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H a i f a

åUHO�ò q�«d*

للّسالم  الدميقراطّية  «اجلبهة  قائمتا  وّقعت 
على  احليفاوّي»  الوطنّي  و«التجّمع  واملساواة» 
حيفا.  بلدّية  النتخابات  أصوات  فائض  اتفاقّية 
وأّكد الطرفان أّن هذه اخلطوة إذ تعّبر عن القضايا 
العربّي  وللجمهور  للقائمتني  املشتركة  والهموم 
صوت  أّي  ضياع  عدم  تضمن  بحيث  حيفا،  في 
نحو  خطوة  هي  االّتفاقّية  هذه  أّن  كما  عربّي. 
«اجلبهة»  بني  املشترك  والعمل  الّتعاون  تعميق 
االنتخابات،  وبعد  قبل  حيفا،  في  و«التجّمع» 
الوحدة  في  العرب  حيفا  أهالي  رغبة  وتلّبي 

’U� q�«d*

جتّمع عشرات الِفَلسطينّيني، أّول أمس األربعاء، على 
شاطئ حيفا، املتاخم ألرض املوارس (في احلّي املسّمى 
«بات چاليم»، (بنت األمواج)) في صرخة ضّد حصار 
سورية،  في  الِفَلسطينّيني  لالجئني  اليرموك  مخّيم 
ووقفة ألجل أرواح 200 من الالجئني الِفَلسطينّيني، 
معظمهم من مخّيم اليرموك، اسُتشهدوا في عرض 
الفائت.  األسبوع  مطلع  مركبهم  غرق  لدى  البحر 
وُيذكر أّنها مأساة ما زالت تتكرّر منذ اندالع األزمة 

في سورية. 
وقد جاء في دعوة املبادرين إلى هذه الوقفة: «مخّيم 
واملوت  ر  املدمِّ والقصف  احلصار  وطأة  حتت  اليرموك 
حلوم  أكل  مهانة  إلى  اجلوع  وجَع  جتاوز  قد  الوفير، 
القطط واحلمير والكالب، بفتوى صادرة عن هيئات 
شّدهم  األرض  جحيم  من  الهاربني  من  وجزء  دينّية. 
اسكندرّية  شاطئ  قبالة  أوًّال  قاعه،  إلى  البحر 

(مصر)، ثّم قبالة شاطئ مالطة. 
وهم  حتفهم  القوا  ِفلسطينّي   200 من  «أكثر 
يبحثون عن بدايًة جديدة إلى حني العودة إلى أرض 
في  تعّدكم  وأّمكم  أّمنا  ِفَلسطني  هذي  ِفَلسطني. 
العائدين، وها نحن بني يديها نقف ُمعاهدين: قَسًما 

ّية!»». ًة أب ّي عظًما يا فلسطني، ستعودين حرّة عرب
وقد ألقت رجاء زعبي - عمري، من املبادرين لهذه 
دقيقة  احلاضرون  وقف  ثّم  قصيرة؛  كلمًة  الوقفة، 
صمت إجالًال لذكرى الّضحايا ورفعوا صلواتهم على 
أرواح الّشهداء. وقد حمل املتظاهرون هدايا رمزية من 
تراب ِفَلسطني - فألقوا في مياه البحر إكليًال من 
واخلرّوب  والّليمون  والرّّمان  الزّيتون  وأغصان  الزّهور 
وغيرها، ُكتب في وسطه «عائدون». كما نثروا على 
وجه املياه الورود وباقات من نبات الُعطرَة وامليرمّية 
وحَبق الرّيحان. ثّم غّنت الفنانة مارّيا مرعب باقة من 
األغاني الِفَلسطينّية، منها نشيد «موطني». وإلى 
ِفلسطني،  إلى  بالعودة  يحلمون  كانوا  اّلذين  أرواح 
غّنت مرعب «هّدي يا بحر هّدي، طوّلنا في غيبتنا».

وفي حديث لصحيفة «حيفا» مع املبادرة والّناشطة 
احليفاوّية رجاء زعبي - عمري، قالت: «إّننا جميًعا 

ما  جتاه  الكثير  نفعل  ال  فنحن  بالّتقصير،  نشعر 
اليرموك  مخّيم  وفي  عموًما،  سورية  في  يجري 
أّنه  على  الّتأكيد  أردنا  الوقفة  هذه  وفي  خصوًصا. 
يسّمى «مراكب  بات  ما  مأساة  وتكرار  قسوة  رغم 
الّسوريني  إخوتنا  معاناة  عظمة  ورغم  املوت»، 
عموًما، وأبناء ِفَلسطني الّالجئني في سورية وخاّصة 
املأساة  نحّمل  أن  أردنا  فإّننا  اليرموك،  مخّيم  في 
شحنة من القوّة واألمل. ولذلك أبرزنا إصرارنا على 
ّية، كما  سعينا نحو احلرّية لبالد الّشام ولألّمة العرب
أّكدنا إصرارنا على أّنه ال حرّية لِفَلسطني وشعبها 

ål ÒL−² «òË åWN ³ '«ò 5 Ð  «u�√ izU  WO UH Òð« v K Ž lO u ² «

صحيفة  قرّاء  انتباهكم  نلفت  أن  نوّد 
كثرة  متّيزه  خاّص،  عدد  أمام  أّنكم  «حيفا»، 
املواد اإلعالنّية اخلاّصة باالنتخابات البلدّية، 

ّية واليهودّية على الّسواء. لألحزاب العرب
مسؤولة  غير  «حيفا»  صحيفة  بأّن  ونؤّكد 
عن فحوى أّي إعالن إنتخابّي وال عالقة لها 

مبضمونه، من قريب أو بعيد.

 dOðdJÝË  fOLš  ‰ULł  ål ÒL−²�«ò  WK²	  fOz—  ™
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الكفاحّية بني القوى السياسّية اّلتي متّثل قضايا 
البلدّية. في  قضاياه  وتطرح  العربي،  اجلمهور 

خميس،  جمال  «التجّمع»  قائمة  رئيس  وقال 
وسكرتير «اجلبهة» رجا زعاترة، إّن املعركة األساسّية 
سياسة  وبني  بينهما  بل  القائمتني،  بني  ليست 
يعانيها  اّلتي  واإلجحاف  والّتهميش  الّتمييز 

ّية واملشتركة. الّسّكان العرب واألحياء العرب
ودعا خميس وزعاترة جمهوَر الّناخبني العرب إلى 
أوسع مشاركة يوم االنتخابات لضمان أكبر متثيل 
وتأثير في البلدّية، وإلى حجب األصوات عن القوائم 
مخزون  مجرّد  العرب  في  ترى  اّلتي  الّسلطوّية 

أصوات، دون اهتمام أو التزام حقيقّيني بقضاياهم. 
كما شّدد الطرفان على أهمّية الّتنافس الّشريف 
في الّشارع العربي، وحتويله إلى تظاهرة دميقراطّية 

حضارّية تليق بأهالي حيفا، وتخدم وحدة نضالهم 
وانتزاع  احلرّ،  والتطوّر  والكرامة  البقاء  معارك  في 

احلقوق القومّية واليومّية في مدينتهم ووطنهم.

 v d Óſ 5 ÒO M O D ÓK H « 5¾ł Òö « l ÒO Að UH O Š
°„u d O «  r ÒO  s Ž  —U B («  «u F — «  ∫Œd B ðË  ÆÆå u *«  V «d ò

إّال بعودة الالجئني الفعلّية إلى أرض فلسطني».
املتظاهرون  رفع  فقد  هنا،  «ومن  وأضافت: 
مخّيم  عن  احلصار  ِارفعوا  الّتالية:  الّشعارات 
الّسوري،  للشعب  لسورية،  احلرّية  اليرموك!؛ 
لِفَلسطني  إنّكم  ّية؛  العرب لألّمة  احلرّية  لفلسطني؛ 
العودة!؛  درب  عن  عودة  ال  عائدون..  إليها  وإّنكم 
سالٌم  حيفا  من  البحر،  قعر  في  املغّيبون  أّيها 
ألرواحكم. شهداء والبحر شاهد؛ في مخّيم اليرموك 
الكلب!؛  العالم  أّيها  والكالب،  القطط  يأكلون 
مترّ!». لن  هيونّية  الصِّ حرّ!  شعب  فلسطني  شعب 
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*åUHO�ò q�«d ≠ وّجهت النيابة العاّمة في حيفا تهمة 

االعتداء اجلنسّي ضد رجل يبلغ 65 عاًما (االسم محفوظ في 
ملف الّتحرير). 

ومبوجب الّتهمة فإّن الرجل اعتدى على ابنة أخيه البالغة 7 
الفتاة  ولكّن  عّمها.  لدى  بزيارة  كانت  عندما  فقط،  سنوات 
إلى  لتنقلها  فورًا  احلضور  أّمها  من  وطلبت  بذويها  اّتصلت 
أن  وما  عّمها.  لدى  وجودها  حتتمل  تعد  لم  ألّنها  البيت، 
أعادها عّمها إلى البيت حّتى انفجرت بالبكاء وطلبت من 
بكائها  سبب  عن  أّمها  فسألتها  عنها(!!)،  االبتعاد  عّمها 

ا.  ـً فأفشت بأّن عمها اعتدى عليها جنسّي
في  املشينة  األعمال  من  عدًدا  للمّتهم  النيابة  تنسب  ولذا 

ظروف االغتصاب ضد ابنة أخيه القاصر.

 v HA²  w  5H þu *« —U ³  ‰UI ² Ž«
v {d *U Ð  q O JM Ò² «  »UI ŽQ Ð  ål A O √ò

*åUHO�ò q�«d ≠ في أعقاب أعمال الّتنكيل والقسوة التي مارسها 

عدد من املستخدمني في مستشفى «أليشع» في حيفا ضد مريضة 
تبلغ 23 عاًما، وإثر نصب كاميرات، ّمت توثيق سلسلة من الّتنكيالت 
الّشرطة  إلى  شكوى  تقدمي  وّمت  املرضى.  من  عدد  ضد  والّتعذيب 
في  واملستخدمني  املوّظفني  كبار  من  تسعة  الفور  على  اعتقلت  اّلتي 
ّية أن املستخدمني كانوا ميتنعون  املستشفى. وتبّني من الّتحقيقات األول

عن مساعدة املرضى في االستحمام والّنظافة.
وكانت الّشرطة قد اّطلعت على أشرطة الكاميرات التي وّثقت كّل أعمال 

الّتنكيل، وأصدرت أوامر االعتقال فورًا.  
وقال أبناء املرضى إّن األوضاع في هذا القسم من املستشفى ُمزرية من 
حيث الّنظافة والنظام والعناية الالئقة باملرضى. وقد اعتراهم الّذهول مما 
شاهدوا في كاميرات املراقبة التي كشفت أّن املرضى ال يتلقون حتى 

العالج الطّبي الالزم وسائر األدوية التي وصفها األطباء.
املرضى  بنقل  املستشفى  هذا  في  املستخدمون  هّدد  ثانية  جهة  ومن 
على  احتجاًجا  حيفا،  مستشفيات  سائر  في  الطوارئ  غرف  إلى  منه 
الّشكوك وعدم الّثقة من جانب ذوي املرضى وعائالتهم. ولكن مسؤولني 
يجب  بينما  فّعاًال،  املستشفى  يبقى  لكي  تدّخلوا  الصّحة  وزارة  في 

محاسبة املسؤولني عن هذه األوضاع في املستشفى.  
ومما قال ذوو املرضى بهذا الصدد إّن املرضى يتعرّضون إلى معاملة غير 
إنسانّية، بعدم غسل املرضى وعدم إنزالهم عن األسرّة، خاّصًة وأّن إحدى 
العائالت ُصدمت عندما جاءت لزيارة ابنتها فوجدتها ملّطخة بالقذارة. 
وها إّن األهالي يستغيثون لكي يتلّقى املرضى العناية الالزمة. وأعربوا 
عن خشيتهم من نقل املرضى إلى املستشفيات العادية لئال تنتقل إليهم 

عدوى األمراض واجلراثيم اخلبيثة، اّلتي ستقضي على املرضى سريًعا!
وأفادت مصادر الّشرطة إّن املعتقلني والّشبهات تسير باّجتاهني، األول 
بشأن خمسة مستخدمني معتقلني بتهمة الّتنكيل بأشخاص عاجزين 
اإلداريني  املسؤولني  بشأن  والّثاني  أنفسهم؛  عن  بالّدفاع  لهم  قدرة  وال 
وخاّصًة  املستشفى،  في  اجلارية  الّتنكيل  أعمال  عن  يبّلغوا  لم  اّلذين 
تلك األعمال املنسوبة للمستخدمني املّتهمني، كما لم يفعلوا شيًئا ملنع 
تلك األعمال. ومن جهة أخرى نفى املّتهمون كافة التهم املنسوبة إليهم. 
اّلذين  وهم  القضية،  بهذه  متهمني  أربعة  اعتقال  الّشرطة  مّددت  وقد 
تنسب الّشرطة إليهم تهمة الّتنكيل بالفتاة البالغة 23 عاًما، واّلتي 
تتلّقى العالج في املستشفى إثر إصابتها بغيبوبة. وأدخلت هذه الفتاة 
إلى املستشفى منذ كانون األّول/ديسمبر 2008، حيث تدهورت حالتها 
لعدم  ونظرًا  قلبية.  بنوبة  وإصابتها  الطّبي،  اإلهمال  بسبب  الصحّية 
حالة  في  وبقيت  وعيها  الفتاة  فقدت  الّدماغ  إلى  األكسجني  وصول 

الغيبوبة. وكان ذووها قد رفعوا دعوى مدنية بهذا الّشأن.   
وقال ذوو الفتاة إّنهم الحظوا منذ بضعة أشهر كدمات زرقاء على جسد 
األدوية  نتيجة  هذا  أّن  اء  األطّب أجابهم  األمر  عن  سألوا  وعندما  الفتاة، 
التي تتلّقاها ابنتهم!! ولكن الّشكوك ساورت األهل أكثر عندما الحظوا 
أّن شعر ابنتهم الكثيف أخذ يتناقص حّتى ظهرت بعض بقع الّصلع 
على رأسها. وهنا أيًضا نسب األطباء ذلك إلى تأثير األدوية، وقال مدير 
القسم املسؤول إّنه على األهل مصافحة الّطاقم الطّبي وتقدمي الّشكر له 
اء  على العناية الفائقة بابنتهم. ولكن والدة الفتاة لم تقتنع بذرائع األطّب
واملسؤولني، وقرّرت نصب الكاميرات في غرفة ابنتها اّلتي كشفت عن 

حقيقة ما يجري في الغرفة مع هذه الفتاة الغائبة عن الوعي!!
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WM ¹b *« w  WO ö Ýù«

åUHO�ò q�«d*

بتنظيف  حيفا،  بلدّية  في  والصيانة  الّنظافة  قسم  عّمال  قام 
(جنوبّي  سمير  كفار  اإلسالمّية  املقبرة  في  واملمرات  الّطرقات 
قبل  املدينة،  في  املساجد  محيط  تنظيف  جانب  إلى  حيفا)، 

عيد األضحى.
الّسكان  استحسان  القت  اّلتي  املباركة،  اخلطوة  هذه  وتأتي 
احملتفلني بالعيد، تلبيًة لتوّجه جلنة األمناء برئاسة راجي حسني 

في املدينة.

*åUHO�ò q�«d ≠ قام رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ، بزيارته 

الّتقليدّية ملعايدة أبناء الّطائفة اإلسالمّية مبناسبة عيد األضحى املبارك؛ 
حيث قام بزيارة مسجد «اجلرينة» ومسجد «االستقالل» في البلدة الّتحتا؛ 
وبزيارة مسجد «احلاج عبد الّله» في حي احلليصة ومسجد «اجلماعة 
اإلسالمّية األحمدّية» في حّي الكبابير. والتقى ياهڤ خالل زيارته مع 
ومبارًكا. سعيًدا  عيًدا  لهم  ًيا  متمّن احملتفلني؛  من  وعدد  دين  رجال 

يذكر بأّن ياهڤ يولي اهتماًما كبيرًا للحفاظ على الّنسيج االجتماعي 
املمّيز في املدينة، من خالل احترام اآلخر ومشاركته في مناسباته املختلفة.

v×{_« bOŽ W ÒOAŽ

 …d ³ I *« n O EMð
W ÒO ö Ýù«

 åWN³'«ò `ýd�

∫ÊULDK
 Í—Ë√

 q ¼U& sJ 1 ô
 w U ¼√ ‚u I Š
ÕU O « Íœ«Ë

*åUHO�ò q�«d ≠ إنتقد الّناشط أوري فلطمان، املرّشح الثالث 

في قائمة «اجلبهة»، موقف «شركة حماية الّطبيعة» بخصوص 
وتأييدها  ّية،  اجلنوب حيفا  مشارف  في  اخلّياط»  «بستان 
السّياح  وادي  حي  أهالي  بيوت  بهدم  القاضي  للمخّطط 

الّتاريخي املالصق للبستان.
املاضي -:  األسبوع  ّية،  انتخاب مناظرة  خالل   - فلطمان  وقال 
ّية تسكن في الوادي منذ عشرات الّسنني،  «هناك عائالت عرب
من قبل العام 1948، وهم وبيوتهم جزء من املكان. وال ميكن هدم 
بيوتهم وجتاهل حقوقهم. نحن نرفض الّتوّجه القائل بأّن الّتطوير 
واحلفاظ على الّطبيعة يجب أن يأتي على حساب الّسكان، 
وعلى حساب تاريخ املدينة عموًما، وتاريخها العربّي حتديًدا». 
وأضاف: «إّن التوّجه البيئي الّصحيح هو الّتوّجه االجتماعّي، 

اّلذي يرى الّناس، كّل الّناس، جزًءا من الّتطوير».
موقفها،  بتغيير  الّطبيعة»  حماية  «ِشركة  فلطمان  وطالب 
واالنضمام إلى املؤّسسات والّناشطني العرب واليهود اّلذين يساندون 
أهالي وادي السّياح في نضالهم ضد أوامر الهدم والّترحيل.
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*åUHO�ò q�«d ≠ لوحظ في مكاتب وزارة املعارف 

يرغبون  اّلذين  املسلمني  املعّلمني  عدد  في  ازدياد 
بأداء فريضة احلج لهذا العام، وذلك عن طريق تقدمي 

طلباتهم إلجازة خاّصة ملدة شهر كامل. 
وزارة  في  حيفا  لواء  مديرة  قرّرت  ذلك  على  وبناء 
املعارف، راحيل متوكي، تشكيل جلنة خاّصة للّنظر 
في طلبات املعّلمني الذين يطلبون مثل هذه اإلجازة، 
وأشارت  حدة.  على  طلب  كّل  في  النظر  يتم  وأن 
كامل  شهر  ملّدة  اإلجازة  طلب  أّن  إلى  اللواء  مديرة 

مسألة غير عادّية. 
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 wzö�“Ë U½√ ¨-Ë— gOK	  UMOŽ Æœ wLÝ≈

 s�R½  ¢̈  UHOŠ  w
  UO×½  ¢  WLzU�  w


 WO½UJÝ  WŽuL−�  q	  oŠ  s�  t½QÐ

 ◊Ëdý  vKŽ  ‰uB(«  WM¹b*«  w


 «–«Ë  üLMð  w	  WNÐUA²�  WOÝUÝ√

 dO�−²�«  V−¹  ≠ «u−
   błË

 WŽuL−�  q	  sJL²ð  U�bMŽ  ÆUNMOÐ

 UN²
UIŁ  d¹uDð  s�  WO½UJÝ

 ¨UNðUŽUM�  o
ËË  »uKD*«  Â«d²ŠôUÐ

 qLF�«  uLM¹Ë  ¨ UŽ«dB�«  wH²�ð

Æ„d²A*«

 —uNL'«  5Ð   «u−H�«  hOKIð  qł√  s�

 bO	Q²�« U½œuÐ ¨wÐdF�« —uNL'«Ë ÍœuNO�«

∫WO�U²�« l¹—UA*« vKŽ

 ¡UOŠ_« q	 w
 —uNL'« „«dý≈ “UNł W�U�«

 ¨ŸUL²Ýù«Ë  ŸULÝù«  qł√  s�  UHOŠ  w
  WOÐdF�«
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 l¹—UA�  d¹uDð  sJ1  ô  ÆŸU−ýË  ‚œU�  ¨wIOIŠ
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ÆW�UI²Ý«Ë

 ÕU�
« l� ¨wÐdF�« ÂUF�« rOKF²�« “UNł W¹uIðË rŽœ Æ1
  UNłuð  l{u�   U½UC(«Ë  ”—«b*«  ÂU�√  ‰U−*«

Æ—uNL'«  UłUO²Š« rzöð …—uD²�Ë W�Uš W¹uÐdð

 Ã«Ë“ú� …b¹bł ÊU³� W�U�ô `{«Ë Z�U½dÐ l{Ë   Æ2 

 ¨oOLŽ Y×Ð v�« Z�U½d³�« bM²�¹ ÆWOÐdF�« WÐUA�«

  UłUŠ  h×
Ë  WM¹b*«  w
   UO½UJ�ô«  WÝ«—œ

 Æ—uNL'« «cN� WK�U	 W	—UA� l� ¨wÐdF�« —uNL'«

 W�U�ù  WHK²�*«   ôUL²Šô«  h×
  t�öš  s�  r²¹

 W	d²A� ¡UOŠ√ qÐUI� ¨…b¹bł WB�Uš WOÐdŽ ¡UOŠ√

 rzöð W¹uÐdðË W¹dO¼ULł ¨W�UŽ ÊU³� UNO�≈ ·UC¹

  özUŽ  WOÐdð  WO½UJ�«  `O²ðË  ¨wÐdF�«  —uNL'«
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 W¹uI²� lłU½Ë l¹dÝ jD�� d¹uDð V−¹ Æ‰UL'«

 —«d�«  bFÐ  ¨WLzUI�«  WOMJ��«  w½U³*«  lOÝuðË

 ‰uKŠ .bIð sJ1 ”U³Ž wŠ w
 ÆW×{«Ë WÝUOÝ

 n�«u�  q¦�  ¨ «—UO��«  n�«u�  WKJA*  …—uD²�

 œbŽ h×
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 Æ…—u	c*«  l¹—UA*«  d¹uD²�  W¹œUB²�ô«  jD)«  s�

 ¡«dł«Ë  b¹bł  jOD�ð  l{Ë  r²¹   UÐU�²½ô«  bFÐ
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 rO�dð
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 W�UF�«
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 w½≈ ÆUNO{U� Âd²% nO	 X
dŽ «–≈ jI
 ¨UNK³I²��

 Â«d²Š« ‰öš s� WM¹b*« VK� 5�% ŸËdA* tłuð√

ÆwÐdF�« UHOŠ a¹—U²� dO³	

©WÒO½öŽ≈ …œU�®
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الّدعاية  حظيت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بألوف  «اجلبهة»  لقائمة  ّية  االنتخاب
الّنطاق  واسعة  فعل  وبردود  املشاهدات 

في حيفا وخارجها.
الّشريط  أطلقت  قد  «اجلبهة»  وكانت 
ُعنوان  حتت  املاضي،  األسبوع  األّول، 
املرشَحْني  مبشاركة  املدينة»،  في  «حّقنا 

أوري فلطمان وعرين عابدي - زعبي.
الّثاني  الّشريط  إطالق  ّمت  األسبوع  هذا  وخالل 
واّلذي  االنتخابات»،  دوشة  «بعد  ُعنوان  حتت 
يتحّدث  واّلذي  زعبي.   - عابدي  فيها  تتحّدث 
الوعود  عن  بعيًدا  ّية،  دعائ غير  مباشرة،  بلغة 

 5 L K F *« œb Ž w  ÿu × K  ŸUHð—«
Z (« WC ¹d  ¡«œQ Ð Êu ³ſd ¹ s¹c «

على  أوًّال  باملوافقة  اللجنة  إلى  املديرة  وأوعزت 
بعد،  احلج  فريضة  يؤدوا  لم  اّلذين  املعّلمني  إجازة 
معلمان  يتقّدم  أن  مدرسة  كّل  على  اشترطت  كما 
املدير   مع  بالّتنسيق  ذلك  ويتّم  اإلجازة،  بطلب  فقط 

واملفّتش املسؤول.
وقال األستاذ عرسان عيادات (املفّتش اللوائي املسؤول 
عن الّتعليم العربي) إّنه ال مجال الحتجاجات عدد 
من املعّلمني اّلذين يرغبون بأداء الفريضة، ألّن الوزارة 
واملدرسة.  أوًّال  الطالب  مصلحة  االعتبار  بعني  تأخذ 

وستتبع الوزارة هذا النهج في كّل عام.

W ÒO ÐU ² ½ô«  åWN ³ '«ò  W¹U Žb   «b ¼UA*«  ·u √
أّنه  خالله  من  لتؤّكد  الرّنانة،  والّشعارات 
صوت  إحنا  االنتخابات..  دوشة  «بعد 
الّشريط  ا  قريًب سُيطلق  كما  الّناس». 
قائمة  رئيس  فيه  يتحّدث  اّلذي  الّثالث 
«اجلبهة» الدكتور سهيل أسعد. وتتمّيز 
العالية،  باحلرفّية  «اجلبهة»  أشرطة 
الرسائل  إلى  إضافًة  الّشبابي،  واإليقاع 

السياسّية اّلتي ُحتاكي هموم الّناس اليومّية. 
ميديا»  «ملسة  مكتب  األشرطة  جميع  أنتج  وقد 
احلملة  متابعة  وميكن  القاسم..  وطن  بإدارة 
اخلاّصة  الفيسبوك  صفحة  على  ّية  االنتخاب

ـ«احلزب الّشيوعي واجلبهة». ب
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’U� q�«d*

الّتطوير  جمعّية  من  ُعلم 
أّن  املدينة،  في  االجتماعي 
املجتمعّي  العهد  على  الّتوقيع 
اّتخذ  والّتفرقة  للعنف  املناهض 
األخيرة،  األيام  في  جديدة  دفعة 
من  املواطنني  من  املئات  وأّن 
مختلف األعمار واألحياء أضافوا 
مؤّكدين  عليه،  توقيعاتهم 

قبولهم مبضامينه ورسالته.
وكانت حملة الّتوقيع على العهد 
ا، في لقاء  بدأت قبل شهر تقريًب
شعبّي ممّيز في قاعة الكنيسة 

األرثوذكسّية في مدينة حيفا، حضرته القيادات 
والّتربوّية،  والّدينّية  والسياسّية  االجتماعّية 
إضافًة إلى لفيف من نشطاء ونشيطات األحياء 
واملجتمع اّلذين تداولوا في كيفّية مواجهة ظاهرة 
 - موقعه  في  كل   - وتعّهدوا  والّتفرقة،  العنف 
ببدء العمل على الّتصدي للعنف اّلذي بلغ ذروته 
وشابات  شّبان  أرواح   - زال  وما   - حصد  حيث 

من حيفا.

 b N F « v K Ž …b ¹b '« lO «u ² «  U ¾
W d H² «Ë nM F K  i¼UM *« w F L ²−*«

bNF�« vKŽ ÊuF Ò�u¹Ë ”UL×Ð q¼_« UMKÐUI¹ UMNłuð UL¦OŠ ∫W¹—U³ž≈

الّتطوير  جمعّية  من  وجاء 
جمع  حملة  أّن  االجتماعّي 
خاّصًة  إقباًال،  تلقى  التواقيع 
ولدى  الّتربوّية،  القيادات  بني 
وجاَءنا  املجتمع.  فئات  مختلف 
جمع  ليس  الهدف  أّن  أيًضا 
التواقيع بحد ذاته بقدر ما هو 
على  واحلّث  العهد  رسالة  نشر 
الوسائل،  بكّل  العنف  مواجهة 
ومن خالل كّل األطر واملرجعّيات.

حسني  األستاذ  مع  حديث  وفي 
العام)،  اجلمعّية  (مدير  إغبارّية 
على  العمل  عاتقنا  على  «أخذنا  ملراسلنا:  قال 
بهذا  املجتمع  على  والّتأثير  العنف  مناهضة 
االّجتاه. قوبل حترّكنا بحماس نراه في كّل مكان، 
يتحّول  أن  وأملنا  إليهم.  نتوّجه  اّلذين  كّل  ومن 
احلديث عن الّظاهرة وأسبابها في املرحلة القريبة 
كّل  على  العنف  مناهضة  في  جامع  عمل  إلى 
احلوار  على  مدارسنا  في  والّتربية  أشكاله، 

والّتسامح».

v × {_« b O F Ð qH²% åw Ò³ M ² *«ò

يوم  «املتنّبي»،  مدرسة  نّظمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

اجلمعة األخير، احتفاًال مبناسبة عيد األضحى؛ حيث 
وتلّقى  املناسبة.  يالئم  مبا  املدرسة  مدخل  ّمت تزيني 
وأهمّية  والعيد  احلج  فريضة  عن  شرًحا  الّطالب 
الشعائر الدينّية في بداية اليوم، كما استمعوا إلى 
تكبيرات العيد واألغاني اخلاّصة به. وبعد الفرصة ّمت 
معايدة الّطالب وتوزيع احللوى عليهم من قبل املدير 
وطاقم املعّلمني، اّلذين متّنوا أن يتمّتع الّطّالب بعطلة 
كما  الّدراسة،  مقاعد  إلى  ساملني  يعودوا  وأن  العيد 

أقيمت بهذه املناسبة فقرة فنّية أمتعت الّطّالب.
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يف قامئة " نحيا يف حيفا "، نؤمن بان جامل حيفا وغناها األسايس 
يكمن يف التعددية الثقافية، تلك الفسيفساء االنسانية النادرة 

واملتنوعة من الديانات والثقافات. نحن ملتزمون بالعمل من اجل 
جميع الجامهري يف حيفا وألجل املجتمع العريب تحديدا وذلك 

للدفاع عن النسيج االجتامعي اللطيف والرائع القائم فيها.

info@bhaifa.org | 072-2405550 :الحياة يف حيفا"‘- تلفون املكتب"

 " "

ك 

in

ألنه حيفا بلدنا

المرشح االول

// جمال خميس //
المرشح الخامس

// سمير عيسى//
المرشح الثاني

// إدوار جريس //
المرشحة السادسة

// مريم فرح//
المرشحة الثالثة

// أفنان إغبارية //
المرشح الرابع

// جورج شحادة //

 wMÞu�« lL−²�«
ÍËUHO(«

ÍËUHO(« wMÞu�« lL−²�«

 åUHO�ò q�«d*

بهذا  باإلحتفال  مؤّخرًا،  «األخوّة»،  مدرسة  قامت 
ية  املرّب اإلجتماعّية  الّتربية  مرّكزة  بإشراف  العيد، 
(معلم  نّداف  مصطفى  واألستاذ  طبراني،  جيزيت 
نوال  د.  املدرسة  مديرة  من  ودعم  اإلسالمّي)  الّدين 
حول  عمل  أوراق  احلفل،  تخلل  وقد  هذا  سليمان، 
وأوراق  العيد  حول  عاّمة  معلومات  األضحى  عيد 

تلوين ورسم ومن ثم مسابقة دينية حضرها األستاذ 
الصف  من  مرحلتني  على  كانت  نّداف،  مصطفى 
حتى  السادس  الصف  ومن  اخلامس،  حتى  الثالث 
األستاذ  بقيادة  املدرسة  جوقة  قامت  كما  الثامن. 
إيهاب خوري بإنشاد أناشيد دينّية ملناسبة الهجرة، 
وأقيمت حفالت داخل الّصفوف، ومن ثّم حفلة عامة 

جلميع الصفوف في ساحة املدرسة.
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ألنه حيفا بلدنا

اإلعالم  بتداول  الفائت،  األسبوع  كثيرًا،  تفاجأُت 
والّدقة  األهمّية  بالغ  موضوًعا  ّية  العرب والّصحف 
إعالميٍّ  ٍق  بَسْب بأكمله،  العربّي  مجتمعنا  في 
على  املترّتبة  اآلثار  تقدير  على  يدّل  ال  رخيٍص 
أو  تفكيٍر  دون  الّنشر  هو  يهّمهم  وما  ُينَشر،  ما 
درايٍة باألحداث احمليطة بهذا الّنشر. ولعّل أسباب 
اإلعالمّية  باألخالقّيات  االلتزام  عن  االبتعاد  ذلك 
منها  عّدة،  أموٌر  ه  مردُّ لها  اخلاّص  الّتفسير  أو 
اإلعالمّية،  املؤّسسة  تنتهجها  اّلتي  الّسياسة 
اإلعالمّي  شعور  ومدى  منها،  تنطلق  اّلتي  والرّؤى 
والّتنافس  عدمها،  من  األخالقّيات  تلك  بضرورة 
احملموم بني املؤّسسات اإلعالمّية على احلصول على 
قصب الّسبق ألّي «خبطة» إعالمّية، بغّض الّنظر 
يحصل  اّلذي  والبريق  واألساليب،  الوسائل  عن 
أقرانه،  على  سبًقا  ق  يحقِّ عندما  اإلعالمّي  عليه 
عليه. بها  حصل  اّلتي  الكيفّية  في  الّنظر  دون 

تعارف  اّلتي  املهنّية  األخالقّيات  من  عدد  ثّمة 
ونّصت  اإلعالم،  ميدان  في  العاملون  عليها 
عليها املواثيق اإلعالمّية اّلتي تبّنتها اجلمعّيات 
شّتى  في  اإلعالمّي  بالعمل  املعنية  والّنقابات 
أنحاء العالم، باعتبار اإلعالم علًما ليس له جنٌس 
ًها إلى مجتمٍع دون آخر، أو  أو حدود، وليس موَجّ

ٍة دون غيرها.  ا بأَمّ ًيّ معن
ومن أهّم أخالقّيات العمل اإلعالمّي:

 ‚b =B�«

اإلعالمّية،  املاّدة  مع  الّتعامل  ألدبّيات  الّدافع  هو 
والوصول  لإلعالمّي  احملرِّك  احملور  هي  فاحلقيقة 
إليها يجب أّال يكون عن الّطرق امللتوية أو املشوبة 
ميكن  بل  وواقعّيتها،  وصدقها  دّقتها  يخدش  مبا 
الوصول إليها عن طرق صعبة ولكن سليمة دون 

خرق للقانون أو األعراف املهنّية.
 W ÒO½U�½ù« W�«dJ�« Â«d²Š«

وذلك يقتضي عرض املواد اإلعالمّية والّصور اخلبرّية 
تقلِّل  وال  ة،  ّي اإلنسان الكرامة  متّس  ال  بطرٍق 
أو  جماعّية،  أو  فردّيًة  كانت  سواء  أهمّيتها،  من 
نًة أو ديًنا من األديان. تهّم جنًسا ما أو طائفًة معّي

WÒOŽu{u*«

احلياد  من  بنوع  اإلعالمّية  املواد  تقدمي  وتعني 
األمر  ذلك  في  الكمال  ألّن  الّتاَمني،  شبه  والّنزاهة 
شبه مستحيل، وهنا يجب جتّنب اخللط بني األمور 
املهنّية مثل اخللط بني اخلبر والّتعليق، أو اإلشهار 
تعني  كما  اخلاّص.  والّصالح  العاّم  الّصالح  وبني 
في  ّية  واالستقالل الهوى  من  الّتجرُّد  املوضوعّية 
العمل وعدم اخلضوع ألّي ضغٍط أو تأثيٍر أو رقابٍة 

داخلّية أو خارجّية.
WÒO�ËR�*«

وهذا ال يتناقض مع احلرّية إطالًقا، إذ يجب على 
دة  املقيَّ لكن  املطلقة  باحلرّية  يشعر  أن  اإلعالمّي 
ّية جتاه مجتمعه واألفراد اّلذين يعيشون فيه. باملسؤول

W�«bF�«

إّن العدالة تعني أّن املواطنني متساوون في احلقوق 
والواجبات، كما هم متساوون أمام وسائل اإلعالم، 
تكون  أن  على  احلرص  ضرورة  تأتي  هنا  ومن 
فئًة  تستثنَي  أن  دون  اجلميع  عن  رًة  معبِّ الوسائل 

أو ثقافًة أو جهًة دون أخرى.

     ÈbF� u�√ ”uO�U�√ X|—bML	—_«
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أخالقّيات  عن  ذكره  تقّدم  ما  كّل  إلى  باإلضافة 
اإلعالم  ز  يِّ ُمت أن  يجب  أخرى  صفٌة  هناك  اإلعالم 
بَتَذل أال وهي عدم  ـُ الّشريف عن سواه الرّخيص وامل
سبُب  هو  وهذا  ُسمعته.  أو  اإلنسان  إلى  اإلساءة 
مفاجأتي الكبيرة من إعالمنا العربّي اّلذي ُيدرك 
الكبار  واحترام  من هيبة  الّتقليل  أّن  اإلدراك  حّق 
في مجتمعنا سُيعطي الكثيرين حّق مهاجمتهم 
نبعد  يجعلنا  ّمما  ا،  مناسًب يرونه  وقت  أّي  في 
ونتلّهى بالقضايا الّثانوّية متغافلني عن القضايا 

األساسّية اّلتي يجب الّتعليق عليها. 
املطران  ّسيادة  ال صاحب  مع  حدث  ما  إّن 
الياس شّقور الكّلي االحترام عبر ما تناقلته 
منها  ة  ّي اإللكترون ة،  ّي العرب اإلعالم  وسائل 
ّي  العرب اإلعالم  أّن  على  يدّل  واملكتوبة، 
كّل  وبعيدٍة  قٍة  ضّي لغاياٍت  ويعمل  وٌه  مشب
ّي  العرب الوسط  ّراء  ق ينتظره  عّما  ُبعد  ال
ملجتمعنا.  إحلاًحا  أكثر  قضايا  طرح  من 
الّشارع  فعل  رّدة  ستكون  كيف  أدري  فال 
ًها  موَجّ الكالم  يكون  حني  اآلخر  ّي  العرب
الكبير  املطران  هذا  بقيمة  دين  رجل  إلى 
والعظيم! لكّل َمن ال يعلم أّن هذا املطران 
ًة جمعت  ّي األصيل بنى أصرًحا تربوّي العرب
املسيحّيني واملسلمني دون تفرقٍة وال متييز، 
كّل  من  احلّر  واإلنسان  باإلنسان،  آمن  ألّنه 
ة! فهل  ة والّظروف االجتماعّي قيود الّطائفّي
ّي أن ينشر ما قد نشره  يجوز إلعالمنا العرب
عن مطراٍن بهذه القيمة واالحترام واملكانة؟ 
ار الكاذبة  ما هو املقصود من نشر هذه األخب
ة على شخص مطراننا احلبيب؟  ّي واالفترائ
الّتقليل  واملستتر  املخفي  املقصود  هل 
من  ّي  يل اجلل املسيحّي  الّشعب  مكانة  من 

يه؟ يادي خالل ضرب رموزه وق
اعتذاٍر  بتقدمي  ّي  العرب اإلعالم  أُطالب  إّني 
الياس  املطران  ألّن  املسيحّيني،  من  رسمّي 
ة  ّي ب غال بل  فحسب،  نفسه  ل  ُميثِّ ال  شّقور 
بالد، وال يجوز الّتعرُّض  من املسيحّيني في ال
من  عارية  اٍر  أخب بّث  خالل  من  لشخصه 
بة، وهو  ّي قة تطال ُسمعته الّط الّصحة وُملَفّ
ّي  والعرب ّي  الغرب العالم  يه  إل ينظر  اّلذي 
يجب  اّلذين  العظماء  الرّجال  من  أّنه  على 
أن نفخر بهم ونضعهم على رؤوسنا، بدًال 

ل من مكانتهم. من ُنقلِّ

*åUHO�ò q�«d ≠ من بني الفّعالّيات الال-منهجّية 

ّية الرسمّية  اّلتي تقوم بها مدرسة «األخوّة» االبتدائ
وبإشراف  سليمان،  نوال  د.  املديرة  بإدارة  حيفا،  في 
طبراني،  جيزيت  املعّلمة  االجتماعّية  الّتربية  مرّكزة 
من  املدرسة  تعمل  واّلتي  القلب»،  «مفتاح  ّية  فعال
في  وتربوّية  أخالقّية  مفاهيم  غرس  على  خاللها 
املساواة،  كالّتسامح،  لتذويتها،  الّطّالب  نفوس 

األخوّة، االحترام، الّتعايش واحملّبة.
وقد قامت املعّلمتان نبيلة مزّاوي ومريانا مطر، في 
ّية، بتصميم لوحات جتّسد املفاهيم  إطار هذه الفّعال
الّتربوّية املُراد ترسيخها في نفوس الّطالب، وعرضها 

على جدران دهاليز املدرسة ومداخل الّصفوف.
ُتضاف هذه اللوحات إلى بقّية الزوايا املوجودة واّلتي 
تتناول مواضيع تعليمّية تربوّية وتثقيفّية مختلفة، 

تتمّيز جميعها بتمرير رسالة ذات معنى هادف.
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ألنه حيفا بلدنا

المرشح االول

// جمال خميس //
المرشح الخامس

// سمير عيسى//
المرشح الثاني

// إدوار جريس //
المرشحة السادسة

// مريم فرح//
المرشحة الثالثة

// أفنان إغبارية //
المرشح الرابع

// جورج شحادة //

 wMÞu�« lL−²�«
ÍËUHO(«

ÍËUHO(« wMÞu�« lL−²�«

«التجّمع  مقر  قاعة  غّصت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الفائت  السبت  يوم  احليفاوّي»،  الوطني 
والّشابات  الشباب  من  بالعشرات   ،12.10.2013

ّية  االنتخاب األمسية  في  للمشاركة  جاءوا  اّلذين 
مؤّكدين  التجّمع،  شبيبة  نظمتها  التي  الشبابية 
إميانهم  «التجّمع»  لقائمة  دعمهم  على  بحضورهم 
باملقولة اّلتي طاملا يرّددها كادر «التجّمع» في حيفا 
شباًبا  ليبني  جاء  الّشباب،  حزب  هو  احلزب  بأّن 
احملافظة  بأهمّية  يؤمن  ومسؤوًال،  واعًيا  حيفاوًيا 
في  الفلسطينّية  وُهوّيتنا  ّية  العرب قومّيتنا  على 

الواقع االسرائيلي الذي نعيش فيه.

في  الّسادسة  فرح (املرشحة  مرمي  األمسية  افتتحت 
قائمة «التجّمع»، وعضو جتمع الشباب احليفاوّي)، 
والتي قامت بعرافة األمسية؛ وبعد الّترحيب باجلمهور 
قالت: «تفصلنا 10 أّيام عن يوم االنتخابات، وهو 
يوم قد يعتقده البعض يوًما عادًيا، ولكّنه يوم ذات 
حيث  املدينة،  هذه  في  الّشباب  لنا  قصوى  أهمّية 
خمس  كّل  واحدة  مرّة  فقط  تأتي  فرصة  لنا  ستتاح 

سنوات للّتأثير على حياتنا في هذه املدينة».
تلتها الّشابة آية زيدان (عضو سكرتارّية «التجّمع» 
احليفاوّي)،  الّشباب  جتّمع  وفي  «التخنيون»  في 
إلى  انتمائها  أسباب  عن  بدورها  حتّدثت  والتي 
الوطني  التجّمع  لقائمة  ودعمها  «التجّمع»، 
في  علينا  املقبلة  البلدّية  لالنتخابات  احليفاوّي 
على  احليفاوّي  الّشباب  وحّفزت  القادم،  األسبوع 
للمرّة  الّتصويت  في  الدميقراطّي  حّقهم  استغالل 
األولى، قائلة: «كي نحّقق أحالمنا علينا أن جنتمع 

WO ÐU ² ½«  WO ÐU ³ ý  WO √  w O × ¹  ÍËUH O («  »U ³ A «  l L &

مًعا في اإلطار الّصحيح الذي يحكينا بلغتنا، إطار 
همومنا  يعرف  آمالنا،  هي  ما  ويفهم  يستوعبنا 
اليوم  دورنا  جاء  حقوقنا.  على  ويحافظ  كشباب 
حراًكا،  لنخلق  دورنا  جاء  لنصوّت،  دورنا  جاء  لنقرّر، 
احتياجاتنا  وتالئم  تالئمنا  جديدة  سياسة  ولنضع 

واحتياجات مجتمعنا».

في  الّشباب  حّثت  فقد  بدير  أماندا  الّشابة  أّما 
كّسكان  بحقوقنا  واملطالبة  التكّتل  على  كلمتها 
هي  حيفا،  كّل  حيفا،  أن  على  مؤّكدة  املدينة،  هذه 
مدينة للعرب، ولذلك من املهم احملافظة على هوّيتنا 
هذه  عن  بالّتعبير  واملطالبة  الفلسطينّية،  ّية  العرب
الُهوّية من خالل فّعالّيات ونشاطات وحدوّية، تؤّكد 

انتمائنا للمدينة وتكّتلنا مًعا».
والناشط  الّتنظيمي  واملستشار  املدن  مخّطط  تالها 
خاطب  اّلذي  سويطات  عروة  الّشاب  املجتمعّي 
بني  الكامنة  الّطاقات  وجود  على  مؤّكًدا  الّشباب، 
بشكل  حيفا  وفي  األمسية،  في  الشبابي  اجلمهور 

للّتغيير  الّطاقات  هذه  استغالل  وأهمّية  عام، 
وحّث  ومسؤول،  قيادّي  شباب  وبناء  والّتحسني، 
حياة  تصميم  في  فّعال  دور  أخذ  على  الّشباب 

العرب في هذه املدينة.
أّما الّشاب لؤي الباش فقد ألقى كلمته مؤّكًدا على 
الّشباب  يدعم  الذي  الوحيد  السياسي  اإلطار  أّن 
ّية ويوعي الشبيبة  في حيفا ويبني قدراته الّنضال
هو  ّية  العرب وقومّيتنا  تراثنا  على  احلفاظ  ألهمّية 
قرّر  السبب  ولهذا  الدميقراطّي»،  الوطني  «التجّمع 
شخصًيا االنتساب للحزب والعمل من خالله على 
وحتصيل  حيفا،  في  العرب  الّشباب  حياة  حتسني 

احلقوق املدنّية والسياسّية للعرب فيها.
جاءت من بعدها كلمات ترحيبّية لكّل من املرّشح 

األول في قائمة «التجّمع» جمال خميس، واملرّشحة 
بفقرة  األمسية  واختتمت  إغبارّية؛  أفنان  الّثالثة 

«ستاند أپ» للفّنان أمين نّحاس.
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بلدي  ال املجلس  انتخابات  موعد  اقتراب  مع 
في حيفا، تقترب ساعة احلسم، يقترب املوعد 
الذي سُيحدد به من سيكون رئيس بلدية حيفا 
القرار،  صاحب  سيكون  من  سُيحدد  القادم، 
سُيحدد من سيدير شؤون املدينة في السنوات 

اخلمس القادمة. 
ية  ونحن في جلنة حي عباس، ومن منطلق املسؤول
ية  جتاه سكان حي عباس خاصة، واألحياء العرب
على  مؤكدين  النداء،  بهذا  لكم  نتوجه  عامة، 
االنتخابات  هذه  في  عربي  صوت  كل  أهمية 
حتى  القرار،  في  نساهم  أن  وأهمية  املصيرية، 
ونكتفي  متأخراً،  الوقت  يكون  أن  بعد  نندم  ال 

بالشكوى والتذمر. 
هذا  لتغيير  للتغيير،  حقيقية  فرصة  هنالك 
والتي  املهملة،  ية  العرب ائنا  ألحي املؤلم  الواقع 
يها تنفيذ أي مشروع جدي، بل على  لم يتم ف
ال  ملشاريع  يزانيات  امل استثمار  يتم  العكس 
متت لنا بصلة، وهذه املشاريع تزيد الفجوة بني 

ائنا وبني األحياء األخرى.  أحي
خالل عملنا في جلنة حي عباس، ورغم توجهاتنا 

UHOŠ w
 wÐdF�« VšUM�« v�≈ ¡«b½

املستمرة والدؤوبة إلدارة ورئيس بلدية حيفا، حلل 
املشاكل املستعصية في حي عباس، لم نلق إال 
التجاهل واالستهتار مبطالب سكان حي عباس.  
بلدية احلالي،  ناء على هذا التوجه لرئيس ال ب ف
اآلخرين  للمرشحني  الدعم  ازدياد  على  وبناء 
حيفا،  مدينة  سكان  قبل  من  بلدية  ال رئاسة  ل
للتغيير،  احلقيقية  الفرصة  توفر  على  وبناء 
تغيير هذا النهج املتجاهل للوسط العربي، هذا 
ية  ئًا للجماهير العرب النهج الذي لم يقدم شي
رمى لنا  في حيفا سوى الوعود والفتات الذي ُي

بشكل مهني ال يليق بنا وبكرامتنا. 
ندعو  هذا،  ياننا  ب في  ورد  ما  على  وبناء  لهذا، 
ية  سكان حي عباس وكافة سكان األحياء العرب
واإلدالء  يوتنا  ب من  اخلروج  الى  حيفا،  في 
واحلصول  أوضاعنا  حتسني  أجل  من  بأصواتنا، 
نعم  واضح،  بشكل  ولنعلنها  حقوقنا،  على 
ملرشحي  للرئاسة  بأصواتنا  لندلي  للتغيير. 
ألحد  املرجو  النصر  سنحقق  وبهذا  التغيير، 
عدد  بأكبر  سيحظى  الذي  التغيير  مرشحي 

من األصوات من بني مرشحي التغيير. 

إن موقفنا هذا لم يأت من فراغ، فبحجم التجاهل 
حاسماً.  ًا  قوّي الرد  يأتي  أن  يجب  نا،  ب ملطال
بتاريخ  معكم  موعد  على  نحن 
احلسم،  يوم   ،22/10/2013
التغيير.  احداث  على  قادرون  وأنتم 

جلنة حي عباس - حيفا 
املهندس ايهاب حبيب
د. أمل جبارين      
احملامي نسيم جنار
الكاتب عفيف شليوط
ارية/هّمام احملامية جمانة اغب
د. عصام توتري
ايهاب جعفر
سامي أبو حرش - مراقب حسابات
ياس اندراوس - مراقب حسابات  ال
يال ايلي دان
يوسف منصور
com.abbass@gmail.com 
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 rN½√Ë  ¨UNÐ  —uNL'«  ŸUM�≈  Êu�ËU×¹  w²�«  W½U Ò½d�«

 rN½√Ë  ¨5ŠU¹d�«Ë  œË—u�UÐ  »Ë—b�«  ÊuýdHOÝ

 sJ�Ë  ¨«c	  Z�U½d³�«  ÊËcHMOÝË  ¨«c	  ÊuKFHOÝ

 v²Š  WÝUzd�«  wÝd	  vKŽ  rN½UJ�  «uK²×¹  Ê√  U�

 ¨ «—UFA�«  pKð  výö²ðË  ¨œuŽu�«  pKð  VOGð

 ÊuAOF¹ rN½Q	Ë ¨5MÞ«u*«  sŽ ¡UÝƒd�«  lDIM¹Ë
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 ÕUO��«  ÂU�√  Ë√  ¨WOLÝd�«   U³ÝUM*«  w
  —UFA�«

 ¨œö³�« Ã—Uš s� 5OLÝd�« —«Ëe�« ÂU�√ Ë√ ¨V½Uł_«
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 ¡UOŠ_« s� ÁdOžË ”UM�M�«  Íœ«Ë `³�√ ¨czcM�Ë

 vIKð bFð r�Ë ¨¡ULM�«Ë d¹uD²�« wŠ«u½ s� WKLN�

 n{√ ÆW�uJ(« s� Ë√ W¹bK³�« s� W¹UŽd�«Ë ÂUL²¼ô«
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ËdÐ

Ÿ«u³KÇ ÍU²¹≈ —u²	b�«

 ÆœôË√ WFÐ—_ »√Ë ÃËe²� ¨U Î�UŽ 50  dLF�«  s� mK³¹

 …—«œ≈ò ∫Ÿu{u� w
 ¨…«—u²	b�« ¨Y�U¦�« VIK�« qL×¹

 r��  w
   «uMÝ  dAŽ  …Òb�  qLŽ  ÆåwK;«  rJ(«

 V²J�  w
  —uNL'«   UN Òłuð  Ë√  —uNL'«  ÈËUJý

 X�OMJ�«   UÐU�²½ô  U Î× Òýd�  ÊU	  ÆW¹bK³�«  fOz—

 ¨UHOŠ WF�Uł w
 «Îd{U×� Êü« qLF¹Ë Æ1998  ÂUŽ

 …eNłú�  W	dý  w¼Ë  —̈UL¦²Ýô«  ‚ËbM�  fOz—Ë

ÆWO³D�«  «ÒbF*«Ë

w�uš Uý—

 Æ”U³Ž  wŠ  ÊUJÝ  s�  w¼Ë  ¨U ÎFOÐ—  28  mK³ð

 WÝ—b�  w
  W¹u½U¦�«Ë  WOz«b²Ðô«  UN²Ý«—œ  XIKð

 ŸËdA*  …e Ò	d�  X½U	Ë  ¨UHOŠ  w
  …d�UM�«   U³¼«—

 Uý— Æ5�UŽ …b* 5 Ò¹u½U¦�« »öD�« …bŽU�* åÕdOÄò

 åÊuOM�²�«ò  ≠  WOIO³DÒ²�«  WÝbMN�«  bNF�  W−¹dš
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 U½√  t²�b�  Íc�«  …«—u²	b�«  WŠËdÞ√  w
  œ—Ë  Íc�«

 Ê√ w1œU	_« Y×³�« p�– w
 œ—ËË Æq³� s� WF�U−K�

 ·d�Ë WO�U*« UNð—«œSÐ WKI²�� t³ý ¡UOŠ_« ÊuJð

 …dJH�U
  ÆW�U)«  UNðUłUO²Š«  V�×Ð  UN²O½«eO�

ÆåwJ�
Ë—u³� X�O�Ë wðdJ


 ÊËdO¦	  ·dŽò  ∫t�u�  Ÿ«u³KÇ  —u²	b�«  lÐU²¹Ë

 ‰ËR�� VBM� XKGý√ U�bMŽ W¹bK³�« w
 wðU�bš

 w
 —uNL'«  UNłuð Ë√ —uNL'« ÈËUJý r�� sŽ

 wM
dŽË  ¨ «uMÝ  dAŽ  …b�  W¹bK³�«  fOz—  V²J�

 s�  bŠ√  vA�¹  ô√  V−¹  «c�Ë  ¨w½«b�«Ë  w�UI�«

 ÂbI½  s×½  U¼Ë  ¨åUýbŠ  UHOŠò  UM²LzUI�  X¹uB²�«

 iGÐ ¨UHOŠ w�U¼√ W�b) ¨t�U−� w
 q	 ¨UM²Ðd&

 Ác¼  ¡UMÐ√  UMKJ
  ¨rNðU¾
Ë  rNð«¡UL²½«  sŽ  dEM�«

 v�≈  dEMM�Ë ÆVMł v�≈  U³Mł UNO
 gO×½Ë WM¹b*«

 b$ d̈B(« ô ‰U¦*« qO³Ý vKŽ XO½ËdD*« ŸËdA�

 «Î—«d{√  XO½ËdD*«  XI(√Ë  ¨öF
  WM¹b*UÐ  d{√  t½√

 w
  ÂUŠœ“ô«  œ«œ“«Ë  ¨W�UF�«   ö�«u*UÐ  —bIð  ô

 ¡UDŽ≈ ÂbŽ W�Q�� W'UF* qšb²�« p�c	Ë Æ U�dD�«

 ¨WOÐdF�«  ¡UOŠ_«  w
  5MÞ«uLK�  ÊUJÝù«  ÷Ëd�

  UCOH�ð  W¹—U−²�«  `�UB*«  »U×�√  vIK²¹  ôË

 ¡ôR¼  s�  «ÎdO³	  «ÎœbŽ  b&Ë  ¨W¹bK³�«  Vz«dC�«  w


 …eNł_«Ë  r	U;«  w
  WIŠöLK�  Êu{dF²¹  —U−²�«

 W'UF�Ë WM¹b*UÐ W¹UMF�U
 ÆW¹bK³�« ÂU�√ WOzUCI�«

 UNKL¼√  «–S
  ¨t²I¹b×Ð  wM²F¹  Íc�«  q¦L	  U¼U¹UC�

ÆåUNOKŽ vC�

 5MÞ«u*«  U Î³ÞU��  t�ö	  Ÿ«u³KÇ  —u²	b�«  tłu¹Ë

 åUHOŠò  rJ²HO×�  d³Ž  t Òłuð√  wM½≈ò  ∫»dF�«

 »«eŠ_«Ë  U Î�uLŽ  »dF�«  5MÞ«u*«  v�≈  WÐu³;«

 ◊UIÝ≈  w
  U ÎF�  ÊËUF²½  wJ�  ¨U Î�uBš  WOÐdF�«

 Ê√Ë  ¨WO�U(«  W¹bK³�«  w
  ‰UL¼ù«Ë  œU�H�«  ÂUE½

 ¨…b¹b'« UHO×Ð ÷uNM�«Ë dOOG²K�  ÊUŠ b� X�u�«

 ÊËUFÒ²�«  «cN�  ÎöF
  œ«bF²Ýô«  -√  vKŽ  s×½Ë

 ULNOKŽ  ÷dŽ√Ë  ¨lL−²�«Ë  WN³'«  l�  wÝUO��«

 VzUM�  WHOþËË  bFI�  hOB�ðË  UMF�  ·ö²zô«
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 U Î�Oz—  wM³�²Mð  5³šUM�«  dOÐ«uÞ  bł√  Ê√  vM9√

            ÆÍbK³�« fK−LK� åUýbŠ UHOŠò UM²LzU� V�²MðË
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رشا خولي

آن األوان للتغيير فالفرصة للتغيير
أصبحت شبه مؤكدة

نير مرياش

*åUHO�ò q�«d ≠ تسعى مدرسة «مار إلياس األسقفّية» في حيفا 

جاهدًة إلثراء طّالبها وتوسيع آفاقهم وإغناء ثقافتهم؛ وهي اّلتي تبحث 
دائًما عن كّل الطرق لتوصيل املعلومات للطالب، لتقوية الروابط بينهم 

وبني احمليط القريب منهم. 
ومن هذا املنطلق التقى طالب الّصف الّسابع والّثامن مع املتطوّعة فاتن 
نويصر (من جمعّية مكافحة الّسرطان) واستمعوا إلى محاضرة قيمة 
في  الطالب  مشاركة  إّن  منه.  الوقاية  وطرق  املرض  وأسباب  أنواع  عن 

الّنقاش واألسئلة والتلّهف للمعرفة كانت الفتة وملموسة.
وللّسنة الّثالثة على الّتوالي، شاركت املدرسة بحملة «اطرق الباب» اّلتي 

 U O U F H « s  ÷U ÒO  l³ ½ W ÒO HI Ý_« ”U O ≈ —U  W Ý—b
انطلقت األسبوع املنصرم؛ وتأتي هذه اخلطوة لتتماشى مع رؤية املدرسة 

بالتطوّع قيمه عليا.
وقد التقى الطّالب، يوم األربعاء (9/10) مع شربل بّلوطني، اّلذي قدم 
لهم محاضرة عن الرفق باحليوان وكيفّية التعامل مع احليوانات. ُيذكر أّن 
بّلوطني متطوّع بجمعّية אננימוס واّلتي تهتم بالرّفق باحليوان وتعمل 
عاّمًة. الّناس  بني  املجال  بهذا  الوعي  نشر  على  البالد  أنحاء  كّل  في 
أّما طالب احلادي عشر فقد التقوا مع الّناشط السياسي واحملامي نضال 
عثمان (من مؤّسسة «مساواة») ملناسبة ذكرى األّول من تشرين األّول/

أكتوبر. وتعرّض اللقاء حلقوق اإلنسان بشكل عام وحلقوق العرب بالبالد 

بشكل خاص، وعالقتها بأحداث أكتوبر 2000. هذا ولم يبخل الطّالب 
باملشاركة بالّنقاش، فوّجهوا إلى احملامي عثمان عدًدا كبيرًا من األسئلة  

والتخّبطات، وطالبوه بلقاء آخر.

v×{_« bOŽË rÒKF*« ÂuOÐ ‰UH²Šô«

«قم للمعّلم ووّفه الّتبجيال.. كاد املعّلم أن يكون رسوال»؛ بهذه املقولة 
استهّلت الطالبة تهاني خليل كلمتها اّلتي وّجهتها ملعلميها ومعّلماتها 
مبناسبة «يوم املعّلم» اّلذي أعلنت عنه بلدية حيفا، واّلذي وافق يوم الّثالثاء 
(8/10). وفي كلمتها أثنت على دور املعّلم وعطائه اّلذي ال ينضب. 
وتلتها الّطالبة سمارة أبو فضالي اّلتي قّدمت أسمى آيات الّتقدير والعرفان 
جلميع املعّلمني على الّدعم والّتفاني، مقرّة بدورهم الهام في حياة الطالب. 
وخالل اليوم عينه قامت إدارة املدرسة بتكرمي املعّلمني من خالل تقدمي 
من  الطالب  قام  كاملة،  حّصة  وتكريس  األولى،  الفرصة  خالل  كعكة 

خاللها بكتابة رسائل شكر شخصّية موّجهة للمعّلمني واملعّلمات. 
قّدم  «شواطينا»،  مبطعم  فاخرة  عشاء  بوجبة  اليوم  هذا  اختتم  وقد 
للمعّلمات  الورود  سّني،  أبو  سمعان  املرّبي  املدرسة  مدير  سياقه،  في 
بالعمل  وتفانيهم  عطائهم  على  خاص   بشكل  وشكرهم  واملعلمني، 

وعلى كّل ما يبذلونه من مجهود إلجناح املسيرة الّتعليمّية. 
 - املنصرم  اجلمعة  يوم  املدرسة  استضافت  األضحى،  عيد  حلول  ومع 
وكعهدها في كّل عام - الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، اّلذي شرح للّطّالب 
عن العيد وطياته وجوهره والقيم اّلتي تخّصه، وعن مناسك احلج واملغزى 

من وراء تقدمي األضاحي بأسلوب سلس وشائق. 
وكالعادة أبدى الّطالب الكثير من االهتمام والتساؤالت، وشاركوا الشيخ 

بها، وهو بدوره لم يتواَن عن اإلجابة والشرح والتفسير.
مجلس  لرئاسة  االنتخابات  حملة  باملدرسة  أقيمت  عينه،  اليوم  وفي 
الطالب وأعضائه حيث فازت الّطالبة موران أبو نعاج من الصف العاشر 
(ب) برئاسة املجلس. وقد تنافس على هذا املنصب كّل من الطالب: 
عزّات بدير (احلادي عشر (ب))، عبد الله فايز (العاشر (أ))، وموران أبو 

نعاج (العاشر (ب)).
ّية  االنتخاب بالدعايات  متّيزت  االنتخابات  يوم  سبقت  اّلتي  األّيام  إّن 
في  حّقهم  ممارسة  على  الّطالب  الجتذاب  املختلفة  امللصقات  وتعليق 
التصويت. حيث جتّول املرشحون في الصفوف املختلفة عارضني برامجهم 

ومشاريعهم للسنة الدراسّية احلالية. 
فازت  واّلتي  اجلديد)،  املجلس  (رئيسة  نعاج  أبو  موران  صرّحت  وقد 
بأغلبّية األصوات، أّن في جعبتها العديد من األفكار واملشاريع التي 

ستعمل على تنفيذها.
هذا وهّنأ مدير املدرسة الطالبة الفائزة، ومتّنى لها الّنجاح، وحّثها على 

العمل املثابر والدؤوب ملا فيه مصلحة جميع طّالب املدرسة. 
وعّقب مدير املدرسة، املرّبي سمعان أبو سّني عن هذه الفّعالّيات، بقوله: 
«هذه احملاضرات والفّعاليات هي غيض من فيض من الفّعالّيات الال-

منهجّية اّلتي تقّدمها وستقّدمها املدرسة خالل هذه الّسنة لطّالبها. نحن 
ّية كبيرة جتاه طّالبنا، وعلينا أن نسعى  نؤمن بأّن على عاتقنا تقع مسؤول
الّصحيح». بالّشكل  وتأهيلهم  أمامهم،  املختلفة  األبواب  لفتح  دائًما 
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أقّلت طائرة الّسالم، طّالب مدرسة «مار يوحّنا اإلجنيلّي»، وطافت بهم 
خالل  من  استطاعوا  حيث  العالم،  حول  وتعليمّية  سياحّية  جولة  في 
هذه اجلولة التعرّف على العادات واملأكوالت الّشعبّية املوروثة لكّل بلد.

هذا، وكانت قد حّطت الّطائرة املذكورة في ساحتي املدرسة، حيث استطاع 
املأكوالت  أصناف  شّتى  عرض  العمرّية  الطبقة  ذات  من  صّفني  كّل 
اختار  قد  وكان  البازارات،  خالل  من  متعّددة  ببلدان  اخلاّصة  الّشعبّية 

البلد ومأكوالته طّالب الصفوف املعنّيون.
وجاءت فكرة البازارات، كافتتاحّية للّسنة الدراسّية، فيها يتم تفعيل 
الطالب، من خالل عمل جماعّي مشترك، إضافة إلى تطوير قيادات 
ّية، يشرف عليها  خادمة تعمل على حتّمل وتبّني أفكار ومشاريع طّالب
مع  الّطالب  وينفّذها  األهالي،  ويدعمها  يساندها  املدرسة،  معّلمو 

تخطيط مسّبق منّظم. 
املتمّيزة  العالقة  أواصر  تعزيز  إلى  البازارات  هدفت  قد  وكانت  هذا، 
املتنوّعة  األصناف  وجّهزوا  حضروا  اّلذين  جهة،  من  واألهل  الطالب  بني 
بأعضاء  املتمّثلة  املدرسة  وبني  رمزّية،  مببالغ  بيعها  ّمت  املأكوالت،  من 
األستاذ  املدرسة  مدير  رأسها  وعلى  املدرسة،  وإدارة  التدريسّية  الهيئة 
عزيز دعيم، اّلذي يرى مبشروع البازارات مبادرة تربوّية هاّمة، إذ  يشترك 
فيها جميع األطراف وكّل في دوره، من طاقم الّتخطيط املدرسّي ومرّكز 
ويقوم  واإلرشاد،  بالّتوجيه  الّتربوي  الّطاقم  فيقوم  االجتماعّية؛  الّتربية 
األهالي والّطلبة بالّتعاون لتحضير املأكوالت على أنواعها في البيت 
وتقدميها للمدرسة، والطلبة مع املرّبي/ة يقومون بالّتخطيط للمشروع من 
بدايته حتى إمتامه والعمل كفريق واحد وتوزيع املهام املتنوّعة من أجل 
ويضفي  اخليرّية،   – االقتصادّية   – الّصحّية   – الّتربوّية  املبادرة  إجناح 
هذا العمل، وهذا الّتغيير، جوًا من الّتنويع والّترفيه على اإلطار اليومّي 

للمدرسة، ويعود بالفائدة على املدرسة وطّالبها.  
ومن اجلدير ذكره، أّنه ّمت على مدار أسبوعني: نهاية شهر أيلول وبداية 
تشرين األّول، عرض بازارات ألطباق وأطعمة متنوّعة ملجتمعات مختلفة 
من دول العالم، وذلك بغية التنوّع والتعرّف على مجتمعات متنوّعة، 
لينكشف الطالب على عوالم ومجتمعات مختلفة، حاملني من خالل 
مفهومهم البسيط منهجّية ثقافة الّسالم، املتمّثلة بعناصرها الّستة، 

وعلى رأسها القيادة اخلادمة. 
مبلغ 7505  هذه البازارات مجتمعًة  املدرسة جرّاء  حصدت  قد  وكانت 
شواقل، حيث سيتم حوسبة ما تبقى من صفوف، إمياًنا بأّن العملّية 
التعليمّية حتتاج إلى وسائل إيضاح متنوّعة تكنولوجّية، لكي تثري 

احلصص وتكون تفعيلّية، يشارك بها الّطالب املشاركة الكبرى.
©dOB� ¡«b�®
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Òwz«b²Ðô« »ö ÒD�« fK−* W�Oz— »U�²½«

كما في كّل عام، أقامت مدرسة راهبات الكرمليت، 
الختيار  حافًال،  ا  ـً ّي انتخاب يوًما  األخير،  اجلُمعة  يوم 
اشترك  وقد  ّية.  االبتدائ للمرحلة  املجلس  رئيس/ة 
ّية جميع الّطالب من الّصف الرابع  بالعملّية االنتخاب
داخلّية  انتخابات  إجراء  ّمت  أن  بعد  الّسادس،  حّتى 
صفّية الختيار مرشّح/ة للعضوّية وآخر للرئاسة، وفًقا 

حلاصد العدد األكبر من األصوات.
ّمت  الصفوف،  مرّبي  قبل  من  النتائج  فرز  وبعد 
الّصفوف  من  للرئاسة  املرّشحني  أسماء  عن  اإلعالن 
(اخلامس  دميرجيان  يڤا  وهم:  والّسادسة،  اخلامسة 
(أ))، كارمل حسن حّنا (اخلامس (ب))، جورج جمال 

(الّسادس (أ))، وجورج دالل (الّسادس (ب)).
وقد أعطيت الفرصة جلميع املرّشحني بعرض الدعاية 
 ،(10/10) اخلميس  يوم  بهم،  اخلاّصة  ّية  االنتخاب
ا هو وداعميه،  ـً زًا وخاّص بحيث خلق كّل منهم جوًا ممّي

كمحاولة لتجميع العدد األكبر من املؤّيدين.
وفي صبيحة يوم االنتخابات عرض كّل مرّشح ُخّطة 
كمحاولة  املنتخبني  جمهور  أمام  به  اخلاّصة  العمل 
أخيرة للتأثير وزيادة عدد املؤيدين وحصد املزيد من 
ومبدعة  عملّية  اخلطط  جميع  كانت  وقد  األصوات. 
وتدّل على جدّية املرّشحني وجهودهم املبذولة، إلى أن 

åX O K d J «ò W Ý—b  w  WŽ Òu M  W ÒO−N M ≠ô  U O U ÒF

بأصواتهم؛  الّطّالب  جميع  وأدلى  احلسم  ساعة  أتت 
ّية وفرز األصوات  وقد أشرفت على العملّية االنتخاب

ية ومرّكزة الفّعالّيات االجتماعّية هند خوري. املرّب
وجاءت نتائج الّتصويت على الّنحو الّتالي: الّطالبة 
يڤا دميرجيان (48 صوًتا)، جورج دالل (41 صوًتا)، 
تاله الّطالب جورج جمال، ومن ثّم تلته كارمل. وبذلك 
من  عدد  أكبر  على  احلاصلة  دميرجيان  يڤا  تكون 
األصوات، قد نالت لقب رئيسة مجلس الطلبة للعام 

الدراسّي 2014-2013.

¡U×�_« ”Ëƒ— vKŽ ÃUð W Ò×B�«

الكرمليت،  ّية  ابتدائ ته  َنّ َب َت الذي  الّشعار  هو  هذا 
يوم  وذلك  الّثالثة،  حّتى  األولى  الّصفوف  سيما  ال 

األربعاء الّتاسع من تشرين األول اجلاري.
مريانا  األخت  االبتدائية  املدرسة  مديرة  دمجت  وقد 
ية  شاعر، بالّتعاون مع معّلمات الّتربية البدنّية، املرّب
الّصحة  يوم  عيسى،  وفاء  ية  واملرّب عّباسي  خولة 
على  الّطالب  يحصل  كي  َعْمًدا،  الرياضي  باليوم 
أقصى درجة من الفائدة واملعرفة، في جّو يجمع بني 

املرح والّتعليم.
العديد  هناك  كانت  الرِّياضي  البرنامج  سياق  وفي 
تشغيل  إلى  هدفت  اّلتي  الرياضّية  احملّطات  من 

الّطاقات البدنّية والذهنّية في آٍن واحد؛ مثل: حمل 
مقعد،  فوق  بتوازن  واملشي  القفز  بالكف،  الكرة 
الزّحف داخل نفق، الّتصويب إلى املرمى، إدخال عجل 
مطاطّي داخل قضيب خشبّي، وغيرها من احملّطات 
إلى  ا،  ـً جماعّي وعمًال  ًيا  عال تركيزًا  تتطّلب  اّلتي 

جانب املهارة اجلسدّية.
هنالك  فكانت  الّصحي،  البرناَمج  إطار  في  أّما 

محاضرات مبّسطة وَسِلَسة، اُلقيت من ِقبل مرّبيات 
الصفوف، على مسامع الّصغار ووزّعت أوراق عمل 
بخصوص الهرم الغذائّي، الّتغذية الّسليمة وكيفّية 
ورشات  عن  َفْضًال  صحيح،   بشكل  احلقائب  حمل 
ّمتَّ  نفسه،  الهدف  تدعم  فنّية   – إبداعّية  عمل 
الّتشكيلّية  الفنون  معّلمة  إشراف  حتت  إجنازها، 
سيسيليا هاشول، داخل غرف الصفوف. كما تناول 

الّطالب سوّية وجبة اإلفطار الّصحّية.
وفي ختام هذا اليوم َمتّ توزيع ملصقات للّطالب ُكتب 
عليها: «الّصحة تاج على رؤوس األصّحاء»  و«درهم 

وقاية خير من قنطار عالج».
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على   (11/10/2013) األخير  اجلُمعة  يوم  جرت 
ملعب املرَكز اجلماهيرّي - وادي الّنسناس، مباراة بني 
فريقي الشبيبة املرَكز اجلماهيرّي «األخوّة» - حيفا، 
وفريق «مكابي حيفا».. وهذه هي املباراة األولى اّلتي 
ينافس فيها «مكابي حيفا» فريق «األخوّة»، ولكّن 
فقد  بالفشل!!  باَءت  الفريق  على  بالتغّلب  أحالمه 
فاجأ فريق «األخوّة» ومتّيز خالل املباراة وتغّلب على 
أّن  ُيذكر  بالّنتيجة (4-6).  حيفا»  فريق «مكابي 
املدرّب  هو  للّشبيبة  حيفا»  «مكابي  فريق  مدرّب 
چوستاڤو بوكولي (كابنت «مكابي حيفا») للكبار.

خردون،  يوسف  «األخوّة»،  فريق  مدرّب  امتاز  وقد 
في الطريقة وأسلوب الّلعب واخلّطة اّلتي اّتبعها مع 

فريقه خالل املباراة. 
الّنهاية  «في  قال:  خردون،  املدرّب  مع  حديث  وفي 
بالفوز،  واإلميان  بالّنفس  الّثقة  الفريق  لدى  كانت  إن 
مع اّتباع أسلوب لعب مدروس، جرّاء خّطة تدريبّية 

سليمة، ميكن الفوز على أقوى الفرق».

 100%
pLOŽ WM³ł

 ÷u� qz«Ë

األخير،  األحد  مساء  ضخمة،  مسيرة  انطلقت 
إلى  بادر  وقد  املبارك،  األضحى  عيد  مبناسبة 
هذه املسيرة جلنة وناشطات حي وادي الّنسناس، 
وبالتعاون مع مساجد حيفا وسرّية كشاف مدرسة 
حيفا  وجمعّية  والفنون  البديل  للّتعليم  «حوار» 
من  وعدد  دين،  رجال  مبشاركة  وذلك  اإلسالمّية، 

°°åUH O Š w ÐU J ò o ¹d  Âe N ¹ å…u š_«ò o ¹d

ولكل  حيفا،  أهل  إلى  الفوز  هذا  «أهدي  وأضاف: 
محّبي الرياضة وخصوًصا كرة القدم، وأمتّنى أّن يكون 
الفوز في هذه املباراة داعًما ومشّجًعا لالعبني ويؤّكد 
استطعنا  لقد  اإلرادة.  أمام  مستحيل  ال  أّن  لهم 
تدريب  بعد  حيفا»  «مكابي  فريق  على  التغّلب 
مكّثف وخّطة مدروسة تدرّبنا عليها مّدة عام، وها 

نحن اليوم نحصد ثمار ذلك».
الفوز  هذا  مجّدًدا  «أهدي  بالقول:  خردون  واستطرد 
إلى املرَكز اجلماهيرّي «األخوّة» بإدارة سعادة شحادة، 
الدائم،  الدعم  يقّدمان  اّللذان  خاليلة،  عادل  واملدرّب 
وجميع اللوازم واالحتياجات. كما أشكر طاقم مرَكز 
حصري  وبالل  سليمان  علي  منهم:  أذكر  «األخوّة»، 
بذل  َمن  وكّل  الالعبني  وجميع  العال،  أبو  وعوني 

ويبذل جهًدا في دعم ومساعدة الفريق».
وفي رّد على سؤالنا حول الفوز القادم، قال يوسف 
خردون (مازًحا): سأدعو فريق «مانشستر يونايتد» 

اإلنچليزي للمنافسة، وعندها سنرى..!!
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الّشخصّيات االجتماعّية والسياسّية.
وقرعت الطبول ورُفعت األعالم خالل املسيرة التي 
بهذه  املشاركني  وسعادة  فرحة  مدى  عن  عّبرت 
املناسبة.. وقد سارت املسيرة عبر شارع «شبتاي 
إلى  وصوًال  فاخلوري  اجلبل  بشارع  مرورًا  ليڤي»، 

وادي الّنسناس. 
هذا وألقيت بعض الكلمات بهذه املناسبة.
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أبرزت التحركات والنشاطات 
احلالية  االنتخابات  خالل 
للمجلس البلدي في حيفا 
تستحق  متعددة  ظواهر 
حيث  وقفة،  من  أكثر 
العربي  املجتمع  هذا  أن 
ًا  ّي كل يختلف  احليفاوي، 
العربية  املجتمعات  عن 

في قرانا ومدننا العربية، فهو مجتمع لم يقع في فخ العائلية 
الشارع  على  تسيطر  التي  هي  السياسية  واألحزاب  والطائفية، 
والطائفية  للعائلية  هنا  مكان  وال  املدينة،  هذه  في  العربي 
البغيضة. ولكن، هذه االنتخابات أفرزت حالة من امليوعة والتردد 
غير املبررين لدى القيادات العربية، حالة من التمزق واالنقسام 

في الشارع العربي، حالة من غياب املوقف الواضح، الصريح. 
الشارع  في  حزب  أي  احلزب،  حتّول  هو  اليوم،  يقلقني  ما  وأكثر 
مع  نقاشاتي  فخالل  ديانة.  شبه  إلى  عقيدة،  شبه  إلى  العربي، 
شبان وشابات من عرب حيفا حول مواقف القيادات العربية في 
األحزاب الفاعلة في الشارع العربي، كان من الصعوبة جدًا مقارعة 
هؤالء احلجة باحلجة، أن تثبت وجهة نظرك بالبراهني واألدلة، أمام 
تعّنت هؤالء وإميانهم األعمى بحزبهم، حتى لو أخطأ احلزب، حتى 
بعرض  اجلماهير  إرادة  ضرب  لو  حتى  مبادئه،  عن  انحرف  لو 
احلائط، ال ميكن لهؤالء إال أن يدعموا حزبهم، ألنهم وُلدوا هكذا، 

ألن أياديهم سُتصاب بالشلل إذا انتخبوا قائمة أخرى. 
وهنا أريد أن أسأل سؤاالً: إذا انحرفت القيادة عن املبادىء التي 
أم  احلزب،  ذات  هو  احلزب  يبقى  فهل  احلزب،  هذا  عليها  نشأ 
يصبح حزبًا آخر، غير احلزب الذي دعمناه وسرنا على خطاه؟! هل 
نحن نؤمن بفكرة أم باالسم أو احلرف للقائمة؟! أنا ال أفهم كيف 
ميكن أن مننع انحراف قادة حزب ما عن مبادىء احلزب إذا لم نقف 
ونعارض هذا االنحراف، حتى ُيدرك ذلك القائد أنه أخطأ وعليه أن 
يتراجع عن خطوته تلك. أما أن ُنصّفق للقائد حتى حني يخطىء، 
وندعمه وجنّند الناس لتنتخبه، فنحن نقول له، استمر في اخلطأ، 
استمر في خيانة مبادىء احلزب، وال نكتفي بذلك بل نشارك في 

خيانة احلزب من خالل دعمنا النحرافه.  
في  ممثلة  القيادات  هذه  سنوات،  الساحة  عن  تغيب  قيادات 
املجلس البلدي، ال أحد يسأل، ال أحد يبرر أو يحلل سبب هذا 
الغياب، واألمور تسير على أحسن حال، وكله متام وعال العال. ال 
بل يتم النشر عن هذا الّشخص أنه عضو البلدية العربي األكثر 
أن  تعتقدون  هل  العربية،  للجماهير  استهبال  هو  هل  نشاطاً، 

الناس أصبحوا ال يجيدون فهم املقروء؟! 
فترة  وفي  حيفا،  في  العربية  لألحياء  مبرر  غير  إهمال  هنالك 
أن  كلمته،  يقول  أن  العربي  للناخب  يتسنى  حني  االنتخابات، 
يصحح اخلطأ واإلجحاف بحقه من خالل صندوق االقتراع، املواطن 
العربي يجلس في بيته عاجزًا ومهمشًا نفسه، وبالتالي يهمش 
مجتمعه عندما ال يساهم في القرار من سيرأس بلدية حيفا، من 

هو األفضل بالنسبة له.   
ورغم  بيضاء،  ورقة  لوضع  ودعوات  للمقاطعة،  دعوات  وهنالك 
ما  األفكار  هذه  طرح  مجرد  أن  إال  األشخاص،  هؤالء  مع  نقاشي 
هي إال تعبير عن خيبة األمل واالحتجاج على الوضع القائم. أما 
قادة األحزاب فمستمرون في التخفيف من أهمية هذا وذاك، وال 
يحاولون فهم ما يجري من حولهم، فهم على صواب واآلخرين ال 

يوجد لديهم بعد نظر، ال يجيدون اللعبة السياسة. 
إزاء قلقي على الوضع القائم عشّية االنتخابات، وإزاء قلقي من 
ال  أن  العربي  الناخب  أدعو  العربي،  الشارع  في  التشرذم  حالة 
رضاك  وعدم  االنتقاد  توجيه  رغم  باالنتخاب،  حقه  عن  يتنازل 
التام، عليك أن ال تترك الساحة لآلخرين، هنالك من يفرح عندما 
وملجتمعك  لك  يريد  ال  الشخص  وهذا  االنتخاب،  حق  متارس  ال 
أن  بعد  حقك  استخدم  استخدام،  خير  احلق  هذا  استخدم  اخلير. 
ًا من هو األجدر لنيل ثقتك، ما هو املستقبل األفضل  ّي تفّكر مل

ملدينة حيفا، من هو األجدر لتولي رئاسة بلدية حيفا. 

 d O ÐU ³ J «
°UH O Š XM Ð

…œu� b�� w�U;«

االنتخابات على األبواب.
هاّمة  وفرصة  مناسبة  هذه 
والّتفكير  الّنفس  حملاسبة 
للّتمثيل  األمثل  باخليار 
مطالب  ولوضع  البلدّي؛ 
حيفا  في  العربّي  املجتمع 
أعضاء  أعمال   جدول  على 

البلدّية. 
الكبابير  حلّي  كابن 
أملس  والعريق،  الغالي 
بني  شديدة  استقطاب  حالة 
نعم،  ّية..  العرب حيفا  أحياء 
فالّتواصل شبه معدوم ما بني 
أحياء  وباقي  الكبابير  حّي 
ّية. وهذا الّتواصل  حيفا العرب

هام جًدا لهدف احلفاظ على وحدة الّصف ما بني األحياء، ويجب 
ا رئيسًيا لكّل  أن يكون في سّلم األولوّيات لدى األحزاب، ومطلًب
مواطن حريص على تطوير الُهوّية اجلماعّية ألهالي حيفا العرب. 
األحزاب  على  أّن  الّشارع،  في  الرئيسّية  الّساعة  مطالب  من 
ّية العمل اجلاد من أجل بناء قاعدة ثقافّية اجتماعّية، توّطد  العرب

ّية.  العالقات ما بني أحياء حيفا العرب
إّن الّشارع احليفاوّي متعّطش ملثل هذا املشروع الثقافّي االجتماعّي  
الهاّم، وعلى األحزاب الّتفكير اجلاّد في وضع برناَمج عمل مشترك 
ّية في حيفا. ويجب  لبناء الّتواصل الفعلّي ما بني األحياء العرب
احلقيقّي  فالعمل  وذاكرتهم.  الّناس  عقول  احترام  األحزاب  على 

واألساس واجلاد هو العمل بني الناس، واإلصغاء إلى همومهم..
سئمنا وعوًدا وسئمنا عهوًدا.. مطلبنا هو بناء نسيج مجتمعّي 
تناسب  واجتماعّية  ثقافّية  وفّعالّيات  أعمال  خالل  من  متني، 
كنواٍد  احليفاوّي..  مجتمعنا  واحتياجات  مطالب  مع  وتتماشى 
لكرة  فرق  حيفا،  أحياء  جميع  من  املسّنني  حتتضن  للمسّنني 
القدم، نواٍد ثقافّية، فّعالّيات مشتركة في جميع األحياء، هدفها 
احلفاظ على وحدة االنتماء، والتي من خاللها نستطيع أن نبني 

مجتمًعا موّحًدا واعًيا. 
أحياء  من  عّدة  وشابات  لشباب  املتواضعة  معرفتي  خالل  ومن 
جميع  في  ومختلفة  مهولة  طاقات  وجدت  حيفا،  في  مختلفة 
األحياء. فلو عملنا على توحيد الّصفوف ودمج هذه الّطاقات، 

فسنغّير وجه البلد نحو األفضل.
ّية وحمايتها  جناح هذا املشروع الهام هو ضمان حلفظ الهوّية العرب
من تشويه هوّية األجيال القادمة. الّشارع احليفاوّي يعاني من فراغ 
كبير في مجاالت عّدة، واملطلب هو تعبئة هذا الفراغ من خالل 
البلدّية  من  الضرورّية  امليزانّيات  على  للحصول  البلدّي،  العمل 
خلدمة املجتمع احليفاوّي، وتعزيز العالقات الطّيبة بني أبناء هذا 
على   - الّشديد  لألسف   - تقتصر  القائمة   فالعالقات  البلد. 
عالقات فردّية وعالقات قرابة عائلّية، حيث الّتواصل شبه معدوم 

ما بني الكبابير وباقي األحياء..
بتواصل  تتمّثل  واّلتي  اليوم،  الّسائدة  احلالة  جتاهل  ميكن  فال 
ّية، فمثًال  شبه معدوم ما بَني الكبابير وباقي أحياء حيفا العرب
ّية الكثير عن الكبابير  ال يعلم العديد من أبناء األحياء العرب
أو عن اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية فيها، إّال معلومات بسيطة 
وسطحّية؛ أِضف إلى ذلك عدم الّتواصل الكافي بني جلان األحياء 

عاّمة، وحّي الكبابير خاّصًة.
نأمل أن يسعى أعضاء البلدّية اجلدد للّنضال حتقيق هذه املطالب، 
حتقيق العيش الكرمي قبل احلديث عن الّتعايش، وإن لم يفعلوا 

ّية. ذلك علينا نحن الّشباب أن نبادر ونتحّمل نحن املسؤول
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تولعني
تولعني حيفا

نافذًة
ّرا تفتُق عودتي ِس

  
ّمُم َي َصوَْب الَبحِر ُت

َيّمم  ُت البحِر  ِجَهَة 
وجَهها

كرمًال ُيرّبي
َجزَْر احلنِني َمّدا

  
َيجيء وََجُع املخاِض ِل

َطْلًقا
يجري ماؤُُه

َيْصَعُد َسرْوَُه ِشْعرا
  
َحيفا!!

كأُس اإلله
ُر َدًما َيكُب

يروي
را «َشَجَر ليٍل» تخمَّ

هزّي
بجذِع داليٍة
ٌر َيْصُح َدْي

ُيراوُِد َخْضرها
ا ـً ّب ..ُح
  
حيفا!!
عذراُء

في ليِل الّذئاِب ِبْئري
ارَةَ» تركُب «الّسّي

َسْفرًا
ريِق َل ِضفاَف الطَّ فصَّ

رّا... بحرًا وبَ
  
تعالي

وَْجِه «ذئِب»  في  نكبُر 
الَغْدِر
عصا

َتشقُّ َسْبعاُه العجاف
جوًعا وُكْفرا

  

ُميَْنى زيتوِنِك
وُيْسراُه

رى متَْلَملت في الثَّ
رى  الثَّ في  متلملت 

املَْقهور
جذرا...
  

ريُق  الطَّ هو  أنا 
مدينتي!!
مساميري

نزعت صدَأ الغياب
هجرا...
  
اليوَم

مي» أكملُت لِك «ُسلَّ
«قميًصا»

َتْصُح  ِتِه  َشَمْم إن 
«َعوْدةٌ»

ال تزال ِبْكرا...
  
ِه أْلقي ِب

خوِل على وَْجِه الدُّ
باًبا

تأتي «َشْمٌس»
ويأت «قمرٌ»

ا وأََحَد عَشَر كوكًب
ا أَحَد َعَشَر كوكًب
ا أَحَد َعَشَر كوكًب

  

الّثقافي  الّلقاء  في  (ُألقيت 
اّلذي أقامه الفنان عبد عابدي 
ا  ـً ّي فن عرًسا  مرسمه،  في 
ترميم  إعادة  ملشروع  دعًما 
احليفاوّي) اخلّياط»  «بستان 
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والّنشر، ومكتبة «كل شيء» احليفاوّية لصاحبها صالح عّباسي، 
كتاب قّيم بُعنوان: «ليلى خالد.. أيقونة التحرّر الفلسطينّي»، 

للمؤّلفة سارة إرفنچ، ومن ترجمة: عبلة عودة.
بتفاصيل  ليلى  تسردها  ذاتّية  سيرة  عن  عبارة  الكتاب 
عاشها  خصبة،  زمنّية  حقبة  على  شاهًدا  لتبقى  مؤّثرة، 
احلديث. الفلسطينّي  الّتاريخ  من  جزًءا  شّكلوا  ونساء،  رجال 

وعلى الغالف اخلارجي من الكتاب، جاء: 
«تعيد سارة إرفنچ، في كتابها «ليلى خالد.. أيقونة التحرّر 
الفلسطينّية  للفتاة  األيقونّية  الصورة  اكتشاف  الفلسطينّي»، 
متحاشيًة  بندقّيتها  على  تستند  وهي  بالكوفّية،  املّتشحة 
الّنظر إلى املصوّرين، وهي الّصورة اّلتي سادت وسائل اإلعالم 
جريئة  عملّية  وزميلتها  خالد  ليلى  نّفذت  أن  بعد  ّية  العرب
خلطف الطائرات عام 1969 حتت قيادة اجلبهة الّشعبّية لتحرير 
فلسطني، بهدف لفت األنظار إلى عدالة القضّية الفلسطينّية 
من  بعدد  الرهائن  الرّكاب  مقايضة  ثّم  ومن  األولى،  بالدرجة 
الّسجون  في  محتجزين  كانوا  اّلذين  الفلسطينّيني  األسرى 

اإلسرائيلّية في ذلك الوقت.
«لقد حدثت أمور كثيرة في مسيرة الّنضال الفلسطينّي منذ 
ذلك اليوم حّتى اآلن، ومرّت اجلبهة الّشعبّية، اّلتي ما زالت ليلى 
خالد تنتمي إليها، بالكثير من الّصعوبات اّلتي ترصدها سارة 
إرفنچ معتمدًة على مقابالت شخصّية أجرتها مع ليلى خالد 
في عّمان حيث تقيم، باإلضافة إلى مقابالت أخرى مع عدد 
منتقديها  بعض  آراء  إلى  الرجوع  تغفل  أن  دون  أصدقاءها  من 
كذلك. وبحثت في أسباب تراجع دور اليسار الفلسطينّي وبروز 
حركات اإلسالم السياسّي ممّثًال بحركة «حماس»، كما عرضت 
من  الفلسطينّي  اليسار  وموقف  الفلسطينّية  الّسلطة  لدور 
أوسلو ودورها في كبح الكفاح املسّلح واالنتقال إلى  اّتفاقات 

الّنضال السياسّي.
«حترص الكاتبة، في الفصول األخيرة من الكتاب، على حتليل 
جتربة ليلى خالد في العمل الّثورّي من خالل اخلطاب النسوّي 
ّية املهّمة في تغيير موقف  اّلذي يؤّكد على دور الرموز النسائ
ّية في كاّفة املجاالت، وخاّصة ضمن  املجتمع من املشاركة الّنسائ
ّياتها؛  أدب في  اخلطاب  ذلك  تتبّنى  اّلتي  اليسارّية  احلركات 
من  بالكثير  املكتسبات  تراجع  أسباب  ليلى  مع  وتبحث 
القصص واملواقف اإلنسانّية في حياة ليلى خالد، بعيًدا عن 
الّتنظير السياسّي واملواقف الفكرّية، سردتها ليلى بتفاصيل 
رجال  عاشها  خصبة  زمنّية  حقبة  على  شاهًدا  لتبقى  مؤّثرة 

ونساء شّكلوا جزًءا من الّتاريخ الفلسطينّي احلديث.»
كتاب قّيم جًدا، وسيرة ذاتّية جديرة بالقراءة.

األخير  اجلمعة  يوم  الكرمل  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ية  (11/10/2013) يوًما رياضًيا بإشراف املرّبي مارون شحادة واملرّب
شائق  وعرض  رياضّية،  ومسابقات  محّطات  اليوم  تخّلل  سعد؛  مرلني 
للفّنان املبدع إيال هورن، املسّجل في كتاب «چنيس» لألرقام القّياسّية، 

لقدرته املمّيزة بالّسيطرة على الكرة.

 q d J « W Ý—b  w  w {U ¹— Âu ¹
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قبل  املرحلة  مؤّخرًا،  أقيمت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  األصيلة  ّية  العرب اخليول  سباقات  من  األخيرة 
البالد، جنوبي الغريفات (بالقرب من الزرازير)، وسط 
اخليول  سباق  ومتابعي  محّبي  من  كبير  حضور 

ّية األصيلة. العرب
ّية  وفي هذا الّسباق شارك عدد كبير من اخليول العرب
لهذه  الّسباقات  أّن  غريفات  موّفق  وأّكد  األصيلة، 
قوّي  بتنافس  متّيز  حيث  أفضلها،  من  كانت  السنة 
اجلوائز  من  الكبيرة  احملّفزات  عن  ناهيك  وشريف، 

اّلتي نالها الفائزون.
مالك  بشكار،  سمير  احليفاوّي  مع  حديث  وفي 
الّشوط  في  الفائز  األصيل  العربّي  اخليل  «مناتي» 
«مناتي»  فاجأ  لقد  قال:  الّسباق؛  من  الّسادس 
احلضور حيث استطاع التغّلب في الّشوط الّسادس 
على خيول عديدة شاركت في الّسباق. وأّكد بشكار 
أّن «مناتي» ابن الّسنوات الّثالث تدرّب مّدة أسبوعني 
فقط قبل مشاركته في الّسباق، ورغم ذلك استطاع 

الفوز وحصد املرتبة األولى.

 ¨WKO�_« W ÒOÐdF�« ‰uO�K� s�U Ò¦�«  UH¹dG�« ‚U³Ý w
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عثمان،  مروان  «مناتي»  اخليل  مدرّب  أّن  يذكر 
واخلّيال املشارك في الّسباق كان خالد سعدي.
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حّي  في  احلاج»  الرحمن  «عبد  مدرسة  نّظمت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

شعار  حتت  األضحى،  عيد  حلول  مبناسبة  ا  ـً خاّص احتفاًال  احلليصة، 
«حّتى نشارككم الفرحة، الهدف والعمل».

وتخّلل البرناَمج على عدد من الفقرات كمحاضرة قّيمة ألولياء األمور 

v × {_« b O F Ð qH²% åÃU(« s L Šd « b ³ Žò W Ý—b

العيد،  ومناسك  رموز  حول  معرض  زيارة  بكراوي،  بهاء  الّشيخ  قّدمها 
فقرات فنّية، أناشيد، وعروض قّدمها طالّب املدرسة، واختتم بسوق «خذ 
وأعِط». كما نّظم طاقم الهيئة الّتدريسّية مسيرة للكّشاف، انطلقت 

من ساحة جامع الّشيخ عبد الّله في حي احلليصة باّجتاه املدرسة.

  «d ³ ²  3 ¡UA½≈ v K Ž q L F «
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النامية  العلمية  «الكرمة»  مدرسة  تواصل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

إنشاء 3 مختبرات  على  تدأب  إذ  خدمًة لطّالبنا العرب،  عملها 
علمّية، حّتى نهاية شهر تشرين الّثاني املقبل.

وستخدم هذه املختبرات الّثالث (الكيمياء، األحياء، والفيزياء)، 
املشروع  شيكل،  ألف  و180  مليون  إلى  تكلفتها  تصل  واّلتي 
العلمّي اّلذي انطلق منذ عامني في املدرسة، بعد إمنائها كمدرسة 
الّطب  كفرعي:  وفريدة؛  نوعّية  تخّصصات  ذات  علمّية  ثانوّية 
مع  و«الهايتك» (بالّتعاون  الطبّي «رمبام»،  املرَكز  مع  (بالّتعاون 

شركة «إنِتل» التكنولوجّية).
ّية، ُترجمت  ومن اجلدير بالّذكر أّن هذين الفرعني القا أصداًء إيجاب
على أرض الواقع بعدد املتوّجهني للمدرسة رغبًة لاللتحاق ضمن 
الّطالب  أمام  الطريق  متّهد  املقترحة  الفروع  ألّن  وذلك  صفوفها؛ 
في  الّثانوية  بتخّصصاتهم  املتعّلقة  املواضيع  بدراسة  الراغبني 

املعاهد العليا، مستقبًال.

استضاف أصحاب مطعم «فراجنليكو»، عيسى 
وعالء أسعد، طوني مطر، وزوزو بّحوث، العبي وإدارة 
مكابي حيفا، مساء أمس اخلميس، في أمسّية 
واإلدارة. الالعبني  بني  العالقات  لتوطيد  خاّصة 

األمسّية  هذه  لعقد  املطعم  هذا  اختيار  ّمت  وقد 
الفرع  افتتاح  عن  الفريق  إدارة  علمت  أن  بعد 
اجلديد ملطعم «فراجنليكو» في جادة الكرمل (بن 
غوريون)، قبل نحو شهر، فاختارته لتمّيزه ولتقدميه 
األذواق. جميع  ترضي  خاّصة  بنكهات  وجبات 

هذا وقد جتمهر عدد كبير من األطفال ومشّجعي 
فريق مكابي حيفا لرؤية جنومهم املفّضلني عن قرب.

 ©ÂU ÒM� Íœu ÒL� ∫d|uB�®
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 ،(O Negative) الّدم فصائل  أندر  من  واحدة  عروقي  في  جتري 
ال بل إّنها األندر، على اإلطالق، عطاًء وأَنَفة؛ حيث إّن من شأنها أن 
تعطي أّي فصيلة دم من فصائل الّدم الّسبع األخرى، غير أّنها تأبى 
أن تأخذ إّال من فصيلتها هي، فحْسب؛ وهي حقيقة حتتمل أن تكون 

نعمة كما حتتمل أن تكون نقمة، أو ما بني هذه وتلك.
أقول قولي هذا، متسائًال حول وباحًثا في مسألة العالقة بني كينونتنا 
ِعّية – األخالقّية –  الفسيولوجّية – الّتشريحّية – اجلينّية، وتلك الّطْب
دم  هل  العالقة؟  كهذه  فعًال،  قائمة،  عالقة  هناك  فهل  الّسلوكّية؛ 
اإلنسان هو نفسه وطبعه وأخالقه كما في االعتقاد اليهودّي، علًما أّن 
ِعّية  ّية الّدم، أيًضا؟ أم أّن كينونتنا الّطْب من معاني الّنفس في العرب
تعليمّي محض،  الّسلوكّية هي نتاج فعل تربوّي –  األخالقّية –   –
األولى؟  والعشرين  اإلحدى  عمره  ّي  ِسِن فلك  في  مّنا  املرء  له  يتعرّض 
«الِعْبه   – وسّلم  عليه  الله  صّلى   – الله  رسول  قال  عبًثا  ليس  إذ 
سبًعا وأّدْبه سبًعا وصاحْبه سبًعا»، ليأتَي العلم احلديث في قّمة من 
من  الّثالثة  الّدورة  بلوغه  بعد  مّنا  اإلنسان  بأّن  ويجزم  اليوم،  قممه، 
عمره، باعتبار كّل سبع سنوات دورة، ال يعود قابًال لتقبّل أّي إرشاد 
تربوّي – تعليمّي قد يغّير في حقيقة طبعه وسلوكه وأخالقه. ونظّل 
عمر  من  األولى  الّسّت  الّسنوات  يعتبرون  ّممن  أكثر  متفائلني  بذلك 
من  طبًعا،  وأكثر،  شخصّيته؛  تكوين  في  مصيرّيًة  سنواٍت  اإلنسان 

املثل الّشعبّي القائل: «إللي طّبعه الّلنب ما بغّيره غير الكفن».
ا لتمّيز  ثّم هل ميكن أن يكون مجرّد ندرة فصيلة دم أو رواجها سبًب
أصحابها أو عادّيتهم؟ أم أّن مقّدمة حديثي هذا جاءت لتؤّدي وظيفتها 

الّتشويقّية فحْسب، ليت ِشعري!
لكّني أكاد أجزم – في رأيَي املتواضع، املبنّي على املشاهدة واالستنتاج 
ال على البحث العلمّي املبرَهن – أّن املسألة جمع حتمّي بني هذا وذاك، 
بني ما نحن عليه من تكوين فسيولوجّي – تشريحّي – جينّي، وما 
يتعرّض له هذا الّتكوين من بيئة تربوّية – تعليمّية؛ أّما مسألة حّظ 
مّتصف  سبحاَنه،  الله  صورة  على  إنسان  بناء  حتّقق  في  منهما  كّل 
مسألة   – الّساعة  حّتى   – فأراها  الّتنزيهّية،  ال  الّتشبيهّية  بصفاته 

حّظ؛ «وما ُيَلّقاها إّال ذو حّظ عظيم» (قرآن كرمي).
وما أدّق ترجمتها باملورِّثات، في هذا الّسياق –  فال أرى اجلينات – 
ًة فحْسب، بل تورّث هذين الّنوعني  ّي ًة أو روحان ّي تورّث صفاٍت جسمان
من الّصفات، حتًما؛ ليأتي دور البيئة الّتربوّية – الّتعليمّية بعدها، 
فإّما أن يتهّيأ للمرء ما سيساعده على إعالء صوت اخلير على صوت 
الّسؤال  ويظّل  اخلصمان.  سيتعادل  وإّما  ذلك،  ضّد  وإّما  فيه،  الّشّر 
األكبر عن ضرورة توافر الّتربة أو اخلامة الّتكوينّية لتلّقي هذا اإلرشاد 

الّتعليمّي   – الّتربوّي  الفعل  أّن  أّم  ذاك،  أو  الّتعليمّي   – الّتربوّي 
ميكن له أن يحّقق مراده حّتى في غياب مثل هذه الّتربة أو اخلامة، 
فعلها  تفعل  أن  ُميكن  الّسّيئة  الّتعليمّية   – الّتربوّية  البيئة  أّن  أم 
الزّرع  هذا  لنمّو  اخلصبة  الّتربة  فيه  تتوافر  لم  لو  حّتى  اإلنسان  في 
الفاسد؟ فنحن نعلم ّمما ُتتاح لنا معرفته من أسرار العلم، أّنه ال بّد 
أن يتوافر عامالن إلصابة اإلنسان، مثًال، باملرض العضال: االستعداد 
الفسيولوجّي – الّتشريحّي – اجلينّي والعامل اخلارجّي؛ إثر الّتعرّض 
تتأّثر  ال  مثًال،  العقرب،  أّن  فاعلموا  شابه.  ما  أو  ڤيروس  أو  لتلوّث 
باإلشعاع الّنووّي، ألبّتة؛ فاسألوا عقارب هيروشيما، فهل من برجهم 
يعلم؟  فمن  لرّمبا،  احلظوة؟  هذه  أصحاب  من  أيًضا،  مثلي،  العقرب، 
فهل هناك وجه شبه بني عوامل األمراض األخالقّية وعوامل األمراض 
 – الّتشريحّي   – الفسيولوجّي  االستعداد  توافر  ضرورة  اجلسمانّية؛ 
اجلينّي والعامل اخلارجّي، في آٍن مًعا؟ كم أحّب أن أجد اجلواب عن هذا 

الّسؤال، فدّلني يا قارئي عليه.
ّية، قد تتبّني  إّن ما دفعني إلى جميع هذه الّتساؤالت أعاله حالة ُجوّاِن

معاملها الحًقا، في ما سيْسُطره قلم اجلراح على صفحات الفجر.
وإّن ما اّدعيته وأّدعيه وسأّدعيه أو أتساءل فيه، سأظّل أقول إّنه ال 
َبق إليه، فما من مجال لذلك في  ميكنني وال ميكن ألحد أن يّدعي السَّ
مجال الّتفكير أو الّتعبير بعد؛ فبعد كّل هذه الّسنني من تداول اِحلَقب 
عنه  عّبر  أو  نفسه  األمر  في  فّكر  من  جند  سنظّل  واألقوام،  واألكوان 
ُمذ عرف اإلنسان البيان، وهو ما أتيّقن منه كّل مرّة من جديد، كّلما 
قّلبت صفحات هذا الكتاب أو ذاك، من ذلك الزّمان أو ذاك، ومن ذلك 
املكان أو ذاك، ولذلك اإلنسان أو ذاك. وإّمنا سيظّل في املشهد حالة 
من اخلصوصّية، إذ كّل يعّبر ِمبزاجه اخلاّص وأسلوبه اخلاّص وذوقه اخلاّص 
ر عنه واحًدا؛ وإّمنا سيظّل  ا، وإن كان املعَبّ ووجعه اخلاّص ولغته اخلاّصة جًدّ
في املشهد «حّق املعنى الّشريف الّلفظ الّشريف»، وإّمنا سيظّل في املشهد 
«فبّشر عباِد اّلذين يستمعون القوَل فيّتبعون أحسَنه» (قرآن كرمي).

ø«–U* ÆÆÏË«Ë UM Ôðu�

الغير  وصوت  ُبوصلة  الواَو  ألّن  ضاُد..  لنا  قامت  ملا  الواُو  لوال  ألّنه: 
ُمنقاُد.. ألّن الواَو يجمعنا وصوت الغير أفراُد.. ألّن الواَو ِمعطاء وصوت 
الغير صّياد.. ألّن الواَو وادينا وصوت الغير نسناُس.. ألّن الواَو حامينا 
وصوت الغير قوّاُس.. ألّن الواَو َثروتنا وصوت الغير إفالس.. ألّن الواَو 
أميُننا وصوت الغير َوسواس.. وصوت الغير َخّناس.. ألّن الواَو ُشعلتنا 
وصوت الغير ُظلمتنا.. ألّن الواَو قّصتنا وصوت الغير.. ألّن الواَو أْهلونا 

وصوت الغير...
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(وديع الّصافي: 1921/11/1 - )
عّلمَتنا كيف اجلبال تغّني للّسهول.. عّلمتنا كيف باملوّال حتبل هذه 
األرض البتول.. عّلمتنا كيف اخلريف يصير ميالد الفصول.. عّلمتنا 
كيف صوت احلّب يشفي نشوة القلب العليل.. عّلمتنا كيف دقُّ العود 
ُيحيي املقاتل والقتيل.. عّلمتنا في أغانيك احلياة، إباء وفداء ووفاء.. 
وديع! يا  وداًعا  فال  الغناء..  الّدنيا  عّلم  اّلذي  الّصوت  أّنك  عّلمتنا 

ÆÆdÞ«ušË —̈œ«u½ ¨n�«u�

معرًِبا عن تواضعه، قال لي أخ كرمي: أنا تراب يا أخي. فقلُت: لكّن 
الّتراب يبتلع كّل شيء.. فكم ضحكنا وضحك اجلميع..

معرًِبا عن تواضعه، قال لي أخ كرمي: أنا ال شيء يا أخي، أنا صفر. 
فقلُت ّمما أحفظ: لكن يا أخي.. هذا الّصفر اّلذي هو ال شيء إذا ما أِخذ 
ّية مع العّد إلى ما شئت من قيم، هو  وحَده، واّلذي يرفع املراتب احلساب

أعظم اختراع رياضّي على مّر العصور..

Ÿu³Ý√ Òq	Ë Ÿu³Ý_« WLJŠ

الّسياسة،  مفرداته:  من  اّلذي  واملمجوج،  املبتذل  الكالم  عن  بعيًدا 
ثمانية  فوز  إّن  وغيرها...  الّتحّكم،  الّسيطرة،  الّتوّغل،  الّنفوذ، 
األخيرة             عَشَر  األحَد  اجلائزة  مواسم  ظرف  في  إسرائيلّيني  علماء 
(2002 – 2013) بثماني جوائز نوبل في مجال العلوم، سّت منها 
في الكيمياء واثنتان في االقتصاد، أمر ال بّد أن يلفت نظرنا وَيْهِمز 
الفارابّي  أحفاَد   – نحن  ساكًنا،  فينا  ويحرّك  غيرتنا  ويثير  حّسنا 
يرُوني وابن الِبيطار، وغيرهم من الكبراء  وابن سينا وابن الهيثم والِب

الكبار.. أم أّن «القهوِة َعّنار»؟!
ِخذالِن  من  لسقوطها  وأسرَع  األمم،  على  أضرَّ  شيٌء  ليس  جاء:  وقد 
أبنائها للسانها، وإقبالهم على ألسنة أعدائها (أو ُقْل: أندادها أو 

أغيارها..).

أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!

ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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الفوتوچرافي  املصوّر  افتتح   ≠  åUHO�ò  q�«d*

احليفاوّي، حّمودي غّنام، يوم األحد من هذا األسبوع 
«فّتوش»  مطعم  في  ا  ـً ّي فن معرًضا   ،(13/10)
«اإلضاءة  بُعنوان  غوريون)،  (بن  الكرمل  جادة  في 
محاضرات  مشروع  ضمن  يأتي  واّلذي  العملّية»، 
وورشات إضاءة عملّية في عالم الّتصوير الفوتوچرافي، 
ّية  واّلذي يشمل شخصّيات من عالم األغاني العرب
وبهم  والبالد،  تونس  األردن،  مصر،  من:  البديلة 
يوضح ويشرح تقنّيات وفنون الّتصوير الفوتوچرافي. 

å‘u Ò² ò w  —u� ÷d F Ë ÆÆÂU ÒMſ Íœu ÒL Š

من  اخلامس  الثالثاء،  يوم  حّتى  املعرض  وسيستمر 
بعدها  لينتقل  القادم،  الّثاني/نوڤمبر  تشرين  شهر 
البالد. خارج  للمشاركة  ثّم  ومن  أخرى  بلدات  إلى 

الّثاني  ّي  الفّن التصويرّي  املعرض  هو  هذا  ويكون 
للمصوّر الفوتوچرافّي احليفاوّي حّمودي غّنام، خالل 
 XY معرض  في  مشاركته  إلى  باإلضافة  شهرين، 
Chromozon اّلذي أقامه الفّنان رأفت عمر في 
حّتى  سيستمر  واّلذي  حيفا،  في  البلدي  متحف 

شهر شباط 2014.
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نعيش هذا اليوم في آخر أّيام التشريف، وهي 
األّيام الثالثة التي تلي يوم الّنحر (األضحى) لقول 
الرّسول محّمد (ص): «يوم عرفة ويوم األضحى 
لّله». وذكر  وشرب  أكل  أّيام  الّتشريف،  وأّيام 

العيد  انتهى  قد  يكون  اليوم  هذا  وبانقضاء 
وانتهى موسم احلج معه، حيث وقف احلّجاج على 
جبل عرفات ثّم توّجهوا إلى املزدلفة ليرموا جمرة 
ملّا  الّسالم)  باسماعيل (عليه  ويقتدون  العقبة 
جاءه إبليس ليحرّضه على معصية والده حني 
ساقه للّذبح؛ فأخذ اسماعيل احلصى ورمى بها 
عمل  يقّلدون  والّناس  اليوم  ذلك  ومنذ  إبليس. 
القيامة..  يوم  إلى  احلال  وسيبقى  اسماعيل، 
(عليه  بإبراهيم  اقتداًء  األضاحي  ويذبحون 
يا  قال  اسماعيل:  ابنه  استشار  الذي  الّسالم) 
بني إّني أرى في املنام أّني أذبحك، فأنظر ماذا 
ترى؟ فكان جواب اسماعيل: يا أبتي افعل ما 

تؤخر، ستجدني إن شاء الّله من الّصاحلني.
وملّا عالج إبراهيم الّسكني لذبح ابنه اسماعيل 
ومعه  الّسالم)  (عليه  جبريل  املالك  الّله  انزل 
الكبش، ليكون فداًء السماعيل وإعالًنا لكرامة 
قرابني  وتقدميهم  األبناء  ذبح  ألّن  ذلك  اإلنسان؛ 
بهذا  الّله  ولكّن  اعتادوه؛  قد  أمرًا  كان  لآللهة 
العمل أراد أن يوصل رسالة للّناس مفادها أّنه 
األرواح،  قبض  له  يحّق  ووحده  خلق،  اّلذي  هو 
كان  ولو  يقتل،  أن  إنسان  أّي  حّق  من  وليس 

الفاعل يعتقد أّنه بعمله هذا يتقرّب إلى الّله.
بها  يتقرّب  قربة  األضاحي  مشروعّية  وجاءت 
اإلنسان إلى خالقه في يوم العيد، حيث إّنها 
ألن  الّناس،  بني  االجتماعّي  الّتكافل  تضمن 
املضّحي إّمنا يوسع على نفسه وعلى أهله وعلى 
ا في انتشار  الفقراء في بلده وحّيه، ويكن سبًب
ولهذه  املؤمنني؛  بني  والّتناصح  والّتعاون  احلّب 
الغاية يسن أن توزّع األضحية إلى ثالثة أقسام؛ 
القسم األّول يأكله املضّحي ويطعم به أسرته، أّما 
القسم الّثاني فيهديه إلى األصدقاء واألقارب، 
واملساكني.  الفقراء  على  يوزّعه  الّثالث  والقسم 
والغاية من ذلك أّال يكون العيد لألغنياء فقط، 
لهدف  بل  الفقراء،  على  وندامة  حسرة  ويكون 

مشاركة اجلميع فرحة العيد. 
ومبا أّن العيد جاء ليحيي ذكرى بيت النبوة بيت 
ابراهيم (عليه الّسالم)، فإّن احملتفل بالعيد ال 
يطلق لنفسه شهواتها من شرب اخلمر والفجور، 
بل يلتزم بأن يكون أّول احتفاله بالعيد الّصالة، 
ويزين أّيام عيده بالّتكبير، لقول الرّسول (ص): 
«زّينوا أعيادكم بالّتكبير»، بأن يكثر من قول 
الّله أكبر، الّله أكبر، الّله أكبر، ال إله إّال الّله، 

الّله أكبر ولّله احلمد.. 
مناسك  يؤّدون  واحلّجاج  إّال  بالعيد  نحتفل  وال 
متثيل  عملّية  مًعا  هما  والعيد  واحلج  احلج، 
لتضحية إبراهيم (عليه الّسالم)، وأسرته اّلذي 

جعلهم الّله أسوًة حسنة للّناس جميًعا. 
خطاه،  على  بالّسير  اإلميان  أهل  الّله  حّث  وقد 
إبراهيم  في  حسنة  أسوة  لكم  كانت  {قد  فقال 
واّلذين معه}. وقال {ثّم أوحينا إليك أن اتبع مّلة 

إبراهيم حنيفا}. 
فابراهيم القدوة ضّحى مبوطنه األّول، وهاجر في 
سبيل الّله. {قال إّني ذاهب إلى رّبي سيهدين}. 
كان لديه االستعداد للّتضحية بنفسه أمام عناد 
بأيديهم،  األصنام  ينحتون  كانوا  اّلذين  قومه 
عبادة  ويدعون  عابدين،  عليها  يعكفون  ثّم 
وحّطم  وبيان،  قوّة  بكّل  فتحّداهم  العاملني.  رّب 
أصنامهم، فأوقدوا له نارًا ليلقوه فيها. {قالوا 
به  فأرادوا  اجلحيم  في  فألقوه  بنياًنا  له  ابنوا 
تتجّلى  وعندها  األسفلني}.  فجعلناهم  كيًدا 
القدرة اإللهّية، فيجعل نارهم برًدا وسالًما على 
رًدا وَسالًما على إبراهيم}..  ابراهيم {يا نار كوني بَ
إلى  والوطن  الّنفس  جتاوزت  تضحيته  بل 
االستعداد للّتضحية بابنه اّلذي لطاملا متّنى أن 
يرزقه الّله به على كبر، ولكن حّب إبراهيم لرّبه 
فاق كّل حب، ومن أجل حّبه قّدم كّل ذلك، مع 
أّنه أكثر من قبل في دعائه {رّب َهب لي من 
اّلذي  لّله  قال {اَحلمد  به،  رزق  فلّما  الّصاحلني}. 

وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق}.
ويأتيه االمتحان واالبتالء وهو في أعلى مراتب 
الكعبة  جوار  عند  يجعله  بأن  بالولد  الفرحة 
(عليه  إبراهيم  إّن  حيث  عنه،  بعيًدا  املشرّفة، 
الّسالم) كان يسكن في اخلليل. وبعد أن أنزله 
بقلب  الّله  إلى  توّجه  املوطن،  ذلك  هاجر  وأّمه، 
األب احلنون {رّبنا إّني أسكنت من ذرّيتي بواد 
ليقيموا  رّبنا  احملرم  بيتك  عند  زرع  ذي  غير 

الّصالة فاجعل إفادة من الّناس تهوي إليهم}.
وملّا عاد ليزره وقد شّب اسماعيل وأصبح قادرًا 
على أن يحمل عنه بعض متاعب الّدنيا وهو 
شيخ كبير يأتي البالء اجللل، وهو االمر بذبح 
اسماعيل، فيقول البنه {يا بنّي إّني أرى في املنام 
أّني اذبحك فانظر ماذا َترى قال يا ابتي ِافَعل 
ريَن}. َما ُتؤَمر سَتِجُدني إن َشاَء الّله ِمَن الّصاِب

يعالج  إبراهيم  وأخذ  الّله  ألمر  استسلما  وملا 
رقبة ابنه لذبحه، وإذا بالّنجاة تأتي من الّسماء 

{وَفَديناُه ِبَذبٍح َعظيم}.
هذه  من  املُستقاة  املعاني  هذه  إلى  أحوجنا  ما 
وضاقت  البالء  اشتّد  مهما  أّنه  ومنها  الّسيرة، 
الّدنيا مبا رحبت، فإّن الّله قادر على تفريجها 
وحتويل اخلوف إلى أمٍن وسالم، وما يحتاج األمر 

مّنا إلى اإلميان الّصادق.
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لتنظيف   طريقة  أفضل  هي  ما  تعرفني  هل 
وغسل اخلضروات والفاكهة، إضافة إلى احلفاظ 
بطريقة  األكل،  يخّص  ما  بكّل  الّنظافة  على 

آمنة لك وألفراد عائلتك؟!
تابعى هذه الّنصائح..

• اغسلي يديِك باملاء الّساخن والّصابون قبل 
وبعد إعداد الّطعام.

• نّظفي سطح املطبخ، ألواح الّتقطيع واألواني، 
أو  تقطيعها  وقبل  اخلضروات  تقشير  بعد 
من  تنتقل  أن  للبكتيريا  ميكن  حيث  فرمها. 
يتّم  عندما  داخلها  إلى  النّيئة  اخلضروات  خارج 
تقطيعها أو تقشيرها. اغسلى األسطح وأدوات 
املطبخ باملاء احلار والّصابون، بعد إعداد كّل ماّدة 

ّية. غذائ
• ال تغسلي اخلضروات والفاكهة بالّصابون أو 

أّي نوع من املنّظفات.
اخلضروات  لغسل  البارد  املاء  استخدمى   •

والفاكهة.
القشرة  أو  الّسميك  اجللد  ذات  للمنتجات   •
العادّية  والبطاطا  احللوة  كالبطاطا  الّسميكة 
فى  ملساعدتك  اخلضار  فرشاة  استخدمى  مثالً، 

إزالة اجلراثيم اّلتي يصعب الوصول إليها.
من  الكثير  على  حتتوي  التي  املنتجات   •
أو  البروكلي  القرنبيط،  مثل  والزوايا  األركان 
اخلس، ينبغى أن ُتنقع في ماء نظيف وبارد ملّدة 

ًدا. دقيقتني أو أكثر ثّم ُتشطف جّي
أن  ينبغى  ال  الّتوت  مثل  املنتجات  بعض   •
في  الهّشة  املنتجات  ضعي  املاء.  في  ُتنقع 
الغسيل،  بعد  املقّطر.  باملاء  ورشيها  مصفاة 
هذا  نظيفة.  ورقّية  منشفة  باستخدام  جّففيها 

ميكن أن يزيل الكثير من اجلراثيم.
• عندما تّقطع أو ُتقّشر املنتجات، برّديها في 
الّثالجة في أقرب وقت ممكن في درجة حرارة 4 

مئوّية أو أقل، إذا لم تقّدم لألكل مباشرًة.
• ال تشتري اخلضروات والفواكه املقّطعة اجلاهزة 
ال  اّلتي  (أي  املبرّدة  غير  ماركت  الّسوپر  من 
حّتى  الّتجميد)،  ثالّجات  في  محفوظة  تكون 

تتأّكدي من صالحّيتها وعدم فسادها.

• يجب أن يتّم تخزين اخلضروات الورقّية من 
السوق أو الّسوپر ماركت في درجة حرارة من 1 

إلى 4 مئوّية، في غضون ساعتني من الّشراء.
األوراق  فصل  طريق  عن  اخلضروات  اغسلى   •
ونقعها في وعاء من املاء البارد لبضع دقائق. 
أسلوب آخر هو نقع اخلضروات ملّدة خمس دقائق 
اخلّل  من  كوب   ½) واملاء  اخلل  من  خليط  في 
األبيض في كوبني من املاء)، واّلتى ينبغى أن 
يتبعها شطف باملاء الّنظيف الفاتر. وقد تبّني 
أّن هذه الطريقة حتّد من تلوّث البكتيريا وليس 
قليًال  تؤّثر  قد  ولكّنها  متاًما،  عليها  القضاء 

على قوام وطعم اخلضروات الورقّية.
• يجب تصفية اخلضروات باستخدام مصفاة، 
بأّنها  تتأّكدي  أن  إلى  العملّية،  هذه  وتكرار 

أصبحت نظيفة.
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البنك  مع  تسوية  إلى  التوّصل  معناه  التمديد 
القرض  سداد  شروط  وتغيير  الدين،  لتسديد 
السداد           من  سنوات  ُتضاف  حيث  السكنّي، 
يستطيع  حّتى  الشهرية  األقساط  تخفيض  و/أو 

املُقترض تسديدها. 
عملية متديد القرض السكني ُتشبه عملية تكرير 
هنالك  لكن  نواحي،  عّدة  من  السكنّي  القرض 

بعض الفروق بني العملّيتْني.
هذه العملية جتعلنا ندفع أكثر مقابل القرض اّلذي 
حصلنا عليه من البنك، قد أوصي زبائني باللجوء 

إليها في حاالت نادرة، وكمالذ أخير فقط.

°WFHðd� W¹dNý ◊U��√

ا كل َمن يشتري شّقة سكنّية يطلب قرًضا  تقريًب
سكنًيا من البنك، املبالغ املطلوبة ضخمة وبالّتالي 
فهنالك حاجة إلى التمويل اخلارجي إلكمال املبلغ 
املطلوب لشراء الشّقة، حيث إّنه في أغلب األحيان 
رأس املال الشخصي وحده ال يكفي بدون اللجوء 
يعرض  السكنّية  القروض  سوق  القرض.  لطلب 
العديد من املسارات، إذ أّن العديد من املتغيرات 
وبالطبع  للقرض  ّية  النهائ التكلفة  على  تؤّثر 
ذلك  في  مبا  للبنك،  الشهري  السداد  مبلغ  على 
القسط  يبدأ فيها  أو املسارات التي  من احلاالت 
بسبب  ولكن  اً،  ّي نسب منخفض  مببلغ  الشهري 
القسط  وتعّلق  الفائدة  أسعار  في  التغّيرات 
غالء  جدول  على  تطرأ  التي  بالتغّيرات  الشهري 
كبير  بشكل  الّشهري  القسط  يرتفع  قد  املعيشة 

على مّر السنني. 
تسديد  ُيعتبر  املُقَترِضني  من  للكثير  بالنسبة 
النفقات  أكبر  من  السكنية  القروض  أقساط 
ضخم  ملبلغ  نسبته  تصل  وأحياًنا  الّشهرية، 
اإليرادات  إجمالي  إلى  نسبًة  منطقي  وغير  جدًا 

واملدخوالت!
بشكل عام، يجب تسديد أقساط القروض العقارّية 
األسرة،  مدخوالت  من  ـ30%  ال تتجاوز  ال  بنسبة 
وأنا شخصًيا أوصي بحد أقصى أقل بكثير من 
%30  أي بنسبة %15 - %20. احلفاظ على 

هذه النسبة املُعتدلة ُيعطي املقترضني الُقدرة على 
الُقدرة  إلى  باإلضافة  للبنك،  التسديدات  تلبية 
تشمل  التي  ّية  املال احلياة  روتني  مواصلة  على 
على سبيل املثال: املصروفات األساسية اليومية، 
مصروفات الّترفيه، النفقات اجلارية األخرى، ومتويل 

البرامج والفعاليات لألوالد، وغيرها.
أمر  هو  السكنّي  القرض  متديد  فإّن  وبالتالي 

يعرفه  ال  األمر  وهذا  املقترضني،  من  لكثير  مهم 
عملية  ُتنقذ  قد  للكثيرين  وبالنسبة  الكثيرون 
التمديد املُقترض من الوصول إلى وضع العجز عن 

تسديد القرض السكنّي.
بإدارة  يسمح  السكنّي  القرض  متديد  فإّن  لذلك 
وُيساعد  واملصروفات  للمدخوالت  أكثر  ناجعة 
ّية  املنزل للمصاريف  النقدّية  السيولة  تدفُّق  على 
واملدفوعات، وتوفير ظروف حياة أفضل، بدًال من 
وبصعوبة  وحده،  الشهري  القسط  بتسديد  القيام 

بالغة.
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هي  السكنّي  القرض  تكرير  عملية  أّن  حني  في 
سابق  وقت  في  للقرض  الفعلي  السداد  عمليًا 
لألوان واستالم فورى (من البنك نفسه أو من بنك 
آخر) للقرض اجلديد بقيمة املبلغ املُتبّقي للسداد، 
ُمالَءمة  أكثر  اجلديد  القرض  شروط  تكون  حيث 
املقترضني  ظروف  و/أو  اجلديدة  السوق  لظروف 
أنفسهم، إّال أّن عملية متديد القرض السكنّي ال 
تتطلب السداد املبكر للقرض وطبيعتها أبسط. 
القرض  تكرير  لعملية  املُقَترِض  اختيار  عند 
السكني فإّن بإمكانه االختيار بني إمكانية رفع 
وبني  السداد  فترة  لتقصير  الّشهرية  الدفعات 
حيث  من  «أرخص»  آخر  مسار  اختيار  إمكانية 
الفائدة، ولكن جوهر عملّية متديد القرض السكنّي 
سنوات  متديد  شديدة  ببساطة  تعني  وهي  أبسط، 

السداد، وبالّتالي تخفيض الدفعات الّشهرية.
أخذ  التي  والشروط  املسار  نوع  عن  النظر  بغّض 
عند  فإّنه  مبوجبها،  السكنّي  القرض  املُقَترِض 
الكامل  الّسداد  حتى  أخرى  سنوات  بضع  إضافة 
مبلغ  أن  ستكون  النتيجة  فإّن  السكني  للقرض 
القسط الشهري سيكون أقل وهذا هو معنى متديد 
القرض السكني (التصميم اجلديد للَدْين)، وإعطاء 
املُقَترِضني سنوات أكثر لتسديد القرض، وبالّتالي 
األخذ  يجب  ولكن  الّشهري؛  القسط  مبلغ  تقليل 
بعني االعتبار أّن متديد الفترة أيًضا سيتأّثر بجدول 

غالء املعيشة وإضافة الفوائد في نهاية املطاف.
العقارّية  املشاريع  أحد  هو  الّسكنّي  القرض  متديد 
اختصاصّي  ومرافقة  استشارة  إلى  حتتاج  التي 
عن  وُمنَفِصل  ُمختّص  ِمهنّي،  عقارّية  قروض 
البنوك فهو سيقوم بفحص الّصورة الكبيرة، بناء 
القرض  لتمديد  النواحي  جميع  من  ّية  مثال خطة 
السكنّي، والّتأكيد على ُمحافظتكم على حّقكم 

في إجراء تكرير القرض السكنّي ُمستقبالً. 

اختصاصي قروض عقارية

w M~ « ÷d I « b ¹b9
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1. والية أمريكّية - من األزهار.
2. من األسماء اخلمسة - عجوز.

3. شاعر راحل (رئيس بلدّية الّناصرة سابًقا).
4. ِعَبر.

5. أكل - عظم خلف املنكب.
6. ممتلئ بالّنشاط - خياالت (معكوسة).

7. يجيب - للتخيير.
ّية - من الورود. 8. إمارة عرب

9. للّتعريف - االسم الثاني لكاتب مسرحي سوري (غير معرّف).
10. اسم علم مذّكر - آالء.

∫ ÒÍœuLŽ

1. أغنّية ألم كلثوم.
2. مرض رئوّي يصاحبه الّسعال - من الفواكه.

3. باطن - إمالق.
4. كثير - حرف شرط وتوكيد.

5. َمن ميّيز العمل الفّني، جّيده من رديئه - بشر.
6. من احليوانات - هم.

7. أنت باألجنبية - طقس.
8. مسرحّية لدريد ّحلام.

9. حيوان مفترس - تقّدم.
10. متشابهان - أربع وعشرون ساعة.
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ندهن  احلافة.  قصيرة  صينّية  في  الباذجنان  شرائح  نضع 
الباذجنان  نضع  الزيتون.  زيت  من  بقليل  الباذجنان  شرائح 
في الفرن ملّدة 10 إلى 15 دقيقة، إلى أن تصبح شرائح 
الباذجنان ذهبّية الّلون. نقّلب الّشرائح على اجلهة الّثانية 
 7 إلى   5 ملّدة  الفرن  في  الّشرائح  نضع  بالزّيت.  وندهنهم 

دقائق. ندع شرائح الباذجنان لتبرد متاًما.
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في مقالة صغيرة نضع الزيت والّثوم. نضع املقالة على نار 
أن  إلى  الّثوم  نقّلب  خشبّية  ملعقة  وباستعمال  متوّسطة؛ 

ا فاًحتا. نضع اخلليط في طبق عميق. ـً ّي يصبح لونه ذهب
ودبس  الّليمون  عصير  الفلفل،  امللح،  الّنعناع،  نضيف 
لتتكّون  املواد  نقّلب  صغير،  مضرب  باستعمال  الرّمان. 

صلصة متجانسة.
نأخذ شريحة من الباذجنان ونضع فيها مقدار ملعقة صغيرة 
من حّب الرّمان. نقفل شريحة الباذجنان على شكل نصف 

دائرة ونضعها في الّطبق. 
من       القليل  نوزّع  الباذجنان.  شرائح  بقّية  حشو  نكمل 
على  الرّمان  صلصة  ونوزّع  الباذجنان.  على  الرّمان  حّب 

شرائح الباذجنان.
أن  إلى  ساعات،  لعّدة  البراد  في  الباذجنان  سلطة  نضع 

يطيب طعمها. 
نزّين سلطة الباذجنان بالّنعناع األخضر ونقّدمها.

∫d|œUI*«

2/حّبتان كبيرتان من الباذجنان.

ÊU Ò�d
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2/فّصان من الّثوم املهروس.

1 ملعقة كبيرة من النعناع املجّفف.
2/ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

6 مالعق كبيرة من دبس الرّمان.
½ كوب من زيت الزيتون.

½ ملعقة صغيرة من امللح.
القليل من الفلفل األسود.

5|e�K


القليل من حّب الرّمان.
القليل من النعناع األخضر.

∫dOC� Ò�
« WI|d�

باستعمال سكني حاّدة نقّطع الباذجنان إلى شرائح بسماكة 
1 سنتنمتر. ننثر القليل من امللح على شرائح الباذجنان. 
ندع الباذجنان ملّدة 10 إلى 15 دقيقة إلى أن تتكّون قطرات 
من املاء على الباذجنان. وباستعمال ورق املطبخ منسح امللح 

واملاء عن شرائح الباذجنان.
إلى  الفرن  نسّخن  الفرن؛  وسط  في  الّشبكي  الرّف  نثبت 

درجة حرارة 180 درجة مئوّية.
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