شعر مدح 

من خاللها الفّنان املوهوب، وافتخر به.
املّتحدة  الواليات  في  عقود  خمسة  من  أكثر  مدى  على  تواجده  ورغم 
رًا عن مدى شوقه لها  األمريكّية، إّال أّنه كان عميق الصلة ببالده، معّب
كان  كما  وأبًدا؛  دوًما  بأصله  الفخور  العربّي  وكان  عديدة  قصائد  في 
رًا عن مدى حّبه لهم، في املناسبات  على عالقة وطيدة بأهل بلده معّب

السعيدة واحلزينة، بقصائد شعرّية عديدة. 
وفي شهر نيسان من العام 2012 صدر ديوانه الّشعري بُعنوان «حنني» 
رًا فيه عن مدى حنينه الّشديد لوطنه اّلذي أبى إّال أن ُيدفن فيه،  معّب
في مدينته حيفا حتديًدا، مبوجب وصّيته، بعد أن توّفي في الس ڤيجاس 

صباح 14/6/2014، بعد معاناة من مرض ُعضال.   
سيقرّر  موعد  في  تأبني  حفل  يعقبه  األربعني،  قّداس  للمرحوم  وسيقام 

وسيتّم اإلعالن عنه الحًقا.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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األسبوع  نهاية  انعقدت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ملسرح  اإلدارّية  الهيئة  جلسات  أولى  املنصرم، 
احملامي  انتخاب  خاللها  ّمت  حيث  «امليدان»، 
وليد الفاهوم رئيًسا لها. كما ّمت انتخاب أربع 
ّية والعالقات العاّمة  جلان عمل: الّنصوص واملال

واإلعالم والعّمال.
ة، كّل من: احملامي وليد  وقد ضّمت الهيئة اإلدارَيّ
فؤاد  احملامي  عراقي،  جهاد  الدكتورة  الفاهوم، 
بشارة،  سناء  حرش،  سامي  خوري،  إيڤا  نّقارة، 
مّخول. سهيل  شحادة،  جمال  عمرّية،  جميل 

طرابشة  عدنان  من:  كّل  االجتماع  وحضر  هذا 
غّسان  احملامي  «امليدان»)،  مسرح  عام  (مدير 
سالمية  إياد  القضائّي)،  (املستشار  وردة  أبو 
(مراقب  سعدي  سامي  املراقبة)،  جلنة  (عضو 

داخلّي)، إياد شريف (محاسب «امليدان»).
موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«ألّن هدفنا من دورات نشطاء في احلقوق هو تأهيل 
كوادر من الّناشطات والّناشطني في مسائل عاّمة ذات 
أبعاد قانونّية وحقوقّية ليكونوا عوًنا ملواطنينا في 
تعاملهم مع البيروقراطّية ومع املؤّسسات الرسمّية» 
هّمام   - إغبارّية  ُجمانة  احملامية  قالته  ما  هذا   -
الّتطوير  جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق  دائرة  (مرّكزة 
االجتماعّي) في حفل تخريج الفوج الّثاني من دورة 
«نشطاء في احلقوق» بحضور املشاركات واملشاركني 
اّلذين أبدوا رضاهم مبا اكتسبوه من معارف وجتارب 
خالل الّدورة، واستعدادهم الّتام للّتطبيق قوًال وفعًال 

في أحيائهم ومع سّكان األحياء. 
كما أشارت الرتياحها من أّن هذا هو الفوج الّثاني 
ضمن البرنامج على أمل تخريج املزيد من الّناشطات 
أّن  وأضافت  مستقبًال.  الّدورة  هذه  من  والّناشطني 
اّلذين تخرّجوا من قبل انخرطوا بهذا الّشكل أو ذاك 
في نشاط أحيائهم، ويساعدون اجلمعّية في متابعة 
قضايا املواطنني وتوجيههم نحو احللول املرجوّة لهم، 

حراك  في  لالنخراط  الفوج  هذا  خرّيجي  دعت  كما 
املواطنني  عن  الغنب  ودرء  احلقوق،  محوره  اجتماعّي 

ونقل الّتجربة إلى حّيز الّتنفيذ.
تناولت  لقاءات   8 تضّمنت  الّدورة  أّن  إلى  ُيشار 
احلقوق  مثًال:  وهاّمة،  متنوّعة  ومعلومات  مضامني 
املواطنّية وكيفّية الّتعامل مع املؤّسسات الرّسمّية، 
ال سّيما مؤّسسة الّتأمني الوطنّي اّلتي ترتبط بها 
الكثير من احتياجات املواطنني وقضاياهم ومكتب 
الّتشغيل وِشركات اإلسكان احلكومّية والبلدّية على 
أقسامها. كما تناولت الّدورة بشكل خاص مواضيع 
حياتّية، مثل: قوانني االستهالك واحلقوق اجلماهيرّية 
واطالع املشاركني على قانون حرّية املعلومات ومبنى 

جهاز القضاء بشكل عام. 
وفي سياق مداخالت وتقييم املشاركني، أعربوا عن 
بالغ تأّثرهم لهذه الّتجربة الفريدة التي استمّدوا منها 

الكثير من املهارات املتعّددة على املستوى الّشخصّي 
والعام لتحقيق املطالب ملساندة املجتمع. كما أشار 
البعض إلى أّن الّدورة مبضامينها وسيرورتها فتحت 
لهم باًبا جديًدا للّنشاط، وأّنهم يعرفون بعد الدورة 
كيفّية عمل املؤّسسات وسياساتها وتوّجهاتها، وهو 

مفتاح للّتعامل الصحيح معها.
ومن خرّيجي وخرّيجات الّدورة: نائلة بشتاوي، رقّية 
خطيب، رلى أبو رّنة، منى طباجة،  ليندا مجدالني، 
أبو  عبور  مصري،  فادي  دّباغ،  أمل  فاعور،  هنّية 
الهيجاء، حليم حّداد، إخالص اغبارّية، رامي مارون، 

ومبّدا كّيال. 
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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صفوف  طّالب  احتفل   ≠ åUHO�ò q�«d*

احليفاوّية،  «الكرمة»  مدرسة  في  العواشر 
والّنجاح»  التفوّق  «مهارات  دورة  باختتام 
للمدرّب أشرف قرطام، بإشراف ومتويل إدارة 
والّثقافة  الّتعليم  تطوير  وجمعّية  املدرسة 

ّية. العرب
ومهارات  أساليب  تعليم  الدورة  وتضّمنت 
الوقت،  إدارة  كيفّية  الدراسّي،  التفوّق  في 
االمتحانات  من  اخلوف  األهداف،  حتقيق 

وعلم التنمية والّتطوّر البشرّي.
القدرات  تطوير  على  قرطام  املدرّب  وعمل 
ثقتهم  وتعزيز  الّطّالب  لدى  الّشخصّية 
والتفوّق  للّتعليم  والرّغبة  بالّنفس، 

الّشخصّي.
الهيئة  (رئيس  خوري  جوزيف  صرّح  وقد 

والّثقافة  الّتعليم  تطوير  جلمعّية  اإلدارّية 
الدورة  هذه  أّن  حيفا)،  مدينة  في  ّية  العرب
وجاَءت  البالد،  في  نوعها  من  األولى  هي 
لهدف دعم الّطّالب وإكسابهم أحدث وأقوى 

املهارات للتمّيز والّنجاح.
مدرسة  (مدير  عيسى  حّمودي  أّما 
إّن  للّطّالب  كلمته  خالل  فقال  «الكرمة»)، 
ستواصل  املدرسة  وإدارة  الّتدريسّية  الهيئة 
املتوافرة  اإلمكانّيات  بكّل  الّطّالب  دعم 
لديهم من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم.

قرطام  أشرف  املدرّب  قام  الّلقاء  ختام  وفي 
املشاركني  الّطّالب  على  الّشهادات  بتوزيع 

في الّدورة.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«الكرمل»  جمعّية  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ناجحة  موسيقّية  كونسيرتات  بتسعة  للموسيقى 
في قاعة مسرح «امليدان»، قام بتقدميها طّالب مدرسة 
مواهبهم  قّدموا  اّلذين  للجمعّية،  الّتابعة  املوسيقى 
الفنّية في الغناء والعزف على اآلالت املختلفة أمام 

مئات احلاضرين من األهل واألصدقاء. 
وحتضيراته   2014 لعام  املدرسة  إجنازات  وعن 
جلمعّية «الكرمل»  ّي  الفّن املدير  قال   ،2015 للعام 
للموسيقى، األستاذ والفّنان ألبير بّالن عن اجنازات 
املدرسة لعام 2014 والّتحضيرات للعام 2015، «ّمت 
وأطربت  شاركت  جديدة،  موسيقّية  فرق   5 تأسيس 
خالل  األصيلة  الّشرقّية  املعزوفات  بتقدمي  احلضور 
باملستوى  الكونسيرتات  متّيزت  وقد  الكونسيرتات. 
طالب   200 من  ألكثر  والواعد  الرّاقي  املوسيقّي 

اّلذين  احلضور،  أمام  مواهبهم  قّدموا  اّلذين  وطالبة، 
املجاورة،  ّية  العرب واملدن  والقرى  حيفا  من  حضروا 
حيث قوبلوا بالّتصفيق والّتشجيع على مدار تسعة 

كونسيرتات موسيقّية.

WÒO�d ÒA�« vIOÝu*« WÝ—b�

مدرسة   2003 عام  «الكرمل»  جمعّية  أّسست 
وهي  األجيال،  جلميع  الّشرقّية  املوسيقى  لتعليم 
إلى  تهدف  حيث  البالد.  في  نوعها  من  األولى 
تربية أبنائنا ومواهبهم الفنّية بالّطرق الّسليمة مع 
نخبة من معّلمي املوسيقى ذوي الكفاَءة واخلبرة من 

حاملي الّشهادات اجلامعّية باملوضوع.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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الرّسمّية،  ّية  االبتدائ مدرسة «األخوّة»  أسرة  احتفلت 
ممّيزة  ّية  احتفال أجواء  وسط  ـ52،  ال فوجها  بتخريج 
إدارة  مع  الّثوامن  شريحة  جمعت  تقليدّية،  وغير 

املدرسة وعدد من املعّلمني في جبال الكرمل.
الرياضّية  واحملّطات  الفقرات  من  عدد  احلفل  وتخّلل 
واإلبداعّية، وبعض الكلمات املؤّثرة، هذا ومتّنت مديرة 

املدرسة د. نوال سليمان الّنجاح الباهر لطّالبها.
WÝ—b*« W	U ÒAJ� WM Ò��« W¹UN½ ‰UH²Š«

«األخوّة»  ّية  ابتدائ كشافة  أعضاء  واختتم  هذا 
من   ،2014-2013 الّدراسّي  العام  الرّسمّية، 

  U ÞUA ÒM U Ð q U Š Ÿu ³ Ý√
è ÒO L Ý Òd « åÙ Òu š_«ò è ÒO z«b ² Ð« w

خالل لقاء خاص جمعهم في ساحة املدرسة، تضّمن 
روح  عكست  عّدة،  وترفيهّية  تربوّية  فّعالّيات 

الّتعاون بني أعضائها.
V¼«u*«Ë vIOÝu*« Âu¹

املوسيقى  أستاذ  بإشراف  املدرسة،  إدارة  نّظمت 
ا لعرض  إبداعات ومواهب  ـً إيهاب خوري، يوًما خاّص
الّطّالب، حيث افتتحت كّشافة املدرسة اليوم املمّيز، 
الغناء  وعروض  مسابقات  من  عدًدا  شمل  اّلذي 

واملوسيقى والرّقص.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ تقدم احملامي احليفاوّي سامي أبو وردة بدعوى تعويض عن 

أضرار صحّية باسم موّكله (مواطن من ِمنطقة حيفا يبلغ 50 عاًما)، في محكمة 
الّصلح في حيفا، ضّد ِشركة الّسفن البحرّية «مانو»، جرّاء تعرّض موّكله لنوبة 
قلبّية جنمت عنها إعاقة وصلت إلى %50، ألّن املصاب لم يحصل على العالج 

املناسب على الّسفينة في أثناء رحلة بحرّية في العام املاضي.
فحوصات  يتلقَّ  لم  املسافر  أّن  الدعوى  الئحة  في  وجاء 
للمسافر  بالقول  اكتفى  اّلذي  الّسفينة،  طبيب  قبل  من 
لكّن  بحرّي».  «مرض  من  أكثر  ليس  األمر  إّن  املصاب 
املسافر يقول بأّنه أخبر الّطبيب بحالته الّصحّية وأّن لديه 
الّدم،  في  وضغط  الّسّكري  من  ويعاني  جراحّي»  «ماٍض 
قسطرة.  وعملّية  القلب  في  مسح  له  وأجري  سبق  وأّنه 
تأمني  بوليصة  ميلك  بأّنه  الّطبيب  أعلم  أّنه  أضاف  كما 
لكّن  للمستشفى.  لنقله  ارة  طّي دعوة  له  تتيح  شخصّية 
بحرّي». كونه «مرض  يتعّدى  ال  األمر  بأّن  طمأنه  الّطبيب 

مما  واآلالم  بالّضيق  يشعر  املسافر  ظّل  حيفا،  ميناء  إلى  الّسفينة  عودة  وبعد 
ارة اإلسعاف املكّثف،  استدعى نقله من الّسفينة إلى مستشفى «رمبام» في سّي
وهناك متت معاجلته في قسم القلب املكّثف، وتبّني بعد الفحص أّنه يعاني من 
انسداد في القلب منذ عّدة أّيام. وعلى أثر ذلك أجريت للمسافر عملّية قسطرة 

وبعدها عملّية جراحّية لشرايني القلب اإلكليلّية.
فحصه  بعد  اجلراحة  في  خلبير  ِمْهنّية  نظر  بوجهة  الّدعوى  الئحة  احملامي  وقرن 
لتفاصيل احلادث اّلذي كتب فيها «ليس لدّي أدنى شّك، وبعد فحص احلادث بأّن 
طبيب الّسفينة أهمل إهماًال واضًحا في وظيفته، بعدم إجراء فحص تخطيطّي 
يتم  ولم  جدّية  مراقبة  املريض  مبراقبة  يهتم  ولم  للمريض،  (إي.كي.چي.)  للقلب 
نقله إلى املستشفى على وجه الّسرعة. وقّدر اخلبير نسبة اإلعاقة اّلتي حصلت 

ـ%50 على أّنها إعاقة دائمة. للمريض ب
ويطالب املريض من احملكمة أن تقرر مدى الّتعويضات اّلتي يستحّقها، واّلتي 

تشمل عطلة عمل، متويل العالجات الّطبّية، ألم ومعاناة، سفريات، وغيرها.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ عقدت سلطة الّشبيبة في حيفا اجتماعني 

لشباب عرب في «البيت املسيحّي» لهدف املشاركة في أبحاث 
جتريها الّسلطة لدراسة احتياجات أبناء الّشبيبة في حيفا من 
الّدكتورة  األبحاث  هذه  على  وتشرف  الّسكانّية.  الفئات  كاّفة 
الّلجنة  مع  بالّتعاون  االجتماعني  نّظمت  اّلتي  باروخ،  بن  دوريت 
ا على  ـً الّثقافّية في «البيت املسيحّي»، وشارك فيهما 26 شاّب
والّثانية  و18،   16 بني  أعمارهم  تراوح  لّلذين  األولى  دفعتني: 
االجتماعني  في  وجرت  و22.   18 بني  أعمارهم  تراوح  لّلذين 
احلياة  مثل:  للّشباب،  مختلفة  معيشّية  ملواضيع  مناقشات 
العاّمة، إيجاد أماكن للّسكن، الّتشغيل، الّتعليم وأوقات الفراغ.

وآراَءهم  أفكارهم  االجتماعني  هذين  في  الّشباب  وطرح 
سلطة  تدرج  أن  املقرّر  ومن  املواضيع.  هذه  حول  واقتراحاتهم 
الّشبيبة هذه املقترحات والّنتائج التي ّمت التوّصل إليها ضمن 
للّشبيبة      احللول  وإيجاد  البرامج  وبلورة  الّتخطيط  مشروع 

في حيفا.  
وكانت الّدكتورة بن باروخ قد عقدت 8 اجتماعات كهذه، شارك 
كالّطلبة  حيفا،  مدينة  في  الّسّكانّية  الفئات  من  عدد  فيها 

اجلامعّيني وأبناء الّشبيبة والعائالت الّشابة، وغيرها. 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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من  عدد   – أسبوعني  من  أزَيَد  منذ   – صحيفة «حيفا»  إلى  توّجه 
سّكان وناشطي حّي احلّليصة، متذّمرين ومستائني من الوضع اّلذي 
آل إليه املرَكز اجلماهيرّي احلّليصة، شاكني من عدم توافر الفّعالّيات 
والّنشاطات والّدورات املُثرية املالئمة ألبناء وبنات حّي احلّليصة، وذلك 
من جرّاء وجود إدارة فاشلة للمرَكز وعدم تعاون مديرة املَركز، نسرين 
أهل  وملطالب  ملطالبهم  وإهمالها  والّناشطني،  احلّي  جلنة  مع  مرقس، 
تصرّفها  وعدم  واالستعالئّي،  الّسلطوّي  تعاملها  جرّاء  من  احلّي، 
املرَكز؛  داخل  املشاكل  بعض  بحّل  خاّصة  حاالت  عّدة  في  الّسوّي 
أّيام  عّدة  ملرّات  وإغالقه  املترّدي  املرَكز  حال  من  الّتذّمر  عن  ناهيك 

األربعاء – حَسب اّدعائهم.
كامل  احلّليصة،  حّي  جلنة  رئيس  للقاء  احلّليصة  حّي  إلى  توّجهت 
يوسف (أبو كايد)، وعدد من أهالي وأطفال ونشطاء احلّي، من أجل 
آذاًنا  جتد  عّلها  الّصحيفة،  عبر  وطرحها  مشاكلهم  إلى  االستماع 
رغم  ملشكلتهم،  حلول  إليجاد  مساعيهم  فشلت  أن  بعد  صاغية، 
توّجهم، مرّات عّدة، خالل عام ونّيف، إلى بلدّية حيفا واملسؤولني عن 

املرَكز – حَسب اّدعائهم.

  °f�d� s¹d�½ ”UÝ_« UM²KJA� 

«مشكلتنا األساس هي مديرة املرَكز اجلماهيرّي، نسرين مرقس، اّلتي 
ال تشاركنا وال تشارك أهل احلّي في مشاريع وبرامج املرَكز اجلماهيرّي، 
فهي  وبعنجهّية،  واستعالئّي  سلطوّي  بشكل  معنا  تتعامل  واّلتي 
آمرة ناهية، ال تقبل أّي نقد أو مالحظات، وترفض الّتعاون معنا.. 
ومن هنا نحن كلجنة ونشطاء في احلّي نرفض الّتعامل معها، ألّننا 
ال نقبل بهذا الّتعامل والّتصرّف اّلذي ال يخدم مصالح أهل احلّي، بل 
مصاحلها الّشخصّية ومصالح بلدّية حيفا» – هذا ما قاله لي رئيس 
جلنة احلّي، كامل يوسف (أبو كايد)، في مستهّل حديثه، وقد بدا 

الّتذّمر والغضب واضَحني على وجهه.
وأضاف: «تفتقر مرقس إلى اِملْهنّية في معاجلة مشاكل عّدة داخل 
املرَكز، كما تفتقد أسلوب احملادثة ومخاطبة أهل احلّليصة، متنّصلًة 
من وضع حّي احلّليصة ومن عّدة مشاكل تعصف به، معتقدًة أّنها 
بدون  لها،  يحلو  كما  للّتصرّف  واملخوّلة  احلّي،  في  الوحيدة  املثّقفة 
رادع أو وازع(!)؛ فهي تفّعل ضغوطاتها، لتفصل َمن تريد وتعّني َمن 
تريد، وخصوًصا املقرّبني منها. وهذا ما أّدى إلى ابتعاد عدد كبير من 

العامالت والعاملني في املرَكز، واملنتسبات واملنتسبني إلى عدد من 
الّدورات والفّعالّيات فيه، وإلى قطيعة ورفض الّتعامل معها، من 
جرّاء ِكْبرها وسيطرتها وعدم اهتمامها باحتياجات احلّي ومشاكله».

 ¡UMÐ√ 5Ð Ÿ«e½ ÒiH� W Ò�Uš  «bŠË ¡UŽb²Ý« 

  °bŠ«u�« Òw(«

ْيهة وتنّهد ُمستاًء، قائًال: «تخّيل تصرّفها     الّال- صمت أبو كايد ُهَن
ِمْهنّي وغير املسؤول واملُجحف بحّق أبناء حّي احلّليصة، عندما قامت 
ومن  الّشرطة،  أفراد  من  عدد  باستدعاء  مرقس  نسرين  «الّسّيدة» 
الوحدة اخلاّصة «يسام»، لفّض نزاع نشب بني فتيان مراهقني داخل 
استدعى  ما  للخطر(!!).  حياتها  تعريض  بحّجة  اجلماهيرّي،  املرَكز 
الّشرطة إلى اقتيادهم إلى مرَكز الّشرطة وفتح ملّفات ضّدهم!! بدل 
فّض الّنزاع داخل املرَكز بأسلوب حضارّي وتربوّي وإنسانّي.. وفي كّل 

كبيرة وصغيرة تهّدد وتلوّح باستدعاء الّشرطة".

  v�OŽ uÐ√ ‰«u½ W½U�½ù« bI²H½ 

«كم  وقال:  عيسى،  أبو  نوال  أّيام  على  وحتّسر  كايد،  أبو  ابتسم 
نفتقد اإلنسانة نوال أبو عيسى، اّلتي عملت على مدار 17 عاًما، 
اخلير  كّل  سوى  منها  نلَق  لم  احلّليصة.  اجلماهيرّي  للمرَكز  مديرًة 
واملعاملة احلسنة والّتعاون اّلذي يصّب في صالح أهل احلّي. علمت 
في يوم من  كيف تتعامل مع أهل احلّي ومشاكله، لم تتصرّف – 
ّية. مشاكل ومشاغبات عّدة حصلت  األّيام –  بعنجهّية أو باستعالئ
وخبرتها  بتواضعها  استطاعت  لكّنها  وجودها،  خالل  املرَكز  داخل 
وحنكتها وعالقاتها الّطّيبة مع جلنة احلّي وأهله أن جتد لها حلوًال، 
بدون احلاجة إلى استدعاء الّشرطة والوحدات اخلاّصة لفّض نزاع بني 
ونقول  والّتقدير،  االحترام  كّل  عيسى  ألبي  نكّن  الواحد.  احلّي  أبناء 

«سقا الّله َع أّيامك»».

  °…dOG�Ë …dO³� Òq� w	 WÞd ÒA�« ¡UŽb²ÝUÐ ÕÒuKð 

وهنا حتّدث رياض ُصبح (ناشط في احلّي) قائًال: «يؤملني أن ُيستدعى 
ولفتح  معهم  للّتحقيق  الّشرطة  مرَكز  إلى  املراهقني  من  احلّي  أبناء 
بأساليب  الّنزاع  فّض  املمكن  من  أّنه  طاملا  ضّدهم،  ّية  جنائ ملّفات 
تربوّية مختلفة؛ سواء أكان ذلك من خالل الّتوّجه إلى جلنة احلّي أم 
استدعاء الّشرطة  من خالل إحضار أهالي الفتيان للحديث معهم. 

ألبناء احلّي تصرّف مرفوض وال نقبله بأّي حال من األحوال. ناهيك عن 
ذلك، لم تكّلف مديرة املرَكز، نسرين مرقس، خاطرها مبتابعة القضّية 
والّسؤال عن الفتيان، وتركتهم في مرَكز الّشرطة وغادرت إلى منزلها؛ 
واالهتمام  القضّية  متابعة  إلى  الّناشطني  من  وعدًدا  اضطرّني  ما 
الّتعاون  احلّي  ألهالي  ميكن  فكيف  الّشرطة..  مرَكز  من  بتحريرهم 
معها، طاملا أّنها تلوّح باستحضار الّشرطة في كّل كبيرة وصغيرة؟!».

وأضاف: «كّل َمن ال يرُق لها وَمن ال يِسر حَسب مخّططاتها جتد ألف 
طريقة وطريقة إلبعاده عن طريقها، بأساليب ال أريد الّتطرّق إليها 

عبر الّصحيفة، لكّني أملك أدّلة على كالمي».
قضّية  احلّي،  نشطاء  من  املوجودين  من  وعدد  ُصبح،  لي  ذكر  وهنا 
ملّف  في  محفوظ  (االسم  املرَكز  في  العاملني  أحد  بفصل  تتعّلق 
الّتحرير) وجدت من األنسب عدم ذكرها عبر الّصحيفة قبل الّتأّكد 

من حيثّياتها، ألّن لها تداعيات كبيرة(!).

  °rNMŽ œUF²Ðô« fO�Ë ÊU ÒJ Ò��« s� »ÒdI Ò²�« UNOKŽ 

واستطرد صبح في كالمه، قائًال: «مرقس ال تقبل أّي انتقاد، وترفض 
مشاركة أهالي احلّي والّناشطني في برامجها، كما ترفض أّي توّجه 
من قبلهم، فهي تفرض رأيها، فقط. ال حتترم أهل احلّي، وال تبادر 
إلى لقاءات للّتعرّف إلى األهل والّتقرّب منهم. تتعامل معنا بشكل 
اآلمرة  أّنها  تعتقد  ألّنها  معها،  مشتركة  لغة  جند  فال  استعالئّي، 
الّناهية، ولألسف، كّل ذلك بدعم من أوري بلوم (مدير قسم الّثقافة 

في بلدّية حيفا)، وبلدّية حيفا».
وأضاف ُصبح: «ال نقبل منها هذا الّتصرّف، فهي مجرّد موّظفة بلدّية 
وعليها أن تعمل لصالح أبناء احلّي ال ضّدهم. من حّقنا أن نسألها 
وُنساِئلها عن تصرّفاتها وعملها. فنحن كناشطني وكلجنة وكأبناء حّي 
نعلم ما هو األنسب لنا وحلّينا. منذ دخولها املرَكز بدأت املشاكل تطفو 
على الّسطح، لسبب عدم اّتباعها أسلوب الّتشاور والّتقرّب من األهل، 
بل أسلوب الّسيطرة واجلفاء.. لم تبادر، يوًما، إلى الّتقرّب من األهل؛ 
كمديرة مرَكز جماهيرّي عليها الّتعامل مع اجلمهور، ال االبتعاد عنه».

  °W¹d¦ Ô� dOž  «—ËœË WN	Uð  U ÒO�U ÒF	 

وهنا تدّخل كامل يوسف (رئيس جلنة احلّي) مجّدًدا، قائًال: «ترفض 
املُثرية  غير  والّدورات  «الّتافهة»  الفّعالّيات  على  الرّقابة  مرقس 

  nÝu¹ q�U�   f�d� s¹d�½   `³ Ô� ÷U¹— 
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اّلتي تفّعلها في املرَكز. دورات ال تعني أبناء وبنات احلّي، حيث ال 
يجنون منها أّي فائدة. املرَكز في وضع كارثّي، يفتقر إلى الّدورات 
واحلواسيب والّصيانة واإلدارة، وكّل ذلك باّدعاء شّح امليزانّيات؛ رغم 
لكّن  بكثير،  أقّل  امليزانّيات  كانت  عيسى  أبو  نوال  زمن  في  أّنه 

الّنادي كان فّعاًال».

  °ÂuKÐ Í—Ë√ qBHÐ V�UÞ√ 

لصحيفة «حيفا»: «أحّمل  فقال  دّبوس،  أبو  مصطفى  الّناشط  أّما 
ّية كّل ما  أوري بلوم (مسؤول قسم الّثقافة في بلدّية حيفا) مسؤول
يحدث في املرَكز الّثقافّي احلّليصة، من إهمال فاضح وسوء معاملة 
وافتقار إلى الّدورات، وعدم حتديث وتطوير وترميم املرَكز؛ فهو في 
وضع ُمزرٍ، كما يفتقر إلى احلواسيب والفّعالّيات ودورات تهّم وجتذب 
أبناء احلّي، سوى دورة لكرة القدم تستقطب أكبر عدد من املنتسبني».

وأضاف: «ال تهّم أوري بلوم مصلحة أهل احلّي، وال يعنيه حّل مشاكل 
احلّي. فهو ال يحسن الّتعامل، يتصرّف بعنجهّية، وأطالب رئيس 
مناسب  غير  ألّنه  منصبه،  من  بتنحيته  ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدّية 

لشغل هذا املنصب، فلديه نّية مبّيتة للعمل ضّد حّي احلّليصة».

  °Úb Ô�ð Ú‚Òd	 WÝUOÝ ŸU³ Òð« 

متسائًال  فعًال،  آمن  غير  «الّنادي  أّن  ليؤّكد  ُصبح  رياض  وعاد 
املنح  أّن  مّدعًيا  املرَكز؟!  تصل  اّلتي  واملساعدات  امليزانّيات  عن 
يطالب  لذا  مرقس،  نسرين  من  املقرّبني  على  وُزّعت  واملساعدات 

بفحص املوضوع(!!)».
لطرح  «حيفا»  صحيفة  إلى  «توّجهنا  قائًال:  حديثه،  ُصبح  واختتم 
املوضوع، بعد أن باَءت توّجهاتنا إلى بلدّية حيفا واملسؤولني بالفشل، 
إلى  أّدى  املرَكز  في  مرقس  نسرين  وجود  صاغية..  آذاًنا  جند  ولم 
مشاكل عّدة، واملشاكل في تفاقم مستمرّ.. هي ال ُحتسن الّتصرّف 
والّتعامل مع أهل احلّي، وال متلك اآللّيات الكافية للّتعامل مع أبسط 
املشاكل. تختلق املشاكل وتفرّق بني أبناء احلّي الواحد (فرّق تسد). 
في احلّي شاّبات وشباب، من حاملي الّشهادات، مؤّهلون وذوو خبرة 
للعمل في املرَكز وخلدمة أبناء وبنات وأهالي حّيهم؛ ولكّن نسرين 
مرقس تختار أن توّظف َمن يروق لها وَتفصل َمن ال تريد؛ ال جندها 

مالئمة إلدارة املرَكز وندعوها إلى االستقالة الفورّية».

  °¡«dL(« ◊uD)«  ÒbFð 

وقال لي أحد الّناشطني في احلّي، وقد طلب عدم اإلفصاح عن اسمه 
(االسم محفوظ في ملّف الّتحرير): «كيف ترضى مديرة املرَكز، نسرين 
مرقس، واّلتي تّدعي أّنه يهّمها أبناء وبنات مجتمعنا العربّي، أن 
لرجال الّشرطة، لهدف  إلى ُثكنة  يتحّول املرَكز اجلماهيرّي احلّليصة 

فّض نزاع بني أبناء احلّي واملجتمع الواحد؟!».
وأضاف: «نحن نذكر هذه احلادثة ِمرارًا وَتكرارًا ألّنها – باعتقادنا – 
تعّدت اخلطوط احلمراء! نحن لسنا سّفاحني ومجرمني وإرهابّيني، فال 

ا في جميع املراكز والّنوادي أن  ـً يجوز ملجرّد نزاع وشجار يحدث يومّي
يتّم استدعاء قوّات معزّزة من الّشرطة، كان ميكن حّله بطرق تربوّية. هذا 
ينّم عن سوء إدارة وضعف شخصّية ومحاولة لترهيب أهالي احلّي».

  °W�UI²ÝôUÐ UN³�UD½ 

واختتم، قائًال: «إّن هذا الّتصرّف ينّم عن خطط مبّيتة.. تعتقد نسرين 
مرقس أّنها املثّقفة الوحيدة، وهي الوحيدة اّلتي متلك الكفاءات، بينما 
األمور خالف ذلك. تتصرّف مع اجلميع بعنجهّية وتكّبر؛ وظيفتها 
خدمة أهل احلّي ال أن يخدمها أهل احلّي، تتصرّف باستهتار وصبيانّية 
ّية، فاألمور زادت عن حّدها ونطالبها باالستقالة الفورّية». واستعالئ

  °d Ò�cðË ¡UO²Ý« 

خالل وجودي في احلّي شعرت، فعًال، باستياء عارم من عدد كبير 
وعن  ذاتها  اإلشكالّيات  عن  للحديث  توافدوا  اّلذين  األهالي  من 
سوء تعامل نسرين مرقس مع األهالي. فقالت لي إحدى الّسّيدات 
(االسم محفوظ في ملّف الّتحرير): «عندما كانت نوال أبو عيسى 
للّترحيب  اجلميع  يتوافد  كان  احلّي  تدخل  الّسابقة)  املرَكز  (مدير 
بها واستقبالها، ألّنها كانت مّنا وفينا، وكانت عالقتها ممتازة مع 
والّتعرّف  الّناس  من  الّتقرّب  رفضت  مرقس  نسرين  بينما  اجلميع.. 

إليهم، لذا فهي غير مرّحب بها في حّينا!».
هذا وأّكد لي رياض ُصبح – كعدد كبير من الّسّكان – أّنه مستاٌء 
ملا آل إليه حال املرَكز اجلماهيرّي، ومن تسّكع أبناء وبنات احلّي في 
الّشوارع لعدم وجود أطر مالئمة تؤويهم، ناهيك عن إغالق املرَكز مرّات 
عّدة أّيام األربعاء! ويدعو – عبر صحيفة «حيفا» – إلى إيجاد حلول 
وافية وشافية تعود بالفائدة على أبناء وبنات وأهل حّي احلّليصة.

  °jI	 ¨UN�uIŠ qOB% qł√ s� »—U% 

املنتسبني  «عدد  كايد):  (أبو  يوسف  كامل  قال  الّلقاء،  ختام  وفي 
إلى الفّعالّيات والّدورات في املرَكز قّل بشكل ملحوظ – من 200 
لسبب عدم توافر الّدورات والفّعالّيات  إلى 30 (حَسب اّدعائه) – 
في  مرقس  نسرين  أحدثتها  اّلتي  الّنهضة  هي  هذه  فهل  املناسبة.. 
املرَكز وتتفاخر بها. كفانا أكاذيب ووعوًدا فارغة؛ فاحلقيقة خالف ما 
تّدعي ويّدعون في البلدّية(!). ونحن مستعّدون ملواجهتهم باحلقائق 
الّدامغة. تهّددنا مرقس، مؤّخرًا، بإغالق الّنادي، وأنا – بدوري – أقول 
للجميع عبر الّصحيفة: من األفضل إغالق الّنادي طاملا ال فائدة من 
وجوده ومن وجود مديرته. لم تفلح نسرين مرقس بالّتعامل مع أهل 
احلّي ومشاكله.. هي حتارب من أجل حتصيل حقوقها فقط، بينما 

نحن نحارب من أجل حتصيل حقوقنا جميًعا».
واختتم، قائًال: «أنتهزها فرصًة ألعلن أّننا في شهر رمضان املبارك 
ا، من قبل جلنة احلّي والّنشطاء واألهل، على  ـً سنقيم إفطارًا جماعّي
حسابنا اخلاّص، إذ نرفض فكرة املشاركة في إفطار تنّظمه البلدّية أو 

املرَكز اجلماهيرّي احلّليصة».

 UMFL²−�  UMÐË ¡UMÐ√ vKŽ ÿUH(« UMOKŽ 

  rN½UC²Š«Ë

الرّئيس،  الّشارع  من  مقربة  وعلى  احلّي  في  لساعات  وجودي  خالل 
رأيت عدًدا من أبناء وبنات احلّي يلهون ويلعبون على حافة الّشارع، 
عدم  سبب  عن  بعضهم  سألت  عندما  للخطر؛  حياتهم  ويعرّضون 
وجودهم في املرَكز بدل الّتسّكع في الّشارع، أّكدوا لي أّن املرَكز ال 
يوّفر لهم حاجاتهم من دورات وفّعالّيات، وال يجدون ما يشّدهم إليه، 
باإلضافة إلى أّن املرَكز غير مفتوح غالبّية ساعات اليوم، كما يكون، 

أحياًنا، ُمغلًقا، متاًما.
من الّضرورّي العمل على إيجاد حلول فورّية ملا جاء في تقريرنا، وحّل 
الّنزاعات بأسرع وقت، ملا فيه مصلحة أبناء وبنات مجتمعنا، وإيجاد 
األطر املناسبة الحتضانهم وإثرائهم مبهارات ومعلومات تعود باملنفعة 

عليهم، ومتأل أوقات فراغهم.

 ÊU ÒJ Ò��« WKÐUI� W Ò¹bK³�« q ÒCHð ∫UHOŠ W Ò¹bKÐ 

 rNF� —ËU×Ò²�« Ó‰bÐ ¨rNð—ËU×�Ë

  °n× ÒB�«  U×H� d³Ž

ورغم أّن بلدّية حيفا على علم ببعض املشاكل املذكورة في الّتقرير، 
حيفا،  بلدّية  إلى  توّجهت  مرقس،  نسرين  بحّق  املقّدمة  والّشكاوى 
للحصول على تعقيبها بخصوص كّل ما ورد في الّتقرير، فوصلني 
الرّد الّتالي، من الّناطقة الرّّسمية باسم بلدّية حيفا للمجتمع العربّي، 

سامية عرموش – محاميد:
«الزّميل مطانس فرح، مدير حترير صحيفة «حيفا»

ا على توّجهك، أوافيك مبا يلي: «رًدّ
«تعمل بلدّية حيفا جاهدًة على تلبية احتياجات الّسّكان في شّتى 
املجاالت، مبا في ذلك املجاالت الّثقافّية والّترفيهّية والّتربوّية. وبناًء 
في الّسنوات األخيرة –  عليه، يشهد املرَكز اجلماهيرّي احلّليصة – 
نهضة وانطالقة تربوّية وثقافّية وترفيهّية منقطعة الّنظير، األمر اّلذي 
ُيترَجم بعدد املنتسبني واملشاركني املتوّجهني للمشاركة في مختلف 
األنشطة، واّلتي تشمل: احملاضرات، ورشات العمل، الرّحالت واجلوالت 
ّية، املخّيمات، املرَكز الّتعليمّي  الّتثقيفّية، الّدورات اإلبداعّية واإلثرائ
ويدات لألطفال، قسم الّشبيبة، قسًما فّعاًال للّنساء،  الّنموذجّي، الُنّ
هذا  الكثير..  وغيرها  حيفا،  جامعة  مع  بالّتعاون  تربوّية  مشاريع 
الكرمة»  كـ«بيت  الّتعاون،  لهدف  عديدة  جهات  توّجه  إلى  إضافة 
في شهر الكتاب والّثقافة، ِمهرجان قّصة حيفاوّية، املرَكز اجلماهيرّي 

«ناِڤه يوِسف» للمسرح اجلماهيرّي، وغيرها من اجلهات.
 – الّشبيبة «هـچيبورمي»  مرَكز  إغالق  حول  سؤالك  إلى  «بالّنسبة 
لسبب  عّدة،  مرّات  فعًال،  إغالقه،  ّمت  فقد  األربعاء،  أّيام  احلّليصة، 

خروج املرشد الوحيد اّلذي يعمل فيه أّيام األربعاء إلجازة.
«وفيما يتعّلق باالّدعاءات املختلفة، فأشير إلى أّن البلدّية تفّضل، دائًما، 
مقابلة الّسّكان ومحاورتهم، بدَل الّتحاور معهم عبر صفحات الّصحف.

ا عن  ا، وقد أحلقُت ملًفّ «وأخيرًا، نؤّكد أّن املرَكز فّعال بدرجة عالية جًدّ
جميع الفّعالّيات املنّظمة فيه.. ونحن سنستمّر في نهجنا املعطاء 

خدمة ألبناء وبنات حّي احلّليصة».
محاميد   – عرموش  سامية  أحلقْت  االّدعاءات،  لبعض  وتفنيًدا 
ا بقائمة الّدورات والّنشاطات احلاصلة في املرَكز ومراكز  بتعقيبها ملًفّ
والّثالثاء  األحد  أّيام   – الّتعليمّي  املرَكز  احلليصة:  حّي  في  أخرى 
 32) األسبوع،  أّيام  كّل   – ويدات  النُّ مشترًكا)؛   60) واألربعاء 
قراءة  املكتبة:  مشترًكا)؛   17) الّثالثاء   – املرئّي  فهم  مشترًكا)؛ 
ألطفال  ّية  فّن وورشات  احلاسوب  على  فّعالّيات  قصص،  واستعارة 
لألطفال):  إثراء  (دورات  واخلميس.  االثنني   – واالبتدائّي  الرّوضة 
اخلميس (19 مشترًكا)؛ فرقة الّدراما بالّتعاون مع  «كونـچ فو» – 
 10) األحد   – احلاسوب  مشتركني)؛   6) الّثالثاء   – حيفا  جامعة 
املرَكز  األحد (8 مشتركني). (قسم الّشبيبة –  مشتركني)؛ إيقاع – 
أّيام  كّل   – پونـچ»)  («پينـچ  الّطاولة  كرة  احلّليصة):  اجلماهيرّي 
مع  بالّسيف  مبارزة  املونديال؛  أللعاب  جماعّية  مشاهدة  األسبوع؛ 
بطل إسرائيل – ورشة من 4 لقاءات (6 مشتركني من احلّليصة و6 
كّل أّيام األسبوع (80 مشترًكا)؛  مشتركني أثيوبّيني)؛ كرة قدم – 
ّي  دورة تصوير للفتيات – الّثالثاء (12 مشتركة)؛ دورة ماكياج فّن
في  أّيام   3  – للفتيات  احللى  تصميم  دورة  االثنني؛   – للفتيات 
األسبوع. (للّنساء والبالغني): دورة تصوير – االثنني (9 مشتركات)؛ 
حاسوب مع جمعّية الّتمكني االقتصادّي – اخلميس (12 مشتركة)؛ 
األحد (5 مشتركني)؛ محاضرات  دورة لذوي االحتياجات اخلاّصة – 

من قبل صندوق املرضى "لئوميت"، مرّة كّل أسبوعني.
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األسبوع،  هذا  ّية،  العرب الّثقافة  جمعّية  اختتمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  تنوّعت  التي   2014/2013 لسنة  الدراسّية  املنح  برنامج  أنشطة 
مضامينها وأساليبها وفاقت توقعات الطلبة، الذين شاركوا خالل السنة 
بحلقات قراءة وأيام دراسّية ورحل وورش تثقيفية حول الهوّية والقيادة 
والتفكير النقدّي، وقد عّبر الطلبة في استمارات تقييم البرنامج عن 
استفادتهم القصوى من مضامني البرنامج وإعجابهم بأسلوب عمله الذي 

يعتمد على إشراك الطالب وتفاعلهم ودمجهم.
بدأت أنشطة التثقيف في برنامج املنح لسنة 2014/2013 بحلقات 
رواية  تناولت  وشعرّاء،  كّتاب  مبشاركة  والكليات،  اجلامعات  في  قراءة 
«رجال في الّشمس» للكاتب الفلسطينّي الكبير غّسان كنفاني. ونّظم 
البرنامج، في ذكرى النكبة، رحلة إلى مدينة عكا وقرية الغابسّية، متّيزت 
ببرنامجها التفاعلّي حيث تعرّف الطالب إلى املدينة التاريخّية من خالل 

فعالية البحث عن الكنز أخذتهم في مسار بني املعالم التاريخّية.
وتنوّعت الورش الّتثقيفّية بني الطالب بحسب سنوات التعليم اجلامعّية، 
حيث شارك طالب السنة األولى في ورشة «الُهوّية»، للتعرّف إلى املفهوم 
واقعنا  خصوصّية  مع  التعامل  سبل  وبحث  للهوّية  والفردّي  الشخصّي 
«القيادة»  ورشة  في  شاركوا  فقد  الثانية  السنة  طالب  أما  املتناقض، 
للتعرّف إلى الصفات القيادّية وأهمّيتها في حتقيق التغيير املجتمعّي 
والسياسّي، وتعزيز هذه القدرات لديهم. في املقابل، شارك طالب السنة 
الثالثة في ورشة للتفكير النقدّي أكسبتهم مهارات في التفكير النقدّي 

مثل صوغ األسئلة واالدعاءات وبناء التصورات واملفاهيم.
ا حول واقع الِفَلسطينّيني في  ـً كما نّظم برنامج املنح الدراسّية يوًما دراسّي
الداخل، حيث استعرض الواقع السياسّي، االقتصادّي والثقافّي، مبشاركة 
النائب د. باسل غطاس، الباحث امطانس شحادة والكاتب إياد برغوثي. 
في  مثيرة  ّية  شباب جتارب  على  الدراسّي  اليوم  في  الطالب  اّطلع  كما 
حتقيق التغيير، فتحدثت الطالبة فاطمة عاصلة عن جتربتها في حمالت 
في  جتربته  العبرة  فادي  الناشط  وعرض  التجنيد،  مخّططات  مقاومة 
النضال في النقب، واختتمت الناشطة احلقوقّية راوية حندقلو من جمعّية 
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كيان باستعراض جتربتها في النضال من أجل حقوق النساء في العمل.
عن  املشروع  تقييم  استمارات  خالل  من  املشاركون  الطالب  عّبر  وقد 
إن  وقالوا  والتطوّعّية،  التثقيفية  الفعالّيات  من  واستفادتهم  رضاهم 
هذه  مثل  وجود  أهمية  على  مشّددين  توّقعاتهم،  كل  فاق  البرنامج 
ّية التي تتميز عن مشاريع الدعم اإلسرائيلية والتجارّية  املبادرات العرب

بكونها تصب في مصلحة الطالب واملجتمع الفلسطينّي.
وكتب الطالب فراس خاليلة في تقييمه: «املعلومات اللي وهبتمونا إياها 
كانت بالفعل كنز ومن أغلى الكنوز، كنز سأحرص أن أمرّره ألوالدي وأحفادي. 
املعلومات، اجلوالت واحملاضرات واالستثمار بالطالب الذي تقومون به هو 
املنحة األهم ألننا سنستفيد منها حتى بعد ما إنهاء تعليمنا وسترافقنا 
مدى حياتنا. أنا محظوظ ألنني جزء من هذه املجموعة الكرمية واملميزة».

ّية، الذي انطلق  يذكر أّن برنامج اِملَنح الدراسّية في جمعّية الثقافة العرب
لندن، هو واحد من أهم  قبل ثماني سنوات، بدعم مؤسسة اجلليل – 
مشوارهم  خالل  الداخل  في  الفلسطينيني  الطالب  ملساندة  املبادرات 
ا  التعليمي، حيث يوّفر في كل عام منًحا دراسّية ملئتني وخمسني طالًب
سنوات،  الثالث  تصل  ملّدة  العالي  التعليم  نفقات  لتغطية  جامعّيا 
وإلى جانب التمكني االقتصادّي يحرص البرنامج على تنمية الطالب 
احلاصلني على املنح، فتفتح أمامهم مسار تطوّع ينخرطون من خالله في 
العمل األهلي في املؤّسسات الوطنّية وفي برامج مجتمعّية مختلفة، 

ومسار تثقيف خاص ومالَءم للمراحل الدراسّية املختلفة.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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َحزيران املنصرم، ملشاهدة عرض ختامّي لطّالب وطالبات معهد «سلمى» 
للفنون االستعراضّية؛ احتفاًال مبرور عامني على افتتاح املعهد وبتخريج 
عشرات طالبات وطّالب املعهد اّلذين شاركوا في دورات رقص مختلفة.

من  يقني  على  وأنا  العرض  العام  هذا  جئت  املنصرم،  العام  في  كما 
ا فاحلديث يدور عن عروض  ـً ّي أّنني لن أشاهد عرًضا المًعا باهرًا احتراف
ّية منوّعة لطالبات وطّالب معهد «سلمى» للفنون االستعراضّية، ال  فّن
ّية؛ إّال أّن العرض كان ُممتًعا وُمبدًعا. فقد  عرض لفرقة «سلمى» اِحلرَف
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أفضل  بتقدمي  خشيبون،  فريال  واملتأّلقة  املتجّددة  الفّنانة  عوّدتنا  كما 
مسارحنا،  على  االستعراضّية  للفنون  لفرقة «سلمى»  ّية  الفّن العروض 
واّلتي كانت دائًما تبهرني وتشّدني وتلفت انتباهي، وتالقي استحساني 
وِمْهنّيتها،  احترافها  ملدى  أيًضا؛  يشاهدها،  َمن  غالبّية  واستحسان 
والرّاقصني  الرّاقصات  أجساد  ومتايل  االستعراضّية  لوحاتها  ّية  وجمال
وتناغمها مع املوسيقى.. ُدعيت، يوم االثنني من هذا األسبوع، نهاية شهر 

غّصت قاعة «كريچر» في كرملنا الفرنسّي احليفاوّي مبئات احلاضرين، 
وترّقب  بتلّهف  منتظرين  القاعة  مألوا  اّلذين  منهم،  األهالي  وخصوًصا 

شديدين، باكورة عروض أطفالهم وأبنائهم وبناتهم.
رقصوا، متايلوا، ومألوا احلّيز.. أفلحوا هنا وأخفقوا بعض الّشيء هناك.. 
طالبات  قّدم  احملّصلة،  في  ولكن  أحياًنا..  وفاجأوا،  وأمتعوا  أدهشوا 
ّية راقصة جميلة وممتعة، أسرت قلوب  وطّالب معهد «سلمى» عروًضا فّن

األهل الفخورين بأطفالهم وأبنائهم وبناتهم، والمست احلضور.
خشبة  على  جتمع  أن  بتاًتا،  الّسهل  من  وال  ضمًنا،  املفهوم  من  ليس 
جميع  بني  ُتدمج  وأن  وبرعمة،  برعًما   180 من  أكثر  واحدة  مسرح 
في  منت  اّلتي  مجتمعنا  ملواهب  مصّغرة  ّية  فّن صورًا  لتخلق  األعمار، 
مثيرة،  عروًضا  لتقّدم  االستعراضّية،  للفنون  «سلمى»  معهد  أحضان 

ا وجماًال وإمتاًعا. ـً اتها فّن منوّعة، غنّية باحلركات، حتمل في طّي
وللمصداقّية، فرغم بعض هفوات طّالب املعهد وطالباته خالل العرض، 
أمام  لسنا  فنحن  ومتوّقع؛  طبيعّي  وهذا   – منهم  األطفال  وخصوًصا 
عن  الطرف  تغّض  أن  إّال  ميكنك  ال   – بارعة  ِمْهنّية،  محترفة،  فرق 
األطفال،  هؤالء  وإصرار  وابتسامة  طيبة  تأسرك  حيث  الهفوات؛  هذه 
ّية اّلتي تّدعي اِملْهنّية  وعلينا أّال ننسى أّن «كبرى» فرق الرّقص احملّل
واالحترافّية، تهفو هنا وُتخفق هناك، في عدد من عروضها أيًضا، فكم 

باحلرّي بهؤالء البراعم األطفال.
على مدار أزيد من ساعتني بقليل، تسّمرت على مقعدي ملشاهدة عرض 
ّي تنوّعت فيه األغاني واملوسيقى واحلركات والّلوحات الرّاقصة.. ما  فّن
دبكة  واستعراضّي،  وشرقّي  شعبّي  رقص  بني  ما  وقدمي،  حديث  بني 
وغيره،  هوپ»  «هيپ  وأجنبّي،  عربّي  وتعبيرّي،  كالسيكّي  وباليه، 
حيث دأبت الفّنانة فريال خشيبون وطاقم املعّلمات واملعّلمني في املعهد 
وخصوًصا  الّتفاصيل،  بأدّق  واهتّمت  هابطة،  عروض  تقدمي  عدم  على 
اّلتي  أيًضا،  باألزياء،  فاهتّمت  ذاتها.  َتكرار  وعدم  والّتجديد  الّتنوّع 
األزياء امللوّنة، الزّاهية، الّداكنة،  لعبت دورًا كبيرًا في العرض؛ فألوان 
وزادت  واملوسيقى،  واألحلان  األنغام  مع  وانصهرت  متاشت  واملزركشة، 

العرض رونًقا وجماًال.
هذا وشاركت فرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية، ضمن هذا االحتفال، 
فكانت ُمبهرة كعادتها؛ حيث متايلت أجساد الرّاقصات والرّاقصني على 
ّية  فّن صورًا  لنا  لترسم  اإليقاع،  أجسادهم  فحاورت  املوسيقى،  أنغام 
جميلة، وتصوّر لوحات إبداعّية راقصة معّبرة، بأداء راٍق – يصبو إلى 
يوحي   – الفرق «احملترفة»  بعض  وحّتى  املعهد  طّالب  إليه  يصل  أن 
ّية ودّقة وإتقان ومْهنّية وجتّدد، وُيظهر تناغًما وانسجاًما بني أعضاء  بِحرْف
فرقة «سلمى» االستعراضّية.. إذ افتتحت الفرقة األمسّية االستعراضّية 
على أنغام أغنّية «بكرا وبعُده» واختتمتها بدبكة إبداعّية على أنغام 

أغنّية «َعّلي الكوفّية» وسط تشجيع وتصفيق مئات احلاضرين.
يذكر أّن الفّنانة رنني بشارات قامت بعرافة احلفل، ومتّيزت بتقدمي مزج بني 
عابة والُفكاهة واِجلدّية. كما قّدمت خالل احلفل مقاطع كوميدّية ساخرة،  الدُّ
تطرّقت خاللها إلى أجواء املونديال، القت استحسان احلضور. كما برزت 
مواهب طّالب املسرح في معهد «سلمى»، واّلذي يشرف على تدريبهم 
الفّنان إلياس مطر، حيث «شاركوا» الفّنانة بشارات الّتقدمي بخّفة دم.

حلم الفّنانة فريال خشيبون يتحّقق؛ حيث بات املعهد ُعنواًنا، يجمع 
ا يتعّلم فيه أوالدنا محاكاة اآلخر  ـً ّي الّصغير والكبير. بات بيًتا عائل
الكالمّية.  واملشاّدات  بالعنف  ال  والّتعبير،  الرّاقي  والفّن  اجلسد  بلغة 
في  جتدها  قّلما  املعهد  في  الّسائدة  واألخوّية  االجتماعّية  فالعالقات 
مجتمعنا، وكأّن اجلميع عائلة واحدة كبيرة. حيث تؤّكد الفّنانة خشيبون 
حاضنة  حنون  أم  هي  بل  بارعة،  مدرّبة  أو  معّلمة  مجرّد  ليست  أّنها 

جلميع طّالب املعهد وطالباته.
وأعيد وأكرّر.. كم من الّضرورّي والهاّم والّسوّي وجود معهد كهذا في 
مجتمعنا، يجمع ضمن إطاره عدًدا كبيرًا من بناتنا وأبنائنا، يتعّلمون 
ّية منوّعة ُتدمج الرّقص واملوسيقى والّتمثيل والرّياضة،  فيه لغات فّن
في  الّتسّكع  بدل  أيًضا،  نفتقدها  اّلتي  االجتماعّية  العالقات  وفّن 
في  املعاهد  من  املزيد  نريد  نعم!  االنحراف..  إلى  واالجنراف  الّشوارع 
الّطرق  فإحدى  االستعراضّية؛  للفنون  «سلمى»  كمعهد  مجتمعنا، 

لتعرُّف الّشعوب واملجتمعات، تعرُّف فّنه.
إّن القلق اّلذي ساور بعض الّطالبات والّطّالب لدى اعتالئهم املسرح ألّول 
مرّة تبّدد.. فافتخار األهل بفلذات أكبادهم واستمتاع احلضور بالعرض 
وفرحة الّطالبات والّطّالب بنجاحهم وشهاداتهم، بّدل قلقهم فرًحا وزادهم 
أيادي  على  أشّد  الّنجاحات.  طريق  مواصلة  على  وإصرارًا  ّية  مسؤول
املعّلمات واملعّلمني في املعهد، وعلى رأسهم املدرّبة واملصّممة، ومخرجة 
هذا االحتفال، الفّنانة املتمّيزة واملتأّلقة واملتّجددة، دوًما، فريال خشيبون.
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ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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أحمر،  ذهبّي  وصيف  أخضر  فتّي  ربيع  بني  عام،  كّل  في  كما 
وّضاءة،  واحدة  إميانّية  شعلة  الكرملّي  الكبابير  حّي  يغدو  حيث 
والّسماحة  العزّة  شمس  َتؤُّز  الّنحل،  وعمل  والوّد  احلّب  وقودها 
والكرم والكرامة والّشرف؛ وهذا العام حتت ُعنوان: «إحياء حّب الّله 
عالية،  إنسانّية  أخوّية  روحانّية  أجواء  وفي  العاملني»،  قلوب  في 
الّتنظيمّية  مجالسها  جهود  وبتضافر  وبناتها،  أبنائها  وبتعاضد 
مجلس  األحمدّية،  خّدام  مجلس  األحمدّية،  أطفال  مجلس  كاّفة؛ 
جميًعا  ممّثلًة  الله؛  إماء  وجلنة  األحمدّية،  ناصرات  الله،  أنصار 
بهيئتها اإلدارّية الُعليا، وبحضرة أميرها، األستاذ الّشيخ محّمد 
األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  أقامت  عودة،  الّدين  صالح  شريف 
الكبابير  حّي  البالد،  في  مرَكزها  مقّر  وفي  املقّدسة،  الّديار  في 
العريق، على جبل الكرمل، بحيفا، جلستها الّسنوّية لهذا العام 
 26) اخلميس  من  متتالية؛  أّيام  ثالثة  مدار  على   ،(2014)
َحزيران الفائت) حّتى الّسبت (28 َحزيران الفائت)؛ بحضور أبناء 
مناطق  من  وفود  ومبشاركة  واخلارج،  الّداخل  ومن  احلّي  في  اجلماعة 
الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية واألردّن، ومن جنسّيات مختلفة؛ من 
بريطانيا، أملانيا، تركّيا، وغيرها؛ وعلى رأسهم وفي القلب منهم، 
حضرة مندوب املرَكز العاّم املوّقر، األستاذ الّداعية محّمد طاهر ندمي، 

اجلزيل االحترام.
جبل  على  األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  مرَكز  على  توافد  إذ  هذا 
أهلّية  جهات  ممّثلو  الّسنوّية،  جلستها  في  للمشاركة  الكرمل، 
ّية واجتماعّية  ورسمّية، وشخصّيات اعتبارّية؛ دينّية وأكادميّية وأدب
وسياسّية، وغيرها، من العرب واليهود، ومن املسلمني واملسيحّيني 
سّيدنا  جامع  وقاعات  باحات  عّجت  حيث  والَعلماّنيني،  والّدروز 
محمود و«مرَكز مسرور» في الكبابير، بجموع املشاركني في هذا 

اجلمع املبارك.
في مدار الّثالثة أّيام –  املختلفة –  وقد اشتملت فْقرات اجللسة 
على كلمات ترحيبّية وتعريفّية وتعارفّية، خطابات دينّية ودعوّية، 
ّية واجتماعّية، كما على حلقات حوارّية، معرِض كتب  وأخرى أدب
الفّعالّيات  من  وغيرها  واحلديث،  القدمي  في  اجلماعة  إلصدارات 

الوِجدانّية الّتربوّية الّتعليمّية الّتثقيفّية.
املجتمع  مبخاطبة  خاّص  يوم  األّيام  الّثالثّية  اجللسة  برناَمج  تخّلل 
من  بدًءا  الفائت)،  َحزيران   26 (اخلميس،  البالد  في  اليهودّي 
توّلى  ليًال؛  الّتاسعة  بالّساعة  وانتهاء  مساء  الّسادسة  الّساعة 
عرافته األستاذ موسى أسعد عودة؛ وقد تضّمن مراسم االستقبال 
أحمد  (الّشاّب  احلكيم  الّذكر  من  تالوة  الّضيافة،  واجب  وتقدمي 
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املكان،  وروح  باملكان  وتعريف  ترحيب  كلمة  شويكي)،  إبراهيم 
وإطاللة بباقة من كالم اإلمام إمام الكالم، املسيح املوعود واملهدّي 
ذلك  لتتلو  عودة)،  أسعد  موسى  (األستاذ  الّسالم  عليه  املعهود 
كلمة حضرة أمير اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الّديار املقّدسة، 
ومعرًّفا  ا  مرّحًب عودة،  الّدين  صالح  شريف  محّمد  الّشيخ  األستاذ 
ُيبّث – بعدها – شريط وثاقّي بالّلغة العبرّية عن إجنازات  وداعًيا؛ ل
ا  ـً وتربوّي ا  ـً ّي إنسان ا،  ـً ّي وعامل ا  ـً ّي محّل األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة 
ا. ثّم جاءت كلمات الّضيوف الكرام  ـً ا واجتماعّي ـً ّي ا ودين ـً وتعليمّي
من حاخامات ومرشدين دينّيني وَعلمانّيني وغيرهم من الّشخصّيات 
البارزة، معربني عن ما ُيكّنونه من عميق احترام ملعتقدات اجلماعة 
اإلسالمّية األحمدّية ونشاطها الرّّبانّي الرّحمانّي الرّحيمّي، في  كان 
من بينهم الّدكتور سهيل أسعد، نائب رئيس بلدّية حيفا؛ الّسّيد 
يعقوب سالمة، مدير قسم األديان غير اليهودّية في وزارة الّداخلّية؛ 
ّية في البالد؛  الّسّيد جالل خامتي، نائب سكرتير عاّم الّطائفة البهائ
كما  حيفا؛  في  احملافظ  الكنيس  َحبر  حيون،  دوڤ  الرّاب  حضرة 
الرّاب داڤيد أبو حتسيرا من ِمنطقة حيفا؛ واحملامي الّشاّب ألكس 
أيًضا،  اليوم،  هذا  في  ّمت  وقد  هذا  أبيب.  تّل  من  زرنوپولسكي، 
إطالق كتاب «حياة محّمد صّلى الله عليه وسّلم» مترَجًما إلى 
محمود  الّدين  بشير  ِمرزا  حضرة  تأليف  من  وهو  العبرّية،  الّلغة 
أحمد رضي الله عنه، املصلح املوعود واخلليفة الّثاني لإلمام املهدّي 
واملسيح املوعود عليه الّسالم. لتنتهي فّعالّيات هذا اليوم بدعاء 

جماعّي صامت.
وبعد  الفائت،  َحزيران   27 اجلُمعة،  الّتالي،  اليوم  عصر  وعند 
لهذه  الّثانية  الفْقرة  بدأت  جمًعا،  والعصر  اجلُمعة  صالتِي  تأدية 
اجللسة املباركة، وهي فْقرة اليوم الّتبشيرّي الّدعوّي اخلاّص مبخاطبة 
املجتمع العربّي بشكل عاّم، والِفَلسطينّي منه بشكل خاّص، في 
الّداخل، وفي مناطق الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية، وفي الّشتات، 
القرآن  من  عطرة  بتالوة  ثّم  األحمدّية،  لواء  رفع  مبراسم  بدًءا  وذلك، 
اإلمام  نظم  من  قصيدة  تلتها  خّطاب)،  فايز  راشد  (احلاّج  الكرمي 
ثّم  املالكّي)،  أمين  (األستاذ  الّسالم  عليه  املوعود  واملسيح  املهدّي 
كلمة ترحيب وتعريف مبعتقدات اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية، تالها 
محّمد  الّشيخ  األستاذ  املقّدسة،  الّديار  في  اجلماعة  أمير  حضرة 
شريف صالح الّدين عودة؛ ثّم جاءت هناك قصيدة من نظم وإلقاء 
األستاذ موسى أسعد عودة، تاله األستاذ احلاّج فالح الّدين محّمد 
عليه  الله  صّلى   – محّمد  سّيدنا  بتعاليم  خاّصة  بكلمة  عودة 
في مواجهة الّظروف الرّاهنة؛ وجاء بعده بقصيدة األستاذ  وسّلم – 
املوّقر،  العاّم  املرَكز  مندوب  حضرة  كلمة  كانت  ثّم  عّساف؛  نبيل 
األستاذ الّداعية محّمد طاهر ندمي، متحّدًثا عن دور املسيح املوعود 
في إحياء حّب الله سبحانه وتعالى. لُيعرض  عليه الّسالم –   –

اجلماعة  إجنازات  عن  ّية  العرب بالّلغة  وثائقّي  شريط   – بعدها   –
ا  ـً ا وتعليمّي ـً ا وتربوّي ـً ّي ا، إنسان ـً ّي ا وعامل ـً ّي اإلسالمّية األحمدّية محّل
ا؛ تلت ذلك كلمة للّسّيد حافظ نزّال من قباطية  ـً ا واجتماعّي ـً ّي ودين
قضاء جنني، متحّدًثا عن تأثير البيعة (بيعة اإلمام واالنضمام إلى 
كلمات  جاءت  ثّم  املؤمن.  حياة  في  األحمدّية)  اإلسالمّية  اجلماعة 
الّضيوف الكرام، ليتحّدث األستاذ املرّبي حّنا أمني أبو حّنا وُيتحف 
احلفل واالحتفال بكلمة رفيعة وقصيدة رشيقة تركتا بالغ األثر لدى 
احلاضرين. كما حتّدث األستاذ احملامي علي مصطفى رافع، ُمثنًيا 
ومهّنًئا وشاكرًا. واخُتتمت هذه الفْقرة بدعاء جماعّي صامت، ليلتئم 
على مائدة الَعشاء، ثّم اجتمعوا ألداء صالتِي  بعدها –  اجلمع – 

املغرب والِعشاء.
بدأت  الفائت،  َحزيران   28 الّسبت،  الّتالي،  اليوم  صبيحة  وفي 
املباركة،  اجللسة  هذه  فقرات  من  واألخيرة  الّثالثة  الفْقرة  فّعالّيات 
ّي من أبناء اجلماعة في احلّي وخارجه،  بيوم خاّص باملجتمع احملّل
خالل  من  أبنائها،  وأحوال  اجلماعة  أحوال  على  الوقوف  ّمت  حيث 
العالقة  إنشاء  إلى  الرّامية  البانية،  الّدعوّية  الرّّبانّية  مسيرتها 
ليبدأ  خلقه.  وجميع   – تعالى   – الله  بني  وتوطيدها  احلّقة  احلّية 
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شنبور)،  فرج  علي  احلكيم (األخ  الّذكر  من  عطرة  بتالوة  االجتماع 
تلتها قصيدة من نظم اإلمام املهدّي واملسيح املوعود عليه الّسالم 
املبّشر  حلضرة  الكلمة  كانت  ثّم  محمود)،  طلعت  محمود  (األخ 
الّدين  شمس  األستاذ  املقّدسة،  الّديار  في  األحمدّي  اإلسالمّي 
ماالباري، متحّدًثا عن مكانة اخلالفة في قلوب األحمدّيني؛ ليتقّدم 
الفرد  واجبات  عن  بكلمة  عودة  عمر  ُمعاذ  األستاذ   – بعده   –
األحمدّي في تقّدم اجلماعة (اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية). هذا وقد 
أحتف احلاضرين – بعد ذلك – الوفد املشارك من بريطانيا، بقصيدة 
جماعّية بالّلغة األردّية في تبجيل رّب العزّة سبحانه وتعالى، هي 
أحمد  محمود  الّدين  بشير  ِمرزا  حضرة  املوعود،  املصلح  نظم  من 
رضي الله عنه، اخلليفة الّثاني لإلمام املهدّي واملسيح املوعود عليه 
تاله  الّصيام؛  فلسفة  عن  فؤاد  مّناع  األستاذ  حتّدث  ثّم  الّسالم. 
حضرة مندوب املرَكز العاّم املوّقر، األستاذ الّداعية محّمد طاهر ندمي، 
بكلمته اخلاّصة لهذه الفْقرة. ثّم جاءت كلمات الّضيوف الكرام من 
أبناء اجلماعة في خارج البالد، معربني عن بالغ سعادتهم وعظيم 

تأّثرهم مبا شاهدوه وسمعوه والقوه، ضيوًفا ومشاركني.
أبناء  على  تقدير  شهادات  توزيع  الفْقرة  هذه  تضّمنت  وقد  هذا 
واملعاهد  ّيات  والكّل اجلامعات  في  الّدارسني  الّطلبة  من  اجلماعة 
األكادميّية في البالد واخلارج؛ وتوزيع كؤوس وميداليات على من 
حّقق من أبنائها إجنازات رياضّية محمودة في إطار دورة كرة قدم، 
كان قد نّظمها، مؤّخرًا، األخ املقرئ واملنشد الّصاعد، محمود طلعت 
محمود. علًما أّن اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الّديار املقّدسة 
– وفي إطار نشاطاتها املتشّعبة املستدمية واملستدامة، بإذن الله –  
كانت قد نّظمت – في موعد سابق – دورة مسابقة ألطفالها في 
ختم القرآن الكرمي، بإرشاد وإشراف كلٍّ من حضرة املبّشر اإلسالمّي 
األحمدّي في الّديار املقّدسة، األستاذ شمس الّدين ماالباري، واملرّبي 
ّية  احتفال أيًضا،  حينها،  ُعقدت،  حيث  عّساف؛  فتحي  سامي 
خاّصة لتكرمي ختمة القرآن الكرمي من أطفالها الكرام هؤالء. كما 

ّمت – بشكل خاّص – في هذه الفْقرة االختتامّية من جلسة اجلماعة 
اإلسالمّية األحمدّية في الّديار املقّدسة لهذا العام، تكرمي وتوسيم 
ابن اجلماعة وحّي الكبابير البارّ، الّطبيب البارز، الپروفسور ماجد 
في  ومشرّفة  الفتة  إجنازات  من  باًعا،  ِت يحّققه،  ملا  عودة،  محّمد 
العلمّي  بحثه  مستوى  في  ا،  ـً ّي وعامل ا  ـً ّي محّل تخّصصه،  مجال 
وتدريسه األكادميّي وعمله كطبيب ورئيس قسم. ثّم كانت الكلمة 
الّديار  في  األحمدّية  اإلسالمّية  اجلماعة  أمير  حلضرة  اخلتامّية 
املقّدسة، األستاذ الّشيخ محّمد شريف صالح الّدين عودة، وبعدها 
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دعاء جماعّي صامت، فصالة الّظهر والعصر جمَع تبكير، ثّم تناول 
للجماعة  الّسنوّية  اجللسة  فّعالّيات  بذلك  لتنتهي  الغداء.  وجبة 

اإلسالمّية األحمدّية في الّديار املقّدسة لهذا العام.
وقد كانت اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الكبابير – بفضل الّله 
– قد أمتّت كامل ترتيباتها إلجناح فّعالّيات هذه اجللسة املباركة، 
ومأكلهم  مببيتهم  متاًما،  تكّفلت،  حيث  ضيوفها،  وفود  واستقبال 
ومشربهم ورحالتهم وتوفير الّترجمة الفورّية والّتحريرّية لهم، على 
مدار أّيام اجللسة الّثالثة، قبلها وبعدها؛ وذلك من خالل دائرتني 
رئيستني اضطلعتا بهذه املهاّم اجلسام، أوالهما فكرّية، برئاسة األستاذ 
ُمعاذ عمر عودة، سكرتير عاّم اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الّديار 
عودة. الكرمي  عبد  بالل  األخ  برئاسة  إدارّية،  وثانيتهما  املقّدسة، 

هذا وقد شهد هذا احلدث الّسنوّي الّالفت املهيب تغطية إعالمّية 
الُتقط  كما  ّية.  ومرئ ومسموعة  مقروءة  وعاملّية،  ّية  محّل واسعة، 
بعدسات فريق الّتلفزيون اإلسالمّي األحمدّي في الّديار املقّدسة، حتت 
ُيبّث – في مواعيد  إشراف املخرج املبدع الّشاّب، أكرم صبحي عودة، ل
.(MTA) ّية اإلسالمّية األحمدّية العاملّية الحقة – عبر شاشة الفضائ

كما ارتأت الهيئة اإلدارّية للجماعة اإلسالمّية األحمدّية في الّديار 
املقّدسة، وعلى رأسها حضرة أميرها، األستاذ الّشيخ محّمد شريف 
حافّية  صالح الّدين عودة، أن تتقّدم – من خالل هذه الّتغطية الِصّ
املقروءة، أيًضا – إلى أبنائها وبناتها كاّفة، بخالص آيات الّشكر 
والفخر واالعتزاز والّتقدير؛ على ما قّدموه من مساهمات وبذلوه من 
تضحيات جليلة مباركة – وعلى كّل مستوًى – في سبيل إجناح 

هذا احلدث الّسنوّي الفريد على كّل صعيد.
ملزيد من األخبار والّصور ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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קבוצה 1
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*åUHO�ò q�«d ≠ «يكمن سّر الّسعادة في إسعاد اآلخرين».. هذا هو 

الّشعار اّلذي تبّنته مدرسة «الكرمة»؛ حيث نصبت أمام عينيها هدًفا، 
وهو غرس روح احملّبة والعطاء في نفوس طّالبها، ألّنها تؤمن بأّن العطاء 

ال يقل أهمّية عن رسالة الّتعليم.
فقد جنح طّالب مدرسة «الكرمة»، مؤّخرًا، بجمع مبلغ من التبرّعات، 
خّصصوه ملرَكز اإلعاقات الّسمعّية، ولذوي االحتياجات اخلاّصة وجمعّية 
مكافحة الّسرطان؛ هادفني أن يتحّول هذا العمل منهًجا ثابًتا ومتكرّرًا 

على مدار الّسنوات املقبلة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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الدراسّية،  الّسنة  نهاية  مع   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مؤّخرًا،  الدميقراطّيات،  الّنساء  حركة  حضانة  أقامت 
ا  ـً عدًدا من الفّعالّيات املتنوّعة، شملت عيًدا جماعّي

ألطفال احلضانة مع «أميرة األطفال» مرلني دعبول.
مع  معهم  وتفاعلوا  أطفالهم  األهالي  شارك  وقد 
القت  شائقة،  فّعالّيات  ُقّدمت  حيث  البرناَمج، 
إعجاب وتفاعل األطفال وأهاليهم مع املرّبيات، وفي 

اخلتام ّمت توزيع الهدايا على األطفال وتقدمي ضيافة 
خفيفة على احلضور.

األهالي  الّصلح  وفيقة  احلضانة  مديرة  وشكرت  هذا 
األطفال  جلميع  يًة  متمّن ودعمهم،  مشاركتهم  على 

عطلة آمنة وممتعة.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

أمس  مساء  استقبل،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

شهر  عّباس،  اجلماهيرّي  املرَكز  اخلميس، 
رمضان املبارك، بحفلة ممّيزة ألطفال وأبناء احلّي  

اجلمباز  لفرقة  خاص  عرض  تخّللها  ولّشبيبة، 
بدران  رشا  املدرّبة  بإرشاد  حيفا»،  «فراشات 
ممّيز،  سحرّي  عرض  احلفل  تخّلل  كما  حجير؛ 
وعرض ممتع لفوزي وموزي وتوتي، كما تضّمن 
والفّعالّيات  ارة  الّسّ املفاجآت  من  العديد  احلفل 

املمّيزة اّلتي القت استحسان احلضور.
وبهذا يكون مرَكز عّباس اجلماهيرّي قد اختتم 
املرَكز  يعلن  املناسبة  وبهذه  الّسنوّية،  اته  ّي فّعال

وز. اته الّصيفّية لشهر متّ ّي عن بدء فّعال
ويتقّدم مدير املرَكز بّسام ريّناوي، بهذه املناسبة، 
هو وطاقم املرَكز بأّحر الّتهاني للجميع ملناسبه 

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

موقع  ادخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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الّشاعر  األمسّية  ضيف  وكان  فوراني،  خلود  قرأتها 
علي مواسي. 

رشدي  الّشاعر  األمسّية  عريف  كلمة  في  جاء  وقد 
املاضي: «حيفا أربعة وجوٍه في الكاميرا، ألّن روضة 

ُتصرُّ أّنها عروٌس ُمحّجلة، حتتضُن كّل اجلهات.
حالة  دائمة،  عشق  حالُة  وروضة  وحيفا  «الكاميرا 
بُصور  الّشمس  عني  ِمن  وُتطّل  الوقت،  نافذَة  َتشّق 
يًة من األرق، ُترّمم حقيقًة ملدينة، حني  حكاياتها، خال

ٌة ُيراوُدها الّسفر.  تراها حقيب
«روضة ُترفرف على ندى عشِب اخلليج الذائع، ُترفرف 
بّلُل ملًال مأل مناديَل  نورسًة قذفْت بها زُرقَة البحر، ُت
االنتظار، ُترّتق ثوَب الرّصيِف، وُتعّمد خطى األمواج 
يِل،  الّل وجَه  متسُح  آتيًة،  البعيِد  ِمن  لقوارَب  طريًقا 
وُتهّيُئ األقفاَل لشتلة َمفاتيح، يحملها حنُني نحاس 

احلكاية.
«سلَمْت مييُنك يا مجنونة حيفا، فحيفا يا روضة بال 
شعرِ، بال غناء، بال رسم، بال رقص، وبال كاميرا، هي 
مدينة حجرّية جامدة، ُمخيفة كوحٍش، وَمطرُها وحشّي.

عطَر  الفجر  تنّفس  مع  الفجِر  ابتسامُة  «تصُلني 
على  وأنهُض  الّنومَ،  صديقي  أشيُع  حيفا،  الّطرحِة 
الّضامرة  الّلغة  ُعجمَة  أفكُّ  الّساعة،  انتفاضة  رنِني 
من برد الّصباح، وأمشي حامًال نسيم القصيدة، كي 
ُر قرَب موجة ُيراقُصها اإللُه، ترُشُّ  أطرد ُعزلتي، أعُب
على وجه الّطريق غبارًا ُمقّدًسا، مشى عليِه جبريُل 
التقيُّ مع حيفا املكان وروضة، أحمُلُهما إلى مقهاَي 
صباًحا جديًدا وفنجاَن قهوة، ترُمُقني عُني الكاميرا، 
شوارَع،  وُجوًها،  اسًما،  ُصورًا،  ُمفردات،  ألقرأها 

 Ü ¹UMſ è{Ë— «d O U~ Ð ”Ëd F « UH O Š

’U� q�«d*

أمسّية  ُعنوان  هو  ق»  معتَّ جماٌل  صورًا  «حيفا 
نّظمها نادي حيفا الّثقافي، الّتابع للمجلس املّلي 
العروس  حليفا  بصور  جتّلت  الوطنّي،  األرثوذكسّي 
بعدسة روضة غنامي. حيث جاءت األمسّية اخلاّصة، 
مبتكرة وجديدة وخرجت عن تكرار املألوف والعادي 
غنامي  توّثق  إذ  الفوتوچرافّي،  الّتصوير  مجال  في 

حكايتها وترويها لنا من خالل عدستها. 
لصورها  شرائح  عرض  غنامي  روضة  استهّلت 
نومها»  من  تنهض  «حيفا  بشريحة  الفوتوچرافّية 
مبصاحبة أغنّية للفّنانة شادية بُعنوان: «قولوا لعني 
الّشمس ما حتماشي». كما صاحبت شرائح الّصور 
األغنّيات  من  عدًدا  غنامي  وأخرجتها  أعّدتها  اّلتي 
للسّيدة أم كلثوم من موسيقى وأحلان خالدة، تذّكرنا 
بكّل ما هو جميل وأصيل بأغنّية «القلب يعشق 

كّل جميل».
هذا وحملت بقّية الّشرائح أسماء مختلفة، كـ:«أماكن 
البياض»،  عتمة  في  «حيفا  املدينة»،  في  ُمعتَمة 
قصص  لها  املدينة  «ُشرفات  تفرح»،  أن  حليفا  «آن 
«خرجوا  واحلاضر»،  املاضي  بني  «حيفا  خاّصة»، 
اجلرمية»،  بداية  آخر..  إشعار  إلى  راحلني  امليناء  إلى 
«َمتحفة الّناس»، «حياة الرّيف في املدينة»، «أزّقة 

املدينة»، «حيفا ُتعّد نفسها للّنوم»، وغيرها..
املرّبي  عرافتها  تولى  اّلتي  األمسّية  في  وشارك 
قصائد  كتبوا  شعراء  ثالثة  املاضي،  رشدي  الّشاعر 
خاّصة ُمستوحاة من صور غنامي، وهم: أسامة حلبي، 
حنان جريس خوري، وأنور سابا اّلذي كتب قصيدة  

جراح منثورة في احلّيز واملشهد العام.. ألّنها دار 
والغزو  االحتالل  محاوالت  رغم  ّية،  العرب للّثقافة 

الفكرّي.. باختصار ألّنها أم الغرباء، مثلي أنا.
«لم أدرك أّن مخزوني الّذاتي هو مخزون ذوات أخريات، 
لم أدرك أّن حلظة ُصنعي ملشهد ما هي مبثابة مشاهد 
تكّحل عيوًنا تعاني االغتراب القسرّي عن الوطن، 
عيوًنا عطشى ملداعبة بصرّية تروي ظمُأها منذ سّتني 

عاًما وأكثر.
بًة  «يتعامل معي اآلخرون على أّنني فتاة تسعى دائ

لصيانة الّتراث واحلفاظ عليه..  
«عزيزاتي وأحّبائي.. حاولُت من خالل هذه الّشرائح أن 
ّية. ومشاهَد توّثُق جرح  أنقل حلظات تاريخّية انتقائ
الّنكبة. الّنكبة اّلتي يجب أن ُنتبعها برديفها الّتوأم 
ومنها  واالغتياالت،  الّتصفية  العرقّي»،  «الّتطهير 
اغتيال مدينة حيفا وجتريدها من معاملها الّثقافّية.  
«عندما ازوُر شارع العراق اّلذي صار اسمه بقدرة قادر 
أو  الّلد  شارع  أو  چاليوت»)،  («كيبوتس   48 عام 
حّتى شارع خالد بن الوليد («يحائيل») في البلدة 
واضحة  َةِ  الّنكب آثاِر  أطالُل  أمامي  تنتصُب  الّتحتا، 
في األحياء والبيوت املنسدة بالّطني والفقر واإلهمال. 
واألصيلة  واألصلّية  األصل  حيفا  العروس  «أهل 
ِة  وليست بالهجينة احلدائق املعّلقة  مبعاملها احلقيقّي
الكرمل  وحارات  وشوارع  األملانّي  واحلّي  للبهائّيني 

احلديثة اّلتي حتاول تبييض املدينة وجهها. 
«كيف يكون ذلك؟ وهي اجلرائم الّسوداء اّلتي تنخَر 
جسَد كّل حّي وحّي.. سأترك لهم «حيفاهم» وأبقى 

معي «حيفاَي».».
ُمزركشة  غنامي  روضة  بعدسة  حيفا  صور  فجاءت 
واملساء  للّصباح  نفَسها  ُتِعدُّ  ُمجّملة  باأللوان، 
حياًء؟  الرّيِف  حياة  تذوب  بجنباتها  أكأّمنا  والّليل، 
َر هذا الّشجر  لكن، من ُيْنِصف الزّيتون، والّصبر، وُعْم

العتيق والعربّي الِفَلسطينّي؟
ما غفلْت نباهُة عدسِة روضة عن التقاط ُصور الرّيف 
القائم في حيفا، فهناَك بني البيوت العتيقة بقعة 
ترعى  سجّيتها  وعلى  عفوّيتها،  بكامل  منسّية 
حيوانات وجتول طيور داجنة بني ُأَسر ترعاها، وهناك 
وهناك  وهناك  القدميِة،  بالّطريقة  اخلبَز  ُتِعّد  مخابُز 
الذكريات  وفسيفساء  البياض  عتمة  وبني  وهناك.. 
وبكامل  يخبو،  ال  بكبرياٍء  حيفا  ُتطّل  املنحوتة، 
جالِلها ودالِلها تشمُخ وتتأّنق،  وبلفتاِتها تستقطُب 
إليها  فتهفو  األنظارَ،  ُتغري  كأمنا  وجتذبها،  األرواح 
بحنني دامع.. أما آن حليفا العروُس أن تضحَك؟ أما 

آن حليفا األنثى أن تفرح؟ 
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:
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روضة  تِعبًة.  َمنهوكًة  امليناء  قّداَم  وحانًة  أرصفًة، 
تسرُُد مسافَة املدينِة دهشًة صهباَء، وحكايًة تتساقُط 
َيِجدُّ  هجني،  صيٍف  دهشة  تُهّش  حقيقًة،  ًة  حقيقّي
ّر زيارًة عابرًة. كي َيحمَل حيفا غيمًة، ُيريُدها أن َمتُ

متوُج في داخلي رؤوُس الكلمات، تتناضُح، تتضافرُ، 
من  قليًال  ولو  أفّسر  كي  وتتوالد،  تتقاتل  تتقاطرُ، 

ُمفردات القصيدة، أكتُب عّني ما ال أعلُم. 
على  جنلُس  مكاِننا،  في  غريَبْني  لسنا  وروضة  «أنا 
ُيغّلُفها  قعقعٌة  الّشوارع  في  املقهى،  في  مقَعَدْينا 
املُقّنعَة  والوجوَه  املَشهَد  ُنراقُب  الّضباب،  غموُض 
قهوٍة،  بفنجاِن  الّنادلة  ناتاشا  تأتي  القلق،  بألوان 
تقشعّر  تفّضل.  «روشادي»  تناديني:  وبلكنتها 
روضة وتنتفُض، ِمسكٌني اسُمَك، تكّسر على لساِن 
ا، اسًما غريَب الوجِه ال  ـً الغريبة، حّتى صار اسًما برّّي
ا في نافورِة هذا  ُيشبُهَك، فأرفُع صوتي ُجرًحا شاحًب
ا هو أنا؟ ثّم أعوُد وأنظُر إلّي، ألراني  ـً الزّمن، أأنا حّق
يوم  كّل  وفي  أعرُفني،  روضة  يا  أنا  وضوًحا.  أكثر 
أرّدُدني أمامي، كي حتفَظني الغريبُة اسًما صحيًحا، 
اسًما ليَس ُمبعثرًا، ودوَن لكنٍة ُتشوُّهني. نعم، كي 
ا  ـً ّي عرب اسًما  رشدي  احلروف،  ُمرَّممَ  اسًما  حتفَظني 

أليَف الوجِه واليد والّلسان».
وجاء في كلمة «عروس األمسّية» روضة غنامي، عن 

األمسّية اخلاّصة:
داخلي،  تتّضوع  اّلتي  أحاسيسي  حتكي  «صوري 
خفقات تعّبر عن الرّوحانّيات الّساكنة في أعماقي. 
من  عابرة  حلظات  الّذاكرة   صفحة  على  ُتسّجل 
املاضي،  من  ُممتّدة  حلظات  ُتسّجل  أحياًنا  الزّمن.. 

وأحياًنا من احلاضر. 
«صوري عبارة عن امتداد حلياتي منذ ثالث سنوات 
ا. وكأّنني اعتدت  ـً ونّيف، اُصوّر حيفا من خاللها يومّي
عروس  وهي  ال؟  كيف  صباح..  ُكّل  تقبيلها  على 
البحر وِفَلسطني، كيف ال؟! وهي جميل اجلميالت. 
«روضة»  وليس  «رياض»  أكون  أن  لي  ُقّدر  فلو 
لطلبَت يدها من سندها حارسها األمني جبل الكرمل. 
سكنتها  روحي  املدينة،  هذه  مع  بدأت  عشق  «قّصة 
اّحتدا  حّتى  أخرى  مدينة  سكن  وجسدي  زمن،  منذ 
هنا.. ولن أكون ُمغالية إذا بحُت أّن عشقي لها بدأ 

منذ سقطُت نطفًة في رحِم أّمي.
حتب  روح  كّل  إليه  يجذب  سحر  املدينة  هذه  «في 

اجلمال.. ملاذا حيفا؟
ألّنها  وبحر..  جبل  من  اخلّالبة  الّطبيعة  جتمع  ألّنها 
جتمع  ألّنها  وشجر..  وبشر  حجر  من  الّتاريخ  جتمع 
الّذاكرة ذاكرة شعب.. شعب ما زال ينام ويصحو على 
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتتضن البلدة الّتحتا في مدينة حيفا، مساء 

كّل خميس، نشاطات فنّية عديدة ومتنوّعة، حتت ُعنوان «اخلميس 
في البلدة الّتحتا - نكتشف البلدة الّتحتا مساء كّل خميس».

املشاركني  من  املئات  تستقطب  اّلتي  الفنّية  الفّعالّيات  وتشمل 
ّية،  من مختلف األجيال واألطياف على عروض راقصة وأخرى غنائ

ورشات رسم، معارض فنّية وأكشاك لألشغال اليدوّية.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:  
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*åUHO�ò q�«d ≠ عّممت احملكمة في مدينة حيفا بياًنا على 

وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخًة عنه، جاء 
فيه: "حكمت احملكمة املرَكزّية في مدينة حيفا على مّتهم عربّي 
شهرًا   66 الفعلي  بالّسجن   1994 عام  مواليد  من  حيفاوّي، 
الّتنفيذ،  وقف  مع  شهرًا  و12  العام -  ونصف  أعوام  خمسة   –

شريطة أّال يقدم املّتهم على أّي مخالفة تتعّلق باملمتلكات خالل 
باإلضافة  الّسجن.  من  حتريره  لدى  تبدأ  اّلتي  الّثالث  الّسنوات 
إلى تعويض كّل َمجني عليها مببلغ 1000 شيكل". وأّكد بيان 
احملكمة بأّن املّتهم ديَن مبخالفات تتعّلق بسرقة حقائب سّيدات 

ومحتوياتها.
ملزيد من األخبار والّصور، ادخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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حيفا.. عادت إلى نفسها من نفسها في الفترة األخيرة.. حيفا 
نفضت عن نفسها بنفسها غبار الّنسيان والّتشويه والّتزوير.. 
حيفا استعادت تاريخها املسلوب وأعادت أسماَءها األصيلة إلى 
مجيد  تاريخ  على  الّشاهدة  بصورها  ازدانت  حيفا..  خارطتها، 
يكّلله  مبستقبل  املتفائلة  لكّنها  مهّمش،  وواقع  أليمة  ونكبة 
وحتتفي  حتتفل  ّية  العرب الّثقافة  مرَكز  حيفا..  املشروع،  الفرح 
بالكّتاب اّلذين كرّموها بعدما أكرمتهم.. حيفا حتتضن روافد 
واّلتي  والّتالل،  الوديان  وراء  ما  إلى  اجلبال  أعالي  من  الّثقافة 
واجلمال..  والّسحر  والعطاء  باإللهام  الزّاخر  بحرها  في  تصّب 
ّية  عرب حلضارة  وعنوان  وصورة،  وكتاب  خلريطة  عنوان  حيفا 
وتبديل  تشويهها  إلى  واخلبث  الّشر  أيدي  عملت  إنسانّية، 
معاملها وإخفاء آثارها، لكن ما استطاعت اغتيال تأثيرها.. ها 
هي حيفا تنتفض وتنفض عن كرملها وساحلها غبار الّنسيان 
والّتعتيم والّتشويه.. بعدسات وكلمات ورسومات أبنائها اّلذين 
وأحالمهم  إلهامهم  وربة  الّدافئ  للحضن  األوفياء  تلدهم،  لم 
ووادي  الّصليب  وادي  في  العتيقة  البيوت  حيفا  وإبداعاتهم.. 
الّنسناس واحلليصة واحملّطة، تعلن أّن البقاء يولد احلياة اجلديدة 
اّلتي تلوح تباشيرها خلف أمواج البحر، وبعيد الّشمس الّنائمة 
في حضن الكرمل، ومن عصير النباتات املعشوشبة بني حجارة 
وتراب  العتيقة  أسواقها  رائحة  ومن  ائها..  أحّب املنتظرة  البيوت 

مالعبها املندثرة وشوارعها الضّيقة.
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حيفا املتوّجة بحرف الفاء، واّلتي جتمع مثّقفني عرًبا من مختلف 
ا  ـً املنابت واجلذور، حتوّلوا إلى أعالم في كنفها ثقافًيا واجتماعّي
وميادينها  حاراتها  في  جتمعهم  أيًضا،  ا  ـً وسياسّي ا  ـً وتربوّي
وقاعاتها، رغم تشّتتهم بني قيس ومين أو قومي وأممّي أو كرملّي 

وساحلّي. 
جمعت، ورّمبا مبصادفة، تأتي خيرًا أكبر من ألف ميعاد مسّبق. 
جمعت في األسبوع األخير معها في حرف الفاء مثّقفني اثنني 
االسم  يفتتح  واالجتماعّية،  السياسّية  احلياة  في  فاعلني 
الشخصّي لكّل منهما حرف الفاء (وإن كان أحدهما يتوّج الفاء 
الذاتية  للّسيرة  كتابني  في  وجمعتهما  أيًضا)،  عائلته  اسم 
كانت املدينة القاسم املشترك لهما، وكان أوان اإلصدار واالحتفاء 
بصدورهما، بل كان لون الغالف مشترًكا.. فهل كّل ذلك يحمل 

سرًا من أسرار مصادفات حيفا؟!
إّنهما األديب واملرّبي والّناشط السياسّي فتحي فورانّي، والّناشط 
إلى  وصال  وأن  سبق  الّلذان  عّبود،  فهد  واالجتماعّي  السياسّي 
عضوّية بلدّية حيفا ممّثلني حلزبني يسارّيني، متّسك األّول به وما 
ا  ـً ا وبقي سياسّي ـً ّي زال، والّثاني أصابته خيبة األمل فابتعد حزب
ا. األّول قادته األقدار ألن يتحّول إلى مربٍّ ومدرّس للغة  ـً ّي مبدئ
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الكلّية  في  العبادة،  حّد  إلى  يعشقها  اّلتي  وآدابها  ّية  العرب
ّية األرثوذكسّية، اّلتي جمعت طّالبها من مختلف األطراف  العرب
واملناطق وصهرتهم في تربيتها القومّية. والّثاني نشأ في بيت 
س فاعتمد واكتوى بنار الّسياسة إلى حّد اإلرهاق، بعدما  ُمسيَّ
بشرى  أّي  يحمل  ال  يائًسا  وخرج  األعماق،  حّتى  فيها  غرق 

تقضي بالّتعايش املشترك املزّيف. 
األستاذ فتحي جاء من الّنصرة واستقّر في حيفا، وأطلق على 
ّية جميلة ومحبوكة من قبل معّلم  بة بلغة أدب سيرته الذاتية املقولَ
من  فجاء  عّبود  فهد  أّما  مدينتني».  فيها، عنوان «بني  ومبدع 
البقيعة اجلليلّية إلى حيفا الّساحلّية، وجعل سيرته «محّطات 
من  محّطات  عن  عبارة  فعًال  كتابه  وكان  واملدينة»،  القرية  بني 
في  العريضة  الطويلة  مسيرته  من  واملختارة  املنتقاة  الذكريات 
احلياة. املدينة إذا كانت القاسم املشترك بني كتابيهما كما كانت 

القاسم املشترك اّلذي حملهما في أهّم سنوات عمريهما.
ووفاء  بحّب  ا  ـً حّب بادلوها  اّلذين  األوفياء  بأبنائها  حليفا  هنيًئا 
بوفاء، وهنيًئا للعلمني فهد وفتحي بتاريخهما الّناصع والغني.. 

وهنيًئا لنا مبا اكتسبناه وتغّذيناه من سيرتيهما. 
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فاجأتنا باألغنّية املرافقة لصور حيفا، ما أن أطّلت الّصورة األولى 
تصاحبها املوسيقى، توّقعت أن تكون موسيقى الرّحابنة وصوت 
فيروز معها.. هكذا اعتدنا في مثل هذه املواقف، لكن روضة 
غنامي فاجأتنا باختيارها ألغنّية مصرية عذبة، لفّنانة رومانسّية 
جميلة تعيش في أجزاء من أفئدة ذكرياتنا الفنّية، إّنها شادية 
اّلتي  الّصور  بني  روضة  الَءمت  حيث  الّساحر،  احلنون  بصوتها 
ملدينة  صور  وهي  نومها،  من  تنهض  حيفا  عنوان  أوًّال  حملت 
تنشد  وهي  العذب  شادية  صوت  يرافقها  الّصباح،  في  حيفا 
«قولوا لعني الّشمس ما حتماشي.. ألحسن حبيب القلب صابح 
والّصورة  والغناء  املوسيقى  بني  الّتناغم  هذا  أروع  ما  ماشي» 

ألحياء وبيوت وبحر حيفا في الّصباح. 
قبل  بجمالها  الّساحرة  حيفا  في  حّلت  اّلتي  غنامي  روضة 
لتستقّر  املثّلث  في  ّية  الغرب باقة  بلدتها  تركت  سنوات،  ثالث 
دهشتها  شّدة  ومن  األّول..  الّلقاء  من  أحّبتها  اّلتي  حيفا  في 
تلتقط  وأخذت  اخلاّصة  تصوريها  آلة  حملت  بحيفا  وإعجابها 
ببعضها  أمتعتنا  وكما  اجلميلة،  حيفا  وجوانب  لزوايا  الّصور 
لديها  الفكرة  تطوّرت  ذلك  وبعد  االجتماعّية.  صفحتها  على 
وأحيائها  ومعاملها  حليفا  الّسائحني  نظرة  صدمتها  بعدما 
ّية، فانتحت تلتقط الّصور حليفا األخرى، املهّمشة، املهملة  العرب
واملُتعبة، وعرضتها أمام أعيننا في أمسّية حملت عنواًنا ظريًفا 
«حيفا العروس - حيفا صور جمال معّتق». وجمعت روضة في 
أمسيتها تلك معظم عّشاق حيفا، وتسابق الّشعراء إلى إلقاء 
قصائدهم املتّيمة بحيفا من الّشاعر رشدي املاضي، اّلذي توّلى 

عرافة األمسّية وأبدع في التغّني بروضة وحيفا مًعا، فالّشاعر 
أسامة حلبي املتأّثر بزيارته حليفا بعد غياب سنوات طويلة، إلى 
انفعاالته  تعكس  رائعة  بقصيدة  مواسي  علي  الواعد  الّشاعر 
إلى  اليومّية،  حياتها  تفاصيل  في  املتناقضة  للمدينة  ورؤيته 
الّشاعرة الّشابة حنان جريس خوري بتحّديها للمسّلمات. وقلت 
في سرّي يجدر بنا أن نطلق على هذه األمسّية عنواًنا إضافًيا 

«ملتقى عّشاق حيفا».
«امليدان»  مسرح  في  ُعقد  أن  أّيام  بثالثة  املعرض  هذا  وسبق 
ّية» من إعداد الباحث الّدكتور  حفَل اطالق «خارطة حيفا العرب
جوني منصور، وبرعاية جمعّية الّتطوير االجتماعّي، اّلتي تدأب 
على حماية الّذاكرة الّتاريخّية ودفع الواقع نحو مستقبل أجمل 
ّية. عمل آخر جمع عدًدا كبيرًا من أبناء حيفا  ألحياء حيفا العرب
ومحّبيها ومريديها اّلذين جاءوا ليشهدوا ميالد «خارطة حيفا 
ّية» على أمل أن يشهدوا ميالًدا جديًدا حليفا اّلتي تعّشش  العرب
تعود ولو لليلة  في ذاكرتهم اّلتي ال متوت، واّلتي يتمّنون أن 
واحدة. الدكتور جوني منصور اّلذي ال يكّف عن البحث والّتنقيب 
واحلفر عميًقا في منجم حيفا، وكّل مرّة يعثر على مجوهرات 
والّتزوير،  والّتجاهل  الزّمان  عوامل  عنها  ينفض  جديدة،  ودرر 
ويقّدمها لنا بقالب مجّدد يحفظ عبق الّتاريخ والّتراث األصيل. 
ّية، ويحظى محّبو حيفا الكثر على  وألّول مرّة حتظى حيفا العرب
خريطة ترشدهم وتسير بهم في أحياء وبني بيوت ومعالم حيفا 
ّية، ضمن مسارات مدروسة وصحبة صور ومعلومات نادرة  العرب
تزوّد الزائر حليفا بزاد ثقافّي، جغرافّي، تاريخّي، يكفيه ليعرف 
حيفا املجهولة واملخفّية عن األنظار، واّلتي كانت الوجه الّناصع 

إلى سنوات غير بعيدة حليفا عروس البحر والكرمل.
فألف حتّية للباحث الدكتور جوني منصور وللّناشطة واملصوّرة روضة 
غنامي على ما قّدماه لنا ولكّل عّشاق حيفا وألهلها في الوطن 
واخلارج، وعلى هذه االستعادة الّتاريخّية حليفا، واملبّشرة بأمل أن 
قريًبا؟! حتقيقه  األمل  ذلك  يكون  فهل  تنهض»،  أن  حليفا  «آن 
(شفاعمرو - اجلليل)
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روحانّية  وأقدسها  األيام  أجّل  من  مباركة  أّياًما  املسلمون  يعيش 
على  الّله  فّضله  اّلذي  املبارك  الّشهر  هذا  في  واطمئناًنا.  وسكوًنا 
بالّطاعة  املؤمن  فيه  يتزوّد  إميانّية  محّطة  وجعله  الّشهور،  سائر 
املعاصي  عن  لإلقالع  وفرصة  جالله،  جّل  العزّة  رّب  من  والّتقرّب 

والّذنوب، ومضاعفة األعمال الّصاحلة. 
يِه  ِذَي ُأنزَِل ِف ُر رََمَضاَن الَّ يقول الّله عّز وجل في محكم كتابه: {َشْه
ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  وَاْلُفرَْقاِن  اْلُهَدى  َن  ِمّ َناٍت  ِيّ وَبَ اِس  لَنّ ِلّ ُهًدى  اْلُقرْآُن 
َر  اٍم أَُخ ْن أََيّ ٌة ِمّ ٍر َفِعَدّ َيُصْمُه وََمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَف َر َفْل ْه الَشّ
رُوْا  ِبّ َة وَِلُتَك وْا اْلِعَدّ رِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر وَِلُتْكِمُل ْسَر وََال ُي ُي رِيُد الّلُه ِبُكُم اْل ُي

ُكْم َتْشُكرُوَن} (سورة البقرة: 185). َعَلّ ْم وَلَ الّلَه َعَلى َما َهَداُك
وروي عن النبّي (صّلى الّله عليه وسّلم) أّنه قال «الّصلوات اخلمس، 
واجلمعة إلى اجلمعة، ورمضان إلى رمضان مكّفرات ملا بينهّن إذا 

اجتنبت الكبائر» - رواه مسّلم.
إمساك  الّشرع  وفي  اإلمساك،  بأّنه  الّلغة  في  الّصيام  وُيعرف 
إمساك  فهو  مخصوصة،  بشرائط  مخصوص  زمن  في  مخصوص 
املكّلف بالنّية عن الّطعام والّشراب والّشهوة من الفجر إلى املغرب. 
وأوجب  القرآن،  ُأنزل  ففيه  كثيرة،  فضائل  املبارك  رمضان  ولشهر 
الّصيام، وتضاعف احلسنات وُتغفر فيه الّذنوب ويعِتق الّله عّز وجّل 

َمن يريد من الّنار، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. 
وجاء في احلديث الّشريف، عن أبي سعيد اخلدرّي (رضي الّله عنه)، 
رمضان  صام  وسّلم): «َمن  عليه  الّله  (صّلى  الّله  رسول  قال  قال: 
وعرف حدوده وحتّفظ ّمما كان ينبغي أن يتحّفظ منه، كفر ما قبله». 
رواه أحمد، وعن أبي هريرة (رضي الّله عنه)، قال: قال رسول الّله 
(صّلى الّله عليه وسّلم): «َمن صام رمضان إمياًنا واحتساًبا غفر له 

ما تقّدم من ذنبه» - رواه أحمد وأصحاب الّسنن.
ومن الفضائل اّلتي امتاز بها هذا الّشهر الكرمي ومن الّله بها على 
عباده أّنه تفتح فيه أبواب اجلّنة وتصفد الّشياطني؛ فقد روى البخاري 
عن أبي هريرة أّن رسول الّله (ص)، قال: «إذا جاء رمضان فّتحت 
أبواب اجلّنة». وقال رسول الّله (صّلى الّله عليه وسّلم): «إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب الّسماء، وغلقت أبواب جهّنم، وسلسلت 

الّشياطني». وفي رواية عند مسّلم «فتحت أبواب الرحمة». 
ويؤّكد العلماء أّن هذا الّشهر املبارك مناسبة جليلة ومدرسة إميانّية 
عظيمة إلعالء قيم اخلير والّتسامح والّتكافل بني املسلمني، وبّث 
واخلير  احلّق  لقيم  واالمتثال  والّتراحم  والّتعاطف  واإلخاء  احملّبة  روح 
والعدل والّسمو بها عن أغراض الّدنيا الزائلة، وكذا ضرورة أن يّتصف 
املؤمنون في رمضان وغير رمضان بسالمة الّصدر من الغّل واحلقد 
والغرور وعدم الّتعالي على الّناس، والّشعور بالّتقصير واحملاسبة 

املستمرّة للّنفس، واالطمئنان في العبادة.
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يقول العلماء إّن شهر رمضان يستحّق أن يوصف بأّنه شهر الّتوبة 
بطبيعته،  رمضان  شهر  ألّن  أوّالً:  وهي،  أسباب،  لثالثة  والغفران، 
والقيام  بأحكامه  االلتزام  عند  يؤّدي  الّشرعّية،  الّنصوص  وبداللة 
ًيا ألّن  بواجباته، إلى القضاء على الّذنوب وآثارها في الّنفس، وثان
عدوّها  مواجهة  في  تكون  املبارك،  الّشهر  هذا  في  املسلم  معركة 
الّشهر  هذا  في  د  ُتصَفّ اّلتي  الّشياطني  عن  منفردًة  الَنّفس  األّول، 

الكرمي، وثالًثا ألّن اإلنسان فيه يجد على اخلير أعواًنا.
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من  الكثير  معه  يتالزم  املبارك  الّشهر  هذا  أن  إلى  العلماء  يشير 
العبادات واألعمال الّصاحلة، فيستحب فيه اإلكثار من قراءة القرآن، 
وكذا إحياء لياليه بالقيام قال الرّسول (عليه الّصالة والّسالم): «من 
قام رمضان إمياًنا واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري 
ومسلم. وفي الّصحيحني عن النبي قال: «إّن في اجلّنة باًبا ُيقال له 
الرّيان يدخل منه الّصائمون ال يدخل منه غيرهم». وفي رواية: «فإذا 
دخلوا أغلق». وفي رواية: «من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبًدا». 
كما أّن من الواجبات في هذا الّشهر الكرمي ترك املنكرات وتهذيب 
الّسلوك، ففي هذا الّشهر تسمو الروح وتزكو الّنفس ويتهّذب اخللق، 

ويتخّلق الّصائم بخلق من أخالق الّله تعالى.
وّمما حث عليه الرّسول (عليه الّصالة والّسالم) في هذا الّشهر الكرمي 
الّصدقة ومواساة الفقراء واحملتاجني في إطار تعزيز مبدأ الّتكافل 
الفقراء  معاناة  وتخفيف  واملساهمة  املجتمع  أبناء  بني  والّتراحم 
واملساكني، فقد كان الرّسول (صّلى الّله عليه وسّلم) أجود الّناس، 
وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود باخلير من الرّيح املُرَسلة، 

وقال (صّلى الّله عليه وسّلم): «أفضل الصدقة في رمضان». 
يصبح  يوم  من  «ما  قال:  أّنه  والّسالم)  الّصالة  (عليه  عنه  وصح 
منفًقا  أعِط  الّلهم  أحدهما:  فيقول  ينزالن،  ملكان  إّال  فيه  العباد 
كما  البخاري؛  رواه  تلًفا»-  ممسًكا  أعِط  الّلهم  اآلخر:  ويقول  خلًفا، 
صح عنه (صّلى الّله عليه وسّلم) أّنه قال: «من فطر صائًما كان له 
مثل أجره غير أّنه ال ينقص من أجر الّصائم شيًئا» - رواه الترمذّي. 
ُتطفئ  «الّصدقة  قال:  أّنه  والّسالم)  الّصالة  (عليه  عنه  صّح  كما 

اخلطيئة، كما ُيطفئ املاء الّنار» (صحيح ابن حبان).
ويحّث العلماء على أهمّية زيادة تعميق أواصر األخوّة وصلة األرحام 
واإلكثار من الّنوافل وذكر الّله في هذه األّيام املباركة. ويؤّكد العلماء، 
على  اجلمع  وإّن  حيث  بالقيام  الّصيام  ُمالزمة  أهمّية  على  أيًضا، 
القيام ُتكسب الّنفس روح اإلخبات لّله عّز وجل، وتزيد من الوحدة 

والّتآلف في املجتمع. 
ومن األمور اّلتي حّث عليها اإلسالم في هذا الّشهر الكرمي االعتكاف 

في العشر األواخر، فقد كان الرّسول (صّلى الّله عليه وسّلم) يعتكف 
العشر األخيرة من رمضان لتحرّي ليلة القدر اّلتي تعد في فضائلها 

خير من ألف عام.
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نظرًا ملا متّثله أّيام وليالي هذا الّشهر الكرمي من الفضل والتمّيز، 
فقد حّث العلماء على ضرورة استغالل أوقاته ملا ُيرضي الّله ويقرّب 
مقّدمتها  وفي  الّسّيئة  العادات  بعض  حّذروا منه  وّمما  العباد منه، 
معظم  وقضاء  والّلهو،  والّلعب  املسلسالت،  مشاهدة  من  اإلكثار 
األوقات في مجالس القات وتضييع األوقات، وعدم االلتزام بالعمل 
احملرَّمة  العادات  من  أّن  كما  الّناس.  مصالح  تتعّطل  مما  والّدوام 
واملُنَكرة اّلتي ميارسها البعض في هذا الّشهر املبارك حتايل البعض 
في  قال،  أّنه  عنه)  الّله  (رضي  عثمان  عن  ثبت  فقد  الزكاة  على 
شهر رمضان: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤّده حّتى 

تخرجوا زكاة أموالكم».
ومما تعارف عليه كثير من املسلمني أّنهم كانوا يخرجون زكاتهم في 
هذا الّشهر املبارك، ولهذا دأب العلماء وطلبة العلم واخلطباء على 
تخصيص هذا الّشهر ببيان أحكام ومسائل الزكاة. ومن املنكرات 
اّلتي حّذر منها العلماء هو أّن األخالق قد تسوء لدى البعض وتصبح 
الّشوارع ساحاٌت للّسباق قبل أذان املغرب بدقائق، ّمما يزيد من عدد 
احلوادث وإزهاق األرواح في الوقت اّلذي ُيعّد من أفضل أوقات الّصائم 

اّلتي يستغّلها للدعاء والتقرّب من الّله وتهذيب الّنفوس. 
تقليد  عن  يصومون  أّنهم  الّصائمني،  بعض  على  يالحظ  كما 

ومسايرة، فال يرون في الّصيام أكثر من هذا املعنى.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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أخي الكرمي أختي الكرمية.. كما تعنينا سالمة أجساد أبنائنا، فإّنه 
يعنينا حتصيلهم العلمّي ومتّيزهم في مجتمعهم، وكذلك تعنينا 
فاجلسد  وروح.  تراب  من  مخلوق  اإلنسان  ألّن  الرّوحّية  تربيتهم 
يغّذيه بالّطعام والّشراب، والروح تطمئن بالقرب من خالقها، وذلك 
ِه}.  ِر اللَّ ِه إّال ِبِذْك ِر الًلّ وُبُهْم ِبِذْك بكثرة ذكره. يقول الله {وََتْطَمِئنُّ ُقُل
ومن عظيم فضل الّله علينا أن يجتمع صيام رمضان مع عطلة 
الصيف، فبعد أن تغّذت عقولهم بالعلم الّنافع من علوم الّدنيا 
أسبابها  تهّيأت  وقد  الرّوحّية،  الّتربية  في  نتعاهدهم  بنا  تعالوا 
وصفدت  الّنار،  أبواب  وأغلق  اجلّنة،  أبواب  الّله  فتح  بأن  وذلك 
الّشياطني، ويناديك كّل ليلة من قبل الّله منادي: يا باغي اخلير 

اقبل، ويا باغي الّشر أقصر. 
إذا  املرء  صالح  يكفل  ما  الفراغ  وقت  من  فيها  الّصيف  فعطلة 
بالّشر.  استغّل  إذا  أخالقه  وفساد  هالكه  وكذلك  باخلير،  استغّل 
وما يكفل استقامة األبناء مع العلم الّنافع الّتربية الرّوحّية اّلتي 
يحتاجونها، كما يحتاجها كّل إنسان. فعلى كّل أسرة أن جتتمع 
بني  حتول  التي  الّتحّديات  أّن  وخصوًصا  اجلانب،  هذا  وتتعاهد 
إلى  واأللوان،  األشكال  ومتنوّعة  كثيرة  الرّوحّية  وتربيتهم  أبنائنا 
حّد يصعب متييز الغّث منها من الّسمني، وهي كفيلة بأن تصّدهم 
عن الّطاعة لرّبهم، بعد أن صدأت أرواحهم كما صدأت قلوبهم من 

كثرة ما أشربوا فيها من الفنت. 
َيْكِسُبوَن}؛  َكاُنوا  ا  َمّ ُقُلوِبِهم  َعَلى  رَاَن  بَْل  تعالى {َكَالّ  الّله  وقال 
فال ينتفع أحدهم بصيام وال قيام وال تالوة القرآن وال ينتفع بدعاء 
يرّده  أن  رّبه  فيستحيي  خلالقه  منكسر  قلب  من  يخرج  خالص 
ا. بل األدهى من ذلك أّننا نسمع منهم الّتطاول على الّدين  خائًب
ا على  وشتم الّذات اإللهّية والعياذ بالّله. األمر اّلذي انعكس سلًب
سلوكهم، فال يرعوي أحدهم من حفظ سمعه وبصره وكّل جوارحه 
عن احلرام، إّال من رحم الّله. والّله تعالى يدعونا مبا ثبت في قلوبنا 
على  وتعويدهم  الرّوحّية  تربيتهم  ّية  مسؤول نتحّمل  أن  إميان  من 

حفظ القيم واألخالق احلميدة. 
َنارًا  يُكْم  وَأَْهِل َأْنُفَسُكْم  ُقوا  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  أَُيّ {َيا  تعالى  قال 
َجارَةُ}، لهذا علينا استغالل شهر رمضان وعطلة  اُس وَاْحلِ وَُقوُدَها الَنّ
الّصيف، بأن نحّول بيوتنا إلى مخّيمات صيفّية بصبغة رّبانّية. 
فنعاهد أبناءنا على إقامة شعائر الّله، ونعّلمهم تعظيم حرمات 
َها ِمْن َتْقوَى اْلُقُلوِب}.  ِه َفِإَنّ َر الَلّ ْم َشَعاِئ الّله. والّله يقول {وََمْن ُيَعِظّ
من  أّن  وخاّصة  الفساد،  مظاهر  عن  صرفهم  ذلك  على  ويعيننا 
البرامج الّتلفزيونّية املَُعّدة لشهر رمضان ما ميكنها أن تسلخ املرء 
عن دينه وقومّيته ووطنّيته، بحّجة الّتسلية والّترفيه  في رمضان!

فراغهم،  أوقات  في  األبناء  مصلحة  يراعوا  أن  األهل  ّية  ومسؤول
فيعمروها مبا هو نافع. وما أجمل وأعظم أن متسك األم أو أن ميسك 

األب بيد أبنائه ثّم يصطحبهم للمسجد لقيام رمضان؛ وما أجمل 
أن جتلس األم معهم جلسة إميانّية تقرأ معهم القرآن. 

كتاب  طلب  الذي  الكرمي  األخ  ذلك  أنساه  أن  لي  ميكن  ال  ومما 
«قصص األنبياء» ليجمع أسرته كّل ليلة من ليالي رمضان على 
سيرة أحد األنبياء. وهذا العمل هو الغذاء الرّوحي اّلذي ربطهم من 
ثّم  فأشبعهم  عليهم)،  وسالمه  الّله  (صلوات  األنبياء  مع  خالله 
شغلهم مبا هو نافع في أوقات فراغهم. مبثل هذا العمل وغيره من 
طرق اخلير مع الّصيام يحصل املؤمن على الّتقوى؛ ألّن الّصيام 
يترك أثرًا باطًنا للّتقوى، وهذا األثر يظهر للعيان من خالل معاملة 

املرء إلخوانه.
وكّف  املعروف،  بذل  اخللق:  حسن  «حقيقة  البصري  احلسن  قال 
القائل:  الرّسول (ص)  توجيه  يوافق  وهذا  الوجه».  وطالقة  األذى، 
«إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يفجر وال يفسق وإن سابه 
أحد أو قاتله أحد فليقل إّني صائم»؛ مبعنى احتمال الّناس والّصبر 

عليهم ومّد يد العون لهم. 
وما نراه في مجتمعنا العربّي من حاالت القتل املتكرّرة إّال نتيجة 
الفراغ الرّوحّي عند أبنائنا، ّمما جعلهم يتعاملون مع الّناس بكّل تكّبر 
واستعالء وظلم. ميكننا تغيير  هذا احلال إذا اعتنينا بتربية أبنائنا 
الّتربية الرّوحّية اّلتي ال بّد أن متّيز صاحبها بحسن اخللق، كاّلذي 
أخبر عنه الفضيل بن عياض بقوله: «حسن اخللق هو: مخالطة 
الّناس باجلميل والبشر، والتوّدد لهم، واإلشفاق عليهم، ومجانبة 
الغلط والغضب واملؤاخذة». ومن أجل حتقيق هذه الغاية على كّل 
ا ألهل البيت.  ـً رّب أسرة أو أم أن يضع أو أن تضع برنامًجا يومّي
وإليكم بعض الّنصائح اّلتي تراعي حرمة الّشهر، ومتأل فراغ الوقت 

في عطلة الصيف..
(1) اصطحب أبناَءك إلى املسجد للّصالة، وخاّصة صالة الّتراويح. 
(2) اجلس مع أبنائك واقرأ معهم القرآن، ألّن فيه شفاء ملا في 
الّصدور. (3) عّلم أبناَءك سّنة املصطفى في الّتعامل مع الّناس 
في رمضان، وفي غيره من الّشهور. (4) ربِّ أبناَءك على األخالق 
احلميدة مثل: الكرم، ونصرة املظلوم، وإعانة املكروب، وكّف األذى 
عن الّناس. (5) خذ بيد أبنائك لزيارة الرّحم، وخاّصًة اآلباء منهم. 

(6) تناول الفطور والّسحور معهم.   
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شهر  حلول  عام  كّل  في  ننتظر 
مع  لنستقبل  املبارك،  رمضان 
الّتلفزيونّية  اإلنتاجات  أروع  حلوله 
كبار  باشتراك  ّية،  العرب الدرامّية 
جنوم العالم العربّي؛ وفي هذا العام 
تلفزيونّي  بإنتاج  املصرّيون  أحتفنا 
 250 من  أكثر  فيه  شارك  ضخم، 
إنتاجه  تكلفة  بلغت  ًيا،  عرب فناًنا 

20 مليون دوالر، واستخدمت في إنتاجه أحدث الّتقنّيات احلديثة، 
أال وهو مسلسل «سرايا عابدين».       

تدور أحداث املسلسل داخل سرايا عابدين، في فترة حكم اخلديوي 
اسماعيل ملصر. يصوّر هذا املسلسل احلياة داخل قصر اخلديوي، 
الّصراعات داخل أرجاء القصر، تنافس الّنساء لنيل رضى اخلديوي. 
تعود بنا أحداث املسلسل لفترة حكم اخلديوي اسماعيل ملصر من 

العام 1866 وحّتى العام 1890.   
املسلسل من تأليف الكاتبة الكويتّية هبة مشاري حمادة، إخراج 
عمرو عرفة، وباشتراك كبار جنوم الّسينما والّتلفزيون من أقطار 
متعّددة من العام العربّي، مثل: يسرا، أنوشكا، غادة عادل، ُقصي 
خولي، ناهد الّسباعي، نيّللي كرمي، داليا مصطفى، مي كّساب، 

سوسن أرشيد، كارمن لّبس، إجني املقّدم ومحمود البزّاوي. 
عندما ُتشاهد هذا املسلسل تشعر بضخامة هذا اإلنتاج الّتلفزيوني 
الّتلفزيونّي،  إلى  منه  الّسينمائّي  اإلنتاج  إلى  أقرب  هو  اّلذي 
األداء  واأللوان،  األزياء  ُتذهلك  الّتصوير،  مواقع  ّية  جمال ُيدهشك 
املمّيز للممّثلني يجعلك ُمتسّمرًا تتابع أحداث املسلسل بشغف. 
اته وموقع أحداثه، لكّنه  مسلسل مصري عربي مبضمونه وشخصّي
الّتركّية  املسلسالت  ندري  ال  أو  ندري  حيث  من  لألذهان  ُيعيد 
الّتاريخّية التي جتري أحداثها داخل قصور الّسالطني، فاألحداث 

هي هي، والّصراعات هي هي، لكن تتغّير األسماء واألماكن.  
إمام  عادل  الكبير  النجم  علينا  يطّل  سنة  كّل  في  وكعادته 
أنه  إّال  لبلبة،  الفّنانة  املرّة  هذه  البطولة  تشاركه  جديد  مبسلسل 
في هذا العام قرر أن يقّدم لنا مسلسًال كوميدًيا اجتماعًيا بدون 

سياسة كما عوّدنا في مسلسالته الّسابقة. 
املسلسل بعنوان «صاحب الّسعادة»، يقّدم لنا قّصة رجل حكومة 
سابق متقاعد، شغله الّشاغل أحفاده اّلذين تولى شؤون تربيتهم 
بسبب انشغال أهلهم عنهم، ودائًما يفّكر في إسعاد من حوله 
ـ5،  من أهله وأصدقائه وزوجته وأبنائه. أّما زوجته ووالدة أبنائه ال
اّلتي تلعب دورها لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة 
في  اجلارات  بإحدى  زوجها  عالقة  اكتشافها  بعد  وذلك  املَرضّية، 
املبنى، هذا فضًال عن كونها سّيدة متسّلطة وقوّية يتجّنبها كّل 
من حولها. املسلسل من بطولة: عادل إمام، لبلبة، خالد زكي، 
أحمد عيد، محّمد إمام، وعدد من الوجوه الّشاّبة، باإلضافة إلى 
مجموعة  من الّنجوم اّلذين ُيطّلون كضيوف شرف في عدٍد من 
احللقات على غرار أحمد الّسقا، وآخرين؛ وهو من تأليف يوسف 

معاطي، وإخراج رامي إمام.
ومن املسلسالت البارزة وامللفتة للّنظر لهذا العام «كالم على ورق»؛ 
بطولة: هيفاء وهبي، ماجد املصري، عّمار شلق، ندى أبو فرحات، 
رودني حداد، أحمد زاهر، حسني اإلمام، أحمد الّسعدني، وروجينا. 
أّما مسلسل «باب احلارة» بجزئه الّسادس، واّلذي كان املسلسل 
ا لآلمال،  ًب األكثر رواًجا في الّسنوات املاضية، كان هذا العام ُمخّي
هذا  وأّن  األمل،  بخيبة  شعرُت  األولى  حلقته  شاهدت  أن  فمنذ 
املسلسل استنفذ كّل ما عنده، ولم يعد لديه ما يقّدمه للمشاهد 
احلارة»  «باب  جنوم  أملع  غياب  أّن  كما  واالجترار.  الّتكرار  سوى 
بسبب وفاتهم، مثل: أبو حامت، أبو بشير، وأبو خاطر، كان من 
أبرز أسباب عزوف الّناس عن مشاهدة اجلزء الّسادس من مسلسل 
«باب احلارة». ويبدو أن مسلسل «باب احلارة» وصل إلى طريق 

مسدود، وال مجال بعد لالستمرار به في الّسنوات القادمة.
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فحص  لهدف  لالستشارة  العائالت  من  عدد  مؤّخرًا،  إلّي،  توّجه 
العائلة  ألّن  أكبر،  بيت  شراء  أجل  من  سكنّي  قرض  أخذ  إمكانية 

كبرت، والبيت لم يعد يكفيهم.
وبشكل عام، بعد الفحص نتوّصل إلى نتيجة ُتقضي بأّن االنتقال 
ما  املاّدية،  ُقدراتهم  تفوق  طائلة،  مبالغ  سُيكّلفهم  أكبر  بيت  إلى 
زبائني  على  أعرض  أصبحت  لذلك  كبيرة.  أمل  خيبة  لهم  يسّبب 

حًال آخر أوفر بكثير، وهو توسيع البيت القائم.   
وأقاربي،  ومعارفي  زبائني  على  أجريته  رأي  استطالع  على  بناًء 
املُلك  بيتها  تترك  ال  الّناس  من  الكبرى  الغالبية  أّن  إلى  توّصلت 
ُشرفة  و/أو  إضافية  غرفة  لديها  كانت  لو  أُخرى  دار  إلى  لتنتقل 
(بلكون). إّن اإلستطالع ال يشمل الّناس اّلذين يريدون االنتقال من 
بيتهم، هرًبا من بعض اجليران أو لسبب ُبعد البيت عن املركز أو 
البيوت املوجودة في حارات غير مرغوب فيها، وغيرها من األسباب.

سدرجة (حتسني وتوسيع) البيت:
إّن العائالت اّلتي تسكن في بيت ُمكّون من غرفتني من دون ُشرفة، 
تضطّر لشراء بيت مكّون من ثالث ُغرَف وُشرفة وثمنه يكون أغلى 

ا من ثمن البيت احلالي.  مرّتني تقريًب
فلو أخذنا، على سبيل املثال، دارًا عادّية في شارع أللنبي في حيفا 
ُمكوّنة من ُغرَفَتي نوم، صالون ومنافع، وموجودة في الّطابق األّول أو 
الّثاني، فنستطيع بيعها ما بني 600 ألف شاقل و700 ألف شاقل 
نفس العنوان  في  تواجدت  لو  نفسها  الّدار  ولكن  حال؛  أفضل  في 
وفيها غرفة إضافّية يصل ثمنها ما بني مليون ومليون و200 ألف 
وشرفة  إضافّي  بيت  على  احلصول  أجل  من  أّنه  يعني  هذا  شاقل. 

علينا دفع مبلغ ُمضاعف.
بديل: احلل ال

احلاجة  بدون  البيت  بتوسيع  القيام  زبائني  على  أعرض  أنا  مؤّخرًا، 
ملوافقة اجليران، وهكذا يحّلون مشكلة ضيق البيت مببلغ ماّدي قليل 
املُتوّسطة  العائلة  إّن  حيث  األخرى.  احللول  لتكلفة  نسبًة  ا،  ـً ّي نسب
ويتواجد  غرفتني  من  مؤّلًفا  بيًتا  متتلك  واّلتي  أنفار،   5 من  املؤّلفة 
بيتها في حارة ممتازة، وتعاني فقط من ضيق وصغر البيت، فإّن 
إضافة غرفة وُشرفة للبيت ستحّل مشكلتها، وذلك سيكّلفها مبلًغا 
أقّل بكثير من املبلغ اّلذي سيحتاجونة من أجل االنتقال لبيت ُمماِثل 

مؤّلف من ثالث غرف وُشرفة.
تكاليف املشروع:

املُعطيات  من  العديد  وهنالك  اخلاّصة،  ظروفها  حالة  لكّل  بالّطبع 
أو  املشروع  تكاليف  زيادة  إلى  تؤّدي  اّلتي  والظروف  واملُتغّيرات 
البناء  وآلّيات  أدوات  وصول  صعوبة  أو  سهولة  فمثالً:  تخفيضها. 
للبيت كالرافعة واجلرّار وآلّيات إزالة الرّدم والّطم؛ وكّلما ارتفع عدد 
اجليران املُشَتركني في املشروع انخفضت تكاليف املشروع لكّل جار، 
كما يتعّلق ذلك بأنواع املواد املُستخَدمة في املشروع، من بالط وغيرها.
تتراوح  ُمرّبًعا  مترًا   12 مبساحة  (ממ"ד)  طوارىء»  «ُغرفة  إضافة 
تكلفتها ما بني 80 ألف و95 ألف شاقل (من 7 آالف إلى 8 آالف 
شاقل للمتر املرّبع)، وإضافة ُشرفة مبساحة 12 مترًا ُمرّبًعا ُتكّلف ما 

بني 35 ألف و50 ألف شاقل.
أنصحكم  لذا  أقّل،  أو  أكثر  تكون  قد  األسعار  بأن  وأَُذّكر  أعيد 

باحلصول على تسعيرات من عّدة ُمقاولني.
ية: زة إضاف ّي م

بعد  شرفة  على  وسنحصل  أكبر  سُيصبح  البيت  أّن  إلى  إضافًة 
الّترميم ُجتّمل البيت، فإّن مشروع توسيع البيت هذا سيرفع ثمن 

الدار بشكل كبير جًدا.
سعر  من  سترفع  ُمرّبًعا  مترًا   12 مبساحة  طوارىء»  «ُغرفة  إضافة 
الدار ما بني %15 و%20؛ وإضافة شرفة مبساحة 12 مترًا مرّبًعا 
ـ100 ألف شاقل.  ـ70 ألف شاقل وأحياًنا ب سترفع من سعر الّدار ب

وباحملّصلة يرفع سعر الّدار مبعّدل 20%.
العراقيل:

من الواضح بأّن هذا املشروع ُمرّكب وليس بسيًطا بتاًتا، حيث نضطّر 
أحياًنا  نضطّر  أو  البيت،  ترميم  ننهي  ريثما  أُخرى  لدار  لإلنتقال 
للبقاء في البيت، رغم الّضجيج والغبار والّتراب املتراكم خالل فترة 

ّية تستحّق هذا العناء. الّترميم، ولكّن الّنتيجة الّنهائ

متويل املشروع:
باحلصول  جنحت  بأّنني  أُطمئنكم  أن  أستطيع  فأنا  جتربتي  مبوجب 
ا لتمويل ترميمه  على متويل ترميم كّل بيت كنت قد َقّدمُت طلًب
بالكامل من البنوك بحسب االقتراح أعاله، وخصوًصا إذا كان البيت 
املُقَترض  وكان  سكنّي،  قرض  تسديد  لضمان  البنك  لصالح  مرهوًنا 

ُيسّدد األقساط الّشهرّية بانتظام.
أشّدد هنا بأّن زبائني في كثير من األحيان ال يشعرون بالزّيادة في 
القسط الّشهرّي، ألّنني أقوم باملُقاِبل بتكرير القرض الّسكنّي، األمر 
اّلذي يوّفر لهم مبالغ طائلة وقد يدفعون بذلك نفس مبلغ القسط 
الّتوفير  بسبب  وذلك  القرض،  مبلغ  زيادة  من  الرّغم  على  الّشهري 

اّلذي حّققناه بواسطة عملّية الّتكرير.
مثال ملشروع ُقمت بتدبير متويله:

ا مببلغ 316 ألف شاقل، وكان يدفع  ـً ّي أخذ أحد زبائني قرًضا سكن
أقساًطا شهرّية مببلغ 2,120 شاقًال لفترة 21 سنة، ومن أجل حتقيق 
املشروع املُقَترَح في مقالتي هذه، كان عليه أن يحصل على متويل 
إضافّي مببلغ 120 ألف شاقل. توّجه إلّي لهدف االستشارة، فُقمُت 
بتكرير قرضه الّسكنّي وأصبح مبلغ القرض الّسكنّي الكامل 436 
ألف شاقل، ولكن للفترة ذاتها (أي 21 سنة)، فازداد القسط الّشهري 
ـ 180 شاقًال شهرًيا فقط ال غير، فأصبح مبلغ الّتسديد الّشهرّي  ب

2,300 شاقل فقط!
من اجلدير بالّذكر أّنه في هذه احلالة لو أراد الزّبون أن يقوم بتكرير القرض 
الّسكنّي فقط، من دون تنفيذ املشروع، فإّنه كان بإمكاني احلصول 
على توفير قيمته 139 ألف شاقل وبنفس مبلغ القسط الّشهري 
(أي 2,120 شاقالً)، مع تقليل عدد سنوات تسديد القرض الّسكنّي!

بعض  ففي  لألُخرى..  ُمشابهة  حالة  توجد  ال  أّنه  الّتذكير  املهم  من 
احلاالت ميكنني أن أحصل على توفير أكبر من هذا أو أقّل، واألمر 
يتعّلق بظروف وُمعطيات كّل حالة على انفراد، حيث إّن كّل حالة 

تختلف مبضمونها عن األُخرى.
االختصاصّيون:

في هذا الّنوع من املشاريع هنالك الكثير من االختصاصّيني اّلذين 
ُينّفذون املشروع بسهولة، بسرعة، بتقنّية، بسعر معقول، وبجدارة:

أ) ُمحاٍم مؤّهل كان قد رافق هذا الّنوع من املشاريع مرّة واحدة على األقل.
ب) مقاول معروف مبوجب الّتوصيات، قام مبثل هذه املشاريع وباحلصول 

على الرَُخص وجميع األوراق الّالزمة لتنفيذ مثل هذا املشروع.
ج) اختصاصّي قروض عقارّية/سكنّية ذو خبرة في هذا املجال واّلذي 
بدوره يقوم باحلصول على الّتمويل املالئم ملثل هذا املشروع بسرعة، 

وبالّشروط األفضل واألنسب للزّبون.
اُخلالصة:

إذا كنتم تسكنون في بيت يتواجد في منطقة ممتازة وُمريحة، وال 
داركم  من  أكبر  دار  إلى  واالنتقال  اجليران  مع  مشاكل  من  َتْشُكون 
سُيكّلفكم ضعف ثمن دارُكم، وألّنكم بحاجة إلى دار أكبر من داركم  
بغرفة ونصف الغرفة فقط وُشرفة، فإّن احلل األمثل لكم هو فحص 
ُمالَءمة اإلقتراح اّلذي َعرَضُته عليكم في هذه املقالة واّلذي سيرفع 
من قيمة داركم وسُيحّسن ظروف حياتكم في البيت، دون املساس 
بوضعكم املاّدي، حيث قد نصل لوضع يكون القسط الّشهري فيه 
ُمماِثًال ِملا تدفعونه اليوم في حال حّققنا عملّية تكرير القرض الّسكنّي.

من اجلدير بالّذكر أّن هذه املقالة ليست بديًال إلستشارة إختصاصّي 
مؤّهل، وليست مبثابة توصية بأّي شكل من األشكال، ويجب فحص 

كّل حالة بشكل خاّص وُمنَفرِد، وبحسب ظروفها اخلاّصة.
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«الفوتو  مثل  عالجات  هنالك 
و«املزوترفيا»،  رجوبينشني» 
من  طبيعية  عالجات  فهي 
ومتنع  اجللد  جتّدد  أن  شأنها 
حتتاج  من  لكن  شيخوخته، 
أو من يحتاج لعملّيات حتديد 
الوجه أيًضا.. فكيف تقومون 
ـ«الفوتو رجوبينشني»  بذلك؟ ف
شأنهما  من  و«املزوترفيا» 
من  وغيرها  اجللد،  جتديد 
عليها  يساعد  اّلتي  األمور 
تسكير  الكلف،  كإزالة 
وزيادة  مفتوحة،  مسمات 
و«االلستني»  «الكلوجن» 

من  العديد  وغيرها  اجللد،  إلى  اجلسم  من  طبيعي  بشكل  وإفرازه 
األمور. فأوّد أن أشير إلى أّن عالج «الفوتو رجوبينشني» هنا ليس 
فقط للوجه ومنع شيخوخته، بل باإلمكان إجرائه لأليدي، األرجل، 
الصدر، الوجه، حيث يزيل آثار الشيخوخة أيًضا من تلك األماكن.

شغلت منصب مديرة عيادة التجميل في مستشفى «إليشع»، اليوم 
أنا مديرة عيادات «كرمل استيتكس»، ومنذ افتتاح أّول فروعنا في 
افتتحنا  ولذلك  علينا،  متزايد  اقبال  وهنالك  حيفا..  في  الكرمل 
ثالثة فروع إضافّية، هذا الّنجاح لن يأتي من فراغ ويأتي لكوننا 
مختصون والزبون يثق بنا ويخرج بعد إجراء العالج وهو راٍض عن كّل 
شيء. إذا لم تكن لديك السمعة احلسنة في هذا املجال وحّتى مبجاالت 
عديدة فلن تالقي هذا النجاح، عيادات «كرمل استيتكس» تعتبر 
إحدى أفضل العيادات التي تعنى باجلمال والعناية باجلمال وذلك 
لكوننا منتلك أجهزة أمينة، متطورة وحديثة ومصادق عليها عاملًيا، 
كذلك يعمل لدينا طاقم طبي مختص مؤلف من 14 طبيًبا، عدا 
عن الطاقم اخلاص، في مجال الليزر نحن منتلك الوسيلة الوحيدة، 
إشعاعات  بواسطة  هائلة،  نتائج  على  للحصول  واألسرع  العلمية 
الليزر يتم حتمية جذور الشعر وبذلك تتم إزالتها بهذه السرعة.                                                                                
األسبوع القادم سنوافيكم مباهّية تلك العالجات عن كثب، وحّتى 

تلك اللحظة إفطارًا هنيًئا وصوًما مقبوًال.

(اختصاصية في مجال عمليات التجميل، مديرة عيادات «كرمل 
ومودعني)   العفولة،  آتا،  كريات  الكرمل،  بفروعها:  استيتكس» 
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ّية  إلى أوروّپا، وهناك تعرّف على شخصّيات أدب
مرموقة في مختلف بلدان القارة األوروپّية، وتأّثر 

ّية والّتقاليع الفنّية. باحلركات األدب
الّتحوّالت  ويعايش  يعيش  أن  مّكنه  هذا  َجتواله 
ـ«رّبي زدني علًما»  في هذه القارّة.. وألّنه مؤمن ب
درس موضوع اإلنثروپولوجيا حلضارة «املايا» اّلتي 
امتّد نفوذها من املكسيك إلى بالده غواتيماال، 

مرورًا ببلدان أمريكا الوسطى..
ل فؤاده حيث شاء من الهوى،  لكّنه وبعد أن َنقَّ
 1933 عام  عاد  لذلك  األّول،  ملنزله  حنينه  بقي 
في  محاضرًا  وعمل  غواتيماال،  وطنه  إلى 
لك  حافة والسِّ اجلامعة، إَضافًة إلى عمله في الصِّ

الّدبلوماسّي.
«لينني»  جائزة  على   1966 عام  حاز  وقد  هذا 
«نوبل»  جائزة  نال   1967 عام  وفي  لآلداب، 
في  وُدفن  توّفي  9 يونيو 1974  وفي  لآلداب. 

پاريس.
وال يخفى على املتابع إلبداعاته أّن حضارة املايا 
على  أّثرا  فيها  تغلغل  اّلتي  األوروپّية  واحلياة 

أدبه.
الّتفكير  قوامه  عاًملا  ُتقيم  اّلتي  املايا  فرؤيا 
ورواياته،  ميچيل  قصص  في  تظهر  الّسحري، 
ّيته فجاَءت متأّثرة بيريطون وجيمس  أّما سوريال

جويس.
ويغلب   ،(1949) الّذرة»  «رجال  رواياته:  من 
اّلتي  الّسحرّية،  الواقعّية  عنصر  عليها 
غارق  ُمغلق  أّمي  بدائي،  مجتمع  عن  تتحّدث 
آخر  عالم  مقال  والتخّلف  والّتأّخر  اجلهالة  في 
1930 «أساطير  عام  وسبقها  ليبرالي منفتح. 
غواتيماال»، وهي مجموعة قصص قصيرة قّدم 
الرئيس»  و«السّيد  ڤاليري.  پول  الفرنسي  لها 
(1946) اّلتي تناولت جّو الرّهبة والهلع واخلوف 
والقلق وانعدام األمن والّذعر الّذي ساد مجتمعه. 
«الرّيح  وقبلها   (1954) األخضر»  «الباب  ثّم 
املدفونني»  وبعدهما «عيون   ،(1950) القوّية» 
ـ«املولدة» (1963) و«جمعة اآلالم»  (1960) ف

.(1972)
كثيرًا،  بالّلغة  اعتنى  ميچيل  أّن  املعروف  ومن 
أسرارها  تفجير  في  وجنح  هائلة،  مبقدرة  ووّظفها 
في جّو أدبّي إبداعّي راٍق وبسخرية الذعة وفنّية 
احلياة  بحقائق  حافلة  إبداعاته  فجاءت  عالية.. 
القبيح  الّدكتاتور  وجه  كاشفًة  تنوّعها،  على 

وسلطته املتعّفنة.
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ا  من الّصعب أن ال تخرج عن طورك وتهطل غضًب
وقد  دولًة،  غواتيماال  ترى  حني  َيشَقُع،  عارًما 
اختيرت عاصمة للّثقافة اإليبيرو-أمريكّية لعام 

 .2015
نعم! تراها تتعامل عامدًة متعّمدة مع واحد من 
عناويُنُه:  بخطاٍب  ابنها،  وهو  األدب،  عمالقة 
اجلحود  االستالب،  االغتراب،  الّتهميش، 
ُمعّتمة،  معمّية  زاوية  إلى  لينقذف  واإلقصاء 

ا! ـً يقبع فيها نسًيا منسّي
وهذا ما دفع كوكبة من املفّكرين أن يحتّجوا مسّجلني 
«نسيان العمالق في األدب األمريكي الّالتينّي 
بقامة ميچيل، دليل قاطع على جهل الّدولة»!

بطبيعتها  صادمة  احلقيقة  قالوا:  حني  صدقوا 
وطبعها..

بفكره،  أستورياس  أنخيل  ميچيل  كون  لكن 
أن  لنا  يسمح  للجميع  «وطًنا»  وإبداعه،  وأدبه 
على  خاللها  نتعرّف  قصيرة  زيارة  ولو  نقوم 
وأّننا  خاّصة  ومسيرته..  بسيرته  خاّصة  حقائق 
العالم،  هذا  في  غيرنا  الكثيرين  مع  نعيش 

ذكرى األربعني لوفاته.
فأديبنا، طّيب الّله ثراه، من أعظم الكّتاب في 
أمريكا الالتينّية أواسط القرن املاضي، ولد عام 
1899 ورحل عّنا في 9 َحزيران 1974، وُدفن 

في پاريس.
حاذق  ودبلوماسّي  فّذ  وروائّي  رقيق،  شاعر  هو 
في  ّية  األدب الوجوه  أبرز  ومن  المع،  وِصحافّي 

األدب اإلسپانّي - األمريكّي املعاصر.
درس احلقوق، وكأديب ومحاٍم قاوم احلكم املُطلب 
للدكتاتور إيسترادادي كاپريرا. وفي عام 1922 
بالده  في  الّشعبّية»  ـ«اجلامعة  ب ُعرف  ما  أّسس 
وهاجر  وطنه  ترك  ما  سرعان  ولكّنه  غواتيماال؛ 
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في  السنة  هذه  املبارك  رمضان  شهر  يأتي 
فترة فصل الّصيف، يعني أّن ساعات الّصوم 
ستكون أطول. فهل لديك خطة جّيدة للحفاظ 

على نشاطك لفترة أطول خالل نهارك؟
سّكر  على  اجلسم  يعتمد  الّصيام،  يوم  خالل 
وجبة  خالل  من  تناوله  يتّم  اّلذي  الچلوكوز 
تلك  لكن  طاقته.  على  للحصول  الّسحور 
الوجبة ال تستطيع توفير الّطاقة إّال لساعات 
مضطرًا  نفسه  اجلسم  يجد  بعدها  معدودة، 
لالعتماد على املواد السكرّية والّدهنّية املخزَّنة 
في أنسجة اجلسم. حّتى يأتي بعد ذلك وقت 
احلرارّية  بالوحدات  اجلسم  خاليا  ليمّد  اإلفطار، 

واملغّذيات، فيعطيه قوّة ونشاط وحيوّية.
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جلعل الصيام فترة متلؤها احليوّية هذه الّسنة، 
الّطعام  نوعّية  إلى  تنتبهي  أن  املهم  فمن 
املتناول خالل وقت الّسحور. فهي وجبة مهّمة 
جًدا في رمضان متنع اجلوع وهدم أنسجة اجلسم 
وتوفر قدرة أكبر على حتّمل الّنهار الّطويل من 

دون طعام وشراب.
تناولي األطعمة البطيئة الهضم واالمتصاص، 
املرّكبة  النشوّيات  مثل  باأللياف،  والغنّية 
(األرز، البطاطا، اخلبز األسمر واحلبوب الكاملة 
مثل البرغل) التي متّدك بالّطاقة والّنشاط لوقت 
أطول، بعكس الّسكرّيات البسيطة (األطعمة 
الغنّية بالسّكر) التي تعطيك شعورًا بالّنشاط 
ذلك.  بعد  باجلوع  شعورًا  ثّم  قصير،  لوقت 
واجلدير بالّذكر أّن احلبوب الكاملة واخلبز األسمر 
جسمك  تساعد  اّلتي  بالڤيتامينات،  غنّية 

على استهالك الّطاقة من األطعمة املتناولة.
ميكنك أيًضا تناول مصدر پروتني مع النشويات 
اجلنب،  (اللنب،  ومشتّقاته  احلليب  مثل 
لتخفيف  أبيض  اجلنب  يكون  أن  ويستحسن 
كمّية الّدسم) أو البقولّيات (الفول، احلمص) 

اّلتي ستشعرك بالّشبع لفترة أطول.
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إبدأي اإلفطار بحّبات قليلة من الّتمر وكوب 
عصير طبيعّي وكوب من الّشوربة (احلساء). 

الّتمر والعصير والّشوربة هم مصادر جّيدة من 
مستوى  رفع  على  يساعد  وهذا  النشوّيات، 
الّنهار.  خالل  انخفاضه  بعد  الّدم  في  الّسّكر 
تعوّض  والّشوربة)  العصير  الّسوائل (املاء،  إّن 
للجسم بعض ما خسره من املياه خالل الّنهار.

لطاقة ونشاط أكبر، من املهم أن تكون وجبتك 
متوازنة أي حتوي على النشوّيات املرّكبة، الپروتني 
والفاكهة. واخلضار  والبقولّيات،  الّلحوم  من 
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املاء  خاّصًة  بوفرة  تأّكدي من شرب الّسوائل   •
بني وجبتي اإلفطار والّسحور ملنع جفاف اجلسم 

والّشعور بالعطش الّشديد في اليوم الّتالي.
بالّدهون  والغنّية  املقلية  األطعمة  جتنّبي   •

واّلتي حتوي على مستوى عاٍل من الّسّكر.
املكّسرات،  مثل  املاحلة  األطعمة  جتّنبي   •

املخّلالت، واملعّلبات.
• حاولي أال تشربي الّشاي بكثرة، وخاّصًة وقت 
الّسحور، وذلك ألّنه مدّر للبول وقد يفقد اجلسم 

بعض املاء.
• ال تتناولي الّطعام بكثرة خالل وجبة الّسحور.

إّن ممارسة بعض الّتمارين اخلفيفة ما بني الّساعة 
تساعدك  أن  ميكنها  واملغرب،  الّظهر  بعض   3
وبالّتالي  اجلسم،  في  املُخزَّنة  الّدهون  حرق  في 
منه. الّتخفيف  حّتى  أو  وزنك  على  احلفاظ 

 W|cG��«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�«

ÊUC — d N ý w  ‰u Þ√ … Òb * è¹u O («Ë ◊UAM U Ð «u F Ò²9
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  U³¼«—ò  WÝ—b�  …d¹b�  XL ÒE½

 —̈U Ò$  ¡UHO¼  ¨W ÒOz«b²Ðô«  å…d�UÒM�«

 W ÒO1dJð  ÎW ÒO��√   ULÒKF*«  r�UÞË

 ¨œË«œ  …bž«—  WLÒKF*«  ÒsN²KO�e�  W Ò�Uš

  U³¼«—ò WÝ—b* Î…d¹b� UNMOOFð V³��

 w	   «uMÝ  Â«œ  ¡UDŽ  bFÐ  åXOK�dJ�«

 X�dð   ¨å…d�UÒM�«   U³¼«—ò  WÝ—b�

 Æ ÒwLOKFÒ²�«  pK Ò��«  w	  ÎWLBÐ  UN�öš

 WÒ³;«Ë  WH�_«  s�  ¡«uł√   œUÝ  b�Ë

 œË«b�  UO ÒML²�  ULÒKF*«  5Ð d¹bI Ò²�«Ë

 ¡UDF�«Ë —U¼œ“ô«Ë ÕU−ÒM�«Ë ÂbI Ò²�«  Òq�

 ¨UMFL²−�  UMÐË ¡UMÐ√ W×KB� tO	 U*

ÆUNKLŽ  UM ÒL¦�

 —̈U Ò$ ¡UHO¼ ¨WÝ—b*« …d¹b� XMŁ√Ë «c¼

 ÎWM ÒL¦�  œË«œ  …bž«—  WLÒKF*«  ¡UDŽ  vKŽ

 Òq�  UN�  ÎWO ÒML²�Ë  W ÒOLOKFÒ²�«  UN²�UÝ—

 …d¹bL�  …b¹b'«  UN² ÒLN�  w	  ÕU−ÒM�«

 X�O�  W ÒLN*«  ÒÊ√  v�≈  Î…dOA�  ¨WÝ—b�

 s�  Ì·U�  —b�  vKŽ  œË«œ  ÒsJ�  WKNÝ

 Ò-√  vKŽ  UN�UN0  ÂuI²ÝË  WÒO�ËR�*«

 ÊuJ²Ý  UN Ò½QÐ  Òpý  ôË  ¨tłË  qC	√Ë

ÆVÝUM*« ÊUJ*« w	

 vNI�Ë  rFD�  ·UC²Ý«  b�Ë

 v�OŽË  ¡öŽ  tO³ŠUB�  å‰œËd²ýò

  eÒO9  w²Ò�«  ¨W ÒO��_«  Ác¼  ¨bFÝ√

 X�ô   UNJMÐ  W Ò�U)«  UNðôu�Q0

Æ «d{U(« ÊU�×²Ý«

 Òe²Ž√ò ∫‰U� ¨bFÝ√ ¡öŽ l� Y¹bŠ w	Ë

  U³¼«—ò  WÝ—b�   ULÒKF�Ë  …d¹b�  ÒÊQÐ

 å‰œËd²ýò  rFD�  ÓÊd²š«  å…d�UÒM�«

 ÂuI½  s×½Ë  ÆÆ ÒsN²KO�eÐ  ‰UH²Šö�

 w{d Ôð  w²Ò�«   U³łu�«  qC	√  .bI²Ð

 W ÒOIOÝu�  ¡«uł√  jÝË  ¨‚«Ë–_«  lOLł

 ÕU−ÒM�«  v ÒM9√  ÆW Ò¹uš√Ë  W ÒOLOLŠË

Æå…b¹b'« UN² ÒLN� w	 …bž«— WLÒKFLK�

 rFD� ÒÊ≈ò ∫‰uI�UÐ t¦¹bŠ ¡öŽ r²²š«Ë

 ¨t�U³ÞQÐ  ÁdOž  sŽ  e ÒOL²¹  å‰œËd²ýò

 Á—«ÒË“ U¼UIK¹ w²Ò�«  WM�(« WK�UF*UÐË

 V ÒŠd½  ÆÆt½ułU²×¹  U�  Òq�  dO	u²ÐË

 ‰U³I²Ýô  Õu²H�  UMLFD�Ë  ¨lOL'UÐ

 ¨W Ò�U)«  W ÒO�UH²Šô«   U ÒO��_«  W Ò	U�

ÆåU½dOž sŽ e ÒOL²ð UM²	UOC	

…d�U ÒM «  U ³ ¼«—  U L ÒK F Ë …d ¹b  n O C² ¹ å‰œËd ²ýò…d�U ÒM «  U ³ ¼«—  U L ÒK F Ë …d ¹b  n O C² ¹ å‰œËd ²ýò
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò

 s�  b¹bł  dÇ—uáL¼  å“b�U½Ëb�U�ò  rŽUD�  WJ³ý  XIKÞ√  ¨‰U¹b½u*«  W³ÝUM0

 w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dÇ—uáL¼ ¨åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò ∫åUJ¹d�√  êOÐò WK�KÝ

ÆåuOJÐ—UÐòË å‰U¹Ë—ò WBKBÐ ¨…œu'«

 ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²��  WLFÞ√  WF³Ý  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  qLAð

 °q¹“«dÐ  UC¹√  ÂuO�«  s�Ë  ¨”UâOÑ  ”ôË  Í«ËœËdÐ  ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½

Ærž 90Ë rž 180 ¨rž 225 ¨ rž 275 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—QÐ d	u²�Ë

DRAGON 2 »UF�√    °“b�U½Ëb�U� w	 b¹bł

 rKO	 »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

How to Train Your Dragon 2Êuð—UJ�«

 rN²ŽUD²Ý«Ë ¢fKŁuð¢ 5M²�UÐ ¢»UJO¼¢ ¡UI� vKŽ  «uMÝ 5—Ëd� bFÐ rKOH�« À«bŠ√ —Ëbð

 …b¹bł   «d�UG�  sŽ  Y×³�«  w	  ¢»UJO¼¢ V¼c¹Ë  ¨5½UM²�«Ë  ZMJ¹UH�«  5Ð  Ÿ«dB�«  ¡UN½≈

 ZMJ¹UH�«  5Ð  Ÿ«dB�«  …œUŽ≈  v�≈  vF�ð  WAŠu²�  5½UMð  tKš«bÐ  ÍbOKł  nN�  nA²J¹Ë

ÆWHK²�� 5½UMð 10 »UF�_« WK�KÝ qLAð Æ5½UM²�«Ë

  U³łË s� «uF²9Ë How to Train Your Dragon 2 rKO	 »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

°qO� wÐU¼ œôË_«

 X½d²½ô«  l�u�  w	   «b−²�*«  lOLł  vKŽ  ·dF²�«Ë  »UF�_«  lOLł  …b¼UA�  rJ½UJ�SÐ

 ¢http∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�« WGK�UÐ

ÆÊËe�*« œUH½ v²Š Ë√ qO� wÐU¼ W³łË q� l�  “b�U½Ëb�U� ŸËd	 lOLł w	 …bł«u²� »UF�_«

°…dL²�� “b�U½Ëb�U� w	 nO� WKLŠ

 q¹“«d³�« v�« WKŠdÐ …ezUH�« UJŽ s� tÞ ¡UMN� „Ëd³�

°‰U¹b½u*« wzUN½Ë

 s� …b¹uŽ d�U½Ë UHOŠ s� …e¹eŽ uÐ√ W�«eG� „Ëd³�Ë

ÆUÐË—Ë√ v�« WOłË“ WKŠdÐ Ê«ezUH�« ”bI�«

 WF−A� w½« U0 wEŠ »dł« XO³Š “̈b�U½Ëb�U� w	 w�« l� XM� °dÞU)« Ÿ ôË ‰U³�« Ÿ ôËò

©tÞ ¡UM¼® å°“uH�UÐ WÞu�³� dO²� ¨q¹“«d³�« V�²M*

°“b�U½Ëb�U� w	 r�—UE²½UÐ ¨UÐË—Ë√ w	 s�U�√ …bF� ¨WOłË“ W�“— 500
  ø«uM²�²Ð uý

 ”bOÝd� W�dA� …b¹b'« NGCC  WKzUŽ s� Èdš√ …—UOÝ o¹u�ð ”bOÝd� q¹u³*u�  dýUÐ

 rOLB²�«Ë …—uD²*« UOłu�uMJ²�« 5Ð …b¹b'« l	b�« WOŽUÐ— GLA …—UOÝ lL&Ë Æ© A¨B¨ CLA®

Æs¹e�²K� lÝ«ËË dO³� ÊUJ� l� lÝ«u�« wKš«b�« ¡UCH�« V½Uł v�≈ …dO³� WO½«bO� …—b�Ë ¨w{U¹d�«

 qB²Ý  v�Ë_«  WKŠd*«  w	Ë   Æ U½«uDÝ«  WFÐ—√  s�  „d×�  l�  GLA   W³�d�  sŽ  Y¹b(«  —Ëb¹Ë

 U½UBŠ 156 v�≈ qBð …u� b�uð d̈²O� 1.6 WFÝ „d×0 l²L²ð w²�« GLA200  W¾	 s�  «—UOÝ

 ÊuJ��« WKŠd� s� qBð Ê√ …—UO��« Ác¼ lOD²�ðË Æ WH� 5300  v�≈ qBð „d;« w	 ÂeŽ …u�Ë

 d²O� 5.9  mK³O	 s¹eM³K� UN�öN²Ý« U�√ Æw½«uŁ 8.9  ‰öš WŽU��« w	 d²� uKO� 100  WŽdÝ v�≈

Æd²�uKO� 100 qJ�

 w	 WH� 3400≠4000 5Ð ÂuIðË U½UBŠ 136 …uIÐ wN	 GLA200 CDI 4MATIC WGO� U�√

 „öN²Ý« YOŠ s� U�√ Æw½«uŁ 9.9 ‰öš d²�uKO� 100 v²Š ÊuJ��« WKŠd� s� qBð ULO	 ¨WIO�b�«

  …œuł  Èu²�0  GLA250 4MATIC  U�√  Æd²�uKO�  100  qJ�  d²O�  4.3  v�≈  qB²	  s¹eM³�«

 d²O�  6.25  pKN²�ðË  WIO�b�«  w	  WH�  5500  l�  U½UBŠ  211  …uIÐ  wN	  AMG  Ë√  URBAN
Æw½«uŁ 7.1 ‰öš d²�uKO� 100 v²Š ÊuJ��« WKŠd� s� qBð ULO	 d̈²�uKO� 100 qJ� s¹eMÐ

 `L�ð …u�  U	U{≈ rCð wN	 …b¹b'« ©4MATIC ©all≠wheel drive  ÂUE½ l�  U³�d� U�√

 W³�«d� ÂUE½Ë WO½«bO*« …œUOI�UÐ W�Uš W−�b� WýUý ‰öš s� p�–Ë d³�√ ‰öG²Ý«Ë d¦�√ WŽU−MÐ

Æ DSR  «—b×M*« w	

 d³²Fð ÆWO½«bO*« …œUOI�«Ë Êb*« w	 …œUOI�« 5Ð ’Uš qJAÐ Z�b�« GLA W³�d� rO�UBð Õd²IðË

 19® …dO³J�«  «—UÞù« ”«u�√ V³�Ð W�UšË Ÿ—UA�« vKŽ w�UŽË dO³� —uCŠ  «– …—UO��« Ác¼

 UOłu�uMJ²Ð …œËe*« WO�U�_« W¹—UNM�« …¡U{ù«  «– Bi≠Xenon fO½«uHÐ GLA eOL²ðË Æ©gM¹≈

 UO�UŠ «—UÞ≈ qJA¹ w³½Uł vM³�Ë ¨W�Uš …¡U{≈ W³�d*« `M9 W¹dBÐ ·UO�√ v�≈ W	U{ùUÐ LED
Æ’Uš qJAÐ l�ô œuÝ√ Ë√ wC	 ÊuKÐ …d	u²*« ÂuOM*_« ÊU³C� s� nIÝË ¨ UÐdC�« s�

 w	Ë ÆÂËdJ�UÐ …UDG� nI��« ÊU³C� ÊS	 AMG Ë URBAN …œuł Èu²�0 w²�«  U³�d*« U�√

 qJAÐ WFÝ«Ë s¹e�ð W×²	 qJAð WL�I� ¡«u{√Ë —Ëb� „U³ý „UM¼ W³�d*«  s� wHK)« r�I�«

 Â«b�²Ý«  qCHÐ  p�–Ë  «bł  r�	Ë  lÝ«Ë  ¨Í—ôËœu�  uN	  GLA  W³�d*  wKš«b�«  ⁄«dH�«  U�√  Æ’Uš

ÆWO�UŽ …œuł  «– ÂUš œ«u�

ÊUC���— ww	 ÂÂÂuuuJJJKKÝÝ sss��� ¢¢¢dLLŽŽ ………dddAAAŽŽ¢¢¢

ÂöŽù« qzUÝuÐ  UJ¹d³²�« WKLŠ w	 „—UA½Ë »U³Šú� w½UN²�« qÝd½

 wÐdF�«  jÝu�UÐ  …eO2Ë  W�Uš  WKLŠ  ÂuJKÝ  W�dý  oKDð

 WKL(«  Ác¼  ‰öš  s�Ë  Æ„—U³*«  ÊUC�—  dNý  W³ÝUM0  p�–Ë

 ‰œU³ð wÐdF�« jÝu�« w	 UNMzUÐ“ `M9 UN½S	 W¹œU¹d�« WO½öŽù«

 Æ…eO2Ë WOŽ«bÐ≈ …—uBÐ p�–Ë .dJ�« dNA�« W³ÝUM0 w½UN²�«

 ¨n×B�«  w	  w½UN²�«  WFÐU²�Ë  …b¼UA�  lOL'«  lOD²�¹Ë

ÆŸ—«uA�«   U²	ôË  …dO³J�«  ÷dF�«   UýUý  ¨X½d²½ô«  l�«u�

 l�u*«  v�≈  ‰ušb�UÐ  ÂuJKÝ  szUÐe�  WO½öŽù«  WKL(«  `L�ðË

 WOŽ«bÐ≈Ë  W�Uš  w½UNð  WÐU²�Ë  ¨q¹UÐu*«  w	Ë  X½d²½ô«  w	

 ÆÊu³×¹  s�  q�Ë  rNÐU×�√  ¨rNðözUŽ  ¡UMÐ√  v�≈  UN�UÝ—≈Ë

 WLFH�  U¼d¦�√Ë  «ÎeO9Ë  UŽ«bÐ≈  d¦�_«  w½UN²�«  —UO²š«  r²OÝË

 Íc�« h�A�« …—u� l� ÂöŽù« qzUÝË w	 U¼dAM� dŽUA*UÐ

 ¨X½d²½ô« l�«u� ¨n×B�« w	 p�–Ë  UJ¹d³²�«Ë w½UN²�« ÂbI¹

 vKŽ …dA²M*« Ÿ—«uA�«  U²	ô p�c�Ë …dO³J�« ÷dF�«  UýUý

  ÆwÐdF�« jÝu�« ‰uÞ

 jÝu�« w	 …bz«d�« W�dA�« w¼ ÂuJKÝ¢ ∫W³ÝUM*« Ác¼ w	 ÂuJKÝ ÂUŽ d¹b� ¨ÊdO²ý dO½ ‰U�Ë

 jÝuK�  eOL*«Ë  ’U)«  ◊UAM�«  «cNÐ  ÂuIð  ÂUF�«  «c¼Ë  ¨…b¹bŽ   «uMÝ  ‰uÞ  vKŽ  wÐdF�«

 vKŽ ¡UMÐ XLL� wÐdF�«  jÝu�« w	 W�Uš WKLŠ sŽ Y¹b(« ÆÊUC�— dNý ‰öš wÐdF�«

 szUÐe� „—UÐ√ Ê√ UC¹√ œË√ W³ÝUM*« ÁcNÐË ¨ÊUC�— dNý ‰öš wÐdF�« jÝu�«  UłUO²Š« rN	

Æ¢dO�Ð r²½√Ë ÂUŽ q�Ë ÊUC�— dNý ÂËbIÐ ÂuJKÝ

 q�«u²�«  dNý  w	  ¨ÊUC�—  dNý  ‰öš  WKL(«  ÁcNÐ  oKDM½  s×½¢  ∫özU�  ÊdO²ý  ·U{√Ë

 WKL(« Ác¼ `L�ðË ÆÆdLŽ …dAŽ Ê«uMŽ X% W�œU³²*«  «—U¹e�«Ë WOKzUF�«  «¡UIK�«Ë ¡UDF�«Ë

Æ¢‚UDM�« lÝ«Ë qJAÐ rNzU�b�√Ë rNÐ—U�√Ë rNzU³Š√ W¾MN²Ð ÂuJKÝ szUÐe�

 U¼—uNLł l� UNO�≈ vF�ð w²�« W�öF�« oLŽ vKŽ WKL(« Ác¼ ‰öš s�  ÂuJKÝ W�dý b�RðË

 W�öŽ  vKŽ  ÿUH(«Ë  ¨…—uD²*«  WOłu�uMJ²�«  UNð«Ëœ√  rN×M�  ‰öš  s�  wÐdF�«  jÝu�«  w	

 ¢dLŽ …dAŽ¢ WKLŠ ‰öš s� ÊUC�— dNý ‰öš rNF� rz«œ q�«uð

 GLA ”bOÝd� ÊS	 C CLASS Ë S≠CLASS W¾	 s�  U³�d� w	 ÕU−MÐ ÊU�_« WLE½√ Z�œ bFÐË

 ATENTION ASSIST  ÂUE½  ÂuI¹Ë  Æ«—uDð  U¼d¦�√Ë  ÊU�_«  WLE½√  ÀbŠQÐ  Èdš_«  w¼  l²L²ð

 wðu�Ë wzd� qJAÐ ozU��« —c×O	 CPA ÂUE½ U�√ ¨ÁU³²½ô« ÂbŽË VF²�« ‰UŠ w	 ozU��« d¹c×²Ð

 ‰UŠ w	 60%  W³�MÐ WK�dH�«  …u� …œU¹eÐ ÂuI¹ t½√  UL� ¨ÂU�_« WNł s� …—UOÝ s� tÐ«d²�«  ‰UŠ w	

 —œU� uN	 ¨Ÿ—«uA�«Ë ‚dD�«  U�öŽ vKŽ ·dF²O	 Distronic Plus ÂUE½ U�√ Æq�«dH�« vKŽ jGC�«

 UC¹√ W³�d*« rCðË ÆWŽU��« w	 d²�uKO� 60 s� q�√ WŽd�Ð ÊuJð U�bMŽ W³�d*« WFÐU²� vKŽ UC¹√

 Blind Spot  ÂUE½  ÂuI¹  ULO	  d̈H��«  —U��  vKŽ  k	U×¹  Íc�«    Lane Keeping Assist  ÂUE½

 ozU��« bŽU�O	 Parking Assist ÂUE½  U�√ ¨åW²O�ò oÞUM� w	 ÂU�ł√ œułË s� ozU��« d¹c×²Ð

 Æ‰UFH�« œuI*« …bŽU�0 wJOðU�uðË√ qJAÐ n�«u*« w	 …—UO��« nO�uð vKŽ

 GLA   W³�d� Ê√ v�≈ ”bOÝd� qOÐu*u� WL�H�«  «—UO��« WŽuL−� ÂUŽ d¹b� ü²MOÐ qO¾¹—√ —Uý√Ë

 w²�«  WL�H�«  WO½«bO*«   «—UO��«Ë  WO¼U	d�«   «—UOÝ  W¾	  w	  ”bOÝd�  WŽuL−�  qLJ²�ð  …b¹b'«

 nOC¹Ë  Æ  G – ו    GLA¨ GLK¨ ML¨ GL  w¼Ë   U¾	  5  s�  WK�KÝ  w	  ÂuO�«  s�  ¡«b²Ð«  ÷dFð

 vF�ð w²�« W−²M*« W�dAK� w−Oð«d²Ýô« j)« qLJ²�¹ GLA  o¹u�ð sŽ ÊöŽù« ¡bÐ Ê√ u²MOÐ

Æ2020 ÂUF�« v²Š WL�H�«  «—UO��« WŽuL−� …—«b� ‰ö²Š« v�≈

 —UFÝ_« WLzU�

dF��«   …œuł Èu²��  „d;«   q¹œu*«

ÃÆ‘ 249¨900   Style  156 Ø 1.6   GLA200 

ÃÆ‘ 274¨900   Urban  156 Ø 1.6   GLA200
ÃÆ‘ 295¨000   Off≠road  136 Ø 2.2  GLA200CDI 4M
ÃÆ‘ 299¨900   Urban  136 Ø 2.2  GLA200CDI 4M
ÃÆ‘ 309¨900   Off≠road  211 Ø 2.0   GLA250 4M
ÃÆ‘ 315¨000   Urban  211 Ø 2.0   GLA250 4M
ÃÆ‘ 325¨000   AMG  211 Ø 2.0   GLA250 4M

b”b”b”b”b ”bOÝdOÝOÝdOÝdOÝd WWWW� W� W� W� W� W A� A� A� A� A��dA�dA�dA�� …� …� …� …� …�  …�  …b bb bb¹bb¹bb¹bb¹bb¹b''«'«'«'«'«'« '« NGCNGCNGCNGCNGCNGCNGCNGCCCCCCCCCC WKKWKWKWKWK WK WKzUzUzUŽzUŽzUŽzUŽzUŽ sss�s�s� s� ÈÈdÈd Èdš√š√š√š√š√š√ … U… U…—U…—U…—UOÝOÝOÝ oo¹uo¹uo¹u��

…b¹b'« GLA …—UOÝ o¹u�ð dýU³ð ”bOÝd� qOÐu*u�

qJOý 249¨000 wz«b²Ð« dF�ÐË ©COMPACT SUV® ‚öÞù« vKŽ qC	_« WO½«bO*« …—UO��« ∫œö³�« w	 Êü«

 ¢ZM²O�—U� …—ULÝ¢ V²J�

 .bI²� œUB²�ù« …—«“Ë WB�UM0 “uH¹

wÐdF�« jÝu�« w	 WO�öŽù«  U�b)«

 o¹u�²K�  ¢ZMO²�—U�  …—ULÝ¢  V²J�  √bÐ

  U�b)«  .bI²Ð  W Ò�UF�«   U�öF�«Ë

 jÝu�«  w	  œUB²�ù«  …—«“u�  W ÒO�öŽù«

 w	  WB�UM*UÐ  “U	  Ê√  bFÐ  p�–Ë  ¨wÐdF�«

 q ÒJAOÝË  ¨lOÐUÝ√  …ÒbŽ  q³�  œbB�«  «c¼

 …—«“u�«  5Ð  WÒO�Oz—  q�Ë  WIKŠ  V²J*«

 w	  wÐdF�«  —uNL'«Ë  UNŽËd	  W	UJÐ

 lOLł  l	œ  vKŽ  qLFOÝ  ÎUC¹√Ë  ¨œö³�«

 qJAÐ  wÐdF�«  lL²−*«  rNð  w²�«  U¹UCI�«

 qOGA²�«Ë W ÒOŽUMB�« oÞUM*U� ÎU�b� ’Uš

 ÆU¼dOžË —UL¦²Ýù« o¹œUM�Ë

 W�dA�  ÂUF�«  d¹b*«  Á—ULÝ  s1√  VIŽË

 Ÿu{u*«  «c¼  ‰uŠ  ¢ZMO²O�—U�  Á—ULÝ¢

 …—«“Ë  UNÐ  X�U�  w²�«  …uD)«¢  ∫ÎözU�

  U�öF�UÐ oKF²¹ ULO	 …bz«— w¼ œUB²�ù«

 —uNL'«Ë WÒO�uJŠ …—«“Ë 5Ð U� q�«u²�«Ë

 UN½Qý  s�  W Ò¹—Ëd{  …uDš  w¼Ë  ¨wÐdF�«

  U ÒO�¬Ë   «Ëœ√  W	UJÐ  —uNL'«  n¹dFð

 W	U�  qI½Ë  …—«“u�«  UN�ÒbIð  w²�«  …bŽU�*«

 r¼U�OÝ  Íc�«  d�_«  ¨U¼—U³š√Ë  UNðUÞUA½

 …—«“Ë  ◊UA½  w	  wÐdF�«  lL²−*«  Z�œ  w	

 …—ULÝ V²J� Æt�uIŠ qOB%Ë ¨œUB²�ù«

 u¼ ¨qLF�« «c¼ ‰öš s� t Ò½√ Èd¹ ZMO²�—U�

 wÐdF�« lL²−*« d¹uD²� …bz«— W�UÝ— ÍÒœR¹

 Æ¢œö³�« w	

 …—ULÝ¢  V²J�  Ê√  Ád�–  d¹b'«  s�

 b¹bFK� tðU�bš ÂbI¹Ë ¨WO�öŽù«Ë WO−Oð«d²Ýù« …—UA²Ýô« ‰U−� w	 WFÝ«Ë …d³š Ë– ¢ZM²O�—U�

Æœö³�« w	 WO�uJ(«  U�ÝR*«Ë Èd³J�«  U�dA�« s�
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 …—– X¹eÐ wMDÐdð ∫WM�U¦Ž ·u½

lDIMð ô W�öŽ W×Iý

 W×� vKŽ ’d(«Ë WO�ËR�*« oKDM� s�

°tOKŽ vKF¹ ô W×Iý …—– X¹“ ∫WOÐdF�« WKzUF�«

 ·u½  ¢nOý  d²ÝU�¢  Z�U½dÐ  WL$Ë  wND�«  …dO³š  —UO²š«  sJ¹  r�¢

 ·u½  sJð  r�Ë  ¨W	b�  i×�  ¨W×Iý  …—–  X¹“  o¹u�ð  WKL(  WM�U¦Ž

 ôË tÐ s�Rð ô Ułu²M� ‚u�²� WFÝ«u�« …dNA�«Ë l�ö�« rÝô« W³ŠU�

 WŽuL−� vKŽ qN��« s� ÊU� bI	 p�c� ¨‚öÞô« vKŽ qC	_« t½QÐ o¦ð

 W×� qł√ s� W×Iý  …—– X¹“ WKLŠ œuIð wJ� UNF� ÊËUF²�«  W×Iý

  ôu�QLK�  wNA�«  ‚«c*UÐ  l²L²�«  qł√  s�  rŁ  s�Ë  ôË«  WOÐdF�«  …dÝô«

 ÷U¹— bO��«  ÊU�� vKŽ ¡Uł U�  bŠ vKŽ Æ¢UNŽu½ s� …b¹dH�«  WNJM�«Ë

ÆW�dAK� ÂUF�« d¹b*« W×Iý

 vKF¹  ô  W×Iý  X¹“  Ê«  bI²Ž√  wðd³š  ‰öš  s�¢  WM�U¦Ž  ·u½  ‰uIðË

 s�(«  ‚«c*«  tLN¹  s*  wND�«  w	  wÝUÝ«  dBMŽË  V�d�  uN	  ¨tOKŽ

Æ¢t²KzUŽË t²OÐ œ«d	« W×�Ë W³OD�« W×z«d�«Ë

 w¼ Ãu²M* o¹u�ð WKLŠ …œUOI� œ«bF²Ý« vKŽ X�O� UN½« ·u½ nOCðË

 ¢nOý d²ÝU�¢ Z�U½dÐ w	 U¼Ëb¼Uý 5¹ö*« Ê« v�« …dOA� ¨tÐ o¦ð ô

 s¹c�« ”UM�« ¡ôR¼ Ê«Ë ¨ «b¼UA*« W³�½ w	 WOÝUO� U�U�—« oI×¹ Íc�«

 vKŽ w�uð Ê« UNM� ÊËdE²M¹ rN½« bÐ ô UNÐ ÊuI¦¹ s¹c�«Ë UN� «uðu�

 w�uð X½U� U* p�c� W×Iý X¹“ …œuł sJð r� u�Ë ¨qC	_«  Ułu²M*«

 Ãu²M*« …œuł h×	 vKŽ ’d% UN½« X�U�Ë Æ uO³�«  UÐ— lOL' tÐ

Æ«bÐ« lDIMð s�Ë r� W�öŽ tÐ UNDÐd²	 W×Iý …—– X¹“ U�« ¨t� ÃËdð Ê« q³�

 w²�«  WLOL(«Ë  WF²L*«  ¡«ułôUÐ  UNðœUFÝ  sŽ  ·u½  XÐdŽ«Ë

 UN�HMÐ  UNðbŽ«  w²�«   U³łu�«  d¹uBðË  o¹u�²�«  WKLŠ  XI	«—

 v�«  XKšœ  wM½«   dFý¢  ·u½  X�U�Ë  ÆW×Iý  X¹“  Â«b�²ÝUÐ

 WKzUŽ  Íb�  X×³�√  öF	Ë  WLOLŠË  W¾	«œ  ¡«uł«  v�«  ¨…b¹bł  WKzUŽ

  —dÝ  WLŽ«œË  W³×�  WKzUŽ  ¨…d�UM�«  w	  Èdš√ «bł

 ¢̈…b¹bŽ  «uM�� ÊËUF²�« dL²�¹ Ê« q�¬Ë ¨rNF� qLF�UÐ

 qł«  s�  UNðU�UÞ  qJÐ  ÂUF�«  «c¼  bM−²²Ý  UN½«  X�U{«Ë

 ÆW×Iý …—– X¹“ WKLŠ rŽœ

 UN� ÕUð« Íc�« Z�U½d³�« sŽ WM�U¦Ž ·u½ XŁb%Ë

 UNK�Ë«  Íc�«Ë  wND�«  w	  UNð«—UN�  —UNþ«  W�d	

 X×³�«  UN½«  l{«uð  qJÐ  X�U�Ë  ¨…dNA�«  v�«

 …u�  UN³��«  Z�U½d³�«  Ê«Ë  œö³�«  w	  W	ËdF�

 U0Ë  UN�ËcÐË  UNÐ  ”UM�«  WIŁ  sŽ  öC	  dOŁQ²�«

Æt�bIð

 w¼  a³D�«  w	  UNð«—UN�  Ê«  ·u½  ‰uIð  «dOš√Ë

 wND�« fÝ« XLKFð UN½«Ë ¨wB�ý bNł W−O²½

 UNMJ�  ¨…b'«Ë  …b�«u�«  s�  wÐdF�«  a³D*«  w	

 W�öš  X×³�√  v²Š  UNð«—b�   —uÞ  p�–  bFÐ

 W	U{ôUÐ  ¨ ôu�Q*«  s�  …b¹bł  Ÿ«u½«  —UJ²Ð«  w	

 a³D*«  dOž  Èdš√  aÐUD�  vKŽ  UNŠU²H½«  v�«

  ôu�Q*« s� Ÿ«u½√ 5Ð Z�bð X×³�√ bI	 wÐdF�«

 w	 WŽb³� …√d�« UNM� qFł U� WO�dA�«Ë WO�½dH�«

ÆwND�« ÊuM	

 nK²�� œö³�« w	 UOJ¹« Íd−²Ý …dO³J�« WOHOB�« WKDF�« W³ÝUM0

 ¨W¹Ëb¹ ‰ULŽ«  U¹«Ë“ ¨œôËú� ÷ËdŽ∫q¦� œôËú� WO½U−*«   UO�UFH�«

  UO�UFH�«  Íd−²Ý  Æ u½U(«  ¡Uł—«  w	  WOK��  »UF�«Ë   Uý—Ë

 ÷dFðË  UL�  Æ31.8.2014  v²ŠË  1.7.2014  ÂuO�«  s�  ¡«b²Ð«

Æ…“U²2 —UFÝ√Ë œôËú�  U³łË rFD*« w	 UC¹« WJ³A�«

 UNK� …d²H�« ‰öš UOJ¹« l�u� w	 q�UJ�«  UO�UFH�« ‰Ëbł dA½ r²¹

∫jÐ«d�« vKŽ ≠Uð¬  U¹d�ØÊuO�²� ÊuA¹—Ø UO½U²½ Ÿd	  UO�UF	Æ

h t t p ∫ ØØ w w w Æ i k e a Æ c o Æ i l Ø d e f a u l t Æ

≠aspøcatidΩ%7B943D0D5F≠193E≠458A≠8BC7
7D%04B22507BD74

  UO�UFH�« V½Uł v�« WOHOB�« WKDF�« w	  UO�UFH�« nK²�� ÂUI²Ý

 lL−�  ∫q¦�  U½U−�Ë  s¹dz«e�«  vKŽ  WJ³A�«  UN{dFð  w²�«  WLz«b�«

 ÆmK³�  Í√  l	œ  ÊËbÐË  qšb*«  w	  bł«u²*«  ¢œôËô«  WJK2¢  »UF�ô«

 ¡UIÐ«Ë U½U−� œôËô«  UM{UŠ  U�b�Ð l²L²�« œôËô« WJK2 w	 sJ1

 ÷dF¹ Æ‚u�²�UÐ w�U¼ô« ÂuI¹ ULMOÐ dO³š r�UÞ W¹UŽ— X% œôËô«

 ‰ULŽ« U¹«Ë“ ¨UOJ¹« v�œ ¨»UF�« ¨ UÐUD�« s� W�dÐ qLAð WŠUÐ lL−*«

 W³ÝUM� iOŠ«d� ·džË œôËú� WŽuM²� Z�«dÐ Y³¹ Êu¹eHKð ¨W¹Ëb¹

 WJKL*« WÝUO�� l{Uš œôËô« WJK2 v�« ‰ušb�« ÆœôËú� UBOBš

 w	 Õu{uÐË …—uAM� w¼Ë ÊUJ*« v�« ‰ušb�« r ÒEMð 5½«u� qLA¹Ë

Æ¢œôËô« WJK2¢ qšb�

 W	dž  UC¹«  w�U¼ô«  vKŽ   u½U(«  ÷dFð  —u�ô«  Ác¼  v�«  W	U{«

 ¡«dý   UÐdŽ  ¨‰UHÞú�  WHOHš   UÐdŽ  —U−¾²Ý«  WO½UJ�«  ¨ŸU{—û�

  U³łËË œôËú� »UF�« WŠUÐ rFD*« w	 UOJ¹« ÷dFð UC¹«Ë ÆœôËú�

ÆœôËú�

∫XO½«u(« qLŽ  UŽUÝ

 WFL'« ¨24∫00≠10∫00 fOL)«  ̈21∫00≠10∫00 ¡UFÐ—ô« – bŠô«

 ∫œUOŽô«  dš¬Ë  Ÿu³Ýô«   U¹UN½  ¨15∫00≠09∫00  ∫œUOŽô«   UO��«Ë

 sJ1  Æ23∫00  v²Š  bOF�«ØX³��«  ¡UN²½«  bFÐ  WIO�œ  45  w�«uŠ

 l�u�  w	  XO½«u(«  qLŽ   UŽUÝ  ‰uŠ   U�uKF*«  dš¬  vKŽ  ŸöÞô«
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