
1 2014 Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«

H a i f a net
U Î½U−� ŸÒ“uð                                2014  Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«                                       œbF�«                               WK�Uý ¨WÒKI²�� ¨W Ò¹dD Ô� W ÒOŽu³Ý√232

35 Ë 34

79 Ë 7851 59

ÊUC�— WKLŠ «u³�dð

47 21Ë 20Ë 19 Ë 18

°è ÒO K Ó~ ÚO ÓN « åè ÓÞÚd Ó)«ò°è ÒO K Ó~ ÚO ÓN « åè ÓÞÚd Ó)«ò

 WOKJON�«  WÞ—U)«  qO�UHð  nAJð  åUHOŠò  WHO×�

  U{«d²Žô«Ë  ©2000ØÆ·ÆÕ®  UHOŠ  WM¹b*  WŠd²I*«

 ¡UOŠ_«  fLÞË  ‰UL¼≈  ¨wÐdF�«  a¹—U Ò²�«  u×�  ∫UNOKŽ

 «—UIF�« ‚uÝË ‰ULŽ_« ‰Uł— `�UB� d¹uDÒ²�« ¨W ÒOÐdF�«

©30Ë 28 ’ ¨ Ò’Uš d¹dIð®

 ÆÆU Î¾OM¼ «Î—UD�≈Ë Îôu³I� U Î�u� rJ� vML²½

 rJOKŽË UMOKŽ tÒK�« ÁœUŽ√

 U�d³�«Ë dO)«Ë sLO�UÐ

Ü ¹d Ö  ÊUC —

 w I K ¹ Í—U Ý Æœ
 s Ž èI zUý …d {U ×

 è Ò¹dŁ_«  UHA²~*«
6



22014 Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«

H a i f a

 ¨WO�UL��« ¨WO�u��√ WHO�	

WKI�
� ¨WOM� ¨WO�UI ¨WO�UO�

Æ÷ÆÂ åUHOŠò WHO×� W�dý sŽ —bBð

 ∫‰ËR�*« —d;«Ë ÂUF�« d¹b*«

wÝUÒ³Ž w½«— 

 ∫w�«dâ�« rOLB²�«Ë d¹d×²�« d¹b�

 Õd� f½UD� 

 

© U½öŽù« r��®  «u¹d� ©»uNKý® «dO� 

© U½öŽ≈ rOLBð® ÍbH� W¹¬ 

©w�«dÇuðu� d¹uBð® ÷uŽ qz«Ë 

  ∫Ê«uMF�«

5 å u½uO�²¼ò q³'« Ÿ—Uý ≠ UHOŠ

∫w½Ëd²J�≈ b¹dÐ

haifa.newspaper@gmail.com
048522822  ∫nðU¼

048522767  ∫f�U�

 0506481555  ∫d¹d%

0546481533  ∫ U½öŽ≈

 Æd¹d×²�« Í√— sŽ dÒ³Fð ô WF Ò�u*«  ôUI*« 

Æ5MKF*« WO�ËR�� vKŽ  U½öŽù« 

 è Ò¹Ëb ŠË …d ¼U Eð
Èd Ý_« …d B M

*åUHO�ò q�«d ≠ شارك أكثر من مائة متظاهر ومتظاهرة 

 25) األربعاء  أمس  أّول  مساء  واليهود،  العرب  من 
العدوان  ضّد  الوحدوّية  االحتجاجّية  الّتظاهرة  في  َحزيران)، 
االحتاللي على الّشعب الِفَلسطينّي، ونصرًة لنضال األسرى 

الِفَلسطينّيني.
وشّق املتظاهرون شارع عّباس، ثم انعطفوا يسارًا في شارع 
الّنسناس،  وادي  في  حبيبي  إميل  ميدان  حّتى  اجلبل 
مرّددين هتافات «حتّيتنا العالية  لألمعاء اخلاوية»، «من 
منهاب..  ما  منهاب  «ما  احلرّية»،  ألسرى  التحّية  حيفا 
حكومة  يا  مني..  مني  «اإلرهابي  إرهاب»،  دولة  إسرائيل 

املجرمني؟»، وغيرها من الهتافات.
حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعي  احلزب  سكرتير  وقال 
إرهاب  ضّد  واضحًة  صرخًة  أطلقنا  زعاترة:  رجا  حافّي  الصِّ
وصرخة  شعبنا،  على  إسرائيل  حكومة  متارسه  اّلذي  الّدولة 
تضامن مع نضال أكثر من 5000 أسير ِفَلسطينّي في 
سجون االحتالل، من بينهم مئات األطفال والقاصرين، ومئات 
املعتقلني اإلدارّيني، ونطالب بإطالق سراحهم   جميًعا فورًا.

©s|—U�� q�√ vO	| ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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املقّدس  الّسينودس  لبنان،  في  تراز  عني  في  انعقد 
ألساقفة الروم امللكّيني الكاثوليك، برئاسة البطريرك 

القضايا  من  عدًدا  وناقش  ّحلام،  الّثالث  غريغوريوس 
ومنها  أعماله،  جدول  على  الهاّمة  واملواضيع 
انتخاب عدد من األساقفة اجلدد وتعيني أساقفة في 
األبرشّيات املختلفة في أنحاء العالم، وخاّصًة أبرشّية 

عّكا وحيفا والّناصرة وسائر اجلليل.
وقال البطريرك ّحلام في هذا الّسينودس: إّنها فرحة 
الّلقاء السنوّي في هذا الّسينودس املقّدس، اّلذي هو 
بعًضا  بعضنا  نساند  ألّننا  بامتياز.  كنسّي  عمل 
بالرّوح  ونتقوّى  ونتضامن  بعًضا،  بعضنا  وندعم 
القدس اّلذي يسند ضعفنا، ونضع مًعا برامج عمل 
ومشاريع بنيان روحي ومدنّي، وهكذا حتّقق كنيستنا 
برناَمج وشعار الّسينودس ألجل الكنيسة في الّشرق 
تعني  سينودس  كلمة  ألّن  وشهادة.  ِشركة  األوسط: 

الّطريق مًعا، والّسير على الّطريق مًعا.
عدد  لها  ترشح  اّلتي  االنتخابات  عملّية  وأسفرت 
من الكهنة عن انتخاب املطران جورج وديع بقعوني، 
رئيًسا  الكاثوليك  امللكيني  للروم  صور  متروپوليت 
خلًفا  اجلليل،  وسائر  والّناصرة  وحيفا  عّكا  ألبرشّية 
للمطران إلياس شّقور اّلذي قّدم استقالته من منصبه.   
وُلد املطران جورج بقعوني في عني الرّمانة في بيروت 
في 16 أّيار 1962، وفيها تعّلم وحاز على إجازة 
بنانّية عام 1985.  في إدارة األعمال من اجلامعة الّل
وعمل في القطاع املصرفّي وفي احملاسبة بني عامي 
1979 و1989. تعّلم كطالب إكليريكي بني عامي 

1990 و1995 وحصل على إجازة بالفلسفة ودبلوم 

الّالهوت في معهد القّديس بولس في حريصة. سيَم 
وز 1995  كاهًنا في أبرشّية بيروت وجبيل في 30 متّ
على يد املتروپوليت حبيب باشا. وأسندت إليه عّدة 

مهّمات خلدمة الرّعايا.

ا  ـً ا للقّيم العام في األبرشّية، ثّم قّيًما عاّم ُعّني نائًب
وعضوًا في جلنة الّدعوات ومنّسًقا للجنة الّشبيبة، 
ومرشًدا في العمل الرّعوّي اجلامعّي من عام 1995 
إلى عام 2005، إذ ألقى العديد من احملاضرات في 
 2005 عام  ميتروپوليًتا  رُسم  واملخّيمات.  اجلامعة 
بوضع يد البطريرك غريغوريوس ّحلام، وراعًيا ألبرشّية 
نفسه،  العام  أواخر  الكاثوليك  امللكّيني  للرّوم  صور 
خلًفا للمطران جان حّداد اّلذي كان يعاونه مع املطران 

جوزيف كالس.
ا ألبرشّية حمص وحماة ويبرود  ـً رًا بطريركّي وُعّني مدّب
بطريركّي  مدّبر  وهو  و2011.   2010 عامي  بني 
بقعوني  املطران  أشرف  مال.  والشِّ طرابلس  ألبرشّية 
على العمل الرّعوّي اجلامعّي منذ العام 2008. وهو 
رئيس للجنة اجلامعات ونائب رئيس الّلجنة األسقفّية 

ّية والفرنسّية  لرسالة الَعلمانّيني. يتقن الّلغات العرب
واإلنچليزّية، ويلّم باليونانّية. 

ومن الّالفت أّن املطران موسى احلاج (املدبر الرّسولي 
مطران  وهو  اجلليل،  في  امللكّيني  الروم  ألبرشّية 
في  شارك  قد  املقّدسة)  واألراضي  حيفا  في  املوارنة 

عملّية انتخاب املطران بقعوني لهذا املنصب. 
وكان املطران احلاج قد خلف املطران شّقور بتعيني من 
الكرسي الرسولّي حّتى يتّم انتخاب مطران أصيل 
للجليل. واستطاع املطران احلاج املباشرة بإجراء عدد 
من اإلصالحات في إدارة األبرشّية، رغم املّدة القصيرة 
شمل  ّم  ل من  ومتّكن  ّيته،  مسؤول فيها  توّلى  اّلتي 

األبرشّية، إكليروًسا وَعلمانّيني.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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 - الِفَلسطينّية  لألبحاث  توما  إميل  معهد  بادر 
اإلسرائيلّية، وبالّتنسيق مع عائلة الّشاعر واملناضل 
عصام العّباسي، إلى إقامة جلنة مبادرة إلحياء ذكرى 

مرور ربع قرن على رحيله. 
من  مجموعة  من  املبادرة  الّلجنة  وتشّكلت 
الّشخصّيات اّلتي واكبت حياة الّشاعر وِنتاجه في 
مراحل مختلفة من حياته، شملت كًال من: الكاتب 
والّشاعر حّنا أبو حّنا، املرّبي والكاتب فتحي فوراني، 

w ÝU Ò³ F « ãU B Ž d ŽU ÒA « q O Š— v K Ž Êd  l Ð—

د.  املاضي،  رشدي  الّشاعر  الفاهوم،  وليد  احملامي 
الّسابق  والّنائب  عويضة،  نبيل  العّباسي،  عنان 
لألبحاث  توما  إميل  معهد  (مدير  مّخول  عصام 

الِفَلسطينّية - اإلسرائيلّية).
وقد عقدت الّلجنة املبادرة اجتماًعا مطوًّال لها هذا 
األسبوع، تناولت فيه جوانب العطاء الّنضالّي واألدبّي 
وتداولت  العّباسي،  عصام  به  متّيز  اّلذي  والّسياسّي 

في برناَمج إحيائه.
افتتح الّلقاء عصام مّخول، مؤّكًدا على أهمّية إحياء 

عالمات  شّكلت  اّلتي  الوطنّية  اتنا  شخصّي ذكرى 
واإلنسانّية،  الوطنّية  معاركنا  طريق  على  فارقة 
وعلى ضرورة إبراز دورها في مجمل الّنضال الوطنّي 

والتقّدمي في هذه البالد.
وأضاف مّخول أّن معهد إميل توما يعتّز باحتضان 
الّشاعر  العّباسي،  عصام  ذكرى  إلحياء  املبادرة  هذه 
واّلتي  املخضرم،  والّشيوعي  الوطنّية  والّشخصّية 

يعتبرها ُخطوة هاّمة ضمن مشروع متكامل.
الّشاعر  شقيق  العّباسي (ابن  عنان  الّدكتور  وعرض 

العّباسي)  عصام 
اّلذي  هاجسه 
والتزم  رافقه 
مرحلة  منذ  به 
مبّكرة من حياته، 
لهدف حفظ تراث 
الّثقافّي  عّمه 
 ، سّي لّسيا ا و
واألبعاد اإلنسانّية 
متّيزت  اّلتي 
شخصّيته،  بها 

ليضع هذا اإلرث في متناول األجيال القادمة. 
وأثنى د. عنان العّباسي على احتضان معهد إميل 
املبادرة  الّلجنة  أعضاء  وشكر  املشروع،  لهذا  توما 
حمل  في  الّصادقة  ومشاركتهم  اهتمامهم  على 
في  العّباسي  عصام  ذكرى  يضع  اّلذي  املشروع  هذا 

سياقها الوطنّي واإلنسانّي.
وأسهم جميع أعضاء الّلجنة في استعراض جوانب 
متعّددة وذكريات ال ُتنسى من حياة الّشاعر العّباسي 
واالجتماعّية   والّسياسّية  الّثقافّية  ومساهماته 
اّلتي تستحّق أن ُتَخلَّد.  وأقّر املجتمعون اخلطوط 
وفي  الّذكرى.  إلحياء  متكامل  لبرنامج  العريضة 
على  العمل  بدء  املبادرة  الّلجنة  قرّرت  اإلطار  هذا 
إقامة جلنة شعبّية موّسعة تشمل املؤّسسات واألطر 
عصام  بها  ارتبط  اّلتي  والّشخصّيات  واملجاالت 
في  املباَشرة  توما  إميل  مبعهد  وأنيط  العّباسي. 
إلى  عهد  كما  وتركيزه،  الرّاحل  الّشاعر  تراث  جمع 
إصدار  على  اإلشراف  حنا  أبو  حّنا  األديب  الّشاعر 
ذكرى  في  الكبير  للرّاحل  واألدبّي  الّشعرّي  املوروث 

ربع قرن على رحيله.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أطلق راكبا درّاجة نارّية الّنار من مسّدس كانا 

أواسط  إلى  الليل  خالل  طريقه  في  كان  محاٍم  باّجتاه  يحمالنه 
الراكبني  أّن  تبّني  چاليم»  ِمنطقة «بات  في  مروره  وأثناء  البالد، 
عليه،  الّنار  فأطلقا  عنه،  يبحثان  اّلذي  املُستهَدف  بأّنه  اشتبها 
قسم  إلى  إدخاله  إلى  أّدى  ما  عنقه،  في  الرصاصة  واستقرّت 

العناية املكّثفة في مستشفى «رمبام». 
وكان مع احملامي والداه وشقيقته، وقد أدلوا بإفادتهم للّشرطة بعد 
أن فّر الراكبان على دراجتهما. ومتكنت الّشرطة من اعتقال أحد 
ارتكبا  رمبا  اجلانيني  أّن  وأفادت  الّتحقيق،  ذّمة  على  املشبوهني 

فعلتهما عن طريق اخلطأ!
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

والّثقافّية  االجتماعّية  الّنشاطات  جلنة  مببادرة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

يوم  أقيمت  حيفا،  في  الوطنّي  األرثوذكسي  املّلي  للمجلس  الّتابعة 

Í—U Ý q O L Ö Æœ U N O I K ¹ è Ò¹dŁ_«  UHA² J *« s Ž èI zUý …d {U ×  ≠ “u M~ «

علم  في  ندوة  املعمدان،  يوحنا  مار  كنيسة  قاعة  في  األخير  الّثالثاء 
واألبحاث  الرقابة  قسم  ساري (مدير  كميل  د.  احملاضر،  ألقاها  اآلثار، 

وصيانة اآلثار في وحدة اآلثار)، حضرها العشرات من األصدقاء واملعارف 
والشخصيات االجتماعّية والّثقافّية وكّل َمن يعنيه أمر اآلثار ويشتاق 

ملعرفة املزيد.
توّلى عرافة الّندوة احملامي كميل مويس فرّحب باحلضور وعرّف احلضور 
بالّدكتور كميل ساري (ابن مدينة حيفا)، وعن أهمّية األبحاث واملؤمترات 
وعن  اآلثار  قسم  في  كمسؤول  وظيفته  وعن  بها  شارك  اّلتي  ّية  الّدول
ّية القدمية، إضافًة إلى  اهتمامه في احلفاظ على واجهات البيوت العرب

اهتمامه باملكتشفات األثرّية.
وعلى مدار ساعة وقليل ألقى احملاضر، الّدكتور كميل ساري محاضرة 
في  املختلفة  األثرّية  املكتشفات  عن  خاللها  من  حتّدث  منوّعة  شائقة 
بالدنا، وفّند األقوال املغلوطة بأّن املكتشفات األثرّية تتمحور حول كنوز 

من الّذهب، ُمشيرًا إلى أّن هنالك كنوزًا أثمن بكثير من الّذهب.
وقد القت احملاضرة تفاعل احلضور واستحسانهم، حيث شملت عرًضا 
للمكتشفات وشرًحا مفّصًال من الّدكتور ساري حول احلقبات الّتاريخّية 
والكنوز  اآلثار  سلطة  عن  قصيرة  ألفالم  عرض  إلى  إضافًة  املختلفة، 

أة في خزينة الّسلطة. املخّب
زاوية  بنشر  «حيفا»  صحيفة  بدور  ساري  كميل  الّدكتور  وأشاد  هذا 
أسبوعّية بقلمه ُتعنى باآلثار، ُمشيرًا إلى تقصير من قبل بعض وسائل 
ُتعنى  مواضيع  بنشر  االهتمام  وعدم  ّية،  والعرب منها  العبرّية  اإلعالم، 

باآلثار، إّال كخبر عابر عند اكتشاف كنز ما.
ساري  الّدكتور  على  ُطرحت  كما  الّنقاش  باب  ُفتح  الّندوة  نهاية  وفي 

بعض األسئلة.
©Í—u� ÍdM� ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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الّتطوير  جلمعّية  العام  الّسنوي  املؤمتر  انتهى 
االجتماعّي في حيفا، مساء الّثالثاء من هذا األسبوع، 

 d¹uDÒ²�« W ÒOFL' ÂUF�« ÍuM��« d9R*«
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هيئة الرقابة مدّقق احلسابات إياد سالمية، اّلذي أشار 
إلى مواطن القوّة والّضعف في بناء امليزانّية، موصًيا 
املالحظات  بعض  تقدمي  وبعد  املالّي.  الّتقرير  بقبول 
املالي  الّتقرير  واحد،  صوت  بامتناع  االجتماع،  أقّر 
متديد  العاّمة  الهيئة  وأقرّت  الرّقابة.  هيئة  وتقرير 
لفترة  الرقابة  ولهيئة  خريش  احلسابات  مدّقق  عمل 
ّية على أن تضّم  أخرى. ثّم أقرّت الّتمديد لإلدارة احلال

كّل َمن يريد من الهيئة العاّمة االنضمام إليها.
في هذه املرحلة قّدم مدير اجلمعّية حسني اغبارّية، 
ال  إّنه  وقال  املقبلة،  للمرحلة  بالّنسبة  اإلدارة  تصوّر 
في  للجمعّية  جديدة  دماء  وضخ  التجّدد  عن  بديل 
اجلمعّية  دور  وعلى  الّدميومة  على  احلفاظ  سبيل 
وبرامجها. ودعا الهيئة العاّمة إلى الّتعاون مع اإلدارة 
والّنهضة  الّطريق  معالم  لرسم  املقبلة  املرحلة  في 
املستأنفة للجمعّية. وأشار إلى حقيقة أّن أفضلّيات 
بذل  اجلمعّية  على  وأّنه  تغّيرت  قد  املانحة  اجلهات 

املزيد من اجلهد الستقدام متويل للمشاريع اجلديدة.
وطرحت  التصوّرات  مناقشة  في  احلضور  شارك 
املتحّدثون  وأبدى  املقبلة.  للمرحلة  عمل  اقتراحات 
رسم  في  املبذول  اجلهد  إلى  لالنضمام  استعدادهم 

ُخّطة العمل اجلديدة.
ّخلص مدير املؤمتر، املستشار الّتنظيمي مرزوق حلبي، 
إلى  سبيلها  في  اجلمعّية  أّن  إلى  باإلشارة  النقاش 
البناء من جديد في مستوى الّتنظيم وبناء العالقة 
الهدف.  ومجموعات  واجلمهور  العاّمة  الهيئة  مع 
مجموعات  مع  الّتواصل  نحو  هو  التوّجه  إّن  وقال 
وخرّيجي  والّنساء  الّشباب  مثل  جديدة،  أهداف 
اجلامعات وأّنها في سبيلها إلى اقتحام العمل في 

املجال االقتصادّي بعّدة برامج قيد اإلعداد. 
أساليب  في  الّتغيير  بوجوب  قناعة  هنا  أّن  كما 
املتغّيرات  باالعتبار  آخًذا  العمل  واستراتيجّيات 
أهمّية  على  وأّكد  املستويات.  كّل  في  احلاصلة 
مشاركة اجلمعّية في عملّية الّتخطيط االستراتيجي 
اّلتي ستسبقها سلسلة من الّطاوالت املستديرة مع 
فئات عمرّية وجهات متخّصصة من أجل تشخيص 
برامج  وتطوير  اجلديدة  العمل  وطرق  التحّديات 
من  متويل  طلبات  إلى  بعد  فيما  تتحّول  خاّصة، 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®                  .اجلهات املناسبة
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

اجلمعّية  انطالقة  استئناف  على  وإصرار  باّتفاق 
وجتّددها في كّل املستويات، استعداًدا للمرحلة املقبلة 
وحتّدياتها. وكان حضره نحو 60 من أعضاء الهيئة 

وإشاراتهم. مبداخالتهم  الّنقاش  أثروا  اّلذين  العاّمة 
اجلمعّية  رئيس  قّدمها  قصيرة  بكلمة  املؤمتر  افتتح 
د. جوني منصور، اّلذي أشار إلى إجنازات اجلمعّية 
للعطاء.  ومنوذج  األهلي  للعمل  ُعنوان  إلى  وحتوّلها 
برامج  عن  موجزة  تقارير  إلى  احلضور  استمع  ثّم 
فتحّدثت  املرّكزون.  قّدمها  اجلمعّية  ونشاطات 
احلقوق،  دائرة  عن  هّمام  اغبارّية -  جمانة  احملامية 
الّتمكني  قسم  عن  شليوط  زياد  األستاذ  تبعها 
الدائرة  عن  كّيال  مبّدا  ثّم  والّتعليم،  املجتمعّي 
قسم  عن  بدران  وإيلي  األحياء،  وجلان  املجتمعّية 
تيريز  املوارد  مطوّرة  وشرحت  واإلعالم.  «امليديا» 
للمرحلة  وُخّطتها  دائرتها  حتّديات  عن  زبيدات 
املقبلة، خاّصًة وأّن هناك صعوبات أكبر في احلصول 
مانحة  وجهات  صناديق  من  للمشاريع  متويل  على 
للجمعّية،  استراتيجّية  داعمة  اآلن  إلى  اعُتبرت 
عاملّية.  أو  اقتصادّية  متغّيرات  لسبب  وذلك 
واّتضح من الّتقارير اّتساع نشاط اجلمعّية ومجموعات 
الهدف اّلتي تعمل معها. وكان ذاك اإلجناز بارزًا في 
املجلس  وتأسيس  األحياء  وجلان  نشطاء  مع  العمل 
الّتجّمعات  كّل  إلى  اجلمعّية  ووصول  لألحياء  العاّم 
معها.  والّتواصل  حيفا،  مدينة  في  ّية  العرب
ثّم عرض مدّقق احلسابات شربل خريش الّتقرير املالّي 
للجمعّية، مفّصًال مرّكبات امليزانّية، ثّم تبعه رئيس 
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*åUHO�ò q�«d ≠ اختتم نادي الّنساء في املرَكز 

احلالية  الّسنوّية  اته  ّي فّعال «األخوّة»  اجلماهيرّي 
من  مداخالت  تخللت  وخاصة،  ممّيزة  ّية  باحتفال
القائمات على الّنادي وتكرمي املتطوّعات في النادي.

سعيدة  فرصًة  شحادة،  سعاد  املرَكز  مديرة  ومتّنت 

 è¹u M Ò «  U ÒO U ÒF H « ÂU² ² š«
å… Òu š_«ò ≠ w zU ÒM « ÍœU ÒM « w

للّنساء، وصوًما مقبوًال للجميع، على أمل اللقاء 
بعد العطلة الصيفّية مجّدًدا مع نشاطات أخرى 

ممّيزة وجديدة.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ منح نادي مكابي حيفا الّالعب 

احليفاوّي الّشاب عالء جعفر، األسبوع املنصرم، ضمن 
حفل أقيم في املدينة، ملناسبة اختتام دوري 2013-

2014 لكرة القدم شهادة الّالعب املتمّيز في فريق 

شبيبة مكابي حيفا؛ حيث ّمت خالل احلفل أيًضا توزيع 
للّشبيبة. الّدوري  أبطال  على  وامليدالّيات،  اجلوائز 
وباإلضافة إلى شهادة الّالعب املتمّيز اّلتي تّسلمها 

شاحر  يعقوب  احليفاوي  الّنادي  مالك  منحه  جعفر، 
درًعا تقديرّية، وشكره على املجهود املبذول والعطاء 
لفريق شبيبة مكابي حيفا، ومتّنى له االستمرار في 
الّنجاح والتقّدم والتأّلق في عالم كرة القدم للوصول 

إلى أعلى القمم.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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األرثوذكسّية  الكلّية  استقبلت   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية، يوم أّول أمس األربعاء، طّالبها اّجلدد اّلذين  العرب
سينضّمون لصفوف الّتواسع مع بداية العام الّدراسي 
القادم. شمل االستقبال عّدة فقرات هدفت لتعريف 
الّطّالب اّجلدد على الّصرح الّتعليمّي الّشامخ وعائلة 

الكلّية املمّيزة. 

استهّل االستقبال مدير الكلّية األستاذ إدوار شيبان 
اّلذي رّحب بالّطّالب وعرض نبذة عن الكلّية، تاريخها 
ومتّيزها. كما استمع الّطّالب لكلمة مجلس الّطّالب 
اّلذي  فرح  باسل  الّطالب  قّدمها  الكلّية  في  الفّعال 
من  القادمني  الّطّالب  بني  التعّدد  ّية  جمال على  أّكد 
توزيع  ّمت  بعدها  ّية.  العرب والبلدات  القرى  عشرات 

اّلتي  املختلفة  باملواضيع  محّطات  على  الّطّالب 
يدرسها طّالب الكلّية. 

فرح  مريا  املعّلمة  مع  اإلعالم  احملّطات:  وشملت 
واملعّلم عصام بّالن، احلاسوب مع املعّلمة عرين مطر، 
االستشارة  إلياس،  رجا  املعّلم  مع  اإللكترونيكا 
الّتربوية مع املستشارة جزيل عبساوي، الفيزياء مع 
والبيوتكنولوجيا  الكيمياء  شحادة،  شحادة  املعّلم 
زعبي،  سبأ  املختبر  وعاملة  عّموري  فؤاد  املعّلم  مع 
أسعد  د.  املعّلم  مع  والبيوتكنولوجيا  البيولوجيا 

سخنيني واملعّلمة كرين مجدالني، وموضوع الّتربية 
البدنّية والصحّية مع املعّلمة راغدة ملشي.

يذكر أّن الكلّية األرثوذكسّية خرّجت األسبوع املنصرم 
الفوج الّتاسع واخلمسني من طّالبها لتستقبل بعده 
من  القادمني  الّطّالب  خيرة  من  جديًدا  فوًجا  بأّيام 

حيفا واملناطق والبلدات املختلفة في البالد.

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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ّية  *åUHO�ò q�«d ≠ وسط أجواء احتفال

ممّيزة، اختتم مركز «الكرمة» اجلماهيرّي، 
-2013 للعام  واملتمّيزة  املتنوّعة  دوراته 

2014، وذلك في قاعة املركز، من خالل 

مع  الّصغار»  ـ«العلماء  ل شائق  عرض 
ليالي عودة.

ا شائًقا، تعرّف  ـً وتخّلل احلفل عرًضا علمّي
من خالله الّطّالب على غاز ثاني أوكسيد 
اجلاف،  اجلليد  صهر  خالل  من  الكربون 
حيث شاهدوا وشاركوا بعّدة جتارب علمّية 
ّي وإبداعّي، مبرافقة األغاني  جرت بقالب فّن
وتفاعل  استحسان  القى  ما  والرقصات، 

األوالد وذويهم.
ريّناوي،  هزار  املركز  مديرة  وذكرت 
وعددهم  احلضور  لتفاعل  سعيدة  بأّنها 
جتارب  مع  األوالد  تفاعل  حيث  الكبير، 
الفّلني،  لعب  البالونات،  نفخ  كـ:  معّينة 
دون  الوعاء  من  الّصابون  رغوة  سيل 
الوعاء  من  البخار  انسكاب  انقطاع، 
مألت  التي  البالونات  بني  ّية  بجمال

الّصابون. من  فّقاعات  مبرافقة  احلّيز، 
وأّكدت ريّناوي أّن الّدورات كانت متنوّعة، 
واستقطبت عدًدا كبيرًا من املشاركني من 

كاّفة األطياف واألعمار.
والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
«حيفانت»:  موقع  أدخلوا 
w w w . h a i f a n e t . c o . i l
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*åUHO�ò q�«d ≠ أُجريت في مدرسة «الكرمليت»، 

الّطرقات»،  على  «احلذر  حول  فّعالّيات  مؤّخرًا، 
بُعنوان «ُخذ من األمس العبرة.. ومن اليوم اخلبرة». 
تخّلل هذا اليوم املمّيز مسابقات صفّية وفّعالّيات 

للّصفوف األولى حّتى الّثالثة، تضّمنت:
• أوراَق عمل خاّصة باالحتراس.

الّطّالب،  بني  ومسابقات  معلوماتّية  فّعالّيات   •

مقابل جوائز قّيمة أُعطيت للفائزين.
محّطات رياضّية متنوّعة، مثل: ركوب الّدراجات   •
ّية، حّل ألغاز خاّصة مبوضوع االحتراس، أسئلة  الهوائ
عن موضوع «احلذر على الّطرقات»، مسابقة «أجمل 

رسمة» مبوضوع احلذر.

åXOK�dJ�«ò WÝ—b� w�

للّصفوف  محاضرة   •

الّسادسة  حّتى  الرّابعة 
«احملالفات  بُعنوان 
ألقاها  والعقوبات»، 

احملامي حّمودي مصري.
قبل  من  خاص  عرض   •

تخّلل:  إسرائيل،  شرطة 
(أ) شرطة متخّصصة بتدريب كالب الّشرطة اخلاّصة 
بالتجّسس. (ب) إحضار خيول اجليش وتقدمي شرح 
وإتاحة  شرطة  مركبة  إحضار  (ج)  عنها.  مفّصل 
الفرصة أمام الّطّالب أن يدخلوا إليها وأن يلقوا نظرة 
عليها من الداخل، بعد الّشرح عن املركبة من قبل 

الّشرطّي. (د) إحضار درّاجة نارّية خاّصة بالّشرطة، 
أتيحت الفرصة أمام الّطّالب بأن يركبوا عليها.

حّتى  الرّابعة  الّصفوف  لطّالب  شرائح  عرض   •

الّسادسة مبوضوع «حوادث الّطرق وأسبابها».
شرطة  «الكرمليت»  مدرسة  إدارة  وشكرت  هذا 

åÆÆÙd ³ )« ãu O « s Ë ÆÆÙd ³ F « f _« s  c Ôšò

اليوم،  هذا  إجناح  في  ساهم  َمن  وكّل  إسرائيل، 
وخصوًصا املعّلمة رلى فرحات (املسؤولة عن تنظيم 

وتخطيط هذا اليوم).
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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¡UM Ð_U Ð q ¼_«
واملرَكز  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  من  بدعوة   ≠  åUHO�ò  q�«d*

اجلماهيرّي في وادي الّنسناس، أقيمت، مؤّخرًا، محاضرة تربوّية بُعنوان: 
«عالقة األهل باألبناء: إشكالّيات وحلول آمنة»، قّدمها املُعاِلج الّنفسانّي 
ومرشد األهل الدكتور عامر جرايسي، في قاعة مدرسة «األخوّة». وفي 
مستهّل احملاضرة رّحبت مديرة املرَكز اجلماهيرّي، سعاد شحادة، باحلضور 
وشكرت جمعّية الّتطوير االجتماعّي على دعمها ومشاركتها للمرَكز، 
كما نوّه زياد شليوط (مرّكز برناَمج «مجتمع آمن» في جمعّية الّتطوير) 
في  العنف  ظاهرة  من  الّتخفيف  إلى  الهادفة  الّتربوّية  الّنشاطات  إلى 

املجتمع، واّلتي تقوم بها اجلمعّية، بالّتعاون مع أطر متعّددة.
والّتغيير  املراهقة  معنى  بتعريف  محاضرته  جرايسي  الدكتور  استهّل 
في  األهل  يواجهها  اّلتي  الّصعوبات  إلى  وانتقل  عليه،  طرأ  اّلذي 
الّتعامل مع أبنائهم في هذا اجليل، ومنها أّن فترة املراهقة متتّد أكثر من 
الّسابق، وأّن االختيارات في أّيامنا واإلمكانّيات كثيرة. بعدها عرض 
البديل  ُمقّدًما  الّسابقة  الّتربية  ألساليب  نقدّية  نظر  بوجهة  احملاضر 
طائل  ال  مواجهات  أو  صدام  إحداث  دون  األبناء  مع  للّتعامل  الّتربوّي، 
منها. وبعدما حتّدث عن حنكة األبناء في الّتعامل مع اآلباء ومقدرتهم 
عّما  ابتعادهم  وضرورة  لألهل  الّنصائح  بعض  قّدم  األهل،  إحراج  على 

يشكل نقاط ضعف عندهم.
ا  ـً وانتقل د. جرايسي بعدها إلى الّصعوبات اّلتي يواجهها األهل يومّي
في تربية أبنائهم املراهقني في مجاالت عّدة منها: اختيار األصحاب 
املالئمني، شجار األخوّة، الّتحصيل العلمي املنخفض، غياب دور األب 
تهّدد  اّلتي  األخطار  جانب  إلى  وغيرها؛  األهل،  سلطة  فقدان  الّتربوّي، 
األبناء في أّيامنا؛ ومنها: «اإلنترِنت»، العنف، املخّدرات، حوادث الّطرق، 

االعتداءات اجلنسّية، االنتحار، وغيرها. 
وأشار احملاضر إلى أّن هناك أربعة أمناط متداولة في الّتربية من قبل 
اآلباء، وهي: الال-مباالة، التسّلط، الّتدليل والّسلطة املعقولة. وخلص 
الّدكتور جرايسي إلى الّتأكيد على مفهوم الّتربية احلديثة، اّلتي جتمع 
مناذج  مقّدًما  األبناء،  على  اآلباء  قبل  من  والرقابة  والّدعم  احلماية  بني 

وأمثلة عينّية من احلياة.
ّية وأثنى احلاضرون على ما جاء فيها  هذا وأثارت احملاضرة أصداًء إيجاب

وعلى أسلوب احملاضر، اّلذي توجهوا إليه باألسئلة واملالحظات.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

 s  r GÖ 60 ·ö ð≈
 V O K(«  U−²M Ô

*åUHO�ò q�«d ≠ لألسبوع الّثاني على الّتوالي، يواصل قسم 

ومنتجاته  اجلليب  بيع  ظاهرة  مكافحة  حيفا  بلدّية  في  البيطرة 
اّلتي ال تخضع للرقابة البيطرّية. 

وأوقفت دورّية تابعة لوزارة الزّراعة شاحنة في ساعات الليل، كانت 
يحصل  أن  دون  كغم   60 تبلغ  األجبان  من  كبيرة  كمّية  تنقل 
الّسائق على الّتراخيص الالزمة لنقل هذه املنتجات. وتقرّر على 
مة مما قد يؤدي  الفور إتالف هذه الكمّية اّلتي تبّني أّنها غير معقَّ
إلى إصابة من يتناولها باألمراض املختلفة مثل احلّمى املالطّية، 

التهابات املفاصل، اإلجهاض والتسّبب بانسداد شرايني القلب.
وكان موّظفو الوزارة قد أتلفوا، في األسبوع املاضي، كمّية أخرى من 

منتجات احلليب اّلتي بيعت دون رقابة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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W ÒO Ðd F « W ÒO –uŁ—_« W ÒO K J « s  42 ? « Ãu H « w−¹d š n O C² ¹ åv K O ò v N I

*åUHO�ò q�«d ≠ حتت إشراف طاقم الرّياضّيات، 

نّظمت مدرسة «الكرمة»، يوًما للرياضّيات، واّلذي 
وقد  والرّوابع.  الّثوالث  لصفوف  العام  هذا  خّصص 
مختلفة  مواضيع  حول  الرياضّي  اليوم  هذا  متحور 
ّية  حساب مصطلحات  زمنّية،  مصطلحات  تضّمنت 

رياضّية، وأجسام باحمليط.
وقد تضّمن هذا اليوم فّعالّيات متنوّعة، منها بناء 
ّية، وغيرهما. كما تضّمن  ساعات رملّية وأخرى مائ
الّساعات،  تطوّر  كيفّية  يشرح  ا  ـً ّي إلكترون عرًضا  

اخلراطيم،  األهرامات،  متل:  املجّسمات  بناء 
الّصناديق، وغيرها.. وذلك حسب إرشادات وخطوات 

مكتوبة.
من اجلدير بالّذكر، أّنه ّمت هذا العام افتتاح مركز موارد 
عن  عبارة  وهو  املدرسة،  داخل  الرياضّيات  مبوضوع 
غرفة حتوي الكثير من األلعاب الّتربوّية اّلتي تتعّلق 
مبوضوعي احلساب والرياضّيات واأللعاب الّتفكيرّية 

األخرى، مبا فيها كتب وأوراق عمل مدوّنة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

  U ÒO {U ¹d « Âu O Ð ‰UH² Šô«
åè d ~ «ò è Ý—b  w

 18 من   أكثر  دام  فراق  بعد   ≠ åUHO�ò q�«d*

الكلّية  خرّيجي  من  ـ42  ال الفوج  التقى  عاًما، 
وسط  «ليلى»،  مقهى  في  ّية،  العرب األرثوذكسّية 
أجواء من الفرح واالشتياق واحلنني. حيث شارك عدد 
كبير من اخلرّجني واخلرّيجات، اّلذين التقوا باشتياق 
«دي.جي.»  موسيقى  أنغام  على  ورقصوا  وفرحوا 
داخل  «كريوكي»،  غناء  في  وشاركوا  عيد،  روني 
ّية منها  مقهى «ليلى» املمّيز بوجباته اخلاّصة، الغرب

ّية ومأكوالته الشهّية.  والّشرقّية، وبضيافته العرب
قال:  فرحات،  إلياس  املقهى  مدير  مع  حديث  وفي 
ّية  أنا سعيد ألّن خريجي الكلّية األرثوذكسّية العرب
اختاروا الّلقاء في مقهي «ليلى» املمّيز، وسط أجواء 
انتهز  املناسبة  وبهذه  أيًضا.  ممّيزة  حميمّية  عائلّية 
الفرصة ألعلن عبر صحيفتكم عن استقبال حفالت 

ومناسبات خاّصة معلقة، بأجواء عائلّية وأخوّية.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il «حيفانت»: 
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è ÒO Ðd F « è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ « » Òö Þ s  è ÒO Ðd F « è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ « » Òö Þ s  5959 ? « Ãu H « Z ¹d ð ? « Ãu H « Z ¹d ð
*åUHO�ò q�«d ≠ تخرّج يوم اجلُمعة األخير، الفوج 

ّية،  العرب األرثوذكسّية  الكلّية  طّالب  من  ـ59  ال
املؤمترات  قاعة  في  بالفرح،  مفعم  مهيب  حفل  في 
األهالي  من  املئات  حضره  («كونچريسيم»)، 
والّشخصّيات املجتمعّية والّثقافّية والّسياسّية؛ وقد 
توّلى عرافة احلفل األستاذ واملرّبي شحادة شحادة اّلذي 

رّحب باحلضور وهّنأ اخلرّيجني.
مدير  وتاله  مطلق،  دياب  الدكتور  بعده  وحتّدث 
الكلّية إدوار شيبان، والّدكتور سهيل أسعد (نائب 
الّترحيبّية  الكلمات  إلقاء  وبعد  البلدّية)،  رئيس 
والّتشجيعّية، ُعرض فيلم وثائقّي من إنتاج وإخراج 
فرع االّتصال في املدرسة، وقد ّمت تصويره في أروقة 
توزيع  ّمت  الفنّية،  الفقرات  انتهاء  وبعد  الكلّية، 

الّشهادات على اخلرّيجات واخلرّيجني. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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البلدّي في «اجلبهة». وقد وّقع على االعتراض كلٌّ من نائب رئيس 
بلدّية حيفا د. سهيل أسعد، وعضو البلدّية عرين عابدي - زعبي، 
وسكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الّشيوعي رجا زعاترة، وعضو البلدّية 
الّسابقة عيدنا طوليدانو - زاريتسكي، وأوري فلطمان (ممثًال عن 
مّخول  عصام  الّسابق  والّنائب  «اجلبهة»)،  في  البلدّي  العمل  جلنة 
واإلسرائيلّية)،  الِفَلسطينّية  للّدراسات  توما  إميل  معهد  (رئيس 
ورميون كاردو (ممّثًال عن جمعّية «أبناء الكادحني»)، وماچي كركبي 

(ممّثلًة عن جمعّية «الوادي»).

 W ÒODOD�ð »uOŽ 

اعتورت  كثيرة  وِمهنّية  تخطيطّية  عيوًبا  أّن  املعترضون  واعتبر 
حيث  ومن  والّتخطيط  اإلعداد  سيرورة  حيث  من  املقترحة،  اخلارطة 
ّية، ومن أبرزها أّن اخلارطة اعتمدت على معطيات  الّنتيجة الّنهائ

وأّنها  1995؛  العام  من  بعضها  قدمية،  اقتصادّية   - اجتماعّية 
اجلانب  على  وترّكز  أخرى،  وتتجاهل  معّينة  أحياء  في  تتمحور 
وتطوير  الّسّكان  احتياجات  على  وليس  العقارّي،   - املالّي 
وجودة  املفتوحة  واملناطق  واملواصالت  الّسكن  مجاالت  في  األحياء 
وباملجمل،  ّية.  العرب واألحياء  العرب  الّسّكان  وخصوًصا  البيئة، 
ملدينة  هيكلّية  خارطة  ملتطّلبات  ترتقي  ال  املقترحة  اخلارطة  فإّن 
صفحة.  25 في  الواقعة  الوثيقة  في  جاء  حسبما  رئيسّية، 

وُخّصص اجلزء األكبر من الوثيقة لنقد تعاطي اخلارطة مع اجلمهور 
اإلسالمّية  وأوقافه  ومعامله،  وتاريخه،  وأحيائه،  حيفا،  في  العربّي 
جلنة  في  عربّي  أّي  وجود  عدم  إلى  الوثيقة  وأشارت  واملسيحّية. 
عربّي  اختصاصّي  أّي  وجود  عدم  وكذلك  للخارطة،  العليا  الّتوجيه 
ا ضمن الّطواقم اِملْهنّية، رغم وجود اختصاصّيني عرب حيفاوّيني  تقريًب

في املجاالت اِملْهنّية ذات الّصّلة.

 W ÒE� W Ò¹dBMŽ 

وصُمه  ميكن  ال  نهًجا  املعترضني،  بحسب  اخلارّطة،  واعتمدت 
ّية،  العرب األحياء  جتاهلت  حيث  والوقحة،  الفّظة  بالعنصرّية  إّال 
وأسماَءها، وخاصّيتها الّتاريخّية واملعمارّية والّثقافّية. فكّل األحياء 
اخلارطة،  في  بتاًتا  أسمها  ُيذكر  ولم  أخرى،  بأحياء  أِحلقت  ّية  العرب

∫ U{«d²Žô«Ë WÞ—U)« qO�UHð dAMÐ œdHMð åUHOŠò WHO×�

 WÒOKJON�«  WÞ—U)«  ∫åUHOŠò  WHO×B�  ‰u Ò��  ≠  dB½  œUFÝ  Êb*«  WDD��

 ÒwMOD�ÓK H�«  a¹—U Ò²�«Ë  W ÒOÐdF�«  r�UF*«Ë  ·U�Ë_«Ë  ¡UOŠ_«  VÒOGð  WŠd²I*«

تخدم  الّداخلّية،  وزارة  أعّدتها  واّلتي  املقترحة،  الهيكلّية  «اخلارطة 
األحياء  تطمس  الّناس،  حساب  على  العقارّي  الرّأسمال  مصالح 
األحياء  تطوّر  ال  الِفَلسطينّي،  والّتاريخ  ّية  العرب واملعالم  واألوقاف 
قالته  ما  هذا  الّشابة» -  لألزواج  سكنّية  حلوًال  تقّدم  وال  ّية،  العرب
لصحيفة «حيفا» مخّططة املدن سعاد نصر - مّخول (مديرة املركز 

الهندسّي للّدراسات والّتخطيط). 
وعدد  حيفا،  في  و«اجلبهة»  الّشيوعّي  احلزب  قّدم  أن  بعد  هذا  جاء 
من املؤّسسات واجلمعّيات، هذا األسبوع، وثيقة ِمهنّية شاملة على 
أعّدتها  (ح.ف./2000)،  حيفا  ملدينة  املقترحة  الهيكلّية  اخلارطة 
العمل  جلنة  مع  بالّتعاون  ظاهر،  موسى  واملهندس  مّخول   - نصر 

Õd� fUD� ∫ Ò’U� d|dI�

 U ÎOLÝ—  X�Òb�  w²�«  ¨ U{«d²Žô«  WIOŁË  sŽ  WO�«dÇuJ½“  …—u�
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العريق،  الّنسناس  وادي  حّي  فإّن  احلصر،  ال  املثال،  سبيل  وعلى 
حّي  من  كجزء  املقترحة  اخلارطة  كّل  في  ُيذكر  الّنابض،  املدينة  قلب 
وتركيبته  املعمارّي  وطرازه  احلّي  طابع  في  االختالف  رغم  ـ«هدار»،  ال
الّسّكانّية واحتياجاته االجتماعّية، باستثناء حالة واحدة ذكر فيها 
وادي الّنسناس؛ حني يجري احلديث عن حتديد علو البناء في الوادي 
ـ«هدار». أّما حّي احلليصة ووادي الّصليب فقد ّمت إحلاقهما  أقّل من ال
العتيقة)  (حيفا  الكرمل  محّطة  حّي  أِحلق  بينما  ـ«هدار»،  ال بحي 

ّية.  بالبلدة الّتحتا دون أّي إشارة إلى األسماء العرب
ّية - عّباس، الكبابير، وادي اجلمال، ووادي  أّما سائر األحياء العرب
حلوًال  تقّدم  ال  اخلارطة  أّن  فقط  وليس  بتاًتا.  تذكر  فلم   – السّياح 
سكنّية وتطويرّية لهذه األحياء، بناًء على احتياجاتها، بل إّنها ال 
حتاول أصالً. فعلى سبيل املثال، يجري احلديث في األهداف العاّمة 
عن زيادة 6000 وحدة سكنّية في حيفا، إّال أّن اخلارطة تفتقد أّي 
تفصيل حول البناء في األحياء القائمة، وأي تصوّر للتجّدد املدينّي 

ّية. في األحياء العرب

 ÕU ÒO Ò��«Ë WD;« dO−Nð 

حيث  احملّطة،  حّي  في  العربّي  الوجوَد  اخلارطة  هذه  تهّدد  ا  ـً ّي وعمل
وإنزال  فنادق  وبناء  سياحّية  ِمنطقة  إلى  اِملنطقة  لتحويل  ُيخّطط 
الّسكن.  ألغراض  البناء  على  والّتقييد  أخرى،  سياحّية  ومنشآت 
ِمنطقة  إلى  وحتويله  سكنّي،  كحي  احلّي  تطوير  إعاقة  هذا  ويعني 
من  وإخالئه  احلّي،  خارج  من  املستثمرين  أطماع  عليها  تتنافس 
الّسّكان العرب كما يحصل في مدن ساحلّية أخرى، كيافا وعّكا، 

حيث يتحّدى األهالي قوى العنصرّية والرأسمال مًعا.
ّية اّلتي تقطن في وادي  كما تهّدد اخلارطة عشرات العائالت العرب
الّسّياح منذ عشرات الّسنني، استمرارًا للخارطة اّلتي حتّول املنطقة 
األهالي  أقامها  اّلتي  البيوت  وُتخلي  قومي»،  إلى «متنزّه  بأسرها 
على أراضيهم، بعد أن صادرت الّدولة أراٍض أخرى لهم، إلقامة مقابر 
يشمل  أن  الّتوصيات  ضمن  الوثيقة  وطالبت  عليها(!!).  يهودّية 

املخّطط بنوًدا تنظيمّية تضمن بقاء الّسّكان في احلّي. 

 lO³K� ÷ËdF� a¹—U Ò²�« 

ملدينة  الِفَلسطينّي  العربّي  للّتاريخ  الّتام  الّتجاهل  الوثيقة  وبّينت 
حيفا، خاّصًة في ِمنطقة البلدة الّتحتا و«مدينة األسوار» اّلتي شّيدها 
الكنائس»  «حارة  ِمنطقة  وخصوًصا  عاًما،   250 قبل  العمر  ظاهر 
وكنائس  جوامع  تضّم  اّلتي  احلناطير»  و«ساحة  اخلمرة»  و«ساحة 
ومبانَي أخرى ذات قيمة تاريخّية ومعمارّية وحضارّية وثقافّية. وحني 
ُتغّيب اخلارطة هذه القيم تصبح األبنية مجرّد عقارات معروضة للبيع 

كسلع في الّسوق العقاري.
من  اِملنطقة  هذه  جترّد  املقترحة  اخلارطة  أّن  إلى  الوثيقة  وخلصت 
سياقها الّتاريخّي واحلضارّي والّثقافّي واملعمارّي، وجترّد مدينة حيفا 
من تاريخها العربّي الِفَلسطينّي. وأوصت الوثيقة بإدراج مجموعة 
ّية ضمن وثيقة احلفاظ املعمارّي.  من املباني واملعالم الّتاريخّية العرب

  V�UD�Ë  UO�uð 

اخلارطة  إلغاء  هو  واملرَكزّي  األساسي  املطلب  بأّن  الوثيقة  وّخلصت 
عليها،  جوهرّية  تغييرات  وإجراء  ّية،  احلال بصيغتها  الهيكلّية، 
 - اجتماعّية  وحقيقّية،  جدّية  ِمْهنّية  مسوحات  إلى  تستند 
ترجيح  مبدأ  وإلى  وغيرها،  ومواصالتّية  وبيئّية  وتربوّية  اقتصادّية 
كّفة الّسّكان ورفاهّيتهم وتطوير األحياء على كّفة املصالح العقارّية 
وغيرها. وإلى جانب الّتوصية املركزّية بإلغاء اخلارطة، شملت الوثيقة 

عشرات املطالب املوضعّية والعينّية.

  °W�UHý X�O� UM�U�Ë√ ∫5Ò�u²*« WM' 

 l�«u'UÐ ·«d²Žô« V−¹ ∫n¹dý w�UÝ w�U;«

WÒO�¹—Uð r�UFL� fzUMJ�«Ë

قّدم احملامي سامي شريف اعتراًضا على اخلارطة الهيكلّية املقترحة 
حيفا،  في  اإلسالمّي  الوقف  متوّلي  جلنة  عن  ممّثًال  حيفا،  ملدينة 

ا بإلغاء اخلارطة. مطالًب
وشّدد شريف على جتاهل اخلارطة ملجمل الّتاريخ والعربّي الِفَلسطينّي 
منها  واإلسالمّية  ّية،  العرب واألوقاف  املعالم  سّيما  ال  حيفا،  ملدينة 
ومن   املدينة،  من  عضوّي  جزء  األوقاف  هذه  أّن  مؤّكًدا  خصوًصا، 

تاريخها ومستقلبها.

مّخول   - نصر  سعاد  املدن  مخّططة  أعّدته  اّلذي  االعتراض،  وعّدد 
ّية  واملهندس موسى ظاهر، مجموعة من اجلوامع والكنائس واملعالم العرب
وجامع  اجلرينة،  جامع  سّيما  ال  اخلارطة،  إلى  إدخالها  يتوّجب  اّلتي 
الّنصر، وجامع االستقالل، وكنيسة السّيدة، والكنيسة األرثوذكسّية، 
املدينة. في  الِفَلسطينّي  العربّي  الوجود  شواهد  من  وغيرها 

  ÆÆœ—«Ë ¡UCIK� t Òłu Ò²�« ∫bFÝ√ Æœ 

 UÎ ? ÒOz«bŽ U ÎFÐUÞ qL% WÒO�U(« UN²GOBÐ WÞ—U)«

 ÒwÐdF�« a¹—U Ò²�«Ë ÒwÐdF�« œułu�« ÁU&

«اجلبهة»  إّن  أسعد  سهيل  الّدكتور  حيفا  بلدّية  رئيس  نائب  قال 
وجلنة  الداخلّية  وزارة  ِقبل  من  استدعاؤها  يتّم  أن  ا  ـً ّي حال تنتظر 

ّية لشرح االعتراضات واملطالب. الّتخطيط والبناء الّلوائ
أّي  حتمل  ال  ّية،  احلال بصيغتها  اخلارطة،  هذه  أّن  أسعد  د.  واعتبر 
ا  ـً ّي ّية، ال بل أّنها حتمل طابًعا عدائ بشائر خير ُتذكر لألحياء العرب
جتاه الوجود العربّي والّتاريخ العربّي، وال تقّدم حلوًال حقيقّية ألزمة 
املتراكم  لإلهمال  فريسة  جتعلها  إمنا  أحياَءنا،  تطوّر  وال  الّسّكن، 
لسبب سياسة الّتمييز القومّي من جهة، ولسياسات «الّسوق احلرّة» 
الغالبّية  حساب  على  العقارّية  األموال  رؤوس  أصحاب  تخدم  اّلتي 

الّساحقة من الّسّكان، من جهة ثانية.
عليها  تطرأ  ولم  اخلارطة،  ُتلَغ  لم  حال  في  أّنه  أسعد  د.  وأضاف 
تغييرات جذرّية، فإّن إمكانّية الّتوّجه إلى القضاء واردة، خاّصًة في 

ظّل عيوب كبيرة وكثيرة رصدناها في سيرورة إعداد اخلارطة.

  ÆÆa¹—U Ò²�« vKŽ uDÝ ∫ÍbÐUŽ 

 b�Ë ¨p;« vKŽ W ÒOKJON�« WÞ—U)« W ÒO�«bB�

°U Î¹ÒËb� U ÎÞuIÝ XDIÝ

الّسماح  ميكن  ال  إّنه  زعبي   - عابدي  عرين  البلدّية  عضو  وقالت 
وُمبرَمجة  وقحة  سطو  بعملّية  ا  ـً ّي عمل تقوم  كهذه،  خارطة  بتمرير 
على الّتاريخ العربّي الِفَلسطينّي ملدينة حيفا. مضيفًة أّن ذاكرتنا 
اجلماعّية وروايتنا الّتاريخّية ليست مشروطة بخرائط وزارة الّداخلّية 
وقد  احملك،  أمام  الهيكلّية  اخلارطة  مصداقّية  وإّمنا  اإلسرائيلّية، 
ّية  العرب األحياء  مع  تعاطيها  امتحان  في  ا  ـً مدوّي سقوًطا  سقطت 

مبعايير العدل واملساواة، وقيم العيش املشترك.
وأّكدت عابدي: إّن وادي الّنسناس كان موجوًدا قبل دولة إسرائيل، 
وسيبقى؛ وقد درج هذا احلي املتواضع على صنع الّتاريخ، كما درج 
عليه أهله في البيوت واحملّالت واألزّقة اّلتي تعّج باحلياة، كما درج 
احلزب  ونوادي  جريدة «االّحتاد»  في  والّثقافي  الوطنّي  تاريخه  صّناع 

الّشيوعّي واملؤّسسات الّثقافّية.
احلضارّي  موروثنا  عن  اخلارطة  تعّبر  أن  حّقنا  من  عابدي:  وأضافت 
محمود  وِفَلسطني  حيفا  شاعر  قال  وقد  املدينة.  هذه  في  الغنّي 
درويش، إّن «الُهوّية هي ما نورث، ال ما َنرِث»، وبالّتالي فمن واجبنا 
جتاه األجيال القادمة أن نورثهم مستقبًال يحترم تاريخهم وانتماَءهم.

  

  ÆÆ¡UOMž_« `�UB� WÞ—Uš ∫ÊULDK� 

 ‰ËUM²� w� …b¹b'« WÒOMJ��«  «bŠu�« ÊuJ²Ý q¼

°øs¹dL¦²�LK� U ÎFKÝ Â√ ¨»U³ ÒA�«

اعتبر املرّبي أوري فلطمان (املرّشح الّثالث في قائمة «اجلبهة»)، أّن الّسمة 
الغالبة على اخلارطة الهيكلّية املقترحة هي انحيازها ملصالح أصحاب 
ّية. رؤوس األموال، على حساب األحياء املستضَعفة، وخصوًصا العرب

وال  له  وطن  ال  الرأسمال  أّن  هي  األساسّية  القاعدة  فلطمان:  وقال 
أّن  هي  احلقيقة  ولكن  متّكن.  حيثما  ويستغّل  يجتاح  فهو  لغة، 
لضحايا الرأسمال وطًنا ولغًة ومالمح قومّية. فهذه اخلارطة ُمجحفة 
بحّق جميع األزواج الّشابة، ولكّنها ُمجحفة أكثر بحّق العرب منهم، 
منها  ّية  والعرب واملُهَملة،  املُستضَعفة  األحياء  جميع  بحّق  وُمجحفة 
أكثر. فاخلارطة تتحّدث عن بناء ألوف الوحدات الّسكنّية اجلديدة، 
متناول  في  أسعارها  ستكون  وهل  وكيف؟!  سُتبنى..  أين  لكن 
ية واملتوّسطة أم أّنها ستتحّول إلى لعبة  الّشباب ذوي املداخيل املتدّن

في أيدي املستثمرين؟ 
خضراء  أماكن  بتخصيص  اخلارطة  اهتمام  عدم  فلطمان  وانتقد 
ناجعة  عاّمة  مواصالت  شبكة  تطوير  وعدم  األحياء،  في  ومفتوحة 
في املدينة، وموضعة مراكز الّتشغيل خارج مرَكز املدينة، ناهيك عن 
تكريس عدد من املنشآت الّصناعّية اخلطرِة وامللوِّثة اّلتي تهّدد صّحة 

الّسّكان العرب واليهود في األحياء الّشرقّية.

   °øåW Ò¹dBMŽ WÞd Óšò ÂÓ√ åW ÒOKJO¼ WÞ—Ušò  

إّن اخلارطة تعتمد على معطيات من العام 1995.. ال عرب في 
ّية مطموسة وأسماؤها  جلان الّتوجيه والّطواقم اِملْهنّية.. األحياء العرب
احملطة  حّي  فقط!..  وِصْهيونّية  يهودّية  الّتاريخّية  املعالم  ممحوّة.. 
سُيباع للمستثمرين الّسياحّيني.. تهجير وادي الّسّياح يأتي لهدف 
حّي  احلناطير..  وساحة  الكنائس  حارة  محو  قومّي»..  «متنزّه  بناء 
حي  احلليصة..  حلّي  مخّطط  يوجد  ال  تاريخ!..  بدون  اِجلمال  وادي 
تاريخ..  بدون  عقارات   – الّصليب  وادي  فقط!..  للبهائّيني  عّباس 
الكبابير – جتاهل للحّي واجلامع.. و.. و.. فهل هذه خارطة هيكلّية 

أم َخرطة عنصرّية؟!

°W ÒOÐdF�« ·U�Ëú� q¼U& ÆÆn¹dý w�UÝ

å…ÒdŠ ‚uÝòË w�u� eOO9 ÆÆbFÝ√ qONÝ

W Ò¹dBMF�«Ë WO�ULÝ√d�« U¹U×{ ÆÆÊULDK�

qOz«dÝ≈ q³� œułu� Íœ«u�« ÆÆw³Ž“ ≠ ÍbÐUŽ s¹dŽ
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 «uK�«u²Ð ¨‚d Ó� w� U� ¨”—«b*«  UMÐË œôË√ 
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 ÆÆWK¹U� …—UDý ÆÆuFÐU�QÐ

 rNF³�≈Ë  rN�√  sDÐ  s�  «uIÓK� Ð  ‰UHÞ_«  

ÆÆW³¹UŽ WOÐdð ÆÆbÓá¹ü« ÓŸ „Òd×²Ð

 u Ò½_  ¨r¼œôË√  l�  «uJ×¹  s¹—œU�  g �  q¼_«  

 rN²OÐdðË ÆÆq�«u Ò²�« WJ³AÐ 5�uGA� œôË_« Òq�

ÆÆW³¹UŽ

 WJ³ý v ÒL Ó�²ð  —U� ¨q�«u Ò²�« WJ³ý ‰bÐ 

 WOÐd Ò²�UŽ  VOŽ  U¹  ¨W½ÓdŽÓe�«  WJ³ý  ¨WFÞUI*«

ÆÆVOŽ U¹ ÆÆW³¹UF�«

©”UO�« u�√®

f O ÐU Ðœ  Ë   d Ð≈
©Õd³A*UÐË W ÒO�UF�UÐ®

W ÒOŽUL²łô« WFÞUI*« WJ³ý

ـ«مونديال»،  ال في  املشاركة  الدول  أعالم  رفرفت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

بإحضارها  قام  حيث  اإلجنيلّي،  يوحنا  مار  مدرسة  أرجاء  في  مؤّخرًا، 
الّطّالب، كّل حسب تشجيعه لفريقه الّدولّي املفّضل.

وكان قد شارك في املونديال غالبّية طالب صفوف األّول حّتى الّثامن، وذلك 
ّية في كرة  ضمن فّعالّيات رياضّية، ومسابقات  بني مجموعات طّالب
القدم، واّلتي اختارت كّل مجموعة منها اسم فريق «مونديال» تيّمًنا به. 
الروح  الفّعالّيات،  هذه  خالل  طّالبها،  في  املدرسة  إدارة  وملست  هذا 

الرياضّية اّلتي جتّلت باملنافسة الّشريفة واألخوّية.
معّلم  وتدريب  إشراف  حتت  متّت  الرياضّية  الفّعالّيات  هذه  أّن  ُيذكر 

الّتربية البدنّية في املدرسة، داود أشقر. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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الكرمة»،  «بيت  قاعة  غّصت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مؤّخرًا، بجموع غفيرة في افتتاح املعرِض الّتصويرّي 
لعدد من الفتية وفتيات أبناء املجتمع العربّي في 

حيفا، حتت ُعنوان «فسحة أمل».
ويأتي معرِض الّتصوير تتويًجا لدورة تصوير بُعنوان 
«من زاوية أخرى»، واّلتي نّظمت على مدار األشهر 
ومراكز  اجلماهيرّية  املراكز  من  عدد  في  املنصرمة 
بإرشاد  احليفاوّي،  العربّي  املجتمع  في  الّشبيبة 

ومرافقة املصوّر محّمد بدارنة.
الّسلطة  وإشراف  مببادرة  نّظمت  اّلتي  الّدورة  وهدفت 
البلدّية ملكافحة املخدرات والكحول إلى: رفع الوعي 

إزاء املخاطر الّناجمة عن استخدام املخدرات والكحول، 
رفع قوّة اإلرادة للّشباب وتوفير بدائل ترفيهّية، رفع 

تقدير الذات واإلنتماء إلى العائلة وملدينة حيفا.
الّتصويرّي  للمعرض  االفتتاحّي  االحتفال  وتضّمن 
عدد  على  وز،  متّ  6 لغاية  عرضه  سيستمر  اّلذي 
أوضحت  اّلتي  واملداخالت  الّترحيبّية،  الكلمات  من 
اّلذين  الّشباب  وتكرمي  وأهدافه،  املشروع  أهمّية 

شاركوا في املشروع ومنحهم الّشهادات.
الوقاية  منّسقة  منارنة،   – بدر  جهينة  أوضحت  وقد 
في الّسلطة البلدّية ملكافحة املخّدرات والكحول من 
خالل كلمتها، أهمّية املشروع املُخّصص للفئة العمرّية 

ما بني 12 إلى 16 عاًما، وذلك ألّن املراهق يكون في 
مرحلة بناء الُهوّية الّشخصّية من خالل البحث عن 
اإلثارة وتغيير احلدود، األمر اّلذي قد يدفعه ملخاطرة 
سلوكّية اّلتي قد تشمل تعاطي املخدرات والكحول. 
لذا فنحن نعتقد أّن توفير أدوات إلدارة وقت الفراغ 
بحكمة، ومساعدة الّشباب ببلورة الُهوّية الّشخصّية 
عنصر  تعزيز  جانب  إلى  قوّية،  نفسّية  إرادة  وبناء 
االندماج  على  والعمل  واملجتمع،  لألسرة  االنتماء 

باملجتمع بشكل إيجابّي. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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من  تبلغ  سّيدة  ضبط  ّمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

العمر حوالي سّتني عاًما في ِمنطقة الكرمل وهي 
تضع الّسم للغربان اّلتي تنَعق على الّدوام فوق 
منزله. وكانت هذه السّيدة تضع ُسّم الفئران بجوار 
طعام القطط، واّلتي اعتقدت أّن الغربان ستأتي 
لتناولها. وقالت إّنها فعلت ذلك ألّن هذه الغربان 
ُتزعج زوجها الّنائم. وكان عدد من السّيدات قد 
اشتكني من سلوك هذه املرأة اّلتي تتسّبب في 
وقالت  أيًضا.  احليوانات  وسائر  القطط  تسّمم 
ذّمة  على  السّيدة  هذه  أوقفت  اّلتي  الّشرطة 
باحليوان،  الرّفق  قانون  خالفت  إّنها  الّتحقيق 
سنوات. لثالث  الّسجن  عقوبتها  تصل  وقد 

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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ومتويل  مبساعدة  مؤّخرًا،  الّتحتا،  البلدة  حّي  جلنة  قامت   ≠ åUHO�ò q�«d*

مادّي من قبل معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون»)، وبإشراف طّالب قسم 
الهندسة املعمارّية في معهد («الّتخنيون»)، بترميم وجتديد إحدى الّساحات 

املتواجدة بني املباني في شارع يافا.
وقد شارك أطفال احلّي في طالء اجلدران والرسم عليها، كما قاموا بتصنيع 
بعض األلعاب البسيطة وبناء الكراسي ووضعها في الّساحة وذلك لالستفادة 

من احلّيز ولتمضية الوقت داخل الّساحة بدل التسّكع والّلعب في الّشوارع.
وفي حديث لصحيفة «حيفا»، قال أمير بالن (أحد أعضاء جلنة حّي البلدة 
بادروا  اّلذين  هم  احلّي  سّكان  إّن  العمل:  هذا  بتنفيذ  قام  واّلذي  الّتحتا)، 
وعملوا على إجناز هذا املشروع، بدعم من معهد العلوم الّتطبيقّية وطّالب 
قسم الهندسة، كي نؤّكد للبلدّية ضرورة الّتغيير والتحسني والّترميم، وبأّننا 
وتأمني  وترميمه  احلّي  بتحسني  االهتمام  البلدّية  وعلى  احلّي  في  موجودون 
الّساحات للعب ونصب مرافق لأللعاب. إّن هذا العمل عبارة عن رسالة إلى 

بلدّية حيفا نؤّكد خاللها على وجودنا وضرورة االهتمام بنا. 
وقال املهندس خالد محاميد لصحيفة «حيفا» (أحد أعضاء جلنة حّي البلدة 
الّتحتا)، واّلذي أشراف على هدا املشروع: هذا العمل عبارة عن نقطة انطالق، 
فهذه هي البداية، وسيتّم تغير واجهات غالبّية مباني حّي البلدة الّتحتا، وذلك 
مبساعدة أهالي وسّكان احلّي، لهدف حتسني املنظر العام وإضفاء جّو حيوّي. 
وأضاف محاميد: سيقام كرنڤال احتفالّي لألطفال والكبار، ملناسبة حلول شهر 
الّساعة  متام  في  القادم (4/7/2014)،  اجلُمعة  يوم  وذلك  الكرمي،  رمضان 
الرّابعة في شارع يافا 52، في ساحة «شتيل».. أنتهز هذه الفرصة ألدعو 

جميع أطفال األحياء للمشاركة، فالدخول مجانّي.
هذا وتوّجه خالد محاميد بالّشكر، باسمه وباسم جلنة احلّي، لكّل من أدلني 

ـ«هدار») - «فوروم  دالل وامبّدا كّيال، وطاقم الّشؤون االجتماعّية (ال
زَماِني»، وطاقم وطّالب معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون»).

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أعادت وزارة املواصالت تشغيل احلافالت اّلتي 

أثناء  وذلك  املنازل  إلى  والّسهر  الّلهو  أماكن  من  الّشبيبة  تقّل 
شهر  من  العشرين  في  العام  هذا  بدأت  اّلتي  الّصيفّية  العطلة 
َحزيران اجلاري (20/6). وتقرّر زيادة عدد هذه احلافالت اّلتي تعمل 
بخطوط معروفة أثناء الّليل، وخاّصًة اخلطوط 200، 205 و208. 
وقال رئيس البلدّية يونا ياهڤ إّن البلدّية تساهم من جهتها بهذا 
املشروع اّلذي يتيح للّشباب الّلهو في املقاهي والّنوادي الليلّية، 
الستخدام  احلاجة  دون  منازلهم،  إلى  وأمان  بسالم  العودة  وثّم 

مركباتهم اخلصوصّية. 
كهذه  خطوط  عّدة  املاضية  الّسبع  الّسنوات  خالل  وعملت 
للحافالت، واّلتي ّمت تشغيلها في عشرات املدن والقرى في أنحاء 
البالد. ومن املقرّر أن تعمل هذه اخلطوط في 68 بلًدا واّلتي تعمل 

ا من نهاريا ِشماًال وحّتى إيالت جنوًبا. ـً في 73 خّط
املاضّي  العام  في  اخلطوط  هذه  استخدم  فقد  اإلحصاءات  ومبوجب 

أكثر من 700 ألف مسافر.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ سقط عامل يعمل في مجال تنظيف النوافذ 

العالية في املكاتب واملباني املرتفعة، وكان على منت رافعة حتملع 
العامل  هذا  وأسقطت  انقلبت  الرافعة  هذه  ولكن  األعلى،  نحو 
أرًضا. وتقّدم العامل بطلب تعويضات إلى احملكمة املركزّية من 

سائق الرافعة وِشركة الّنظافة التي تشغله وبلدّية حيفا. 
وقرّرت احملكمة أّن العامل سقط عن رافعة متحرّكة، وهي مبثابة 
حوادث  نطاق  في  احلادثة  هذه  تندرج  ولذا  عادّية،  نقل  واسطة 
الّطرق. وبوسع العامل أن يتقدم بدعوى ضد سائق الرافعة وشركة 

التأمني فقط.
ولكن الطرفني قررا التوّجه إلى احملكمة العليا بهذا الّشأن وهنا 

قررت احملكمة إعادة الدعوى إلى املركزية.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت جمعّية «حوار» للّتربية البديلة، 

يوم الّسبت األخير (21/6/2014)، في قاعة مسرح «امليدان» 
بتخريج الفوج الّثالث من طّالب الّصف الّثامن، بحضور عائالت 
حضر  كما  الّتربوّي،  والّطاقم  «حوار»  طّالب  وأهالي  اخلرّيجني 

احلفل فريد غنامي (مفّتش املدرسة من قبل وزارة املعارف). 
ية معالي عودة، حيث  افتتحت احلفل مرافقة الّصف الّثامن، املرّب
وسليم  حمود  هيثم  اخلرّيجني  دعت  ثّم  ومن  باحلضور،  رّحبت 
بربارة لتولي عرافة احلفل. أّما الدكتور فراس حّمود فألقى كلمة 
باسم أهالي اخلرّيجني، استعرض فيها املراحل املختلفة اّلتي مّر 
بها اخلرّيجون اّلذين كانوا طّالًبا في الّصف األّول عام 2006، 
عندما بدأت «حوار» طريقها كمدرسة مستقّلة، وكيف تكاتفت 
أن  إلى  طّالب وطاقم  أهالي  من  الفترة  تلك  في  اجلهود  كّل 
اجتازت «حوار» تلك الفترة احلرجة، وثّبتت خطاها ووصلت اليوم 
لتخرّج هذا الفوج  لينتقل إلى املرحلة الّثانوّية؛ كما شكر طاقم 
ما  كّل  على  «حوار»  في  واإلدارة  املوّظفني، األهالي  املعّلمني، 
قّدموه من تضحية خالل الّسنوات املاضية، لتصل «حوار» إلى 

ما هي عليه اليوم.
عّبروا  كلمة  بإلقاء  خرعوبة  وفراس  مصاروة  مي  اخلرّيجان  وقام 
اكتسباه  وما  في «حوار»  بها  مرّا  اّلتي  جتربتيهما  عن  فيها 
تقديرهما  عن  أعربا  كما  واجتماعّية،  تعليمّية  مهارات  من 
املمّيز  اإلطار  هذا  توفير  في  شريًكا  كان  َمن  لكّل  وشكرهما 
فقرة  بتقدمي  اخلرّيجون  قام  بعدها  أعوام.  طوال ثمانية  لهما 
«األورغ»،  على  مّخول  يعقوب  للّطالب  عزًفا  تخّللت  فنّية 
معزوفة على الّطبول من أداء الّطّالب مي مصاروة، منى عزّام، 
إدمون شحادة، فراس خرعوبة ورميا دالل، تعكس الّظلم مبختلف 
أشكاله، واّلتي طاملا استخدمها الّناس للّتعبير عن احتجاجهم 

ضّد تلك الّظاهرة املؤسفة. ومن ثّم قاموا بتقدمي رقصة.
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*åUHO�ò q�«d ≠ بدعم وتشجيع من إدارة وطاقم املدرسة واألهالي، شارك طّالب 

القاسمي  أكادميّية  في  للموهوبني  القطري  باملشروع  احليفاوّية،  «الكرمة»  مدرسة 
ّية، والّلغة اإلنچليزّية، حتت إشراف  ّية)، في: الرياضّيات، الّلغة العرب (باقة الغرب
جمعّية «إبداع» لتطوير الّثقافة واإلبداع (أم الفحم). حيث تنافس الّطّالب بهذه 

ا. ـً املواضيع، وقد متّيز عدد منهم قطرّي
دعم  هو  إليه،  تسعى  اّلتي  مدرسة «الكرمة»  أهداف  أحد  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
ّية وتخصيص ساعات للّطّالب  الّطّالب املتفوّقني واملتمّيزين، من خالل برامج إثرائ

لهدف رفع حتصيلهم العلمّي. وقد انعكس هذا الّدعم على نتائج الّطّالب.
ّية: عدن بّسام عزامي (الّصف اخلامس) - املرتبة  الّطّالب املتمّيزون في الّلغة العرب
ا واألولى في املدرسة؛ إبراهيم بالل أبو الهيجاء (الّصف الّثالث) -  ـً األولى قطرّي
ا واألولى في املدرسة؛ هارون رشيد اغبارّية (الّصف اخلامس)  ـً املرتبة الّثالثة قطرّي
ا والّثانية في املدرسة؛ سما أحمد مسعد (الّصف الّثامن)  ـً - املرتبة الّثالثة قطرّي
ا؛ جنان نضال أبو الهيجاء (الّصف  ـً - شهادة تقدير في الكتابة اإلبداعّية قطرّي

ا. ـً الرّابع) - شهادة تقدير في الكتابة اإلبداعّية قطرّي
املرتبة   – الرّابع)  (الّصف  نيروخ  أسامة  آية  الرياضّيات:  في  املتمّيزون  الّطّالب 
ا؛  ـً قطرّي الّثانية  املرتبة   – الّثالث)  (الّصف  اغبارّية  أسامة  أيهم  ا؛  ـً قطرّي األولى 
عاطف  هناء  ا؛  ـً قطرّي الّثالثة  املرتبة   – اخلامس)  (الّصف  اغبارّية  أسامة  هارون 
ا؛ عدن بّسام عرّابي (الّصف اخلامس)  ـً حسن (الّصف الرّابع) – املرتبة الرابعة قطرّي
الرّابعة  املرتبة   – اخلامس)  صالح (الّصف  رائد  إبراهيم  ا؛  ـً قطرّي الرّابعة  املرتبة   –

ا. ـً ا؛ ُقصي عّمار شويكي (الّصف الّثالث) – املرتبة اخلامسة قطرّي ـً قطرّي
الّطّالب املتمّيزون في الّلغة اإلنچليزّية: آيه أسامة نيروخ (الّصف الرّابع) – املرتبة 
ا؛ نيلى  ـً ا؛ نورا أسامة نيروخ (الّصف الّسابع) – املرتبة األولى قطرّي ـً األولى قطرّي
هنابزة  الّله  عبد  سوار  ا؛  ـً قطرّي األولى  املرتبة   – الّسابع)  (الّصف  الرّب  أبو  إياد 
ا؛ هارون رشيد اغبارّية (الّصف اخلامس)  ـً (الّصف الّسادس) – املرتبة الّثانية قطرّيّ

ا. ـً – املرتبة الرّابعة قطرّي
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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ًة  ّي ألقت املرافقة معالي عودة كلمة باسم الّطاقم الّتربوّي، متمن
لطّالبها كّل الّتوفيق والّنجاح في مسيرتهم احلياتّية.

ية إميان داود بدعوة األهل  وفي اخلتام قامت مديرة املدرسة، املرّب
ومرافقة الّصف لتوزيع الّشهادات على اخلرّيجني.

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

Ùd O Ž ÙœôË
مدينة  في  الّصلح  محكمة  فرضت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

لسّيدة  شيكل  ألف   30 بقيمة  ّية  مال غرامة  دفع  حيفا 
تقّدمت بشكوى ضّد وزارة الّصحة. 

وجاء في قرار احملكمة أّن هذه السّيدة أجنبت طفًال قبل 
عّدة سنوات، ولكن القابلة اّلتي ساعدتها على اإلجناب في 
مستشفى «رمبام» جتاهلت وجود قطعة من املشيمة في 
رحم السّيدة. ولكن بعد ُمضّي ثالث سنوات أخرى أجنبت 
آالًما  تعاني  كانت  املرّة  هذه  ولكن  ًيا،  ثان طفًال  الّسّيدة 
ذلك  أّن  الفحوصات  بعد  وتبّني  احلمل،  فترة  أثناء  ُمبرحة 

يعود لوجود قطعة من املشيمة األولى في رحمها. 
عملّية  في  أهملوا  اّلذين  ضّد  بشكواها  تقّدمت  وهكذا 
الغرامة  وفرضت  دعواها  احملكمة  وقبلت  األولى،  اإلجناب 

على وزارة الّصّحة. 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ يقام في مستشفى «رمبام» 

املؤمتر اخلامس على الّتوالي واّلذي يعقده أعضاء 
املؤمتر العلمي الّسنوي على املستوى العاملّي. 

«وعود  ُعنوان  حتت  العام  لهذا  املؤمتر  ويعقد 
أن  املقرّر  ومن  القادم».  اجليل  طّب  في  وآفاق 
يبحث املؤمترون من البالد واخلارج في مستقبل 
املتعّلقة  املختلفة  والعوامل  الطبّية  اخلدمات 
بطّب اجلينات، وهذا أصبح يحتّل مكانة مركزّية 

في املفهوم الطّبي املعاصر. 
شخصّيات  لسّتة  «رمبام»  وسام  املؤمتر  ومنح 
مما  بسخاء  وتبرّعاتها  ّية  املال مبساهمتها  برزت 

è U )« åãU ³ —ò è L
5 Žd ³ ² *«  ã Òd ~¹  Íu M Ò «  d 9R*«
ومن  لإلنسانية.  وطبًيا  اقتصادًيا  جناًحا  حقق 
بلدية  رئيس  التكرمي  وسام  على  احلاصلني  بني 
أمريكا،  في  الطبّية  القرية  أصدقاء  حيفا، 
اّلذين  وأحد  وغيرهم.  إسرائيل،  بجائزة  الفائز 
سيسّلمون هذه األوسمة أحد األشخاص املصابني 
اجتاز  واّلذي  ـ«پاركنسون»،  ال الرّعاش  مبرض 
عانى  اّلتي  االرتعاش  ملشكلة  خاًصا  عالًجا 
بها  تبرّع  اّلتي  الطبّية  األجهزة  وبفضل  منها. 

هؤالء متّكن األطباء من شفائه.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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اإلسالمّية  اجلماعة  تقيم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األحمدّية في الّديار املقّدسة، وفي مقّر مرَكزها في 
الكرمل،  جبل  على  العريق،  الكبابير  حّي  البالد، 
 ،(2014) العام  لهذا  الّسنوّية  جلستها  بحيفا، 

 26) اخلميس  من  ّية؛  متتال أّيام  ثالثة  مدار  على 
اجلاري)؛  َحزيران   28) الّسبت  حّتى  اجلاري)  َحزيران 
الّداخل  ومن  احلّي  في  اجلماعة  أبناء  وبحضور 
واخلارج، ومبشاركة وفود من مناطق الّسلطة الوطنّية 
من  مختلفة؛  جنسّيات  ومن  واألردّن،  الِفَلسطينّية 

بريطانيا، أملانيا، تركّيا، وغيرها.
اجلهات  جميع  إلى  الرّسمّية  الّدعوة  توجيه  ّمت  وقد 
األهلّية والرّسمّية، والّشخصّيات االعتبارّية؛ الّدينّية 
ومن  وغيرها،  والّسياسّية،  واالجتماعّية  واألكادميّية 
مختلف الّطوائف؛ حيث من املتوّقع أن تعّج باحات 
في  مسرور»  و«مرَكز  محمود  سّيدنا  جامع  وقاعات 

الكبابير، بجموع املشاركني في هذا اجلمع املبارك.
املجتمع  مبخاطبة  خاّص  يوم  اجللسة  برناَمج  تخّلل 
اليهودّي في البالد، وذلك يوم أمس اخلميس، بدًءا 
يوم  سيتخّلل  كما  مساًء؛  الّسادسة  الّساعة  من 
العربّي  املجتمع  مبخاطبة  خاّص  دعوّي  تبشيرّي 
في  خاّص،  بشكل  منه  والِفَلسطينّي  عاّم،  بشكل 
الّداخل، وفي مناطق الّسلطة الوطنّية الِفَلسطينّية، 

وفي الّشتات، وذلك يوم اجلُمعة، 27 َحزيران اجلاري، 
بدًءا من الّساعة الرّابعة والّنصف، عصرًا؛ ويوم خاّص 
ّي من أبناء اجلماعة في احلّي وخارجه،  باملجتمع احملّل
أحوال  على  للوقوف  اجلاري؛  َحزيران   28 الّسبت، 
اجلماعة وأحوال أبنائها، من خالل مسيرتها الرّّبانّية 
احلّية  العالقة  إنشاء  إلى  الرّامية  البانية،  الّدعوّية 
احلّقة وتوطيدها بني الله – تعالى – وجميع خلقه.

هذا وستشمل فْقرات اجللسة املختلفة – على مدار 
والّتعارفّية،  الّترحيبّية  الكلمات   – أّيام  الّثالثة 
احلوارّية،  احللقات  واالجتماعّية،  الّدينّية  اخلطابات 
معرِض كتاب إلصدارات اجلماعة في القدمي واحلديث، 

وغيرها من الفّعالّيات األخوّية الوِجدانّية.
وقد أّمتت اجلماعة اإلسالمّية األحمدّية في الكبابير 
حيث  ضيوفها،  وفود  الستقبال  ترتيباتها  كامل 
على  ومشربهم،  ومأكلهم  مببيتهم  متاًما،  ستتكّفل، 

مدار أّيام اجللسة الّثالثة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

األحمدّية  املدرسة  شاركت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

معرِض  في  املاضي،  اخلميس  يوم  (الكبابير)، 
ُعقد  واّلذي  اخلوامس،  لصفوف  العلمّية  األبحاث 
البحث  موضوع  كان  حيث  شفاعمرو،  مدينة  في 
اّلذي تقّدمت به الّطالبتان: أالء عودة وحال شنبور 
بُعنوان «تأثير طبقة من الزّيت على سطح الّسائل 

على تبّخر املياه».
املدرسة،  في  العلوم  موضوع  معّلمة  وأوضحت 
ية إقبال قصيني، أّن البحث يدور عن فرضّية  املرّب
على  الزّيت  من  سميكة  طبقة  وضعنا  «إذا  أّنه 
سطح املاء، فإّن ذلك سيمنع تبّخر املاء». وميكننا 
على  نضعها  اّلتي  الواقية  بالكرميات  ذلك  ربط 
اجللد، الزيت مينع «تبّخر» املاء من اجللد، لذلك فإّن 
تترك  املاء  من  قليلة  نسبة  حتوي  اّلتي  الكرميات 

طبقة دهنّية.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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*åUHO�ò q�«d ≠ في عرض موسيقّي شائق، مهيب وملهم، احتفى 

معهد «بيت املوسيقى»، يوم األحد املاضي (22 َحزيران)، بتخريج الفوج 
العاشر من طلبته، مبشاركة املئات من احلضور في قاعة «كريچر» في حيفا.

املمّيز في االحتفال هو أّنه، في هذا العام، يندرج في باكورة الّنشاطات 
الّثقافّية في مستهّل العام اخلامس عشر على تأسيس املعهد، واّلتي 

ستتواصل حّتى أّيار 2015.
طلبتنا  بكم  «نعتّز  بقوله:  كلمته  نخلة،  عامر  املعهد،  مدير  افتتح 
واملثابرة،  املجهود  على  لذويكم  والّتقدير  االحترام  مشاعر  ونكّن  األحّبة 
ونتمّنى من الّله أن نكون قد وُّفقنا في مهّمتنا الرئيسّية بزرع براعم 
الفضول والرّغبة في فهم ومعرفة عوالم املوسيقى وأهمّيتها في احلفاظ 
على موروثنا احلضارّي وُهوّيتنا الّثقافّية. نعتّز بكم ونتمّنى أن نساهم 
في هذا البيت، بيتكم، بتحقيق طموحاتكم وبناء أحالمكم، متمّنني 
لكم مزيًدا من الّنجاحات على املستوى الّشخصّي واِملْهنّي، وأن تكونوا 

ا ُملهًما ألهلكم ومجتمعكم برمته.» ـً ّي رصيًدا ثقاف
تضّمن العرض اثنتي عشرة فقرة أّداها الطلبة: دميا أبو زيد اّلتي درست 
العزف على آلة الپيانو ملّدة خمسة سنوات، وتقّدمت المتحانات الّنهائي 
معهد  في  الفيزياء  ا  ـً ّي حال وتدرس  وحدات،   3 مبستوى  ـ«بچروت»)  (ال
خاّصة  منحة  على  حصولها  بعد  («الّتخنيون»)،  الّتطبيقّية  العلوم 
للّطّالب املتفوّقني. تلتها فرقة «رباعي اجلليل» للموسيقى الكالسيكّية 
املكوّنة من األخوة: عمر، طيبة، مصطفى وغاندي سعد، وهو الرّباعي 
اّلذي نال املرتبة األولى في مسابقة «ِفَلسطني الوطنّية» عن فئة العزف 
اجلماعّي (من معهد إدوارد سعيد الوطنّي في رام الله). ُيشار ألى أّن 
عرض الرّباعي بتركيبته الكاملة، هو األّول بعد انقطاع دام سّتة شهور، 
هي فترة اعتقال األخ األكبر عمر، لسبب رفضه االنصياع ألوامر اخلدمة 

العسكرّية اإللزامية. 
وقد تلى عرض الرباعّية عرض للّطالب سامر بشارات اّلذي درس العود مّدة 
ـ«بچروت») في املوسيقى  4 سنوات، وتقّدم مؤّخرًا المتحانات الّنهائي (ال
الّتمثيل  موهبة  ميلك  اّلذي  سامر  أّن  إلى  ُيشار  وحدات.   5 مبستوى 
الِفَلسطينّي  للمخرج  «عمر»  فيلم  في  املتمّيز  دوره  في  وبرز  كذلك، 
هاني أبو أسعد، قد حاز مؤّخرًا على منحة دراسّية لدراسة املوسيقى 
في جامعة «بيركلي» األمريكّية مع املوسيقار العاملّي سيمون شاهني. 
سنوات   8 قبل  تشّكلت  اّلتي  الّتمثيلّي»  الّشرقي  «الّتخت  فرقة 
وتتضّمن كًال من املوسيقّيني الواعدين: سهيل كنعان (تشيلو)، جريس 
ّجنار (إيقاع)، بسيل نخلة (إيقاع)، عمر سعد (ڤيوال)، مصطفى سعد 

(عود)، غاندي سعد (كمان)، طوني برهوم (قانون)، حسام أشقر (عود)؛ 
ّية الكالسيكّية، وشاركت في العديد من  وتختّص بأداء املوسيقى العرب
املهرجانات املوسيقّية في البالد واخلارج، آخرها في مهرجان «بلفورت» 
ا. تلتها مارّيا جرّوس اّلتي  ـً الّدولي في فرنسا قّدمت، عرًضا موسيقّي
ـ«بچروت» مبستوى  درست الپيانو مّدة 9 سنوات، وتقّدمت المتحانات ال
5 وحدات، وحازت على املرتبة األولى في مسابقة «املواهب املوسيقّية» 
اّلتي نّظمها نادي الّالتني في الّناصرة عام 2010 وكذلك، على املرتبة 
 ،2012 عام  للموسيقى»  الوطنّية  «ِفَلسطني  مسابقة  في  الّثانية 
في  املاچنيفيكات»  «معهد  مسابقة  في  الّثانية  املرتبة  إلى  إضافًة 
ّية»  القدس عام 2011؛ تلتها جوقة «بيت املوسيقى للموسيقى العرب
سهيل  در،  مايا  بركة،  هيا  الّطلبة:  من   2008 عام  تشّكلت  اّلتي 
سامر  حالحلة،  حميد  دبس،  بوران  سعد،  طيبة  سعد،  غاندي  كنعان، 
تلحمي، لور جّمال ومايا دبس. تلتها جوقة «بيت املوسيقى للموسيقى 
ّية» اّلتي تتضّمن كًال من الّطلبة: ياسمني إبداح، أريج خورّية، ملا  الغرب
نخلة، دميا نخلة، هيا عزام، أسيل أبو الّنيل، زينب إبراهيم، ليان نخلة. 
تالها موهبة العام صالح حجيرات اّلذي يدرس العود في املعهد منذ 4 
سنوات، وانتقل إلى املرحلة الّثانية بالّتصفيات في الفئة العمرّية الّثالثة 
للموسيقى».  الوطنّية  مسابقة «ِفَلسطني  في  سنة)   17 جيل  (حّتى 
موهبة العام أنطونيو شّقور، اّلذي التحق مبعهد «روبني» للموسيقى في 
حيفا منذ سّن الرّابعة، ودرس هناك الكمان الغربّي مّدة سبع سنوات، 
وانتقل منذ عامني لتعّلم املوسيقى الّشرقّية، وحتديًدا الكمان الّشرقّي 
في معهد «بيت املوسيقى»، برز بأدائه الرّفيع، وأحرز تقّدًما كبيرًا وحاز 
على املرتبة األولى في مسابقة «ِفَلسطني الوطنّية للموسيقى» بالفئة 
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العمرّية الّثانية (حّتى جيل 14 عاًما)، اّلتي تبرّع بقيمتها لصندوق 
طّالب يرغبون بدراسة املوسيقى في غزّة. 

وحاز  سنوات،   8 منذ  الپيانو  يدرس  اّلذي  دياب  سعيد  العام  موهبة 
الّالتني  لنادي  املوسيقّية»  «املواهب  مسابقة  في  الّثانية  املرتبة  على 
واملرتبة الرّابعة في مسابقة «ِفَلسطني الوطنّية للموسيقى»، قّدم عرًضا 
ّية  متبوًعا بعرض لفرقة «األوركسترا الّشابة»، وهي فرقة موسيقى غرب
تشّكلت عام 2007 وتتضّمن الّطلبة: هيا بركة، لور جّمال، أمين جّمال، 
رنا حّداد، سهيل كنعان، فاطمة محمود، عمر سعد، مصطفى سعد، 
غاندي سعد، طيبة سعد، صبا سعيد، ندى صّفوري، جول قّسيس، ربى 

شليوط، إيناس أبو حجول وأثير أّيوب. 
واّلتي  ّية»  العرب للموسيقى  املوسيقى  فرقة «بيت  العروض  واختتمت 
ّية ملناسبة مرور 15 سنة على تأسيس  تشّكلت خّصيًصا لهذه االحتفال
املعهد، وتضّم الّتخت الّشرقي الّتمثيلّي وعازفيه وطّالب آخرين من الفرع 
الّشرقي، ويشارك فيها كّل من الّطلبة: سهيل كنعان/تشيلو، جريس 
شّقور  وأنطونيو  سعد  غاندي  شيتي/إيقاع،  ونبيل  نخلة  وبسيل  ّجنار 
ورانية حّسان وإيهاب نقوال/كمان، محّمد نحفاوي ويوسف صعب وحسام 
سعد/ڤيوال. وعمر  برهوم/قانون،  طوني  حجيرات/عود،  وصالح  أشقر 

اختتم احلفل بكلمة ألمني عنبتاوي (رئيس بلدّية شفاعمرو)، عبر تكرمي 
على  الّشهادات  وتوزيع  املوسيقى»،  «بيت  معهد  ومدرّسات  مدرَّسي 
امتحانات  خرّيجي  وبضمنهم  املعهد،  لطلبة  العاشرة  الّدفعة  خرّيجي 

ـ«بچروت») في املوسيقى ومواهب العام. الّنهائي (ال
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

مدينة  ّية «األخوّة» الرّسمّية في  *åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت ابتدائ

الّتربية  معّلم  إشراف  حتت  باحاتها،  في  ا،  ـً رياضّي يوًما  حيفا، 
من  عدًدا  تضّمن  ورور،  إيناس  واملعّلمة  جريس،  نضال  البدنّية، 

احملّطات واملسابقات الرياضّية املمّيزة.
وتنافس الّطّالب واملعّلمون فيما بينهم بروح رياضّية، وسط أجواء 

å… Òu š_«òè Ý—b  w  Òw {U ¹— ãu ¹
تنافسّية أخوّية ومشّجعة، عكست الروح الرياضّية الّطيبة الّسائدة.
ويأتي هذا اليوم تتويًجا للعمل الّتربوّي الرّياضّي اجلاري في املدرسة 

على مدار العام الدراسّي.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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حيفا  ملدينة  اجلديد  الهيكلّي  الّتخطيط  يكشف 
في  الّتخطيط  سياسة  أّن  على  (ح.ف./2000)، 
املدينة تتجاهل مشاركتنا، وتتنّصل من اخلصوصّية 
الّتاريخّية  املدينة  وخصوصّية  ملجتمعنا،  الّثقافّية 
الِفَلسطينّية  احلضارة  اتها  طّي في  حتمل  اّلتي 
فال  العريق،  العربّي  والّثقافّي  املعمارّي  واملوروث 
ككيان  العربّي  املجتمع  مع  ط  املخطَّ هذا  يتعامل 
حيوّي ونابض أوصاله ممتّدة في أنحاء وجذور املدينة، 
وال كمرَكز ثقافّي مديني يخدم 750 ألف عربّي في 

مال؛ بل يتجاهل وجودنا وتعزيز ُهوّيتنا! الشِّ
جمع  هي  املخّطط  ضمن  املّتبعة  الّسياسة  إّن 
مخّططات منفصلة جارية في رزمة واحدة، وباألخّص 
مخّطط فتح واجهة البحر اّلذي يهّدد وجود حي احملّطة 
املباني  يهّدد  اّلذي  الّتحتا  البلدة  ومخّطط  العريق، 
يافا،  شارع  ونسيج  الّصليب  وادي  في  الّتاريخّية 
إقرارها  ّمت  أو  ذاتها،  بحّد  قائمة  أخرى  ومخّططات 
أو في طريقها لإلقرار، فيجب االحتجاج أيًضا على 
املخّطط  حاجة  دون  اجلارية  التفصيلّية  املخّططات 
اخلطورة.  تكمن  وهنا  ليثبتها..  جاء  اّلذي  العام 

على  باحلفاظ  العرب  جتاه  املخّطط  سياسة  تأتي 
ّية، ما يزيد من حّدة  الوضع القائم في األحياء العرب
الئقة  بديلة  حلول  إيجاد  دون  الّسكنّية  الّضائقة 
األراضي  من  مساحات  وال  جديدة  سكنّية  ووحدات 
املطلوبة.  املجتمعّية  واملرافق  اخلدمات  تطوير  لهدف 
فنجد في املخّططات أّنها ترمي إلى تهميش األحياء 
واحلفاظ  وترميمها  تطويرها  دون  وحصرها،  العربية 
ّية في  عليها، إذ يتهّدد %24.3 من البيوت العرب

حيفا خطر اإلخالء!
الّتوجيه  جلنة  أّن  املخّطط  حتليل  من  لي  تبّني 
للمخّطط مكوّنة من 25 شخًصا دون أّي ممثل عربي، 
ودون أّية مشاركة سّكانّية حقيقّية، فنشر تفاصيل 
في  فقط(!)  العبرّية  بالّلغة  كان  املخّطط  وأهداف 
القانون  بحسب  أّنه  رغم  حيفا!!  مدينة «الّتعايش» 
عند التخطيط في مكان تبلغ نسبة السّكان العرب 
كاّفة  ينشر  أن  املخطط  على   10% من  أكثر  فيه 
ّية بكّل شفافّية ووضوح!  مواده أيًضا في الّلغة العرب
متثيل  وعدم  حيفا  في  العرب  الّسّكان  تغييب  إّن 
الّتاريخي  حّقنا  ميّس  الّتخطيط،  في  تطّلعاتهم 
على  نؤّثر  أن  لنا  فكيف  املدينة..  في  واملستقبلّي 
االجتماعّي  اإلسكانّي،  االقتصادّي،  حياتنا  مسار 
الّتخطيط  عملّية  عن  معزولني  كّنا  إن  والّثقافّي 
املركزّية في املدينة، ويتّم إقصاؤنا عن اّتخاذ قرارات 

أساسّية تتعّلق بتقرير مصيرنا؟!
في  ّية  العرب  - اليهودّية  الّشراكة  هي  هذه  هل 
أقوال  خالل  من  الّشراكة  بناء  ميكن  ال  املدينة؟ 
مخّططات  إلى  ترجمتها  يجب  بل  رّنانة،  وشعارات 
العرب  ومتكني  واملساواة  العدالة  لتحقيق  وسياسات 
وهدف  معنى  ما  تاريخّية.  ّية  مبسؤول املدينة  في 
اإلقصاء  مسلسل  استمرار  ضمن  الفعلّية  الّشراكة 
الّنسناس  وادي  في  املعيقة  واملخّططات  واملصادرة 
واحلليصة والهّدامة في وادي الصليب واحملّطة ووادي 
الّسّياح؟! ما معنى الّشراكة عندما نكون خارج دائرة 
الّتأثير على مستقبل مدينتنا حيفا؟ هل هي مجرّد 
شعارات تزّين فيها البلدّية جدرانها أو تتفاخر بها 
ا وهي مجرّد حبر على ورق؟! الّشراكة احلقيقّية  ـً ّي دول
هي في صنع مستقبل املدينة، في األفعال ال األقوال 
والتمثيل املسرحّي! ال في تنفيذ القرارات بل بصنعها، 

إنتاجها. في  بل  املدينة  خدمات  استهالك  في  ال 
أما عن جدوى تقدمي االعتراضات، فأخشى ما أخشاه 
أن هناك «صحوة» متأّخرة، فاملخطط ينبع من قرار 
أروقة  في  ا  ـً سياسّي مواجهته  يجب  وكان  سياسّي 
مّتخذي القرار منذ سنوات؛ ولكن االعتراض اآلن عبارة 
عن أداة تخطيطّية ويناقش مبنطق تخطيطي، فمن 
الهيكلّي  املخطط  وأسس  جوهر  تغيير  املستحيل 
أّية  هناك  كانت  إن  اإليداع،  مرحلة  في  احليفاوّي 
ا فقط!!  ـً ّي إمكانّية لتغييره فسيكون الّتغيير شكل
كان من األجدر الّتأثير السياسّي املسّبق منذ العام 
عملّية  ونّفذت  بدأت  عندما  البارحة،  حّتى   2006

جمعّية  خالل  من  نوّهنا  وعندها  املخطط،  صياغة 
مرّات   - ّية  العرب األحياء  وجلان  االجتماعّي  الّتطوير 
عّدة - حول خطورة املخّطط، إذ أعددنا أوراًقا مهنّية 
واعتراضات جماهيرّية، ونّظمنا ندوات وأّياًما دراسّية 
إلثارة مخاطره، لنزوّد بذلك القوى  األحياء  في كاّفة 
على  للّتأثير  وجماهيرّية  مهنّية  بأدوات  السياسّية 
يحصل  لم  لألسف  ولكن  السياسي،  القرار  اّتخاذ 
هذا.. فاآلن بات االعتراض صحوة متأّخرة، والّتغيير 

واجب شكلّي فقط!
(مخّطط مدن)
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على  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  تقف 
وفي  والّثالثني  اخلامسة  سنتها  عتبة 
جعبتها رصيد ُعمر من الّنشاط والعمل 
املستقبلّية  تخطيطاتها  وفي  املدنّيني 
إلى  ننظر  ُمْسَتْأنفة.  نهضة  نحو  تطّلع 
جتربتنا باعتزاز ونأتي بها إلى مجتمعنا 
مرفوعي الرّأس لكّننا ال نستكني إلى ما 
واحتياجاته  مجتمعنا  هموم  من  انطلقنا  أجنزناه.  ما  إلى  وال  حّققناه 

ومتّسكنا بأحالمه وتطّلعاته. وال زلنا نستمّد شرعيتنا ومصداقيتنا من 
مدى التزامنا بذلك. ومن هنا حتديًدا تأتي تطّلعاتنا للمرحلة املقبلة. 

نعقد مؤمترنا العام بعد أيام وفي أروقة اجلمعّية وإدارتها قراءة أصيلة 
لواقعنا وللتحّديات املاثلة أمامنا وهي ليست قليلة كما سيتضح. إن 
التأّمل في أوضاعنا كمجتمع وكجمعّية قادتنا إلى قرار بدخول مرحلة 
من الّتجديد في كّل مستويات نشاطنا. ويسرّنا في هذه العجالة أن 
من  كجزء  املقبلة  للمرحلة  العاّمة  تصوّراتنا  مجتمعنا  أيدي  بني  نضع 

حفظ االستدامة وتطوير األداء.
سنعمد في املستوى الّتنظيمي على جتديد شباب اجلمعّية من خالل 

استقدام مهارات وتخّصصات شاّبة من بنات وأبناء مجتمعنا للّنهوض 
قراءة  على  بناًء  املقبلة  املرحلة  في  سنطوّرها  واّلتي  القائمة،  بالبرامج 
مع  الّتواصل  خالل  من  يتحّدد  أولويات  وسّلم  لالحتياجات  تفصيلّية 
أهلنا في األحياء املختلفة. وقد انتبهنا إلى أهمّية مثل هذا التحّول 
ّية في العمل املدني وفتح الفرص أمامها  لغرض دمج القيادات الّشباب
لتحقيق ذاتها. وهذا جزء من تصوّرنا العام بضرورة استثمار الرأسمال 
مببادرات  حياته  وإغناء  باملجتمع  الّنهوض  جلهة  وتوجيهه  االجتماعّي 

وطاقات هائلة على الفعل االجتماعّي الهادف.
مسح  إلى  استناًدا  وتطويرها  برامجنا  بناء  بإعادة  العام  هذا  بدأنا  لقد 
جتربتنا  إلى  واستناًدا  املختلفة  األحياء  في  أجريناه  شامل  احتياجات 
املمتّدة في احلقل، وتواصلنا اليومّي مع أهلنا. وسيكون تركيزنا على 
تدعيم األحياء من خالل سلسلة من البرامج املتمحورة في متكني سكان 
األحياء والّنشطاء، وفي املرافعة واللوبي مقابل صانع القرار والّسياسات. 
بحيوّية  يتمتع  مجتمع  هو  حيفا  في  العربّي  مجتمعنا  أن  صحيح 
وقدرات على تدّبر أمره لكّننا لن نغفل وجود جيوب ُمستضعفة ال بّد 
من شّد أزرها. وفي هذا اإلطار متكّنا في املرحلة املاضية من الوصول إلى 
ّية في املدينة ودمجها في مشاريع تواصل وتدريب  كّل الّتجمعات العرب
ِمْهنّي على العمل اجلماهيرّي. وسنواصل العمل بهذا االّجتاه في املرحلة 
املقبلة أيًضا. سُيصاحب ذلك إعادة هيكلة البناء الّتنظيمّي وتدعيمه 

وإعداده للمرحلة املقبلة.
مع  واجلمعّية،  الفردّية  شّقيها،  في  احلقوق  مبوضوع  االهتمام  نواصل 
في  املستويات  متعّددة  ِمْهنّية  ومبرافعة  باجلمعّي  اخلاص  االهتمام 
املجال االقتصادّي وزيادة املوارد العاّمة املخّصصة ملجتمعنا في املجال 
اخلدماتّي والّثقافّي. استطاع مجتمعنا بكل قواه أن يحّسن من شروط 
لضمان  االّجتاه  بهذا  الّدفع  مواصلة  علينا  لكن  عاّم،  بشكل  معيشته 
ّية واملوارد العاّمة إليه، في كّل موضع ممكن.  املزيد من التحويالت املال
وسنتابع موضوع حقوق الّتخطيط ملجتمعنا، سّيما أّن مشاريع البلدّية 
حساب  على  وجه  من  أكثر  في  تأتي  املقبلة  للّسنوات  وتخطيطاتها 

ّية وسّكانها.  األحياء العرب
ومن هنا أهمّية أن نتابع ذلك ونقف دائًما إلى جانب مجتمعنا على 
تخطيط  في  األهالي  إشراك  ضرورة   (1) ثابتة:  نقاط  ثالث  أساس 
أحيائهم أو مشاريع متّر في أحيائهم. (2) أن تنطوي على أقّل ضرر ممكن 
وطرح مخّططات بديلة. (3) ضمان أكبر تعويض مادّي تبًعا للحالة.

رأينا أّننا لم نهتّم مبا فيه الكفاية بالّشأن االقتصادّي ملجتمعنا. ومن هنا 
قررنا الّتركيز على هذا امللّف في املرحلة املقبلة وفي إطار برامج عينّية. 
مثًال، تشجيع الّسياحة إلى حيفا وضمان الّتمثيل املناسب للقوى العاملة 
الّطفرة  أّن  فرضّية  من  وننطلق  والعاّم.  البلدّي  القطاعني  في  ّية،  العرب
االقتصادّية التي متّر على املدينة ينبغي أال تقفز فوق رأس مجتمعنا، 
أمر  وهو  االقتصادّية.  بالفائدة  عليه  تعود  كيف  نعرف  أن  علينا  بل 
يحتاج إلى تضافر جهود وحتقيق املُمكن، ضمن ُخّطة متعّددة الّسنوات.
بني  املجتمعّي  الّتواصل  وهو  به،  االهتمام  مواصلة  نريد  آخر  محور 
القيادات والفّعالّيات كجزء من قراءتنا ملجتمعنا كأقلّية وطن أصالنّية 
الّتفرقة  مشاهد  ظّل  في  مبكان  األهمّية  من  اخلصوصّيات.  حفظ  مع 
والّتعصب الوافدة إلينا من دول اجلوار، وفي ظّل سياسات الّتفرقة هنا أن 
نحفظ العيش املشترك والّنسيج االجتماعّي الواحد والّتنسيق والّتعاون 
والّتعاضد والّتكافل كمواد الزمة لإلبقاء على وحدة نوعّية فاعلة واعية 
قادرة على مواجهة قضايا الّداخل وقضايا الّشرط الّسياسي االجتماعّي 
القائم. استطعنا في الّسنوات األخيرة جمع الّشمل حتت سقفنا وتوحيد 
الكلمة في بعض املواقف واحلاالت ونتطّلع إلى تثبيت هذا املشهد اجلامع. 
ومن هنا سنظّل على اهتمامنا بكل ما ينطوي على رسالة اجلماعة. 
ناظًما  ا  ـً نّص نريدها  اّلتي  حيفا  في  العرب  وثيقة  املشاريع  هذه  ومن 
ومجّمًعا وموحًيا إلينا كجماعة تعرف من أين أتت وإلى أين هي ذاهبة.

هذه تصوّراتنا العاّمة نضعها من خالل معرفتنا ملا أجنزناه وما أخفقنا في 
إجنازه، لنقاط قوّتنا ونقاط ضعفنا، لقدراتنا ومواردنا. وقد اّتضح لنا في 
الّسنتني األخيرتني أن مواردنا محدودة وأّن الّصناديق املانحة مهما تنوّعت 
وتعّددت؛ فإّن أفضلياتها في تغّير دائًما وأّنه تنشأ في العالم حاالت 
تضطرّها إلى حتويل مواردها إلى مواقع أخرى ومجتمعات أخرى تكون 
أكثر مّنا حاجة إلى الّدعم والّتمويل، سورية مثًال أو نيجيريا. من هنا 
اهتمامنا اخلاّص بهذا امللّف، ملّف تطوير املوارد لنضعها في خدمة برامجنا 
ومجتمعنا. الّتغّيرات في سياسات اجلهات املانحة تستدعي تغييرات 
األخيرتني. الّسنتني  في  نفعله  ما  وهو  مقابلها  وعملنا  توّجهاتنا  في 

بأمل  مستقبلنا  إلى  ومنضي  باعتزاز  جتربتنا  إلى  ننظر  العموم،  على 
كبير بأن الّتخطيط اِملْهنّي سيعزّز من قدراتنا وطاقاتنا على الّتغيير 
املنهجي  وبالّتواصل  أهلنا  بعون  لنا  يتيّسر  أن  نأمل  ما  وهو  املدني. 
معهم ومع احتياجاتهم وتطّلعاتهم. من هناك انطلقنا ومن هناك ننطلق. 
ة الّتطوير االجتماعّي - حيفا) (مدير عام جمعّي
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مكتوٌب في إجنيل مرقس: {ومتى وقفتم تصّلون فاغفروا إن كان 
لكم على أحٍد شيًئا لكي يغفر لكم أيًضا أبوكم اّلذي في الّسموات 
زّالتكم. وإن لم تغفروا أنتم ال يغفر أبوكم الذي في الّسموات أيًضا 
زّالتكم}؛ فهل نفهم من هذا أّن غفران الله لزّالتي مرتبط بغفراني 

لزالت اآلخرين؟ 
نعم. هذا ما يعّلمه الكتاب املقّدس لنا، وهنا يقول الكتاب صراحة 
نغفر  أن  يجب  أّنه  يعني  وهذا  فاغفروا..}.  تصّلون  وقفتم  {ومتى 
الّله.  لدى  مقبولة  صالتنا  وتكون  نصّلي  أن  ميكننا  حّتى  لآلخرين 
ومن كلمة الّله أيًضا ميكننا أن نعرف بعض األسباب لهذه احلقيقة 

الرّوحّية، منها: 

ارة عن تقّدم اإلنسان إلى عرش نعمة اهللا  أّوالً: إّن الّصالة عب
م بثقٍة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمًة  كما هو مكتوب «فلنتقَدّ
وجند نعمًة عونًا في حينِه»، ونعلم أن الله يعطي نعمة للمتضعني 
وأما  املستكبرين  الله  يقاوم  يقول  «لذلك  للمستكبرين.  وليس 
املتواضعون فيعطيهم نعمة.» وعدم الغفران لآلخرين إمنا هو مرتبط 
مقبولة  الغير  الصفات  من  ذلك  وغير  الروح  وتشامخ  بالكبرياء 
لدى الله والتي متنع النعمة والغفران عن اإلنسان.. أما املتواضعون 
سيجد  الروح  واملنسحق  املتضع  فاإلنسان  نعمة.  الله  فيعطيهم 
املذبح  إلى  ُقربانك  مت  قَدّ {فإن  املسيح  قول  يطيع  يًا  تلقائ نفسه 
ام  ُقَدّ قربانك  هناك  فاترك  عليك  شيئًا  ألخيك  أن  تذكرت  وهناك 
م ُقربانك}؛  املذبح واذهب أوًال اصطلح مع أخيك. وحينئٍذ تعال وقِدّ
وأيًضا سيتصوّر املسيح في األخ املّتضع واملنسحق الروح، فيختبر 
ُيرَفع من بينكم كل مرارٍة وسخٍط وغضٍب وصياٍح وجتديف  املكتوب {ل
مع كل خبث. وكونوا لطفاَء بعضكم نحو بعٍض شفوقني متسامحني 

كما سامحكم الله أيضًا في املسيح}.

ا: إّن عدم الغفران مرتبط باإلدانة  ًي ثان
مكتوب {ال تدينوا لكي ال ُتدانوا. ألّنكم بالدينونة اّلتي بها تدينون 
املسيح  ويضيف  لكم}؛  ُيكال  تكيلون  بِه  اّلذي  وبالكيل  ُتدانون. 
قائًال {وملاذا تنظر الَقَذى اّلذي في عني أخيك. وأما اخلشبة التي 
في عينك فال تفطن لها. أم كيف تقول ألخيك دعني أُخرِج الَقَذى 
من عينك وها اخلشبة في عينك. يا مراِئي أَخرِج أوًال اخلشبة من 

عينك. وحينئٍذ تبصر جّيدًا أن ُتخرِج الَقَذى من عني أخيك}.
فاإلنسان اّلذي ال يغفر زّالت اآلخرين تكون عينه مرّكزة على هذه 
الزّالت ومغلقة عن أخطائه هو وزّالته هو ضّد الّله وضّد اآلخرين، فال 
يقّر بها ويتركها ليرحم، كما هو مكتوب {َمن يكتم خطاياُه ال ينجح 
وَمن يقرُّ بها ويتركها ُيرَحم}. أّما اإلنسان اخلائف الّله فهو ال يرّكز 
على زّالت اآلخرين جتاهه حّتى ال يغفر لهم، بل يرّكز على طاعة 
الّله حّتى يستمتع باختبار املكتوب {متّموا خالصكم بخوٍف ورعدٍة 

ألّن الّله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل املسرَّة}.
 

ة  ثالًثا: عدم الغفران مرتبط بعدم احملّب
تكم  محَبّ لتكن  شيء  كّل  قبل  {ولكن  بطرس  الرّسول  يقول  لذلك 

بعضكم لبعٍض شديدًة ألن احملّبة تستر كثرًة من اخلطايا}. 
أن  الفريسّيني  من  واحٌد  {وسَألُه  املسيح  يسوع  الرب  عن  مكتوب 
يأكل معُه فدخل بيت الفريسّي واّتكأَ. وإذا امرأَة في املدينة كانت 
ٌئ في بيت الفريسي جاَءت بقارورة طيٍب  خاطَئة إذ علمت أنه متَكّ
بالدموع  قدميِه  تبلُّ  وابتدأَت  باكيٍة  ورائِه  من  قدميِه  عند  ووقفت 
بالّطيب.  وتدهنهما  قدميِه  وتقّبل  رأسها  بشعر  متسحهما  وكانت 
م في نفسِه قائال لو كان  ا رأَى الفريسي الذي دعاُه ذلك تكَلّ َمّ فَل
ًا لعلم َمْن هذه االمرأة التي تلمسُه وما هي. إنها خاطَئة.  َيّ ب هذا ن
فأجاب يسوع وقال لُه يا سمعان عندي شيٌء أقولُه لك. فقال ُقْل 
يا معّلم. كان ملدايٍن مديونان. على الواحد خمسمَئة ديناٍر وعلى 
جميًعا.  سامحهما  يوفيان  ما  لهما  يكن  لم  وإذ  خمسون.  اآلخر 
الذي  أظنُّ  وقال  سمعان  فأجاب  لُه.  ًا  حَبّ أكثر  يكون  هما  أيُّ فُقْل. 
املرأَة  إلى  التفَت  ثّم  حكمت.  بالّصواب  لُه  فقال  باألكثر.  سامحُه 
َيّ  وقال لسمعان أَتنظر هذه املرأَة. إّني دخلت بيتك وماًء ألجل رجل
َيّ بالدموع وَمَسحتهما بشعر  ا هي فقد غسلت رجل لم ُتعِط. وأَمّ
ا هي فمنذ دخلت لم تكّف عن تقبيل  بلًة لم تقّبلني. وأَمّ رأسها. ُق
. من  َيّ . بزيٍت لم تدهن رْأسي. وأما هي فقد دهنت بالطيب رجل َيّ رجل
ت كثيراً.  أجل ذلك أقول لك قد ُغِفرَت خطاياها الكثيرة ألنها أحَبّ
والذي ُيغَفر لُه قليٌل يحبُّ قليالً. ثّم قال لها مغفورة لِك خطاياِك… 

صِك. اذهبي بسالٍم}.  إميانِك قد خَلّ
فاإلنسان اّلذي ال يحّب ال يغفر لآلخرين فال يظّن ذلك اإلنسان إنه 
ينال غفراًنا من الّله ألّن الّله محّبة، أما تلك املرأة فقد أحّبت كثيرًا 
بدم  والغفران  الفداء  الله  لنا  قّدم  لذلك  الكثيرة،  خطاياها  فُغفرَت 
يسوع املسيح {ألّنُه هكذا أحّب الله العالم حّتى بذل ابنُه الوحيد 
لكي ال يهلك كلُّ َمْن يؤمن بِه بل تكون لُه احلياة األبدّية}. كما هو 
مكتوب أيًضا عن املسيح {اّلذي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا 

حسب غنى نعمته}. 
هكذا نتعّلم أن عدم الغفران لزّالت اآلخرين يجعلنا حتت غضب الّله، 
ألّننا جميعنا في املوازين إلى فوق. فمن أنا لكي أدين أو ال أغفر 
ألخي مكتوب {ال يذَمّ بعضكم بعًضا أّيها اإلخوة. اّلذي يذمُّ أخاُه 
ويدين أخاُه يذمُّ الّناموس ويدين الّناموس. وإن كنت تدين الّناموس 
اًنا لُه. واحٌد هو واضع الّناموس القادر  فلست عامًال بالناموس بل دَيّ

أن يخّلص ويهلك. فمن أنت يا َمْن تدين غيرَك}. 
يِه الكتبة والفريسيون امرأًَة ُأمِسَكْت  م إل مكتوب عن املسيح {وقَدّ
في زًنى. وملا أقاموها في الوسط قالوا لُه يا معّلم هذه املرأَة ُأمِسَكْت 

وهي تزني في ذات الفعل. وموسى في الّناموس أوصانا أّن مثل هذه 
ُترَجم. فماذا تقول أنت}. ترى ماذا قال املسيح؟ {قال لهم َمْن كان 
ة فليرِمها أوًَّال بحجرٍ}. وبناء على هذا الّتعليم فمن  منكم بال خطَيّ

كان مّنا بال خطّية فال يغفر لآلخرين. ومن مّنا بال خطّية. 
لكن {كم مرًَّة يخطُئ إليَّ أخي وأنا أغفر لُه. هل إلى سبع مرَّات؟}. 
هكذا سأل بطرس الرّب يسوع املسيح. فبماذا أجابه؟ {قال لُه يسوع 
ثّم  مرَّات}.  سبع  مرَّة  سبعني  إلى  بل  مرَّاٍت  سبع  إلى  لك  أقول  ال 
قال له هذا املثل {لذلك يشبه ملكوت الّسموات إنساًنا ملًكا أراد 
يِه واحٌد مديون  م إل أن يحاسب عبيدهُ. فلما ابتدَأ في احملاسبة ُقدِّ
ُدُه أن ُيباع هو  بعشرة آالف وزنة. وإذ لم يكن لُه ما يوفي أمر سّي
وامرأَتُه وأوالدُه وكّل مالُه وُيوَفي الّدين. فخَرّ العبد وسجد لُه قائًال 
َيّ فأوفيك اجلميع. فتحَننّ سّيد ذلك العبد وأطلقُه  ل عل يا سّيد متهَّ
وترك لُه الّدين. وملا خرج ذلك العبد وجد واحًدا من العبيد رَُفقائِه كان 
مديوًنا له مبَئة دينار. فأمسكُه وأخذ بعنقِه قائًال َأوِفني مالي عليك. 
يِه قائًال متّهل عليَّ فأوفيك  فخّر العبد رفيقُه على قدميِه وطلب إل
رِْد بل َمَضى وألقاُه في سجٍن حّتى يوفي الّدين. فلّما  اجلميع. فلم ُي
سّيدهم  على  وا  وقصُّ وأتوا  جًدا  حزنوا  كان  ما  رفقاؤُُه  العبيد  رأى 
ها العبد الّشرير كل  كّل ما جرى. فدعاُه حينئٍذٍ سّيدُه وقال لُه. أيُّ
. أفما كان ينبغي أّنك أنت  ذلك الدين تركتُه لك ألنك طلبت إليَّ
وسّلمُه  سّيدُه  وغضب  أنا.  رَِحمُتَك  كما  رفيقك  العبد  ترحم  أيًضا 
إلى املعّذبني حّتى يوفي كّل ما كان لُه عليِه. فهكذا أبي الّسماوي 

يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كّل واحٍد ألخيِه زَالّتِه}.
وبهذا املثل عّلمنا املسيح كيف ينبغي أن نرحم أخوتنا، وهكذا يتّم 
فينا املكتوب {فإّنه إن غفرمت للّناس زّالتهم يغفر لكم أيًضا أبوكم 
الّسماوّي. وإن لم تغفروا للّناس زّالتهم ال يغفر لكم أبوكم أيًضا زّالتكم}. 

ليهبنا الّله نعمة لنّتضع ونحّب وال ندين اآلخرين، بل نغفر للمذنبني 
إلينا فنستطيع أن نصّلي قائلني {واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن 
نا من الّشرّير.  أيًضا للمذنبني إلينا. وال تدخلنا في جتربٍة. لكن َجنِّ

ألّن لك امللك والقوة واملجد إلى األبد.. آمني}.

©UHO� ¨pO�u�UJ�« 5 ÒOJK*« ÂË
Ò
d�« W ÒO�— fOz—®   ÈbF� u�√ ”uO�U�√ X|—bML�—_«

è ÒO × O *« w  …d HG *«



59 2014 Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«



602014 Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«



61 2014 Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«



622014 Ê«d¹e ÓŠ 27 WF ÔL'«

 —e O K U Ð d F ÒA « è «“≈
è U ¼  «d ¹c%Ë  U u K F

 …œu� 5L�U|

الليزر  أجهزة  إّن 
إلزالة  املستخدمة 
اجلسم  من  الّشعر 
طريقة  أفضل  هي 
للتخّلص  اليوم 
في  الّشعر  من 
أنحاء  مختلف 
هنالك  اجلسد. 
مصطلحات  عّدة 
هذا  في  تستخدم 
كجهاز  املجال، 
«أشعة  أو  «ليزر» 
حمراء»  حتت 
وغيرها  (إنفرا)، 
املصطلحات.  من 
مجال  كّل  في 
تزييف،  يوجد 
نهاية  في  ولكن 
َمن  كّل  املطاف 

يزّيف احلقائق يتّم كشفه. 
ا أجهزة الليزر من معهد جتميل إلى آخر؛ فالليزر  ـً ّي تختلف كل
هو األشعة فوق احلمراء املشّددة، فلو ّمت استخدام أشّعة حتت حمراء 
عادّية فقط إلزالة الّشعر قد يكون العالج أقّل جناعة إلزالة الّشعر 

من اجلسد.
ولكي تفهموا ماهّية املصطلحات اّلتي تسمعونها لدى توجهكم 
وسيلة  أفضل  هي  ما  تدركوا  ولكي  جتميل،  معهد  أّي  إلى 

تستخدمونها إلزالة الّشعر من اجلسد. 
إليكم هذه املجموعة من الّنصائح: 

1 - الّليزر هو أشّعة حتت حمراء، لكن تتم تقويتها.
2 - الفرق بني استخدام أشّعة حتت حمراء عادّية أو األشعة احلمراء 
الّشعر،  إلزالة  املستخدمة  القوّة  مدى  في  هو  (الّليزر)،  املقوّية 

وتأثيرها على مدى جناعة العالج في إزالة الّشعر.
3 - لكي يكشف الزبون إذا كان يتّم إزالة الّشعر فعًال بالّليزر، 
فيجب أن يجري تلك العملّية طبيب اختصاصّي وفق تعليمات 

وزارة الّصّحة.
4 - فحص األجهزة الطبّية اّلتي ُتستخدم إلزالة الّشعر بالّليزر، 
واّلتي يجب أن يكون مصادق عليها حسب املواصفات العاملّية، 

ـ FDA  األمريكّي أو املواصفات األوروپّية. مثل ال
إزالة  في  العالج  جناعة  على  تؤّثر  قد  املواصفات  هذه  أّن  ورغم 
الّشعر من اجلسم، إّال أّن أهم الّنصائح التي قد أسديها إليكم هي 
عدم االستسالم وتسليم أجسادكم - أغلى ما متلكون -  ملَن ال 
يفقه الّتعامل معها، أو ملَن َمن هو غير مهنّي، حيث من املمكن 
أن يتحّول حلم إزالة الّشعر إلى كابوس حقيقّي جرّاء عدم جناعة 
العالج، املشاكل الطبّية، عدم وجود عنوان للمراجعة أو معاقبة َمن 

أخفق بالعالج أو تسّبب لكم مبشاكل أنتم في غنى عنها.
تلك  لكل  نخضع  استيتكس»  «كرمل  عيادات  في  اليوم  نحن 
املواصفات العالية اّلتي ذكرتها في هذا املقال، وندعوكم للتعرّف 
إلينا وزيارتنا، لهدف احلصول على االستشارة املجانّية، وللتعرّف 
على الّطواقم الطبّية واملهنّية لدينا، ولالّطالع على أجهزتنا احلديثة 
ا، قبل أن تقرّروا اخلضوع لعملّية  ـً ّي واملتطوّرة املصادق عليها عامل

إزالة الّشعر من أجسادكم. 

مديرة  التجميل،  عمليات  مجال  في  (اختصاصية 
كريات  الكرمل،  بفروعها:  استيتكس»  «كرمل  عيادات 

آتا، العفولة، ومودعني)  
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فّعالّيات  مؤّخرًا،  انطلقت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ساحة احلناطير (ميدان پاريس) لصيف 2014، 
إمكانّية  الواسع،  اجلمهور  أمام  ستتيح  واّلتي 
بدًءا  األسبوع،  أّيام  كاّفة  خالل  املجانّية،  املشاركة 
 1830 الّساعات  بني  ما  اخلميس،  إلى  األحد  من 
- 2230، ولغاية 19 من شهر أيلول القادم، في  
مشاهدة  جانب  إلى  والفنّية،  الرياضّية  الورشات 

ّية مختلفة. عروض سينمائ
مئات  تستقطب  اّلتي  الورشات  هذه  وتأتي 
في  ومتنوّعة  عديدة  فّعالّيات  ضمن  املشاركني، 
الرياضّية  والعروض  كالفنون  مختلفة،  مجاالت 
واملعارض  الّشارع  ومهرجانات  العمل  وورشات 
الفنّية  واملنتجات  الّطعام  لبيع  واألكشاك  الفنّية 
اليدوّية املمّيزة، وغيرها من البرامج الغنّية اّلتي 

ُتعرض في ِمنطقة البلدة الّتحتا.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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ا، ويساهم  ـً من املفروض أن يؤّدي املثّقف في املجتمع دورًا ريادّي
ا  ـً في التحوّالت والّتغييرات في مجتمعه، وأن يكون طالئعّي

متنوّرًا خّالًقا وُمبدًعا. 
عادًة ال يكون هنالك توافق بني املثّقف والّسلطة - أّية سلطة 
التمرّد  من  يخلو  ال  ا  ـً ثورّي فكرًا  يحمل  املثّقف  ألّن   - كانت 

واالحتجاج ورفض األمر الواقع والتبعّية. 
يكّدس  َمن  ليس  احلقيقّي  املثقف  بأّن  القول  ميكننا  هنا  من 
كلمات  عن  ويبحث  مكتبه  في  اجلامعّية  الّشهادات 
ومصطلحات يجمعها ليستخدمها في املؤمترات واالجتماعات 
والّلقاءات، بل هو َمن يقف إلى جانب أبناء شعبه ويستخدم 

علمه وثقافته في خدمة مجتمعه وأبناء شعبه. 
قّدم  وماذا  مجتمعنا،  في  العربي  املثّقف  أين  والّسؤال: 
لشعبهم؟   اجلامعّية  الّشهادات  حاملو  قّدم  ماذا  ملجتمعه؟ 
أّن  أم  العربي؟  مجتمعنا  في  املثّقف  لدور  غياب  هنالك  هل 
في  البائدة  األساليب  ذات  استخدم  املثّقف»  أو «شبه  املثقف 
الّشخصّية  أهدافه  حتقيق  أجل  من  ورّسخها  بل  مجتمعنا، 
الفردّية. فبدًال من رفض العائلّية جند األكادمييني عزّزوا مفهوم 
وخانوا  مكاسبهم  ليحّققوا  املوجة  هذه  على  وركبوا  العائلّية، 
العائلة،  داخل  «البراميرز»  فابتدعوا  وعلمهم،  ثقافتهم  بذلك 

ّية.  بهدف انتخاب ممّثلي العائلة في القائمة االنتخاب
وراء  ليجلسوا  الوظيفة،  وراء  يلهثون  اّلذين  األكادميّيني  وجند 
مكاتب فخمة مغلقة، فال يسمعوا صراخ وأّنات املتأملني. هؤالء 
عزلوا أنفسهم عن أبناء شعبهم، وبالّتالي لفظهم مجتمعهم. 
الّدفاع  في  األسمى  اإلنسانّية  رسالته  املثّقف  ينسى  فعندما 
عن حقوق شعبه، ويغيب صوته املطالب واملدافع، يعزل نفسه 

ويتقوقع، وال يصبح جزًءا من عملّية الّتغيير واإلصالح.
مدينة  في  العربّي  الّثقافي  للمشهد  أتطرق  أن  أوّد  وهنا 
الّثقافّي.  والنشاط  الثقافّية،  الساحة  على  يجري  وملا  حيفا، 
حراك  وكّل  نشاط  كل  بالّضرورة  يعكس  ال  هنا  سأكتبه  وما 
للّنشاط  متابعتي  خالل  فمن  منه.  األكبر  اجلزء  إّمنا  ثقافّي، 
حّتى  قبلّيني  نزال  ال  أّننا  الحظت  حيفا،  مدينة  في  الّثقافي 
في نشاطنا الّثقافّي، اّلذي من املفروض أن يكون أرقى وأسمى 
من عاهاتنا، مثل الّطائفّية والفئوّية والقبلّية. زد على ذلك أّن 
«املخترة» انتقلت ملشهدنا الّثقافي أيًضا، واملجامالت والكذب 
والّنفاق، علًما أّنه ال مكان لهذه اآلفات في مشهدنا الّثقافّي 
على األقل، وعلى الكاتب أن يقل كلمته وميشي، وال يجامل       

وال ينافق.      
فاملثقف احلقيقي والكاتب احلر هو من جتاوز العائلة والّطائفة 
وانخرط  اخلاّصة  الضّيقة  مصاحله  عن  تنازل  ومن  واحلزب، 
بالّنضال اجلماهيرّي من أجل كّل أبناء شعبه، لينعموا باحلياة 
احلرّة والكرمية. هذا ال يلغي التعددّية واالختالف، ولكّننا يجب 
أن جنتمع بتعددنا واختالفنا حول هدف واحد يجمعنا ويوّحدنا. 
إّن من يربط من املثّقفني مصيره مبصير الّسلطة، فهو يحكم 
واالندثار  باملوت  كتاباته،  على  ا  كاتًب كان  وإن  ثقافته،  على 
تزول  الّسلطة،  تلك  تزول  اّلتي  ذاتها  اللحظة  ففي  والزوال. 
بالّتالي ثقافة وأدب هؤالء، ألّن اجلماهير عندما تثور، ال تثور 
على جهاز الّسلطة فحسب، إّمنا تثور أيًضا على ثقافة الّسلطة 

وأدب الّسلطة وفّن الّسلطة.  
من  تستدعي  املجتمع،  في  واإلصالح  الّتغيير  مسيرة  إّن 
واملثّقف  الّسياسّي  من  ابتداًء  حتقيقها،  على  العمل  اجلميع 
ورجل الّشارع البسيط. إّال أّن للمثّقف الفرصة احلقيقّية لقيادة 
الّثورة وإحداث الّتغيير، فطموح املثّقف احلقيقّي ال ُيقتصر على 
خالل  من  ذلك  يتعّدى  إّمنا  وظيفة،  أو  منصب  على  احلصول 

طموحه لدمقرطة مجتمعه وبناء اإلنسان.
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أقدم أحّر الّتهاني والبركات لكّل األهل واخلّالن، ملناسبة قدوم شهر 
رمضان املبارك. وأسأل الّله أن يهّله علينا جميًعا باخلير واليمن 
تنفعنا  بوصايا  وأخواتي  ألخواني  حديثي  أستهّل  ثّم  والبركات؛ 

ونحن على أبواب رمضان. 
ا  أّيها األخوة واألخوات عندما هلَّ رمضان وقف النبّي (ص) خطيًب
بأصحابه قائًال: «أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الّله (عّز وجل) 
أبواب  فيه  وتغلق  الّسماء،  أبواب  فيه  تفتح  صيامه،  عليكم 
اجلحيم، وتغّل فيه مردة الّشياطني. لّله فيه ليلة خير من ألف 

شهر، من حرم خيرها فقد حرم». 
ونحن نقول للجميع إذا كانت أبواب الّسماء قد فتحت وجّهزت 
اجلّنة لطالبيها بالعمل الّصالح والّدعاء املُستجاب لقول رسول الّله 
املظلوم،  دعوة  الّصائم،  دعوة  مستجابات:  دعوات  (ص): «ثالث 
فيدعوه  أحدنا ألن يتوب إلى باريه  ودعوة املسافر»؛ فهي فرصة 
واستقامت  نفسه  صفت  وقد  ورهبًة،  رغبًة  يدعوه  وعالنّية،  سرًا 
ا  جوارحه وتعّلق قلبه بخالقه، وعندها ال ميكن أن يرده الّله خائًب
عند  مستجابة  دعوة  للّصائم  أّن  محّمد  احلبيب  أخبرنا  وقد 
وجيرانك  وألهلك  لنفسك  تدو  بأن  الفرصة  هذه  تفوت  فال  فطره 
األّمة  أّن  وخصوًصا  اإلفطار،  عند  ليلة  كّل  وشعبك  ألّمتك  ثم 
تعيش في أصعب وأحلك األّيام، وال مفرج للهّم إّال الّله تعالى. 
أفضل  ومن  عليه؛  مما  أفضل  يصبح  رمضان  بعد  حالنا  لعّل 
بّني  وقد  القرآن.  قراءة  رمضان،  في  الّصيام  الّصالة  بعد  األعمال 
أّن  حيث  رمضان  بصيام  وثيقة  عالقة  للقرآن  أّن  عاله  في  احلق 
القرآن والكتب الّسماوّية الّسابقة نزلت في رمضان وقت الّصفاء 

والتجّلي لرحمة الّله. 
َناٍت  ِيّ اِس وَبَ يِه اْلُقرْآُن ُهًدى ِللَنّ ُر رََمَضاَن الَِّذي ُأنزَِل ِف قال تعالى {َشْه
َيُصْمُه}، ولهذا قال  َر َفْل ْه ِمَن اْلُهَدى وَاْلُفرَْقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الَشّ
احلبيب محّمد (ص): «الّصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ 
يقول الصيام: أي رب منعته الّطعام والّشهوة فشفعني فيه؛ ويقول 
القرآن: رّب منعته الّنوم بالّليل، فشفعني فيه فيشفعان للعبد».

وقد ورد عن الّصحابي وأثلة بن األسقع أّنه قال: «أنزلت صحف 
من  مضت  لست  الّتوراة  وأنزلت  رمضان،  من  ليلة  أّول  إبراهيم 
رمضان، وأنزل اإلجنيل لثالث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن ألربع وعشرين خلت 
من رمضان».. فهذه الفضيلة لشهر رمضان جعلته ممّيزًا، فعلينا 
يشفي  اّلذي  القرآن  قراءة  خالل  من  الرّوحي  بالغذاء  نتغّذى  أن 
دنس  من  املؤمن  ويطّهر  الّصدور  ويشرح  القلوب  ويطّيب  الغليل 

اجلاهلّية وأحقاد الفجار، ويحّصنه من نزعات الّشيطان. 
ِهْم *  ْي ْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَل ا َأْنزَْلَنا َعَل ْم َيْكِفِهْم َأَنّ قال تعالى {َأوَلَ
َمًة وَِذْكرَى ِلَقوٍْم ُيؤِْمُنوَن}. وقد ورد عن أنس بن مالك  رَْح ِإَنّ ِفي ذِلَك لَ
رضي الّله عنه أّنه قال «كان رسول الّله أجود الّناس، وكان أجود ما 

يكون حني كان يأتيه جبريل يقرئه القرآن». فكان  جبريل يراجع 
مع الرّسول (ص) ما نزل من القرآن في كّل عام مرّة.

ولهذا كان اإلمام مالك، وغيره من أهل احلديث من الّسلف الّصالح، 
إّن  بل  القرآن،  لقراءة  نفسه  ويفرغ  كتبه  يغلق  رمضان  دخل  إذا 
اهتمامهم في رمضان واالنشغال فيه بطاعة الّله، كان يصل إلى 
لصاحبه:  أحدهم  البعض..يقول  بعضهم  يوّدعون  كانوا  أّنهم  حّد 
إلى الّلقاء بعد رمضان، وإن كان املسجد يجمعهم واحلياة تقرّبهم 

إّال أّنه إشعار أّن هذه الفرصة ال ينبغي أن تضيع.
إذا  أّنهم  والّصالح  الّتقى  أهل  من  األخيار  عن  األخبار  جاءت  بل 
انقضى رمضان كان أحدهم يدعو الّله ستة أشهر أن يتقّبل منه، 
وقبل رمضان كان يدعو الّله أن يبلغه رمضان ليعمل فيه، ألّن 

األجر أعظم وأّن احلال حال قبول وتوبة من الّله. 
ا من القرآن في  أّيها األخوة واألخوات تعالوا بنا لنجعل لنا نصيًب
شهر رمضان ولو في كّل يوم جزء لنختمه، وإن كان احلال يطيب 
نستعّد  بنا  وتعالوا  القرآن.  قراءة  في  اإلكثار  من  للعباد  فيه 
وجتعلنا  اجلوارح،  وتهّذب  القلوب  ُتصلح  صادقة  بتوبة  الستقباله 
على احملجة البيضاء ال يزيغ عنها إّال هالك. ثّم ال بد من الّتنويه 
احلرمان  شهر  الّشهر  هذا  أّن   - رمضان  شهر  نستقبل  ونحن   -
واالمتناع عن األكل والّشراب، فال ينبغي االنشغال به في جتهيز 
أخذ  من  املرأة  مينع  ّمما  واألجناس،  األلوان  واملتنوّعة  الفارهة  املوائد 
حّظها من العبادة، بل ومتنع متناوليها من قيام رمضان للّتخمة 
اّلتي تصيبهم، ونسمع أّنهم يستعّدون الستقبال رمضان بكثرة 
املشتريات، بل والّتبذير اّلذي يتنافى مع الغاية من رمضان، إلى 
حّد أّن البعض يستدين لتحّمل عبء رمضان.. فهل هذا صحيح؟!  
واحلقيقة أّن رمضان هو شهر الّتقوى والّصالح، وشهر يتفّكر املؤمن 
بأخيه الفقير واملسكني، فَمن كان مقتدرًا األولَى له أن يوّفر لقمة 
حملتاج «َفإن الّلقم متنع الّنقم، ومتنع مصرع الّسوء، وتذهب غضب لرب».
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وما  يقولونه  ما  سنفهم  هل  بعدنا؟  من  أيًضا 
يتحّدثون به؟

      
  ULK� Ë√ WLK�

ومما نسمعه في أحاديثنا أّن الواحد منا أخذ يخلط 
عندما  غيرها  أو  وباإلنچليزّية  بالعبرّية  ّية  العرب
يريد أن ينطق بجملة مفيدة. وها هو أحد الّشباب 
تفكيره  زناد  ويقدح  دماغه،  ويحّك  رأسه  يفرك 
وسعة  الّلغوّية  قواه  ويستجمع  أفكاره  ويعصر 
ّية  مداركه واّتساع أفاقه حّتى يتذّكر الكلمة العرب
اّلتي تفي بالغرض، واّلتي حتل في محّلها أثناء 
اجلملة املفيدة. ولكن عبًثا، فيميل إلى لغة أخرى 
بها  ّية  العرب جملته  يسند  لكي  بها  مستعيًنا 

ويتمم معناها. 
ونرى تلك الفتاة، اّلتي ترغب أن تظهر في مظهر 
واّلتي  واحلضارّية،  واملتمّدنة  واملثّقفة،  املتحّضرة 
تريد أن تثبت للّسامعني مدى اّطالعها على لغات 
والداني  للقاصي  تثبت  أن  تريد  واّلتي  العالم، 
أّنها ملّمة كّل اإلملام باإلنچليزّية أو الفرنسّية أو 
تعد  لم  واّلذي  املختلط،  باحلديث  وتشرع  العبرّية، 
ّية منه وأين العبرّية  تعرف أوّله من آخره، أين العرب

وأين اإلنچليزّية.

‰UHÞú� …d¦F³*«  ULKJ�«

ما شاء الّله، ما شاء الّله.. لقد كبر األوالد واألحفاد 
تعّلموها  اّلتي  األم  لغة  الّلغة،  يتحّدثون  وأخذوا 
في البيت والّشارع واملدرسة، وعندما يبدأ الّطفل 
ونستبشر  ونهّلل  نفرح  الكالم،  أّول  في  باحلديث 
احلديث  يتقن  الّطفل  إّن  مبتهجني  ونقول  خيرًا، 
وكثيرًا  حديثه،  في  الّطفل  تلعثم  وإذا  كالبلبل، 
ما يحصل هذا، جنده يقلب احلروف في كلماته أو 
يختصر بعًضا منها، ألّنه ال يقوى على لفظها، 
ا، ونستلطف  ًب فتأتي الكلمة مشوّهًة تشويًها محّب
الكلمات.  كّل  لفظ  في  يلّحن  اّلذي  الطفل  هذا 
ولكن بعد أن تقوى بنيته، ويشتّد عوده، ويتملك 
القدرة على إدارة لسانه كما يشاء تتحّول األخطاء 
االستعمال  سوء  إلى  الّلفظ  مجرد  من  واألغالط 
اّلتي  اجلملة  في  املالئمة  الكلمات  عن  والبحث 

يريد أن يقولها.
وخذ من هذه ما تشاء وما يحلو لك لكي تفهم 
املتكّلم اّلذي لم يعد طفًال يخطئ بالّتحّبب، بل 
الّطفلة  تعد  ولم  بالكلمات.  جلهله  يخطئ  بالًغا 
احلروف،  املبعثرة  كلماتها  تداعبنا  اّلتي  احملبوبة 

واّلتي تضحكنا وتفرحنا عندما نسمعها، بل تظّن 
ا وحالوًة ولطافة.       ًب أّنها تزيد «نغاشة» وتزيد حتّب
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آبائنا  مع  الّشارع،  في  وليس  البيت  في  نقولها 
جيراننا  مع  وأحفادنا،  أوالدنا  مع  وأّمهاتنا، 
الكلمات  إّنها  واألقارب،  األصدقاء  مع  ومعارفنا، 
األجنبّية اّلتي ال نرغب بالّتحدث بدونها، أو أّننا 
أجمل  فوجدناها  ّية،  العرب معانيها  نستوعب  لم 
ّية لكي نبدو  باألجنبّية، أو أّننا ال نريدها بالعرب
واأللفاظ  الّشائعة  الكلمات  ومن  وأحلى.  أجمل 

العاّمة اّلتي نسمعها ونتفوّه بها:
أحضر  عشان  أمبارح  الّتلفزيون  أشوف  «بّدي 
ـ«مزچان»،  ال فتحت  شي  أّول  ـ«فوتبول».  ال لعبة 
الزّر،  على  وكبست  ـ«شالط»  ال أخذت  وبعدين 
كان  ـ«شوعير»  وال تاعتي،  ـ«كڤوتسا»  ال وشفت 
ـ«شوفيط»،  ال لكن  النسر.  مثل  عالّطابة  ينط 
ـ«شاَعر» الّلي فات! وكان  «بن زوَنا»، ما حسب ال
اللعيبة يعملوا كل «طاعوت» وال أختها، ويعمل 
ـ«ماچني هعڤير مسيرا»  حاله مش شايف. لكن ال
ـ«كڤوتسا»  لّلي حّدو وكانت «َحلشاه»، فأخذتها ال
الّثانية الّلي مبّني عليهم «حزَكيم» أكثر، وضربوها 

ـ«ريِشت» و«چول»». عال
شورت  «تي  البس  الّلي  الّشاب  شفتي  «ياي 
چرين»؟ يعني هذا عامل «بوتكس» لعضالتو أو 
بتمرن؟ مش مثل سوسو الّلي أجت لعّنا مبارح، 
«إتس  يعني  بالغلط،  فني  وعاملة  «روج»  وحاّطة 
«كوافير»  لعند  تروح  الواحدة  أنها  ميستيك» 
غير، ما بفهم عليها. قعدنا عالبلكون نتصّبب 
عالّشباب، وكّنا ندّخن نَفس أرجيلة، ونسمع أحلى 
ما  معسل  أو  أرجيلة  اني  ريت  بالعربي  «شير» 
ـ«آيپد»  بال موجودة  بي»  بقول، «مي  إيش  بعرف 

و«آي دونت رميمبر كول هميليم»!».
«شفت برنامج الّتلفزيون مبارح، كانت األواعي فيه 
كلها «أولد فاشن»، فساتني طويلة، وكمام طويلة، 
يعني «األوفناه» اليوم راجعة متل زمان. إيش بدها 
يعني  ـ«پارتي»،  عال أو  عالّسهرة  الواحدة  تلبس 
فريند»،  مع «ماي  وأطلع  أروح «پارتي»  بحب  أنا 
بس هو بحب يوخذ «شوت ليكير» باألّول وبعدين 
«شوب بيرة» وبعدين «كوسيت أوزو» حّتى تدور 
براسه ويستمخ بالقعدة. أنا بكفيني نَفس أرچيلة، 
وبحط شوية ويسكي في فنجان «تي»، وببني إني 
بشرب «تي» بس، وشو بدي أحكيك، خذي غمز 
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في  األخير  «حيفا»  عدد  في  نشرنا 
احلروف  استعمال  سوء  عن   (20/6/2016)
من  عنها  ينتج  وعّما  اَحملكّية،  بلغتنا  ّية  العرب
احلروف  تغيير  قضّية  أّن  والحظنا  وحلن.  لغط 
وتزييف الكلمات مسألة شائعة، وهي مّتبعة في 
ِفَلسطني ولبنان وسورية واألردن ومصر وسائر الّدول 
بالكلمات  الفصحى  نكتب  بتنا  حّتى  ّية.  العرب

احملكّية ال بأصلها الفصيح.
جمعّية  أعّدته  اّلذي  األخير  واالستطالع 
الّثمني،  جهدها  على  مشكورة  ّية  العرب الّثقافة 
في  الّصادر  عددها  في  «حيفا»  نشرته  واّلذي 
من   66.9% أّن  إلى  أشار   ،(13/6/2016)
مع  العبرّية  يدمجون  العرب  واملعّلمات  املعّلمني 
اجلمعّية  وّسعت  ولو  الّتدريس.  خالل  ّية  العرب
أو  مثًال  كالعائلة  املدرسة،  خارج  إلى  استطالعها 
على  فادًحا  خطرًا  يشّكل  األمر  لوجدنا  الّشارع، 
أخرى  بلغة  نستعني  أّننا  ووجدنا  ّية.  العرب الّلغة 
املفيدة  اجلملة  نتّمم  لكي  واإلنچليزّية  كالعبرّية 

اّلتي نتحّدث بها.
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اليوم،  نتحّدثها  اّلتي  ّية  العرب للغتنا  الّسامع  إّن 
وال يعيش بيننا، يخالنا من كوكب آخر، أو يقف 
ما  يفهم  وال  نقول  ما  يفقه  فال  َمشدوًها،  أمامنا 
نقصد. فهل آباؤنا وأجدادنا العرب أهملوا بحّقنا 
اجلملة  تفي  لكي  املطلوبة  الكلمات  ابتكار  في 
تقاعس  وهل  والّصريح؟  الّصحيح  واملعنى  حّقها 
الّلغوّيون األوائل والّسابقون عن تفسير الكلمات 

اّلتي ننطق بها؟ 
مّر  على  العربّي  األدب  على  نظرة  ألقينا  إذا 
أّن  جند  الذهبّية،  فتراته  في  وخاّصًة  العصور، 
ويستطيع  اجلميع  يفهمها  بلغة  حتّدثوا  العرب 
ا  كّل فرد أن يستخدمها بالّشكل اّلذي يراه مناسًب
له، إن كان شعرًا أم نثرًا. وكّلنا يعرف مقولة أبي 
متّام الّشاعر املعروف، عندما سألوه: ملاذا ال تكتب 
ما ال يفهم، فأجاب: ملاذا ال تفهمون ما يكتب؟ 
فليس القصد من وراء ذلك الّتعجيز واإلعجاز في 

الّلغة، بل ما تيّسر منها.
من ناحية أخرى لو حّل أحد األدباء العرب كاجلاحظ 
وسمعنا  بيننا  مثًال،  كاملتنّبي  الّشعراء  أو  مثال، 
بها  وحتّدث  كتبها  اّلتي  ّية  العرب الّلغة  نتحّدث 
نحن  أّننا  عرفوا  وال  فهمونا  ملا  وأجدانا  آباؤنا 
نحن  وأحفادنا  ألوالدنا  نقول  فماذا  فعًال.  أبناؤهم 

العمر». من  سهرة  ياي  وفرفشة..  وضحك  ولعب 
معدتي؟  وأصّغر  «نيتواح»  أعمل  الزم  «يعني 
قبل  شفت  بس  شوي،  «شميناه»  أنا  مهم  مش 
ـ«شمينوت»، إيش الزم  شهر برنامج ملكة جمال ال
خلصت  أف  هتحايفوت؟  بعطوني  يعني  أعمل؟ 
بطارية «األكس فايف» معي، في عندك «مطعني»؟ 
طيب، وبعد ما أطلع َع «سنيف كوپات حوليم» 
وهي  ـ«پكيداه»،  ال مع  «يشيڤاه»  أعمل  الزم 
ـ«هيتحايڤوت».  بتفوت عالدكتور وهو بعطيني ال
منني بقدر اشتري «كارتيس للمطرونيت»؟ من حد 

ـ«رمزور» أو َع «املدراخاه؟»»! ال
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أكثر؛  اإلسهاب  أريد  وال  فيض،  من  غيض  هذا 
وأعتقد أّن هذه األمثلة ما هي إّال عّينات قليلة 
ا.  ـً يومّي ونحياه  نعيشه  اّلذي  الواقع  من  جًدا 
املعّلمني  وجمهور  الّلغوّيني  للباحثني  ونصيحتي 
وجود  إلى  واجلميع  الّطّالب  يرشدوا  أن  واملعّلمات 
قواميس ومعاجم لغوّية عديدة، وكّلها تفي بغرض 
ّية في  وأغراض الّلغة املتنوّعة، فمجامع الّلغة العرب
ّية عاّمة، وفي مصر خاّصة، أصدرت  البالد العرب
أبحاثها الّلغوية حول الكلمات األعجمّية ومعانيها 
ّية؛ كما أصدرت املعاجم االختصاصّية اّلتي  بالعرب
ا ترجمات ومعاني الكلمات  ـً تفسر تفسيرًا علمّي
ومعجم  املوسيقى  كمعجم  األجنبّية،  العلمّية 
الزّراعة ومعجم االقتصاد ومعجم الهندسة ومعجم 

الرياضّيات ومعجم الرياضة، وغيرها. 
لغتنا،  على  معاجمنا،  على  نّطلع  بأن  بأس  فال 
على حقيقة أحاديثنا وصّحة أقوالنا. لغتنا غنّية 
طه  وصفها  كما  وهي  املعاني.  وثرّية  املفردات، 

حسني، قائًال: لغتنا العربية يسر ال عسر. 
وقال فيها الّشاعر حافظ إبراهيم: 
أنا البحر في أحشائه الّدر كامن

         فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي
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اإلبداعّية  بالّلحظة  االرتقاء  بالغة  امتالكها  عن 
وعصور،  أزمنة  فيها  تتفاعل  سردّية  حالة  إلى 
ومختلف األساليب والّنصوص والّطرائف املتنوّعة 

في الّتعبير.
وهنا قاطعتني مضيفتي لتذّكرني بأّن «الرّسالة» 
القارح»..  «ابن  رسالة  على  جواب  هي  أساًسا 
ولكّنها - وهذا ما شّددت عليه - جتاوزت املرَسل 
ساعد  ِممّا  كثيرة،  عوالم  على  وانفتحت  إليه، 

املعرّي أن يصنع بها حكايته عن العالم اآلخر.
وبعد توّقف عن الكالم دام ُهَنيهات، عدُت إلى 
«الرسالة» اّلتي كانت على الّطاولة، أمسكت بها 
وقّلبت صفحاتها متوّقًفا عند عدد من الّنصوص.

إلى  أضيف  كي  منها  البعض  بقراءة  وقمُت 
باقة  تتضّمن  واّلتي  «الرّسالة»،  بأّن  محاورتي 
يؤّكد  ا  ـً نثرّي شكًال  تظّل  الّشعرّية،  األبيات  من 
الّتراسل اّلذي كان سائًدا في عصر املعرّي، واّلذي 
البراعة  إظهار  إلى  ورائه  من  مؤّلفوه  يهدف  كان 
من  كثير  به  تباهى  ما  وهذا  للمرِسل،  الّلغوّية 

الّلغوّيني والفقهاء فيما بينهم.
كما عّبرت عن قوّة حضور اآلخر في وعي اّلذات، 

راسل سفر نحو اآلخر... فالَتّ
هذا صحيح يا ضيفتي، فقارئ «الرّسالة» يعرف 
خطابة  في  واملتنوِّع  املتعّدد  باآلخر  ممتلئة  أّنها 

وفكرة وطريقة تعبيره.
ثم قّلبت صفحات «الرسالة» حّتى وصلت إلى 
َر  َت األسماء)،  تقرأ  (وهي  انظر  قائلًة:  فهرسها 
اّلذين  الّشعراء  من  مجموعة  يستدعي  املعرّي 
من  بدًءا  زمًنا،  متفاوتة  عصور  إلى  ينتمون 
لغوّيني  يستدعي  أّنه  كما  اجلاهلّي؛  العصر 
ّية،  اجلدل وآرائهم  الّلغوّية  بأطروحاتهم  يحضرون 
هذا باإلضافة إلى الفالسفة اّلذين يقيمون فيها 

من خالل تصوّراتهم.
يدخلهم املعرّي إلى عالم اجلّنة والّنار ويدفع بهم 
في  تتحّدد  اّلتي  جديدة،  بوظائف  القيام  إلى 
القارح  وبابن  جهة،  من  بينهم  فيما  عالقتهم 
من جهة ثانيًة، فتنشأ عن هذه العالقات حوارّية 
داخلّية بني نصوص ولغات وبني كالم املتكّلمني.

هنا توّقفت مضيفتي قليالً، لتقول: من املهّم أن 
نبرز أّن الّشعراء والفقهاء والّلغوّيني اّلذين كانوا 
إبداعّية  بطريقة  والقول  الّتعبير  جرأة  ميتلكون 
خّالقة، هم اّلذين استحّقوا «البعث» في العالم 
اآلخر.. وهذا ما استغربه ابن القارح، خاّصة عندما 
قول  بسبب  «الغفران»  نال  شاعرًا  يلتقي  كان 

حكيم أو بالغة في الّتعبير.
عن  «الّسكوت  لنا  تتيح  محّطة  ندرك  وكي 
هذا  طوافنا  بعد  مضيفتي  من  طلبت  الكالم» 
«ُبراق»  ظهر  على  كان  ولو  اخللود  إلى  للعبور 
افتراضّي، أن تختتم احلوار باالّتفاق بأّن «رسالة 
وشعرّية  نثرّية  نصوص  من  تتشّكل  الغفران» 
الّشعر  أّن  والواضح  وأسطورّية.  وفقهّية  ولغوّية 
وهي  بامتياز..  ا  حكائًب أسلوًبا  أصبح  فيها 
وفلسفّية؛  وإنسانّية  نفسّية  حاالت  ُتَشّخص 

كما أّنها تصوّر مشاهد في عالم اجلّنة والّنار..
كما ُتثبت أّن املشكل ليس في «الّتراث»، إّمنا 
الّتواصل  شكل  وفي  إليه،  املجيء  طريقة  في 
الّذاكرة  ومحاورة  اجلاهزة  الّصور  لتفكيك  معه 
في  خاّصًة  نظامها..  ترتيب  وإعادة  اجلماعّية، 

الزّمن اّلذي تهرب فيه الّلحظة من العقل!

WLF w�U ∫œ«b�≈

بدًءا  الّتقاليد؛  مع  الصّحّي  اإلفطار  يتماشى 
بحّبتي متر، ثّم كوب من املاء َأو الّلنب، ثّم بدء 
اإلفطار مع طبق ساخن من احلساء (الّشوربة)، 
الّسلطة، ثّم الوجبة الرئيسّية. وبالّطبع يبقى 
االعتدال في تناول الّطعام هو العامل الرئيسّي 

لضمان الّصحة اجلّيدة!
- إّن بدء اإلفطار بطبق من الّشوربة يلّني املعدة 
يعوّض  الّصوم،  من  طويل  يوم  بعد  ويدّفئها 
اجلهاز  ويحّضر  اجلسم  خسرها  اّلتي  الّسوائل 

الهضمّي الستيعاب كامل الوجبة.
- الّطبق الرئيسي املتوازن على اإلفطار يجب 
أن يحوي على نوع من الّنشوّيات، مثل: األرز، 
املعكرونة، البطاطا، أو البرغل، ونوع من اللحوم 
الّسمك،  أو  الّدجاج،  األحمر،  الّلحم  مثل: 
باإلضافة إلى اخلضار املطبوخة. اجلدير بالذكر، 
الرئيسي  املفتاح  هو  معتدلة  كمّية  تناول  إّن 

للّصّحة اجلّيدة.
- ال تنسوا أن تشربوا كمّية وافرة من املاء خالل 
شهر رمضان، أي على األقل 8 أكواب من املاء 
ا. إشربوا كمّيات قليلة منها في فترات  ـً يومّي
متقطعة من أجل تفادي أي انزعاج أو نفخة.

رمضان،  شهر  خالل  العطش  على  للتغّلب   -
املاء،  من  كافية  كمّية  شرب  على  اِحرصوا 
كبيرة  نسبًة  حتوي  التي  األغذية  تناول  جتّنبوا 
من امللح والبهارات والّتوابل، وتناولوا املزيد من 

اخلضار والفاكهة الّطازجة واملنعشة.
أثناء  احلركة  قّلة  إلى  الّناس  بعض  مييل   -
احلرارّية  الّسعرات  من  للتخّلص  رمضان.  شهر 
ُينصح  الّنشاط،  على  وللمحافظة  اإلضافّية، 
تناول  بعد  ا،  ـً يومّي املشي  رياضة  مبمارسة 
اإلفطار بساعتني كي يتّم هضم بعض الّطعام.

- يتناول بعض الّناس كمّية أكبر من الّطعام 
زيادة  إلى  يؤّدي  ما  رمضان،  شهر  فترة  طوال 
الوزن. إّن تناول وجبة الّسحور مع احلفاظ على 
واحللويات  املقبالت  وتناول  الّصحّي،  اإلفطار 
واخلضار،  الفواكه  من  املزيد  واختيار  باعتدال، 
باحلركة  والقيام  اُحملّالة،  املشروبات  وتفادي 
في  سيساعد  يوم،  كل  املعتدلة  الرياضّية 

احملافظة على الوزن الّصحّي.
شهر  في  كثيرة  فوائد  له  الّسحور  وجبة   -
وينّشطهم  الّصائمني  يقوّي  فالّسحور  رمضان. 
الّتغذية  خبراء  الطويل.  الّصوم  يوم  خالل 
ينصحون بأن تكون هذه الوجبة غنّية بالنشوّيات 
قليلة االمتصاص، كخبز القمح الكامل، األرز 
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في  تساهم  فهذه  الكاملة،  الفطور  رقائق  أو 
الّدم. في  الّسّكر  مستوى  على  احملافظة 

واملعادن  الڤيتامينات  على  للحصول   -
رمضان،  شهر  خالل  اجلّيدة  للّصّحة  األساسّية 
الّطازجة،  واخلضار  الفواكه  من  الكثير  تناولوا 
من  أطباًقا  اإلفطارات  تتضّمن  أن  واحرصوا 

الّشوربة الغنّية باخلضار!
بالّصداع  إصابة  يعانون  اّلذين  لألشخاص   -
الّسكر  معّدالت  نقص  عن  الّناجت  والّدوران 
ببدء  ننصحهم  الصوم،  فترة  خالل  لديهم 
الّتمر،  من  ثالث  إلى  حّبتني  بتناول  اإلفطار 

وذلك لتعديل مستوى الّسّكر في الّدم.
بتروٍّ  الّسلطة  وتناول  الّشوربة  احتساء  إّن   -
بالّشبع،  الشعور  على  يساعد  اإلفطار  خالل 
الوجبة  من  كبيرة  كمّيات  تناول  ويجّنب 

األساسّية واحللويات.
شهر  في  احللويات  مقاومة  الّصعب  من   -
من  الكثير  استْهالك  فلتجّنب  رمضان؛ 
العائلة  مع  ومتّتعوا  تلّذذوا  احلرارّية،  الّسعرات 
واألصدقاء بأذكى األطايب، ولكن يجدر االنتباه 

إلى حجم احلصص واالعتدال بالكمّيات.
واملكّسرات  املجّففة  الفواكه  الّتمر،  يشّكل   -
شهر  خالل  الّصحّي  الغذائّي  الّنظام  من  جزًءا 
بالعناصر  اجلسم  تزوّد  املأكوالت  هذه  رمضان. 
ّية الصّحية، وهي أيًضا غنّية بالّطاقة،  الغذائ
احليوّية  على  احملافظة  في  تساعد  وبالّتالي 

طوال هذا شهر رمضان الكرمي.

 W|cG��«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®
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ُيعّبد  اّلذي  الّدائم،  الّسفر  من  حالة  الكتابة 
أمامك الّطريق لتلتقي بالعديد من العاملني في 

مصنع الكلمة.
هذا ما حدث حني سافرت ذات حلم ثقافّي تلبيًة 
لدعوة وصلتني من الباحثة الدكتورة زهور كرّام، 
فيها  ونشارك  الّنعمان،  معرّة  مًعا  لنستحضر 
هذا  كتابات  حول  ُيقام  اّلذي  املعرّي  ُملتقى  في 

الّشاعر الفيلسوف، وفيلسوف الّشعراء.
في  توًّا  وانطلقنا  مضيفتي  وأتيُت  وصلتها 
رحلة  وجعلناها  املدينة،  جغرافيا  داخل  رحلتنا 
أَنّها  رغم   - لكونها  الغفران»،  «رسالة  ُتشبه 
افتراضّية - بحًثا في ذاكرة املعرّي، وسفرًا في 

نصوص رسالته.
ففعلنا،  أعيننا  ُنغمض  أن  دليلنا  مّنا  طلب 
أزّقة  في  ميشي  احملبسني»  «رهني  نرى  بنا  فإذا 
وبالفقهاء  ويجادلهم،  بالّشعراء  يلتقي  املعرّة.. 
ويحاورهم.. استمرينا فرأيناه في كّل مكان، في 

تضاريس مسقط رأسه.
على  تطفو  الّتعب  إشارات  بدأت  أن  وبعد 
فيه،  نستريح  مقهى  نختار  أن  قرّرنا  جسدينا، 
للّتراث؛  احملاذي  الذاكرة  مقهى  مباشرًة  فاخترنا 
اإلقامة  جنيُد  ودائًما  نحن  هو  الّتراث  أليس 

فيه؟! ملا لعالقة ذواتنا القارئة بذاكرتها؟!
حول  حديثننا  اْنصّب  مقّدمات  أو  حيرة  وبدون 
اّلتي  الغفران»؛  «رسالة  اخلالد،  املعرّي  إبداع 
الّسرود  أهّم  من   - كغيرنا  طبًعا   - نعتبرها 
ّية. حيث نؤّسس لعنصرين هاّمني:  الّذاتّية العرب
وتنوّعه، (2)  بتعّدده  اآلخر  على  االنفتاح   (1)

ولنّص إبداعّي يحاور الّذاكرة.
استهّلت مضيفتي حدسها بالّتأكيد أّن «الرّسالة» 
الوعي  حالة   – ا  ـً رمزّي  – ُميّثل  إبداعّي  عمل 
الّسائدة وقتئذ، وهي ُتْنتج لذلك معرفة مبنظومة 
القيم اّلتي كانت مهيمنة على مستوى الّسلوك 
الّذهنّية. الّتمثيالت  ومستوى  االجتماعّي، 

أهم  من  تعتبر  بأّنها  وأضفت  هنا  فسارعت 
بنائّي  نظام  عن  تعّبر  اّلتي  ّية  العرب الّنصوص 
لدى  الوعي  حالة  ُتشّخص  كما  مرّكب..  سردّي 

عبير والكتابة.. املبدع بتراثه العربّي وأسئلة الَتّ
لغته؛  كالمه؛  املجتمع:  تسريد  عملّية  وتشّكل 
ناهيك  هذا  للعالم..  وإدراكاته  رؤاه؛  ثقافته؛ 
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رقابة، األبحاث وصيانة اآلثار) �Í—U� qOL (مدير قسم ال Æœ

حّتى ارتفاع بلغ أقصاه متر واحد. وقد تضرّرت 
 .1980 عام  وضع  اّلذي  املياه  خط  من  اجلدران 
ووفًقا ألدوات الفخار اّلتي ُعثر عليها في أرضّية 
املبنى، ال سّيما الّسراج الذي عثر عليه كامًال، 
الهيالنّية  الفترة  إلى  املبنى  تاريخ  حتّدد  فقد 
األكبر  اجلزء  وتضرّر  هذا  ق.م).  الرابع  (القرن 
من املبنى األثري خالل أعمال الّتطوير احلديثة!

في  العثور  ّمت  الّصغيرة،  املكتشفات  بني  من 
لتزيني  استعمل  (بروش)  دّبوس  على  املبنى 
ّية للمبنى فلم يتّم  املالبس. أّما من اجلهة الغرب
العثور على مكتشفات معمارّية، ما يشير إلى 

أّن هذا احلائط كان احلّد الغربّي للقرية آنذاك.
فيها  الّتنقيب  ّمت  اّلتي  األخرى  املناطق  في  أّما 
فلم يتّم العثور على بقايا مباٍن، إّمنا على بعض 
عصور  إلى  تاريخها  يعود  اّلتي  الفخار  أدوات 
عّدة منها: العصر الّنحاسّي (7000 عام قبل 
احلديدّي  العصر  الكنعانّية،  الفترة  أّيامنا)، 
والهيالنّية  الفارسّية  والفترات  ق.م)   1100)

(القرن السادس – الرابع ق.م).

قامت سلطة اآلثار بإجراء حفرّيات أثرّية في قرية 
معلول، إثر أضرار للموقع تسّببت جرّاء مّد خّط 
للمياه  الّشركة  موّلت  وقد   .2004 عام  للمياه 
أدارتها  اّلتي  احلفرّيات  تكاليف  «مكوروت» 

سلطة اآلثار.

l�u*«

تتواجد القرية في مرج ابن عامر بني مفترق نهالل 
املجيدل  بلدة  من  الغربّي  اجلزء  في  والّناصرة، 
(املعروفة اليوم باسم «مچدال هِعمق» – מגדל 
העמק)، وهي تبعد 6 كم عن الّناصرة. تتواجد 
على منحدر واٍد عميق، ميكننا اليوم أن نشاهد 
كما  فيه.  البارزة  القدمية  الكهوف  آثار  بوضوح 
ميكننا مشاهدة مبنى الكنيستني واجلامع الّتابعني 
 .1948 عام  حّتى  باملوقع  كانت  اّلتي  للقرية 
عام  املنطقة  في  األول  األثرّي  املسح  إجراء  ّمت 
1973، تلته حفرّيات أثرّية بإدارة سلطة اآلثار، 
املسح  نتائج  وأشارت  ذاته.  بالعام  جرت  واّلتي 
املوقع  في  االستيطان  بداية  أّن  إلى  والّتنقيبات 
والوسطى  األولى  الكنعانّية  الفترة  خالل  متّت 
العصر  إلى  إستمرارًا  ق.م)   2000 –  3300)
الفترات  إلى  منها  ق.م)  عام   1200) احلديدّي 
الفارسّية، اليونانّية، الرومانّية والبيزنطّية. وال 
تزال حّتى أّيامنا، تظهر بشكل واضح على سطح 
األرض، الكثير من الفّخار وحجارة البناء األثرّية 

الّتابعة لتلك احلقبات.

 U Ò¹dH(«

الّشرقي  اجلزء  في   2004 عام  احلفرّيات  أجريت 
من املوقع، حيث كانت بارزة اآلثار اّلتي تضرّرت 
جرّاء أعمال مّد خطوط للمياه. حينها ّمت التأّكد 
خطوط  مّد  (مثل  سابقة  تطوير  أعمال  بأّن 
للكهرباء واملياه عام 1980)، أّدت إلى اإلضرار 
باآلثار املتواجدة باملوقع، حيث إّنها أزالت بشكل 

نهائّي جزًءا كبيرًا منه.
القسم األول من احلفرّيات شمل جدران مبنى حفظت 

الصور املرفقة:
اّلتي  باني  امل جدران 

مت الكشف عنها.
بروش)  (ال الدّبوس 
معدن  من  املصنوع 

برونز.   ال
من  الفخار  أدوات 

ة.  ّي الفترة الهيالن
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 VÝUM�  qLŽ  ÊUJ�  dO�uðË qLF�«  ‚uÝ  w� ¡U�M�«  rŽœ  UMLN¹  UL�

 ¡U�M�« jÝË W�UD³�« W³�½ s� qOKI²K�

° ÎUF� T&H Ë SÆWear 

 ÍdBŠ qJAÐË ©2006 WMÝ s�®  «uMÝ 8 q³� qLF�« W�öŽ  √bÐ

 5�ËR�� ‰ULA�« ÊUJÝ s� WK�UŽ 90  rNMOÐ Î̈ö�UŽ 167  WDO�*« w�

 qŠ«d� ≠4Ë q�UŽ 27  5Ð d9 tFD� q� –« ¨ SÆWear ¡U¹“√ ÃU²½≈ sŽ

Æ WFD� q� …œuł sLC½ v²Š h×�

 …eO2 ¡U¹“« Z²M¹ qLF�« ÊUIð≈Ë ‘ULI�« …œuł 

  «–Ë W¹dBŽ  ¨W×¹d�  ¡U¹“QÐ  rJ�H½√  «uK�œË  SÆWear  pOðuÐ  «Ë—Ë“

Æ WO�UŽ …œuł

http∫ØØwwwÆs≠wearÆcoÆil ∫ «uKšœ« WO�U{≈ qO�UH²�

©ÆŸÆŸ®

 …dL²�� ¢‰öN�«¢ s� …ËöŠ U¹ WIÐU��

 ‰öN�«  U−²M� s� WKÝ «u×Ðdð sJ2Ë WIÐU�*« w� «u�—Uý

 W³ÝUM0  p�–Ë  ¨Ÿu³Ýô«  «c¼  ÁœôË√Ë  W×Iý  Ê«uD½√  W�dý  XIKÞ√

 ·dF¹ YOŠ d̈²� 2.9 WF�Ð ôu½UJ�« W�U{SÐ …—– X¹“ ¨ÊUC�— dNý

 ¨r�UF�« ¡Uł—√ W�U� w� UNÐ `BM¹ w²�«Ë …dO¦J�« ôu½UJ�«  UM�Š sŽ

Æ…d¦JÐ W�b�²�*«Ë

 ¨WLFÞ√ …bŽ w� wÝUÝ√ dBMF� ôu½UJ�«  …—cÐ Â«b�²Ý« r²¹ YOŠ

 …dOš_«   «uM��«  w�   bNýË  ¨W�Uš   PAM�  w�  UN²ŽUM�  r²¹Ë

 UNH�u�  5�b�²�*«  s�  «b¹bý  ôU³�≈Ë  VKD�UÐ  Uþu×K�  UŽUHð—«

ÆWO×B�« …—c³�UÐ

 vKŽ  Íu²%  w²�«Ë  ôu½UJ�«  W�U{SÐ  …—c�«  X¹“  Ê√  W�dF*«  rN*«  s�

 ÎUC¹√ Íu²%Ë ¨©• 7  s� q�√® WF³A*« Êu¼b�« s� WCH�M� W³�½

 ∫‚«uÝ_« w� b¹bł

 ôu½UJ�« W�U{SÐ ¢ÁœôË√Ë W×Iý Ê«uD½√¢ …—c�« X¹“

 Êu¼b�« s� WO�UŽ W³�½ vKŽ

 Íu²%Ë ¨W¹œUŠ_« WF³A*« dOž

 …bOH*« WOM¼b�« ¨3 UGO�Ë√ vKŽ

 ÎW�Uš ÎUO×� …bOH� UNKF−¹ U2

  s�  b¹bF�«  q³�  s�  p�cÐ  ·d²F�Ë   ¨WOzUŽu�«  WO³KI�«  WOŠUM�«  s�

 …—c�«  X¹“  wDŽ√  bI�  p�–  ¡u{  vKŽË  ¨WOMN*«  W×B�«   ULEM�

 vKŽ  ¡«Ëb�«Ë  W¹cžú�  r�UF�«  w�  5K¼R*«  q³�  s�  ôu½UJ�«  W�U{SÐ

 „öN²Ýô«®  WF³A*«  Êu¼b�«  œułË  ÂbF�  WKzUI�«  W¹dEM�«  ”UÝ√

        tKF−¹ X¹e�« Èu²×� w� ©5¹«dA�«Ë VKI�« ÷«d�√ V³�¹ b� Íc�«

Æw×� ¡«cž

©ÆŸÆŸ®
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

°WÐUD�« «uJ��« ÆÆø‰U¹b½u*« «u³×²Ð

 …d� lO³Ð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý  √bÐ ¨‰U¹b½u*«  ôUH²Š« W³ÝUM0

 ¡«dý bMŽ jI� ÆÃÆ‘ 49 ?Ð “b�U½Ëb�U� ŸËd� w� ÂbI�« …d� ŸU³ð   ÆÂb�

ÆW³łË ÊËbÐ ÆÃÆ‘ 59 ?ÐË ¨W³łË

   ∫l�u*« vKŽ “b�U½Ëb�U� —U³š√ «uFÐUð

http∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar

‰U¹b½u*UÐ ’Uš

W³FK� oO³Dð   °McDonaldßs GOL
  …b¹bł f³OAð …u³Ž “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ« ¨2014 ‰U¹b½u�  ôUH²Š« W³ÝUM0

 °McDonaldßs GOL W³F� l� r�UF�« ‰uŠ s� 5LLB* b¹błË q¼c� rOLBð 12 ≠»

 12 Æ‰U¹b½u*« W³ÝUM0 f³OA²�«  «u³F� …b¹bł rO�UBð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XIKÞ«

 Ác¼  Æq¹“«d³�«Ë ‰U¹b½u*« ÕË— sŽ d³Fð …b¹bł  «u³Ž rOLB²Ð «u�U� r�UF�« ‰uŠ s� rLB�

  «u³Ž rOLBð dOOG²Ð W�dA�« UNO� ÂuIð w²�«Ë “b�U½Ëb�U� a¹—Uð w� v�Ëô« bFð …uD)«

    ÆdH�ô«Ë dLŠ_« 5½uK�UÐ ÓUO*UŽ …dONA�« f³OA²�«

 ∫“b�U½Ëb�U0  ’UšË  b¹bł  oO³Dð  qOL×²�  WO½UJ�≈  …b¹b'«   «u³F�«  qLAð

 Ë«   golÆmcdÆcom ∫l�u� o¹dÞ sŽ oO³D²�« qOL% sJ1  °MCDONALDS GOL
Google Play Ë« App Store ∫WDÝ«uÐ

ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò

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

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

ÆåuOJÐ—UÐòË å‰U¹Ë—ò WBKBÐ ¨…œu'«

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

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

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

DRAGON 2 »UF�√    °“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

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

How to Train Your Dragon 2Êuð—UJ�«

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

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

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

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

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

°qO� wÐU¼ œôË_«

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

 ¢http∫ØØwwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar WOÐdF�« WGK�UÐ

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

°“b�U½Ëb�U� w� nO� WKLŠ

°Êü« v²Š ‰Ë_« Ÿu³Ý_UÐ s¹ezU� 3
ÆU�d¹ s� nÝu¹ uÐ√ X�dO�Ë …u�MK� s� —uÞU½ bL×� ¨bNA*« s� `�U� bOF�� „Ëd³�

 …—«œù  ’Uš  dJý  W�UÝ—  XKÝ—√  b�Ë  ¨UÐË—Ë«  v�«  WKŠdÐ  “uH�UÐ  Î «bł  ÊËbOFÝ  s×½ò

 wzUNM�  WKŠdÐ  UC¹√  “uH½  U½U�Ž  WKL(UÐ  „d²A½  UM�“  U�  «c¼  s�  ržd�UÐË  “̈b�U½Ëb�U�

©nÝu¹ uÐ√ X�dO� b�«Ë® å‰U¹b½u*«

 ‰U¹b½u*«  wzUNM�  ¨Ÿu³Ý_  WOłË“  VIP  Â“—  10  ∫«Ë“uHð  ÊUL�  u²½«  sJ2  ø«uM²�²Ð  uý

UÐË—Ë« w� s�U�√ …bF� ¨WOłË“ W�“— 500 ÔUC¹«Ë

 °V×��« «uKšœ«Ë ‚u� U�Ë¨ ÆÃÆ‘ ≠19.90» «Ëd²ý« ø„d²A½ nO�

 rFD�  «Ë—Ë“  Ë√  wwwÆmcdonaldsÆcoÆil  “b�U½Ëb�U�  l�u�  «uKšœ«  WO�U{≈  qO�UH²�

rJO�« V¹dI�« “b�U½Ëb�U�

°lOL−K� ÕU−M�UÐË s¹ezUHK� „Ëd³�

ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš

 Íd−¹ Íc�«Ë ¨ÍuMÝ bOKI²�  UCOH�²�«  WKLŠ œö³�«  w� UOJ¹«  WJ³ý q�«uð

 lK��«  ·ôPÐ l²L²�«  UNMzUÐ“ vKŽ ÷dFðË ¨¡U²A�«Ë nOB�«  w� U¹uMÝ 5ðd�

 …dO³J�«  UCOH�²�« WKLŠ Æ UFO³*« …d²� ‰öš 50%  v²Š qBð  UCOH�²Ð

 ÆWFKÝ 2600 s� d¦�« W�—UA*« lK��« œbŽ mK³OÝ YOŠ 20.7≠26.6 5Ð ÂUI²Ý

  U¹d�  w�  UOJ¹«  Ÿd�  ÕU²²�«  l�¢∫œö³�«  w�  UOJ¹«  ÂUŽ  d¹b�  f²MKÐu�  w�uý

 ÊUJÝ W�UJ� `¹d*«Ë V¹dI�« œd�« …d� ‰Ë_ nOB�«  UFO³� w³Kð Ê« U½bF�¹ Uð¬

 w� œU¹œ“ô«  u¼ WO{U*«  WM��«  l� W½—UI�  2014  nO�  UFO³� e ÒO9 Æ‰ULA�«

Æ¢ UFO³*« w� W�—UA*« lK��« WOL�

  UCOH�ð  w�  ¢∫œö³�«  w�  UOJ¹«  w�   UFO³*«  d¹b�  VzU½  ¨XAý  —UÐ  w�¬

 ¨  U¹bO*«  jzUÝË  ÀUŁ«  ¨ U³MJ�«  W¾�  s�  lKÝ  vKŽ  b¹bA²�«  r²OÝ  ¨WM��«  Ác¼

 qJAÐË WM��« Ác¼ “d³ð YOŠ Æ WM¹e�«  «Ëœ√Ë XO³�«  «Ëœ«  UýdH�« ¨ U�UL(«

 WI¹b×K� ÀUŁô« lKÝ  «dAŽ ÷dŽ UN�öš s� r²OÝË  WI¹b(« ÀUŁ« W¾� ’Uš

¢Æ49% v�« qB¹ iOH�ð ‰bF0  U�dA�«Ë

∫WKL(« sL{ lK�� Ã–U/

 q³�  dF��«  ÆZOÐ  TYGELJO  bO−Mð  ÆbŽUI�  WŁö¦Ð  W³M�  ≠   EKTORP
Æq�Uý 1695 iOH�²�« bFÐ dF��« q�Uý 2250 iOH�²�«

 dF��« ÆrÝ 140x200 ∫ ÂU−Š« ÆiOÐô« ◊uK³�« VAš ÆwłË“ d¹dÝ MALM
 DOMBAS  Æq�Uý  745  iOH�²�«  bFÐ  dF��«  q�Uý  1150  iOH�²�«  q³�

 q³�  dF��«  Æ  rÝ  181  ŸUHð—«¨51  pLÝ  ¨140  ÷dŽ  ∫ÂU−Š«  ÆiOÐ«  ÆW½«eš

 qÐU� wÝd� JULES Æq�Uý 450 iOH�²�« bFÐ dF��« q�Uý 959 iOH�²�«

 q³�  dF��«  ÆwC� ØÍd¼“ ¨wC� ØdLŠ«  ÆpO²ÝöÐ Ø b¹bŠ ÆœôËú� …—«b²Ýö�

 IKEA PS VAGO Æq�Uý175 iOH�²�« bFÐ dF��« q�Uý 245 iOH�²�«

 iOH�²�«  q³�  dF��«  Æ‚—“«ØœuÝ«ØdH�«ØdLŠ«  ÆpO²ÝöÐ  ÆWŠ«d²Ý«  wÝd�

 dO½—u� ÆV²� W½«eš ≠  BILLY  Æq�Uý  95  iOH�²�« bFÐ dF��« q�Uý 195
 q³� dF��« ÆrÝ 202 ŸUHð—« ¨28 pLÝ ¨80 ÷dŽ ÆiOÐ« ØwMÐ Êu� œuÝ« ØUMHO�

 ≠  JOKKMOKK  Æq�Uý 195  iOH�²�«  bFÐ dF��«  q�Uý 350  iOH�²�«

 ¨118 ‰uÞ ¨74 ÷dŽ ∫ÂU−Š« W�ËUÞ ÆoO²Ž dNE0 VAš ÆwÝ«d� 4 l� W�ËUÞ

 q³� dF��« ÆrÝ 90 ŸUHð—« ¨47 pLÝ ¨41 ÷dŽ wÝdJ�« ÂU−Š« Æ rÝ 74  ŸUHð—«

ÆrIDK� q�Uý 545 iOH�²�« bFÐ dF��« q�Uý 645 iOH�²�«

 nOB�«  UCOH�ð sŽ sKFð œö³�« w� UOJ¹« WJ³ý

 lK��« ·ô¬ vKŽ iOH�ð 50% v²Š W¹bOKI²�«

 b¹dð ”bOÝd� XLE½ ¨œb'« szUÐe�« s� b¹e� v�≈ o¹dD�« w�

 dH� w� q�F�« uÐ√ Ã«d� l� ÊËUF²�UÐ qOÐu*u� WŽuL−� s� Ê≈

  «—UO�K�  tŽu½  s�  ‰Ë_«  u¼   UFO³�  Âu¹  ¨¡UŁö¦�«  ¨nOÝU¹

ÆWIDM*« s� lÝ«Ë —uNLł W�—UA0 p�–Ë WO½UŁ b¹ – WL�H�«

 s�  «dAF�« ÷dŽ t�öš - ÷dF� rOEMð sŽ Y¹b(« —Ëb¹

 ÆqOÐu*u� WŽuL−� s� Ê≈ ≠b¹dð ”bOÝd� s� WL�H�«  «—UO��«

 s�  W³¹dI�«  WŠU��«  w�  p�–Ë  WL��   «—UOÝ  ÷dF*«  qLýË

 ”bOÝd�  Uł«d� d³�√ bŠ√ ¨nOÝU¹ dH� w� q�F�« uÐ√ Ã«d�

 Ã«dJ�«  szUÐ“  s�   «dAFK�  …uŽœ  XNłËË  Æ‰ULA�«  WIDM�  w�

ÆÊUJ*« w�  «—UO��« WM¹UF� qł√ s� s¹dšüË

 Ê≈  b¹dð  ÂuO1dÐ   «—UOÝ  …bŠË  d¹b�  ¨ÊË√  ≠—UÐ  tOýu�  ‰U�Ë  

 qLFð Ê≈ ≠b¹dð ÂuO1dÐ  «—UOÝ …bŠË¢ ∫qOÐu*u� WŽuL−� s�

 UHJOð  ÕU²OÐ  w�  ‰Ë_«  s¹dO³�Ë  5Lz«œ  5{dF�  w�  ÂuO�«

 jÝu�«  u×½  UC¹√  oKDM½  „UM¼  s�Ë  ¨l³��«  d¾Ð  w�  w½U¦�«Ë

 ÂuI½ w²�«  ÷—UF*« sL{ ÆWOMOŽ  UÞUA½Ë ÷—UF0 wÐdF�«

 s�  …dO³�  WŽuL−�  ÷dFÐ  ÂuI½  wÐdF�«  jÝu�«  w�  U¼œ«bŽSÐ

 dH� w� ◊UAM�«  ·bN¹Ë ÆWO�UF�«  …œu'«  «– Ê≈  b¹dð  «—UOÝ

 fO� s¹c�« 5KL²;« szUÐe�« s� W×¹dý v�≈ ‰u�uK� nOÝU¹

 s×½  qB½  Ê√  U½—d�  «c�Ë  ë�d*«  WIDM�  v�≈  rN�u�Ë  dO�O�UÐ

 Æ¢œö³�« jÝË v²Š rN�u�Ë s� ôbÐ e�d�  UFO³� Âu¹ w� rNO�≈

  UÞUAM�«  s�  …dO³�  WŽuL−�  UM¹b�¢  ∫ÊË√  ≠—UÐ  ·U{√Ë

  UFO³�  nB½  Ê√  b�Rð  UMðUODF�Ë  ÆwÐdF�«  jÝu�«  w�

 jÝu�«  w�  w¼  qOz«dÝ≈  w�  qOÐu*u�  Ê≈  b¹dð  ”bOÝd�

 w�  «dL²��  «œU¹œ“«  „UM¼  Ê≈  Õu{uÐ  ‰uI�«  sJ1  ÆwÐdF�«

 jÝu�«  w�  UN�u�½  w²�«  WL�H�«   «—UO��«  œbŽË  Èu²��

 «bł  w�UŽ   U�bš  Èu²��  UM�  VKD²¹  Íc�«  d�_«  ¨wÐdF�«

 —uNLł  5ÐË   UFO³*«  wÐËbM�  5Ð  U�  …dýU³�  W�öŽË

 w�¢  ∫özU�  ÊË√  ≠—UÐ  vN½√Ë  Æ¢wÐdF�«  jÝu�«  w�  UMMzUÐ“

 YK¦*«  WIDM�  w�  dO³�  ÷dF�  rOEM²Ð  ÂuIMÝ  ÂœUI�«  dNA�«

Æ¢qOÐu*uJ�  WL��  WO½UŁ  b¹  ”bOÝd�   «—UOÝ  lOÐË  ÷dF�

 ∫‰UI�  nOÝU¹  dH�  w�  ”bOÝd�  Ã«d�  VŠU�  ¨q�F�«  uÐ√  U�√

 ·bN¹ ÆnOÝU¹ dH� w� tŽu½ s� ‰Ë_«  u¼ ‰Ë_«  ÷dF*«  «c¼¢

 W{ËdF*«   «—UO�K�  ”bOÝd�  szUÐ“  V¹dIð  v�≈  ÷dF*«  «c¼

 szUÐe�«  ‰u�Ë  s�  ôbÐ  YO×Ð  ÆqOÐu*u�  Ê≈  b¹dð  ÂuO1dÐ  w�

 Ê≈ b¹dð ”bOÝd� ÊS� œö³�« e�d� w� w�Ozd�« ÷dF*« v²Š

 w�  UFO³*« l�— ·bNÐ p�–Ë szUÐe�« v²Š WDI½ »d�√ v�≈ qBð

  Uł«d� d³�√ bŠ√ u¼ q�F�« uÐ√ Ã«d� Ê√ d�c¹ Æ¢wÐdF�« jÝu�«

 szUÐ“  s�  lÝ«Ë  ŸUDI�  tðU�bš  ÂbI¹Ë  qOK'«  w�  ”bOÝd�

   Æ‰ULA�« WIDM� w� œuNO�«Ë »dF�« ”bOÝd�
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