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H a i f a

البلدّي  املجلس  انتخب   ≠  åUHO�ò  q�«d*

احليفاوّي، في جلسته األخيرة يوم الّثالثاء الفائت، 
ا  نائًب أسعد،  سهيل  الدكتور  كتلة «اجلبهة»  رئيس 
شهر  في  تنتهي  دورة،  نصف  ملّدة  البلدّية  لرئيس 
أسعد  الدكتور  ـّى  وسيتول  .2016 العام  من  أّيار 
ملف األحياء، وهو ملف هام بالنسبة لألحياء العربية 

واملشتركة التي تعاني مشاكل عّدة.

Ò’U� q�«d*

أعلنت إحدى املدرّبات في ناٍد رياضّي في حيفا، 
في صفحتها على «الفيسبوك» قولها: «لن أدَع 
قطعت  لكّني  العيد،  جّو  لي  ُيفسد  عربّي  أّي 
على نفسي عهًدا – انتهيت من إعالة العرب». 
وأثارت هذه املقولة غضب أعضاء الّنادي العرب. 

وكتبت هذه املدربة أقوالها في أعقاب املظاهرات 
اّلتي جرت في حيفا، األسبوع املاضي، احتجاًجا 
أّن  املدرّبة  واّدعت  بيغن».  قانون «پراڤر -  على 
أحدهم اقتحم حسابها على «الفيسبوك» ونشر 

باسمها األقوال املنسوبة إليها. 
ا أّيها اليهود أفيقوا،  وجاء في املقولة أيًضا: «هّي
هي  وهذه  تنتشر،  أخذت  الكريهة  الرائحة  فإّن 
البداية فقط – وأنتم أّيها العرب  لتموتوا وميّحى 
ذكركم فإّنكم ضرر جينّي». وأضافت تقول: «لقد 
قرّرت خطواتي املستقبلّية حيال عرب إسرائيل، 
كحيفاوّية،  نفسي  على  عهًدا  قطعت  ألّني 
ّية هنا وال رغبة  حتيا الّتعايش، ومبا أنه ال تبادل
وجهكم  أثبتم  فبالّتأكيد  املشترك،  بالعيش 

ضّدنا  تثورون  حيث  إسرائيل،  عرب   – احلقيقي 
بعد أن قبلناكم وأعطيناكم حقوق الوجود واحلياة 
بيننا(!!). ولذا لن أعود أعيل العرب من ناحيتي، 
بائع  يا  وداًعا  الكراج..  في  العامل  أّيها  فوداًعا 

احلّمص.. لن تروا أّي شيكل مني بعد».
انتظمت  العرب  الّشبان  من  مجموعة  أّن  وعلمنا 
بأعقاب نشر هذه املقولة وشرعت بجمع التواقيع 
الّشهير  الّنادي  مقاطعة  إلى  تدعو  عريضة  على 
مال، إذا لم تتم إقالة هذه املوظفة. وقالوا  في الشِّ
إّنه ال يعقل حدوث أمر كهذا، خاّصة وأّننا نعيش 
في مكان اجتماعّي حّساس حيث اليهود والعرب.

بعد  «الفيسبوك»  في  ُنشر  عّما  املدرّبة  وعّقبت 
من  الغاضب  الفعل  ورد  أقوالها  حّدة  الحظت  أن 
هاتفّية  مكاملات  عّدة  تلّقت  إّنها  وقالت  اجلمهور، 
شتمها  من  وهناك  النشر،  هذا  ضّد  احتجاجّية 
هذه  كّل  من  بريئة  وأّنها  حازم،  فعل  برّد  وهّددها 
األقوال!! وأضافت أّن أحدهم متّكن من الّدخول إلى 
املقولة  هذه  وأدخل  «الفيسبوك»،  في  حسابها 
عالقة  أّي  لها  فليس  ناحيتها  ومن  علمها.  دون 
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بالسياسة، ومتّنت اخلير للجميع وأعياًدا سعيدة.
الّنادي،  هذا  في  عضو  وهو  خليف،  إلياس  وقال 
إّنه بدأ بجمع الّتواقيع على عريضة تطالب بإقالة 
هذه املدرّبة التي نسيت أن عدًدا كبيرًا من العرب 
يعيلونها ويدفعون لها راتبها، وهي تقول إّنها لن 
توّجهت  عندما  خليف:  وأضاف  العرب.   تعيل 
ما  أحًدا  بأّن  أبلغوني  الّنادي  إدارة  إلى  بشكوى 
غير  ومن  للمدرّبة،  «الفيسبوك»  حساب  اقتحم 
ولكن  األقوال.  هذه  مبثل  املدرّبة  تتفوّه  أن  املعقول 
إقالة  اإلدارة  على  ينبغي  ولذا  أحًدا  ُيقنع  ال  هذا 

املدرّبة وإّال سننسحب من عضوّية الّنادي. 
إّننا  الرياضّية:  الّنوادي  شبكة  إدارة  من  وجاء 

في  املنشورة  املقولة  مضمون  وبشّدة،  نشجب، 
األمر  إلى  وننظر  للمدرّبة،  «الفيسبوك»  صفحة 
باملساواة  نؤمن  كشبكة  وإّننا  اخلطورة.  بغاية 
إسرائيل.  دولة  في  مواطن  لكّل  الكاملة  باحلقوق 
املقولة  هذه  كتبت  التي  هي  املدربة  كانت  وإذا 
فإّنها مقولة ُمخجلة وبائسة. ومنذ أن بلغنا هذا 
النبأ فإّننا نبذل قصارى جهدنا للّتحقيق العميق 
في األمر، خاّصة وأّن املدربة تّدعي بأّنها لم تنشر 
وبعد  صفحتها.  اقتحموا  الذين  هم  بل  املقولة، 
الّتحقيق الذي سيجرى بأسرع ما ميكن، وإذا اتضح 
بحّقها  سنّتخذ  املقولة،  نشر  عن  املسؤولة  أّنها 

اإلجراءات الّصارمة.
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وأشار رئيس البلدية، احملامي يونا ياهڤ، إلى أّنها املرة 
األولى اّلتي سيتوّلى فيها عربّي منصب نائب رئيس 
اإلدارة  طاولة  على  يجلس  بأن  اعتزازه  وأّكد  متفرّغ. 
مندوب عن املجتمع العربّي الِفَلسطينّي في حيفا.
من جانبه، قال سكرتير احلزب الّشيوعي و «اجلبهة» 
لرفيقنا  نبارك  زعاترة:  رجا  حافي  الصِّ حيفا،  في 
هذه  في  ونرى  اإلجناز.  هذا  أسعد  سهيل  الدكتور 

خلدمة  هاّمة  وأداة  تشريًفا،  وليس  تكليًفا  املهّمة 
ّية واملستضعفة  سّكان املدينة عموًما، واألحياء العرب

على وجه اخلصوص.
ا،  ـً وأضاف زعاترة: لقد ثابرت كتلة «اجلبهة»، تاريخّي
سواء أكانت في املعارضة أو في االئتالف، على رفع 
اّتخاذ  مواقع  إلى  صوته  وإيصال  اجلمهور  قضايا 
سيزيد  متفرّغ  نائب  وجود  أّن  في  ثقة  وكّلنا  القرار. 
البلدية  السياسات  وضع  في  وشراكتنا  تأثيرنا  من 

في كافة املجاالت.
مبوجب  كذلك،  ستحصل  «اجلبهة»  كتلة  أّن  يذكر 
الرّفاه  جلَنتي  رئاسة  على  االئتالفّية،  االّتفاقية 
والّتخفيضات في ضريبة الّسكن (األرنونا)، إضافًة 
البلدّية،  ركات  والشِّ الّلجان  من  عدد  عضوّية  إلى 
البلدّية  عضو  أسعد،  جانب  إلى  ستشغلها،  واّلتي 

عرين عابدي - زعبي.



3 2013 ‰ ÒË_« Êu½U� 6 WF ÔL'«



42013 ‰ ÒË_« Êu½U� 6 WF ÔL'«

لإليجار
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

للتفاصيل -استي: 9352028-03, روتي: 03-9352696
ميكن االتصال في ايام االحد – اخلميس بني الساعات : 18:00- 8:00

ruth.eldor@bankleumi.co.il :البريد االلكتروني

Õd� f�UD�

ـ«إيدز»  أصدر مستشفى «رمبام» بياًنا ملناسبة يوم ال
العاملّي (متالزمة الَعوْز املناعّي املكتَسب) أورد فيه 
معطيات حول حاملي املرض من خالل معهد العالج 
هذه  من  ويستدّل  املستشفى.  في  لإليدز  واألبحاث 
املعطيات أّنه طرأ استقرار على عدد حاملي املرض 
اجلدد اّلذي راوح ما بني 80 إلى 100 حالة في الّسنة.

ويتلّقى العالج في «رمبام»، حّتى أواخر هذا العام، 
ما يقارب ألف حامل للمرض، من بينهم أطفال وأوالد 
 85 البالغني  املسّنني  من  عدد  وحّتى  ورجال  ونساء 
واألوساط  القطاعات  كاّفة  من  املرضى  وهؤالء  عاًما. 

من العرب واليهود.
دول  من  املرضى  عدد  على  ارتفاع  العام  هذا  وطرأ 
 .20% بنسبة  والعرب  سابًقا  السوڤياتي  االّحتاد 
من  كبيرًا  عدًدا  أّن  إلى  الزّيادة  هذه  اء  األطّب ويعزو 
احلاملني للمرض ّمت فحصهم في اآلونة األخيرة وتبّني 
أّنهم يحملونه، وهذا يعود إلى زيادة وعي املجتمع 

بضرورة إجراء الفحوصات الطبّية الّالزمة.
زيادة في نسبة الرّجال املثليني اّلذين  كما لوحظت 
حياتهم  تعرّضت  أن  بعد  مزمنني  مرضى  أصبحوا 

للخطر. 
 ،(1/12) العاملّي  ـ«إيدز»)  (ال يوم  مع  وتزامًنا 

احلصرّية  املقابلة  وننشر  نعود  والّتحذير،  وللتوعية 
(اسم  عبير  مع  املنصرم  العام  أجريناها  اّلتي 
مستعار)، واّلتي فارقت احلياة قبل أزيد من شهرين، 
سنواتها  آخر  فيها  فعاشت  احلياة  صارعت  أن  بعد 

وحيدة، وماتت وحيدة..
وعدتها، وعدت وأّكدت لها عشرات املرّات، بأّني لم 
ولن أكشف أّي معلومة ميكن بها االستدالل عليها 
أو التعرّف بها.. لقد اكتنف الغموض والقلق والتوّتر 
اللقاء، وأصرّت عبير (اسم مستعار، طبًعا) أن ألقاها 
في أحد مقاهي تل - أبيب، بعيًدا عن حيفا.. «بني 

كّل شيء، وبعيًدا عن كّل شيء» - كما قالت لي.
جلست أمامي سّيدة في بداية عقدها الرّابع، سبقت 
ا،  جًدّ نحيفة  هرمة.  ُمسّنة  فبدت  بسنوات،  عمرها 
والكالم،  احلركة  على  تقوى  بالكاد  هزيلة،  شاحبة، 

وقد بدا املرض واضًحا عليها...! 
فرّت عبير من بيت والدها وهي لم تتعدَّ السابعة 
عشرة من عمرها بعد، حيث لم تُعد حتتمل الضرب 
فة  املُبرّح واإلهانة والكبت؛ فلسنوات عديدة كانت ُمعنَّ
تهاب الشكوى. سكتت طويًال وحتّملت عذاب الّنفس 
تشتِكه  ولم  والدها،  من  خوًفا  ألحد  بذلك  تُبح  ولم 
للّشرطة أو ملستشارة املدرسة أو للعامل االجتماعّي، 
ُمعتقدًة أّن ذلك ُمعيب ويجب أن يبقى «الّسرّ» داخل 

جدران املنزل، لكّن الضرب املُبرّح واإلهانة دفعا بها - 
بني عشّية وضحاها - إلى ترك ذلك املنزل..!

دامعتني،  ذابلتني  غائرتني  بعينني  إلّي  نظرت 
هو  ألّنه  له،  يغفر  أّال  ا،  ـً يومّي الّله،  وقالت: «أدعو 
الّسبب..»!! سكتت ُهنيهة، تنّهدت، ارتشفت جرعًة 
من الّشاي، وتابعت قائلة: «إّن الّتعنيف النفسانّي 
أشعر  لم  اجلّسدي،  الّتعنيف  من  بكثير  أصعب 
بقيمة اإلنسان في بيت والدي.. عشت «وحيدة» بني 
أفراد عائلتي، وحيدة وْسط أشّقائي وزوجة والدي، من 

دون أصدقاء أو أقرباء يسألون عّني».
من  الهرب  إلى  «اضطررت  وقالت:  مجّدًدا،  تنّهدت 
أحتمل  أُعد  فلم  فيه،  محبوسة  كنت  اّلذي  الّسجن 
بعد... لم ألتجئ إلى أحد، وقرّرت أن أعتمد على 
نفسي، لكّني - لألسف - لم أكن مؤّهلة لذلك على 
األسرع  طريقي  الرّجال  معاشرة  أّن  فوجدت  يبدو.  ما 
طاملا  عاًملا  دخلت  املال.  على  للحصول  و«األسهل» 
احتقرته، ومارست مهنة ُمعيبة ُمهينة ُمذّلة، ال تقّل 
إهانتها عن اإلهانة اّلتي عشتها في منزل والدي؛ لكّن 
ـ«احلرّّية» واإلمتاع، دفعاني  توافر األموال والّشعور بال
للُمضّي في ذلك. وأقولها لك بصراحة، أحياًنا كانت 
ولكن..». أيًضا،  لذلك  اجلنسّية  شهوتي  تدفعني 

صمتت، نظرت إلّي، بكت بُحرقة، ثّم طأطأت رأسها، 
وأكملت قائلة: «بعد أزَيد من ثالث سنوات بقليل 
على ممارستي مهنة الّدعارة (قبل نحو عشرين سنة)، 
فذهبت  حملت.  اجلنسّية  عالقاتي  إحدى  جرّاء  ومن 
إلى طبيب النساء كي ُأسِقط احلمل، ولكّنه عندما 
الّالزمة،  الضرورّية  ّية  الطّب الفحوصات  لي  أجرى 
علمت أّني ال أحمل جنيًنا، فقط، بل أحمل ڤيروس 
ـ«إيدز»  ال املكتَسب (ڤيروس  املناعّي  الَعوْز  متالزمة 

- «إتش.آي.ڤي.»)»!
ُمجّدًدا، لم تقَو على الكالم.. تنّهدت، أخذت نفًسا 
رًا..  عميًقا، وصمتت فترًة وجيزة.. صمتها كان ُمعّب
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ÆÆw*UF�« å“b¹≈ò?�« Âu¹ W³ÝUM*

°°»d F « v {d *« è³ M Ð ŸUHð—«
 …bOŠË XðU� dO³ŽËÆÆ

كان «قاتًال»..!! 
للتخّلص  إجهاض  عملّية  إجراء  إلى  عبير  اضطرّت 
من اجلنني، لتعيش بعدها سنوات من اجلحيم؛ حيث 
انقلبت حياتها رأًسا على عقب، فتنّقلت من مكان 
إلى آخر، ومن عيادة إلى أخرى، ومن طبيب نفسانّي 

إلى آخر. فقدت كّل ما متلك، فقدت أهّم ما متلك!
مرَكز  في  املستشفيات  أحد  في  اليوم،  تتعالج، 
الصّحّي  فوضعها  البقاء؛  أجل  من  وتصارع  البالد، 
ال يبّشر باخلير أبًدا.. وعن ذلك قالت: «إّن أشهري 
معدودة، فاألدوية لم تسعفني كثيرًا، أمّدت بعمري 
وسأموت  وحيدة..  عشت  فقط؛  قليلة،  سنوات 

وحيدة»؛ ثّم أجهشت بالبكاء.
َطوال الساعة اّلتي جلَست فيها ُقبالتي، لم أستِطع 
تعنيف  كضحّية  أأصّنفها  محّدًدا،  موقًفا  أبلور  أن 
لكّن  نفسها؟!..  بحّق  مجرمة  أم  والدها  قبل  من 
في  ُيؤّثران  النفسانّية  وحالتها  الصّحّي  وضعها 

احلجر، فكم باحلرّي بالبشر..!
ا، برسالة حتّذر من  وأنهت عبير حديثها املقتضب جّدً
خاللها وتوّعي، قائلة: «لقد أخطأت وَخِطئت كثيرًا 
وخطيئتي.  خطِأي  ثمن  أدفع  أنا  وها  حياتي،  في 
كان من املفترض أّال أصمت منذ الّلحظة األولى اّلتي 
ُعّنفت فيها، وأّال أختار مهنة الّدعارة.. ولكّل فتاة 
الّتعنيف  على  الّسكوت  عدم  يجب  أقول:  وشاّب 
أو  األخ  أو  الوالد  هو  املُعنِّف  كان  إذا  حّتى  أبًدا، 
الّصديق أو احلبيب، حيث ال يحّق ألّي كان إهانتك 
وعناوين  وجمعّيات  مؤّسسات  فهناك  إذاللك؛  أو 
وطبًعا،  للمساعدة..  إليها  الّلجوء  ميكن  كثيرة 
اِحليطة  أخذ  دون  من  اجلنس  ممارسة  من  ا  جًدّ أحّذر 
الّذكرّي  الواقي  استعمال  األمر  في  ما  وأقّل  واحلذر، 
ـ«كوندوم»)؛ فاحلياة أثمن بكثير من مجرّد شهوة  (ال
أو هفوة جنسّية.. فها أنا أدفع، اليوم، ثمن  غبائي 

وصمتي وتهوّري!».
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*åUHO�ò q�«d ≠ منحت وزارة الّتربية والّتعليم ووزارة حماية 

لقب  احلّليصة،  حّي  في  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  البيئة 
«املدرسة اخلضراء» بعد أن عرضت املدرسة إجنازاتها ومشاريعها 

أمام جلنة خاّصة.
وذلك بعد مرور عام من الّنشاط الّتدريبّي والّتربوّي واالجتماعّي 

داخل املدرسة، حول موضوع الّتربية لالستدامة والبيئة اخلضراء.
وقد تبّنت املدرسة مشروع عمل ملنهج احلياة لالستدامة في املدرسة 
ضمن عّدة أطر، شملت:  برناَمج عمل تعليمّي بدمج املوضوع 
في مواضيع الّتعليم املختلفة، القيادة اخلضراء من طالّب املدرسة 

ودورة تأهيل املعّلمني.
وقد أكّد مدير املدرسة املرّبي محّمد عواد أّن هذا اللقب يعتبر 

إجنازًا رائًعا يضاف إلى رصيد املدرسة املمّيز واخلّالق.

°…b ÒO Ý è ÒÒ¦ł v K Ž —u ¦ F «
*åUHO�ò q�«d ≠ علم مراسلنا، أّن شرطة الّساحل، عثرت مساء 

أّول أمس األربعاء، على جّثة سّيدة في األربعينّيات من عمرها 
إلى  وصلت  قد  الّشرطة  وكانت  املدينة.  في  سكنّية  بناية  حتت 

البناية بعد أن تلّقت بالًغا.
مساعدة  حاول  اّلذي  اإلسعاف  طاقم  احلادث  مكان  إلى  ووصل 
السّيدة، إّال أّن احملاوالت باَءت بالفشل ما اضطّر الّطاقم الّطبّي 

إلى إعالن الوفاة.
ولم تعرف ُهوّية السّيدة بعد، وتقوم الشرطة بالّتحقيق في ظروف 

ومالبسات احلادثة. 

°W³ d  v K Ž …—U−Š ¡UI ≈
*åUHO�ò q�«d ≠ عّمم الّناطق بلسان شرطة الّساحل بياًنا على 

وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخًة عنه، جاء 
فيه: «ّمت رجم احلجارة باّجتاه مركبة في شارع «چڤيرول» في مدينة 

حيفا، ما أّدى إلى إصابة الّسائقة بجروح طفيفة».
في  الّتحقيق  باشرت  حيفا  «شرطة  أّن  الّشرطة  بيان  وأضاف 
متديد  وّمت  قاصرين،  أربعة  اعتقال  ّمت  وقد  احلادث،  مالبسات 

اعتقالهم للّتحقيق معهم».

°t³ ¹d  s F D Ð  ÂU  Ò»Uý  ‰UI ² Ž«

*åUHO�ò q�«d ≠ أفاد الّناطق بلسان شرطة الّساحل في بيان 

عّممه على وسائل اإلعالم، وصلت مكاتب صحيفة «حيفا» نسخة 
عنه، أّن «الّشرطة قامت بإعتقال شاب (21 عاًما) طعن قريبه في 

القسم العلوّي من جسمه حيث أصيب الرجل بجروح طفيفة».
مستشفى  إلى  املصاب  نقل  «ّمت  أّنه  الّشرطة  بيان  وأضاف 
«رمبام» كما ّمت نقل الّشاب املشتبه به للّتحقيق معه في مرَكز            

شرطة حيفا».

°ÆÆUHOŠ w
 Ÿu³Ý_« «c¼ ÀbŠ è Ò¹b L Šô« è Ý—b *«
Ü O K F Ò² «Ë èO Ðd Ò² « …ezUł b B %

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

على جائزة الّتربية والّتعليم  الكبابير في حيفا، 
الكبرى للمدارس املمّيزة.

فبعد جهود كثيفة وعمل دؤوب ومتّيز تربوي وحتصيل 
قبل  من  املنصب  لهذا  املدرسة  ترّشحت  علمّي 
مفّتش املدرسة الّداعم، األستاذ فريد غنامي، واّلذي 
وطاقم  إدارة  من  املدرسة  أسرة  وجهود  بقدرات  آمن 
ممّيز من املعّلمني واملعّلمات املتفانني في عملهم.

طاقم  من  مؤّلفة  جلنة  ملدرسة  إلى  حضرت  وقد 
في  البارزة  واإلجنازات  األعمال  لتقييم  مفّتشني 
لنشاطات  أمامهم  ملّخص  عرض  ّمت  لقد  املدرسة. 
روعة  على  خاللها  وقفوا  املدرسة،  وإبداعات 
اإلجنازات، وعّبروا في نهايته عن إعجابهم باملدرسة 
مدرسة  أّنها  إلى  مشيرين  وحتصيلها،  وبتطوّرها 
ساحرة.. ومن ثّم قامت الّلجنة بإرسال انطباعاتها 
وتقييمها عن املدرسة بتلخيصها للنتائج العاّمة، 
بجائزة  األحمدّية  املدرسة  بفوز  تلّخصت  واّلتي 

الّتربية والّتعليم.

 s L ŠÒd « b ³ Žò W Ý—b
 q Lł√ …U O Š – åÃU(«

qC √ W¾ O Ð w
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ŸuML� lO��«
ÊËœ u� sL� 
18 ?�« s� ÆV�M�« w� 	«dOOG
 √dD
 b� Æ W{U|d�« w� 	UMNJ�« fK�� WLE�_ ÎUI�Ë

5.12.13 ÂuO� `O�� ¨Ã–ULM�« W��F
 W���

b|Ë—b�_U� d�u��UC¹√
 °ÍuK��UÐ  

ÃÆ‘ ÊuOK� Ÿu³Ý_« «c¼
Æ	ö|u��« qLA| 134901 —Ëb�« r�— ÆÊuOK� 10 W�U{S� Winner 16 w� v�Ëô« …ezU��« s� W�ÒuJ� Winner 16  w� …ezU��«

(1)�UOM�— 0-8 3.10
(x)WOM�— 9-11 2.50
(2)d	�√ Ë√ WOM�— 121.90

(1)�UOM�— 0-8 2.70
(x)WOM�— 9-11 2.50
(2)d	�√ Ë√ WOM�— 122.10

øWOM�— r�øWOM�— r�

øU�b� r�
(1)·«b�√ 0-13.50
(x)·«b�√ 2-31.80
(2)d	�√ Ë√ ·«b�√ 42.45

°WI�ULF�«  U¹—U³� l� U¼u³F�≈

(1)«œuN| wM� “u� Ë√ ‰œUF� 2.25
(x)·b� ‚—UH� “uH|  UHO� w�UJ� 3.05
(2)d	�√Ë sO�b� ‚—UH� “uH| UHO� w�UJ�2.10

ø‚—U� ÍQ�

sOM�Ý ¡UMÐ√  b{  U½UMŽ— qOŽu³¼

(1 )d	�√Ë sO�b� ‚—UH� “uH| U�UM�— qO�u��5.40   

(x )·b� ‚—UH� “uH| U�UM�— qO�u��3.40   

 (2 )sOM�� ¡UM�_ “u� Ë√ ‰œUF�1.30   

ø‚—U� ÍQ�
( 1 )·«b�√ 0-12.70   

( x )·«b�√ 2-31.80   

 ( 2 )d	�√ Ë√ ·«b�√ 43.10   

øU�b� r�

( 1 )U�UM�— qO�u��2.35   49%

( x )                              ‰œUF�2.55   33%

 ( 2 )sOM�� ¡UM�√2.80   18%

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK�

øU�b� r�
(1)·«b�√ 0-14.50
(x)·«b�√ 2-31.90
(2)d	�√ Ë√ ·«b�√ 42.00

øU�b� r�
(1)·«b�√ 0-13.25
(x)·«b�√ 2-31.80
(2)d	�√ Ë√ ·«b�√ 42.60

w�uÐU½ 
b{ 

ÍeOM¹œË√

 …d� f� w�U��≈ vK� œ—"
ÆdO�� `�—«Ë …b�Ë
Æ`�d� Õ«— sOM��

"(2) w��

 f� XO�U� �d�� U�UM�—"
 sOM�� ÊUL� ¨…b�Ë …d�
 …d� f� Ã—U�U� �d��

 qIF«Ë W�F� W�F Æ…b�Ë
 Æ‰œUF� ‰uI�
 "(x) w��

 

b²¹U½u¹  d²�A½U�
b{

qÝU	uO½

���� «œuN¹ wMÐ 
b{ 

UHOŠ wÐUJ�
ø“uHO� s�

(1)       wu�U�1.30

(x)                 ‰œUF�3.90

(2)            ÍeOM|œË√6.70

(1)1.30    b�|U�u|  d��A�U�
(x)4.05                   ‰œUF�
(2)6.25                  q�U�uO�

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK�

7%

82%

11%

(1)4.90              «œuN| wM�
(x)3.55                   ‰œUF�
(2)1.45             UHO� w�UJ�

ø“uHO� s�øsO�|«— sO� vK�

11%

11%

78%
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تشارك Orange برعايتها ألضخم وأكبر مهرجان 
 Christmas market العربي  الوسط  في 
للسنة الثالثة على التوالي الذي يعقد في مدينة 
الناصرة بحيث حتول احلدث لتقليد سنوي يجمع 
عشرات االالف من احملتفلني من البالد وخارجها 
عنوان  حتت  الغفيرة،  واجلماهير  احلشود  يجمع 
حاضرة  كونها   "Orange كلنا  أهل...  "كلنا 
واالحتفاالت  املناسبات  أهم  في  باملشاركة  دائمًا 

في الوسط العربي.
احلدث  افتتاحية  مع  موعدنا   11.12.2013

لألعياد  استقباًال  البالد  في  واألضخم  األكبر 
امليالد املجيدة والعام اجلديد ضمن مهرجان سنوي. 
ويترقب العديد احتفالية كريسماس ماركت التي 
احملتفلني  واستقبال  عديدة  حتضيرات  تتطلب 
االفتتاحي  االحتفال  حلضور  الناصرة  خارج  من 
يتخلله  املجيد  امليالد  عيد  باستقبال  للمهرجان 
إضاءة شجرة عيد امليالد في شارع بولس السادس، 
وذلك ابتداءًا من الساعة السابعة مساءاً، يرافقها 
ألعاب نارية وعروض خارجية على املنصة املركزية 
وغيرها. لألطفال  وعروض  العني،  ساحة  في 

املع  من  نخبة  السنة  هذه  املهرجان  ويستضيف 

 ÂUŽ  d¹b�  ü½U�Ë—  rO¹UŠ  ™

 q	«uð  Orange ∫Orange
 UNÞUA½  œ«b�ù  U ÎC¹√  WM��«  Ác¼

 XLŽœË UL� ¨wÐdF�«  lL²−*«  w


 s¹dL²��  s×½  ¨WO{U*«  WM��«

 ÍœUB²�ô«  rŽb�«  .bI²Ð

 ”UL�¹d�  UO�UFH� wI¹u�²�«Ë

 UMMzUÐ“  —uNLł  qł√  s�  X�—U�

 wKŽ  ™  W
U�  wÐdF�«  lL²−*«Ë

 ∫…d	UM�«  W¹bKÐ  fOz—  ÂöÝ

 UM� »U−²Ý« Orange  ÂUŽ d¹b�

 rŽœ  UM²³ždÐ  t�  UMNłuð  Ê√  bFÐ

 WM¹b*«  w
  W³Iðd*«   UO�UFH�«

 Èdšô«   UÞUAM�«  V½Uł  v�«

 W¹bKÐ  UNÐ  ÂuIð  ·uÝ  w²�«

™  W�œUI�«   «uM��«  w
  …d	UM�«

w�«u²�« vKŽ W¦�U¦�« WM�K�Ë 11.12.2013 w
 …d	UM�« WM¹b� w


 Christmas Market   ôUH² Šô  è ÒO ÝU Ý_«Ë  è ÒO L Ýd «  è L Ž«b «  Orange 

الياس  الفنان  بينهم  العرب  والفنانني  النجوم 
ابو  سالم  دام،  فرق  نقوال،  ابو  خليل  جوليانوس، 
امنة. يبدأ املهرجان في تاريخ 11.12.13 حيث 
تضاء شجرة امليالد في ساحة العني وسط جماهير 
ويستمر  املجيدة،  االعياد  بقدوم  محتفلة  حاشدة 
املوسيقى  أنغام  على   15.12.13 حتى  املهرجان 
يرافقها  العروضات،  من  العديد  خالل  من  املقدمة 
عروض  لألطفال،  وفعاليات  بهلوانية  عروض 
مسرحية لكل أفراد العائلة، كما وتشارك مجموعة 
من الفرق املوسيقية احمللية مثل فرقة مزمار، فرقة 
صوان،  فرقة  الفلسطينية،  يالالن  فرقة  خلص، 
الفنان مهند دراوشة، فرقة نسمات التراثية، فرقة 

مزاج والفنانة النصراوية املطربة جورجيت نوفي.
مبشاركة  املتنوعة  االطفال  عروض  الى  باإلضافة   
لطف نويصر "بابا نويل" الذي سيستقبل االطفال 
خالل أيام املهرجان  وخالل سرد ساعة قصة، ورشات 
عمل وتفعيل لألطفال، عرض "كيفك هي" لعمو 
طم  طم  سيرك  توتي،  موزي  فوزي  وعرض  روني، 

لتفعيل االطفال وخلق أجواء رائعة.
"اوبريت  عرض   14.12.13 السبت  يوم  سيتم 
الناصرة" الذي يجمع نخبة من الفنانون النصراويون 

غريب،  زاهي  الفنان  مطر،  يوسف  الفنان  منهم: 
امنة،  ابو  دالل  الفنانة  نقوال،  ابو  خليل  الفنان 
الفنان عالء شرش، الفنان بشارة ديب، الفنان فوزي 
سعدي، الفنان وائل شحتوت، الفنان وسام حبيب، 
الفنانة سالم ابو امنة، الفنان سعيد شريف، الفنانة 
هبة بطحيش، الفنانة ندين خطيب. كما وستكون 
ساحة  في  والهدايا  احللويات  األكشاك  عشرات 

العني  لترافق الزائرين احملتفلني باملهرجان.
 w
 w�«u²�« vKŽ W¦�U¦�« WM�K�
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وقد صرح حاييم رومانو، مدير عام Orange في 
 Orange" قائالً:  املوضوع  هذا  في  معه  حديث 
في  نشاطها  بإمداد  أيضًا  السنة  هذه  تواصل 
املاضية،  السنة  ودعمت  كما  العربي،  املجتمع 
االقتصادي  الدعم  بتقدمي  مستمرين  نحن 
من  ماركت  كريسماس  لفعاليات  والتسويقي 
كافة". العربي  واملجتمع  زبائننا  جمهور  أجل 

وأعرب السيد علي سالم رئيس بلدية الناصرة في 
نفس السياق: "ان مدير عام Orange  استجاب 
الفعاليات  دعم  برغبتنا  له  توجهنا  أن  بعد  لنا 

االخرى  النشاطات  جانب  الى  املدينة  في  املرتقبة 
التي سوف تقوم بها بلدية الناصرة في السنوات 
القادمة. كما وأضاف سالم، ان مهرجان كريسماس 
ماركت يتطلب  نفقات عالية ومساهمة ومشاركة 
  Orange مثل  البالد  في  الكبرى  الشركات 
من  أكبر  عدد  الى  الوصول  بإمكانها  والتي 

اجلمهور من مدينة الناصرة وخارجها".
في  العربي  الوسط  تسويق  مدير  شرقية  سالم 
في  دخولنا  من  الرغم  "على  قال:   Orange

مجاالت جديدة ومحركات النمو األخرى في الوسط 
 Christmas ودعم  االستثمار  قررنا  العربي 
مباركة  خطوة  في  أيضًا  العام  هذا   market

وناجحة. كانت واستثمرت Orange عام 2011 
احتفاالت  في  شيكل  مليون   1.5 من  أكثر 
استثمار  اعادة  العام  هذا  تقرر  بحيث  الناصرة، 
مئات االف الشواقل من أجل حتقيق االستمرارية، 
في  مثيًال  لها  يسبق  لم  احتفالية  اجواء  وبعث 
أهنئ  أن  املنبر  هذا  خالل  من  واحب  البالد، 
وندعو  اجلديد  العام  وقدوم  امليالد  بعيد  احملتفلني 
العيد". بأجواء  واالستمتاع  للمشاركة  اجلميع 

الناصرة  جمعية  شحادة مدير  طارق  وأضاف 
للثقافة والسياحة في هذا السياق "ان احتفاالت 
األهمية  بالغ  في  احلدث  هو  ماركت  كريسماس 
أصبح  بحيث  الناصرة  مدينة  في  والشعبية 
تقليدًا سنويًا ينتظره اجلميع كل سنة، يتستقطب 
املجيدة  االعياد  في  واحملتفلني  الزائرين  االالف 
البالد،  خارج  من  وحتى  وخارجها  املدينة  أهل  بني 
يجذب جميع شرائح املجتمع مسلمني مسيحيني 
ويهود. واردف شحادة نعمل جاهدُا للحفاظ على 
التي  الناصرة  ملدينة  واحلضاري  التاريخي  املوروث 
املهرجان  خالل  ومن  وعاملي  قطري  باهتمام  حتظى 
انعاش  من  متكننا  بحيث  ماركت  كريسماس 
نحب  وبدورنا  املدينة.  في  االقتصادية  االوضاع 
ان نهنىء احملتفلني بأعياد املجيدة والعام اجلديد 
في  واالستمتاع  للمشاركة  الناس  كافة  وندعو 

أضخم املهرجانات في الوسط العربي. 
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عقد مرَكز «مساواة» وجمعّية «الّتطوير االجتماعّي» 
جلسًة  األسبوع،  هذا  من  الّثالثاء  مساء  حيفا،   –
(العجم)  «هپارسيم»  مخّطط  حول  للّتشاور  طارئة 
اجلبل  شارع  توسيع  (مخّطط   ،(4/1769 (حف 
بحّلته «اجلديدة»)، واّلذي تنوي بلدّية حيفا تنفيذه، 
«أللنبي»  شارع  بني  الواقعة  اِملنطقة  يشمل  حيث 
شارع  غرًبا،  («هتسيونوت»)  اجلبل  شارع  جنوًبا، 
شرًقا؛  وشارع «مائير»  ِشماًال،  («هچيفن»)  الكرمة 
وقد جاءت هذه اجللسة متاشًيا مع مصلحة مجتمعنا 
ومن أجل تدارس املخّطط وانعكاساته على الّسّكان، 

وأصحاب املصالح واملؤّسسات املختلفة.
قرّرت  قد  كانت  حيفا  بلدّية  فإّن  فقط،  وللّتذكير 
شارع  لتوسيع   1807 رْقم  الّسابق  مخّططها  إلغاء 
شارع «هچيفن»  إلى  زاوية «همچينيم»  من  اجلبل 
(الكرمة)، وسحبه من اإليداع، وقد اّتخذت هذا القرار 
ّية البلدّية للّتنظيم والبناء،  في جلسة الّلجنة احملّل
الفرعّية  الّلجنة  كانت  حيث   !!11/9/2011 يوم 
للّتنظيم والبناء في حيفا قد أعلنت إيداع املخّطط رْقم 
1807 حول توسيع شارع اجلبل «جاّدة هتسيونوت». 
ـ 54 بناية سكنّية  وهو ما يعني هدم ما يقارب ال
وجتارّية في حّي وادي الّنسناس، شارع اجلبل، شارع 
املخّطط  يهدف  وحيث  شلح.  شحادة  وشارع  اخلوري، 
للمركبات  رئيس  ممّر  إلى  اجلبل  شارع  حتويل  إلى 
وبالعكس. الّتحتا  البلدة  إلى  الكرمل  من  القادمة 

مرحلة  األولى:  مرحلتني؛  إلى  املشروع  وُيقسم  هذا 
مقرّرة  توسيع شارع «عني دور» (اُخلّطة رْقم 981 – 
منذ عام 1966) حّتى زاوية شارع «أللنبي»، حيث 
للتّنظيم  ّية  واحملّل ّية  الّلوائ الّلجنتان  عليها  صّدقت 
وِشرْكة «ياِفه  البلدّية  الّسلطات  قامت  وقد  والبناء؛ 
املرحلة  أّما  وهدمها.  املباني  بعض  بشراء  نوف» 
الّثانية من املشروع (اُخلّطة رْقم 1807) فهي جاهزة 
ّية  احملّل الّلجنة  تصديق  ينقصها  حيث  للّتنفيذ؛ 
اجلبل  شارع  مبقطع  نبدأ  والبناء.  للّتنظيم  البلدّية 
زاوية  حّتى  صعوًدا  «أللنبي»   – («هتسيونوت») 
زاوية  فمن  نزوًال،  أّما  (الكرمة)؛  «هچيفن»  شارع 
قسم  اليسرى،  اجلهة  من  اجلبل   – شارع «هچيفن» 
من ملعب «بيت الكرمة» ثّم البناية التي ُتؤوي محّل 
(أبو  الّصفدي  سعيد  ومحّل  للّتصوير  خوري  حامت 
حمادة)؛ حيث سيتّم هناك – على األقّل – توسيع 
الّشارع مبسافة 6 أمتار. وإذا استمررنا نزوًال من اجلهة 
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ـ 4-6 أمتار حّتى  اليسرى، فسيتّم توسيع الّشارع ب
محّل محّمد رمضاني الزَّّجاج (القزّاز)، حيث ستتّم 
إزالة جميع املباني احملاذية للّشارع من بيوت ومحاّل 
األمم. ومحمص  كرّام  معرِض  ذلك  في  مبا  جتارّية، 

مطبعة  مبحاذاة  اخلوري   – اجلبل  شارع  زاوية  أّما 
«املستقبل» – أبو رحمون (ُعتقي، سابًقا)، فسيتّم 
فيها شّق شارع يربط شارع «أللنبي» بشارَعي اخلوري 
خلف  (العجم)  «هپارسيم»  بشارع  مرورًا  واجلبل، 
محّل «أبو خضرة» الّتجارّي، مرورًا بكنيسة يوحّنا 
املعمدان، وبهذا سيتّم ربط شوارع اجلبل/«أللنبي»/

اجلبل   – زاوية «أللنبي»  إلى  بالّنسبة  أّما  اخلوري؛ 
صعوًدا من اجلهة اليسرى، فمن املخّطط إزالة مطعم 
العاملة  «الّشبيبة  مبنى  سيبقى  ولكن  إسكندر، 
واملتعّلمة» من اجلهة اليمنى على حاله، كما سُتترَك 
العمارة املجاورة حّتى زاوية شارع اخلوري، على حالها.

وكّنا قد طرحنا املوضوع عبر صحيفة «حيفا» مرّات 
حيفا  بلدّية  تعقيب   – حينه  في   – ووصلنا  عّدة، 
حول توسيع جاّدة «هتسيونوت» (اجلبل)، ووفق ما 
مع  بالّتنسيق   – ّية  احملّل الّلجنة  «قرّرت  فيه:  جاء 
وبالّتالي  املشروع،  دفع  عدم   – نوف»  «يافه  ِشرْكة 
في الّسنوات األخيرة –  إلغاء إيداعه.(!) فقد ّمت – 
(اجلبل)  «هتسيونوت»  جاّدة  بني  «امليدان»  إنشاء 
وقد   – حبيبي  إميل  ميدان   – «أللنبي»  وشارع 
اّتضح عدم حاجة املشروع وإمكانّية إلغائه، لذا قرّرت 

ّية إلغاَءه.(!!)». الّلجنة احملّل
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ـ«حّلة  ب املشروع  هذا  بطرح  اليوم،  ُنفاجأ،  ولكّننا 
جديدة»، حتت اسم مخّطط «هپارسيم» بدون إعالم 
املعنّيني باألمر، ومن دون مشاركة الّسّكان املتضرّرين 
ْلَه (ناهيك عن) «الّتسّتر» على املخّطط  منه.. هذا بَ
ّية،  ّية احملّل وعدم إعالن املناقصة في الّصحف العرب
وفق ما ميليه القانون!! فبلدّية حيفا عملت باِخلفية 
إعالنه  ّمت  أن  إلى  املوضوع  على  وحاولت «الّتسّتر» 

ّية،  والعرب العبرّية  بالّلغتني  الّالفتات  بعض  ضمن 
اّلتي ُعّلقت في قسم من الّشوارع احملاذية للِمنطقة.

وقد هدف الّلقاء الّتشاورّي إلى إثارة موضوع املخّطط 
على  تأثيراته  وفحص  املخّطط  دراسة  أودع؛  اّلذي 
واحملاّل  املصالح  وأصحاب  املؤّسسات  الّسّكان، 
تأثيره  مدى  وفحص  املخّطط  دراسة  الّتجارّية؛ 
في  الّسّكان  مساعدة  الّنسناس؛  وادي  حّي  على 
املخّطط)؛  من  املباشر  تضرّرهم  حال  (في  االعتراض 
ا  ـً ّي ا وشعب ـً ّي وفحص إمكانّية الّتحرّك اجلماعّي، ِمْهن

للّتصّدي لهذا املخّطط.
(حف  املخّطط:  رمز  املخّطط:  عن  تفاصيل 
متوّز  شهر  في  عنه  الّنشر  ّمت  لقد   .(4/1769
(הלוח  فقط  العبرّية،  الّصحف  في  املنصرم، 
الّشارع  في  الفتات  مؤّخرًا،  ُعّلقت،  وقد  הפתוח)!! 
بتاريخ 29/10/2013. بادر إلى تخطيط املخّطط 
دائرة أراضي إسرائيل وبلدّية حيفا. يدور احلديث حول 

ا. مساحة 73 دوًمنا، تقريًب
واألسئلة اّلتي ُتطرح: ماذا سيكون تأثير املخّطط 
ستكون  ماذا  اِملنطقة؟  في  املوجودة  املباني  على 
أبعاد توسيع شارع اجلبل إلى أربعة مسارات لسير 

املركبات وتأثيرها على احلّي الّسكنّي؟
توسيع  تأثير  مدى  فحص  الّضروري  من  كما 
الكرمة  شارع  حّتى  اخلوري  شارع  من  اجلبل  شارع 
تأثير  مدى  مسارات؛   4 ليشمل  («هچيفن»)، 
توسيع الّشارع على حّي وادي الّنسناس عموًما؛ وماذا 
شلح؟! شحادة  شارع  مكّمل  مخّطط  إلى  بالّنسبة 

هدم  سيتّم  – القدمي  اجلديد  املخّطط  هذا  ووفق 
عدد من البنايات والبيوت، ومصادرة أراٍض وتقسيم 
ومن  األراضي.  استعماالت  وتغيير  للقسائم  جديد 
هذا  جرّاء  من  سترتفع  العقارات  قيمة  أّن  املؤّكد 
الّتغيير.. ولكن ُتطرح – في املقابل – أسئلة عديدة: 
ماذا بخصوص ضريبة الّتحسني؟ وما هو تأثير هذا 
اجلارية،  («أرنونا»)  الّسكن  ضريبة  على  املخّطط 
زيادة  إلى  بالّنسبة  وماذا  أرنونا»؟  وتعريف «ِمنطقة 
نسب البناء أو منعه؟ ما هو مدى مّس خصوصّية 
املخّطط  والّطرقات  األزّقة  تغيير  جرّاء  من  الّسّكان 
هذا  سيشّكل  وهل  املخّطط؟!  هذا  يخدم  َمن  لها؟! 

تداعياته  أّن  أم  الّنسناس  وادي  حلّي  رافعة  املخّطط 
ستكون هّدامة وسلبّية؟!.. وغيرها الكثير.

خالل  من  اِملنطقة  جتديد  إلى  املخّطط  هذا  ويهدف 
واإلبقاء  احلفاظ  إمكانّية  مع  والّتطوير  الّترميم 
وحتسني بعض املباني الّتاريخّية واملعمارّية املمّيزة، 
بينما  املباني  بعض  على  احلفاظ  سيتّم  حيث 
املقابل،  وفي  هدمه.  سيتّم  منها  اآلخر  البعض 
إلى  اِملنطقة  من  قسم  حتويل  إلى  املخّطط  سيؤّدي 
وبناء  الّشوارع  توسيع  خالل  من  سياحّية  ِمنطقة 
للّسّيارات،  خاّصة  أرضّية   – حتت  ومواقف  الفنادق 
اقتصادّية  جتارّية  سياحّية  ِمنطقة  إلى  وحتويلها 
بحتة.. وكّل ذلك من خالل مصادرة بعض األراضي 
اِملنطقة  شكل  وتغيير  عاّمة  أراٍض  إلى  وحتويلها 
حساب  على  عموًما  والّسّكان  حيفا  مدينة  لصالح 
سّكان حّي وادي الّنسناس العرب واألحياء املجاورة؛ 
فهذا املخّطط ال يخدم سّكان اِملنطقة بتاًتا، بل يهدف 

إلى تغيير حياتهم وقلبها رأًسا على عقب.
واحتياجات  مطالب  حيفا  بلدّية  تتجاهل  ومجّدًدا 
الّسّكان العرب في قلب حيفا الّنابض في حّي وادي 
الّنسناس، اّلذي حتوّله فترة األعياد، فقط، إلى ِمهرجان 
الّسّكان،  لهؤالء  وجود  ال  وكأّنه  األلوف،  يستقطب 
حيث  الوهمّي،  الّتعايش  بهذا  احلائط  ُعرض  ضاربًة 
يتحّول الّتعايش إلى تعايش «فارس وفرس» عندما 
العرب!! الّسّكان  عن  املدينة  هذه  في  احلديث  يدور 
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ومن بني املشاركني في هذه اجللسة: احملامية جمانة 
االجتماعّي)،  الّتطوير  (جمعّية  هّمام   – إغبارّية 
احملامية  (مرَكز «مساواة»)،  عراقي  سامح  احملامي 
من  مباشرًة  متضرّرة  (ساكنة  حسني   – سرّّية  سناء 
االجتماعّي)،  الّتطوير  جمعّية  في  وعضو  املخّطط، 
حليم حداّد (ناشط مجتمعّي)، سامر بّالن (سكرتير 
(رئيس  خوري  يوسف  األرثوذكسّي)،  ّي  املّل املجلس 
ّي األرثوذكسّي)، د. حامت خوري، املهندس  املجلس املّل
موسى ظاهر (جلنة حّي وادي الّنسناس)، عروة سويطات 
(مخّطط مدن ومستشار تنظيمّي)، د. روبير إسحق 
بدران  عبد  مواصالت)،  ومهندس  شوارع  (مخّطط 
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ضمن فعالّيات الّتربية االجتماعّية نّظمت مدرسة «عبد 
حتت  ّية  فعال الّثاني،  تشرين  شهر  خالل  احلاج»  الرّحمن 
ُعنوان «اآلخر هو أنا».. حيث كان هدفها تذويت قيمة 
االختالف وتقّبل اآلخر في نهج حياة الّطّالب على اعتبار 

أّن كّل واحد مّنا ميكنه أن يكون مختلًفا.
قيمة  حول  ومتنوّعة  مختلفة  مبحّطات  ّية  الفّعال بدأت 
املدرسة،  ومعّلمات  معّلمي  من  عدد  أدارها  االختالف، 
بحيث  بأزواج  احملّطات  بني  خاللها  الطالب  انتقل 
تكّون كّل زوج من طالب من الطبقة العليا وطالب من   

الّطبقات الدنيا.

ÃU(« s L ŠÒd « b ³ Ž è Ý—b  w  åU ½√ u ¼ d šü«ò

طّالب  قّدمها  متنوّعة  فنّية  بفقرات  الفّعالّيات  وتوّجت 
اّلتي  واملسرحّيات  واألغاني  القصائد،  شملت  املدرسة، 

لها صلة بقيمة االختالف.
«حوسن»  مرَكز  بزيارة  البلدّي  الّطالب  مجلس  قام  وقد 
في حّي احلليصة لذوي االحتياجات اخلاّصة، وتفعيلهم 
على  والسرور  البهجة  أضفت  موسيقّية  ّية  بفّعال

وجوههم.
عوّاد (مدير  محّمد  األستاذ  أشاد  اليوم  هذا  ختام  وفي 
املدرسة) بهذا اليوم الّناجح واملثمر، وشكر الّطالب على 
إبداعاتهم اخلّالقة كما أعرب عن شكره العميق لطاقم 

املعّلمني ومرّكزة التربية االجتماعّية.

*åUHO�ò q�«d ≠ شارك طّالب الّصف الّتاسع من 

مدرسة «الكرمة» العلمّية النامية  في مدينة حيفا، 
«إنِتل»  ِشركة  في  ثالث  تعليمّي  لقاء  في  مؤّخرًا، 
في املدينة؛ وذلك ضمن البرناَمج الّتعليمّي املمّيز 

ركة. للتكنولوجيا املنّفذ بالّتعاون مع الشِّ
اّلذين  ركة  الشِّ عن  ممّثلون  الّطّالب  استقبل  وقد 
استمع  ثّم  ومن  داخلها؛  قصيرة  جولة  في  رافقوهم 
الّطّالب إلى محاضرة تعليمّية مبوضوع التكنولوجيا 
وأثرى  فضولهم  أثار  ما  («هاي-ِتك»)،  العليا 

رصيدهم املعرفّي والعلمّي.
حظيت  قد  «الكرمة»  مدرسة  بأّن  بالّذكر  وجدير 
مبصادقة كّل من وزارة الّتربية والّتعليم وبلدّية حيفا 
قبل عامني إلمناء املدرسة، وبذلك تكون أّول مدرسة 

رسمّية علمّية نامية في املدينة.
موضوَعي  لتعليم  ممّيز  الّتعليمّي  البرناَمج  وهذا 
املرَكز  مع  بالّتعاون  وينّفذ  ـ«هاي-ِتك».  وال الّطب 
الطّبي «رمبام»، وِشركة «إنِتل». وقد ّمت هذا العام 

تدشني وافتتاح الّصفوف العاشرة في املدرسة.

 W Ý—b  s  l ÝU Ò² « n ÒB « » Òö Þ W Ý—b  s  l ÝU Ò² « n ÒB « » Òö Þ
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(مهندس معمارّي)، ڤكتور حّجار (رئيس جلنة حّي 
وسّكان احلّي. الّناشطني  من  وعدد  الّنسناس)،  وادي 

 – إغبارّية  جمانة  احملامية  اجللسة  افتتحت  وقد 
املتعّلقة  والهاّمة  العاّمة  األمور  لبعض  بشرح  هّمام، 
املخّطط  دراسة  ضرورة  مؤّكدة  «هپارسيم»،  مبخّطط 
وفحص تأثيراته على الّسّكان واملؤّسسات وأصحاب 

احملاّل الّتجارّية..
وبدوره أّكد احملامي سامح عراقي على ضرورة خلق 
من  سيرورة عمل ناجعة بني اجلمعّيات واِملْهنّيني – 
مخّططني ومهندسني ومحامني – والّتواصل مع أهالي 
مسار  وبناء  املخّطط  هذا  ملالحقة  واملتضرّرين  احلّي 
في  املشاركة  إلى  دعا  املقابل،  وفي  مشترك.  عمل 
جلسة تشاورّية، اليوم، اجلُمعة، في مرَكز «مساواة» 
بني الّساعة الّثالثة عصرًا واخلامسة مساًء، للّتباحث 
بينها:  من  ّية؛  العرب األحياء  تهّم  ملّحة  قضايا  في 
وادي  مخّطط  2014؛  لعام  حيفا  بلدّية  ميزانّية 
الّنسناس؛ مخّطط إخالء حّي وادي الّسّياح؛ وغيرها. 
وأشار عراقي إلى أّن من واجب اجلمعّيات واملؤّسسات 
بخطوة،  خطوًة  املشروع  متابعة  واجلماهيرّية  املدنّية 
أعضاء  مع  والّتعاون  الّسّكان،  جانب  إلى  والوقوف 

البلدّية اجلدد؛ «فأمامهم حتدٍّ كبير»!

°ÆÆ¡«dLŠ ◊uDš 

وقال املهندس موسى ظاهر: «علينا الّتفكير بشكل 
موضوعّي وِمْهّني لهدف الّنضال واملطالبة بحقوقنا. 
يجب طرح هذا املوضوع على أعضاء البلدّية العرب 
في  املؤلم  املنشود.  الهدف  وحتقيق  الّضغط  لهدف 
املوضوع أّن بلدّية حيفا لم تأخذ بعني االعتبار وجهة 
نظر الّسّكان في املوضوع وال مصلحتهم. فمصلحة 

املخّططني والبلدّية كانت فوق أّي اعتبار!».
وأضاف ظاهر: «نحن ال نرفض الّتطوير والّتحسني، 
وضمان  الّسّكان  مبشاورة  يتّم  أن  يجب  ذلك  ولكّن 
بقائهم في اِملنطقة، وإيجاد حّل مناسب يرضي غالبّية 
األطراف. من حّق سّكان اِملنطقة وضع اخلطوط احلمراء 
جذرّي». تغيير  إلى  يؤّدي  مخّطط  أو  مشروع  ألّي 

واختتم حديثه بالقول: «علينا معرفة ما هو األفضل 
بديل  طرح  وعلينا  وسّكانها..  ّية  العرب ألحيائنا 
االقتراحات؛  وتقدمي  دراسته  بعد  املخّطط،  هذا  عن 
يجب  فقط..  اعتراضاتنا،  نقّدم  أن  يكفي  ال  حيث 
الّتاريخّية،  وأبنيته  بشوارعه  احلّي  على  نحافظ  أن 
والّتحسني؛  بالّترميم  نطالب  املقابل  في  ولكن 
فنحن لسنا بحاجة إلى شّق شوارع رئيسة وسريعة 
احملّصلة،  وفي  ّية.  العرب أحيائنا  داخل  (أوتوستراد) 
علينا أن نبلور فكرة شاملة بعد دراسة احتياجات 
بلدّية  ملصلحة  ال  ملصلحتنا  هو  ملا  أحيائنا  سّكان 

حيفا.. وعلينا رفض املخّطط بشكله احلالّي».

°ÆÆ Òw½b� dO−NðË …—œUB� 

واكبت  واّلتي  حسني،   – سرّّية  سناء  احملامية  أّما 
موضوع توسيع شارع اجلبل عن قرب، وهي تقطن، 
ا، ضمن حدود مخّطط «هپارسيم»، فأشارت إلى  ًيّ حال
أّنها تسكن على مقربة من كنيسة الرّوم األرثوذكس 
وأّكدت  املخّطط.  هذا  من  املتضرّرين  أكثر  من  وهي 
اجلماعّية  احلقوق  مجال  في  عاملة  كمحامية  أّنها 
واألهلّية واملجتمعّية، من واجبها العمل على توعية 

الّسّكان والّشرح عن األبعاد الّسلبّية لهذا املخّطط.
إلغاء  ّمت  اّلذي  اجلبل  شارع  توسيع  مخّطط  وعن 
إيداعه، قالت: «إّن املخّطط الّسابق كان يهدف إلى 
هدم مكّثف ألزَيَد من 50 منزًال، وبذلك كان سيتّم 
إفراغ حّي وادي الّنسناس من سّكانه، وبذلك لن يبقى 
هناك مجّمع سكنّي أو حّي شعبّي سكنّي. حّي وادي 
الّنسناس هو بوّابة حيفا؛ وهو أحد األحياء القليلة 
نعمل  أن  وعلينا  ّية،  العرب حيفا  مدينة  متّيز  اّلتي 
الّتاريخّية  معامله  تغيير  وعدم  عليه  احلفاظ  على 

واحلفاظ على الّنسيج املجتمعّي فيه».
وأضافت: «هناك أبعاد سياسّية من وراء هذا املخّطط 
املدينة..  داخل  وتشريد  وتهجير  أراٍض  مصادرة  من 
واحلفاظ  املجتمعّي،  نسيجنا  على  احلفاظ  علينا 
على مؤّسساتنا الّتعليمّية والّدينّية.. إّن االعتراض 
فبعد  موضوعّي،  هو  اجلديدة  بحّلته  املخّطط  على 
شّق الّشوارع وتوسيعها ستصبح بيوتنا على مقربة 
من الّشوارع، ما سيهّدد حياة أوالدنا وسيؤّدي إلى 
زيادة اإلزعاج والّتلوّث البيئّي، وسيؤّدي إلى تغيير 

جذرّي في حياتنا اليومّية».
املخّطط  لهذا  الّتصّدي  «علينا  بالقول:  واختتمت 
أو  مشاورتنا  بدون  متريره،  حيفا  بلدّية  حتاول  اّلذي 
العودة إلى الّسّكان؛ فهذا املخّطط سيقلب حياتنا 
فكيف  األسوأ..  إلى  وسيغّيرها  عقب،  على  رأًسا 
تسمح بلدّية حيفا بأن يأتي هذا املخّطط اّلذي يخدم 
القادمني من الكرمل إلى البلدة الّتحتا على حساب 

الّسّكان األصلّيني؟!».

°ÆÆW ÒO×O�*« ·U�Ë_« vKŽ …dDO Ò��« 

وحتّدث يوسف خوري عن مدى األضرار اّلتي ستلحق 
الّتغيير  ومدى  األرثوذكسّية،  واألوقاف  بالكنيسة 
ستصبح  إذ  الّشارع؛  فتح  سُيلحقه  اّلذي  الّسلبّي 
الكنيسة أقرب إلى الّشارع الرئيس، حيث سيتّم – 
وفق املخّطط – االستغناء عن موقف الّسّيارات الّتابع 
تعريض  وإلى  أزمة  إلى  سيؤّدي  ما  الكنيسة،  إلى 
حياة الّسّكان وزوّار الكنيسة إلى اخلطر. وأّكد خوري 
أّنه كان قد قّدم اعتراضاته حول املخّطط في الّسابق 
والكنيسة. األرثوذكسّية  باألوقاف  يتعّلق  ما  بكّل 

الرّعّية  أّن  ظاهر  موسى  املهندس  أّكد  املقابل  وفي 
ميلكون،  والبهائّيني  اإلجنيلّية  والرّعّية  األرثوذكسّية 
مًعا، %72.3 من مجموع األمالك في اِملنطقة، لذا 
عليهم الّتكّتل والّتعاون لهدف إفشال هذا املخّطط.

مخّطًطا  هناك  أّن  إلى  حّداد  حليم  الّناشط  وأشار 
األوقاف  كّل  ملصادرة  البلدّية  ِقبل  من  ًتا  َيّ مب
وأعطى  عليها،  والّسيطرة  املدينة  في  املسيحّية 

بعض األمثلة على ذلك.
بينما قال د. حامت خوري إّنه رغم أّننا مدينة منفتحة، 
لكّننا بحاجة إلى البقاء ضمن جتّمع سّكانّي عربّي 
ومؤّسساتنا،  وجوامعنا  وكنائسنا  مدارسنا  يحتضن 

ويضمن لنا نسيجنا املجتمعّي.

°ÆÆ ÒwŽUL²łô« ZO� ÒMK� b¹bNð 

عروة  الّتنظيمّي  واملستشار  املدن  مخّطط  وحتّدث 
حّي  حتويل  إلى  املخّطط  «يهدف  قائًال:  سويطات، 
مجتمعّي تاريخّي وامتداد ثقافّي عربّي إلى ِمنطقة 
واالقتصاد  الّناس  حركة  تغّير  واقتصادّية،  سياحّية 
في املدينة، إذ سيؤّدي هذا املخّطط إلى ارتفاع في 
أسعار األرض والبيوت وجذب املستثمرين واألغنياء، 
ما يشّكل تهديًدا على الّنسيج االجتماعّي واألوقاف 
الّطبقّي  اإلقصاء  خطر  إلى  ويؤّدي  املسيحّية، 
وثقافّي  وسياحّي  جتارّي  امتداد  خلق  بدون  للّسّكان 
ممّيز؛ من حّي وادي الّنسناس إلى احلّي األملانّي، مرورًا 

بالّشوارع: أللنبي والكرمة ويافا وعصفور».
الّسياق  إلى  الّنظر  «علينا  قائًال:  وأضاف، 
اإلستراتيجّي للمخّطط خارج حدوده، على أّنه يندرج 
ضمن سياسة شاملة تعتمدها بلدّية حيفا لتطوير 
ِمنطقة البلدة الّتحتا كرافعة سياحّية واقتصادّية في 
ّية  املدينة، وهو جاء ليخدم احلّي األملانّي واحلدائق البهائ
أساًسا، إلى جانب مخّطط فتح واجهة البحر اّلذي 
سيؤّدي إلى بناء ِمنطقة سياحّية وجتارّية على حساب 

حّي احملّطة، وكّل هذا في ظّل أزمة الّسكن والّتطوير، 
ا أسوَد تقفز عنه سياسة  ّية ثقًب واعتبار األحياء العرب
الّنسناس  وادي  حّي  في  فاملخّططات  الّتخطيط.. 
املفعول». سارية  غير  وإّما  عالقة  إّما  يافا  وشارع 

وأضاف: «على الّتجّدد املدنّي في حيفا أن يشمل 
على  حتافظ  عادلة،  اقتصادّية  اجتماعّية –  أهداًفا 
في  وتدمجهم  املختلفة  العرب  الّسّكان  مصالح 
الّتطوير وتعزّز حقوقهم، ال أن تقصيهم خارجه. على 
املخّططات أن تهدف إلى دعم الّسّكان ومشاركتهم 
العربّي؛  للمجتمع  كرافعة  واستثمارها  الفّعالة، 
حيث ميكن – من خاللها – حتويل األحياء الّتاريخّية 
والبلدة  الّنسناس  وادي  حّي  وخصوًصا  ّية،  العرب
مراكز  إلى  مهّمشة  أحياء  من  واحملّطة،  الّتحتا 
اجتماعّي  جذب  ومراكز  متطوّرة  وثقافّية  تاريخّية 
حقوق  مّس  دون  من  اِملنطقة،  في  وسياحّي  وسكنّي 

الّسّكان أو تغيير نبض املكان وُهوّيته».
ّية  أهّم «هناك  قائًال:  حديثه،  سويطات  واختتم 
للّتأثير  بديلة  شاملة  تخطيطّية  رؤية  لبناء  قصوى 
الّسّكان  احتياجات  عن  تعّبر  حّتى  املخّطط؛  على 
االجتماعّية  مواردهم  في  وتستثمر  وقضاياهم 
االقتصادّي  الّتطوير  وجتذب  املمّيزة،  والّثقافّية 
وادي  حّي  داخل  إلى  األملانّي  احلّي  من  واالجتماعّي 
العملّية  اخلطوات  ّية  أهّم تكمن  وهنا  الّنسناس؛ 
القادمة من خالل العمل اجلماهيرّي واِملْهنّي إلشراك 
االعتراضات  وتقدمي  وتنظيمهم،  والّتّجار  الّسّكان 
احتياجاتهم  عن  الّتعبير  لهدف  املخّطط؛  على 
وقضاياهم ومصالح املجتمع العربّي وأحيائه، ومتكني 

دوره في املدينة». 

°ÆÆq¹bÐ jODð 

وحتّدث املهندس د. روبير إسحق عن ضرورة الّتوّجه 
االعتراضات  مسار  مسارين،  ضمن  البلدّية  إلى 
وقال:  بديل..  حّل  إيجاد  ومسار  أسبابه،  وتفصيل 
ما  سكنّية  ِمنطقة  في  تغيير  أو  جتديد  أّي  «إّن 
سيضّر – بدون أدنى شّك – بقسم من الّسّكان، فال 
ميكن تكثيف الّسكن واحملاّل الّتجارّية وتطويرها من 
دون توسيع شوارع وهدم ومصادرة، ولكن علينا أن 
نضع خطوًطا حمراَء وأن نرفض أن تتجاوزها البلدّية. 
وفي املقابل، يجب علينا أن نتنازل عن بعض األمور 
مقابل احلصول على أمور أخرى، ومن هنا تأتي نقطة 

االنطالق.. فال ميكننا الّتعّنت وعدم الّتعاون».
للبلدّية  بديل  تخطيط  عرض  إلى  إسحق  ودعا 
(מרחב)  جمعّية  قبل  من  حتسينّية،  شروط  مع 
مبشاركة  وتطويرها  األحياء  لتجديد  «مرحاڤ»؛ 
البلدّية واجلمهور.. وعاد وأّكد أّن الّتخطيط البديل 
تنازالت  إلى  وسيؤّدي  الّسهل،  باألمر  يكون  لن 

وسيلقى اعتراضات، أيًضا.

°ÆÆnOD� q Òšbð 

أّما املهندس عبد بدران، فأّكد على ضرورة الّتدّخل 
الّلطيف في أّي تغيير سيطرأ على أّي حّي سكنّي؛ 
َكْيال   ا  ـً وجذرّي قاسًيا  الّتغيير  يكون  أّال  فيجب 

يؤذي الّسّكان.
وقال: «من الواضح أّن بلدّية حيفا لم تهتّم بإشراك 

الّسّكان في املخّطط.. يجب االرتقاء مبراحل الّتطوير 
فال  وتدريجّي؛  مدروس  بشكل  والّتحويل  والّتغيير 
أحد من املخّططني في البلدّية وغيرها ميكنه الّتنّبؤ 
بنجاح املشروع على املدى البعيد.. فكٌلّ يرى النجاح 

من وجهة نظره».
في  الّسّكان  على  احلفاظ  الّضرورّي  «من  وأضاف: 
اِملنطقة، وعلى امتدادهم االجتماعّي والّتاريخّي.. فال 
الّسّكان  ملطالب  االكتراث  عدم  حيفا  لبلدّية  ميكن 
واحتياجاتهم، وال ميكن لها سلخهم عن باقي أحياء 

ّية أو عن احلّي األملانّي القريب». حيفا العرب
لتقدمي  الّسريع  العمل  ضرورة  على  بدران  وشّدد 
مدى  بفحص  فرد  كّل  يقوم  أن  بعد  االعتراضات، 

تأثير املخّطط عليه.
وفي نهاية الّلقاء ّمت تعيني جلنتني: ِمْهنّية وشعبّية؛ 
ملتابعة املوضوع، وتقدمي االعتراضات، والعمل على 

إلغاء هذا املخّطط.

 – ًدا  مستفي أو  متضّرًرا  نفسه  يجد  َمن  كّل 
 – ملشاكله  حًالّ  املخّطط  في  يجد  قد  البعض 
ميكنه الّتوّجه، خالل األسبوع القادم، قبل موعد 
انتهاء تقدمي االعتراضات، لالّطالع على خرائط 
ّيني واحملامني، إلى مرَكز  املخّطط واستشارة املِْهِن
ة  جمعّي أو  لوكس،  سانت  شارع  في  «مساواة» 
أو  يوحّنا،  مار  شارع  في  االجتماعّي  الّتطوير 

الّتوّجه إلى مكاتب صحيفة «حيفا».
َم تراجعت بلدّية حيفا – بعد  ونحن نتساَءل: ِل
مخّطط  إيداع  إلغاَء  قراراها  عن   – االنتخابات 
جديدة  بحّلة  واستبدلته  اجلبل  شارع  توسيع 
الهدف  ما  «هپارسيم»؟!  مخّطط  اسم  حتت 
َم  ّسّكان في هذا املخّطط؟! ِل من عدم إشراك ال
وعدم  املخّطط  على  بلدّية «الّتسّتر»  ال اختارت 
 – ة  ّي احملل ة  ّي العرب الّصحف  في  مناقصة  نشر 
ة  ّي ب غال إّن  حيث   – القانون  ميليه  ما  حَسب 
عرضًة  سنظّل  حّتاَم  العرب؟!  من  املتضّررين 
وقرانا،  مدننا  داخل  ومصادرة  هدم  ملخّططات 
حساب  على  العاّمة  املصالح  خدمة  لهدف 
كثيرة  أسئلة  واخلاّصة؟!  ة  الّشخصّي مصاحلنا 

ننتظر األجوبة عنها..!
سابًقا،  فتحناه،  اّلذي  امللّف  هذا  بأّن  واثق  أنا 
ا؛ ونحن –  ًب في صحيفة «حيفا» لن ُيغَلق قري
نا تعقيب بلدّية حيفا على كّل  ب بدورنا – طل

ما ورد في هذا الّتقرير، فإليكم ما جاء منها:

UHOŠ W Ò¹bKÐ VOIFð 

اُخلّطة  ألغي،  «هتسيونوت»  جاّدة  توسيع  «مشروع 
اجلديدة املوجودة، اليوم، قيد اإليداع، هي ُخّطة سلطة 
احلّي  من  مقطًعا  تشمل  واّلتي  ّية،  الّلوائ الّلجنة 
هتسيونوت،  جاّدة  من  وجزًءا   (4 (املجّمع  األملانّي 
توسيع  مع  مرورّية  لتغييرات  اقتراحات  وتتضّمن 
مقطع من جاّدة «هتسيونوت». إذا وُجدت اعتراضات 
إيداع  مرحلة  خالل  تقدميها  يجب  وللّتوسيع  للُخّطة 

اُخلّطة (أي، اآلن).
بلدّية  بلسان  الرّسمّية  الّناطقة   - سامية عرموش 

حيفا للمجتمع العربّي».
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ـ30 من شهر تشرين  تظاهر، يوم الّسبت األخير، في «يوم الغضب»، في ال
بهم  اكتّظت  ومتظاهر  متظاهرة  ألف  من  أزَيُد  املنصرم،  الّثاني/نوڤمبر 
جاّدة الكرمل («بن غوريون»)، معّبرين عن سخطهم وغضبهم ورفضهم 
ملخّطط «پراڤر» التعّسفّي.. ومشروع أو مخّطط «پراڤر – بيغن» قانون 
َحزيران/يونيو   24 يوم  األولى  القراءة  في  الكنيست  أقرّته  إسرائيلّي 
إيهود  اإلسرائيلّي،  الّتخطيط  وزير  من  توصية  على  بناًء   ،2013
پراڤر، منذ عام 2011، واّلذي يهدف إلى تهجير سّكان عشرات القرى 
ـ«بلدّيات  ب يسّمى  ما  في  وجتميعهم  الّنقب،  ِمنطقة  من  الِفَلسطينّية 
وَيعتبر  الغرض.  لهذا  «پراڤر»  جلنة  تشكيل  ّمت  حيث  الّتركيز»؛ 
الِفَلسطينّيون هذا املشروع وجًها جديًدا لنكبة ِفَلسطينّية جديدة؛ ألّن 
إسرائيل ستستولي مبوجبه على أكثر من 800 ألف دومن من أراضي 
ـ50 ألًفا من سّكان الّنقب، وتدمير  الّنقب، وسيتّم تهجير ما يقارب ال

ا. ـً ّي يل نحو 38 قرية غير معترف بها إسرائ
من  اعتداء   – خاللها   – وّمت  عديدة،  مناحَي  أخذت  املظاهرة  أّن  إّال 
املتظاهرات  من  كبير  عدد  على  احلدود»  و«حرس  الّشرطة  أفراد  قبل 
واملتظاهرين، واعتقال 30 منهم في مدينة حيفا، باّدعاء إثارة الفوضى 
واالعتداء على الّشرطة ورشق احلجارة واإلخالل بالّنظام العاّم. وقد ّمت – 
ّمت  الّثانية  املرحلة  وفي  منهم،  عدد  سبيل  إخالء   – األولى  املرحلة  في 
إخالء سبيل 19 آخرين مع شروط مقّيدة لبعضهم، حيث أمرت احملكمة 

املرَكزّية في حيفا بوضعهم قيد االعتقال املنزلّي.
ـ19، اّلذين ّمت اإلفراج عنهم بقرار من  وُيذكر أّن املعتقالت واملعتقلني ال

احملكمة، هم: سامح دوامية (مواليد 1990 – حيفا)؛ وليد فرج (مواليد 
1956 – حيفا)؛ هارون بشناق (مواليد 1985 – حيفا)؛ إجني عمري 
(مواليد 1990 – حيفا)؛ رشاد عمري (مواليد 1957 – حيفا)؛ يوسف 
أبو غوش)؛ راني عبد الرّحمن (مواليد  أبو غوش (مواليد 1988 – 
1980 – أبو غوش)؛ علي فارس (مواليد 1983 – عّكا)؛ خالد سّيد 
(مواليد 1992 – عّكا)؛ علي زيبق (مواليد 1964 – جديدة)؛ رامي 
 1993 شرمي (مواليد  محمود  سخنني)؛   –  1982 علي (مواليد  أبو 
مهّنا  هشام  البقيعة)؛   –  1986 (مواليد  خير  وسيم  الفحم)؛  أم   –
كفركّنا)؛   –  1988 (مواليد  طه  أمارة  البقيعة)؛   –  1993 (مواليد 
عبد الله عبد الفّتاح (مواليد 1995 – الّناصرة)؛ سهير أسعد (مواليد 
1988 – إكسال)؛ صابرين دياب (مواليد 1975 – طمرة)؛ وعمر عبد 

القادر (مواليد 1991 – القدس).
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واّلذي  عاًما)،  دوامية (23  سامح  احليفاوّي  الّشاّب  مع  حديث  لنا  وكان 
أطلق سراحه، يوم االثنني األخير، بشروط مقّيدة بقرار من قاضي احملكمة 
املرَكزّية في حيفا، أمير طوبي، واّلذي يقبع قيد حبس منزلي حّتى بعد 

غد األحد..
َم ّمت اعتقالك؟ - حّدثنا، بدايًة، أين، كيف، وِل

وُجدت حلظة اعتقالي على مقربة من مطعم «الرّّيان» في جاّدة الكرمل 
(«بن غوريون»)، تظاهرت بشكل سلمّي كبقّية املتظاهرات واملتظاهرين، 
على  الّشرطة  أفراد  قبل  من  وحشّي  اعتداء  من  شاهدته  ما  أّن  إّال 

املتظاهرين، وخصوًصا على املتظاهرة صابرين دياب اّلتي كانت ملقاة 
على األرض، أثارني؛ فحاولت اإلمساك بها ومساعدتها على الّنهوض، 

من دون مّس أو االعتداء على أّي شرطّي – كما تّدعي الّشرطة.
وفجأة أحاطني عدد كبير من الّشرطّيني وقاموا باالعتداء علّي واعتقالي 
حّتى  وعنف  قوّة  بكّل  رقبتي  على  قبضته  أحكم  أحدهم  الفور.  على 
الّشرطة  ارة  سّي إلى  اقتادوني  ثّم  ومن  بركلي..  بدأ  وآخر  أختنق،  كدت 

ورموني داخلها بشكل استفزازّي عنيف.
الّتحضيرّي  (املرَكز   – «چال»  مرَكز  إلى  أخذوني  دوامية:  ويضيف 
لاللتحاق باجليش) والّتابع إلى بلدّية حيفا؛ وقبل دخولي املرَكز رماني 
على  ركبته  ووضع  رأسي،  وداس  الباحة  في  أرًضا  الّشرطة  أفراد  أحد 
رقبتي وانهال على وجهي بلكمات ُمبرحة؛ أّدت إلى تورّمات في أنحاء 
األرض  على  ملًقى  وأنا  بقدميه  يركلني  أخذ  شرطّي  بينما  منه،  عّدة 
ومكّبل اليدين.. وكّل ذلك من دون أن أشّكل أّي خطر على أحد ومن 

دون أن أخّل بالّنظام.
- وهل ّمت الّتحقيق معكم في هذا املرَكز؟

مرَكز  في  معنا  الّتحقيق  ّمت  لقد  بتاًتا.  معنا  الّتحقيق  يتّم  لم  ال.. 
الّشرطة، فقط! وقد مضت ُقرابة 3 ساعات ونصف الّساعة منذ حلظة 
االعتقال حّتى االنتهاء من الّتحقيق. ولكن في املرَكز ّمت االعتداء على 
الّشرطة  أفراد  غالبّية  قبل  من  بهم  والّتنكيل  واستفزازهم  املعتقلني 
والوَحدات اخلاّصة. هذا مع العلم أّن املعتقلني كانوا مكّبلي اليدين ولم 
يشّكلوا خطرًا على أفراد الّشرطة ولم يهّددوا حياتهم. لقد كان االعتداء 

ا وفي غاية الوحشّية. ـً استفزازّي
اّدعاء  حَسب  لسببها،  اعتقلت  اّلتي  الّتهم  هي  وما   -

الّشرطة؟
لقد أطلعوني على سبب االعتقال لدى وصولي مرَكز الّشرطة! وكان اّدعاء 
أفراد الّشرطة أّنني اعُتقلت لسبب االعتداء على شرطّي وإلقاء احلجارة 
واإلخالل بالّنظام..! ولكّني لم ُأقِدم على أّي عمل ّمما ذكروه. فجميع هذه 

االّدعاءات باطلة وال أدّلة عليها.
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وأضاف: كانت محكمة الّصلح في حيفا قد أصدرت قرارًا باإلفراج عّنى 
من دون أّي شروط مقّيدة أو مسّبقة، إّال أّن الّشرطة قّدمت استئناًفا إلى 
احملكمة املرَكزّية وهناك قرّر القاضي أمير طوبي اإلفراج عّني وإبقائي 
قرار  حَسب   – الواضح  ومن  األحد.  غد  بعد  حّتى  املنزلّي  احلبس  في 
احملكمة – أّنني لم أشّكل أّي خطر على حياة أّي شرطّي، ولم تستِطع 
الّشرطة تأكيد اّدعائها أّنني قمُت بإلقاء احلجارة؛ إذ لم ُأقِدم على ذلك 
بتاًتا. وال يوجد لدى الّشرطة أّي دليل ُيثبت اّدعاءاتها الكاذبة والواهية.

- علمت أّنك ما زلت تعاني آالًما حاّدة، وقد توّجهت – بعد 
إطالق سراحك – إلى مستشفى «رمبام» لتلّقي العالج..

فعند  الّشرطة.  من  ا  ـً خاّص إذًنا  طلبت  حيث  ذلك؛  حدث  لقد  نعم، 
االعتقال لم يتّم عرضي على الّطبيب رغم الكدمات واآلالم اّلتي كنت 
أعانيها. توّجهت إلى مستشفى «رمبام» ألّنني ما زلت أعاني آالًما 
ُمبرحة في جميع أنحاء جسمي، وخصوًصا في ِمنطقة الرّقبة والّظهر. 
هذا عدا آالم الرّكبتني. فخالل االعتقال واالعتداء الوحشّي تورّم وجهي، 

ورغم ذلك لم أتلَقّ العالج في حينه.
- وكيف تلّخص لنا مشاركتك في مظاهرة «يوم الغضب»؟

لقد شاركت في هذه املظاهرة ألّنني وجدت أّنه من حّق وواجب كّل واحد 
مّنا الّتعبير عن رفضه ملخّطط الّتهجير هذا، فهذه قضّية عاّمة تهّم 
أبناء شعبنا كاّفة؛ وأنا لم أتظاهر للّدفاع عن شخصّية ما أو وقوًفا إلى 
جانب حزب ما، بل للّتظاهر ضّد قضّية مصيرّية، قضّية واحدة تعني 
اجلميع.. وفي دولة تعتبر نفسها دميقراطّية، كان على هذه املظاهرة أن 
تنتهي بشكل مغاير؛ بدون اعتداءات من قبل الّشرطة أو أّي اعتقاالت؛ 
حيث يحّق لنا الّتعبير عن رأينا.. فهذه قضّيتي كونها قضّية وطني، 
على أّنني أنتمي  من خالل املشاركة في املظاهرة –  وأردت الّتأكيد – 

إلى وطني وقضّيتي.
ويستغّل سامح داومية الفرصة لتقدمي شكره لطاقم محامي مرَكز «عدالة» 

على الوقوف إلى جانب املعتقلني والّدفاع عنهم.

  Òw½u½U� qJAÐ WÞd ÒA�« ·ÒdB²ð r� ∫…œU×ý 

اّلذي  شحادة،  جورج  احملامي  وقال 
املعتقلني  عن  املرافعة  في  شارك 
من  مجموعة  مع  املظاهرة،  هذه  في 
إّنه  «عدالة»،  مرَكز  من  احملامني 
الّشرطة  أّن   – البداية  منذ   – الحظ 
لم تتصرّف بشكل قانونّي في تفريق 
شرطّي  أّي  يعلن  ولم  املظاهرة،  هذه 
برتبة ضابط أّن املظاهرة غير قانونّية 
أن  املتظاهرين  على  ينبغي  وأّنه 
يتفرّقوا خالل وقت يحّدده لهم، وذلك 
مبوجب القانون. لكّن شيًئا من هذا لم 
يحدث، بل شرعت الّشرطة في تفريق 
وقفة  فقط،  وقفوا،  اّلذين  املتظاهرين 
الوقفة  هذه  ُتعتبر  وال  بيغن»،   – «پراڤر  قانون  مشروع  ضّد  احتجاج 
االحتجاجّية مظاهرة؛ ألّنها ال تتضّمن إلقاء خطابات، ولو كانت كذلك 
احملتّجني  أّن  اّدعت  الّشرطة  ولكّن  ا.  ًيّ قانون ترخيًصا  املنّظمون  لطلب 
رشقوا أفرادها باحلجارة واألدوات احلاّدة وغيرها، فاضُطرّت إلى الّدفاع عن 

نفسها برّش الغاز املسيل للّدموع واعتقلت عدًدا من احملتجّني.
إلى  تتطرّقا  لم  والّشرطة  العاّمة  يابة  الّن أّن  شحادة  احملامي  وأضاف 
أّن  غير  املوقوفني.  اعتقال  متديد  طلبتا  بل  املظاهرة،  ترخيص  مسألة 
احملكمة أمرت بإخالء سبيل 9 موقوفني من بني 30 في املرحلة األولى، 
وكان موقوفان في املستشفى و19 موقوًفا أمرت احملكمة بحبسهم قيد 

االعتقال املنزلّي.
ومضى احملامي شحادة يقول إّن وقفات االحتجاج مشروعة في العالم 
كّله، وهذه الوقفة جاءت في هذا الّسياق، كما أّنها كانت سلمّية متاًما، 
ولم يفّكر أحد في االعتداء على الّشرطة أو القيام بأعمال شغب، بل 
هي الّشرطة التي بدأت االعتداء بحّجة تعرّض أفرادها للرّشق باحلجارة. 
وقلنا في احملكمة: إذا كان األمر صحيًحا فأبرِزوا للمحكمة أّي إثبات 

أو دليل على صّحة أقوالكم.
وما بقي من أمر هذه املظاهرة واحملكمة هو إطالق سراح جميع املوقوفني 

واملعتقلني خالل هذا األسبوع أو مطلع األسبوع القادم.

  n¹uÒ²�« v�≈ ·bNðË W ÒOH Ò�Fð  ôUI²Žô« ∫…—UAÐ 

وبعد أن قرّرت احملكمة املرَكزّية في حيفا، ظهر االثنني األخير، إطالق 
أن  بعد  حيفا،  في  الغضب»  مظاهرة «يوم  من  املعتقلني  جميع  سراح 
سراحهم؛  بإطالق  القرار  على  الّشرطة  قّدمته  اّلذي  االستئناف  رفضت 
قرّرت تأكيد قرار محكمة الّصلح بإحالة قسم منهم إلى احلبس املنزلّي، 
و12  أيام،  سّتة  ملّدة  املنزلّي  احلبس  إلى  3 معتقلني  إحالة  متّت  حيث 
منهم ملّدة ثالثة أّيام، و4 آخرين ّمت إطالق سراحهم بكفالة، فقط. وقد 

توّلى املرافعة عن املعتقلني مجموعة من احملامني املّتخّصصني من مرَكز 
«عدالة» ومرَكز «ميزان»، وعدد من احملامني املتطوّعني.

وفي أعقاب القرار صرّحت احملامية سهاد بشارة (من مرَكز «عدالة»)، 
أّن  يشير إلى  احملكمة  بأّن «قرار  املعتقلني،  متثيل  في  شاركت  واّلتي 
االعتقاالت كانت تعّسفّية وتهدف إلى الّتخويف وقمع حركة االحتجاج 
الّشعبّية ضّد مخّطط «پراڤر»، ولم تعتمد على أّي أساس قانونّي أو 
سهولة  جتد  الّشرطة  أّن  نشاهد  األخرى  تلَو  مرّة  دامغة.  حقيقّية  أدّلة 
الّتظاهر  في  حّقهم  على  واالعتداء  العرب  املواطنني  قمع  في  مفرطة 
والّتعبير عن الرّأي. ورغم أّن احملكمة رفضت طلب الّشرطة متديد اعتقال 
املتظاهرين خلمسة أّيام، فإّننا ال نعتبر قرار احلبس املنزلّي قرارًا ُمنصًفا، 

وكان من األجدر إطالق سراح اجلميع بدون قيد أو شرط».
وأضافت احملامية بشارة أّن «العالمات على أجساد املعتقلني والوثائق 
ّية والّصور اّلتي رأيناها، تشير إلى مدى العنف اّلذي استخدمته  الّطّب
وَحدة  إلى  مفصّلة  شكاوى  تقدمي  بصدد  نحن  املظاهرة.  لقمع  الّشرطة 
الّتحقيق مع أفراد الّشرطة، ونأمل أن تؤّدي إلى معاقبة كّل من سوّلت 

له نفسه االعتداء على أيٍّ من املتظاهرين».

  UM�H½√ bKł UMOHJ¹ ∫‰U ÒO� 

عدم  أّن  الّشرطة  اّدعاء  وحول 
ّيتها  ترخيص املظاهرة وعدم قانون
الفوضى  إلى  املتظاهرين  دفع 
والقيام بأعمال الّشغب واإلضرار 
باملمتلكات واالعتداء على أفراد 
كان  باحلجارة،  ورجمهم  الّشرطة 
لنا حديث مع الّناشط الّسياسّي 
حيث  كّيال،  مجد  واملجتمعّي 
املجموعة  من  كنت  أنا  قال: 
الّشبابّي  اَحلراك  في  املشاركة 
«يوم  مظاهرة  إلى  دعا  اّلذي 
الغضب» بالّتزامن مع مظاهرات 

ّية أخرى.. لُنسمع فيها صرختنا. في الّنقب (حورة) ورام الله ومدن عرب
وأضاف كّيال: لدّي موقف مبدئّي بخصوص طلب تصريح من الّشرطة، 
فكيف لنا أن نطلب من الّسلطة اّلتي «تلعب» مبصيرنا كما تشاء وتقرّر 
لنا خطواتنا ومستقبلنا.. كيف ميكننا أن نطلب تصريًحا من مؤّسسة 
ومصادرة  شعبنا  تهجير  على  تعمل  وشرطّية  وعسكرّية  حكومّية 
َم علينا أن نكون مقّيدين لشروطها  أراضينا وهدم أكثر من 35 قرية؟! ِل
الّشعب! على  حربها  بإعالن  بدأت  اّلتي  فهي  لعبتها؟  حَسب  ونلعب 

- فكيف تدعون اجلمهور إلى الّتظاهر من دون احلصول 
على ترخيص؟ وفي املقابل، عدم احلصول على ترخيص 
لبعض  دافًعا  أو  مسوًِّغا  الّشرطة  جتده  قد  للمظاهرة 

تصّرفاتها..
إّن مظاهرة حورة كانت مرّخصة ورغم ذلك كان العنف املستخدم فيها 
على  احلصول  فعدم  قراراتنا.  عن  مسؤولني  نكون  أن  علينا  مهوًال. 
ترخيص أو غيره ال يسوِّغ االعتداء الهمجّي على املتظاهرين واستفزاز 

الّناس. كان ميكنهم – لو أرادوا – تفريق املظاهرة بشكل سلمّي.
- ولكّن بعض املتظاهرين حاولوا إغالق مفرق أللنبي، 
بعض  أثار  ما  له..  مخّطًطا  كان  ما  بعكس  والسير 

الفوضى..
لو تظاهر اليهود املتدّينون أو أّي مجموعة يهودّية أخرى في أّي مكان 
كان، وقاموا بإغالق الّشوارع لتعاملت معهم الّشرطة بأكفٍّ من حرير؛ 
املسيل  الغاز  وقنابل  والهراوات  الّصوتّية  والقنابل  املياه  بخراطيم  ال 
من  ووحشّية؛  مذنبة  املؤّسسة  إّن  أنفسنا..  جلد  يكفينا  للّدموع..! 
حّقنا الّطبيعّي الّدفاع عن وجودنا ومستقبلنا وبقائنا فوق أرضنا وفي 
وطننا. ال يحّق للحكومة اإلسرائيلّية ومؤّسساتها كاّفة أن تقرّر – بعد 
اليوم – من أجلنا؛ فنحن مسؤولون عن قراراتنا. وقد كانت جميع هذه 
لن  لكّننا  وإسكاتنا.  ترهيبنا  لهدف  واستفزازّية،  تعّسفّية  االعتقاالت 
ا واحًدا أمام هذا املخّطط وأمام جميع  نهاب ولن نسكت، وسنقف صًفّ

الّسياسات احلكومّية املجحفة بحّق شعبنا.

 sŽ U ÎŽU
œ ¨X³ Ò��« Âu¹ ¨UHOŠ XCH²½« bI� ∫ UD¹uÝ 

  UNM� UM� v ÒI³ð U� q³I²�� sŽË UM{—√ w
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وفي حديث لصحيفة «حيفا» 
والّناشط  املدن  ط  مخطِّ مع 
سويطات  عروة  املجتمعّي، 
الّشعبّية  الّلجنة  (عضو 
مخّطط  ضّد  احليفاوّية 
«توّحدنا  قال:  «پراڤر»)، 
قوًى  حيفا،  في  جميًعا 
سياسّية ومجتمعّية حيفاوّية، 
و«الّتجّمع»  «اجلبهة»  من 
أّن  لنؤّكد  البلد»؛  و«أبناء 
تعني  ال  «پراڤر»  مواجهة 
قضّية الّنقب وحَده، بل قضّية 
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شعبنا في جميع أماكن وجوده. ولقد انتفضت حيفا، يوم الّسبت، دفاًعا 
عن مصيرنا في أرضنا وعن مستقبل ما تبّقى لنا منها. ولكّن ذلك 
اّلذي  مسّبًقا،  واملجّهز  العنيف  الّشرطة  قمع  وحشّية  مجّدًدا  لنا  أثبت 
وعبر  املتظاهرين؛  سالمة  ومّس  الّسيطرة  عدم  نحو  االنزالق  إلى  أّدى 
واملعتقالت  واملتظاهرين،  املتظاهرات  كّل  إلى  حتّية  أوّجه  صحيفتكم 

واملعتقلني، واملصابات واملصابني».
وأضاف سويطات: «مخّطط «پراڤر»، مخّطط يسري على الّنقب ومحّطة 
الكرمل ووادي الّسّياح في حيفا، والعجمي في يافا، ورمية في اجلليل، 
فجميعها مخّططات تعّبر عن منطق االقتالع واإلخالء واالستعالء نفسه، 
في الّسيطرة على ُهوّية األرض ولغتها ونبضها؛ فالغضب اّلذي نريده يفرض 
خطاًبا وحترّكات تؤّسس وتبني وتستثمر وتطوّر لتنطلق مبشروع جماهيرّي 
مفتوح وموّحد وواسع ومنّظم ومؤّثر، مع أهداف عملّية ووسائل متعّددة. 
والّسياسّية  الوطنّية  القوى  تقوده  اّلذي  املُمنهج  اجلماهيرّي  فالّتصّدي 
بأيدينا». مصيرنا  لصنع  الوحيد  الّضمان  هو  والّشعبية  ّية  والّشباب

 W�UÝ—Ë W�œUŽ W ÒOC� …d¼UE*« XKLŠ ∫ÍbÐUŽ 

   UMðu	 ŸULÝ≈ UM³ł«Ë s� ÆÆÆW×{«Ë

وفي تعقيب خاّص لصحيفة «حيفا»، 
«اجلبهة»،  عن  حيفا  بلدّية  لعضو 
«املظاهرة  إّن  قالت  عابدي  عرين 
واضحة  ورسالة  عادلة  قضّية  حملت 
واجبنا  ومن  «پراڤر»،  مخّطط  ضّد 
القضّية.  هذه  في  صوتنا  إسماع 
الّشرطة  عنف  هي  األساس  املشكلة 
املتظاهرين.  لقمع  املبّيتة  ونواياها 
تهجيرّي  مخّطط  عن  احلديث  يجري 
الّنقب  عند  يتوّقف  ال  عنصرّي 
أخرى  بطرق  يحدث  بل  فحْسب، 
في اجلليل واملثّلث، وأيًضا في املدن 

الّساحلّية املشاركة، وبضمنها مدينة حيفا. كان هناك عدم انضباط من قبل 
جزء ضئيل من املتظاهرين، لكّن هذا ال يسوِّغ – في أّي حال من األحوال – 
الّتعامل واالعتداء الوحشّي على املتظاهرين وال يعطي ذريعة لالعتقال».

هي  حيفا  في  العرب  مقاطعة  إلى  الّدعوات  «إّن  قائلة:  واختتمت 
ومقايضة  ّية  العرب اجلماهير  البتزاز  وتأتي  مرفوضة،  عنصرّية  دعوات 

حّقها في الّتعبير عن مواقفها بحّقها في العيش الكرمي. ونحن نريد 
كال احلّقني مًعا، ونرفض أّي محاولة لتخييرنا بينهما. تصريح رئيس 
البلدّية لم يكن موّفًقا، وكان األجدر به الوجود في املكان وإقناع الّشرطة 
بإتاحة املظاهرة الّسلمّية.. وأخيرًا، أقول للمتباكني على «الّتعايش» أّن 
الّتعايش احلقيقّي اّلذي نريده هو العيش الّنّدّي املشترك، املبنّي على 
الّنضال املشترك، وعلى احترام احلقوق، وليس تعايش الفارس والفرس».

 ÒÍËUHO(« ÊQ ÒA�UÐ vMF Ôð X½U� …d¼UE*« ÒÊ√ u� ∫í¼U¹ 
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في  البلدّية)  (رئيس  ياهڤ  يونا  مشاركة  عدم  حول  سؤالنا  على  ا  ورًدّ
هذه املظاهرة، أسوًة برؤساء البلدّية الّسابقني اّلذين اعتادوا املشاركة في 
مظاهرات مماثلة، قال ياهڤ: إّن هذه املظاهرة اّلتي جرت غير مرّخصة؛ 
والّتحرّش  والّضغينة  الّنعرات  إثارة  بل  سليم،  غير  هدفها  أّن  وتبّني 
بالّشرطة. هذا عالوًة على أّن منّظمي املظاهرة استعانوا مبتظاهرين من 
إثارة  ينوون  كانوا  اّلذين  املتظاهرين  من  أعداًدا  واستقدموا  حيفا  خارج 
أّنها  أو  احليفاوّي،  بالّشأن  ُتعنى  كانت  املظاهرة  أّن  لو  ولكن  الّشغب. 

مرّخصة لنظرت في مسألة اشتراكي فيها.

  UHOŠ W Ò¹bKÐ VOIFð 

كانت  ويقول: «املظاهرات  العنف  مظاهر  يشجب  حيفا  بلدّية  «رئيس 
وستكون، وهي إلزامّية في ظّل الّدميقراطّية، وخصوًصا في مدينة حيفا. 
ومع ذلك، فإّن مصدر العنف اّلذي شهدناه في مظاهرة الّسبت األخير 
ليس في حيفا، وغير مناسب لطبيعة املدينة اّلتي متارس الّسالم بني 
حسن  أّيام  منذ  سنوات،   110 من  أكثر  منذ  سّكانها  فئات  جميع 

شكري، رئيس البلدّية األّول للمدينة.
سامية عرموش،

الّناطقة الرّسمّية بلسان بلدّية حيفا للمجتمع العربّي»

  WÞd ÒA�« VOIFð 

وكانت الّشرطة قد أصدرت بياًنا أشارت فيه إلى أّن املتظاهرين قاموا 
إغالق  محاولني  «روتشيلد»  جاّدة  باّجتاه  أللنبي  مفرق  إلى  بالّتوّجه 
الّشوارع وتعطيل حركة الّسير واإلخالل بالّنظام العاّم وإلقاء احلجارة، ما 
دفع الّشرطة إلى استخدام الوسائل املناسبة لتفريقهم؛ من خراطيم مياه 

وقنابل صوتّية.
وفي تعقيب للّناطق بلسان شرطة الّساحل، حاييم پونيمونسكي، جاء: 
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القانونّية  غير  االحتجاجّية  املظاهرة  لهذه  مسّبًقا  الّتحضير  ّمت  «لقد 
لشرطة  املباشرة  املواجهة  األساس  هدفها  كان  واّلتي  املرّخصة،  وغير 
إسرائيل واالعتداء على أفرادها. لقد تعاملت شرطة حيفا بكّل ِمهنّية 
ورصانة واستخدمت القوّة بشكل مدروس ومحدود ومقبول؛ لهدف عدم 

مّس احلياة املشتركة وأسلوب حياة سّكان هذه املدينة».
الّشرطة.  مرَكز  في  املعتقلني  جميع  مع  الّتحقيق  ّمت  «لقد  وأضاف: 
وتهدف الّشرطة إلى دراسة جميع األدّلة اّلتي في حيازتها، لهدف تقدمي 

لوائح اّتهام بحّق املّتهمني اّلذين أخّلوا بالّنظام واعتدوا على الّشرطة».
هذا ورفض پونيمونسكي الّتعقيب على صّحة «حتويل» املرَكز الّتابع إلى 
بلدّية حيفا إلى مرَكز احتجاز وتنكيل للمعتقلني حلني اقتيادهم إلى مرَكز 
الّشرطة؛ كما رفضت بلدّية حيفا الّتعقيب على هذا املوضوع كذلك (!!).
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هذا واستنكرت الّلجنة الّشعبّية احليفاوّية للّنضال ضّد مخّطط «پراڤر» 
القمع البوليسّي املبّيت ملتظاهري «يوم الغضب»، يوم الّسبت األخير، 

في مدينة حيفا وقرية حورة (الّنقب).
في  جتمهروا  ومتظاهرة  متظاهر  ألف  من  «أكثر  أّن  بيانها  في  وجاء 
احلّي األملانّي في حيفا قد ووجهوا بقمع شديد من ِقبل قوّات كبيرة من 
الة،  الّشرطة، بينها «القوّات اخلاّصة» («َيسام») و«حرس احلدود» واخلّي

وبخراطيم املياه.
بعضهم  تعرّض  ومعتقلة،  معتقًال   30 إلى  املعتقلني  عدد  «ووصل 
كما  الّشرطة.  مرَكز  إلى  اقتيادهم  وقبل  اعتقالهم  بعد  املبرّح  للّضرب 
أصيب عدد من املتظاهرين بجروح متوّسطة من جرّاء العنف البوليسّي 
الّشديد. وُيشار – في هذا الّصدد – إلى أّن حوالي عشرة معتقلني جرى 
اعتقالهم بعد إعالن املنّظمني انتهاء املظاهرة، ما يؤّكد طابعه االنتقامّي».

هذا وأّكدت الّلجنة الّشعبية أّن «حجم القوّات، ونوّعيتها، ومسارعتها 
ـه يؤّكد  ـُّ إلى قمع املتظاهرين، وممارساتها الوحشّية في امليدان؛ هذا كل
أّنه كان لدى الّشرطة سيناريو جاهز وخطط مبّيتة ملنع االحتجاج املشروع؛ 
ويؤّكد أّن سقف الدميقراطّية اإلسرائيلّية سرعان ما ينحني وينكفئ حني 
األساس  وحّقها  الِفَلسطينّية،  ّية  العرب ّية  األقّل حقوق  عن  احلديث  يدور 

في االحتجاج الّسلمّي».
للمتظاهرات  الّشجاعة  الوقفة  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة  وحّيت 
الّساحقة.  غالبّيتهم  مّيزا  اّللذين  ّية  واملسؤول واالنضباط  واملتظاهرين، 
ّية متصاعدة.  وأضافت أّن هذا اليوم كان محّطة هاّمة في مسيرة نضال
ّية وَحدة الّصّف الكفاحّية في مواصلة الّنضال حّتى  وشّددت على أهّم

إسقاط مخّطط «پراڤر».
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فيه:  جاء  اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  املتابعة  جلنة  عّممت  قد  وكانت 
الوحشّية  الّداخل  في  ّية  العرب للجماهير  العليا  املتابعة  جلنة  «َتدين 
ّية اّلتي  اّلتي مارستها قوّات الّشرطة اإلسرائيلّية لقمع املظاهرات الّشباب
جرت في مدينة حيفا وقرية حورة (النّقب)، يوم الّسبت، احتجاًجا على 
الّشباب  من  العشرات  وأصيب  اعتقل  إذ  االقتالعّي،  «پراڤر»  مشروع 
املبرّح،  الّضرب  جرّاء  من  املستشفيات  منهم  العديد  ودخل  والفتيات 

وقنابل الّصوت، والرصاص املّطاطّي».

املشروع  لهذا  الّتصّدي  في  الّشبابّي  اَحلراك  بدور  البيان  وأشاد  هذا 
األراضي  نهب  سياسة  ملجمل  امتداد  هو  اّلذي  العدوانّي،  العنصرّي 
صاعدة  أجيال  شعبنا  لدى  أصبح  «لقد  وأضاف:  وتهويدها،  ّية  العرب
في  املشروعة  حقوقها  وانتزاع  بنفسها،  مستقبلها  رسم  على  ومصرّة 

الّتطوّر واحلياة».
كما جاء في البيان: «إّن هذا القمع الوحشّي لن يثني جماهيرنا عن الّنضال 
من أجل إسقاط املخّطط االقتالعّي الّتهجيرّي، وإسقاط مجمل الّسياسات 
وطنه». في  الِفَلسطينّي  اإلنسان  وجود  تستهدف  اّلتي  العنصرّية 

أبناء  بني  الوَحدة  ّية  أهّم على  املتابعة  جلنة  شّددت  البيان  ختام  وفي 
الوطن الواحد على املشاركة الواسعة كشرط لنجاحنا في معركة األرض 
والبقاء، وقالت: إّن أمامنا مسيرة طويلة تستدعي مّنا الّتجّند الكامل 
والّشجاعة واإلقدام والّتخطيط الّسليم لهزم هذه املخّططات العنصرّية».
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ّية في جامعة  وفي بيان صادر عن الّلجنة الّتنسيقّية بني الكتل العرب
ّية في جامعة  حيفا، جاء: «تستنكر الّلجنة الّتنسيقّية بني الكتل العرب
قوّات  تعامل  البلد»)  و»أبناء  «اقرأ»،  «الّتجّمع»،  («اجلبهة»،  حيفا 
االحتالل الّتعّسفّي مع املتظاهرين في «يوم الغضب»، ونحّمل احلكومة 
العنف  حاالت  عن  الكاملة  ّية  املسؤول  – نتنياهو  بقيادة   – الفاشّية 
اّلتي كانت ضّد املتظاهرات واملتظاهرين. نحن نرى من واجبنا تصعيد 
االحتجاجات ضّد هذا املخّطط املشؤوم حّتى يتّم إلغاؤه، لم ولن نسمح 

بنكبة ثانية جتاه شعبنا الِفَلسطينّي البطل».
وتابع البيان: «نقّدر كّل املتضامنني مع قضّيتنا العادلة من كّل بقاع 
األرض، فمظاهرات الغضب امتّدت لتصل إلى مختلف البلدان والّدول 
رفًضا لهذا املخّطط االقتالعّي. نشيد بدور الّشباب الواعي لصّد مشروع 
في  بالدنا  شوارع  في  كانوا  اّلذين  والّشّبان  الّشاّبات  ونحّيي  «پراڤر»، 
البطش  آلة  متحّدين  الله،  رام  وفي  حيفا،  وفي  بالّنقب،  احلورة  مفترق 
والقمع اّلتي قتلت قبل ثالث عشرة سنة في االنتفاضة الّثانية، ثالثة 

عشر شهيًدا داخل اخلّط األخضر».
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هذا وأصدر التجّمع الوطنّي احليفاوّي بياًنا يدين االعتداء اإلجرامّي على 
رًا عن استيائه العارم من حتويل مقّر تابع للبلدّية في  املتظاهرين، ُمعّب
شارع  «هچنيم 7»، إلى مرَكز اعتقاالت وتعذيب، وذلك يوم الّسبت 

املاضي في «يوم الغضب» في حيفا. 
يدين التجّمع الوطني احليفاوّي بشّدة االعتداء الوحشي والقمع املبّيت 
ملظاهرة يوم الغضب الّثالث في حيفا، ونوّجه حتّية وطنّية إلى كاّفة املعتقلني 
واملصابني مؤّكدين أّن قمع الّسلطة لن يثنينا عن مسيرتنا الكفاحّية 
الوحدوّية، فقضّية الّنقب والّتصّدي ملخّطط «براڤر» هي معركة دفاع عن 
وجود شعبنا في أرضه ضّد نظام عنصرّي يهدف إلى اقتالعنا من بلدنا. 
وأضاف البيان: «نعتبر يوم الغضب الّثالث وسام شرف ملدينة حيفا اّلتي 
تؤّكد مجّدًدا أّنها ملتحمة مع قضايا شعبنا في كاّفة أماكن تواجده، 
ّية اّلتي سيسّجلها الّتاريخ،  محتضنة إحدى أهم محّطات شعبنا الّنضال
فنرسل حتّية اعتزاز وفخر لكاّفة املتظاهرين واملعتقلني واملصابني، من 
بينهم الّصحافّي رشاد عمري والرّفيقة إجني عمري وسامح دوامية ووليد 
فرّاج، وأصحاب احملال الّتجارّية في احلّي األملاني اّلذين صبروا ووقفوا 
وقفة موّحدة داعمة للغضب الّشعبي الوطنّي ضّد االقتالع والّتهجير.   

«إّن مخّطط «براڤر» والّطريقة اّلتي يتم فيها متريره وفرضه، وتطبيقه، 
بحقوقهم  واالستخفاف  الّنقب  عرب  إلى  العنصرّية  الّنظرة  على  يؤّكد 
أن  ميكن  فماذا  يرغبون.  كما  حياتهم  تطوير  في  وبحّقهم  وبحاضرهم 
يهودّية  مستوطنات  وإقامة  قراهم  وتدمير  أراضيهم،  سلب  عن  ُيقال 
ألّي  ميكن  ال  صارخة.  وعنصرّية  استعمارّية  ممارسة  أّنها  سوى  عليها، 

شعب أن يرضى بها أو يسكت عليها.
«ونؤّكد أّن عمل «التجّمع» و«اجلبهة» و«أبناء البلد» املشترك من خالل 
ُيقتدى  منوذج  هو  ملخّطط «براڤر»  املناهضة  احليفاوّية  الّشعبّية  الّلجنة 
به للعمل الوحدوّي الّنضالّي املناهض ملخّططات تفتيتنا واقتالعنا من 

أراضينا، واّلذي يجب أن يستمّر على صعيد العمل احمللّي كذلك».
ّية الكاملة في حتويل املقّر  واختتم البيان: «نحّمل بلدّية حيفا املسؤول
الّتابع للبلدّية في شارع «هچنيم 7» إلى مرَكز اعتقاالت وتعذيب وقمع 
للمتظاهرين احملتّجني على مخّطط «براڤر» في يوم الغضب في حيفا، 
إذ ّمت اعتقال العشرات وضرب وتعذيب معتقلني داخل هذا املبنى، فال 
كاّفة  يخدم  أن  املفترض  من  للبلدّية  تابع  مبًنى  حتويل  يتّم  أن  يعقل 

سّكان حيفا إلى مقّر يرّكز القمع الّسلطوّي الّشرس. 
احلسم  حلظات  أثناء  أّنها  اخلطوة،  هذه  في  حيفا  بلدّية  أثبتت  «وقد 
سلطوّي  جهاز  إلى  حتوّلت  ما  سرعان  بل  سّكانها،  كّل  بلدّية  ليست 
بأيدي الّشرطة واملخابرات لقمع احلّق في الّتعبير عن الرأي واالحتجاج 
الّسلمّي والغضب الّشعبّي، لكّننا نؤّكد أّنها لن ُتهبط من عزمية شعبنا 

ّية». وإرادته الّنضال
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«الزّاوية  مسّنات  افتتحت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّثانّي،  اخليرّي  البازار  األسبوع،  هذا  الدافئة» 
في سوق اخلضار في وادي الّنسناس، بعد عمل 

استمر على مدار عّدة أشهر.
وعلى مدار ثالثة أّيام زار العشرات البازار، وقاموا 
اليدوّية  واألعمال  الّشرقّية   األطعمة  باقتناء 
«الزّاوية  مسّنات  صنع  من  الّتطريز   وأعمال 

الّدافئة» - وادي الّنسناس.
نادر)،  (أم  إبراهيم  حورّية  مع  حديث  وفي 
أجل  ومن  املسّنات  أجل  من  نعمل  إّننا  قالت: 
في  مقرّها  واّلتي  الّدافئة»  ـ«الزّاوية  ف املجتمع.. 
الرّفاه  قسم  وبرعاية   اجلماهيرّي «األخوة»،  املرَكز 
االجتماعّي «هدار»، وجمعّية «ميالڤ» للمّسنني 
الّصباح،  ساعات  في  خميس  يوم  كّل  تفتح 
وتقّدم  قهوة،  فنجان  على  املسّنات   وتستقبل 
يشمل  الّسنة،  أّيام  كّل  مدار  على  برنامًجا 
محاضرات، فّعالّيات رياضّية وترفيهّية وغيرها؛ 
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لهدف منح الفرصة للمسّنات للخروج من البيت 
والّترفيه عن أنفسهّن.

وأضافت: في األشهر األخيرة وضعنا نصب أعيننا 
إقامة «بازار  خيرّي»، وتوجهنا إلى ّجتار حّي وادي 
الّنسناس اّلذين قّدموا الّدعم لهدف إجناح هذا البازار.

الزّاوية  في  (املتطوّعة)  شحادة  سامية  وقالت 
ينطوي  ال  املجتمع  أجل  من  العمل  إّن  الّدافئة، 
أن  يجب  فالعطاء  معّينة؛   عمرّية  شريحة  على 
ذلك.  على  القدرة  اإلنسان  لدى  دام  ما  يستمّر 
وأضافت شحادة: نشكر ّجتار وادي الّنسناس على 

مساندتهم ودعمهم إلجناح هذا البازار.
وجدير بالّذكر أن ريع هذا البازار سيرصد لألعمال 
اخليرّية، ولدعيم «الزّاوية الّدافئة».. ونظرًا لنجاح 
البازار في األّيام الّثالثه األولى، سيتّم متديد فتح 
عيد  أيام  من  وسبت  جمعة  يوم  كّل  في  أبوابه 
األعياد؛ وهذه فرصة لدعوة األهل في حيفا لزيارة 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
البازار، ودعم املسّنات.       ®
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 قرّر اّحتاد الفنادق في البالد، منح رئيس بلدّية حيفا 
في  الّدؤوب  عمله  على  تقدير  جائزة  ياهڤ،  يونا 
حيفا،  مدينة  في  الَفندقة  وتعزيز  الّسياحّي  املجال 
يومي  سيعقد  اّلذي  الّسنوي  املؤمتر  خالل  من  وذلك 
فندق  في  اجلاري  األّول/ديسمبر  كانون  و17   16

«هيلتون» - تل أبيب.
اجلائزة  بأّن  الفنادق  اّحتاد  في  اجلوائز  جلنة  وأشارت 
في  الكبيرة  جهوده  على  تقديرًا  لياهڤ  مقّدمة 
مجال  تعزيز  الّسياحّية،  اخلريطة  على  حيفا  وضع 
الّشامل  للمفهوم  تعميقه  املدينة،  في  الفنادق  بناء 
على  إيجاًبا  ينعكس  ما  واحتياجاتها،  للّضيافة 

ازدهار البالد وتقّدمها في هذا املجال.
كّل ذلك إلى جانب تطويره ملرافق حيوّية أخرى في 
املشاريع  واملواصالتّية،  البنيوّية  كاملشاريع  املدينة، 

اّلتي  الرياضّية  ّية،  الّطالب الّثقافّية،  االجتماعّية، 
تدفع باملدينة نحو التقّدم املستمر.

في  «يجري  ياهڤ:  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  وقال 
حيفا،  في  فندًقا   50 من  أكثر  بناء  الرّاهن  الوقت 
األمر اّلذي لم يسبق له مثيل في البالد. كما أقمنا 
 150 تشمل  واّلتي  الفنَدقة،  خلدمات  بلدّية  ِشركة 
وخصوًصا  والطلب،  العرض  بني  الفجوة  لسّد  غرفة 
إلى  املختلفة،  ّية  الدول املهرجانات  استضافة  لدى 
جانب تنظيم احتفاالت وأحداث  حيفاوّية في مجال 

الّثقافة والّسينما والّترفيه».
دليًال  الَفندقة  مجال  تطوّر  ياهڤ: «يعتبر  وأضاف 
في   املدينة  في  استثمرت  اّلتي  اجلهود  على  كبيرًا 
العقد املاضي، حيث استطعنا تغيير وحتسني صورة 
واملعيشة،  البيئة  بجودة  يتعّلق  ما  كّل  في  املدينة 

وباحلياة الّثقافّية والّسياحّية فيها».
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ـ«مطرونيت» إلى مرحلة الّتشغيل  تنتقل حافلة ال
الكامل، وذلك ابتداًء من اليوم اجلُمعة 6 كانون 

األّول/ديسمبر اجلاري.
لذا ُيطلب من الرّكاب التزوّد بتذكرة الّسفر «راڤ 
كاڤ»، حيث إّن ثمن أجرة الّسفر مشابهة ألجرة 

الّسفر في احلافالت العاّمة.
بأّن  كاتس،  يسرائيل  املواصالت  وزير  ذكر  وقد 
مواصالتّية،  ثورة  تعتبر  ـ«مطرونيت»  ال حافلة 
وبأّنه يأمل بأن يتحّول املشروع إلى منوذج ُيقتَدى 

به في مناطق أخرى في البالد. 
ياهڤ،  يونا  حيفا،  بلدّية  رئيس  يرى،  حني  في 
هذا  في  كثب،  عن  األعمال  ورافق  واكب  واّلذي 
ا لراحة  ـً ا وضرورّي ـً املشروع تطوّرًا مواصالتًيا هاّم

البيئة والّسكان واملسافرين.
خاّصة،  حافلة  هي  ـ«مطرونيت»  ال أّن  يذكر 
املسافرين،  من  كبيرًا  عدًدا  حتوي  أن  بإمكانها 
حيث تسافر في مسلك خاّص بها، ذهاًبا وإياًبا، 
ما ميّكن الّسفر بوقت قصير وشروط مريحة داخل 

أرجاء املدينة.

∫WF ÔL'« ÂuO�« s� Î¡«b²Ð«



27 2013 ‰ ÒË_« Êu½U� 6 WF ÔL'«



282013 ‰ ÒË_« Êu½U� 6 WF ÔL'«

:
04-8512244  39   • 04-8510776  (  )    • 04-8530330  67   

16:00  9:00  18:00  8:00  -  :  
  *    *

  1
 

 μπππ

    
!   



29 2013 ‰ ÒË_« Êu½U� 6 WF ÔL'«

   

  

    1

 μπππ
    2.5

 ππππ
    2

 μπππ
    2.5

 ππππ

   5

 ππππ
    3

 ππππ
( )    3

 ππππ
   5

 ππππ

   7

 ππππ
( )   6

 ππππ
    4

 ππππ
     2

 ¥πππ



302013 ‰ ÒË_« Êu½U� 6 WF ÔL'«

من  مارون  ورد  الّطالبة  فازت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّصف احلادي عشر في مدرسة مار الياس األسقفّية 
مسابقة  من  األولى  احللقة  في  حيفا،  مدينة  في 
من  طّالب  فيها  يتنافس  اّلتي  امليالد»،  «فارس 

مختلف املدارس في معرفة الكتاب املقّدس.
هذا وفاز الّطالب كارلوس زكنون من الّصف العاشر 
في  حيفا،  في  الكرمليت»  «راهبات  مدرسة  من 
وقد  امليالد»..  «فارس  مسابقة  من  الّثانية  احللقة 
زكنون  كارلوس  من  كّل  الّثانية  احللقة  في  شارك 
وسامي  الكرمليت»)،  «راهبات   - العاشر  (الّصف 

جنم (مدرسة «الكرمل»).
في  ويرافقها  ّجنار،   - حّجار  سوزان  البرناَمج  تقّدم 
األستوديو األرشمندريت أغابيوس أبو سعدى (الرّئيس 
الروحّي لرعّية مار إلياس للرّوم الكاثوليك في حيفا). 
ورد  إلى  باإلضافة  األولى  احللقة  في  شارك  وقد 
احلادي  الّصف  من  بّالن  نور  الّطالبة  من  كّل  مارون 

عشر في املدرسة املعمدانّية في الّناصرة، والّطالب 
إلياس سمعان من الّصف احلادي عشر من املدرسة 

البطريركّية الالتينّية في الرّامة.
الّدينّية  املفاهيم  ترسيخ  إلى  املسابقة  تسعى 
بضرورة  إسرائيل»   إدارة «صوت  من  إمياًنا  وصقلها 
والّدينّي  واحلضارّي  الّتاريخّي  املوروث  على  االّطالع 
بلوحة  أشبه  البالد  في  العربّي  املجتمع  بأّن  علًما 
من الفسيسفاء وهي ُمزدانة ومرّصعة بألوان متعّددة.

يشارك في كّل حلقة عّدة متسابقني بحيث يتأّهل 
ّية  أحدهم للمسابقة الكبرى اّلتي ستبّث من كاتدرائ
األربعاء  يوم  حيفا،  في  امللكّيني  للرّوم  إلياس  مار 

.(18/12/2013)
ُيذكر أّن هذه املسابقة تأتي استمرار ملسابقات بنفس 
«فارس  برناَمج  مثل:  اإلذاعة،  أقامتها  املواصفات، 
من  كبير  باهتمام  وحظي  مؤّخرًا  بّث  اّلذي  العيد» 

قبل اجلمهور ووسائل اإلعالم.

 Êu MÖ“ ”u —UÖË ÊË—U  œ—Ë “u
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الّسفينة  مؤّخرًا،  رست،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية العمالقة «فنتازيا» في ميناء حيفا،  اإليطال
زًا على املنظر العام. حيث أضفت جماًال ممّي

وأشار رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ بأّن وصول 
داللًة  حيفا،  ميناء  إلى  سياحّية  سفينة  أكبر 
جهة،  من  املدينة  في  الّسياحّي  االزدهار  على 

وعلى إمكانّيات ميناء حيفا من جهة أخرى.
لباخرة  األولى  الرحلة  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
«فنتازيا»، انطلقت عام 2008، وتصّنف بحسب 
معطياتها وخدماتها املقّدمة، على مستوى «6 

جنوم» ممّيزة جًدا.
يصل طول الّسفينة 1093 مترًا، وارتفاعها 124 
مترًا، ووزنها 133 ألًفا و500 طّن، وحتوي 107 
أجنحة («سويت»)، و532 غرفة عادّية، وتتأّلف 
ّية، 3 برك  من 13 طابًقا، وحتوي مصاعد كهربائ
للّسباحة وبركة مسقوفة، باإلضافة إلى 12 بركة 
الكثير. وغيرها  وبارًا،  مطعًما  و12  جاكوزي 

حتمل  أن  ميكنها  الّسفينة  أّن  ذكره  اجلدير  ومن 
إضافًة  مسافر،  آالف   4 يعادل  ما  متنها  على 

إلى عدد مماثل لطاقم العاملني.
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مببادرة  مشتركة بني جمعّية التطوير االجتماعي وجلان أولياء األمور، 
ّية،  مجلس وجلان األحياء ومجلس وجلان الطالب في املدارس العرب
وبرعاية صحيفة «حيفا»، احتفل املجتمع العربي احليفاوي للّسنة 
الثالثة على التوالي بيوم املعلم في حيفا، في نهاية األسبوع املاضي.

قاعة  امتألت  املعّلم،  يوم  ملناسبة  فنّية   - ثقافّية  أمسّية  وضمن 
مرّبني  من  باحلضور  املاضي،  اخلميس  مساء  «امليدان»،  مسرح 
مديرين ومعلمني، أولياء أمور، ومعّلمني متقاعدين، ممّثلي هيئات 
وشخصّيات مجتمعّية، اّلذين لّبوا الّدعوة وحضروا للمشاركة في 
األمسّية الّثقافّية – الفنّية ملناسبة يوم املعّلم الّثالث، واّلتي دعا إليها 
ّية. وقد استقبل جمهور املعّلمني واملدعوّين بالورد  املبادرون لالحتفال
واحلفاوة. هذا ومتّيزت األمسّية بالفقرات الفنّية املنوّعة اّلتي قّدمها 
طّالب املدارس، تكرًميا وتقديرًا ملعّلميهم، حيث توّلت عرافة األمسّية 
الّطالبتان: الرين بدير وميسون حجير من مدرسة «املتنّبي» الّثانوّية.

وفي مستهّل األمسّية ألقى مدير عام جمعّية الّتطوير االجتماعّي 
األستاذ حسني اغبارّية، كلمة ترحيبّية أّكد فيها على دور املعّلم/

املرّبي الهام واألساسّي في عملّية الّتربية والبناء املجتمعّي؛ كما 
دعا إلى حتويل يوم املعّلم في الّثالثني من تشرين الّثاني إلى تقليد 
سنوّي يدخل الّتقومي املدرسّي، ليكون مناسبًة سنوّية لتكرمي املعّلم 

واالحتفاء به من قبل أطراف العملّية الّتربوّية. 
طّالب  أمور  أولياء  جلنة  (رئيس  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  وتاله 
مدرسة «املتنّبي»)، فحّيى املعّلم في يومه وأّكد على دوره الّتربوي؛ 
كما ألقى د. ماجد خمرة (مسؤول الّتعليم العربّي في بلدّية حيفا) 
حتّية؛ وشارك كامل يوسف (أبو كايد)، رئيس جلنة حّي احلليصة 

ّية. بتحّية باسم مجلس جلان األحياء العرب
طّالب  وتقدمي  بإشراف  بكامله  كان  اّلذي  الفّني  البرناَمج  وتنوّع 
فقراته.  بغنى  متّيز  واّلذي  املختلفة،  ّية  العرب املدارس  وطالبات 
وتعّددت الفقرات ما بني متثيل وغناء وزجل ورقص وإلقاء شعر. وفي 
ّية  االبتدائ اإلجنيلّي»  يوحّنا  مدرسة «مار  طّالب  قّدم  املسرح  مجال 
ّية» اّلذي ترعاه جمعّية الّتطوير،  املنخرطني في مشروع «منابر طّالب
اسكندر،  بشارات -  رنني  الفّنانة  بإشراف  ساخرًا  ا  ـً مسرحّي مشهًدا 
بُعنوان:  ا  ـً مسرحّي مشهًدا  الرسمية،  «حوار»  مدرسة  طّالب  وقّدم 
فقد  الّشعر  في  أّما  زايد.  كمال  األستاذ  بإشراف  املعّلم»،  «احترام 
ألقت الطالبتان أم كلثوم جبارين ومالك بشكار، من مدرسة «عبد 

ّية، قصيدًة من الّشعر. الرّحمن احلاج» االبتدائ
ّية بوصلة من الزّجل.  وأبدعت مجموعة من طّالب مدرسة «األخوّة» االبتدائ
وقّدمت الّطالبة آية قبالوي من مدرسة «الكرمل» عرًضا في اجلمباز.

وفي الغناء قّدمت الّطالبة سحر مغربي من مدرسة «املتنّبي» أغنّية 
أغنّية  «الكرمليت»  مدرسة  من  شقحة  أدريان  والّطالب  ّية،  عرب

أجنبّية. وقّدمت جوقة مدرسة مار إلياس األسقفّية أغنّية شعبّية 
باشراف معلم املوسيقى األستاذ غسان جمال.

واشتملت األمسّية على حوار ذكريات مع املرّبيني املتقاعدين جورج 
سالمة وفريدة بدران، أداره األستاذ زياد شليوط، مرّكز دائرة الّتعليم 
يان سالمة وبدران بدايات  في جمعّية الّتطوير. حيث استذكر املرّب
عملهما في الّتعليم وما رافقها من مصاعب في التنّقل والّسفر 
ونوادر حصلت لهما في عملهما وما وصل إليه الّتعليم في أّيامنا.

وفي اخلتام قّدم األستاذ نبيل سّمور، عضو الّلجنة الّتحضيرّية ليوم 
املعّلم، كلمة شكر وحتّية لكّل َمن ساهم وشارك في إجناح األمسّية.

 5LÒKF*« .dJ²� W ÒOÐdF�« UHOŠ ”—«b� vKŽ W�uł

قامت  املنصرم،  األسبوع  من  واجلُمعة  اخلميس  يوَمي  مدار  وعلى 
طواقم جمعّية الّتطوير االجتماعّي والّلجنة الّتحضيرّية ليوم املعّلم، 
لتقدمي  ّية  العرب املدارس  بزيارة  الّطّالب  أمور  أولياء  مع  وبالّتعاون 
احليفاوّي»،  املعلم  «يوم  ملناسبة  واملعّلمات،  للمعّلمني  الّتهاني 
حاملني إليهم الورد والكعك، كما ونظمت املدارس احتفاالت خاّصة 
لهذه املناسبة، ونقل ناشطو اجلمعّية والّلجنة الّتحضيرّية للمعّلمني 

الّتحّيات بهذه املناسبة وكلمات الّثناء. 
سليمان  نوال  الّدكتورة  املدرسة  مديرة  كانت  «األخوّة»  مدرسة  في 
ونائبها األستاذ رميون ريناوي واملرشدة عبور الّشيخ في استقبال وفد 
اجلمعّية املكّون من الدكتور جوني منصور (رئيس الهيئة اإلدارّية 
للجمعّية)، واألستاذ زياد شليوط (مرّكز دائرة الّتعليم)، وأصفهان 
بتوزيع  اجلميع  قام  حيث  آمن)،  مجتمع  برناَمج  (مرّكزة  قصيني 
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الورود على املرّبني واملرّبيات في الصفوف، وقد القت هذه اخلطوة 
استحسان وثناء املعّلمني واملعّلمات.

وفي مدرسة «الكرمل» استقبل أعضاء الهيئة الّتدريسّية عضوَي 
إدارة اجلمعّية األستاذ فهيم دكور وياسمني مطر، وأقام طّالب الّثاني 
عشر حلقات الغناء والرّقص احتفاًء بيوم املعّلم، كما ازدانت غرفة 
خاّصة  هدّية  بتقدمي  املعّلمني  جلنة  وقامت  املناسبة،  بهذه  املعّلمني 

منها للمعّلمني في هذا اليوم.

يوسف  كامل  من  كّل  احلاج»  الرّحمن  «عبد  مدرسة  واستقبلت 
الّتطوير  جمعّية  إدارة  جّشي (عضو  وأميمة  احلّي)،  جلنة  (رئيس 
االجتماعّي)، الّلذين قاما بتوزيع الورد على املعّلمني واملعّلمات. وهّنأ 
كامل يوسف املعّلمني بعيدهم، وأثنى مدير املدرسة األستاذ محّمد 
عوّاد على دور جمعّية الّتطوير االجتماعّي ولفتتها الطّيبة جتاه 
جمهور املعّلمني، ودعمها ملشاريع تربوّية وال-منهجّية في املدارس. 
وقامت مجموعة من السّيدات من الّنادي الّنسائي وأعضاء الّلجنة 
الّتحضيرّية، ضّم: فريدة بدران، ياسمني مطر، لينزا غرزوزي وسامرة 
الورود  وزّعن  حيث  األسقفّية،  إلياس  مار  مدرسة  بزيارة  واكد، 
أبو  سمعان  األستاذ  املدرسة  مدير  وقام  واملعّلمني؛  املعّلمات  على 
سّني بشكر اجلمعّية والوفد على جهودهم وعملهم وهّنأ املعّلمني 
ا  ـً بعيدهم. ويذكر أّن جلنة املعّلمني في املدرسة أقامت فطورًا جماعّي

في املدرسة بهذه املناسبة.  
كما استقبلت مديرة مدرسة «حوار» الرسمّية، أميرة ناصر، أعضاء 
الّلجنة الّتحضيرّية الالتي وزّعن الورود على املعّلمات واملعّلمني. 
وفي مدرسة «أورط الكرمل» استقبل الوفد مدير املدرسة األستاذ 

عادل ملشي والهيئة الّتدريسّية.

وقام رئيس جلنة أولياء أمور طّالب املدرسة األحمدّية في الكبابير، 
معاد عودة، برفقة فريدة بدران (مرّكزة الّنادي الّنسائّي في اجلمعّية) 
بالتوّجه إلى املدرسة، حيث كانت في استقبالهما مديرة املدرسة 
ية نسرين عودة وأعضاء الهيئة الّتدريسّية؛ وتكّلم معاد عودة  املرّب
فنقل لهم تهاني اجلمعّية والّلجنة الّتحضيرّية بهذا اليوم، وأثنى 
جائزة  على  بحصولها  املدرسة  هّنأ  كما  وجهودهم..  دورهم  على 
من وزارة الّتربية والّتعليم. وبدورها شكرت مديرة املدرسة جمعّية 
املعّلمون  شكر  كما  للمدرسة،  ودعمها  جهودها  على  الّتطوير 

اجلمعّية على هذه الّلفتة. 

ّية األرثوذكسّية مقّدًما  وقام األستاذ زياد شليوط بزيارة الكلّية العرب
الّتهاني للمعّلمني، وكان في استقباله مدير الكلّية األستاذ إدوار 

شيبان اّلذي هّنأ املعّلمني بدوره.
وقد زار وفد اجلمعّية اّلذي ضّم علي طاطور (عضو إدارة اجلمعّية)، 
ومبّدا كّيال (مرّكز برناَمج األحياء في اجلمعّية) مدرسة «راهبات 
وقّدموا  والّثانوّية  ّية  االبتدائ الرّوضات،  الّثالث:  مبراحلها  الّناصرة» 
املدرسة  مدير  قبل  من  بحفاوة  استقبلوا  وقد  للمعّلمني.  الهدايا 

الّثانوّية األستاذ باسم جّمال.
جمانة  احملامية  من  كّل  اإلجنيلّي»  يوحنا  «مار  مدرسة  زار  وقد 
اغبارّية - هّمام وإيلي بدران (خرّيج املدرسة)، والتقوا رئيس املدرسة 

القس حامت شحادة، واملدير عزيز دعيم وطاقم الهيئة الّتدريسّية.
أّن  اجلمعّية)  عام  (مدير  اغبارّية  حسني  األستاذ  من  علمنا  وقد 
ّية واالّتصاالت الكثيرة قد توالت ووردت على  ردود الفعل اإليجاب
من  أمور  وأولياء  املدارس  ومسؤولي  ومعّلمي  مديري  من  اجلمعّية 

األحياء املختلفة. 
وقد نوّه اغبارّية إلى االرتياح اّلذي تشعر به إدارة وطاقم اجلمعّية 
القّيمة على هذا البرناَمج بتحقيق الغاية وتذويت الفكرة اّلتي وصلت 
إلى كّل معّلم وطالب وولي أمر ومسؤول حول مكانة ودور املعّلم.
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Êu³OAš ¡U�O�

وظهر هذا الّتفاعل اجلميل في مجموعة األغاني 
اّلتي قّدمتها نانسي حوّا، ولعبت دور الفتاة كما 
التمّنع  وبني  واحلب  العشق  بني  األغنّية،  اقتضت 
أناقة  في  نانسي  رقصات  وجاءت  والّصدود. 
ومحّبة، وحركاتها املغّنجة واملدّللة طبًقا ملواصفات 
الفتاة العاشقة كما أرشدتها املدرّبة فريال، وال غرو 
في ذلك فإّنها عضو في فرقة «سلمى» وقد تلّقت 
الّلطيف  بدورها  للقيام  واملناسب  الّالئق  الّتدريب 
صوت  اجلميلني  الّصوتني  هذين  مع  وجاء  هذا. 
آخر صدح في سماء األمسّية، وهو صوت الفّنانة 
هذه  في  بصوتها  شاركت  فقد  خشيبون.  ميساء 
األمسّية بظهور ممّيز، وقّدمت مجموعة أخرى من 
األغاني اّلتي أضفت تنوًّعا جّذاًبا ورونًقا محبوًبا 
على األمسّية برمتها. صحيح أّن ميساء لم تظهر 
الفرقة  مع  ترقص  ولم  أغانيها،  في  املسرح  على 
في أدائها، كما كان لها ظهور في العروض الفنّية 
«صرخة  أمسّية  خاّصًة  فيها  وتأّلقت  الّسابقة 
مارّيا»، فكان لصوتها في «الّدنيا غنوة» حضور 

وترجيح لنجاح األمسّية.

WÒOMH�«  U ÒOMI²�«

تسجيالت  فإّن  األصوات  عن  نتحّدث  دمنا  وما 
األغاني واملوسيقى أُجريت في استوديوهات «مرَكز 
الفنون» لإلنتاج الفّني في عّمان بإدارة املوسيقّي 
على  يعزف  معروف  موسيقّي  وهو  خنفر،  عالء 
ـ«كيبورد»، ورافقه نخبة من املوسيقّيني  العود وال

والعازفني. وقد سافر كّل من هيثم خاليلة وميساء 
خشيبون ونانسي حوّا إلى عّمان لتسجيل أصواتهم 
هناك ودمجها مع املوسيقى في تسجيل احترافّي، 
أضفى على األمسّية جوًا من املهنّية واالحتراف.

¡U¹“_« rOLBð

وكان للمصّمم سامر عزّام دور هاّم بتصميم مالبس 
جلمعّية  كرئيس  منصبه  جانب  إلى  فهو  الفرقة، 
«سلمى» فإّنه ميارس مهنة تصميم األزياء، إضافة 
اّتسمت  الفرقة  مالبس  ولكن  أخرى.  أعمال  إلى 
ولعبت  وتنسيق،  وجمال  بأناقة  العرض  هذا  في 
ا خالل عرض كّل أغنّية وكّل رقصة. ـً ّي دورًا جتميل

q ÒE�« ‰UOš

أو  لوحات  أو  ديكورات  املسرح  على  تظهر  ولم 
لقد  لإلنارة.  تلوينّية  لوحات  كانت  بل  رسومات، 
جعلت املدرّبة فريال هذه اإلنارة تتراقص وتتمايل 
املضمون  فيه  خدَمت  وتفاهم،  وحتاور  تالعب  في 
اّلذي حمله الراقصون، وكأّننا نشاهد على املسرح 
لوحة فنّية واصطبغت بألوان اإلنارة اجلميلة. ولم 
الفرقة،  أداء  في  الّظالل  استغالل  املدرّبة  تنَس 
حيث نصبت املصابيح اّلتي عكست الّظل على 
شاشات كبيرة، وأّدى الرّاقصون حركاتهم الّتعبيرّية 
أمام الّنور وظهرت خلف الّشاشة، وهذا ما يسّمى 
في  انتشر  مسرحّي  أسلوب  وهو  الّظل»،  «خيال 
القرنني الّتاسع عشر والعشرين في شرقنا األوسط. 

q Uý w ÒM  ÷«d F ² Ý«q Uý w ÒM  ÷«d F ² Ý« – – åÙu Mſ U O ½b «ò åÙu Mſ U O ½b «ò
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قّدمت فرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية عمًال 
ا جديًدا يحمل اسم «الّدنيا غنوة» من  ـً استعراضّي
تصميم وتدريب رقصات، إدارة فنّية وإخراج الفّنانة 
فريال خشيبون. وكانت األمسية عبارة عن مجمل 
اجلمهور؛  أبهرت  اّلتي  الفنّية  األعمال  من  كامل 
بالعرافة  فنبدأ  العمل  هذا  عن  احلديث  بدأنا  وإذا 
والّتقدمي الذي أتقنته وفاء يوسف بصوتها املخمّلي 
اجلميل، وأدائها االحترافّي، كاملذيعات في الّشاشة 

الّصغيرة أو ميكروفون اإلذاعة. 

dD� ”UO�≈ ≠  UŠuÒK�« WK�KÝ

الرّاقصة  والّلوحات  العروض  سلسلة  إلى  وانتقاًال 
الرّاقصني  من   40 نحو  قّدمها  اّلتي  والّتعبيرّية 
والرّاقصات، اّلذين عرضوا مشاهد متثيلّية متاشًيا 
بشغف.  إليها اجلمهور  استمع  اّلتي  األغاني  مع 
أتبعتها  فقد  الّتمثيلّية،  احلركات  جانب  وإلى 
إيقاعّية،  ثّم  تعبيرّية  برقصات  فريال  الفّنانة 
رقصهم  في  والفتيات  الّشباب  كاّفة  وانخرط 
واندماجهم مع األغاني كّلها. وقاد حركاتهم الفّنان 
إلياس  فإّن  صادقة،  وموّدة  دم  بخّفة  مطر  إلياس 
يدرّب  وهو  حيفا،  جامعة  في  املسرح  قسم  خرّيج 
طّالب املعهد في مجال املسرح. واستطاع أن يثبت 
للحركة  ومخرج  وراقص  مسرحّي  كفّنان  نفسه 

والّتشكيل الفّني.  

«ÒuŠ w�½U½

اّلتي  حوّا،  نانسي  الفّنانة  املجال  هذا  في  وبرزت 

األغاني  من  مجموعة  اجلميل  بصوتها  قّدمت 
املُستقاة واملستوحاة من األفالم االستعراضّية اّلتي 
اشتهرت في سنوات الّسبعني، مثل «خّلي بالك 
من زوزو»، اّلذي تأّلقت فيه الفّنانة الراحلة سعاد 
سنوات  إلى  األغاني  هذه  أعادتنا  فقد  حسني. 
خلت، واّلتي ازدهر فيها الفّن االستعراضّي، حتت 
وجنوى  نبيل  وزوزو  كاريوكا  حتّية  الفّنانات  رعاية 
فؤاد، وغيرهّن. ولعبت هذه األغاني في ذلك احلني 
دورًا حاسًما في حياة الّشباب اّلذين تعاطفوا مع 
طّالب  حّتى  زوزو»،  من  بالَك  فيلم «خّلي  أبطال 
حسني  الفّنان  يحاكون  أخذوا  والّطالبات  املدارس 
فهمي في دوره كمعّلم في الّثانوّية وحتّبه طالبته، 
بينما كان يتمّنع عن الّتجاوب معها. وجاءت في 
«يا  أشهرها  األغاني،  من  مجموعة  الّسياق  هذا 
واد يا تقيل» وقبل ذلك من األفالم االستعراضّية 

شادية وليلى مراد وفايزة أحمد وسواهّن.

WK¹öš r¦O¼

وال ننسى في هذا اخلضم الفّناَنْني الكبيرين فريد 
األطرش وعبد احلليم حافظ حيث كان لهما قسط 
األغاني  وقّدم  العرض،  هذا  في  وملحوظ  وافر 
بالّصوت الرّجولّي الفّنان هيثم خاليلة اّلذي لم يقّلد 
هذين العمالقني، كما أّنه لم يقّلد بأدائه أّي فّنان 
وأّنه  وغناًء،  متثيًال  الفنّية،  قدرته  أثبت  بل  آخر، 
فّنان أصيل يستطيع أداء أّي أغنّية ُتسند إليه. 
وكان هيثم محبوًبا بحضوره الّتمثيلّي والغنائّي، 
وتفاعل مع األغاني اّلتي قّدمها بصورة حقيقّية، 
أقنعت اجلمهور بأّن هذا الفتى اّلذي يؤّدي عمله 

على املسرح عاشق ولهان، أو مطرب فّنان.
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وعروض خيال الّظل. ونأتي إلى املوسيقى واألغاني 
ـ«كونترول»  والّتقنّيات الّصوتّية اّلتي أدارتها من ال
وكان  العرض،  صالة  أعلى  في  املراقبة  ومرَكز 
للرّاقصني  البشرّي  العرض  بني  ا  ـً تاّم الّتنسيق 
من  املنبعث  الّصوتي  األداء  وبني  والرّاقصات، 
مكّبرات الّصوت، واّلتي لم تصّم اآلذان بل شّنفتها.

إلى  ينضّم  االستعراضّي  الفّني  العرض  هذا  إّن 
استغّلت  واّلتي  اجلميلة  فريال  أعمال  مجمل 
املسرحّي  العمل  بجوانب  وإملامها  معرفتها  فيها 
ثانية.  جهة  من  االستعراضّية  والفنون  جهة،  من 
للفنون  محّب  كجمهور  لنا  تقّدم  أن  واستطاعت 
هذا  وأقنعت  اجلميلة،  الفنون  فيه  أجملت  عمًال 

اجلمهور بالّدور اّلذي تلعبه فرقة «سلمى» في احلّيز 
ولذا  الفلسطينّي،  والفولكلوري  والّتراثي  الّثقافي 
فإّن هذا العمل جدير بالعرض في أماكن الّتواجد 
الفلسطينّي وغير الفلسطينّي في البالد والعالم. 
وفرقتها  فريال  تدعم  اّلتي  «سلمى»  جمعّية  إّن 
ميكنها  طويلة  سنوات  منذ  ا  ـً وجماهيرّي ا  ـً معنوّي
الّدعم  لتوظيف  الفعلّية  الرّعاية  مواصلة 
اجلماهيرّي في سبيل نشر ثقافتنا وفولكلورنا. وال 
ّية اّلذي يقّدم دعًما  يفوتنا دور قسم الّثقافة العرب
ا لفرقة «سلمى» وسواها من الفرق  ـً ا ومعنوّي ـً مادّي
ّية  الفنّية، وهذا الّدور يساهم بنشر ثقافتنا العرب

في كّل مكان.

 UNðU�*Ë ‰U¹d
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وبالّتالي يتبّني لنا أّن املدرّبة فريال استغّلت كاّفة 
والتقنّية  البشرّية  واآللّيات  والوسائل  املوتيڤات 
والفنّية، وسّخرتها لطبيعة العمل الفّني الّشامل 
ّية جاَءت في نطاق الفكرة  «الّدنيا غنوة». والّشمول
والّتدريب للرّاقصني والرّاقصات، والّلوحات الفنّية 
ا خدم الّطابع  ـً اّلتي صّممتها وأعطتها ُبعًدا فكرّي
كان  اّلتي  الفرقة  مالبس  وكذلك  للعرض،  العام 
لها ملسة واضحة فيها، بالرّغم من أّن سامر عزّام 
ّية  هو مصّممها، وكذلك اإلنارة والّتلوينات الّضوئ
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*åUHO�ò q�«d ≠ يحتفل مهرجان «عيد األعياد» 

ينّظم  حيث  انطالقه،  على  عاًما  ـ20  ب العام،  هذا 
العربّي)   - اليهودّي  (املرَكز  الكرمة»  «بيت  مرَكز 
وبلدّية حيفا هذا املهرجان لهدف االنكشاف وتطوير 
الّتسامح واالحترام املتبادل من خالل الّثقافة والفن. 
وتلبس حيفا خالل هذا الّشهر لباس العيد وتعرض 
بالّتعايش  يتمّثل  واّلذي  واملتمّيز،  اخلاص  جمالها 
والّتسامح بني كاّفة األديان والّطوائف احليفاوّية، حيث 

°s ¹d A F « Áb O F Ð qH² × ¹ åœU O Ž_« b O Žò ÊUłd N
الّنسناس  وادي  حّي  إلى  الزوّار  ألوف  عشرات  يأتي 
املهرجان  فعالّيات  في  للمشاركة  واِملنطقة  العريق 
وللّترفيه ضمن الفّعالّيات اّلتي تقام باألحياء واّلتي 
األطفال  وعروض  واملسرح  واملوسيقى  الفنون  تدمج 
الفريدة  األطعمة  ولتذوّق  والكونسيرتات  والّندوات 

اّلتي متّيز اِملنطقة.
طوال  وسيستمر  اجلُمعة،  اليوم  املهرجان  وسينطلق 
حيث  األسبوع،  نهاية  عطل  في  أسابيع  أربعة 

سُتجرى خالل هذه الفترة برامج وفّعاليات عديدة في 
«بيت الكرمة»، وحّي وادي الّنسناس، واحلّي األملاني، 

والبلدة الّتحتا.

 W ÒOÐdF�« dO¼UL'« W Ò
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املرَكز  الكرمة» -  مؤّسسة «بيت  رون (مدير  أساف 
اليهودّي - العربّي)، أخذ على عاتقه إيصال رسالة 
الّتسامح بني األديان والطوائف في مدينة حيفا، حيث 
ال يتّم إيصال هذه الرّسالة عبر الكلمات فقط، إّمنا 
من خالل الفّن والّثقافة، سواء كانت األعمال املعروضة 
ّية أو اليهودّية، واصًفا هذه املزج بالقول: «إّن  بالعرب
حيفا كالفسيفساء تختلف أحجارها لكن ال ميكنك 
اجلماهير  وأضاف: «أدعو  بعض».  عن  تفصلها  أن 
ّية كاّفًة، سواء من حيفا أو خارجها، للمشاركة  العرب
كّل  وترضي  تروق  التي  املختلفة  االحتفاالت  في 
ذوق، ألّن مهرجان هذا العام يتضّمن مئات العروض 
املوسيقّية والفنّية والّثقافّية، باإلضافة إلى املعارض 
باأللوان  سُتزهر  حيفا  فشوارع  الّشوارع.  ومهرجانات 
يأتيها  أن  ا  عجًب فليس  العيد»..  فرحة  وستملؤها 
يحظى  املهرجان  هذا  بات  حيث  الوافدين  ألوف 
باهتمام عاملّي، وحتّول إلى منوذج ُيحتذى به للّتقارب 

بني الّثقافات املختلفة في البلد الواحد.

lOL'« WM¹b� UHOŠ ∫í¼U¹

كانون  شهر  طوال  يستمر  اّلذي  املهرجان  هذا  وعن 
بأّن  ثقة  «كّلي  ياهڤ:  يقول  اجلاري،  األّول/ديسمبر 
الرّسالة الّصادقة بإمكانها أن تصل إلى أبعد مدى، 
ويشهد هذا املهرجان على مساعينا لنشر ثقافة وفن 
اآلخر لكي يتعرّف مضمونه كّل مواطن في إسرائيل 
تكون  لكي  ا  ّيً عرب أم  ا  يهودّيً كان  سواء  وخارجها، 

والّثقافات  األديان  كاّفة  بني  الّتعايش  منوذَج  حيفا 
واملثل اّلذي يحتذى به بهذا املضمار».

 U¼bNAOÝ w²�« W ÒOMH�«  UÞUAÒM�« “dÐ√
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«فن حيفا» - وهو حدث فّني يشمل افتتاح معارض، 
عروض، ورشات فّنانني، لقاءات ومحاضرات في «فّن 
فضاءات  متاحف،  عرض،  صاالت  في  البار»  على 

بديلة وبارات في أنحاء البلدة الّتحتا.
والذي  الّنسناس  وادي  في  جدران»  بال  «متحف 
يعتبر خطوة لترسيخ موقعه وأهمّيته من خالل صور 

أرشيفّية ضخمة في احلّي نفسه.
متحف  الكرمة»،  في «بيت  بني»  بني  معرض «ما 
املعرض  في  املعروضة  األعمال  ُحتدث  حيث  املدينة. 
جميع  وجتذب  تناقضّية،  حاالت  وتخلق  اصطداًما، 
احلدود حّتى أقصاها، وذلك لهدف حتّدي القيم اّلتي 
اّلذي  الّثقافّي   - املُجتمعّي  والبناء  البنى  تؤّسس 

نعمل داخله.
باإلضافة إلى حفالت وعروض موسيقّية طوال الّشهر 
وادي  في  الرئيسّي  املسرح  على  سبت  يوم  كّل  في 
الّنسناس، وسيظهر على املنّصة مروان مدني، جورج 

سمعان، ولونا أبو نّصار وجورج أبو شقارة.
كما يشمل املهرجان على عروض مسرحّية لألطفال، 
ورشات عمل، عروض بهلوانّية، وعروض «كاپويرا»، 
بيت    وافتتاح  امليالد  عيد  مسيرة  إلى  باإلضافة 

«بابا نويل» للزوّار.
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يلة األولى» لصاحبها  *åUHO�ò q�«d ≠ ضمن مشاريع مجموعة «الّل

الفّنان هاشم ذياب، وبالّتزامن مع مهرجان «عيد األعياد»، ومبشاركة عدد 
كبير من الفّنانني احمللّيني والعاملّيني، ّمت نصب ُمجّسم حديدّي توأم لبرج 
معرض  ضمن  وذلك  مترًا،   12 ارتفاع  علر  الّشهير،  الفرنسّي  «إيڤل» 

حمل ُعنوان «مظاهرة على ما بعد احلداثة».
وداخلّية  خارجّية  فضاءات  على  املعرض  هذا  چاليريهات  وتشمل 
ملعروضات وأعمال فنّية.. ويأتي نصب هذا البرج الرائع ضمن معرض 
«الكالم مع احلديد»، حيث ّمت عرض مجّسمات وقطع فنّية مصنوعة من 

احلديد، ورسومات وأعمال نحت وغيرها..
وضمن هذا املعرض وفي أّيام السبت من هذا الّشهر اجلاري، ستعرض 
أكثر من 500 قطعة ولوحة فنّية منوّعة على مساحة تفوق الدومن.. 
(حيفا)،  معروف  جربس  بينهم:  من  الفّنانني،  من  عدد  مبشاركة  وذلك 
(حيفا)،  كركبي  إيرينا  (حيفا)،  ذياب  هاشم  (حيفا)،  عّبود  مارون 
البالد  خارج  من  لفّنانني  أعمال  إلى  باإلضافة  (حيفا)،  ديبي  عيسى 
(روسيا، اليونان، أملانيا، تركيا، مولدوڤا، وغيرها) ليكون هذا املعرض 

مبثابة لغة فنّية متعّددة احلضارات.
وما ميّيز هذا املعرض هو تناغم املوسيقى والفّن والرّقص واإلضاءة ومتازجها 
في  معمارّية  كأجمل حتفة فنّية  تاريخّي اختير  معمارّي  ضمن مبنى 

احلّي األملانّي. 
ويتمّيز مجّسم برج «إيڤل» بالعمل اليدوي الفنّي، وقد استمر تخطيط 
وبناء البرج عّدة أشهر حيث يصل وزنه إلى 700 كغم من احلديد، ويتّم 

إضاَءته ليًال لتظهر اإلضاءة جمال هذا العمل الفّني الّنادر.

وقال الفّنان هاشم ذياب: لقد قمُت قبل سنوات بإطالق مشروع «الليلة 
األولى» الثقافّي - الفنّي في حيفا. وها أنا اليوم أطلق مشروع حضارّي 

عبارة عن معرض يستقبل أعمال الفّنانني.
يذكر أن األعمال الفنّية تعرض داخل وخارج مبنى تاريخّي ممّيز، واّلذي 
وشارع  غوريون»،  «بن  الكرمل  جاّدة  (بني  الكنيسة  شارع  في  يتواجد 
©÷u� qz«Ë ∫d|uB
املستشفى «مائير»).                                ®
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على  اسم  فنقول:  حامليها،  األسماُء  ُتنِصف  ما  قليًال 
وما  سّموه  فنقول:  حاملوها،  يظلمها  ما  وكثيرًا  ى..  مسمَّ
وُينصفه  صاحَبه  ثالثّي  اسم  ُينصف  أن  ولكن  أنصفوه.. 
صاحُبه نحو خمسة وثمانني عاًما، لهو ضرب من اخليال، 
على  الزّمان  بها  يجود  ال  ما  ا  غالًب اّلتي  الّنوادر  من  أو 
ليتبّني  ونفسه  ورسمه  اسمه  إلى  مّنا  كلٌّ  ينظر  وْل مكان. 

حقيقة ما أقول.
هو  حّق؛  أّي  بحّق  وجنٌم  بحّق،  وفؤاٌد  بحّق،  أحمُد  فهو 
أحمد وخير األسماء ما ُحّمد، وقد استحّق احلمد أّي حمد 
القلب،  مجرّد  ليس  هو  اّلذي  الفؤاد  وهو  وسيستحّق. 
وفرح  وأمل..  وألم  وتعب..  حّب  من  به  علق  مبا  القلب  بل 
غير  هو  كان  وهل  احلياة،  شواغل  من  وغيرها  وترح.. 
سيظّل  وإذ  به،  تعّلقوا  ومبا  به  علق  مبا  املسحوقني  فؤاد 
في  يبعث  ورجاء،  وقوّة  ا  ـً وحّب شعرًا  نابًضا  الفؤاد  هذا 
ّر احلياة. وهو جنم وأّي جنم  ّر احلياة وُم هؤالء احلياة على َم
والّسامع.. للقارئ  لّذًة  الذع،  وقول  قاطع،  وبرهان  ساطع، 

أو  يده  في  وما  ثائرة،  وروًحا  متوّقًدا  ضميرًا  ومات  عاش 
إلى  ينظر  ولسانه،  وقلمه  وقلبه  عقله  إّال  جلبابه  وراء  من 
شعرًا  فيرميها  الّسطوح،  فوق  من  عٍل،  من  الّدنّية  نيا  الدُّ
ينزل برًدا وسالًما على القلوب املتعّطشة املتهّيئة الستقباله، 
وينزل حميًما وِسياًطا على الّضمائر املّيتة والّنفوس املثخنة 

باملاّدّية املتعّفنة، عّلها تستحي وحتّس.
ّية  أحمد فؤاد جنم من أهّم وأبرز وأعمق وأغزر شعراء العاّم
يكن  لم  إن  والعالم،  العربّي  والعالم  مصر  في  ِكّية  اَحملْ
أهّمهم وأبرزهم وأعمقهم وأغزرهم، وأذَيعهم صيًتا وأعالهم 
صوًتا وألذعهم سوًطا. تنظر إليه وفيه، هيئًة وشعرًا ونبوًغا 
وناسها  وترابها  بنيلها  مصر،  كّل  مصرًا  فترى  وحضورًا، 
كما  للعالم،  نوّرت  حضارة  أقامت  اّلتي  مصر  وأجناسها؛ 
وال  يقاوم  صريًحا  فصيًحا  حرًّا  شعرًا  العالم  نوّارة  أبو  نوّر 
يداهن؛ مصر اّلتي بنت املعابد وأقامت األهرامات العجائب، 
كما أقام أحمد أهراماٍت من الكلمات تناضل وحتارب؛ مصر 
اّلتي كتبت على احلجارة وعرَفت الّتوحيد، كما عاش أحمد 
املصرّي العربّي كرًميا كاحلجر، فكان حجرًا وقبض حجرًا ورمى 
حجرًا؛ مصر اّلتي غّنت ورقصت للحياة، كما رّقص أحمد 

احلياة وغّناها وأغناها.
(األفجم)؛  الفاچومي  يتسّمى  أن  جنم  فؤاد  أحمد  أحّب 
ومعناه، لغة: من في ِشدقه ِغَلظ؛ ومعناه، اصطالًحا: َسْلط 
وسيظّل،  جنم  فؤاد  أحمد  كان  وهكذا  الّنقد.  والذع  الّلسان 
فعًال؛ «يقول لألعور أعور في عينه»، وال يخاف في احلّق 
لومة الئم، ويقول كلمة احلّق عند سلطان جائر، وهو أفضل 

اجلهاد؛ كما عّلمنا رسول الله صّلى الله عليه وسّلم.
ّي العميقتني ملصر لم يتسّن لي لقاؤه.. وما نفُع  في زيارَت
عن  أعوّض  أن  أرجو  أّني  غير  العدم..!  إّال  هو  إْن  الّندم؟ 
اخلالد  الّشعرّي  منَجزه  في  البحث  لَي  يتسّنى  بأن  ذلك 
خلود احلرف واحلجر. حيث سنقف عندها بعمق على لغته 
خاللها  من   – جنح  اّلتي  وأدواته،  شعره  وروافد  وأسلوبه 
بكلمة  احلواّس..  واحتالل  الّناس  وعي  تشكيل  في   –
وزائل. باطل  احتالل  كّل  ودونه  أبدّية،  ّية  أزل شعرّية  حّق 

أّما، اآلن، فْلنرّدد معه، مًعا، زيارته لضريح جمال، حيث قال:

     

وْلنرّدد، مثًال، ما غّنى له الّشيخ إمام:
«اخلّط دا خّطي
َيّ والكْلمة دي ل

غّطي الورق غّطي
َيّ بالّدمع يا ْعن

شّط الّزتون شّطي
ة ّي واألرض عرب

نساميها أنفاسي
رابها من ناسي ِوْت
ِوان رُحت أنا ناسي
َيّ ما حتنسانيش ه

اخلّط دا خّطي
« َيّ والكْلمة دي ل

نعم يا أحمد! إّنه خّطك وهي كلمتك وهو شّطك ولن ينساك 
ولن تنساك ولن ننساك.. وهل ينسى عصفور غديره؟! وهل 

ينسى حّر ضميره؟! وهل ينسى جواد صهيله؟!
يناك.. وسنظّل، اآلن، أكثر فأكثر وأكثر... فنم  تابعناك وغّن

وتبختر..  
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

وحديثنا، أبًدا، عن لغتنا وَنْحن!
ة، مترجم، ومحّرر لغوّي ّي الكاتب دارس عاشق لّلغة العرب

  info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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سابت الكالب  إذا 
صابت ّسهام  ال مهما 
خابت كثير  وحاجات 
ثابت طبعنا  على 
طابت اجلراح  كّل 
جابت» األمور  مهما 

ا          احلي قليل  «فّالح 
للِعدى       يطاطيش  وال 
معجزة        حاجات  عمل 
وسطنا         ومات  وعاش 
نا          ب قل جرح  كان  وإن 
الِعدى       يطولوه  وال 

åUHO�ò q�«d*

(مدير  شليوط  عفيف  والكاتب  الفّنان  األسبوع  هذا  البالد  إلى  عاد 
في  بيستريتسا  مدينة  من  والفنون)،  للّثقافة  «األفق»  مؤّسسة 
رومانيا، حيث أمضى هناك أسبوًعا كامًال، حيث شارك في املهرجان 
ا في مدينة  ـً الّثقافّي الفّني «ليڤيو ريبرينو» الّتاسع، واّلذي ُيقام سنوّي
بيستريتسا في رومانيا، واّلذي أطلق عليه هذا االسم تخليًدا لذكرى 

األديب الرّوماني ليڤيو ريبرينو، ابن مدينة بيستريتسا. 
عفيف  الكاتب  فيها  شارك  ّيتان  أدب أمسّيتان  املهرجان  خالل  عقدت 
ّمت  كما  ّية.  األدب انتاجاته  من  وقراءات  مداخالت  قّدم  حيث  شليوط 
استضافته في متحف بيستريتسا البلدّي، حيث ُتليت على جدران 
اإلنچليزّية،  بالّلغة  تعايش»  «رقصة  وقّصته  ّية  األدب سيرته  املتحف 

ّية.  وقّصته «عالم ذكور» بالّلغة العرب
املشاركني  والّشعراء  واألدباء  شليوط  عفيف  الكاتب  استقبال  ّمت  كما 
رئيس  قبل  من  والتڤيا  بيالروسيا  بلغاريا،  فرنسا،  من:  املهرجان  في 
بلدّية بيستريتسا في دار البلدّية، حيث عقد مؤمتر صحافّي شارك فيه 

شليوط ووفود األدباء والّشعراء املشاركني في املهرجان. 
هذا وحظي الوفد املشارك من األدباء والّشعراء باهتمام إعالمّي كبير حيث 
ّمت تقدمي برناَمج أدبّي خاّص في محّطة تلفزيون «فوكس» الرومانّية، 
حول  محاورتهم  وّمت  مختلفة،  بلّغات  قراءات  خالله  األدباء  قّدم  حيث 
برناَمًجا  العاملّي  الّثقافي   (BC) راديو  بّث  كما  ّية.  األدب إنتاجاتهم 

ا باألدباء املشاركني في املهرجان.    ـً ا مباشرًا خاّص ـً إذاعّي
الفرنسّي  الّشاعر  املهرجان  انعقاد  فترة  خالل  شليوط  عفيف  والتقى 
وأصحاب  ومترجمني  كوسما،  دوريل  الرومانّي  والّشاعر  كونتي،  جويل 
وفّنانني  وأدباء  وشعراء  بوخارست،  مسرح  إدارة  عن  ومندوبني  نشر  دور 
ومديري مؤّسسات ثقافّية في رومانيا، وّمت خالل هذه الّلقاءات دراسة 

سبل الّتعاون الّثقافي والفّني.
الكاتب  تكرمي  ّمت  ريبرينو»،  «ليڤيو  ملهرجان  االختتامّي  احلفل  وفي 
ا بدوره احلضور والقّيمني على هذا املهرجان،  والفّنان عفيف شليوط، وحّي
وإدارة بلدّية بيستريتسا على حسن الّضيافة واحلفاوة اّلتي حظي بهما 

خالل فترة انعقاد اِملهرجان.

UO½U�Ë— w
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*åUHO�ò q�«d ≠ من املتوّقع أن يباشر الپروِفسور حسام 

العلوم  معهد  في  الكيماوّية  الهندسة  كلّية  من  حايك 
ـ«إنترنت» لطّالب  الّتطبيقّية (الّتخنيون) دورًة عن طريق ال
ّية. وقد اّطلع ألوف الّطلبة والباحثني  وباحثني من الّدول العرب
ّية على مجال األبحاث في موضوع «نانو  من الدول العرب
تكنولوجيا» و«نانو مجّسات»، اّلتي يختّص بها الپروِفسور 
ـ«إنترنت». وقد  حايك، عن طريق موقع «الّتخنيون» في ال
شخص(!)،  ألف   32 نحو  الدورة  بهذه  املهتّمني  عدد  بلغ 
وسرعان ما تسّجل للمشاركة في الدورة 1243 من سورية، 
من   1865 وكذلك  مصر  من  ا  طالًب  5595 إلى  إضافًة 
ا من الّسعودية؛ وأّما من  الكويت، إلى جانب 1243 طالًب

ا. البالد فقد التحق بالّدورة 3730 طالًب
ومن املتوّقع افتتاح هذه الّدورة في شهر آذار/مارس القادم. 
أساتذة  الّدورة  هذه  بتعليم  حايك  الپروِفسور  ويرافق 
ومحاضرون ومعيدون من «الّتخنيون»، من بينهم األستاذة 

عبير وتد ونسرين شحادة.
حول  متنوّعة  محاضرات  الّدورة  في  املشاركون  وسيتلّقى 
في  العلمّية  التطوّرات  وآخر  تكنولوجيا»  ـ«نانو  ال أبحاث 
تفيد  وشهادات  امتحانات  الطّالب  وسيجتاز  املجال.  هذا 
بنجاحهم في الّدورة، عالوة على تقدمي أبحاث مشتركة. وهذه 
هي الّدورة األولى من نوعها اّلتي يستمع فيها املشتركون إلى 
ّية واإلنچليزّية مًعا؛ حيث سيتعّلم  محاضرات بالّلغتني العرب
ا بالّلغة اإلنچليزّية إلى جانب 3000 طالب  16000 طالًب

وسورية.      والّسعودية  مصر  من  معظمهم  ّية،  العرب بالّلغة 
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مزمنة  حالة  الّسّيئ  الواقع  أّن  يعتقد  من  ُيخطئ 
اإلنسانّي  الّتطوّر  فقانون  للّتغيير؛  قابلة  غير 
يفرض حتمّية الّتغيير، عاجًال أم آجًال. لكّن ذلك 
الّتغيير  إلى  احلاجة  ملجرّد  ا،  ـً ّي تلقائ يحدث  لن 
اإلرادة  تدّخل  عدم  إّن  بل  واألحسن،  األفضل  نحو 
يدفع  قد  املنشود  الّتغيير  إلحداث  اإلنسانّية 
املرفوض. الواقع  من  سلبّية  أشّد  متغّيرات  إلى 
املتالحقة  الّتراكمات  بفعل  حاصل  الّتغيير  إًذا، 
ا ونوًعا،  ـً ّية كّم لألحداث الواقعة في املجتمعات العرب
لكن الّسؤال املرَكزّي هو: الّتغيير في أّي اّجتاه؟ هل 
نحو مزيٍد من الّسوء والّتدهور واالنقسام، أم سيكون 

الّتغيير استجابًة حلاجات ومتطّلبات بناء مجتمع عربّي أفضل؟!
على  دائًما  تكون  املراهنة  فإّن  لألفضل،  الّتغيير  يحدث  وحّتى 
جيل  فأيُّ  املستقبل.  صناعة  في  الفاعل  ودورها  الّشاّبة،  األجيال 

جديد هو اّلذي نأمل منه إحداث الّتغيير؟
واخلبرة  املعرفة  خزّان  مبثابة  هو  مجتمع  أّي  في  القدمي»  إّن «اجليل 
يؤّطر  فكر  من  يحتاجه  ما  اجلديد»  «اجليل  يستقي  منه  اّلذي 
عن  إًذا،  مسؤوًال،  القدمي»  «اجليل  فيصبح  عمله.  ويرشد  حركته 
«العمل  صناعة  اجلديد»  «اجليل  يتوّلى  بينما  «الفكر»،  صياغة 
واحلركة» لتنفيذ األهداف املرجوّة. وكي يتحّقق هذا وذاك، على جيل 
پريسلي  إلڤيس  جيل  إحلاق  على  العمل  (اجلديد)  بوك  الفيس 

(القدمي) باملتغّيرات واحلداثة الّتكنولوجّية، احلاسوب 
كي  املستطاع؛  قْدر  الّذكّية  والهواتف  واإلنترنت 
الّتواصل. من  وملزيد  عاملهم،  وندخل  عاملنا  يدخلوا 

في  واحلركة  الفكر  بني  احلتمّي  الّتالزم  يظهر  هنا 
ّية  املسؤول أيًضا،  تّتضح،  كما  تغيير،  عملّية  أّي 
املشتركة لألجيال املختلفة؛ فال «اجليل القدمي» معفّي 
ّية املستقبل وال «اجليل اجلديد» براء من  من مسؤول
ّية  ّية احلاضر؛ بل كالهما، مًعا، يتحّمالن مسؤول مسؤول
مشتركة عن احلاضر واملستقبل كليهما. وكّلما صّح 
ضخُّ «اجليل القدمي» لألفكار وَسِلم كانت حركة «اجليل 
أفضل. مستقبل  نحو  وسليمة  صحيحة  اجلديد» 

ثالث  ركائز  هناك  تغيير  عملّية  كّل  في  وإّنه  هذا، 
األسلوب،  املنطَلق،  حتديدها:  املهّم  من  متالزمة، 
بني  الّتالزم  هذا  عن  مبعزِل  تتحّقق  أن  غاية  ألّي  ميكن  فال  والغاية. 
الرّكائز الّثالث. أي أّن الغاية الوطنّية أو القومّية ال تتحّقق إذا كان 
ا. ولعّل  ا أو مناطقًيّ ًيّ ا أو مذهب منطَلقها أو أسلوب حتقيقها طائفًيّ
في حتديد املنطَلقات واألساليب والغايات يكون املدخل الّسليم لدور 

ّية وفاعلّية للّشباب      العربّي، اليوم. أكثر إيجاب
على  يحرص  جديد  عربّي  جيل  والدة  ا،  قريًب نشهد،  أن  فعسى 
أرضّية  من  وينطلق  احلضارّي،  ومضمونها  ّية  العرب الّثقافّية  ُهوّيته 
ّية ووطنّية مشتركة، تعتمد مفهوم املواطنة ال االنتماء الّطائفّي  عرب
املنشود  الّتغيير  إلى  الوصول  وتستهدف  العرقّي،  أو  املذهبّي  أو 

واإلصالح املوعود.
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الكلّية  إدارة  لقاء  خالل  كمال  زكي  احملامي  أّكد   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ّية قائد شرطة الّساحل، اجلنرال جمال حكروش، بأّن مكافحة  األكادميّية العرب
ظاهرة العنف في البالد عاّمًة واملجتمع العربّي خاّصًة، تبدأ أوًّال وقبل كّل 
ال  العنف  بأّن  واملسؤولني -  الّشرطة  فيهم  مبن  اجلميع -  إدراك  من  شيء 
يعرف احلدود وال يفرّق بني عربّي ويهودّي أو بني صغير وكبير أو بني غّني 

وفقير، بل إّنه حريق يأكل األخضر واليابس، وخطر ال يبقي وال يذر». 
والّشرطة،  املواطنني  بني  واملباشر  الوثيق  الّتعاون  أهمّية  إلى  كمال  وأشار 

عمًال مبقولة إّن اإلصالح يبدأ من الّذات.
ًدا  وأضاف احملامي كمال أن الكلّية األكادميّية، برئاستها وإدارتها، تدرك جّي
ضرورة تضافر اجلهود لكبح جماح العنف؛ ولذلك أعلنت أّن العام الدراسي 
هذا  أّن  مؤّكًدا  العنف،  مكافحة  سبل  حول  سيتمحور  احلالي،  األكادميّي 
الّلقاء مع اجلنرال جمال حكروش هو الّثاني ضمن سلسلة لقاءات ونشاطات 
اخلاص  الدراسي  اليوم  أوّلها  كان  العنف؛  مكافحة  حول  الكلّية  تنّظمها 
حول ظاهرة العنف الّذي نّظم في شهر تشرين األّول املنصرم، مبشاركة مراقب 
الّدولة القاضي يوسف شاپيرا واجلنرال جمال حكروش والّنائب محّمد بركة 

ومدير عام سلطة البّث يوني بن مناحيم.
وأشار احملامي كمال إلى أّن الكلّية ستقيم سلسلة من الّندوات واحملاضرات 
تفاقم  إلى  أشارت  اّلتي  األخيرة  املعطيات  ضوء  على  العنف  ظاهرة  حول 
مظاهر الّتنكيل اجلسدّي والنفسّي واجلنسّي ضّد األطفال والّنساء في كاّفة 
شرائح املجتمع اإلسرائيلّي، إضافًة إلى جوالت ونشاطات إرشادّية ستنّظمها 
الكلّية لطّالبها وطالباتها حول ضرورة عدم الّتساهل مع َمن تسول له نفسه 
ا كان، وزيارات إلى أقسام الّشرطة وقاعات احملاكم لالّطالع  ـً ممارسة العنف أّي

ّية ملكافحة العنف. عن كثب على سبل اجلوانب الّتحقيقّية والقضائ
ومن جهته أشار اجلنرال جمال حكروش إلى أهمّية تضافر جهود املواطنني 
ّية بكاملها على الّطرف  والّشرطة، مبعنى أّال ُيلقي أّي من الطرفني املسؤول
السكوت  وأّن  خاّصًة  العنف،  مظاهر  لوحده  يجتث  أن  منه  منتظرًا  اآلخر، 
على مظاهر العنف ومرتكبيه هو تشجيع لهم وتساهل مجتمعّي خطير.

وأضاف حكروش: «إذا أدرك كّل مّنا دوره وفهم ضرورة الّتعاون مع اآلخرين في 
مكافحة العنف، فإّن هذه ستكون اخلطوة األولى واملباركة في طريق الوصول 
إلى الهدف، وهو تقليل مظاهر العنف وتقليصها حّتى لو كان اجتثاثها 
ًيا أمرًا صعب املنال. هذا اللقاء خطوة هامة خاّصة، وأن الكلية ترّبي  نهائ
معلمي ومدرسي املستقبل بوسعهم لعب دور بارز في الّتوعية ضد العنف 

واحلّث على نبذه».
ُيذكر أّن الّلقاء جرى بحضور إدارة الكلّية ومديرها الپروِفسور سلمان علّيان، 
وأعضاء مجلس األمناء نائب الرّئيس الدكتور علي أسدي، والّدكتور حمد 

صعب، ونوّاب املدير، ورؤساء األقسام في الكلّية.
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«ُأريد... أّن الّنساء يزّيّن ذواتهن بلباس احلشمة... كما يليق بنساء 
أوصى به  متعاهدات بتقوى الّله...» (1 تيم 9:2–10).. هذا ما 
الرّسول بولس تلميذه تيموثاوس في شأن معاجلة موضوع لباس الّنساء 
ا إلثارة البلبلة  في أفسس. هؤالء كان لباسهّن خارج حدود احلشمة وسبًب
في صفوف املؤمنني. هذا استدعى تنبيًها واضًحا ليكون كّل شيء 
في كنيسة املسيح «بلياقة وترتيب» (1 كور 40:14). وما ُيقال 
عن الّنساء ُيقال عن الرّجال أيًضا، حيثما كان املظهر ناقص احلشمة.

نستنتج ّمما تقّدم أّن موضوع الّلباس ال يخّص املؤمنني واملؤمنات فقط، 
أيًضا.  الكنيسة  يخّص  بل  أذواقهم،  وفق  لهم،  يحلو  ما  يلبسون 
طبًعا لنا أن نختار لبس ما نشاء، الكنيسة ال حتّدد لنا ما نلبس 
بالّتفصيل، ليس عندنا في الكنيسة لباس شرعّي، فاألمر متروك 
إلحساس املؤمن وضميره وذوقه، لكْن توجب علينا الكنيسة، ونقول 
«توجب» ألّن الّصيغة اّلتي يورد الرسول بولس كالمه فيها هي صيغة 
الفرض. يقول «ُأريُد» وال يقول «أمتّنى» أو «أقترح». إًذا توجب علينا 
الكنيسة أن نلتزم احلشمة معيارًا لّلباس واملظهر بعامة. يتكّلم على 
«لباس احلشمة».. واحلشمة، في «لسان العرب»، هي احلياء، وفي 
الّلغة اليونانّية، لفظة «إيذوس»، املقابلة للحشمة، تعني «اإلحساس 

باحلياء والرّزانة والوقار».
ّية في الّلباس جتاه الكنيسة ينبغي أن ُتؤخذ في  هناك، إًذا، مسؤول
الّله.  تقوى  واملؤمنة  املؤمن  التزام  عن  تعبير  احلشمة  أوًّال  االعتبار. 
ا إذا ما فرّطت بجانب احلشمة في لباسك ومظهرك.  ـً ال تكون تقّي
الّله  تقوى  في الّنفس من  ما  تعكس احلشمة  أن  ُيفترض  إذ  ًيا  وثان
يعطي املؤمنون واملؤمنات، بالتزامها، مثًال صاًحلا في الوقار والرّزانة 
وإّال يجرحون اإلحساس باحلياء لدى اآلخرين، وُيحدثون بينهم تشويًشا 
صفوف  في  ُيدخل  باحلشمة  الّتفريط  وثالًثا  لهم.  عثرة  ويكونون 
أن  علينا  الّنفوس.  في  نقّية  غير  أهواء  يحرّك  ا  غريًب روًحا  اجلماعة 
ندرك أّن الّتغاضي عن احلشمة يعني، حتًما، اقتبال الفجور. الّسلوك 
بدون حشمة هو سلوك بروح الزّنا. هذا قد نعيه وقد ال نعيه. كما 
تعكس املرآة وجه َمن يقف مقابلها يعكس بعض الّناس روح الزّنا وهم 
ال يعلمون. يظّنون أّن ما هو شائع بني الّناس مقبول وُمشرَّع. هذه هي 
املوضة كما يّدعون. ما هو خطأ يبقى خطأ، ولو انتشر بني الّناس. 
إًذا ما شاع الفساد بني الّناس فهذا ال يعني أّنه بات مسموًحا لنا أن 

è L A(« ”U ختامًا نورد نبذة من سيرة ³
الغالطي  بطرس  القّديس 
الذي  «الّصامت»  املدعو 
اخلامس  القرن  في  عاش 
له  د  وُتعيِّ للميالد 
يوم  املقّدسة  الكنيسة 
من  والعشرين  اخلامس 
شهر تشرين الثاني. كتب 
خبره األسقف ثيودوريتوس 
القورشي في كتابه «تاريخ 

أصفياء الله». 
عن  هي  هنا  احلكاية 
عندما  ثيودوريتوس  والدة 
الّثانية  في  صبّية  كانت 
والعشرين من عمرها. هذه 
جاءت إلى القّديس بطرس 

سائلة الّشفاء من مرض في عينيها، وكانت تتحّلى بأقراط وعقود 
وجهها  زّينت  وقد  املزركش  احلرير  من  وثوب  الّذهب  من  أخرى  وحلّي 
بشّتى املساحيق. فلّما رآها القّديس على هذه احلال بدأ أوًّال بشفائها 
من حّب الزّينة، فقال لها: «قولي لي يا ابنتي، لو أّن مصوِّرًا بارًعا 
في  يرغبون  َمن  على  وعرضها  الفنّية  األصول  وفق  صورة  رسم  جًدا 
يغّير  وصار  الباب  هذا  في  دّقة  على  ليس  رجل  أتاه  ثّم  رؤيتها، 
ا فيطِوّل احلاجَبني  على ذوقه، وبخّفة، في الرّسم، مّدعًيا أّن فيه عيًب
وأهداب العيَنني ويزيد من البياض في الوجه وُيكثر من اُحلمرة على 
الوجنَتني، أفال تظّنني أّن للفّنان األّول احلّق في أن يغضب لرؤية صنعة 
يديه مشوّهة بتلك اإلضافات البّطالة وبيد مّدعية ال خبرة لها؟ أفال 
تعتقدين أّن صانع األشياء كّلها وجابلها ومزّينها من حّقه أن يغضب 
عندما حتسبني فعل حكمته اخلارقة ناقًصا؟ وإّال ملا استعملت هذه 
تنقصك.  إضافتها  حتسبي  لم  لو  وأسود،  وأبيض  أحمر  من  األلوان 
أّنه  مع  للخالق،  العجز  تنسبني  جلسدك  تنقص  أّنها  اعتبارك  وفي 
املعطي  وهو  مبشيئته...  ُتقاس  قدرته  أّن  تعرفي  أن  عليِك  يتحّتم 
اخلير للجميع فال مينح شيًئا ُمضرًّا بأحد. لذا ال تشوّهي صورة الّله 
وال حتاولي أن تضيفي إليها ما لم يشأ هو بحكمته أن مينحِك إّياه. 
وأنِت باستعمالِك هذا اجلمال الباطل تنصبني األشراك للّناظرين، حّتى 

للّنساء العفيفات». 
وُيقال إّن قلب الصبّية صحا لكالم رجل الّله بعد ذلك، فلّما برئت 
الّدهونات،  من  عليها  عالًقا  كان  ما  غسلت  بيتها  إلى  وعادت 
أشار  ما  نحو  على  تعيش  وصارت  غريبة  زينة  كّل  عنها  وخلعت 

عليها القّديس.
فهّال لنا أذنان للّسمع وقلب للفهم؟.

نتبع الّناس في فسادهم بل أن ننتبه ونحرص حرًصا أشّد على أّال نقع 
في ما هم واقعون فيه. هم يقرأون في كتابهم ونحن نقرأ في كتابنا. 

لهم أخالقهم ولنا أخالقنا. نظرتهم غير نظرتنا.
بالّنسبة إلينا، هناك غرضان نسعى إلى حتقيقهما من خالل ما نّتشح 
ًيا  به من لباس. أوًّال الّلباس هو لتأمني الّدفء املناسب للجسد، وثان
لتغطية اجلسد. طبًعا هذا ميكن أن يترافق وبعض الزينة املختارة بذوق 
وخفر. املهم أن تكون الزينة هادئة ال صارخة، تبعث الهدوء، وشيًئا من 
د بقانون،  الفرح في الّنفس، في نفس املتزيِّن والرّائي مًعا. هذا ال ُيحَدّ
مخافة  له  توحي  وأمانة،  بصدق  الّله،  مبخافة  الّسالك  اإلنسان  لكّن 
الّله مبا يليق ومبا ال يليق، مبا يناسب ومبا ال يناسب. قلنا الّلباس هو 
لتغطية اجلسد ألّن اجلسد ليس للكشف. فقط الوجه هو للكشف.. 

الّناس يتواصلون بالوجوه والّلسان، ال يتواصلون باألجساد. 
الّتواصل باألجساد، من خالل كشفه أو إبراز نتوءاته، ككشف الوْسط 
يجعل  هذا  ذلك،  إلى  وما  والّسيقان  األرداف  شكل  وإبراز  والّصدر 
ّية، يدخلون في حوار من الفجور. وحده الوجه  الّناس، بطريقة إيحائ
هو  الوجوه  حوار  وحده  لذلك  اإلنسان.  فيه  يتجّلى  اّلذي  املوضع  هو 
عر إّال ما كان  املقبول. والوجوه ليست برسم الزّينة باملاكياج وال الشَّ
خفيًفا وهادًئا، وال يغّير املالمح الطبيعّية األساسّية للرّأس حتى ال 
نوجد مسيئني إلى اخلالق التي خلقنا على الصورة التي نحن عليها. 
أّما اجلمال اّلذي ينبغي أن نعّول عليه ونعمل على اقتنائه فهو جمال 
الفضيلة. اجلمال احلقيقّي هو اّلذي يأتي من داخل اإلنسان وينعكس 
ه  وكلُّ وجهه  يستنير  هذا  الرّّب  روح  يقتني  اّلذي  اإلنسان  وجهه.  في 
ويصير بهّي الّطلعة. أّما الّتركيز على اجلمال اخلارجّي فهو جتميل، 
داخل  في  اّلتي  البشاعة  إلخفاء  ومحاولة  تشويه  احلقيقة  في  وهو 
ل  الّنفس.. َمن كان قلبه جميًال هذا ال يحتاج وال يخطر بباله أن يجمِّ
يوهم  أن  ويريد  بشع  بأّنه  نفسه،  قرارة  في  يحّس،  َمن  فقط  نفسه. 

اآلخرين بأّنه جميل يسعى إلى جتميل نفسه.
هذه هي نظرتنا إلى الّلباس ألّن اجلسد عندنا هو هيكل للرّوح القدس 
الكالم  بأجسادنا.  تصرّفنا  في  أحرار  نحن  وال  حلمّية،  كتلًة  وليس 
الكتابّي في شأن اجلسد هو هذا: «كّل األشياء حتّل لي لكن ليس كّل 
األشياء توافق... ولكّن اجلسد ليس للزّنا بل للرّب والرّب للجسد... 
ألستم تعلمون أّن أجسادكم هي أعضاء املسيح... اهربوا من الزّنا... 
ألستم تعلمون أّن جسدكم هو هيكل للرّوح القدس اّلذي فيكم، اّلذي 
أجسادكم  في  الّله  دوا  فمجِّ ألنفسكم...  لستم  وأّنكم  الّله  من  لكم 

وفي أرواحكم اّلتي هي لّله» (1 كو 12:6–20). 
اء، أطلب إليكم كغرباء وُنزَالء أن  والرّسول بطرس يوصي: «أّيها األحّب
متتنعوا عن الّشهوات اجلسدّية اّلتي حتارب الّنفس» (1 بط 11:2). 
ال  اإلخوة...  بولس: «أّيها  الرّسول  يقول  احلرّّية  استعمال  إساءة  وعن 
بعًضا»  بعضكم  اخدموا  باحملّبة،  بل  للجسد  فرصة  احلرّّية  روا  تصيِّ

(غال 13:5).
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أسبوع  في  املادة  هذه  لك  أقّدم  القارئ  أخي 
الّتسامح ونبذ العنف في الوسط العربّي، الذي 
منها  مساهمًة  اإلسالمّية،  الّدائرة  عنه  أعلنت 
الّتسامح  وعدم  العنف  ظاهرة  انتشار  من  للحّد 
اّلتي تؤشر على سوء الّنتائج اّلتي تترك آثارها 
بأشكالها  العربي  مجتمعنا  في  الّسلبّية 
املختلفة، مثل العنف الكالمّي واألسرّي واملدرسّي 
ضّد  والعنف  واإلعالمّي،  والّطائفّي  والفكرّي 
األطفال والّنساء، والعنف في الّطرقات.. وغيرها.

فشل  على  يدّل  فإّمنا  شيء  على  هذا  دّل  وإن 
سوء  جعل  مما  والّتعليم،  الّتربية  منظومة 
الّناس  من  لكثير  الواضح  الّطابع  هو  الّتصرف 
ومن أجل إنشاء مجتمع سليم كان الّنبي يحّث 
على حسن اخللق؛ فقد ُسئل ما أكثر ما يدخل 
فاألخالق  اخللق»..  وحسن  الّله  قال «تقوى  اجلّنة 
احلسنة هي اّلتي ترتقي بصاحبها، ومن أهّم هذه 
املتسامح  ألّن  العنف،  ونبذ  الّتسامح  األخالق 
فضله كبير على نفسه وعلى أهله ومجتمعه، 
حيث يوّفر لهم األمان. وقد قال رسول الّله (ص): 
إذا جمع الله اخلالئق ناد مناٍد أين أهل الفضل؟ 
إلى  سراًعا  فينطلقون  يسير  وهم  ناس  فيقوم 
نراكم  إّنا  فيقولون:  املالئكة،  فتتلقاهم  اجلّنة 
سراًعا إلى اجلّنة، فَمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل 
الفضل.. فيقولون: وما فضلكم؟ فيقولون: كّنا 
إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا حلمنا؛ فيقال 

لهم: أدخلوا اجلّنة فنعم أجر العاملني.
إّنهم  الفضل؟  أهل  هم  من  القارئ  أخي  أرأيت 
على  ويصبرون  أخوانهم  على  يحلمون  اّلذين 
باب  من  ولكن  هوان،  وال  ضعف  من  ال  أذاهم 
طلبهم لرضى رّب العاملني. فالّتسامح ميزة ألهل 

اجلّنة، وهم يدّبون على األرض. 
قال تعالى {خذ العفو وأمر باملعروف وأعرض عن 
السّيئة  وال  احلسنة  تستوي  {ال  وقال  اجلاهلني}، 
وبينه  بينك  الذي  فإذا  أحسن  هي  باّلتي  ادفع 
اّلذين  إّال  يلقاها  وما   * حميم  ولي  كأّنه  عداوة 
ومعنى  عظيم}،  حّظ  ذو  إّال  يلقاها  وما  صبروا 
هذه اآلية أّنه ال يستوي الّظلم والغضب والتعّدي 
مع العفو والّتسامح، وحّتى تتفضل على هؤالء 
وترتقي في ميزان الله وميزان اخللق ويعلو شأنك 
في الّدارين: الّدنيا واآلخرة، فال بّد أن تدفع سّيئة 
الّناس إليك باإلحسان إليهم، فال تقابل الّسيئة 
والّسلوك  الّطّيبة  بالكلمة  تقابلها  ولكن  مبثلها 
احلسن املعّبر عن نفس طّيبة تسامح وتعفو مما 
كان  وإن  وأحباب  أصدقاء  إلى  األعداء  سيحّول 
هذا الّسلوك يصعب على الّنفوس، ولكن الّصابر 
يرتقي إلى هذه الّدرجة ويكون له حّظ عظيم عند 

رّب العاملني. 
أخي القارئ إّن الّتسامح بني العباد أمر ضرورّي 
سفاسف  فوق  الّناس  وعقول  أخالق  تسمو  وبه 
شّدة  وإّن  ينفعها.  مبا  نفوسهم  فتتزّكى  األمور 
يدّل  إّمنا  الّطبع،  وسوء  املسامحة  وعدم  الغضب 
جهله  وغلبة  دينه  وقّلة  صاحبه  عقل  خّفة  على 
متنوّع  املجتمع  أّن  علينا  يخفى  ال  ومما  عليه 
الطباع فكل وفق طبعه يسير ولو اندفع إليك 
باحلسنة؛  عنك  سّيئته  فادفع  بالّسيئة،  أحدهم 
لتمحو بذلك آثار سّيئته وتتمّكن من استيعاب 
هؤالء الّناس ليساهموا معك في نشر الّتسامح. 
وأّما اإلصرار على املواقف ورّد الّسيئة مبثلها فال 
ميكن أن يأتي بخير واعلم أّن الّتسامح والعفو 

يدّالن على قوّة الّشخصّية والّثقة بالّنفس، وإّال 
مينعه  اّلذي  بنفسه  املرء  إعجاب  لنا  يعني  ماذا 
ا ويصّر على  ـً من قبول رأي اآلخر؛ وإن كان محّق
ومنهاج  موقفه  أو  فكره  عن  اآلخر  يتنازل  أن  
حياته حّتى يلتقي معه وأّال ينصّب له العداوة 
بكثرة  باخوانه  عالقته  اّتصفت  وقد  والبغضاء 
البّناء  احلوار  تارًكا  العبارات،  سوء  مع  اجلدال 
متجاهًال أّن الّنفوس تصفو بالّتسامح وقد حّثت 
الّنصوص الّدينية على ضرورة العفو والّتسامح 
والعافني  الغيظ  {والكاظمني  املعنى  هذا  لتؤّكد 
عن الّناس والّله يحب احملسنني}.. وقال {أدع إلى 
وجادلهم  احلسنة  واملوعظة  باحلكمة  رّبك  سبيل 
من  «املسلم  الرّسول:  وقال  أحسن}.  هي  باّلتي 
«ليس  وقال:  ويده».  لسانه  من  املسلمون  سلم 
نفسه  ميلك  الذي  الّشديد  إّمنا  بالّصرعة  الّشديد 
كّل  في  لنا  قدوًة  الرّسول  وكان  الغضب».  عند 
خير. يروى أّنه كان قد استظّل في ظّل شجرة ونام 
فتسّلل إليه أحد الكّفار ثّم أخذ سيف الرّسول 
اّلذي عّلقه على الّشجرة، ثّم أيقظ الّنبي (ص) 
وقال: «يا محّمد من مينعك مني». فقال الرّسول 
سقط  ثّم  خائًفا  الرجل  فارجتف  (الله)  بهدوء 
له:  وقال  (ص)  الّنبّي  فأخذه  يده،  من  الّسيف 
«َمن مينعك عني اآلن، فقال يا محّمد كن خير 
الّطريق  هذه  وعلى  الرّسول،  عنه  فعفى  آخذ». 
لشراء  يخرج  مسعود  ابن  فهذا  أصحابه.  سار 
بعض الّطعام، فلّما أراد أن يدفع وجد دراهمه قد 
ُسرقت، فأخذ الّناس يدعون على الّسارق. فقال 
أخذها  على  حمله  كان  إن  مسعود: «الّلهم  ابن 
حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأته على 

الّذنب فاجعله آخر ذنوبه».
عند  والعفو  الّتسامح  يكون  هكذا  القارئ  أخي 
املقدرة ونبذ العنف اّلذي شرره يحرق اجلميع من 
أبناء مجتمعنا وحّتى نبعد شبح العنف عّنا ال 
بد أن نتبع هذا املنهج ابتداًء من األسرة، ألّن األسرة 
هو  والعكس  عنيًفا،  جيًال  لنا  تولد  العنيفة 
الّصحيح. إذا اّتصف األهل بالّتسامح واحملّبة فال 
ّية  بّد أن ينعكس األمر على الذرّية مع أّن املسؤول
ّية  ال تقع على عاتق األسرة فقط، إّمنا هي مسؤول
اجلميع. فال بّد أن تعمل املؤّسسات واجلمعّيات 
الّضوء  وإلقاء  البّناء  للحوار  مجال  إيجاد  على 
خالل  من  العنف  ونبذ  الّتسامح  أهمّية  على 
اجلميع  فيها  يشارك  ثقافّية  تربوّية  برامج  طرح 
لتتشّكل املعرفة في أساليب الّتفكير والّتخطيط 
املنهجّي  والعمل  املستمّر  واحلوار  الّسليم 
الّتسامح.  ثقافة  ونشر  العنف  ظاهرة  ملواجهة 
قال تعالى {َمن عفا وأصلح فأجره على الّله إّنه 

ال يحّب الّظاملني}. 
قال االمام الشافعي:

ملا عفوت ولم أحقد على أحد
أرحت نفسي من هم العداوات 

إني أحيي عدوي حني رؤيته
ألدفع الشر عني بالتحيات 

وأظهر البشر لالنسان أبغضه
كأنه قد مال قلبي محبات   
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كتابة  أهمّية  عن  ُسئلت  حني  تساَءلت 
وهل  فيها؟  اجلديد  ما  الّذاتّية:  الّسيرة 
نفسِه؟  عن  عاريًة  احلقيقة  ساردها  يكتب 
االعتراف  كرسّي  على  وهو  باح  إذا  وهل 
باحلقيقة يقولها حلّد الفضيخة؟ و.. و.. و..

وألّنها وََعت أّن السّيرة الّذاتية جتد طريقها 
من  أطيافه  مختلف  على  اجلمهور  إلى 
تكتب  أن  أيًضا  هي  رأت  األبواب،  أوسع 
جلدي»  «حتت   (1) جزأين:  في  سيرتها 
 - الّظّل»  في  «املشي   (2) 1995؛   -

.1997

الّصباح  هذا  في  قارئتي/قارئي،  نعم 
ّية  كريستال ندى  قطرات  ينسكب  الذي 

على تنهيدة قهوتنا؛ إّنها احلائزة على جائزة «نوبل» لألدب 
(2007)، الكاتبة البريطانّية دوريس ليسينغ، اّلتي رحلت 

ـ94. عّنا قبل أّيام، وهي في سّن ال
في   ،1919 األّول/أكتوبر  تشرين   19 في  كاتبتنا  ولدت 
كرمنشاه (إيران)، ألبوين بريطانّيني. والدها هو الكابنت ألفرد 
كوك تايلور، أحد محاربي احلرب العاملّية األولى، وكان موّظًفا 
في البنك اإليرانّي امللكي؛ أّما أّمها فهي إمييلي ماكفي.. 

انتقلت العائلة فيما بعد إلى روديسيا 
ّية (زميبابوي اليوم) حينما كانت  اجلنوب
حصلت  وهناك  الّسادسة،  في  دوريس 
لها  وّفر  ّمما  أرض،  قطعة  على  األسرة 
ا. ـً حياًة هادئة، ولكّنها فاشلة اقتصادّي

الدومينيكان،  مدرسة  االبنة  دخلت 
والدتها،  مع  املضّطربة  عالقتها  ولكن 
واّلتي أّدت حّتى إلى استعمال الّضرب 
 - وكونها  والدها.  وقبل  قبلها،  من 
بنًتا  كانت  بأّنها   - هي  اعترفت  كما 
مشاغبة، دون أن تندم على ذلك حّتى 

نهاية حياتها.
تركت  والعشرين  الثانية  سّن  ببلوغها 

والديها وعاشت في بلدة سالزبوري، وهناك توّظفت كعاملة 
هواتف. وفي عام 1939 تزوّجت من فرانك تشارلز ويزدم ملّدة 
فيما  تطّلقت  حيث  وبنًتا،  ولًدا  منه  وأجنبت  أعوام،  خمسة 
بعد. وبعد عام من طالقها تزوّجت من غوتفرايد نيكوالس 
ليسينغ وحملت اسمه، وأجنبت منه ابنها پيتر؛ وألّنها لم تكن 
متحّمسة ملا ُيسّمى «مؤّسسة الزواج»، انفصلت عنه أيًضا.

و20  ابنها  مع  بريطانيا،  إلى   1949 العام  في  سافرت 
«العشب  روايتها  من  نسخة  إلى  باإلضافة  فقط،  جنيًها 
يغّني»، اّلتي صدرت عام 1950 وُطبعت 7 مرّات خالل 5 

أشهر من صدورها.
متّيزت حياتها في لندن بالّصعوبة، وفي الّستينات ابتعدت 
عن الّسياسة، مع أّنها انتمت من قبل إلى احلزب الّشيوعّي، 
عن  ابتعادها  الكولونيالّي.  واالستعمار  العنصرّية  وقاومت 
الّسياسة دفعها باملقابل إلى االقتراب من الّتحليل الّنفسي 
واألحالم والتأّمل والّصوفّية اإلسالمّية.. فسافرت عام 1986 
إلى أفغانستان وقامت هناك بجمع التبرّعات للمجاهدين!! 

ّيتها.. ولكّنها حاربت نظرتهم إلى املرأة اّلتي كرّست دون
واملقالة  واملسرح  الّشعر  فكتبت  الكلمة،  مبدعتنا  أحّبت 
أن  واهتّمت  والرّواية..  القصيرة  والقّصة  والتصوّف  والرّحلة 
تكتب - كما قالت بنفسها - كّل ما يدور بني الّناس من 

ا..  ـً ّي أحاديث، واضعًة أّياه أمام القارئ عمًال فن
لذلك كانت وخالل سّتني عاًما تصدر كّل عام كتاًبا جديًدا.. 
«العشب  من   - ا  ـً إبداعّي عمًال  ـ50  ال أعمالها  فتجاوزت 
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روايتها  ثّم  العنف»  و«أطفال  يغّني» 
عام  الذهبّية»  «املفّكرة  التأسيسّية 
وحتليل  باهتمام  حظيت  اّلتي   ،1962

احلركة  «إجنيل»  واعتبرت  الّنظير،  منقطع 
الّنسوّية أو املرأة املتحرّرة.

والرواية هي مجموعة من املذّكرات لبطلتها، 
وقد سّجلتها باأللوان عبر األسود واألحمر 
كانت  مجموعها  ومن  واألزرق،  واألصفر 
البطلة آنا وولف حتاول إنتاج مفّكرة بالّلون 
الّذهبّي. أّما الّسواد فقد عّبر عن طفولتها 
القاسية وزواجها وابنتها جانيت في أثناء 
جاءت  واحلمراء  روديسيا؛  في  وجودها 
روايتها  فهي  والّصفراء  الّطابع؛  سياسّية 
اّلتي حتاول كتابتها؛ والزّرقاء سّجلت فيها 
أّنها  فرأت  وعواطفها،  وأحالمها  اتها  يومّي
األقرب إلى نفسها ملا فيها من صدق.. هذا وكانت بني كّل 
فصل وفصل تكتب عن املرأة املتحرّرة، وليس عن األنوثة!! 

ذات  «املدينة  فنشرت:  كتبها،  إصدار  كاتبتنا  واصلت 
اجلحيم»  إلى  للهبوط  «وصف   ،(1969) األربعة»  األسوار 
«اإلرهابّي   ،(1975) البقاء»  عن  «مذّكرات   ،(1971)
أيًضا  ولها   ،(1988) اخلامس»  «االبن   ،(1985) اجلّيد» 

مجموعة «عادة احلّب» و«الغرفة رقم 19».
عن  عّبرت  ليسينغ  دويس  كتابات 
القرن  في  اإلنچليزّية  الرواية  تطوّر 
تركت  احلرب  أّن  واملعروف  العشرين، 
أثرًا فيها، خاّصًة حلضورها في والدها 
إلى  إضافًة  هذا  فيها،  رجله  فقد  اّلذي 
حضور احلرب في كّل مكان في أوروّپا. 
إّن  حيث  عليها،  ا  غريًب هذا  يكن  ولن 
حوّلت  حرب  نهاية  بعد  كان  مولدها 
موت  إثر  مقبرة  إلى  أوروّپا  نصف 
نسمة،  مليون  الّثمانني  عن  يزيد  ما 
وانتشار األوبئة، كاإلنفلونزا اإلسپانّية.

لذلك، وبرغم تقّدمها في العمر، ظّلت 
احلرب حاضرة في كيانها مثل غمامة 
رمادّية أو مثل غاز ساّم. هذا باإلضافة إلى ذكريات طفولتها 
القاسية وكفاح املرأة من أجل حقوقها، خاّصًة عندما كانت ترى 
كيف ُتخرج املرأة من الّذاكرة ثّم من الّتاريخ!! لذلك دعت املرأة 
إلى اخلروج والّنضال من عمل وراتب متساووين، حتقيًقا ملبدأ 
املساواة مع الرّجل! وهذا ما جعلها ككاتبة تتناول مواضيع 
وغيره.  اجلنس  موضوع  مثل  ُمحرَّمة،  كالّتابو  ُتعتبر  كانت 
وقد رأت أن سبب معاناة املرأة يعود إلى أزمة الُهوّية، لذلك 
ـ«بطلتها» عن ُهوّية تناسبها في مجتمع  كانت عادًة تبحث ل
ا على ُهوّية واحدة، فجاءت روايتها تعبيرًا عن  ـً بات عصّي

الّتفكك في حياة املجتمع ومحاولة لالندماج والّتكامل.
املقوالت  متجاوزًة  الواقع،  عن  تعّبر  ّية  اّتصال لغًة  فبنت 
بارت  دوالن  قال  كما  املؤّلف»  «موت  عن  لتعلن  القدمية، 
الفرنسّي املعروف. فنجحت أن تصبح املرآة اّلتي تعّبر عن 
واقع املجتمع، خاّصة اإلنچليزّي، كما تولستوي اّلذي عّبر 
واقع  عن  عّبر  اّلذي  وستندال  الروسّي،  املجتمع  واقع  عن 

املجتمع الفرنسّي..
وفي العام 2000 كرّمت امللكة البريطانّية كاتبتنا دوريس 
بوسام خاّص. وفي عام 2007 ُمنحت جائزة «نوبل» لألدب.. 
وفي خطابها أمام جلنة اجلائزة محورت وكرّست معظم كالمها 
في الهجوم على «اإلنترنت» والّتعبير العميق عن حنينها 

امللتهب إلى زمن القراءة..
أّيها اجلمهور الَبهّي.. صباح اخلير!

الكتاب ُيناديكم ليقّص عليكم أجمل القصص..
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شاركت في األسبوع املاضي في املهرجان 
ريبرينو»  «ليڤيو  الفّني  الّثقافي 
مدينة  في  ا  ـً سنوّي ُيقام  اّلذي  الّتاسع، 
بيستريتسا، تلك املدينة الوادعة التي 
نهر  على  رومانيا  شمالّي  في  تقع 
عدد  يبلغ  واّلتي  ذاته،  االسم  يحمل 
سّكانها حوالي 90 ألف نسمة. وأطلق 
ريبرينو»  «ليڤيو  اسم  املهرجان  على 
تخليًدا لذكرى الكاتب الرّوماني ليڤيو 

ريبرينو وتقديرًا ألدبه، خاّصًة وأّنه من أبناء مدينة بيستريتسا؛ لهذا تعتز هذه 
املدينة بكاتبها، ولهذا أطلقت على املهرجان اسم هذا الكاتب. 

قيمة  ويعرف  ثقافته  تقدير  يجيد  شعب  هو  وفّنانيه،  بأدبائه  يفخر  ا  شعًب إّن 
هذه الّثقافة، وهذا ما ملسته فعًال خالل أّيام انعقاد املهرجان، حيث تسّنى لي 
والحظت  ّية،  األدب واألمسّيات  واملوسيقّية  ّية  والغنائ املسرحّية  العروض  مشاهدة 
والرّقص  واملوسيقى  املسرح  مجال  في  املدينة  هذه  في  ينشطون  اّلذين  كّل  أّن 
والرّسم والكتابة، جميعهم يقومون مبزاولة هذه الّنشاطات من أجل هدف واحد، 
حّبهم لبستريتسا، وبالّتالي شعرت أيًضا مبدى اعتزاز أبناء هذه املدينة بأدبائهم 

وفّنانيهم.
بعد مشاركتي في هذا املهرجان بدأت أبحث عن مؤّلفات هذا األديب البيستريتسّي 
ألكتشفه، وألكتشف سبب مدى شغف أهل هذه املدينة بأدبه خاّصًة، وبالّثقافة 
عاّمًة، فقرأت له هذه الكلمات من ضمن كتاباته «ال شيء أهّم في الوجود من 
حياة اإلنسان! بل على العكس، فإّن اإلنسان يرقى فوق كّل اعتبار حّتى فوق 
العالم نفسه! فماذا تساوي األرض بغير اإلنسان اّلذي يراها ويحّبها؟ كّل شموس 
العالم ال تؤّدي وظيفة خيرًا من أن تبعث الّدفء ليحيا اإلنسان». إّنها كلمات 
ُمفعمة باإلنسانّية، وتقّدر قيمة اإلنسان وحياته اّلتي ترقى فوق كّل اعتبار، 

حّتى فوق العالم نفسه. 
دعونا نتعّلم من هذا األديب الرّائع حّب احلياة، وحّب الوطن مبفهوم آخر، بعيًدا عن التعّصب 
وإلغاء اآلخر، حيث يقول «املغاالة في القومّية أمر كريه - أليس كذلك يا أبي؟ من 
واجب اإلنسان أن يحّب وطنه، ولكن دون أن يشعر بالكراهية نحو بقّية الّشعوب». 
ومن أجمل ما كتب ليڤيو ريبرينو عن العالقة بني القلب والعقل «لقد قرأت 
ذات مرّة يا صاحب الّسعادة أّن قلب اجلنني البشرّي يكمن خالل األسابيع القليلة 
األولى في رأسه.. في منتصف املخ.. وفي مرحلة متأّخرة يبدأ القلب في الّنزول 
شيًئا فشيًئا منفصًال عن العقل، كم كان يكون رائًعا يا أصحاب الّسعادة لو أّن 
القلب و العقل ظّال شيًئا واحًدا، حّتى ال يفعل القلب ما يحرمه العقل، أو يأمر 

العقل بعمل ال يرضى عنه القلب!». 
بعد قراءتي لهذه الكلمات عرفت سّر إنسانّية سكان هذه املدينة، وسّر حفاوة 
استقبالهم لي وللوفود املشاركة في املهرجان، وسّر سعادتهم رغم أّنهم ليسوا أثرياء، 
ببساطة ألّنهم تعّلموا من ليڤيو ريبرينو كيف يعشقون احلياة وكيف يحّبون 
ًدا كم يحب أهل بيستريتسا وطنهم، فقد عّلمهم «مرشدهم  اآلخر. كما أدركت جّي
ًدا في اليوم األخير إلقامتي في هذه املدينة، حيث  الرّوحّي» ذلك، وملست ذلك جّي
صادف في هذا اليوم أن احتفلت رومانيا بعيدها الوطنّي، فأقيمت االحتفاالت 
واملسيرات والّطقوس الوطنّية في هذه املدينة مثل سائر أنحاء رومانيا، وتأّثرت 
جًدا عندما ملست مدى انتماء مواطني رومانيا لوطنهم، حيث شعرت مبدى تأّثرهم 
عندما كانوا يضعون أكاليل الزّهور على الّنصب الّتذكارّي لشهداء رومانيا، كانوا 
يضعون األكاليل بتأّثر بالغ إلى حّد القداسة. وشاهدت كيف كانوا يعلنون الوالء 
لعلمهم، وكيف كانوا يضعون أيديهم نحو قلوبهم لدى سماعهم الّنشيد الوطنّي، 
الّتحّيات  يتبادلون  كانوا  وكيف  القلب»،  يرضى  ال  مبا  العقل  يأمر  ال  «حّتى 
عليها.  أحسدهم  أّال  أستطع  لم  وطنّية  بلحمة  الوطنّي  بعيدهم  احتفاًء  بينهم 
غادرت هذه املدينة، وكلمات  ليڤيو ريبرينو تعّشش في ذاكرتي، وتظهر أمامي 
بحجم  املدينة،  أنحاء  سائر  بحجم  ويكبر  يكبر  أخذ  حجمها  كبيرة  بحروف 
ساحاتها وأزّقتها القدمية وبيوتها وكنائسها وبرجها العالّي، وكانت تظهر خلف 
احلروف وجوه سّكان  بيستريتسا الباسمة، وكان في عيونها بريق مشّع تكاد 

تتكّلم، تكاد تقول لي: «نحن نحّب احلياة حّتى القداسة».   
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دار  شراء  ُحلم  بأن  يعتقد  الّناس  من  كثيٌر 
ُمتناول  في  وليس  بعيد  حلم  هو  لالستثمار 
أّننا  هو  الّشديد،  لألسف  الّسائد  االعتقاد  اليد. 
واحدة  مرّة  سكنّي  قرض  على  احلصول  نستطيع 
املبلغ  كّل  لدينا  يتوافر  لم  وإن  فقط،  احلياة  في 

فإّننا عاجزون عن شراء دار لالستثمار.
ا  ا، حيث إّنه تقريًب ُأشّدد هنا أّن األمر ليس صعًب
كّل واحد معنّي ولديه هدف شراء دار لالستثمار 
زمنّية  فترة  خالل  وذلك  هدفه  حتقيق  يستطيع 

أقصر مما تعتقدون، وذلك كما يلي:
 ∫U²MJA*«ØÒwMJ Ò��« ÷dI�«

وُمنتظم  ثابت  عمل  مكان  في  يعمل  َمن  كّل 
احلصول  بإمكانه  أيًضت،  وُمنتظم  ثابت  ودخله 
وخامس...  ورابع  وثالث  ثاٍن  سكنّي  قرض  على 
بال  «نظيف»  ماٍض  ذا  املُقترِض  يكون  أن  املهم 
أو  إفالسه  أعلن  كمن  ماّدية  أزمات  أو  سوابق 
أصحاب حسابات البنك احملدودة أو َمن ال يفي 
بالتزاماته املادّية. كّل َمن يستوفي هذه الّشروط 
من   50% بقيمة  قرض  على  احلصول  يستطيع 

ثمن الّدار املُراد شراؤها.
مادّية  خسائر  لك  ُيسّبب  قد  الّسكنّي  القرض 
أو أّنه قد ينقلك نقلة نوعّية إلى مستوى حياة 
أفضل، شريطة أن ترسم خّطة صحيحة وُمالئمة 
لتسديد  خّطة  بناء  إّن  حيث  اخلاص،  لوضعك 
القرض الّسكنّي لهدف الّسكن يختلف عن بناء 
دار  شراء  لهدف  الّسكنّي  القرض  لتسديد  خّطة 
ثانية/إضافّية (من اجلدير بالّذكر أّن اخلّطة التي 
يضعها لك اختصاصّي القروض العقارّية، مكوّنة 
وكّلها  فوائد،  ونسب  مسارات  عّدة  اختيار  من 
وبحسب  باملُقترض  خاّصة  ُمعطيات  بحسب 
العقارّي  الّسوق  ووضع  املادّية  ومقدرته  ظروفه 
نستعمل  أن  هي  احلكمة  وغيرها...)؛  والبنوك 
القرض الّسكنّي/«املشكنتا» لنربح املال، لُنحّسن 
ولنضمن  املعيشّي  ومستوانا  املاّدية  ظروفنا 
مستقبل أوالدنا وأّال نسمح للمشكنتا أن ُتسّبب 
لنا أضرارًا مادّية أو انخفاًضا في مستوى املعيشة 

أو شعورًا بعدم األمان واالرتياح.
mK³*« W ÒOIÐ bOM&

قرارًا  اّتخاذكم  حال  توفير:  برناَمج/صندوق 
أن  ُيستحسن  لالستثمار،  إضافّية  دار  لشراء 
خالل  املال  من  مبالغ  وتوفير  بتخصيص  تبدأوا 
عّدة سنوات والّتنازل عن بعض الكمالّيات حّتى 
الّدار  لشراء  املبلغ  نصف  جتنيد  من  تتمّكنوا 

اإلضافّية لالستثمار. 
השתלמות):  (קרן  االستكمال  صندوق 
كثيرون منكم يحصلون على مبالغ من صندوق 
املبالغ  هذه  ُتستغل  أن  من  فبدًال  االستكمال، 
ترميم  أو  جديدة  ارة  سّي شراء  لهدف  بأكملها 
من  البالد؛  خارج  إلى  طويلة  رحلة  أو  البيت 
املمكن أن ُنَخّصص اجلزء األكبر منها لهدف شراء 

دار لالستثمار.

 ∫åU²MJA�ò ÊËbÐ pK Ô� —«œ Ë√ —UIŽ „ö²�«

كثيرون ال يعلمون أّنه إذا كانت لديهم دار ُملك 
غير خاضعة لرهن عقارّي (أي أّنه قد ّمت استرجاع 
املشكنتا كاملة) فإّنهم يستطيعون احلصول على 
قرض سكنّي/عقاري بنسبة %50 من ثمن الّدار 
بنسبة  آخر  سكنّي  قرض  إلى  باإلضافة  املُلك، 

%50 من ثمن الّدار اإلضافّية املُراد شراؤها.

 rJ{d�  œÒb�¹  Íc�«  u¼  dłQ²�*«
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إعلموا أّنكم إذا اشتريتم دارًا في منطقة جّيدة، 
فإّن  للُمستأجرين،  بالّنسبة  ومرغوبة  مطلوبة 
أقساطكم  عملًيا  يدفع  اّلذي  هو  املُستأِجر 
اختيار  (طبًعا  «املشكنتا»  لتسديد  الّشهرّية 
املُستأِجر هو أمر هام جًدا لضمان الّدخل الّشهري 
من اإليجار). لذلك أنصحكم أيًضا بعدم شراء دار 
في منطقة غير معروفة أو غير مرغوبة فقط ألن 
العقارات،  سوق  إفحصوا  ُمغرًيا،  كان  الدار  ثمن 
استشيروا املُختّصني، إبحثوا وراقبوا كي ال تقعوا 

في أخطاء ُتكّلفكم الحًقا ثمًنا باهًظا.
∫UN�H½ n ŽUCÔð …Ód ÓL Ú¦ Ó²�Ô*« rJ�«u�√

العقارات،  أسعار  أّن  ملحوظ  الّسنني  مدار  على 
حّتى في الفترات الّصعبة لم تتضرّر أو تنخفض 
في  املثال،  سبيل  على  عام)،  (بشكل  أسعارها 
بعد  فإّنكم  ُمعّني  مببلغ  عقارًا/دارًا  اشتريتم  حال 
اإليجار  قسط  مرّتني:  ستربحون  سنة   15 مرور 
الّشهري اّلذي يدخل إلى حسابكم في البنك بعد 
تسديدكم الكامل للقرض الّسكنّي، وكذلك ثمن 
الدار التي سيرتفع ثمنها وذلك كما هو ملحوظ 

على مدار الّسنني، كما ذكرت ُمسّبًقا.
 ‰UŠ  w
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بأّنكم  شعرمت  أو  املاّدي  وضعكم  تأزّم  حال  في 
تستطيعون  كبيرة،  مادّية  في «ُمغامرة»  دخلتم 
دائًما بيع الدار، ألّن الّطلب على دور االستثمار 
يبقى دائًما كبيرًا؛ ومن املمكن أيًضا أن حتصلوا 
على ربح ماّدّي من جرّاء بيع الدار حّتى ولو بعد 
ارتفاع  لسبب  وذلك  شرائها،  من  قصيرة  فترة 

أسعار الّدور مع الوقت.
وبحكمة  بذكاء  ولكن  جريئة  خطوة  اتخاذ  يجب 
القروض  اختصاصّيو  مثل:  املختّصني،  ومبساعدة 
العقارّية، سماسرة العقارات املُخضرمون واألمناء، 
ُمدّققو احلسابات، احملامون املختّصون في مجال 
العقارات وغيرهم.. وعلينا أن نتذّكر دائًما أّن كّل 
تكن  لم  ُشقق،  أو  عقارات  عّدة  اليوم  ميتلك  َمن 
عقار  البداية  في  لديهم  كان  أو  عقارات  لديهم 
ذكّية  بّطرق  الّسكنّية  القروض  واستخدموا  واحد 
مبرافقة االختصاصّيني واستشارتهم، كي يحصلوا 

على العقارات اإلضافّية. 
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—U L ¦² Ýö    —«œ

ألم وتنميل اليد واألصابع مشكلة يشكو منها 
واحًدا  عائلتك  في  بالّتأكيد  جتد  وقد  كثيرون، 
اجلّو  هذا  في  وخاّصًة  املشكلة،  هذه  من  يشكو 
سنتحّدث  متعّددة،  أسبابها  إّن  حيث  البارد، 

عنها بعد ذلك.
اليد  في  يحدث  اّلذي  واأللم  الّتنميل  هذا 
أو  اإلصابة  لسبب  يكون  ما  ا  غالًب واألصابع 
الّضغط على األعصاب الّطرفّية، اّلتى متتّد من 
الّذراع إلى اليد، حيث إّن الّضغط على العصب 
ميكن أن يسّبب إشارة ألم أو فقدان تدّفق الّدم 
وميكن  الّتنميل؛  عنه  ينتج  واّلذى  اليد،  إلى 
وأحياًنا  واحلرقان،  والّضعف  الوخز  يصاحبه  أن 
ألم حاد. وهذا الّتنميل ميكن أن يكون نتيجة 
تتطّلب  طارئة،  طبّية  حالة  أو  بسيطة  ملشكلة 

العالج الفورّي.

∫lÐU	_«Ë bO�« qOLMðË r�√ »U³Ý√

مرضى الّسّكر (الّسّكري) يعانون من آالم في 
الّسّكر  نسبة  إّن  حيث  األصابع،  وتنميل  اليد 
الزائدة في الّدم ميكن أن جترح جدران الّشعيرات 
واّلتي  الّدقيقة،  الّدموّية  األوعّية   - الّدموّية 
الوخز  يسّبب  أن  ميكن  فهذا  األعصاب؛  تغّذي 
ميكنه  كما  باألطراف،  واأللم  واحلرقان  والّتنميل 

ا إلى األعلى. ـً أن ينتشر تدريجّي
تلف  يحدث  إذ   - الطرفّية  األعصاب  اعتالل 
األلم  إلى  تؤّدي  واّلتي  الّطرفّية،  باألعصاب 

والّتنميل باليدين والقدمني.
مرض «رينود» - وهي حالة يحدث فيها ضيق 
األطراف؛  في  وخاّصة  الّصغيرة،  الّشرايني  فى 
فيقّل الّدم الواصل إليها، ّمما يؤّدي إلى تنميل 
وألم في األطراف، مثل أصابع اليدين والقدمني 
اّلتي  اجلو  لبرودة  نتيجًة  وذلك  األنف،  وطرف 
ا  تكون فيها األصابع باردة وزرقاء الّلون، وغالًب
احلالة  هذه  وتعالج  أكثر..  الّنساء  يصيب  ما 
ببعض األدوّية. وفي احلاالت الّشديدة فقط ميكن 

أن يحتاج األمر إلى تدّخل جراحّي.
وهي  العضدّية،  للّضفيرة  إصابة  حدثت  إذا 
من  اإلشارات  توصل  اّلتي  األعصاب  شبكة 

الّنخاع الّشوكّي إلى الكتف والذراع واليد.
وهو  املتوّسط،  العصب  على  ضغط  حدث  إذا 
اليد،  إلى  الّساعد  من  ميتّد  اّلذي  العصب 
واألصابع  اليد  راحة  أحاسيس  في  ويتحّكم 
وحركة العضالت واألصابع، وذلك نتيجة التهاب 
في  اإلصابة  نتيجة  أو  منه،  القريبة  األوتار 
وتعالج  املفاصل؛  التهاب  نتيجة  أو  املعصم، 
وفي  الّطبيعي،  العالج  مع  باألدوية  احلالة  هذه 

احلاالت الشديدة ميكن أن يحتاج األمر إلى جراحة 
بسيطة.

مفاصل  على  تكون  ما  ا  غالًب أكياس  وجود 
َم  أل تسّبب  أن  أيًضا  ميكنها  اليد،  أو  املعصم 

وتنميل اليد واألصابع.
وجود خلل في اجلهاز املناعّي اّلذي ميكن أن يؤّدي 
إلى مهاجمة األعصاب، وهي حالة غير شائعة.

.(B12) نقص في ڤيتامني
إلتهاب األوعية الّدموّية.
- إصابة احلبل الّشوكي.

- اإلصابة بالّسكتة الدماغّية.
- إدمان الكحول.

ّية  أو جرّاء اآلثار اجلانبّية لبعض العالجات الدوائ
ّية. والكيميائ
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∫d|œUI*«

1 قطعة كبيرة من فخذ خروف.

2/ملعقتان صغيرتان من امللح.
1 ملعقة صغيرة من الكّمون.
1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الپاپريكا.
1 ملعقة صغيرة من الّشطة املجروشة.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة.
1 ملعقة صغيرة من القرفة.
1 ملعقة صغيرة من الهيل.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزّجنبيل.
½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

5 أنصاف من فصوص الّثوم.
20 رأس بصل صغير.

4 حّبات كبيرة من البندورة املقّشرة واملفرومة.
10 حّبات متوّسطة احلجم من البطاطا.

6 مالعق كبيرة من زيت الزيتون.

∫…uA(« d|œUI�

10 فصوص من الّثوم املهروس.
2/ملعقتان كبيرتان من الزّجنبيل املفروم.

2/قرنان من الفلفل األخضر املفروم.
1 ملعقة صغيرة من الّشطة املجروشة.

½ كوب من الّنعناع األخضر املفروم.

للّتقدمي: أرّز بالّشعيرّية.

 ∫dOC� Ò��« WI|d�

باستعمال سكني حاّدة، نقوم بإحداث شقوق في قطعة الفخذ.
في طبق عميق نضع الكّمون، الكركم، الپاپريكا، الّشطة، 
نقّلب  وامللح..  الفلفل  الزجنبيل،  الهيل،  القرفة،  الكزبرة، 

ًدا. جميع البهارات مًعا إلى أن تختلط جّي
البقّية  وندعك  الفخذ،  على  البهارات  كمّية  نصف  نوزّع 

ليتشرب اللحم بالبهارات.
نوزّع الّثوم في الّشقوق اّلتي أحدثناها في الفخذ.

نضع الزّيت في طبق فرن عالي احلافة مناسب حلجم الفخذ 
لعّدة  الفخذ  وندع  الطبق.  في  الفخذ  نضع  قوّية.  نار  على 
دقائق إلى أن يصبح القاع ذهبّي الّلون. نقلب فخذ اخلروف 
ا غامًقا. نضيف بعدها  ـً ّي عّدة مرّات إلى أن يصبح لونه ذهب

البصل والبندورة.
باستعمال سكني حاّدة ُنحدث شقوًقا عرضّية في حّبات البطاطا.

∫…uA(« dOC% WI|d�

الّشطة  الفلفل،  الزّجنبيل،  الّثوم،  نضع  عميق  طبق  في 
والّنعناع. نوزّع احلشوة في حبات البطاطا. 

نضع حّبات البطاطا حول فخذ اخلروف في الّطبق. ونغّطي 
الطبق بالغطاء اخلاص به او بقطعة من ورق األلومنيوم.

نثّبت الرّف الّشبكي وسط الفرن.. نسّخن الفرن إلى درجة 
حرارة 180مئوّية.

نضع فخذ اخلروف في الفرن ملدة 60 دقيقة. وبعد مرور الوقت 
في  وندعه  الفخذ  ونغّطي  املاء؛  من  كوب   1 مقدار  نضيف 

الفرن ملّدة 60 دقيقة إضافّية أو إلى أن ينضج متاًما.
ا،  ُنخرج الفخذ من الفرن، وندعه ملّدة 10 إلى 15 دقيقة جانًب

ثّم نقّدمه مع األرز بالّشعيرّية.

U ÞU D ³ «Ë ·Ëd )« cU ÞU D ³ «Ë ·Ëd )« c …  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI
√

1. مرفأ إيطالي في صقلية.
2. هضبة في شمال الّصني - جوهر.

3. أداة جازمة - عمران.
4. مرفأ جنوب شرقي الهند.

5. نوع من الفئران من فصيلة القواضم.
6. دولة في أمريكا الوسطى - شهم.
7. واحد باإلنچليزّية - عكس نساء.

8. شجرة مثمرة من الفصيلة البطمّية.
9. َمن ........ على شيء شاب عليه - عكس عز.

10. ملك املغول حفير جانكيزخان.

∫ ÒÍœuLŽ

1. روائي روسّي وناقد اجتماعّي.
2. الزمن منذ بزوغ الّشمس حّتى غروبها - قط (معكوسة).

3. متشابهة - عّلة.
4. كّل ما هو جميل من نظم ونثر - متأّكد.

5. الوجود املطلق العام - أذى.
6. بهّي الطّلة - لالستدراك.

7. عاصمة أوروپّية.
8. دولة أوروپّية.
9. من األقارب.

10. حترّر شعب من نير االحتالل.
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dOÐU³J�« WIDM� w


0522840945

  1
 

 μπππ    
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∫b¹bł s� œuFð  ¢Similac Baby College¢ „öOLOÝ WO�UF


wÐdF�« jÝu�« ‰UHÞ«Ë  UN�_ ’Uš ◊UA½

11.12.13 a¹—Uð w
 ËdLŽUHý WM¹b� w
 f¹«á ‰uJý« w
 WO�UF
 ‰Ë«

 œuFð ¨oÐU��« w
 wÐdF�« jÝu�« w
 ¢ZO�u� w³OÐ „öOLOÝ¢ WDA½« vKŽ ‰U³�ô«Ë ÕU−M�« ¡u{ vKŽ

 v�« 5²MÝ v²ŠË WMÝ qOł s� ‰UHÞ_  UN�«Ë q�«u(« uŽbðË WM��« Ác¼ ¨ uÐ« XOÐ s� ¨ „öOLOÝ

 WF²L*«   UO�UFH�«  V½Uł  v�«  ¨WOMN*«  5�UC*«  nK²�  vKŽ  ŸöÞô«  sN�  `O²¹  ◊UA½  w
  W�—UA*«

 11.12.13 a¹—Uð w
 ËdLŽUHý w
 f¹UÐ ‰uJý« w
 „öOLOÝ q³� s� ◊UA½ ‰Ë« ÂUI ÔOÝ ÆsN�UHÞ_

Æ20∫00 – 16∫00  UŽU��« 5Ð

 5�UC*« qC
« lLł t�öš s� Ò- YOŠ ¨tŽu½ s� b¹d
Ë eOL²� ÀbŠ d³²F¹ ¢ZO�u� w³OÐ „öOLOÝ¢

 UL�  ÆÁdLŽ  s�  v�Ëô«  WM��«  w
  qHD�«  —uDðË  WLOK��«  W¹cG²�«  ¨…œôu�«Ë  qL(«  —u�«  w
  WOMN*«

 vKŽ  ¨‰UHÞô«   UN�_Ë  q�«u×K�  WF²L*«   Uý—u�«  s�  WIOý  WKOJAð   UN�ô«  qł«  s�Ë  d
u²²ÝË

 vKŽ ·«dýùUÐ ÂuIOÝ Æ…œôuK� dOC% Wý—ËË ¨‰UHÞö� pO�bð Wý—Ë ¨vIOÝu� Wý—Ë ∫‰U¦*« qO³Ý

 q� vKŽ œd²Ý W¹cGð WOzUBš_ W	Uš W¹Ë«“ „UM¼ ÊuJ²Ý YOŠ ¨5OzUBšô« s� W³½  Uý—u�«

ÆqHD�«Ë Âô« W¹cGð Ÿu{u� w
  UN�ô« WK¾Ý«

 l� ¢Í—u³�Uł¢ W¹Ë«“ ∫q¦� WF²L*«  UO�UFH�« s� b¹bF�« sN�UHÞ«Ë  UN�ô« ·dBð X% ÊuJOÝË UL�

  «“UO²�«Ë U¹«b¼ ¨qHD�«Ë Âö� d¹uBð U¹«Ë“ ¨ UN�ô« WŠ«— qł« s� «c¼Ë œôËô« W¹UŽ— sNMJ1  UHOC�

Æ◊UAM�« w
 W�—UA� q� UNOKŽ qB×²Ý WO
U{«

 w
  q�«u(«Ë   UN�ô«  vKŽ  „öOLOÝ  ÷dFð  ¢  ∫œö³�«  w
   uÐ«  w
  WOLKF�«  …d¹b*«  ¨íO¹Ëœ  XO½Ë—

 uŽb½ s×½ Æ ’Uš qJAÐ ‰UHÞú�Ë sN� rzö� ¨…—UŁ«Ë WF²� tK� ◊UA½ …—ËU−*« WIDM*«Ë ËdLŽUHý

 ¨ «d{U;« v²ý w
 W�—UALK� l Ò{d�«Ë ‰UHÞô« l� ÂËbI�«  ¨  X�u�«  w
 qO−�²�«  v�«   UN�ô« W
U�

 bFÐ qHD�UÐ ÂUL²¼ô« ¨…œôuK� œ«bF²Ýô« ¨qL(« …d²HÐ oKF²¹ U� qJÐ WOLKF�«  U�uKF*UÐ s¼œÒËeð YOŠ

Æ ôU−*« Ác¼ w
 WK¹uD�« …d³)«Ë WOMN*« W
dF*« „öOLOÝ W−²M�  uÐ« pK²9 YOŠ – t²¹cGðË …œôu�«

  UN�ú� ÕU²¹ ¨vIOÝu�Ë ÷«dž« l� Z�bMð ◊UA½  UO�UF
 UC¹« d
u²²Ý ¨WOMN*« 5�UC*« sŽ öC


Æ¢s¼œôË_ Íb�'« qOGA²�« w
 U¼«dð w²�« WOL¼ô«Ë WOBA�« …ËbI�« qL% W�UÝ— qI½ UN�öš s�

                     nðUN�«  vKŽ  o³�*«  qO−�²�«  ◊dAÐ  ËdLŽUHý  w
  f¹UÐ  ‰uJý«  w
  ◊UA½  ‰Ë«  Íd−OÝ

°°°œËb×� s�U�ô« œbŽ Æ 10.12.2013 a¹—Uð v²Š 20∫00 – 09∫00 ∫  UŽU��« 5Ð 0505400768
©ÆŸÆŸ®
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åËœ wÐuJÝò  …b¹b'« »UF�_« WK�KÝ

“b�U½Ëb�U� w
 Êü«

ÆËœ wÐuJÝ WŽuL−�  – »UF�_« s� …b¹bł WŽuL−� dNA�« «c¼ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

Æ“b�U½Ëb�U� w
 Êü« ÎUO*UŽ …—uNA*«Ë W�d×²*« Ëœ wÐuJÝ  Âö
√Ë  ö�K��  UOBý

ÆWHK²�Ë WOK�� »UF�√ WŽuL−*« sLC²ð

ÆåqO� wÄU¼ò W³łË q� l� Ëœ wÐuJÝ  »UF�√ Êü« «uFLł«

∫WOÐdF�« WGK�UÐ X½d²½ô« l�u� w
 »UF�_« lOLł …b¼UA� rJ½UJ�SÐ

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
ÆÊËe*« œUH½ v²Š Ë√ åqO� wÄU¼ò W³łË q� l�  å“b�U½Ëb�U�ò ŸËd
 lOLł w
 …bł«u²� »UF�_«

©ÆŸÆŸ®

b¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł

 W×łUM�« åUJ¹d�√ êOÐò WK�KÝ

  °l ÒÝu²�« w
 ÒdL²�ð

 ¨U Î�«dž  90  å—uO½uł  dÇ—uáL¼ò  nOCðË  åUJ¹d�√  êOÐò  WK�KÝ  l ÒÝuð  å“b�U½Ëb�U�ò

 WJ³ý  —d� ¨UJ¹d�√  ZOÐ WK�KÝ t²�ô Íc�«  ÕU−M�«  bF³
 ÆU Î�«dž 180  å—uO½uł qÐ«œòË

 —uO½uł dł—u³L¼ WK�KÝ ∫…b¹bł Ê«“Ë√ W
U{≈Ë WK�K��« lOÝuð å“b�U½Ëb�U�ò rŽUD�

ÆÂ«dž 180 —uO½uł qÐ«œ WK�KÝË Â«dž 90
 ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð  ∫WHK²�  WLFÞ√  6  —UO²š«  ÊUJ�ùUÐ  ÂuO�«  s�

ÆÂ«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WŁö¦Ð ”U−O
 ”ôË Í«ËœËdÐ

Æ…œu'« w�UŽ  uJ¹d²½«Ë Ÿö{√ dł—u³L¼ ¸ UJ¹d�√ ZOÐ WK�KÝ

©ÆŸÆŸ®

°̀ Ó	 ` 	 ` Ó	

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb�U�ò …uN� l�

W�
UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

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

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

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

ÆjI
 ÆÃÆ‘ 3.90
ÆÂUFD�« WLzU� s� dš¬ Z²M� Í√ Ë√ W³łË VKDÐ dF��« «cN� W�öŽ ô Ê√  ¨Ád�– d¹b'« s�Ë

©ÆŸÆŸ®

 u¼Ë 3G  “«dÞ Air  ≠ œU³¹ü« s� ÂuO�«  s� «Î¡«b²Ð«  l²L²�«  szUÐe�«  ÊUJ�UÐ t½«  ÂuJKÝ W�dý XMKŽ«

Æt²OŽu½ s� qC
_« s�Ë 2013 ÂUFK� …—UŁ√  U²OKÐU²�« d¦�√Ë qÐ¬ W�dý s� ÀbŠ_« XKÐU²�«

 UC¹« ·ËdF*«   iPad with Retina display ≠ »—œ qLJ�Ë Y¹—u�« iPad Air ≠ ?�« “UNł d³²F¹Ë

ÆApple W�dý …eNł√ `$√ s� «bŠ«Ë d³²F¹Ë ‚u��« w
 «dO³� UŠU$ oIŠ Íc�« iPad 4 rÝUÐ

 d³²F¹Ë  r�UF�«  w
  UFO³�  d¦�_«   U²OKÐU²�«  ‘dŽ  vKŽ  lÐd²�«  iPad   U−²M�  WK�KÝ  q	«uðË

ÆqÐ¬ W�dý  U²OKÐU²� WOL¼√ d¦�_« Y¹b×²�« qJA¹Ë WK�K��« Ác¼ w
 f�U)« qO'« Air œU³¹ü«

 W½—UI�  …b¹bł   UH	«u�Ë  W�U¼   UMO�%  «bł  b¹b'«  rOLB²K�  W
U{«  –  Air  œU³¹ü«  ÷dF¹Ë

 W
U{« 5 ÊuH¹¬ w
 Âb²�*« p�cÐ tO³ý u¼Ë A7 b¹b'« qO'« s� u¼ Z�UF*« • ∫UNL¼√Ë tIÐU�Ð

 “UN'« • Æ©oÐU��« “UN'« w
 662 qÐUI� ® rž 478 u¼ XKÐU²�« Ê“Ë • ÆM7 u¼ bŽU�� Z�UF� v�«

Æg½√ 9.7 dOOGð ÊËbÐ t²ýUý r−ŠË rK� 7.5 jI
 «bł nO×½

Æl¹dÝ qF
 œ—Ë W¹dBÐ  UMO�% vKŽ Íu²×¹ – b¹b'« iOS 7 qOGAð ÂUE½ •
 ÍdBŠ “UO²�ô« – ©U ÎD�� 12 v²Š® ÃÆ‘ 2790 dF�Ð ÂuJKÝ l�u� d³Ž “UN'« ÂuJKÝ ÷dFðË

ÆÃÆ‘ 279 WLOIÐ W¹b¼ ¡UDž ∫ÂuJKÝ l�u� w
 Íd²A� 100 ‰Ë_

©ÆŸÆŸ®                                                                                                         Æ UF
œ 6 v²Š 2849 u¼ «bI½ dF��«

»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

عليك  تقسو  األحوال.  كّل  في  حذرًا  ابَق 
الظروف وتضطّر إلى مضاعفة اجلهود إلجناح 

خططك على كّل األصعدة.

�u— (21 نيسان - 20 أيار)�«

ّية  تشعر باالشمئزاز والغضب، وتسكنك عدائ
منها.  الّتخفيف  األصدقاء  يحاول  ظاهرة 

ّي. ترفض عالًجا أو تأسف خلطأ طّب

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

توّقع بعض األرباح، خاّصًة بني األحد واالثنني؛ 
قد  حيث  املجاالت،  كّل  في  مناسبان  فهما 

تتوّصل إلى توظيف طاقاتك.

�ÊU (22 حزيران - 22 متوز)d��«

قد تصطدم مع الّشريك العاطفي، أو تعيش 
ملقابلة  لك  ُتتاح  أجواء  من  إستفد  عزلة. 

ا. أشخاص نافذين، وناقش عرًضا خاّصً

»_�b (23 متوز - 22 آب)

حاذر من بعض املناوشات الزوجّية مع احلبيب 
ال  العمل.  في  الّشريك  مع  العملّية  أو 

تتصرّف بانفعال وال تلجأ إلى االنتقام. 

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

أو  بالفن  يتعّلق  خّالق  مشروع  على  تعمل 
تلعب  بالكتابة.  أو  بالفكر  أو  بالّثقافة 

مخّيلتك دورًا في بلورة بعض املشاريع.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

مع  والتأقلم  التكّيف  جًدا  الّصعب  من 
املستجدات. لكّن األجواء عذبة وجميلة، وقد 

ّية في األداء واألسلوب. تعتمد طريقة إيجاب

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

وال  عاّمة،  قضّية  أّي  في  احلياد  على  إبَق 
تتورّط بأّي التزامات. ُكن منتبًها جًدا، وقد 

تضطّر إلى تبني وجهة نظر جديدة.

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

ما  والتوّتر،  البلبلة  يشوبها  العاّمة  األجواء 
فتراوح  حركاتك  ويقّيد  طاقاتك  من  يحّد 

مكانك. قد تقلق على بعض املقرّبني.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

تناقش عقًدا أو اّتفاًقا أو تخوض مفاوضات 
إلى  سيتغّير  الّشهر  هذا  املناخ  ناجحة. 

األفضل.. وقد جتني بعض األرباح.

� (19 شباط - 20 آذار)u(«

وتضع  امللّحة،  ّية  املال املسائل  بعض  تواجه 
كّل إمكانّياتك ملعاجلة بعض األمور أو تضع 

ّية تفاوضها بذكاء. خطًطا مال

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

قضّية  عن  فتدافع  األمور،  وتتحّول  تتبّدل 
تدعمها وتقود حملة رمبا. اِحذر من العدائّيج 

وممارسة نفوذك في غير مكانها.
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