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*åUHO�ò q�«d ≠ أّكدت مؤّسسة «األقصى للوقف 

والّتراث» في بيان لها، صدر يوم الّثالثاء  من هذا 
األسبوع، وصلت نسخة منه صحيفة «حيفا»، وقفّية 

وإسالمّية وقدسّية كامل ِمساحة مقبرة القّسام في 
بلد الّشيخ على مقربة من مدينة حيفا؛ فيما حّذرت 
منها  جزء  وبيع  مبصادرة  الستهدافها  مخّططات  من 
مراكز  إلقامة  ومخّطط  إسرائيلّية  أطراف  قبل  من 

جتارّية على أجزاء منها.
أنباء  على  بناء  املؤّسسة  وحتذير  بيان  وجاء  هذا 
وصلت إليها من قبل مسؤول احلركة اإلسالمّية في 
حيفا، الّشيخ فؤاد أبو قمير، تفيد بأّن هناك جهات 
ومستثمرين إسرائيلّيني ينوون شراء جزء من املقبرة، 
من أطراف إسرائيلّية تزعم أّنها صاحبة األرض، بناًء 
«دائرة  قبل  من  سنني،  منذ  مصادرتها  اّدعاء  على 

أراضي إسرائيل» وأطراف أخرى.
األقصى»  «مؤّسسة  من  وفد  حضر  عجل  وعلى 
رزق  سامي  احلاج  فيه  شارك  القّسام،  مقبرة  إلى 
املجيد  وعبد  املؤّسسة)،  رئيس  (نائب  مخ  أبو  الّله 
درويش  وسمير  املقّدسات)،  قسم  (مسؤول  اغبارّية 
فؤاد  الّشيخ  مع  واجتمع  املؤسسة)،  إدارة  (عضو 
املبادر/املستثمر  مع  تواصل  خالل  ومن  قمير؛  أبو 
ينوي  إّنه  وقال  املوقع،  إلى  حضر  اّلذي  اإلسرائيلّي 
له  املؤّسسة  وبّينت  األرض،  قطعة  بشراء  ويفّكر 
بشكل قاطع وقفّية وإسالمّية وقدسّية كامل مساحة 
مقبرة القّسام، وأّن اجلزء الذي يتحّدث عنه هو جزء 
بشكل  ترفض  وإّنها  القّسام،  مقبرة  من  يتجزأ  ال 
كامل وقاطع املساس باملقبرة، مشيرًة إلى أّنه ومنذ 
عام 1991 هناك استمرار حملاوالت الّسيطرة على 
أّن  علًما  إسرائيلّية،  أطراف  قبل  من  واسعة  أجزاء 
محاوالت استهداف املقبرة بدأت عام 1948م.، لكن 
ضمنها  ومن  الداخل،  في  الِفَلسطينّية  اجلماهير 
املؤّسسة، قامت بنشاطات جماهيرّية واسعة أحبطت 

إلى  املبادرة  أو  اليد  ووضع  املصادرة  محاوالت  كّل 
منها،  جزء  أو  املقبرة  أرض  على  مشروع  أي  تنفيذ 
كما - ومنذ ذلك احلني - حتاول املؤّسسة بناء جدار 
ما  لكن  الكاملة،  املقبرة  حدود  ويحّدد  يحمي  واٍق 

ـ«دائرة أراضي إسرائيل» متنع ذلك . يسّمى ب

…dOš_«  «—ÒuD²�«

وتأكيًدا على موقف «مؤّسسة األقصى» بخصوص 
آخر التطوّرات، فقد أرسلت رسالة – من قبل محامي 
العنوان  إلى   - اغبارّية  سليمان  محّمد  املؤّسسة، 
شراء  ّيته  ن عن  أعرب  اّلذي  اإلسرائيلّي  والّشخص 
قطعة من أرض املقبرة، جاء فيها بأّن القطعة التي 
يتّم احلديث عنها هي جزء ال يتجزأ من مقبرة القّسام، 
وقد دفن فيها العديد من املسلمني، وبقي فيها من 
الّشواهد التي تشير إلى ذلك. وأضافت: «كّل نشاط 
جزء  على  تنفيذه  إلى  يخّطط  أو  ينفذ  مشروع  أو 

من املقبرة يشكل انتهاًكا صارًخا للمقبرة ومشاعر 
بل  العالم،  كّل  وفي  البالد  في  املسلمني  جميع 
ويشكل انتهاًكا حلرمة هذا املكان املقّدس للمسلمني.

وتابعت الرّسالة، أّنه وبحسب فتوى شرعّية صادرة 
عن علماء ومفتني مسلمني كبار في البالد والعالم، 
وبحسب فتوى شرعّية صادرة عن محكمة االستئناف 
الّشرعّية غربي القدس، مينع ويُحرّم بيع مقبرة إسالمّية، 
أو إخراج عظام من القبر أو نقل القبر أو العظام أو 
الرفات من القبر إلى مكان آخر، وكذلك حترمي تنفيذ 
إسالمّية. مقبرة  حدود  في  مشروع  أو  أعمال  أي 

ـ«دائرة أراضي إسرائيل» قامت  ُيذكر أّن ما يسمى ب
بوضع اليد ومصادرة مئات املقابر اإلسالمّية واألوقاف 
ما  غطاء  حتت  1948م،  عام  نكبة  بعد  اإلسالمّية 

ـ«قانون أمالك الغائبني». يسمى ب
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il

å—U *«ò W Ý—b  v K Ž d U Ý ÒÍd B M Ž ¡«b ² Ž«
UHOŠ åg¹UFÒ²�«ò WM¹b� w� å»dFK�  u*«ò

اليهودّي): « إّن احلديث يدور عن مدرسة للّتعليم 
اخلاص. لواء حيفا في وزارة الّتعليم، وبلدّية حيفا، 
يقومان مبعاجلة املوضوع، فاملوضوع قيد الّتحقيق».

 WÝ—b� vKŽ ¡«b²Žô« ∫bFÝ√ Æœ

 W Ò¹dBMŽ W1dł å—U�*«ò

استنكر رئيس كتلة «اجلبهة» ونائب رئيس بلدّية 
حيفا، د. سهيل أسعد، بشّدة االعتداء العنصرّي 

على مدرسة «املسار».
عنصرّية  جرمية  هو  االعتداء  إّن  أسعد:  د.  وقال 
خطيرة بحّق اجلمهور العربّي، وبحق جهاز الّتربية 
في  املشترك  العيش  وبحّق  حيفا،  في  والّتعليم 

املدينة.
على  القبض  إلقاء  الّشرطة  من  املطلوب  وأضاف: 
اجلناة ومحاكمتهم على جرميتهم العنصرّية الّنكراء.

‰ÒË_« ¡«b²Žô« fO� ∫fOLš

وقد عّقب رئيس كتلة «التجّمع» في بلدّية حيفا، 
االعتداء  عن  «حيفا»  لصحيفة  خميس،  جمال 
بالقول: إّن مدرسة «املسار» تتواجد في حّي يهودّي 
األخيرة  الّسنوات  وفي  سنوات،   9 من  أزيد  منذ 
تتعرّض املدرسة وطاقهما إلى عدد من االعتداءات؛ 
ساعات  في  جرى  اّلذي  األخير  االعتداء  هذا  وفي 
على  مطاطّية  إطارات  حرق  ّمت  املتأّخرة،  الليل 
مدخل من املدرسة، وكان من املمكن أيًضا أن يتّم 
ذلك في ساعات الدوام الدراسّي ما كان سيعرّض 

حياة الّطّالب إلى خطر!
اّلتي  األولى  املرة  ليست  هذه  خميس:  وأضاف 
قبل  من  وملضايقات  لالعتداء  املدرسة  تتعرّض 
فأّين  بعينها،  العنصرّية  هي  وهذه  الّسكان، 

الّنسيج املجتمعّي وعن أّي تعايش يتكلمون؟!
على  القبض  برقاء  الشرّطة  أطالب  قائًال:  واختتم 
اجلناة بأسرع وقت، إذ من الّسهل الّتعرف عليهم 

كما  املبنى.  في  تصوير  كاميرات  وجود  لسبب 
أطالب البلدّية بترميم األضرار اّلتي حلقت باملدرسة 

بأسرع وقت ممكن.

 W ÒOC¹d% W�ËU×� W Ò¹√ ÒÊ≈ ∫í¼U¹

qAH�« U¼dOB�

وأعرب رئيس بلدّية حيفا يونا ياهڤ، عن إدانته 
واالعتداء  القبيح  الّسلوك  من  وامتعاضه  الّشديدة 
اّلذي تعرّضت له مدرسة «املسار» للتعليم اخلاص.

اخلطيرة  املتطرّفة  العناصر  بعض  «هنالك  وقال: 
اّلي  واملتوّترة  الّصعبة  األحداث  تستغّل  اّلتي 
تسيطر على البالد للهيمنة على اخلطاب العام. 
حلسن احلظ، جنحت حيفا خالل أكثر من مائة عام 
والّتسامح.  والّتعايش  الّتعاون  على  احلفاظ  في 
أّية  إّن   - قاطع  بشكل   - لكم  أقول  أنا  لذلك، 
وعنيفني،  متطرّفني  قبل  من  حتريضّية،  محاولة 
وحتريض  استفزاز  لهدف  املدينة  خارج  من  يأتون 
إّن  الذريع.  الفشل  مصيرها  املدينة،  في  اجلمهور 
واملسيحّيني  اليهود  من  جميًعا،  حيفا  سّكان 
واملسلمني والدروز والبهائّيني، سيستمرون بشجب 

هذه األعمال».
هذه  سكان  أحد  ألّني  فخور  ياهڤ: «أنا  وأضاف 
املدينة، وليس لدّي أدنى شك بأن جميع السكان 
يعّبرون عن احلزن الكبير إزاء هذا العمل القبيح، 
ذوي  ألطفال  خاّصة  تعليمّية  مؤّسسة  في  خاّصًة 

حاجات خاّصة».
وجاءنا من البلدّية، أّنه جدير بالّذكر إلى أّن املوضوع 
وُّثق وعولج ومت إصالح األضرار في غضون ساعة. 
املسألة قيد الّتحقيق في الّشرطة. ووفًقا لسلطات 
األمن فإن هذا االعتداء ّمت من قبل عناصر متطرّفة، 
جاءت من خارج املدينة وسيتم القبض على اجلناة.

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

عنصرّيون  مجهولون  قام   ≠  åUHO�ò  q�«d*

مبنى  باقتحام  اخلميس،  أمس  فجر  متطرّفون، 
مدرسة «املسار» وبكتابة عبارات عنصرّية بالّلغة 
الّثمن»  و«تدفيع  للعرب»  «املوت  مثل:  العبرّية؛ 
قاموا  كما  زعبي،  حنني  للنائبة  مسيئة  وعبارات 
بحرق بعض املزروعات داخل املبنى وبحرق إطارات 

مّطاطّية  على مقربة من املدرسة أيًضا.
هذا وقد هرع إلى املدرسة في ساعات الفجر طاقم 
من  قوات  وصلت  كما  املدرسة،  ومديرة  املعّلمني 
ّية.  الّشرطة إلى املكان وباشرت بالتحقيقات األول
ومن الواضح أّن جرمية االعتداء تنّم عن دوافع قومّية 

عنصرّية.
يذكر أّن هذا ليس االعتداء األّول اّلذي تتعرّض له 
مدرسة «املسار»، حيث ّمت بداية الّشهر اجلاري رشق 

إحدى املعّلمات بالبيض خالل تواجدها في املدرسة 
املدرسة  وتتعرّض  هذا  يهود.  مجهولني  قبل  من 
منذ فترة زمنّية ما إلى اعتداءات من قبل بعض 
لم  الّسطور  هذه  كتابة  وحّتى  املتطرّفني.  اليهود 

تتمّكن الّشرطة من إلقاء القبض على اجلناة!
إّن االعتداء العنصري والفاشّي على العرب في البالد 
آخذ في الّتفاقم والّتفشي، دون وازع أو رادع، وها هو 
يصل اليوم إلى مدينة حيفا («مدينة الّتعايش»)، 
حيفا. في  العربّي  اجلمهور  بحّق  جرمية  هي  وهذه 

ÃöF�«Ë oOI×Ò²�« bO� Ÿu{u*« ∫WKODŽ

وفي تعقيب لصحيفة «حيفا» حول حادث االعتداء 
على مدرسة «املسار»، قال كمال عطيلة (الّناطق 
غير  للمجتمع  والتعليم  الّتربية  وزارة  باسم 
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åUHO�ò q�«d*

حيفا  وفي  عموًما،  األهلّية  املدارس  إنقاذ  «إّن 
ونَفًسا  متينة  صّف  وَحدة  يتطّلب  خصوًصا، 
ليست  احلكومة  أمام  فاملعركة  طويالً،  ا  ـً كفاحّي
سهلة، ويجب أّال نسمح لها بتفريقنا وجرّنا على 

صراعات ثانوّية».
هذا ما قاله رئيس كتلة «اجلبهة» ونائب رئيس 
بلدّية حيفا، د. سهيل أسعد، خالل مشاركته في 
اجلُمعة  يوم  الياس»،  «مار  مدرسة  تخريج  حفل 
املاضي، متطرًّقا إلى خطر انهيار املدارس األهلّية 
القاضية  والّتعليم  الّتربية  وزارة  سياسة  لسبب 
بعدم متويلها بشكل كامل، من جهة، ومنع جباية 

ّية، من جهة ثانية. اشتراكات مال

كمدارس  جميًعا،  معركتنا  هذه  أسعد:  د.  وقال 
وأهاٍل وطّالب ومجتمع، ضّد اإلجحاف احلكومّي. 
فاحلكومة ال توّفر احتياجات الّطّالب العرب في 

حيفا، وال متّول هذه املدارس.
جلسات  عّدة  إلى  بادر  قد  أسعد  د.  أّن  يذكر 
ومع  حيفا،  في  املدارس  إدارات  مع  ولقاءات 
ضمان  أجل  من  الكاثوليكّية،  املدارس  مكتب 
واحليلولة  بانتظام،  القادم  الدراسّي  العاّم  افتتاح 
حوالي  يتعّلم  حيث  اضطرابات،  أّي  دون 
وحوالي  حيفا،  في  الّطّالب  مجمل  من   50%

أهلّية. مدارس  في  العرب،  الّطّالب  من   70%
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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الّتطوير  جمعّية  في  واملرافعة  احلقوق  دائرة  أفلحت 
الّتشغيل  مكتب  إلزام  في  مؤّخرًا،  االجتماعّي، 
ضمان  مخّصصات  دفع  بحرمان  قراره  عن  العدول 
ّية حيفاوّية تبلغ من العمر الواحدة  الّدخل لسّيدة عرب
والّستني حاول املكتب أن يفرض عليها قبول عمل ال 

يناسب صّحتها وال جيلها!
الّتشغيل  مكتب  تراجع  واّلتي  نور،  سلوى  وكانت 
كعادتها منذ 25 سنة، قد فوجئت قبل خمسة أشهر 
أّنه ّمت إرسالها، وألّول مرّة، لعمل تنظيف وإعانة المرأة 
مّسنة، هذا مع العلم أّن نور تعاني مشاكل صحّية 
لرفض  اضطرّها  ّمما  العمل  على  قدرتها  من  حتّدد 
عرضهم لسبب أوضاعها الّصحّية. وعلى ضوء ما 
ذكر قامت موّظفة مكتب الّتشغيل باستصدار قرار 
إليقاف مخّصصات الّدخل لعدم جتاوبها مع عرضهم 
وبالّتالي ُحرمت على مدار 4 أشهر من مخّصصات 
الّتأمني. وكانت نور قد توّجهت إلى الّدائرة احلقوقّية 
للمساندة  بطلب  االجتماعّي  الّتطوير  جمعّية  في 
جمانة  احملامية  قامت  وقد  القانونّية،  واملرافعة 

اغبارّية - هّمام (مرّكزة الدائرة احلقوقّية)، بالتدّخل 
دعوى  الئحة  تقدمي  إلى  وصوًال  به،  املعمول  وفق 
انعقاد جلسة احملكمة  إلى محكمة العمل. وقبل 
بعدة أيام تراجع مكتب الّتشغيل عن قراره املذكور 
وطلب  الدخل  ضمان  مخّصصات  من  نور  بحرمان 
بأثر  املخّصصات  دفع  خالل  من  القضّية  تسوية 

رجعي للسّيدة. 
هّمام   - اغبارّية  ُجمانة  احملامية  مع  حديث  وفي 
(مرّكزة دائرة احلقوق واملرافعة في اجلمعّية)، قالت: 
الّتشغيل  مكتب  قرار  شرعّية  عدم  واضًحا  «كان 
لكّنني استغربت من هذه املهزلة بحّق امرأة مريضة 
مع  ومكاتباتي  مكاملاتي  أّن  مبا  بالعمر.  ومتقّدمة 

املكتب لم جتِد نفًعا، بالّتالي  توّجهنا إلى احملكمة 
إللزامهم تصحيح الغنب بحّق نور». 

وأضافت جمانة أّنها تدرس احلاالت اّلتي تصلها من 
مواطنني يعانون سوَء تعامل مكتب الّتشغيل ومن 
قراراته املُجحفة، كما أشارت إلى تزايد احلاالت اّلتي 

تصلها في هذا املوضوع.  
رضاها  عن  عّبرت  نور  سلوى  مع  حديث  وفي 
للمجهود  تقديرها  مدى  وعن  حقوقها  باسترجاع 
والعمل اّلذي قامت به الّدائرة احلقوقّية في اجلمعّية.
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*åUHO�ò q�«d ≠ استنكرت «اجلبهة» في حيفا الّتضييقات التي حتاول شرطة 

حيفا فرضها على الّنشاط الّسياسّي املشروع في املدينة مؤّخرًا.
وأداره  افتتحه  األخير،  الّثالثاء  يوم  اجتماًعا،  عقدت  قد  «اجلبهة»  إدارة  وكانت 
حافّي رجا زعاترة، اّلذي تطرّق  سكرتير احلزب الّشيوعّي و«اجلبهة» في حيفا، الصِّ
شرطة  به  وتقوم  قامت  التي  والّتضييقات  اإلجراءات  من  سلسلة  إلى  بيانه  في 
حيفا في اآلونة األخيرة على الّنشاط  الّسياسي املشروع في املدينة، كمحاولة 
قمع إحياء ذكرى الّنكبة في جامعة حيفا، والّتضييق على عرض «تساهل ما 
ِبستاهل» ضّد اخلدمة العسكرّية والفتنة الّطائفّية، وتوقيف واعتقال متظاهرين 
سلميني، وإصدار أوامر ملنع نشطاء سياسيني من دخول احلّي األملاني، والّتحقيقات 
الّترهيبّية على أيدي جهاز األمن العام («شاباك»)، وغيرها من الّتقييدات ومن 

الّتهديدات املباشرة.
والفاشّية  العنصرّية  األجواء  ضمن  تندرج  الّتضييقات  هذه  أّن  من  زعاترة  وحّذر 
املنتشرة في البالد، واّلتي تغّذيها حكومة اليمني مبمارساتها وبتشريعاتها. كما 
استهجن موقف رئيس البلدّية، يونا ياهڤ، اّلذي حاول الّضغط على أصحاب 

املصالح الّتجارّية لهدف منع الّنشاطات الّسياسّية في احلّي األملاني.
استعرضت  حيث  حيفا،  ملدينة  املقترحة  الهيكلّية  اخلارطة  االجتماع  وناقش 
مخّططة املدن سعاد نصر - مّخول اخلارطة املقترحة ومثالبها. وستقّدم «اجلبهة» 
ّية ومكانتها،  األسبوع املقبل وثيقة اعتراضات على اخلارطة، تتعّلق باألحياء العرب

وبقضايا اإلسكان واملواصالت وجودة البيئة.
ا حول املوضوع في نادي  ـً هذا، وستعقد «اجلبهة»، مساء اليوم اجلُمعة، لقاًء خاّص
ول وطاقم العمل  «مؤمتر العّمال العرب» في وادي الّنسناس، مبشاركة نصر - مّخّ

البلدّي، لهدف إشراك اجلمهور واّطالع اجلمهور على االعتراضات.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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انتزع الرافضان عروة غالب سيف (يانوح) وعمر زهر الدين سعد 
(املغار)، هذا األسبوع، حرّيتهما من سلطات اجليش اإلسرائيلّي، 
وحصال على إعفاء من اخلدمة اإلجبارّية املفروضة على الّشباب 

العرب الدروز.
كفاحّية  «زّفة»  الفائت،  األحد  يوم  شهدت،  قد  حيفا  وكانت 
مكتب  إلى  الّنسناس  وادي  في  توما  إميل  شارع  من  لعروة، 
الوطنّية،  األهازيج  تخّللتها  اخلّيام،  عمر  شارع  في  الّتجنيد 
ومنها: «يا ظريف الّطول وقف تقلك/رايح على اجليش، الّسجن 
وغيرها  بهّمه»،  ما  الرّافض  سّجان،  يا  و«إسجن  أحسنلك»، 
من  عروة  ورفاق  رفيقات  من  املئات  ردّدها  اّلتي  الهتافات  من 
ّية الدرزّية ومن القوى  الّشبيبة الّشيوعية ومن جلنة املبادرة العرب

الدميقراطّية اليهودّية.
wÐuÞ bzUIK� W ÒO%

ومرّت املسيرة من أمام منزل القائد الّشيوعي توفيق طوبي في 
شارعه (قيسارية سابًقا)، حيث أطلت زوجته أولچا (أم الياس) 
رغم وهن صّحتها لتحية املتظاهرين، فتوّقفت املسيرة وحتدث 
حافّي رجا زعاترة، سكرتير ِمنطقة حيفا للحزب الشيوعي،  الصِّ
رًا بالّدور الّنضالي الّتاريخّي املشهود لطوبي، الذي كان في  مذّك
العام 1956 أّول من صدح صوته من على منبر الكنيست ضّد 
فرض الّتجنيد اإلجبارّي على الشباب الدروز، وفي العام 1982 

قّدم أّول اقتراح قانون إلسقاط هذا القانون اجلائر.
واختتمت املسيرة في شارع حسن شكري، حيث حتّدث األمني 
منر  منر  والّشيخ  نّفاع،  محّمد  الكاتب  الّشيوعّي  للحزب  العاّم 
من حرفيش، والرّافض عروة ووالده غالب سيف، والّناشط أوري 
على  بركة  محّمد  والّنائب  ووالده  عروة  دخل  وبعدها  فلطمان. 
مكتب الّتجنيد. وحاول الّضباط إقناعه في بداية األمر باحلصول 
على إعفاء حتت بند «پروفيل 21» (أي عدم صالحّية نفسّية)، 
فرفض عروة، وبعد نحو ساعة ّمت إخالء سبيله واستدعاؤه لليوم 
مجّدًدا  الّتجنيد  مكتب  إلى  وصل  الّتالي  اليوم  وفي  الّتالي. 
يتّم  لم  بأّنه  علًما  طبّية»،  جاهزًا «ألسباب  اإلعفاء  أمر  فوجد 

عرضه على أّي جلنة طبّية!
gO'« oK�

«سلطات  أّن  لها  بيان  في  الّشيوعّية  الّشبيبة  واعتبرت 
االحتالل باتت تدرك بأّن كّل رافض في الّسجن هو بطل بعيون 

أبناء شعبه ال سّيما الّشباب، كما أّنه مصدر ضغط محلّي بل 
البطل  الرّفيق  حالة  أثبتت  كما  اجليش،  سلطات  على  ودولّي 
عمر زهر الدين سعد وباقي الرافضني، كما أن أكثر ما يقّض 
هو  املتطوّعني»  «جتنيد  إلى  تسعى  اّلتي  الّسلطة  مضاجع 
رفض أولئك الّشبان ممن يتجندون وفق قانون الّتجنيد اإلجبارّي 

ّية الدرزّية.» املفروض قسرًا على أهلنا من أبناء الّطائفة العرب
الّثالثاء،  يوم  سعد،  عمر  الّشاب  حصل  مّتصل،  سياق  وفي 
على اإلعفاء الّنهائي من اخلدمة العسكرّية، بعد أن قضى أكثر 
من ستة شهور في الّسجون العسكرّية لفترات راوحت من 20 
متمّيز  موسيقّي  وهو  سعد،  قضّية  أّن  ويذكر  يوًما.   40 إلى 
يعزف على آلة «الڤيوال»، قد أثارت أصداًء واسعة في البالد 
والعالم. وكان عمر قد نقل مطلع شهر أيار الفائت من «سجن 
تسيون»  «بني  مستشفى  على  الصيت  سيء  الّسّكري   «4
(روتشيلد) في حيفا في حالة صحّية حرجة عقب التهاب حاد 

في الكبد كاد يودي بحياته.
ÈdÝú� W Ò¹d(«

سجنت،  «قد  فيه:  جاء  مطوًّال  بياًنا  سعد  أصدر  حترّره  وفور 
واليوم أعرف ما معنى أن َتسجن إنساًنا بدون أّي وجه حق، ألّنه 
يؤمن بقضية عادلة. اليوم بّت اعرف ما معنى االعتقال اإلدارّي. 
وإال  والعدل،  الدميقراطّية  أسس  كّل  يعّطل  اّلذي  االعتقال  هذا 
فليخبرني أي دميقراطّي ورجل قانون: ما معنى أن تعتقل أي 
إنسان وألّية مّدة قابلة للّتجديد بدون أن تبّني أسباب االعتقال، 
وبدون أن توّجه له أي تهمة، وبدون أن يكون له احلّق باحملاكمة 
األنظمة  عمل  هو  بالّضبط  هذا  أليس  نفسه؟  عن  الدفاع  أو 

الّظالمّية؟ أليس هذا هو نهج األنظمة الّدكتاتورّية؟
والدميقراطّية  الّشريفة  القوى  جميع  إلى  صوتي  أضّم  «اليوم 
املضربني  اإلدارّيني  املعتقلني  األسرى  سراح  أطلقوا  العالم:  في 
ال  الذّل.  على  املوت  مفّضلني  أسطورّي  بشكل  الّطعام  عن 
كان  سالم  ألّي  ميكن  ال  وأضيف،  بل  شهداء.  استقبالهم  نريد 
أن يتحقق وهناك أسير أمني واحد في الّسجون، كما ال ميكن 
حتقيق الّسالم وآلة القتل مستمرة في حصد الّشباب. ال ميكن 
اّلذي  كسرطان  وَتْنتشر  ُتبنى  واملستوطنات  الّسالم  حتقيق 

سيقضي على أّي احتمال بالعيش». 
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
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البطريرك  الرّاعي  بطرس  بشارة  مار  البطريرك  أنعم 
املاروني ألنطاكية وسائر املشرق ببركة راعوّية خاصة 
على كايد عّبود من حيفا. وجاء ذلك تكرًميا لعّبود 
منصب  توليه  أثناء  قّدمها  اّلتي  خدماته  لقاء 
كنيسة  ربط  من  متّكن  وقد  الّطاقة،  لوزير  املستشار 

كفر برعم بشبكة الكهرباء.
في  املوارنة  مطران  احلاج،  موسى  املطران  سّلم  وقد 
حيفا واألراضي املقّدسة)، والّنائب البطريركي املارونّي 
املقّدسة»  الوردّية  «الّسبحة  املقدسة،  األراضي  في 

لعّبود كبركة من البطريرك الرّاعي. 
ومن املّتبع في الكنيسة منح هذه الّسبحة املقّدسة، 
البابا  قداسة  أو  البطريرك  قبل  من  تكريسها  بعد 
ا. ويتّم تسليمها للمنَعم عليه، فيحتفظ  ـً شخصّي
من  العائلة  أبناء  يتناقلها  العائلة  في  كذخيرة  بها 

جيل إلى جيل.
وكان املطران احلاج قد نوّه إلى خدمات عّبود أثناء زيارة 
غبطة البطريرك الراعي إلى كفر برعم حيث صّلى 
املقّدسة. األراضي  إلى  زيارته  خالل  كنيستها  في 

سنوات  لعّدة  عمل  قد  عّبود  كايد  فإّن  يذكر  ومما 
الوزارات،  من  عدد  في  ّية  العرب للّشؤون  ُمستشارًا 
إلى جانب عمله كموّظف كبير في شركة الكهرباء، 
وخرج إلى الّتقاعد بعدها. ومتّكن خالل وظيفته هذه 
الكّنائس،  من  العديد  إلى  الكهرباء   إيصال  من 

واملساجد واخللوات.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®
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إلى  األسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  حيفا،  لواء 
بحّق  اّتهام  الئحة  حيفا،  في  الّصلح  محكمة 
ّشابني (28 و38 عاًما) من مدينة حيفا، بتهمة 
الّتخطيط لتنفيذ جرمية، الغش عن طريق بطاقة 
طريق  عن  غرض  أخذ  خطيرة،  بظروف  إعتماد 

الغّش بظروف خطيرة.
شهري  «خالل  أّنه  االّتهام  الئحة  من  ويستدّل 
ْيسان وأّيار كان في حيازة املّتهَمْني خالل عّدة  َن
نطعان»  «ڤيزا  نوع  من  إعتماد  بطاقات  فرص 
يتّم  واّلتي  شحنها،  ميكن  اعتماد  بطاقات   -
ّمت  حيث   - إسرائيل  بريد  طريق  عن  إصدارها 
دون  للبطاقات  آخرين  أشخاص  تفاصيل  إدخال 

 gG�« o¹dÞ sŽ œUL²Ž«  U�UDÐ Â«b	²Ý« WLN²Ð

 Òo × Ð ÂU N Òð« W × zô .bI ð
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موافقتهم ودون معرفتهم».
تاريخ  «من  أّنه  احملكمة  بيان  وأضاف 
حصل   29.4.2014 وحّتى   12.4.2014

املّتهمان عن طريق الغّش، وخالل عشرات احلاالت 
على أغراض مختلفة عن طريق بطاقات اعتماد 
ألف   130 األغراض  قيمة  بلغت  حيث  مزّيفة، 
أجل  من  مبحاوالت  املّتهمان  قام  كما  شاقل، 
احلصول على أغراض بقيمة 140 ألف شيكل.

طلب  للمحكمة  قّدمت  يابة  الّن أّن  ويذكر  هذا 
متديد اعتقال املتهمني حّتى االنتهاء من اإلجراءات 

القانونّية بحّقهما.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 

www.haifanet.co.il   :«حيفانت»
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تسعى مدرسة راهبات الّناصرة دوًما إلى تنمية وتطوير شخصّية 
الّطالب، وتعمل جاهدًة معه من اجليل املبّكر، موّفرة له املناخ الّتربوّي 
مفّكرة،  قوّية،  منفتحة،  شخصّية  ذا  ليكون  املناسب  والّتعليمّي 
باحثة، ُمبدعة، مستقّلة، وواعية حلقوقها وواجباتها، لتزوّده بتذكرة 
بركب  والّلحاق  التطوّر  إلى  يصبو  املعاصر  املجتمع  إلى  دخول 
العاملّية، وبناء على توصيات وزارة الّتربية والّتعليم – قسم العلوم 
طريقة  وخاّصًة  الّتعليم،  في  بديلة  طرق  بتوظيف  والّتكنولوجيا 
الّتعليم ذو معنى (למידה משמעותית)، ارتأت املدرسة أن تتبّنى 
هذا العام مشروع األبحاث العلمّية حتت ُعنوان «طّالبنا في عالم 
العلمّي،  البحث  مجال  في  ُمبدعني  طّالب  خلق  هدفه  األبحاث» 
العلمي  البحث  كتابة  مسلك  خالله  من  الّطالب  يتعّلم  حيث 
الّصحيح والّسليم؛ مما ينّمي ويطوّر طرق، وآلّيات هذا املشروع حتت 
أسمر  عرين  املعّلمة  املدرسة،  في  العلوم  موضوع  معّلمتي  إشراف 
واملعلمة نتالي يونان، عملت املعلمتان مع الّطالب في دروس العلوم 
خالل الّسنة على كيفّية تخطيط بحث علمي من مراحله األولى 
حّتى املرحلة الّنهائية من ناحية نظرّية لهدف الوصول إلى الّناحية 

الّتدريبّية، العملّية الّتطبيقّية.
وقد توّج املشروع في نهايته بإقامة معرض كبير في قاعة املدرسة 

بحًثا  وعشرين  أربعة  تضمن  اّلذي   ،(6/6/2014) اجلُمعة  يوم 
ا مختلًفا بعد أن قّسم الّطّالب إلى مجموعات، وكّل فريق  ـً علمّي
ًنا من حياته وبيئته، وأجرى  عمل اختار بشكل حّر موضوًعا معّي
ا عليه بتوجيه معّلمَتي العلوم. وقد كان لألهل دور  ـً بحًثا علمّي

فّعال وهاّم في هذا املشروع.
ية هيفاء ّجنار، كما حضر األهل للمشاركة  وحضرت مديرة املدرسة املرّب
املختلفة،  واملواهب  الرائعة  اإلبداعات  بني  وجتوّلوا  املعرِض،  هذا  في 
من خالل إبداعات أبنائهم. كانت هناك مواهب متمّيزة وقد ُبذلت 
بال  وهذا  العلمّية؛  وقدراتهم  الّطّالب  بإبداعات  ظهرت  جّمة  جهود 
شك تتّمة ملا تقوم به املدرسة من دعم ورعاية وتوفير اإلمكانّيات 
لتطوير مهارات الّطّالب لكي يساهموا في املستقبل في منو وتطوّر 

مجتمع حضارّي.
وختاًما للمعرِض جرت انتخابات الختيار أفضل أربعة أبحاث من 
بني األبحاث املعروضة، وقد شارك األهل بعملّية الّتصويت، وبعدها 
النتائج للطّالب، وحصل كّل طالب على شهادة تقديرّية  مت إعالن 
من املدرسة تشجيًعا له باإلضافة جلوائز رمزّية وزّعت على الّطّالب 

الفائزين باألبحاث األربعة.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ حتت شعار «لغتي ُهوّيتي وضمان بقائي»، احتفلت مدرسة 

ّية. ّية، بيوم الّلغة العرب «الكرمة»، مؤّخرًا، وحتت إشراف طاقم الّلغة العرب
تضّمن هذا اليوم فّعالّيات متعّددة ومحّطات ُمثرية تناولت موضوعات 
في  شارك  ّية،  العرب الّلغة  في  ومباريات  وتراثّية  ّية  وأدب لغوّية  وألعاًبا 
الّذاتّية  الّسيرة  في  مباراة  بينها  من  برز  واملعّلمون،  الّطّالب  إعدادها 
لألديب حّنا أبو حّنا ومتثيلّية هادفة بُعنوان «مفاضلة بني الكتاب والّتلفاز» 
قّدمتها طالبتان من املرحلة الّثانوّية، نالت إعجاب الّتالميذ وتفاعلهم.

كما زُّينت أروقة املدرسة بلوحات وشعارات من وحي الّتراث الِفَلسطينّي 
ّية، احتفاًء بهذه املناسبة.  ورحاب الّلغة العرب

ّية لغتنا  وهدفت هذه الفّعالّيات إلى جتذير القراءة وتوجيه الّطّالب جلمال
ّيتها لغًة وحضارة، نفخر بها ونعتّز بانتمائنا إليها. وتذويت أهّم

حافّي مطانس فرح  وقد توّجت فّعالّيات هذا اليوم بلقاء شائق مع الصِّ
الّلغة».  خدمة  في  حافة  والصِّ حافة  الصِّ خدمة  في  ُعنوان «الّلغة  حتت 
حافّي فرح لطّالب صفوف  فعلى مدار ثالث حصص تعليمّية قّدم الصِّ
حافّية  حافّي وأهمّية الرّسالة الصِّ اإلعدادّية والّثانوّية شرًحا عن عمل الصِّ
الّنحو  قواعد  على  احلفاظ  مع  أحياًنا  الّلغة  تطويع  وكيفّية  وتأثيرها، 
حافّي فرح بتفعيل الّطّالب وإشراكهم من خالل  والّصرف؛ وقد قام الصِّ
طرح بعض األسئلة ومناقشة بعض األمور؛ داعًيا في ختامه الّطّالب إلى 
احلفاظ على «لغتنا» وعدم الّتفريط فيها، وذلك من خالل اإلكثار من 
ّية استحسان الّطّالب وتفاعلهم. املطالعة والقراءة. وقد القت هذه الّفعال

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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واملهندس  احملاضر  قّدم   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الباحث  وإلى  ّية  الّلوائ الّلجنة  إلى  عبُده  هشام 
في  اجلديدة  الهيكلّية  اخلارطة  قضايا  في 
في  مبدئّيني  إعتراضني   ،2000 ح.ف.  حيفا، 
الّسّياح            وادي  حي  تاريخّيني:  عربّيني  حّيني 

وحي عّباس.
اخلارطة  على  أّن  األّول  اإلعتراض  في  وجاء 
ُقرابة  بعد  قّدمت  اّلتي   - اجلديدة  الهيكلّية 
قّدمها  التي  األخيرة  اخلارطة  بعد  عام  مائة 
بلدّية  أّن   - املاضي!  القرن  في  أي   !1934 عام  البريطاني  اإلنتداب 
باإلجماع  اجلديدة، قرارًا ّمت  ا من اخلارطة الهيكلّية  ـً ّي حيفا شطبت كل
لتصحيح  املنصرمة  الدورة  في  البلدي  واملجلس  احمللّية،  الّلجنة  في 
يقبل  ال  بشكل  ينّص  واّلذي   ،2155 ح.ف.  رقم:  الهيكلية  اخلارطة 
الّتأويل أو الّتفسير أّن غالبّية الّسّكان في حي وادي الّسّياح سيبقون 
في بيوتهم، بل ستسّجل بلدّية حيفا واألهالي مالحظات مـُلكّية في 

ا عن جد قبل قيام الدولة! ـً الّطابو لصالح األهالي القاطنني أصًال أّب
ألسباب  الّداخلّية  وزارة  من  شديد  بضغط  ّمت  اّلذي  الّشطب  هذا  وإّن 

واضحة ضّد الّسّكان العرب، هو غير قانونّي.
ويجب على اخلارطة الهيكلّية اجلديدة إعادة البحث الّشامل في هذه 
يعني  هذا  كان  إذا  طبيعّية  محمّية  عنها  اإلعالن  عدم  أو  القضّية 
في نهاية املطاف أّن املواطنني العرب في هذه احلالة ال يستطيعوا أن 

ا عن جّد! ـً يستمروا في الّسّكن فيها أّب
وفي اإلعتراض الّثاني واألخير اّلذي قّدمه املهندس هشام عبُده يكتب 
فيه أّن حي عّباس الذي أدخل في املنطقة رقم 8 في اخلارطة الهيكلّية 
ّية أخرى (ما عدا حي  اجلديدة مثله مثل حّي وادي النسناس وأحياء عرب
الكبابير)؛ ال يحمل أّي بشرى حل للمواصالت، وال حّل لألزمة اخلطرة 
التي يعاني منها أهل احلّي، مثل عدم متّكن دخول سيارات الطوارئ 
مثل اإلسعاف، وسيارات إطفاء احلرائق في حّي متواجد على املنحدر 
سّكان  غالبّية  يجعل  ما  أخضر؛  حرش  داخل  الكرمل  جلبل  مالي  الشِّ

احلي في خطر داهم وشديد في كّل ليلة وليلة!
وعضو  املهندس  قّدمهما  الذي  اإلعتراضني  هذين  على  تعقيب  وفي 
ّية  البلدية األسبق عبُده، يتوّجه عبده إلى كل رؤساء جلان األحياء العرب
واألحزاب واجلمعّيات بتقدمي اإلعتراضات املوّثقة من محامني كما ينّص 
 24) القادم  الّثالثاء  يوم  حّتى  ّية  اللوائ الّلجنة  إلى  القانون  عليها 
ّية  َحزيران)، اليوم األخير لتقدمي اإلعتراضات، ألّن أوضاع األحياء العرب
لن تكون أفضل مع اخلارطة اجلديدة، فهي تقع بغالبّيتها في اِملنطقة رقم 
8، اّلتي ال حتوي على أّي تغيير في نسب العمار واملواصالت وغيرها.

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

ـ«مطرونيت»،  *åUHO�ò q�«d ≠ حازت حافلة ال

جائزة  على  وضواحيها،  حيفا  مدينة  في  لة  املفعَّ
إطار  في  وذلك  اإلسرائيلّي،  البيئّي  «األوسكار» 
ـ«چلوبوس األخضر»، اّلتي تعتبر  احتفال جائزة ال
به  يحتفل  واّلذي  الّدولي،  البيئة  يوم  من  جزًءا 

ـ11 على الّتوالي في الكنيست. للّسنة ال
فئة  ضمن  األولى  وللمرّة  اجلائزة،  هذه  ومنحت 
كونها  ـ«مطرونيت»،  ال حلافلة  املُستدام»  «الّنقل 
حيث  اجلماعّي،  الّنقل  لنظام  ناجًحا  منوذًجا 
وكفاَءة «القطار  واملوثوقّية  الّسرعة  بني  ما  جتمع 
من  احلافالت  خدمة  ومرونة  جهة،  من  اخلفيف» 
األلوف  لعشرات  نقلها   وإمكانّية  أخرى؛  جهة 

 v K Ž  q B %  åX O ½Ëd D ò ? «  èK U Š
° Òw K O z«d Ýù« Òw ¾ O ³ « å—U~ ÝË_«ò …ezUł
من الّناس كّل يوم، بسرعة ودون اختناقات مرورّية 

وتلوّث في ِمنطقة خليج حيفا املكتّظة.
ا على  ًب وقال رئيس بلدّية حيفا، يونا ياهڤ معّق
يوم  كّل  راكب  ألف   100 سفر  املوضوع: «يعتبر 
دليًال على جناح مشروع املواصالت العاّمة املتطوّر 
ـ«چلوبوس  ال بجائزة  فالفوز  حيفا.  ِمنطقة  في 
عن  ونيابة  باسمي  ويحترمنا.  يعزّزنا  األخضر»، 
وأوصي  أسمح  ـ«كريوت»  ال في  البلدّيات  رؤساء 
املدن األخرى بنسخ منوذج الوسيلة العامة األفضل 

في البالد».
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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«املرشدون واملرشدات في وزارة املعارف هم صّمام أمان العملّية الّتربوّية» 
الّتطوير  جمعّية  عام  (مدير  إغبارّية  حسني  األستاذ  قاله  ما  هذا   -
االجتماعّي - حيفا)، في معرض كلمته االفتتاحّية خالل لقاء تربوّي 
هذا  من  الّثالثاء  يوم  املعارف،  وزارة  مع  بالّتعاون  اجلمعّية،  نّظمته 
املنّظمني  حسب  الّلقاء  وجاء  «شواطينا».  مطعم  قاعة  في  األسبوع، 
احتفاًء بعطاء املرشدين واملرشدات في املواضيع املختلفة في لواء حيفا 
عاّمًة، كجزء من مشروع اجلمعّية تكرمي املرّبني على اختالف وظائفهم.

أثنى  اّلذي  عيادات،  عرسان  األستاذ  حيفا،  لواء  مفّتش  الّلقاء  افتتح 
على الّتعاون مع اجلمعّية وعلى اختيار املرشدات واملرشدين لتكرميهم. 
الّتربوّية.  العملّية  في  أساسّية  كحلقة  به  يقومون  ما  أهمّية  وشرح 
ًيا دورهم وعطاَءهم وأّكد استعداد  تبعه األستاذ إغبارّية اّلذي ثّمن عال
اجلمعّية ملواصلة دعم العملّية الّتربوّية والّنهوض بها من خالل تنسيق 
املعارف  وزارة  رأسها  وعلى  العالقة  ذات  اجلهات  مع  جهود  وتضافر 

وإدارات املدارس. 
ية  ثّم حتّدث األستاذ أحمد محاجنة (مرّكز اإلرشاد في لواء حيفا)، واملرّب
ّية، وعضو إدارة جمعّية الّتطوير االجتماعّي)،  رميا إلياس (املرشدة الّلوائ

كيف انطلقت هذه املبادرة املشتركة لالحتفاء بأسرة اإلرشاد. 
للجمعّية  االستراتيجّي  املستشار  عرض  الّنظري  الّتربوّي  الّشق  في 
العربّي  الّتعليم  برؤية  يّتصل  اجلمعّية  أجنزته  مشروًعا  حلبي  مرزوق 
في حيفا. وقال إّن رؤية الّتعليم حتاول أن ُجتيب على أسئلة مثل ماذا 
يريد املجتمع من جهاز الّتعليم، وعلى ماذا يريد أن يرّبي، وأي طالب 
ُيريد وكيف؟. وأشار إلى أّن رؤية الّتعليم في حيفا هي حصيلة عمل 
ونصف  سنة  مدار  على  ناقشت  اّلتي  املدينة  في  الّتربوّية  القيادات 
الّصورة  ثقافة  عن  وحتّدث  ومكاشفة.  بانفتاح  الّتعليم  أوضاع  الّسنة 
ونظرّيات في اإلعالم («امليديا») تقول بحتمّيتها مؤّكًدا أّن املتغّيرات 
ُمثلى       طريقة  لتحّدد  أوًّال  بها  تعترف  أن  املدرسة  على  ناجزة،  حقائق 

للّتعامل معها.
ثّم كانت محاضرة د. عامر جرايسي بُعنوان «مكانة ودور املعّلم الّتربوي 
وظائف  في  املتغّيرات  خاللها  استعرض  «اإلنترنت»»،  عصر  في 
املعّلم حيال ثورة االّتصاالت والّتكنولوجيا على تطبيقاتها وسرعتها 
إلى  داعًيا  املتغّيرات  هذه  واألرقام  بالّصور  واستعرض  ومضامينها. 
مع  الّتفاعل  ألجل  الّتربوّية  والقيادات  املعارف  إليها  تبادر  تغييرات 
هذه املتغّيرات واستثمارها في صالح الّطالب. ولفت االنتباه من خالل 
عرض نوعّي إلى حقيقة أّن املعرفة لم تعد محصورة في املعّلم بل في 
البيئة «اإلنترنتّية» وما توّفره. وقال إّن على املعّلم ومجمل اجلهاز أن 
يعي هذه املتغّيرات وأن يصير موّجًها نحو استعمال تكنولوجيا املعرفة 
على نحو ُميّكن الّطالب من الّتفاعل اإليجابي مع هذا العالم الّضبابّي. 
ثم أشار إلى الُبعد الّتربوّي اّلذي ينبغي أال يغيب عن أعني الّسلك 

الّتعليمّي، مع مالَءمته لواقع متغّير.
ا اّتضح  ـً وطرح احلضور بعض املداخالت واألسئلة التي فتحت نقاًشا حيوّي
ّينة ودراية مبا هو حاصل، بل  منه أّن جمهور املرشدات واملرشدين على ب
أّنهم يتفاعلون مع املتغّيرات على نحو ِمْهنّي. وانتهى الّلقاء باإلجماع 

على ضرورة مواصلة الّتعاون والعمل املشترك.
ويشار إلى أّن املنّظمني كرّموا املشاركني وشكروهم على عطائهم ودورهم 

في تطوير وحتديث العملّية الّتربية الّتعليمّية في مجتمعنا.
أسرة  من  وتقدير  شكر  درع  تقدمي  ّمت  الّلقاء  خالل  أّنه  ذكره  اجلدير  من 
اإلرشاد لألستاذ حسني اغبارّية، وذلك على مبادرته  اجلميلة والرّائعة 

للّتخطيط لهذا اللقاء.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  
www.haifanet.co.il
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«املتنّبي»  مدرسة  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الفوج  بتخريج  األخير،  الّسبت  يوم  مساء  الّثانوّية، 
املؤمترات  قاعة  في  عشر،  الّثواني  طّالب  من  ـ33  ال

(«كونچريسيم») في مدينة حيفا. 
املدرسة  مدير  من:  كّل  الّتخريج  حفل  حضر  وقد 
ماجد  د.  غنامي،  فريد  املدرسة  مفّتش  عمري،  رائف 
في  العربّي  بالّتعليم  الّنهوض  قسم  (مدير  خمرة 
(رئيس  الهيجاء  أبو  رشاد  الّشيخ  حيفا)،  بلدّية 
جلنة أولياء أمور الّطالب)، وعدد من مديري املدارس 

والضيوف الكرام.
من  وتشجيعّية  ترحيبّية  بكلمات  االحتفال  افتتح 

3333? « U Nłu  ÃÒd ð åw Ò³ M ² *«ò è Ý—b? « U Nłu  ÃÒd ð åw Ò³ M ² *«ò è Ý—b

كانت  ثّم  ومن  الّضيوف،  وبعض  املدرسة  مدير  قبل 
كلمة الّطالبة دنيا عودة (عن اخلرّيجني). وقد استهّل 
عطا  إلياس  احليفاوّي  املطرب  مع  املوسيقّي  احلفل 
الله مبرافقة املوسيقّي رامي زيتون. كما برزت الفنانة 
أنهار غريب بغنائها على خشبة املسرح. هذا وشاركت 
طالبات املدرسة بعرض فّني استعراضّي راقص، وفي 

نهاية احلفل وزّعت الّشهادات على اخلرّيجني.
ُيذكر أّن املدرسة كرّمت ومنحت شهادة تقدير لطالبة 

املدرسة املتفوّقة املتفوقة سارة شويكي.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ أقام نادي حيفا الّثقافي، الّتابع 

للمجلس امللي األرثوذكسّي الوطنّي، أمسّية إشهار 
عبود.  لفهد  واملدينة»  القرية  بني  لكتاب «محّطات 
اّلذي  حّنا،  الّله  عطا  املطران  األمسّية  هذه  وحضر 
شعبنا  تاريخ  تدوين  أهمّية  إلى  كلمته  في  أشار 
واّلتي  الّشعب،  هذا  ألبناء  الّذاتّية  الّسير  خالل  من 
واحًدا  ا  قلًب كّلنا  ألّننا  واجلماعات،  باألفراد  تتمّثل 

ا واحًدا.  وقالًب

œu Ò³ Ž b N H  åèM ¹b *«Ë è¹d I « 5 Ð  U ÒD × ò »U²Ö —U N ý≈

البلدة  حي  جلنة  عقدت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

الّتحتا، أّول أمس األربعاء، اجتماًعا حضره نائب 
رئيس بلدّية حيفا، عضو البلدّية عن «اجلبهة»، 
إيتاي  د.  البلدّية  وعضو  أسعد،  سهيل  د. 
محاميد  خالد  املهندس  بيت  في  وذلك  چلبواع، 
حيث  الّتحتا)،  البلدة  حّي  جلنة  أعضاء  (أحد 
استمعا إلى مشاكل احلّي وما يعانيه من مشاكل 
بدًءا من البنى التحتّية املترّدية لشوارع احلّي وما 
يعانيه شارع يافا من إهمال. كما طالب أعضاء 
جلنة احلّي ببناء مركز جماهيرّي («متناس») وبناء 

مرافق لألطفال (ملعب لألطفال).
البلدّية،  لعضوَي  خرائط  احلّي  جلنة  قّدمت  وقد 

ولبناء  للتحسني  مقترحة  أماكن  إلى  مشيرًة 
سهيل  د.  وأّكد  احلّي؛  أوضاع  ولتحسني  املرافق 
أسعد بضرورة متابعة املوضوع ودراسة املقترحات 
هذا  املعنّيني.  املسؤولني  إلى  الطلبات  وتقدمي 
ووعد عضوا البلدّية على متابعة املوضوع وإيجاد 

احللول املناسبة، ملشاكل احلّي.
ميشيل  من:  كّل  االجتماع  في  شارك  أّنه  يذكر 
إمسّلم، امبّدا كّيال، أمير بّالن، شكري يعقوب، 

إميل عجينة، وخالد محاميد.

موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
www.haifanet.co.il :«حيفانت»
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ثّم حتّدث عضو الكنيست الدكتور باسل غّطاس الفًتا 
إلى أّن الفرد ميّثل املجتمع، في كفاحه ونضاله، وقال 
«إّن ما ميّر علينا كشعب في هذه األّيام هو امتداد 
حملاوالت طمس ُهوّيتنا وتفسيخنا. وعلينا التصّدي 
لكّل هذه احملاوالت بصمودنا وترسيخنا في وطننا.

شعب  أّننا  على  أّكد  فقد  رافع  علي  احملامي  أّما 
واحد ويجب االبتعاد عن الفئوّية والّطائفّية. وأضاف 
أّن تراثنا غنّي مبقوّماته، وال يستطيع أحد أن ينتزعه 

مّنا، وعلى امتداد تاريخ بالدنا العريق تعانق الهالل 
مع الّصليب، وتضافرت جهود كّل أبناء الوطن.

في  شليوط  عفيف  الكاتب  قال  أخرى  ناحية  ومن 
مسيرة  للقارئ  يقّدم  «إّنه  للكتاب  تظهيره  كلمة 
عطاء وكفاح لشخص جاء من قرية نائية من أقاصي 

اجلليل ليحّط رحاله في مدينة حيفا، مبتدًئا مسيرة 
حياته من نقطة الّصفر، فيحّقق الّنجاحات ويصبح 
ا». ـً رجل أعمال ناجًحا وعضو بلدّية وناشًطا سياسّي

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ احتفلت مدرسة «أورط الكرمل» الّتكنولوجّية، 

يوم الّثالثاء األخير، بتخريج الفوج الّثاني واألربعني من طّالبها 
احلفل  ُعنوان  كان  حيث  (التقنية)  الّتكنولوجية  املواضيع  في 
لهذا العام «تراثنا ُهوّيتنا»، للّتأكيد على أهمّية احلفاظ على 
الّتراث والُهوّية في البالد جرّاء العنصرّية املستشرية ومحاوالت 

الّتفرقة والّتضييق.
الّتربوّية  الفّعالّيات  (مرّكز  زيدان  معني  احلفل  عرافة  توّلى 
باحلضور،         بدوره  رحّب  اّلذي  احلفل)،  على  ومشرف  املدرسة  في 

وهّنأ الّطالب.
متّيز  على  كلمته  في  ملشي  عادل  املرّبي  املدرسة  مدير  وأّكد 

 W ÒOłu u M~² «  åq d ~ «  ◊—Ë√ò W ÒOłu u M~² «  åq d ~ «  ◊—Ë√ò
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الّتربوية  وبالرؤية  ومعّلميها  بإدارتها  الكرمل»  «أورط  مدرسة 
التعليمّية املواكبة للّتطورات الّتكنولوجية احلديثة، ُمشيرًا إلى 
خرّيجيها  وبأّن  جًدا،  متقّدمة  عمل  بورشات  تتمّيز  املدرسة  أّن 
يحتلون مراكز قيادّية في مجاالت عملهم وخاّصة التكنولوجّية 
اقون في تأسيس ورشات خاّصة، واضعني بصمتهم  منها، وهم سّب
حياتية  مسيرة  لهم  ومتّنى  الّطّالب  وهّنأ  هذا  املجال.  هذا  في 

مثمرة معطاءة وناجحة.
وفي ختام احلفل ّمت توزيع الّشهادات على اخلرّيجني.

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

 è Ý—b  w  å—UG� ¡U Ò³ Þ√ò
è Ò¹ËUH O (« è d ~ «

بها  تتمّيز  اّلتي  الهادفة  الّال-منهجّية  للمشاريع  استمرارًا   ≠ åUHO�ò q�«d*

اخلامسة،  للّصفوف  الّصغار»  اء  «األطّب برناَمج  حديًثا  ُأدخل  «الكرمة»،  مدرسة 
حيث يزوّد الّطّالب مبعلومات تتعّلق باألمور الطبّية والّصحّية.

ومترّر اللقاءات املعلوماتّية والشائقة، عن طريق فّعالّيات وورشات عمل، ينكشف 
دّقات  الّدم،  ضغط  قياس  كيفّية  مثل:  الّطب،  عالم  على  الّطالب  خاللها  من 
من  وغيرها  الكسر،  مكان  على  لّفه  وطريقة  اجلبص  حتضير  كيفية  القلب، 

املواضيع املهمة األخرى.
اء  «األطّب جمعّية  قبل  من  ّية  العرب بالّلغة  ينّفذ  املشروع  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

الّشباب»، وبالّتعاون مع قسم الّتعليم االبتدائّي في بلدّية حيفا.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ في حفل مهيب في قاعة «كريچر» 

األسقفّية  الياس  مار  مدرسة  احتفلت  حيفا،  في 
 ،(13/6/2014) األخير  اجلُمعة  يوم  حيفا،   –

بتخريج الفوج الّثاني من طّالبها. وتوّلى عرافة احلفل 
املربية عالية جبيلي (مرّكزة الّتربية االجتماعّية في 
املدرسة)، التي رحبت باحلضور من الضيوف واألهالي 
وأصدقاء املدرسة، وهّنأت الّطالب والّطالبات بالتخرّج 
من املدرسة وإنهاء املرحلة الّثانوّية متمّنية للجميع 
الّنجاح. افتتح االحتفال باستقبال مهيب للّخريجني 
واخلرّيجات على يد كّشافة براعم الزّيتون املارونّية ثّم 

تلته صالة قصيرة من األب وليام أبو شقارة.
رقص  كلمات  بني  البرنامج  فقرات  وتنوّعت  تعّددت 
أبو  سمعان  األستاذ  وغيرها.  شرائح  وعرض  وغناء 
تطرّق  األسقفّية)  الياس  مار  مدرسة  (مدير  سّني 
في كلمته إلى الرّؤية املدرسّية، وإلى أهّم اإلجنازات 
واملشاريع اّلتي ّمت تنفيذها خالل الّسنة التي انقضت. 
وقال في كلمته إّن املدرسة تعتمد في نهجها على 
اخلرّيجني  هّنأ  ثّم  احلوار.  ولغة  اإلنسانّية  القيم 
بالشهادة ومتّنى لهم الّنجاح في مسيرتهم الّتعليمّية 

مديري  وشكر  رّحب  كما  املستقبلّية؛  واحلياتّية 
املدرسة  وأصدقاء  والّثانوّية  ّية  االبتدائ حيفا  مدارس 
االجتماعّية،  والّشخصّيات  والّشعراء  األدباء  من 

واملفّتشني واألهالي اّلذين حضروا احلفل. 
راقصة  مقاطع  االستعراضّية  فرقة «سلمى»  وقّدمت 
وّمت  احلضور.  استحسان  حازت  إنتاجها،  من  ممّيزة 
خالل احلفل عرض فيلم قصير من حتضير الطالب، 
خالل  فيها  مرّوا  اّلتي  احملّطات  أهّم  فيه  عرضوا 
الّطالبتان  أّما  الّتعليمي.  الّصرح  بهذا  تواجدهم 
أمّية أبو العال ودميا زبيدات فقد شكرتا بكلمتهما، 
املمّيز  وطاقمها  املدرسة  إدارة  اخلرّيجني،  عن  نيابًة 
على العطاء املتفاني والّدعم اّلذي ال يقف عند حد. 
للمدرسة  الّتابعة  الّدبكة  لفرقة  كان  اخلتام  ومسك 
علي  األستاذ  تدريب  من  زًا  ممّي عرًضا  قدمت  اّلتي 
بكري، وفي الّنهاية ّمت توزيع شهادات الّتخريج على 

الّطّالب والّطالبات.
©Í—u� ÍdM
 ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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*åUHO�ò q�«d ≠ «أقف اليوم هنا أمامكم، لنخرّج 

ثّلة رائدة جديدة من أبنائنا وبناتنا حملة اللقب األول 
األكادميية  الكلّية  مسيرة  إّن  لكم  لنقول  والّثاني، 
ّية للتربية في حيفا، تتواصل وتتعاظم معكم  العرب
وبكم، وإّنها تسير بخطى واثقة على الّطريق اّلذي 
رسمناه لها، مبعالم واضحة وصريحة ال تقبل الّتأويل 
أو الّتفسير، إّنه طريق االمتياز والّنجاح وكسر احلواجز 
وإعالء شأن الّتربية للقيم وإنشاء أجيال جديدة من 
ويتفوّقون  نظراءهم  يجارون  واخلرّيجني  اخلرّيجات 
يفخرون  ومؤّهالت،  وثقافة  ومعرفًة  علًما  عليهم 
بانتمائهم للكلّية وملجتمعهم وألهلهم ودولتهم، في 
تناسق ومتازج يخلق منهم قادة تربوّيني واجتماعّيني 
مجتمعنا  شأن  ويرفعون  الّتعليمّية  احلركة  يقودون 

ما  هذا   - احلياة»  مناحي  كاّفة  في  ًيا  عال العربّي 
األكادميّية  الكلّية  كمال (رئيس  زكي  احملامي  قاله 
ّية للّتربية) في كلمته خالل حفل تخريج الفوج  العرب
الّستني من حملة الّلقب األكادميي األّول من الكلّية 
األكادميي  الّلقب  حملة  من  والّثاني  األّول  والفوجني 
الّثاني، والذي جرى يوم االثنني من هذا األسبوع، في 

مرَكز املؤمترات («كونچريسيم») في مدينة حيفا.
حضور  أمام  كلمته  خالل  كمال  احملامي  وأضاف 
لوزارة  العاّمة  املديرة  بحضور  جرى  اّلذي  احلفل 
اعتبارّية  وشخصّيات  بلمور،  إميي  احملامية  العدل، 
من املجتمع العربّي، منهم  قضاة احملاكم الّنظامّية 
سلطات  رؤساء  والكنسّية،  والّدينّية  والّشرعّية 
في  ونشطاء  دين  ورجال  كنيست  وأعضاء  محلّية 
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*åUHO�ò q�«d ≠ جاَل طّالب صفوف الرّابع من 

مرسى  في  مؤّخرًا،  الرسمّية،  «األخوّة»  ّية  ابتدائ
وذلك  («كيشون»)،  املقّطع  ميناء  الصّيادين، 
ضمن مشروع مرساة حيفا، املمّول من قبل ميناء 

حيفا، ويافا وإسرائيل.
وورشات  إبداعّية  محّطات  على  اجلولة  وشملت 
عمل فنّية من مواد طبيعّية، حيث شارك الّطّالب 

è ÒO L O K F ð è uł w  å… Òu š_«ò » Òö Þ
مزّاوي،  ونبيلة  طبراني  جيزيت  املرّبيتني  مبرافقة 
بإعداد مجّسمات وأشغال فنّية، هدفت إلى تذويت 
والبيئة. بامليناء  خاّصة  وتعليمّية  تربوّية  قيم 

عديدة  مشاريع تربوّية  ويندرج هذا املشروع ضمن 
ومتمّيزة في املدرسة.

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

وفكر  وإعالم  اقتصاد  ورجال  االجتماعي  العمل 
جديًدا  أمناء الكلية: «نخرّج فوًجا  مجلس  وأعضاء 
من حيث التسلسل الزمني، لكّننا نؤّكد مرّة أخرى 
أّن كّل فوج، بل كل خريج، من هذه الكلية هو حلقة 
أخرى ومدماك آخر في صرح تربوّي واجتماعّي نقش 
للّطموح  حّد  ال  أّن  تؤّكد  واضحة  مبادئ  رايته  على 
للكلّية  ميكن  ملا  نهاية  وال  للتطّلعات،  سقف  وال 
املبلورة  املستقبلّية  الرّؤية  وجود  مع  خاّصًة  تقّدم  أن 
والواضحة اّلتي تصبو دائًما إلى األفضل لكم ولنا، 
والتقهقر،  التدهور  بداية  املكان  في  املراوحة  وتعتبر 
ولذلك تأبى إال أن تبقى في حترّك دائم إلى األمام 
يتخلله وضع برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وإدخال 
مساقات علمّية وبحثية وتعليمية جديدة، وحتقيق 
نظر  على  احلصول  آخرها  كان  أخرى  نوعّية  قفزات 
مجلس التعليم العالي في منح شهادات جامعّية 
B.A في مواضيع جديدة؛ األمر الذي يضع الكلّية 

في مصاف اجلامعات».
هو  الّصدر  يثلج  ما  إّن  أيًضا  كمال  احملامي  وقال 
وجود خريجي الكلّية ليس فقط في سلك الّتربية 
يثبت  مما  واملجاالت،  املواقع  كافة  في  بل  والتعليم 
ما  والعتاد  الزاد  من  خريجيها  متنح  الكلّية  أّن 
يكفي خلوض غمار احلياة العملّية واملهنّية واقتحام 
الوزارات  مختلف  في  والّتوظيف  العمل  مجاالت 

واملكاتب احلكومّية، ناهيك عن أّنها، كاألم التي ال 
تترك أبناَءها حّتى وإن كبروا، ترافق خريجيها خالل 
دراستهم للقب اجلامعي الّثالث في معهد «وايزمان» 

واجلامعات األخرى في البالد.
(ضيفة  بلمور  إميي  احملامية  قالت  جهتها  من 
إّال  يسعني  وال  هنا،  «أقف  احلفل):  في  الّشرف 
لي  اتيحت  التي  الفرصة  بهذه  اعتزازي  اؤّكد  أن 
للمشاركة في تخريج فوج جديد من طّالب الكلّية، 
مزوّدين  العملّية،  احلياة  إلى  اليوم  يخرجون  اّلذين 
في  تضعهم  التي  والكفاءات  واملؤّهالت  بالقدرات 
موقع املنافسة، وعلى قدم املساواة، مع خرّيجي باقي 
شك  دون  ومتكنهم  البالد،  في  األكادميّية  املؤسسات 
من االنخراط في كاّفة مجاالت العمل. من هنا أقول 
لكم: أنتم أهل للعمل في كاّفة الوظائف املرموقة، 
ونحن نريدكم ونفتح الباب أمامكم، لذلك ال تترّددوا 
والرسمّية،  احلكومّية  املناقصات  لكاّفة  التقّدم  في 

فهناك أيًضا مكان لكم».
شهادة  بلمور  احملامية  منحت  قد  الكلّية  وكانت 
فخرّية تقديرًا جلهودها في تعزيز ودعم عملّية دمج 
األكادميّيني العرب في سلك خدمات الدولة، والّسعي 
إلى حتقيق املساواة الّتامة للمواطنني العرب في البالد.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
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قرب  شاعرّية  أجواء  وسط   ≠  åUHO�ò  q�«d*

البحر  أمواج  كانت  حيث  حيفا،  مدينة  شاطىء 
ُتسرع اخلطى نحو الّشاطىء مرّحبًة بعّشاق األدب 
مطعم  قاعة  إلى  توافدوا  اّلذين  والّثقافة،  والفن 
الّشاطىء، ليشاركوا في أمسّية «فنجان.. إيقاع 
مؤّسسة  تنّظمها  التي  الفنّية،  الّثقافّية  وإبداع» 
مساء  ُعقدت  واّلتي  والفنون،  للّثقافة  «األفق» 

االثنني من هذا األسبوع.
شليوط  عفيف  والفنان  الكاتب  األمسّية  افتتح 
موهبة  كاملعتاد  بعدها  ليقّدم  باحلضور،  ا  مرّحًب
الّصف  ابن  على  االختيار  وقع  املرة  وهذه  واعدة، 
األول وديع شحادة، حيث قّدم معزوفة على الدربكة 
رافقه والده جريس شحادة اّلذي أبرز للجمهور - 

خالل احلوار معه - وشم املطرب جورج وسوف على 
كتفه ليثبت لهم مدى تعّلقه بجورج وسوف.

بعدها حاور عفيف شليوط الكاتب واملؤرخ اسكندر 
سبيل  «في  مؤّخرًا  صدر  اّلذي  كتابه  حول  عمل 
احلرّية»، ّمت خالل احلوار مناقشة خصوصّية الكتاب 
للّنضاالت  السياسّية  واألبعاد  وتأثيره،  وأهمّيته 
ّية في سبيل حتقيق  التي خاضتها الّشعوب العرب
حريتها واستقاللها، وّمت التوّقف بشكل خاص عند 
جتربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر، 
كما تطرّق الكاتب اسكندر عمل خالل احلوار معه 

إلى قضايا أخرى تتعّلق بواقعنا الّثقافي.
ثم أجرى مدير األمسّية لقاًء مع الفنان سمير ياسني 
الّساخرة،  السياسية  األغنّية  موضوع  تناول  الذي 

وقّدم خالل احلوار مناذج من هذه األغاني التي يكتبها 
ويضع أحلانها أيًضا. واستضافت األمسّية الكاتبة 
والشاعرة عناق مواسي التي قرأت قصيدتني من 
واألدبي،  الّثقافي  نشاطها  عن  وحتدثت  نظمها 
املتحدة  الواليات  في  ولقاءاتها  جوالتها  وعن 
أدبي  مشروع  عن  اللقاء  خالل  وكشفت  واملغرب، 
جديد لها، حيث تقوم بكتابة رواية جديدة تتناول 
موضوع اللقاء بني الّشرق والغرب من خالل عالقة 
أوروپي.  وشخص  مسلمة  ّية  عرب فتاة  بني  خاّصة 
واختتم البرنامج الفنان ميالد مطر الذي حتّدث عن 
ّية،  جتربته اجلديدة في مجال إدارة إنتاج أفالم سينمائ

واستعداده  «املخلص»،  فيلم  في  جتربته  وخاّصًة 
لتسويق املمّثلني العرب في البالد ألفالم عاملية. 
ومحاوره  مطر  ميالد  الفنان  فاجأ  اللقاء  وخالل 
ارجتاالت  بتقدمي  اجلمهور  شليوط  عفيف  الفنان 
ا. ـً خاّص رونًقا  األمسّية  على  أضفت  مسرحّية 
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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*åUHO�ò q�«d ≠ تلّقى الناشط أوري فلطمان، عضو قيادة احلزب الّشيوعي، 

واملرشح الثالث في قائمة «اجلبهة» في بلدّية حيفا، تهديدات بالقتل من 
ّية احملظورة، في أعقاب موقفه اّلذي دعا فيه  ناشطي حركة «كاخ» اإلرهاب
إلى إطالق سراح األسرى الِفَلسطينّيني من سجون االحتالل اإلسرائيلّي.

االجتماعّي  الّتواصل  موقع  في  صفحته  على  كتب  قد  فلطمان  وكان 
(«فيسبوك») منشورة، جاء فيها:

ا؛ ـً «لقد قام الِفَلسطينّيون باعتقال ثالثة مستوطنني اعتقاًال إدارّي
«إّنها فرصة للّتذكير مباهية االعتقال اإلدارّي: إّنه اعتقال بدون محاكمة، 
بدون تقدمي الئحة اّتهام، بدون أن يعرف املعتقل ما هي الّتهم املنسوبة 

إليه، وبدون أن يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه بواسطة محام؛
«كّلي أمل بأن تنتهي هذه املمارسات، وبأن يطلق سراح كافة احملتجزين 
الّثالثة؛  الّشباب  املستوطنون  ساملني:  بيوتهم  إلى  يعودوا  وأن  واألسرى 
وكذلك 5200 أسير ِفَلسطينّي مسجون في الّسجون اإلسرائيلّية، من 
ا ُمضرًبا عن الّطعام منذ 53 يوًما، أكثر  ـً بينهم نحو 125 أسيرًا إدارّي

من نصفهم على حافة املوت ويرقدون في املستشفيات؛
«ولئال يواصل االحتالل إيقاع ضحايا جدد، ِفَلسطينّيني وإسرائيلّيني – 

يجب إنهاؤه فورًا».
ّية  هذا، ويستنكر احلزب الّشيوعي الّتحريض الفاشي والّتهديدات اإلرهاب
األسرى  نضال  مع  الّتام  متاثله  احلزب  يؤّكد  كما  فلطمان.  الرفيق  على 

العادل من أجل احلرّية.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:
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احملّبات!  كّل  األِعزّاِء،  حيفا  مدارس  طّالب  وَمعزِّتِه، 
اُت  راِهَب ة،  األحمدَيّ ِحوَار،  الَكرَمِة،  :األُخوِّة،  مدارس: 
الّناِصرَِة، مار الياس، مار يوحّنا، املََسار؛ احلفُل الكرِميُ، 

والّضيوِف الِكرام.
ا َعطرًا، احتفاًال مبَُناسبِة  َب ِبكْم َترحيًب َيِطيُب لي أْن ُأرِحّ
انتهاُء َدورِي املسار في كرة القدم آملصّغرة ملدارس حيفا 

ّية لهذه الّسنة. العرب
املشاركِة،  املدارِس  فِلتكرمي  اليوَم  جنَتِمُع  إذ  وَنحُن 
هاداِت وَالُكؤوِس، ِبغّض النظر عن الّتفاوِت  وَتوزِيِع الَشّ
احلاِصِل في الّنتائج بَني آملجموعات املُختلفِة في ِنهائي 

املُباريات.
وري فاِئزًا، ال  ُر كَلّ َمن َشارَك ِفي ُمجرََياِت الَدّ ِب فنحُن نعَت
ِة  وَيّ ربَ ريُد َتعزيَز العالقاِت آلَتّ سيما وأَنّ َهدَفَنا األسمى ُي
َمبدُأ  ِة،  آلرياضّي آلرّوِح  ُة  َي وََتنِم وَُطالِّبها،  آملَدارِس  بََني 
بُذ العنف فيما بيَنها, إلَى جانِب َتشجيِع  سامِح، وَن الَتّ

ة لَدى ُطالّبنا جميًعا.  القدراِت الرّياضَيّ
يَها ُطالِبَنا أقررنَا اسِتحقاَق  وِفَق املبادىء اّلتي ندرُِّب َعَل
َة  ُكِلّ مدرسٍة ُمشارَكٍة في نهائّيات ُمبارياِت الّدوري حتّي
ُشْكٍر َعبَر تكرِميها في يوٍم كهذا. ونحُن على أمل أن 
ة  عاوُن بَني جميِع آملدارِس في أنشطة تربوَيّ يستمَر الَتّ
لنا  والّتفوِّق  باخليِر  يعوُد  مبا  قادمة،  ِلسَنواٍت  ُمشاِبهٍة 
حيفا  ُطّالِب  ولُعموِم  أبناؤنا،  املَسارِ،  لطّالِب  جميًعا. 

مبدارسها آملختلفة.
يذكر أّن لوزارة املعارف دوٌر هاٌم في املسيرة الّتعليمية 
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مباريات  بانطالق  األخير،  اخلميس  يوم  حيفا، 
نهائي كأس العالم (املونديال) واّلتي تستضيفها 
اخلاّصة.  طريقتها  على  البرازيل،  دولة  العام  هذا 
مصّغر  قدم  كرة  دوري  املدرسة  في  أقيم  حيث 
حيفا،  بلدّية  منتخب  منتخبات:  عّدة  مبشاركة 
منتخب حّكام كرة القدم، منتخب املجتمع العربّي، 
من  مببادرة  وذلك  حيفا؛  في  حافّيني  الصِّ ومنتخب 
ية أميمة قّدور ومعّلم الرياضة  مديرة املدرسة، املرّب

ميشيل يعقوب.
تعزيز  هو  الّدوري  هذا  وراء  من  األسمى  الهدف  إّن 
الرياضّية،  الرّوح  وتنمية  املشاركي،  بني  العالقات 
املبنّية على مبدأ الّتسامح ونبذ العنف، إلى جانب 
تشجيع القدرات الرياضّية. وقد اختارت املنتخبات 
األرجنتني،  دول:   4 «املونديال»  دوري  في  املشاركة 
فيما  تبارت  واّلتي  وإسپانيا،  البرازيل،  أملانيا، 
كلمات  البرناَمج  تخّلل  وقد  بالّلقب.  للفوز  بينها 

ترحيبّية لبعض الّشخصّيات املشاركة.
خالله  ّمت  اّلذي  الرياضّي،  االحتفال  هذا  ختام  وفي 
املصّغر  القدم  كرة  دوري  نهائّيات  استضافة 
تقديرًا  املدرّبون  ُكرّم  احليفاوّية،  ّية  العرب للمدارس 
املواهب  وتنمية  كشف  في  ومجهودهم  لدعمهم 
الرياضّية الكامنة لدى طّالبهم. كما وزّعت الكؤوس 
وامليدالّيات على الفائزين وقّدمت شهادات تقديرّية 

لكّل من ساهم في إجناح هذا الّدوري.
هذا وشكرت أميمة قّدور (مدير مدرسة «املسار») 
دعمهم  على  واملعّلمني  املدارس  ومديري  مفّتشي 
مشّددًة  الّدوري،  هذا  إجناح  في  ومساهمتهم  الّدائم 
على  املبنّية  الرياضّية،  الرّوح  تنمية  أهمّية  على 
تشجيع  جانب  إلى  العنف،  ونبذ  الّتسامح  مبدأ 

الّطالب  قدرات  وتنمية  الرياضّية  الفّعالّيات 
رأسهم  وعلى  املدرسة،  طاقم  شكرت  كما  وصقلها. 
هذه  على  إلشرافه  يعقوب  ميشيل  الرياضة  معّلم 
وتوّطد  تعزّز  اّلتي  املمّيزة  الرياضّية  الفّعالّيات 
وأّكدت  املختلفة.  املدارس  طّالب  بني  الروابط 
مضامينه  بكّل  الّتعاون  برز  الّسنة  هذه  أّن  قّدور 
واخلاّص،  العادي  الّتعليم  بني  والعلمّية  اِملْهنّية 
واختالفاته..  أنواعه  على  واخلاّص  واألهلّي  الرّسمّي 
مشرّعة  «املسار»  مدرسة  أبواب  أّن  إلى  وأشارت 
واستضافة  لدعم  دائم  استعداد  وعلى  للجميع، 
وعلى  رياضّية،  أو  تربوّية  أو  علمّية  ّية  فّعال أّي 
وتعزيز  تطوير  لهدف  اإلدارات  بني  الّتواصل  ضرورة 
وتعزيز  وتطوير  املختلفة،  املدارس  بني  العالقات 
الّثقة وتنمية الّثقافات، ملا فيه مصلحة محتمعنا.

جاء:  قّدور،  أميمة  املدرسة  مديرة  كلمة  وفي 
احملترمني،  املعارف  وزارة  مفّتشي  «حضرات 
املعّلمني،  نقابة  ممّثلي  حيفا،  بلدّية  ممّثلي 
اآلباء  حضرات  ومعّلميهم،  املدارس  ُمديري 
احِترامِه  في  ومكانِتِه،  مقاِمِه  في  كٌل  واألمهات، 

والّتربوّية، رّحبوا معي مبفتش املدرسة اّلذي ال يبخل 
املتواصل  ودعمه  املستمرّة  وتوجيهاته  بإرشاداته 
سيناء  األستاذ  املعارف  مفتش  وطالبها،  للمدرسة 

زحالقة.
ود.  املدرسة  مفّتش  قبل  من  كلمات  وألقيت  هذا 
العربي  بالتعليم  الّنهوض  وحدة  خمرة (مدير  ماجد 

في بلدّية حيفا)، وغيرها من الكلمات.
ّمت  الكثيرون،  فيه  شارك  اّلذي  الّناجح  احلفل  وخالل 
على  الّتقدير  وشهادات  وامليداليات  الكؤوس  توزيع 
املشاركني والرّاعني والّداعمني ومديري املدارس املشاركة.
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وقد فاز فريق مدرسة «األخوّة» في املرتبة األولى في 
الّدوري، وفريق مدرسة «راهبات الّناصرة» في املرتبة 
الّثانية، وفريق املدرسة األحمدّية في املرتبة الّثالثة.

ويذكر أّن جناح هذا الّدوري يعود إلى اجلهود املبذولة 
وخصوًصا  «املسار»،  مدرسة  وطاقم  إدارة  قبل  من 
على  أخذ  اّلذي  يعقوب  ميشيل  الرباضة  معّلم 
عاتقه مهمة اإلشراف على الدورّي بكل ما يحمله 
ومساعدة  بخبرته  واستطاع  وصعوبات  مّشاق  من 

الّطاقم ودعم مدير املدرسة واملسؤولني على إجناحه.
©÷u� qz«Ë ∫d|uB�®

ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»: 
www.haifanet.co.il
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هو  األرثوذكسّي  املّلي  املجلس   -
فكيف   1908 منذ  عريق،  مجلس 

دام متواصًال طيلة هذه املّدة؟
فعًال تأّسس هذا املجلس منذ عام 1908، وأقامه 
وجهاء الّطائفة في كنيسة مار إلياس القدمية في 
ما  التي  املعروفة  الكنيسة  وهي  الكنائس.  حي 
ترميمها  على  األّيام  هذه  ونعمل  قائمة،  زالت 
بادر   ،1948 عام  في  ولكن  استعمالها.  وإعادة 
حيفا  في  بقوا  الذين  من  وهم  الوجهاء  من  عدد 
ولم ينزحوا عنها، وأعادوا تشكيل املجلس، ونحن 
جان  املرحومني:  عداد  في  وهم  باخلير  نذّكرهم 
وتوفيق  قطران  سليمان  نقارة،  حنا  مجدالني، 
الّطائفة  أوضاع  تنظيم  وقرروا  وغيرهم.  طوبي، 
ألّن  األمالك،  وبعض  والدير  واملدرسة  والكنيسة 
احلرب،  أثناء  ُدّمر  املباني  هذه  من  كبيرًا  قسًما 
واشترى  فقط.  قائمة  الصغيرة  الكنيسة  وبقيت 
ذلك املجلس باملفتاحية مقرًا له، في شارع أللنبي 
45 وأسسوا جمعّية رسمّية تدير شؤون الطائفة، 

«املجلس  اجلمعّية  وسميت  خاص  نظام  مبوجب 
املّلي األرثوذكسّي الوطني».

- ماذا فعل هذا املجلس في بداية عهده؟
حرص  فقد  «الوطني»  اسم  حمل  املجلس  أّن  مبا 
على إنشاء مدرسة تخدم أبناء الوطن، وهي الكلّية 
 ،1951 عام  وتأّسست  األرثوذكسّية،  ّية  العرب
وكانت في مقر املجلس القدمي في شارع أللنبي. 
ومن  احلالي.  مقرّها  إلى   1962 عام  انتقلت  ثّم 
استعادة  كانت  املجلس  بها  اهتم  التي  املجاالت 
سكان  فيها  أقام  التي  واألمالك  املباني  من  عدد 
واّتفق  ًيا،  خال كان  وبعضها  يهود،  وغير  يهود 
املجلس مع عدد من شركات البناء واملقاولني على 
بناء 5 مباٍن جديدة في شارع امللوك (عتسماؤوت 
ًيا)، و«شمرياهو ليڤني». وّمت تأجيرها ملدة 50  حال
واستطاع  للمجلس.  بعدها  تعود  أن  شرط  سنة 
فتوفرت  العقارات  هذه  ريع  يجمع  أن  املجلس 

األموال للبدء مبشاريع أخرى جديدة.
هذه  املّلي  املجلس  استثمر  كيف   -

األموال لصالح أبناء الّطائفة؟
نحن نتحّدث عن املجلس املّلي بهيئاته املختلفة 
عاد  لقد  واحلالية.  الّسابقة  السنوات  مّر  على 
وفيرة.  بأموال  املجلس  على  األمالك  استثمار 
الطائفة،  ألبناء  اخلدمات  لتقدمي  جلان  عّدة  وأقمنا 
املساعدات  لتقدمي  واإلحسان  البر  جلنة  مثل 
وجلنة  املستورة،  للعائالت  الّشهرّية  واملعاشات 
الّدمار  من  عليها  واحملافظة  وصيانتها  للمقابر 
ما  وتقدمي  لصيانتها  الكنيسة  وجلنة  والّتخريب، 
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يلزم من خدمات لها، وجلنة األمالك، وهذه اهتمت 
وجلنة  األمالك،  على  واحملافظة  اإليجارات  بجباية 
املعارف التي سعت لتوسيع مبنى املدرسة، ودفع 
رواتب املعلمني، واستيعاب املعلمني من الكتاب 
لسبب  مالحقني  كانوا  الذين  املناضلني  والشعراء 

مواقفهم الوطنّية. 
يوم؟ - وما هي أهم إجنازات املجلس ال

األمالك  على  باحملافظة  اهتّم  احلالي  املجلس 
والكلّية األرثوذكسّية، وحتضير األموال إلجناز عدد 
من املشاريع، ال بّد من استعراضها أمام اجلميع. 
األرض  قطعة  شراء  استطعنا   1994 عام  ففي 
لبناء الكنيسة على مساحة دومن ونصف الدومن. 
قطعة  عن  بحثنا  ولكن  األموال  لدينا  وتوفرت 
األرض، وبفضل رئيس البلدّية آنئٍذ عمرام متسناع 

ّية. فقد ّمت شراء قطعة األرض احلال
- الكنيسة بحّد ذاتها إجناز ضخم..

 (9/9/1999) في  يتحّقق  حلمنا  بدأ  فعًال، 
الكنيسة.  لهذه  األساس  حجر  وضعنا  عندما 
وامتّدت عملّية البناء لعّدة سنوات حّتى 2010 
ا، وملا تسّلمت رئاسة املجلس عام 2006 كان  تقريًب
وواجهنا  أوجه،  في  الكنيسة  بناء  مشروع  يزال  ال 
صعاًبا كثيرة حّتى حللنا كاّفة املشاكل العالقة. 
وكان   .2010 عام  الكنيسة  في  بالّصالة  وبدأنا 
ال يزال ينقصنا كثير من الكمالّيات للكنيسة. 
أما اليوم فقد أجنزنا أمورًا عديدة في الكنيسة، 
اجلرسّية،  الثريات،  اإليقونات،  املقاعد،  مثل: 
أجنزنا  األخير  الفصح  عيد  وقبل  وأخيرًا  الساعة، 
والقاعات،  الكنيسة  داخل  املكّيفات  تركيب 
اآلن  حّتى  للكنيسة  ّية  اإلجمال الّتكاليف  وبلغت 

ما يقارب 27 مليون شيكل. 
ية؟ يزان - كيف حصلتم على هذه امل

وأوضاعنا  ألمالكنا  الّشاملة  الّدراسات  أجرينا 
االقتصادّية، واستطعنا تأجير %95 من األمالك. 
بعض  عهدة  في  كانت  بنايات  عّدة  واسترجعنا 
الّشركات، فازداد الّدخل من األمالك بنحو 30%، 
مليوني  حوالي  الّطائفة  خدمات  مصروف  ووصل 
ا. ووزّعنا املنح الدراسّية على الّطالب  ـً شيكل سنوّي
اجلامعّيني، ولكّننا أوقفناها بعد أن كدنا نتجاوز 
املنح  هذه  توزيع  سنعاود  شك  وبدون  امليزانّية، 

الّضرورّية لطّالبنا األعزّاء.
من  مساعدات  يتم  تلّق هل   -
أو  ة  ّي حكوم جهة  أي  أو  ة  بطريركّي ال

ة؟ رسمّي
قسم  من  مساعدات  على  حصلنا  فقد  نعم، 
أكثر  بقيمة  الّداخلّية  وزارة  في  املسيحّية  األديان 
من  وتلّقينا  شيكل.  املليون  ونصف  مليون  من 
البطريركّية األرثوذكسّية في القدس اإليكونستاس 
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الكبير، أو حامل اإليقونات وهو من املرمر، وكانت 
لكنيسة  اليونان  من  طلبته  قد  البطريركّية 
بتركيب  البطريركّية  ساهمت  كما  القيامة. 
شيكل  ألف   100 بقيمة  ّية  الهوائ املكّيفات 
أخرى، ثّم استضفنا عدًدا من الفّنانني اليونانّيني 
في حيفا اّلذين عملوا طيلة شهر ونصف الّشهر 
على تركيب اإليكونستاس في الكنيسة، واّلذي 
يعتبر من التحف الفنّية الكبيرة، وذلك بتكلفة 
بلغت حوالي مليون ونصف املليون شيكل، كما 
في  للبطريرك  العرش  كرسي  البطريركّية  أهدتنا 
الكنيسة، وباشرنا بترميم الكنيسة القدمية، وهذه 
ستكّلفنا مبالغ ال بأس بها، ولذا سننّفذ املشروع 

على مراحل في الوقت الراهن. 
للمشاريع  بالّنسبة  وماذا   -
ة، ال شّك بأّنكم تخّططون  ّي ل املستقب
ذلك  تّم  سي كيف  ولكن  بها،  للقيام 
باهظة التي صرفت؟ إزاء الّتكاليف ال

جًدا،  كثيرة  بل  كثيرة،  املستقبلّية  املشاريع 
ونبدأها بترميم الكنيسة القدمية، فهي إرث وتراث 
هام في تاريخ هذه املدينة، وال ميكن الّتخلي عنها 
والّطقوس  الّصلوات  فيها  نزاول  وقد  هدمها،  أو 
الّدينية وقت الضرورة. كما سنرّمم مبنى املجلس 
شارع  في  وهو  اجلديدة،  للكنيسة  املجاور  القدمي 
بناية  استرجاع  على  سنعمل  كما   ،45 أللنبي 
تابعة للوقف في شارع ابن سينا، كان يستخدمها 
ناحية  ومن  حوليم».  «كوپات  املرضى  صندوق 
أخرى سنقوم بترميم وتوسيع عدد من املباني اّلتي 
وُنعّد  امللوك،  شارع  في  خاّصة  صيانة  إلى  حتتاج 
سنعيد  كما  أمكن.  إذا  ّية  ابتدائ مدرسة  إلقامة 
مشروع توزيع املنح على طّالبنا اجلامعّيني، ونرغب 
بإقامة بيت وناٍد للمسّنني يليق بهم، وال ننسى 
ضرورة تنشيط الفّعالّيات الرّوحّية في الكنيسة، 
كتنظيم األمسّيات الروحّية والّثقافّية في أوساط 
الرعية، واستقبال كاهن آخر أو اثنني ملساعدة األب 
دميتريوس سمرة الّنشيط، والذي ال يتمّكن مبفرده 
من تقدمي اخلدمة الكافية جلميع أبناء الكنيسة. 
وعلى الّصعيد الّثقافي فقد أقمنا وال نزال نشّجع 
نادي الكتاب واألمسّيات الّثقافّية، اّلتي يديرها 
ّية  الّصديق فؤاد نّقارة، وال يخلو أسبوع من فعال
القاعات  أّن  اجلميع  ويعلم  اثنتني.  أو  ثقافّية 

تستخدم ألغراض األفراح أو  األتراح أيًضا.     
حّدثنا  احلالي  املجلس  إلى  ونعود   -

عن تشكيله؟
نحن جنري االنتخابات مرّة كّل 4 سنوات. فينتخب 
وما  سنة   18 من  أعمارهم  البالغة  الّطائفة  أبناء 
عضوًا.   32 من  املكوّنة  الّتمثيلّية  الهيئة  فوق، 
ثّم تنتخب هذه الهيئة املجلس امللي، وهو مبثابة 
وحينها  أشخاص.   8 من  وتتأّلف  اإلدارّية،  الهيئة 
يجتمع املجلس النتخاب جلانه املختلفة وأصحاب 
الصندوق،  أمني  ونائبه،  الرئيس  مثل  الوظائف، 
أمني الّسر، واحملاسب. وأنا توّليت منصب رئيس 
للمجلس منذ 2006. وبعد ذلك تتشّكل اللجان 

بحسب احلاجة إلدارة شؤون الّطائفة. 
- وماذا بالنسبة لالنتخابات القادمة؟

لتوحيد  بها  بأس  ال  جهوًدا  بذلنا  أّننا  احلقيقة 
سّد  على  وعملنا  وككنيسة،  كرعّية  صفوفنا 
الّشروخ ورأب الّصدوع التي كانت حتيط بالعالقات 
أن  لّله،  واحلمد  واستطعنا،  الّطائفة.  أبناء  بني 
بني  والّتفاهم  واحملّبة  والّتآخي  الّتآلف  روح  نبعث 
في  واحًدا  ا  وقالًب ا  قلًب أصبحنا  حّتى  اجلميع، 
والّدنيوّية.  الّدينّية  واجباتها  متارس  واحدة  كنيسة 
وانظر إلى الّتآخي الذي يسود مدينة حيفا أثناء 
االحتفال باألعياد، ولذا فإن مسألة توحيد األعياد 
أبناء  بني  إّن  القلوب،  تقريب  في  كثيرًا  ساهمت 
الرعايا  سائر  أبناء  بني  وإّن  األرثوذكسّية،  الرعّية 
بني  والّتفاهم  االنفتاح  بفضل  وذلك  والكنائس، 
لكي  الكنيسة  أبناء  كاّفة  أناشد  وهنا  اجلميع. 
واّلذي  والّنشيط،  املخلص  مجلسهم  حول  يلتّفوا 
للكنيسة  خدمة  أفضل  لتقدمي  وسًعا  يّدخرا  ال 
والرعّية. فلماذا نعود على الّدعايات والّتحزبات 
لصالح  وكّلنا  واحد،  لهدف  كّلنا  والفؤّيات؟ 
الكنيسة، لذا أعتقد من املناسب في الوقت الرّاهن 
أن نتقّدم لالنتخابات ونفوز بالّتزكية دون الّتسبب 
بأّي أذى ألّي فرد في الرعّية. وَمن يريد أن يخدم 
الّطائفة والكنيسة من أبناء الرعّية فالباب مفتوح 
عضوًا  يكون  أن  بالّضرورة  وليس  للفّعالّيات 

ا في الهيئة الّتمثيلّية واملجلس. ُمنتخًب
ًرا.. - وّفقكم اهللا وجزاكم خي

شكرًا لك ولصحيفة «حيفا».
     * * * * *
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العرب  الّشباب  جمعّية  قامت   ≠ åUHO�ò q�«d*

بحث  بإجراء  نسوّي)  (تنظيم  و«كيان»  «بلدنا»   -
من  الِفَلسطينّية  الّشبيبة  مواقَف  يفحص  ميدانّي 
ممارسات العنف، واّلتي يتمّثل أوجها في ظاهرة قتل 

الّنساء في املجتمع الِفَلسطينّي. 
مفاهيم  إلى  الوصول  إلى  البحث  هذا  هدف  لقد 
العنف و«الّشرف» كما هي متداولة بني أبناء جيل 
عليها  يرتكز  قاعدة  بناء  أجل  من  وذلك  الّشبيبة، 
األوروپي،  االّحتاد  قبل  من  متويله  يتّم  خاص  مشروع 
والعنف  القتل  جرائم  مناهضة  على  سيعمل  واّلذي 
ضّد النساء، من خالل العمل املشترك بني الّشبيبة 

النساء  قتل  اؤّيد  «أنا  بجملة:  ابتدأت  اجلمل  هذه 
على خلفّية شرف العيلة» وانتهت بجملة: «الطريقة 
الوحيدة ملنع املرأة من الّسلوك مبا يتنافى مع املجتمع 
هو تهديدها بالقتل وتعنيفها». كما عّبر املُشاركون/

نظرهم،  وجهة  من  العائلة»  «شرف  مفهوم  عن  ات 
وعن مدى استعدادهم للمشاركة بنشاطات وفّعالّيات 
تناهض جرائم القتل والعنف املمارسان ضّد النساء. 
رئيسات  من  عدد  مقابلة  متت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مديرات  مع  ومقابالت  االجتماعية،  الّشؤون  أقسام 
حقل  في  الناشطة  القطرية  النسوية  اجلمعيات 
اجلمعّيات  من  وعدد  الّنساء  ضد  العنف  مناهضة 

النسائية احمللية. 
قتل  تأييد  من  عالية  معّدالت  عن  النتائج  عّبرت 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  الشبيبة  بني  النساء 
عّبرت عن استعداد كبير جًدا للمشاركة في أنشطة 
معّدل  أّن  البحث  بّني  لقد  النساء.  قتل  تناهض 
ـ55.  املوافقة على قتل النساء بني الّشبيبة يقارب ال
املوافقة  عن  عّبروا  املشاركني/ات  من   52% معدل 
على مقولة إّن قتل املرأة على خلفّية «شرف العائلة» 
 78.6% صالح.  مجتمع  على  للحفاظ  جّيد  هو 
نشاط  أو  ّية  فعال عن  سمعوا  املجيبني/ات  بني  من 
ا شاركوا  ملناهضة العنف ضّد النساء، و%55 تقريًب
في فّعالّيات أو نشاطاٍت كهذه. هذه األرقام - وبعد 
للعمل  أّن  بّينت   - املتغّيرات  بني  العالقة  فحص 
الّنسوي حضورًا وتأثيرًا في احلقل، ذلك على الرغم 
والّنشاط  العمل  إلكمال  ماّسة  حاجة  هنالك  أن  من 
هو  الّنتيجة  هذه  يدعم  ما  إّن  احلقل.  في  النسوي 
ّية عكسّية بني املوقف  وجود عالقة ذات داللة إحصائ
يناهض  نشاط  في  املشاركة  وبني  الّنساء  قتل  من 
العنف، أي أّنه كّلما كانت املشاركة أوسع في نشاط 
لقتل  املعارضة  زادت  كّلما  النساء،  قتل  يناهض 
الّنساء. هذه الّنتيجة ُتشّكل ُمحّفزًا لبناء نشاطات 

وفّعاليات أكثر مع شريحة الّشبيبة. 
إحدى النتائج املُلفتة التي تشّجع بناء نشاطات هو 
شريحة  بني  كان  الّنساء  لقتل  األكبر  الّتأييد  كون 
الّشبيبة  بني  تأييًدا  واألقّل  عاًما   16-15 اجليل 
َمن  بني  خاّصًة  عاًما،   18-17 اجليل  شريحة  في 
خاضوا جتربة املشاركة في نشاط مجتمعّي يناهض 
اجليل  تقّدم  مع  أّنه  أي  الّنساء.  ضّد  والعنف  القتل 
ّية مناهضة هنالك تغيير باملوقف  واالنكشاف لفّعال

ليتحّول إلى ُمعارض لقتل الّنساء. 
من املهم الّتنويه هنا إلى أّن البحث كشف عن بعض 
الّتناقضات في املواقف. فمثًال من بني َمن عارضوا 
فهي  امرأة  ُتقتل  حني  أّنه  أيد  من  كان  الّنساء  قتل 
الّسبب من وراء القتل. ونسبة ال بأس بها عّبرت عن 
موافقتها على أن تهديد الّنساء هو رادع لسلوك ال 

*åUHO�ò q�«d ≠ أصدرت مدرسة «األخوّة»، 

«صفحات  مجّلة  من  األّول  العّدد  مؤّخرًا، 
األخوّة»، وهي عبارة عن مجّلة مدرسّية، عمل 
ّية،  على صدورها وإصدارها طاقم الّلغة العرب
عبور  املعّلمة  ّية  العرب الّلغة  مرشدة  بإرشاد 
املدرسة،  في  ّية  العرب الّلغة  ومرّكز  الّشيخ، 
احلوَسبة  ومرّكزة  نّداف،  مصطفى  األستاذ 
املعّلمة نادية سالمة غّطاس، وجلنة من طّالب 

املدرسة.
هذه املجّلة هي باكورة أعمال طّالب املدرسة، 
فجميع املواد هي نتاج أدبّي لطالب املدرسة.

ّية،  وشملت املجّلة على مواد في الّلغة العرب
علمّية،  مواد  ال-منهجّية،  فعالّيات  ألغاز، 

وأشعار، وغيرها.
موقع  أدخلوا  والّصور،  األخبار  من  ملزيد 
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والنساء في املجتمع.
(منّسقة  ناشف   - ظاهر  سهاد  د.  البحث  أجرت 
الكرمل»،  «مدى  في  النسوّية  الّدراسات  برناَمج 
القاسمي  أكادميّية  من  كّل  في  كمحاضرة  وتعمل 
ّمت  البحث  هذا  إطار  في  للّتربية.  وكلّية «أورانيم» 
فحص املواقف من خالل تعبئة استمارة ّمت توزيعها 
ا بني أبناء الّشبيبة اّلذين راوحت أعمارهم/ن  ـً ّي عشوائ
بني 14 و19 عاًما، شارك باإلجابة عليها ذكور وإناث 

ّية.   ومن الّديانات الّثالث، ومن تسعة بلدان عرب
ّمت توزيع االستمارة على 393 شاًبا وفتاة، في حني 
احتوت االستمارة على عّدة جمل وعلى كّل مشارك/ة 
ّية أو املعارضة.  اإلجابة باملوافقة الّتامة، املوافقة اجلزئ

يالئم توّقعات املجتمع، على الرغم من تعبيرهم/ن 
عن معارضتهم/ن للقتل. أي أّن معارضة القتل ال 
تعكس موقف ُمتحرِّر جتاه الّنساء بل يأتي ُمرفًقا 
وُمجحفة  قامعة  مواقف  مع  األحيان  من  كثير  في 
بحق النساء. مما يجعل العمل امليداني واملُجتمعّي 
ا لتغيير مفاهيم ومواقف جتاه  ـً ا، بل ومصيرّي ـً ُمهّم

الّنساء الِفَلسطينّيات من وجهة نظر الّشبيبة. 
لقد بّني حتليل محتوى االستمارات إلى أّن مفهوم 
الّشرف بني أبناء الّشبيبة يتمحور حول ثالثِة محاور: 
املرأة ودورها في احلفاظ على «سمعة العائلة»، وهذه 
ّية املشتركة لكّل فرد  كانت األغلبّية؛ تليها املسؤول
من أفراد العائلة، ذكورًا وإناًثا في «شرف العائلة»؛ 
منه،  والّسخرية  للمصطلح  نفي  هو  األخير  واحملور 

وكان األخير األقّل تكرارًا.
اجلمعّيات  أن  كانت  للبحث  املُلفتة  النتائج  إحدى 
النسوّية القطرّية تعمل بشكل مباشر على مناهضة 
النسائية  اجلمعّيات  أّما  الّنساء،  وقتل  العنف 
النساء  قتل  موضوع  على  تعمل  ال  فإّنها  احمللّية 
بشكل مباشر، ولكن تعمل على عوامل ُتشّكل جزًءا 
وُتوجه  اجلمعّيات  هذه  تعمل  فمثًال؛  كينونته.  من 
على  وتشجيعهّن  النساء  تقوية  على  عملها  أكثَر 
ألقسام  بالنسبة  أما  قيادّية.  اجتماعّية  أدوار  أخذ 
مناهضة  على  تعمل  فإّنها  االجتماعّية،  الّشؤون 
معضلَة  جتاِبُه  كونها  محدود  بشكل  ولكن  العنف 
القانون  سلطة  وبني  املجتمعّية  القيم  بني  الّتوفيق 

اإلسرائيلّي التي تتجاهل املنظومة االجتماعّية. 
احلاجة  عن  يكشف  البحث  هذا  أن  فيه  شك  ال  مما 
ضّد  العنف  تناهض  وفعالّيات  برامج  لوجود  املّلحة 
وتكثيف  كما  وممارسًة،  ِفكرًا  قتلهّن  وضد  الّنساء، 
على  تأثير  من  له  ملا  احلقل  في  القائم  العمل 
ويأتي  املستقبل.  جيل  الّشبيبة،  وعي  تشكيل 
املشروع املشترك، اّلذي بادرت إليه جمعّية «بلدنا» 
ملناهضة  مكّثف  بشكل  للعمل  «كيان»  وجمعّية 
جرائم القتل والعنف ضّد الّنساء، من خالل العمل 
بشكل خاص ومباشر  مع جمهور الّشباب والنساء 

ومقابل املجتمع عموًما.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il
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الطّبي «رمبام»،  املرَكز  وضمن  حيفا  في  احتفل   ≠ åUHO�ò q�«d*

بتدشني أحدث مستشفى لألوالد وأكثر مستشفيات األوالد تطوّرًا في 
البالد، وهو على اسم «روث رپاپورت لألوالد». وحضرت حفل الّتدشني 

وزيرة الّصّحة وشخصّيات عديدة في حيفا. 
وكان قسم الّطوارئ لألوالد هو أّول األقسام التي جرى نقلها إلى املقّر 

اجلديد، وأصبحت واسعة األطراف الستيعاب األوالد وعائالتهم. 
ثالثة  وهو  مرّبع،  متر  ألف   18 هذا  األوالد  مستشفى  مساحة  وتبلغ 
أضعاف املستشفى القدمي ويشمل كاّفة الّتسهيالت واألجهزة واملعّدات 
الطبّية احلديثة، اّلتي ستخّفف عن املرضى معاناتهم، وهو ُمحّصن من 

حدوث أّي طارئ في احلروب العادّية أو غير العادّية. 
ووضع في الّطابق الّثاني قسم األجّنة اجلديد ويضم 70 موضًعا للعناية 
نوعّية  أوحته  مبا  طابق  كّل  تصميم  وّمت  مال.  والشِّ حيفا  من  باألجّنة، 
املرض أو طريقة العالج، إلى جانب َمدرج يّتسع ِملائة شخص من األوالد 
ومرافقيهم. ورصدت إلقامة هذا املستشفى ميزانّية تقّدر بنحو 182 

مليون شيكل.
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:

www.haifanet.co.il

في حيفاأل� ليلة و
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نحكي  اّلتي  احملكّية  الّلغة  إّنها 
بكّل  نشاء  ما  ونقول  فيها  ونتداول 

سهولة.
الّلغة  نسّمي  ثانية  ناحية  ومن 
نتعّلمها  ألّننا  األم،  بلغة  احملكّية 
األّم  أّن  أساس  على  أّمهاتنا،  من 
الّلغة  وتصبح  األولى.  ية  املرّب هي 
في  الّدارجة  اللغة  هي  احملكّية 

املجتمع وليس الّلغة الفصحى. 
  øW ÒOJ;«  QA½ nOJ�

إّن تعّدد الّلهجات كان موجوًدا عند 
هناك  وكانت  اجلاهلّية،  منذ  العرب 

هذا  استمّر  وقد  القبائل.  من  قبيلة  لكل  لهجة 
الوضع حتى بعد مجيء اإلسالم. ومن أبرز األسباب 
ّية مختلفة في الِقدم  اّلتي أّدت لوالدة لهجات عرب
عهدهم  بداية  في  كانوا  إجماًال  العرب  أّن  هو 
أمّيني، فكان من الّطبيعي أن ينشأ من ذلك حالة 
االجتماعّية  األوضاع  على  تعتمد  جديدة  لغوّية 
واالقتصادّية املعيشّية، واالختالط بأقوام متعّددة. 
وهذا أحدث اضطراًبا في الّلغة واستخدامها والّنطق 
بها، وظهر اختالف في الّلهجات بني العرب بصورة 

واضحة. ومن أبرز اللهجات واأللفاظ:
بعد  جيًما  الياء  قلب  ُقضاعة أي   - «عجعجة» 
يقولون  راعي  مثل  املشّددة،  الياء  وبعد  العني 
و«طمطمانية»  كرسج،  كرسي  وفي  راعج.  فيها: 
الّتعريف،  في  «أل»  بدل  «إم»  جعل  ِحْمير وهي 
أمصيام،  الّصيام  وفي  أمبر،  البر:  في  فيقولون 
و«فحفحة» هذيل أي جعل احلاء عيًنا، مثل: أحل 
و«عنعنة» متيم وهي  إليه،  أعل  فيقولون  إليه 
إبدال العني في الهمزة إذا وقعت في أّول الكلمة، 
أسد أي  و«كشكشة»  عمان،  أمان:  في  فيقولون 
فيقولونها:  «عليك»  مثل  شيًنا  الكاف  جعل 
«عليش» و«قْطعِة» طيئ وهي حذف آخر الكلمة، 
مثل قولهم: يا أبا احلسن، تصبح: يا أبا احلسا، 
م الّلغة إلى  وغير ذلك مما باعد بني األلسنة، وقسَّ
لغات ال يتفاهم أهلها وال يتقارب أصلها. وحّتى 
هذا  مثل  جند  احلاضرة  مجتمعاتنا  وفي  اليوم، 
أو  أخرى  مدينة  أو  معّينة  قرية  أهل  لدى  اخللط 

جماعات البدو أو الفّالحني. 
َيتم  الواحدة  القبيلة  أفراد  بني  الّتواصل  كان  وقد 
َيخطب  عندما  أما  اخلاّصة،  لهجتها  بواسطة 
قبائل  من  مجموعة  إلى  يتحّدث  أو  ما  شخص 
املشتركة  الواحدة  اللغة  حينها  فيستعمل  أخرى 
بعد  هكذا  الوضع  استمّر  وقد  الفصحى.  وهي 
بدأت  احلديثة  احملكّية  أّن  وُيرّجح  مجيء اإلسالم. 

ألّن  اإلسالمّية،  الفتوحات  فترة  في 
العجم،  بالد  في  اجلدد  املسلمني 
واّلتي أصبح العديد منها اليوم من 
يتعّلمون  بدأوا  قد  ّية،  العرب البلدان 
َيستطيعوا  لم  لكّنهم  ّية  العرب
يتحّدثها  كما  بطالقة  استخدامها 
ظهر  ولذا  بالّضبط،  العرب  سائر 
ذلك  وفي  قليًال.  الّتحريف  فيها 
الوقت لم َيكن الفرق واضًحا متاًما، 
ّية  العرب حرفت  بالّتدريج  لكن 
وتركيب  الّصوتية  صفاتها  وتغّيرت 
إلى  ّية  العرب وحتوّلت  فيها.  اجلمل 
أقصى  من  واملتعّددة  احلديثة،  احملكّية  الّلهجات 
والّسودان،  مبصر  مرورًا  املغرب،  وبالد  الغرب 
العراق  وبعدها  واخلليج،  واحلجاز  اليمن  ثّم 
فلسطني. وأخيرًا  ولبنان،  سورية  من  ومناطق 
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حتّدث  على  ُيطلق  مصطلح  هو  الّلغوّية  ّية  الّثنائ
الّشعب ألكثر من لهجة، كاحملكّية والفصحى في 
آٍن واحد. أما االزدواجّية الّلغوّية فهي أن يتحّدث 
الّشعب أكثر من لغة. وقد اختلف الباحثون بشأن 
البلدان  في  والفصحى  احملكّية  وضع  تصنيف 
ويرى  لغوّية،  ّية  ثنائ أو  لغوّية  كازدواجّية  ّية  العرب
ّية الّلغوّية  بعضهم أّن األمرين مختلفان وأّن الثنائ
هي أمر جّيد، بينما يرى بعضهم اآلخر أّنها كارثة 
أن  للّطفل  املُتعب  من  إّنه  حيث  تزول،  أن  وَيجب 
في  يتحّدثها  اّلتي  غير  لغة  املدرسة  في  يتعّلم 
حياته اليومّية، ّمما يجعل تعّلمها يؤّخر تعّلمه كّله.
ّية الّلغوّية  يختلف الباحثون حول مستقبل الّثنائ
ّية  في الوطن العربّي، فيقول بعضهم إّن الّلغة العرب
وستصبح  احملكّية،  على  ستتغّلب  الفصحى 
املعامالت  خارج  حّتى  عام  بشكل  ُتستخدم 
الرسمّية؛ وذلك بزيادة استخدام الفصحى بشكل 
برامج  إلى  باإلضافة  اإلعالم،  وسائل  في  سليم 
األطفال، كالرّسوم املتحرّكة، اّلتي تساعد األطفال 

على تعّلم الفصحى حّتى قبل دخول املدرسة. 
احملكّية  الّلهجات  أّن  آخرون  باحثون  يرى  بينما 
ستتطوّر وتسود أكثر، خاّصًة بدمجها في لهجة 
ّية واحدة  ّية واحدة، لكي تشّكل مًعا لغًة عرب عرب
كالفصحى، فتتكّون لغًة جديدة بني االثنتني. وقد 
مالطا،  في  احملكّية  الصقلية  الّلهجة  تطوّرت 
بأخرى  ّية  العرب املفردات  بعض  استبدلت  حيث 
ّية، وتعتبر في وقتنا احلالي لغة  إنچليزّية وإيطال
في  الرسمّية  الّلغة  هذه  وأصبحت  ّية،  عرب نصف 
مالطا واالحتاد األوروپّي، وتعرف باسم الّلغة املالطّية. 
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وفي  مجتمعنا،  في  احلديث  نحاول  عندما 
مجتمعات أخرى، جند بعضنا يجتهد لكي يلثغ 
كلمات  يقحم  أو  بألفاظه،  يلّحن  أو  بكالمه، 
معنى  عن  بالبحث  يبدأ  ثّم  حديثه.  في  أجنبّية 
الكلمة التي يريدها لكي يوفي اجلملة حّقها. وجند 
غير  أخرى  لغات  من  أجنبّية،  كلمات  إدخال  أّن 
ّية أصبح موضة وصرعة عصرّية لكي يقول  العرب
عساه  فما  األجنبّية،  بالّلغات  ملّم  إّنك  الّسامع 
يقول بالعربّية؟ أو أّنه يخجل من بعض األلفاظ 
ّية، فيستبدلها بالّلغة األجنبّية  والكلمات بالعرب
الكلمة  فهل  بها.  الّنطق  عليه  يسهل  لكي 
األجنبّية أجمل، وهل هي أسهل؟ وهل هي أحلى؟
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الكلمة من الكالم، وهو القول. وفي لسان العرب 
وهو  بنفسه  مكتفًيا  كان  ما  الكالم  منظور:  البن 
اجلملة، والقول ما لم يكن مكتفًيا بنفسه وهو اجلزء 
من اجلملة. والفرق بني الكالم والقول هو أّن الكالم 
ُيحكى به، وهو وسيلة الّتعبير اّلذي ال يكون إّال 
الكالم  املترّكبة.  اجلمل  وهو  مفيدة،  تاّمة  أصواًتا 
ال يكون أقّل من ثالث كلمات، وهي جمع كلمة.

وتؤّنث.  تذّكر  الّلفظة  وهي  وَكلَمٌة،  وِكلَمٌة  َكِلَمة 
الكلمة تقع على احلرف الواحد من حروف الهجاء، 
وتقع على لفظة مؤّلفة من جماعة حروف ذات معنى.

كامله  كالًما،  وكلمة  وتكالًما  تكّلًما  الرجل  تكّلم 
تكّلمه  اّلذي  أو  يكاملك،  اّلذي  كليمك  ناطقه. 
ويكّلمه. كّلمته كالًما وتكليًما. ما أجد متَكّلًما: 
تكاملنا بعد  أي موضوع كالم. كاملته إذا حادثته، 
الّتهاجر والّتكالم بعد املقاطعة. رجل ِتكالٌم وِتكالمٌة 
حسن  َفصيٌح  الكالم،  جّيد  وكلماني:  وِتكالّمة 
أو  ملكة  بأّنه:  أيًضا  الفارابى  عرّفه  وقد  الكالم. 
صناعه يقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال 
اّلتي صرّح بها، وتزييف كّل ما خالفها باألقاويل. 
حديثنا  أساس  هي  الفصحى  أّن  كّلنا  ونعلم 
االحتالالت  ظروف  ولكن  والكتابّي،  الشفهّي 
واالبتعاد  العلمّي  والّتجهيل  الّثقافي  والهبوط 
ّية كلغة رائعة  عن جهة احملافظة على الّلغة العرب
االستخدام واالستعمال، وأّن هذه الوسيلة هي القرآن 
ا كان من  ـً الكرمي. فحفظ القرآن والرّجوع إليه لغوّي
العصور.  مّر  على  الّضاد  لغة  حلفظ  الّدوافع  أهّم 
فمن عرف القرآن عرف لغته. وجاءت ردود الفعل 
وحوض  األوسط  الّشرق  في  ملنطقتنا  الّتجهيلّية 
املتوّسط بنشوء الّلغة احملكّية أو اّلتي يسّمونها 
خطأ بالّلغة العامّية، ألّنها لغة العاّمة، والفصحى 
ال  قد  اخلاّصة  أّن  هي  واحلقيقة  اخلاّصة.  لغة  هي 
تعرف الفصحى معرفًة صحيحة. ولذا تصح القول 
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يعّبر  ثابًتا  حرًفا   28 على  ّية  العرب الّلغة  حتتوي 
كّل منها عن لفظة مختلفة، إضافًة إلى الهمزة. 
ّية، ثالث: قصيرة هي الفتحة،  واحلركات في العرب
الّضمة والكسرة. وطويلة تسّمى حروف املد. وجند 
أّن بعَض احلروف ُتنَطق بشكل مختلف في بلد ما 
اجليم  «گيم»  حرف  ُينطق  ومثال:  آخر،  بلد  عن 
خصوًصا  ّية،  العرب الّلهجات  بعض  في   (g)
اليمنّية  الّلهجات  والُعمانّية، وبعض  املصرّية 
القاف  حرف  ُينطق  كما  ّية.  الّشمال واإلفريقّية 
ّية، وفي صعيد  أيًضا «گيم» (g) في اجلزيرة العرب
مصر وأريافها وفي معظم شمال إفريقيا والّسودان 
من  املنحدرة  أو  البدوّية  الّلهجات  وسائر  والعراق 
األكثر  الّنطق   وهو  عموًما،  البدوّية  الّلهجات 
شيوًعا للقاف في العالم العربّي. وُينطق حرف الّالم 
كانت  إذا  فقط  كلمة «الّله»  في  مفخًما  الّثقيل 
مفتوحة أو مضمومة، ومخّففة إذا كانت مكسورة. 
يطرأ  لم  إذ  أصولها،  بثبات  ّية  العرب وانفردت 
عليها أدنى تغيير في نطق حروفها، مثلما طرأ 
على سائر الّلغات في العالم، ولعّل ذلك راجع إلى 
لألصوات  إذ  الفصحى،  ّية  العرب الّلغة  مدرج  سعة 
بني  تتوزّع  مخرًجا،  عشر  خمسة  نحو  ّية  العرب

اجلوف واحللق والّلسان والّشفتني.
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أسمعه  ما  هذا  بل  الكتابة!  في  أخطئ  لم  كّال 
بعض  حتويل  وهو  مجتمعنا،  من  مكان  كّل  في 
احلروف وحتريفها لكي يظهر املتحّدث أّنه متمّدن، 
جاَءتني  حفيدتي  وأذكر  فالح.  وال  قروي  غير  أو 
تقول: حكت لنا «اِملّس» اليوم  من احلضانة يوًما 
قصة ليلى والزئب. فانبهرت وأبديت شّدة إعجابي 
قائًال، عظيم، ولكّنها أوًّال ليست «املس» بل هي 
الذئب.  هو  بل  الزئب  ليس  هذا  ًيا  وثان املعّلمة، 
فناقشتني حفيدتي قائلًة كّال أنت ال تعرف شيًئا، 
فهل أنت تعرف أكثر من «اِملس»؟ ووقفت ُمحرًجا، 
الكلمة؟  وحقيقة  بصّحة  حفيدتي  سأقنع  كيف 
ويبدو أّن «الزئب» ليست الوحيدة اّلتي نحرّفها، 
فهناك «إزن» أي إذن، «إزا» أي إذا، «حديس» أي 
أو  القاف  بدل  الهمزة  تثبيت  ومشتّقاتها،  حديث 
إلى  الذال  وحتويل  وغيره،  القول  كالم  في  الكاف 

دال أو ظاء في «هادا» «هاظ» بدل هذا.
إلى  ومتتّد  احلضانة،  في  هناك  تبدأ  القضّية  إّن 
ثقافّية،  تربوّية،  مسألة  ألّنها  والّشارع،  البيت 
اجتماعّية وحضارّية. أرجو أن نتنبه كّلنا، املرّبون، 
ألفاظهم  لتقومي  اإلعالم،  ووسائل  األمور،  وأولياء 

وألفاظ أبنائهم، والّنشئ اجلديد كّله.   
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تعرف  ال  فنانة  إلى  والّتقدير  الّشكر  بجزيل  أتوجه 
جيل  إلى  جيل  من  تتألق  حيث  اإلبداعي،  احلدود 
ومن سنة إلى سنة في تقدمي الفّن الراقي، الّلوحات 
االستعراضّية  الّشعبية،  الرقصات  الراقصة، 
مستقاة  وموسيقى  معزوفات  أنغام  على  الّشرقية، 

من نهر الفنون واألحلان في العالم العربي. 
تفاجئنا هذه الفنانة املبدعة في كّل عرض جديد حيث 
تبهر احلضور بأجمل وأرق الفسيفساء الراقص، ومن 
فيتحّول  مدروسة  تعبيرية،  رقصات  مبهرة،  مالبس 

العرض إلى لوحة فنّية متكاملة.
فرقة  قّدمته  اّلذي  األخير  العرض  أدهشني  لقد 
في  أقيم  اّلذي  االستعراضّية،  للفنون  «سلمى» 
قاعة «كريچر» في الكرمل الفرنسّي – حيفا، حيث 
شارك نحو ثمانني راقًصا وراقصة من طّالب مدرسة 
فما  سنوات   8 عمر  (من  حيفا  في  «الكرمليت» 
جنمة،  قبل  من  الفّني  التذوّق  يتلّقون  اّلذين  فوق)، 
من  أعضاء  وبذكاء  دمجت  حيث  مبدعة.  ية،  مرّب
تاريخ  في  املسرح  وحتّول  الّطّالب  فرقة  مع  فرقتها 
االستعراضّية  الفنون  مسرح  إلى   (1/6/2014)

الراقية، تضاهي أهم الفرق في العالم العربي.
ابنتي  مبشاركة  العرض  مشاهدتي  خالل  أخفي  ال 
الفنون  بحر  إلى  انضمت  اّلتي  سنة)   12) ميريل 
سنوات  ست  منذ  خشيبون  فريال  وتوجيه  بتدريب 
تقّدم  اّلتي  الفرقة  هذه  عائلة  ضمن  وأصبحت 
العروض الفنّية في البالد والعالم. ال أخفي انبهاري 
هذه  مع  ذكرياتي  أَعْدُت  حيث  واألداء  املستوى  بهذا 
الّتراثي  الرقص  فنون  علمتني  التي  اخلّالقة  الفنانة 
واالستعراضّي على مدار أربع سنوات، وها هي اليوم 
ابنتي ميريل تكمل مسيرتي في هذا العالم الذي 

أحببته وأبدعت فيه.
لفّنانة الفن االستعراضي األخت، الصديقة، األم، أقول 
الذي  الفني  الذوق  أن  املعّبرة  الكلمة  هذه  في  لك 
قّلما  صفات  هي  والتضحية،  طالبك  لدى  تغذينه 
ّي، ثقافة، صقل  جندها. فأنت عاطفة، حنان، إبداع، رُق
الشخصيات، االنصهار في الفرقة التي تتحول إلى 

أسرة دافئة، معطاءة، عائلة فنّية، متماسكة.
أوّضح وأعترف أن هذا الفن الراقي الذي نلمسه على 
هز  إّمنا  اخلصر»،  «هّز  عن  البعد  كّل  بعيًدا  املسرح 
احلضور  على  تفرضها  اّلتي  واألحاسيس  املشاعر 

العروض الراقصة مبستوى يفوق كّل التوّقعات.
لقد أبدعِت في تقدمي الفقرات الراقصة االستعراضّية 
وأبدَعت الفنانة رنني بشارات التي قدمت فقرات فنية 
الراقصة،  الّلوحات  من  مستوحاة  ساخرة  فكاهّية 

حيث أضفت جوًا من املرح والفرح.
كانت أمسّية من الُعمر، عمل فنّي متكامل، أطلب 
من الله أن ميدِك بالعمر، الّصحة والعافية لك وألفراد 
أعالم  من  وعلًما  لبالدنا،  ذخرًا  تبقي  وأن  أسرتك، 

الفّن، وإلى األمام.
(حيفا)
ملزيد من األخبار والّصور، أدخلوا موقع «حيفانت»:  

www.haifanet.co.il

  U B Òd «  è L ÒL B
 è ÒO {«d ? ? ? F ² ? ? ? ? ? ? ? ? Ýô«
 ‰U ¹d ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   è½U ÒMH «
 Ÿb ³ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ð  Êu ³ O Aš

‰U Oł_«  l ? ? ? ? ? ? ? ? ?



43 2014 Ê«d¹e ÓŠ 20 WF ÔL'«



442014 Ê«d¹e ÓŠ 20 WF ÔL'«

052052≠≠87174718717471              050050≠≠77833297783329          0404≠≠86679108667910  ∫WO�U Ò²�« ÂU�—_« vKŽ ‰UB Òðô« vłd¹ d̈�«cð ¡«dA�  ∫WO�U Ò²�« ÂU�—_« vKŽ ‰UB Òðô« vłd¹ d̈�«cð ¡«dA�



45 2014 Ê«d¹e ÓŠ 20 WF ÔL'«



462014 Ê«d¹e ÓŠ 20 WF ÔL'«

أتناول  أن  على  اجتهدت  قد  كنت  القارئ  أخي 
موضوع االستعداد الستقبال شهر رمضان، ولكن 
القدر.  موضوع  تناولت  أن  بعد  حصلت  املفاجئة 
حيث إّنه كثرت األسئلة حوله، وكان من أبرزها 
املؤمن؟  حياة  على  بالقدر  اإلميان  دور  هو  ما 
هل اإلميان بالقدر معناه أن نستسلم دون عمل 
بحّجة أّننا ننتظر القدر الّنازل من الّسماء؟ وقد 
تناولت هذه القضايا بعجالة لكّنني أهتّم وأرّكز 

فيها أكثر لهدف اإلفادة. 
أخي القارئ، إّن املؤمن بالقدر يشعر بطمأنينة  
ألّن  املصائب،  كّل  به  نزلت  لو  حّتى  وسعادة 
اإلميان بالقدر يورث الّصبر على البالء، والرّضا 
تفسيره  في  علقمة  قال  ذلك  وفي  بالقضاء. 
لقول الّله «ما أصاب من مصيبة إّال بإذن الّله، 
ومن يؤمن بالّله يهد قلبه». هو الرجل تصيبه 
فيرضى  الّله،  عند  من  أّنها  فيعلم  املصيبة، 
على  العقيدة  لهذه  األثر  أعظم  ومن  ويسلم. 
والّضراء  الّسراء  عنده  تستوي  إّنه  املؤمن  سلوك 
العتقاده أّنه بكليهما يتقرب إلى الّله تعالى. 
قال:  حني  عمر،  اخلليفة  املعنى  هذا  أجمع  وقد 
باليت  ما  بعيرين  والّشكر  الّصبر  كان  «لو 
أّيهما أركب». وقال أبو الّدرداء: «الفقر والغنى 
إن  امتطيت.  أّيهما  أبالي  لست  مطيتان  
فمعه  الغنى  كان  وإن  الّصبر،  فمعه  الفقر  كان 
الّشكر». فَمن كان هذا حاله ال ميكن أن يظلم أو 
يسرق أو يحسد، بل يسير في سعادة ورضا مبا 
قسمه الّله له. ومن ال يرضى إذا فقد بعض املال 
أو ابتلى في ولده أو زوجته ونحو ذلك فيكون 
اّلذي  ولكن  رأسه.  على  الّسماء  سقطت  كمن 
يرضى بالقدر يصبر على البالء فتسكن نفسه 
ثم يندفع بكل ما أوتي من قوّة للعمل والعطاء. 
أكد هذا املعنى أحد العلماء بقوله «الّصبر: أن 
اخلاطر  سكون  مع  واحملنة  الّنعمة  بني  يفرق  ال 
يورث  بالقدر  اإلميان  فإّن  تقّدم  وكما  فيهما». 
الرضا عن الله، فيجعل صاحبه يستشعر لطف 
الله به مع ما أصابه. وفي هذا قال عبد الواحد 
بن زيد «الرضا باب الله األعظم. وجّنة الدنيا. 
ومستراح العابدين. وأهل الرضا يالحظون ثواب 
غير  وإّنه  البالء،  في  لعبده  وخيرته  املبتلي، 
متهم في قضائه. وتارة يالحظون عظمة املبتلي 
ذلك  مشاهدة  في  فيستغرقون  وكماله،  وجالله 
مبا  يتلّذذون  بل  باأللم،  يشعرون  ال  أّنهم  حّتى 

أصابهم ملالحظة صدوره من حبيبهم».
هذا ال يعني ترك األسباب، بل الّصحيح أّن ما 
استغّلها  إذا  اّلتي  بأسبابه  قدره  إّمنا  الله  قدره 
اإلنسان دفع عنه الّشر وانتفع بكل خير. وفي 
ذلك قال ابن القيم: «فمتى أتى العبد بالّسبب 
وقع املقدور، ومّتى لم يأِت بالّسبب انتفى املقدور، 
وهذا كما قدر الشبع والري باألكل والشرب وقد 

احليوان  نفس  خروج  وقدر  بالبذر  الزرع  حصل 
بالذبح، وكذلك قدر دخول اجلّنة باألعمال، ودخول 

الّنار باألعمال».
نحن مأمورون باألخذ باألسباب مع التوّكل على 
الله، ألّن الذي خلق األسباب هو الذي خلق النتائج. 
مثال: من ترك الّسعي في طلب الرزق كان آثًما مع 
أّن الرزق بيد الله. ولكن االعتماد على األسباب 
اإلميان.  في  قدح  الله  على  التوّكل  دون  وحدها 
من  الذرية  يريد  أّنه  بنّية  يتزوّج  الرّجل  مثال: 
زواجه، فقد يأخذ بأسباب ذلك؛  ولكن ال ميكنه 
أن يضمن لنفسه الذرّية. قال تعالى {َيَهُب ِملَْن 
ُكوَر * َأْو ُيزَوُِّجُهْم  َيَشاء ِإَناًثا وََيَهُب ِملَن َيَشاء الُذّ
ُه     ِإَنّ يًما  َعِق َيَشاء  َمن  وََيْجَعُل  وَِإَناًثا  ُذْكرَاًنا 

يٌم َقِديرٌ}.  َعِل
كان النبّي (ص) يعّلم أصحابه األخذ باألسباب 
ألّنها من قدر الّله. فقد جاءه أحد األعراب يسأله  
الّله  فإّن  تداووا،  فقال:  أنتداوى؛  الله  رسول  يا 
عّز وجّل لم يضع داًء إّال وضع له دواء، غير داء 

الهرم. وقال: ما أنزل الّله داًء إّال أنزل له شفاء.
مع  العملي  الّتطبيق  القارئ  أخي  وإليك 
من  نستشّفها  العقيدة  لهذه  الّصحيح  الفهم 
ما  األولى:  أّما  اخلطاب.  بن  عمر  عن  روايتني 
إلى  خرج  ملّا  اخلّطاب  بن  عمر  أّن  البخاري  رواه 
الّشام لقيه أمراء األمصار وأخبروه بانتشار الوباء 
فيها، فاستشار املهاجرين واألنصار، ثّم مهاجرة 
الفتح من مشايخ قريش، فاجتمع املهاجرة على 
الرّجوع، ُبعًدا عن الوباء وأمر بذلك فقال له أبو 
عبيدة: أفرارًا من قدر الّله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الّله. أرأيت 
لو كان لك إبل هبطت وادًيا له عدوتان. أحداهما 
خصبة، واألخرى جدبة. أليس إن رعت اخلصبة 
بقدر  رعتها  اجلدبة  رعت  وإن  الّله.  بقدر  رعتها 
الّله. أّما الرواية الّثانية، جاءت حني لقي عمر 
مجموعة من أهل اليمن، قدموا إلى مّكة للحج 
دون طعام وماء، قال معاوية بن قرة: لقي عمر 
قالوا:  أنتم؟  من  فقال:  اليمن،  أهل  من  ناًسا 

نحن املتوّكلون. قال: بل أنتم املتآكلون. 
إّمنا املتوّكل اّلذي يلقي حّبه في األرض ثّم يتوّكل 

على الّله.
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األربعاء،  األول،  أمس  احتفل 
بصدور  الّثقافي  حيفا  نادي 
كتاب واكبُت مراحل والدته حلظة 
بلحظة، وكنُت مشارًكا وجزًءا منه، 
واسمحوا لي أن أحتّدث عن هذه 
بتفاصيلها  اجلميلة،  التجربة 
حتى أكشف لكم بعض اجلوانب 
التي من املمكن أن تضيء لكم 
أمورًا أخرى لدى قراءتكم الكتاب.

فمن الطبيعي لدى إصدار كتاب من هذا الّنوع، 
ا، أن يكون هنالك طاقم  ـً أن يكون العمل جماعّي
حترير وإعداد له، أن يتم التداول والتشاور في كل 
ما ُيكتب وُينشر فيه، كيف ُينشر، أين ُينشر.  

يقّدم لنا هذا الكتاب مسيرة عطاء وكفاح لشخص 
جاءنا من قرية نائية، من أقاصي اجلليل، ليحّط 
حياته  مسيرة  مبتدًئا  حيفا،  مدينة  في  رحاله 
من نقطة الّصفر، فيحقق النجاحات، النجاح تلَو 
اآلخر، ليصبح رجل أعمال ناجح، وعضو بلدّية، 

وناشط سياسي واجتماعي. 
أن  شعر  أحياًنا،  واإلحباط  والقهر  باخليبة  شعر 
وجناحه،  انطالقه  ومينع  باستمرار  يترصده  الفقر 
شعر أن القدر يقف له وألحالمه باملرصاد،  ولكن 
احلياة  بأّن  واثًقا  وكان  قوّي،  شعور  لديه  كان 
تخّبىء له الكثير، وأّنها سُتقبل عليه يوًما كما 

أقبل عليها، وهذا ما حصل بالفعل.
تنّقل من موقع إلى آخر، وكان يهدف إلى خدمة 
مجتمعه وأبناء شعبه من خالل هذه املواقع، لكّنه 
يعترف في كتابه هذا، وبكل جرأة وصراحة، بأّن 
نشاطه الّسياسي استنفذ طاقاته دون فائدة، وأّنه 
لم يجِن من الّسياسة إّال خيبات األمل املتكرّرة، 
وأّنه اصطدم بنظرة فوقّية من قبل قادة اليسار 
اليسار  بني  فارق  أّي  يجد  لم  وأّنه  اإلسرائيلي، 
أّنه  يعتقد  «فجميعهم  الوسط،  أو  اليمني  أو 

الفارس ونحن الفرس».  
هذا  في  األهم  هو  بنظري  االعتراف  هذا  إّن 
مناصب  وتقّلد  شارك  عربي  قبل  من  الكتاب، 
صهيونّية،  يسارّية  أحزاب  في  ومركزّية  هاّمة 
لنا  يكشف  رقابة،  بال  اعترافاته  يكتب  فهو 

صفحات من حياته ويقّدمها لنا 
بال رتوش، ودون أن يتجّمل. إّن 
من يعش دون أن يتغّير، دون أن 
ُيحدث تغييرًا، لديه على األقل، 
لغيره  يعطي  أن  بإمكانه  فماذا 

ويقّدم ملجتمعه؟!
في  كتب  عّبود  فهد  وهنا، 
أّن  «اكتشفُت  كتابه:  خالصة 
فائدة،  دون  طاقاتي  استنفذ  السياسي  نشاطي 
فتبّني لي أّن هذا النشاط مضيعة للوقت، حّتى 
وإن شّكلت بالنسبة لي، في ذلك الوقت، وسيلة 
العمر،  هذا  كل  بعد  ولكن  اإلصالح،  هدفها 
في  كعربي  السياسة  من  أجِن  لم  أّني  توّصلُت 
دولة يهودّية إّال خيبات األمل املتكرّرة، ألّني - 
من  مترفعة  فوقّية  بنظرة  اصطدمُت  ولألسف - 
قبل الّطرف اآلخر، وفي هذا لم أجد فرًقا بني من 
ينتمي لليسار أو اليمني أو الوسط، فجميعهم 
الفرس».  العرب  ونحن  الفارس  هو  أّنه  يعتقد 
وبال  صراحة  وبكّل  الفصل،  هذا  في  ويضيف 
رتوش «لطاملا سعيُت وناضلُت وكافحُت من أجل 
ّية يهودية، ولكني أقولها وبكل  حتقيق أخوّة عرب
والّسخرية  االستعالء  نظرة  إّال  ألَق  لم  صراحة، 
واالستهتار بنا وبقدراتنا، وكأّنهم يذكروننا دوًما 

بأّننا أقّل شأًنا وأحّط مستوًا». 
وخيبة  صرخة  الكتاب،  في  الصرخة  هذه  رّمبا 
صرخة  املشترك،  العربّي  اليهودّي  بالّنضال  أمل 
عربي حلم أّن الّنضال العربّي اليهودّي سيؤتي 
اليسار  من  وشركاؤه  خذله،  الواقع  لكن  ثماره، 
الوسط  بالّتالي  وخذلوا  خذلوه،  الصهيوني 

العربي بأكمله. 
عّبود،  فهد  مسيرة  يستحضر  الكتاب  إًذا 
الّسياسي واالجتماعّي ورجل األعمال والرياضي 
واألب واجلد والزوج. يستحضر هذا الكتاب مسيرة 
ومعاناته،  وتضحياته  بعطاءاته  عصامّي  رجل 
فكتب  حياته،  على  هاالت  إضفاء  يحاول  لم 
مراجعات لذاته بجرأة، وحتّدث عن حلظات ضعفه 
اإلنساني، وسرد أحداًثا قد ال تروق للبعض، إّال 
اجلرح. على  اإلصبع  لوضع  صادقة  محاولة  أّنها 
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في  قوّة  األكثر  هي الكيماوّيات  الهرمونات 
إنتاجها  يتّم  عضوّية  كيماوّيات  إّنها  اجلسم. 
مجرى  في  وجودها  وعند  الغدد،  بعض  في 
خاليا  إلى  الّتعليمات  تعطي  فإّنها  الدم، 
الدرقّية،  الغّدة  من  الدرقي،  فالهرمون  اجلسد. 
الطاقة  مولًدا  اخلاليا،  أيض  عملّية  يسرّع 
«اإلستروجني»  ويتحّكم  الدهون.  ومحرًقا 
بتعاقب  املبيضات،  من  و«البروجسترون»، 
الّتغييرات التي حتافظ على اإلخصاب والّدورة 
الّشهرّية. إّن اختالل الهرمونات قد يوّقع أضرارًا 

فادحة في الّصحة.
وتكون الهرمونات إّما شبيهة بالدهون، وتسّمى 
شبيهة  أو  «سترويد»،  منّشطة  هرمونات 
من  مصنوعة  وهي  كاإلنسولني.  بالپروتينات، 
مكوّنات الغذاء الذي يتناوله الفرد؛ وقد يلعب 
على  احلفاظ  في  حاسًما  دورًا  الغذائي  الّنظام 
الهرمونات  غالبّية  الهرمون.  مستويات  توازن 
الّنخامّية  الغّدة  مع  مرتّدة،  حلقات  في  تعمل 
التي تعمل كقائد أوركسترا. فالغّدة الّنخامّية 
الّدرقّية  للغّدة  محرًّكا  هرموًنا  تطلق  مثًال 
الّدرقي  الهرمون  بإطالق  فيأمرها   ،(TSH)
اجلسم.  في  اخلاليا  أيض  عملّية  يسرع  الذي 
بالّدم  الّدرقّي  الهرمون  مستوى  يبلغ  عندما 
درجة معّينة، فإّن الّنخامّية تتوّقف عن إنتاج 

.TSH ـ ال
احملافظة  على  تساعدك  الّتالية  اإلرشادات  إّن 
كنت  فإذا  ذلك،  مع  الهرمونات.  توازن  على 
كسيطرة  خطير  هرموني  خلل  من  تعاني 
الّضروري  من  يكون  قد  مثالً،  «اإلستروجني» 
ـ«پروجسترون»  أيًضا أخذ كمّيات صغيرة من ال
الّطبيعي،  ـ«پروجسترون»  ال إّن  الّطبيعي. 
ـ«تستوستيرون» للرجال، يتوّفر في وصفات  وال

اء، فقط. طبّية من قبل األطّب
من أجل احلفاظ على توازن الهرمونات:

• علينا أن جنعل الّدهون احليوانّية قليلة جًدا 

في نظامنا الغذائّي.
والّلحوم  العضوّية  اخلضار  نختار  أن  علينا   •

حيثما أمكن من أجل الّتخفيض من التعرّض 
للمبيدات والهرمونات.

è¹cG Ò² « Ê«e O  w   U ½u d N «

أجل  من  بوسعنا  ما  كّل  نفعل  أن  علينا   •

تخفيض تعرّض األطعمة اخلفيفة، احلمضة أو 
الدهنّية للپالستيك امللّون. مثًال، ال يجب أن 
نلّف اجلبنة بأوراق الصقة رقيقة، ومن املفّضل أن 

أة في زجاجات. نشتري املشروبات املعّب
• علينا أن نخّفف من استهالك املنّبهات قدر 

اإلمكان، كالقهوة، الّشاي، الشوكوالطة، الّسكر 
والسجائر. إذا كنت مدمًنا على أّي واحد منها، 

ما عليك إّال كسر العادة.
حياتنا.  في  عادة  يتحّول  اإلجهاد  ندع  ال   •

ونقم  ونحّددها،  اإلجهاد  مصادر  على  نتعرف 
ّية للظروف ولألسلوب  ببعض الّتغييرات اإليجاب

الذي ننتهجه للّتفاعل معها.
نتأّكد من أّننا نتناول الكمّية الكافية من   •
الّدهون األساسّية من البذور، زيوتها أو مضاف 
لسان  نبات  زيت  أو  ّية  املسائ الربيع  زهرة  من 
الّثور (أوميچا 6) أو زيت الكّتان (أوميچا 3).
ّية تشمل  • نتأّكد من أّن خّطة مكّمالتنا الغذائ
 ،B6و B3 مستويات ُمثلى من الڤيتامينات

ڤيتامني E أو بيوتني، املغنيزيوم والزّنك.

 W|cG��«  ‰U��  w�  qLF�  ¨W|cG�  W ÒO�UB��«®

©q ÒLJ*« ÒVD�«Ë WLOK��«Ë W ÒO�B�«



51 2014 Ê«d¹e ÓŠ 20 WF ÔL'«



522014 Ê«d¹e ÓŠ 20 WF ÔL'«

è ÒÐU ÒA « Ã«Ë“ú  90% è³ M Ð Òw M~ Ý ÷d
ÊULOK� qOAO� œU�

بأّنه  مؤّخرًا،  ليبرمان  أڤيچدور  الوزير  صرّح  لقد 
الّشاّبة  لألزواج  ُيفِسح  قانون  لسن  سَيْسَعى 
يكونوا  أن  بشرط  أولى،  دار  شراء  على  ِبلة  املُق
قد خدموا في اجليش اإلسرائيلّي، احلصول على 

قرض سكنّي بنسبة %90 من سعر الدار.
هو:  القانون  هدف  أّن  ليبرمان  الوزير  أعلن  لقد 
لألزواج  الفرصة  وإتاحة  الدور  أسعار  تخفيض 
الّشابة، اّلتي خدمت في اجليش، أن حتصل على 

الّدار األولى للّسكن بسهولة.
إلى  ُتَضاف  املُبادرة  هذه  بأّن  بالّذكر  اجلدير  من 
قامت  للجدل  ُمثيرة  أخرى  ُمبادرات  سلسلة 
تخفيض  ملوضوع  بالنسبة  ّية  احلال احلكومة  بها 

أسعار الدور والعقارات.
هذه،  القوانني  سلسلة  أن  في  شك  هناك  ليس 
فائدة  ال  لسّنها،  ّية  احلال احلكومة  تسعى  اّلتي 
بشكل  العرب  للمواطنني  عملّية  وليست  منها 
على  حيفا  في  العرب  الّسكان  ُتفيد  ولن  عام 

وجه اخلصوص.
الّسؤال اّلذي يطرح نفسه بالّنسبة ملُبادرة الوزير 
في  يخدموا  لم  ِلّلذين  بالنسبة  الپيد  يائير 
أن  بشرط  ُمقاول  من  دار  شراء  ويريدون  اجليش 
هل  شاقل،  ألف   950 حّتى  الدار  سعر  يكون 
يقبل  وهل  أصًال  املواصفات  بهذه  دور  توجد 

املقاولون بناء دور كهذه؟!
حيفا  في  للبناء  وُمعّدة  شاغرة  أرض  قطعة  كم 
تعرفون؟ وكيف لهذه املساحات الّصغيرة أن تفي 
اآلخذة  الّسكن  لدور  الطلبات  من  الهائل  بالكم 
مواطن  كم  أتعرفون  يوم؟!  بعد  يوًما  باالزدياد، 
عربّي خدم باجليش هو وزوجته (بحسب شروط 

مبادرة ليبرمان)؟!
طريق  عن  تخفيضها  ُميكن  ال  الدور  أسعار 
تسهيل الّتمويل وُطرُق احلصول عليها، وإّمنا عن 

طريق زيادة العرض!
األمر الواضح - لألسف - هو أّن لهذه احلكومة 
ر عناوين األخبار، وكّل  يوجد هدف واحد وهو َتَصدُّ
وزير يحاول أن ُيثِبت ملُنَتخبيه أّنه يرعى شؤونهم 

ويعمل على حتقيق مصاحلهم.
مركزّي  موضوع  هو  الّسكن  موضوع  أّن  مبا 
هو  احلقيقي  احلل  فإّن  الّساعة،  مشكلة  وهو 
كّل  في  ضخمة  بناء  مشاريع  وتخطيط  بناء 

البناء،  ملُقاوِلي  الّتسهيالت  إعطاء  مع  املناطق، 
تخفيض الّتكاليف اّلتي تواجههم في مشاريع 
البناء وأسعار أراضي البناء، تسهيل اإلجراءات 
والعراقيل البيروقراطّية اّلتي يواجهونها، وكذلك 
في  وُتساهم  ّفز  وُحتَ ُتَشّجع  أن  احلكومة  على 

إنعاش وزيادة مشاريع البناء. 
في  مشغولني  احلكومة  هذه  في  الوزراء  دام  ما 
أتوّقع تخفيًضا  ال  اصطياد العناوين والّنشرات 
ملموًسا أو حّتى أي تخفيض في أسعار الّدور 
بحاجة  البالد  في  الّسكن  ُمشكلة  ألّن  والعقار، 
تسهيل  املثال:  سبيل  وعلى  جذرّي،  لعالج 
على  املواطنني  لكّل  البيت  توسيع  عملّية 
والبيروقراطّية  اإلجراءات  ناحية  من  سواء،  حّد 
كضريبة  مثًال  الّتكاليف  إلغاء  أو  وتخفيض 

القيمة املُضافة ِملن يقوم بتوسيع بيته.
الطلب    نسبة  اّلتي  املناطق  في  األراضي  فرز 

فيها عالية.
زيادة ِنَسب البناء املسموح بها، والّسماح بإقامة 
أبراج)  العالية (عمارات  الطوابق  ذات  البنايات 

في املناطق اّلتي نسبة الطلب فيها عالية.
والّتحفيزات  للمقاولني  الّتسهيالت  توفير 
وحّتى الدعم املاّدي، وتوفير الّتسهيالت مبوضوع 

تشغيل ُعّمال البناء.
على  احلصول  ومراحل  فترة  وتقصير  تسهيل 
في  للبدء  الالزمة  واإلجراءات  التأشيرات  كل 
يتشّجع  لكي  املُماطلة  وعدم  البناء  عملية 
املُقاولون للمبادرة في مشاريع بناء وبشكل أكبر.

حتفيز املُقاولني على إنهاء البناء بفترات أقصر 
ومكافأتهم حلّثهم على إنهاء العمل بسرعة.

واالقتراحات  األفكار  من  العديد  هنالك  بالّطبع 
اّلتي قد تكون ناجحة وناجعة من أجل تخفيض 
أسعار الدور ولكنني أعتقد أّن اإلقتراحات اّلتي 
تخفيض  اجل  من  جدًا  مهمة  أعاله  َعرَْضُتَها 
أسعار الدور واحلصول على بيوت أكثر للعرض.

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

 W Ò|—UI� ÷Ëd� w�UB��«

 „uM��«  ÂU�√  5{d�I Ô*«  qO�9  w�  qLF|®
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ُتّفاحة  أهداَب  تغازل  يًدا  حيفا  أْنحُت 
اآللهة

مَّ أجلُس وحدي إلى جذع قصيدة، ث
سها مأخوًذا برائحة الكرمل أتنفَّ

بة خبأها اإلله... ية ُمعلَّ يِب دال ودب
    

رُّ؛ َمتُ
وأنا حاٍف على عناقيد اخلدر..

رعشُة أوتار «القيامة»
بهرني  ت

ية فأعرف... ال وقت لزخرفة الّنهائ
حليفا  يلفُّ  شاًال  تنتهي  اهللا  وطريق 

خاصرة!!
    
ُر أتنّك

ّراهنة  ال الّلحظة  تغادر  أبدّية  شكل  في 
َر جرح الوصول ب جتعلني قادًرا أن أْع

    
هناَك

أوجاُع َشجرٍة تنتظر...
    

ُعُه ب َعَدْوُت وراَءُه َأْت
زماًنا

ًقا باملرور ُمَعشَّ
يلَسُعني

ا ًي رُِّب ِمَن الوقت َمْش ُيَه
ميشي.. نحو حيفا بالقصيدة.

     
اْسكُت الُعواء 

ِة الغياب  في جوِف صدَف
وأشِعُل شمعة؛
تطرُد عزلتي

َة املسافات َم وُتخيف َعْت
ما بني بداية ونهاية...

    
أجمُع

مَزَق صور اخلريف... كأّنها «الُفْلُك» 
ُها أُرَممِّ

وأركُب على خطوات «عوليس»
أركُب البحر...

بألف مخلٍب وألف ُغْصن ووردة...
    

 UH O Š q ¹b ¼
¡U *« ‚u  …b O B I « q ³ I ² ¹

آن لك
َشْتلَة املفاتيح أْن َتْفرحي

يه... ْلِت َحاَجتِك إل ْعَد أْن أجَّ َب
    
يوم ال

راخ احلمام اْشتّدْت أجنحة ِف
لغًة

يابسًة
فها الُغموُض لم َيُعد ُيغلِّ

يابسًة َضامرة...
    

عبرُت الوقت
من ثمالِة الوقِت
ركضُت نحوِك

نافذًة فرغت من:
ِل باجلفاف لَّ َب َصْمِت البحر امل

في مطرِك
يولد اإليقاع ُمْفردًة

متأل مسام موسيقا املكان...
    

ٍة «اخلروج» لم يعد ِلطعَن
حيلة 

إّال أن تبقى ُمشرّعًة
على ُحْزن اجلنازة!!

وتتركني
ورس ُد رأَس النَّ سِّ أَُم

وألتقي
يارة العتمة؛ اٌح أسدَل ِس كّلما ُوِلَد صب

َأْلتقي... دون ميعاد
َأْلتقي حيفا...

أْحِملها إلى مقهاي
قصيدًة وفنجان قهوة

ودهشًة
عادت مع اّلذي كان سوف يأتي 

َدهَشًة..
كما «الغُد» ليست عابرة
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 ü¹œ«d�« ¨‚dD�«  U²�ô vKŽ  U½öŽ« WKL(« o�«d²Ý 

 ©X¹UÝ  wMO�®  d ÒGB�  l�u�  ¨WO�U²OG¹b�«  jzUÝu�«

ÆlO³�« ◊UI½ w�Ë

 bF�  dGB�  l�u�  w�  …d�u²�  WO�U{«  qO
UHð

wwwÆpepsi≠messiÆcoÆil ◊UAMK� UBOBš

©ÆŸÆŸ®

  ÒuHð ô  UCOH	ð WKLŠ ÷dFð Orange
 ‰ULA�« ÊUJ�� ÎUBOBš

 ÊuHð—UL��« WKOJAð vKŽ ÷ÒuFð ô  öLŠ

 W¹uK)« Z�«dÐË XOKÐU²�«Ë

 

 WŽuM²�  ÷ËdŽ  ¨œö³�«  w�ULý   «bKÐ  ÊUJ��  W
UšË  …eO2 WKLŠ  orange÷dFð

  «—U��  v�«  W�U{ôUÐ  XKÐU²�«¢  WOŠuK�«  …eNł_«Ë  ÊuHð—UL��«  …eNł√  vKŽ   U�uBšË

 899  s�  ¡«b²Ð«  lOL'«  VÝUMð  …d�u Ô�  —UFÝQÐ  p�–Ë  ¨  unlimitedb¹b%  ÊËœ  W¹uK)«

 WŽuM²*«  ÊuHð—UL��«  …eNł√  UNM�  ¨b¹bł  u¼  U�  q� WKL(« ‰öš  s�  ÷dF¹  ÆqJOý

Æ…—uD²*« Wi Fi ¢XKÐU²�«¢ WOŠuK�« …eNł_« s� WŽuL−�Ë

 vKŽ ŸöÞô« ‰öš s� WKzUF�« œ«d�√ W�UJ� W³ÝUM� XKÐU²�« …eNł√Ë ÊuHð—UL��« …eNł√ W�U�

 l²L²¹  YO×Ð  ¨WKzUF�«  œ«d�√  lOL'  WLzö�  5�UC�  W�“dÐ   UIO³D²�«Ë  Z�«d³�«  ÀbŠ√

Æœö³�« w� ŸdÝ_«Ë ÀbŠ_« WJ³A�« ‰öš s� œö³�« w� ŸdÝ_« `HBð WŽd�Ð lOL'«

 Mobile   U−²M�Ë  wÐdF�«  jÝu�« o¹u�²�« d¹b� ¨WO�dý  ÂöÝ  d�–Ë 

 W�UJ�   «eO*«  rÝu�  w�  UM½UÐ  oÐU��«  w�  UM�uÝ  b�  UM�¢  ∫orange w�  Broadband
 Æ¢ ôULF²Ýô«Ë  —ULŽ_«  W�U�  VÝUM²�  …b¹błË  …eO2   öLŠ  ÷dF�  ÂuI½  YO×Ð  ¨UMMzUÐ“

 U�  ÎULz«œ  V�«u½ s×½ ¨…d�u�  —UFÝQÐ   öL(«Ë   U�b)«  qC�√  szUÐe�  d�u½  ¢  ·U{√Ë

 …eNł_«  s�  Î «bł  …dO³�  WKOJAð  ÷dŽ  ‰öš  s�  wÐdF�«  jÝu�«  w�  UMMzUÐe�  ÀbŠ√  u¼

Æ¢WKzUF�« œ«d�√ lOLł VÝUMð W¹dG� —UFÝQÐ  U�eK²�*«Ë

 w�  wÐdF�«  jÝu�«  w�  lO³�«Ë  W�b)«  WDI½  v�≈  tłu²�«  rJMJ1  qO
UH²�«  s�  b¹eLK� 

  ∫X½d²½ô«  vKŽ  UMF�u�  «uKšœ«  Ë√  ¨rJðbKÐ  w� Orange ‚u��  Èb�  Ë√  ‰ULA�«  WIDM�

 ¨  HYPERLINK ¢http∫ØØorangeÆcoÆilØar¢ ‹t ¢flblank¢ orangeÆcoÆilØar
Æ¢wÐdF�« jÝu�« Orange¢ „u³�OH�« vKŽ UM²×H
 d³Ž Ë√

©ÆŸÆŸ®

 

 r�UF�« ”Q�  U¹—U³� W³ÝUM0  …eO2 WOI¹u�ð …uDš w� w�³OÐ

 rO¼«dÐù WM��« Ác¼ ¡«cG�«  UŽUM
 œU%« q³� s� ¢…UO(« lMB�¢ …ezUł X×M� 

 WMO×D�«  w−²M�  s�  ¢¡«cG�«  WŽUMB�  Íbý—¢  W�dý  ÂUŽ  d¹b�Ë  VŠU
  d̈OAÐ

 Èd³J�«  WOKOz«dÝô« WOÐdF�«  ¡«cG�«  W�dýË r�UF�«Ë œö³�«  w� s¹—bB²*«  …Ëö(«Ë

Æœö³�« w� WI¹dF�«Ë

 `M9Ë  ¢̈b¹b'«  dBF�«  w�  ¡«cG�«¢d9R�  sL{  WM��«  w�  …d�  …ezU'«  `M9

Æœö³�« w� ¡«cG�« WŽUM
 ÂuNH� dOOGðË ÷uNM�« w� dO³� qJAÐ «uL¼UÝ ’U	ý_

 d¹uDð ¨÷uNMK� dO³J�«Ë lÝ«u�« tÞUA½ ¡UI� …ezU'UÐ dOAÐ rO¼«dÐ« “U� WM��« Ác¼

 w�  d³�ô«  …Ëö(«Ë  WMO×D�«  lMB�  ¡UA½«Ë¨  œö³�«  w�  WMO×D�«Ë  …Ëö(«  Ÿd�

 —Ëd0 ÂU¹ô« Ác¼ w� qH²×¹Ë ¨…UOŠ lMB� UC¹« u¼ qJA¹ Íc�«Ë ¨jÝËô« ‚dA�«

 Æt�OÝQð vKŽ U�UŽ 30
 ‰öš s� g¹UF²�UÐ ÷uNM�«  w� W�UN�«  dOAÐ WL¼U�� vKŽ u¼ ’U)« b¹bA²�«

 w� ¨tðUH
Ë ÁU¹«e� W�UJÐ ¨ wÐdF�« jÝu�« Z�bÐ √bÐ s� ‰Ë« t½uJ�Ë ¡«cG�« WŽUM


Æœö³�« w� ¡«cG�« WŽUM


 ‰UOł« cM� k�U×¹ Íc�« ¨U�UŽ 18  sÝ w� wKzUF�« lMB*« …—«œSÐ dOAÐ rO¼«dÐ« √bÐ

 5OKOz«dÝô« V¹dIð ·b¼ tOMOŽ VB½ lC¹Ë wK
ô« – wÐdF�« a³D*« bOKIð vKŽ

ÆWOÐdF�« W�UC²Ýô«Ë ¡«cG�« W�UIŁ v�«

 Â«  s�  q
ô«  WOÐdŽ  WKzUŽ  d̈OAÐ  WKzUŽ  5Ð  W�d²A�  …—œU³0  Íbý—  lMB�  √bÐ  

 ÂUŽ w� ÆWMO×D�« X−²½« w²�« œö³�« w� ¡«cG�«  U�dý d³�« s� ¨ULKð W�dýË r×H�«

 t�ULŽ« w� —u×L²�« —d� Íc�«Ë w�Ëb�« dOHOKO½u¹ œU%« q³� s� ULKð ¡«dý - 2004
 Íbýd�  ‰Òu%  WMÝ  WM��«  Ác¼  X½U�  ÆWMO×D�«  r�UŽ  sŽ  qBH½«  «c�Ë  WOÝUÝô«

 Æ…b¹bł o¹dÞ v�« ‚öD½ô« w� X×$ w²�«Ë ¨¡«cG�«  UŽUM


  U�—U�Ë  ¢‰öN�«¢  ¢̈W�dÐ¢  błuð  ¨ «uM��«  —«b�  vKŽ  ¢Íbý—¢  ¡«cG�«   U�—U�  5Ð

 Ær�UF�« w�Ë WOMOD�KH�« WDK��« w� ¨œö³�« w� ÂUF�« ‚u��« w� Èdš« WO³Fý

 d¹bIð UN½uJ� ¨w� UN×M� - w²�«  …UO(« lMB� …ezU−Ð —u	� U½«  ¢∫dOAÐ rO¼«dÐ«

 ÍbOKI²�«  5Ð   Z�bK�  WBM�  q ÒJA¹  Ê«  sJ1  ¢¡«cG�«  WŽUMB�  Íbý—¢  Ê«  wLK(

 W³�M�UÐ  Æ»uFA�«Ë   U�UI¦�«  5Ð  W
Uš  œËb(«  d��Ë  W�U
ô«  5Ð  ¨b¹b−²�«Ë

 q�UŽ  120  ‰«  È—_  lMB*«  v�«  UO�u¹  ÂËbI�«  s�  d¦�«  w½bF�¹  ¡wý  błu¹  ô  w�

 WHK²	*« »uFA�«Ë ÊU¹œô« s� WFz«— ¡U�HO�� WŠu� ÊuKJA¹ s¹c�«Ë ¨UM¹b� w½UH²*«

©ÆŸÆŸ®                                         Æ¢d¹UG� qJAÐ gOF�« sJ1 t½« vKŽ s¼d³ð w²�«Ë WŽuM²*«Ë

 

 

 å…UO(« lMB�ò …ezU−Ð “U� å¡«cG�« WŽUMB� Íbý—ò W�dý VŠU
Ë ÂUŽ d¹b� d̈OAÐ rO¼«dÐ«

¡«cG�« WŽUM
 œU%« s� WŽUMB�« w�

 å¡«cG�« WŽUMB� Íbý—ò Ê« wLK( d¹bIð UN½uJ� ¨w� UN×M� - w²�« …UO(« lMB� …ezU−Ð —u	� U½«ò ∫dOAÐ rO¼«dÐ«

å»uFA�«Ë  U�UI¦�« 5Ð œËb(« d��Ë W�U
ô« 5Ð ¨b¹b−²�«Ë ÍbOKI²�« 5Ð  Z�bK� WBM� qJA¹ Ê« sJ1
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W ? ? Ò�UŽ  U�öŽ

 rÝu�  `²²Hð  “b�U½Ëb�U�  rŽUD�  WJ³ý

 500 l� Ó «bł …—UŠ nO
 WKL×Ð nOB�«

 WOłË“  W�“—  10Ë  UÐË—Ë_  WOłË“  W�“—

°‰U¹b½u*«  wzUNM�  VIP  w²�UDÐ  qLAð
ø„d²A½ nO�

 ÃÆ‘  19.90  q�  ÆkŠ  r�—  vKŽ  «uKBŠ«Ë  ÆÃÆ‘  1990
?Ð  «Ëd²ý«  •

ÆWKL(« fHM� w�U{≈ „«d²ýUÐ ‚UI×²Ý« `M9 …ËdA�« fHMÐ WO�U{≈

 v²Š®  rJð“u×Ð  Íc�«  k(«  r�—  «u³²�«Ë  “b�U½Ëb�U�  l�u�  «uKšœ«  •
©¡«dA�« Âu¹ s� 5�u¹

             vKŽ  «u³Oł«  ¨‰U¹b½u*«  wzUN½  Ë«  UÐË—Ë√  ∫…ezU'«  ÊUJ�  «Ë—U²š«  •
ÆV¹dI�« V×��« «uKšœ«Ë WK¾Ý√ 3

 wwwÆmcdonaldsÆcoÆil “b�U½Ëb�U� l�u� «uKšœ« WO�U{≈ qO
UH²�

rJO�« V¹dI�« “b�U½Ëb�U� rFD� «Ë—Ë“ Ë√

°lOL−K� ÕU−M�UÐ

©ÆŸÆŸ®                                                                                 ÆWKL(« ÂUEM� l{Uš

“b�U½Ëb�U� w� b¹bł

 ø‰U¹b½u*« «u³×²Ð

°WÐUD�« «uJ��«

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

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

ÆW³łË ÊËbÐ ÆÃÆ‘ 59 ≠»Ë ¨W³łË

HYPERLINK ¢http∫ØØ    ∫l�u*«  vKŽ  “b�U½Ëb�U�  —U³š√  «uFÐUð

wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar¢ wwwÆmcdonaldsÆcoÆilØar
©ÆŸÆŸ®

‰U¹b½u*UÐ ’Uš

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

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

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

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

 …dONA�«  f³OA²�«   «u³Ž  rOLBð  dOOG²Ð  W�dA�«  UNO�  ÂuIð  w²�«Ë  “b�U½Ëb�U�  a¹—Uð  w�  v�Ëô«

    ÆdH
ô«Ë dLŠ_« 5½uK�UÐ ÓUO*UŽ

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

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

©ÆŸÆŸ®

ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł  ÆÆb¹bł ÆÆ b¹bł

åq¹“«dÐ êOÐ UâO�ò

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

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

ÆåuOJÐ—UÐòË å‰U¹Ë—ò WBKBÐ ¨…œu'«

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

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

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

©ÆŸÆŸ®

 wHKOÝ uKÐ —uBð WKLŠ ‚öÞ≈

»U³AK� ‰U¹b½uLK�

 »U³AK�  WL	{ WKLŠ uKÐ  W�dý XIKÞ√  ¨w{U*«  fOL)« ‰U¹b½u*«  ‚öD½«  l� UM�«eð

Æ¢‰U¹b½u� wHKOÝ uKÐ ¢‰U¹b½u*« wFÐU²�Ë

 s� WŽuL−� l� ¨wHKO��« WI¹dÞ vKŽ rN�H½√ d¹uB²Ð WKL(UÐ Êu�—UA*« ÂuI¹ YOŠ

Æ…—uBK� wÝUÝ« ◊dA� ¨BLU »ËdA�Ë rNzU�b
«

http∫ØØwwwÆ¨WKL(«  l�u�  d³Ž  …—uB�«  qOL×²Ð  ¨„d²A*«  ÂuI¹  rŁ  s�Ë

ÆØumaximumÆcomØclientsØsamaØbluflmondial2014
Æ WLÒO� ez«uł vKŽ ezUH�« …—uB�« VŠU
 qB×OÝË

 n×B�«Ë WOŽUL²łô«  UJ³A�«Ë X½d²½ô« qLAð w²�«Ë WO�öŽô« WKL(« Ê« …—Uýô« —b&

ÆÊöŽô«Ë W¹UŽbK� ULÝ W�dý q³� s� —«bð  U¼u¹œ«d�«Ë

 Æ¢ Bluarab ¢ „u³�OH�« d³Ž UM²×H
 «Ë—Ë“ WO�U{« qO
UH²�

∫œôË_« ÊU�_ ÂdODÐ WLEM�

 ÊUC�—  dNýË  WOHOB�«  WKDF�«

 UMOKŽ  r Ò²%  UŁ«bŠ«  d³²Fð  ‰U¹b½u*«Ë

 WÐU
û� UM�UHÞ√ ÷dFð W³G� s� —c(«

  U¹—U³*«  …b¼UA�  ‰öš  »u³(«Ë   «d�J*«  l{Ë  ÂbŽ  ™

 ÊËœ  ‰UHÞ_«  „dð  ™  ‰UHÞú�  ‚UM²šô«  V³�ð  b�  w²�«

 WO½u½U�  WH�U	�  d³²F¹  ‰eM*«  w�  r¼bŠu�  WÝœU��«  sÝ

 …—UO��«  qš«œ  ‰UHÞô«  „dð  ÂbF�  t³M²�«  ™  s−��«  UNÐUIŽ

™  UN�UH�«  q³�  …—UO��«  uKš  s�  b�Q²�«Ë  rN½UO�½  Ë«

 5K�U�  s¹dNý  —«b�  vKŽ  b²9  w²�«Ë  WOHOB�«  WKDF�«  W³¹dI�«  ÂU¹ô«  ‰öš  √b³ð

 s�  ‰uÞô«  ÊuJOÝ   «d¹bI²�«  V�Š  Íc�«Ë  „—U³*«  ÊUC�—  dNý  ‰uKŠ  l�  UM�«eð

 –  r�UF�« ”Q�  U¹—U³� v�M½ ô «c¼ l� UM�«eð ÆU�UŽ 33  cM� ÂuB�«  UŽUÝ YOŠ

 s� U�≈ …bAÐ œôËô« —UE½« tO�« »c−¹ YOŠ WKOK� ÂU¹« cM� öF� √bÐ Íc�«Ë ‰U¹b½u*«

  UŠUÝË W�UF�«  UŠU��« w� ÂbI�« …d� W{U¹— WÝ—U2 Ë«  U¹—U³*« …b¼UA� ‰öš

 …œbF²� o�«d� w� ⁄«dH�«   U�Ë«  ¡UCIÐ …d²H�«  Ác¼ eOL²ðË ÆÈdš√ WNł s�  uO³�«

 ÊUCŠ√ w�Ë d×³�« TÞ«uý ¨WŠU³��« „dÐ ¨W�UF�« oz«b(« ¨‰eM*« 5Ð U� WHK²	�Ë

 Æ‰eM*« —u�« dOÐbðË —UD�ô« bz«u� dOC% w� ‰eM*« WÐ— qGAMð ULMOÐ WFO³D�«

 ÂUF�«  s�   ¢‰UHÞ_«  ÊU�_  ≠ÂdODÐ¢  WLEM�  UNðb
—  w²�«   UOzUBŠô«  V�ŠË

 W−O²½  »« Ë “u9 ÍdNý ‰öš XŁbŠ b� ‰UHÞô«  UO�Ë rEF� Ê« `C²O� w{U*«

 w� XŁbŠ b�  UO�Ë 3  Ê«  YO×Ð tł—UšË ‰eM*« w� …bLF²� dOž Àœ«u×Ð WÐU
ô«

 ¡«dł X½U�  UO�u�« ÁcN� d³�ô« ¡e'« Ê« ULO� ¨»¬ dNý w�  UO�Ë 6Ë Ê«d¹eŠ dNý

  UODF*« b�RðË ÆŸ—«uA�« w� œôË_« bł«uð ‰öš  «—UOÝ q³� s� WÐU
ö� ÷dF²�«

 W½—UI� WO�UŽ W³�MÐ lHðdð …d²H�« Ác¼ ‰öš œôËô«  UÐU
« œbŽ Ê«  ÂdOD³� W¹uM��«

 qHÞ 121 w�uð …dOš_« Àö¦�«   «uM��« ‰öšË t½« YOŠ ¨WM��« w� Èdš√  «d²� l�

 ¨q¼Q� UM²O�ËR�� oKDM� s�Ë «c�  ¨»dŽ ‰UHÞ«  rNHB½ s� d¦�«  nOB�«  dNý« w�

 –U	ð«Ë …d²H�« Ác¼ ‰öš UMzUMÐQÐ W�b;« dÞU	LK� t³M²�«Ë —U³²Žô« 5FÐ cš_« UMOKŽ

 ¢ÂdODÐ¢  W�ÝR�  XLLŽ  ‚UO��«  «c¼  w�Ë  ÆUNŁËbŠ  q³�  UNFM*  W³ÝUM*«   «uD)«

ÆltzUMÐ√Ë rN�UHÞ_ WM�√ WOHO
 WKDŽ ¡UC� qł√ s� W�U� q¼ú�  UO
u²�« iFÐ

∫—UD�ù« W³łË œ«bŽ≈ ¡UMŁ√

 vKŽ wND�«Ë ¨qš«bK� UN�«dÞ√ ÊuJð YO×Ð “UG�« ‚u� wND�« —Ëb�Ë w½«Ë√ l{Ë ≠

Æ‰UHÞ_« b¹ ‰UM� sŽ …bOF³�« WOKš«b�« “UG�« ÊuOŽ

 Í_  U³�%  ÂUFD�«  œ«bŽ≈Ë  wND�«  ¡UMŁ√  Íb¹_«  ‚u�  lO{d�«  qLŠ  sŽ  ŸUM²�ù«  ≠

ÆWF�u²� dOžË W¾łUH� W�dŠ

Æ÷—_« vKŽ wND�« ÂbŽË ÷—_« vKŽ ÂUFD�« —b� l{Ë ÂbŽ vKŽ ’d(« ≠

 «ÎbOFÐ U ÎFHðd� ÊUJ� w� „uA�«Ë 5�UJ��U� …œU(«  «Ëœ_«Ë X¹d³J�«  »UIŁ s¹e	ð

Æ‰UHÞ_« b¹ sŽ

 U¹—U³*« …b¼UA� ¡UMŁ√

 …dOB� …d²H� v²Š rN�dð ÂbŽË Êu¹eHK²K� UMðb¼UA� ‰öš œôËô« W³�«d� ≠

‰UHÞú� ‚UM²šô« V³�ð b� w²�« »u³(«Ë —Ëc³�«Ë  «d�J*« l{Ë ÂbŽ ≠

WÐU
ö� ÍœRð b� dÞU	� W¹« s� ‰eM*« »d� VFK�«  UŠUÝ 5�QðË ÊUL{ ≠

∫WŠU³��« ¡UMŁ√

 ÷uŠ  qš«œ  rNŁuJ�  ¡UMŁ«  rz«œ  qJAÐ   «uMÝ  5  qOł  v²Š  ‰UHÞ_«  W³�«d�  ≠

ÆWŠU³��«

 UNM¹e	ðË UN¹uÞË UN�ULF²Ý« bFÐ W	H²M*« „d³�«Ë WŠU³��« ÷«uŠ« s� ÁUO*« m¹dHð

 Æ‰UHÞ_« Íb¹« sŽ «bOFÐ

ÆWK¼R� dOž s�U�« w� WŠU³��« ÂbŽ ≠

 ∫‰eM*« WŠUÝ

Æf¼œ WOKLF� UFM� Ÿ—UA�« sŽ ‰eM*« WŠUÝ qBH¹ ełUŠ œułË s� b�Q Ò²�« ≠

 Ÿułd�« bMŽ …—UO��« nKš ’U	ý« œułË ÂbŽ s� t³Mð WO½Ëd²J�« …eNłQÐ œÒËe²�« ≠

 ÆnK)« v�«

 WFHðd� s�U�√ s� ◊uI��« s� qHD�« W�öÝ sLC¹ ©s�¬ s¹eÐ«—œ® w�«Ë —«bł œułË ≠

 UNKLF²�¹ b�  «bF� W¹« Ë« WÐU
ô« V³�ð b�  ô¬ s� WI¹b(« Ë√ WŠU��« uKš ≠

 W1b�  WOzUÐdN�   «bF�  Ë«  .b�  ÀUŁ«  sŽ  Y¹b(«  ÊU�  «–«  ≠  W
Uš  VFK�  ‰UHÞ_«

 UNKš«œ ‰UHÞ_« T³²	¹ b� w²�« Wž—UH�«  «œ«d³�« Ë«  ôU�G�U�

∫…—UO��« w�

ÊU�_« W�eŠ√ jÐ— rNOKŽ …—UO��« w� s� lOLł Ê« s� b�Q²�« ≠

dO��« ÁU&« l� tF{ËË …—UO��« qš«œ ‰UHÞú� ÊU�ô« wÝd� ‰ULF²Ý« ≠

 q³� …—UO��« uKš s� b�Q²�«Ë rN½UO�½ Ë« …—UO��« qš«œ ‰UHÞô« „dð ÂbF� t³M²�« ≠

 UN�UH�«

 U³�% UNO�«  œôËô« ‰ušœ ÂbŽ s� b�Q²�«Ë »U�d�« s� U¼uKš bFÐ …—UO��« ‰UH�«  ≠

ÆÂUF�« «c¼ WFHðd� …—«dŠ  Uł—œ qþ w� UNKš«bÐ «uIKF¹ Ê« WO½UJ�ô

 ¨…dOGB�« W¹—U−²�« `�UBLK� WO�dB*«  U�b)« d¹uD²� ¨…b¹bł …uDš sŽ rOKŽu³¼ pMÐ sKŽ«

 r²¹Ë  pM³�«  v�«  ÂULC½ôUÐ  Vždð  w²�«  …dOGB�«  W×KB*«  v�«  pM³�«  uHþu�  qBOÝ  YOŠ

 ¨…dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« l�  «¡UI� oO�M²� ™2404 tL�—Ë hB	� wHðU¼ e�d� qOGAð

 b¹b%Ë  ·—UFð  ¡UIK�  `�UB*«  v�«  dýU³�  qJAÐ  5B²	*«  5Hþu*«  s�  r�UÞ  qBOÝË

ÆpM³�« szUÐ“ s� X�O� w²�« `�UB*«  UłUO²Š«

 sJ1 Æe�d*« v�« W×KB*« tłuð Âu¹ s� ¨…dOB� …d²� ÊuCž w� W×KB*« w�  «¡UIK�« bIF²Ý

Æt²×KB* W³ÝUM*« q¹uL²�« ‰uKŠ wIKðË l¹dÝ qJAÐ »U�Š `²H¹ Ê« W×KB*« VŠUB�

 ¡«—b�  rNO�  U0  ¨œö³�«  ¡Uł—«  q�  w�  rOKŽu³¼  pMÐ  s�  5Hþu*«   U¾�  „—UAOÝ  dNA�«  ‰öš

ÆÊËdš¬ ¡«d³š ÊuHþu�Ë ‰ULŽô« ÂU��« ¡«—b� ¨ŸËdH�«

 WFÝ«u�«   «uD)«  V½Uł  v�«¢∫rOKŽu³¼  pMÐ  w�  Í—U−²�«  ŸUDI�«  vKŽ  ‰ËR�*«  ü²MOÐ  p¹—«

 w²�«  WOMN*«  W�b	K�  UC¹«  ÂUL²¼ô«  ”dJ½  UM½S�  ¨…dOGB�«  `�UBLK�  œUL²Žô«  r−Š  …œU¹e�

 s�  ¨`�UB*«  »dIÐ  5OMN*«  5Hþu*«  bł«uðË  qON�²Ð  r²N½Ë  …dOGB�«  `�UB*«  UNÐ  vE%

 …dOGB�« W¹—U−²�« `�UB*« v�« ÊuKBOÝ rOKŽuá¼ pMÐ wHþu� s�  U¾�

rOKŽuá¼ pMÐ v�« ÂULC½ôUÐ Vždð w²�«

 W³ÝUM*« …—uD²*« ‰uK(« `M�Ë WOB	A�« WK�UF*«Æœö³�« q� w� lÝ«u�« ŸËdH�« —UA²½« ‰öš

Æ¢U¼—U¼œ“«Ë W×KB*« d¹uD²� W¹d¼uł q�«uŽ d³²Fð ÊuÐe�«  U³KD²*

  «uM��«  w� rOKŽu³¼ pMÐ UNÐ ÂU� w²�«   «uD)« s� …dO³� WK�KÝ v�«  …uD)« Ác¼ rCMð

 »U�Š  —U��  sŽ  «dšR�  pM³�«  sKŽ«  ∫…dOGB�«  `�UB*«  ŸUD�  d¹uDð  qł«  s�  …dOšô«  Àö¦�«

 …—«œ«  Y¹b×²�  WO�U{«  lKÝ  qLA¹Ë ¢̈‰ULŽö�  UP  rOKŽuÐ¢≠‰ULŽô«  szUÐeÐ  ’Uš  Í—Uł

 .Uð ÊË«UP   d̈OGB�« ‚ËbMB�« …—«œù s×AK� WKÐU� WO�Ëœ W�UDÐ –  UP Card   ∫»U�(«

 ¨»U�(« ‰uŠ ‰ULŽú� W¹—u�  U�uKF� vKŽ ‰uB×K� – ‰ULŽú�

 dO�uð ¨…dOGB�« `�UBLK� W
Uš  «“UO²�« `M9Ë ≠…dšU� f½eOÐ ”d³��« ÊUJ¹dO�« W�UDÐ

 q�Uý —UOK� u×½ WLOIÐ œö³�« w� w�dB*« ÂUEM�« w� ‚u³�� dOž mK³0 rz«œ ÍdNý œUL²Ž«

 2.5  WLOIÐ  …dOGB�«  `�UBLK�  WÐ«cł  ◊ËdAÐ  œUL²Žô«  o¹œUM
  s�  WKOJAð  dO�uð  ¨U¹dNý

     w�  —UA²½«  lÝË«  ≠œö³�«  ¡Uł—«  q�  w�  Ÿd�  200  u×½  w�  ‰ULŽ_UÐ  ’Uš  œ—  ¨q�Uý  —UOK�

 Æœö³�«
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 —uNL'  ÷dFð  WŠUO��«  ‰U−�  w�  …bz«d�«  “—uð  s¹—«e½  W�dý

 ¢’d³�¢  ÂUF�«  «c¼  UNL¼√  ¨…b¹bŽË  …eO2  dHÝ   UNłË  UN¹d�U��

 p�–Ë  ¨UÐË—Ë√  v�≈  s¹d�U�*«  Èb�  …dO³�  WO³Fý   «–  dHÝ  WNłË

 “—uð  s¹—«e½  rKFðË  UL�  Æ‰UOł_«  W�UJ�  WLzö�Ë  W³¹d�  UN½uJ�

 ÂbIð  p�c�  ÷ËdF�«  qC�√  vKŽ  ‰uB(«  ÊËb¹d¹  s¹d�U�*«  Ê√

 nOB�«  w�  ’d³�  —UFÝ√  Ê√  „«—œù«  l�  —̈UFÝ_«  hš—√  UNMzUÐe�

 ÆÈdš_« dH��«  UNłuÐ ÎW½—UI� W×¹d�

 “—uð  s¹—«e½  ÂbIð  …eOL*«  WOŠUO��«  Â“d�«Ë  ÷ËdF�«  sL{  s�

 ¢UÐU½  U¹√¢  q¦�  WF²*«Ë  …—UŁù«  Êb�  w�  jI�  XO³LK�  Â“—  »U³AK�

 ÂbIðË  UL�  Æ»U³AK�  WOKOK�«  …UO(«  rNO�  i³Mð  YOŠ  ¢”u�UÐ¢Ë

 Êb�  w�  WBOš—Ë  …eO2  WOŠUOÝ  Â“—   özUFK�  “—uð  s¹—«e½

 WO³¼c�« TÞ«uA�« YOŠ ¢‰uÝU*¢Ë ¢UJ½—ô¢ q¦� WŠ«d�«Ë ÂUL−²Ýô«

å“—uð s¹—«e½ò s� ’d³� v�≈ …eO2 WOŠUOÝ Â“— WKLŠ

Æ»U³A�«Ë ‰UHÞú� WONO�d²�«  UO�UFH�« …d¦JÐ “U²9 w²�« ‚œUMH�«Ë

∫b¹b'« s¹—«e½ l�u� …—U¹“ rJMJ1 WO�U{≈ qO
UH²�
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حالل عليكو

 

 
  

للمزيد من الحمالت انظروا صفحة

وليس للتجارالبيع لألفراد فقط 

 29Ë 28


