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H a i f a

والّتعليم  الّتربية  وزارة  أعلنت   ≠ åUHO�ò q�«d*

هذا األسبوع عن ُخّطة جديدة تقضي بإلغاء حصرّية 
للجامعات،  القبول  في  «البسيخومتري»  امتحان 
وبإجراء تغييرات جذرّية في امتحانات «البچروت».

امتحانات  عدد  تقليص  فسيتّم  اُخلّطة،  وبحسب 
تشمل  بحيث  تركيبتها،  وتغيير  «البچروت» 
شريكة  اجلامعات  وستكون  بحث،  كوظيفة   30%

في وضع االمتحانات ومراقبتها. وباملقابل سيكون 
«البچروت»  أساس  على  الّطالب  قبول  باإلمكان 
هو  كما  مًعا  كالهما  وليس  «البسيخومتري»،  أو 
اإلعفاء  أّن  إلى  الّتقديرات  وتشير  اليوم.  الوضع 
الّطالب  على  سيسري  «البسيخومتري»  من 
موضوعي  في  تعليمّية  وحدات   5 يدرسون  اّلذين 

الرّياضّيات والّلغة اإلنچليزّية. 
وتعتبر هذه الّطريقة شبيهة بطريقة العالمة املُدَمجة 
(«املتسراڤ») اّلتي ّمت اعتمادها عام 2004/2003 
لسنة واحدة فقط، ثّم ألغَيت لدوافع عنصرّية على 
لڤنات،  ليمور  آنذاك  والّتعليم  الّتربية  وزيرة  يد 
اجلامعات            في  العرب  الّطّالب  عدد  زادت  أن  بعد 

بشكل كبير.

 ÒwÝUÝ√ ozUŽ åÍd²�u�O�³�«ò 

وقال مدير مرَكز «حراك» لدعم الّتعليم العالي في 
حافّي احليفاوّي رجا زعاترة، في  املجتمع العربّي، الصِّ
تصريح خاص لصحيفة «حيفا»: هذا تطوّر هام جًدا 
«البسيخومتري»  فامتحان  لطّالبنا.  سارّة  وبشرى 
عائًقا  وتشّكل  عادلة  غير  تصنيف  أداة  هو 
للّطالب  بالنسبة  العالي  الّتعليم  ّية  ملنال أساسًيا 
في  املستضعفة  الفئات  من  وللعديد  العرب، 
العرب  الّطالب  بني  الفجوات  تصل  حيث  البالد. 
باملعّدل،  نقطة   120 من  أكثر  إلى  واليهود 
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عاًما.   20 من  أكثر  منذ  تتقلـّص  لم  فجوة  وهي 
بشكل  تتجاوب  الّتعديالت  هذه  زعاترة:  وأضاف 
على  طرحناها  اّلتي  والوثائق  املطالب  مع  كبير 
والّتعاون  الّتنمية  ومنّظمة  العالي  الّتعليم  مجلس 
بتعّمق  سنبحثها  لكّننا   .(OECD) االقتصادّي 
وخصوًصا  العرب،  لطالبنا  مالءمتها  ضمان  بهدف 
جهاز  يعاني  إذ  بحثّية،  وظائف  تقدمي  موضوع 
تنمية  تعيق  عّدة  نواقص  من  العربّي  الّتعليم 
نلحظها  مشكلة  وهي  والّنقدي،  املجرّد  الّتفكير 
لدى الّطالب العرب اجلدد اّلذين يجدون صعوبة جّمة 
األولى. تعليمهم  سنة  في  األكادميّية  الكتابة  في 

 œb'« »ö ÒDK� W×M� 650 

العالي  الّتعليم  مجلس  أعلن  مّتصل،  سياق  وفي 
مؤّخرًا عن منح خاّصة لدعم طالب الّلقب األّول العرب 
اّلذين يدرسون في جامعات وكلّيات البالد. وسيتّم 
هذا العام توزيع 650 منحة بقيمة 10 آالف شيكل 
 - اجتماعّية  معايير  حسب  سنوًيا،  طالب/ة  لكّل 
اقتصادّية (مستوى الّدخل وعدد أفراد العائلة وعدد 

الّتعليم  مواضيع  وحسب  العائلة)،  في  الّطالب 
والعلوم  الهندسة  ملواضيع  أفضلّية  تعطى  (بحيث 
يزداد  أن  املتوّقع  ومن  واالقتصاد).  والفن  واملوسيقى 
ّية  إجمال بتكلفة  القادمة،  الّسنوات  في  املنح  عدد 

تقّدر بعشرات ماليني الشواقل.
في  الّطالب  يحصل  املنحة،  شروط  وبحسب 
جتاوز  وإذا  شيكل،  آالف   10 على  األولى  الّسنة 
الّسنة  في  يحصل  األولى  السنة  في   70% معّدله 
الثانية 10 آالف شيكل، ثّم على 5 آالف شيكل 
اجلدير  ومن  والرابعة.  الّثالثة  الّسنتني  من  كّل  في 
في  األولى  الّسنة  لطالب  ُمتاح  الّتسجيل  أّن  الذكر 
وينتهي   ،(2014/2013) احلالي  الدراسي  العاّم 

التسجيل حّتى تاريخ (23/1/2014).
دعم  بهدف  بهذه  أوصى  قد  «حراك»  مرَكز  وكان 
ُمجحًفا  متييزًا  يعانون  اّلذين  اجلدد  العرب  الّطالب 
بسبب شرط «اخلدمة العسكرّية» وغيره من الّشروط، 
ية،  متدّن اقتصادّية  اجتماعّية -  خلفّية  من  ويأتون 
مما يعيق من فرض جناحهم األكادميّية واندماجهم في 

احلياة اجلامعّية.

 åf¹Uá¼ ‰UFH�ò W×M� 

ا الّتسجيل ملنحة «مفعال هپايس»  هذا، وُيفتتح قريًب
 10 قيمتها  تبلغ  واّلتي  العرب،  بالّطالب  اخلاّصة 
آالف شيكل سنوًيا، ويتطوّع الّطالب ملدة 130 ساعة 

لقاء املنحة.
بالقول:  «حيفا»  لصحيفة  حديثه  زعاترة  واختتم 
هذه  استغالل  إلى  اجلامعّيني  طّالبنا  جميع  أدعو 
كّل  ملتابعة  وأدعوهم  للمنح،  والّتسجيل  الفرص 
القبول  وشروط  املنح  بخصوص  والّتطوّرات  األخبار 
الّتواصل  موقع  على  صفحتنا  عبر  وغيرها، 
حراك  «مرَكز  وُعنوانها  («الفيسبوك»)  االجتماعّي 

.«Hirak Center

مؤّسسة  استطاعت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

األقصى للوقف والّتراث، من بناء سياج حديدّي 
حول مقبرة «االستقالل» في مدينة حيفا، حيث 
قاموا  حرفّيني،  بحّدادين  املؤّسسة  استعانت 
بوابة  مع  املقبرة  طول  على  حديدي  سياج  مبّد 
رئيسّية، وذلك لهدف حمايتها من إعتداءات 
األعمال  من  وغيرها  املخّدرات  ومتعاطي  املارّة 

العبثّية.
وعلى أثر ذلك توّجه وفد من مؤّسسة األقصى 
ضّم مسؤول ملف املقّدسات فيها عبد املجيد 
عطا،  أبو  محمود  اإلعالمّي  واملنّسق  اغبارّية، 
(رئيس  قمير  أبو  فؤاد  الّشيخ  إلى  باإلضافة 
هيئة  وعضو  حيفا،  في  اإلسالمّية  احلركة 
العمل،  سير  على  الوفد  واّطلع  املتولني). 
جدران  ملعاينة  املقبرة  أرجاء  في  بجولة  وقاموا 
وقدرتها  سالمتها  من  والتأّكد  فيها،  احلماية 

على احلفاظ على القبور.
السياج  بناء  إّن  اغبارّية  املجيد  عبد  وقال 
أجرتها  حثيثة  محاوالت  بعد  ّمت  احلديدّي 
احلفاظ  لهدف  املعنّية  اجلهات  مع  املؤّسسة 
خاّصًة  العابثني،  عبث  من  وحمايتها  عليها 
بعد أن كانت مرتًعا ملتعاطي املخّدرات وغيرها 
تنتهك  التي  األخالقّية  غير  األعمال  من 

حرمتها وقدسّيتها.

å‰öI ² Ýô«ò …d ³ I   ‰u Š ÒÍb ¹b Š ÃU O Ý
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وُلدت د. روضة بشارة - عطا الّله في الناصرة عام 
فيها  املعمدانّية  املدرسة  من  وتخرّجت   ،1953

عام 1971. درست في أكادميّية طّب األسنان في 
أّول  لتكون   1979 عام  منها  وتخرّجت  صوفيا 

ّية في الّداخل. طبيبة أسنان عرب

U¼—Ëœ

لعبت د. روضة عطا الله دورًا اجتماعًيا ووطنًيا 
حيث  الّثمانينّيات  مطلع  منذ  ريادًيا  وثقافًيا 
أطفال  حضانة  أّول  وتأسيس  إقامة  في  شاركت 
كما   ،1980 سنة  في  العربّي  املجتمع  في 
األسنان       اء  أطّب مساعدي  مدرسة  مديرة  عملت 

.1992-1985

عطا  روضة  لد.  الوطنّي  السياسّي  الدور  برز 
واملكتب  املرَكزّية  لّلجنة  عضوّيتها  خالل  من  الله 
كما  الدميقراطّي،  الوطنّي  للتجّمع  الّسياسّي 
 2003-2000 األعوام  خالل  روضة  د.  شغلت 
الّثقافة  جمعّية  مديرة  منصب  و2013-2005 
الهادفة  املشاريع  عشرات  خالله  نّفذت  ّية،  العرب
إلى احلفاظ على الُهوّية الوطنّية والّثقافّية والّلغة 

ّية ونشر الفكر  الّدميقراطّي. العرب

UN² ÒOB�ý

قوّية  بشخصّية  روضة  الدكتورة  امتازت 
بها  احمليطني  كّل  على  أّثرت  آسرة  وكريزماتّية 
واملدنّي  الوطنّي  العمل  في  ورفاق  عائلة  من 
ووصف  إحاطتها  تصعب  شخصّية  والثقافّي؛ 
نشيطة،  معطاَءة  شخصّية  وغناها.  جوانبها 
قاموسها  في  يكن  لم  كلل.  بال  وتتطوّع  تعمل 
مصطلح «ساعة إنهاء العمل»، وقد ظّلت تعمل 
منه.  ومعاناتها  مرضها  رغم  أيامها  آخر  حتى 
كما أّنها كانت شخصّية حاضنة، ُمحّبة وداعمة 
واملثّقفني،  واملبدعني  للّشباب  خصوًصا  زة،  ومحفِّ

وشخصّية حازمة في اّتخاذ القرارات والّتنظيم.

qLF�«Ë dJH�UÐ

كما امتازت الّدكتورة روضة بقدرتها على ترجمة 
الرّؤية الفكرّية اّلتي حملتها وآمنت بها من خالل 
استند  املؤّسساتّي.  وعملها  الّسياسّي  نشاطها 
نهجها إلى فكرة أّن عملّية تشكيل الوعي هو 
عملًيا تغيير الواقع، وأّن صقل الُهوّية اجلماعّية 
وقيم  أسس  على  للفرد،  والوطنّية  القومّية 
إنسانّية ومعرفة، هو شرط بناء املجتمع احلديث، 
وعليه   مشروعها،  أنشأت  األساس  هذا  وعلى 
مع  الّسياسّي  وعملها  فكرها  في  التقى  أيًضا 

الّثقافّي.

W	UI Ò¦K� UN�uNH�

كان مفهوم الّثقافة الذي اعتمدته الدكتورة روضة 
عن  يعّبر  شامًال  حداثًيا  مفهوًما  رؤيتها  في 
لألّمة  واملعرفّي  والروحّي  املادّي  الّثقافي  املوروث 
والّشعب، وعن اإلبداع املعاصر في مواجهة الواقع؛ 
ورأت  ومرَكزها،  الّثقافة  محور  الّلغة  اعتبرت 
الّسياسي  والفكر  والعمارة  واألدب  باملوسيقى 
كّلها  الفوتوچرافّي  والّتصوير  والسينما  والتأريخ 
ُهوّية  عن  للّتعبير  ومعرفّية  إبداعّية  أدوات 
الفردّي  لوجوده  يعطيه  اّلذي  واملعنى  اإلنسان 

الِفَلسطينّيني  حالة  في  أّنه  رأت  وقد  واجلماعّي. 
الّثقافّية  الُهوّية  على  احلفاظ  يكون  الداخل  في 
أساس  ألّن  اجلماعّي،  الوجود  على  حفاظ  هو 
مرَكزه  وفي  الّثقافّي،  اجلامع  هو  ّية  العرب الُهوّية 
الوعي  هو  الِفَلسطينّية  الُهوّية  وأساس  الّلغة، 
الّسياسّي بالقضّية وتاريخها، واالنتماء الوجدانّي     

للّشعب والوطن.

UNð«“U$≈

يها إدارة  ترجمت الدكتورة روضة رؤيتها، منذ توّل
ّية في العام 2000،  وقيادة جمعّية الّثقافة العرب
اتها املختلفة في حزب التجّمع  ّي ومن خالل مسؤول
الوطنّي الدميقراطّي، إلى إجنازات عملّية ومشاريع 
واضعة  وسياسّية،  ومجتمعّية  وتربوّية  ثقافّية 
والناشئة،  الّشباب  جيل  في  اهتمامها  جّل 
وفّنانني            أدباء  من  الّثقافّية  الّنخب  جانب  إلى 

وأكادميّيني وباحثني.
إليها  بادرت  التي  املختلفة  املشاريع  ارتبطت 
وبني  بينها  والعالقة  بالُهوّية  روضة  الّدكتورة 
املشاريع  هذه  وامتازت  الّثّقافة،  مكوّنات 
أبرز  ومن  الّسائد.  عن  واالختالف  بالّطالئعّية 
الّسنوات  في  الّدكتورة  قادتها  اّلتي  املشاريع 
اّلتي  والُهوّية»  «املناهج  مشاريع  كان  األخيرة 
الّلغوي  الّتشويه  أبحاثها  خالل  من  كشفت 
واملضامينّي في مناهج الّتدريس، وأّكدت أهمّية 

ّية الّثقافّية. نيل االستقالل
وأجنزت كذلك مشروع املنح الدراسّية اّلذي قّدمت 
من خالله، منذ العام 2007، مئات املنح للّطّالب 
والّتثقيف  التطوّع  أنشطة  وتضّمن  اجلامعّيني، 
على الُهوّية الوطنّية والرواية الّتاريخّية واملوروث 
إنسان  خلق  إلى  يهدف  واّلذي  العربّي؛  الّثقافّي 
صاحب  وليس  ومعطاء،  ومنتٍم  مثّقف  أكادميّي 
باإلضافة  وقضّيته.  شعبه  عن  منعزل  شهادة 
ملشروع الّتمكني الّشبابّي لبناء القيادات الّشابة 
على  والقدرة  الّنقدّي  الّتفكير  صاحبة  الواعية 

إحداث الّتغيير املجتمعّي ومواجهة العنصرّية.
واهتّمت الدكتورة بنشر ما أطلقت عليه «معرفة 
الوطن» من خالل تنظيم «رحالت إلى اجلذور» في 
اإللكترونّي  واملوقع  كتاب  وإصدار  الّنكبة،  ذكرى 
والّصور  باخلرائط  يوّثق  اّلذي  اجلذور»  «وتشهد 
املخيم  وتنظيم  الّسليب،  الوطن  واملعلومات 
سنة  كل  عرّف  اّلذي  بالدي»،  «هذه  الصيفّي 

ا وطالبة ثانوّيني على بالدنا.   خمسني طالًب
بالّلغة  بالًغا  اهتماًما  روضة  الّدكتورة  وأولت 
حيث  ُهوّيتي»،  «لغتي  شعار  رافعًة  واألدب، 
ّية،  نّظمت مؤمترات وندوات حول أزمة تدريس العرب
ّية،  ودورات للمعّلمني واإلعالمّيني في الّلغة العرب
يفرض  قانون  واقتراح  صياغة  إلى  وبادرت 
ّية على الالفتات في البلدات  استخدام الّلغة العرب
ُهوّيتي»  «لغتي  مهرجان  نّظمت  كما  ّية.  العرب
الّثقافّي الفنّي في عكا لنشر الوعي اجلماهيرّي 
داومت  كما  العبرَنة.  ومخاطر  الّلغة  مكانة  حول 
اّلذي  األدبّي»  «الصالون  تنظيم  على  اجلمعّية 
استضاف األدباء واملبدعني الِفَلسطينّيني والعرب، 
ّية  األدب احلركة  إنتاجات  على  الضوء  وسّلط 
املعاصرة، وفي الّسنتني األخيرتني نّظمت مسابقة 
األدب  حول  الّثانوّيني  للّطّالب  جليس»  «وخير 
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إلى كل الشهداء
الشهيدة عاشت

مسّجاة...
مكّفنة باحلرّية 

أسطورة...
العذاب الفلسطينية تومئ
ة  ّي من خالل مربعات الكوف

عّجت احلقول
بجثامني آبائنا.. أجدادنا 

ال مكان نزرع به أطفالنا... 
مزرعة الرّخام

ايا  بّقى لنا في أدراج اخلب ما ت
والليل.. 

رتابة ال يفقه ال
* * * * *

أنا...
صدى املوت...

سالح الفقراء املهترئ
في جعبتي ينادي...

أنا كتاب
أنا قّصة

يها ميوت  كّل من ف
* * * * *
إيقاع اِحلداد

يكمش الهواء
في الرئات..

عذاب
يتمّلك قلوب األّمهات

حامالت األجّنة.. واحلطب
ّيات:  يونان فزن على ال

هذا الرحم...
ميالدك يا ولدي
فكيف متوت
هذا صراخك

يا... ابنتي...
خيمة العرب... واألّيام...

واألحالم... 
بعالم من األوهام..

اسراءك... 
ة الّزمان مطّي

يضاهي كّل ما اخترعه...
اإلنسان

* * * * *
يل  خال الّل
في الطرقات

إّال...
من عازف نايات

بّقى... يسعل ما ت
من الليل

ينأت... الغياب...
في احلكاية
ال... ِخشية
لكن الّظالم

يسهر.. ويصهر

هاشم ذياب
(حيفا - طمرة)                            
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الِفَلسطينّي والعربّي. 
كذلك أقامت اجلمعّية منتدى املعمارّيني ونّظمت 
والُهوّية»  «العمارة  ودورة  وندوات  مؤمترات  ضمنه 
جوانبها،  بكاّفة  العمارة  موضوعة  تناولت  اّلتي 
وشملت تواصًال مع العالم العربّي من خالل رحل 

ّية، مثل: مصر واألردن. تثقيفّية إلى بلدان عرب
أيًضا  الله  عطا  روضة  الدكتورة  واهتّمت  هذا 
وجوقة  فرقة  أقامت  حيث  باملوسيقى  بالفنون؛ 
نّظمت  حيث  وبالّسينما  الّشرق»،  «ليالي 
وبالّتصوير  الِفَلسطينّي،  الّسينما  مهرجان 
«ومضات»  مسابقة  نّظمت  حيث  الفوتوچرافّي 
أقامتها  اّلتي  اليدوّية  احلرف  وبفنون  للّتصوير، 
إحياء      مهرجانات  جانب  إلى  معارضها  إلى 

ذكرى الّنكبة.
الدكتورة  مساعي  جنحت  األخيرة،  الّسنوات  في 
في جتنيد الدعم ووضع األسس واملخّطط املعمارّي 
إلقامة املرَكز الّثقافّي العربّي املتعّدد األهداف في 
ومشروعها  حلمها  اعتبرته  واّلذي  حيفا،   مدينة 
حّتى  إلطالقه  أّيامها  آخر  حّتى  وسعت  الكبير، 
يكون مركز احلركة الّثقافّية ويوّفر البنّية العصرّية 
الّثقافّية  واألنشطة  للفّعالّيات  الالئق  واملكان 
الوطنّية  ورؤيته  املتعّددة  مبرافقه  ليعود  والفنّية، 
الداخل  في  الِفَلسطينّي  املجتمع  على  بالفائدة 

على مختلف أطيافه وانتماءاته.  
روضة  الدكتورة  لعبت  الّسياسّي،  املستوى  على 
واملكتب  املرَكزّية  الّلجنة  في  كعضو  مرَكزًيا  دورًا 
ملخيمات  ومنّظمة  وكمديرة  للتجّمع،  الّسياسّي 
ّية  «الُهوّية» الّصيفّية ومسؤولة عن احلركة الّطّالب
للحزب،  اجلماهيرّية  اِملهرجانات  تنظيم  وعن 
االنتخابات   في  ّية  االنتخاب احلملة  أدارت  كما 

البرملانّية 2009.
الله  عطا  روضة  الدكتورة  منجزات  سرد  يحتاج 
إلى سّجل ضخم حتى يفيها حّقها، وقد أخذت 
ّية على عاتقها، ومعها رفاق  جمعّية الّثقافة العرب
الدكتورة روضة في احلزب ومحبيها، ترسيخ إرثها 

وتخليد ذكراها واالستمرار على دربها.
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*åUHO�ò q�«d ≠ قال رئيس دولة إسرائيل، شمعون 

ملعهد  له  زيارة  أثناء  في  األخير،  الّثالثاء  يوم  پيرس، 
وخالل  حيفا،  في  («الّتخنيون»)  الّتطبيقّية  العلوم 
«نوبل»  جائزة  على  احلاصلني  مع  ندوة  في  مشاركته 
پروِفسور  شختمان،  دان  پروِفسور  حيفا،  لتخنيون 
معّلًقا  هرشكن،  أبراهم  وپروِفسور  تشخنوبر،  أهرون 
على مقترحات تبادل األراضي لوزير اخلارجّية أڤيچدور 
ا  ـً ّي ليبرمان، بالقول: «أعتقد بأّن هذا االقتراح ليس عمل
وال أقبل به. فال يحّق لدولة إسرائيل أن تهّجر مواطًنا 
ا من مكان سكناه، ملجرّد كونه مواطًنا  ـً ّي إسرائيلًيا عرب
بتكافؤ  يتمّتعون  العرب  املواطنني  أّن  وأّكد  ًيا».  عرب
احلقوق وشأنهم في ذلك شأن بقّية املواطنني غير العرب 

في هذه البالد. 

األعمال  على  الدولة  رئيس  عّقب  آخر  صعيد  وعلى 
من  الّلجوء  حق  طالبو  بها  يقوم  التي  االحتجاجّية 
األفارقة، قائًال: إّن إسرائيل وّقعت على امليثاق الدولي 
هذا  أّن  إلى  وأشار  به.  ملتزمة  وهي  بالالجئني  اخلاص 
امليثاق يحظر طرد أي شخص قد يتعرّض للموت أو 

للخطر في موطنه.
وشّدد الرّئيس پيرس على أّن اليهود يتذّكرون طبيعة 
أن  عليهم  يتعّني  ولذلك  وغرباء  كالجئني  أوضاعهم 
يتعاملوا مع هذه القضية بطريقة صحيحة وأخالقّية.

«إّن  پيرس:  قال  الّسلمّية،  بالعملّية  يتعّلق  وفيما 
الّتفاق  سنتوّصل  كّنا  إن  ستكشف  املقبلة  األشهر 
ملستقبل  جًدا  مهم  «الّسالم  أّن  مؤّكًدا  ال»!،  أم  سالم 

إسرائيل..».

 °år N ²M Þ«u  »d F « 5M Þ«u *« V K Ý Òo × ¹ ôò ∫”d OÄ
åÊuOM�Ò²�«ò bNF* t� …—U¹“ ¡UMŁ√ w	
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للبيع
في برج هنڤيئيم في حيفا,شارع اخلوري 2

مربع متر  طابق ارضي مع واجهة جتارية:1,275 

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

ruth.eldor@bankleumi.co.il :البريد االلكتروني
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ممّيزة،  ّية  احتفال أجواء  وسط   ≠  åUHO�ò  q�«d*

في  «األخوّة»  الّشبيبة  مرَكز  احتفل  واسع،  وحضور 
باختتام  مؤّخرًا،  احليفاوّي،  الّنسناس  وادي  حّي 
خالل  من  وذلك  2013؛  للعام  الّشبيبة  فّعالّيات 
لقاء احتفالّي جمع بني أسرة املرَكز، جلنة احلّي، «بيت 
الكرمة» وقسم تعزيز الّشبيبة «كيدوم نوعر»  في 

دائرة الرّفاه االجتماعّي في البلدْية. 
وافتتح اللقاء بكلمات ترحيبّية لكّل من رئيس جلنة 
احلّي ڤكتور حّجار، مدير «بيت الكرمة» أساف رون، 
مدير «كيدوم نوعر» مومي أملوچ، وُمرّكز الفّعالّيات 
املرَكز   مديرة  شكر  اّلذي  خاليلة  عادل  الرياضّية 

ارة واملعطاَءة. والّطاقم على جهودهم اجلّب
وتخّللت األمسّية على عدد من الفقرات شملت عشاًء 
ا، فقرات فنّية من تقدمي شبيبة الّنادي، فقرة  ـً ّيّ احتفال
عرض  الله،  عبد  علي  تقدمي  من  األورغ  على  عزف 
«ستاند آپ» ساخر للمهرج الّطبي سرحان محاميد، 
غناء «راپ» حملمد بستوني، عرض موسيقّي إيقاعّي 
أبو  إليهاب  شرقي  غناء  سعدي،  لبدر  الفم  بواسطة 
سليمان،  (علي  «الكاپويرا»  لفرقة  عرض  سنيني، 
سعدي سعدي، بدر سعدي، بالل عنبتاوي، أحمد أبو 

الشني، آية اكتيالت، محّمد أبو خضرة).
وّمت في نهاية األمسّية تكرمي كّل من بطل املالكمة 
احليفاوّي الّشاب أحمد أبو الشني، مرشد «الكاپويرا» 

2013 ãU Ž  U O U ÒF  Ü ²² ¹ å… Òu š_«ò è³ O ³ ÒA «  e ÓÖd

بفعاليتهما  بارزين  كشاّبني  خضرة،  أبو  محّمد 
الرياضّية واالجتماعّية، حيث شّكًال حافزًا للّشبيبة 
أثار  فيها  ملا  الرّياضّية  األنواع  هذه  ممارسة  على 

ّية على الّشباب. إيجاب
åÊuO�ð wMÐò vHA²�� ‰UHÞ√ …b¹UF�

الّشبيبة  مرَكز  أسرة  فاجأت  مّتصل،  سياق  وفي 
«بني  مستشفى  في  األطفال  قسم  «األخوة»، 
تسيون» (روتشلد سابًقا) بزيارة معايدة ممّيزة ضمن 

زيارات املعايدة الّتقليدّية اّلتي ينّظمها املركز.
سرحان  احليفاوّي  الّطبي  املهرج  املجموعة  رافق  وقد 
محاميد مرتدًيا زي «بابا نويل»، حيث قام بتوزيع 
الهدايا واحللويات على األطفال، راسًما على وجوههم 

البسمة مدخًال إلى قلوبهم البهجة.
جدير بالذكر أن الزيارة جاءت مببادرة املرَكز اجلماهيرّي 
«األخوّة» في حي وادي النسناس، بالّتعاون مع  جلنة 
احلي و«بيت الكرمة» وقسم تعزيز الّشبيبة «كيدوم 

نوعر» في دائرة الرّفاه االجتماعي في البلدّية.
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لم تكن بداية سنة 2013 سهلة على تريز، اّلتي 
بدأت تشعر بأوجاع في ساقها نتيجة ورم لم تعرف 
أّنه من أخبث أنواع األورام الّسرطانّية، وأّنه سيهّدد 

حياتها إن لم يبتر األطباء قدمها. 
قدم  في  الورم  معاجلة  بدأ  الذي  املستشفى  إّن 
مستشفى  إلى  تذهب  بأن  أوصى  حيفا،  في  تريز 
«إيخيلوڤ» في تل  أبيب، حيث كان في انتظارها 
املختص  بيكلس (اختصاصّي  يعقوڤ  الپروِفسور 
رأى  أن  وما  الّسرطانّية).  األورام  واستئصال  جراحة 
ية تريز حّتى شّخص املرض اخلبيث بسرعة،  قدم املرّب
ُمستعَجلة.  جراحّية  عملّية  إجراء  تريز  من  وطلب 
وقال في مقابلة تلفزيونّية إّنه أشار إلى خطورة هذا 
الورم اخلبيث اّلذي ال بّد من جرّائه بتر القدم لئّال 

يتفّشى الورم في سائر أنحاء اجلسم. 
كان ذلك في عيد الّشعانني املاضي، وفي غضون 
اجلراحّية؛  للعملّية  موعد  حتديد  مت  أّيام  عشرة 
ال  إّنهم  وقالوا  تريز  من  اعتذروا  األطباء  لكّن 
اليوم  في  اجلراحّية  العملّية  إجراء  يستطيعون 
في  إلجرائها  اضطرّوا  طارئة  لعملّية  نظرًا  احملّدد، 
يوم  إلى  العملّية  تأجيل  تقرّر  اليوم. وهكذا  ذلك 
إجراء  أيًضا  يستطيعوا  لم  اء  األطّب أّن  إّال  غد، 

العملّية للّسبب ذاته! 
«بدأت أشعر أّن الّله ال يريدني أن أجري العملّية!! 
مبغادرة  القرار  أّتخذ  لكي  واضحة  عالمة  فهذه 
أّن  من  كثيرًا  حّذروني  اء  األطّب أّن  مع  املستشفى؛ 
هذا القرار يشّكل خطرًا على حياتي، ولذا يجب أن 
تريز  ية  املرّب قالته  ما  هذا  حاًال» -  العملّية  أجري 

داود خلادم احلركة املرميّية شربل مارون.
ية تريز إلى بيتها ّمت تعيني موعدين  وبعد عودة املرّب
آخرين للعملّية، «إّال أّنه ّمت إلغاء املوعدين بطريقة 
غريبة، بل عجيبة، وبإرادة ربانّية» - كما أفادت 
تريز. وأضافت: «وفي أثناء هذه الفترة كان إمياني 
وتكثيف  صلواتي  بازدياد  يوم،  بعد  يوًما  يزداد 
عسفيا،  في  شربل  القّديس  كنيسة  إلى  زياراتي 
صلواتهم  يرفعوا  أن  أصدقائي  جميع  من  وطلبت 

معي من أجل شفائّي».. وبهذه املناسبة تستغل تريز 
الفرصة لتشكر جميع من صّلى وطلب لها الّشفاء.

الفترة  هذه  في  اء  األطّب أّن  داود  تريز  ية  املرّب وتؤّكد 
كانوا يدفعون بي وبزوجي، املمرض في املستشفى 
قدومي  وتأكيد  قراري  عن  العدول  إلى  حيفا،  في 
الّسريع إلى املستشفى للقيام بالعملّية اجلراحّية، 
ا على حياتي. ولكّنني  ـً ألّن ذلك يشّكل خطرًا حتمّي
أفضل  لي  الّله  مخّطط  أّن  من  يقني  على  كنت 
بكثير ولذا سأضع حياتي وشفائي بني يده ويدي 
في  شخصها  أمام  أقف  كنت  فقد  العذراء،  مرمي 
البيت، وقد أحضرته لي صديقتي من مديغورييه، 
حال  في  أّنه  العذراء  ووعدت  الّدوام.  على  وأصّلي 
وهذا  مديغورييه  في  سأزورها  مرضي  من  شفائي 

نذر أقطعه على نفسي وسأوفيه.
املاضي  آب  شهر  بداية  في  تريز  ية  املرّب وعلمت 
ّية فيتسكا من مديغورييه إلى الّناصرة،  بزيارة الرائ
فقرّرت املشاركة في الّصالة في حلظه ظهور العذراء، 
باملسح  ا  ـً هاّم فحًصا  لها  عّينوا  اء  األطّب أّن  غير 
الّطبيب  وألّح  املنصرم،  آب   20 في  اإلشعاعّي 

وضع  ملعرفة  الفحص  هذا  إجراء  بضرورة  تريز  على 
الّصالة  لقاء  من  يوم  قبل  كان  املوعد  وهذا  الورم. 
في الّناصرة، فأجرت الفحص وسافرت في الغد إلى 
الّناصرة للمشاركة بالّصالة، ووصلت بالّضبط عند 
حلظة ظهور العذراء على فيتسكا. فعندها سجدت 
في  أجرته  اّلذي  الفحص  نتائج  تكون  أن  وطلبت 
ّية. وبعد ظهور العذراء طلبت  األمس جّيدة وإيجاب
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تريز من الرائية فيتسكا أن تستمر بالّصالة من 
أجل شفائها وعانقتها بحرارة. 

أسبوعني  «بعد  قائلة:  داود  تريز  ية  املرّب وتضيف 
وقال  بيكلس،  يعقوڤ  الپروِفسور  اّتصل 
لزوجي: أخبر تريز أّن لدّي بشرى سارّة لها، فالورم 

الّسرطانّي بدأ يتالشى ويختفي!!».

أن  الّطبيب  مّني  «طلب  بالقول:  حديثها  وتكمل 
أجري فحًصا آخر باتخاذ عّينة أخرى من الورم، لكي 
 (16/9/2013) وفي  األمر..  صّحة  من  يتحّقق 
ّمت أخذ عّينة مرّة أخرى من أربعة مواضع في القدم 
ُذهل  ولكن الپروِفسور  تواجد الورم،  والّساق حيث 
من الّنتائج ولم يصّدق ما كشفت عنه الفحوصات 

من أّن الورم بدأ يختفي فعًال».

إضافّية  فحوصات  بيكلس  الپروِفسور  أجرى  وقد 
للتأّكد من خلّو اجلسم من الورم.. وتقول تريز متأّثرة: 
(سّيدة  العذراء  عيد  في   (7/10/2013) «في 
رًا جًدا،  الوردّية) اّتصل بي الپروِفسور بيكلس متأّث
ا»! ـً ّي كل الّسرطانّي  الورم  احتفى  لقد  تريز  قائًال: 

وأضاف الپروِفسور بيكلس في مقابلة تلفزيونّية: 
أنا لم أَر في حياتي أبًدا مثل هذه احلادثة، ولم أجد 
ا ملا حصل وكيف اختفى الورم اّلذي  ـً ّي تفسيرًا طب
كان بحجم البرتقالة في منطقة القدم. وهذا الّنوع 
ا.  ـً ّي اخلبيث ال ُيشفى منه سوى باستئصال الورم كل
أن  دون  من  الورم  هذا  من  متاًما  شفيت  تريز  ولكن 
تتلّقى العالج أو أي نوع من األدوية والعقاقير. إّنها 

املرة األولى التي أرى فيها معجزة حقيقّية!!
في  سيستمر  أّنه  لتريز  بيكلس  پروِفسور  وأّكد 
طريقي العلمي ومعاجلة األمراض ومكافحة األورام، 

ولكّني تعّلمت منك الّشجاعة واإلميان.

ليس  إّنه  قالت  داود،  تريز  ية  املرّب مع  حديث  وفي 
لوسائل  تقولها  أن  ميكن  أخرى  حقائق  أّي  لديها 
اإلعالم سوى ما جاء في موقع «كّلي لك يا مرمي» 
في  والّتقرير  اجلليل،  في  املرميّية  للحركة  الّتابع 
هذا  في  نعتمد  ولذا  الّثانية..  الّتلفزيونّية  القناة 

الّتقرير على ما جاء في املصدرين املذكورين.
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نهّنىء شعبنا
بحلول ا�عياد والسنة الجديدة

كل عام وأنتم بخير
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*åUHO�ò q�«d ≠ في أجواء دميقراطّية، وبحضور العشرات من 

التجّمع  فرع  انتخب  الدميقراطّي،  الّطّالبّي  التجّمع  كادر  أعضاء 
جديدة  سكرتارية  مؤّخرًا،  حيفا،  جامعة  في  الدميقراطّي  الّطالبي 
ّية  للّسنة الدراسّية 2014/2013، لتواكب نشاط احلركة الّطالب
في األكادميّية اإلسرائيلّية بشكل عام، وفي جامعة حيفا بشكل 
خاّص؛ وذلك بحضور عضو املكتب الّسياسي للتجّمع ومسؤول 

ّية مراد حّداد. الّدائرة الّطّالب
وجرى انتخاب سكرتارّية جديدة مكوّنة من 11 عضوًا، وهم: سعيد 
علي الّصالح، رائف إغبارّية، عالء طه، نور إبراهيم، أنس إلياس، 
باإلضافة  الّسّيد.  وخالد  نعامنة  راية  شّقور،  عماد  كنج،  شروق 
للمندوبتني في نقابة الّطّالب العاّمة، كّل من الطالبة عال سّيد 
لينا  والّطالبة  واإلنچليزّية)،  ّية  العرب الّلغة  كلّية  (مندوبة  أحمد 

منصور (مندوبة كلّية املوسيقى واملسرح والفنون).

WÒOLOKFÒ²�« …dO�*«

وفي نهاية االجتماع، حيى حّداد أعضاء الّسكرتارية اجلدد، ومتّنى 
الّسكرتارية  أعضاء  كّل  شكر  كما  باإلجنازات،  مليئة  سنة  لهم 
ًيا  الّسابقني، وعلى رأسهم الّسكرتير السابق أنس إلياس متمّن
سكرتارّية الفرع الحًقا،  لهم الّنجاح والّتوفيق. هذا وقد اجتمعت 
وانتخبت باإلجماع عضو السكرتارية عماد شّقور، سكرتيرًا للفرع، 

خلًفا للّسكرتير السابق أنس إلياس. 
أوّجه  البداية  قال: «في  شّقور،  عماد  الّسكرتير  مع  حديث  وفي 
شكري لرفاقي، أعضاء السكرتارية الّسابقني والسكرتير الّسابق، 
أنس إلياس، ملا بذلوه من مجهود وتضحية في الّسنة املاضية. 
كّلي ثقة بأن أُكمل مًعا وأعضاء السكرتارية اُجلدد مسيرة الّنضال 
بجانب وألجل الطالب العربّي في جامعة حيفا، داخل وخارج نقابة 
ال  اّلتي  الّتعليمّية  مسيرته  في  ملساعدته  العنصرّية،  الّطالب 

تخلو من املشّقة واحلواجز».
وتابع قائًال: «سنناضل سوًيا من أجل انتزاع حقوق الطالب العربّي 
في  سنسعى  كما  والّثقافّية،  القومّية  خصوصّيته  من  له  ملا 
اخلاّصة  الوطنّية  املناسبات  إلحياء  الدميقراطّي  الّطّالبي  التجّمع 
فّعالّيات،  تنظيم  على  وسنعمل  والِفَلسطينّي؛  العربّي  بشعبنا 
ُهوّية  تعزّز  هادفة،  سياسّية   - اجتماعّية  ومحاضرات  نشاطات 
مواهبه  لُيطلق  ُحرًا  منبرًا  له  وتشّكل  وانتماؤه،  العربي  الطالب 

وإبداعاته».
في  الّدارسني  العرب  للّطالب  دعوة  بتوجيه  حديثه  شّقور  واختتم 
متّنى  كما  األّول،  للفصل  اخلتامّية  ّية  بالفّعال للمشاركة  اجلامعة، 

سنة موّفقة للطالب، مليئة باإلجنازات والّنجاحات.
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*åUHO�ò q�«d ≠ نّظمت جلنة حي عّباس في حيفا 

أمسّية ثقافّية فنّية، مساء األحد من هذا األسبوع، في 
املرَكز اجلماهيرّي في حي عّباس، مفتتحًة بذلك العام 
اجلديد بسلسلة لقاءات من هذا الّنوع لسّكان احلّي. 
افتتح األمسّية وتوّلى عرافتها الكاتب والفنان عفيف 
شليوط، ثّم ألقى املهندس إيهاب حبيب (رئيس جلنة 
واستعرض  باحلضور،  بها  رّحب  كلمة  عّباس)  حي 
سّكان  ودعا  عّباس،  حي  في  اللجنة  ونشاط  عمل 
مكانتها  لتعزيز  اللجنة  حول  االلتفاف  إلى  احلي 
ملشاكلهم.  حلول  وإيجاد  األهالي  مطالب  لتحصيل 
سهيل  الدكتور  استضافة  األمسّية  هذه  في  وّمت 
البلدّي  املجلس  في  «اجلبهة»  كتلة  رئيس  أسعد، 
شليوط  عفيف  حاوره  حيث  البلدّية،  رئيس  ونائب 

 è Ò¹b K ³ « f O z— V zU ½ n O C² ð ”U Ò³ Ž w Š èM'
حول تسّلمه منصب نائب رئيس متفرّغ لبلدّية حيفا؛ 
وبهذا يصبح د. سهيل احليفاوّي العربّي األّول اّلذي 
يتسّلم منصب كهذا. خالل احلوار ّمت مناقشة آلّيات 
العمل البلدّي، احتياجات الّسّكان العرب في حيفا، 
أهمّية الّتنسيق في العمل البلدّي مع جلان األحياء. 
الطالبة  باشتراك  فّني  برناَمج  األمسّية  تخّلل 
اجلامعية هبة عصام توتري، اّلتي قّدمت معزوفات 
موسيقّية على آلة الكمان. كما قّدم الفنان أسعد 
ابنه  باشتراك  الّطبلة  على  إيقاع  وصلة  حاطوم  أبو 
األسئلة  وطرح  بالّنقاش  احلضور  وشارك  هذا  فادي. 
وأثنوا على هذا الّنشاط الثقافي الهام الذي بادرت 
إليه جلنة حي عّباس، ودعوا إلى االستمرار في مثل 

هذه الّنشاطات والفعالّيات الّثقافّية الفنّية.

 W ÒOM	 W ÒO	UIŁ W ÒO��√ sL{
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*åUHO�ò q�«d ≠ ّمت، 

متثال  نصب  مؤّخرًا، 
يوسل  للفّنان  «األخوة»، 
امليدان  في  برچنير، 
بلدّية  دار  قبالة  اجلديد 
بذلك  ليضفي  حيفا، 
ويحمل  ا  ـً خاّص جماًال 
حيث  قّيمة؛  رسالًة 
الّتمثال  هذا  يجّسد 
معاني  واملمّيز  الفّني 

الوَحدة واإلخاء.
الفّنان  استلهم  وقد   
من  الّتمثال  فكرة 
لوحاته ورسوماته القدمية 
ذكريات  جتّسد  التي 
فترة  خالل   الّطفولة  
األفراح  تكّللتها  زمنّية 

وبراءة الّطفولة.
ويعكس الّتمثال شعور 
وحجم  املتبادلة،  الّثقة 
والقوّة  والعطاء  الّدعم 
اّلتي ميكن أن مينحها أّي 

شخص لشخص آخر.
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*åUHO�ò q�«d ≠ عادت إلى البالد، مؤّخرًا، من 

شادية  احليفاوّية  والفّنانة  الّشاعرة  ّية  املغرب اململكة 
اّلتي  الّتكرميّية  باألمسّية  مشاركتها  بعد  حامد، 
ّية  احتضنتها املكتبة الوطنّية لوزارة الّثقافة املغرب
في الرّباط، احتفاًء بالّشاعر املغربي محّمد بنطلحة.

فاس  مواليد  من  مرموق  شاعر  بنطلحة  ومحمد 
1950، حاصل على شهادة في األدب العربّي من 
فاس،  مدينة  في  اإلنسانّية  والعلوم  اآلداب  كلّية 
ودبلوم الدراسات املعّمقة في الّنقد األدبّي من كلّية 
اآلداب والعلوم اإلنسانّية في الرّباط، إضافة إلى إجازة 
دكتوراة من جامعة «إكس أن پروفانس» في فرنسا.
جامعّي  كأستاذ  عديدة  سنوات  الّشاعر  عمل 
ّية وآدابها باملدرسة العليا  ورئيًسا لقسم الّلغة العرب
للّشبكة  مؤّسس  عضو  وهو  مبراكش؛  لألساتذة 
اجلامعّية األورومتوّسطّية للّشعر، ولبيت الّشعر في 

املغرب، ولرابطة أدباء املغرب.
«نشيد  منها:  نذكر  عّدة،  شعرّية  دواوين  للّشاعر 
«بعكس  «سدوم»،  حجر»،  أو  «غيمة  البجع»، 

املاء»، «قليًال أكثر»، و«صفير في تلك األدراج».
ّية الّشعرّية الفنّية أتت  يشار إلى أّن هذه االحتفائ

 œu F ð b U Š è¹œUý è Ò¹ËUH O («
 »d G*« w  è ÒO 1d Jð è ÒO zUH² Š« s

كاختتامّية ألنشطة املكتبة الوطنّية لعام 2014، 
يعّد  مغربّي،  لشاعر  فريدة  بتجربة  احتفت  اّلتي 
على  سواء  احلداثّي،  الّشعر  رموز  أبرز  من  واحًدا 

الّصعيدين: املغربّي والعربّي.
األديب  بإدارة  الوطنّية،  املكتبة  وّجهت  وقد 
الباحث  من  لكّل  دعوتها  إغالن،  حسن  الّشاعر 
والباحث  الزاهري،  محمد  د.  والسيميائي 
الّشاعر  والفّنان  شكري،  إسماعيل  د.  البالغي 
عبد  الفّنان  واألديب  احلاكم،  عزيز  السيناريست 
والّشاعر  برومي،  رشيد  والفّنان  التورانّي،  الرحيم 
والفّنانة  والّشاعرة  الّصاحلي،  محّمد  د.  والّناقد 
احليفاوّية شادية حامد، اّلتي قدمت شهادة «ميشي 
الّشاعر  هذا  حق  في  لوحده»  وخطوته  اجلميع  مع 
رصينة  ّية  غنائ مقطوعات  إلى  باإلضافة  املرموق، 
ِبرومي. رشيد  الفّنان  العزف  على  بها  رافقها 

يشار إلى أّنها ليست املرة األولى التي تتلّقى بها 
إذ  ّية،  املغرب الّثقافة  وزارة  من  دعوة  حامد  شادية 
سبق أن شاركت في الدورة األخيرة ملعرض الكتاب 
الّدولي بالّدار البيضاء 2013 في ندوة دارت حول 

«جتربة الّشاعر».
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*åUHO�ò q�«d ≠ «نحارب االضطهاد والعنصرّية» 

- كان هذا ُعنوان احلملة اإلعالمّية اّلتي ُعرضت على 
مكتب  عن  والّصادرة  اإلسرائيلّية،  الّتلفزة  شاشات 
في  العنصرّية  حملاربة  وتهدف  احلكومّي،  حافة  الصِّ
جتاه  النمطّية  األفكار  وكسر  واالضطهاد  إسرائيل 

العرب في الّدولة.
املمّثلة رنني بشارات كانت الّشخصّية الرئيسة في 
ُمسلمة  ّية  عرب امرأة  بشكل  ظهرت  حيث  احلملة، 
محّجبة متسك بيد ابنتها الّصغيرة وتستقل احلافلة 
بني اليهود وتبدأ نظراتهم االستفزازّية إليها كونها 
ّية، ُمسلمة وُمحّجبة، ولذلك يرفضون إعطاَءها  عرب

املجال للجلوس.
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بشارات،  رنني  احليفاوّية  املمثلة  مع  حديث  وفي 
قالت: «مبدأ الفكرة جاء لكسر األفكار الّسائدة جتاه 
العرب بشكل عاّم، وجتاه املرأة املسلمة اّلتي ترتدي 
احلجاب بشكل خاّص، حيث إّنها تعاني العنصرّية 
واالضطهاد من قبل املجموعات اليهودّية اّلتي تنظر 

إليها على أساس أّنها مختلفة».
وّمت  املوضوع  علّي  ُطرح  «عندما  بشارات:  وتابعت 
رفضي  عن  أعربت  احلملة،  في  للّظهور  اختياري 
بأن أظهر باحلجاب، وذلك ألّن العنصرّية واالضطهاد 
ال يقتصران فقط على املرأة املسلمة واحملّجبة، إّمنا 
العربّي  الّشاب  منها  فئات،  عّدة  على  أيًضا  يطبق 
أن  وطلبت  وغيرها؛  واجلنس  والّلون  ّية  العرب والّلغة 

أظهر في الكوفّية الِفَلسطينّية، لكّنهم رفضوا ذلك 
كون الهدف من احلملة جاء ليحارب االضطهاد ضّد 
ّية املسلمة واحملّجبة بشكل خاص، وإيصال  املرأة العرب
معها  التعامل  ويجب  إنسانة  أّنها  لليهود  رسالة 
بكامل حقوقها، واحترام ظهورها وعدم تهميشها».

وأشارت رنني بشارات إلى «أّن األمر لم يكن سهًال، 
إذ واجهت تخّبطات عديدة خالل تصوير احلملة من 
املوضوع،  مع  متعاطفة  ّية  عرب إنسانة  فأنا  ناحية، 
في  أعيش  ثانية  ناحية  ومن  الّتفرقة؛  وأرفض 

مجتمع يرفض وجودنا».
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في الّساعات األولى، وبعد عرض احلملة تلّقت رنني 
ومنها  الفعل،  وردود  الّتعقيبات  من  عدًدا  بشارات 
َمن  ومنها  االضطهاد،  وحتارب  جّيدة  كانت  أّنها 
كان يوجه تساؤالت حول ظهورها مبظهر ديني وفي 
احلجاب، كون العنصرية ليست جتاه املسلمات فقط، 
في  ووطنّية  قومّية  إّمنا  الّطائفّية،  على  تقتصر  وال 

الّدرجة األولى. 
املُلقاة  ّية  باملسؤول تشعر  بأّنها  بشارات  رنني  وأّكدت 
يحدث  أن  وتتمّنى  احلملة،  خالل  من  عاتقها  على 
في  والنمطّية  املسّبقة  األفكار  في  تغييرًا  ذلك 
حديثها  مختتمة  العرب؛  جتاه  اإلسرائيلّي  املجتمع 
على  الّتأثير  احلملة  هذه  استطاعت  «لو  بالقول: 
أفراد فقط من اليهود فإّنه بهذا سنكون قد حققنا 

بعًضا من الّتغيير».
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*åUHO�ò q�«d ≠ صدر، مؤّخرًا، عن مكتبة 

«كل شيء» لصاحبها الّناشر احليفاوّي صالح 
والّنشر  للّدراسات  ّية  العرب واملؤّسسة  عّباسي، 
الِفَلسطينّي  للرّوائي   ،«2002 «جنني  رواية 

أنور حامد.
الرّواية مهداة إلى شهيد احلرّية جوليانو مير - 
خميس ومخّيم جنني، اّلذي أحّبه حّتى املوت.

رواية شائقة، جديرة بالقراءة. 
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مراقب احلسابات حسام بشارة يبلغ من العمر 45 عاًما، متزوّج وله 
ّية فالّثانوية.  3 أوالد، ولد في ترشيحا وتعّلم في مدرستها االبتدائ
التحق حسام باجلامعة العبرّية لدراسة االقتصاد واحملاسبة، وحصل 
على شهادة املاجستير في العلوم االقتصادّية. يعمل مراقب حسابات 
ومحاضرًا في املعاهد العليا في موضوع تدقيق احلسابات. عضو في 
في  عضو  فيها،  ّية  املال جلنة  ورئيس  إسرائيل،  قطارات  شركة  إدارة 
ـ«مفعال هپايس»، عضو في ِشركة عقارات دولة  املجلس االستشاري ل

إسرائيل وعضو في الهيئة اإلدارّية للبيت املسيحّي في حيفا.

والعلوم  احلسابات  مجال  إلى  دفعك  اّلذي  ما   -
االقتصادّية؟

تدقيق احلسابات عبارة عن علم يتمّثل في مجموعة املبادئ واملعايير 
والقواعد، اّلتي ميكن بواسطتها القيام بفحص انتقادّي منّظم، ألنظمة 
ّية  املال والقوائم  والسجّالت  الّدفاتر  في  املثبتة  والبيانات  الرقابة 
ركة  الشِّ أعمال  نتيجة  عن  محايد  فّني  رأي  إبداء  بهدف  ركة،  للشِّ
ّية أو رياضيات.  ووضعها املالي، وليست مجرّد إجراء عملّيات حساب
ولذا أحببت هذا املجال منذ الصغر، ورأيت فيه مستقبلي العملي، 
ورغبت بالتخّصص أكثر من مجرد حمل اللقب اجلامعي، فالتحقت 
باجلامعة العبرّية، حيث حصلت على شهادة املاجستير، ثّم انطلقت 
في دنيا العمل. وها أنا شريك في مكتب كبير منذ 22 عاًما ملراقبة 

احلسابات ويعمل فيه حوالي 85 موظًفا.

- هل رأيت في عالم االقتصاد واحملاسبة ما توّقعته في 
صغرك؟

ورًدا  فعالً.  واسع  مجال  فهو  بالعالم،  االقتصاد  تصف  أّنك  صحيح 
على الّسؤال أقول إّن الّطالب العرب في املدارس الّثانوية، ومن ضمنها 
الكافية  والتوعية  اإلرشاد  يتلّقون  ال  فيها  تعّلمت  التي  املدرسة 
والّصحيحة عن مواضيع الّتعليم األكادميّية. ولذا نرى الّطالب ميضون 
سنة أخرى بعد الّثانوية دون االلتحاق باجلامعة مثًال، وهم يبحثون عن 
أي موضوع يدرسونه. فلماذا ال ترشد املدرسة طّالبها لكي يتابعوا 
ولذا  مثًال.  العبرّية  املدارس  في  احلال  هو  كما  األكادميّية  دراستهم 
مبفردي  طريقي  شق  إلى  اضطرّني  مما  آخر،  عاًملا  اجلامعة  في  وجدت 
وبقواي اخلاّصة، ألّن عالم االقتصاد واحلسابات هو عالم كبير ومليء 
االقتصاد  في  حياة  فلسفة  أّنه  ومبا  الكبيرة.  واجلهود  بالّتحّديات 
واإلدارة ومراقبة احلسابات، فهذا يعني أّن املوضوع بحاجة إلى املثابرة 
والّطموح، وبعد الّنظر في املجاالت االقتصادّية وإثبات الّذات، ومزيد 

من العالقات العاّمة والّتواصل مع اجلمهور.

- ما هو مجال اختصاصك في االقتصاد واحملاسبة؟ خاّصة 
أّنك عضو في عّدة هيئات إدارّية وتنظيمات جماهيرّية..

إّن تعييني في عّدة مناصب لِشركات ومؤّسسات حكومّية جاء نظرًا 
بتقدمي  واإلملام  اخلبرة  وكذلك  األكادميّية،  والّشهادة  واملعرفة  للكفاءة 
ركة أو املؤّسسة. وهذا جعلني  الّنصح واملشورة لهذه الهيئة أو تلك الشِّ
أقّدم املشورة لعدد من الوزارات واملكاتب احلكومّية في مجال االقتصاد، 
ُتقال  اّلتي  االجتماعات  وحضور  الصناعّية،  ركات  الشِّ مع  والّتعامل 
فيها كلمة الفصل في هذا الّشأن االقتصادّي أو ذاك الّشأن املالي.

ركات.. - نعلم أّنه ّمت تعيينك مؤمتن على بعض الشِّ
في  دخلت  أّنها  أو  إفالسها،  إعالن  شركة  أّي  قرّرت  فإذا  صحيح، 
ديون باهظة، أو واجهت صعوبة في إدارة شؤونها فإّن احملكمة تعّني 
ركة لكي يديرها وينقذها من اإلفالس أو اإلغالق.  مؤمتًنا على هذه الشِّ
ركة ويعيد للّدائنني أموالهم أو بعًضا منها  فيتوّلى املؤمتن إدارة الشِّ
يعتاشون  ألّنهم  األولى،  بالّدرجة  املستخدمني  حقوق  على  ويحافظ 
ركة وال يجنون أرباًحا، بل يعيلون أنفسهم وعائالتهم.  من هذه الشِّ
ركة ألّنها  ّية بحّق الشِّ فيطلب من احملكمة جتميد اإلجراءات القضائ

ركة.  دخلت في ضيق مالّي بسبب ظروف مرّت بها الشِّ

ركات أو املؤّسسات التي تواجه مثل  - هل ترى أّن الشِّ
ة أو االقتصادّية تترّكز في الوسط  ّي هذه الّصعوبات املال

ّي أكثر مما هو في الوسط العبرّي؟ العرب
ولكن  صعوبات،  ركات  الشِّ تواجه  قد  العربّي  الوسط  ففي  كّال، 
ركات التي تعلن إفالسها أو  باإلجمال فإّن الوسط العبري مليء بالشِّ
ّية معروفة، وكان جّل  تغلق. باملناسبة فقد عّينت مؤمتًنا لشركة عرب
ركة من االنهيار.. وفعًال خالل عّدة أشهر  اهتمامي أن أنقذ هذه الشِّ
عافيتها  استعادت  أّنها  وحّتى  بانتظام،  العمل  إلى  ركة  الشِّ عادت 

وعالقاتها باجلمهور وسارت أعمالها كما يرام.

عناية  إلى  بحاجة  العربي  الوسط  أّن  يعني  أهذا   -
ورعاية أكثر ملصاحله االقتصادّية؟

واملبادرات  واالستثمار،  الّدعم  صناديق  إلى  بحاجة  فإّننا  بالّتأكيد. 

è Ò¹œU B ² ô« ŸU{Ë_« v K Ž  d ýU ³  d OŁQð U N  è ÒO ÝU O «  «— Òu D² « 
åUHOŠò WHO×� l� Ò’Uš ¡UI� w	 …—UAÐ ÂU�Š  UÐU�(« V�«d�



21 2014 w½U Ò¦�« Êu½U� 10 WF ÔL'«

 Pre Course 5000 11 
.Post Course

5
4 11 3

2000
WoW Plus Academania Digital WoW Psychomania

:Academania 4D -

 - 

-

200 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

D1

D2

D3

D4

800   
  

1-700-707-525 | www.academania.com |



222014 w½U Ò¦�« Êu½U� 10 WF ÔL'«

تنقصنا  كما  االقتصادّية.  واملصالح  ركات  الشِّ ورعاية  االقتصادّية 
ركات؛ وأكثر من ذلك فإّننا  الهيئات اّلتي تدعم هذا االقتصاد والشِّ
ّية. ونحن نفتقر  بحاجة إلى مناطق صناعّية في قرانا ومدننا العرب
وقد  ُمنّظمة.  وغير  ُمهَملة  فهي  وجدت  وإن  املناطق،  هذه  مثل  إلى 
استمعنا إلى الّتصريحات احلكومّية بضرورة إنشاء مثل هذه املناطق 
بقيت  والبيانات  الهواء،  في  بقيت  الّتصريحات  ولكن  الّصناعّية، 
حبرا على ورق. فاحلكومة ال تولي الوسط العربّي أهمّية بهذا الصدد.

ركات  - هل هذا يقودنا إلى القضاء على الّصناعة والشِّ
الّتجارّية والهيئات االقتصادّية في الوسط العربي؟

لن يكون الوضع بهذا احلجم اّلذي تورده، بل هذا يجعل الّنشئ اجلديد، 
ألّنها  والّصناعّية،  االقتصادّية  املجاالت  عن  تبعد  القادمة  واألجيال 
إلى  الّشباب  ُتبعد  لكّنها  مجازفة  صحيح  وهي  مجازفة،  تعتبرها 

ـ«هاي-ِتك» كما هو احلال اليوم. ال

ًرا في جلنة خاّصة لفحص اإلعفاءات  - ّمت تعيينك مؤّخ
ة.. فما طبيعة العمل في هذه الّلجنة؟ ّي ب الّضري

ّية جلنة من املهنّيني واخلبراء في املجاالت  صحيح.. فقد عّني وزير املال
ّية بهدف وضع املعايير اّلتي تعفي املتبرّعني من جهة  االقتصادّية واملال
واملؤّسسات من جهة ثانية، مبا يتعّلق بالّضريبة اّلتي تخصم من قيمة 
التبرّع للمؤّسسات العاّمة، حيث يحصل املتبرّع على إعفاء 35% 
ّية؛ إذ أّننا نشهد عدم  من قيمة التبرّع. وكان هذا بقرار من وزير املال
الّنظام في املعامالت الّضريبّية مع اجلمعّيات واملؤّسسات املختلفة. 
ونحن سنضع توصياتنا حول هذه اإلعفاءات الّضريبّية، ونرفعها إلى 
ّية من ثّم إلى الكنيست اّلتي يجب أن تقرّها بصورة أنظمة  وزير املال
وقوانني. فالّلجنة ليست سياسّية، بل مهنّية؛ ومبوجب قرار من احملكمة 
العليا يجب أن تكون املعايير غير سياسية، ولذا أوصى وزير املالية 
املسألة.  هذه  حول  القانون  مشروع  إلعداد  هذه  اخلبراء  جلنة  بتعيني 

فكيف  بية  الّضري الّنواحي  عن  نتحّدث  دمنا  ما   -
ة الدولة وكيف تصرف؟ ّي تتأّلف ميزان

 400 قيمته  ما  تعادل  الدولة  ميزانّية  ألّن  وشامل،  واسع  الّسؤال 
مليارد شيكل ومبنّية على %70 من جباية الّضرائب العادّية وغير 
العادّية، أي الرّسوم واملفروضات املتنوّعة. وال تتوافر في بالدنا املوارد 
ا،  ـً أساسّي دعًما  االقتصاد  تدعم  اّلتي  والپترول  كاملناجم  الّطبيعّية 
الّنواحي  وعلى  أشرنا،  كما  الّضرائب  على  امليزانّية  تعتمد  ولذا 

الّتجارّية بني االستيراد واملقايضة.

بالد واملنطقة  ة في ال - كيف ترى الّتأثيرات السياسّي
على الّنواحي االقتصادّية؟

إّن الّتأثيرات السياسّية تظهر بصورة مباشرة وتنعكس بوضوح على 
والهدوء  الّسالم  حاالت  في  يزدهر  االقتصاد  ألّن  االقتصادّية.  احلياة 
يعرف  فال  واحلرب،  والّتشّنج  الّتوتر  حاالت  في  ويتدهور  واالستقرار، 
املستثمر ما سيأتي به الغد من الغموض وعدم الوضوح. ففي حاالت 
الّتوتر ال أحد يستثمر، وال أحد يضع أمواله على كّف عفريت، بل 

يصبو إلى االستقرار والّسالم.

االقتصادّية  للتوّقعات  بالّنسبة  توّقعاتك  هي  ما   -
بالد؟ ة في ال ّي ل املستقب

املسألة غير متعّلقة بالتكّهن والّتنجيم، فكّل إنسان بصير يرى أّن 
الّنواحي االقتصادّية مرتبطة بعضها ببعض، فإذا خفضت الّضرائب 
مثًال عن العقارات والّدور الّسكنّية فإّن أسعارها ستنخفض، ولكن 
هذا لن يحدث ألّن الدولة متلك نحو %93 من هذه العقارات واألراضي 
التي أقيمت عليها. وإذا خفضت األسعار ستخفض الضرائب. وما 
من مصدر آخر مليزانّية الدولة سوى الّضرائب والرّسوم. مع أّن الديون 
الدولة  وفوائد  للّسكان،  هي  الديون  ألّن  جًدا،  قليلة  للدولة  اخلارجّية 
مبنّية على 400 مليون شيكل للّداخل واخلارج. وباملقارنة مع دول 
وإسپانيا  اليونان  من  أكثر  ثابت  اإلسرائيلّي  االقتصاد  فإّن  أوروپّية 
وإيطاليا ودول أخرى، حيث توشك تلك الدول على االنهيار    اقتصادًيا!

طموحك  ناحية  من  املستقبل،  في  ترى  ماذا   -
الّشخصي إزاء املجاالت االقتصادّية العاّمة؟

مؤسسة  لكّل  والدعم  املساعدة  مواصلة  عيني  نصب  وضعت  لقد 
ّية.  واملال االقتصادّية  املجاالت  في  والّنصيحة  املشورة  تطلب  وهيئة 
ولذا فأنا عضو في عدد من املؤّسسات التي أسديها املشورة وأساهم 
في  هذا  مجالي  ملتابعة  استعداد  على  وأنا  االقتصادّي،  بتقّدمها 

الوسط العربّي عاّمة، واحليفاوّي خاّصة.

- نتمّنى لك الّتوفيق والّنجاح.
شكرًا، وكل عام وأنتم بخير.  
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جمعّية  في  وساق  قدم  على  جارية  االستعدادات   ≠ åUHO�ò q�«d*

ّية في حيفا، الستقبال الكونسيرت املمّيز  تطوير الّتعليم والّثقافة العرب
مع املوسيقار العاملي سيمون شاهني، باالشتراك مع املطرب إبراهيم عزّام، 
والفّنانة احليفاوّية ڤيڤيان بشارة، وباقة من الفّنانني العاملّيني واحمللّيني، 
املؤمترات  مرَكز  في  القادم (17/1/2014)  اجلُمعة  يوم  سيقام  واّلذي 
بسرعة  تخطف  الّتذاكر  أّن  يذكر  حيفا.  في  الّدولي  («كونچريسيم») 
ذاته. العرض  يوم  في  تذاكر  وتباع  تبقى  أن  املتوّقع  غير  ومن  هائلة، 

5¼Uý ÊuLOÝ

ُيبهر سيمون شاهني مستمعيه حيث يتنقل بخّفة وسالسة بني املوسيقى 
ّية.  الّشرقّية الّتقليدّية وبني موسيقى اجلاز واألساليب الكالسيكّية الغرب
وقد اكتسب شهرة عاملّية كعازف فذ على آلتي العود والكمان بفضل 
أسلوبه اُحملّلق وبراعة إيقاعاته وجمال أدائه الفريد. وُيعّد سيمون شاهني 
أعماله  وتعكس  وملّحن.  مؤّلف  كعازف،  العرب  املوسيقيني  أهم  أحد 
ّية وُجتّسدها بينما متضي ُقدًما نحو آفاق جديدة من  تراث املوسيقى العرب
الّتطوير، لتحتضن العديد من األساليب املختلفة واملتنوّعة في تقدميها. 

v I O Ýu L K  q d ~ « è ÒO F Lł  w   Uðd O ½u Ö  è F ³ Ý

كبرى  في  ومحاضرات  عمل  حلقات  بانتظام  شاهني  سيمون  ويدير 
املؤّسسات العاملّية، مثل جوليار، جامعة كولومبيا، جامعة «هارڤارد» 

األمريكّية، جامعة «ييل»، وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو. 
ّمت تكرمي الفّنان سيمون شاهني مبنحه جائزة الّتراث القومي املرموقة في 
البيت األبيض، كما ّمت تكرميه ومنحه جائزة «نيوِجرزي» للّتراث، ومن 

كلّية «بيركلي» للموسيقى في بوستون.
في الّتسعينّيات أصدر أربعة ألبومات: «سلطنة»، «الّتراث»، «تقاسيم»، 
وسيمون شاهني موسيقى محّمد عبد الوهاب. وقد ّحلن موسيقى تصويرّية 
ألفالم عديدة، من بينها: «مالكم أكس»، واملوسيقى الّتصويرّية لفيلم 
وثائقي انتج برعاية األمم املّتحدة حتت اسم «للجميع في كّل مكان».

فرقته  مع  الزّرقاء»  «الّشعلة  ألبوم  إنتاجه  مع  سطع  البارز  جناحه 
وقّدمت  جائزة «غرامي»؛  عشر  ألحد  األلبوم  هذا  رّشح  وقد  «القنطرة»، 
فرقة «قنطرة» أولى تسجيالتها احلّية في تسجيل نادر جمع الفّنان 

وديع الّصافي والفّنان صباح فخري.
حاز شاهني على جائزة  «سفينكس» املهّمة للموسيقى لعام 2013، 
حصل  كما  عام؛  كّل  املّتحدة  بالواليات  واحد  ملوسيقي  تعطى  واّلتي 

على لقب پروِفسور من جامعة «بيركلي» و«نيو إنچالند» كونسرڤتوار 
للموسيقى، وهو محاضر دائم في هذه اجلامعات. 

Â«ÒeŽ rO¼«dÐ≈

واّلذي  لندن،  في  املقيم  عزّام  إبراهيم  املطرب  الكونسيرت  في  يشارك 
يعتبر من أملع وأرخم األصوات في أوروپا والّشرق األوسط.

شارك عزّام في أعظم املسارح ودور العرض في العالم كدار األوپرا في 
جنيڤ، مرَكز «كندي» للفنون في واشنطن، قاعة «املدينة» في مدينة 

نيويورك، «رويال ألبرت هول» في لندن، ودار األوپرا في القاهرة.
من اجلدير ذكره أّن املوسيقار عبد الوهاب أخذ املطرب إبراهيم عزّام حتت 

ّية.  رعايته ليصبح واحًدا من أهم املؤّديني ألعماله الغنائ
ا مع كبار الفّنانني، وله أعمال خاّصة من تلحني خيرة امللّحنني  ـً ّي تعامل فن
العرب، أمثال بليغ حمدي، صالح الّشرنوبي، حلمي بكر، وخالد األمير. 

…—UAÐ ÊUOçOÑ

اّلتي  بشارة،  ڤيڤيان  احليفاوّية  الفّنانة  الكونسيرت  في  تشارك  كما 
صوتك)؛  (سّمعنا   STAR MAKER املصري  البرناَمج  في  شاركت 
ّية وأرضّية اّلتي يشاهدها املاليني،  اّلذي بّث على قنوات مصرّية فضائ
وحصلت على جائزة «أفضل صوت» من جلنه حكم مؤّلفة من أشخاص 
هاّمة في عالم الفن: حلمي بكر، بهاء الّدين محّمد، حسن أبو الّسعود 

وجيهان الّناصر. 
ا بُعنوان  ـً ّي أقامت عروض عديدة ناجحة وأصدرت، مؤّخرًا، ألبوًما غنائ
إذاعات  في  عديدة  بسباقات  األلبوم   أغاني  وتتنافس  حّبيت»  «أنا 
ـ Top Ten في إذاعة «مونت  ّية محلّية وعاملّية، وفي برناَمج ال عرب

كارلو»، حيث حصلت على املراكز األولى. 
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للموسيقى  الكرمل  جمعّية  احتفلت   ≠  åUHO�ò  q�«d*

«بيت  قاعة  في  ناجحة  موسيقّية  كونسيرتات  بسبعة 
للموسيقى  املدرسة  طّالب  بتقدميها  قام  حيفا؛  في  الكرمة» 
الّتابعة للجمعّية، اّلذين قّدموا خيرة مواهبهم بالغناء والعزف 
األهل واحلضور. وحتّدث  من  املئات  أمام  املختلفة  اآلالت  على 
املدرسة  إجنازات  عن  بالن  ألبير  األستاذ والفّنان  الفّني  املدير 
لعام 2013 والّتحضيرات للعام 2014، حيث ّمت تأسيس 3 
فرق موسيقّية جديدة، واّلتي شاركت وأطربت احلضور بتقدمي 

املعزوفات الّشرقّية األصيلة خالل الكونسيرتات. 
والواعد  الراقي  باملستوى املوسيقّي  الكونسيرتات  ومتّيزت 
ألكثر من 200 طالب وطالبة، اّلذين قّدموا خيرة مواهبهم، 
ّية املجاورة حيث  واّلذين حضروا من حيفا والقرى واملدن العرب

نالوا استحسان احلضور وتشجيعهم.

WÒO�dA�« vIOÝu*« WÝ—b�

أّسست جمعّية الكرمل عام 2003 مدرسة لتعليم املوسيقى 
البالد،  في  نوعها  من  األولى  هي  األجيال،  جلميع  الّشرقّية 
بالطرق  الفنّية  ومواهبهم  أبنائنا  تربية  إلى  تهدف  حيث 
الكفاءة  أصحاب  املوسيقى  معّلمي  من  نخبة  مع  السليمة 

واخلبرة من حاملي الّشهادات اجلامعّية باملوضوع. 
وتشمل برامج الّتدريس تقدمي امتحانات «بچروت» لغاية 5 
من  املبكرة  لألجيال  «رمتيكا»  باملوسيقى؛  تعليمّية  وحدات 

جيل 4 سنوات حّتى 6 سنوات؛ «درامز»؛ «كمان»؛ «دربكة»؛ 
«ناي»؛  «قانون»؛  «پيانو»؛  «أورغ»؛  «عود»؛  «دف»؛ 

ّية». «ساكسفون»؛ «قيثارة كالسيت»؛ «قيثارة كهربائ
من  وطالبة  طالب   200 من  أكثر  اليوم  املدرسة  في  يدرس 
مختلف األجيال - تراوح أعمارهم بني 4 سنوات و56 سنة. 
الّدراسّية،  الفترة  خالل  مختلفة  باحتفاالت  الطالب  ويشارك 

حيث يعرض خاللها كّل ما ّمت تعّلمه خالل فترة الّتعليم ثم 
توزع الشهادات على املشتركني واملصادقة عليها من قبل وزارة 
الّثقافة. إّن عدد الّطّالب واملعلمني بتزايد مستمّر حيث يسود 
جّو عائلّي وممّيز أجواء املدرسة، ويتمّيز مبستوى دراسّي متقّدم، 
حيث يتّم أيًضا توزيع املنح الّدراسّية على الّطّالب املتفوّقني 

من كّل عام.
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يشير عيد الّظهور اإللهي إلى معمودّية املسيح في نهر األردن على 
بلوغ  عند  جرى  هذا  املعمدان.  املسّمى  الّسابق،  يوحّنا  القّديس  يد 
وقبل  الّتعليمي  عمله  منهجًيا  بدأ  أن  قبل  الّثالثني،  سّن  املسيح 

آالمه الالحقة، خلالص اجلنس البشرّي. 
إّن اختيار سّن الّثالثني للبدء بالّنشاط املعروف في العالم يرتبط بأن 
التكّون البيولوجّي للكائن البشري يبلغ كماله عند ذلك احلني، إضافًة 
الزمن.  ذلك  إسرائيليّي  عند  قبوًال  أكثر  يجعله  األمر  هذا  أّن  إلى 
يصف اإلجنيلّيون هذا احلدث (مّتى 13:3-17، مرقس 11-9:1، 
لوقا 21:3-22، يوحنا 32:1-34). لن ندخل في هذه الّتفاصيل 

ا. ـً ا وخريستولوجّي ـً ّي بل سنرّكز على بعض احلقائق األساسّية الهوت

1
ال يشير الكتاب املقّدس إلى الكثير من األحداث في الزّمن املمتد 
بني دخول املسيح إلى الهيكل ومعمودّيته. ما نعرفه هو الهرب إلى 
مصر والعودة منها، كما حضور املسيح إلى الهيكل في سّن الّثانية 
عشرة. هذا لم يكن من دون سبب، فاألناجيل لم ُتكَتب لتصف كامل 
له من  تاريخ املسيح بل لتقّدم جتّسد ابن لله وكلمته وتعليمه وما حتَمّ
آالم من أجل اجلنس البشري. األناجيل كانت باألساس أدوات مساعدة 
تعليمّية. لهذا لم يكن من حاجة لإلشارة إلى األحداث الّتاريخّية في 
حياة املسيح وال لسني طفولته. ظهوره في الهيكل وَرَد في اإلجنيل 

ألّنه كان عالمة مبّكرة على كونه ابن الله. 
عن  ا  غائًب كان  أّنه  ومراهقته  املسيح  طفولة  أحداث  غياب  يعني  ال 
يه يوسف {وََكاَن َخاِضًعا  اليهودّية. عاش املسيح إلى جانب أّمه ومرّب
لَُهَما} (لوقا 51:2). يتحّدث البعض عن أمور تفتقد لإلثبات، غير 
صحيحة وما هي إّال اختراع اخليال، ومنها أّن املسيح ذهب إلى بلدان 
أخرى، كالهند مثالً، وهناك قضى حياته إلى عمر الّثالثني، حني ظهر 
فجأة في الّناصرة وعند نهر األردن. ال بّد لهذه األمور، لو أّنها قد جرت 
ا عند أهل بلده وقت ظهوره. في أّي  ـً فعالً، من أن تترك انطباًعا مهّم
حال، يظهر عدد من املقاطع اإلجنيلّية أّن املسيح كان معروًفا عند 
أبناء بلده، وأّن ما فاجأهم هو حكمته. من هذه املقاطع ثالث ممّيزة 

حتمل هذه احلقيقة. 
املقطع األول مأخوذ من إجنيل يوحّنا، ويذكر أّنه فيما كان املسيح يعّلم 
ْم  َو لَ ْيَف هَذا َيْعرُِف اْلُكُتَب، وَُه َيُهوُد َقاِئِلَني: َك َب اْل في الهيكل، {ََتَعَجّ
ْم؟} (يوحّنا 15:7). واضح من النص أّن اليهود كانوا يعرفون أّن  َيَتَعلَّ

ًدا في ذلك احلني.  املسيح لم يتعّلم في املدارس املعروفة جّي
يرد املقطع الّثاني في إجنيل مّتى ويشير مجّدًدا إلى ذهول أبناء بلده 
ْكَمُة  اْحلِ هِذِه  ِلهَذا  أَْيَن  ِمْن  {َقاُلوا:  إذ  املجمع،  في  يعّلم  كان  عندما 
وَِإْخوَُتُه  َمرَْميَ،  ُتْدَعى  ُه  ُأمُّ ْيَسْت  َألَ ارِ؟  جَّ النَّ اْبَن  هَذا  ْيَس  َألَ وَاْلُقوَّاتُ؟ 
ِعْنَدَنا؟  َجِميُعُهنَّ  أََخوَاُتُه  ْيَسْت  َأوَلَ وََيُهوَذا؟  َوِسْمَعاَن  وَُيوِسي  َيْعُقوَب 
املسيح  كان  إًذا،   .(56-54:13 (مّتى  َها؟}  ُكلُّ هِذِه  ِلهَذا  أَْيَن  َفِمْن 
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واّلذي  فيه،  ترّبى  الذي  اجلوار  وبخاّصة  بلده  أبناء  من  ًدا  جّي معروًفا 
تأّلف من أّمه ومربيه وإخوته اّلذين كانوا من زواج سابق ليوسف. يرد 
املقطع الّثالث في إجنيل مرقس (2:6-3) ويوازي املقطع الّسابق، 
كان  أّنه  يعني  ما  بالّنّجار،  ا  ـً شخصّي يوَصف  املسيح  أّن  فارق  مع 
معروًفا أيًضا بصنعته. يظهر من هذه املقاطع أّن املسيح، في عمر 
الّثالثني، كان معروًفا عند أبناء بلده، وأّنه عاش في منطقة محّددة مع 
يه يوسف، وأّن اجلميع كانوا يتعّجبون من حكمته  إخوته من أوالد مرّب
ألحد  ما  أحد  ينذهل  عندما  وبالّتأكيد،  بها.  قام  اّلتي  والعالمات 
األمور، يظِهر معرفته بوجود األمر أو جهله لهذا الوجود في آٍن مًعا.

2
املسيح  فتوة  أحداث  من  غيره  من  أكثر  عنه  نعرف  اّلذي  احلدث 
يستمع  كان  وقد  املعّلمني،  مع  ومحادثته  الهيكل  إلى  حضوره  هو 
القّديس  يذكر  كما  بالواقع،  أسئلة.  عليهم  طارًحا  للمعّلمني 
(لوقا  ِتِه}  وِبَ وَأَْج َفْهِمِه  ِمْن  ُبِهُتوا  َسِمُعوُه  الَِّذيَن  {وَُكلُّ  اإلجنيلّي 
التوّقف  ميكننا  احلدث،  هذا  تفاصيل  في  الّدخول  دون  من   .(47:2
األّول  يتعّلق  املسيح.  بتجّسد  الرتباطهما  داللة  ذي  مقطعني  عند 
اإلجنيلّي  يكتب  يوًما.  األربعني  عمر  في  الدخول  عيد  بعد  بحياته 
وََكاَنْت  ِحْكَمًة،  َتِلًئا  ُممْ ِبالرُّوِح،  وََيَتَقوَّى  َيْنُمو  يُّ  ِب الصَّ {وََكاَن  القّديس: 
حدث  بعد  يأتي  الّثاني  واملقطع   .(40:2 (لوقا  ِه}  ْي َعَل اللِه  ِنْعَمُة 
َفَكاَن  َيُسوُع  ا  {وََأمَّ عشرة:  الّثانية  بلغ  قد  املسيح  وكان  الهيكل 
ْكَمِة وَاْلَقاَمِة وَالّنْعَمِة، ِعْنَد اللِه وَالّناِس} (لوقا 52:2).  ُم ِفي اْحلِ َيَتَقدَّ

ليس من مشكلة حول عمر املسيح ومنوّه اجلسدي.. هذا جرى بالّطريقة 
الطبيعّية كما لكّل البشر، لكونه إنساًنا كامًال في الوقت نفسه. تكمن 
ْكَمِة}، من جهة أن طبيعته  ُم ِفي اْحلِ َتِلًئا ِحْكَمًة} و{َيَتَقدَّ املشكلة في {ُممْ
البشرّية تأّلهت عند اّحتادها بأقنوم الكلمة في رحم والدة اإلله القّديسة. 
الهرطوقي نسطوريوس قال إّن العذراء ولدت مجرّد إنسان تلّقى مع 
الوقت نعمة الّله. هذا أدانته الكنيسة ألّن الّطبيعة البشرّية تأّلهت 
وَاْلَقاَمِة}  ْكَمِة  اْحلِ ِفي  ُم  {َيَتَقدَّ الكلمة.  بأقنوم  اّحتادها  عند  مباشرة 
تعني، بحسب القّديس يوحّنا الّدمشقي، أّنه مع تقّدمه في العمر، 
كان املسيح يظهر «احلكمة اّلتي كانت فيه». لقد كانت احلكمة في 
املسيح بقوّة االّحتاد األقنومي للّطبيعتني اإللهّية والبشرّية، لكن هذه 

احلكمة كانت ُتظَهر بحسب عمره. 
طوّر القّديس ثيوفيالكتوس هذه األطروحة حتليلًيا، وهو في تفاسيره 
يتبع اآلباء القّديسني وخاصًة القديس يوحنا الذهبي الفم. فهو يقول 
إّن املسيح، وهو في رحم أمه، بلغ ملء قامة الكائن البشري، لكن هذا 
قد يبدو كاخليال. لهذا كان يتقّدم تدريجيًا مثل كّل األوالد. حكمة 

كلمة الله ظهرت إلى جانب قامته اجلسدية. 
ا أظهر  ـً لم يصبح املسيح حكيًما بسبب العمل املضني «بل تدريجّي
حكمته املتأّصلة بحسب عمره اجلسدي». لو كان أظهر كل حكمته 

بدا  لكان  الصغر،  منذ 
ا. لم يزدد املسيح  غريًب
تطوره  مع  باحلكمة 
اجلسدّي، بل هو كشف 
احلكمَة  للبشر  وأظهر 

التي فيه أصالً.
يساوي  ما  يوجد  ال 
احلاالت  في  األمر  هذا 
سنأخذ  لكّننا  البشرّية 
عند  ا.  ـً ّي تنازل مثاًال 
للطفل  يكون  الوالدة، 
املواهب  من  عدد 
ال  اّلتي  الفطرّية 
في  جميًعا  تظهر 
أن  ميكننا  الوقت.  ذلك 
بشكل  بعضها  ندرك 

أو بآخر لكّنها تظهر مع تطوّره اجلسدي والعقلي. هذا الولد ميكن أن 
يكون حكيًما باإلمكانّية، لكن عندما ينمو يصير حكيًما بالفعل. 
ميكن أن يكتسب مواهب فنّية ألّنه يعّبر عنها بحسب عمره. ميكن 
استبدال املواهب  مع فارق وجوب  أن نالحظ األمر نفسه في املسيح 
باأللوهّية. املسيح كان إنساًنا كامًال وإلًها كامالً. الّطبيعة البشرّية 
التي اّتخذها تأّلهت منذ أولى حلظات احلمل، لكن حكمة كلمة الله 

ظهرت مع الّنمو في قامته اجلسدّية.

3
ُيَسّمى حدث معمودّية املسيح على يد يوحنا الّسابق في نهر األردن 
كنيسة  في   .(Theophany - Epiphany) اإللهي  الّظهور 
العصور األولى، كان عيدا امليالد والّظهور ُيعّيدان في اليوم نفسه، 
أي الّسادس من كانون الّثاني. في القرن الرابع، انفصل العيدان وُنقل 
عيد امليالد إلى اخلامس والعشرين من كانون األّول، أي أّن اليوم الذي 
كان يعّيد فيه الوثنّيون إلله الّشمس صار يوم الّتعييد لشمس الِبر. 
على املنوال نفسه، يصف القّديس غريغوريوس الالهوتّي هذا العيد 
بأّنه، بسبب املعمودّية وإشعال الّنار، عيد األنوار واستنارة املوعوظني. 

َر  تأتي كلمة ظهور (Theophany) من املقطع الرسولّي {اللُه َظَه
ُأوِمَن   ، األَُممِ ْنيَ  بَ ِبِه  ُكرَِز  ِملََالِئَكٍة،  َترَاَءى  الرُّوِح،  ِفي  رََّر  َب َت َسِد،  اْجلَ ِفي 
ِم، رُِفَع ِفي اْملَْجِد} (1 تيموثاوس 16:3) وهي مرتبطة  ِبِه ِفي اْلَعالَ
باألغلب مبيالد املسيح. تأتي كلمة ظهور (Epiphany) من املقطع 
اِس} (تيطس  ِميِع النَّ ُه َقْد َظَهرَْت ِنْعَمُة اللِه اْملَُخّلَصُة، ِجلَ الرّسولي: {ألَنَّ
11:2)، وهي ترتبط بالّدرجة األولى مبعمودّية املسيح، إذ عندها أدرك 

البشر نعمة امليالد. 
معمودّية املسيح، مع  في مجمل األحوال، احلقيقة هي أّنه في يوم 
ظهور الّثالوث القّدوس واعتراف الّسابق الشريف، صار عندنا اعتراف 
إنساًنا  صار  وقد  الّثالوث»،  «أحد  هو  وكلمته  الله  ابن  بأّن  رسمّي 

ليخّلص اجلنس البشرّي من اخلطيئة والّشيطان واملوت.

(يتبع) 

ÈbF� u
√ ”uO
U�√ X|—bML�—_«

©UHO� ≠ pO�u�UJ�« 5 ÒOJK*« ÂË
Ò
d�« W ÒO�— fOz—®



27 2014 w½U Ò¦�« Êu½U� 10 WF ÔL'«

 
Academania Home

 

 Pre Course 3000 7 
.Post Course

:Academania Home -

11 4 
2000 4

Academania Digital WoW Psychomania 
WoW Plus

60  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

300 -

800   
  

1-700-707-525 | www.academania.com |



282014 w½U Ò¦�« Êu½U� 10 WF ÔL'«

©…dÝô« w	 rOI�«®

 rOI�« Ê« tO	 pý ô U2

 ÁdÝô«  qš«œ  tO½U�½ô«

 «c¼Ë dDš w	 X×³�«

 q�  t�—b¹  `³�«  d�ô«

 VŠU�  q�Ë  ¨q�UŽ

 eOO9  ÊËœ  ÁdOBÐ

 Ë«  tG�  Ë«   Êu�  5Ð

 `³�« q�UŽ qJ	 ¡UL²½«

اّلذي قال: «والّله إّني لغالم يفعه ابن سبع سنني 
يهودًيا  سمعت  إذ  سمعت،  ما  أعقل  ثمان  أو 
يثرب (املدينة  أطمة  على  صوته  بأعلى  يصرخ 
املنوّرة): يا معشر اليهود. حّتى اجتمعوا إليه 
قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة جنم أحمد 

اّلذي ولد به».
قال القاضي عّياض: فأّما اسمه أحمد فأفعل 
مبالغة من صفة احلمد؛ ومحّمد مفعل مبالغة 
من كثرة احلمد فهو أجل من حمد وأفضل من 
حمد وأكثر الّناس حمًدا، فهو أحمد احملمودين 
وأحمد احلامدين ومعه لواء احلمد يوم القيامة؛ 
ليتّم له كمال احلمد ويبعثه رّبه مقاًما محموًدا..

ًها  ي ممّا زادني فخًرا وت
وكدت بأخمصي أن أطأ الثرّيا  

دخولي حتت قولك يا عبادي
ا  ًي ب وأن أرسلت أحمد لي ن
وأّما اسمه املاحي معناه أن ميحو الّله به األدران 
املعنوّية من العقول ومن القلوب واألرواح وميحو به 
الكفر من جزيرة العرب ويصّدق ذلك قوله تعالى 
ْظِهرَُه  ُي ِقّ ِل َو الَِّذي َأرَْسَل رَُسولَُه ِباْلُهَدى وَِديِن اْحلَ {ُه
ِه َشِهيًدا}.. وألّن الكفر  ِه وََكفى ِباللَّ يِن ُكِلّ َعَلى الِدّ
وما تركه من أثر هو الذي عّم في جزيرة العرب 
ابتعثه الله بهذه الرسالة التي أزالت تلك اآلثار، 
طالب  أبي  بن  جعفر  الّصحابي  ّينها  ب واّلتي 
مللك احلبشة عندما هاجر املسلمون إليها. قال 
كّنا  امللك  «أّيها  اإلسالم:  برسالة  معرًّفا  جعفر 
امليتة  ونأكل  األصنام  نعبد  جاهلية  أهل  قوًما 
اجلوار  ونسيء  األرحام  ونقطع  الفواحش  ونأتي 
ذلك  على  فكّنا  الضعيف،  مّنا  القوي  ويأكل 
نسبه  نعرف  مّنا  رسوًال  إلينا  الله  بعث  حتى 
وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الّله تعالى 
لنوّحده ونعبده ونخلع ما كّنا نعبد نحن وآباؤنا 
بصدق  وأمرنا  واألوثان  احلجارة  من  دونه  من 
احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار، 
والكف عن احملارم والّدماء، ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنان».

يحشر  اّلذي  اجلامع)،  (أي  احلاشر  اسمه  وأّما 
الّناس خلفه ألّنه أخبرنا بأّنه يكون يوم القيامة 
أول من ينشّق عنه القبر للقيامة، ويكون الّناس 

تبًعا له. 
وأّما اسمه العاقب فمعناه اّلذي يأتي من بعد 
خامت  ألّنه  بعده،  من  أحد  يأتي  وال  سبقه  من 
النبوي  احلديث  ذلك  ويوضح  واملرسلني  األنبياء 
كمثل  قبلي  من  األنبياء  ومثل  {مثلي  القائل 
رجل بنى بيًتا فأحسنه وأجمله إّال موضع لبنة 
ويعجبون  به  يطوفون  الّناس  فجعل  زواياه  من 
له ويقولون: هال وضعت هذه الّلبنة. قال: فأنا 

اللبنة وأنا خامت النبيني}.
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تهّل  األّول،  ربيع  شهر  هالل  علينا  أهّل  كلما 
وذلك  (ص)،  محّمد  الرّسول  مولد  ذكرى  معه 
لنجّدد معها العهد له ملا جاء به من منهج أخرج 

به الّناس من ظلمات اجلاهلّية إلى الهداية.
وا على خير األنام ومن به صّل

         تنجو العباد مبوقف األهوال  
نا ب ي بي حب إّن الّصالة على الّن

           من أفضل األفعال واألعمال 
فهو النبي املصطفى علم الهدى

الطيب األقوال واألفعال  
بنا  هلّموا  املصطفى  احلبيب  مولد  ذكرى  في 
نتعرّف عليه من خالل أسمائه، واّلتي تعّددت 
وكثرت إلى حد أّن بعض احملّبني للنبي محّمد 
ولكن  اسم.  ثمامنائة  أسمائه  من  عّد  (ص) 
احلافظ النووّي قال: عّد أسماء الّنبي حتى وصل  

إلى أربع وستني اسًما. 
وكثرة أسماء الّنبي لهي دليل على عظمته عند 
العرب ألّن من عادة العرب إذا عظمت من شيء 

كثرت من أسمائه..  
الّنبي  أسماء  الله):  (رحمه  القيم  ابن  وقال 
نوعان؛ أحدهما خاّص ال يشاركه فيه غيره من 
الرّسل الكرام كمحّمد وأحمد والعاقب واحلاشر 
واملقّفى ونبّي امللحمة. والّثاني ما يشاركه في 
معناه غيره من الرّسل، كرسول الّله ونبّيه وعبده 
والّشاهد والنذير ونبي الرحمة ونبي الّتوبة. وقد 
عّد الرسول خمسة أسماء اختّصه الّله بها، ولم 
تكن ألقرانه. وهذه األسماء اخلمسة اّلتي سنقف 
ومسلم  البخاري  الشيخان  رواها  والتي  عندها 
أسماء:  خمسة  «لي  قال:  أّنه  الله  رسول  عن 
ميحو  اّلذي  املاحي  وأنا  أحمد،  وأنا  محّمد،  أنا 
الّله بي الكفر، وأنا احلاشر يحشر الّناس على 

قدمي، وأنا العاقب».
أخي القارئ لهذه األسماء ميزات، فمن ميزات 
تكن  لم  اإلسالم  قبل  العرب  أّن  محّمد،  اسم 
شاعت  الرسول  مولد  قرب  ولكن  به  تسّمي 
األخبار عن الكهان واألحبار أّن هذا الزّمان زمان 
فسّمى  محّمد.  واسمه  الزمان  آخر  نبّي  مولد 
بعضهم بهذا االسم وكان من بينهم عبد املّطلب 
بهذا  يسميه  بأن  الله  ألهمه  اّلذي  الرّسول  جد 
احلميدة.  الّصفات  من  فيه  ملا  االسم (محّمد)، 
ولم يّدِع أحد من هؤالء النبوّة لتكون خالصة من 

عند الله للنبي محّمد. 
وقد سئل عبد املّطلب عن سبب الّتسمية، فقال: 

«أردت أن يحمده أهل األرض وأهل الّسماء».
قال الّشاعر: 

يجّله وشّق له من اسمه ل
       فذو العرش محمود وهذا محّمد 
وأّما اسمه أحمد، فهو االسم اّلذي كان يسّمى 
وقد  الّسابقة؛  الّسماوّية  الكتب  أهل  عند  به 
ورد في القرآن الكرمي في سورة الصف {وَِإْذ َقاَل 
ِه  ي رَُسوُل الَلّ يَل ِإِنّ رَْميَ َيا بَِني ِإْسرَاِئ ِعيَسى اْبُن َم
رًا  ِشّ َب وْرَاِة وَُم ْنيَ َيَدَيّ ِمَن الَتّ ًقا ِملَا بَ ُكْم ُمَصِدّ ْي ِإلَ

رَُسوٍل َيْأِتي ِمْن بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد}. ِب
ويؤّكد ذلك ما رواه حّسان بن ثابت (شاعر الّنبي) 
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تؤّكد األمثال الّسائرة أّن لكّل جديد طالوته، وهو 
تأكيد قد ينطبق على كّل شيء ما خال األفكار 

في القضايا االجتماعّية...
فاملعروف أّن الّناس ال يحّبون استبدال عادة من 
عب كذلك أن يقبلوا  عاداتهم بغيرها، ومن الصَّ
مالحظة على أسلوب من أساليب معيشتهم...

نكتب ذلك مع الّتأكيد أّن كّل عصر من العصور 
رُِثُه  مستقّل عن سواه بعاداته وأخالقه، رغم ما َن

ِمَن أسالفنا...
أن  بّد  ال  اجلديدة؟  األفكار  هي  ما  نسأل:  وحني 
جنيب حسب رأيي املتواضع، أّن الّشيء ال يكون 
قدًميا أو جديًدا بحّد ذاته، لكونه كائًنا مستقّالً 
عن الزّمان واملكان، لكّنه يكون كذلك بالّنظر إلى 
َمْن يسمعُه أو يراه. ما ليس جديًدا عندك رّمبا 
يكون جديًدا عندي، وما هو قدمي عند كلينا رّمبا 

يكون جديًدا عند كثيرين غيرنا...
ملاذا؟! ألّن البشر عادًة يتأّثرون عن طريق احلواس 
اخلمس، ففيها هناك تتجّسم وتتصوّر ثّم تخرج 
بالزّي اّلذي أعّدْتُه له نْفس اإلنسان من طبيعتها 

ومواهبها...
الّسردي  الّسياق  في  ونحن  الّطبيعي  من 
الفلسفة  غرض  أّن  ُنسّجل  أْن  زميلتي/زميلي 
ّية  األوَّل األسباب  عن  البحث  هو  االجتماعّية 
اّلتي تؤؤل إلى سعادة البشر أو تعاستهم. وفي 
هذا الّصدد اختلف الفالسفة في استقصاء تلك 
هذا  اختالفهم  أّن  واجلميل  وتصويرها،  األسباب 
لم يأِت أّال بالنتائج احلسنة، ألّن األشياء تتمّيز 
بأضدادها - فهذا يشّخص أمراض الّناس املعنوّية 
ويعترض على عادات وأخالق ال ُترضيه، ويصف 
الرّأي  يعارضه  وذاك  يرى،  حسبما  أدوية  لها 
الّنتيجة  فتكون  نوع..  غير  من  أدوية  ويصف 
مّسك باحلقيقي اّلذي  احلتمّية، نبذ الباطل والَتّ
ض في النهاية عن بلورة العديد من الّطرق  يتمَخّ

إلصالح ما يتمرمر الّناس معه.
وألّننا يجب أّال نريد لتعاليمنا اجلديدة أن متوت 
بل  والوهم،  اخليال  مصدرها  جنعل  ال  أن  ُبّد  ال 
القلب  أسرار  من  خفّي  ِسّر  عن  منبثقة  جعلها 
ويعرف  بها  يشعر  التي  احلاسات  ابن  البشري 

حقيقتها متاًما.
فكما هو معلوم؛ لكّل عصر مسائل خاّصة به 
أحضان  إدراك  إلى  سعًيا  بنيه..  أفكار  تشغل 
الّسعادة اّلتي تعتبر الّسبب الرئيس اّلذي نحيا 

من أجله.
الّنفسّية  البيئة  بواسطة  يكون  الّسعادة  وبلوغ 
فاستسالم  الواحد..  الفرد  أعماق  في  الكائنة 
اإلنسان اّلذي وُلد ُحرًا ألفكار غيره وعقائد غيره 

قهرًا وجبرًا هو سبب تعاسته.
فالوالد يقول لك «أنت عقوق إذا كنت ال تفعل 
مثلي» ويقول رجل الّدين «أنت كافر إذا كنت ال 
ُتصّلي صالتي»، ويقول القاصي: «أنت مجرم!».

فما يكون منك إّال أن تسارع وُجتيبهم «وملاذا؟»؛ 
فيقولون لك: «ألّن جميع الّناس يفعلون ذلك»، 
فُتضطّر عندها أن تصرخ متوّجًعا: «ولكن جميع 

الّناس ألَنّك لسَت أفضل منهم»!!

وهكذا عزيزتي القارئة/عزيزي القارئ: نظّل كبشر 
ًة في أجسادنا... َيّ عائشني وأشباح جدودنا َح

مرّد عليه  بِق أمام املبدعني خيارًا سوى الَتّ وضع لم ُي
من أجل حترير العاطفة الوضعّية في نفس الفرد 
الواحد من عبودّية كّل َمْن وما يحيط به.. وإنقاذه 
من آراء الّناس غير املبنّية على قياس صحيح 
املتواصل  عي  السَّ بحق  فرد  لكل  والقرار  وظاهر 
باآلخرين. يضّر  ال  حيث  من  سعادته  فيه  ملا 

طبًعا  بالنا  عن  يغيب  ال  هذا،  نسّجل  وحني 
حيث  نعيشه،  الذي  والدقيق  املرّكب  املشهد 
«املجنون»  هو  فها  التناقضات:  فيه  تتسّيد 
واملظلوم  باملطيع،  واملتمرّد  «بالعاقل»  يجتمع 
بالّظالم والّساقطة بالفاضلة والعاشق باخللّي و.. 

و.. و..
إلى  وصلنا  أّننا  يرون  اّلذين  أولئك  من  لسُت 
واحلقيقة»  احلّق  «شعاع  حّتى  فيه  أصبح  زمن 

«ُيصَلُب» على فخذ غانية!!
لذلك، لن أمضغ الدهشة وعًيا تراجيدًيا ُيسامر 
ا بالغربة متعّددة األشكال  ـً هذا الواقع املُثقل حّق

نوف!! والصُّ
كما أَنّني سأعارض شاعري غونترغراس األملاني 
له  َيُعد  لم  ألَنّه  حك  الضَّ إقصاء  إلى  مال  اّلذي 
جدوى: «َمن اّلذي يضحك هنا، َمْن اّلذي يضحك 
هناك؟ لقد انتهى الّضحك هنا.. أّن َمْن يضحك 
هنا، يثير الّشك، في أّن لديه أسباًبا للّضحك».

الفكرّي  معبدي  ألّن  األخرى  الّضّفة  في  أقف 
مهرجاًنا من فرح، في أعماقه يقول األمل أناشيده 

العظيمة ويفتح الفجر بابه على مصراعيه.
يبني بيًتا من كلمات ملقاومة تغييب «الوطن» 
حروف  لتظَلّ  ُمطارًَدا!!  هارًبا  يزل  لم  أّنه  ولو 
أبجدّيتها فسحات ينهمر منها الكثير الكثير 
من الّنور الّنبيل اّلذي ُيعّلم الفراشات كيف تؤّدي 

مهّمتها األولى في الّتحليق.
في  الّشعراء  خره  يَدّ ما  صديقتي/صديقي  هذا 
ا لتحرير اإلنسان  ـً مواجهة َغَسق الواقع ِفعًال ثورّي

وصوغ بيئته، لتصبح صاحلة للعيش واحلياة...
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بادرت جلنة حي عباس إلى تنظيم أمسية ثقافية فنّية، استضافت 
خاللها نائب رئيس بلدية حيفا، الطبيب سهيل أسعد، وشارك في 
ابنة  اجلامعّية  والطالبة  حاطوم،  أبو  أسعد  احلي  ابن  الفنان  األمسية 
احلي هبة عصام توتري، وحتدث في األمسية املهندس إيهاب حبيب، 

رئيس جلنة احلي. 
افتتحت  قد  اجلديد  العام  افتتاح  مع  عباس  حي  جلنة  بهذا  وتكون 
إلى  قريب  جديد،  بأسلوب  فنية  ثقافية  ولقاءات  نشاطات  سلسلة 
القلب، ال يخلو من الظرافة وخّفة الظل، وبهذا تكون جلنة حي عباس 
سكان  الستقطاب  الدؤوبة  محاوالتها  ضمن  هامة،  خطوة  خطت  قد 
احلي وجعلهم يلتّفون حولها، نحو توثيق العالقة مع السكان بهدف 
اإلجنازات  لتحقيق  املستقبلّية،  ّية  النضال اخلطوات  في  جتنيدهم 

لسكان احلي ومن أجل تطوير حي عّباس. 
اللجنة  ومحاوالت  حيفا،  في  عباس  حي  جلنة  نشاط  يتابع  َمن  إّن 
تثقيف األهالي في كيفية حتصيل احلقوق، وإجراء مسح الحتياجات 
وضعها  وكيفّية  اللجنة،  هذه  عمل  منهجّية  ًدا  جّي يدرك  السكان، 
لبرامج عملها املدروسة له أكبر دليل على منهجّية عملها. وأعتقد 
أّن جلنة حي عباس بأسلوب عملها بإمكانها أن تكون منوذًجا لعمل 

ّية في حيفا.  جلان األحياء العرب
من خالل هذه القفزة النوعّية في نشاط جلنة حي عّباس، أعتقد أّنه 
هنالك ضرورة ماّسة لتكثيف هذه النوعية من النشاطات والفعالّيات، 
والتي ستساهم في توثيق العالقة بني سّكان احلي، وستعمل على 
بواجبها  والقيام  احلي  سكان  جتاه  التزاماتها  لتنفيذ  البلدّية  حث 
وحتسني أوضاع هذا احلي، مثل مشكلة اإلكتظاظ الذي لم يعد يطاق،  

وعدم توافر أماكن لوقوف السيارات. 
يعتبر حي عباس أكبر حي عربي في حيفا، إّال أّن كثافة السكان فيه 
فاقت كّل التصوّرات، فيبلغ  عدد سكانه نحو 7 آالف نسمة موزّعني 
على 1200 وحدة سكنّية. أما في ساعات الصباح وبعد الظهيرة، 
من  وخروجهم  الّطالب  من  املئات  قدوم  عند  فتنتج  حرج،  وال  فحّدث 

املدارس، أزمة مرور ال ميكن حتّملها أو حّتى وصفها.
ّية في هذا احلي املكتظ أصالً، وهي: مدرسة  فتم إنشاء أربع مدارس عرب
بفرعيها.  «الكرمة»  ومدرسة  «املتنّبي»،  مدرسة  الّناصرة»،  «راهبات 
ومن املؤسف أّن إدارة البلدّية تتجاهل نواقص احلي وال تعمل من أجل 
تتجاهل  أّنها  كما  املستعصية.  القضايا  لهذه  جذرّية  حلول  إيجاد 
باستمرار جلنة حي عّباس التي متّثل سّكان احلي؛ وما خطوة اللجنة 
باستضافة نائب رئيس البلدية اجلديد إّال لفتح قنوات جديدة مع إدارة 
بلدية حيفا، لعّلها توّفق هذه املرة بكسر طوق الّتجاهل، وفتح صفحة 
جديدة في عالقاتها مع إدارة البلدّية. وهذا األمر منوط بنائب رئيس 
املساحة  مدى  وما  األمور،  حتريك  على  قدرته  ومدى  العربي،  البلدّية 

التي يستطيع أن يتحرك بها من خالل منصبه اجلديد.
وفي اخلتام ال يسعني إّال أن أثني على مثابرة أعضاء جلنة حي عباس 
وإصرارهم على حتصيل املطالب لسكان احلي، وعلى مبادرتهم األخيرة 
لتنظيم سلسلة لقاءات ثقافّية لسكان احلي. كما أهّنىء نائب رئيس 
البلدية الطبيب سهيل أسعد على تسّلمه هذا املنصب، على أمل أن 
يحّقق املكاسب ملواطني حيفا العرب، حتى نشعر ونلمس أهمّية هذا 

اإلجناز، وإّال «كأّننا يا بدر ال رحنا وال جينا».

ا  ـً ّي إّن عدد األزواج الّشاّبة اّلذين ُيغامرون ويأخذون قرًضا سكن
آِخُذ   ُملك  بيت  بشراء  حلمهم  حتقيق  أجل  من  («مشكنتا») 

في االزدياد.
في الكثير من احلاالت اّلتي تصادفني خالل عملي تبّني لي 
أّنه على األقل ُثلث مدخول األزواج املُقَترِضة ُيَخّصص لتسديد 

القروض الّسكنّية والقروض بشكل عام.
ومع ارتفاع أسعار الّدور والعقارات احلاّد اّلذي نشهده مؤّخرًا، ال 
تعي األزواج الّشاّبة حجم املخاطرة اّلتي يأخذونها عند شراء بيت 

ملك مبساعدة قروض غير مدروسة، ومن دون تخطيط دقيق.
إحدى املشاكل الّتي تواجهني عندما أمّثل األزواج الّشاّبة أمام 
البنوك عند أخذ القروض، أّنهم ال ُيخّططون وال ُيفّكرون سوى 
االعتبار  بعني  األخذ  دون  فقط،  القريبتني  الّسنتني  أو  للّسنة 
األزواج  تكون  وعادًة  سنوات؛  عّدة  بعد  وضعهم  سيكون  كيف 
أّن  ويتوّقعون  والوهمّي،  املُفرط  الّتفاؤل  من  حالة  في  الّشابة 
مدخوالتهم سترتفع مع الوقت وسيترّقون في عملهم ويتناسون 
أو ينسون أّن العائلة ستكُبر واملصروفات ستزداد شيًئا فشيًئا، 
القروض  لسداد  الشهري  املدخول  من  املُتبّقي  املبلغ  يجعل  مما 

غير كاٍف.

ار: ب بعض العوامل اّلتي يجب أخذها بعني اإلعت
َنشهد غالء املعيشة في الّسنوات األخيرة في كل املجاالت وحّتى 
في سّلة السلع األساسّية، مثل اخلبز والّلحوم واحلليب واجلنب..
اّلذي  املباشر  وغير  املباشر  الضرائب  وارتفاع  الغالء  نرى  كذلك 
يؤّثر على اجلميع، عدا ارتفاع أسعار البنزين، الكهرباء والغاز، 

و.. و...
األزواج  إليها  تنتبه  ال  اّلتي  املصروفات  من  الكثير  هنالك 
ضمن  احلسبان  في  تأخذها  وال  طريقها  بداية  في  الّشاّبة 
كانوا  ذويهم  أّن  والّسبب  «املشكنتا»،  أخذ  لدى  مصروفاتها 
يدفعونها عوًضا عنهم، مثل: ضريبة السكن («أرنونا»)، رسوم 
جلنة الدار، رسوم تأمني البيت، رسوم تأمني احلياة، نفقات من 
أجل شراء مساحيق التنظيف والغسيل والّطعام ومستلزمات 

األطفال واألوالد، وغيرها وغيرها، والقائمة تطول.
إلى  تتوّجه  اليوم  الّشاّبة  األزواج  إّن  كالّتالي:  هو  فالّسيناريو 
البنك من أجل احلصول على «مشكنتا»؛ ومن أجل تسديدها 
مدخوالت  ُثلَثي  يساوي  قدرها  شهرّية  أقساط  بدفع  يلتزمون 
بطفل  ُيرزقان  باملُعّدل  سنتني  خالل  الزوجان  وهذان  الزّوجني. 
ومصروفاتهما ترتفع بشكل حاد جًدا وهكذا يبدأ الزّوجان بالقلق 
بسبب املشاكل املاّدية وكيفّية احملافظة على وضع مادّي جّيد 

وثابت، ولكن بعد فوات األوان!

 UN³ Ò³� Ôð  w²Ò�«  q�UA*«  wýU%  UMMJ Ô1  nO�

 øU²MJA*«

تقليص األضرار
بدًال من شراء دار األحالم في بداية الّطريق من املُفّضل أن نكتفي 
من  سنستفيد  وهكذا  سنوات  عشر  لفترة  مناسبة  دار  بشراء 

أمرين:
أوّالً: سنكون قد اكتسبنا خبرة الّتعامل مع القرض وإمكانياتنا 
ومدخوالتنا  حياتنا  منط  عن  أكثر  وتعّلمنا  واخلاّصة،  املاّدية 

وقدراتنا املادّية.
ًيا: سيكون لدينا رأس مال أكبر مما كان لدينا قبل عشر  ثان
سنوات، ألّننا سنكون قد سّددنا حّصة األسد من القرض الّسكني 

اّلذي أخذناه من أجل شراء الّدار األولى، وهكذا بإمكاننا شراء دار 
أكبر وأفضل ونحّقق حلم شراء بيت أحالمنا.

تخطيط مدروس للقروض
القروض  لتسديد  الّشهرّية  األقساط  مجموع  يتعّدى  أّال  يجب 
اّلتي حصلنا عليها رُبع قيمة مدخوالتنا، وذلك لكي مننع ونقّلل 
األضرار املادّية، التي قد ُتصيبنا في املستقبل، من جرّاء غالء 
املعيشة، إزدياد عدد أفراد العائلة ومفاجآت غير سارّة، كإقالة 

أحد الزّوجني من مكان العمل أو املرض، وغيرها..
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أنصحكم بالّتوّجه إلى االختصاصّيني في املجاالت الّتالية:
اختصاصّي في مجال الّتخطيط املاّدّي، االقتصادّي والقانونّي 

لتجّنب املصروفات الزائدة وغير الضرورّية في املستقبل.
واألراضي اّلذي سيهتم  مجال العقارات  اختصاصّي في  محاٍم 
والبناء  الّتخطيط  وصاحلّية  وصالحّية  ُمالَءمة  بفحص  بدوره 
العقارّي، باإلضافة إلى الكثير من األمور القانونّية األخرى من 

أجل املنع املُسّبق للمشاكل التي قد تطرأ فيما بعد.
بدوره  سيقوم  واّلذي  وعقارّية،  سكنّية  قروض  إختصاصّي 
بالّتخطيط املاّدي وبتخطيط مسارات «املشكنتا» لتالئم لفترة 
عشر سنوات على األقل، وذلك من خالل األخذ بعني االعتبار 
كّل اإلحتماالت الواردة، وليس كما هو مّتبع اليوم؛ حيث إّن 
لسنتني  أو  لسنة  فقط  تالئمهم  قروًضا  يخّططون  املُقترضني 

وبأحسن حال لفترة خمس سنوات فقط.
وكيل تأمني جّدي اّلذي ينصحكم ببوليصة تأمني شاملة، جّيدة 
املُتوقعة  األضرار  من  حمايتكم  تضمن  واّلتي  مقبول،  وبسعر 

وغير املتوّقعة في املستقبل وتقليل مخاطرتكم.
إستشارة سمسار عقارات موثوق به صاحب خبرة، ميكنه أن يوّفر 
لكم املعلومات ويسدي الّنصائح بالّنسبة للحي اّلذي تتواجد 
فيه الدار وأسعار الدور في تلك املنطقة حّتى لو لم يتم شراء 

الدار مبساعدته.
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أفضل.  الوضع  كان  بالّشراء  بّكرنا  فكّلما  املّبّكر..  الّدار  شراء 
أعرف الكثير من األزواج املخطوبني اّلذين ينتظرون حّتى آخر 
حلظة قبل الزواج لشراء دار للّسكن، لذلك أنصحهم بشراء الدار 
اّلذين  األزواج  بعض  هنالك  إّن  حيث  اخلطوبة،  فترة  بداية  في 
باستطاعتهم  وهكذا  سنوات  ثالث  أو  سنتني  لفترة  يخطبون 
بواسطة  الّسكني  القرض  وتسديد  الفترة  هذه  في  الدار  تأجير 
أقساط اإليجار الّشهرّية، وبهذه الّطريقة سيوّفر الزوجان الكثير 
من املال واملتاعب املستقبلّية اّلتي قد تنشأ بسبب الّصعوبات 

في تسديد أقساط «املشكنتا».
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الكثير من األزواج ُيجرون الّترميمات والّتصليحات في البيت، 
منذ البداية على أّمت وجه، بواسطة إثقال كاهلهم بقروض إضافّية 
على  إجراؤه  وُيفّضل  حكيًما  ليس  األمر  هذا  الّترميم؛  لهدف 
مراحل وخالل سنوات، كي ال تكون املصروفات الّشهرّية أكثر 
من املدخوالت، األمر اّلذي سيؤدي إلى مشاكل مادّية كبيرة في 

نهاية األمر.
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أو  للّشمس  الّنسيج  كشف 
صبغه  بعد  باملاء  غليانه 
احلصول  بهدف  وذلك  باألرجوان، 
الّنوع  لهذا  األزرق.  الّلون  على 
بالغة،  أهمّية  النسيج  من 
بني  من  مثيل  له  ليس  إذ 

املكتشفات األثرّية.
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الّلون  حمراء  األنسجة  دراسة 
ُنسجت  أّنها  إلى  أشارت 
مألوفة  تكن  لم  بطريقة 
أّنها  إلى  يشير  ما  ببالدنا، 
أشارت  بينما  مستوردة؛ 
ُنسج  الّلون  أزرق  الّنسيج  أّن  إلى  الدراسة 
آنذاك.  مّتبعة  كانت  تقليدّية،  محلّية  بطرق 
من بني جميع أنواع األلوان والّصبغات اّلتي كانت 
كانت  القدمية،  العصور  في  وُمستعملة  ُمّتبعة 
ألوان األرجوان املستخرج من صدف البحر، تعتبر 
ممّيزة جًدا. وقد وصلت إلى قّمة األمّية من حيث 
الهيالنّية  الفترة  خالل  واستعمالها  انتشارها 
والرومانّية، حّتى أّنها في غالبّية األحيان كانت 
ومركزه  مرتبته  وإلى  يرتديها  َمن  إلى  تشير 
االجتماعّي. بعض املصادر الّتاريخّية تشير إلى 
أّن في بعض الفترات ّمت حظر استعمال األرجوان 
لعاّمة الّشعب، وكان القيصر الوحيد اّلذي يلبس 
ثياًبا ُصبغت بألوان األرجوان. هذه العادات أّدت 
إلى ارتفاع سعر األرجوان آنذاك، حيث كان سعر 

األرجوان مساٍو لسعر الّذهب.
من الصعب حتديد كيفّية وصول تلك األقمشة 
بأّنها  يفترض  َمن  فهنالك  املرّبعات،  مغارة  إلى 
كانت تابعة لوحدات اجليش الرّوماني اّلذي مترَكز 

باملنطقة بعد ثورة «بار كوَخڤا».

ضمن  جديد  بحث  خالل 
للباحثة  الّدكتوراة  أطروحة 
سلطة  من  سوكنيك  نعمة 
ثالث  عن  الكشف  ّمت  اآلثار، 
قطع من الّنسيج األثرّي، التي 
األرجواني  بالّلون  صبغها  ّمت 
البحر.  صدف  من  املستخرج 
إلى  يعود  األقمشة  تاريخ 
الفترة الرومانّية، إلى ما يقارب 

2000 عام قبل أّيامنا.
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ونادرة  ممّيزة  القطع  هذه  تعتبر 
العثور  من  الرّغم  فعلى  جًدا؛ 

احلفرّيات  خالل  الّنسيج  من  القطع  ألوف  على 
األثرّية في صحراء يهودا، الّنقب و«العراڤا»، فقد 
من  فقط  قطعتني  على  اآلن،  حتى  العثور  ّمت 
الّنسيج اّلذي ّمت صبغه بالّلون األرجوانّي األصلّي 

املُستخرَج من صدف البحر. 
وخالل البحث اجلديد، ّمت الكشف عن ثراث قطع 
نادرة جًدا من الّنسيج، اّلتي كانت - كما يبدو 

- جزًءا من املالبس خالل الفترة الرومانّية.   
بحث  خالل  الّنسيج  قطع  عن  الكشف  ّمت  وقد 
لدراسة األنسجة من وادي املرّبعات، بالقرب من 
قمران؛ مت خالله فحص 180 عّينة من األنسجة 
اّلتي ُعثر عليها في كهوف صحراء يهودا. وقد 
من  مختلفة  بأنواع  األقمشة  غالبّية  صبغت 
النبات.  من  يأتي  منها  األكثرّية  مصدر  املواد، 
من بني تلك األنسجة ّمت العثور على قطعتني 
ّمت صبغهما باألرجوان غامق الّلون اّلذي مصدره 

نوعني من صدف البحر.
من  فُصنعت  النسيج  من  الّثالثة  القطعة  أّما 
تشمل  ممّيزة  بطريقة  صبغها  ّمت  وقد  الّصوف، 
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تهتم  امرأة  ولكّل  بصّحته،  يهتم  رجل  لكّل 
النصائح  بعض  عن  ويبحثان  رجلها،  بصّحة 
اليوم  فإّني  وصّحتهم،  الرّجال  برشاقة  املتعّلقة 
دائمة  لرشاقة  الّسريعة  الّنصائح  بعض  أقّدم 

للرّجل العصرّي:
• قوّة اإلرادة في ضبط الوزن.

• عدم اجللوس الّطويل أمام الكمپيوتر أو أمام 
طاولة املكتب.

• عدم اإلكثار من تناول احللويات واملشروبات 
الغازّية.

• الرياضة اليومّية والّتمارين التي تعمل على 
حرق الدهون، باإلضافة إلى رياضة املشي. 

املشوي  الّطعام  واختر  املقلي  الّطعام  جتّنب   •
الفرن  في  احملّضر  أو  البخار  على  واملطهو 
واملسلوق والقيام بنزع الدهن من اللحوم، واجللد 

من الطيور.
يحّقق  بنظام  تتمّيز  مناسبة  حمية  اّتباع   •

تخفيف الوزن بدّقة متناهية.
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اإلجابة هي قطًعا ال.. أو على األقل ليس من 
بعض  أّن  فنعرف  وشكله.  اجلسم  بنية  حيث 
للّطعام  مختلف  بشكل  يستجيبون  الّناس 
ورغم  بعضهم،  أّن  أي  الرياضّية،  وللّتمارين 
أّنهم  إّال  قليلة،  بكمّيات  الّطعام  تناولهم 

كبيرًا  جهًدا  ويبذلون  الوزن،  في  زيادة  يعانون 
يخسروا  لكي  الرياضّية  الّتمارين  ممارسة  في 
فإّن  وباملقابل  وزنهم.  من  الكيلوغرامات  بعض 
كمّيات  حترق  اّلتي  األجسام   من  أمناًطا  هناك 
أّية  ممارسة  بدون  احلرارّية  الّسعرات  من  كبيرة 
متارين، رغم تناولهم كمّيات من الطعام أكبر من 
الكمّيات التي يتناولها األشخاص من الصنف 
األول وكنتيجة لذلك فإّن األجسام ال تستجيب 
والّتمارين.  الغذاء  لنمط  الطريقة  بنفس  كّلها 
إلى  اجلينّية  بنيتهم  حسب  مصّنفون  والّناس 

عّدة أصناف.
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طوّر هذه النظرية عالم النفس األمريكي وليام 
أجساد  قّسم  حيث   ،1940 عام  شيلدون 
وشكل  لُبنية  تبًعا  أصناف،  ثالثة  إلى  الّناس 

أجسامهم.. وكان تصينفه لألجساد كالّتالي:
اإلكتومورفيك

ويعرف عاّدة بالّنحيل، ويتمّيز بصعوبة كسبه 
الضّيقة،  وأكتافه  الهزيلة،  وعضالته  للوزن، 

وخصره الضّيق.
امليسومورفيك

الّصلب،  وبجسمه  الرياضّي،  بجسمه  ويتمّيز 
وبشكل اجلسم املتناسق بالنسبة لإلناث واجلسم 
املمتلئة،  العضلّية  والكتلة  للرجال،  الضخم 
يكسب  أّنه  كما  بسرعة،  عضالت  ويكسب 

دهوًنا بشكل أسرع من اإلكتومورفيك.
اإلندومورفيك

اللّني،  بجسمه  ويتمّيز  بالّسمني،  ويعرف 
وعضالته متأّخرة النمو، وشكل جسمه املستدير، 
خسارة  في  بصعوبة  ويتمّيز  العريض،  وخصره 
الوزن، ولكّنه يكسب كتلة عضلّية بسرعة كما 

امليسومورفيك.
اّلتي  األخطاء  أهم  من  بأّن  القول،  أوّد  وأخيرًا 
برامج  وضع  هو  الرياضّيون  املدرّبون  يرتكبها 
إلى  إليصالهم  املتدرّبني  جلميع  عاّمة  تدريبّية 
اجلسم اّلذي يطمحون إليه، دون الرّجوع إلى نوع 
جسم املتدرّب. حيث يجب االنتباه إلى أّنه لكّل 
الّنظام  طبيعة  حيث  من  اخلاص  وضعه  جسم 
الرياضّية  الّتمارين  ونوعّية  وأسلوب  الغذائّي، 

اّلتي يجب عليه ممارستها.
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الصورتان املرفقتان:
من  نسيج  قطعة   (1)
مصبوغة  ة  ّي الرومان الفترة 

بالّلون األزرق.
الّنسيج  من  قطعتان   (2)
ة،  ّي الرومان الفترة  من 
األرجوان  بلون  مصبوغتان 

األحمر.
(الصورتان من تصوير كالرا 
اآلثار)  سلطة  من  عاميت، 
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