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H a i f a

يوم  آذار،  من  الّثامن  اجلُمعة،  غد  يوم  ُيصادف 
يومها  في  املرأة  نذكر  أن  فأقّلها  العاملّي.  املرأة 
من  ونعمل  جوارحنا،  بكّل  معها  نتضامن  هذا، 
أجل  من  ونضاالتها  ومساواتها،  حترّرها،  أجل 
والسياسّية  االجتماعّية  حقوقها  كاّفة  حتصيل 
واالقتصادّية والّتربوّية والّدينّية، ونسعى جاهدين 
ّيتها، ونطالب مبساواتها  لضمان حرّيتها واستقالل
الّتامة مع الزّوج واالبن، مع األب واألخ، فنقف إلى 

جانبها ونؤازر قضاياها. 
أجلها؛  ومن  املرأة  جانب  إلى  نعمل  أن  علينا 
وأن نثّقف ونرّبي أوالدنا على احترام املرأة، على 
تقديرها وتفّهم حاجاتها ورغباتها؛ ألّن املرأة هي 
املجتمع بأسره، فمن رحمها وُلدنا وأتينا إلى هذه 
الّدنيا. وأقّل ما ميكن فعله، هو أن نكون شركاء 
ا، وبشكل  ـً فعلّيني، ونعمل إلى جانب املرأة يومّي

ِجّدي، وليس في الّثامن من آذار، فقط.
أعود وأذّكر وأكرّر، علينا أن نسعى، دائًما وأبًدا، 
وتتفّهم  تقّدرها،  املرأة،  حتترم  أجيال  لتنشئة 
رغباتها؛ فاملرأة هي نصف املجتمع، إن لم تكن 
ية أوًّال وأخيرًا، وهي  هي املجتمع كّله! فهي األم املرّب
العمود األساس في هذا املجتمع.. وللحفاظ على 
مجتمعنا والّنهوض به، علينا أن نقف سنًدا وعوًنا 
دعمها.  على  يوًما   365 ونعمل  جانبها،  إلى 
أعايد جميع نساء العالم بهذا اليوم، وفي كّل يوم، 
وأخًتا،  ا،  ـً أّم الِفَلسطينّية:  العربية  املرأة  وأخّص 
وزوجًة، وبنًتا، وحبيبًة، ورّبَة منزل، وطالبًة، وعاملًةَ، 
وأسيرًة.  ومناضلًة،  وزميلًةَ،  ًة،  وأكادميّي يًة،  ومرّب
دعونا نؤّكد، في هذا اليوم، على دور املرأة املؤّثر 
حقوق  احترام  ثقافة  نشر  على  ونعمل  والفّعال، 
ورغبات األم والزوجة واألخت واالبنة، لتحّل مكان 
سياسة الّتمييز، واالستغالل، والّتعنيف والقتل. 

للمرأة تقديري واحترامي..

كّل عام وأنِت امرأة!

©Õd� f�UD�®

Ò’U� q�«d*

في جلسة البلدّية، اّلتي ُعقدت يوم الّثالثاء األخير، 
واّلتي كان من املفترض أن يتّم فيها تقدمي استجواب 
من قبل كتلة «اجلبهة»، بخصوص تصريحات نائب 
سحب  ّمت  شترامي،  يوليا  العنصرّية،  البلدّية  رئيس 
تغّيب  برز  كما  األخيرة!!  الّلحظات  في  االستجواب 
رئيس كتلة «التجّمع»، عضو البلدّية جمال خميس 
واحلزب  «اجلبهة»  سكرتير  وغياب  اجللسة!!  عن 
رغم  زعاترة،  رجا  حافي  الصِّ حيفا،  في  الشيوعّي 
االّتفاق املسّبق - بحسب الّلجنة الّشعبّية احليفاوّية 
ضّد العنصرّية - حلضور كاّفة أعضاء البلدّية العرب، 
وتقدمي استجواب بهذا اخلصوص، إّال أّن ذلك لم يحصل.

املجموعة  ضمن  املشارك  احلضور  بني  من  أّنه  ُيذكر 
كتلة  رئيس  برز:  البلدّية،  جلسة  في  االحتجاجّية، 
عيد  املرّبي  عبُده،  هشام  املُهندس  الّسابق  «اجلبهة» 
سويطات، احملامي خالد دغش، رجل األعمال سهيل 
بشكار، احلاج فؤاد أبو قمير، املخّطط عروة سويطات، 
مهجي،  عيسى  الشيخ  شريف،  سامي  احملامي 
أحمد  والّناشط  طه  سندباد  حسني،  فريد  احملامي 
و«احلركة  البلد»  حركة «أبناء  من  ومجموعة  خليفة، 
غياب  فيه  لوحظ  اّلذي  الوقت  وفي  االسالمّية»، 
و«اجلبهة»،  «التجّمع»  عن  مركزّيني  أعضاء  وتغّيب 

على الرّغم من التزامهم املشاركة.
 sŽ WM−ÒK�« w� ¡ö�Òe�« XGKÐ√ ∫…dðUŽ“
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املوضوع،  هذا  ملتابعة  شعبية  جلنة  تشكيل  ّمت  لقد 
تضّم جميع القوى الّسياسّية واألهلّية وجلنة متوّلي 
قبل  مشتركة  تظاهرة  تنظيم  وّمت  االستقالل.  وقف 
أسبوعني، كما ّمت توجيه رسالة مشتركة إلى رئيس 
اإلجماع  على  مؤّكدين  اجلميع،  عليها  وّقع  البلدّية، 
ومطالبة  العنصرّية،  شترامي  لتصريحات  الرافض 
من  عزلها  فيها  مبا  حاسمة،  ُخطوات  باّتخاذ  ياهڤ 
منصبها. وعقدت الّلجنة عّدة اجتماعات أقرّت فيها 
جلسة  في  املوضوع  إثارة  منها  إضافّية،  ُخطوات 

املجلس البلدّي. 
بالنسبة للجلسة األخيرة فقد تعّذر حضوري بسبب 
الّلجنة  في  الزّمالء  وأبلغُت  الّناصرة.  في  تواجدي 
أن  على  االّتفاق  وّمت  سلًفا،  املوضوع  بهذا  الّشعبية 
باسم  اجللسة  خالل  دغش  خالد  احملامي  يتحّدث 

الّلجنة الّشعبّية، وهذا ما حصل.
وقّدمت عضو البلدّية عرين عابدي زعبي استجواًبا 
حول املوضوع، لهدف طرح القضّية على جدول األعمال 
ومواجهة شترامي ومطالبتها باالعتذار. وقد تبّني بعد 

تقدمي االستجواب أّن شترامي لن تتواجد في اجللسة. 
أن  على  البلدّية  رئيس  مكتب  مع  االّتفاق  ّمت  لذا 
مستهّل  في  القضّية  هذه  إلى  كلمته  في  يتطرّق 
اجللسة، ومت سحب االستجواب بناًء على هذا االلتزام. 
وقد تطرّق رئيس البلدّية فعًال إلى القضّية، واعتبر 
في  املشترك  للعيش  وُمسيئة  بائسة  الّتصريحات 

املدينة. لكّنه لم يستجب لطلب عزل شترامي. 
ومن جهتنا هذا املوقف هو ُخطوة في االّجتاه الصحيح 
ولكّنها غير كافية، وسنواصل متابعة املوضوع على 
املسارْين: اجلماهيرّي والقضائّي، بالّتعاون مع سائر 
مرّكبات الّلجنة الّشعبية، وبناًء على برنامج العمل 
اّلذي وُضع، واّلذي يتضّمن عّدة خطوات مستقبلّية.
في  الّصف  وحدة  على  احلفاظ  أهمّية  اؤكد  وأخيرًا 
جانبّية.  نقاشات  إلى  االجنرار  وعدم  املوضوع  هذا 
وأّول  املوضوع،  هذا  أثار  َمن  أّول  كانت  «اجلبهة» 
َمن طالب رئيس البلدّية باّتخاذ موقف بخصوصه، 
وسنواصل متابعته إلى جانب كاّفة القضايا األخرى 

اّلتي تهّم أهالي حيفا.
Ò’Uš ·dE� ¡Uł VÒOG²�« ∫—œU�

وفي تعقيب لسكرتير «التجّمع» احليفاوّي، كميل 
صادر، حول سبب تغّيب رئيس كتلة «التجّمع» في 
البلدّية، جمال خميس، وعدد من نشطاء «الّتجّمع» 
عن اجللسة، قال: إّن الّتغّيب جاء لظرف طارئ، ولكن 
ذلك ال يغّير موقفنا من تصريحات العنصرّية يوليا 
شترامي، نائب رئيس البلدّية، ونحن نطالب بإقالتها 
من منصبها ومنعها من إصدار تصريحات عنصرّية 
مستقبلّية. كما نطالب رئيس البلدّية اتخاذ موقف 
حازم ومبدئّي ضد العنصرّية، وأّال يكتفي بالّشجب، 
فالّتصريحات وحدها ال تكفي ملنع هذه اآلفة، ال بل 
يجب أن يتكّلل ذلك مبوقف عملّي وجاد، وهو إقالة 

شترامي من منصبها.
«Îbł ÂU¼ ŸUL²łUÐ U ÎD³ðd� XM	 ∫fOLš

فعّقب  خميس  جمال  «التجّمع»  كتلة  رئيس  أّما 
منذ  «التجّمع»،  سكرتارية  أعلمت  لقد  قائًال: 
في  تواجدي  إمكانية  عدم  عن  املنصرم،  اخلميس 
اجللسة ألسباب شخصّية. وأنا لم أتغّيب قصًدا - 

كما يروّج لذلك البعض - بل ألسباب شخصّية.
لقد كنت من بني املشاركني في الّتظاهرة االحتجاجّية 
عدد  بحضور  مسّبًقا  علمت  ولو  أسبوعني؛  قبل 
االحتجاج  لهدف  االحتجاجّية  املجموعة  شباب  من 
- وبحّق - داخل جلسة البلدّية، لكنت قد ألغيت 
التزاماتي واجتماعي الهاّم جًدا، ووقفت إلى جانبهم 
وحضرت اجللسة، ولكّني لألسف لم أعلم بحضورهم 

مسّبًقا، وكنت مرتبًطا باجتماع هام جًدا.
»«u−²Ýô« V×Ý s−N²Ý√ ∫ UD¹uÝ

املدن  مخّطط  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
احليفاوّي  االئتالف  (عضو  سويطات  عروة  والّناشط 
ضد العنصرّية)، قائًال «متنح تصريحات رئيس البلدّية 
حاضنة  وبيئة  خصبة  وأرض  وشرعّية  أخضر  ضوًءا 
الستمرار املهزلة العنصرّية في إدارة البلدّية، فيعيد 
مخزن  اعتبارنا  على  بتصرّفه  البلدّية  رئيس  ويؤّكد 
أصوات لالنتخابات فقط، وأّن البلدّية تقتصر وجود 
عرب حيفا في احتفاالت احلّمص والفول الستكمال 
لن  ال،  وألف  ال  لهم  نقول  الزائف.  الّتعايش  مشهد 
وحقوقنا،  بُهوّيتنا  واالستخفاف  باالستهتار  نسمح 
على رئيس البلدّية أن يخجل من كون ممّثلة ليبرمان 
شريكة أساسّية له في إدارة البلدّية، عليه عزلها اآلن 
واجتثاث العنصرّية من مراكز صنع القرار البلدّي».

أحياءنا  أّن  يكفي  «ال  أّنه  إلى  سويطات  وأشار 
ّية مهّمشة ومجتمعنا في خطر، ونعاني أزمة  العرب
وأوقافنا  الفرص  وشّح  وفقر  وبطالة  وتخطيط  سكن 
بلدّية  رئيس  نائب  تأتي  ونهبها،  مصادرتها  يتّم 
إّن  لنا  لتقول  الفاشي،  ليبرمان  حزب  ممّثلة  حيفا، 
وجودنا يزعجها، نقول لها إزعاج العنصرّية هو وسام 
ووجودنا  األصلّيني  البلد  أصحاب  فنحن  لنا،  شرف 
تشهد عليه حجارة وادي الّنسناس ووادي الصليب 
من  ومستقبلنا  حاضرنا  فنبني  واحملّطة،  واحلليصة 
املّس  في  نسمح  لن  املدينة،  في  العريق  تاريخنا 
بحقوقنا وتاريخنا وثقافتنا وُهوّيتنا ووجودنا العربّي، 
فالصوت العربّي احليفاوّي صدح منذ تأسيس املدينة، 

وسيظّل يصدح إلى األبد».
مشاركة  وعدم  استجوابها،  «اجلبهة»  سحب  وحول 
رئيس كتلة «التجّمع» جمال خميس في االجتماع، 
قال سويطات «أستهجن عملّية سحب االستجواب 
الّشعبّية  اللجنة  مع  مسّبق  إّتفاق  من  الرّغم  على 
من  نتوّقع  كّنا  لتقدميه.  العنصرّية  ضّد  احليفاوّية 
شعلة  يحملوا  أن  ونناشدهم  البلدّية  في  ممّثلينا 
دون  حاسمة  مواقف  يّتخذوا  وأن  معنا،  الّتحّدي 
متزّقنا  أن  األزمة  بداية  منذ  البلدّية  حتاول  إذ  تراجع، 
إلى  ومتطرفني،  معتدلني  إلى  وتقسّمنا  وتفّككنا 
عرب جيّدين وعرب سّيئني، ال ميكن الّسماح لذلك؛ 
اليوم  نحن  العسكري،  احلكم  أساليب  ولّت  لقد 
وسنستمّر  الّشعبّية،  والقوّة  واإلميان  القدرات  منتلك 
في نضالنا اجلماهيري موّحدين وبقوّة؛ فوحدتنا هي 
هي  وحدتنا  والّتشويه،  املّس  أمام  وحصننا  مناعتنا 

الّطريق القتالع العنصرّية من إدارة البلدّية».
 b{  W Ò¹ËUHO(«  WO³F ÒA�«  WM−K�«
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وكانت الّلجنة الّشعبية احليفاوّية ضّد العنصرّية قد 
أصدرت بياًنا، وصلت نسخة منه مكاتب صحيفة 
لتصريحات  القاطع  رفضها  فيه  جاء  «حيفا»،  
رئيس البلدّية يونا ياهڤ، وعدم اّتخاذه أّي موقف 
فّعال وحازم ضّد التصريحات العنصرّية للنائب يوليا 

شترامي، اّلتي قارنت صوت األذان بضجيج اخلنازير.
وتؤّكد الّلجنة الّشعبّية احليفاوّية ضّد العنصرّية أّن 
وعدم  البلدّية،  رئيس  من  قاطع  موقف  اّتخاذ  عدم 
عزلها من منصبها حّتى اآلن، هو منح ضوء أخضر 
بحقوق  خطير  مّس  وهو  العنصرّية،  والستمرار  لها 

وُهوّية العرب في حيفا.
االحتجاجّي  اخلروج  أّن  الّشعبية  اللجنة  وتشير 
للُخطوات  استمرار  هو  البلدّي  املجلس  جلسة  من 
الّلجنة  تنّظمها  اّلتي  اجلماهيرّية  االحتجاجّية 
واّلتي  العنصرّية،  الّتصريحات  ضّد  الّشعبّية 
ولن  العنصرّية،  ضّد  موّحدين  حيفا  عرب  أّن  تؤّكد 
الّتاريخي  ووجودنا  وثقافتنا  بحقوقنا  باملّس  نسمح 

واملستقبلّي في املدينة.
بنضالها  ستستمّر  أّنها  الّشعبّية  اللجنة  وتؤّكد 
وعزل  البلدّية  إدارة  من  العنصرّية  الجتثاث  املنّظم 
اجلماهيرّي  العمل  خالل  من  منصبها  من  شترامي 
واحلقوقّي والقانونّي املوّحد للّتصّدي للعنصرّية ووضع 

حّد لكاّفة أشكالها في املدينة.
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 åUHO�ò q�«d*

رانية  احليفاوّية  الِفَلسطينّية  احملامية  قّدمت 
شقير، من مكتب «مليتو أن ادلفسون» األمريكّي، 
ِفَلسطينّية  ضحّية   13 عن  نيابًة  ّية  قضائ دعوى 
سياسة  تدعم  أمريكّية  جمعّيات  خمس  ضّد 
بسياسة          املعروفة  اإلسرائيلّي،  اإلستيطانّي  اإلرهاب 

«دفع الّثمن».
ّية تستند  وقالت احملامية شقير، إّن الدعوى القضائ
ّية أمريكّية ملكافحة اإلرهاب، وأّن  إلى قوانني فيدرال
سياسة «دفع الّثمن» املمارسة من قبل املستوطنني 
مبوجب  إرهاب  سياسة  هي  ّية،  الغرب الّضّفة  في 
ّية واألمريكّية، والّضحايا في الدعوى  القوانني الدول

ّية هم 13 ضحّية ِفَلسطينّية. القضائ
وأضافت شقير أّن هنالك مّدعيان يحمالن اجلنسّية 
األمريكّية والُهوّية الِفَلسطينّية ّممن رفعوا الدعوى، 
ولهذا فإّدعاءات املّدعيان تستند إلى قانون مكافحة 
أّما  آكدت»،  تيريروزم  «إنتاي  األمريكّي  اإلرهاب 
اجلنسّية  فقط  يحملون  اّلذين  اآلخرين  الّضحايا 
الِفَلسطينّية فإّدعاءاتهم تستند على قانون أمريكي 
آخر وهو قانون تعويض األجانب، واّلذي ينّص على 
أّي  لسماع  الّصالحّية  ّية  الفيدرال للمحاكم  أّن 
كان  إذا  فقط،  أجنبي  مواطن  يرفعها  مدنّية  دعوى 
معاهدة  أو  األمم  قانون  النتهاك  نتيجة  تضرّر  قد 
الواليات املّتحدة األمريكّية؛ وما ميّيز هذا القانون أّنه 
ّية الّنظر في قضايا حلقوق  يسمح للمحاكم الفيدرال
اإلنسان من قبل مواطنني أجانب بناًء على جرائم ّمت 

ارتكابها خارج حدود الواليات املّتحدة األمريكّية.
ّية في  وأوضحت شقير، أّنه ّمت تقدمي الّدعوى القضائ

 d O Iý èO ½«— è Ò¹ËUH O (« èO U;«
 Òb{ è ÒO zUC  Èu Žœ l d ð

 °ÊU D O ² Ýö  è L Ž«œ  U ÒO F Lł
ّية، وذلك ألّنه كانت هنالك سابقة،  احملاكم الفيدرال
األدوار  عكس  هو  ّية  القضائ دعوتنا  ميّيز  ما  وأّن 
هم  عليهم  واملّدعى  ِفَلسطينّي  فالّضحية  املعتادة، 

جمعّيات يهودّية أمريكّية، وليس العكس.
دعاوى  تقدمي  ميكن  أّنه  إلى  شقير  وأشارت 
يوجد  وال  أخرى،  محاكم  في  مشابهة  ّية  قضائ
في  ّية  قضائ دعاوى  تقدمي  في  أيًضا،  تناقض 
هم  عليهم  املّدعى  ألّن  اإلسرائيلّية،  احملاكم 
عليهم  املّدعى  اإلسرائيلّية  احملاكم  في  مختلفني، 
احملاكم  في  بينما  أنفسهم،  املستوطنني  هم 
للمستوطنني. الّداعمة  اجلمعّيات  ضّد  األمريكّية 

في  الِفَلسطينّيني  بإمكان  أّنه  إلى  شقير  ولفتت 
قطاع غزّة تقدمي دعاوى مشابهة، في حال تعرّضهم 
لالنتهاكات من قبل املستوطنني، فكّل ِفَلسطينّي 
ّية في  في الّضفة وغزّة بإمكانه تقدمي دعوى قضائ
وليس  مستوطنني  قبل  من  عليه  االعتداء  ّمت  حال 
ألّنهم  إسرائيل،  ودولة  اإلسرائيلّي  اجليش  قبل  من 
شقير  ونصحت  ّية.  الّدول باحلصانة  يتمّتعون 
الِفَلسطينّيني اّلذين تعرّضوا العتداءات املستوطنني، 
بتوثيق االعتداءات أوًّال، ومن ثّم الّتوجه إلى مكتب 
ّية بالنيابة عنه. محاماة أمريكي لرفع دعوى قضائ

ّية املرفوعة  واختتمت شقير قائلًة إّن الّدعوى القضائ
أّما  مدنّية،  دعوى  هي  األمريكّية  احملاكم  في 
ّية فهذا األمر يتعّلق باملّدعي  بالنسبة للدعوى اجلنائ
اجلمعيات  هذه  مصير  يكون  أن  ونأمل  العام، 
املّدعي  قام  اّلتي  املقّدسة،  األرض  جمعّية  كمصير 
موجود  طاقمها  واليوم  للمحاكمة،  بتقدميهم  العام 

في الّسجون األمريكّية.

 v K Ž ‚œU B ð è L ~;«
°ÕU ÒO « Íœ«Ë ¡ö š≈ ŸËd A

رافكا  القاضية  صادقت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ملاشطريخ - لطر من محكمة الّشؤون اإلدارّية 
حيفا،  بلدّية  مخّطط  على  حيفا،  مدينة  في 

واّلذي يرمي إلخالء حي وادي السّياح. 
الّسّكان  التماس  رفضت  قد  احملكمة  وكانت 
مرَكز  به  تقّدم  واّلذي  البلدّية،  مخّطط  ضّد 
«مساواة»، مطالبني احملكمة بأن تأمر الّلجنة 

ّية بإعادة الّنظر في املخّطط.  الّلوائ
بأّن  احملكمة  أمام  «مساواة»  مرَكز  اّدعى  وقد 
غير  والبناء  للّتنظيم  ّية  اللوائ الّلجنة  قرار 
مهنّي؛ فبعد حتقيق أجراه مرَكز «مساواة» تبّني 
أّن الّلجنة احمللّية للتنظيم والبناء ببلدية حيفا 
وافقت على إبقاء البيوت في الوادي، وتقّدمت 
الّلجنة  ولكن  البيوت،  على  يحافظ  مبخّطط 
وأعطتهم  البيوت  إبقاء  عدم  قررت  ّية  اللوائ

مهلة حّتى عشر سنوات إلخالء املكان.  
وقال احملامي سامح عراقي ممّثل عائلة عّباس 
التدّخل  عدم  تفّضل  احملاكم  أّن  املؤسف  «من 
عدم  إّن  حيث  والبناء،  الّتخطيط  شؤون  في 
بحّق  تعّسفي  لتخطيط  يؤّدي  احملاكم  تدّخل 
بلدّية  املختصة.  اجلهات  قبل  من  األشخاص 
حيفا تقّدمت في الّسنوات العشرة األخيرة بعّدة 
مخّططات إلقامة مراكز جتارّية ومراكز رياضّية 
وسط جتاهل الّسكان العرب في مدينة حيفا. 
االعتراف  تأبى  حيفا  بلدّية  أّن  املؤّسف  من 

اّلتي  البيوت  في  يعيشوا  بأن  الّسّكان  بحّق 
سّن  قبل  اخلاّصة  أرضهم  على  ببنائها  قاموا 
قانون الّتخطيط والبناء، واّلذي بحسبه سيتّم 
هدم البيوت». وأضاف عراقي أّن الّنضال اآلن 

ا.  ـً سيكون جماهيرّي
وقال توفيق أبو عّباس (ابن حّي وادي السّياح، 
واّلذي يعيش في الوادي): «لقد ترعرعت في 
الوادي.  حول  تتمحور  ذكرياتي  وكّل  الوادي، 
في  بزيارتنا  قام  ياهڤ  يونا  البلدّية  رئيس 
البيوت،  على  سيحافظ  أّنه  ووعدنا  املاضي، 
بيوتنا!!  لهدم  مخّطًطا  يقّدم  بنفسه  هو  واآلن 
يخلف  بلدّية  رئيس  نرى  أن  املؤسف  من 
بوعوده»! واختتم أبو عّباس حديثه مؤّكًدا أّنه 
لن يترك بيته، واّلذي ُبني من قَبل أجداده».   

الّسياسة  بالقول: «إّن  مرَكز «مساواة»  وعّقب 
اّلتي تتمّثل من املخّطط تشّكل سياسة متييزّية 
جتاه املواطنني العرب في الوادي. املخّطط يضع 
الّسّكان في مواجهة واقع مرير يتمّثل باإلخالء 
من منازلهم وهدمها، مع املّس مبلكهم الوحيد.. 
أو العيش لغاية عشر سنني في هذه املنازل دون 
ا  ـً احلصول على خدمات مالئمة، ما يشّكل مّس
اإلخالء  ثّم  ومن  الكرمي،  العيش  بحّق  خطيرًا 
حّيز  إلغاء  ا  ـً ّي عمل يعني  الواقع  هذا  والهدم. 
املجتمع، وطرد الّسكان من أراضيهم الّتاريخّية 

دون منح أي بديل إسكانّي مناسب».
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك العشرات في األمسّية 

واجلبهة  الّشيوعّي  احلزب  نّظمها  اّلتي  الدراسّية 
وكتلة  حيفا،  في  واملساواة  للّسالم  الدميقراطّية 
املاضي  الّسبت  يوم  حيفا،  بلدّية  في  «اجلبهة» 
اجلمهور  ُعنوان «قضايا  حتت  مسرح «امليدان»،  في 

العربّي في حيفا – رؤية بلدّية».

الّشيوعي  احلزب  سكرتير  وأدارها  األمسّية  افتتح 
حافّي رجا زعاترة، ُمشيرًا  و«اجلبهة» في حيفا، الصِّ
إلى ضرورة الّتكامل بني العمل الّسياسّي والبلدّي، 

وأهمّية العمل وفق برامج وخطط منهجّية. 
وحتّدث د. سهيل أسعد، نائب رئيس البلدّية ورئيس 
هو  اليوم  هذا  من  إّن الهدف  قائًال  كتلة «اجلبهة»، 

عمل  برناَمج  وبناء  اجلمهور،  مع  الّتواصل  تعميق 
د.  وأضاف  البلدّي.  للعمل  ومهنّي  استراتيجّي 
أسعد أّنه ألّول مرّة ممّثلو اجلمهور العربي موجودون 
حتويل  وعلينا  الّطريقة،  بهذه  البلدّية  إدارة  في 
في  الفعلّي  والّتأثير  رافعة لقضايانا،  إلى  هذا 

الّسياسات البلدّية.
في  زعبي   - عابدي  عرين  البلدّية  عضو  وقالت 
كلمتها: قبل االنتخابات وعدناكم بأن نكون صوت 
الّناس في البلدّية، ولقاؤنا اليوم هو جزء من الوفاء 
ا على  ـً ّي بهذا الوعد. نطمح إلى أن يكون عملنا مبن

املبادرة املدروسة، وليس رّدات الفعل.
مسح  سويطات  عروة  املدن  مخّطط  واستعرض 
االحتياجات اّلذي أعّده جلمعّية الّتطوير االجتماعّي، 
واملواصالت  والّتعليم  الّسكن  مجاالت  شمل  واّلذي 
في  سويطات  تطرّق  كما  وغيرها.  والّتشغيل، 
مداخلته إلى موضوع اخلارطة الهيكلّية اجلديدة ملدينة 
تنطوي  مما  ُمحّذرًا  مؤّخرًا،  إيداعها  ّمت  واّلتي  حيفا، 
العربّي. الّتاريخّي  املرَكز  على  مخاطر  من  عليها 

املواطنني  حلقوق  «مساواة»  مرَكز  مدير  واستعرض 

حيفا،  بلدّية  مليزانّية  حتليًال  فرح،  جعفر  العرب، 
والقضايا املختلفة اّلتي يعاني منها الّسّكان العرب 
في حيفا في شّتى املجاالت، وخصوًصا في مجاالت 
الّتعليم والّسكن والرياضة. وأشار فرح إلى ضرورة بناء 
حتالفات مع كتل أخرى في البلدّية لتتبّنى قضايا 
اجلمهور العربّي، وتضغط من أجل إيجاد حلول لها.

مواضيع  ناقشت  حلقات  على  احلضور  توزّع  ثّم 
واملواصالت  والّسكن  والّتعليم  والّتربية  الّثقافة 
والرّفاه واألحياء، أدارها املرّبي نبيل سّمور واحملامية 
ظاهر.  موسى  واملهندس  اغبارّية   - هّمام  جمانة 
وخلصت احللقات إلى مجموعة من الّتوصيات، مت 
تلخيصها ومناقشتها في اجلزء األخير من األمسّية.
وفي كلمته اخلتامية، شكر د. أسعد احلضور على 
يعتبرها  واّلتي  األمسّية،  هذه  في  مساهماتهم 
خطوة أولى لبناء برامج عمل الكتلة. مؤّكًدا أّن كتلة 
«اجلبهة» ستقوم مبتابعة الّتوصيات في كّل مجال 
إضافّية  تخّصصّية  لقاءات  ستعقد  وأّنها  ومجال، 
مستقبالً، لتعميق شراكة اجلمهور احليفاوّي وتداخله 

في جميع القضايا.
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

تخيّلوا الشوارما الطيبة... والسلطات الزاكية... ع طاولة واحدة... انتو وحبايبكن، 
واجواء مطاعم سميراميس الشهيرة. 

اما الدفع ... وال اشي... ع كل وجبة... قبالها وجبة ببالش.

04≠8501007 “U??????Ð W????D?×� ¨U??????HOŠ

04≠9536610  «bOÐ“ —«Ëœ V½U−Ð ¨ÊuF³Þ

04≠9500377 …d?�UM�« Ÿ—Uý ¨Ëd??LŽUH???ý

اشي

يعني يعني 1+11 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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*åUHO�ò q�«d ≠ ناقشت جلنة مراقبة الّدولة، 

تقرير  كوهني،  أمنون  الكنيست  عضو  برئاسة 
مراقب الدولة ومشروع «املطرونيت». حيث كشف 
احملامي يونا ياهڤ (رئيس بلدّية حيفا)، خالل 
تشغيل  منذ  أّنه  إلى  تشير  ّية  إحصائ اجللسة، 
ألف   100 حوالي  بها  يسافر  «املطرونيت»، 
ا، األمر اّلذي ُيترَجم إلى 600 ألف  ـً شخص يومّي
ا!! هذه األرقام - كما قال ياهڤ -  ـً شيكل يومّي
نوعه  من  األكبر  املشروع  أهمّية  على  داللة  هي 

في تاريخ البالد.
قال  الّدولة،  مراقب  تقرير  على  تعقيبه  وفي 

جتاوزات.  هنالك  إّن  بالقول  أسمح  «لن  ياهڤ: 
حيفاوّي  مشروع  من  «املطرونيت»  حوّلت  الّدولة 
زادت  لذلك  ووفًقا  ِشمالّي/منطقّي،  مشروع  إلى 

وزارة املواصالت امليزانّيات».
وأردف قائًال: لقد ّمت إعالن وحتلنة وزارة املواصالت 
بكاّفة مراحل الّتخطيط والّتنفيذ وتقّدم العمل، 
مبا في ذلك الّتغييرات وتكاليف تنفيذ املشروع.

للمشروع  املنّفذة  البلدّية  ركة  الشِّ تلّقت  وقد 
وزارة  من  امليزانّية  على  املوافقة  نوف»،  «يافيه 
بالّتقدير  ُتشمل  لم  اّلتي  لإلجراءات  املواصالت 

األساسّي، قبل الّشروع بتنفيذ املشروع.

sŽ W�Ëb�« V�«d� WM' ÂU�√ nAJ¹ í¼U¹

 U ÎO u ¹  d U  n √  100
åX O ½Ëd D*«ò  ö U Š w
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حيفا  بلدّية  حتاول  حني  في   ≠  åUHO�ò  q�«d*

وتصويره  وجتميله  البحر  واجهة  فتح  تخطيط 
متطوّرة،  بحرّية  ملدينة  املدينة  سيحّول  أّنه  على 
مخّطط  كّل  وراء  هو  وكما  احلال -  بطبيعة  ولكّنه 
البيوت  بإخالء  يهدد  خطر  فهناك   - إسرائيلّي 
ّية وحتويل حّي احملّطة إلى ِمنطقة  الّتاريخّية العرب
بعد  فقط،  لألغنياء  وسكن  سياحّية  وجتارة  فنادق 
ّية  الّشباب «حّق»  حركة  فقامت  وإخالئه؛  تهميشه 
بتنظيم  اإلنسان  حلقوق  ّية  العرب للمؤّسسة  الّتابعة 
من  منتدياتها  ألعضاء  القطرّي  الّتطوّعّي  لقائها 
ّية في البالد على أراضي  مختلف القرى واملدن العرب
الّتطوّعّي  اليوم  تقّسم  وقد  حيفا،  في  احملّطة  حّي 
أعضاء  بني  تعارف  فّعالّيات  لقسمني:  القطرّي 
املنتديات املختلفة في احلركة، وأعمال تطوّعّية في 
عليها،  جدارّيات  ورسم  اجلدران  كطالء  احملّطة،  حّي 
إضافًة إلى تنظيف حديقة احلّي وزرع أشجار الزّيتون 

والورود فيها.
للحقوق  الّتربية  وَحدة  (مدير  خليفة  أحمد  وحتّدث 
حلقوق  ّية  العرب املؤّسسة  في  اجلماهيرّي  والعمل 
بقوله:  الّتطوّعّي،  اليوم  هذا  إقامة  عن  اإلنسان) 
ا في شتاء كّل  ـً «كما في كّل عام، ننّظم لقاًء قطرّي
ّية في ِمنطقة  عام ألعضاء منتديات حركة َحق الّشباب
لطات  تواجه الّتهميش وسياسات اإلقصاء من السُّ
اإلسرائيلّية أو خطر الهدم واإلجالء، كقرية العراقيب 
في العام املاضي، وقرية السرّة في العام اّلذي سبقه. 
ّية حلقوق اإلنسان  هذا العام قرّرنا في املؤّسسة العرب

في  احملّطة  حّي  في  القطرّي  الّتطوّعّي  اليوم  إقامة 
حيفا، احلّي العربّي اّلذي يواجه خطر الهدم واإلجالء 
مناطقة  إلى  احلّي  حتويل  حيفا  بلدّية  نّية  بسبب 
حيفا». مليناء  الّشديد  لقربها  وجتارّية  سياحّية 
ا  ـً وتابع خليفة قائًال: «شارَك في الّلقاء نحو 150 شاّب
ّية  الّشباب «َحّق»  حركة  منتديات  أعضاء  من  وشاّبة 
من اجلليل واملثّلث والّنقب، اجتمعوا كّلهم من أجل 
الّتطوّع من أجل حّي احملّطة في حيفا، قاموا بطالء 
اجلدران اّلتي تفصل بني احلّي وامليناء ورسم اجلدارّيات 
الزّيتون  أشجار  وزرع  احلّي  حديقة  وتنظيف  عليها، 
الّشباب  تشّبث  لنا  أظهر  هذا  وكّل  فيها،  والورود 
والّشاّبات بأرضهم، وحّبهم للعطاء من أجل الوطن».

 vKŽ WÐU²J�« ∫UHOŠ W Ò¹bKÐ

 Òf9 ©åw²O�«dÇò® Ê«—b'«

 WM¹bLK� ÂUF�« dEM*« ÁÒuAðË

بعد  حيفا،  بلدّية  في  الّصيانة  عّمال  قام  وقد  هذا 
االنتهاء من هذا العمل الّتطوّعي، بزيارة حّي محّطة 
ش، حيث ّمت محو وإزالة كاّفة  الكرمل املُهَمل واملُهمَّ
بلدّية  تعقيب  وفي  اجلدارّيات،  ورسومات  الّشعارات 

حيفا، وصلنا الرّد الّتالي:
متّس  («چرافيتي»)  اجلدران  على  الكتابة  «ظاهرة 
وتشوّه املنظر العام للمدينة؛ لذا تعمل البلدّية على 
ـ«الچرافيتي»، اّلتي  إزالة جميع كتابات ورسومات ال
ُنّفذت/رسمت من دون تصريح، بغض الّنظر عن ُهوّية 

املنّفذ أو فحوى هذه الكتابات أو الرّسومات.

 «—UFA�«  UÐU²	Ë ¡öD�« vKŽ qLF�« «—UFA�«  UÐU²	Ë ¡öD�« vKŽ qLF�«

°ÆÆ¡öD�«Ë  «—UFA�« W�«“≈ Ò- Ê√ bFÐ°ÆÆ¡öD�«Ë  «—UFA�« W�«“≈ Ò- Ê√ bFÐ
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*åUHO�ò q�«d ≠ عقد منتدى «بلدنا» الّثقافّي القطرّي، يوم اجلُمعة 

إلى  بلدنا»،  حيفا،  إلى  «عائدون  جولة   ،(28/2/2014) املنصرم 
أحياء حيفا الّتاريخّية.

شارك في اجلولة ما يزيد عن اِملائة شاّب وشاّبة، اّلذين حضروا من مناطق 
ّية.  مختلفة: بئر الّسبع، تل أبيب، القدس والّضفة الغرب

رّحب باحلضور أمير زريق (رئيس الهيئة اإلدارّية جلمعّية الّشباب العرب 
وأهمّية  الّثقافّي  «بلدنا»  منتدى  فّعالّيات  عن  وحتّدث  «بلدنا»)،   -
حتّدث  كما  املناطق؛  شّتى  من  الِفَلسطينّي  الّشباب  وجمع  الّتواصل 
عن أهمّية اجلولة، وأهمّية حفظ الّتاريخ وصيانته، وزيارة أحياء حيفا 
قصير  عرض «ڤيديو»  ّمت  كما  كثب.  عن  عليها  للتعرّف  الّتاريخّية 
يلّخص فّعالّيات جمعّية الّشباب العرب - «بلدنا» في العامني األخيرين.

وقد ّمت تقسيم املشاركني إلى مجموعات صغيرة قام بإرشادها كّل من: 
منى عمري، بالل درباس، عماد مّداح، أسامة طّنوس وأحمد جبارين. 
وانطلقت كّل مجموعة إلى مسارها اّلذي شمل احملّطات التالية: ساحة 
احلناطير، جامع اجلرينة، اجلامع الّصغير، املقبرة، جامع اإلستقالل، َعمود 

فيصل، سّكة احلديد، حّمام الباشا، وادي الّصليب، ووادي الّنسناس. 
ا وافًيا، باإلضافة إلى معلومات  ـً قّدم املرشدون خالل اجلولة شرًحا تاريخّي

عن واقع األحياء اليوم وسياسة بيع وتأجير البيوت املتبعة.
والفنون،  للّثقافة  «املشغل»  جمعّية  إلى  املشاركون  توّجه  اجلولة  بعد 
حيث ُقّدم شرح عن اجلمعّية ونشاطاتها، ومن ثّم شارك املشاركون في 

ورشة موسيقّية أدارها الفّنان امللتزم عالء عزّام. 
الّسياحّي  املرشد  قّدم  حيث  البهائّيني،  حدائق  كانت  التالية  احملّطة 
عماد مّداح شرًحا مفّصًال عن تاريخ البهائّيني ومعاملهم الّتاريخّية في 
البالد. أّما احملطة األخيرة في اجلولة فكانت على شاطئ البحر، حيث 
تقييم  هناك  كان  اخلتام  وفي  للّتجوال،  للمشاركني  حّر  وقت  ُخّصص 

وسماع مالحظات عن اجلولة مع مرّكزي املنتدى الّثقافّي. 
لقاء  وهو  الّثقافّي،  منتدى «بلدنا»  فّعالّيات  ضمن  اجلولة  هذه  وتأتي 

الّساعة  مواضيع  تناول  خالله  يتّم  «بلدنا»،  جمعّية  تنّظمه  شهرّي 
أفالم،  عرض  الّلقاءات  تشمل  حيث   والفكرّية.  الّسياسّية  الّثقافّية، 

إستضافة محاضرين اختصاصّيني وناشطني لطرح مواضيع للّنقاش. هذا 
ويشمل املنتدى تنظيم جوالت تاريخّية في مناطق عّدة في البالد.
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الكلّية  طّالب  من  مختارة  مجموعة  شاركت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

جرى  اّلذي  املّتحدة»،  األمم  «منذجة  مبشروِع  ّية  العرب األرثوذكسّية 
متتالية  أّيام  ثالثة  ملّدة  يهودا»  «إيڤن  في  األمريكّية  املدرسة  في 

 è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ « s  » Òö Þ
å…b × Ò² *« Ü _« èłc/ò ŸËd A0 Êu Ö—UA ¹

ّية ويهودّية عديدة. (18/2/2014-16)، إلى جانب مدارس عرب
بالّلغة  ونشاطاتها  املّتحدة  األمم  مبحاكاة  مشاركتهم  خالل  الّطالب  قام 
اإلنچليزّية، حيث اختارت كّل مدرسة مشاركة  متثيل دولة معّينة وطرح 

سياستها جتاه قضايا شائكة عديدة، وطرح حلول ممكنة والّتصويت عليها. 
وقد  والّسويد،  الّنرويج  دولَتي  متثيل  العام  هذا  الكلّية  طّالب  اختار 
شاركوا بلجاٍن طرحت قضايا مختلفة، مثل: جلنة مجلس األمن، جلنة 
لعملّية  خاّصة  جلنة  والّتطوير،  الّتجارة  جلنة  عليها،  املُتنازع  األراضي 
الّسالم اإلسرائيلّية - الِفَلسطينّية، جلنة األزمات، جلنة نزع الّسالح، جلنة 
اإلنسان،  حقوق  جلنة  االقتصادّية،  االجتماعّية -  الّشؤون  جلنة  البيئة، 

وجلنة الّتعاون اإلقليمّي. 
عمل  ورشاُت  املشاركة  سبقت  وقد  توتري،  هنري  املعّلم  الّطالب  راّفق 
وحتضير للّطالب املشاركني، أشرفت عليها مرّكزة الّلغة اإلنچليزّية في 
الكلّية املعّلمة لبنى دكور. شملت الورشات الّتحضيرّية مراجعة لغوّية 
الّدول  تصريحات  بخصوِص  الّطالُب  حّضرها  اّلتي  للمواد  ومضمونّية 

بشأِن قضايا عاملّية. 
يذكر أّن طّالب الكلّية اّلذين شاركوا في املشروع، هم: منى بنيامني، 
شيرين بدارنة، نورا صادر، سامي زريق، هادي زين الّدين، غّسان دياب، 
فراس  حّنا،  كارول  غامن،  فطني  شيبان،  ماريا  علي،  لينا  حّمود،  ندين 
شهد  بنسون،  شيرين  حّداد،  عدن  صّباح،  بشير  يونس،  مالك  حبيب، 
الّشؤون  جلنة  في  مشاركة  كأفضل  ُصّنفت  اّلتي  ريّناوي  ودميا  بشارة 

االجتماعّية - االقتصادّية. 
ِمنطقة  من  الوحيدة  ّية  العرب املدرسة  هي  الكلّية  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
ا في املشروع، وقد سبق وشارك الّطّالب هذا  ـً حيفا اّلتي تشارك سنوّي
العام - وبالّتحديد في شهر تشرين األّول املنصرم - في لقاء أولّي عقد 

ملّدة ثالثة أّيام متواصلة في مدرسة «الوردّية» في القدس.
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«كيميديا»  مرَكز  قاعة  في  األسبوع  هذا  افتتح   ≠  ’U�  q�«d*

للّثقافة والفنون، وبرعاية صحيفة «حيفا»، معرض «األم بيت وحياة» 
قاعة  غّصت  وقد  ضو.  كميل  الفّنان  أعمال  من  حروفّية  لوحات   –

املرَكز باحلضور من أّمهات وآباء وعّشاق الفّن واألدب.
توّلت عرافة األمسّية الّشاعرة عال عويضة ورّحبت باحلضور، ثّم دعت 
كلمته.  إللقاء  ضو  كميل  الفّنان  «كيميديا»  مرَكز  جمعّية  مدير 
وقد هّنأ الفّنان كميل ضو األّمهات والّنساء بعيدهن، ثّم حتّدث عن 
عمل املرَكز خالل الّسنوات األربع املاضية، وإقامة دورات اخلّط العربّي 
والفنون األخرى، وقال إّن املركز يهدف إلى حفظ تراث اخلط العربّي، 
واالستمرار بتعليم أصول هذا الفّن، ثّم إيصال رسالة احملّبة لآلخرين. 
اخلط  قواعد  وعرب  يهود  طّالب  يتعّلم  سنتني  منذ  أّنه  إلى  وأشار 
ّية  العربّي من خالل برنامج تبّنته بلدّية حيفا، وذلك في مدرسة عرب

هي مدرسة الكبابير، ومدرسة «هرتسل» العبرّية.
ثّم حتّدث الّشاعر وهيب وهبة اّلذي قال إّنه ليس من الّسهل احلديث 
عن الفّنان املبدع والقدير كميل ضوّ. وحني تقترن هذه املناسبة بعرس 
الّسماء، فإّن الّسماء تفرح بعرس األرض. وإذا أضفنا إلى هذا الفرح 
ا عظيًما كالبحر  ـً تكرمي األمهات، فقد هّيأ لنا كميل معرًضا إبداعّي
في عمقه وجماله، يجمع بني زرقة البحر وعرش الّسماء، عرس هذه 
الليلة. وأضاف: لقد نقل كميل ضو اخلّط العربّي من احمللّية إلى 
العاملّية، وبهر الغرب بهذا الفّن الرائع، أّما في الّشعر فأخذ األمثولة 
ّية  العرب الّلغة  أّن  يؤّكد  لكي  والبحر  األفق  إلى  بهما  وهام  واملقولة، 
قائمة، وتعتبر قلعة الّصمود رغم شّح امليزانّيات. فكميل ضّو ليس 
ا في تاريخ الفّن هنا، وحني يجمع عمله بتكرمي األّمهات  ـً حدًثا عادّي
ا بأّنه يقرّبنا من الّله حني  ـً يزيدنا انفعاًال بإبداعاته، وأشعر أنا شخصّي
يرسم. في املعرض الّسابق هبط كميل ضو بآيات الكتاب املقّدس، 

كاملالك من الّسماء إلى األرض، وبهذا املعرض يسمو ويعلو بنا كميل 
من األرض إلى الّسماء.

ّية تتعّلق مبناسبة تكرمي األم. ثّم قّدم الفّنان بشارة ديب وصلة غنائ
واستمع احلضور إلى مداخلة للمستشارة سناء ديب اّلتي حّيت األّمهات 
بعيدهن، وقالت إّن عمل املرأة في داخل البيت وخارجه يعتبر َمهّمة 
شبه مستحيلة. وأضافت: إّني أقّدر كّل األّمهات املتقّدمات في الّسن، 
الّلواتي جنحن بالّتوفيق بني عمل البيت وخارجه. واليوم جند الفتيات 
يقبلن على العمل والّتعليم ويجدن األبواب واسعة ومفتوحة أمامهّن، 
ويحاولن الّتوازن بني عمل البيت وخارجه. ولذا نحن الّنساء بحاجة 
وسليًما. صحيًحا  املجتمع  يكون  لكي  العمل  في  الرّجل  لشراكة 
أّما املشّخصة الّتربوّية واملرشدة عبور الّشيخ فقالت إّن االهتمام الكبير 
باملرأة واألم ال يأتي من فراغ، فاملرأة نصف املجتمع وأكثر. األم تتمّتع 
بوظيفتها وعطائها بقدرات هائلة على الّصبر والعمل، وهذا يبدأ من 
اإلجناب. املرأة هي املدرسة األولى اّلتي يدخل الّطفل إليها، حّتى وهو 
في أحشاء أّمه. واملرأة اليوم تعمل خارج البيت وداخله، وهي معزّزة 

بسالح العلم؛ األمر اّلذي يساعدها في تربية أوالدها.
عن  ُكتب  ا  تقريًب شيء  كّل  إّن  قائًال:  املاضي  رشدي  الّشاعر  وحتّدث 
املرأة، لذلك قرّرت أن أرّكز على قول ُيظهر مكانة املرأة، فأقترح كيف 
ّية اّلذي ال يزال ُمقلًقا. والقول إّن «األّم  ميكن أن نغّير وضع املرأة العرب
هي مهد العالم وفجر املستقبل» جاء بعد الّطوفان، حني أرسل نوح 
الغراب من الفلك، لكّنه رأى اجلثث ولم يعد، ثم أرسل احلمامة وعادت 
إلى نوح بغصن الزيتون، والزّيتون يحمل لإلنسان الِفَلسطينّي دالالت 

ومعاٍن عميقة.
املستقبل،  وفجر  اإلنسان  وحياة  نهضة  بداية   – مهد  املرأة  أو  األم 
بني  شاسع  بون  وثّمة  ومكانتها،  وحرّيتها  املرأة  عن  كثيرًا  ونتحّدث 
الّشعارات اّلتي نقولها وبني ما منارسه فعًال، فالقتل ال يزال موجوًدا 

حتت شعار شرف العائلة، إذن نحن في قضّية املرأة مجتمع مهزوم.
واقترح الّشاعر املاضي أّن نحّول احلرّية إلى عقيدة، وأن يشعر الرّجل 
أّن املرأة ليست حتت وصايته. هذا حّق إلهي للرجل واملرأة مًعا، وعندما 
نحّول األمر إلى عقيدة نكون على أهّبة االستعداد لنصبح مجتمًعا 
كما يليق. وأخيرًا أقول لألم في عيدها: «والّشمس لو علمت أّنك 

دونها لهبطت من احملل األرفع».    
من  هدايا  واخلط،  للرّسم  «كيميديا»  مرَكز  وطّالب  طالبات  قّدم  ثّم 

أعمالهم الفنّية لوالديهم.
وتلت ذلك فقرة تكرمي ثالث من األّمهات للّشاعرة سعاد قرمان، واّلتي 
وصفها الّشاعر الّدكتور فهد أبو خضرة بأّنها «أم ُمبدعة، من أبرز 
املبدعات العربّيات في هذه البالد، ونعتّز بها كّل االعتزاز. وأعّبر عن 

شكري للمرَكز الّثقافّي «كيميديا» لهذه الّلفتة الرائعة.».
ومت تسليمها درع الّتكرمي اّلذي ورد فيه: إلى األّم الفاضلة اّلتي ظّلت 
على مدار مواسم عمرها العالية، زيتونة بلون اجلليل، ُحتّني البيت، أسرة 
ومجتمًعا، باإلميان والفرح والرّجاء واحملّبة. دوًما ستبقني علوًا في احلياة». 
ية هنرييت قعوار، واّلتي قال املرّبي وجيه عوض:  كما ّمت تكرمي املرّب
األرض.  على  مالًكا  مالًكا.  أتّصور  هنرييت،  ية  املرّب أذكر  «عندما 
القيم  تبّث  راقية  معّلمة  فاضلة،  ية  مرّب إخالص.  صدق،  محّبة، 

ّية في نفوس طّالبها. وليباركها الرّب ويطيل بعمرها». العال
وكرّم الفّنان كميل ضو والدته ڤكتوريا ضّو (أم سمير)، وقال: «إمرأة 
فاضلة من يجدها، ألّن ثمنها يفوق الآللئ. تشتغل بيدين راضيتني. 
جتلب  الّتاجر  كسفن  هي  وبصمت.  الّشاق  العمل  أّمي  من  تعّلمت 
طعامها من بعيد. عاشت حياة غير سهلة، ولكن انتصرت من خالل 
مقابل.  بدون  أعطت  اّلتي  أمي  املعطاءة.  الباذلة  احملّبة   – محّبتها 
فينا  صباًحا  تزرع  أمي  كانت  األخذ.  من  أكثر  العطاء  هو  مغبوط 
الّصباح  زرع  وكان  يدها.  تخِل  لم  املساء  وفي  الّنهار،  خالل  وتعمل 
ًدا. أحياًنا تخبو وتصبح الكلمات قدمية، لكن مع أمّي،  واملساء جّي
كانت أغنّيات جديدة تتفّجر في القلب. حيث يكون الصمت والعمل 
اجلاد، يتّم نسيج الّلحن الكامل. الرّب أكرمها خالل هذه الّسنني. أّمي 

جمعت أوالدها كالّدجاجة اّلتي جتمع فراخها حتت جناحيها».
©÷u	 qz«Ë ∫d|uB�®
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النخلة بالكيس األخضر... بتعملك قهوة أكثر.

قهوة النخلة
أبناء رفيق نخلة

ملعقتين قهوة كبيرة عدد فناجين القهوة

قهوة عربيةعدد فناجين القهوة ثالثة معالق قهوة كبيرة

www.elnakhleh.com
Elnakhleh Coffee
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*åUHO�ò q�«d ≠ شارك طالب مدرسة «الكرمليت»، 

وحسّية  معلوماتّية  جولة  في  ومعّلمات،  معّلمون 
خالله  اجلميع  حاول  اّلذي  «جذورنا»،  مشروع  ضمن 

استرجاع الّذاكرة والّتاريخ ودمجه باحلاضر.
مشروع «جذورنا» يؤّكد بأّن «الذاكرة عّصية الّنسيان»، 
حيث استعرض الّطالب تاريخ قرانا املهجرة ومجازر 
وسقوط  برعم  اقرث،  (عيلبون،  املأساوّية  شعبنا 
لتعرّف  (اإلعالم)  «امليديا»  عبر  و«أبحروا»  حيفا). 
على  الّضوء  وسّلطوا  الّسينما»،  في  «فلسطني 

…d «–Ë  a ¹—Uð  —̈Ëcł  ÆÆåX O K d J «ò

الّشعر  بحر  في  وغاصوا  وفّنانني،  شعراء  ُكّتاب، 
واألدب والرّسم؛ فتعرّفوا إلى محمود درويش، ناجي 
سلمى. وأبي  طوقان  فدوى  طوقان،  إبراهيم  العلي، 

ومضت «جذورنا» في َجتوالها إلى العادات والّتقاليد 
واحلكايات املتداولة لدى شعبنا الِفَلسطينّي،  وإلى 
الّلكنات،  الّشعر،  احلكايات،  األغاني،  املأكوالت، 

الّلباس، والعرس الِفَلسطينّي.
فرقة  عرضت  الّتجوال،  من  اليوم  هذا  نهاية  وفي 
الِفَلسطينّي  العرس  مراحل  للّطالب  «مزمار» 

الّتقليدّي، وشرحت أهمّية كّل  خطوة من هذا العرس، 
والعادات. الّتقاليد  لهذه  كاملة  صورة  رسم  ما 

å…Òb'«Ë  Òb'«  Âu¹ò  ¡UOŠ≈

الال- الفّعالّيات  وضمن  مّتصل،  سياق  وفي 
وروح  األصالة  عبق  األجداد  بأّن  وإمياًنا  منهجّية، 
الزمن اجلميل، نّظمت مدرسة «الكرمليت»، مؤّخرًا 

«يوم اجلد واجلّدة»، ضمن يوم الّتراث.
املدرسة،  مديرة  قبل  من  شكر  بصالة  اليوم  ابتدأ 
تواريخ  عن  حتّدثت  ثّم  ومن  شاعر،  مريانا  األخت 
تكرمي األجداد في الّدول املختلفة، وأهمّية املاضي 
للمستقبل.  وحتضير  للحاضر  ركيزة  هو  الذي 
فتكرمي األجداد ما هو إّال شكر وامتنان لهم، ألّنهم 

رمز القيم واملبادىء، اخلبرة واملعرفة واحلكمة احلياتية. 
بعرض  ّية  االبتدائ الصفوف  طّالب  قام  ثّم  ومن 
كإلقاء  واجلّدة»؛  اجلد  ـ«يوم  ب تتعّلق  متنوّعة  ِفقرات 
أشعار، أقوال وقصص شعبّية، أغاٍن تراثّية، وعرض 
معّلم  واختتم  الّشعبي،  الّلباس  بارتداء  مسرحّيات 
املسرح  الفّنان والء سبيت هذه الفقرة الصباحية بسرد 
حكاية شعبّية وأغنّية تراثّية عن اجلّد واجلّدة. وتخّلل 
الّشعبية  واملسابقات  الفّعالّيات  من  العديد  احلفل 

القدمية اّلتي ّمت تقدميها من قبل األجداد واجلّدات.  
إحياء  من  فالهدف  واحملّبة،  باملودة  األجواء  ومتّيزت 
وتقدمي  واجلّدة  اجلّد  دور  تقدير  هو  اليوم  هذا  مثل 

الّشكر والعرفان لهم.
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الّثامن  الّصف  طّالب  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

من مدرسة «األخوّة» الرّسمّية احليفاوّية، بجولة 
الّسمك  تّل  شاطئ  على  بحثّية  تعليمّية 
«شكمونة»، مبرافقة مرّبي الّصف ومدرّس العّلوم 
البحرّية واملسؤول عن املشروع في املدرسة األستاذ 
سعيد خطيب، وذلك ضمن املشروع البلدّي حلّث 
البحرّية، («ميدوزولوچيا»  البيئة  على  احلفاظ 
بني  علمّية  مسابقة  يعتبر  واّلذي   ،(2014  -

املدارس احليفاوّية املشاركة.
وشملت اجلولة الّتعليمّية عّدة نشاطات، منها: 

الّشاطئ،  نظافة  فحص  الّشاطئ،  تنظيف 
مع  مقابلة  الّشاطئ،  نظافة  عن  فيلم  تصوير 
د. هداس لوپينفسكي، ورشا احلاج (من معهد 

العلوم البحرّية).
مع  جًدا  تفاعلوا  الّطّالب  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
الّتفعيلّية  احملّطات  ومع  املسابقة  مضامني 
رّسخت  حيث  الّشاطئ،  على  جرت  اّلتي 
الّطالب  تناولها  اّلتي  والقيم  املفاهيم  وذوّتت 
على البيئة  احلفاظ  وكان أبرزها  حول املوضوع، 

البحرّية.

 „—UAð å… Òu š_«ò W Ý—b
Òw ¦ × Ð Òw L O K F ð ŸËd A  w

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع «مجتمع آمن 
جمعية  تنّظمه  اّلذي  عنف»،  بال  مجتمع   -
مع  بالّتعاون  حيفا،   - االجتماعّي  الّتطوير 
الوحدة اجلماهيرّية البلدّية - «شالڤا» وجلنة حّي 

األملانّية.

åUHO�ò q�«d*

شارك عدد من أهالي طّالب الوَحدة اجلماهيرّية 
قّدمها  عمل  ورشة  في  مؤّخرًا،  «شالڤا»،   –

الدكتور عامر جرايسي، اّلذي حتّدث فيها حول 
مفهوم سلطة األهل العصرّية.
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تأهيل  إعادة  أعمال  األّيام،  هذه  في  بدأت   ≠ åUHO�ò q�«d*

تنفيذ  سيتّم  حيث  الّتاريخّي،  الّصليب  وادي  حّي  وترميم 
إعادة  أعمال  وتأتي  عليها.  املُصادق  البناء  ُخّطة  وفق  البرناَمج 
الّتأهيل هذه استمرارًا ألعمال أجرتها البلدّية بالّتعاون مع دائرة 
شملت  واّلتي  املاضي،  القرن  تسعينّيات  في  إسرائيل  أراضي 
مشروًعا شامًال إلعادة تأهيل الُبنية الّتحتّية في احلّي، وإعادة  

تأهيل وترميم الدرجات احلجرّية، اّلتي متّيز الوادي.
هذا وسيتم الّتطوير بناًء وحفاًظا على املعايير الّطبيعّية واملعالم 
املعمارّية اّلتي مّيزت احلّي منذ إنشائه قبل أكثر من 150 عاًما؛ 

ـ 12 دوًمنا. ومن املقرّر إقامة حديقة واسعة تقّدر ِمساحتها ب
مساحات  مفتوح،  مسرح  مدرّجات،  العاّمة  احلديقة  وستشمل 
خضراء واسعة. وباإلضافة - وكجزء من املشروع - سُتقام املقاهي 

واألكشاك خلدمة ورفاهية الزوّار.
إّن  ياهڤ:  يونا  احملامي  حيفا،  بلدّية  رئيس  قال  املشروع  وعن 
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يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  افتتح  ّية،  احتفال أجواء  وسط   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ياهڤ، مبرافقة مدير عام البلدّية شموئيل چانتس، ورئيس الهيئة اإلدارّية لِشركة 
«إيتوس» البلدّية داني نشليز، مدرّب املنتخب اإلسرائيلّي إيلي چومتان، مؤّخرًا، 

املجّمع اجلديد لكرة القدم، في املدخل اجلنوبّي ملدينة حيفا.
ما  املجّمع  بناء  في  والرّياضة  للّثقافة  البلدّية  «إيتوس»  شركة  استثمرت  وقد 
 22 مساحة  على  ميتد  اّلذي  املجّمع  يشمل  حيث  شيكل،  مليون   12 يقارب 
األخضر  العشب  يشمالن  منها  اثنان  القدم،  لكرة  مالعب  ثالثة  على  دوًمنا، 

الّطبيعي، ما يفي مبعايير اّحتاد كرة القدم لتنظيم مباريات الّدوري.
بينما يشمل امللعب الّثالث على عشب أخضر اصطناعّي، وهو معّد للّتدريبات.

كما ّمت إنشاء مدرّجات خاّصة لألشخاص ذوي اإلعاقة مع ما يقارب 350 مقعًدا، 
للحّكام  غرف  الّتدريس،  غرف  ذلك  في  مبا  خدماتّية،  مباٍن  بناء  جانب  إلى 

واملكاتب اإلدارّية، مراحيض، حّمامات حديثة، وغيرها.
الّثقافّية  األحداث  استضافة  لهدف  اجلديد  الرّياضّي  املجّمع  تصميم  ّمت  وقد 

واملهرجانات واملعارض املختلفة.

مشروع إعادة تأهيل وادي الّصليب يندمج مع عدد من املشاريع 
املناطق  في  املوجودة  الهائلة  احلضرّية  اإلمكانات  تبرز  التي 
الّتاريخّية للمدينة، واّلتي كانت على مدار عقود فارغة وُمهملة 

ـ«هدار» والبلدة الّتحتا.  وُمهّمشة، كاحلّي األملانّي، حّي ال
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UH O Š ≠ åW ÒO HI Ý_«
الّثاني  لصفوف  اِملهنّي  الّتوجيه  برناَمج  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

عشر، استضافت مدرسة «مار إلياس األسقفّية» - حيفا، بالّتعاون مع 
جمعّية الّتوجيه الّدراسي، مرّكزة الّتربية االجتماعّية في املدرسة املعّلمة 
الّنفسانّي  االختصاصي  صادر،  زينة  املدرسة  مستشارة  جبيلي،  عالية 
واِملْهنّي مروان فرحات؛ ألقى فرحات محاضرة بُعنوان «الّتجديدات في 
البسيخومتري»، حول الّتغييرات املتوّقعة في امتحان البسيخومتري، 
والّتحّدّيات  الّصعوبات  إلى  تطرّق  كما  املعارف.  وزير  تصريحات  وفق 
اّلتي سيواجهها الّطالب العربّي في استعداده وحتضيره لهذا االمتحان. 
تخّص  اّلتي  واألمثلة  اإلحصائّيات  من  بعدد  محاضرته  فرحات  ودّعم 
األهل  قبل  من  وأسئلة  مداخالت  احملاضرة  تخّلل  العربي.  املجتمع 
والّطّالب، اّلذين أبدوا اهتماًما بالًغا في املوضوع، وشغًفا ملعرفة املزيد.

املدرسة)،  (مدير  سّني  أبو  سمعان  املرّبي  شكر  احملاضرة  نهاية  في 
احملاضر فرحات وطلب تقسيم املشتركني إلى فرق صغيرة لتدخل إلى 
الّصفوف ليلتقوا في كّل صّف طّالب وطالبات جامعّيني من مختلف 

املواضيع، ليطلعوهم عن شروط القبول وغيرها من األمور.
إّن الّطّالب والّطالبات املشاركون يدرسون في جامعات وكلّيات مختلفة، 
جامعة  حيفا،  جامعة  («الّتخنيون»)،  الّتطبيقّية  العلوم  معهد  مثل: 
وغيرها..  وكلّية «شنكار»،  األردن،  وجامعات  نتانيا،  كلّية  أبيب،  تل 
احلاسوب،  علم  احملاماة،  الّصيدلة،  مثل:  مختلفة،  مواضيع  يدرسون 

احملاسبة، وغيرها.
حول  اجلامعّيني  الّطّالب  على  األسئلة  من  عدًدا  املشتركون  طرح  وقد 
شروط القبول ألّي موضوع، وكيفّية االستعداد لالمتحانات بشكل عام، 

والبسيخومتري بشكل خاص.
وأنهى مدير املدرسة الّلقاء بقوله: «لقد كان الّلقاء ناجًحا، وهذا ما الحظناه 
إزاء عدد املشاركني، ماهّية األسئلة واالستفسارات اّلتي وُّجهت للمحاضر 
وللّطّالب اجلامعّيني. وأنتهز الفرصة كي أشكر جمعّية الّتوجيه الّدراسّي 
اليوم». هذا  إجناح  في  مساهمتها  وعلى  للمدرسة،  دعمها  على 
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ميري  داود،  لونا  قامت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

طالبات  إسحاق،  وجوانا  حمد  أبو  الرا  مطر، 
حيفا،  مدينة  في  واملتمّيزين  املوهوبني  مرَكز 
الذي  البحثي  البرناَمج  ضمن  مقالة  بكتابة 
أطلقته بلدّية حيفا، مؤّخرًا، والّساعي إلى تعزيز 
الدراسة والبحث البحرّي. وقد تناولت الّطالبات 
البيئة  على  وتأثيره  الهّدام»  «الصيد  موضوع 
واإلدراك  الوعي  مستوى  رفع  لهدف  البحرّية، 

ألهمّية هذا املوضوع.
وّمما جاء في املقالة: «كل يوم يتّم صيد هّدام في 
البحر بطرق صيد عنيفة، مما يؤدي إلى تراجع 
وصيد  البحر،  في  األسماك  كمّية  في  كبير 
أسماك صغيرة جًدا قبل وصولها ملرحلة البلوغ، 

مما يهّدد اجليل اجلديد في التناقص.
البالد  في  الصيد  توصيات  أّن  تعلمون  «هل 
هل  تعّدل؟..  ولم   ،1937 عام  في  كتبت 
في  الّصيد  لطرق  املراقبني  عدد  أّن  تعلمون 
البالد ال يتجاوز اثنني؟..هل يوجد مراقبة على 
كبر فتحة «العني» في الشبكة، مما قد يساهم 

 W ÒO Ðd F « WG ÒK « l L−
 ŸËd A  …—u K Ð w  r ¼U Ô¹

å ÒÍu G ÒK « d ¹d × Ò² «ò

في  مقرّه  في  ّية  العرب الّلغة  مجمع  عقد   ≠ åUHO�ò q�«d*

امليزانّية،  بلجنتّي  خاّصة  جلسة  املاضي،  اجلُمعة  يوم  حيفا، 
دعم  في  املجمع  مساهمة  حول  متحورت  والّنشر،  واألبحاث 
مع  الّلغوّي  الّتحرير  مشروع  في  ومشاركته  الكتب  إصدارات 

اتها.   جامعات البالد وكلّي
ترأس اجللسة وأدارها الپروِفسور محمود غنامي (رئيس املجمع)، 
حيث أّكد على ضرورة مواصلة املجمع في إصدار ودعم األبحاث 
ّية وآدابها، موّضًحا بأّن جلنة األبحاث  ذات العالقة بالّلغة العرب
والّنشر، منفتحة للّتعاون مع جامعات البالد وكلّياتها، إلجناح 
مشروع الّتحرير الّلغوّي لهدف تأهيل طالّب يستطيعون حترير 
واألبحاث  ّية  األدب الّنصوص  جانب  إلى  الّصحف،  في  مقاالت 

األكادميّية، وما ميّت لهذا املجال، ِمبهنّية عالية.
سروجي  كالرا  الّدكتورة  املجمع،  في  العلمّية  املرّكزة  قّدمت  ثّم 
الّتحرير  في  املختلفة  املسارات  حول  شامًال  تقريرًا  شجراوي   -
نًة أّن موضوع تدريس  ّي الّلغوّي في جامعات البالد وكلّياتها، مب
ا في البالد على خرّيجي قسم  ـً ّي الّتحرير اّللغوّي يقتصر حال
ّية ضمن هذا  الّلغة العبرّية. بينما ال يوجد نصيب لّلغة العرب
إلى  العربّي  املجتمع  حاجة  من  الرّغم  على  الّتعليمي،  املسار 
محرّرين في الّلغة في الكثير من مجاالت العمل، وال شّك أّن 
إدخال هذا املوضوع إلى اجلامعات والكلّيات سيساهم في فتح 

فرص عمل جديدة. 
وقد ناقش هذا املوضوع املجتمعون في اجللسة، وهم: د. محمود 
حمزة،  حسني  د.  ألون،  شلومو  د.  القاسم،  نبيه  د.  فّنة،  أبو 
پ. مصطفى كبها، خولة الّسعدي، پ. محمود غنامي (رئيس 
املجمع)، ومحمود مصطفى (مدير املجمع). حيث اّتفق على أن 
يقوم بعض أعضاء الّلجنة بالعمل على بلورة مشروع الّتحرير 
ّية،  العرب الّلغة  خصوصّية  ُيراعي  برنامج  وصياغة  الّلغوّي 
وبالّطريقة اّلتي ُمتّكن املجمع من إيجاد الوسيلة املناسبة لتحقيق 
الّتعاون بينه وبني اجلامعات أو الكلّيات اّلتي تدرِّس الّتحرير 
الّلغوّي اخلاّص بالّلغة العبرّية، لالستفادة بالّتالي من خبرتهم، 
ولفتح املجال أّمام الطالّب املتمّيزين ملتابعة دورات خاّصة بهذا 
الطالّب. لهؤالء  ّية  املال املنح  بتقدمي  املجمع  وسيقوم  املجال، 

في عدم صيد األسماك الصغيرة؟.. هل يوجد 
األسماك؟.. تكاثر  فترة  في  للّصيد  حتديد 

ُتصطاد  اّلتي  األسماك  لعدد  حتديد  يوجد  هل 
استهالك  حول  بحث  يوجد  هل  الّسنة؟..  خالل 

األسماك في البالد؟
«نحن نناشد وزير الزّراعة بأن يسعى إلى وضع 
الزراعة  وزارة  مكانة  توضح  جديدة،  توصيات 
في متابعة أمور البحر والكائنات احلّية فيه، 
صيد  مبوضوع  تتعّلق  واضحة  توصيات  ووضع 
«اجلرف». فطريقة صيد اجلرف لها تأثير هّدام 
على البيئة البحرّية، ألّنها: 1) تهدم قاع البحر 
والبيئة احلياتّية للكائنات البحرّية. 2) جترف 
معها في الشباك %70 من األسماك الّصغيرة، 

كغنيمة جانبّية ال فائدة منها.
«فيؤّدي ذلك باختصار إلى صيد زائد لألسماك 
ا»،  ـً ّي يئ في البحر واّتباع طرق صيد «عنيفة ب
لها تأثير سلبّي على الّتوازن البيئّي البحرّي، 
وعلى اقتصاد املجتمع في البالد. لذا، الّشعب 

يطالب بتنظيم الّصيد!».
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باإلجنازات  احتفاالت  عام  كّل  من  آذار  شهر  من  الّثامن  ُيصادف 
االجتماعّية والسياسّية واالقتصادّية للمرأة. وهو يعّد مناسبًة ممّيزة، 
من  املرأة،  قّدمته  ما  وإجنازات  حصيلة  ومراجعة  ا،  ـً سنوّي للوقوف 
أجل حتسني ظروف حياتها وتطوير وتقّدم بلدانها. وفي الوقت ذاته 
املرأة واّلتي ما زالت تطالب  نستعرض احلقوق اّلتي حصلت عليها 

بها؛ فاملرأة هي الّشريحة األساس واألهم من شرائح املجتمع.
األنشطة  أهّم  الستعراض  ّية  املثال املناسبة  هو  للمرأة  العاملي  واليوم 
وتقييم  ومساواتها،  املرأة  لصالح  تسّن  اّلتي  والقوانني  ُتقام  اّلتي 
التحّديات اّلتي يجب على الّنساء التغّلب عليها في مجتمع اليوم. 
تقّدم  بها  ُيقاس  اّلتي  الّشروط  إحدى  وواجباتها  املرأة  حقوق  وتعتبر 
األّمم؛ فالعالم الّنامي ما زال يعانى تدهوَر أوضاع املرأة، وعدم االهتمام 
بها، وعدم االعتراف بحقوقها اإلنسانّية من جرّاء الظروف االجتماعّية 
للمرأة  العاملي  اليوم  فيأتي  تعيشها،  اّلتي  السّيئة  واالقتصادّية 

للّتذكير بها وإلثارة قضاياها واالهتمام بها.
لقد بدأ االحتفال باليوم العاملّي للمرأة في نهاية القرن الّتاسع عشر، 
باملطالبة  مالية  الِشّ وأمريكا  أوروبا  في  ّية  نسائ حركة  بدأت  حيث 
في  مبا  للمرأة،  األساسّية  باحلقوق  واالعتراف  أفضل،  عمل  بظروف 
بيوم  االحتفال  فكرة  أّن  كثيرون  ويعتقد  الّتصويت؛  في  حّقها  ذلك 
في  العامالت  بها  قامت  اّلتي  اإلضرابات  من  نبعت  العاملّي  املرأة 
صناعة الّنسيج في مدينة نيويورك في الواليات املّتحدة األمريكّية، 
آذار/مارس،  من  الّثامن  صادفت  واّلتي  و1908   1857 عامي  في 

وذلك احتجاًجا على ظروف  عملهن السّيئة.
مدينة  شوارع  في  لالحتجاج  الّنساء  ألوف  خرجت   1857 عام  ففي 
العمل  على  ُيجبرّن  كّن  اّلتي  الّال-إنسانّية  الّظروف  على  نيويورك 
أّن  إّال  املتظاهرات.  لتفريق  وحشّي  بشكل  الّشرطة  فتدّخلت  فيها؛ 
املسيرة جنحت حينها في دفع املسؤولني السياسّيني إلى طرح مشكلة 
املرأة العاملة على جداول األعمال اليومّية.وفي الّثامن من آذار من 
من  للّتظاهر  الّنسيج  عامالت  من  الّنساء  ألوف  عادت   1908 عام 
اخلبز  من  قطًعا  املرّة  هذه  حملن  لكنهّن  نيويورك،  شوارع  في  جديد 
واخترن  داللة،  ذات  رمزّية  خطوة  في  الورود،  من  وباقات  اليابس 

حلركتهّن االحتجاجّية شعار «خبز وورود».
طالبت املسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف استغالل األطفال في 
سوق العمالة ومنح الّنساء حّق االقتراع. وقد شّكلت مظاهرات اخلبز 
والورود بدايًة حلركة نسوّية متحّمسة داخل الواليات املّتحدة، خصوًصا 
بعد انضمام نساء من الّطبقة املتوّسطة إلى موجة املطالبة باملساواة 
واالجتماعّية  اإلنسانّية  باحلقوق  تطالب  شعارات  ورفعَن  واإلنصاف، 
املرأة  ليوم  رسمّية  إشارة  أّول  أّن  آخرون  يؤّكد  حني  في  والسياسّية. 
العاملّي، انطلقت في مظاهرة نّظمتها ناشطات اشتراكّيات ُمطالبات 
باحلّق في الّتصويت في 28 شباط من العام 1909، وقد أُطلق على 

هذه املظاهرة «مظاهرة يوم املرأة».
(الدامنارك)  كوپنهاچن  في  ُعقد  اّلذي  العاملّي  الّنسائي  املؤمتر  وفي 
الشيوعّيات  الّناشطات  (إحدى  تسدكني  كالرا  طالبت   1910 عام 
عاملّي  يوم  وتخصيص  األمريكّية،  الّتجربة  باستلهام  األملانّيات)، 
لنيل  العالم  أرجاء  جميع  في  املرأة  لنضال  تقديرًا  باملرأة،  لالحتفال 
كاّفة  لتوحيد  مناسبة  واعتباره  الّتصويت  حّق  ذلك  في  مبا  حقوقها، 
نساء العالم في الّدفاع عن حقوقّهن، ومن أجل الّسالم والّتقّدم، تيّمًنا 
بإضراب عامالت الّنسيج في نيويورك. وقد ّمت االحتفال - ألّول مرّة - 
بيوم املرأة العاملّي، في العام اّلذي تاله 1911، في كّل من الدامنارك 
احتفل  الّتالي  العام  وفي  آذار،   19 في  وسويسرا  والّنمسا  وأملانيا 
كثيرون بهذه املناسبة، ولكن في أوقات مختلفة في َشهري شباط وآذار.
ولكّن االحتفال بهذه املناسبة لم يشمل العالم إّال بعد أن اعتمدها 
أّول مؤمتر لالّحتاد الّنسائّي الدميقراطّي العاملّي، واّلذي ُعقد في پاريس 
عام 1945 بعد انتهاء احلرب العاملّية الّثانية، وفي عام 1977 - 
اجلمعّية  تبّنت   – للمرأة  ّية  الدول بالّسنة  االحتفال  من  عامني  بعد 
العاّمة لألمم املتحدة قرارًا يدعو الدول لتخصيص يوم الّثامن من آذار 
لالحتفال بحقوق املرأة والّسالم الّدولي، وذلك وفًقا للّتقاليد واألعراف 

الّتاريخّية والوطنّية لكّل دولة.
وقد عرف هذا اليوم فيما بعد باليوم العاملّي للمرأة، وأضحى مناسبًة 
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عاملّية ملناقشة واستعراض اإلجنازات اّلتي حتّققت للمرأة والّطموحات 
املستقبلّية من أجل املزيد من التقّدم. واحلقيقة أّن املرأة، وعلى الرّغم 
من االهتمام البالغ بها من جانب األمم املّتحدة ومؤسسات املجتمع 
املدنّي املعنّية بحقوقها، إّال أّنها لم تستطع احلصول على حقوقها 
كاملًة، وما زالت تعاني مظاهر متييز عديدة ضّدها في أغلب الّدول.

فغالبّية  سّيئة؛  العالم  في  النساء  من  لكثير  املعيشّية  األحوال  إّن 
الفقراء في العالم من الّنساء، كما تشّكل النساء ثالثة أرباع األمّيني 
في  بعيد  حّد  إلى  ناقًصا  متثيًال  ممّثلة  املرأة  زالت  وما  العالم،  في 
اجلمعّيات الوطنّية واحمللّية، وتشغل أقّل من %20 من املقاعد في 
البرملانات، وفي كثير من دول العالم تتعرّض الّنساء ألشكال مختلفة 
بالّنساء،  االجتار  مثل:  واملعنوّي،  والنفسانّي  اجلسدّي  العنف  من 

واالغتصاب، واحلرمان من امليراث، واإلكراه على الزّواج، والقتل.
للمرأة،  الّتحرّري  الّنضال  تاريخ  في  محّطة  آذار  من  الّثامن  يشّكل 
اّلتي عملت وناضلت بال كلل أو ملل، وشّقت طريقها بثبات، وحاولت 

بشّتى الّسبل أن حتتّل مكاًنا الئًقا في املجتمع إلى جانب الرّجل.

كّلما حان الّثامن من آذار يتطّلع املهتّمون بشؤون املرأة إلى أوضاعها 
وكأّن  والّتحليل.  والّتنظير  الّتقييم  ويبدأ  أحوالها،  إلى  ويلتفتون 
املجتمع ال يفطن إلى أوضاع املرأة إّال يوم الّثامن من آذار.. وال أحتّدث عن 
مجتمعنا فحسب، بل عن مجتمعات كثيرة، اّلتي تتنّبه فجأة إلى وجود 
فوارق وتباينات بارزة بني الرّجل واملرأة، في وظيفتهما حيال املجتمع. 
على  الّنقاط  وضع  من  بّد  ال  آذار،  من  الّثامن  عشّية  في  أّننا  ومبا 
نعتمد  أن  ال  العاملّي،  املرأة  بيوم  اليوم  هذا  وتسمية  احلروف،  بعض 
واإلشارة  املرأة  تكرمي  فكرة  كانت  وملا  فقط.  تاريخه  على  بالّتسمية 
إلى دورها الّتاريخي قد بدأ من أوروّپا، ثّم انتشرت الفكرة لدى سائر 
املجتمعات؛ فقد وجدت هذه املجتمعات أهمّية تكرمي املرأة وإظهار 

مكانتها ودورها في تكوين البشرّية. 
وتبّني أن الرّجل اّلذي هو شريك املرأة في املجتمع، هو اّلذي يظلمها 
وينقص من حقوقها ومينعها من أداء دورها االجتماعّي الّصحيح، أكثر 

من مجرّد إجنابها لألطفال، وتناسل اجلنس البشرّي. 
املجتمع،  بناء  في  الرّجل  تشارك  اّلتي  املرأة  عن  نغفل  بالنا  فما 
ونعاملها بالّدون؟.. ملاذا تبقى املرأة أداة لإلجناب فقط، رغم أّن هذا 
عمل عظيم بحّد ذاته؟.. ملاذا يستولي الرّجل على جوانب احلياة في 
يخبره  َمن  الرّجل  ينتظر  ملاذا  ا؟..  ـً ذكورّي املجتمع  فيصبح  املجتمع، 
أن يطالب  َمن يجب  تام؟..  للمرأة كشريك  معاملته  بضرورة تغيير 

بحقوق املرأة، أهي أم الرّجل، أم كالهما؟
حاولنا من خالل تفكيرنا باملرأة ومكانتها في املجتمع أن نستخلص 
اليومّي  عملهّن  خالل  من  يناضلن  الّلواتي  الّنساء  من  عدد  أفكار 
من أجل املجتمع، ولكن أخذن أدوارهن كنساء مبا يعود على املجتمع 

باخلير والفائدة..

 W ÒOz«b²Ðô«  WKŠd*«  …d¹b�®  —U Ò$  UHO¼  WO ÒÐd*«

 vKŽ  ∫©UHOŠ  w�  å…d�UÒM�«   U³¼«—ò  WÝ—b�  w�

 lL²−*«Ë  qłd�«   U¹Òb×²�  ÈÒbB²ð  Ê√  …√d*«

في  ّية  الّنسائ املجموعات  به  حتتفل  مناسبة  هو  العاملّي  املرأة  يوم 
مهّمة  لقضايا  والّتخطيط  للّتفكير  فرصة  وهو  بإجنازاتها،  العالم 
ومشاريع لم يتّم إجنازها. إّنه قّصة املرأة العادّية صانعة الّتاريخ، وذات 
مسيرة نضال مستمّر حّتى يومنا هذا من أجل املشاركة الفّعالة في 

املجتمع على قدم املساواة مع الرّجل. 
يساهم  دورها  وإبراز  القرار  صنع  في  الفّعال  املرأة  مبشاركة  إمياني  إّن 
ّي به إلى مكانة أفضل.  مساهمة حيوّية في إنعاش املجتمع، والرّق
ألّن املرأة املثّقفة والواعية تقوم بدور رئيسّي في بناء مجتمعها، وتقّدم 

البشرّية جمعاء، وهذا من شأنه أن يبعث على الّتفاؤل.
وأّي مجتمع يحترم حقوق الّنساء ويصغي ألصواتهّن هو في الّطريق 

الّسليم لتحقيق استقراره وازدهاره الّدائمني.
لقد كافحت املرأة لنيل حقوقها، ولكي تتوّفر لها الوظائف والفرص 
املماثلة للرجل منذ عّدة سنوات، ولكن ما زال الوضع غير مرٍض، وما 
زال هناك مجال للّتغيير. فإّن املرأة تشغل مناصب عّدة على مختلف 
األصعدة، وقد وصلت في العالم إلى قمم الّسلطة، إّال في مجتمعنا. 
ولكن إجنازاتها في معظم األحيان بقيت مغمورة وال تلقى الّتقدير 

الكافي، وعليها أن تتصّدى لتحديات الرجل واملجتمع.
عدم  فيجب  املنال.  بعيد  زال  ما  اجلنسني  بني  املساواة  نحو  التقّدم 
العليا،  املناصب  عن  استبعادهن  وعدم  وجهودهّن،  الّنساء  جتاهل 
واملتنوّعة،  املختلفة  للمشاريع  والّتصميم  الّتخطيط  في  وإشراكهن 

فتأخذ املرأة دورها في تكوين مجتمع ناجح، فّعال، وناجع..
تأمني  في  املتمّثلة  اليومّية  األعباء  كاّفة  تتحّمل  الّنساء  زالت  ما 
بقاء األسرة، ومزاولتها ملهامها خارج البيت. فهذا يدّل على قدرة املرأة 
الهائلة وشجاعتها. وهي بذلك تعمل جاهدًة على الّتوازن بني احلياة 

والعمل، وهو أمر يجب أن ننظر إليه بجدّية وتقدير.
املرأة  إنصاف  إلى  الداعية  األصوات  إلى  صوتي  أضّم  بدوري  أنا 
الّدور  في  الفّعالة  الرّجل  ومبشاركة  الرّجل،  بحقوق  حقوقها  ومساواة 
اّلذي تقوم به املرأة في أعمال البيت واألسرة، وإعطاء الّدعم الكافي 
البقاء  سبل  لتأمني  الّصمود  على  وقدرتها  املرأة  شجاعة  فإّن  لها. 
الّتام  الّتعاون  على  تعتمد  اّلتي  والهانئة  الهادئة  واحلياة  ألسرتها، 
سليمة،  أسرة  بناء  وهو  أال  املنشود،  الهدف  سوّيًة  فنبلغ  الرجل؛  مع 

ومجتمع راٍق ومتقّدم. 
وبهذه املناسبة أهّنئ بدوري جميع الّنساء، وأقّدم تقديري واحترامي، 
يًة  خاّصًة للمرّبيات واملعّلمات في مدرستي «راهبات الّناصرة»، متمّن

لهّن دوام التقّدم، االزدهار والّنجاح». 
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إّن يوم املرأة العاملي هو مبثابة محّطة أو وقفة قصيرة ليوم واحد في 
ونظرتنا  وإجنازاتنا  أعمالنا،  ماهّية  وفحص  للّتفكير  يدعونا  الّسنة 
نحو املستقبل. إّنها وقفة تفكير بالّسؤال عن مكانة املرأة اّلتي في 
محيط الرّجال، أي امرأة، إن كانت زوجته، أخته، ابنته، أو سواهن؛ 

وننظر إلى تعامله معها واعتبارها كإنسان. 
لدينا تّياران في حياتنا كمجتمع عربّي، خاّصًة في هذه املدينة، وفي 
ويرّد  بالتعّصب  ميتاز  دينّي  األّول  التّيار  ّية،  العرب واملدن  القرى  سائر 
املرأة إلى الوراء، نحو قرون وعقود سابقة، ويفرض آراءه وميلي إرادته 
مبفاهيم  مجتمعها  في  تسلك  املرأة  ويجعل  والّترهيب،  بالّتخويف 
ومضامني وعادات قد ال ترغبها املرأة املتحرّرة. والتّيار اآلخر هو تّيار 
تقّدمي متطوّر ومنفتح، وميضي مع املرأة في مسيرتها احلياتّية نحو 
بقوة  ويسيران  متوازيان،  التيارين  أن  ويبدو  الّذات.  وحتقيق  الرقّي 

ويتغلغالن في املجتمع بصورة مكّثفة.
لننظر إلى مدينة حيفا، فقد أصبحت في الّسنوات األخيرة بيًتا دافًئا 
حلياة أخرى ومعيشة أخرى مغايرة عّما كانت عليه املرأة. وكثير من 
حيفا،  في  لإلقامة  وأتني  سكناهن،  أماكن  هجرن  العربّيات  الّنساء 
ويشعرن باجلّو التحرّري من الّضغوط االجتماعّية الّسائدة في مكان 
اجلميع  قّدم  حيث  أيًضا،  عائالتهن  مع  الفتيات  ونرى  سكناهّن. 
ا للرّزق والعمل، وأصبحوا جزًءا  للدراسة في املعاهد العليا، أو كسًب
الّتعّددّية  حياة  في  يعيش  اّلذي  احليفاوّي،  املجتمع  من  يتجزأ  ال 
والتحرّر والتطوّر والّتفاهم واالنفتاح. وهذا يضفي على احلياة في هذه 

املدينة رونًقا ويزيدها اعتبارًا.
وإزاء كّل هذا الّنضال، فال تزال الفوارق واسعة جًدا، والّنضال ال يقتصر 
على حياة املرأة وحترّرها في احلياة االجتماعّية، بل متضي مع الرّجل 
ومسائل  واقتصادّية  سياسّية  أخرى،  نضاالت  نحو  جنب  إلى  ا  جنًب
اإلنسان  وحترّر  الّذات  مظّلة  حتت  ينضوي  هذا  كّل  والّثقافة.  الُهوّية 
رجاًال ونساًء، وهذه التعددّية مفيدة جًدا للمجتمع، ويحفظ احلّق لكّل 
احلّق  هذا  مينح  أن  ميكن  وال  معيشته.  وسبل  حياته  نوعّية  في  فرد 

بالفرض أو الّتهويل والّتخويف.
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في  الّنساء  أرى  إّنني  فقط؟!  اليوم  هذا  في  املرأة  بيوم  نحتفل  ملاذا 
حيفا يحاولن التمّتع بحياتهّن، في أحوال أكثر حترّرًا من غيرهّن. 
وأرى أّن املرأة عندما تخرج من نطاق عملها وتأتي إلى الّدورات العديدة 
اّلتي أنّظمها في املجاالت الرياضّية، فهي تأتي لتشعر باالنتعاش 

واالنعتاق من ضغوط احلياة وأعبائها اليومّية.
إّن هذا اليوم - يوم املرأة العاملّي - مينح املرأة شعورًا بالّثقة بالّنفس، 
التي  املرأة  أّن  ونرى  والعالم.  املجتمع  في  الّظلم  حياة  عن  والّتخّلي 
تهتّم بعملها خارج البيت هي ذاتها اّلتي تهّتم بعملها داخل البيت، 
ّية. وهذا يجعلها تشعر  ويطلب الرجل منها أن تكون رّبة بيت مثال

بالغنب والّتمييز والّنقص دون مستوى الرجل.
إّن يوم املرأة العاملّي يجب أن يكون ألكثر من يوم أو أسبوع أو حّتى 
شهر، وهذا ال يكفي لكي نفي املرأة حّقها في املجتمع. ورغم كّل هذا، 
فإّن الّتغيير املنشود بعيد املنال، وال يبدو في األفق القريب، ألّن هذا 
الّتغيير مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالرّجل وتنازله عن الكثير من املفاهيم 
اّلتي يتبّناها، واّلتي يتعّصب متمّسًكا بها. حّتى أّننا جند األمر يزداد 
سوًءا، ويتفاقم لدى بعض العائالت اّلتي تعاني من الّظلم واإلجحاف 
بحقوقها  املرأة  تطالب  أن  عاداتنا  غير  ومن  العادّية.  حياتها  في 
وتكرميها، بل نطالبها كّل يوم مجّدًدا أن تبقى أقّل من الرّجل بدرجات. 
أدعو الّنساء في هذا اليوم لكي يستمتعن بحياتهن، حتى لو كان 
ليوم واحد، فيخرجن لتناول الّطعام في املطعم، أو مرافقة الّصديقات 

في يوم متعة، أو ممارسة أّي هواية يرغبنها. 
حّبذا لو أّن الرجل يفاجئ زوجته مبعاملة لطيفة، ونظرة حسنة، واستغالل كّل 
فرصة سانحة لتوثيق عالقات الّصداقة واحملّبة واأللفة بني الرّجل واملرأة.

 
وهذا يهّيئ لنا الّطريق، وميّهدها، لكي نحتفل بعد نحو أسبوعني بيوم 

األم، ولنا في هذا املجال ما نقول، فإلى اللقاء..

       

ومبا أّنني أعتبر نفسي امرأة حتررّية ولست متدّينة، فإّن كّل امرأة حرّة 
في ما ترتدي وفي ما تظهر عليه في البيت والّشارع واملكتب. وال 
يحق لّي أو لغيري التدّخل في االنتماء الّديني واملظهر الّديني اّلذي 
أنت  املتدّينون.  بها  يتمّسك  اّلتي  الّظواهر  كّل  معه  وأرفض  أرفضه 
ورّبك، فاعبده كما يحلو لك وكما تشاء، وأنت كمؤمن تعيش بحرّية 
العبادة ومتارس شعائرك الّدينّية من منطلق إميانك هذا. وكثيرًا ما دعوت 
ويكون  اليومّية،  احلياة  عن  الّدين  فصل  بضرورة  رأيي  عن  وأعربت 
ا، ألّن الّدالالت الّدينّية تشّل حركة املجتمع، وتشرذم وحدته. ـً الفصل تاّم

أّما املرأة، وخاّصًة في مجتمعنا، فتعيش في مجتمع ذكورّي، وهذا ما 
ّية مبا  أواجهه في عملي كممّثلة في املسرح. طبًعا أقوم بأدوار نسائ
يتالَءم وطبيعة كوني امرأة، وأواجه صعوبات جّمة في الّتعامل والّنظرة 
إلّي بنظرة ُمريبة، والحظت أّن املرأة تستغرق وقًتا لكي تقنع اجلمهور 

بدورها احليوّي والّضروري في املجتمع.



33 2014 —«–¬ 7 WF ÔL'«



342014 —«–¬ 7 WF ÔL'«

åqGA*«ò w  åè ÒO I O Ýu  Ê«u √ò
 VO³Š vIOÝu� ŸUI¹≈ vKŽ rÝdð wKŠU	 qO�OÝ

ÊULOKÝ Ãd�Ë U ÒMŠ …œU×ý

ّية للّثقافة والفنون، بعد  *åUHO�ò q�«d ≠ تستضيف «املشغل» - اجلمعّية العرب

غد األحد (9/3/2014)، في متام الّساعة اخلامسة والّنصف بعد الظهر، الفّنانة 
موسيقّية»،  «ألوان  املوسيقي  الفّني  العرض  في  كاحلي،  سيسيل  الّتشكيلّية 
واّلتي ستقوم برسم لوحة فنّية أمام اجلمهور بإيحاء وإلهام من موسيقى حّية، يقوم 
بتقدميها الفّنانان حبيب شحادة حّنا على العود، وفرج سليمان على الپيانو، وذلك 

في مقرّها في شارع «سانت لوكس» في حيفا.
ويأتي هذا الّتعاون الفّني املمّيز من ضمن فعالّيات «آذار الّثقافة الِفَلسطينّية» 
للعام 2014، حيث تنّظم عشرات الفّعالّيات الّثقافية في جميع أنحاء البالد، 

إحتفاًء بالّثقافة الِفَلسطينّية.
ُيذكر أّنه ستعرض الّلوحة اّلتي سيتم إجنازها خالل األمسّية للبيع.

ّية ضمن البرناَمج الّثقافّي الفّني اّلذي تقّدمه جمعّية «املشغل»،  وتأتي هذه الفّعال
ّية الّشرقّية في مدينة  ا متخّصًصا باملوسيقى العرب ـً واّلتي تدير معهًدا موسيقّي
حيفا، باإلضافة الستضافته وتقدميه إنتاجات موسيقّية وفنّية على مدار الّسنة، 

ّية. وتقدمي محاضرات تثقيفّية عن املوسيقى والّثقافة العرب

الّشبيبة  بشهر  اخلاّص  البرناَمج  ضمن   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اجلماهيرّية  الوحدة  عقدت  اخليرّية،  املجتمعّية  واألعمال 
البلدّية «شالڤا» - وبالّتعاون مع املركزين اجلماهيرّيني البلدّيني 
العربّيني/«األخوّة» و«عّباس»، وبإشراف الّسلطة البلدّية ملكافحة 
ا حتت ُعنوان «نحو الّتغيير». ـً ّي املخّدرات والكحول - لقاًء شباب

املختلفة،  املراكز  من  والّشابات  الّشبان  عشرات  اللقاء  حضر 
كما حضرته هناء منصور (مديرة الوحدة اجلماهيرّية)، وجهينة 
منارنة (الّسلطة البلدّية ملكافحة املخّدرات والكحول)، وسماح 
وخولة  الوحدة)،  في  االجتماعّية  الفّعالّيات  (مرّكزة  حّماد 

d O O G Ò² « u × ½ Òw ÐU ³ ý ¡UI
خشيبون (مرّكزة الّشبيبة).

تخّلل البرناَمج محاضرة للّشبان والّشابات مبوضوع «أهمّية 
الرؤية الشخصّية، ودورها في حتصيننا من املخاطر»، ألقاها 
البشرّية)،  الّتنمية  (اختصاصّي  محاميد  ماهر  احملاضر 
واّلتي تخّللت مضامني حتّتم ضرورة الّتخطيط للمستقبل، 
وطرق الّتفكير اإلبداعّية. وورشة عمل فنّية مع الفّنان سعيد 
الّنهري، تخّللها تخطيط مسّبق للرسومات املقترح إعدادها في 
املراكز، يوم الّثالثاء القادم (11/3/2014)، اّلذي سيكّلل 
الّنشاطات الّتطوعّية بيوم أعمال خيرّية في املراكز اجلماهيرّية.

wÝ«—b�« tOłu Ò²�« W ÒOFLłË  å…«ËU��ò e Ó	d� l� ÊËUFÒ²�UÐ
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*åUHO�ò q�«d ≠ مبناسبة يوم املرأة العاملّي، ُتعرض 

على خشبة مسرح «الكرمة»، يوم اجلُمعة، املوندراما 
موضوًعا  تتناول  اّلتي  القمر»،  «رقصة  املسرحّية 
تتّبع  خالل  من  الزوجّية؛  اخليانة  وهو  ا،  ـً ّي إشكال
كيفّية مواجهة املرأة له وملا يترّتب عنه من تداعيات. 
 - خميس  ميساء  الفّنانة  بطولة  من  املسرحّية 
عّموري، واّلتي تقول حول موندراما «رقصة القمر»، 
مهرجان  في  حافة  الصِّ جائزة  على  حازت  واّلتي 
وقرى  مدن  عّدة  في  ُعرضت  واّلتي  «مسرحيد»، 
إّن «الّشخصّية  اجلمهور،  استحسان  والقت  ّية،  عرب
من  إّمنا  باملوضوع،  ليس  ُتشبهني،  املسرحّية  في 
حيث سمات الّشخصّية، فأنا أجّسد قّصة حياة امرأة 
تشاركنا آالمها في تقّبل حقيقة قاسية اكتشفتها 
الّسرير  ومشاركته  لها  زوجها  خداع  حقيقة  مؤّخرًا، 
الزّوجي مع السكرتيرة... كيف تخطو هذه املرأة درب 
آالمها  تلملم  أم  عندها،  احلياة  تتوّقف  هل  اآلالم؟ 
وتستمر؟ بالفعل لقد قامت إحدى السّيدات بضّمي 
بعد املسرحّية، وقالت لي: ال تقلقي أنا مررت بنفس 
الّتجربة، هنالك نساء عديدات اعتقدن أّنني أجّسد 

شخصي في تلك املسرحّية».

 qÐ ¨jI� «Îb�ł b¹dð ô …√d*«ò ∫Í—u ÒLŽ ≠ fOLš ¡U�O� ™
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«ميساء» تستطيع خالل املسرحّية أن تنقلكم إلى 
لسخريتها  املشاهد  يضحك  تارًّة  مختلفة،  عوالم 
في طرح املواقف في املسرحّية،  وتارًّة حتزنك وأنت 
الزّوجّية.  واحلياة  الزّوجّية  اخليانة  يسّمى  مبا  تفّكر 
هذه االنتقاالت من حالة إلى حالة وفق الّتفاعالت 
مع الّظروف املختلفة، هي نتاج عمل مضٍن ومكّثف 

بني ميساء واملخرج إيلي َممان.
«أنا  َممان:  إيلي  وقال 
كإنسان  نفسي  أعرف 
قومّية،  أو  دين  دون 
في  واجبي  من  أّنه  وأرى 
هذه احلياة أن أنتج وأقّدم 
هذا  في  الفنّية،  األعمال 
العمل - كبقّية أعمالنا 
الّتعامل  اخترنا   -
بشكل  املوضوع  مع 
في  بكثير،   الرّجل  من  أقوى  فاملرأة  مختلف، 
املواندراما عادًة ما يكون هنالك توّجه نحو الّدراما 
الّشخصّية  عوالم  ندخل  أن  اخترنا  لكّننا  البحّتة 
الفعل  ردود  كانت  املواقف  خالل  ومن  املختلفة، 

املختلفة في املشاهد، وهذا أمر تتمّيز فيه ميساء».
املسرحّية من تأليف: ميشيل برنيه وماري پسكال 
أّن  ورغم  سستك)،  فلورنس  قّصة  (عن  أستريت 
أّن  إّال  الرّجل،  غريزة  عن  تتحّدث  األصلّية  القّصة 
ّية اّلتي ّمت إعدادها خاضت في قضّية  املوندراما العرب
حتمل  هنا  وضعها  ّمت  اّلتي  الّنهاية  أّن  حّتى  املرأة، 
زوجته. إلى  الرّجل  عودة  أعقاب  في  هاّمة  رسالة 
عن  حديثهما  خضم  في  وميساء  إيلي  ويقول 
البيت،  إلى  عاد  زوجها  ألّن  املرأة  «تفرح  املسرحّية: 
عاد  أنه  تكتشف  املسرحّية  نهاية  في  ولكن 
فقط،  جسًدا  تريد  ال  املرأة  بروحه،  وليس  بجسده 
بل تريد روًحا أيًضا؛ فاختارت أن تكون مع احلياة، 
منزلهما». معه  وتركت  طفلها  أخذت  فتحرّرت؛ 

سيكولوجّية  على  تعتمد  القمر»  «رقصة  مسرحّية 
املسرحّية  وفي  داخلها..  في  الكامنة  والقوى  املرأة 
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نساء  إلى  نظرنا  فلو  داخلّية،  بقوة  املرأة  «تتمّيز 
بعد الّطالق، مقارنًة مع الرّجال جند أّن العديد منهن 
يعشن دون زوج أو رجل لفترات طويلة - على عكس 
الرّجال - فهم ال يستطيعون العيش مبفردهم، للمرأة 
قوة كامنة بداخلها.. وهذا ما استطاعت ميساء نقله 

للجمهور».
وحول ردود الفعل اّلتي أثارتها «رقصة القمر»، واّلتي 
من  حتررّي  كعمل  خاللها  الفّني  العمّل  اعتبار  ّمت 
مسرحيتي  خالل  من  ميساء:  قالت  األولى،  الدرجة 
التي تدور حول اخليانة الزوجّية، وبالرغم من أّن الزّوج 
ُمخطئ وهو من يخون، ولكن املجتمع يخنق املرأة، 
فدائًما ُيشعرها بعقدة هذا الّذنب؛ وأنا أريد أن تكون 
كل امرأة راضية عن نفسها، وأطمح أن تكون املرأة 
ذاتها وأن تكون كما تشتهي أن تكون هي، وهذه هي 

رسالتنا في هذا العمل».
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نحتفل كَلّ عام بيوم املرأة العاملّي، فنرفع صوتنا ُمطالبني بتحسني 
وضع الّنساء وَنبذ العنف وإسقاط العادات البالية، كالقتل على 
عام  كّل  في  بأشكاله.  والعنف  العائلة،  شرف  ُيسّمى  ما  خلفّية 
نحتفل ُمطالبني باملساواة بني املرأة والرّجل، متمّنني أن يكون العام 
ّيته وأن يتحرّر  املقبل أكثر إنسانّية، وأن ال يتجرّد الفرد من إنسان
ندعو  عام  كّل  في  بها.  وينادي  يلبسها  اّلتي  البائدة  اآلراء  من 
حقوقها،  تخنق  اّلتي  والعادات  املفاهيم  على  الّثورة  إلى  الّنساء 

الّثورة على رموز الّتخّلف في البالد. 
كاالحتفال  متاًما  عام،  كّل  نكرّرها  تقليًدا  األمنيات  أصبحت  لقد 
بل  املرأة،  دور  أفراده  جميع  يعي  ال  مجتمع  ظّل  في  املرأة،  بيوم 

ُيشّككون في قدراتها وفي وَْعيها.
د اإلحصائّيات اّلتي تتناول حال املرأة في البالد،  في كّل عام تتجَدّ
عّدة  تصريحات  إلى  ونستمع  والّتنديدات،  االستنكارات  د  تتجَدّ
يأخذ  بأشكاله  العنف  زال  فما  العهد،  على  والّتخّلف  أّننا  لنجد 
البعض،       عند  عقاٍب  وسيلة  القتل  زال  وما  الّنساء،  إلى  طريقه 
ما زال مجتمعنا يعزّز لغة العنف، الكالمّي واجلسدّي، بتصريحاته 

ونهجه. 
لقد حّققت املرأة الكثير من اإلجنازات في مجاالت عّدة، وبالرّغم من 
ذلك بقيت احللقة األضعف في املجتمع. ما زالت هناك فئات حتتقر 
قدرات املرأة وتنظر إليها نظرة دونّية، ما زالت املرأة ضحّية العنف 

األسرّي واالجتماعّي، وضحّية الّتمييز الّسياسّي واالقتصادّي. 
من مظاهر االستهانة باملرأة والّتقليل من دورها وقدراتها تصريح 
ّية  محّمد زيدان، رئيس جلنة املتابعة العليا لشؤون اجلماهير العرب
املرأة  تكون  أن  خالله  من  رفض  اّلذي  الّداخل،  في  الفلسطينّية 
الّلجنة  في  كممّثالت  بالّنساء  ُمكتفًيا  املتابعة،  للجنة  رئيسًة 
أن  القدرة  لديها  ليست  رأيه،  حسب  مجتمعنا،  في  فاملرأة  فقط، 
تكون رئيسًة للجنة املتابعة. ويعّلل ذلك بعذر أقبح يعود به إلى 
تركيبة جلنة املتابعة وظروفها واملشاكل املوجودة. فإذا ترأست املرأة 
هذا  وفي  تعبيره!  حّد  على  سوًءا،  وضعها  سيزداد  املتابعة  جلنة 
اعتراف أَنّ وضع اللجنة سيء بالرّغم من أّن رئيسها رجل هو محّمد 
زيدان. رمبا ال ُيدرك زيدان أَنّ جناح جلنة املتابعة ال يتعّلق بجنس 
الرئيس، بل بكفاَءته! إَنّ هذه الّتصريحات والّنهج اّلذي يسير به 

بعض رجال املجتمع أمٌر خطيرٌ. فإلى أين نسير مبجتمعنا؟!
ولها  والّنشاطات،  املؤّسسات  جميع  في  املشاركة  في  احلق  للمرأة 
املجتمع.  أّم  فاملرأة  مجتمعنا،  تخّص  قرارات  اّتخاذ  في  احلق 
الهيئات  في  الرّجل  مكانة  تضاهي  مبكانٍة  املرأة  تتمّتع  أن  يجب 
ومسانًدا  شريًكا  يكون  أن  الرّجل  وعلى  والّسياسّية.  االجتماعّية 
وراَءها  يختبىء  أن  ال  الّتخّلف،  جدران  معها  يحّطم  أن  للمرأة، 
ويّدعي املشاركة، وأن يحّطم القيود اّلتي ُفرَضت على املرأة رَدًحا 
من الزّمن، خاّصًة فيما يتعّلق باحلقوق الّسياسّية، وحّقها في تقّلد 
مناصب صنع القرار، سواء كانت مناصب سياسّية، اجتماعّية أو 

غير ذلك.
نا ال نؤّيد بهذا فكرة حتصني مكان للمرأة من أجل املشاركة في  إَنّ
امليدان الّسياسي واالجتماعّي، فهذا وجه آخر للتخّلف. نريد أن يتّم 
العطاء،  على  وقدرتها  ووعيها  لكفاَءتها  وانتخابها  املرأة  اختيار 
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يتطّلب  األمر  وهذا  الرّجل،  مع  منافسٍة  ضمن  ذلك  كان  لو  حّتى 
الّنساء  ِقبل  من  الّثقافي،  والوعي  الّتطوّر  من  ومستويات  حترّرًا 

والرّجال على حّد سواء.
علينا، نساًء ورجاًال، أن نقف في وجه كّل فرٍد يخدش حقوق املرأة، 
اجلسدّي  العنف  الّنساء،  على  ميارَس  اّلذي  العنف  ضّد  نقف  أن 
في  مسارها  وعرقلة  واملعنوّي،  الكالمّي  والعنف  والقتل  كالّضرب 

تقّلد وظيفة ما. 
علينا، نساًء ورجاًال، أن نحّول الّشعارات اّلتي ننادي بها إلى ِخطاب 
األقوال  من  نتحرَّر  أن  علينا  نتبعه؛  حياة  نهج  وإلى  به  نتوّجه 
البائدة اّلتي تأسر عقولنا، فتتحرَّر املرأة من عبودّية الِفكر املتخّلف 
اّلذي يجعلها في الهامش؛ علينا حتطيم القيود االجتماعّية التي 
تقف عائًقا أمام تطوّر املرأة؛ علينا ذلك من أجل الّنهوض مبجتمعنا 

نحو مستقبل أفضل.
إَنّ أفراد املجتمع هم بذور الّتغيير، فاألسرة ُمحيط أساسّي لنقل 
َيمه وعاداته  قيم وأخالقّيات الّتعامل ولغة اخلطاب، واملجتمع، بِق
وتقاليده، محيط آخر يؤّثر على األفراد ومنه يستقي اجليل الّشاب 
يًة تقوم  القيم واملبادئ واألخالقّيات. لذا علينا أن نوّفر ألبنائنا ترب
غير  الّتنشئة  إَنّ  املرأة.  واحترام  اآلخر  احترام  االحترام،  ثقافة  على 
الّسليمة في مجتمعنا الّذكوري ُتعزّز من سلطة الرّجال، وتؤّدي إلى 
ازدياد ظواهر العنف، كما ُتغّذي األفكار والعادات البالية وُتشّكك 
في قدرات املرأة، وُتقّلل من شأنها، وجميعها تنحدر باملجتمع إلى 
إلى  نقف  أن  علينا  مبجتمعنا  ننهض  أن  أردنا  فإذا  اجلهل.  م  عالَ
جانب املرأة ومننحها كامل االحترام واحلرّية، فبنور املرأة نبني أّمًة، 

ننير عقوًال ونرتقي مبجتمعنا.
وظالم  عقولنا،  ظلمة  بها  ننير  شعلًة  املرأة  نور  نّتخذ  أن  علينا 
مجتمعنا، شعلًة تطرد الّتمييز بأشكاله، وتنفي األفكار واآلفات 

اّلتي تسكن مجتمعنا. 
وأخيرًا، أقول ألولئك اّلذين يقبعون في ظلمة الّتخّلف، يشّككون 
خليل  جبران  قول  يجعلوا  أن  شأنها،  من  ويقّللون  املرأة  بقدرات 
جبران صالًة لهم: «أنا مدين بكّل ما أنا فيه إلى املرأة منذ كنت 
بصري  في  الّنوافذ  تفتح  اّلتي  هي  فاملرأة  الّساعة،  حّتى  طفًال 
واألبواب في روحي، ولوال املرأة األّم واملرأة الّشقيقة لبقيُت هاجًعا 
بغطيطهم». العالم  َسكينة  يشّوشون  اّلذين  الّنائمني  هؤالء  مع 

كّل عاٍم وجميع نساء العالم بألف خير

«هدار» ـ يوم قتلوها في ال
ولم يحرّكوا ساكًنا

في آذار..!
ينزف الّتلفاز من عيني

نوافير دم قدمية
هذا الغريب... 

يا ظّل الغيب الّصامت 
يه األنفس... على ت

والعيون اّلتي ارمّدت 
يؤملني...

راكم... أن  ال  نفقه بالّت
من  سّول...

هذا  (العمى) املؤذي
              

كّل  هذا
ة مستحيلة  تراكمّي

وأنت...
سهم  احلّب...

يضيع عطرك.. جرمية
              

ها هنا..
لعنة الّتقليد...

من وحي اجلنازات.. للمعنى
في عقول كّل اجلليد...

يها..! ف
(رسم وشعر: هاشم ذياب - حيفا/طمرة)  
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فعلى العاقل أن يجعل الّدنيا مزرعة لآلخرة ألّن 
كّل ما يجنيه املرء ويحّققه سيخّلفه وراءه، ولن 

ينفعه إّال العمل الّصالح. 
ولهذا جاء املالك جبريل إلى الّنبي محّمد (ص)، 
 ، ٌت  ِيّ َم َفِإَنَّك  ِشْئَت  َما  ِعْش   ، ُد  فقال: «ُمَحَمّ
َما  وَاْعَمْل   ، َمَفارُِقُه  َفِإَنَّك  ْبَت  َب أَْح َمْن  ِبْب  وَأَْح
ُد َشرَُف  ِشْئَت َفِإَنَّك َمْجزٌِيّ ِبِه»، ثّم قال: «َيا ُمَحَمّ
اِس». الَنّ َعِن  اْسِتْغَناؤُُه  وَِعزُُّه  ْيِل  الَلّ اُم  َي ِق اْملُؤِْمِن 

فما الفائدة إذا كان املال اّلذي تعبنا بتحصيله 
املنصب  وال  به؛  نتمّتع  ولن  خلفنا  من  سنتركه 
حالوته؛  ذقنا  وحاربنا  أجله  من  خاصمنا  اّلذي 
وال األوالد اّلذين من أجلهم طال أملنا في احلياة 

الّدنيا سينفعوننا.
وَْم َال َيْنَفُع َماٌل وََال بَُنوَن * ِإَالّ َمْن  قال تعالى {َي

يٍم}. َه ِبَقْلٍب َسِل أََتى الَلّ
قال اإلمام علي: 

ا وقد علمت ي الّنفس تبكي على الّدن
يها    يها ترك ما ف         أّن الّسالمة ف

ال دار للمرء بعد املوت يسكنها
يها             إّال اّلتي كان قبل املوت بان
الّناس  حال  يقول  من  الكرام  األهل  من  وكثير 
أكثر  كانت  الناس  بني  احملّبة  وأّن  تغّير،  قد 
وأكبر وأّننا لم نكن نعهد الغدر واخلديعة وهكذا 
دواليك من ذكريات أصبحت أحالم يتمّناها كّل 
مخلص ومحّب ألهله وشعبه ووطنه، بل يتمّنى 
ليستشعر  اخللف  إلى  الزّمان  عجل  رجع  لو 

حالوة املاضي مبا فيه من خير. 
بني  الّثقة  وانعدمت  احلال  تغّير  ملاذا  ويسأل: 
يعيشون  كانوا  الّناس  إّن  فاجلواب:  الّناس؟ 
وخشية الّله في قلوبهم ولم يطيلوا األمل في 
احلياة إلى حد أّنه طلب من أحدهم أن يصّلي 
الّظهر إماًما في الّناس. فقال: إذا صّليت الّظهر 
فلن أصّلي ِبكم العصر. فقال له صاحبه: وكأّنك 
من  بالّله  نعوذ  العصر،  إلى  تعيش  أن  تؤمل 

طول األمل.
أبي  سمعت  قال:  شميط،  بن  الّله  عبد  وعن 
ًتا  يقول: أّيها املغتّر بطول صّحته، أما رأيت مّي
قّط من غير سقم؟ أّيها املغتّر بطول املهلة، أما 
رأيت مأخوًذا قط من غير عّدة؟ إّنك لو فّكرت 
لّذاتك،  من  تقّدم  ما  لنسيت  عمرك  طول  في 
بالّصحة تغترون؟ أم بطول العافية مترحون؟ أم 
للموت تأمنون؟ أم على ملك املوت جتترئون؟! إّن 
ملك املوت إذا جاء لم مينعه منك ثروة مالك وال 
كثرة احتشادك، أما علمت أّن املوت ذات كرب 

وغصص وندامة على الّتفريط.
مبثل هذا احلّس عاش اّلذين سبقونا، لذا عاشوا 
أن  وعلينا  بينهم،  فيما  وطمأنينة  أمان  في 
نأخذ ّممن سلفنا، فال نغتّر وال نغفل عن آخرتنا، 

وليبادر كّل مّنا لعمل صالح يرضي فيه رّبه.
(حيفا)
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وأن  أعماركم  يطيل  أن  الّله  من  أرجو  بداية 
غامنني  ساملني  يجعلكم  وأن  أعمالكم  يحسن 
صاحلني، ولكّنها ذكرى، أذكر بها أهلي وأخواني 
{إّن الّذكرى َتنفع املؤِمنني}، ألّن الّدنيا جتري بنا 
لذا  نهايتها،  عن  الٍه  مّنا  والكثير  ُمسرعة، 
جلسة  نفسه  مع  يجلس  أن  مّنا  الواحد  على 
يعّد فيها أمنياته وطموحاته، ويعّد مشاريعه، 
ثّم يحسب كم من الوقت سيحتاج إلجناز كّل 
ثّم  وطموحاته؛  أحالمه  ولتحقيق  مشاريعه 
وأجنزت  أمنياتي  كّل  حّققت  لو  نفسه:  يسأل 
كّل مشاريعي، فهل هذا سيطيل من عمري أم 
أّنه في خضّم بينما انغماسي مبشاغلي، ينقطع 
نفسي األخير، وإذا بي خبر ينشر.. فُأقدم بعدها 

على رّبي ليسألني عّما قّدمت في حياتي!
ملك  يأتيني  عندما  حلظة..  في  هذا  يأتيني 
هذا  مثل  ففي  ُمستأذن.  غير  قابًضا  املوت 
فإن  شيء،  كّل  عن  مّنا  اإلنسان  ينقطع  املوقف 
كانت أمنياته وطموحاته قد حتّققت في طاعة 
حالوتها  يجد  أن  بّد  فال  والرّحمة،  واحملّبة  الّله 
وأمنياته  طموحاته  حتّققت  إذا  أّما  آخرته.  في 
، فال بّد أن تنتابه احلسرة والّندامة،  بظلم وتعدٍّ
وخصوًصا أّن البعض يريد الوصول إلى غاياته 
وهو تابع لغيره. ولو كان بظلم العباد وإفساد 

البالد، فيقّص علينا القرآن الكرمي مثالهم :
ِذيَن  َعَفاُء ِلَلّ َيُقوُل الُضّ اِر َف وَن ِفي الَنّ {وَِإْذ َيَتَحاُجّ
ُمْغُنوَن  ْم  َأْنُت َفَهْل  ًعا  َب َت لَُكْم  ا  ُكَنّ ا  ِإَنّ رُوا  اْسَتْكَب
ا  رُوا ِإَنّ ِذيَن اْسَتْكَب اِر * َقاَل الَّ ا ِمَن الَنّ ا َنِصيًب َعَنّ
اِد}؛ وعندها  َب ْنيَ اْلِع َه َقْد َحَكَم بَ يَها ِإَنّ الَلّ ُكٌلّ ِف
احلّق  عن  انحرفوا  اّلذين  واملتبوع  الّتابع  يتوّجه 
َم  َجَهَنّ زََنِة  ِخلَ اِر  الَنّ ِفي  ِذيَن  الَّ {وََقاَل  للمالئكة 
َن اْلَعَذاِب * َقاُلوا  ا َيوًْما ِمّ ْف َعَنّ ُكْم ُيَخِفّ اْدُعوا رَبَّ
بََلى  َقاُلوا  َناِت  ِيّ َب ِباْل رُُسُلُكم  يُكْم  َتْأِت َتُك  ْم  َأوَلَ
رِيَن ِإَالّ ِفي َضالٍل}. َقاُلوا َفاْدُعوا وََما ُدَعاء اْلَكاِف

أهدافهم  حتقيق  أرادوا  أناس  مشهد  لنا  يصوّر 
ولو  واملراكز،  املناصب  ألصحاب  كاملة  بتبعّية 
مبعصية الّله. فيوم القيامة هذا الّضعيف الذي 
كان يعتقد أّن سّيده كان في الّدنيا يغني عنه 
شيًئا، يستغيث به يوم القيامة،  فيتبرّأ منه 
يتوّجهان  وعندها  لكليهما،  واحد  املصير  ألّن 
للمالئكة بطلب غريب. ال يطلبون رفع العذاب، 
لألبد،      الّتخفيف  يطلبون  وال  تخفيفه.  إّمنا 
بل ليوم واحد. ولكن اجلواب يأتي من املالئكة 

بالرّفض.  
حّتى  الكرمي  القرآن  في  احلال  هذا  بيان  ويأتي 
دنياه  في  بانشغاله  آخرته،  عن  املرء  يغفل  ال 
أو دنيا غيره، فعندها تكون احلسرة والّندامة..

ال تخضعَن ملخلوق على طمع
           فإّن ذلك َوهٌن منك في الدين

واسترزق اهللا ممّا في خزائنه
فإّمنا األمر بني الكاف والّنون 

إّن اّلذي أنت ترجوه وتأمله
برّية مسكني ابن مسكني                من ال
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الغور في هذه األرض أو وداعها إلى منافي الغرب. 
يعكس  األخيرة  اآلونة  في  ُعقد  مؤمتر  من  أكثر 
حّيزًا كبيرًا من املخاوف اّلتي يواجهها املسيحّيون 
املشرقّيون، ويحاول أن يقترح مداخل إلى حلول ممكنة، 
برغم كّل ما يلحق بهذه املنطقة من تهشيم وتدمير 
واالجتماعّية. والّدينّية  للبنى الّثقافّية  وتفكيك 
الكثير  حتمل  اّلتي  الّذهنّية  الفضاءات  كّل  وبرغم 
من سموم الفكر وصدام الرّؤى، وما ذلك إّال لكون 
العبقرّية املسيحّية - كما يقول جورج قرم - «تكمن 
في هذا الرّجاء االستثنائّي من القدرة على التغّلب 
نشارك املسيحّيني  أن  قبل  لكن  املوت»؛  على 
قلقهم وهمومهم بتقدمي بعض االقتراحات ملواجهة 
ووجودهم  كينونتهم  اّلتي تعترض  الّتحديات 
من  فإّن  الّشرق،  هذا  في  احلضارّي  ومتوضعهم 
الّتأسيسّية،  املفاهيم  ببعض  املفيد الّتوطئة 
كثير. حبر  وحولها  فيها  سال  قد  كان  وإن 

من  عضوّي  جزء  املشرقّية  املسيحّية  إّن  أوّالً: 
العربّي  واالجتماعّي والّثقافّي  الّتاريخّي  الواقع 
واإلسالمّي. شهادة ميالدها صادرة عن هذه األرض. 
احملّبة  ببريق  وتوّهجت  واستقرّت  نشأت ومنت  هنا 

وأصبحت منبًعا لإللهام الفلسفّي والرّوحّي.
حضور  املشرق  في  املسيحّيني  حضور  إّن  ًيا:  ثان
واإلسالمّي.  احلضارّي العربّي  الّنظام  داخل  أصيل 
ما  واإلسالم،  العروبة  شمس  حتت  وحترّكوا  عملوا 
يعني أّنهم أصالء ال طارئون وال غرباء، بل من حلم 

هذا املشرق وترابه وروحه.
ثالًثا: إّن هذا املشرق مجال مفتوح على اإلميان احلرّ. 
األرض  هذه  على  ّية.  ّية ورسال رسول أراٍض  أراضيه 
ُتصنع عجينة اإلميان، وتصّدر إلى كّل بالد العالم.

الّسياق  ضمن  الّتعايش  ركيزة  جاءت  عليه  بناًء 
التطوّر  ومن أصول  الّتاريخ  ملسلكّية  الّطبيعي 
في  وعاشت  تعاقبت  اّلتي  األجيال  لكّل  الرّوحي 
فوق  تعلو  ّية،  إحيائ وبوصفها قوة  الّشرق؛  هذا 
التجّسد  مبقدورها  االعتقادّية،  والفروق  الّتباينات 
من خالل الرّغبة املستمرّة عند جميع أتباع األديان 
ا  ـً ُمشّع ميداًنا  هذه األرض  تبقى  أن  في  واملذاهب 

للخير والّتفاعل واجلمال. 
إّال أّن واقع احلال اليوم استقر على شقاق رهيب، 
التوازنات  وتصّدع  والعنف  للهمجّية  عرضًة  وبات 
واملسألة  االجتماعّية.  السياسّية والتوافقات 
األكثر خطورة وسط موج االنحالل الزّاحف من قبل 
غياب  في  تكمن  ّية،  اإلرهاب اجلهادّية  اجلماعات 
األبرياء  حرمة دماء  تصرّفاتها.  في  البديهّيات 
بأموال  املساس  حرمة  وشيوخ،  ونساء  أطفال  من 
حرمة  بالقتلى،  الّتمثيل  املدنّيني، حرمة  وأعراض 
االعتداء على دور العبادة، وغيرها من البديهّيات 
التي أخرجت هذه اجلماعات من كونها تنتمي إلى 
كونها  إلى  والّتسامح واالستقامة،  الرّحمة  دين 
على  تستوي  ال  عبثّية  عدمّية  أيديولوجيا  تّتبع 

معايير محّددة ومعروفة.
الوجودّية  املخاوف  يغّذي  ُهجاسّي  جو  ووسط 
للمسيحّيني في الّشرق، من فلسطني احملتّلة اّلتي 
لم يبَق من مسيحّييها إّال النزر القليل؛ إلى العراق 
اّلذي وصل عدد املسيحّيني اّلذين غادروه إلى أكثر 
من مليون ونصف مليون؛ إلى مصر، حيث يواجه 
إلى  وصوًال  لها؛  مثيل  ال  طائفّية  فتنًة  األقباط 
وُدّمرت  معظم املسيحّيني  هجرها  اّلتي  سورية، 
معاملهم الّدينّية الّتاريخّية.. يقف املسيحّيون، أمام 
تساؤالت متزايدة: أيّتجهون لطلب حماية الغرب، 
حني تدّخل  وويالتهم  محنتهم  أصل  هو  والغرب 
ا وصانًعا لكّل الّتكوينات الّطائفّية  مقّسًما وناهًب
حتت  الّسياسّي  املنطقة، مبعناها  في  الّسياسّية 

«األقلّيات»،  مسّمى 
كي حتفظ له نفوذه عبر 
لها  قتتا وا دمها  تصا
يسعون  أم  األبدّي؛ 
دينامّيات  مقاومة  إلى 
والّدموّية  العنف 
ظّل  والبربرّية في 
العاتية  العواصف 
اخلارج،  من  اآلتية 
املنطقة  تضرب  اّلتي 
األوضاع  قلب  لهدف 

والتوازنات وبسط نظام وواقع جديَدْين!
لسان حال املسيحّيني القلقني الّتائهني اليوم، يقول: 
كيف الّسبيل للخروج من هذا الواقع الّداكن اّلذي ال 
ينفذه نور العقل واإلميان واإلنسانّية؟ كيف الّسبيل 
املسلسل  هذا  ووقف  الّصدوع  وسّد  اجلروح  ِلَألْم 
اّلذي  والّتعّصب،  على الكراهية  املفتوح  الّدموّي 
أوروّپا.  في  املتوّحشة  الّدينّية  احلروب  بزمن  يذّكرنا 
ال شك أّن اإلجابات  صعبة، لكن فلنسهم مًعا في 
وضع بعضها على سّكة الّتداول والّنقاش العلمّي.

أوّالً: إّن أزمة املسيحّيني ليست أزمة خاّصة بهم، 
املشرق  أهل  اجلماعّي لكّل  الوجود  أزمة  هي  بل 
والّسياسّية،  الّثقافّية  مشاربهم  اختالف  على 
املشّيدة  احلضارة  أزمة  وهي  وانتماءاتهم الّدينّية. 
هي  فيها، كما  الّله  بارك  اّلتي  األرض،  هذه  على 

بنحو قاطع أزمة املسلمني فكرًا ومنهًجا وسلوًكا.
ًيا: على املسيحّيني املشرقّيني اّلذين لم يكونوا  ثان
من  يتفّحصوا  أن  هموم الغرب،  من  جزًءا  يوًما 
االستعمارّية  الّسياسات  وأنساق  توّجهات  جديد 
تكن  لم  اّلتي  الّتسّلطّية،  ّية التوسعّية  االستغالل
تأبه وتهتم ملا يتعرّضون له، بل ال بّد من العمل 
والّسياسات  التوّجهات  هذه  مخاطر  كشف  على 

على الوجود املسيحّي املشرقّي نفسه.
يدعو  وما  الّدين  إرساء  إعادة  من  بّد  ال  ثالًثا: 
وباعتباره  واحملّبة والّسالم،  اخلير  قيم  من  إليه 
من  وحتريره  اإلنسان  حياة  لتطوير  مفتاًحا 
الّتعبير  وبوصفه  والّظلم،  االستعباد واالستغالل 
التّيارات العدمّية  وجه  في  العقالنّية  عن  األرقى 

الهمجّية واأليديولوجّيات ذات الّطابع الّتكفيرّي.
الوظيفة  على  الّتأكيد  املسلمني  على  رابًعا: 
منظومة  من  ما متّثله  وعلى  لإلسالم،  الّتوحيدّية 
وجود  يكون  بحيث  وتوحيد،  ووحدة  استيعاب 
أمرًا  واحد  مجتمع  في  وتنوّع الّثقافات  الّشرائع 

أصيًال من صلب وجذر احلضارة اإلسالمّية.
إّال  واملسيحّيني  املسلمني  أمام  خيار  ال  خامًسا: 
اإلنسانّية  إلظهار األخوة  متضامنني  بالعمل 
خطاب  خالل  فمن  وإّال  فيهم،  الكامنة  املشتركة 
ويجسد  وتطلعاتهم  يوّحد همومهم  إنسانوّي 
في  الّصادقة  رغبتهم  ويحّقق  الّدينّية  مبادئهم 

العيش الواحد على أرض واحدة.
واملسيحّيني  املسلمني  بني  الّداخلي  احلوار  سادًسا: 
على قاعدة االعتراف اإليجابّي القائم على الّتفاعل 
والّدمج واإلكراه،  الّصهر  نوازع  عن  بعيًدا  البّناء، 
لاللتحاق  قاعدة  متثل  اّلتي  الّطائفّية  والعصبّيات 
بالّنفوذ الغربّي واالنتظام، في مشاريعه الّتجزيئّية 

ّية. واالنفصال
زادت  العربّي  املشرق  يشهدها  اّلتي  الّتحوّالت  إّن 
من تفّكك بنيته وتشكيالته االجتماعّية، وطرحت 
على الّصعيد اإليديولوجّي والّسياسي، نزوًعا نحو 
تقود  قد  جتزيئّية،  ودينّية  سياسّية  حتقيق برامج 
ّية تقع  إلى نزاعات وحروب دامية مستمرّة؛ واملسؤول
ومسيحّيني،  مسلمني  استثناء،  بال  اجلميع  على 
في  اجلميع  وليكن  دينامّيات الّتشرذم؛  لوقف 
مشرقّية  ُهوّية  لتأكيد  واحد  حضارّي  حترّك  إطار 
الّسالم. برباط  اإلنسان  حفظ  إلى  جامعة، تسعى 
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*åUHO�ò q�«d ≠ بالّتعاون بني مرَكز «مساواة» وجمعّية «تطوير 

جمعّية  مع  وبالّتعاون  الّثقافة»،  «آذار  شهر  وضمن  املكتبات»، 
ّية على شرف شهر  تطوير املكتبات، نّسقت أكثر من عشرين فّعال

آذار الّثقافة ويوم احلكاية العاملّي في مكتباتنا املدرسّية.
في  املكتبات  تطوير  جمعّية  (رئيسة  حّنا   - هّلون  إلهام  وتقول 
املجتمع العربّي): «نشكر مرَكز «مساواة» على دعم اجلمعّية على 
مدار سنوات ودمجها ضمن مشروع الّثقافة الِفَلسطينّية، وتخطيط 
املؤمترات املشتركة والّتدريبات ألمينات املكتبات، وتعاونهم من أجل 
إحياء «يوم احلكاية العاملّي» بتفعيل مكتباتنا، ملناسبة يوم احلكاية 
العاملّي (20 آذار). ومبا أّن هذا اليوم العاملّي حتّول لشهر احتفاالت 
ونشاطات ثقافّية وحكايات وسرد قصص في معظم أنحاء العالم - 
ّية - ارتأت جمعّية تطوير املكتبات منذ ثالثة  مبا فيها الّدول العرب
أعوام أن تتبّنى يوًما أو أسبوًعا أو أكثر لتنسيق الفّعالّيات لهذه 
املناسبة. وكذلك تتوّجه جمعّية تطوير املكتبات بنداء جّدي لكاّفة 
الفّعالّيات  تنسق  أن  الّنشر  ولدور  والّثقافّية  الّتربوّية  املؤّسسات 
ذلك  في  مبا  الّشهر،  هذا  خالل   والقّصة  احلكاية  وحتكي  الّثقافّية 

إقامة  معارض كتب في كاّفة أنحاء البالد إن أمكن».
وتضيف إلهام: «إذا أخذت كّل مؤّسسة تربوّية وثقافّية وكّل مربٍّ/

ية وأمني/ة مكتبة على عاتقهم تنسيق فّعالّيات مع أدباء أصدقاء 
أو أّمهات أو َجّدات وأجداد وآباء لسرد القصص، أو طّالب الّصفوف 
يسرد  أن  أو  نيا  الدُّ الّصفوف  لطّالب  القصص  يسردون  العليا، 
املعّلمون القصص للّطّالب؛ وكذلك قصص من احلياة حتوي املضامني 
وممّثلني  حكواتّية  دعوة  ذلك   في  مبا  املختلفة،  األخالقّية  الّتربوّية 
لسرد القصص، وذلك نسبة مليزانّية املدرسة أو املكتبة أو املؤّسسة، 
ليكون  ا  ـً سنوّي وتقليًدا  ا  ـً ّي عرب ا  ـً ّي ثقاف حدًثا  الّشهر  هذا  ليتحّول 
له أثره اإليجابّي على املجتمع العربّي في كاّفة أنحاء البالد. ليس 
صدفة أن يتزامن «يوم احلكاية العاملّي» مع عيد األم، إذ ُيقال بأّن 
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الرّضيع حني يولد بحاجة لثالثة أمور أساسّية، وهي: احلليب، احلنان 
تنمية  في  وأثرها  واحلكاية،  القّصة  بأهمّية  مّنا  وإمياًنا  واحلكاية.. 
ا، إذ تدغدغ خياله وتنّشطه، إضافًة إلى أّنها  ـً ا وفكرّي ـً الّطفل نفسّي
التعّلم  في  القّصة  ملرَكزّية  االعتبار  وتعيد  فضوله،  وتثير  يه  ـ تسّل

والفّن واحلياة».
ـ«يوم احلكاية العاملّي» ألّول مرّة في الّسويد سنة 1991  ّمت االحتفال ب
سنة  قاموا  أستراليا  ففي  العالم.  في  أخرى  دول  إلى  هناك  ومن 

1997 بتنظيم احتفال ملّدة خمسة أسابيع، وكذلك في املكسيك 

ّية، ومن هناك إلى دول أخرى، كالّنرويج  ودول أخرى في أمريكا اجلنوب
خمس  من  أكثر  إلى   2006 سنة  وصل  حّتى  وفنلندا،  والدامنارك 

وعشرين دولة.
تعالوا مًعا لنتعاون ونكّثف جهودنا ملأسسة «شهر احلكاية العاملّي»، 
لعّله يتحّول إلى شهر ثقافة  عربّي وسنوّي يشمل كاّفة مؤّسسات 

وجهات وشرائح املجتمع».
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محوُت عن الّلوم 
بّقى من هزيع ما ت

لسُت أدري
إن كان من ُمنتصف 

حلم شارٍد
يرى حيفا 

ُتَؤرُّخ للقيامة؟!!
    
ُغْلَمتي

ُف ْرَجتِ َضئذ» كانت َت ْي «َف
بعد ولوجها برزَخ الوقت

ترجتُف
قصيدًة ُمضرََّجًة

ٍة سَرَق ِفطاَمها كرمٌل  ي ِة دال بَحْمَحَم
ًفا... ُل ولو َمْهًال خفي ال يتمهَّ

    
حيفا

من أيَن لي؛
رََّش على أكتاف الُغصون وقد َع

مأ َزغُب الظَّ
ي من أين ل

أن أقطَف ما نأى من العناقيد
نافورًة

يجرُّ ضوؤها سؤاًال آخر؟!
    

َسأِجدُّ إلى طاولٍة عالقاُتها ُمَتَهوِّرة
وأْسكُب زجاجتي ُقّداَمِك َبحًرا
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أخذها  يجب  اّلتي  العوامل  من  الكثير  هنالك 
للقرض  املُبِكر  الّتسديد  عند  االعتبار  بعني 
القيمة  رسوم  هي  بينها  من  واألهم  الّسكنّي، 

املُستقبلّية (דמי היוון).
سأعرض فيما يلي كّل الّتكاليف واألمور اّلتي 

يجب أخذها بعني االعتبار.
WÒOK³I²�Ô*« WLOI�« W�uLŽØÂuÝ—

في  الفائدة  ُمعّدل  بني  الفرق  هي  العمولة  هذه 
حصلنا  اّلتي  الفائدة  ُمعّدل  وبني  اليوم،  الّسوق 
على القرض الّسكنّي مبوجبها، بحسب قيمتها 
سيكون  أقّل  اليوم  الفائدة  أّن  فرضنا  لو  اليوم. 
إّن  حيث  الّشواقل،  آالف  عشرات  يعادل  الفرق 
لنا،  وإعطائه  القرض  ملبلغ  جتنيده  عند  البنك 
قام بحساب معّني للمبلغ اّلذي سيستعيده مّنا 
ولذلك  القرض،  فترة  طوال  خالل  الفائدة  مبساعدة 
فإّنه من غير املُمكن أن يقبل البنك مثًال خسارة 
ملبلغ مالّي ُمحَتَمل. لنفرض أّن الفائدة اليوم في 
الّسوق هي %3، وفي الفترة اّلتي حصلُتم فيها 
أّنه  ولنفرض   .4% الفائدة  كانت  القرض  على 
القرض؛  تسديد  انتهاء  على  سنوات   10 تبّقت 
لهدف  البنك  إلى  احلالة  هذه  في  توّجهكم  فعند 
تسّببون   - ا  ـً ّي عمل  - فإّنكم  املُبكر  الّتسديد 
للبنك خسارة بقيمة %1 (الفرق بني %3 و4%) 
لكّل سنة من الّسنوات العشر املُتبقّية (طبًعا مع 
الّسكنّي  القرض  مبلغ  أّن  االعتبار  بعني  األخذ 
مبلغ  لنا  تبّقى  لو  فمثًال  الّسنني)؛  خالل  يقّل 
املُستقبلّية  القيمة  رسوم  فإّن  شاقل   100,000
ستكون أقّل بقليل من مبلغ 10,000 شاقل. إذا 
كانت رسوم القيمة املُستقبلّية سلبّية، فإّن البنك 
لن ُيرجع لنا هذه املبالغ لألسف، وإّمنا سيخصمها 
من عمولة القيمة املُستقبلّية ويعفينا من دفعها 

أو يخّفض لنا املبلغ فقط!
لألسف الّشديد، ال يقبل البنك إعفاءنا من دفع 
احلاالت  بعض  في  إّال  املُستقبلّية  القيمة  رسوم 
مسار  ذا  الّسكنّي  القرض  فيها  يكون  اّلتي 
ُمعّني، واّلذي يتّم الّتسديد املُبكر فيه في «محّطة 
اخلروج» أو قروض سكنّية ذات مسارات ال ُيفرض 
كما  املُبِكر،  الّتسديد  عند  غرامة  أو  جزاء  فيها 
سأشرح الحًقا. في هذه احلاالت القيمة املُستقبلّية 
ولذلك  القادمة،  اخلروج»  «محّطة  حّتى  ُحتسب 
تكون أقّل بكثير من احلاالت اّلتي يكون فيها 

القرض الّسكنّي ذا مسار فائدة ثابتة.
oÒ³�Ô*« pM³�« ÂöŽ≈ ÂbŽ W�uLŽ

أرسلنا  حال  في  العمولة  هذه  جتّنب  املمكن  من 
إلى البنك رسالة إعالم ُمسّبق مبوضوع الّتسديد 
الّسكنّي  القرض  تسديد  يجب  املُبِكر (مالحظة: 
الفعلّي خالل 20 يوًما من يوم إعالم البنك، بنّية 
عن  البنك  أعلمتم  حال  في  املُبِكر).  الّتسديد 
الّتسديد املُبِكر ولم تقوموا بالّتسديد خالل فترة 
20 يوًما - كما ذكرت آنًفا - فإّنكم ُمتَنعون من 

ÊULOK� qOAO� œU�
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وستضطرّون  سنة،  نصف  لفترة  املُبِكر  الّتسديد 
واملبلغ  ا،  تقريًب شيكل   300 مببلغ  عمولة  لدفع 

يتعّلّق مببلغ القرض الّسكنّي.
WAOF*« ¡öž ‰Ëbł ‰ÒbF Ô� W�uLŽ

هذه الُعمولة ُتفرَض في حال ّمت الّتسديد املُبّكر 
ـ 15 من الّشهر (يوم إعالن جدول الغالء)؛  قبل ال
بالّنسبة  املعيشة  غالء  جدول  أّن  مبا  ا،  ـً ّي وعمل
للّشهر الّسابق لم يتم إعالنه بعد، فإّنه في هذه 
احلالة يتّم حساب مسار القرض الّسكنّي املُرَتبط 
ُمتوّسط/ُمعّدل  بحسب  املعيشة،  غالء  بجدول 
ـ 12 شهرًا الّسابقني،  جدول غالء املعيشة في ال
كعمولة.  يتّم  الّدفع  فإّن  وهكذا  الّتسديد.  ملوعد 
ا ما يكون املبلغ بسيًطا، ومن املُفّضل دفعه،  غالًب
وباألخص إذا كان هنالك توّقع بأّن الّتضّخم املالي 
املعّدل  من  أعلى  سيكون  ا  قريًب سُيعَلن  الذي 
الّسنوّي. على كّل األحوال كي نتجّنب دفع بعض 
املُتوّقع  املالي  التضّخم  يكون  بأن  (مثًال  الرّسوم 
الّصحيح،  الّتوقيت  نختار  أن  يجب  سلبًيا) 

بالّتوافق مع عمولة عدم إعالم البنك ُمسّبًقا.
WKLF�« WLO� w� ‚ËdH�« W�uL ÔŽ

القروض  أنواع  في  فقط  موجودة  الُعمولة  هذه 
هو  سببها  واّلتي  األجنبّية،  بالعملة  املُتعّلقة 
عدم إعالم البنك املُسّبق عن نّية الّتسديد املُبّكر 
للقرض الّسكنّي. حساب الغرامة يتّم عن طريق 
فحص الفرق بني معّدل قيمة العملة في اليومني 
يوم  في  العملة  قيمة  وبني  الّتسديد،  قبل  ما 
الّتسديد. سبب فرض هذه الغرامة هو أّن الّتقييم 
ا هذا الّنوع  ـً ّي الدوالرّي يتّم كّل يومني؛ ولكن عمل
عن  االمتناع  املمكن  ومن  هامشّي،  الرّسوم  من 
الّتبليغ  طريق  عن  وذلك  بسهولة،  دفعه  فرض 
للقرض  املُبِكر  الّتسديد  عن  للبنك  اخلّطّي 

الّسكني، يومني ُمسّبًقا. 
åW�uLF�« qOFHðò W�uLŽ

بسبب  تفرض  شاقًال   60 بقيمة  الرّسوم  هذه 
عملية الّتسديد املُْبِكر نفسها.

الُعمولة  خلصم  ة  ّي إمكان هنالك  هل 
ة»؟  ّي ب ّسل ة «ال ّي ل مقابل القيمة املُستقب

القيمة  كانت  حال  في  وذلك  نعم؛  هو  اجلواب 
املُستقبلّية سلبّية/سالبة، أي أّن الفائدة املوجودة 
منحنا  اّلتي  الفائدة  من  أعلى  اليوم  الّسوق  في 
إّياها البنك لدى حصولنا على القرض الّسكنّي. 
أنواع  كّل  نخصم  أن  نستطيع  احلالة  هذه  وفي 
الُعموالت مقابل ُعمولة رسوم القيمة املُستقبلّية، 
القيمة  رسوم  مبلغ  من  أكبر  مببلغ  ليس  ولكن 
لنا  ُيعيد  ال  البنك  أّن  هو  املقصود  املُستقبلّية. 
مبلًغا بقيمة رسوم القيمة املُستقبلّية الّسلبّية/

الّسالبة.
تسديدها  عند  ُيفَرض  ال  اّلتي  املسارات 

املُبكر دفع اجلزاء، وهي:
بالعمالت  املُتعّلقة  املُتغّيرة: «الپرامي»،  املسارات 
املُتغّيرة  الفرانك...)؛  اليورو،  (الدوالر،  األجنبّية 
ـ«محّطات اخلروج»، مثًال  حّتى 12 شهرًا؛ املُتغّيرة ب
نضطّر  ال  املسارات  هذه  سنوات.   5 كّل  املُتغّيرة 
ّية إذا أعلمنا البنك ُمسّبًقا،  فيها لدفع غرامة مال
ـ«محّطة اخلروج». وقمنا بتكرير القرض الّسكنّي ب
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ٍة وألوُذ بخشب
ٍر َطويٍل جاَءت من َسَف
زيارًة ليست عاِجَلة...

    
يقَة» َألَْتلو «العّل
قصيدًة كليمًة

ال ترهن
ما قالُه اهللا شعًرا!!

    
حيفا

ننا ليل وسفر ي َمن قال: ب
ودروبي خاَنها

خاَنها في الَعْتم العمر؟!!
نيِك ليس من رماد ْي ُر َع َجّم

رِّيُح ِمبقدار إن َهّبت ال
اًرا يكوَن غب

اًرا اّنحطَّ فوَق رأِسِه َحَجر!!! ويصير غب
    

حيفا!!
وأنِت مدينتي وُغرفتي

ُة قصيدتي فيِك تزداُد ِسَع
باَب َر تدقُّ ال ي عصاف

طفولًة تكبر:
أرزًة.. سنديانًة.. كرمًة..

براَءة داِجنة.. وزيتونًة على ُشُرفات ال
عوِد َر ِمَن الصُّ ي درًجا يحتمُل األكث رممَّ َت

َر الْسٍم َتَأخَّ
ليجيء

َتْألَألُ في ساعٍة َت
تتألُأل سواًدا

ًرا... ِط سواًدا ُممْ
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ما لفت نظري، مؤّخرًا، طلبان تقّدم بهما عضو بلدية شفاعمرو، وسام حالحلة، 
إلى رئيس البلدّية. األّول طالب فيها االهتمام بحماية املعالم األثرّية في املدينة، 
وخاّصة البرج، هذا الصرح التاريخي املهّدد باالنهيار والّتالشي مع مرور الزمن؛ 

والّثاني كان تعليم تاريخ املدينة في مدارسها.
توجيه  في  املدارس  دور  أهمّية  الّثانية  رسالته  في  حالحلة  يطرح  وبالفعل 
طّالبنا والّتأثير على املجتمع من خالل حتديد الفعالّيات التي تقام في إطار 
املدارس، وصقل شخصّية الطالب من خالل املواضيع التي تناقش وتعالج خالل    

احلصص الّتعليمّية. 
ما أعجبني في املوضوع بدايًة االهتمام ببناء االنسان في شفاعمرو، من خالل 
طروحات من هذا النوع. وما أحوج شفاعمرو اليوم - أكثر من أي زمن مضى - 
إلى االهتمام ببناء اإلنسان، بالنشاط الّثقافي، واالهتمام بحضارتها وتاريخها. 
خطوات  إلى  بادرت  ولطاملا  كثيرًا،  أشغالني  املوضوعني  هذين  إّن  احلقيقة  في 
من أجل معاجلة هذين القضيتني، ولكن كنت أشعر في حينه أني أصرخ في 
واد. فكيف ميكن أن تصمت شفاعمرو عن إغالق املركز الّثقافي فيها ملدة عشر 
سنوات، هذا الّسبات الثقافي الفّني الذي استمّر طويالً، ونحتاج إلى مجهود 
كبير لسّد هذه الفجوة اّلتي حصلت نتيجة إهمال هذا اجلانب الهام لسنوات 
طوال في مدينة شفاعمرو. ولوال املبادرات اخلاّصة من قبل أشخاص ومؤّسسات 
املبادرات  هذه  بفضل  لكن  أسوأ؛  الثقافي  الوضع  لكان  املدينة،  في  شعبية 
استمّر النشاط الثقافي بشكل محدود، بسبب عدم توّفر الدعم املادي الكافي 

من قبل إدارات البلدّية املتعاقبة والدوائر الرسمّية. 
أما موضوع تعليم تاريخ شفاعمرو في املدارس فهي فكرة جّيدة وميكن بلورتها 
كحصة مقترحة من قبل مدارس شفاعمرو كمبادرة تربوية، بحيث تشمل هذه 
احلصة عدة جوانب متعّلقة باملدينة، وليس بتاريخها فحسب. فيمكن من خالل 
هذه احلصة التعرّف على املؤسسات الرسمّية والّشعبّية، شخصّيات اجتماعّية 
ّية وفنّية، مواقع ومعالم تاريخّية. وميكن تطوير املشروع ال لتكون حّصة  وأدب
عادّية، بل يتعّلم الّطالب في احلقل، ويقومون هم بتجميع بعض املواد، مثل 

قصص شفاعمرية وحكايات شعبّية وأغاٍن وأمثال، ضمن املنهاج الّتعليمّي.
وجاء في الرسالة:

«أتوّجه بهذا إليكم رغبًة مّني في تقدمي أفكار من املمكن أن تعود بالفائدة 
واملنفعة علينا وعلى بلدنا ومجتمعنا ومدارسنا وطّالبنا في احلاضر واملستقبل. 
ومن خالل هذه احلّصة ميكننا تعزيز انتماء الّطالب لبلده، وتوطيد هذه العالقة، 

بحيث يصبح الطالب منوذًجا للّشفاعمري اجلديد، الذي نتمّنى أن يكون. 
ميكن  أعتقد  ال  أمور  فهنالك  شفاعمرو،  في  األثرّية  للمعالم  بالّنسبة  «أما 
إصالحها، مثل إنشاء البنايات حول البرج التي أخفته متاًما عن األنظار وطمسته 
متاماً. ولكن هنالك إمكانية إلنقاذ هذا املعلم الّتاريخي من خالل وضع السياج 
حوله، ومنع املواطنني من سرقة احلجارة منه. بل هنالك حاجة ماّسة إلعادة بناء 

القسم الذي تهّدم من البرج، للمحافظة على شكله األصلّي. 
«كما هنالك معالم أخرى ُمهملة، مثل املدافن البيزنطّية، والتي تدخلها في 
لكي  وإصالحات  ترميم  إلى  حتتاج  التي  والقلعة  اآلسنة.  املياه  الّشتاء  فصل 

يتمّكن الزائرون من الدخول إلى القسم الّسفلي للقلعة. 
«وكم كانت فرحتنا بإعادة ترميم الّسوق القدمي بجهود ذاتّية، وإحيائه من جديد 
في احتفاالت عيد امليالد املجيد هذه السنة. عندها أدركنا أّننا منلك كنوزًا ال 
تقّدر بثمن، من خالل احلضور الهائل للزوّار من شفاعمرو وخارجها، الذين ملجرّد 

جتوالهم في منطقة الّسوق شعروا مبتعة ما بعدها متعة.   
من  اإلنسان  بناء  إعادة  أجل  من  شفاعمرو  في  اجلهود  لتضافر  األوان  آن  «إًذا 
جديد، ووضع هذا املوضوع في سلم األفضلّيات، وأعتقد أّن إدارة البلدّية اجلديدة 
تسير في هذا االّجتاه، فدعونا نعمل في هذا االّجتاه، ونحن قادرون على ذلك». 
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إن سألت عن مواعيد تناول الزّبادي بشكل منتظم، 
أوقات  في  الغالبّية:  إجابة  تكون  أن  املتوّقع  فمن 
الرائب  الّلنب  أكل  يصبح  ذلك  عدا  وما  متباعدة! 
(اليوغورت)/الزّبادي بشكل منتظم أمرًا مستحيًال 
أو ُمستبعًدا متاًما، لكن رمبا ميكنكم تغيير رأيكم 
ومعرفة  الّسطور،  هذه  قراءة  بعد  الرّائب  بخصوص 
فوائده اّلتي تعّد أكبر من ُمجرّد كونه أكلة ُتساعد 

على الهضم فقط!
اجلسم،  وظائف  على  مباشر  بشكل  يؤّثر  الرّائب 
مثل الهضم واملناعة، ومن املعروف أّن الرّائب ُيصَنع 
من الّلنب، وبناًء عليه يستفيد اجلسم من الپروتني 
 (B) احليوانّي املوجود بالّلنب والكالسيوم وڤيتامني

والپوتاسيوم واملغنيزيوم..

ّرائب: سأفّصل في مقالتي عن بعض فوائد ال
أمراض  بعض  وعالج  منع  على  الرّائب  يساعد   
اّلذي  الكالسيوم  على  الحتوائه  وذلك  العظام، 
كما  األعمار،  جميع  في  اإلنسان  جسم  يحتاجه 
حتوي بعض أنواع الرائب على ڤيتامني (D)، اّلذي 

يساعد على عالج الكثير من أمراض العظام.
 يقّلل من مخاطر ارتفاع ضغط الّدم، حيث توجد 
دراسة حديثة توضح العالقة بني نظام األكل اليومّي 
وُجد  الّدراسة  هذه  في  الّدم،  ضغط  ارتفاع  ومخاطر 
مخاطر  تقليل  على  يساعد  الّدسم  منزوع  الّلنب  أّن 
يقوم  أيًضا  فالرّائب  وبالّتالي  الّدم،  ضغط  ارتفاع 

بنفس الّدور.
يساعد  حيث  الهضمّية،  للقناة  مفيد  الرّائب   
القولون  والتهاب  واإلسهال  اإلمساك  منع  على 
وسرطان القولون وبعض األمراض األخرى، حيث يوجد 
في األمعاء بعض أنواع البكتيريا، منها البكتيريا 
الّنافعة (املفيدة)، لذا فالرّائب ُيساعد على الّتوازن 
طريق  عن  باألمعاء  املتواجدة  البكتيريا  أنواع  بني 
تنظيم الوقت اّلذي يأخذه الّطعام في األمعاء حّتى 
خروجه من اجلسم، أو عن طريق املساعدة على زيادة 

مناعة اجلسم.
 الرّائب يساعد على تثبيط/تقليل عدوى املهبل، 
خصوًصا ملرضى الّسّكر (الّسّكري)، حيث إّن مرضى 

الّسكر أكثر عرضًة لاللتهابات املهبلّية.
حيث  بالّشبع،  الّشعور  على  الرّائب  يساعد   
خالل  الرّائب  تناول  حال  في  أّنه  تؤّكد  دراسة  توجد 
ّية، سنشعر بالّشبع أكثر وسنقّلل من  الوجبة الغذائ

إمكانّية الّشعور باجلوع الحًقا.

ّرائب: بعض الّنصائح لدى شراء وأكل ال
 نحّدد نوعّية الرّائب.. فهل نفّضله كامل الّدسم 

أم منزوع الّدسم.
 بعض أنواع الرّائب حتوي ڤيتامني (D)، ويفّضل 
توافر  ومن  الكالسيوم  من  لالستفادة  اختياره 

ڤيتامني (D) مًعا.
 من املفّضل احلرص على أن يكون الرّائب ضمن 
الرئيسّية  الّطعام  وجبات  بني  اخلفيفة،  الوجبات 
الّثالث، بدًال من أن نثقل املعدة بوجبات بينّية أخرى.
كرمي»  «آيس  البوظة  كرمية  استبدال  املفّضل  من   
الپروتني  يحوي  ألّنه  بالرائب،  األطعمة  بعض  على 
في  املتواجدة  تلك  من  أكبر  بكمّيات  والكالسيوم 
دهون  نسبة  حتوي  ذاته،  الوقت  وفي  البوظة،  كرمية 

وسعرات حرارّية أقّل.
حيث  العمل؛  فترات  في  الرّائب  تناول  يفّضل   
ثّالجة  في  الرّائب  أكواب  بعض  نضع  أن  املفيد  من 
العمل، وتناول الرّائب على فترات خالل يوم العمل، 

فهو ينّشط اجلسم ويريح املعدة.
 من املهم استعمال الرّائب في وصفات احللويات، 

وخصوًصا لدى عمل الكعك.
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جتوّلت هذا األسبوع في املوقع األثري «عني الّدافية»، املعروف بأّيامنا 
لتفّحص  اآلثار،  صيانة  بقسم  عملي  ضمن  عفرونا»،  «عني  باسم 
مشروع يشمل تهيئة املوقع من جديد لفتحه للزوّار والّسياحة. ويجدر 
الفيضانات  لسبب  املوقع  في  الّتجوال  الّصعب  من  كان  أّنه  الّذكر 
من  كبيرة  أجزاًء  غّطى  اّلذي  اجلرف  من  كمّيات  معها  جلبت  اّلتي 
املوقع، واألجزاء األخرى غمرتها املياه؛ فلم نتمّكن من دخول قنوات 

املياه املارّة حتت األرض لتفّحصها.

l�u*«

مال من إيالت، بالقرب  تتواجد مزرعة «عفرونا» قرابة 20 كم إلى الشِّ
من درب احلج، اّلتي كانت الّطريق املوصلة ما بني شمال إفريقيا وشبه 

ّية، واملواقع الّدينّية الهاّمة.  اجلزيرة العرب
كانت «عفرونا» باملاضي موقًعا رئيسًيا خالل فترة حكم األموّيني (القرن 
7-8 ميالدي) حيث مرّت فيها قوافل املارّة، ما بني القاهرة ومّكة. 
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من املؤسف أّن غالبّية اإلدانات في 
في  ّية  اجلنائ الّضريبّية  القضايا 
الّشمال هي ضّد املواطنني العرب، 
متعّددة؛  الّظاهرة  لهذه  واألسباب 
أهّمها عدم الّنظر لهذه املخالفات 
هذا  من  لقضايا  املطلوبة  باجلدّية 

الّنوع.
بأّن  الّتوضيح  يجب  البداية  في 
بنظر   - الّضريبّية  املخالفات 
جرائم  هي   - اإلسرائيلّي  القانون 
كأّي جرمية، واإلدانة لهذا الّنوع من 
اجلرائم بإمكانها الّتسبب بالّسجن 
الفعلّي، قد تصل لسنوات عديدة.

لذلك يتوّجب على كّل من يتسّلم الئحة اّتهام بهذا اخلصوص، 
التوّجه فورًا لقانونّي/محاٍم مختّص بهذا الّشأن لكي يتسّنى له 

اخلروج من هذه الّدعوى، بأقّل ضرر ممكن.

ø Òh²�� ÌÂU×� «–U*

باقي  عن  تختلف  بالّضرائب  املتعّلقة  القضايا  أّن  املعروف  من 
القضايا العادّية، ألّنها معّقدة نوًعا ما ومتفرّعة، فهنالك «جرائم 

تقنّية» وهنالك «جرائم جوهرّية».
الفرق بني هذه اجلرائم ليس بالّتسمّية فحسب، بل مباهّية اجلرمية 
ومن  االّدعاء  طرف  من  بها،  القانوني  الّتعامل  بطريقة  نفسها، 
االّتهام  لوائح  إلى  التطرّق  طريقة  ذلك  من  واألهّم  الّدفاع،  طرف 

ّية. وإمكانّية إغالق امللف دون اإلدانة اجلنائ
بدايًة أتطرّق باختصار للقضايا اجلوهرّية، ثّم تلك الّتقنّية، فهي 
قضايا مرّكبة، وبجوهرها تعتبر مخالفات نصب واحتيال لهدف 
تكون  قد  املخالفات  هذه  مثل  وعقوبة  القانونّي،  غير  الكسب 
قاسية، بحيث بإمكانها أن تصل حّتى سبع سنوات أو عشر 
سنوات من الّسجن الفعلّي، في حال ّمت إدانة املّتهم بغسل األموال.

عادًة، لدى وصول امللف إلى املّدعي العام، يتّم إعالم املّتهم - 
ّية - حيث ُيعطى احلّق  حسب البند 60 لقانون اإلجراءات اجلنائ
للمواطن االّدعاء واالستماع ألقواله، بخصوص الّشبهات، وطلب 

عدم تقدمي الئحة دعوى ضّده، بحسب هذه الّشبهات. 
من  أقّل  هي  ينّفذها  ملن  فالعقوبات  الّتقنّية،  القضايا  في  أّما 
القضايا الّسابقة، ولكن القانون يعفي االّدعاء العام من وجوب 

االستماع ألقوال املشتبه به قبل تقدمي الّدعوى.
من اجلدير ذكره، بأّن هنالك إمكانّية حتويل الئحة االّتهام باجلرائم 
اجلوهرّية إلى فدية نقدّية، وذلك بحسب الّشروط املذكورة بالقوانني 

احملّددة، كمثال بند 221 لقانون ضريبة الّدخل.
إمكانّية  فهنالك  الّتقنّية،  باجلرائم  اخلاّصة  االّتهام  لوائح  أّما 
لتحويلها إلى غرامة نقدّية إدارّية، حسب قانون الغرائم اإلدارّية 
1987. حيث يشمل هذا القانون عّدة مخالفات «إدارّية»، من 

ضمنها مخالفات ضرائب.
إّن هذه األدوات القانونّية ال ميكن تطبيقها في كاّفة القضايا، 
أسباًبا  هنالك  إّن  حيث  انفراد؛  على  قضّية  كّل  دراسة  بل 
وجوب  احللول،  بهذه  قضايا  حللول  التوّجه  متنع  قد  وإشكالّيات 

الّتعامل باألساليب الّتقليدّية املتوافرة مبثل هذه القضايا.
ضّد  ّية  اجلنائ اإلدانات  من  هائًال  كًما  هنالك  أّن  املؤسف  من 
باستشارة  اإلستعانة  حال  في  منعها،  باإلمكان  كان  مواطنني، 

قانونّية مالئمة، وفحص كيفّية إيجاد حّل لهذه اإلشكالّيات.

مالحظة: إّن الهدف من هذه املقالة هو توضيحّي فقط، ويأتي 
بار هذه املقالة استشارة  لهدف املعلومات العاّمة، فال يجوز اعت
ألّي  تتطّرق  ال  إّنها  حيث  ّي،  قضائ حّل  أّنها  على  أو  ة  ّي قانون
ة. ّي ن ة عي ّي ة، وال تتطّرق إلى أّي إشكال شخص خاص أو أّي قضّي
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تلك  خالل  مساحتها  وصلت  وقد 
الفترة إلى ما يعادل 2000 دومن.

باسم  بأّيامنا  املوقع  سّمي 
اّلذي  االسم  إلى  نسبًة  «عفرونة» 
خروج  قّصة  حول  الّتوراة  في  ورد 
{ثّم  مصر..  من  إسرائيل  بني 
في  ونزلوا  يوتفات  من  ارحتلوا 

عفرونا}.    
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اعتمدت الزّراعة احمللّية في املوقع على املياه من اآلبار القريبة اّلتي 
وليست  محفورة  اآلبار  املزرعة.  عن  متر   200 من  أكثر  تبعد  ال 
القنوات  بواسطة  املزرعة،  إلى  املياه  تصل  كانت  فعبرها  عميقة، 
املبنّية من احلجارة، لتتجّمع، نهاية املطاف، في حوض واحد كبير. 

اجلرف  من  املكان  تصل  اّلتي  اجلوفّية  املياه  تستغّل  اآلبار  هذه 
والفيضانات في الّشتاء، وهي ليست عميقة في تلك املنطقة. لذا 
عندما  اجلوفّية  باملياه  تفيض  كانت  ما  وسرعان  اآلبار  ُحتفر  كانت 

يرتفع مستواها، فتفيض إلى القنوات املبنّية، ومنها إلى املزرعة.
تعتبر تلك اآلبار والقنوات ممّيزة جًدا، وهي الوحيدة في املنطقة من 

الفترة اإلسالمّية، ومنها نستدّل عن الزّراعة في تلك الفترة.
جرت احلفرّيات األثرّية األولى في نهاية سنوات السبعينيات من القرن 
العشرين، وقد كشفت عن بقايا ثالث مباٍن كبيرة من احلجارة؛ مبنى 
املزرعة الذي كان ُمحاًطا بجدار كبير مبنّي من احلجارة، إضافًة إلى 
اآلبار وقنوات املياه. إلى جانب القنوات املبنّية من على سطح األرض؛ 
ّمت العثور على أربع قنوات محفورة حتت األرض، اثنتني رئيسيتني 
متوازيتني يصل طول كّل قناه منهما ُقرابة 600 متر. إلى هاتني القناتني 
ّية يصل  ّية والّشمال – غرب اّتصلت قنوات إضافّية من اجلهة الّشمال
طول كّل قناة منهما إلى 400 متر. ويصل عرض القنوات احملفورة 
حتت األرض إلى 0.7 متر، بينما ارتفاعها يصل إلى ُقرابة 1.5 مترًا.
بني  ما  فّعالة،  كانت  املزرعة  أّن  على  األثرّية  املكتشفات  وتشير 
50 إلى 100 عام فقط خالل الفترة األموّية، وال نعلم ملاذا انتهى 

االستيطان في املوقع بعد ذلك.
  

الصورتان املرفقتان: 
ة.  ّي ن ب (1) صورة إلحدى القنوات امل
باني في املزرعة. (2) صورة ألحد امل

1
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12 رقاقة من عجينة «الفيلو».

200 غرام من الزّبدة املُذابة.

½ كوب من الزّيت الّنباتي.
½ كيلوغرام من القشطة اجلاهزة.

∫dJ
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2/كوبان من الّسكر.

1 كوب من املاء.
1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
1 ملعقة كبيرة من ماء الزّهر.

1 ملعقة كبيرة من عصير الّليمون.

WM|eK∫ فستق حلبي مطحون وزهر الّليمون.

∫dOC� Ò�« WI|d!

نخلط الزّبدة املُذابة مع الزّيت الّنباتي في قدر.
بخليط      الّشكل  مستطيلة  أو  مرّبعة  صينية  قعر  ندهن 

الزّيت والزّبدة.
ندهن 12 رقاقة من عجينة «الفيلو» بالزّيت، ونكّدسها فوق 

بعضها البعض.

نقّطع كدسة العجني إلى مرّبعات أو مستطيالت (من 6 إلى 
7 سم) بواسطة قّطاعة بسكويت متعرّجة.

كدسة        فوق  والزّبدة  الزيت  خليط  من  تبّقى  ما  نسكب 
رقاقات العجني.

أن  إلى  مئوّية،   170 حرارة  بدرجة  فرن  في  الّصينية  نخبز 
تنتفخ العجينة وتصبح وردّية الّلون.

نسكب  ثم  الزّيت،  فائض  ونصّفي  الفرن  من  الّصينّية  نخرج 
القطر البارد فوق محتواها.

ا  ـً نرفع مرّبعات العجني املخبوزة من الّصينّية ونشّطرها أفقّي
مثل الساندويتش، ثّم نحشو كّل مربع مبقدار ملعقة كبيرة من 

القشطة اجلاهزة. 
الّليمون  وزهر  اجلاهزة  القشطة  من  باملزيد  مربع  كّل  نزّين 

والفستق احللبّي.
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نحّمي الّسكر مع املاء في قدر على نار متوّسطة.
دقائق   10 ملّدة  القطر  نطهي  ثّم  ظهورها،  عند  الرّغوة  نزيل 

ا. تقريًب
نضيف عصير الّليمون، ونتابع الّطهو ملّدة 7 إلى 10 دقائق 

إضافّية، إلى أن يتكّثف القطر قليالً.
نضيف ماء الورد وماء الزّهر إلى قطر الّسّكر.
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

موقفك  عن  الّدفاع  حاول  وجرأة.  بثقة  فاوض 
باستطاعتك  الّالذع.  الكالم  وجتّنب  وقضّيتك، 

املبادرة للمصاحلة ولتكرار احملاوالت.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)«

ترغب في مناقشة مسائل مالية، وتشارك في 
مفاوضات على أنواعها. حاذر القروض. تعيش 

جتربة فريدة ومتيل إلى االنفتاح على اآلخرين.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

خّطة  تنفيذ  في  وتنطلق  حماستك  تستعيد 
وتزدهر  ا  ـً هاّم خبرًا  تتلّقى  جديدة.  فكرة  أو 

اللقاءات. تتلّقى مفاجأة، وتفرح حلدث كبير.

�ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)«

الّضجيج  عن  بعيًدا  هادئ،  جو  إلى  متيل 
لتفّهم  تسعد  تيأس.  وال  تتذّمر  ال  واملغامرة. 

أحد األصحاب واملقرّبني، وتزول همومك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

بادر إلى مالقاة اآلخرين في منتصف الّطريق. 
يطمئن بالك، إذ جتد حليًفا يدعم تصرّفاتك. 

ال تستسلم وكرّر محاوالتك.

cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)«

تصعب عليك الظروف اّلتي تتحّدى مواهبك، 
لذلك عليك التحرّك بحذر وهدوء. جتابه أّياًما 

سّيئة تهّدد استقرار مصاحلك ومعنوّياتك.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تباشر بإجناز مشروع خّالق قد يتعّلق بسفر أو 
بعمل فّني أو ثقافّي. تزداد فرص الّنجاح. قد 

ا جديًدا. ـً ا إدارّي تتسّلم منصًب

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

سارع إلى ترتيب أوراقك وملّفاتك. حتتاج إلى 
خبرة أحدهم إلنقاذك من ورطة. ال تبَق وحيًدا 

وال تتقوقع. صّحح أخطاَءك وكّثف نشاطاتك.

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

ترتاح إلى سير بعض األمور الروتينّية بالرّغم 
تعيد  الصحّية.  ظروفك  راِع  كثافتها.  من 

ترتيب األوضاع، وتتحّسن أحوالك.

u (20 كانون الثاني - 18 شباط)b«

من  األسبوع.  نهاية  ساكن  لك  يهدأ  لن 
املستحسن وضع جدول لكاّفة النشاطات. تفرح 

حلدث ما. تواجه فترة متقّلبة وغير مستقرّة.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

تدخل  أو  شخصّية  مبسألة  يتعّلق  أمرًا  حتسم 
يثير  تطوّر  يطرأ  قد  جديًدا.  حياتك  على 
انفعالك، فال تتسرّع باتخاذ موقف تندم عليه.

uI” (23 تشرين الثاني - 20 كانون األول)«

ّية. لن ينفعك  ال تنفعل وحاول الّتفكير بإيجاب
مبوضوعّية  التطوّرات  كّل  عالج  واجلدل.  التوّتر 

وبرودة أعصاب. ال تتسرّع باّتخاذ القرارات.

ãU ÒA «  œ—ËãU ÒA «  œ—Ë

 åBest Talentò Z�U½d³� v�Ëô«   UOHB²�« ¡bÐ

œö³�«Ë 5D�K� w� V¼«u*« ‚öÞù Z�U½dÐ d³	√
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بــأسعار خــــــــاصــــة بــأسعار خــــــــاصــــة 
بمناسبة الصيامبمناسبة الصيام

شارع الوادي 21 | 0522611804 | 04-8517054

قنينة 1.5 لتر كوكاكوال
هدية

عند شراء 5 أ رغفة فالفل للبيت 

1 كيلو عجينة فالفل
بدل 22 شيكل
بـ 18 ش فقط

 Z�U½dÐ d³	√  best talent¢  Z�U½d³� v�Ëô«  UOHB²�«  Í—U'« dNA�« ‰öš √b³ð

 ¨…d�UM�«  ∫oÞUM�  …bŽ  w�  Íd&  w²�«Ë  œö³�«Ë  5D�K�  w�  V¼«u*«  ‚öÞù

  U	—UA*« —UO²š« r²OÝ YOŠ Æ5MłË fKÐU½ ¨r( XOÐ  ¨tK�« Â«— ¨5M�Ý ¨UHOŠ

 ÆW�œUI�«  dNýô«  ‰öš  `�U½d³�«  qŠ«d�  w�  —«dL²Ýö�  qC�ô«  5	—UA*«Ë

 Y³²Ý w²�« Z�U½d³�« s� v�Ëô« WIK(« w�  UOHB²�« h�K� YÐ r²OÝË UL	 

 UF� WOzUC� d³Ž  2014Ø4Ø4   s� «¡«b²Ð««  ¡U�� WM�U¦�« WŽU��« WFLł Âu¹ q	

  øøWłu*« vKŽ UNÞUI²�« sJ1 w²�«Ë  WOMOD�KH�«

 5D�K�  w�  V¼«u*«  ‚öÞù  Z�U½dÐ  d³	√  ¢Best Talent¢  Z�U½dÐ  d³²F¹

 ¨…œbF²�Ë WŽuM²� V¼«u� rC¹Ë WHK²�� W¹dLŽ  U¾� ‰UD¹ t½√Ë W�Uš ¨œö³�«Ë

 —UÞ« X% wMOD�KH�« qJ�« qLý Òr� …dJH� tŠdDÐ Z�U½d³�« eOO1 U* W�U{ùUÐ

  U�uI0 ÊuF²L²¹ 5	d²A� —UO²š« vKŽ Z�U½d³�« eJðd¹Ë UL	ÆbŠ«Ë wM� ÃU½dÐ

 V¼«u*« qJ� t½UC²Š«Ë WKOL'«  «u�_« »U×�√ W¾� v�« W�U{ôUÐ WO�u−M�«

 ‰U−*« ÕU��« ‰öš s� W¹dLF�« qŠ«d*« lOLł w� WOŽ«bÐô«Ë WOMH�«Ë WOIOÝu*«

ÆWOŽUL'« Ë« W¹œdH�« W³¼uLK�

 ÷«dF²Ýô«Ë sH�« ¨vIOÝu*« w� 5B²�� ÂUJŠ WŁöŁ s� WM' ·dAÔ²ÝË UL	

 «uK−�ð s* W�U¼ W�uł w� V¼«uLK� WO�Ë_«  UOHB²�«Ë  «—UO²šô« WKŠd� vKŽ

 œbŽ  q−�ð  b�Ë  t½√Ë  W�Uš  ¨5	d²A�  s�  WOzUCH�«  VðUJ�  w�  Êô«  v²Š

 5Ð W¾łUH�  UŽ«bÐ«Ë V¼«u� p�UM¼Ë  ¨WHK²�� oÞUM� s� 5	d²A*«  s� dO³	

Æ Êô« v²Š UŠu²H� ‰«“ U� qO−�²�« »UÐ Ê« d	c¹ 5K−�²*«

 vKŽ  ¢bK³�«  Y¹bŠ¢  Z�U½dÐ  sL{  ¨WýË«—œ  .b½  Z�U½d³�« d¹b*  WKÐUI�  w�Ë

 WL�C�«  Z�«d³�«  s�  ¨  ¢Best Talent¢  V¼«u*«  Z�U½dÐ¢  ∫‰U�  ¨UF�  WOzUC�

 lL−¹  Z�U½dÐ d³	√ åBest Talentò V¼«u*« Z�U½dÐ ò ∫Z�U½d³�« d¹b� ¨WýË«—œ .b½

  ¨tK�« Â«—   ¨…ež ¨”bI�«  ¨5M�Ý ¨UHOŠ ¨…d�UM�« s� 5D�K� w� bŠ«u�« UM³Fý ¡UMÐ«

 åt²³¼u� ÷dFÐ Vžd¹ s� q	Ë 5MłË fKÐU½Ë r( XOÐ

 ¨tK�« Â«— ¡UC� ¨…ež ¨”bI�« s� 5D�K� w� bŠ«u�« UM³Fý ¡UMÐ« lL& w²�«Ë

 UJŽË   U�U¹  ¨UHOŠ  ¨YK¦*«Ë  »uM'UÐ  «—Ëd�  ¨5MłË  fKÐU½Ë  r(  XOÐ  ¡UC�

 öJ�Ë —ULŽô« qJ�Ë V¼«u*« q	 Z�U½d³�« VŽu²�¹ UL	 ÆÊôu'«Ë qOK'« v²Š

 ÂU�«  ‰Ëô«  ¡UIK�«  w�  rN²³¼u�  Êu{dFOÝ  5	d²A*«  Ê«  U×{u�  ¨5�M'«

 qŠ«d*« v�« ‰UI²½ö� 5	d²A*« “d� r²OÝ tOKŽ ¡UMÐË WB²�� rOJ% WM'

 W¹UN½  w�  r²OÝ  ¨UŽu³Ý«  13  vKŽ  WŽ“u�  ¡UI�  Ë«  WIKŠ  13  w¼Ë  ¨WO�U²�«

  Uł—b�UÐ s¹ezUHK� WO{dð ez«ułË ‰Ëô« ezUHK� WLÒO� …ezUł .bIð Z�U½d³�«

ÆW¦�U¦�«Ë WO½U¦�«

 VFA�« ¡UMÐ«  5Ð q�«u²�«  e¹eF²�  ¡Uł Z�U½d³�«  …dJ� Ê« WýË«—œ `{Ë«Ë

 wMOD�KH�« »U³A�« V¼«u� “«dÐôË ¨WOMOD�KH�« ÷—ô« q	 w� wMOD�KH�«

 qJ�«  WOzUC�¢ UF� WOzUCH	  …eO2  WýUý  vKŽ  r�UFK�  UNKI½Ë  U¼d¹uDðË

 …ežË  ”bI�«Ë  WHC�«  s�  5D�K�  ¡Uł—«  W�U	  w�  Y³ð  w²�«  ¢wMOD�KH�«

Æ48? �« w{«—«Ë

 WOzUCH�«Ë W�U	u�« l�u� «uFÐUð ¨tÐ oKF²¹ U� q	Ë Z�U½d³�« qO�UHð W�dF*Ë

ÆUF�  UŽ«–«Ë

 ¨X½U	  W³¼u�  Í«  rN¹b�  Ê«  ÊËd¹Ë  „«d²ýôUÐ  5³ž«dK�  qO−�²�«  √b³¹Ë

 Z�U½d³�«  qO1«  ‰öš  s�  d̈NA�«  W¹UN½  v²ŠË  2014  ◊U³ý  14  s�  «—U³²Ž«

 …—u�Ë  ö�U	  „d²A*«  rÝ«  ‰UÝ—UÐ  ¨besttalent@maannetÆorg
 vKŽ  ‰UBðô«  ‰öš  s�  Ë«  ¨UN�bIOÝ  w²�«  W³¼u*«Ë  tMJÝ  ÊUJ�Ë  WOB�ý

Æ0545950502 Ë« 0592900800 ∫WO�U²�« nð«uN�« ÂU�—«

0545950502     WýË«—œ .b½ ∫qO�UH²�« s� b¹eLK�

©ÆŸÆŸ®

 å åBest TalentBest Talentò Z�U½d³� v�Ëô«   UOHB²�« ¡bÐò Z�U½d³� v�Ëô«   UOHB²�« ¡bÐ

œö³�«Ë 5D�K� w� V¼«u*« ‚öÞù Z�U½dÐ d³	√œö³�«Ë 5D�K� w� V¼«u*« ‚öÞù Z�U½dÐ d³	√
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°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb	U�ò …uN� l�

W��UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

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

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

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

ÆjI� ÆÃÆ‘ 3.90 ?Ð

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

©ÆŸÆŸ®

…ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI�√

1. مدينة كندّية على بحيرة أونتاريو - ضمير مّتصل.
2. تقوى - للندبة - لعاب الّنحل.

3. أغلق - مدينة أملانّية.
4. َمن يزور البيت احلرام + حرف عّلة.

5. عمل أدبّي للكاتب جنيب محفوظ.
6. زاوية (معكوسة) - ولد الكلب.

7. يرجو - حال وشأن.
8. مدينة سورّية (غير معرّفة) - احلصن.

9. مدينة بريطانّية - دولة آسيوّية (غير معرّفة).
10. مذهب فلسفّي يؤمن بأّن العقل هو مصدر املعرفة.

∫ ÒÍœuLŽ

1. موسيقي إيطالّي + حرف عّلة.
2. من أسماء األسد - حرف + عاصمة آسيوّية.

لالحتالل  مبقاومته  اشتهر  مصرّي  زعيم   - فرعونّي  إله   .3
الفرنسّي.

4. كثيف.
5. ال (باإلنچليزّية) - رقد (معكوسة).

6. َمن لقي الّصحابي مؤمًنا، ومات على اإلسالم - من األزهار.
7. شّد الّشيء إليه - بعيد.

8. راية - جماعة من الّناس تعيش في غير وطنهم األصلّي.
9. مسافة - نبني (معكوسة).

10. دوالب املاء.
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ÆÆÆb¹bł ÆÆÆ b¹bł ÆÆÆ b¹bł

ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

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

°œö³�« w� jI� t½Ëb&

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

U Î�«dž 275 Ê“uÐ UâO� dÇ—u³L¼ nOCðË

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

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

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

 °œö³�« w�

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

 WHK²�� WLFÞ√ X�ÐË ¨U Î�«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë U Î�«dž 180Ë  U Î�«dž 90 ¨U Î�«dž 225
©ÆŸÆŸ®                   Æ”UâOÑ ”ôË Í«ËœËdÐ ¨w�UO� üžUJOý ¨„—u¹uO½ ¨”U�Jð ∫—UO²šö�

°“b�U½Ëb	U� w� b¹bł

  fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼ »UF�«

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

  fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼

 ÍœU½  »UF�√  WK�KÝË  ¨WHK²��  »UF�√  4  qLAð  œôËú�  eK¹Ë   u¼  »UF�√  WK�KÝ

ÆÎUC¹√ »UF�√ 4 qLAð  UM³K� fJOM¹ËË

°qO� wÐU¼ œôË_«  U³łË s� «uF²9Ë fJOM¹ËË eK¹Ë  u¼ »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

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

WWWÆMCDONALDSÆCOÆILØAR          WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô«

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

ÆÊËe�*«

©ÆŸÆŸ®
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 WOKLŽ `zUB½ q¼_« vKŽ ÷dFð å„eOÐò

X½d²½ô« WJ³ý vKŽ r¼œôË_ s�ü« `HB²K�

 XO³�« w� ·uAJ� ÊUJ� w� X½d²½ô« WJ³ý t�öš s� œôËô« `HB²¹ Íc�« »uÝU(« «uF{ Æ1
Æ¢rJMOŽ¢ X% bł«u²¹Ë

 “u�d�«  WDÝ«uÐ  ÎUMÝ  d³	ô«  XO³�«  œ«d�«  UNKLF²�¹  b�  Èdš«  VOÝ«uŠ  v�«  ‰ušb�«  «uLŠ«  Æ2
ÆW¹d��«

 ©Google   q¦�®  Y×³�«   U	d×�  ¨l�«u*«   U×H�  iF³�  WO�UŽ  W¹ULŠ   UH¹dFð  «ËœbŠ  Æ3
Æ©„u³�OH�« q¦�® wŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ý l�«u�Ë

 W	—UA�  Èb�  ‰uŠ  5³½U'«  s�  UNOKŽ  oH²�  5½«u�  l{ËË  œôËô«  l�  Àb×²�«  V−¹  Æ4
 b�u�«  UN	—UA¹  w²�«  qO�UH²�«  «ËœbŠ  ∫ö¦�  ÆWOŽUL²łô«   UJ³A�«  w�  WOB�A�«  qO�UH²�«

 jI� W�uAJ� ÊuJð YO×Ð Èdš« WOŽUL²ł« WJ³ý W¹«  Ë«  tÐ W�U)« „u³�OH�«  W×H� vKŽ

Æ ¡U�b�Q	 rNOKŽ ‚œU� s*

 rN*«  s� ÆjI� WMO�√Ë W�ËdF�  U	dA� WFÐU²�«  s�ô« `HB²�«   U�uEM� «uKLF²Ý«Ë «u³ Ò	— Æ5
 w�  öÝ«d*« b�dð ¨œôË_UÐ WIzô dOž 5�UC�  «– l�«u� ‰UH�« `O²ð W�uEM*« Ê« s� b	Q²�«

ÆWłU(« bMŽ  UNO³M²�UÐ r	œËeðË  U¹b²M*«Ë  Uýœ—b�« ¨wŽUL²łô« q�«u²�«  UJ³ý

 r�UF�«Ë  œö³�«  w�  WOLOKF²�«  l�«u*«  s�  dO¦J�«  błuð  ÆrN�  WLzö�  l�«u0  œôËô«  «u�ÒdŽ  Æ6
 vKŽ œôËô« lO−Að qCH*« s� Æ…œu'« WO�UŽ lO{«u� sLC²ðË œôËú� ’Uš qJAÐ …bF*«Ë

Æl�«u*« Ác¼ `HBð

 bŽ«u�  …bŽ  vKŽ  WE�U;«  WOHO	  ‰uŠ  r¼Ëbý—√Ë  X½d²½ô«  `HBð  ‰uŠ  œôËô«  l�  «uŁb%  Æ7
 ¨nðUN�« r�— ¨sJ��« Ê«uMŽ ö¦� ÆX½d²½ô« d³Ž WOB�ý qO�UH²Ð ¡ôœô« ÂbŽ ∫UNL¼« s� ∫W�U¼

 ’U�ý« WKÐUI� vKŽ WI�«u*« ÂbŽ ÆU¼dOžË WOB�ý —u� ¨¡U�b�ô« sŽ qO�UHð ¨WÝ—b*« rÝ«

 Æs¹dš¬ ¡U�b�« Ë« m�UÐ h�ý WI�«d� ÊËbÐË q¼ô« WI�«u� ÊËbÐ X½d²½ô« d³Ž rNOKŽ «u�dFð

 h�ý œułË W�UŠ w�  Uýœ—b�«  U*UJ� w� —«dL²Ýô« Ë«  U¹b²M*« `HBð w� WFÐU²*« ÂbŽ

 ÂbŽ Æ—uH�« vKŽ r	—U³š« V−¹  ôU(« Ác¼ q¦� w� l³D�UÐ ÆUN� ¡w�ð Ë« tI¹UCð —u�« V²J¹

 rN�  bÐ Ê« v²Š ¨W�ËdF� dOž  UNł s� w½Ëd²J�ô« b¹d³�« d³Ž UN�UÝ—« r²¹ ÷ËdŽ vKŽ œd�«

Æ«bł W¹dG�

 W�“—  UNMzUÐ“  vKŽ  „eOÐ  W	dý  ÷dFð  X½d²½ô«  WJ³ý  w�  s�ô«  `HB²�«  dNý  ¡«uł«  w�Ë

 ÂULC½ô«  ÆU½U−�  ≠‰Ëô«  dNA�« –  „eOÐ  l�u�  w�  5LCMLK�  W�Uš  WKLŠ  Êü«Ë  ÆWM�¬  `HBð

 b�—Ë …—uD²� l�«u� WOHBð `O²ð „eOÐ s� “s�ü« `HB²�«¢ W�bš ÆÂ«e²�« ÊËbÐ WKL(« v�«

 Æ5M¾LD� q¼Q	 rJOI³ðË œôËô« wL% w�U²�UÐË „u³�OH�«Ë X½d²½ô« d³Ž  U*UJ*«Ë  Uýœ—b�«

 `HB²�U	 ¨WÐužd� dOž 5�UC� ÷dFÐ ÂuIð w²�« l�«u*« …b¼UA� lM� `O²ð WOHB²�« W�bš

 vKŽ  œôËô«  q³�  s�  —«bð  w²�«   U*UJ*«  b�—Ë  ¨U¼dOžË   UM¼«d*«  ¨nMF�«  ¨WOŠUÐô«  l�«u*«  w�

 `O²ðË »uÝU(« vKŽ  ULKJ�« WŽU³Þ lÐU²ð W�uEM� vKŽ bL²F¹  U*UJ*« b�— ÆX½d²½ô« WJ³ý

 q�«u²�«  UJ³ýË WO½Ëd²J�« qzUÝ— ¨ U¹b²M� ¨ Uýœ—œ® V² Ô	 U� …b¼UA�Ë WFÐU²*« bFÐ ULO�

 UN²ÐU²	 œd−* w²�«Ë WMOF�  ULK	 n¹dFð 5³ž«d�« w�U¼ô« ÊUJ�SÐ ¨«c¼ v�« W�U{« Æ©wŽUL²łô«

ÆSMS ? �«Ë w½Ëd²J�ô« b¹d³�« ‰öš s� —«c½SÐ r¼b¹Ëeð r²OÝ »uÝU(« vKŽ

©ÆŸÆŸ®

 —bMJÝ« Ã—uł UNłË“Ë  «—UAÐ 5½— WK¦L*«

U ?ÑuMð WM³K� WO½öŽ« WKLŠ w� ÊU	—UA¹
 WM³K�« WŽuL−� w� b¹bł Z²M*Ë U ?ÑuMð WM³� Z²M* ‚UDM�« WFÝ«Ë WO½öŽ« WKLŠ «dšR� XIKD½«

  «—UAÐ  5½—  5K¦L*«  W�uDÐ  s�  u¹bO�  j¹dý  WKL(«  qLAðË  ÆrÝœ  11%  WOKOKł  WM³�  u¼Ë

Æ—bMJÝ« Ã—uł UNłË“Ë —bMJÝ«

 WOMN*« tðdOÝ √bÐ ¨w?ç ?�ð XOÐ bNF� w� Õd�*« ”—œ  UHOŠ bO�«u� s� q¦2 – —bMJÝ« Ã—uł

 ¢ rKO� UNM� d	c½ ¨ …b¹bŽ WOM� ‰ULŽ√ wMH�« ÁbO�— w� Æ2005  ÂUŽ qO¦L²�«Ë Õd�*« r�UŽ w�

 s�  ¢  qK;«¢  WOŠd��  ∫  UNM�   UOŠd�*«   «dAFÐ  Ã—uł  q¦L*«  „—Uý  b�Ë  Æ  ¢  „«dÝÆÆÆ„«dÝ

 ≠wÐdF�« Õd�*« w� X{dŽ w²�« ¢ ÊuL¦K*« ¢ WOŠd��Ë¨ ¨ Ê«u{— w×²� ÍdB*« VðUJ�« nO�Qð

Æ U�U¹ w� Íd³F�«

 t²łË“ V½Uł v�« WFz«d�« WKL(« d¹uBð w� t²	—UA� ¡UMŁ« …eOL*« t²Ðd& sŽ Ã—uł ÍËd¹Ë 

 l� WF²2 WÐd& d¹uB²�« Âu¹ ÊU	¢Æœö³�« w� …—bB²*«Ë Èd³J�« ¡«cG�« W	dý ¨U ?ÑuMð W	dA�

 WK�UF� UMOIKð YOŠ ë	d*« w� U ?ÑuMð s� WOKOK'« WM³K�«Ë 5½—  ̈U½« tÐ XM	 Íc�« ÂuO�« u¼Ë ¨w²łË“

 ¢…b¹bŽ  «uM�� ÂuO�«  p�–  U¼UMK	«  w²�«  WM³K�«   UOL	 v�M½ s�Ë d̈¹uB²�«  r�UÞ s� WA¼b�

 …dOBI�«  Âö�ô«  ‰uŠ   «¡«dÞô«  s�  dO¦J�«  XOIKð  WKL(«  YÐ  ¡bÐ  cM�¢özU�  Ã—uł  nOC¹

 b¼Uý s� q	Ë Ÿu³Ý_« «c¼ ”UM�« 5Ð Uł«Ë— d¦	ô« ÊöŽô« t½« ÊËdšô« w½d³�¹ YOŠ ¨…—uB*«

 Æ¢¡U�b�_« s� W¾łUH� œËœ— ‰U½Ë „u³�OH�« d³Ž t²	—UA0 ÂU� X½d²½ô« WJ³ý d³Ž —uB*« rKOH�«

 Ëb³²Ý nO	 X	—œ« …—uB*« Âö�ô« Ác¼ ‰öš s� wM½_ U ?ÑuMð dJý« U½«¢ UJŠU{ Ã—uł ·U{«

Æ¢ WÒM�� `³Bð U�bMŽ w²łË“

 w�dA�«  wÐdF�«  UNFÐUDÐ  W�ËdF*«Ë  …d�UM�«  W�U¹  W¹d�  bO�«u�  —bMJÝ«   «—UAÐ  5½—  WK¦L*«  

 Æ5½— W½UMH�« UNÐ  d� w²�« WOMH�« …dO�*« WÐuF� d�H¹ «c¼Ë ¨k�U;« ÍbOKI²�«

 qO¦L²�«Ë Õd�*«  sŽ tI³�*«  Á—UJ�«  V³�Ð ¨U¼b�«Ë hš_UÐË UNK¼«  sŽ WOHš qO¦L²�«  XLKFð

 WOŠd�*«  ‰ULŽô«  s�  b¹bF�«  vKŽ  Íu²×¹  ·dA�  wM�  bO�—   5½d�  Æ5O�dA�«  ¡UÐô«  WO³�UG	

  «uM��« ‰öš WO½öŽ«  öLŠ …bŽ w� 5½— X	—Uý Æv�—_«Ë qC�ú� ULz«œ lKD²ð w¼Ë WO�«d�«

 ¢ b¹b'« UN−²M* U ?ÑuMð W	dA� WO½öŽ« WKL×Ð UNO� „—UAð w²�« v�Ëô« …d*« w¼ Ác¼Ë ¨ …dOšô«

 vKŽ  U½b²Ž«  w²�«   rFD�UÐ  WOMG�«Ë  WC�U(«  WM³K�«  rFDÐ  UFOLł  U½d	cð  w²�«  ¢WOKOKł  WM³�

ÆU½dG� cM� UN�ËUMð

©ÆŸÆŸ®



53 2014 —«–¬ 7 WF ÔL'«



542014 —«–¬ 7 WF ÔL'«

 04-8510444 :
      41  

     
    

 

  20

!  



55 2014 —«–¬ 7 WF ÔL'«



562014 —«–¬ 7 WF ÔL'«

7500

 STROSA

  12

59
59

195 1,195

2,995 395

95

645
.  EXPEDIT
39 79  .

149

 .  IKEA PS VAGO
92 74  ,

36

 NYVOLL
 156  ,

226 42

 CIRKUSTALT

120 100

POANG 
68 ALME

100 82

KIVIK 
228 DANSBO

83 95

 . KAJUTA 
15

31
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