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«اجلبهة»،  كتلة  رئيس  قال   ≠  åUHO�ò  q�«d*

أسعد،  سهيل  الّدكتور  حيفا،  بلدّية  رئيس  ونائب 
أّن «صندوق حيفا» الّتابع للبلدّية، وافق على رصد 
موارد خاّصة إلقامة صندوق منح للّطّالب اجلامعّيني 

احليفاوّيني العرب.
«صندوق  عام  مدير  مع  مؤّخرًا،  أسعد،  د.  واجتمع 
حيفا»، كوبي بروش، وبحثا كيفّية مساعدة الّطالب 
ذوي  الّطّالب  خاّصًة  حيفا،  أبناء  العرب  اجلامعّيني 
الوضع االجتماعّي - االقتصادّي املتدنّي، عبر إقامة 

صندوق منح خاص.
وقال د. أسعد: الّتعليم العالي إحدى أهم الوسائل 
واجب  ومن  مجتمعهم.  وخدمة  للتقّدم  شبابنا  أمام 
في  خصوًصا  تدعمهم،  أن  ومؤّسساتها  البلدية 

’U� q�«d*

والبناء  للّتخطيط  ّية  الّلوائ الّلجنة  مؤّخرًا،  أصدرت، 
في  نوقشت  اّلتي  االعتراضات  بخصوص  قرارها 
جلستها بتاريخ 31 آذار املنصرم، مبا يتعّلق مبخّطط 
بادرت  اّلذي  اجلبل/الفرس («هتسيونوت/هپارسم»)، 
واّلذي  إسرائيل،  أراضي  ودائرة  حيفا  بلدّية  إليه 
حركة  في  تغييرات  إجراء  املفروض  من  كان  مبقتضاه 
وكّل  أراضي  استعماالت  تغيير  شوارع،  شّق  الّسير، 
ّية  العرب اِملنطقة  ومعالم  بيوت  حساب  على  ذلك 
املُسّبق  اإلعداد  أو  إشراكهم  دون  من  وسّكانها 

النعكاسات هذا املشروع على حّي وادي الّنسناس.
وقد علمنا من مصادرنا املوثوقة، أّنه وصل عدد من 
بلدّية  من  رسمّية  رسالة  واِملنطقة  اجلبل  شارع  سّكان 
حيفا، تؤّكد فيها قبول االعتراضات، وجرّاء ذلك ّمت 
ّي؛ بينما  إلغاء مخّطط مشروع شارع اجلبل، بشكل كّل
يؤّكد البعض اآلخر أّنه سيتّم إعادة الّنظر باملوضوع 
إصدار  يتّم  ولم  املشروع،  في  الّتغييرات  بعض  في 

قرار نهائّي بهذا الّشأن بعد!!
ومن اجلدير ذكره أّنه قام عدد من الّسّكان املتضرّرين 
كجمعّية  احلّي  في  الّناشطة  األهلّية  واملؤّسسات 
الّتطوير االجتماعّي ومرَكز «مساواة» ومرَكز البهائّيني 
و«بيت املوسيقى» بتنظيم حملة لتقدمي اعتراضات 
وّمت  املخّطط  على  لّلجنة  اعتراًضا   30 ُقدم  حيث 
شرح التحّفظات منه. وقد نوقشت هذه االعتراضات 
ّية  الّلوائ الّلجنة  أمام  واملعترضني  املتضرّرين  بحضور 
اّلتي قامت  بالّنظر بجميع االعتراضات، كّل على 
جلميع  أرسل  اّلذي  الّلجنة  قرار  صدر  وقد  حدا. 
ُقّدمت  اّلتي  االعتراضات  أغلبّية  بقبول  املعترضني 

للجنة ضّد املشروع املَُخّطط. 
ونشير إلى أّن هناك حتضيرات جاّدة لعقد اجتماع في 
اللجنة  قرار  وحيثيات  نتائج  لتدارس  القريبة  الفترة 

واّتخاذ اخلطوات الّالزمة.
إلغاء  قرار  على  الغاضبني  الّسّكان  بعض  وتساَءل 
املخّطط: هل املوافقة على االعتراضات كانت مجرّد 
لتوّفر  املشروع،  إللغاء  البلدّية  قبل  من  مبّيتة  ُخّطة 

ماليني الّشواقل لتستثمرها في أحياء يهودّية؟!

 w�  5OF�U'« »öD�«  rŽœ W Ò¹bK³�«  Vł«Ë s� ∫bFÝ√  qONÝ —u²�b�«
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سياسة  ظّل  وفي  القاسية  االقتصادّية  األوضاع  ظّل 
حرمان  إلى  تؤدي  التي  القومي  واإلجحاف  الّتمييز 
طّالبنا من جزء كبير من املنح، لسبب شروط اخلدمة 
ـ«مناطق األفضلّية  العسكرّية واملدنّية وما يسّمى ب

القومّية» وغيرها من الّشروط الّتمييزّية.
وأضاف د. أسعد: سيتعّمد صندوق املنح على طريقة 
شيكل  كّل  مقابل  حيث   (Matching) املواَءمة 
جنمعه من متبرّعني يرصد «صندوق حيفا» شيكل. 
وأنا على ثقة من أننا سنجد جتاوًبا واسًعا من رجال 

األعمال واملقتدرين العرب.
هذا، وستواصل كتلة «اجلبهة» ومكتب نائب رئيس 
حيفا»  «صندوق  إدارة  مع  املوضوع  متابعة  البلدية 
العام  من  بدًءا  الّتنفيذ،  حّيز  إلى  املشروع  إلخراج 

الدراسّي القادم 2014/2015.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

على  حيفا  بلدّية  وافقت   ≠ åUHO�ò q�«d*

زيادة ميزانّية املركز اجلماهيرّي في حّي احلليصة 
إلى  شيكل  ألف   450 من   ،2014 للعام 
550 ألف شيكل، بعد تدّخل كتلة «اجلبهة» 

أسعد. سهيل  الدكتور  البلدّية  رئيس  ونائب 
إدارة  أجرته  عرضّي  تقليص  رغم  هذا  وجاء 
املراكز  جميع  ميزانّيات  على  البلدّية 

اجلماهيرّية في املدينة. 
وقال د. أسعد: إّن املركز اجلماهيرّي في احلليصة 
يقوم بعمل رائع مع الّسّكان ومع قطاع الّشباب 
دعمه  مبكان  األهمّية  ومن  خصوًصا،  واألطفال 
زيادة  على  وسنعمل  نشاطاته.  على  واحلفاظ 
امليزانّية مستقبًال لتفي باالحتياجات الكثيرة 

في احلّي.
يقوم  احلليصة  في  اجلماهيرّي  املركز  أّن  يذكر 
متعّددة،  ورياضّية  وفنّية  تربوّية  بنشاطات 
مع  وبالّتعاون  بّالن،   - مرقص  نسرين  بإدارة 

جلنة احلّي.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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املوضوع  سنتابع  «حيفا»  صحيفة  في  ونحن 
تعقيبات        على  وسنحصل  القادمة،  األعداد  في 
                    - ومعارض  موافق  بني  ما   - أفعال  وردود 

وسنوافيكم باملستجّدات.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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العام  «األمن»  جهاز  أفراد  أحد  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

(«شاباك»)، مؤّخرًا، بتحقيق ترهيبّي مع شاّبة (19 عاًما) من 
سكان مدينة حيفا، عضو فرع الّشبيبة الّشيوعّية في حيفا.

ـ«شاباك» إلى بيت الّشابة (اسم الّشابة محفوظ  ووصل رجل ال
في ملّف الّتحرير) في حي احلليصة بلباس مدنّي، واستدعاها 
إلى الّتحقيق في محّطة الّشرطة في حيفا. وفي بداية الّتحقيق 
«عيد  في  الّدولة»  أعالم  ـ«تخريب  ب قامت  بأّنها  الّشابة  اّتهم 
االستقالل» وهو ما نفته الّشابة. ثّم قال لها: «نعلم أّنك ناشطة 
في «اجلبهة»، ونعرف سكرتير «اجلبهة» رجا زعاترة، وهو يأخذكم 
إلى مظاهرات غير قانونّية». وفي نهاية الّتحقيق أعطاها رقم 
هاتف لكي «تخبره عن أّي نشاط» للحزب الّشيوعي و«اجلبهة» 

والّشبيبة الّشيوعّية في حيفا.
هذا، ويدرس احلزب الّشيوعي في حيفا إمكانّية تقدمي شكوى رسمّية 
ـ«شاباك»، وضّد هذا اإلجراء الّترهيبّي وغير القانونّي. ضّد محّقق ال

وقال سكرتير عام الّشبيبة الّشيوعّية، أمجد شبيطة: «ندين 
بشّدة هذا الّتحقيق الّترهيبي املفضوح. وندين بشّدة هذا الّنهج، 
اّلذي رأيناه يتكرّر في عّدة مناطق وبلدات من حتقيقات وإجراءات 
تعّسفية بحّق رفاق الّشبيبة الّشيوعّية، ومحاولة عرقلة نشاطات 
الّطائفّية،  والفتنة  الّتجنيد  مؤامرة  ضد  الّشيوعّية  الّشبيبة 
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(مرَكز   IESE األعمال  إدارة  كلّية  أجرتها  دراسة  خلصت   ≠ åUHO�ò q�«d*

العوملة واالستراتيجّية) في جامعة «نڤارا» في برشلونة (إسپانيا)، أّن مدينة 
حيفا هي املدينة األذكى في الّشرق األوسط، وفًقا ملعايير االبتكار واالستدامة 

ونوعّية احلياة اّلتي فحصها البحث.
وشمل املسح الّسنوّي 135 مدينة من 55 دولة مختلفة، حيث ترّبعت طوكيو 
املدنّية،  اإلدارة  حيث  من  املسح،  ملعايير  وفًقا  ا  ـً ّي عامل األولى  املرتبة  على 
الّتكنولوجيا، االقتصاد والقدرة على جذب الّناس املوهوبني من جميع أرجاء العالم.

jÝË_« ‚d ÒA�« w� «Î— ÒuDð d¦�_« UHOŠ

املدنّية/احلضرّية،  اإلدارة  اإلدارة،  ذلك:  في  مبا  معايير،   10 الدراسة  وفحصت 
الّتماسك  العالم،  على  االنكشاف  البيّئة،  جودة  الّتكنولوجيا،  الّتخطيط، 

االجتماعّي، وسائل الّنقل العاّمة، ورأس املال البشرّي واالقتصادّي.
وكانت مفاجأة املسح مواقع املدن اإلسرائيلّية، حيث ُأدرجت حيفا كاملدينة األذكى 

في الّشرق األوسط، تلتها تل أبيب في املرتبة الّثانية.
االجتماعّي،  الّتماسك  ملعيار  وفًقا  ـ10  وال ا،  ـً ّي عامل  24 املرتبة  حيفا  وحصدت 

ـ16 وفًقا ملعيار احلكم احمللّي. ـ12 وفًقا ملعيار اإلدارة البلدّية، وال وال
يذكر أّن حيفا تفوّقت في عدد من املعايير على تل أبيب، هيوسنت، ميونيخ، 

ڤيينا، برلني، وتورنتو.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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وخصوًصا مشروع «تساَهل ما ِبستاهل» في الّناصرة وفي حيفا».
وأضاف شبيطة: «نؤّكد أّن هذه األساليب املمجوجة لن تثنينا 
ولن جتعلنا نتراجع قيد أمنلة. أّما رّدنا فسيكون في ميادين 
الكفاح، وفي تصعيد نشاطات ونضاالت الّشبيبة الّشيوعّية، 
وفي  الّتجنيد  مناهضة  مؤمتر  وفي  العاملي  الّطفل  يوم  في 
نشاطاتنا  كّل  الّصيفّية.  املخّيمات  وفي  َحزيران   5 مظاهرات 
املمارسات  هذه  فهو  القانوني  غير  أّما  وسلمّية،  قانونّية 
اجلبانة. وندعو كّل شاب أو شابة تعرّضوا ملثل هذه الّتحقيقات 

أن يبّلغوا مسؤول الّشبيبة أو احلزب في فرعهم».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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اّتهم جبرائيل نّداف، الكاهن الّسابق في الكنيسة 
و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  سكرتيَر  األرثوذكسّية، 

في حيفا، رجا زعاترة، بالّتحريض عليه.
وجاء هذا خالل مشاركة نّداف، أمس األّول األربعاء، في 
نّداف  اّتهم  حيث  البرملانّية.  الداخلّية  لّلجنة  جلسة 
زعاترة بالّتحريض العنيف، وذلك في أعقاب منشورة 
الّتواصل  موقع  على  زعاترة  كتبها  («ستاتوس») 
االجتماعّي («فيسبوك») قبل أسبوعني، جاء فيها: 
«كائن  جتريد  عن  أعلنت  األرثوذكسّية  «الكنيسة 
قرار  هذا  الكهنوتّية.  رتبته  من  جبرئيل  الّتجنيد» 
هام جًدا، رغم أّنه جاء متأّخرًا. إّن املطلوب اآلن هو منع 

هذا الّشخص املشبوه من إقامة الّصالة في أّي كنيسة 
في البالد، وإخراجه منها بالقوّة إذا اقتضى األمر. ال 
للخيانة!». منبرًا  الكنائس  تكون  بأن  القبول  ميكن 

«حيفا»:  لصحيفة  خاص  تصريح  في  زعاترة  وقال 
إقامة  له  يحّق  وال  كاهًنا،  يعد  لم  نّداف  «املدعو 
صغيرة  أداة  مجرّد  إّنه  كنيسة.  أّي  في  الّصالة 
كّل  واجب  أّن  وأعتقد  ومفضوح،  قذر  مشروع  في 
استخدام  منع  حقيقّي،  متدّين  وكل  وطنّي،  إنسان 
جيش  في  العسكرّية  للخدمة  للّترويج  العبادة  دور 

االحتالل، وذلك أضعُف اإلميان».
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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ّي - الوطنّي  بعد جناح منقطع الّنظير للبرنامج الفّن
العني  ساحة  في  ِبستاَهل»  ما  «تساَهل  األّول 
بالّناصرة؛ احتضنت ساحة األسير في مدينة حيفا، 
الوطنّي   - الفّني  البرنامج  األخير،  الّسبت  مساء 
الّثاني «تساَهل ما ِبستاهل»، بحضور نحو ألفي 
شخص؛ وذلك بعد الطلب امللّح على إقامة سلسلة 
هادفة،  فنّية  عروًضا  تقّدم  اّلتي  البرامج  هذه  من 
إلى رسالة وطنّية مجتمعّية واضحة ضّد الّتجنيد.

وكانت الّشبيبة الّشيوعّية، املسؤولة عن العرض، 
مبجابهة  نرى  «إّننا  فيه:  جاء  بياًنا  أصدرت  قد 
الّتحدي  الّطائفّية  والفتنة  الّتجنيد  مخططات 
الّسلطة  أّن  إذ  العربية،  اجلماهير  أمام  األساس 
تستهدف شبابنا وُهوّيتهم الوطنّية، ومن هنا فقد 
أطلقنا مشروع «تساَهل ما ِبستاهل» اّلذي حظي 
البيان:  وأضاف  واسعة».  وعاملّية  محلّية  بأصداء 
بأّن  دوًما  الّتذكير  هي  املشروع  من  الفكرة  «إّن 
الّسلطة تريد جتنيد الّشباب؛ وقد ّمت جتسيد اجلرائم 
الفظيعة التي تسببت بنكبة الّشعب الفلسطينّي 
كشرط  العودة،  حّق  على  الّتأكيد  يغيب  أن  دون 
أساس ألي تسوية سلمية عادلة في املستقبل».

من اجلدير بالذكر أن مشروع «تساَهل ما ِبستاهل» 
مع  والتفاعل  الشارع»  «فن  فكرة  على  يعتمد 
بالدعوة  خصت  قد  املشروع  إدارة  وكانت  اجلمهور. 
جمهور الفنانني ذاكرة «إننا نرى مبشاركتهم مقولة 
يشّكله الفّنانون  سياسّية ووطنّية هاّمة، نظرًا ملا 

من قدوًة مؤّثرة على الّشباب». 
في  ِبستاهل»  ما  «تساَهل  برنامج  تضّمن  وقد 
دهشة  أثارت  ا،  ـً ّي فن عرًضا  وعشرين  سّتة  حيفا، 
الّنظير.  منقطع  جتاوًبا  والقت  احلضور،  واستهجان 
حيث شملت العروض الفنّية مقاطع متثيلّية رهيبة 

مثيرة أدت إلى ردود فعل لدى احلضور.
الّشيوعّي،  احلزب  قادة  احلضور  بني  من  برز  وقد 
املغار  قرية  (ابن  العسكرّية  اخلدمة  ورافض 
األسير  سعد،  عمر  البطل  الّشاب  اجلليلّية) 
احملرّر سامر عيساوي، إضافًة إلى وفد من الّنقب 

الّصامد، يرأسه الّشيخ صياحني طوري.
وأداره  افتتحه  خطابّي  مبهرجان  البرناَمج  واختتم 
حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  سكرتير 
حافّي رجا زعاترة، وحتّدث فيه كلٌّ من الّنائب  الصِّ
قرية  من  الطوري  صّياح  والّشيخ  بركة،  محّمد 
العسكرّية  اخلدمة  ورافضو  الّنقب،  في  العراقيب 
عمر سعد وياسمني حصري وروني ليشك، والّشابة 
هدية كّيوف من حراك «أرفض شعبك بيحميك»، 

والّطالب طارق ياسني من جامعة حيفا، وسكرتير 
في  ومت  شبيطة.  أمجد  الّشيوعّية  الّشبيبة  عام 
تكرمي مخرج املشروع رامي جبرين.  ختام املهرجان 
فيما ألقت كرمل خمرة (عضو الّشبيبة الّشيوعّية 
في حيفا) قصيدة تدعو فيها إلى رفض الّتجنيد 

بجميع حذافيره.
سعد  الدين  زهر  عمر  الرافض  الّشاب  وقال 
(ابن قرية املغار) في كلمته: «نحن الّشباب، نحن 
في  جنوًدا  نكون  أن  نرفض  الواحد،  الّشعب  أبناء 
جيشكم، ال كاهن الّتجنيد، وال مفتي الّناتو، وال 
شيخ الّنفاق ينفعكم، شبابنا أوعى من مرتزقتكم». 
الّسالح  أحمل  أن  ِبستاَهل»  ما  وتابع: ««تساَهل 
والّله  ال  إلنسانّيتي،  فاقًدا  أكون  وأن  شعبي  ضّد 
ما بستاهل. أنا ورفاقي اليهود والعرب عارضنا 
الّشيوعّية،  الّشبيبة  ضمن  االحتالل  وسنعارض 
ّية الّدرزّية وضمن جميع  وضمن جلنة املبادرة العرب

الّتنظيمات املعارضة لالحتالل».
كتلة  (رئيس  بركة  محّمد  الّنائب  كلمة  وفي 
اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة في الكنيست)، 
أثنى بدوره على القائمني على برنامج «تساَهل ما 
اخلدمة  رافضي  أيادي  على  شّد  كما  ِبستاهل»، 
الّطائفي..  الفكر  دحض  إلى  ودعا  العسكرّية، 
وأّكد بركة لصحيفة «حيفا» أّن  «هذا املشروع هو 
انتماء  ليحّدد  يأتي  ألّنه  األّول،  الّطراز  من  وطنّي 
محاولة  فأّي  الفلسطينّي؛  شعبنا  أبناء  والتزام 
جّر  إلى  إضافًة  لطوائف،  ولتقسيمنا  لتشتيتنا 
جيش  في  اخلدمة  لهدف  شعبنا،  أبناء  واستدراج 
ا  ـً ّي االحتالل هو أمر مرفوض بتاًتا، ونحن نرفض كل
قضّية الّتجنيد وال يجوز ألّي كان أن ينجّر وراء 
معنا  تتعامل  اّلتي  يتورط  الّصهيونّية  الّسلطة 
يًة  بلغة الّطائفّية.. فعزّة وكرامة شبابنا ستظّل عال

ومحفوظة، وزوال االحتالل قريب».
عودة  أمين  مع  «حيفا»  لصحيفة  حديث  وفي 
واملساواة)،  للّسالم  الدميقراطّية  اجلبهة  (سكرتير 
إطار  عن  تختلف  إبداعّية  ّية  فّعال «هذه  قال: 
الّنضال الّتقليدّي اّلذي متّيزنا به. عادًة كّنا نتظاهر 
أو نرفع شعارات، ولكن ما يحدث هنا هو خروج 
عن هذا الّتقليد... إّن أحد العوائق الرئيسّية أمام 
يهودّية الدولة هو وجود العرب الفلسطينّيني فيها، 
ّية القومّية، ولن تقوَى  فعلى أرض الواقع هي ثنائ
أجل  ومن  تفريقنا.  أو  تشتيتتنا  على  الّسلطة 
تعزيز الوحدة الوطنّية ال يكفي أن نحارب مشروع 

الّتجنيد بل يجب أن تكون مواقفنا وحدودّية».
وفي حديث لصيحفة «حيفا» مع سكرتير الّشبيبة 

الّشيوعّية، أمجد شبيطة، قال: ««تساَهل ما 
ِبستاَهل» عرض فنّي سياسّي يهدف إلى تذكير 
بجرائم   - الّنكبة  ذكرى  مع  بالّتزامن   - شبابنا 
جيش االحتالل التي ارُتكبت بحّق شعبنا العربّي 
في البالد، ونحن نهيب بشبابنا أن يرفضوا اخلدمة 
العسكرّية، ألّنها تأتي مبطلب واحد ووحيد وهو زرع 

الفتنة الّطائفّية».
الّسابق  البرملانّي  (املساعد  بكري  رفيق  أّما 
لصحيفة  فقال  اغبارّية)،  عفو  الكنيست  لعضو 
اطلقته  شعار  ِبستاهل»  ما  ««تساَهل  «حيفا»: 
الّتجنيد  ملناهضة  فترة  منذ  الّشيوعّية  الّشبيبة 
ويأتي  العربي،  شبابنا  على  اإلجبارّي/اإللزامّي 
اّلتي  املسعورة  احلملة  بعد  الّنشاط  هذا  توقيت 
ضمن  احلاكمة  املؤّسسة  خاللها  من  تنشط 
برناَمجها القدمي/اجلديد بفرض الّتجنيد العسكرّي 
على الشباب العرب، ومن ضمن سياسة احلكومة 
لسلخ  محاولة  في  عاًما   66 مدار  عى  املُمنَهجة 
ّية الفلسطينّية في البالد، وحتويلها  األقلّية العرب
ّية فلسطينّية إلى طوائف.. فجئنا  من أقلّية عرب

اليوم إلى حيفا لنصرخ بأعلى صوتنا: ال للّتجنيد».
لصحيفة  أّكد  عيساوي،  سامر  احملرّر  األسير 
ما  ـ«تساَهل  ل الّثانية  ّية  «الفّعال أّن  «حيفا» 
ِبستاَهل» تأتي للّتأكيد على رفض أبناء شعبنا 
للخدمة العسكرّية، وبأّننا أبناء شعب واحد حتت 
ضّد  موّحدين  نكون  أن  فعلينا  واحد،  احتالل 

االحتالل وسياساته..».
ما  «َتساهل  منّظمي  (أحد  زايد  يوسف  أّما 
«مشروع  «حيفا»:  لصحيفة  قال  ِبستاهل»)، 
جّسدنا  لقد  مستمرّ،  ِبستاهل»  ما  «تساَهل 
خالل العرضني اعتقاالت واعتداءات وأبرزنا قضّية 
الّتجنيد، ضمن عرض حّي وتصوير مرئّي لكيفّية 
تعامل جنود االحتالل مع شعبنا وأسرانا القابعني 
وصريحة:  واضحة  رسالتنا  االحتالل،  سجون  في 

نرفض الّتجنيد بأّي شكل من األشكال».
©÷u� qz«Ë ∫d|uB®

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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حملة مفاجأة 

club365club365 حصري ألعضاء

לתת יותר

جتميع نقاطاضافة الى
ملن يدفع ببطاقة االعتماد التابعة لـ

club365 من بيت

چيفت كارد من همشبير لتسرخان
الهدية االفضل!

احلملة سارية في املواعيد 28.5.14-21 او حتى نفاذ مخزون احلملة, االسبق من بينهما. احلد االدنى للعطور 5,000 وحدة, مالبس 10,000 وحدة, ادوات منزلية منسوجات وأحذية 5,000 , ال توجد ازدواجية في 
احلمالت. حتسب التخفيضات من السعر التصنيفي على القطعة. ال يشمل شانيل, ديور, تيري موغلر, مايكل كورس, فيكتور رولB وأطقم وقطع بأسعار خاصة. خاضع للسلع املشاركة, املخزون والتشكيلة 
250 ش.ج من السلع املشاركة في االقسام التي ضمن احلملة. لن يتم منح استرجاع / تزكية لقاء القسيمة. االمتيازات ألعضاء النادي فقط وال ميكن  50 ش.ج لدى الشراء بأكثر من  في كل فرع. قسيمة 

االستفادة منها بقسائم الشراء. في ايالت السعر بدون ض.ق.م.

چ
ا 24768403244776688440033

Gift Card+
יום ‰ול„˙ ˘מח!

األدوات المنزلية والمنسوجات المشاركة في الحملة

العطور الرائدة المشاركة في الحملة أزياء الصيف للنساء، الرجال واألوالد المشاركة في الحملة

األحذية المشاركة في الحملة 

 تحطـيـم األسـعـار 
في همشبيـر لتسرخان. لغاية 28.5.14

سارعوا إلى الفروع، الكمية محدودة!

حتى

تخفيض
حتى

اضافي على الباقي 

ي زي

تخفيض

هدية
بشروة فوق 250 ش.ج

كوبون:25050

هدية
بشروة فوق 250 ش.ج

كوبون:25050

%50تخفيض
هدية

بشروة فوق 250 ش.ج
كوبون:25050

%45تخفيض
ش.ج

ش.ج

ش.ج
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في  (اختصاصّي  جبارين  أمل  الدكتور  بادر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

قسم األمراض الباطنّية في «رمبام») جمع عشرات كتب املطالعة 
وإضافتها إلى املكتبة اخلاّصة بقسم العالجات الكيماوّية. 

اّلتي  املكتبة  أنشأت  قد  القسم  هذا  في  املسؤولة  املمرّضة  وكانت 
ّية، إلى جانب الكتب بالّلغات األخرى.  ا بالّلغة العرب تضّمنت كتًب
مؤّلفات  من  جديدة  مجموعة  إليها  أضاف  جبارين  الدكتور  ولكن 

الكاتب املعروف األستاذ حنا أبو حنا.
(يظهر في الّصورة د. أمل جبارين، أمام املكتبة)

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

*åUHO�ò q�«d ≠ وصل العّداء األسترالي پاث پارمر إلى املرَكز العربّي 

املاضي،  اجلُمعة  صباح  حيفا،  مدينة  في  الكرمة»  «بيت  اليهودّي   -
وذلك ضمن ماراثون «نركض من أجل الّسالم»، حيث ركض بارمر مسافة 

j ÝË_« ‚d ÒA « w  ãö Ò « qł√ s  iÖd ¹

حيفا،  بلدّية  رئيس  رّحب  وقد 
من  األسترالّي  بالعّداء  ياهڤ،  يونا 
«بيت  في  أقيم  خاص  حفل  خالل 
هذه  أهمّية  إلى  ُمشيرًا  الكرمة»، 

املبادرة.
أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

2000 كيلومتر، مّر خاللها عبر 4 بلدان في الّشرق األوسط، من هي: 

األردن، لبنان، إسرائيل وفلسطني. وزار بارمر حيفا خالل عبوره املنطقة 
لهدف تشجيع الّسالم.

ويهدف املاراثون إلى إلقاء الّضوء اإليجابّي على بلدان الّشرق األوسط، 
وإلى تشجيع وتعزيز الّسالم في صفوف الّسكان من مختلف البلدان، 
ّية للرياضة، تذويت الّتربية الرياضّية واألخالقّية  تشجيع القيم اإليجاب
إلى  العنف؛  ونبذ  ّية  املسؤول والّتسامح،  اآلخر  كتقّبل  األطفال،  لدى 
جانب بناء مجموعة رياضّية للمشاركة في حدث رياضّي تاريخّي في 

منطقة الّشرق األوسط، وغيرها من أهداف أخرى.

 V ²~ «   «d ? ? ? ? ? ? ? A F Ð  ŸÒd ³ ² «
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من  الّثالثاء  يوم  حيفا،  في  املرَكزّية  احملكمة  قرّرت 
هذا األسبوع، إلغاء قرار جامعة حيفا إبعاد الّطالبني 
وأحمد  ّية»)  الّطّالب «اجلبهة  (سكرتير  ياسني  طارق 
ّية») عن  مصاحلة (سكرتير «حركة أبناء البلد الّطّالب
الدراسة على خلفّية تنظيم نشاط سياسّي في ذكرى 
الّنكبة. وقد أمرت احملكمة أن يعود الّطالبان، رئيس 
في  البلد  أبناء  كتلة  ورئيس  ّية  الطالب اجلبهة  كتلة 
األحد  يوم  من  ابتداًء  الّدراسة،  مقاعد  إلى  اجلامعة، 
استئناف  أعقاب  في  املرَكزّية  قرار  ويأتي  القريب. 
القرار  على  الّطالبني  باسم  «عدالة»  مرَكز  قّدمه 
اإلداري املُجحف اّلذي اّتخذه عميد الّطلبة بحّقهما.

ورغم إلغاء القرار اإلدارّي وأمر احملكمة بعودة الّطالبني 
تصّر  زالت  ال  اجلامعة  أّن  إّال  الّدراسة،  مقاعد  إلى 
على تقدمي خمسة طّالب إلى محاكم الّطاعة، هم، 
إضافًة إلى ياسني ومصاحلة، الّطلبة أمير عيساوي 
ومحّمد طه وسامر عساقلة، وثالثتهم ناشطون في 

ّية». «اجلبهة الّطّالب
W³JM�« Èd�– dEŠ

وكان قرار عميد الّطلبة قد جاء بعد أن نّظم الّطّالب 
نشاًطا  البلد»  و«أبناء  «اجلبهة»  كتلتّي  من  العرب 
ا يوم 12.5.2014، ملناسبة ذكرى الّنكبة،  ـً سياسّي
مبنع  سابق  يوٍم  في  صدر  اّلذي  اجلامعة  قرار  رغم 
الّسابق  قرارها  اجلامعة  برّرت  وقد  الّنشاط.  إجراء 
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ا لتفهم مبادئ أساسّية: أّن  ـً ّي احتاجت تدّخًال قضائ
املّس بحّق الّطّالب باالحتجاج والّتعبير عن الرأي هو 

تعسفّي ومتطرّف ومرفوض».
يصفون  اجلامعة  «ممّثلي  أّن  زهر  احملامّية  وأضافت 
القضّية مبصطلحات مثل الرّدع وتشكيل اخلطر على 
سالمة اجلمهور، أّي أّنهم يضعون القضّية في قالب 
فيها  مارس  حالة  أمام  باحلقيقة  أّننا  رغم  جنائّي، 

الّطالب حّقهم الّدستورّي بالّتعبير عن الرّأي». 
 W ÒOÐö ÒD�« …œ«—ù« ∫ ÒwŽuO ÒA�« »e(«

 dB²½«

احلزب  في  ّية  الّطّالب الّدائرة  اعتبرت  جانبها  من 
الّشيوعّي واجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة، قرار 

ا. ـً احملكمة إجنازًا هاّم
ّية: أثبتنا مجّدًدا  وقال بيان صادر عن الّدائرة الّطّالب
ّية أقوى من سياسة القمع واإلرهاب  أّن اإلرادة الّطّالب
وكّم األفواه اّلتي تّتبعها إدارات اجلامعات. املطلوب 
في  والّدميقراطّي  الوطنّي  الّنضال  تصعيد  هو  اآلن 

جميع اجلامعات ضّد سياسة كّم األفواه.
ÍbÐUŽË W�dÐ W�—UA0 …d¼UEð

وكان مدخل جامعة حيفا قد شهد، ظهر االثنني من 
ِمائة  نحو  فيها  شارك  حاشدة  تظاهرة  األسبوع،  هذا 
بركة  محّمد  الّنائب  بينهم  من  ومتضامن،  طالب 
(رئيس اجلبهة الدميقراطّية للّسالم واملساواة)، وعضو 

بلدّية حيفا عن «اجلبهة»، عرين عابدي - زعبي.
وقد رفع الّطّالب وهتفوا بالّشعارات املنّددة بسياسة 
إدارة جامعة حيفا، وعميد الّطلبة فيها، والّشعارات 

املتضامنة مع الّطّالب اخلمسة.
وقال الّنائب بركة إّن عقلّية احلكم العسكرّي مسيطرة 
أّن  اعتقدت  إن  تخطئ  ولكّنها  اجلامعة،  إدارة  على 

طّالبنا وحدهم في مواجهة قمعها. 
الّطلبة  مع  لنقف  جئنا  عابدي:  قالت  جانبها  من 

ونؤّكد أّن هذه اإلجراءات الفاشّية لن مترّ.
 UO1œU�_«  ÒdŽ W³JM�«

ّية  العرب للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  واستنكرت 
بحّق  القمعّية  اإلجراءات  في  اخلطير  «الّتصعيد 
اجلامعات  في  الِفَلسطينّيني  العرب  الّطّالب 
اإلسرائيلّية، على خلفّية نشاطات إحياء ذكرى 66 
عاًما على الّنكبة». واعتبرت جلنة املتابعة في بيان 
أصدرته أّن ممارسات إدارات اجلامعات «عرّت األكادمييا 
ّية، وكشفت هشاشة  اإلسرائيلّية من قشورها الليبرال
«دميقراطّيتها» و«حرّيتها األكادميّية» اّلتي ال حتتمل 

مجرّد وجود رواية أخرى».
مجمل  إلى  تنظر  ال  أّنها  املتابعة  جلنة  وأكدت 
التطوّرات في اجلامعات كأحداث عابرة ومتناثرة، «بل 
هي الّترجمة الفعلّية لسياسات اإلقصاء والّتهميش 
وأحد  احلاكمة،  اإلسرائيلّية  املؤّسسة  متارسها  التي 

متظهرات ما يسّمى بيهودّية الدولة».

WLOšË V�«uŽ ∫å„«dŠò

ومرَكز  العربّي  الّتعليم  قضايا  متابعة  جلنة  وحّذرت 
«حراك» لدعم الّتعليم العالي في املجتمع العربّي، 
في رسالة بعثا بها إلى جامعة حيفا، من أّن سياسة 
الّطّالب  ضّد  اجلامعة  إدارة  تتبعها  اّلتي  األفواه  كّم 

العرب، ستؤّدي إلى غليان وإلى عواقب وخيمة.
وجاء في الرّسالة أّن قرارات إدارة اجلامعة مبنع إحياء 
ذكرى الّنكبة يوم 12 أّيار املنصرم، وبحظر الّنشاطات 
البلد»  و«أبناء  ّية»  الّطّالب لكتل «اجلبهة  السياسّية 
ياسني  طارق  الّطالب  وبتقدمي  الّطّالبّي»،  و«التجّمع 
وأمير  طه  ومحّمد  عساقلة  وسامر  مصاحلة  وأحمد 
عيساوي إلى محاكم الّطاعة، وإبعاد طالبني بشكل 
تشّكل  القرارات  هذه  الّدراسة؛  مقاعد  عن  تعّسفي 
وتشّكل  األكادميّية،  واحلرّية  الّتعبير  بحرّية  مساًسا 

ا ضّد الّطالب العرب. ـً متييزًا عنصرّي
WHz«“ åW Ò¹œbFðò

حرّية  أّن  تعني  اجلامعة  قرارات  أّن  الرسالة  وأكّدت 
إلدارة  تروق  التي  اآلراء  على  فقط  سارية  الّتعبير 
العنصرّية  األجواء  تتبّنى  اجلامعة  إدارة  وأّن  اجلامعة، 
إلى  احلكومة  تبّثها  التي  للدميقراطّية  واملعادية 
الّشارع، وإلى األكادمييا. وأضافت أّن هذه املمارسات 
ال تليق بأّي مؤّسسة أكادميّية، فكم باحلري بجامعة 

ـ«التعددّية» و«الّتعايش». حيفا اّلتي تتشّدق ب
وطالبت جلنة املتابعة ومرَكز «حراك» باإللغاء الفورّي 
لكاّفة محاكم الّطاعة ضّد الّطّالب اخلمسة، وقرارات 
حظر الّنشاط السياسي في احلرم اجلامعّي، وبتشكيل 
اجلامعة،  في  اجلماهيرّي  الّنشاط  نظام  لتعديل  جلنة 
بحيث يتّم إخضاع الّنظام ملبدأ حرّية الّتعبير، وليس 

إخضاع حرّية الّتعبير لقواعد تعّسفية.
…ÒdL²�� W�dF*« ∫…dðUŽ“

وقال سكرتير احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» في حيفا، 
رجا زعاترة، لصحيفة «حيفا»: «حّقق الّطالب إجنازًا 
ا، بكسر القرار التعّسفّي إلدارة اجلامعة. وبهذا  ـً هاّم
نؤّكد لّطّالبنا أّن مبستطاعنا أن نواجه إدارة اجلامعة، 
وننتصر». وأضاف: «لكن املعركة لم تنتِه بعد. فما 
زالت هناك محاكم طاعة ضّد الّطّالب اخلمسة. وما 
الكتل  نشاطات  بتجميد  عنصرّي  قرار  هناك  زال 
عسكرّي  حكم  عقلّية  هناك  زالت  وما  ّية.  الّطالب

ـ «برج أشكول»». متنفذة في الطبقات العليا ل
5MŁù« Âu¹ …d¼UEð

هذا وتنّظم القوى السياسية، مساء االثنني القريب، 
تظاهرة في ِمنطقة «حرم امليناء» (كامپوس هنمال) 
وذلك  اجلامعة،  أمناء  ملجلس  احتفال  ينعقد  حيث 
احتجاًجا على سياسة إدارة اجلامعة وللمطالبة بإلغاء 

كاّفة اإلجراءات والقرارات ضّد الّطّالب اخلمسة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

خطرًا  تشّكل  «أن  املمكن  من  بأّنها  ّية  الفّعال مبنع 
على سالمة اجلمهور». في أعقاب قرار اجلامعة أقام 
الّطّالب العرب نشاًطا احتجاجًيا وقفوا خالله دقيقة 
اجلامعة  منع  على  احتجاجهم  عن  معربني  صمت، 
إحياء نشاطاٍت في ذكرى الّنكبة على مدار الّسنوات 

الّثالث األخيرة.
WÒOzUMł WF�U'« W ÒOKIŽ ∫åW�«bŽò

سوسن  احملامية  قالت  القرار،  صدور  أعقاب  وفي 
اجلامعة  أّن  املؤسف  مرَكز «عدالة»): «من  زهر (من 
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*åUHO�ò q�«d ≠ في نشاط يهدف إلى تطبيق 

وتعزيز وتنمية امليول والتوّجهات البحثّية لطّالب 
في  للّتربية  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  وطالبات 
حيفا، شاركت مجموعة من طّالب الكلّية األكادميّية 
ضمن  الرابعة  الّسنة  في  يدرسون  اّلذين  ّية  العرب
تخّصص البيولوجيا - الكيمياء، في سلسلة من 
األبحاث واالختبارات العلمّية في مجال الهندسة 
«بلمونطي»،  مختبرات  مرَكز  في  جرت  الوراثية 
القدس.  في  العبرّية  اجلامعة  رعاية  حتت  وذلك 
هذا وجاءت هذه املبادرة من مرَكز «ساليس» للعلوم 
حيفا.   – للتربية  ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  في 
وهذا الّنشاط العلمي مبثابة تتويج لعمل متواصل 
ومثمر قام به احملاضر الدكتور نعيم جنمي (رئيس 
ّية  العرب األكادميّية  الكلّية  في  البيولوجيا  قسم 
الذين  والطالبات  الّطالب  اّطّالع  لهدف  للّتربية)، 
يدرسون موضوع علم األحياء والكيمياء على آخر 
التطوّرات في هذا املجال، ومنحهم فرصة املشاركة 
العملّية، وذلك عبر املشاركة الفّعالة والّشخصّية 
في إجراء الّتجارب األكثر تقّدًما وتطوّرًا في هذا 
املجال، والتي تهدف إلى التعرّف على قسم من 

ط إل اط ف åUHH

 ÀU × Ð_« —U Lſ Êu {u ¹ UH O Š w  WO Ðd Ò² « W ÒO K  s  » Òö Þ ÀU × Ð_« —U Lſ Êu {u ¹ UH O Š w  WO Ðd Ò² « W ÒO K  s  » Òö Þ

الستخالص  الوراثّية  الهندسة  في  العمل  طرق 
من  الپالزميدي  .اي)  .إن  (دي  الّنووي  احلمض 
املؤّهلة   E. Coli بكتيريا  وحتويل  البكتيريا، 

.DNAـ حلمل جينات الهدف مبساعدة ال
وأعرب الّطّالب اّلذين شاركوا في هذه التجارب عن 
غامر فرحتهم بهذه املشاركة، مؤّكدين أّنها شّكلت 
بالنسبة لهم فرصة خلوض غمار البحث األكادميّي 
النظرّي  الّتعليم  مرحلة  من  واالنتقال  العلمّي 
والعملّي إلى مرحلة البحث العلمي احلقيقّي في 

أفضل املختبرات العاملّية.
وقال احملامي زكي كمال (رئيس الكلّية األكادميّية): 
«هذه خطوة أخرى نحو تطبيق توصياتنا وتنفيذ 
رغباتنا في انكشاف الّطّالب على آخر ما توّصلت 
بشكل  فيها  ودمجهم  العلمّية،  األبحاث  إليه 
سابقة،  خطوات  إلى  ُتضاف  خطوة  هذه  عملّي. 
توّجهات  لتعزيز  الحقة  خطوات  إليها  وستضاف 
البحث العلمي لطّالبنا بالّتعاون الوثيق مع أفضل 

املؤّسسات األكادميّية في البالد والعالم».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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«عبد  مدرسة  استضافت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الرّحمن احلاج» الكاتب رافع يحيى، فالتقى الكاتب 
مع الّطّالب، وُبّث هذا اللقاء بشكل حّي ومباشر إلى 
اللقاء  هذا  في  الكاتب  وحتّدث  حيفا.  لواء  مدارس 
منح  كما  الكتابة،  في  ومسيرته  كتبه  عمله،  عن 
الّطالّب الفرصة لطرح أسئلة عليه ّمت اإلجابة عليها.

تتويًجا  كانت  ّية  الفّعال هذه  أّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
الّصفوف  في  أقيمت  متنوّعة  صفّية  لفعاليات 

األّولى – اخلامسة، حول سيرة الكاتب وقصصه.
Ã«dF*«Ë ¡«dÝù« Èd�cÐ ‰UH²Šô«

ال-منهجّية،  ّية  فّعال وضمن  مّتصل،  سياق  وفي 
وبأجواء إميانّية أحيت مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» 
ذكرى اإلسراء واملعراج من خالل فّعالّيات دينّية، حيث 
قّدمت فّعالّيات صفّية تربوّية ُتعنى بالسلوكّيات 
والقيم اشترك فيها كاّفة طّالب الّصفوف، ملا حتمل 

الّذكرى من معاٍن عميقة في الوجدان والعقيدة.
كما أقامت املدرسة احتفاًال لهذه املناسبة استهّلت 

تخّلل  وقد  الكرمي،  القرآن  من  آليات  عطرة  بقراءة 
كلمات  مسابقات،  ّية،  وغنائ فنّية  فقرات  االحتفال 
وقصائد. هذا واستضافت املدرسة املنشد رضى زيدان 
الذي أضفى على االحتفال جوًا رائًعا بأناشيده التي 
قّدمها عن هذه احلادثة الغالية على قلوبنا جميًعا.

محّمد  األستاذ  املدرسة،  ملدير  مقتضبة  كلمة  وفي 
الّنبّي،  بها  حتّلى  اّلتي  واألخالق  القيم  عن  عوّاد، 
وتسامحه  أخالقه  في  حذوه  نحذو  أن  علينا  قال: 
مع الّناس. كما أشاد بالفّعالّيات اّلتي قّدمت في 
دائًما  تؤّكد  املدرسة  أّن  على  مشّدًدا  الذكرى.  هذه 
على إحياء املناسبات الدينّية وإكساب الّطّالب من 
خالل هذه الفّعالّيات والنشاطات الدينّية، في سبيل 
تذويت قيم سامية يتحّلى بها طالّبنا، مقّدًما شكره 
لطاقم العمل الذي ساهم في إعداد هذه الفّعالّيات، 

ومساهمة أسرة املدرسة على إجناحها.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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₪ 4990
4990 ₪ לק“ג

סכיני גילוח 
רביעייה 

מאך 3

המבצעים בתוקף עד 27.5.14 או עד גמר המלאי * אין כפל מבצעים * התמונות להמחשה בלבד
* החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת * ט.ל.ח

רייד קוטל ספריי
3 סוגים

סדרת סירה ויליפוד
חצילים על האש

פלפלים ועוד

₪ 1190
₪ 990

דובונים /
אפרופו /

פופקו אסם

וודקה סמירנוף
טעמים 700 מ“ל

קפה 
רד מאג 

200 גר‘

4 ב-5 ב-

2 ב-

בירה היינקין 
קרטון 24 יח‘

₪ 13990

₪ 1790

₪ 1790
₪ 5990

₪ 10

₪ 8490
₪ 7990

₪11 
90

₪ 690

שמפו/מרכך/מגוון שעוות מגע המשי
תחליב הוואי 

700 מ“ל

סנו פנטזיה
3 ליטר

פתוח 7 ימים בשבוע כולל חגים 8:00-21:00

שישיית 
כוסות 
שתיה

ש
כ
ש

ויסקי בלנטיין 
700 מ“ל

מלאווח 
מעדנות 
700 גר‘

מרק עוף 
בול 1 ק“ג

שניצל תירס 
זוגלובק 2 ק“ג

מוגבל ל-2 בקניה מעל 100 ₪

מוגבל ל-3 יח‘ בקניה מעל 50 ₪ מוגבל ל-10 יחידות

מוגבל ל-3

רד לייבל
750 מ“ל

וודקה גולד
750 מ“ל

פילה 
סלמון
קפוא

קצביה 
מס‘ 1

₪ 75
טיטולי 

פמפרס 
אריזת חיסכון

השני ב- 50% 

₪ 2890
₪ 1000

₪ 990
₪ 890

₪ 3490

התמונ * צעים

0

מוגבל ל-2

קריסטל 
2 ל‘ טעמים

ברשת מאי מרקט  

2

04-8666512סניף חיפה מגדל הנביאים פתוח 7 ימים בשבוע 
כולל חגים 8:00-21:00
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ברשת מאי מרקט  

₪ 990
₪ 1290

פלפל ירוק, 
פלפל חריף 
עגבניות שרי

המבצעים בתוקף עד 27.5.14 או עד גמר המלאי * אין כפל מבצעים * התמונות להמחשה בלבד
* החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל/להפסיק את המבצעים בכל עת * ט.ל.ח

חזה עוף 
טרי

בשר בקר
 טחון

4 ק“ג ב-

3 ק“ג ב-

100 4₪ ק“ג ב- ₪ 120
פרגית עוף 

טרי 

6 ק“ג ב-

3 ק“ג ב-

2 ב-3 ב-

3 ק“ג ב-3 ק“ג ב-

כרעיים עוף 
טרי

₪ 110

₪ 100

₪ 10

₪ 1290

₪ 10

₪ 100₪ 110
שניצל עוף 

טרי
כבד עוף 

טרי
בשר עגל 
טרי אסאדו

פחם 
2.5 ק“ג

פתוח 7 ימים בשבוע כולל חגים 8:00-21:00

פרוטי שתיה 
בטעמים

250 מ“ל   6

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

פ
ב
0

סוכר
/ קמח

אורז 
הנסיכה

5 ק“ג יסמין

חטיף 
אנרגיה 

קורני

מטרנה 
700 גר‘

מוגבל ליחידה

בקניה מעל 150 ₪

חלב תנובה
1 ליטר 
בקרטון

קורנפלקס
750 גר‘
ויליפוד

בורקס גבינה / 
תפו“א מעדנות

800 גר‘

₪ 10

קצביה 
מס‘ 1

₪ 85
בשר כבש
טרי ללא 

עצם

₪ 50

₪ 490
₪ 1000

עגבניה / בצל / גזר / תפו“א לבן / אבטיח

ב
ת
0

₪ 1790
₪ 4990

פ
פ
ע

190 ₪ לק“ג
ב-

x

04-8666512סניף חיפה מגדל הנביאים פתוח 7 ימים בשבוע 
כולל חגים 8:00-21:00
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الزّيارة  عن  األخيرة  اآلونة  في  احلديث  َر  َكُث
يافة  والّن الغبطة  صاحب  بها  يقوم  أن  املُزَمع 
الرّاعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك  الكاردينال 
الكّلي الطوبى إلى األراضي املقّدسة ُمستقِبالً، 
ٌة في القدس، قداسة  كبطريرٍك له نيابٌة بطريركّي
البابا فرنسيس األّول، في زيارته األولى لألعتاب 
ًدا  مؤيِّ نراه  َمن  فمنهم  املقّدسة.  األورشليمّية 
باعتبارها  قطًعا  يرفضها  َمن  ومنهم  للزّيارة، 

«تطبيًعا» مع الكيان اإلسرائيلّي. 
واحلصينة  الوعرة  لبنان  جبال  إلى  جلوئهم  منذ 
هرًبا من االضطهاد في القرن الّسابع امليالدّي، 
ا،  ـً مصيرّي ارتباًطا  لبنان  بأرض  املوارنة  يرتبط 
وبقائه،  الكيان  بدميومة  اهتمامهم  جلُّ  ويترّكز 
وطًنا  الكبير  لبنان  مشروع  قيادة  إلى  وصوًال 
في  واحلرّية  والتنوّع  التعددّية  وحفظ  للمساواة 
وفي  العشرين.  القرن  أوائل  في  العربّي  املشرق 
كّل مراحل تاريخهم، كانت البطريركّية املارونّية 
تقود املشاريع السياسّية للموارنة، وفيها تنمو 
ّية والوطنّية، وفي كّل مرحلة  األفكار اإلستقالل
ومحّطة من محّطات لبنان كان لها موقف من 
التطوّرات، ولم تترّدد في اّتخاذ مواقف حازمة 
حني يلزم األمر، بحسب ما تراه ضرورًيا ملصلحة 

ا.  ـً املوارنة وحماية لبنان بلًدا تعددّي
القرن  ومطلع  العشرين  القرن  عقود  مّر  وعلى 
احلفاظ  على  بكركي  اهتمام  َز  تركَّ احلالي، 
على كيانّية لبنان وعلى دور املوارنة ووجودهم 
الّسياسّي في مفاصل الّدولة، متمّسكًة بقيم 
لبنان  في  املختلف  اآلخر  وقبول  والتنوّع  احلرّية 
وثيقة  عالقة  على  احلفاظ  مع  مستقّل،  سّيد 
ّية. وبقيت بكركي، في كل  ّية والغرب بالدول العرب

املراحل، صاحبة ديناميكّية ومبادرة، وخصوًصا 
وحّتى  املصيرّية.  واملفترقات  احلاّدة  األزمات  في 
اهتمام  بقي  الراعي،  بشارة  البطريرك  انتخاب 
بكركي مترّكزًا على مسيحّيي لبنان وموارنته، 
مع تأكيد العالقات الوثيقة مع اجلوار العربّي، 
وترجمتها  العالقة  هذه  تفعيل  دون  من  لكن 
ًيا، فتشير حترّكات البطريرك  ا. أّما حال ـً ّي عمل
بكركي  رؤية  ّية  شمول إلى  ومواقفه  الراعي 
عموًما،  العربّي  املشرق  في  للمسيحّيني 
وجود  عن  الّدفاع  في  صعبًة  مهّمًة  والتزامها 
في  الّتاريخّية  ورسالتها  املشرقّية  املسيحّية 
ظّل  في  وخصوًصا  دورها،  وإحياء  املنطقة  هذه 
األوضاع الّصعبة التي يعيشها املسيحّيون من 
حول  ُتثار  التي  والهواجس  مصر،  إلى  العراق 

دورهم الفاعل ومصيرهم.
إّن مواقف البطريرك الراعي هي، بطبيعة احلال، 
نتيجٌة وترجمٌة لسياسة الڤاتيكان اّلذي كرّس 
جهوًدا كبيرة، واهتّم، منذ عقود، بالّسعي إلى 
أرض  في  وجتذيرهم  الّشرق  مسيحّيي  حماية 
«اإلرشاد  وكان  األوائل،  واملسيحّيني  املسيح 
الڤاتيكانّية  السياسة  جتّليات  أبرز  الرسولّي» 
املسيحّي  امللف  مع  لبنان  من  تعاطت  اّلتي 

” ÒbI *« d ³ I « è O MÖ ÆÆã_« è O M~ « v ≈ U Î ? ÒłU Š w Ž«d «

شاملٍة  نظرٍة  من  انطالًقا  واملشرق،  لبنان  في 
للِمنطقة وأحوال دولها ومجتمعاتها وطبيعتها 
وتغّيراتها الكثيرة. من هنا ميكن فهم املواقف 
القلق  عكست  اّلتي  الراعي  للبطريرك  األخيرة 
الكبير في البطريركّية املارونّية جتاه الّتغّيرات 
تتبلور  ولم  العربّي،  بالعالم  تعصف  التي 
متعّددة  دوٍل  في  وخصوًصا  بعد،  آفاقها 
تأثيٌر  لها  اّلتي  كسورية  واإلثنّيات  الّطوائف 
املشرق  مسيحيي  على  واستراتيجيٌّ  محوريٌّ 
على  التفرج  ترف  بكركي  متلك  ال  إذ  ولبنان؛ 
الّنزف املتنامي في الوجود املسيحّي الّتاريخّي 
في أرض انطالقة رسالة السّيد املسيح، ويبقى 
اهتمامها محصورًا بحدود لبنان فحسب، في 
وقٍت يسود فيه التوّتر واالنقالبات واالنتفاضات 
في العالم العربّي، ويتنامى الّصراع املذهبّي بني 
ا  مراكز القوى الّسنّية والّشيعّية، وينعكس سلًب

على لبنان ومسيحّيي الّشرق ولبنان.
البطريرك  ذهن  في  املترّسخة  القناعات  هذه 
الراعي جعلته يأخذ قرار زيارة األراضي املقّدسة، 
مسيحّيي  خاللها  يتفّقد  رعوّيٌة  زيارٌة  وهي 
مختلف  على  أجمعني  املقّدسة  األراضي 
زيارًة  ليست  أّنها  ذلك  الّطائفّية،  انتماءاتهم 

ًة بحتى.  ّي مارون
احلصار،  سيخرق  املشرقّي  البطريرك  هو  وها 
بجرأته املعهودة ومواقفه النبوّية ليقّدم للّشعب 
الفلسطينّي رجاء احملّبة في احلقيقة، ليقول: ال 
ال  اإلنسان،  حقوق  لهدر  ال  للعنف،  ال  للّظلم، 
النتهاك كرامة الّشعب الفلسطينّي، ال النتهاك 
واألديان  واألديار  واجلوامع  الكنائس  حرمة 
واألنبياء واملعتقدات، ال لتصدير العنف... وأّن 
ًة ألحد، هي أّم الكنائس،  القدس ليست ملكّي
وإليها  العالم  نحو  البشارة  انطلقت  منها 
معه  حامًال  املارونّي،  البطريرك  بشارة  سيأتي 

رجاء قّديسي لبنان إلى أوالده اُحملاَصرين.
ًة  وبالّتالي، فإّن هذه الزّيارة ُتعتبر زيارًة تاريخّي
ٍة تزور مسيحيّي األراضي  ٍة كنسّي ألبرز شخصّي
املقّدسة املنقطعني عن العالم العربّي منذ قيام 
بحيث   ،1948 العام  في  اإلسرائيلّي  الكيان 
يشعر كاّفة مسيحيّي األراضي املقّدسة بتخّلي 
قضاياهم  دعم  وعن  عنهم  املشرقّية  الكنيسة 
نفوسهم  في  وُتثير  احلياتّية،  ومشكالتهم 

رجاًء جديًدا بتجّذرهم في أرضهم، أرض السّيد 
تأتي  البطريرك  زيارة  فإّن  هنا،  من  املسيح. 
على  «اإلسرائيلّي»  احلصار  حلقة  لتكسر 
الّطابع  ونزع  لتهويدها  محاولٍة  في  القدس، 
املسيحّي - اإلسالمّي عنها، لذا يجب عدم اّتهام 
الراعي بقدر ما يجب جتنيد القدرات املسيحّية 
الّتهويد  مشروع  كسر  في  ملواكبته  واإلسالمّية 
الذي تريده «إسرائيل». والّسؤال اخلتامي الذي 
ٍيّ  ا أن يكون موضع اهتماٍم محل ـً ّي أطرحه متمن
وإقليمّي هو: «أَما آن األوان لدراسة جدّية جلدوى 
تركت  التي  املقدسة،  األراضي  زيارة  مقاطعة 
سياسات  مواجهة  في  ملصيرهم  الفلسطينّيني 
الذين  منهم  املقدسّيني  خصوًصا  الّتهويد، 

يتناقصون يوًما بعد يوم؟!». 
األرض  مسيحّيي  نحن  زلنا،  وما  كّنا  فلطاملا 
وأخّص  العربّي  العالم  عن  منقطعني  املقّدسة، 
لبنان الرسالة، لبنان اّلذي حني تكون فيه تشعر 
لبنان  ونّساكه،  ورهبانه  وأدياره  قّديسيه  برهبة 
ركة والّشهادة، هذا االنقطاع  الفكر واألخوّة والشِّ
فجاءنا  األخوّية،  الرّوابط  اضمحالل  إلى  أّدى 
بامتياز،  الّشرق  بطريرك  شجاٌع،  جريٌء  إنساٌن 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك  أبينا  غبطة  إّنه 
كّل  سيكسر  اّلذي  الّطوبى،  الكّلي  الرّاعي 
احلواجز ليقول لنا بأّننا نحن أبناء هذه األرض، 
نحن كنيسة القيامة وليست حجارة الكنيسة، 
هي الكنيسة بل نحن احلجارة احلّية التي ُتبنى 
وليست  املهد  كنيسة  نحن  الكنيسة،  منها 

حجارة الكنيسة هي الكنيسة.
محّبتكم  على  الغبطة  صاحب  أشكركم 
واحتضانكم، إذ إّن هذه الزّيارة سُتعيد لنا األمل 
املفقود والرّجاء اليائس، مجيئكم سيزيدنا عزًما 
وإصرارًا على مواجهة حتّدياتنا وصعوباتنا ونحن 
نعلم أّن هناك سنًدا لنا منيًعا. كما ال يسعني 
إّال أن أُحّيي قراركم احلكيم بزيارتنا، نحن بحاجٍة 
إلى هذه الزّيارة النبوّية، نحن بحاجٍة إلى أن نشعر 
شعرنا  ألّننا  املشرقّية،  الكنيسة  من  جزٌء  بأّننا 
عّنا. الكنيسة  بتخّلي  األحيان  من  كثير  في 

ا بكم، يا صاحب الغبطة، عدد ما خّطته  فمرحًب
األقالم من حروف، وبعدد ما أزهر باألرض زهور؛ 
ا  ا ممزوجة بعطر الورد ورائحة البّخور، مرحًب مرحًب

بكم بني أبنائك وبناتك.
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مستشفى  في  الّصدمات  عالج  غرفة  تعتبر   ≠  åUHO�ò  q�«d*

نوعها  من  األكبر  هي  بّحوث  هاني  الدكتور  يديرها  واّلتي  «رمبام» 
وتستوعب  والعرب،  اليهود  من  مال  الشِّ سّكان  وتخدم  البالد.  في 
هذه الغرفة املُصابني من جرّاء حوادث العمل أو الطرق أو الّسقوط من 
مستشفيات  تسع  من  «رمبام»  إلى  املصابني  نقل  ويتّم  املرتفعات. 
مال. وتبّني أّن %43 من املصابني بالّصدمات في أنحاء  أخرى في الشِّ
البالد يتّم عالجهم في «رمبام»، وكذلك %53 من األوالد في البالد.

كما جتري هذه الغرفة أبحاًثا ودراسات في هذا املجال، ما يساهم بإنقاذ 

حياة كثيرين. وتبّني أّنه متّت معاجلة 3278 حالة في الغرفة خالل عام 
2013، وأّن %66 من بينهم هم من الرّجال.

وتبّني أّن %88 من الّصدمات كانت نتيجة إصابات جسدّية مباشرة، 
اآلخر  والبعض  أجسادهم،  إلى  صلبة  أجسام  دخول  نتيجة  وبعضهم 

نتيجة التعرّض للحرارة واالكتواء. 
      

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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بشارة  البطريرك  غبطة  قرار  سرّنا 
الراعي الكلّي الطوبى، زيارة الّديار 
موقفه  اعتمد  أّنه  وسرّنا  املقدسة. 
والوطنّي،  واحلضارّي  اإلنساني 
هنا  أهلنا  دعم  بضرورة  القائل 
ودعم مقّدساتهم وصمودهم، ومتكني 
الربوع.  هذه  في  وجتذرهم  وجودهم 
ومن هنا فإّن زيارته املأمولة، هي زيارة 
لألهل والرعّية، وتنسجم مع اجلهود 

الرامية إلى تعزيز قدرات مجتمعنا، على العيش احلّر الكرمي.
البابا  قداسة  مرافقة  إطار  في  بالدنا،  الرّاعي  البطريرك  يزور 
وهو  البالد.  في  املقّدسة  املواقع  وسائر  القدس  إلى  فرنسيس 
حدث خاص بكل املعايير، نراه بعيون املتفائلني بهذا الّتواصل 
مركباته  بكل  مجتمعنا  يحتاجه  تواصل  فهو  اللقاء.  وهذا 

وانتماءاته، في سعيه إلى بناء نسيجه. 
على  بشعبنا  فيه  تعصف  وقت،  في  يحصل  حميم  تواصل 
ومظاهر  واحلروب  األزمات  عاّمة،  وبشرقنا  مواقعه  اختالف 
العنف. هذا فيما تواجهنا هنا في هذه األرض املقّدسة، حتّديات 
كبيرة تتمّثل في سياسات تستهدف الّتفرقة والّتجزئة ومتزيق 
نسيج مجتمعنا. ومن هنا تكمن قيمة إضافّية في الزيارة، 
ألهلنا  وسَنًدا  دعًما  هناك  أّن  على  تأكيًدا  فيها  نرى  التي 
ومستعّدة  وهمومه  بحاله  تشعر  مرجعّيات  هناك  وأّن  هنا، 
للّتواصل معه، حاملًة رسالة احملّبة والّتآخي والّسالم. نحن هنا 
لسنا مقطوعني من شجرة، بل جزء ال يتجزأ من هذا الّشرق 
الّسياق  هذا  في  ونؤّكد  ومصيره.  وتاريخه  وحضاراته  وثقافته 
يرفض  ومكوّناته،  مرّكباته  كّل  على  واحد  هو  مجتمعنا  أّن 

الّتجزئة والّتقسيم ويصّر على وحدته وتآخيه. 
الزّيارة في محّصلتها حتمل ما ذكرناه من أهداف نبيلة، وحرّي 
إّن  املشترك.  وعيشنا  وحدتنا  تعزيز  في   نستثمرها  أن  بنا 
احلضارّية  اإلنسانّية،  مبواقفه  معروف  الرّاعي  البطريرك  غبطة 
والوطنّية في كّل ما يتعّلق في الّشأن العام واإلقليمّي. ومن 
هنا تأتي زيارته اّلتي تنسجم متاًما، مع حاجة مجتمعنا عاّمًة 

وربوعنا إلى حضور جليل.
حيفا  وفي  يننا،  ب الراعي  الغبطة  بصاحب  نرّحب 
ألّنه  وشهامة،  بًال  ُن موقفه  في  ونرى  الكرمل.  عروس 
حامًال  ويأتي  ويقرأه،  الوجودي  قلقنا  بّني  يت أن  استطاع 
ونقول  املقّدسة..  األرض  إلى  والّسالم  ينة  الطمأن رسالة 

حللت أهًال ووطئت سهًال. 

ة التطوير االجتماعي - حيفا) (مدير جمعّي

UH O Š èM ¹b  èH O { 5 ÒB « ¡«—“Ë f O z— V zU ½
رئيس  نائب  األربعاء،  أمس  أّول  صباح  حّلت،   ≠ åUHO�ò q�«d*

وزراء الّصني، ليو يان دونچ، ضيفًة على مدينة حيفا، حيث زارت 
استقبالها  في  وكان  الكرمة»،  «بيت  اليهودّي   - العربّي  املرَكز 

رئيس بلدّية حيفا، احملامي يونا ياهڤ.
والتقت دونچ (أكبر سياسّية في احلكومة الّصينّية)، حاملة ملّف 
العلوم، األكادمييا والّتعليم، مع نخبة من رجال الّدين من الّطوائف 
املختلفة، كما شارك في االجتماع كّل من سفيرة الّصني في البالد، 

ووفد من وزارة اخلارجّية.
الطّيبة  الّتعاون  عالقات  الّضيفة  أمام  البلدّية  رئيس  واستعرض 
اّلتي تربط حيفا مبعاهد األبحاث الّصينّية، إلى جانب معاهدات 
الّتوأمة بني حيفا وعدد من املدن في الّصني. كما أشار إلى رغبته 
ّية  ورغبة املؤّسسات األكادميّية احليفاوّية في تعميق العالقات الّثنائ

بني البلدين، وخاّصة في مجالَي الّتجارة والبحث األكادميّي.
تخّللت  اّلتي  زيارتها،  ختام  في  الّصني  وزراء  رئيس  نائبة  وقالت 
جولًة في عدد من املواقع احليفاوّية، بأّنها أعجبت جًدا من الرغبة 
الّصادقة جلميع اّلذين اجتمعوا اليوم لتعميق العالقات مع الّصني، 

تعميق  على  ستعمل   وبأّنها  مجال،  كّل  وفي  ميدان  كّل  في 
العالقات بني الّصني وحيفا.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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مـايـا چـودايـڤـا  |  لـيـزر بوتـيك
14، حيفا 04-6563335 تشيرنيحوڤسكي 
mayagodiva1@gmail.com       mayagodiva
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 الطريقة ا$سرع !زالة الشعر
 آمنة وفعالة لجميع أنواع البشرة والشعر

للنساء والرجال
تقنية إزالة الشعر
بالليزر ل8بد وبدون أوجاع

25.5.2014
دعوة !فتتاح بوتيك
مايا چودايڤا
18:30 مساًء يوم االحد الساعة 

تخفيض

 20%
للمنضمين

العشرة ا$وائل
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’U� q�«d*

عمل  نتاج  هي  ممّيزة،  ألمسّية  احلاج»،  الرحمن  مدرسة «عبد  تستعّد 
والّثوامن  الّسوابع  الّسوادس،  لصفوف  معّد  فّني  مشروع  ضمن  سنوّي 
التي  املواهب  وصقل  القدرات  اكتشاف  إلى  يهدف  واّلذي  املدرسة،  في 

ميتلكها طّالب املدرسة.
ـ11 من شهر َحزيران  ّية، سُتجرى يوم األربعاء في ال ففي أمسّية احتفال
الفّنان  ذكرى  سيحيون  حيفا،  في  البلدّي  املسرح  خشبة  على  املقبل، 
االستثنائّي وديع الّصافي، الرّاحل عن عاملنا، اخلالد بأعماله في قلوبنا 

جميًعا ملا قّدمه من فّن أصيل راٍق.
هذا الفّنان اّلذي يعتبر رمزًا من رموز الفّن األصيل، واّلذي صاغ بأغانيه 
جواهَر أثرَت تراثنا الفّني الراقي، األمر اّلذي جعله يغزو القلوب ويحظى 

باحترام وتقدير اجلميع: الكبير والّصغير.
قّدم هذا الفّنان االستثنائي أغان خّلدت الوطن، اإلنسانّية واألمل، قّدم 
يجعلنا  ا  ـً فّن الرّوح.  يهّذب  بالقيم،  اإلميان  يرّسخ  االنتماء،  يعزّز  ا  ـً فّن

نتعّمق في الوجود، ونتأّمل الّطبيعة.
أمور،  أولياء  املدرسة،  طّالب  من  عدد  اخلاّصة  األمسّية  هذه  سيحضر 
مديري  من  وعدد  حيفا،  بلدّية  ممّثلو  والّتعليم،  الّتربية  وزارة  ممّثلو 

ومديرات مدارس حيفا.
والّطاقم  اإلدارة  تؤّكد  املدرسة،  لطّالب  الهام  العمل  هذا  خالل  من 
هي  املدرسة  في  واالجتماعّية  الفنّية  الّثقافّية،  األنشطة  أن  الّتدريسّي 
الّنابض  القلب  هي  بل  الّتعليمّية،  لألنشطة  موازية  تكميلّية  أنشطة 

للمدرسة اّلتي تعتبر احمليط االجتماعّي الّثقافّي الّنابض في احلّي.
وتؤّكد أسرة «عبد الرّحمن احلاج» وعلى رأسها مدير املدرسة محّمد عوّاد، 
ّية والّتعليم، وقد ارتأت  إميانها بأّن الّتواصل الّتربوّي مدخل جلودة الّترب
أن يشترك ويشارك في تقدمي لوحات الرقص واألغاني املقّدمة في هذه 
ا وطالبة من طالّب املدرسة وخرّيجيها. مشيرًة إلى  األمسّية سّتون طالًب
أّنه بهذا تكون أسرة املدرسة قد قامت بفتح أبواب املدرسة ومحيطها 
الستحضار املجتمع في صلب املدرسة، واخلروج إليه منها بكّل ما يعود 

باملنفعة على أبناء احلّي خاّصًة واملجتمع عاّمًة.
يذكر أّن احلفل برعاية «صندوق حيفا»

åÃU(« sLŠÒd�« b³Žò

تقع مدرسة «عبد الرّحمن احلاج» في حّي احلليصة في اجلهة الّشرقّية 
ا من الّصف األّول حّتى الّثامن،  من حيفا، يبلغ عدد طّالبها 380 طالًب

ويتمّيز طّالبها بالوضع االقتصادي االجتماعّي الّصعب.
توّفر املدرسة بيئة تعليمّية داعمة جلميع طّالبها، حيث تستثمر كّل 
ّية والبشرّية، وتوّظفها من أجل أن توّفر لطّالبها  طاقاتها ومواردها املال
فرصة الّتعّلم في بيئة تعليمّية خصبة زاخرة مبجاالت تعليمّية متنوّعة 

ومناخ تربوّي مثالّي.
عملت املدرسة في الّسنة الدراسّية األخيرة على تطوير موضوَعي الّلغة 

واملطالعة، وتوفير بيئة تعليمّية متنوّعة وخصبة من خالل الفنون.
ّي/االجتماعّي هو املشروع األساسي في املدرسة واّلذي يهدف  املشروع الفّن
إلى رعاية وتطوير املواهب والّطاقات الكامنة في طّالبنا من أجل توفير 

w U ÒB « l ¹œu  è ÒO % ã ÒbI ð åÃU(« s L Šd « b ³ Žò è Ý—b

ّية، تعزّز الدافعّية، الّنجاح  واإلبداع، كما تسعى  بيئة تعليمّية مثال
املدرسة إلى تنمية شخصّية كّل طالب وترسيخ إميانه بنفسه.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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ليالي األنس في حيفاليالي األنس في حيفا
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الدهيشة وعايدة، وسيتناول طعام الغداء مع خمس 
عائالت وهي: من مهجري إقرث، ومن غزّة، وعائلة 
ّم الّشمل،  أحد األسرى، وعائلة تعاني من قضية ل
إلى  هذا  خاّصة.  اجتماعّية  أوضاع  ذات  وأخرى 
السياسي  وحّتى  واإلنساني  الروحي  الُبعد  جانب 
شك  وال  البالد  هذه  برؤساء  سيلتقي  فهو  للبابا، 
ذات  قضايا  عّدة  اللقاءات  هذه  أثناء  ستطرح 

االهتمام املشترك.

التأكيد  ب ّرؤساء، ف بالّنسبة للقاءات ال
ة،  ّي پروتوكول زيارات  مجرد  تكون  لن 

تّم طرحها.. بل هناك قضايا سي
كان  فإذا  قضايا،  عّدة  تطرح  أن  البديهي  من 
ساعة،  لنصف  پيرس  شمعون  بالرئيس  سيلتقي 
وكذلك  وترحيب،  تهاني  مجرّد  اللقاء  يكون  لن 
مع  وحّتى  نتنياهو،  احلكومة  رئيس  مع  اللقاء 
في  الّله  عبد  امللك  ومع  عّباس  محمود  الرئيس 
عّمان. وينظر البابا بعني االهتمام، ال بل بالقلق 
مسألة  وخاّصة  األوسط،  الّشرق  في  األوضاع  إلى 
الفلسطينّيني،  مع  واملفاوضات  املتعّثر  الّسالم 
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ينشط هذا األسبوع، وديع أبو نّصار، على أكثر من 
صعيد، ابتداًء من الّتحضيرات لزيارة قداسة البابا 
فرنسيس إلى كّل من األردن وفلسطني وإسرائيل، 
وساق  قدم  على  اجلارية  باالستعدادات  وانتهاًء 

الستقبال غبطة البطريرك الراعي في اجلليل.
ا لزيارة  ـً أبو نّصار يعمل مستشارًا ومنّسًقا إعالمّي
الشخصّيتني املرموقتني، وعادًة ما يقّدم استشارته 
في  دبلوماسّية  وبعثة  سفارة  خمسني  من  ألكثر 
االستشارة  هذه  وطبيعة  فلسطني.  وفي  البالد 
تتمّثل بالّتعاون املشترك، وطرح وجهات الّنظر حول 
قضايا تهم تلك الّسفارات والبعثات لهذه الدول. 
ومعظم هذه الّدول تعتبر صغيرة كقبرص ومالطا 
وعدد من الّدول اإلفريقّية، وإلى جانبها دول كبرى 
اّلتي  وغيرها  وفرنسا  وأملانيا  املتحدة  كالواليات 

ترغب باالّطالع على وجهات نظر أخرى. 
ولد أبو نّصار في حيفا عام 1970، تلّقى دروسه 
«الكرمليت»،  مدرسة  في  والّثانوّية  ّية  االبتدائ
عن  حاصًال  وتخرج  أبيب  تل  بجامعة  التحق  ثم 
املاجستير في العلوم السياسية. وهو متزوج من 

رمي، ووالد لسما، ناردين، هالة وإميان. 
عام  أوائل  منذ  كمستشار  عمله  نّصار  أبو  بدأ 
كانت  قّدمها  اّلتي  االستشارات  وأبرز   ،1990

اخليرّية  للجمعّيات  دعم  على  احلصول  إطار  في 
 10 على  وحصل  العربّي،  املجتمع  في  العاملة 
املاجستير  لطالب  األمريكّية  السفارة  من  منح 
والدكتوراة. وأسهم في فتح 20 بعثة دبلوماسّية 
أجنبّية في رام الله، كما تعاون في العام 2008 
في  العرب  بني  احلدود  لفتح  الدامنارك  حكومة  مع 
وتنشيط  للزيارات  الفلسطينّية  واملدن  إسرائيل 
احلركة االقتصادّية، حيث بدأ املشروع في جنني ثّم 
الّضفة  في  واحملافظات  املدن  سائر  ليشمل  امتّد 
ا.     ـً الغربية، وكانت الزيارات باحلافالت املدعومة مادّي
الزيارتني  إلى  نّصار  بأبي  لقائنا  في  وتطرّقنا 
املرتقبتني لكّل من قداسة البابا فرنسيس وغبطة 
الرّاعي،  بطرس  بشارة  مار  املاروني  البطريرك 

وطرحنا عدًدا من األسئلة حول املوضوع.

ما هو دورك في التحضير لزيارة قداسة 
بطريرك الراعي؟ ابا وال ب ال

مبا يتعّلق بزيارة قداسة البابا فأنا عضو في الّلجنة 
الّتحضيرّية للزيارة وخاّصة الّناحية اإلعالمّية؛ أّما 
تعييًنا  تلّقيت  فقد  البطريرك  لغبطة  بالنسبة 

منّسًقا  بتعييني  احلاج  موسى  املطران  سيادة  من 
ا للزّيارة. ـً إعالمّي

ابا، فما  ب لنرّكز حديثنا أّوًال عن زيارة ال
هي اخلدمة التي توفرونها لإلعالمّيني، 
واالستعدادات  الّتحضيرات  كّل  وهل 

جاهزة لهذا احلدث الهام؟
ورّمبا  عشرات  البابا  قداسة  يرافق  أن  املقرّر  من 
العاملّية  اإلعالم  وسائل  وممّثلي  حافّيني  الصِّ مئات 
الالزمة  اخلدمات  توفير  يجب  ولذا  واحمللّية، 
من  ويتمّكنوا  بواجبهم  يقوموا  لكي  لإلعالمّيني 
نقل احلدث عبر وسائلهم اإلعالمّية. وهنا نستعد 
للتسهيل عليهم إزاء كّل القيود األمنّية واألنظمة 
أّن  خاّصة  الظروف.  من  وغيرها  والپروتوكوالت 
مواقع  ثالثة  في  أّيام  ثالثة  على  متتد  الزيارة 

مختلفة، وهي: األردن، فلسطني وإسرائيل.

وزاروا  بابوات  ال من  عدد  سبق  لقد 
ابا  ب بماذا متتاز هذه الّزيارة لل بالدنا، ف

فرنسيس؟
إلى  احلج  وهو  األسمى  بهدفها  الزيارة  هذه  متتاز 
األراضي املقّدسة، وال يقّل أهمّية اللقاء الهام بني 
برتلماوس،  املسكوني  والبطريرك  البابا  قداسة 
املتقدم  يعتبر  واّلذي  القسطنطينية،  بطريرك 
البطاركة  وهؤالء  املتساوين.  اخلمسة  البطاركة  بني 
القدس،  القسطنطينية،  بطاركة  هم  األرثوذكس 
بطريرك  باملناسبة  واإلسكندرّية.  موسكو،  أثينا، 
موسكو على عالقة وثيقة بقداسة البابا، وحضر 
ا قداس التنصيب للبابا فرنسيس. فاللقاء  ـً شخصّي
بني الكنيستني يأتي إحياًء لذكرى اللقاء الذي جرى 
بني البابا بولس الّسادس والبطريرك أثيناغوراس 
في القدس في 5.1.1964؛ وكان البابا فرنسيس 
بتاريخ  برتلماوس  بالبطريرك  لقاؤه  يتم  أن  يوّد 
الّلقاء  من  عاًما   50 مرور  بعد  أي   ،5.1.2014

وظروف  امليالدّية،  باألعياد  االنشغال  ولكن  األول، 
املوعد.  هذا  على  واّتفق  ذلك،  دون  حالت  الطقس 
كما أّن البابا الراحل يوحّنا بولس الّثاني والبابا 
املتقاعد بندكتوس الّسادس عشر قد زارا البطريرك 
للقدس. زيارتهما  أثناء  األورشليمّي  األرثوذكسي 

قداسته  أّن  وهي  أخرى  أبعاًدا  الزيارة  حتمل  كما 
املجتمعات،  في  شني  واملهمَّ الالجئني  بلقاء  يرغب 
في  والعراقيني  الّسوريني  بالّالجئني  سيلتقي  ولذا 
مخّيَمي  في  الفلسطينّيني  وبالّالجئني  األردن. 
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واألوضاع في سورية وغيرها. وال ننسى أّن املعاهدة 
الڤاتيكان  دولة  بها  ترتبط  أن  املفروض  من  اّلتي 
مع دولة إسرائيل لم توّقع بعد منذ 1993. وهناك 
معاجلتها  يجب  احمللّية  الكنيسة  بها  متّر  ظروف 
عليها،  االعتداءات  ومنع  احتياجاتها،  وتلبية 
فقداسة  الّساعة.  وليدة  ستكون  أخرى  ومسائل 
البابا فرنسيس، يعرف عنه محّبته لالرجتال، وعدم 
الّتعامل الرسمي مع الّشعب. ومثال على ذلك هو 
أّن إسرائيل أصرّت على استقباله في مطار الّلد 
برؤساء  أسوًة  ا،  ـً رسمّي استقباًال  غوريون»)  («بن 
بينما  إسرائيل،  يزورون  اّلذين  العالم  في  الدول 
بيت  في  الرسمّية  االستقبال  مراسم  له  ُجترى  لن 
حلم، وال في عّمان، وستقّله طائرة عمودّية بني هذه 
البالد. ونعرف عنه صفة الّتواضع اّلتي ميتاز بها، 
ًة في رتبة غسل األرجل التي قام  ّي واّلتي ظهرت جل
بها يوم خميس األسرار، فلم يغسل أرجل الكهنة 
وال الرهبان، ولم يقم هذه الرتبة في الكنيسة بل 
من  سجيًنا   12 أرجل  غسل  حيث  الّسجن،  في 

بينهم 2 من الّنساء و2 من املسلمني.
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الديانات  بسائر  عالقاته  أّن  صحيح 
يقة وتعّبر عن صداقة حقيقة.. وث

بالّتأكيد فهو يحترم األديان الّسماوّية، ويرى أّنها 
وله  الّله،  من  التقرّب  في  بعًضا  بعضها  تكمل 
أصدقاء من املسلمني، ومن اليهود على مستوى 
األعلى  املجلس  سيزور  القدس  وفي  احلاخامني، 
للحاخامني ويلتقي باحلاخامني األكبرين األشكنازي 
والّسفارادي. كما سيزور املجلس اإلسالمّي األعلى 
مبفتي  ويلتقي  الّشريف  القدسّي  احلرم  باحة  في 
القدس. هذا عدا عن الّلقاءات اّلتي جرت من قبل 
األرجنتني  في  آيرس  بوينس  وفي  الڤاتيكان  في 

حني كان كارديناال.
إضافًة إلى ذلك فإّن البابا قرّر ضّم احلاخام أبراهام 
سكوركا وأستاذ الدراسات اإلسالمّية عمر عّبود، 
فترة  منذ  للبابا  املقرّبني  األصدقاء  من  وكالهما 
خدمته الرّعوّية في األرجنتني، وسيرافقاه في زيارته 

التي سيقوم بها إلى األردن وفلسطني وإسرائيل.

بطريرك  ال غبطة  زيارة  عن  لنتحّدث 
بطريرك بالدنا مّرتني  ّراعي، أّوًال زار ال ال
ّرة هو أّول  حني كان أسقًفا، ولكن هذه امل
املقدسة..  األرض  يزور  ّي  مارون بطريرك 
الّضّجة؟ هذه  زيارته  ترافق  ملاذا 

سيزور  أّنه  الّلبنانّيني  املسؤولني  بعض  فطن  لقد 

عملّية  الزيارة  هذه  يعتبرون  فهم  ولذا  إسرائيل، 
تطبيع مع العدو. ولكن البطريرك نفسه قال إّنها 
ليست زيارة سياسّية، ولن حتمل أي طابع سياسي 
زيارة  هي  بل  العدو،  مع  لقاءات  وال  تطبيع  وال 
أحوالهم  ويتفّقد  كنيسته  ألبناء  بها  يقوم  رعوّية 

وينظر في قضاياهم. إّنها زيارة أب ألبنائه.

بطريرك الراعي بأّنه تفّقد  ُعرف عن ال
بنان وبالد  ة في ل ّي أحوال الرعايا املارون
املقدسة  األرض  تعتبر  فهل  االغتراب، 

في هذا السياق؟
بكّل تأكيد، فمنذ توليه منصبه احلالي يجول في 
أقطار املعمورة، وقد زار كاّفة الرّعايا حيث هي في 
لبنان والّشتات، ما عدا أستراليا واألرض املقّدسة، 
واآلن جاء دورنا ليتفّقد غبطته أحوال كنيسته هنا. 
مع العلم أّنه يعيش في األرض املقدسة، واملقصود 
مارونّي.  آالف   10 حوالي  وإسرائيل،  فلسطني 
احترامها  لها  مرموقة  شخصّية  شّك  بدون  وهو 

ومكانتها على كاّفة األصعدة. 

ما هي القضايا التي سيعاجلها غبطته؟
القضايا كثيرة، وأهّمها الناحية الروحّية، ال سيما 
في ظّل تعاظم التحديات التي تواجهها الكنيسة 
احمللّية، وما تتعرّض له من اعتداءات ومحاوالت 
رجال  على  الّسافرة  االعتداءات  وآخرها  الّتهجير، 
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ُتكتب  اّلتي  الّنابية  والّشعارات  واملقّدسات  الّدين 
على اجلدران واملعروفة باسم «تدفيع الّثمن». هذا 
املسيحّيتني  القريتني  مهّجري  قضّية  إلى  إضافًة 
في  ويصّلي  برعم  كفر  وسيزور  وبرعم،  إقرث 
كنيستها التي ال تزال قائمة هناك، وسيزور بلدة 
لزيارة  الوقت  يسمح  وقد  أيًضا،  املهّجرة  املنصورة 
سيلتقي  أخرى  ناحية  من  لبرعم.  الّشقيقة  إقرث 
ونزحوا  إسرائيل  في  يعيشون  الذين  بالّلبنانّيني 
من  اإلسرائيلي  االنسحاب  عند  لبنان  جنوب  عن 
هؤالء نحو 3 آالف شخص، اّلذين  وعدد  اجلنوب، 
يعتبرون أنفسهم لبنانّيني، ولكن الّظروف جعلتهم 
يخشون العودة إلى لبنان. وكان النائب البطريركي 
املطران بولس صّياح قد عالج قضّيتهم منذ كان 
هو  وها  املقّدسة،  واألراضي  حيفا  على  أسقًفا 

هذه  معاجلة  يواصل  احلاج  موسى  املطران  سيادة 
البطريرك  غبطة  يتدّخل  أن  من  بد  وال  املسألة، 
بنانّية لكي حتّل هذه القضّية؛  لدى الّسلطات الّل
وسيلتقي غبطته بهؤالء الّلبنانّيني في كفر ناحوم. 
كما سيزور اجلش وعسفيا، وسيزور حيفا ويترأس 
مسيرة من كنيسة مار لويس املارونية إلى كنيسة 
ا، هذا عدا  ـً ّي مار يوسف لّالتني ويقيم قّداًسا احتفال
عن زيارته ملدينة الّناصرة، وهناك سيسّجل برنامجه 

الّتلفزيونّي الّشهير «التنشئة املسيحّية».

شكرا جزيًال لوديع أبو نّصار، آملني أن 
تتكّلل هذه الّزيارات بالّنجاح.

كلنا أمل بذلك. 
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اإلعالمّية  الضّجة  ورغم  املتناقضة،  الفعل  وردود  االنتقادات  رغم 
حول زيارة البطريرك املاروني، بشارة الراعي، إلى األراضي املقدسة، 
هذه  الستقبال  وساق  قدم  على  هنا  واالستعدادات  ستتم  الزيارة 
الّشخصّية الفّذة، التي أصبحت أكبر من مجرّد رتبة دينية رفيعة، 
إمنا تعّدتها لتصبح مرجعّية لكّل الّلبنانّيني وليس فقط للموارنة، 
ومحّط أنظار كّل َمن يهمه لبنان في الدول العربية والعالم بأسره.  
موقف البطريرك بشارة الراعي كان واضًحا منذ البداية جتاه الذين 
وّجهوا له االنتقاد والّتحذير نتيجة إقدامه على هذه اخلطوة، فأعلن 
في إحدى الّلقاءات الّتلفزيونّية وبشكل حازم وصريح، أّنه ال يسمح 
ا عليه وعلى قراراته، بل وقال للمعارضني  ـً ألحد بأن يكون وصّي
لزيارته إلى األراضي املقّدسة، من كان ضّد الزيارة فال يزر بكركي، 
لسائر  املارونية  البطريركّية  ومركز  املاروني  البطريرك  إقامة  محل 

املشرق.   
وهنا أريد أن أتوقف قليًال حول هذا املوقف للبطريرك بشارة الراعي، 
وحول هذه القضّية بالذات. فرغم كون مواقف الراعي بشكل عام 
حتظى بإجماع اللبنانيني بكافة طوائفهم، إّال أّنه يعرف متى يضع 

حّدًا ملن يحاول أن يفرض عليه اّتخاذ قرار ما، وكم نحن بحاجة 
ما  وتعرف  واضًحا  تكون  فعندما  الّنحو.  هذا  على  قيادات  إلى 
واالحترام،  بالّتقدير  وحتظى  اآلخرين  على  احترامك  تفرض  تريد، 
أّما إذا كنت ُمسايرًا وتقول لآلخرين عكس ما تفّكر، فاآلخر هنا 
يعلم أّنك تعمل على إرضائه ويكتشف ضعفك، وعندها يخّطط 

جلعلك مطّية له.  
بسبب  انتقادات  إلى  الراعي  بشارة  البطريرك  اآلن  يتعرّض  كما 
لسوريا.  زيارته  بسبب  النتقادات  الّسابق  في  تعرّض  لنا،  زيارته 
وكما قال في أثناء رّده على منتقديه لهذه الزيارة، قال األمر ذاته 
ملنتقديه بسبب زيارته لسوريا. فقال بالنسبة لقرار زيارته لسوريا: 
«إّن املطلوب من البطريرك أن يزور األبرشّيات وعليه أن يزورها كّل 
غبطته  واآلن  سوريا»؛  في  اتنا  أبرشّي سأزور  وأنا  سنوات،  خمس 
يكرّر ذات القول بالّنسبة لزيارته لنا مع تغيير واحد ووحيد، هو 
اسم الدولة التي سيقوم بزيارتها. في أثناء زيارته لسوريا أغضب 
فئات معّينة، واليوم الفئات التي كانت راضية عن زيارته لسوريا 
ألن  هذه،  لزيارته  بشّدة  معارضة  اليوم  تقف  الّصمت،  التزمت  أو 

مصاحلهم الّسياسية تختلف، أّما موقف البطريرك لم يختلف وال 
ميكنه أن يختلف، فهو اعتبر الزيارتني زيارتني رعويتني، وال يوجد 

لهما أّي طابع سياسي، فهما زياريتني رعوّيتني وروحّيتني.  
رغم ردود الفعل املتفاوتة حول هذه الزيارة، إّال أّنه من امللفت للّنظر 
احلر  الوطني  والتيار  الّصمت،  التزمت  آذار  من  الّثامن  قوى  أن 
علًما  الوطنّية،  الراعي  نوايا  في  تشكيك  أي  يرفضان  واملردة 
كرامة  على  غّيورين  أّنهم  اّدعوا  اّلذين  الّلبنانّيني  املسيحّيني  أّن 
البطريركّية املارونّية، كانوا أّول املعتدين على حرمتها عندما لم 
اّلذي  وما  اآلن،  تغّير  اّلذي  فما  مصاحلهم.  مع  مواقفها  تتوافق 
جعل قادة التيار الوطني احلر يلتزمون الصمت مع أن حلفائهم في 
«حزب الله» بذلوا كّل اجلهود من أجل إلغاء الزيارة وحّذروا وعّبروا 
عن معارضتهم لها. كما أن البطريرك بشارة الراعي لم يسلم من 
أطلق  يوم  وأحزابها  آذار  من  عشر  للرابع  العامة  األمانة  انتقادات 
مواقف غير معادية «للمقاومة» وقبل زيارته سوريا وبعدها. أّما 
اليوم فالطرفان يجمعان على أهمّية الدفاع عن البطريرك الرّاعي 
ينتقده.  أن  نفسه  له  تسّول  من  كّل  على  لالنقضاض  ويتوثبان 
وحّتى «حزب الّله» نفسه لم يلجأ إلى أسلوب الّتراشق اإلعالمّي 
مع بكركي، بل جلأ إلى مناقشة األمر عبر قنوات رسمّية مغلقة 
بعيًدا عن اإلعالم، وإصرار «حزب الّله» على معاجلة موضوع الزيارة 
بهدوء وعقالنّية، يشير إلى أمور لم نكتشفها بعد، ولكن األّيام 

القادمة بعد الزيارة ستكشف لنا احلقائق.
بدون شك أن أهداف زيارة البطريرك بشارة الراعي إلسرائيل ليست 
سياسّية، ولكن ال ميكننا جتاهل تداعيات هذه الزيارة ونتائجها، 
شك  بدون  ستكون   - أبينا  أم  شئنا   - والنتائج  التداعيات  وأّن 
االنتظار  إال  علينا  وما  األمور،  مجريات  على  وستؤثر  سياسّية، 

ملعرفة الّتداعيات السياسّية لهذه الزيارة.

 ÆÆè ÒO ÝU O Ý …—U ¹e «  U O Ž«b ð
 °UM O Ð√ ã√ UM ¾ý

◊uOK� nOH� ≠ rK� U| d ÒD�



31 2014 —U ? Ò¹√ 23 WF ÔL'«



322014 —U ? Ò¹√ 23 WF ÔL'«

والفنون  املسرح  طاقم  يعمل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في مدرسة «حوار» الرّسمّية للّتربية البديلة للفنون 
إلخراج  نحل  كخلّية  حيفا،  مدينة  في  واإلبداع 
مسرحّية «ناثان احلكيم» إلى الّنور، واّلتي سُتعرض 
مسرح  خشبة  على  القادم،  َحزيران  شهر  أواخر  في 

«كريچر» في الكرمل الفرنسّي.
رسالة  اتها  طّي بني  حتمل  اّلتي  املسرحّية  كتبت 
الّتسامح بني األديان في القرن الّثامن عشر؛ ويعمل 
والّتمارين،  املراجعات  عى  األّيام  هذه  خالل  الّطّالب 
بكّل كّد وجهد إضافًة إلى روح الّتعاون، لهدف بّث 

رسائل احملّبة والّتسامح.
وجتدر اإلشارة إلى أّن ريع املسرحّية سيرصد لصالح 

«ِاقرأ»  جمعّية  متّيزت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بعروضها ومحّطاتها في ِمهرجان الّنكبة 2014 
في قرية الكابري املهّجرة، هادفًة إلى إبراز نهضة 
مرّكباتها  بجميع  شعبنا  الِفَلسطينّي  وحضارة 
والرياضّية  والّثقافّية  واالقتصادّية  الّتعليمّية 
معرِض  خالل  من   ،1948 نكبة  قبل  والفنّية 
ذاكرة  جتّسد  اّلتي  املوضوعات  هذه  يحوي  صور 
شعبنا الّصامد، وتبّني مدى تطوّره وتقّدمه اّلذي 

فاق دوًال أخرى في ذلك احلني.
وكذلك ُعرض فيلم وثائقّي يشرح هذه املوضوعات 
بالّصوت والّصورة، ويعود بالّذاكرة إلى ما قبل 

نكبة 1948.
محّطة  على  «ِاقرأ»  أشرفت  منها،  لفتة  وفي 
َمن  لكّل  ا  ـً ّي مّجان ا  ـً فورّي تصويرًا  شملت  أخرى 
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وذلك  احملّبة)،  (أصدقاء  يسوع»  «قلب  مؤّسسة 
ومؤّسسة        املدرسة  بني  القائم  التبّني  مشروع  ضمن 

«قلب يسوع».
مسرحّية ناثان احلكيم؛ تأليف: الفيلسوف األملانّي 
زايد؛  كمال  وإخراج:  إعداد  ليسنچ؛  أفرامي  چوتهولد 
مدرسة  في  واملسرح  الفنون  قسم  طّالب  متثيل: 
«حوار»؛ موسيقى: ألبير بّالن وغّسان حرب؛ إرشاد 
خلود  ديكور:  هاشول؛  ومنال  بّالن  ابتسام  حركي: 

شمبور؛ تصميم أزياء: ريتا غريب.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il

يرغب أمام خلفّية جتّسد املهرجان ومنطقة قرية 
وأصدرت  املشاركني،  ذكرى  في  ليتخلد  الكابري 
هذه الصور ممغنطة بشكل فوري للجميع، األمر 
اّلذي القى استحسان وإقبال مشاركي اِملهرجان.

وفي تعقيب ملدير العالقات العامة في «ِاقرأ»، 
شادي عثامنة، قال: «نحن في جمعّية «ِاقرأ»، 
املجتمع  في  الّتعليم  دعم  إلى  نهدف  وألّننا 
العربّي، اجتهدنا أن نبرز الّنهضة واحلضارة الراقية 
لشعبنا الِفَلسطينّي ما قبل الّنكبة، من خالل 
فقراتنا املتعّددة، ولنكشف تزييف الّتاريخ اّلذي 
كان من قبل من مكروا بهذا الّشعب ولندحض 
افتراء اّلذين اّدعوا أّن ِفَلسطني أرض بال شعب».

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ سيخرج «تسجيل دخول»؛ األلبوم األّول للموسيقي 

وعازف الپيانو فرج سليمان، إلى الّنور. وسيدّشن، بحفل إطالق مفتوح، 
«املشغل»  جمعّية  في  مساًء  اخلامسة  الّساعة  عند  الّسبت،  غد  يوم 
األعمال  من  مجموعة  سليمان  يقّدم  فيه،  حيفا.  في  والفنون  للّثقافة 
جديدة  توزيعات  جانب  إلى  الپيانو،  آلة  على  تلحينه  من  املوسيقّية 
رحباني،  األخوين  الوهاب،  عبد  محّمد  أحلان  من  موسيقّية  ملقطوعات 
وغيرهما.. ويأتي «تسجيل دخول»، اّلذي دعمت إنتاجه مؤّسسة «عبد 
مرتكزًا  سليمان  فرج  يطرحه  موسيقّي  ملشروع  فاحتًة  قّطان»،  احملسن 
على آلة الپيانو، مستغًال فيها اإلمكانات املوسيقّية اّلتي توّفرها هذه 
اآللة، في سبيل الّتجديد في اجلملة املوسيقّية الّشرقّية، وفي مسعى 

لتطويرها دون تشويه ُهوّيتها.

Òw�d ÒA�« s×ÒK�« w� u½UOá�« l¹uDð

يعتقد فرج سليمان أّن األلبوم حّقق، بدرجة كافية، الهدف الذي سعى 
إليه من خالل املقطوعات التي يقّدمها؛ وهو توظيف جوانب كثيرة من 

اإلمكانات اّلتي تتيحها آلة الپيانو في املوسيقى الّشرقّية.
على  أحدثتها  التي  الّتوزيعات  في  سيما  «طمعت،  سليمان:  ويقول 
املوسيقي  العمل  أو  األغنّية  تتصرّف  كيف  أرى  أن  في  املقطوعات، 
حلنّي  منظور  من  عليها  العمل  يتّم  بحيث  ّية،  غرب آلة  على  الّشرقّي 
وليس من منظور قالبها اجلاهز كأغنّية».. ولكّنه حرص، رغم ذلك، على 

أن يحافظ على املعنى املوسيقّي العربّي في الّلحن.
وفي سؤال حول املخاوف اّلتي قد يشعر بها حيال تقدميه لعمل آالتّي 
منفرد على آلة، والذي قد ال يألفه املستمع العربّي بشكل عام، يقول: 
«رّمبا قلقت في البداية، لكّنني اؤمن أّن ثّمة جمهور خاص ونوعّي لكّل 
أّني  إّال  ا،  ـً كّم قليل  جمهوري  يكون  قد  املوسيقّية.  األمناط  من  منٍط 
ًدا على أن يكون جمهورًا  أفّضل أن يكون كذلك وأن يكون مستمًعا جّي

واسًعا ويستمع إلى ما تطلبه أذن الّسوق. وال شك لدّي بأّن دائرة هؤالء 
ستتوّسع، متاًما كما تتوّسع دائرة جمهور األغنّية بشكل عام».

U ÎOMOD�K� U ÎŁ«dð lMB²Ý w²Ò�« w¼ W¦¹b(« vIOÝu*«

يقف الفّنانون عاّمًة، واملوسيقّيون خاّصًة عند سؤال ِمفصلّي يجعلهم 
يعملون على املوروث املوسيقّي أو يتجاوزونه. عند هذه الّنقطة يقول فرج: 
ا، في  ـً «أسعى في كّل املساحات الفنّية اّلتي أضع فيها عمًال موسيقّي
العروض أو الّسينما أو املسرح، أن أقّدم بصمًة مغايرة وجديدة، بصرف 
الّنظر عن جودتها». فيصف مثًال عمله األخير «ثالث خطوات»، اّلذي 
جاء بعد «تسجيل دخول»: «هناك، كان مطمعي أن أكتب موسيقى 
مختلفة آللة العود، أن أخالف التوّجه املألوف له. وهذا ما سعيت إلى 

إحداثه في «تسجيل دخول» مع آلة الپيانو».
لم يترّدد فرج سليمان، في سياق حديثنا عن املوروث والّتجديد، حني 
تراثه  مع  الفلسطينّي  املوسيقّي  املشهد  تعاطي  في  رأيه  عن  سألناه 
في  منعن  بداية  «دعونا  وواضًحا:  حاًدا  موقًفا  يطلق  أن  في  املسموع، 
أعتقد  الفلسطينّي؟  بالّتراث  ا  ـً حّق نعني  ماذا  ا:  ـً بديهّي ليس  سؤال 
أّنه اصطالح كبير يتوّجب عليه أن يحمل عاًملا وتاريًخا حافًال باخللق 

واخلصوصّية، أفضل أن أستعمل اصطالًحا كـ«املوروث العربّي». 
موجود  فهو  ا،  ـً حقيقّي تهديًدا  يواجه  ال  الّتراث  هذا  أّن  سليمان  يرى 
في  انطالق  نقطة  يعتبروه  أن  املوسيقّيني  على  وأّن  نحن،  وُجدنا  طاملا 
االجترار  على  ال  والبناء،  اخللق  على  القائمة  اإلبداعّية،  مشاريعهم 
ستغدو  برأيي،  واحملّدثة،  اجلديدة  الفلسطينّية  «فاملوسيقى  كرار.  والتَّ
تراًثا ذا خصوصّية الفتة بعد عمر من الزّمن، فلنصنعها، ومن ثّم نطلق 

أحكاًما على جودتها أو رداءتها» - يقول فرج سليمان.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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تصادف يوم الّثالثاء القادم ذكرى عطرة طّيبة على قلوب املؤمنني، وهي ذكرى 
هذه  عن  للكتابة  اإلميان  تعريف  عن  الكتابة  أرجأت  لذلك  واملعراج،  اإلسراء 
املعجزة اّلتي ما زالت حتّير عقول الّناس، ما بني مصّدق ومّكذب، وبني من 
يقول إّنه إسراء ومعراج بالرّوح واجلسد مًعا، وبني َمن يقول إّنه بالرّوح فقط؛ 
وهناك من ذهب إلى أّنها رؤيا رآها الرّسول (ص). وكّل هذا اجلدل إّمنا يدّل داللًة 

قاطعة على أهمّيتها في مجرى حياة الّناس قدًميا وحديًثا. 
وألهمّية هذا احلدث دوّنه القرآن الكرمي ليبقى خالًدا في عقول املؤمنني. فقال 
رَاِم ِإلَى اْملَْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي  ْيًال ِمَن اْملَْسِجِد اْحلَ ِدِه لَ ْب َع َحاَن الَِّذي َأْسرَى ِب {ُسْب
َبِصيرُ}. واحلقيقة أّن اإلميان  ِميُع اْل َو السَّ ُه ُه ِإَنّ ُه ِمْن آَياِتَنا *  رَِي ارَْكَنا َحوْلَُه ِلُن بَ
املطلق بقدرة الله التي ال يحدها شيء ال ُتبقي أّي شٍك عند املؤمن بأّن الّله 
صاحب األمر قادر على أن يسري بعبده محّمد (ص) من املسجد احلرام إلى 
املسجد األقصى، ثّم العروج به إلى الّسماء، لينتهى به عند سدرة املنتهى، 
ألّن مشيئة الّله ال حتتاج إلى جهد أو وقت لفعل أّي شيء،  ألّنه {وَِإَذا َقَضى 

َيُكوُن}. َا َيُقوُل لَُه ُكن َف َأْمرًا َفِإَمنّ
وما يتلعثم بذلك األمر إّال َمن يرجعه إلى الرسول لعلمه أّن الرّسول ال ميلك 
هذه القدرة التي متّكنه من اإلسراء واملعراج؛ أّما َمن يصدق هذه املعجزة هو اّلذي 
يتيّقن أّنها املشيئة اإللهّية التي اقتضت اإلسراء واملعراج، علًما أّن الّتكذيب 
بهذا حصل قدًميا في عهد رسول الّله (ص)، وكذلك الّتصديق فكما يروى أّن 
الرّسول (ص) كان يبيت في بيت أم هانئ بالقرب من املسجد احلرام. بعد 
صالة العشاء جاءه جبريل (عليه الّسالم) بالبراق، فاصطحبه برحلته. انطلق 
من املسجد احلرام ثّم هبط في املسجد األقصى، وهناك التقى النبّي (ص) مبن 

سبقه من األنبياء، لقوله «مثل لي النبّيون فصّليت بهم». 
هذا الكالم يؤّكد أّن الّنبي في رحلته لم يكن بخصائصه البشرّية، إّمنا أحّل 
ملكوت  في  يسبح  معها  أصبح  حيث  باملالئكة  تليق  خصائص  عليه  الّله 
عالم  من  مشاهد  ويشاهد  واألموات  باألنبياء  ويلتقي  واألرض،  الّسماوات 

اآلخرة، ويعود في وقت قصير إلى حّد أّن فراشه لم يبرد بعد! 
اإلسراء  خبر  يقّص  أال  متوّسلة  بثيابه  فتتشّبث  هانئ  أم  على  ذلك  ويقّص 
على الّناس خوًفا من أن يكّذبوه. ولكّن الرّسول (ص) يصّر على أن يكّلم 
الّناس بذلك. وكان أّول َمن تصّدى للنبّي (ص) ألّد أعدائه أبو جهل، وكأّنه 
وجد ضاّلته اّلتي متّكنه من الصّد عن دين محّمد (ص)، فقال: يا محّمد أرأيت 
إن دعوت لك الّناس أحتّدثم  مبا حّدثتني. قال: نعم. فأخذ أبو جهل ينادي: 
يا َمعشر بني كعب بن لؤي هلّم. فحّدثهم. فمنهم من صّفق بيديه ومنهم 
ا وإنكارًا، ومنهم من ارتّد عن اإلسالم، علًما  من وضع يديه على رأسه تعّجًب
أّنه كّلمهم عن اإلسراء من املسجد احلرام إلى املسجد األقصى، ولم يخبرهم 

خبر املعراج.
وفي هذا اجلو املشحون برز دور اإلميان احلقيقّي اّلذي ال يؤمن صاحبه باألسباب 
فقط، إّمنا يؤمن برّب األسباب القادر على تغييرها ملا يوافق القدرة اإللهّية، 
أهل  إليه  سعى  اّلذي  عنه)،  الّله  بكر (رضي  أبو  الّصديق  بأمثال  واملتمّثل 
فأنا  قال:  إدراكهم.  من  وأبعد  أقوى  جوابه  فكان  ليخبروه؛  والكفر  الّضالل 
أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصّدقه في أن يأتي الّشام في 
ليلة واحدة ثّم يرجع إلى مّكة قبل أن يصبح. قال: نعم أصّدقه بأبعد من 

ذلك. أصّدقه بخبر الّسماء يأتيه بالّليل أو الّنهار. 
ثّم يأتي إلى الرّسول (ص) ليستمع منه وهو يرّدد أمام حضرة النبّي صدقت، 
صدقت. فيقول له الرّسول (ص): وأنت يا أبا بكر الّصديق. وهنا أراد القوم 
امتحان الرّسول (ص) اّلذي لم يصل من قبل إلى بيت املقدس، وقد زاروه مرارًا 
فطلبوا منه أن يصفه لهم فجلي له؛ فوصفه في دّقة متناهية. وعندها سألوه 
لة بالبضائع عن مكانها وعدد  عن القافلة العائدة من الّشام إلى مّكة، واحملمَّ
يقدمها  الّشمس  طلوع  مع  كذا  يوم  تقّدم  قائًال:  فأخبرهم  وأحوالها؛  جمالها 
اإلسراء،  حادثة  املادّي  بالّدليل  لقومه  النبّي (ص)  أثبت  وهكذا  أورق.  جمل 
واّلتي ما تزال تثير اجلدل، علًما أّنه مهما كانت الوسيلة لإلسراء واملعراج ال 
تغّير من طبيعة هذه املعجزة بشيء، ألّن القدرة اإللهّية تتساوى فيها جميع 
طبيعة  ألّن  والُقرب؛  والُبعد  والّصعوبة  الّسهولة  حيث  من  املتفاوتة  األعمال 
النبوّة - بخالف قدرة البشر وإدراكهم - هي اّتصال باملأل األعلى. ثّم في هذه 
الرحلة املعاني واحلقائق اّلتي حملت في طّياتها، ومنها ارتباط  العقيدة من 
لدن إبراهيم (عليه الّسالم) إلى محّمد (ص)، وارتباط األماكن املقّدسة لهذه 
الرسول  وراثة  إلعالن  احلرام  واملسجد  األقصى  املسجد  ارتبط  حيث  العقيدة، 

لهذه املقّدسات إلى يوم القيامة.
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هدُفها  جديدة،  تعليمات  فترة  كّل  إسرائيل  بنك  ُيصدر 
حماية مصالح البنك من جهة ومنع املُقَترِضني من املُجازفات 
وضمان ُقدرتهم على تسديد ديونهم للبنك من جهة أُخرى.

سُأَذّكركم ببعض الّتعليمات الّضرورّية واملُهّمة جًدا: الفائدة 
الّثابتة،  الفائدة  الفوائد،  ِنَسب  املسار،  لُثلث  فقط  املُتغّيرة 
سنة   30 القصوى  الّسكنّي  القرض  فترة  الّتمويل،  ِنَسب 

ـ %50 فقط. فقط، وحتديد نسبة الّتسديد ل
تعليمات   3 إسرائيل  بنك  أصدر  اجلاري  الّشهر  بداية  في 
جديدة، سأذكرها وسأشرح تأثير كّل واحدة منها علينا نحن 

املُقَترِضني..

سنة  بعد  تسديده  سينتهي  اّلذي  القرض 
ّسنة على األكثر، لن ُيؤَخذ باحلسبان ونصف ال

املقصود هو أّنكم إذا توّجهُتم اليوم إلى البنك لهدف احلصول 
على قرض سكنّي، ولنفرض أّنكم كنتم قد أخذمت قرًضا سابًقا 
من البنك؛ فبحسب الّتعليمات اجلديدة، لم يُعد بإستطاعة 
نفقاتكم،  ضمن  من  كأّنه  الّسابق  القرض  إعتبار  البنك 
يعد  ولم  الّسابق،  في  مدخولكم  من  ُيقّلل  كان  اّلذي  األمر 
الّسابق  الّسكنّي  القرض  أخذ  للبنك  يسمح  إسرائيل  بنك 
في احلسبان بعد اليوم؛ كّل ذلك مشروط بأن يكون موعد 
إنتهاء القرض الّسابق بعد سنة ونصف الّسنة على األكثر. 
يبُلغ  مدخولكم  أّن  لنفرض  للّتوضيح:  مثاًال  سأعطيكم 
وأن  سكنّي،  قرض  على  احلصول  وتريدون  شاقل   11,000

لديكم  لكن  شاقل؛   4,000 مببلغ  الّشهري  القسط  يكون 
ًيا بقسط شهرّي مببلغ 2,000  قرًضا سابًقا وتسّددونه حال
البنك  يكن  لم  اجلديدة  الّتعليمات  إصدار  فقبل  شاقل؛ 
ألّنه  احلالة؛  هذه  في  ا  ـً ّي إضاف قرًضا  إعطائكم  على  يوافق 

كان سيقوم باحلساب البسيط الّتالي:
9,000 =2,000-11,000 أي أّن مدخولكم كان بالّنسبة 

تستطيعون  ال  فإّنكم  ولذلك  شاقل،   9,000 فقط  للبنك 
إرجاع القرض بأقساط مببلغ 4,000 شاقل، ألّن نسبة اإلرجاع 
ُيخالف  كان  وهذا  للمدخول  بالّنسبة  عالية  ُتعتبر  كانت 
الّتعليمات الّسابقة. ولكن اليوم، وبعد صدور الّتعليمات 
تبّقى  حال  في  جديد  قرض  أخذ  بإمكانكم  أصبح  اجلديدة 
لقرضكم الّسابق سنة ونصف الّسنة لتسديده كأقصى حد.

   50% فقط  ُيحسب  إضافي  كفيل/ُمقَترِض 
من مدخوله:

حّتى بداية الّشهر احلالي كان الوضع كالّتالي: في حال كان 
مدخولكم غير كاٍف من أجل احلصول على قرض سكّني، 
داعم»  «ُمقَترِض  أو  كفيل  إحضار  بإستطاعتكم  كان 

واحلصول على القرض الّسكنّي بضمان مدخوله هو.
وأصبح  الوضع،  تغّير  احلالي  الّشهر  من  إبتداًء  ولكن 

فقط  الّداعم  املُقَترِض  أو  بالكفيل  اإلستعانة  بإمكانكم 
بنسبة %50 من مدخوله.

سُأعطيكم مثاًال للتوضيح: ُمقَترِض مدخوله 8,000 شاقل 
ويريد احلصول على قرض سكنّي من أجل شراء دار وعليه 
إرجاع القرض الّسكنّي بأقساط شهرّية مببلغ 5,000 شاقل، 
وفي هذه احلالة لن ُيوافق البنك على إعطائه قرًضا وسيطلب 
مدخول  أّن  ولنفرض  داِعم.  ُمقَترِض  أو  كفيل  إحضار  منه 
الكفيل هو 5,000 شاقل، فبحسب الّتعليمات الّسابقة 
بأّن  النتيجة  على  ويحصل  املدخولَْني  يجمع  البنك  كان 
املدخول الُكّلي هو 13,000 شاقل وكان ُيسمح للُمقَترِض 
 5,000 مببلغ  شهرّية  بأقساط  الّسكنّي  القرض  ُيرجع  أن 
لن  اجلديدة،  الّتعليمات  إصدار  وبعد  اليوم  ولكن  شاقل. 
ألّن  القرض،  هذا  إعطاء  على  احلالة  هذه  في  البنك  يوافق 
إّن  حيث  شاقل،   2,500 أصبح «ُيعتبر»  الكفيل  مدخول 

%50 منه فقط ُيؤخذ في احلسبان. 

ولذلك ومبا أن املدخول املُشترك لإلثنني أصبح (10،500) 
البنك  يوافق  فلن   -  2,500+8,000  =10500 شاقل؛ 

على قسط شهري مببلغ 5,000 شاقل مع مدخول كهذا.

ماليني  خمسة  من  أكبر  مببلغ  سكني  قرض 
شاقل ُيعتبر «ُمجازفة»

علينا،  تأثيرًا  األقّل  وهو  الّثالث  الّشرط  أو  القيد  هذا 
ا  ومبوجبه: َفرَض بنك إسرائيل على البنوك أن ُتخّبىء جانًب
للُمقَترِض  ُيعطيه  اّلذي  القرض  من   100% بنسبة  مبلًغا 
وذلك في حال كان القرض مببلغ خمسة ماليني شاقل فما 
فوق. مبا معناه أّنه إذا أعطى البنك للُمقترِض قرًضا مببلغ 
ا مبلغ خمسة  خمسة ماليني شاقل، عليه أن ُيخّبىء جانًب
ًدا، ال يستطيع البنك  ماليني شاقل وهذا املبلغ يكون ُمجمَّ

الّتصرّف به، وهو مرهون لصالح بنك إسرائيل.
الهدف من هذا الّشرط أو القيد هو ضمان ثبات وضع البنك 
كبيرة  سكن  أزمة  حصلت  حال  في  إنكساره  وعدم  املاّدي 
وعجز املقترض عن الّتسديد، وهكذا سيكون للبنك مبلغ 

إحتياطي للّتعويض عن اخلسارة.
املشكلة  هنا هي أّن البنك في هذه احلالة «سيخسر» خمسة 
ماليني شاقل، هذا املبلغ كان بإستطاعته إقراضه للزبائن وأن 
بدون  ُمجّمد  املبلغ  فهذا  اآلن  وأّما  عليه،  الفوائد  من  يربح 
ميتنع  قد  أّنه  يعني  هذا  البنك.  على  والفوائد  األرباح  إدرار 
عن إعطاء قروض من هذا الّنوع في املُستقبل أو أّنه قد يرفع 

ِنَسب الفوائد وُيصّعب الّشروط.

إلستشارة  بديًال  ليست  املقالة  هذه  أّن  بالّذكر،  اجلدير  من 
اختصاصّي مؤّهل، وهي ليست مبثابة توصية بأّي شكل من 
وبحسب  خاّص،  بشكل  حالة  كّل  فحص  ويجب  األشكال، 

ظروفها اخلاّصة.
 W Ò|—UI� ÷Ëd� w�UB��«

 �«—U�� jOD�Ë „uM��«  ÂU�√  5{d�I Ô*«  qO�9 w� qLF|®

©W|—UI� ÷Ëd�



37 2014 —U ? Ò¹√ 23 WF ÔL'«



382014 —U ? Ò¹√ 23 WF ÔL'«

w{U*« Íb�—

الّسعي  يصبح  أن  يجب 
احلقيقة،  إلى  للوصول  الّدؤوب 
أن  بَدّ  ال  اّلتي  األم  الّضالة 
كلّية  اقتناصها،  على  يعمل 
ّية، كّل َمن يرغب  كانت أم جزئ
العلمّية  الّدقة  اعتماد  في 
والرّؤية  املنهجّي  والّتفكير 
متحيصه  في  املوضوعّية 
وتعامله مع ما يصله ويرد إليه 
من سيالن املعرفة املتدّفق على 
وألوانها  أنواعها،  مختلف 
هو  كما  وهي،  وجناسها؛ 
معروف نسيج متشابك تزدحم 
فصول  كّل  وبكثافة  داخله، 
وصور رواية تطوّر وحراك هذا العالم الكبير الذي انوجدنا فيه منذ 

أزمنة بعيدة خلت، رمبا جنهل محّطة بدء وبداية انطالقها.
نؤّكد هذا األمر، وقد اكتسحنا، ولم نزل، ثورات األلفّية الّثالثة بكّل 
بتفكيك  قيامنا  بوجوب  حتمّية  ضرورة  هناك  بأّن  لنقول  أنواعها، 
منظوماتنا اإلنتاجّية اإلبداعّية، وكذلك رواياتنا الّتاريخّية. من أجل 
َمّ إعادة بنائها وقراءة حقائقها وفق معايير الّدقة  إعادة تقوميها، ومن ث

الّصافية اّلتي لم يتسّلل إليها هذا «الزّيف الّدخيل» أو ذاك.
وّمما ال شّك فيه، أّن خوض غمار هذه احملاولة االستكناهّية ملخزون 
الدقيقة،  عوامله  حقائق  إلى  النفاذ  أجل  من  األمة  ماضي  مستورد 
هذا  وتقديس  االنبهار  عن  التوّقف  شيء،  أّي  وقبل  أوالً،  يلزمنا، 
من  اقتنيناه  اّلذي  معولنا»  إطالق «يد  ثّم  ومن  العريق»،  «املاضي 
الّتدمير  عملّية  ومدروسة  منهجّية  بصورة  لتنّفذ  احلداثة»  «مصنع 
مبوروثنا»،  العمياء  «الّثقة  خالل  من  األمور  رؤيتنا  ألرضّية  الالزم 
وقبولنا مستسلمني «للمألوف» تعوّدنا، بل وأدّمنا على استئناسه 
– هذا لتقوم نفس اليد بعد ذلك بوضع «أدوات االستفهام» وحشد 
«أسئلة الّشك» أمام كّل مسّلماتنا القطعية «ويقيننا املطلق» ألن 
نكابد  أن  ملزمون  ونحن  له  نهاية  ال  سفر  احلقيقة،  إلى  الوصول 

ّر وشاطئ أمانه. وجناهد ونعاني حتى نقترب من ب
كان لزاًما علّي أن أسّجل كلماتي هذه، لتكون لي مبثابة «الّتصريح» 
«عبادة  نعشق  اّلتي  موروثاتنا  من  بواحد  املَسّ  شئتم،  وإن  ملعاجلة 
طه  أدبنا  عميد  قبل  من  نيرانها  بلهب  اكتوى  واّلتي  قدسّيتها» 
حسني. حينما جترأ واقترب من «مكلوتها» ويذكر اسمه طبًعا عرفتم 
أّنني أقصد قضّية إعادة الّنظر في الرواية الّتاريخّية للّشعر اجلاهلي، 

 p ÒA « p ×  v K Ž f O I « ƒd «
©1®è ÒO F DI «  U L ÒK Ô*« 5I ¹ èK K)

وذلك من خالل إلقاء الّضوء، ُمستعيًنا «باألشعة فوق البنفسجّية» 
على حقيقة شخصّية شاعر هذا العصر األسطوري، امرئ القيس، 

صاحب املذّهبة الّشهيرة «ِقفا نبِك» والديوان الذي اسمه.
وهنا حتتّم علّي األمانة أن أبوح لكم، بأّن ما يشفع «لي وأنا أخوض 
غمار محاولة املّس هذه، إّنني لست أنا «الفارس» اّلذي «جترأ» وقام 
هو  به  قمت  ما  كّل  ألّن  باملخاطر،  احملفوف  االقتحام  بهذا  مباشرة 
النقل، مؤّيًدا للبحث العلمي الّتمحيصي اجلاد الذي قام به الباحث 
الرواية  إعادة  خالله  ومن  بواسطته  وأراد  الربيعي  فاضل  العراقي 
الّتاريخية لسيرة ومسيرة الّشاعر، اّلذي عرفناه جميعنا باسم، امرئ 
اجلاهلّية،  شعر  قائمة  في  الّصدارة  موقع  وتبوّأ  ترّبع  اّلذي  القيس، 
واّلذي درسناه ودلفنا إلى مجاهيل عوامله أثناء مكوثنا، قارئني، في 
الضّليل؛  وامللك  القريح؛  ذو  أّنه:  فعرفنا   – ومعانية  كلماته  دنيا 
واألمير األسير؛ والّشاعر الّصعلوك؛ والزاهد الّناسك املتعّبد؛ وكذلك 

عرفناه عاشًقا للنساء.
هذه األلقاب والّصفات املتناثرة ُتلزمنا أن نطرح الّسؤال املهم، وهو هل 

ميكن لهذه التعددّية أن تكون صورة لشخص تاريخّي واحد؟!
وحّتى نصل إلى إجابة يقبلها العقل الّسليم ومنطقه، يجب أن نأخذ 
الّتاريخي  القيس  امرئ  إلى  فنعود  برنار،  ميشيل  الفرنسي  برأي 
وليس األسطورّي لنفكك «تضاريس جسده» لنتمّكن بعد ذلك من 

إعادة قراءتها وبناء روايتها الّتاريخّية برؤية جديدة وبديلة.  
(يتبع)

َدٍة وواِحَدٍة َوْأتوا بقائمٍة موحَّ
ËdL�UH� ≠ wBOB� ÍœUN�« b��

اِة َوخيبة اآلماِل ُبؤُس احلي
أحزابنا في أسوأ األحواِل

يا قادة األحزاب في َوطني الُعال
ال تغرقوا األوضاع باإلهماِل

إّن الزعاَمة قدوٌة ملواطن
لتروَم لإلنساِن خير مثاِل

الفكُر مرتهٌن لنيل مكاسب
فئوّية تربو على األعماِل

ًة تتنافسون على املناصِب رغب
ٍة أو ماِل ّي ملطامٍح ذات

* * * * *
قانوُن َحسٍم ُمنذٍر لوجودنا

فلتألفوا حزًبا بال إشكاِل
خطر يهّدد حالنا وحقوقنا

يودي إلى الّنواب باإلقالل
ارٍة آن األوان لكتلٍة جّب

تطغى على القانون واإلغالِل
يتآلف الّشجعان في ساح الوغى

تتناحُر احليتان حول مناِل
فالّذئب يفترُس الّشاَه وحيدًة

اِل لم يقتحْم سرًبا من األشب
* * * * *

يا قارئ الّتاريخ اشرْح عبرًة
إّن الّتشرذم قاطع األوصاِل

يا كاتَب األحداث سّجل حالًة
تسعى القوى لقطيعٍة وضالِل

حّتى متى يبقى الّتشرذم غايًة
ٍة ونضاِل فتوحدوا بحميَّ

فتداركوا األمر اخلطير فإّنُه
يرمي إلى تهميشنا في احلاِل

فاحلّر أعلن رأيه بصراحٍة
ضّموا الّصليب معانًقا لِهالِل

سيروا على درب الّتآلف واْستووا
في وحدٍة خّالقٍة ألهالي

وأتوا بقائمٍة موّحدٍة
ِم واإلجماِل وواحدٍة على الّتعمي

حّتى نناَل مكانًة مرموقًة
في مجلِس الّنواِب والعّماِل

َر اّلتي قد أودعْت إّن اجلماهي
ثقًة بكم تنهى عن اإلخالِل

* * * * *
كم ناخٍب حرق التعّدُد صوته

ساَءْت نتائجُه من اإلغفاِل
والّشعُب عّبر عن أسى ومرارًة

كي مينع األحزاب من إفشاِل
وإذا أملّْت باألناِم هزميًة

يشكو العديد مساوئ اإلذالِل
صوٌت ينادي كّل أرباب الّنهى

فتسّلحوا بعزميِة األبطاِل
ما عادت األقواُل تْسمن فكرنا

لن تنطلي حّتى على األطفاِل
ٍة نالْت حقوَق بالدها كم أّم

بتضامن لم ينحرف لِقتاِل
فالّشعُب يطلُب وحدًة مسنودًة

من قادِة األحزاِب قبل زواِل
يقًة ريد أحرار الّديار وث وُي

ممهورًة بالّصدِق واألفعاِل
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ا من حياة األطفال  ـً تشّكل الرياضة جزًءا حيوّي
أّن  تعلمني  هل  لكن  املدرسّية.  املرحلة  في 
ممارسته  لدى  تزداد  للغذاء  طفلك  حاجات 

للرياضة؟!
تلعب  اّلتي  األساسّية  املغّذيات  بعض  إليك 
حيث  الرياضي؛  طفلك  آداء  في  ا  ـً هاّم دورًا 
مصدر الّطاقة األساسّي  النشوّيات  تعتبر 
للجسم، إذ يجب أن تشّكل نصف الغذاء أو 
أكثر مما يتناوله طفلك الرياضّي. كما يجب 
أن يحوي غذاؤه في معظمه على الّنشوّيات 
اخلبز،  في  تتواجد  واّلتي  االمتصاص،  بطيئة 

لتكون  الّدم،  سّكر  من  ثابًتا  مستوى  تؤّمن  ألّنها  والبطاطا،  األرز  املعكرونة، 
بذلك مصدرًا مستمرًا وبطيًئا للّطاقة الّالزمة ملمارسة الرياضة.

فما اّلذي ُينصح بتناوله إذا استمّر الّنشاط الرياضّي لساعات طويلة؟
يتناول  أن  يفّضل  عندئٍذ  طويلة،  لساعات  يستمر  الرّياضّي  الّنشاط  كان  إذا 
طفلك مشروبات سكرّية، املوجودة في مشروبات الرياضّيني، بصورة متكرّرة كّل 
15 إلى 20 دقيقة، ما يحافط على مخزون السكرّيات في كّل من العضالت 

والكبد.
لذا  إلى الپروتني.  اجلسم  يحتاج  لذلك  اجلسم،  عضالت  ببناء  الرياضة  تفيد 
يحتاج طفلك الرياضّي إلى حوالي 1 - 1.2 غرام من الپروتني لكّل كغم من 
وزنه، وهو ما ميكن تأمينه إذا احتوى غذاؤه على 10 - %15 من الپروتينات. 
تنويع  وهي  الّطفل،  غذاء  في  أساسية  نقطة  مراعاة  يجب  كما 
مصادر الپروتني، حيث يجب أن تشمل الپروتينات احليوانّية والنباتّية، فال 
يقتصر غذاؤه على اخلضار، بل ال بّد من أن يتناول الّلحوم والبيض واحلليب 
ومشتّقاته أيًضا. فإذا تناول طفلك مًثال كوًبا من احلليب وبيضًة على الفطور، 
وساندويتش  الغداء،  وجبة  على  األرز  جانب  إلى  الّلحم  جانب  إلى  وخضار 
الكاملة  حاجته  على  حصل  قد  سيكون  فإّنه  العشاء،  وجبة  على  اجلنب  من 

من الپروتني.
أّما املواد الّدهنّية، فيجب أن تشّكل 25 - %30 من مجمل غذاء طفلك، 
فالرياضة تزيد من استهالك الّدهون في اجلسم، وخصوًصا في الرّياضة اّلتي 
ُيبذل فيها جهًدا بسيًطا أو متوّسًطا كاّلتي ميارسها األطفال باستمرار، كما 
يزيد استهالك دهون اجلسم كّلما كانت مّدة الرّياضة أطول. إًذا، يحتاج الّطفل 
كزيت  النباتّية  املصادر  من  خاّصًة  الّدهون  من  معتدلة  كمّية  إلى  الرياضّي 

الزّيتون، الزّيتون، املكسرات واُألڤوكادو.
نصائح للرياضّيني:

ّية قبل 2 - 3 ساعات من ممارسة الرياضة. • تناول وجبة غذائ
• تناول املاء أثناء ممارسة الرياضة.

• تناول املشروبات السكرّية أثناء ممارسة الرياضة لفترة طويلة.
• تناول الّسكرّيات بطيئة االمتصاص بني جلسات الرياضة.
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار)  Æœ�Í—U� qOL       (مدير قسم ال

الّتدوين هذه ّمت العثور على العديد من املواقع اّلتي لم تكن 
معروفة للباحثني على اإلطالق» – هذا ما أدلى به جيسي 
كاسانا (جامعة «أركنسوا»)، عندما عرض الّصور ونتائجها. 
تطوّر  في  ساهمت  األخيرة  الّسنوات  في  الّتقنّية  التطوّرات 
التقاطها  ّمت  اّلتي  االصطناعّية  األقمار  فصور  اآلثار،  علم 
ومشاهدتها  حتديدها  باإلمكان  أصبح  طويلة،  سنوات  قبل 

بدّقة، جرّاء استخدام اآللّيات واملعّدات اجلديدة املتطوّرة.
هذا التطوّر ساعد الباحثني، على مشاهدة اكتشافات جديدة 
الهالل  أراضي  شملت  وإيران،  مصر  منطقتي  بني  تواجدت 
اخلصيب (مهد احلضارة احلديثة)، وبالّتالي ّمت العثور على 

مواقع لم تكن معروفة من قبل. 
لعصر  تعود  مواقع  عليها  العثور  ّمت  اّلتي  املواقع  بني  من 
البرونز في سورية وتركيا، وتشمل أجزاء قالع وجدران منازل 
مة؛ من بينها الحظ الباحثون أّن مساحة موقعني متتد  مهدَّ
على أكثر من 50 دوًمنا، ما يشير إلى كبر حجم مساحة 

تلك املدن القدمية.
الّسنني،  عشرات  قبل  التقاطها  ّمت  الصور  أّن  بالّذكر  جدير 
ومنذ ذلك احلني طرأت تغييرات كثيرة على تلك املواقع اّلتي 
ا لسبب احلروب، أو األنهار اّلتي فاضت  ـً ّي ّمت هدم بعضها جزئ
في العراق وغّطت جزًءا منها. الزّراعة اّلتي تطوّرت منذ تلك 
الفترة وحّتى أّيامنا وتطوّر املواصالت والّطرق، جميعها مًعا 
قد غّيرت من معالم البيئة احمليطة بتلك املواقع وغّطتها عن 
األنظار، ما يصعب على الباحثني الوصول إليها إلمتام دراستها.

الصورتان املرفقتان: (1) صورة من القمر االصطناعّي األمريكّي 
للعراق، يتوّسطها تّل أثرّي. (2) صورة من القمر االصطناعّي 

األمريكي لغرب سورية، يتوّسطها جزء من موقع أثرّي.

حتّدثنا في أعداد سابقة عن التطوّرات الّتقنّية اّلتي طرأت 
في الّسنوات األخيرة، وخصوًصا تطوّر الكمپيوتر والّتقنيات 
تلك  تأثير  مدى  إلى  تطرّقنا  وقد  املختلفة.  الّتكنولوجّية 
الّتطوّرات على علم اآلثار واألبحاث، إذ من شأنها أن تساهم 
في مجاالت عديدة، مثل: حتديد تاريخ املكتشفات األثرّية، 
العثور  في  تساهم  أن  شأنها  من  اّلتي  املكتشفات  تدوين 

على مواقع كانت مخفّية عن األنظار على مّر العصور.
وفي خضم هذه التطوّرات، تساهم األقمار االصطناعّية كثيرًا 
في حتديد املواقع األثرّية والعثور على البعض اآلخر منها. 
لآلثار  األمريكّية  اجلمعّية  املاضي  األسبوع  في  كشفت  وقد 
جديدة  أثرّية  مواقع  معالم  يدون  اّلذي  اجلديد  األطلس  عن 
للباحثني،  معروفة  تكن  لم  ضائعة  مدن  تشمل:  واّلتي 
قنوات مياه، أنفاق، طرق قدمية، وأجزاء من مواقع كانت قد 
في  تتواجد  املواقع  تلك  جميع  العصور.  مّر  على  اختفت 
منطقة الّشرق األوسط، وخصوًصا في منطقة سورية، العراق، 
تركيا وشمال إفريقيا، وقد ّمت العثور عليها مبساعدة صور 

التقطتها أقمار «التجّسس» األمريكّية. 
«تأتي تلك الصور للمواقع األثرية من فترة احلرب الباردة، حيث 
قامت وسائل املخابرات األمريكّية، حينها، بتفعيل أكثر من 
ا لهدف التجّسس على مواقع روسّية..  ـً 144 قمرًا أصطناعّي
متحورت املهّمة الرئيسّية لتلك األقمار، مبحاولة العثور على 
وبعد  الروسّية.  ّية  احلرب الصواريخ  وأماكن  عسكرّية  مواقع 
ألف   188 يقارب  عّما  الكشف  ّمت  الباردة  احلرب  انتهاء 
األعوام  بني  ما  األقمار  تلك  بواسطة  التقاطها  ّمت  صورة 
1967 و1972. من بينها بدأ طاقم األثرّيني تدوين 4500 
صورة ملواقع أثرّية معروفة في الّشرق األوسط. خالل عملّية 
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تواجهك أّيام سّيئة. استغل هدوء الزجواء ملراجعة 
ال  واملخّططات.  األولوّيات  ولوضع  حساباتك 
تعرّض استقرارك للّتراجع وابحث عن املساعدة.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

هّدئ من روعك وجد منفًذا سليًما لطاقاتك. قم 
بورشة تصليح أو ترتيب. يسود االلتباس وسوء 

الّتفاهم. ال تلح على أمر يبدو مستعصًيا.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

العمل  ويناسبك  الّداعمة  األجواء  تناسبك 
ضمن مجموعة حيث الّدعم والّتأييد. تفيدك 
اللقاءات واالّتصاالت. حّسن وضعك بني الزمالء.

»��ÊU!d (22 حزيران - 22 متوز)

اهتماًما  تعطي  جديدة.  أبواب  أمامك  تفتح 
تستعيد  احملّققة.  بالنتائج  وتفرج  حمليطك 

رباطة جأشك وترتفع معنوياتك.

»_�b (23 متوز - 22 آب)

سارع إلى تصحيح األوضاع. اظهر انفتاًحا أكبر 
على آراء اآلخرين. تسعى إلى تصحيح مسار 

بعض األمور. تكّيف مع األوضاع.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

وُتزعج  اجلارحة  والصراحة  املزاجّية  إلى  متيل 
ّية  اآلخرين بكالمك اجلارح. فاوض بهدوء وأيجاب

تفادًيا إلثارة املزيد من املتاعب. احترس!

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

أو  عمًال  تهمل  ال  ًدا.  جّي عملك  نوعّية  راقب 
الوقت،  تضّيع  وال  عملك  إلى  أبكر  اّتصاًال. 
فاألعمال كثيفة. حاذر من تراجع في الصّحة.

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

فرص  تظهر  قد  العقبات.  تزيل  مطمئنة  فترة 
للعارف إذا كنت عازًبا. تطمئن بعض هواجسك 

ويصبح بإمكانك االعتذار.

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

ا. تكثر  ـً ّي ا أو مهن ـً فترة ناشطة وواعدة دراسّي
احللول  إيجاد  حاول  واملواعيد.  االّتصاالت 
والّتسويات باحلوار والّتفاهم. النجاح حليفك.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

اخلالفات  حاذر  املقرّبني.  أو  األشّقاء  ألحد  تهتم 
قانونّية،  جهات  تواجهات  التصرّف.  واحسن 
ّية أو رسمّية. ال تفرض رأيك على أحد. قضائ

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

من  جديدة  مرحلة  بوالدة  تبّشر  ّية  إيجاب فترة 
حياتك. أفكارك المعة وذكّية. أبكر إلى عملك 

وال تتكاسل. ستتوالى املناسبات املفرحة.

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

تخّصص وقًتا مهًما للعائلة ولشؤونك اخلاّصة. 
واألشخاص.  األمور  على  احلكم  في  تتسرّع  ال 
تعاني من سوء الّتفاهم، إّال أّنك تعيش فرحة.
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  u³OD³OÞ Æb¹b(« ’UB²�« WOKLŽ Í–Rð VOK(«  U−²M� Ê√ ·ËdF*« s� Æ̀ O×
 VKž_« vKŽ

 V�×Ð VOK(« s� dŁQ²ð ô UN½√ YO×Ð WMOF� WOKLŽ ‰öš s� r�'« w� t
UB²�« r²¹ 3 q³¹d�

 ÆW�dA�« ‰«u�√

 ÆUOLO½_UÐ …œUŽ »UB¹ ô WLOKÝ WO½UL�ł WOMÐ t¹b�Ë 5L��« qHD�« ÊUÐ `O×
 d�_« q¼

 ŸUHð—« Ê√ ≠`O×
 u¼ fJF�« U½UOŠ√ ¨b¹b(« hI½ Ë√ UOLO½_UÐ WÐU
ù« lM1 ô Ê“u�« ŸUHð—« Ê≈

 Æb¹b(« ÊułU²×¹Ë   Êu³KD²¹ w½UL�'« —uD²�«Ë Ê“u�«

ø`O×
 «c¼ q¼  ¢ÆÂ_« VOKŠ s� tOKŽ ÊuKB×¹ rN� Æb¹b×K� ÊułU²×¹ ô l{d�« ‰UHÞ_«¢

 qLA¹ WM��« nB½Ë WMÝ qOł v²Š ‰UHÞ_« qJ� b¹b(« ·UC� ¡UDŽ≈ w¼ W×B�« …—«“Ë WO
uð

 ÆUC¹√ rN¹b� b¹b(« hI½Ë UOLO½_« …d¼Uþ —uD²ð t½« YO×Ð ¨l{d�« ‰UHÞ_«

 Æ‰UHÞ_«  Èb�  UOLO½_«  …d¼Uþ  W'UF�Ë  lM*  lłU½  t½QÐ  błËË  ÎUOLKŽ  X³Ł«  3  q³¹d�   u³OD³OÞ

 Æt�  WLzö*«  WIO�b�«Ë  W�“ö�«  b¹b(«  WOLJÐ   qHD�«  œËe¹  3  q³¹d�  Z²M�Ë  WMÝ  25  s�  d¦�√  cM�

 ’UB²�« ¡«c¹≈ s� oKI�« ÊËœ ≠VOK(« qLA¹ ¨ÂUFD�« l� tłe� sJ1 ∫Z²M*« «c¼  UOÐU−¹« s�

 “UN'« w� WO³½Uł ÷—«uFÐ  WÐu×B� dOž qHD�« r�ł w� tÐUFO²Ý« tOKLŽ ¨r�'« w� b¹b(«

  u³OD³OÞ  Z²M�  vKŽ  ‰uB(«  sJ1  ¨p�–  v�≈  W�U{≈  Æ‰UHÞ_«  t³×¹Ë  c¹c�  tLFÞË  wLCN�«

 ÆWO³Þ WH
Ë ÊËœ Â—UH�«  UJ³ýË  UO�bOB�« ¨v{d*« o¹œUM
 W�U� w� 3 q³¹d�
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ÆÆÆ ‰öN�« WMO×Þ

å‚dA�«Ë »dF�« eO½u¹U�ò

‰öN�« WMO×Þ lOMBð WI¹dÞ

 WMO×Þ w¼Ë¨ WOFO³Þ œ«u� s� WŽuMB� ‰öN�« WMO×Þ

 UNEHŠË  UN½eš  sJ1Ë  Æ  ‚«c*«  WFz«—  ¨WI¹dŽË  WOK
√

Æ b�Hð Ê√ ÊËœ WK¹uÞ …b*

 Ÿ«u½√  œuł√  s�  W³�²M*«  r�L��«   U³Š  Êe�ð  

 ¨Ê“U��Ë  UÐdŽË  «—uBI� w� wÐuOŁù« r�L��«

 Æ«bł W
Uš ·ËdEÐ W³�«d�Ë W³Ýu×�

 «bON9  lMB*«  w�  r�L��«  bF¹Ë  eO1  rŁ  s�Ë

ÆWMO×D�« lOMB²�

 vHB¹Ë  qÐdG¹  ¨nEM¹  ¨vIM¹   lMB*«  w�Ë

 Wł—bÐ  ÊuJO�  ¨»«d²�«Ë  Vz«uA�«  s�  r�L��«

ÆlOMB²K� «e¼UłË «bł WO�UŽ …ËUI½

 qO�ž   UOKLFÐ  ÂU)«  r�L��«  d1  rŁ  s�Ë

ÆdOAI²�« WOKLFÐ rŁ s�Ë ¨WHOEM�« ÁUO*UÐ

 5�×²�  UNOK�  r²¹  r�L��«   U³Š  dOAIð  bFÐ

 W�ËUI�Ë  WÐö
  WMO×D�«  `M1  «c¼Ë  ¨UNLFÞ

Æ‰uÞ√ s¹e�ð …b� qL×²ð p�cÐË ¨…dO³�

 l� ¨vŠd�« …—U−Š WDÝ«uÐ s×D¹Ë WO½UŁ nEM¹ rŁ

 ÃU²½≈  ·ËdþË  WLzö�  …—«dŠ   Uł—œ  vKŽ  WE�U;«
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ÆWIO�œË WLEM� W³Ýu×�

 WMO×Þ vKŽ qB×½ ¨lOMB²�« qŠ«d� lOLł ÂU9≈ bFÐË

 »uKÝQÐ  UMO�U*« ÀbŠQÐ WFMB� ¨…œu'« WO�UŽ

WO�UŽ …œuł Í– ¨·U
 ¨Vz«uA�« s� Ì‰Uš Z²M� vKŽ qB×M� ¨oO�œ

ÆWOMž WOz«cž rO�Ë 
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œö³�« w� ÷dF�« —Ëœ w� …uIÐ oKDM¹ ¢w½UÐdŽ¢ rKO�

 wzULMO��« rKOH�« 22.5 fOL)« Âu¹ s� Î¡«b²Ð≈ ©÷dŽ —«œ 11® œö³�« w� ULMO��« —Ëœ q³I²�ð

 ÎWJzUý  ÎWOC�  WK¹uD�«  WOz«Ëd�«  tÐ—U&  ‰Ë«  w�  ‰ËUM²¹  Íc�«  Ê«ËbŽ  ÍbŽ  Ãd�LK�  ¢w½UÐdŽ¢

 rKOH�« —u×L²¹ YOŠ W¹“—b�« WOÐdF�« WHzUD�« ¡UMÐ√ s� sÐ≈ vKŽ lI¹ Íc�« ÊU�d(« w¼Ë W¹UGK�

 tMÐ≈ WI�dÐ W¹œuN¹ …√d�« s� tł«Ë“ V³�Ð U�UŽ 17 Â«œ »UOž bFÐ ÁbKÐ v�« œuF¹ Íc�« nÝu¹ ‰uŠ

 Æk�U;« Í“—b�« wÐdF�« lL²−*« qš«œ  UÐ«dD{ôUÐ U½u×A� «uł oK�¹ b� U� t²MÐ≈Ë

 Âuð ¨wŽd� ÍœUý ¨g¹d¼ wÝu� ¨Í“Uł uÐ« œuL×� ¨⁄U³
 …dO¼“ ¨w²Oý œU¹«  ∫qO¦9 s� rKOH�«

 dOšô«  w�Ëb�«  ”bI�«  ÊUłdN�  s�  u¹—UMOÝ  qC�«  …ezUł  w�  rKOH�«  “U�Ë  Æ«bO½  öO¾O½œË  a¹dK�

ÆbMN�«Ë UJ¹d�«Ë UÐË—Ë« w� WO*UŽ  U½UłdN� w� ÷dŽË

 qF� œËœ— X½U� r�UF�« w� rKOH�« ÷dŽ 5Š¢ ∫q�dJ�« WO�«œ sÐ« Ê«ËbŽ ÍbŽ rKOH�« Ãd�� ‰uI¹Ë

 WOŽUL²ł« ÁUOŠ f�öð t²B� Êô U/« Δdł t½ù fO� WO½U�½« WBI�« Ê« W
Uš …dŁR�Ë tF−A�

 »U³�« `²� w� —Ëœ t� ÊuJ¹ Ê« ÊUMH�« vKŽ w²OŠU½ s�Ë ¨r�UF�« w� ÊUJ� Í√ w� ÊuJð Ê« sJ2

 Æ¢WJzUý ÊuJð Ê« sJ2 w²�« lO{«u*« ÕdÞË ozUIŠ nA�Ë ‘UIM�«Ë  «c�« »U�(

∫WOŽUL²łù«  UJ³A�« vKŽ rKOH�« —U³š√Ë —uB�« ¨åw½UÐdŽ dOK¹dðò u¹bOÑ WFÐU²*
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∫Wý—u�« w� X³��« Âu¹

 X % v I O Ýu Ë W Šu ²H  W B M Ë q L Ž ‘—Ë
¢W¹—bM'«Ë  WO M'«  W¹œb F ² «¢  Ê«u M Ž

مع  بالّتعاون  فنّية»،  مساحة   - «الورشة  تنّظم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الِفَلسطينّي  املجتمع  في  واجلندرّية  اجلنسّية  للتعددّية   - «القوس» 
حتت  ا  ـً ّي فن ا  ـً فكرّي يوًما  مثلّيات،  فلسطينيات  نساء  و«أصوات» - 
ورش  على  سيرتكز  واّلذي  واجلندرّية»،  اجلنسّية  «التعددّية  عنوان 
عمل مختلفة ابتداًء من الّساعة 1330 وحّتى الّساعة 1900، تقّدمها 
وجوانب  ثيمات  على  الّضوء  وتسّلط  املرشدات/ين،  من  مجموعة 
مفهوم «اخلزانة»  عن  نقدّية  ورشة  واجلندرّي؛  اجلنسي  املوضوع  في  عّدة 
اجلنرية،  الهوّية  حول  مختارة  نصوص  في  فلسفي  حوار  و«الّظهور»، 
حركة  ورشة  السياسي،  والوضع  االجتماعّية  املنظومات  بني  ما  املثلّية 
تفاعلّية عن القّصة  بعد «تقبل» املثلية: تعابير اجلسد»، ورشة  «ما 
دوائرنا  في  املثلّية  طرح  آلّيات  حول:  بسيخودراما  ورشة  الشخصّية، 
االجتماعية، واآلراء املسبقة عن املثلّية. تلي هذه الورش منصة مفتوحة 
حتى الّساعة 2030، وهي مفتوحة إلبداء الرأي واحلوار والعرض. ويختتم 
اليوم بعرض موسيقي لفرقة «جمع تكسير» من اجلوالن احملتل، والتي 
شاركت في األلبوم الغنائي اّلذي أنتجته «القوس» العام املاضي، حتت 

ُعنوان «غّني عن الّتعريف». 
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