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*åUHO�ò q�«d ≠ عقدت كتلة «اجلبهة» في بلدّية حيفا، مطلع 

في  اجلماهيرّي  والعمل  الرّفاه  أقسام  مع  عمل  لقاء  األسبوع،  هذا 
ِمنطقة شرق حيفا، واّلتي تضّم حّي احلليصة واحلي الّشرقّي.

وشارك عن «اجلبهة» كّل من نائب رئيس البلدّية د. سهيل أسعد، 
وعضو البلدّية عرين عابدي، وسكرتير احلزب الّشيوعي و«اجلبهة» 
وعن  فلطمان،  أوري  واملربي  ظاهر،  موسى  واملهندس  زعاترة،  رجا 
قسم  ومديرة  كيپرمان،  مئيرا  الرّفاه  قسم  مديرة  من:  كّل  البلدّية 
احلّي  في  الرّفاه  ومسؤول  خمرة،   - علو  خيرّية  اجلماهيرّي  العمل 
سيزو،  كرميت  احلليصة  طاقم  ورئيسة  سعيد،  حّمودي  الّشرقي 
والعاملة االجتماعّية نرجس سمارة. كما شارك في اجللسة مخّطط 

املدن عروة سويطات.
واستعرض العاملون االجتماعّيون الواقع في ِمنطقة شرق حيفا، ال 
اقتصادّية   - اجتماعّية  أوضاًعا  يعاني  اّلذي  احلليصة  حي  سيما 
كما  الرفاه.  خدمات  العائالت  من  العديد  تتلّقى  حيث  قاسية، 
سيما  ال  البلدية،  بها  تقوم  التي  املختلفة  املشاريع  اسُتعرضت 
مجلس احلي ومشروع احلديقة  خالل  توسيع الّنشاط اجلماهيرّي من 

اجلماهيرّية، وغيرها من املشاريع.
واّتفق الّطرفان على مواصلة الّتعاون من أجل دفع مشاريع مستقبلّية، 
من أبرزها مشروع «مركز استنفاد احلقوق» اّلذي يهدف إلى حتسني 
ّية، من  ّية املواطنني جلميع اخلدمات البلدّية واحلكومّية والقضائ منال

خالل جلبها أخصائّيني إلى احلّي نفسه.

°ÆÆUH O Š błU  w  Ê«–ü«  u� g UMð è¹b K ³ «
 åUHO�ò q�«d*

«حيفا  كتلة  ورئيسة  البلدّية  رئيس  نائب  قالت 
بيتنا»، يوليا شترامي، إّنه تكثر في حيفا اخلنازير 
البرّية، فال حاجة إلزعاج إضافّي في املدينة. وتفوّهت 
اآلذان  ألصوات  البلدّية  مناقشة  أثناء  شترامي  الّنائب 
تصّدى  ما  وسرعان  حيفا.  مساجد  في  ترتفع  اّلتي 
باالعتذار  وطالبوها  العرب  البلدّية  أعضاء  لها 
بالقول:  شترامي  فاتهمتهم  أقوالها.  وسحب 
«مجموعة سياسّيني». وأضافت شترامي أثناء مناقشة 
اقتراحها هذا أّنه ينبغي تنفيذ قانون عدم اإلزعاج، 
أيًضا.  البرّية،  اخلنازير  من  يعانون  الّسّكان  ألّن 
وكان من بني احلضور لهذه اجللسة مؤّذنان في اجلوامع وقد 
أعربا عن امتعاضهما واحتجاجهما لهذه التفوّهات. 
ولكن حدڤا أملوچ (نائب رئيس البلدّية) أخذت تدافع 
شخصي  موقف  بأّنه  وتصفه  شترامي  موقف  عن 
بروفسكي  يعقوڤ  البلدّية  عضو  وطالب  إّال.  ليس 
اجللسة. پرتوكول  من  البرّية  اخلنازير  كلمتي  حذف 

البلدّية)،  رئيس  أسعد (نائب  سهيل  الدكتور  وقال 
إّنه بالرّغم من حتليه بضبط الّنفس لكّنه ال يشعر 
بالراحة إزاء هذا الوضع، وإّنه بالرغم من أّن أعضاء 
أّنها  غير  اإلساءة،  تقصد  لم  أّنها  اّدعوا  البلدّية 
العرب،  حيفا  جلمهور  اعتذارها  لتقدمي  مضطرّة 
ما  إّن  وأضاف:  الّسياق.  هذا  في  أقوالها  وتفنيد 
هو  يزعجها  ما  وكأّن  ا  ـً حّق مؤٍذ  شترامي  به  تفوّهت 

ويتوجب  ائتالف  ونحن  البرّية.  واخلنازير  الّضجيج 
علينا العمل سوّية  والتعّددية هي قيمة عليا.

أما رئيس كتلة «التجّمع» البلدّية جمال خميس فقد 
أشار إلى ضرورة سحب أقوال شترامي وطالبها باالعتذار.

أّما شترامي نفسها فقالت إّنها لم جتِر مقارنًة، ولذا 
أعتذر  «ملاذا  وأضافت:  االعتذار.  تنوي  ال  فإّنها 
في  منتشرة  اإلزعاج  مصادر  فإّن  حيفا؟  لسكان 

املدينة في أماكن مختلفة كاحلدائق العامة واخلنازير 
البرّية واآلذان. وكّل شخص يزعجه شيء ما بالّليل. 
وقد توّجهت فورًا إلى املوظَفني احلاضرين في اجللسة 
واعتذرت لهما إذا حلقت بهما إساءة». ومضت تقول 
عضو  من  ماضية  سنوات  خمس  طيلة  عانت  إّنها 
الدوام  على  اّتهمها  اّلذي  «اجلبهة»  عن  البلدّية 

بالعنصرّية، ولذا فما من سبب لالعتذار.
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وقال د. أسعد في ختام اجللسة: «ملسنا ِجدّية العمل والرؤية املهنّية 
ّية واملستضعفة، ومن  ّية. نرى في أنفسنا رسًال لألحياء العرب والّشمول
اخلدمات  حتسني  أجل  من  البلدّية  أقسام  مع  بالّتعاون  سنعمل  هنا 

للمواطنني».
يذكر أّن عضوْي  البلدية اجلبهوّيني، د. سهيل أسعد وعرين عابدي، 
كانا قد أجريا مؤّخرًا سلسلة من الّلقاءات مع جلان األحياء، منها جلنة 
حّي احلليصة وجلنة حّي البلدة التحتا، للوقوف عن كثب على قضايا 

األحياء ومتابعتها أمام األقسام ذات الّصلة في اجلهاز البلدّي.
وفي حديث خاّص مع مخّطط املدن عروة سويطات حول آفاق تطوير 
في  ّية  العرب األحياء  كباقي   - احلّليصة  قال: «حي  احلليصة،  حي 

املدينة - هو حّي له ميراث تاريخّي عريق، واّلذي سّطر سّكانه في 
ّية  نضال كلمات  اجلماهيرية،  وبقوتهم  بتنظيمهم  األخيرة  السنوات 
هّدارة، تصّدت ملخّططات تضييق احلّي وتهميشه، ولكّننا نقف اليوم 
أمام واقع يعاني فيه أهلنا في احلليصة من شبح الفقر وشّح الفرص 
وأزمة الّتطوير اجلذرّية والبطالة املرتفعة والّتهديد اليومي على جودة 
احلياة»؛ مضيًفا بقوله «لذا هناك حاجة ماّسة وجوهرية إلطالق خّطة 
شاملة ونظمية تشارك الّسّكان وتلّبي احتياجاتهم وتطّلعاتهم على 
والبيئّي  والّثقافّي  واالجتماعّي  االقتصادي  الّتطوير  مستويات 
والّسكنّي والّتخطيطي، هدف علينا التكاتف والعمل على حتقيقه 

بأدوات سياسّية وجماهيرّية وِمْهنّية».   
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صحيفة  مكاتب  وصل   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ومرّكز  (منّسق  عبُده  هشام  من  بيان  «حيفا» 
مديري  بأسماء  موّقع  العنف)،  ضد  البيان 
ّية، جاء فيه: نحُن مديرو  ومديرات املدارس العرب
مع  تضامننا  نؤّكد  حيفا،  في  ّية  العرب املدارس 
ّي» رائف ُعَمري؛ ونعّبر عن  ُمدير مدرسة «املتنّب
استيائنا الّشديد من اإلهانة اّلتي تعرّض لها مدير 
مدرسة «املتنّبي». ونرفض املّس بكرامة املعّلمات، 
ّية. املعّلمني، املديرين والعاملني في مدارسنا العرب

املوّقعون: سمعان أبو سّني (مدير مدرسة «مار 
«راهبات  مدرسة  (مدير  جّمال  باسم  الياس»)، 

الكلّية  (مدير  شيبان  إدوار  الّثانوّية)،  الّناصرة» 
(مديرة  شلح  غادة  األخت  ّية)،  العرب األرثوذكسّية 
مدرسة  (مديرة  كرّام  أّنا  «الكرمليت»)،  مدرسة 
«الكرمل»)، عزيز َدعيم (مدير مدرسة «مار يوحّنا» 
«راهبات  مدرسة  (مديرة  ّجنار  هيفاء  اإلجنيلّي)، 
ّية)، حّمودي عيسى (مدير مدرسة  الّناصرة» اإلبتدائ
مدرسة  (مديرة  ناصر   - حايني  أميرة  «الكرمة»)، 
«حوار» الرّسمّية)، محّمد عوّاد (مدير مدرسة «عبد 
مدرسة  (مديرة  سليمان  نوال  د.  احلاج»)،  الرّحمن 
«األخوّة»)، نسرين عودة (مديرة مدرسة «األحمدّية»).
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

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

احليفاوّي في اجتماعه األخير، يوم الّثالثاء من 
هذا األسبوع، اقتراًحا جلدول األعمال قّدمته كتلة 
«اجلبهة»، ينّص على الّتضامن مع املرّبي رائف 

عمري، مدير مدرسة «املتنّبي».

∫åWN³'«ò WK²� Õ«d²�« vKŽ Î¡UMÐ

 èÞd A « V U D ¹ Íb K ³ « f K−*«
åw ³ M² *«ò d ¹b  è½U ¼≈ w  o O I × ² U Ð

املجلس  طالب  «اجلبهة»،  اقتراح  على  وبناًء 
مالبسات  في  بالّتحقيق  الّشرطة  البلدّي 
في  املدرسة،  داخل  للمدير  التعّسفي  االعتقال 
أعقاب شكوى كاذبة واعتداء جسدّي عليه من 

إحدى أولياء األمور.
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*åUHO�ò q�«d ≠ فرضت محكمة الّصلح في حيفا على 

ّية  مسؤول صحّية»  خدمات   – «مكابي  املرضى  صندوق 
الّتشخيص املّتأخر ملرض تصّلب الّشرايني لدى سّيدة تبلغ 

45 عاًما وأم لثالثة أوالد.

حني  سنة،   18 قبل  بالّداء  أصيبت  قد  السّيدة  وكانت 
رخصة  على  احلصول  لهدف  الطبّية  للفحوص  خضعت 
مما  عينيها،  في  مشكلة  تعاني  أّنها  وتبّني  سياقة. 
اضطرها إلى اجتياز فحوصات أخرى في مجال األعصاب 
والطيفنة واملسح اإلشعاعي، ودّلت هذه الفحوصات على 

أّنها سليمة ومعافاة متاًما.
وهي  الطبيب  إلى  السّيدة  توّجهت  سنوات  عّدة  ومبرور 
تشكو من ضعف في بصرها، وهذه املرّة أكد لها الّطبيب 
أّنها غير مصابة بأّي مرض. وبقيت على هذا احلال حّتى 
رجليها،  في  ضعف  من  تشكو  أخذت  حني   2006 عام 
مما يعيقها على الّسير واحلركة. فأدخلت إلى املستشفى 
وخضعت لفحوصات أخرى وتبّني أّنها تعاني من تصّلب 

الّشرايني.
وعليه قررت احملكمة أّن صندوق املرضى أهمل بواجبه جتاه 
تصّلب  من  تعاني  اليوم  وهي  مرضها،  ومتابعة  املريضة 
مزمن. ففرضت احملكمة أن يدفع صندوق املرضى تعويًضا 
للسّيدة بقيمة 140000 شيكل، إضافة إلى مخّصصات 

اإلعاقة من الّتأمني الوطني بقيمة 1.5 مليون شيكل.

 — Òd I ð UH O Š w  ` K ÒB « è L ~ ×
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بياًنا  الّسمري  لوبا  الّشرطة  بلسان  الّناطقة  عّممت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ا على وسائل اإلعالم وصلت نسخة عنه صحيفة «حيفا»، جاء فيه:  ـً ّي صحاف
سرّية  حتقيقات  عملّية  انتهاء  ومع  الباكر،  الّثالثاء  يوم  صباح  ساعات  «في 
واسعة، امتّدت على مدار عّدة اشهر في وَحدة الّتحقيقات املرَكزّية «اليمار» 
في شرطة الّساحل، بخصوص شبهات حول إقدام عدد من املشتبهني، سكان 
ِمنطقة حيفا واجلوار، على إدارة شبكة لسرقة املركبات الفخمة، وخصوًصا من 
طراز «مرسيدس»، «بي. إم.»؛ ومن ثّم العمل على تهريبها إلى داخل البالد 

من خالل تزييف أوراقها، تكرار ونسخ طبق األصل لُهوّية مرَكبة أخرى».
سلطة  ممّثلي  مع  بالّتعاون  الّشرطة  من  معزّزة  قوات  «قامت  البيان:  وأضاف 
مجمل  في  بالّضلوع  مشتبًها   20 حوالي  واعتقال  منازل  مبداهمة  الّضرائب 
والعربّي  اليهودّي  املجتمعني  من  والّتزييف،  الّتهريب  الّسرقة،  القضّية:  هذه 
ومبن فيهم محامني، مستشاري استثمارات وغيرهم، إضافة إلى ضبط حوالي 
10 مركبات من الّطراز الفاخر، اّلذي جتاوز ثمن كّل واحدة منها نصف مليون 

شيكل، واّلتي يتّم بيعها للزبائن مببالغ تقل عن سعرها املتداول في الّسوق». 
والّتهريب  بالّسرقة،  الّضالعة  املجموعة  بنطاق  عمل  للّشبهات،  ووفًقا  هذا 
والّتزييف موظفون بسلطة املوانىء، موّظفو جمارك وعدد آخر من الّشخصّيات 
قامت  حيث  واخلارج،  بالبالد  ُمحكمة  بصورة  الّشبكة  بإدارة  قاموا  اّلذين 
املجموعة اإلسرائيلّية، بالّتعاون مع شبكة أوروپّية التي قامت على ما يبدو 
محكمة  إلى  املشتبهني  إحالة  ّمت  وقد  هناك.  دول  عّدة  من  املركبات  بسرقة 

الّصلح وّمت متديد اعتقالهم على ذّمة الّتحقيق.
thinkstockØimagebank ∫d¹uBð
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*åUHO�ò q�«d ≠  انفجر صباح يوم الّثالثاء 

من هذا األسبوع، خط مياه في شارع «چوش تسيون» 
في حّي احلليصة؛ حيث أسفر هذا االنفجار عن وقوع 
تواجد  اّلذي  الهيجاء،  أبو  روني  ملنزل  كبيرة  أضرار 

في عمله حلظة وقوع احلادثة.
وفي حديث خاص مع روني أبو الهيجاء، قال: بدأت 
يوم  من  الّصباح  ساعات  في  البيت  تغمر  املياه 
الثالثاء، حلظة تواجدي في العمل، فتوّجهت بدوري 
إلى شركة املياه «مياه الكرمل» (מי כרמל). وحلني 
وصول مسؤولي وموّظفي ِشركة املياه، تكاتف شباب 
مبساعدتنا..  وقاموا  واحد  رجل  وقفة  ووقفوا  احلّي 
عملهم  باشروا  املياه  ِشركة  موّظفي  حضور  ولدى 
على أفضل وجه، وقد حضر على رأسهم املدير العام 

ركة نور الّدين. للشِّ
وأضاف روني أبو الهيجاء: لقد غمرت املياه بيتي 
وصوب  نحو  كّل  من  املياه  تدّفقت  حيث  بالكامل 
ّية  ومألت جميع غرف املنزل وأتلفت األدوات الكهربائ
وجميع األثاث. ولقد شّكلت املياه خطرًا حيث وصلت 

ّية. وقد بذل اجليران والّشباب  إلى األسالك الكهربائ
ذلك  رغم  ولكن  األضرار.  لتخفيف  جهدهم  قصارى 
املنزل  داخل  باملكوث  لنا  يسمح  ال  احلالي  الوضع 
ملّدة تزيد عن شهر بأكمله. حيث قامت ِشركة املياه 
بوضع أجهزة خاّصة لشفط املياه من داخل احليطان 
طويًال،  وقًتا  سيستغرق  األمر  وهذا  املنزل،  وأرضّية 
ناهيك عن ترميم املنزل بأكمله جرّاء األضرار الّالحقة 
ّية،  به، عدا ضرورة شراء أثاث جديد وأجهزة كهربائ

فاألضرار املادّية كبيرة.
وأكمل قائًال: لقد ّمت نقلنا إلى فندق على نفقة شركة 
املياه حّتى يوم األحد القريب.. ولكّننا سنضطّر إلى 

إيجاد مأوى آخر حلني االنتهاء من الّترميم.
هذا  استغّل  بالقول:  حديثه  الهيجاء  أبو  واختتم 
نور  إلى  العميق  شكري  ألقّدم  حافّي  الصِّ املنبر 
الّدين (املدير العام لشركة «مياه الكرمل»)، وطاقم 
األعزاء  اجليران  جميع  وإلى  ركة،  الشِّ في  العاملني 
اّلذين وقفوا وقفة األبطال وساعدونا في أزمتنا هذه.
©�«dB	 u|œu
� ∫d|uB�®
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في  الرياضي  املنتخب  شارك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الكلّية مبباريات ألعاب القوى اّلتي جرت بني املدارس 
ملعب  في   30/1/2014 بتاريخ  وذلك  املختلفة، 

«نافيه شأنان» في حيفا.
داود  ربيع  جبارين،  كرم  الّطالب:  شارك  البنني  وعن 
وراوي بركة مبباراة قذف الكرة احلديدّية لوزن 5 كغم. 
في مباريات اجلري الّسريع ملسافات متوّسطة شارك 
وإياس  األشهب،  عودة  حداد،  عصام  الّطالب:  فيها 
سباق  في  الّثالثة  املرتبة  على  حاز  اّلذي  عرّاف 
1500م. في مباريات القفز العريض شارك الّطالب: 

اّلذي  عرّاف  وإياس  عثامنة  بشير  جرايسي،  باسم 
حاز على املرتبة األولى بنتيجة 590م. في مباريات 
إياس  األشهب،  عودة  من:  كّل  شارك  العالي  القفز 
عرّاف ولؤي قدورة اّلذي حاز على املرتبة الرابعة 165 
سم. أما في مباريات اجلري الّسريع ملسافة 100م. 
شارك الّطّالب: هيثم أبو داهش، باسم جرايسي ولؤي 
السباق.  هذا  في  الّثالثة  املرتبة  أحرز  اّلذي  قدورة 
أبو  هيثم  الّطّالب:  وصل  املواصالت  جري  وفي 
جرايسي             وباسم  األشهب،  عودة  قّدورة،  لؤي  داهش، 

للمرتبة الّثانية.
أّما بالنسبة ملنتخب البنات فقد شاركت الّطالبات 
ليندا رّيان، هيا خورّية وعدن إلياس في سباق اجلري 

 è ÒO Ö–uŁ—_« è ÒO K~ «
Èu I « »U F √  U ¹—U ³ 0 „—UAð

أشقر،  لوريس  والّطالبات:  100م.،  ملسافة  الّسريع 
الّسريع  اّجلري  سباق  في  زبيدات  وديانا  رّيان  ليندا 
املتوّسط 800م. في مباريات القفز العالي شاركت 
الّطالبات: عرين شحادة، شيرين شنبور وليندا رّيان 
القفز  مباراة  في  الّثانية.  املرتبة  على  حازت  اّلتي 
املرتبة  على  خورّية  هيا  الّطالبة  حصلت  العريض 
الّطالبتان  أيًضا  فيها  شاركت  سم؛   408 الّثانية 
عدن إلياس وشيرين شنبور. أّما في جري املواصالت 
فقد أحرزت الّطالبات ليندا رّيان، هيا خورّية، عدن 
 59 بنتيجة  الّثانية  املرتبة  بلعاوي  وإسراء  إلياس 
ثانية. وفي قذف الكرة احلديدّية لوزن 3 كغم أحرزت 
الّطالبة نور ملشي املرتبة الّثانية، والّطالبة فاطمة 
حسني املرتبة الّثالثة، والطالبة إسراء بلعاوي أحرزت 

املرتبة الرّابعة.
ارتقى  الّطالبات  منتخب  أّن  بالّذكر  اجلدير  من 
عرّاف  إياس  والطالب  البالد،  بطولة  في  للمشاركة 

سيشارك في بطولة إسرائيل للقفز العريض.
أربع  منذ  الكلّية  في  القوى  ألعاب  منتخب  أقيم 
ية  املرّب البدنّية  الّتربية  معّلمة  من  مببادرة  سنوات 
الّصف  منذ  املنتخب  نشاطات  تبدأ  ملشي.  راغدة 
التاسع وتستمر حّتى الّصف الّثاني عشر، وقد أحرز 
املنتخب العديد من البطوالت واإلجنازات حّتى اآلن.
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت رعاية ومتويل جمعّية الّتوجيه 

القّيمون  نّفذ  سليمان،  حسنة  بإشراف  الدراسي، 
خّياط،  ڤوال  املستشارة  املدرسة،  في  البرناَمج  على 
ومرّكزة الّتربية االجتماعّية هند خوري، مشروًعا في 
الّتوجيه املهني لطّالب العواشر حّتى الّثاني عشر.

من  واستمر  األمور،  وأولياء  الّطالب  البرناَمج  شمل 
28 إلى 31 كانون الّثاني املنصرم، في قاعة املدرسة.

ففي اليوم األّول ّمت مسح احتياجات الّطّالب في كّل 
طبقة من قبل مرشدين اختصاصّيني من اجلمعّية، حيث 
ّمت العمل مبجموعات شارك بها الّطّالب بشكل فّعال.

«الّتوجيه  ُعنوان  وحتت  الّثاني،  اليوم  مساء  في 
املهني بني القرن العشرين والواحد والعشرين»، التقى 
نفسانّي  اختصاصي  مع  أمورهم  وأولياء  الّطّالب 
قّدم  اّلذي  فرحات،  مارون  «سيچما»،  شركة  ومدير 
واملستقبل  اِملهنّي  الّتوجيه  أهمّية  حول  مداخلة 
األكادميّي، حيث شرح لألهل العالقة بني أهمّية امليول 

åX O K d J «ò W Ý—b  w  Òw M N  tOłu ð

املهنّية الشخصّية والّنجاح األكادميّي.
البرناَمج  على  القائمون  نّظم  األخير  اليوم  وفي 
המקצועות  יריד   - األكادميّي»  املهنّي  «السوق 
األكادميّيني  من  طاقم  قام  حيث  האקדמאיים، 
اخلريجني ملدرسة «الكرمليت» بإعطاء حملة عن مواضيع 
يجعل  ما  حياتهم،  في  يزاولونها  مختلفة  ومهن 
الّتجربة األكادميّية واِملهنّية، مؤّثرة في توّجه الّطّالب.
نذكر أّنه شارك في هذا البرناَمج الّتوجيهي: منال 
يعقوب (كلّية «عتيد»)؛ مي صادر (علم الّنفس)؛ 
منى عّبود (شوؤن اجتماعّية)؛ د. وفاء بّالن (تخدير 
وعالج قلب مكّثف)؛ هيثم حّداد (تصميم أزياء)؛ 
(عالج  ناطور  مها  )؛  أسنان  (طب  شقير  فادي  د. 
(علم  چلينسكي  كميل  كريستوفر  بالّتشغيل)؛ 
إلى:  باإلضافة  حّداد (پراميدك).  أسعد  احلاسوب)؛ 
ڤيوليت مرجّية؛ جوليانا قيصر؛ حسام ياسني؛ بهاء 

خطيب؛ شادن أبو أحمد (مرّكزة الّتوجيه املهنّي).
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ّية  األهّل وخصوًصا   – ّية  العرب مدارسنا  تخلو  ال 
وبارزين.  ممّيزين،  متفوّقني،  طّالب  من   – منها 
يتعّلمون  أخوة،  طّالب  أربعة  جند  قّلما  لكّننا 
في املدرسة نفسها، يتنافسون – فيما بينهم – 
أفضل  وحصد  املعّدالت  أعلى  على  احلصول  على 

النتائج؛ حيث ُتراوح معّدالتهم بني 99 و100.
وردات  أربع  بشكار،  وبيان  بيسان،  ُبوران،  باسل، 
نضرة، يفوح منها عطر الّنجاح.. طّالب متفوّقون 
ا، يقطنون حّي احلليصة  ـً ا وعلمّي ـً ا وتربوّي ـً ّي أخالق

احليفاوّي ويتعّلمون في مدرسة «الكرمليت». 
قصدت منزل منير بشكار (والد الّطّالب) في حّي 
والّطّالب  العائلة  إلى  الّتعرّف  لهدف  احلليصة، 
عن قرب. ولكّني – بكّل صراحة – قصدته بدون 
آراء  من  به  علق  ما  متاًما  ذهني  عن  أنفض  أن 
مسّبقة عن احلّي، إّال أّنني وجدتهم منوذًجا لدحض 
األفكار املسّبقة وتفنيد األقاويل عن حّي يتصّدر 
ا،       غالًب اإللكترونّية،  واملواقع  الّصحف  عناوين 

اته، فقط! بسلبّي
فصلّية  شهادة  يحمل  الّتاسع)  (الّصّف  باسل 
(الّصّف   – الّتوأمة  أخته   – ُبوران  100؛  مبعّدل 
(الّصّف  بيسان  99.1؛  شهادتها  معّدل  الّتاسع) 
الّسابع) يحمل شهادة مبعّدل 99.5؛ بينما األخت 
الّصغرى، بيان (الّصّف اخلامس)، فمعّدل شهادتها 
عائلة  كّل  إليه  تطمح  علمّي  حتصيل   .98.5

آمنة  حياة  تأمني  لهدف  نهار  ليل  وتعمل  جتتهد 
ومستقبل باهر ألبنائها وبناتها.

وفي تقريري هذا لم آِت أللقَي الّضوء على الّطّالب 
املتفوّقني، فلدينا العديد العديد منهم في غالبّية 
ّية واملؤّسسات األكادميّية واجلامعات،  مدارسنا العرب
 – الكتابة  إلى  ودفعني  وشّدني  لفتني  ما  لكن 
بعد زيارة بيت العائلة – هو اجلّو العائلّي احلميم 
والّتحصيل  الّسوّية  والّتربية  احلميدة  واألخالق 
في  جتتمع  اّلتي  االجتماعّية  والرّوابط  العلمّي 

بيت واحد، يقبع وسط حّي احلليصة.
ومتّيزهم  الّطّالب  هؤالء  جناح  سّر  أفهم  أن  حاولت 

حيفاوّي  عربّي  حّي  داخل  يعيشون  وهم  وبروزهم، 
ا، ويعاني مشاكل عّدة؛ حيث  ـً ّي مهّمش ومهمل نسب
كان من الّسهل – وألسباب عديدة – أن ينحرفوا 
عن املسار الّصحيح.. فوجدت الّسّر داخل البيت!

بكّد  بناء)،  (مقاول  بشكار  منير  الوالد  يعمل 
ألبنائه  ووافرة  هانئة  حياة  تأمني  على  ونشاط، 
وبناته، وأساًسا يعمل جاهًدا واضًعا على رأس سّلم 
أولوّياته قضّية الّتربية والّتعليم؛ حيث يشير إلى 
أّن الّتركيز األساس على الّتربية والّتعليم سيعود 
بالفائدة على أبنائه وبناته، أوًّال وأخيرًا. ويضيف 
به،  وننهض  كامًال  مجتمًعا  نغّير  كي  بشكار: 
علينا أن نتسّلح بالعلم واملعرفة والّتربية واألخالق 

احلميدة، ال بفأس أو عصا أو مسّدس!
الّتربية  على  الّتركيز  يجب  قائًال:  ويستطرد، 
يقترنان  مكّمالن  فكالهما مثيالن  كما الّتعليم، 
محترمة،  مثّقفة،  قوّية،  شخصّية  ليبلورا  مًعا، 
القوّية  الّشخصّية  صاحب  بأّن  واُؤمن  وناضجة. 
املثّقفة الّناضجة، يكون واثًقا من ذاته ومن قدراته، 
كالرّيشة  يطير  أو  ِمبزاجّية  يتقّلب  أو  ينحرف  فال 

في مهّب الرّيح، لدى مواجهته أتفه املشاكل.
ظروف  توفير  كيفّية  حول  سؤالي  على  ردٍّ  وفي 
ومغريات  حوافز  وسط  والّدراسة،  للّتربية  مؤاتية 
كالمك  أجاب:  املضادّ،  االّجتاه  إلى  تشّد  كثيرة، 
صحيح.. لكن عندما متأل وقت فراغ أبنائك وبناتك 
مبا هو مفيد وسوّي وتربوّي؛ بالّدراسة أو املطالعة 
أو ممارسة الهوايات وقضاء وقت حميمّي أخوّي مع 
العائلة، بعيًدا عن الّلهو لساعات باآليفون والواتس 
أپ – إّال للّضرورّيات – تضمن بذلك ملء الفراغ 
اّلذي قد يواجهه كّل شخص، كبيرًا كان أو صغيرًا، 
املغريات.  وراء  واالجنرار  االنحراف  من  فتحّصنه 
فراغنا  أوقات  منأل  كيف  عرفنا  إذا  وأضاف: 
الّنهاية  في   – فسنؤّدي  سليم  بشكل  ونستغّلها 
– إلى دحر املساوئ في مجتمعنا، والّتقليل من 
العنف املستشري فيه. فالّطالب اّلذي يعود إلى 
منزله بعد املدرسة ويواظب على حّل فروضه البيتّية 
ا، ال أعتقد أّنه  ـً ومراجعة املواّد اّلتي درسها يومّي
سيجد الوقت الكافي للّتسّكع وللقاء أوالد الّسوء.
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أبنائه  تربية  في  واجهها  اّلتي  الّصعوبات  وعن 
وبناته، وسط حّي احلليصة، قال: إّن حّي احلليصة 
ّية في حيفا؛  أحيائنا العرب باقي  ال يختلف عن 
فأنا ال أفهم سبب دمغ احلّي بصورة سلبّية. فكيف 
لقّلة أن تشوّه صورة حّي بأكمله، ولألسف الّصورة 
العاّمة عن احلّي مغلوط فيها، وحتمل آراء مسّبقة 
مشوّهة. البيت هو األساس، البيت مدرسة، وعلى 

الوالدين أن يشّكال منوذًجا ُيحتذى به ألوالدهما.
وال يسعني – هنا – إّال أن أشيد بدور األّم، سيرين، 
وتسهر  وبناتها،  ألبنائها  وقتها  جّل  تكرّس  اّلتي 
إلى جانب زوجها لتوفير الّتربية والّدعم والّتعليم.

سؤالي  على  رّد  وفي  الّطّالب..  إلى  العودة  وفي 
من  الّطّالب  باقي  عن  باالختالف  شعورهم  حول 
اختالف  أّي  أجد  ال  أنا  باسل:  قال  جيلهم،  أبناء 
يذكر. لرّمبا حتصيلَي العلمّي أفضل قليًال، ولكّني 
العلمّي  فالّتحصيل  جيلي؛  أبناء  كباقي  أشعر 
ز يأتي من جرّاء الّدراسة واملثابرة، وهذا مفهوم  املمَيّ

ا..! ضمًنا، وال أجده غريًب
فهو  جيله؛  أبناء  عن  باسل  يختلف  باعتقادي، 
جانب  إلى  ا،  جًدّ ومهّذب  ومتواضع  ومّطلع  مثّقف 
متّيزه العلمّي.. ظننُته منزوًيا، ينكّب على الّدراسة 
وفّعاًال،  محبوًبا،  ا،  ـً اجتماعّي وجدته  لكّني  فقط، 
يساعد  ا،  جًدّ القليلة  فراغه  أوقات  في  أيًضا. 
والده في العمل، ويساعد والدته في املنزل، أيًضا. 
ويثابر  البيتّية  فروضه  حّل  على  ا،  ـً يومّي يدأب، 
في  درسها  اّلتي  املواضيع  جميع  مراجعة  على 

الّصّف، متاًما كما يفعل باقي إخوته.
وحول ساعات الّدراسة اليومّية، أجاب: ال تقتصر 
دراستي على حّل الفروض، بل أدأب على مراجعة 
ًدا واستيعابها،  جميع املواّد؛ لهدف ترسيخها جّي
فعند االمتحان تسهل مراجعتها. أخّصص ما بني 
ا، للّدراسة. وعند اقتراب  ـً 4 إلى 5 ساعات، يومّي
موعد االمتحانات أكون جاهزًا، ولذا ال يتطّلب ذلك 

بل  مّني جهًدا كبيرًا ووقًتا طويًال. فال ميكنك – 
من املستحيل – أن تهمل ما تعّلمته خالل سنة 

بأكملها وتستعّد له عند االمتحان، فقط!
باسل يهوى املطالعة وكرة القدم والّسباحة والرّسم؛ 
والّصحف  القّصة  قراءة  على  ا،  ـً يومّي ويدأب، 
إثراء  لهدف  األحداث؛  ومواكبة  األخبار  ومتابعة 
الّلغة وتثقيف الّذات وزيادة املعرفة. ورغم ضغوطات 
ّية، رغم  الّدراسة اختار، أيًضا، دراسة الّلغة اإليطال
أّنها ليست إلزامّية. هو عضو فّعال في مجلس 
الّطّالب في املدرسة، ومسؤول عن تنسيق وتركيز 
الفّعالّيات االجتماعّية في املدرسة، مع مجموعة 
ال-منهجّية  فّعالّيات  في  ناشط  الّطّالب.  من 
عديدة، ويحمل عدًدا من شهادات الّتقدير. يهوى 
موضوع الفيزياء ويحلم بأن يعمل، مستقبًال، في 

ـ«هاي-ِتك». مجال الّتكنولوجيا العالية – ال
ا،  ـً ا وعلمّي ـً ا وتربوّي ـً ّي ُبوران متمّيزة، كذلك، أخالق
متاًما كباقي إخوتها. تهوى املطالعة والغناء، ومتلك 

صوًتا جميًال عذًبا. وحتلم بأن تصبح طبيبة.
بيسان يهوى املطالعة وكرة القدم وتربية الكالب، 
وحتصيله  وآدابه  بأخالقه   – كذلك   – ويتمّيز 
 – كذلك   – فهي  بيان،  الّصغرى،  أّما  العلمّي. 
متمّيزة ومتفوّقة، وتهوى الرّقص؛ فهي عضو في 

فرقة «سلمى» للفنون االستعراضّية.
فعًال،  واألخوّي  الوّدّي  الّتنافس  من  جوًّا  ملست 
لهدف   – الّصدر  يثلج  ما   – والبنات  األبناء  بني 
أوقات  ينّظمون  الّدرجات..  أعلى  على  احلصول 
دراستهم، فيدرسون كّل على انفراد، ثّم يدرسون، 
مًعا، ويراجعون املواّد.. ولكن ما لم أفهمه أّن نتائج 
حتصيلهم العلمّي بالّنسبة إليهم مفهومة ضمًنا؛ 
األجواء  يبدو،  ما  فعلى  غريبة.  يجدونها  فال 
املتفوّقني  اإلخوة  بني  والّتنافس  البيتّية  الّتربوّية 

ا. ـً يجعل األمر عادّي
وشبكات  «اإلنترنت»  في  ُيبحرون  جتدهم  قّلما 
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الّتواصل املختلفة كباقي أبناء جيلهم، إّال لغرض 
االستفادة واملعرفة، ال لتضييع الوقت والّتسلية. 
والّتكنولوجيا  الّتواصل  شبكات  يستخدمون 
ا،  يومًيّ يدأبون،  باملنفعة.  عليهم  تعود  ألهداف 
على احلديث مع والدهم ووالدتهم وإخبارهما بكّل 
ما حدث معهم. فهم يعتبرونهما صديقني وأخوين، 
ا يدفعهم إلخفاء أّي شيء عنهما.  فال يجدون سبًب
طعام  طاولة  على  باجللوس  العائلة  تهتّم  كما 

واحدة؛ لهدف توثيق الرّابط العائلّي..
على   – الّلقاء  نهاية  في   – منير  ويؤّكد  ويعود 
أّنه ميكن ألٍيّ كان، مهما كانت انشغاالته كثيرة، 
العيش  لقمة  وراء  نهار،  ليَل  الّلهاث،  بحّجة 
يدأب  وأن  وقته  ينّظم  أن  ألوالده،  األفضل  لتوفير 
الوقت  وتخصيص  وبناته  بأبنائه  االهتمام  على 

وتعليمهم  بتربيتهم  واالهتمام  لهم،  الكافي 
وحَدها  فاألموال  أفضل..  مستقبًال  لهم  ليضمن 
ال ميكنها أن تشّكل سالًحا طاملا يفتقد االبن إلى 

الّسالح األهّم، أال وهو الّتربية والّتعليم.
غير  وأجواء  حّي  في  وخصوًصا  أّيامنا،  في  يندر 
متفوّقني  إخوة  ّطّالب  أربعة  جتد  أن  ّية،  مثال
ا،  ا واجتماعًيّ ا وعلمًيّ ًيّ ا وأخالق ـً ومتمّيزين، تربوّي
يخّططون  بالبيئة،  وال  مبحيطهم  يتأّثرون  ال 
بالعلم  متسّلحني  أفضل،  وغد  زاهر  ملستقبل 
أّن  يؤّكد  ما  احلميدة..  واألخالق  والّتربية  والّثقافة 

البيت مدرسة.
أبناء وبنات بشكار مثال ُيحتذى به، وصورة مشرّفة 

ملجتمعنا العربّي. ومزيًدا من الّتقّدم والّنجاحات!
وسنسّلط الّضوء – في األعداد القادمة من صحيفة 

«حيفا» – على طّالب متمّيزين آخرين..
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*åUHO�ò q�«d ≠ بادرت جلنة الّتسميات واأللفاظ 

ّية في حيفا، يوم اجلمعة املاضي،  في مجمع الّلغة العرب
فيما  الّلجنة  عمل  حول  متحورت  جلسة  عقد  إلى 
يخّص أسماء املواقع واملعالم والّشوارع في احلّيز العام، 
ّية، ومواصلة العمل على إعدادها. وفي بلداتنا العرب

(رئيس  كبها  مصطفى  الپروِفسور  اجللسة  حضر 
الّلجنة)، الپروِفسور محمود غنامي (رئيس املجمع)، 
الرّحمن  عبد  الدكتور  خمايسي،  راسم  الپروِفسور 
مرعي، األستاذة خولة سعدي، الدكتورة كالرا سروجي 
- شجراوي، األستاذة أمينة حسن واألستاذ محمود 

مصطفى (مدير املجمع).
افتتح اجللسة الپروِفسور مصطفى كبها، مرّكزًا على 
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«إعداد الّلجنة وبلورتها للعديد من الّتسميات اّلتي 
االنتداب  خرائط  على  بعضها  في  تعتمد  أن  رأت 
أسماء  من  اخلرائط  هذه  تتضّمنه  ملا  البريطانّي، 
اّلذي  املشروع  ومتابعة  منها،  االستفادة  ميكن  ّية  عرب
يهدف املجمع من خالله إلى انشاء بنك للتسميات، 
مضيًفا بأّن هذا األمر يستوجب الّتعاون مع الّلجنة 
ّية ومراجعة رئيسها  القطرّية للّسلطات احمللّية العرب
الّشوارع  أسماء  وأّن  خاّصة  غنامي،  مازن  اجلديد، 
وقرانا  مدننا  معظم  في  غائبة  تكون  تكاد  واملواقع 
ّية، باستثناء بعض الّتسميات اّلتي نراها في  العرب

هذه املدينة أو تلك القرية».
في الّسياق نفسه، فقد رأى املجتمعون في اجللسة 

بأّنه من املمكن توسيع دائرة الّتعاون، لتشمل املدن 
من  ورأوا  عليها.  املجمع  خدمات  وعرض  املختلطة 
«أكادميّية  في  الّتسميات  جلنة  مع  احلوار  الضرورّي 

الّلغة العبرّية» لدفع العمل في هذا املجال. 
بينها  من  اقتراحات  عدة  اجللسة  في  أثيرت  كما 
األبعاد  ملناقشة  الّتسميات  عن  دراسي  يوم  إقامة 
وكذلك  ّية،  والقضائ احمللّية  األكادميّية،  الّسياّسة، 
(التسميات)  املشروع  فكرة  يتناول  كرّاس  إصدار 
واّجلمعي.  الفردي  الوعي  ضمن  نشرها  في  يساهم 
ثّم ُطرحت فكرة جتنيد طاقم مساعد يعمل بإشراف 
اّتخذ  وقد  املشروع،  هذا  تنفيذ  على  الّلجنة  رئيس 
تأسيس  أبرزها،  القرارات،  من  العديد  املجتمعون 

ّية». «بنك للّتسميات العرب
كالرا  الدكتورة  بتكليف  الّلجنة  قامت  ذلك  بعد 
املجمع)،  في  العلمّية  (املرّكزة  شجراوي   - سروجي 
مبتابعة االّتصال باّجلهات التي رأى املجتمعون ضرورة 
ّية في  الّتعاون معها. هذا، وكان مجمع الّلغة العرب
حيفا، قد عقد مؤّخرًا جلسة خاّصة بلجنة األبحاث 
والّنشر، تناول فيها عّدة قضايا، أهّمها مواصلة دعم 
املجمع لألبحاث اجلديدة. كما ُطرِح موضوع تدريس 
كذلك  والكلّيات،  اجلامعات  في  الّلغوّي»  «الّتحرير 
ّمت في هذه اجللسة حتديد تاريخ «مؤمتر الّلغة واملكان» 
فيه  وُيوزّع  القادم،  ْيسان  َن شهر  في  سُيعقد  اّلذي 

العدد اخلامس من مجّلة املجمع.
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تخيّلوا  وجبات بتشهي، نازلة طالعة...
تخيّلوا  لحوم ولحوم بمذاقات اطيب ما يكون... 

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

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

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

04≠9536610  «bOÐ“ —«Ëœ V½U−Ð ¨ÊuF³Þ

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

اشي

يعني يعني 1+1 عنجد اشي بشهي. عنجد اشي بشهي.
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فرع  (رئيس  سعيد  حّمودي  استضاف   ≠  åUHO�ò  q�«d*

ملكتب  والّتابع  حيفا)،  شرق  في  البلدّي  اجلماهيري  العمل 
بوسطن  والية  من  وفًدا  مؤّخرًا،  البلدّي،  االجتماعّي  الرّفاه 
األمريكّية، ممّثلني من مؤسسات بلدّية وجمعّيات، ضمن مشروع         

القيادات االجتماعّية.
هدفت الزّيارة إلى رفع مجاالت الّتشبيك وتبادل اخلبرات وتنظيم 
مشاريع مشتركة في مجاالت العمل االجتماعّي والبلدي. وخالل 
الزّيارة استعرض حّمودي سعيد  سياسات العمل اجلماهيرّي اّلتي 
متتاز بها حيفا، وبحث سبل ومجاالت الّتعاون لتبادل اخلبرات في 

مجاالت العمل اجلماهيرّي، االستثمار البشرّي ومجاالت أخرى.
كما استعرض آلّيات العمل البلدّي اجلماهيرّي ومناذج الّتخطيط 
والّتنفيذ  املرتكزة على إشراك الّسكان في املشاريع االجتماعّية. 
وقد اصطحب الوفد في جولة ميدانّية في شرق حيفا. وقد رافق 
الوفد نوچا كارمل (مخّططة في مجال املناظر الّطبيعّية)، واّلتي 
تشرف على عدد من املشاريع البيئّية في فرع العمل اجلماهيرّي.

 sD Ýu Ð è¹ôË s  Êu K Ò¦ 2
 v K Ž  U Î u O {   è ÒO ~¹d _«
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الّلجنة  مؤّخرًا،  قامت،   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّتربية  «جائزة  عن  املسؤولة  الوزارّية 
حيفا،  ملدينة  عمل  بزيارة  والّتعليم»، 
لالّطالع عن كثب على أبرز البرامج الّتربوّية 
حيث  املدينة،  في  اجلارية  والّتعليمّية 
ياهڤ  يونا  حيفا  بلدّية  رئيس  استعرض 
أهداف  الّتربوّية  الرؤية  الوزارّي،  الوفد  أمام 
وتطّلعات اجلهاز الّتربوّي، إلى جانب العمل 
امليدانّي والّنهضة في جهاز الّتربية والّتعليم 

خالل العقد األخير، ُمستشهًدا باملعطيات.
الّتربية  جهاز  مدير  احلديث  في  تاله 
مديري  من  وعدد  البلدّية،  في  والّتعليم 
ذلك  في  مبا  املختلفة،  الّتعليمّية  األقسام 
واّلتي  دكور،  يسرين  الّداعم»  «اجلهاز  مديرة 
داخل  اجلهاز  عمل  احلضور  أمام  استعرضت 
ّية الرسمّية. وأعربت عن رضاها،  املدارس العرب
استناًدا إلى النتائج اّلتي أحرزها اجلهاز، األمر 
اّلذي يحّفزها ويحّفز طاقمها، على مواصلة 
مسيرة الّدعم والعطاء، خدمًة لّطّالبنا العرب. 
وقد استطاع اجلهاز بتحقيق املعادلة واحتضان 
كاّفة األطراف، إذ ساهم اجلهاز الّداعم واملداخلة 
املتوّجهني  الّطّالب  عدد  خفض  في  العالجّية 

للجان الّدمج وجلان التنسيب.
متعّدد  جهاز  هو  الداعم  اجلهاز  أّن  يذكر 
تضع  شاملة  عالجّية  برؤية  يؤمن  املجاالت، 
الّطالب في مرَكز االهتمام. يدعم الّطّالب في 
وفي  النفسانّية،  احلركّية،  الّلغوّية،  املجاالت 

الّتعليمّية.  للقدرات  الّتشخيصات  مجال 
حيث  للّطّالب،  العالج  الّداعم  اجلهاز  ويوّفر 
عن  مسؤولة  وإدارته  الّداعم  اجلهاز  طواقم  إّن 
بكّل  واألهل  املدرسّية  الطواقم  وإرشاد  مرافقة 
ما يتعّلق بالّسيرورة العالجّية، بالّتعاون مع 
بلدّية  في  الّتربوّية  الّنفسانّية  اخلَدمات  مرَكز 
ومعاجلة  خدمة  على  اجلهاز  فيعمل  حيفا. 
الّطّالب اّلذين يتعّلمون في املدارس الرسمّية 
أو  ا  ـً لغوّي وتأّخرًا  مشاكَل  ويعانون  ّية  العرب
عاطفّية  مشاكل  أو  احلركّية  باملهارات  تأّخرًا 
فوارق  خلق  إلى  يؤّدي  قد  ما  ونفسانّية، 
العلمّي.  الّتحصيل  تدّني  وإلى  تعليمّية 
مكّمًال  املمّيز  البلدّي  املشروع  هذا  ويأتي 

ملشاريع وزارة الّتربية والّتعليم.
مدرسة  استعرضت  مّتصل  سياق  وفي 
واّلذي  الّطبي  الّتهريج  موضوع  «الكرمة» 
بإرشاد  املدرسة،  في  سنوات   3 منذ  يطّبق 
ضمن  وذلك  محاميد،  سرحان  الطّبي  املهرّج 
البرناَمج البلدّي التربوّي اخلاص، الّساعي إلى 

تذويت قيم العطاء.
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ثانوّية  من  الّتاسع  الّصف  طّالب  اشترك   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«الكرمة» الرسمّية العلمّية الّنامية في مدينة حيفا، مؤّخرًا، بورشة 
ّية، نّظمت في املرَكز الّطّبي «رمبام» في املدينة. إسعافات أول

وتفاعل الّطّالب مع مضامني الورشة اّلتي شملت مبادئ اإلسعافات 
ّية، وتدريبات نظرّية وعملّية، منها عملّيات إنعاش بالتّنفس  األول
ّية مبختلف احلاالت الّطارئة، مبا  اإلصطناعّي، وتقدمي اإلسعافات األول

في ذلك تضميد اجلراح.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة زيارات تعليمّية تنّظم في املرَكز 

åè d ~ «ò è Ò¹u ½UŁ w  è ÒO Ë√  U U F Ý≈
الطّبي «رمبام»، ضمن الّتعاون بني املدرسة واملرَكز الّطّبي، حيث إّن 
مواضيع الزّيارات الّتعليمّية مختارة بعناية لتتالَءم مع مضامني 

وزارة الّتربية والّتعليم. 
وللّتذكير فإّن مدرسة «الكرمة» قد حظيت مبصادقة كّل من وزارة 
وبذلك  املدرسة،  إلمناء  عامني  قبل  حيفا  وبلدية  والّتعليم  الّتربية 
تكون أّول مدرسة رسمّية علمّية نامية في املدينة؛ من خالل برناَمج 
ـ«هاي - ِتك»، ينّفذ بالّتعاون  تعليمّي ممّيز ومنفرد لتعليم الّطب وال
العالية. للّتكنولوجيا  «إنِتل»  وِشركة  «رمبام»  الطّبي  املرَكز  مع 

q d J « w  n¦ J *« Ãö F K  Wł«—œ

*åUHO�ò q�«d ≠ أضيفت درّاجة نارّية إلى مجموعة الّسّيارات 

اّلتي تعمل في نطاق «جنمة داود احلمراء»، في ِمنطقة الكرمل. وّمت 
تزويد هذه الدرّاجة باملعّدات واألجهزة الطبّية الّالزمة لتقدمي اإلسعاف 
معها.  يعملون  اّلذين  واملطّببني  املسعفني  جانب  إلى  الّضروري 
وربطت دراجة اإلسعاف باملركز الطبي عن طريق احلاسوب، وأصبحت 
على أهبة االستعداد لتقدمي اإلسعاف الّضروري لّلذين يستدعونها.

U N u ½ ¡UMŁ√ t²łË“ v K Ž Èb ² Ž«
الئحة  حيفا  في  املرَكزّية  احملكمة  إلى  قدمت   ≠ åUHO�ò q�«d*

زوجته  على  املستمّر  العتدائه  عاًما   32 يبلغ  رجل  ضد  اّتهام 
ومعاملتها بعنف شديد. وكان الرّجل قد اعتدى على زوجته قبل 
نحو شهرين أثناء نومها في الّساعة الّثالثة فجرًا، وأخذ يضربها 
بقطعة خشبّية كبيرة على رأسها ويديها. ولم يتوّقف عن ذلك رغم 
إلى  الرجل  وتوّجه  دمها.  سال  حّتى  األلم  من  وصراخها  توّسالتها 
غرفة ابنه اّلذي شهد ما فعله والده، وحينها فرّت الزوجة من غرفتها 
إلى  نقلها  ّمت  أن  وبعد  دًما.  تنزف  وهي  الّشارع  في  جتري  وأخذت 
مستشفى «رمبام» اضطر األطباء إلى معاجلتها بعملية جراحّية.

وفي احملكمة اّدعى الزوج أّنه غير مؤّهل للمحاكمة، ولذا يطالب 
بوجود من يرافقه في حياته اليومية ويراقب تصرفاته.      

¡«dL(« œË«œ WL$ ∫d¹uBð ≠ …b¹b'« W¹—U ÒM�« Wł«—b�«
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*åUHO�ò q�«d ≠ تشير املعطيات األساسّية اّلتي 

حافّي لوزارة الّصّحة وجمعّية  ُعرضت في املؤمتر الصِّ
للّسرطان،  العاملي  اليوم  في  الّسرطان،  مكافحة 

تشير إلى أّن:
- في عام 2011 مرض بالّسرطان في البالد، وفق 
وحدة تسجيل الّسرطان في وزارة الصحة، 28077 
وتوّفي  املتوّغل،  بالّسرطان  منهم   24992 إنساًنا، 

بالّسرطان 10287 إنساًنا.
- بني األعوام 1991-2010 ازدادت نسبة الّشفاء 
حّد  على  واليهود  العرب  بني  املناطق،  مختلف  في 
تزيد  قيد احلياة»  على  أّن نسبة «البقاء  إّال  سواء، 
عن  اليهود  لدى  وتزيد  الذكور،  عن  الّنساء  لدى 

العرب، ما عدا سرطان الرّئتني.
- إّن أنواع الّسرطان الرئيسّية، واملسّببة ألكثر من 
واليهود  العرب  الرّجال  لدى  اإلصابات:  من   50%

الغليظة  األمعاء  الرئة،  (الپروتستاتا،  متشابهة 
والعربّيات  اليهودّيات  الّنساء  ولدى  واملستقيم). 

(الّثدي، األمعاء الغليظة واملستقيم).
- نسبة اإلصابة والوفَيات بالّسرطان املتوغل آخذة 
ولدى   ،2008 عام  منذ  اليهود  لدى  الهبوط  في 

العرب منذ عام 2010. 
لدى  للموت  املسبب  الرئيسّي  الّسرطان  مرض   -
ولدى  الرّئتني،  سرطان  هو  والعرب  اليهود  الرّجال 

الّنساء اليهودّيات والعربّيات هو سرطان الّثدي.
- وفق مّنظمة الّصحة العاملّية، عام 2012 توّفي 

8.2 مليون إنسان من الّسرطان في العالم.

اّلذين  نسبة  ارتفعت  األخيرة  األربع  الّسنوات  في   -
ـ 11%. شّخصت عندهم إصابة بالّسرطان ب

ـ  ب ترتفع  أن  متوّقع  الّسرطان  مبرض  اإلصابة  إّن   -
ـ 20 سنة القادمة! %75 خالل ال

الّسرطان،  مكافحة  جمعّية  بتمويل  جديد  بحث   -
ـ %60 من اإلصابة بسرطان  يؤّكد أّن الرّضاعة تقّلل ب

الّدم (لوكيميا) والغدد (ملفوما) في جيل الّطفولة.
- خالل عام 2013 استمرّت اجلمعية في العمل لزرع 
 12876 قّدمت  حيث  صحّي،  حياة  ونهج  أسلوب 
العمل،  وأماكن  والّنوادي،  املدارس  في  محاضرة 
مليون  من  أكثر  اجلمعّية  أصدرت  وقد  وغيرها. 
ونصف املليون نشرة وكتّيب توعية للجمهور الواسع.

جمعّية  فعالّيات  (مدير  غّطاس  فاتن  ويشير 
مقلقة  املعطيات  هذه  أّن  إلى  الّسرطان)  مكافحة 
مبرض  اإلصابة  فيه  مجتمع  نحن  ويضيف:  جًدا، 
الّسنة  في  (الهبوط  مستمّر  ازدياد  في  الّسرطان 
الوفَيات  نسبة  بينما  عابرًا!)،  يكون  قد  األخيرة، 
في  كبيرة  زيادة  وهنالك  جًدا!!  عالية  بالّسرطان 
لبس  ال  مما  العرب.  الرّجال  لدى  الوفَيات  عدد 
الرجال  لدى  الرئة  بسرطان  الوفيات  نسبة  أّن  فيه 
العرب والتي بلغت %31.6، من مجمل الوفيات 
بالّسرطان، مثيرة جًدا للقلق؛ واملسّبب الرئيسي هو 
من  هم  الرئة،  سرطان  مرضى  من   85%) الّتدخني 
العرب  الرّجال  من  اثنني،  كّل  من  واحد  املدّخنني). 
لدى  تسلية  وسيلة  أصبحت  والّنرجيلة  مدّخن،  هو 
األوالد والّنساء، وطبًعا الرّجال... فإلى أين سيصل 

مجتمعنا ووضعه الّصحّي؟!».
صّب  في  نستمّر  أن  يكفي  «هل  قائًال:  ويستطرد 
من  والهوائّيات،  «األنتينات»  على  غضبنا  جام 
ّية  دون أن نعترف باحلقيقة املرّة؟! علينا أخذ املسؤول

ّية كل واحد مّنا..  عن وضعنا الّصحّي، هذه مسؤول
كما علينا مطالبة احلكومة بإعطاء ميزانّيات أكبر 
ولبرامج  األبحاث  لهدف  الّسرطان،  مرض  ملواجهة 

مجتمعّية لتغيير أمناط حياتنا».
وردت  الّتي  الّنصائح  بعض  على  غّطاس  ويشّدد 
في رسالة جمعّية مكافحة الّسرطان.. فكي تكون 

حياتنا أسعد وأجمل وصّحتنا أفضل، ال بّد من:
ا. ـً - ممارسة املشي والرياضة يومّي

غير  املأكوالت  عن  باالبتعاد  تغذيتنا  موازنة   -
الصحّية، والعودة إلى مطبخنا العربّي.

- احملافظة على وزن سليم واالبتعاد عن الّسمنة الزّائدة.
- االمتناع عن كاّفة أنواع الّتدخني.

- إجراء فحوصات كشف مبّكر.
ارتفعت  أنواعه)  (بكاّفة  الّسرطان  من  الوفاة  نسبة 
انخفاض  مقابل   ،18% بنسبة  العرب  الرّجال  لدى 
الرّجال  لدى   .19% بنسبة  العربّيات  النساء  لدى 
اليهود انخفضت بنسبة %18، و%21 لدى الّنساء.

من  مشتّقة  احلياة  قيد  على  البقاء  معطيات  إّن 
أهمّية  تكمن  حيث  العالج،  وجودة  املبّكر  الكشف 
املوجودة،  الفروقات  ملعرفة  املناطق  حسب  الفحص 
وبذلك ميكن الّشفاء أو البقاء على قيد احلياة ملدة 5 

سنوات وأكثر من وقت اكتشاف املرض.
ومن معطيات منّظمة الّصحة العاملّية، يظهر أّنه من 
حتتّل  بالّسرطان،  اإلصابة  تتصّدر  دولة  عشرين  بني 
واملكان  الرّجال،  ووفاة  بإصابة  ـ19  ال املكان  إسرائيل 

ـ15 بإصابة ووفاة الّنساء. ال
وعشّية «يوم الّسرطان العاملي – 2014»، صدر تقرير 
جديد ملنّظمة الّصحة العاملي (IARC)، يشير إلى أّن:

في  للوفاة  األول  املسّبب  هي  الّسرطان  أمراض   -
العالم، نحو 8.2 مليون إنسان توفي من الّسرطان 

عام 2012.
- خالل الّسنوات األخيرة كانت زيادة بنسبة 11% 
باإلصابة بالّسرطان، ما أدى إلى إصابة 14.1 مليون 

شخص بالّسرطان.
- اإلصابة بالّسرطان تشّكل حجر عثرة أمام تطوّر 
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البشرّية ورفاهّيتها.
- نسبة الوفَيات من الّسرطان لدى الفقراء ازدادت 

في العالم بوتيرة أسرع من املتوقع.
لالعتراف  العالم  حكومات  إلى  نداء  توجيه   -
والّتخطيط ملواجهة عبء مرض الّسرطان في بالدهم، 
ألن املرض سيستمر باالرتفاع، إّال إذا ّمت تنفيذ ُخّطة 
عاملّية، تزامًنا مع ُخّطة وطنّية مانعة أوًّال، ومن ثّم 

الكشف املبّكر وتأمني العالج.
وتشير األبحاث إلى العالقة املباشرة بني نهج احلياة 

الّصحّي واإلصابة مبرض الّسرطان.
طفل   400 نحو  ا  ـً سنوّي ميرض  البالد  ففي 
الّدم  بسرطان   170 نحو  منهم  الّسرطان،  مبرض 
الشفاء  نسبة  من  وبالرغم  واللمفوما،  (اللوكيميا) 
العالية لدى األطفال، إّال أّن الّسرطان ما زال املسّبب 

الثاني للوفَيات لدى األطفال.
في بحث أجري بتمويل جمعّية مكافحة الّسرطان، 
خطر  من   60% بنسبة  تقّلل  الرضاعة  أن  أثبت 
الّتغذية  مع  باملقارنة  والغدد،  الّدم  بسرطان  اإلصابة 

البديلة املوجودة.
خطر  من  تزيد  عوامل  إلى  أشارت  أخرى  معطيات 
تطوير الطفل هذين الّنوعني من الّسرطان، تضّمنت 
تدخني األهل، إعطاَءه في الّسنتني األولتني ُمحّليات 
جاهزة (حطيفيم)، أو عدم تناول االم حمض الفوليو 
الطفل  إعطاء  وعدم  األولى،  احلمل  أشهر  خالل 

.D ڤيتامني
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ناظم طوقان يبلغ من العمر 59 عاًما، وُلد في حيفا لعائلة 
نابلسّية األصل، تعود إلى عائلة طوقان الّشهيرة، ومن أبنائها 
طوقان.  فدوى  والّشاعرة  طوقان  إبراهيم  الِفَلسطينّي  الّشاعر 
القرن  من  األربعني  سنوات  منذ  حيفا  مدينة  عائلته  سكنت 
املاضي، حيث عمل جّده ُمشرًفا على العّمال في خط سّكة حديد 
احلجاز. ثّم مارس جّده الّتجارة اّلتي نشطت ما بني حيفا ونابلس.

ولد ناظم في الّناصرة، وهو شقيق لستة إخوة وثالث أخوات، درس 
ّية في مدرسة «األخوّة» في وادي الّنسناس، ثم البلدّية  االبتدائ
مدرسة  في  الهندسّية  علومه  تلّقى  (أ)».  «عيروني  العبرّية 
الهندسّيني في معهد العلوم الّتطبيقّية («الّتخنيون»)، وأّمت 
الّلقب الّثاني في إدارة األعمال M.B.A في الفرع اإلسرائيلي 

جلامعة T.V.U اإلنچليزّية. 
في  للعمل  بعدها  وحتّول  دراسته،  أثناء  الّتعليم  مهنة  مارس 
أعمال  على  مفّتًشا  وأصبح   ،1976 عام  منذ  حيفا  بلدّية 
البناء والّتراخيص، ثم أصبح مفّتًشا كبيرًا حّتى عام 1995 
حني توّلى وظيفة نائب مدير دائرة ترخيص البناء في البلدّية. 

ناظم متزوّج من تريز وأب ملراد وموران.
- ما هي املعايير اّلتي تضعونها نصب أعينكم 

ناء؟ ب في منح تراخيص ال
أوًّال يجب أن متنح الّتراخيص بناًء على اخلرائط الهيكلّية في 
حيفا وقانون الّتنظيم. ونحن في هذه الّدائرة نعنى بقسمني: 
األّول إضافات البناء، والّثاني البناء احلديث. ومسؤولّيتي هي 

ضمن قسم إضافات البناء. 

خرائط  جلميع  شامل  مبسح  البلدّية  قامت  ثانية  ناحية  من 
لكّل  ميكن  بحيث  حيفا،  في  سلطتها  حتت  الواقعة  األبنية 
احلاسوب  بواسطة  البلدّية  موقع  إلى  يدخل  أن  اليوم  مواطن 
ومراقبة طلبه للّترخيص، وما هو الّنقاش اّلذي دار أثناء بحث 
الّطلب، واملوّظف اّلذي يعالج الّطلب، ومقرّرات الّلجان املختّصة 
للمواطن  جلى  خدمة  تقدمي  شأنه  من  وهذا  الّطلب.  مبناقشة 
ّينة من أمره لدى شراء أي منزل، والّتأّكد من أّن  ويكون على ب
املنزل املزَمع شراؤه ّمت ترخيصه أم ال. فاملعايير متعّددة، وكّلها 

تخدم املواطن من جهة والّتنظيم من جهة أخرى.
بلدّية  ال متنحها  اّلتي  الّتسهيالت  هي  ما   -

ناء؟ ب لعّمال ال
الّتسهيالت كثيرة جًدا، وأصبحنا نرى إمكانّية إضافة الغرف 
على  املواطن  فيحصل  القائمة،  املباني  في  (املالجئ)  اآلمنة 
غرفة أخرى ذات مواصفات معلومة، وإقامتها ليست بحاجة 
إلى نقاط استحقاق من أّي جهة، بل متنح البلدّية الّترخيص 
بحسب املقاييس املقرّرة، وهي 12.5 مترًا مربًعا. وأخذت الغرف 
اآلمنة تنتشر في أنحاء حيفا وسائر املدن والقرى في إسرائيل، 
يشاء. َمن  لكّل  ممكنة  أضحت  حّتى  عليها  الّطلب  وازداد 
هذا إضافة إلى الّشرفات في املنازل اّلتي ميكن إقامتها بدون 
أعمدة في األرض ومنح 12 مترًا لكّل وَحدة سكنّية. وبوسع 
واألوراق  والّنماذج  الّالزمة  املعلومات  على  احلصول  مواطن  كّل 
اخلرائط  إعداد  بعد  البلدّية  إلى  بطلبه  يتقّدم  لكي  املطلوبة 

املناسبة لذلك.
عدد  ازداد  فهل  اآلمنة،  بالغرف  يتعّلق  مبا   -

احلاصلني على تراخيص بإقامتها؟
األخيرة  الّسنوات  وفي  هائلة،  بنسبة  العدد  تزايد  لقد  فعًال، 
سنوات.  بضع  قبل  عليه  كانت  عّما   100% الّنسبة  فاقت 
تراخيص  على  للحصول  يتوّجهون  املواطنني  نالحظ  وأصبحنا 
في مناطق مختلفة من حيفا، وعلى سبيل املثال فسح املجال 
ألعمال البناء في حّي الكبابير بنسبة %95، بعد أن كانت 
الّنسبة %60. وكذلك األمر في حّي وادي اجلمال فقد أخذنا 
نشاهد األبنية واإلضافات اّلتي ترافق أعمال البناء، خاّصة في 

شارع «هتورن»، وّمت هناك توسيع املباني والّشرفات إلى 120 
مترًا.. فاإلمكانّيات كبيرة وواسعة أمام اجلمهور.

- هذا في مجال اإلضافات، وماذا بشأن الّطوابق 
تقّدمها  اّلتي  التسهيالت  هي  ما  العليا؟ 

بلدّية للمواطنني؟ ال
تدعيم  يجيز  اّلذي  القانون  على  الّتسهيالت  هذه  تعتمد 
املعروف  القانون  وهذا  األرضّية.  الهزّات  ضّد  القائمة  املباني 
باسم (متا 38) يسهل البناء اجلديد وتدعيم كّل مبنى قائم 
ّية  قبل عام 1980. ومعظم املباني في حيفا واألحياء العرب
قد أقيم قبل هذا الّتاريخ، فيجيز القانون بناء طابقني ونصف 
الّطابق على املبنى القائم، كما يجيز البناء إقامة اجلدران في 
على  قائًما  املبنى  كان  إذا  أي  املبنى.  أعمدة  بني  املساحات 
أعمدة ميكن بذلك تسكير ما بني هذه األعمدة. هذا إضافة إلى 

بناء الّشرفات بدون أعمدة.
احلصول  ضرورة  تؤّكد  الّتسهيالت  هذه  إّن   -
ناء  ب لل املواطن  مييل  فلماذا  راخيص،  الّت على 

غير املرّخص؟
واحملاكم  متاًما،  ّية  جنائ مخالفات  تعتبر  البناء  مخالفات  إّن 
في  تظهر  ألّنها  املواطن.  يقترفها  جناية  كأّي  معها  تتعامل 
سجّله اجلنائّي، وتسّجل نقطة بغير صاحله في دائرة الّطابو، مما 
ا على بيعه للعقار. وكّل مخالف يوّد احلصول على  يؤّثر سلًب
شهادة حسن سلوك من الّشرطة ال يستطيع ذلك، ألّن اجلناية 
تعيق حصوله على هذه الّشهادة. وثّمة من يظّن أّنه إذا ارتكب 
ا، وهذا اخلطأ بعينه؛  ـً ّي مخالفة في البناء سيصبح املبنى قانون
الّشرفات،  فوق  القرميد  أو  اآلجر  من  سقوف  لبناء  داعي  وال 
وتغطيتها باخلشب أو سقفها باإلسمنت كما يحلو لصاحبها. 
لذا يتوّجب على املواطن الّسؤال عن املسموح واملمنوع، وتقدمي 

طلب الّترخيص املالئم.
- في هذا املجال تكثر الّشكاوى بني املواطنني، 

فهل تستمعون إلى كّل شكوى؟
مبا أّن الّشكاوى ترد إلى البلدّية، فإّن الّلجان املختّصة، مثل 
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عن حّد البناء اآلخر، كما أّنه املدى بني األرض والبناء. وعادًة 
املبنى  يفصل  أن  وميكن  إبرازه.  لضرورة  األحمر  بالّلون  يرسم 
جتاوز  جتيز  ال  أو  جتيز  قوانني  وثّمة  ُمغلق.  بسور  غيره  عن 
بعد  ما  إلى  البناء  تعّدي  جتيز  اّلتي  والقوانني  البناء.  خّط 
اخلط األحمر.. هذه هي قوانني عمومّية وسارية املفعول في كّل 
الّسلطات احمللّية في البالد. ومن هذه اإلجازات هي بناء ُشرفة 
بدون أعمدة باألرض، فيمكن حينها جتاوز خّط البناء األمامي 
أو اخللفي. كما أّن الغرفة اآلمنة ميكن أن ُتبنى كّلها أبعد من 

خّط البناء هذا.

تكون  أن  شرط  الّشكاوى  هذه  في  تبحث  االعتراض،  جلان 
االعتراضات  وجلنة  الّشفهّية.  الّشكاوى  تعتبر  وال  خطّية. 
تدعو األطراف إلى جلسة خاّصة، وتتناقش اّدعاءات املعارضني 
إلى جانب رغبات مقّدمي طلب البناء. فإذا وجدت الّلجنة أّن 
املعترض محّق في موقفه، فإّنها حتاول إيجاد الّسبل لتلبية 
طلب صاحب الّترخيص بشكل ال يعترض عليه أحد. ومع ذلك 
احلاسوب  في  تظهر  الّشكوى  ألّن  ممكن،  الّشكاوى  تقدمي  فإّن 
اسم  حتت  املشتكي  يوّقع  وأحياًنا  طلب.  ولكّل  قضّية  لكّل 
مجهول، وهنا ال ميكن استدعاؤه للمثول أمام جلنة االعتراضات.

مدى  ما  حليفا؟  ة  ّي الهيكل اخلرائط  مع  ماذا   -
يوم؟ ّسّكان ال بات ال جتاوبها مع متطّل

على  وجتديد  تعديل  إلى  بحاجة  عاّمة  الهيكلّية  اخلرائط 
الّدوام؟ وهناك خارطة هيكلّية مودعة في وزارة الّداخلية منذ 
عام 1980، وغير مصادق عليها بعد. ولذا يتم العمل مبوجب 
أعّدت  وقد   .«2000 «حيفا  باسم  املعروفة  هيكلّية  خريطة 
العشرات،  بلغت  حّتى  الهيكلّية  اخلرائط  من  العديد  البلدّية 
وكّلها ُمصادق عليها. أّما اخلارطة الهيكلّية العمومّية حليفا 

فقد أودعت منذ سنوات الّثالثني في القرن املاضي.
للّشوارع  الهيكلّية  واخلرائط  الّطرقات  قسم  عن  عدا  هذا 
واملباني. فمثًال يجب أن يكون عرض الّشارع نحو 13 مترًا، 
وإذا الحظنا أّن الّشارع ال يّتسع إلى 13 مترًا، فهذا يعني أّن 

امليزانّية غير متوّفرة إلجراء املصادرة والّتوسيع.
أن  يجب  والّتخطيطات  اخلرائط  أّن  نسمع   -
ناء هذا؟ ب ناء»، فما هو خّط ال ب تكون ضمن «خّط ال

خّط البناء هو احلّد الفاصل حول املبنى، وضرورة ابتعاد البناء 

ناء أو مخالفات، ما  ب - في حال وقوع جتاوزات في ال
بلدّية ضّد املخالفني؟ هي اإلجراءات اّلتي تّتخذها ال

اإلضافات  في  األّول،  قسمني:  من  البناء  مخالفات  تتأّلف 
غير املرّخصة؛ والّثاني، في البناء احلديث. وفي كليهما تأمر 
مبنح  تأمر  أّنها  أو  املرّخص،  غير  البناء  بهدم  عادًة  احملكمة 
صاحب البناء أن يرّتب أمور الّترخيص بغضون مهلة محّددة 
كمخالف  البناء  هدم  عليه  يجب  وإّال  احملكمة،  تفرضها 
ّية على صاحب  لألنظمة. وميكن للمحكمة أن تفرض غرامة مال
البناء، وتسجيل مخالفة البناء في سجّله اجلنائي، مع مالحظة 

بارزة في مستندات الّطابو.
- ما هي كلمتك وتوجيهاتك للجمهور؟

البناء  مشروع  على  مقبل  أّنك  طاملا  الكرمي،  للجمهور  نقول 
إّن  لك  قال  من  مرّخص؟  غير  بناًء  تقيم  فلماذا  والّتخطيط، 
البلدّية سترفض طلبك؟ وكيف تعتبر أّنك ال تستحّق رخصة 
الّطريقة  إلى  نرشدك  ونحن  وخرائطك،  بطلباتك  تقّدم  بناء؟ 

الّصحيحة للحصول على رخصة بناء. 
بوجوب  الّتجارّية  احملّالت  ألصحاب  نقول  ذلك  جانب  وإلى 
ترخيص الالفتات في واجهات محّالتهم، وهم يعرفون الّطريقة 

اّلتي يتبعونها ألجل ذلك. 
ميتاز  عمل  هو  الّتراخيص  قسم  في  البلدية،  في  عملنا  إّن 
طلبه  مراقبة  ميكنه  املواطن  فإّن  ولذا  والوضوح،  بالّشفافّية 
لترخيص البناء، واملراحل اّلتي مير بها هذا الّطلب والقرارات اّلتي 
اّتخذت بشأنه عن طريق الرّجوع إلى احلاسوب واالّطالع على سير 
األمور، ضمن موقع البلدّية – قسم الهندسة، في «اإلنترِنت».

- نتمّنى لكم التوفيق والّنجاح..
شكرًا.  
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ا  ـً خّط الّدراسّي  للّنوجيه  جمعّية «ِاقرأ»  تخّصص   ≠ åUHO�ò q�«d*

لديك  «هل  اجلامعي:  الّطالب  فأخي  األكادميّية..  لالستشارة  مفتوًحا 
سوق  وضع  هو  ما  تعرف  هل  اجلامعّي؟!»؛  الّتعليم  حول  استفسارات 
العمل؟!»؛ «هل تعلم ماذا ستتعّلم، وما هي مهنتك املستقبلّية؟!»؛ «هل 
تعلم بشروط القبول للمعاهد العليا؟!».. «اقرأ» توّفر لك اإلجابة الّشافية.

مع بدء الّتسجيل ملعاهد الّتعليم العالي في البالد، ولهدف خدمة طالبنا 
وشروط  األكادميّية  اجلامعّية  املواضيع  على  ليتعرّف  وتوجيهه  العربّي 
القبول، تخّصص جمعّية «ِاقرأ» ضمن مشروعها «ِاقرأ للّتوجيه الّدراسّي»، 
خدمة خط استشارة هاتفّي (8345*) حّتى نهاية شهر شباط اجلاري. 
ومن خالل اخلّط الهاتفي يتمّكن الطّالب من احلصول على معلومات حول 
شّتى املواضيع األكادميّية وشروط الّتسجيل لكّل جامعة وكلّية، وشرًحا عن 
اجلامعات والكلّيات، وتفاصيل إضافّية بكّل ما يتعّلق بالّتعليم األكادميّي.
ميكنكم الّتواصل على اخلط املفتوح 8345*، من األحد حّتى اخلميس بني 
الّساعات 1000–1800، ومرشدو «ِاقرأ» للّتوجيه الدراسي بانتظاركم. 
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عددها  في  حيفا»  «يديعوت  صحيفة  نشرت 
عن  تقريرًا   ،(30/1/2014) بتاريخ  الّصادر 
هجرة الّشباب العرب من مدينة حيفا إلى أوروپا. 
وأجرت الّصحيفة لقائني مع شاّبني من خيرة شبابنا 
في  رائدين  ألبوين  عائلتني  من  ينحدران  العرب، 

املجال األكادميّي والّثقافّي، والّنضال الوطني. 
الپروِفسور  ابن  سليمان،  فؤاد  الّشاب  األول 
والّثاني  أملانيا..  في  يقيم  اّلذي  سليمان،  رمزي 
إميل  الراحل  واملفّكر  املؤرّخ  ابن  توما،  ميخائيل 
توما، واّلذي هو اآلخر يقيم في أملانيا. وحاول معّد 
هذا الّتقرير أن يصوّر هذين الّشابني بأّنهما هربا 
اإلسرائيلّي،   - العربّي  الّصراع  ِمنطقة  من  بعيًدا 

فوجدا مالذهما في أملانيا. 
ُصعقت؟!  التقرير  هذا  قرأت  عندما  ملاذا  أدري  ال 
بجديدة  ليست  البالد  من  العرب  هجرة  فقضّية 
علّي، وهجرة العرب من مدينة حيفا أيًضا، ليست 
بأمر جديد. ولكن رّمبا اختيار معّد الّتقرير لهذين 
الّشابني بالذات ليس صدفة، فهو أشار - وبشكل 

واضح - من هما والدي هذين الّشابني. 
فإميل توما كان من قادة احلزب الشيوعي واجلبهة 
عصبة  لتأسيس  املبادرين  من  وكان  الدميقراطية، 
الّتحرر الوطني، وكان أّول من ترأس حترير صحيفة 
«اجلديد».  ملجلة  محرّرًا  عمل  وبعدها  «االّحتاد»، 
والّثقافّية  الّسياسّية  املقاالت  مئات  كتب 
من  كتاًبا،  عشر  خمسة  له  وصدر  والّتاريخّية، 
ّية»، «جذور  أبرزها: «تاريخ مسيرة الّشعوب العرب
ّية  العرب اجلماهير  و«طريق  الفلسطينّية»  القضّية 

الكفاحي في إسرائيل».  
تخليًدا لذكرى هذا املؤرّخ والقائد أطلق على اسمه 
شارًعا في حّي وادي الّنسناس، واّلذي يقع بني زاوية 
شارع الوادي 32 حّتى شارع حّداد. وّمت إنشاء معهد 
إميل توما لألبحاث والّدراسات في مدينة حيفا، 
تقطنه  كانت  اّلذي  البيت  وحّتى  لذكراه؛  تخليًدا 
ا، فهذا البيت اعتبر  ـً عائلته أصبح َمعلًما تاريخّي
حلقة هاّمة في سلسلة الّتراث العمرانّي ملدينة حيفا.  
والپروِفسور رمزي سليمان - أطال الّله في عمره 
- فهو محاضر في جامعة حيفا، ورأس قسم علم 

الّنفس في جامعة حيفا ملّدة أربع سنوات. 
ال أدري ماذا أقول، ولكن أدعو اجلميع، وكّل َمن 
يهّمه أمر بقائنا في هذه البالد، وتعزيز انتمائنا، 
ًدا. فإذا قال هذان الّشابان  أن يفّكروا بهذا األمر جّي
ما قااله في الّتقرير الصحفي املذكور، فنحن في 
الّتفكير  في  اإلمعان  إلى  وبحاجة  حقيقّية  أزمة 
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بها. فكيف ميكن لي أن ال أقلق وأنا أقرأ ألقرب 
الّناس على شخص دعانا إلى التشّبث باألرض 
والبقاء فيها يقول ما قاله. كيف لي أن أهدأ وأنا 
أعلم علم اليقني أّن املؤرخ إميل توما كان صادًقا 
في كّل ما قاله، وكان نظيف اليد - بل أكثر 
لآلخرين.  ميلكون  ما  أعطوا  ّممن  إّنه  ذلك -  من 
وهنا أوّد أن أسأل َمن املسؤول عن هجرة أبنائنا 
االسطوانة  تكرروا  ال  أرجوكم  وهنا  وطنهم؟  من 
ظهر  عن  حفظتها  فأنا  سماعها،  اعتدنا  التي 
قلب، فالسلطة هي املسؤولة عن ذلك، أنا أعلم 
ذلك وأوافقكم الرأي. ولكن ماذا فعلتم أنتم من 
أجل بقاء أبنائنا؟ أنتم يا من تتقّلدون املناصب 
وتتمّتعون بالقدرة على استيعاب أيٍدٍ عاملة في 

مؤّسساتكم، واألماكن اّلتي تديرون شؤونها. 
مؤّسساتنا  إلى  سؤاًال  أوّجه  أن  لي  واسمحوا 
الدينّية، ملاذا فّضلتم أن يعمل في مؤّسساتكم 
من  ليسوا  أشخاص  ومركزية  هاّمة  وظائف  وفي 
أبناءكم أولى باملعروف؟ أم أّنه  قومّيتنا، أليس 
حسب مفهومكم العرب غير قادرين على إدارة 
شؤون مؤّسساتكم بشكل أفضل؟ أم أّن ثقتكم 
بغير العرب أكثر من العرب أنفسهم؟ أال تدرون 
في  للعمل  أبناَءنا  تستوعبون  عندما  بأّنكم 
أال  الهجرة،  من  عائالت  تنقذون  مؤّسساتكم 
بتثبيت  اخلطوة  هذه  في  تساهمون  كم  تدرون 

وجودنا وبقائنا في أرضنا ووطننا. 
املوضوع  هذا  في  للبحث  األوان  آن  أّنه  أعتقد 
شبابنا.  هجرة  الهجرة،  موضوع  جدّية،  وبكل 
واعتقد أّن املوضوع االقتصادي يقف في مقّدمة 
األسباب للهجرة، لذا علينا أن نتجّند من أجل 
ضمان أماكن عمل لشبابنا وشاباتنا في الدوائر 
هذا  في  مستمرًا  نضاًال  نخوض  وأن  الرّسمّية، 
املجال، فهذا األمر يحافظ على األقل على بقاء 
ذاته  املسار  وفي  وطنها.  في  العائالت  من  عدد 
يجب أن نقيم الدنيا وال نقعدها على مؤّسساتنا 
التي بإمكانها أن تساعد شبابنا وال تفعل ذلك، 
ذوي  وظلم  إحباطها،  على  أيضًا  هي  تعمل  بل 
نعمل  أن  الّثالث  واملسار  مضاضة.  أشّد  القرب 
أعمال  ورجال  مؤسسات  عربي،  كمجتمع  نحن 
على إيجاد أماكن عمل لشبابنا، ونحن قادرون 

َم ال نبدأ؟!   على ذلك، فِل
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كدُت ال أكتُب لهذا اليوم شيًئا؛ حيث لم يتهّيأ 
لي كثيرًا طقس للكتابة أو ُمناخ.. لكّن قلقَي 
ألكتب..  َهَمزَني  منلة..  مصير  على  األبدّي 
فأسقطُت نفسي من سريرَي املمتلئ دفًئا وأنوثة.. 
وذهبت إلى فرحَي األبدّي؛ ذهبت إلى لغتي ورسم 

صوتي، حروًفا وحركاٍت وسكنات..
إلى  لدّي  واضحة  غير  الرّؤية  تزال  ال  وكانت 
بكتابة  وجّذفُت  وجّدفُت  فجازفُت  سأكتب،  ما 
تبحث عن موضوع وُعنوان.. وبينما أنا في هذه 
إلى  ُيجيُئني  َمخاض..  عن  البحث  من  احلالة 
غريب..  العرب  فنخل  سنديانة؛  أو  زيتونة  جذع 
ذلك  الّصنوبر..  عن  الكتابة  فكرة  راقصتني 
على  نافذتي  إطالل  ميأل  اّلذي  الغالي،  العالي 
سماء من سحاب أبيض، وضوٍء منحته الّطبيعة 

الَغَلبة في القدرة على الّتشّتت.. هو األزرق..
برفق   – أراه  وكأّني  األعالي،  رفيق  الّصنوبر 
ميّشط َشعر الّسماء؛  وحكمة واقتدار واعتناء – 
فتنُثر  أعاله..  األزرق،  في  املسافر  األبيض  ذلك 

الّسماء ِشعرًا..
والّصنوبر من أهّم وأبرز وأغزر برّّيات بالدنا.. وهو 
سمة غالبة فارقة مشتركة لقمم الوطن العربّي، 
على امتداد البّر والبحر والّنهر.. ال لقمم الوطن 

ّية.. العربّي في ُمفرّقة الّدول العرب
إّال  ُيعطي  وال  القليل..  إّال  يأخذ  ال  والّصنوبر 
الكثير.. سهل ِمطواع.. ِمعطاء بال انقطاع.. عرَفه 
خبزهم  منه  صنعوا  واألغنياء..  والفقراء  القدماء 
والعطرّية،  ّية  والّطّب ّية  الغذائ وزيوتهم  وحلواهم 
وال يزالون.. كما صنعوا منه ويصنعون.. بيوتهم 
هذا  إًذا،  فهو،  املوسيقّية..  وآالِتهم  وأوانَيهم 
ّية أبدّية.. من غذاء  ّية أزل الّصنوبر، حالة احتفال

اجلسد وغذاء الرّوح..

طفًال  كان  وقد   – الفتى  ذاكرة  في  وللّصنوبر 
بالّنسيان  عليه  يأتي  ال  خاّص  ركن   – ا  ًيّ وصب
صنعناها  كّنا  اّلتي  ألعابنا  ظّلل  فكم  الفناء.. 
على  استيقظنا  وكم  ورؤوسنا..  وأرجلنا  بأيدينا 
زقزقة عصافيره.. وكم حفرنا رعشات حّبنا األولى 
(قّشرناها)  َقرَفناها  كّنا  أن  بعد  جذوعه،  في 
بدمعه  مالبسنا  لّطخنا  وكم  العاشقني..  بإصرار 
مغّي العسلّي.. وكم تراشقنا بأكوازه.. بعد  الصِّ
املشتهاة،  كنوزها  من  طبًعا،  أفرغناها،  كّنا  أن 

ئًة أو بعد َشّي.. ّي ن
وللّصنوبر أشغال أخرى.. سنعود إليها.. وتعود 

إلينا.. بعد هذا الغيم.. إلى ما هو أبعد..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!
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شربل حّنا عّبود، زميل وصديق ورّب عمل قدمي، 
الوعي  بارز  الّسكوت،  طويل  الكالم  قصير 
حّتى  رأسه  قّمة  من  وأديب  املعرفة،  عميق 
وُمقّل..  ُمقلٌّ  ُمقلٌّ  أّنه  بيد  قدمْيه،  أخمَصْي 
فأقول له، وال أعلم ما إذا كان سيقرأ أو سُيقرأ 
له ما سأقول، إّنني أقرُأك – من َحْوٍل إلى َحْول 
من  وِشعرك؛  َقّصك  من  فأكِثر  َحوًْال..  فأفرح   –

أجلنا ال من أجلك..
أال هل بّلغت؟ الّلهّم فاشَهْد!

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

مترجم، ومحّرر لغوّي
info@assadodeh.net
www.assadodeh.net
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افتقد  إذا  ا،  ـً صحّي غذاَءنا  نعتبر  أن  ميكننا  ال 
املجموعات  إحدى  تعتبر  فالفواكه  للفواكه! 
ّية األساسّية التي يحتاجها اجلسم لهدف  الغذائ
التمّتع بصّحة جّيدة، وهي مصدر لعدد كبير 
من الڤيتامينات واملعادن الهاّمة، باإلضافة إلى 
ّية بنوعيها -  أّنها تعتبر مصدرًا لأللياف الغذائ
الّذائبة وغير الّذائبة واملاء. وقد كثرت االّدعاءات 
ّية حول وقت تناول الفواكه، قبل األكل أم  الغذائ
بعده؟! وطبيعة تناولها، مثل إضافتها مع أنواع 
هذه  فهل  والّنشوّيات!  كالپروتني  األخرى  الغذاء 

اإلدعاءات صحيحة فعًال؟ 
الفاكهة  تناول  األفضل  من  أّنه  البعض  يّدعي 
ال  ولكن  خاوية،  معدة  وعلى  طعام،  أّي  قبل 
هذه  يدعم  علمي  بحث  أو  دراسة  أّي  يوجد 
ًنا  معّي غذاًء  تناول  أّن  يثبت  لم  إذ  الّنظرّية، 
اجلسم؛  على  بالفائدة  يأتي  خاوية  معدة  على 
أّما تناول الفاكهة قبل الّطعام فهو أمر جّيد، 
ا، ما يدفع  ـً ّي ألّنه يعمل على سّد الشهّية جزئ
اإلنسان بتناول كمّية أقّل من الّطعام، وهو ما 

ينصح به ملتتّبعي حمية تخفيف الوزن.
ّية الّسائدة بشأن الفواكه،  ومن اإلّدعاءات الغذائ
جتّنب جمعها - وخاّصًة األنواع الّسّكرّية - مع 
أنواع األغذية األخرى، الّنشوّية والپروتينّية، ألّن 
في  وانتفاخات  غازات  حدوث  إلى  يؤّدي  ذلك 
البطن، حيث إّن الّسّكر في الغذاء يساعد على 
في  البكتيريا  بوجود  األخرى  األغذية  تخّمر 
صّحة  من  الرّغم  على  ولكن  الهضمي؛  اجلهاز 
ميكن  ال  أّنه  إّال  الّسّكر،  بوجود  التخّمر  نظرّية 
إفراز  يتّم  إذ  املعدة،  داخل  يحدث  أن  للتخّمر 
على  يعمل  اّلذي  ـ«هيروكلوريك»،  ال حامض 

القضاء على البكتيريا.
مع  الفواكه  تناول  أّن  وهو  متداول،  آخر  إّدعاء 
األغذية األخرى ُيبطئ هضم الكربوهيدرات في 
الفواكه، ما يسّبب االنتفاخ والغازات. هذا اّدعاء 
خاطئ، ألّن اجلسم يفرز اإلنزميات الهاضمة اّلتي 
والپروتني  الكربوهيدرات  هضم  على  تعمل 
قادرة  غير  أجسامنا  كانت  فلو  مًعا.  والّدهون 
على هضم الوجبات املكوّنة من أغذية مختلفة، 
فكيف لها أن تهضم األغذية املفردة، ألّن معظم 
ّية.  األغذية مكوّنة من مزيج من العناصر الغذائ

على  البروكلي  يحتوي  املثال  سبيل  فعلى 
الكربوهيدرات والپروتني مًعا.

وقد يتساءل البعض إن كانت هنالك فائدة من 
ّية؟ إضافة الفواكه إلى الوجبات الغذائ

الڤيتامينات  من  العديد  على  الفواكه  حتتوي 
اجلسم،  في  هاّمة  حيوّية  بوظائف  تقوم  اّلتي 
والّتوت  احلمضّيات  في   (C) ڤيتامني  مثل 
امتصاص  زيادة  على  يعمل  واّلذي  واجلوافة، 
اجلسم للحديد املوجود في السبانخ أو اجلرجير. 
كما حتتوي بعض الفواكه على إنزميات هاضمة 
ميكن  اّلذي  والبرتقال  األناناس  مثل:  للپروتني، 
أو  كالّلحوم  الپروتينّية،  األغذية  مع  إضافته 
الدواجن، وهو تقليد شائع في املطبخ اآلسيوي. 

واملعروف عن اآلسيويّني متّتعهم بأوزان رشيقة.

 ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB
«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�« W|cG
�«

WLF	 w�	U	 ∫œ«b�≈ å2 í O Młò
ø ÒÍ—u Ò « u K ÝË√ v ≈ o ¹d D «

ّيْني،  يتحّول إلى مفتاٍح للّشرعّية والقبول الدول
من  تبّقى  ما  بتسليم  الّنظام  من  الطلب  ويتّم 
بعضها  في  قتل  أن  بعد  الكيماوّية،  األسلحة 
آالف األبرياء في سوريا؛ وهناك أنباء عن بقاء 

بعض األسلحة لدى الّنظام.
لقد وضع الّذاهبون إلى جنيڤ أنفسهم في خانة 
ُمظلمة ال خروج منها إّال بقرارات ضّد الّشعب 
الّسورّي ومع الّنظام وَمن يرعاه من دول العالم، 
وقد ذّكرنا حالهم ووضعهم بحال ووضع الّذاهبني 
إلى أوسلو ليلهثوا وراء سراب الوعود األمريكّية 
في  أنفسهم  فأدخلوا  الكاذبة،  اإلسرائيلّية   -
خندٍق واحد مع احملتّل ضّد الّشعب الّثائر املقاوم، 
واالحتالل  على الّظلم  ثمار انتفاضته  ليقطفوا 
بعض  عدوّهم  وميهلوا  وقتها،  قبل  الغاصب 
الراحة ومزيًدا من الوقت للبقاء، ونهب األراضي، 

واالستيطان والّتمكني في أرضهم احملتّلة.
الّسورّي  احلال  يكون  قد  هكذا  أو  احلال،  هكذا 
في حال استمرار «جنيڤ 2» وتطوّرها.. فمن 
الّنظام  صالح  في  تّتجه  األمور  أّن  الواضح 
وليس املعارضة في املؤمتر، ومن الواضح أّن احلّل 
القضايا  فحّتى  األفق،  في  ليس  الّسياسّي 
يتّم  ولن  عليها،  االتفاق  يتّم  لم  اإلنسانّية 
اإلنسانّية  القضايا  حّل  يتّم  لم  وإذا  بتقديري، 
الّسياسّية  القضايا  حّل  املستحيل  شبه  فمن 

والعسكرّية، خاّصة في ظّل حتريض طائفّي.
إّن احللول الّسلمّية والّسياسّية مرغوبة ومطلوبة 
وأفضل بكثير من احللول العسكرّية، لكّننا ال 
نعيش في عالم مثالّي، فما زال العالم ُيحكم 
الّسورّيون  الّثوّار  ًدا  جّي يفهمه  ما  وهذا  بالقوّة، 
 ،«2 «جنيڤ  يحضروا  لم  ولهذا  املجاهدون، 

ولهذا حّذروا، بل هّددوا املشاركني فيه.
وبالرّغم من أّنني لست مع فرض اآلراء واملواقف، 
على  ا  ـً ّي مبن كان  إن  موقفهم  أتفّهم  أّنني  إّال 
سوء ظٍنّ مبرٍّر من مستقبل يشّكل فيه بعض 
سورّية»  وطنّية  «سلطة  جنيڤ  إلى  الّذاهبني 
معه  وتنّسق  األسدّي  االحتالل  إلمالءات  ترضخ 
احلرّية  لنيل  الّسورّية  الّثورة  لتحارب  ا  ـً ّي أمن

وكسر أغالل العبودّية. 
من  تتعّلم  ال  أّمة  زلنا  ما  أّننا  الواضح  فمن 
ماضيها وال تستخلص عَبر الّتجارب الّسابقة، 
ال  وحّتى  مرّة،  ألف  اجلحر  نفس  من  وُتلدغ 
يستمّر هذا املسلسل الهزلّي فال بّد من إساءة 
في  طويل  تاريخ  لهم  مبن  خاّصة  أحياًنا،  الّظّن 

محاربتنا وخداعنا.

 mahmood.audah@gmail.com
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 - الداخل  في  الّسورّيون  الّثوّار  معظم  عارض 
إن لم يكن كّلهم - املفاوضات مع نظام بّشار 
األزمة  حلّل  كخيار  مرّة  ألّول  طرحها  منذ  األسد 
الّسورّية؛ ولم يقتصر األمر عليهم، فقبل بضعة 
الوطني  االئتالف  ترّدد  املؤمتر  افتتاح  من  أّيام 
الهيئة   – الّسورّية  والّثورة  املعارضة  لقوى 
في   - اخلارج  في  الّسورّية  للمعارضة  اجلامعة 
قرار املشاركة فيه، حّتى ّمت الّضغط عليهم علًنا 
الواليات  رأسها  وعلى  الكبرى  الّدول  قبل  من 
وبعد  للمشاركة،  املّتحدة  واململكة  املّتحدة 
استقاالت  متت  الّضغوطات  لتلك  رضخوا  أن 
رأسها  على  االئتالف،  من  عديدة  وانسحابات 

انسحاب «املجلس الوطنّي الّسورّي».
هّددت الواليات املتحدة وبريطانيا قادة االئتالف 
في اخلارج بعدم االعتراف أو القبول الدولي في 
الّدعم  ووقف  املؤمتر  في  مشاركتهم  عدم  حال 
لهم، في إشارة واضحة مفادها أّن الّلعب على 

ّية يتّم بشروط «الكبار». الّساحة الّدول
لتهديدات  يرضخون  «الّصغار»  كّل  ليس  وألّن 
«الكبار»، ّمت انسحاب كتلة ائتالفّية من 40 
(رئيس  حسن  زياد  بينهم  من  كان  شخًصا، 
بعض  ذكر  اّلذي  املعارضة)،  الّتركمانّية  احلركة 
االئتالف  ذهاب  إزاء  واحلّساسة  املهّمة  الّنقاط 
إلى املؤمتر، من خالل توضيح أسباب استقالته، 
عن  االئتالف  «ُبعد  قوله:  حّد  على  ومنها 
الّشارع الّثورّي، واالنفصال عن واقع الّشعب في 
البنيوّية  املشكلة  إلى  إضافًة  الّسورّي،  الّداخل 
في االئتالف، واملتمّثلة بسيطرة فئات معّينة، 
وعن  الّثورة،  عن  البعد  كّل  بعيد  بعضها 
تطّلعات الّثوّار الّسورّيني».. وأضاف: أّن من بني 
ما  أمام  انفراج  ألّي  أفق  وجود  «عدم  األسباب 
القيادة  بوجود  مشكالت  من  االئتالف  يعانيه 
ا يسود  ـً ّية»، قائًال إّن «هناك مشروًعا عاّم احلال
بلدان الرّبيع العربّي واِملنطقة برمتها، ويتلّخص 
الوطنّية  التّيارات  على  بالقضاء  املشروع  هذا 
وحتقيق  الديكتاتورّية،  على  بالقضاء  الراغبة 

الّتنمية في البالد».
بأّن  ترى  الّتركمانّية  احلركة  أّن  ذكر  كما 
املشروع  هذا  خدمة  باّجتاه  يسير  «االئتالف 
مسرحّية  عبر  وذلك  جمعاء،  ألّمتنا  املعادي 
وحركته  أّنه  وأوضح   ،«2 جنيڤ  يسمى  ما 
«مستمرّون بخدمة الّثورة الّسورّية أينما كانوا، 
وبأي طريقٍة كانت، فالّثورة الّسورّية حلم العمر، 
وهي مشروع أّمة تتشوّق لرؤية فجرها الّسعيد، 
أكثر من مليار ونصف املليار من املؤمنني في 

كّل أصقاع األرض.»
لقد أعطى ذهاب بعض املعارضني الّسورّيني أو 
احملسوبني على املعارضة إلى مؤمتر «جنيڤ 2» 
مزيًدا من الّشرعّية لنظام األسد اإلجرامّي، بعد أن 
حصل عليها من حلفائه الّدولّيني اّلذين يقفون 
ويقفون  مبعارضته  يتظاهرون  واّلذين  علًنا،  معه 
معه سرًا كالواليات املّتحدة. فلم يُعد يخفى أّن 
اإلدارة األمريكّية، وبعض حلفائها، معنّيون ببقاء 
نظام بّشار األسد، فلو أرادوا إسقاطه لفعلوا منذ 
يعّد  كان  اّلذي  الكيميائي  الّسالح  استخدامه 
ا أحمر» بالّنسبة ألوباما، وإذ باخلّط األحمر  ـً «خّط
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املسيحّية  الّديانتني،  نشأة  عن  احلديث  قبل 
مبادئ  اعتماد  من  لنا  بّد  ال  اإلسالم،  ومجيئ 
احلوار األخوّي والّتفاهم بني أتباع الّديانتني وكاّفة 
أسس  لتكريس  والرّسمّية،  املستويات الّشعبّية 
واألخوّة،  احملّبة  جسور  ومّد  والّتقارب  الوفاق 
في  الّثقة  وتبادل  وقبول اآلخر  املشترك،  والعيش 
سيادة  ومبدأ  املواطنة  قاعدة  ليكون  واحد.  وطٍن 
يضمن  وطن  بناء  أجل  من  واملساواة،  القانون 
بأّن  علًما  وكرامة.  بحرّية  العيش  للجميع 
ّية،  العرب البلدان  معظم  في  املسيحّي  احلضور 

املسيحّية  الّديانة  نشأة  إلى  يعود 
امليالدّية،  األولى  الّسنني  بداية  في 
على  مراحله  بكّل  الّتاريخ  ويشهد 
ّية  عرب مسيحّية  جماعات  وجود 
مناطق الّشرق،  مختلف  في 
الّسابع  القرن  بداية  اإلسالم  ومبجيئ 
ا بدأ تاريٌخ مشترٌك َجَمَع بني  ميالدًيّ
الّشرق  في  واملسلمني  املسيحّيني 
العربّي وحضارة مشتركة ورثت جميع 
البالد،  هذه  في  الّسابقة  احلضارات 
واحلضارة  بابل  حضارة  كانت  حيث 

الفرعونّية أولى حضارات الّتاريخ.
املاضي باملسيحّيني  وجتارب  خبرة  أّدت  ولقد 
واحدٍة  بوتقة  في  االنصهار  إلى  واملسلمني 
منهم  احتفاظ كلٍّ  مع  ّية،  العرب احلضارة  هي 
وتقاليده،  عاداته  وخصوصّياِت  الّدينّية  بأصالته 
ضماًنا   املشترك  احلضارّي  الّتراث  ويشّكل هذا 
الستمرارّية الّتفاعل اّلذي يواجه اليوم مستجّداٍت 
من  بّد  ال  وإمكانّيات  استيعابها،  من  بّد  ال 
بلورتها، وحتدّيات ال بّد من مواجهتها؛ وهذا كّله 
اخلبرة  هذه  مستقبل  أمام  واسعًة  يفتح األبواب 

بكّل حيوّيتها وأصالتها.
إّن استمرار الّتعايش اإليجابّي في الغالب األعّم 
بحرّيات  املسيحّيني  ع  ومتتُّ ّية،  العرب الّدول  من 
القنوات  واستخدام  والكتابة،  العبادة والّنشر 
ّية،  العرب الّدول  معظم  في  والّتلفزيونّية  اإلذاعّية 
مبا فيها بلدنا احلبيب فلسطني، وتضاؤل القيود 
وظائف  معظم  إلى  املسيحّيني  وصول  أمام  
واألردن  فلسطني  وخصوًصا في  ومراتبها،  الّدولة 
ولبنان وسوريا، وحسن العالقة بني املراجع الّدينّية 
ّية،  العرب الّدول  جميع  في  واإلسالمّية  املسيحّية 
وقيام هذه املراجع بتطويق أّي حادث سلبيٍّ يطرأ 
على مسيرة العالقات بني املسيحّيني واملسلمني، 
وتعّمق القناعة لدى الّشريك املسلم بأّن املسيحّية 
واملصير،  العيش  في  أساسيٌّ  شريٌك  ّية  العرب
وجسُر حواٍر مع الغرب، ميكن لإلسالم العربّي أن 

يستفيد منه إيجاًبا .
على  العمل  يجب  واّلتي  سلبّية  نقطة  أهّم  أّما 
فتكمن  الّطرفني،  وتضافر  بتعاوِن  جتاوزها 
عقائده  في  اآلخر  لدين  اجلهل الواسع  باستمرار 
يغّذي  اجلهل،  وهذا  أبنائه،  حياة  ومنط  وممارساته 
قاٍس  نحو  على  اآلخر  وُيصوّر  مغلوطًة  تصوّراٍت 
ومخالٍف لصورته احلقيقّية. ولتجاوز هذه الّظاهرة، 
كمسيحّيني ومسلمني مرحلة  نبلغ  أن  علينا 
مساواة  تستلزم  اّلتي  املواطنة  الكاملة،  املواطنة 
في احلقوق والواجبات، مساواة أمام القانون وفي 
بأّنه  العربّي  املسيحّي  يشعر  ال  بحيث  الواقع، 
احلقوق  كامل  له  مواطٌن  بل  الّذمة»،  «أهل  من 
كأخيه املسلم؛ في املواطنة تنتفي فكرة األكثرّية 
فكرة  والّضعف،  القوّة  فكرة  وتنتفي  واألقلّية، 
اجلميع  يعيش  املواطنة،  في   والوافد؛  األصيل 
والّدفاع  بالدهم  نهضة  في  وُيسهمون  كرامتهم 
ككائٍن  اإلنسان  كرامة  تعود  املواطنة  في  عنها؛ 

رفعه الّله تعالى على جميع الكائنات وأودع فيه 
ًدا على األرض. روحه، وأقامه سّي

في  يعني،  العرب  املسيحّيون  يعانيه  ما  إّن 
املعاناة  هذه  وإّن  العرب،  املسلمني  نفِسه،  الوقت 
ا تكن أسبابها، تشّكل حافزًا لعمٍل إسالمّي  ـً أّي
احلضور  على  يحافظ  مشترٍك،  مسيحّي 
املسيحّي العربّي في الّنسيج االجتماعّي العاّم، 
دّيٍة على  ويحافظ على ما يتمّيز به من تنوُّع وتعدُّ
واملدّقق  املّتابع  ووحدته. إّن  الوطن  أرضّية مصالح 
أتباع  هات  اإلنسانّية وتوجُّ العالقات  تطوّر  في 
تصاعد  يرصد  واإلسالمّية،  الّديانتني، املسيحّية 
كضرورة  - املسيحّي  اإلسالمّي  باحلوار  االهتمام 
العالم،  من  كثيرة  بقاٍع   في  الّتوّترات  لتخفيف 
اّجتاهات  تنامي  مع  بالّتوازي 
استحضار  أهمّية  على  ترّكز 
الّتنموّية،  الّدينّية للقضايا  الرّؤية 
سبيل الّتوعية  في  واستخدامها 
داخل  الّدينّي  اخلطاب  وتطوير 
مؤّسساته  عبر  ديٍن،  كّل 
وتوظفيها  ومنابره وامتداداته، 
االجتماعّي  األداء  تطوّر  في  أيًضا 
الرّأي  وتشكيل  واالقتصادّي، 
العام احمللّي والّدولّي، الفاعل في 

اخلدمة والّتنمّية اإلنسانّية. 
فإّن  أعاله،  ُذكر  ما  ضوء  وعلى 
على  أصبح  اإلسالمّي،   - املسيحّي  احلوار 
ا  ـً حتمّي املشترك،  واملصيرّي  احلياتّي  املستوى 
فالقضايا  اِملنطقة.  في  والّتغّيرات  لألحداث  نظرًا 
أمل  يحذونا  واحد،  وطن  في  نحيا  ألّننا  واحدة، 
في مستقبل مشرق واحد، كما أّن احلوار يؤّصل 
ّية للمسيحّيني واملسلمني،  املواطنة والُهوّية العرب
اِملنطقة  وأّن  األوسط،  الّشرق  في  سواء،  حّد  على 
ه وما  اّلتي خرجت منها املسيحّية إلى العالم  كِلّ
العالم  مسيحّيو  يقصده  اّلذي  املكان  هي  زالت 
اِملنطقة  هذه   ومن  املقّدسة،  األماكن  أجمع لزيارة 
أيًضا خرج اإلسالم  إلى العالم، وما زالت هي املكان 
احلج. ألداء فريضة  العالم  يقصده مسلمو  اّلذي 

لذا، فإّن أكبر مثال  على الّتعايش املسيحّي - 
اإلسالمّي كانت القدس، وما تزال كسابق عهدها،  
ومهبًطا  احلضارات،  وملتقى   لألنظار   قبلة  
املسيحّية  (اليهودّية،  الّثالث  الّسماوّية  لألديان 
في  الّدينّي  اإلخاء  مظاهر  وتتجّلى  واإلسالمّية) 
مظهر  في  والكنائس  اجلوامع  بتعانق  فلسطني 
ساحر قّل نظيره في العالم، فمن  يقصد فلسطني 
أجراس  قرع  املؤّذنني مع  أصوات  يسمع امتزاج 
الكنائس، حيث يعيش املسيحّيون مع املسلمني 
نوعه. من  فريٍد  أخويٍّ  جوٍّ  في  جنب،  إلى  ا  جنًب

كلٍل،  أو  ملٍل  دون  جاهدين  نعمل  أن  علينا 
ٍة جديدة  ّي ٍة جديدة وذهن ّي لبناء إنساٍن جديد بعقل
ٍة على قبول اآلخر باختالفه  ّي وثقافة جديدة، مبن
وجّل  عّز  الّله  حضور  عن  ر  ُيعبِّ إّنه  إذ  وَغيرّيته، 
في هذا الكون؛ علينا أن ُندخل في عقول أبنائنا 
اإلنسانّية،  األخوّة  وهذه  املشترك  الّتعايش  هذا 
م أبناَءها ما هو مشترٌك  وعلى الكنيسة أن ُتعلِّ
م أبناَءه ما هو  مع اإلسالم؛ وعلى املسجد أن ُيعلِّ
عنهم  ُمبعدين  املسيحّية،  مع  مشترٌك  أيًضا 
نتائجه  ستكون  اّلذي  الّدينّية  الّتعبئة  مفهوم 

كارثّية على اجلميع، مسيحّيني ومسلمني. 
ُيدافع عن نفسه  ال نريد من املسلم أن يتسّلح ل
خوًفا من اآلخر، وال نريد من املسيحّي أن يتسّلح 
خوًفا من اآلخر، نريد أن نتسّلح بالّسالح األقوى 
واألجنع: احملّبة، خاًمتا كلمتي هذه بآيٍة من اإلجنيل 
ُيِحبَّ بعُضنا بعًضا  اء، ل املقّدس تقول: {أّيها األحّب
فإنَّ احملّبة من الّله، فكلُّ َمن ُيِحّب هو مولوٌد من 

الّله ويعرف الّله» (1 يوحّنا 7:4).
(حيفا)
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أوالًدا،  لها  وترك  زوجها  مات  زوجة  هذه  قال: 
فأبت الزّواج من أجلهم». 

الرّسول؟  من  البشرى  هذه  املرأة  تستحّق  ملاذا 
ال  سعيًدا،  بيًتا  بيتها  يكون  أن  تريد  ألّنها 
وإّمنا  البعض،  يعتقد  كما  وأثاثه  مبمتلكاته 
وتالقت  الوئام،  وعطرها  احلّب  أنارها  بقلوب 
والّنقاء  والّطهارة  العّفة  مائدة  على  األسرة  فيه 
مبا  ّية  املثال املرأة  أحدهم  وصف  وقد  والّصفاء. 
قبلة  لزوجها  تكون  اّلتي  ّية  املثال يلي.. «املرأة 
وجنة  راضية،  ونظرة  صافية،  وبسمة  حانية، 
كاحلور  بيتها  في  تكون  وأن  دانية.  قطوفها 
العني، وجسدها نضير، ووجهها منير، ونفسها 
ومن  نضارته،  الزّهر  وفيها  منير.  وريقها  عبير، 
الفجر  ومن  مالحته،  البدر  ومن  طهارته،  املاء 
صباحته. فإذا مرض زوجها تكون له ترياًقا، وإذا 

أظلمت الّدنيا في وجهه تكون له إشراًقا». 
فإذا كانت الزّوجة مع زوجها على مثل هذا احلال 
فإّنها تكون في عبادة خالصة لّله. ألّن العبادة 
هي  املطلقة  فالعبادة  وُمطَلقة؛  مقّيدة  نوعان: 
الّله  أقام  ومما  الله.  أقامك  فيما  الّله  تعبد  أن 
حاجاته.  تلّبي  وأن  زوجها،  حّق  ترعى  أن  املرأة 
الليل  تقوم  ال  الّصحابة  من  املرأة  كانت  ولهذا 
ولكن  زوجها.  بإذن  إّال  تطوّع  صيام  تصوم  وال 
من أكبر العوامل اّلتي تفّكك األسرة إهمال املرأة 
واألصهار  باألوالد  تنشغل  حيث  زوجها،  حلقوق 
هذه  وكّل  وغيرها.  ـ«فيسبوك»،  وال والوظيفة 
الزّوج،  حّق  حساب  على  تكون  االهتمامات 
وهي  رعايتها،  إلى  يحتاج  زوجها  أّن  متجاهلًة 
من  الّنساء  ومن  نفسه.  في  الّله  أودعها  رغبة 
تهتّم بلباسها ومنظرها عند استقبالها للّناس، 
عندما  بذلك  تهتّم  وال  بيتها،  من  خروجها  أو 

تكون مع زوجها. 
مقال،  مقام  «لكّل  تقول:  واحلكمة 
أس،  بناء  ولكّل  غرس،  أرض  ولكّل 
قابس».  علم  ولكّل  البس،  ثوب  ولكّل 
واسمعي أختي إلى هذا احلديث (ضعيف الّسند) 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: «أتيت 
يا  فقلت  أصحابه،  مع  جالس  وهو  الّله  رسول 
رسول الّله «إّني وافدة الّنساء إليك إّنه ليس من 
امرأة سمعت مبخرجي إليك إّال وهي على مثل 
رأيي. وإّن الّله تبارك وتعالى بعثك إلى الرّجال 
والّنساء، فآمّنا بك وبالهدى اّلذي جئت به. وأن 
الّله فّضلكم علينا – معشر الرّجال – باجلماعة 
واجلمعة، وعيادة املريض واّتباع اجلنائز، وأفضل 
من ذلك اجلهاد في سبيل الّله. وإّن أحدكم إذا 
ا أو معتمرًا حفظنا أموالكم  ـً خرج غازًيا أو حاّج
وعزلنا ثيابكم وربينا لكم أوالدكم، وإّنا معشر 
بيوتكم  قواعد  محصورات  مقصورات  الّنساء 
الّله  رسول  فأقبل  األجر؟   في  نشارككم  أفما 
(ص) على أصحابه بوجهه كّله، فقال: سمعتم 
مبثل مقالة هذه املرأة؟ قالوا ما ظنّنا أّن أحًدا من 
هذه  إليه  اهتدت  ما  مثل  إلى  تهتدي  الّنساء 
املرأة، فقال رسول الّله (ص): «ِاعلمي وأعلمي 
َمن وراءك من الّنساء أّن حسن تبعل املرأة لزوجها 

واّتباعها موافقته ومراضاته يعدل ذلك كّله».
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«فّن  املقالة  كتبت  عندما  دهشتي  كانت  كم 
احلياة الزوجّية»، واّلتي كانت ُخطَبة اجلُمعة في 
الرّجال  إلقناع  جهدي  كّل  بذلت  حيث  املسجد، 
بضرورة اإلحسان إلى نسائهم، وأن يبدعوا في 
االّتصاالت  من  كبير  بكم  وإذا  أسرهم.  رعاية 
تردني من اإلخوة يلومونني فيها، وذلك ألّنني 
اليوم  الرجل  أّن  بُحّجة  الرّجل،  حّق  أبّني  لم 
أصبح ضحّية. وكانت إحدى الّشكاوى من رجل 
يقول: أنا ال أستطيع الكالم بحضرة زوجتي إّال 
م الّناس بأحسن  بإذنها. وآخر يقول زوجتي تكلِّ
الكلمات اّلتي لطاملا متّنيت أن تكّلمني مبثلها. 
أقرب  بكالم  تتكّلم  بامرأة  رأيك  ما  يقول  وآخر 
ـ«فيسبوك»، وال  إلى الغزَل مع األجانب عبر ال

ُحتسن الكالم مع زوجها.. وهكذا دواليك. 
أن  وأمانة  شرًعا  ملزٌم  بأّنني  وجدت  وعندها 
بحسن  وأطالبهّن  الّنساء  أخواتي  أخاطب 
مبا  إياهّن  رًا  ُمذّك ألزواجهّن،  والتبّعل  املعاملة 
عرش  «إّن  القائل:  (ص)  الّله  رسول  عن  جاء 
فيفتنون  سراياه  فيبعث  البحر  على  إبليس 
 – الّلعني  إبليس   – عنده  فأعظمهم  الّناس 
كّلما أتباعه فعلوا فتنًة أشّد كانوا أقرب إليه، 
فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا.. فيقول 
ما  فيقول:  أحدهم  يجيء  ثّم  شيًئا  صنعت  ما 
تركته حّتى فرّقت بينه وبني امرأته فيدنيه منه 

ويلتزمه، ويقول: نعم». 
وهنا يشير الرّسول (ص) إلى أعظم عمل عند 
إبليس وهو الّتفريق بني األزواج، وتشتيت شمل 
الّله  ُيرضي  مبا  نعمل  أن  علينا  ولذلك  األسرة. 
أساليب  بتحرّي  هذا  ويكون  إبليس.  ويغضب 
األلفة واحملّبة داخل األسرة، والعمل على تعزيز 
البني،  ذات  ُيفسد  عّما  واالبتعاد  األمور،  هذه 
وهذا تستطيعه املرأة احلكيمة إذا بذلت جهدها. 
ومن القصص القدمية أّن امرأة اشتكت إلى حكيم 
مساعدتها،  منه  وطلبت  زوجها،  معاملة  سوء 
لي  حتضري  أن  بشرط  ولكن  نعم،  لها  فقال 
خرجت  وفعًال  أسد.  جسم  من  شعرات  ثالث 
الزّوجة إلى الغابة وأخذت معها حمًال صغيرًا، 
فما أن رآها األسد حّتى جاء ُمسرًعا فألقت إليه 
أّيام  عّدة  فعلت  وهكذا  أدراجها.  وعادت  احلمل 
على  وركبت  منه  فتمّكنت  األسد  ألفها  حّتى 
ظهره، ثّم انتزعت من لبدته ثالث شعرات، ثّم 
احلكيم  رأى  فلّما  احلكيم.  إلى  ُمسرعًة  عادت 
الّشعرات الّثالث، قال لها متسائًال: «استطعت 
ترويض  تستطيعني  أفال  األسد،  تروّضي  أن 

زوجك؟!». 
ميكن أن تفعل ذلك املرأة بحسن تبعلها لزوجها 
اهتّم  ولهذا  بيته.  في  مألوًفا  لطيًفا  فتجعله 
ُيصلح  ما  إلى  الّنساء  بتوجيه  (ص)  الرّسول 
حال األسرة، فقال: «أال أخبركم نسائكم من أهل 
اجلّنة الودود الولود العؤود على زوجها اّلتي إذا 
زوجها.  بيد  تأخذ  حّتى  جاءت  أوذيت  أو  آذت 
ثّم تقول: والّله ال أذوق غمًضا حّتى ترضى». 

والعؤود: اّلتي تعود على زوجها بالّنفع. 
ّم شمل  فبّني الرّسول أّن املرأة اّلتي تعمل على ل
بيتها هي من أفضل نساء اجلّنة. واألعظم منها 
امرأة أخبرنا الّنبّي (ص) عنها، فقال: «أّول ما 
تريد  تنازعني  امرأة  فإذا  أنا  ميسك بحلق اجلّنة 
أن تدخل اجلّنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ 



43 2014 ◊U³ý 7 WF ÔL'«



442014 ◊U³ý 7 WF ÔL'«

اخلّيام في نيسابور وتعهد األزهار املغروسة حوله..
يجمعها  لم  اّلتي  الرّباعّيات  على  الّتشاؤم  نزعة  غلبت 
تسلسل فكرة أو اضّطراد تصوير الفارسّية في عهد اخلّيام..
مستهترًا  عّده  َمن  فمنهم  فهمه..  في  األدباء  حار  لذلك 
َمن أنزله منزلة  ومنهم  بالبعث،  يعتقد  وال  األديان  من  يهزأ 

الّصاحلني وعّده طاهر الّذيل راسخ اليقني..
ا» يعتقد أّن اإلنسان ُتسّيره  ـً أّما اخلّيام نفسه فكان «جبرّي
بني   االختيار  فرصة  له  تدع  وال  دفعها  ميلك  ال  خفّية  قوّة 

الّنافع والّضار..
أمر  في  الّشك  من  اته  رباعّي في  ُيظهر  ّمما  بالرّغم  هو  إًذا، 
وهيمن  الكون  خلق  إله  بوجود  يؤمن  موّحد  واملوت  احلياة 

عليه، مؤدٍّ فريضة احلّج، مواظب على الّصالة.
پاريس  إلى  زيارات  بعد  رامي،  أحمد  الّشاعر  قام  وقد  هذا 
ثّم إلى لندن وبرلني، واّطالعه على الرباعّيات، ُنسًخا خطّية 
محفوظة في دور الكتب األهلّية واملكتبات، خاّصة مكتبة 
الّلغات الّشرقّية، هذا باإلضافة إلى الّصور الّشمسّية وقراءة 
ما ورد عن اخلّيام والكتب اّلتي تناولت حياته في مجّلدات، 

ثّم على الكتب اجلديدة عنه.. أقول:
قام بعد هذه الرّحلة االستكشافّية الّدقيقة اّلتي زادته علًما 
ّية سنة 1923  بالرّجل، بدأ بترجمة هذه الرباعّيات إلى العرب
وهو في پاريس، خاّصًة أّن أخاه الّشقيق مات في نفس اآلن 
وُدفن في دار غربة، فأحّس بآالم هذه الغربة، وهو نازح الّدار 
آالم  تصوّر  على  قوّة  أخيه  على  حزنه  من  فاستمّد  أيًضا. 
اخلّيام، فشعر وهو يترجم هذه الرّباعّيات أّنه يودعها حزنه 

على وفاة شقيقه، وهو في نضره الّشباب..
ْسُت َثوَب العيِش لم اْسَتتر ِب َل

وِحرُت فيه بني َشّتى الفكر
وسوف أنضو الّثوَب عّني ولم

أدرك ملاذا جئُت. أين املفرّ؟!
* * * * *

ا خياٌل يزول ي ا الّدن وإمنَّ
يها حديث يطول وأمرنا ف

* * * * *
ّرشاد يا رّب مّهد لي سبيل ال

ّراحة بعد اجلهاد واكتب لي ال
واحي في نفسي املُنى مثلما

يحيي موات األرض صوب العهاد
* * * * *
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قيل  اخلّيام..  إبراهيم  بن  الفتح  أبو  عمر  الّدين  غياث  هو 
قيل وُلد  بل  أعمال بلخ؛  إّنه وُلد في قرية «شمشاد»، من 
في قرية «بسنك»، من أعمال استراباد؛ وقيل إّنه ولد في 
نيسابور (عاصمة خراسان) حوالي سنة 433هـ. (1040م.) 
وذاعت  السالحقة؛  ملوك  أّول  أرطغرول،  الّسلطان  عهد  في 
سنة  حوالي  وتوّفي  شاه،  ملك  الّسلطان  عهد  في  شهرته 

517هـ. (1123م.) في عهد الّسلطان سنجر.

وتوّطنها  نيسابور  توّطن  اخلّيام  أّن  حال  كّل  على  واملعروف 
أهله، وكان بدء دراسته فيها.. ومات فيها، وما زال قبره في 

مدفن احليرة املشهور مبشهد علي.
ُعرف عنه أّنه ُحّجة في علوم احلكمة، ّمما جعل الّسلطان ملك 
شاه ُينزله منزلة الّندماء. أّما اخلاقان، شمس امللوك في بخارا 

فكان يعّظمه ويجلسه على سريره..
وُحكي أّنه (اخلّيام) كان يتأّمل اإللهيات في كتاب «الّشفاء» 
البن سيناء، وملا وصل إلى فصل الواحد والكثير وضع الكتاب 
وقام فصّلى ثّم أوصى، فلم يأكل ولم يشرب، فلّما فرغ من 
صالة العشاء سجد لّله تعالى، وقال في سجوده: «الّلهم إّني 
عرفتك على مبلغ إمكاني، فاغفر لي، فإّن معرفتي إّياك 

وسيلتي إليك. ثّم أسلم َنَفَسه األخير..».
قصر  هو  اخلّيام  عمر  ُيبكي  ما  أكثر  أّن  ذكره  يجدر  وّمما 
انتهاز  وعدم  الّنوم  في  العمر  إضاعة  عالَم  فقال:  احلياة، 
الفرص؟ إذن سّر احلياة أن تصحو وأن تشرب، ال نهتم بأمس 
ضوء  في  ليًال  احلبيب  مجلس  في  الكأس  نادم  بغد،  وال 
القمر.. سحرًا عند طلوع الفجر، ومساًء عند غروب الّشمس 

على نغم الّناي والرّباب...
فما الغريب بأّنه أحّب شرب اخلمر ألّنها تسمو بروحه حّتى 
تصبح في جنوة من اجلسد.. لكن حينما كانت نفسه تقذف به 
إلى اليقني يهّب ويجأر إلى الّله أن يغفر ذنبه ويستر عيبه..

اته وهو في خلوته، ثّم  في هذا الواقع بدأ اخلّيام يكتب رباعّي
ينشدها في املجالس ألصحابه، فتحفظ وتنتشر..

وظّلت هذه الرّباعّيات غائبة في بطون الكتب، ضائعة في 
حنايا املكتبات، حّتى عثر األستاذ كويل على أقدم نسخة 
شيًئا  فنشر  أكسفورد؛  في  بودليان  مكتبة  في  لها  خطّية 
إلى  أوصلها  ثّم  1858م..  سنة  «كلكتا»  مجّلة  في  منها 
أّول  وأخرج  بدراستها،  قام  الّذي  فتزچرالد  الّشاعر  صديقه 

ترجمة لها سنة 1859 واّلتي حوت 75 رباعّية..
وحني ُعثر عليها الّشاعر «روزني» ونوّه بذكرها أقبل عليها 

رجال األدب..
في  الفرنسّية  الّسفارة  ترجمان  «نيقوال»  املسيو  أّما 
وضّمنها  1867م.  سنة  الرّباعّيات  نثرًا  ترجم  فقد  فارس، 
464 رباعّية نقلها عن نسخة ظهران.. فشّجع ذلك ثانيًة 

فتزچرالد، فأخرج سنة 1868م. طبعة ثانية للرّباعّيات ِمبائة 
رباعّية ورباعّية.. ّمما ساهم في جعل قيمة هذا اإلبداع تظهر 

أكثر فأكثر...
عليها  أقبل  حّتى  ينتشر  الرّباعّيات  اسم  ظّل  وهكذا 
املترجمون إلى أشهر الّلغات وذاع اسمها، وتأّسس ناٍد باسم 
اخلّيام في لندن سنة 1892م. وكان من مآثره األولى زيارة قبر 
قبر  لترميم  الوقت  ذلك  في  العجم  شاه  ومناشدة  فتزچرالد 
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الكلمة «پرامي» مصدرها من الّلغة اإلنچليزّية (Prime)، واّلتي تعني: «أساسّي/
رئيسّي»؛ والبنك يرمز لها باحلرف «P»، فمثًال إذا كان مسار القرض الّسكنّي 

.«P-1%» :ـ «پرامي مينوس 1» فإّن البنك يسّجل أو يرمز لها ب
مسار القرض الّسكني («مشكنتا») ذو فائدة «پرامي». يعني: «مشكنتا» غير 
تتغّير  الّسكنّية  القروض  من  املسار  هذا  فائدة  املعيشة.  غالء  بجدول  ُمتعّلقة 
بحسب الّتغييرات بفائدة «الپرامي»، وهذه الفائدة أعلى من فائدة بنك إسرائيل 

ـ 1.5%. ب
ًا ما تكون الفائدة على «املشكنتا» (القروض الّسكنّية) من نوع «فائدة پرامي  غالب
مينوس» (ריבית פריים מינוס)؛ واملقصود هو أّن فائدة «الپرامي» تكون مقياًسا 
ا ُتقرّر الفائدة مبوجبها، وبشكل عام الفائدة على «املشكنتا» تكون أقّل  ـً أساسّي
من فائدة «الپرامي». كون «املشكنتا» غير ُمرَتِبطة بجدول غالء املعيشة، يعني أّن 
«املشكنتا» َسَتِقّل، ولن ُتصبح أعلى من القرض األصلي الّذي أخذناه منذ البداية.
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مبا أّن هذا الّنوع من الفوائد ُمتغّير وُمحتَلٌن بحسب الوضع في الّسوق، لذلك ال 
ـ«مشكنتا».  ُيفرَض على املُقَترِض اجلزاء عند تسديده املُْبكر لل

كون القرض الّسكنّي ذو مسار «الپرامي» غير ُمرتبط بجدول غالء املعيشة، يجعله 
ا بكل معنى الكلمة. أي أّن مبلغ القرض األصلي ال يكبر في حال  ـً ّي مسارًا شاقل
واجه البالد تضّخم مالي، وال يصغر في حال كان اجلدول ُمنخفًضا.. وحسنات في 

ـ: هذا املسار واضحة، وتتمّيز ب
أوًّال: مبا أّن رواتبنا الّشهرّية ال ترتفع مع غالء املعيشة، فال يوجد أّي سبب يدفعنا 

للّشعور بالغالء أيًضا في أقساط «املشكنتا» الّشهرّية بسبب غالء املعيشة.
ًيا: لن تزداد «املشكنتا» خالل الوقت أكثر من املبلغ األصلي اّلذي أخذناه من  ثان

البنك ضمن هذا املسار.
ثالًثا: أهّم احلسنات لفائدة «الپرامي» هي أّنه في الوقت احلالي فائدة «الپرامي» هي 

أكثر فائدة منخفضة (أقّل فائدة بني الفوائد في سوق القروض الّسكنّية).
كّل جهود بنك إسرائيل لتخفيض الفوائد تتعّلق بقدرة الّسوق على جتنيد األموال 
بنسب فوائد ُمنخفضة. لذلك بالرّغم من أّن فائدة بنك إسرائيل هي %1 فقط، 

ولكن الفوائد لألمد البعيد نسبتها بني %3.5 - %4 ورمبا أكثر. 
ّية  اإلقتصادّية/املال الّسوق  على  ُيسّهل  بفائدة «الپرامي»  املُرتبط  مسار «الپرامي» 
في عملّية جتنيد األموال، وهو املسار األكثر إستفادًة من انخفاض نسبة الفائدة 
في «الّسوق». في الوقت احلالي: «املشكنتا» ذات مسار «پرامي مينوس 0.8%»، 

ُتسّدد األقساط مع نسبة فائدة %1.7 فقط!
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أوًّال: أبرز سّيئات هذا املسار سيراها بعيدو الّنظر بيننا، حيث إّن فائدة بنك إسرائيل 
اليوم ُمنخفضة، ولكن هذا األمر ُمؤّقت ومن املُتوّقع أّنه عند ازدياد الّتضّخم املالي 
سيرفع بنك إسرائيل نسبة الفائدة، وستصبح أكثر من %1، وبالّتالي فإّن ضريبة 

«الپرامي» سترتفع معها أيًضا.
فائدة «الپرامي»  ًيا: واحدة من الّسلبّيات البارزة في الفترة اّلتي تكون فيها  ثان
فقط  ُنسّدد  ا  ـً ّي عمل فإّننا  ا  ـً ّي نسب ثابتة  الّشهرية  األقساط  أّن  مبا  هي:  ُمرتفعة 
الفائدة..  وإّمنا  القرض،  ا  ـً ّي عمل ُنسّدد  لن  الّشكل  وبهذا  الفائدة  نسبة  في  الزّيادة 
وهنا الّسؤال اّلذي يطرح نفسه هو: ملاذا ُيشّجع البنك فائدة «الپرامي»؟ صحيح أّن 
ُيوّفر  أن  في  يستصعب  البنك  أّن  ومبا  وثبات،  وضوح  عدم  فيه  مسار «الپرامي» 
لزبائنه ِنَسب فوائد ُمغرية باملسار الّثابت، لذلك فهو يعتمد على عدم رؤية غالبّية 
املُقَترضني بعيدة املدى و«إغوائهم» بفائدة «الپرامي» اّلتي تبدو لهم «مغرية» في 
على  يعتمد  والبنك  جًدا،  ُمغرًيا  العرض  يبدو  احلالي  الوقت  في  احلاضر.  الوقت 
أّنه في املستقبل عندما ترتفع نسبة فائدة «الپرامي» وترتفع األقساط الّشهرّية، 
سيتوّجه إليه املُقترِضون من أجل «تكرير القرض الّسكنّي»، واحلصول على قرض 
مع مسار فائدة ثابت، وعندها ستكون نسب الفوائد الّثابتة في «السوق» مرتفعة، 

وبهذه الطريقة يبقى املُقترِض مع قرض ذي مسار فائدة عالية وثابتة!
في الوقت احلاضر مسار «مشكنتا الپرامي» هو األفضل، بنك إسرائيل ال يسمح 
اليوم بأكثر من ُثلث مسار «املشكنتا» كمسار «مشكنتا» بفائدة «پرامي»، لذلك 

أنصح اليوم باستغالل ُثلث املسار كله كمسار «پرامي».
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»)qL (21 آذار - 20 نيسان)

تتلّقى  كبيرة.  بفرحة  األسبوع  نهاية  تبدأ 
ربح..  أو  طمأنينة  جناح،  والّتهاني.  الّتقدير 

لكن عليك تقدمي بعض التنازالت!

»��u— (21 نيسان - 20 أيار)

النافع،  غير  القدمي  إلى  العودة  ترفض 
وتستعيد جزًءا من نشاطك وحيوّيتك. تقوم 

برحلة أو تنضّم ملجموعة ناشطة اجتماعًيا.

»'u“»¡ (21 أيار - 21 حزيران)

في  ترغب  بامللل.  وتشعر  وتيرتك  تخف   
فترة  تواجه  الّضاجة.  األجواء  عن  االبتعاد 

سلبّية، تضطرّك إلى تأجل موعد أو عمل.

»��ÊU"d (22 حزيران - 22 متوز)

تناسبك األجواء الّداعمة، كما يناسبك العمل 
ضمن مجموعات. تخوض مجاالت متنوّعة. 

ا لضيق الوقت. نّظم جدول أعمالك حتّسًب

»_�b (23 متوز - 22 آب)

اّلتي  األجواء  تلطيف  وحاول  اخلالفات  جتّنب 
إجناز  لتحقيق  مناسبة  الفرصة  تتأزّم.  قد 

الفت شريطة أّال تتوّتر وتتهوّر.

»�cF—»¡ (23 آب - 22 أيلول)

جمعّية  أو  ناٍد  إلى  لالنضمام  مناسبة  فترة 
بجانب  تفرح  الّضجر.  حالة  إلنهاء  ثقافّية 

األصدقاء واألحباء. تخّطط لرحلة قريبة.

»*Ê«eO (23 أيلول - 23 تشرين األول)

تعيش حلظات سعيدة وناجحة. حاور وفاوض 
ال  نفسك.  من  واثًقا  كن  ألفكارك.  وروّج 

تتكاسل وال تضّيع عليك فرصة التقّدم.

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

تواجهك فترة صعبة تعرّضك ملشاكل قانونّية 
والّنفور  اجلّو  ّية  عدائ من  احذر  عاطفّية.  أو 

واخلالف والتوّتر وحاذر املشاكل.

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

قّدم  بّناء.  ونقاش  حوار  إجراء  باستطاعتك 
تنازالت مقبولة كي تتيّسر أمورك. أعد الّنظر 

ببعض التصرّفات اّلتي أثارت االستياء.

»�u�b (20 كانون الثاني - 18 شباط)

بشكل  املعنوّيات  وترتفع  األجواء  تتحّسن 
من  والّنقاش.  للحوار  مناسبة  فترة  كبير. 

أكثر أّيام الّشهر حًظا فال تقف متفرًّجا.

»)�u (19 شباط - 20 آذار)

اء. وقد حتتاج أنت  قد يحتاج إليك أحد األحّب
بدورك إلى مساعدتهم. تفتح أمامك أبواب 

احلوار والّنقاش البّناء. برّر مواقفك.

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

إلى  باكر  احلاجة!  دعت  إذا  األولوّيات  غّير  
األعمال.  في  تأخير  ألّي  تفادًيا  العمل 

تواجهك فترة متوّترة وقد تتورّط بأزمة.

الّدخول إلى الكنيسة يؤّدي إلى القاعة املرَكزّية املزخرفة بالفسيفساء 
امللّون، اّلذي كان يحمل أشكاًال هندسّية ملوّنة، تتوّسطها باملرَكز 
هذه  وتذكر  اليونانّية.  بالّلغة  كتابة  حتمل  دائرّية  ميدالية  متاًما 
الكتابة والدة اإلله مرمي ويسوع املسيح، وتذكر أيًضا من ساهم ببناء 

الفسيفساء، إّال أّن اسم املتبرّع باملال لم ُيذكر.  
دائرّية،  ميدالية   40 الرئيسّية،  القاعة  في  الفسيفساء  وحتوي 
تتوّسطها أنواع مختلفة من احليوانات منها: احلمار الوحشي، الّنمر، 
الزّرافة، اخلنزير البرّي، الّطاووس، وأنواع مختلفة من الّطيور. كما زُخرفت 
متنوّعة. ونباتات  هندسّية  بأشكال  الفسيفساء  من  األجزاء  بعض 

الكنيسة:  رؤساء  من  بعض  أسماء  كتابات  ثالث  حملت  وقد 
فكانت  اجلانبّية  القاعات  في  أّما  و«هيركولس».  «دميتريوس» 
الزخرفة على الفسيفساء تشمل الرّموز املسيحّية املعروفة، كشارة 

الّصليب، وغيرها.  
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ا تاريخ الكنيسة حتدد للقرن الّسادس والّسابع ميالدّي.  يعود غالًب
ويعتمد حتديد الّتاريخ على عّدة مكتشفات، تشمل أدوات الفّخار 
على  ُبنيت  اّلتي  املتأخرة  الفترات  بقايا  البيزنطّية،  للفترة  املمّيزة 
آثار الكنيسة. كما أّن الزخرفة بأنواع الّطيور املتنوّعة تشير إلى 
تاريخ رسم تلك الزخفرات. فعلى سبيل املثال، الّطيور اّلتي يبرز 
الزّخرفة  من  الّنوع  هذا  الّشكل،  دائرّية  حلقة  خارج  جسمها  نصف 
برز في القرن الّسادس ميالدّي فقط؛ فقبل تلك الفترة كانت ترسم 

األشكال داخل الّدائرة متاًما.
هو  واألهّم  األّول  والقرار  جًدا،  ممّيزة  الكنيسة  أّن  فيه  شّك  ال  مما 
مع  الّتماشي  ولهدف  على اجلمهور.  عرضها  لهدف  عليها  احلفاظ 
مشروع البناء واحلفاظ على الكنيسة، فقد ّمت إقرار تغطية أجزاء من 
الكنيسة لهدف حفظها لألجيال القادمة، بينما سيتّم العمل على 
«استخراج» أرضّية الفسيفساء ليتمّكن اجلمهور من اإلّطالع عليها.

أجرت سلطة اآلثار حفريات إنقاذ واسعة بالقرب من «كريات چات» 
باملنطقة املعّدة لتوسيع بلدة «ألومه» (אלומה)، ّمت خاللها العثور 
على بقايا كنيسة مركزّية يعود تاريخها للفترة البيزنطّية. وهذه 
احلفرّيات األثرّية جتري بتمويل سلطة أراضي إسرائيل، واّلتي تبادر 

إلى مشروع بناء في املوقع.

W Ò¹dŁ_«  UHA²J*«

كشفت احلفريات األثرّية عن بقايا استيطان من الفترة البيزنطّية، 
واّلتي شملت آثار كنيسة كبيرة إلى جانب معمل لصناعة اخلزف، 
األواني  مكتشفات  شملت  وقد  واجلرار.  القوارير  بصناعة  يختّص 
قوارير،  والزّيت،  الّنبيذ  لتخزين  جرار  األطباق،  باملوقع:  اخلزفية 
أسرجة، وغير ذلك.  وتعود أدوات الزّجاج اّلتي ّمت العثور عليها 

للفترة البيزنطّية. 
كما يبدو فإّن الكنيسة كانت جزًءا من استيطان كبير، كان متواجًدا 
في املوقع  خالل الفترة البيزنطّية، واّلذي نشأ بالقرب من الّطريق 
الرئيسّية اّلتي وصلت ما بني عسقالن على الّشاطئ في الغرب وما 
بني القدس وبيت جبارين في الغرب. كما أّن احلفرّيات األثرّية في 
املنطقة الكبيرة كشفت عن عّدة مستوطنات من الفترة ذاتها، إّال 
أّننا لم نعثر في أّي منها على كنيسة. من احملتمل أّن الكنيسة 

في «ألومه» كانت كنيسة مرَكزّية للقرى املجاورة، أيًضا.

WÒOD½eO³�« …d²H�« s� W�OM�

الكنيسة مبنّية على شكل «بازيليكا»، أي أّن مبناها مستطيَل 
الّشكل، تقّسمه صّفان من األعمدة. تزّين أرضّية الكنيسة سّجادة من 
الفسيفساء الرّائع، وخمس كتابات عثر عليها مبواقع مختلفة من 
الكنيسة. طول مبنى الكنيسة نحو 22 مترًا، وعرضها 12 مترًا. 
أمام الكنيسة تواجدت ساحة كبيرة توّسطتها بئر ماء. كما يبدو 
فإن البئر تعود إلى الفترة اململوكّية، أي أّنها ُبنيت في فترة الحقة. 
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V O K(«Ë b O L Ò «  U U —

…ب  Ÿ  ◊  «  ‚     Â       «  Â  ‰  „

©UHOŠØdOÐU³J�«® …œuŽ ‰œUŽ ·dý√ ∫œ«bŽ≈

∫ ÒwI
√

1. جماعة ذات طابع سياسّي دينّي، نشأت في البصرة.
2. إحدى بنات الرّسول، لّقبت بالزّهراء - سبيل.

3. مدينة في شمال فرنسا - من احلروف اإلنچليزّية، يصون 
(مجزومة ومعكوسة).

4. وكالة أنباء فلسطينّية - عهد.
5. مدينة قدمية في خراسان (إيران)- ال باإلنچليزّية.

6. نوتة موسيقّية (معكوسة).
7. ملك بابلي.

8. مواطن من دولة آسيوّية.
9. إبداع - سفينة الصحراء.

10. فرعون مصري - مرض رئوّي.

∫ ÒÍœuLŽ

1. فيلسوف صوفي زاهد - نوتة موسيقّية.
2. مرعوب - من اخلضراوات.

3. طائر ليلّي - واحد باإلنچليزّية.
4. طمأنينة وسلم - وجنة.

5. ضمير منفصل (معكوسة) - من األعيان وأكابر القوم.
6. يجري في العروق - متشابهان.

7. متشابهان - يغلق الباب (معكوسة).

8. منع - يوصل بني نقطتني (معكوسة).
9. من سور القرآن (غير معرّفة) - يلمس.

10. فيلسوف يوناني (متشابهان).

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o ÐU Ò « eG ÒK « q Š
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ف
واماي د

رهـلندا كو
هـحاغ

ي لاو راب
داور ب ل

و

م

ةلا قال يذ

تل

داص شا

ي

صسي بلعث

اف

مر

ين

ا ر

كف ف رج مس

حز

ب
ي

∫d|œUI*«

1 علبة من عجينة البقالوة اجلاهزة.
5 أكواب من احلليب.
1 كوب من الّسميد.

من  كوب   ½ في  املُذاب  الّذرة،  دقيق  من  كبيرة  ملعقة   1
احلليب البارد.

القليل من ماء الزّهر وماء الورد.
½1 كوب من الزّبدة والسمن املُذابة.

القليل من الفستق احللبي املطحون.

∫dOC� Ò
�« WI|d"

الّسميد  إليها  ونضيف  احلليب،  من  أكواب   4½ نسّخن 
ودقيق الّذرة املُذاب في احلليب.

نخلط املزيج من دون توّقف فوق نار متوّسطة إلى أن يصبح كثيًفا.

نضيف ماء الزّهر وماء الورد إلى املزيج، ومن ثّم نسكبه في 
صينّية إلى أن يبرد.

نفتح علبة العجينة اجلاهزة ونغّطيها مبنشفة مطبخ.
أن  على  العجينة  من  ومستطيلة  طويلة  رقاقات  نحّضر 
يكون عرضها نحو 4 إلى 5 سم. ندهن وجه كّل رقاقة مبلعقة 
كبيرة من مزيج الّسميد، ثّم نطوي العجينة للحصول على 

شكل مّثلث.
ندهن قعر الّصينّية بالزّيت، ونرصف فيها املثّلثات، ونَدهنها 

بالزّيت، أيًضا.
ندخل الّصينّية إلى فرن بدرجة حرارة 180 مئوّية، إلى أن 

يصبج وردّي الّلون.
تبرد  أن  بعد  ونقّدمها  الرقاقات،  فوق  الّسكر  قطر  نسكب 

قليالً، وتصبح فاترة.
نزّين الرّقاقات بالفستق احللبي املطحون.
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 åÊu²¹Òe�« rŽ«dÐò ∫W�KÝ  wšËœ ÍR� ∫rÝ—  wÝUÒ³Ž ≠ ÍbH� vM³� ∫nO�Qð 
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∫ÂÒbI¹ å”uKÄ f½UÑœ√ „öOLOÝò

¡U²A�« ÷«d�« s� pKHÞ W¹ULŠ w
 5L¼U�²Ý «cJ¼

 W½u���«  ¨ÂU�e�«   ôUŠ  XOÐ  q�  v�«  …œ—U³�«  ¡U²A�«  ÂU¹«  VK&

 ¡wý  Í√  s�  d¦�«Ë  p�  rN*«  s�  …d²H�«  Ác¼  w
  ÆfHM²�«   UÐuF�Ë

 nK²�� UNOKŽ ÍuDMð w²�« …U½UF*« t³OM&Ë d̈OGB�« qHD�« W¹ULŠ

Æ÷«d�ô«

 ”uKÐ f½U
œ« „öOLOÝ W−²M� ¨ uÐ« w
 WOLKF�« …d¹b*« nO¹Ëœ XO½Ë—

∫¡U²A�« qB
 ‰öš l Ò{d�«Ë ‰UHÞô« W¹UL(  UN�ú� bŽ«u� …bŽ ÂÒbIð

 u¼Ë  ¨…dÞU*«  dOž  ÂU¹ô«  w
  oKD�«  ¡«uN�«  w
  qHD�«  l�  włdš«  •
 dOž  WIKG*«  s�U�ô«  w
  q¹uD�«  ÀuJ*«  ÆbOłË  Ì·U�  qJAÐ  Íbðd¹

Æw×�

 ÂUFD�«   U³łË  s�  W½“«u²�Ë  WŽuM²�   U³łË  pKHÞ  vKŽ  w{dŽ«  •
 f½U
œ«  „öOLOÝ  W³O�dð  ÆqHD�«  Èb�  WŽUM*«  “UNł  ÍuIð  w²�«

 WOLKF�«  ÀU×Ðô«  w
 X²³Ł«  ¨œö³�«  w
 —uD²*«  VOK(« q¹bÐ  ¨”uKÐ

 ∫qCHÐ qHD�« Èb� —uD²�UÐ cšü« WŽUM*« “UNł W¹uIð w
 r¼U�ð UN½«

 Ë 3 UGO�Ë« Ÿu½ s� s¼œ ÷ULŠ«Ë  «bOðuOK�uO½ ¨WOðuOÐËdÐ  U³�d�

 VOK(« q¹bÐ u¼ ”uKÐ f½U
œ« „öOLOÝ Ê« YOŠ ¨©LC≠PUFA® 6
ÆtKŠ«d� q� w
 6Ë 3 UGO�Ë« vKŽ Íu²×¹ Íc�« bOŠu�«

 ‰UHÞô«  d³²F¹  ÆU³¹dIð  22  …—«dŠ  Wł—b�  qHD�«  W
dž  w¾ Ò
œ  •

 …—«dŠ w
 ÷UH�½«  s� Êu½UF¹ b�Ë —U³J�«  s� d¦�«  œd³K�  5ÝU�Š

 s�  ŸÒd�ðË  ·UH'«  v�«  ÍœRð  b�  …bz«e�«  W¾
b²�«  –  wN³²½«  Ær�'«

 bMŽ WzuN²K� …c
UM�« `²
 qCH*« s� «c¼ v�« W
U{« ÆrOŁ«d'« dŁUJð

ÆW
dG�« W¾
bð

 bOF¹  »dA�«  s�  —U¦�ô«  Æw
U�  qJAÐ  ¡U*«  .bIð  vKŽ  w�dŠ«  •
Ær�−K� wŽUM*« œd�« ÍuI¹Ë W½u���«  ôUŠ w
 bIH Ôð w²�« qz«u��«

 wHJ¹ U0 Z{U½ dOž ‰UHÞô« Èb� WŽUM*« “UNł Æv{d*« sŽ «ËbF²Ð« •
Æ÷«d�ô«Ë  UÝËdOHK� ÷dF²�« WNł«u*

 WBB�*«Ë  ”uKÐ  f½U
œ«  „öOLOÝ  s�  WŁö¦�«  qŠ«d*«  Íu²%

 W¹uIð  qł«  s�  W¹—Ëd{   U³�d�  vKŽ   «uMÝ  3  v²Š  …œôË  ‰UOł_

 tÐUA� qJAÐ rOKÝ uLM�Ë —uD²�Ë ¨b�u�« qOł V�×Ð WŽUM*« “UNł

Æl{d¹ qHÞ u/Ë —uD²�

 sJ1  UMÒOŽ vKŽ ‰uB×K�Ë pKHÞ W¹cGð ‰uŠ ‰«RÝ Í√ p¹b� ÊU� «–«

  UOzUBš«  qLA¹Ë  ¨„öOLOÝ  s�  ¢¡«d³)«  r�UÞ¢  e�d�  v�«  tłu²�«

 vKŽ  W�uHD�«Ë  W�u�ô«  W¹UŽ—  e�«d�  s�   U{d2Ë   U¹d¹dÝ  W¹cGð

Æ1800656501 nðU¼

©ÆŸÆŸ®

  UðU³M�«  W�öšË  WOÝUÝ_«   u¹e�«  s�  jOK)«  p�–  d̈DF�«

 W�LKÐ  UM²�U½√  qLJ¹Ë  WO�uBš  UM²�öÞ≈  vKŽ  wHC¹  —̈U¼“_«Ë

 UMł«e�Ë UM²OB�AÐ j³ðd¹ –≈  Ì̈dO³Ž œÒd−� s� d¦�√  t Ò½≈  ÆW¹dDŽ

 UM�  ÂÒbIð  Â—U
 –  dÐuÝ  ÆÁ—UO²š« Èb� W�Uš W¹UMŽ v�≈  ÃU²×¹Ë

ÆVÝUM*« dDF�« —UO²šô `zUBM�« s� WŽuL−�

øwðdAÐ WFO³D� W³ÝUM*« —uDF�« d³²š√ nO�

 vKŽ dDF�« —U³²š« pOKŽ ¨p�c�Ë ÆbK'« WFO³Þ l� qŽUH²¹ dDF�«

 Æ U¹dš_«  ÂU�ł√  vKŽ  t²×z«—  vKŽ  œUL²Žô«  ÊËœ  ¨X½√  pL�ł

 ÍbL²Fð  ôË  tz«dý  q³�  pGÝ—  vKŽ  dDF�«  WÐd−²Ð  p×BM½

 WFO³Þ  …dAÐ  q�Ë  r�ł  qJ�  Ê_  …u³F�«  s�  …dýU³�  t ÒLý  vKŽ

 VÝUM¹ dDF�« ÊU� «–≈Ë ÆdDF�« l� nK²�� qJAÐ qŽUH²ð W�Uš

 ozU�œ  …ÒbŽ  ÍdE²½«  Æp³ÝUMOÝ  t½√  …—ËdC�UÐ  fOK
  ¨p²I¹b�

Æp³ÝUM¹ ÊU� «–≈ Í—ÒdIð Ê√ pMJ1 rŁ ¨oO³D²�« bFÐ t ÒLA�

øWHK²�*« WM��« ‰uBH� ÎUI
Ë VÝUM*« dDF�« —U²š√ nO�

 ¡«d³)« `BM¹ ¡U²A�« …d²
 wH
 d̈š¬ v�≈ qB
 s� dDF�« nK²�¹

V(« bOŽ WOAŽ VÝUM*« dDF�« —UO²šô `zUB½

 Â—U
 dÄuÝ s� W�bI�

 ÆWO�dA�«   «—UN³�«  W×z«dÐ  WłËeL*«  W¾
«b�«  —uDF�«  Â«b�²ÝUÐ

 WOCL(«  …œ—U³�«  —uDF�«  Â«b�²Ý«  q ÒCH¹  ¨nOB�«  qB
  w
Ë

ÆpHO� wAFM²� WHOH)« W¹d¼e�«Ë

øwðdAÐ WFO³Þ V�Š VÝUM*« dDF�« —U²š√ nO�

 …dA³�«  vKŽ  X³¦¹  UL�  dDF�«  UNOKŽ  X³¦¹  ô  W
U'«  …dA³�«

 oO³Dð …œUŽSÐ  W
U'« …dA³�«   U³ŠU� `BM½ ¨p�c�Ë ÆWOM¼b�«

ÆÂuO�« ‰öš  «Òd� …ÒbŽ dDF�«

øW³ÝUM*« V�Š dDF�« —U²š√ nO�Ë

 Æ…œÒb×�  WOŽd
  Î «dÝ√  l³²ð   UI²A�Ë   U½ÒuJ�  sŽ  …—U³Ž  —uDF�«

 v�≈  wN Ò&«  —̈UNM�«   «d²
Ë  qLFK�  ÎU³ÝUM�  Î «dDŽ  s¹b¹dð  XM�  «–≈

 VÝUMðË WOKLŽË WHOHš wN
 ¨ UOCL(« WKzUŽ s� —uDF�« pKð

 ¨Íd¼e�U�ò   UO�dA�«  WKzUF�  WFÐU²�«  —uDF�«  ULMOÐ  ¨X�u�«  «c¼

 ¨ «dN��«Ë  ¡U�*«   U�Ë_  W�¡ö�  d¦�√  wN
  åqÐ«u²�«Ë  w³A)«Ë

 Íd¼e�«  WKzUŽ  s�  WŽÒdH²*«  —uDF�«  U�√  Æ…e Ò�d*«  UN²FO³D�  ÎUI
Ë

 ¨ U³ÝUM*«  nK²�* W³ÝUM� UN½S
 ¨åWN�UH�«Ë p�*«Ë ¨VA)U�ò

ÆUN�ULF²Ý« XO�uð V�Š WHK²�� eO�dð  Uł—bÐ …d Ò
u²�Ë

©ÆŸÆŸ®
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°̀ Ó� ` � ` Ó�

WÒO�UD¹ù« å“b�U½Ëb�U�ò …uN� l�

W�
UM� ÊËbÐ dF�Ð …œu'« WO�UŽ …uN�

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

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

 ?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®

 “b�U½Ëb�U� w
 gFM� ¡U²ý

 b¹b'« UâM*« ÛËdOÝ l�

°gFM*« U−M*« rFDÐ pOA�«Ë Wþu³K� b¹bł »ËdOÝ ‚u�ð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 ÂuO�«   ÊUJ�ùUÐ  ¨qO½U
Ë  u�uý  ¨ uð  ∫WOJOÝöJ�«  »ËdO��«   ULFÞ  w�«  W
U{ùUÐ

  °gFM*«  U−M*«  »ËdOÝ  l�  pOý  ÂuO1d³�«Ë  Íb½U��«  ¨ UF�dH*«  WþuÐ  s�  l²L²�«

 ÊU9UÐË åwÐdO
ò »UF�√      °“b�U½Ëb�U� w
 b¹bł

ÆÊU9UÐË wÐdO
 »UF�« ∫¢qO� wÐU¼¢ œôË√ W³łË q� l� …b¹bł »UF�√ Ÿ“uð “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý

 vKŽ  UŽuL−*« d³�√ s� ÊuJð «cNÐË wÐdO
Ë ÊU9U³� WHK²�� W³F� 19 qLAð »UF�_« WK�KÝ

Æ “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý w
 ‚öÞù«

 ÕUHð  ∫œôË_«   U³łu� b¹bł w×� Z²M� Î «dšR� “b�U½Ëb�U� rŽUD� WJ³ý XŠdÞ ¨W
U{ùUÐ

“u�Ë ÕUHð e¹uJÝË —e'« ‘—UI½ ∫Èdš√ WO×�  U
U{ù rCM¹ Íc�«Ë d̈ ÒAI�

°qO� wÐU¼ œôË_«   U³łË s� «uF²9Ë ÊU9UÐË wÐdO
 »UF�« WK�KÝ Êü« «uFLł«

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

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar ∫WOÐdF�«

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

©ÆŸÆŸ® ÆÆÆb¹bł ÆÆÆ b¹bł ÆÆÆ b¹bł

ø«u²FLÝ UJ¹dO�√ åêOÐ UâO�ò sŽ

 ¨r�UF�« w
 d³�_« å“b�U½Ëb�U� dÇ—uáL¼ò

°œö³�« w
 jI
 t½Ëb&

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

Â«dž 275 Ê“uÐ U−O� dł—u³L¼ nOCðË

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

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

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

 °œö³�« w
 jI
 d
u²�Ë

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

 ¨Â«dž 275 Ê“uÐ ÎUC¹« Êü«Ë Â«dž 180Ë  Â«dž 90 ¨ Â«dž 225 ∫Ê«“Ë√ WFÐ—UÐ

 ¨w�UO�  üžUJOý  ¨„—u¹uO½  ¨”U�Jð  ∫—UO²šö�  WHK²��  WLFÞ√  X�ÐË

Æ”U−O
 ”ôË Í«ËœËdÐ

©ÆŸÆŸ®

jI
 Ÿu³Ý√ …b* Orange w
  PłUH*« WKLŠ

ÎjI
 qJOý 69 s� Î¡«b²Ð« W¹dNý  ôUBð« Â“—
  

  UłUO²Š«  VÝUMð   ôUBðô«  Â“—Ë   U�bš  ‰öš  s�   PłUH*«  s�  b¹bF�«  Orange  ÕdDð  UNðœUF�

  UŁœU×�  sLC²ð   unlimitedW�uEM0   ôUBð«  W�“dÐ  …eO2   öLŠ  oKDð  dNA�«  «c¼Ë  ¨szUÐe�«

 ÆjI
 qJOý 69 s� Î «¡«b²Ð« ¨b¹b% ÊËbÐ qzUÝ—Ë

 qLFð YOŠ ¨œö³�« w
 WK�UJ²*«  ôUBðô«  U�bš .bIð ‰U−� w
 …bz«d�« W�dA�« Orange d³²FðË

 r�UŽ  w
   «—uD²�«Ë   «b−²�*«  W³�«u�Ë  ‚u��«   U³KD²*  WÐU−²Ýô«  vKŽ  dL²��  qJAÐË  W�dA�«

 ÆszUÐe�«  UłUO²Š« WO³K²� p�–Ë UOłu�uMJ²�«Ë  ôUBðô«

 v�≈ W
U{ùUÐ œö³�« w
 …dA²M*« lO³�« W�b)« e�«d� ‰öš s� szUÐeK�  U�b)« .bIð …dz«œ —u×L²ðË

 W
U� WO³K²� V¹dI�«Ë w�Ozd�« Ê«uMF�« ÊuJ²� WOÐdF�«  «bK³�« qš«œ …œułu*« !«—Ë« w�u�� e�«d�

 ‰u�u�«  5JKN²�*« vKŽ qN�²� ¨ ôUBð« Â“—Ë …—uD²� WOłu�uMJð  U�b�Ð l²L²�«Ë  UłUO²Šô«

Ær�UMJÝ ÊUJ* W³¹dI�« ◊UIM�« v�≈

 ¨ U�b)« ÀbŠ√ vKŽ ‰uB(« s� sJL²²� rJðbKÐ w
 !«—Ë« ‚u�� e�d� »d�√ v�≈ tłu²�« rJ½UJ�SÐ

 …eNł√Ë  ©XKÐU²�«®  WOŠuK�«  …eNł_«  s�  …dO³�  WŽuL−�  vKŽ   öL(«  œbłQÐ  ŸU²L²Ýô«  w�U²�UÐË

  ÆÊuHð—UL��«

 WGK�UÐ wLÝd�« Orange l�u� d³Ž Ë√ rJðbKÐ w
 lOÐË W�bš WDI½ »d�« «Ë—Ë“  U�uKF*« s� b¹eLK�

HYPERLINK ¢http∫ØØorangeÆcoÆilØar¢ ‹t ¢flblank¢ orangeÆcoÆilØar   ∫WOÐdF�«

 W¦�U¦�«   u½U(« Ác¼ ÊuJ²ÝË ¨V¹dI�«  —«–¬  dNý w
 Uð¬   U¹d� w
 UNÐ«uÐ«  œö³�«  w
 UOJ¹«  `²²Hð

 qš«œ  u½U(« lIð ¨Uð¬  U¹d� w
 Uð¬ ‚d²H� …«–U×0 Í—U−²�« lL−*« w
 W�UI*«Ë œö³�« w
 UOJ¹ô

 wÐËbM� nzUþË ‰UGýù q�UŽ 300  w�«uŠ WJ³A�«  b ÒMł b�Ë ÆlÐd� d²� n�«  24  t²ŠU�� vM³�

ÆWO²�OłuK�«  U�b)«Ë rFD*« w
 ‰ULŽ ¨  UFO³� ¨W�bš

 jÝu�« s� r¼bOM& - s¹c�« ‰ULF�«  «dAŽ 5Ð s� bŠ«Ë u¼ UHOŠ WM¹b� s� ¨U�UŽ 33 WFLł p�U�

 Ò-Ë dNý« 8 w�«uŠ q³� UOJ¹« w
 tKLŽ p�U� √bÐ b�Ë ¨Uð¬  U¹d� w
 UOJ¹«  u½UŠ w
 qLFK� wÐdF�«

 …—«œ«Ë  WŽUM�  WÝbM¼  Ÿu{u�  ”—œ  t½«  d�c½Ë  ¨ UFO³*«  ‰U−�  w
  r��  d¹b�  WHOþu�  ÁbOM&

 ¢rOýË—œ¢  l�u�  w
  UOJ¹«  w
  nzUþu�«  sŽ  p�U�  lLÝ  Æ UBB�²�«  œbF²*«  ‰Ëô«  VIK�«  qL×¹Ë

 W�dý w
 VBM� Ê« U0 Uð¬  U¹d�  u½UŠ v�« ÂULC½ô« b¹d¹ t½« W¹«b³�« cM�Ë t� `{«u�« s� ÊU�Ë

 ÆWOMN*« tðdOÝ d¹uDð w
 «dO¦� r¼U�OÝ UOJ¹« q¦�

 s2  ¨q�UŽ  1200  w�«uŠ  Uð¬   U¹d�  w
   u½U(«  ÕU²²
«  bFÐ  œö³�«  w
  UOJ¹«  WJ³ý  q ÒGA²Ý

 ÆrŽUD�Ë rOLBð ¨WO²�Ołu�  U�bš ¨ UFO³� ∫ ôU−*« s� b¹bF�« w
Ë ÂU��ô« v²ý w
 ÊuKLFOÝ

 Æ UFO³*« ‰U−� w
 Z�bM¹ Ê« wFO³D�« sL
 ¨ UFO³*« ‰U−� w
  «uMÝ 10 …d³š t¹b� p�U� Ê« U0

 bO�& s� wMMJ1 Íc�«  d�ô« «bł dO¦� r�I�«  ¨ UFO³*«  ‰U−� r�� ÂuO�«  d¹œ«  U½«  ¢∫p�U� ·U{«

  u½U(«  w
  Í—U−²�«  ◊UAM�«  jOD�ð  ¨‰Ëô«  ∫s¹bOFBÐ  vMF Ô¹  r�I�«  Æl�«u�«  ÷—«  vKŽ  wð«—b�

 s� qBð w²�« WKOJA²�«  UOKC
«Ë W¹—U−²�« —u�ô« vKŽ b¹bA²�« ¨WO−Oð«d²Ýô« X¹Ëcð WDÝ«uÐ

 WDÝ«uÐ  ¨s¹dz«e�«  —uNL'  dL²��  b¹b&  oKš  qł«  s�  «c¼  q�Ë   UFO³*«  ÷—«  v�«  W�dA�«  dI�

  U−²M�  ¨w½U¦�«  ÆrNKł«  s�  `Ðd*«Ë  q�UJ�«  ÷dF�«  ¡UMÐË  …b¹bł   U−²M�  ¨÷—UFLK�  ¡U×¹«  `M�

 Z²M*« s� √e−²¹ ô ¡eł q ÒJAðË  u½U(« w
  UFO³*« ÂU��« w
 ÂUŽ qJAÐ bł«u²ð  U−²M� ¨WKLJ�

 WODž« ¨W³ÝUM*« W³KF�« t� rzö½ Ê« W³ÝUM� W³²J� ÊuÐ“ Íd²A¹ U�bMŽ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨w�Ozd�«

ÆÆÆÆU¼dOžË ¨sz«e)«Ë aÐUDLK� …¡U{«  U−²M� ¨sz«e�K� s¹e�ð ‰uKŠ ¨…ÒdÝú�

 l²L²�«  ÊUJ�ùUÐ  Ê«  WIOIŠ  u¼  UOJ¹«  eO1  U�¢∫UOJ¹«  w
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